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 چکیده

 باشد. می آموزان دانش میان در مواد سوءمصرف از پیشگیری منظور به غیرمنطقی باورهای آموزش پژوهش این ازاجرای هدف

 آموزان دانش تمامی شامل آماری و جامعه بوده (-آزمون پس -آزمون پیش طرح(آزمایشی نیمه های پژوهش ازنوع پژوهش این

 که پسر آموز نفرازدانش 30 شامل پژوهش نمونه حجمو  می باشد 1395-1394شهرستان سبزواردرسال  های دبیرستان اول پایه

   (IAPS)اعتیاد  پذیرش ایرانی مقیاس ازپرسشنامه استفاده وبا انتخاب ای مرحله چند ای خوشه تصادفی گیری نمونه صورت به

 گروه نفر 15 و آزمایش گروه نفر 15 (شدند  تقسیم نفری 15 گروه دو به تصادفی کامال صورت به نظر مورد می باشد که نمونه

 مورد گروه دو هر آموزش، از بعد و گرفتند قرار غیرمنطقی باورهای آموزش مورد جلسه 11 مدت به آزمایش گروه کنترل( سپس

دهنده  نشان پژوهش قرارگرفته شد.نتایج وتحلیل تجزیه مورد کوواریانس تحلیل از استفاده با ها داده و قرارگرفتند مجدد آزمون

 این گردد و می اعتیاد به آموزان دانش گرایش کاهش باعث آزمایش درگروه غیرمنطقی باورهای آموزش که این موضوع می باشند 

 برای توان می روش این شود.از می آموزان دانش اعتیاد به منفعل گرایش کاهش وهم فعال گرایش کاهش باعث هم تاثیر

 این نتایج واقع و باورهای غبط و غیرمنطقی در باره اعتیاد را از ذهن دانش آموزان دور ساخت. در .برد بهره اعتیاد از پیشگیری

 . است الیس عاطفی -عقالنی دیدگاه بر تأییدی پژوهش

 .آموزان دانش ، اعتیاد به گرایش ، غیرمنطقی باورهای :کلیدي گانواژ
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 مقدمه-1

 نظرازسطح صرف ازافراد بسیاری متأسفانه و بوده درگیر رسان وآسیب زا تنش مسائل و معضالت با پیش از بیش امروزی بشر

 روان و جسم سالمت به که رسان وآسیب  گرایانه خودتخریب رفتارهای وانجام غیرمنطقی واقتصادی،باباورهای اجتماعی فرهنگی،

 زیستی وتغییرات شرایط به باتوجه ونوجوانان جوانان میان دراین.ورزند مبادرت می سازد می وارد ناپذیری جبران لطمات شان

است) کاشفی،  بیشتر جامعه دیگر افراد با درقیاس آنها در رفتارها بروزاینگونه وامکان بوده خطر معرض در بیشترازسایرین وروانی

 آمارها .کنند می ایفا جانبه همه توسعه رادر محوری نقش بالندگی، و اجتماعی تحرك لحاظ به کشوری هر در (. جوانان1392

 چشم افزایش اخیر های دهه در و جوانان نوجوانان میان در بویژه مختلف جوامع بین در مواد مصرف میزان که هستند این بیانگر

 زیرا است، کننده نگران بسیار نوجوانان بین در مواد مصرف افزایش به . روندرو2007)میلشیر،چستنگ،کلبرگ) است داشته گیری

  و ، دهند می ادامه آینده سالهای در ماده این مصرف به نمایند می آغاز نوجوانی اولیه سالهای در را مواد مصرف که اکثرنوجوانان

 مصرف وسوء اعتیاد که سالهاست (.1385 یابد)محمدخانی، می افزایش نیز آن با مرتبط مشکالت همچنین و مواد مصرف میزان

 های آسیب .است داده اختصاص خود به را رتبه باالترین ایران، اسالمی جمهوری کشورمان وپرهزینه پیچیده مسائل درمیان مواد

 متعدد موارد عنف،سرقت، به تجاوز خودکشی، قتل، زجمله مجرمانه مخدر،رفتارهای مواد ازسوءمصرف ناشی پزشکی روان پزشکی،

 بی انسانی ودردهای ها خسارت همراه ،به...و بیکاری طالق، فقر، :مانند مواد ازسوءمصرف حاصل اجتماعی روانی های دیگرآسیب

 سالمت،وامنیت ی برپیکره را بسیاری عوارض ، اختالالت این سازد ناپذیرمی اجتناب را پدیده پدیده این به بشری،توجه شمار

 )موسسهNIDA  توسط هرساله 1975 زسالکه ا آینده برمطالعات نظارت یابی زمینه از حاصل اطالعات میگذارد برجای جامعه

 مصرف وسطح زندگی شیوه جیحات،تر ارزشها، که دهد می نشان  ، پذیرد می انجام میشیگان دانشگاه در موادآمریکا(  مصرف سوء

 پایین وسنین مقاطع آموزان دانش به ای طورهشداردهنده به و است کرده تغییر ر بشدت اخی های درسال جوانان، میان در مواد

 است )عابدی، شده دچارکاهش موادنیز مصرف بودن خطرناك ادراك شده است وهمچنین کشیده ساله 12 و 10 بین یعنی تر

درآن میباشد. )نیکلسون،  درگیر عوامل و علل شناسایی نیازمند بیماری از پیشگیری همچون مواد ازمصرف (. پیشگیری1390

 پذیرش و میزان بودن قانونی از آنها درك ازقبیل افراد نگرشی های حوزه با مستقیم رابطه مواد مصرف به . گرایش1996)

 فیش و (. آیزن1998دارد)سارویال،  ف مواد مصر خوشایند پیامدهای و حاالت یا و مواد مصرف از ناشی ضررهای مواد، اجتماعی

 و نوجوانان توسط اعتیاد به گرایش در  ها ش نگر نقش به است، عقالنی اقدام نظریه به موسوم که ای نظریه براساس ( 1980بین)

 معتقد و داند می شمول جهان دیدگاه یک را خود دیدگاه الیس 1392 ).صنوبری، اند)رضایی، داده توجهی قابل اهمیت جوانان

 سوء افراد در بک و الیس دیدگاه طبق .باشد داشته وجود است ممکن ها انسان تمام در او گانه یازده غیرمنطقی باورهای است



 خشم مثل منفی احساسات نتیجه در و ناکامی پایین تحمل به منجر رایج، غیرمنطقی باور و نگرش چند وجود مواد، کننده مصرف

 تحریک شود مواجهه مانعی کوچکترین با اگر ، باشد مرداش بروفق و باید چیز همه دارد انتظار فرد که زمانی .شود می غمگینی و

 و مشکل با مقابله برای فرد شرایطی   چنین در .ارد گم می نادیده را هدف به رسیدن دیگر های شیوه و شود می آشفته پذیرو

 آمدن وجود به باعث روزمره امورات باره در اشتباه و غلط (. تصورات1390 آورد)مبارکی، می روی مواد سوءمصرف به تنش کاهش

 خواهند روبرو مشکالت با زندگی در کنند می تاکید غیرمنطقی برباورهای که افرادی و شد وغیرمنطقی خواهد غیرواقعی باورهای

 در واکنش باشد نداشته را سالم رویارویی های شیوه شناسایی توانایی زندگی رویدادهای با برخورد در فرد (. اگر1996 شد)هالین،

 می پناه انحرافی های رفتار خود با زندگی مشکالت حل برای و شد خواهد روبرو دشواری با زندگی های چالش به نسبت فعال

 راه یکی از ، بنابراین. آورند می روی آن مصرف به دارند، مخدر مواد به نسبت که باوری نوع اساس بر (. افراد1998برد)کلینکه، 

 افراد باورهای و . انتظارات (2002است)بوهنر، وانک، مخدر مواد مصرف سوء به نسبت افراد نگرش تغییر تقاضا، کنترل های

 در (. لذا1388دهد)موسوی،  قرارمی تاثیر تحت را ی آنها ازرفتارها بسیاری امورروزمره، با دررابطه خود های هاوصالحیت ازتوانایی

 تغییر برای عاملی تواند می دانش آموزان به غیرمنطقی باورهای آموزش آیا آیا که هستیم سوال این به پاسخ درپی حاضر پژوهش

 .گردد آنان در اعتیاد گرایش به میزان کاهش نتیجه در و مخدر مواد مصرف به نسبت آنها نگرش

 المدنی وحسینی معاضدیان و بهرامی پژوهش های است می توان به یافته شده انجام زمینه این در که هایی پژوهش جمله از

 آن موید افیونی مواد به وابستگان مثبت نگرش کاهش بر گیری تصمیم و حل مساله مهارت آموزش اثربخشی عنوان با ( 1392)

 به مصرف تمایل و خطرات ، اثرات به نسبت معتاد افراد نگرش کاهش بر گیری تصمیم مهارت و مساله مهارت حل آموزش که است

 آنها مثبت نگرش میزان واز.تغییر دهد مواد مصرف به نسبت را معتاد افراد نگرش معناداری طور وبه .دارد مثبت تاثیر مخدر مواد

 .بکاهد چشمگیری طور به افیونی مواد مصرف سمت به

 بر سالمت آموزش مروج برنامه اثربخشی عنوان با ( 1393 )زاده،قدسی پسند،رضایی،سرکشیک احمدی،طالع پژوهش نتایج

 سوء به گرایش درکاهش سالمت برنامه مروج آموزش داد نشان قم استان متوسطه مقطع آموزان دانش در اعتیاد از اولیه پیشگیری

 برگروههای ها آموزش بخشی ثرا جداگانه بررسی در .بوده است موثر آموزان دانش منفعل گرایش و فعال گرایش مواد، مصرف

 منفعل گرایش و فعال گرایش و مواد مصرف سوء به گرایش کاهش در سالمت ه مروج برنام آموزش داد نشان نتایج پسر، و دختر

 .است بوده موثر دختر ن آموزا دانش در

 به عادی افراد و کنندگان شیشه درمصرف غیرمنطقی باورهای مقایسۀ عنوان تحت پژوهشی در( 1390 ) قربانیقربانی،کاظمی،

 نتایج به توجه وبا .دارد بیشتری باورهای غیرمنطقی گواه گروه به نسبت شیشه کنندة سوءمصرف گروه رسیدندکه نتیجه این



 ودر هستند مختلف روانی و شناختی رویدادهای تنظیم قادر به کمتر شیشه کنندة سوءمصرف گیرد: افراد می نتیجه پژوهش

 درباورهای ریشه تواند می خود حد از بیش کنترل برای افراد این قوی و تمایل گردند می مشکل دچار خود اهداف پیگیری

 .باشد داشته آنها غیرمنطقی

 کننده مصرف سوء . آزمودنی کنند می استفاده بیشتری شناختی تحریفات از ، معتاد 108 روی بر پژوهشی ( در1999) توناتو

 قوی ارتباط مواد مصرف سوء عود با غیرمنطقی قبیل باورهای از شناختی ناخوشانید رویدادهای که داد نشان روانگردان داروهای از

 . بود ضعیف رابطه این خوشایند شناختی، رویدادهای با که حالی ،در دارد

 اولیه دفعات در ،دست کم مواد سوءمصرف برای افراد قصد که است آن بیانگر ( 2001 ) وهمکاران کالر مک مطالعات نتایج

 . دارد قرار مواد سوءمصرف به آنان نگرش تأثیر تحت مصرف،

 مورد سیگار به نسبت ی را هند آموزان دانش نگرش و دانش بر مبتنی زندگی های مهارت آموزش دورة ( تأثیر2013) زولینگر

 دیده آموزش را زندگی های ت مهار که آموزانی دانش که داد نشان کنترل و آزمایشی دوگروه مقایسه نتایج . داد قرار مطالعه

 همسال گروه پیشنهاد توانند می تر راحت که کردند اعالم دیده آموزش ن آموزا دانش ، چنین هم. کشیدند سیگار کمتر بودند

 . کنند رد را سیگار کشیدن برای

 به مبتال درمردان وتکانشگری غیرمنطقی شخصیتی، باورهای الگوهای باعنوان درپژوهشی (1393و همکاران) مجره اسدی

 مولفه و غیرمنطقی باورهای ازنظر عادی افراد و مواد سوءمصرف به افراد مبتال بین که داد نشان درمان، تحت مواد مصرف اختالل

 را ناکارآمد و ناسازگارانه باورهای و رفتارها درمانی شناخت با توان می که گیرد می ونتیجه وجود دارد داری معنای تفاوت آن های

 .داد آموزش را کنترل های و روش داده تغییر

 مزایا پیرامون مؤثر گذاشتن اطالعات اختیار در طریق از سازی آگاه و آموزش که داد نشان ( 2007وهیگنز) کروالنکی پژوهش

 .دهد تغییر ورفتاری عاطفی شناختی، مختلف ابعاد در را فرد نگرش تواند می مواد مصرف سوء جمله از موضوعی هر معایب و

 روش تحقیق-2

مورد بررسی  نابرابر کنترل گروه با آزمون پس آزمون پیش طرح از استفاده با می باشد که  آزمایشی نیمه نوع از پژوهش حاضر 

 95-94سبزواردرسال تحصیلی  شهرستان اول متوسطه پسرمقطع آموزان دانش کلیه پژوهش این آماری قرار گرفته است. جامعه

 22 بین از آموزشگاه یک گردیده است.بدین شکل که ابتدا استفاده ای خوشه تصادفی باشد. به منظور انتخاب نمونه از روشمی 

 تحصیلی پایه سه بین از دوم مرحله در گردید، انتخاب تصادفی صورت به سبزوار شهرستان اول متوسطه پسرمقطع آموزشگاه



 ازدانش نفر 30 تعداد هدفمند صورت به نهایت ودر شد انتحاب تصادفی صورت به هشتم پایه آموزان دانش منتخب، آموزشگاه

 .شدند انتخاب تصادفی صورت به بودند دارا را اعتیاد به گرایش نمره بیشترین که هشتم پایه آموزان

گردیده  جایگزین دوم گروه در دیگررا ونیمی اول رادرگروه ها ازآزمودنی نیمی تصادفی، روش از استفاده با ها گروه تشکیل برای

 ازانتخاب پس ابتدا وابسته( )متغیر اعتیاد به برگرایش مستقل(  )متغیر منطقی غیر باورهای اثرآموزش بررسی هدف با این در. است

اعتیاد  به گرایش معدل نظر از همسان گروه دو به ، نمونه گروه آزمون، آماری دستورالعمل برابر نمونه ونیزحجم آماری جامعه

 برنامه برابر گروه یک آنگاه گردید گروه اجرا هردو برای  (IAPS)اعتیاد   به گرایش پرسشنامه سپس شدند تقسیم وسایرویژگی ها

 اثربخشی تا درآمد اجرا به گروه دو هر برای اعتیاد به گرایش آزمون دوباره آموزش از پس قرارگرفتند آموزش تحت مدون، آموزشی

 اطالعات تحلیل و تجزیه برای پژوهش این درهمچنین قرار گرفت.  بررسی مورد اعتیاد به برگرایش منطقی غیر باورهای آموزش

 تعداد، چون هایی آماره توصیفی سطح شد ه و در استفاده استنباطی و توصیفی سطح دو در آماری های روش از حاصله

 t مستقل دوگروه مستقل وآزمون کوواریانس تحلیل از نیز استنباطی سطح در .گرفته شده است کار به استاندارد، میانگین،انحراف

 استفاده گردیده است. ها داده تحلیل و تجزیه به منظور SPSSآماری افزار نرم از .و ها میانگین مقایسه برای

 

 ابزار -2-1

 صورت ایران کشور در آن روایی تعیین جهت در هایی تالش و شد ساخته ( 1992 ) چروبو وید توسط اعتیاد به آمادگی مقیاس

 زرگر توسط ایرانی جامعه اجتماعی – روانی شرایط به توجه با که است اعتیاد به آمادگی ایرانی مقیاس پرسشنامه، این .است گرفته

 به ماده 36 دارای و شده تشکیل عامل دو از پرسشنامه این ( ،  1387نعامی، و نجاریان زرگر، از نقل )به شد ساخته ،( 1385 )

 فعال آمادگی . باشد می منفعل آمادگی و فعال آمادگی عامل دو از ترکیبی پرسشنامه این .باشد می سنج دروغ ماده 5 اضافه

 دوم عامل و در باشد می خواهی هیجان و افسردگی مواد، به مثبت نگرش مواد، مصرف به میل اجتماعی، ضد رفتارهای به مربوط

 جهت (1387)همکاران و زرگر پژوهش در .باشد می افسردگی و وجود ابراز عدم به مربوط ها ماده بیشترین منفعل( )آمادگی

 به را معتاد غیر و معتاد گروه دو اعتیاد به آمادگی پرسشنامه مالکی، روایی در . شد استفاده روش دو از مقیاس این روایی محاسبه

 عالئم بالینی فهرست ای ماده 25 مقیاس با آن کردن همبسته طریق از مقیاس سازه روایی .است داده تمیز یکدیگر از خوبی

 حد در که  0/90کرونباخ آلفای روش با مقیاس اعتبار .شد محاسبه باشد می دار معنی که است شده محاسبه  0/45 بالینی

 (.1387 همکاران، زرگرو( باشد می مطلوب

 



 موضوع جلسات-2-2

 او به و دوست بدارند اورا جامعه افراد ی همه است ضروری و الزم اینکه به اعتقاد (1) :شماره تفکرغیرمنطقی -اول جلسه

 .بگذارند احترام

 از استفاده بجای که شد، داده توجه نکته این به تفکرغیرمنطقی این با مقابله برای :تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد

 .شود استفاده کمتر تأکیدی و حتمی کلمات گیری بکار از و شود استفاده است بهتر ازعبارت تأکیدی کلمات

 از آنها اما خواهم بود آن دنبال به مناسب شرایط ودر است دلپذیر بسیار وتأیید عشق :تفکرغیرمنطقی این مقابل تفکرمنطقی

 .کنم زندگی توانم می نیز آنها بدون من نیستند واجبات

 و کمال شایستگی، لیاقت، ترین بیش وجود ارزشمندی، احساس ی الزمه اینکه به اعتقاد:(2)شماره تفکرغیرمنطقی -دوم جلسه

 .است شدید فعالیت

 دانش کردن با آگاه را انتظارات در گرایی مطلق شکست، از افراطی ترس بردن بین از : تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد

 کمتری اضطراب که معقول انتظارات شد و داده قرار تأکید مورد موفقیت کسب برای صحیح تالش و هایشان توانمندی از آموزان

 .شد نامعقول انتظارات جایگزین کند می وارد آموز دانش به

 عدم شایستگی اما . یابم دست موفقیت به ممکن حد تا کنم می سعی همواره من :تفکرغیرمنطقی این مقابل تفکرمنطقی

 .است غیرواقعی شکست

 و تنبیه شدت به باید و هستند ذات بد و شرور بد مردم از گروهی اینکه به اعتقاد (3) :شماره تفکرغیرمنطقی -سوم جلسه

 . شوند مذمت

 اورا هم اگردیگران . کند نمی سرزنش را دیگران و هرگزخود ، وعقالنی فردمنطقی: تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد

 کار آن علل دردرك سعی دهند، نادرستی انجام و خطا کار اگردیگران، همچنین .کوشد می اعمالش رفتارو کنند،دربهبود سرزنش

 .دارد بازمی نادرست، کارهای ی ادامه از را آنان بتواند، واگر دارد

 و نیست کامل انسان اما دهند می انجام نادرست کارهای افراد گاهی که است ناخوشایند:منطقی غیر تفکر این مقابل تفکرمنطقی

 .کرد نخواهد ایجاد تغییری حقیقت در خودم، کردن ناراحت

 و ناراحتی نهایت ، میخواهد او که نباشند طور آن حوادث و اگروقایع اینکه به اعتقاد (4) :شماره تفکرغیرمنطقی -چهارم جلسه

 بود . خواهد آمیز فاجعه و آید می بار به بیچارگی



 کند تالش بهبود وضعیت جهت و ورزد امتناع نامطلوب موقعیت نمودن بزرگ از فرد :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد

 .گرفت قرار مورد تأکید نیز هستند اززندگی بخشی که مبارزاتی عنوان به ها ناامیدی پذیرش وهمچنین

 اندازه آن به باشند ولی آور واضطراب کننده مختل نامطبوع های موقعیت است ممکن :منطقی تفکرغیر این مقابل تفکرمنطقی

 .کند تعبیر اینگونه را آن خود که مگرآن نیستند آمیز فاجعه کند می را فکرش او که هم

 آمده وجود به بیرونی عوامل ی وسیله به او خوشنودی عدم و بدبختی اینکه به اعتقاد (5) : شماره تفکرغیرمنطقی -پنجم جلسه

 . است

 به فرد تلقین ها و وارزشیابی احساسات ی نتیجه وعواطف اختالالت که بپذیرد فرد :تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد

 خود به آن تلقین و حادثه و موضوع شناسایی با و بود خواهد پذیر امکان و ساده آنها تغییر و کنترل صورت این در ، است خودش

 . کند دگرگون را رفتارهایش و ها العمل عکس

 می ناشی او درون خود از ازناراحتی بسیاری بخش که داند می باهوش و عاقل فرد : منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر

 .شود

 به آن مورد در باید و دارد وجود خطرناکی یا بد حادثه وقوع احتمال اینکه به اعتقاد (6) :شماره منطقی تفکرغیر -ششم جلسه

 .بود نگران و دلواپس شدت

 باورهایش و عقاید از انسان افعال تمامی اینکه به باتوجه کند خودغلبه براضطراب :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد

 کاهش شود منجر غیرمنطقی و نامعقول رفتار و اعمال انجام به تواند می امور منطقی غیر و غلط وتعبیر گیرد می سرچشمه

 .داشت خواهد بدنبال را اضطراب کاهش غلط تعبیرهای

 . کرد نخواهد جلوگیری حادثه وقوع از اضطراب و نگرانی : منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر

 شخصی، های مسؤولیت و زندگی مشکالت بعضی از دوری و اجتناب اینکه به اعتقاد (7) :شماره منطقی غیر تفکر -هفتم جلسه

 .آنهاست با شدن مواجه از تر آسان او برای

 بررویارویی باره در این بپرهیزد، منفی ازخودگویی و دهد گسترش را خود داری خویشتن :تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد

 و است آن با ازرویارویی آورتر مشکل رنج با مقابله عدم که شد پرداخته نکته این به و شد تأکید ازمشکالت فرار عدم و

 .بیاموزد بایست می را مقابله راه است بیشتری دنبال آرامش به اگرفرد پس نیست، بیش ای لحظه مشکل های فرارازموقعیت



 و با مشکالت کند می سعی بنابراین هاست؛ موفقیت و ها ازشکست آکنده زندگی،:منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر

 ازحل درزندگی، احساس مسؤولیت ضمن منطقی، فرد چنین هم .بردارد خود روی پیش از را موانع و کند مبارزه ها ناکامی

 .برد می لذت نیز خود مشکالت

 .کند تکیه دیگری تر قوی برانسان باشدو دیگران به متکی باید اینکه به اعتقاد (8) :شماره تفکرغیرمنطقی -هشتم جلسه

 سعی باشیم ابایی نداشته واقعیت پذیرش از و داده پرورش را خود استقالل حس باید :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد

 .بگیرید تصمیم شخصاً و بایستید خودتان پای روی کنید

 موفقیت عدم یقیناً و باشد همراه پیروزی یا شکست با است ممکن کاری هر : منطقی غیر تفکر این مقابل تفکرمنطقی

 .کاهد نمی فعال انسان یک عنوان به شما فردیِ ارزش از ولی ناگواراست،

 رفتار مطلق ی کننده تعیین زندگی ی وتاریخچه گذشته وقایع و تجارب اینکه به اعتقاد: (9 )شماره تفکرغیرمنطقی -نهم جلسه

 .انگاشت نادیده توان نمی وجه هیچ به رفتارکنونی درتعیین را اثرگذشته و هستند کنونی

 گذشته ی کننده نگران و اشتباه باورهای و عقاید تحلیل و رفتاروتجزیه اثرات بررسی با :تفکرغیرمنطقی این با ای مقابله راهبرد

 .کند اقدام خویش کنونی رفتار تغییر وبه کند توجه موجود وضعیت و حال زمان به خود، ی

 .نیست آن کننده تعیین ضرورتاً ولی دهد، قرار تأثیر تحت را حال گذشته، است ممکن :تفکرغیرمنطقی این مقابل تفکرمنطقی

 کامال دیگران رفتاری اختالالت و مشکالت مقابل در باید انسان اینکه به فرد اعتقاد (10) :شماره منطقی غیر تفکر - دهم جلسه

 . شود محزون و برآشفته

 در که کند می دیگران تالش باره در نگرانی و اضطراب جای به ومنطقی عقالنی فرد :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد

 .کند می وتحمل می پذیرد را کندآن کمکی چنین نتوانست چنانچه و کند کمک دیگران به امکان صورت

 .تغییردهم خود شدن ناراحت با را دیگران ناراحتی و بد احساس توانم نمی من :تفکرغیرمنطقی این مقابل تفکرمنطقی

 دارد وجود کامل و درست حل راه یک همیشه مشکلی، هر برای اینکه به اعتقاد (11) :شماره منطقی غیر تفکر : یازدهم جلسه

  .بود خواهد آمیز فاجعه و بسیاروحشتناك نیابد، دست آن به انسان اگر و

 و بهترین ها، آن بین از و بیابد خویش مشکل برای را متعددی های حل راه کند تالش :منطقی غیر تفکر این با ای مقابله راهبرد

 است. آگاه چنین هم او. کند انتخاب را حل راه ترین عملی



 و است نسبی امری ، ها حل راه مفیدبودن و سودمندی و نیست کامل حلی راه هیچ :منطقی غیر تفکر این مقابل منطقی تفکر

 .کند می تغییر مختلف، های موقعیت برحسب

 

 یافته هاي تحقیق-3

 .است شده ارائه مداخله گروه توصیفی های آماره 1در جدول 

 

 مداخله نظر از ها آزمودنی : وضعیت1جدول 

 

 

لذا به دلیل ایجاد تساوی .دهند  می تشکیل نفر  30 را مطالعه مورد های آزمودنی کل شده، ارائه 1 جدول در که طور همان

 آزمایش گروه نیز درصد( 50 نفر) 15 و کنترل گروه درصد( 50 ) نفر 15 تعداد این از بین گروه ها و دستیابی به نتایج دقیق

 ارائه شده است. 2شماره آزمون برای هر دو گروه در جدول  پیش توصیفی شاخصهای . دهند می راتشکیل

 

 

 

 

  آزمون پیش توصیفی : شاخصهای2جدول 



 

 

مطابق با جدول فوق شاخص های توصیفی پیش آزمون  در گروه های تفاوت معناداری  وجود ندارد بطوریکه آمادگی فعال 

را نشان می  4اختالف انحراف معیار با   5/36و  4/32گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل به طور میانگین به ترتیب عدد 

دهد که نشانگر این موضوع می باشد که گروه کنترل آمادگی فعال زیادتری نسبت به گروه آزمایش دارند . در مورد شاخص  

 5/0با اختالف انحراف   4/15و  3/16آمادگی منفعل  گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل به طور میانگین به ترتیب عدد 

را نشان می دهد و نشانگر آمادگی منفعل بیشتر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می باشد. در مورد شاخص گرایش به اعتیاد 

  7/49و  6/46تفاوت چندانی بین گروه کنترل و آزمایش دیده می شود و  گروه آزمایش  و کنترل به طور میانگین به ترتیب عدد 

نشان می دهند و این امر نشان دهنده گرایش به اعتیاد بیشتر گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش  را 4/2با اختالف انحراف معیار 

 آزمون را نشان می دهد. پس توصیفی شاخصهای 3می باشد. جدول 

 

 

 

 

 

 

 آزمون پس توصیفی های:شاخص3جدول 



 

 

گروه های کنترل و آزمایش دیده می   مطابق با جدول فوق تفاوت معناداری  بین نتایج شاخص های توصیفی پس آزمون در

گروه آزمایش می باشد   در اعتیاد به گرایش میزانکاهش  بر منطقی غیر های باور شود که نشان دهنده اثرگذاری باالی آموزش

د شاخص  آمادگی فعال گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل  به ترتیب به طور میانگین عد 3بطوریکه زبق نتایج چدول 

را نشان می دهد که نشانگر این موضوع می باشد که گروه آزمایش آمادگی فعال  3/5با اختالف انحراف معیار   7/35و  3/14

کمتری نسبت به گروه آزمایش دارند. در مورد شاخص  آمادگی منفعل  گرایش به اعتیاد در گروه آزمایش  و کنترل به ترتیب به 

را نشان می دهد و نشانگر آمادگی منفعل بیشتر گروه کنترل نسبت به  4/1اختالف انحراف با   5/15و  9/7طور میانگین عدد 

گروه آزمایش می باشد. در مورد شاخص گرایش به اعتیاد تفاوت زیادی بین گروه کنترل و آزمایش دیده می شود . به طوریکه  

را نشان می دهند و این امر  1/8اختالف انحراف معیار  با  3/49و  1/21گروه آزمایش  و کنترل به ترتیب به طور  میانگین عدد 

آزمون را  پس توصیفی شاخصهای 3نشان دهنده گرایش به اعتیاد بیشتر گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش می باشد. جدول 

 نشان می دهد.

شده است که نتایج آن در  استفاده راهه یک اسمیرنوف - کالموگروف آزمون از جامعه، در متغیرها توزیع بودن نرمال بررسی جهت

 آورده شده است. 4جدول 

 متغیرها توزیع بودن نرمال فرض بررسی جهت اسمیرنوف -کالموگروف آزمون : نتایج4جدول 



 

 باالتر که آمده بدست z نمره به توجه با و معناداری سطح همه غیرمنطقی باورهای متغیر در ها داده توزیع باال جدول با مطابق

  .شود استفاده پارامتریک آمار از بایستی و باشد می نرمال ها داده توزیع ، دباش می 0/0 5از

 تحلیل )برای (BOXES M)باکس ام روش از ابتدا پژوهشی در متغیرهای های واریانس همگنی فرض همچنین جهت بررسی

شده است که  ها استفاده واریانس همگنی فرض (  راهه یک کوواریانس تحلیل برای ) لونز آزمون سپس و ( راهه دو کوواریانس

 آورده شده است. 6و  5نتایج آنها در جداول 

 –  (BOXES M)باکس ام :آزمون5جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاواریانس همگنی :آزمون6جدول 



 

 می 50/0بیشتر از   P و مقدار نبوده لونز معنادار آزمون باکسو  ام آزمون شود، می مالحظه 6و  5 جدول های یافته اساس بر

 . شود می تأیید ها واریانس لذا همگنی  باشد

انجام گرفت که نتایج آن در   رگرسیون همگنی کمکی آزمون متغیر و وابسته متغیر همچنین جهت بررسی یکسان بودن رابطه

 آورده شده است . 7جدول 

 رگرسیون همگنی آزمون : نتایج7جدول 

 

 

محقق شده و  نمره و گروه تعاملی اثر در رگرسیون همگنی مفروضهگروه پیش آزمون  Fبا توجه به   7مطابق نتایج جدول 

 اثبات می گردد.  رگرسیون همگنی کمکی آزمون متغیر و وابسته متغیر یکسان بودن رابطه

 بحث و نتیجه گیري-3



به مواد مخدر در بین  گرایش ن برمیزا غیرمنطقی باورهای آموزش تأثیر پژوهش بررسی  این از با توجه به این موضوع که هدف

 غیر های باور کاهش باعث مثبت مقابله آموزش روش از استفاده با سعی بر آن شد که پژوهش این دانش آموزان می باشد، در

 پس مرحله در آموزان، دانش اعتیاد به گرایش میزان در که داد از آزمایش نشان آمده بدست نتایج .شود در دانش آموزان منطقی

 غیرمنطقی باورهای آموزش و وجود دارد آزمون پیش مرحله به نسبت معناداری تفاوت منطقی، غیر های باور آموزش با آزمون

 تاثیرگذار بوده است.  لذا با نگاهی جزئی تر به شاخص های مورد  اعتیاددر دانش آموزان به صورت قابل توجهی  به گرایش برمیزان

 اعتیاد به گرایش منفعل آمادگی ومیزان اعتیاد به گرایش فعال آمادگی برمیزان غیرمنطقی باورهای آموزش می توان دریافت که

اعتیاد در  به گرایش منفعل گیآماد و اعتیاد به گرایش فعال آمادگی کاهش یافتن  سبب  و گذاشته تاثیر بلقوه و چشمگیری 

است. بنابراین با نگاهی عمیقتر به این معقوله می توان دریافت که قبل از آزمون دانش آموزان با باورهای  شده دانش آموزان

یر غیرمنطقی و ندانسته و از روی ناآگاهی در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر بوده اند و آموزش مقابله مثبت با این باورها ی غ

معنادار گرایش به اعتیاد در  دانش آموزان می شود و آنان  کاهش منطقی که در این پژوهش مورد مطالعه و اجرا قرار گرفت  باعث

را از این خطر بزرگ به درو نگه می دارد تا دانش آموزان دید منطقی و بازتری نسبت به معقوله خانمانسوز اعتیاد که گریبان گیر 

 ان و دانش آموزان است، داشته باشند.خیل عظیمی از نوجوان

 در حیطه مقایسه( 1390) وهمکاران و قربانی (1390 ) پورواحمدزاده امین های پژوهش نتایج های این پژوهش با لذا یافته

 موسوی ،( 1380) طارمیان های پژوهش عادی ، وافراد مواد سوءمصرف اختالل، به مبتال بیماران،  غیرمنطقی باورهای وضعیت

 بین مخدر مواد به گرایش کاهش بر زندگی های مهارت تغییرنگرش آموزش اثربخشی در حیطه  (1380) یونسیو  (1388)

 برتغییرنگرش ی زندگ مهارتهای تأثیرآموزش در حیطه (2004) وگریفین بوتوین (2003) زولینگر آموزان، پژوهش های  دانش

 ،(2001) کانتور و بوتوین (،(1994وهمکاران کاالش ،( 1999 ) توناتو  های پژوهش مواد، مصرف سوء به نسبت آموزان دانش

 در (2000) دنهام  ، (2000)همکاران و سالوی و (2004 )هولمن شده انجام های وبررسی تحقیقات ،(2007) وهیگنز کروالنکی

بوده   همسو گرایش کاهش برای شناختی آموزشی برنامه ضرورت و اعتیاد به وگرایش منطقی غیر های باور دار معنا رابطه خصوص

 و نتایج این پژوهش ها را اثبات می نماید.

 باورهای است و آموزش مؤثر افراد نگرش و دانش افزایش در آموزش که است مطلب این مؤید فوق بنابراین تحقیقات

 عوامل.باشد می مخدر مواد سوءمصرف از پیشگیری جهت آموزان دانش برای کننده حفاظت عامل یک عنوان به غیرمنطقی

 و کرد حذف را خطر عوامل تمامی توان نمی شک بی . است اجتماعی های آسیب برنده تیغ لبه دو خطر عوامل و کننده حفاظت

 پژوهش .در از آسیب های این معقوله آگاه ساخت  را نوجوانان نوعی به توان می کننده حفاظت عوامل تقویت با اما برد بین از یا



 و تحقیق نتایج به ستناد با .دهد می نشان را زمینه این در شده انجام تحقیقات با همسویی آمده دست به نتایج نیز حاضر

 به اهمیت مناسب نگرش ایجاد ضرورت و مخدر، مواد مضرات و خطرها با رابطه در نوجوانان سازی آگاه اهمیت مشابه تحقیقات

 آگاهی و نگرش تغییر جهت در الزم های آموزش و زندگی مهارتهای تقویت دیگر بیان به .دارد مواد مصرف از پیشگیری در سزایی

 باید امر این به توجه و است برخوردار خاصی اهمیت از دبیرستان مختلف مقاطع نوجوانان در ویژه به محرك و مخدر مواد به نسبت

 ای رسانه چند صورت به مناسب محتوای تولید و طراحی گردد می پیشنهاد بنابراین، .آید حساب به جامعه مهم های اولویت از

 و پیامدها به نسبت نوجوانان آگاهی ارتقا در مقابل باورهای غیر منطقی و نوجوانان مناسب نگرش ایجاد خصوص در آموزشی

 . شود فراهم زمینه این در الزم بسترهای و شرایط و گیرد قرار پرورش و آموزش وزارت کاری اولویت در مخدر مواد مصرف عوارض

مخدرو  مواد انواع مصرف از پیشگیری خصوص در تحصیلی مقاطع کلیه آموزان دانش برای مناسب آموزشی ای رسانه چند تولید

 متون درج همچنین، . است کشورتاثیرگذار سطح در باال بردن سطح نگرش و آگاهی در مقابل باورهای غلط در بین دانش آموزان

 نگرش خصوص ایجاد در عالی آموزش دوره تا دبستانی پیش دوران از مختلف مقاطع درسی کتب در آموزشی مفید و مناسب

 حائز زمینه این در یتواند م نیز مخدر مواد مصرف عوارض پیامدهای به نسبت جوانان و نوجوانان آگاهی سطح ارتقا و مناسب

 .گیرد قرار شایان اهمیت
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