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اد بزرگ، كنند، اين يك جه امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه مي
 « مدظله العالي مقام معظم رهبري».    يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است

 

 

 محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمي ـ جناب آقای دکتر ياوری معاون

 سراسر کشور استان های دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدرـ 

مقايسه اثر بخشي آموزش تنظيم و مقابله درمانگری بر کيفيت زندگي، خلق و نگرش به مواد، پسران مقطـع  :  موضوع

 در جزيره کيش مصرف مواد مخدرسوء در معرض خطر متوسطه دوم 

 با سالم و احترام؛

رساله دکترای سرکار خانم سعاده بهره بر، رشته روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحـد   یجوسیله نتا  بدین     

اا مورد حمایت این دفتر قرار گرفته به همررا  یشنراداد هراا کراربردا برر      8931که در سال بين المللي کيش 

  .می گردد ایفاد هرگونه اقدام

مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در منطقه آزاد  وعيطرح ش یجراحاصله از ا براساس نتايج: توضيح

 .  برآورد شده است درصد  9،3ميزان شيوع مصرف مواد ،  شيک

 :        ـ  هدف اصلي پژوهش 1  

را بر کشفشت زندگی، خلق و نگرش به مرواد، یسرران   و مقابله درمانگ هشجان مقایسه اثر بخنی آموزش تاظشم 

 .مقطع متوسطه دوم در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر در جزیر  کشش

کااد  مصرف مواد، عاطفره مبترت و مافری، کشفشرت      محافظتعوامل خطر ساز و یرسناامه  :پژوهش ـ  ابزار  0  

 .زندگی

ش نمونه گشرا تصادفی طتقه اا از بشن کلشه مردار   دانش آموزان در معرض خطر با رو  :ـ  مورد مطالعه  9

سرت    ی مقابله درمانگرا شرامل در د  جلسه آموزش گرو  اولحضور ) دو گرو  آزمایشمقطع متوسط دوم در 

شااسی، ننانه شااسی، آسش  شااسی مصرف مواد، دورا جویی و خوینتن دارا، مسئولشت یرییرا، مدرار    

شامل آموزش تاظشم هشجان هراا   در د  جلسه آموزشی گرو  دومضور ح ،حل مساله، مدار  هاا بشن فردا

 همچارشن  و (عردم دریافرت آمروزش    ) یک گرو  کاترلو  (مبتت و مافی و موقعشت هاا برانگشز اناد  هشجان

 .هرسه گرو  دربه مواد مخدر  نگرشلق، کشفشت زندگی و خُ هاا انجام آزمون
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 :ـ  نتايج  4

شررکت   در معرض خطر سروء مصررف مرواد     نوجوانِ یسران لق مبتتخُ ن برهشجا تاظشم مداخله آموزش  -

  .هاا آموزشی تاثشر مبتت داشته است برنامهکااد  در 

لرق  خُ برر  (با هوششار ساختن فرد نستت به نوع تاششردگی هراا زنردگی   ) مقابله درمانگرا مداخله آموزش -

در برنامه هاا آموزشی تراثشر مبترت    شرکت کااد  در معرض خطر سوء مصرف مواد  نوجوانِ یسران مبتت

 .داشته است

اثرر   مرواد  مصررف  سروء  خطر معرض در نوجوان یسران نگرش به مصرف مواد بر هشجان آموزش تاظشم -

 .دارد مبتت

اثرر   مرواد  مصرف سوء خطر معرض در نوجوان یسران نگرش به مصرف مواد بر مقابله درمانگرا آموزش -

 .دارد مبتت

تراثشر نداشرته    مواد مصرف سوء خطر معرض در نوجوان یسران کشفشت زندگی بر هشجان تاظشم آموزش  -

 .است

 اثرر مبترت   مرواد  مصرف سوء خطر معرض در نوجوان یسران کشفشت زندگی بر مقابله درمانگرا آموزش -

 .داشته است

 :پيشنهادها

بره   ،ا طرر  یرارا گرران زنردگی    فرهاگی و یشنگشرا در برنامه هاا مداخالتی براا اجرا دستگا  هاا -

 .ود  تا برنامه ها متتای بر شواهد علمی باشادتوجه الزم را معمول نم ها یژوهشنتایج 

خصصران  هاا تربشت مربی آموزش تاظشم هشجان و مقابله درمانگرا توسرط مت  کارگا برگزارا  نستت به -

 .براا مناورین مدار  در سطح کنور اقدام الزم صور  یییرد، مربوطه 

 در مقابله درمانگرا و هشجانی تاظشم مدارتداا آموزشی برنامه هاا کارگشرا بهمناوران مدار  براا  -

کاهش مصررف مرواد در دانرش     براابدون شک این موضوع رویکردا موثر . تالش جدا نمایاد مدار 

 .خواهد بودآموزان در معرض خطر 

تاثشر مااسرتی   ،دانش آموزان و والدین آندا آموزش هم زمان روشداا تاظشم هشجان و مقابله درمانی براا -

 .مصرف مواد خواهد داشت  به در یشنگشرا از گرایش نوجوانان
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

به برنامه ریزا و با صرف بودجره الزم نسرتت بره تقویرت  برنامره هراا        نستت وزار  آموزش و یرورش -

مترادر    رشمرد با مطمح نظر قرار دادن موارد ب آموزش یشنگشرا از مصرف در سطح کلشه مدار  کنور

 .برنامه ها را افزایش دهد  سطح یوشش نمود  و

مناوران مدار  نستت به شااسایی دانش آمروزان در معررض خطرر مصررف مرواد در سرال اول مقطرع         -

مزبرور در طرول سرال،    متوسطه دوم در مدار  اقدام جدا نمود  و ضمن مداومت در انجام آموزش هاا 

 . دانش آموزان در معرض خطر تالش مضاعف نمایشد درششر رفتار تغ برااآموزش ها  انستت به ماندگار

 

 

  

 

 

 

 

  

 : رونوشت

 .آقای دکتر مومني دبير کل محترم ستاد برای مزيد استحضار جناب


