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 هاي جدي و خطرناك جسمي، مشكالت عديده اجتماعي و اقتصادي  عالوه بر زيان اعتياد به مواد مخدر :زمينه و هدف
.  زندگي از نظر شروع به مصرف مواد است دورانآميز ترين از سوي ديگر نوجواني مخاطره. كشورها را نيز به دنبال داشته است

شود تا روند پيشگيري و پيگيري در افراد در معرض خطر به طور هدفمند  اي اعتياد موجب مينابراين درك علل و عوامل زمينهب
ساز اعتياد  سازي نوجوانان با علل وعوامل زمينه هاي آموزشي جهت آگاه  با هدف تأثير برگزاري كالسن مطالعهي ا.ريزي شود طرح

  .انجام گرديده است
  شهر همدان يدانشگاه شي در مراكز پ1388 است كه در سال ي تجرب نيمهك مطالعهيپژوهش حاضر  :ها روشمواد و 

جهت بررسي ميزان آگاهي  .آزمون شركت داشتند و شاهد گروه دو در آموز دختر  دانش220ن پژوهش يدر ا. صورت گرفته است
 يزان آگاهيپس مخته قبل و بعد از آموزش استفاده گرديد سخود سا اي پرسشنامهواحدهاي پژوهش با علل مرتبط با اعتياد از 

    V.15افزار   ي از نرمل آماريه و تحليجهت تجز. قرار گرفت ي واحدها قبل و بعد از آموزش مورد بررسي و مقايسهريگ اندازه

SPSSگرديدستفاده   ا.  
 كه  يدرحالشت دار وجود ندا  ي اختالف معندو بار تست، در نتيجه آگاهي گروه شاهد نمره دهد كه در يج نشان مينتا :ها يافته

سه با گروه ي گروه آزمون در مقاي دراز طرف. ديده شد  آماريدار ي معنتفاوت يدر گروه آزمون قبل و بعد از مداخله در نمره آگاه
 5/7وزش در گروه شاهد ج پژوهش مشخص نمود قبل از آمين نتايهمچن .دار نشان داده است يمعن شي افزايشاهد در نمره آگاه

 و در 6/6اما بعد از آموزش در گروه شاهد  د  داشتنيار خوبي بسيآموزان سطح آگاه  درصد دانش8/3درصد و در گروه آزمون 
  . برخوردار شدنديار خوبي بسي درصد از آگاه84گروه آزمون 

 ن ي است بنابراافزايش يافته طور چشمگيرياز آنجايي كه ميزان آگاهي در گروه آزمون بعد از مداخله به  :گيري نتيجه
  .د دارن اساسيازيها ن گونه آموزش ني به ايدانشگاه شيآموزان مقطع پ دانش

  
  

 اعتيادز،سا عوامل زمينه ،آموزان  دانش،آموزش :ي كليديها واژه  

  
  
  
 

 

 
 

 
 

 چكيده
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  مقدمه 
آميز و كامالً  له مواد مخدر شكل مخاطرهأدر زمان ما مس

ود گرفته و در عين حال گسترش جهاني يافته اي به خ پيچيده
هاي جدي و خطرناك  اعتياد به مواد مخدر عالوه بر زيان. است

هاي عفوني واگيردار مثل ايدز،  جسمي از قبيل ابتالء به بيماري
هپاتيت و سل، عوارض و مشكالت عديده اجتماعي و اقتصادي 

جنايت و  ندنماهاي مرتبط با مواد مخدر ه از قبيل افزايش جرم
هاي كالن مادي  گري و هدر رفتن سرمايه سرقت، فقر و تكدي

   )1 (.دنبال داشته استه كشورها را ب
 برابر رشد جمعيت 3 سال اخير نرخ رشد ساالنه اعتياد 20طي 

 19 درصد از جمعيت كشور زير 50در حال حاضر. بوده است
هاي  سال است كه با توجه به تغيير هرم سني جمعيت در سال

. هاي همراه آن بيشتر خواهد شد نده نرخ رشد اعتياد و آسيبآي
هاي خام   طي پژوهشي با استفاده از داده1387چنانچه در سال

 اتيهاي متوالي از نوسان مشخص شد گرچه مصرف مواد در سال
 روند 1387سال گذشته تا سال 20برخوردار بوده، ليكن طي 

به طور  67-87در دوره زماني . كلي رو به افزايش بوده است
از .  درصد بوده است8متوسط ميزان رشد سوء مصرف ساالنه 

 درصد بوده 63/2يت كه در اين دوره، متوسط رشد جمع ييآنجا
شود كه ميزان رشد سوء مصرف مواد بيش از  است مالحظه مي

رشد مصرف تزريق مواد . سه برابر نرخ رشد جمعيت شده است
درصد بوده  33 ر هر سالطور متوسط ده نيز افزايش يافته و ب

 25سنين ترين سن ابتال به سوء مصرف مواد بين   شايع)2 (.است
 چون در اين دوران فرد با تضادها و )3(.  سالگي است18-

اي است  گردد و مرحله هاي متعدد دورني مواجه مي كشمكش
گيري روبرو  كه نوجوانان با نگراني، اضطراب و مشكل تصميم

اي بر مشكالت خويش فائق  د به گونهكنن شوند و سعي مي مي
مورد اطرافيان بدون در نظر گرفتن  جا و بي توقعات بي. آيند

هاي متضاد اجتماعي از  حساسيت اين دوره و توقعات و ارزش
هاي نامطلوب  الالت تطابقي در خانواده و زمينهها، اخت نظر آن

پذير  شخصيتي فرد، به سهولت وي را در اين دوره آسيب
  )5و4 (.سازد مي

حال توسعه، داراي  ايران به عنوان يكي از كشورهاي در
 درصد جمعيت كشور در 50بيش از . جمعيتي جوان است

توان گفت قسمت قابل   سال بوده و بنابراين مي19سنين زير 
 )6 (.پذير هستند توجهي از جمعيت كشور ما در اين رابطه آسيب

 و اجتماعي شناختي شناختي، روان اعتياد يك بيماري زيست
ثر هستند ؤمصرف مواد م عوامل متعددي در اتيولوژي سوء. است

كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتياد 
عوامل فردي، بين فردي، محيطي و اجتماعي، عوامل . شوند مي

 اين )7 (.گذارند اي هستند كه بر يكديگر تأثير مي در هم تنيده
در معرض آسيب و آماج اعتياد موضوع كه قشر جوان بيشتر 

باشند وظيفه همگان را در موضوع تعامل با اين مشكل،  مي
برگزاري  ثيرتأ هدف از انجام اين مطالعه. سازد تر مي پررنگ
سازي نوجوانان با علل  هاي آموزشي در مدارس جهت آگاه كالس

گونه  چرا كه آشنايي يا اين. باشد ساز اعتياد مي و عوامل زمينه
شناسي ، به خودشود تا افراد در معرض خطر موجب ميعوامل 

ريزي  طور هدفمند طرحه برسـند و روند پيشگيري و پيگيري ب
  .شود

 
  روش بررسي

اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است كه با هدف تاثير 
سازي  هاي آموزشي در مدارس جهت آگاه برگزاري كالس

جامعه . نجام شدساز اعتياد ا نوجوانان با علل و عوامل زمينه
 2و 1دانشگاهي منطقه  آموزان مقطع پيش پژوهش را كليه دانش

  87-88آمـوزش و پـرورش شهر همـدان در سال تحصيلي 
صـورت تصادفي از نوع ه گيري ب دادند و نمونه تشكيل مي

  . اي صـورت گرفت خوشه
نمونه به عنوان گروه آزمون در نظر گرفته شد و  110تعداد 

نمونه ديگر  110، تعداد )آموزش(تايج مداخله جهت مقايسه ن
بنابراين به طور كلي .  به عنوان گروه شاهد انتخاب شدنيز

 نفر 8گرفت كه از اين تعداد  نمونه مورد بررسي قرار 220تعداد
محيط پژوهش . االت حذف شدندؤگويي به س به علت عدم پاسخ

ود بهي دانشگا مدرسه دخترانه داراي مقطع پيش 8 متشكل از
كه با توجه به تعداد مدارس از هر يك از دو ناحيه آموزش و 

صورت تصادفي چهار مدرسه انتخاب، ه پرورش شهر همدان ب
سپس از هر مدرسه يك كالس به عنوان گروه آزمون و يك 

 .كالس به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد
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قسمت اول (ابزار پژوهش يك پرسشنامه دو قسمتي بود 
ال مرتبط ؤ س23 گرافيك و قسمت دوم مشتمل براطالعات دمو

) ثر بر اعتيادؤعوامل فردي، بين فردي، محيطي و اجتماعي م با
كه توسط پژوهشگر با استفاده از كتب و مقاالت معتبر تهيه 

 نفر از اساتيد 6روايي، پرسشنامه در اختيار جهت تعيين . شد
گرفت و طبق پيشنهادات مربوطه اصالح  صاحب نظر قرار

استفاده شد و د مجدآزمون جهت تعيين پايايي از روش . گرديد
 محاسبه گرديد و 88/0االت ؤضريب همبستگي بين س

در اين . رفت گييد قرارأترتيب پايايي دروني آن مورد ت بدين
كه هريك از افراد مورد پژوهش به همه  پژوهش در صورتي

 كه و در صورتي 23االت پرسشنامه پاسخ صحيح بدهد نمرهؤس
اي كسب  االت پاسخ صحيح ندهند نمرهؤكدام از س به هيچ

كسب ). نمره اختصاص يافت 1 ال درستؤبه هر س( .كردند نمي
آگاهي متوسط،  6-11دهنده آگاهي ضعيف،   نشان0- 5 نمره
پس از .  آگاهي بسيار خوب بود18-23 آگاهي خوب و 17-12

 ولينؤتهيه ابزار گردآوري اطالعات و كسـب مجوز از مسـ
دانشگاه و آموزش و پرورش، به محيط پژوهش مراجعه و با 

جهت . آوري گرديد رعايت ضوابط اخالقي و اطالعات الزم جمع
ساز  آموزان با علل و عوامل زمينه تعيين سطح آگاهي دانش

ها نياز دارند و يا آموزش  گونه آموزش  به اينينكه آيااعتياد و ا
داشته باشد، به گروه شاهد ها  ثيري بر روي آگاهي آنتواند تأ مي

 دقيقه و به گروه آزمون قبل و بعد از ارائه 20دو بار به فاصله 
 دقيقه به شيوه سخنراني پرسشنامه مربوطه 20آموزش به مدت 

كه نحوه  ياز آنجاي. ديدآوري گرتوزيع و پس از تكميل، جمع
ارائه آموزش توسط افراد مختلف بر نوع پاسخ واحدهاي مورد 

گذارد، به كليه واحدهاي مورد  ميأثير االت تؤ سپژوهش به
گروه آزمون توسط يك نفر در مورد علل و عوامل  پژوهش در

جهت تجزيه و . هاي الزم داده شد مستعدكننده اعتياد آموزش
از آمار توصيفي نظير   SPSS v.15 ها از نرم افزار تحليل يافته

، آزمون تي ميانگين و فراواني و آمار تحليلي شامل مجذور كاي
  . مستقل و تي زوج استفاده شد

 
  ها  يافته

هاي پژوهش حاكي از آن است كه از نظر  تجزيه و تحليل داده
 17 درصد واحدهاي پژوهش در گروه آزمون در سن 9/51 سن،

سالگي قرار 18 درصد در سن 8/52گروه شاهد  سالگي و در
ا داري ر  تفاوت معنيp=0.19  آزمون تي مستقل با. داشتند

از نظر محل سكونت، اكثريت . بين سن در دو گروه نشان نداد
گروه آزمون و شاهد در شهر سكونت  افراد مورد مطالعه در

داري را بين محل  معني كاي ارتباط داشتند كه آزمون مجذور
نظر ميزان درآمد  از p=0.46 سكونت در دو گروه نشان نداد
 25 گروه شاهد دردرصد و 2/18ماهيانه خانواده، درگروه آزمون 

آزمون . و نود هزار تومان بوده است درصد بين سيصد و سيصد
داري را بين اين دو گروه از   تفاوت معنيp=0.16 با تي مستقل

الزم به ذكر است تعداد زيادي از  .نظر درآمد ماهيانه نشان نداد
از . ال پرسشنامه پاسخ نداده بودندؤافراد مورد مطالعه به اين س

سابقه مصرف مواد مخدر ، p=0.48  افراد خانواده بانظر تعداد
 و سابقه آموزش يا p=0.18در خانواده يا فاميل نزديك با 

 p=0.27 مطالعات جانبي در مورد سوء مصرف مواد با

هاي آماري تي مستقل و مجذوركاي نشان دادند كه  آزمون
  .داري بين دو گروه وجود نداشت تفاوت معني

ها مشحص نمودند كه  ي پژوهش، يافتهدر ارتباط با متغيرها
ساز  آموزان با عوامل زمينه قبل از آموزش نمرات آگاهي دانش

 بوده 23 از76/11و در گروه آزمون93/12اعتياد در گروه شاهد 
داري را بين   اختالف معنيp=0.20  آزمون تي مستقل با. است

نمرات در اين در گروه نشان نداد يعني دو گروه از نظر سطح 
بعد از آموزش . د يكسان بودندساز اعتيا گاهي باعوامل زمينهآ

گروه شاهد در نتيجه  و در 83/21گروه آزمون  اين نمرات در
آزمون تي مستقل  . بود23 از 74/12 آزمون مجدد -آزمون

 از لحاظ آماري p=0.00 گروه با نشان داد بين نمرات اين دو
  .داري وجود داشت اختالف معني

افراد   از8/3كه قبل از آموزش فقط   نشان داد1شماره  نمودار
 درصد در گروه شاهد آگاهي 5/7 گروه آزمون و مورد مطالعه در

ها از  ساز اعتيا داشتند و اكثريت آن بسيار خوبي با عوامل زمينه
آزمون مجذور كاي بين اين دو . آگاهي ضعيفي برخوردار بودند

نتايج حاصل از  . p=0.40داري نشان نداد گروه اختالف معني
 درصد گروه 84 حاكي از آن است كه بعد از آموزش2نمودار 

 6/6و گروه شاهد  شدند برخوردار آزمون از آگاهي بسيار خوبي
آزمون مجذوركاي با . درصد آگاهي بسيار خوبي داشتند
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p=0.00آموزان با  نظر سطح آگاهي دانش  بين اين دو گروه از
در جدول . دار نشان داد عنيساز اعتياد اختالف م عوامل زمينه

 از مداخله در آموزان قبل و بعد  ميزان آگاهي دانش2 و 1شماره 
گروه آزمون و شاهد مشخـص شد كه در گروه شـاهد ميانگين 

به عبارت ديگر .  بوده است19/0تفاوت ميزان آگاهي قبل و بعد 
تفاوتي  آزمون مجدد - آزمون آموزان در ميزان آگاهي دانش

گروه آزمون ميانگين تفاوت ميزان    اما درp=0.15 ندارد
بوده است يعني بين نمرات  07/10 از مداخله آگاهي قبل و بعد

  .p=0.00دار وجود دارد  اختالف معني قبل و بعد

  
   1شماره نمودار

دانشگاهي با عوامل  آموزان مقطع پيش  مقايسه سطح آگاهي دانش
  مون و شاهدساز اعتياد قبل از آموزش در گروه آز زمينه

  

  
  

  

  2شماره نمودار
دانشگاهي با عوامل  آموزان مقطع پيش مقايسه سطح آگاهي دانش

  ساز اعتياد بعد از آموزش در گروه آزمون و شاهد زمينه
  

  

   1جدول شماره 
دانشگاهي با عوامل  آموزان مقطع پيش مقايسه ميزان آگاهي دانش

   شاهدساز اعتياد بين آزمون ـ آزمون مجدد گروه زمينه
  

  
  

  2جدول شماره 
دانشگاهي با عوامل آموزان مقطع پيش مقايسه ميزان آگاهي دانش

  ساز اعتياد و قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون زمينه
  

  
  

 گيري بحث و نتيجه

دوران نوجواني پر خطرترين دوران زندگي از نظر گرايش به 
 ان سوم،ايران به عنوان يكي از كشورهاي جه. مصرف مواد است

سال دارد و از طرفي چون  30ميليون نفر جمعيت زير 44
سالگي است  25 تا 18 ترين سن ابتالء به سوء مصرف مواد شايع

بنابراين جمعيت قابل توجهي از افراد جامعه ما در اين رابطه 
از افراد   درصد51 -53در اين مطالعه . )8(هستند پذير آسيب

پذير   جزء جمعيت آسيبكه.  ساله هستند17-18تحت مطالعه 
) 2008( پژوهش ون اتن  و آنتوني. شوندكشور محسوب مي

كه مواد  مشخص نمود دامنه سني شروع مصرف براي افرادي
كه  هايي  سال و براي آن5/16كردند استنشاقي مصرف مي
 در مطالعه )9 (. سال بود5/19كردند كوكائين مصرف مي

افراد معتاد در   درصد4/31ها نيز مشخص گرديد نارنجي
 خوشبختانه در اين )10 (.سال قرار دارند15-24محدوده سني

 4/76 درصد افراد مورد مطالعه در گروه شاهد و 1/65بررسي 
ال كه پر خطرترين ؤدرصد در گروه آزمون در پاسخ به اين س

دوران زندگي از نظر شروع به مصرف مواد كدام است به دوران 
له أها قبول اين مس نابراين از نظر آنب. اند نوجواني اشاره نموده

كه نوجوانان گرايش بيشتري به سوء استفاده از مواد دارند، 
ها با شرايط و  سازي آن ثير بيشتري در جهت آگاهأتواند ت مي

هايي كه ممكن است در آينده با آن روبرو شوند، داشته موقعيت
  .باشد
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 با اين پژوهش نشان داد كه هر دو گروه سطح آگاهي كمي
در بررسي اطالعات . اند ساز اعتياد داشته عوامل زمينه

آموزان مشخص گرديد در خانواده يا دموگرافيك اين دانش
 درصد سابقه مصرف مواد مخدر وجود 70-73فاميل نزديك 

اند در مورد  درصد اظهار داشته57-61همچنين . ندارد
عالوه بر . د، آموزش يا مطالعات جانبي ندارندمصرف موا سوء

آموزان  گونه دانش اين، پژوهشگر هنگام بررسي كتب درسي اين
-به اين نكته دست يافت كه در دروس دبيرستاني و پيش

ر مورد اعتياد و علل و دانشگاهي در هيچ يك از كتب درسي د
رئيس انجمن . ساز آن توضيحي داده نشده استعوامل خطر

هاي رفتاري نيز از حذف مباحث آموزشي ا آسيبمبازه ب
او از . پيشگيري از ايدز و اعتياد در مقاطع متوسط خبر داد

آموزان تأكيد كرده  هاي زندگي به دانشحوزه آموزش مهارت
- است كه اين وزارتخانه به عنوان متولي اصلي آموزش مهارت

زمند ترين گروه نياآموزان به عنوان اصلي هاي زندگي به دانش
هاي اجتماعي، ها و ناهنجاري اقدامات پيشگيرانه از آسيب

اقدامي جدي در اين زمينه انجام نداده است و اين در حالي 
هاي تحصيلي هاي زندگي در دورهاست كه آموزش مهارت

شود اختياري شده است و بسته به نظر مديران مدارس اجرا مي
بنابراين پايين . ودشكه متأسفانه توجه چنداني به اين امر نمي

ثر بر اعتياد ؤبودن سطح آگاهي افراد مورد پژوهش با عوامل م
  . رسدمنطقي به نظر مي

نيز دريافت كه آگاهي نوجوانان ) 1385( مدني به نقل از فرنيا
ثر بر ؤشهر سمنان در مورد عوامل فردي، محيطي و اجتماعي م

-كيد ميأبه اين نكته ت) 2007( سادوك )11(.اعتياد ضعيف است

طلبي، هيجان، ماجراجويي، مورد  كند كه نوجوانان به دليل تنوع
تأييد قرار گرفتن و كسب موفقيت بين همساالن در برخي 

شوند و به دليل عدم آگاهي از هاي ناسالم ميموارد، عضو گروه
مصرف  عوامل، اثرات و عوارض اعتياد به راحتي به سمت سوء

 در )12(.شود بانگير آنان ميكنند و اعتياد گريمواد حركت مي
آموزان قبل و  اين پژوهش با توجه به نمرات كسب شده دانش

تواند  بعد از مداخله در دو گروه مشخص گرديد كه آموزش مي
ساز  عوامل زمينه ها با علل و ثير زيادي بر ميزان آگاهي آنأت

ها نياز اساسي  گونه آموزش اعتياد داشته باشد و نوجوانان به اين

 1386در سال  ي توسط فرهادين رابطه پژوهشيدر ا. نددار
م ي به دو گروه تقس رانوجوانان نفر از 300او . ه استانجام شد

دند و گروه ي آموزش دي بصريق سمعيك گروه از طري. كرد
جه ين نتي و به اددوم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدن

ات مواد  با مضري بصريق آموزش سمعي از طري كهد گروهيرس
سه با گروه دوم از يجاد آن آشنا شدند در مقاي ايمخدر و چگونگ

ن آن دو گروه از نظر نگرش ي برخوردارند و بي باالتريآگاه
 يمحسن )13 (.دار وجود دارد ينسبت به مواد مخدر اختالف معن

تر بر أر تيثأ تحت عنوان تيز با انجام پژوهشين) 1387 (يثان
اد نشان داد با يساز اعت نهي عوامل زم نوجوانان بايش آگاهيافزا

 يها اميتوان پ ي راحت ميليتر خأ تيها ل گروهياستفاده از تشك
آموزان القا   مقابله با آن را به دانشيها اد و راهي اعتيمعرف
  )14(.نمود

محققين وزارت بهداشت و درمان معتقدند بسياري از معضالت 
ويژه ه ها و بنوادهجامعه از جمله اعتياد در اثر عدم آگاهي خا

شود كه عواقب آن ساير انحرافات اجتماعي  نسل جوان ايجاد مي
تر شيوع  هاي خانوادگي و از همه مهمشامل فحشا، فقر، بحران

هاي خطرناك عفوني از جمله هپاتيت و ايدز برخي از بيماري
وه كنترل ين شيتر يآنان از آموزش به عنوان اساس. بود خواهد

  )15 (.نندك يم اد يادياعت
 ي در دوران نوجواناالن گروه همسكنند  اشاره ميروانشناسان
 نوجوانان ي از رفتارهاياري بسگيري  شكل را دريا نقش عمده

  60ش از يدهند ب يقات نشان ميكه تحق يطوره  بكند يفا ميا
شود   آغاز ميدوستان تعارف با ن قشريا اد دريدرصد مواد اعت

 يستيبا ادياعت  ازيريشگي پيها ت فعاليدارند يم اظهار آنان
مقاومت در برابر گروه زمينه  و آموزش در يساز آگاه بر متمركز
 جاديا  دادن اطالعات در مورد مضرات مواد مخدر،،همسن

 يها ارزش به دادن تيالو با مصرف مواد  نسبت بهينگرش منف
  )16 (.دباش ق همساالنيطر آموزش از  وياجتماع

ن يتر وجود آمده است كه مهمه اتفاق نظر بله أن مسي بر اراًياخ
 جامعه از خطرات و مضرات اد آگاه كردني از اعتيريشگيوه پيش

ن خصوص ي در اي سطح دانش عموميمواد مخدر و ارتقا
رات يثأ ت وگر اگر هر فرد انواع مواد مخدريبه عبارت د. باشد يم

 مصرف مواد بر سالمت يرات منفيثأ آن را بشناسد، به تيمنف
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تر  عياس وسيگران آگاه باشد و در مقيسم و روان خود و دج
 مختلف آن را باور يها اثرات سوء آن بر كل جامعه و  بخش

 ياديزان زياد تا مي به اعتي ويداشته باشد، احتمال ابتال
ن رابطه پژوهشگران ستاد مبارزه با يدر ا )17 (.يابد يكاهش م

 ي برگزار با1387مواد مخدر در استان اصفهان در سال 
 يينه آشناي در زمي و استفاده از آموزش بصريشگاه تخصصينما

 اقشار يساز اد با هدف آگاهي از اعتيريشگيبا مواد مخدر و پ
ها در جهت  مختلف جامعه به خصوص نسل جوان و خانواده

ها  آن.  برداشتنديديم گام مفين معضل عظي با ايمبارزه فرهنگ
شگاه يبل از ورود به نمااد را قي افراد با اعتيسطح آگاه

 همان ز مجدداًيشگاه نيهنگام خروج از نما. دنديسنج
دست ه اطالعات ب سهيج مقاينتا.  داده شداه نامه به آن شسپر

 به آموزش دارند چرا كه سطح ياديزنياز آمده نشان داد افراد 
 در 22ف، يشگاه ضعيها قبل از ورود به نما  در صد آن68 يآگاه

ك داشتند يالت آكادمي درصد كه تحص10 صد متوسط و تنها
 يآگاه ازافراد خوب بوده است اما بعد از ارائه آموزش اكثريت 

   )18 (.شدند  برخورداريخوب
 درصد 8/3-5/7در اين پژوهش مشخص گرديد فقط بين 

از . عتياد آگاهي خوبي دارندا ساز نوجوانان از علل و عوامل زمينه
مورد از آگاهي خوبي برخوردار ها در اين  كه اكثريت آن ييآنجا

ريزي شده در اين گروه  نيستند، بنابراين لزوم آموزش برنامه
چرا كه ممكن است بسياري از نوجوانان . سني بسيار مهم است

  . در اثر عدم آگاهي مبتال شوند
  آموزش و پرورششود جنبه پرورشي در اين رابطه پيشنهاد مي

، آموزش ل مدارس سالمت محوريتقويت شود و تشك
هاي زندگي، گنجاندن مطالبي در مورد اعتياد در كتب  مهارت

 در  آموزشيهاي   برنامه وآموزي هاي دانش درسي و ايجاد تشكل
با آموزش معلمان و . اولويت آموزش و پرورش، قرار گيرد

كارشناسان شاغل در آموزش و پرورش و در اختيار قرار دادن 
تياد و توزيع آن در بين جزوات آموزشي چاپ شده در زمينه اع

  .                                                                                                       توان به اين مهم دست يافت آموزان نيز مي دانش
 انآموز دانش اعتياد از پيشگيري الزم به امر اعتبار تخصيص با

 در آينده احتمال دارد به گروه اي را كه توان نسل سازنده مي
تواند مورد  نتايج اين پژوهش مي. معتادان بپيوندد، ايمن نمود

استفاده آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و ستاد 
 همكاري اين سه سازمان. مبارزه با مواد مخدر قرار گيرد

  در امر پيشگيري و شناسائي افراد بسيار چشمگيرتواند مي
                                                                                   .       باشد

. در اين پژوهش جمعيت مورد هدف نوجوانان بوده است
توان پژوهش را بر روي معلمان و كارشناسان علوم تربيتي  مي

توانند تأثير  كه به طور مستقيم با نوجوانان سر و كار دارند و مي
ترتيب با  بدين.  نيز بررسي كرد،ها داشته باشند مثبت بر روي آن

 صرف هزينه نه چندان زياد، و افراد آموزش تعداد محدودي از
  .    توان جمعيت بسيار زيادي را پوشش داد مي

                                  
  تشكر و قدرداني

 آموزشي و پژوهشي وسيله از حضور محترم رياست، معاونتبدين
دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان كه همواره مشوق 

دانشگاهي  اند و مديران محترم مدارس پيش پژوهشگران بوده
هاي الزم را  مبذول  همدان كه در اجراي اين پژوهش همكاري

 .شود اند تشكر و قدرداني مي داشته
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Effect of Instructional Classes on Adolescent's Knowledge About Predisposing Factors of Addiction. 

N.  MatinniaZ.Khodakarami  

 
Abstract 
 
Background & Aim: Addiction not only results in some serious physical problems, but also results 
in social and economical problems for countries. On the other hand, adolescence is the most risky 
period for Substance Abuse. Therefore, understanding predisposing factors related to addiction 
could due to a purposefully planned program for prevention and follow up. The purpose of this 
study was the effect of instructional classes on adolescent's knowledge from predisposing factors 
related to addiction.  
  
Materials & Methods: This research was a semi experimental study has been done at Hamedan pre 
university centers. In this study 220 female students in two groups (case –control) have taken part. 
They are selected in randomly branch. The tool of assessment was a questionnaire that was 
provided by researcher. Case and control groups answered the questions then interaction performed 
at 20 minute. Finally, level of their knowledge about predisposing factors of addiction evaluated 
again. All statistics computed by the SPSS software. 
 
Results: results showed that knowledge score in control group was not significant in test re test 
(p>0/05) but there was a meaningful difference in case group before and after interaction (p=0 /00, 
t= -20/3).Before interaction only7/5 percent in control group and 3/8 percent in case group have 
very good knowledge (p=0/00) but after interaction 6/6 percent in control group and 84 percent in 
case catch it.  
 
Conclusion: In this study, most adolescences knowledge about predisposing factors of addiction 
increased significantly after intervention. Therefore, such instructional classes are very important 
for them. 
 
Keywords: Education, Pre university Students, Predisposing Factors, Addiction. 
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