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 �قد� و�ش��
 

 زحمات و دقـت نظـررسید جز با هرگز به این شکل به سامان نمی پژهشگمان این بی

ناظر محترم طرح و همکـاران محتـرم طـرح همکار ارجمندم جناب آقاي دکتر طارمیان 

. از بویژه جناب آقاي دکتر مصطفی جعفري که بنده حقیر را در انجـام آن یـاري نمودنـد

ه مدیر کل محتـرم ستاد مبارزه با مواد مخدر جناب آقاي وهاب زاد مدیران و کارشناسان

و  تحقیقـاتدفتـر محتـرم مدیر کل دکتر صرامی ، جناب آقاي دفتر پیشگیري و فرهنگی

خـانم و آمـوزش و سـرکار  تحقیقـات دفتـر موزش، جناب آقاي مینویی معاون محترمآ

هرچه  بهبا همراهی و همکاریشان که  آموزشو  قاتتحقیدفتر انصاري کارشناس محترم 

 نمایم.اري میزکمک نمودند نیز سپاسگ طرحبهتر شدن 
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پیشگیري از مصـرف الکـل، سـیگار و پروژه در استرالیا:  پروژه فعالبرنامه محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته4-2-4جدول

 Active..........................(.........................................................................................................................218(مصرف مواد مخدر
  Astro....................(..........................219(برنامه پیشگیري از مواد در چینمحتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته5-2-4جدول

 220.....................آسیا..............در P.A.T.H.S  برنامه پیشگیري از مواد محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته6-2-4ولجد
سوء مصرف آمیز برنامه مخاطره) و CHOICE جوانا(مصرف الکل و ماريانتخاب  برنامهمحتواي هاي حاصل از تحلیل یافته

 Adventure program...................................................................................(...................221(مواد مخدر و الکل در آمریکا
پروژه پیشـگیري از مـواد بـراي دانشـجویان کـالج دانشـگاه سـن دیگـو محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته8-2-4جدول 
 BASICS(..................................................................................................................................................................222آمریکا(
 223...............تگزاس.........................برنامه پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته9-2-4جدول
از مصـرف مـواد  يریشگیپهاي زندگی براي مبتی بر مهارتدستورالعمل آموزش هاي حاصل از تحلیل . یافته10-2-4جدول
 224........................................................................................................................................................................................مخدر

 ج

 



 

مصـرف در روسـیه: پـروژه پیشـگیري از  مصـرف مـوادهاي حاصل از تحلیل برنامه پروژه پیشگیري از . یافته11-2-4جدول
  225...........................................................................................................................................................................................مواد

هاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري اولیـه از الکـل و سـایر مـواد: برنامـه ارزیـابی دانـش، نگـرش، . یافته12-2-4جدول
 226..........عمان..............هداف رفتاري در میان دانشجویان کالج معیارهاي ذهنی، خودکارآمدي، کنترل رفتاري درك شده و ا

 227............اندونزي.......................... ):AODهاي حاصل از تحلیل برنامه پروژه الکل و داروهاي دیگر (. یافته13-2-4جدول
 228................یتالیا......................................................ادر  هاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري از مواد. یافته14-2-4جدول 

 229............مواد(مالزي)............از سوء مصرف  متوسطه درك دانش آموزان هاي حاصل از تحلیل برنامه. یافته15-2-4جدول
 230.........دانشجویان(ترکیه)...................................... برايهاي حاصل از تحلیل پروژه پیشگیري از مواد . یافته16-2-4جدول

 231......کانادا................................................هاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه . یافته17-2-4جدول 
  232....(کلمبیا).......................استفانس یري از مصرف مواد در دانشگاهبرنامه پیشگهاي حاصل از تحلیل . یافته18-2-4جدول
یـز مـواد مخـدر و الکـل در هـاي حاصـل از تحلیـل برنامـه پیشـگیري از سـوء مصـرف مخـاطره آم. یافتـه19-2-4جدول
 233.......................................................................................................................................................................................آمریکا
 234..........ژاپن...........هاي هاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر در دانشگاه. یافته20-2-4جدول
 235........تطبیقی.................................................................هاي حاصل از بخش مطالعه بندي نهایی یافته. جمع21-2-4جدول

مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان بـه تفکیـک  فرديمقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل . 22-2-4جدول 
 239.................................................................................................................................مطالعه.......................مورد  اسناد خارجی

 اسـناد خـارجیمسائل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیـک  یل محتواي کمیتحل. 23-2-4جدول 
 240...................................................................................................................................................................مطالعه...........مورد 
نشجویان به تفکیک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل خانوادگی مرتبط با مصرف مواد در بین دا. 24-2-4جدول

 241.................................مطالعه.......................................................................................................................مورد  اسناد خارجی
مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیـک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل سازمانی . 25-2-4جدول

 242.................................مطالعه.......................................................................................................................مورد  اسناد خارجی
مـورد  اسـناد خـارجیمرتبط با مـواد بـه تفکیـک دانش و اطالعات ز تحلیل محتواي مقایسه نتایج حاصل ا. 26-2-4 جدول
  243.......................................................................................................................................................................................مطالعه
مـورد  اسناد خـارجیمقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي باور و نگرش مرتبط با مصرف مواد به تفکیک . 27-2-4 جدول
  244.......................................................................................................................................................................................مطالعه
هـاي آموزشـی پیشـگیري از مصـرف مـواد بـه تفکیـک منـابع تطبیقـی مـورد شرویل محتواي کمـی تحل. 29-2-4جدول
   245.......................................................................................................................................................................................مطالعه
 252...............................................................................1 هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده. یافته1-3-4جدول 
  253...............................................................................2 حلیل مصاحبه با مصاحبه شوندههاي حاصل از ت. یافته2-3-4جدول 
 254...............................................................................3هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته3-3-4جدول 
 255...............................................................................4هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته4-3-4جدول 
 256...............................................................................5شونده هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه . یافته5-3-4جدول 
 257...............................................................................6 هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده. یافته6-3-4جدول 
 258...............................................................................7هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته7-3-4جدول 
 259...............................................................................8هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته8-3-4جدول 
  260...............................................................................9 شوندههاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه . یافته9-3-4جدول 
 261..................دانشجویان........................................هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده با . یافته10-3-4جدول 
 262................دانشجویان.....................هاي حاصل از بخش مصاحبه با متخصصین و تهبندي نهایی یاف. جمع11-3-4جدول 
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مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل فردي مرتبط با مصرف مواد در بین دانشـجویان بـه تفکیـک . 12-3-4دولج
 267...............................................................................................................شده.............................................هاي انجام مصاحبه

مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیـک . 13-3-4جدول 
 268............................................................................................................................................شده............... هاي انجاممصاحبه

مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل خانوادگی مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیک . 14-3-4جدول 
 269.................................شده..........................................................................................................................هاي انجام همصاحب
بـین دانشـجویان بـه  مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل دانشگاهی مـرتبط بـا مصـرف مـواد در. 15-3-4جدول

 270....................شده.......................................................................................................................... هاي انجامتفکیک مصاحبه
ط بـا مـواد در بـین دانشـجویان بـه تفکیـک مرتبدانش و اطالعات مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 16-3-4جدول 

 271................................شده..........................................................................................................................مصاحبه هاي انجام 
واي باور و نگرش مرتبط با مصرف مواد در بین دانشـجویان بـه تفکیـک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محت. 17-3-4جدول

 272................................شده..........................................................................................................................مصاحبه هاي انجام 
ه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مهارت هاي مورد نیاز پیشگیري از مصرف مواد به تفکیـک مصـاحبه مقایس. 18-3-4جدول

 273..............................................شده.......................................................................................................................... هاي انجام
به تفکیک مصاحبه هاي نوع ماده مخدر مصرفی در بین دانشجویان مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 19-3-4جدول 

ـــام ـــده.......................................................................................................................... انج      274............................................ش
هاي مصاحبههاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد به تفکیک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي روش. 20-3-4جدول
 275..............................................................................شده...................................................................................................انجام 
 279...........هاي حاصل از بخش کیفی............................................................................بندي نهایی یافته. جمع21-3-4جدول 
مسائل فردي مرتبط با مصرف مواد  به تفکیک منابع اطالعاتی مورد ل از تحلیل محتواي مقایسه نتایج حاص. 22-3-4جدول 
  285.............................................................................................................................................................در بخش کیفی بررسی
مسائل خانوادگی مرتبط با مصرف مواد به تفکیک منـابع اطالعـاتی مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 23-3-4جدول 

 286.......................................................کیفی.............................................................................................در بخش  مورد بررسی
مسائل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد به تفکیـک منـابع اطالعـاتی مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .24-3-4جدول 

 287.....................................................کیفی............................................................................................... در بخش مورد بررسی
مسائل دانشگاهی مرتبط با مصرف مواد به تفکیک منابع اطالعـاتی مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .25-3-4جدول 

 288.................................................................کیفی................................................................................... در بخش مورد بررسی
به تفکیک منـابع اطالعـاتی مـورد مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي دانش و اطالعات مرتبط با مواد  .26-3-4جدول  

 289.............................................................................................کیفی................................................................در بخش  بررسی
 به تفکیک منابع اطالعاتی مورد بررسیمرتبط با مواد باور و نگرش مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .27-3-4جدول 

 290.................................................................................................................................کیفی........................................ در بخش
مهارت هاي مورد نیاز در پیشگیري از مصـرف مـواد  بـه تفکیـک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .28-3-4جدول  

 291.....................................................................................در بخش کیفی...................................... ررسیمنابع اطالعاتی مورد ب
در بخـش  مـاده مخـدر مصـرفی بـه تفکیـک منـابع اطالعـاتی مـورد بررسـییل محتواي کمی نـوع تحل .29-3-4جدول 

  292............................................................................................................................................................................کیفی.............
بـه تفکیـک منـابع   پیشگیري از مصرف مـواد روش هاي آموزشی مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 30-3-4جدول 

 293..............................کیفی......................................................................................................در بخش  اطالعاتی مورد بررسی
و  مـرتبط بـا نـوع مـواد، نگـرشدانـش کلـی،  در سطوح دانش پیشگیري از مصرف موادآموزشی ي نیازها. 31-3-4جدول 
  296.......................................................................................................................................................................................مهارت
ش آمـوزش مجـازي، آمـوزش حضـوري و آمـوزدر سـطوح  از مصـرف مـوادپیشگیري هاي آموزشی روش. 32-3-4جدول 

 خ

 



 

  297................................................................................................................................................................ترکیبی......................
 303......................................بارتلت.................................................. کرویت آزمون و نتایج KMOهاياندازه .1-1-2-4جدول
هاي بدست آمده، درصد واریانس و درصد تراکمـی مقادیر ویژه اولیه یا بار عاملی عامل. واریانس تبیین شده 2-1-2-4جدول

 303................................................................عوامل.........................................................................................................نس واریا
 304...............تأییدي..... تحلیل عاملیماتریس ضرایب بار عاملی سئواالت بر روي عوامل استخراج یافته از . 3-1-2-4جدول

 307....................................ماتریکس  بار عاملی سئواالت بر روي عوامل هفتگانه بعد از چرخش پروماکس. 4-1-2-4جدول 
 312................................دانشگاه.................هاي مورد مطالعه به تفکیک هاي جمعیت شناختی نمونهویژگی .1-2-2-4جدول 
هـاي مـورد در دانشـگاه هـاي مـورد مطالعـه بـه تفکیـک جنسـیتهاي جمعیـت شـناختی نمونـهویژگی .2-2-2-4جدول 

 313................................................................مطالعه.......................................................................................................................
 314.....سن.................................................. هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 3-2-2-4جدول 
 315....تأهل...................................وضعیت  ه تفکیکهاي مورد مطالعه بهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 4-2-2-4جدول 
 316....تحصیلی..................................گروه  هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 5-2-2-4جدول 
 317......................صیلی.................تحسال  هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 6-2-2-4جدول 

 318....................دانشجویان...... در سطح دانش از دیدگاهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بندي نیازهاولویت. 4-2-3-1
ــت. 4-2-3-2 ــاولوی ــدي نیازه ــواد بن ــا در ســطح اي آموزشــی پیشــگیري از مصــرف م ــرتبط ب ــشم ــواد دان ــدگا م ه از دی

 323................................................................................................................................................................................دانشجویان
راي پیشـگیري از مصـرف مـواد از دیـدگاه هـاي الزم بـبندي نیازهاي آموزشی مـرتبط بـا مهـارتاولویت .3-3-2-4جدول

 324................................................................................................................................................................................دانشجویان
ي آموزشی مرتبط با نگرش نسبت به مواد براي پیشـگیري از مصـرف مـواد از دیـدگاه بندي نیازهااولویت. 4-3-2-4جدول 

 325................................................................................................................................................................................دانشجویان
 326..................................دانشجویان...هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه بندي روشاولویت. 5-3-2-4جدول 
هاي آموزشی پیشـگیري از مصـرف مـواد در سـطح روش آمـوزش مجـازي از دیـدگاه بندي روشاولویت. 6-3-2-4جدول 

 329................................................................................................................................................................................دانشجویان
هاي آموزشی پیشگیري از مصـرف مـواد در سـطح روش آمـوزش حضـوري از دیـدگاه بندي روشاولویت. 7-3-2-4جدول 
 330................................................................................................................................................................................یاندانشجو
آمـوزش ترکیبـی از دیـدگاه هاي آموزشی پیشـگیري از مصـرف مـواد در سـطح روش بندي روشاولویت. 8-3-2-4جدول 

 331................................................................................................................................................................................دانشجویان
از مصـرف مـواد در سـطح دانـش از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري . 1-4-2-4جدول 
 333.....................................................................................................................................................................................دانشگاه
مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطح دانش مواد از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب . 2-4-2-4جدول 
 335.....................................................................................................................................................................................دانشگاه
مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مـواد در سـطح نگـرش از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب  .3-4-2-4جدول 
 337.....................................................................................................................................................................................دانشگاه

مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مـواد در سـطح مهـارت از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب . 4-4-2-4جدول  
 339.....................................................................................................................................................................................دانشگاه
مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصـرف مـواد در سـطح دانـش از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب  .5-4-2-4جدول 
 341.....................................................................................................................................................................................جنسیت
مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطح دانش مواد از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب  .6-4-2-4جدول 
 342.....................................................................................................................................................................................جنسیت

 د

 



 

مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مـواد در سـطح نگـرش از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب  .7-4-2-4جدول 
 343.....................................................................................................................................................................................تجنسی

از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مـواد در سـطح مهـارت  .8-4-2-4جدول 
 344.....................................................................................................................................................................................جنسیت
گیري از مصـرف مـواد در سـطح دانـش از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب مقایسه نیازهاي آموزشی پیش .9-4-2-4جدول 

 345...........................................................................................................................................................................................سن
 مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب  مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطح دانش . 10-4-2-4جدول 

 347...........................................................................................................................................................................................سن
مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سـطح نگـرش از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب  .11-4-2-4جدول 

 349...........................................................................................................................................................................................سن
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 چکیده 
  صـرف مـواد در بـین دانشـجویانهـاي آموزشـی پیشـگیري از مهـا و روشهدف پژوهش حاضر، نیازسـنجی دوره

هاي شهر تهران بود. براي تحقق این هدف، در این پژوهش از رویکـرد آمیختـه (رویکـرد کیفـی و کمـی) دانشگاه
بـدین گیري هدفمنـد بـود. نوع نمونه گیري در بخش کیفی پژوهش و مطالعات اسنادي، ازروش نمونه استفاده شد.

هـاي ه اعتیاد و پیشگیري از مصرف مـواد، اسـناد موجـود شـامل کتـب، طـرحمعنا که از میان منابع متعدد در زمین
طـور سـال اخیـر بـه 10هاي معتبر و مورد تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر که در طـی پژوهشی، مقاالت و فصلنامه

ارجی نیـز سند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه اسناد خ 20خاص در جامعه دانشجویی منتشر شده بود، 
  هـا و اسـنادهـاي پژوهشـی، پروتکـلها، طرحنامهشامل پایانسند از بین اسناد گردآوري شده از اینترنت،  20تعداد 

دانشجویان، در مرحله کیفی انتخاب و مورد تحلیل بین المللی منتشر شده در زمینه پیشگیري از مصرف مواد در بین
 محتوا قرار گرفت.

  کتـب،  بخش کیفی پـژوهش بـا بررسـی اسـناد داخلـی و خـارجی شـامل منـابع آموزشـی، بر این اساس، ابتدا در 
   هـايهمچنـین مصـاحبهسـند خـارجی بـود و  20سند داخلـی و  20هاي انجام شده که شامل ها، پژوهشفصلنامه

انشـجو)، نفـر د 40(نفر متخصص ) و دانشجویان  9ساختاریافته با متخصصین حوزه پیشگیري از مصرف مواد (نیمه
هـاي اصـلی و فرعـی شناسـایی شـد. نیازهـا و هاي پیشگیري از مصرف مواد در چارچوب کلی مقولهنیازها و روش

مقولـه کلـی شـامل مسـائل و  9در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش تحلیـل محتـوا در  هاي آموزشیروش
مشکالت خانوادگی، مسائل مشکالت سازمانی(دانشگاهی)،  مشکالت فردي، مسائل و مشکالت اجتماعی، مسائل و

      نـوع مـواده مخـدر مصـرفی و  دانش مرتبط با مواد، نگرش مرتبط بـا مـواد، مهـارت پیشـگیري از مصـرف مـواد،
افسـردگی، در  آموزشی شناسایی شد. نتایج کلی در بخش کیفی بیانگر آن بود که در مقوله اصلی فردي: عاملروش

در دسترس بودن مواد و برقراري ارتباط با دوسـتان مصـرف کننـده، در مقولـه اصـلی ی اجتماعی: عامل مقوله اصل
عاطفگی در خانواده، در مقوله اصلی دانشگاهی: عامل عدم تطبیـق و همـاهنگی بـا خانوادگی: عدم حس تعلق و بی

نداشـتن اطالعـات رتبط با مـواد: ، در مقوله اصلی دانش ممحیط دانشگاه و همجواري دانشگاه با مکان فروش مواد
، در مقولـه اصـلی مهـارت: باورهاي نادرست در مورد مواد مخدر، در مقوله اصلی نگرش: عامل علمی در مورد مواد

ترین مقوله عنوان مهمبه استفاده از گروه همساالنو در مقوله اصلی روش آموزش: عامل  مهارت حل مسأله، عامل
از اتمام مرحله کیفی پژوهش بر اساس مفاهیم مقوالت کلی و فرعی شناسایی شده، هاي فرعی شناسایی شدند. بعد 

هاي مورد مطالعه، پاسـخدهی شـد. الزم بـه ذکـر نفر از دانشجویان در دانشگاه 1455اي تنظیم و توسط پرسشنامه
نیـز از اي بود. بـراي تعیـین حجـم نمونـه گیري در بخش کمی پژوهش، روش تصادفی طبقهروش نمونهاست که 

  جدول کرجسی مورگان استفاده شده است.
هاي کمی در قالب آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل ها در بخش کمی پژوهش، ابتدا دادهجهت تجزیه و تحلیل داده

 4هـاي آموزشـی در عاملی) تحلیل شدند و در گام بعد با استفاده از آزمون فریدمن و آزمون لی هی، نیازهـا و روش
هاي آموزشی سطح اول به لحـاظ آموزشـی داراي بـاالترین و بیشـترین بندي شدند که نیازها و روشسطح اولویت

 ش

 



 

گذاري و داشتن توانایی هدفاهمیت بودند. نتایج در این بخش نشان داد در مقوله نیازهاي آموزشی در سطح دانش 
آشـنایی بـا ر سطح دانش مـرتبط بـا مـواد ترین اولویت، دعنوان مهمبه طرح براي آینده، توانایی مقابله با افسردگی

آشـنایی بـا باورهـاي ، در سطح نگرش مرتبط با مـواد، عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
مهارت و در سطح مهارت پیشگیري از مصرف مواد، رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن 

  تـرین اولویـت شناسـایی شـدند. نتـایج در مقولـه عنوان مهمبه با اضطراب و استرس مدیریت خشم، مهارت مقابله
، در سطح روش آمـوزش حضـوري استفاده از اینترنتهاي آموزشی نشان داد در سطح روش آموزش مجازي، روش

رزشـی، هـاي سـالمت در قالـب مسـابقات (وارائه برنامه، در سطح روش آموزش ترکیبی گروه همساالن استفاده از
 ترین اولویت شناسایی شدند.عنوان مهمبه هنري، علمی و..)

هـاي دانش کلی، دانش مرتبط بـا مـواد، نگـرش مـرتبط بـا مـواد و مهـارتهمچنین اولویت بندي نیازها (در ابعاد 
بـا اسـتفاده از آزمـون و روش هاي آموزشی (شامل آموزش مجازي، حضوري و ترکیبی)  پیشگیري از مصرف مواد)

شناختی نظیر جنسیت، سن، سال تحصیلی و گروه تحصیلی صورت گرفـت کـه من بر حسب متغیرهاي جمعیتفرید
بر طبق نتایج به دست آمده از دیدگاه دانشجویان، ده نیاز آموزشی اول در زمـان حـال و آینـده کـه داراي اولویـت 

 سالسنی، گروه ، تجنسیحسب  ه بروثر اول در زمان حال و آیندباالتري بودند شناسایی شده و همچنین ده روش م
  بندي شدند.اولویت تحصیلی، گروهو 
 

توان گفت نتایج بدست آمده از بخش کیفـی و کمـی پـژوهش هاي پژوهش میاز یافته گیريبندي و نتیجهدر جمع
مـواد و  دانش کلی، دانش مرتبط با مواد، نگرش مرتبط باحاضر نشان داد که نیازهاي آموزشی دانشجویان (در ابعاد 

هاي حال و آینده بر حسب دانشگاه، جنسیت، سن، گروه تحصـیلی و در زمانهاي پیشگیري از مصرف مواد) مهارت
مجـازي، حضـوري و ترکیبـی هاي هاي آموزشی متفاوتی از قبیل روشروش پایه تحصیلی متفاوت بوده و همچنین

انشـگاه شناسـایی شـد کـه پیشـنهاد    نـوع دو حتـی تحصیلی، جنسیت هاي مختلف سنی، تحصیلی، سالبراي گروه
 دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. براي هاي پیشگیري از مصرف مواد شود در برنامهمی

 
 

پیشگیري از مصرف مواد، نیازسـنجی آموزشـی، دوره آموزشـی، روش آموزشـی، روش پـژوهش  ها:کلید واژه
 هاي دولتی شهر تهرانآمیخته، دانشگاه
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 فصل اول
 پژوهش کلیات

 



 

 مقدمه  
آن با اولین احکـام  سال پیش است که قدمت تاریخی 400ي مصرف موادمخدر در ایران منعکس درسابقه

سال  آن صدها مبرهن است که عوارض سوء شکمستند شده است. بی ممنوعیت مصرف افیون و مشتقات

مخدر صنعتی و غیرصنعتی رو به ورود مواد  هاي اخیرمورد توجه حاکمان و سیاستمداران بوده است. در سده

هـاي متعـددي بـراي ترکرده است که البته به موازات آن سیاستکشور پیچیده را دروضعیت مصرف رشد، 

شـاهد تغییـرات ایران نیـز این مدت طول  گردیده است. در آن اتخاذ کنترل مصرف وکاهش عوارض سوء

صـنعتی بـوده سنتی به سوي جامعۀ جامعۀ گذار از که شاهد است. به این معنی عمیق اجتماعی بوده بسیار

گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران، منجر بـه مشـکالت  ایم. این فرایند

بغرنج اجتماعی قابل توجهی شده است که اعتیاد به سوء مصرف مواد مخدر نمونه بارز و جدي آن  پیچیده و

     در چنـین شـرایطی، ارتقـاء سـطح دانـش و آگـاهی افـراد و بهبـود سیاسـتگذاري، است. بدیهی است کـه 

 ایفا نماید. تواند در پیشگیري از سوء مصرف موادنقش اساسی را می انجام مداخالت ریزي وبرنامه

   لهبیان مسأ 
زش موثر براي هاي آموها و روشهاي متعددي در سراسر دنیا در تکاپوي دست یافتن به استراتژيسازمان 

 2004سـال زمان ملل در یکی از آثـار خـود در پیشگیري از اعتیاد هستند. براي مثال دفتر جرم و اعتیاد سا

هـاي سـنی مختلـف از جملـه هاي پیشگیري از اعتیـاد گـروهاست که آموزش و برنامه عنوان نمودهچنین 

طور بـه ابی ویژه و هدفمند باشند. همینبایست مبتنی بر نیازسنجی و ارزشیکودکان، نوجوانان و جوانان می

هاي آموزشی هر گروه به طور مشـخص در سـطوح این موضوع صحه گذاشته شده است که اهداف برنامه

  بنـدي یکـی از وان بـه تقسـیمتـریزان قرار گیرند. بـراي نمونـه مـیدانش، نگرش و مهارت مدنظر برنامه

هـا شـامل اشاره کرد. این برنامه K.A.Sاعتیاد تحت عنوان هاي پیشگیري از هاي پیشتاز در برنامهسازمان

-باشد. در مولفه محتوا سه بخش دانش، نگرش و مهارتدو مولفه کلیدي محتوا و روش آموزش مدرس می

هـایی چـون فراینـدهاي شود. همچنین مولفه روش آمـوزش شـامل روشهاي زندگی مورد توجه واقع می

-هـاي سـمعیهاي آموزشی، بحـث و فعالیـتي، ایفاي نقش، بازيگروهی، تعامل و مشارکت، بارش مغز

هایی دارد که براي ارائه موفقیت هر برنامه آموزشی تا حد زیادي بستگی به روش یا روشباشند. بصري می

عنـوان ابـزاري کـه توسـط آن ها و فنون آموزش ممکن است بهروششود. محتواي تعین شده انتخاب می
۲ 

 



 

هاي آموزشی به سمت اهداف آموزشی هدایت و برانگیخته نمود در نظر گرفته شود کنندگان در دورهشرکت

 ،کنفـرانس،، بحث گروهیها طیف وسیعی و متنوعی از روش سخنرانی. این روشو مورد استفاده قرار گیرد

نمایش و  ،سازيشبیه ذهن انگیزي،، تحرك مغزي یا بررسی موردي، هاي علمیبازدیدسمینار، سمپوزیوم، 

هاي آموزشـی، آمـوزش حساسـیت، ، میزگرد، بحث گروهی و یادگیري مشارکتی، ایفاي نقش، بازيریحتش

                 را شـامل ديآموزش از طریـق شـبکه اینترنـت و سـیاي، روش مبتنی بر رایانه، مکاتبه، روش خودآموزي

 ).     1388، ؛ قهرمانی1384(ابطحی، شودمی

هاي مختلف جامعه انجام شده است، لیکن در اي در بخشهاي امیدوارکنندهشخوشبختانه در ایران نیز تال

ها وافی به مقصود نبوده است. ترین قشر اجتماع هنوز این تالشترین و حساسارتباط با بخشی از پرجمعیت

ي ي پیشگیرهاي درخوري متناسب با نیازهاي واقعی این بخش از جامعه در زمینهها و آموزشچنانچه دوره

هاي فرهنگی، بایست در زمینهتردید میاز سوء مصرف مواد مورد طراحی و تدوین نشده است. این نیازها بی

هاي جنسیتی بررسی شـوند. طبـق ایـن گـزارش سـال اجتماعی و اقتصادي و نیز یا ملحوظ داشتن تفاوت

ي مـوثرتري بـراي هاسازمان ملل فراتر از تفاوت جنسی، عوامل فرهنگی و محیط اجتماعی فرصت 2015

 شوند.گرایش به مواد مخدر محسوب می

هاي جنسی بطور اخص از جمله مواردي است که بسیار فراخـور مالحظـه اسـت. با این وجود، بررسی گروه

هـا و کوکـایین گـرایش طبق این گزارش سازمان ملل، در سطح جهانی مردان سه برابر زنان به آمفیتامین

یزان مصرف داروهاي مخدر و آرام بخش در زنان بیشتر از مردان ثبت شـده دارند. این در حالی است که م

 است. 

اده از مـواد و آنچه در مصرف مواد در بین دانشجویان نسبت به گروه افراد عادي رواج بیشـتري دارد اسـتف

 ساز بدون نظارت پزشک است و استفاده از داورهاي اعصاب بدون تجویز پزشک یکی ازداروهاي روان فعال

). متأسـفانه بـا 2012عوامل افزایش دهنده احتمال سوء مصرف مواد مخدر است (قندور، ال سید، مـارتینز، 

هاي اخیر اقدامات اصولی و توجه به شیوع گسترده مصرف مواد در بین دانشجویان پسر و دختر در طی سال

اسـت. لـذا شناسـایی  شناسی علمی دقیق در خصوص پیشگیري از اعتیاد بـه عمـل نیامـدهمبتنی بر روش

نیازهاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد به صورت روشـمند و علمـی بـراي گـروه دانشـجویان دختـر و پسـر 

۳ 

 



 

یابد. نیازسنجی آموزشی در واقع مبنایی ها جهت طراحی یک برنامه موثر بیش از پیش ضرورت میدانشگاه

هـاي آموزشـی، اجـراي و ارزشـیابی واقعی و اساسی جهت تعیین اهداف آموزشی، انتخاب و طراحی برنامه

شود. براین اساس ما در این مطالعه به دنبال شناسـایی هاي آموزشی پیشگیري ار اعتیاد محسوب میبرنامه

هاي شهر تهران در حوزه پیشگیري از اعتیـاد و هنیازهاي واقعی آموزشی دانشجویان دختر و پسر در دانشگا

هـاي آموزشـی هاي آموزشی مبتنی بر دورهجهت اجراي برنامههاي آموزشی موثر همچنین شناسایی روش

 هستیم.احصاء شده 

 ضرورت پژوهش اهمیت و    
، سیاسـی و اقتصـادي در گـرو جتماعی، اهاي فرهنگیفیق یک کشور در زمینهامروز ثابت شده است که تو

می تواند با تحـوالت و می، برخورداري از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظا

هاي اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهاي موفق جهان از جایگاه شایسته اي برخـوردار پیشرفت

هاي آموزشی موثر در این زمینه نقش اصلی و پیشگام را در توسـعه ها به عنوان یکی از نظامدانشگاهشود. 

شوند کـه ها محسوب میلیدي و تأثیرگذار در دانشگاهکنند و دانشجویان نیز یکی از عناصر کجامعه ایفا می

ریزان و سیاستگذران در تحقق اهداف فوق نقشی مهم و اساسی دارند. یکی از اهداف اصلی مدیران، برنامه

عنـوان بـههـاي اخیـر چـه در سـالآن مت و بهداشت روانی دانشجویان است. امـاها تأمین سالدر دانشگاه

ها در است، شیوع مواد مخدر و روانگرداننشانه گرفته شت روانی دانشجویان سالمت و بهداتهدیدي جدي 

هایی براي پیشگیري از اعتیاد و سـوء مصـرف هاي اخیر آموزش). در سال1393(صرامی،  ها استدانشگاه

می ها ارائه شده، اما مواجهه با چنین پدیده شومی نیازمند طراحی نظام آموزشی روشمند، علمواد در دانشگاه

و اثربخش در این زمینه است. اولین گام در خصوص طراحی نظام آموزشـی، شناسـایی نیازهـاي آموزشـی 

عنوان سنگ بناي یک نظام آمـوزش اثـربخش در حـوزه همصرف مواد است که باعتیاد و سوءپیشگیري از 

مـی در خصـوص پیشگیري از اعتیاد و سوء مصرف مواد به شمار می رود. اما تاکنون نیازسنجی دقیق و عل

هـا مصرف مواد در دانشـگاهموثر پیشگیري از اعتیاد و سوءهاي آموزشی و روششناسایی نیازهاي آموزشی 

گـذران حـوزه ریزان و سیاسـتبر این اساس نتایج این پژوهش کمک شایانی به برنامهانجام نگرفته است. 

ه مـدیران و هـا نمـوده و همچنـین بـهاي آموزشی موثر در دانشـگاهپیشگیري از اعتیاد براي ارائه سیاست

۴ 

 



 

 هـايو روش هـاکند تا برنامـهها کمک میاندرکاران آموزشی در حوزه پیشگیري از اعتیاد در دانشگاهدست

خواسـت و نیـاز واقعـی و داراي اولویـت دانشـجویان در زمینـه بـا آموزشی اثربخش و معتبري را متناسب 

 ایند.  پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد ارائه نم

  

 هدف کلی پژوهش
 هاي شهر تهراندر بین دانشجویان دانشگاه مصرف موادهاي آموزشی پیشیگري از شناسایی نیازها و روش

 
 اهداف جزئی پژوهش

 هاي شهر تهراندر بین دانشجویان دانشگاه پیشیگري از مصرف موادشناسایی نیازهاي آموزشی  )1
هاي شهر دانشگاهدر بین دانشجویان مصرف مواد  از هاي آموزشی موثر پیشگیريشناسایی روش )2

 تهران
هـاي شـهر دانشگاهاز دیدگاه دانشجویان  مصرف موادبندي نیازهاي آموزشی پیشگیري از اولویت )3

 تهران
هـاي احصـاء شـده دیـدگاه دانشـجویان هاي آموزشی موثر براي اجـراي دورهبندي روشاولویت )4

 هاي شهر تهراندانشگاه
 هاي شهر تهراندانشگاهي آموزشی احصاء شده در بین دانشجویان دختر و پسر هامقایسه اولویت )5
 هاي شهر تهراندانشگاههاي آموزشی در بین دانشجویان دختر و پسر هاي روشمقایسه اولویت )6
در بـین سن، سال تحصیلی وگروه تحصـیلی هاي آموزشی احصاء شده با توجه به مقایسه اولویت )7

 هر تهرانهاي شدانشگاهدانشجویان 
تحصـیلی در بـین  سال تحصیلی وگـروهسن،  هاي آموزشی با توجه بههاي روشمقایسه اولویت )8

 هاي شهر تهراندانشگاهدانشجویان 
 
 
 
 
 
 
 
 

۵ 

 



 

 سوال کلی پژوهش

 هاي شهر تهران چیست؟ در بین دانشجویان دانشگاه مصرف موادنیازهاي آموزشی پیشگیري از  -1 

هاي شهر تهران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مصرف موادپیشگیري از  هاي موثر آموزشی برايروش -2
 کدامند؟  

 
 

 سواالت جزئی پژوهش

کـدام هـاي شـهر تهـران دانشگاهدر بین دانشجویان نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  )1
 است؟

ان هـاي شـهر تهـردانشگاهدر بین دانشجویان مصرف مواد هاي آموزشی موثر پیشگیري از روش )2
 کدام است؟

هـاي شـهر دانشـگاهاز دیدگاه دانشجویان مصرف مواد کدامیک از نیازهاي آموزشی پیشگیري از  )3
 از اولویت باالتري برخوردار است؟تهران 

 هـاي احصـاء شـده از دیـدگاه دانشـجویانهاي آموزشی موثر براي اجراي دورهکدامیک از روش )4
 ردار است؟از اولویت بیشتري برخوهاي شهر تهران دانشگاه

هاي شهر تهران دانشگاههاي آموزشی احصاء شده در بین دانشجویان دختر و پسر آیا بین اولویت )5
 تفاوت معناداري وجود دارد؟

هـاي دانشـگاههاي آموزشی احصاء شده در بین دانشجویان دختر و پسر هاي روشآیا بین اولویت )6
 تفاوت معناداري وجود دارد؟شهر تهران 

تحصـیلی گـروه  سـال تحصـیلی وهاي آموزشی احصاء شـده بـا توجـه بـه سـن، آیا بین اولویت )7
 تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه دانشجویان

دانشجویان سال تحصیلی و گروه تحصیلی  توجه به سن، هاي آموزشی باهاي روشآیا بین اولویت )8
 تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه
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 ي پژوهشتعریف متغیرها
 نیاز آموزشی

 تعریف نظري
هاي کننده تقاضاهاي آموزشی و یـا هـدفمنظور از نیازهاي آموزشی عبارت است از نیازهایی که منعکس«

 .)20، ص1388(فتحی واجارگاه، » آموزشی هستند.
 تعریف عملیاتی

پیشگیري از اعتیاد در بین  آموزشی)ايهآموزشی(دورهآموزشی، تقاضاهايدر این پژوهش منظور از نیازهاي
 هاي شهر تهران است.دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

 نیازسنجی آموزشی
 تعریف نظري

آنچه باید "و  "آنچه هست"شناسایی نیازها (فاصله میان "نیازسنجی(تعیین نیازهاي) آموزشی عبارتست از 
(عباس ه باید کاهش یافته و یا حذف شود یازهایی کها به ترتیب اولویت و انتخاب نبندي آن) و درجه"باشد

آوري اطالعـات در مـورد نیازهـاي ). نیازسنجی آموزشـی فرآینـد جمـع65، ص1388زادگان و ترك زاده، 
، 1(باربـازیتی »گـرددموزش رفع مـیباشد که پس از شناسایی به وسیله آآموزشی دریافت شده و عملی می

  .)5، ص 2006
 تعریف عملیاتی

ن پژوهش منظور از نیازسنجی آموزشی، شناسایی نیازهاي واقعی آموزشی پیشگیري از اعتیاد در بـین در ای
هاي مختلف کیفـی شـامل مطالعـه اسـنادي، مطالعـه تطبیقـی و باشدکه با استفاده از روشدانشجویان می

بزار پرسشـنامه از مصاحبه با متخصصان پیشگیري از اعتیاد و دانشجویان این نیازها احصاء شد و در قالب ا
 شد.  بنديهاي مورد مطالعه این نیازهاي آموزشی اولویتدیدگاه دانشجویان دانشگاه

 هاي آموزشیروش
 تعریف نظري

یادگیري): شیوه ارائه محتوا و یا روشی که طی آن سعی مـی شـود، تغییـرات  -هاي آموزش(یاددهیروش
شی مواردي چون نحوه ارائه دانـش، تغییـر نگـرش و هاي آموزمورد نظر در یادگیرنده ایجاد شود. در روش

هاي مورد نظر توسط آموزش دهنده به فراگیران، چگونگی ارتباط آموزش دهنده با فراگیران، آموزش مهارت
نحوه استفاده از امکانات و تجهیزات در فرایند آموزش، نحوه و میزان مشارکت یادگیرنده در امر یـادگیري، 

(میـرزا بیگـی،  گیردمکانات آموزشی مورد توجه قرار مین با هم، با محیط، مواد و اچگونگی ارتباط فراگیرا
1387.( 

1. Barbazette 
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 تعریف عملیاتی

ها محتواي هاي آموزشی، راهبردهاي یاددهی یادگیري است که از طریق آندر این پژوهش منظور از روش
  .شودآموزش پیشگیري از اعتیاد به دانشجویان ارائه می

 
 ف موادمصر پیشگیري از
 تعریف نظري

فعالیتی طراحی شده اشاره دارد که بـراي جلـوگیري از سـوء مصـرف مـواد و پیشگیري از مصرف مواد به 
 ).2005، 1مورا -رود(مدیناکار میکاهش پیامدهاي بهداشتی و اجتماعی ناشی از آن به

 تعریف عملیاتی

بهبـود  بهآموزشی است که  هايروشها و مخدر معطوف به دوره پیشگیري از مصرف مواددر این پژوهش 
اشـاره  در سطوح دانش، مهارت و نگـرشهاي شهر تهران دانشگاهدانشجویان پسر و دختر  یآگاهو ارتقاء 

  دارد. 
 

 

1.MEDINA-MORA  
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 فصل دوم
 پژوهش چهارچوب نظري

 

 

 



 

 نیازسنجی آموزشیبخش اول:  

 مقدمه: 

که توسعه محر ترین عنصر موتورمتخصص، اساسی و هیچ کس پوشیده نیست که نیروي انسانی کارآمد بر

هـایی کـه جنبـه به ویژه آمـوزش، بدین لحاظ آموزش فرهنگی جوامع بشري است. اقتصادي، اجتماعی و

هاي بخش نیاز تأمین نیروي انسانی مورد نتیجه آن تربیت و و هاي نظري تفوق داردها برجنبهکاربردي آن

ها براي توسعه شـناخته گذاريه است، یکی از سودآورترین سرمایهجامعر اجتماعی ه گوناگون اقتصادي و

تکنولوژي پیچیده  اساسی است. عاملی تعیین کننده و، هااندیشه تبلور باروري و زیرا که آموزش در شودمی

ایـن  قـرن اخیـر در انتقـال یافتـه و، راه آموزش ازمدتاً است که ع هاي دیروزحاصل همان اندیشه، امروز

 به مسائل آموزش نیروي انسانی موجـب عقـب مانـدگی در توجهیبی است. هیافت سرعت بیشتري، انتقال

   متنـوع  و متعـدد تـأمین نیـروي انسـانی متخصـص جهـت اجـراي مقاصـد جوامع شده است. بسیاري از

، نهایت در ریزي نیروي انسانی وفنون برنامه اصول و بدون پیروي از تواندهاي دولتی، امروزه نمیسازمان

. توسعه یابـد و بهبود، است بدون آموزش کارکنان خود کمترسازمانی قادر .ریزي آموزش تحقق یابدبرنامه

دانـش  گـور فرموده پیامبراکرم(ص)، زگهواره تابه  و توسعه نیروي انسانی پایانی ندارد و بدین ترتیب رشد

تخصصی حاصـل  هاي عمومی وبرگزاري آموزش با توسعه منابع انسانی تنها کند.می ، مصداق پیدابجوي

 امـروزه از .هاسـتاثربخشـی آموزش شـودمی، منابع انسانی کارآمـد به توسعه پایدار آنچه منجر شودنمی

تحقـق ، این رهگذر از و کند کارکنان ایجاد در تغییرات رفتاري مطلوب را که بتواند رودمی انتظار، آموزش

  اهداف سازمانی تسهیل یابد.

  1شناسی آموزشمفهوم

است و باعث به کارگیري  هاي فراگیراني اصولی و منطقی هدایت تالشهاهآموزش در حقیقت یکی از را

افـراد استعدادهاي نهفته، به کاراندازي قدرت تخیل، به وجود آمدن حس انعطـاف پـذیري فکـري الزم در 

تواند مفید یا مؤثر باشد که با نیازهاي مادي، ید فراموش کرد که آموزش زمانی میخواهد شد. با این حال نبا

 ).17، ص1383( ابطحی،  هماهنگی داشته باشد افراد معنوي و روحی حال و آینده یکایک 

1.Training    
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ها از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر بـراي ایجـاد ها و مهارتآموزش به فرایند انتقال معلومات، نگرش

  .)14، ص1383(صدري،  شودها گفته مینگرشی و مهارتی آنتغییرات در ساختارهاي شناختی، 

گیرد تا منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت میاي است مبتنی بر یادگیري و بهبهآموزش تجر

    توانـد گوینـد آمـوزش میسـوم، میاو بتواند توانایی خود را براي انجام دادن کار بهبود بخشد.  به طـور مر

غزشهایشان در مورد کار یا تعامل آنان با همکاران طرز کارشان، ل معناي بوجود آمدن تغییر در دانش افراد،به

 .)248: 1380د (طوسی، و سرپرستانشان باش

 اهمیت و تاریخچه آموزش 

مدیریت  ها مفید بوده است. در زمینهغییر و تحول در جهت رسیدن به اهداف، همواره براي افراد و سازمانت

دگیري و معرفت است. از طرفی یـادگیري و حتـی یااز نیز این امر پوشیده نیست. تحوالت مدیریت تابعی 

طور که از ابتداي زندگی آدمی آموزش و نیاز به پذیر است. پس همانکسب معرفت از طریق آموزش امکان

آن نقش اساسی داشته، در عصر ما که عصر خرد و فرزانگی اسـت، ایـن نیـاز بیشـتر و شـدیدتر احسـاس 

آموزش بوده به صورتی که در عصر شکار این آمـوزش از طریـق  شود. انسان از ابتداي خلقت به دنبالمی

ایستاد و به تدریج با شیوه انجام دادن کار گرفته است؛ یعنی، نوآموز در کنار استادکار میکارآموزي انجام می

شاگردي). به این اعتبار فنون انجام کارها از نسلی به نسـل دیگـر و سـینه بـه  -شده است؛ (استادآشنا می

محدودي بود، لذا با گذشت زمان سبک و شیوه آموزش نیز  دامنهمنتقل می شد. ولی این شیوه داراي  سینه

شد. بدین صورت که رفتـار و فرق کرد و براي آموزش از روش پیروي از انسان بزرگ (پیر دانا) استفاده می

 ).145، ص1384دعائی، عملکرد پیردانا در تمامی جوانب مورد قبول همگان قرار داشت (عصر کشاورزي) ( 

هاي تخصصی بدیهی بـود ه و گسترش و پیچیدگی فنون و حرفهتولید انبو با صنعتی شدن جوامع سنتی و

ها و توانست پاسخگوي نیازهاي آموزشی وسیع مطرح شده باشد. از این رو آموزشگاهها نمیکه این روش

پرداختند غلب کارکنان به آموختن می، احرفه اي ایجاد گردیدند که در این مراکز آموزشی -مؤسسات فنی

توان گفت که جرقۀ اصلی توجه به آموزش لذا می. شدندها و بخش صنعتی آماده میکارخانهدر و براي کار

تدریج کشورهاي مختلف بـا اي عظیم قرن نوزدهم شکل گرفت. بههنیروي انسانی از زمان موج پیشرفت

هـاي نیز با توجه به اهمیتی که براي توسعه قائل بودند کوششتوجه به ساختار اقتصادي و سیاسی خود و 
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عنـوان رکـن اساسـی ستند و آموزش نیروي انسانی را بـهکار باي براي صعود از پلکان پیشرفت بهعدیده

در  1994ها به طور جدي براي اولـین بـار در سـال توسعه به کار بستند.آموزش نیروي انسانی در سازمان

جدي قرار گرفت. در ایـن سـال مورد توجه  1946در فرانسه آموزش کارکنان در سال  انگلستان آغاز شد.

تأسیس گردید. این مؤسسه مسئولیت امور مربـوط بـه  "مدرسه ملی امور اداري"اي تحت عنوان مؤسسه

گرفت. مدتی بعـد هاي دولتی به عهده در سطح سازمانهاي آموزشی را تهیه و تدوین و نیز اجراي برنامه

، ایاالت متحدة آمریکا نیز به جمع این کشورها پیوسـت و آمـوزش کارکنـان را مـورد 1949ی از سال یعن

 1960توجه قرار داد. به همین سان در بسیاري از کشورهاي اروپایی و آسیایی، آموزش کارکنـان از دهـۀ 

 ).1395و عابسی،  توسعه و گسترش یافت (ابطحی

هاي تخصصی را سرلوحه کار خود قرار دادند هر چند تن به کالسافراد در دوران صنعتی براي آموزش، رف

اعتقاد به انسان بزرگ هنوز مطرح بود و در عصر فراصنعتی که عصر حاکمیت کامپیوتر اسـت، در مسـأله 

ارج شـده و بـه صـورت باشد و آمـوزش از جنبـه فیزیکـی خـود خـآموزش دیگر بعد مسافت مطرح نمی

 ).145، ص1384، آمده است (دعائیالکترونیکی در

   اهمیت و ضرورت آموزش منابع انسانی: 

اي است کـه ریزي شدهطور که بیان گردید آموزش و بالندگی نیروي انسانی کوشش مداوم و برنامههمان

گیرد. به همین دلیل هاي کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان انجام میبراي افزایش توانایی

اند.  هنگامی که صحبت از آموزش و بالندگی نیـروي هاي سازمانی تشخیص دادهلیتآن را از بهترین فعا

ها و یا رفتار اجتماعی کارکنان مورد نظر اسـت. در یـک ها، دانش، نگرششود تغییر در مهارتانسانی می

 وري نیروي انسانی عبارتند از:  بندي سایر عوامل مؤثر براثربخشی و بهرهجمع

 : عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاري عبارتند از:  کیفیت زندگی کاري

 گذارد:کیفیت فردي: سه جنبه مهم فردي بر کیفیت زندگی افراد اثر می -الف)   

 دهند و چگونگی انجام دادن آن.چه مردم در محل کار انجام میجنبه روان شناختی: آن -1

رد کلی مدیریت در زمینه ایمنی کار، آلودگی کنند و رویکجنبه فیزیکی: شرایطی که مردم در آن کار می -2

 و نظایر آن.
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کنند و این دستمزد تـا دهند چه مقدار دریافت میهاي اقتصادي: افراد در برابر کاري که انجام میجنبه -3

 مند کنند.تواند آنان را از سطح زندگی مناسب بهرهچه اندازه می

اري جامع هنگامی به دست می آید که نیازها معتـدل وکیفیت زندگی ک این سه جنبه به هم مرتبط هستند

دهنـد، و انجـام میرا در شـرایط فیزیکـی پسـندیده اي  از این رو کسانی که کار سودمند دارند، آن .شوند

 کنند، از کیفیت جامع برخوردارند.دستمزد مناسبی دریافت می

ا یک روي سکه است. مدیریت هـم کیفیت سازمانی:  نیاز کارکنان به کیفیت زندگی کاري جامع تنه -ب)

هاي مؤسسه را به حداکثر برساند. این نیازهاي متفـاوت از هـم، دارد، بدین معنی که باید دارائی نیاز خود را

اند تـا هـا هـر دو کوشـیدههایی را میان صاحبان سرمایه و کارکنـان پدیـد آورده اسـت. آنهمواره تعارض

تواننـد کثر برسانند. مدیریت و کارکنان تنها با همکاري هـم میهاي خود را به زیان دیگري به حدافرصت

وردهاي یکدیگر را به حداکثر برسانند. رمـز بهبـود کیفیـت بر اثر آن دستا هاي مولد یکدیگر را، وتوانمندي

وري و سودآوري است، و کلید گشایش ایـن اي از بهرهزندگی کاري براي صاحبان سرمایه و کارکنان آمیزه

 ست مدیریت سازمان قرار دارد.رمز در د

وري بهسازي است که بعداً منجر بـه بـاال رفـتن اثربخشـی، کـارایی و بهـرهفعالیت کیفیت اساس کار هر 

هـاي گردد. این بهسازي ممکن است از طریق باال بردن دانش، تغییر نگرش و افـزایش مهارتسازمان می

 ). 68، ص1385جاهد، ( ها باشدافراد یا تغییر در کمیت

پـذیري که کارکنان آموزش ببینند در انجام کارهاي زیر مهارت و انعطافاند چنانصاحبنظران اعالم نموده

 زیادتري خواهد یافت:

 هاي تازه.تصدي مشاغل جدید در سایه کسب مهارت -1

 انطباق با شرایط جدید و منحصر به فرد در محیط کار. -2

مسـویی بـین اهـداف فـردي و سازمان (بـه عبـارتی ه ها و مقررات جدیدشناخت و قبول سیاست -3

 سازمانی)

 هاي متفاوت انجام کار در صورت لزوم.آشنایی و استفاده از روش -4

 هاي ارائه شده در جهت پیشبرد اهداف سازمانی.استفاده از آموزش -5
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 .نفس دیده تازهبرخورداري از امکان حفظ خود در سازمان و رقابت با نیروهاي آموزش -6

 برداري از آموزش براي ترفیع و ارتقاي شغلی.بهره - 7

ي ي آموزش اوسـت، بـه عبـارت دیگـر پرونـدهي هر فرد در سازمان، پروندهترین و پویاترین پروندهفعال

آموزش هر فرد از مستخدم تا مدیریت همان سازمان از لحظه ورود (استخدام) تا لحظه خروج (بازنشستگی) 

 ).146، ص1384مفتوح است (دعائی، 

اند کـه بسیاري از صاحبنظران برجستۀ خارجی نیز دربارة اهمیت و نقش آموزش در جامعه اظهار نظر کرده

هاي سـنگین تربیـت رغـم هزینـهد: پیتر دراکر عقیده دارد که علیشوها اشاره میجا به برخی از آندر این

اي را در مـدت کوتـاه در زمـرة قب مانـدهنیروي کار، آموزش همراه با اعمال صحیح مدیریت، هر کشور ع

بر این باور است که آموزش نه  1دهد. ساخاراپولوسوري باال قرار میخوردار از بهرهکشورهاي پیشرفته و بر

صادي و اجتماعی جامعه به تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسان است، بلکه اصوال ًرکن اساسی توسعه اقت

گیـري از آن در ون کشوري که قادر به توسعه مهارت و دانـش مـردم و بهرهآید، از نظر هاربیسحساب می

 رشد اقتصاد ملی نباشد، در حل مشکل توسعه نیافتگی نیز ناتوان خواهد بود.

  انواع آموزش 

 توان به دو بخش تقسیم کرد:  می هارا با توجه به زمینه اثر آموزش آموزش 

توان فرد آمـوزش  یی است که موجب ارتقاي کیفی و کمیهاآن بخش از آموزش: هاي اختصاصیآموزش

هـاي آموزشـی، فنـی و حرفـه اي از قبیـل گردد، همچون اغلـب رشـتهمشخص می هايگیرنده در زمینه

  ها.هاي مختلف ماشین کاري و مانند آنجوشکاري، روش

هـا آن اقل بخشی ازهاي فرد یا حدگیرد که بر مجموعه فعالیتآن بخش را در بر می :هاي عمومیآموزش

، 1381اند (جعفري قوشـچی، ها و تمرینات تقویت حافظه وتندخوانی ازآن جملهگذارد. تکنیکاثرمثبتی می

 ).51ص

 همچنین آموزش در هر سازمانی می تواند به دو صورت متمایز ارائه شود که عبارتند از:  

1. Psacharopoulos  
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   1:  آموزش قبل از خدمت •

     2:  آموزش ضمن خدمت •

 از خدمت:   آموزش قبل 

گردد تا میهایی است که قبل از ورود افراد به سازمان به وي ارائه ز آموزش قبل از خدمت آموزشمنظور ا

هاي الزم را در او ایجاد کرده و او را براي احراز مشاغل در آینده آماده سـازند. ایـن ها و تواناییشایستگی

گیرد، بلکه هدف عمده آن تربیت ی صورت نمیو مشکالت خاص سازمان ها براي رفع مسائلنوع آموزش

 باشد.  انی براي نهاد یا سازمان ویژه مینیروي انس

شود. ت ورود به خدمت وي داده می: آموزش کوتاه مدت براي آماده کردن فرد جهآموزش کوتاه مدت

  بـه وي زم را در  مـدت چنـد مـاهگونه موارد فرد را براي شغل خاصی انتخاب کرده و تخصص الدر این

 آموزند.  می

کردن فرد جهت ورود به  : آموزش بلند مدت نیز مانند آموزش کوتاه مدت براي آمادهآموزش بلند مدت

   مطالـب علمـی و احیانـاً عملـی اسـت. حاوي  با این تفاوت که دوره آموزش طوالنی بوده وخدمت است 

بوطه به آن مشاغل مستلزم اطالعات و ها براي احراز مشاغلی است که اجراي وظایف مرگونه آموزشاین

ها لمی وابسته بـه سـازمانتوسط دانشگاه ها، مدارس ع ها معموالًمعلومات وسیعی باشد. این نوع آموزش

 گیرد.صورت می

 آموزش ضمن خدمت:   

آمـده باشـند. بـه ها دردر استخدام دولت یا سازمانگردد که هاي ضمن خدمت به افرادي ارائه میآموزش

سازمان باشد. اختیار ها آن است که  فرد رسماً در ت دیگر شرط اساسی برخورداري از این نوع آموزشعبار

مقصود اصلی آموزش ضمن خدمت پر کردن خأل مربوط به اطالعات شغلی کارکنان و افزایش اطالعات، 

ع مختلفـی خدمت نیز داراي انـوا آموزش ضمن .ها و بهبود روابط اداري کارکنان استمعلومات، تخصص

   هـاي زیـر را ، حـداقل آموزشهـاي ضـمن خـدمتباشد. در گزارش یونسکو در ارتباط با انواع آموزشمی

 ).13ص، 1989 ،توان استنباط کرد: (گروه مشاوران یونسکومی

1. Per –Service Education    
2. In- Service Education     
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 آموزش بدو خدمت یا توجیهی:    

ند. هدف کلی این نوع اآمدهکه جدیداً به استخدام سازمان در ها مخصوص افرادي استاین نوع آموزش  

باشد. معموالً سازمانی میآموزش آشنا ساختن کارکنان جدید با سازمان، وظایف محوله و قوانین و مقررات 

یـک یـا  کند مطالب و مباحث این نوع آموزش بـررتی که سازمان و مدیریت احساس میبا توجه به ضرو

 هاي زیر متمرکز خواهد بود:  چند جنبه از جنبه

هـاي شـغلی و هـا وتواناییارتهاي عملی براي افزایش مهالب نظري و عنداللزوم تمرینئه مطارا -

 اي. حرفه

 آشنایی با محیط کار.  -

 هاي دیگر. تشریح سیاست کلی سازمان مربوطه و ارتباط آن با سازمان -

ل خدمت خواهد شد، تشـریح تشکیالت و وظایف سازمان و واحد سازمانی که کارمند در آن مشغو -

 شود. د میخواه

نحـوه اسـتفاده از  ساعات کاري سازمان یا مؤسسه، طرز حضور و غیاب، پرداخت حقوق، میـزان و -

 شود. مقررات استخدامی تشریح می ها، ترفیعات، اضافات ومرخصی

 مقررات مربوط به شکایات و سلسه مراتبی که در این مورد باید رعایت شود.  -

شوند از قبیل خدمات درمانی، بهداشـتی، مند میاز آن بهره ات رفاهی که کارمندانتسهیالت و خدم -

 بانکی، آشنایی با کارکنانی که در پست جدیدي استخدام می شوند نیز باید مد نظر قرار گیرد. 

ها این کنند به درك اینکه مسئولیت داشته باشند، طرز تلقی آنایل کار وقتی که کارکنان شروع میدر او

یکی از وظایف آموزش است  ها در برابر تغییر ، اداره کردن این مقاومت"نیست  این کار من "است که، 

 ).138ص 1378، همکاران و  (کارلوس
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 هاي بازآموزي:  آموزش

آوري و تکرار ها جنبه یادهاي ضمن خدمت مربوط به بازآموزي می باشد. این آموزشنوع دیگرآموزش

شود، زیرا باعث بال چندانی نمیهاي مختلف استقها در نظامع آموزشالً از این نوها را دارد. معمودانسته

 رشد و دانش افزایی نشده و توجه صرف به بازآموزي مطالب دارد. 

 هاي تکمیلی یا جبرانی:  آموزش 

ها کافی نبوده اند یا آموزشهاي پیش از خدمت قرار نگرفتهکه تحت آموزشدلیل اینبسیاري از کارکنان به

 هاي تکمیلی جبرانی هستند. نیازمند آموزشاند، 

   هاي ارتقاء:آموزش

ها قرار ترین دانشها درصدد آن هستند که کارکنان را در کوران جدیدترین اطالعات و پیشرفتهاین آموزش

کنند تا مدارك عالی را در موضوعات و رشته هاي مختلف به کارکنان کمک می هادهند. این نوع آموزش

 ند. دریافت کن

هاي پیش از خدمت به عهده دارند که دورههایی برهاي کارآموزي را در زمینهفرصت هااین نوع آموزش

 ).15، ص1989 ،اند (گروه مشاوران یونسکواندازه کافی پوشش نداده

   هاي آموزشروش

تواي تعین ارائه محهایی دارد که براي موفقیت هر برنامه آموزشی تا حد زیادي بستگی به روش یا روش

کنندگان ي که توسط آن شرکتها و فنون آموزش ممکن است به عنوان ابزارشود. روششده انتخاب می

هاي آموزشی به سمت اهداف آموزشی هدایت و برانگیخته نمود در نظر گرفته شود و مورد استفاده در دوره

هاي ایجاد و ارتقاي میزان ا راهها یفنون آموزش و بهسازي نیروي انسانی فعالیت ها وقرار گیرد. روش

 ریزي است.  ت رفتاري متناسب با اهداف برنامهدانش، بینش، مهارت و تغییرا

 : ،  آمده است1-2جدول  درتوان وزش و بهسازي را میها و فنون مختلف آمروش
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 ها و فنون مختلف آموزش و بهسازي . روش1-2جدول
 ردیف انواع روش آموزشی منبع

، روش سـمینار 3، روش کنفرانس2، آموزش با استفاده از بحث گروهی1آموزش از طریق سخنرانی 1378سینگر، 
   7، بررسی موردي6، بازدیدهاي علمی5، آموزش از طریق استفاده از سمپوزیوم4

1 

، آمـوزش حساسـیت،  10، آموزش جواري یا دهلیـزي9سازي ، شبیه8انگیزيتحرك مغزي یا ذهن 1384ابطحی، 
، روش نمایش 14، گروه کار13، گروه مجادله 12، روش سندیکا11ز طریق استفاده از میزگردآموزش ا
                        16، روش نمایش و ارائه15و تشریح

2 

حسن زاده و شهرانی، 
 ؛1384

 1380سیدجوادین، 

هـاي آمـوزش، اي، کـارآموزي بـا ماشـینآموزش استاد شاگردي، گردش شغل، آمـوزش مکاتبـه
آموزش از طریق شبکه اینترنت و هاي مبتنی بر رایانه و تکالیف چرخشی و آموزش، 17 خودآموزي

 ديسی
3 

 
میزان 

مشارکت 
 فراگیران

 

 
نوع فعالیت 

 فراگیر

 

 
روش 

 آموزش

 

 

 

 .)1388فراگیران(قهرمانی، هاي آموزش بر اساس میزان مشارکت و نوع فعالیت:  انواع روش1-2شکل

1.lecture Method 
2.Group Discussion  
3.Conference Method          
4.Semminar Method  
5.Symposium Method  
6.Field Trip 
7.Case study  
8.Brain Storming  
9.Simulation   
10.Vestibule Training   
11.Round Table Training   
12.Syndicate  
13.Buzz Group   
14.Task Force  
15.Demonstration   
16. Exhibit Method   
17.Self learning  

 زیاد متوسط کم

نیدن و ش شنیدن خواندن
 دیدن

انتقال 
دانش و 
 تجربه

انجام دادن 
 تمرین ها

عمل کردن 
 تدریس تحقیق ضمن کار

آموزش 
 ايمکاتبه

سخنرانی و 
سمینار 

 آموزشی 

بحث  همایش 
گروهی و 
یادگیري 
 گروهی 

کارگاه 
آموزشی و 
 شبیه سازي

آموزش 
 فردي،
گري و  مربی
 ارشاد

مطالعه موردي 
(انجام پروژه 

 طالعاتی)هاي م

آموزش 
 همکاران
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 ازمحیط کار:آموزش در محیط یا خارج 

کند که آیا آموزش بایـد در محـیط کـار یـا خـارج از آن هاي آموزشی تا حدود زیادي مشخص میروش 

شـود،کارآموز ابـزار، تجهیـزات، صورت گیرد.آموزش در محیط کار، در محل معمول انجام کار، انجـام می

د استفاده قرار خواهد داد. وي از گیرد که پس از پایان دوره آموزش نیز مورمدارك و یا موادي را به کار می

کار، این نوع آموزش خارج از محل کار شود.آموزش خارج از محیطمحسوب میآغاز آموزش کارگري مولد 

کننـد.کارآموز اند استفاده میآالتی که مخصوصاً ساده شدهشود و کارکنان معموالً از ابزار و ماشینارائه می

 شود و غالباً انجام کار اصلی نیاز به تمرین خواهد داشت.ب نمیاز آغاز آموزش یک کارگر مولد محسو

هایی متعلق به کارفرما، در یک مرکز آموشی بـا حضـور آموزش خارج از محیط کار ممکن است در محل

اند و یا در یک مؤسسه آموزشی (مدرسـه عـالی) کارآموزانی که از طرف کارفرمایان مختلف فرستاده شده

 انجام گیرد.

 منابع انسانیآموزش  اصول  

و تحقق اهداف سازمان مستلزم توجه بـه اصـول زیـر  ع انسانیموزش مناببرداري صحیح از مزایاي آبهره

 است:  

 و مناسب با هر مرحله ارائه شود. اید در مراحل متفاوت شغلی آموزش ب -1

هاي نیازسنجی همـراه وشگیري از رهاي فعال و یا بهرهنه بصورت انفعالی، بلکه به شیوه آموزش -2    

 مناسب باشد.  ي فردي و شغلی فراگیرانبا دوراندیشی صورت گیرد و با نیازها

 بطـور مـداوم در اختیـار هـاي آموزشـی را د نیز تاریخ مصرف دارد بایـد فرصـتبا این فرض که سوا -3 

 قرار داد.  فراگیران

ا و رعایت اصـول مربـوط، مراحـل سـه گانـه همند باشد و با استفاده از آخرین روشباید نظام آموزش -4

 برنامه ریزي، اجرا و ارزیابی را در برگیرد. 

، اصله در رفتار و نحوه عمل فراگیـرانالزم است از طریق ارجاع مسئولیت و بررسی میزان تغییرات ح -5

 اثربخشی آموزش آنان مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد. 
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قـرار  را باید اساس فلسفه آموزش فراگیرانعمل در حین یادگیري اصول یادگیري در حین عمل و  -6    

 داد. 

 باید هدفمند باشد، (شناختی، نگرشی، مهارتی) باشد.   آموزش -7 

 ).1377(ابیلی،  گذاري محسوب کرده دانست، بلکه باید آن را سرمایهرا نباید هزین آموزش - 8

ژوهشـی موجـود، اصـول اخالقـی عمـده آمـوزش و بندي سوابق پ) نیز پس از بررسی و جمع1991لومن (

 بهسازي منابع انسانی را به شرح زیر برشمرده است:

رغم میلشان به فعالیـت یک از عوامل نباید با زور و اجبار و علیلبانه بودن: در فرآیند آموزش هیچداوط -1

 واداشته شوند.

آمیز نباید مالك تعیین یا تمایز تبعیضعدم تبعیض: سن، جنس، نژاد، مذهب، حوزه کاري و... هیچکدام  -2

 بین افراد براي برخورداري از آموزش قرار گیرد.

هاي هاي آموزشی باید مبتنی بر فایده بیان شده باشد و عواید حاصل از هزینـههزینه اثربخشی: فعالیت -3

خـرج شـود.  برنامـهانجام شده به روشنی و تفصیل نشان داده شود. بودجـه آمـوزش نبایـد بسـادگی و بی

 (نیازسنجی آموزشی اولین گام جهت تحقق این اصل است).

ریزي، اجـرا، تصویرسازي دقیق: در همه مراحل، اجزا و فرایندهاي آموزش اعم از تعیین نیازهـا، برنامـه -4

کنندگان، مواد و صحت و دقت بدون هیچ گونه اغراق یـا ارزشیابی، منافع حاصل از آموزش، اساتید، شرکت

 ري رعایت شود.خردانگا

صالحیت و شایستگی در آموزش: همه اجزا باید از حداکثر صالحیت و شایستگی ممکـن جهـت قـرار  -5

ها و روشهاي اجرایی، مجریـان روي رویه گرفتن در سیستم آموزش برخوردار باشند. در این زمینه خصوصاً

 شود. اصلی و محتوا و مواد آموزشی تأکید می

آموزند معتقد کنند و میچه تدریس میگیران به ارزش آندهندگان و آموزشموزشها: الزم است آارزش -6

 باشند.
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توان اصل دیگر نیز به اصول فوق افزود: اصل صداقت و احترام در برخوردهاي انسانی و محترم داشتن می

 دگانزازش و خصوصیات بزرگسالی است (عباسفردیت فراگیران. این اصل مبتنی بر خاصیت انسانی آمو

 ).41، ص1379زاده، و ترك

 کارگیري اصول و مبانی یادگیري به

هـر قـدر ایـن ها کارآمدتر اسـت. هایی است که یادگیري افراد از طریق آناصول یادگیري راهنماي روش

طـور خالصـه ههاي آموزشی منعکس شود، آموزش کارآمدتر خواهد شد. این اصول باصول بیشتر در برنامه

 ).1394(جزنی، تقویت ارکت، تکرار، تناسب، انتقال، بازخورد،عبارتند از: مش

اطالعـات کمـی در ایـن بـاره اما ، ه استاي مورد مطالعه قرار گرفتطور گستردهههر چند فرایند یادگیري ب

را مشـاهده نمـود،  توان آنوجود دارد. بخشی از مشکل آن است که یادگیري، واکنشی پنهان است و نمی

 را طراحـی  گیري کرد. پژوهشگران تصـویر کلـی از فرآینـد یـادگیريتوان اندازهآن را میبلکه فقط نتایج 

انـد. شـاید بهتـرین روش درك گیري را توسعه داده و تدوین کردهبرخی اصول یاد اساساند و بر آن کرده

نشـان ) آمده است. همان طور کـه منحنـی 2-2یادگیري استفاده از منحنی یادگیري است که در نمودار ( 

 Cبه نقطه  Bشود و در سطحی صاف از نقطه  می شروع Bبه  Aدهد، یادگیري با یک حرکت شدید از می

دهندگان باید دو هدف را در ارتباط با شکل منحنی یـادگیري هـر یـک از کارکنـان ابد. آموزشیامتداد می

رد رضایت بخش برسد ایجاد کنند. اول، آموزش دهندگان بخواهند که منحنی یادگیري به یک سطح عملک

جا ها بخواهند که منحنی یادگیري تا آندهیم. دوم، آنکه این سطح را در نمودار با خطوط منقطع نشان می

تر به سطح رضایت بخش برسد. هر چند نرخ یادگیري هر فرد بستگی به فرد که ممکن است هر چه سریع

 ند تا فرآیند یادگیري تسریع شود.کمورد نظر دارد، استفاده از اصول یادگیري مختلف کمک می

ترین است. هر قدر ایـن ها کارآمدهایی است که یادگیري افراد از طریق آناصول یادگیري راهنماي روش

، تکـرار، تناسـب، اصول بیشتر در دوره آموزشی منعکس شود، آموزش کارآمدتر است. این اصول مشـارکت

 شود.را شامل مید انتقال و بازخور

تر سریعزمانی که یادگیرنده بتواند در برنامه آموزشی فعاالنه مشارکت کند یادگیري معموالً  :مشارکت -1

گیـر شود که حـواس بیشـتري دربخشد و ظاهراً موجب میو پایدارتر است. مشارکت انگیزش را بهبود می
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      تـر سـریعکنـد. در نتیجـه مشـارکت، مـا برنامه آموزشی شود که این امر فرآیند یادگیري را تقویـت مـی

 داریم.می تر نگهرا گرفته شده را براي مدت طوالنیآموزیم و مطالب فمی

  :تکرار-2

شود. براي نمونه، مطالعه تواند مالل آور باشد، اما سبب نقش بستن مطالب در حافظه میاگر چه تکرار می 

د در طـول آزمـون بیـاد آورده اي است که مطالب بتوانگونهان، مستلزم تکرار عوامل کلیدي بهبراي امتح

 گیرند.شود. همچنین، اکثر مردم حروف الفبا و جدول ضرب را از طریق تکرار فرا می

 :تناسب-3

شود. بـراي نمونـه آمـوزش دهنـدگان معنا باشد، یادگیري تقویت میمطالبی که باید فراگرفته شود با اگر 

دهنـد. ایـن توضـیح بـه مـی گیران توضیحمعموالً هدف کلی شغل را از شرح دقیق وظایف براي آموزش

 دهد که تناسب هر وظیفه و تناسب دنبال کردن روش صحیح را مشاهده کند.یشاغل امکان م

 :انتقال-4

هر چه تطبیق خواسته هاي برنامه آموزشی با خواسته هاي شغلی بیشتر باشد، سرعت یادگیري شخص در 

بیننـد.  شرایطی مشابه شرایط واقعی پرواز تعلـیم مـی تسلط به شغل بیشتر است. براي نمونه، خلبانان در

 شود. نزدیکی شرایط ظاهري پرواز با شرایط واقعی آن باعث انتقال سریعتر فرآیند یادگیري می

 :بازخور -5

شـده و ها برانگیختـه کند، با داشتن بازخور آنهایشان آگاه مییادگیرندگان را از پیشرفت فعالیتبازخورد 

راي دستیابی به سریعترین منحنی یادگیري ممکن تصحیح کنند. بدون بازخور یادگیرندگان رفتار خود را ب

تواند سبب دلسردي آنان شود. براي نمونه، معیاري براي سنجش پیشرفت خود در اختیار ندارند که این می

 است. دها خود نوعی بازخورنمرات آزمون

 

 

 

 

 نمونه یک منحنی یادگیري :2-2نمودار

 سطح آموزش

 پایین

 باال

B 
C 

 زمان
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 هاي یادگیرينظریه 

ها مکتب محـرك و پاسـخ، ترین آنتباط با نحوه یادگیري ارائه شده است که مهمهاي بسیاري در ارنظریه

-ها میسازي است که ذیالً به شرح مختصر هر یک از آن، نظریه یادگیري اجتماعی و آسانمکتب گشتالت

 پردازیم.

رح گرایـان هـم مطـنام نظریه یا مکتب رفتارپاسخ که گاهی به -نظریه محرك  :پاسخ -نظریه محرك - 

 . این صاحبنظراندانندشده، نظر دانشمندانی است که یادگیري را ایجاد ارتباط بین محرك و یک پاسخ می

بکار بـرده  ها، نتایج بدست آمده را در چگونگی یادگیري انساناندانجام دادههایی که روي حیوانات آزمایش

نتیجه تشـویق و تنبیـه و یـا بهتـر بگـوییم تواند در اند که یادگیري در انسان هم میو به این نتیجه رسیده

گیرد که رفتار ناشـی از یـادگیري اسکینر معتقد است به شرطی انسان یاد می پاداش و تنبیه صورت بگیرد.

واقع یـاد خواهـد آموزشی است، زمانی به هشخصی که مشغول گذرانیدن یک دور موجب پاداش گردد. مثالً

هـاي افزایش دانش و مهارت و رفتـار مطلـوب، او را بـه هـدف گرفت که مطمئن شود گذراندن آن دوره و

 ها خواهد رساند.نآمعنوي و مادي و یا هر دوي 

بـراي نگري دارد. پیـروان ایـن مکتـب معتقدنـد تأکید بسیاري به کلی ،کتب گشتالتم :مکتب گشتالت -

باحث بامعنی و مرتبط با ه آموزشی باید متشکل از مهاي گوناگون یک برنامارتقاي میزان یادگیري، قسمت

هـاي آموزشـی و راحی و تنظیم برنامههاي آموزشی باشد. این مطلب در واقع اشارتی است که طکل برنامه

 هاي مختلف آموزش دارد.سازماندهی دوره

به اهمیت مراودات اجتماعی و تأثیر آن در  ،هاي یادگیري اجتماعینظریه :هاي یادگیري اجتماعینظریه - 

هاي مستقیم آموخت، ممکن یه هر چیزي را که بتوان با تجربهبر اساس این نظر .انسان تأکید داردیادگیري 

 تواند از مشاهدات خود الگو سـازد.نظر معتقدان، انسان میا مشاهده مستقیم هم آموخت. بنابراین بهاست ب

وان الگوهـاي رفتـاري توصـیه عنهاین تئوري، استفاده از وسایل آموزشی از قبیل تصویر، فیلم و ویدیو را ب

 کند.می
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، منـابع خـوبی فرایند آموزشدر  فراگیران،مشارکت ، معتقد است سازينظریه آسان :نظریه آسان سازي -

و یـا مربیـان در ایـن صـورت کارشناسـان، اسـتادان  .براي انتقال دانش و مهارت و رفتارهاي الزم هستند

 کننده کل مطالب.ند تا ناظر یا ارائهل کننده) هستساز (تسهیآموزشی، بیشتر، آسان

) مبتنی بر نظریه نیاز به کسـب تجربـه در یـادگیري 1984سبک یادگیري کلب ( :نظریه یادگیري کلب -

و نظریـه    2ریه فعال بودن فرد در محیط ارائه شده از سوي کرت لوین، نظ1ارائه شده از سوي جان دیویی

ابعـاد و   3-2ده است کـه از طـرف ژان پیـاژه اسـت. در شـکلآگاهی ناشی از تعامل فرد و محیط ارائه ش

 .هاي سبک یادگیري مزبور نشان داده شده استموقعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند. این دو بعد عبارتند از وظیفه و احساسـات. در کلب الگویی با دو بعد استفاده میاي ظریه چهار مرحلهن

عـالوه بعـد هشـود. بـسات بر واکنش و تفکر تأکید میر بعد احسابعد وظیفه بر مشاهده و انجام وظیفه و د

اي پذیرنده مبتنی بر یادگیري متکی بر احساس و قضاوت است. در بعد مشاهده، دهنده تجربهاحساس نشان

1. John Dewey 
2. Kurt Lewin 

 آزمون فرض
 و اجرا) يزی(طرح ر

 میو تعم يخالصه ساز
 )يریجه گیتفکر و نت(

 واکنش و مشاهده
 مرور و مشاهده)(

 

 
 ار فعالیبس

 (فعال)

 وند و تجربهیپ
 افت و احساس)یدر(

 
 یال انتزاعفع

 (عملگرا)

 
 دیواکنش شد
 (بازتابنده)

 
 یانتزاعواکنش
 ه پرداز)ی(نظر

 هاي سبک یادگیري کلبت. ابعاد موقعی3-2شکل
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دهنـد و هاي پیرامون خود واکنش نشان مـیدسته از افراد نسبت به چگونگی تأثیر پذیري برخی جنبه این

 دهند.زیادي در مشاهدات از خود نشان مینهایی، دقت  معموالً براي انجام قضاوت

در بعد تفکر، افراد مربوط به چنین موقعیتی، در برخورد به موضوعی جدید سعی در مقایسه میزان تطابق آن 

اي دارند. و باالخره در بعد عمل، ها توجه ویژهها و نشانهخص خویش دارند و معموالً به سمبلبا تجارب ش

خص به چنین موقعیتی، در جستجوي اطالعاتی هستند که به آنان در انجام بهتر یک کار مشـافراد مربوط 

درگیري بیشتري وجود دارد (همچون: طرح ها، تکالیف  هایی که در آنگونه افراد موقیتکند. اینکمک می

 گیرند.له و بحث هاي گروهی) بهتر یاد میمحو

   ریزي آموزشیمراحل برنامه

مرحلـه زیـر  تـوان بـه هفـترا مـیریزي آموزش وق و ادبیات موجود فرایند برنامههاي فهاز بررسی دیدگا

 بندي کرد:  تقسیم

 تعیین اهداف آموزشی               –سنجی آموزشی                           ب نیاز –الف 

 ی          هاي آموزشتعیین روش -د                             تعیین محتوا         –ج  

 انتخاب رسانه آموزش       -ویري اصول یادگیري              کارگتعیین به -ه

 1).1991، بارملی ارزشیابی برنامه -ز                        اجراي برنامه             -ي

 هاي آموزشیاصول و الزامات برنامه

 هاي آموزشیالف:  اصول حاکم بر تشکیل دوره

 هاي آموزشی باید اصولی را رعایت کرد این اصول عبارتند از:  کیل دورهدر زمان تش

 توجه به کار عملی -هاي آموزش                تناسب دوره با نیازمندي -

 هاي فراگیرانتناسب مواد آموزشی با نیازمندي -شرکت دادن فراگیران در آموزش                  -

 .)27-8، صص 1372ان و شکیبا مقدم، (بییس راستفاده از نمایش در تد - 

 خصوص طراحی گردد.هاي هر گروه بهژگیوزش باید متناسب با فرهنگ و ویهاي آمدوره -

1.Barmely  
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گیرد و هاي افراد، یعنی باید دید که فرد معموالً از چه راهی بهتر یاد میها و تفاوتژگیدر نظر گرفتن وی -

 ).185، ص 1379سعادت، روش آموزش را متناسب با آن طراحی نمود (

 ب:  اصول حاکم بر تعیین نیازهاي آموزشی 

هاي آموزشی، و ضرورت اثربخشی سازمان و برنامهبه دلیل تغییرات دائم محیطی و درونی  . اصل تداوم:1

 نیازسنجی مداوم ناگزیر است.

ي، الزم اسـت ریـزعـات حاصـل از نیازسـنجی در برنامـهدلیل اهمیت و جایگـاه اطالبه . اصل جامعیت:2

هاي محتلف گردآوري و اطالعات جامعی شامل همه ابعاد و ارکان و از جهات گوناگون و با استفاده از روش

 تجزیه و تحلیل شود.

اري یک تـیم نیازسـنجی را پیچیدگی موقعیت و جامعیت نیازسجی، برخورداري از همک . اصل مشارکت:3

 کند.ایجاب می

اسـتفاده شـود و  تـریهاي عینـاالمکان از روشکند که حتیل ایجاب میاین اص . اصل عینیت و اعتبار:4

 ها از عینیت و اعتبار الزم برخوردار گردند.داده

عاملین نیازسنجی باید پیش از تهیه و اجـراي طـرح نیازسـنجی نسـبت بـه مطالعـه و  . اصل واقع بینی:5

د تا زمینه و بسـتر کـار خـود را ام کننشناخت هدف، حوزه، سطح و محیط نیازسنجی و واقعیات مربوطه اقد

بینی در تعیین نیازهاي آموزشی، عامل اقعیات عمل کنند. رعایت اصل واقعخوبی بشناسند و متناسب با وبه

 مهمی در اثربخشی طرح نیازسنجی و بالطبع آموزش و بهسازي خواهد بود.

سـنجی از دو بـر جامعـه نیاز وصیات فرهنگی حاکمتوجه به جو و خص اصل رعایت مالحظات فرهنگی:. 6

کنند و حتـی آن را جهـت ها عمالً در کار ما نمود پیدا میآن جهت که این ویژگی الزم است. اول از جهت

هـا و ابزارهـا، حتـی تعبیـر و تفسـیر ریزي نیازسنجی و انتخاب روشکه الزم است طرحدهند و دوم آنمی

، صص 1379انجام شود (عباس زادگان و ترك زاده، اطالعات متناسب با موقعیت فرهنگی و کلی سازمان 

66-67.( 
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 ج:  اصول حاکم بر تعیین اهداف آموزشی 

 باشد:  تعیین اهداف آموزش به شرح ذیل میاصول 

هاي یادگیري براي ینش مواد و محتواي درسی و فعالیتاي تعیین شوند که امکان گزگونهها باید بههدف -

 شته باشد.رسیدن به آن هدف امکان دا

 اي بیان کردکه قابل دستیابی باشند.گونهها را باید بههدف -

 ها مشاهده نشود.گونه ابهامی در آنن شوندکه روشن و واضح بوده و هیچاي بیاگونهها باید بههدف  -

 ).1388، احدیان و ابراهیمیگیري باشند (ید قابل ارزشیابی، سنجش و اندازهها باهدف  -

هـاي هـدف هاي یادگیري براي رسیدن به هدف موجـود باشـد.ان انتخاب مواد درسی و فعالیتامکباید  -

هاي نهایی رابطه داشـته باشـند (فرجـاد، تر یعنی با هدفاي کلیهجزئی باید طوري تنظیم شوند که هدف

 ).131، ص 1379

شـغل مـورد نظـر تعیـین شغل باشد. منظور انجام یک ه آموزشی باید تربیت فراگیران بههدف اصلی دور -

 کند که فراگیران چه چیزي را باید یاد بگیرند.می

 د:  اصول حاکم بر تعیین محتواي برنامه آموزشی

  است: بندي کردهانتخاب محتوا را در سه دسته طبقههاي ) مالك1389فتحی واجارگاه (

 هاي اجتماعی تناسب با عوامل و ارزش -1

ها عبارتند ترین آناند که برخی از مهمهاي متعددي نطرح شدهائل آن مالكدر ارتباط با جامعه ابعاد و مس

 از:  

 هاي اجتماعیها و آرزوآلتناسب محتوا با فرهنگ، ایده –الف 

 هاي علمی و تکنو لوژیکی تناسب با پیشرفت  -ب

 و محلی تناسب با مسائل و نیازهاي جامعه ملی -ج

 ارتباطات جهانی تناسب با مسائل و -د

 ها و نیازهاي یادگیرندگان تناسب با ویژگی -2 
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نظیر هاي یادگیرندگان اسب محتواي برنامه درسی با ویژگیمحتوا معطوف به تننتخاب هاي ااین دسته از مالك

 باشد:  اند به شرح زیر میتباط مطرح شدههایی که در این ارباشد. مهمترین مالكعالئق و استعدادهاي آنان می

 ها و استعدادهاي یادگیري فراگیران سب محتوا با توانائیتنا  -الف

 هاي فراگیران با نیازها و رغبتتناسب محتوا  -ب

 تناسب محتوا با زندگی واقعی فراگیران -ج

 ساز تجربیات و یادگیري بعدي فراگیران باشد.محتوا باید زمینه -د

 هاي برنامه درسی تناسب با قانونمندي -3

 هاي زیر تناسب داشته باشد:  واي برنامه درسی باید با مالكمحتدر این زمینه 

 باشد.جا منظور همان سازمان داخلی محتوا هم از نقطه نظر کمیت و هم کیفیت میتعادل محتوا: در این -الف

انسجام محتوا: منظور از انسجام محتوا عبارت است از وجود نوعی وفاق میان مفاهیم و مضـامین محتـوا و  -ب

 ها.تیجه فقدان تناقض در میان آندر  ن

 کند: یارهاي زیر را پیشنهاد میبخشی محتوا معبراي انتخاب و اعتبار 1اسمیت

 مفید بودن -یافته                            تناسب محتوا با دانش سازمان -

 یادگیرنده تناسب با عالئق -تأثیر در رشد و توسعه جامعه                                    -

 ).1395محتوا باید مبتنی بر تجربیات و اطالعات قبلی آموزش گیرندگان باشد (ملکی،  -

 اصول حاکم بر تعیین مواد آموزشی  –ر 

فراگیر، در یـادگیري مطالـب کمـک مواد آموزشی امکاناتی هستند که به مربی در تدریس محتواي آموزشی به 

وسایل کمک آموزشی سمعی و بصـري منـابع مـورد اسـتفاده مربـی،  اند از:کند. مواد کمک آموزشی عبارتمی

 ).29، ص1376 (ونتلینگ،اگیر و وسایل کمک یادگیري فراگیرجزوات و منابع مورد استفاده فر

هـاي شود. عالوه بر هـدفهاي رفتاري، بهترین راهنما و معیار براي انتخاب وسایل آموزشی محسوب میهدف

 ها عبارتند از: ترین آنري نیز در عمل مؤثرند که مهمرفتاري، معیار و ضوابط دیگ

 هاي فنی وسیله شرایط و امکانات اجرایی.وسیله، ویژگی هاي آموزشیژگیوی

1. Smith  
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شوند باید عالوه بر ارائـه و انتقـال مطالـب و مفـاهیم وزشی وسیله: وسایلی که انتخاب میهاي آمویژگی _الف

هاي گذشته را فراهم آورند و توجه و عالقه فراگیران را نسـبت بـه فتهصورت لزوم امکان  تکرار فراگرجدید در 

 موضوع آموزش جلب کنند و این توجه را تا پایان  فعالیت آموزشی حفظ نمایند.

 ابراز واکنش تشویق کنند.  عالوه بر این کیفیت یادگیري را افزایش دهند و فراگیران را به پاسخگویی و

 صورت زیر خالصه کرد:توان به هاي فنی یک وسیله آموزشی را میژگیهاي فنی وسیله: ویویژگی -ب

 سهولت کاربرد -3قابلیت حمل و نقل         -2توانایی انتقال پیام مورد نظر                 -1

 .)1396اقتصادي بودن (شعبانی،  -5سهولت دستکاري و تغییر                     -4

 ه هاي آموزشیاصول حاکم بر انتخاب رسان -ز

اي است. ه حقیقتاً امر پیچیدهاي تشکیل شدهم تنیدهدد و بهعلت اینکه از عوامل متعیادگیري به -فرایند آموزش

اي اسـت، زیـرا وسیله مـدرس داراي اهمیـت ویـژهیادگیري به –همین جهت درك پیچیدگی فرایند آموزش به

ن، براي موفقیت فراگیر وسایل الزم را فـراهم آورد. ارزش مدرس باید با استفاده از عوامل مختلف و تا حد امکا

 اي در آن است که: واد رسانهواقعی م

 کنند و در ذهن ماندگارند.      جلب توجه می -2                 کند.          ادراك را تقویت می -1

 کنند.زرگنمایی میها را باي که باید بهتر آموخته شوند تأکید و آنروي نکات اصلی و پایه -3

 ). 229، ص1380، ترجمه میري،  آرمیلرمیلر و( 

 هاي آموزشی مناسب باید به معیارهاي زیر توجه کرد: از این رو براي انتخاب رسانه

 توانایی انتقال پیام مورد نظر     -2    هاي آموزشی                  ها، محتوا و شیوهخوانی با هدفهم -1

 معتبر بودن      -4و...)      ها، عالئق و نیازهاهاي مخاطبان (تواناییویژگیانطباق با  -3 

نوشـتاري، تصـویري،  هنري (از لحـاظ –کیفیت خوب فنی  -6 و واداشتن مخاطبان به فعالیت برانگیختن  -5

-انعطـاف -11 سادگی  -10قابلیت دسترسی  -9 قیمت -8 عملی بودن و سهولت استفاده -7 صوتی، بصري)

 ).   233-229ذیري  (همان منبع، صصپ
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 هاي آموزشیاصول حاکم بر انتخاب روش -س      

هـاي آموزشـی که ما را در نیل به اهـداف برنامـهروشها و فنون آموزشی در حقیقت راهنمایی هستند 

ید اصولی در نظر گرفته شود کـه هاي آموزش و توسعه منابع انسانی باکنند. در انتخاب روشیاري می

 شرح ذیل می باشد: به

 تناسب روش آموزش با تجربیات مربی -1

 تناسب روش آموزش با شرایط فیزیکی، زمان، مواد و هرگونه محدودیت مالی و عملی بودن آن -2

 وجود آورد.هاي جدید را در فراگیر بهمهارت روش آموزش باید انگیزه یادگیري -3

 اهم کنند.هایی را براي تمرین و بیش آموزي فرفرصت -4

 بازخورد بر عملکرد را در طول آموزش فراهم کند. -5

 انتقال صحیح آموزش به شغل را فراهم سازد. -6

 ).1394صرفه باشد (جزنی، از نظر هزینه مقرون به -7

 تناسب روش آموزش با دیگر عناصر برنامه -8

 برخورداري از تنوع -9

 دگانتناسب با رشد شخصیت و بهداشت روانی یادگیرن -10

االمکان ابتکاري (تناسب با مواد ان قیمت و حتیاستفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی ساده، ارز -11

 ).276-260، صص1380آموزشی)  (میرزا بیگی، 

 هاي آموزشیاصول حاکم بر اجراي برنامه -ش 

 روشنی تعریف و بیان شده باشد.اهداف آموزش به -

زمان و چگونگی اجراي دوره آموزشی با کارآموزان در میان گـذارده در ابتداي برنامه رئوس مطالب،  -

 شود.

 ).185، ص1379گام باشد (سعادت، آموزش گام به -
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 هاي آموزشیاصول حاکم بر ارزشیابی برنامه - ص

 باشد: آموزشی رعایت اصول ذیل ضروري می هايدر ارزشیابی برنامه

 کنندگان تعیین گردد.ت شرکتبرنامه باید میزان اطالعا قبل از اجراي -

طور مداوم و سیستماتیک در ضمن قسمتی از برنامه آموزشی باشد، بههاي آموزشی باید ارزشیابی برنامه -

 اجراي برنامه انجام پذیرد.

 میزان اطالعات کارآموزان قبل از اجراي دوره تعیین گردد. -

ریزي آموزشی مورد استفاده قرار گیـرد، در غیـر هصورت بازخورد در سیستم یرنامنتایج ارزشیابی باید به -

 ).1383ثمر خواهد بود (گالبی، رایند ارزشیابی بیاین صورت ف

 در واقع در ارزشیابی باید موارد زیر مشخص و مورد توجه قرار گیرد: 

 رضایت کارآموزان از دوره -

 میزان یادگیري بر اثر شرکت در دوره -

 بررسی تغییر رفتار کارآموز -

 ).204-203، ص1379بررسی نتایج دوره (کاهش ضایعات و شکایات، افزایش تولید) (سعادت،  -

 کارایی در رفع موانع و مشکالت -

 مهارت بررسی میزان تقلیل حوادث ناشی از فقدان -

 ها و ترفیعاتبررسی میزان انتصاب -

 ).70، ص1379هاي آموخته شده (جهانیان، ها و مهارتکارگیري دانشبررسی طرز به -

موانـع اثربخشـی تواننـد در نقـش نـوعی مـیثربخشی بههمه موارد ذکر شده در قسمت عوامل مؤثر بر ا

آموزشـی را  هايتوانند اثربخشی دورهز این موارد، عوامل دیگري نیز میغیر ا آموزش عمل نمایند. اما به

 که عبارتند از: تأثیر قرار دهندتحت

و طور وسیعی از زمینه یا پیچیدگی موضوع ناآگاه هستند هر بخش آموزش ببسیاري از پرسنل شاغل د -1

 گري دارند. ي از اصول عمل و استراتژي مداخلهاحتی کمبود اطالعات پایه

 هاي اولیه و تجربه مدیریتی ندارند. پرسنل بخش مدیریتی و نظارتی اغلب آموزش -2
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ایجاد و انتقال یک مدل کاري و استاندارد عمـل، شـده  فقدان برنامه و محتواي استاندارد آموزشی مانع -3

 باشند. دو براي نتایج سازمانی ضروري می است در حالی که هر

اسـایی نیازهـاي سازي یک رویکـرد آموزشـی باعـث ناکـامی در شنهمگانیمشکل استانداردسازي یا  -4

 شود.  آموزشی کارکنان می

هـا اي آنهاي توسعهارزیابی نیازها و برنامه راي مشارکت دراعمال آموزش بدون ترغیب یادگیرندگان ب -5

گذاري فردي و مشارکت و افـزایش  احتمـال نادیـده ینده در برابر آموزش،کاهش سرمایهباعث مقاومت فزا

 گردد.  به هنگام بازگشت به محیط کار می گرفتن محتواي آموزش

توانـد براي یادگیرنـدگان و برنامـه آموزشـی میرسمی و فرایندهاي کنترل کیفی فقدان استانداردهاي  -6

 کیفیت و اثربخشی و مناسبت آموزش را کاهش داده و ارزشیابی اعتبار عملکرد یادگیرندگان را مشکل سازد. 

هـا بـه آمـوزش، اي دور از محل سکونت فراگیران مانع دسترسی آسـان آناجراي آموزش در مجموعه -7

هـاي رسـمی بـراي گردد. بدون سیستمنه سفر و پذیرایی و اسکان میهزی کاهش تمایل و افزایش فزاینده

شـود اند هرگز در کار استفاده نمیه که فراگیران در آموزش کسب کردهچتشویق انتقال یادگیري، بیشتر آن

 ). 53، ص1385(جعفر زاده، 
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 نیازسنجی آموزشی
 

شـناخت و تشـخیص فرایندي است کـه بـه واقع  نان و درریزي آموزشی کارکترین گام برنامهاولین و مهم

 ).2009، 1(وارنر شودنجر میمصحیح نیازهاي آموزشی 

شود و با تعیـین اهـداف و نیـز بسـتر مناسـب بـراي نیازسنجی در واقع با شناسایی نیازهاي مهم شروع می

حقیقـت کلیـۀ تصـمیمات  یابـد. دربندي شده ادامه میولویتسازماندهی سایر عناصر حول محور نیازهاي ا

درخصوص تعیین اهداف، محتواي آموزشی و نیز استفادة موثر از سایر منابع و امکانات محدود انسانی تابعی 

 ).46: 1388 (فتحی واجارگاه، از مطالعات نیازسنجی است

هـارت و در واقع نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانـش، م

هاي خود را در رابطه با شغل به نحـو یا رفتار باید بوجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت

بـه نیازهـایی اطـالق “ نیازهـاي آموزشـی“عبارت دیگر هاحسن و طبق استانداردهاي موجود انجام دهند. ب

 شود که از طریق آموزش قابل رفع باشند.می

یازهاي آموزشی در حـوزة شوند که رفع نهاي دانش، مهارت و نگرش، مطرح میدر حوزه نیازهاي آموزشی

 ).51(همان:  باشدترین میحوزة نگرش مشکل ترین و دردانش آسان

 مفهوم نیاز
در یک تعریف عمومی، نیاز چیزي است که براي ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسـترس، ضـروري یـا  

موجب تحقق هدف یا تسهیل در کند که رفع آن اي پیدا مییک نقش واسطه . از این منظر نیازمفید است

شود. از این رو باید در ارتباط با هدف (وضعیت مطلوب) معین و بر اساس معیارها و اسـتانداردهاي آن می

 خاص آن تعیین و سنجیده شود.

   دي در آمـوزش و بهسـازي نظـر کـاربرمختلفی از نیاز شده است. از نقطـههاي مختلف تعاریف از دیدگاه 

 ها را به چهار دسته تقسیم کرد:توان آنمی

 2نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب .1

شود که ر کافمن نیاز به موقعیتی گفته میترین تعریف از نیاز، تعریف پیشنهادي کافمن است. به نظمتداول

1.warner 
2. Gap 
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 اشته باشد.در آن وضعیت موجود یا حاضر با وضعیت مطلوب فاصله د

در هر موقعیت فرضی، وظیفه گروه نیازسنجی آن است که وضعیت مطلوب را از طرق مختلف ترسیم نماید 

اید و فاصله یا آن با وضعیت مطلوب اقدام نم ۀو سپس با بررسی عملکرد و وضعیت جاري، نسبت به مقایس

 .)1388 ،واجارگاه دهد ( فتحی عنوان نیازها مد نظر قرارشکاف موجود را به

انـد و موجود و شرایط مطلوب تعریف نمـودهعنوان شکاف بین یک دسته از شرایط ، نیاز را به1گیلی و اگلند

جاي واژه شرایط در دانند. بهها میارزشیابی علمی و مقدور این شکاف گیري وهارزیابی نیازها را فرایند انداز

و یا وضـعیت را جـایگزین  ها) عملکردو نگرشمانند، تخصص (دانش، مهارت توان کلماتی این تعریف می

 . )2006، 2(تائو نمود

 عنوان یک خواست یا ترجیح. نیاز به2
 عنوان خواست یا ترجیحات افراد است.مفهوم نیاز، تعریف آن به ترین تعاریف ارائه شده ازیکی از متداول

هـا در و عقایـد افـراد و گـروهنقطـه نظرهـا دهد آن است که هسته اصلی این نظریه را تشکیل میچه آن

 خصوص نیازها، کانون اصلی نیازسنجی است و نه فاصله یا شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت حاضر.

هاي خـود را تالشدر صورتی که نیاز را به مثابه خواست افراد تلقی کنیم، ضرورتاً باید در فرایند نیازسنجی 

مثال، براي بررسی نیازها نظرهاي افراد نمائیم. براي هها و نقطوف به تعیین و مشخص ساختن برداشتمعط

دهنـدگان و گیـران، آمـوزشهایی نظیر آموزشوههاي گرنظرهاي و دیدگاههاي آموزشی باید نقطهدر حوزه

هایی کـه بـر ترین تکنیکریزي تلقی کنیم. از مهمعنوان مبناي برنامهخصصان تعلیم و تربیت و ... را بهمت

هـا نـام بـرد. ایـن تکنیـک بوناستار و فیش توان از تکنیک دلفی ، تلتند مینیاز مبتنی هساین تعریف از 

هـا و انتقـادات باشند، اگرچه مخالفـتگوناگون میهاي نظرها و ایدهمبتنی بر ایجاد توافق بین نقطه عموماً

بر ایـن تعریـف از نیـاز هاي نیازسنجی ه است اما عمالً بسیاري از تکنیکزیادي بر این برداشت از نیاز شد

 .)1388(فتحی واجارگاه،  مبتنی هستند

 3نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی. 3 

عنوان نوعی نقص، مشکل یا مسأله برخالف دو تعریف قبلی از نیازها کمتر مورد حمایت واقع تعریف نیاز به

1  . Gilley & Eggland 
2.Tao 
3. defect 

۳۴ 

 

                                                 



 

 شده است.

بـه ایجـاد  داشته باشد و این نبود منجـرکه نوعی توانایی، مهارت و یا نگرش وجود ناز این دیدگاه هنگامی

ضرر و یا خسران در عملکرد فردي یا سازمانی گردد نشانگر وجود نیاز می باشـد. از حامیـان ایـن دیـدگاه 

است. بر اساس این تعریف از نیاز، نیازسنجی عبارت است از فرایند شناخت مسائل ، مشکالت و  1اسکریون

سازمان و در بردارنده نوعی شناسـایی وضـعیت آرمـانی و تشـخیص  معایب موجود در عملکرد فرد، افراد و

 مسائل و مشکالت وضع حاضر است.

 برداشت ترکیبی. 4
راي ، الگوهـاي مـورد اسـتفاده بـتـربه بیان روشـنویکرد ترکیبی است. چهارمین برداشت از نیازها نوعی ر

تی که نیازهاي آموزشـی کارکنـان را هاي مختلف بهره گیرند. مثالً در صورنیازسنجی باید از فنون و روش

مورد بررسی قرار دهیم، هم وضعیت مطلوب و هم وضعیت موجود را باید مـورد مقایسـه قـرار دهـیم، هـم 

نظران را در خصـوص نیازهـاي کارکنـان جویـا شـویم و معایـب و کارکنان و سایر صاحبعقاید و نظرات 

نیازسنجی، اطالعـات از  تزیم. رهاورد این برداشعملکردهاي منفی کارکنان در فرایند آموزش را روشن سا

(عباس زادگـان، نمایـدهاي اثربخش را پیشـنهاد مـیواهد بود که اقدامات موثر برنامهاي خجامع و گسترده

1379 :119(. 

  آموزشی نیاز تعریف
 بوجـود بایـد مهـارت دانش و نظر از سازمان یک افراد یا فرد در که مطلوبی تغییرات از است عبارت نیاز

 حداکثرسـازي در را ربـطذي شـغل به مربوط هايولیتمسئ و وظایف بتوانند سازمان افراد یا فرد تا بیاید

 تعـالی و رشـد زمینـه صورت امکان در و داده انجام کاري استانداردهاي با منطق و قبول قابل و مطلوب

 . )1395 ،و عابسی (ابطحی آورد بوجود مختلف ابعاد در را کارکنان

توان به دو گروه آشکار و پنهان تقسیم نمود. نیازهاي آموزشی آشکار آن هاي آموزشی را از یک دید مینیاز

دهنده نیاز آموزشی بـوده و احتیـاجی بـه نشان» وقعم«یا » مورد« دسته از نیازهاي آموزشی است که خود 

هاي مربوط به شغل در زمینهبررسی و تحقیق ندارد. مانند استخدام یک کارمند جدید و بدون سابقه کار که 

و یـا » روش«جدید مسلماً نیاز به آموزش دارد و یا انتقال یک کارمند از قسمتی به قسمت جدید و یا تغییر 

1. Scriven 
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که بدیهی است این تغییرات مستلزم آموزش بوده و نیازهاي آموزشی، یادگیري » وسایل و ابزارآالت کاري«

امـا نیازهـاي  وجـود آیـد.رفتار باید در کارکنان مذکور به ت وهمان تغییراتی است که از نظر دانش و مهار

آموزشی پنهان در واقع آن نوع نیازهاي آموزشی است که با وجود احساس شدنشان تعیین و تشخیص ایـن 

هایی نیاز دارند، مستلزم تحقیق و بررسـی که چه کسانی نیاز به آموزش دارند و آن اشخاص به چه آموزش

 است.

گونـه نیازهـا تنهـا در از طریق آموزش قابـل رفـع اسـت. ایـنشود که به نیازهایی اطالق مییاز آموزشی ن

ها به ترتیبی که ذکر شوند. رفع نیازهاي آموزشی در این حوزهي دانشی، مهارتی و نگرشی مطرح میهاحوزه

بـه ماهیـت و  جـهها با توشود. خصوصاً در زمینه نگرشتر میتر و پیچیدهطور صعودي مشکلشده است به

پیچیدگی و مشکل  گیري، تغییر و توسعه آن و دخالت عوامل ـ غیرآموزشی ـ دیگر،مقتضیات نگرش، شکل

 ).همانشود(بیشتري احساس می

ا در حـوزه گونـه نیازهـباشد. اینود که از طریق آموزش قابل رفع میشیاز آموزشی به نیازهایی اطالق مین

طـور ها به ترتیبی که ذکر شده است، بهنیازهاي آموزشی در این حوزه رفعشوند. دانشی، مهارتی مطرح می

به ماهیت و مقتضـیات نگـرش،  ها با توجهخصوصاً در زمینه نگرش د.شوتر میتر و پیچیدهصعودي مشکل

پیچدگی و مشکل بیشتري احساس  غیر آموزشی دیگر ـ ـتغییر و توسعه آن و دخالت عوامل  گیري وشکل

عنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجـود به نظران نیاز آموزشی کارکنان راصاحب اغلب .شودمی

آن را به مفهوم نقصان تعریـف اي نیز اند، عدهدهدر زمینه عملکرد و سایر الزمات شغلی کارکنان تعریف کر

هـاي زمینـه فقـدان، کاسـتی یـاهاي آموزشی معادل شـناخت بر اساس این تعاریف شناسایی نیازاند. کرده

زادگـان و     (عبـاس هاي مرتبط بـا عملکـرد رضـایت بخـش شـغلی اسـتگسترش دانش، مهارت و نگرش

 ).59: 1388زاده، ترك
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 اهداف نیازسنجی آموزشی

 ترین اهداف نیازسنجی عبارتند از: مهم

 ریزيسازي اطالعات براي برنامهفراهم •

اي از اطالعـات سازي و تدارك مجموعهیازسنجی، فراهمهاي نترین مقاصد اکثر فنون و روشیکی از مهم

باشد. از طریق فرایند نیازسنجی، اهداف ریزي آموزشی و درسی میقابل اعتماد براي فرایند برنامه صحیح و

شـوند و ها مشخص مـیاقدامات ضروري براي اجراي برنامهگیرند، اصد برنامه مورد شناسایی قرار میو مق

 گردند.ها باید مصرف شوند، تعیین میو منابعی که براي دستیابی به هدفها نوع و میزان تالش

 ارزیابی و سنجش •

ا در باشد. برخی از متخصصـان نیازسـنجی رها میجی، ارزیابی و سنجش اجراي برنامهدومین هدف نیازسن

هـاي براي اجراي برنامـهارزیابی اولیه نظر، نیازسنجی فرایند کنند. از این نقطهبندي میقلمرو ارزیابی طبقه

اي که برنامه و یـا مشخصی، ابتدا زمینه ویژه ۀ، براي اجراي طرح خاص یا برنامتردقیقعبارت آتی است. به

-وضعیت، نتایج در برنامه منعکس میشود. پس از بررسی ا شود مورد سنجش واقع میطرح باید در آن اجر

گیـرد. در وضعیت اولیه مورد مقایسه قرار میتایج حاصل با گردد و پس از اجراي برنامه و ارزشیابی از آن، ن

 دهد.ی از فرایند ارزیابی را تشکیل میجا نیازسنجی جزیاین

 هاي آموزشینظامپاسخگو و مسئول نمودن مراکز و  •

اي آموزشی را نسبت به نتایج یکی از اهداف فرایند نیازسنجی آن است که مراکز و واحده "1سوآرز"زعم به

شی که بر اقدامات ل و پاسخگو نگه دارد. بسیاري از مراکز و یا واحدهاي آموزئوشان مسا و اقداماتهتالش

 اي اسـتفاده مختلف نیازسـنجی در سـطح گسـتردههاي آموزشی نظارت دارند، از الگوهاي و عملیات  نظام

  هـایی کـه ارد و حـوزهه اسـت یـا خیـر و نیـز مـوهاي آموزشی موثر بـودکنند تا دریابند که، آیا فعالیتمی

ها باید بـه هاي آموزشی کمتر از حد مطلوب بوده است، کدام هستند و چه اقدامانی براي بهبود آنپیشرفت

 مرحله اجرا گذاشت.

1. Suarez  
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 ها و مسائل و مشکالت اساسی سازمان یا نظامشناسایی ضعف •

و نظام یا سازمان در تحقـق  ماندترده، بسیاري از اقدامات عقیم میهاي گسرغم تالشدر برخی موارد علی

ریـزان اصل از نیازسنجی مدیران و برنامـهگردد. بر اساس نتایج حسالت حقیقی خود با شکست مواجه میر

و قلمروهاي بحرانی را شناسایی و تصمیمات مقتضی را در خصوص عدم رفع و یا برخورد  هاتوانند حوزهمی

 ها را اخذ نمایند.با آن

 کارکنان رشد و توسعه سازمان و •

سازمانی و رشد و توسعه مستمر کارکنان یکـی از مسـائل مهـم در فراینـد مـدیریت اسـت.  ۀامروزه توسع

ها و یـافتن هاي نوین، موانع موجود در دستیابی آنآلهم همواره بستگی به شناسایی ایدهدستیابی به این م

کـارگیري تنها از طریق طراحی و بهین امري سازمان و کارکنان است. تحقق چن ۀهاي بهتر براي توسعراه

 باشد.غیرآموزشی امکان پذیر مینظام مستمر نیازسنجی در ابعاد آموزشی و 

 بهینه از منابع و امکانات ةاستفاد •

ها و نیازهاي متعدد و متنوع، امکانات و منابع انسانی، مالی و هاي آموزشی، در مقابل خواستهدر تمامی نظام

یکـی از  و گذشته از این زمان، زمان الزم براي تحقق تمامی نیازها وجود ندارد.مادي محدودي وجود دارد 

ها براي تهیه هاي نیازسنجی، مشخص کردن اهداف و نیازها و درجه اهمیت آناهداف اساسی اکثر فعالیت

ین تمامی کند تا در ببه مدیران و برنامه ریزان کمک میباشد. به این اعتبار نیازسنجی هاي عملی میبرنامه

اي برخوردارند و منابع و امکانات نیز وجه قرار دهند که از اولویت ویژههایی را مورد تها و نیازها، آنخواسته

از منابع موجود در جهت تحقق  توان گفت نیازسنجی حداکثر استفادهاین میباشد. بنابرها میپاسخگوي آن

 سازد.پذیر میمهم و با ارزش را امکان هايهدف

خالف شناسـایی نیازهـاي اساسـی باشـد، بـر تواند به دنبالگاهی مطالعات نیازسنجی می ف:کش •

هاي مختلف مخاطبـان ها و گروهها را در زمینهتصورات رایج نیازها وضع شدنی نیستند و باید آن

 کشف نمود.

پرتو ا در سازي این امر است که آیا نیازهاي از موارد هدف نیازسنجی، روشندر پاره آزمون کردن: •

۳۸ 

 



 

 شوند یا خیر؟ها، محقق میتغییرات پیشنهادي در برنامه

دنبال درك بهترین راه یا طریـق ازسنجی داراي هدف مشخص است که بههمگامی نی تشخیص: •

 ممکن براي تحقق نیازها باشد.

هاي موجود از تحقق این امر است که فاصله بین برنامهدر چنین حالتی مقصود بررسی  ارزشیابی: •

 .)1388، واجارگاه زها چقدر است (فتحینیا

 هـا و از ایـن منـابع، شـرکت بهینـه ع سازمانی محدودنـد. جهـت اسـتفادهمنابع آموزشی، همانند سایر مناب

  بـدون درك روشـنی از نیازهـا،  نیازسنجی آموزشـی تـالش کـافی را بنماینـد. زمینهها بایستی در سازمان

اسـی نیـز شنمنابع ارزشمند باشد. از نظر روان کنندهفقط اتالفها، ممکن است هاي آموزشی سازمانتالش

ح باشد. چرا که فرایند نیازسنجی، کارکنان و مدیران را درگیر نموده، اعتبار طرانجام نیازسنجی ضروري می

  .)2006(تائو،  نمایدهاي آموزشی بعدي را جلب میکنندگان از برنامهرا افزایش داده و حمایت مشارکت

ریزي هر سیستم نیازسنجی است. نیازسنجی یا شناسایی  نیازهاي مهـم، ترین گام در برنامهو اساسی اولین

تصـمیمات در  ۀسازد. کلیعناصر فراهم میمبنایی براي تعیین اهداف و بستر مناسبی براي ساماندهی سایر 

امکانـات انسـانی،  خصوص تدارك اهداف خاص، محتواي آموزشی مناسب و استفاده موثر از سایر منـابع و

 مالی و مادي، تابعی از مطالعات نیازسنجی است.

شود و یم انجامها یا تحقق آن ءسی اولویت  براي ارضارطی فرایند نیازسنجی نیازها تشخیص داده شده، بر

 کند.ریزي را فراهم میه اطالعات مورد نیاز براي برنامههاي حاصل از فرایند نیازسنجی مجموعداده

اهمیت فرایند نیازسنجی، سنجش علمی و اصولی نیازها موضوعی نوین و در حال رشد است کـه  رغمعلی

. نیازسنجی مقاصدي را دنبـال هاي علمی آینده دارددود زیادي بستگی به تالش و یافتهموثر بودن آن تا ح

 کند از جمله:می

هـاي هـا، دیـدگاهمهـارتارزیابی از طریق تعیین سطح فراگیران ، توسعه مواد آموزشی، برنامه درسی،  -1

 کند.یمآموزرشی و آموزش کارکنان، به مدیران و کارکنان کمک 

ین شده باشد، برنامه درسـی ناپذیر و معین که قبالً به وسیله مربیان تعیجاي  یک برنامه درسی تغییربه -2
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 کند.و پاسخگو به نیازها را تضمین می پذیرانعطاف

وفقیـت چه که بـا مدهند، آنه فراگیران در طول دوره انجام میچه کدر زمینه آنبه مربیان و فراگیران  -3

کـه فراگیـران هنگامی .دهدرند در آینده بدانند اطالعاتی میخواهند و نیاز داچه که میاند و آنکسب کرده

امه برنامه و یادگیري اد ها نایل آیند، بهخواهند به آندانند و میها را میبدانند که مربیان نیازها و عالیق آن

 شوند.واداشته می

-آموزشی نیز بارها انجام شـود. بـه نیازسنجی ممکن است به اشکال مختلف صورت گیرد و در طی فرایند

ي آموزشـی فراگیـر هـاتعیین نیازها و خواسته ،شکلی که باشد هدف اصلیهرهرحال ، فرایند نیازسنجی به

هاي آموزشی با نیازهاي واقعی و دریافـت رسی، مواد آموزشی، دیدگاهکه محتواي برنامه دباشد. هنگامیمی

 .گردد، انگیزه و موفقیت فراگیرحاصل میشده فراگیران مطابقت کند

الزم براي ایفاي نقش شغلی مقصد نیاز سنجی آموزشی دستیابی به اطالعاتی درباره وظایف اصلی و عملی 

توان گفـت نیازسـنجی رو میجام آن وظایف است. از اینانهاي ضروري براي ها و نگرشمهارت ،و دانش

انفعـالی و  چه به درستی اعمال شود ما را از یک موضـوعیک ابزار گرداوري اطالعات است که چنان عمالً

 سازد. اي آموزشی خارج میهآمیز در فعالیتابهام

 گذاري است:جی آموزشی به دالیل زیر شایسته تأمل و سرمایهنیاز سن

ناپـذیر برنامـه ات: بدین لحاظ نیازسنجی جز جـداییهاي آموزشی و درسی به اطالعکی بودن برنامهمت -1

 تواند منتج به شناسایی مقاصد اهداف و میزان تحقق آن اهـداف وشود. نیاز سنجی میدرسی محسوب می

 گیرد.ریزي قرار مید گردد و بدین لحاظ مبناي برنامهمقاص

 هاي آموزشی متناسب با تغییرات و تحوالت.ي برنامهضرورت بهسازي و بازساز -2

 ضرورت فراکنشی عمل کردن. -3

 ها.بندي آناخذ اعتبار (منابع الزم) و بودجهتوجیه برنامه آموزشی و  -4

  ).1388، زادهو ترك زادگان(عباس براي پاسخگویی و ارزیابی برنامهآوردن مبنایی فراهم -5
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 نیازسنجی رویکردهاي

 دارد: وجود نیازسنجی درباره زیر اساسی رویکردهاي رکلیطوبه

 محورعرضه رویکرد  -1

 آن از محققان که است چیزي همان آموزشی نیازهاي براي اطالعات اصلی منبع رویکرد این در

 از که است محوراقتدار زیادي حدود تا رویکرد این کنند.می توصیف پداگوژیکی رویکرد عنوانبه

 تشـخیص ولمسـئ را مربیـان سـنتی طـوربه رویکرد این گیرد.می نشأت مربیان منافع و عالیق

 قـرار پوشـش تحـت را سـازمان از هرسطحی تواندمی سنجش قلمرو و داندمی آموزشی نیازهاي

 ).1994، 1(وودهالدده

 محورتقاضا رویکرد -2

 مأموریـت و زمینـه کـه باشـدمی کار و کسب ریزيبرنامه فرایند رویکرد این رسد کلیدیم نظربه

 دهدمی نشان و کندمی مهیا آموزش براي را بستر رویکرد این کند. بنابراینمی تثبیت را سازمان

 تقاضامحور است. آموزش شده تلفیق تروسیع کار و کسب هدف با آموزشی هايتالش چگونه که

 ايوسـیله یک وانعنبه هدف برمبناي مدیریت مانند نیاز تحلیل هايتکنیک که کندمی پیشنهاد

 براي فرد که را ايحوزه کردن مشخص و کار و کسب اهداف با فردي اهداف کردنمرتبط براي

 وسـیله بـه کـار و کسـب رویکـرد خالصه طوربه دارد. آموزش به نیاز سازمان اهداف به رسیدن

 ازهاينی بر روي کمتر و کار و کسب پیامدهاي سودآوري و رشد مانند مالی امور فرایندي سطوح

 .)9199، 2(میلز دکنمی تأکید فردي

 محورفرایند رویکرد -3

 کـل بـه محـور کار و کسب رویکرد کهحالی در دارد. تفاوت کار و کسب رویکرد با رویکرد این

است.  متمرکز سازمان از قسمتی یا بخش یک روي بر محور فرایند رویکرد کند.می تأکید سازمان

 کیفیـت مـدیریت کـار، و کسب، فرایند مجدد مهندسی مانند ديجدی هايفرایند رویکرد این در

 نیازهاي تشخیص هدف شود.می معرفی سازمان یک از ايشاخه زیر یک درISO 9000 و جامع

1. woodhall  
2. Mills 
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 و اثـربخش روش یـک در تواندمی که کار جدید فرایندهاي که است این سطح این در آموزشی

 .)70: 1999ایوك،  (چیل سازد فراهم را شود انجام کارا

 محور کارآموز رویکرد -4

 و کار و کسب پیامدهاي روي بر کمتر و کارکنان نیازهاي روي بر دارد تأکید بیشتر رویکرد این

است.  متکی اطالعات از منبعی عنوانبه خودسنجی بر اغلب رویکرد این است. متمرکز کار کارایی

 باشد کارکنان توسعه نیازهاي از درست انعکاسی است ممکن خودسنجی که دهدمی ها نشانیافته

 ایـن ایـن، وجـود با گیرد. قرار توجه مورد معتبر نیازسنجی فرایند در مهم مرحله یک عنوانبه و

 را درخواسـت مـورد آموزشـی نیازهـاي اسـت ممکن اوقات گاهی زیرا است، انتقاد مورد رویکرد

 ).73(همان:  نباشد واقعی آموزشی نیازهاي است ممکن که دهد انعکاس
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 الگوهاي نیازسنجی آموزشی

هاي نیازسنجی آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروي از یک طرح و الگوي عمل ریزي و اجراي پروژهطرح

تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار سنجی میخاب یا طراحی و تدوین الگوي نیازمشخص است. انت

 فرایند نیازسنجی شود.

 هرمن)الگوي کافمن و 1

 اند.وزشی استراتژیک مد نظر قرار دادهریزي آمجی آموزشی را در یک زمینه برنامهکافمن و هرمن نیازسن

 مراحل الگو به شرح ذیل است:

 ها براي نیازسنجیگیري درباره استفاده از دادهتصمیم-1

(فراسـوي  شـود. ریـزيواهیم براي آن نیازسـنجی و برنامـهخسطح مورد نظر یا دورنمایی که می تعیین-2

 خرد) کالن،کالن،

 شناسایی افراد ذیربط و نیازسنجی وبرنامه ریزي-3

 جلب مشارکت افراد ذیربط در نیازسنجی-4

 ریزيجلب توافق جمعی درباره سطح نیازسنجی و برنامه-5

 سازمانیسازمانی و برونتبط بانیازهاي درونهاي مرگردآوري داده-6

 هاشده و توافق جمعی درباره آنفهرست کردن نیازهاي شناسایی-7

 بندي نیازها بر حسب اولویترتبه-8

هـا آن انـد و بایـد بـرايجویی انتخاب شدهه مسائلی (نیازهایی)که براي چارهجلب توافق همکاران دربار-9

 .)1388زادگان ،(عباسجویی کرد چاره

 الگوي کالین-2

دهـد و بـر جلـب مشـارکت همگـانی و ار مـییازسنجی را دریک چارچوب قیاسی مدنظر قر)ن1975کالین(

 ورزد.یی و کاربردي نتایج حاصل از نیازسنجی تأکید میرویکردهاي اجرا

 اهداف این الگو عبارت است از:

 عنوان مبناي بررسی نیازهاهاي کلی بهمشخص کردن هدف یا هدف -1
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اختالفـات در قالـب صـریح ها و شکاف میان عملکردها و اهداف مورد نظـر و تعیـین و تبررسی فاصله -2

 یافتهنیازهاي اولویت

 ها و فنون موجودجلب مشارکت همگانی در بررسی نیازها از طریق استفاده از روش-3

 مراحل اساسی الگو به شرح زیر است: 

سرپرســتان و  اي متشــکل از فراگیــران،ایــد کمیتــههــا ببــراي شناســایی هــدف هــا:شناســایی هــدف -1

 نظران تشکیل شود.ش،کارشناسان محتوا و سایر صاحبوزمدیران،کارشناسان آم

ه از فـن دلفـی یـا سـایر فنـون بندي اهداف با اسـتفادرتبه ها:مرتب کردن اهداف بر حسب اهمیت آن -2

 ممکن است. یابی،(فیش بون و تل استار)توافق

هـا و اده از روشدر این حیطه با اسـتف کردن شکاف بین عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی:مشخص -3

    و عملکـرد مـورد انتظـار مقایسـه  ابزارهاي مختلف عملکرد واقعی نمونه نیازسنجی شناسایی و بـا اهـداف

 شود.می

تـرین در این مرحله نیازهاي تعیین شده جهت مشخص کردن مهـم مشخص کردن اولویت براي اجرا: -4

 .)1388،زادهو ترك (عباس زادگانشود بندي میها اولویتراي رفع آنموارد نیاز و اقدام ب

 الگوي پی.دي.کا-3

طور به تدوین گردید. 1970این الگوي نیازسنجی که توسط مرکز تدوین برنامه کالیفرنیاي شمالی در سال 

تر و هم سطح وسیعتوان آن را هم در اما می کلی این الگو براي استفاده در سطح منطقه تدوین شده است.

 .)1388 (فتحی واجارگاه،گرفت کار سطح محدودتر به

 الگوي نیازسنجی جهانی-4

مختلف را در چرخه نیازسـنجی هاي ها و گروهفعالیت مجزاست که مشارکت کمیته 17این الگو مشتمل بر 

از اهـداف اصـلی  این الگو براي مطالعات نیازسنجی در تمامی سطوح قابل کاربرد است. کند.پذیر میامکان

 از:است الگو عبارت است 

 شناسایی نیازهاي آموزشی -1

 بندي نیازهاي شناسایی شده بر حسب اولویت یا اهمیت طبقه -2
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 ها به توافق برسد.تواند بر مورد آنها میها یا عقایدي که کمیتهشناسایی ارزش -3

مطـرح  اي از پیشنهادها که بتوان براي برطرف کردن نیازهـاي آموزشـی شناسـایی شـود،ارائه خالصه -4

 مود.(همان منبع )ن

 الگوي (نظام) نیازسنجی هوستون-5

 این الگو مبتنی بر مفروضات زیر است:

 تعهد واقعی براي نیازسنجی وجود دارد. -1

 مند به مشارکت هستند.بیشتر افراد عالقه -2

 کند.دهندگان را روشن میقصد و نیت پاسخ ها،تحلیل داده -3

 کنند متنوع هستند.یکه در نیازسنجی مشارکت م هاییگروه-4

 شود.تصمیمات بر مبناي توافق اتخاذ می -5

 نیازسنجی یک فرایند نوسازي و اصالح مداوم است. -6

اي از مـدارس ربرد در سطح یک مدرسه خـاص و دسـتهنحوي طراحی شده است که قابلیت کاوستون بهه

هاي مختلـف را در زمینهکه بتوان آنذیر است پقدر انعطافدر عین حال آن (صرف نظر از مقطع آن)را دارد.

 .)1388 (فتحی واجارگاه،کار گرفت هاي آموزشی گوناگون بهاقتصادي و اجتماعی نظام فرهنگی،

 اي نیازسنجی اتحادیه نظام آموزشیالگوه-6

امـا در تگزاس و براي نیازسنجی در سطح منطقه آموزشی تدوین شده اسـت  1970این الگو در اوایل دهه 

همچنین قابلیت  توان از آن در سطوح محدودتر یا فراتري نیز استفاده کرد.یر الگوهاي عمومی میمانند سا

 . )1388 زادگان،(عباسضمن خدمت کارکنان را نیز داراست  ریزي آموزشیکاربرد در برنامه

 

 الگوهاي تحلیل نیازهاي آموزشی سازمانی استوت:-7

در ایـن مـدل آن  اي آموزشی سـازمانی ارائـه کـرده اسـت.یک مدل چهاربعدي براي تعیین نیازه 1استوت

دي و سـازمانی مـورد هاي سازمانی سطح دانش و مهارت و نگرش موجود در سازمان و عملکـرد فـرآرمان

1. Stoot 
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ربخشـی منظور حصـول اطمینـان از اثتحلیل نیازهاي آموزشی سازمان به هدف الگو، گیرد.تحلیل قرار می

میـان نتـایج حاصـل و اهـداف  شـکاف ،در این الگـو ن یک کل است.عنواآموزش جهت بهبود سازمان به

سـت کـه نحـوه آن ااي عمده الگوي پیشنهادي اسـتوت درهمحدودیت شود.نیاز آموزشی تلقی می ،آرمانی

 نیازهـا را مسـکوت گذاشـتهبندي ز مراحل ذکر شده و چگونگی اولویتهاي حاصل اپردازش و ارتباط داده

 .)1388 ،زادهو ترك زادگان(عباساست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )SWOT( هاها و قوتها، ضعففرصت الگوي تحلیل تهدیدها-8

هاي ها و قوتها، ضعففرصت هدف این الگو شناسایی نیازهاي آموزشی سازمانی از طریق تحلیل تهدیدها،

را  swotتحلیـل  هاي فعالیت کلیدي سازمان در یک زمینه اسـتراتژیک اسـت.موجود در هر یک از حوزه

ین الگو نخست عوامل طبق ا کار برد.هاي سازمانی بهی سازمان یا واحدتوان براي تعیین نیازهاي آموزشمی

    مـورد بررسـی قـرار  هـاي سـازمان)هـا و قـوتها) و سپس عوامل درونی(ضعفها و فرصتبیرونی( تهدید

 عنوان مثال عوامل خارجی و درونی شامل موارد زیر است:به گیرد.می

 )1381اي آموزشی سازمانی(عباس زادگان ،. الگوي تحلیل نیازه4-2شکل
 

 
 عملکرد کارمند

 
 عملکرد سازمانی

 
 

 هاي سازمانیآماج

ها و دانش، مهارت
 هاي کارمندنگرش

 نیازهاي آموزشی
 سازمانی
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 الف)عوامل خارجی

 کنند؟چگونه محصوالت شما را دریافت می مشتریان •

 تصویر و شهرتی که از سازمان وجود دارد چیست؟ •

 سازمان شما با چه مشکالتی در بازار روبروست؟ •

 هاي همجوار شما چقدر و چگونه به آموزش متعهدند؟رقبا و سازمان •

 ب)عوامل درونی

 کنند؟میداد کارمند در سازمان شما کار چه تع •

 آیا سازمان با ازدیاد نیرو مواجه است یا کمبود نیرو؟ •

 آموزش کارکنان با چه مشکالتی برخورد کرده است؟ •

 .)1388 ،(عباس زادگان ا اهداف سازمان است؟هاي آموزشی در ارتباط بآیا هدف و برنامه •

 معلمان آموزشی نیازسنجی تعاملی الگوي -9

ت صحیح نیازهاي آموزشی و انعکـاس شناختوسعه کارکنان مستلزم  طراحی آموزش موثر در سازمان براي 

ها و قابلیت زیـادي بایسـتی یافته تواناییوسعه کارکنان است. کارکنان توسعهاین نیازها در طراحی برنامه ت

طور مستمر براي مدیران و معلمـان امـروز هاي که بهقابلیتها آن دسته کسب نمایند. از بین این توانمندي

کارکنان مدیران و دیگر اند، رسی و بالنچارد و جانسون در کتاب خود بیان کردهگونه که هم است. همانالز

هـا بایسـتی از طریـق ه قابلیت پایـه باشـند. ایـن قابلیـتفنی همگی باید داراي سامروز خواه فنی و یا غیر

 ).4: 1384(سلطانی،  ایجاد شود 5-2نیازسنجی آموزشی مطابق الگوي شماره 
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 گانههاي سهتقابلی ایجاد در نیازسنجی نقش .5ـ 2 نمودار

 

 الگوي تحلیل نیازهاي یادگیري -10

گریفیث و ویلیامز یک الگوي نیازسنجی براي تعیین و تحلیل نیازهاي یادگیري ناشی از تغییر را با توجه به 

اند. این الگو از سه بخش اصلی هزینۀ اثربخشی در الویت بندي و رفع نیازها و الزامات آموزشی ارائه نموده

تحلیل الزامات آموزشی تشکیل شـده اسـت. در ایـن الگـو د عملکر تحلیل الزاماتع، تحلیل الزامات موضو

شود. بعد از هاي آن مشخص میموضوع و (پروژه، سازمان) مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته و استراتژي

رحلۀ الزامات موضوع، مورد تحلیل قرار گرفته و عملکـرد آن الزامات عملکردي براي تحقق طرح منتج از م

که توسط یک شخص قابل انجام است تحلیل و تعیـین شـده و نیـز اسـتانداردها، دانـش، موردنظر آنچنان

-عبـاس( شـوندتعیـین میهاي مشخص در هر شغل مهارت و نگرش مورد نیاز براي نیز سطح شایستگی

 .)72: 1388زاده، زادگان، ترك

 )PS (لهحل مسأ وشر -11

PS  که از سر واژه ي کلماتProblem Solving له میأتشکیل گردیده است، نیازسنجی به روش حل مس-

هاي کافی و الزم و باشد. در برخی موارد (نه همیشه)، مشکالت عملکردي کارکنان ریشه در فقدان آموزش

واقص و کمبودهـاي واقع در پـی یـافتن نـدرد. فرایند نیازسنجی آموزشی که ها داریا نارسایی در اجراي آن

ملکـرد منظـور ارتقـاء کـارایی و اثربخشـی عاحی در راستاي رفع این نیازها بهریزي و طرآموزشی و برنامه

 نماید.راه حل و نه صرف هزینه، توجه می عنوان یککارکنان دارد، به آموزش به

مهارت هاي 
 گانه 3

۴۸ 

 



 

باشد. مادامی که له میأشناسایی و تشخیص مس له،أفرایند نیازسنجی مبتنی بر حل مس ترین گام  دراساسی

بود، چرا که حل درست و کارساز براي آن نیز میسر نخواهد  راهله به درستی تشخیص داده نشود، ارائه أمس

هـاي ایـن روش له باشـد. از محـدودیتأمسشود بایستی منطبق با شرایط خاص هر راه حلی که اتخاذ می

 باشد.به سطح باالیی از مهارت میدن آن بر بودن و نیازمند بوزمان

 تحلیل مسئله بیان می کند: براي یم، شش مرحلهاپروفسور ادوارد ورت

 درك موقعیت (جمع آوري اطالعات، شناسایی وجوه مربوطه) -

 هألتعریف مس -

 لهأیابی علل مسشناسایی و ریشه -

 هاي مختلفحلد راهتولی -

 گیريتصمیم -

  .)2007 1(ورتایم، اقدام و اجراي تصمیم -

 :)psله (أمراحل آموزشی بر اساس روش حل مس -

هـاي هر بخش و یا سـازمان از طریـق شـاخصهاي کل: با نمایش وضعیت موجود فعالیتشناخت مش -1

مشـابهی کـه از روش هـاي وضـعیت مطلـوب ها با شاخصگیري مرتبط و مقایسه آنکلیدي و قابل اندازه

عنوان ها بهتوان پی به اختالف بین آنیابیم، میگران دست میده از تجارب  موفق دیکاوي و با استفابهینه

 مشکل و یا مشکالت موجود برد.

هـایی آمـده در مرحلـه قبـل بـه کمـک تکنیـک شناخت علل بروز مشکل: با بررسی مشکالت بدست -2

 همچون:

 بندي اطالعات در رابطه با تشخیص علل بروز مشکالتآوري و طبقهجمع -الف

 هاها و معلوله بین علتشناخت رابط -ب

 مستقیم علل  بروز مشکلبررسی تأثیرات مستقیم و غیر -ج

هـا حلل موجود و قابلیت دستیابی به راهنسبت به تعیین اولویت در تقدم علل با تأثیرگذاري بیشتر بر مشک 

1. Wertheim 
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مـده را تنظـیم رفع مشـکل بوجـود آتر اقدام نموده و بر اساس آن اقدامات به منظور تر و سریعطور آسانبه

 کنیم.می

چـه هاي اصلی بروز مشکل: با اسـتفاده از آنعنوان یکی از علتنتاج نقص و کمبود آموزش افراد بهاست -3

هاي مختلف سازمان مدعی تشخیص علل بـروز تمـام و یـا تعـدادي از چه مسئولین بخشگفته شد، چنان

ها را با مسئولین آموزشی در میان گذاشته و هایی آناند، به استناد  مدارك طی نشستکالت بخش شدهمش

 گردد.یازسنجی آموزشی تدوین و تکمیل میفرم ن

منطقی و دقیق از نیاز آموزشی به عنوان علل  -روش بیان نیازهاي آموزشی: با درك و تشخیص صحیح -4

در فـرم  بروز مشکل، باید بتوانیم مشخصات کامل و روشـنی از آن را بیـان نمـاییم کـه ابعـاد مختلـف آن

نیازسنجی آموزشی پیشنهادي که طی یک روند تجربی و تکاملی تا بدین مرحله رسیده، ارائه گردیده است 

 گردد.ها  تکمیل میو طی مذاکره با مسئولین بخش

مـل بـه امضـاء هاي سازمان که تماماً با درج مشخصـات کاهاي نیازسنجی از کلیه بخشبا جمع آوري فرم

ي برنامـه جـامع آموزشـی عنوان یکی از بازخوردهـاها بهآوري اطالعات مندرج در آنرسیده، اقدام به جمع

 .)1385(نوري،  نماییمکارکنان می
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 فنون تعیین نیازهاي آموزشی

 فن دلفی )1

گیرد، فن دلفی استفاده قرار میترین فنونی که در بسیاري از موارد در مطالعات نیازسنجی مورد یکی از ساده

هاي افراد آوري و تلخیص نظرات و قضاوتاي است براي جمعین فن برخالف سادگی، نوآوري ویژهاست. ا

 کار می رود که چند شرط زیر برقرار باشد:یک حیطه معین). این فن هنگامی به(در 

 هاي افراد بسیار مفید باشد.هاي مربوط به نگرش و قضاوتزمانی که داده -1

هاي متنـوعی ز لحاظ تجربه و تخصص داراي زمینهده در فرایند نیازسنجی ازمانی که افراد شرکت کنن -2

 باشد.

 چهره شود.بهراد بتواند جایگزین تماس چهرهنظرات مشورتی اف -3

 ها و جلسات مکرر افراد را غیرممکن سازد.کمبود زمان و هزینه، نشست -4

 اهمیت باشد.ایجاد توافق میان افراد براي حصول به نتایج معتبر، واجد  -5
 

 فن فیش بول) 2

هـا در مـورد ي از افـراد را کـه قـرار اسـت از آنفنی است که در آن گروه نیازسنجی، تعداد فن فیش بول

ک مکان ها را در یی شود، مورد توجه قرار داده و آننیازهاي آموزشی گروهی خاص سوال گردد و نظرخواه

   آوري نظـرات و نـد فـن دلفـی، ابـزاري را بـراي جمـعنکند. این فـن نیـز هماگرد هم آورده و مالقات می

گیـرد کـه ن فن زمانی مورد استفاده قرار میکند. ایدر رابطه با موضوع خاصی فراهم میهاي افراد قضاوت

 شرایط زیر برقرار باشد.

 هاي افراد در رابطه با نیازها داراي اهمیت باشد.نظرات و دیدگاه -1      

 کننده در نیازسنجی محدود باشد.کتد شرتعداد افرا -2       

 پذیر باشد.و تجمع افراد در مکان معین امکاندستیابی  -3       

 هاي مورد نیاز محدودیت زمانی وجود داشته باشد.سنجش نیازها یا دستیابی به داده براي -4        
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 ) فن تل استار3

 درجـه مشـارکت  کننـده وشارکت افراد شـرکتتفاوت که نحوه ماست با این  این فن، شبیه فن فیش بول

 یابد.اي متفاوت تجلی میگونهشوند، بهوان نماینده پاسخگویان انتخاب میعنهایی که بهآن

 گیرد که شرایط زیر برقرار باشد:ن فن موقعی مورد استفاده قرار میای

 باشد.هاي ذهنی و نگرشی از اهمیت زیادي در نیازسنجی برخوردار داده -1      

هـا در نحوي که امکان تجمع همه آنکنند زیاد باشد. بهشرکت میتعداد افرادي که در نیازسنجی  -2      

 یک محل وجود نداشته باشد.

 .)1.1999(کافمن پراکندگی جغرافیایی زیاد باشد -3      

 فن رویداد مهم )4

اقعی موجود در محـیط سـازمان را وتوان اطالعات عینی و مشخص درباره رفتارهاي بر اساس این فن می

طـور هـا بـهاي از فعالیتک فعالیت یا مجموعهکند که یگر این فن مشخص میعبارت دیدست آورد. بهبه

دهد که بر رفتارهـا و عملکردهـاي واقعـی در دست میشود یا خیر؟ این فن اطالعاتی را به مؤثر انجام می

 ان محلی از اعراب ندارد.محیط کار مبتنی  است و استنباط و حدس و گم

 توصیف فن رویداد مهم -

لـع و صـاحب نظـر، مسـتلزم آوري اطالعـات فرضـی از افـراد پاسـخ دهنـده مطبه جـاي جمـع این فن

    هــا کــه آیــا برخــی از فعالیــتتــوان در مــورد ایــنآوري  اطالعــاتی اســت کــه بــر اســاس آن مــیجمــع

در ایـن فـن رفتارهـا و رویـدادهاي (عملکردهـاي انـد، قضـاوت نمـود. طـور مـؤثر بـه انجـام رسـیدهبه

اي از گردنــد و ســپس بــه جنبــه ویــژهبنــدي شــده و خالصــه مــیو منفــی) طبقــه مهــم اعــم از مثبــت

 شود.ا شغل مورد بررسی ارتباط داده میسیستم ی

 

 

1. Kaufman  

۵۲ 

 

                                                 



 

 فن درخت خطا )5

بی اسـت کـه ادث نـامطلونوعی فن تحقیق در عملیات است و فلسفه طراحی و تدوین آن، شناسایی حـو

طور منفی بر عملیات و عملکـرد یـک سیسـتم اثـر بگـذارد. ایـن فـن پـس از شناسـایی ممکن است به

سازد نحوه اداره و کنترل آن فراهم می رویدادهاي نامطلوب، اطالعاتی را براي طراحی موجود سیستم و یا

هرگونه تغییر یا تـدبیري کـه تا بر اساس آن بتوان از بروز حوادث نامطلوب جلوگیري نمود. به این ترتیب 

 شود.نوعی نیاز براي سازمان محسوب می براي جلوگیري از رویدادهاي نامطلوب پیشنهاد گردد،

 استفاده از فنون پیمایشی  )6

اسـی دربـاره وضـعیت هاي اولیه و به نوعی اسبه منظور گردآوري داده یابی) غالباًمطالعات پیمایشی(زمینه

این حال ممکن است با مشخص کردن وضع موجود به مقایسه آن بـا معیارهـاي  شود. باموجود انجام می

گونه مطالعات بر سنجش نظرات و عقاید گروهی از افراد اسـتوار اسـت عیین شده نیز بپردازند. اساس اینت

 نامه و مصاحبه.نون اصلی پیمایش عبارتند از پرسشف
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 مصرف مواد پیشگیري از سوء: دوم بخش 

 

 همقدم

 400 به که مصرف تریاك ممنوعیت احکام اولین از .دارد دیرینه ايسابقه ما کشور در مخدر مواد مصرف

 خـود به را سیاستمدارن توجه است که سال صدها آن عوارض که شودمی روشن گردد،می باز پیش سال

 تـرپیچیـده ورکش در مواد مصرف وضعیت مواد دیگر و هروئین ورود اخیر قرن طول در .است کرده جلب

 .است گردیده اتخاذ آن عوارض کاهش و مصرف کنترل متعددي براي هايسیاست آن موازات به و شده،

 بهبود در اساسی نقش تواندمی نیاز مورد داخلی دانش و اطالعات تولید شرایطی، چنین در که است بدیهی

 ).1384 ر،(رحیمی موق نماید ایفا مداخالت انجام و ریزيبرنامه گذاري،سیاست

 سوء مصرف مواد مفهوم 

شـود. وابسـتگی عبـارت عنوان جایگزین آن استفاده میبه» وابستگی«امروزه در تعریف اعتیاد از اصطالح 

است از یک حالت روانی و برخی اوقات جسمی، که در اثر مصرف دارو و یا مواد مخدر و الکل ایجاد شده و 

 ).1969، 1شود (سازمان بهداشت جهانیثال آن مشخص میهاي رفتاري و روانی و اموسیله واکنشبه

یـا  3از مصرف مـواد اسـت کـه بـه اخـتالل 2بنا به تعریف، سوء مصرف مواد مخدر؛ الگوي ناسازگارانه اي

قابل توجه بالینی منجر شده و با سه (یا بیش از سه ) مورد از موارد زیر و هر بار در طول یک دوره  4ناراحتی

 .ماهه ظاهر شود 12

 

 

1.World Health Organization 
2.maladaptive 
3.impairment 
4. distress 
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 مصرف موادمعیارهاي تشخیصی سوء

) معیارهاي تشخیصی براي سوء مصرف شامل 2013(انجمن روانپزشکی آمریکا،  DSM-Vبنا به تعریف 

 هاي ذیل است: داقل یک مورد و یا بیشتر از مالكح

 انجامد.کاري، تحصیلی و خانوادگی می) مصرف مکرر مواد که به شکست در بر آورده ساختن انتظارات 1

هایی که از نظر جسمی خطرآفرین هستند مثل رانندگی و یا کار با ماشین ) مصرف مکرر مواد در موقعیت2
 آالت

 ) مشکالت قانونی ناشی از مصرف مواد3

و یا رغم مشکالت اجتماعی و یا بین فردي که در پی مصرف مواد به وجود آمده ) استمرار در مصرف علی4
 .)1394محمدي، یدس( اندثانویه به آن تشدید شده

 بنابراین وابستگی به یک ماده مخدر بر دو گونه است:

ر یاد جسمی حـالتی اسـت کـه بـدن، در اثـوابستگی جسمی یا اعت وابستگی جسمی(اعتیاد جسمی): -1

مصرف نشـود آور به آن سازش پیدا نموده و عادت کرده است و اگر اي اعتیادال مکرر و مداوم مادهاستعم

می یـا خمـاري. در ایـن نـوع کند. ماننـد دردهـاي جسـمیت از آن ماده مخدر بروز میمحروهاي واکنش

 ها فرد از نظر روحی، روانی هم به آن ماده مخدر وابسته است.وابستگی

طـور شخص صـرفاً بـه وابستگی روانی یا اعتیاد روانی حالتی است که وابستگی روانی(اعتیاد روانی): -2

 و احسـاي لـذت  رسـدمصرف آن به آرامش روحی روانـی مـی وابسته شده و بااي اعتیادآور روانی به ماده

چـار خـورد و دیادآور، تعادل روانی او به هم میاي که در صورت عدم استعمال آن ماده اعتگونهکند. بهمی

گردد. در این وابستگی فرد از نظر جسـمی بـه مـاده اعتیـادآور قراري میعوارضی مانند پرخاشگري و بی

 ).1387 (اسدافروز، ته نیستوابس

 وابستگی به مواد

وابستگی به مواد، الگوي غیرانطباقی از مصرف اسـت کـه بـه  DSM-Vهمانند سوء مصرف، بنا به تعریف 

ماهـه بـه وقـوع پیوسـته اسـت و  12اختالل چشمگیر بالینی و یا آشفتگی منجر شده و در طی یـک دوره 

 عیارهاي ذیل است:مورد و یا بیشتر از م 3دربرگیرنده حداقل 
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 ، که به صورت یکی از موارد زیر تعریف می شود: 1تحمل -1

 الف) نیاز به مقادیر بیشتري از ماده یا دارو براي رسیدن به حد مسمومیت یا تأثیر دلخواه.

 ب) کاهش قابل توجه تأثیر ماده یا دارو با مصرف مداوم میزان یکسانی از آن. 

 شود:هاي زیر ظاهر میاز شکل صورت یکیبه ، که2ترك مصرف -2    

 الف) نشانگان ویژه ترك مواد یا محرومیت.   

   ب) براي رهایی یا اجتناب از نشانه هاي ترك، همان ماده (یا مـاده اي کـامالً نزدیـک بـه آن) مصـرف    
 .شودمی

جـود داشـته ماده مورد نظر اغلب در مقادیر بیشتر و با مدت طوالنی تر از آنچه که از قبل قصدآن و -3
 مصرف میشود.است، 

 تمایل مداوم یا تالش هاي ناموفق براي قطع یا کنترل مصرف ماده وجود دارد. -4

مدت زمان زیادي در جهت فعالیت هاي الزم براي به دست آوردن ماده مورد نظـر، مصـرف مـاده  -5
 . موردنظریا رهاشدن از عوارض آن صرف میشود

 یا تفریحی به دلیل مصرف ماده رها شده یا کاهش می یابند.  فعالیت هاي مهم اجتماعی، شغلی -6

با وجود آگاهی از مشکالت مداوم یا عود کننده جسمانی و روانی که احتماالً ادامه مصرف اجبارگونه  -7
 ).DSM-V( یابدمی شوند، مصرف آن ادامه می با مصرف ماده مورد نظر ایجاد شده یا تشدید

-بنـدیهاي روانکه در تقسیمکه واژه اعتیاد طوريیک اختالل روانی است به به مواد طور کل وابستگیبه

). یـک 1994شود (کاپالن،می مصرف مواد تعریف شده است دومین اختالل روانی محسوبپزشکی، سوء

آمریکا) مصرف یـک یـا جمعیت ( 37٪مصرف دارو در آمریکا نشان داد که حدود یابی در حیطه سوءزمینه

در  60٪افراد این مواد را در یک سـال قبـل و  13٪نونی را در طول عمر گزارش نمودند: قاچند ماده غیر

جمعیت باالي هیجده سـال در آمریکـا مسـائل  15٪ها را مصرف کرده بودند بیش از یک ماه گذشته آن

1. tolerance 
2. withdrawal 
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مصـرف مـوادي ها بـه سوءها در درجه اول به سوء مصرف الکل و آنآن جدي مصرف مواد دارند و حدود

 .)2000، 1(انستیتو ملی آمریکا پردازندالکل می ازغیر 

 مصرف مواد مراحل 

 باشد:شامل سه مرحله به شرح ذیل می مصرف موادگذر از سالمت به بیماري 

 مرحله اول: تجربه(مرحله پیش اعتیاد)

جویی و بوسیله دوست یا فامیل براي لذت در این مرحله شخص از روي حس کنجکاوي و یا اغفال شدن

ست به تجربه مواد مخدر و یا فریح و یا به منظور تسکین درد و درمان بیماري و یا ...... براي اولین بار دت

تفاق نیفتاده است بلکـه مرحلـه زنند. در این مرحله هنوز اعیتاد او یا دیگر داروهاي اعیتاد آور میافزا روان

 اعتیاد یا تجربه است.پیش

 گذر از سالمت به بیماري اعتیاد) مرحله دوم: استمرار تجربه(مرحله

وسه شدن براي تکـرار و تجدیـد در این مرحله شخص به علت نیاز به تسکین درد و ادامه درمان و یا وس

اقدام به تجربـه بـراي  جویی که در تجربه اول براي او اتفاق افتاده است، مجدداًهاي نشئگی و لذتحالت

علت  به جربهدوست یا دوستانی هم با او همراه باشند. این ت کند که در این مرحله ممکن استبار دوم می

منظـور جلـوگیري از نظم تکرار گردد اما گاهاً شخص بهطور منظم و یا نامکششی که دارد ممکن است به

نـگ و بروز عوارض و پسایند بد آن که بارها شنیده و یا دیده است، با خود درگیر شده و در یک حالـت ج

راه با مصرف گردد و به یک آرامش همنهایتاً مغلوب استمرار تجربه می گیرد ود قرار میگریز و ستیز با خو

رسد و هنوز باور ندارد که ممکن است معتاد شود ویا معتـاد شـده باشـد. ایـن افزا میمواد مخدر و یا روان

 .نامندیماري اعیتاد و استمرار تجربه میمرحله را مرحله گذر از سالمت به ب

 م:  مرحله بیماري (اعتیاد واقعی)مرحله سو

 شودگردد. او متوجه میی برده و به بیماري خویش واقف میدر این مرحله شخص به اعتیاد واقعی خود پ

چه اسـتعمال مـواد مخـدر یـا افزا حالت طبیعی نخواهد داشت و چنانکه بدون مصرف مواد مخدر یا روان

قابل و غیر دد که برایش بسیار دردناكگراز مواد مخدر می ر عوارض محرومیتافزا را ادامه ندهد دچاروان

1. NIDA 
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تحمل است و به ناچار مجبور است که در هر شرایطی و به هر طریقی مواد مورد استفاده خـود را تهیـه و 

افیـان او کـامالً مشـهود و افزا براي اطرستگی معتاد به مواد مخدر یا روانمصرف نماید. در این مرحله واب

 ).1387ز، اسدافرو( شوده، مرحله اعتیاد واقعی نامیده میاین مرحل گردد.محرز می

 و عوامل مصرف مواد علل  

 عوامل فردي  -الف

رغم داشتن استعداد و توانمندي نگرش منفـی برخی از نوجوانان و جوانان علی ین:اعتماد به نفس پای -1

اس شکست و ناکامی نموده، به جاي حـل پندارند و در اکثر موارد احسارزش میبه خود داشته، خود را بی

  نمایند.مشکل خود را سرزنش می

ها باشند. آنهاي خود نمیبرخی از نوجوانان و جوانان قادر به اظهار و ابراز توانمندي عدم ابراز وجود: -2

کنند. قـادر بـه بیـان افکـار، نظـرات و پیشـنهادات خـود صورت غیرفعال رفتار میدر برخورد با محیط به

توانند مخالفتی از خود نشان دهند. عدم توانـایی دیگران نمیهاي غیرمنطقی باشند و در برابر خواستهنمی

 باشد.اي از این موارد میگفتن نمونه»» نه «« 

گفتن در مقابل »»  نه«« گاهی ما قدرت : عدم توانایی نه گفتن در مقابل فشار همساالن و دوستان -3

بگوییم نشانه ضعف ماسـت »» نه «« کنیم اگر به آنها ان را نداریم و فکر میمنطقی دیگرپیشنهادات غیر

شیم و اگر غیـر از کنیم همیشه باید مورد تأیید دیگران باان پذیرفته نخواهیم شد و تصور میو در جمع آن

  دهیم.هاي غیر منطقی آنان تن میآمیز خواهد بود. بنابراین با این طرز فکر به خواستهاین باشد فاجعه

ها و تـرس از تجزیه و تحلیل نادرست موضوعات، عدم ارتباط صحیح بین آن گیري:تزلزل در تصمیم -4

  گیري شود.تواند، منجر به تزلزل در تصمیمیعواقب احتمالی، م

شود که نوجوانـان و جوانـان از اطرافیـان خـود در برخی موارد مشاهده می  طلبی:گیري و انزواگوشه -5

 همین دلیل ممکن است به مرور منزوي شوند. بین فردي و اجتماعی کمی دارند بهه و ارتباط دوري کرد
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هـا را در توانـد آنکنند که مصرف مـواد میگاهی جوانان و نوجوانان تصور می نگرش مثبت به مواد: -6

سـاز این تصـور اشـتباه ممکـن اسـت زمینـه جمع مطرح سازد و به این ترتیب احساس بزرگی نمایند که

 گرایش به مواد باشد. 

هاي متفاوتی را به افراد محول نموده و در مقابل هاي آن نقشو ارزشجامعه  پذیري:عدم مسئولیت -7

هـا هر نقشی مسئولیتی قرار داده مانند نقش پدري، مادري، فرزندي و اجتماعی، عدم پـذیرش مسـئولیت

 ماعی را مهیا سازد. هاي فردي اجتتواند زمینه را براي بروز ناهنجاريمی

زندگی گاهی همراه با شکست و ناکامی است. برخـی از مـا احسـاس  عدم تحمل ناکامی و شکست: -8

کنیم که نباید با ناکامی مواجه شویم و زندگی همیشه باید بر وفق مراد ما باشد. بنابراین بـه خودمـان می

، قدرت تحمـل شکسـت را نـداریم و بـه قبوالنیم که همیشه بدون مشکل باشیم لذا با این طرز تفکرمی

  پاشیم.محض روبرو شدن با ناکامی از هم می

ن تفکر و تجزیه و تحلیـل مسـایل برخی از ما بنا به خصوصیات شخصیتی که داریم بدو تکانشگري: -9

کنیم در حالی که به عواقـب نهـایی صورت ناگهانی و بر اساس احساسات و هیجانات اقدام به عمل میبه

 اندیشیم. ر، نمیآن کا

ها و انحرافات اجتماعی دینی و مذهبی در پیشگیري از آسیب: نقش اعتقادات عدم پایبندي مذهبی -10

تواند یکی از علل گرایش به سـمت مصـرف مـواد انکارناپذیر است، لذا عدم پایبندي به اصول مذهبی می

 باشد. 

بـا  کنند کـهان و جوانان به اشتباه تصور میبرخی از نوجوان باورهاي نادرست در مورد مصرف مواد: -11

کند. در حالی که بـر اسـاس گاه مواد مخدر در ایشان مشکل ایجاد نمیبهدیگران فرق دارند و مصرف گاه

تدریجی و به اصطالح تفریحی تحقیقات موجود، مشخص شده که اکثر معتادان، اعتیاد  خود را با مصرف 

 شروع  کرده اند. 

کنیم که خلقمـان تغییـر کـرده اسـت غمگـین و اي از زندگی احساس میدر دورههی گاافسردگی:  -12

و تمایل نداریم با دیگران ارتباط برقرار کنـیم. از ایم ود، جهان و آینده بدبین شدهایم و نسبت به خپژمرده

۵۹ 

 



 

الت باعـث ي انجام کارها را نداریم، این حاو حوصلهبریم همراهی با دیگران لذت نمی زندگی کردن و از

که، براي درمـان بـه متخصصـان مربوطـه جاي اینها بهشود، براي رهایی از این حالتآزار و اذیت ما می

 ). 1384کنیم(شاملو،عنوان راهکار انتخاب مینماییم. مصرف مواد را به غلط به مراجعه

آینده باشیم.  برخی از ما ممکن است بیش از حد دلواپس، گوش به زنگ حوادث و نگران اضطراب: -13

حتی ممکن است عالئم جسمانی اضطراب (تپش قلب و....) در ما ظاهر شود، این حاالت بسیار ناخوشایند 

 بوده و الزم است با مراجعه به متخصصان نسبت به درمان خود اقدام کنیم. 

ز شوند که باعـث بـروبرخی از افراد طی رشد شخصیتی خود دچار مشکالتی می اختالل شخصیتی: -14

گردد در چنین مواردي امکان گرایش به انحرافات اجتمـاعی زیـاد و رفتارهاي نابهنجار در آنان می صفات

 گریـز بـوده و اغلـب درگیـري قـانونی دارنـداختالل شخصیتی ضد اجتماعی قـانون است. افراد مبتال به

 ).2007،  1(واترینگ

 عوامل اجتماعی  -ب

باشد که به همـراه علـل دیگـر میس بودن مواد مخدر علتی در دستر :دسترسی آسان به مواد مخدر -1

اي که اگر در فرد زمینه کجروي وجود داشته باشـد و گونهبهنماید، می زمینه گرایش فرد را به اعتیاد ایجاد

 .نمایدرد، از مصرف و توزیع آن دریغ نمیمواد مخدّر به آسانی در دسترس او قرار گی

انجامد. بیکاري از سویی، به م به گرایش فرد به سوي اعتیاد میور غیرمستقیطعامل بیکاري به بیکاري: -2

هاي روانی، افسردگی، ضعف اعتماد بنفس، و از بین رفتن و از سوي دیگر، سبب ایجاد بیماريفقر شخص 

گردد. فرد به دلیـل بیکـاري و نداشـتن درآمـد در نهایت، به اعتیاد شخص منجر میشود که امیدواري می

نماید. یکی از نتـایج د و براي خود شغلی کاذب ایجاد میآورمند به خرید و فروش مواد مخدر روي میآبرو

شـود و اشتغال، فقدان فرصت براي ارتکاب جرم است. بیکاري منجر به افـزایش اوقـات فراغـت فـرد مـی

مینه گرایش به اعتیاد هاي منطقی و مناسبی اتخاذ نشده باشد زریزيي اوقات فراغت افراد برنامهچنانچه برا

1. Watering  

۶۰ 

 

                                                 



 

     هـا د و بـه آنگـردادان آشـنا مـیبراي آنان مهیا می شود، چرا که در این فرصت فرد بـا منحرفـان و معتـ

 .پیونددمی

ها هاي وسیعی دارد، که نابرابريهاي اقتصادي، اجتماعی جنبهنابرابري نابرابري اقتصادي و اجتماعی: -3

    هـاي جنسـی و نـژادي را شـامل رت، نـابرابري در حیثیـت، نـابرابرير قددر توزیع منابع مادي، نابرابري د

سـاز فقـر و توانـد زمینـهگـردد، امـا مـیر مستقیم منجر به اعتیاد فرد نمـیعامل نابرابري به طوشوند. می

مواد مخدر محسوب  طور غیر مستقیم عاملی در گرایش افراد به اعتیاد، از این رو، بهمشکالت عاطفی گردد

بـه شـرایط اقتصـادي آن جامعه نسبت  ایمانی بیشترین افرادختالف طبقاتی در هر جامعه، به بیا شود.یم

در گرایش به اعتیاد تأثیر بسـزایی دارد.  ایمانی نسبت به شناخت اجتماعیهمین بی شود.موجود منتهی می

گیـرد، هـر ه صورت نمیروت به صورت عادالندهند در کشورهایی که توزیع ثنشان می مطالعات اجتماعی

هـاي علـت عـدم آمـوزشیابـد و بـهمی شوند، فاصله طبقاتی فزونی می روز فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر

-گرایی و فردگرایی ـ کـه از ویژگـیقدان احساس همبستگی ناشی از مادياجتماعی و ضعف فرهنگی و ف

 یز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیسـتند.هاي جوامع در حال توسعه است ـ افراد قادر به هدایت درست ست

زهکـاري و گـردد و بسسـت مـی شـوند، نظـارت اجتمـاعیمی هاي اجتماعی فاقد اعتماددر نتیجه، ارزش

از  نقش محـیط جغرافیـایی شـهر،کند. نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت تبهکاري عمومیت پیدا می

گیـرد، و نیـز محـل سـکونت در راحتی صـورت مـیتقال مواد مخدر به جمله شهرهاي مرزي که امکان ان

 بسزایی دارد. گرایش افراد به اعتیاد نقش

اي و منـاطق قـدیمی له اهمیت دارد که غالب افراد معتاد در مناطق حاشیهأدر مورد محل سکونت، این مس

کـه  یـت ایـن اسـتکننـد. واقعهاي مخروبه می باشد، زندگی مینههاي پر پیچ و خم و خاکه داراي کوچه

توانند زمینه مساعد شکوفایی استعدادهاي موجود در افراد براي ارتکاب به جرم و اعتیاد هاي آلوده میمحیط

باشند، امکانات رفاهی و مراکـزي ماننـد مناطق که اغلب مناطق فقیرنشین میگونه نمایند. در این را ایجاد

ه اجبار به طرف ي گذران اوقات فراغت خود بسینما، پارك و امکانات رفاهی کمتر وجود دارند و جوانان برا

     طـرف نیـروي انتظـامی کمتـر نظـارت هـا از گونـه مکـانسوي دیگر، غالباً این شوند. ازاعتیاد کشانده می

اکز ها که از مرهاي قدیمی، شلوغ و مخروبهستاییان و مهاجران خارجی در محلهشوند. همچنین اغلب رومی
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که این افراد، اغلب شغلی ندارند و در بین مردم شـناخته دلیل آنیابند و بهمی شهرها به دور هستند اسکان

 نهایت، مصرف آن روي آورند.توانند به توزیع مواد مخدّر و در شده نیستند، خیلی راحت و بهتر می

 دهدعضویت در گروه همساالن براي نخستین بار کودکان را در فرایندي قرار می نقش دوستان ناباب: -4

      اي در آن انجـامودآگـاه و بـدون هرگونـه طـرح سـنجیدهپذیري به صـورتی ناخکه بیشترین میزان جامعه

قـرار دارد.  ءحول محور منافع و عالیـق اعضـا پذیرد. گروه همساالن برخالف خانواده و مدرسه، کامالًمی

در خانواده و مدرسه با تحریم هایی بپردازند که موضوعوجوي روابط و  توانند به جستاعضاي این گروه می

ارتبـاط و دهـد. واد به دنبال تعارف دوستان رخ میدرصد موارد، اولین مصرف م  60تقریباً در مواجه است. 

ان و جوانان بـه مصرف مواد، عامل مستعدکننده قوي براي ابتالي نوجوانبه سوء دوستی با همساالن مبتال

کننـد آنـان را وادار بـه أیید رفتار خود از دوستان سعی مـیتن تکنندگان مواد براي گرفاعتیاد است. مصرف

باشد. در این نظریه، کجروي و انحراف منشینی افتراقی مؤید این دلیل میهمراهی با خود نمایند. نظریه ه

اجتماعی ناشی از آن است که فرد رفتار نابهنجاري را در خالل فرایند جامعه پذیري و یادگیري فراگرفته و 

رده است و به صورت رفتار ها، در درون خود جایگزین کق همانندسازي یا درونی کردن ارزشاز طری آن را

گـروه خانواده، دوستان و گـروه همسـاالن تـرین نقـش را بـر عهـده دارنـد. دهد. در این تحلیل، بروز می

ل محـور صـرفاً حـومصرف سیگار، بسیار مؤثرتر است. بعضی از دوستی ها  همساالن، بخصوص در شروع

 .)1389اسالم دوست، ( گیردمی  مصرف مواد شکل 

برابـر کننـد و در هایی متفاوت به افراد محول میهاي آن نقشجامعه و ارزش عدم مسئولیت پذیري: -5

هـا رزندي و .....، نپذیرفتن مسـئولیتدهد. براي نمونه، نقش پدري، مادري، فهر نقشی، مسئولیتی قرار می

هـاي محـول و ماعی ایجاد کند. آموزش پذیرش نقشهاي فردي اجتبراي ناهنجاريممکن است زمینه را 

مقدر اجتماعی از جمله عوامل افزایش احسـاس و مسـئولیت در فـرد اسـت. احسـاس مسـئولیت زیربنـاي 

مشارکت اجتماعی افراد در تصمیم گیري و اجراست. فقدان آموزش اجتماعی در جامعه، به ویژه در آموزش 

پذیري در میان جوانان و نوجوانان شده است. منشأ احساس ی کشور، موجب بحران مسئولیتش رسمو پرور

 مسئولیت، احساس اعتماد اجتماعی است.
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هاي مذهبی، پیامدهاي منفی در حالی که افراط در گرایش پایبند نبودن به باورها و اعتقادات مذهبی: -6

و نااستواري در باور بـه خـدا و اصـول مـذهب نیـز  توجهی به مذهب،  بیاجتماعی و فردي به دنبال دارد

کند. این نگرش نابسنده، دنیا و مظـاهر آن را یگانـه عامـل رشـد و گرایانه در فرد ایجاد مینگرشی مادي

گیرد و به همین علت، مشکل اصلی ، فرد از خدا و معنویات فاصله میحیات می داند. در نتیجه این نگرش

هایی است که این قبیل جمله راه از پایان است. اعتیادي با وجود تالش بیري ناپذیري مادزندگی وي سی

 افراد براي فرار از مشکل و فراموش کردن خود به آن پناه می برند.

 خانوادگیعوامل  -ج

یکی از علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر، پایین  :عدم شناخت و آگاهی خانواده -1

ها در ارتباط با مشخصات این مواد و ضـررهاي آن و اطالعات دقیق بعضی از خانواده بودن سطح آگاهی

هاي آموزش خانواده بیت معتقدند که الزم است در کالسنظران تعلیم و ترامروزه بسیاري از صاحب .است

آثـار حتماً روي این موضوع تأکید بیشتري صورت گیرد و در کتاب هاي درسی، براي آشنایی با اعتیـاد و 

آن ها، از  تخریبی آن فصلی اختصاص داده شود؛ زیرا بسیاري از افرادي که معتاد شده اند، خود و خانواده

 .انداي واقعی اعتیاد اطالعاتی نداشتههپیامد

نظران در مسئله بزهکاري، کمبود محبت و ضعف عـاطفی بسیاري از صاحب کمبود محبت در خانواده: -2

درصـد  91اند. تحقیقی از غرب درباره بزهکاران نشان داده است کـهدانسته ا ریشه اصلی جرم و انحرافر

خـانواده زمـانی کـه نیازهـاي  فـرد در انـد.عاطفی بـوده مجرمان در ارتباط با جرم به نحوي دچار مشکل

شود دست نیاز به سوي دیگران دراز نماید. در ایـن زمـان اسـت کـه اش برآورده نشود، مجبور میعاطفی

 روغین افـراد را بـه سـوي انحـراف کنند و با ارتباط عاطفی داستفاده میها سوءاز این موقعیتشکارچیان 

 کشانند.می

  منفی بـر تربیـت فرزنـدان دارد، روي در محبت نیز خود مانند کمبود محبت اثرزیاده محبت:افراط در -3

منشـی  اسـتقالل و بـزرگگـاه احسـاس باشد و هـیچزند همیشه متکی به پدر و مادر مینحوي که فربه

هاي پـدر و مـادر بـه دور معه شود و در این موقعیت از محبتنخواهد کرد. زمانی که چنین فردي وارد جا

 له دست به هر خالفی خواهد زد.أنماید و براي جبران این مسباشد، احساس کینه و عقده جویی می
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خانواده احساس حقارت و  ت که فرد درله نیز یکی دیگر از مواردي اسأاین مس :تبعیض بین فرزندان -4

 تواند زمینه اعتیاد در اعضاي خانواده را ایجاد نماید.د. توجه نکردن به این امر خود مینمایحسادت می

رایش فـرد بـه انحرافـات گونه که آزادي بی حد و حصـر منجـر بـه گـهمان :محدود کردن فرزندان -5

زیرا از سـویی،  ؛امل گرایش فرد به انحرافات اجتماعی باشدتواند عشود، محدود بودن نیز میاجتماعی می

ر، منجر به بروز مشـکالت عـاطفی محدود بودن منجر به فعال شدن حس کنجکاوي فرد و از سوي دیگ

یعنـی تـا ؛ شود که فرد وابسته به کنترل خارجی (زور) باشـدمی شود. کنترل بیش از حد فرزندان سببمی

محـض زند، اما بـهت به عمل منحرفانه نمیرفتارش تحت کنترل است دس زمانی که از طریق اعمال زور

را رها  که کنترل والدین ضعیف شود و یا والدین به دلیل اشتغاالت فرصت کنترل را نداشته باشند، خوداین

زیرا از کودکی حس کنترل درونی (وجـدان) او خـاموش  ؛آوردمیآمیز روي یابد و به رفتارهاي انحرافمی

 زور وابسته بوده است. و همیشه به کنترل خارجی و احتماالً بوده

کنند، ترس و قبح معتاد شـدن برایشـان از زندگی میهاي معتاد افرادي که در خانواده اعتیاد والدین: -6

به مصرف مـواد  ءدیگر اعضا بین رفته است و عادي شدن مصرف مواد در خانواده موجب سهولت گرایش

 شود.مخدر می

ها را بر فرزنـدان کـاهش ها از یک سو، کنترل و تسلط آند اعتیاد آنر و مادر در خانواده معتاد باشناگر پد

شود. البته گاهی اوقات برخی فرزندان بـه ل انتقال این عادت به فرزندان میدهد و از سوي دیگر، عاممی

جویند، اما چنین والدینی دوري میموضوع  ها، از اینر پدر و مادر و عبرت گرفتن از آندلیل انزجار از رفتا

 .در گرایش به اعتیاد فرزندانشان نقش مؤثر دارند

ثـر هایی که رفاه و درآمد اقتصادي زیاد اسـت، روابـط انسـانی بـر ادر خانواده: رفاه اقتصادي خانواده -7

ي کشش گردد. ضعف روابط انسانی نیز به نوبه خود عامل مساعدي براکثرت کار و یا سرگرمی ضعیف می

فرد به مواد مخدر است. بهترین دلیل این مدعا افزایش روزانه درصد معتادان در جوامع صنعتی غرب است 

همچنین افرادي که درآمد بیش از حد دارند موقعیت و  گردد.تر میصنعت، روابط انسانی ضعیفکه با رشد 

ر داخل یا خارج از کشور دارند و هاي شبانه و یا تفریحات متنوع دمینه مساعدتري براي شرکت در کلوپز
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ي فروش مـواد مخـدر بدیهی است که این قبیل امکانات و تفریحات، زمینه را هم براي مصرف و هم برا

  نماید.بسیار مساعد می

سوادي نقش مهمی در فرهنگ عمومی جامعه تحصیالت پایین یا بی :سوادي والدینسوادي یا کمبی -8

سـیاري از مسـائل، سوادي و کـم سـوادي عامـل بتربیت فرزندان دارد. بی انواده وو همچنین در حریم خ

هـاي علمـی و منطقـی کرده با روشهاي اجتماعی و انحرافات است. والدین تحصیل مشکالت، نارسایی

دلیل آگاهی و شناخت مسائل و نیاز زندگی خود، شـرایط ن را کنترل نمایند. آنان اغلب بهتوانند فرزندامی

دین منجر بـه سوادي والکه، بیکنند. حال آنمناسبی را براي فرزندان ایجاد میوي و عاطفی مادي و معن

هاي غیرمنطقی در تربیت فرزندان، پی نبردن به نیازهاي روانی فرزندان، نپـذیرفتن مسائلی از قبیل: روش

مامی ایـن مسـائل شود که تها و اعتقادات سنّتی خود مینگرش هاي جوانان و تأکید بر روش تغییرات در

دل، بـه همدرد و همـ گردند فرد نوعی احساس تنهایی و کمبود نماید و در نتیجه، در پی یافتنموجب می

 آورد.هر شخص و هر موادي روي می

ري از صاحب نظران هایی هستند که به نظر بسیاانحرافات اجتماعی از جمله پدیده فقر و :فقر خانواده -9

   انحرافـات و افـزایش میـزان آن،  عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقـوعر بهفق. باشندبا هم مرتبط می

ویژه در زمینه جرایم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است. در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر به

مچنان دهد. هبه کجروي را افزایش می گرایشبر این اساس، فقر  ؛و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است

 باشد. افات اجماعی،  محرك بسیار قوي میانحرکه رفاه طلبی و ثروتمند بودن در گرایش فرد به سوي 

خانواده، حریم امن و آرامش است. زمانی که محیط خانواده، محیط مناسـبی بـراي  :اختالف والدین -10

ش از فرزنـدان آن خـانواده یبین والدین اختالف و درگیري وجود داشته باشد آرامش و آسا و زندگی نباشد

زمینـه را ، امـرکند بیشترین وقت خود را در خارج از خانه صرف نماید و این فرد سعی مید و شوسلب می

شـود کـه در دام اعتیـاد گرفتـار و باعـث مـیسـازد فـراد نابـاب مهیـا مـیبـراي ارتبـاط آنـان بـا ا براي
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 ).147، ص1393قربانی و مالزاده، (عوامل خطر در مصرف مواد از نظر بوتوین .6-2شکل
 

 عوامل تاریخی/ زمینه اي
 عوامل جمعیت شناختی:

 جنسیت -
 سن -
 اقتصادي -یطبقه اجتماع -
 مذهب/ مذهبی بودن -
 قومیت و نژاد -

 اجتماعیعوامل 
 عوامل مرتبط با مدرسه:

 وضعیت تحصیلی -
 ارزش قائل شدن براي مدرسه -
 ن پیوند با مدرسهگسست -
 جو مدرسه -
 

 فرديعوامل 
 انتظارات فرد در موارد:

 پیامدهاي مصرف مواد -
 مصرف مواد توسط والدین -
 میزان شیوع مصرف -
 نگرشها و باورهاي فرد نسبت به مواد -
 هنجارها و انتظارات نسبت به مواد -

 عوامل زیست شناختی:
 هیجان جویی -
 مزاجزمینه ژنتیکی/خلق و خو و  -
 

 عوامل خانوادگی:
 ساختار خانوادگی -
نحـــوه نادرســـت اداره، انضـــباط و  -

 برقراري ارتباط
ــرف  - ــارت از ط ــایش و نظ ــعف پ ض

 والدین
 مصرف مواد توسط والدین -
 عدم وابستگی پیوندهاي خانوادگی -
 نگرش والدین نسبت به مصرف مواد -

هاي ها و مهارتضعف توانایی
 فردي:

 ل مشکلتصمیم گیري، ح -
 مهار اضطراب -
 مهار خشم  -
 کنترل فردي -
هــا/ کنتــرل خــود حــل کشــمکش -

 عاطفی
 هدف گذاري -

 هویت فرهنگی:
 فرهنگ پذیري -
 هویت قومی -
 

 عوامل محیطی:
 حمایت اجتماعی -
 هنجار گسیختگی -
 بی سامانی اجتماعی -
 در دسترس بودن مواد -
 قومیت و نژاد -

 تأثیر رسانه ها:
 برداري از مصرف کنندگان موادالگو  -
 جذاب جلوه دادن مصرف مواد -
 تبلیغات مشروبات الکلی و تنباکو -
 

 تأثیر همساالن:
 مصرف مواد توسط دوستان -
 نگرش دوستان درباره مصرف مواد -
 

 رفتار
 سیگار -
 مشروبات الکلی -
 استنشاقی ها -
 سایر مواد غیرقانونی -
 

 ضعف در مهارت هاي اجتماعی:
 مهارت هاي برقراري ارتباط -
 مهارت هاي قاطعانه عمل کردن -
 مهارت هاي تحسین و تمجید کردن -
 مهارت هاي امتناع -
 مهارت هاي جلب حمایت -

عوامل روانشاختی: وجود مشکالت 
 در:

 خودکارایی -
 خود پنداره -عزت نفس -
 خطر پذیري -
ـــــی - ـــــالمت روان ـــــازگاري  -س س

 روانشناختی
 ز موقعیت هاي زندگیبرداشت فرد ا -

۶۶ 

 



 

 مصرف مواد عوارض و پیامدهاي 

 
 ض جسمانیرعوا -1

 و کبـدي اخـتالالت –هـاي عضـالنی آسـیب – متعـدد گوارشی اختالالت – تغذیه سوء –کاهش وزن 

 قلبـی اخـتالالت –هـاي مـزمن تنفسـی بیماري –کزاز)  ،هپاتیت ،هاي خطرناك (ایدزعفونت – کلیوي

 – خـواب اخـتالل – عقیمـی و جنسـی نـاتوانی – مغـزي آتروفی –هاي قلبی و مغزي سکته – عروقی

 پایدار. و شدید روانی اختالالت – افسردگی

 عوارض خانوادگی -2

 آزاري و همسرآزاريخشونت در خانواده شامل: کودك

 غفلت از فرزندان

 اختالالت روانی و خودکشی فرزندان ،حصیلیمشکالت ت

 نابسامانی و آشفتگی خانواده

 محدودیت در روابط سالم خارج از خانواده

 افت سطح اقتصادي و اجتماعی خانواده

 کفایتی در سرپرستی خانوادهبی

 ).1393(قربانی و مالزاده،  طالق  

 عواض شغلی -3 

 افت اعتبار فردي و موقعیت شغلی

 بیکاري و اخراج و کارایی کاهش – کار از غیبت –دث حین کار سوانح و حوا

 عوارض اقتصادي -4

 کننده جامعهخسارت ناشی از کاهش نیروي مولد و افزایش نیروي مصرف

آوري امکانات الزم براي مبارزه با جرایم مسـتقیم و هاي تحمیل شده به نیروهاي انتظامی و جمعهزینه  

 رغیرمستقیم ناشی از مواد مخد

 ها و نیروهاي قضاییصرف وقت دادگاه 
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 هاهزینه نگهداري مجرمین مواد مخدر و معتادان در زندان

 هاي ترك اعتیادهزنیه مراکز باز پروري و درمانگاه

 هاها و درمانگاههاي بهداشتی ثانویه شامل بیمارستانها و خسارات ناشی از مراقبتهزینه

 عوارض اجتماعی -5

 ول اخالقی و مذهبیضعف پایبندي به اص

 تجاوز و قتل، خشونت، فحشا ،انواع جرایم مثل سرقت

 افزایش مشاغل کاذب و بیکاري

 ).1392 (باغبان و نجمی، خانمانی و فقر اقتصاديبی

 عوارض معنوي و عاطفی -6

 معنایی زندگیاحساس خالی بودن زندگی از معنویات و بی

 فی با دیگراناحساس تنهایی و افسردگی و کمترین ارتباط عاط

 احساس خودکارآمدي

 احساس وابستگی با الکل یا تریاك یا هروئین یا سایر مواد

 احساس گناه همراه با از دست دادن توانایی کنترل خود

 مصرف مواد گویی مداوم دربارهدروغ

 اضطراب و آشفتگی و خجالت

 احساس بردگی و وابستگی به مواد یا الکل

 هاي تلف شدهها و فرصتحس افسوس و تأسف براي زمان

 بار به دیگران براي مراقبت از فرد وقتی مواد زیادي مصرف شده باشدوابستگی تأسف

 بدگمانی و اضطراب بخصوص بدنبال مصرف کوکائین

 احساس اینکه هر امري خارج از کنترل فرد است

 احساس ناتوانی

 پذیري بیش از حد در عملکردهاي روزانهتحریک
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 بودن، حس ناامیدي و بی کسی توجهی، غیرفعالبی

 افسردگی

 ).1387(نادري و بینازاده،  افکار خودکشی

 عالئم مصرف مواد مخدر

 عالئم و نشانه هاي مستقیم و غیر مستقیم مصرف مواد

تشخیص رفتارهاي آشکار دوره نوجوانی از رفتارهاي ناشی از سروکار داشتن با مصرف مواد مخدر، کـاري 

بایسـتی بـین بسیاري از این تغییرات کامالً مشابه یکدیگرند. بنابراین، والدین مـیبسیار دشوار است، زیرا 

 هاي غیر مستقیم (گیج کننده) و مستقیم(مشخص کننده)، تمایز قائل شوند.نشانه

هاي غیرمستقیم را در نظر بگیرید. اگر چـه مصـرف مـواد تغییـرات دوره نوجـوانی را ابتدا، برخی از نشانه

اما تمامی تغییرات این دوره، ناشی از مصرف مـواد نیسـتند. بـا ایـن وجـود، تکـرار وقـوع کند، تشدید می

ها در زیر ارائه شده است، بایـد موجـب مخرب(هشت تا ده بار) هر یک از تغییرات(عادي) که فهرست آن

 تر شوند.شود که والدین نسبت به احتمال مصرف مواد از سوي فرزندانشان حساس

 بینیاجی و غیر قابل پیشرفتارهاي دمدمی مز •
 عدم تمایل به برقراري ارتباط با دیگران و میل به تنها ماندن در خانه •
 دمدمی مزاجی به هنگام دعوا و نزاع و اندوه به هنگام افسردگی •
 نحوه لباس پوشیدن، دکور اتاق و سلیقه موسیقی، به طور ضمنی حاکی از مصرف مواد مخدر دارد •
 عدم همکاري در خانه •
کارانه نظیر: رفتار  تعمدي خوب یا شرورانه براي وادار کردن والدین به انجام کاري که فریب رفتار •

 می خواهد
 هاي مورد عالقه سابق و جدایی از دوستان قدیمیعالقگی به فعالیتبی •
 تغییر ظاهر براي متفاوت به نظر رسیدن •
 کاريعدم تمرکز، بی نظمی و فراموش •
 هش سطح نمراتعالقه بودن به مدرسه و کابی •
 تمرد بیشتر علیه قوانین، بحث و جدل بیشتر با اولیاي امور •
 هاي خانوادگی عدم تمایل به انجام فعالیت •
 اعتناییبافی و بیخیال •
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 توجه شدید به زمان حال و بی توجهی نسبت به آینده. •
 فرار و امتناع از روبرو شدن با مسائل مورد عالقه والدین •

هـاي رشـد سـالم و عـادي داشتن با مواد مخدر، تقریباً هرگز بخشی از نشـانه هاي مستقیم سروکارنشانه

طـور هـا بـهویژه اگـر تعـدادي از آنها را جدي بگیرند بهآیند. والدین باید این نشانهنوجوان به شمار نمی

 ها هماهنگ باشد:همزمان با توصیف رفتار فرزند نوجوان آن

 به آسانی قابل تبدیل به پول هستندمفقود شدن پول یا اشیاء با ارزشی که  •
 گیر افتادن مرتب در حال سیگار کشیدن •
پیدا شدن  وسایل مصرف مواد مخدر(کاغذ سیگار،پیپ، گیـره، لولـه، فویـل و فنـدك گـازي) در  •

 وسایل شخصی او
 ناپدید شدن یا کاهش قرص یا داروهاي روان گردان از قفسه داروهاي خانه •
 الحظه در عادات خوابیدن و غذا خوردنتغییر، افزایش یا کاهش قابل م •
دوستان جدید، معرفی نمی شوند، نام برده نمی شوند، اغلب بسیار مسن تر هستند و همیشه دور از  •

 محیط خانه به مالقات می روند
ها و وعده شکستن مکرر مقررات خانه مثل ساعت منع رفت و آمد و استفاده از ماشین به رغم قول •

 هاي داده شده
فنی مشکوك به ویژه در شب. وقتی که والدین پاسخ می دهند، کسی جواب نمی دهد و تماس تل •

 یا اسم خود را نمی گوید.
رسد که نوجوان مرتباً درباره حوادث کم اهمیت و جزئی دروغ می گوید و پس از افشاي به نظر می •

 دروغ، با اصرار می خواهد ثابت کند که دورغ نگفته است.
هاي مدرسه، دیر رسیدن به کالس، غیبت از مدرسه، تحویل ندادن تکالیف، افت مداوم در فعالیت  •

 کامل نکردن کارهاي کالسی و درگیري با مسئولین مدرسه
علـت رفتـار ناهماهنـگ، بیـان هاي جسمی نظیر: خستگی مداوم، بروز حوادثی بـهکاهش توانایی •

، سرفه کردن یا آب ریـزش جمالت غیر واضح، افکار مغشوش، چشم هاي قرمز، ظاهر خسته و کوفته
 دلیل و جاي تزریق در بدنهاي بیبینی، زخم

 که توضیحی براي آن داشته باشداي پول بی آندر اختیار داشتن مقدار قابل مالحظه •
 بوي دود و الکل از بدن و لباس •
هنگامی که از نوجوان درباره مصرف مواد مخدر سوالی پرسـیده مـی شـود، بـا حـالتی خصـمانه  •

 ).1391(گاسپ، کندپرخاش می
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 مصرف موادپیشگیري از اعتیاد و سوء

لغت پیشگیري به معناي جلوگیري از وقوع یک اتفاق است. از نظر بهداشتی، پیشـگیري عبـارت اسـت از 

اي مثبت و اندیشمندانه براي مقابله با شرایط مضر قبل از این کـه منجـر بـا اخـتالل یـا نـاتوانی مداخله

 ).1393شود(قربانی و مالزاده، 

طورکلی هدف پیشگیري از مصرف مواد مخدر، جلوگیري از رویداد سوءمصرف مـواد در اجتمـاع اسـت. به

تر است که با این گونه مشکالت در همان مرحله اول مقابله شود تا در مراحل زیرا بهتر و مقرون به صرفه

هـاي کنند، برنامـهموزي تجربه میجا که اغلب افراد اولین بار مواد مخدر را در سنین دانش آبعدي. از آن

تر، کاهش یا به تعویق انداختن شروع مصرف پیشگیري نیز بایستی در همان سنین آغاز شود. هدف عملی

پذیري در برابر سوءمصرف مواد معموالً با باال رفتن سـن، کمتـر مـی مواد در اجتماع است، چرا که آسیب

شـود. اهـداف یق بیندازیم، امکان به دام افتـادن کمتـر مـیشود. هر چه بیشتر بتوانیم شروع آن را به تعو

دیگري که در برخی کشورها دنبال می شود شامل پیشگیري از پیشروي به سوي اعتیاد کامـل بـه مـواد 

هاي پیشگیري در مراحل اولیه آغاز شوند، شانس موفقیت بیشتر خواهـد مخدر است. در صورتی که برنامه

 ).1382مواد مخدر، (پژوهشکده ملی مطالعات  بود

فعالیت طراحی شده براي جلوگیري از سـوء مصـرف مـواد و هر عنوان بهپیشگیري را ) 2005(1مورا امدین

کند که رویکردهاي موثر قبل و یاو استدالل مآورد. شمار می، بهپیامدهاي بهداشتی و اجتماعی آنش کاه

ی کـه خـدمات در کـه پیشگیري یک رویکـرد مکمـل اسـتضروري هستند. عالئم  گسترش یافتن بعد از

شود ، ارائه میاندشناسایی شدهعمومی یا افرادي که در معرض خطر ابتال به اختالل  جمعیتبه  داوطلبانه

پیشگیري کنند. خواهد یافت، دریافت میل در آینده کاهش احتمال اختال که آن با انتظار یخدمات هاآن و

ثیر بیماري بـر فـرد، أکاهش میزان تبه دنبال کاهش بروز، شیوع، عود و زمان صرف شده با عالئم است. 

 شود.می در نظر گرفتهپیشگیري  عنوان بخشی ازخانواده و جامعه به

و در نتیجـه،  2هدف از پیشگیري اولیه، پیشگیري از شروع اختالل است که منجر به کاهش میـزان بـروز

 ه شامل موارد ذیل است: گردد کمی 1کاهش میزان شیوع

1. Medina-Mora 
2. Incidence 
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 از بین بردن علل -

 کاهش عوامل مخاطره آمیز  -

 افزایش مقاومت  در فرد -

 ).1391زاده، (سهراب جلوگیري از سرایت بیماري -

 سطوح پیشگیري از اعتیاد و سوء مصرف مواد

 پیشگیري پایه:   -

پیشگیري جلوگیري از ظهور و  ترین مرحله شناخته شده است. هدف این سطحاین سطح از پیشگیري تازه

بیماري نقش که در افزایش خطر  استمرار آن گروه از الگوهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در زندگی است

     هـایی مثـل مصـرف دخانیـات، بیکـاري واي دارنـد. در بحـث پیشـگیري از اعتیـاد، پدیـدهشناخته شده

 بل بحث است.هاي روانی به ویژه افسردگی در این سطح قابیماري

 پیشگیري اولیه:   -

باشـد. در ایـن هدف از پیشگیري اولیه محدود کردن میزان بروز بیماري از طریق علل و عوامل خطر می

 پیشگیري دو خط مشیء مد نظر می باشد.

الف) خط مشی جمعیتی یا استراتژي همگانی: شامل آگاه کردن جامعه از خطرات و مضرات مصرف مواد، 

 هاي زندگی و ارتقاء فرهنگ می باشد.آموزش مهارت

ب) خط مشی افراد در معرض خطر یا استراتژي گروه پرمخاطره شامل شناسایی افـراد در معـرض خطـر 

باشد که با هاي معتاد و طالق میشدید از جمله دختران و پسران فراري، کودکان خیابانی، فرزندان خانواده

هاي اجتماعی، هنري، ورزشی و تفریحـی بـراي جوانـان در تهاي جایگزین نظیر فعالیبکار بردن فعالیت

 پیشگیري از اعتیاد موثر می باشد.

هدف آن تشخیص به موقع و درمان مناسب معتادان بیمـار و کـاهش پیشگیري ثانویه یا سطح دوم:   -

درمانی  هاي بیماریابی وهاي اقدام پیشگیري ثانویه از طریق طراحی برنامهباشد. روشعوارض مربوطه می

در جامعه، تقویت مراکز درمان سرپایی براي معتادان، افزایش آگاهی آنـان در خصـوص خطـرات اعتیـاد 

1. Prevalence 
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ویژه جلوگیري از تبدیل شده اعتیاد خـوراکی و تـدخینی بـه تزریقـی، هاي کاهش آسیب بهتزریقی، روش

رمان عوارض اعتیـاد یـا ها، دهاي معتادان براي شناخت روش هاي سازگاري با آنافزایش آگاهی خانواده

 باشد.هاي بستري میبیماري همراه با آن و همچنین درمان

هدف از آن جلوگیري از عود اعتیاد، بازگرداندن معتادان به پیشگیري ثالث یا سطح سوم(توانبخشی):   -

 هـاي ارتبـاطی، خـانوادگی،کانون خانواده، شغل و جامعه(توانبخشی روانی یا اجتماعی)، آمـوزش مهـارت

 ).1390باشد(جاللی و رستمی نژاد، زندگی، اعتقادي و ارزشی و کاریابی می

 استراتژي هاي پیشگیري از اعتیاد

 و مصـرف شـروع در موثر و عوامل علل باید ابتدا اعتیاد، از پیشگیري در موثر هايراه ریزيبرنامه براي

پسـیکوپاتولوژیک،  خصـیتی،ش ژنتیکـی، شـناخت. عوامـل جوانـان و نوجوانـان در را مـواد بـه اعتیـاد

 و هستند موثر اعتیاد و مصرف سوء شناسیسبب در همگی اجتماعی محیطی و خانوادگی، فارماکولوژیک،

 کارگیريبه و شوند. براي انتخابمی منجر اعتیاد سپس، و صرف سوء به بایکدیگر تقابل در عوامل متعدد

 اجراي است. ضروري اجتماعی هايتوانایی و هالو پتانسی مشکالت و نیازها دانستن ها،استراتژي مناسب

و بررسـی شـناختیروان و بهداشـتی وضعیت کامل بررسی منطقه، دقیق به شناخت پیشگیري برنامه هر

 شود. آشکار مصرف مواد بر موثر عوامل وسیله این به تا دارد بستگی گیرشناسیهمه هاي

 :از عبارتند شود،می استفاده هاآن از ادر دنی که اعتیاد از پیشگیري استراتژهاي ترینمهم

 مواد مضرات و خطرات مورد در افراد سازيآگاه 

 اجتماعی و ارتباطات مساله حل گیري،تصمیم مهارت مانند زندگی هايمهارت افزایش 

 وجوانان نوجوانان روانی اجتماعی نیازهاي ارضاي براي مواد جاي به جایگزین هايفعالیت تقویت 

 زندگی طول در مختلف هايدر بحران بحران، حین خلهمدا و مشاوره 

 مذهبی و فرهنگی ارتقاي 

 اعتیادآور مواد با مبارزه مقررات و قوانین تقویت 

 1382 (صفاتیان و همکاران، اعتیاد سرایت از جلوگیري براي معتادان درمان.( 
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 هاي زندگی و پیشگیري از اعتیادمهارت

هـاي زنـدگی اسـت (بوتـوین و در، عدم آشنایی افراد با مهارتیکی از عوامل گرایش به مصرف مواد مخ

اي را توانایی رفتـار مثبـت و سـازگارانه 2هاي زندگیجهانی مهارت بهداشت ). سازمان 2003، 1همکاران

زنـدگی  روزمـره هـايدرخواسـت و هـاچالش با مؤثر ايگونهبه تا سازدمی قادر را افراد کندکهتعریف می

 و که کودکان شودمی گفته اجتماعی و شخصی هايمهارت به زندگی هايمهارت واقع در کنند. برخورد

 شایسـته، طوراجتماع به کل و دیگر هايانسان خود، مورد در بتوانند تا بگیرند یاد را هاآن باید نوجوانان

  بـدون گیـردهاي زندگی را یـاد مـیفردي که مهارت ).2000، 3نمایند (مک تاویش رفتار مطمئن و مؤثر

اي موثر گونهپیش روي بهشود و در برابر مشکالت پذیر میکه به خود یا دیگران صدمه بزند مسئولیتاین

را به توانایی واقعی و  خودهاي ها و ارزشسازد دانش، نگرشرا قادر می افراد، هااین مهارت کند.عمل می

 انجـام را کـار آن چگونـه و دهـد انجـام ایدب را کاري چه« که بگیرد یاد باید . هرکسی دعینی تبدیل کن

 .»دهد

 است موثري اولیه برنامه پیشگیري مواد از سوءمصرف جلوگیري براي 4زندگی هايمهارت آموزشبرنامه

 هـايخـوبی مهـارتبـه و دارد تمرکـز مواد مصرف با مرتبط کنندهمحافظت و خطرساز عوامل روي که

داده زیادي نشان ). مطالعات2002، 5(بوتوین و گریفین هددمی افزایش را شخصی شایستگی اجتماعی و

 است. داشته مطلوبی اثرات مواد مصرف سوء پیشگیري از بر زندگی هايمهارت آموزش که اند

 :6گیريمسأله و تصمیممهارت حل -

هـا هاي زندگی است که فرد بدون داشتن این مهارتترین مهارتگیري یکی از مهمبدون تردید، تصمیم

هاي گوناگون انتخاب کند. اما زیرا فرد همواره باید یک راه را از میان راه نخواهد بود. گیريقادر به تصمیم

گیـري نخواهـد بـود و در نتیجـه، اگر شخص براي اخذ تصمیم مهارت کافی نداشته باشد قادر به تصمیم

رمنطقـی و نادرسـت، دچـار گیـري غیتصمیم هاي ناشی از آن را تحمل خواهد کرد یا باتعارضات و تنش

1. Botvin & et al 
2. Life Skills 
3. McTavish 
4. Life Skills Training 
5. Botvin & Griffin 
6. Problem solving & Decision-making 
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    مسـأله و شـد. در مهـارت حـل خواهـد اضـطرابافسـردگی و  عوارض آن نظیر ناکامی، سـرزنش خـود،

گیري منطقی و درست داشـته باشـند، ابـراز وجـود کننـد، آموزند که چگونه تصمیمگیري افراد میتصمیم

دیگران بدهند. با توجه به ایـن کـه هاي خود را مطرح کنند و چاسخ قاطعی به تقاضاي نظریات و خواسته

کنند و در نتیجـه هاي روانی اجتماعی عمل میگیري در جهت ارتقاء تواناییمسأله و تصمیمحل   مهارت

سازد تا دانش، ها، فرد را قادر میکنند، آموزش این مهارتسالمت روانی، جسمانی و اجتماعی را تأمین می

کنند. بدین معنا که فرد بداند چه کـاري بایـد هاي بالفعل تبدیل میهاي خود را به تواناییها نگرشارزش

 افـراد ) بر این بـاور اسـت2005(1). بال1392(بهرامی و همکاران،  انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد

 و کننـدمی استفاده و اجتناب مهارگري درماندگی، مانند سازنده غیر مسأله حل هايشیوه از بیشتر معتاد

 کنند.خالقیت و اعتماد استفاده می مثل سازنده مسأله حل هايشیوه از کمتر

هاي زندگی، بیشـتر بـه مثابه یکی از مهارت) تفکر انتقادي به1998(3به زعم پال و الدر :2تفکر انتقادي -

شود. این توانایی مستلزم این است که عنوان توانایی افراد متفکر براي چالش کشیدن تفکراتشان درك می

صورت عادي از آن ها معیارهاي خود را براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش دهند و بهآن

فـردي کـه داراي ). 1390(خلیلـی و همکـاران،  معیارها براي گسترش کیفیت تفکراتشان اسـتفاده کننـد

براي  .پذیردقیق نمیشود، بدون بررسی دچه را که به او ارائه و تحمیل میمهارت تفکر انتقادي است، آن

 اگر نوجوانان و جوانان هاي زندگی افراد هستند.بخشی از واقعیت هافشار همساالن و رسانه ،هامثال ارزش

چرا این را به من تعارف کرد؟ چرا شیشـه گرمـی اینقـدر را بـه مـن  "دنهنگام تعارف سیگار از خود بپرس

فرزنـد  خود را از ورود به ورطه نابودي رهایی بخشند. توانندمی "خواد؟تعارف کرد ؟ مگر او خوبی مرا می

 .فرزند خوبی نیست و نباید خیلی راحت هر حرفی را بپذیرد لزوماً حرف شنو 

 و افکار بیان و خود حقوق از دفاع به معنی ورزي)(جرات قاطعیت زندگی، هايمهارت بین در جرأتمندي:

 منفعل قائلند، احترام و دیگران خود براي قاطع افراد است. مناسب و صادقانه شیوه مستقیم،به احساسات

 نیازهـاي و هـابـه خواسـته دیگـر طرف از نمایند. استفادهسوء هاآن از دهند دیگراننمی اجازه و نیستند

 قاطع نیسـتند، که افرادي نمایند.می برقرار ارتباط هاآن با اي مدبرانهشیوه به و گذارندمی احترام دیگران

1. Ball  
2. Critical Thinking 
3. Paul & Elder 
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بـه  منفعـل، افـراد باشـند. پرخاشـگرانه) رفتار (داراي یا تهاجمی کم) قاطعیت منفعل (داراي است ممکن

 و شـده واقـع مـورد پـذیرش که نگرانند و همواره نمایند تجاوز شان حقوق به تا دهندمی اجازه دیگران

 حقـوق امـا کننـد،می حفظ خود را حقوق هرچند نیز تهاجمی افراد و شوند داشته دیگران  دوست توسط

 ).1389(براتی و همکاران،  نمایندمی ضایع را دیگران

ها، مکاتب شناسی و حتی پیش از آندرمانی در رواناي و روانهاي مشاورهاکثر مکاتب، روش خودآگاهی:

ین معنا است که افراد دخودآگاهی ب .اندویژه اسالم، تمام افراد را به تدبر در خویشتن، فرا خواندهالهی و به

کننـد. بـه عبـارت دیگـر خودآگـاهی، نه به خود نگاه کرده و بر اساس این نگاه چه احساسی پیدا میچگو

ها و انزجارهاست. در واقـع توانایی شناخت خود وآگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، نیازها، ترس

کـه معنی ین ابه  .هاي مثبت و منفی است، اولین قدم جهت آشنایی با جنبهشبه خود یک فرد نگریستن

انسـانی . هـر چه که هستیم، بپذیریم و دوست داشته باشیممان و آنخودمان را با تمام نقاط ضعف و قوت

نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس خویشتن است و تخریب عزت نفس در هر فرد موجب احسـاس شـدید 

راد در برابر بسیاري از اف شود کهداشتن عزت نفس باعث می. حقارت و در نتیجه اضطراب در او خواهد شد

 . مصون بماننداعتیاد  نظیر هاي اجتماعی آسیب

حسی به معناي تالش براي فهـم موقعیـت زنـدگی دیگـران اسـت. درك پـذیرش همدلی یا هم همدلی:

دیگران، یعنی همان افرادي که با ما تفاوت دارند، بخشی از مهارت همدلی است. هرگاه عضوي از اعضاي 

 فهم توان باید هم خودش بپذیرند، هاخصلت و هاویژگی تمام با را او دیگران که شته باشدجامعه، انتظار دا

شماري دارد اما تنها به یـک نکتـه اشـاره همدلی ابعاد بی. داشته باشد را دیگران احساس و باورها عقاید،

هـاي د. پژوهشباشـهاي نوجوانان با والدین و سـایر اعضـاي خـانواده میکنیم که موضوع ناسازگاريمی

اي این مسأله را باید در فضاي ذهنـی متفـاوت بـا شناسان گویاي این حقیقت است که دالیل ریشهروان

بینند در این زمینـه ها را از دیدگاه ویژه خود میوالدین و فرزندان جستجو کرد. هریک از این افراد، پدیده

تـدریج اخـتالف شـوند و بـهن درك میشود که نوجوانان احساس کنند از طرف والـدیهمدلی موجب می

هـاي شود که نوجوانان بـه روشگردد. در واقع، فقدان همدلی موجب میها رفع مینوجوانان با والدین آن

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی قـرار انحرافی به بیان خویشتن متوسل شوند کـه گـاهی در تضـاد بـا ارزش
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ي انحرافی است که نوجوانان و جوانان بـراي تخلیـه هاگرایش به مواد مخدر یکی از این روش گیرند.می

 آورند. خود به آن روي می

کند روابط سالم و رضایت بخشـی را بـا دیگـران مهارت ارتباطی خوب به ما کمک می روابط بین فردي:

تفاهمـات و گونه اي باشد که به سـوءتواند بهمی هاي ارتباطی ضعیفاز طرف دیگر مهارت  داشته باشیم.

قدرت برقراري و حفظ روابط دوستانه، در بهداشـت روان فـردي و اجتمـاعی  اسات منفی منجر شود.احس

صمیمانه و همراه با مسئولیت با  سزایی دارد. در این زمینه، می توان حفظ روابط مطلوب،اشخاص تأثیر به

حـامی انسـان در همـه گـاه و اعضاي خانواده را نقطۀ آغاز کسب این مهارت تلقی کرد. زیرا خانواده تکیه

فردي به صورت سازنده و مفید نیـز، بخـش دیگـري از هاست. پایان بخشیدن به یک ارتباط بینموقعیت

 هاي زندگی است که آن نیز به تمرین و تجربه نیاز دارد.واقعیت

 :مقابله با هیجانات و فشارهاي روانی

کنـیم. در واقـع هـا توجـه نمـیاوقات بـه آنفشارهاي روانی یا استرس در زندگی روزانه بسیارند اما اکثر 

نوجوانی و  دوره .کنندهاي زندگی هستند و آن را از حالت یکنواختی خارج میها باال و پایین رفتناسترس

هاي ها دانست. کودکان و نوجوانان باید راهجوشش و بروز شدید هیجان دورهتوان را به تعبیري می جوانی

هـاي ها بر رفتـار و روشهاي تأثیرگذاري هیجانو دیگران بیاموزند و شیوهها را در خود تشخیص هیجان

تهدیـد  طـور جـديها را تمرین کنند. خشم، اندوه، نفرت، پرخاش و... بهداشـت روانـی را بـهمقابله با آن

 اي دارد، زیرا زندگی کـردنهاي زندگی نقش برجستهآمدن با فشار روانی نیز در میان مهارتکند.کنار می

ها متغیر دیگر کم گیري اساسی در مورد تحصیل، شغل، ازدواج و دههاي پرتراکم شهري، تصمیمدر محیط

شناختی نیز ادامه فشارهاي روانی، بهداشت  دهد. در بعد روانو بیش فرد را در معرض فشار روانی قرار می

اعتمـادي بـه محـیط، و بی دهد. اضطراب، افسـردگیطور جدي در معرض خطر قرار میهروانی افراد را ب

 باشد.ترین تبعات قرار گرفتن شخص در محیط فشارزا میشایع
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 ).1393هاي زندگی در پیشگیري از اعتیاد(قربانی و مالزاده، هاي مهارتاي از اجزاء و مولفه. خالصه2-2جدول
 خودآگاهی

 آگاهی از نقاط قوت 
 آگاهی از نقاط ضعف 
 هاو مسئولیت تصویر خود واقعبینانه از حقوق 
 هاتوضیح ارزش 
 انگیزش براي شناخت 

 همدلی
 عالقه داشتن به دیگران 
 تحمل افراد مختلف 
 رفتار بن فردي همراه با پرخاشگري کمتر 
 (دوستیابی)دوست داشتنی تر شدن 
 احترام قائل شدن براي دیگران 

 هاي ارتباطیمهارت
 ارتباط کالمی و غیرکالمی موثر 
 ابراز وجود 
 مذاکره 
 عامتنا 
  غلبه بر خجالت 
 گوش دادن 

 هاي بین فرديمهارت
 همکاري و مشارکت 
 اعتماد به گروه 
 تشخیص مرزهاي بین فردي مناسب 
 دوستیابی 
 شروع و خاتمه ارتباطات 

 لههاي حل مسأمهارت
 تشخیص مشکالت، علل و ارزیابی دقیق 
 درخواست کمک 
 (براي حل تعارض)مصالحه 
  آشنایی با مراکز حل مشکالت 
 هاي مشترك براي جامعهاه حلتشخیص ر 

 هاي تصمیم گیريمهارت
 گیري فعاالنه بر مبناي آگاهی از حقایقتصمیم 
 گیري بر مبناي ارزیابی دقیق موقعیت هاتصمیم 
 تعیین اهداف واقع بینانه 
 ریزي و پذیرش مسئولیت اعمال خودبرنامه 
 ها براي انطباق با موقعیتآمادگی براي تغییر دادن تصمیم-

 یدهاي جد
 هاي تفکر خالقمهارت
  تفکر مثبت 
 (جستجوي اطالعات جدید)بادگیري فعال 
 ابراز خود 
 گیري)هاي دیگر(براي تصمیمتشخیص حق انتخاب 
 هاي جدید براي مشکالت دیگرانتشخیص راه حل 

 هاي تفکر انتقاديمهارت
 ها، نگرش ها و ادراك تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش

 رفتار
 هاعدالتیها و بیها، پیشداوريرابريآگاهی از ناب 
 واقف شدن به این مساله که همیشه درست نمی گویند 
 آگاهی از نقش یک شهروند مسئول 

 هاي مقابله با هیجاناتمهارت
 هاي خود و دیگرانشناخت هیجان 
 ارتباط هیجان ها بااحساسات، تفکر و رفتار 
 و حوصلگی، غمگینی، ترس مقابله با ناکامی، خشم، بی

 اضطراب
 هاي شدید دیگران مقابله با هیجان 

 

 هاي مقابله با استرسمهارت
 هاي که قابل تغییر نیستندمقابله با موقعیت 
 هاي دشوار(فقدان، طرد اي براي موقعیتهاي مقابلهاستراتژي

 و انتقاد)
 مقابله با مشکالت، بدون توسل به سوء مصرف مواد مخدر 
 آرام ماندن در شرایط فشار 
 م وقتتنظی 
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 مروري بر باورهاي غلط رایج در مورد سوء مصرف مواد مخدر 

اعتیاد مربوط به یک قشر خاص، سن خاص، جنسیت خاص نیست. هر کس مواد مخدر مصـرف کنـد در 

خطر تبدیل شدن به یک معتاد قراردارد. بنابراین این یک تصور غلط است که کسی گمان کنـد مصـرف 

ویژه . به باور متخصصین و پژوهشگران حوزه مواد مخدر بسیاري از افراد بهکندیمواد مخدر او را معتاد نم

نوجوانان و جوانان از عوارض جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخـدر آگـاهی الزم را 

را  هـاها به سمت مصرف مواد شده و زمینه اعتیاد آنندارند و باورهاي نادرست این افراد باعث گرایش آن

هـاي گردد. واقعیت این است که تعدادي از این باورهاي غلط چنـان در میـان برخـی از گـروهموجب می

اي مواقع مخالفت با آنها غیر طبیعی می نماید. لـذا اجتماعی ریشه دار و بدیهی جا افتاده است که در پاره

ه ویژه نوجوانان و جوانان موثر تواند تا حد زیادي درآگاهی بخشی به افراد بشناخت این باورهاي غلط می

 بوده و گامی کوچک در پیشگیري از شیوع مصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه باشد.  

 !تریاك درمان هر دردي است -1

ایجـاد درد  دهنـد و روي عامـل اصـلیدر واقع این مواد واکنش انسان را نسبت به حس درد کاهش می 

جملـه اضـطراب، افسـردگی،  هاي بشـر بـا درد همـراه اسـت ازماريهیچگونه اثري ندارند. بسیاري از بی

کنندگان به کنندگان و توصیههاي عفونی. اما مصرفها و بیماريهاي استخوان و مفاصل، سرطانبیماري

شود بلکه به ها نمیمصرف مواد به این موضوع توجه ندارند که مصرف مواد نه تنها موجب درمان بیماري

کند و درد، موجب عدم آگاهی  فرد از وجود بیماري شده و در نتیجه بیماري پیشرفت می دلیل تأثیرات ضد

 گردد.دنبال آن شناسایی و درمان بیماري نیز دشوارتر میبه

 !شوندافراد با اراده (و یا با هوش و تحصیل کرده) معتاد نمی -2

ن اراده قـوي، هـوش بـاال و هـایی همچـوتجارب و مشاهدان متعدد نشانگر این نکته است کـه ویژگـی

ترین برخورداري از تحصیالت و موقعیت اجتماعی مناسب تأثیر چندانی در پیشگیري از اعتیاد ندارد. و مهم

راه پیشگیري از اعتیاد افزایش آگاهی در زمینه پدیده اعتیاد و عوارض و تبعات آن و شناسـایی و اصـالح 

 باورهاي نادرست است.
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 !فراد معتاد و شرکت در مجالس مصرف مواد اشکالی ندارددوستی و معاشرت با ا -3

شود در گرایش بـه ها مواد مصرف میهایی که در آندر واقع معشرت با افراد معتاد در مجالس و میهمانی

    هـا جـداً خـودداري شـودگونـه معاشـرتشـود از ایـناعتیاد تأثیر چشمگیري دارد. بنـابراین توصـیه مـی

  ).1386(جعفرپور، 

تحقیقات نشان داده است مواد اعتیادآور به محـض ورود  !کندرا معتاد نمی بار مصرف مواد کسییک -4

کننـد. به سیستم عصبی( حتی براي بار اول) برخی مراکز ترشح کننده دوپـامین را در مغـز خـاموش مـی

سالم، مغزي درخشنده دهد که افراد از مغز معتادان و مقایسه آن با افراد سالم نشان میرگرفته شده تصاوی

هاي متنوع دارند اما افراد معتاد از یک مغز خاموش با تصویري سیاه و تیره برخوردارند. علت ایـن با رنگ

(پـس از  هاي شیمیایی در مغز است. افراد مصرف کننـدهله همان قطع ترشح دوپامین و سایر واسطهأمس

قراري و میل ي از دست رفته هستند و این بیهادنبال جایگزینی براي همان واسطهمصرف) با وسوسه به

 هاي اولیه اعتیاد است. زمینه یابد که اینبه مصرف تا زمان مصرف مجدد ادامه می

  !آور نیستمصرف تفریحی مواد اعتیاد -5

گاه و تفریحـی اند با همین فکر شروع کرده بودند که مصرف گاه بهبسیاري از افرادي که دچار اعتیاد شده

پدیده اعتیاد نقش دارد مصرف مواد در دهد که مغز انسان ها نشان میپژوهش شود.باعث اعتیاد نمیمواد 

گذارد که گاهی اوقـات فقـط شود و چنان اثري از خود به جاي میباعث تحریک قسمت لذت در مغز می

 خـود میل جلوي شده و فرد نتواندشود در فرد تمایل به ادامه مصرف ایجاد یک بار مصرف مواد باعث می

 .رسدمصرف و وابستگی میسوء به که طوري دهدمی ادامه مصرف به دلیل همین به و بگیرد را

این تصور باطل که مواد مخـدر   !سال ضرر ندارد و مفید است 50مواد اعتیاد آور براي افراد باالي  -6

کنـد، زمـان روابـط مـان مـیدارد، قند خون و فشار بـاالي خـون را درمانند تریاك، فرد را جوان نگه می

کننده قواي جنسی است پایه علمی و درستی نـدارد. چـه بسـیارند اندازد و تقویتزناشویی را به تأخیر می

مصرف این مواد در روابط زناشویی دچار مشکل شدید هستند. معتادان فراوانی هسـتند کـه با افرادي که 

 .اندها بستري شدهون در بیمارستاندنبال سکته مغزي با قند خون باال و فشار شدید خبه
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دینی  باورند که چون در قرآن و آموزه هاي برخی از مردم بر این  !نکشید مواد نگفته قرآن جاي هیچ -7

   مصـرف راحت بنابراین دانند،نمی حرام را مواد آن استنناد به اي به حرام بودن مواد نشده است بااشاره

 ).1390(قادري، کنندمی

برخی افراد بر این باورند که هر خطـري ارزش یکبـار   !هر چیز را در زندگی یک بار تجربه کرد باید -8

یـا ایـدز داشـته  Bتجربه کردن را دارد. حال باید از آنان پرسید که اگر سوزنی آغشته به ویروس هپاتیـت

مبـتال بـه آنفـوالنزاي باشیم، حاضرند آن را یک بار وارد بدن خود کنند؟ آیا این افراد حاضرند با یک فرد 

 خوکی یک بار روبوسی کنند؟ خطر اعتیاد آوري مواد مخدر نیز کمتر از مثالهـاي یـاد شـده نیسـت. پـس 

توان هر خطري را تجربه کرد. این عقل انسان است که با توجه به شرایط و در نظـر گـرفتن میـزان نمی

اگر عقل سلیم وجود داشـته باشـد، بایـد  خطر موجود، تعیین خواهد کرد که اقدامی انجام بشود یا نه. پس

ور است و مصرف آن دستاوردي جز اعتیاد براي فرد بـه آبدانیم که حتی یک بار مصرف مواد مخدر اعتیاد

 .همراه ندارد

راننـدگی ممتـد یـا بعـد از  متأسفانه بعضی از کسانی کـه پـس از !کننده خستگی استمواد بر طرف -9

 سرخوشـیشوند پس از چند بار مصرف و احسـاس د دچار خستگی میهاي فیزیکی و جسمی شدیفعالیت

 شوند.کاذب در دام اعتیاد گرفتار می

بایـد   !اي خطرناك به من تعارف می شودکار با چهره مواد مخدر همیشه از سوي یک آدم خالف -10

بار مواد را از پسر خاله، بدانیم که داستان آغاز اعتیاد این طور نیست. معتادان بسیاري وجود دارند که اولین 

اند. این تصور پسر عمو، یک دوست صمیمی یا یکی از بستگان و اعضاي درجه یک خانواده دریافت کرده

خواهند و اتفاقی براي من نخواهد افتاد، یکی از عوامل اولیه ایجاد که افراد ذکر شده هیچ وقت بد مرا نمی

توان اعتماد کرد. باید بدانید که هـر کـس کس نمیه هیچدر مورد مصرف مواد مخدر ب. کننده اعتیاد است

البته ذکر این نکته الزامی است که در بسیاري  .دشمن شماست مصرف مواد مخدر را به شما پیشنهاد کند،

کنند این مواد را به نزدیکان خود پیشـنهاد سعی می عدم آگاهیاز موارد، افراد پیشنهاد دهنده نیز به علت 

 .کنندد که این به معناي آغاز اعتیاد است و ناخواسته در حق نزدیکان خود دشمنی میدهند اما غافلن
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خصوص در محافل هنري این تصور غاط در بعضی موارد و به !شودمصرف مواد باعث خالقیت می -11

زا وجود دارد که مصرف مواد می تواند باعث خالقیت شود و افراد خالق معموالً مصرف کننده مواد تـوهم

طور که از نامشان پیداست باعث ایجاد تـوهم باشد. این مواد همانمانند: حشیش، گراس، ال اس دي می

شوند و برخی به غلط توهم را نوعی خالقیت می دانند. در حالی که خالقیت با تـوهم کـامالً متفـاوت می

ی، مسمومیت، ضربه بـه اي سالم و توهم ناشی از بیماري  است و در اثر بیماري رواناست. خالقیت پدیده

هـاي مغـزي و شود. توهم ناشی از اختالل در فعالیـتهاي جسمانی نیز ایجاد میسر و تعدادي از بیماري

 هاي روانی و جسمانی جدي است. هاي مهم بیماريیکی از نشانه

تیاد بعضی دلیل ناآگاهی از پدیده اعبه !سازد سازد و به عده اي دیکر نمیاي میاعتیاد به یک عده -12

شوند و به این معتـادان، رغم مصرف موادف دچار عارضه و مشکلی نمیاي علیکنند عدهاز مردم فکر می

گویند: مـن شود که میکنندگان مواد دیده میگویند. حالت دیگر این باور در میان مصرفمعتاد موفق می

نه مشکلی پیش آمده است. حقیقـت ام و کنم و تا به حال نه معتاد شدهبیست سال است مواد مصرف می

آن است که از تمام مطالعاتی که در گوشه و کنار جهان در طی حداقل یک قرن اخیر انجـام شـده اسـت 

کننده کند. تاکنون حتی یک مصرفحتی یک مطالعه نشان نداده است که مصرف مواد به انسان کمک می

 است.  که در اثر مواد شرایط بهتري پیدا کرده باشد دیده نشده

تـوجهی و این باور بسیار شایع اسـت و دلیـل آن هـم بـی !اگر کم مصرف کنید  معتاد نمی شوید  -13

  شناسـند و بـه همـین دلیـل تصـور ناآگاهی این افراد از پدیده تحمل است. این افراد پدیده تحمل را نمی

از مصرف آنهـا  س از مدتی کهتوانند بر مقدار ماده مصرفی خود کنترل داشته باشند ولی پکنند که میمی

شوند که مرتباً ناچارند بر مقدار ماده مصرفی خود بیافزایند تا به احساس مورد نظر برسند گذشت متوجه می

 ).1391زاده، (نوري صرف، دیگر اثر خود را نداردو مقادیر قبلی م
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 هادر دانشگاهو مصرف مواد علل گرایش به اعتیاد 

ر میان تمامی اقشار جامعه تا حدودي یکسان است. اما با توجـه موضـوع پـژوهش علل گرایش به اعتیاد د

عنوان بخشی از جوانان سرآمد جامعه از یکسو و نقش محـوري ایـن قشـر در حاضر، اهمیت دانشجویان به

سالمت و آینده جامعه از سوي دیگر، در این بخش علل گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان مورد بررسـی 

 بندي نمود:توان به دو دسته تقسیمها میگیرد. علل گرایش به اعتیاد در دانشگاهیقرار م

 دانشگاهی علل برون

 آمیز فردي:عوامل مخاطره -الف

 عوامل ارثی  -1

هاي ذهنی، عزت نفس پایین، شناختی(تقویت مثبت، کنجکاوي، فشارهاي روانی و آشفتگیعوامل روان -2

 بینی، استرس و صفات شخصیتی)لبی، خودکمطهاي روانی، هیجانبیماري

ها و باورهاي اعتیادزا، اطالعات نادرست و نگرش مثبت عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به مواد(نگرش -3

 به مصرف مواد)

هاي مزمن، سرپرستی، معلولیت جسمی، بیماري(ترك تحصیل، بیهاي نامساعدعوامل مرتبط با موقعیت -4

 ان و در معرض خشونت بودن در دوران کودکی)از دست دادن نزدیک

هاي تحصیلی، عملکرد تحصیلی ضعیف، عدم انگیزه پیشرفت، نداشـتن حـس عوامل تحصیلی(شکست -5

 هاي تحصیلی)طلبیجاه

 سابقه مصرف در گذشته -6

 آمیز محیطیب) عوامل مخاطره

ه، خانواده سیگاري یا معتاد، خانواده عوامل خانوادگی(غفلت از فرزندان، وجود الگوي نامناسب در خانواد -1

عاطفگی در خانواده، عـدم رضـایت از خـانواده، لجبـازي، دیکتاتور، خانواده بدون کنترل، ازدواج ناموفق، بی

 خانواده آشفته)

 ارتباط با دوستان -2

 .)1393(صرامی،  محل سکونت فرد -3
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 ري و مشکالت مالی، داشتن رابطه جنسیهاي محیطی(تنهایی و دوري از خانواده، بیکافشار و استرس -4

 تجربه کردن مواد و روحیه کنجکاوي -5

 هاي تفریحی و شاد در خوابگاهکم بودن برنامه -6

 منزوي بودن و نداشتن ارتباط با دیگران -7

 .)1387(مرکز مشاوره دانشجویی،  ناتوانی در حل مشکالت و باورهاي غلط نسبت به مواد -8

 رطقید و شآزادي بی -9

 ).1389(حیدري،  خرید و فروش مواد هايهاي آن با محلههمجواري دانشگاها و خوابگاه -12

 ج) عوامل اجتماعی

 فقدان قوانین و مقررات جدي ضد مواد -1

 بازار مواد مخدر و در دسترس بودن مواد -2

 اي و درمانیکمبود امکانات حمایتی، مشاوره -3

 عیعنوان هنجار اجتمامصرف مواد به -4

 هاي جایگزینکمبود فعالیت -5

 کمبود امکانات تفریحی و ورزشی -6

 توسعه صنعتی، محرومیت اجتماعی و اقتصادي -7

 عوامل سیاسی -8

 ).1393(صرامی،  شناختیعوامل فرهنگی و جمعیت -9

 علل درون دانشگاهی

 فشار محیط و همساالن  -1

 هاي امتحانفشار شب  -2

 در دسترس بودن -3

 شدههاي آموختهرفتار -4

 اضطراب و افسردگی -5
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 ).1393(صرامی،  سازگاري با موقعیت جدید -6

 تجربه کردن، دستیابی به آرامش -7

 ).1392(طارمیان و همکاران،  گذرانیداشتن اوقات خوش با دوستان و وقت -8

 عدم اعتماد به نفس -9

 ).1385(زرانی،  هدفیاحساس پوچی و بی -10

 هابراي درمان دردها و ناراحتی استفاده دارویی -11

 ).1386زاده و فیضی، (سراج هایی مثل امتحاناتغلبه بر خستگی و خواب در دوره -12

 ).1389(حیدري،  همنشینی دانشجویان با افراد و دانشجویان معتاد -13
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 هادر دانشگاه گیريهاي پیشاهداف، سطوح و اصول برنامه 

هـاي مختلـف و مراکـز تحقیقـاتی مـواد مخـدر در دانشـگاه سوءمصـرف هاي پیشگیري ازاهداف برنامه

و 2 نارکونونبین المللی مرکز  )،NIDA1مواد مخدر ( سوءمصرف موسسه ملی نظیرمواد مخدر سوءمصرف 

   هـا محـدودشامل موارد زیر اسـت امـا بـه آن، 3در دانشگاه جازانمواد مخدر سوءمصرف مرکز تحقیقات 

 :شودنمی

 ها و تشویق شیوه زندگی سالم مصرف مواد مخدر در دانشگاهسوء . کاهش1 

 ها و الگوهاي سوءمصرف مواد. شناسایی ویژگی2 

     بـراي هـاي مختلـف خطر کننـده وبـر عوامـل محافظـت رشـدمحیط زیست و ثیر گی تأدرك چگون .3 

 مصرف مواد سوء

 در وياز مصـرف مـواد مخـدر و پیشـر افرادجلوگیري براي  بیشتري . توسعه و ترویج راهکارهاي موثر4 

  کنند.ها مواد مصرف میدر صورتی که آناعتیاد، 

 افراد .  حمایت از تحقیقات به منظور درك بهتر عوامل گسترش و خطر در میان سوءمصرف مواد مخدر5 

 نفعان در پیشگیري. حمایت از مشارکت همه ذي6 

 در میـان ي پزشـکیهـاپزشـکی و سـایر بیمـاريهاي روانکمک به پیشگیري اولیه و ثانویه بیماري .7 

 مواد مخدر کنندگانمصرف

مـواد مخـدر، از طریـق  کننـدگانمصرفدر دارو واد مخدر و پیشگیري از سوءمصرف معواقب و  بهبود .8

 درك بهتر فرآیندها، رفتارهاي پرخطر و مشکالت روانی مرتبط با سوءمصرف مواد 

در  مصرف مواد و پیامدهاي مرتبط اجتماعی، پزشکی و بهداشتیلعه و ارزیابی اثرات نامطلوب سوء. مطا9 

 پذیر افراد آسیب

 دانشگاه  حیطماداره ها براي ارتقاء روشو  گذاري. سیاست10 

1. National Institute on Drug Abuse 
2. Narconon 
3. Jazan 
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هـاي در مورد دسترسـی بـه فعالیـتافراد هاي پیشگیرانه باید به برنامه که دندهها نشان میاهداف برنامه

ثیر أدر مورد علـل، دوره و تـ ،آگاهی دهند هاي راهنمایی استفاده و سوءاستفاده از آنپیشگیرانه و سیاست

مصرف مـواد در تمـام مراحـل ثیر سوءأکه تحت ت شجویانی، از دانها آموزش دهندبه آن سوءمصرف مواد

    هـایی کـه شـیوه خـوب زنـدگی بـدون فعالیـت ازو  کنند حمایت هستند، مواد مخدر سوءمصرف زنجیره

اهـداف  داشـتن بـه هاهاي پیشگیري در دانشگاهبرنامه، پشتیبانی کنند. کنندمصرف مواد را ترویج میوءس

 ).2005، مورا امدین( دهند، نیاز داردر د نظر قرارا مخاصی  نتایجموثر  پیشگیريکه براي  خاصی

 بـراي پیشـگیري وجـود دارد، شده نیاز دركکه یک هنگامی بر این باورند) 2005(2و اسمیت 1استیونس 

    روان  سـالمتاداره خـدمات  .باشـند شـده،تعیـین مقاصـدو  جامعه مورد هـدفباید شامل  اولیه سواالت

کـه  دهنـدتوضـیح مـی) NIMH4) و موسسه ملی سالمت روان (SAMHSA3مواد مخدر (مصرف سوء

هاي جمعیت عمومی با سـطوح مختلـف گروه پیشگیري، پیشگیري متفاوت از مداخله و درمان است، زیرا

نده، را مورد هـدف قـرار کنخطر براي هر مشکلی با هدف کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظت

 جامعـهتوان براي تطابق مداخالت بـا نیازهـاي یـک کنند که چارچوب را میها استدالل میآن دهد.می

 هدفمند مورد استفاده قرار داد. 

سطوح مداخله  . متمایز کردکننده است که سطوح پیشگیري را از مداخالت با این حال، گاهی اوقات گیج

 ؛شـوندگذاري میها یا افراد هدفسیستم ،جامعهاي رها بآیا برنامه که تمرکز براي استراتژي اشاره دارد به

؛ 2011، 7ایـه؛ 1994، 6هگرتـی و  5مـرازكموسسـه پزشـکی (مداخالت به مخاطبان هدف اشاره دارد. 

     ،سـطح اولـین. کنـدبنـدي مـی طبقـه دسـتهبه سـه  را این سطوح مداخله )2012و همکاران، 8س ولوک

در یک دانشـگاه  دانشجویانبراي جمعیت عمومی، مانند همه  هابرنامه این است که 9همگانیهاي برنامه

همـه  بـههـاي الزم با ارائه اطالعات و مهارتاین است که  گیري همگانیموریت پیشأماند. طراحی شده

1. Stevens 
2. Smith 
3. Substance Abuse Mental Health Service Administration 
4. National Institute of Mental Health 
5. Mrazek 
6. Haggerty 
7. Ayah 
8. Kloos   
9  . Universal programs 
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ها نشان حقیقات بیشتر در مورد این برنامهت .کنندجلوگیري ف مواد مصربه سوء ءاز ابتال ،افراد یک جامعه

). 2004، 1ایسـل(باشندد مخـدر کامل مصرف موا تركه کنندتشویقممکن است ها دهد که این برنامهمی

براي این منظور است زش افراد ، آموگیردمورد استفاده قرار می مداخله ازدر این سطح که استراتژي اصلی 

 ).2002، 3یریسو ک2(ري  ببینند ن رااشبر زندگیآن  ثیر بالقوهأو تچگونه مواد مخدر که 

کننـده را هاي بهداشت عمومی است که محیطی امـن و حمایـتهمچنین شامل ایجاد سیاست سطح این

افرادي که در معرض خطر باالیی هستند کند. ایجاد می دانشجویاندر بین  فرديهاي براي توسعه مهارت

هـاي مجدانـه تـالشرغم انتشار گسترده دانش، رو، علیاز اینهستند.  هاي همگانیپیشگیري تابع کمتر

، شـیوه هسـتند خطـر جنسـیروابـط پر گیردر افرادي آموزشی، بخش بزرگی از هاروابط عمومی و برنامه

در  و همچنـینکننـد مـی قـانونی اسـتفادهمـواد مخـدر غیر ، ازدارنـد ، تغذیه نامناسبدارند زندگی ناسالم

براي این افـراد، پیشـگیري شـدید هستند.  درگیر پذیر(مانند رانندگی بدون کمربند ایمنی)آسیب هايرفتار

 ريدر ایـن راسـتا، مـداخالت پیشـگیضـروري اسـت.  خطر، بهبود امیدوارانهکاهش موثر یا  برايفردي 

تغییـر وسـیله بـه یسازگار احتمـالنانتیجه  کاستنها هدف آن مورد نیاز است. (خاص)5و موردي 4انتخابی

، پروژه تجربه یادگیري همگانییک نمونه از برنامه . است مستقیم عوامل ایجاد کننده وضعیت خطر باالتر

هـدف را مـورد یگار جوانا و استفاده از سـاست که الکل، ماري) ALERT6( ینوجوانان در آموزش مقاومت

و درك  7یـیداروپیشدر شناسایی و مقاومت در برابر فشارهاي  دانشجویانو براي کمک به  دهدقرار می

در هـدف از آن ایجـاد انگیـزه . طراحی شـده اسـت مضر هايپیامدهاي اجتماعی، عاطفی و جسمی مواد

انگیـزه بـه  تبدیل ياست که براها آن بههایی ن مهارتداداستفاده از مواد مخدر و  در مقابلدانشجویان 

مـواد مصـرف در پیشـگیري مهارتی عنوان به ،طور گستردهکه به رویکرديدارند،  نیاز رفتار مقاومتی موثر

 مدل برنامه مبتنی برعلم است که به جـاياز  یک نمونه )ALERT( ). 2004، 8(رند شوددیده می ،مخدر

و  عنـوان کـرده اسـتگسترده این مواد در بـین جوانـان،  پذیرش دلیلبه را، مواد از سوءاستفادهاستفاده، 

1  . Issel 
2. Ray 
3. ksir 
4. Selective 
5. Indicated 
6. Adolescent Learning Experiences in Resistance Training 
7. Pro-drug 
8. Rand 
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یـادگیري اجتمـاعی نظریـه  پایـهاد مخدر مبتنی بر مدرسه بر هاي پیشگیري از موبسیاري دیگر از برنامه

 ، تمرکز داردري اجتماعی بر یادگیري که در یک محیط اجتماعی رخ می دهدتئوري یادگی. اندشدهطراحی 

، نظریـه اساسـاًگیرنـد. مـیسازي از یکدیگر یاد مشاهده، تقلید و مدل که مردم از طریق کندمطرح میو 

 اینرفتار دیگران و نتایج این رفتارها، یاد بگیرند؛ مشاهده توانند با گوید که مردم مییادگیري اجتماعی می

بـر ایـن اسـاس، دارد. نقـش و این شناخت در یـادگیري ؛ شودتغییر رفتار  منجر بهیادگیري ممکن است 

د داشـته افـراروي رفتارهاي بر  بسیاريثیر أتواند تهاي آینده میتو مجازا هاآگاهی و انتظارات از تقویت

 باشد.

سوء مصرف مـواد هاي جمعیت عمومی را که در معرض خطر گروهیر، ز1انتخابی يپیشگیرهاي استراتژي

توسـعه انـواع پیامـدهاي  برايدر جوانان در معرض خطر  خطر، عوامل متعدددهند. هستند هدف قرار می

 ).2008و همکاران، 2کلولند ؛ NIDA ،2003( اندشناسایی شده مطلوبنا

  یـا اخـتالل  مصـرف مـواد مخـدر سابقه خانوادگی اخـتاللوجود عامل خطر ژنتیک است که در آن  ینلاو

خطـر  دهد کـهنشان می ادبیات پژوهش ند همراه است.پزشکی با افزایش خطر ابتال به اختالل در فرزروان

. عامل دیگر وجود دارد فرزندان پسردر  مصرف مواد مخدر پدرانه یا رفتارهاي ضد اجتماعی، اختاللانتقال 

خطر ابتال بـه یـک نتیجـه نـامطلوب را در  ،نویسندگاناین به زعم که ،هاي بیولوژیکی خطر استمکانیسم

در  انـدرسیده بلوغ به در سن نوجوانی کودکانی که عنوان مثال، کودکان بالغ یابهدهد. کودکان افزایش می

از بلـوغ همـراه بـا ناشی  درشترسد این امر به دلیل ظاهر فیزیکی به نظر می معرض خطر باالیی هستند.

ها را در شرایط خطرناك تر که آنت که از طریق ارتباط با همساالن مسنفقدان بلوغ فکري و اجتماعی اس

 گیرند. دهد، در معرض خطر قرار میقرار می

). 2008لند و همکاران، یویکل؛ 2003،نایادابا سوءمصرف مواد و سایر نتایج مرتبط است ( عوامل رفتاري خطر

 " 3مزاج سخت"اصطالح به کودك ایی کهویژه جاست، ب مستحکم، یک عامل خطر خلق و خوبراي مثال، 

 4تـداوم کـارلیت رفتاري باال، دشواري در اجتماعی شـدن، این وضعیت با توجه به سطح فعا دهد.نشان می

1  . Selective prevention strategies 
2. Cleveland & et al 
3. difficult temperament 
4. task persistence 
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     خـواب و بیـداري مشـخص چرخـه هـاي غیرمتعـارف پـذیري و دورهباال یا تحریـک حالت هیجانی، پایین

که  شودآشکار می در سن کم هاکژسازگاري آن، اغلب حادویژه در مواردي ، به مزاجکودکان سخت شود.می

کنـد. رفتاري دوران کودکی و در نهایت ابتال به الکل و مواد مخـدر را تعیـین مـی براي مشکالت مسیري

 و تهاجمی است. پویاتکانشگري، حس  ، سرشتیهاي همراه با این ویژگی

ثیر ، تأیا نه شوندبمصرف الکل یا مواد مخدر  گیررکه آیا دد در مورد اینافراعوامل شناختی خطر بر باورهاي 

یابد احتمال بیشتري براي استفاده افزایش می رديف طورکه معتقدند که این ترکیبات بهنیکسا. گذاردمی

قرار اختالل اعتیادآور  توسعه یکدر معرض خطر  را این فرد ،دارند و در نتیجه یک الگوي مصرف مداوم

 اند.شدهایجاد  خطر مرتبط است،با  شانرفتار ي کهتوسط افرادهاي غلط اسنادبسیاري از . دهدمی

طی  در، نظارت بر رفتار اشاره داردرفتار  طرح راهبرديشناختی که به توانایی روان-فرآیندهاي عصبی

نشان داده است که جوانان در له مسأ این، نقش مهمی در تعیین استفاده از مواد مخدر دارد. مدارهدف انگیزه

ظرفیت کم شناختی اجرایی دارند.  ضعفجرایی هاي شناختی اعملکردمعرض خطر باالي مصرف مواد در 

جوانان با ریسک باال قادر یافته، از این ظرفیت کاهش ايعنوان نتیجهبهنیز با پرخاشگري باال همراه است. 

ابتال به مصرف مواد در جوانان این عوامل عصبی رفتاري منجر به خطر . بینی رفتار خود نیستندبه پیش

  است. آشکارختی اجرایی ویژه در قالب عملکرد پایین شناشود که بهمی

 .در نظر بگیرد، دهدقرار میخطر  در معرضهمه فاکتورهایی را که دانشجویان را  بایدهاي پیشگیري برنامه

این شناختی شناسایی کرد. هاي روانتوان با استفاده از آزمونبا این حال، برخی از این عوامل خطر را می

 با توجه بههاي پیشگیري فراهم کند که به اندازه کافی تواند چالش دیگري را براي برنامهمیموضوع 

هاي پیشگیري را است که اثربخشی برنامه ضرورتاین یک  ظاهراً . تهیه نشدندشناختی تست روان ابزارها

 دهد. در تمام سطوح مداخله افزایش می

مرتبط  ت رفتاريالکه عالئم سوءمصرف مواد و سایر مشک را افرادي (خاص)،1ي مورديمداخالت پیشگیر

دهد. هدف قرار می مورد هاي ویژها را با برنامههو آن کند، شناسایی میکنندمصرف مواد را تجربه میبا سوء

دیگـر  اخـتالل یک اخـتالل بـه تحولی پیشرفت در پیشگیري ازو  ترتر، طوالنیها حتی گستردهاین برنامه

1  . Indicated prevention interventions 
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هـاي اي آموزش بـالینی، مشـاوره و مهـارتها نیازمند پرسنل بسیار ماهر هستند که داربرنامهموثر هستند. 

سوءمصـرف مـواد پیشگیري ، یک برنامه مورديمصرف مواد، مداخله پیشگیري در زمینه سوءدیگر هستند. 

نمـرات تحصـیلی،  افـت، از جملـه ریـزش مـو، زا مشـکل رفتارهاي است که تعدادي از شجویانیدانبراي 

   هـایی از نمونـه. کننـدرا تجربـه مـی مصـرف مـوادءئم اولیـه سوافسردگی نوجوانان، افکار خودکشی و عال

) 2RY(جوانان مجدد پیوند ) و برنامه1TNDمواد مخدر ( مصرفسوء عدم سويبه پروژه ،مورديهاي برنامه

هـاي بـراي جلـوگیري از فعالیـت ییهـای آن شامل تجهیـز جوانـان بـه مهـارتهاي اصلکه فعالیتبوده 

 . دهندخود ارزش  فردي پیشرفتبه  اند تاآموزش دیده همچنینها آنمواد مخدر است.  مصرفسوء

مورد مالحظه  مواد مخدرمصرف ءسو ت مربوط بهالکه در آن مشکدارداي به مرحلهاشاره ح پیشگیري وسط

است و  رشد که در حالزمانی شود یا شروعکه اینقبل از  دهد که آیا مشکلاین نشان می. قرار گرفته است

عنـوان پیشـگیري را بـهمدل بهداشت عمومی، سه سطح برنامـه  ن، کنترل شده است.یافت توسعهیا بعد از 

 جوانانی که عمدتاًاشاره دارد هایی پیشگیري اولیه به برنامه شناسایی کرد. 5ثالثو  4، ثانویه3پیشگیري اولیه

از  مناسبدرخور و ها یک دانش این برنامهاند. نکردهامتحان و مواد مخدر را  داروکه دهند هدف قرار می را

 در هـابـر آن گـذاريهایی هستند که قـادر بـه تأثیرو خواستار توسعه رویه در بردارندهاي علی را مکانیسم

 ).2005، 8رایس و 7هاینز، 6پرکینسند (مراحل اولیه هست

دانشجویانی کـه اسـتفاده از براي اجتناب از استفاده اولیه از مواد مخدر در میان  ي اولیههاي پیشگیربرنامه

بـاال  بادهد که میزان مصرف مواد مخدر نشان می تحقیقاتمفید خواهد بود. اند مواد مخدر را شروع نکرده

کـالج دانشگاه و  وارد  هزتا دانشجویان). بنابراین تجهیز 2006، 9وستیابد (یسال تحصیلی افزایش مرفتن 

که داراي وقت آزاد زیاد و تعامالت اجتماعی باال با اطالعات در مورد چگونگی اجتناب از رفتارهاي مصرف 

  کننده، ضروري است.محافظتهاي استراتژي ابهستند، مواد مخدر 

1. Towards No Drug Abuse 
2. Reconnecting Youth Program 
3. Primary prevention 
4. Secondary prevention   
5. Tertiary prevention 
6. Perkins 
7. Haines 
8. Rice 
9. West 
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ایـن انـد. کـرده امتحانهاي طراحی شده براي افرادي است که مواد مخدر را پیشگیري ثانویه شامل برنامه

از  دسـتهایـن هسـتند. اعتیـاد  بـه سـوياستفاده از مواد مخـدر گسترش متوقف ساختن  دنبالبه هابرنامه

 جامعـههـاي مجموعـههاي در معرض خطـر یـا زیرکه گروه هستندهاي انتخابی ها معادل برنامهپیشگیري

مبتالیـان سـوء مصـرف مـواد  بر اساس مؤسسه پزشکی که فقیر مدارس کودکان یاعمومی، مانند معلمین 

هاي پیشگیري نیاز به انجام غربالگري اولیه برنامه). 1994 هگرتی ، و  (مرازك دهدقرار میهدف  را هستند

نشگاه، تعداد قابل توجهی از در دا. ، داردگیرندقرار می ورآاعتیاد هايموقعیت تحتبراي شناسایی کسانی که 

هاي موثر پیشگیري باید قادر به شناسـایی و و برنامه افتندمیمرحله از مصرف مواد  در دام این جویاندانش

هـاي فـردي و آسـیبمیـزان به منظـور کـاهش  متفاوتهاي در دستهدر دام افتاده  جویانقرار دادن دانش

 ).2005، 1اجتماعی باشند (قدس

بنـدي پیشـگیري بـا طبقـه موردي منطبقهاي است که با برنامه ثالثسومین مرحله پیشگیري، پیشگیري 

   مشـکالت بهداشـتی کـه عواقـب  کنـد تـاکمـک مـی افـرادمرحله بـه این دارد.  موسسه پزشکی مطابقت

هایی کـه فعالیت). 2002، ري و کیسیرند (نیت کمدت مانند اعتیاد و عود مصرف مواد را دارند مدیرطوالنی

 و بیمـاران بسـتريهاي ههاي پیگیري مانند برنامجانده شود عبارتند از برنامهه گنممکن است در این مرحل

  و خدمات پس از مراقبت.  )3NA( معتادان گمنام انجمن ،)2AA( هاي گمنامالکلی انجمنسرپایی،  بیماران

شـناختی همـراه بـا روان اتتغییر در جهتدرمانی را همچنین روانعاطفی و خدمات توانبخشی که حمایت 

همچنـین دانشـگاه  محـیط. داردپیشـگیري قـرار  از در ایـن گـروه دهنـد،ارائه میرشد خودآموزي فردي 

 اعتـدالدستیابی به  در راستاي که در حال حاضر معتاد به مواد مخدر هستند و گیرددانشجویانی را در برمی

جامعـه  از نیازهاي ایـن گـروه برآورده کردنبرنامه پیشگیري در سومین نیاز به کمک دارند، به این ترتیب 

 دهد. پیشگیري و مداخله ارائه می سطوح ی ازتوصیف ،3-2جدول دانشگاهی موثر خواهد بود. 

 

 

 

1.Ghodse 
2.Alcoholics Anonymous 
3.Narcotics Anonymous 
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 از مصرف مواد  مداخالت و سطوح پیشگیري .3-2جدول
 هاي پیشگیريفعالیت هدف سطح مداخالت سطح مداخالت

-هدف قرار  میها را قبل از شروع مشکل وهیا گر کل جامعه مردم عام یا  اولیه همگانی
 دهد.

هاي جامعه، کسانی که بیشتر از میانگین مردم در خطر پیشرفت زیرگروه ثانویه انتخابی
اختالل قرار دارند، زمانی که مشکل ایجاد شده ولی هنوز به اعتیاد تبدیل 

 نشده است، را هدف قرار  می دهد.
ک باالیی دارند، کسانی که مشکالت مواد مخدرشان در افرادي را که ریس ثالث موردي(خاص)

 حوزه اعتیاد یا بازگشت به آن است را مورد هدف قرار  می دهد.
 

سـطوح   شـناختی سوءمصـرف مـواد در تمـامیهـاي رواندانشگاه از دانشجویان و کارکنان با جنبه جامعه

 دربردارنـدههاي پیشگیري که برنامه تشکیل شده است. بندي شده واقع در باالطبقهپیشگیري و مداخالت 

شـانس بیشـتري بـراي  هاي مختلف جامعـه دانشـگاهی هسـتند،براي گروه و سودمند هاي مناسببرنامه

 اثربخشی دارند.

پیشگیري اولیه را بـه عنـوان وجود داشت که تمایل  این ) از این استراتژي که در گذشته2005( مدینا مورا

 هاي پیشگیري موثر قبـل و بعـد ازاما روش ،ه استکردحمایت در نظر بگیرند  تنها شکل واقعی پیشگیري

و عـود، از جملـه عـود پـس از  بازگشتبه نظر وي پیشگیري از ضروري هستند.  شوند،عالئم ظاهر  اینکه

، صـوصخدر ایـن بهداشت عمومی براي کاهش شیوع است.  درمان موفق، یک جنبه ضروري از استراتژي

سوء مصرف مواد  موارددر لحاظ نمودن ، سروکار دارندطور جامع با تمام سطوح پیشگیري هایی که بهبرنامه

 1گاالنتر ، موثر هستند.وجود دارددانشگاه اي که در بین دانشجویان پدیده، اعتیاد زنجیرهدر افتادن  و مخدر

 مـداخالتبنـدي پیشـگیري کـه شـامل با این واقعیت درمورد سومین طبقه) در هماهنگی 2008(  2کلبر و

کـه در آن تمرکـز بـر  میـانی ت، مداخالر او استشیوه زندگی یا رفتا که در آن تمرکز بر فرد و دستپایین

1. Galanter 
2. Kleber 
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هـر  کنند.تأکید می کنند،هایی که از پیشگیري حمایت میمداخالت باالدستی شامل سیاستجوامع است و 

 ). 2000، 2مارکیو و 1مک کینلیدر راهبردهاي پیشگیري مهم هستند (بندي طبقهسه 

شـامل اسـتفاده  الزامـاً بایـددهد که تمام اشکال اقدام پیشگیرانه رد مفهوم پیشگیري نشان میبحث در مو

باشد.  ثالث، و همچنین سطوح پیشگیري اولیه، ثانویه و مورديشده و ، انتخابهمگانیاز مداخالت  مانأتو

 شـرایط اجتمـاعیکـه این اسـت  ین مرحلهاول، باید دو مرحله مهم را انجام داد. اساسییک روش عنوان به

-هنگام برنامه باید در، جامعهون دانشگاه و در دریط در محها و اقامت آندانشجویان  زندگی فردي حاکم بر

در  را ، مداخالت پیشـگیري بایـد مرحلـه رشـد فـرديثانیاًدر نظر گرفته شود.  هاي پیشگیريریزي برنامه

 ). 2003، و همکاران 3ترودیو( بگیرند نظر دارد، درقرار معرض خطر رکه چه کسی بیشتر داین سنجش میزان

پیشـگیري  ) که هر برنامـه2002، 6استیون و 5 برونستین، 4؛ اسکینک2009 دا،نایدهد (تحقیقات نشان می

 . راهنمایی باشد اصول مبتنی بر آمیز بایدموفقیت

هـاي پیشـگیري از برنامـهزمینـه تحقیقـات در در بررسی ادبیات مربـوط بـه ) 1995( 8فالکو و7 دوسنبري

 15 بـا مصـرف مـواد مخـدرءسو پیشـگیري از مفید هايبراي تعیین اجزاي برنامه ،مواد مخدرمصرف ءسو

 هـاينامـهبر بـراي عنصر کلیدي اصـول اساسـی 11این امر منجر به شناسایی . ندمصاحبه کردکارشناس 

 پیشگیري از اعتیاد به شرح زیر شد:

اسـاس تحقیـق و پشـتیبانی باید مبتنی بر تحقیق و نظریه باشند. برنامه باید بـر  پیشگیري هايبرنامه -1

 باشد. مواد اشاره داردهاي نظري دقیق که به هر دو عوامل خطر و محافظتی مرتبط با مصرف توسط پایه

دقیق و متناسـب بـا  ها باید اطالعاتزمینه رشد باشند. این برنامهباید داراي اطالعات الزم در  هابرنامه -2

 ارائه دهند. ،تمرکز دارند دانشجویانواقعیت کنونی را که بر  رشد

1. Mc Kinlay 
2. Marceau 
3. Trudeau 
4. Schinke 
5. Brounstein 
6. Stephen 
7. Dusenbury 
8. Falco 
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کمک کنند تا فشارهاي  جویانها باید به دانشهاي پایدار اجتماعی شود. برنامهباید شامل آموزش مهارت -3

هـا مقاومـت بـر آند را شناسایی کننـد و در برااجتماعی مصرف مواد را که احتمال دارد با آن رو به رو شون

 کنند.

کمک کنند تا ایـن نکتـه را  دانشجویانها باید به بخشی از پیشگیري است. این برنامهآموزش هنجاري -4

 مصرف مواد یک رفتار نرمال نیست.کنند و سوءاکثریت مردم از مواد استفاده نمیدرك کنند که 

جویان کمـک کننـد تـا ها بایـد بـه دانشـها و بهداشت را شامل شود. برنامهمع مهارتباید آموزش جا  -5

هـاي ارتبـاطی، مهـارت هـاي مـدیریت اسـترس،توانایی هدفمندسازي، تکنیک گیري،هاي تصمیممهارت

هـا وشیارانه بگیرنـد و از آنهاي هدهند تا بتوانند تصمیم ءهاي بیانی را ارتقاهاي اجتماعی و مهارتمهارت

 محافظت کنند.

ملی ها باید حداقل بر اساس تکنیک هـاي آمـوزش تعـای مهم هستند. برنامهآموزش تعامل هايتکنیک -6

 هاي گروهی کوچک) باشند.(مانند بازي نقش و یا فعالیت

هـا بایـد تعـاملی باشـند، جا که این برنامهها بخش مهمی است. از آنها و پشتیبانی از آنآموزش معلم -7

هاي پیشگیري بر اسـاس توانـایی موفقیت برنامه ببینند. هاي آموزش تعاملی آموزشید با تکنیکها بامعلم

 طور کامل و کافی است.ها بهکنندگان در اجراي برنامهتشرک

هاي توسعه مداوم کارکنان د باید بر آموزش مناسب و فعالیتکیکند که تأاز این نکته حمایت می ۱ریگز -8

 براي مشاوران و متخصصان باشد.

(براي کمک به کـاهش اثـرات زوال برنامـه در طـول  یري کافی داشته باشد.باید پوشش مناسب و پیگ -9

 اي ارائه شوند.صورت دورهاید پایدار باشند و بهزمان) مداخالت ب

هاي فرهنگی باید در نظر گرفته شوند. بـا توجـه بـه تمرکـز بـر روي مقاومـت اجتمـاعی و حساسیت -10

 کنندگان باشد.لحاظ فرهنگی متناسب با شرکت یري باید بههاي پیشگنامهرفتارهاي هنجاري، بر

1.Riggs 
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اجزاي دیگر باید در نظر گرفته شود. در یک برنامه پیشگیري، اجزاي خانواده، جامعـه و رسـانه بایـد   -11

 جویانهاي بیشتري را بـراي دانشـوانند حمایتتد. این اجزاء میهدف کاهش مصرف مواد را پشتیبانی کنن

 ارائه دهند. 

 هـا دقیقـاً. بسیاري از برنامهکردی بررسی اثربخش ها را به منظورابی مستقل باید این برنامهک ارزییبا  -12

گیران باید چنین اطالعاتی را قبل از آن که یک برنامه آموزشی را اتخاذ اند. تصمیممورد ارزیابی قرار گرفته

 درخواست کنند. کنند،

 انواع مداخالت پیشگیري از مصرف مواد 

 ثیر قابـلأهاي اصـولی اخیـر، توافـق بــر ایـن اسـت کـه مـداخالت سوءمصـرف مـواد، تـیدر بین بررس

 دهنـد و همچنـین برخـی از مـداخالت مصـرف مـواد راآموزان ارائـه مـیتوجهی بر دانش و نگرش دانش

 اي که گفتـهاثرات برنامه بر اساس نوع مداخلهاما  .)2002، 1زرکوییجپ(دهندبراي مدت کوتاهی کاهش می

چهار نوع مدل برجسته و مهم اشـاره  و با توجه ادبیات نظري موضوع به تفاوت بود. بر اساس اهمیت، مشد

 شود:می

 2بتنی بر دانشممداخالت   -1

 مصـرفمحـور یـا انتشـار اطالعـات بـر آمـوزش نوجوانـان در مـورد اثـرات منفـی سـوءمداخالت دانـش

 ؛2008، 3و همکـاران یانوگکننـد(فان اسـتفاده مـیهـاي ترسـانـدمـواد متمرکـز است و اغلب از تـاکتیـک

مـی افـزایش را مـواد مصـرفه مداخالت انتشار اطالعات، دانش در زمین). 2003، 4و ویلسون گاتفردسون

 .)2010، 5والر و همکاران -پوراتدهد،(

ت کشـف کردنـد کــه مـداخال و درواقع برخی دهند،می ندرت مصرف مواد را کاهشهایی بهچنین بـرنامه

احتمـاالً بــه ایـن ) سوء مصرف موادکند(مثل افزایش معکوس ایجاد می انتشـار اطالعـات عمدتـاً اثـرات

 ).2012، 6(نیوتـون و همکـاران انگیـزدآموزان را در مورد مصرف مواد برمیکنجکاوي دانش علت که حس

1. Cuijpers  
2. Knowledge-based Interventions   
3. Faggiano &et al 
4.Gottfredson & Wilson 
5. Porath-Waller   & et al   
6  . Newton&et al 
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کـه در نظر گرفتند را فتـاري هنجارهاي اجتماعی و ر نظیر دیگر  یهایی عالوه بر دانش، عواملچنین برنامه

 لـهکـه مداخدرحالی). 1989، 1مُسکوویتز( مخدر استفاده کنند دهد تا از موادثیر قرار میأنوجوانان را تحت ت

FBT 2توان آن را مداخلـه مبتنـی بـر سختی میدهد، بهمی اطالعاتی در مورد استفـاده از مواد را انتقـال

          کنـدهـاي انگیزشـگرایانه تأکیـد مـیبر مبنـاي اسـتراتژي اطالعات گسترش دانش در نظر گرفت. زیرا بر

  ).2005، 3س و همکاران( فورب

 4مدارهیجان یمداخالت آموزش -2

و همکـاران،  یـانــوگایجـاد اعتمـاد بـه نفس و خــودآگاهی اسـت (فـابه دنبال مداخالت آموزشـی مؤثر 

له و أگیــري، حـل مسـهـاي تصـمیممداخالت بر مهــارتایـن  ).2003، گاتفردسـون و ویلسـون ؛2008

هـاي آموزشـی مـؤثر، هبرنامـ ).2012،  یانوگفا و کانرود؛ تیسون ن،نیوت( استتمرکز مارتباطی  هايمهارت

را بخشد، امـا لزومـاً مصـرف مواد گیري را بهبـود میهاي تصمیمهمچنیـن مهارتافزایش داده و  دانش را

 معمـوالً متخصصـان.) همـانند مداخالت مبتنی بر اطالعات، 2008و همگاران،  یـانوگدهد (فاکـاهش نمی

؛ 2000(تابلر و همکاران،  آورندروي میهاي غیـرتعـامـلی هـاي آموزشی عاطفی به روشهنگام ارائه برنامه

، کنندـد میهاي بین فردي تأکیهاي آموزشی عاطفی بـر مهارتبرنامه). همچنین 1997، 5تابلر و استراتون

با ارزش هستند منحصراً بـا رفتـار مصــرف مــواد مخـدر ارتبــاط ندارنــد و بــرخی از  که در عین حال

(بوتـوین و گـریفین،  کننـدهـا را بـه مفهوم مصرف مواد منتقل مـیسختی ایـن مهارتآمـوزان بـهدانـش

2005.( 

 6رویکرد نفوذ اجتماعـی -3

 یافتــه اســت، بــر اســاس نظریـــهتوســعه  1980ه ي، کــه در دهـــاجتمــاعی بــراي پیشــگیرروش نفــوذ 

 در چنـین مـداخالتی فـرض بـراسـت. تلقیح اجتماعی مـک گـویر و نظریـه یـادگیري اجتمـاعی بنـدورا 

 هـا مهــارت الزم بـراي مقاومـت در برابـرکننـد، زیــرا آنه نوجوانان مصرف مواد را آغاز میاین است ک

1. Moskowitz   
2. Future Begins Today  
3. Forbes & et al   
4. Affective-education Interventions 
5. Tobler & Stratton 
6. Social Influence Approaches  
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مولفـه  شـامل ســه  مداخالت تأثیر اجتماعی معمـوالً). 2012همکاران،  ن ونیوت( فشار همساالن را ندارند

 . 3زش مقاومت داروییو آمو 2، آموزش هنجاري1بخشآگاهی است: آمـوزش

بخش به انتقال اطالعات دقیق در مورد استفاده از مواد مخدر اشاره دارد. آمـوزش هنجـاري آموزش آگاهی

ند. نوجوانان اغلب سـطح کباره سوءمصرف مواد را تصحیح میرنادرست دمهم است زیرا باورهاي هنجاري 

هـایی بــه کنند و چنـین فـرضرا در میان همسـاالن خود بیش از حد ارزیـابی می مصرف موادنرمال سوء

کنندگان برنامه از جلسات آمـوزش مقاومـت دارویـی بـراي تجهیــز ارائه. کندرفتار مصرف مواد کمک می

ن و نیوتکننـد(ي زندگی واقعـی بـراي رد پیشـنهادات مـواد مخـدر اسـتفاده مـیهابه مهارت آموزاندانش

هـاي ویژه مداخالت آموزشـی کـه شـامل آمـوزش مهـارتبههاي نفوذ اجتماعی برنامه ).2012همکاران، 

؛ 2003، گاتفردسون و ویلسـون( مواد واقعی داشته است شود، کـاهش قابل توجهی در مصرفمقاومتی می

 ).2012ن،ن و همکارانیوت

 4مداخالت جامع -4

 کننــد، همچنــینه تــأثیرات اجتمـــاعی را ترکیــب مـــیدر نهـــایت، مــداخالت جـــامع، اجـــزاي مداخلـــ

). 2012و همکـاران،  ( نیـوتن کننـدهـاي اجتمـاعی را اضافــه مـیآموزش خودمراقبتی و توسعه مهـارت

)  که بر ایـن فـرض 1977ر و جسر،(جس باشدمی 5جسر و جسرمشکل شامل تئوري رفتـار  معمداخالت جا

  سـازي و تقلید قرار می گیـرد. یکـی ازثیر رفتـارهاي مدلأتطـور اجتمـاعی تحتبهاست سوء مصرف مواد 

متمرکـز بـر هاي زندگــی بوتویــن اسـت کـه مداخله آموزش مهارت، ها از مدل جامعترین نمونهبرجسته

 ).2012(نیوتن و همکاران،  کندریزي میرا پایه متسبک زندگی و سالاست که و اجتماعی  فرديخطرات 

 را در کـاهش مصـرف مـواد در مقایسـه اثـر انـدازهمتعـدد، مـداخالت جـامع، بیشـترین  هايفراتحلیلدر 

روش ) موفقیت مداخـالت جــامع وابستــه بـه 2012و همکاران،  (نیوتن نداههاي دیگر نشان دادبا برنامه

 ).2006(بوتوین و گریفین، تهاي ارائه تعاملی برنامه اس

 

1. informative education 
2. normative education 
3. drug resistance training  
4. Comprehensive Interventions  

5. Jessor and Jessor’s  
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 موادپیشگیري از مصرف  یآموزش هايبرنامه

 1بلوپرینت

 انگلسـتان در وسیعی مقیاس در که بود مخدر مواد با اجزاي متعدد پیرامون آموزشی برنامه اولین بلوپرینت،

 و ه آمـوزشگـرو گـروه بهداشـت،  با مشارکت  وزارت کشور توسط بلوپرینت، تدوین فرایند. درآمد اجرا به

 مربیـان و نویسـندگان توسـط والـدین منـابع و درسـی هـايبرنامه. شد رهبري ايهاي حرفهگروه مهارت

 سـطوح مطابقـت خواندن بـراي متخصصان و درسی برنامه متخصصان توسط سپس و شده تهیه آموزشی

 .گرفتند قرار بررسی مورد هدف امعهج خواندن در و درك

 انجام مواد و منابع آموزشی تحقیقاتی در راستاي و قرار گرفته آموزش تحت آموزشی، مواد مورد در معلمان

 ایـن. انجمن و بهداشتی مشیخط ها،رسانه والدین، مدارس،: دارد تمرکز اصلی جزء پنج بر بلوپرینت. دادند

ود اسـتفاده خـ رفتـار یا فکر احساس، نحوه تغییر براي مردم که ايماده" عنوانبه را مواد از استفاده برنامه،

کـافئین را  و تنبـاکو الکـل، فـرار، مواد داروها، قانونی است، بلکه غیر مخدر مواد شامل که نه تنها کنندمی

 ). 2007، 2و همکاران (استید کند، تعریف می"شودشامل می

 شده طراحی هاانجمن مدرسان و معلمان والدین، براي همچنین و ساله 13 تا 11 کودکان براي برنامه این 

 فرهنگـی حساسـیت و تعامـل اصولی، آموزش/  اجتماعی تأثیرات ها،مهارت آموزش شامل بلوپرینت. است

جوانـان  آموزش در مقیاس کم، آموزش شامل برنامه بلوپرینت اهداف مداخله که دارد وجود شواهدي. است

 براي درسی خاص هايهبرنام. است ايرسانه ارتباطات و ريیپیگ آزمون، خرید سن، هايي طرحوارهنشانه

 کنندهمصرف جوانان تعداد کاهش: شد آغاز هدف چهار با بلوپرینت برنامه. است شده طراحی سنی گروه هر

و کمـک  مخدر مواد از ناشی هايآسیب رساندن حداقل به مخدر، مواد از استفاده در بروز تأخیر مخدر، مواد

باشـند (اسـتید و همکـاران، و در جستجوي کمک می دغدغه دارند مواد مخدر مصرف درباره که به کسانی

2007.( 

 تعیـین بـراي جنبـه پنج. است شده ارزیابی و بررسی آن صحت و اثربخشی براي سنجش بلوپرینت برنامه

 ،)کندپیشنهادي را ارائه می يمداخله برنامه، آیا( برنامه پیوستگی: گرفت قرار بررسی مورد برنامه، اثربخشی

1. Blueprint  
2. Stead et al 
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 در فراگیـران دخیل بـودن( کنندهمشارکت پاسخدهی ،)عرضه شد به فراگیران رسی چگونهدبرنامه ( عرضه

از طریق  محققان). درسی برنامه عناصر تأثیر( برنامه تمایز و) معلمان اثربخشی( برنامه ارائه کیفیت ،)برنامه

داده  آموزش پرینتبلو برنامه هايدرس آن در هایی را مشاهده کردند کهکالس مستقیم طورکه به ناظر 16

 محققـان،. شـد، شـرکت کردنـدتشکیل می که ايجلسه هر در ناظران. کردند آوريجمع را هاداده شد،می

آمـوزان، دانـش. دادنـد انجام مخدر مواد مشاوره متخصصین و آموزاندانش کارکنان، با کیفی هايمصاحبه

 .دادند امانج برنامه به خود واکنش ارزیابی منظوربه را نظرسنجی یک

 احتمـال نند،کمی احساس راحتی بیشتري درسی برنامه ساختار با که مربیانپی بردند هنگامی پژوهشگران

 دریافتند معلمان، با مصاحبه از محققان. درسی را متناسب با زمان آموزش تغییر دهند برنامه تا داردبیشتري 

بـا  چیـز همـه دادن پوشـش شده، بـراياختصاصی داده  بندي زمان جدول که کردند احساس معلمان که

 بلوپرینـت برنامـه اصلی اجزاي تدریس به معلمان اکثر که دریافتند هاآن مجموع، در. نیست کامل جزئیات

  ).2007استید و همکان، (بود  ٪95 نرخ مشارکت و باال بسیار هابرنامه این در فراگیران حضور. پیوستند

 دانش براي برنامه از پس غیرقانونی، و قانونی مخدر، مواد تمام از آگاهی که پی بردند همچنین نویسندگان

 یـاد مخدري را که مواد اکثر آموزان دانش از درصد 90 و است، یافته افزایش سال 15تا  13 سنین آموزان

 از را ايیافتـهافـزایش ادراکات شدند، بزرگتر دانشجویان که هنگامی. اندبودند، شنیده یا به یاد آورده گرفته

-دانـش ادراك. دادنـد گزارش کنند،می استفاده الکل و مخدر مواد از  و جوانان همساالنشان کهاین به باور

 نیـز مـواد مصـرف پـذیرش از درك. یافـت افزایش درصد 24 به درصد 8 از مواد مصرف به نسبت آموزان

کـه  بودند معتقد ساله 15 تا 14 آموزاناز دانش ٪76 یافت؛ افزایش آموزان دانش همزمان با باال رفتن سن

 زمان طول در الکل و سیگار مانند خاص مواد از استفاده رسد کهمی نظر به. است قبول قابل الکل نوشیدن

سـاله تـا آن زمـان  12 تـا 11 آموزان دانش درصد 23تنها . یابدمی افزایش برنامه در آموزان حضور دانش

کنون سـیگار هـا تـادرصد آن 55شدند، ساله می 15تا  14 آموزانر کشیده بودند، و هنگامی که دانشسیگا

 از کنون بیشتا که دادند گزارش ساله، 12-11 آموزان دانش درصد 40 الکل، مصرف مورد بودند. در کشیده

 افـزایش درصـد 77 بـه درصـد این بودند، ساله 15-14 آموزاندانش زمانی که اند؛نوشیده الکل جرعه یک

 دخیـل کـردن بـراي خـود توانـایی در برنامـه این که رسدمی نظر به). 2007 وپرینت،بل ارزیابی تیم( یافت
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 کـاهش در اسـت ممکـن امـا اسـت، مـوثر بـوده مخدر مواد آموزش امر در معلمان و والدین آموزان،دانش

 طـوربـه مخـدر کـه مواد از استفاده به نسبت هاآن اصولی اعتقادات یا نرخ مصرف مواد نوجوانان درازمدت

 اثربخشـی تـا پـذیرد انجام باید بلوپرینت برنامه ي ازبیشتر ارزیابی. شده است، موثر نباشد پذیرفته ستردهگ

 .کند تعیینصورت قطعی به را برنامه

 هابنیان خانواده تقویت

 خـانواده تقویت. یافت توسعه 1کومپفر دکتر توسط 1980 دهه اواسط در متحده ایاالت در هاخانواده تقویت

اجراهـاي . اسـت گرفته قرار ارزیابی مورد 2آیووا در در مقیاس بزرگ شده کنترل تصادفی آزمایش ود در ها

 کارکنان توسط که یپرستاران ت.اس شده انجام لهستان و گرجستان در 3هاخانواده ي تقویتبرنامه آزمایشی

 ارائـه را 4کمکـی اخالتمـد آیـووا، آزمایشـات براي خاص طوربودند، به دیده آموزش آیووا ایالتی دانشگاه

از بین  براي هاخانواده تقویت. شد برگزار 5ویسکانسین و آیوا سراسر در مکان انجمن در جلسات این. کردند

 )2007، 6یافت (مالیک توسعه مخدر مواد مصرف و مخدر مواد از نوجوانان و والدین درك بین شکاف بردن

 بـراي برنامـه ایـن. اسـت هاآن نوجوانان و والدین رايب لهمسأ حل هاي مهارت ایجاد برنامه، این از هدف

 طراحی خانواده در 8خطر عوامل کاهش و خانواده در 7محافظتی عوامل افزایش خانوادگی، ارتباطات افزایش

 خـدمات و موادمخـدر مصـرف سـوء اداره توسـط برنامـه ایـن). 2010 همکاران، و 9 سیمنیاك( است شده

سیمنیاك ( شده تعیین SAMHSA مدل برنامه یک عنوان به و دهش طراحی) SAMHSA( روان بهداشت

 ).2010 همکاران، و

باشد: یکی براي افراد هاي پرخطر متمرکز است و داراي دو نسخه میطور خاص بر خانوادهتقویت خانواده به

مه سه جز دارد: هایشان. این برناسال و خانواده 18-12ها، و یکی براي افراد هاي آنساله و خانواده 12تا  6

1. Kumpfer 
2. Iowa 
3. Strengthing Families Program 
4. manualized 
5. Wisconsin 
6. Mallick 
7. Protective factors 
8. Risk factors 
9. Semeniuk 
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، 3و اسـپاث 2، مولگـارد1هاي خانواده (کومپفرهاي کودکان و آموزش مهارتآموزش والدین، آموزش مهارت

1996.( 

کننـدگان آمـوزش دیـده، هاي برنامه توسط تسهیلتنی بر ویدئو است، اما تمام جنبهبخشی از این برنامه مب

آمـوزان و جلسـه در هفتـه اسـت. والـدین، دانـش با یک اياي هفت هفتهاین برنامه، برنامه شود.ارائه می

 .کنندشرکت دارند، مالقات میکنندگان در مدارس دانش آموزانی که در برنامه تسهیل

 شـدتبـه جلسات. دارد وجود هاخانواده براي کنندهتقویت اضافی جلسه چهار برنامه، اتمام از پس همچنین

 سـاعت، اولـین در انجامنـد.می به طول ساعت چندین هفتگی اتجلس. هستند تعاملی بسیار و ساختاریافته

 و هـامهارت گرد هم آمده تا هاآن آخر ساعت در و شوندمی تقسیم جداگانه هايگروه به والدین و کودکان

 قـرار بررسی و بحث مورد مختلف، موضوعات جلسات، این در. اند، تمرین کنندجدیدي را که آموخته اصول

 و مسأله حل هايمهارت آوري،تاب هايمهارت استرس، کاهش خانواده، مدیریت انضباط، و نظم: گیرندمی

 ). 2012کرافت، و فاکس 8کوزارین-؛ اوکلیشز2009، 7کرافتو فاکس 6، مارش5، الن4ارتباطات (کومبس

 9پل دارویی برنامه

 ایـن کـه هنگـامی. شـودمی جراا لندن در اجتماعی مراکز و جوانان هايباشگاه در اغلب دارویی پل برنامه

 معموالً کنندهتسهیل چهار. دخیل هستند برنامه ارائه در کنندهتسهیل چهار معموالً است، اجرا حال در برنامه

باشند. اساس برنامه  یک محقق و یک مددکار نوجوانان ارشد می مواد مخدر، 10یک مددکار برنامه، طراحان

 رویکـرد یـک از اسـتفاده بـا والـدین و نوجوانـان. متمرکز اسـت  اناننوجو و والدین بین يبر بهبود رابطه

 و آموزش براي سازنده روش یک از برنامه کنند. اینمی گرفته و کار یاد یکدیگر کنار در تعاملی و مشارکتی

 روش ایـن بحـث را نشـان دهـد. و دموکراسـی کند به طرفین قدرتتالش می کند ومی استفاده یادگیري

 و والـدین کـه نداشتن ایـن احسـاس و گیري تصمیم فرآیند در دخیل شدن در نوجوانان نه، بهساختارگرایا

1. Kumpfer 
2. Molgaard 
3. Spoth 
4. Coombes 
5. Allen 
6. Marsh 
7. Foxcroft 
8. Okulicz-Kozaryn 
9. Drugsbridge 
10. Outreach worker 
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 برنامـه، ایـن در. کندزنند، کمک میمی بحث یک در را که حرف آخر هستند کسانی همیشه هاآن معلمان

 در خـود ایفوظ انجام در والدین از. بینند آموزش می مواد مصرف و مخدر مواد مورد در نوجوانان و والدین

 رویکـرد یک). 2007 مالیک،( شودمی حمایت مستقل،  سالم افراد براي تبدیل شدن به نوجوانان به کمک

 بـه شود کـهاستفاده می هاییارزش و هامهارت دانش، نوجوانان براي افزایش به کمک براي توانمندسازي

 ایـن از بخشـی). 2007 ،1(مالیک و واتز بگیرند پذیرانهمسئولیت و آگاهانه تصمیمات تا کندمی کمک هاآن

 يجانبـهو همه جـامع محـدوده در را مخـدر مـواد بـه مربوط مسائل که است فردمحور و عاطفی رویکرد،

 است این برنامه این یکی از اهداف). 2007 مالیک،( گیردمی نظر در بهداشتی و اجتماعی شخصی، آموزش

 بـین شـکاف و کننـد برقرار ارتباط یکدیگر با مخدر مواد مورد در موثر طوربه بتوانند نوجوانان و والدین که

 ). 2007 ، واتز و مالیک(پل بزنند  مواد مصرف مورد در نسل هر هايدیدگاه
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 ها هاي پیشگیري از آن در دانشگاهمروري بر سوء مصرف مواد و برنامه

 ي ایاالت متحدههاهاي پیشگیري از سوءمصرف مواد در دانشگاهبرنامه

مراکزي  ،هاي مواد و پیشگیري از خشونتمصرفالکل و دیگر سوء ایاالت متحده براي جلوگیري از مصرف

هـا ایی را براي تغییر فرهنگ دانشـگاههراهبرد ها و عموم مردم کمک کند تااندازي کرد تا به دانشگاهرا راه

دهنـد و از ریسـک بـاالي ویج مـیالم را تـرد که سبک زندگی سـهایی را پرورش دهنارائه دهند و محیط

 کند.خشونت بین دانشجویان جلوگیري می مصرف الکل و دیگر مواد وسوء

ها را که هدف آن کمک به دانشجویان کند تا تعدادي از فعالیتها را تشویق میها و دانشگاهکالج ،این مرکز

آغاز  بوط به نوشیدن دانش آموزان است،مربه زندگی در محیط دانشگاه و کاهش تعداد زیادي از مشکالت 

مصرف مواد و عواقب مرتبط با آن کاهش یافته موارد سوء شوند،می اجراها هایی که برنامهکنند. در دانشگاه

 است.

هـاي پیشـگیرانه در مورد برنامه ).2008(نایدا، هاي استفاده شده توسط اداره آموزش و پرورش آمریکامعیار

ها اثربخشـی را نشـان هاي پیشگیري آنکه برنامه یدانشگاه هايپردیسسایی برخی به شنا 1نده جایزهبر

  اند.کمک کردهاند،داده

ه شـده در ، مداخالتی شناخت3بازاریابی اجتماعی هايمشاهده کردند که کمپین )2002( 2ویکاري و کارشین

ر تأثیرگـذاري بـر باورهـا و رسـد کـه دایاالت متحده هستند و به نظر می هايکاهش نوشیدن در دانشگاه

 مصرف مواد دانشجویان اثربخشی داشته باشند.مرتبط با سوءهاي رفتار

هاي متعددي از جمله کمپین بازاریابی اجتماعی، رهبران انجمن سالمت  و برنامه 4دانشگاه واشنگتن غربی

پین هاي مبارزه با سـوء شود. اگر دانشجویان در کمبرنامه یادگیري خدمات بهداشتی در جامعه را شامل می

توانند دوستانی که ها میها کمک کند. بنابراین آنتواند به دانشگاهاین برنامه می ،ت کنندمصرف مواد شرک

 .تا رفتار خود را اصالح کنند سوء مصرف مواد دارند را متقاعد کنند

1. award-winning 
2. Vicary & Karshin 
3. Social marketing campaigns   
4. Western Washington University 
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ستقیم الکل براي دانشجویان گیرد نمایش و دخالت ماي که مورد استفاده قرار مینامهبر 1در دانشگاه آبرن

آموزش به دانشجویان است تا برنامه حمایتی براي تقویت انگیزه و  در واقع یک است. 1997کالج در سال 

این امر  برند.ارهاي سوء مصرف مواد مخدر سود میها اطالع دهند که چگونه از درگیر نشدن در رفتبه آن

با ها این برنامهدهد، بنابراین باید از مواد کاهش می براي دوري جستن اشتیاق بعضی از دانشجویان را

ان وگیري شود و دانشجویاستفاده شود تا از سوء تفسیر آن جلها محتاطانه در دانشگاهرویکردهاي دوستانه و 

 گذارد را ببینند.ها میبتوانند تأثیر مثبتی که بر آن

قانون در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد  یک برنامه جامع مبتنی بر تشویق و اجراي 2دانشگاه بوستون

شود تا دانشجویان تصمیمات سالمی را اتخاذ کنند و مسئولیت دارد. این کار به عنوان یک تکلیف انجام می

کنند، چه که دانشجویان در مورد الکل فکر میبازخورد در مورد آن استفاده از مواد مخدر را به عهده بگیرند.

سازد خودآگاهی خود را در مورد مواد افزایش دهنـد. را قادر می هارونیکی است که آناز طریق بررسی الکت

(بـه نقـل از  TOKE, CHOICES and BASICS FI-e هـاي ایـن دانشـگاه عبارتنـد از: سایر برنامـه

www.bu.edu/shs/about/.( کنـد، ایـن ماالً بـه اثربخشـی کمـک مـیافزایش درگیري دانشجویان احت

 آید. ها به حساب میها نمونه خوبی براي دانشگاهبرنامه

معناي پیشـگیري از الکـل مبتنـی بـر اتحـاد دانشـگاه به 3گرینبرنامه پیشگیري در دانشگاه ایالتی بولینگ

ایـن بـر بـرد. مـیمصرف مواد را از بین تارهایی است که سوءها و رفگرین است. هدف آن نگرشبولینگ 

هاي تحقیقاتی است که به این نتیجه رسیدند که هنجارهاي نوشـیدن و هنجارهـاي فرهنگـی مبناي یافته

 شوند.ها براي رفع این شکاف ایجاد میهمطابق نیستند. به همین خاطر برنام

گیرد. گرچه کار میفمند کردن سوء تفاهمات بهراهبرد مشابهی را براي هد 4ها در دانشگاه روتگرزاین برنامه

کند تا رفتارهایشان را بررسی کنند. ایـن یـک اسـتراتژي که دانشجویان را تشویق می RU SUREبرنامه 

1. Auburn University 
2. University of Boston 
3. Bowling Green State University 
4. Rutgers University 
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آل پیشـگیري بـین دانشـجویان ایـدهشود و بـراي تشـویق  بـه  هدایت می است که به سوي خوداندیشی

 .)2007، 1آمیکو و ادلن(دياست

آگـاهی افـراد را  )ADAPT(ویان با نام تیم مبارزه با مـواد مخـدر یک گروه دانشج 2در دانشگاه ویرجینیا

عنوان منابع قابل دسترس براي دانشجویان همکـار کنند و بهدهند، توسعه آموزش را فراهم میافزایش می

ها به منظور تشویق دانشـجویان، اعضـاي هیـأت علمـی و کارکنـان بـراي کنند. این فعالیتخود عمل می

 هاي عمومی است.ات محیط محیطی و همکاريمشارکت در تغییر

هاي فردي به طور مـوثر کند و بر این باور است که پیشگیري) بر اهمیت این شیوه تأکید می2006( 3تارتر

  مصـرف را بهبـود قابـل انتظـار خطـر سوء شکلدهد و یا بیشتر بهخطر ابتالء  به سوءمصرف را کاهش می

 دهد.می

اي از مشکالت؛ از جمله سوء مصرف مـواد دهد که در برخورد با طیف گستردهیبازاریابی اجتماعی نشان م

 شوند موثرتر هستند.هاي چندبعدي که شامل مدرسه، خانواده و جامعه میطورکلی برنامهنوجوانان، به

وجـود  )LEAD(نام رهبري در آموزش در مورد الکل و مواد مخدر اي به، برنامه4در کالج عمومی برکشایر

  هـا و هاي متعـددي را بـراي تقویـت مثبـت و همتـاي رهبـري بـا تأکیـد بـر ارزشرد که عمدتاً فعالیتدا

     ها و ن سیاستکنند و در نوشتها محیط را ارزیابی میدهد. این برنامههاي فردي و مدنی انجام میمسئولیت

 شـامل انطبـاق برنامـه آموزشـی،اي کـه پیشگیري و اقدامات مداخله ،کالج؛ ترویج آموزشهایی براي رویه

هـایی را بـراي هـا فعالیـتکننـد. آنکارکنان و آموزش است، مشارکت می نظارت بر مشارکت دانشجویان،

، مطلـوبعنوان رویکـردي ها بهکنند. این برنامههم میدهی به دانشجویان و ایجاد تبلیغات مثبت فراانگیزه

هاي اعتیاد به مواد مخـدر و پیامـدهاي ر اشاره به برخی از جنبهها ددرمان دارویی به دلیل توانایی آنبراي 

  .)2009 یدا،ا؛ ن2005، 5مورا-(مدینا شود.خانواده و جامعه پشتیبانی می آن براي فرد،

اي است که در دانشگاه ایالتی مونتانا آغاز شده است تا مجدداً هنجارهـاي مـواد کارآفرینی بهداشتی برنامه

محیط دانشگاه را از طریق توسعه راهکارهاي کوچک مستقل کـه بـر بهداشـت تمرکـز مخدر و الکل را در 

1. D Amico & Edelen   
2. University of Virginia 
3. Tarter 
4. Berkshire Community College 
5. Medina-Mora 
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ه کارآفرینان بهداشتی که به دانشجویان آموزش دارد، بازتعریف کند. بنابراین نقش کارکنان ارتقاء سالمت ب

 گیرد.هاي خود استفاده کنند، تعلق میي محیطی را براي گذراندن روزمرگیدهند تا راهبردهامی

هـا از هاي فرهنگی دانشـگاهاجرا می شود که در آن تغییر برنامه 1رنامه مشابهی در دانشگاه جرج میسوونب

ریزي سـالم ها و برنامههاي انتظارات سالم انجام می شودکه انتظارات مثبت، هنجارها، مهارتطریق برنامه

 دهد.فعاالنه را ارتقاء می

خـودمراقبتی، ارتباطـات، جامعـه،  ها،بینی، ارزشاست. خوش ریزي زندگی سالم بر اساس هفت اصلبرنامه

 طبیعت،کار و عمل.

ریـزي ده است که مسـائل مربـوط بـه برنامـهآمدر COMPASSاین اصول چندگانه به اختصار به صورت 

دهد تا و به دانشجویان سال اول آموزش میکند هاي زندگی مدیریت میزندگی سالم را در بسیاري از جنبه

 )www.healthyexpectations.gmu.edu(برگرفته از  ها ایجاد شود.زندگی سالم در آنفرهنگ 

   کننـد کـه آمـوزش ادعـا مـی )2005 ، 3و بوتـوین 1995 ،2دوزنبـري و فـالکو(در حمایت از این برنامه ها 

  %87محـور اسـت کـه ثابـت شـده تـا ترین  برنامه پیشگیري مدرسههاي زندگی موثرترین و دقیقمهارت

-کنند که به دانـشهایی را پیشنهاد میها برنامهدهد. آنل، تنباکو و مواد مخدر را کاهش میاستفاده از الک

 هـاي مـدیریت اسـترس،کتکنینـ توانایی تعیین هدف، گیري،هاي تصمیمکند تا مهارتآموزان کمک می

هاي استدالل را به نحو احسن انجام دهنـد تـا بتواننـد هاي اجتماعی و مهارتمهارت باطی،هاي ارتمهارت

گیري از آموزان در پیشدانشهاي برنامهها موجب افزایش اثربخشی یمات هشیارانه بگیرند. این مهارتتصم

در بررسـی ایـن  شود که اهمیت حیاتی آن را براي اجراي موثر نشان داده است.استفاده از مصرف مواد می

 اند. هاي تحقیقاتی ایجاد کردهها را براساس یافتهها برنامهد که بیشتر دانشگاهشونها متوجه میبرنامه

کـه مـداخالت رفتـاري و روانـی  کننـداسـتدالل مـی )2007(4و همکاران ینترزو و) 2000( 3توماس دیز و

مشکالت مرتبط مـوثر باشـد. در یادداشـت  مصرف مواد نوجوانان و دیگراند بر آموزش سوءتواجتماعی می

1.George Mason University 
2. Dusenbury & Falco  
3. Deas  & Thomas 
4.Winters  et al  
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ض بر ایـن اسـت کـه رویکردهـاي فر )3،2009مک کرادي و؛ اپستین 2،2003باري 1،2003مشابهی (ریگز

یـک  هـازیـرا آن کنند؛ ماننـد رفتارهـاي پـاداش،میاصول رفتاري عمل  مبتنی برشناختی رفتاري  درمان

هاي پیشگیري از مواد مخدر مبتنی بر یادگیري . برنامهکنندمی فراهمکننده براي دانشجویان سیستم تقویت

؛ 4،2007جوانا هستند. (بوتوین و گریفینتأثیرات بلندمدت بر استفاده از تنباکو، الکل و ماري اجتماعی داراي

هایی که در باال ذکر شد بهبودهاي مشابهی در رفتارهاي عالوه بر این برنامه )5،2012تسون، نیوتون و بارت

عملکـرد  مانند کاهش رفتارهاي ضد اجتماعی و مشکالت رفتـاري مدرسـه و همچنـین در زمینـه متعارف

هـاي واکسیناسـیون و هاي آکادمیک، تعهد بیشتر بـه مدرسـه، بهبـود مهـارتاجتماعی مانند بهبود مهارت

 .)2009 ؛ اپستین و مک کرادي،2003، باري،2003کاهش وابستگی به دوستان انحرافی دارند (ریگز،

تأثیر اسـتفاده هاي فردي براي محافظت از تحتهاي پیشگیري، بر توسعه مهارتهاي هدف در برنامهحوزه

گیـري، دانـش تغذیـه ورزشـی، ادراك هاي تصـمیماز مواد مخدر قرار گرفتن، تأکید دارد که شامل مهارت

ه از مـواد مخـدر، هاي تمرین، دالیل عدم اسـتفادهاي ورزشی فردي، خودکارآمدي ورزشی، مهارتمهارت

ها، الکل و دیگـر مـوارد یدتغذیه و رفتارهاي تغذیه مناسب، درك خطرات مواد مخدر، دانش در مورد استروئ

دارند که در نتیجه این از طریق این برنامه دانشجویان پس از مداخله اغلب اظهار می مصرف مواد است.سوء

 ).2013 ،6دند(هانسونطور متفاوتی به دوستان خود واکنش نشان دامشارکت به

ریزي شده است یک مداخله مبتنی بر شواهد است که ) پایه2007برنامه جهانی که توسط بوتوین و گریفین(

هاي فردي و اجتماعی متمرکز است. این برنامه بر روي انواع عوامل خطر و محافظتی براي آموزش مهارت

قاومت در برابر فشارهاي اجتماعی مصرف هاي الزم براي مطراحی شده است تا به دانشجویان مهارت

ها را بهبود دهد و از انواع هاي شناختی و رفتاري آنسیگار، نوشیدنی و مواد را آموزش دهد و مهارت

 رفتارهایی که سالمتی را به خطر می اندازد جلوگیري کند.

1. Riggs  
2. Barry 
3. Epstein & Mc Crady 
4. Botvin & Griffin  
5. Teesson, Newton & Barrett  
6. Hanson  
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یک برنامه پیشگیري ی هاي زندگانجام داده است، نشان داد که آموزش مهارت )2003( اي که نایدامطالعه

طور قابل توجهی باعث کاهش مصرف مواد مخدر در میـان شـهروندان، جامع و مدون مبتنی بر مدرسه، به

کنند و دوستان داراي سوء مصرف آموزان مدارس اقلیتی که از لحاظ تحصیلی آموزش کم دریافت میدانش

ماعی را با افـزایش خطـرات سـوء مصـرف مواد دارند، شده است. مطالعات قبلی این عوامل تحصیلی و اجت

جوانـان در هاي زندگی آموزش مهارتبعدي مواد مرتبط  دانسته است. با این حال یک سال پس از برنامه 

معرض خطر باال میزان پایین استفاده از سیگار، الکـل و مـواد استنشـاقی را نسـبت بـه گـروه دانشـجویان 

کننـدگان برنامـه دند، گزارش کردند. عـالوه بـر ایـن شـرکتاي که در این برنامه شرکت نکرده بومقایسه

تر مواد را نسبت به کسانی که شـرکت نکردنـد گـزارش دادنـد، که میزان پایینهاي زندگی آموزش مهارت

 طور کلی موفق بودند.هاي مقاومت بههاي مهارتبرنامه

تـا  1980هـاي کـه در سـال کند که بررسی جامع مطالعات مهارت هاي مقاومـت)  بیان می2000بوتوین(

اند ثیر مثبتی بر رفتار مصرف مواد داشتهتأ %63اکثریت مطالعات پیشگیرانه  منتشر شد، نشان داد که 1990

دین مطالعـه اند. عالوه بر ایـن چنـار بودهبر رفت %11یا منفی %26و مطالعات کمتري داراي تأثیرات خنثی 

اند. اگرچه مطالعـات سال گزارش داده 3رفتاري مثبت را تا هاي مقاومتی تأثیرات پیگیري مداخالت مهارت

و نیازمند مداخالت روند به تدریج در طول زمان از بین می اند که این اثراتمدت نشان دادهپیگیري طوالنی

 مخدر مواد مصرف سوء شناسیِسبب که بر این باورند) 2005( گریفین بوتوین وکننده است. مداوم و تقویت

 موثر رفتار تغییر در هستند؛ متکی اطالعات که عمدتاً بر انتشار پیشگیري یچیده است و راهبردهايالکل پ و

 .نیستند

 اروپایی هايدانشگاه در مخدر سوء مصرف مواد از پیشگیري هايبرنامه

 شمنظور به چالمخدر به مواد پیرامون آموزش دانشجویان براي متفاوتی هايروش از هاکالج انگلستان، در

 ارتقـاء گسـترده شـبکه یـک در و) 2007 ،1پلیمرو(کنند ها استفاده میهاي آنها و برداشتنگرش کشیدن

) ده 2004( 1و اسـترنگ 4مـک کمبـریج ).2004، 3و سامرست 2شود (دانمی و ارائه یافته سازمان سالمت،

1. Polymerou 
2. Dunne 
3. Summerset 
4. McCambridge 
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 يمصاحبه از مداخله که دانشجویانی که کردند مشاهده و کرده  بررسی لندن داخل را  در آموزشی دانشکده

 در پیگیـري مـاه سـه در را سـیگار و مخـدر سایر مـواد حشیش، الکل، مصرف بودند، بهره گرفته انگیزشی

 .؛ کاهش دادند"بودند دیده آموزش معمول طوربه" که دانشجویانی با مقایسه

 اغلـب کار، دنیاي به ودور یا هنگام  دانشگاه در ترمسن جوانان که دادند گزارش) 2005( همکاران و 2میلر

مـواد مخـدر  مصرف. دهندمی ادامه است را شده آغاز دبیرستان در که سنگین مواد مخدر از استفاده الگوي

 اسـتعمال 3مسـمومیت تا سر حـد از این جهت که است، نگرانی فشار یک با مقابله براي آنان گزارش شده

. دهـدمـی افـزایش را خشـونت الکـل، ت مصـرفدرصـور ویـژهبه یا و تصادفات خطر نتیجه در و شودمی

 تأثیرگـذار دانشـگاه محـیط در اسـتعمال مـواد مسأله کاهش در 5مهارتی آموزش و 4انگیزشی رویکردهاي

 .هستند

 تحصـیالت دانشجویان کمپین، هدف این. بود »6امن مطالعه« لندن در هاکمپین مشهورترین از دیگر یکی

 لنـدن 7مواد مخدر یاتیعمل تیم 26 توسط مشترك طوربه و بود لندن در سال 18 از باالتر عالیِ  و تکمیلی

)DAT (بـه  تولید شـده مواردبود.  يپذیرآسیب قضاوتی با حداقل ساختنراهبرد غیر اساس بر شد که اجرا

 مـواد الکـل و ثیر مثبـتِ پیشـگیرياز ایجاد تـأ 8دانشجویان ملی اتحادیه و شده پذیرفته مثبتی بسیار شیوه

 دانشجویان و فعال مشارکت نقش ).1998و ولینگز،  9حمایت کردند (برانیگان هادانشگاه و هاکالج در مخدر

از ایـن جهـت کـه  شـود،مـی کارآیی افزایش باعث مواد، مصرفسوء از پیشگیري مورد در اطالعات انتشار

 .گیرندمیبر در را سومصرف موادمخدر از پیشگیري هايبرنامه

1. Strang 
2. Miller 
3. intoxication 
4. Motivational approach 
5. Skill-training approach 
6. study safely 
7. Drug Action Team 
8. National Union of Students 
9. Branigan & Wellings 
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 سـوء مصـرف دربـاره دانشجویان هايبرداشتراهبردهایی هستند که سوء ،1اجتماعی يهنجارها مداخالت

 و ماهیـت درسـتیدانشـجویان بـه کـه دهـدمی نشان هاپژوهش. دهندرا مدنظر قرار می آن عواقب و مواد

 ).2006 و مایر، 2کنند (هولندزنمی درك خود را همتایان بین در مخدر مواد و الکل از استفاده

سوء مصرف  از پیشگیري هايبرنامه از بخشی عنوانبه را فوق برنامه هايفعالیت اثربخشی) 2007( 3پلیمرو

 نقـش بـه مربـوط هايیافتـه و) 2011 ، 4(استیگلر و همکـاران دهدمی نوجوانان، گزارش براي مخدر مواد

 ،5همکـاران و مـورفی( ها ها و دانشـکدهدانشـگاه دانشـجویان بین ترك اعتیاد فوق برنامه در هايفعالیت

 فوق هايفعالیت در که نوجوانانی. دارد هادر دانشگاه پیشگیري هايبرنامه براي ايبالقوه پیامدهاي) 2005

 عملکـرد کننـد؛مـی شـرکت نمایشـی هنرهـاي و گروهـی هايورزش اجتماعی، هايفعالیت مانند برنامه،

بـروز  کاهش مشارکت،. حصیل کمتري دارندخطر ترك ت همچنین و باالتر مشارکت دانشگاهی و تحصیلی

 کنـدبینـی میبیشـتري را پـیش نفـس عـزت و مخدر مواد و الکل مصرف همچونآمیز رفتارهاي مخاطره

 مثـال، عنـوانبـه. اسـت مـرتبط پیامـد مختلف انواع با مختلف فعالیت انواع). 2003 ، 6و همکاران لزساک(

 کـه حـالی در کننـد،بینـی مـیالکـل را پـیش مصرف در کمتري افزایش و نمایشی، هاي اجتماعیفعالیت

 لزس؛ اک2006و اکسلز،  7ارائه کرده است (فردریکز جوانان مواد مصرف در متفاوتی نتایج ورزش در مشارکت

 ).2003و همکاران، 

 برنامه یک گیرد،نشأت می 8آینده مثبت برنامه از مخدر، مواد از پیشگیري در ورزش نقش از بیشتر حمایت

 شـواهدي. شـودمی ورزشی هايفعالیت در منجر به مشارکت جوانان که است انگلستان در اجتماعی گیرفرا

 رفتارهـاي و جسـمانی فعالیـت مصـرف مـواد، سـوء بـر مثبتی تأثیر است ممکن برنامه این که دارد وجود

 فوق برنامـه ايهفعالیت سودمند ). نقش2003و همکاران،  لزباشد (اکس داشته کنندگاني شرکتآزاردهنده

 مهمـی اسـت کـه کننـدهتقویـت نقـش شود که بیـانگرحمایت می تحقیقاتی دانشگاهی توسط دانشجویان

1. Social norms interventions 
2. Hollands & Myer 
3. Polymerou 
4. Stigler et al 
5. Murphy et al 
6. Eccles et al 
7. Fredricks 
8. Positive Future Programme 
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پـی ) 2005( همکـاران و مورفی. دارد دانشگاه محیط (الکل) در نوشیدن کاهش بر دانشجویان هايفعالیت

 را مـواد مصـرفءترك سو هايتقویت فعالیت دادند؛ کاهش را خود نوشیدن الکل دانشجویانی که که بردند

 .دادند افزایش

 انگلسـتان در پـرورش و آموزش بهداشت و واحدهاي بین اداره مشارکتی در برنامه یک FRANK کمپین

دخیـل  از جلـوگیري در جهت تالشی عنوانبه را مخدر مواد از استفاده خطرات پیرامون اطالعاتی که است

 در مواد مصرف سوء موارد کاهش در امر این. کندارائه می ادمو منجر به مصرف رفتارهاي در جوانان شدن

 .است موثر بوده جوانان میان

 )http://www.talktofrank.com(از شده برگرفته 

   و انشناسـروان توسـط کـه) IPSY( 1اجتمـاعی و اطالعـاتی -روانـی صالحیت ناماي بهبرنامه آلمان، در

هـا آنآمـوزد تـا را مـی زنـدگی هايمهارت ایجاد  شده است، به دانشجویان 2جنا دانشگاه در پزشکانروان

 رومانی، ). در2014، 3(ویکلد کمتر حساسیت نشان دهند. مواد، مصرفسوء عادات و همتایان فشار به نسبت

الکـل بـه حـد  از کـه کنـدمـی تشویق را دانشجویان ،»زندگی خود را اندازه بگیرید سبک« نامبه ايبرنامه

 هایشانخانواده توسط خود، بهداشتی و اجتماعی شخصی، هايهزینه متحمل شدن از و ببرند لذت اعتدال،

  .بپرهیزند کلی طوربه جامعه و

 فـردي هـايارزش ایجـاد). www.sabmiller.com/index.asp?pageid=599-12.09.11 (برگرفته از

 چـرا کـه باشـد؛ دانشـگاه دانشـجویان میـان در مواد مصرفسوء از جلوگیري براي موثر تواند راهبرديمی

 .هستند محبوب ورزشی و هنري هايفعالیت

 

 

 

1. Information and Psychosocial Competence 
2. Jena 
3. Weichold 
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 آسیایی هايدانشگاه در مخدر سوءمصرف مواد از پیشگیري هاينامهبر

کـاربران اینترنـت  توجـه پیشگیري، که دهدمی نشان چین در 1ووهان هدانشگا در صورت گرفته ايمطالعه

 کردند ) گزارش2005و همکاران ( 3) و شیکزشفت2007و همکاران ( 2کند. جناروجوان را به خود جلب می

 آن، مـذهبی و اخالقـی پیامـدهاي همچنین و مخدر مواد مصرف خطرات در مورد دانشجویان آموزش که

 برنامـه بـه اعتیـادآور داروهـاي ادغام بر بیشتر هاآن. است موثر ها و قوانینگذاريستافزایش سیا از بیشتر

برقراري  در دانشگاه، درسیبرنامه در اعتیادآور داروهاي ادغام. کنندمی تأکید کارشناسی دوره درسی پزشکی

 برقـراري بـراي یسـبوكف و توییتر مانند اجتماعی هايتوان از رسانهمی. است بوده موثر دانشجویان ارتباط

  کنند؛ استفاده کرد.ها در بین خود ارتباط برقرار میگونه که آندانشجویان همان با ADA ارتباط

 و هادانشـکده شـناختیروان هـايگـروه طریـق از) YLEP( 4جوانان زندگی سازيغنی برنامه فیلیپین، در

 ایـن) 2000، 6و جیـزز شد (کورنلیـو، بنـاگ اي اجرادانشکده حدر سط 5مانیل در مترو مختلف هايدانشگاه

 میـان در مـواد مصرف سوء از پیشگیري هاياز فعالیت حمایت و آموزشی هايفعالیت ارائه به متعهد برنامه

برنامـه  فیلیپـین، زنـان دانشـگاه در. انـدمواد سهیم بوده مصرف سوء کاهش در هابرنامه این. است جوانان

 پیشگیري، بخش سه شامل دانشگاه بهبودي از مواد مخدر از پس هايقبتبرنامه مرا و بهبودي پیشگیري،

 سـوء منظـور عـدمبه دانشجویان به کمک ها،جملگی آن هدف که است بهبودي از پس مراقبت و بهبودي

 و دانشـجویی داوطلبان ،HEALS نامبه ايپروژه آسیا، 7ترینیتی دانشگاه در. باشدمخدر می مواد از استفاده

خـدمات و  بـا را خـود و مشـاهده کـرده را سالمتی تا کندمی تشویق را 8کنندگان خدمات اجتماعیدریافت

 دارو و درگیرشـدن در سوءمصـرف موادمخـدر ازهـا را آن تـا کننـد مشغول ارزشمند اجتماعی هايفعالیت

 میـان در مـواد سوءمصـرف از جلـوگیري در دانشـجویان بـه هاپروژه این). 2008 ،9ابیون( کنند محافظت

. کنـدمـی مخدر کمـک مواد مصرف سوء از جلوگیري به گرایش و اطالعات انتشار طریق از خود همکاران

1. Wuhan 
2. Jenaro 
3. Shakesshaft 
4.Youth Life Enrichment Program 
5. Manila 
6. Cornelio, Banaag & Jesus 
7. Trinity 
8. Community clients 
9. Ebuen 
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معنـاداري سـپري  شکلزمان خود را به تا شودمی باعث مثبت مختلف هايفعالیت در دانشجویان مشارکت

 کند. ایفا پیشگیرانه، هايبرنامه موثر ساختن در مهمی نقش و کرده

 بـراي مواد سوءمصرف از پیشگیري هايبرنامه که دهدمی نشان ژاپن هايدانشگاه در شده جامان مطالعات

 آمـوزش و خطرنـاك نوشـیدن (الکـل) رفتارهـاي سـالمت ثیرات بـرتـأ ها، پیرامـوندانشکده دانشجویان

 ر). د2009، 1همتایـان اسـت (شـیمین فشـار تسلیم شدن در برابر از اجتناب چگونگی مورد در دانشجویان

 بهداشـت، قـانون، اجـراي شـامل کـه اسـت 2یکپارچـه رویکـرد یـک مخدر مواد مشکل به استرالیا، پاسخ

 و ورزشـی هايبرنامـه ،3همتایـان مربـی برنامـه ها،دانشگاه در. است درمانی خدمات و آموزش پیشگیري،

 ).  1991، 4و ساندرز وود(الك. کنندایفا می پیشگیري در مهمی نقش جوانان تفریحی

 آفریقایی هاي دانشگاه در مخدر مصرف موادسوء از پیشگیري هايرنامهب

 و دولتی غیر هايسازمان توسط که است هاییآن مستلزم آفریقا هايدانشگاه در پیشگیري هايبرنامه اغلب

. اسـت مـواد مصـرف سوء از پیشگیري در دانشجویان قادر ساختن هاآن بنیادي هدف ،شودمی ارائه دولتی

 تقاضا و کنتـرل کاهش هايبرنامه از ترکیبی بر آفریقا، غرب بخشی از منطقه در مخدر مواد کنترل راهبرد

 مـواد مصرف سوء اثرات و دوره علل، انتشار ها،برنامه این طریق از ).1996، 5کاناستوار است (عادله عرضه

 مصرف سوء مؤثر از گیريپیش براي الزم اطالعات مناسب و قادر ساختن دانشجویان براي کسب منظور به

 .است شده انجام مواد،

 کـه دادند گزارش جنوبی آفریقاي در آموزشی موسسات در خود مطالعه در) 2009( ،6پري و مایرز هامز،برن

 افـزایش آن، هدف که) ٪91( آموزشی است هايبرنامه شکلبه عمدتاً 7تاون کیپ در پیشگیري هايبرنامه

 جـامع بررسـی شـامل باشـد کـهعواقـب آن می و مـواد مصـرف سوء مورد در دانش ارائه طریق از آگاهی

 حمایـت ارائـه منظـوربـه الکـل و مخـدر مواد ترین مشکالتجدي با افراد شناسایی براي مواد سوءمصرف

1. Shimane 
2. Integrated approach 
3. Peer educator program 
4. Lockwood & Saunders 
5.Adelekan 
6. Burnhams, Myers & Parry 
7. Cape town 
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 مشـارکت اساس بر که دیگري برنامه ).2010، 1دونالدآموزش است (مک و آگاهیبر عالوه اجتماعی-روانی

) 1 شـامل که کرد استفاده آموزشی کانال سه از بود، شده ایجاد میلر شرکت و دانشگاه مقامات دانشجویان،

کـه در  تاکسی تابلوي در هایی) آگهی2 داشتند، قرار  هاي مجاز فروش الکلمکان در که است پوسترهایی

کـرد تـا نوشیدند را تشویق میافرادي که (الکل) می شدند کهنمایش داده می هفتگی طول جلسات معارفه

دهند و در رویـدادهاي کل یک بار مصرف که جواب مطمئن می) تست ال3 درحین مستی رانندگی نکرده و

  شوند.مختلف ارائه می

 سـازمان و 3جهـانی بهداشت سازمان توسط مواد مصرف سوء بهابتالء  از اولیه پیشگیري  2جهانی موسسه

 را مخـدر مصرف مـواد سوء از پیشگیري هاي جامعهبرنام) 2003( جرایم و مخدر مواد مورد در 4متحد ملل

 و مدارس در جوانان براي تانزانیا باگامویو، و زامبیا جنوبی، آفریقاي در مختلف هايپروژه آغاز کرد که شامل

 زندگی شرایط و بهبود تقاضا و عرضه به کاهش که است وسیعی مداخالت شامل هافعالیت. بود هادانشگاه

 پیشـگیرانه اقـدامات بـراي اجتماعی هايسازمان که دهدمی اطمینان و کندزه توجه میجوانان به یک اندا

 نپـرداخت در محـیط و فـرد به مربوط رویکرد براي شمول پیشگیرانه هايبرنامه بودن جامع. اندشده بسیج

 حائز اهمیت است. ،مخدر مواد سوءمصرف به مناسب

 بین جوانان براي جوانان و توسط که است زندگی شیوه تنوع نمایشگاه بیا،نامی در 6شفا و 5سوزي نمایشگاه

 روبـرو آن با جوانان که زندگی شیوه از مسائل مختلفی انواع به برنامه این. است شده ایجاد سال 24 تا 15

حفظ  عنف در روابط نزدیک، به تجاوز دوستیابی، مخدر، مواد و الکل مصرفءجمله سو از پردازد،هستند می

 یـک. HIV عفونـت و) STI( انتقال یافته از روایط جنسـی هايعفونت از پیشگیري و تناباج و سالمتی

 کـه است قوي مسیري دهد،می قرار هدف را جوانان به مربوط هايفعالیت دقیق، طوربه که رادیویی برنامه

 .شودمی منتقل هاآن به موثري طوربه مخدر مواد به مربوط اطالعات آن طریق از

1. McDonald 
2. The Global Initiative 
3. World Health Organization 
4. United Nations 
5. Suzie 
6. Shafa 
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       بـه توجـه بـا مختلـف هايدانشـگاه کـه اسـت جهـان واضـح هايدانشـگاه درباره فوق طالبم بررسی از

 داده غالـب نشـان هايمـدل حال، این با. کنندمی اتخاذ را متنوعی رویکردهاي خود، ايگیري زمینهجهت

 تـأثیر لمـد ،2نگـرش تغییـر مـدل ،1آگاهی مدل: از عبارتند مصرف موادءسو از پیشگیري اقدامات در شده

  .4اکولوژیکی مدل شده،مدل ترجیح داده و ظاهراً جدیدترین مدل و 3اجتماعی

متمـایز، روشـن  رویکـرد هفـت از ايخالصه در راموضوع  این) 2007( 5دارسنو هانسن، دازنبري، بیشاپو 

 دلبسـتگی ءارتقا اجتماعی، و فردي هايمهارت توسعه ارتقاء محیط، به دسترسی تغییر شامل؛ سازند کهمی

 و اهـداف يتوسعه در کنندگانشرکت به کمک و اجتماعی حمایت ارائه اجتماعی، تأثیرات با برخورد مثبت،

 ایـن کید بـرتأ. مواد می باشند مصرف از جلوگیري براي انگیزه افزایش و مثبت مدارس ایجاد ها،جایگزین

 را رفتـار متعاقبـاً کـه فیزیکی یا اجتماعی محیط یا اجتماعی گروه فرد، هايویژگی تغییر با برنامه که است

 تمـام از برنامـه کنندگانتدوین که دهدمی نشان ها نیزآن هايیافته. کندمی عمل دهد،می قرار ثیرتأتحت

 رویکرد یک از) 2005( 6اسمیت و استیونز. گیرند می الهام موثر، پیشگیري هايبرنامه ساخت براي هانظریه

ي چندگانـه و راهبردهـاي مداخلـه مختلـف سـطوح: اسـت زیر هايویژگی داراي که کندمی حمایت جامع

 سـوء و مصـرف متعـدد اثـرات و پیامـدهاي تنوع و توسـعه، عوامل به منابع حساسیت هايشبکه جمعیتی،

دسته،  پنج به پیشگیرانه را رویکردهاي) 2005( گریفین بوتوین و. مدتطوالنی تالش به نیاز و مواد مصرف

 رویکردهاي جایگزین، رویکردهاي عاطفی، آموزش رویکردهاي اطالعات، انتشار یعنی کنند؛ي میبندطبقه

 . صالحیت ارتقاي رویکردهاي و اجتماعی آوريتاب هايمهارت

 و سطوح همه به نیاز و پیشگیري عمل که ايعمده اصول اهمیت شناخت که دهدمی نشان مطالب بررسی

 اکثـر ). اهـداف2009، 7(ریـز، فیلـین، میلـر و سـایتز اسـت مشخص وضوح به دارد، عهده بر را مداخالت

 زنـدگی سـبک یک ترویج حین در مواد مصرف سوء اثرات دوره و علل، مورد در اطالعات ها، انتشاربرنامه

  سالم است.

1. Awareness model 
2. Attitude Change model 
3. Social influences model 
4.Ecological model 
5. Hansen, Dusenbery, Bishop & Darsen 
6. Stevens & Smith 
7 Ries, Fielin 
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 پژوهشپیشینه :  سومبخش 

 

 انجام شده در ایران هايپژوهش

هاي غیررسمی بهزیستی در جهت وصـول بـه بررسی نقش آموزش") با عنوان 1393( پژوهشی را حسنوند

پیمایشی بوده و جامعه مـورد  -ین مطالعه از نوع توصیفیانجام داد. ا "اهداف سند جامع پیشگیري از اعتیاد

ی در راسـتاي پیشـگیري از اعتیـاد، ب) آموزشـی مـورد اسـتفاده سـازمان بهزیسـت هايمطالعه الف) بسته

هاي پیشگیري از اعتیاد سازمان بهزیستی استان آذربایجان شـرقی و ج) افـراد گر برنامهکارشناسان آموزش

ایـن  باشـد. نتـایجمی 92و  91هاي هاي پیشگیري از اعتیاد شهرستان آذرشهر در سـالدیده برنامهآموزش

موزشی پیشگیري از اعتیاد به ترتیـب بیشـترین توجـه بـر مولفـه نشان داد که در محتواي بسته آ پژوهش

هـاي زنـدگی فردي، و در محتواي کتاب مهارتترین توجه به ارتباط موثر و بینخوداگاهی و همدلی، و کم

ترین توجه به مولفه تفکر خالق و انتقادي، و در مسأله و کمگیري و حل) بیشترین توجه به مولفه تصمیم1(

ترین توجه بـه مولفـه مسأله و کمگیري و حل) بیشترین توجه به مولفه تصمیم2هاي زندگی (کتاب مهارت

هـاي پیشـگیري از اعتیـاد، آموزش درباره مواد شده بود؛ در بررسی دیدگاه کارشناسان درخصـوص آموزش

معنادار بودنـد  05/0هاي پیشگیري از اعتیاد در سطح هاي آموزشها نشان داد که میانگین کلیه مولفهیافته

دهـد اهمیـت آن بـه ها بیشتر بود که نشان میي آموزش درباره مواد نسبت به سایر مولفهو میانگین مولفه

  ها بیشتر است.سایر مولفه

چهار روش آموزش پیشـگیري از تأثیر  بررسی") با عنوان 1393در پژوهشی که توسط بحرینی و همکاران(

انجام  "به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت

هاي شرکت حضوري در کالس( چهار روش آموزش پیشگیري از سوء مصرف موادگرفت، در این پژوهش 
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مورد بررسی قرار گرفت.  )هاي زندگی، ارائه پوستر و کاتالوگ، ارسال پیامک و نمایش فیلمآموزشی مهارت

هاي شرکت حضـوري هاي پیشگیرانه در تغییر نگرش، روشاز بین روشنشان داد که  هانتایج پژوهش آن

نسـبت بـه آمـوزش از  هاي زندگی و آموزش از طریق فیلم اثر معنـی داريهاي آموزشی مهارتدر کالس

همچنین مشخص شد که هر چه پایه  .طریق پوستر و کاتالوگ و ارسال پیامک از طریق تلفن همراه داشتند

 .ثیر آموزش هاي مربوط به پیشگیري از اعتیاد بیشتر خواهد بودأدانش آموزان کمتر باشد، ت تحصیلی

رهاي هاي زندگی و رفتاآموزش مهارت") با عنوان 1392مشکی و اصلی نژاد( در پژوهش دیگري که توسط

هـا آن انجام گرفت، نتایج پـژوهش "کننده از سوءمصرف مواد در دانشجویان: یک مطالعه طولیپیشگیري

کننده از سوء مصرف مواد مخدر در  هاي زندگی، در تقویت رفتارهاي پیشگیريآموزش مهارتنشان داد که 

له، أمسگیري، حلهاي ارتباطی، تصمیمموجب بهبود مهارتها این آموزش .دانشجویان مؤثر و ماندگار است

هاي مـذکور بـه و توانمندي در مهارت تفکر نقاد، مقابله با هیجانات و افزایش پذیرش اجتماعی افراد گردد

 .تواند احتمال گرایش به سوءمصرف مواد را کاهش دهدنوبه خود می

) پژوهشی را با عنوان بررسی سـنجش اثربخشـی چهـار روش پیشـگیري از سـوء 1390(جاللیآقابابایی و 

هـاي فرهنگـی، آموزان مجتمعاي و پرخطر دانشنفس، رفتارهاي مقابلهمصرف موادمخدر بر نگرش، عزت

تربیتی و خوابگاهی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان چهار محال و بختیاري انجام دادند. نتـایج پـژوهش 

اي و هـاي مقابلـهنفس، مهارتهاي پیشگیري بر روي نگرش نسبت به مواد، عزتآنها نشان داد که روش

تماعی بـه لحـاظ روش و محتـوا بـیش از رفتاري، اج -اند، لیکن روش شناختیرفتارهاي پرخطر مؤثر بوده

هاي دیگر توانسته است بر روي عوامل خطرآفرینی مانند نگرش مثبت به مصـرف موادمخـدر، عـدم روش

بازداري، خودکنترلی ضعیف، انفعال در روابط، عدم مقاومـت در برابـر فشـار همسـاالن، رفتارهـاي منفـی، 

     هـاي روانـی موادمخـدر، اضـطراب و نگرانـیطلبی مثبت نسـبت بـه تجربـه و مصـرف نوجویی و هیجان

کننده از قبیـل، نگـرش منفـی نسـبت بـه سـوء طور بر روي افزایش عوامل محافظتآموزان و همیندانش
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اي هاي مقابلـهرهاي مثبت، سبکها، مدیریت خود، رفتامخدر، بازداري مناسب، کنترل هیجان مصرف مواد

ج آنها نشان داد که روش آموزش پیامک و پوستر نیز بر روي نگـرش مدار تأثیر بگذارد. همچنین نتایلهمسأ

 اي و رفتارهاي پرخطر مؤثر بودند.نسبت به سوء مصرف موادمخدر، رفتارهاي مقابله

طراحی و اجراي برنامه آموزشی پیشگیري از سوء ") با عنوان 1388در پژوهشی که توسط که توسط براتی(

      گیـري از تئـوري رفتـارهـاي شـهر همـدان بـا بهـرهجویان دانشـگاهمصرف مواد روانگردان در بین دانشـ

داد کـه انجام گرفت، نتـایج بدسـت آمـده از پـژوهش نشـان  "ریزي شده و مدل تصورات/ تمایالتبرنامه

داري براي میانگین نمره آگاهی، نگرش، هنجارهاي انتزاعـی ترغیـب کننـده مصـرف مـواد، اختالف معنی

کنندگان و اشـتیاق رفتـاري بـین ده امتناع از مصرف مواد، تصورات مثبت از مصرفکنترل رفتاري درك ش

گیـري از مداخلـه داري بـین بهـرههاي مداخله و شاهد وجود دارد. همچنین ارتباط معنـیدانشجویان گروه

ها و سوء مصرف اکستازي بین گروه مداخلـه و گـروه آموزشی در کاهش قصد مصرف اکستازي و آمفتامین

ریـزي شـده و مـدل نتایج این مطالعه نیز نشان داد کاربرد تلفیق مدل رفتـار برنامـه مشاهده گردید. شاهد

هاي این دو مدل در دانشجویان گروه آزمون شده تصورات/ تمایالت موجب تغییرات مثبت در آگاهی و سازه

 گردیده است.

ارتقاء مهارتهـاي "ثیر برنامه آموزشی أت ") با عنوان 1388در پژوهشی که توسط دائمی، سهرابی و مقیمی(

 "هاي عالمه طباطبایی و تهران نسبت به سوء مصرف مـواددر تغییر نگرش دانشجویان دانشگاه "قاطعیت

هـاي قاطعیـت در تقویـت نگـرش منفـی وزش مهـارتها نشان داد که آمـانجام گرفت، نتایج پژوهش آن

هـاي نگـرش منفـی نسـبت بـه سوءمصـرف در مولفـه بوده است و دانشجویان نسبت به سوءمصرف موثر

شناختی، عاطفی، رفتاري و کلی نگرش در دانشجویان راتقویت کرده است.آزمون پیگیري درگروه آزمـایش 

مولفه رفتاري، مولفه عاطفی و نمره کل پرسشـنامه،  درمولفه کلی نگرش، نشان دادکه بجز مولفه شناختی،

 تر شده است. نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد بطور معنی دار منفی
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اثر بخشى برنامه آموزشـی رفتارهـاي  ") با عنوان 1387در پژوهش دیگري که توسط سهرابی و همکاران(

هـا نشـان داد کـه انجام دادند، نتایج پـژوهش آن "ء مصرف موادسالم در نگرش دانشجویان نسبت به سو

موجب تقویت نگرش منفی نسبت به ســوء مصرف مــواد » ســاخت رفتارهاي سالم«موزشــیآى برنامه

ى شــناختی، عـاطفی و آمـادگی بـراي عمـل معنـادار بـوده شــود. تغییر نگرش منفی در ســه حیطهمی

ى بیشترین تأثیر را در حیطه» ساخت رفتارهاي سالم«نشــان داد که آموزش  اســت. مقادیر ضرایب تعیین

 .نگرش شناختی داشته است
 
 

 انجام شده در خارج از کشور هاي پژوهش

گذاري )، صورت پذیرفت سرمایه2014(1در پژوهشی که در کرواسی توسط کرانزلیک، اسلهان، و چرکوویچ 

هـا ارتبـاط بدون در نظر گرفتن برخی مبناها غیر موثر خواندند. آن هاي آموزشی رادر توسعه و تدوین دوره

کید داشتند که ي دانستند و همچنین بر این اصل تأها و پژوهش ضرورها را با نظریهها و فعالیتدادن دوره

ود در پژوهش خآنها در  ریزي و ارزشیابی اثربخش تدوین شوند.ها باید برمبناي نیازسنجی جامع، برنامهدوره

. انـدنمـودهاز سوء استفاده از مواد اشاره هاي مرتبط با هدف پیشگیري هاي هر برنامه و استراتژيبه ویژگی

بایست اصول و عناصـر مـوثر بـر پیشـگیري از رفتارهـاي ها میها و برنامهبزعم این پژوهشگران در دوره

اطالعـاتی را برمبنـاي رویکردهـاي هاي دانشی و بایست مولفهها میپرخطر ملحوظ گردد. همچنین برنامه

ها و سبک زندگی سالم را شـامل شـوند و تمـامی سـطوح پیشـگیري از روانی مانند توسعه مهارت-تربیتی

  بگیرند.محیطی تا جهانی را در بر 

به اهمیت در نظر گـرفتن عوامـل خطـر و پیشـگیري اشـاره شـده اسـت.  2EMCDDAدر گزارش مرکز 

-هاي فرهنگی یا زمینهر این گزارش در نظر گرفته شده است از جمله تفاوتاي دهمچنین نکات قابل توجه

1  . Kranzelic, Slehan & Jerkovic 
2. European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction 
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یکدیگر از عامل خطر بودن، قابلیت تبدیل شدن به عامل پیشـگیري با اي، و اینکه برخی عوامل در تعامل 

    به هشت حوزه در ارتباط بـا عوامـل خطـر و پیشـگیري اشـاره 2010را دارند. بطورکلی این مرکز در سال 

، 5تربیتـی-، آموزشـی4، شخصـیت3، بیـوگرافی فـردي2، خانواده1ها شامل محیط یا زمینهکند. این حوزهمی

می باشند. در حوزه محیط یا زمینه، عوامل خطر، دسترسی باال  8االنس، و هم7گاه، مدرسه/ دانش6همسایگی

را  12ن بزهکـار، و همسـاال11، همساالن مصرف کننده مـواد10اقتصادي پایین -، وضعیت اجتماعی9به مواد

، 14، هماالن اجتماعی سـالم13شود که در برابر عوامل پیشگیري (دوستان اجتماعی برزگسال سالمشامل می

توان مثالی از حـوزه دانشـگاه را گیرند. براي تبیین بیشتر می) قرار می15اقتصادي باال -و وضعیت اجتماعی

تواند در کاستی در تعهدات دانشجویی را می بیان نمود. در این حوزه رفتار ضد اجتماعی، شکست تحصیلی و

دانشـگاهی  -هاي کارهاي ویژه براي دانشجویان پرخطر، و برنامهوالدین، آموزش –برابر همکاري مدرس 

 مورد نمونه قرار داد. 

ي پیشگیري اثربخش را مربوط به ) در مطالعات خود خصوصیات برنامه2008( 16بوهلر، شرودر، و سیلبریزن

   ها، فراوانـی برنامـه و انـدازه هـر پـروژه دانسـتند. همچنـین، بـه ها از جمله طول برنامهي برنامهپیاده ساز

ها و محتـوا. در ارتبـاط بـا پیـاده ها اشاره کردند به عنوان نمونه رویکرد نظري در روشسازي برنامهمفهوم

1. Environmental/Contextual 
2. Family 
3. Individual Biography 
4. Personality 
5. Educational  
6. Neighborhood 
7. School 
9. Peers 
9. High Drug Availability 
10. Low socio-Economic Status 
11. Drug-Using Peers 
12. Delinquent Peers 
13. Antisocial Behavior 
14. Academic Failure 
15. Lack of Commitment to school 
16. Buhler, Schroder & Silberisen 
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راي پیشگیري از سوء اسـتفاده برنامه جهانی ب 207) در بررسی 2000( 1سازي موثر افراد دیگري چون تابلر

 ها اشاره کردند.  از مواد به اندازه و نوع برنامه و اثربخشی آن

هاي زنـدگی هاي آموزشی با محتواي مهارت) با عنوان تأثیر برنامه2003توین و همکارن (در پژوهش بو -

       کـه نگـرش آموزان نسبت به سوء مصـرف مـواد مخـدر، نتـایج پـژوهش آنهـا نشـان داد بر نگرش دانش

ییرات با تغییرات ایجاد شـده ی تغییر کرده است و همچنین این تغهاي آموزشتأثیر برنامهآموزان تحتدانش

 واقعی مواد رابطه مثبت داشته است. 

، در ارتباط با مصرف مواد در یک پیوستار به توصـیف پـنج سـطح هاي خودبر اساس یافته) 2002دووکیو (

اسـت. در  2گیرد معرف خودداري یـا پرهیـز کامـلفر که در ابتداي پیوستار قرار میپردازد. در سطح صمی

نگـردان. در ایـن ، شامل تجربه مصرف هر نوع داروي روا3سطح یک تحت عنوان مصرف اجتماعی/کمیاب

گونه مشکل بین فردي، مالی، اجتماعی، قانونی یا درمانی که ناشی از مصرف تفریحی سطح فرد هنوز هیچ

،  که معطـوف بـه اسـتفاده 4تجربه نکرده است. در سطح دوم، مشکالت زودهنگام ناشی از مصرف است را

مستمر  مواد می باشد. در سطح دوم فرد همچنین شروع به تجربه مالی، بین شخصـی و دیگـر مشـکالت 

کنـد. در سـطح سـوم، اعتیـاد زود هنگام/مشـکالت شـدید ناشـی از ربوط به سوء استفاده از مصرف  میم

است که فرد سـندرم  6اعتیاد جدي به مخدرهاست. در سطح چهار، است که نشانه اعتیاد به مواد ا 5صرفم

مشکالت ناشـی از نـاتوانی اجتمـاعی، قانونی،شـغلی،  اعتیاد کالسیک را نشان می دهد و شامل ترکیبی از

د خود را تشـخیص کند که فرد ممکن است اعتیااشاره می مالی، و فردي است. حتی در این سطح دووکیو 

 دهد  و یا حتی آن را انکار کند.

1. Tobler etal 
2.Total Abstinence 
3. Rare/Social use 
4. Heavy Social use/ Early Problem use of Drugs 
5. Heavy Problem use/ Early Addiction 
6. Severe Addiction to Drugs 
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هاي مختلفـی سوءمصرف مواد را در سطح هاي یپیشگیري از) برنامه1997و همکاران (1برخی مانند هانسن

   مـداريادهمـداري، و دها را متکی بـر ایـدولوژي، نظریـهبینند. و برخی تغییرات حاصل از مداخله برنامهمی

بر روي عوامل خطر و پیشـگیرانه و یـا  پژوهشـی سیسـتماتیک  2شناسیسببهاي دانند که از پژوهشمی

 ). 2002، 3شوند (اشپرینگل، هرمان، سامبرانوبرخاسته و حاصل می

ها از سـطوح کارآمـدي برخـوردار باشـند ها و یا دوره) این امکان وجود دارد که برنامه2012( 4بزعم فاگیانو

ها در تعامل با یکدیگر سبب کـارایی ها کارآمد باشند بلکه این مولفهفهتک مولبدین صورت که نه تنها تک

  هاي دیگر اثربخش می باشند. ها در حضور مولفهدر سطحی باالتر باشند. چرا که برخی از این مولفه
 

 

1. Hansen etal 
2. Etiologic 
3. Springle, Herman, Sambrano 
4. Faggiano 
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 فصل سوم
  پژوهش شناسیروش        

 
 

 

 



 

 

 مقدمه

ل تشخیص اسـت وشـامل سادگی قابدهد که به یک روش یا استراتژي را نشان می پژوهشیغالب مطالعات  

هاي جزئیات این رویه باشد.گیري مینتیجه آوري اطالعات وجمعبیان مسأله،  هاي مشترك خاصی مانندرویه

ها براي پاسخگویی به یک نوع مسأله هریک از این روش شوند.حدود زیاد با روش تحقیق تعیین میخاص تا 

کننـدگان اسـتفاده بـراي محقـق و پـژوهشربوط به هاي مهاي گوناگون و رویهداشتن روش مناسب هستند،

از اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت. روش  پژوهششناسی بنابراین روش ).1391(خاکی، اهمیت دارند پژوهش

 اي که امکان دستیابی به اهداف را فراهم سازد.گونهبه هداف محقق تناسب داشته باشد،بایست با امی پژوهش

توضـیح چگـونگی انتخـاب  آن را  کار گرفته شده  وههاي بحقق روش یا روشدر این فصل، م بر این اساس

 ،پـژوهشروش آورد. لـذا انندگان گزارش پژوهش را فراهم میبهتر خو استفاده دهد. این توضیحات زمینهمی

تـرین ، ابزار جمع آوري اطالعـات و روش تجزیـه و تحلیـل اطالعـات مهـمگیريآماري، روش نمونه جامعه

 .ندگرفت فصل مورد بررسی قرار هستند که در این  مواردي

 پژوهشروش 
. در بخش کیفی پژوهش با بررسی اسـنادي کـه ایـن مرحلـه شـامل بودهاي آمیخته این مطالعه از نوع طرح

هاي داخلی و خارجی انجام هاي منتشر شده در ستاد مبارزه با مواد مخدر، پژوهشبررسی اسناد آموزشی،کتاب

هـاي و مصـاحبه مصرف مـوادطبیقی شامل اقدامات آموزشی انجام شده در حوزه پیشگیري از شده)، بررسی ت

بـود، و دانشـجویان  مصـرف مـوادساختارمند با متخصصان موضوعی که شامل متخصصین پیشگیري از نیمه

در بـین دانشـجویان اسـتفاده شـد.  مصـرف مـوادهـاي آموزشـی پیشـگیري از و روشبراي شناسایی نیازها 

کـه داراي تألیفـات، تجربیـاتی و بودندنیـز در برگیرنـده افـرادي  مصرف مـوادحوزه پیشگیري از  صینمتخص

بوده که این افراد با کمک کارشناسان ستاد مبـارزه بـا مـواد  مصرف موادهایی در زمینه پیشگیري از پژوهش

و  اي دانشجویی بـودهه.گروه دانشجویان مورد مصاحبه نیز شامل افرادي که عضو تشکلندمخدر انتخاب شد

هستند، بود. در مرحله کمی پـژوهش، نیازهـاي و  مصرف مواددر صورت امکان دانشجویانی که درگیر مسأله 

تري از دیدگاه دانشجویان هاي آموزشی احصاء شده در قالب یک ابزار تنظیم شد و سپس در نمونه بزرگروش

بنـدي در سطوح مختلـف اولویـتمورد بررسی و نر هاي تهران، صنعتی شریف، خوارزمی و دانشگاه هدانشگاه
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هاي آموزشی پیشـگیري از و روش ش چگونگی بکارگیري نیازهاي هاي پژوهشد. درگام نهایی براساس یافته

 نیز ارائه شد.  مصرف مواد

هـاي در این پژوهش با ملحوظ داشتن ترکیبی از دو روش جامع نیازسنجی اشریج و مدل بوریچ کـه از مـدل

هاي آموزش موثر براي پیشـگیري از و روشطور جامع نیازها آموزشی است، بهراي شناسایی نیازهاي مطرح ب

د. همچنین در این طرح از یک رویکرد تلفیقی براي نیازسنجی آموزشی استفاده شـد یگردمصرف مواد تعیین 

 محور بود. محور و توافقکه شامل رویکرد مسأله

 
 انجام پژوهش . طرح1-3شکل                                    

 

 مطالعه اسناد داخلی

 میدانی پژوهشهاي ادهگردآوري د

 مطالعه تطبیقی

 هاي آموزشیشناسایی نیازها و روش

 هاي آموزشینیازها و روشتهیه پرسشنامه 

 مصاحبه کیفی

 بندي نیازهاي آموزشیولویتا

 آموزشی ايهروشبندي ولویتا
 

 مرحله کیفی

 مرحله کمی

 گیرينتیجهبندي و معج
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 پژوهش جامعه آماري

باشـند. که حداقل داراي یک صفت مشـترك مـی هاییاي از افراد یا واحدت از مجموعهجامعه آماري عبارتس 

پژوهشـگر مایـل اسـت دربـاره در هر پژوهش جامعه مـورد بررسـی یـک جامعـه آمـاري اسـت کـه معموالً 

 ).1385، همکارانسرمد و ه بپردازند (هاي آن به مطالعها) متغیر واحدصفتت(صف

مایـل  کنـد وپژوهش معین درآن مصداق پیـدا مـی در حقیقت جامعه شامل عناصري است که موضوع یک  

 ،گیـري دقیـقالزمه نمونـه هاي پژوهش را به همه آنها تعمیم دهیم.یافته درباره آنها استنباط کنیم وهستیم 

  ).1396،دالور( عریف روشن جامعه مورد نظر استت

و دانشـجویان  پیشگیري از مصـرف مـوادجامعه آماري این پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصین حوزه 

 بود.  مورد مطالعههاي دانشگاه

هـاي دولتـی تحـت پوشـش وزارت علـوم، دانشـجویان دانشـگاهشامل  جامعه آماري پژوهش کمّیدر بخش

هاي فوق نمونه . نظر به محدودیت منابع و امکانات پژوهش، از میان دانشگاهبودوري در تهران تحقیقات و فنا

هاي پیشین و اطالعات بدست آمده از سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر پژوهش انتخاب شد. با توجه به پژوهش

هـا مـواد در آنهاي تهران، صنعتی شریف، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه هنر که شیوع سـوء مصـرف دانشگاه

هـا بـه انجـام هاي پـژوهش در آنهاي مورد مطالعه  انتخاب شدند و گردآوري دادهبیشتر بود به عنوان نمونه

 رسید.

 روش نمونه گیري نمونه و

اند، به عبـارت دیگـر ست که از جامعه آماري انتخاب شدهنمونه مجموعه کوچکی مشتمل بر برخی از اعضاء ا

تواند نتیجه را به کل جامعه آماري اري است که با مطالعه آن محقق میجامعه آم زنمونه یک مجموعه فرعی ا

  ).1396(دالور، تعمیم دهد

 انتخاب نمونه در بخش کیفی پژوهش

از آنجایی که در بخش کیفی پژوهش اساس گروه نمونه، مفاهیم و مسائل نظري است که طی دوره پژوهش 

از متخصصـین حـوزه  نفـر 9. نبـودیز در ابتداي پژوهش قابل محاسبه آید؛ بنابراین حجم نمونه نبه وجود می

العـه در عنوان نمونـه مـورد مطبه هاي مورد مطالعه،نفر از دانشجویان دانشگاه 40پیشگیري از مصرف مواد و 
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ستاد مبارزه با در بخش متخصصین، تعداد دو نفر از کارشناسان و مدیران ند. بخش کیفی پژوهش انتخاب شد

دانشـجویی، یـک نفـر از مسـئولین سـازمان امـور  بخـشحوزه پیشگیري از مصرف مـواد در مخدر در مواد 

دانشجویان در بخش مشاوره و پیشگیري از مصرف مواد، یک نفر از مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایـران، مرکـز 

انشـگاههاي نفر از اعضاي هیـأت علمـی د 4و یک نفر از دانشگاه علوم بهزیستی تحقیقات سوء مصرف مواد 

عنوان نمونـه مـورد مطالعـه در بهشهر تهران که در حوزه پیشگیري از مصرف مواد تجربه و تخصص داشتند، 

(دانشـگاه هـاي مـورد مطالعهنفـر از دانشـگاه 40در بخش دانشجویان تعداد گروه متخصصین انتخاب شدند. 

هاي ده نفـره کـه شـامل دانشـجویان در قالب گروه تهران، صنعتی شریف، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه هنر)

 خوابگاهی بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ها و دانشجویان غیرخوابگاه

 پژوهش کمیانتخاب نمونه در بخش 

دختـر و پسر(سـاکن  جامعه مورد مطالعه شامل دانشـجویانپژوهش، حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کمی 

 1-3جـدولبه شرح  ، خوارزمی و هنرهاي تهران، صنعتی شریفانشگاهدخوابگاه و غیرخوابگاهی) بودند که از 

 انتخاب شدند. 

 1کمّیهاي پژوهش در بخش.  برآورد تعداد نمونه1-3جدول 

 دانشگاه

معه
جا

ل 
ک

از  
صد 

در
 کل

خذ 
ه ا

مون
ن

ده
ش

 

 376 18/26 15737 دانشگاه تهران

 361 14/25 5678 صنعتی شریف

 364 35/25 6483 خوارزمی دانشگاه
 335 33/23 2416 دانشگاه هنر

 1436 100 30314 جمع

 اجراي پرسشنامهنحوه 

ي هادانشگاههاي مدنظر و دریافت مجوز مربوط به اجراي پرسشنامه با مراجعه به پس از هماهنگی با دانشگاه

دهنـدگان پاسـخآوري گردیـد. س از تکمیل جمـعها توزیع و پپرسشنامه ،توضیحات الزم ارائهو  مطالعهمورد 

باشد کـه از دفتـر می 1394-1395اي مورد مطالعه  مربوط به سال تحصیلی سال هآمار مذکور در ارتباط با تعداد دانشجویان دانشگاه  - 1
 آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی اخذ شده است.
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بودنـد کـه  صـنعتی شـریف، خـوارزمی و هنـر) (تهران،هاي دولتی شهر تهراندانشجویان کارشناسی دانشگاه

نفر به عنوان نمونه محاسـبه شـدند. بـا توجـه بـه اینکـه  1436تعداد  ،نفره 30314براساس تعداد کل جامعه 

پرسشنامه توزیع گردید.  1570شویم تعداد  ها با مشکالتی مواجهشد تا در جمع آوري پرسشنامهبینی میپیش

گرفت، چند بار مراجعه جهت تکمیل صورت میهاي تکمیل شده که گاها بیش از پس از جمع آوري پرسشنامه

هـاي به دلیل تکمیـل نبـودن بخـشپرسشنامه  30 ،تعداد این پرسشنامه برگشت داده شد که از  1485 تعداد

هـاي پس از بررسـی نهـایی پرسشـنامهدر نهایت د تحلیل حذف گردید. و از فراین ناقص بوداصلی پرسشنامه 

  ها وارد نرم افزار شد.پرسشنامه جهت تحلیل داده 1455گردآوري شده تعداد 

 گیريروش نمونه

شوند که معرف جامعه بزرگتري اي برگزیده میگونهگیري فرایندي است که طی آن تعدادي از واحدها بهنمونه

آمـاري هـايباشند. بنابراین هرچه نمونه با حجم بزرگتري انتخاب شود، شـاخصاند، میب شدهکه از آن انتخا

 ). 1391(خاکی، محاسبه شده برآورد دقیقتري از پارامترهاي جامعه بدست خواهند داد

 در بخش کیفی پژوهش گیريروش نمونه

از  بدین معنـا کـهاستفاده شد.  گیري هدفمندروش نمونهدر بخش مطالعات اسنادي از در مرحله بخش کیفی 

دستورالعمل آموزشی، شامل کتاب،  میان منابع متعدد موجود در زمینه اعتیاد و پیشگیري از مصرف مواد، اسناد

سال اخیـر  10هاي معتبر و مورد تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر که در هاي پژوهشی، مقاالت و فصلنامهطرح

لذا در مطالعه اسـناد . انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفتمنتشر شده بود طور خاص در جامعه دانشجویی به

شـده در مرحلـه اول  گردآوريسند از بین اسناد  20سند و در مطالعه اسناد خارجی نیز تعداد  20داخلی تعداد 

هاي انتخاب و مبناي مطالعه در بخش اسنادي پژوهش قرار گرفت. در بررسی اسناد خارجی تالش شد از قاره

هـا انتخـاب شـود. مختلف اسناد منتشر شده در زمینه پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشـجویان دانشـگاه

گیري نظري استفاده شد. از نمونههمچنین در این پژوهش عالوه بر اسناد داخلی و خارجی در بخش مصاحبه 

توان به طور کامل آن را از قبل یابد و نمیبرداري نظري در طی مراحل پژوهش توسعه میدر این روش نمونه

آیـد؛ طراحی کرد، زیرا اساس گروه نمونه، مفاهیم و مسائل نظري است که طی دوره پژوهش بـه وجـود مـی

یابد گیري وقتی خاتمه میبنابراین حجم نمونه نیز در ابتداي پژوهش قابل محاسبه نیست. در این روش نمونه
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هاي جدیدي در ارتباط بـا مقولـه رسد دادهتا موقعی که به نظر نمیکه هر مقوله به اشباع نظري برسد، یعنی 

انـد. بـر ایـن و تأیید شـدهپدید آید؛ گسترش مقوله به حد کافی منظور شده است و روابط بین مقوالت برقرار 

پیشـگیري از گروه افرادکه شامل متخصصین حوزه  دوگیري در بخش کیفی پژوهش از منظور نمونهاساس به

 گیري انجام شد. ، نمونهبودندو دانشجویان  ادمصرف مو

 پژوهش کمیدر بخش  گیريروش نمونه

اي بود. بـراي تعیـین حجـم نمونـه از جـدول گیري در بخش کمی پژوهش، روش تصادفی طبقهروش نمونه

هاي انتخـاب به تفکیک جامعه مورد مطالعه در دانشگاه 1-3کرجسی مورگان استفاده شده است که در جدول

هـا بـراي محاسـبه جدول کرجسی و  مورگان یکی از پرکاربردترین و بهتـرین روششد. ها اشاره ه به آنشد

 Daryle و Robert v. Krejcie جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی اسـت کـه حجم نمونه آماري است.

w. Morgan که واریانس جامعه یـا دهد. در مواردي . این جدول حداکثر نمونه را در اختیار قرار میاندکشیده

درصد خطا را در اختیار نداشته باشیم و حجم جامعه مشخص باشد، از این جدول بـراي بـرآورد حجـم نمونـه 

شود. با توجه به احتمال ریزش نمونه در مطالعه میدانی پژوهش ده درصد به حجم نمونه ارائه شده استفاده می

 اضافه شد. 

 روش گردآوري اطالعات

 هت جمع آوري اطالعات مورد نیاز از دو شیوه زیر استفاده شده است: ج در این پژوهش

 در مبانی نظـري پـژوهش ها وظور تئوريبراي بدست آوردن اطالعات مورد نیاز به من اي:الف)روش کتابخانه

 ها ودانشگاهالمللی، هاي اطالعاتی بینمنابع الکترونیکی، بانک ،هاي مربوطهسازمانها، فصل دوم به کتابخانه

 .مراکز علمی مراجعه شد

فرایند تحلیل اطالعات از ایـن روش کـه هـدف آن  ب)روش میدانی: جهت دستیابی به اطالعات مورد نظر و

ین منظور ه است. بدشداستفاده  ،ر واقعی در شرایط مورد بررسی استچگونگی تعامل بین ساختا کشف روابط و

 .شدپرسشنامه استفاده چک لیست، مصاحبه و ابزار نیاز  از رد جهت بدست آوردن اطالعات مو
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 ابزار جمع آوري اطالعات 

 آوري اطالعات در بخش کیفی پژوهشجمعابزار 

در این پژوهش با توجه به اهداف پژوهش در بخش کیفی پـژوهش از ابـزار چـک لیسـت در بخـش مطالعـه 

که شامل در پژوهش مورد استفاده  رویکرد نیازسنجی با توجهآن چارچوب کلی استفاده شد.  تطبیقیو  اسنادي

(فـردي، اجتمـاعی،  هاي کلـی مسـائل و مشـکالتمقوله محور و توافق محور بود در برگیرندهرویکرد مسأل

نـوع مـاده مخـدر مصـرفی، خانودگی، دانشگاهی) مرتبط با سوء مصرف مواد، دانش و نگرش مرتبط با مواد، 

همچنین براي مصـاحبه بـا متخصصـان حـوزه  .بود موادمصرف هاي آموزشی پیشگیري از و روشها مهارت

صـورت کـه از اختارمند اسـتفاده شـد، بـدینسـو دانشجویان از ابزار مصـاحبه نیمـهپیشگیري از مصرف مواد 

(فـردي،  هاي کلی مسـائل و مشـکالتمقولهشان از شان و تحلیلهایی درباره تجاربکنندگان سوالمشارکت

ی) مرتبط با سوء مصرف مواد، دانش و نگرش مرتبط با مـواد، نـوع مـاده مخـدر اجتماعی، خانودگی، دانشگاه

هـاي تکمیلـی بـراي پرسیده شـد. پرسـشهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد و روشها مصرفی، مهارت

 هاتمـامی مصـاحبه هاي مرتبط با موضوع مورد پژوهش طراحی گردید.جهت دادن به مباحث و نیل به مقوله

انجام شد.  و همکاران دانشگاهی که سابقه فعالیت در حوزه پیشگیري از مصرف مواد داشتند، گرتوسط پژوهش

رسـمی، غیـر از عنـوان پـژوهش، جهـت ایجـاد قبل از شروع مصاحبه، ضمن شروع گفتگو با موضوعاتی غیر

و ترتیـب د. تـوالی شـبه صورت کلی ارائـه مـیمصاحبه  هايمحتواي سؤالاي دوستانه، هدف مطالعه، رابطه

حال، اگر به سؤالی قبالً پاسخ الزم داده شده بـود، کنندگان یکسان بود. با اینها تقریباً براي همه شرکتسؤال

؛ وقتی گفتگو دقیقاً مرتبط با سؤال دیگري بود شدو سؤال بعدي مطرح می شدمیاز پرسیدن آن چشم پوشی 

هاي ها کـافی نبـود، سـؤالشد یا هر کجا پاسخمیبا بازگشت به توالی اصلی مصاحبه، سؤال دیگري پرسیده 

ها، همزمان با انجام مصاحبه شد.تعقیبی که در راهنمایی مصاحبه نبود جهت روشن کردن موضوع پرسیده می

ها انجـام شـد. بعـد از هاي اصلی و مفاهیم فرعـی در مصـاحبههاي ضبط شده بررسی و تعیین مقولهمصاحبه

هاي اصـلی و اکثـر هاي کانونی بـا دانشـجویان تمـامی مقولـهمصاحبه گروه مصاحبه با متخصصین و نهمین

 یا به عبارت دیگر به اشباع رسیدند. ها تکراري شدندهاي فرعی مشخص شدند و مقولهمقوله
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 پژوهش کمیآوري اطالعات در بخش جمعابزار 

از بخـش کیفـی پـژوهش در  ها و اطالعاتی کهدادهنتایج تحلیل پرسشنامه برمبناي در بخش کمی پژوهش، 

با استفاده از دستورالعمل طراحـی هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بدست آمده بود، مورد نیازها و روش

به منظور تناسب هرچه بیشتر ) طراحی شد. 1386؛ هومن، 1390یابی (سیف، هاي زمینهپرسشنامه در پژوهش

ها به صورت مسـتقیم از کنندگان اکثر گویهها توسط شرکتهاي مرحله کیفی و درك بهتر آنها با یافتهگویه

کلـی هاي پیـاده شـده اسـتخراج شـدند. چـارچوب حبهمصـااسناد مورد مطالعه داخلی، اسناد خـارجی و متن 

هـاي آموزشـی روشپـژوهش، نیازهـا و شـناختی نمونـه هـاي جمعیـتپرسشنامه بخش کمی شامل ویژگی

بازبینی شد. پرسشنامه به طـور کلـی بعد از بررسی کمیته علمی پرسشنامه ابزار پیشگیري از مصرف مواد بود. 

گویه مربوط به بخش دو پرسشنامه شامل نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف  125 گویه بود که 181شامل 

فـردي، اجتمـاعی،  دانش کلی( نیازهاي آموزشی در سطح گویه مربوط به 80 ها،مواد بود که از بین این گویه

گویه در سـطح نگـرش مـرتبط بـا  14گویه مربوط به دانش مرتبط با انواع مواد،  14وادگی و دانشگاهی)، خان

-روشمربوط بـه باشد. بخش آخر پرسشنامه که گویه در سطح مهارت پیشگیري از مصرف مواد می 17مواد، 

 16ضـوري(گویه)، سطح روش آموزش ح 19گویه در سطح روش آموزش مجازي( 56بود شامل هاي آموزشی

گویه) می باشد. همچنین سه سوال تکمیلی در مورد مصرف سیگار، قلیان و  21گویه) و سطح آموزش ترکیبی(

کـه شـامل  مطالعـهمورد  هاينمونهبین در پرسشنامه طراحی شده ت الکلی نیز طراحی شد. در نهایت مشروبا

 وزیـعت ،بـود شریف، خوارزمی و هنر هاي تهران، صنعتیدر دانشگاه مقطع کارشناسیدختر و پسر دانشجویان 

 شد. 

و با توجه به این که این سؤاالت شامل  پژوهشبه منظور سنجش سؤاالت اصلی  سازي پرسشنامه:شاخص 

 5 تا 1هاي ر این مقیاس به طور قراردادي وزن. دشداي لیکرت استفاده درجه پنجاز مقیاس  بودتعدادي گویه 

 در سطح هاکنندگان پیرامون هر یک از گویهپژوهش حاضر نظر شرکتنامه در پرسش ،شودها داده میبه پاسخ

 .شددریافت ، بر مبناي طیف زیر هاي آموزشی پیشگیري از مصرف موادنیازها و روش
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 پایایی پرسشنامه روایی و

 روایی

ت گیري بتواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر را انـدازه بگیـرد، اهمیـبارت است از این که وسیله اندازهروایی ع 

 ارزش سـازدتواند هر پژوهش علمـی را بـیناکافی می وهاي نامناسب گیريروایی از آن جهت است که اندازه

هاي چک لیست، سواالت مصـاحبه شاخصسواالت اطمینان از ارتباط  منظوردر این تحقیق به. )1391(خاکی،

 4و از متخصصین آمـوزش  نفر 2(تعداد  این حیطهدر متخصصان از نظرات شده، با اهداف تعیین پرسشنامهو 

 شد.کمک گرفته  ها) براي تهیه پرسشنامهمصرف موادپیشگیري از از متخصصین حوزه   نفر

 پایایی  

دقت آن اشاره دارد یک آزمون در صورتی پایا است که اگر  در فاصله زمانی گیري بهپایایی یک وسیله اندازه 

 .)76،ص1380،(سیف دهیم نتایج نزدیک به هم باشدکوتاه چندین بار به گروه واحدي از افراد ب

بـر ایـن  .ریب آلفاي کرانباخ یکـی از آنهاسـتهاي متعددي براي تعیین پایایی وجود دارد که روش ضروش 

ها، پرسشنامه به صورت تصادفی بر روي اساس، به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه و همسانی درونی سوال

د از اجرا و بررسی ضریب آلفاي هاي مورد مطالعه اجرا گردید. بعنفر از دانشجویان دانشگاه 30نمونه مقدماتی 

، بـراي نمونـه مقـدماتی، مقـدار آلفـاي کرانبـاخ بدسـت SPSSکرونباخ محاسبه شده با  استفاده  نـرم افـزار 

 هاي آن بود. ) حاکی از قابلیت اطمینان پرسشنامه و همسانی درونی گویه95/0آمده(

دانـش مـرتبط بـا انـواع ، )98/0نـش کـل(دامقوله کلـی  7هاي مرتبط با همچنین مقدار آلفا بر اساس سؤال

روش آمـوزس  ،)93/0روش آمـوزش مجـازي( ،)96/0نگـرش مـرتبط بـا مـواد( ،)92/0مهـارت(، )97/0مواد(

 پرسشنامه بود. مؤید پایایی ابزار ) نیز 93/0) و روش آموزش ترکیبی(92/0حضوري(
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 پژوهشتحلیل اطالعات  روش تجزیه و

 ش در بخش کیفیروش تجزیه و تحلیل اطالعات پژوه

بر این  هاي به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند.گیري باید اطالعات و دادهبراي اخذ تصمیم و نتیجه

    کـه بـا توجـه بـه اهـداف پـژوهش و  از روش تحلیـل محتـوا اسـتفاده شـددر بخش کیفی پژوهش اساس، 

     ) 1385هـومن (. مـورد تحلیـل قـرار گرفـتهـا هاي ارائه شده در ابزار پژوهش در بخش کیفی یافتهشاخص

 اي را که ضبط شده، ازد، که بخواهید، یک نوشته یا گفتهروش تحلیل محتوا موقعی بکار می رو“ می نویسد: 

هاي مصاحبه شونده، تحلیل ها یا پیشامدهاي خاص، مکتوبات، نظرات یا رفتارلحاظ رخداد و تعداد تکرار مقوله

. بعد از خواندن مـتن و درك کلـی بود ...ر بخش کیفی شامل جمله، عبارت، مضمون ودواحد تحلیل .  ”کنید 

هـاي مرتبط با نیازها و روشهاي ها و عبارت(کلمه کدهاي اولیه که شامل مفاهیمو  دارمحتوا واحدهاي معنی

هاي ان و ایدهشوندگهاي مصاحبهتجربه آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در منابع و اسناد داخلی و خارجی و

کـدهاي اولیـه  ها) بود استخراج  شدند. در مرحله بعـددر دانشگاهپیشگیري از مصرف مواد  خصوص ها درآن

 . بندي شدند و در نهایت مقوله کلی تعیین شدتر طبقهمشابه در طبقات جامع

 کمیروش تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش در بخش 

هاي آماري اعم از توصیفی و کارگیري دقیق روشات مستلزم بهتجزیه و تحلیل درست اطالعدر بخش کمی 

بخـش  در لذا دار و قابل قبول باشد.ها و نتایج تحقیق براي دیگران معنیاستنباطی است. تا بدین وسیله یافته

 و هـم از آمـار اسـتنباطی )میـانگین و انحـراف معیـارفراوانی، درصد، ( این پژوهش هم از آمار توصیفی کمی

منظـور هاي مورد مطالعه و بهجهت مقایسه گروه) هی و تحلیل عاملین لیبندي فریدمن، آزمون اولویت(آزمو

نـرم افـزار  . تمام محاسـبات انجـام شـده بـا اسـتفاده از شدها استفاده تفاوت بین آنداري پی بردن به معنی

 گرفت.صورت  spssکامپیوتري 
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 فصل چهارم 
 

هاي میدانی حلیل دادهتتجزیه و
 پژوهش

 
 

 



 

 

 مقدمه
 

   هـاي آموزشـی پیشـیگري از مصـرف مـواد مخـدر در بـین دانشـجویان ی نیازهـا و روشهدف اصلی این پژوهش، شناسای

و  اي مـرتبط بـا نیازهـاهـباشد. براي دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از روش کیفی مقولههاي شهر تهران میدانشگاه

ساختارمند شناسـایی هاي نیمهصاحبهم -3مطالعه تطبیقی و  -2مطالعه اسنادي  -1هاي آموزشی در سه بخش شامل: روش

هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مـواد مخـدر از دیـدگاه با انجام مرحله کمّی پژوهش نیازها و روش. در مرحله بعد اندشده

 بندي شد. اولویتقرار گرفت و دانشجویان مورد تحلیل 

هـاي ل در دو بخش مجزا و بر اساس ارائـه یافتـههاي کیفی و کمّی ارائه شده است. این فصدر این فصل نتایج تحلیل داده

هاي کیفی برآمـده از تحلیـل محتـواي بخش کیفی و کمّی پژوهش تنظیم شده است، در بخش اوّل این فصل به ارائه یافته

کنندگان پژوهش کـه هاي انجام شده با مشارکتو مصاحبه (اسناد خارجی)هاي حاصل از مطالعه اسنادي، مطالعه تطبیقیداده

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسـی، اختصـاص داده شـده اسـت.  40متخصصین حوزه پیشگیري از اعتیاد و  نفر از 9شامل 

 بخش زیر ارائه شده است: چهار بخش کیفی پژوهش در قالب 

 (اسناد داخلی) هاي حاصل از تحلیل اسناديبخش اول: یافته -1

 اسناد خارجی)( هاي حاصل از تحلیل تطبیقیبخش دوم: یافته -2

 هاي انجام شده هاي حاصل از تحلیل مصاحبهبخش سوم: یافته -3

 هاي بخش کیفی پژوهش بندي یافتهجمع -4

 بخش کمی پژوهش در قالب بخش هاي زیر سازماندهی شده است:

 هاي توصیفیبخش اول: یافته -1

 هاي استنباطی بخش دوم: یافته -2
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 بخش اول

 هاي کیفی تحلیل یافته

 

 

 

۱۳۷ 

 



 

 

 

 

 

تحلیل   هاي حاصل ازیافته .1-4بخش 
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هـاي شناسایی نیازها و روش اشاره شد یکی از منابع مورد بررسی در بخش کیفی جهتم ابتداي فصل چهارطور که در همان

براي دستیابی بـه ذا بود. لاسناد داخلی  ،هاي شهر تهرانآموزشی پیشیگري از مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه

گیري هدفمند استفاده شد. بدین معنا که از میـان در بخش مطالعات اسنادي از روش نمونهدر مرحله بخش کیفی این هدف، 

هاي پژوهشی، منابع متعدد موجود در زمینه اعتیاد و پیشگیري از مصرف مواد، اسناد شامل کتاب، دستورالعمل آموزشی، طرح

انشـجویی طور خاص در جامعـه دسال اخیر به 10هاي معتبر و مورد تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر که در مهمقاالت و فصلنا

از بین اسناد گردآوري شده در مرحلـه  داخلیسند  20تعداد این بخش و مورد بررسی قرار گرفت. در انتخاب  ،منتشر شده بود

هـاي شناسـایی شـده در ابتدا با توجه به اهدف و شـاخص .ار گرفتاین بخش از پژوهش قراول انتخاب و مبناي مطالعه در 

هاي کلی پیشگیري از مصرف مواد در سطوح دانش، نگـرش، مهـارت و مبانی نظري پژوهش، ابزار چک لیست شامل مقوله

   حلیـلهاي آموزشی  طراحی شد و منابع انتخاب شده با توجه به ابزار طراحی شده مورد بررسـی قـرار گرفـت. بـراي تروش

در بخش اسنادي پژوهش شامل جمله، عبارت، مضمون واحد تحلیل . از روش تحلیل محتوا استفاده شدها در این بخش داده

کدهاي اولیه کـه شـامل دار وبعد از خواندن متن و درك کلی محتوا واحدهاي معنیروش تحلیل بدین شکل بود که . بود ...و

شدند. در مرحله  ود استخراجبهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد نیازهاي و روش مرتبط باهاي ها و عبارت(کلمه مفاهیم

بعد از شناسایی  مرحله آخربندي شدند و در طبقههاي فرعی بودند قولهکه شامل متر کدهاي اولیه مشابه در طبقات جامع بعد

قالب جداول بخش اسنادي پژوهش ابتدا بـه  هاي فرعی، کلیه مقوالت شناسایی شده با توجه مقوالت کلی تنظیم و درمقوله

هاي پیشگیري از مصرف مواد هاي و شاخصمرحله بررسی اسناد داخلی، مولفه در نهایت، بعد از تفکیک هر سند ارائه شدند. 

  ها در یک جدول نهایی که شامل نتایج بررسی و تحلیل اسناد داخلی بود ارائه شد.هاي اصلی و زیر مقولهدر قالب مقوله
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 هاي حاصل از تحلیل محتواي کتاب پیشگیري از اعتیاد با تمرکز بر دانشگاه  . یافته1-1-4جدول 
 کتاب نوع سند مورد بررسی:

  حمید صرامیدکتر پدیدآورندگان: 
 1393سال انتشار: 

  فارسیزبان اثر: 
  پیشگیري از اعتیاد با تمرکز بر دانشگاهعنوان سند: 

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 -برونگرایـی -درونگرایـی -اسـتقالل طلبـی -فشـارهاي فـردي -مصرف تفننی مواد -خودکشی -خشم و پرخاشگري -اختالالت روانی مسائل و مشکالت فردي:
 -عدم رشـد شخصـیت -عقده حقارت -احساس عدم توانایی -ناپایداري عاطفی و احساسی -اختالالت ارثی یا بیولوژیک -اضطراب -ذت جوییل -ماجراجویی -افسردگی

 -پایین بـودن توانـایی ابـراز وجـود -احساس رضایتمندي ضعیف -ناتوانی در کسب لذت ها و ارضاي معمول آن در زندگی -فقدان احساس لذت  -اعتماد به نفس پایین
 -احساس غم و انـدوه -خستگی -کنجکاوي -خوب خوابیدن یا بیدار ماندن -کاهش درد و  عواطف نامطلوب -احساس آرامش با مصرف مواد -تمایل به خود بیمارنگري

مقابلـه بـا  -ل و مقابلـه بـا اسـترسکنتر -برقراري ارتباط -رفتار قاطعانه -حل مسأله -ضعف در مهارت هایی مانند تفکر نقادانه -استرس -اختالالت اضطرابی -دلتنگی
عـدم امیـدواري بـه  -بزرگ جلـوه دادن خـود در نظـر دیگـران -کنجکاوي -لذت بردن از انجام کارهاي هیجان آور -احساس پوچی -سابقه مصرف گذشته -هیجان ها

ناتوانی در حـل  -بی مسئولیتی -فرار از مشکالت -غربت احساس تنهایی و -احساس پوچی در زندگی -شکست عشقی -دور شدن از غصه ها -تقلید و خودنمایی -آینده
 مشکالت

از  -خانوده سـیگاري و معتـاد -وجود الگوي نامناسب در خانواده -غلفت از فرزندان -تغییرات مرتبط با دوري از خانواده -فرار از منزل مسائل و مشکالت خانوادگی:
 -لجبـازي بـا یکـی از اعضـاي خـانواده -عدم رضایت ازخـانواده -بی عاطفگی در خانواده -ازدواج ناموفق -رلخانواده بدون کنت -خانواده دیکتاتور -دست دادن نزدیکان

طـرد   -سبک رفتاري آشفته -سبک رفتاري طرد کننده -سبک رفتاري استبدادي -سبک رفتاري سهل گیر و بی تفاوت -سبک رفتاري منسجم پاسخگو -خانواده آشفته
اختالفـات بـین   -نگرانی به دلیـل دور بـودن از خـانواده  -مجاز بودن مصرف مواد و الکل در خانه -سابقه مصرف مواد در خانواده -عاطفیشدگی و فقدان رابطه گرم و 

 -واجشکسـت در عشـق و ازد -داشـتن والـدین و بسـتگان معتـاد -عدم امید به ازدواج در آینده نزدیـک -تحمل مشکالت زندگی -دعوا و مشاجرات خانوادگی  -والدین
 دور بوددن از محیط خانواده -داشتن رابطه جنسی -نداشتن امید به آینده -بستگان و فرزندان مصرف کننده

 -برقـراري ارتبـاط بـا دوسـتان -فشارهاي میـان فـردي -فحشاء  -دزدي و ارتکاب بزه -خشونت در رفتارهاي اجتماعی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:
فقـدان مهـارت در رد  -رفتارهاي توهین آمیـز همسـاالن -اضطراب اجتماعی(خجالت و کمرویی) -عدم اعتماد به محیط و آینده -کجروي -فشارهاي ناشی از همساالن

شخصـیت ضـد  -فشـار همسـاالن -طبقـه اجتمـاعی -بیکاري و مشـکالت مـالی -فرار از مشکالت -عدم داشتن اطالعات درست در مورد مواد -پیشنهادهاي دوستان
نفوذ و فشار   -نگرش مثبت دوستان به مواد مخدر -پذیرش مواد به علت مورد مجازات و نیشخن قرار نگرفتن دیگران -همنوایی اجتماعی -دم تعادل جامعهع -اجتماعی
در معـرض خشـونت قـرار  -برقراي روابط دوستی با همسـاالن -فشار گروه همساالن -انتظارات دیگران -مورد توبیخ یا تأیید قرار گرفتن در گروههاي خاص -اجتماعی

مصـرف مـواد  -فقدان ارزش هاي اخالقـی -شیوع خشونت -حاشیه نشینی جمعیت زیاد مصرف مواد نشانه پذیرش در میان گروه -گرفتن تایید رفتار از دوستان -گرفتن
  -همنشـینی دانشـجویان بـا دانشـجویان معتـاد -ماعـتهمرنگـی بـا ج -خالء امکانات تفریحی -احترام گذاشتن به طرف مقابل براي تعارف تریاك -بعنوان یک هنجار

بـی  -معاشـرت بـا دوسـنان نابـاب -اسـترس هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی -محدود بودن فضاي فعالیت هاي اجتماعی و سیاسـی -مخالفت با محدودیت هاي اجتماعی
 عدم امید به اشتغال -سست شدن باورهاي مذهبی -مخالفت با محدودیت هاي اجتماعی -سرپرستی

احسـاس گمنـامی در کـالس  -عدم عالقـه بـه کـالس -فشارهاي تحصیلی -بی عالقگی به تحصیل -افت تحصیلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):
بـرآورده  -عدم انگیـزه پیشـرفت -نداشتن حس جاه طلبی هاي تحصیلی -عملکرد تحصیلی ضعیف -شکست تحصیلی -فشارهاي تحصیلی و اضطراب امتحانات -بزرگ

مشـاوره هـاي و  -کمبود امکانـات حمـایتی -انحراف از قواعد معمول دانشگاه -حوادث درون خوابگاه -پایین بودن بهره هوشی -ن توقعات و انتظارات توسط دانشگاهشد
فشـار  –استرس هاي درسی  -مناسبنداشتن سرگرمی  -اوقات فراغت  و فضاي خالی زیاد خودداري از ایجاد روحیه کار و تالش -کمبود فعالیت هاي جایگزین -درمانی

نگرانی درونـی از وضـعیت  –عدم وجود برنامه مشخص در خوابگاه  -یکنواختی زندگی خوابگاهی -مشکالت سازگاري با موقعیت هاي جدید و ناآشنا -شب هاي امتحان
 -کنتـرل اجتمـاعی پـایین در دانشـگاه -تـرس از محـیط ناشـناخته -عدم تطبیق و هماهنگی با محیط دانشگاه -محل استقرار خوابگاه ها به علت آلوده بودن -تحصیلی

جشـن بازگشـت بـه خوابگـاه بعـد از  -جشـن هـاي پسـران و دختـران -میهمانی خوابگـاهی -ترکیب حضور دانشجویان در خانواده  -دانشگاه محلی براي مصرف مواد
همجواري دانشـگاه و خوابگاههـا بـا محلـه هـاي  -دوست نداشتن رشته تحصیلی -نشجویانناتوانی مسئولین در برنامه ریزي براي پر کردن اوقات فراغت دا  -تعطیالت

 -کمبود کـانون هـاي حمـایتی در دانشـگاه -یکنواختی محیط خوابگاه  -غلبه بر خستگی درایام امتحانات -سکونت در بیرون از خوابگاههاي دولتی -خرید و فروش مواد
 همرنگی با جماعت به خصوص در خوابگاه -استفاده مواد براي نزدیک شدن به دیگران -بگاههاالگو گرفتن از دوستان سال باالیی در خوا

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
 عدم اطالعات در مورد مکانیزم هاي تأثیر مواد  -اطالعات در مورد پیامدهاي مواد مخدر -دانش پایین دانشجویان در مورد مواد مخدر
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 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشزشار -3
مصرف مواد باعث رفع دردهاي جسمی و خستگی می  -هاي سنتیعدم پذیرش ارزش -ارزش هاي احساسی منفی -خوشبختی و تجربیات مطبوع -احساس رضایت

با مصرف  -باعث الغري می شود -باعث تمرکز می شود -شب بیداري می شودباعث  -باعث کسب آرامش روانی و فراموشی مشکالت و گرفتاري ها می شود -شود
مصرف مواد عمکلرد اجتماعی و عقالنی را تقویت می  -اگر فرد بخواهد تعادل روانی خود را حفظ کند باید مصرف مواد داشته باشد -چند بار مواد کسی معتاد نمی شود

مصرف مواد باعث تسکین بی حوصلگی،  اضطراب، تنش و افسردگی می  -اد سبب بی خیالی و آرامش می شودمصرف مو -مصرف مواد باعث لذت بیشتر می شود -کند
ناتوانی جنسی آقایان را  -مانع اختالالت قلبی و سکته قلبی می شود -مصرف تریاك باعث حفظ جوانی و سالمت می شود -مصرف مواد حافظه را تقویت می کند -شود

تلقی  -حافظه را تقویت می کند -شود باعث تجربه عرفانی می شودحشیش باعث خالقیت می -تریاك منشا گیاهی دارد -دردها می شود باعث درمان -کنددرمان می
 ضعف اعتقادات مذهبی -ضعف ایمان  -مصرف مواد به عنوان یک برنامه شاد

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
مهارت روابط بین  -مهارت خودگاهی -تقویت و توسعه ارتباطات دوستانه -روش هاي مقابله با فشارهاي محیطی و روانی -ویت اعتماد به  خویشتن و احترام به خودتق

 مهارت همدلی -اخوشایندمقابله با هیجان هاي ن -مقابله با فشار -مهارت حل مساله -مهارت تصمیم گیري -مهارت تفکر خالق -مهارت هاي ارتباطی -فردي
 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -5

تلویزیون و رسانه  -تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی -پخش فیلم هاي مناسب از طریق مرکز مشاوره -تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی به تفکیک مواد مختلف
دیدن و  -برگزاري مسابقات، نمایشگاه، اردو و آموزش در اردوها -برپایی نمایشگاه و مستندسازي -گروه همساالن  -شیهاي آموزبرگزاري کارگاه -هاي گروهی

 مصاحبه با افراد مصرف کننده
 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -6

قرص هاي  -اکستازي -الکل –بنزودیازپین ها  -باربیتوریت ها -گراس -قلیان -سیگار -کوکائین -ال اس دي -آمفتامین -الکل -شیره -هروئین -تریاك -حشیش
 -دیازپام و لورازپام -قرص ها و شربت هاي حاوي کدئین -هروئین -کراك -ریتالین -ترامادول -مورفین -گراس -اپیوم -پیپ -ماري جوانا -شیشه -کراك -اکس

 فلوکستین -مدیازپا -کریستال -کوکایین -بورپورونورفین -دیفنوکسیالت و ترامادول
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 هاي حاصل از تحلیل محتواي کتاب حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد. یافته2-1-4جدول

  کتاب نوع سند مورد بررسی:
 دکتر فرهاد طارمیانپدیدآورندگان: 

 

 1393سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

 به دور از مواد حقایقی درباره زندگی سالم و عنوان سند:
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
بیـدار  -کـاهش احسـاس نـامطلوب-کاهش درد-بی قیدي -نیاز به احساس آرامش -احساس خوش مفرط -مصرف تفریحی -کنجکاوي مسائل و مشکالت فردي:

مقابله و رویـارویی  -ا فسردگی -خستگی -اضطراب -خشم -آشفتگی ذهنی-فشارهاي روانی -خطر کردن -جسارت -افزایش کارایی عضالنی -ماندن یا خوب خوابیدن
 -اضـطراب زیـاد -تنهـاییکـاهش رنـج -فرار از انزوا -تسکین -لذت جویی -نگرانی -تفکر منفی -احساس منفی -احساس حقارت -عزت نفس پایین -با جریان عادي

هـاي ضـعف در مهـارت -خوش بینی غیـر واقـع بینانـه -سکونت در خانه هاي مجردي -نداشتن انگیزه پیشرفت -شکست  عاطفی -افسردگی -وسواس فکري و عملی
 فردي

نظـارت و کنتـرل ضـعیف  -الف میـان والـدینمشاجرات و اخـت -فضاي پرتنش خانواده -الگوي نامناسب در خانواده -خانواده آشفته مسائل و مشکالت خانوادگی:
 ارتباط نامناسب والدین  -والدین بر فرزندان

 ارزان قیمت بودن مواد -هاي اجتماعیضعف در مهارت -در دسترس بودن مواد -ها و پارتی هاي ناسالممهمانی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:
عـدم احسـاس تعلـق و دلبسـتگی بـه محـل  -اي و درمـانیکمبود امکانات حمایتی، مشاوره -تحصیلعدم موفقیت در  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):

 کسالت بار بودن محل تحصیل -تحصیل

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 تفریحی)-پزشکی-عدم آگاهی از عوارض انواع مصرف(دائمی  -کمبود اطالعات در باره مواد مخدر

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
نگرش مثبت در مورد تریاك(حفظ جوانی، حفظ سالمت، مانع اختالالت قلبی، درمان کننده بسیاري از دردها، بی ضرر اسـت   -پذیرش مصرف مواد به عنوان یک هنجار

شـود، اي مـیشود، باعث تجـارب حرفـهگرایش مثبت درباره حشیش(اعتیاد آور نیست،  باعث خالقیت می -مردان)چون منشاء گیاهی دارد و درمان کننده ناتوانی جنسی 
 پزشکان پزشکی و روانوجود نگاه منفی به مراکز مشاوره، مشاوران، روان -کند) حافظه رو تقویت می

 مخدرهاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مهارت -4
تقویـت  -تصمیم گیري هوشـمندانه -کنترل رفتار-مقابله با هیجان ها -کنترل و مقابله با استرس -برقراري ارتباط با دیگران -رفتار قاطعانه -حل مسأله -تفکر انتقادي 

اعتقـاد بـه  -هاي موثر و مفیداندیشیدن به راه-تحمل رفتارهاي سازگارانه همراه با -اندیشه و تحلیل موقعیت -تغذیه صحیح -تفکر درباره عوارض مصرف -انگیزه درونی
مقابلـه بـا  -ابـراز وجـود یـا قاطعیـت -روابط اجتماعی مـوثر -تفکر خالق -تصمیم گیري  و حل مسئله -تنظیم اهداف زندگی -خودشناسی و خودآگاهی -وجود راه حل

تقویـت  -برنامـه ریـزي -گذاري و طرح براي آینـدههدف -ورزش-مدار و هیجان مدار سالممقابله مسئله  -مقابله موثر با استرس -هیجان هاي منفی و فشارهاي روانی
 داشتن اعتقاد و تعهد -نظم -مقابله با افکارمنفی -پشتکار -اعتقادات  مذهبی

 هاي آموزشیروش -5
 
 نوع ماده مخدر مصرفی -6
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 دهاي حاصل از تحلیل محتواي کتاب دانشجو و اعتیا. یافته3-1-4جدول   

  کتاب  نوع سند مورد بررسی:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دفتر پدیدآورندگان: 

 مرکزي حراست

 1379سال انتشار: 
  فارسی زبان اثر:

 دانشجو واعتیاد عنوان سند:
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هایان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجو -1
عدم انعطاف پـذیري  -ایجاد فشار روانی    -سرخوردگی  -احساس مسئولیت و احساس استقالل   -عدم شناخت از خود در دوران انتقال مسائل و مشکالت فردي: 

 -گمراهی، یاس و افسـردگی -بیماري -خستگی -عدم اعتماد به نفس  -باالبودن سطح توقعات  -برآورده نشدن کمبودهاي عاطفی و عشقی و روحی در سنین جوانی -
 هاي رفتاري مثل عصبیت و تندخوییناهنجاري

کمبـود محبـت و  -مشـکالت خـاص در زنـدگی -فشـارها و توقعـات خـانوادگی -احساس دین به خانواده به علت هزینـه دانشـگاه مسائل و مشکالت خانوادگی: 
 عدم تناسب مـادي خـانواده هـا و نیازمنـدي هـاي جـوان -توقعات دست نیافتنی از فرزندان  -زندان بخصوص جوانانعدم اعتماد والدین به فر -عاطفه(دوري از خانواده)

 عدم واقع بینی در نوع تخلیه روانی جوان از ناحیه والدین  -عدم تربیت صحیح خانوادگی دوري از خانواده و داشتن آزادي بیشتر
 -ضعف بنیان هاي اعتقادي و اخالقی و کم رنگ شدن شعائر دینـی  -بحران هویت  -د فکري و درك اجتماعیعدم رش مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:

خودبـاختگی  عـدم آگـاهی والـدین از مشـکالت فرزنـدان  -عدم ارتباط صـحیح والـدین بـا فرزنـدان  -انحطاط اخالقی -معاشرت با دوستان ناباب -معضالت اجتماعی
تـرویج فرهنـگ هـاي نامـانوس از طـرق  -تحمیل عالیق و سالیق بزرگان به جوانان -در تصمیم گیري ها به علت مشکالت فرهنگی عدم مشارکت جوانان  -فرهنگی

تـرویج فرهنـگ  عدم خودباوري فرهنگـی -مختلف مثل ماهواره، شبکه هاي ویدیوئی، مجالت ، عکس، مقاالت و رمان هاي جوان پسند، الگوهاي متاثر از فرهنگ غرب
آزادي بـدون اعطـاي  -هاي بیگانـه تخریب ارزش هاي گذشته و عدم جایگذاري ارزش هاي مناسب(بحران هویت) و نفوذ فرهنگ -ري و لذت جویی در جامعه مدانقس

بیـنش سیاسـی کاهش سطح حساسیت به مسائل جاري و افزایش روند سطحی شـدن  رشد بی انگیزگی و برخی مفاسد اخالقی رفاه و خوشگذرانی -ابزار صحیح شناخت
 -سیاست زدگی فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی –ناعدالتی هاي اجتماعی  –ضعف بنیان هاي اقتصادي در جامعه  -ترویج فرهنگ مصرف و مصرف گرایی-دانشجویان

اي و سازمان نیافته اظهار نظر توده  -جتماعیعدم تتطابق بین نیازها و امکانات ا -بی مهري و کمبود عاطفه اجتماعی -در دسترس بودن و فراوانی مواد مخدر –بیکاري 
انحطـاط  -روابـط نامشـروع -مسائل جنسی -دوست ناباب -افزایش خشونت در جامعه -عدم پذیرش عقیده مخالف -نبود فعالیت هاي فرهنگی در کلیه مسائل اجتماعی

 اخالقی
 تقویت حافظه -بی عالقگی به رشته تحصیلی -سی به علت بنیه کم علمیفشار در -عدم اعتماد به آینده شغلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):

عدم واقع بینی در نوع تخلیه روانی جوان از ناحیـه  -انتخاب رشته صرفاً براي قبولی و بدون عالقه  -کمبود امکانات تفریحی و ورزشی مناسب-بیدار ماندن براي مطالعه 
ضـعف و یـا  --شیوع کسالت در جوامع دانشگاهی  -برگزاري محفل هاي شب نشینی در خانه هاي دانشجویی -ه جوانانعدم ارائه دانش و تجربه واقعیات ب -مسئوالن 

 -هـاي غیـر رسـمی در محـیط دانشـگاهعدم برخورد قانونی بـا گـروه -کمبوده حمایت در قالب مشاوره -فقدان زمینه هاي متنوع و تخصصی در تشکل هاي دانشجویی
تماس دانشجویان هنر با اساتید، پیشکسوتان و هنرمنـدان مصـرف  -هاي رسمی کمبود خوابگاه-هاهاي متراکم  دانشگاهریحی مناسب در خوابگاهخالءمراکز فرهنگی وتف

وضوعات و متون فقدان برخی دستمایه هاي دینی وارزشی در م -حساسیت و زودرنجی بیش از حد روحی در میان بعضی از دانشجویان بویژه دانشجویان هنر -کننده مواد
کـاربردي نبـودن رشـته   -طرد دانشـجو  -تماس دانشجویان کم بضاعت و داراي سطح فرهنگ پایین با دانشجویان قشر مرفه و خوش گذران -هاي رشته هاي هنري 

 هاي دانشگاهی نداشتن بازار کار

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 اطالع رسانی کافی و الزم در مورد خطرات اعتیاد به دانشجویان   -روانی و اجتماعی اعتیاد آگاهی بخشی حقوقی،

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
تواند در نوع نوشابه اي و یا استنشاق و یا تزریقی می وجود این اعتقاد در میان برخی از دانشجویان هنر که استعمال مواد مخدر یا از  -نگرش به اعتیاد به عنوان سرگرمی

 اعتقاد به مصرف تفننی(مصرف حشیش به علت عالئم کم ظاهري مصرف بیشتري دارد)  -خلق بهتر آثار هنري یاري رساند 
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 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
مهارت هاي اجتماعی ضروري براي مقاومت در برابر فشـار همگنـان بـراي  -ها براي تشخیص موقعیت هاي خطرناك  و اجتناب از آن تقویت مهارت هاي شناختی الزم

نامه هاي تقویت بر -مهارت امید به آینده -آموزش مقاومت در برابر پیشنهاد سوء مصرف مواد مخدر -ایجاد تفکر مثبت -مهارت مقابله با هیجانات منفی -استفاده از مواد
 باال بردن سطح امید به زندگی -آموزشی و ایجاد انگیزه تحصیلی

 هاي آموزشیروش -5
تقویـت  -استفاده از اساتید دانشگاهی  -مشاوره  -هاسخنرانی -هاسمینارها و کنفرانس -هاي تبلیغاتیکارت -تراکت –مجله  -نشریات -تئاتر -فیلم –مسابقات ورزشی 

انتشار نشریه اي خـاص بـه منظـور فرهنـگ  -تشکیل و تقویت کانون هاي مبارزه با اعتیاد نظیر کانون سبز، اندیشه -ا استفاده از کارشناسان فن و تشکیل دفتر مشاوره ب
جـذب متخصصـین  -تشکیل میزگردهاي دانشجویی-ها ارائه واحد درسی اختیاري در دانشگاه -تهیه فیلم و سریال  -تشکیل کمیته هاي علمی  -سازي و اطالع رسانی

دیـد و بازدیـد دانشـجویان از مراکـز بـازپروري  -لوح فشـرده –استفاده از جریانات خود جوش دانشجویی  -کمک گرفتن از تشکل هاي دانشجویی-امر در دفاتر مشاوره
دعوت از سخنرانان، هنرمنـدان،  -در ارتباط یا اعتیادبرگزاري همایش هاي دانشجویی  -تشکیل کانون هاي علمی  -معتادان و زندان ها و تماس نزدیک با قربانیان اعتیاد

حضور افـراد موفـق در دانشـگاه و ارتبـاط  -داستان نویسی و... -برگزاري میتینگ  -بردها و بولتن ها   -کارگردانان سینمایی فعال در زمینه بزهکاري و مسائل اجتماعی 
 سیاحتی با انگیزه فرهنگ سازي و ایجاد نشاط علمی و فرهنگی-زیارتی-دوهاي علمیبرگزاري ار -برگزاري نمایشگاه هاي عکس -هادانشجویان با آن

 
 نوع ماده مخدر مصرفی -6

   حشیش -تریاك  -الکل  -قلیان -سیگار
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 ي مواد اعتیادآور شناسی اعتیاد: از مقابله با عرضه تا کاهش تقاضاهاي حاصل از تحلیل محتواي کتاب روان. یافته4-1-4جدول

 کتاب نوع سند مورد بررسی:
 علیرضا مالزاده –مجید قربانی پدیدآورندگان: 

 

 1393سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

 شناسی اعتیاد: از مقابله با عرضه تا کاهش تقاضاي مواد اعتیادآورروان عنوان سند:
 

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 ها، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي -1

 خطرپذیري -خودکارایی پایین -عزت نفس پایین مسائل و مشکالت فردي: 
 عدم وابستگی پیوندهاي خانوادگی -مصرف مواد توسط ولدین ضعف پایش و نظارت از طرف والدین مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 -در دسـترس بـودن مـواد -نگـرش دوسـتان نسـبت بـه مـواد مخـدر -مصـرف مـواد توسـط دوسـتان -انضباط و برقراري ارتبـاط اجتماعی:  مسائل و مشکالت
 بی سامانی اجتماعی -هنجارگسیختگی

 افت تحصیلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاه): 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -2
مواد مخدر همیشه از سوي یک  -مصرف مواد باعث خالقیت می شود -اعتیاد به یک عده اي می سازد و به عده اي دیگر نمی سازد -ارها و انتظارات نسبت به موادهنج

 نگفته قرآن جاي هیچ -ه کردباید هر چیز را در زندگی یک بار تجرب -مواد بر طرف کننده خستگی است -کار با چهره اي خطرناك به من تعارف می شود آدم خالف
یک بار مصرف  -مصرف تفریحی مواد اعتیاد آور نیست  -براي خواب خوب مفید است -سال ضرر ندارد و مفید است 50مواد اعتیاد آور براي افراد باالي  -نکشید مواد

افراد با اراده (و یا با هوش و تحصیل کرده) معتاد نمی  -کالی ندارددوستی و معاشرت با افراد معتاد و شرکت در مجالس مصرف مواد اش -را معتاد نمی کند مواد کسی
اگر کم مصرف  -برداشت فرد از موقعیت هاي زندگی -نگرش والدین نسبت به مواد  -ها و باورهاي فرد نسبت به موادنگرش –تریاك درمان هر دردي است  -شوند

 کنید  معتاد نمی شوید

 ان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرهاي مورد نیاز  دانشجویمهارت -3
 ها/ کنترل خود عاطفیحل کشمکش
 تصمیم گیري و حل مشکل  -مهارت خشم -مهارت اضطراب -کنترل فردي

  -مهارت هاي تحسین و تمجید کردن  -مهارت قاطعانه عمل کردن -مهارت برقراري
 مهارت هاي حل مسأله -مهارت هاي بین فردي -مهارت هاي ارتباطی -مهارت همدلی -مهارت خودآگاهی –مهارت هاي جلب حمایت  -مهارت هاي امتناع

 مهارت هاي مقابله با استرس -مهارت هاي مقابله با هیجانات -مهارت هاي تفکر انتقادي -مهارت هاي تفکر خالق -مهارت هاي تصمیم گیري
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 دانشگاه در دانشجویان سازيمندتوان آموزشی هاي حاصل از تحلیل محتواي بسته. یافته4-1-5
 بسته آموزشی  نوع سند مورد بررسی:

 دکتر ربابه نوري پدیدآورندگان: 
 1391سال انتشار: 

  فارسی زبان اثر:
 دانشگاه در دانشجویان سازيتوانمند آموزشی بسته عنوان سند:

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 ها: نگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فره -1

 -بـه گذشـته فکـر کـردن -فـرار از مشـکالت -دست یافتن به آرامش -تسکین احساسات منفی –ها و مشکالت روان شناختی بیماري مسائل و مشکالت فردي: 
 -افسـردگی -عـزت نفـس پـایین -مدار ناسـالماستفاده از مقابله هیجان -دیگرانسرزنش خود و  -یأس و ناامیدي -مالحظگیبی –عصبانیت و پرخاشگري  -درماندگی
میـل بـه تجربـه هـر  --نارضیاتی از بدن و ظاهر خـود -شکسست در روابط عاطفی -ناکامی ها -ضعف در مهارت هاي مقابله با استرس -کمرویی یا خجالت -اضطراب

 چیزي
مصـرف  -ناتوانی در برقراري ارتباط یا تداوم روابط دوستانه و صمیمانه -هاي اجتماعیضعف درمهارت -رستیبی سرپرستی یا بدسرپ  مسائل و مشکالت خانوادگی:

غفلت و بی تـوجهی نسـبت  -فقدان روابط گرم و صمیمی بین والدین و فرزندان -زندگی در خانواده هاي پرتنش و آشفته -زندگی در محله هاي آلوده -کننده در خانواده
برخوردهـاي  -برخوردهـاي سـختگیرانه والـدین -نداشتن وقت کافی براي انجام فعالیت هاب مختلـف -توانی یا ضعف در دنبال کردن برنامه هاي زندگینا -به فرزندان

 گیرانهسهل
در نـه گفـتن بـه  نـاتوانی توصیه هاي غیـر تخصصـی دیگـران -مصرف و فشار همساالن  -بی بندوباري -روابط ناسالم مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:

زندگی در فرهنگ هایی که مصـرف مـواد  -دوستی با افراد داراي رفتارهاي نابهنجار و نامتعارف اجتماعی -دوستی با افراد مصرف کننده-دسترسی آسان به مواد -دیگران
فشـار دوسـتان و  -یتی از روابـط اجتمـاعی خـودنارضـا -محرومیت هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی -ضعف قوانین و مقررات جدي ضد مصرف مواد -متعارف است

 تهدید دیگران و ..) -نزاع -اختالل سلوك(درگیري فیزیکی -همساالن
 -مشـکالت اداري در دانشـگاه -عدم دسترسی به خدمات مشـاوره اي و حمـایتی -عدم دستیابی به اهداف در دانشگاهمسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):  

انجـام تکـالیف سـنگین  -امتحانـات فشـرده و سـخت -درگیري و مشاجره با هم اتاقی هـا -درگیري و مشاجره با اساتید و کارمندان -وتنداشتن محیط خصوصی و خل
 عدم سازگاري با زندگی خوابگاهی -عدم سازگاري با زندگی دانشجویی -درسی

عدم اطالعات و دانش درست درباره اعتیاد، مواد و تـأثیرات  -رض آنتعریف و تشریح مواد و عوادانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر:   -2
افـزایش دانـش در مـورد  -افزایش اطالعات در مورد شناخت عوامل محافظت کننده -افزایش اطالعات در مورد شناخت عوامل خطر -افزایش دانش از طبقات مواد -آن

 رابطه بین مصرف مواد و نگرش هاي سالم نسبت به مشکالت
اگـر  -علت اعتیاد بی دردي و خوشـگذرانی اسـت -ناپذیر بودنباور به آسیبها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدر: ها، نگرشارزش -3

ط افراد الابالی، بـی فق -اگر تغذیه خوب داشته باشی می توانی مواد مصرف کنی ولی معتاد نشوي -اطالعات کافی داشته باشی و مواد رو خوب بشناسی، معتاد نمی شوي
جـوان  -اعتیاد در اثر فقر و بیکاري ایجاد می شود -شونداگر افراد با مالحظه و با حساب و کتاب مواد مصرف کنند، معتاد نمی -اراده و بی مسئولیت دچار اعتیاد می شوند

با مصرف مواد بعضـی  -مواد به بعضی ها می سازد به بعضی ها نمی سازد -ندکاگر مواد به بدنت بسازد مشکلی ایجاد نمی  -ها چون سرگرمی ندارند سراغ مواد می روند
کسی که به سراغ مواد می رود فـردي اسـت کـه بـه هـیچ جیـزي اعتقـاد  -افراد از خوشی بیش از حد به مواد روي می آورند -تجربه هاي عارفانه به فرد دست می دهد

بهتر است انسـان هوشـیار باشـد و بـه سـراغ مـوادي مثـل  -مصرف تفننی و تفریحی هیچ کس را معتاد نمی کند -راانسان باید همه چیز را تجربه کند حتی مواد  -ندارد
معتـادان همـه از افـراد بـی سـواد و از اقشـار  -مواد اگر از جنس خوب و عالی باشد اعتیاد نمی آورد -اگر کم مصرف کنی معتاد نمی شوي -حشیش برود که اعتیاد ندارد

مواد تسکین دهنده خوبی هسـتند و  -موادي که از گیاهان به دست می آیند به علت طبیعی بودن، مضر هستند -ضی از مواد ذهن انسان را خالق می کندبع -پایین است
 درد، غصه و مشکالت را  از انسان دور می کنند

 -مهـارت حـل مسـأله -مقابله با هیجانات منفیهاي سبک هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر:مهارت -4
مهـارت  -دوستی و دوستی بـا جـنس مخـالف -هاارتباطات و دوستی  -مهارت مقابله با استرس -هاي انتخاب دوستمهارت -احترام به حقوق دیگران -مهارت قاطعیت

احساسات مثبت(شادي، امید، عشق، اعتمـاد، همـدلی،  -العاتی، اجتماعی و مالی )حمایت والدین از فرزندان(عاطفی، فکري و اط -ارتباط خوب و غنی با خانواده -قاطعیت
 مسئولیت یا تعهد)

تکنیـک آمـوزش  -تکنیک آموزش فعال استفاده از گـروه بنـدي -تکنیک آموزش فعال بحث گروهی -تکنیک آموزش فعال بارش فکريهاي آموزشی: روش -5
 فعال ایفاي نقش

 -هـروئین -شـیره -تریـاك -الکل -قلیان -سیگار -ترامادول -آرامبخش ها یا داروهاي اضطراب -ریتالین -قرص اکس -شیشحنوع ماده مخدر مصرفی:  -6
 کدئین
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 دانشـجویی هايخوابگاه در مخدر مواد مصرف از پیشگیرانه هايآموزش اثربخشی هاي حاصل از تحلیل محتواي طرح بررسی. یافته6-1-4جدول
 یپزشک علوم هايدانشگاه

 
 
 

 طرح پژوهشی  نوع سند مورد بررسی:
 دکتر محسن وزیریان پدیدآورندگان: 

 1385سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

 دانشـجویی هـايخوابگـاه در مخـدر مـواد مصرف از پیشگیرانه هايآموزش اثربخشی بررسی عنوان سند:
 پزشکی علوم هايدانشگاه
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و  -1

  مسائل و مشکالت فردي: 

 مسائل و مشکالت خانوادگی:

 پذیرفته شدن در جمع دوستان حاضر به مصرف موادمسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

    مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 طالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدردانش و ا  -2

 توجه به دوره نوچوانی به عنوان خطرناك ترین دوره زندگی  -آگاهی و شناخت دانشجویان نسبت به مواد مخدر با افزایش سن 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

نگرش مثبـت بـه   -نگرش پسران نسبت به مواد مخدر از نگرش دختران مثبت تر است  -به مواد مخدر تاثیر داردمقاطع مختلف تحصیلی بر روي نگرش دختران نسبت 

مصـرفی برخـی مـواد  -مصـرف تـا قبـل از اعتیـاد -تقویت حافظه با مصرف حشیش -مفید بودن تریاك براي بیماران دیابتی -افزایش محبوبیت با مصرف سیگار -مواد

مواد مخدر باعث بهتر شدن روابط جنسـی  -برخی از پزشکان معتقدند که مصرف مشروبات الکلی مفید است -کندآدم را بی خیال و راحت می مصرف مواد -ضرري ندارد

خطـر  -رف کـردمواد مخدر را یک بار هـم بایـد مصـ -شودکسی که اراده قوي داشته باشد با مصرف گاه به گاه معتاد نمی -دانندحشیش را ماده اعتیاد آور نمی -شودمی

تواند فرد معتاد هروقت بخواهد می -مصرف تفریحی مواد مخدر اشکال ندارد -مصرف مواد اگر به اعتیاد منجر شود اشکال ندارد -مشروبات الکلی کمتر از سایر مواد است

تعارف دوسـتان بـه مصـرف موجـب  -شوندکشند دیرتر پیر میکسانی که تریاك می -هاي اکستازي با ابتالء به ایدز ارتباطی نداردمصرف قرص -اعتیاد خود را ترك کند

بهتـر شـدن روابـط زناشـویی بـا  -شودمصرف در جمع دوستان باعث اعتیاد نمی -استفاده از مواد راه درستی براي رسیدن به آرامش و راحتی است -شودمعتاد شدن نمی

نگـرش حرفـه اي بـه مفیـد بـودن  -ریاك روش درستی براي کاهش دردهاي جسمانی استمصرف ت -مصرف گاه به گاه تریاك براي سالمتی مفید است -مصرف مواد

 مصرف برخی مواد مخدر در رشته هاي پزشکی

 هاي مورد میاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
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 دانشـجویان در مصـرفسوء به گرایش برکاهش زندگی ايهمهارت آموزش تأثیر هاي حاصل از تحلیل محتواي طرح بررسی. یافته7-1-4جدول
 94-93 سال در اراك شهر دانشگاه

 
 
 
 

 طرح پژوهشی  نوع سند مورد بررسی:
 عبداهللا رحیمی-دکتر ذبیح پیرانی پدیدآورندگان: 

 

 1395سال انتشار: 
 فارسی زبان اثر: 

 دانشـجویان در مصـرف سـوء بـه گـرایش برکـاهش زندگی هايمهارت آموزش ثیرتأ بررسی عنوان سند:
 94-93 سال در اراك شهر دانشگاه
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
نـاتوانی در بیـان  -عـزت نفـس پـایین -ناامیدي -استرس -نیفشار روا بزرگ نشان دادن خود -تجربه اندوزي -گرایش به خطر پذیري مسائل و مشکالت فردي: 

 تحجرشناختی -نظر منفی نسبت به خود و محیط -سبک اسنادي منفی -خطر پذیري باال به علت عدم آگاهی -احساسات
  مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 ثیر پذیري اجتماعیتأ - همراهی و همرنگی با دیگران فشار همساالن مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 اطالعاتی در مورد مصرف مواد

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 آموزي  نسبت به  پسران باالتر بودن میزان توجه، دقت و تالش دختران در کالس هاي مهارت 

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
رفتار سازگارانه با افراد پیرامون  -عدم ارتباط  -عدم مهارت هاي حل مسأله -عدم مهارت رویارویی -بیان خواسته ها به صورت کالمی ومنطقی -کنار آمدن با مشکل ها

مهارت دیدگاه  -ایمن سازي در مقابل استرس -مقابله با فشار روانی -مهارت هاي ارتباطی -خودآگاهی -عکس العمل مناسب در شرایط بحرانی -ت رواندر جهت سالم
مصـون سـازي   -جـرات ورزي -مهارت هاي اجتمـاعی -مهارت هاي ارتباطی -مدیریت اضطراب -رفتار خود هدایتی -تصمیم گیري -شناختی رفتاري به دانش آموزان

  -روانی

 هاي آموزشیروش -5
آموزش تقویـت خـود و اقـداماتی در  -آموزش خود فرمانی  -گشاییمسأله -بازسازي شناختی -بحث سقراطی  -از طریق همساالن -سخنرانی -روش نیمه سازمان یافته

 اختیاريهاي آموزشی کارگاه -ارائه در قالب واحد درسی -استفاده  رسانه ها  -جهت تغییر محیط

 
 نوع ماده مخدر مصرفی -6
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هاي حاصل از تحلیل محتواي طرح بررسی شیوع مصرف مواد در بین دانشجویان مذکر مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکتـري . یافته8-1-4جدول
 و مشهدهاي تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، تبریز هاي علوم پزشکی و دانشگاهدانشگاه 1374-1375و ورودي سال

 
 

  پایان نامه  نوع سند مورد بررسی:
 دکتر سید احمد رضایی  پدیدآورندگان: 

 

 1379سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

بررسی شیوع مصرف مواد در بین دانشجویان مذکر مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکتري و  عنوان سند:
ران، شهید بهشتی، اصفهان، هاي تههاي علوم پزشکی و دانشگاهدانشگاه 1374-1375ورودي سال

 شیراز، تبریز و مشهد
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 تسکین درد هاي جسمی -کسب لذت -کنجکاوي مسائل و مشکالت فردي: 

 مشکالت خانوادگی -مصرف خانواده -تعارف خانواده -اکامی در ازدواجن  مسائل و مشکالت خانوادگی: 
تـأثیر قومیـت در مصـرف  -ضـعف در اعتقـادات مـذهبی -سنت مـذهبی -بیکاري-تعارف دوستان-کمبود روابط عاطفی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 ايحرفه
تأثیر محل تحصیل در مصـرف  -هاقوانین انضباطی مربوط به مصرف مواد در دانشگاه -تشکست یا موفقیت در امتحانامسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 شروع مصرف هم در دانشگاه و هم خارج دانشگاه -ايحرفه
 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 عدم اطالعات درست در مورد مواد  -عدم آگاهی نسبت به عوارض مصرف تفننی

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرنگرش ها،ارزش -3

 مصرف تفننی مواد اعتیادآور نیست 

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 تأثیر مثبت دین و التزام به انجام دستورات در جلوگیري از یک رفتار انحرافی

 هاي آموزشیروش -5

 

 وع ماده مخدر مصرفین -6

 کوکایین  -ال اس دي،  -آمفتامین -شیره  -هروئین  -تریاك -حشیش  -الکل -سیگار
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ها، مشروبات الکلی در بین گرداناي میزان مصرف مواد مخدر، روانهاي حاصل از تحلیل محتواي طرح بررسی مقایسه. یافته9-1-4جدول
 دانشگاهیهاي درونخوابگاههاي خودگردان و مجردي ودانشجویان خوابگاه

 طرح پژوهشی نوع سند مورد بررسی:

 دکتر علی فرنام و همکارانپدیدآورندگان: 
 1395سال انتشار: 

  فارسیزبان اثر: 
ها، مشروبات الکلی در بین دانشجویان گرداناي میزان مصرف مواد مخدر، روانبررسی مقایسه عنوان سند:

 دانشگاهیهاي درونخوابگاههاي خودگردان و مجردي وخوابگاه
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 شکست عشقی -عدم خودساختگی -افسردگی ناشی از دلتنگی -کنجکاوي -اضطراب -تسکین درد مسائل و مشکالت فردي: 

 عدم کنترل خانواده-وضعیت اقتصادي خانواده -باال رفتن سن ازدواج -دوري از خانواده مشکالت خانوادگی:  مسائل و
مواجه شدن با نقش جدید و  -هاي مختلف و سازگاري با شرایط جدیدارتباط با فرهنگ -امکانات تفریحی کم و نامناسب مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

هـاي نبـود فعالیـت -معاشرت با دوسـتان مصـرف کننـده -هادر دسترس بودن مواد در جشن -مصرف کنار دوستان -اعتقادات مذهبی -جتماعیگسترش ناگهانی روابط ا
 تأثیر قومیت -ارزان بودن مواد مخدر -کننده از گرایش به مواد مخدرفرهنگی ممانعت

 -نقـش همکالسـی -فشـار درسـی -هاي مختلف در خوابگـاهدار شدن مسئولیتعهده -عدم حمایت روحی در خوابگاه مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
شیوع اختالالت عاطفی و  -هاي استیجاري زندگی در اماکن بدون نظارت خانواده مثل خوابگاه و خانه -امکانات تفریحی ناچیز و نامناسب در دانشگاه  -شکست تحصیلی

عـدم  -درهـم ریختگـی ناخواسـته افـراد در خوابگـاه  -تعداد جمعیت زیاد در یک اتـاق خوابگـاه -هاهاي خوابگاهنبودن اتاقاستاندار  -روانی در دانشجویان مقیم خوابگاه
تـوجهی بـه بـی -هـاي نامناسـب آموزشـیشـیوه-هـاها و خوابگاهها، آموزشگاهعدم نظارت کافی دانشگاه -اخالقیات و روحیات متفاوت در خوابگاه -استقالل در خوابگاه

شیوع مصرف مواد مخدر با زندگی در  -هاهاي دیگر در محیط خوابگاهعدم آشنایی با فرهنگ -عدم حمایت وطرد-فقدان مقررات جدي منع مصرف -ازهاي دانشجویاننی
 خانه دانشجویی و یا به تنهایی

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 مواد مخدر پایین بودن سطح اطالعات و آگاهی در مورد

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 مشروبات الکلی ضرري ندارد -شوندبا یک بار مصرف کسی معتاد نمی

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
سازي اوقات غنی –هاي الزم کسب حمایت  -ایجاد هدفمندي وثبات در مسیر زندگی  -ارتقاء اعتماد به نفس -ریزي تحصیلی موفقبرنامه –تقویت اعتقادات مذهبی 

 فراغت دانشجویان خوابگاهی

 هاي آموزشیروش -5
تدارك اردوهاي داخل و خارج   -روش پرسش و پاسخ -فیلم،کامپیوتر و اینترنت -استفاده پیام الکترونیکی -اتاق تلویزیون -هاي مختلفهاي ورزش در رشتهبرنامه
ساز آشنایی، صمیمیت، ارتقاء روابط ریزي شده( زمینهبرگزاري اردوهاي هدفمند و برنامه -برگزاري مسابقات ورزشی و تفریحی-بهبود و زیباسازي فضاي خوابگاه -استان

 اي الزم براي زندگی شاد).ههاي الزم از جمله برخی مهارتاجتماعی، ارتباط صمیمانه با مسئولین، ارائه آموزش

 نوع ماده مخدر مصرفی -6
-کوکـایین-ال اس دي-آمفتـامین-شیره -گردانهاي روانقرص -اکس و هروئین -هاي اکستازي و متامفتامینقرص  -شیشه -حشیش -قلیان -تریاك-الکل -سیگار

 مسکن و آرام بخش  -ماري جوآنا

۱۵۰ 

 



 

 

هـا و مقایسـه تـأثیر آمـوزش گـرداننگرش دانشجویان نسبت به اعتیاد، مواد مخدر و روانهاي حاصل از تحلیل سنجش و . یافته10-1-4جدول
 پیشگیرانه از طریق اسالید، فیلم مستند و داستانی

 
 
 
 
 
 

 طرح پژوهشی نوع سند مورد بررسی:
دکتر مراد شریعت زاده و دکتر احمد  پدیدآورندگان: 

 سوري
 

 1391سال انتشار: 
 فارسی زبان اثر: 

ها و مقایسه تأثیر گردانسنجش و نگرش دانشجویان نسبت به اعتیاد، مواد مخدر و روان عنوان سند:
 آموزش پیشگیرانه از طریق اسالید، فیلم مستند و داستانی

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 باال بودن دانش پسران نسبت به دختران نسبت به مواد مخدر 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

 باال رفتن سن و افزایش نگرش مثبت به مواد

 ر زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرهاي مورد نیاز دانشجویان دمهارت -4

 هاي اجتماعیمهارت

 هاي آموزشیروش -5

 فیلم مستند(بیان مستقیم)   -فیلم داستانی(بیان غیرمستقیم)   -اسالید -کاریکاتور -کلیپ آموزشی -تبلیغات به صورت فیلم

 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 

۱۵۱ 

 



 

 

هاي تابع وزارت بهداشت، درمـان شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاهحتواي طرح شیوعهاي حاصل از تحلیل م. یافته11-1-4جدول
 کنندهو آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت

 طرح پژوهشی نوع سند مورد بررسی:
 و همکاران دکتر حمید یعقوبیپدیدآورندگان: 

 1392سال انتشار: 
 فارسی زبان اثر: 

هاي تابع وزارت بهداشت ، درمان و ناسی مصرف مواد درمیان دانشجویان دانشگاهشیوع ش عنوان سند:
 آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
  -گريعصبانیت و پرخاشها: مسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 -توجـه طلبـی -احسـاس پـوچی -ناامیدي نسبت بـه آینـده -کنجکاوي-تسکین دردهاي جسمی -اختالالت افسردگی  -هیجان طلبی مسائل و مشکالت فردي: 
 بی خیال شدن، رسیدن به خلسه ونئشگی -استرس -احساس خوب داشتن -عدم آرامش  -تجربه کردن -احساس غمگینی، دلشوره و اضطراب

اعتقـاد بـه توقـع  -مورد اهمیت خـانواده نبـودن -(اهمیت قائل نشدن براي خانواده)  -عدم صمیمیت در خانواده -لجبازي با خانواده الت خانوادگی: مسائل و مشک
گـرش مثبـت بـه مـواد در ن  -نداشتن اوقات خـوش بـا والـدین -عدم توانایی در مطرح کردن مشکالت با خانواده -عدم درك خانواده ها -هاها از آنبیش از حد خانواده

 نگرانی نسبت به پیدا کردن شغل در آینده -والدین
دانشجویان مصرف کننده سیگار و قلیان  -داشتن اوقات خوش با دوستان -نارضایتی از زندگی -نگرانی از مشکالت مالی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 مصرف مواد در دوستان -کافی ندانستن امکانات تفریحی در جامعه-سهولت دسترسی به مواد  -و مشروبات الکلی در بین دوستان
 بیدار ماندن -نارضایتی از گذران اوقات فراغت -تحمل میزان زیادي از نگرانی و فشار روانی به خاطر درس مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

نبـودن  -کافی ندانستن امکانـات تفریحـی در دانشـگاه-عدم رضایت از ورود به دانشگاه -اساتید  اعتقاد به مناسب نبودن رفتار -اعتقاد به مناسب نبودن رفتار مسئولین -
 تشویق همسالن در محیط هاي دانشجویی -نظارت خانواده در خوابگاه

هاي مـواد وتبعـات گیآگاهی در خصوص ویژ -عدم اطالع کافی در مورد مواد مخدردانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر:   -2
 ارائه اطالعات درست -هامصرف آن

نگرش مثبت به مـواد  -باور به رواج مصرف مواد در دانشجویان (بیش برآورد)ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدر: ها، نگرشارزش -3
نگرش والدین، فرد و نگرش فرد  -دانندامتحان مواد براي یک بار را بدون عیب می -همبهم دانستن آیند -عدم پایبندي به مذهب -نداشتن اعتقادات مذهبی-در خود فرد
 اعتقاد به دسترسی آسان تر مواد در شهر نسبت به محیط دانشگاه  -و دوستان 

هاي برقراري ارتبـاط مهارت –مهارت ارتقاء اعتماد به نفس هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر: مهارت -4
برنامـه هـاي مـدیریت خشـم و  -هـاي زنـدگیمهارت -هاي سازگاريمهارت -ریزي براي اوقات فراغتبرنامه -هاي برقراري ارتباط با جنس مخالفمهارت -با دیگران

 استرس
 هاي آموزشیروش -5
 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 ال اس دي -آمفتامین-الکل -هروئین -شیره -حشیش –ترامادول  -کدیین –ترامادول  -فلوکستین -دیازپام  -کدیین  -تریاك  -مشروبات الکلی  -سیگار  -قلیان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۵۲ 

 



 

 

هـاي تـابع وزارت علـوم، تحقیقـات و شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشـگاههاي حاصل از تحلیل محتواي شیوع. یافته12-1-4جدول
 کتتدهفناوري و بررسی عوامل خطر و حفاظت

 

 طرح پژوهشی نوع سند مورد بررسی:
 و همکاران دکتر حمید یعقوبیپدیدآورندگان: 

 1392سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

هاي تابع وزارت علوم، تحقیقات و شیوع شناسی مصرف مواد درمیان دانشجویان دانشگاه عنوان سند:
 کتتدهفناوري و بررسی عوامل خطر و حفاظت

 هاي مورد بررسیهها و مولفشاخص
 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

تسـکین دردهـاي -اخـتالل اضـطرابی -اخـتالالت انتطبـاقی -اختالالت افسردگی عمـده(ماژور) هیجان طلبی -عصبانیت و پرخاشگري مسائل و مشکالت فردي: 
 عزت نفس پایین -تجربه کردن -احساس غمگینی -توجه طلبی -احساس پوچی -امیدي نسبت به آیندهنا -کنجکاوي-جسمی

اهمیت قائل نشـدن بـراي -عدم صمیمیت در خانواده(کم)-زندگی دور از خانواده و اقوام نزدیکلجبازي با خانواده -نارضایتی از زندگی مسائل و مشکالت خانوادگی: 
نداشـتن  -عدم توانایی در مطرح کـردن مشـکالت بـا خـانواده -عدم درك خانواده ها -اعتقاد به توقه بیش از حد خانواده ها از آنها -نبودنمورد اهمیت خانواده  -خانواده

 نگرش مثبت به مواد در والدین -در همه موارد مصرف مواد در خانواده دانشجویان مصرف کننده بیشتر است  -اوقات خوش با والدین
داشتن اوقات  -نارضایتی از گذران اوقات فراغت -نگرانی از مشکالت مالی -ناتوانی در مقابله فشار همساالن و اجتماعی هنگی و اجتماعی: مسائل و مشکالت فر

لـی و مـواد اعتقاد به تهیه راحـت مشـروبات الک -فشار اجتماعی -مصرف مواد در دوستان -نگرش مثبت به مواد در دوستان-سهولت دسترسی به مواد -خوش با دوستان
 کافی ندانستن امکانات تفریحی در جامعه-مخدر

 -نگرانی نسبت به پیـدا کـردن شـغل در آینـده -نخوابیدن -تحمل میزان زیادي از نگرانی وفشار روانی به خاطر درس مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
ناتوان دانسـتن دانشـگاه  -عدم برآورده شدن توقعات و انتظارات دانشجویان توسط دانشگاه -تیداعتقاد به مناسب نبودن رفتار اسا -اعتقاد به مناسب نبودن رفتار مسئولین

 -نبودن نظارت خانواده در خوابگـاه -کافی ندانستن امکانات تفریحی در دانشگاه-عدم رضایت از ورود به دانشگاه -در برنامه ریزي مناسب براي اوقات فراغت دانشجویان
 وجود تفاوت نوع مواد مصرفی در استان ها و قومیت هاي مختلف -مصرف در دانشجویان داراي منزل مجردي  -ن غیر بومی و خوابگاهی مصرف مواد در دانشجویا

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 عدم اطالع کافی در مورد مواد مخدر

 ن درباره مواد مخدرها، باورها و ادراکات دانشجویاها، نگرشارزش -3
عـدم رعایـت آداب  -نداشتن اعتقادات مـذهبی -کم  خطر دانستن مواد مخدر  -نگرش مثبت به مواد در خود فرد -باور به رواج مصرف مواد در دانشجویان (بیش برآورد)

اعتقـاد بـه دسترسـی  -درست دانستن مصرف تریاك وحشیش نا -نگرش والدین، فرد و دوستان  -موجه دیدن امتحان مواد براي یک بار  -مبهم دانستن آینده -مذهبی
 نگرش منفی به دانشگاه -آسان تر مواد در شهر نسبت به محیط دانشگاه

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
برنامه هـاي  -ارائه اطالعات درست -مهارت هاي سازگاري در خوابگاه -باط با جنس مخالفبرقراري ارت -هاي  برقراري ارتباط با دیگرانمهارت  -ارتقاء اعتماد به نفس 

 -اقدامات پیشـگیرانه در مـورد سـه مـاده پرمصـرف قلیـان، سـیگار و مشـروبات الکلـی -برنامه پیشگیرانه جهت مواد سخت -تصحیح نگرش -مدیریت خشم و استرس
 اصالح هنجارها -آموزش در خصوص ویژگی هاي مواد وتبعات مصرف آن ها -دگیاختصاص دو واحد درسی براي آموزش مهارت هاي زن

 هاي آموزشیروش -5
اسـتفاده از  -هـانظارت بیشتر بر اعطاي مجـوز بـه خوابگـاه -تقویت ارتباط دانشگاه و دانشجو با خانواده -تقویت تشکل هاي دانشجویی با تاکید بر نقش مثبت همساالن

انجام فعالیت هاي انتظـامی، حراسـتی وتـدوین  -ها به ویژه دانشجویان خوابگاهیها در دانشگاهفوق برنامه ها وتقویت برنامه -مه هاي فرهنگیبرنا -برنامه هاي ورزشی
 -یان آمـوزش عـالیابالغ سیساست هاي جامع پیشگیري از مصرف مواد در محیط هاي دانشگاهی توسط متول -قوانین سختگیرانه براي در اختیار داشتن مواد در دانشگاه

 هاتمرکز بر برنامه هاي پیشگیرانه مراکز مشاوره دانشگاه
 
 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 ال اس دي  –آمفتامین  -الکل -هروئین -شیره  -حشیش -ترامادول -فلوکستین -دیازپام -کدیین –تریاك -مشروبات الکلی  -سیگار –قلیان 

۱۵۳ 

 



 

 

اي با شرایط پر استرس با آمـادگی هاي مقابلهتحلیل طرح بررسی رابطه بین تحمل ناکامی و مهارتهاي حاصل از محتواي . یافته13-1-4جدول
 به اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان 

 
 

  پایان نامه نوع سند مورد بررسی:
 فریبا رحمانیپدیدآورندگان: 

 

 1396سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

اي با شرایط پر استرس با آمادگی به اعتیاد هاي مقابلهمی و مهارتبررسی رابطه بین تحمل ناکا عنوان سند:
 به مواد مخدر در دانشجویان

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 -کسـب تجربـه-کنجکـاوي-هاي عصبی و روانیناراحتی -هاي شخصیتیویژگی -هاي روانیزمینه تسکین درد -زرگتر جلوه دادن خودب مسائل و مشکالت فردي: 

 هیجان خواهی-استفاده از سبک هاي مقابله اي ناکارآمد -قدرت شناختی ضعیف

 دوري از خانواده -نداشتن همسر مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 -تمایل به هنجارشـکنی مشـکالت اقتصـادي-نداشتن تفریح -بیکاري -فقر -رفتارهاي پرخطر -شدن درجامعهپذیرفته  مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 هاي اجتماعیجبران محدودیت -هاي اجتماعیها و نابسامانیبحران -در دسترس بودن -نداشتن درآمدکافی

 رقابت هاي فشرده-د درسحجم زیا-عوامل استرس زاي زندگی دانشجویی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 ارائه اطالعات در مورد مواد و تأثیرات آن

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

 ان باالتر بودن میزان توجه، دقت و تالش دختران در کالس هاي مهارت آموزي  نسبت به  پسر

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 مداراي مسألهراهبرد مقابله -هاي مقابله با استرس خودکارآمدي و روش -هاي هوش هیجانیمهارت -آوريهاي تابمهارت -هاي سازگاريمهارت

 هاي آموزشیروش -5

 

 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 تریاك -حشیش -مواد مخدر گل –مشروبات الکلی  -سیگار

۱۵۴ 

 



 

 

مصرف مواد برآگاهی، نگرش و مهارت دانشجویان دانشگاه هاي پیشگیري از سوءهاي حاصل از تحلیل محتواي تأثیر برنامه. یافته14-1-4جدول 
 علوم پزشکی تبریز

 
 
 
 

  پایان نامه نوع سند مورد بررسی:
 الهام هوشیار آزادپدیدآورندگان: 

 

 1391انتشار:  سال
 فارسی زبان اثر: 

تأثیر برنامه هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد برآگاهی، نگرش و مهارت دانشجویان دانشگاه  عنوان سند:
 علوم پزشکی تبریز

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هاانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در د -1

 تفاوت عالیق فردي -کاهش وزن-افزایش اعتماد به نفس -کنجکاوي -تمایل به کسب تجربه مسائل و مشکالت فردي: 
 در دسترس بودن -مصرف توسط خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 -قیمـت و شـرایط اجتمـاعی -مشکالت مـالی -وانانمیل به افزایش آزادي خواهی ج -مصرف دوستان -اصرار دوستان مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
 آزادي بیشتر و کنترل کمتر بر پسرها -تعارضات فردي و فرهنگی

دوري از حمایـت  -عدم نظـارت والـدین(خوابگاه) -افزایش ساعت بیداري -افزایش تمرکز و توانایی -استرس تحصیلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
 هانظارت محدود مسئولین بر خوابگاه -تفریحی پایین امکان -خانواده(خوابگاه)

  
 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

ارتباط معنی دار بین جنس و سن افـراد و آگـاهی آنهـا در مـورد مـواد روان  -آگاهی کم نسبت به مواد جدید توهم زا -باالترین آگاهی دانشجویان نسبت به تریاك است
 عات و آگاهی از خطرات سوءمصرفاطال -گردان

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 نگرش مثبت به مواد در مصرف مواد

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
ا(ایجاد حصار ذهنی براي فرد تا علی رغم دسترسی آسان بـه مـواد، اشـتیاق و انگیـزه اي بـراي مصـرف دیدگاه پیشگیرانه کاهش تقاض -ناتوانی در مهارت هاي انطباقی

مقابله با استرس و به کار بستن آنها با خودکارآمدي در دانشجویان  و  -حل مسأله -مهارت هاي خودآگاهی -آموزش مهارت هاي زندگی نظیر ارتباط موثر -نداشته باشد)
 مهارت اجتماعی -نیبه تبع آن سالمت روا

 هاي آموزشیروش -5
ارائه واحـد درسـی مهـارت هـاي  -ها به صورت جلسات کوتاهبرگزاري آموزش -ارائه اطالعات مثبت و هم اطالعات منفی -استفاده از اینترنت -سخنرانی -فیلم آموزشی

  -هسالم سازي محیط خوابگا -اختصاص امکانات مشاوره اي بهتر -اجتماعی در طول یک ترم
 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 هروئین  -حشیش -الکل

۱۵۵ 

 



 

 

 مطالعـه یـک کشـور: دانشجویان منظر از مواد مصرف سوء از کنندهمحافظت و خطر عواملمحتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته15-1-4جدول
 کیفی

 
 

  مقاله  نوع سند مورد بررسی:
 و همکاران دکتر طارمیان پدیدآورندگان: 

 

 1393سال انتشار: 
 فارسی زبان اثر: 

 کیفی مطالعه یک کشور: دانشجویان منظر از مواد مصرف سوء از کنندهمحافظت و خطر عوامل عنوان سند:
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 شکست عاطفی -طلبیهیجان -ناآگاهی -اعتماد به نفس) -پایین بودن عزت نفس(خوپنداره -افسردگی دي: مسائل و مشکالت فر

تفـاوتی توجهی یا بـیکم -رابطه سرد با والدین( عدم صمیمیت بین اعضاي خانواده) -تنش و نابسامانی در خانواده -دوري از خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 
 وجود فردي بهعنوان الگوي مصرف در خانواده(پدر، مادر، اقوام . خانواده و...) -فرزندان والدین نسبت به تربیت

دسـترس   -ورزشـگاه) -کمبود امکانـات اجتماعی(تفریگـاه -وضعیت اجتماعی  اقتصادي(درآمد کم، بیکاري، درآمد زیاد) مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
هاي اجتمـاعی) دوسـتان ناباب(دوسـت فضاي روحانی جامعه (شاد نبودن، تناقض در ارزش -ثباتی جامعه(آینده نامعلوم)ریختگی و بیبهم -بودن و فراوانی مواد(بازار مواد)

با  فشار گروهی(فشار همساالن براي مصرف، تشویق و تعارف دوستان، رودربایستی -همنوایی با جمع(مقبولیت و مورد قبول واقع شدن دوستان) -سیگاري و جو دوستان)
 خوشگذرانی(حال کردن) در جمع دوستان -دوستان)

  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
-فشارهاي درسی، تحصیلی و حساسیت بر کسـب نمـره بـه -کمبود تفریحات سالم و متنوع در خوابگاه و دانشگاه) -جدایی از خانواده و گروه دوستان و استقالل ناگهانی

 ها و فضاهاي دانشجوییجو نامناسب و دل مرده برخی خوابگاه -عدم اطالع رسانی مناسب و کافی مسئولین دانشگاه در مورد مواد -قعنوان تنها شاخصه دانشجوي موف
 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 آگاهی در مورد تأثیرات و عواقب افزایش –ها و واقعیت اجتماعی درباره مواد افزایش آگاهی  -افزایش آگاهی و دانش نسبت به مواد 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 تقویت باورهاي مذهبی فرد

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
افـزایش   -باال بردن اعتماد به نفس -نظارت و مراقبت خانواده بر چگونگی روابط فرد با دوستان – نحوه ارتباط عاطفی و رابطه گرم و صمیمی در خانواده -خانواده سالم

 ارتباط درست با همساالن  -دوستیابی –خوش بینی  نسبت به آینده 

 هاي آموزشیروش -5
وجـود منـابع حمـایتی همچـون اسـاتید، مراکـز  –هـاي اجتمـاعی) رسانه هاي آموزشی، تئأتر  واطالع رسانی در مورد تأثیرات و عواقب  از طریق پوستر، بروشور، کتابچه

 مشاوره،  امور فرهنگی در کمک و مشاوره با دانشجویان
 نوع ماده مخدر مصرفی -6
 

۱۵۶ 

 



 

 

علوم، هاي تحت پوشش وزارت رفتارهاي پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاههاي حاصل از تحلیل محتواي . یافته16-1-4جدول
 تحقیقات و فناوري

 

 مقاله   نوع سند مورد بررسی:
 اکبري و همکارانپدیدآورندگان: 

 

 1394سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

هاي تحت پوشش وزارت علوم، رفتارهاي پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه عنوان سند:
 تحقیقات و فناوري

 یهاي مورد بررسها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 خلق افسرده -تکانشگري -توانایی ضعیف در ابراز وجود -اعتماد به نفس پایین -اضطراب -استرس -افسردگی مسائل و مشکالت فردي: 

 عدم حمایت خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 

نیـاز شـدید بـه تأییـد   -عـدم حمایـت اجتمـاعی  -هاي مجردي)خانه -در معرض خطر مواد بودن در (خانواده، خوابگاه ائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: مس

 کیفیت شبکه اجتماعی پایین -اجتماعی

  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

 گیري از اعتقادات دینیبهره

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 مهارت بین فردي) -طعیتمهارت قا -مهارت مقابله هیجانات منفی -مهارت حل ٍمسأله -مهارت هاي زندگی( مهارت مقابله با استرس

 هاي آموزشیروش -5

 

 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 

۱۵۷ 

 



 

 

هـاي نظـامی و ها در دانشجویان خـانوادهساز آنمقایسه نرخ رفتارهاي پرخطر و عوامل زمینههاي حاصل از تحلیل محتواي . یافته17-1-4جدول
 غیرنظامی

  مقاله نوع سند مورد بررسی:
 ارانرك رك و همکپدیدآورندگان: 

 

 1394سال انتشار: 
  فارسی زبان اثر:

هاي نظامی و ها در دانشجویان خانوادهساز آنمقایسه نرخ رفتارهاي پرخطر و عوامل زمینه عنوان سند:
 غیرنظامی

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هادانشگاه مسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در -1

 استرس -تحریک پذیري و تکانشگري باال -خواهیهیجان مسائل و مشکالت فردي: 

داشتن حس تعلـق ضـعیف بـه   -مدیریت ضعیف در خانواده -الگوهاي ارتباطی و تعارض هاي درون خانواده -سابقه اعتیاد در خانوادهمسائل و مشکالت خانوادگی: 

 خانواده

 دسترس پذیري به مواد  -عوامل زیستی(تأثیرات هورمونی)  -گروه همساالن ماعی: مسائل و مشکالت فرهنگی و اجت

  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 

 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

 اینکه فواید مصرف مواد از پیامدهاي منفی آن باالتر استتصور  -نگرش مثبت نسبت به مواد

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

  مهارت ارتباطی

 هاي آموزشیروش -5

 

 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 ترامادول -شیشه -تریاك -حشیش -الکل -قلیان -سیگار

۱۵۸ 

 



 

 

کننده فردي، خانوادگی و اجتمـاعی گـرایش بـه مصـرف مـواد در عوامل خطرساز و محافظتحاصل از تحلیل محتواي هاي . یافته18-1-4جدول
 دانشجویان

 
 
 

 مقاله  نوع سند مورد بررسی:
 لو  و همکارانجهان شاهپدیدآورندگان: 

 

 1395سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

دگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در کننده فردي، خانواعوامل خطرساز و محافظت عنوان سند:
 دانشجویان

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

و  منـديتجـرأ -شناختی از قبیل خـود پنـداره ضـعیفنواهاي رپذیريآسیب -تکانشگري -خواهیهیجان -استقالل تمرین و پذیرش   مسائل و مشکالت فردي: 
 حساسیت نسبت به اضطراب  -هاي خود کنترلی ضعیفمهارت

نگرش مثبت والـدین نسـبت بـه مصـرف  -تعارضات خانوادگی -پیوند ضعیف با خانواده -ظارت خانوادگی ضعیفن -جدایی از خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 
 دهجدایی از خانوا  -مواد

مصـرف  -هاي اجتماعیفقدان مهارت -ناامیدي در تعامل -جدید به ویژه با جنس مخالف طبرقراري رواب -ل مالیالاستق مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
 مصـرف کنندهتسهیلجارهاي محل سکونت و وجود هن طشرای  -فقدان انسجام اجتماعی (نظمی اجتماعیبی  -شده كپذیري ادرادسترسی -دوستان طسیگار و مواد توس

 دسترسی محدود به حمایت اجتماعی - نامتعارف رفتاري الگوهاي ده مشاه -ها و اعمال نامتعارف اجتماعیوجود فعالیت  -منحرف الن مواجهه با همسا -مواد)

 ره آیندهتفکر دربا  -ه تحصیلماشتغال و ادا -تحصیلی جدید یطهاي درسی براي محیادگیري عادت مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
  

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 
 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

 نگرش مثبت نسبت به مواد 

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
 گیمهارت هاي زند

 هاي آموزشیروش -5

 
 نوع ماده مخدر مصرفی -6
 

۱۵۹ 

 



 

 

      بینـی گـرایش بـه مصـرف مـواد در دانشـجویان براسـاس تجـارب معنـوي و میـزانپـیشهاي حاصل از تحلیل محتواي . یافته19-1-4جدول 
 خواهیهیجان

 

 مقاله  نوع سند مورد بررسی:
  جمالی و همکارانپدیدآورندگان: 

 

 1395سال انتشار: 
  فارسیزبان اثر: 

 خواهیبینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس تجارب معنوي و میزان هیجانپیش عنوان سند:
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 -خـواهیهیجـان -تنـیاخـتالالت روانشـناختی ماننـد افسـردگی، اضـطراب و اخـتالالت روان  -رویارویی با استقالل -فشارهاي فردي مسائل و مشکالت فردي: 

 خیال شدناحساس خوب و بی -بخش بودنلذت -منحرف النارتباط با همسا   -بی حوصلگی -جوییتجربه -حساسیت نسبت به یکنواختی -ماجراجویی

 ترك کردن خانه دگی: مسائل و مشکالت خانوا

 داشتن اوقات خوش با دوستان -برقراري ارتباط با دوستان جدید و فشارهاي ناشی از همساالن -فشارهاي میان فردي مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 فشارهاي تحصیلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 

 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

  افزایش آگاهی دانشجویان

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

 تجارب معنوي   -هاي مثبت دانشجویان درباره موادنگرش

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 رشد معنوي انسان -روانشناسی سالمت

 هاي آموزشیروش -5

 

 نوع ماده مخدر مصرفی -6

 

۱۶۰ 

 



 

 

 1386-1396هاي حاصل از تحلیل محتواي مجالت اعتیادپژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال . یافته20-1-4جدول
 1396تا  1386بررسی مجالت اعتیاد پژوهی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال 

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هامشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه مسائل و -1

درمـان دردهـاي  -شکست عشقی -اختالالت خلقی و اضطرابی، تجارب استرس زاي نوجوانی، تنش هاي پس آسیبی -سابقه مصرف سیگار مسائل و مشکالت فردي: 
استفاده خودسرانه از  -هاي منفی نسبت به خود و سایریننگرش -کمبود عاطفی -فقدان اعتماد به نفس -تنهایی  -بهبود عملکرد جنسی -کنجکاوي -لذتکسب  -جسمی
هـاي نگـرش -تخـیالت -هـاي روحـینـاراحتی -سبک هاي اسناد درونی -احساس غرور -افزایش شجاعت -فوبیا -افسردگی -پرخاشگري -پائین نفس به اعتماد -داروها

بـازداري  -خـود تحـول نیافتـه/گرفتار -محرومیـت هیجـانی -هـاي ناسـازگارطرحواره -افزایش شجاعت -احساس غرور -افسردگی -اضطراب -تیتحریف شناخ -ناکارآمد
حالت هـاي  -اي نامناسبهاي مقابلهپاسخ -خودکارآمدي پائین -خودگردانی و عملکرد مختل -پذیري دربرابر بیماريآسیب -خویشتن داري، خودانضباطی ناکافی -هیجانی 

-بکـارگیري راهکارهـاي انعطـاف تکانه، رفتارهدفمند، نگهداري مجموعه، یافته، کنترلجستجوي سازمانریزي، کارکردهاي اجرایی ضعیف (برنامه -خلقی منفی و ناخوشایند
تـاب  -ناسازگاري هیجانی  -ناسازگاري جسمانی -اطالعیبی -کنجکاوي لذت و -، استدالل انتزاعی)خود به شمار انتخابی، کنترل توجهی، شروع اعمال و ارزیابیپذیر، توجه

عدم امید  -افسردگی  -استرس  -اضطراب  -تکانشگري  -پرخاشگري -کمالگرایی منفی -موافق بودن بودن با مصرف مواد  -برونگرایی -آوري پائین، کنترل خشم پائین
عـدم تـامین نیازهـاي  -احسـاس انـزوا -کسب لذت -ویژگی هاي ژنتیک -احساس بلوغ -ورخویی روانرنج  -حس کنجکاوي -بیماري صعب العالج -خودکشی –به آینده 

 خواهی زیاد، خودتنظیمی پائین، هوش اخالقی پائینهیجان -تحریف شناختی -خطرپذیري -مشکالت روحی -عدم تحمل مشکالت زندگی -عاطفی
عـدم کنتـرل   -وجـود فـرد الکلـی در خـانواده  -اعتیاد والدین مواد   -(بیشتر پدر و برادر سیگاري) اعتیاد به سیگار اعضاي خانواده فرد مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 -سرپرسـتی بـی -خـانواده فقـدان حمایـت -هخانواده آشفت  -غفلت از فرزندان -فقدان صمیمیت خانوادگی -والدین بدون مهارت والدگري  -مشکالت خانوادگی  -خانواده
 قرار گرفتن در معـرض محـیط بـد مثـل دوسـتان و آشـنایان -معیارهاي سرسختانه -شکست عشقی -بیکاري -اعتیاد به سیگار دوستان فرد -گیرهایی از مشکالت خانواد

سـبک  -ینسطح تحصـیالت والـد -اعتیاد اعضاي خانواده، آگاهی از مضرات مواد مخدر میزان، نظارت خانواده، از هم گسیختگی خانواده -محبت کمبود -مواد کنندهمصرف
 -رابطه نامناسب والدین بـا فرزنـدان  -طالق والدین -فوت عزیزان  -ناکامی در زندگی -ناسازگاري خانوادگی -پائین آوريتاب، سبک دلبستگی اجتنابی ،دوسوگرا دلبستگی

 اعتیاد اعضاي خانواده
تعامـل   -فشار دوسـتان  -بیکار ي  -در دسترس بودن مواد -و همکارانپیشنهاد مصرف از طریق دوستان  -دوستان الکلی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 ضـد صفات -شیوع خشونت و اختالف -محل سکونت -ددوستان مصرف کننده موا -ها و مشکالتزندگی در شهر به خاطر استرس -اجتماعی با سایر افراد ناراحت و گرفتار
وابستگی اجتمـاعی  -هاي بزهکاريعضویت در خرده فرهنگ -ها و نهادهاي اجتماعیعدم تقید به سازمان -شدهدرماندگی آموخته  -آفرین مخــاطره موقعیتهاي -اجتماعی

  -بدرفتاري  -بی اعتمادي  -انزواي اجتماعی -بیگانگی -بی ثباتی -رهاشدگی-نبود امکانات تفریحی -افراد داراي پایگاه هویت سردرگم و معوق  -موقعیت جغرافیایی -فرد
یـابی هنجـاري، سـبک هویـت سبک هویـت -شبکه حمایتی نامناسب -بریدگی و طرد -عیب جویی افراطی -بی کفایتی -وابستگی  -منشیبزرگ  -استحقاق -نقص/شرم

 -یت اجتمـاعی عدم حما –دلبستگی به همساالن  -عدم انسجام خانوادگی -اجتماعی ناسازگاري -دسترسی به مواد -مشکالت اقتصادي -بیکاري – یابی سردرگم/ اجتنابی
 بیکاري -عدم وجود امکانات تفریحی -همساالن منحرف - تبعیض در جامعه -اقتصادي -وضعیت اجتماعی -احساس همرنگی با دیگران  -نوعدوستی

فقـدان تعهـد  عملکـرد آموزشـی ضـعیف و  -عدم وجود امکانـات تفریحـی -فقدان مشاوره کافی -شکست در امتحانات -مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
 زندگی در خوابگاه - ناسازگاري تحصیلی -آموزشی

استفاده از اینترنت براي کسب اطالعات در مورد  -اطالعات ناقص در مورد مواد مخدر و تأثیرات آن: دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
 آموزش درباره مواد  -عدم آشنایی از تأثیرات مواد مخدر -مواد مخدر

باور به تأثیر در رابطه   -باعث بیدار ماندن می شود -مواد به مثبت نگرش: ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
اعث فراموشی مشکالت می مصرف مواد ب –باور به تأثیر در ناراحتی هاي روانی   -باعث الغري می شود  -عدم انجام فرایض دینی توسط نوجوانان و جوانان -جنسی

 -سالمت معنوي-عدم حرام اعالم کردن مواد افیونی  -باور به  اعتیادآور نبودن مشروب -پایبندي به دین و مذهب توسط جوانان -اعتیادآور نبودن  قلیان و سیگار  -شود
 اعتقادات مذهبی

  -پذیري مسئولیت -ذات حرمت -هیجانی خودآگاهی -خودشکوفایی -سألهم حل: هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
هاي نقش  -ارتباط در خانواده -حل مسأله -خوشبینی و شادکامی  -قاطعیت  -پذیري انعطاف -تکانه کنترل -آزمایی واقعیت  -روانی فشار تحمل  -استقالل  -همدلی
  ندگی سالم اسالمی( اجتماعی، عبادي،  باورها، مؤلفه اخالقی، مالی، خانوادگی، سالمت،  تفکر و علم،سبک ز -کنترل رفتار -آمیزش عاطفی-همراهی عاطفی -مثبت

 -تفکر خالق و انتقادي -تصمیم گیري و حل مسئله -مقابله با استرس و هیجان -ارتباطات موثر و بین فردي -خودآگاهی و همدلی -زمانشناسی) امنیتی و دفاعی،
 -ذهن آگاهی -کنترل فکر -مسئولیت پذیري -دلپذیربودن  -انعطاف پذیري  -خودکارامدي پرهیز از مواد -راهبرد هیجان مدار  -مسأله مدار راهبرد  -خودکارآمدي

مدیریت  -ي)مهار تهاي ارتباطی(روابط بین فرد -مهارتهاي موفقیت و مقابله با شکست   -مهارتهاي تفکر -دلبستگی دو سوگرا -دلبستگی ایمن -دلبستگی اجتنابی 
 همدلی و خودآگاهی -ابراز وجود و جرات مندي  -هیجان و استرس 

 -هاي محبوباستفاده از چهره -روش بارش فکري -الگوسازي -یادگیري غیر مستقیم: هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6
رویکرد مبتنی بر افزایش اطالعات، رویکرد مبتنی بر  -از طریق پیامک -از طریق ارائه پوستر -جتماعیرویکردهاي پیشگیري از سوء مصرف مواد: رویکرد یکپارچه نفوذ ا

 هاي جانشین، رویکرد مبتنی بر نفوذ اجتماعیهمساالن، رویکرد مبتنی بر فعالیت
 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -7

 هروئین -آمفتامین -شیشه –ریتالین  -اکستازي -مسکن ها و داروهاي آرام بخش -کلیمشروبات ال -ماري جوانا -حشیش -سیگار و قلیان -تریاك
۱۶۱ 

 



 

 

 
 هاي بخش اسناديبندي حاصل از تحلیل محتواي یافته. جمع21-1-4جدول

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هاگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانش -1
 

 -برونگرایـی -درونگرایی -رویارویی با استقالل -فشارهاي فردي-مصرف تفننی مواد -اقدام به خودکشی -پرخاشگري -اختالالت روانی مسائل و مشکالت فردي: 
 -دم اعتمـاد بـه محـیط و آینـدهعـ –اضطراب و بی قـراري  -ناپایداري عاطفی و احساسی -اختالالت ارثی یا بیولوژیک -کجروي -کنجکاوي -ماجراجویی -افسردگی

ناتوانی در کسب لذت هـا و  -فقدان احساس لذت -عدم وجود مهارت هاي مقابله اي -اعتماد به نفس پایین -و عدم رشد شخصیت -عقده حقارت -احساس عدم توانایی
کـاهش درد و   -احساس آرامش با مصـرف مـواد  -د بیمارنگريتمایل به خو -پایین بودن توانایی ابراز وجود -احساس رضایتمندي ضعیف -ارضاي معمول آن در زندگی

سـابقه مصـرف  -هیجان هاي مفنـی -استرس -حل مسأله -دلتنگی ضعف در مهارت هایی مانند تفکر نقادانه -خشم -خوب خوابیدن یا بیدار ماندن  -عواطف نامطلوب
عـزت  -خودکارایی پایین -پایین بودن بهره هوشی -احساس پوچی در زندگی -از غصه ها دور شدن-فرار از مشکالت  -لذت بردن از انجام کارهاي هیجان آور -گذشته

 -احسـاس منفـی -جسـارت -قدرت شناختی ضعیف -کسب تجربه-ناراحتی هاي عصبی و روانی  -ویژگی هاي شخصیتی -زمینه هاي روانی -خطرپذیري -نفس پایین
 -عـدم انعطـاف پـذیري -ایجـاد فشـار روانـی -سـرخوردگی-عدم شناخت از خود در دوران انتقـال  -ینانهخوش بینی غیر واقع ب-وسواس فکري و عملی  -تفکر منفی 

تجـارب اسـترس زاي نوجـوانی، تـنش هـاي پـس  -اختالالت خلقی و اضطرابی -تفاوت عالیق فردي -اختالالت انتطباقی -اختالالت افسردگی عمده(ماژور) -دلشوره
ضـعف در نحـوه مقابلـه بـا  -اسـتقالل طلبـی -اضـطراب  -تنش و استرس -احساس غرور -افزایش شجاعت -فوبیا -افسردگی -ا استفاده خودسرانه از داروه -آسیبی 

ناکامی و سرخوردگی در رسیدن بـه آرزوهـا  -برداشت هاي افراد از خودشان -خطر کردن -جسارت و نوجویی  -عدم مواجهه درست با هیجانات و احساسات -استرس ها
مشـکالت روانشـناختی مثـل افسـردگی،  -شکست هاي عـاطفی -انزواطلبی -سابقه نزاع ودرگیري و خشونت فیزیکی و کالمی -رفتارهاي وسواسی -مدتو اهداف بلند

هیجـان  -عدم توانـایی و قـدرت در نـه گفـتن -گوشه گیري و منزوي بودن -عدم توانایی الزم براي مدیریت همه جانبه مسائل فردي -ناامیدي  -اضطراب، سرگردانی
 -سـرخوردگی -اخـتالالت سـلوك مثـل بـیش فعـالی -عدم استقالل معاش و زندگی -تغییرات خلقی و جسمی -استدالل هیجانی -پذیريریسک -طلبی و ماجراجویی

داشـتن حـس  -هاي فرديحسادت  -اعتماد به نفس کاذب -کم حوصلگی -کم توانی -خودپسندي –نداشتن تمرکز  -توقعات -کارياهمال -خالقیت پایین در کاریابی
 -حسـاس و شـکننده بـودن -امـر و نهـی پـذیر نبـودن -اعتماد به نفس کاذب به دلیل گذشتن از سد کنکـور -اهال چالش بودن -عملگرا و نتیجه گرا بودن -استقالل
 -عدم توانایی در خودبیانگري -اتوانی در تصمیم گیرين -هاي منفی از خودبرداشت -خودپنداره منفی -باور نداشتن به خودشان -خودکنترلی پائین -ناکارآمدي –استرس

مندي فردي به احساس عالقه -تردید و دو دلی -عدم توانایی در مطرح کردن نیازها -پنهان کردن احساسات -عدم افشاگري -ندیده شدن احساسات -عدم امنیت روانی
 ترس از آینده -احساس کالفگی -بی برنامگی -احساس تنهایی -نعدم آمادگی براي استقالل و مستقل بود -خوابیمشکالت بی -کنترل کردن

 -خـانوده سـیگاري و معتـاد -وجود الگوي نامناسـب در خـانواده -غلفت از فرزندان -احساس غربت دوري از خانواده -فرار از منزل  مسائل و مشکالت خانوادگی: 
سـبک  -خـانواده آشـفته -لجبازي با یکـی از اعضـاي خـانواده -عدم رضایت ازخانواده -گی در خانوادهبی عاطف -ازدواج ناموفق -خانواده بدون کنترل -خانواده دیکتاتور

مجـاز  -طرد شدگی و فقـدان رابطـه گـرم و عـاطفی  -سبک رفتاري آشفته -سبک رفتاري طرد کننده -سبک رفتاري سهل گیر و بی تفاوت -رفتاري منسجم پاسخگو
عـدم امیـد بـه  -تحمل مشکالت زندگی -دعوا و مشاجرات خانوادگی  -اختالفات بین والدین  -انی به دلیل دور بودن از خانوادهنگر  -بودن مصرف مواد و الکل در خانه

ضـعف پـایش و نظـارت از  -داشـتن رابطـه جنسـی -نداشتن همسر  -بی سرپرستی  -از دست دادن نزدیکان --داشتن والدین و بستگان معتاد -ازدواج در آینده نزدیک
عـدم اعتمـاد والـدین بـه فرزنـدان  -مشـکالت خـاص در زنـدگی _احساس دین به خانواده به علت هزینه دانشـگاه -عدم وابستگی پیوندهاي خانوادگی -الدینطرف و

عـدم ارتبـاط  -خـانواده مشکالت با -رهایی از مشکالت خانوادگی -سرپرستی بی  -اعتیاد به سیگار اعضاي خانواده فرد (بیشتر پدر و برادر سیگاري) - بخصوص جوانان
روابـط  -عدم مراجعه به خانه به دلیل استقالل طلبـی -گسست عاطفی با خانواده به دلیل دوري از خانواده  -عدم مراجعه به خانه به دلیل مشکل مالی -درست با خانواده

جـدا   -عدم ثبات در محـیط حـانواده -درك متقابل والدین با دانشجوعدم  -عدم درك متقابل بین اعضاي خانواده -وجود تنش در خانواده  -معیوب بین اعضاي خانواده
درگیـر مـواد  -دخیل نشدن دانشجویان در تصمیم گیري هـاي خـانوادگی -فقدان یا کم شدن رفتارهاي حمایتی  -درگیري و بحث زیاد بین والدین -شدن والدین از هم

تقلید از نزدیکان و  -مصرف کننده بودن اقوام و نزدیکان دانشجویان -مثل افسردگی یا  بیماري جسمی جديوالدین دچار اختالالت روانی  -بودن یکی از والدین یا هردو
تأکیـد خـانواده صـرفاً بـر  -تربیت تک بعدي خانواده -تربیت ناصحیح خانوادگی -وابستگی به خانواده  --خشونت و درگیري خانوادگی -روابط جنسی زودهنگام -آشنیان

عـدم حمایـت خـانوادگی برخـی دانشـجویان در  -ترس از خانواده و مطرح نکردن مشکالت دانشـگاهی -اطالع خانواده ها از مسائل دانشجویان خودعدم  -بعد تحصیلی
داشـتن  انتظـارت زیـاد خـانواده هـا از دانشـگاه در سـالم نگـه -نگرش منفی دانشجویان نسـبت بـه ازدواج و تشـکیل خـانواده -ناسالم بودن خانواده -مسائل خودکشی

 -عدم دلبستگی بـه خـانواده -تعارض با اعضاي خانواده  -هاي زیاد خانوادگی (یا سابقه طالق در خانواده)داشتن اختالف -معتاد بستگان یا و والدین داشتن -دانشجویان
فقدان  -عدم آمادگی براي زندگی در شرایط مستقل -ذيتربیت در دستمال کاغ -مقصر شناختن بی حد خانواده -انتظارت بی حد از والدین  -نداشتن صمیمیت با خانواده

خـانواده هـاي  -بـی تفـاوت بـودن خـانواده  -احساس کنترل شدن زیاد توسط خـانواده -ناسازگاري با سبک هاي زندگی جدید -هاي الزم براي زندگی مستقل مهارت
یـاد  -هـاي شـادينشـناختن راه -نبود شادمانی در زندگی -هاي خانه بر فرزندانمحدودیت -تغییرات خانواده (ازدواج، فوت)  -انتظارات زیاد خانواده -گسسته یا همبسته

عـدم ایفـاي  -وجود ادبیات ناسالم در خانواده -عدم ارتباط پویا و صمیمی -شکاف بین افراد خانواده (والدین و دانشجویان) -هاي هوش هیجانی در خانواده ندادن مهارت
 بـا آن ارتبـاط و آمده آنجا از فرد  که  اي خانوادگی محیط و تربیت  -درگیر بودن اعضاي خانواده -هاي سالمت در خانواده نبود مولفه -رنقش درست پدر در زندگی دخت

 مشکالت با مقابله در او رویکرد
 -برقراري ارتباط با دوسـتان -یان فرديفشارهاي م -فحشاء -دزدي و ارتکاب بزهکاري -خشونت در رفتارهاي اجتماعی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 -فقدان فعالیت هـاي جسـمانی احسـاس گمنـامی در کـالس بـزرگ  -رفتارهاي توهین آمیز هم ساالن  -خجالت و کمرویی  -اضطراب اجتماعی -اختالالت اضطرابی
ثـروت و   - -ایدئولوژي -طبقه اجتماعی –بیکاري  -شکست عشقی –بزرگ جلوه دادن خود در نظر دیگران -برقراري ارتباط -فقدان مهارت در رد پیشنهادهاي دوستان

پـذیرش مـواد بـه علـت مـورد مجـازات و  -همنوایی اجتماعی -عدم تعادل جامعه -شخصیت ضد اجتماعی -در دسترس بودن مواد -فشار براي یافتن دوست -رفاه زیاد
 -مصرف مواد نشانه پذیرش در میان گـروه–در معرض خشونت قرار گرفتن  -خصومت -مخدرنگرش مثبت دوستان به مواد  -دلیل تراشی -نیشخن قرار نگرفتن دیگران

احتـرام  -مصرف مواد بعنـوان یـک هنجـار -کمبود امکانات حمایتی، مشاوره هاي و درمانی -فقدان ارزش هاي اخالقی-وفور مشاغل کاذب -حاشیه نشینی جمعیت زیاد
اوقـات فراغـت   -بی مسـئولیتی -مصرف کننده متوقع -خودداري از ایجاد روحیه کار و تالش -ود فعالیت هاي جایگزینکمب -گذاشتن به طرف مقابل براي تعارف تریاك

 -معاشـرت بـا دوسـنان نابـاب -استرس هاي فرهنگی و اجتمـاعی  -محدود بودن فضاي فعالیت هاي اجتماعی و سیاسی -خالء امکانات تفریحی  -و فضاي خالی زیاد
میـل بـه  -مواجه شدن با نقش جدید و گسترش ناگهانی روابط اجتماعی -سنت مذهبی -قدرت -فقر -نگرش دوستان نسبت به مواد مخدر -ستانمصرف مواد توسط دو

۱۶۲ 

 



 

 

ی توصیه هاي غیـر تخصصـ --داشتن اوقات خوش با دوستان -نارضایتی از گذران اوقات فراغت -انحطاط -معضالت اجتماعی، اخالقی  -افزایش آزادي خواهی جوانان
 -تحمیل عقاید و سالیق بزرگان به جوانـان -تحمیل عالیق و سالیق بزرگان به جوانان -عدم مشارکت جوانان در تصمیم گیري ها به علت مشکالت فرهنگی -دیگران

ی، مجالت ، عکس، مقاالت و رمان ترویج فرهنگ هاي نامانوس از طرق مختلف مثل ماهواره، شبکه هاي ویدیوئ-عدم حمایت دراغناي فکري و تجربه واقعیات ازجوانان
نفـوذ   -تخریب ارزش هاي گذشته و عدم جایگـذاري ارزش هـاي مناسـب(بحران هویـت)  -عدم خودباوري فرهنگی-الگوهاي متاثر از فرهنگ غرب -هاي جوان پسند

بـی  -ارزان قیمت بـودن مـواد -محدودیت هاي اجتماعی  عدم جبران -درآمد باالي فروش مواد مخدر  -آزادي بدون اعطاي ابزار صحیح شناخت -هاي بیگانه فرهنگ
تـرویج  --کاهش سطح حساسیت به مسائل جاري و افـزایش رونـد سـطحی شـدن بیـنش سیاسـی دانشـجویان-تفاوتی در دانشجویان به دلیل غیرسیاسی شدن جامعه 

نگرانی نسبت به پیـدا کـردن  -تهییج و تحرکات بی پاسخ -اجتماعی  سیاست زدگی فعالیت هاي فرهنگی و –ناعدالتی هاي اجتماعی  –فرهنگ مصرف و مصرف گرایی
فشـار  -نگرانـی نسـبت بـه پیـدا کـردن شـغل در آینـده -دسترسی راحت به مـواد  -کافی ندانستن امکانات تفریحی در جامعه-مصرف مواد در دوستان  -شغل در آینده

اعتیـاد  -عدم پذیرش عقیده مخـالف -کاهش فعالیت هاي فرهنگی -ان نیافته در کلیه مسائل اجتماعیاي و سازماظهار نظر توده -تعارضات فردي و فرهنگی  -اجتماعی
 -شـیوع خشـونت و اخـتالف -محـل سـکونت -ددوسـتان مصـرف کننـده مـوا -تعامل اجتماعی با سایر افراد ناراحت و گرفتـار  -دوستان الکلی -به سیگار دوستان فرد

 -همسان شدن با گـروه همسـاالن -تعارف دوستان سیگاري -تفریحی سیگار کشیدن -شکسته شدن قبح سیگار کشیدن -مالی مشکالت -آفرین مخــاطره موقعیتهاي
تثبیت جایگـاه افـراد  -عدم مهارت ارتباط برقراي ارتباط با همساالن -ارائه تصویري از خود براي تایید شدن -عدم ارتباط مناسب با دیگران -قومیت ها و روابط بین آنها

هـاي اولین تجربه مصرف مواد در خانه  -براي مصرف بویژه سیگار و مشروب فشار اطرافیان و همساالن  -احساس یکی شدن با دوستان و همساالن -ر بین همساالند
 -ه خـدمات بهداشـتی و روانـیعدم دسترسـی بـ -کار و درآمد و ثروت  -میزان سواد یه جامعه  -خانه هاي مجردي و گروهی دانشجویان در خارج از دانشگاه -مجردي

 -پیشنهاد فروش مواد در محلـه هـاي پرخطـر -تردد در محالت پرخطر  -نزاع و درگیري -قرار گرفتن در محیط و محله هاي پرخطر -میزان افراد معتاد در سطح جامعه
بـراي  فشار اطرافیان و همساالن  -ن با دوستان و همساالناحساس یکی شد -تثبیت جایگاه افراد در بین همساالن --عدم احساس تعلق اجتماعی و احساس دلبستگی

  -میزان سواد یـه جامعـه  -خانه هاي مجردي و گروهی دانشجویان در خارج از دانشگاه -هاي مجردياولین تجربه مصرف مواد در خانه  -مصرف بویژه سیگار و مشروب
 -نـزاع و درگیـري -قرار گـرفتن در محـیط و محلـه هـاي پرخطـر -زان افراد معتاد در سطح جامعهمی -عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و روانی -کار و درآمد و ثروت

عـدم مشـارکت  -عدم احساس تعلق اجتماعی و احسـاس دلبسـتگی -پیشنهاد فروش مواد در محله هاي پرخطر -تردد در محالت پرخطر  -درگیري پلیس با افراد معتاد
عدالت  -عدم حمایت فکري و مالی -عدم یا کاهش حمایت هاي اجتماعی -سرخوردگی اجتماعی -توجه به نیازهاي اجتماعی عدم -دانشجویان در فعالیت هاي اجتماعی

رابطـه دختـر و  -عدم ارتباط بـا جـنس مخـالف -غربت -خجالتی بودن و کمرویی -رابطه با جنس مخالف و مشکالت جنسی -حس تبعیض و اختالف -اجتماعی پایین
نشان دادن زنـدگی هـاي  -اضطراب اجتماعی -عاطفی برخورد کردن دوستان و همساالن  -محل زندگی، شهر و روستاي محل زندگی -خانگیهم ازدواج سفید و -پسر

 -عدم کسب نگرش  و دیدگاه کـارآفرینی  -شرایط نامناسب شغلی -عرضه مواد مخدر توسط قاچاقچیان در مدل هاي شیک و قشنگ -رانت -مجلل توسط صدا و سیما 
نگرانـی  - -جدایی و اضطراب جـدایی -تقابل خود با دوستانشان -داشتن تضاد با اجتماع -مشکالت فرهنگی -اختالل فرهنگی -داشتن ارتباطات اجتماعی خیلی محدود

هـاي الگـوگیري -زندگی مدرن جدیدتعارض بین زندگی سنتی قبلی و  -تعارضات قوم و قبیله اي -روابط اجتماعی ضعیف  -روابط بین فردي ضعیف -درباره آینده و کار
هـاي دختـر بـودن (بـه دلیـل تجربـه -رفتارهاي پرخاشگرانه ضـد اجتمـاعی -تحقیر و سرزنش–هاي اقتصادي اجتماعیتضادهاي فرهنگی و تفاوت -ناسازگار و ناکارآمد

عدم بـرآوردن  -خشونت کالمی و فیزیکی گذشته -سویه در اجتماععدم درك رابطه دو  -احساس نابرابري  -به وجود آوردن احساس تعلق به محیط در فرد- تروماتیک)
  -روابط اجتمـاعی در ناکامی -فشارهاي اخالقی، اجتماعی و سیاسی -ناامیدي اجتماعی  -آموز یا دانشجو در سازمان اجتماعیمشارکت دادن دانش -ایجاد تعلق اجتماعی

 غلیآینده ش به مربوط هاي نگرانی اقتصادي، مسائل ناکامی در
عـدم انگیـزه  -فشارهاي تحصیلی نداشتن حس جاه طلبـی هـاي تحصـیلی -بی عالقگی به تحصیل –افت تحصیلی  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

احسـاس  -خوابگـاهحـوادث درون  -انتظـارات دیگـران -مورد توبیخ یا تأیید قرار گرفتن در گروههاي خاص -برآورده شدن توقعات و انتظارات توسط دانشگاه -پیشرفت
سسـت شـدن  -محل استقرار خوابگاه ها به علت آلوده بودن–نگرانی درونی از وضعیت تحصیلی  -یکنواختی زندگی خوابگاهی -انحراف از قواعد معمول دانشگاه -امنیت

 -ترکیـب حضـور دانشـجویان در خـانواده  -واددانشگاه محلی بـراي مصـرف مـ -ترس از محیط ناشناخته -عدم تطبیق و هماهنگی با محیط دانشگاه -باورهاي مذهبی
نـاتوانی مسـئولین در برنامـه ریـزي بـراي پـر کـردن اوقـات فراغـت   -جشن بازگشت به خوابگاه بعـد از تعطـیالت -جشن هاي پسران و دختران -میهمانی خوابگاهی

غلبه بـر خسـتگی درایـام  -عدم امید به اشتغال -یرون از خوابگاههاي دولتیسکونت در ب -ها با محله هاي خرید و فروش موادهمجواري دانشگاه و خوابگاه -دانشجویان
رقابـت  -حجـم زیـاد درس -زاي زنـدگی دانشـجویی عوامل استرس -نحوه نادرست اداره، انضباط و برقراري ارتباط -کمبود کانون هاي حمایتی در دانشگاه  -امتحانات

فکـر کـردن بـه  -نقـش همکالسـی -ارتباط با فرهنگ هـاي مختلـف -شدن مسئولیت هاي مختلف در خوابگاه عهده دار -عدم حمایت روحی در خوابگاه -هاي فشرده
مصرف بیشتر سیگار و قلیان و مشروبات الکلی در  -عدم واقع بینی در نوع تخلیه روانی جوان از ناحیه مسئوالن و والدین -بی مالحظگی -درماندگی  -اشتباهات گذشته 

شیوع اخـتالالت عـاطفی و روانـی در دانشـجویان مقـیم  -زندگی در اماکن بدون نظارت خانواده مثل خوابگاه و خانه هاي استیجاري -ف کنندهدوستان دانشجویان مصر
عـدم  -کننـدمـیدرهم ریختگی ناخواسته افرادي که در یک محل با هـم زنـدگی -تعداد جمعیت زیاد در یک اتاق خوابگاه -هااستاندار نبودن اتاق هاي خوابگاه -خوابگاه

 -فقدان مقـررات جـدي منـع مصـرف -بی توجهی به نیازهاي دانشجویان -شیوه هاي نا مناسب آموزشی -اخالقیات و روحیات متفاوت در خوابگاه -استقالل در خوابگاه
کمبـود امکانـات حمـایتی، -محـل تحصـیل عدم احساس تعلق و دلبستگی به -کسالت بار بودن محل تحصیل--عدم دستیابی به اهداف در دانشگاه -عدم حمایت وطرد

 -عـدم نظـارت والـدین(خوابگاه) -ضعف و یا فقدان زمینه هاي متنوع و تخصصی در تشکل هاي دانشجویی  -شیوع کسالت در جوامع دانشگاهی -مشاوره اي و درمانی
هـاي متـراکم  خالءمراکـز فرهنگـی وتفریحـی مناسـب در خوابگـاه -اه عدم برخورد قانونی با گروههاي غیر رسمی در محیط دانشـگ -دوري از حمایت خانواده(خوابگاه) 

القاء نوعی تحذیر گرایی، لذت جـویی و بـی  -تماس دانشجویان هنر با اساتید، پیشکسوتان و هنرمندان مصرف کننده مواد مخدر -هاي رسمی کمبود خوابگاه-هادانشگاه
 -حساسیت و زودرنجی بیش از حد روحی در میـان بعضـی از دانشـجویان هنـر -رشته هاي تحلیلی هنري  قیدي نسبت به دنیادر موضوعات و مطالب مطروحه در برخی

اعتقاد به مناسـب نبـودن  -کاربردي نبودن رشته هاي دانشگاهی نداشتن بازارکار -فقدان برخی دستمایه هاي دینی وارزشی در موضوعات و متون هاي رشته هاي هنري
مصرف مـواد  -عدم برآورده شدن توقعات و انتظارات دانشجویان توسط دانشگاه -عدم رضایت از ورود به دانشگاه  -ناسب نبودن رفتار اساتید اعتقاد به م -رفتار مسئولین

 -تان جدیـدآشـنایی بـا دوسـ -عدم تطبیق با محیط آموزشی جدید در بدو ورود -عملکرد آموزشی ضعیف و فقدان تعهد آموزشی  -در دانشجویان غیر بومی و خوابگاهی
درگیر بودن  -استرس امتحان -هامتداول بودن قلیان و سیگار در خوابگاه -هاي خودگرداناستقالل خوابگاه -داشتن هم اتاقی سیگاري -عدم همسان شدن با افردا جدید

هـا بـه عـدم توجـه دانشـگاه  -بین دانشجویان و اساتید  آزاد بودن مصرف سیگار در دانشگاه -نوع رشته تحصیلی -بیشتر رشته هاي فنی به اعتیاد نسبت به علوم انسانی
 -عدم سازگاري با مسائل محیطی دانشـگاه -نحوه تدریس اساتید -عدم برخورد درست اساتید با دانشجو -عدم تعامل درست کارکنان با دانشجو  -نیازهاي فردي و روانی

منطقـه  -دور هـم بـودن هـاي دانشـجویان -نشست هـاي دانشـجویان در خوابگاههـا  -فرهنگیمسائل و مشکالت فرهنگی و بین  -هاتعارض دانشجویان با هم اتاقی
مسـائل تحصـیلی  -فشار هم اتاقی هاي براي سیگار کشیدن و مشروب خـوردن -ها و دوستان نابابهم اتاقی -ابراز وجود در بین دوستان -جغرافیاي زندگی دانشجویان
عـدم آشـنایی  -پذیرش بی رویه دانشجو -به رغبتی به درس و پژوهش -ناامیدي تحصیلی -ناامیدي شغلی -رشته تحصیلیعدم عالقه به  -مثل بی انگیزگی به تحصیل

 -  -نـاتوانی در بـرآوردن انتظـارات دانشـگاه و اسـاتید -اعتماد به نفس پایین تحصیلی -خودکارآمدي پایین تحصیلی -مشروطی -با شئونات و استانداردهاي دانشجویی
عـدم همـاهنگی  -شکست تحصیلی -انتظارت بی مورد دانشجویان از قوانین خوابگاهی دانشگاه -مشکالت انظباتی -تقلب -رد با کارمندان و اساتید دانشگاهتنش و برخو

یـا نـدادن رشـته  تعـارض در تصـمیم گیـري سـر ادامـه دادن -بی انگیزگی و سرخوردگی نسبت به رشته قبولی -فضاي باز دانشگاه -فشارهاي امتحان -بین دستگاهی
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تنش حاصل از حضر در انجمـن هـاي مختلفـی مثـل بسـیج و  -برخورد تحقیر امیز و تبعیض امیز اساتید با دانشجو -تنش بین دانشجوها و مسئولین دانشگاه -تحصیلی 
نبـود امکانـات  -کمبود امکانات رفاهی در دانشگاه  -شجوندادن تجربه شادمانی توسط دانشگاه به دان -رابطه مرضی فرد با دانشگاه -انجمن اسالمی و از بین رفتن روابط

 -استرس زا بـودن محـیط دانشـگاه و شـرایط زنـدگی در دانشـگاه  -نبود محیط مناسب در دانشگاه براي دانشجویان --هاو شرایط الزم براي مراکز مشاوره در دانشگاه
 دم ارتباط با  با هم اتاقی و همکالسی  به دلیل داشتن عقاید مختلف ع -پاییز فصل در تحصیلی سال اولیه هايماه در دانشجویان افسردگی

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
در مـورد مـواد  اطالعـات نـاقص -عدم اطالعات در مورد مکانیزم هاي تأثیر مواد  -اطالعات در مورد پیامدهاي مواد مخدر -دانش پایین دانشجویان در مورد مواد مخدر

پـایین بـودن سـطح  -ارائـه اطالعـات درسـت  -هـاهاي مواد وتبعات مصرف آنآگاهی در خصوص ویژگی -عدم اطالع کافی در مورد مواد مخدر  -مخدر و تأثیرات آن
کمبـود  -ر مورد خطـرات اعتیـاد بـه دانشـجویان  اطالع رسانی کافی و الزم د -آگاهی بخشی حقوقی، روانی و اجتماعی اعتیاد  -اطالعات و آگاهی در مورد مواد مخدر 

عدم اطالعات و دانش درسـت دربـاره  -تعریف و تشریح مواد و عوارض آن -تفریحی)-پزشکی-عدم آگاهی از عوارض انواع مصرف(دائمی  -اطالعات در باره مواد مخدر
 -افزایش اطالعات در مورد شـناخت عوامـل محافظـت کننـده -ورد شناخت عوامل خطرافزایش اطالعات در م -افزایش دانش از طبقات مواد -اعتیاد، مواد و تأثیرات آن

اسـتفاده از اینترنـت بـراي کسـب  -عدم آگاهی نسبت به عوارض مصرف تفننـی -افزایش دانش در مورد رابطه بین مصرف مواد و نگرش هاي سالم نسبت به مشکالت
باالبودن آگاهی دانشـجویان نسـبت  –ارائه اطالعات در مورد مواد و تأثیرات آن  -آموزش درباره مواد  -واد مخدرعدم آشنایی از تأثیرات م -اطالعات در مورد مواد مخدر

اطالعـات و  -ارتباط معنی دار بین جنس و سن افراد و آگاهی آنها در مورد مواد روان گـردان -آگاهی کم نسبت به مواد جدید توهم زا -به تریاك در مقایسه با دیگر مواد
 افزایش آگاهی در مورد تأثیرات و عواقب –ها و واقعیت اجتماعی درباره مواد افزایش آگاهی  -افزایش آگاهی و دانش نسبت به مواد  -اهی از خطرات سوءمصرفآگ
 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

مصرف مواد باعـث رفـع دردهـاي جسـمی و خسـتگی مـی  -عدم پذیرش ارزش ها سنتی -حساسی منفیارزش هاي ا -خوشبختی و تجربیات مطبوع -احساس رضایت
بـا مصـرف  -باعث الغري می شـود -باعث تمرکز می شود -باعث شب بیداري می شود -باعث کسب آرامش روانی و فراموشی مشکالت و گرفتاري ها می شود -شود

مصرف مواد عمکلرد اجتماعی و عقالنـی را تقویـت مـی  -د تعادل روانی خود را حفظ کند باید مصرف مواد داشته باشداگر فرد بخواه -چند بار مواد کسی معتاد نمی شود
 -مصرف مواد حافظـه را تقویـت مـی کنـد -اضطراب، تنش و افسردگی می شود -مصرف مواد باعث تسکین بی حوصلگی -کند. مصرف مواد باعث لذت بیشتر می شود

حشیش باعث خالقیـت مـی  -ناتوانی جنسی آقایان را درمان می کند -مانع اختالالت قلبی و سکته قلبی می شود -وانی و سالمت می شودمصرف تریاك باعث حفظ ج
 -تناتوانی در حل مشکال -ضعف ایمان -کم نیاوردن و نشان دادن خودشان به دیگران -تلقی مصرف مواد به عنوان یک برنامه شاد -شود باعث تجربه عرفانی می شود
کار با چهـره اي خطرنـاك  مواد مخدر همیشه از سوي یک آدم خالف -اعتیاد به یک عده اي می سازد و به عده اي دیکر نمی سازد -هنجارها و انتظارات نسبت به مواد

سال ضرر نـدارد و مفیـد  50ر براي افراد باالي مواد اعتیاد آو -نکشید مواد نگفته قرآن جاي هیچ -باید هر چیز را در زندگی یک بار تجربه کرد -به من تعارف می شود
افراد بـا اراده (و یـا بـا هـوش و تحصـیل  -دوستی و معاشرت با افراد معتاد و شرکت در مجالس مصرف مواد اشکالی ندارد -مصرف تفریحی مواد اعتیاد آور نیست -است

مقـاطع مختلـف تحصـیلی بـر روي  -برداشت فرد از موقعیت هاي زندگی -نسبت به مواد  نگرش والدین -نگرشها و باورهاي فرد نسبت به مواد -کرده) معتاد نمی شوند
مفیـد بـودن  -افزایش محبوبیت با مصـرف سـیگار -نگرش پسران نسبت به مواد مخدر از نگرش دختران مثبت تر است  -نگرش دختران نسبت به مواد مخدر تاثیر دارد

برخـی از پزشـکان معتقدنـد کـه مصـرف  -مصرفی برخـی مـواد ضـرري نـدارد -مصرف تا قبل از اعتیاد -مصرف حشیشتقویت حافظه با  -تریاك براي بیماران دیابتی
خطـر مشـروبات الکلـی کمتـر از  -شود کسی که اراده قوي داشته باشد با مصرف گاه به گاه معتاد نمی -دانندحشیش را ماده اعتیاد آور نمی -مشروبات الکلی مفید است

هاي اکستازي با ابـتالء بـه مصرف قرص -تواند اعتیاد خود را ترك کندفرد معتاد هروقت بخواهد می -مصرف مواد اگر به اعتیاد منجر شود اشکال ندارد -سایر مواد است
باالتر بودن  -هاي پزشکینگرش حرفه اي به مفید بودن مصرف برخی مواد مخدر در رشته   -شودتعارف دوستان به مصرف موجب معتاد شدن نمی -ایدز ارتباطی ندارد 

اگـر  -علـت اعتیـاد بـی دردي و خوشـگذرانی اسـت -ناپـذیر بـودنباور به آسیب -میزان توجه، دقت و تالش دختران در کالس هاي مهارت آموزي  نسبت به  پسران 
فقط افراد الابالی، بـی  -مواد مصرف کنی ولی معتاد نشوياگر تغذیه خوب داشته باشی می توانی  -اطالعات کافی داشته باشی و مواد رو خوب بشناسی، معتاد نمی شوي

جوان  -اعتیاد در اثر فقر و بیکاري ایجاد می شود -شونداگر افراد با مالحظه و با حساب و کتاب مواد مصرف کنند، معتاد نمی  -اراده و بی مسئولیت دچار اعتیاد می شوند
با مصرف مواد بعضـی  -مواد به بعضی ها می سازد به بعضی ها نمی سازد -کندد به بدنت بسازد مشکلی ایجاد نمیاگر موا  -ها چون سرگرمی ندارند سراغ مواد می روند

کسی که به سراغ مواد می رود فـردي اسـت کـه بـه هـیچ جیـزي اعتقـاد  -افراد از خوشی بیش از حد به مواد روي می آورند -تجربه هاي عارفانه به فرد دست می دهد
بهتر است انسـان هوشـیار باشـد و بـه سـراغ مـوادي مثـل  -مصرف تفننی و تفریحی هیچ کس را معتاد نمی کند -ید همه چیز را تجربه کند حتی مواد راانسان با -ندارد

بـی سـواد و از اقشـار  معتـادان همـه از افـراد -مواد اگر از جنس خوب و عالی باشد اعتیاد نمی آورد -اگر کم مصرف کنی معتاد نمی شوي -حشیش برود که اعتیاد ندارد
مواد تسکین دهنده خوبی هسـتند و  -موادي که از گیاهان به دست می آیند به علت طبیعی بودن، مضر هستند -بعضی از مواد ذهن انسان را خالق می کند -پایین است

نگرش پسران نسبت به مـواد مخـدر از  -اد مخدر تاثیر داردمقاطع مختلف تحصیلی بر روي نگرش دختران نسبت به مو -درد، غصه و مشکالت را  از انسان دور می کنند
 -تقویت حافظه با مصـرف حشـیش -مفید بودن تریاك براي بیماران دیابتی -افزایش محبوبیت با مصرف سیگار -نگرش مثبت به مواد  -نگرش دختران مثبت تر است 

برخی از پزشکان معتقدند کـه مصـرف مشـروبات الکلـی مفیـد  -کندرا بی خیال و راحت میمصرف مواد آدم  -مصرفی برخی مواد ضرري ندارد -مصرف تا قبل از اعتیاد
مـواد  -شودکسی که اراده قوي داشته باشد با مصرف گاه به گاه معتاد نمی -دانندحشیش را ماده اعتیاد آور نمی -شودمواد مخدر باعث بهتر شدن روابط جنسی می -است

مصـرف تفریحـی مـواد مخـدر  -مصرف مواد اگر به اعتیاد منجر شود اشکال نـدارد -خطر مشروبات الکلی کمتر از سایر مواد است -دمخدر را یک بار هم باید مصرف کر
دیرتـر  کشـندکسانی که تریاك می -هاي اکستازي با ابتالء به ایدز ارتباطی نداردمصرف قرص -تواند اعتیاد خود را ترك کندفرد معتاد هروقت بخواهد می -اشکال ندارد
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مصرف در جمـع دوسـتان باعـث  -استفاده از مواد راه درستی براي رسیدن به آرامش و راحتی است -شودتعارف دوستان به مصرف موجب معتاد شدن نمی -شوندپیر می
روش درسـتی بـراي کـاهش دردهـاي مصـرف تریـاك  -مصرف گاه به گاه تریاك براي سالمتی مفید است -بهتر شدن روابط زناشویی با مصرف مواد -شوداعتیاد نمی

باالتر بودن میزان توجه، دقت و تالش دختران در کالس هـاي مهـارت  -نگرش حرفه اي به مفید بودن مصرف برخی مواد مخدر در رشته هاي پزشکی -جسمانی است
بـاور بـه رواج  -باال رفتن سن و افزایش نگرش مثبت به مـواد - شوندبا یک بار مصرف کسی معتاد نمی -مصرف تفننی مواد اعتیادآور نیست -آموزي  نسبت به  پسران

امتحان مواد بـراي  -مبهم دانستن آینده -عدم پایبندي به مذهب -نداشتن اعتقادات مذهبی-نگرش مثبت به مواد در خود فرد -مصرف مواد در دانشجویان (بیش برآورد)
بـاور بـه رواج مصـرف  -اعتقاد به دسترسی آسان تر مواد در شهر نسبت به محیط دانشـگاه -و دوستان  نگرش والدین، فرد و نگرش فرد -دانندیک بار را بدون عیب می

مبهم دانستن  -عدم رعایت آداب مذهبی -نداشتن اعتقادات مذهبی -کم  خطر دانستن مواد مخدر  -نگرش مثبت به مواد در خود فرد -مواد در دانشجویان (بیش برآورد)
اعتقاد به دسترسی آسـان تـر مـواد در شـهر  -نادرست دانستن مصرف تریاك وحشیش  -نگرش والدین، فرد و دوستان  -ان مواد براي یک بار موجه دیدن امتح -آینده

بـه  نگرش مثبـت -باالتر بودن میزان توجه، دقت و تالش دختران در کالس هاي مهارت آموزي  نسبت به  پسران -نگرش منفی به دانشگاه -نسبت به محیط دانشگاه
نگرش مثبـت نسـبت  -تصور اینکه فواید مصرف مواد از پیامدهاي منفی آن باالتر است -نگرش مثبت نسبت به مواد -تقویت باورهاي مذهبی فرد -مواد در مصرف مواد

عدم پایبنـدي بـه دیـن و   -نان و جوانانعدم انجام فرایض دینی توسط نوجوا -مواد به مثبت نگرش تجارب معنوي  -هاي مثبت دانشجویان درباره موادنگرش -به مواد
 اعتقادات مذهبی -سالمت معنوي -عدم حرام اعالم کردن مواد افیونی -مذهب توسط جوانان

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
مهارت روابـط بـین  -مهارت خودآگاهی -تقویت و توسعه ارتباطات دوستانه -حیطی و روانیروش هاي مقابله با فشارهاي م -تقویت اعتماد به  خویشتن و احترام به خود

حـل  -مهـارت همـدلی -مقابله با هیجان هاي ناخوشایند -مقابله با فشار -مهارت حل مساله -مهارت تصمیم گیري -مهارت تفکر خالق -مهارت هاي ارتباطی -فردي
مهـارت  -مهارت هاي تحسین و تمجید کـردن  -مهارت قاطعانه عمل کردن -مهارت کنترل خشم -مهارت اضطراب -کنترل فردي -کشمکش ها/ کنترل خود عاطفی

بیـان  -کنار آمـدن بـا مشـکل هـا -مهارت هاي مقابله با استرس -مهارت هاي مقابله با هیجانات -مهارت هاي تفکر انتقادي -مهارت هاي جلب حمایت  -هاي امتناع
 -رفتار سـازگارانه بـا افـراد پیرامـون در جهـت سـالمت روان -عدم ارتباط  -عدم مهارت هاي حل مسأله -عدم مهارت رویارویی -ومنطقی خواسته ها به صورت کالمی

 -تیرفتـار خـود هـدای -مهارت دیدگاه شناختی رفتاري بـه دانـش آمـوزان -ایمن سازي در مقابل استرس -مقابله با فشار روانی -عکس العمل مناسب در شرایط بحرانی
هاي مقابلـه بـا خودکارآمدي و روش -هاي هوش هیجانیمهارت -آوريهاي تابمهارت -مصون سازي روانی  -جرات ورزي -مهارت هاي اجتماعی -مدیریت اضطراب

 –هـاي الزم کسـب حمایـت  -گیایجاد هدفمندي وثبات در مسـیر زنـد -ریزي تحصیلی موفقبرنامه –تقویت اعتقادات مذهبی  -مداراي مسألهراهبرد مقابله -استرس 
مهـارت  -هـاي انتخـاب دوسـتمهارت -احترام به حقوق دیگران -مهارت قاطعیت -هاي مقابله با هیجانات منفیسبک -سازي اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهیغنی

یت والدین از فرزنـدان(عاطفی، فکـري و اطالعـاتی، اجتمـاعی و حما -ارتباط خوب و غنی با خانواده -دوستی با جنس مخالف -هاارتباطات و دوستی  -مقابله با استرس
دیدگاه پیشـگیرانه کـاهش تقاضـا(ایجاد حصـار ذهنـی  -ناتوانی در مهارت هاي انطباقی -احساسات مثبت(شادي، امید، عشق، اعتماد، همدلی، مسئولیت یا تعهد) -مالی )

مقابلـه بـا  -حـل مسـئله -آموزش مهارت هاي زندگی نظیـر ارتبـاط مـوثر -اي براي مصرف نداشته باشد) براي فرد تا علی رغم دسترسی آسان به مواد، اشتیاق و انگیزه
رفتـار  -حـل مسـئله -ایجاد نگرش منفی نسبت به مواد مخـدر -مهارت اجتماعی -استرس و به کار بستن آنها با خودکارآمدي در دانشجویان  و به تبع آن سالمت روانی

تفکر درباره عـوارض  -تقویت انگیزه درونی -تصمیم گیري هوشمندانه -کنترل رفتار-مقابله با هیجان ها -کنترل و مقابله با استرس -با دیگرانبرقراري ارتباط  -قاطعانه
خودشناسـی و  -اعتقـاد بـه وجـود راه حـل -هـاي مـوثر و مفیـداندیشیدن به راه-رفتارهاي سازگارانه همراه با تحمل -اندیشه و تحلیل موقعیت -تغذیه صحیح -مصرف

مقابله بـا هیجـان هـاي منفـی و فشـارهاي  -ابراز وجود یا قاطعیت -روابط اجتماعی موثر -تفکر خالق -تصمیم گیري  و حل مسئله -تنظیم اهداف زندگی -خودآگاهی
مقابلـه  -پشتکار -تقویت اعتقادات  مذهبی -امه ریزيبرن -گذاري و طرح براي آیندههدف -ورزش-مقابله مسئله مدار و هیجان مدار سالم -مقابله موثر با استرس -روانی

مهـارت  -هـا تقویت مهارت هاي شناختی الزم براي تشخیص موقعیت هاي خطرناك  و اجتناب از آن -ارائه آثاري به جامعه -داشتن اعتقاد و تعهد -نظم -با افکارمنفی
آموزش مقاومت در برابـر پیشـنهاد  -ایجاد تفکر مثبت -مهارت مقابله با هیجانات منفی -ه از موادهاي اجتماعی ضروري براي مقاومت در برابر فشار همگنان براي استفاد

مهـارت  -هـاي اجتمـاعیمهـارت -باال بردن سطح امید به زنـدگی -تقویت برنامه هاي آموزشی و ایجاد انگیزه تحصیلی -مهارت امید به آینده -سوء مصرف مواد مخدر
 -هـاي زنـدگیمهـارت -ریزي بـراي اوقـات فراغـتبرنامه -هاي برقراري ارتباط با جنس مخالفمهارت -هاي برقراري ارتباط با دیگرانرتمها –ارتقاء اعتماد به نفس 

برنامـه  -سـتارائه اطالعـات در -برقراري ارتباط با جنس مخالف -هاي  برقراري ارتباط با دیگرانمهارت  -ارتقاء اعتماد به نفس  -برنامه هاي مدیریت خشم و استرس
 -اقدامات پیشگیرانه در مورد سه ماده پرمصرف قلیـان، سـیگار و مشـروبات الکلـی -برنامه پیشگیرانه جهت مواد سخت -تصحیح نگرش -هاي مدیریت خشم و استرس

هـاي ضـعف در مهـارت  -هـااصـالح هنجار -آموزش در خصوص ویژگی هاي مواد وتبعات مصرف آن هـا -اختصاص دو واحد درسی براي آموزش مهارت هاي زندگی
مهارت هاي  -آموزش هاي جنسی -هاي همسریابیمهارت -مهارت هاي کارآفرینی -مهارت دوستیابی  -مهارت تعامل پذیري  -هاي فرديضعف در مهارت -اجتماعی

 -مـدیریت شکسـت عشـقی -مهارت در نه گفـتن عدم توانایی و -مهارت خودآگاهی قوي ترین و پایه اي ترین مهارت زندگی -معیارهاي انتخاب دوست خوب -زندگی
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مهـارت برقـراري   -ارتقـاء عـزت نفـس -برنامه ریزي تحصـیلی -مهارت مقابله با افسردگی -مهارت مقابله با خشم -کارگاه کارآفرینی -مدیریت رابطه با جنس مخالف
ایجـاد  -توسـعه فرهنـگ سـالم زیسـتن -باال  بردن سواد رسـانه اي -نقادانهتفکر  -سبک زندگی سالم -مهارت هاي فرزندپروري براي دانشجویان متأهل -ارتباط موثر

. مهارت 3. مهارت حل مسله؛ 2. مهارت ابراز وجود؛ 1هاي زندگی (مهارت -داشتن سرگرمی سالم _یادگیري سبک درست کار کردن -سبک درست تحقیق و پرسشگري
نداشـتن توانـایی  -گیري هاي عملکردگیري هاي تسلط به جاي جهتجهت -هایی در مورد جوانیطرحواره -طرحواره هایی در مورد آزادي -. خودآگاهی)4گیري؛ تصمیم
نشان دادن هویت و ماهیـت  -ایجاد احساس تکلیف در همه دانشجویان نسبت به مشکالت -هم حسی و همدلی و مسئولیت پذیري -هدف گزینی براي زندگی -مناسب

 -نشان دادن توانـایی فـرد در تغییـر دادن خـود -نشان دادن جایگاه فرد در خانواده و دانشگاه و جامعه به خودش  -و ارتباطات امنایجاد فضاي ارتباطی  -فرد به خودش
ي برقـرار -نجات دادن فـرد از خودبیگـانگی  -هاي فردتوجه به نظام ارزش -ي مهارت باید متخصص و موفق باشدآموزش دهنده -مهارت تغییر دهندگی فرد در محیط

تخلیـه  -توانـایی نـه گفـتن -عـزت نفـس -مهارت کاریابی -مواچهه با استرس -مهارت هاي آکادمیک یا درس خواندن–استقامت در ایجاد ارتباط  -ارتباط مثبت با فرد

 تحمـل -پـذیري سـئولیتم -ذات حرمـت -هیجانی خودآگاهی -خودشکوفایی_احساس استقالل و موثر بودن - تحلیل درست مسائل –آینده نگري  -درست هیجانات
 -هاي مثبت، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتـارارتباط در خانواده، نقش -خوشبینی و شادکامی  -پذیري انعطاف -تکانه کنترل -آزمایی واقعیت  -روانی فشار

 -مقابله با استرس و هیجـان -زمانشناسی) امنیتی و دفاعی،  ر و علم،سبک زندگی سالم اسالمی( اجتماعی، عبادي،  باورها، مؤلفه اخالقی، مالی، خانوادگی، سالمت،  تفک
ذهـن  -کنتـرل فکـر -مسئولیت پذیري -دلپذیربودن -خودکارامدي پرهیز از مواد -راهبرد هیجان مدار  -راهبرد مسأله مدار  -خودکارآمدي -تصمیم گیري و حل مسئله

 -هاي ارتبـاطی(روابط بـین فـردي)مهارت –مهارتهاي موفقیت و مقابله با شکست   -مهارتهاي تفکر -و سوگرادلبستگی د -دلبستگی ایمن -دلبستگی اجتنابی  -آگاهی
 ابراز وجود و جرات مندي -مدیریت هیجان و استرس 

 هاي آموزشیروش -5
تلویزیـون و رسـانه  -هیه و تدوین بروشورهاي آموزشیت -پخش فیلم هاي مناسب از طریق مرکز مشاوره -تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی به تفکیم مواد مختلف

دیدن و مصاحبه کـردن بـا  -برگزاري مسابقات، نمایشگاه، اردو و آموزش در اردوها -برپایی نمایشگاه و مستندسازي -گروه همساالن ، دوستان و آشنایان -هاي گروهی

آموزش تقویت خـود و  -آموزش خود فرمانی  -گشاییمسأله -بازسازي شناختی -بحث سقراطی  -سخنرانی -روش نیمه سازمان یافته -افرادي که مواد مصرف کرده اند
هـاي ورزش در برنامـه -ارائه آموزش ها بـه تفکیـک جنسـیت -هاي آموزشی اختیاريکارگاه -ارائه در قالب واحد درسی -تاثیر رسانه ها -اقداماتی در جهت تغییر محیط

برگـزاري مسـابقات ورزشـی و -بهبـود و زیباسـازي فضـاي خوابگـاه -تدارك اردوهاي داخل و خارج استان -یلم،کامپیوتر و اینترنتف -اتاق تلویزیون -هاي مختلفرشته
از جملـه  هـاي الزمساز آشنایی، صمیمیت، ارتقاء روابط اجتماعی، ارتباط صمیمانه با مسئولین، ارائه آمـوزشریزي شده( زمینهبرگزاري اردوهاي هدفمند و برنامه -تفریحی

تکنیک  -تکنیک آموزش فعال استفاده از گروه بندي -تکنیک آموزش فعال بحث گروهی -تکنیک آموزش فعال بارش فکري -هاي الزم براي زندگی شاد)برخی مهارت
ارائه واحد درسـی  -به صورت جلسات کوتاه هابرگزاري آموزش -ارائه اطالعات مثبت و هم اطالعات منفی -استفاده از اینترنت -فیلم آموزشی -آموزش فعال ایفاي نقش

سـمینارها  -هاي تبلیغـاتیکارت -تراکت –مجله _تئاتر -فیلم –سالم سازي محیط خوابگاه -اختصاص امکانات مشاوره اي بهتر -مهارت هاي اجتماعی در طول یک ترم
کنترل توسط مسئولین خوابگاهها، خـدمتگزاران، -ص اعتیاد در دفاتر حراستحضور کارشناس مخصو -هاي دانشجوییرونق بخشیدن به فعالیت -مشاوره  -هاو کنفرانس

تشکیل و تقویت کـانون  -تقویت و تشکیل دفتر مشاوره با استفاده از کارشناسان فن  -استفاده از اساتید دانشگاهی  -نگهبانان و...به منظور جلوگیري از توزیع مواد مخدر
ارائـه  -تهیه فیلم و سریال  -تشکیل کمیته هاي علمی  -انتشار نشریه اي خاص به منظور فرهنگ سازي و اطالع رسانی -اندیشه هاي مبارزه با اعتیاد نظیر کانون سبز،

اجراي صحیح و دقیـق آئـین  -هاتعیین صالحیت صنوف مختلف فعال در سطح دانشگاه -تشکیل میزگردهاي دانشجویی جهت بحث-ها واحد درسی اختیاري در دانشگاه
دیـد و  -استفاده از جریانات خود جوش دانشجویی  -کمک گرفتن از تشکل هاي دانشجویی-هاي استفاده از خوابگاه و عدم برخورد سلیقه اي و کارشناسانه با قوانیننامه 

الیت هاي علمی جنبـی مثـل بازدیـد از مراکـز تشکیل کانون هاي علمی، فع  -بازدید دانشجویان از مراکز بازپروري معتادان و زندان ها و تماس نزدیک با قربانیان اعتیاد
برگزاري همایش هاي دانشجویی در ارتباط یا اعتیاد، دعوت از سخنرانان، هنرمندان، کارگردانان سینمایی که در زمینـه   -علمی، تاسیسات پیشرفته داخل و خارج از کشور

ارتبـاط گـرم و عـاطفی  -داستان نویسـی و... -برگزاري میتینگ  -یان و اساتید و صاحبنظرانبردها و بولتن ها توسط دانشجو  -بزهکاري و مسائل اجتماعی فعایت دارند
برگـزاري اردوهـاي  -برگـزاري نمایشـگاه هـاي عکـس -هـاحضور افراد موفق در دانشگاه و ارتباط دانشجویان با آن -هامسئولین با دانشجویان و احترام گذاشتن به آن

فـیلم داسـتانی(بیان   -اسـالید -کاریکـاتور -کلیـپ آموزشـی -تبلیغات به صورت فـیلم -رهنگ سازي و ایجاد نشاط علمی و فرهنگیسیاحتی با انگیزه ف-زیارتی-علمی
تر نظـارت بیشـ -تقویت ارتباط دانشگاه و دانشجو با خانواده -تقویت تشکل هاي دانشجویی با تاکید بر نقش مثبت همساالن  -فیلم مستند(بیان مستقیم)  -غیرمستقیم) 

انجـام  -ها به ویژه دانشجویان خوابگاهیها در دانشگاهفوق برنامه ها وتقویت برنامه -برنامه هاي فرهنگی -استفاده از برنامه هاي ورزشی -هابر اعطاي مجوز به خوابگاه
ساست هاي جامع پیشگیري از مصـرف مـواد در محـیط هـاي ابالغ سی -فعالیت هاي انتظامی، حراستی وتدوین قوانین سختگیرانه براي در اختیار داشتن مواد در دانشگاه

ارائه اطالعات مثبـت و  -استفاده از اینترنت -سخنرانی -فیلم آموزشی -هاتمرکز بر برنامه هاي پیشگیرانه مراکز مشاوره دانشگاه -دانشگاهی توسط متولیان آموزش عالی
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سـالم  -اختصاص امکانات مشاوره اي بهتـر -ائه واحد درسی مهارت هاي اجتماعی در طول یک ترمار -ها به صورت جلسات کوتاهبرگزاري آموزش -هم اطالعات منفی
وجـود منـابع حمـایتی  –هـاي اجتمـاعی) هاي آموزشی، تئـأتر  و رسـانهاطالع رسانی در مورد تأثیرات و عواقب  از طریق پوستر، بروشور، کتابچه -سازي محیط خوابگاه

افزایش توانایی، رویکرد مبتنـی بـر افـزایش اطالعـات، رویکـرد  -یکپارچه نفوذ اجتماعی-امور فرهنگی در کمک و مشاوره با دانشجویان  همچون اساتید، مراکز مشاوره،
 هاي جانشین، رویکرد مبتنی بر نفوذ اجتماعیمبتنی بر همساالن، رویکرد مبتنی بر فعالیت

 نوع ماده مخدر مصرفی -6
گـروه  -قرص هـاي مختلـف  -مواد صنعتی و مواد محرك (گل و حشیش) -کتامین -فنیکسدین  -ریتالین -ترامادول -تریاك -مشروب -حشیش -گل -قلیان -سیگار

قرص ها  -کراکهرویین -ریتالین -مورفین -گراس -اپیوم -بنزودیازپین ها -باربیتوریت ها-کوکائین  -ال اس دي -آمفتامین -شیره  -هروئین - جوانا ماري -کانبایس 
هـاي اکسـتازي و قـرص  -شیره-الکل -فلوکستین -بورپورونورفین -پیپ -شیشه -قرص هاي کراك --دیفنوکسیالت -دیازپام و لورازپام -هاي حاوي کدئین و شربت

مشـروبات  -امادولتر -آرامبخش ها یا داروهاي اضطراب -مصرف مسکن و آرام بخش  -ماري جوآنا  -کوکایین-آمفتامین-گردان هاي روانقرص -اکس   -متامفتامین
 فلوکستین  -دیازپام  -الکلی 
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 هاي حاصل از تحلیل محتواي کمی اسناد داخلی یافته

      شناسـایی نیازهـا و  اشاره شـد یکـی از منـابع مـورد بررسـی در بخـش کیفـی جهـت ابتداي فصل چهارم طور که در همان

 اسناد داخلی بود.  ،هاي شهر تهرانمواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه هاي آموزشی پیشیگري از مصرفروش

پیشگیري از مصرف مواد در و فرعی هاي کلی هاي کیفی با توجه به نتایجی که در زمینه مقولهدر این قسمت از تحلیل یافته

اند تا امکـان تحلیل کمی شده، هاي آموزشی در بخش بررسی اسناد داخلی بدست آمدهسطوح دانش، نگرش، مهارت و روش

هـاي مقولهفراوانی طور جداگانه و در همه اسناد فراهم شود. اسناد به درهاي فرعی مقایسه و تعیین اهمیت هر کدام از مقوله

مـورد اسـناد  20بـه تفکیـک هاي اصـلی مجزا با توجه به مقولههاي اصلی در قالب جداول یک از مقوله فرعی مرتبط با هر

 ارائه شده است. ) داخلی(بررسی اسناد  بخش قبلی پژوهش دربررسی 

وضعیت هـر یـک از بررسی شده است که  داخلیگانه  20هاي فرعی مربوط به هر مقوله اصلی در اسناد هر جدول مقولهدر 

هـر یـک از مشاهده میزان فراوانی  قابل مشاهده است. با داخلیهاي اصلی در کلیه اسناد هاي فرعی به تفکیک مقولهمقوله

فرعـی  هايمقوله همچنین فراوانیمشخص شده است.  داخلی ها در بخش بررسی اسناد هاي فرعی، میزان اهمیت آنمقوله

بر اساس مقوله کلی در هر کدام از اسناد به تفکیک نیز ارائه شده است. مشـاهده ها در خصوص میزان اهمیت هر کدام از آن

مرتبط با پیشـگیري از مصـرف فرعی هاي گانه داخلی گویاي اهمیت مقوله 20ز اسناد هاي فرعی در هر یک افراوانی مقوله

  باشد.  مواد در سند مورد نظر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۶۸ 

 



 

 

  مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل فردي مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیک اسناد مورد مطالعه. 22-1-4جدول
فراوانی در 

 داخلی اسناد

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 قراري بی و اضطراب استرس، × ×   ×  ×  ×  × ×   × × × × × × 13

ي
ت فرد

شکال
سائل و م

م
 

 

13 
×  ×  × × ×  ×   ×  ×  × × × × × 

 و خجالت پایین، نفس به اعتماد
 کمرویی

 افسردگی × × ×  ×    ×  × ×   × ×   × × 11

 ماجراجویی و کنجکاوي × ×      × ×  × ×  × ×    × × 10

9 
× × × ×  ×  × × ×          × 

 و پذیري-ریسک طلبی،-هیجان
 تکانشگري

 پوچی احساس و نوامیدي ×  ×  ×  ×    × ×      ×  × 8

 روانی فردي فشارهاي × × ×    ×      ×      × × 7

 پرخاشگري و خشونت خشم، × ×  × ×       ×        × 6

 جویی لذت × × ×     ×   ×         × 6

 احساسی و عاطفی ناپایداري ×  ×  ×   ×       ×     × 6

 طلبی-استقالل ×  ×      ×    ×  ×   ×   6

 بیولوژیک یا ارثی اختالالت ×          × × ×    ×   × 6

 عاطفی هاي شکست × ×   ×    ×      ×     × 6

4 
 وجود ابراز توانایی بودن پایین × ×              ×  ×  

 بینی-خودکم و حقارت عقده × ×   ×                3

 دلتنگی احساس ×        ×           × 3

 خودکشی ×                   × 2

2 
  بیمارنگري خود ×  ×                 

 

14
 5 6 3 4 8 2 4 8 7 0 7 3 4 0 8 2 8 10
 18
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
هــاي کــه مولفــهبیــانگر آن اسـت  ،22-1-4در جــدول اسـناد بررســی شــده داخلـیسـازي تحلیــل محتــواي نتـایح حاصــل از کمــی

تـرین مسـأله و مشـکل فـردي در عنـوان مهـم، بـهبـه نفـس پـایین، خجالـت و کمرویـیاسترس، اضطراب و بی قـراري و اعتمـاد 
خودکشـی و کـه صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالیمصرف مواد مخدر در بین دیگر مسائل و مشـکالت فـردي مـرتبط بـا م

  باشد. داراي کمترین تأثیر در بین دیگر مسائل و مشکالت فردي در مصرف مواد می خودبیمارنگري
 
 
 

۱۶۹ 

 



 

 

  مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیک اسناد مورد مطالعه اجتماعیمقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل . 23-1-4جدول
فراوانی در 
 اسناد داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ي کلی/ فرعیهامقوله

 مواد بودن دسترس در × × × × ×   × ×  × × × × ×  ×   × 14

ت اجتماعی
شکال

سائل و م
م

 
 

 دوستان با ارتباط برقراري ×  × × × ×  × ×    × × ×   × × × 13

12 
×  × ×  × ×   ×  × ×  × × ×   × 

 و همساالن از ناشی فشارهاي
 مصرف پیشنهاد رد در ناتوانی

 اجتماعی اضطراب × ×  × ×  ×  × ×          × 8

 فرهنگی و فردي-بین تضاد ×  ×  ×    ×  × ×  ×      × 8
 مالی مشکالت و بیکاري ×  ×  ×   ×     × × ×     × 8

7 
×     ×      ×  ×  ×   × × 

 و اجتماعی تعامالت در ناتوانی
 سازگاري

6 
×            ×   × × ×  × 

 و بزه اعی،اجتم ضد شخصیت
 انحراف

5 
 گرفتن قرار خشونت معرض در × × × × ×               

4 
              × ×  ×  × 

 و نفوذجمع فردي، میان فشارهاي
 همنوایی

4 
    ×         ×    ×  × 

 نظر در خود دادن جلوه بزرگ
 دیگران

 زیاد رفاه و ثروت ×  ×               ×  × 4

 دوستان سوي از شدن طرد ×  ×      ×           × 4

4 
  ×   ×  ×      ×       

 سیاسی و اجتماعی هاي بحران
3 ×       ×          ×   

 فرهنگی خودباختگی

 یابی هویت و تعلق به نیاز × ×                  × 3

3 
                ×  × × 

 هنجار یک بعنوان مواد مصرف
 اجتماعی

 12
 1 3 2 1 6 5 5 2 3 1 7 5 4 3 10
 7 11
 6 15
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
در هـاي کـه مولفـهبیـانگر آن اسـت  ،23-1-4در جـدول اسـناد بررسـی شـده داخلـیسـازي تحلیـل محتـواي نتایح حاصل از کمی
در مصـرف مـواد مخـدر در  تمـاعیاجتـرین مسـأله و مشـکل عنـوان مهـم، بـهبرقـراري ارتبـاط بـا دوسـتانو  دسترس بودن مـواد

نیـاز بـه  خودبـاختگی فرهنگـی،مـرتبط بـا مصـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالی کـه  اجتمـاعیبین دیگر مسائل و مشکالت 
ــت ــق و هوی ــابیتعل ــاعی  و ی ــک هنجــار اجتم ــوان ی ــواد بعن ــین دیگــر مســائل و مشــکالت مصــرف م ــأثیر در ب ــرین ت داراي کمت

 د.  باشدر مصرف مواد می اجتماعی
 
 

۱۷۰ 

 



 

 

  مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل خانوادگی مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیک اسناد مورد مطالعه. 24-1-4جدول

 
هــاي کــه مولفــهبیــانگر آن اسـت  ،24-1-4در جــدول اسـناد بررســی شــده داخلـیسـازي تحلیــل محتــواي نتـایح حاصــل از کمــی

در  خــانوادگیتــرین مســأله و مشــکل عنــوان مهــم، بــهجــدایی و دوري از خــانوادهو  عــاطفگی در خــانوادهعــدم حــس تعلــق و بــی
وجـود  کـهصـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالیمـرتبط بـا م خـانوادگیمشـکالت مصرف مواد مخدر در بـین دیگـر مسـائل و 

 غـم از دسـت دادن عزیـزان، فقـدان و سـوگو  سرپرسـتیبـی واده دیکتـاتور، آشـفته و بـی تفـاوت،خـان در خانواده، الگوي نامناسب
 باشد.  در مصرف مواد می خانوادگیداراي کمترین تأثیر در بین دیگر مسائل و مشکالت 

 
 
 
 

فراوانی در 
اسناد 
 داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 اسناد                                         
 هاي کلی/ فرعیلهمقو

10 
×  × ×  ×   × ×    × ×    × × 

 در عاطفگیبی و تعلق حس عدم
 خانواده

ت خانوادگی
شکال

سائل و م
م

 
 

 خانواده از دوري و جدایی  ×  ×      ×  × × ×  ×   × ×  9
 خانوادگی تعارضات و لجبازي × ×        × ×    ×  × ×  × 8

 تفاوتبی و گیرسهل رفتاري سبک ×  ×  ×      × ×   ×   ×  × 8

 معتاد و سیگاري خانواده ×        ×  × ×  ×   ×   × 7
7 

  ×  ×    × ×  × ×       × 
 در الکل و مواد مصرف بودن مجاز
 خانه

 خانواده در مواد مصرف سابقه ×    ×   ×      × ×   ×  × 7

 عاطفی ابطهر فقدان و شدگی طرد ×  ×      ×           × 4
 نزدیک آینده در ازدواج به امید عدم ×       × ×    ×        4

 معتاد بستگان داشتن ×   ×           ×     × 4

 ازدواج و عشق در شکست ×  ×     × ×            4
 زناشویی روابط در جنسی لذت براي × ×    ×      ×         4

 خانواده در نامناسب الگوي جودو × × ×                  3

 تفاوتبی و آشفته دیکتاتور، خانواده × ×    ×               3
 سرپرستیبی ×    ×               × 3

3 
×               ×    × 

 و فقدان عزیزان، دادن دست از غم
 سوگ

 9 1 6 1 1 6 2 2 6 7 1 6 4 1 3 4 1 5 5 16
 

 د مورد مطالعهفراوانی به تفکیک اسنا

۱۷۱ 

 



 

 

  مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل سازمانی مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیک اسناد مورد مطالعه. 25-1-4جدول
فراوانی در 
 اسناد داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 اسناد                                                 
 

  هاي کلی/ فرعیمقوله
6 

     × × ×     ×   ×    × 
ـــارهاي ـــیلی فش ـــطراب و تحص  اض

 امتحانات

شگاهی)
ت سازمانی(دان

شکال
سائل و م

م
 

 

6 
    ×           × × × × × 

 فـروش مکـان بـا دانشـگاه همجواري
 مواد

 امتحانات درایام خستگی بر غلبه × × × ×          ×       5

5 
        ×   ×      × × × 

ــکونت ــرون در س ــاه از بی ــايخوابگ  ه
 دولتی

5 
     ×    ×  ×      ×  × 

ــود ــالم تفریحــات کمب ــرگرمی و س  س
 مناسب

 دانشگاه در پایین اجتماعی کنترل × ×  ×     ×            4

 دانشگاه توسط انتظارات نشدن برآورده ×          × ×         3

 ضعیف تحصیلی عملکرد ×   ×     ×            3
 پیشرفت انگیزه فقدان × × ×                  3

 دانشگاه معمول قواعد از انحراف ×  ×     ×             3

3 
         ×        ×  × 

ــینی ــا همنش ــجویان ب ــاد دانش  و معت
 هاآن از الگوگیري

3 
           ×    ×    × 

 محــیط بــا همــاهنگی و تطبیــق عــدم
 دانشگاه

 خوابگاه محیط یکنواختی ×             ×       2

 تحصیلی رشته به عالقه عدم ×  ×                  2
2 

           ×        × 
ــه بازگشــت جشــن  از بعــد خوابگــاه ب

 تعطیالت
 ايکمبود امکانات حمایتی و مشاوره   ×                 × 2
 بزرگ کالس در گمنامی ساساح ×                    1

 زیاد خالی فضاي و فراغت اوقات ×                    1

 1 - - - 1 2 3 1 2 3 - 6 2 - - 3 4 8 5 17
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
 اي هــکــه مولفــهبیــانگر آن اسـت  ،25-1-4در جــدول اسـناد بررســی شــده داخلـیسـازي تحلیــل محتــواي نتـایح حاصــل از کمــی

تـرین مسـأله و مشـکل عنـوان مهـمبـه ،و همجـواري دانشـگاه بـا مکـان فـروش مـواد شارهاي تحصـیلی و اضـطراب امتحانـاتف
صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در مـرتبط بـا م دانشـگاهیدر مصرف مـواد مخـدر در بـین دیگـر مسـائل و مشـکالت  دانشگاهی

داراي کمتـرین تـأثیر در بـین دیگـر مسـائل و  در کـالس بـزرگ اوقات فراغـت و فضـاي خـالی زیـاد و احسـاس گمنـامیکه حالی
 باشد.  در مصرف مواد می خانوادگیمشکالت 

۱۷۲ 

 



 

 

 مرتبط با مواد در بین دانشجویان به تفکیک اسناد مورد مطالعهدانش و اطالعات مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 26-1-4جدول
فراوانی در 
 اسناد داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                         1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
12 

× ×    × × × × × ×  ×   ×   × × 
 مـورد در علمی یا درست اطالعات نداشتن

 مواد

ت الکلی
شروبا

ت  در مورد مواد و م
ش و اطالعا

دان
 

 

 حشیش مورد در کافی دانش فقدان × ×   × × × × ×  ×  ×  ×    × × 12

12 
×     ×  ×  ×  × × × × ×  × × × 

 و تریـاك مصـرف عـوارض از آگاهی عدم
 کراك و هروئین ،شیرهْ

11 
× ×    ×  ×  ×  ×  × × ×   × × 

 یـا) علف(گرس مورد در کافی دانش فقدان
 جوانا-ماري

10 
× ×    ×  ×  ×   × ×  ×   × × 

ــدان ــش فق ــافی دان ــورد در ک ــه م  و شیش
 آمفتامین

 قلیان و سیگار عوارض از کافی آگاهی عدم × ×   × ×  ×   ×  ×  ×     × 9

  ریتالین عوارض  از آگاهی  عدم × × ×  ×   ×   ×  ×  ×     × 9

 اکستازي عوارض  از آگاهی  عدم × × ×  ×   ×   ×  ×  ×     × 9

 مشروبات مصرف عوارض از آگاهی معد × × ×  × ×     ×  ×  ×     × 9

 سفید الکل مصرف عوارض از آگاهی عدم × × ×  ×   ×   ×  ×  ×     × 9

 دي اس ال مصرف عوارض × × ×  ×   ×   ×  ×  ×     × 9

 گل مخدر ماده  عوارض از آگاهی عدم × × ×  ×      ×  ×  ×     × 8

 ترامادول مصرف عوارض از آگاهی عدم × ×   ×   ×   ×  ×  ×     × 8

 آرامبخش و مسکن داروهاي عوارض ×  ×  ×      ×  ×  ×     × 7

 

14
 4 - - - 14
 1 14
 1 14
 1 3 9 5 5 14
 - 8 14
 14
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
 هــاي کــه مولفــهت بیــانگر آن اسـ ،26-1-4در جــدول اسـناد بررســی شــده داخلـیسـازي تحلیــل محتــواي نتـایح حاصــل از کمــی

عــدم آگــاهی از عــوارض مصــرف و  فقــدان دانــش کــافی در مــورد حشــیش، داشــتن اطالعــات درســت یــا علمــی در مــورد مــوادن
کـه صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالیمهـاي دانشـی مـرتبط بـا ضـعفتـرین عنوان مهمبه ،هروئین و کراك ،تریاك و شیرهْ

مصــرف هــاي دانشــی مــرتبط بــا ضــعفدر بــین دیگــر ضــعف داراي کمتــرین مــبخش آشــنایی بــا عــوارض داروهــاي مســکن و آرا
 باشد. می مواد مخدر

 
 
 
 
 
 
 

۱۷۳ 

 



 

 

 مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي باور و نگرش مرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیک اسناد مورد مطالعه. 27-1-4جدول
فراوانی در 
 اسناد داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                    1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 مخدر مواد مورد در نادرست باورهاي × × × × × × × × × ×    ×   × × × × 15

ت الکلی
شروبا

ش  در مورد مواد و م
باور و نگر

 
 

7 
× ×          ×   ×  ×  × × 

 مواد مصرف اثرات دمور در رایج باورهاي
 روانی و جسمی سالمت بر

7 
×        × ×     × ×   × × 

 بـودن ضـرربـی مـورد در رایـج باورهاي
 سیگار و قلیان مصرف

6 
         ×     ×  × × × × 

 بـر مـواد تـأثیر مـورد در رایـج باورهاي 
 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

 مواد کردن امتحان مورد در رایج يباورها ×  × × ×      × ×         6
 الکلی مشروبات مصرف مورد در رایج باور ×     ×   ×           × 4

4 
×               ×   × × 

 مـواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 الغري بر

4 
             ×  × ×   × 

 بـودن بخـشلذت مورد در رایج باورهاي
   مواد مصرف

4 
×              ×    × × 

 مـواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 جنسی رابطه بر

4 
×              × ×    × 

 مـواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی بر

3 
             × ×  ×    

 مـواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 دانشجویان نبی در پذیرش و محبوبیت بر

3 
              × ×    × 

 مـواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 امتحان اضطراب کاهش بر

3 
×               ×    × 

  مـواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر

3 
×                ×   × 

 مـواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 خواب و بیداري بر

3 
               ×  ×  × 

-به مواد از استفاده مورد در رایج باورهاي
 فردي پاداش و مشوق عنوان

 9 2 1 1 - - 1 1 2 3 1 3 1 3 9 9 7 4 6 14
 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه 

 هــاي کــه مولفــهبیــانگر آن اسـت  ،27-1-4در جــدول اسـناد بررســی شــده داخلـیسـازي تحلیــل محتــواي نتـایح حاصــل از کمــی
و باورهـاي  سـالمت جسـمی و روانـی باورهـاي رایـج در مـورد اثـرات مصـرف مـواد بـر ، باورهاي نادرسـت در مـورد مـواد مخـدر

صـرف مـواد مخـدر بـوده مباورهـا و نگـرش مـرتبط بـا تـرین عنـوان مهـمبـه ،ضرر بودن مصـرف قلیـان و سـیگاررایج در مورد بی
یـت و پــذیرش در بـین دانشـجویان، باورهـاي رایــج در محبوب باورهــاي رایـج در مـورد تـأثیر مصــرف مـواد بـرکـه اسـت. در حـالی

بیــداري و خــواب و  عنــوان مشــوق و پــاداش فــردي، باورهــاي رایــج در مــورد تــأثیر مصــرف مــواد بــرمــورد اســتفاده از مــواد بــه
تـري در مقایسـه بـا دیگـر باورهـا و رتبـه پـایینراي دا کـاهش اضـطراب امتحـان باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر

 باشند. می مصرف مواد مخدرنگرش هاي مرتبط با 

۱۷۴ 

 



 

 

 پیشگیري از مصرف مواد به تفکیک اسناد مورد مطالعه الزمهاي تایج حاصل از تحلیل محتواي مهارتمقایسه ن. 28-1-4جدول
فراوانی در 
 اسناد داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                     1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 مسأله حل مهارت × ×  × ×  × × ×  × × × ×  ×  ×  × 14

ت
مهار

ي 
ها

ي 
الزم برا

 
ف مواد

صر
ي از م

شگیر
پی

 
 

 استرس با مقایله مهارت ×   × × ×     × × × ×  ×  ×  × 11
 ارتباطی مهارت ×  ×  × ×     × ×  × ×  × ×  × 11
 قاطعیت)(ورزيجرأت مهات × × ×  ×  ×    × ×   × ×  ×  × 11
 منفی هیجانات با مقابله مهارت  × ×  ×      × ×    ×  ×  × 8
 گیري تصمیم مهارت × × × ×   ×    × ×      ×   8
 فردي بین مهارت  ×  ×       × ×  ×  × ×   × 8
 خودآگاهی مهارت ×   × ×      × ×      ×  × 7
 نقادانه تفکر مهارت × ×  ×       × ×      ×  × 7
 خالق تفکر مهارت × × ×        × ×      ×  × 7
 اجتماعی مهارت  × ×    ×  × ×    ×      × 7
 سازگاري مهارت  ×     ×  ×  × × ×        6
 خودکارآمدي مهارت  ×     ×  ×     ×      × 5
 همحسی و همدلی ×   × ×             ×  × 5
 خشم مدیریت مهارت    ×       × ×      ×   4
 مثبت تفکر مهارت           × ×      ×  × 4
 دوستیابی مهارت ×   × ×          ×      4
 منفی افکار با مقابله مهارت  × ×  ×           ×     4
 آوريتاب مهارت   ×          ×        2
 تحصیلی ریزيبرنامه   ×      ×            2
 گزینیهدف  ×       ×            2
 هیجانی هوش مهارت             ×        1
 زمان مدیریت مهارت                    × 1
 عاطفی شکست مدیریت                    × 1
 پذیري خطر مهارت   ×                  1
 فرزندپروري                     -
 کارآفرینی مهارت                     -
 همسریابی مهارت                     -
 مالی مدیریت                     -

 

15
 - 12
 2 6 3 6 5 13
 13
 1 6 1 6 2 9 9 10
 12
 10
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
 هـاي کـه مهـارتبیـانگر آن اسـت  ،28-1-4در جـدول اسـناد بررسـی شـده داخلـیسـازي تحلیـل محتـواي نتایح حاصـل از کمـی

مصـرف هـاي مـورد نیـاز در پیشـگیري از مهـارتتـرین عنـوان مهـمبـه ،حل مسـأله، جـرأت ورزي، ارتبـاطی و مقابلـه بـا اسـترس
تـري در مقایسـه یینرتبـه پـاداراي ري، کـارآفرینی و مـدیریت مـالی فرزنـدپرو هـايمهـارتمواد مخدر بـوده اسـت. در حـالی کـه 

 باشند. می مصرف مواد مخدرهاي مورد نیاز براي پیشگیري از مصرف مواد با دیگر مهارت
 

۱۷۵ 

 



 

 

 
 به تفکیک اسناد مورد مطالعهنوع ماده مخدر مصرفی در بین دانشجویان مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 29-1-4جدول

نی در فراوا
 اسناد داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                    1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 کراك و هروئین شیره، و تریاك × × × × × × × × ×  × × ×    ×  × × 15

شجویان
صرفی در بین دان

نوع ماده مخدر م
 قلیان و سیگار × × × × × × × × × × × × ×    ×   × 15 

 حشیش × × ×  × ×  × ×  × × × ×   ×   × 13

 مشروبات ×  × × ×  × ×   × × × ×   ×   × 12

 سفید الکل ×  ×  ×   × ×  × × × ×   ×   × 11

 آمفتامین و شیشه ×        ×  × × ×    ×   × 7

 جوانا ماري ای) علف(گراس ×        ×  × × ×       × 6

 اکستازي ×     ×   ×  × ×        × 6

 دي اس ال ×       × ×  × × ×        6

 آرامبخش و مسکن داروهاي ×    ×    ×  × ×        × 6

 ریتالین  ×   ×      × ×        × 5

 ترامادول ×    ×      × ×     ×    5

 گل             ×       × 2

 
 

11
 1 - 7 - - 3 9 12
 12
 1 9 6 3 4 8 3 5 4 11
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
کـه مـاده مخـدر بیـانگر آن اسـت ، 29-1-4در جـدول اسـناد بررسـی شـده داخلـیسـازي تحلیـل محتـواي نتایح حاصـل از کمـی

کــه بــوده اســت. در حــالی جویانداراي بــاالترین مـاده مصــرفی در بــین دانشــ سـیگار و قلیــان، تریــاك و شــیره، هــروئین و کــراك
 باشند. مخدر مصرفی در بین دانشجویان می تري در مقایسه با دیگر مادهرتبه پایینداراي  گل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷۶ 

 



 

 

 
 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  به تفکیک اسناد مورد مطالعهمقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي روش. 30-1-4جدول

فراوانی در 
 لیاسناد داخ

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                 1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 هاي فوق برنامهاز طریق فعالیت × × ×  ×    ×  ×      ×    7

ش
رو

ي 
ها

 
ف مواد

صر
ي از م

شگیر
آموزشی پی

 
 

 وتاههاي کپخش فیلم ×  ×      × ×    ×       5
 استفاده از گروه همساالن ×    ×  ×     ×        × 5
 از طریق مرکز مشاوره × × ×  ×         ×       5
 برگزاري اردو ×  ×      ×     ×       4
هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه ×  ×      ×  ×          4

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
 هاي ورزشیاستفاده از گروه × × ×      ×            4
 هاي جمعیاستفاده از تلویزیون و رسانه ×        ×     ×       3
 روش سخنرانی   ×    ×       ×       3
 بحث گروهی   ×  ×   ×             3
 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی   ×  ×  ×              3
 هاي دانشجوییتشکیل و تقویت کانون ×  ×        ×          3
 کتاب کار دانشجویی   ×  ×          ×      3
 ارائه در قالب واحد درسی   ×    ×      ×        3
 استفاده از اینترنت         ×     ×      × 3
 تهیه و تدوین لوح فشرده آموزشی × ×                   2
 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی ×              ×      2
 برگزاري  نمایشگاه ×  ×                  2
 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه ×      ×              2
 آموزش از طریق تئاتر   ×            ×      2
 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت   ×       ×           2
 تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی   ×        ×          2
 آموزش از طریق داستان نویسی   ×       ×           2
 هاي عکسبرگزاري نمایشگاه   ×    ×              2
 هاي آزاد اندیشیکرسی  × ×                  2
استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید    ×     ×             2

 شجویاندان
 هاي هنريکانون ×  ×                  2
 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي  ×   ×                2
 روش بارش فکري     ×               × 2
 هاي محبوباستفاده از چهره     ×               × 2
 ارائه پوستر              ×      × 2
 روش پرسش و پاسخ   ×      ×            2
 هاي الکترونیکیپیامارسال          ×           × 2
 برگزاري سمینار و کنفرانس   ×                  1
 رسانیمنظور اطالعاي خاص بهانتشار نشریه   ×                  1
 ایفاي نقش   ×                  1
 ري جلسات کوتاهبرگزا               ×      1

 
۱۷۷ 

 



 

 

 
 

 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  به تفکیک اسناد مورد مطالعه (ادامه)مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي روش. 30-1-4جدول
فراوانی در 
 اسناد داخلی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                 1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیولهمق
 آموزش از طریق مجله   ×                  1

ش
رو

ي 
ها

 
ف مواد

صر
ي از م

شگیر
آموزشی پی

 
 

 آموزش به صورت تراکت   ×                  1
 آموزش از طریق تلگرام                     -
 آموزش از طریق اینستاگرام                     -
 آپآموزش از طریق واتس                     -
 ایجاد غرفه                     -
 تولید نرم افزارهاي آموزشی                     -

هاي کوتاه و گویا از طریق استفاده از پیام                     -
 موبایل

 از طریق کانون همیاران                     -

 هاي طنزتفاده از برنامهاس                     -

 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم                     -

 هاي کوچکتشکیل گروه                     -

 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت                     -

 روش بازي                     -

 نیهاي مشاهده عیاستفاده از روش                     -

 استفاده از موسیقی و کنسرت                     -
 استفاده از تابلوهاي هوشمند                     -
 روش آموزش اکتشافی                     -
 روش آموزش چند حسی                     -
 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله                     -

 2 - - 1 - 4 7 1 1 4 3 8 2 6 - 9 - 27
 6 14
 

 هافراوانی به تفکیک مصاحبه

 
هـاي ارائـه آمـوزش کـه روشبیانگر آن است  ،30-1-4در جدول اسناد بررسی شده داخلیسازي تحلیل محتواي نتایح حاصل از کمی

تـرین عنوان مهمبه ،ق مرکز مشاورهو از طری هاي کوتاه، استفاده از گروه همساالنپخش فیلم، هاي فوق برنامهاز طریق فعالیتشامل 
برگزاري ، روش بارش فکري، ایفاي نقشهاي آموزشی روشکه صرف مواد مخدر بوده است. در حالیمهاي آموزشی پیشگیري از روش

    منظـوراي خـاص بـه، انتشـار نشـریهجلسات کوتاه، آموزش از طریق مجله، آموزش به صورت تراکت، برگـزاري سـمینار و کنفـرانس
هـاي تـري در مقایسـه بـا دیگـر روشرتبه پـایینداراي  هاي محبوب، ارائه پوستر، روش پرسش و پاسخرسانی، استفاده از چهرهاطالع

 باشند. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد می

۱۷۸ 

 



 

 

 
 
 
 
 

 حاصل ازهاي . یافته2-4بخش 
 تحلیل تطبیقی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷۹ 

 



 

 

شناسایی نیازهـا و  یکی از منابع مورد بررسی در بخش کیفی جهت اشاره شد ابتداي فصل چهارمطور که در همان

اسناد خارجی بود.  ،هاي شهر تهرانهاي آموزشی پیشیگري از مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاهروش

گیـري هدفمنـد در بخش مطالعات اسـنادي از روش نمونـهدر مرحله بخش کیفی براي دستیابی به این هدف، لذا 

ه شد. بدین معنا که از میان منابع متعدد موجود در زمینه پیشـگیري از مصـرف مـواد، اسـناد شـامل کتـاب، استفاد

المللی در سـطح کشـورهاي اروپـایی، بینهاي معتبر هاي پژوهشی، مقاالت و فصلنامهدستورالعمل آموزشی، طرح

هـایی بـا کشـور ایـران رهنگی همبستگیکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ف( آمریکایی، آفریقایی و بویژه آسیایی

طور خاص در جامعه دانشجویی منتشر شده بود انتخاب شد و مورد بررسی قرار سال اخیر به 10در  داشت) و ... که

از بین اسناد گردآوري شده در مرحله اول انتخاب و مبنـاي مطالعـه در  خارجیسند  20گرفت. در این بخش تعداد 

هاي شناسایی شده در مبـانی نظـري پـژوهش، ابتدا با توجه به اهدف و شاخص .رفتاین بخش از پژوهش قرار گ

هـاي هاي کلی پیشگیري از مصرف مواد در سطوح دانـش، نگـرش، مهـارت و روشابزار چک لیست شامل مقوله

ل، ابتدا قبل از تحلیطراحی شد و منابع انتخاب شده با توجه به ابزار طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. آموزشی 

در بخـش واحد تحلیل . از روش تحلیل محتوا استفاده شدها براي تحلیل دادهاند و در گام بعد ها معرفی شدهبرنامه

بعد از خواندن متن و درك روش تحلیل بدین شکل بود که . بود ...اسنادي پژوهش شامل جمله، عبارت، مضمون و

هاي مرتبط با نیازهاي و روشهاي ها و عبارت(کلمه مل مفاهیمکدهاي اولیه که شادار وکلی محتوا واحدهاي معنی

کـه تـر کدهاي اولیه مشابه در طبقات جامع شدند. در مرحله بعد استخراج ، ودب )آموزشی پیشگیري از مصرف مواد

سایی هاي فرعی، کلیه مقوالت شنابندي شدند و در نهایت بعد از شناسایی مقولهطبقههاي فرعی بودند شامل مقوله

شده با توجه مقوالت کلی تنظیم و در قالب جداول بخش اسنادي پژوهش به تفکیـک هـر سـند ارائـه شـدند. در 

هاي هاي پیشگیري از مصرف مواد در قالب مقولههاي و شاخصمرحله بررسی اسناد داخلی، مولفه نهایت در پایان

، بعـد از حـذف مـوارد بود خارجیتحلیل اسناد  ها در یک جدول نهایی که شامل نتایج بررسی واصلی و زیر مقوله

 ارائه شد.  بندي وتکراري جمع

 
 
 
 

۱۸۰ 

 



 

 

 هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد مروري بر  برنامه

 

 هاي کنیادر دانشگاه 1DSAAP برنامه -1
بطـور مثـال شناختی موثر بر پیشگیري را مالك اثربخشی برنامه قرار مـی دهـد. این برنامه عوامل محیطی، رفتاري و روان

اقتضاي تحولی، ماهیت تاملی، تناسب فرهنگی، نظریه محرك، ارزش ها و هنجارهاي فردي و گروهی معیار، عوامل خطر و 
حفاظتی مهم، کاهش ارتباط به افراد مصرف کننده، افزایش روابط مثبت و ارتقاي خودکارآمدي را در تعامل بـا پارامترهـاي 

دهد. بدین شرح که این برنامه سطوح عینی پیشگیري و فعالیت در تقابل با مصـرف، مؤثر بر پیشگیري مورد هدف قرار می 
هاي ارتبـاطی، اصول مؤثر بر برنامه پیشگیري، منابع مالی و انسانی مؤثر بر پیشگیري، همکاري هاي درون سازمانی، سبک

عنوان پارامترهاي برنامه پیشگیري را به هاي اجرايها، تمرکز بر موانع و چالشگیري آنشرکت دانشجویان در برنامه و بهره
گیرد. در این برنامه، براي نیل به این هدف از گروه هاي ارائه دهنده خدمات اجتمـاعی از قبیـل مشـاوران، مؤثر در نظر می

-یها و امنیتی دانشگاه کمک گرفته مـهاي دانشجویی، مسئولین خوابگاهها و انجمنمرشدان مذهبی، همیاران مشاور، گروه
ها در ارتباط با مدیران دانشگاه براي تفهیم سیاست و سـاختار دانشـگاه، کسـب حمایـت مـالی، ارزیـابی شود. این همکاري

 هاي دانشگاهی، ایجاد پویایی فرهنگی و جذب منابع قدرت بیرون از دانشگاه صورت می گیرد.وضعیت منابع، تغییر برنامه

 )به شرح زیر است. DSAPP( هاي آموزشی برنامه پیشگیريراهبردها و روش

 -نشانگرها در جاده هـا-نصب  -استفاده از پوسترها -بروشورها -بیلبوردها -آگاه سازي -در دانشگاه  فعالورزشی باشگاه هاي ایجاد 

 برگـزاري سـمینارها بـراي -برگزاري سمینارهاي مربوط به سوء مصرف مواد و پیامدهاي آن -کارگاه هاي مکرر -برگزاري سمینارها

کمپین هاي مبارزه با مـواد  -کمپین پیشگیري -دانشجویان دانشگاه برگزاري سمینارها براي مشارکت -مشارکت دانشجویان دانشگاه

کنسـرت سـرگرم برگـزاري  -بـه دانشـگاه آوردن نوازنده -درام و موسیقی -DSAPP برنامه در دانشگاه هیئت مدیرهحضور  -مخدر

 -مذاکرات بـازمعمول انجام  -سخنرانی هاي عمومی - سخنرانان انگیزشی -مشهور با افراد وگفتگ -کننده در مورد سوء مصرف مواد

واحـد مشـترك ایجـاد  -مشـاوره -سـال اول به دانشـجویان یدهجهت  -پیام هاي الکترونیکیارسال  -برگزاري نمایش هاي گفتگو

DSAPP- کلـوپ بسـتن  -سیاست سوء استفاده از مواد مخـدراجراي  -مساالنهآموزش   -دادن دانشجویان در سمینارها مشارکت

تشـکیل  -قوانین سـخت گیرانـهوضع  -الکل در داخل موسسه مصرفممنوعیت  -مجازات تعیین -کز دانشجوییادر مر هاي مصرف

پـذیرش  -تـه شـدننادیـده گرف -خصومتکاهش  -عدم اخراج دنشجویان از خوابگاه -جذب نگرش دانشجویان -انجمن دانشجویان

دانشجویانی را که می توانند به راحتی با دانشجو مخلوط شوند، قـرار  -مصرف کنندگان مواد مخدر قبل از قضاوت آنها و ارائه مشاوره

تا این افراد را شوید  افرادبا مصرف مواد مخدر وارد زندگی  -DSAPPدر دسترس بودن اطالعات در   -انتخاب دوستان خوب -دهید

 -موادتاثیر این جهت ارائه نمودارها و تصاویر تهیه  -مقابله کنیدمواد ابتدا با تامین کنندگان  -مجبور به بازگشت به زندگی عادي کنید

1. Drug and Substance Abuse Prevention Programs 
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 -ته باشندداش دانشگاهمواد مخدر نباید اجازه دسترسی به امکانات  دستفروشان -روز مبارزه با مواد مخدر مبارزه با مواد مخدربرگزاري 

ان را در فعالیـت جویدانشـ -ان براي استفاده مناسب از اوقات فراغـت خـودجویتشویق دانش -اصالحات مواد مخدر باید پذیرفته شوند

 دغدغه منـد مسئوالنمشارکت   -دانشجویان برايزمان تفریح فراهم کردن  -فعالیت هاي ورزشی -هاي فوق العاده  مشارکت دهید

تشکیل انجمـن و سـازمان بـراي  -سرگرمی از طریق رسانه هاي جمعی  -دانشگاه دربهبود روش هاي جایگزین تفریح  -در جلسات

بـه جـاي   -به اشـتراك گـذاري گـروه -سازنده براي رسیدگی به موضوع مواد مخدر تشکیل گروه هاي -مقابله با سوء مصرف مواد

ایجاد انگیزه براي دانشجویان براي شرکت در فعالیـت  -استفاده از مواد مخدر، راه هاي جایگزین براي مدیریت استرس را ارائه دهید 

 -مـواداعمال مجازات هاي شدید در فروشـندگان  -آنها به مشاوره ارائه براي  موادان تحت تأثیر جویشناسایی دانش -اي دانشگاهیه

ایجاد رهبري قوي   -تنها توسط خودشان طراحی شده است که ان جویابتکارات دانشاستفاده از   -انتشار اطالعات از طریق پوسترها 

جتماعی ان در رسانه هاي اجویتعامل با دانش -مواد  تعامل آزادانه با سوء استفاده کنندگان -که با دانشجویان ارتباط برقرار خواهد کرد 

حمایت از معتادان به لحاظ اجتماعی، اقتصادي و  -معرفی برنامه هاي توانبخشی به معتادان - DSAPPیا گروه  با ایجاد یک صفحه

اقدامات قانونی در مورد سوء استفاده از مـواد  - دانستن علل ریشه اي سوء مصرف مواد -معرفی سیاست مصرف مواد مخدر -اخالقی

در مـورد  عشـق و نگرانـی -اجراي قانونی از سوي دانشجویان تا دولـت -شگاه به مردم در مبارزه با مواد مخدرپیوند دادن دان -مخدر

مالقـات بـا داشـتن  -مدیریت براي تسـهیل اقـدامات پیشـگیرانه جدیـد سـوء مصـرف مـواد -خشن است قوانینبهتر از  دانشجویان

انگیزش جوانان براي تمرکـز بـر  -ان ارائه شودجویشدن دانش آگاهبراي  باید اطالعات بیشتري مربیانداشتن مالقات با  -دانشجویان

سازماندهی کمپـین پیشـگیري از مـواد  -ارائه خدمات توانبخشی به دانشجویان معتاد -رویکرد غیر تبعیض آمیز روي حرفه هاي خود

 -امنیـت مناسـبایجـاد  -مذهبی ش هايارتقاء ارز - پوسترها در سراسر دانشگاهنصب  -سازماندهی هفته آگاهی مواد مخدر -مخدر

فراهم کردن فعالیت هاي جـایگزین  -ارائه مطالب مکتوب با شیوه هاي پیشگیري -آنها ان و کاهش شرم جویدانش اشتغالحمایت از 

ارائه اطالعـات در مـورد - ارائه اطالعات واضح در مورد سوء مصرف مواد -ار کندکه می تواند با اوقات فراغت دانشجویان ارتباط برقر

دسـت یابیـد و  به هـر دانشـجو -آموزش عمومی از طریق انجمن ها، بحث ها و نمایشنامه ها اثرات سوء مصرف مواد به دانشجویان

مبارزات درب بـه  -از اتاق ها زدید درب به درببا -بازرسی هاي معمول خوابگاه دانشجویان -اثرات سوء مصرف مواد را آموزش دهید

 -مبارزات سختگیرانه براي مبارزه با سوء استفاده از مواد مخـدر - تغییر مجدد نگهبانان براي جلوگیري از همکاري -در دانشگاه درب

مقـررات سـختگیرانه  قوانین و  - توقف تعلیق و اخراج -حساسیت در معرض خطرات سوء مصرف مواد - سمینارها و انجمن هاي باز

حمایـت از  -دانشجویان معتـاد بایـد مشـاوره و بازسـازي شـوند - ان باید مشارکت کنندجویدانش -براي مصرف کنندگان مواد مخدر

هاي بیشـتري باید فعالیت -آموزش در مورد پیامدهاي سوء مصرف مواد -آموزش عوارض جانبی داروها- مصاحبه تلویزیونی -یکدیگر

بـراي  - کننـدها را دستگیر میبراي پیدا کردن کسانی که داروهاي غیر قانونی را خریداري می کنند و آن -باشد داشته DSAPPاز 

 بـراي ارائـه ضافی براي صرف وقت با عاقالنـه هاي برنامه درسی اان در فعالیتجویبراي جلب دانش  -هابرگزاري تبلیغات در خوابگاه
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داستان هـاي واقعـی از معتـادان بهبـود د بزرگساالن را درمان کنی یا اقدامات شدید در مورد فروشندگان مواد مخدر مذاکرات اجتماعی

هـاي اسـتفاده از رسـانه - اسـتفاده از مراکـز توانبخشـی  استفاده از مربیان همکـار - دانشگاه باید به طور کامل حمایت کند -  یافته

، 1(رونـوهـاي گفتگـو جوانـانان بیشتر با استفاده از معتادان سابق به آموزش در مورد اثرات آن انجمنجویاجتماعی براي گرفتن دانش

2014(. 

 )TNDهفت کشور( اروپا برنامه بدون سوء استفاده از مواد مخدر -2

مصرف مواد می باشد که براي نوجوانان سنین باال، نوجوانـان در  محور پیشگیري از سوءیک برنامه مدرسه  TND2برنامه 
 تحول یافته است. 3گیريها و مدل تصمیممعرض خطر بر مبناي انگیزش، مهارت

براي ارتقاء آگـاهی از  و دانشگاه است که دبیرستانمقاطع سوء استفاده از مواد مخدر در پیشگیري از یک برنامه  این برنامه
برنامـه درسـی   اسـت. تـدوین شـد، مصرف سیگار، ماري جوانا و سایر مواد مخـدر الکل مواد مخدر و جلوگیري از نوشیدن

TND  در و تصمیم گیري دانش در مورد مواد ، کسب منابع موثر ، ارتباطزمینه هاي خودکنترلیدر ان جویدانشمهارت هاي
  مورد مقابله با سوء مصرف مواد را افزایش می دهد.

است که بـر اسـاس بـیش از دو دهـه  دوطرفه یک برنامه مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر تعامل موثر و تعامل TNDژه پرو
هـاي بر سه عامـل پـیش بینـی کننـده  TNDپروژه  است.تدوین شده آمیز در دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی تحقیق موفقیت

دخانیات، الکل و سایر مواد مخدر، رفتارهاي مرتبط با خشونت و سایر رفتارهاي مشـکوك در میـان جوانـان تمرکـز دارد، از 
  جمله:

  عوامل انگیزشی (یعنی نگرش، باورها، انتظارات و خواسته هاي دانشجویان دررابطه با مصرف مواد مخدر)؛  •

  و اط موثر، کنترل اجتماعی و مهارت هاي مقابله)؛ها (ارتبمهارت  •

  .گیري (چگونگی تصمیم گیري هایی که منجر به رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتی می شودتصمیم •

  قادر خواهند بود:ان جویدانشدر تکمیل این برنامه،  

 ) را ... کائین، هالوژن ها، افسردگی هـا، آمفتـامین هـا ومصرف سیگار، الکل، ماري جوانا و مواد مخدر (مانند کو  •
  . دنمتوقف یا کاهش ده

  .آسیب زدن به دیگرانتوقف و یا کاهش حمل سالح و   •

اطالعات دقیق در مورد پیامدهاي استفاده و سوء استفاده از مواد، از جمله پیامدهاي زیسـت محیطـی، اجتمـاعی،   •
  فیزیولوژیکی و عاطفی.

  ي رفتاري و شناختی را نشان دهد.اهاي مقابلهمهارت  •

1. Ronoh 
2. Towards No Drug Abuse (TND) program Project 
3. decision-making model 
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 استفاده از مواد مخدر عدم تعهد شخصی در مورد  •

آموزش دیده یا متخصص آموزش بهداشت طراحی  مدرساجرا در یک محیط کالس درس توسط یک براي  TNDپروژه  
بر جامعه آن را براي استفاده در یک محیط محلی تنظیم کرده انـد کـه هاي مبتنی با این حال، برخی از سازمان  شده است.

  در آن برنامه نویسان آموزش دیده در دسترس هستند.

این برنامه براي پیاده سازي   دقیقه طول می کشد. 50تا  40 جلسه مبتنی بر کالس است که هر کدام 12این پروژه شامل  
با این حال، اگر نیاز به آن را گسـترش، شـما مـی   جلسه در هفته) طراحی شده است. 3در یک دوره چهار هفته اي (یعنی 

هـر یـک از  توانید آن را دو بار در هفته در طول دوره شش هفته در شرایطی که تمام درس ها آموخته می شود اجرا کنیـد.
ن دانـش آمـوزان و جلسات فرصت هایی براي تعامل میان دانش آموزان و بی جلسات برنامه بسیار مشارکتی و تعاملی است.

و یا  جلسه شامل گزینه اي براي ارائه محتواي برنامه با استفاده از بحث کل کالس 12سه جلسه از  معلمان فراهم می کند.
تابچه راهنماي معلم و یک نسخه از کتـاب مواد مورد نیاز براي پیاده سازي شامل ک استفاده از گروه هاي کوچک می باشد.

  کار دانشجویی براي هر دانش آموز است که یا می تواند به عنوان یک کتاب مرجع نگهداري شود یا مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده   کالس درس باید با یک تخته سیاه مجهز شود. یاري است.وجود دارد که اخت 12یک ویدیو براي استفاده در جلسه 

  زمانی کار می کند که با وفاداري اجرا شـود. TNDپروژه  از یک پروژکتور و کامپیوتر با نرم افزار پاورپوینت اختیاري است.
نوشـته شـده مطالب عالوه بر این، جلسات باید به عنوان   براي اینکه برنامه موثر باشد، تمام جلسات باید آموزش داده شود.

(ساسـمن و بکـار گرفتـه شود هاي آموزشی که مشـخص شـده اسـت، با استفاده از محتوا و روشمدرسدر کتاب راهنماي 
  ).2010، 1همکاران

 

 )Unplugged(امه اولیه براي تمام مواد در اروپابرن -3

همه  2برنامه اولیه .است یک برنامه آموزشی مبتنی بر مدرسه اروپایی براي پیشگیري از مصرف مواد در میان نوجوانان
د. مداخله موادي را که مورد سوء استفاده قرار می گیرند با تمرکز ویژه بر روي الکل، تنباکو و ماري جوانا، هدف قرار می ده

و  3فصل در طول یک دوره سال تحصیلی انجام می شود. این برنامه بر دانش 12معموالً بوسیله اساتید آموزش دیده در 
(چهار فصل) تمرکز دارد. کتابنامه برنامه اولیه براي اساتید و کتاب کار  5هاي بین فردي(چهار فصل)، مهارت 4نگرش

  .س استهاي مختلف در دستردانشجویان به زبان
در تعویق انداختن تنباکو، الکل و شروع مصرف دارو در میان نوجوانان است. این برنامه در  UNPLUGGEDهدف 

هاي مربوط به عوامل تعیین کننده مصرف مواد مخدر و به منظور خالصه کردن همه دانش 6DAP-EUمتن پروژه 
ایده هایی را به دست می آورند که از عوامل مختلفی از  عوامل محافظتی توسعه یافته است. امروزه نوجوانان ارزش ها و

1. Sussman  and et al 
2. Unplugged program 
3. knowledge 
4. attitudes 
5. interpersonal skills 
6. EUropean Drug addiction prevention 
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جمله رسانه ها، موسیقی، دوستان و فیلم ها تحت تاثیر قرار می گیرند. این تأثیرات اغلب و در بسیاري جهات با هنجارها و 
 ارزشهایی که در خانه و مدرسه تدریس می شود در تعارض است.

 UNPLUGGED ساختار برنامه درسی
 واحد تقسیم شده است. 12قسمت تشکیل شده و به  3مه در این برنا

 قسمت اول: دانش و نگرش
 UNPLUGGED: افتتاح 1واحد 

 درس دریافت کنید 12مقدمه اي براي برنامه و  �
 تعیین اهداف و مقررات براي درس �
 د مخدرشروع به بازتاب در مورد حضور در کالس و یا تکالیف عقب افتاده دانشجو در مورد موا �

 ریسک و حفاظت -: انتخاب 2واحد 
یاد بگیرد که عوامل مختلفی وجود دارد که مردم را به مصرف مواد مخدر تحت تاثیر قرار می دهد (اثرات / انتظارات در  �

 اثرات داروها، عوامل محیطی و شخصی)
 تجربه کار در گروه �
 کار خود را به یک انجمن ارائه می کنند �

 مخدر : مواد 3واحد 
 یاد بگیرند تا اثرات مثبت، اثرات منفی و خطرات استفاده از مواد مخدر را مرتفع کنند �
 بازگشت به اطالعاتی که براي درس دوم براي مالقات گذاشته بودند �

  -: سیگار کشیدن سیگار 4واحد 
 یادگیري اثرات و به ویژه اثرات منفی سیگار کشیدن �
 رد انتظار اثرات واقعی را منعکس نکنندیاد بگیرند که اثرات مو �
 یاد بگیرند که عواقب مثبت کوتاه مدت اغلب براي ما مهمتر از منفی طوالنی مدت است �

 اثرات
 بحث در مورد اینکه چرا مردم سیگار می کشند، حتی اگر آنها در مورد اثرات مضر سالمتی بدانند �

 قسمت دوم: مهارت هاي بین فردي
 ات، هنجارها و اطالعات شما: آیا آنها درست هستند؟: اعتقاد5واحد 

 درك نیاز به نگاه انتقادي در منابع اطالعات در دسترس است �
 تفاوت تجربه بین تفکر خود و یا نظرات و داده هاي واقعی �
 یک برآورد واقع بینانه از مصرف مواد مخدر را به دست بیاورید �

 نبودن در یک گروه  : تعلق اجتماعی براي بودن یا6واحد 
 یاد بگیرند که چگونه گروه خود را تغییر دهند �
 تجربه کند که چگونه احساس می شود از مطالعه خارج شود �
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 : احساس خودت را بیان کن7واحد 
 یاد بگیرند که چگونه احساسات را با روش مناسب ارتباط برقرار کنید �
 خیص دهیدفرق بین ارتباط کالمی و غیر کالمی را تش �
 تجربه که ارتباط بیش از صحبت کردن است �

 : محرك هاي پارتی8واحد 
 ویژگی هاي مثبت دیگران را می شناسید و قدردانی می کنید (بازخورد مثبت) �
 یاد بگیرند که بازخورد مثبت را بپذیرند �
 تجربه چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنید �
 براي ارائه خود به دیگران و بازتاب در مورد راه انجام شده است روش هاي غیر کالمی و کالمی �

 قسمت سوم: مهارت هاي درون فردي
 : بلند شوید، بلند شوید9واحد 

 نمونه هایی از عبارات تکراري را ارائه دهید و بشنوید �
 یاد بگیرید که چگونه حقوق خود را حفظ کنید �

 دهید احترام به حقوق و عقاید دیگران را توسعه
 : صالحیت هاي مقابله اي10واحد 

 بحث و گفتگو با همساالن در مورد تجربه یا احساسات دشوار �
 یاد بگیرند که احساسات منفی اشتباه یا خطرناك نیستند �
 با ضعف و محدودیت در یک راه سازنده برخورد کنید �

 : حل مسئله و تصمیم گیري11واحد 
 یاد بگیریدتکنیک براي حل مشکالت شخصی  �
 تفکر خالق یاد بگیرند �
 تمرین براي متوقف کردن، آرام کردن و فکر کردن زمانی که آنها یک مشکل، به جاي واکنش تکانشی �
 بین پیامدهاي مثبت و منفی درازمدت و کوتاه مدت فعالیت هاي مختلف / �

 راه حل ها
 : تنظیم اهداف12واحد 

 کوتاه مدت و درازمدتآموزش به منظور تقسیم اهداف در  �
 بر فرصت هایی که می توان از آنچه که در یک زمینه فردي آموخته اید، بازتاب می کند �
 براي ارزیابی نقاط قوت و ضعف در روند این برنامه �
 1براي کشف راه هاي تقویت نفوذ مثبت این درس ها در جو گروه �

1. University Mental Health Research Institute – Athens, Greece 
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 )Active(ترالیاالکل، سیگار و مصرف مواد مخدر اس 1پروژه فعال -4

هست که براي ارزیابی رفتارهاي سالمت محور، مشاوره فرد به فرد  3یک برنامه غربالگري مهارت هاي زندگی 2پروژه فعال
با ارائه اسالیدهاي پسخوراند تصویر مثبت از خود جهت تقویت خودپنداره مناسب براي نتایج غربال شده، و یک مجموعه 

ه براي افزایش آمادگی و شایستگی آینده، و تنظیم یک هدف گزینی شخصی و استراتژي توصیه هاي رفتاري به هم پیوست
این پروژه در ). 2011، 4تعهد مرتبط با اکتساب تصویر مثبت با تغییر رفتاري ویژه سالمت محور می باشد (ورچ و همکاران

فرد بعدي و بیشتر از همه لذت بردن از مورد احساس قدرت است نه ارعاب، لذت داشتن و نگران نبودن در مورد بهتر بودن 
 فعال بودن در هر راه براي شما کار می کند.

 این برنامه بدون تعهد، بدون قضاوت، بدون تجربه نیاز به مواد، است و فقط فعالیت مبتنی بر دوستی و سازگاري است.

به طور خاص، این مشاوره، بازخورد شخصی را براي   .می باشدتصویر -محتواي مداخله و استراتژي ها بر اساس مدل رفتار
، از جمله ارتباط بین رفتارهاي خاص و موفقیت هاي تصویر مطلوب یبررسی پاسخ ها در مورد هر یک از رفتارهاي بهداشت

تبریک می گوییم، شما از آورده ام. دقیقه فعالیت بدنی بدست  30(به عنوان مثال، من در طول روز بیشتر از  می دهدارائه 
محتواي مشاوره بر تصاویر اجتماعی و تصاویر خود در آینده با هر یک از رفتارهاي تقویت کننده   نظر جسمی فعال هستید!)

تأکید دارد، از جمله فعالیت بدنی متوسط، ورزش شدید، تغذیه سالم، خواب و تکنیک هاي آرامش بخش، همراه با  ،سالمت
از خود را خراب  غیرقانونی دستاورد تصویر مثبت پیام هایی که نشان می دهد که چگونه الکل، سیگار و مصرف مواد مخدر

  5می کند.

 پروژه آسترو در چین -5

) تدوین و ارزیابی شده است. این پروژه یک برنامه پیشگیري از مواد 2005( 7بوسیله الم و همکاران 6پروژه آسترو مایند 
ي کودکان، نوجوانان و جوانان می باشد. پیشگام می باشد که متشکل از سه برنامه متوالی و متناسب با مراحل رشد برا

موضوعات در این جلسات گروهی عوامل خطر و حمایتی در مورد سوء مرف مواد در نوجوانان، مشکالت نوجوانان و مهارت 
پس آزمون همراه  -هاي زندگی نوجوانان را پوشش می دهد. اثربخشی این برنامه در یک مطالعه طولی با طرح پیش آزمون

نفري در هر گروه از نظر مهارت هاي  400ترل مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. شرکت کننده هاي با گروه کن
اجتماعی، نگرش نسبت به مواد، مهارت هاي امتناع از مواد، عادات مربوط به مواد، قصدرفتاري، دانش مواد و سکس، 

زیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه الم و همکاران نشان استرس و بهزیستی روانشناختی در پیش آزمون و پس آزمون مورد ار
داده است که پروژه آسترو در افزایش مهارت هاي اجتماعی، مهارت هاي امتناع از مواد، دانش مربوط به مواد، دانش مربوط 

نگرش به سکس شرکت کنندگان گروه آزمایش موثر بوده است. همچین افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل 
 منفی تري نسبت به مصرف مواد کسب کرده بودند.

1. Active 
2. Project Active 
3. life skills screen assessing 
4. Werch, Bian H, Carlson JM, et al 
5. London Universities Sport Leagues (LUSL)  
6. Astro MIND 
7. Lam et al 
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 برنامه پاتز -6

اي است که ارتقاء رشد مثبت و کاهش ) برنامه1هاي اجتماعی کل گراپروژه پاتز (آموزش مثبت نوجوانان از طریق برنامه
نو و همکاران از دیدگاه ). با توجه به نظر کاتاال2011، 2دهد (شیک و یوخطر و مشکالت مربوط به مواد را هدف قرار می

هاي پیشگیري وجود دارد که شامل: تشخیص عوامل خطر و حمایتی، تطبیق علمی چندین منبع استناد براي برنامه
رویکردهاي تحولی، هدف قراردادن رفتارهاي مشکل ساز که پیشایندهاي بسیار زیادي را پوشش میدهند، و هدف قرار دادن 

تغییر نتایج در بزرگسالی می باشند. در کنار این موارد، چندین ویژگی مرتبط با رویکرد رشد عوامل خطر و حمایتی مربوط به 
مثبت جوانان وجود دارد که شامل: تأکید بر رشد کامل جوانان (از طریق تمرکز بر دامنه امکانات و مشکالت جوانان، بیشتر 

، تأکید بر شخص "ندگی بدون مشکل وجود ندارداز تعامل با یک مشکل خاص جوانان)، تقویت کردن باورهایی همچون ز
در رویکرد محیطی، تمرکز بر روي مدل هاي تحول که چگونه جوانان رشد و تغییر می کنند. آنها در تبیین رویکرد رشد 
مثبت جوانان ذکر می کنند که اسنادهایی از رشد مثبت جوانان و ویژگی هایی که رویکرد علمی پیشگیري از مواد دارند 

ز بوده و هر دو رویکرد می توانند همکارانه عمل کنند. بنابراین فضاهاي زیادي براي انعکاس توجه به نقش برنامه همسا
 هاي پیشگیرانه رشد مثبت جوانان در آسیا وجود دارد.  

ه پاتز شاید بزرگترین برنامه مثبت براي جوانان که در آسیا بکار رفته است پروژه پاتز باشد. در هنگ کنگ در یک پروژ
 بیشتر از نصف دانشگاه هاي هنگ کنگ مورد آموزش بر اساس این برنامه قرار گرفتند.

 مصاحبه انگیزشی
یک مداخله فردمحور است که کمک به شرکت کنندگان را جهت تحقق رفتارشان هدف قرار می دهد.  3مصاحبه انگیزشی

است. یک مصاحبه انگیزشی تطبیق یافته همچنین  تأکید آن بر ادراك خطر شناخت مشکل، هشیاري و مراعات خطر تغییر
شامل جزئیات ویژه براي فرایند پیشگیري اولیه از قبیل بحث در مورد موقعیت هاي فرضی که مواد براي اولین بار پیشنهاد 

 ). 2011، 4می شود و دالیل مصرف نکردن ماده خاصی می شود(مک کمبریج
 

 

 

 

 

 

1. Project P.A.T.H.S. (Positive Adolescent Training through Holistic Social Programmes 
2. Shek DT, Yu L 
3. Motivational Interviewing (MI) 
4. McCambridge  
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در  سوء مصرف مواد مخدر و الکلآمیز برنامه مخاطرهو  جوانايمصرف الکل و مار 1برنامه انتخاب  -7
 آمریکا

روي مصرف الکل و ماري جوانا  2برنامه انتخاب متشکل از جلساتی است که بر روي فراهم کردن پسخوراند هنجاري
اد با استفاده از بازي متمرکز است و با باورهاي غیرواقعی درباره مواد چالش دارد و مقاومت را از طریق فشار براي مصرف مو

هاي کند و در مورد موقعیتکند. همچنین درباره فواید بالقوه براي قطع مصرف و توقف مصرف بحث مینقش تقویت می
هاي خطرآفرین اي (از قبیل کسب حمایت اجتماعی، یادگیري چگونگی اجتناب از موقیعتآمیز و راهبردهاي مقابلهمخاطره

 ). 2012 ).3،2012و همکارانکند (دامیکو خاص) بحث می
این برنامه بر مبناي  یابداي متمایز است که در سراسر کل سال تحصیلی چرخش میدقیقه 30انتخاب شامل پنج جلسه  

 .آمدي استکارگیري و تئوري خود) نظریه تصمیم1997، 4بندورانظریه یادگیري اجتماعی (
د در میان جوانان شوجوانا استفاده میدر مورد الکل و ماري طور خالصه، جلسات تمرکز بر ارائه بازخورد هنجاري استبه

اعتقاد به مواد، مقاومت در برابر فشار براي استفاده از مواد از طریق استفاده از بودن مدرسه، به چالش کشیدن غیرواقعی 
 بحث در مورد مزایاي بالقوه هر دو کاهش و متوقف کردن استفاده و بحث در مورد خطرناك است نقش بازي کردن،

  در شرایط خطرناك ) ها)عنوان مثال، حمایت اجتماعی، یادگیري نحوه اجتناب از بعضیهاي مقابله (بهها و استراتژيموقعیت
اجزاء مورد استفاده در سایر برنامه هاي موفـق  لانتخاب شامبرنامه   .داردستان تمرکز یر، بر جوانان دبCHOICEبرنامه، 

 می باشد. هدف قرار دادن موادکاهش عوامل خطر  مانند افزایش عوامل محافظتی و
در مورد یادگیري در مورد مشکالت مصرف مواد، مانند بحث  .دهدهاي تعاملی به دخالت فعال اجازه میبا استفاده از تکنیک

  .اي غیر متقابل و غیر مخالفاطالعات در شیوه هاي تقویت و ارائهدرگیر شدن در بازي نقش، مهارت بازخورد هنجاري و یا
 

 سوء مصرف مواد مخدر و الکلآمیز برنامه مخاطره

هاي شخصیتی مرتبط با مشکالت مصرف مواد) بر مفروضاتی از اي معلم ساخته که ویژگی(مداخله5برنامه مخاطره آمیز
مبتنی است که جهت بهبود مدیریت افرادي که شخصیت مستعد مصرف مواد  6هاي مختص شخصیتمهارتقبیل آموزش 

 ).2013، 7شود (کانورد و همکاران دارند و احتمال مصرف مواد جهت مقابله با مشکالت را دارند، استفاده می

هاي دیگر اطالعات نجانده شد. ماژولهاي جدید مقابله با آن گتمرینات تعیین هدف براي افزایش انگیزه براي کشف راه
اي خطرناك مرتبط با آن، مانند وابستگی بین فردي، اجتناب، تجاوز و مربوط به متغیر شخصیت هدف و رفتارهاي مقابله

سوء استفاده از مواد را ارائه دادند. اصول شناختی رفتاري مقررات رفتاري براي کمک به شرکت کنندگان در تشخیص 
آمیز، هاي جسمانی، شناختی و رفتاري پاسخ فردي خاص (مانند اضطراب هراس، افکار فاجعهاساس مولفه تجربه فردي بر

اجتناب از مداخالت حساسیت اضطراب یا زخم باال رفتن، فکر کردن به هیچ چیز از طریق، و واکنش واضحی براي مداخله 

1. CHOICE program 
2. providing normative feedback 
3. D'Amico EJ, Tucker JS, Miles JN, Zhou AJ, Shih RA, Green 
4. Bandura 
5. Adventure program 
6. personality-specific skills training 
7. Conrod et al. 
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ی خاصی را که منجر به رفتارهاي خاص شخصیت کنندگان تشویق شدند تا شناسایی و تحریفات شناختتهاجمی). شرکت
شوند (مانند ترس و یا اجتناب در مورد حساسیت اضطراب یا تجاوز در مورد تکانشی) تشویق کنند. وفاداري و رعایت می

 شرح داده شده است 1ادب براي این ارزیابی در یک انتشار قبلی توسط لیونابارت و همکاران

ر سوء مصرف مواد مخدر و الکل همراه است و افراد مبتال به مواد چندین عامل شخصیتی نشان داده شده است که با خط 
مداخالت مبتنی   مخدر را بر اساس مشخصات بالینی، درمان و حساسیت به انواع دیگر بیماري هاي روانی متمایز می کنند.

دارس بر شخصیت تأثیر قابل توجهی بر پیشگیري در شروع و رشد مشکالت نوشیدن، نوشیدن و آشامیدن در نوجوانان در م
کانرود و ( رفتاري مداخالت همزمان باعث کاهش مشکالت شخصیتی عاطفی و ).2008، 2کانرود و همکارانعمومی دارند (

  ).2010 ،4کانرود و همکاران) و جلوگیري از شروع و تشدید استفاده از مواد مخدر در یک دوره دو ساله (2006 ،3کاستال
توان این نتایج را هنگامی که مداخالت که آیا می اي این استخوشه صورت تصادفی کنترل شده به کارآزمایی هدف از این

بر سیگار کشیدن  برنامه را عالوه بر این، ارزیابی اثرات وسیع تر ی شود، تکرار کنند.توسط متخصصین آموزش دیده ارائه م
  .ارزیابی خواهد کرد مدرسه رفتارهاي ر مدارس، دستاوردهاي علمی وسیگار، حضور د

  توصیف همراه با جزئیات: 

مطالعه ماجراجویی با هدف بررسی اینکه آیا متخصصان آموزشی مانند معلمان، مربیان و افراد در نقش روحانی، که در  
  در گروهی از نوجوانان موثر خواهند بود. رفتارهاي مشکوك تی آموزش دیده اند، در کاهشانجام مداخالت هدفمند شخصی

سال) براي  13,7نوجوان (میانگین سنی  2000مدرسه در لندن، انگلستان براي ارزیابی استخدام شدند و بیش از  20 
مدارس به صورت تصادفی در شرایط مداخله یا مداخله قرار  شرکت در مراحل بررسی و مداخله در دادگاه موافقت کردند.

اي که معیارهاي هر چهار خرده مقیاس ریسک شخصیتی مقیاس مشخصات ریسک گرفتند و دانش آموزان مدارس مداخله
استفاده از مواد (تفکر منفی، حساسیت اضطراب، حس شکنی و تحریک پذیري) در یک مداخله شخصیتی هدفمند از 

سال  2ماهه به مدت  6همه شرکت کنندگان براي تکمیل نظرسنجی ها در فواصل   وزش دیده از مدارس خود.کارکنان آم
  کم خطر به دنبال بررسی تاثیرات جمعیت در مداخله نیز بودند.درجه درصد از دانش آموزان  55همچنان  دعوت شدند.

 اقدامات ثانویه عبارتند از: عالئم سالمت روان، نتایج الکل و مواد مخدر غیرقانونی است. RCTنتیجه این  معیارهاي اصلی
  اي.مدرسه رفتارهاي مدرسه و حضور در مدرسه ودستیابی به  ،پرخطر رفتارهاي

 
 
 
 
 
 

1. O'Leary-Barrett et al 
2. Conrod ،Castellanos   & Mackie 
3. Castellanos   & Conrod 
4. Conrod ،Castellanos-Ryan   & Strang 
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 BASICS برنامه -8

 آمریکا، دانشگاه سن دیگو BASICS(1ن کالج (جویادانش ايمجدد الکل برمداخله 

ت کاهش مشکال زبینیکه از غربالگري الکل و با خطرپر سال 24تا  18 انجویدانشاخله انگیزشی کوتاه براي یک مد 
شناسایی شده اند تدوین و اجرا  2در دانشجویان دانشگاه سن دیگوالکل تفریحی نوشیدن، نوشیدن بیش از حد و نوشیدن 

و حقایق مربوط به  باورهاسالم، بررسی رفتار رتقاء گزینه هاي افزایش انگیزه براي تغییر، اگشته است. این برنامه از طریق 
 موثر واقع می افتد.  الکل، و آموزش مهارت هاي مقابله اي براي تعدیل نوشیدن

قصد دارد انگیزه دانشجویان براي کاهش رفتارهاي پرخطر را به جاي  BASICSبه عنوان یک روش کاهش آسیب، 
د تمسخر براي کاهش نوشیدن. دانشجویان را می توان از طریق غربالگري روتین تمرکز بر یک هدف نوشیدن خاص مانن

دقیقه اي وجود دارد. قبل یا  50یا از طریق ارجاع از خدمات پزشکی، خوابگاه یا خدمات انضباطی شناسایی کرد. دو مصاحبه 
سشنامه و اولین مصاحبه اطالعاتی در بعد از اولین مصاحبه، دانشجویان براي تکمیل پرسشنامه خود گزارش می دهند. از پر

مورد الگوي مصرف الکل دانشجویان، باورهاي شخصی درباره الکل، درك الگوریتم هاي اجتماعی الکل و سابقه خانوادگی 
جمع آوري شده است. مصاحبه دوم که تقریبا یک هفته پس از مصاحبه اولیه انجام می شود، دانش آموز را با بازخورد 

سطوره هاي مربوط به اثرات الکل، حقایق در مورد هنجارهاي الکل، راه هاي کاهش خطرات آینده در شخصی درباره ا
 BASICSارتباط با مصرف الکل و منوهاي گزینه هایی براي کمک به تولید، فراهم می کند. تغییرات در برخی موارد، 

ییرات باشد. خدمات اضافی می تواند در ممکن است اولین گام در جهت جستجوي خدمات اضافی براي ایجاد یا حفظ تغ
 به درمان سنتی سرپایی یا بستري باشد. BASICSشدت از یک جلسه تقویت کننده 

است که  یانجویاین هدف در دانش  .ان کالج استجوییک اقدام پیشگیرانه براي دانشو یک روش کاهش خطر این برنامه 
کالس،  حضور دربرنامه   .تجربه کرده یا در معرض خطر مشکالت مرتبط با الکل هستند و به شدت الکل مصرف می کنند

الگوهاي نوشیدن سنگین که آنها را قابل قبول  اان اغلب بجویدانش تکالیف از دست رفته، تصادفات، تجاوز جنسی و خشونت
باعث چنین مشکالتی می  که اعتقادات غلط درباره اثرات الکلی یا هنجارهاي مصرف الکل در حالی .می بینند مطابقت دارد

  .شود
 
 BASICS این  است تصمیمات مصرف الکل طراحی شده است.ان بهتر جویبراي کمک به دانش  
  ،یمودبانه است، نه مقابله اي و نه قضاوت سبک یک برنامه 
  کاهش اثرات نامطلوب مصرف الکل • 
  کاهش نوشیدن را افزایش می دهد • 
  سالم در میان بزرگساالن جوان را افزایش می دهدسبک زندگی انتخاب  • 
  و مهارت هاي مقابله اي براي کاهش خطر را فراهم می کند اطالعات مهم • 

1. BRIEF ALCOHOL SCREENING AND INTERVENTION FOR COLLEGE STUDENTS (BASICS) 
2. San Diego State University project 
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 BASICS ان را به تغییر جویدانش مختصر، و محدود ،سریع مداخالت فقط طی دو مصاحبه انجام می شود و این
انی جویهمچنین نشان می دهد که، در طول زمان، اکثر دانش اتدر حالی که تحقیق می رسانند.کمک الگوهاي نوشیدن خود 

با این  می دهد. کاهش رامصرف خود فرآیند  سرعتافزایش  نیز BASICSبدون مداخله، الکل دارند، مصرف سنگین  که
 با این حال،  نتیجه طراحی شده است تا فرد را تحت تاثیر قرار دهد؛کسب در  مشارکت دوستان پایهاین برنامه بر  حال

بنابراین، اگر به طور گسترده اي   اغلب اظهار نظر می کنند که به طور متفاوتی پاسخ می دهند. پس از مداخله دانشجویان
  .تري داشته باشد ممکن است اثر گسترده BASICSمسکونی)،  بخش هايسایر  یا اجرا شود (به عنوان مثال، خوابگاه

د دارد انگیزه دانشجویان را به کاهش مصرف سوق دهد به جاي به عنوان یک روش کاهش آسیب، قص BASICSبرنامه 
 انجویدانشاینکه بر یک هدف نوشیدنی خاص از قبیل تمیزکاري، رفتارهاي مخاطره آمیز یا کاهش نوشیدن تمرکز کند. 

 می توانند از طریق روال مشخص غربالگري شوند یا از طریق ارجاع از مراکز خدمات پزشکی، خوابگاهی یا خدمات
 انضباطی شناسایی شوند.

دانشجو براي تکمیـل یـک پرسشـنامه خـود  دقیقه اي وجود دارد. قبل یا بعد از مصاحبه اول، 50در این برنامه دو مصاحبه 
 شود.جمع آوري می انجویدانشاز پرسشنامه و مصاحبه اول، اطالعات در مورد گزارش می دهد. 

 الگوي مصرف الکل •
 لباورهاي شخصی درباره الک •
 درك هنجارهاي اجتماعی •
 سابقه خانوادگی •

 مصاحبه دوم، که تقریبا یک هفته پس از شروع اولیه رخ می دهد
 مصاحبه، دانشجو را با

 بازخورد شخصی در مورد افسانه ها در مورد اثرات الکل •
 آمار هنجارهاي الکل •
 راه هاي کاهش خطرات در آینده در صورت استفاده از الکل •
 کند. زینه اي براي کمک به ایجاد تغییرات آشنا میایجاد گ •

در اتخاذ تصمیمات مناسب در مقابله با مصرف الکـل طراحـی شـده اسـت.  یانجویدانشبراي کمک به  BASICSبرنامه 
ل دانشجویان اغلب با الگوهایی از نوشیدن سنگین که در نظر داشتن باورهاي اشتباه در مورد اثرات الکل یا حقیقی بودن الک

) مصـرف الکـل و 1استفاده می کنند، قابل قبول هستند. سبک برنامه مضطرب است، نه مقابله با تحـریم و یـا قضـاوت، و 
) اطالعـات مهـم و 3) انتخاب سالم در میان بزرگسـاالن را تـرویج مـی دهـد؛ و 2پیامدهاي ناگوار آن را کاهش می دهد؛ 

 کند.مهارت هاي مقابله اي را براي کاهش خطر فراهم می 
BASICS ) یک برنامه آموزش مهارت هاي پرهیز از الکلASTP است که هدف آن کاهش مصرف مضر و مشکالت (

) استفاده از 1عبارتند از:  ASTPمربوط به دانشجویانی است که الکل مصرف می کنند. عناصر کلیدي زیرمجموعه رویکرد 
) استفاده از تکنیک هاي افزایش انگیزشـی؛ و 2از عود)؛  رفتاري (بر اساس مدل پیشگیري-راهبردهاي خودمراقبت شناختی

 ) استفاده از اصول کاهش آسیب.3
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BASICS  به عنوان یک برنامه پیشگیري انعطاف پذیر، مقرون به صرفه، کاربر پسند و موثر طراحی شده بـراي کـاهش
سه به عوامل و شرایط ریسک خود نوشیدنی خطرناك در دانشجویان طراحی شده است. براي انعطاف پذیري حداکثر، هر جل

مشتري، و همچنین به شدت سوء استفاده یا وابستگی مشتري بستگی دارد. همچنین، براي به حداقل رساندن هزینه برنامه، 
مداخله می تواند به راحتی براي انجام توسط طیف گسترده اي از ارائه دهندگان مراقبت با محـدوده تجربـه بـالینی اصـالح 

ده سازي برنامه نیاز به توسعه ارزیابی و ابزارهاي بازخوردي که براي محیط و جمعیـت خـاص طراحـی شـده شده است. پیا
ابزار نمونه اي را فراهم می کند و از طریـق مشـاوره بـا توسـعه دهنـدگان برنامـه مـی توانیـد  BASICSاست. کتابنامه 

بر وب براي ارزیابی و بـازخورد نیـز در دسـترس  اطالعات و کمک هاي بیشتري را بدست آورید. چندین فرم عمومی مبتنی
 .1است (به عنوان مثال، (پروژه دانشگاه ایالتی سن دیگو). این برنامه براي دانشجویان طراحی شده است

 BASIC ساختار برنامه
 واحد تقسیم شده است. 12قسمت تشکیل شده و به  3این برنامه در 

 قسمت اول: دانش و نگرش
 UNPLUGGED: مقدمه 1واحد 

 درس دریافت کنید 12مقدمه اي براي برنامه و  �
 تعیین اهداف و مقررات براي درس �
 شروع به بازتاب در حال حاضر و یا از دست رفته دانش در مورد مواد مخدر �

 : عوامل خطر و حفاظتی2واحد 
ثیر قرار می دهد (اثرات / انتظارات در یاد بگیرید که عوامل مختلفی وجود دارد که مردم را به مصرف مواد مخدر تحت تا �

 اثرات داروها، عوامل محیطی و شخصی)
 تجربه کار در گروه �
 کار خود را به یک انجمن ارائه می کنند �

 : آشنایی با مواد مخدر 3واحد 
 یاد بگیرند تا اثرات مثبت، اثرات منفی و خطرات استفاده از مواد مخدر را مرتفع کنند �
 اطالعاتی که براي درس دوم براي مالقات گذاشته بودند بازگشت به �

 : سیگار کشیدن سیگار 4واحد 
 یادگیري اثرات و به ویژه اثرات منفی سیگار کشیدن �
 یاد بگیرند که اثرات مورد انتظار اثرات واقعی را منعکس نکنند �
 ثرات منفی طوالنی مدت است یاد بگیرند که عواقب مثبت کوتاه مدت اغلب براي ما فریبنده تر از ا �
 بحث در مورد اینکه چرا مردم سیگار می کشند، حتی اگر آنها در مورد اثرات مضر سالمتی بدانند �

 قسمت دوم: مهارت هاي بین فردي
 : اعتقادات، هنجارها و اطالعات شما: آیا آنها درست هستند؟5واحد 

1. http://www.echeckuptogo.com/usa/ 
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 سترس استدرك نیاز به نگاه انتقادي در منابع اطالعات در د �
 تفاوت تجربه بین تفکر خود و یا نظرات و داده هاي واقعی �
 یک برآورد واقع بینانه از مصرف مواد مخدر را به دست بیاورید �

 : براي بودن یا نبودن در یک گروه6واحد 
 یاد بگیرند که چگونه گروه خود را تغییر دهند �
 خارج شودتجربه کنید که چگونه احساس می شود از مطالعه  �

 : خودت را بیان کن7واحد 
 یاد بگیرند که چگونه احساسات را با روش مناسب ارتباط برقرار کنید �
 ارتباط بین کالمی و غیر کالمی را تشخیص دهید �
 تجربه که ارتباط بیش از صحبت کردن است �

 : محرك هاي پارتی8واحد 
 می کنید (بازخورد مثبت)ویژگی هاي مثبت دیگران را می شناسید و قدردانی  �
 یاد بگیرند که بازخورد مثبت را بپذیرند �
 تجربه چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنید �
 روش هاي غیر کالمی و کالمی براي ارائه خود به دیگران و بازتاب در مورد راه انجام شده است �

 قسمت سوم: مهارت هاي درون فردي
 : بلند شوید، بلند شوید9واحد 

 نمونه هایی از عبارات تکراري را ارائه دهید و بشنوید �
 یاد بگیرید که چگونه حقوق خود را حفظ کنید �

 احترام به حقوق و عقاید دیگران را توسعه دهید
 : صالحیت هاي مقابله اي10واحد 

 بحث و گفتگو با همساالن در مورد تجربه یا احساسات دشوار �
 فی اشتباه یا خطرناك نیستندیاد بگیرند که احساسات من �
 با ضعف و محدودیت در یک راه سازنده برخورد کنید �

 : حل مسئله و تصمیم گیري11واحد 
 تکنیک براي حل مشکالت شخصی یاد بگیرید �
 تفکر خالق یاد بگیرند �
 تکانشیتمرین براي متوقف کردن، آرام کردن و فکر می کنم زمانی که آنها یک مشکل، به جاي واکنش  �
 بین پیامدهاي مثبت و منفی درازمدت و کوتاه مدت فعالیت هاي مختلف / �

 راه حل ها
 : تنظیم و بسته شدن هدف12واحد 

 آموزش به منظور تقسیم درازمدت در اهداف کوتاه مدت �
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 بر فرصت هایی که می توان از آنچه که در یک زمینه فردي آموخته اید، بازتاب می کند �
 زیابی نقاط قوت و ضعف در روند این برنامهبراي ار �
 1براي کشف راه هاي تقویت نفوذ مثبت این درس ها در جو گروه �

 
 برنامه پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه تگزاس -9

 و ارتقاء بیماري، از پیشگیري درك بر برنامه این هاي بهداشت و بهداشت رفتاري و تاکید بر ارتقا سالمت. تمرکزبرنامه
 آموزش آمیز، مخاطره رفتار کردن محدود شامل که شود می شامل را موضوعاتی برنامه است.  این مطلوب سالمت فظح

است. جامعه هدف هم از کودکان تا بزرگساالن است. مسائلی که مورد توجه  سالم زندگی شیوه و تغذیه مورد در جوامع
 هستند:

 HIV به ابتال خطر کاهش -کشیدن سیگار توقف و یريپیشگ -استرس مدیریت -تغذیه آموزش -ورزشی فعالیت
 موفق پیري -مخدر مواد و الکل مصرف از پیشگیري

 هاي بهداشت عمومیهدف: رفع نگرانی
هاي عملی در هاي کمی و کیفی، همچنین شرکت در برنامههاي تئوري و استفاده از روشروش: این برنامه ها بر درس

 .داخل و خارج دانشگاه تأکید دارد
 محتوا: 

 با مقابله-موفق  پیري -مخدر مواد و الکل مصرف سوء از پیشگیري -HIV به ابتال خطر کاهش -دخانیات از پیشگیري
 -پزشکی هاي مراقبت تنظیمات در پیشگیرانه هاي فعالیت "ها روش بهترین" -تجاوز از پیشگیري -مزمن بیماري

 مبتنی آموزشی مداخالت تحویل -کارگاه سالمت ارتقاي -نوجوانان و کودکان سالمت -تسریع و سالمتی -بانوان تندرستی
سالگی مشتقات تنباکو را مصرف می کنند، برنامه  26بسیاري از مصرف کنندگان دائم العمر مواد مخدر تا قبل  -مدرسه بر

 هاي پیشگیري کمی در امریکا براي مصرف تنباکو وجود دارد. 
 چند سیستم، سطح در دخانیات از پیشگیري برنامه تنباکو یک و توتون علیه مساالنپروژه تننباکو دانشکده تکزاس: گروه ه

 کاهش برنامه این از شود. هدف می تامین تگزاس بهداشت وزارت توسط که است هایی دانشگاه و ها کالج براي منظوره
 و دانشگاه دانشجویان بین در) غیره و دودي غیر تنبلی قلیان، الکترونیکی، سیگار مانند( تنباکو و توتون از استفاده

 اجزاي شامل پروژه تگزاس است. این هاي دانشگاه و ها کالج میان در تنباکو چشمگیر تغییر نهایت در و است دانشجویان
 است:  زیر
 هاي رسانه محتواي و پیشگیرانه مواد از آموزان دانش رهبران آن در که دانشجویان رهبري تحت اي رسانه کمپین یک

 کنند می استفاده خود دانشگاهی جامعه در اشتراك براي اجتماعی
 استفاده از گوشی هاي هوشمند براي اشتراك چشم انداز زیستی استفاده از تنباکو توسط رهبران گروه همساالن

1. University Mental Health Research Institute – Athens, Greece 
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 می اجرا است، اجرا قابل و مفید آنها براي که اي شیوه به مدارس که آنالین، دخانیات از پیشگیري براي درسی برنامه یک
 تعیین و فعلی سیاست بهبود براي عمل برنامه یک ایجاد و فعلی سیاست ارزیابی شامل که سیاست بهبود براي کنند. فشار

 است. آن اجراي براي مناسب هاي راه
 خط مشی دانشگاه بدون تنباکو : 

 حقایقی در مورد سیگار که باید بیان بشه: 
 .میرندمی کشنده یگارس بیماري یک از ساالنه بزرگسال 443000 تقریبا

 کنند.می زندگی سیگار از ناشی جدي بیماري با آمریکایی میلیون 6/8
 .کشیدن سیگار علت به ساالنه پزشکی هاي هزینه دالر میلیارد 5,17

 .هستند سیگاري+ 18 سن بزرگساالن نفر میلیون 6/46
 )000/275/3( .هستند سیگاري تگزاس درصد بزرگساالن 5/18

 کشندمی سیگار آمریکایی نوجوانان از صددر 20 تقریبا
 .شوند می موفق کمک بدون درصد 5 حدود تنها اما کنند، ترك خواهند می ها سیگاري درصد 70 از بیش

 .است آمیز موفقیت ترك میزان برابر دو دخانیات از استفاده درمان
 .بمانند سیگار دود بدون ماه+ 6 براي توانند می کنند می استفاده دارو از که سیگاري افراد از 35٪

 .است همراه عاطفی دیگر حمایت یا و مشاوره داروها، سایر با که است زمانی آن بردن بین از موفقیت میزان
 ).حاد مسائل و ساالنه بازدیدکنندهاي( میبینند را پزشک یک ساله هر سیگاري افراد از 70٪

 مداخله
 :زنان پشتیبانی گروه
 در اعتیاد اثر از زنان به کمک. است مواد مصرف سوء و الکل به مبتال زنان براي محرمانه و آزاد پشتیبانی گروه یک این

 خانواده در مواد مصرف سوء اختالالت تاثیرات درباره گروه این در کننده مشارکت زنان. یابد می بهبود هایشان خانواده
 و تفکر ناسالم، و سالم روابط هاي تفاوت آنها، به رسیدگی براي مفید هاي روش و ها خانواده خانوادگی موضوعات هایشان،

 .شوند می مطلع موجود منابع مورد در و احساسات
 بر عالوه. آورد می دست به سرزنش و شرم برابر در حرکت توانایی و استرس کاهش براي را هایی استراتژي گروه این

 روشن مسیر یک ایجاد براي هایی گام کنند،می زندگی هدفمند و آمیز صلح زندگی زندگی براي که هایی مهارت توسعه
 این .است دیگر نفس به اعتماد و امید نور، در مشکالت به کردن نگاه توانایی و بخش رضایت روابط ایجاد موفقیت، براي
 کند.می مالقات Burgess بازیابی مرکز در بعدازظهر 6:30 تا صبح 30 ساعت از پنجشنبه جمعه روز هر گروه
 1هاي زندگیمهارت برنامه -10

تمرکز  "نوجوانان"، از یک مدل مفهومی استفاده می کند که بر توسعه مهارت هاي زندگی "مهارت هاي زندگی"رویکرد 
دارد و روش هاي نظري را بر اساس چندین زمینه و مطالعات مرتبط ادغام می کند. این مدل شامل حقایق و دانش در مورد 

مچنین روش هاي حل مشکالت، براي افزایش تفکر انتقادي، تصمیم گیري و مقابله با الکل، مواد مخدر و تنباکو و ه

1  . Reference: http://hivhealthclearinghouse.unesco.org 
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ها، از چندین روش آموزشی مانند کار احساسات، ارتباطات و تنظیم هدف. معموالً به منظور متمایز کردن این نوع روش
 گروهی و بازي نقش استفاده می شود.

کند و خودباوري جوانان، احترام به دیگران و و درون فردي تمرکز می هاي درونیبر مهارت "مهارت هاي زندگی"برنامه 
افراد را در مورد این که  کند. این برنامه همچنینها، اعتماد به نفس، حریم خصوصی و فردیت را تقویت میاحساسات آن

ت باز، صادقانه و روشن و چگونه باید مسئولیت بگیرند، چگونگی انجام وظایف خود و دیگران، توانایی انجام آن ارتباطا
 مستقل عمل کردن پوشش می دهد. 

 از آنجایی که درك مشترك شروع به مصرف مواد در جوانان به دلیل فشار همساالن مدت زمان طوالنی است.
 به تازگی هرچند اهمیت فشار همساالن بر استفاده از مواد مصرفی نوجوانان مورد سوال قرار گرفته است. این نیز گفته شده

است. نوجوانان به طور متقابل بر اساس نگرش هاي قبلی و حساسیت به  "وابستگی همسال"است که فرایند مهم تر 
 رفتارهاي خاص، یکدیگر را گروه بندي کرده و گروه ها را شکل می دهند (مانند رفتارهاي ریسک پذیر و سوءاستفاده گر).

تقیم به استفاده از مواد مخدر از کودکان کمک کند. عالوه بر استفاده طور مستواند بههاي مختلف والدین میرفتار و نگرش
از مواد اصلی والدین، اوراق قرضه قوي و مثبت در داخل یک خانواده طرفدار اجتماعی؛ نظارت والدین؛ قوانین آشکار رفتار 

د، عوامل تأثیر محافظتی مصرف که همواره در داخل خانواده اجرا می شود و والدین که در زندگی فرزندان خود دخیل هستن
 مواد هستند.

هاي آشوب زا، به ویژه در مواردي که والدین سوء استفاده می کنند مواد و یـا عبارتند از محیط خانه "خطر"عوامل مرتبط با 
 هــاي روانــی رنــج مــی برنــد؛ پــدر و مــادر بــی اثــر، بــه خصــوص بــراي کودکــان دشــوار اســتاز بیمــاري

 ).2002، 1ي (بنیاد حقوق آمریکاذهن یا اختالالت رفتار

 مدارس براي پیشگیري از مشروبات الکلی، مواد مخدر و دخانیات مناسبات بسیاري دارند. 

الف: دلیل اصلی این است که مدارس روش هاي سیستماتیک و کارآمد را براي رسیدن به تعداد قابل توجهی از آنها ارائه 
 می دهند.

 ند جوانان را قبل از کسب باور به سیگار کشیدن در سن نوجوانی هدف قرار دهندثانیاً، کارمندان مدرسه می توان
 عنوان بخشی از یک روش پیشگیرانه استفاده شودثالثا، برنامه درسی عمومی مدرسه به خودي خود می تواند به

 ياز آنجا که محیط مدرسه مثبت و عملکرد مدرسه با احتمال کمتر مصرف مواد مخدر مرتبط است. برا
عنوان مثال، دانش آموزانی که از تنباکو استفاده می کنند، کمتر از افراد غیرممکن است که در فعالیت هاي تحصیلی به

 اضافی مشغول به تحصیل شوند.

مهم این است که به یاد داشته باشیم که نقش اصلی مدرسه این است که میان دانش، مهارت ها و ارزش هاي صحیح در 
تغییر رفتارهایی که توسط عوامل فراتر از تأثیرات مدرسه در ارتباط با سالمت و مصرف مواد مخدر هستند تعادل باشد. براي 

 ).2003، 1بخشی از مسئولیت مدرسه نیست (دفتر سازمان ملل متحد

1. American Legacy Foundation 
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 سیاست مدرسه باید پوشش دهد:

 توضیح منطقی براي جلوگیري از مصرف مواد مخدر.-

راي دانش آموزان: تمام کارکنان مدرسه و بازدیدکنندگان در مورد اموال مدرسه، وسایل ابالغ مقررات استفاده از مواد ب-
 مدرسه در مدارس

 تبعیت از قوانین مدرسه -

 ممنوعیت تبلیغات الکل و دخانیات در ساختمان هاي مدرسه، در فعالیت هاي مدرسه و در نشریات مدرسه. -
 ل هایی براي اجتناب از مصرف مواد را دریافت می کنند.یک الزام است که تمام دانش آموزان دستورالعم -
ابالغ مقررات براي دانش آموزان و تمام کارکنان مدرسه براي دسترسی به برنامه ها براي کمک به آنها براي ترك مواد  -

 مخدر.

ها، بازدید کنندگان و هاي برقرار کردن سیاست مدرسه براي دانش آموزان، تمام کارکنان مدرسه، والدین یا خانواده روش -
جامعه مداخالت مبتنی بر مدرسه نیازي به مواد خاص ندارند. این در واقع یک مزیت است اگر چنین برنامه هایی باشند 

  طراحی شده براي جلوگیري از استفاده از تمام مواد.

ویکتـور ایوانـویچ برنامه پیشگیري از مصرف به مـواد مخـدر: تجربـه مؤسسـه آمـوزش عـالی  -11
 پیشچولین شهر ددوسکی(روسیه)

این پروژه منبعث از طرح پژوهشی و در حال حاضر بخشی جدایی ناپذیر از پروژه هـاي علمـی و اجتمـاعی دانشـگاه علـوم 
است. هدف این برنامه، روشنگري و کمک در تشکیل جایگاه مـدنی، تـرویج سـبک  2اجتماعی منطقه روسی شهر ددوسکی

 گی عمومی نوجوانان و جوانان جهت محافظت از مواد مخدر، الکل و دیگر مواد می باشد.زندگی سالم، کاربرد آن در زند

یکی از آخرین پروژه هایی که با مشارکت دانشگاه اجتماعی منطقه روسی شهر ددوسکی صورت گرفته دفاع از حقوق مدنی 
ت و پیشـگیري از مصـرف سـیگار در افراد در مقابل خطرات و تهدیدات فروشندگان الکل و مواد مخدر است. پروژه محافظ

میان کمساالن و نوجوانان با ابتکار دانشگاه ژوکوف همراه با کمیته جوانان منطقه شهرداري ایسترنسـکو در مسـکو تحقـق 
پیدا کرده است. طرح این پروژه توسعه یافته از کمپین هاي علمی، آموزشی و تفریحی بود. شـرکاي مـدیران طـرح شـامل: 

کرونشـتات، کـه تحـت هـدایت  ؛ مرکز روحـانی ارتـدوکس مقـدس جـان3کلیساي ارتدوکس روسیه رئیس و اسقف اعظم
 است.  4پدرروحانی یونان آناتولی برستوف دانشگاه علوم پزشکی هیرمونت

این مرکز سالهاست که در حال مبارزه با وابستگی هاي منفی و به طور مجزا با طاعون سفید است. تجربـه ارتبـاط بـا پـدر 
همکارانش، ما را قادر به نگاه کردن به این مشـکل از دیـدگاه مـذهبی، غنـی شـده بوسـیله تخصـص و تجربـه  روحانی و

1. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention 
2. Russian State Social University in Dedovsk city 
3. Deanery of Moscow Bishopric of Russian Orthodox Church 
4. Hieromonth Medical Science Father Anatoly Berestov 

۱۹۸ 

 

                                                                                                                                                  



 

 

متخصصان کرده است. براي مثال مولفه مذهبی موجب افزایش کیفیت سطح کار با افراد وابسته به مواد و خانواده هاي آنها 
 حاوره با همکاران بینهایت مفید بوده است. شده است. همچنین از لحاظ روش شناختی علمی براي مشاوره و م

برنامه کار بر روي محافظت دانشجویان از اعتیاد به مواد همچنین در ادامه همکاري بـا ورزشـکاران جـوان، سـازمان هـاي 
فرهنگی و آموزشی تکمیل شده است. کمک و حمایت در استقالل نوجوانان سنین پایین از مشکالت خـانواده، گـروه هـاي 

جوانان فروشنده مواد در مناطق شهرداري و ایالتی مناطق مختلف روسیه انجام پذیرفت. همکاري بـا بدنـه مـدیران پرخطر، 
هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه با جوانان و دانشجویانی کـه صورت پذیرفته است. مصاحبه 2000مناطق مختلف از سال 

عضو فعال جوامع دانشجویی شـده بودنـد و بـراي شـرکت در پـروژه در شرایط و زمان یکسان در دانشگاه ثبت نام کرده و 
 فهرست شده بودند صورت گرفت.

سـازي اجتماعات و دانشجویان دانشگاه در برنامه جوانان خالق شـرکت داده شـده انـد و برنامـه بـراي آگـاه 2002از سال 
یت شده است. برنامه در همکـاري بـا بخشی فرهنگی و قضایی براي گسترش سبک زندگی سالم هداهشیاري مدنی، انگیزه

 کمیته سیاست محافظت از جوانان منطقه روسی شهر ددوسکی واقعیت آزمایی شده است.

هـا بـر روي کـه سـال RSSUهاي دانشگاه مأموریت مدیران دانشگاه اجتماعی منطقـه روسـی شـهر ددوسـکی در پروژه
 باشد:زیر میمحافظت دانشجویان از مواد مخدر عمل کرده است شامل اهداف 

 رفع تهدیدهاي بالقوه -

 زدایی کردن افراد مصرف کنندهسم -

 اقدامات پیشگیرانه از طریق تـالش هـاي مشـترك بـا موسسـه آمـوزش عـالی ایـالتی، شـهري و سـاختارهاي اجتمـاعی؛
رمـان، توانبخشـی لغو سرشماري از افراد مصرف کننده مواد مخدر و غیرپزشکی، به منظور شناسایی آنها، ارائه کمک در د -

 اجتماعی و اجتماعی سازي مجدد

 ارتقاء سبک زندگی سالم و سم زدایی موادي که در اهداف غیر پزشکی مصرف می شوند -

 ،1همراه ساختن تحقیق و روش شناسی براي فعالیت در مورد حفاظت افراد از طاعون سفید -

 اند.گذراندهاجتماعی سازي مجدد افرادي که دوره توانبخشی پیچیده اي را  -

 تهیه منابع انسانی بر مبناي ابتکارات داوطلبانه در قالب برنامه هاي اجتماعی در این راستا -

 بخشی از این پروژه شامل:

1. white plague 
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 ایجاد مبتکران داوطلب براي انجام قالب هاي برنامه منطقه اي قلمرو مورد نظر

 لم.    گسترش کمپین هاي تبلیغاتی جامعه محور براي گسترش سبک زندگی سا

 سازماندهی سمینارها و کنفرانس هاي پژوهشی و عملی دانشجویی 

مشاوره متدولوژي علمی و کولکوي و با با افراد معتاد به مواد مخدر و خانواده هایشان و همکاران، جـزء مـذهبی یعنـی بـه 
 میزان کافی سطح کار را افزایش داده است.

ر همکاري نزدیک با جوانان و نوجوانان، ورزش کارهاي کم سن، سـازمان همچنین براي محافظت از اعتیاد به مواد مخدر د
 هاي فرهنگی و آموزشی انجام شد.

بخـش نوجوانـان در منطقـه "گروه  "خطر"کمک در آشکار شدن نوجوانان سنین پایین از خانواده هاي دشوار، به اصطالح 
 ین پروژه:شهري در ایزترینسکی وزارت کشور روسیه ارائه شده است. بخشی از ا

 ؛"قلمرو ابتکار عمل"ایجاد طرح هاي داوطلبانه، انجام شده در قالب هاي برنامه منطقه اي  -

 توسعه اجتماعی گرا -

 کمپین تبلیغاتی سبک زندگی سالم

 ترفیع؛

ــال  - ــی از س ــمینارهاي عمل ــا و س ــرانس ه ــجویی و کنف ــق دانش ــازمان تحقی ــوزان 2002س ــش آم ــروه دان ــراي گ  ب
 تکـار جوانـان شـرکت کـرد برنامـه اي کـه بــه شـکل گیـري هویـت مـدنی هـدایت مـی شـود محــرك از دانشـگاه در اب

. این برنامه در همکاري بـا کمیتـه در "تبعیض اجتماعی و قضایی" -محرك فرهنگی و قضایی و سبک زندگی سالم ارتقاء 
 نظر گرفته شده است.  در سیاست جوانان منطقه ایسترونیسکی اداره منطقه مسکو

ضروري تحقق تفکر برنامه، شامل ایجاد محیطی هست که منجـر بـه ایجـاد فضـایی بـراي دسـتیابی بـه مشـاوره عوامل 
حقوقی و توانمندسازي در آگاه سازي جوانان با استفاده از خدمات داوطلبانه، ایجاد آموزش مدنی بـر -اجتماعی -روانشناختی

 ، می باشد."سالهمسال به هم"اساس سیستم آموزشی موسسات و پیاده سازي مدل 

اجتماعی شهر ددوسک و مرکز تقاضاي منابع اجتماعی ایجـاد  -در مرکز مشاوره روانی RSSUبا این هدف در پیوستن به 
 شد

 اهداف برنامه عبارتند از:

 در شهر ددوسکی RSSUشکل دادن و تربیت یک گروه از مربیان از دانشجویان پیوسته به مرکز  -
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نوآورانه آموزش و پرورش دانشجویان و تربیت دانش آموزان منظم درمدارس روزانه و مدارس توسعه و پیاده سازي اشکال -
 شبانه روزي؛

و  "ابتکار شـهري"ایجاد برنامه هاي آموزشی بر مبناي موسسه آموزشی ایسترونیسکی از خدمات داوطلبانه منطقه مسکو  -
 ی.پژوهش و تحقیق در مورد اثربخشی آنها به همراه روش شناسی علم

 یک شاخص از موفقیت برنامه ها،  نتایج واقعی دریافت شده در جریان واقعیت آزمایی هست:

داوطلب شدن با استفاده از فلسفه انتخاب گرایی در کمک به فرهنگ نوجوانان و جوانان جهت حمایـت از سـبک زنـدگی  -
 سالم، مطرح شده، نظم یافته و هدایت یافته است.

 ماعی، فرهنگی و خودنظم بخشی خالقانه از یک فرد سازمان یافته بر می خیزد. زمینه هاي حرفه اي، اجت -

گروه هاي تربیت جوانان، که هدف آن آماده سازي داوطلبان است، از کسانی تشکیل می شود که توسط مجرمـان سـابق  -
 احاطه شده اند.

 شده است.همکاري در درمان و توانبخشی اجتماعی افراد معتاد به مواد مخدر فراهم  -

در حال حاضر در دانشگاه یک طرح جدید براي کمک به بازسازي اجتماعی مواد مخدر کار مـی کنـد و مقابلـه بـا نارسـایی 
، برنامـه فدراسـیون دولـت 2020اجتماعی در زمینه استراتژي مبارزه با مواد مخدر از فدراسیون دولت روسـیه قبـل از سـال 

مـی  2020و همچنین با توجه به برنامه توسـعه دانشـگاه قبـل از سـال "اد مخدر مخالفت با تجارت غیر قانونی مو"روسیه 
 ).2014، 1و همکاران پیشچولین(باشد

برنامه پیشگیري از الکل و مصرف مواد در دانشگاه عمان: شناسایی دانش، نگرش، معیارهاي  -12
 ان کالج عمانی(عمان)ذهنی، خودکارآمدي، کنترل رفتاري درك شده و اهداف رفتاري در میان دانشجوی

مصرف الکل و یا مواد مخدر در میان دانشجویان کالج یک مسئله بهداشت عمومی جدي است که در کشور عمان، مطالعات 
مربوط به الکل و / یا مصرف مواد دانشجویان کالج محدود است. هدف این مطالعـه بـه منظـور شناسـایی دانـش، نگـرش، 

ل رفتاري درك شده مرتبط با الکل و / یا الگوهاي مصرف مواد در دانشجویان کـالج هنجارهاي ذهنی، خودکارآمدي و کنتر
عمانی است. یافته ها براي تعیین اهداف رفتاري براي الکل و / یا مصرف مواد در میان دانشجویان کالج عمـانی و تسـهیل 

. جوانان با اطـالع یـافتن از یافتـه توسعه مداخالت مبتنی بر مدارك فرهنگی براي دانشجویان کالج عمانی تسهیل می کند
هاي مطالعه حاضر می توانند به سیاست گذاران و رهبران برنامه هاي بهداشت و درمان کمـک کننـد. طراحـی مقطعـی بـا 

) در سال تحصیلی HEIs(2استفاده از نظرسنجی آنالین توسط دانشجویان کالج از عمان انجام شد موسسات آموزش عالی 
روز گزارش کردند که میزان شیوع مصـرف  30) در طی ٪8/54زن ( 224) و ٪2/45تاد و دو مرد (. صد و هش2016-2017

1. Pishchulin et al 
2. higher education institute 
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درصـد بـراي مصـرف الکـل و یـا مصـرف مـواد اسـت. نگـرش،  9/15درصد و میزان شیوع آن در طول زندگی  3/2مواد 
مصـرف مـواد از طریـق  هنجارهاي ذهنی و خودکارآمدي به طور قابل توجهی مصرف الکل را پیش بینی کرد. پیش بینـی

دموگرافیـک (بـه عنـوان مثـال، -). عوامل اجتماعیp >0,05نگرش هاي رفتاري کنترل رفتاري درك شده معنی دار نبود(
سن، جنس، سطح تحصیالت پدر، درآمد خانواده، نوع کالج، منطقه اقامت دائم و مذهبی بـودن) بـه طـور قابـل تـوجهی بـا 

و پیش بینی مصرف الکل و / یا مصرف مواد از طریق قصد رفتاري امکان پـذیر بـود مصرف مشروبات الکلی ارتباط داشتند 
)p >0,05 یافته ها از نقش نگرش ها، هنجارهاي ذهنی، خودکارآمدي و رفتارهاي درك شده براي پـیش بینـی مصـرف .(

رف الکل و / یا استفاده از مشروبات الکلی پشتیبانی می کنند. کنترل رفتاري درك شده به عنوان پیش بینی کننده براي مص
سایر مواد در میان دانشجویان کالج عمانی شناسایی شد. به طور مشخص، اهداف مصرف و رفتار مصرف الکل دانشـجویان 
کالج عمانی مورد بررسی تحت تأثیر نگرش آنها، هنجارهاي ذهنی و خودکارآمدي آنها قرار داشت و نه توسط آگاهی آنها از 

ر مرحله دوم، دانشجویان کالج عمانی خود را در توانایی براي جلوگیري از مصرف الکل و یا مواد قـوي پیامدهاي سالمتی. د
نشان دادند؛ با این حال، این توانایی به عنوان قصد پایین براي مصـرف تلقـی نمـی شـود. بنـابراین متخصصـان بهداشـت 

قویـت اعتمـاد بـه نفـس دانشـجویان دانشـگاه بـراي عمومی، مربیان و سیاستگذاران باید بر تاثیرگذاري قصـد رفتـاري و ت
جلوگیري از مصرف الکل و یا مواد تمرکز کنند. این امر می تواند با ترکیب مهارت هاي آموزش اجتناب یا امتناع از مـواد در 

یان دانشـگاه برنامه آموزش عالی، مداخالت مبتنی بر شواهد موجود در دانشگاه براي استفاده از الکل و یا مواد براي دانشجو
انجام شود. گنجاندن این برنامه آموزش مهارت هاي مشابه می تواند مدارکی را که در مورد نظریه رفتار برنامه ریـزي شـده 
براي سالمت عمومی ایجاد می کند، ارائه دهد متخصصان باید در گسترش برنامه هاي پیشگیري از الکـل و / یـا مصـرف 

 مواد در کشور دخیل باشند. 
 هاروش

 الکلی هاي سنگین و مصرف کنندگان شدید مواد مخدر باید شناسایی شوند و براي درمان ارجاع داده شوند. 
 مصرف کننده مواد مخدر مطمئن باشد که به یک معتاد تبدیل خواهد شد.

 نوشیدن مشروبات الکلی یا استفاده از مواد مخدر غیر قانونی گناه است. 
 رد که چرا فرد باید الکل مصرف کند و یا از مواد مخدر استفاده کند. واقعا دلیل قابل قبولی وجود ندا

 امتناع از نوشیدن الکل و مواد مخدر یک عامل مهم ایمنی بخش در زندگی روزمره ما است. 
 نوشیدن یا مصرف مواد مخدر به صورت اجتماعی بخشی طبیعی از سبک زندگی است. 

 یک زمان به فرد کمک می کند تا از استرس خود خالص شود.استفاده از مواد مخدر یا نوشیدن الکل در 
 نوشیدنی هاي اجتماعی در دنیاي کسب و کار بسیار مفید است. 

 استفاده مداوم از الکل و مواد مخدر مزایاي بهداشتی بیشتري نسبت به اثرات منفی آن بر سالمتی دارد. 
 خدر جلوگیري کند، زیرا به اعتیاد منجر می شود. فرد باید از نوشیدن مشروبات الکلی یا استفاده از مواد م

 یک فرد نباید تحت تاثیر الکل قرار گیرد. 
 نوشیدن مشروبات الکلی و یا استفاده از مواد مخدر از هر نوع براي سالمت و امنیت خطرناك است. 
ت منجر به صدمه جـدي مصرف الکل و یا مواد مخدر درحالیکه مشغول فعالیت در ورزش هاي توانبخشی هستند ممکن اس

 شود.
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 مواد به فرد کمک می کند تا شخص محبوب تر شود.
 استفاده از مواد براي خواب

 استفاده از مواد به عنوان مشوق یا جایزه براي خود
 استفاده از مواد براي رابطه جنسی

 استفاده از مواد به عنوان موضوع شرط بندي
 استفاده از مواد به عنوان کاهنده سوزش پوستی

 بی حسی، کرختی ماللت و خستگی
 احساس بدبختی

 تر باشند. تر و مطمئنهاي اجتماعی آرامکند که در موقعیتاستفاده از الکل و مواد مخدر به افراد کمک می
 .)2017، 1(اجزون دولت مسئولیت نظارت دقیق قانونی بر مصرف الکل و مواد مخدر را دارد 

 د مخدر(اندونزي)برنامه پیشگیري از الکل و موا -13

در کالج جامعه شمال شرقی اندونزي با استفاده از یـک رویکـرد جـامع ) AOD( برنامه پیشگیري از الکل و داروهاي دیگر
حل مشکل الکل و سایر مشکالت مربوط به مواد مخدر به اجرا در آمده است. در این برنامه جامعه دانشجویی تشویق  براي

 ها با استفاده از استراتژي هاي متعدد از قبیل موارد زیر به مبارزه با مواد بپردازند:و ائتالفشد تا از طریق نیروهاي وظیفه 
 آموزش و پرورش

 ممنوعیت تبلیغات الکل و مصرف الکل در محوطه دانشگاه
 تغییر محیط هنجاري

 رویج گزینه هاي اجتماعی بدون الکل
 مبارزه با الکلتوسعه سیاست هاي ضد الکل و افزایش انسجام اجرایی در 

 کاهش بازاریابی الکل
 مداخله زودهنگام
 ارائه ارجاع درمان

به منظور موثر بودن در رویکرد این برنامه، مولفه هاي اصلی موثر در پیشگیري همچون موارد زیر ارزیابی می شود: ارزیابی 
ایت اداري ارشد، مشارکت دانش آموزان و و اندازه گیري، برنامه ریزي استراتژیک، حمایت از رسانه ها و تبلیغ تالش ها، حم

 ایجاد روابط با ذینفعان اصلی.
برنامه ها و خدمات زیر به عنوان بخشی از رویکرد جامع ما براي کاهش مصرف غیر قانونی و خطرناك مصرف الکل و سایر 

ر مورد الکـل و سـایر مسـائل داروها و عواقب مرتبط با آن انجام شده است. ارائه دانش آموزان با اطالعات دقیق و جاري د
)، دوره آنالین جامعه داشجویان مـا، برنامـه هـاي آموزشـی، و CAPمربوط به مواد مخدر از طریق مشخصات کالج الکل (

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــگاه انج ـــه دانش ـــه در محوط ـــاعی ک ـــوادث اجتم ـــداد ح ـــزایش تع ـــابع. اف ـــف من ـــابع مختل  من
اسر کالج مانند خدمات مشـاوره، دانشـکده، خـدمات بهداشـتی، همکاري در سراسر کالج در میان بخش هاي مختلف در سر

1. Ajzoon 
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زندگی مسکونی و غیره براي افزایش اثربخشی برنامه هاي آموزشی و پیشگیري در سراسر پردیس، و همچنین ارائه آموزش 
ـــجویی. ـــران دانش ـــر رهب ـــتیار، و دیگ ـــجو دس ـــت و دانش ـــد، اقام ـــی کنن ـــدگی م ـــدگی زن ـــان زن ـــه کارکن  ب

) در کالج جامعه شمال شرقی براي همه اعضاي هیئـت علمـی و EAPبرنامه کمک رسانی کارکنان (دانشکده و کارکنان: 
کارکنان و اعضاي خانواده فوري خود که نیاز به اطالعات و / یا کمک به هر گونه نگرانی شخصی، از جمله مشکالت الکـل 

اي، کوتاه مدت، ارزیـابی و ارجـاع ارائـه مـی مشاوره محرمانه، رایگان، حرفه  EAPیا مواد مخدر دارند، در دسترس است. 
دهد. فعاالن شامل اعضاي جامعه شمال شرقی و اعضاي جامعه محلی در تالش هـاي پیشـگیرانه، از طریـق یـک نیـروي 
دانشگاهی و دانشگاه و ائتالف جامعه است. کالج شمال شرقی کالج عضو کنسرسیوم کالج نبراسکا براي کاهش خطـر ابـتال 

. با این وجود علیرغم تالش هاي آموزشی و پیشگیرانه، برخی از دانشجویان در مـورد الکـل و سـایر مـواد به نوشیدن است
مخدر از گزینه هاي پر خطر استفاده می کنند. دانش آموزان ممکن است خود را به دفتر مشاوره ارجاع دهند، ممکـن اسـت 

ممکن است به دلیل نقض خط مشی سوءاستفاده از مواد توسط یکی دیگر از اعضاي جامعه شمال شرقی ارجاع داده شود یا 
 شناسایی شود. مخدر در دفتر مشاوره

عوامل فردي که ممکن است نقش مهمی در رفتار مصرف الکل و ریسک پذیري داشته باشند شامل تعـدادي از متغیرهـاي 
 پیش دانشگاهی می باشد: 

 سابقه خانوادگی الکل؛•
 عوامل شخصیتی؛•
 والدین؛ استفاده از الکل•
 افسردگی بدون درمان، اضطراب، اختالالت دوقطبی و اختالل استرس پس از سانحه؛•
 سن در ابتدا نوشیدنی؛•
 استفاده از تنباکو و ماري جوانا در دبیرستان یا دبیرستان؛•
 مصرف الکل و مواد مخدر در میان همساالن و جامعه محلی دانشجویان•
 اختالالت روانی بدون درمان؛•
 کوي کنونی، ماري جوانا یا سایر مواد مخدر؛تنبا•
 مشکالت پزشکی بدون درمان مانند درد مزمن، مشکالت گوارشی، بیماري هاي منتقله جنسی و غیره؛•
 ، مسائل مربوط به رابطه، خطر پذیرش از دانشگاه؛STDsکمبود دانش در مورد خطرات نوشیدنی سنگین، مانند حوادث، •
 کالج؛خطر مشکالت الکل بعد از •
 سوء تفاهم از سطوح هنجاري و الگوهاي مصرف الکل در محوطه دانشگاه؛•
 استرس شدید تحصیلی با توجه به بار سنگین دانشگاهی، عادت هاي مطالعه ضعیف و غیره؛•
 انتظارات کالج؛•
 عدم آگاهی از فعالیت هاي بدون الکل در محوطه دانشگاه.•
 
 
 

۲۰۴ 

 



 

 

 )یتالیابین دانشجویان (ابرنامه پیشگیري از مصرف مواد در  -14

سال و باالتر به اجرا در آمده است. روش اجراي برنامه به صورت اجرا در خانه یا جامعـه یـا  19این برنامه براي دانشجویان 
ارائه به دانشجویان کالج یا دانشگاه بوده است. هدف از برنامه مداخله کاهش استفاده از الکل و داروهـاي دیگـر و افـزایش 

سالم بود. در این برنامه، گروه هاي هدف تنها دانشجویان بودند که ارزیابی شدند. عالوه بر گروه آزمایشی، گـروه  رفتارهاي
ژه، گروه کنترل دانشـجویان شاهد یا گروه کنترل در لیست انتظار براي برنامه پیشگیري بودند که در نهایت بعد از اتمام پرو

ر هدف برنامه ها در راستاي تقویت انعطاف پذیري در جوانـان بـا افـزایش دانـش دهاي استاندارد را دریافت کردند. مراقبت
 هاي مصرف الکل و ترویج تعهد مهارت مقابله اي میان دانشجویان و والدین آنها بوده است.مورد آسیب

ت مقابله بـا اردانش و مهارت هاي واجد شرایط در این برنامه شامل مهارت هاي کنترل استرس و مشکالت خانوادگی و مه
هاي تفکر انتقادي در مورد پیام هاي رسانه اي و کـاهش قصـد اسـتفاده از محصـوالت تنبـاکو و الکـل فشارها بود. مهارت

 آموزش داده شد. تغییر نگرش هاي مثبت و اعتقادات مثبت به مواد، و تقویت خودکارآمدي بود. 
ماعی و پیشرفت عمومی برنامه ها می توانند براي دانشـجویان با توجه به نتیجه گیري این آنالیز پیشگیري خاص روانی اجت

 موثر باشند و می توانند به عنوان سیاست مورد توجه قرار گیرند
در ایتالیا چند برنامه پیشگیري از ابتال به الکل مبتنی بر مدرسه توسعه یافته است، اما روشن نیست که آیا آنهـا واقعـا مـوثر 

)، اثربخشی ترویج برنامه هاي پیشگیري با آنالوگ مقایسـه شـده ٪7/66شات ( اثربخشی برابر با هستند یا نه؟ در اکثر آزمای
 است

)، ESPADبه عنوان مثال، یک مطالعه بزرگ اخیرا گروه پروژه تحقیقاتی مدرسه اروپایی درباره الکل و سایر مواد مخـدر (
تـا  15دانش آمـوزان  ٪90ورهایی که در اروپا تقریبا اروپایی کش 35دانش آموز از 000/100از طریق پرسشگري از بیش از 

از آنها در حال تبدیل شدن به مسمومیت در حداقل یک بار  ٪50ساله الکل حداقل یک بار در سال است زندگی آنها، با  16
 نوشیدن در میان نوجوانان دچار مصرف سنگین است.

در تقسیمات مکتب جهانی برنامـه هـاي پیشـگیري عبارتنـد از با توجه به این داده ها، نیاز به پیشگیري موثر روشن است. 
آموزش آگاهی، اجتماعی مهارت هاي مقاومتی همکار، بازخورد هنجاري، یا توسعه، هنجارهـاي رفتـاري و وابسـتگی هـاي 

 همبستگی مثبت در سال هاي اخیر پیشگیري از طریق کامپیوتر و اینترنت برنامه ها نیز توسعه یافته اند
اضر با هدف بررسی شواهد انجام شده است از اثربخشی پیشگیري از الکل مبتنی بر مدرسه جهـانی برنامـه هـاي مطالعه ح

کاهش مصرف الکل یا افزایش آن دانش در مورد اثرات منفی آن در نوجوانان در مطالعات برنامه هـاي بـا بهتـرین شـواهد 
 ت.اثربخشی فرض شده در یک پروژه اروپایی آینده قرار گرفته اس

 مداخالت داخلی در ایتالیا براي افزایش آگاهی خطرات ناشی از نوشیدن
توسط معلمان آموزش دیده در دوازده درس در طی دوره یک سال تحصـیلی تمرکـز دارد در مـورد دانـش و  مداخله معموالً

ماي معلم و کتاب کـار واحد). کتابچه راهن 4واحد) و مهارت هاي درون فردي ( 4واحد)، مهارت هاي بین فردي ( 4نگرش (
 دانشجویی
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 درك دانشجویان نسبت به همساالن براي مداخله در سوء مصرف مواد (مالزي) -15

)، مصرف درصد 8/54نتیجه نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان پاسخ دهندگان کامال موافق بودند که سیگار کشیدن (
 درصـد 30) جرم است، با این حال، بـیش از درصد 9/52) و چسب (رصدد 7/53)، استفاده از ماري جوانا (درصد 1/55الکل (

مخالف بودند که سیگار کشیدن، مصرف الکل، با استفاده از ماري جوانا و مصرف چسب  از پاسخ دهندگان دانشجویی کامالً
از مصرف مـواد و هاي آگاهی بخش الزم است تا سطح آگاهی دانش آموزان دهد برنامهان مییک جرم بود نتایج بیشتر نش

سوء مصرف مواد را افزایش دهد. بر این اساس برنامه واکنش دانشجویان نسبت به دخالت همساالن در سوء مصـرف مـواد 
 در مورد استفاده از ماري جوانا تدوین و اجرا شد.

پنج حوزه اصـلی  بر اساس تحقیق در مورد بزهکاري نوجوان و دیگر رفتارهاي مشکوك نوجوانان، عوامل خطر می تواند به 
 تقسیم شود: 

)، که کشف 2010). این یافته توسط استین (1992که شامل جامعه، مدرسه، خانواده، گروه همساالن و درون افراد (هاوکینز، 
کرد کدام نوجوانان در معرض دوستان، خانواده و جامعه اي که مصرف کننده است می کند مستعد ابتال به این اعمـال خـود 

توجه به سیگار کشیدن به عنوان یک جرم، بیشتر بود حتی اگر اطالعات مصاحبه در این مورد باشـد مطالعـه   هستند یا نه؟
نشان داد که بیشترین پاسخ دهندگان وضعیت مواد مخدر را در نظر گرفتند.  آنها در مدارس خود تحت کنترل هستند مجددا 

بدیل شدن آن به گستره وسیعتر باید باشد. این تماس از دانـش تأکید کردند که موضوع نظارت و تعطیل براي جلوگیري از ت
  .آموزان باید از آن به طور جدي گرفته شوند

سـالگی)  16تـا  12از پاسخ دهندگان دانشجویی (سن تا  درصد 35دهد که در کمی بیش از هاي این مطالعه نشان مییافته
ان خود بوده است. در حال حاضر سیگار کشیدن بـا اینکـه پذیرفته شده است که دعوت شدن به مصرف سیگار توسط همتای

این رقم ممکن است به نظر نیاید  شاید مهم باشد که توجه داشته باشید که مرحله تولد زمانی است که دانش آموزان شروع 
ر مـوارد سـوء د ).2002خود (سید، ماسوم رانا، شامیم، میلز و بنـت، دانستن می کنند  براي کشف و آزمایش بیشتر در مورد 

مصرف مواد، از قبیل اسنیف چسب، مصرف سیگار و سوء مصرف مواد یافته هاي این مطالعه نیز نشان داد که بیشتر احتمال 
 دارد که اکثر فعالیت هاي سوء مصرف مواد بعد از مدرسه رخ دهد. 

 هـاي آرامی توالت، جنگل یا مکـانها، عمومهاي رها شده، قبرستانهاي خالی و خانهدر طول تعطیالت آخر هفته در مکان
 خانه ها، مدرسه و محل دوستشان. که به ندرت رفت و آمد وجود دارد، 

این یافته به خصوص هشدار دهنده است زیرا به این معنی است که کمبود آگاهی در میان دانش آموزان در مـورد خطـرات 
 . وجود دارد چنین سوء رفتارهایی

شه هاي بیشتر مشکالت اجتماعی در مدرسه شروع می شود و همین که بـه عنـوان دانـش تحقیقات نشان داده است که ری
آموزان بزرگتر می شوند، به حرکت ادامه می دهند. آزمایش با مواد مخدر و ارتکاب جنایات جدي مانند سرقت و حتی تجاوز 

 همراه است. به عنف 
رات مهمـی در سـوء تـأثیمتشکل از جامعه و مکـان هـا) محله (دسترسی آسان به مواد و و نگرش نوجوانان (درك ریسک) 

 ).2016، 1مصرف مواد دارد(چان و همکاران

1. Chan et al  
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 مهارت زندگی پیشگیري از مصرف مواد(ترکیه) -16

گزارش میزان مواد مخدر در ترکیه به دلیل فقدان اطالعات سیستماتیک در مورد سوء مصرف مواد، بسیار دشـوار اسـت. بـا 
نشان دهنده آن است که دانش آموزان دبیرستان و کالج بطور روز افزونی با مصرف و  طعی عمدتاًاین حال طرح مطالعات مق
دهند که سن شروع مصرف مواد در ترکیه رو به کاهش اسـت ستند. مطالعات انجام شده نشان میسوء مصرف مواد درگیر ه

فته شد در سایر نقـاط جهـان نیـز یافـت شـده و مصرف مواد در ترکیه نیز به زمان نوجوانی مربوط می شود، همانطور که گ
، افزایش قابل تـوجهی در 2014است. بر اساس گزارش، مرکز تحقیقات مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر در ترکیه در سال 

ساله مشاهده شده است. همچنین مشخص شده است که شیوع مصرف دخانیات، الکل  25تا  15مصرف مواد در ترکیه بین 
د در ترکیه به سطح نزدیک به بحران رسیده است. بر این اساس چون این مقدار رقم ناچیزي نیسـت، لـذا ترکیـه و سایر موا

باید خود را از مواد محافظت کند و برنامه هاي پیشگیرانه تدیون نماید. در این راستا یک تحقیـق توسـط پارلمـان در سـال 
یرانه مبتنی بر مهارت براي به حداقل رساندن شیوع آن، به ویـژه نشان داده است که نیاز شدید به فعالیت هاي پیشگ 2009

براي کسانی که نوجوانان را هدف قرار می دهند وجود دارد. بر این اساس در واقع، تاکید بر آموزش مهارت هاي زنـدگی در 
رت هـاي زنـدگی به تصویب رسیده است. بر طبق این مصوبه، برنامه سازماندهی شده براي اجراي آموزش مها 2009سال 

 ساله تدوین و ابالغ شده است. 19و  10براي همه نوجوانان بین سنین 
دهنـد. در ها هستند که قدرت سازگاري و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش میمهارتهاي زندگی شامل مجموعه اي از توانایی

هاي مربـوط بـه نقـش اجتمـاعی خـود را شود بدون این که به خود یا دیگران صدمه بزند، مسئولیتنتیجه شخص قادر می
رو شـود. محققـان تـأثیر مثبـت مهارتهـاي زنـدگی را در ها و مشکالت روزانه زندگی به شکل مؤثر روبـهبپذیرد و با چالش

آمیز، افزایش خود اتکایی و اعتمـاد استفاده از ظرفیت ها و توانمندي هاي هوشی و شناختی، پیشگیري از رفتارهاي خشونت
اند. هم چنین آموزش این مهارتها به عنوان یک روش عام پیشگیري از آسیب هاي فردي و . مورد تأیید قرار دادهبنفس و. .

 است.اجتماعی مورد تأکید بوده
 هاي زندگی: پیشگیري از مشکالت روانی، رفتاري و اجتماعی شامل پیشگیري از: موارد کاربرد مهارت

خودکشـی در  -3اجتمـاعی،  –بروز اختالالت روانـی و مشـکالت روانـی  -2مصرف سیگار و سوء مصرف مواد مخدر،  -1
افت و کاهش عملکرد زنـدگی،  -7بند و باري جنسی، بی -6شیوع ایدز،  -5آمیز، رفتارهاي خشونت -4سالمندان و جوانان، 

اص بـه ابـزار و تجهیـز اشـخ -10تقویت اعتماد به خویشـتن و احتـرام بـه خـود،  -9افزایش سالمت روانی و جسمانی،-8
ارتقـاي  -12کمک به تقویت و توسعه ارتباطات دوستانه، مفید و سالم،  -11هاي مقابله با فشارهاي محیطی و روانی، روش

 سطح رفتارهاي سالم و مفید اجتماعی.
 هاي بیشتر و عمیق تر نشان می دهد که چندین مهارت اصلی و اساسی وجود دارند که عبارتند از:تحلیل

 تصمیم گیريتوانایی 
 توانایی حل مسئله
 توانایی تفکر خالق
 توانایی تفکر نقادانه

 توانایی برقراري رابطه مؤثر
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 توانایی برقراري رابطه بین فردي سازگارانه
 توانایی آگاهی از خود

 توانایی همدلی با دیگران
 توانایی مقابله با هیجان
 توانایی مقابله با استرس

 هاي زندگی عبارتند از:پیامدهاي برنامه آموزشی مهارت
 یادگیري دانش

 تغییر نگرش
 تغییر در تمایالت رفتاري در زمینه رفتارهاي بهداشتی

 رشد عزت نفس و اعتماد به نفس و سایر شاخص هاي بهداشت روانی
 کسب مهارت و رشد توانایی ها

 رشد و بهبود متغیرهاي مربوط به زندگی
 مانند:تغییر در رفتارهاي اجتماعی و رفتار سالمت 

 کاهش خشونت
 کاهش تمایالت خودکشی

 کاهش استرس و فرسودگی خانواده (به علت فرسودگی روانی)
 افزایش مهارت هاي زندگی نوجوانان

اجتماعی براي ایجاد و باال بردن سازگاري با مشکالت و مسائل زندگی روزمره  -کسب مهارتهاي زندگی و تواناییهاي روانی
ها موجب رشد و پیشرفت فردي و اجتماعی می شوند. همچنـین فـرد را داراي آگـاهی در مـورد مفیدند. فراگیري این مهارت

-و ارتقاء سالمت روانی را موجـب مـیحقوق انسانی خود می کنند و از بسیاري از مشکالت اجتماعی پیشگیري می نمایند 
 .)2015، 1(گزیوگلوا و کانیلبشوند

 
 ر کاناداد )SUCCESS(براي همه مواد برنامه موفق -17

جلسه است که توسط مشاوران حرفه اي براي گروه هاي کوچک در چهار عنوان: تجربه نوجوان  8شامل  2برنامه موفق
بودن، الکل، تنباکو، و دیگر مواد، فشارخانواده و مشکالت مربوط به عنوان، و چهارم مهارت هایی براي مقابله ساخته شده 

 ). 2011، 3است (کالرك و همکاران
ل که با هدف کاهش مصرف مواد مخدر برنامه اجتماعی جامعه فدرا 48یک مطالعه پنج ساله از   SUCCESSه برنام

جوانان انجام شده است، ارائه دیدگاه ها در مورد انواع برنامه هاي پیشگیري که براي پسران و دختران خطرناك کار می 
ه خدمات بهداشت و درمان خدمات بهداشتی و درمانی متمرکز ) ادارCSAP(4از طریق مرکز پیشگیري از مواد مخدر  کنند.

1.Gazioğlua & Canelb 
2. SUCCESS program 
3. Clark HK, Ringwalt CL, Shamblen SR, Hanley 
4. Center of Substance Abuse Prevention 
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جوان را در جوامع پر خطر  10،500جوانان در معرض خطر بیش از شناسایی شده است، برنامه ارزیابی ملی برنامه هاي 
 مورد مطالعه قرار داد.  میزان جرم و مواد مورد استفادهرا از لحاظ  فقیر مانند افراد

جوان که در برنامه پیشگیري مشارکت  1131سیگار، الکل و ماري جوانا براي اولین بار از محققان دریافتند که استفاده از  
  شرکت نکردند. CSAPکه در برنامه  بودند جوان بود 4579 یا جوانان که شاملدرصد کمتر از گروه مقایسه  12کرده بود، 

درصد پایین  10عالوه بر این، مصرف مواد توسط جوانان که قبال استفاده از آنها را آغاز کرده بود، در پایان برنامه پیشگیري 
  درصد کمتر از جوانان مقایسه شد. 22هجده ماه بعد، سطوح استفاده  تر از جوانان مقاربتی بود.

این مطالعه به طور قابل توجهی گسترش درك ما از استراتژي هاي پیشگیري "می گوید:  CSAPروت سانچز، مدیر  
را  آنها توانایی مقابلهر بیشتبوده و حتی  در معرض خطر مواد مخدرکه است که بیشترین توانایی را براي کمک به جوانان ما 

  ندارد.

  این مطالعه: یافته هاي دیگر در میان 

درصد کمتر از کسانی که شرکت نمی کنند، اما این  29پسران در برنامه هاي پیشگیري از مواد استفاده می کنند   •
در مقابل، میزان استفاده از مواد مصرفی براي دخترانی که در این  ماه از بین رفت. 18اثرات پس از پایان برنامه 

 18درصد کمتر از  9درصد پایین تر از گروه کنترل دختران در پایان برنامه بود، اما  3برنامه ها شرکت داشتند، تنها 
  ماه بعد بود.

تأکید  خودآزاري برنامه هاي موفق، بر توسعه مهارت هاي زندگی، ارتباط با همساالن و بزرگساالن سازنده و  •
عالوه بر این، برنامه هایی که مبتنی بر شواهد بودند، هدف مشخصی داشتند، تماس هاي شدید با جوانان  .کردند

  برقرار می کردند و در تنظیمات پس از مدرسه ارائه می شدند، بیشتر موفق بودند.

مرکز داشتند در حفظ اثرات مثبت موفق تر براي دختران، برنامه هایی که بر مهارت هاي زندگی مرتبط با رفتار ت  •
  براي پسران، برنامه هایی که بر تعامل با همساالن یا بزرگساالن تاکید داشتند، بیشتر موفق بودند.  بودند.

دانش آموزان در خانواده هاي قوي گفتند نظارت خانواده و نگرش والدین تأثیر زیادي بر انتخاب دوستان خـود و   •
به همین ترتیب، دانش آموزانی که در مدرسه پیوسـته   صمیم به استفاده از الکل، دخانیات و ماري جوانا نداشته اند.ت

ق بودند، احتمال کمتري براي استفاده از مواد یا مشارکت بـا همسـاالنی کـه از مـواد اسـتفاده مـی و در مدرسه موف
 .1)2011(مشاوره بالینی و آموزشی آربور کانادا، کردند، کمتر بودند

 )کلمبیاپیشگیري، آموزش و مداخله( -18 
زیابی و آموزش فردي الکل ارائه می دهد ) ارSCCCمشاوره هاي فردي مربوط به الکل در مرکز مشاوره کالج استفانس ( -

که براي همه دانش آموزان کالج در حال حاضر ثبت نام شده است. مشاوران مجاز و موقت مجاز، جلسات محرمانه یک 
نفره را تسهیل می کنند. این ارزیابی به منظور کمک به دانش آموزان در بررسی گزینه ها و رفتار آنها در محیط غیر 

انه طراحی شده است. دانش آموزان ممکن است به طور داوطلبانه در این ارزیابی شرکت کنند و مشارکت قضاوت و محرم
نیز ممکن است الزامات نقض حقوق الکل را برآورده سازد. با استفاده از برنامه مداخله غربالگري الکل براي دانشجویان کالج 

1. Arbor Educational & Clinical Consulting 
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)BASICSیخ استفاده و اهداف مورد نظر براي کاهش رفتارهاي پرخطر )، دانش آموزان الگوهاي مصرف الکل خود را، تار
و پیامدهاي منفی را بررسی می کنند. دانش آموزان بازخورد شخصی را با تمرکز بر راه هایی براي کاهش خطرات بهداشتی، 

 اجتماعی و حقوقی آینده دریافت خواهند کرد.
جوانا را ارائه می دهد که براي همه دانشجویان کالج در حال ارزیابی و آموزش ماري  SCCCجوانا جداگانه مشاوره ماري -

حاضر ثبت نام شده است. مشاوران مجاز و موقت مجاز، جلسات محرمانه یک نفره را تسهیل می کنند. این ارزیابی به 
. دانش منظور کمک به دانش آموزان در بررسی گزینه ها و رفتار آنها در محیط غیر قضاوت و محرمانه طراحی شده است

آموزان ممکن است داوطلبانه در این ارزیابی شرکت کنند و مشارکت نیز ممکن است شرایط الزم براي نقض مربوط به 
ماري جوانا را برآورده سازد. دانش آموزان الگوهاي استفاده از ماري جوانا، تاریخ و مسائل مرتبط را مرور خواهند کرد و 

پیامدهاي منفی انتخاب می کنند. دانش آموزان نیز بازخورد شخصی را با تمرکز  اهدافی را جهت کاهش رفتارهاي پرخطر و
 بر راه هاي کاهش خطر سالمتی، اجتماعی و حقوقی آینده دریافت کردند.

براي ارائه  SCCCتمرینات با مواد و متخصصین بهداشت روانی در زمینه مراقبت هاي بهداشتی و متخصصین روان در -
هاي آموزشی و آموزش هاي مربوط به استفاده از الکل و داروهاي دیگر به کالس هاي آکادمیک و  سخنرانی ها، کارگاه

 سایر حرفه اي ها و گروه هاي دانشجویی در دسترس هستند
 درمان و بازیابی

 حرفه اي مواد معتبر، این مزایا را براي دانش آموزانی که نوشیدن الکل و کاهش آسیب را SCCCجلسات فردي با یک -
با مسائل مربوط به سوء استفاده از مواد مخدر و الکل ارائه می دهند، ارائه می دهد. دانشجویان جلسات درمان را با یک 

 حرفه اي معتبر ارائه می دهند که آموزش ویژه اي در ارزیابی و مداخله در مسائل مربوط به مصرف مواد دارند.
به عنوان استفاده بیش از حد و  SCCCوزانی که توسط مشاوران مراجعه به ارائه دهندگان خدمات درمانی دانش آم-

مشارکت در رفتارهاي خطرناك مربوط به مصرف مواد شناسایی شده اند، به ارائه دهندگان خارجی ارجاع می شوند. ارائه 
 دهندگان براساس مواد مورد استفاده دانش آموزان و بر اساس نیازهاي مواد، مناسب است.

دانش آموزان را به جلسات مربوط به بازیابی مختلف در جامعه از  SCCCسات مرتبط با بازیابی بیماران مراجعه به جل -
جمله: ناشناس مواد مخدر، عالئم الکلی ناشناس، اتحاد ملی در بیماري هاي روانی و جلسات پشتیبانی اضافی در دانشگاه 

 میسوري ارجاع می دهند.
ه طور معمول مسائل مربوط به افزایش استفاده از الکل و سایر مواد مخدر منجر به خدمات بحران و روزهاي تعطیل روز ب-

نیاز به مراقبت هاي بهداشتی روان می شود که می تواند بالفاصله به دانش آموزان در دسترس باشد. در طول هفته کار، 
قات هاي روزانه دارند، در دسترس هستند. مرکز مشاوره باز است و پزشکان براي دانش آموزانی که نیاز به بحران و قرار مال

همه مراقبت با هر دو توصیه هاي سرپایی و سرپایی هماهنگ شده است. براي کمکهاي بحرانی پس از ساعت ها و آخر 
تماس بگیرند، با خط تلفن هاي بحرانی  Stephens Securityهفته، دانشجویان کالج استفان ها از آنها بخواهید با 

و یا تشویق می شوند که براي ارزیابی کامل به بیمارستان بروند. کارکنان مرکز مشاوره کالج استفانس با تماس بگیرند ، 
 دانشجویان و / یا کارکنان مرتبط با وضعیت بحران در روز کاري بعدي پیگیري وضعیت خواهند کرد.

 سیاست دانشگاه
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کو در کالج کالج ممنوع است. کالج هر گونه تبلیغات یا کالج استفانس در استفاده از تمام انواع محصوالت توتون و تنبا
فروش یا نمونه برداري آزاد از محصوالت تنباکو را در مالکیت کالج ممنوع می کند. آشغال ریختن محوطه دانشگاه با بقایاي 

 محصوالت تنباکو یا سایر محصوالت ضایعات مرتبط ممنوع است.
 هدف

 دانشجویان، دانشکده ها، کارکنان و بازدید کنندگان.کالج استفانس، سالمت، رفاه و ایمنی 
 محدوده

این سیاست در مورد همه کارکنان، دانش آموزان، فارغ التحصیالن، پیمانکاران و بازدیدکنندگان اعمال می شود و قابل اجرا 
 است

 ) روز در هفته.7بیست و چهار ساعت در روز، هفت (
 تعاریف

واع تنباکو، شامل، اما نه تنها، سیگار، سیگار، لوله، لوله هاي آب (قلیان)، بیتس، کرتکس، محصوالت توتون و تنباکو: تمام ان
انجمن  .FDAسیگار الکترونیکی، سیگار کشیدن دودي، تنفس، جویدن تنباکو و هر وسیله تحویل نیکوتین مورد تایید غیر 

امالك کالج: اموال متعلق به مالک، اداره، اجاره، اشغال  کالج: دانش آموزان، استادان، کارکنان، پیمانکاران و بازدید کنندگان.
شده یا تحت کنترل کالج است. براي اهداف سیاست هاي دانشگاه آزاد رایگان، این شامل، اما محدود به تمام ساختمان ها 

می شود توسط کالج و سازه ها، پیاده رو ها، پارکینگ ها، پیاده رو ها و سازه هاي پارکینگ متصل شده متعلق به یا کنترل 
 و تمام وسایل نقلیه متعلق به کالج.

 هاروش 
پیوستن به این سیاست مسئولیت تمام اعضاي کالج است. جامعه انتظار می رود که دانش آموزان، هیات علمی،  -مسئولیت 

اعضاي جامعه کالج  کارکنان، وابسته به کالج، پیمانکاران و بازدیدکنندگان محوطه دانشگاه با این سیاست مطابقت دارد.
توانایی دارند احترام به دیگران در مورد سیاست در تالش مستمر براي ارتقاء آگاهی و اطالع رسانی پیگیري این سیاست را 

 تشویق کنید.
 استفاده از دخانیات ممکن است تحت شرایط زیر مجاز باشد: -استثنائات به سیاست 

شامل دخانیات و یا محصوالت تنباکو است، ارائه شده است کارمند کالج تحقیق حمایتی یا سایر استفاده آموزشی که  •
)، و واگذاري درخواست و اعطا شده VPAAموافقت قبلی معاون رئیس جمهور را براي امور تحصیلی به دست می آورد (

 است. دود باید کنترل شود.
ه نیاز به سیگار کشیدن دارند به عنوان بخشی توسط هنرمندان یا بازیگران که در اجراهاي مجاز کالج شرکت می کنند ک •

اجراي این سیاست با آگاهی و افزایش است کمپین آموزشی که شامل موارد  -از تولید هنري. آگاهی و آموزش و پرورش 
 زیر می شود:

 سایت کالج؛اخطار سیاست هاي دانشگاه آزاد ما به دانشجویان فعلی و آینده نگر و کارمندان از طریق ارتباطات در وب  •
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 در آمریکا ) Adventure program(برنامه پیشتاز  -19
در مطالعات مختلف نشان داده شده است که چندین عامل شخصیتی با خطر با مصرف الکل، سوءمصرف سایر 
مواد، سوء مصرف کنندگان تشخیص داده شده بر اساس نیمرخ بالینی، پاسخ درمانی و آسیب پذیري در مقابل 

هاي بیماري هاي روانی  مرتبط بوده است. همچنین کشف شده است که مداخالتی که شخصیت را دیگر شکل 
هدف درمانی قرار می دهند، اثر پیشگیرانه معناداري بر شروع و گشترش مصرف الکل، الکلیک شدن افراد و 

مداخالت همزمان اقدام به مصرف مشکل آفرین در نوجوانان دبیرستانی و پیش دانشگاهی نشان داده اند. این 
و پیشگیري از شروع و افزایش مصرف مواد در منجر به کاهش مشکالت رفتاري و هیجانی وابسته به شخصیت 

طی یک دوره دو ساله می شود. هدف این برنامه کنترل شده تصادفی براي آزمایش این نکته است که آیا این 
شود تکرار شوند. ي آموزش دیده واگذار و انجام میاتوانند حتی زمانی که مداخالت به متخصصان حرفهنتایج می

عالوه بر این، برنامه فوق اثر طوالنی مدت برنامه را بر مصرف سیگار، توجه به مدرسه، موفقیت تحصیلی 
 رفتارهاي در مسیر دانشگاه را ارزیابی خواهد کرد. 

زش دیده همچون معلمان، مربیان یا اي آمواهداف برنامه پیشتاز، آزمایش این نکته است که آیا متخصصان حرفه
اند هایی که براي اجراي مداخالت شخصیت محور آموزش دیدهافرادي که نقش پیشواي روحانی را دارند، و آن

مدرسه  20در کاهش رفتارهاي مشکل آفرین در گروه دانش آموزان موثر خواهند بود؟ براي بررسی این هدف، 
دانش آموز دبیرستانی براي شرکت در این  2000ش داده شد و از بیش از در لندن براي اجراي این برنامه آموز

برنامه مراحل مداخله مبتنی بر شخصیت، رضایت گرفته شد. مدارس بطور تصادفی به گروه هاي کنترل و 
معیار شخصیت  4هایی که هر یک از آزمایش گزینش شدند و از بین دانش آموزان مدارس مورد مطالعه، آن

س نیمرخ خطر استفاده از مواد (تفکر منفی، حساسیت اضطرابی، هیجان طلبی و تکانشی بودن)را پرخطر مقیا
 داشتند توسط مدیران و مشاوران مدرسه براي شرکت در برنامه مداخله شخصیت محور دعوت شدند.  

. سال بعد دعوت شدند 2ماه بعد و  6همه شرکت کنندگان براي تکمیل ارزیابی مرحله پیگیري در طی 
درصد از دانش آموزان کم خطر نیز به منظور آزمایش اثر مداخالت در سطح عموم جامعه  55/0همچنینن 

ترین مقادیر برونداد این برنامه کنترل شده ارزیابی بروز مصرف الکل و شواهد منجر به مصرف دعوت شدند. مهم
و موفقیت تحصیلی، و رفتارهاي  مواد بود. دومین مقادیر شامل نشانگان سالمت، رفتارهاي پرخطر، وضعیت

آموزشگاهی بود. فرض در این برنامه این بود که مداخالت محول شده به معلمان، اثرات پیشگیرانه مشابهی 
) بر روي مصرف الکل و دیگر مواد خواهد داشت. عالوه بر 2010همچون نتایج گزارش شده توسط کانرود (

)، عالوه بر این اثرات 2006کاستالنوز و همکاران ( اثربخشی مداخالت شخصیت محور گزارش شده توسط
طوالنی مداخالت بر روي موفقیت تحصیلی، رفتارهاي آموزشگاهی در هر دو سطح فردي و عمومی این برنامه 

 مورد آزمایش قرار گرفت.
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) 1مداخالت جاري شخصیت محور محول شده به معلمان در راستاي پیشگیري از سوءمصرف مواد (برنامه پیشتاز
یک کوشش کنترل شده تصادفی طبقه اي است که اثربخشی آن به عنوان یک برنامه پیشگیرانه حتی زمانیکه 
بوسیله مسئوالن دانشگاهی آموزش دیده با هدف اثبات روایی بیرونی و کسب حمایت عملی در شرایط واقعی 

تحلیل موقت داده هاي حاصل از  دنیاي طبیعی براي این برنامه پیشگیري به اجرا درآمد، نشان داده شده است.
ماه اجراي برنامه پیشتاز نشان داد که اثرات آن قابل مقایسه با اثرات دو مطالعه  6برونداد مصرف الکل در مدت 

قبلی می باشد. همچنین پیگیري دو ساله نتایج حاصل از برنامه پیشتاز بر روي رفتاري پیشایند مصرف الکل 
 ).2010، 2د (الییري و همکارانبیانگر اثربخشی این برنامه بو

 

 هاي ژاپنساله از مصرف مواد در دانشگاه 5چهارمین استراتژي پیشگیري -20

اقدامات ژاپن ، بنیان شد 2008خدر که در ماه اوت با توجه به سومین استراتژي پنج ساله پیشگیري از سوء مصرف مواد م
 متمرکز شده است:  براي جلوگیري از سوء مصرف مواد در چهار هدف استراتژیک

حمایت از درمان و ادغام مجدد -ریشه کن کردن سوء مصرف مواد در دانشجویان و افزایش آگاهی هنجاري در جوانان؛ -
 به جامعه وابسته به مواد مخدر و پیشگیري از عود بیماري سوء مصرف مواد؛

 هاز بین بردن سازمان هاي غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و کنترل کامل آنا-
وضعیت اخیر مواد مخدر نشان می دهد که این اقدامات و اجراي ممنوعیت در مرز و ترویج همکاري بین المللی. -

 پیشگیرانه برخی نتایج را به دست آورده است. 
وده نفر ب 2131، تعداد جوانان زیر بیست سال که در رابطه با مواد مخدر تحریک آمیز دستگیر شده اند برابر با 2012در سال 

درصدي نشان می دهد.  و تعداد جوانان زیر و  65/0نفر بوده اند کاهش  3239که برابر با  2007اند که نسبت به سال 
که  2007نفر بوده است که نسبت به پنج سال قبل در  809بیست دستگیر شده براي جرایم مرتبط با ماري جوانا برابر با 

نشان می دهد. با این حال، روند کلی نشان می دهد که جرایم مرتبط با درصدي  50/0نفر بوده است کاهش  1614برابر 
مواد مخدر همچنان در سطح باالیی باقی می مانند و داروهاي روانگردان شبیه مواد شیمیایی غیرمجاز یکی پس از دیگري 

اضطراري باقی مانده سال گذشته به باالترین سطح خود رسیده وضعیت  5ظاهر می شوند که بر طبق نتایج، محرك ها در 
است به همین علت، دولت پنج سال پیش از استراتژي پیشگیري از سوء استفاده از مواد مخدر با هدف تطبیق اقدامات جامع 

 در سطح حکومت و در نتیجه آن ریشه کن کردن سوء مصرف مواد مخدر استفاده خواهد کرد.
ش مضـائف بـراي افـزایش آگـاهی در میـان جوانـان، براي جلوگیري از سوء استفاده از مواد مخدر از طریق تـال •

 ها و جوامع و با افزایش آگاهی هنجاري خانواده
 بهبود و تقویت آموزش و آگاهی رسانی براي پیشگیري از سوء مصرف مواد در مدارس  •
 و روش آموزش آموزش براي پیشگیري از سوء مصرف مواد  بهبود محتوا •
 د مخدر بهبود و تقویت کالس پیشگیري از موا •
 ارتقاء راهنمایی و حمایت از امتحانات  •
 تقویت همکاري بین مدارس و سازمان هاي وابسته و سازمان ها، از جمله پلیس •

1. Teacher-Delivered Personality-Targeted Interventions for Substance Misuse Trial 
2. O'Leary-Barrett M, Mackie CJ, Castellanos-Ryan N, Al-Khudhairy N, Conrod  
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  دانشجویان دانشگاه ها و کالج ها ارتقاي آگاهی از پیشگیري از سوء مصرف مواد در میان •
 ارتقاي آگاهی در میان افراد زیر سن قانونی  •
 هاي مرتبط با کار ها و سازمانز طریق آژانسرسانی ا اطالع بهبود •
 از طریق مبارزات خیابانی  اهی بخشیارتقاء آگ •
 رشد آگاهی براي ریشه کن کردن سوء مصرف مواد در خانه و در جوامع  •
 ارتقاء آگاهی از پیشگیري از سوء مصرف مواد در خانه و جوامع  •
 اد مخدر توسط افراد زیر سن قانونی و خیابن گردي درخواست همکاري در تشخیص زودهنگام سوء استفاده از مو •
 رسانی ویت فعالیت هاي تبلیغاتی و اطالعتق •
هاي پیشـگیري از سـوء مصـرف مـواد موثر با استفاده از اتومبیلبه طور  افزایش آگاهی از طریق مبارزات خیابانی •

 مخدر 
  هاي گوناگونارتقاء سطح آگاهی از طریق رسانه •
 اي توسط سازمان هاي مرتبط اورهبهبود سیستم هاي مش •
 ايهاي مشاورهتقویت همکاري بین سازمان •
 توسعه و بهبود مشاوران متخصص در موضوعات نوجوانان •
 ايایش آگاهی عمومی از خدمات مشاورهافز •
 نوع مواد مخدر براي سوء استفادهرسانی در مورد تافزایش آگاهی •
 مواد مخدر مربوط به آسیب هاي بهداشتی معلومات مدارس در مورد موارد سوء استفاده از •
 ترویج گشت زنی براي نوجوانان •
ها و سازمان هاي مـرتبط بـا هاي آگاهی رسانی در همکاري سازمانمات پیشگیرانه و حمایت از فعالیتبهبود اقدا •

 مبارزه با مواد
 هاهاي آنحمایت از خانواده سازيبازگشت مجدد به جامعه و غنی •
 پزشکی وابسته به مواد مخدر / معتادان در ژاپن بهبود سیستم خدمات •
 هاي درمان و بهبوديتوسعه برنامه •
 هاي درمان و بازیابیتسهیل استفاده گسترده از برنامه •
 هاي خصوصی و نهادهاي مرتبطتقویت همکاري نزدیک با سازمان •
 بهبود حمایت از ادغام مجدد مواد مخدر در جامعه •
 سسات اصالحیبهبود آموزش و راهنمایی در مو •
 بهبود آموزش و راهنمایی در مراکز توانبخشی •
 انتشار خدمات مشاوره و بهبود چارچوب مشاوره •
 هاي سوء استفاده کنندگان مواد مخدربود حمایت و مشاوره براي خانوادهبه •
 پرورش آگاهی از خدمات مشاوره و بهبود سیستم مشاوره •
 به سوء مصرف مواد در میان جوانان سازي براي جلوگیري از عوداقدامات تقویت و غنی •
 هاي پیشگیري از عود مصرف دارو براي جوانانگسترش برنامه •
 هاي درمان وابستگی به مواد مخدرمورد وضعیت سوء مصرف مواد و روش ترویج تحقیق در •
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 )DSAPPهاي کنیا(هاي حاصل از تحلیل محتواي برنامه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر در دانشگاه. یافته1-2-4جدول 
 )DSAPP هاي کنیا (برنامه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر در دانشگاه  عنوان سند:

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

مشکالت مربوط به مهارت هـایی بـراي  -عدم پذیرش خود -عدم تعهد -ه شدندیده گرفتنا -ناامنیاحساس  مسائل و مشکالت فردي: 
 افسردگی -غیر فعال بودن -خودآزاري -مقابله

عدم تأثیر نگرش والدین طبقه باال بر انتخـاب دوسـتان و تصـمیم بـه  -عدم نظارت خانواده -فشارخانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 
در  عملکرد ضـعیف -مخدر مواد در دسترس بودن - ضعف در مهارت هاي زندگی مرتبط با رفتار-و ماري جوانا استفاده از الکل، دخانیات

 نامناسب محیط زندگی -خانواده
و افـراد مـرتبط نداشـتن  -یسـمالوند - ارتباط با دانشجویاننداشتن  -فساد و انحراف -خصومت مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

ضـعف  -فشار روابط اجتمـاعی - بحران هویت -ساالنفشار هم -در گروه محبوبیتعدم  -مشکالت اي به اشتراك گذاشتن برصمیمی 
 ي اجتماعیرسانه ها

ضعف  --منابع ناکافی و کمبود بودجه -مسئولین دانشگاهی عدم همکاري -عدم حمایت اداري مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
عملکرد ضـعیف در  -و تحصیل کار فشار -حساسیت دانشجویان ناراضی -تبلیغات کمبود –متخصص مربیان کمبود -پشتیبانیحمایت و 

 هاي ضعیفاستراتژي -در دانشگاه و خانواده عملکرد ضعیف -کالس

آگاه   -در مورد مواد  فقدان اطالعات  -عدم آگاهی دانشجویاندانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر:   -2
 ارائه اطالعات در مورد اثرات سوء مصرف مواد  -در مورد سوء مصرف مواد دقیق و علمی ارائه اطالعات -سازي

 اندانشجویمثبت نگرش ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدر: ها، نگرشارزش -3

ارتباط سازنده با  -هاي زندگیمهارتواد مخدر: هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف ممهارت -4
  مدیریت استرس  -اجتماعی شدن دانشجویان -همساالن و بزرگساالن 

 هاي آموزشیروش -5
برگـزاري سـمینارها  -هـانصب نشانگرها در جاده -استفاده از پوسترها -بروشورها -بیلبوردها -در دانشگاه فعالورزشی هاي باشگاهایجاد 

کمپین هـاي مبـارزه بـا  -کمپین پیشگیري -برگزاري سمینارها براي مشارکت دانشجویان دانشگاه - ت دانشجویان دانشگاهبراي مشارک
کنسـرت سـرگرم برگزاري  -به دانشگاه  آوردن نوازنده -درام و موسیقی -DSAPP برنامه در دانشگاه هیئت مدیرهحضور  -مواد مخدر

 -مـذاکرات بـازمعمـول انجـام  -هـاي عمـومیسخنرانی -سخنرانان انگیزشی -مشهور افراد با گفتگو -کننده در مورد سوء مصرف مواد
واحـد مشـترك ایجـاد  -مشـاوره -سـال اول بـه دانشـجویان یدهـجهـت  -پیام هاي الکترونیکـیارسال  -هاي گفتگوبرگزاري نمایش

DSAPP- کلوپ هاي بستن  -استفاده از مواد مخدر سیاست سوءاجراي   -همساالنآموزش  -دادن دانشجویان در سمینارها مشارکت
 مسـئوالنمشـارکت  -دانشـجویان بـرايزمان تفـریح فراهم کردن  -هاي ورزشیفعالیت -مجازات تعیین -کز دانشجوییادر مر مصرف

بـراي تشـکیل انجمـن و سـازمان  -هاي جمعـیاز طریق رسانه -دانشگاه دربهبود روش هاي جایگزین تفریح  -در جلسات  دغدغه مند
ایجـاد انگیـزه  -یبه اشتراك گذاري گروهـ -تشکیل گروه هاي سازنده براي رسیدگی به موضوع مواد مخدر -مقابله با سوء مصرف مواد

اعمـال  -هـاآنبـه مشـاوره ارائـه براي  موادان تحت تأثیر جویشناسایی دانش -براي دانشجویان براي شرکت در فعالیت هاي دانشگاهی
تنهـا توسـط خودشـان کـه ان جویابتکارات دانشاستفاده از  -انتشار اطالعات از طریق پوسترها  -موادروشندگان هاي شدید در فمجازات

تعامـل بـا  -مـواد  تعامل آزادانه با سـوء اسـتفاده کننـدگان -دانشجویان با  براي برقراري ارتباطایجاد رهبري قوي  -طراحی شده است
فـراهم کـردن  -پیشـگیري رویکردارائه مطالب مکتوب با  -DSAPPیا گروه  یک صفحه ان در رسانه هاي اجتماعی با ایجادجویدانش

بازرسی  -ها، بحث ها و نمایشنامه هاآموزش عمومی از طریق انجمن -اوقات فراغت دانشجویان  براي برقراري درفعالیت هاي جایگزین 
تغییـر مجـدد نگهبانـان بـراي  -در دانشـگاه ت درب بـه دربمبـارزا -از اتاق هـا بازدید درب به درب -هاي معمول خوابگاه دانشجویان

حساسیت در معـرض  -سمینارها و انجمن هاي باز -مبارزات سختگیرانه براي مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر -جلوگیري از همکاري
 اد مخدرقوانین و مقررات سختگیرانه براي مصرف کنندگان مو -توقف تعلیق و اخراج -خطرات سوء مصرف مواد
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اروپـا  استفاده از موادمخدربرنامه بدون سوء: اروپابرنامه پیشگیري از مواد مخدر در  محتواي هاي حاصل از تحلیل. یافته2-2-4جدول
 )TND(هفت کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اروپا هفت  برنامه بدون سوء استفاده از موادمخدر: اروپابرنامه پیشگیري از مواد مخدر در  عنوان سند:

 )TND(کشور

 هاي مورد بررسیها و مولفهصشاخ

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

کسب منابع   -جوانا و سایر مواد مخدرار، ماريایجاد آگاهی براي جلوگیري از نوشیدن الکل، مصرف سیگ  -ارتقاء آگاهی از مواد مخدر

 هاي دخانیات، الکل و سایر مواد مخدرکنندهبینیآشنایی با پیش  -دانش در مورد مواد مخدر

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

 ویان در رابطه با مصرف مواد مخدر)هاي دانشجعوامل انگیزشی (یعنی نگرش، باورها، انتظارات و خواسته

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

هاي مقابله با هیجانات اجتماعی و مهارت هايمهارت -ارتباط موثر -خودکنترلی -گیريمهارت تصمیم -ارتقاء و بهبود انگیزش

 افزایش تعهد فردي -شود)هایی که منجر به رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتی میگیريگیري (چگونگی تصمیمتصمیم -منفی

 هاي آموزشیروش -5

 کتاب کار دانشجویی  -هاي کوچکاستفاده از گروه  -هاي کالس بحث –جلسات مشارکتی و تعاملی 

 نوع ماده مخدر مصرفی -6
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-برنامه بدون سوء: اروپابرنامه پیشگیري اولیه از مواد مخدر براي تمام مواد در ي محتواهاي حاصل از تحلیل . یافته3-2-4جدول

 )Unplugged(اروپا هفت کشور مخدر استفاده از مواد

 
 
 
 
 

 استفاده از موادبرنامه بدون سوء: اروپابرنامه پیشگیري اولیه از مواد مخدر براي تمام مواد در  عنوان سند: 

 )Unplugged(اروپا هفت کشور مخدر

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

هـاي خانـه -قوانین آشکار رفتار در داخل خـانواده -نظارت والدین -هاي مختلف والدینرفتار و نگرش مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 زاآشوب

 وابستگی همساالن مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 نبود مشاوره حمایتی کافی : سازمانی(دانشگاهی)مسائل و مشکالت 

کننـده مصـرف مـواد هاي مربوط به عوامل تعیـینارتقاء دانشدانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر:   -2

 العات منطقی براي جلوگیري از مصرف مواد ارائه اط -مخدر و عوامل محافظتی

درك نیـاز بـه نگـاه   -تغییر نگرش مثبت به مواد مخدرها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدر: ها، نگرشارزش -3

 انتقادي در منابع اطالعات در دسترس

مهـارت حـل  -ايهـاي مقابلـهصـالحیتمخدر: هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مهارت -4

مهـارت هـاي بـین  -بخش(تمرین براي متوقف کردن، آرام کردن و فکـر کـردن)هاي آرامشتکنیک -گیريمهارت تصمیم -مسأله 

 تصمیم گیري و مقابله با احساسات، ارتباطات و تنظیم هدف -افزایش تفکر انتقادي  -توسعه مهارت هاي زندگی -فردي

هـاي روش -ایفـاي نقـش -کـار گروهـی -کتـاب کـار دانشـجویان-کتابنامه برنامه اولیـه بـراي اسـتادان :هاي آموزشیوشر -5

ممنوعیـت تبلیغـات الکـل و دخانیـات در دانشـگاه، در  -ارائه مقررات منع استفاده از مواد براي دانشـجویان  -سیستماتیک و کارآمد 

 ها و نشریات دانشگاه فعالیت

 ه مخدر مصرفینوع ماد -6

۲۱۷ 

 



 

 

 
پیشگیري از مصرف الکل، سیگار و مصرف پروژه در استرالیا:  پروژه فعالبرنامه محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته4-2-4جدول

 )Active مواد مخدر(

 
 
 
 
 
 

            پیشگیري از مصرف الکل، سیگار و مصرف مواد مخدرپروژه در استرالیا:  پروژه فعالبرنامه  عنوان سند:

) Active( 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 

 مخدر ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره موادها، نگرشارزش -3
 

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
 -تقویت خودپنداره مثبت -آمادگی و شایستگی آینده -گزینی فرديهدف -رفتارهاي سالمت محور -تصویر مثبت از خود داشتن

فعالیت بدنی متوسط، ورزش شدید،  -ی و سازگاريفعالیت مبتنی بر دوست -بدون تجربه نیاز به مواد داشتن -بدون قضاوت بودن
پیام هایی که نشان می دهد که چگونه الکل، سیگار و مصرف مواد مخدر  ارائه  -خواب و تکنیک هاي آرامش بخش -تغذیه سالم

 افزایش تعهد    –تصویر اجتماعی و تصویر خود در آینده  -از خود را خراب می کند غیرقانونی دستاورد تصویر مثبت
 هاي آموزشیروش -5

ارائه اسالیدهاي پسخوراند تصویر  -ارزیابی رفتارهاي سالمت محور  - تصویر -استراتژي براساس مدل رفتار -مشاوره فرد به فرد
 آموزش استراتژي تعهد مرتبط با اکتساب تصویر مثبت با تغییر رفتاري ویژه سالمت محور -مثبت از خود

 
 
 
 
 
 
 صرفینوع ماده مخدر م -6
 

۲۱۸ 

 



 

 

 
 

 )Astro برنامه پیشگیري از مواد در چین (محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته5-2-4جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Astro ( برنامه پیشگیري از مواد در چین عنوان سند:

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هادر دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان  -1
 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 دانش مواد و سکس

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 نگرش مثبت نسبت به مواد

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
 استرس و بهزیستی روانشناختی  -قصدرفتاري  -عادات مربوط به مواد -مهارت هاي امتناع از مواد  -ت هاي اجتماعیمهار

 هاي آموزشیروش -5
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 در آسیاP.A.T.H.S  برنامه پیشگیري از مواد محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته6-2-4جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در آسیاP.A.T.H.S  برنامه پیشگیري از مواد  وان سند:عن

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 ایتیتشخیص عوامل خطر و حم

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 .تقویت کردن باورهایی همچون زندگی بدون مشکل وجود ندارد

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
تأکید بـر  - تقاء رشد مثبت و کاهش خطر و مشکالت مربوط به موادار -گراهاي اجتماعی کلآموزش مثبت نوجوانان از طریق برنامه

تأکیـد بـر  -رشد کامل جوانان (از طریق تمرکز بر دامنه امکانات و مشکالت جوانان، بیشتر از تعامل با یـک مشـکل خـاص جوانـان)
 شخص در رویکرد محیطی، تمرکز بر روي مدل هاي تحول( که چگونه جوانان رشد و تغییر می کنند)

 هاي آموزشیروش -5
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۲۲۰ 

 



 

 

 
 

سوء آمیز برنامه مخاطره) و CHOICE جوانا(مصرف الکل و ماريانتخاب  برنامهمحتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته7-2-4جدول
 )Adventure programمصرف مواد مخدر و الکل در آمریکا(

 

 عنوان سند: 
 )CHOICE جوانا(مصرف الکل و ماريب برنامه انتخا

 )Adventure programسوء مصرف مواد مخدر و الکل در آمریکا(برنامه مخاطره آمیز 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
  -تـرس و هـراس –اضـطراب -شخصیت اجتنابی -هاي شخصیتی مرتبط با مشکالت مصرف موادژگیوی مسائل و مشکالت فردي: 

 حساسیت اضطراب  -افکار فاجعه آمیز
  مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 مورد تجاوز قرار گرفتن -وابستگی بین فردي مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
 
 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 افزایش عوامل محافظتی و کاهش عوامل خطر
 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

  -هاي رفتار سالمارتقاء گزینهاز به نی  -هاي دیگرانادراکات افراد وابسته از رفتار و نگرشضعف در  -باورهاي غیرواقعی مرتبط با مواد
چالش با باورهاي غیرواقعی دربـاره  -فراهم کردن پسخوراند هنجاري -فراهم کردن اطالعات هنجاري بر اساس نظارت بر آمار آینده 

 مواد 

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
هـاي جدیـد کشـف راه - -تمرینات تعیین هدف براي افـزایش انگیـزه -بهبود مدیریت خود -صیت هاي متمرکز شخآموزش مهارت

 -مقـررات رفتـاري -ارائه اصـول شـناختی رفتـاري -هاي دیگر اطالعات مربوط به متغیر شخصیت ماژول -مقابله با هیجانات منفی
د (ماننـد تـرس و یـا اجتنـاب در مـورد حساسـیت شـونشناسایی تحریفات شناختی خاصی که منجر به رفتارهاي خاص شخصیت می

 -هاي کسب حمایت اجتماعیروش -ايراهبردهاي مقابله -گیريتصمیم –مهارت خودکارآمدي -اضطراب یا تجاوز در مورد تکانشی)
 هاي خطرآفرین خاصیادگیري چگونگی اجتناب از موقیعت

 هاي آموزشیروش -5
 ایفاي نقش -انگیزشیروش مصاحبه   -استفاده از تکنیک هاي تعاملی فعال
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پروژه پیشگیري از مواد براي دانشجویان کالج دانشگاه سن دیگو محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته8-2-4جدول
 )BASICSآمریکا(

 

 
 
 
 

 )BASICS(پروژه پیشگیري از مواد براي دانشجویان کالج دانشگاه سن دیگو آمریکاعنوان سند: 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 الگوي مصرف الکل در خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 ضعف در انجام تکالیف دانشگاهی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 ش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدردان  -2
 آشنایی با اصول کاهش آسیب  -آگاهی از آمار واقعی مربوط به هنجارهاي الکل -تشخیص عوامل خطر و حمایتی

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
تدوین بازخورد شخصی در مورد افسانه ها و باورهاي اشتباه  -اي شخصی درباره الکلباوره  - بررسی باورها و حقایق مربوط به الکل

 در مورد اثرات مثبت الکل

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
مه نیاز به توسعه ارزیابی و ابزارهاي برنا -رفتاري-راهبردهاي خودمراقبتی شناختی -درك هنجارهاي اجتماعی -ايهاي مقابلهمهارت 

 بازخوردي

 هاي آموزشیروش -5
 هاي افزایش انگیزشتکنیک  -مشاوره با توسعه دهندگان برنامه  -کالس حضور دربرنامه 
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 دانشگاه تگزاسبرنامه پیشگیري از اعتیاد در محتواي هاي حاصل از تحلیل . یافته9-2-4جدول

 
 
 
 

 برنامه پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه تگزاسعنوان سند: 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 
 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 -هـا خانوادگی خـانواده مسائل دانشجویان زن، خانواده در مواد مصرف سوء اختالالت آگاهی از تأثیرات -حقایقی در مورد سیگارارئه 
 هاناسالم و تفاوت آن و سالم روابط هاي آشنایی با 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 

 نشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرهاي مورد نیاز دامهارت -4
 از هـاي پیشـگیريراه -مـزمن بیمـاري بـا مقابلـه -اسـترس مدیریت -تغذیه آموزش - ورزشی فعالیت - سالم زندگی شیوه و تغذیه
 زنـدگی براي اییهمهارت بهبود -سرزنش و شرم مواجه با توانایی  -استرس مدیریت -هاي پزشکیمراقبت -بانوان تندرستی -تجاوز
 – مشـکالت رویـاروي بـا توانـایی  -بخش رضایت روابط مهارت ایجاد موفقیت، هاي دستیابی بهروش -زندگی و هدفمند آمیز صلح

 نفس به اعتماد و تقویت امید
 
 هاي آموزشیروش -5

هاي شرکت در برنامه -مخدر مواد و الکل مصرف از پیشگیري  -کشیدن سیگار توقف و پیشگیري - آمیزمخاطره رفتار کردن محدود
  -اجتمـاعی هـاي رسـانه -دانشجویان  رهبري تحت ايرسانه کمپین -تنباکو و توتون علیه گروه همساالن  -عملی در داخل و خارج

  انیاتدخ از پیشگیري آنالین براي درسی برنامه -هاي هوشمند براي اشتراك چشم انداز زیستی استفاده از تنباکواستفاده از گوشی
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 از مصرف مواد مخدر يریشگیپهاي زندگی براي مبتی بر مهارتدستورالعمل آموزش هاي حاصل از تحلیل . یافته10-2-4جدول
 از مصرف مواد مخدر  يریشگیپمبتی بر مهارت هاي زندگی براي دستورالعمل آموزش عنوان سند: 

 ورد بررسیهاي مها و مولفهشاخص
 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 ایجاد درك روشن از چگونگی و چرایی شروع به مصرف مواد مخدر در جوانان  

 ها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، باورها، نگرشارزش -3

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
اي هاي مقابلهمهارت –خودآگاهی  مهارت -هاسازي و تحلیل ارزشهاي روشنمهارت -گیريتصمیم مهارت -هاي بین فرديمهارت

مهـارت انتقـادي و  -ساخت تصویر مثبت از خود و تصویر بـدن خـود مهارت -گوش دادن فعال مهارت همدلی و -و مدیریت استرس
مهارت جمع آوري و ایجـاد فرصـت بـراي   -هاي تحلیلی براي ارزیابی خطرات شخصی و عواقب مصرف موادمهارت -تفکر خالقانه

مهارت ابراز احساسات از قبیل غم و اندوه،   -ت زمانمدیری -مهارت مقابله با فشار همساالن -مهارت خود کنترلی -انتخاب جایگزین
بهبـود   -داشـتن تفکـر مثبـت اندیشـی  -مهارت تعیین هدف -مهارت کمک طلبی -اضطراب، سوگواري، فقدان ها و شرایط دشوار 

 هاي فردي و اجتماعی دانشجویانمهارت
 هاي آموزشیروش -5

درگیـر کـردن گـروه  –ن آگاه و متعهد به برنامه مؤثر پیشگیري از سوءمصرف مواد استخدام معلما -آموزش مدیران و معاونان مدرسه
آموزش معلمان یا دیگر تسهیلگران آموزش بر اساس رویکرد پیشگیري از مـواد  -بزرگی از کارکنان مدرسه به اجراي برنامه پیشگیري

فراهم کردن محل، زمان  -سب از منابع مقابله با موادهاي معلمان و تسهیلگران آموزش براي انتخاب و استفاده مناگسترش مهارت -
استفاده از دانشجویان مصرف کننده به عنوان الگوهـاي اسـتفاده از مـواد   -و موقعیت مناسب براي همه دانشجویان در برنامه درسی 

اطمینان از دسترسی به  -دهاي درسی به منظور نشان دادن اهمیت اختصاص برنامه زمانی قبلی براي آغاز مصرف موامخدر در کالس
ایجـاد  -هاي آموزشـی ارتقـاء دهنـده سـالمت ایجاد جو آموزشی و سیاست -برنامه هاي مداخله زودهنگام یا ارجاع به مراکز درمان 

هاي مبتنی بر جامعـه و جامعـه بزرگتـر در برنامـه مدرسـه از طریـق درگیر کردن والدین، سازمان -هاي متمرکز  بر دانشجویانبرنامه
هاي نشـاط و هاي فوق برنامه اي مدرسه مانند کمپها و فعالیتمشارکت در اجراي برنامه -هاي فعال گروه -رسانهاي آگاهیبرنامه

 معرفی افراد منبع بیرونی به عنوان بخشی از برنامه (پزشکان، افسران پلیس و دیگر متخصصین)-سرگرمی
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 مصرف مواد در روسیه: پروژه پیشگیري از  مصرف موادهاي حاصل از تحلیل برنامه پروژه پیشگیري از افته. ی11-2-4جدول

 
 
 

 مواد مخدر روسیه: پروژه پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر مصرفپروژه پیشگیري از   عنوان سند:

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 ها، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی -1

 استقالل طلبی در سنین پایین مسائل و مشکالت فردي: 
 مشکالت خانوادگی مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 اجتماعی، فرهنگی، شیوه زندگی  مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
 اياي حرفههزمینهمسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 
 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 امه براي آگاه سازي هشیاري مدنیبرن
 
 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

  -اط مـواد مخـدر، الکلـی و غیـرهتشکیل وضعیت مدنی، سبک زندگی سالم ترویج، پیوند در زندگی عمومی نوجوانان و جوانان، احتیـ
 انگیزه بخشی فرهنگی و قضایی براي گسترش سبک زندگی سالم

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
مناطق شهرداري و کمک و حمایت در استقالل نوجوانان سنین پایین از مشکالت خانواده، گروه هاي پرخطر، جوانان فروشنده مواد در 

 ایالتی مناطق مختلف روسیه
 هاي آموزشیروش -5
ایجـاد مبتکـران  -همکاري با ورزشکاران جـوان، سـازمان هـاي فرهنگـی و آموزشـی  -کمپین هاي علمی، آموزشی و تفریحی،   -

محور بـراي گسـترش سـبک  گسترش کمپین هاي تبلیغاتی جامعه -داوطلب براي انجام قالب هاي برنامه منطقه اي قلمرو مورد نظر
رفع تهدیدهاي بالقوه اعتیاد مصاحبه هاي قبـل و  -سازماندهی سمینارها و کنفرانس هاي پژوهشی و عملی دانشجویی  -زندگی سالم

بعد از ورود به دانشگاه با جوانان و دانشجویانی که در شرایط و زمان یکسان در دانشگاه ثبت نام کرده و عضو فعال جوامع دانشجویی 
اقدامات پیشگیرانه از طریق تالش هاي مشترك با موسسه آموزش عالی ایـالتی، شـهري و  -سم زدایی کردن افراد مصرف کننده،  -

کمک در درمان، -لغو سرشماري از افراد مصرف کننده مواد مخدر و غیرپزشکی، به منظور شناسایی آنها، ارائه  -ساختارهاي اجتماعی 
ارتقاء سبک زندگی سالم و سم زدایی موادي که در اهداف غیر پزشـکی مصـرف مـی  -سازي مجدد  توانبخشی اجتماعی و اجتماعی

اجتماعی سازي مجدد افرادي کـه -همراه ساختن تحقیق و روش شناسی براي فعالیت در مورد حفاظت افراد از طاعون سفید،  -شوند 
مبناي ابتکارات داوطلبانه در قالب برنامه هاي اجتماعی در این راستا  تهیه منابع انسانی بر - انبخشی پیچیده اي را گذرانده انددوره تو

اشـکال نوآورانـه  -توسعه و پیـاده سـازي -دفاع از حقوق مدنی افراد در مقابل خطرات و تهدیدات فروشندگان الکل و مواد مخدر؛  -
ایجـاد مبنـاي آموزشـی موسسـه  -زيمـنظم در مـدارس؛ مـدارس شـبانه روآموزش و پرورش دانشجویان و تربیت؛ دانـش آمـوزان 

 ایسترونیسکی از خدمات داوطلبانه منطقه مسکو
 

 مواد مخدر، سیگارنوع ماده مخدر مصرفی:  -6
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هاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري اولیه از الکل و سایر مواد: برنامه ارزیابی دانش، نگرش، معیارهاي ذهنـی، . یافته12-2-4جدول
 رفتاري درك شده و اهداف رفتاري در میان دانشجویان کالج عمانخودکارآمدي، کنترل 

 
 

برنامه پیشگیري اولیه از مواد برنامه پیشگیري اولیه از الکل و سایر مواد: برنامه ارزیابی   عنوان سند:
دانش، نگرش، معیارهاي ذهنی، خودکارآمدي، کنترل رفتاري درك شده و اهداف رفتاري در میان 

   اندانشجویان کالج عم
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
کنترل رفتاري درك شده به عنوان  -مسائل و مشکالت فردي:  بی حسی و کرختی، احساس بدبختی، احساس ماللت و خستگی

اهداف مصرف و رفتار مصرف الکل دانشجویان کالج عمانی مورد بررسی تحت تأثیر نگرش  -الکل پیش بینی کننده براي مصرف
 تقویت اعتماد به نفس  -آنها، هنجارهاي ذهنی و خودکارآمدي

  مسائل و مشکالت خانوادگی:  مشکالت خانوادگی
ن، جنس، سطح تحصیالت پدر، درآمـد دموگرافیک (به عنوان مثال، س-مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:  عوامل اجتماعی

 خانواده، نوع کالج، منطقه اقامت دائم و مذهبی بودن)
 مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
منطقی براي جلوگیري از مصـرف توضیح  -کننده مصرف مواد مخدر و عوامل محافظتیهاي مربوط به عوامل تعیینارتقاء دانش
 مواد مخدر

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 استفاده از مواد براي خواب

 استفاده از مواد به عنوان مشوق یا جایزه براي خود
 استفاده از مواد براي رابطه جنسی

 استفاده از مواد به عنوان موضوع شرط بندي
 از مواد به عنوان کاهنده سوزش پوستی استفاده

 استفاده از الکل و مواد مخدر به افراد کمک می کند که در موقعیت هاي اجتماعی آرام تر و مطمئن تر باشند. 
 استفاده مداوم از الکل و مواد مخدر مزایاي بهداشتی بیشتري نسبت به اثرات منفی آن بر سالمتی دارد. 

 وشیدن الکل در لحظه به فرد کمک می کند تا از استرس خود خالص شود.استفاده از مواد مخدر یا ن
 استفاده ار الکل یا مصرف مواد مخدر به صورت اجتماعی بخشی طبیعی از سبک زندگی است

 مواد به فرد کمک می کند تا شخص محبوب تر شود.
 رهاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدمهارت -4
 هاي آموزشیروش -5

 دولت مسئولیت نظارت دقیق قانونی بر مصرف الکل و مواد مخدر را دارد،
 نوشیدن مشروبات الکلی یا استفاده از مواد مخدر غیر قانونی غیرقانونی بودن استفاده از فتواي شرعی مبنی 

اخالت مبتنی بر شواهد موجود در دانشـگاه بـراي ترکیب مهارت هاي آموزش اجتناب یا امتناع از مواد در برنامه آموزش عالی، مد
 استفاده از الکل و / یا مواد براي دانشجویان دانشگاه

 الکل و سایر موادمخدر نوع ماده مخدر مصرفی: -6
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 ): اندونزيAODهاي حاصل از تحلیل برنامه پروژه الکل و داروهاي دیگر (. یافته13-2-4جدول

 
 
 
 

 ): اندونزيAODل و داروهاي دیگر (برنامه پروژه الک عنوان سند: 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
  -اضـطراب -افسردگی بدون درمان  -عوامل شخصیتی -مصرف تنباکوي، ماري جوانا یا سایر مواد مخدرمسائل و مشکالت فردي:  

مشکالت پزشکی درمان نشده مانند درد مـزمن،   -اختالالت روانی درمان نشده -اختالالت دوقطبی و اختالل استرس پس از سانحه
 مسائل مربوط به رابطه جنسی -مشکالت گوارشی، بیماري هاي منتقله جنسی و غیره

 سن اولین مصرف الکل -توسط والدین در زمان حاضر استفاده از الکل -سابقه خانوادگی الکلمسائل و مشکالت خانوادگی:  
 مصرف الکل و مواد مخدر در میان همساالن و جامعه محلی دانشجویانمسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:  
بـه  استرس شدید تحصیلی با توجـه  -استفاده از تنباکو و ماري جوانا در دبیرستان یا دانشگاه مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):

افزایش   -انتظارات کالج -خطر پذیرش از دانشگاه -فقدان مشاوره موثر  -عادت هاي مطالعه ضعیف و غیره  -بار سنگین دانشگاهی
 تعداد حوادث اجتماعی که در محوطه دانشگاه 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
کمبـود دانـش در مـورد   -کمبود دانش در مورد خطرات نوشیدنی سـنگین-محوطه دانشگاهعدم آگاهی از فعالیت هاي بدون الکل در 

 خطرات و مشکالت الکل بعد از کالج

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 سوء تفاهم از سطوح هنجاري و الگوهاي مصرف الکل در محوطه دانشگاه

 ز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرهاي مورد نیامهارت -4
 استرس و بهزیستی روانشناختی  -مهارت دوري عادات مربوط به مواد –مهارت هاي امتناع از مواد  -مهارت هاي اجتماعی

 هاي آموزشیروش -5
ت توسعه سیاسـ -اي اجتماعی بدون الکلترویج گزینه ه-تغییر محیط هنجاري  -ممنوعیت تبلیغات الکل و الکل در محوطه دانشگاه 

ارائه دانش آموزان با اطالعات دقیق و جاري در مورد الکل و سایر مسـائل  - کاهش بازاریابی الکل-هاي الکل و افزایش انسجام اجرا
منابع مختلف )، دوره آنالین جامعه داشجویان ما، برنامه هاي آموزشی، و CAPمربوط به مواد مخدر از طریق مشخصات کالج الکل (

همکاري در سراسر کالج در میان بخش هاي مختلف در سراسر کالج ماننـد خـدمات مشـاوره، دانشـکده، خـدمات بهداشـتی،  - منابع
همچنـین ارائـه آمـوزش بـه  -آموزشی و پیشـگیري در سراسـر پـردیسزندگی مسکونی و غیره براي افزایش اثربخشی برنامه هاي 

 ر، و دیگر رهبران دانشجوییاقامت و دانشجو دستیا -کارکنان
 
 مخدر مصرفی: الکل و داروهاي دیگرنوع ماده  -6
 

۲۲۷ 

 



 

 

 در ایتالیا هاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري از مواد. یافته14-2-4جدول

 
 
 
 

  برنامه پیشگیري از مواد در ایتالیا عنوان سند:
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوا -1
 جنسیت -خودکشی -فعالیت جنسی خطرناك -سالمت روانی ضعیفمسائل و مشکالت فردي:  

 مسائل و مشکالت خانوادگی:  
 قتل -ديصدمات عمدي و غیرعا -نگرانی هاي بهداشتی -فعالیت جنایی -خشونتمسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:  
  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):

 

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 افزایش درك آسیب هاي مربوط به مصرف الکل یا سایر مواد یا افزایش دانش، تشخیص عوامل خطر و حمایتی

 مخدر ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره موادها، نگرشارزش -3
تغییر نگرش، دانش، آسیب و قصد مصرف الکل و مواد دیگر در بین  -مصرف الکل باعث افزایش احتمال وابستگی به الکل نمی شود

 ساله) 19-30جوانان، نگرش، دانش، آسیب و قصد مصرف الکل یا مواد مخدر و مواد دیگر در بین جوانان (
 

 یشگیري از سوء مصرف مواد مخدرهاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پمهارت -4
تقویت انعطاف پذیري در  -توسعه مهارت ها براي کاهش خطر مصرف -هامهارت مقابله اي میان کودکان و والدین آنافزایش 

 جوانان با افزایش دانش در مورد آسیب هاي مصرف الکل

 هاي آموزشیروش -5
ا را می توان به عنوان درس مدرسه (برنامه درسی خاص ) تدوین کرد، مدارس محل ایده آل براي ارتقاء سالمت هستند، برنامه ه

تدوین برنامه هاي مدیریت رفتار، برنامه هاي آموزشی، برنامه هاي روان شناختی، و یا ترکیبی از آنها، با هدف کاهش خطر مصرف 
س براي جلوگیري از مصرف و یا کاهش سنگین الکل، آموزش جامع بهداشت و درمان (برنامه درسی استاندارد)، مداخالت در مدار

مصرف، مداخله بر اساس جامعه هدف، پیشگیري انتخابی براي نوجوانان در معرض خطر، برنامه پیشگیري مبتنی بر خانه، مداخالت 
 مبتنی بر جامعه، برنامه هاي مداخله مدرسه مبتنی بر روان درمانی،

 
 
 
 نوع ماده مخدر مصرفی: الکل -6
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 (مالزي)از سوء مصرف مواد متوسطه درك دانش آموزان هاي حاصل از تحلیل برنامه. یافته15-2-4جدول

 
 

 
 
 
 

 عنوان سند: 
 از سوء مصرف مواد متوسطه درك دانش آموزان تحلیل برنامه

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویا -1

 -جنسـیت  -ناتوانی هـاي ژنتیکـی -آمادگی ژنتیکی -تجربه گرایی -هیجان طلبی -استرس -کنجکاويمسائل و مشکالت فردي:  
 هاي شخصیتی ویژگی -اضطراب -شخصیت اجتنابی

 شیوه زندگی خانوادگی -مصرف مواد توسط والدین مسائل و مشکالت خانوادگی:  
 -ارتکـاب جـرایم ماننـد سـرقت، فحشـا و قتـل -مورد اهانت واقـع شـدن -فشار همساالناجتماعی:   مسائل و مشکالت فرهنگی و

 مورد تجاوز قرار گرفتن -وابستگی بین فردي -تأثیرپذیري از دوستان -دسترسی به مواد روانگردان
  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):

 واد مخدردانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه م  -2
 افزایش دانش در مورد عوامل محافظتی و کاهش عوامل خطر

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
  -هاي رفتار سالمارتقاء گزینهنیاز به   -هاي دیگرانادراکات افراد وابسته از رفتار و نگرشضعف در  -باورهاي غیرواقعی مرتبط با مواد

چالش با باورهاي غیرواقعی دربـاره  -فراهم کردن پسخوراند هنجاري -هم کردن اطالعات هنجاري بر اساس نظارت بر آمار آینده فرا
 مواد

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
کشـف راه هـاي جدیـد  - -براي افزایش انگیـزه تمرینات تعیین هدف -بهبود مدیریت خود -آموزش مهارت هاي متمرکز شخصیت

 -مقـررات رفتـاري -ارائه اصـول شـناختی رفتـاري -ماژول هاي دیگر اطالعات مربوط به متغیر شخصیت -مقابله با هیجانات منفی
شـوند (ماننـد تـرس و یـا اجتنـاب در مـورد حساسـیت شناسایی تحریفات شناختی خاصی که منجر به رفتارهاي خاص شخصیت می

 -کسب حمایـت اجتمـاعی -ايراهبردهاي مقابله -ایفاي نقش  -گیريتصمیم – خودکارآمدي -طراب یا تجاوز در مورد تکانشی)اض
 استراتژي هاي مقابله -یادگیري چگونگی اجتناب از موقیعت هاي خطرآفرین خاص

 هاي آموزشیروش -5
)، انجمن معلمان و والدین، انجمن پیشگیري از PDRMمالزي ( نیروي پلیس سلطنتی -تقویت سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر

  )PEMADAMمواد مخدر (
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  (ترکیه)هاي حاصل از تحلیل پروژه پیشگیري از مواد براي دانشجویان. یافته16-2-4جدول

 
 

 ر ترکیهپروژه پیشگیري از مواد براي دانشجویان دانشگاه دعنوان سند: 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 جنسیت -سن نوجوانی و جوانیمسائل و مشکالت فردي:  

فشار همساالن جوانان در چارچوب تأثیرات  استثمار جنسی،  رسانه ها و -سوءاستفاده جنسیمسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:  
 اجتماعی

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
 اصول کاهش آسیب -انتخاب شیوه زندگی سالم و هدایت جسمی، اجتماعی و روحی خود به نحو مطلوب  ناتوانی در 

 اره مواد مخدرها، باورها و ادراکات دانشجویان دربها، نگرشارزش -3
مقاومت فعال در برابر اثرات   انتظارات هنجارهاي مرتبط با استفاده از مواد و با تمرکز بر تبلیغات،  ایجاد هنجارهاي ضد مصرف مواد،

تدوین  -باورهاي شخصی درباره الکل  -تغییر رفتار -بررسی باورها و حقایق مربوط به الکلاجتماعی مربوط به استفاده از مواد، 
کسب نگرش ها و ارزش  تقویت دانشجویان براي  -زخورد شخصی در مورد افسانه ها و باورهاي اشتباه در مورد اثرات مثبت الکلبا

 هاي مثبت (مثال تصمیم گیري کنید که سیگار نکشید)
 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
تفکر نقاد،   -مهارت تفکر خالق  -مهارت مسئولیت پذیري -حل مسئله -مهارت تصمیم گیري -بر موادمهارت هاي مقاومت در برا 

مهارت هاي حرفه   -خودمختاري و هویت  -مقابله با استرسو هیجان هاي منفی  -خودآگاهی -مهارت همدلی -مهارت ها ارتباطی
شناختی با افزایش اطالعات، تأثیر بر نگرش ها، و توسعه  -مهارت هاي زندگی اجتماعی -اي و فنی به مهارت هاي زندگی سالم

مهارت براي مقابله با استرس و اضطراب؛  -مهارت هاي امتناع از مواد، مهارت هاي رد کردن مواد و مقابله با هنجارهاي مصرف
مهارت براي   -مثبت) عاطفی مهارت هاي خودمراقبت براي مدیریت احساسات مانند خشم و ناامیدي (مانند اصالح و بیان خود 

مهارت هاي ارتباطی الزم براي  -پاداش دهی) -تسهیل شخصی توسعه از جمله خود ارزیابی، تنظیم هدف، خود نظارت و خود
برقراري ارتباط آسان و اجتناب از سوء تفاهم مهارت براي غلبه بر خجالت، و براي ساخت و حفظ روابط سالم مهارت براي دادن و 

شامل آموزش و پرورش  مقاومت به مواد مخدر جزء -هارت هاي گفتاري عمومی و مهارت هاي کلی اذعانم -دریافت تعریف
 مهارت هاي مختلف به منظور توانایی دانش آموزان براي مقاومت در برابر فشارهاي اجتماعی مرتبط با تنباکو، الکل  -اطالعات 

 هاي آموزشیروش -5
آموزش و فعالیت هاي پیشگیري از مواد مخدر، آموزش مستقیم    نجارهاي ضد مصرف مواد،مداخالت مبتنی بر کالس درس، ایجاد ه

براي سالمتی مانند پیشگیري از اچ آي وي، تغذیه، بارداري زودرس، خشونت، و استفاده از مواد مخدر، آمـوزش بهداشـتی بـر مبنـاي 
 کـالس، حضـور دربرنامه بتنی بر روشهاي مشارکتی و توسعه، بسیاري از مسائل مربوطه مورد استفاده بین المللی، تجارب یادگیري م

کمپـین هـاي رسـانه اي،  -واد تدریس حل مسائل و تصمیم گیـريدستورالعمل هاي معلم و راهنماهاي دانش آموز براي استفاده از م
ک هاي تعاملی آموزش در قالـب شامل تکنی  -ات رسانه اي علیه سوء مصرف مواداجراي قانون، درمان، و یا اقدامات پیشگیرانه، مبارز

هاي بزرگ مانند بحث گروهی، تظاهرات کالس، و رفتاري شناختی آموزش برنامه به صورت چهره به چهره و یـا بـر روي یـک وب 
 سایت توسط مربیان گواهی، مربیان حرفه اي بهداشت، و یا مربیان که درگیر هستند.
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 هاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه کانادا. یافته17-2-4جدول

 
 
 
 
 

 برنامه پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه کانادا عنوان سند:
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 تفکر و احساسات -نگرش، باورها، رفتارها، روانشناختی - جنسیتو مشکالت فردي:   مسائل

 -مسائل خانوادگی خانواده ها -مصرف مواد توسط خانواده -ساختار خانواده -والدین رفتاري شیوه هايمسائل و مشکالت خانوادگی:  
 تاثیرات اختالالت سوء مصرف مواد در خانواده دانشجویان زن

روابـط  -فرهنـگ مدرسـه و همبسـتگی -همساالن و جامعه -جهت گیري جنسی -قومیتشکالت فرهنگی و اجتماعی:  مسائل و م
 سالم و ناسالم

 مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):
 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2

 ارئه حقایقی در مورد سیگار 
 و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، باورها ها، نگرشارزش -3

انتظارات مربوط به مواد مخدر، وضعیت فیزیکی / روانی، تعهدات به دوستان؛ انتظـارات در مـورد تـأثیرات اجتمـاعی / محیطـی مـواد 
اده از (محیط، دسترسی، مالی، دوستان / همساالن، و رسانه) در تصمیم گیري براي مصرف؛ عملکرد تحصیلی درك شـده بـراي اسـتف

 یک ماده خاص به عنوان ماده تاثیر گذار خاص بر عملکرد تحصیلی
 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 -پیشـگیري از تجـاوز -مقابلـه بـا بیمـاري مـزمن -مدیریت اسـترس -آموزش تغذیه - فعالیت ورزشی -تغذیه و شیوه زندگی سالم 
هـایی بـراي زنـدگی بهبود مهارت -توانایی حرکت در برابر شرم و سرزنش  -کاهش استرس -هاي پزشکیمراقبت -انوانتندرستی ب

تعیین مسیر روشن براي موفقیت، مهارت ایجاد روابط رضایت بخش و توانایی نگاه کردن به مشـکالت در  -صلح آمیز هدفمند زندگی
 افزایش امید و اعتماد به نفس -نور

 
 هاي آموزشیروش -5

 -کمپین رسانه اي تحـت رهبـري دانشـجویان  -گروه همساالن علیه توتون و تنباکو  -هاي عملی در داخل و خارجشرکت در برنامه
برنامه درسی آنالیـن بـراي  -هاي هوشمند براي اشتراك چشم انداز زیستی استفاده از تنباکواستفاده از گوشی  -رسانه هاي اجتماعی

 یات پیشگیري از دخان
 
 
 
 نوع ماده مخدر مصرفی: همه مواد -6
 

۲۳۱ 

 



 

 

 (کلمبیا)برنامه پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاه استفانسهاي حاصل از تحلیل . یافته18-2-4جدول

 کلمبیابرنامه پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاه استفان عنوان سند: 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(ف -1

 مسائل و مشکالت فردي:  

 مسائل و مشکالت خانوادگی:  

 عدم حمایت موثر در زمینه مشاوره مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی:  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):

 ویان در زمینه مواد مخدردانش و اطالعات مورد نیاز دانشج  -2

 ارتقاء آگاهی و اطالع رسانی -ایجاد درك روشن از چگونگی و چرایی شروع به مصرف مواد مخدر در جوانان  

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

ر گونـه تبلیغـات یـا فـروش یـا نمونـه بـرداري آزاد از ممنوع بودن ه –ممنوع بودن استفاده از تمام انواع محصوالت توتون و تنباکو 

 محصوالت تنباکو به منظور ایجاد نگرش منفی نسبت به مواد 

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 ريمسئولیت پذی -مهارت حل مساله -مهارت بازخورد فردي -اقبت هاي بهداشتی و متخصصین روانمر

 هاي آموزشیروش -5

  -آموزش فردي -مشاوره فردي -هاي دانشجوییاستفاده از گروه –کارگاه آموزشی  -سخنرانی 

هـاي دانش آموزان، هیات علمی، کارکنان، وابسته به کالج، پیمانکاران و بازدیدکننـدگان محوطـه دانشـگاه بـا ایـن سیاسـت انطباق 

 روش مبتنی بر حل مساله –ختلف در جامعه بازیابی م -جلسات فرديبرگزاري  -پیشگیري
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 یز مواد مخدر و الکل در آمریکاهاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري از سوء مصرف مخاطره آم. یافته19-2-4جدول

 

 ز مواد مخدر و الکل در آمریکابرنامه پیشگیري از سوء مصرف مخاطره آمیعنوان سند: 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

ار افکـ -حساسیت اضطراب یـا زخـم بـاال رفـتن -افکار فاجعه آمیز -هراس -اضطراب -شخصیت اجتنابیمسائل و مشکالت فردي: 

 هیجان طلبی و تکانشی بودن -منفی

 سوء استفاده از مواد در خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی:  

 وابستگی بین فردي  -مورد تجاوز قرار گرفتن مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

 رفتارهاي آموزشگاهی -وضعیت تحصیلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):

 رد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدردانش و اطالعات مو  -2

کسب منابع   -جوانا و سایر مواد مخدرایجاد آگاهی براي جلوگیري از نوشیدن الکل، مصرف سیگار، ماري  -ارتقاء آگاهی از مواد مخدر

 هاي دخانیات، الکل و سایر مواد مخدرکنندهبینیآشنایی با پیش  -دانش در مورد مواد مخدر

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرنگرشها، ارزش -3

 هاي دانشجویان در رابطه با مصرف مواد مخدر)عوامل انگیزشی (یعنی نگرش، باورها، انتظارات و خواسته

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

تمرینـات تعیـین هـدف بـراي  -د مدیریت افرادي که شخصیت مستعد مصـرف مـوادبهبو -آموزش مهارت هاي متمرکز شخصیت -

ارائـه اصـول شـناختی -ماژول هاي دیگر اطالعات مربوط به متغیـر شخصـیت  -کشف راه هاي جدید مقابله با مواد -افزایش انگیزه

می شوند (مانند ترس و یا اجتناب شناسایی تحریفات شناختی خاصی که منجر به رفتارهاي خاص شخصیت  -رفتاري مقررات رفتاري

 در مورد حساسیت اضطراب یا تجاوز در مورد تکانشی)

 

 هاي آموزشیروش -5

 

 مداخله مبتنی بر شخصیت  -استفاده از متخصصان حرفه اي
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 هاي ژاپنف مواد مخدر در دانشگاههاي حاصل از تحلیل برنامه پیشگیري از سوء مصر. یافته20-2-4جدول

 
 
 
 

 هاي ژاپن برنامه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر در دانشگاه عنوان سند:
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت (فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
اضطراب هـراس، افکـار فاجعـه آمیـز، اجتنـاب از مـداخالت  -استرس بیش از حد  -بی دقتی -کنجکاويمسائل و مشکالت فردي: 

 -عدم پذیرش خـود -حساسیت اضطراب یا زخم باال رفتن، فکر کردن به هیچ چیز از طریق، و واکنش واضحی براي مداخله تهاجمی
 دنغیر فعال بو -افسردگی -خودآزاري -مشکالت مربوط به مهارت هایی براي مقابله

عدم تأثیر نگرش والدین طبقه باال بر انتخاب دوستان و تصمیم به  –عدم نظارت خانواده  -فشارخانوادهمسائل و مشکالت خانوادگی: 
 مصرف والدین -نادیده گرفته شدن -ضعف در مهارت هاي زندگی مرتبط با رفتار -استفاده از الکل، دخانیات و ماري جوانا

فشـار همسـاالن (مـثال  -مورد تجاوز قرار گـرفتن -شخصیت اجتنابی -وابستگی بین فردي ماعی: مسائل و مشکالت فرهنگی و اجت
نداشتن افـراد مـرتبط و  -نفوذ مردم در اطراف خود،  و در روابط شخصی)،  محیط هاي اجتماعی (به عنوان مثال، تبلیغات، دسترسی)

بحـران هویـت  -حساسیت دانشجویان ناراضیبیت در گروهعدم محبو -فشار همساالن -صمیمی براي به اشتراك گذاشتن مشکالت
 نزدیکی به مواد مخدر -فشار روابط اجتماعی

عملکرد ضعیف در  -فشار کار و تحصیل -کمبود تبلیغات -نداشتن ارتباط با دانشجویان  مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی):
 عملکرد ضعیف در دانشگاه و خانواده -کالس

 ات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدردانش و اطالع  -2
جلـوگیري از  -رشد آگاهی براي ریشه کن کردن سوء مصرف مواد در خانه و در جوامع، ارتقاي آگاهی در میان افراد زیر سـن قـانونی

پیشـگیري از سـوء  ارتقاء آگـاهی بـراي -سوء استفاده از مواد مخدر از طریق افزایش تالش براي افزایش آگاهی در میان دانشجویان
مصرف مواد در خانه و جوامع، بهبود اقدامات پیشگیرانه و حمایت از فعالیت هاي آگاهی رسانی در همکاري سازمانها و سـازمان هـاي 

 معلومات مدارس در مورد  آسیب هاي بهداشتی موارد سوء استفاده از مواد مخدر ضعف -مرتبط با مبارزه با مواد

 اورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، بها، نگرشارزش -3
 افزایش آگاهی هنجاري در میان دانشجویان، خانواده ها و گروه ها

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
 مدیریت استرس  -یاناجتماعی شدن دانشجو -ارتباط سازنده با همساالن و بزرگساالن  -توسعه مهارت هاي زندگی

 هاي آموزشیروش -5
با افزایش آگاهی  -ارتقاء کمپین هاي آگاهی رسانی براي پیشگیري از سوء مصرف مواد با هدف دانشجویان در دانشگاه ها و کالج ها

رسانی، مشارکت در  بهبود پوسترها، بروشورها و بیلبوردهاي مورد استفاده براي فعالیتهاي تبلیغاتی و آگاهی -تهیه مواد تبلیغاتی
افزایش آگاهی طریق رسانه هاي مختلف، مانند ارائه پیام هاي هشدار دهنده بر روي تصاویر پس زمینه کامپیوترهاي موجود در سایت 

تقویت فعالیت هاي تبلیغاتی و مرتبط با کاریابی،  ارتقاء آگاهی رسانی از طریق آژانس ها و سازمان هاي -ها و کافه هاي اینترنتی 
استفاده موثر از اتومبیل   -هنگ و سازمان هاي مرتبطبهبود سمینارهاي برگزار شده توسط دولت هاي ملی و پیشا  -گاهی رسانیآ

هاي پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر در خیابان ها، بهبود آموزش و راهنمایی در موسسات اصالحی،  گسترش خدمات مشاوره و 
 ورزش -وزنامه ها و رادیوتوسط رسانه هاي روابط عمومی، مانند اینترنت، تلویزیون، ر آگاهی رسانی -بهبود چارچوب مشاوره

 نوع ماده مصرفی: مواد مخدر 

۲۳۴ 

 



 

 

 
 (اسناد خارجی)هاي حاصل از بخش مطالعه تطبیقیبندي نهایی یافته. جمع21-2-4جدول

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هارهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، ف -1

مشکالت مربـوط بـه مهـارت هـایی  -عدم پذیرش خود -عدم تعهد -ه شدننادیده گرفت -ناامنیاحساس  مسائل و مشکالت فردي: 
 -یت اجتنـابیشخصـ -هاي شخصیتی مرتبط با مشکالت مصـرف مـوادویژگی -افسردگی -غیر فعال بودن -زاريآخود -براي مقابله

 جنسیت -حساسیت اضطراب -افکار فاجعه آمیز  -هراسترس و  –اضطراب
عدم تأثیر نگرش والدین طبقه باال بر انتخاب دوستان و تصمیم بـه  -عدم نظارت خانواده -فشارخانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 عملکرد ضـعیف -مخدر مواد در دسترس بودن - با رفتار ضعف در مهارت هاي زندگی مرتبط-استفاده از الکل، دخانیات و ماري جوانا
-خانه -قوانین آشکار رفتار در داخل خانواده -نظارت والدین -هاي مختلف والدینفتار و نگرشر -نامناسب محیط زندگی -در خانواده

 الگوي مصرف الکل در خانواده -زاهاي آشوب

و افراد مـرتبط نداشتن  -یسمالوند - ارتباط با دانشجویاننداشتن  -فساد و انحراف -خصومت مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
 -فشـار روابـط اجتمـاعی - بحـران هویـت -ساالنفشار هم -در گروه محبوبیتعدم  -مشکالت براي به اشتراك گذاشتن صمیمی 

 وابستگی همساالن -ي اجتماعیرسانه هاضعف 

 --منـابع ناکـافی و کمبود بودجـه -مسئولین دانشگاهی عدم همکاري -عدم حمایت اداري مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
عملکـرد  -و تحصـیل کار فشار -حساسیت دانشجویان ناراضی -تبلیغات کمبود –متخصص کمبود مربیان -پشتیبانیحمایت و ضعف 

 انجام تکالیف دانشگاهیضعف در  -هاي ضعیفاستراتژي -در دانشگاه و خانواده عملکرد ضعیف -ضعیف در کالس

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
ارائه  -در مورد سوء مصرف مواد دقیق و علمی ارائه اطالعات -آگاه سازي  -در مورد مواد  فقدان اطالعات  -عدم آگاهی دانشجویان

ایجاد آگاهی براي جلوگیري از نوشیدن الکل، مصرف سیگار،   -مخدر ارتقاء آگاهی از مواد -اطالعات در مورد اثرات سوء مصرف مواد
هاي دخانیـات، الکـل و سـایر مـواد کنندهبینیآشنایی با پیش  -کسب منابع دانش در مورد مواد مخدر  -جوانا و سایر مواد مخدرماري
منطقی براي جلوگیري از ارائه اطالعات  -فظتیکننده مصرف مواد مخدر و عوامل محاهاي مربوط به عوامل تعیینارتقاء دانش -مخدر

تشـخیص  -افزایش عوامل محافظتی و کـاهش عوامـل خطـر -تشخیص عوامل خطر و حمایتی -دانش مواد و سکس -مصرف مواد
ارئـه حقـایقی در مـورد  -آشنایی با اصـول کـاهش آسـیب  -آگاهی از آمار واقعی مربوط به هنجارهاي الکل -عوامل خطر و حمایتی

 روابـط هاي آشنایی با  -ها خانوادگی خانواده مسائل دانشجویان زن، خانواده در مواد مصرف سوء اختالالت ثیراتآگاهی از تأ -رسیگا
  ایجاد درك روشن از چگونگی و چرایی شروع به مصرف مواد مخدر در جوانان -هاو تفاوت آن ناسالم و سالم

 ویان درباره مواد مخدرها، باورها و ادراکات دانشجها، نگرشارزش -3
 -هاي دانشجویان در رابطه با مصرف مواد مخدر)عوامل انگیزشی (یعنی نگرش، باورها، انتظارات و خواسته -اندانشجویمثبت نگرش 

تقویـت  -نسبت بـه مـوادمثبت نگرش  -درك نیاز به نگاه انتقادي در منابع اطالعات در دسترس  -تغییر نگرش مثبت به مواد مخدر
ادراکات افراد وابسته از رفتار و ضعف در  -باورهاي غیرواقعی مرتبط با مواد -باورهایی همچون زندگی بدون مشکل وجود نداردکردن 
فـراهم  -فراهم کردن اطالعات هنجاري بر اساس نظارت بر آمـار آینـده   -هاي رفتار سالمارتقاء گزینهنیاز به   -هاي دیگراننگرش

باورهـاي شخصـی   - بررسی باورها و حقایق مربـوط بـه الکـل -لش با باورهاي غیرواقعی درباره موادچا -کردن پسخوراند هنجاري
 تدوین بازخورد شخصی در مورد افسانه ها و باورهاي اشتباه در مورد اثرات مثبت الکل -درباره الکل

 

 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
ارتقاء و بهبـود  - مدیریت استرس -اجتماعی شدن دانشجویان -ارتباط سازنده با همساالن و بزرگساالن  -هاي زندگیه مهارتتوسع

افـزایش  -بـا هیجانـات منفـی هاي مقابلـهاجتماعی و مهارت هايتمهار -ارتباط موثر -خودکنترلی -گیريمهارت تصمیم -انگیزش
بخش(تمرین براي متوقف کـردن، آرام کـردن و فکـر هاي آرامشتکنیک -مهارت حل مسأله  -ايهاي مقابلهصالحیت -تعهد فردي

۲۳۵ 

 



 

 

رفتارهـاي  -تصمیم گیري و مقابله با احساسات، ارتباطات و تنظـیم هـدف -افزایش تفکر انتقادي  -بین فرديمهارت هاي  -کردن)
 -فعالیت مبتنـی بـر دوسـتی و سـازگاري -ه مثبت تقویت خودپندار - آمادگی و شایستگی آینده -گزینی فرديهدف -سالمت محور

پیام هایی که نشان می دهد کـه چگونـه  ارائه  -خواب و تکنیک هاي آرامش بخش -نی متوسط، ورزش شدید، تغذیه سالمفعالیت بد
 – خود در آیندهتصویر اجتماعی و تصویر  -از خود را خراب می کند الکل، سیگار و مصرف مواد مخدر غیرقانونی دستاورد تصویر مثبت

ارتقاء رشد مثبت  -استرس و بهزیستی روانشناختی  -رفتاري قصد  -هاي امتناع از مواد مهارت -هاي اجتماعیمهارت -تعهدافزایش 
تأکید بر رشد کامل جوانان (از طریق تمرکز بر دامنه امکانات و مشکالت جوانان، بیشتر از  - و کاهش خطر و مشکالت مربوط به مواد

تمرکز بر روي مدل هاي تحول( که چگونه جوانان رشد و  -بر شخص در رویکرد محیطی تمرکز -با یک مشکل خاص جوانان) تعامل
کشـف  - -ف براي افزایش انگیـزهتمرینات تعیین هد -بهبود مدیریت خود - هاي متمرکز شخصیتارتآموزش مه -تغییر می کنند)

شناسایی تحریفات شـناختی خاصـی  -مقررات رفتاريآشنایی با  -اصول شناختی رفتاريارائه  -د مقابله با هیجانات منفیهاي جدیراه
 -شوند (مانند ترس و یا اجتناب در مورد حساسیت اضـطراب یـا تجـاوز در مـورد تکانشـی)که منجر به رفتارهاي خاص شخصیت می

هاي خطرآفرین چگونگی اجتناب از موقیعتیادگیري  -هاي کسب حمایت اجتماعیروش -ايراهبردهاي مقابله -مهارت خودکارآمدي
برنامه نیاز به توسـعه ارزیـابی و  -رفتاري-راهبردهاي خودمراقبتی شناختی -درك هنجارهاي اجتماعی -ايهاي مقابلهمهارت -خاص

 از پیشـگیريهـاي راه -مـزمن بیمـاري با مقابله -تغذیه آموزش - ورزشی فعالیت - سالم زندگی شیوه و تغذیه -ابزارهاي بازخوردي
و  آمیـز صـلح زنـدگی بـراي هـاییمهـارت بهبـود -سرزنش و شرم مواجه با توانایی  -هاي پزشکیمراقبت -بانوان تندرستی -تجاوز

 و امیـدتقویـت  – مشکالت رویاروي با توانایی  -بخش رضایت روابط مهارت ایجاد موفقیت، هاي دستیابی بهروش -زندگی هدفمند
مهـارت همـدلی و گـوش  -خودآگـاهی  مهارت -هاسازي و تحلیل ارزشهاي روشنمهارت -ي بین فرديهامهارت-نفس به اعتماد

هاي تحلیلی براي ارزیابی مهارت -مهارت انتقادي و تفکر خالقانه -ساخت تصویر مثبت از خود و تصویر بدن خود مهارت -دادن فعال
مهـارت  -مهـارت خـود کنترلـی -فرصت براي انتخاب جایگزین مهارت جمع آوري و ایجاد  -خطرات شخصی و عواقب مصرف مواد

 -مهارت ابراز احساسات از قبیل غم و اندوه، اضطراب، سوگواري، فقدان ها و شرایط دشوار   -مدیریت زمان -همساالنمقابله با فشار 
 ماعی دانشجویانهاي فردي و اجتمهارتبهبود   -داشتن تفکر مثبت اندیشی  -مهارت تعیین هدف -مهارت کمک طلبی

 هاي آموزشیروش -5
برگـزاري  -هـانصـب نشـانگرها در جـاده -اسـتفاده از پوسـترها -بروشـورها -بیلبوردها -در دانشگاه فعالورزشی هاي باشگاهایجاد 

سـرت کنبرگـزاري  - بـه دانشـگاه آوردن نوازنده -درام و موسیقی -کمپین پیشگیري - سمینارها براي مشارکت دانشجویان دانشگاه
مذاکرات معمول انجام  -هاي عمومیسخنرانی -سخنرانان انگیزشی -مشهور با افراد گفتگو -سرگرم کننده در مورد سوء مصرف مواد

دادن  مشـارکت -مشـاوره -سـال اول بـه دانشـجویان یدهـجهـت  -پیام هاي الکترونیکیارسال  -هاي گفتگوبرگزاري نمایش -باز
کـز ادر مر کلـوپ هـاي مصـرفبسـتن  -سیاست سوء اسـتفاده از مـواد مخـدراجراي   -ساالنهمآموزش  -دانشجویان در سمینارها

در  دغدغـه منـد مسـئوالنمشـارکت  -دانشـجویان برايزمان تفریح فراهم کردن  -هاي ورزشیفعالیت -مجازات تعیین -دانشجویی
تشکیل انجمن و سازمان براي مقابلـه بـا سـوء  -هاي جمعیاز طریق رسانه -دانشگاه دربهبود روش هاي جایگزین تفریح  -جلسات 

ایجـاد انگیـزه بـراي  -یبـه اشـتراك گـذاري گروهـ -تشکیل گروه هاي سازنده براي رسیدگی به موضوع مواد مخدر -مصرف مواد
فاده از اسـت -هـاآنبـه مشـاوره ارائه براي  موادان تحت تأثیر جویشناسایی دانش -دانشجویان براي شرکت در فعالیت هاي دانشگاهی

تعامـل  -دانشـجویان بـا  براي برقـراري ارتبـاطایجاد رهبري قوي  -تنها توسط خودشان طراحی شده استکه ان جویابتکارات دانش
پیشـگیري از مصـرف یا گروه  ان در رسانه هاي اجتماعی با ایجاد یک صفحهجویتعامل با دانش -مواد  آزادانه با سوء استفاده کنندگان

 -اوقـات فراغـت دانشـجویان  براي برقراري درفراهم کردن فعالیت هاي جایگزین  -پیشگیري رویکردمکتوب با  ارائه مطالب -مواد 
از اتـاق  بازدید درب بـه درب -بازرسی هاي معمول خوابگاه دانشجویان -ها، بحث ها و نمایشنامه هاآموزش عمومی از طریق انجمن

مبارزات سختگیرانه بـراي مبـارزه بـا سـوء  -نگهبانان براي جلوگیري از همکاري تغییر مجدد -در دانشگاه مبارزات درب به درب -ها
قـوانین و  -توقف تعلیق و اخراج -حساسیت در معرض خطرات سوء مصرف مواد -سمینارها و انجمن هاي باز -استفاده از مواد مخدر

هـاي اسـتفاده از گـروه  -هـاي کـالس حـثب –جلسات مشارکتی و تعاملی  -مقررات سختگیرانه براي مصرف کنندگان مواد مخدر
 -هاي سیستماتیک و کارآمـد روش -نقش ایفاي -کار گروهی - استادان کتابنامه برنامه اولیه براي  -کتاب کار دانشجویی  -کوچک

 -دانشـگاه و نشریات هادانشگاه، در فعالیتممنوعیت تبلیغات الکل و دخانیات در  - دانشجویانارائه مقررات منع استفاده از مواد براي 
ارائه اسـالیدهاي پسـخوراند تصـویر  -ارزیابی رفتارهاي سالمت محور  - تصویر -استراتژي براساس مدل رفتار -مشاوره فرد به فرد

۲۳۶ 

 



 

 

 
 
 
 

اسـتفاده از تکنیـک هـاي  -آموزش استراتژي تعهد مرتبط با اکتساب تصویر مثبت با تغییر رفتاري ویژه سالمت محـور -مثبت از خود
 -هاي افزایش انگیـزشتکنیک -رنامهمشاوره با توسعه دهندگان ب -حضور در کالسبرنامه  -انگیزشیروش مصاحبه   -التعاملی فع

هاي شرکت در برنامه -مخدر مواد و الکل مصرف از پیشگیري  -کشیدن سیگار توقف و پیشگیري - آمیزمخاطره رفتار کردن محدود
  -اجتمـاعی هـاي رسـانه -دانشجویان  رهبري تحت ايرسانه کمپین -تنباکو و توتون علیه گروه همساالن  -عملی در داخل و خارج

 - دخانیـات از پیشـگیري آنالین براي درسی برنامه -هاي هوشمند براي اشتراك چشم انداز زیستی استفاده از تنباکواستفاده از گوشی
درگیـر کـردن گـروه  –امه مؤثر پیشگیري از سوءمصرف مواد استخدام معلمان آگاه و متعهد به برن -آموزش مدیران و معاونان مدرسه

هاي معلمان و تسهیلگران آمـوزش بـراي انتخـاب و اسـتفاده گسترش مهارت - ن مدرسه به اجراي برنامه پیشگیريبزرگی از کارکنا
اسـتفاده از   -مـه درسـی فراهم کردن محل، زمان و موقعیت مناسب بـراي همـه دانشـجویان در برنا -مناسب از منابع مقابله با مواد

هاي درسی به منظور نشان دادن اهمیت اختصاص برنامه دانشجویان مصرف کننده به عنوان الگوهاي استفاده از مواد مخدر در کالس
ایجـاد جـو  -اطمینان از دسترسی به برنامه هاي مداخله زودهنگام یـا ارجـاع بـه مراکـز درمـان  -زمانی قبلی براي آغاز مصرف مواد

هـاي ، سـازماندرگیر کردن والدین -هاي متمرکز  بر دانشجویانایجاد برنامه -هاي آموزشی ارتقاء دهنده سالمت شی و سیاستآموز
هـا و مشارکت در اجراي برنامـه -هاي فعال گروه -رسانهاي آگاهیمبتنی بر جامعه و جامعه بزرگتر در برنامه مدرسه از طریق برنامه

معرفی افراد منبع بیرونی به عنوان بخشـی از برنامـه (پزشـکان، -هاي نشاط و سرگرمیي مدرسه مانند کمپهاي فوق برنامه افعالیت
 افسران پلیس و دیگر متخصصین)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نوع ماده مخدر مصرفی -6
 

۲۳۷ 

 



 

 

 
 هاي حاصل از تحلیل محتواي کمی اسناد خارجییافته

شناسایی نیازها و  منابع مورد بررسی در بخش کیفی جهت اشاره شد یکی از ابتداي فصل چهارم طور که در همان

 اسناد خارجی بود. هاي شهر تهران هاي آموزشی پیشیگري از مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاهروش

هـاي کلـی و فرعـی پیشـگیري از هاي کیفی با توجه به نتایجی که در زمینه مقولـهدر این قسمت از تحلیل یافته

، بدسـت آمـده خـارجیهاي آموزشی در بخش بررسی اسناد در سطوح دانش، نگرش، مهارت و روش مصرف مواد

هاي فرعی به تفکیک اسناد و در همه اسناد اند تا امکان مقایسه و تعیین اهمیت هر کدام از مقولهتحلیل کمی شده

   مجـزا بـا توجـه بـه لـب جـداول هاي اصـلی در قایک از مقوله هاي فرعی مرتبط با هرمقولهفراوانی فراهم شود. 

 ارائه شده است. ) خارجی(بررسی اسناد  اسناد مورد بررسی در بخش قبلی پژوهش 20به تفکیک هاي اصلی مقوله

بررسی شده است کـه وضـعیت  خارجیگانه  20هاي فرعی مربوط به هر مقوله اصلی در اسناد در هر جدول مقوله

قابل مشاهده است. با مشاهده میزان  خارجیهاي اصلی در کلیه اسناد ولههاي فرعی به تفکیک مقهر یک از مقوله

مشـخص شـده اسـت.  خـارجیها در بخش بررسـی اسـناد هاي فرعی، میزان اهمیت آنفراوانی هر یک از مقوله

ها بر اساس مقوله کلی در هر کـدام از هاي فرعی در خصوص میزان اهمیت هر کدام از آنهمچنین فراوانی مقوله

گویـاي  خارجیگانه  20هاي فرعی در هر یک از اسناد سناد به تفکیک نیز ارائه شده است. مشاهده فراوانی مقولها

 باشد.   هاي فرعی مرتبط با پیشگیري از مصرف مواد در سند مورد نظر میاهمیت مقوله

 
 

 
 
 
 
 

۲۳۸ 

 



 

 

اسـناد در بـین دانشـجویان بـه تفکیـک رف مواد مرتبط با مص فرديمقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل . 22-2-4جدول 
  مورد مطالعه خارجی

فراوانی در 
 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 قراريبی و اضطراب استرس،  ×     ×  ×  × ×   × ×  × × × 10

سائل و 
م

ي
ت فرد

شکال
م

 
 

 و خجالت پایین، نفس به اعتماد ×   ×   ×  ×   ×  ×  ×  ×  × 9
 کمرویی

 افسردگی ×        ×  × ×   × ×   × × 8
 ماجراجویی و کنجکاوي × ×       ×   ×  × ×    × × 8
 پوچی احساس و نوامیدي ×  ×  ×  ×    × ×      ×  × 8
 و پذیريریسک طلبی،هیجان ×          ×  ×  ×  ×  × × 7

 تکانشگري
 پرخاشگري و خشونت خشم، × ×       × ×  ×        × 6
 جویی لذت  × ×     ×   ×   ×      × 6
 احساسی و عاطفی ناپایداري ×  ×  ×   ×       ×     × 6
 طلبیاستقالل ×  ×      ×    ×  ×   ×   6
 بیولوژیک یا ارثی تالالتاخ ×          × × ×    ×   × 6
  عاطفی هايشکست  ×   ×    ×      ×     × 5
 خودکشی ×    ×     ×       ×    4
 بینیخودکم و حقارت عقده  ×   ×          ×  ×    4
 بیمارنگري خود  ×  ×         ×     ×    4
 روانی فردي فشارهاي             ×      × × 3
 وجود ابراز توانایی بودن پایین  ×              ×  ×   3
  دلتنگی احساس ×        ×           × 3

 

13
 5 5 5 4 8 3 4 8 6 2 8 2 3 - 5 1 5 7 12
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
ه کــبیــانگر آن اســت ، 22-2-4در جــدول خــارجیاســناد بررســی شــده ســازي تحلیــل محتــواي نتــایح حاصــل از کمــی

تــرین عنــوان مهــمبــه ،خجالــت و کمرویــی بــی قــراري و اعتمــاد بــه نفــس پــایین و اســترس، اضــطراب وهــاي مولفــه
صــرف مــواد مســأله و مشــکل فــردي در مصــرف مــواد مخــدر در بــین دیگــر مســائل و مشــکالت فــردي مــرتبط بــا م

داراي  ارهاي فــردي روانــیفشــ و بــودن توانــایی ابـراز وجــود ،احسـاس دلتنگــی پــایینکــه مخـدر بــوده اســت. در حــالی
 باشد.  کمترین تأثیر در بین دیگر مسائل و مشکالت فردي در مصرف مواد می

 
 

۲۳۹ 

 



 

 

  مورد مطالعه اسناد خارجیمرتبط با مصرف مواد در بین دانشجویان به تفکیک مسائل اجتماعی  یل محتواي کمیتحل. 23-2-4جدول 
فراوانی در 

 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  هاي کلی/ فرعیمقوله
 دوستان با ارتباط برقراري × × ×      × ×   ×  ×   × × × 10

ت اجتماعی
شکال

سائل و م
م

 
 

 مواد بودن دسترس در  ×  ×    × ×  ×  ×  ×  ×   × 9

8 
 ×   ×  ×  ×  × ×  ×  ×     

 و نفوذجمع فردي، میان هايفشار
 همنوایی

 فرهنگی و فردي-بین تضاد ×  ×  ×    ×  × ×  ×      × 8

 مالی مشکالت و بیکاري ×  ×  ×   ×     × × ×     × 8

7 
×  × ×  × ×   × ×          

 و همساالن از ناشی فشارهاي
 مصرف پیشنهاد رد در ناتوانی

7 
×      ×  ×    ×   ×  ×  × 

 اجتماعی، ضد شخصیت
 انحراف و بزهکاري

7 
×     ×      ×  ×  ×   × × 

 و اجتماعی تعامالت در ناتوانی
 سازگاري

 اجتماعی اضطراب × ×     × ×  ×          × 6

 دوستان سوي از شدن طرد ×  ×      ×       ×    × 5

 گرفتن قرار خشونت معرض در × × × × ×                5

4 
    ×         ×    ×  × 

 نظر در خود دادن جلوه بزرگ
 دیگران

 فرهنگی خودباختگی   ×      ×    ×       × 4

 زیاد رفاه و ثروت ×  ×               ×  × 4

 یابی هویت و تعلق به نیاز × ×          ×        × 4

4 
    ×            ×  × × 

 هنجار یک بعنوان مواد مصرف
 جتماعیا

 سیاسی و اجتماعی هاي بحران       ×      ×  ×   ×   4
 12

 2 4 2 4 6 5 5 4 3 4 7 4 5 0 6 3 9 7 12
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
کــه بیــانگر آن اســت  ،23-2-4در جــدول خــارجیشــده اســناد بررســیســازي تحلیــل محتــواي نتــایح حاصــل از کمــی

در  اجتمـاعیتـرین مسـأله و مشـکل عنـوان مهـمبـه ،برقـراري ارتبـاط بـا دوسـتانو  مـواد در دسترس بـودنهاي مولفه
کـه صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالیمـرتبط بـا م اجتمـاعیمصرف مواد مخدر در بین دیگر مسائل و مشـکالت 

رفـاه زیـاد، ثـروت و خودبـاختگی فرهنگـی،  بحران هاي اجتمـاعی و سیاسـی، بـزرگ جلـوه دادن خـود در نظـر دیگـران
داراي کمتـرین تـأثیر در بـین دیگـر مسـائل و یـابی ر اجتمـاعی و نیـاز بـه تعلـق و هویـتمصرف مواد بعنوان یک هنجـا

 باشد.  در مصرف مواد می اجتماعیمشکالت 
 

۲۴۰ 

 



 

 

اسـناد  در بین دانشجویان بـه تفکیـکمقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل خانوادگی مرتبط با مصرف مواد . 24-2-4جدول
  مورد مطالعه خارجی

 
کــه گر آن اســت بیــان ،24-2-4در جــدول خــارجیاســناد بررســی شــده ســازي تحلیــل محتــواي نتــایح حاصــل از کمــی

ــه ــاي مولف ــیدر ه ــق و ب ــس تعل ــدم ح ــانوادهع ــاطفگی در خ ــانواده ،ع ــدایی و دوري از خ ــات  ،ج ــازي و تعارض لجب
در مصــرف  خــانوادگی تو مشــکال عنــوان مهــم تــرین مســائلبـه ،تفــاوتســبک رفتــاري ســهل گیــر و بــی خـانوادگی،

کــه واد مخــدر بــوده اســت. در حــالیصــرف مــمــرتبط بــا م خــانوادگیمــواد مخــدر در بــین دیگــر مســائل و مشــکالت 
در مصــرف  خــانوادگیداراي کمتــرین تــأثیر در بــین دیگــر مســائل و مشــکالت تفــاوت خــانواده دیکتــاتور، آشــفته و بــی

 باشد.  مواد می
 

فراوانی در 
 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                                                    
 اسناد

 هاي کلی/ فرعیمقوله
10 

×  × ×  ×   × ×    × ×    × × 
 در عاطفگیبی و تعلق حس عدم

 خانواده

سائل و م
م

ت خانوادگی
شکال

 
 

 خانواده از دوري و جدایی  ×  ×      ×  × ×   ×   × ×  8

 خانوادگی تعارضات و لجبازي × ×        × ×    ×  × ×  × 8

8 
×  ×   ×   × ×      ×  ×  × 

-بی و گیرسهل رفتاري سبک
 تفاوت

 معتاد و سیگاري خانواده ×        ×  × ×  ×   ×   × 7

7 
  ×  ×    × ×  × ×       × 

 در الکل و مواد مصرف بودن مجاز
 خانه

 خانواده در مواد مصرف سابقه ×    ×   ×      × ×   ×  × 7

 خانواده در نامناسب الگوي وجود × × ×          ×        4

 سرپرستیبی ×    ×         ×      × 4

 عاطفی رابطه فقدان و شدگی طرد ×  ×      ×           × 4

4 
       ×    × ×       × 

 آینده در ازدواج به امید عدم
 نزدیک

 معتاد بستگان داشتن ×   ×           ×     × 4

 ازدواج و عشق در شکست ×  ×     × ×            4

4 
×   ×            ×    × 

 فقدان عزیزان، دادن دست از غم
 سوگ و

4 
        ×      ×    × × 

 روابط در جنسی لذت براي
 زناشویی

3 
              ×    × × 

 بی و آشفته دیکتاتور، خانواده
 تفاوت

 9 1 6 4 3 6 3 2 6 6 1 6 4 1 3 4 1 5 5 16
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

۲۴۱ 

 



 

 

اسـناد در بین دانشـجویان بـه تفکیـک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل سازمانی مرتبط با مصرف مواد . 25-2-4جدول
  مورد مطالعه خارجی

فراوانی در 
 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 اسناد                                        

  هاي کلی/ فرعیمقوله
 پیشرفت انگیزه فقدان × × ×       × × ×      × ×  8

شگاهی)
ت سازمانی(دان

شکال
سائل و م

م
 

 

8 ×  × ×     × ×      ×  ×  × 
 فروش مکان با دانشگاه همجواري

 مواد

6      × × ×     ×   ×    × 
 اضطراب و تحصیلی فشارهاي

 امتحانات
 زیاد خالی فضاي و فراغت اوقات ×         × ×     × ×  ×  6

 خوابگاه محیط یکنواختی ×      ×  ×     ×    ×   5

 امتحانات درایام خستگی بر غلبه ×  × ×        ×        × 5

 تحصیلی رشته به عالقه عدم ×  ×        ×  ×      ×  5

5 ×           ×      × × × 
 خوابگاههاي از بیرون در سکونت

 دولتی

5      ×    ×  ×      ×  × 
 سرگرمی و سالم تفریحات کمبود

 مناسب
 بزرگ کالس در گمنامی احساس ×      ×         ×    × 4

 ضعیف تحصیلی عملکرد ×   ×     ×          ×  4

 دانشگاه معمول قواعد از انحراف ×  ×     ×            × 4

4 ×         ×        ×  × 
 و معتاد دانشجویان با همنشینی

 آنها از الگوگیري
 دانشگاه در پایین اجتماعی کنترل × ×  ×     ×            4

4  ×    ×      ×        × 
 از بعد خوابگاه به بازگشت جشن

 تعطیالت

4    ×        ×    ×    × 
 محیط با هماهنگی و تطبیق عدم

 دانشگاه
 ايکمبود امکانات حمایتی و مشاوره ×  ×          ×     ×   4

3         × ×          × 
 توسط انتظارات نشدن برآورده

 دانشگاه
 6 5 4 3 2 3 2 3 4 7 2 7 2 2 0 3 3 9 3 17

 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه
 

کــه بیــانگر آن اســت  ،25-2-4در جــدول خــارجیاســناد بررســی شــده ســازي تحلیــل محتــواي نتــایح حاصــل از کمــی
 تـرین مسـأله و مشـکلعنـوان مهـمبـه ،و همجـواري دانشـگاه بـا مکـان فـروش مـوادفقدان انگیزه پیشرفت  هايمولفه

صـرف مـواد مخـدر بـوده مـرتبط بـا م دانشـگاهیدر مصرف مـواد مخـدر در بـین دیگـر مسـائل و مشـکالت  دانشگاهی
داراي کمتـرین تـأثیر در بـین دیگـر مسـائل و مشـکالت  بـرآورده نشـدن انتظـارات توسـط دانشـگاهکـه است. در حـالی

 باشد.  در مصرف مواد می انشگاهید

۲۴۲ 

 



 

 

 
 

  مورد مطالعه اسناد خارجیبه تفکیک مرتبط با مواد دانش و اطالعات ز تحلیل محتواي مقایسه نتایج حاصل ا. 26-2-4جدول
فراوانی در 
 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                          1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 مصرف عوارض از آگاهی عدم × × × × ×  × × ×  ×  ×  ×   ×  × 13

 مشروبات

ت الکلی
شروبا

ت  در مورد مواد و م
ش و اطالعا

دان
 

 

 در علمی یا درست اطالعات نداشتن × ×   ×    × × × ×  × ×  ×  × × 12
 مواد مورد

 تریاك مصرف عوارض از آگاهی عدم ×   ×  × × × × × ×  ×  ×  ×   × 12
 کراك و هروئین ،شیرهْ و

 مورد در کافی دانش فقدان × ×   × × ×  ×  ×  ×  ×    × × 11
 جوانا-ماري یا) علف(گرس

 و شیشه مورد در کافی دانش فقدان × ×   ×  × ×   ×  ×  ×   × × × 11
 آمفتامین

 حشیش مورد در کافی دانش فقدان × ×   × × ×  ×  ×    ×   × ×  10

 و سیگار عوارض از کافی اهیآگ عدم × ×   × ×  ×   ×  ×  ×     × 9
 قلیان

  ریتالین عوارض از آگاهی  عدم × × ×  ×   ×   ×  ×    ×   × 9

 اکستازي عوارض از آگاهی  عدم × × ×   ×   ×    ×  ×   ×  × 9

 الکل مصرف عوارض از آگاهی عدم  ×   × ×  ×   ×  ×  ×  ×   × 9
 سفید

 آرامبخش و مسکن داروهاي وارضع ×  ×  ×  ×    ×  ×  ×   ×  × 9

 دي اس ال مصرف عوارض × ×   ×   ×   ×  ×  ×     × 8

 گل مخدر ماده  عوارض از آگاهی عدم ×  ×  ×      ×  ×    ×   × 7

 مصرف عوارض از آگاهی عدم × ×   ×   ×   ×    ×     × 7
 ترامادول

 13
 4 5 5 0 12
 1 11
 1 13
 2 6 8 6 6 12
 2 5 11
 13
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
کــه بیــانگر آن اســت ، 26-2-4در جــدول خــارجیاســناد بررســی شــده ســازي تحلیــل محتــواي نتــایح حاصــل از کمــی

عــدم و  داشــتن اطالعــات درســت یــا علمــی در مــورد مــوادن ،عــدم آگــاهی از عــوارض مصــرف مشــروباتهــاي مولفــه
هــاي دانشــی مــرتبط بــا ضــعفتــرین عنــوان مهــمبــه ،هــروئین و کــراك ،آگــاهی از عــوارض مصــرف تریــاك و شــیرهْ

عــدم آگــاهی از عــوارض مصــرف ترامــادول و عــدم آگــاهی از عــوارض  کــه صــرف مــواد مخــدر بــوده اســت. در حــالیم
 باشد. می مصرف مواد مخدرهاي دانشی مرتبط با ضعفدر بین دیگر ضعف داراي کمترین  ماده مخدر گل

 
 

۲۴۳ 

 



 

 

 
  مورد مطالعه اسناد خارجیسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي باور و نگرش مرتبط با مصرف مواد به تفکیک مقای. 27-2-4جدول

 
فراوانی در 
 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                    1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 مخدر مواد مورد در نادرست باورهاي ×  × × ×  × × × ×    ×   × × × × 13

ت الکلی
شروبا

ش  در مورد مواد و م
باور و نگر

 
 

7  ×        ×     ×  × × × × 
 بــر مــواد تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش
7 × ×          ×   ×  ×  × × 

 مـواد مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي
 روانی و جسمی سالمت رب

7 ×        × ×     × ×   × × 
 بــودن ضــرربــی مــورد در رایــج باورهـاي

 سیگار و قلیان مصرف
 بـودن بخـش-لذت مورد در رایج باورهاي ×   × ×  ×      ×   ×     6

   مواد مصرف
5 ×       ×        ×   × × 

 مـواد مصـرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 الغري بر

 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي ×  ×  ×      × ×         5

 مـواد مصـرف تأثیر مورد در رایج باورهاي × ×    ×         ×     × 5
 جنسی رابطه بر

4      ×        × ×  ×    
 مـواد مصـرف تأثیر مورد در رایج باورهاي

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر
4    ×       ×     ×    × 

 مـواد مصـرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 امتحان اضطراب کاهش بر

 الکلی مشروبات مصرف مورد در رایج باور ×     ×   ×        ×    4

  مـواد مصـرف تأثیر مورد در رایج باورهاي ×    ×   ×            × 4
 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر

4 ×     ×           ×   × 
 تـأثیر مـورد در رایـج باورهـاي با آشنایی
 خواب و بیداري بر مواد مصرف

4          ×      ×  ×  × 
 مـواد از اسـتفاده مـورد در رایـج باورهاي

 فردي پاداش و مشوق عنوان-به
4 ×              × ×    × 

 مـواد مصـرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 نشجوییدا دوران مشکالت و فراموشی بر

 8 3 1 3 2 3 1 2 2 4 2 3 2 3 7 9 6 4 5 14
 

 فراوانی به تفکیک اسناد مورد مطالعه

 
کــه بیــانگر آن اســت  ،27-2-4در جــدول خـارجیاســناد بررســی شــده نتـایح حاصــل از کمــی ســازي تحلیـل محتــواي 

ر افـزایش تمرکـز و بهتــر باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـ ،باورهـاي نادرسـت در مـورد مـواد مخـدر هـاي مولفـه
و باورهــاي رایــج در مــورد  ســالمت جسـمی و روانــی باورهــاي رایــج در مـورد اثــرات مصــرف مـواد بــر ،درس خوانـدن

صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. مباورهـا و نگـرش مـرتبط بـا تـرین عنوان مهـمبه ،ضرر بودن مصرف قلیان و سیگاربی
یـت و پـذیرش در بـین دانشـجویان، باورهـاي رایـج در محبوب مـواد بـر باورهاي رایج در مـورد تـأثیر مصـرفکه در حالی

بیــداري و  عنــوان مشــوق و پــاداش فــردي، باورهــاي رایــج در مــورد تــأثیر مصــرف مــواد بــرمــورد اســتفاده از مــواد بــه
ــورد، خــواب ــج در م ــاور رای ــیمصــرف  ب ــاهش و  مشــروبات الکل ــر ک ــواد  ب ــأثیر مصــرف م ــورد ت ــج در م باورهــاي رای

 مصـرف مـواد مخـدرهـاي مـرتبط بـا در مقایسـه بـا دیگـر باورهـا و نگـرشتـري رتبه پـایینداراي  و ناکامی عصبانیبت
 باشند. می

 
 

۲۴۴ 

 



 

 

 مورد مطالعه اسناد خارجیپیشگیري از مصرف مواد تفکیک الزم هاي تایج حاصل از تحلیل محتواي مهارتمقایسه ن. 28-2-4جدول
فراوانی در 

 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                      1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 استرس با مقایله مهارت ×      ×  × × × × × ×  ×  ×  × 11

ت
مهار

ي
ها

 
ي 

الزم برا
 

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

پی
 

 

 فردي بین مهارت   ×    ×   × × ×  ×  × ×   × 9

 مسأله حل مهارت   ×      ×  × ×  ×  ×  ×  × 8

 گیريتصمیم مهارت × × ×  ×  ×   ×  ×      ×   8

 ارتباطی مهارت  ×         × ×  × ×  × ×  × 8

 منفی هیجانات با مقابله مهارت  ×     ×    × ×    ×  ×  × 7

 اجتماعی مهارت  × ×    ×  × ×    ×      × 7

 خشم مدیریت مهارت    ×   ×    × ×   ×   ×   6

 نقادانه تفکر مهارت   ×       × ×   ×    ×  × 6

 قاطعیت)(ورزيجرأت مهات           × ×   × ×  ×  × 6

 همحسی و همدلی ×   × ×     ×        ×  × 6

 خودآگاهی مهارت          × ×  ×     ×  × 5

 مثبت کرتف مهارت      ×    ×  ×      ×  × 5

 خالق تفکر مهارت          × × ×      ×  × 5

 منفی افکار با مقابله مهارت  × ×  ×           ×    × 5

 دوستیابی مهارت ×   ×           ×    ×  4

 سازگاري مهارت    ×       × × ×        4

 آوري-تاب مهارت   ×      ×    ×     ×   4

 هیجانی هوش مهارت  ×     ×      ×    ×    4

 زمان مدیریت مهارت ×   ×           ×    ×  4

 همسریابی مهارت    ×       × × ×        4

 عاطفی شکست مدیریت   ×     ×     ×    ×    4

 گزینیهدف  ×       ×      ×   ×   4

 مالی مدیریت ×    ×      ×     ×     4

 پذیري خطر مهارت   ×     ×    ×      ×   4

 خودکارآمدي مهارت       ×       ×      × 3

 کارآفرینی مهارت       ×       ×      × 3

 تحصیلی ریزي برنامه   ×      ×          ×  3

 فرزندپروري ×     ×           ×    3
 15

 3 15
 5 7 6 8 7 13
 13
 9 5 5 9 2 4 6 10
 تفکیک اسناد مورد مطالعه فراوانی به 7 7 

  هـاي کـه مهـارتبیانگر آن اسـت  ،28-2-4در جدول خارجیاسناد بررسی شده سازي تحلیل محتواي نتایح حاصل از کمی
مصـرف هاي مورد نیاز در پیشـگیري از مهارتترین عنوان مهمبه مهارت حل مسأله، ، مهارت بین فردي ومقابله با استرس

 فرزندپروري و ریزي تحصیلیارآمدي، مهارت کارآفرینی، برنامهمهارت خودک هايمهارتر حالی که مواد مخدر بوده است. د
 باشند. می مصرف مواد مخدرهاي مورد نیاز براي پیشگیري از مصرف مواد تري در مقایسه با دیگر مهارتیینرتبه پاداراي 

 
 

۲۴۵ 

 



 

 

  مصرف مواد به تفکیک منابع تطبیقی مورد مطالعه هاي آموزشی پیشگیري از شرویل محتواي کمی تحل. 29-2-4جدول
فراوانی در 
 اسناد خارجی

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                    1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 روش بارش فکري  × ×    ×  × ×    ×      × 7

ش
رو

ي 
ها

 
ي از م

شگیر
آموزشی پی

ف مواد
صر

 
 

 تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی  × ×    ×  × ×    ×      × 7
 ایجاد غرفه  × ×    ×  × ×    ×      × 7
 تولید نرم افزارهاي آموزشی ×  ×      ×   ×  ×  ×   ×  7
 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله  × ×    ×  × ×    ×      × 7
 هاي کوتاهپخش فیلم ×   × ×     ×        ×  × 6
 آموزش از طریق تئاتر ×   × ×     ×        ×  × 6
 هاي عکسبرگزاري نمایشگاه ×   × ×     ×        ×  × 6
 از طریق کانون همیاران ×   × ×     ×        ×  × 6
 هاي ورزشیاستفاده از گروه ×   × ×     ×        ×  × 6
 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی  × ×  ×           ×    × 5
 آموزش از طریق مجله  × ×  ×           ×    × 5
 هاي فوق برنامهاز طریق فعالیت  × ×  ×           ×    × 5
 هاي طنزاستفاده از برنامه  × ×  ×           ×    × 5
 هاي الکترونیکیپیامارسال   × ×  ×           ×    × 5
 تهیه و تدوین لوح فشرده آموزشی  ×     ×      ×    ×    4
 هاي جمعیاستفاده از تلویزیون و رسانه ×   ×           ×    ×  4
 برگزاري  نمایشگاه    ×       × × ×        4
 برگزاري اردو   ×     ×     ×    ×    4

مت در قالب مسابقات هاي سالارائه برنامه  ×       ×      ×   ×   4
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

 بحث گروهی ×    ×      ×     ×     4
 ایفاي نقش   ×     ×    ×      ×   4
 برگزاري جلسات کوتاه  ×     ×      ×    ×    4
 آموزش به صورت تراکت ×   ×           ×    ×  4
 مشاورهاز طریق مرکز    ×     ×     ×    ×    4
 هاي محبوباستفاده از چهره ×    ×      ×     ×     4
 آموزش از طریق داستان نویسی  ×     ×      ×    ×    4
 استفاده از موسیقی و کنسرت ×   ×           ×    ×  4

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید     ×       × × ×        4
 دانشجویان

 استفاده از اینترنت   ×     ×     ×    ×    4
 آپآموزش از طریق واتس  ×       ×      ×   ×   4
 ارائه پوستر ×    ×      ×     ×     4

کوتاه و گویا از طریق هاياستفاده از پیام  ×     ×      ×    ×    4
 موبایل

 يافزارهاي جذاب بازتهیه نرم ×   ×           ×    ×  4
 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت    ×       × × ×        4
 روش بازي   ×     ×     ×    ×    4
 ارائه پوستر ×    ×      ×     ×     4

 
۲۴۶ 

 



 

 

 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد به تفکیک اسناد مورد مطالعه (ادامه)شرویل محتواي کمی تحل. 29-2-4جدول  
فراوانی در 

 د خارجیاسنا

20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 اسناد                                                    1  2  3  4 5 6 7 8 9 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 هاي هنريکانون  ×     ×      ×    ×    4

ي 
ش ها

رو
 

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

آموزشی پی
 

 

 انشجوییکتاب کار د ×   ×           ×    ×  4

 روش پرسش و پاسخ    ×       × × ×        4

 روش آموزش اکتشافی   ×     ×     ×    ×    4

 ارائه در قالب واحد درسی  ×       ×      ×   ×   4

 استفاده از گروه همساالن       ×       ×      × 3

 روش سخنرانی   ×      ×          ×  3

 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه ×     ×           ×    3

 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت       ×       ×      × 3

 برگزاري سمینار و کنفرانس    ×       × × ×        3

 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی   ×      ×          ×  3

 رسانیمنظور اطالعبه اي خاصانتشار نشریه ×     ×           ×    3

 هاي آزاد اندیشیکرسی       ×       ×      × 3

 آموزش از طریق تلگرام   ×      ×          ×  3

 آموزش از طریق اینستاگرام ×     ×           ×    3

 هاي کوچکتشکیل گروه       ×       ×      × 3

 هاي مشاهده عینیوشاستفاده از ر   ×      ×          ×  3

 استفاده از تابلوهاي هوشمند       ×       ×      × 3

 روش آموزش چند حسی   ×      ×          ×  3

 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي ×     ×           ×    3
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 مورد مطالعهفراوانی به تفکیک اسناد 

 
هاي ارائه که روشبیانگر آن است  ،29-2-4در جدول خارجیاسناد بررسی شده سازي تحلیل محتواي نتایح حاصل از کمی

روش بارش فکري، تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی، ایجاد غرفه، تولید نـرم افزارهـاي آموزشـی، روش آموزش شامل 
کـه صرف مواد مخدر بوده است. در حـالیمهاي آموزشی پیشگیري از روشترین عنوان مهمبه ،آموزش مبتنی بر حل مسأله

هـاي هاي آموزشی، آموزش در قالـب کـارتاستفاده از گروه همساالن، روش سخنرانی، برگزاري کارگاههاي آموزشی روش
ز طریـق تلگـرام، آمـوزش از رسانی، آمـوزش امنظور اطالعاي خاص به، انتشار نشریهتبلیغاتی، برگزاري سمینار و کنفرانس

هـاي مشـاهده عینـی، اسـتفاده از تابلوهـاي هوشـمند، روش هاي کوچک، استفاده از روشطریق اینستاگرام، تشکیل گروه
هـاي آموزشـی تـري در مقایسـه بـا دیگـر روشرتبه پایینداراي  آموزش چند حسی، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي

 . باشندپیشگیري از مصرف مواد می
 
 

۲۴۷ 

 



 

 

 
 
 
 

 حاصل ازهاي . یافته3-4بخش 
 هاي انجام شدهتحلیل مصاحبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۴۸ 

 



 

 

شناسایی نیازهـا و  اشاره شد یکی از منابع مورد بررسی در بخش کیفی جهتابتداي فصل چهارم طور که در همان

مصـاحبه بـا هـران هـاي شـهر تهاي آموزشی پیشیگري از مصرف مواد مخدر در بین دانشـجویان دانشـگاهروش

نفر از متخصصین حوزه پیشـگیري از مصـرف  9 با براي دستیابی به این هدف،بود. لذا  متخصصان و دانشجویان 

عنوان نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی پژوهش انتخاب هاي مورد مطالعه، بهنفر از دانشجویان دانشگاه 40مواد و 

شناسان و مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشـگیري از ند. در بخش متخصصین، تعداد دو نفر از کارشد

مصرف مواد در بخش دانشجویی، یک نفر از مسئولین سازمان امور دانشجویان در بخش مشـاوره و پیشـگیري از 

دانشگاه علوم مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد مصرف مواد، یک نفر از مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، یک نفر از 

هاي شهر تهران که در حوزه پیشگیري از مصرف مواد تجربـه و نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه 4بهزیستی و 

نفر  40عنوان نمونه مورد مطالعه در گروه متخصصین انتخاب شدند. در بخش دانشجویان تعداد تخصص داشتند، به

هـاي اه خوارزمی و دانشگاه هنر) در قالب گروه(دانشگاه تهران، صنعتی شریف، دانشگ هاي مورد مطالعهاز دانشگاه

ابتـدا بـا ها و دانشجویان غیرخوابگاهی بودند به عنوان نمونه انتخاب شـدند. ده نفره که شامل دانشجویان خوابگاه

در گام  اي طراحی شد.اختاریافتهسابزار نیمه هاي شناسایی شده در مبانی نظري پژوهش،توجه به اهدف و شاخص

(فـردي،  هاي کلی مسائل و مشکالتمقولهشان از شان و تحلیلهایی درباره تجاربکنندگان سوالارکتاز مشبعد 

اجتماعی، خانودگی، دانشگاهی) مرتبط با سوء مصرف مواد، دانش و نگرش مرتبط با مواد، نوع ماده مخدر مصرفی، 

اي تکمیلـی بـراي جهـت دادن بـه ههاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد پرسیده شد. پرسشو روشها مهارت

قبل از شـروع مصـاحبه، ضـمن شـروع  هاي مرتبط با موضوع مورد پژوهش طراحی گردید.مباحث و نیل به مقوله

محتـواي اي دوسـتانه، هـدف مطالعـه، رسمی، غیر از عنوان پژوهش، جهت ایجاد رابطـهگفتگو با موضوعاتی غیر

کننـدگان یکسـان ها تقریباً براي همه شرکتتوالی و ترتیب سؤالشد. مصاحبه به صورت کلی ارائه می هايسؤال

شد و سؤال بعدي مطرح پوشی میداده شده بود، از پرسیدن آن چشم حال، اگر به سؤالی قبالً پاسخ الزمبود. با این

رسـیده شد؛ وقتی گفتگو دقیقاً مرتبط با سؤال دیگري بود با بازگشت به توالی اصلی مصاحبه، سـؤال دیگـري پمی

هاي تعقیبی که در راهنمایی مصاحبه نبود جهت روشن کردن موضـوع ها کافی نبود، سؤالشد یا هر کجا پاسخمی

هاي اصـلی و مفـاهیم هاي ضبط شده بررسی و تعیین مقولـهها، مصاحبهشد. همزمان با انجام مصاحبهپرسیده می

هـاي کـانونی بـا دانشـجویان صصین و مصاحبه گروهمصاحبه با متخ نهمینها انجام شد. بعد از فرعی در مصاحبه
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یا به عبارت دیگر به اشباع  ها تکراري شدندهاي فرعی مشخص شدند و مقولههاي اصلی و اکثر مقولهتمامی مقوله

 رسیدند.

در بخش اسنادي پژوهش شامل واحد تحلیل . از روش تحلیل محتوا استفاده شدها در این بخش براي تحلیل داده 

بعد از خواندن متن و درك کلی محتوا واحـدهاي روش تحلیل بدین شکل بود که . بود ...عبارت، مضمون و جمله،

هاي آموزشی پیشـگیري مرتبط با نیازهاي و روشهاي ها و عبارت(کلمه کدهاي اولیه که شامل مفاهیمدار ومعنی

هاي فرعی که شامل مقولهتر طبقات جامع کدهاي اولیه مشابه در شدند. در مرحله بعد ود استخراجباز مصرف مواد 

هاي فرعی، کلیه مقوالت شناسایی شده با توجه مقـوالت بندي شدند و در نهایت بعد از شناسایی مقولهطبقهبودند 

ارائه شدند. در نهایـت در پایـان  مصاحبهپژوهش ابتدا به تفکیک هر مصاحبه کلی تنظیم و در قالب جداول بخش 

هـاي اصـلی و زیـر هاي پیشگیري از مصرف مواد در قالـب مقولـههاي و شاخصها، مولفهمصاحبهمرحله بررسی 

در ادامـه شـد. و ارائـه بـود جمـع بنـدي  هاصاحبهمها در یک جدول نهایی که شامل نتایج بررسی و تحلیل مقوله

 شود. هاي اصلی و فرعی پژوهش ارائه میهاي مرتبط با مقولهمصاحبههاي متناي از نمونه

د این رو خیلـی از مـردم خیلی از دانشجوها بلد نیستن و شایرو  هامقابله با استرسبه نظر من نحوه  حیطه فرديدر  "
که بـه دنبـال روبـرو شـدن بـا  هیجانات و احساساتیروبرو بشن با  لهمسأکه با خود در نتیجه به جاي اینبلد نیستن، 
کنن کنترل کنن و مواد هم به نوعی بـه خـوبی مـی اونو سعی میاد می رن سراغ اون و بوجود می ی هاآن استرس در

تونـه خود همین مواد مـی ثبات و تعادلی اوایل برسه که بعداً آشفته دانشجو رو آرام کنه و به یکتواند این احساسات بر
 ".ها هم بشهثبات و آرامش روانی آن بهم زننده تمام اون

 
 افسـردگیو  ضـطرابکـنن ااختالالتی که به دلـیلش مراجعـه مـیترین شایع ،مشکالت فردي دانشجویاندر زمینه "

بـه . عمده افرادي که نیز تأثیرگذار است مسائل روانشناختی، شکست عاطفیو  مسائل ارتباطی با جنس مخالفهست. 
یت بیشتر دانشجوها رو اذ تباطیمشکالت ار. ولی در واقع کنند به خاطر شکست عاطفی استمرکز مشاوره مراجعه می

یک سوم دانشجوها درگیرن و از این یـک سـوم  د،خورنمی عاطفیشکست درصد دانشجوهاي ما  30 در سال، کنهمی
را به سمت  هاکند و آنرو مختل  هاآناین شکست می تونه زندگی  ه هم به یک حالت مشکل سازي می رسندیه عد

 "مصرف مواد سوق دهد.
 

بـاز در همـین خیلـی تأثیرگـذار اسـت.  رتباط با همساالنو ا اجتماعی ناامیديدر خصوص مسائل اجتماعی به نظرم "
دانشجویان نقش بسـیار زیـادي داشـته  بهم زدن تعادل روانیتواند در می فشارهاي اخالقی، سیاسی و اجتماعیراستا، 

و مسـائل در دانشجویان می شود و دانشجو براي رهایی از ایـن مشـکالت  بحران روحی و روانیباشد و عموماً باعث 
 "ممکن است به سمت مصرف مواد برود و از این طریق خود را آرام کند.

 
سـالگی در محـیط خـانواده و در تمـاس  18داشتیم فرزندان ما که تا  خانواده کارآمديمن بر این نکته باور دارم اگر "

ال رفته باشد آمادگی مواجهـه آنها با هوش هیجانیمستقیم پدر و مادر هستند اگر مهارت هاي کافی را آموخته باشند و 
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با امواج جدید زندگی را در خارج خانه و فضاي بزرگتر اجتماعی مثل محیط دانشگاه دارند پس وقتی بحـث پیشـگیري 
هـایی در خانـه وجـود دارد و یک گپ ها و شکاف بودهخانواده کارآمد نمی کنیم براي وقتی  داریم حرف می زنیم که 

و ...  اعتیـاد والـدین، مشاجرات، گسست عاطفی بین اعضاي خانواده، ن فرزندان و والدینبی گپ  و مانع  ارتباطیمثل 
اما قاطع ایجاد شـود باعـث  ارتباط صمیمیایجاد شود یک  تحقیر و فارغ از ترس، اضطراب، سرزنش ارتباط پویاییاگر 

راي پر کـردن ایـن خـالء بـه دنبـال در فرزندان می شود. اگر این ارتباط ایجاد نشود فرزندان ب امنیت روانی و عاطفی
  "مسیرهاي اشتباه می روند که مصرف مواد یکی از این راه حل ها است.

 
رشـته ایـن اسـت کـه خیلـی از دانشـجویان بـا در زمینه مشکالت دانشگاه آنچه که مهم است مدنظر قرار گیـرد  "

، با ایـن شـرایطی امید به آینده نداریماز طرفی  ،اي به آن ندارندتوانند ارتباط برقرار کنند و عالقهشان نمی تحصیلی
مجبـوریم تـا  فشردگی ایـام امتحانـاتفشارهایی که به خاطر در ایام امتحانات  بمانیم. بیکارکه وجود دارد مجبوریم 

امکانات ورزشی در خوابگاه  می شود. خستگی و کالفه بودن در فصل امتحاناتو این موضوع باعث  صبح بیدار باشیم
مجبوریم با افرادي هم اتاقی شـویم کـه در ترم هاي اول اوقات فراغتمان را نمی دانیم چه کاري انجام دهیم.  نداریم

در ترم هاي  دوري از خانوادهاي جز تحمل نداریم. تحمل و چارهکشند ارتباط با آنها مشکل است یا این که سیگار می
   "اول برایمان خیلی سخت است. 

  
بر مصرف مواد آنچه که از دل تحقیقاتی که در کشور انجام شده بدسـت آمـده اسـت، ترکیبـی از  ثیرگذارعوامل تأ...."

به نـوعی مـی تـوان  دانش ندارند.ها را با نظرات شخصی ترکیب کنم این است که درباره برخی از مواد یافته هاي آن
ش و گـل و حـاال مصـرف حشـی در خصـوصدارنـد بـویژه  اطالعـات اشـتباهاسـت. دانششـان تحریـف شـده گفت 

دانش . اعتیادآور نیستندبه این صورت که معتقدند این سیگاري(علف) یا اسم خارجیش ماري جوانا این اطالعات غلطه 
دانـش و مـثالً تبعـات منفـی داره ولـی  مـواد خـوب نیسـتدانشجوها ممکنه در کلیت ایـن باشـه کـه مـثالً  عمومی

ن دانش اختصاصی احتیاج به مطالعـه ویـژه داره آمـوزش ویـژه هنوز هم خیلی کمه چو اختصاصیشون به نظر من کمه
 "داره.

 
یـه بـار  -من معتاد نمیشمر داره اینه که مثالُ یدارند و در مصرف مواد خیلی تأثبرخی باورهاي غلطی که دانشجویان  "

 -دهتحصـیالت مـانع اعتیـا -میشه با کمی مواد حس خـوبی داشـت -میشه تفننی مصرف کرد -مصرف اشکال نداره
مصرف کننده ها اکثرا آدماي بیکـاري  -مواد میتونه گاهی جایگاه درمانی داشته باشه -ورزش نمیذاره کسی معتاد بشه

خـانواده علـف و حشـیش، خالقیـت و  -حشیش، علف و گل اعتیادآور نیسـتن - سیگار ربطی به اعتیاد نداره -هستن
سه بعضـی مشـکالت و در مـوارد خـاص میشـه مـواد وا -حشیش عوارضش در حد سیگاره -باال میبره قدرت فکر رو

شیشه  -و مناطق مرطوب، مصرف مواد الزمهدر برخی فرهنگ ها  -اعتیاد تو دخترها خیلی جدي نیست -مصرف کرد
همه مصرف میکنن  -اگه آدم مصرف نکنه زندگی حال نمیده -مصرف میکنم اگه معتاد شدم میذارم کنار -چربی سوزه

میخـوام  -به نفس، با مصرف مواد میره بـاالاعتماد  -دم براي بیخیالی میتونه مواد مصرف کنهآ -و این یه کار طبیعیه
براي کار بیشتر و  -فقط وقتی دوستام جمعند و اصرار میکنن مصرف میکنم -فقط یه بار مصرف کنم ببینم چه مزه ایه
فقط براي شب امتحان، مواد  -وبهنترل خشم، مواد یا کمی مشروب خبراي ک -بیشتر درس خوندن مواد مصرف میکنم

 "یا دارو اشکال نداره
بیان یه ده ثانیه بیست ثانیه در  ورزشگارهاي محبوباول المپیادها  یالمپیادهاي ورزش ،تیزرهاي تبلیغاتیتو دانشگاه  "

 بیاد در مورد مضـرات سـیگار حـرف بزنـه یـا بگـه چهره محبوب دانشگاهیمضراتش حرف بزنن یا یه و مورد سیگار 
شکل آموزش فقط کارگاه نمی تونه  ،مشروب برا چی می خوري کلی گرفتاري بدبختی داره یه مرتبه کلی تاثیر بگذاره

براي انتقـال محتـواي آمـوزش مـی توانـد بـه مراتـب  استفاده از هنر، همساالن، هاي اجتماعیشبکه، استفاده از باشه
 ".داشته باشد سخنرانیو  زشیکارگاه آموتأثیرگذاري باالتري از شیوه هاي معمول مثل 
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 1هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته1-3-4جدول 
 (کارشناس واحد دانشجویی ستاد مبارزه با مواد مخدر) 1  مصاحبه
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هادر دانشگاه مسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان -1
 افسردگی -لذت جویی -اختالالت ارثی -استقالل طلبی -اضطراب -تنش و استرس مسائل و مشکالت فردي: 

مراجعـه  عدم -بی سرپرستی -دهعدم ارتباط درست با خانوا -سهل گیري خانواده ها -مشکالت با خانواده -دوري از خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 
 عدم مراجعه به خانه به دلیل استقالل طلبی  -امید نداشتن با ازدواج و آینده -گسست عاطفی با خانواده به دلیل دوري از خانواده  -شکل مالیبه خانه به دلیل م

 -کشـیدنتفریحی سیگار  -شکسته شدن قبح سیگار کشیدن -عدم همسان شدن با افراد جدید -مشکالت مالی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
ارائـه تصـویري از خـود  -بحران هویت -عدم ارتباط مناسب با دیگران -هاها و روابط بین آنقومیت -همسان شدن با گروه همساالن -تعارف دوستان سیگاري

 بحران سیاسی اجتماعی -طرد شدن از سوي دوستان -براي تأیید شدن
خانـه  -داشتن هم اتاقی سیگاري  -آشنایی با دوستان جدید -موزشی جدید در بدو ورودعدم تطبیق با محیط آ مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

مصرف مواد براي بیدار ماندن  -استرس امتحان -هامتداول بودن قلیان و سیگار در خوابگاه -هاي خودگرداناستقالل خوابگاه -هاي مجردي و تیمی دانشجویان
عـدم انگیـزه  -نوع رشته تحصیلی -عالقه نداشتن به رشته تحصیلی  -هاي فنی به اعتیاد نسبت به علوم انسانیدرگیر بودن بیشتر رشته  -در شب هاي امتحان

 اوقات فراغت زیاد -پیشرفت
 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2

آشنایی با تأثیر مواد و روانگردان ها  -مواد مخدر و روانگردانها اطالعات مربوط به پیامدهاي -اطالعات مربوط به انواع محرك ها -اطالعات مربوط به انواع مواد
 آشنایی با تأثیر مواد بر روابط خانوادگی افراد -آشنایی با تأثیر مواد بر روابط اجتماعی افراد -بر بدن و مغز

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
 -من آدم متفاوتی هستم -اي هستممن آدم تحصیل کرده -مواد مخدر باعث احساس و نشاط و شادي می شود -گذاردتأثیر میمصرف مواد در درس خواندن 

اگر معتاد شویم فرق  -آوردماده شیشه وزن را پایین می -کنممن تفننی مصرف می -ما(دانشجویان) خاص هستیم -من با بقیه فرق دارم -ظرفیت من باالست
من با کسی که داخل گوشه خیابان افتاده فرق  -کندمن دانشجو هستم چون اندیشه دارم فرق می -خواهد ما رو از دست بدهدنشگاه و جامعه نمیکند چون دامی

 باعث لذت جنسی می شه -سیگار و قلیان که اعتیادآور نیست -دارم
 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

آمـوزش هـاي  -هـاي همسـریابیمهـارت -هاي کـارآفرینیمهارت -مهارت دوستیابی -مهارت ایجاد ارتباط مثبت -مهارت تعامل پذیري  -حل مسألهمهارت  
 تفکر مثبت  -مدیریت زمان -جنسی

 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6
 -استفاده از هنر و هنرمنـدان در آمـوزش -استفاده از خود دانشجویان -و شادي آفرین نمودن آموزشلذت بخش   -جنبه تفریحی داشتن آموزش -دانشگاه پاك

مطرح نمودن اعتیـاد  -استفاده از روش هاي غیرمستقیم -هاي فعالاستفاده از روش -استفاده از موسیقی و گروه رقص محلی -استفاده از تشکل هاي دانشجویی
هـاي حـل روش -مند و مـورد تأییـد دانشـجویاناستفاده از اسـاتید اندیشـ -استفاده از کرسی هاي آزاد اندیشی -اجتماعی در قالب بررسی مسائل و آسیب هاي

 تیزرهاي تبلیغاتی -لهمسأ
 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -7

 گل -قلیان -سیگار

 
 
 
 
 
 
 
 

۲۵۲ 

 



 

 

 2هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته2-3-4جدول 
 (متخصص حوزه اعتیاد) 2مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
 

خطـر  -وجـویی دانشـجویانجسارت و ن -عدم مواجهه درست با هیجانات و احساسات -ضعف در نحوه مقابله با استرس ها مسائل و مشکالت فردي: 
 -رفتارهـاي وسواسـی   -ناکامی و سرخوردگی در رسـیدن بـه آرزوهـا و اهـداف بلندمـدت -اعتماد به نفس پایین -برداشت هاي افراد از خودشان -کردن

 کمرویی و خجالتی بودن -شکست هاي عاطفی  -انزواطلبی -پرخاشگري

عـدم ثبـات در  -عدم درك متقابل بـین اعضـاي خـانواده -وجود تنش در خانواده -خانوادهروابط معیوب بین اعضاي  مسائل و مشکالت خانوادگی: 
فقـدان یـا کـم   -دخالت ندادن دانشجویان در تصمیم گیري هاي خـانوادگی -درگیري و بحث زیاد بین والدین -جدا شدن والدین از هم  -محیط حانواده

مصـرف  -والدین دچار اختالالت روانی مثل افسردگی یا  بیماري جسمی جـدي -ز والدین یا هردودرگیر مواد بودن یکی ا -شدن رفتارهاي حمایتی والدین
 خشونت و درگیري خانوادگی -تقلید از نزدیکان و آشنیان -کننده بودن اقوام و نزدیکان دانشجویان

سابقه نزاع ودرگیري و خشونت فیزیگـی  -اختالالت روانی -نعدم مهارت ارتباط برقراي ارتباط با همساال مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
احسـاس یکـی شـدن بـا دوسـتان و  -تثبیـت جایگـاه افـراد در بـین همسـاالن -روابط جنسی زودهنگام -عدم درك متقابل والدین با دانشجو -و کالمی
عـدم  -کار و درآمد و ثـروت  -هاي مجرديف مواد در خانهاولین تجربه مصر -براي مصرف بویژه سیگار و مشروب فشار اطرافیان و همساالن -همساالن

قـرار گـرفتن در  -پایین بودن قیمت مواد مخـدر -دسترسی آسان به مواد مخدر -میزان افراد معتاد در سطح جامعه -دسترسی به خدمات بهداشتی و روانی
عـدم  -پیشنهاد فروش مواد در محلـه هـاي پرخطـر -محالت پرخطر تردد در -درگیري پلیس با افراد معتاد -نزاع و درگیري -محیط و محله هاي پرخطر

 -سرخوردگی اجتمـاعی -عدم توجه به نیازهاي اجتماعی -عدم مشارکت دانشجویان در فعالیت هاي اجتماعی -احساس تعلق اجتماعی و احساس دلبستگی
 -عـدم حمایـت فکـري و مـالی  -دلهره و اضطراب اجتمـاعی  -عدم آینده شعلی مطمئن -عدم وجود کار و درآمد -عدم یا کاهش حمایت هاي اجتماعی

 رابطه با جنس مخالف و مشکالت جنسی -حس تبعیض و اختالف  -عدالت اجتماعی پایین

شـروب درون مصرف سـیگار و قلیـان و م -خانه هاي مجردي و گروهی دانشجویان در خارج از دانشگاه مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
 -امکانات مشاوره پـایین  -عدم احساس رضایت از رشته تحصیلی -آزاد بودن مصرف سیگار در دانشگاه بین دانشجویان و اساتید -افت تحصیلی -خوابگاه

عـدم  -ن با دانشـجوعدم تعامل درست کارکنا  -عدم احساس تعلق به دانشگاه -باال بودن حجم دروس  -عدم توجه دانشگاهها به نیازهاي فردي و روانی
 نحوه تدریس اساتید -برخورد درست اساتید با دانشجو

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
سیگاري(علف) یا ماري  اطالعات غلط در مورد مصرف حشیش، گل، –دانش تحریف شده درباره مواد  -عدم دانش و اطالعات درباره برخی مواد مخدر

پایین بودن  -و تحریف شده درباره مصرف قرص ها و داروهاي اعصاب و روان مثل مثل قرص ترامادول یا قرص ریتالین یا دیازپام دانش ناقص -جوانا
 عدم آگاهی از تأثیرات معذي مواد مخدر -عدم آگاهی از مکانیزمهاي تأثیر مواد -دانش اختصاصی دانشجویان از مواد مخدر

 راکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، باورها و ادها، نگرشارزش -3
قرص ها و داروهاي اعصاب و روان مثل مثل قرص ترامادول یا قرص ریتالین یا دیازپام چون دارو هستن آثار   -مواد مخدر گل و حشیش اعتیادآور نیستند

من بلدم چندبار  -من زیاد مصرف نمی کنم  -من می دونم دارم چیکار می کنم -درمانی دارن من هم اگر این رو مصرف کنم دچار مشکل جدي نمی شم
اگر   -آدم یه ماده اي رو کم مصرف کنه مشکلی پیش نمی یاد -مصرف سیگار آرام بخش است -من می توانم خودم را کنترل کنم  -در روز مصرف کنم

 یا استفاده دارویی داره پس مشکلی نیستچون تریاك از خشخاشه و اون هم از دل طبیعته   -جنس خوب و خالص پیدا کنی اثر بد نخواهد گذاشت
 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 مهارت خودآگاهی قوي ترین و پایه اي ترین مهارت زندگی -معیارهاي انتخاب دوست خوب -ارتباط موثر -مهارت هاي زندگی
 اد مخدرهاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف موروش -6

توجه به  -توجه به روانشناسی تبلیغات  -کانال هاي اجتماعی -روش هاي مجازي -بروشور -روش دیداري -روش سخنرانی  -به عنوان واحد درسی
تئاترهاي  -شیمسابقات ورز -مسابقات خطاطی و نقاشی  -استفاده از هنر مثل شعر، نقاشی، تئاتر، فیلم و موسیقی  -گروههاي همیار  -بازاریابی اجتماعی

 ایجاد غرفه -ناگهانی
 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان: -7

 قلیان -سیگار
۲۵۳ 

 



 

 

 3هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته3-3-4جدول 
 (متخصص حوزه اعتیاد)3مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجت -1
عدم توانـایی   -سرخوردگی -ناامیدي  -سرگردانی -اعتماد به نفس پایین -مشکالت روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب مسائل و مشکالت فردي: 

 -کنجکـاوي -توانایی و قدرت در نـه گفـتن عدم -گوشه گیري و منزوي بودن -خودکشی -شکست عشقی -الزم براي مدیریت همه جانبه مسائل فردي
 کم رویی و خجالتی بودن  -اختالالت سلوك مثل بیش فعالی -تغییرات خلقی و جسمی -استدالل هیجانی -پذیريریسک -هیجان طلبی و ماجراجویی

تأکید خانواده صرفاً بـر  -ک بعدي خانوادهتربیت ت -تربیت ناصحیح خانوادگی  -دوري از خانواده -وابستگی به خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 
عـدم حمایـت خـانوادگی برخـی  -ترس از خانواده و مطرح نکردن مشـکالت دانشـگاهی -عدم اطالع خانواده ها از مسائل دانشجویان خود -بعد تحصیلی

انتظارت زیاد خانواده ها از دانشـگاه در  -خانوادهنگرش منفی دانشجویان نسبت به ازدواج و تشکیل  -ناسالم بودن خانواده -دانشجویان در مسائل خودکشی
 خانواده هاي معتاد و سیگاري -سالم نگه داشتن دانشجویان

عـدم ارتبـاط بـا جـنس  -غربـت -عدم استقالل معاش و زنـدگی -مسائل بین فردي -اضطراب اجتماعی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
منطقـه  -محـل زنـدگی، شـهر و روسـتاي محـل زنـدگی -دسترسی به مـواد -تعارض بین فردي -خانگیسفید و هم ازدواج -رابطه دختر و پسر -مخالف

 -نشان دادن زندگی هاي مجلل توسط صدا و سـیما -عاطفی برخورد کردن دوستان و همساالن -ابراز وجود در بین دوستان -جغرافیاي زندگی دانشجویان
 ناامیدي شغلی -طرد شدن از توسط دوستان -ط قاچاقچیان در مدل هاي شیک و قشنگعرضه مواد مخدر توس -رانت -بی عدالتی

مسـائل و مشـکالت  -هـاتعارض دانشـجویان بـا هـم اتـاقی -عدم سازگاري با مسائل محیطی دانشگاه مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
فشـار هـم اتـاقی هـاي  -ها و دوستان نابابهم اتاقی -هاي دانشجویان دور هم بودن -نشست هاي دانشجویان در خوابگاهها  -فرهنگی و بین فرهنگی

بـه رغبتـی بـه  -ناامیدي تحصیلی -عدم عالقه به رشته تحصیلی  -مسائل تحصیلی مثل بی انگیزگی به تحصیل -براي سیگار کشیدن و مشروب خوردن
 -خودکارآمدي پایین تحصیلی -مشروطی -افت تحصیلی -ي دانشجوییعدم آشنایی با شئونات و استانداردها -پذیرش بی رویه دانشجو -درس و پژوهش

خالقیت   -عدم کسب نگرش  و دیدگاه کارآفرینی -شرایط نامناسب شغلی -ناتوانی در برآوردن انتظارات دانشگاه و اساتید -اعتماد به نفس پایین تحصیلی
 -انتظارت بی مورد دانشجویان از قـوانین خوابگـاهی دانشـگاه -مشکالت انظباتی -لبتق -تنش و برخورد با کارمندان و اساتید دانشگاه -پایین در کاریابی
 عدم هماهنگی بین دستگاهی -شکست تحصیلی

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
اشتن اطالعات پایین در مورد عوارض و تأثیرات د -دانش پایین در مورد انواع مواد مخدر مثل سیگار و قلیان، گل، هروئین، تریاك، شیشه، محرك ها و .... 

 انواع مواد 
 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

بـذار  -ما کجا افراد معتـاد کجـا  -من حواسم هست اونایی که حواسشون نبوده زیاده روي کردن -نگرش مثبت خود دانشجو، خانواده و فامیل وي به مواد
 باعث افزایش لدت جنسی می شود -مشکالتمان را فراموش می کنیم -بهتر درس می خونیم  -ن عشق و حال کنیم بعدا ترك می کنیماال
 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

مهارت مقابله بـا  -مهارت مقابله با خشم -رت کارآفرینیمها -مدیریت رابطه با جنس مخالف -مدیریت شکست عشقی -عدم توانایی و مهارت در نه گفتن
سـبک زنـدگی  -مهارت هاي فرزندپروري بـراي دانشـجویان متأهـل -مهارت برقراري ارتباط موثر  -ارتقاء عزت نفس -برنامه ریزي تحصیلی -افسردگی

 یادگیري سبک درست کار کردن -درست تحقیق و پرسشگري ایجاد سبک -توسعه فرهنگ سالم زیستن -باال  بردن سواد رسانه اي -تفکر نقادانه -سالم
 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6

اسـتفاده  -استفاده از پیام هاي کوتاه و گویا -دیرین دیرین -تولید اپلیکیشن -استفاده از فضاي مجازي -ارائه پوستر -ایجاد نمایشگاه آشنایی با مواد مخدر
کـانون  -اسـتفاده از همیـاران و همتایـان –فیلم هاي آموزشی  -مشاهده محیط -هاي کپسولیآموزش -هاي مجازي مثل تلگرام، اینستاگرام و... از شبکه
 -طنـز اسـتفاده از برنامـه هـاي -آموزش هاي جذاب و برانگیزاننـده -از طریق مرکز مشاوره -استفاده از اساتید، کارمندان و مسئوالن خوابگاهها -همیاران

اسـتفاده از  -المپیادهـاي ورزشـی -تیزرهـاي تبلیغـاتی -اسـتفاده از هنرمنـدان -تهیه فـیلم هـاي جـذاب بـازي -بازي هاي جذاب و پیام هاي خیلی دور
 استفاده از چهره هاي محبوب دانشگاهی  -ورزشکاران

 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -7
 کتامین -فنیکسدین -ریتالین -ترامادول -اكتری -مشروب -قلیان -سیگار -حشیش -گل

 
۲۵۴ 

 



 

 

 
 4هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته4-3-4جدول 

 (متخصص حوزه اعتیاد)4مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

  ها:مسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1
حسادت  -اعتماد به نفس کاذب -کم حوصلگی -کم توانی -خودپسندي –نداشتن تمرکز  -توقعات -منزوي بودن -کارياهمال مسائل و مشکالت فردي: 

 -ر نبودنامر و نهی پذی -اعتماد به نفس کاذب به دلیل گذشتن از سد کنکور -اهال چالش بودن -عملگرا و نتیجه گرا بودن -داشتن حس استقالل -هاي فردي
 استرس -ناامیدي -اضطراب -افسردگی -حساس و شکننده بودن

تعـارض بـا اعضـاي  -هاي زیاد خانوادگی (یـا سـابقه طـالق در خـانواده)داشتن اختالف -معتاد بستگان یا و والدین داشتن مسائل و مشکالت خانوادگی: 
تعارض با برادران و خـواهران  -انتظارت بی حد از والدین -نداشتن صمیمیت با خانواده -عدم دلبستگی به خانواده -هاي فرزندپروري سهل گیرانهسبک -خانواده

 تربیت در دستمال کاغذي -مقصر شناختن بی حد خانواده -

 -ل فرهنگـیاخـتال -داشتن ارتباطات اجتماعی خیلی محدود -بیکاري -داشتن دوستانی که مواد مصرف میکنن مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
 احساس تبعیض -تقابل خود با دوستانشان -داشتن تضاد با اجتماع -مشکالت فرهنگی

 عدم عالقه به رشته -عدم عالقه به تحصیل -افت تحصیلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

نداشتن آگاهی در  -یق دوستان و جامعه اطالعات ناقص و دانش و آشنایی ضمنی از طردانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر:  -2
انواع مواد را  -دانشجو مقاومه پرسشگره و جستجو کننده است -با دالیل منطقی باید توضیح داده شود -مواد مخدر را مبتنی بر شواهد بشناسند –مورد مواد 

 رمز اعتیادترسیم خط ق -باید زبان علمی دانشگاهی باشد -علمی صادقانه و مبتکرانه باید توضیح داد
 -شیشه اعتیاد نداره -یه بار مصرف اشکال نداره -من معتاد نمیشمها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدر: ها، نگرشارزش -3

من  -اد آسونه ترك اعتی -من هنوز خیلی وابسته نشدم -مصرف کننده قیافه تابلویی داره  -میشه با کمی مواد حس خوبی داشت -میشه تفننی مصرف کرد
 -اگه آدم خوب غذا بخوره و کمی تریاك بکشه سرحال و جوون میمونه -تریاك قند خون رو درمان میکنه  -تریاك فشار خون رو درمان میکنه -ظرفیتم دستمه

 -دارم ولی خودم اینکاره نمیشممن دوست مصرف کننده  -من خانواده خوبی دارم پس معتاد نمیشم -ورزش نمیذاره کسی معتاد بشه -تحصیالت مانع اعتیاده
معتادا معموال آدماي فقیري  -مصرف کننده ها اکثرا آدماي بیکاري هستن -مواد میتونه گاهی جایگاه درمانی داشته باشه -مواد از یه آدم خالف بهم تعارف میشه

حشیش عوارضش در  -یش، خالقیت و قدرت فکر رو باال میبرهخانواده علف و حش -حشیش، علف و گل اعتیادآور نیستن -سیگار ربطی به اعتیاد نداره  -هستن
در برخی فرهنگ ها و مناطق مرطوب،  -اعتیاد تو دخترها خیلی جدي نیست -واسه بعضی مشکالت و در موارد خاص میشه مواد مصرف کرد -حد سیگاره

اگه  -مصرف میکنم اگه معتاد شدم میذارم کنار -ئول رفتارم نیستممن مس -شیشه چربی سوزه -شیشه توان و انرژي انسان رو زیاد میکنه -مصرف مواد الزمه
اعتماد به نفس، با مصرف مواد میره  -آدم براي بیخیالی میتونه مواد مصرف کنه -همه مصرف میکنن و این یه کار طبیعیه -آدم مصرف نکنه زندگی حال نمیده

اعتیاد و دوپینگ به هم ربط  -من مصرف میکنم چون تو زندگیم خیلی سختی کشیدم -شدهدوستام کشیدن اما طوریشون ن -قرص و دارو اعتیاد نداره -باال
براي کار بیشتر و بیشتر درس خوندن مواد  -فقط وقتی دوستام جمعند و اصرار میکنن مصرف میکنم -میخوام فقط یه بار مصرف کنم ببینم چه مزه ایه -ندارن

 فقط براي شب امتحان، مواد یا دارو اشکال نداره -روب خوبهبراي کنترل خشم، مواد یا کمی مش -مصرف میکنم
هاي مهارت -آوريتاب -داشتن سرگرمی سالم -دنبال کردن ورزشهاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدر: مهارت -4

 -هایی در مورد جوانیطرحواره -طرحواره هایی در مورد آزادي -. خودآگاهی)4گیري؛ . مهارت تصمیم3. مهارت حل مسله؛ 2. مهارت ابراز وجود؛ 1زندگی (
 هدف گزینی براي زندگی -نداشتن توانایی مناسب -گیري هاي عملکردگیري هاي تسلط به جاي جهتجهت

 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6
استفاده از دانشجویانی که شخصیت کاریزما دارن یا کسانی که نمـره هـاي  -دگیري معنادارآموزش به روشهاي یا -هاي کوچکتشکیل گروه -آموزش مشارکتی

پـذیرش  -ارسـال پیـام کوتـاه -تشکیل انجمن سالمت و فعالیت ایـن گروهـا در زمینـه مـورد نظـر -تربیت متخصص براي تدریس -سنجی باالیی میارنگروه
اسـتفاده از   -یادگیري مجازي -آموزش مجازي -تهیه فیلم هاي آموزشی -از طریق مجله خاص -دالنهاستفاده از روش هاي هم -دانشجویان براي تغییر نگرش

اسـتفاده از الگوهـاي  -اعضـاي کمیتـه هنـري -گـروه همتـا -ایفاي نقش -روش کامپیوتري –روش بازي   -استفاده از سلسله جلسات کارگاهی -اساتید مقیم
 مناسب بدون برچسب خاص

 مصرفی در بین دانشجویان نوع مواد مخدر -7
  مشروب -سیگار -حشیش -گل

 

۲۵۵ 

 



 

 

 
 5هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده. یافته5-3-4جدول 

 (متخصص حوزه اعتیاد)5مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانش -1
-فقـدان مهـارت -هاي منفی از خـودبرداشت -عزت نفس پائین -خودپنداره منفی -باور نداشتن به خودشون -خودکنترلی پائین مسائل و مشکالت فردي: 
 لذت جویی -شکست عشقی -ناتوانی در تصمیم گیري -هاي الزم براي زندگی مستقل

بـی تفـاوت بـودن   -اسـتفاده از مـواد بـراي روابـط زناشـویی  -نترل شدن زیاد توسط خانوادهاحساس ک -دوري از خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 
هـاي خـانواده بـر فرزنـدان (ارایـش متفاوت بودن محـدودیت -تغییرات خانواده (ازدواج، فوت) -انتظارات زیاد خانواده -خانواده هاي گسسته یا همبسته -خانواده

  -..) با فضاي باز دانشگاه کردن، اعتقاد به دیدگاه سیاسی خاص و

روابـط بـین  -ناسازگاري با سبک هاي زندگی جدید -ناکارآمدي -نگرانی درباره آینده و کار  -اضطراب اجتماعیمسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
تعـارض بـین زنـدگی سـنتی  -ن سیاسی اجتمـاعی بحرا -تعارضات قوم و قبیله اي -هاي بین فردي دانشجویانتعارض -روابط اجتماعی ضعیف -فردي ضعیف

 بیکاري -تضادهاي فرهنگی و تفاوتهاي اقتصادي اجتماعی -هاي ناسازگار و ناکارآمدالگوگیري -قبلی و زندگی مدرن جدید

هاي بیرون و خانه اهخوابگ -بی انگیزگی و سرخوردگی نسبت به رشته قبولی -فشارهاي امتحان افت تحصیلی مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
برخـورد تحقیـر  -تنش بین دانشجوها و مسئولین دانشـگاه -گیر دادن حراست -تعارض در تصمیم گیري سر ادامه دادن یا ندادن رشته تحصیلی  -هاي مجردي

 ین رفتن روابطتنش حاصل از حضور در انجمن هاي مختلفی مثل بسیج و انجمن اسالمی و از ب -امیز و تبعیض امیز اساتید با دانشجو

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
اطالعاتی  -انتظارات اشتباه از پیامدهاي مصرف مواد -عدم آگاهی از پیامدهاي جسمی و روانی و اجتماعی مواد -عدم شناختن انواع مواد و اشکال مختلف مواد

د اقتصادي، پزشکی، اجتماعی اطالعات کسب کنند،  داده هاي علمی براي مقاوم ساختن دانشجو که کسب میکنند باید پایه علمی داشته باشه و از همه ابعا
 شود. آگاهی از فشار همساالن که منجر به استفاده از مواد می -دانش درباره اینکه سیگار دروازه ورود به اعتیاده  -مهمتر است

 مواد مخدر ها، باورها و ادراکات دانشجویان دربارهها، نگرشارزش -3
 -حس خوبی دارد -امتحان کردن مواد ضرري ندارد –کمبود انرژي و... باور در افزایش تمرکز هاي مثبت به مواد از جمله مصرف دارویی، جلوگیري از نگرش

 باعث می شه بیشتر بیدار بمونیم -گرفتاریهامون یادمون می ره
 ف مواد مخدرهاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرمهارت -4

 مدیریت زمان -ایجاد احساس تکلیف در همه دانشجویان نسبت به مشکالت -هم حسی و همدلی و مسئولیت پذیري -مهارت ابراز وجود ( مهارت نه گفتن)
 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -5

بـراي کسـی کـه شـروع کـرده  -سی که شروع به مصرف نکرده نقش متخصـص مهمتـرهبراي ک -روش تلنگر زدن -اطالع دادن از طریق دوستان -سخنرانی
اسـتفاده از عنـاوین  -هـاي تصـویرياسـتفاده از روش -هاي چندحسـی آمـوزش استفاده از روش -ترهاستفاده از گروه همساالن براي جلوگیري از مصرف مهم

اسـتفاده از روش هـاي  -استفاده از بروشور -استفاده از کارگاه -پیشگیري از مصرف گل و...) تر از پیشگیر از اعتیاد (مثل: پیشگیري از مصرف حشیش،اختصاصی
هاي استفاده از آموزش -استفاده از روشهاي عینی -مشاهده استفاده متخصص از کیف مواد تا دانشجویان از شکل و رنگ و بوي مواد مختلف اطالع داشته باشند

 هاي آزاد اندیشی کرسی -غرفه -ایفاي نقش -غیر حضوري
 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -6

 ریتالین -ترامادول -تریاك -مشروب -قلیان -سیگار -حشیش -گل
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 6هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته6-3-4جدول 

 (متخصص حوزه اعتیاد)6مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مش -1
 -عـدم افشـاگري -ندیده شدن احساسات  -گوشه گیري  -عدم امنیت روانی -عدم توانایی در خودبیانگري -اضطراب  –ترس  مسائل و مشکالت فردي: 

نشـناختن  -نبود شادمانی در زندگی -مندي فردي به احساس کنترل کردنعالقه -تردید و دو دلی -عدم توانایی در مطرح کردن نیازها -پنهان کردن احساسات
 هاي شاديراه

عـدم ارتبـاط پویـا و  -شکاف بین افـراد خـانواده (والـدین و دانشـجویان) -هاي هوش هیجانی در خانواده یاد ندادن مهارت مسائل و مشکالت خانوادگی: 
 هاي سالمت در خانوادهنبود مولفه -عدم ایفاي نقش درست پدر در زندگی دختر -در خانواده وجود ادبیات ناسالم -صمیمی

رفتارهـاي پرخاشـگرانه  -تبعیض در نگاه بـه دختـر  -تحقیر و سرزنش  -ارتباطات محدود و فاقد امنیت عاطفی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
عـدم درك رابطـه دو  -احساس نـابرابري  -طرد شدن توسط همساالن -به وجود آوردن احساس تعلق به محیط در فرد -رفتارهاي تائید خواهانه -ضد اجتماعی

 مشارکت دادن دانشجو در سازمان اجتماعی -عدم برآوردن ایجاد تعلق اجتماعی -خشونت کالمی و فیزیکی گذشته -سویه در اجتماع

 عدم انگیزه پیشرفت  –ندادن تجربه شادمانی دانشگاه به دانشجو   -ی فرد با دانشگاهرابطه مرض مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
 بینانه برخورد کرد (هم از مزایاي مواد هم از معایب مواد اطاعات بدید)با جوان باید منطقی و واقع

 ت دانشجویان درباره مواد مخدرها، باورها و ادراکاها، نگرشارزش -3
مشروب ضرري نداره براي بدن  –به آدم آرامش می ده  -مصرف مواد باعث بهتر خوابیدن می شه -پروایی و جسور بودن دخترها و انجام رفتارهاي پرخطربی

 رو آروم می کنه آدم –اضطراب شب امتحان رو کم می کنه  –در الغري تأثیر دارد  -باعث یادگیري بهتر می شود -هم خوبه
 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

نشـان  -نشان دادن جایگاه فرد در خانواده و دانشـگاه و جامعـه بـه خـودش  -ایجاد فضاي ارتباطی و ارتباطات امن -نشان دادن هویت و ماهیت فرد به خودش
هـاي توجـه بـه نظـام ارزش -ي مهارت باید متخصص و موفق باشـدآموزش دهنده -تغییر دهندگی فرد در محیط مهارت -دادن توانایی فرد در تغییر دادن خود

 خودشناسی و خودآگاهی–استقامت در ایجاد ارتباط  -برقراري ارتباط مثبت با فرد -خودشناسی -نجات دادن فرد از خودبیگانگی  -فرد
 ف مواد مخدرهاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرروش -5

هاي دیگـر فرسـتاده ها باید آموزش داده شوند و به میان بچهگروهی از بچه -ها باشدهاي ارائه باید عملیاتی و مشارکت با خود بچهشکل -هاي عملگرایانهروش
منـد هایی براي انگیزهاستفاده از مولفه -اشدریزي نباید خشک ببرنامه -هیجان برانگیز بودن آموزش -هاي همیاريگروه -محتواي آموزشی باید کم باشه -شوند

گـزینش سـفیران  -اجـراي تئـاتر و هنـر در فضـاي دانشـگاهی -ها بوسیله بازياصالح طرحواره -کردن جوانان (ابزارهایی مثل تور، هنر، کنسرت، تئاتر درمانی)
 صحبت کردن در فضاي امن با دانشجو -هامپمشاهده و بازدید از ک -استفاده از موسیقی -هاي اجتماعیاستفاده از شبکه -سالمت

 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -6
 مواد صنعتی و مواد محرك (گل و حشیش)
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 7هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته7-3-4جدول 

 (متخصص حوزه اعتیاد)7مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاو مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه مسائل -1
مشکالت  -اختالل شخصیت وابسته -هاي سالمت روان مثل افسردگی و عدم مراجعه براي درمانبیماري -اضطراب -استرسمسائل و مشکالت فردي: 

 لذت جویی -مسائل و مشکالت مربوط به تمرکز -خوابیبی
 درگیر بودن اعضاي خانواده  -بی سرپرستی -تعارضات خانوادگی مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 تعلق اجتماعی پایین  -فشارهاي اخالقی، اجتماعی و سیاسی -ناامیدي اجتماعی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

نبود محـیط  -هانبود امکانات و شرایط الزم براي مراکز مشاوره در دانشگاه -شگاهکمبود امکانات رفاهی در دان مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
 -عدم وجود شـرایط ورزشـی و رفـاهی مطلـوب دانشـجویان -استرس زا بودن محیط دانشگاه و شرایط زندگی در دانشگاه -مناسب در دانشگاه براي دانشجویان

 ثل باشگاه دانشجوییدانشگاه تجربه خوشیاندي نیست براي برخی دانشجویان م

 
 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2

 اطالعاتی در مورد آثار مواد مخدر مختلف  -آگاهی و اطالعات در مورد موادي که ممکن است با آن مواجهه بشوند
 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

مـواد باعـث تنظـیم خـواب و بیـداري   -شـودباعث برطرف شدن استرس مـی -ایجاد سرخشی می شود -تأثیرات مثبت در فرد می شودتصور اینکه مواد باعث 
اسـترس  -باعث می شود در روابط بین فردي احساس بهتري داشـته بشـند  -شودباعث تمرکز براي درس خواندن می -باعث باال رفتن روحیه می شود -میشود

هـر  -مصرف مواد باعث پرستیژ اجتماعی مـی شـود -احساس اینکه ماده اي که مصرف می کنند اعتیاداور نیست یا الکل اعتیادآور نیست  -ودارتباط کمتر می ش
 از گاهی به خاطر فشار زندگی یه حالی به خودمون بدیم

 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
 تفکر مثبت  -مهارت کاریابی -مواجهه با استرس -ارت هاي آکادمیک یا درس خواندنمه -مهارت هاي بین فردي

 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6
 -اي هنـريکانون هـ -داستان نویسی -ایجاد مراکز هنري -شبکه هاي مجازي  -کارت هاي تبلیغاتی-کارگاه آموزشی با روش هاي تعاملی و درگیر شدن افراد

روش  -گروه ارتقـاء سـالمت و روان –هاي همتا گروه -اردوهاي دانشجویی که با مشارکت دانشجویان باشد  -فعالیت هاي فوق برنامه-هاي ورزشیایجاد گروه
 روش هاي نقادانه -حل مساله

 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -7
 گروه کانبایس و حشیش در درجه بعد تریاك و مشتقات آن -الکل -گارسی -قرص هاي مختلف که باید با مجوز پزشک باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۵۸ 

 



 

 

 
 

 8هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته8-3-4جدول 
 (متخصص حوزه اعتیاد)8مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاو ....) دانشجویان در دانشگاه مسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی -1
نبـود مهـارت هـاي  -اختالل شخصیت وابسـته  -افسردگی  -اضطراب -استرس -بی انگیزگی –بی هدفی  -سرخوردگی مسائل و مشکالت فردي: 

عـدم اعتمـاد بـه  -اعتمـادعـدم  -عـدم خودکارآمـدي  -عدم خودباوري -هیجان خواهی و ماجراجویی  -ارزیابی نادرست از خطرات -ترس از صمیمیت -فردي
 تاب آوري پایین -عوامل روان رنجوري -نفس

 نگرش مثبت والدین نسبت به مواد -درگیر بودن بستگان و اعضاي خانواده -تعارضات خانوادگی مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 -فشـارهاي اخالقـی، اجتمـاعی و سیاسـی -اجتمـاعی ناامیدي -بحران هاي هویتی -عدم نشاط اجتماعی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
 بی نظمی محیط اجتماعی -هاي همساالنگروه -اضطراب اجتماعی  -تجاوزات جنسی 

نظارت دانشـگاه بـر  عدم -هم نشینی با دانشجویان مصرف کننده  -عدم ارتباط درست  استاد با دانشجو مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
 محیط پراسترس دانشگاه -فقدان فضاي  شاد و نشاط در دانشگاه  -ناهماهنگی در تصمیمات دانشگاهی -رتباط تنگاتنگ خانواده با دانشگاهعدم ا -انواع مواد

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
 عدم آگاهی از تأثیرات مخرب انواع مواد   –عدم شناخت درست از انواع مواد مخدر 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدر، نگرشهاارزش -3
مصرف مواد باعث  -مصرف مواد باعث تمرکز می شود -مصرف برخی مواد اعتیاد ندارد -مصرف تفننی مواد ایرادي ندارد -من ظرفیتم باالست معتاد نمی شوم

 در روابط جنسی تأثیر دارد -کنممواد احساس خوشی می با مصرف -با مصرف مواد بهتر درس می خوانم -باال رفتن انرژي من می شود
 
 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 -مهارت قاطعیت -خواآگاهی شغلی -هدف گذاري -برنامه ریزي و مدیریت مالی -مهارت برقراري ارتباط -مهارت هاي تصمیم گیري -مهارت هاي اجتماعی
-مهارت مقابله با هیجان -صالحیت ازدواج -داريمهارت خویشتن -تحمل اجتماعی -تعهد اجتماعی -سازگاري اجتماعی –فرد به خود و دیگران  تعهد و عالقه

 -کنترل خشم -مهارت حل مسأله -مهارت خطرپذیري -مهارت خودآگاهی -مهارت خودکنترلی -مهارت ابراز وجود –احساس تعهد به دانشگاه   -هاي منفی
 مهارت تابآوري -اعتماد -ظرفیت و صمیمیت -ارتباط موثر -رت دوستیابیمها
 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6

روش هـاي متمرکـز بـر  -شبکه هـاي مجـازي -استفاده از موسیقی -هاي آموزشیفیلم  -هاي آموزشی کوتاهکارگاه –ترکیبی از مولتی مدیا و کارگاه آموزشی 
 استفاده از خود دانشجویان -خانواده

 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -7
 تریاك –حشیش   -الکل -گل
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 9هاي حاصل از تحلیل مصاحبه با مصاحبه شونده . یافته9-3-4جدول 
 (متخصص حوزه اعتیاد)9مصاحبه 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانواد -1
 -نداشـتن اعتمـاد بـه نفـس اضـطراب -عدم امیدواري در آینده -بزرگ جلوه دادن خود در نظر دیگران -تحمل فشارهاي روانی مسائل و مشکالت فردي: 

 افسردگی -یأس و ناامیدي

 لذت جنسی  -شکالت خانوادگیم -دوري از خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 

 دسترسی آسان به مواد -دوستان ناباب مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 

هـاي بیـرون از عـدم نظـارت بـر خوابگـاه -فشار امتحانات -برآورده نشدن توقعات و انتظارات توسط دانشگاه مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
 ناتوانی مسئوالن دانشگاه در برنامه ریزي اوقات فراغت -ن به تحصیلبی انگیزه بود -دانشگاه 

 

 
 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2

 عدم آشنایی از تأثیرات نامطلوب مواد  -نداشتن  اطالعات صحیح در مورد  مواد  
 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3

گل اعتیادآور نیست و باعث تمرکـز در درس  -ترك اعتیاد براي من راحت است -اممن هنوز به مواد  وابسته نشده  -بار مصرف مواد مشکلی ایجاد نمی کندیک 
هـاي  امتحـان و فقـط شـب  -شودمصرف مواد باعث باال رفتن اعتماد به نفس می -غمگین بودن مصرف مواد ایرادي نداردموقع ناراحتی و   -خواندن می شود

 باعث بهتر شدن روابط می شود –چون قبول شدیم از خودمون تقدیر کنیم  –کنم براي بیدار ماندن مصرف می

 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
روابط  -تنظیم اهداف زندگی -خودشناسی و خودآگاهی -گیري تصمیم  -کنترل و مقابله با استرس -برقراري ارتباط با دیگران -هاي زندگی حل مسألهمهارت

 مدیریت زمان -مقابله با هیجان هاي منفی و فشارهاي روانی -ابراز وجود یا قاطعیت -اجتماعی موثر
 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6

 هاي گروهیروش  -هاي دانشجوییاستفاده از کانون

 اد مخدر مصرفی در بین دانشجویاننوع مو -7
 تریاك -حشیش   -ترامادول  -ریتالین -الکل -گل
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 دانشجویانبا هاي حاصل از تحلیل مصاحبه . یافته10-3-4جدول 
 مصاحبه با دانشجویان

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 ها..) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و .. -1
 

عدم آمادگی براي اسـتقالل و مسـتقل  -استرس -اضطراب -پاییز فصل در تحصیلی سال اولیه هايماه در دانشجویان افسردگی مسائل و مشکالت فردي: 
 -ناامیدي -حس استقالل طلبی -اويکنجک -احساس لذت از کشیدن سیگار و دیگر مواد -احساس سردرگمی و کالفگی -بی برنامگی -احساس تنهایی -بودن

  -مشکالت و پناه بردن به مواد با مقابله ناتوانی در  -عدم توانایی در ابراز وجود -تحمل پذیري پایین -اعتماد به نفس پایین –ترس از آینده

عـدم ارتبـاط صـمیمی بـا اعضـاي  -وادهطرد شده و رها شـدن از طـرف خـان -خانوادگی محیط و تربیت -دوري از خانواده مسائل و مشکالت خانوادگی: 
اسـتفاده از قـرص ترامـادول در  -عدم حمایت مـالی خـانواده هـا -برآورده نکردن انتظارات دانشجویان توسط خانواده ها -مشاجره و درگیري با والدین -خانواده

 مسائل جنسی

 آینـده بـه مربـوط هاي نگرانی اقتصادي، مسائل -مخالف جنس با رابطه امی درناک  -روابط اجتماعی در ناکامی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
  -دغدغـه مـالی -مصرف سیگار براي کم نیاوردن جلوي دوستان و هـم اتـاقی هـا -دوستان مصرف کننده مواد -در دسترس بودن مواد  -هویت بحران -شغلی

 یدي شغلیناام -آینده شغلی مبهم -عدم توانایی در تأمین زندگی دانشجویی

 -عدم ارتباط با  با هم اتاقی و همکالسـی  بـه دلیـل داشـتن عقایـد مختلـف -اوقات فراغت زیاد در دانشگاه مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
محـیط  -الن خوابگـاهبرخورد نامناسب مسـئو -اوقات فراغت دانشجویان براي صحیح ریزيبرنامه عدم -فشار دوستان و هم اتاقی ها -خوابگاه نامناسب وضعیت

بی عالقگی بـه  -عدم ارتباط با رشته تحصیلی -برنامه ریزي نامناسب براي امتحانات پایان ترم -ارتباط نامناسب کارمندان با دانشجویان -بسته و دلگیر خوابگاه
درگیـري و کشـمکش بـین دانشـجویان در  -مختلـف تعداد زیاد افراد در اتاق ها با فرهنـگ هـاي -ندادن اتاق تک نفره به افراد داراي مشکل -رشته تحصیلی

رفـع  -عدم عالقه به درس خواندن -فشار امتحانات -نبود سرگرمی و تفریح مناسب با سالیق دانشجویان -جور نبودن سالیق دانشجویان در یک اتاق -خوابگاه
 خستگی امتحان

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
 عدم آشنایی از تأثیرات مشروبات الکلی -استفاده از اینترنت براي کسب اطالعات در مورد مواد مخدر -رد انواع مواد مخدر و تأثیرات آناطالعات ناقص در مو

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
سیگار کشیدن باعث می شـود تمرکـزم  -می شویم باید آدم خودش حواسش باشدبا یک بار کشیدن معتاد ن -عدم شرکت در کالس به خاطر دید بد دانشجویان

برخـی مواقـع کـه  -مصرف مواد احساس خوبی به آدم می دهـد -وقتی می کشیم گرفتاریها و مشکالتمان را فراموش می کنیم -براي درس خواندن بیشتر شود
وقتی گل می کشم به عالم  -باعث می شود خوب بخوابیم -ث بیدار ماندن می شودباع -دور هم هستیم مشروب می خوریم و سیگار می کشیم همیشگی نیست

 دیگه می رم اصال اعتیاد ندارد 

 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4
احساس  -توانایی برقراري ارتباط موثر -انتخاب درست دوست -تحلیل درست مسائل –آینده نگري  -تخلیه درست هیجانات -توانایی نه گفتن -عزت نفس

مهارت مقابله با  -مهارت مقابله با استرس -مهارت مقابله با افسردگی -مدیریت زمان –ریزي تحصیلی برنامه -توانایی کارآفرینی -استقالل و موثر بودن
 احساس تنهایی 

 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6
 -بهبود نظام مشاوره در خوابگـاه -پخش فیلم و نشریات مرتبط -آگاه سازي در فضاي مجازي -برگزاري کارگاه -متنوع براي پر کردن اوقات فراغت برنامه هاي

 برگزاري نمایشگاه   -استفاده از تئاتر و موسیقی -استفاده از برنامه هاي شاد -استفاده از مجالت دانشگاه -تهیه بروشور -ساختن نرم افزاري در مورد مواد مخدر
 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -7

 اکستازي -شیره -مشروبات الکلی -تریاك  -سیگار -ریتالین  -ترامادول  -حشیش - جوانا ماري -گل(بویژه در بین دانشجویان هنر) -قلیان
 
 
 

۲۶۱ 

 



 

 

 و دانشجویان  هاي حاصل از بخش مصاحبه با متخصصینبندي نهایی یافته. جمع11-3-4جدول 
 هاي انجام شده جمع بندي مصاحبه

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص
 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 -عدم مواجهه درست با هیجانات و احساسات -ضعف در نحوه مقابله با استرس ها -استقالل طلبی -اضطراب -تنش و استرس مسائل و مشکالت فردي: 
ناکـامی و سـرخوردگی در رسـیدن بـه آرزوهـا و اهـداف  -اعتماد به نفـس پـایین -برداشت هاي افراد از خودشان -خطر کردن -جسارت و نوجویی دانشجویان

عدم   -سرخوردگی -ناامیدي  -سرگردانی -نفس پاییناعتماد به  - افسردگی -شکست هاي عاطفی  -انزواطلبی -پرخاشگري -رفتارهاي وسواسی   -بلندمدت
 -کنجکـاوي -عدم توانایی و قدرت در نه گفتن -گوشه گیري و منزوي بودن -خودکشی -شکست عشقی -توانایی الزم براي مدیریت همه جانبه مسائل فردي

نداشـتن  -توقعـات -کـارياهمـال -ت سلوك مثل بیش فعالیاختالال -تغییرات خلقی و جسمی -استدالل هیجانی -پذیريریسک -هیجان طلبی و ماجراجویی
اهـال چـالش  -عملگرا و نتیجه گرا بودن -داشتن حس استقالل -حسادت هاي فردي -اعتماد به نفس کاذب -کم حوصلگی -کم توانی -خودپسندي –تمرکز 

بـاور نداشـتن بـه  -خـودکنترلی پـائین -ناامیـدي -و شکننده بودنحساس  -پذیر نبودنامر و نهی  -اعتماد به نفس کاذب به دلیل گذشتن از سد کنکور -بودن
 -عدم توانـایی در خودبیـانگري - ترس -ناتوانی در تصمیم گیري -ی مستقلهاي الزم براي زندگفقدان مهارت -ئینعزت نفس پا -خودپنداره منفی -خودشون

منـدي فـردي عالقه -تردید و دو دلی -عدم توانایی در مطرح کردن نیازها -اتپنهان کردن احساس -عدم افشاگري -ندیده شدن احساسات  -عدم امنیت روانی
مسـائل و مشـکالت مربـوط بـه  -خـوابیمشکالت بـی -اختالل شخصیت وابسته -هاي شادينشناختن راه -نبود شادمانی در زندگی -به احساس کنترل کردن

 -عـدم خودبـاوري -هیجان خواهی و ماجراجویی  -ارزیابی نادرست از خطرات -میمیتترس از ص -نبود مهارت هاي فردي - بی انگیزگی –بی هدفی  -تمرکز
بـزرگ جلـوه دادن خـود در نظـر  -تحمـل فشـارهاي روانـی -تاب آوري پـایین -عوامل روان رنجوري -عدم اعتماد به نفس -عدم اعتماد -عدم خودکارآمدي 

احسـاس لـذت از  -کالفگیسردرگمی و احساس  -بی برنامگی -احساس تنهایی -و مستقل بودنعدم آمادگی براي استقالل  -عدم امیدواري در آینده -دیگران
 با مقابله ناتوانی در  -عدم توانایی در ابراز وجود -تحمل پذیري پایین -–ترس از آینده -ناامیدي -حس استقالل طلبی -کنجکاوي -و دیگر مواد کشیدن سیگار

 اختالالت روانی -رفع خستگی - مشکالت

گسسـت   -عدم مراجعه به خانه به دلیل مشکل مـالی -عدم ارتباط درست با خانواده -مشکالت با خانواده -دوري از خانواده ائل و مشکالت خانوادگی: مس
عـدم درك  -در خانوادهوجود تنش  -روابط معیوب بین اعضاي خانواده -عدم مراجعه به خانه به دلیل استقالل طلبی -عاطفی با خانواده به دلیل دوري از خانواده

دانشـجویان در تصـمیم  دخالـت نـدادن -درگیري و بحث زیاد بین والـدین -جدا شدن والدین از هم  -عدم ثبات در محیط حانواده -متقابل بین اعضاي خانواده
الدین دچار اختالالت روانی مثل افسـردگی یـا  و -درگیر مواد بودن یکی از والدین یا هردو -والدین فقدان یا کم شدن رفتارهاي حمایتی  -گیري هاي خانوادگی
تربیت  -وابستگی به خانواده -خشونت و درگیري خانوادگی -تقلید از نزدیکان و آشنیان -یانمصرف کننده بودن اقوام و نزدیکان دانشجو -بیماري جسمی جدي

ترس از خانواده و مطـرح  -دم اطالع خانواده ها از مسائل دانشجویان خودع -تأکید خانواده صرفاً بر بعد تحصیلی -تربیت تک بعدي خانواده -ناصحیح خانوادگی
نگرش منفی دانشجویان نسـبت بـه ازدواج و  -ناسالم بودن خانواده -عدم حمایت خانوادگی برخی دانشجویان در مسائل خودکشی -نکردن مشکالت دانشگاهی

تعارض بـا  -هاي زیاد خانوادگی (یا سابقه طالق در خانواده)داشتن اختالف -نگه داشتن دانشجویاندر سالم  انتظارت زیاد خانواده ها از دانشگاه -تشکیل خانواده
تعارض بـا بـرادران و  -انتظارت بی حد از والدین -نداشتن صمیمیت با خانواده -عدم دلبستگی به خانواده -هاي فرزندپروري سهل گیرانهسبک -اعضاي خانواده

 -بی تفـاوت بـودن خـانواده -س کنترل شدن زیاد توسط خانواده احسا -دوري از خانواده -تربیت در دستمال کاغذي -خانواده مقصر شناختن بی حد -خواهران 
بر فرزندان (ارایش کـردن، اعتقـاد خانواده  هايمحدودیتمتفاوت بودن  -تغییرات خانواده (ازدواج، فوت) -انتظارات زیاد خانواده -خانواده هاي گسسته یا همبسته

عـدم  -شکاف بین افراد خـانواده (والـدین و دانشـجویان) -هاي هوش هیجانی در خانواده یاد ندادن مهارت -ه دیدگاه سیاسی خاص و..) با فضاي باز دانشگاه ب
 -تعارضـات خـانوادگی -وادههاي سالمت در خاننبود مولفه -عدم ایفاي نقش درست پدر در زندگی دختر -وجود ادبیات ناسالم در خانواده -ارتباط پویا و صمیمی

عـدم ارتبـاط صـمیمی بـا اعضـاي  -طرد شده و رها شدن از طرف خانواده -خانوادگی محیط و تربیت -مشکالت خانوادگی -نگرش مثبت والدین نسبت به مواد
 عدم حمایت مالی خانواده ها -برآورده نشدن انتظارات دانشجویان توسط خانواده ها -خانواده

 -تفریحی سیگار کشـیدن -شکسته شدن قبح سیگار کشیدن -عدم همسان شدن با افراد جدید -مشکالت مالی هنگی و اجتماعی: مسائل و مشکالت فر
ارائـه تصـویري از خـود  -بحران هویت -عدم ارتباط مناسب با دیگران -هاها و روابط بین آنقومیت -همسان شدن با گروه همساالن -تعارف دوستان سیگاري

سـابقه نـزاع ودرگیـري و خشـونت فیزیگـی و  -اضطراب اجتماعی(کمرویی و خجالتی بـودن) -همساالن عدم مهارت ارتباط برقراي ارتباط با -یید شدنبراي تأ
فشـار  -احساس یکی شدن با دوستان و همساالن -تثبیت جایگاه افراد در بین همساالن -روابط جنسی زودهنگام -عدم درك متقابل والدین با دانشجو -کالمی

عـدم دسترسـی بـه خـدمات  -کار و درآمد و ثروت  -هاي مجردياولین تجربه مصرف مواد در خانه -براي مصرف بویژه سیگار و مشروب طرافیان و همساالنا
 -له هاي پرخطـرگرفتن در محیط و محقرار  -قیمت مواد مخدرپایین بودن  -دسترسی آسان به مواد مخدر -میزان افراد معتاد در سطح جامعه -بهداشتی و روانی

عـدم مشـارکت دانشـجویان در فعالیـت  -عدم احساس تعلق اجتماعی و احساس دلبستگی -پیشنهاد فروش مواد در محله هاي پرخطر -تردد در محالت پرخطر
عدم حمایت فکري و   -عدم آینده شعلی مطمئن -عدم یا کاهش حمایت هاي اجتماعی -سرخوردگی اجتماعی -عدم توجه به نیازهاي اجتماعی -هاي اجتماعی
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 -غربـت -عدم استقالل معاش و زندگی -مسائل بین فردي -رابطه با جنس مخالف و مشکالت جنسی - حس تبعیض و اختالف -جتماعی پایینعدالت ا -مالی
 -شهر و روستاي محل زنـدگی محل زندگی، -دسترسی به مواد -تعارض بین فردي -خانگیازدواج سفید و هم -رابطه دختر و پسر -عدم ارتباط با جنس مخالف

نشـان دادن زنـدگی هـاي مجلـل توسـط صـدا و  -عاطفی برخورد کردن دوستان و همساالن -ابراز وجود در بین دوستان -منطقه جغرافیاي زندگی دانشجویان
داشـتن ارتباطـات  -ف میکـننداشـتن دوسـتانی کـه مـواد مصـر -عرضه مواد مخدر توسط قاچاقچیان در مدل هاي شیک و قشنگ -رانت -بی عدالتی -سیما

ناسازگاري بـا  -ناکارآمدي - -احساس تبعیض -تقابل خود با دوستانشان -داشتن تضاد با اجتماع -مشکالت فرهنگی -اختالل فرهنگی -اجتماعی خیلی محدود
 -دگی سنتی قبلی و زندگی مـدرن جدیـدتعارض بین زن -تعارضات قوم و قبیله اي -روابط اجتماعی ضعیف -فردي ضعیف روابط بین -سبک هاي زندگی جدید

تبعـیض در  -تحقیـر و سـرزنش  -ارتباطات محدود و فاقد امنیت عاطفی -تضادهاي فرهنگی و تفاوتهاي اقتصادي اجتماعی -هاي ناسازگار و ناکارآمدالگوگیري
دم درك عـ -احسـاس نـابرابري -حساس تعلق به محیط در فـردبه وجود آوردن ا -رفتارهاي تائید خواهانه -رفتارهاي پرخاشگرانه ضد اجتماعی -نگاه به دختر 

فشارهاي اخالقـی، اجتمـاعی و  -ناامیدي اجتماعی -مشارکت دادن دانشجو در سازمان اجتماعی -عدم برآوردن ایجاد تعلق اجتماعی -رابطه دو سویه در اجتماع
بـی نظمـی محـیط  -هـاي همسـاالنگـروه - تجـاوزات جنسـی -سیاسـیفشارهاي اخالقی، اجتمـاعی و  -بحران هاي هویتی -عدم نشاط اجتماعی -سیاسی

مصـرف سـیگار  -دوستان مصرف کننده مـواد -مخالف جنس با رابطه ناکامی در -روابط اجتماعی در ناکامی -دسترسی آسان به مواد -دوستان ناباب -اجتماعی
 ناامیدي شغلی -ی دانشجوییعدم توانایی در تأمین زندگ  -براي کم نیاوردن جلوي دوستان و هم اتاقی ها

خانـه  -داشتن هم اتاقی سیگاري  -آشنایی با دوستان جدید -عدم تطبیق با محیط آموزشی جدید در بدو ورود مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
مصرف مواد براي بیدار ماندن  -ترس امتحاناس -هامتداول بودن قلیان و سیگار در خوابگاه -هاي خودگرداناستقالل خوابگاه -هاي مجردي و تیمی دانشجویان

مصـرف سـیگار و قلیـان و مشـروب درون  - نـوع رشـته تحصـیلی -درگیر بودن بیشتر رشته هاي فنی به اعتیاد نسبت به علـوم انسـانی -در شب هاي امتحان
عـدم توجـه دانشـگاهها بـه   -ضایت از رشـته تحصـیلیعدم احساس ر -آزاد بودن مصرف سیگار در دانشگاه بین دانشجویان و اساتید -افت تحصیلی -خوابگاه

عـدم برخـورد درسـت اسـاتید بـا  -عدم تعامل درسـت کارکنـان بـا دانشـجو  -عدم احساس تعلق به دانشگاه -باال بودن حجم دروس  -نیازهاي فردي و روانی
  -مسـائل و مشـکالت فرهنگـی و بـین فرهنگـی -هاهم اتاقی تعارض دانشجویان با -عدم سازگاري با مسائل محیطی دانشگاه -نحوه تدریس اساتید -دانشجو

فشار هم اتـاقی هـاي بـراي سـیگار کشـیدن و مشـروب  -ها و دوستان نابابهم اتاقی -دور هم بودن هاي دانشجویان -نشست هاي دانشجویان در خوابگاهها
عدم آشنایی بـا شـئونات و  -پذیرش بی رویه دانشجو -رس و پژوهشبه رغبتی به د -ناامیدي تحصیلی -تحصیلی مثل بی انگیزگی به تحصیلمسائل  -خوردن

نـاتوانی در بـرآوردن انتظـارات دانشـگاه و  -اعتماد به نفس پایین تحصـیلی -خودکارآمدي پایین تحصیلی -مشروطی -افت تحصیلی -استانداردهاي دانشجویی
 -تقلـب -تنش و برخورد بـا کارمنـدان و اسـاتید دانشـگاه -قیت پایین در کاریابیخال  -عدم کسب نگرش  و دیدگاه کارآفرینی -شرایط نامناسب شغلی -اساتید

بـی انگیزگـی و سـرخوردگی  -عدم هماهنگی بین دسـتگاهی -تحصیلیشکست  -انتظارت بی مورد دانشجویان از قوانین خوابگاهی دانشگاه -مشکالت انظباتی
برخـورد  -تنش بین دانشجوها و مسـئولین دانشـگاه -گیر دادن حراست -یا ندادن رشته تحصیلیتعارض در تصمیم گیري سر ادامه دادن  -نسبت به رشته قبولی

رابطه مرضی فـرد  -تنش حاصل از حضور در انجمن هاي مختلفی مثل بسیج و انجمن اسالمی و از بین رفتن روابط -تحقیر امیز و تبعیض امیز اساتید با دانشجو
نبـود  -هـانبود امکانات و شرایط الزم براي مراکز مشاوره در دانشگاه -کمبود امکانات رفاهی در دانشگاه-دانشجو شگاه بهدانتجربه شادمانی  ندادن  -با دانشگاه

عـدم وجـود شـرایط ورزشـی و رفـاهی مطلـوب  -استرس زا بودن محـیط دانشـگاه و شـرایط زنـدگی در دانشـگاه -محیط مناسب در دانشگاه براي دانشجویان
عـدم نظـارت دانشـگاه بـر   -عدم ارتباط درست  استاد با دانشجو -تجربه خوشیاندي نیست براي برخی دانشجویان مثل باشگاه دانشجوییدانشگاه  -دانشجویان
 -محیط پراسـترس دانشـگاه -فقدان فضاي  شاد و نشاط در دانشگاه  -ناهماهنگی در تصمیمات دانشگاهی -عدم ارتباط تنگاتنگ خانواده با دانشگاه -انواع مواد

عـدم  - ناتوانی مسئوالن دانشگاه در برنامه ریزي اوقات فراغـت -بی انگیزه بودن به تحصیل -فشار امتحانات -برآورده نشدن توقعات و انتظارات توسط دانشگاه
خـورد نامناسـب مسـئوالن بر -فشـار دوسـتان و هـم اتـاقی هـا -خوابگـاه نامناسب وضعیت -ارتباط با  با هم اتاقی و همکالسی  به دلیل داشتن عقاید مختلف

ندادن اتاق تک نفره بـه افـراد  -سب براي امتحانات پایان ترمبرنامه ریزي نامنا -ارتباط نامناسب کارمندان با دانشجویان -محیط بسته و دلگیر خوابگاه -خوابگاه
جـور نبـودن سـالیق دانشـجویان در یـک  -در خوابگاه درگیري و کشمکش بین دانشجویان -تعداد زیاد افراد در اتاق ها با فرهنگ هاي مختلف -داراي مشکل

 مناسب با سالیق دانشجویان نبود سرگرمی و تفریح -اتاق

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2
تأثیر مـواد و روانگـردان آشنایی با  -هااطالعات مربوط به پیامدهاي مواد مخدر و روانگردان -اطالعات مربوط به انواع محرك ها -اطالعات مربوط به انواع مواد

 مصـرف حشـیش، گـل،اطالعـات غلـط در مـورد  –تأثیر مواد بر روابط خانوادگی افرادآشنایی با  -تأثیر مواد بر روابط اجتماعی افرادآشنایی با  -ها بر بدن و مغز
اعصاب و روان مثل مثل قـرص ترامـادول یـا قـرص ریتـالین یـا دانش ناقص و تحریف شده درباره مصرف قرص ها و داروهاي  -ماري جواناسیگاري(علف) یا 

ش و آشـنایی ضـمنی از طریـق اطالعـات نـاقص و دانـ -تأثیر موادعدم آگاهی از مکانیزمهاي  -پایین بودن دانش اختصاصی دانشجویان از مواد مخدر -دیازپام
علمـی  توضـیح  -در مورد مـواددالیل منطقی ارائه اطالعات علمی و با  –شواهد  از طریقمواد مخدر شناخت  –نداشتن آگاهی در مورد مواد  -و جامعه دوستان 

عدم آگاهی از پیامـدهاي جسـمی و روانـی و اجتمـاعی  -عدم شناختن انواع مواد و اشکال مختلف مواد -ترسیم خط قرمز اعتیاد - انواع مواد صادقانه و مبتکرانه
دانـش دربـاره اینکـه سـیگار  -مواد مخـدرابعاد اقتصادي، پزشکی، اجتماعی  در مورد همهعلمی  تاطالعادادن  -انتظارات اشتباه از پیامدهاي مصرف مواد -مواد

آگاهی و اطالعات در مـورد  -دادن اطالعات درباره مزایا و معایب مواد)(با دانشجوبینانه منطقی و واقع برخورد -نگاهی از فشار همساالآ -دروازه ورود به اعتیاده 
 عدم آگاهی از تأثیرات مخرب مواد –عدم شناخت درست از مواد مخدر  -کن است با آن مواجهه بشوندکه ممموادي 
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 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
باعـث شـب بیـداري مـی  -ودباعث کسب آرامش روانی و فراموشی مشکالت و گرفتاري ها می ش -مصرف مواد باعث رفع دردهاي جسمی و خستگی می شود

 -مصرف مواد عملکرد اجتماعی و عقالنی را تقویت می کند. مصـرف مـواد باعـث لـذت بیشـتر مـی شـود -باعث الغري می شود -باعث تمرکز می شود -شود
ناتوانی جنسی آقایـان  -ی شودمانع اختالالت قلبی و سکته قلبی م -مصرف تریاك باعث حفظ جوانی و سالمت می شود -مصرف مواد حافظه را تقویت می کند

باید هر چیز را در زندگی یـک  -کم نیاوردن و نشان دادن خودشان به دیگران -حشیش باعث خالقیت می شود باعث تجربه عرفانی می شود -را درمان می کند
 -اراده (و یا با هوش و تحصیل کرده) معتاد نمـی شـوندافراد با  -دوستی و معاشرت با افراد معتاد و شرکت در مجالس مصرف مواد اشکالی ندارد -بار تجربه کرد

خطـر مشـروبات  -برخی از پزشکان معتقدند که مصرف مشروبات الکلی مفید اسـت -مفید بودن تریاك براي بیماران دیابتی -افزایش محبوبیت با مصرف سیگار
تعارف دوستان بـه  -تواند اعتیاد خود را ترك کندفرد معتاد هروقت بخواهد می -مصرف مواد اگر به اعتیاد منجر شود اشکال ندارد -الکلی کمتر از سایر مواد است

اگر تغذیه خوب داشته باشـی مـی تـوانی مـواد  -اگر اطالعات کافی داشته باشی و مواد رو خوب بشناسی، معتاد نمی شوي -شود مصرف موجب معتاد شدن نمی
مـواد تسـکین  -موادي که از گیاهان به دست می آیند به علت طبیعی بودن، مضر هستند -ی شوياگر کم مصرف کنی معتاد نم -مصرف کنی ولی معتاد نشوي

برخـی از پزشـکان معتقدنـد کـه مصـرف  -کندمصرف مواد آدم را بی خیال و راحت می -دهنده خوبی هستند و درد، غصه و مشکالت را  از انسان دور می کنند
نگـرش  -مصـرف تفننـی مـواد اعتیـادآور نیسـت -مفید بودن مصرف برخی مواد مخدر در رشته هـاي پزشـکینگرش حرفه اي به  -مشروبات الکلی مفید است

کردن مـواد عدم حرام اعالم  -نگرش منفی به دانشگاه -اعتقاد به دسترسی آسان تر مواد در شهر نسبت به محیط دانشگاه -والدین، فرد و نگرش فرد و دوستان 
تدوین بازخورد شخصی در مورد افسانه هـا و  -بررسی باورها و حقایق مربوط به الکل  -چون زندگی بدون مشکل وجود نداردتقویت کردن باورهایی هم -افیونی

من آدم تحصیل  -مواد مخدر باعث احساس و نشاط و شادي می شود -مصرف مواد در درس خواندن تأثیر می گذارد -باورهاي اشتباه در مورد اثرات مثبت الکل
اگـر جـنس خـوب و   -مصرف سیگار آرام بخش اسـت -من دانشجو هستم چون اندیشه دارم فرق می کند -ماده شیشه وزن را پایین می آورد -کرده اي هستم

 بذار االن عشـق و حـال کنـیم بعـدا -ما کجا افراد معتاد کجا  -نگرش مثبت خود دانشجو، خانواده و فامیل وي به مواد -خالص پیدا کنی اثر بد نخواهد گذاشت
من دوست مصرف کننده دارم ولـی خـودم  -ورزش نمیذاره کسی معتاد بشه -تریاك فشار خون و قند خون رو درمان میکنه  -من معتاد نمیشم -ترك می کنیم
معتـادان  -اري هسـتنمصرف کننده ها اکثرا آدماي بیکـ -مواد میتونه گاهی جایگاه درمانی داشته باشه -مواد از یه آدم خالف بهم تعارف میشه -اینکاره نمیشم

شیشه توان و انـرژي انسـان رو  -در برخی فرهنگ ها و مناطق مرطوب، مصرف مواد الزمه -حشیش، علف و گل اعتیادآور نیستن -معموال آدماي فقیري هستن
مـن  -شـود ایش اعتماد بـه نفـس مـیمصرف مواد باعث افز -آدم براي بیخیالی میتونه مواد مصرف کنه -همه مصرف میکنن و این یه کار طبیعیه -زیاد میکنه

 -براي کنترل خشم، مواد یا کمی مشـروب خوبـه -فقط وقتی دوستام جمعند و اصرار میکنن مصرف میکنم -مصرف میکنم چون تو زندگیم خیلی سختی کشیدم
موقع ناراحتی و غمگـین   -ژ اجتماعی می شودمصرف مواد باعث پرستی -شود باعث برطرف شدن استرس می -فقط براي شب امتحان، مواد یا دارو اشکال نداره

 مشروبات الکلی اعتیادآور نیست -بودن مصرف مواد ایرادي ندارد
 
 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

 -آموزش هـاي جنسـی -هاي همسریابیمهارت -کارآفرینی مهارت  -مهارت دوستیابی  -مهارت ایجاد ارتباط مثبت -مهارت تعامل پذیري  -لهمهارت حل مسأ
مهـارت  -مهارت مقابله با خشم -مدیریت رابطه با جنس مخالف -شقیمدیریت شکست ع -عدم توانایی و مهارت در نه گفتن -مهارت خودشناسی و خودآگاهی

زنـدگی  سـبک -هاي فرزندپروري براي دانشجویان متأهـل مهارت -مهارت برقراري ارتباط موثر -ارتقاء عزت نفس -ه ریزي تحصیلیبرنام -مقابله با افسردگی
دنبال  -یادگیري سبک درست کار کردن -گريایجاد سبک درست تحقیق و پرسش -توسعه فرهنگ سالم زیستن -ايباال بردن سواد رسانه -تفکر نقادانه -سالم

گیري هاي تسـلط بـه جهت -هایی در مورد جوانیطرحواره -مورد آزاديطرحواره هایی در  -مهارت ابراز وجود -آوريتاب -داشتن سرگرمی سالم -کردن ورزش
ایجـاد احسـاس تکلیـف در همـه دانشـجویان نسـبت بـه  -هم حسی و همدلی و مسئولیت پـذیري -هدف گزینی براي زندگی -گیري هاي عملکردجاي جهت

نشـان دادن جایگـاه فـرد در خـانواده و دانشـگاه و جامعـه بـه   -امـن ایجاد فضاي ارتباطی و ارتباطـات -نشان دادن هویت و ماهیت فرد به خودش -مشکالت
 -دن فـرد از خودبیگـانگینجـات دا  -هـاي فـردتوجه به نظام ارزش -مهارت تغییر دهندگی فرد در محیط -نشان دادن توانایی فرد در تغییر دادن خود -خودش

 مهارت -مهارت هاي اجتماعی -مهارت کاریابی -مدیریت استرس -میک یا درس خواندنهاي آکاد مهارت -مهارت هاي بین فردي -استقامت در ایجاد ارتباط 
تعهد و عالقه فرد به خـود و دیگـران  -مهارت قاطعیت -آگاهی شغلیخود -هدف گذاري -زي و مدیریت مالیبرنامه ری -مهارت برقراري ارتباط -تصمیم گیري

مهـارت  -احسـاس تعهـد بـه دانشـگاه   -هـاي منفـیمهارت مقابله با هیجان -داريارت خویشتنمه -تحمل اجتماعی -تعهد اجتماعی -سازگاري اجتماعی –
خودشناسـی  -مقابله با هیجان ها -برقراري ارتباط با دیگران  -آوري مهارت تاب -اعتماد -ظرفیت و صمیمیت -کنترل خشم -مهارت خطرپذیري -خودکنترلی

 -مقابلـه مـوثر بـا اسـترس -مقابله با هیجان هاي منفی و فشارهاي روانی -ابراز وجود یا قاطعیت -ماعی موثرروابط اجت - -تنظیم اهداف زندگی -و خودآگاهی
مهـارت  -مهارت مقابله با افسردگی -مدیریت زمان –احساس استقالل و موثر بودن -تحلیل درست مسائل –آینده نگري  -تخلیه درست هیجانات -عزت نفس

 مقابله با احساس تنهایی
 
 هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدرروش -6

 -استفاده از هنر و هنرمنـدان در آمـوزش -استفاده از خود دانشجویان -لذت بخش و شادي آفرین نمودن آموزش  -جنبه تفریحی داشتن آموزش -دانشگاه پاك
مطرح نمودن اعتیـاد در قالـب بررسـی مسـائل و  -هاي غیرمستقیمفاده از روشاست -فاده از موسیقی و گروه رقص محلیاست -استفاده از تشکل هاي دانشجویی

روش  -روش سـخنرانی  -به عنوان واحد درسی -اندیشمند و مورد تأیید دانشجویاناستفاده از اساتید  -هاي آزاد اندیشیاستفاده از کرسی -آسیب هاي اجتماعی
اده از هنـر اسـتف  -گروههـاي همیـار  -توجه به بازاریابی اجتماعی -توجه به روانشناسی تبلیغات  -کانال هاي اجتماعی -هاي مجازي روش -بروشور -دیداري
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نایی بـا مـواد ایجـاد نمایشـگاه آشـ  -ایجاد غرفـه -تئاترهاي ناگهانی -مسابقات ورزشی -مسابقات خطاطی و نقاشی  -، فیلم و موسیقیمثل شعر، نقاشی، تئاتر
هـاي آموزش -استفاده از شبکه هاي مجازي مثل تلگرام، اینستاگرام و... -استفاده از پیام هاي کوتاه و گویا -دیرین دیرین -کیشنتولید اپلی -ارائه پوستر -مخدر

ده از اسـتفا -، کارمندان و مسئوالن خوابگاههااستفاده از اساتید -کانون همیاران -استفاده از همیاران و همتایان –فیلم هاي آموزشی  -مشاهده محیط -کپسولی
اسـتفاده  -المپیادهاي ورزشـی -تیزرهاي تبلیغاتی -استفاده از هنرمندان -تهیه فیلم هاي جذاب بازي -بازي هاي جذاب و پیام هاي خیلی دور -برنامه هاي طنز

اسـتفاده از  -معنـادار آمـوزش بـه روشـهاي یـادگیري -هاي کوچـکتشکیل گروه -آموزش مشارکتی -فاده از چهره هاي محبوب دانشگاهیاست -از ورزشکاران
تشکیل انجمن سالمت و فعالیت این  -تربیت متخصص براي تدریس -سنجی باالیی میارندانشجویانی که شخصیت کاریزما دارن یا کسانی که نمره هاي گروه

استفاده از  -استفاده از  اساتید مقیم -وزشیتهیه فیلم هاي آم -همدالنه استفاده از روش هاي -پذیرش دانشجویان براي تغییر نگرش -گروها در زمینه مورد نظر
اطـالع دادن از  -استفاده از الگوهاي مناسـب بـدون برچسـب خـاص  -اعضاي کمیته هنري -گروه همتا -ایفاي نقش -روش بازي   -سلسله جلسات کارگاهی

ستفاده از گروه همساالن براي جلوگیري از مصرف براي کسی که شروع کرده ا -براي کسی که شروع به مصرف نکرده نقش متخصص مهمتره -طریق دوستان
تر از پیشگیر از اعتیاد (مثل: پیشگیري از مصـرف استفاده از عناوین اختصاصی -هاي تصویرياستفاده از روش -هاي چندحسی آموزش استفاده از روش -ترهمهم

شاهده استفاده متخصص از کیف مواد تا دانشجویان از شکل و رنـگ و بـوي استفاده از روش هاي م -استفاده از بروشور -حشیش، پیشگیري از مصرف گل و...)
اسـتفاده از  -هـاي دیگـر فرسـتاده شـوندها باید آموزش داده شوند و به میان بچهگروهی از بچه -- استفاده از روشهاي عینی -باشند مواد مختلف اطالع داشته

 -گـزینش سـفیران سـالمت -اجراي تئاتر و هنر در فضاي دانشگاهی -تور، هنر، کنسرت، تئاتر درمانی)ثل مند کردن جوانان (ابزارهایی مهایی براي انگیزهمولفه
ش هاي تعـاملی کارگاه آموزشی با رو-صحبت کردن در فضاي امن با دانشجو -هامشاهده و بازدید از کمپ -استفاده از موسیقی -هاي اجتماعیاستفاده از شبکه

 –هـاي همتـا گروه -اردوهاي دانشجویی که با مشارکت دانشجویان باشد -ایجاد گروههاي ورزشی -کانون هاي هنري -اکز هنريایجاد مر-و درگیر شدن افراد
  -هـاي دانشـجوییاسـتفاده از کـانون -استفاده از خـود دانشـجویان -هاي آموزشیفیلم  -ترکیبی از مولتی مدیا و کارگاه آموزشی  -گروه ارتقاء سالمت و روان

ساختن نرم افزاري در مـورد  -بهبود نظام مشاوره در خوابگاه -پخش فیلم و نشریات مرتبط -متنوع براي پر کردن اوقات فراغتبرنامه هاي  -ي گروهیهاروش
روش  -رگـزاري نمایشـگاهب  -استفاده از تئاتر و موسیقی -استفاده از برنامه هاي شاد -تبلیغاتی تیزرهاي -استفاده از مجالت دانشگاه -تهیه بروشور -مواد مخدر

 روش هاي تفکر انتقادي -هاي حل مساله
 
 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -7

 -ریتـالین -الکل –گروه کانبایس و حشیش  -قرص هاي مختلف  -کتامین -فنیکسدین -ریتالین -ترامادول -تریاك -مشروب -حشیش -گل -قلیان -سیگار
 زياکستا -شیشه -شیره - جوانا ماري
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 هاي انجام شده هاي حاصل از تحلیل محتواي کمی بخش مصاحبهیافته

شناسایی نیازها و  اشاره شد یکی از منابع مورد بررسی در بخش کیفی جهت ابتداي فصل چهارم طور که در همان

احبه بـا مصـهـاي شـهر تهـران هاي آموزشی پیشیگري از مصرف مواد مخدر در بین دانشـجویان دانشـگاهروش

 متخصصان و دانشجویان بود. 

هـاي کلـی و فرعـی پیشـگیري از هاي کیفی با توجه به نتایجی که در زمینه مقولـهدر این قسمت از تحلیل یافته

تحلیل کمی  هاي انجام شده،هاي آموزشی در بخش مصاحبهمصرف مواد در سطوح دانش، نگرش، مهارت و روش

طـور جداگانـه و در ها بـههاي فرعی به تفکیک مصاحبهاهمیت هر کدام از مقولهاند تا امکان مقایسه و تعیین شده

مجزا با هاي اصلی در قالب جداول یک از مقوله هاي فرعی مرتبط با هرمقولهفراوانی ها فراهم شود. همه مصاحبه

هاي انجام حبه(تحلیل مصا هاي مورد بررسی در بخش قبلی پژوهشمصاحبهبه تفکیک هاي اصلی توجه به مقوله

 ارائه شده است. شده) 

گانه خارجی بررسی شده است کـه وضـعیت  20هاي فرعی مربوط به هر مقوله اصلی در اسناد در هر جدول مقوله

ها قابل مشاهده است. با مشـاهده میـزان هاي اصلی در کلیه مصاحبههاي فرعی به تفکیک مقولههر یک از مقوله

هاي انجام شده مشـخص شـده اسـت. ها در بخش مصاحبهفرعی، میزان اهمیت آنهاي فراوانی هر یک از مقوله

ها بر اساس مقوله کلی در هر کـدام از هاي فرعی در خصوص میزان اهمیت هر کدام از آنهمچنین فراوانی مقوله

ها مصاحبههاي فرعی در هر یک از ارائه شده است. مشاهده فراوانی مقولهنیز به تفکیک هاي تحلیل شده مصاحبه

 باشد.   هاي فرعی مرتبط با پیشگیري از مصرف مواد در مصاحبه مورد نظر میگویاي اهمیت مقوله
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     مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتـواي مسـائل فـردي مـرتبط بـا مصـرف مـواد در بـین دانشـجویان بـه تفکیـک. 12-3-4دولج
 هاي انجام شدهمصاحبه

فراوانی در 
 مصاحبه شونده                                  1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 افسردگی × × × ×  × × × × × 9

ت فردي
شکال

سائل و م
م

 
 

 قراري بی و اضطراب استرس، × × × ×  × × ×  × 8

 پوچی احساس و نوامیدي  × × ×    × × × 6

 احساسی و یعاطف ناپایداري  × × × × ×     5

5 ×  ×   × × ×   
 و خجالت پایین، نفس به اعتماد

 کمرویی
 وجود ابراز توانایی بودن پایین  × ×  × ×    × 5

5   ×    × × × × 
 و پذیريریسک طلبی،هیجان

 تکانشگري
 روانی فردي فشارهاي      ×  × × × 4

 جویی لذت ×    ×  ×   × 4

 ماجراجویی و کنجکاوي  × ×       × 3

 طلبیاستقالل    × ×     × 3

 عاطفی هاي شکست  × ×  ×      3

 پرخاشگري و خشونت خشم،  ×  ×       2

 بینیخودکم و حقارت عقده        × ×  2

 دلتنگی و تنهایی احساس  ×        × 2

 بیولوژیک یا ارثی اختالالت ×      ×    2

 خودکشی   ×        1

 بیمارنگري خود           -
 هافراوانی به تفکیک مصاحبه 5 10 10 8 6 5 4 7 4 10 

ــواي مصــاحبه هــاي انجــام شــده در  ــل محت ــایح حاصــل از کمــی ســازي تحلی ــانگر آن اســت از ، 12-3-4جــدولنت بی
کل فـردي تـرین مسـأله و مشـعنـوان مهـمبـه قـراري بـی و اضـطراب اسـترس،و  افسـردگیشـوندگان، دیدگاه مصاحبه

در مصرف مواد مخدر در بـین دیگـر مسـائل و مشـکالت فـردي مـرتبط بـا مصـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالی 
ــه  ــارنگري ک ــی و خودبیم ــواد خودکش ــرف م ــردي در مص ــکالت ف ــائل و مش ــر مس ــین دیگ ــأثیر در ب ــرین ت   داراي کمت

 باشد.  می
 
 
 
 
 

۲۶۷ 

 



 

 

     ئل اجتمـاعی مـرتبط بـا مصـرف مـواد در بـین دانشـجویان بـه تفکیـک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتـواي مسـا. 13-3-4جدول
 هاي انجام شدهمصاحبه

فراوانی در 
 مصاحبه ها 

10 9 8 7 6 5 4  3  2  1 
 مصاحبه شونده                                 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 مالی مشکالت و بیکاري × × × × ×     × 6

ت اجتماعی
شکال

سائل و م
م

 
 

 کننده مصرف دوستان با ارتباط برقراري ×  × ×     × × 5

 دیگران نظر در خود دادن جلوه بزرگ ×  ×   ×   × × 5

 یابی هویت و تعلق  ×    × × ×  × 5

4      × × ×  × 
 و نفوذجمع ، فردي،میان فشارهاي

 همنوایی
4 ×  ×     × ×  

 رد در همساالن از ناشی فشارهاي
 دوستان هايپیشنهاد

 اجتماعی اضطراب  ×     × ×  × 4

 مواد بودن دسترس در  × ×      × × 4

 سازگاري و اجتماعی تعامالت در ناتوانی    × × ×    × 4

 سیاسی و اجتماعی هاي بحران ×    ×  × ×   4

 فرهنگی خودباختگی   × × ×      3

 دوستان سوي از شدن طرد ×  ×   ×     3

 گرفتن قرار خشونت معرض در  ×    ×    × 3

 فرهنگی و فرديبین تضاد  × ×        2

 انحراف و بزه اجتماعی، ضد شخصیت           -

 هنجار یک بعنوان مواد مصرف           -

 زیاد رفاه و ثروت           -

 هافراوانی به تفکیک مصاحبه 6 7 9 5 5 5 3 4 3 9 

 
ــل ــایح حاص ــی نت ــواي مصــاحبهاز کم ــل محت ــازي تحلی ــده در س ــام ش ــاي انج ــدوله ــت از  ،13-3-4ج ــانگر آن اس بی
بیکـاري و مشـکالت مـالی، تعلـق و هویـت یـابی، بـزرگ جلـوه دادن خـود در نظـر دیگـران و شوندگان، دیدگاه مصاحبه

صـرف مـواد مخـدر در در م اجتمـاعیتـرین مسـأله و مشـکل عنـوان مهـمبـه برقراري ارتباط با دوسـتان مصـرف کننـده
 ضــد شخصــیت کــهصــرف مــواد مخــدر بــوده اســت. در حــالیمــرتبط بــا ماجتمــاعی بــین دیگــر مســائل و مشــکالت 

داراي کمتـرین تـأثیر در بـین دیگـر زیـاد  رفـاه و هنجـار و ثـروت یـک بعنـوان مـواد مصـرف،  انحـراف و بزه اجتماعی،
 باشد.  در مصرف مواد می اجتماعیمسائل و مشکالت 

 
۲۶۸ 

 



 

 

مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل خانوادگی مـرتبط بـا مصـرف مـواد در بـین دانشـجویان بـه تفکیـک . 14-3-4جدول
 هاي انجام شدهمصاحبه

فراوانی در 
 مصاحبه شونده                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 خانوادگی تعارضات و زيلجبا × × × ×   × × × × 8

ت خانوادگی
شکال

سائل و م
م

 
 

6 ×    × × ×   × 
 در عاطفگیبی و تعلق حس عدم

 خانواده
 معتاد و سیگاري خانواده  × × ×   × ×   5

 خانواده در مواد مصرف سابقه  × × ×   × ×   5

 خانواده در نامناسب الگوي وجود  × ×   ×    × 4

 عاطفی رابطه فقدان و شدگی دطر × × ×       × 4

 خانه در الکل و مواد مصرف بودن مجاز   × ×   × ×   4

 تفاوت بی و گیرسهل رفتاري سبک ×   × ×     × 4

  آشفته دیکتاتور، خانواده   ×  × ×     3

 معتاد بستگان داشتن  ×  ×    ×   3

 زناشویی روابط در جنسی لذت براي     ×    × × 3

 سرپرستیبی ×      ×    2

 ازدواج و عشق در شکست  ×  ×       2

 نزدیک آینده در ازدواج به امید عدم ×  ×        2

-           
 و فقدان عزیزان، دادن دست از غم

 سوگ
 

 هافراوانی به تفکیک مصاحبه 6 7 8 8 4 3 5 5 2 6 
 

بیـانگر آن اسـت از دیـدگاه  ،14-3-4جـدولهـاي انجـام شـده در سـازي تحلیـل محتـواي مصـاحبهنتایح حاصل از کمـی
عــاطفگی در خــانواده و جــدایی و دوري از عــدم حــس تعلــق و بــی، لجبــازي و تعارضــات خــانوادگیمصــاحبه شــوندگان، 

در مصـرف مـواد مخـدر در بـین دیگـر مسـائل و مشـکالت  خـانوادگی تو مشـکال تـرین مسـائلمهم عنوانبه ،خانواده
داراي  سـوگ و فقـدان عزیـزان، دادن دسـت از غـمکـه صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالیتبط بـا ممرخانوادگی 

 باشد.  در مصرف مواد می خانوادگیکمترین تأثیر در بین دیگر مسائل و مشکالت 
 
 
 
 
 
 

۲۶۹ 

 



 

 

یان بـه تفکیـک مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مسائل دانشگاهی مرتبط بـا مصـرف مـواد در بـین دانشـجو. 15-3-4جدول
 هاي انجام شدهمصاحبه

فراوانی در 
 مصاحبه شونده                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها

 هاي کلی/ فرعیمقوله

8 × × × × × ×  × ×  
 محیط با هماهنگی و تطبیق عدم

 دانشگاه

شگاهی)
ت سازمانی(دان

شکال
سائل و م

م
 

 

 تحصیلی رشته و درس به عالقه معد × × × × ×    × × 7

6 × ×    × ×  × × 
 درایام ماندن بیدار و خستگی بر غلبه

 امتحانات
 امتحانات اضطراب و تحصیلی فشارهاي ×  × ×     × × 5

5 ×   ×   × ×  × 
 و معتاد دانشجویان با همنشینی

 هاآن از الگوگیري
 ضعیف تحصیلی عملکرد  × × × ×      4

 دولتی هايخوابگاه از بیرون در سکونت × ×   ×    ×  4

4 × × × ×       
 سرگرمی و سالم تفریحات کمبود

 مناسب
 زیاد خالی فضاي و فراغت اوقات ×        × × 3

 دانشگاه توسط انتظارات نشدن برآورده   ×      ×  2

 پیشرفت انگیزه فقدان  ×    ×     2

  اي-مشاوره حمایتی، اناتامک کمبود  ×     ×    2

 خوابگاه محیط یکنواختی       ×   × 2

 دانشگاه در پایین اجتماعی کنترل        × ×  2

 دانشگاه معمول قواعد از انحراف   ×        1

 بزرگ کالس در گمنامی احساس           -
 مواد فروش مکان با دانشگاه همجواري           -

-           
 از بعد خوابگاه به بازگشت جشن

 تعطیالت
 فراوانی به تفکیک مصاحبه ها 6 7 7 5 5 2 5 3 9 8 

 
ــل  ــایح حاص ــینت ــواي مصــاحبهاز کم ــل محت ــازي تحلی ــده در س ــام ش ــاي انج ــدوله ــت از  ،15-3-4ج ــانگر آن اس بی

 ،و رشـته تحصـیلیشـوندگان، عـدم تطبیـق و همـاهنگی بـا محـیط دانشـگاه و عـدم عالقـه بـه درس دیدگاه مصـاحبه 
ــه ــمب ــوان مه ــرین مســائلعن ــر مســائل و مشــکالت  دانشــگاهی تو مشــکال ت ــین دیگ ــواد مخــدر در ب در مصــرف م

ــا مدانشــگاهی  ــوده اســت. در حــالیمــرتبط ب  احســاس ،انحــراف از قواعــد معمــول دانشــگاهکــه صــرف مــواد مخــدر ب
 تعطـیالت از بعـد خوابگـاه بـه زگشـتبا مـواد و جشـن فـروش مکـان بـا دانشـگاه بزرگ، همجـواري کالس در گمنامی

 باشد.  در مصرف مواد می دانشگاهیداراي کمترین تأثیر در بین دیگر مسائل و مشکالت 
 

۲۷۰ 

 



 

 

هـاي صـاحبهمرتبط با مواد در بین دانشجویان به تفکیک مدانش و اطالعات مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 16-3-4جدول
 انجام شده 

فراوانی در 
  مصاحبه شونده                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
10 × × × × × × × × × × 

 در علمی یا درست اطالعات نداشتن
  مواد مورد

ت الکلی
شروبا

ت  در مورد مواد و م
ش و اطالعا

دان
 

 

 حشیش مورد در کافی دانش فقدان × × × × ×  × × × × 9

9 × × × ×  × × × × × 
 مورد در کافی دانش فقدان
 جواناماري یا) علف(گرس

  ریتالین عوارض  از آگاهی  عدم × × × × ×  × × × × 9

9 × × × ×  × × × × × 
 مصرف عوارض از آگاهی عدم

 ترامادول
9 × × × ×  × × × × × 

 مصرف عوارض از آگاهی عدم
 کراك و هروئین ،شیرهْ و تریاك

 آرامبخش و مسکن داروهاي عوارض × × × × ×  × × × × 9

9 × × × ×  × × × × × 
 مخدر ماده عوارض از آگاهی عدم

 گل
8 × × × ×  × × ×  × 

 مخدر ماده  عوارض از آگاهی عدم
 گل

8 × × × ×  × × ×  × 
 و شیشه مورد در کافی دانش فقدان

 آمفتامین
 دي اس ال مصرف عوارض ×  × × ×  × × × × 8

7 × × × ×  ×  ×  × 
 و سیگار عوارض از کافی آگاهی عدم

  قلیان
5 ×   ×  ×   × × 

 مصرف عوارض از آگاهی عدم
 مشروبات

5 ×   ×  ×   × × 
 الکل مصرف عوارض از آگاهی عدم

 سفید
 هافراوانی به تفکیک مصاحبه 14 12 12 11 14 1 14 12 12 14 

 
 کـه مولفـهبیـانگر آن اسـت ، 16-3-4در جـدول هـاي انجـام شـدهمصـاحبهمحتـواي  سازي تحلیـلنتایح حاصل از کمی

صـرف مـواد مخـدر مهـاي دانشـی مـرتبط بـا ضـعفتـرین عنـوان مهـمبـه، طالعات درست یا علمی در مورد مـوادنداشتن ا
اراي د عــدم آگــاهی از عــوارض مصــرف الکــل ســفید و عــدم آگــاهی از عــوارض مصــرف مشــروباتکــه بــوده اســت. در حــالی

 باشد. می مصرف مواد مخدرهاي دانشی مرتبط با ضعفدر بین دیگر  رتبهکمترین 

 
 

۲۷۱ 

 



 

 

     مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتـواي بـاور و نگـرش مـرتبط بـا مصـرف مـواد در بـین دانشـجویان بـه تفکیـک . 17-3-4جدول
 هاي انجام شده مصاحبه

فراوانی در 
  شوندهمصاحبه                                 1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 مخدر مواد مورد در نادرست باورهاي × × × × × × × × × × 10

ت الکلی
شروبا

ش در مورد مواد و م
باور و نگر

 
 

8 × × ×  × × × ×  × 
 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي

 خواندن درس بهتر و تمرکز

 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي × × × × ×   × × × 8

7 ×  × ×  × ×  × × 
 مواد مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي

 روانی و جسمی سالمت بر

6 ×   ×  × × ×  × 
 بودن بخشلذت مورد در رایج باورهاي

   مواد مصرف

6 × ×  × × × ×    
 بر دموا مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي

 خواب و بیداري

6 × ×  ×  × × ×   
 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي

 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی

 الکلی مشروبات مصرف مورد در رایج باور    ×  × × ×  × 5

5 ×  ×    × ×  × 
 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي

 جنسی رابطه

5 ×  ×    ×  × × 
 بودن ضرر-بی مورد در رایج باورهاي

 سیگار و قلیان مصرف

4 × ×  ×   ×    
 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت

4 
 

× ×   ×  ×    
  مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي
 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر

3    × ×  ×    
 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي

 امتحان اضطراب کاهش

3     ×  ×   × 
 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي

 الغري

3  ×  ×   ×    
-به مواد از استفاده مورد در رایج باورهاي

 فردي پاداش و مشوق عنوان
 فراوانی به تفکیک مصاحبه ها 8 4 6 10 7 7 9 7 8 12 

 
ــایح حاصــل ا ــواي ز کمــینت ــل محت ــانگر آن اســت  ،17-3-4در جــدول هــاي انجــام شــدهمصــاحبهســازي تحلی کــه بی

باورهــاي رایــج در مــورد تــأثیر مــواد بــر افــزایش تمرکــز و بهتــر  ،باورهــاي نادرســت در مــورد مــواد مخــدر هــايمولفــه
صـرف مگـرش مـرتبط بـا باورهـا و نتـرین عنـوان مهـمبـه ،و باورهاي رایج در مورد امتحـان کـردن مـواد درس خواندن

باورهـاي ، کـاهش اضـطراب امتحـان باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـرکه مواد مخدر بوده است. در حالی
عنـوان مشـوق و پـاداش و باورهـاي رایـج در مـورد اسـتفاده از مـواد بـهبـر الغـري رایج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد 

   مصـرف مـواد مخـدرهـاي مـرتبط بـا ایسـه بـا دیگـر باورهـا و نگـرشدر مقتـري رتبـه پـایینداراي  فردي بـر الغـري
 باشند. می

۲۷۲ 

 



 

 

هاي انجام مصاحبه پیشگیري از مصرف مواد به تفکیک الزممقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مهارت هاي . 18-3-4جدول
 شده

فراوانی در 
 مصاحبه شونده                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 ارتباطی مهارت × × ×   × × × × × 8

ي 
ت ها

مهار
الزم

 
ف مواد

صر
ي از م

شگیر
ي پی

برا
 

 

 )قاطعیت(ورزيجرأت مهات  × × × ×   ×  × 6
 فردي بین مهارت   ×   × × × × × 6

 منفی هیجانات با مقابله مهارت  × ×     × × × 5

  خودآگاهی هارتم  ×  ×  ×  × ×  5

 مسأله حل مهارت ×   ×    × × × 5

 استرس با مقایله مهارت  ×     ×  × × 4

 گیري تصمیم مهارت  ×  ×    × ×  4

 دوستیابی مهارت × ×      ×  × 4

 زمان مدیریت مهارت ×    ×    × × 4

 خشم مدیریت مهارت  × ×     ×   3

 ثبتم تفکر مهارت × ×     ×    3

 منفی افکار با مقابله مهارت  ×       × × 3

 کارآفرینی مهارت ×  ×    ×    3

 تحصیلی ریزيبرنامه   ×    ×   × 3

 نقادانه تفکر مهارت  × ×        2

 سازگاري مهارت  ×      ×   2

 آوريتاب مهارت    ×    ×   2

 گزینی هدف    ×    ×   2

 اجتماعی هارتم        × ×  2

 همسریابی مهارت ×    ×      2

 همحسی و همدلی ×    ×      2

 عاطفی شکست مدیریت   ×    ×    2

 فرزندپروري   ×   ×     2

 مالی مدیریت ×       ×   2

 پذیري خطر مهارت        ×   1
 مهارت هوش هیجانی           -
 خودکارآمدي مهارت           -
 خالق تفکر مهارت           -
 فراوانی به تفکیک مصاحبه ها 9 12 10 6 4 4 7 15 10 10 

ــایح حاصــل از کمــی ــواي نت ــل محت ــانگر آن اســت ، 18-3-4در جــدول هــاي انجــام شــدهمصــاحبهســازي تحلی کــه بی
بــوده اســت. در  صــرف مــواد مخــدرمهــاي مــورد نیــاز در پیشــگیري از مهــارتتــرین عنــوان مهــمبــه، مهـارت ارتبــاطی

تــري در مقایســه بــا ه پـایینرتبــداراي ، هــوش هیجــانی، خودکارآمـدي و تفکــر خــالق خطـر پــذیري مهــارتکــه حـالی
 باشند. می مصرف مواد مخدرهاي مورد نیاز براي پیشگیري از مصرف مواد دیگر مهارت
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 هاي انجام شدهبه تفکیک مصاحبهبین دانشجویان نوع ماده مخدر مصرفی در مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 19-3-4جدول
فراوانی در 
 مصاحبه شونده                                   1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 حشیش   × × × × × × × × 8

صرفی
نوع ماده مخدر م

 
شجویان

در بین دان
 

 گل ×  × × × ×  × × × 8

 قلیان و سیگار × × × × ×  ×   × 7

 کراك و هروئین شیره، و تریاك   ×  ×  × × × × 6

 مشروبات   × × ×   × × × 6

 ریتالین   ×  ×  ×  × × 5

 ترامادول   ×  ×  ×  × × 5

 جوانا ماري یا) علف(گراس       ×   × 2

 سفید الکل      ×    × 2

 آمفتامین و شیشه      ×     1

 اکستازي          × 1

 دي اس ال           -

 آرامبخش و مسکن داروهاي           -

 جمع فراوانی به تفکیک هر مصاحبه   2 1 7 4 7 3 6 4 6 10 
 

کـه مـاده بیـانگر آن اسـت ، 19-3-4در جـدول اسـناد بررسـی شـده داخلـیسازي تحلیـل محتـواي نتایح حاصل از کمی
کــه بــوده اســت. در حــالی داراي بــاالترین مــاده مصــرفی در بــین دانشــجویان قلیــانســیگار و مخــدر و  گــل حشــیش،

ــتازي،  ــامین، اکس ــه و آمفت ــکن و آرامشیش ــاي مس ــشال اس دي و داروه ــایینداراي  بخ ــه پ ــا رتب ــه ب ــري در مقایس ت
 باشند. مخدر مصرفی در بین دانشجویان می دیگر ماده
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 هاي انجام شده مصاحبهبه تفکیک  هاي آموزشی پیشگیري از مصرف موادل از تحلیل محتواي روشمقایسه نتایج حاص. 20-3-4جدول

فراوانی در 
 مصاحبه شونده                                  1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 مصاحبه ها 

 هاي کلی/ فرعیمقوله
 استفاده از گروه همساالن ×  × × × × ×  × × 8

ش
رو

ي  آموزش
ها

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

ی پی
 

 

 هاي دانشجوییتشکیل و تقویت کانون ×  × ×  ×  × × × 7
 استفاده از اینترنت  × × × × ×  ×  × 7
 آموزش از طریق تلگرام  × × ×  ×  ×  × 6
 آموزش از طریق اینستاگرام  × × ×  ×  ×  × 6
 آپآموزش از طریق واتس  × × ×  ×  ×  × 6
 هاي هنريکانون × ×  × × × ×    6
 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه    × ×  × ×  × 5
هاي سالمت در قالب ارائه برنامه × × ×   ×    × 5

 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)
 استفاده از موسیقی و کنسرت × ×    ×  ×  × 5
 از طریق کانون همیاران  × ×   ×  × ×  5
 روش بازي ×  × × × ×     5
 هاي ورزشیاستفاده از گروه   × ×   × × ×  5
 هاي کوتاهپخش فیلم   × ×    ×  × 4
 هاي عکسبرگزاري نمایشگاه  × ×  ×     × 4
استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید  ×  × × ×      4

 دانشجویان
 هاي طنزاستفاده از برنامه   × ×  ×    × 4
 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش  × ×  × ×     4
 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی  ×   ×     × 3
 آموزش از طریق تئاتر  ×    ×    × 3
 تولید نرم افزارهاي آموزشی   × ×      × 3
هاي کوتاه و گویا از استفاده از پیام   ×   ×  ×   3

 طریق موبایل
 هاي کوچکتشکیل گروه    ×  × ×  ×  3
 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت    ×   ×  ×  3
 برگزاري  نمایشگاه   ×  ×      2
 برگزاري اردو      × ×    2
 روش سخنرانی  ×   ×      2
 بحث گروهی    ×     ×  2
 ایفاي نقش    × ×      2
 برگزاري جلسات کوتاه   × ×       2
 طریق مجله آموزش از          × 2
 آموزش به صورت تراکت   ×       × 2
 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت   ×        2

۲۷۵ 

 



 

 

 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی ×  ×        2
 تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی ×     ×     2
 هاي محبوباستفاده از چهره ×  ×        2
 طریق داستان نویسیآموزش از   ×     ×    2
 هاي فوق برنامهاز طریق فعالیت       ×   × 2
 هاي آزاد اندیشیکرسی ×    ×      2

ش
رو

هاي 
 

آموزشی
 

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

پی
 

 

 ایجاد غرفه  ×   ×      2
 ارائه پوستر   ×       × 2
 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   × ×       2
 فاده از تابلوهاي هوشمنداست ×  ×        2
 روش آموزش چند حسی ×    ×      2
 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي  ×     ×    2
 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله ×      ×    2
 از طریق مرکز مشاوره   ×       × 2
 هاي الکترونیکیپیامارسال   × ×        2
 واحد درسی ارائه در قالب  ×         1
 روش بارش فکري           -
 برگزاري سمینار و کنفرانس           -
-منظور اطالعاي خاص بهانتشار نشریه           -

 رسانی
 تهیه و تدوین لوح فشرده آموزشی           -
 کتاب کار دانشجویی           -
 روش پرسش و پاسخ           -
 ش آموزش اکتشافیرو           -
 هاي جمعیاستفاده از تلویزیون و رسانه           -
 20

 7 11
 12
 18
 16
 20
 27
 17
 13
 هافراوانی به تفکیک مصاحبه 

هـاي ارائـه که روشبیانگر آن است  ،20-3-4در جدول اسناد بررسی شده داخلیسازي تحلیل محتواي نتایح حاصل از کمی
تـرین عنـوان مهـمبه و استفاده از اینترنت هاي دانشجوییتشکیل و تقویت کانونه همساالن، استفاده از گرو شامل آموزش

ارائـه در قالـب واحـد درسـی،  هاي آموزشیروشکه صرف مواد مخدر بوده است. در حالیمهاي آموزشی پیشگیري از روش
لوح فشرده آموزشی، کتاب کار دانشجویی.  تهیه و تدوین، برگزاري سمینار و کنفرانس، استفاده از نشریه، روش بارش فکري

تري در مقایسه با دیگـر رتبه پایینداراي  هاي اجتماعیاستفاده از تلویزیون و رسانه و روش پرسش و پاسخ، روش اکتشافی 
 باشند. هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد میروش
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هاي حاصل از بخش بندي یافتهجمع
 کیفی پژوهش
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   شناسـایی نیازهـا و  اشاره شد در بخش کیفـی پـژوهش از سـه منبـع جهـت چهارمفصل ابتداي طور که در همان

 استفاده شد:هاي شهر تهران هاي آموزشی پیشیگري از مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاهروش

از قبیل کتاب، دستورالعمل آموزشی، اسناد داخلی: شامل منابع متعدد موجود در زمینه پیشگیري از مصرف مواد  -1 

 هاي معتبر و مورد تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. هاي پژوهشی، مقاالت و فصلنامهطرح

مطالعه تطبیقی(اسناد خارجی): منابع متعدد موجود در زمینه پیشگیري از مصرف مواد شامل: کتاب، دستورالعمل  -2

المللـی در سـطح کشـورهاي اروپـایی، آمریکـایی، هاي معتبر بینصلنامههاي پژوهشی، مقاالت و فآموزشی، طرح

هایی با کشور ایران داشـت) مـورد آفریقایی و بویژه آسیایی( که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فرهنگی همبستگی

 بررسی قرار گرفت. 

ر از متخصصان دانشگاهی نف 9با در این بخش : هاي مورد مطالعهمصاحبه با متخصصان و دانشجویان دانشگاه -3

  .و مراکز تحقیقاتی، کارشناسان و مدیران دفتر پیشگیري ستاد مبارزه با مواد مخدر مصاحبه انجام شد

   بـا توجـه(بررسی اسناد داخلـی، مطالعـه تطبیقـی و مصـاحبه)  نتایج بدست آمده در سه مرحله قبلدر این بخش 

(مسـائل و مشـکالت فـردي، اجتمـاعی، خـانوادگی و  انـشهاي کلی پیشگیري از مصرف مواد در سطوح دمقوله

هاي الزم براي پیشگیري از مصرف مـواد، نـوع ، مهارتمرتبط با مواد، نگرشدانشگاهی) دانش مرتبط با نوع مواد

هاي کلی تایج کلی بخش کیفی بر اساس مقولهنهاي آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. و روشماده مخدر مصرفی 

قالـب یـک در بنـدي و جمـعهاي فرعی به و تکراري در هر کدام از مقولهبعد از حذف موارد مشا و فرعی تنظیم و

 جدول کلی ارائه شد. 
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 هاي حاصل از بخش کیفی پژوهش بندي یافته. جمع21-3-4جدول 
 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هاسازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاهمسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی،  -1
 -برونگرایـی -درونگرایـی -استقالل طلبـی -فشارهاي فردي - مصرف تفننی مواد -خودکشی -پرخاشگري -اختالالت روانی  مسائل و مشکالت فردي: 

عدم اعتمـاد  –اضطراب و بی قراري  -و احساسی ناپایداري عاطفی -اختالالت ارثی یا بیولوژیک -کجروي -کنجکاوي -ماجراجوییهیجان طلبی و  -افسردگی
 -فقدان احسـاس لـذت -عدم وجود مهارت هاي مقابله اي -اعتماد به نفس پایین -عدم رشد شخصیت -عقده حقارت -احساس عدم توانایی -به محیط و آینده

احساس آرامـش  -تمایل به خود بیمارنگري -ابراز وجود ن درتوانایی پایی -احساس رضایتمندي ضعیف -ناتوانی در کسب لذت ها و ارضاي معمول آن در زندگی
 -اسـترستـنش و  -حـل مسـألهنـاتوانی در  -تفکر نقادانـه ضعف در مهارت  -دلتنگی -خشم - بیدار ماندن -کاهش درد و  عواطف نامطلوب -با مصرف مواد 

 -خودکارآمدي پایین -پایین بودن بهره هوشی -حساس پوچی در زندگیا -دور شدن از غصه ها -فرار از مشکالت  -سابقه مصرف گذشته  -جان هاي منفیهی
وسواس فکـري و  -تفکر منفی  -جسارت و نوجویی -قدرت شناختی ضعیف -کسب تجربه-ناراحتی هاي عصبی و روانی  -ویژگی هاي شخصیتی -خطرپذیري

استفاده  - تفاوت عالیق فردي -اختالالت انتطباقی -دلشوره -انعطاف پذیري عدم - دوران انتقال عدم شناخت از خود در  -خوش بینی غیر واقع بینانه -عملی 
سیدن به آرزوها و اهـداف ناکامی و سرخوردگی در ر -نات و احساساتعدم مواجهه درست با هیجا -احساس غرور -افزایش شجاعت -فوبیا -خودسرانه از داروها 

اي مـدیریت همـه عدم توانـایی الزم بـر -ناامیدي  -سرگردانی -شکست هاي عاطفی -انزواطلبی -سابقه نزاع ودرگیري و خشونت فیزیکی و کالمی -بلندمدت
اختالالت سلوك مثل بیش  -یعدم استقالل معاش و زندگ -تغییرات خلقی و جسمی -استدالل هیجانی -عدم توانایی و قدرت در نه گفتن -جانبه مسائل فردي

حسـادت هـاي  -اد بـه نفـس کـاذباعتمـ -کم حوصلگی -کم توانی -خودپسندي –نداشتن تمرکز  -توقعات -ريکااهمال -خالقیت پایین در کاریابی -فعالی
 -حسـاس و شـکننده بـودن -پذیر نبودن امر و نهی -اعتماد به نفس کاذب به دلیل گذشتن از سد کنکور -اهال چالش بودن -عملگرا و نتیجه گرا بودن -فردي

عدم توانایی  - -عدم افشاگري -ندیده شدن احساسات -عدم توانایی در خودبیانگري -ناتوانی در تصمیم گیري -داره منفیخودپن -خودکنترلی پائین -اکارآمدين
عـدم  -عـدم تعهـد -ه شـدننادیـده گرفتـ -ناامنیاحساس  -احساس کالفگی -هاییاحساس تن -خوابیمشکالت بی -تردید و دو دلی -رح کردن نیازهادر مط

 -افکـار فاجعـه آمیـز  -تـرس و هـراس –شخصیت اجتنابی -هاي شخصیتی مرتبط با مشکالت مصرف موادویژگی -غیر فعال بودن -خودآزاري -پذیرش خود
نتیجه گـرا عملگرا و  -حسادت هاي فردي -تغییرات خلقی و جسمی -اي مدیریت همه جانبه مسائل فرديعدم توانایی الزم بر  - برداشت هاي افراد از خودشان

نبـود  -دم توانایی در مطرح کردن نیازها ع -پنهان کردن احساسات -عدم امنیت روانی -ی مستقلهاي الزم براي زندگفقدان مهارت -ش بودناهال چال -بودن
عـدم  -میمیتتـرس از صـ -نبـود مهـارت هـاي فـردي - بـی انگیزگـی –بی هدفی  -اختالل شخصیت وابسته -هاي شادينشناختن راه -شادمانی در زندگی

بـی  -ادگی بـراي اسـتقالل و مسـتقل بـودنعدم آمـ -بزرگ جلوه دادن خود در نظر دیگران -تاب آوري پایین -عوامل روان رنجوري -عدم اعتماد -يخودباور
 رفع خستگی - مشکالت با مقابله ناتوانی در  -تحمل پذیري پایین - و دیگر مواد احساس لذت از کشیدن سیگار -کالفگیسردرگمی و احساس  -برنامگی

خانوده سـیگاري و  -وجود الگوي نامناسب در خانواده -از فرزندان غفلت -دوري از خانواده -احساس غربت  -فرار از منزل   ائل و مشکالت خانوادگی: مس
خـانواده  -ضـاي خـانوادهلجبازي بـا یکـی از اع -عدم رضایت ازخانواده -بی عاطفگی در خانواده -ازدواج ناموفق -خانواده بدون کنترل -خانواده دیکتاتور -معتاد
  -بـودن مصـرف مـواد و الکـل در خانـهمجـاز  -طرد شدگی و فقدان رابطه گرم و عـاطفی  -سبک رفتاري طرد کننده -سبک رفتاري منسجم پاسخگو -آشفته

از دسـت دادن  --بسـتگان معتـادداشـتن  -عدم امید به ازدواج در آینـده نزدیـک -تحمل مشکالت زندگی -دعوا و مشاجرات خانوادگی  -اختالفات بین والدین
احساس دیـن بـه  -عدم وابستگی پیوندهاي خانوادگی -ضعف پایش و نظارت از طرف والدین -داشتن رابطه جنسی -نداشتن همسر  -بی سرپرستی  -نزدیکان

اعضـاي درسـت بـا صـمیمی و عـدم ارتبـاط  -رهایی از مشکالت خانوادگی - عدم اعتماد والدین به فرزندان بخصوص جوانان -خانواده به علت هزینه دانشگاه
روابـط  -عدم مراجعه به خانه به دلیل اسـتقالل طلبـی -گسست عاطفی با خانواده به دلیل دوري از خانواده  -عدم مراجعه به خانه به دلیل مشکل مالی -خانواده

  -درگیري و بحث زیـاد بـین والـدین -عدم ثبات در محیط حانواده -م درك متقابل بین اعضاي خانوادهعد -وجود تنش در خانواده  -معیوب بین اعضاي خانواده
مصـرف  -والدین دچار اختالالت روانی مثل افسردگی یا  بیماري جسمی جـدي -درگیر مواد بودن یکی از والدین یا هردو -قدان یا کم شدن رفتارهاي حمایتیف

تأکیـد خـانواده  -تربیت تک بعدي خـانواده -تربیت ناصحیح خانوادگی -خشونت خانوادگی -انتقلید از نزدیکان و آشنی -یانکننده بودن اقوام و نزدیکان دانشجو
 -ناسالم بـودن خـانواده -عدم حمایت خانوادگی برخی دانشجویان در مسائل خودکشی -واده ها از مسائل دانشجویان خودعدم اطالع خان -صرفاً بر بعد تحصیلی

 بسـتگان یـا و والـدین داشـتن -انتظارت زیاد خانواده ها از دانشگاه در سالم نگه داشتن دانشجویان -شکیل خانوادهنگرش منفی دانشجویان نسبت به ازدواج و ت
 -نداشـتن صـمیمیت بـا خـانواده -عدم دلبستگی به خـانواده -تعارض با اعضاي خانواده  -هاي زیاد خانوادگی (یا سابقه طالق در خانواده)داشتن اختالف -معتاد

احسـاس  -ناسازگاري با سـبک هـاي زنـدگی جدیـد -هاي الزم براي زندگی مستقل فقدان مهارت -مقصر شناختن بی حد خانواده -ین د از والدانتظارت بی ح
 -ینبـود شـادمانی در زنـدگ -هاي خانـه بـر فرزنـدانمحدودیت -تغییرات خانواده (ازدواج، فوت)  - -بی تفاوت بودن خانواده  -کنترل شدن زیاد توسط خانواده

 -وجود ادبیـات ناسـالم در خـانواده -د خانواده (والدین و دانشجویان)شکاف بین افرا -هاي هوش هیجانی در خانواده یاد ندادن مهارت -هاي شادينشناختن راه
عدم تأثیر نگرش والدین طبقه باال  -فشارخانواده -درگیر بودن اعضاي خانواده -هاي سالمت در خانواده نبود مولفه -عدم ایفاي نقش درست پدر در زندگی دختر

 محیط زنـدگی -در خانواده عملکرد ضعیف - ضعف در مهارت هاي زندگی مرتبط با رفتار-بر انتخاب دوستان و تصمیم به استفاده از الکل، دخانیات و ماري جوانا
جدا شـدن والـدین از   -الگوي مصرف الکل در خانواده  -زاي آشوبهاخانه -قوانین آشکار رفتار در داخل خانواده -هاي مختلف والدینرفتار و نگرش -نامناسب

عـدم حمایـت  -ترس از خانواده و مطـرح نکـردن مشـکالت دانشـگاهی -وابستگی به خانواده -ان در تصمیم گیري هاي خانوادگیدخالت ندادن دانشجوی -هم
خانواده هاي  -تربیت در دستمال کاغذي -مقصر شناختن بی حد خانواده -نههاي فرزندپروري سهل گیراسبک -دکشیخانوادگی برخی دانشجویان در مسائل خو

د شکاف بین افـرا -و..) با فضاي باز دانشگاه  هاي خانواده بر فرزندان (ارایش کردن، اعتقاد به دیدگاه سیاسی خاصمتفاوت بودن محدودیت -گسسته یا همبسته
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برآورده نشـدن انتظـارات دانشـجویان توسـط  -نگرش مثبت والدین نسبت به مواد -پدر در زندگی دختر فاي نقش درستعدم ای -خانواده (والدین و دانشجویان)
 عدم حمایت مالی خانواده ها -خانواده ها

  مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی: 
و  ی بـودنخجـالت(اضـطراب اجتماعی -وسـتانبرقراري ارتباط بـا د -فرديفشارهاي میان  -فحشاء -دزدي و ارتکاب بزهکاري -خشونت در رفتارهاي اجتماعی

 -طبقـه اجتمـاعی –بیکـاري  -بزرگ جلوه دادن خود در نظر دیگـران -یشنهادهاي دوستانفقدان مهارت در رد پ -رفتارهاي توهین آمیز همساالن  -) کمرویی
پذیرش مواد  -همنوایی اجتماعی -عدم تعادل جامعه -عیشخصیت ضد اجتما -در دسترس بودن مواد -فشار براي یافتن دوست -ثروت و رفاه زیاد  -ایدئولوژي

مصـرف مـواد نشـانه  –در معرض خشونت قرار گـرفتن  -خصومت -نگرش مثبت دوستان به مواد مخدر -قرار نگرفتن دیگران  دبه علت مورد مجازات و نیشخن
مصـرف  -کمبود امکانات حمایتی، مشاوره هـاي و درمـانی -القیفقدان ارزش هاي اخ-وفور مشاغل کاذب -حاشیه نشینی جمعیت زیاد -پذیرش در میان گروه

بـی  -داري از ایجـاد روحیـه کـار و تـالشخـود -کمبـود فعالیـت هـاي جـایگزین -احترام گذاشتن به طرف مقابل براي تعارف تریاك -مواد بعنوان یک هنجار
ان معاشـرت بـا دوسـت -فرهنگی و اجتمـاعیاسترس هاي   -ماعی و سیاسیمحدود بودن فضاي فعالیت هاي اجت - در جامعه خالء امکانات تفریحی -مسئولیتی

میل به افـزایش آزادي خـواهی  -مواجه شدن با نقش جدید و گسترش ناگهانی روابط اجتماعی -سنت مذهبی -قدرت -فقر -مصرف مواد توسط دوستان -ناباب
عـدم  -توصیه هاي غیر تخصصی دیگران --داشتن اوقات خوش با دوستان -فراغتنارضایتی از گذران اوقات  -انحطاط -معضالت اجتماعی، اخالقی  -جوانان

عدم حمایـت دراغنـاي فکـري و تجربـه واقعیـات  -تحمیل عقاید و سالیق بزرگان به جوانان -م گیري ها به علت مشکالت فرهنگیمشارکت جوانان در تصمی
عـدم خودبـاوري -س، مقاالت و رمان هاي جـوان پسـندشبکه هاي ویدیوئی، مجالت ، عکترویج فرهنگ هاي نامانوس از طرق مختلف مثل ماهواره، -ازجوانان
بی تفـاوتی در دانشـجویان  -ارزان قیمت بودن مواد -عدم جبران محدودیت هاي اجتماعی  -بدون اعطاي ابزار صحیح شناختآزادي  - بحران هویت -فرهنگی

تـرویج فرهنـگ مصـرف و  --ل جاري و افزایش روند سطحی شدن بینش سیاسی دانشجویانکاهش سطح حساسیت به مسائ-به دلیل غیرسیاسی شدن جامعه 
نگرانی نسبت بـه پیـدا کـردن شـغل در  -تهییج و تحرکات بی پاسخ -سیاست زدگی فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی  – پایین اجتماعی عدالت –مصرف گرایی

عـدم پـذیرش  -کاهش فعالیت هاي فرهنگی -اي و سازمان نیافته در کلیه مسائل اجتماعیر تودهاظهار نظ -تعارضات فردي و فرهنگی  -فشار اجتماعی -آینده
 -مشـکالت مـالی -آفـرین مخـــاطره موقعیتهـاي -محل سـکونت -ددوستان مصرف کننده موا -دوستان الکلی -وستان فرداعتیاد به سیگار د -عقیده مخالف

ارائـه  -عدم ارتباط مناسب با دیگران -قومیت ها و روابط بین آنها -همسان شدن با گروه همساالن -نتفریحی سیگار کشید -یگار کشیدنشکسته شدن قبح س
براي مصـرف بـویژه سـیگار و  فشار اطرافیان و همساالن  -یت جایگاه افراد در بین همساالنتثب -برقراي ارتباط با همساالن -تصویري از خود براي تایید شدن

عـدم دسترسـی بـه خـدمات بهداشـتی و  -میزان سواد یه جامعه  -دانشگاهخانه هاي مجردي و گروهی دانشجویان در خارج از  تجربه مصرف مواد در -مشروب
عدم احساس تعلق اجتماعی و  -تردد در محالت پرخطر  -نزاع و درگیري -قرار گرفتن در محیط و محله هاي پرخطر -میزان افراد معتاد در سطح جامعه -روانی

ش حمایـت هـاي عدم یـا کـاه -سرخوردگی اجتماعی -عدم توجه به نیازهاي اجتماعی -عدم مشارکت دانشجویان در فعالیت هاي اجتماعی -یاحساس دلبستگ
نشان دادن زندگی هاي مجلل توسـط صـدا و  -خانگیازدواج سفید و هم -غربت -رابطه با جنس مخالف و مشکالت جنسی -حس تبعیض و اختالف -اجتماعی

داشـتن ارتباطـات اجتمـاعی خیلـی  -عدم کسب نگرش  و دیدگاه کارآفرینی  -عرضه مواد مخدر توسط قاچاقچیان در مدل هاي شیک و قشنگ -رانت -سیما 
 -تعارضات قوم و قبیلـه اي -روابط اجتماعی ضعیف  -روابط بین فردي ضعیف -نگرانی درباره آینده و کار -داشتن تضاد با اجتماع -ت فرهنگیمشکال -محدود 

تحقیـر و  –هـاي اقتصـادي اجتمـاعیتضـادهاي فرهنگـی و تفـاوت -هاي ناسازگار و ناکارآمـدالگوگیري -عارض بین زندگی سنتی قبلی و زندگی مدرن جدیدت
 -عیعـدم بـرآوردن ایجـاد تعلـق اجتمـا -دم درك رابطـه دو سـویه در اجتمـاعع -احساس نابرابري  -به وجود آوردن احساس تعلق به محیط در فرد -سرزنش

 - ارتبـاط بـا دانشـجویاننداشـتن  -فساد و انحراف -اقتصادي مسائل ناکامی در  -ناامیدي اجتماعی  -آموز یا دانشجو در سازمان اجتماعیمشارکت دادن دانش
 -وابسـتگی همسـاالن -ي اجتمـاعیرسانه هـاضعف  -در گروه  محبوبیتعدم  -مشکالت براي به اشتراك گذاشتن و صمیمی افراد مرتبط نداشتن  -یسمالوند

نـزاع   -همساالن برقراي ارتباط با -یید شدنارائه تصویري از خود براي تأ -شکسته شدن قبح سیگار کشیدن -دیدعدم همسان شدن با افراد ج -مشکالت مالی
مواد در محله هاي  پیشنهاد فروش -ديهاي مجراولین تجربه مصرف مواد در خانه -با دانشجوعدم درك متقابل والدین  -ودرگیري و خشونت فیزیگی و کالمی

ی عـاطف -ابـراز وجـود در بـین دوسـتان -منطقه جغرافیاي زندگی دانشـجویان -تعارض بین فردي - عدم استقالل معاش و زندگی -مسائل بین فردي -پرخطر
ناسـازگاري بـا  -ناکارآمـدي -ل خود بـا دوستانشـانتقاب -اجتماعداشتن تضاد با  --تن ارتباطات اجتماعی خیلی محدودداش -برخورد کردن دوستان و همساالن

بـی نظمـی  - تجاوزات جنسـی -نشاط اجتماعی عدم -فشارهاي اخالقی، اجتماعی و سیاسی -اطات محدود و فاقد امنیت عاطفیارتب -سبک هاي زندگی جدید
 در تأمین زندگی دانشجوییوانایی عدم ت  -مخالف جنس با رابطه ناکامی در -روابط اجتماعی در ناکامی - محیط اجتماعی

عدم  -هاي تحصیلی نداشتن حس جاه طلبی -فشارهاي تحصیلی  -بی عالقگی به تحصیل –افت تحصیلی   مسائل و مشکالت سازمانی(دانشگاهی): 
انحـراف از قواعـد معمـول  -احسـاس امنیـت -حـوادث درون خوابگـاه -انتظارات دیگران -هاي خاصمورد توبیخ یا تأیید قرار گرفتن در گروه -انگیزه پیشرفت

تـرس  -سست شدن باورهاي مذهبی -ده بودنمحل استقرار خوابگاه ها به علت آلو –نگرانی درونی از وضعیت تحصیلی  -یکنواختی زندگی خوابگاهی -دانشگاه
جشـن  -جشـن هـاي پسـران و دختـران -میهمـانی خوابگـاهی -ترکیب حضور دانشجویان در خـانواده  -دانشگاه محلی براي مصرف مواد -از محیط ناشناخته

ها بـا محلـه هـاي همجواري دانشگاه و خوابگاه -ناتوانی مسئولین در برنامه ریزي براي پر کردن اوقات فراغت دانشجویان  -بازگشت به خوابگاه بعد از تعطیالت
اداره، انضـباط و برقـراري نحوه نادرسـت  -حاناتستگی درایام امتغلبه بر خ -عدم امید به اشتغال -هاي دولتیسکونت در بیرون از خوابگاه -خرید و فروش مواد

عـدم واقـع بینـی در نـوع   -ارتباط با فرهنگ هـاي مختلـف -گاهعهده دار شدن مسئولیت هاي مختلف در خواب -رقابت هاي فشرده -حجم زیاد درس -ارتباط
شـیوع  -هـاي اسـتیجاريظارت خـانواده مثـل خوابگـاه و خانـهی در اماکن بدون نزندگ -مصرف کننده دوستان -ز ناحیه مسئوالن و والدینتخلیه روانی جوان ا

عـدم اسـتقالل در  -درهم ریختگی ناخواسته دانشجویان در خوابگاه -هاهاي خوابگاهاستاندار نبودن اتاق -یم خوابگاهاختالالت عاطفی و روانی در دانشجویان مق
عدم دستیابی به اهداف  -طرد عدم حمایت و -فقدان مقررات جدي منع مصرف -هاي نامناسب آموزشیشیوه -اخالقیات و روحیات متفاوت در خوابگاه -خوابگاه
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ضـعف و یـا  -شیوع کسالت در جوامع دانشـگاهی -کمبود امکانات حمایتی، مشاوره اي و درمانی-عدم احساس تعلق و دلبستگی به محل تحصیل - در دانشگاه
عـدم برخـورد قـانونی بـا  -دوري از حمایـت خانواده(خوابگـاه)  -عدم نظارت والـدین(خوابگاه) -تشکل هاي دانشجویی  فقدان زمینه هاي متنوع و تخصصی در

تمـاس دانشـجویان هنـر بـا اسـاتید،  - هـاهـاي متـراکم  دانشـگاهخالءمراکز فرهنگی وتفریحی مناسب در خوابگـاه -گروههاي غیر رسمی در محیط دانشگاه 
 -در موضوعات و مطالب مطروحه در برخی رشته هاي تحلیلـی هنـري  لذت جویی و بی قیدي نسبت به دنیا -صرف کننده مواد مخدرهنرمندان م پیشکسوتان و

فقدان برخی دستمایه هاي دینی وارزشی در موضـوعات و متـون هـاي رشـته هـاي  -حساسیت و زودرنجی بیش از حد روحی در میان بعضی از دانشجویان هنر
مصرف مواد در دانشجویان غیـر بـومی  -عدم رضایت از ورود به دانشگاه  -اعتقاد به مناسب نبودن رفتار مسئولین -هاي دانشگاهیدن رشتهکاربردي نبو -هنري

عدم همسـان شـدن  -آشنایی با دوستان جدید -عدم تطبیق با محیط آموزشی جدید در بدو ورود -عملکرد آموزشی ضعیف و فقدان تعهد آموزشی  -و خوابگاهی
نشـگاه آزاد بودن مصـرف سـیگار در دا -نوع رشته تحصیلی -درگیر بودن بیشتر رشته هاي فنی به اعتیاد نسبت به علوم انسانی -استرس امتحان -دا جدیدا افرب

عـدم سـازگاري بـا  -اتیدنحوه تـدریس اسـ -م تعامل درست کارکنان با دانشجوعد  -ها به نیازهاي فردي و روانیعدم توجه دانشگاه -بین دانشجویان و اساتید 
دور هـم  -هـاهنشست هـاي دانشـجویان در خوابگـا  -مسائل و مشکالت فرهنگی و بین فرهنگی -هاتعارض دانشجویان با هم اتاقی -مسائل محیطی دانشگاه
 -ناامیـدي شـغلی -شیدن و مشروب خوردنبراي سیگار کهاي فشار هم اتاقی -ا و دوستان نابابههم اتاقی -ابراز وجود در بین دوستان -بودن هاي دانشجویان

اعتماد به نفـس  -خودکارآمدي پایین تحصیلی -مشروطی -عدم آشنایی با شئونات و استانداردهاي دانشجویی -به رغبتی به درس و پژوهش -حصیلیناامیدي ت
انتظـارت بـی مـورد  -مشـکالت انظبـاتی -تقلب -اساتید دانشگاهتنش و برخورد با کارمندان و  - وردن انتظارات دانشگاه و اساتیدناتوانی در برآ -پایین تحصیلی

بی انگیزگی و سـرخوردگی  -فضاي باز دانشگاه -فشارهاي امتحان -عدم هماهنگی بین دستگاهی -شکست تحصیلی -دانشجویان از قوانین خوابگاهی دانشگاه
تـنش حاصـل از  -میز و تبعیض امیز اساتید بـا دانشـجوآیربرخورد تحق -صیلی امه دادن یا ندادن رشته تحتعارض در تصمیم گیري سر اد -نسبت به رشته قبولی

ادمانی توسـط دانشـگاه بـه نـدادن تجربـه شـ -رابطه مرضی فـرد بـا دانشـگاه -حضر در انجمن هاي مختلفی مثل بسیج و انجمن اسالمی و از بین رفتن روابط
عدم ارتبـاط بـا  بـا  -پاییز فصل در تحصیلی سال اولیه هايماه در دانشجویان افسردگی -گاه استرس زا بودن محیط دانشگاه و شرایط زندگی در دانش -دانشجو

 کمبـود –متخصـص کمبـود مربیـان -منابع ناکـافی و کمبود بودجه -مسئولین دانشگاهی عدم همکاري -هم اتاقی و همکالسی  به دلیل داشتن عقاید مختلف
آشـنایی بـا دوسـتان  -ضعف در انجام تکالیف دانشـگاهی  -در دانشگاه و خانواده عملکرد ضعیف -و تحصیل کار فشار -حساسیت دانشجویان ناراضی -تبلیغات

تعـارض  -عـدم احسـاس رضـایت از رشـته تحصـیلی -ب هـاي امتحـانمصرف مواد براي بیـدار مانـدن در شـ -خانه هاي مجردي و تیمی دانشجویان -جدید
 -مشروطی -پذیرش بی رویه دانشجو -دوستان ناباب -دور هم بودن هاي دانشجویان -رهنگی و بین فرهنگی مسائل و مشکالت ف -هادانشجویان با هم اتاقی

تعـارض در تصـمیم  -یان از قـوانین خوابگـاهی دانشـگاهانتظارت بی مورد دانشجو -تقلب -خالقیت پایین در کاریابی  -رینیعدم کسب نگرش  و دیدگاه کارآف
عدم  -اهکمبود امکانات رفاهی در دانشگ-ندادن تجربه شادمانی دانشگاه به دانشجو  -رابطه مرضی فرد با دانشگاه -شته تحصیلیدامه دادن یا ندادن رگیري سر ا

عـدم نظـارت دانشـگاه بـر  -دانشگاه تجربه خوشیاندي نیست براي برخی دانشجویان مثل باشگاه دانشجویی -وجود شرایط ورزشی و رفاهی مطلوب دانشجویان
بی انگیزه  -فشار امتحانات  -فقدان فضاي  شاد و نشاط در دانشگاه   -ناهماهنگی در تصمیمات دانشگاهی -عدم ارتباط تنگاتنگ خانواده با دانشگاه -انواع مواد

زیاد افراد در اتاق هـا  ادتعد -هافشار دوستان و هم اتاقی -خوابگاه نامناسب وضعیت -اه در برنامه ریزي اوقات فراغت ناتوانی مسئوالن دانشگ -بودن به تحصیل
 کشمکش بین دانشجویان در خوابگاهدرگیري و  -هاي مختلفبا فرهنگ

 دانش و اطالعات مورد نیاز دانشجویان در زمینه مواد مخدر  -2
دانش و اطالعات ناقص در مورد مواد  –عدم اطالعات در مورد مکانیزم هاي تأثیر مواد  -پایین بودن دانش و آگاهی پایین دانشجویان در مورد مواد و روانگردانها

عدم آگـاهی از عـوارض انـواع  -آگاهی بخشی حقوقی، روانی و اجتماعی اعتیاد  -هاهاي مواد وتبعات مصرف آنآگاهی در خصوص ویژگی -مخدر و تأثیرات آن
افـزایش دانـش در مـورد  -ر مورد شناخت عوامل خطـرافزایش اطالعات د -هاافزایش دانش از انواع و طبقات مواد و محرك -تفریحی)-پزشکی-مصرف(دائمی

ارائه اطالعات دقیـق و علمـی در مـورد سـوء  -ها و واقعیت اجتماعی درباره موادافزایش آگاهی  -رابطه بین مصرف مواد و نگرش هاي سالم نسبت به مشکالت
  -جوانـا و سـایر مـواد مخـدرگیري از نوشیدن الکل، مصرف سیگار، مـاريایجاد آگاهی براي جلو  -ات در مورد اثرات سوء مصرف موادارائه اطالع -مصرف مواد

دانـش  -مصرف مواد مخدر و عوامـل محـافظتیکننده هاي مربوط به عوامل تعیینارتقاء دانش -هاي دخانیات، الکل و سایر مواد مخدرکنندهبینیآشنایی با پیش
آگاهی از تأثیرات اختالالت سـوء  -ارئه حقایقی در مورد سیگار -آشنایی با اصول کاهش آسیب  -کلآگاهی از آمار واقعی مربوط به هنجارهاي ال -مواد و سکس

ایجـاد درك روشـن از چگـونگی و  -هـاآشنایی با  هاي روابط سالم و ناسـالم و تفـاوت آن -مصرف مواد در خانواده دانشجویان زن، مسائل خانوادگی خانواده ها
 -آشنایی با تأثیر مواد و روانگـردان هـا بـر بـدن و مغـز -هااطالعات مربوط به پیامدهاي مواد مخدر و روانگردان -در جوانانچرایی شروع به مصرف مواد مخدر 

اري سیگاري(علف) یا مـ اطالعات غلط در مورد مصرف حشیش، گل، –آشنایی با تأثیر مواد بر روابط خانوادگی افراد -آشنایی با تأثیر مواد بر روابط اجتماعی افراد
پـایین بـودن دانـش  -دانش ناقص و تحریف شده درباره مصرف قرص ها و داروهاي اعصاب و روان مثل مثل قرص ترامادول یا قرص ریتالین یا دیازپام -جوانا

عـدم آگـاهی  -رمز اعتیادترسیم خط ق -توضیح  علمی صادقانه و مبتکرانه انواع مواد  -شناخت مواد مخدر از طریق شواهد –اختصاصی دانشجویان از مواد مخدر
دانش درباره اینکه سـیگار دروازه  -دادن اطالعات علمی در مورد همه ابعاد اقتصادي، پزشکی، اجتماعی مواد مخدر -از پیامدهاي جسمی و روانی و اجتماعی مواد

آگاهی و اطالعات در مورد مـوادي کـه ممکـن اسـت بـا آن  -اد)بینانه با دانشجو(دادن اطالعات درباره مزایا و معایب موبرخورد منطقی و واقع -ورود به اعتیاده 
 عدم شناخت درست از مواد مخدر  -مواجهه بشوند
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 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرشارزش -3
باعـث شـب بیـداري مـی  -ي ها می شودباعث کسب آرامش روانی و فراموشی مشکالت و گرفتار -مصرف مواد باعث رفع دردهاي جسمی و خستگی می شود

 -مصرف مواد عملکرد اجتماعی و عقالنی را تقویت می کند. مصـرف مـواد باعـث لـذت بیشـتر مـی شـود -باعث الغري می شود -باعث تمرکز می شود -شود
ناتوانی جنسی آقایـان  -ته قلبی می شودمانع اختالالت قلبی و سک -مصرف تریاك باعث حفظ جوانی و سالمت می شود -مصرف مواد حافظه را تقویت می کند

باید هر چیز را در زندگی یـک  -کم نیاوردن و نشان دادن خودشان به دیگران -حشیش باعث خالقیت می شود باعث تجربه عرفانی می شود -را درمان می کند
 -افراد با اراده (و یا با هوش و تحصیل کرده) معتاد نمـی شـوند -دوستی و معاشرت با افراد معتاد و شرکت در مجالس مصرف مواد اشکالی ندارد -بار تجربه کرد

خطـر مشـروبات  -برخی از پزشکان معتقدند که مصرف مشروبات الکلی مفید اسـت -مفید بودن تریاك براي بیماران دیابتی -افزایش محبوبیت با مصرف سیگار
تعارف دوستان بـه  -تواند اعتیاد خود را ترك کندفرد معتاد هروقت بخواهد می -کال نداردمصرف مواد اگر به اعتیاد منجر شود اش -الکلی کمتر از سایر مواد است

اگر تغذیه خوب داشته باشـی مـی تـوانی مـواد  -اگر اطالعات کافی داشته باشی و مواد رو خوب بشناسی، معتاد نمی شوي -شود مصرف موجب معتاد شدن نمی
مـواد تسـکین  -موادي که از گیاهان به دست می آیند به علت طبیعی بودن، مضر هستند -معتاد نمی شوي اگر کم مصرف کنی -مصرف کنی ولی معتاد نشوي

برخـی از پزشـکان معتقدنـد کـه مصـرف  -کندمصرف مواد آدم را بی خیال و راحت می -دهنده خوبی هستند و درد، غصه و مشکالت را  از انسان دور می کنند
نگـرش  -مصـرف تفننـی مـواد اعتیـادآور نیسـت -فه اي به مفید بودن مصرف برخی مواد مخدر در رشته هـاي پزشـکینگرش حر -مشروبات الکلی مفید است

کردن مـواد عدم حرام اعالم  -نگرش منفی به دانشگاه -اعتقاد به دسترسی آسان تر مواد در شهر نسبت به محیط دانشگاه -والدین، فرد و نگرش فرد و دوستان 
تدوین بازخورد شخصی در مورد افسانه هـا و  - بررسی باورها و حقایق مربوط به الکل -جود نداردورهایی همچون زندگی بدون مشکل وتقویت کردن با -افیونی

من آدم تحصیل  -مواد مخدر باعث احساس و نشاط و شادي می شود -مصرف مواد در درس خواندن تأثیر می گذارد -باورهاي اشتباه در مورد اثرات مثبت الکل
اگـر جـنس خـوب و   -مصرف سیگار آرام بخش اسـت -من دانشجو هستم چون اندیشه دارم فرق می کند -ماده شیشه وزن را پایین می آورد -ه اي هستمکرد

کنـیم بعـدا بذار االن عشـق و حـال  -ما کجا افراد معتاد کجا  -نگرش مثبت خود دانشجو، خانواده و فامیل وي به مواد -خالص پیدا کنی اثر بد نخواهد گذاشت
من دوست مصرف کننده دارم ولـی خـودم  -ورزش نمیذاره کسی معتاد بشه -تریاك فشار خون و قند خون رو درمان میکنه  -من معتاد نمیشم -ترك می کنیم
معتـادان  -آدماي بیکـاري هسـتنمصرف کننده ها اکثرا  -مواد میتونه گاهی جایگاه درمانی داشته باشه -مواد از یه آدم خالف بهم تعارف میشه -اینکاره نمیشم

شیشه توان و انـرژي انسـان رو  -در برخی فرهنگ ها و مناطق مرطوب، مصرف مواد الزمه -حشیش، علف و گل اعتیادآور نیستن -معموال آدماي فقیري هستن
مـن  -شـود باعث افزایش اعتماد بـه نفـس مـی مصرف مواد -آدم براي بیخیالی میتونه مواد مصرف کنه -همه مصرف میکنن و این یه کار طبیعیه -زیاد میکنه

 -براي کنترل خشم، مواد یا کمی مشـروب خوبـه -فقط وقتی دوستام جمعند و اصرار میکنن مصرف میکنم -مصرف میکنم چون تو زندگیم خیلی سختی کشیدم
موقع ناراحتی و غمگـین   -اعث پرستیژ اجتماعی می شودمصرف مواد ب -شود باعث برطرف شدن استرس می -فقط براي شب امتحان، مواد یا دارو اشکال نداره

 مشروبات الکلی اعتیادآور نیست -بودن مصرف مواد ایرادي ندارد
 هاي مورد نیاز دانشجویان در زمینه پیشگیري از سوء مصرف مواد مخدرمهارت -4

مهـارت  -مهارت روابط بـین فـردي -مهارت خودشناسی و خودآگاهی -یروش هاي مقابله با فشارهاي محیطی و روان -تقویت اعتماد به  نفس و احترام به خود
 -حـل کشـمکش هـا/ کنتـرل خـود عـاطفی -مهارت هم حسـی و همـدلی -مهارت حل مساله -مهارت تصمیم گیري -مهارت تفکر خالق -هاي ارتباط موثر
مهـارت هـاي  -مهـارت هـاي امتنـاع -تحسین و تمجید کردن مهارت هاي  -مهارت ابراز وجود(قاطعانه عمل کردن) -مهارت کنترل خشم -مدیریت اضطراب

عـدم  -بیان خواسته ها به صورت کالمی و منطقی -مدیریت استرس -مهارت هاي مقابله با هیجانات منفی و روانی -مهارت هاي تفکر انتقادي -جلب حمایت 
  -مهارت هاي اجتمـاعی  -رفتار خود هدایتی -لعمل مناسب در شرایط بحرانیعکس ا -رفتار سازگارانه با افراد پیرامون در جهت سالمت روان -مهارت رویارویی

سـازي اوقـات فراغـت غنـی  -ریزي تحصیلی موفقبرنامه –تقویت اعتقادات مذهبی  -هاي هوش هیجانیمهارت -آوريهاي تابمهارت -مصون سازي روانی
احساسـات  -حمایت والدین از فرزندان(عاطفی، فکري و اطالعاتی، اجتماعی و مـالی ) -بیهاي دوستیامهارت -احترام به حقوق دیگران -دانشجویان خوابگاهی 

تنظـیم  -هاي موثر و مفیداندیشیدن به راه -تقویت انگیزه درونی -ناتوانی در مهارت هاي انطباقی  -مثبت(شادي، امید، عشق، اعتماد، همدلی، مسئولیت یا تعهد)
تقویت مهارت هاي شناختی الزم براي تشخیص موقعیت هاي خطرناك  و اجتنـاب  -نظم -مقابله با افکارمنفی -آینده گذاري و طرح برايهدف -اهداف زندگی

تقویـت برنامـه هـاي آموزشـی و ایجـاد انگیـزه  -مهارت امید به آینـده -آموزش مقاومت در برابر پیشنهاد سوء مصرف مواد مخدر -ایجاد تفکر مثبت -ها از آن
مهارت تعامـل پـذیري  -هاي فرديضعف در مهارت -ارائه اطالعات درست -هاي  برقراري ارتباط با دیگرانمهارت  -سطح امید به زندگی باال بردن -تحصیلی

مدیریت رابطـه  -مدیریت شکست عاطفی(عشقی) -عدم توانایی و مهارت در نه گفتن -آموزش هاي جنسی -هاي همسریابیمهارت -مهارت هاي کارآفرینی  -
باال بردن سـواد رسـانه  -سبک زندگی سالم -مهارت هاي فرزندپروري براي دانشجویان متأهل -ارتقاء عزت نفس -مهارت مقابله با افسردگی -مخالفبا جنس 

 -تایجاد احساس تکلیف در همـه دانشـجویان نسـبت بـه مشـکال -هایی در مورد جوانی طرحواره -طرحواره هایی در مورد آزادي -داشتن سرگرمی سالم -اي
 -نشـان دادن توانـایی فـرد در تغییـر دادن خـود  -نشان دادن جایگاه فرد در خانواده و دانشگاه و جامعه به خودش  -نشان دادن هویت و ماهیت فرد به خودش

  -عطـاف پـذیريان -کنتـرل تکانـه -مسـئولیت پـذیري  -حرمت ذات -خودشکوفایی –مهارت هاي آکادمیک یا درس خواندن –نجات دادن فرد از خودبیگانگی
 -آشـنایی بـا سـبک هـاي دلبسـتگی -ذهـن آگـاهی -کنترل فکر -راهبرد هیجان مدار  -خودکارآمدي -کنترل رفتار -ارتباط در خانواده -شادکامی و خوشبینی

تقویـت خودپنـداره  -رديگزینـی فـهدف -قف کردن، آرام کردن و فکر کردن)بخش(تمرین براي متوهاي آرامشتکنیک -مهارتهاي موفقیت و مقابله با شکست
تأکید بر رشد کامل جوانـان (از طریـق تمرکـز بـر دامنـه  -یر اجتماعی و تصویر خود در آیندهتصو -خواب و تکنیک هاي آرامش بخش -فعالیت ورزشی -مثبت 

ر روي مدل هـاي تحـول( کـه چگونـه تمرکز ب -تمرکز بر شخص در رویکرد محیطی -امکانات و مشکالت جوانان، بیشتر از تعامل با یک مشکل خاص جوانان)
-ردهـاي خـودمراقبتی شـناختیراهب -ارائه اصول شناختی رفتـاري -بهبود مدیریت خود -تمرکز شخصیت هاي مآموزش مهارت -جوانان رشد و تغییر می کنند)

هـاي مهـارت -ثبت از خود و تصـویر بـدن خـودیر مساخت تصو مهارت -هاسازي و تحلیل ارزشهاي روشنمهارت -توانایی مواجه با شرم و سرزنش  -رفتاري
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مهارت مقابله بـا  -مهارت خود کنترلی -مهارت جمع آوري و ایجاد فرصت براي انتخاب جایگزین  -تحلیلی براي ارزیابی خطرات شخصی و عواقب مصرف مواد
مهارت  –تعهد و عالقه فرد به خود و دیگران  -و شرایط دشوارا ، سوگواري، فقدان هاز احساسات از قبیل غم و اندوهمهارت ابر  -مدیریت زمان -فشار همساالن

 مهارت مقابله با احساس تنهایی -احساس استقالل و موثر بودن --مهارت خطرپذیري -احساس تعهد به دانشگاه   -داريخویشتن
 هاي آموزشیروش -5

 -تلویزیون و رسانه هاي جمعی -تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی -آموزشی پخش فیلم هاي  -تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی به تفکیم مواد مختلف
روش  بحث و   -روش سخنرانی -روش نیمه سازمان یافته -مصاحبه انگیزشی  -برگزاري مسابقات ورزشی  -برپایی نمایشگاه و مستندسازي -گروه همساالن 

ساز آشنایی، صمیمیت، ارتقـاء روابـط ریزي شده( زمینهبرگزاري اردوهاي هدفمند و برنامه -اینترنتاستفاده از  -آموزشی  برگزاري کارگاه -مسأله گشایی -گفتگو
تکنیـک  -تکنیک آموزش فعـال بـارش فکـري -هاي الزم براي زندگی شاد)هاي الزم از جمله برخی مهارتاجتماعی، ارتباط صمیمانه با مسئولین، ارائه آموزش

بنرهـاي  -تراکـت –اسـتفاده از مجلـه  –تئـاتر  -اختصاص امکانـات مشـاوره اي بهتـر -ها به صورت جلسات کوتاهآموزشبرگزاري  -آموزش فعال ایفاي نقش
تشکیل و تقویت کانون هاي مبارزه  -تقویت و تشکیل دفتر مشاوره با استفاده از کارشناسان فن  -استفاده از اساتید دانشگاهی   -سمینارها و کنفرانس -تبلیغاتی
کمـک گـرفتن از تشـکل هـاي -تشـکیل میزگردهـاي دانشـجویی جهـت بحـث -انتشار نشریه اي خاص به منظور فرهنگ سازي و اطـالع رسـانی -د با اعتیا

برگـزاري همـایش   -تشکیل کانون هاي علمـی  -دید و بازدید دانشجویان از مراکز بازپروري معتادان و زندان ها و تماس نزدیک با قربانیان اعتیاد -دانشجویی
 -هـاحضور افراد موفق در دانشگاه و ارتباط دانشجویان بـا آن -بردها و بولتن ها توسط دانشجویان و اساتید و صاحبنظران  -اي دانشجویی در ارتباط یا اعتیاد ه

اسـتفاده از برنامـه هـاي  -یم فیلم مسـتند(بیان مسـتق  -فیلم داستانی(بیان غیرمستقیم)   -اسالید -کاریکاتور -کلیپ آموزشی -برگزاري نمایشگاه هاي عکس
 -هـا بـه صـورت جلسـات کوتـاهبرگزاري آمـوزش -ها به ویژه دانشجویان خوابگاهیها در دانشگاهفوق برنامه ها وتقویت برنامه -برنامه هاي فرهنگی -ورزشی

ایجـاد  -هـاي آموزشـیکتابچـه -از طریـق پوسـتر اطالع رسانی در مورد تـأثیرات و عواقـب   -سالم سازي محیط خوابگاه -اختصاص امکانات مشاوره اي بهتر
برگزاري کنسـرت سـرگرم کننـده در مـورد  -آوردن نوازنده به دانشگاه  - موسیقی -هانصب نشانگرها در جاده -بیلبوردها -ی فعال در دانشگاههاي ورزشباشگاه

تشـکیل انجمـن و  -بـراي دانشـجویانفراهم کردن زمان تفـریح  -ونیکیارسال پیام هاي الکتر -سخنرانان انگیزشی -افراد مشهور گفتگو با -سوء مصرف مواد
اسـتفاده از ابتکـارات  -هـاشناسایی دانشجویان تحت تأثیر مواد براي ارائه مشـاوره بـه آن -به اشتراك گذاري گروهی -سازمان براي مقابله با سوء مصرف مواد 

  -هـاي کوچـکاسـتفاده از گـروه  -جلسات مشارکتی و تعـاملی  -ي در اوقات فراغت دانشجویان رارفراهم کردن فعالیت هاي جایگزین براي برق -دانشجویان 
ارائه مقررات منع استفاده از مواد بـراي دانشـجویان  -هاي سیستماتیک و کارآمد روش -کار گروهی -کتابنامه برنامه اولیه براي استادان   -کتاب کار دانشجویی

هاي هوشمند بـراي استفاده از گوشی  -اي تحت رهبري دانشجویان رسانه کمپین -گروه همساالن علیه توتون و تنباکو -فعال املیاستفاده از تکنیک هاي تع -
اسـتفاده از هنـر و  -اسـتفاده از خـود دانشـجویان -دانشگاه پاك -برنامه درسی آنالین براي پیشگیري از دخانیات  -اشتراك چشم انداز زیستی استفاده از تنباکو

اسـتفاده از اسـاتید اندیشـمند و  -هاي آزاد اندیشیاستفاده از کرسی -هاي غیرمستقیماستفاده از روش -استفاده از تشکل هاي دانشجویی -رمندان در آموزشهن
اسـتفاده از   -هاي همیارگرو  -توجه به بازاریابی اجتماعی -کانال هاي اجتماعی -روش هاي مجازي -روش دیداري  -ارائه واحد درسی -مورد تأیید دانشجویان
استفاده از شبکه هاي مجازي مثل تلگرام،  -استفاده از پیام هاي کوتاه و گویا -تولید اپلیکیشن -ایجاد غرفه -مسابقات خطاطی و نقاشی  -هنر مثل شعر، نقاشی

بازي هـاي جـذاب و پیـام  -استفاده از برنامه هاي طنز -انکانون همیار -استفاده از همیاران و همتایان –مشاهده محیط -هاي کپسولیآموزش -اینستاگرام و...
 -اسـتفاده از چهـره هـاي محبـوب دانشـگاهی -اسـتفاده از ورزشـکاران -المپیادهاي ورزشـی -تیزرهاي تبلیغاتی -تهیه فیلم هاي جذاب بازي -هاي خیلی دور

  -اسـتفاده از روش هـاي همدالنـه -لیت این گروها در زمینـه مـورد نظـرتشکیل انجمن سالمت و فعا -آموزش به روشهاي یادگیري معنادار -آموزش مشارکتی
 -هـاي تصـویرياسـتفاده از روش -هاي چندحسـی آمـوزش استفاده از روش -اطالع دادن از طریق دوستان -اعضاي کمیته هنري -گروه همتا -روش بازي  

اجراي تئـاتر و  -هاي عینی استفاده از روش -مصرف حشیش، پیشگیري از مصرف گل و...) تر از پیشگیر از اعتیاد (مثل: پیشگیري ازاستفاده از عناوین اختصاصی
 -گـروه ارتقـاء سـالمت و روان -هاي ورزشـیایجاد گروه -هاي هنريکانون -هامشاهده و بازدید از کمپ -گزینش سفیران سالمت -هنر در فضاي دانشگاهی

 استفاده از برنامه هاي شاد -ساختن نرم افزاري در مورد مواد مخدر -نوع براي پر کردن اوقات فراغتبرنامه هاي مت  -هاي دانشجوییاستفاده از کانون
 

 نوع ماده مخدر مصرفی -6
قـرص هـاي  -مواد صنعتی و مواد محرك (گل و حشـیش) -کتامین -فنیکسدین  -ریتالین -ترامادول -تریاك -ات اکلیمشروب -حشیش -گل -قلیان -سیگار

قـرص  -مـورفین -گراس -اپیوم -یازپین هابنزود -باربیتوریت ها-کوکائین  -ال اس دي -آمفتامین -شیره  -هروئین - جوانا ماري -کانبایس  گروه -مختلف 
هاي اکسـتازي قرص -الکل -فلوکستین -بورپورونورفین -پیپ -شیشه -قرص هاي کراك --دیفنوکسیالت -دیازپام و لورازپام -ها و شربت هاي حاوي کدئین

 گروه کانبایس و حشیش  -ها یا داروهاي اضطرابآرامبخش  -مصرف مسکن و آرام بخش  - گردان هاي روانقرص -و متامفتامین 
 

۲۸۳ 

 



 

 

 تحلیل محتواي کمی بخش کیفی پژوهشهاي حاصل از یافته

طالعه اسناد (م در مراحل قبلی بخش کیفی پژوهشهاي کیفی با توجه به نتایجی که در این قسمت از تحلیل یافته

 هاي کلی پیشگیري از مصرف مواد در سطوح دانشمقولهدر زمینه  و مصاحبه )خارجی، مطالعه تطبیقی(اسناد یداخل

مـرتبط بـا مـواد، (مسائل و مشکالت فردي، اجتماعی، خانوادگی و دانشگاهی) دانش مرتبط با نـوع مـواد، نگـرش

هاي آموزشی بدسـت آمـده بـود، ده مخدر مصرفی و روشهاي الزم براي پیشگیري از مصرف مواد، نوع مامهارت

منابع مـورد هاي فرعی به تفکیک اند تا امکان مقایسه و تعیین اهمیت هر کدام از مقولهکمی شدهمحتواي تحلیل 

یـک از  هاي فرعی مرتبط با هـرمقولهفراوانی فراهم شود. منابع در بخش کیفی طور جداگانه و در همه بهبررسی 

مـورد بررسـی در  منـابع اطالعـاتیبه تفکیک هاي اصلی مجزا با توجه به مقولهاصلی در قالب جداول  هايمقوله

 ارائه شده است. ) و مصاحبه خارجی، مطالعه تطبیقی(اسناد ی(مطالعه اسناد داخل قبلی پژوهش هايبخش

بررسی شده است که وضعیت  مربوط به هر مقوله اصلی در منابع اطالعاتی سه گانههاي فرعی مقوله ،در هر جدول

قابل مشاهده است. با مشاهده میزان فراوانی  منابعهاي اصلی در کلیه هاي فرعی به تفکیک مقولههر یک از مقوله

مشخص شده است. همچنـین فراوانـی  منابع اطالعاتیها در بخش هاي فرعی، میزان اهمیت آنهر یک از مقوله

به تفکیـک  بعامنها بر اساس مقوله کلی در هر کدام از هر کدام از آنهاي فرعی در خصوص میزان اهمیت مقوله

هـاي گویاي اهمیـت مقولـه منابع مورد بررسیهاي فرعی در هر یک از نیز ارائه شده است. مشاهده فراوانی مقوله

 باشد.   مورد نظر می منبعفرعی مرتبط با پیشگیري از مصرف مواد در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۸۴ 

 



 

 

 مسائل فردي مرتبط با مصرف مواد  به تفکیک منابع اطالعاتی مورد بررسـیسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي مقای. 22-3-4جدول 
 در بخش کیفی 

فراوانی 
 کل

فراوانی در اسناد 
 خارجی 

فراوانی در اسناد 
 داخلی 

-فراوانی در مصاحبه
 ها 

 منابع اطالعاتی                                        
 لی/ فرعیهاي کمقوله

 قراري بی و اضطراب استرس، 8 13 10 31

ت فردي
شکال

سائل و م
م

 
 

 افسردگی 9 11 8 28

 کمرویی و خجالت پایین، نفس به اعتماد 5 13 9 27

 پوچی احساس و نوامیدي 6 8 8 22

 ماجراجویی و کنجکاوي 3 10 8 21

 تکانشگري و پذیريریسک طلبی،-هیجان 5 9 7 21

 طلبی-تقاللاس 3 6 6 18

 احساسی و عاطفی ناپایداري 5 6 6 17

 جویی لذت 4 6 6 16

 پرخاشگري و خشونت خشم، 2 6 6 14

 روانی فردي فشارهاي 4 7 3 14

  عاطفی هاي شکست 3 6 5 14

 بیولوژیک یا ارثی اختالالت 1 6 6 13

 وجود ابراز توانایی بودن پایین 5 4 3 12

 بینی-خودکم و حقارت عقده 2 3 4 9

 دلتنگی و تنهایی احساس 2 3 3 8

 خودکشی 1 2 4 7

 بیمارنگري خود  - 2 4 6

 فراوانی به تفکیک منابع مورد بررسی 68 129 106 
 

بیـانگر آن اسـت از دیـدگاه  ،22-3-4جـدول در  بخـش کیفـی پـژوهشنتایح حاصـل از کمـی سـازي تحلیـل محتـواي 
تــرین مســأله و مشــکل فــردي در عنــوان مهــمبــه ،افســردگی قــراري و  بــی و باضــطرا اســترس، مصــاحبه شــوندگان،

مصرف مواد مخدر در بین دیگـر مسـائل و مشـکالت فـردي مـرتبط بـا مصـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالی کـه 
 باشد.  داراي کمترین تأثیر در بین دیگر مسائل و مشکالت فردي در مصرف مواد می خود بیمارنگري
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مسائل خانوادگی مرتبط با مصرف مواد بـه تفکیـک منـابع اطالعـاتی مـورد مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 23-3-4 جدول
 در بخش کیفی  بررسی

فراوانی 
 کل

فراوانی در اسناد 
 خارجی 

فراوانی در اسناد 
 داخلی 

فراوانی در مصاحبه 
 ها 

 ی منابع اطالعات                                     
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 خانواده در عاطفگیبی و تعلق حس عدم 6 10 10 26

ت خانوادگی
شکال

سائل و م
م

 
 

 خانوادگی تعارضات و لجبازي 8 8 8 24

 خانواده از دوري و جدایی  6 9 8 23

 تفاوتبی و گیرسهل رفتاري سبک 4 8 8 20

 معتاد و سیگاري خانواده 5 7 7 19

 خانواده در مواد مصرف قهساب 5 7 7 19

 خانه در الکل و مواد مصرف بودن مجاز 4 7 7 18

 عاطفی رابطه فقدان و شدگی طرد 4 4 4 12

 خانواده در نامناسب الگوي وجود 4 3 4 11

 معتاد بستگان داشتن 3 4 4 11

 زناشویی روابط در جنسی لذت براي 3 4 4 11

 ازدواج و عشق در شکست 2 4 4 10

  آشفته دیکتاتور، خانواده 3 3 3 9

 سرپرستیبی 2 3 4 9

 نزدیک آینده در ازدواج به امید عدم 1 4 4 9

 سوگ و فقدان عزیزان، دادن دست از غم - 3 4 7

 فراوانی به تفکیک منابع مورد بررسی 60 87 91 
 

کــه بیــانگر آن اســت  ،23-3-4لدر جــدو اســناد بررســی شــده داخلــینتــایح حاصــل از کمــی ســازي تحلیــل محتــواي 
تــرین عنــوان مهــمبــه ،لجبــازي و تعارضــات خــانوادگیو  عــاطفگی در خــانوادهعــدم حــس تعلــق و بــیدر هــاي مولفــه

مــرتبط بــا مصــرف  خــانوادگیدر مصــرف مــواد مخــدر در بــین دیگــر مســائل و مشــکالت  خــانوادگیمســأله و مشــکل 
داراي کمتـرین تـأثیر در بـین دیگـر  عزیـزان، فقـدان و سـوگ غـم از دسـت دادنمواد مخدر بوده اسـت. در حـالی کـه 

 باشد.  در مصرف مواد می خانوادگیمسائل و مشکالت 
 
 
 
 
 
 
 

۲۸۶ 

 



 

 

مسائل اجتماعی مرتبط با مصرف مـواد بـه تفکیـک منـابع اطالعـاتی مـورد مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .24-3-4جدول 
 در بخش کیفی  بررسی

فراوانی 
 کل

اسناد  فراوانی در
 خارجی 

فراوانی در اسناد 
 داخلی 

فراوانی در مصاحبه 
 ها 

 منابع اطالعاتی                                     
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 کنندهمصرف دوستان با ارتباط برقراري 5 13 10 28

ت اجتماعی
شکال

سائل و م
م

 
 

 مواد بودن دسترس در 4 14 9 27

 رد در همساالن از شینا فشارهاي 4 12 7 23
 دوستان پیشنهادهاي

 مالی مشکالت و بیکاري 6 8 8 21

 اجتماعی اضطراب 4 8 6 18

 فرهنگی و فرديبین تضاد 2 8 8 18

 سازگاري و اجتماعی تعامالت در ناتوانی 4 7 7 18

 همنوایی و نفوذجمع ، فردي، میان فشارهاي 4 4 8 16

 دیگران نظر در دخو دادن جلوه بزرگ 5 4 4 13

 انحراف و بزه اجتماعی، ضد شخصیت - 6 7 13

 گرفتن قرار خشونت معرض در 3 5 5 13

 دوستان سوي از شدن طرد 3 4 5 12

 یابیهویت و تعلق 5 3 4 12

 سیاسی و اجتماعی هايبحران 4 4 4 12

 فرهنگی خودباختگی 3 3 4 10

 زیاد رفاه و ثروت - 4 4 8

 هنجار یک عنوانهب مواد مصرف - 3 4 7

 فراوانی به تفکیک منابع مورد بررسی 56 109 104 
 

ــواي  ــل محت ــایح حاصــل از کمــی ســازي تحلی ــژوهشنت ــی پ ــانگر آن اســت ، 24 -3-4 در جــدول بخــش کیف ــه بی ک
و  تــرین مســألهعنــوان مهــمبــه ،مصــرف کننــده برقــراري ارتبــاط بــا دوســتانو  در دســترس بــودن مــواد هــاي مولفــه

صـرف مـواد مخـدر مـرتبط بـا م اجتمـاعیدر مصـرف مـواد مخـدر در بـین دیگـر مسـائل و مشـکالت  اجتماعیمشکل 
داراي کمتـرین تـأثیر در بـین دیگـر خودبـاختگی فرهنگـی، مصـرف مـواد بعنـوان یـک هنجـار کـه بوده است. در حـالی
 باشد.  در مصرف مواد می اجتماعیمسائل و مشکالت 

 
 
 
 
 
 
 

۲۸۷ 

 



 

 

 
مسائل دانشگاهی مرتبط با مصرف مواد به تفکیک منابع اطالعاتی مورد مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .25-3-4جدول 
 در بخش کیفی  بررسی

فراوانی 
 کل

فراوانی در اسناد 
 خارجی 

فراوانی در اسناد 
 داخلی 

فراوانی در مصاحبه 
 ها 

 منابع اطالعاتی                                      
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 دانشگاه محیط با هماهنگی و تطبیق عدم 8 5 6 19

شگاهی)
ت سازمانی(دان

شکال
سائل و م

م
 

 

 دولتی خوابگاههاي از بیرون در سکونت 4 6 8 18

 تحصیلی رشته و درس به عالقه عدم 7 5 5 17

 امتحانات اضطراب و تحصیلی فشارهاي 5 6 6 16

 مناسب سرگرمی و سالم تفریحات کمبود 4 6 4 14

 پیشرفت انگیزه فقدان 2 3 8 13

 امتحانات درایام ماندن بیدار و خستگی بر غلبه 6 2 5 13

 خوابگاه محیط یکنواختی 2 5 5 12

 ضعیف تحصیلی عملکرد 4 3 4 11

  ايمشاوره حمایتی، امکانات کمبود 2 3 6 11

 زیاد خالی فضاي و فراغت اوقات 3 3 4 10

 از الگوگیري و معتاد دانشجویان با همنشینی 5 2 5 9
 هاآن

 دانشگاه توسط انتظارات نشدن برآورده 2 3 3 8

 دانشگاه معمول قواعد از انحراف 1 3 4 8

 مواد فروش مکان با دانشگاه همجواري - 4 4 8

 دانشگاه در پایین اجتماعی کنترل 2 2 4 8

 تعطیالت زا بعد خوابگاه به بازگشت جشن - 3 4 7

 بزرگ کالس در گمنامی احساس - 1 4 5

 فراوانی به تفکیک منابع مورد بررسی 55 65 89 
 

کــه بیــانگر آن اســت  ،25-3-4در جــدول اســناد بررســی شــده داخلــیســازي تحلیــل محتــواي نتــایح حاصــل از کمــی
در مصـرف مـواد  دانشـگاهیکل تـرین مسـأله و مشـعنـوان مهـمبـه ،عدم تطبیق و هماهنگی بـا محـیط دانشـگاه مولفه

احسـاس کـه صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالیمـرتبط بـا م دانشـگاهیمخدر در بین دیگر مسـائل و مشـکالت 
ــزرگ ــالس ب ــامی در ک ــکالت  گمن ــائل و مش ــر مس ــین دیگ ــأثیر در ب ــرین ت ــانوادگیداراي کمت ــواد  خ ــرف م     در مص

 باشد.  می
 

 
 
 

۲۸۸ 

 



 

 

 
در  به تفکیک منابع اطالعاتی مـورد بررسـیاز تحلیل محتواي دانش و اطالعات مرتبط با مواد مقایسه نتایج حاصل  .26-3-4جدول 

 بخش کیفی 
فراوانی 

 کل
فراوانی در اسناد 

 خارجی 
فراوانی در اسناد 

 داخلی 
فراوانی در مصاحبه 

 ها 
 منابع اطالعاتی                                     

 هاي کلی/ فرعیمقوله
  مواد مورد در علمی یا درست اطالعات نداشتن 10 12 12 34

ت الکلی
شروبا

ت  در مورد مواد و م
ش و اطالعا

دان
 

 

 حشیش مصرف عوارض 9 12 10 31

 یا) علف(گرس مورد در کافی دانش فقدان 9 11 11 31
 جواناماري

 ،شیرهْ و تریاك مصرف عوارض از آگاهی عدم 9 10 11 30
 کراك و هروئین

 مشروبات مصرف عوارض از آگاهی عدم 5 12 12 29

  ریتالین عوارض  از آگاهی  عدم 9 9 9 27

 ترامادول مصرف عوارض از آگاهی عدم 9 9 9 27

 سفید الکل مصرف عوارض از آگاهی عدم 5 9 13 27

 دي اس ال مصرف عوارض از آشنایی عدم 8 9 9 26

 و مسکن داروهاي عوارض از آشنایی عدم 9 9 8 26
 آرامبخش

  قلیان و سیگار عوارض از آشنایی عدم 7 9 9 25

 گل مخدر ماده  عوارض از آگاهی عدم 9 7 9 25

 گل مخدر ماده  عوارض از آگاهی عدم 8 8 7 23

 آمفتامین و شیشه مورد در کافی دانش فقدان 8 8 7 23

 فراوانی به تفکیک منابع مورد بررسی 114 139 136 
 

کــه بیــانگر آن اســت ، 26-3-4در جــدول اســناد بررســی شــده داخلــیســازي تحلیــل محتــواي از کمــی نتــایح حاصــل
ــه ــاي مولف ــوادن ه ــورد م ــی در م ــا علم ــت ی ــات درس ــتن اطالع ــا ،داش ــف) ی ــورد گرس(عل ــافی در م ــش ک ــدان دان      فق
ــا،مــاري هــروئین و  ،عــدم آگــاهی از عــوارض مصــرف تریــاك و شــیرهْو  فقــدان دانــش کــافی در مــورد حشــیش جوان
فقـدان دانـش کـه صـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالیمهـاي دانشـی مـرتبط بـا ضعفترین عنوان مهمبه  ،کراك

در بــین دیگــر ضــعف داراي کمتــرین  گــل مخــدر مــاده عــوارض از آگــاهی عــدمو  کــافی در مــورد شیشــه و آمفتــامین
 باشد. می مصرف مواد مخدرهاي دانشی مرتبط با ضعف

 
 
 
 
 
 
 
 

۲۸۹ 

 



 

 

در بخش  به تفکیک منابع اطالعاتی مورد بررسیمرتبط با مواد باور و نگرش مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .27-3-4ل جدو
 کیفی

فراوانی 
 کل

فراوانی در اسناد 
 خارجی 

فراوانی در اسناد 
 داخلی 

فراوانی در مصاحبه 
 ها 

 منابع اطالعاتی                                    
 اي کلی/ فرعیهمقوله

 مخدر مواد مورد در نادرست باورهاي 10 15 13 38

ت الکلی
شروبا

ش در مورد مواد و م
باور و نگر

 
 

 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي 8 6 7 21
 خواندن درس بهتر و تمرکز

 بر مواد مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي 7 7 7 21
 روانی و جسمی سالمت

 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي  8 6 5 19

 مصرف بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي 5 7 7 19
 سیگار و قلیان

 بودن بخش-لذت مورد در رایج باورهاي 6 4 6 16
   مواد مصرف

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي 5 4 5 14
 جنسی رابطه

 بر مواد مصرف أثیرت مورد در رایج باورهاي 6 4 4 14
 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی

 الکلی مشروبات مصرف مورد در رایج باور 5 4 4 13

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي 6 3 4 13
 خواب و بیداري

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي 3 4 5 12
 الغري

 بر مواد مصرف رتأثی مورد در رایج باورهاي 4 3 4 11
 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت

 بر  مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي 4 3 4 11
 ناکامی و عصبانیبت کاهش

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي 3 3 4 10
 امتحان اضطراب کاهش

-به مواد از استفاده مورد در رایج باورهاي 3 3 4 10
 فردي پاداش و مشوق عنوان

 فراوانی به تفکیک منابع مورد بررسی 104 76 123 
 
 هـاي کـه مولفـهبیـانگر آن اسـت  ،27-3-4در جدول اسناد بررسی شده داخلیسازي تحلیل محتواي نتایح حاصل از کمی 

باورهاي رایـج و  سالمت جسمی و روانی باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر ،باورهاي نادرست در مورد مواد مخدر
صرف مـواد مخـدر مباورها و نگرش مرتبط با ترین عنوان مهمبه ،در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 استفاده مورد در رایج باورهاي و کاهش اضطراب امتحان باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد برکه بوده است. در حالی
مصـرف مـواد هاي مرتبط با در مقایسه با دیگر باورها و نگرشتري رتبه پایینداراي  فردي پاداش و وقمش عنوانبه مواد از

 باشند. می مخدر
 
 
 
 
 
 
 

۲۹۰ 

 



 

 

هـاي مـورد نیـاز در پیشـگیري از مصـرف مـواد  بـه تفکیـک منـابع مهارتمقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي  .28-3-4جدول 
 در بخش کیفی  اطالعاتی مورد بررسی

راوانی ف
 کل

فراوانی در اسناد 
 خارجی 

فراوانی در اسناد 
 داخلی 

فراوانی در 
 مصاحبه ها 

 منابع اطالعاتی                                      
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 مسأله حل مهارت 5 14 8 27

ت
مهار

ي 
ها

الزم 
 

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

ي پی
برا

 
 

 استرس با مقایله مهارت 4 11 11 26
 ارتباطی مهارت 8 11 8 26
 )قاطعیت(ورزيجرأت مهات 6 11 6 23
 فردي بین مهارت 6 8 9 23
 منفی هیجانات با مقابله مهارت 5 8 7 20
 گیري تصمیم مهارت 4 8 8 20
  خودآگاهی مهارت 5 7 5 17
 اجتماعی مهارت 2 7 7 16
 نقادانه تفکر مهارت 2 7 6 15
 خشم یریتمد مهارت 3 4 6 13
 مثبت تفکر مهارت 3 4 5 12
 خالق تفکر مهارت  7 5 12
 دوستیابی مهارت 4 4 4 12
 سازگاري مهارت 2 6 4 12
 منفی افکار با مقابله مهارت 3 4 5 12
 زمان مدیریت مهارت 4 2 4 9
 خودکارآمدي مهارت  5 3 8
 آوريتاب مهارت 2 2 4 8
 همحسی و همدلی 2 5 6 8
 عاطفی شکست مدیریت 2 2 4 8
 تحصیلی ریزي برنامه 3 2 3 8
 گزینی هدف 2 2 4 8
 خطرپذیري مهارت 2 2 4 8
 همسریابی مهارت 2 2 4 8
 کارآفرینی مهارت 3 - 3 6
 مالی مدیریت 2 - 4 6
 هیجانی هوش مهارت - 2 4 6
  فرزندپروري 2 0 3 5
 مورد بررسی فراوانی به تفکیک منابع 88 95 154 

 
حل  هايکه مهارتبیانگر آن است  ،28-3-4در جدول اسناد بررسی شده داخلیسازي تحلیل محتواي نتایح حاصل از کمی

مصرف مواد مخدر بـوده اسـت. هاي مورد نیاز در پیشگیري از مهارتترین عنوان مهمبه ،، ارتباطی و مقابله با استرسمسأله
هاي مورد نیاز براي پیشـگیري از مصـرف تري در مقایسه با دیگر مهارترتبه پایینداراي  يفرزندپرور  مهارتدر حالی که 

 باشند. می مصرف مواد مخدرمواد 
 

۲۹۱ 

 



 

 

 در بخش کیفی  ماده مخدر مصرفی به تفکیک منابع اطالعاتی مورد بررسییل محتواي کمی نوع تحل .29-3-4جدول   
 

فراوانی 
 کل

فراوانی در اسناد 
 خارجی 

ی در اسناد فراوان
 داخلی 

فراوانی در 
 مصاحبه ها 

 منابع اطالعاتی                                    
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 قلیان و سیگار 7 15 - 22

صرفی
نوع ماده مخدر م

 
شجویان

در بین دان
 کراك و هروئین شیره، و تریاك 6 15 - 21 

 حشیش 8 13 - 21

 مشروبات 6 12 - 18

 سفید الکل 1 11 - 12

 ریتالین 5 5 - 10

 ترامادول 5 5 - 10

 آمفتامین و  شیشه 1 7 - 8

 جوانا ماري یا) علف(گراس 2 6 - 8

 گل 8 2 - 8

 اکستازي 1 6 - 7

 دي اس ال - 6 - 6

 آرامبخش و مسکن داروهاي - 6 - 6
 فراوانی به تفکیک منابع مورد بررسی 51 109 - 

 
 

کـه مـاده بیـانگر آن اسـت  ،29-3-4در جـدول شـده داخلـیاسـناد بررسـیسـازي تحلیـل محتـواي ل از کمینتایح حاص
ــدر  ــراكمخ ــروئین و ک ــیره، ه ــاك و ش ــان، تری ــیگار و قلی ــیش  س ــین و حش ــرفی در ب ــاده مص ــاالترین م داراي ب

تــري در مقایســه رتبـه پــایینداراي  ال اس دي و داروهــاي مســکن و آرامــبخشبــوده اســت. در حــالی کـه  دانشـجویان
 باشند. میبا دیگر ماده مخدر مصرفی در بین دانشجویان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۹۲ 

 



 

 

پیشگیري از مصرف مواد  به تفکیک منابع اطالعاتی  روش هاي آموزشی مقایسه نتایج حاصل از تحلیل محتواي . 30-3-4جدول 
 در بخش کیفی  مورد بررسی

فراوانی در اسناد  فراوانی کل
 خارجی

ر اسناد فراوانی د
 داخلی

فراوانی در 
 مصاحبه ها

 منابع اطالعاتی                               
 هاي کلی/ فرعیمقوله

 استفاده از گروه همساالن 8 5 3 16

ش
رو

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

ي  آموزشی پی
ها

 
 

 هاي کوتاهپخش فیلم 4 5 6 15
 هاي ورزشیاستفاده از گروه 5 4 6 15
هاي و تقویت کانونتشکیل  7 3 4 14

 دانشجویی
 استفاده از اینترنت 7 3 4 14

13 4 4 5 
هاي سالمت در قالب ارائه برنامه

مسابقات (ورزشی، هنري، علمی 
 و..)

 آموزش از طریق تلگرام 6 - 6 12
 هاي هنريکانون 6 2 4 12
 هاي فوق برنامهاز طریق فعالیت 2 7 3 12
 ئاترآموزش از طریق ت 3 2 6 11
 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 2 3 6 11
 هاي آزاد اندیشیکرسی 2 2 7 11
 آموزش از طریق اینستاگرام 6 - 5 11
 از طریق کانون همیاران 5 - 6 11
 از طریق مرکز مشاوره 2 5 4 11
 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 3 2 5 10
 برگزاري اردو 2 4 4 10
 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 5 2 3 10
استفاده از اساتید متخصص و مورد  4 2 4 10

 تأیید دانشجویان
 آپآموزش از طریق واتس 6 - 4 10
 تولید نرم افزارهاي آموزشی 3 - 7 10
 بحث گروهی 2 3 4 9
 آموزش به صورت تراکت 2 1 6 9
 هاي عکسبرگزاري نمایشگاه 4 2 3 9
 ه از موسیقی و کنسرتاستفاد 5 - 4 9
 هاي طنزاستفاده از برنامه 4 - 5 9
 روش بازي 5 - 4 9
 روش بارش فکري - 2 7 9
 هاي الکترونیکیپیامارسال  2 2 5 9
 روش سخنرانی 2 3 3 8
 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت 2 2 4 8
 برگزاري نمایشگاه 2 2 4 8
 محبوبهاي استفاده از چهره 2 2 4 8
 آموزش از طریق داستان نویسی 2 2 4 8
 ارائه پوستر 2 2 4 8

۲۹۳ 

 



 

 

هاي استفاده از تلویزیون و رسانه - 3 4 7
 جمعی

 ایفاي نقش 2 1 4 7
 برگزاري جلسات کوتاه 2 1 4 7
 برگزاري سمینار و کنفرانس - 1 6 7
تشکیل همایش و میزگرد  2 2 3 7

 دانشجویی

ش
رو

ي  آموزشی پی
ها

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

 
 

 آموزش از طریق مجله 2 1 4 7
هاي کوتاه و گویا از استفاده از پیام 3 - 4 7

 طریق موبایل
 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت 3 - 4 7
 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 4 - 3 7
 کتاب کار دانشجویی - 3 4 7
روش آموزش مبتنی بر تفکر  2 2 3 7

 انتقادي
 ارائه در قالب واحد درسی - 3 4 7
 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 2 - 7 7
 تهیه و تدوین لوح فشرده آموزشی - 2 4 6
منظور اي خاص بهانتشار نشریه - 1 5 6

 رسانیاطالع
 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 2 - 4 6
 هاي کوچکگروهتشکیل  3 - 3 6
 روش پرسش و پاسخ - 2 4 6
 ایجاد غرفه 2 - 3 5
 استفاده از تابلوهاي هوشمند 2 - 3 5
 روش آموزش چند حسی 2 - 3 5
 روش آموزش اکتشافی - - 4 4
فراوانی به تفکیک منابع مورد  158 102 252 

 بررسی
 

هـاي ارائـه شکـه روبیانگر آن است  ،30-3-4در جدول شده داخلیاسناد بررسیسازي تحلیل محتواي نتایح حاصل از کمی
    تـرین عنـوان مهـمبـه هـاي ورزشـیاسـتفاده از گـروهو  هاي کوتـاهپخش فیلم، ه از گروه همساالناستفاد شامل آموزش 

تـري در رتبه پـایینداراي  اکتشافی آموزش روشکه صرف مواد مخدر بوده است. در حالیمهاي آموزشی پیشگیري از روش
 باشند. گیري از مصرف مواد میهاي آموزشی پیشمقایسه با دیگر روش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۹۴ 

 



 

 

 نتایج نهایی بدست آمده از بخش کیفی پژوهش

هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بود. بـر این پژوهش معطوف به شناسایی نیازها و روشسواالت اول و دوم 

هـا بـا ) و مصـاحبهخارجیاین اساس در بخش کیفی پژوهش از طریق مطالعه اسناد داخلی، مطالعه تطبیقی(اسناد 

هـاي کلـی پیشـگیري از مقولـهدر قالـب از مصرف مـواد هاي پیشگیري متخصصان و دانشجویان، نیازها و روش

(مسائل و مشکالت فردي، اجتماعی، خانوادگی و دانشگاهی) دانش مـرتبط بـا نـوع  مصرف مواد در سطوح دانش

هـاي از مصرف مواد، نوع ماده مخدر مصرفی و روشهاي الزم براي پیشگیري ، مهارتمرتبط با موادمواد، نگرش

 شناسایی شدند. بررسی و تعدیل از پس آموزشی 

شده بـه تفکیـک سـطوح دانـش کلـی،  شناسایینیازهاي آموزشی  پژوهش کیفی هايداده تحلیل در کلی طور به

 ارائـه، 31-3-4جـدول هاي پیشگیري از مصرف مواد در دانش مرتبط با نوع مواد، نگرش مرتبط با مواد و مهارت

هاي آموزشی پیشـگیري از مصـرف مـواد بـه تفکیـک ، نیز روش32-3-4در جدول  ادامه در همچنین. شده است

هاي آموزشی شناسـایی نیازها و روشارائه شده است.  سطوح آموزش مجازي، آموزش حضوري و آموزش ترکیبی

ر پرسشـنامه در بخـش کمـی پـژوهش قـرار مبناي طراحی ابـزا ذکر شدهدر جداول  شده در بخش کیفی پژوهش

 گرفت.  
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 و مهارت  دانش مرتبط با نوع مواد، نگرش، کلی در سطوح دانش پیشگیري از مصرف موادي نیازها. 31-3-4جدول 

1. Main categories 
2. Subcategories 

 2هاي فرعیمقوله 1مقوله کلی

نیازهاي آموزشی سطح 
دانش کـل مـرتبط بـا 
مســـائل و مشـــکالت 

 فردي

افکار خودکشی، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی مقابله با احساس غـم، دلتنگـی و تنهـایی، توانـایی کسـب ثبـات وانایی مقابله با ت 
-هاي هیجانطلبی و ماجراجویی سالم، توانایی لذت بردن از فعالیتهیجانی، کسب توانایی مقابله با افکار منفی، آشنایی با انواع هیجان

گـذاري و هاي شاد زیستن، آشنایی با هوش هیجانی و نحوه صحیح ابراز هیجانـات، توانـایی هـدفشآور سالم، آشنایی با اصول و رو
آگاهی، توانایی اسـتدالل و تحلیـل داشتن طرح براي آینده، کسب معناي زندگی، راهبردهاي شناختی، مهارت هاي فراشناختی و ذهن

ریزي و هاي روزانه، برنامهریزي براي فعالیتخصی، توانایی برنامهدرست مسائل، توانایی خودتنظیمی و خودکارآمدي، کسب استقالل ش
هاي زندگی، آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکسـت، تقویـت انگیـزه و امیـد بـه زنـدگی، آشـنایی بـا نحوه مدیریت مالی هزینه

با وسواس فکري و عملی، آشنایی با اصول  راهکارهاي کسب تحسین و تمجید، توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی، توانایی مواجهه
سـازي روانـی، مقابلـه بـا اخـتالالت خـواب، تقویـت احسـاس هـاي آرامپذیري، کسب توانایی خودتشویقی، آشنایی بـا روشانعطاف 

 يانگاري، تقویت انگیزه پیشرفت فردرضایتمندي، مقابله با حس خود بیمارپنداري و اختالالت جسمی، مقابله با حس خودزشت

نیازهاي آموزشی سطح 
دانش کـل مـرتبط بـا 
مســـائل و مشـــکالت 

 اجتماعی
 
 

هاي مقابله با فشارهاي فرهنگی در مصرف مواد، کسب توانایی ارتباط متقابل توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد، روش
ه احترام به حقوق دیگران، توانـایی برقـراري ارتبـاط بـا با دیگران، کسب توانایی سازگاري با دیگران، آشنایی با قواعد اجتماعی و نحو

دوستی، توانایی مقابله جنس مقابل، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران، آشنایی با تأثیرات مثبت نوع
 با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگی

هاي نایی روابط صحیح با همساالن، توانایی دوري از همساالن مصرف کننده مواد، آشنایی با آسیب هاي احتمالی ناشی از میهمانیتوا
سویی هاي اخالقی، آشنایی با اثر همگرایی و هممختلط، آشنایی با چگونگی گذراندن اوقات فراغت و تفریحات سالم، آشنایی با ارزش

پذیري، توانایی مقابله با اضـطراب اجتمـاعی هاي طبیعی، آشنایی با چگونگی مسئولیتگرفتن در زمان بحراناجتماعی، توانایی کمک 
دانشجویی، ورزشی و..)، بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی، توانایی مواجهه بـا  هاي اجتماعی (انجمن(کمرویی)، ارتباط مؤثر با گروه

 بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی) شرایط پرخطر، توانایی مقابله با شرایط
نیازهاي آموزشی سطح 
دانش کـل مـرتبط بـا 
مســـائل و مشـــکالت 

 خانوادگی

ها در خانواده، هاي ارتباطی والدین، توانایی حل اختالفات و نارضایتیهاي خانواده سالم و ناسالم، آشنایی با انواع سبکآشنایی با ویژگی
کسب راهکارهـاي ، توانایی ارتباط موثر با اقوام و فامیل، توانایی کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان ،توانایی ارتباط موثر با خانواده

سرپرستی و طرد شـدگی)، (بیمشکالت خانوادگی مقابله با مقابله با دوري از خانواده، کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی، توانایی
 هاي جنسی گرش مثبت به ازدواج و تشکیل خانواده ، آشنایی با آموزشهاي دلبستگی در خانواده، نآشنایی با سبک

نیازهاي آموزشی سطح 
دانش کـل مـرتبط بـا 
مســـائل و مشـــکالت 

 سازمانی(دانشگاهی)
 

آشـنایی بـا ، تقویت انگیـزش تحصـیلی، توانایی مدیریت ایام امتحانات، هاي متنوع در زندگی دانشجوییچگونگی سازگاري با فرهنگ
توانـایی مقابلـه بـا فشـارهاي ، چگونگی مقابله بـا اسـترس امتحـان، توانایی سازگاري با محیط دانشگاه، دانشجو با دانشگاهتعارضات 
توانایی ، ریزي تحصیلیتوانایی برنامه، زاي زندگی دانشجوییآشنایی با عوامل استرس، توانایی دستیابی به اهداف دانشگاهی، تحصیلی

 رویارویی با مشکالت خوابگاهی، نگري شغلیآشنایی با آینده، دانشگاه ریزي اوقات فراغت دربرنامه

نیازهاي آموزشی سطح 
دانش مـرتبط بـا نـوع 

 مواد

آشنایی با عوارض ، آشنایی با عوارض مصرف حشیش، آشنایی با عوارض سیگار و قلیان، داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد
آشـنایی بـا عـوارض مصـرف ، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، جوانارض گرس(علف) یا ماريآشنایی با عوا، مصرف ماده مخدر گُل

آشنایی با عـوارض مصـرف ال ، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، هاي اکستازيقرص
آشـنایی بـا عـوارض مصـرف  ،رض مصرف مشروباتآشنایی با عوا، آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك، اس دي

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بـر افـزایش تمرکـز و ، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، الکل سفید
 بهتر درس خواندن

نیازهاي آموزشی سطح 
نگرش مرتبط بـا نـوع 

 مواد

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر ، یت و پذیرش در بین دانشجویانمحبوب مواد بر آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف
آشنایی با باور ، سالمت جسمی و روانی آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر، کاهش اضطراب امتحان مصرف مواد بر

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد ، ر مورد تأثیر مصرف مواد بر الغريآشنایی با باورهاي رایج د ، مشروبات الکلیمصرف  رایج در مورد
آشنایی با باورهاي رایج در مورد ، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

۲۹۶ 

 

                                                 



 

 

 
 
 
 

 
 

 آموزش مجازي، آموزش حضوري و آموزش ترکیبی در سطوح  پیشگیري از مصرف موادهاي آموزشی روش. 32-3-4جدول 

 
 

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد ، بیداري و خواب اد برآشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف موبخش بودن مصرف مواد، لذت
آشنایی با باورهاي ، رابطه جنسی آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر، عنوان مشوق و پاداش فردياستفاده از مواد به
ر مصرف مواد بر فراموشـی و مشـکالت دوران آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثی، ضرر بودن مصرف قلیان و سیگاررایج در مورد بی

 دانشجویی 

ـــی   ـــاي آموزش نیازه
ســـــطح مهـــــارت 
ــرف  ــگیري از مص پیش

  مواد

مهـارت مقابلـه بـا ، مهارت مدیریت خشم، هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت، افزایش مهارت همدلی، کسب مهارت دوستیابی
 مهـارت ،مهـارت تفکـر نقادانـه، مهارت حل مسأله، گیريمهارت تصمیم، مهارت تفکر خالق، مهارت خودآگاهی، اضطراب و استرس

، کسب مهارت خـودکنترلی یـا کـاهش تکانشـی بـودن، آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب، مهارت تفکر مثبت، مدیریت زمان
 مهارت کارآفرینی، مهارت ابراز وجود ،هاي انتخاب همسرآشنایی با اصول و مهارت

 

 هاي فرعیمقوله مقوله کلی

 هاي آموزشی در سطح آموزش مجازيروش

هاي کوتاه، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، اسـتفاده تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی، پخش فیلم  
-اي خـاص بـههاي تبلیغاتی، انتشار نشریهلویزیون و رادیو، آموزش از طریق مجله، آموزش در قالب کارتاز ت

نویسی، استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگـرام، آمـوزش از رسانی، آموزش از طریق داستانمنظور اطالع
هـاي زارهاي آموزشی، اسـتفاده از پیـامآپ، ارائه پوستر، تولید نرم افطریق اینستاگرام، آموزش از طریق واتس

، کتـاب کـار هـاي الکترونیکـیپیـامافزارهـاي جـذاب بـازي، ارسـال کوتاه و گویا از طریق موبایل، تهیه نرم
 دانشجویی، استفاده از تابلوهاي هوشمند 

 هاي آموزشی در سطح آموزش حضوريروش
 

راه حل یابی گروهی)، بحث گروهـی، ایفـاي  استفاده از گروه همساالن، روش سخنرانی، روش بارش فکري (
هـاي کننده مواد)، برگزاري جلسات کوتاه، آموزش از طریق تئـاتر، اسـتفاده از چهـرهنقش (بازي نقش مصرف

هـاي مشـاهده عینـی، روش هـاي کوچـک، اسـتفاده از روشهاي آزاد اندیشی، تشکیل گروهمحبوب، کرسی
وزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)، روش آموزش مبتنی پرسش و پاسخ، روش آموزش اکتشافی، روش آم

 بر حل مسأله، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 

 هاي آموزشی در سطح آموزش ترکیبیروش

هاي سالمت در قالـب مسـابقات هاي آموزشی، ارائه برنامهبرگزاري  نمایشگاه، برگزاري اردو، برگزاري کارگاه
، از طریق مرکز مشـاوره دانشـگاه، اسـتفاده از اسـاتید برگزاري سمینار و کنفرانس(ورزشی، هنري، علمی و..)، 

هاي دانشجویی، تشکیل همایش و میزگرد دانشـجویی، برگـزاري محبوب دانشگاهی، تشکیل و تقویت کانون
 هاي فوق برنامـه، اسـتفاده از موسـیقی و کنسـرت، اسـتفاده از اسـاتیدهاي عکس، از طریق فعالیتنمایشگاه

هاي طنز، تشـکیل متخصص و مورد تأیید دانشجویان، ایجاد غرفه، از طریق کانون همیاران، استفاده از برنامه
هاي ورزشـی و ارائـه در هاي هنري، استفاده از گروههاي گروهی، کانونانجمن سالمت و فعالیت، روش بازي

 قالب واحد درسی
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 دومبخش 

 کمیهاي تحلیل یافته            
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 قدمه م

» هاي شهر تهرانآموزشی پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاه هايدورها و روشنیازسنجی «، به پژوهشدر این 

هـاي آموزشـی بنـدي نیازهـا و روشسوم تا چهارم این پژوهش معطـوف بـه اولویـت سواالت پرداخته شده است.

هاي آموزشی زها و روشهش معطوف به مقایسه اولویت نیاپنجم تا هشتم پژو سواالتپیشگیري از مصرف مواد و 

بـود. در هـاي تحصـیلی بر حسب جنسیت، سن، سال تحصیلی و گروه در بین دانشجویانپیگیري از مصرف مواد 

هـا بـا متخصصـان و ) و مصاحبهخارجی(اسناد  بخش کیفی پژوهش از طریق مطالعه اسناد داخلی، مطالعه تطبیقی

هاي کلـی پیشـگیري از مصـرف مـواد در هاي پیشگیري از مصرف مواد در قالب مقولهو روشدانشجویان، نیازها 

مرتبط  (مسائل و مشکالت فردي، اجتماعی، خانوادگی و دانشگاهی) دانش مرتبط با نوع مواد، نگرش سطوح دانش

از آموزشـی پـس هـاي هاي الزم براي پیشگیري از مصرف مواد، نوع ماده مخدر مصـرفی و روشبا مواد، مهارت

 بررسی و تعدیل شناسایی شدند. 

هـاي آموزشـی در بخـش براي پاسخگویی به اهداف فوق با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص نیازها و روش

اي ، ابـزار پرسشـنامههاي آموزشی)(روش 32-3-4(نیازهاي آموزشی) و   31-3-4کیفی پژوهش در قالب جداول 

 . طراحی شد

هاي آموزشی روشپژوهش، نیازها و شناختی نمونه هاي جمعیتنامه بخش کمی شامل ویژگیکلی پرسشچارچوب 

روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان و روایی سـازه پرسشـنامه بـا اسـتفاده پیشگیري از مصرف مواد بود. 

هـاي ا در بـین نمونـهروش تحلیل عاملی تأییدي بررسی شد که نتایج نشان داد پرسشنامه از روایی الزم براي اجر

(جنسیت، سن، سال تحصـیلی،  شناختیول پرسشنامه شامل متغیرهاي جمعیتبخش امورد مطالعه برخوردار است. 

گویه مربوط به بخش دوم پرسشنامه شامل نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  125گروه تحصیلی و ....)،  

-41هـايگویهشامل  نیازهاي آموزشی در سطح دانش کلی( فرديمربوط به  گویه 80ها، بود که از بین این گویه

-2-1هايگویهشامل  اجتماعی )44-45-46-47-48-49-50-56-57-59-60-61-65-66-67-68-69 -43

ــــانوادگی ،)3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26 ــــامل     خ ش

-87-86-85-84هـايگویـهشـامل  و دانشگاهی )38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27هايگویه

، )111الـی  98هـاي (گویه گویه مربوط به دانش مرتبط با انواع مواد 14)، 88-89-90-91-92-93-94-95-97
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-25-12هاي (گویه گویه در سطح مهارت 17، )125الی  112هاي (گویه گویه در سطح نگرش مرتبط با مواد 14

باشد. بخش آخر پیشگیري از مصرف مواد می )39-40-42-51-52-53-54-55-58-62-63-64-70-71-96

هـاي ( گویه گویه 19هاي ذکر شده که از بین گویهگویه  56هاي آموزشی بود شاملپرسشنامه که مربوط به روش

126-127-128-129-141-142-146-150-156-157-158-159-161-162-163-166-173-174-175 

-136-133-130( هـايشامل گویه سطح روش آموزش حضوريگویه در  16، در سطح روش آموزش مجازي)، 

 سطح آموزش ترکیبیگویه در  21) و 137-138-139-140-149-154-167-170-176-177-178-179-180

-165-164-160-155-153-152-151-148-147-145-144-143-135-134-132-131(هاي شامل گویه

ت الکلی سه سوال تکمیلی در مورد مصرف سیگار، قلیان و مشروباباشد. همچنین ) می168-169-171-172-181

دختر و پسر که شامل دانشجویان  مطالعهمورد  هاينمونهبین در پرسشنامه طراحی شده نیز طراحی شد. در نهایت 

 )نفر 342( و هنر نفر) 377( ، خوارزمینفر)366( ، صنعتی شریفنفر) 376( هاي تهراندر دانشگاه مقطع کارشناسی

 بود، توزیع شد. 

ها براي بررسی صحت و سقم فرضیه براي هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. تجزیه و تحلیل داده

باشد، تجزیه و تحلیل آوري شده از موضوع  مورد تحقیق میهاي جمعتر تحقیقاتی که متکی بر دادهامروزه در بیش

پـژوهش از  نیـا يهاداده کهنیبا توجه به اشود. تحقیق، محسوب میهاي ترین بخشترین و مهمها از اصلیداده

 يهـا. لذا دادهمیامواجه بوده یکم کردیبا رو زیها نآن یو بررس لیشده است، در تحل يآورنامه جمعپرسش قیطر

هـا داده لیـو تحل هیـتجزاسـاس نتـایج حاصـل از د و بر انشده لیو تحل هیتجز SPSS افزاربا استفاده از نرم یکم

 . ه استمتناسب و کاربردي ارائه شد داتپیشنها

سـال از قبیل (جنسـیت، سـن،  پژوهشهاي هاي دموگرافیک نمونهتوصیف ویژگیاز آمار توصیفی به منظور ابتدا 

منظـور نمـایش به، پس از آن، درصد ترسیم گردید و جداول توزیع فراوانی و استفاده شد) گروه تحصیلی تحصیلی،

 است. شده استفاده اي دایرههاي فوق، از نمودار ادهتصویري د

        دانشـگاه 4آموزشی پیشـگیري از مصـرف مـواد در بـین دانشـجویان هايو روش بررسی نیازها به منظور در ادامه

             .محاسبه گردید آزمون لی هی)استنباطی(آزمون فریدمن،آمار (تهران، صنعتی شریف، خوارزمی و هنر و معماري 
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ی هی اسـتفاده شـد. بـدین ترتیـب کـه )، از روش ل4تا  1اي در چهار اولویت (از در راستاي برآورد دامنههمچنین 

ترین میانگین کسر گردیـده و رقـم ها مرتب شدند، و سپس باالترین از پایینها ابتدا به ترتیب میانگینتمامی گویه

ترین میانگین در چهار مرحله جمع گردید تـا دامنـه ترتیب از پایینتقسیم شد. در انتها، رقم حاصله به  4حاصله بر 

با استفاده از این روش نیازها و روش هاي آموزشی که در دامنه اول قرار گرفتـه انـد بـه  ها مشخص شوند.اولویت

اولویت و  هاي مورد مطالعه شناساییعنوان نیازهاي سطح اول و داراي اهمیت باالتر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه

  .اندبندي شده

هاي کمی پژوهش ابتدا نتایج آزمون تحلیل عامل تأییدي ارائه شده است، در مرحله بر این اساس، در بخش تحلیل

در زمـان حـال و  هـاي آموزشـیبندي نیازها و روشه سوم اولویتشناختی، در مرحلهاي جمعیتدوم نتایج تحلیل

(دانشگاه، جنسیت،  شناختیاي آموزشی بر حسب متغیرهاي جمعیتها و روشمرحله چهارم مقایسه نیازه، در آینده

که ده نیاز و انجام شده است که در این خصوص ذکر این نکته الزامی است  سن، سال تحصیلی و گروه تحصیلی)

حال در زمان  روش آموزشی که برحسب متغیرهاي جمعیت شناختی از دیدگاه دانشجویان داراي رتبه باالتري بودند

در مـورد میـزان  هاي تکمیلـی مربـوط بـه سـواالتیافته ،در بخش پایانی پژوهش اًنهایت . و آینده ارائه شده است

هـاي مـورد مطالعـه و هاي مورد مطالعه بـر حسـب دانشـگاهمصرف سیگار، قلیان و مشروبات الکلی در بین نمونه

 جنسیت ارائه شده است. 
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 تحلیل عاملی تأییديهاي حاصل از . یافته4-2-1
 

از روش تحلیل عاملی تأییدي  نیازسنجی آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  روایی پرسشنامه جهت سنجش

ب بارتلت ) و ضری1KMOبرداري (هاي کفایت نمونهاملی تأییدي پرسشنامه ابتدا شاخصاستفاده شد. در تحلیل ع

ا، پس از اطمینان از تناسب انجام تحلیل اکتشافی، فرآیند هشود و در صورت معناداري آنبراي داده ها محاسبه می

 کفایت کننده ) منعکسبردارينمونه کفایت (مقیاس KMO آزمون کایزر مایرزاندازه تحلیل عاملی آغاز می شود. 

سایر  از طریق نتوامتغیرها را نمی زوج بین همبستگی که است بیانگر آن KMO کوچک . ارقاماست برداري نمونه

) 1977( 2کیسر و سرنینباشد.  مناسب عاملی تحلیل کاربرد روش است ، ممکنکرد، و بنابراین متغیرها تبیین

مقدار بیشتر  این کرد، و هر چه عاملی تحلیل توانمی باشد، براحتی 7/0بیشتر از  KMOمقدار   معتقدند وقتی

  بیشتر خواهد بود. برداري هنمون و تکافوي باشد، مناسبت

 بارتلت کرویت، از آزمونصفر نیست هادر جامعهداده همبستگی آیا ماتریس که مطلب این درباره منظور تحقیق به 

 ماتریسی ، یعنیهمانی ماتریس بودن بر درست مبنی صفر در فرضیه آزمون این شود. مقصود از اجرايمی استفاده

فـرض صـفر  این بارتلت صفر باشد. آزمون در جامعه آن عناصر غیر قطري و همه یک آن عناصر قطري که تاس

 آنکـه آزمایـد. بـراي، را میاست نابسته با متغیرهاي ايجامعه به ، متعلقشده مشاهده هايهمبستگی ماتریس که

 تبیین براي ، دلیلیصورت باشد و در غیر این متغیرها همبسته است الزممعنا باشد،  مفید و داراي عاملی مدل یک

خواهد  زیر سؤال عاملی ندارد رد نشود، کاربرد مدل رابطه متغیرها با هم که فرضیه وجود ندارد. اگر این عاملی مدل

تناسـب  3ز اجراي تحلیل مؤلفه هـاي اصـلیطبق معمول قبل ابنابراین تجدید نظر شود.  باید در آن بود و بنابراین

  ي پرسشـنامه بـا شـیوه تحلیـل ها براي انجام تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت و تحلیـل عـاملی تأییـدداده

 بارتلت کرویت آزمون و نتایج KMOهاياندازهانجام شد. با استفاده از روش چرخش پروماکس هاي اصلی و مولفه

 1-1-2-4، در جـدولنمونـه پرسشنامه نیازهاي آموزشی در گـروه از اجراي حاصل هايبستگیهم ماتریس براي

 .است شده داده نمایش

 

1. Kaiser Myers Normalization 
2.Cerny & Kaiser 
3. Principal Component Analysis 
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  بارتلت کرویت آزمون و نتایج KMOهاياندازه .1-1-2-4جدول 

KMO معناداري کرویت معناداري 
981/0 001/0 19/2 046/0 

 
. اسـت 001/0معنـاداري آن کمتـر از  و سـطح 981/0برابـر بـا  KMOود، مقـدارشمی دیده جدول در این چنانکه

معنـادار بـود.  046/0می باشد که آن نیز در سـطح  19/2نیز برابر  بارتلت کرویت آزمون همچنین میزان مشخصه
ن تحلیل توانجش به همدیگر همبسته هستند و میمعناداري کرویت بارتلت بدین شرح است که متغیرهاي مورد س

 مـاتریس براساس عاملی تحلیل اجراي که گرفت نتیجه توانمی هر دو مالك ، بر پایهعاملی را اجرا کرد. بنابراین
 خواهد بود. توجیه ، قابلمورد مطالعه نمونه در گروه حاصل همبستگی

 
هاي بدست آمده، درصد واریانس و درصد تراکمی واریانس املمقادیر ویژه اولیه یا بار عاملی ع. واریانس تبیین شده 2-1-2-4جدول

 عوامل 
 بارهاي عاملی مجذور شده تأییدي ارزش ویژه اولیه بار عاملی عامل

 واریانس تراکمی درصدواریانس کل واریانس تراکمی درصدواریانس کل

 

 37.787 37.787 47.611 38.148 38.148 48.066 مهارت

 44.522 6.735 8.487 45.159 7.011 8.834 دانش

 47.251 2.729 3.439 48.297 3.138 3.954 اجتماعی

 49.230 1.978 2.493 50.568 2.271 2.861 نگرش

 50.869 1.639 2.065 52.546 1.978 2.492 خانواده

 52.293 1.424 1.794 54.357 1.811 2.282 دانشگاهی

 53.395 1.102 1.389 55.844 1.488 1.875 فردي

مل از ضرایب قابل عا 7توان گفت که شده به روش تأییدي می هاي استخراجبراساس نتایج جدول واریانس عامل
ضریب عاملی، و عامـل  48/0بندي سئواالت برخوردارند. اما عامل اول قویترین قدرت تبیین را با قبول براي طبقه

 اند. یین واریانس ها را داشتهقدرت تب درصد ضریب عاملی، ضعیفترین 8/1آخر با 
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 سواالت
 عامل ها

 فردي دانشگاهی خانواده نگرش اجتماعی دانش مهارت
 309. 490. 583. 384. 521. 384. 778. گیري مهارت تصمیم

 341. 488. 526. 321. 494. 342. 767. مهارت حل مسأله
 339. 472. 579. 410. 507. 351. 753.  مهارت هدف گذاري
 304. 468. 525. 337. 475. 341. 749. مهارت تفکر خالق

 397. 448. 497. 343. 498. 343. 747.  توانایی استدالل و تحلیل
 376. 476. 572. 395. 507. 373. 728. مهارت خود آگاهی
 515. 513. 592. 378. 551. 368. 722.  مهارت خودکنترلی

 476. 472. 516. 356. 492. 338. 718. مهارت هاي شناختی
 555. 513. 560. 378. 528. 343. 717. مهارت خودتنظیمی

 302. 495. 460. 293. 405. 292. 709. مدیریت زمان مهارت
 453. 515. 624. 419. 516. 386. 706.  مهارت تاب آوري

 375. 458. 572. 375. 489. 357. 691. ابراز صحیح هیجانات
 444. 469. 547. 386. 488. 367. 689. مهارت تفکر مثبت
 326. 424. 461. 285. 464. 315. 682. مهارت تفکر نقادانه

 438. 490. 533. 354. 507. 334. 680. استقالل شخصی
 437. 394. 453. 278. 433. 304. 675.  مهارت هاي فراشناختی

 372. 552. 490. 347. 468. 304. 668.  توانایی برنامه ریزي
 509. 550. 602. 407. 467. 342. 664. د و ابراز وجوداعتماد به خو

 397. 414. 561. 383. 464. 366. 659. کسب معناي زندگی
 571. 550. 635. 431. 502. 391. 658. انگیزه و امید به زندگی

 335. 535. 490. 306. 461. 318. 654.  مدیریت مالی هزینه هاي
 380. 465. 613. 431. 508. 390. 649. اصول شاد زیستن

 606. 553. 553. 393. 488. 371. 644. انگیزه پیشرفت فردي
 581. 533. 581. 399. 454. 358. 639. روش هاي آرام سازي روانی

 573. 571. 545. 399. 425. 406. 634.  مهارت مواجهه با وسواس فکري
 476. 579. 628. 433. 498. 404. 632. آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکست

 456. 504. 596. 462. 547. 390. 625.  لذت بردن از فعالیت هاي هیجان آور
 558. 516. 566. 365. 424. 327. 615. توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی

 258. 587. 495. 364. 389. 360. 612.   آینده نگري شغلی
 217. 577. 450. 319. 349. 334. 604. مهارت کارآفرینی

 397. 456. 561. 437. 487. 390. 563.   هیجان طلبی و ماجراجویی
 353. 454. 452. 608. 404. 884. 372. شناخت عوارض مصرف آمفتامین ها
 386. 461. 459. 616. 419. 881. 400. آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

 390. 457. 451. 607. 412. 879. 377. آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
 361. 486. 485. 625. 439. 879. 379. آشنایی با عوارض گرس و ماري جوانا

 370. 497. 506. 632. 458. 873. 388. آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل
 333. 457. 458. 633. 419. 871. 359. آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك

 351. 447. 429. 583. 394. 867. 382. ي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص ها
 365. 439. 457. 632. 404. 862. 378. آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

 عاملی تأییديماتریس ضرایب بار عاملی سئواالت بر روي عوامل استخراج یافته از تحلیل . 3-1-2-4جدول
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 391. 493. 478. 615. 432. 853. 374. آشنایی با عوارض مصرف حشیش
 366. 486. 459. 653. 405. 845. 354. آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

 386. 490. 473. 670. 420. 828. 351. مصرف مشروبات آشنایی با عوارض
 363. 477. 458. 619. 413. 768. 393. آشنایی با عوارض آرام بخش ها

 363. 539. 514. 692. 448. 751. 432. باور تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و مطالعه
 451. 545. 493. 616. 481. 750. 405. آشنایی با عوارض سیگار و قلیان

 377. 557. 513. 589. 437. 673. 468. داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد
 477. 424. 524. 372. 722. 345. 398. توانایی روابط صحیح با همساالن

 262. 425. 508. 322. 710. 307. 548. توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
 233. 370. 412. 314. 707. 313. 500. آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به دیگران

 418. 445. 495. 340. 682. 311. 427. کسب مهارت دوستیابی
 244. 380. 427. 341. 680. 311. 458. کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران

 256. 355. 426. 287. 663. 251. 455. کسب توانایی سازگاري با دیگران
 440. 420. 509. 420. 654. 395. 469.  ی فرهنگیتوانایی مقابله با خودباختگ

 355. 419. 428. 310. 651. 279. 452.  آشنایی با تأثیرات مثبت نوعدوستی
 382. 412. 508. 475. 651. 420. 349. توانایی دوري از همساالن مصرف کننده مواد

 252. 381. 440. 318. 650. 314. 471. توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل
 475. 469. 516. 398. 644. 369. 420. آشنایی با اثر همگرایی و همسویی اجتماعی

 465. 431. 544. 452. 644. 373. 401.  آشنایی با چگونگی گذراندن اوقات فراغت و تفریحات
 369. 423. 575. 378. 643. 341. 554.  آشنایی با چگونگی مسئولیت پذیري

 298. 350. 444. 429. 634. 388. 383. هاي فرهنگی در مصرف موادروش هاي مقابله با فشار
 479. 477. 511. 434. 633. 397. 355. آشنایی با ارزش هاي اخالقی

 361. 425. 606. 318. 631. 313. 532.  توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی
 448. 402. 575. 362. 627. 332. 507.  توانایی کمک گرفتن در مواقع بحرانی
 499. 430. 615. 368. 625. 342. 515. بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی

 419. 412. 438. 434. 606. 385. 273.  آشنایی با آسیب هاي ناشی از میهمانی هاي مختلط
 220. 365. 412. 280. 604. 281. 468.  توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران

 403. 456. 574. 363. 600. 310. 499. افزایش مهارت همدلی
 360. 435. 551. 308. 599. 317. 460.  ارتباط مؤثر با گروه هاي اجتماعی

 309. 323. 421. 424. 589. 352. 324. توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد
 335. 331. 531. 329. 569. 305. 478.  توانایی مقابله با بحران هویت

ایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش باورهاي ر
 عصبانیبت و ناکامی

.388 .630 .465 .863 .499 .525 .376 

 387. 510. 489. 857. 428. 650. 373. باور تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب
باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر کاهش اضطراب 

 امتحان
.391 .642 .472 .850 .517 .566 .360 

باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی 
 و روانی

.412 .647 .491 .848 .519 .566 .384 

باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشی 
  مشکالت

.386 .625 .466 .847 .515 .498 .425 

 404. 532. 499. 844. 452. 656. 375. آشنایی با باور رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی

۳۰۵ 

 



 

 

 379. 480. 479. 839. 428. 625. 375.  آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت بخش بودن مواد
 387. 511. 485. 835. 478. 633. 391. آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر الغري

 421. 502. 487. 834. 445. 631. 380.  استفاده از مواد به عنوان مشوق و پاداش فردي
 422. 477. 514. 829. 466. 630. 384.  باورهاي رایج در مورد بی ضرر بودن قلیان و سیگار

 340. 498. 506. 827. 445. 597. 421. باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
 397. 501. 470. 794. 409. 594. 372. باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی

 367. 557. 501. 786. 441. 589. 378. باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر محبوبیت
 392. 464. 739. 427. 516. 373. 630. توانایی مقابله با افسردگی

 435. 511. 731. 449. 520. 386. 558. توانایی مقابله با مشکالت خانوادگی
 422. 477. 704. 410. 448. 349. 573. تنهایی توانایی مقابله با احساس غم، دلتنگی و

 414. 443. 704. 406. 559. 387. 540.  توانایی ارتباط موثر با خانواده
 364. 422. 700. 393. 476. 381. 542. مهارت هاي مقابله با شکست هاي عاطفی

 377. 481. 693. 403. 491. 377. 615.  مهارت مقابله با اضطراب و استرس
 379. 443. 686. 391. 548. 382. 544. یی حل اختالفات و نارضایتی ها در خانوادهتوانا

 456. 522. 683. 427. 516. 390. 415. کسب راهکارهاي مقابله با دوري از خانواده
 364. 478. 680. 396. 528. 373. 564. کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی

 427. 436. 670. 376. 465. 343. 607. توانایی کسب ثبات هیجانی
 387. 456. 670. 386. 437. 335. 637. کسب توانایی مقابله با افکار منفی

 367. 408. 661. 431. 563. 377. 599.  توانایی مقابله با شرایط بحرانی
 428. 457. 656. 454. 544. 411. 519. مهارت مقابله با افکار خودکشی
 398. 462. 648. 382. 617. 367. 563. رتوانایی مواجهه با شرایط پرخط

 328. 416. 646. 302. 441. 312. 576. مهارت مدیریت خشم
 414. 434. 629. 374. 535. 338. 493. آشنایی با انواع سبک هاي ارتباطی والدین
 461. 498. 625. 444. 517. 415. 416. آشنایی با سبک هاي دلبستگی در خانواده

 479. 479. 610. 441. 592. 403. 438. اي خانواده سالم و ناسالمآشنایی با ویژگی ه
 409. 396. 599. 389. 365. 372. 410. توانایی کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان

 422. 430. 545. 319. 451. 292. 394. توانایی ارتباط موثر با اقوام و فامیل
 261. 393. 535. 302. 404. 342. 454.  آشنایی با آموزش هاي جنسی

 337. 415. 515. 366. 395. 352. 336. نگرش مثبت به ازدواج و تشکیل خانواده
 384. 755. 468. 441. 412. 398. 554. توانایی برنامه ریزي تحصیلی

 427. 746. 538. 529. 444. 474. 492.  آشنایی با عوامل استرس زاي زندگی دانشجویی
 552. 744. 549. 506. 495. 472. 479.  متحانچگونگی مقابله با استرس ا

 503. 741. 524. 458. 480. 427. 552.  تقویت انگیزش تحصیلی
 509. 738. 525. 416. 482. 401. 514.  آشنایی با تعارضات دانشجو با دانشگاه

 485. 730. 546. 483. 493. 447. 500. مهارت مقابله با فشارهاي تحصیلی
 503. 718. 504. 453. 483. 406. 528.  یام امتحاناتتوانایی مدیریت ا

 382. 707. 455. 418. 398. 362. 494. توانایی دستیابی به اهداف دانشگاهی
 509. 702. 541. 455. 536. 446. 507.  توانایی سازگاري با محیط دانشگاه

 391. 635. 511. 471. 442. 380. 523. توانایی برنامه ریزي اوقات فراغت در دانشگاه
 462. 631. 538. 457. 532. 460. 533.  چگونگی سازگاري با فرهنگ هاي متنوع در زندگی

 446. 617. 540. 526. 480. 489. 484. رویارویی با مشکالت خوابگاهی

۳۰۶ 

 



 

 

 384. 568. 497. 399. 402. 352. 493. آشنایی با اصول و مهارت هاي انتخاب همسر
 217. 370. 240. 310. 260. 251. 153. اري و اختالالت جسمیمقابله با حس خود بیمارپند
 711. 494. 511. 400. 438. 369. 524. تقویت احساس رضایتمندي
 666. 515. 541. 367. 451. 374. 604. کسب توانایی خودتشویقی

 661. 550. 552. 353. 440. 338. 596. مقابله با حس خودزشت انگاري
 657. 493. 500. 374. 457. 372. 521.  سب تحسین و تمجیدآشنایی با راهکارهاي ک

 621. 535. 511. 359. 427. 349. 529. آشنایی با اصول انعطاف پذیري
 615. 542. 521. 363. 477. 378. 607. مقابله با اختالالت خواب

 
هـاي اصـلی بـدون مولفهعوامل بدست آمده از تحلیل  ، ماتریکس بار عاملی سئواالت را بر روي3-1-2-4جدول 

دهد. براساس نتایج جدول فوق، بار عاملی هر سئوال بر روي هر عامل قابل تشـخیص اسـت. چرخش را نشان می
ه مقابلـه بـا اخـتالالت خـواب،    عـاملی را بـر روي عامـل اول و مولفـ که بر اساس آن امید به زندگی قویترین بار

امه براي تعیین دقـت بیشـتر ضـرایب بـه چـرخش عـاملی بـا روش ترین بار عاملی را داشته است که در ادضعیف
 ها در جدول گزارش شده است.پرداخته و نتایج عامل  پروماکس

ش  چرخ

 تحلیل عاملی چرخش یافته با روش پروماکس 
 بعد از چرخش پروماکس  ماتریکس  بار عاملی سئواالت بر روي عوامل هفتگانه. 4-1-2-4جدول

 سئواالت
 عامل ها

رتمها  فردي دانشگاهی خانواده نگرش اجتماعی دانش 
             761. مهارت حل مسأله

             742. مهارت تفکر خالق
        722. گیري¬مهارت تصمیم

        720. مدیریت زمانمهارت
        715.  مهارت هاي فراشناختی

        698.  مهارت هدف گذاري
        690. مهارت هاي شناختی
        681. مهارت تفکر نقادانه
             644. مهارت خودآگاهی

       611. مهارت خودتنظیمی
       597. مهارت تفکر مثبت
       576.  مهارت خودکنترلی

       574. ابراز صحیح هیجانات
       562. استقالل شخصی

       556. کسب معناي زندگی
       547.  ه ریزيتوانایی برنام

       522.  مهارت تاب آوري
       518.  مدیریت مالی هزینه هاي

۳۰۷ 

 



 

 

       449. اعتماد به خود و ابراز وجود
       446. انگیزه پیشرفت فردي

       442.  مهارت مواجهه با وسواس فکري
       435. روش هاي آرام سازي روانی

       434. اصول شاد زیستن
       413.   آینده نگري شغلی

       412. توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی
       395. انگیزه و امید به زندگی

       366.  لذت بردن از فعالیت هاي هیجان آور
       313. آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکست

       308.   هیجان طلبی و ماجراجویی
           934.   ض مصرف آمفتامین هاشناخت عوار

           932.   آشنایی با عوارض مصرف قرص هاي اکستازي
           923.   آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

           911.   آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
           885.   آشنایی با عوارض گرس و ماري جوانا

رف تریاك، شیره، هروئین، آشنایی با عوارض مص
 کراك

  .872           

           858.   آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
           853.   آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

           840.   آشنایی با عوارض مصرف حشیش
           783.   آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

       718.   مصرف مشروبات آشنایی با عوارض
       654.   آشنایی با عوارض آرام بخش ها
       583.   آشنایی با عوارض سیگار و قلیان

       496.   باور تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و مطالعه
       447.  داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد

رام به حقوق آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احت
 دیگران

   .801     

     736.    کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران
     718.    کسب توانایی سازگاري با دیگران
     706.    توانایی روابط صحیح با همساالن

     690.    توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
     656.    توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل

     654.     آشنایی با تأثیرات مثبت نوعدوستی
     650.     کسب مهارت دوستیابی

روش هاي مقابله با فشارهاي فرهنگی در مصرف 
 مواد

    .616     

     598.     توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران
     574.    توانایی دوري از همساالن مصرف کننده مواد

۳۰۸ 

 



 

 

یب هاي احتمالی ناشی از میهمانی آشنایی با آس
  هاي مختلط

   .572     

     568.     توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد
     529.      توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگی

     517.     آشنایی با اثر همگرایی و همسویی اجتماعی
     512.    آشنایی با ارزش هاي اخالقی

آشنایی با چگونگی گذراندن اوقات فراغت و 
  تفریحات

   .495     

     443.     آشنایی با چگونگی مسئولیت پذیري
     424.     ارتباط مؤثر با گروه هاي اجتماعی

     418.     توانایی کمک گرفتن در مواقع بحرانی
     416.     توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی

     382.     مقابله با بحران هویت توانایی
     366.     افزایش مهارت همدلی

     358.     بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی
باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر 

 کاهش عصبانیبت و ناکامی
      .850       

آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت بخش بودن 
   مصرف مواد

      .834       

       827.       باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
       827.       باور تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب

باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر 
  فراموشی مشکالت

      .819       

       792.        استفاده از مواد به عنوان مشوق و پاداش فردي
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 

 بر الغري
      .788       

باورهاي رایج در مورد بی ضرر بودن مصرف 
  قلیان و سیگار

      .779       

باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر 
 کاهش اضطراب امتحان

      .776     

مصرف مشروبات آشنایی با باور رایج در مورد 
 الکلی

      .766     

باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر 
 سالمت جسمی و روانی

      .761     

باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه 
 جنسی

      .754     

باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر 
 محبوبیت

      .698     

     708.     ه با شکست هاي عاطفیمهارت هاي مقابل
   708.      توانایی استدالل و تحلیل
     669.     توانایی مقابله با افسردگی

۳۰۹ 

 



 

 

     666.     توانایی مقابله با احساس غم، دلتنگی و تنهایی
     665.     توانایی مقابله با مشکالت خانوادگی

    660.     کسب راهکارهاي مقابله با دوري از خانواده
    613.      توانایی ارتباط موثر با خانواده

    606.     مهارت مدیریت خشم
    604.     توانایی کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان

    589.     توانایی حل اختالفات و نارضایتی ها در خانواده
    576.      مهارت مقابله با اضطراب و استرس

    566.     ت الزم براي زندگی زناشوییکسب مهار
    540.     کسب توانایی مقابله با افکار منفی

    532.     توانایی کسب ثبات هیجانی
    469.     آشنایی با انواع سبک هاي ارتباطی والدین
    466.     آشنایی با سبک هاي دلبستگی در خانواده

     461.     مهارت مقابله با افکار خودکشی
   454.      آشنایی با آموزش هاي جنسی

   440.     نگرش مثبت به ازدواج و تشکیل خانواده
   439.      توانایی مقابله با شرایط بحرانی

   404.     توانایی ارتباط موثر با اقوام و فامیل
   382.     توانایی مواجهه با شرایط پرخطر

   330.     اده سالم و ناسالمآشنایی با ویژگی هاي خانو
   743.       توانایی برنامه ریزي تحصیلی

   698.       توانایی دستیابی به اهداف دانشگاهی
   659.        آشنایی با عوامل استرس زاي زندگی دانشجویی

  656.        آشنایی با تعارضات دانشجو با دانشگاه
  612.        تقویت انگیزش تحصیلی

  608.       مهارت مقابله با فشارهاي تحصیلی
  602.        چگونگی مقابله با استرس امتحان

  584.        توانایی مدیریت ایام امتحانات
  532.        توانایی سازگاري با محیط دانشگاه

  457.       مهارت کارآفرینی
   450.       توانایی برنامه ریزي اوقات فراغت در دانشگاه
   364.      آشنایی با اصول و مهارت هاي انتخاب همسر
چگونگی سازگاري با فرهنگ هاي متنوع در 

  زندگی
      .362   

       .359   
   337.       رویارویی با مشکالت خوابگاهی

مقابله با حس خود بیمارپنداري و اختالالت 
 جسمی

        .614 

 524.         انگاريمقابله با حس خودزشت 
 514.         تقویت احساس رضایتمندي
 486.        کسب توانایی خودتشویقی

۳۱۰ 

 



 

 

 443.         آشنایی با راهکارهاي کسب تحسین و تمجید
 417.        آشنایی با اصول انعطاف پذیري

 342.        مقابله با اختالالت خواب

شـود. از مشـاهده مـی 4-1-2-4جدولحاصل از چرخش پروماکس در  براساس جدول ماتریس ضرایب بار عاملی
 سئوال را پوشش داده اند در نتیجه همه عامل ها تأیید شـده و قابـل قبـول  3آنجا که هر کدام از عامل ها حداقل 

 باشند.می
ون را تبیین کرد. درصد از واریانس کل آزم 39/36بود که  06/48ماده) داراي ارزش ویژه برابر با  31عامل اول با (

 شود. را شامل می " 51، 52، 53، 54، 64 "هایی مثل نام گرفت و ماده "مهارت"این عامل 
درصد از واریانس کل آزمـون را تبیـین کـرد. ایـن  32/7داشت و  83/8ماده) ارزش ویژه برابر با 15عامل دوم با (

 شود. را شامل می "101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108"هایی مثل نام گرفت و ماده "دانش  "عامل 
درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کرد.  13/3بود که  95/3ماده) داراي ارزش ویژه برابر با  24عامل سوم با (    

 شود.را شامل می " 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9"هایی مثل نام گرفت و ماده "اجتماعی "این عامل 
درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کرد.  27/2بود که  86/2اده) داراي ارزش ویژه برابر با م 14عامل چهارم با (

را شـامل  " 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119"هـایی مثـل نام گرفـت و ماده "نگرش "این عامل 
 شود.می

از واریانس کل آزمون را تبیین کـرد. درصد  97/1بود که  49/2ماده) داراي ارزش ویژه برابر با  22عامل پنجم با (
 شود.را شامل می " 30، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38"هایی مثل نام گرفت و ماده "خانوادگی "این عامل 

درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کـرد.  81/1بود که  28/2ماده) داراي ارزش ویژه برابر با  15عامل ششم با (
 شود.را شامل می " 84، 85، 86، 87، 88، 89"هایی مثل م گرفت و مادهنا "دانشگاهی "این عامل 

درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کرد. این  47/1بود که  87/1ماده) داراي ارزش ویژه برابر با  7عامل هفتم با (
  ود.شرا شامل می " 73، 76، 77، 79، 80، 81، 82، 83"هایی مثل نام گرفت و ماده "فردي "عامل 

 

 

 

 

 

 

 

۳۱۱ 

 



 

 

 شناختی هاي جمعیتتحلیل.4-2-2

 نظیرهاي آماري از حیث متغیرهایی در این بخش از تجزیه و تحلیل آماري، به بررسی چگونگی توزیع نمونه

 پردازیم.می تحصیلیگروه ی، تحصیل سالجنسیت، سن، وضعیت تأهل، دانشگاه، 

 دانشگاهالف) 

 دانشگاههاي مورد مطالعه به تفکیک مونههاي جمعیت شناختی نویژگی .1-2-2-4جدول 

 درصد فراوانی هاي مورد مطالعهدانشگاه

 دانشگاه

 %8/25 376 تهران

 %2/25 366 صنعتی شریف

 %5/25 371 خوارزمی

%8/23 342 هنر  

 %100 1455 تعدادکل

مربوط درصد  8/25یعنیهش هاي پژونمونهنفر)  376توان عنـــوان نــمود که (می ،1-2-2-4با توجه به جدول 

درصد  2/25نفر) یعنی  366مربوط به دانشگاه خوارزمی، تعداد (درصد 5/25نفر)  371به دانشگاه تهران، تعداد(

دانشگاه هنر  مربوط به هاي مورد مطالعهدرصد نمونه 8/23نفر) به عبارتی  342اد(متعلق به دانشگاه شریف و تعد

 . است

 

 
 دانشگاههاي مورد مطالعه به تفکیک هاي جمعیت شناختی نمونهویژگی .1-2-2-4 نمودار

 

 

۳۱۲ 

 



 

 

 

 

 ) جنسیتب

 هاي مورد مطالعهدر دانشگاه هاي مورد مطالعه به تفکیک جنسیتهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی .2-2-2-4جدول 

       دانشگاه هنر صنعتی شریف دانشگاه دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران کنندگانهاي شرکتویژگی
 درصد فراوانی

یت
نس

ج
 

 

 %9/50 741 171 182 187 201 زن

 %1/49 714 171 186 184 175 مرد

   - -  - بدون پاسخ

 %100 1455 342 366 371 376 تعدادکل

 درصد را 1/49را زن و  هاي مورد مطالعهنمونهدرصد از  9/50  ،2-2-2-4هاي ارائه شده در جدولمطابق داده
 . اندداده مردان تشکیل

 

 

 
 هاي مورد مطالعهدر دانشگاه هاي مورد مطالعه به تفکیک جنسیتهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی .2-2-2-4 نمودار

 

 

 

 
۳۱۳ 

 



 

 

 سن) ج

 سن هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 3-2-2-4جدول 

       دانشگاه هنر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خوارزمی راندانشگاه ته کنندگانهاي شرکتویژگی
 درصد فراوانی

  سن

 %9/28 421 94 137 92 98 سال 20کمتر از 

 %8/60 885 199 217 247 222 سال 25تا  21بین 

 %7/8 127 40 12 29 46 سال 30تا  26بین 

 %2/1 18 7 0 3 8 سال 35تا  31بین 

 % 3/0 4 2 0 - 2 سال 40تا  36بین 

 -  - - 0 - - سال 41باالي 

 - - - - - - بدون پاسخ

 %100 1455 341 366 371 376 تعدادکل

 
هاي ارائه شده در دهد. مطابق دادهاي پژوهش را به تفکیک سن نشان میهتوزیع فراوانی نمونه، 3-2-2-4جدول 

هـاي نمونه درصد 8/60به عبارتی سال  25تا  21نین جدول باال بیشترین درصد افراد نمونه را دانشجویان  بین س

 دهند.می مورد مطالعه را تشکیل

 
 

 
 سن هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 3-2-2-4 نمودر

 
 

۳۱۴ 

 



 

 

 تأهل) د

 وضعیت تأهل هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 4-2-2-4جدول 

 
درصد  1/5و اند مجرد بوده هاي مورد مطالعهنمونهدرصد از  9/94 ، 4-2-2-4هاي ارائه شده در جدول طابق دادهم

 اند. تشکیل داده افراد متأهلرا 
 
 
 

 
 

 وضعیت تأهل هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 4-2-2-4 نمودار
 
 
 
 
 
 
 

 درصد فراوانی       دانشگاه هنر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران کنندگانهاي شرکتویژگی

هل
ت تأ

ضعی
و

 
 

 %9/94 1381 319 358 349 355 مجرد

 %1/5 74 23 8 22 21 متأهل

   - - - - بدون پاسخ

 %100  342 366 371 376 تعدادکل

۳۱۵ 

 



 

 

 گروه تحصیلی) ذ

 
 گروه تحصیلی د مطالعه به تفکیکهاي مورهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 5-2-2-4جدول 

مربوط درصد  7/15 یعنیهاي پژوهش نمونهنفر)  228توان عنـــوان نــمود که (می ،5-2-2-4با توجه به جدول 

 249، تعداد (گروه تحصیلی فنی و مهندسیبه  متعلقدرصد  5/33نفر)  483تعداد(، گروه تحصیلی علوم انسانیبه 

هاي مورد درصد نمونه 3/4نفر) به عبارتی 63اد(و تعد گروه تحصیلی علوم پایهبه  مربوطدرصد  1/17نفر) یعنی 

گروه به  طدرصد مربو 7/29نفر) یعنی  432تعداد (گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی و  به متعلق مطالعه

 باشد. تحصیلی هنر و معماري می

 سال تحصیلی) ر

 

 گروه تحصیلی هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 5-2-2-4 نمودر

 درصد فراوانی       دانشگاه هنر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران کنندگانهاي شرکتویژگی

ی 
صیل

تح
وه 

گر
 

 

 %7/15 228 - - 152 76 علوم انسانی

 %2/33 483 - 307 90 82 فنی و مهندسی

 %1/17 249 - 59 105 85 علوم پایه

 % 3/4 63 - - - 63 علوم دامیاورزي و کش

 %7/29 432 342 - 24 70 هنر و معماري

 - - - - - - بدون پاسخ

 %100 - - 366 371 376 تعدادکل

۳۱۶ 

 



 

 

 

 سال تحصیلی هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 6-2-2-4جدول 

 

هـاي دهد. مطابق دادهنشان می سال تحصیلی هاي پژوهش را به تفکیک توزیع فراوانی نمونه، 6-2-2-4جدول 

 1/27نفر) به عبـارتی  394انشجویان سال اول، تعداد (درصد افراد نمونه را د 1/29) یعنی 424تعداد( نفرارائه شده 

سـوم، انشجویان سال درصد افراد نمونه را د 8/20 یعنی) نفر302تعداد( درصد افراد نمونه را دانشجویان سال دوم، 

درصـد  6/6نفـر) یعنـی  96انشجویان سال چهارم و تعداد( درصد افراد نمونه را د 4/16نفر) به عبارتی  239تعداد(

 دهند.می را تشکیل جمانشجویان سال پنافراد نمونه را د

 

 
 سال تحصیلی هاي مورد مطالعه به تفکیکهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی. 6-2-2-4 نمودار

 درصد فراوانی       دانشگاه هنر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران کنندگانکتهاي شرویژگی

ی 
صیل

تح
ل 

سا
 

 

 %1/29 424 104 110 97 113 سال اول

 %1/27 394 75 97 105 115 سال دوم

 %8/20 302 70 66 95 71 سال سوم 

 % 4/16 239 59 64 57 59 سال چهارم 

 %6/6 96 34 29 17 16 سال پنجم

   - - - 2 بدون پاسخ

 %100 1455 341 366 371 376 تعدادکل

۳۱۷ 

 



 

 

 
 

 هاي آموزشی از دیدگاه دانشجویان بندي نیازها و روشاستنباطی: اولویتهاي تحلیل.4-2-3

    شناسـایی نیازهـا وبـه طـوف هاي سوم و چهـارم پـژوهش کـه معدر راستاي پاسخگویی به سوالاین بخش، در 

  بنـدي نیازهـا و آزمون آماري فریـدمن اسـتفاده شـد. بـراي اولویـت ازبود  هاي آموزشی داراي اولویت باالترروش

هـاي اي که با توجه بـه توزیـع پاسـخهاي آموزشی بر اساس میانگین رتبهابتدا نیازها و روشهاي آموزشی، روش

تنظـیم  ن رتبه در زمان حـال و آینـدهترین میانگیاالترین میانگین رتبه به پایینب دانشجویان بدست آمده است، از

. در مرحله بعد با استفاده از آزمون لی هی دامنه اولویت نیازها مشخص شده است. بر این اسـاس، نیازهـا و اندشده

ر واقع در تري برخوردارند و داند به لحاظ آموزشی از اولویت باالقرار گرفته )دامنه اولسطح اول (هایی که در روش

  در سطح نیازهاي فوري قرار دارنـد کـه بایـد پاسـخ داده شـوند. نیازهـا و هاي آموزشی سطح بندي نیازها و روش

هاي نسبتاً مهم قرار دارند که اند در سطح نیازها و روشهاي آموزشی که در سطح دوم (دامنه دوم) قرار گرفتهروش

 ریزي آموزشی قرار گیرند.توانند مبناي برنامهزها و روش هاي آموزشی سطح اول(فوري) میبعد از پاسخ دادن به نیا

اند که یه لحاظ اهمیت و اولویت آموزشی در سطح متوسط اي قرار گرفتههاي آموزشیدر سطح سوم نیازها و روش

از اهمیـت و اولویـت هاي مشخص شده در مقایسـه بـا دیگـر سـطوح قرار دارند و در سطح چهارم نیازها و روش

 آموزشی پایینی از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفته است.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۱۸ 

 



 

 

 در سطح دانش از دیدگاه دانشجویاناي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بندي نیازهاولویت. 4-2-3-1
ت

اولوی
ش

ي آموزشی در سطح  دان
ي نیازها

بند
 

ف مواد 
صر

ي از م
شگیر

پی
 

 عناوین آموزشی
 زمان حال

 عناوین آموزشی
 زمان آینده

نمیانگی نمیانگی اولویت   اولویت  

35/54 گذاري و داشتن طرح براي آیندهمهارت هدف 94/53 توانایی مقابله با افسردگی اول   اول 
26/54 توانایی مقابله با افسردگی 77/53 گذاري و داشتن طرح براي آیندههدف اول   اول 

ا بحران هویت (آشفتگی در مورد توانایی مقابله ب
06/54 نقش خود) 65/53 کسب توانایی مقابله با افکار منفی اول   اول 

48/52 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی -ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبرنامه اول 
49/53 هاي زندگی  اول 

 اول 32/53 زه و امید به زندگیتقویت انگی اول 44/52 تقویت انگیزه و امید به زندگی
هـا در توانایی حل اختالفات و نارضـایتی اول 39/52 توانایی ارتباط موثر با خانواده

 اول 19/53 خانواده

28/52 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 16/53 توانایی ارتباط موثر با خانواده اول   اول 
 توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، 

20/52 اجتماعی، فرهنگی) توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی  اول 
16/53 در مورد نقش خود)  اول 

04/52 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران توانــایی مقابلــه بــا شــرایط بحرانــی  اول 
12/53 (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)  اول 

هـاي ریزي و نحوه مـدیریت مـالی هزینـهبرنامه
72/51 زندگی 73/51 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت اول   اول 

اجتمـاعی و نحـوه احتـرام بـه  قواعـدآشنایی بـا 
57/51 حقوق دیگران و نحوه احتـرام  قواعد اجتماعیآشنایی با  اول 

65/51 به حقوق دیگران  اول 

46/51 نگري شغلیآشنایی با آینده 37/51 توانایی مواجهه با شرایط پرخطر اول   دوم 

43/51 ب مهارت الزم براي زندگی زناشوییکس 30/51 توانایی مقابله با فشارهاي تحصیلی اول   دوم 

01/51 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل -توانایی مقابله با مشکالت خانوادگی(بی اول 
18/51 سرپرستی و طرد شدگی)  دوم 

00/51 توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی) 06/51 ب مهارت الزم براي زندگی زناشوییکس اول   دوم 
 دوم 02/51 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران دوم 57/50 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت

آشنایی بـا اصـول موفقیـت و مقابلـه بـا  دوم 40/50 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران
 دوم 86/50 شکست

توانایی مقابله بـا اصـرار و تعـارف بـراي  دوم 39/50 ی و تنهاییتوانایی مقابله با احساس غم، دلتنگ
 دوم 73/50 مصرف مواد

 دوم 58/50 کسب معناي زندگی دوم 33/50 کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران

توانایی مقابله با احساس غـم، دلتنگـی و  دوم 32/50 کسب معناي زندگی
 دوم 57/50 تنهایی

 دوم 43/50 هاي شاد زیستنآشنایی با اصول و روش دوم 10/50 سازي روانیامهاي آرآشنایی با روش
 دوم 20/50 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش دوم 05/50 کسب استقالل شخصی

توانایی مقابله با اصـرار و تعـارف بـراي مصـرف 
99/49 مواد 94/49 کسب توانایی سازگاري با دیگران دوم   دوم 

89/49 ه با شرایط پرخطرتوانایی مواجه ــاعی  دوم  ــا اضــطراب اجتم ــه ب ــایی مقابل توان
89/49 (کمرویی)  دوم 

ــانوادگی(بی ــکالت خ ــا مش ــه ب ــایی مقابل -توان
 دوم 78/49 کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران دوم 56/49 سرپرستی و طرد شدگی)

 دوم 54/49 هاي جنسیا آموزشآشنایی ب دوم 48/49 هاي طبیعیتوانایی کمک گرفتن در زمان بحران
آشنایی با هوش هیجانی و نحـوه صـحیح ابـراز 

آشنایی با هوش هیجانی و نحوه صـحیح  دوم 26/49 هیجانات
 دوم 33/49 ابراز هیجانات

هـاي ریـزي بـراي فعالیـتتوانایی برنامه دوم 24/49 هاي روزانهریزي براي فعالیتتوانایی برنامه
 روزانه

 دوم 32/49

۳۱۹ 

 



 

 

 دوم 29/49 تقویت انگیزه پیشرفت فردي دوم 21/49 یت انگیزه پیشرفت فرديتقو
 دوم 85/48 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل دوم 01/49 هاي شاد زیستنآشنایی با اصول و روش

 دوم 81/48 توانایی استدالل و تحلیل درست مسائل دوم 91/48 هاي جنسیآشنایی با آموزش
90/48 سازگاري با دیگرانکسب توانایی  78/48 توانایی مقابله با افکار خودکشی دوم   دوم 

68/48 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 72/48 توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی دوم   دوم 
61/48 آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکست -آشنایی با عوارض گرس(علف) یا مـاري دوم 

65/48 جوانا  دوم 

57/48 توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی هاي مقابله با فشارهاي فرهنگی در روش دوم 
40/48 مصرف مواد  سوم 

آشنایی با عـوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و 
57/48 آرام بخش ــا عــوارض مصــرف داروهــاي  دوم  آشــنایی ب

40/48 مسکن و آرام بخش  سوم 

47/48 توانایی استدالل و تحلیل درست مسائل 38/48 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران دوم   سوم 

46/48 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 35/48 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي دوم   سوم 
38/48 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 34/48 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي دوم   سوم 

28/48 تامینآشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمف آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شـیره،  دوم 
03/48 هروئین، کراك  سوم 

24/48 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد 93/47 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید دوم   سوم 

94/47 توانایی کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد  دوم 
90/47 مواد  سوم 

86/47 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي هــاي ارتبــاطی آشــنایی بــا انــواع ســبک دوم 
78/47 والدین  سوم 

71/47 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید ــات  دوم  ــدن اوق ــا چگــونگی گذران آشــنایی ب
76/47 فراغت و تفریحات سالم  سوم 

67/47 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص 74/47 توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگی دوم   سوم 
67/47 توانایی مقابله با افکار خودکشی ــوارض مصــرف شیشــه و  دوم  ــا ع آشــنایی ب

74/47 آمفتامین  سوم 

60/47 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل هـاي آشنایی با عـوارض مصـرف قـرص دوم 
61/47 اکستازي  سوم 

53/47 نیتوانایی کسب ثبات هیجا 56/47 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول دوم   سوم 
38/47 توانایی مواجهه با وسواس فکري و عملی هـاي خـانواده سـالم و آشنایی با ویژگـی سوم 

41/47 ناسالم  سوم 

27/47 تقویت انگیزش تحصیلی 30/47 توانایی کسب ثبات هیجانی سوم   سوم 
16/47 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 19/47 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل سوم   سوم 

15/47 توانایی دوري از همساالن مصرف کننده مواد طلبی و آشنایی با انواع هیجان سوم 
12/47 ماجراجویی سالم  سوم 

12/47 تقویت احساس رضایتمندي توانایی کنار آمدن با غم از دست دادن  سوم 
09/47 عزیزان  سوم 

05/47 له با خودباختگی فرهنگیتوانایی مقاب 03/47 تقویت احساس رضایتمندي سوم   سوم 
ــیره،  ــاك، ش ــرف تری ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش

04/47 هروئین، کراك 62/46 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین سوم   سوم 

91/46 توانایی روابط صحیح با همساالن آشنایی با چگونگی گذراندن اوقات  سوم 
48/46 فراغت و تفریحات سالم  سوم 

 هـاي اجتمــاعی (انجمــنارتبـاط مــؤثر بـا گــروه
90/46 دانشجویی، ورزشی و..) 43/46 توانایی مواجهه با وسواس فکري و عملی سوم   سوم 

هاي مقابله با فشارهاي فرهنگی در مصرف روش
 مواد

83/46 31/46 آگاهیمهارت هاي فراشناختی و ذهن سوم   سوم 
50/46 ذیريپآشنایی با اصول انعطاف  25/46 توانایی خودتنظیمی و خودکارآمدي سوم   سوم 

۳۲۰ 

 



 

 

40/46 توانایی مقابله با فشارهاي تحصیلی 08/46 تقویت انگیزش تحصیلی سوم   سوم 
25/46 آشنایی با عوارض مصرف حشیش 03/46 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات سوم   سوم 

16/46 کسب راهکارهاي مقابله با دوري از خانواده توانایی دوري از همساالن مصرف کننده  سوم 
00/46 مواد  سوم 

11/46 توانایی خودتنظیمی و خودکارآمدي هاي توانایی لذت بردن از فعالیت سوم 
94/45 آور سالمهیجان  سوم 

آشنایی با چگـونگی گذرانـدن اوقـات فراغـت و 
02/46 تفریحات سالم 74/45 پذیريآشنایی با اصول انعطاف  سوم   سوم 

92/45 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 69/45 نگرش مثبت به ازدواج و تشکیل خانواده سوم   سوم 
91/45 هاي ارتباطی والدینآشنایی با انواع سبک 59/45 آشنایی با عوارض مصرف حشیش سوم   سوم 

69/45 دوستیآشنایی با تأثیرات مثبت نوع 56/45 هاي اخالقیآشنایی با ارزش سوم   سوم 
66/45 توانایی مدیریت ایام امتحانات هاي متنوع چگونگی سازگاري با فرهنگ سوم 

47/45 در زندگی دانشجویی  سوم 

64/45 آور سالمهاي هیجانتوانایی لذت بردن از فعالیت 21/45 مقابله با اختالالت خواب سوم   چهارم 
هـاي متنـوع در چگونگی سـازگاري بـا فرهنـگ

55/54 زندگی دانشجویی 19/45 کسب توانایی خودتشویقی سوم   چهارم 

33/45 طلبی و ماجراجویی سالمآشنایی با انواع هیجان 12/45 توانایی مقابله با فشارهاي تحصیلی سوم   چهارم 
24/45 آگاهیمهارت هاي فراشناختی و ذهن کسب راهکارهاي مقابله با دوري از  سوم 

08/45 خانواده  چهارم 

13/45 زي اوقات فراغت در دانشگاهریتوانایی برنامه 01/45 توانایی روابط صحیح با همساالن سوم   چهارم 
92/44 راهبردهاي شناختی 91/44 دوستیآشنایی با تأثیرات مثبت نوع سوم   چهارم 

91/44 نگرش مثبت به ازدواج و تشکیل خانواده 90/44 بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی سوم   چهارم 

55/44 هاي اخالقیارزش آشنایی با 84/44 راهبردهاي شناختی سوم   چهارم 

53/44 آشنایی با عوارض سیگار و قلیان هاي اجتماعی ارتباط مؤثر با گروه سوم 
57/44 دانشجویی، ورزشی و..) (انجمن  چهارم 

08/44 رویارویی با مشکالت خوابگاهی 55/44 توانایی مدیریت ایام امتحانات سوم   چهارم 
02/44 ریزي تحصیلیانایی برنامهتو 84/43 انگاريمقابله با حس خودزشت سوم   چهارم 

02/44 بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی مقابله با حس خود بیمارپنداري و  سوم 
52/43 اختالالت جسمی  چهارم 

99/43 مقابله با اختالالت خواب 36/43 آشنایی با عوارض سیگار و قلیان سوم   چهارم 
67/43 کسب توانایی خودتشویقی ریزي اوقات فراغت در توانایی برنامه چهارم 

34/43 دانشگاه  چهارم 
42/43 چگونگی مقابله با استرس امتحان 27/43 توانایی دستیابی به اهداف دانشگاهی چهارم   چهارم 

34/43 زاي زندگی دانشجوییآشنایی با عوامل استرس 26/43 بگاهیرویارویی با مشکالت خوا چهارم   چهارم 
26/43 انگاريمقابله با حس خودزشت آشنایی با راهکارهاي کسب تحسین و  چهارم 

07/43 تمجید  چهارم 

98/42 آشنایی با راهکارهاي کسب تحسین و تمجید 88/42 ریزي تحصیلیتوانایی برنامه چهارم   چهارم 
86/42 آشنایی با تعارضات دانشجو با دانشگاه 88/42 مقابله با استرس امتحان چگونگی چهارم   چهارم 

80/42 توانایی سازگاري با محیط دانشگاه 55/42 هاي دلبستگی در خانوادهآشنایی با سبک چهارم   چهارم 

71/42 توانایی دستیابی به اهداف دانشگاهی سویی آشنایی با اثر همگرایی و هم چهارم 
55/42 اجتماعی  چهارم 

نـداري و اخـتالالت مقابله بـا حـس خـود بیمارپ
98/41 جسمی زاي زندگی آشنایی با عوامل استرس چهارم 

29/42 دانشجویی  چهارم 

81/41 هاي دلبستگی در خانوادهآشنایی با سبک 88/41 آشنایی با تعارضات دانشجو با دانشگاه چهارم   چهارم 

۳۲۱ 

 



 

 

 
در دو زمان حاضر  ي آموزشی پیشگیري از مصرف مواداولویت بندي نیازها آزمون فریدمن در خصوص نتایجبیانگر  ،1-3-2-4جدول 

اند که دامنـه اول درجـه اهمیـت شده شناسایی  سطح 4 ساسلی هی برابا توجه به آزمون آماري هاي آموزشی باشد. نیازمیو آینده  
دهد. با توجه به سطح بندي نیازهـا در جـدول چهارم درجه اهمیت پایین نیازها را در حال حاضر و آینده نشان میدامنه و باالي نیازها 

نیازهـاي  :و از درجـه اهمیـت بـاالتري برخـوردار بودنـد شـامل حال حاضر، نیازهایی که در سطح اول شناسایی شدهزمان براي  فوق
نده، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی مقابله با بحران هویـت (آشـفتگی در مـورد گذاري و داشتن طرح براي آیمهارت هدفآموزشی 

ها در خانواده، تقویت انگیزه و امید به زندگی، توانایی ارتباط مـوثر بـا خـانواده، توانـایی نقش خود)، توانایی حل اختالفات و نارضایتی
هـاي ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینـهانایی ارتباط مؤثر با دیگران، برنامهمقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)، تو

نگـري شـغلی، کسـب مهـارت الزم بـراي زنـدگی اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران، آشنایی با آینده قواعدزندگی، آشنایی با 
بـا توجـه بـه  کـه در حالی می باشند. )اجتماعی (کمروییزناشویی، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل و توانایی مقابله با اضطراب 

گذاري و داشتن طـرح توانایی مقابله با افسردگی، هدف نیازهاي آموزشی شامل:در آینده  اولنیازهاي داراي اولویت  نتایج بدست آمده
زندگی، تقویت انگیزه و امید بـه زنـدگی، هاي ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبراي آینده، کسب توانایی مقابله با افکار منفی، برنامه

توانایی ارتباط موثر با خانواده،  توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مـورد نقـش  ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی
اجتماعی قواعد آشنایی با و  ذیريپآشنایی با چگونگی مسئولیت، خود)،  توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)

   .هستند و نحوه احترام به حقوق دیگران
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/41 سویی اجتماعیآشنایی با اثر همگرایی و هم 86/41 وثر با اقوام و فامیلتوانایی ارتباط م چهارم   چهارم 

82/40 توانایی ارتباط موثر با اقوام و فامیل 59/42 توانایی سازگاري با محیط دانشگاه چهارم   چهارم 
-شنایی با آسیب هاي احتمالی ناشی از میهمانیآ

53/40 هاي مختلط آشنایی با آسیب هاي احتمالی ناشی از  چهارم 
05/42 هاي مختلطمیهمانی  ارمچه 

۳۲۲ 

 



 

 

 از دیدگاه دانشجویان مواد دانشمرتبط با در سطح اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بندي نیازهاولویت. 4-2-3-2

در سـطح دانـش بیانگر نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مـواد ، 2-3-2-4جدول 
    سـطح  شناسـایی 4لـی هـی براسـاس باشد. نیازهاي آموزشی با توجه به آزمون آمـاري میو آینده  در دو زمان حاضر مرتبط با مواد 

دهـد. بـا دامنه چهارم درجه اهمیت پایین نیازها را در حال حاضر و آینده نشـان مـیو اند که دامنه اول درجه اهمیت باالي نیازها شده
همیت بـاالتري و از درجه ا حال حاضر، نیازهایی که در سطح اول شناسایی شدهزمان توجه به سطح بندي نیازها در جدول فوق براي 

 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف ریتـالین، آشـنایی بـا عـوارض گرس(علـف) یـا : برخوردار بودند شامل
جوانا، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض ماري

هاي اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی بـا عـوارض مین، آشنایی با عوارض مصرف قرصمصرف شیشه و آمفتا
در باشـند. می مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل و آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك

 نیازهـاي آموزشـی شـامل:در خصوص دانش مرتبط با مواد یت اول در آینده نیازهاي داراي اولو با توجه به نتایج بدست آمده که حالی
داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عـوارض مصـرف ریتـالین، آشـنایی بـا 

 هستند.  هاي اکستازيعوارض مصرف شیشه و آمفتامین و  آشنایی با عوارض مصرف قرص
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 عناوین آموزشی 

 زمان حال
 عناوین آموزشی

 زمان آینده

نمیانگی نمیانگی  اولویت   اولویت 

داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد  اول 65/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 اول 99/7 مواد

98/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول اول 64/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین  اول 
-شنایی با عوارض گرس(علف) یا مـاريآ

63/7 جوانا 94/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین اول   اول 
ــا عــوارض مصــرف داروهــاي  آشــنایی ب

63/7 مسکن و آرام بخش ــه و  اول  ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
72/7 آمفتامین  اول 

داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد 
60/7 مواد هـاي رف قـرصآشنایی بـا عـوارض مصـ اول 

69/7 اکستازي  اول 
ــوارض مصــرف شیشــه و  ــا ع آشــنایی ب

60/7 آمفتامین 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي اول   دوم 
هـاي آشنایی با عـوارض مصـرف قـرص

56/7 اکستازي آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره،  اول 
 دوم 55/7 هروئین، کراك

آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن  اول 56/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
53/7 و آرام بخش  دوم 

 دوم 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل اول 54/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

 دوم 40/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید اول 52/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل
اك، شیره، آشنایی با عوارض مصرف تری

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري اول 44/7 هروئین، کراك
 سوم 22/7 جوانا

 سوم 14/7 آشنایی با عوارض مصرف حشیش اول 43/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

25/7 آشنایی با عوارض مصرف حشیش 98/6 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات سوم   چهارم 

95/6 و قلیانآشنایی با عوارض سیگار  77/6 آشنایی با عوارض سیگار و قلیان چهارم   چهارم 

۳۲۳ 

 



 

 

 هاي الزم براي پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویاني نیازهاي آموزشی مرتبط با مهارتبنداولویت .3-3-2-4جدول

 
در سـطح مهـارت بیانگر نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد ، 3-3-2-4جدول 

اند که دامنه اول شده سطح  شناسایی 4باشد. نیازهاي آموزشی با توجه به آزمون آماري لی هی براساس میه و آیند در دو زمان حاضر
دهد. با توجـه بـه سـطح بنـدي دامنه چهارم درجه اهمیت پایین نیازها را در حال حاضر و آینده نشان میو درجه اهمیت باالي نیازها 
: و از درجه اهمیت باالتري برخوردار بودند شامل یازهایی که در سطح اول شناسایی شدهحال حاضر، نزمان نیازها در جدول فوق براي 

گیري، مهارت کارآفرینی، مهارت حل مسأله، مهـارت تفکـر مهارت مدیریت خشم، مهارت مقابله با اضطراب و استرس، مهارت تصمیم
نیازهاي داراي اولویـت اول در  با توجه به نتایج بدست آمده که در حالیباشند. می هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت خالق و 

      ، مهـارتریت خشـممهـارت مـدی نیازهـاي آموزشـی هـاي الزم بـراي پیشـگیري از مصـرف مـواد شـامل:در خصوص مهارتآینده 
 هستند.  ودآوري در برابر مشکالت و مهارت ابراز وجگیري، مهارت کارآفرینی، مهارت حل مسأله، کسب مهارت تابتصمیم

 
 
 
 

ت
اولوی

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

ي پی
ي الزم برا

ت ها
ط با مهار

ي آموزشی  مرتب
ي نیازها

بند
 

 عناوین آموزشی
 زمان حال

 عناوین آموزشی
 زمان آینده

نمیانگی نمیانگی اولویت   اولویت 
 اول 70/9 مهارت مدیریت خشم اول 90/9 مهارت مدیریت خشم

 اول 51/9 گیريمهارت تصمیم اول 72/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 اول 43/9 مهارت کارآفرینی اول 64/9 گیريمهارت تصمیم

35/9 مهارت حل مسأله اول 57/9 مهارت کارآفرینی  اول 

آوري در کسب مهارت تاب اول 51/9 لهمهارت حل مسأ
29/9 برابر مشکالت  اول 

26/9 مهارت ابراز وجود اول 49/9 مهارت تفکر خالق  اول 
هاي هاي مقابله با شکستمهارت
24/9 مهارت تفکر مثبت اول 46/9 عاطفی  دوم 

مهارت مقابله با اضطراب و  دوم 26/9 مهارت ابراز وجود
14/9 استرس  دوم 

آوري در برابر ارت تابکسب مه
-هاي مقابله با شکستمهارت دوم 19/9 مشکالت

04/9 هاي عاطفی  دوم 

00/9 کسب توانایی مدیریت زمان دوم 04/9 کسب توانایی مدیریت زمان  دوم 

97/8 مهارت خودآگاهی دوم 94/8 مهارت تفکر نقادانه  دوم 

93/8 مهارت خودآگاهی 92/8 مهارت تفکر خالق دوم   دوم 

85/8 مهارت تفکر مثبت هاي آشنایی با اصول و مهارت دوم 
87/8 انتخاب همسر  دوم 

کسب مهارت خودکنترلی یا کاهش 
52/8 تکانشی بودن 68/8 مهارت تفکر نقادانه دوم   سوم 

هاي انتخاب آشنایی با اصول و مهارت
کسب مهارت خودکنترلی یا  چهارم 85/7 همسر

67/8 کاهش تکانشی بودن  سوم 

77/7 کسب مهارت دوستیابی 09/8 کسب مهارت دوستیابی چهارم   چهارم 

36/7 افزایش مهارت همدلی 86/7 افزایش مهارت همدلی چهارم   چهارم 

۳۲۴ 

 



 

 

 بندي نیازهاي آموزشی مرتبط با نگرش نسبت به مواد براي پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویاناولویت. 4-3-2-4جدول 
ت

اولوی
ي آموزشی

ي نیازها
بند

 
ف مواد

صر
ي از م

شگیر
ي پی

ش برا
ط با نگر

مرتب
 

 عناوین آموزشی
 زمان حال

 عناوین آموزشی
 زمان آینده

نمیانگی ولویتا  نمیانگی   اولویت 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد 
 اول 38/8 بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر 
مواد بـر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس 

 خواندن
 اول 28/8

-آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد لـذت
99/7 بخش بودن مصرف مواد   -آشنایی با باورهاي رایج در مورد لـذت اول 

 دوم 82/7 بخش بودن مصرف مواد  

آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحـان 
98/7 کردن مواد ــورد  اول  ــج در م ــاي رای ــا باوره ــنایی ب آش

 دوم 79/7 امتحان کردن مواد

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
69/7 مصرف مواد بر بیداري و خواب آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر  دوم 

 سوم 57/7 مصرف مواد بر بیداري و خواب

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
60/7 مصرف مواد بر رابطه جنسی آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثـرات  سوم 

 سوم 55/7 مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی

ضـرر مورد بیآشنایی با باورهاي رایج در 
46/7 بودن مصرف قلیان و سیگار آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر  سوم 

 سوم 53/7 مصرف مواد بر رابطه جنسی

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت 

 دوران دانشجویی
 سوم 44/7

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر 
ر فراموشـی و مشـکالت مصرف مواد ب

 دوران دانشجویی
 سوم 47/7

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
40/7 مصرف مواد بر الغري  سوم 

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر 
مصرف مواد بر محبوبیت و پـذیرش در 

 بین دانشجویان
 سوم 44/7

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
اهش عصــبانیبت و مصــرف مــواد  بــر کــ

 ناکامی
-آشنایی با باورهاي رایج در مـورد بـی سوم 27/7

 چهارم 39/7 ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اسـتفاده 
 عنوان مشوق و پاداش فردياز مواد به

 
آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر  سوم 25/7

ــطراب  ــاهش اض ــر ک ــواد ب مصــرف م
 انامتح

 چهارم 32/7

آشــنایی بــا بــاور رایــج در مــورد مصــرف 
آشنایی با باور رایـج در مـورد مصـرف  سوم 23/7 مشروبات الکلی

 چهارم 30/7 مشروبات الکلی

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصرف مواد بـر محبوبیـت و پـذیرش در 

 بین دانشجویان
 چهارم 21/7

تـأثیر  آشنایی با باورهاي رایج در مـورد
مصرف مواد  بر کـاهش عصـبانیبت و 

 ناکامی
 چهارم 25/7

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد اثـرات 
02/7 مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر  چهارم 

 چهارم 18/7 مصرف مواد بر الغري

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
84/6 کاهش اضطراب امتحانمصرف مواد بر   چهارم 

ــورد  ــج در م ــاي رای ــا باوره ــنایی ب آش
ــه ــواد ب ــوان مشــوق و اســتفاده از م عن

 پاداش فردي
 چهارم 11/7

در سـطح نگـرش بیانگر نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  ،4-3-2-4جدول 
اند که دامنه اول شده سطح  شناسایی 4. نیازهاي آموزشی با توجه به آزمون آماري لی هی براساس باشدمیو آینده  در دو زمان حاضر

دهد. با توجـه بـه سـطح بنـدي دامنه چهارم درجه اهمیت پایین نیازها را در حال حاضر و آینده نشان میو درجه اهمیت باالي نیازها 
: و از درجه اهمیت باالتري برخوردار بودند شامل ه در سطح اول شناسایی شدهحال حاضر، نیازهایی کزمان نیازها در جدول فوق براي 

بخـش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
نیازهـاي داراي  با توجه به نتایج بدست آمده که در حالی. اشندبمی مصرف مواد و آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد

آشـنایی بـا  نیازهـاي آموزشـی در سطح نگـرش شـامل:نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در خصوص اولویت اول در آینده 
   . است باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

۳۲۵ 

 



 

 

 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویانبندي روشویتاول. 5-3-2-4جدول 
ا

ت
ولوی

ف مواد
صر

ي از م
شگیر

ي آموزشی  پی
ش ها

ي رو
بند

 

هاي آموزشیروش  
 زمان حال

هاي آموزشیروش  
 زمان آینده

نمیانگی  اولویت میانگین اولویت 
 لاو 48/34 استفاده از اینترنت اول 11/34 استفاده از اینترنت

 اول 44/33 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی اول 94/33 استفاده از گروه همساالن

هاي سالمت در قالب ارائه برنامه
 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)

 اول 03/33 بحث گروهی اول 81/33

استفاده از اساتید متخصص و مورد  اول 57/33 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی
 د دانشجویانتأیی

 اول 87/32

هاي سالمت در قالب ارائه برنامه اول 56/33 بحث گروهی
مسابقات (ورزشی، هنري، علمی 

 

85/32  اول 

استفاده از اساتید متخصص و مورد 
 تأیید دانشجویان

80/32 استفاده از گروه همساالن اول 27/33  اول 

51/32 تلگرام آموزش از طریق اول 07/33 آموزش از طریق تلگرام  اول 

46/32 هاي طنزاستفاده از برنامه اول 85/32 هاي ورزشیاستفاده از گروه  اول 
38/32 آموزش از طریق اینستاگرام اول 83/32 آموزش از طریق اینستاگرام  اول 

روش بارش فکري ( راه حل یابی 
 گروهی)

روش بارش فکري ( راه حل یابی  اول 52/32
 گروهی)

26/32  اول 

12/32 هاي ورزشیاستفاده از گروه اول 41/32 هاي طنزاستفاده از برنامه  اول 

07/32 استفاده از موسیقی و کنسرت اول 39/32 برگزاري اردو  اول 

73/31 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش اول 23/32 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش  اول 
51/31 برگزاري اردو اول 82/31 استفاده از موسیقی و کنسرت  اول 

12/31 هاي آزاد اندیشیکرسی اول 37/31 هاي آزاد اندیشیکرسی  دوم 

63/30 هاي محبوباستفاده از چهره اول 03/31 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه  دوم 

روش آموزش مبتنی بر تفکر  اول 73/30 هاي محبوباستفاده از چهره
 انتقاد

59/30  دوم 

روش آموزش چند حسی(دیداري،  اول 36/30 تنی بر تفکر انتقاديروش آموزش مب
 شنیداري و..)

08/30  دوم 

روش آموزش چند حسی(دیداري، 
 شنیداري و..)

02/30 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه اول 26/30  دوم 

94/29 هاي کوتاهپخش فیلم دوم 92/29 هاي هنريکانون  دوم 
75/29 آموزش مبتنی بر حل مسأله روش دوم 80/29 هاي کوتاهپخش فیلم  دوم 

45/29 آموزش از طریق تئاتر دوم 76/29 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله  دوم 

34/29 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم دوم 67/29 آموزش از طریق تئاتر  دوم 
25/29 استفاده از تلویزیون و رادیو دوم 47/29 روش آموزش اکتشافی  دوم 

18/29 روش آموزش اکتشافی دوم 47/29 ایشگاهبرگزاري  نم  دوم 

05/29 هاي هنريکانون دوم 45/29 هاي گروهیروش بازي  دوم 
99/28 هاي گروهیروش بازي دوم 26/29 استفاده از تلویزیون و رادیو  دوم 

۳۲۶ 

 



 

 

 
در دو زمـان آموزشی پیشـگیري از مصـرف مـواد  هايروشبیانگر نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي ، 5-3-2-4جدول 
درجـه اند کـه دامنـه اول شده سطح  شناسایی 4آموزشی با توجه به آزمون آماري لی هی براساس  هايروشباشد. میو آینده  حاضر

دهـد. بـا را در حال حاضر و آینـده نشـان مـی هاي آموزشیروشدامنه چهارم درجه اهمیت پایین و  هاي آموزشیروشاهمیت باالي 

91/28 برگزاري  نمایشگاه دوم 45/28 هاي عکسبرگزاري نمایشگاه  دوم 
68/28 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه دوم 43/28 ذاب بازيافزارهاي جتهیه نرم  دوم 

20/28 آپآموزش از طریق واتس دوم 34/28 روش پرسش و پاسخ  سوم 
11/28 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت دوم 22/28 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه  سوم 

06/28 سهاي عکبرگزاري نمایشگاه سوم 60/27 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت  سوم 
80/27 روش پرسش و پاسخ سوم 33/27 آپآموزش از طریق واتس  سوم 

تشکیل همایش و میزگرد  سوم 16/27 هاي کوچکتشکیل گروه
 

66/27  سوم 
09/27 هاي کوچکتشکیل گروه سوم 94/26 برگزاري جلسات کوتاه  سوم 

هاي تقویت کانونتشکیل و  سوم 92/26 تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی
 دانشجویی

02/27  سوم 

76/26 برگزاري جلسات کوتاه سوم 71/26 روش سخنرانی  سوم 
34/26 هاي فوق برنامهاز طریق فعالیت سوم 52/26 هاي دانشجوییتشکیل و تقویت کانون  سوم 

23/26 برگزاري سمینار و کنفرانس سوم 17/26 هاي فوق برنامهاز طریق فعالیت  سوم 
21/26 روش سخنرانی سوم 97/25 گزاري سمینار و کنفرانسبر  سوم 

کننده ایفاي نقش (بازي نقش مصرف
 مواد)

-ایفاي نقش (بازي نقـش مصـرف سوم 92/25
 کننده مواد)

92/25  سوم 

86/25 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی سوم 74/25 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی  سوم 

64/25 استفاده از تابلوهاي هوشمند سوم 54/25 آموزش از طریق مجله  سوم 

52/25 نویسیآموزش از طریق داستان سوم 07/25 استفاده از تابلوهاي هوشمند  سوم 
34/25 آموزش از طریق مجله سوم 05/25 ایجاد غرفه  سوم 

17/25 ایجاد غرفه سوم 82/24 نویسیآموزش از طریق داستان  سوم 
تهیه و تدوین لوح هاي فشرده  ارمچه 31/24 ارائه پوستر

 آ
17/25  سوم 

تهیه و تدوین لوح هاي فشرده 
 آموزشی

منظور اي خاص بهانتشار نشریه چهارم 26/24
 رسانیاطالع

90/24  چهارم 

78/24 ارائه پوستر چهارم 11/24 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت  چهارم 

53/24 تولید نرم افزارهاي آموزشی رمچها 04/24 هاي الکترونیکیارسال پیام  چهارم 
43/24 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت چهارم 00/24 از طریق کانون همیاران  چهارم 

28/24 از طریق کانون همیاران چهارم 86/23 ارائه در قالب واحد درسی  چهارم 
15/24 ارائه در قالب واحد درسی چهارم 66/23 تولید نرم افزارهاي آموزشی  چهارم 

منظور اي خاص بهانتشار نشریه
 رسانیاطالع

98/23 هاي الکترونیکیارسال پیام چهارم 41/23  چهارم 

هاي کوتاه و گویا از استفاده از پیام
 طریق موبایل

هاي کوتاه و گویا از استفاده از پیام چهارم 82/22
 طریق موبایل

37/23  چهارم 

 کتاب کار دانشجویی
 
 
 

96/21 کتاب کار دانشجویی چهارم 73/21  چهارم 

۳۲۷ 

 



 

 

و از درجـه  که در سطح اول شناسایی شـده هاییروشحال حاضر، زمان در جدول فوق براي  هاي آموزشیروشتوجه به سطح بندي 
هـاي سـالمت در قالـب مسـابقات همساالن، ارائـه برنامـه استفاده از اینترنت، استفاده از گروه : شاملاهمیت باالتري برخوردار بودند 

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشـجویان، ، (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، بحث گروهی
،  آموزش از طریق اینسـتاگرام، روش بـارش فکـري ( راه حـل یـابی گروهـی)، هاي ورزشیآموزش از طریق تلگرام، استفاده از گروه

هاي آزاد اندیشـی، استفاده از موسیقی و کنسرت، کرسی، هاي مشاهده عینیهاي طنز، برگزاري اردو، استفاده از روشاستفاده از برنامه
(دیداري،  بر تفکر انتقادي و روش آموزش چند حسی هاي محبوب، روش آموزش مبتنیهاي آموزشی، استفاده از چهرهبرگزاري کارگاه

پیشگیري در خصوص داراي اولویت اول در آینده  هاي آموزشیروش با توجه به نتایج بدست آمده که در حالی. باشندمی شنیداري و..)
گروهـی، اسـتفاده از اسـاتید استفاده از اینترنت، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، بحـث  آموزشی هايروش شامل:از مصرف مواد 

هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از گروه همسـاالن، متخصص و مورد تأیید دانشجویان، ارائه برنامه
تفاده از راه حل یابی گروهی)، اسریق اینستاگرام، روش بارش فکري (هاي طنز، آموزش از طآموزش از طریق تلگرام، استفاده از برنامه

 هستند.  هاي مشاهده عینیهاي ورزشی، استفاده از موسیقی و کنسرت، استفاده از روشگروه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۲۸ 

 



 

 

 
 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطح روش آموزش مجازي از دیدگاه دانشجویانبندي روشاولویت. 6-3-2-4جدول 

 
در سـطح آموزشـی پیشـگیري از مصـرف مـواد  هـايروشبیانگر نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بنـدي ، 6-3-2-4جدول 

   سـطح  شناسـایی 4آموزشی با توجه به آزمون آمـاري لـی هـی براسـاس  هايروشباشد. میو آینده  آموزش مجازي دو زمان حاضر
را در حال حاضر و  هاي آموزشیروشدامنه چهارم درجه اهمیت پایین و  هاي آموزشیروشه اول درجه اهمیت باالي اند که دامنشده

کـه در سـطح اول  هـاییروشحال حاضـر، زمان در جدول فوق براي  هاي آموزشیروشدهد. با توجه به سطح بندي آینده نشان می
 طریـق از تلگـرام و آمـوزش طریـق از اینترنـت، آمـوزش از اسـتفاده: بودند شاملو از درجه اهمیت باالتري برخوردار  شناسایی شده

پیشگیري از در خصوص داراي اولویت اول در آینده  هاي آموزشیروش با توجه به نتایج بدست آمده که در حالی. باشندمی اینستاگرام
 هستند.  اینستاگرام طریق از تلگرام و آموزش طریق از اینترنت، آموزش از استفاده آموزشی هايروش شامل:نیز مصرف مواد 

 
 
 

ت
اولوی

ي از 
شگیر

ي آموزشی  پی
ش ها

ي رو
بند

ف مواد
صر

م
 

ي
ش مجاز

در سطح آموز
 

هاي آموزشیروش  
 زمان حال

هاي آموزشیروش  
 زمان آینده

نمیانگی نمیانگی اولویت   اولویت 
 اینترنت از استفاده

 
53/12 52/12 اینترنت از استفاده اول   اول 

18/12 تلگرام طریق از آموزش 84/11 تلگرام طریق از آموزش اول   اول 
95/11 نستاگرامای طریق از آموزش  اینستاگرام طریق از آموزش اول 

 
77/11  اول 

19/11 کوتاه هايفیلم پخش  کوتاه هايفیلم پخش دوم  
 

03/11  دوم  
95/10 رادیو و تلویزیون از استفاده 86/10 بازي جذاب افزارهاينرم تهیه دوم    دوم 

60/10 بازي جذاب افزارهاينرم تهیه  رادیو و نتلویزیو از استفاده دوم  
 

77/10  دوم  

23/10 آپواتس طریق از آموزش 36/10 آپواتس طریق از آموزش سوم   سوم 
 آموزشی بروشورهاي تدوین و تهیه

 
86/9 66/9 آموزشی بروشورهاي تدوین و تهیه سوم   سوم 

 مجله طریق از آموزش
 

74/9 58/9 نویسیداستان طریق از آموزش سوم   سوم  
52/9 نویسیتانداس طریق از آموزش  

 
52/9 هوشمند تابلوهاي از استفاده سوم  سوم 

48/9 هوشمند تابلوهاي از استفاده  
 

48/9 مجله طریق از آموزش سوم  سوم 

30/9 پوستر ارائه  
 

-اطالع منظوربه خاص اينشریه انتشار چهارم
48/9 رسانی  سوم 

 فشرده هاي لوح تدوین و تهیه
 آموزشی

23/9  
 

43/9 آموزشی فشرده هايلوح وینتد و تهیه چهارم  سوم 
19/9 تبلیغاتی هايکارت قالب در آموزش  

 
38/9 پوستر ارائه چهارم  سوم 

-اطالع منظوربه خاص اينشریه انتشار
 رسانی

11/9  
 

20/9 آموزشی افزارهاي نرم تولید چهارم  چهارم 

06/9 الکترونیکی هايپیام ارسال  
 

16/9 تبلیغاتی هايکارت قالب در آموزش چهارم  چارم  

97/8 آموزشی افزارهاي نرم تولید  
 

94/8 الکترونیکی هايپیام ارسال چهارم  چهارم  
 از گویا و کوتاه هايپیام از استفاده
 موبایل طریق

66/8  
 از گویا و کوتاه هايپیام از استفاده چهارم 

76/8 موبایل طریق  چهارم 

28/8 دانشجویی کار کتاب  
 

 دانشجویی کار کتاب چهارم
 

26/8  چهارم 

۳۲۹ 

 



 

 

 
 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطح روش آموزش حضوري از دیدگاه دانشجویانبندي روشاولویت. 7-3-2-4جدول 

 
ح در سـطآموزشـی پیشـگیري از مصـرف مـواد  هـايروشبیانگر نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بنـدي ، 7-3-2-4جدول 

 سـطح  شناسـایی 4آموزشی با توجه به آزمون آماري لـی هـی براسـاس  هايروشباشد. میو آینده  آموزش حضوري دو زمان حاضر
را در حال حاضر و  هاي آموزشیروشدامنه چهارم درجه اهمیت پایین و  هاي آموزشیروشاند که دامنه اول درجه اهمیت باالي شده

کـه در سـطح اول  هـاییروشحال حاضـر، زمان در جدول فوق براي  هاي آموزشیروشسطح بندي  دهد. با توجه بهآینده نشان می
       فکـري بـارش گروهـی، روش همسـاالن، بحـث گـروه از اسـتفاده: و از درجه اهمیت باالتري برخوردار بودنـد شـامل شناسایی شده

 هـاي آموزشـیروش با توجه به نتایج بدسـت آمـده که در حالی .باشندمی عینی مشاهده هايروش از و استفاده )گروهی یابیحلراه(
 بـارش گروهـی، روش همسـاالن، بحـث گروه از استفاده نیز شامل:پیشگیري از مصرف مواد در خصوص داراي اولویت اول در آینده 

 هستند.  عینی مشاهده هايروش از و استفاده )گروهی یابیحلراه( فکري
 
 
 
 
 

ت
اولوی

ي
ضور

ش ح
ف مواد در سطح آموز

صر
ي از م

شگیر
ي آموزشی  پی

ش ها
ي رو

بند
هاي آموزشیروش    

 زمان حال
زشیهاي آموروش  

 زمان آینده

نمیانگی نمیانگی اولویت   اولویت 
70/9 همساالن گروه از استفاده 52/9 گروهی بحث اول   اول 

57/9 گروهی بحث  همساالن گروه از استفاده اول 
 

39/9  اول 
 یــابیحــلراه( فکــري بــارش روش

21/9 )گروهی  یــابیحــلراه( فکــري بــارش روش اول 
28/9 )گروهی  اول 

19/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده  عینی مشاهده هايروش از استفاده اول 
 

18/9  اول 
96/8 اندیشی آزاد هايکرسی  اندیشی آزاد هايکرسی دوم 

 
95/8  اول 

78/8 محبوب هايچهره از استفاده  محبوب هايچهره از استفاده دوم 
 

82/8  دوم 

64/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش  انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش دوم 
 75/8  دوم 

ــوزش روش ــد آم ــی چن  دیداري،(حس
 ..)و شنیداري

 
62/8 ــوزش روش دوم  ــد آم ــی چن  دیداري،(حس

65/8 ..)و شنیداري  دوم 
 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش

 
47/8 48/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش سوم    سوم 

44/8 تئاتر طریق از آموزش  
 

43/8 تئاتر طریق از آموزش سوم  سوم 
31/8 اکتشافی آموزش روش  

 
32/8 اکتشافی آموزش روش سوم  سوم 

98/7 پاسخ و پرسش روش  
 

90/7 پاسخ و پرسش روش سوم  سوم 

62/7 کوچک هايگروه تشکیل  
 

74/7 کوچک هايگروه تشکیل چهارم  چهارم 

57/7 سخنرانی روش  
 

65/7 کوتاه جلسات برگزاري چهارم  چهارم 

57/7 کوتاه جلسات گزاريبر  
 

48/7 سخنرانی روش چهارم  چهارم  

 کننـدهمصـرف نقش بازي( نقش ایفاي
 )مواد

37/7  
 

 کنندهمصرف نقش بازي( نقش ایفاي چهارم
46/7 )مواد  چهارم 

۳۳۰ 

 



 

 

 
 از دیدگاه دانشجویان ترکیبیهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطح روش آموزش بندي روشاولویت. 8-3-2-4جدول 

 
در سـطح آموزشـی پیشـگیري از مصـرف مـواد  هـايروشبیانگر نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بنـدي ، 8-2-2-4جدول 

-شده سطح  شناسایی 4هی براساس  آموزشی با توجه به آزمون آماري لی هايروشباشد. میو آینده  آموزش ترکیبی دو زمان حاضر
را در حـال حاضـر و  هـاي آموزشـیروشدامنه چهارم درجه اهمیت پایین و  هاي آموزشیروشاند که دامنه اول درجه اهمیت باالي 

کـه در سـطح اول  هـاییروشحال حاضـر، زمان در جدول فوق براي  هاي آموزشیروشدهد. با توجه به سطح بندي آینده نشان می
، ..)و علمی هنري، ورزشی،( مسابقات قالب در سالمت هايبرنامه ارائه: و از درجه اهمیت باالتري برخوردار بودند شامل یی شدهشناسا

، اردو برگزاري، ورزشی هايگروه از استفاده، دانشجویان تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده، دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده
 هـاي آموزشـیروش با توجه به نتـایج بدسـت آمـده که در حالی. باشندمی کنسرت و موسیقی از استفادهو  طنز هايهبرنام از استفاده

 سـالمت هايبرنامه ارائه،دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده شامل: پیشگیري از مصرف مواددر خصوص داراي اولویت اول در آینده 
 استفاده ،طنز هايبرنامه از استفاده، دانشجویان تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده، .).و علمی هنري، ورزشی،( مسابقات قالب در
 هستند.  اردو برگزاريو  ورزشی هايگروه از استفاده، کنسرت و موسیقی از
 

ت
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ي از م
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ي آموزشی  پی
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ي رو
بند

 
ش ترکیبی

در سطح آموز
 

هاي آموزشیروش  
 زمان حال

هاي آموزشیروش  
 زمان آینده

نمیانگی نمیانگی اولویت   اولویت 
 قالــب در ســالمت يهــابرنامــه ارائــه

 ..)و علمی هنري، ورزشی،( مسابقات
 

79/12 65/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده اول   اول 

 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده
 69/12  قالــب در ســالمت هــايبرنامــه ارائــه اول 

49/12 ..)و علمی هنري، ورزشی،( مسابقات  اول 

 مــورد و متخصـص اســاتید از اسـتفاده
 دانشجویان ییدتأ
 

49/12  مــورد و متخصـص اســاتید از اسـتفاده اول 
44/12 دانشجویان تأیید  اول 

 ورزشی هايگروه از استفاده
 

34/12 33/12 طنز هايبرنامه از استفاده اول   اول 
 اردو برگزاري

 
20/12 16/12 کنسرت و موسیقی از استفاده اول   اول 

 طنز هايبرنامه از استفاده
 

20/12 15/12 ورزشی هايگروه از استفاده لاو   اول 
 کنسرت و موسیقی از استفاده

 00/12 89/11 اردو برگزاري اول   اول 
 آموزشی هايکارگاه برگزاري

 
69/11 30/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري دوم   دوم 

 هنري هايکانون
 

24/11 03/11 هنري هايکانون دوم   دوم 
 گروهی هايبازي روش

 
09/11 97/10 گروهی هايبازي روش دوم   دوم 

 نمایشگاه برگزاري
 

04/11 88/10 نمایشگاه  برگزاري دوم   سوم 
 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از
 

73/10 80/10 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از سوم   سوم 
 عکس هاينمایشگاه برگزاري

 63/10 75/10 فعالیت و سالمت انجمن تشکیل سوم   سوم 
 فعالیت و سالمت منانج تشکیل

 
35/10 59/10 عکس هاينمایشگاه برگزاري سوم   سوم 

 دانشجویی میزگرد و همایش تشکیل
 

22/10 55/10 دانشجویی میزگرد و همایش تشکیل سوم   سوم 
 دانشجویی هايکانون تقویت و تشکیل

 99/9 28/10 دانشجویی هايکانون تقویت و تشکیل سوم   سوم 
 برنامه فوق هايفعالیت طریق از
 

95/9 00/10 برنامه فوق هايفعالیت طریق از سوم   سوم 
 کنفرانس و سمینار برگزاري

 80/9 84/9 کنفرانس و سمینار برگزاري سوم   چهارم 
 غرفه ایجاد

 
43/9 44/9 غرفه ایجاد چهارم   چهارم 

 همیاران کانون طریق از
 

11/9 24/9 همیاران کانون طریق از چهارم   چهارم 
 درسی واحد قالب در هارائ

 04/9 19/9 درسی واحد قالب در ارائه چهارم   چهارم 

۳۳۱ 

 



 

 

 
 
 

بـر حسـب آموزشـی از دیـدگاه دانشـجویان  ياستنباطی: مقایسه نیازهاهاي تحلیل.4-2-4
 متغیرهاي جمعیت شناختی

 
آموزشی مقایسه نیازهاي در خصوص  پژوهش که هفتم و پنجم هايدر راستاي پاسخگویی به سوال این بخش،در 

 ی بـود، سال تحصیلی و گروه تحصیلنظیر جنسیت، سن،  شناختیعیتاز دیدگاه دانشجویان بر حسب متغیرهاي جم

هـاي اي کـه بـا توجـه بـه توزیـع پاسـخرتبهبر اساس میانگین با استفاده از آزمون فریدمن آموزشی  ابتدا نیازهاي

تنظـیم  ترین میانگین رتبه در زمان حـال و آینـدهدانشجویان بدست آمده است، از باالترین میانگین رتبه به پایین

(جنسیت، سـن، سـال تحصـیلی و  شناختیتاند. در مرحله بعد از دیدگاه دانشجویان بر حسب متغیرهاي جمعیشده

آموزشی اول در زمان حال و آینده که داراي اولویت باالتري بودند در سـطوح دانـش کـل،  ده نیاز گروه تحصیلی)

هاي پیشگیري از مصرف مواد بودنـد بـه تفکیـک متغیرهـاي دانش مرتبط با مواد، نگرش مرتبط با مواد و مهارت

 . اندجمعیت شناختی مشخص شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۳۲ 

 



 

 

 
 دانش از دیدگاه دانشجویان بر حسب دانشگاه سطحوزشی پیشگیري از مصرف مواد در مقایسه نیازهاي آم. 1-4-2-4جدول        

ي آموزشی 
سه نیازها

مقای
در 

سطح
 

ش 
دان

شگاه
ب دان

س
بر ح

 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) دانشگاه

 خوارزمی

09/46 توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد هاي ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبرنامه 
 زندگی

38/46  

66/44 توانایی ارتباط موثر با خانواده توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف  
 مواد

05/46  

58/44 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف 76/44 توانایی ارتباط موثر با خانواده   
46/44 ها در خانوادهایتیتوانایی حل اختالفات و نارض 36/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی   

توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، 
 فرهنگی)

12/44 29/44 کسب توانایی مقابله با افکار منفی   

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احتـرام بـه  99/43 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران 
 انحقوق دیگر

25/44  

ــایی حــل اختالفــات و نارضــایتی 81/43 توانایی مقابله با افسردگی هــا در توان
 خانواده

11/44  

توانایی مقابله با شرایط بحرانـی (اقتصـادي،  69/43 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 اجتماعی، فرهنگی)

01/44  

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق 
94/43 توانایی مقابله با افسردگی 62/43 دیگران  

77/43 آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکست 27/43 نگري شغلیآشنایی با آینده  

 تهران

توانایی مقابله با شرایط بحرانـی (اقتصـادي،  60/46 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف
 اجتماعی، فرهنگی)

03/47  

رایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، توانایی مقابله با ش
 فرهنگی)

63/45 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 96/45  

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق  -5
هاي ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبرنامه 93/45 دیگران

62/45 زندگی  

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش 
 خود)

29/45 کسب معناي زندگی 89/45  

گـذاري و داشـتن طـرح بـراي توانایی هدف 43/45 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت
 آینده

18/45  

16/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 30/45 توانایی مقابله با افسردگی  

98/44 زه و امید به زندگیتقویت انگی 27/45 هاي زندگیریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبرنامه  

83/44 توانایی مواجهه با شرایط پرخطر 46/44 کسب استقالل شخصی  

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به  06/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 حقوق دیگران

58/44  

24/44 توانایی مقابله با افسردگی 04/44 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران  

 شریف

گذاري و داشتن طرح براي توانایی هدف 58/48 گذاري و داشتن طرح براي آیندههدف توانایی
48/48 آینده  

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش 
 خود)

گـذاري و داشـتن طـرح بـراي توانایی هدف 34/48
 آینده

99/47  

ــایی حــل  85/46 توانایی مقابله با افسردگی هــا در اختالفــات و نارضــایتیتوان
 خانواده

47/56  

22/47 توانایی ارتباط موثر با خانواده 51/46 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی  

10/47توانایی مقابله با بحران هویـت (آشـفتگی در  31/46 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی  

۳۳۳ 

 



 

 

 مورد نقش خود)
78/46 تقویت انگیزه و امید به زندگی 15/46 با خانواده توانایی ارتباط موثر  

توانایی مقابله با شرایط بحرانـی (اقتصـادي،  10/46 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 اجتماعی، فرهنگی)

33/46  

ــایی حــل اختالفــات و نارضــایتی 48/45 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل هــا در توان
 خانواده

29/46  

54/44 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 29/45 انایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)تو  

52/44 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی 22/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی  

 هنر

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش 
 خود)

96/47 ار منفیکسب توانایی مقابله با افک 26/48  

توانایی مقابله با بحران هویـت (آشـفتگی در  43/48 توانایی مقابله با افسردگی
81/47 مورد نقش خود)  

گـذاري و داشـتن طـرح بـراي توانایی هدف 26/46 کسب توانایی مقابله با افکار منفی
 آینده

29/46  

19/46 انایی مقابله با افسردگیتو 02/46 هاي زندگیریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبرنامه  

59/45 تقویت انگیزه و امید به زندگی 87/45 نگري شغلیآشنایی با آینده  

52/45 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش 82/45 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران  

هاي نهریزي و نحوه مدیریت مالی هزیبرنامه 44/45 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی
 زندگی

39/45  

ــایی حــل اختالفــات و نارضــایتی 39/45 تقویت انگیزه و امید به زندگی هــا در توان
 خانواده

04/45  

55/44 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران 38/45 تقویت انگیزه پیشرفت فردي  

84/44 نگري شغلیآشنایی با آینده 36/45 توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)  

نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش بر حسب دانشـگاه گـزارش  ،1-4-2-4در جدول 
توانایی « ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خوارزمی نیاز آموزشیشده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه

گـذاري و توانـایی هـدف«، در دانشگاه تهران نیاز آموزشی ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب» و تعارف براي مصرف مواد مقابله با اصرار
 و در دانشگاه هنـر» گذاري و داشتن طرح براي آیندهمهارت هدف« دانشگاه صنعتی شریف نیاز آموزشی، در »داشتن طرح براي آینده

 به عنوان مهم ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. » گی در مورد نقش خود)توانایی مقابله با بحران هویت (آشفت«
ریـزي و برنامه«ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خوارزمی نیاز آموزشی همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه

در  ،»ابله با شـرایط بحرانـی (اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی)توانایی مق«، در دانشگاه تهران »هاي زندگینحوه مدیریت مالی هزینه
    »کسب توانـایی مقابلـه بـا افکـار منفـی«و در دانشگاه هنر » گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف « دانشگاه صنعتی شریف

 در بین دانشجویان مطرح شده است. نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه
 
 
 
 
 
 
 

۳۳۴ 

 



 

 

 
 

 از دیدگاه دانشجویان بر حسب دانشگاهمواد دانش  سطحدر اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مقایسه نیازه. 2-4-2-4جدول      
ي آموزشی

سه نیازها
مقای

 
ش مواد

در سطح دان
 

شگاه
ب دان

س
بر ح

 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) دانشگاه

 خوارزمی

-با عوارض گرس(علف) یا ماري آشنایی
 85/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 81/7 جوانا

آشنایی با عوارض مصرف تریـاك، شـیره، 
داشتن اطالعات درست یـا علمـی در مـورد  67/7 هروئین، کراك

 مواد
84/7 

 69/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 65/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

 62/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 63/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل
داشتن اطالعات درست یا علمی در مـورد 

 مواد
آشنایی با عـوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  58/7

 هروئین، کراك
60/7 

ــاي  ــرف داروه ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
 مسکن و آرام بخش

داروهاي مسـکن آشنایی با عوارض مصرف  52/7
 و آرام بخش

57/7 

هاي آشنایی با عوارض مصرف قرص
 اکستازي

 49/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 50/70

آشنایی با عوارض مصرف شیشه و 
 آمفتامین

 47/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 45/7

 46/7 ماده مخدر گُلآشنایی با عوارض مصرف  42/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

ــا عــوارض مصــرف قــرص 38/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین هــاي آشــنایی ب
 اکستازي

45/7 

 تهران

آشنایی با عوارض مصرف داروهاي 
 مسکن و آرام بخش

 85/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 84/7

 70/7 جوانا(علف) یا ماريآشنایی با عوارض گرس 73/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

 66/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 68/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

داشتن اطالعات درست یـا علمـی در مـورد  63/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 مواد

65/7 

آشنایی با عوارض مصرف شیشه و 
 آمفتامین

 64/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 61/7

آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسـکن  60/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
 55/7 و آرام بخش

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
آشنایی با عـوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  50/7 جوانا

 هروئین، کراك
55/7 

داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد 
 مواد

هاي مصرف قرصآشنایی با عوارض  50/7
 55/7 اکستازي

 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 44/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

 46/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 42/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

 شریف

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
 جوانا

مـی در مـورد داشتن اطالعات درست یـا عل 94/7
 مواد

90/7 

 77/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 68/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
آشنایی با عوارض مصرف داروهاي 

 77/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 64/7 مسکن و آرام بخش

 68/7سـکن آشنایی با عوارض مصرف داروهاي م 64/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

۳۳۵ 

 



 

 

 و آرام بخش
 62/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 63/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

 58/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 62/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
آشنایی با عوارض مصرف شیشه و 

 57/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 61/7 آمفتامین

هاي با عوارض مصرف قرصآشنایی 
ــا عــوارض مصــرف قــرص 55/7 اکستازي هــاي آشــنایی ب

 اکستازي
51/7 

 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 54/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

 44/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 40/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

 هنر

العات درست یا علمی در مورد داشتن اط 
 مواد

 93/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 99/7

 91/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 98/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

 79/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 94/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
ــه و  ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش

 مفتامینآ
آشنایی با عـوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  72/7

 هروئین، کراك
77/7 

هـاي آشنایی بـا عـوارض مصـرف قـرص
 اکستازي

ــا عــوارض مصــرف قــرص 69/7 هــاي آشــنایی ب
 اکستازي

72/7 

 57/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
یره، آشنایی با عوارض مصرف تریـاك، شـ

 هروئین، کراك
آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسـکن  55/7

 و آرام بخش
57/7 

ــاي  ــرف داروه ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
 مسکن و آرام بخش

داشتن اطالعات درست یـا علمـی در مـورد  53/7
 مواد

56/7 

 47/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

 38/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 40/7 ایی با عوارض مصرف الکل سفیدآشن

 
، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش مرتبط بـا مـواد بـر حسـب 2-4-2-4در جدول 

انگر آن است از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خـوارزمی نیـاز ها در زمان حال بیدانشگاه گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه
 آشنایی بـا «ترین نیاز آموزشی، در دانشگاه تهران نیاز آموزشی عنوان مهمبه» جوانا آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري« آموزشی

-ی با عوارض گرس(علف) یـا مـاريآشنای « دانشگاه صنعتی شریف نیاز آموزشی، در »عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش 
 عنوان مهم ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. به» داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد  « و در دانشگاه هنر» جوانا 

آشـنایی بـا  «ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خوارزمی نیـاز آموزشـی همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه
    در دانشـگاه صـنعتی شـریف ،»آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین «، در دانشگاه تهران »جوانا عوارض گرس(علف) یا ماري

ترین نیاز عنوان مهمبه »آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي  «و در دانشگاه هنر » داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد  «
 ي از مصرف مواد در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیر

 
 
 
 
 
 

۳۳۶ 

 



 

 

 
 نگرش از دیدگاه دانشجویان بر حسب دانشگاه سطحمقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در  .3-4-2-4جدول      

ي آموزشی در 
سه نیازها

مقای
سطح

 
شگاه

ب دان
س

ش بر ح
نگر

 

 میانگین آموزش(آینده)نیازهاي  میانگین نیازهاي آموزشی(حال) دانشگاه

 خوارزمی

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 18/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش
 
06/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد امتحـان کـردن 
 بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 79/7 مواد

 89/7   مواد مصرف بودن

بخش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 75/7 مصرف مواد  

 74/7 مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 73/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 70/7 جنسی رابطه بر مواد

مشـروبات مصـرف  آشنایی با باور رایـج در مـورد
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 60/7 الکلی

 67/7 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی بر مواد

ودن ضـرر بـآشنایی با باورهاي رایج در مـورد بـی
 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 50/7 مصرف قلیان و سیگار

 65/7 روانی و جسمی سالمت بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  
 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 46/7 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 50/7 سیگار و قلیان مصرف

نایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد آش
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 39/7 رابطه جنسی بر

 42/7 الغري بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد اسـتفاده از مـواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 37/7 عنوان مشوق و پاداش فرديبه

 39/7 خواب و بیداري بر مواد

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد اثـرات مصـرف 
 مشروبات مصرف مورد در رایج باور با آشنایی 33/7 سالمت جسمی و روانی مواد بر

 39/7 الکلی

 تهران

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 00/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 04/8 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

بخش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 93/7 مصرف مواد  

 76/7 خواب و بیداري بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 84/7 و خواببیداري  بر

 72/7 مواد

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد اثـرات مصـرف 
 بخش¬لذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 64/7 سالمت جسمی و روانی مواد بر

 71/7   مواد مصرف بودن

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد امتحـان کـردن 
 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 64/7 مواد

 59/7 روانی و جسمی سالمت بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 57/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
 
49/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 52/7 رابطه جنسی بر

 47/7 الغري بر مواد

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مـورد بـی
 مواد از استفاده مورد در رایج باورهاي با آشنایی 48/7 مصرف قلیان و سیگار

 45/7 فردي پاداش و مشوق عنوان¬به

مشـروبات مصـرف  آشنایی با باور رایـج در مـورد
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 45/7 الکلی

 41/7 جنسی رابطه بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  
 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 34/7 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 41/7 سیگار و قلیان مصرف

 شریف

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 75/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 58/8 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد امتحـان کـردن 
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 91/7 مواد

 97/7 مواد

بخش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
 بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 90/7   مصرف مواد

 94/7   مواد مصرف بودن

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 81/7 بیداري و خواب بر

 66/7 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 66/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 57/7 خواب و بیداري بر مواد

۳۳۷ 

 



 

 

با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  آشنایی 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 46/7 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 53/7 امتحان اضطراب کاهش بر مواد

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد اثـرات مصـرف 
 مصرف راتاث مورد در رایج باورهاي با آشنایی 45/7 سالمت جسمی و روانی مواد بر

 52/7 روانی و جسمی سالمت بر مواد

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مـورد بـی
 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 40/7 مصرف قلیان و سیگار

 43/7 سیگار و قلیان مصرف

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 16/7 نشجویانیت و پذیرش در بین دامحبوب بر

 38/7 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد

مشـروبات مصـرف  آشنایی با باور رایـج در مـورد
 مشروبات مصرف مورد در رایج باور با آشنایی 15/7 الکلی

 الکلی
 
37/7 

 هنر

بـر  آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد
 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 62/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش
 
47/8 

بخش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
 بخش لذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 99/7 مصرف مواد  

   مواد مصرف بودن
 
74/7 

ی با باورهاي رایج در مـورد امتحـان کـردن آشنای
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 98/7 مواد

 73/7 مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 69/7 بیداري و خواب بر

 67/7 جنسی رابطه بر مواد

هاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد آشنایی با باور
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 60/7 رابطه جنسی بر

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
 
64/7 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مـورد بـی
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 46/7 مصرف قلیان و سیگار

 خواب و بیداري بر دموا
 
55/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 44/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 44/7 امتحان اضطراب کاهش بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با اییآشن 40/7 بر الغري

 44/7 روانی و جسمی سالمت بر مواد

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 27/7 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 33/7 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر  مواد

ج در مـورد اسـتفاده از مـواد آشنایی با باورهاي رای
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 25/7 عنوان مشوق و پاداش فرديبه

 26/7 الغري بر مواد

 
، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد نگرش مرتبط با مـواد بـر حسـب 3-4-2-4در جدول 

ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خـوارزمی نیـاز نتایج مقایسه بین دانشگاهدانشگاه گزارش شده است. 
، در تـرین نیـاز آموزشـیعنوان مهـمهب»  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن« آموزشی

دانشگاه صنعتی ، در » باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندنآشنایی با  «دانشگاه تهران نیاز آموزشی 
آشنایی  « و در دانشگاه هنر»  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن « شریف نیاز آموزشی

 عنوان مهم ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. به»  رکز و بهتر درس خواندنبا باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تم
آشـنایی بـا  «ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خوارزمی نیـاز آموزشـی همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تـأثیر  «، در دانشگاه تهران » دنباورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خوان
آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر مـواد بـر افـزایش  « در دانشگاه صنعتی شریف ،» مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 »تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندنآشنایی با باورهاي رایج در مورد  «و در دانشگاه هنر »  تمرکز و بهتر درس خواندن
 در بین دانشجویان مطرح شده است. نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه
 
 
 
 
 

۳۳۸ 

 



 

 

 
 مهارت از دیدگاه دانشجویان بر حسب دانشگاه سطحدر  هاي آموزشی پیشگیري از مصرف موادمقایسه نیاز. 4-4-2-4جدول    

سه نیازها
مقای

ي آموزشی در 
سطح

 
شگاه

ب دان
س

ت بر ح
مهار

 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) دانشگاه

 خوارزمی

 44/9 گیريتصمیم مهارت 65/9 مهارت کارآفرینی

 42/9 خشم مدیریت مهارت 65/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 42/9 رینیکارآف مهارت 45/9 گیريمهارت تصمیم
هـاي انتخـاب آشنایی بـا اصـول و مهـارت

 همسر
 40/9 همسر انتخاب هايمهارت و اصول با آشنایی 39/9

 39/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 21/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 18/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 18/9 مهارت خودآگاهی

 15/9 وجود ابراز مهارت 15/9 سألهمهارت حل م

 12/9 مثبت تفکر مهارت 12/9 مهارت مدیریت زمان 

 08/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 94/8 مهارت تفکر مثبت

 00/9 مسأله حل مهارت 89/8 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 تهران

 74/9 خشم مدیریت مهارت 55/9 گیريمهارت تصمیم

 62/9 مسأله حل مهارت 44/9 مهارت حل مسأله

 45/9 وجود ابراز مهارت 40/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 43/9 کارآفرینی مهارت 36/9 مهارت مدیریت خشم

 40/9 مثبت تفکر مهارت 32/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 10/9 استرس و راباضط با مقابله مهارت 30/9 مهارت تفکر مثبت

 09/9 زمان مدیریت توانایی کسب 26/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 06/9 گیريتصمیم مهارت 14/9 مهارت ابراز وجود

 04/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 11/9 مهارت مدیریت زمان

 02/9 خالق تفکر مهارت 10/9 مهارت کارآفرینی

 شریف

 90/9 گیريتصمیم مهارت 03/10 گیريارت تصمیممه

 69/9 خشم مدیریت مهارت 77/9 مهارت مدیریت خشم

 58/9 کارآفرینی مهارت 71/7 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 54/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 69/9 مهارت ابراز وجود

 38/9 ودوج ابراز مهارت 32/9 مهارت خودآگاهی

 26/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 26/9 مهارت تفکر مثبت

 21/9 مثبت تفکر مهارت 25/9 مهارت کارآفرینی

 18/9 خودآگاهی مهارت 20/9 مهارت حل مسأله

 12/9 مسأله حل مهارت 07/9 مهارت مدیریت زمان

 02/9 استرس و اضطراب با همقابل مهارت 92/8 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 
 

 98/9 خشم مدیریت مهارت 90/9 مهارت مدیریت خشم

 69/9 مسأله حل مهارت 72/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 63/9 گیريتصمیم مهارت 64/9 گیريمهارت تصمیم

۳۳۹ 

 



 

 

 
 

 هنر

 41/9 خالق تفکر مهارت 57/9 مهارت کارآفرینی

 30/9 زمان مدیریت توانایی کسب 51/9 مهارت حل مسأله

 27/9 مثبت تفکر مهارت 49/9 مهارت تفکر خالق

 27/9 کارآفرینی مهارت 46/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 25/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 26/9 مهارت ابراز وجود

 18/9 مشکالت برابر در يآورتاب مهارت کسب 19/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 05/9 نقادانه تفکر مهارت  مهارت مدیریت زمان

، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد مهـارت الزم بـراي پیشـگیري از 4-4-2-4در جدول 
ان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشـجویان در ها در زممصرف مواد بر حسب دانشگاه گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه

مهـارت  «، در دانشـگاه تهـران نیـاز آموزشـی ترین نیـاز آموزشـیعنوان مهمهب»  مهارت کارآفرینی« دانشگاه خوارزمی نیاز آموزشی
عنوان به»  ت خشممهارت مدیری « و در دانشگاه هنر» گیريمهارت تصمیم « دانشگاه صنعتی شریف نیاز آموزشی، در »گیريتصمیم

 مهم ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. 
مهـارت  «ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشـجویان در دانشـگاه خـوارزمی نیـاز آموزشـی همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه

  و در دانشـگاه هنـر »  گیـريصمیممهارت ت « در دانشگاه صنعتی شریف ،» مهارت مدیریت خشم «، در دانشگاه تهران »گیريتصمیم
 در بین دانشجویان مطرح شده است. نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه » مهارت مدیریت خشم «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۴۰ 

 



 

 

 
 جنسیتدیدگاه دانشجویان بر حسب  دانش از سطحمقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در  .5-4-2-4جدول 

ت
سی

ب جن
س

ش  بر ح
ي آموزشی در سطح دان

سه نیازها
مقای

 

 میانگین  نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) جنسیت

 دختران 

 55/47 تقویت انگیزه و امید به زندگی 92/46 توانایی مقابله با افسردگی

 33/47 قابله با افکار منفیکسب توانایی م 25/46 گذاري و داشتن طرح براي آیندهمهارت هدف

 21/47 توانایی مقابله با افسردگی 85/45 تقویت انگیزه و امید به زندگی

 24/46 هاي روزانهریزي براي فعالیتتوانایی برنامه 48/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی
ها در توانایی حل اختالفات و نارضایتی

 خانواده
 77/45 ري و داشتن طرح براي آیندهگذاتوانایی هدف 32/45

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در 
توانـایی مقابلــه بـا شــرایط بحرانـی (اقتصــادي،  25/45 مورد نقش خود)

 اجتماعی، فرهنگی)
64/45 

 51/45 توانایی ارتباط موثر با خانواده 08/45 توانایی ارتباط موثر با خانواده

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد  99/44 ثر با دیگرانتوانایی ارتباط مؤ
 نقش خود)

13/45 

توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، 
 اجتماعی، فرهنگی)

آشنایی با قواعـد اجتمـاعی و نحـوه احتـرام بـه  90/44
 حقوق دیگران

10/45 

 91/44 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی 84/44 توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)

 پسران

توانایی مقابله با بحـران هویـت (آشـفتگی در 
 71/45 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی 64/46 مورد نقش خود)

 66/45 دهگذاري و داشتن طرح براي آینتوانایی هدف 27/46 گذاري و داشتن طرح براي آیندهمهارت هدف

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد  99/44 توانایی مقابله با افسردگی
 نقش خود)

38/45 

هـاي ریزي و نحوه مدیریت مـالی هزینـهبرنامه 57/44 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی
 زندگی

82/44 

ا شــرایط بحرانـی (اقتصــادي، توانـایی مقابلــه بـ 41/44 توانایی ارتباط موثر با خانواده
 اجتماعی، فرهنگی)

76/44 

توانایی مقابله با شـرایط بحرانـی (اقتصـادي، 
 اجتماعی، فرهنگی

 74/44 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 10/44

 38/44 نگري شغلیآشنایی با آینده 96/43 نگري شغلیآشنایی با آینده

ــایی 91/43 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران ــا توان ــه ب ــانوادگی مقابل ــکالت خ -(بیمش
 37/44 سرپرستی و طرد شدگی)

 20/44 توانایی مقابله با احساس غم، دلتنگی و تنهایی 81/43 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت

 16/44 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 61/43 تقویت انگیزه و امید به زندگی

گـزارش  جنسـیتقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش بر حسب . نتایج م5-4-2-4در جدول 
توانـایی مقابلـه بـا « نیـاز آموزشـی دختـر ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه

توانایی مقابله با بحـران هویـت (آشـفتگی در  «نیاز آموزشی  ه دانشجویان پسرو از دیدگا ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  افسردگی
 به عنوان مهم ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. »مورد نقش خود)

تقویـت انگیـزه و امیـد بـه  «نیـاز آموزشـی دختر ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه
نیاز آموزشی پیشگیري از  نتریعنوان مهمبه ،»)ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی «و از دیدگاه دانشجویان پسر »  یزندگ

 در بین دانشجویان مطرح شده است. مصرف مواد 
 
 

۳۴۱ 

 



 

 

 
 جنسیتیان بر حسب دانش مواد از دیدگاه دانشجو سطحمقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در  .6-4-2-4جدول 

ش م
ي آموزشی در سطح دان

سه نیازها
مقای

واد
 

ت
سی

ب جن
س

بر ح
 

 میانگین  نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) جنسیت

 دختران 

 80/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 72/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري

 79/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 67/7 رامادولآشنایی با عوارض مصرف ت

هاي آشنایی با عوارض مصرف قرص 65/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 اکستازي

74/7 

 74/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 64/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

 61/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 64/7 مورد موادداشتن اطالعات درست یا علمی در 

 59/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 60/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص
آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و 

 آرام بخش
 57/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 58/7

 53/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 57/7 گُل آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر

 47/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 56/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

آشنایی با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  53/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
 هروئین، کراك

47/7 

 پسران

آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و 
 م بخشآرا

داشتن اطالعات درست یـا علمـی در مـورد  69/7
 مواد

70/7 

آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسـکن  63/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 و آرام بخش

74/7 

 70/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 63/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

 65/7 شنایی با عوارض مصرف ال اس ديآ 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

آشنایی با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  57/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد
 هروئین، کراك

60/7 

 60/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 54/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین

 58/7 یی با عوارض مصرف ترامادولآشنا 52/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

 55/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 52/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري

 52/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 51/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص

 36/7 یی با عوارض مصرف ریتالینآشنا 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش مرتبط بـا مـواد بـر حسـب  ،6-4-2-4در جدول 
تر جنسیت گزارش شده است. نتایج مقایسه بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان دخ

و از دیدگاه دانشجویان پسر نیاز آموزشـی  ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب» جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري« نیاز آموزشی
 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. عنوان مهمبه»  آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش «

آشـنایی بـا عـوارض  «جویان در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان دختر نیاز آموزشی همچنین نتایج مقایسه بین دیدگاه دانش
نیـاز  نتـریعنـوان مهـمبـه »  داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مـواد«و از نظر دانشجویان پسر »  جواناگرس(علف) یا ماري

 . در بین دانشجویان مطرح شده استآموزشی پیشگیري از مصرف مواد 
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 جنسیتنگرش از دیدگاه دانشجویان بر حسب  سطحمقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در  .7-4-2-4جدول 
ت

سی
ب جن

س
ش  بر ح

ي آموزشی در سطح نگر
سه نیازها

مقای
 

 میانگین  نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) جنسیت

 دختران 

مورد تأثیر مواد بر آشنایی با باورهاي رایج در 
 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 49/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش
 
21/8 

بخـش آشنایی با باورهاي رایج در مورد لـذت
 بودن بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 03/8 بودن مصرف مواد  

   مواد مصرف
 
05/8 

آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد امتحـان 
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 89/7 کردن مواد

 مواد
 
86/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف 
 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 88/7 بیداري و خواب مواد بر

 یروان و جسمی سالمت بر مواد
 
64/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 50/7 مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 خواب و بیداري بر مواد
 
57/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف 
ـــکالت دوران  ـــی و مش ـــر فراموش ـــواد ب م

 دانشجویی
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 45/7

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
 
42/7 

ــا باورهــاي رایــج در مــورد اثــرات  آشــنایی ب
 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 35/7 سالمت جسمی و روانی مصرف مواد بر

 سیگار و قلیان مصرف
 
40/7 

مورد تأثیر مصرف  آشنایی با باورهاي رایج در
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 33/7 مواد بر الغري

 امتحان اضطراب کاهش بر مواد
 
37/7 

ضـرر آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد بـی
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 31/7 بودن مصرف قلیان و سیگار

 نشجوییدا دوران مشکالت و فراموشی بر مواد
 
34/7 

مشروبات مصرف  آشنایی با باور رایج در مورد
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 30/7 الکلی

 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر  مواد
 
32/7 

 پسران

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر 
 بر مواد تأثیر مورد در ایجر باورهاي با آشنایی 26/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

 
36/8 
 

آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد امتحـان 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 83/7 کردن مواد

 جنسی رابطه بر مواد
 
76/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف 
ـــکالت ـــی و مش ـــر فراموش ـــواد ب دوران  م

 دانشجویی
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 76/7

 مواد
 
71/7 

بخـش آشنایی با باورهاي رایج در مورد لـذت
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 74/7 بودن مصرف مواد  

 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی بر مواد
 
60/7 

مورد تأثیر مصرف آشنایی با باورهاي رایج در 
 بودن بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 68/7 بیداري و خواب مواد بر

   مواد مصرف
 
59/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 66/7 رابطه جنسی مواد بر

 خواب و بیداري بر مواد
 
57/7 

ضـرر باورهـاي رایـج در مـورد بـی آشنایی با
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 62/7 بودن مصرف قلیان و سیگار

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
 
47/7 

مشروبات مصرف  آشنایی با باور رایج در مورد
 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 42/7 الکلی

 روانی و جسمی تسالم بر مواد
 
46/7 

ــا باورهــاي رایــج در مــورد اثــرات  آشــنایی ب
 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 39/7 سالمت جسمی و روانی مصرف مواد بر

 سیگار و قلیان مصرف
 
37/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف 
 مشروبات مصرف مورد در رایج باور اب آشنایی 26/7 مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 الکلی
 
33/7 

نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد نگرش مرتبط با مـواد بـر حسـب  ،7-4-2-4در جدول 
اه دانشجویان دختر جنسیت گزارش شده است. نتایج مقایسه بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در زمان حال بیانگر آن است از دیدگ

و از  ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن« نیاز آموزشی
عنـوان بـه » آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن «دیدگاه دانشجویان پسر نیاز آموزشی 

 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. مهم
آشنایی بـا باورهـاي  «همچنین نتایج مقایسه بین دیدگاه دانشجویان در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان دختر نیاز آموزشی 

شنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر آ «و از نظر دانشجویان پسر »  رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن
در بین دانشجویان مطرح شده نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه » مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 است. 
۳۴۳ 

 



 

 

 جنسیت مهارت از دیدگاه دانشجویان بر حسب سطحمقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در  .8-4-2-4جدول 
ت

سی
ب جن

س
ت  بر ح

ي آموزشی در سطح مهار
سه نیازها

مقای
 

 میانگین  نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) جنسیت

 دختران 

 76/9 خشم مدیریت مهارت 84/9 گیريمهارت تصمیم
 49/9 کارآفرینی مهارت 60/9 مهارت مدیریت خشم

 46/9 گیريتصمیم مهارت 41/9 تآوري در برابر مشکالکسب مهارت تاب
 38/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 39/9 مهارت ابراز وجود

 38/9 وجود ابراز مهارت 36/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس
 36/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 36/9 مهارت حل مسأله
 33/9 مثبت تفکر مهارت 34/9 مهارت کارآفرینی
 23/9 مسأله حل مهارت 22/9 مهارت خودآگاهی

 08/9 زمان مدیریت توانایی کسب 21/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت
 04/9 خودآگاهی مهارت 11/9 مهارت مدیریت زمان

 پسران

 63/9 خشم مدیریت مهارت 58/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب
 56/9 گیريتصمیم مهارت 49/9 گیريمهارت تصمیم

 47/9 مسأله حل مهارت 44/9 مهارت کارآفرینی
 36/9 کارآفرینی مهارت 38/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 19/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 27/9 مهارت حل مسأله
 16/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 23/9 مهارت مدیریت خشم

 15/9 مثبت تفکر مهارت 17/9 مهارت ابراز وجود
 13/9 وجود ابراز مهارت 17/9 مهارت تفکر مثبت

 93/8 همسر انتخاب هايمهارت و اصول با آشنایی 05/9 مهارت مدیریت زمان 
 91/8 زمان مدیریت توانایی کسب 04/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 
تایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد مهـارت الزم بـراي پیشـگیري از ، ن8-4-2-4در جدول 

مصرف مواد بر حسب جنسیت گزارش شده است. نتایج مقایسه بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در زمان حال بیـانگر آن اسـت از 
و از دیـدگاه دانشـجویان پسـر نیـاز  تـرین نیـاز آموزشـیعنوان مهمهب»  يگیرمهارت تصمیم« دیدگاه دانشجویان دختر نیاز آموزشی

 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. عنوان مهمبه»  خشم مدیریت مهارت «آموزشی 
ورهـاي آشنایی بـا با «همچنین نتایج مقایسه بین دیدگاه دانشجویان در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان دختر نیاز آموزشی 

    عنـوان بـه » خشـم مـدیریت مهـارت « و از نظـر دانشـجویان پسـر»  رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن
 در بین دانشجویان مطرح شده است. نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریمهم

 
 
 
 
 
 
 

۳۴۴ 

 



 

 

 دانش از دیدگاه دانشجویان بر حسب سن سطحدر رف مواد اي آموزشی پیشگیري از مصمقایسه نیازه .9-4-2-4جدول    
ي آموزشی در 

سه نیازها
مقای

سطح
 

ب 
س

ش بر ح
دان

سن
 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) سن

کمتر از 
 سال 20

 

توانایی مقابله با بحـران هویـت (آشـفتگی در 
هـاي ت مـالی هزینـهریزي و نحوه مـدیریبرنامه 30/47 مورد نقش خود)

 70/46 زندگی

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مـورد  81/45 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران
 85/45 نقش خود)

 75/45 توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد 71/45 توانایی مقابله با افسردگی
 35/45 آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکست 08/45 اي آیندهگذاري و داشتن طرح برتوانایی هدف

ــات و نارضــایتی ــل اختالف ــایی ح ــا در توان ه
 10/45 تقویت انگیزه و امید به زندگی 06/45 خانواده

 07/45 توانایی مقابله با افسردگی 82/44 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
 94/44 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف 78/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احتـرام بـه  
 70/44 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 32/44 حقوق دیگران

ــا شــرایط بحرانــی (اقتصــادي،  26/44 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل توانــایی مقابلــه ب
 32/44 اجتماعی، فرهنگی)

 29/44 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی 22/44 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی

25-21 
 سال
 

 34/46 توانایی مقابله با افسردگی 26/46 توانایی مقابله با افسردگی
توانایی مقابله با بحـران هویـت (آشـفتگی در 

 20/46 و داشتن طرح براي آیندهگذاري توانایی هدف 58/45 مورد نقش خود)

 18/46 توانایی ارتباط موثر با خانواده 28/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی

ــا شــرایط بحرانــی (اقتصــادي،  98/44 توانایی ارتباط موثر با خانواده توانــایی مقابلــه ب
 12/46 اجتماعی، فرهنگی)

 09/46 انایی مقابله با افکار منفیکسب تو 91/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 91/45 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی 59/47 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران 

ــات و نارضــایتی ــل اختالف ــایی ح ــا در توان ه
 47/47 تقویت انگیزه و امید به زندگی 52/44 خانواده

مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مـورد توانایی  47/44 نگري شغلیآشنایی با آینده
 37/47 نقش خود)

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحـوه احتـرام بـه 
هـاي ریزي و نحوه مـدیریت مـالی هزینـهبرنامه 36/44 حقوق دیگران

 04/45 زندگی

 90/44 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 25/44 توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)

30-26 
 سال
 

 75/49 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 45/47 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف
 52/48 تقویت انگیزه و امید به زندگی 34/46 کسب توانایی مقابله با افکار منفی

 86/45 تقویت انگیزه پیشرفت فردي 30/47 توانایی ارتباط موثر با خانواده

هـاي ریزي و نحوه مـدیریت مـالی هزینـهبرنامه 55/46 سازي روانیهاي آرامبا روشآشنایی 
 80/45 زندگی

 07/45 توانایی ارتباط موثر با خانواده 11/46 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 93/44 توانایی مقابله با افسردگی 08/46 توانایی مواجهه با وسواس فکري و عملی

ها در فات و نارضایتیتوانایی حل اختال
 40/44 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش 00/46 خانواده

 35/44 آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکست 86/45 توانایی مقابله با افسردگی
 34/44 توانایی مقابله با افکار خودکشی 86/45 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی

 08/44 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی 87/44هاي ه مدیریت مالی هزینهریزي و نحوبرنامه

۳۴۵ 

 



 

 

 زندگی

35-31 
 سال
 

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحـوه احتـرام بـه 
 59/55 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف 31/57 حقوق دیگران

 32/52 ی خودتنظیمی و خودکارآمديتوانای 13/55 توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگی
 18/52 توانایی مواجهه با وسواس فکري و عملی 69/54 دوستیآشنایی با تأثیرات مثبت نوع

 91/50 هاي طبیعیتوانایی کمک گرفتن در زمان بحران 56/54 توانایی مواجهه با وسواس فکري و عملی
 64/49 پذیريایی با چگونگی مسئولیتآشن 69/52 کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران

توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصـرف 
 64/49 کسب استقالل شخصی 81/50 مواد

 09/49 هاي اخالقیآشنایی با ارزش 25/50 توانایی روابط صحیح با همساالن
 86/48 کسب توانایی سازگاري با دیگران 13/49 بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی

هـاي ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبرنامه
 86/48 هاي روزانهریزي براي فعالیتتوانایی برنامه 06/49 زندگی

 18/48 بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی 50/48 کسب معناي زندگی

 

40-36 
 سال
 

 00/67 دتوانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف موا 17/72 کسب استقالل شخصی
هاي مقابلـه بـا فشـارهاي فرهنگـی در روش

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق  17/72 مصرف مواد
 00/67 دیگران

هـاي توانایی کمک گـرفتن در زمـان بحـران
 00/67 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران 67/63 طبیعی

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مـورد  33/59 توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگی
 00/67 نقش خود)

 00/67 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی 33/59 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
مقابله با حس خود بیمارپنداري و اختالالت 

 00/67 کسب استقالل شخصی 33/59 جسمی

 00/67 پذیريیی با اصول انعطاف آشنا 33/57 تقویت انگیزه پیشرفت فردي
 00/67 آشنایی با تعارضات دانشجو با دانشگاه 33/57 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل

 00/67 زاي زندگی دانشجوییآشنایی با عوامل استرس 33/56 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی

لـه بـا حـس خـود بیمارپنـداري و اخــتالالت مقاب 00/53 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران
 00/67 جسمی

نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش بر حسب سن گزارش شـده  ،9-4-2-4در جدول 
سـال،  نیـاز  21است. نتایج مقایسه بین سنین مختلف در زمـان حـال بیـانگر آن اسـت از دیـدگاه دانشـجویان داراي سـن کمتـر از 

از نظر دانشجویان گروه سـنی ، ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب» توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)«آموزشی
گذاري و داشتن طرح بـراي توانایی هدف « سال 26-30 ، از دیدگاه دانشجویان گروه سنی»توانایی مقابله با افسردگی «سال  25-21

و از نظر دانشجویان  » آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران «سال 31-35از نظر دانشجویان گروه سنی ،» آینده
 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. عنوان مهمبه » کسب استقالل شخصی «سال  36-40گروه سنی 

         سـال،  نیـاز آموزشـی 21از دیـدگاه دانشـجویان داراي سـن کمتـر از  ها در زمان آینده نشان دادهمچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه
سـال  21-26، از نظر دانشجویان گروه سنی ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب» )هاي زندگیریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهنامهبر «
، از نظـر » کسـب توانـایی مقابلـه بـا افکـار منفـی « سـال 26-30 ، از دیدگاه دانشجویان گـروه سـنی»توانایی مقابله با افسردگی «

   سـال  36-40و از نظر دانشجویان گـروه سـنی »  گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف «سال 31-35دانشجویان گروه سنی
در بـین دانشـجویان د نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مـوا نتریعنوان مهمبه » توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد «

 مطرح شده است. 
 
 

۳۴۶ 

 



 

 

 دانش مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سن سطحدر اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مقایسه نیازه. 10-4-2-4جدول    
ي آموزشی در 

سه نیازها
مقای

سطح
 

ش
دان

 
مواد 

 
ب سن 

س
بر ح

 
 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) سن

کمتر از 
 سال 20

 

داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد  70/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 98/7 مواد

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یـا مـاري 74/7 آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش
 68/7 جوانا

 66/7 عوارض مصرف الکل سفیدآشنایی با  67/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص

ــه و  66/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
 64/7 آمفتامین

آشنایی با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  58/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
 64/7 هروئین، کراك

 62/7 یی با عوارض مصرف ال اس ديآشنا 58/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

هــاي آشـنایی بــا عـوارض مصــرف قـرص 56/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
 59/7 اکستازي

 58/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 51/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

هاي مسکن آشنایی با عوارض مصرف دارو 47/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات
 49/7 و آرام بخش

 45/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 47/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

25-21 
 سال
 

داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد  67/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
 74/7 مواد

-س(علف) یـا مـاريآشنایی با عوارض گر 67/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 70/7 جوانا

آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن  66/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد
 65/7 و آرام بخش

 61/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 61/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل
 58/7 صرف ال اس ديآشنایی با عوارض م 61/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

هــاي آشـنایی بــا عـوارض مصــرف قـرص 61/7 آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش
 55/7 اکستازي

ــه و  55/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
 55/7 آمفتامین

 53/7 با عوارض مصرف الکل سفیدآشنایی  51/7 آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك
 53/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

آشنایی با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  47/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
  هروئین، کراك

30-26 
 سال
 

ــنایی  02/8 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین ــه و آش ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ب
 05/8 آمفتامین

 03/8 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 02/8 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
 90/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 96/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 84/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 87/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

 58/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 82/7 هاي اکستازيشنایی با عوارض مصرف قرصآ

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یـا مـاري 66/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید
 57/7 جوانا

آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن  51/7 آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش
 54/7 شو آرام بخ

هــاي آشـنایی بــا عـوارض مصــرف قـرص 37/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
 44/7 اکستازي

 43/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 34/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد

۳۴۷ 

 



 

 

ت یا علمـی در مـورد داشتن اطالعات درس 21/7 آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك
 42/7 مواد

35-31 
 سال
 

 38/8 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 09/9 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
 35/8 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 03/9 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

صرف داروهاي مسکن آشنایی با عوارض م 59/8 آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك
 24/8 و آرام بخش

هــاي آشـنایی بــا عـوارض مصــرف قـرص 09/8 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص
 18/8 اکستازي

ــه و  88/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
 06/8 آمفتامین

ا عوارض مصـرف تریـاك، شـیره، آشنایی ب 76/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
 76/7 هروئین، کراك

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یـا مـاري 47/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات
 76/7 جوانا

داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد  35/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 47/7 مواد

 24/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 29/7 ام بخشآشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آر
 21/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 06/7 آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك

 

40-36 
 سال

 

 00/10 آشنایی با عوارض مصرف حشیش 00/11 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین

ــه و  00/11 جوانااريآشنایی با عوارض گرس(علف) یا م ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
 00/10 آمفتامین

 00/10 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 25/10 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد  38/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
 00/9 مواد

 25/8 آشنایی با عوارض سیگار و قلیان 38/7 و آرام بخشآشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن 
 25/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 38/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

 25/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 00/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
 25/7 وارض مصرف مشروباتآشنایی با ع 00/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص

ــا عــوارض مصــرف ال اس دي  00/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل آشــنایی ب
 13/6 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

آشنایی با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  38/6 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 13/6 هروئین، کراك

زهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش مرتبط با مـواد بـر حسـب نتایج مقایسه نیا ،10-4-2-4در جدول 
 21سن گزارش شده است. نتایج مقایسه بین سنین مختلف در زمان حال بیانگر آن است از دیـدگاه دانشـجویان داراي سـن کمتـر از 

   ، از نظـر دانشـجویان گـروه سـنیترین نیاز آموزشـیمهم عنوانهب» آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین «سال،  نیاز آموزشی
آشـنایی بـا عـوارض  « سـال 26-30 ، از دیدگاه دانشجویان گروه سنی» جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري «سال  25-21

ز نظـر دانشـجویان و ا»  آشنایی با عوارض مصـرف ریتـالین «سال 31-35، از نظر دانشجویان گروه سنی» مصرف شیشه و آمفتامین
 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. عنوان مهمبه » جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري «سال  36-40گروه سنی 

سـال،  نیـاز  21در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان داراي سـن کمتـر از  هاي سنینظرات گروههمچنین نتایج مقایسه بین 
سال  21-26، از نظر دانشجویان گروه سنی ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب» اطالعات درست یا علمی در مورد مواد داشتن «آموزشی

آشنایی با عوارض مصرف شیشـه  « سال 26-30 ، از دیدگاه دانشجویان گروه سنی» داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد «
و از نظر دانشـجویان گـروه سـنی »  آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید «سال 31-35، از نظر دانشجویان گروه سنی» و آمفتامین

در بـین دانشـجویان نیاز آموزشی پیشگیري از مصـرف مـواد  نتریعنوان مهمبه » آشنایی با عوارض مصرف حشیش «سال  40-36
 مطرح شده است. 

۳۴۸ 

 



 

 

 نگرش از دیدگاه دانشجویان بر حسب سن حسطدر  هاي آموزشی پیشگیري از مصرف موادمقایسه نیاز .11-4-2-4جدول 
ي آموزشی در 

سه نیازها
مقای

سطح
 

ب 
س

ش  بر ح
نگر

سن
 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) سن

کمتر از 
20 
 سال
 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر 
 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج ايباوره با آشنایی 49/8
 خواندن درس بهتر و تمرکز

56/8 

بخش بودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
 مصرف مواد  

 06/8 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 13/8

 بودن بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 97/7 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
   مواد مصرف

00/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد 
 بیداري و خواب بر

 بر مواد مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 75/7
 روانی و جسمی سالمت

65/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد  
 ت و ناکامیبر کاهش عصبانیب

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 56/7
 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی

56/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 مصرف بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 53/7
 سیگار و قلیان

48/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مـواد 
 سالمت جسمی و روانی بر

 38/7 الکلی مشروبات مصرف مورد در رایج باور با آشنایی 42/7

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 36/7 مشروبات الکلیمصرف  آشنایی با باور رایج در مورد
 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت

33/7 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 مصرف قلیان و سیگار

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 30/7
 امتحان اضطراب کاهش

31/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 کاهش اضطراب امتحان بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج ايباوره با آشنایی 23/7
 جنسی رابطه

28/7 

25-21 
 سال
 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 26/8
 خواندن درس بهتر و تمرکز

13/8 

 بودن بخش¬لذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 87/7 ورد امتحان کردن موادآشنایی با باورهاي رایج در م
   مواد مصرف

78/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بیداري و خواب بر

 68/7 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 81/7

دن بخـش بـوآشنایی با باورهاي رایج در مورد لـذت
 مصرف مواد  

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 78/7
 جنسی رابطه

68/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 64/7
 خواب و بیداري

66/7 

ا باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد آشنایی ب
 رابطه جنسی بر

 بر مواد مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 52/7
 روانی و جسمی سالمت

52/7 

ضرر بودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی
 مصرف قلیان و سیگار

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 44/7
 دانشجویان بین در پذیرش و بیتمحبو

48/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مـواد 
 سالمت جسمی و روانی بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 40/7
 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی

47/7 

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با اییآشن 37/7 مشروبات الکلیمصرف  آشنایی با باور رایج در مورد
 امتحان اضطراب کاهش

32/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد  
 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 مصرف بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 34/7
 سیگار و قلیان

32/7 

30-26 
 سال
 

در مـورد تـأثیر مـواد بـر آشنایی با باورهـاي رایـج 
 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 93/8
 خواندن درس بهتر و تمرکز

26/8 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 مصرف قلیان و سیگار

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 11/8
 خواب و بیداري

00/8 

۳۴۹ 

 



 

 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بیداري و خواب بر

 79/7 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 88/7

بخـش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لـذت
   مصرف مواد

 رفمص بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 71/7
 سیگار و قلیان

65/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 56/7
 الغري

56/7 

 بودن بخشلذت وردم در رایج باورهاي با آشنایی 51/7 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
   مواد مصرف

51/7 

 بر مواد مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 49/7 مشروبات الکلیمصرف  آشنایی با باور رایج در مورد
 روانی و جسمی سالمت

47/7 

-آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مواد به
 عنوان مشوق و پاداش فردي

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج اورهايب با آشنایی 47/7
 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت

40/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 رابطه جنسی بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 47/7
 امتحان اضطراب کاهش

38/7 

ثیر مصـرف مـواد آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأ
 بر الغري

 بر  مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 33/7
 ناکامی و عصبانیبت کاهش

31/7 

35-31 
 سال
 

بخـش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لـذت
   مصرف مواد

 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 36/9
 خواندن درس بهتر و تمرکز

18/9 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 رابطه جنسی بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 72/8
 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت

76/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بر الغري

 بر مواد مصرف تأثیر دمور در رایج باورهاي با آشنایی 00/8
 جنسی رابطه

00/8 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 مصرف قلیان و سیگار

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 83/7
 خواب و بیداري

88/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 بودن بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 81/7
   مواد مصرف

71/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد  
 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 31/7
 خواندن درس بهتر و تمرکز

68/7 

مورد تأثیر مصـرف مـواد  آشنایی با باورهاي رایج در
 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 65/7 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 28/7

 بودن بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 25/7 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
   مواد مصرف

26/7 

ج در مورد اثرات مصرف مـواد آشنایی با باورهاي رای
 سالمت جسمی و روانی بر

 بر مواد مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 22/7
 روانی و جسمی سالمت

26/7 

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 22/7 مشروبات الکلیمصرف  آشنایی با باور رایج در مورد
 انشجویید دوران مشکالت و فراموشی

21/7 

 

40-36 
 سال
 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 مصرف بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 38/9
 سیگار و قلیان

88/9 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مـواد 
 سالمت جسمی و روانی بر

 25/8 الکلی مشروبات مصرف مورد در رایج باور با یآشنای 13/9

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 رابطه جنسی بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 13/9
 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت

25/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 13/9
 امتحان اضطراب کاهش

13/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 یت و پذیرش در بین دانشجویانمحبوب بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 75/7
 جنسی طهراب

13/8 

۳۵۰ 

 



 

 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 مصرف قلیان و سیگار

 افزایش بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 75/7
 خواندن درس بهتر و تمرکز

13/8 

 بودن خشبلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 75/7 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
   مواد مصرف

13/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بر الغري

 13/8 مواد کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 50/7

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد 
 بیداري و خواب بر

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 50/6
 جنسی رابطه

50/6 

 بر مواد مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 50/6 مشروبات الکلیمصرف  آشنایی با باور رایج در مورد
 خواب و بیداري

50/6 

ر حسـب ، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد نگرش مرتبط با مواد بـ11-4-2-4در جدول 
 21سن گزارش شده است. نتایج مقایسه بین سنین مختلف در زمان حال بیانگر آن است از دیـدگاه دانشـجویان داراي سـن کمتـر از 

تـرین نیـاز عنـوان مهـمهبـ» آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتـر درس خوانـدن «سال،  نیاز آموزشی
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مـواد بـر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس  «سال  21-25جویان گروه سنی ، از نظر دانشآموزشی
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتـر درس  « سال 26-30 ، از دیدگاه دانشجویان گروه سنی» خواندن
و از نظـر »   بخـش بـودن مصـرف مـوادآشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت «سال 31-35، از نظر دانشجویان گروه سنی» خواندن

عنـوان بـه » آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن «سال  36-40دانشجویان گروه سنی 
 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. مهم

سـال،  نیـاز  21هاي سنی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان داراي سـن کمتـر از ات گروههمچنین نتایج مقایسه بین نظر
، از ترین نیاز آموزشـیعنوان مهمهب» مواد آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن «آموزشی

، از » با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس خوانـدنآشنایی  «سال  21-26نظر دانشجویان گروه سنی 
، از » آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خوانـدن « سال 26-30 دیدگاه دانشجویان گروه سنی

و از نظر »  رد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندنآشنایی با باورهاي رایج در مو «سال 31-35نظر دانشجویان گروه سنی
نیـاز  نتریعنوان مهمبه » سیگار و قلیان مصرف بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی «سال  36-40دانشجویان گروه سنی 

 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۵۱ 

 



 

 

 مهارت از دیدگاه دانشجویان بر حسب سن سطحدر اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مقایسه نیازه .12-4-2-4جدول     
ي آموزشی در 

سه نیازها
مقای

سطح
 

ب 
س

ت  بر ح
مهار

سن
 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) سن

کمتر از 
 سال 20

 

 62/9 وجود ازابر مهارت 86/9 گیريمهارت تصمیم
 59/9 گیريتصمیم مهارت 48/9 مهارت حل مسأله
 43/9 کارآفرینی مهارت 38/9 مهارت ابراز وجود

 40/9 خشم مدیریت مهارت 37/9 مهارت مدیریت خشم
 38/9 مثبت تفکر مهارت 33/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب
 31/9 مسأله حل مهارت 27/9 مهارت کارآفرینی
 25/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 51/9 مهارت خودآگاهی

 11/9 زمان مدیریت توانایی کسب 19/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت
 03/9 خودآگاهی مهارت 16/9 مهارت مدیریت زمان 

 93/8 فیعاط هايشکست با مقابله هايمهارت 09/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

25-21 
 سال
 

 89/9 خشم مدیریت مهارت 60/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب
 49/9 گیري¬تصمیم مهارت 56/9 گیريمهارت تصمیم

 38/9 کارآفرینی مهارت 51/9 مهارت مدیریت خشم
 31/9 مسأله حل مهارت 43/9 مدیریت کارآفرینی

 29/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 39/9 فیهاي عاطهاي مقابله با شکستمهارت
 24/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 30/9 مهارت ابراز وجود
 19/9 مثبت تفکر مهارت 24/9 مهارت حل مسأله

 18/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 19/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس
 15/9 وجود ابراز هارتم 11/9 مهارت خودآگاهی
 93/8 خودآگاهی مهارت  مهارت تفکر مثبت

30-26 
 سال
 

 83/9 کارآفرینی مهارت 81/9 گیريمهارت تصمیم
 50/9 خالق تفکر مهارت 80/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 50/9 مسأله حل مهارت 65/9 مهارت تفکر خالق
 46/9 مشکالت برابر در آوريابت مهارت کسب 50/9 مهارت کارآفرینی

 41/9 گیريتصمیم مهارت 43/9 مهارت تفکر نقادانه
 37/9 زمان مدیریت توانایی کسب 36/9 مهارت حل مسأله
 26/9 خشم مدیریت مهارت 35/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 25/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 21/9 مهارت مدیریت زمان
 25/9 نقادانه تفکر مهارت 20/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب
 17/9 مثبت تفکر مهارت 16/9 مهارت تفکر مثبت

35-31 
 سال
 

 80/10 دوستیابی مهارت کسب 46/11 مهارت ابراز وجود
 63/10 مسأله حل مهارت 75/9 مهارت تفکر نقادانه

ــاهش  ــا ک ــودکنترلی ی ــارت خ ــب مه کس
 20/10 خشم مدیریت مهارت 75/9 نشی بودنتکا

 57/9 زمان مدیریت توانایی کسب 54/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت
 47/9 کارآفرینی مهارت 21/9 مهارت مدیریت خشم

 27/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 21/9 مهارت تفکر مثبت

۳۵۲ 

 



 

 

 17/9 خالق تفکر مهارت 16/9 مهارت حل مسأله
 00/9 گیري¬تصمیم مهارت 04/9 گیريمهارت تصمیم

هـاي انتخـاب آشنایی با اصـول و مهـارت
 90/8 نقادانه تفکر مهارت 96/8 همسر

 83/8 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 86/8 کسب مهارت دوستیابی

 

40-36 
 سال
 

 25/13 بودن انشیتک کاهش یا خودکنترلی مهارت کسب 88/12 کسب مهارت دوستیابی
 75/11 مثبت تفکر مهارت 50/11 مهارت کارآفرینی

 38/11 خشم مدیریت مهارت 25/11 افزایش مهارت همدلی
 38/11 نقادانه تفکر مهارت 38/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 13/11 مسأله حل مهارت 75/9 گیريمهارت تصمیم
 13/10 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 50/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 88/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 50/9 مهارت مدیریت خشم
 88/9 خودآگاهی مهارت 38/9 مهارت تفکر خالق
 63/9 گیريتصمیم مهارت 25/9 مهارت تفکر مثبت

ــاهش  ــا ک ــودکنترلی ی ــارت خ ــب مه کس
 63/9 وجود ابراز مهارت 88/8 تکانشی بودن

مهارت پیشگیري از مصرف مواد ، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد 11-4-2-4در جدول 
بر حسب سن گزارش شده است. نتایج مقایسه بین سنین مختلف در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان داراي سن کمتـر 

        سـال  21-25، از نظـر دانشـجویان گـروه سـنی ترین نیـاز آموزشـیعنوان مهمهب» گیري مهارت تصمیم «سال،  نیاز آموزشی 21از 
، از نظـر »گیـري مهـارت تصـمیم « سـال 26-30 ، از دیدگاه دانشجویان گـروه سـنی» آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب «

 »کسـب مهـارت دوسـتیابی «سال  36-40و از نظر دانشجویان گروه سنی »  رت ابراز وجودمها «سال 31-35دانشجویان گروه سنی
 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است. عنوان مهمبه

سـال،  نیـاز  21هاي سنی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان داراي سـن کمتـر از همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه
، » مهارت مدیریت خشم «سال  21-26، از نظر دانشجویان گروه سنی ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  براز وجودمهارت ا «آموزشی

 مهارت کسب «سال 31-35، از نظر دانشجویان گروه سنی»کسب مهارت کارآفرینی  « سال 26-30 از دیدگاه دانشجویان گروه سنی
نیاز  نتریعنوان مهمبه »بودن تکانشی کاهش یا خودکنترلی مهارت کسب «سال  36-40و از نظر دانشجویان گروه سنی »  دوستیابی

 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۵۳ 

 



 

 

 دانش از دیدگاه دانشجویان بر حسب سال تحصیلی سطحدر  هاي آموزشی پیشگیري از مصرف موادمقایسه نیاز .13-4-2-4جدول 
س

مقای
ي آموزشی در 

ه نیازها
سطح

 
صیلی 

ب سال تح
س

ش بر ح
دان

 
سال 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) تحصیلی 

 سال اول
 

توانایی مقابله بـا اصـرار و تعـارف بـراي  61/46 توانایی مقابله با افسردگی
 56/46 مصرف مواد

ــه 00/46 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف ــالی برنام ــدیریت م ــوه م ــزي و نح ری
 16/46 هاي زندگیهزینه

توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی در مـورد 
گذاري و داشتن طرح بـراي توانایی هدف 00/46 نقش خود)

 13/46 آینده

 57/45 توانایی مقابله با افسردگی 33/45 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
 55/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 07/45 ها در خانوادهختالفات و نارضایتیتوانایی حل ا

 05/45 نگري شغلیآشنایی با آینده 85/44 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران
آشنایی بـا اصـول موفقیـت و مقابلـه بـا  72/44 کسب معناي زندگی

 69/44 شکست
توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی  61/44 شوییکسب مهارت الزم براي زندگی زنا

 70/44 در مورد نقش خود)

 62/44 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 32/44 نگري شغلیآشنایی با آینده
 62/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی 23/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی

 سال دوم
 

 23/46 توانایی ارتباط موثر با خانواده 72/46 براي آینده گذاري و داشتن طرحتوانایی هدف

ــه 27/45 تقویت انگیزه و امید به زندگی ــالی برنام ــدیریت م ــوه م ــزي و نح ری
 15/46 هاي زندگیهزینه

 84/45 توانایی مقابله با افسردگی 90/44 نگري شغلیآشنایی با آینده
 28/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 71/44 )توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقـوق 
هـا در توانایی حل اختالفات و نارضـایتی 66/44 دیگران

 96/44 خانواده

 69/44 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 56/44 توانایی مقابله با افسردگی

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احتـرام  56/44 پذیريلیتآشنایی با چگونگی مسئو
 55/44 به حقوق دیگران

 36/44 توانایی مواجهه با شرایط پرخطر 41/44 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش
هـاي ریـزي و نحـوه مـدیریت مـالی هزینـهبرنامه
 23/44 هاي جنسیآشنایی با آموزش 38/44 زندگی

25/44 مقابله با افکار منفیکسب توانایی 
  

توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی 
 11/44 در مورد نقش خود)

سال 
 سوم

 

توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی در مـورد 
 39/47 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 84/47 نقش خود)

 03/47 افسردگیتوانایی مقابله با  99/46 توانایی ارتباط موثر با خانواده

هـا در توانایی حل اختالفات و نارضـایتی 41/46 توانایی مقابله با افسردگی
 83/46 خانواده

توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی  00/46 کسب توانایی مقابله با افکار منفی
 69/46 در مورد نقش خود)

ایی مقابلــه بــا شــرایط بحرانــی توانــ 83/45 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف
 62/46 (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)

 35/46 توانایی ارتباط موثر با خانواده 40/45 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی
 21/46 تقویت انگیزه و امید به زندگی 18/45 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 05/46 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران 96/44 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقـوق 
گذاري و داشتن طرح بـراي توانایی هدف 72/44 دیگران

 28/45 آینده

 17/45 کسب توانایی سازگاري با دیگران 64/44 توانایی مواجهه با شرایط پرخطر

با بحران هویت (آشـفتگی در مـورد توانایی مقابله  
 32/47 تقویت انگیزه و امید به زندگی 53/46 نقش خود)

۳۵۴ 

 



 

 

سال 
 چهارم

 

گذاري و داشتن طرح بـراي توانایی هدف 95/45 توانایی مقابله با افسردگی
 55/46 آینده

هـا در توانایی حل اختالفات و نارضـایتی 79/45 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی 
 29/46 نوادهخا

 06/46 کسب توانایی الزم براي زندگی زناشویی 45/76 توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)
 92/45 هاي شاد زیستنآشنایی با اصول و روش 40/45 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف

 85/45 افکار منفیکسب توانایی مقابله با  35/45 تقویت انگیزه و امید به زندگی
ــادي،  ــی (اقتص ــرایط بحران ــا ش ــه ب ــایی مقابل توان

هـا در توانایی حل اختالفات و نارضـایتی 77/44 اجتماعی، فرهنگی)
 68/45 خانواده

توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی  66/44 توانایی ارتباط موثر با خانواده
 48/45 در مورد نقش خود)

 16/45 توانایی ارتباط موثر با خانواده 54/44 متقابل با دیگران کسب توانایی ارتباط
 05/45 کسب معناي زندگی 40/44 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی

 

سال 
 پنجم

 

 02/48 تقویت انگیزه و امید به زندگی 92/49 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف

هـا در اختالفات و نارضـایتیتوانایی حل  52/49 کسب معناي زندگی
 98/47 خانواده

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احتـرام  47/49 توانایی ارتباط موثر با خانواده
 69/47 به حقوق دیگران

توانایی مقابله با بحران هویت (آشـفتگی  60/48 توانایی مقابله با افسردگی
 38/47 در مورد نقش خود)

ــ ــا ش ــه ب ــایی مقابل ــادي، توان ــی (اقتص رایط بحران
توانــایی مقابلــه بــا شــرایط بحرانــی  52/48 اجتماعی، فرهنگی)

 23/47 (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)
هـاي ریـزي و نحـوه مـدیریت مـالی هزینـهبرنامه
 15/46 کسب توانایی سازگاري با دیگران 45/48 زندگی

 95/45 افسردگی توانایی مقابله با 91/47 تقویت انگیزه و امید به زندگی
آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقـوق 

هــاي ارتبــاطی آشــنایی بــا انــواع ســبک 53/47 دیگران
 66/45 والدین

 59/45 کسب معناي زندگی 54/46 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل

ح بـراي گذاري و داشتن طرتوانایی هدف 31/46 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
 46/45 آینده

نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش بر حسب سـال تحصـیلی  ،13-4-2-4در جدول 
هاي تحصیلی مختلف در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشـجویان داراي سـال اول،  گزارش شده است. نتایج مقایسه بین سال

گذاري و داشتن توانایی هدف «، از نظر دانشجویان سال دوم ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب» توانایی مقابله با افسردگی «نیاز آموزشی
، از نظر دانشجویان »توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود) « سال سوم، از دیدگاه دانشجویان » طرح براي آینده

گـذاري و توانایی هـدف « سال پنجمو از نظر دانشجویان  »بله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)توانایی مقا «سال چهارم
 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است.عنوان مهمبه » داشتن طرح براي آینده

توانایی مقابله بـا  «،  نیاز آموزشیاز دیدگاه دانشجویان داراي سال اولها در زمان آینده نشان داد همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه 
ریزي و نحوه مدیریت مـالی برنامه «، از نظر دانشجویان سال دوم ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  اصرار و تعارف براي مصرف مواد

تقویـت  «ال چهـارم، از نظر دانشجویان س»کسب توانایی مقابله با افکار منفی « ، از دیدگاه دانشجویان سال سوم» هاي زندگیهزینه
نیـاز آموزشـی  نتـریعنـوان مهـمبـه  » تقویت انگیزه و امید به زنـدگی «و از نظر دانشجویان سال پنجم » انگیزه و امید به زندگی 

 در بین دانشجویان مطرح شده است. پیشگیري از مصرف مواد 
 
 
 
 
 

۳۵۵ 

 



 

 

دانش مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سال  سطحدر اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد نیازه مقایسه. 14-4-2-4جدول 
 تحصیلی

ي آموزشی در 
سه نیازها

مقای
سطح

 
صیلی 

ب سال تح
س

ش مواد  بر ح
دان

 
 سال

 تحصیلی
 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال)

 سال اول
 

ــه و  ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش
 92/7 آمفتامینآشنایی با عوارض مصرف شیشه و  78/7 آمفتامین

 73/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد 72/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
هــاي آشــنایی بــا عــوارض مصــرف قــرص

 71/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 71/7 اکستازي
-آشنایی با عوارض گرس(علـف) یـا مـاري

 65/7 اس ديآشنایی با عوارض مصرف ال  67/7 جوانا

 65/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

 62/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص 59/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

آشــنایی بــا عــوارض مصــرف تریــاك، شــیره،  52/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات
 49/7 هروئین، کراك

 44/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 51/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات
داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد 

 40/7 آشنایی با عوارض مصرف حشیش 48/7 مواد

 38/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 38/7 آشنایی با عوارض مصرف حشیش

 سال دوم
 

صرف داروهاي مسکن آشنایی با عوارض م
آشنایی با عوارض مصرف داروهـاي مسـکن و  94/7 و آرام بخش

 09/8 آرام بخش
داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد 

 95/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد 91/7 مواد

آشــنایی بــا عــوارض مصــرف تریــاك، شــیره،  61/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید
 71/7 کراك هروئین،

 65/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
ــه و  ــرف شیش ــوارض مص ــا ع ــنایی ب آش

 64/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 60/7 آمفتامین

 59/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 55/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره،  آشنایی

 51/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 54/7 هروئین، کراك

 51/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 44/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات
-آشنایی با عوارض گرس(علـف) یـا مـاري

 47/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 43/7 جوانا
هــاي بــا عــوارض مصــرف قــرص آشــنایی
 31/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص 42/7 اکستازي

سال 
 سوم

 

-آشنایی با عوارض گرس(علـف) یـا مـاري
 75/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد 91/7 جوانا

 73/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 78/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

 71/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص 72/7 نایی با عوارض مصرف ترامادولآش

 66/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 68/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
هــاي آشــنایی بــا عــوارض مصــرف قــرص

 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 68/7 اکستازي
ــر ــوارض مص ــا ع ــنایی ب ــه و آش ف شیش

 59/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 60/7 آمفتامین

 58/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 57/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل
آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن 

 54/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 49/7 و آرام بخش

آشــنایی بــا عــوارض مصــرف تریــاك، شــیره،  47/7 ف ال اس ديآشنایی با عوارض مصر
 52/7 هروئین، کراك

 50/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 43/7آشنایی با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره، 
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 هروئین، کراك

سال 
 چهارم

 

 98/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 92/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
ن اطالعات درست یا علمـی در مـورد داشت
 82/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص 75/7 مواد

 78/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

 68/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 59/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي

 61/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 58/7 مخدر گُلآشنایی با عوارض مصرف ماده 
آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن 

 59/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 56/7 و آرام بخش
آشنایی با عوارض مصـرف تریـاك، شـیره، 

 56/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 55/7 هروئین، کراك
ــرف  ــوارض مص ــا ع ــنایی ب ــه و آش شیش

 56/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 54/7 آمفتامین
-آشنایی با عوارض گرس(علـف) یـا مـاري

 48/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد 49/7 جوانا

آشنایی با عوارض مصرف داروهـاي مسـکن و  48/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید
 35/7 آرام بخش

 

سال 
 پنجم

 

 24/8 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 22/8 با عوارض مصرف ریتالینآشنایی 
آشنایی با عوارض مصرف داروهـاي مسـکن و  96/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید

 10/8 آرام بخش
آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن 

 63/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد 87/7 و آرام بخش
-ایی با عوارض گرس(علـف) یـا مـاريآشن

 60/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 70/7 جوانا

آشــنایی بــا عــوارض مصــرف تریــاك، شــیره،  64/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
 57/7 هروئین، کراك

داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد 
 55/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 62/7 مواد

 52/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 62/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 53/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

 42/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 42/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل
یـاك، شـیره، آشنایی با عوارض مصـرف تر

 42/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل 38/7 هروئین، کراك

بـر حسـب مرتبط با مـواد نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش  ،14-4-2-4در جدول 
ال بیـانگر آن اسـت از دیـدگاه دانشـجویان هاي تحصیلی مختلف در زمان حسال تحصیلی گزارش شده است. نتایج مقایسه بین سال

، از نظـر دانشـجویان ترین نیـاز آموزشـیعنوان مهمهب»  آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین «داراي سال اول،  نیاز آموزشی
 آشـنایی بـا عـوارض « ، از دیـدگاه دانشـجویان سـال سـوم» آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسـکن و آرام بخـش «سال دوم 

     و از نظـر دانشـجویان سـال پـنجم» آشنایی با عوارض مصرف ترامادول «، از نظر دانشجویان سال چهارم»جواناگرس(علف) یا ماري
 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است.عنوان مهمبه »آشنایی با عوارض مصرف ریتالین  «
آشـنایی بـا  «از دیـدگاه دانشـجویان داراي سـال اول،  نیـاز آموزشـیها در زمان آینده نشان داد همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه 

آشـنایی بـا عـوارض مصـرف  «، از نظر دانشجویان سـال دوم ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  د عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
، از نظـر » مـورد مـوادداشـتن اطالعـات درسـت یـا علمـی در  « ، از دیدگاه دانشجویان سـال سـوم» داروهاي مسکن و آرام بخش

آشنایی با عوارض مصـرف  «و از نظر دانشجویان سال پنجم »  جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري «دانشجویان سال چهارم
 در بین دانشجویان مطرح شده است. نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه  » الکل سفید

 
 
 
 

۳۵۷ 

 



 

 

نگرش از دیدگاه دانشجویان بر حسب سال  سطحنیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  در  مقایسه .15-4-2-4جدول   
 تحصیلی

ي آموزشی در 
سه نیازها

مقای
سطح

 
صیلی 

ب سال تح
س

ش بر ح
نگر

 

سال 
 تحصیلی

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال)

 سال اول
 

مـواد بـر  آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر
 مـواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 44/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش بر
39/8 

بخـش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
ـــا آشـــنایی 01/8 مصرف مواد   ـــج باورهـــاي ب ـــورد در رای  م

   مواد مصرف بودن بخش¬لذت
99/7 

 امتحـان مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی 92/7 نایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن موادآش
 مواد کردن

91/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 80/7 بیداري و خواب بر

 خواب و بیداري بر مواد مصرف
50/7 

ا باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد آشنایی ب
ــنایی 70/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی ــا آش ــاور ب ــج ب ــورد در رای  مصــرف م

 الکلی مشروبات
48/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد  
 52/7 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 دوران مشکالت و فراموشی بر وادم مصرف

 دانشجویی
48/7 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 42/7 مصرف قلیان و سیگار

 جنسی رابطه بر مواد مصرف
47/7 

مشـروبات مصـرف  آشنایی با بـاور رایـج در مـورد
 ضـرر¬بـی مورد در جرای باورهاي با آشنایی 34/7 الکلی

 سیگار و قلیان مصرف بودن
41/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 33/7 رابطه جنسی بر

 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر  مواد مصرف
37/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 اثـرات مـورد در رایـج باورهـاي بـا آشنایی 31/7 بر الغري

 روانی و جسمی سالمت بر مواد مصرف
36/7 

 سال دوم
 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 مـواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 33/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش بر
43/8 

بخـش بـودن یی با باورهاي رایج در مورد لذتآشنا
ـــا آشـــنایی 86/7 مصرف مواد   ـــج باورهـــاي ب ـــورد در رای  م

   مواد مصرف بودن بخش¬لذت
85/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 امتحـان مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی 84/7 بیداري و خواب بر

 مواد کردن
69/7 

 اثـرات مـورد در رایـج باورهـاي بـا آشنایی 61/7 باورهاي رایج در مورد امتحان کردن موادآشنایی با 
 روانی و جسمی سالمت بر مواد مصرف

68/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 25/7 رابطه جنسی بر

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 اندور مشکالت و فراموشی بر مواد مصرف

 دانشجویی
48/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 ضـرر¬بـی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 25/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 سیگار و قلیان مصرف بودن
47/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد  
 49/7 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 بـین در پذیرش و محبوبیت بر مواد مصرف

 دانشجویان
45/7 

۳۵۸ 

 



 

 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد 
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 44/7 سالمت جسمی و روانی بر

 خواب و بیداري بر مواد مصرف
 
43/7 

مشـروبات مصـرف  ج در مـوردآشنایی با بـاور رایـ
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 44/7 الکلی

 جنسی رابطه بر مواد مصرف
 
38/7 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 از اسـتفاده مورد در رایج باورهاي با آشنایی 43/7 مصرف قلیان و سیگار

 فردي پاداش و مشوق عنوان¬به مواد
35/7 

 سومسال 
 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 مـواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 45/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش بر
10/8 

 تحـانام مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی 03/8 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
 مواد کردن

79/7 

بخـش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 75/7 مصرف مواد  

 جنسی رابطه بر مواد مصرف
78/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 اثـرات مـورد در رایـج يباورهـا بـا آشنایی 73/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 روانی و جسمی سالمت بر مواد مصرف
62/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 ضـرر¬بـی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 64/7 بیداري و خواب بر

 سیگار و قلیان مصرف بودن
58/7 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 52/7 سیگارمصرف قلیان و 

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 بـین در پذیرش و محبوبیت بر مواد مصرف

 دانشجویان
54/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد 
 42/7 سالمت جسمی و روانی بر

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 دوران مشکالت و فراموشی بر مواد مصرف

 یدانشجوی
50/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
ـــا آشـــنایی 33/7 رابطه جنسی بر ـــج باورهـــاي ب ـــورد در رای  م

   مواد مصرف بودن بخش¬لذت
47/7 

-آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مواد به
ــنایی 26/7 عنوان مشوق و پاداش فردي ــا آش ــاور ب ــج ب ــورد در رای  مصــرف م

 الکلی باتمشرو
43/7 

-آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مواد به
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 26/7 عنوان مشوق و پاداش فردي

 امتحان اضطراب کاهش بر مواد مصرف
39/7 

سال 
 چهارم

 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 35/8 ندنافزایش تمرکز و بهتر درس خوا

 خواب و بیداري بر مواد مصرف
27/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 مـواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 96/7 بیداري و خواب بر

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش بر
25/8 

بخـش بـودن در مورد لذت آشنایی با باورهاي رایج
ـــا آشـــنایی 69/7 مصرف مواد   ـــج باورهـــاي ب ـــورد در رای  م

   مواد مصرف بودن بخش¬لذت
79/7 

 امتحـان مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی 68/7 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
 مواد کردن

74/7 

اد آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـو
 اثـرات مـورد در رایـج باورهـاي بـا آشنایی 54/7 رابطه جنسی بر

 روانی و جسمی سالمت بر مواد مصرف
66/7 

-آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مواد به
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 50/7 عنوان مشوق و پاداش فردي

 جنسی رابطه بر مواد مصرف
57/7 

باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد  آشنایی با
 48/7 سالمت جسمی و روانی بر

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 بـین در پذیرش و محبوبیت بر مواد مصرف

 دانشجویان
49/7 

۳۵۹ 

 



 

 

مشـروبات مصـرف  آشنایی با بـاور رایـج در مـورد
 48/7 الکلی

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 دوران مشکالت و فراموشی رب مواد مصرف

 دانشجویی
38/7 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 47/7 مصرف قلیان و سیگار

 امتحان اضطراب کاهش بر مواد مصرف
37/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
ــنایی 33/7 ان دانشجوییبر فراموشی و مشکالت دور ــا آش ــاور ب ــج ب ــورد در رای  مصــرف م

 الکلی مشروبات
21/7 

 

سال 
 پنجم

 

 بخـشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 50/8 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
   مواد مصرف بودن

13/8 

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا یآشــنای 45/8 آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد
 خواب و بیداري بر مواد مصرف

92/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر 
 مـواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 13/8 افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش بر
81/7 

ر مورد تأثیر مصرف مـواد آشنایی با باورهاي رایج د
 امتحـان مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی 83/7 بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی

 مواد کردن
76/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد  
 63/7 بر کاهش عصبانیبت و ناکامی

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 بـین در پذیرش و محبوبیت بر مواد مصرف

 دانشجویان
61/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد 
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 54/7 بیداري و خواب بر

 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر  مواد مصرف
51/7 

ضـرر بـودن آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـی
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا یآشــنای 54/7 مصرف قلیان و سیگار

 جنسی رابطه بر مواد مصرف
49/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد 
 31/7 سالمت جسمی و روانی بر

 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی
 دوران مشکالت و فراموشی بر مواد مصرف

 دانشجویی
47/7 

رد تأثیر مصرف مـواد آشنایی با باورهاي رایج در مو
 اثـرات مـورد در رایـج باورهـاي بـا آشنایی 14/7 کاهش اضطراب امتحان بر

 روانی و جسمی سالمت بر مواد مصرف
44/7 

مشـروبات مصـرف  آشنایی با بـاور رایـج در مـورد
 تــأثیر مــورد در رایــج باورهــاي بــا آشــنایی 14/7 الکلی

 امتحان اضطراب کاهش بر مواد مصرف
43/7 

، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد نگرش مرتبط با مواد بـر حسـب 15-4-2-4ل در جدو
هاي تحصیلی مختلف در زمان حال بیـانگر آن اسـت از دیـدگاه دانشـجویان سال تحصیلی گزارش شده است. نتایج مقایسه بین سال

ترین عنوان مهمهب»  باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندنآشنایی با  «داراي سال اول،  نیاز آموزشی
، از » آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکـز و بهتـر درس خوانـدن «، از نظر دانشجویان سال دوم نیاز آموزشی

، از نظر دانشجویان »ج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندنآشنایی با باورهاي رای « دیدگاه دانشجویان سال سوم
     و از نظـر دانشـجویان سـال پـنجم»  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن «سال چهارم

 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است.مهمعنوان به » آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد «
آشـنایی بـا  «ها در زمان آینده نشان داد از دیـدگاه دانشـجویان داراي سـال اول،  نیـاز آموزشـیهمچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه 

ز نظر دانشجویان سال دوم ، اترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن
آشـنایی بـا  « ، از دیدگاه دانشجویان سال سـوم» آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن «

 در رایج هايباور با آشنایی «، از نظر دانشجویان سال چهارم» باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن
 بـودن بخـشلـذت مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی «و از نظر دانشجویان سال پنجم »  خواب و بیداري بر مواد مصرف تأثیر مورد

 در بین دانشجویان مطرح شده است. نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه  » مواد مصرف
 
 

۳۶۰ 

 



 

 

از دیدگاه دانشجویان بر حسب سال  مهارت سطحدر آموزشی پیشگیري از مصرف مواد اي مقایسه نیازه .16-4-2-4جدول   
 تحصیلی

ي آموزشی در 
سه نیازها

مقای
سطح

 
ت

مهار
 

صیلی 
ب سال تح

س
بر ح

 

سال 
 تحصیلی

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال)

 سال اول
 

 67/9 مثبت تفکر مهارت 68/9 گیريمهارت تصمیم
 63/9 کارآفرینی مهارت 53/9 مهارت مدیریت خشم

 60/9 خشم مدیریت مهارت 46/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 43/9 گیريتصمیم مهارت 35/9 مهارت کارآفرینی

 29/9 وجود ابراز مهارت 34/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 27/9 مسأله حل مهارت 33/9 مهارت حل مسأله

 24/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 32/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 08/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 26/9 مهارت ابراز وجود

 03/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 25/9 مهارت تفکر مثبت

 96/8 انزم مدیریت توانایی کسب 16/9 مهارت خودآگاهی

 سال دوم
 

 79/9 خشم مدیریت مهارت 13/10 گیريمهارت تصمیم

 71/9 گیريتصمیم مهارت 56/9 مهارت ابراز وجود

 46/9 کارآفرینی مهارت 75/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 41/9 مسأله حل مهارت 51/9 مهارت کارآفرینی

 35/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 24/9 مهارت حل مسأله

 27/9 وجود ابراز مهارت 10/9 مهارت خودآگاهی

 25/9 خالق تفکر مهارت 09/9 مهارت مدیریت زمان

 09/9 زمان مدیریت توانایی کسب 08/9 مهارت تفکر خالق

 96/8 مثبت تفکر مهارت 03/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 95/8 خودآگاهی مهارت 01/9 مهارت مدیریت خشم

 سال سوم
 

 91/9 گیريتصمیم مهارت 67/9 مهارت مدیریت خشم

 77/9 خشم مدیریت مهارت 63/9 گیريمهارت تصمیم

 40/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 60/9 مهارت کارآفرینی

 39/9 کارآفرینی مهارت 50/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 31/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 47/9 رت مدیریت زمان مها

 29/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 39/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 12/9 وجود ابراز مهارت 27/9 مهارت حل مسأله

 10/9 مسأله حل مهارت 23/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

۳۶۱ 

 



 

 

 انتخاب هايمهارت و اصول با آشنایی 11/9 هاي انتخاب همسری با اصول و مهارتآشنای
 همسر

00/9 

 90/8 خودآگاهی مهارت 98/8 مهارت خودآگاهی

 سال چهارم
 

 70/9 خشم مدیریت مهارت 52/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 49/9 مسأله حل مهارت 47/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب
 49/9 مثبت تفکر مهارت 47/9 مهارت مدیریت خشم

 38/9 زمان مدیریت توانایی کسب 42/7 مهارت خودآگاهی

 34/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 32/9 مهارت ابراز وجود

 29/9 خودآگاهی مهارت 23/9 مهارت حل مسأله

 29/9 وجود ابراز رتمها 22/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 28/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 21/9 مهارت تفکر مثبت
 18/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 03/9 گیريمهارت تصمیم

کسب مهارت خودکنترلی یـا کـاهش تکانشـی 
 13/9 کارآفرینی مهارت 94/8 بودن

 سال پنجم 
 

 84/9 ألهمس حل مهارت 98/9 مهارت حل مسأله
 53/9 مثبت تفکر مهارت 68/9 مهارت مدیریت خشم

 51/9 خشم مدیریت مهارت 67/9 مهارت کارآفرینی

 43/9 وجود ابراز مهارت 56/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 37/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 53/9 مهارت تفکر مثبت

 33/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 32/9 گیريمهارت تصمیم

 انتخاب هايمهارت و اصول با آشنایی 18/9 مهارت تفکر نقادانه
 همسر

25/9 

 25/9 کارآفرینی مهارت 13/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت
 09/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 07/9 مهارت ابراز وجود

 87/8 دوستیابی مهارت کسب 01/9 طراب و استرسمهارت مقابله با اض

مهارت پیشگیري از مصرف مواد ، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد 16-4-2-4در جدول 
دیـدگاه  هاي تحصیلی مختلـف در زمـان حـال بیـانگر آن اسـت ازبر حسب سال تحصیلی گزارش شده است. نتایج مقایسه بین سال

      ، از نظـر دانشـجویان سـال دوم تـرین نیـاز آموزشـیعنوان مهمهب» گیري مهارت تصمیم «دانشجویان داراي سال اول،  نیاز آموزشی
مهارت مقابله با  «، از نظر دانشجویان سال چهارم» مهارت مدیریت خشم « ، از دیدگاه دانشجویان سال سوم»گیري مهارت تصمیم «

 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است.عنوان مهمبه » مهارت حل مسأله «و از نظر دانشجویان سال پنجم »  رساضطراب و است
 تفکـر مهـارت «ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان داراي سال اول،  نیـاز آموزشـیهمچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه 

      ، از دیـدگاه دانشـجویان سـال سـوم» مهارت مدیریت خشـم «از نظر دانشجویان سال دوم ، ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  مثبت
مهـارت حـل  «و از نظر دانشجویان سـال پـنجم »  خشم مدیریت مهارت «، از نظر دانشجویان سال چهارم» گیريمهارت تصمیم «

 انشجویان مطرح شده است. در بین دنیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه  » مسأله
 
 
 
 
 

۳۶۲ 

 



 

 

 دانش از دیدگاه دانشجویان بر حسب گروه تحصیلی سطحدر اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مقایسه نیازه .17-4-2-4جدول 
ي آموزشی در 

سه نیازها
مقای

سطح
 

صیلی  
ب  گروه تح

س
ش بر ح

دان
 

گروه 
 یانگینم نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) تحصیلی

علوم 
 انسانی

 

 11/46 تقویت انگیزه و امید به زندگی 78/47 توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد
ــا شــرایط بحرانــی (اقتصــادي،  ــایی مقابلــه ب توان

توانــایی مقابلــه بــا اصــرار و تعــارف بــراي  62/45 اجتماعی، فرهنگی)
 19/45 مصرف مواد

گذاري و داشـتن طـرح بـراي توانایی هدف 30/45 خانوادهتوانایی ارتباط موثر با 
 67/44 آینده

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به  19/45 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف
 55/44 حقوق دیگران

ــا  89/44 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت ــا اصــول موفقیــت و مقابلــه ب آشــنایی ب
 33/44 شکست

توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي،  74/44 توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)
 19/44 اجتماعی، فرهنگی)

-ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینـهبرنامه 47/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 12/44 هاي زندگی

 83/43 ا حساسیت و زودرنجیتوانایی مقابله ب 32/44 توانایی مقابله با افسردگی
 74/43 توانایی ارتباط موثر با خانواده 25/44 توانایی روابط صحیح با همساالن

 59/43 کسب معناي زندگی 91/43 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران

فنی و 
 مهندسی

 

 59/47 توانایی مقابله با افسردگی 90/47 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف
توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مـورد 

هـا در توانایی حـل اختالفـات و نارضـایتی 95/46 نقش خود)
 92/46 خانواده

 89/46 توانایی ارتباط موثر با خانواده 32/46 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل

ن طـرح بـراي گذاري و داشـتتوانایی هدف 23/46 توانایی مقابله با افسردگی
 49/46 آینده

-ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینـهبرنامه 77/45 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی
 42/46 هاي زندگی

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق 
توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در  50/45 دیگران

 23/46 مورد نقش خود)

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به  22/45 وانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)ت
 69/45 حقوق دیگران

توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي،  95/44 توانایی ارتباط موثر با خانواده
 60/45 اجتماعی، فرهنگی)

 28/45 قویت انگیزه و امید به زندگیت 80/44 کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران

توانــایی مقابلــه بــا اصــرار و تعــارف بــراي  80/44 کسب معناي زندگی
 05/45 مصرف مواد

 علوم پایه
 

 48/46 تقویت انگیزه و امید به زندگی 40/47 کسب توانایی مقابله با افکار منفی
 48/46 نایی مقابله با افکار منفیکسب توا 87/46 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف

توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي،  75/46 تقویت انگیزه و امید به زندگی
 18/46 اجتماعی، فرهنگی)

گذاري و داشـتن طـرح بـراي توانایی هدف 98/45 توانایی ارتباط موثر با خانواده
 87/45 آینده

هـاي زینـهریزي و نحـوه مـدیریت مـالی هبرنامه
-ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینـهبرنامه 51/45 زندگی

 58/45 هاي زندگی

 57/45 توانایی ارتباط موثر با خانواده 97/44 توانایی مقابله با افسردگی
 28/45 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت 91/44 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی

هـا در توانایی حـل اختالفـات و نارضـایتی 76/44 نگري شغلیآشنایی با آینده
 25/45 خانواده

 05/45توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در  97/43 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش

۳۶۳ 

 



 

 

 مورد نقش خود)
 83/44 توانایی مقابله با افسردگی 93/43 توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی

کشاورزي 
و علوم 

 دامی
 

آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به  62/48 کسب استقالل شخصی
 69/48 حقوق دیگران

هـاي ریزي و نحـوه مـدیریت مـالی هزینـهبرنامه
 23/47 توانایی استدالل و تحلیل درست مسائل 46/48 زندگی

-ی هزینـهریزي و نحوه مدیریت مالبرنامه 25/47 نگري شغلیآشنایی با آینده
 10/46 هاي زندگی

-(بیمشـکالت خـانوادگی مقابله با توانایی 79/46 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی
 91/45 سرپرستی و طرد شدگی)

ــا  75/46 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش ــا اصــول موفقیــت و مقابلــه ب آشــنایی ب
 88/45 شکست

ــا شــرایط بحرانــی (اقت ــایی مقابلــه ب صــادي، توان
توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي،  27/45 اجتماعی، فرهنگی)

 58/45 اجتماعی، فرهنگی)

 08/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 76/44 ریزي اوقات فراغت در دانشگاهتوانایی برنامه

آشنایی با هوش هیجانی و نحـوه صـحیح  33/44 توانایی مقابله با افسردگی
 93/44 ز هیجاناتابرا

 53/44 توانایی ارتباط موثر با خانواده 32/44 هاي خانواده سالم و ناسالمآشنایی با ویژگی

گذاري و داشـتن طـرح بـراي توانایی هدف 23/44 هاي شاد زیستنآشنایی با اصول و روش
 50/44 آینده

 

هنر و 
 معماري

 

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مـورد 
 30/48 کسب توانایی مقابله با افکار منفی 49/48 نقش خود)

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در  59/47 توانایی مقابله با افسردگی
 06/47 مورد نقش خود)

 10/46 توانایی مقابله با افسردگی 38/46 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
هاي ینهریزي و نحوه مدیریت مالی هزبرنامه
 69/45 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران 05/46 زندگی

گذاري و داشـتن طـرح بـراي توانایی هدف 66/45 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی
 42/45 آینده

-ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینـهبرنامه 55/45 کسب توانایی مقابله با افکار منفی
 26/45 هاي زندگی

هـا در توانایی حـل اختالفـات و نارضـایتی 49/45 نگري شغلیندهآشنایی با آی
 08/45 خانواده

 00/45 نگري شغلیآشنایی با آینده 37/45 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف
 91/44 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش 36/45 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران

 82/44 تقویت انگیزه و امید به زندگی 90/44 ها در خانوادهفات و نارضایتیتوانایی حل اختال
تحصـیلی  گـروه، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش بر حسب 17-4-2-4در جدول 

گـروه علـوم ن اسـت از دیـدگاه دانشـجویان تحصیلی مختلف در زمان حـال بیـانگر آ هايگروهگزارش شده است. نتایج مقایسه بین 
گـروه ، از نظر دانشـجویان ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب»  توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد «،  نیاز آموزشیانسانی

 نایی مقابله با افکار منفیکسب توا « علوم پایه، از دیدگاه دانشجویان » گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف « فنی مهندسی
توانـایی مقابلـه بـا  « هنـر و معمـاريو از نظر دانشـجویان »  کسب استقالل شخصی «کشاورزي و علوم دامی، از نظر دانشجویان »

 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است.عنوان مهمبه »بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)
      ،  نیـاز آموزشـیعلـوم انسـانیدر زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشـجویان  هاي تحصیلیهنظرات گروهمچنین نتایج مقایسه بین  
، » توانایی مقابله با افسردگی « فنی و مهندسی، از نظر دانشجویان ترین نیاز آموزشیعنوان مهمهب» تقویت انگیزه و امید به زندگی «

آشـنایی بـا قواعـد  «کشـاورزي و علـوم دامـی، از نظر دانشجویان » و امید به زندگیتقویت انگیزه  « علوم پایهاز دیدگاه دانشجویان 
   عنـوان بـه » کسب توانایی مقابلـه بـا افکـار منفـی « هنر و معماريو از نظر دانشجویان » اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران

 شده است. در بین دانشجویان مطرح نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریمهم
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دانش مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب گروه  سطحدر اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مقایسه نیازه. 18-4-2-4جدول 
 تحصیلی

ي آموزشی در 
سه نیازها

مقای
سطح

 
صیلی  

ب  گروه تح
س

ش مواد بر ح
دان

 
گروه 

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال) تحصیلی

علوم 
 انسانی

 

ــاك، شــیره،  ــا عــوارض مصــرف تری آشــنایی ب
-آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 80/7 هروئین، کراك

 7//98 جوانا

آشنایی با عوارض مصـرف مـاده مخـدر  72/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
 78/7 گُل

هـاي صآشنایی با عوارض مصـرف قـر 66/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 71/7 اکستازي

 60/7 آشنایی با عوارض مصرف حشیش 65/7 آشنایی با عوارض مصرف حشیش
 59/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 57/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

داشـتن اطالعــات درســت یــا علمــی در  57/7 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص
 55/7 مورد مواد

شنایی با عوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و آ
ــا عــوارض مصــرف شیشــه و  47/7 آرام بخش آشــنایی ب

 50/7 آمفتامین

 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 46/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید
 47/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 43/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

 40/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 42/7 ست یا علمی در مورد موادداشتن اطالعات در

فنی و 
 مهندسی

 

داشـتن اطالعــات درســت یــا علمــی در  04/8 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
 85/7 مورد مواد

آشنایی با عوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و 
-آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 67/7 آرام بخش

 81/7 اناجو

 67/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 63/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل
 66/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 62/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

آشنایی با عوارض مصـرف مـاده مخـدر  56/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 58/7 گُل

آشنایی با عوارض مصـرف مـاده مخـدر  54/7 عات درست یا علمی در مورد موادداشتن اطال
 54/7 گُل

 51/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 53/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
 49/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 53/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

هـاي آشنایی با عوارض مصـرف قـرص 44/7 ازيهاي اکستآشنایی با عوارض مصرف قرص
 48/7 اکستازي

ــا عــوارض مصــرف شیشــه و  44/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي آشــنایی ب
 46/7 آمفتامین

 علوم پایه
 

آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره،  97/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات
 88/7 هروئین، کراك

 78/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 95/7 کل سفیدآشنایی با عوارض مصرف ال
آشنایی با عوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و 

 77/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 64/7 آرام بخش

ــا عــوارض مصــرف شیشــه و  63/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي آشــنایی ب
 72/7 آمفتامین

آشــنایی بــا عــوارض مصــرف داروهــاي  62/7 ناجواآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
 70/7 مسکن و آرام بخش

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 58/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 66/7 جوانا

 51/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 48/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

آشنایی با عوارض مصـرف مـاده مخـدر  47/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 50/7 گُل

هـاي آشنایی با عوارض مصـرف قـرص 44/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد
 45/7 اکستازي
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ــاك، شــیره،  ــا عــوارض مصــرف تری آشــنایی ب
داشـتن اطالعــات درســت یــا علمــی در  41/7 هروئین، کراك

 45/7 مورد مواد

کشاورزي 
و علوم 

 دامی
 

داشـتن اطالعــات درســت یــا علمــی در  05/8 ایی با عوارض مصرف ریتالینآشن
 60/8 مورد مواد

ــا عــوارض مصــرف شیشــه و  81/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید آشــنایی ب
 01/8 آمفتامین

 88/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 76/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
 85/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 74/7 هاي اکستازيرصآشنایی با عوارض مصرف ق

 78/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 74/7 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

آشــنایی بــا عــوارض مصــرف داروهــاي  73/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد
 75/7 مسکن و آرام بخش

آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره،  66/7 ل اس ديآشنایی با عوارض مصرف ا
 56/7 هروئین، کراك

آشنایی با عوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و 
 33/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 54/7 آرام بخش

 15/7 آشنایی با عوارض مصرف مشروبات 39/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 09/7 آشنایی با عوارض سیگار و قلیان 35/7 شروباتآشنایی با عوارض مصرف م

 

هنر و 
 معماري

 

 80/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي 95/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین
 79/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول 94/7 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

ــا عــوارض مصــرف شیشــه و آشــن 84/7 داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد ایی ب
 79/7 آمفتامین

داشـتن اطالعــات درســت یــا علمــی در  70/7 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین
 78/7 مورد مواد

آشنایی با عوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و 
آشــنایی بــا عــوارض مصــرف داروهــاي  69/7 آرام بخش

 70/7 مسکن و آرام بخش

هـاي آشنایی با عوارض مصـرف قـرص 67/7 هاي اکستازيقرصآشنایی با عوارض مصرف 
 68/7 اکستازي

آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره،  56/7 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي
 63/7 هروئین، کراك

-آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري 48/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید
 49/7 جوانا

 47/7 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین 47/7 صرف ماده مخدر گُلآشنایی با عوارض م
 46/7 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید 43/7 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري

بـر حسـب  مرتبط با مـواد ، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد دانش18-4-2-4در جدول 
هاي تحصیلی مختلف در زمان حال بیانگر آن اسـت از دیـدگاه دانشـجویان تحصیلی گزارش شده است. نتایج مقایسه بین گروه وهگر

، از نظـر ترین نیاز آموزشـیعنوان مهمهب»  آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك «گروه علوم انسانی،  نیاز آموزشی
آشنایی با عـوارض  « ، از دیدگاه دانشجویان علوم پایه» جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري «دانشجویان گروه فنی مهندسی 

و از نظـر دانشـجویان هنـر و » آشنایی با عوارض مصـرف ریتـالین  «، از نظر دانشجویان کشاورزي و علوم دامی» مصرف مشروبات
 ین نیاز آموزشی شناسایی شده است.ترعنوان مهمبه »آشنایی با عوارض مصرف ریتالین  «معماري 

      هاي تحصیلی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشـجویان علـوم انسـانی،  نیـاز آموزشـیهمچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه 
داشـتن  « ، از نظـر دانشـجویان فنـی و مهندسـیتـرین نیـاز آموزشـیعنوان مهمهب»  جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري «

 آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هـروئین، کـراك « از دیدگاه دانشجویان علوم پایه، » اطالعات درست یا علمی در مورد مواد
    و از نظر دانشـجویان هنـر و معمـاري»  داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد «، از نظر دانشجویان کشاورزي و علوم دامی»
در بین دانشـجویان مطـرح شـده نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه » وارض مصرف ال اس ديآشنایی با ع «

 است. 
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 در بعد نگرش از دیدگاه دانشجویان بر حسب گروه تحصیلیاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مقایسه نیازه .19-4-2-4جدول 
س

ش بر ح
ي آموزشی در بعد نگر

سه نیازها
مقای

صیلی  
ب  گروه تح

 

گروه 
 تحصیلی

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال)

علوم 
 انسانی

 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
ــر درس  ــزایش تمرکــز و بهت ــر اف مــواد ب

 خواندن
28/8 

 بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 79/7   مواد مصرف بودن

-باورهاي رایـج در مـورد لـذتآشنایی با 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 88/7 بخش بودن مصرف مواد  

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
76/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحـان 
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 87/7 کردن مواد

 مواد
60/7 

مصــرف  ی بــا بــاور رایــج در مــوردآشـنای
 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 70/7 مشروبات الکلی

 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش
55/7 

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد اثـرات 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 61/7 سالمت جسمی و روانی مصرف مواد بر

 دانشجویی دوران مشکالت و راموشیف بر مواد
55/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 57/7 بیداري و خواب مصرف مواد بر

 جنسی رابطه بر مواد
54/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت 

 ییدوران دانشجو
45/7 

 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 51/7 روانی و جسمی سالمت بر مواد

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصــرف مــواد  بــر کــاهش عصــبانیبت و 

 ناکامی
40/7 

 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 45/7 الغري بر مواد

رد تـأثیر آشنایی با باورهـاي رایـج در مـو
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 38/7 مصرف مواد بر الغري

 خواب و بیداري بر مواد
45/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 35/7 کاهش اضطراب امتحان مصرف مواد بر

 سیگار و قلیان مصرف
43/7 

فنی و 
 ندسیمه

 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
ــر درس  ــزایش تمرکــز و بهت ــر اف مــواد ب

 خواندن
45/8 

 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 48/8 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

-آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد لـذت
 کردن امتحان مورد رد رایج باورهاي با آشنایی 01/8 بخش بودن مصرف مواد  

 مواد
07/8 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحـان 
 بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی 98/7 کردن مواد

   مواد مصرف بودن
00/8 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 صرفم تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 86/7 بیداري و خواب مصرف مواد بر

 دانشجویی دوران مشکالت و فراموشی بر مواد
83/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت 

 دوران دانشجویی
83/7 

 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 58/7 سیگار و قلیان مصرف

ضـرر آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی
 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 64/7 قلیان و سیگار بودن مصرف

 روانی و جسمی سالمت بر مواد
56/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصــرف مــواد  بــر کــاهش عصــبانیبت و 

 ناکامی
52/7 

 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 47/7 خواب و بیداري بر مواد

ا باورهاي رایـج در مـورد اثـرات آشنایی ب
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 40/7 سالمت جسمی و روانی مصرف مواد بر

 جنسی رابطه بر مواد
47/7 
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مصــرف  آشـنایی بــا بــاور رایــج در مــورد
 مشروبات مصرف مورد در رایج باور با آشنایی 28/7 مشروبات الکلی

 الکلی
27/7 

هـاي رایـج در مـورد تـأثیر آشنایی با باور
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 23/7 رابطه جنسی مصرف مواد بر

 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر  مواد
26/7 

 علوم پایه
 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
ــر درس  ــزایش تمرکــز و بهت ــر اف مــواد ب

 خواندن

 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 12/8
 51/8 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
ــر درس  ــزایش تمرکــز و بهت ــر اف مــواد ب

 خواندن
94/7 

 بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 82/7   مواد مصرف بودن

-آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد لـذت
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 77/7 بخش بودن مصرف مواد  

 خواب و بیداري بر مواد
67/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 کردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 62/7 رابطه جنسی مصرف مواد بر

 مواد
64/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اسـتفاده 
 مصرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 49/7 ق و پاداش فرديعنوان مشواز مواد به

 روانی و جسمی سالمت بر مواد
56/7 

مصــرف  آشـنایی بــا بــاور رایــج در مــورد
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 42/7 مشروبات الکلی

 امتحان اضطراب کاهش بر مواد
55/7 

تـأثیر  آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد
 مشروبات مصرف مورد در رایج باور با آشنایی 40/7 کاهش اضطراب امتحان مصرف مواد بر

 الکلی
53/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت 

 دوران دانشجویی
39/7 

 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 52/7 جنسی رابطه بر مواد

شنایی با باورهاي رایـج در مـورد اثـرات آ
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 38/7 سالمت جسمی و روانی مصرف مواد بر

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
45/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
یـت و پـذیرش در محبوب مصرف مواد بـر
 بین دانشجویان

26/7 
 مصرف تأثیر مورد در رایج باورهاي با ییآشنا

 30/7 الغري بر مواد

کشاورزي 
و علوم 

 دامی
 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
ــر درس  ــزایش تمرکــز و بهت ــر اف مــواد ب

 خواندن
60/8 

 بر مواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 93/7 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

اورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر آشنایی با ب
 بودن ضرربی مورد در رایج باورهاي با آشنایی 22/8 بیداري و خواب مصرف مواد بر

 سیگار و قلیان مصرف
84/7 

-آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد لـذت
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 98/7 بخش بودن مصرف مواد  

 الغري بر مواد
84/7 

ضـرر ایی با باورهاي رایج در مورد بیآشن
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 77/7 بودن مصرف قلیان و سیگار

 خواب و بیداري بر مواد
82/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصــرف مــواد  بــر کــاهش عصــبانیبت و 

 ناکامی
75/7 

 مواد از استفاده مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 80/7 فردي پاداش و مشوق عنوان¬به

مصــرف  آشـنایی بــا بــاور رایــج در مــورد
 مصـرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 56/7 مشروبات الکلی

 روانی و جسمی سالمت بر مواد
76/7 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحـان 
 بخـشتلـذ مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی 52/7 کردن مواد

   مواد مصرف بودن
75/7 

آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد اثـرات 
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 48/7 سالمت جسمی و روانی مصرف مواد بر

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
43/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 کـردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 38/7 مصرف مواد بر الغري

 مواد
38/7 

۳۶۸ 

 



 

 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد اسـتفاده 
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 19/7 عنوان مشوق و پاداش فردياز مواد به

 امتحان اضطراب کاهش بر مواد
20/7 

 

هنر و 
 معماري 

 

د تـأثیر آشنایی با باورهـاي رایـج در مـور
ــر درس  ــزایش تمرکــز و بهت ــر اف مــواد ب

 خواندن
46/8 

 بـر مـواد تأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 35/8 خواندن درس بهتر و تمرکز افزایش

آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحـان 
 کـردن امتحان مورد در رایج باورهاي با آشنایی 86/7 کردن مواد

 مواد
73/7 

-اورهاي رایـج در مـورد لـذتآشنایی با ب
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 82/7 بخش بودن مصرف مواد  

 دانشجویان بین در پذیرش و محبوبیت بر مواد
71/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت 

 دوران دانشجویی
72/7 

 مصـرف تـأثیر ردمو در رایج باورهاي با آشنایی
 68/7 جنسی رابطه بر مواد

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 بخـشلـذت مـورد در رایـج باورهاي با آشنایی 67/7 رابطه جنسی مصرف مواد بر

   مواد مصرف بودن
65/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج يباورها با آشنایی 66/7 بیداري و خواب مصرف مواد بر

 خواب و بیداري بر مواد
65/7 

ضـرر آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی
 مصـرف اثرات مورد در رایج باورهاي با آشنایی 57/7 بودن مصرف قلیان و سیگار

 روانی و جسمی سالمت بر مواد
54/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی 39/7 مصرف مواد بر الغري

 امتحان اضطراب کاهش بر مواد
29/7 

آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
مصــرف مــواد  بــر کــاهش عصــبانیبت و 

 ناکامی
28/7 

 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی
 27/7 الغري بر مواد

تـأثیر آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد 
یـت و پـذیرش در محبوب مصرف مواد بـر
 بین دانشجویان

23/7 
 مصـرف تـأثیر مورد در رایج باورهاي با آشنایی

 27/7 ناکامی و عصبانیبت کاهش بر  مواد

 
بـر حسـب  مرتبط با مواد ، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد نگرش19-4-2-4در جدول 

هاي تحصیلی مختلف در زمان حال بیانگر آن اسـت از دیـدگاه دانشـجویان تحصیلی گزارش شده است. نتایج مقایسه بین گروه گروه
   عنـوانهبـ»  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس خوانـدن «گروه علوم انسانی،  نیاز آموزشی

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکـز و بهتـر  «دانشجویان گروه فنی مهندسی  ، از نظرترین نیاز آموزشیمهم
 آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خوانـدن « ، از دیدگاه دانشجویان علوم پایه» درس خواندن

و »  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خوانـدن «، از نظر دانشجویان کشاورزي و علوم دامی»
عنـوان بـه » آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکـز و بهتـر درس خوانـدن «از نظر دانشجویان هنر و معماري 

 ترین نیاز آموزشی شناسایی شده است.مهم
       هاي تحصیلی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشـجویان علـوم انسـانی،  نیـاز آموزشـیسه بین نظرات گروههمچنین نتایج مقای 
، از نظـر دانشـجویان فنـی و تـرین نیـاز آموزشـیعنـوان مهـمهب»   مواد مصرف بودن بخشلذت مورد در رایج باورهاي با آشنایی «

        از دیـدگاه دانشـجویان علـوم پایـه، » تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتـر درس خوانـدن آشنایی با باورهاي رایج در مورد «مهندسی 
     ، از نظـر دانشـجویان کشـاورزي و علـوم دامـی» آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن «
آشنایی با  « و از نظر دانشجویان هنر و معماري»  فزایش تمرکز و بهتر درس خواندنآشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر ا «

در نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه » باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن
 بین دانشجویان مطرح شده است. 

 

۳۶۹ 

 



 

 

 
 
مهارت از دیدگاه دانشجویان بر حسب گروه  سطحدر اي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد ازهنی مقایسه. 20-4-2-4جدول   

 تحصیلی

سه نیازها
مقای

ي آموزشی در 
سطح

 
ب گروه

س
ت بر ح

مهار
 

صیلی 
تح

 

گروه 
 تحصیلی

 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال)

علوم 
 انسانی

 

 انتخــاب هــايمهــارت و صــولا بــا آشــنایی 48/9 مهارت حل مسأله
 همسر

81/9 

 81/9 وجود ابراز مهارت 30/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب
 52/9 مسأله حل مهارت 29/9 مهارت ابراز وجود

هاي انتخاب آشنایی با اصول و مهارت
 همسر

 38/9 کارآفرینی مهارت 25/9

 28/9 استرس و باضطرا با مقابله مهارت 19/9 مهارت کارآفرینی
کسب مهارت خودکنترلی یا کاهش تکانشی 

 بودن
 23/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 19/9

 14/9 خالق تفکر مهارت 17/9 مهارت تفکر مثبت
 06/9 مثبت تفکر مهارت 12/9 مهارت خودآگاهی

 تکانشـی هشکا یا خودکنترلی مهارت کسب 04/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس
 بودن

96/8 

 95/8 خشم مدیریت مهارت 99/8 مهارت مدیریت زمان 

فنی 
 مهندسی

 

 76/9 گیريتصمیم مهارت 97/9 گیريمهارت تصمیم
 57/9 خشم مدیریت مهارت 66/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب
 46/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 53/9 مهارت ابراز وجود

 39/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 46/9 مهارت مدیریت خشم
 35/9 کارآفرینی مهارت 29/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 34/9 مسأله حل مهارت 27/9 مهارت حل مسأله
 32/9 وجود ابراز مهارت 23/9 مهارت مدیریت زمان 

 25/9 مثبت تفکر مهارت 22/9 مهارت کارآفرینی
 00/9 خودآگاهی مهارت 11/9 مهارت خودآگاهی
 89/8 زمان مدیریت توانایی کسب 06/9 مهارت تفکر مثبت

 علوم پایه
 

 83/9 خشم مدیریت مهارت 72/9 گیريمهارت تصمیم
 72/9 کارآفرینی مهارت 63/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 54/9 گیريتصمیم مهارت 49/9 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت
 44/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 37/9 مهارت کارآفرینی

 34/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 27/9 مهارت مدیریت خشم
 24/9 زمان مدیریت توانایی کسب 26/9 مهارت حل مسأله
 10/9 وجود ابراز مهارت 25/9 مهارت خودآگاهی
 06/9 خودآگاهی مهارت 13/9 مهارت تفکر مثبت

۳۷۰ 

 



 

 

 انتخــاب هــايمهــارت و اصــول بــا آشــنایی 10/9 مهارت تفکر خالق
 همسر

06/9 

 97/8 مثبت تفکر مهارت  مهارت مدیریت زمان 

کشاورزي 
و علوم 

 دامی
 

 34/10 خشم مدیریت مهارت 24/10 مهارت تفکر مثبت
 29/10 مثبت تفکر مهارت 11/10 ر مشکالتآوري در برابکسب مهارت تاب

 65/9 خالق تفکر مهارت 96/9 مهارت کارآفرینی
 61/9 عاطفی هايشکست با مقابله هايمهارت 89/9 مهارت تفکر خالق

 58/9 کارآفرینی مهارت 77/9 گیريمهارت تصمیم
 33/9 نقادانه تفکر مهارت 59/9 مهارت خودآگاهی
 انتخــاب هــايمهــارت و اصــول بــا آشــنایی 38/9 شممهارت مدیریت خ

 همسر
33/9 

 28/9 زمان مدیریت توانایی کسب 12/9 مهارت مدیریت زمان 
 08/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 98/8 مهارت تفکر نقادانه

 05/9 خودآگاهی مهارت 90/8 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

 

هنر و 
 معماري

 

 06/10 خشم مدیریت مهارت 89/9 ارت مدیریت خشممه
 59/9 مسأله حل مهارت 64/9 گیريمهارت تصمیم

 57/9 گیريتصمیم مهارت 64/9 مهارت مقابله با اضطراب و استرس
 35/9 مثبت تفکر مهارت 60/9 مهارت کارآفرینی

 35/9 کارآفرینی مهارت 49/9 مهارت تفکر خالق
 31/9 استرس و اضطراب با مقابله مهارت 43/9 هاي عاطفیله با شکستهاي مقابمهارت

 22/9 زمان مدیریت توانایی کسب 42/9 مهارت حل مسأله
 18/9 خالق تفکر مهارت 29/9 مهارت ابراز وجود
 15/9 وجود ابراز مهارت 23/9 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب

 07/9 مشکالت برابر در آوريتاب مهارت کسب 96/8 مهارت مدیریت زمان 

، نتایج مقایسه نیازهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در بعد مهارت پیشگیري از مصرف مواد 20-4-2-4در جدول 
گاه هاي تحصیلی مختلف در زمـان حـال بیـانگر آن اسـت از دیـدتحصیلی گزارش شده است. نتایج مقایسه بین گروه گروهبر حسب 

، از نظـر دانشـجویان گـروه فنـی ترین نیاز آموزشـیعنوان مهمهب»  مهارت حال مسأله «دانشجویان گروه علوم انسانی،  نیاز آموزشی
، از نظـر دانشـجویان کشـاورزي و علـوم » گیريمهارت تصمیم « ، از دیدگاه دانشجویان علوم پایه» گیريمهارت تصمیم «مهندسی 

ترین نیاز آموزشی شناسـایی عنوان مهمبه » مهارت مدیریت خشم «و از نظر دانشجویان هنر و معماري »  مهارت تفکر مثبت «دامی
 شده است.

       هاي تحصیلی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشـجویان علـوم انسـانی،  نیـاز آموزشـیهمچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه 
مهـارت  «، از نظـر دانشـجویان فنـی و مهندسـی تـرین نیـاز آموزشـیعنوان مهمهب»  همسر خابانت هايمهارت و اصول با آشنایی «

مهـارت  «، از نظـر دانشـجویان کشـاورزي و علـوم دامـی» مهارت مدیریت خشـم « از دیدگاه دانشجویان علوم پایه، » گیريتصمیم
نیاز آموزشی پیشـگیري از مصـرف  نتریعنوان مهمبه » مهارت مدیریت خشم « و از نظر دانشجویان هنر و معماري»  مدیریت خشم

 در بین دانشجویان مطرح شده است. مواد 
 

 

۳۷۱ 

 



 

 

 

 

 

 
 دانش مرتبط با مواد، نگرش و مهارت  ،اولویت بندي نیازهاي آموزشی با توجه به ابعاد دانش. 21-4-2-4جدول 

 میانگین ی(آینده)اولویت ابعاد نیازهاي آموزش میانگین  اولویت ابعاد نیازهاي آموزشی(حال)
 72/2 مهارت پیشگیري از مصرف مواد  72/2 مهارت پیشگیري از مصرف مواد 

 53/2 دانش مرتبط با مواد  61/2 دانش مرتبط با مواد 

 45/2 نگرش مرتبط با مواد  37/2 نگرش مرتبط با مواد 

 29/2 دانش کلی پیشگیري از مصرف مواد  31/2 دانش کلی پیشگیري از مصرف مواد 

گزارش شده است. نتـایج مقایسـه در زمان حال ، نتایج مقایسه ابعاد نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد 21-4-2-4در جدول 
مهـارت هـاي مـورد مطالعـه بعـد ابعاد نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد نشان داد کـه از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاهبین 

 ویت بیشتر و باالتري برخوردار است.  از اولپیشگیري از مصرف مواد 
 مهارت پیشگیري از مصرف مـواد نشان دادنیز در زمان آینده نتایج مقایسه ابعاد نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد همچنین  

 در بین دانشجویان مطرح شده است. نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه
 
 
 
 

ولویت بندي نیازهاي آموزشی با توجه به ابعاد فردي، اجتماعی، خانوادگی، دانشگاهی، مهارت، نگرش و دانش ا. 22-4-2-4جدول 
 مواد  

 میانگین اولویت ابعاد نیازهاي آموزشی(آینده) میانگین  اولویت ابعاد نیازهاي آموزشی(حال)
نیازهــاي آموزشــی مــرتبط بــا بعــد مهــارت 

 پیشگیري از مصرف مواد 
اي آموزشی مرتبط با بعـد مهـارت پیشـگیري از نیازه 45/4

 مصرف مواد
42/4 

 11/4 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد دانش مواد 19/4 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد دانش مواد 

 07/4 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد فردي 03/4 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد فردي 

 98/3 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد خانوادگی 00/4 ینیازهاي آموزشی مرتبط با بعد اجتماع

 98/3 نیازهاي آموزشی با نگرش مربوط به مواد 92/3 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد خانوادگی

 95/3 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد خانوادگی 80/3 نیازهاي آموزشی با نگرش مربوط به مواد 

 42/3 نیازهاي آموزشی مرتبط با بعد دانشگاهی 61/3 ینیازهاي آموزشی مرتبط با بعد دانشگاه

، نتایج مقایسه ابعاد نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در زمان حال گزارش شده است. نتـایج مقایسـه 22-3-2-4در جدول 
د مطالعـه بعـد مهـارت هـاي مـوربین ابعاد نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد نشان داد کـه از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاه

 پیشگیري از مصرف مواد از اولویت بیشتر و باالتري برخوردار است.  
 مرتبط با بعـد مهـارت  آموزشیهاینیازهمچنین نتایج مقایسه ابعاد نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در زمان آینده نشان داد  

 مطرح شده است.  رین بعد آموزشیتعنوان مهم، بهدر بین دانشجویانپیشگیري از مصرف مواد 
 

۳۷۲ 

 



 

 

 

 

 

 

 

آموزشی از دیـدگاه دانشـجویان بـر حسـب  هايروشاستنباطی: مقایسه هاي تحلیل.4-2-5
 متغیرهاي جمعیت شناختی

 

 هـايهاي ششم و هشتم پـژوهش کـه در خصـوص مقایسـه روشدر راستاي پاسخگویی به سوال این بخش،در 

نظیـر جنسـیت، سـن، سـال تحصـیلی و گـروه  شناختیعیتغیرهاي جمآموزشی از دیدگاه دانشجویان بر حسب مت

اي که با توجه به توزیـع هاي آموزشی با استفاده از آزمون فریدمن بر اساس میانگین رتبهتحصیلی بود، ابتدا روش

 و آیندهترین میانگین رتبه در زمان حال هاي دانشجویان بدست آمده است، از باالترین میانگین رتبه به پایینپاسخ

(جنسـیت، سـن، سـال  شـناختیاند. در مرحله بعد از دیدگاه دانشجویان بر حسـب متغیرهـاي جمعیـتتنظیم شده

آموزشی داراي اولویت باالتر در سطوح آموزش مجازي، حضوري و ترکیبی به  تحصیلی و گروه تحصیلی) ده روش

 است.  شناختی در زمان حال و آینده شناسایی شدهتفکیک متغیرهاي جمعیت

 

 

 

 

 

 

 

۳۷۳ 

 



 

 

 

 
 
 هاي آموزشی مجازي پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب دانشگاهروش مقایسه. 1-5-2-4جدول      

ش
سه رو

مقای
ي

ها
 

ي 
ش مجاز

آموز
 

شگاه
ب دان

س
بر ح

 

 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال)روش  دانشگاه

 خوارزمی

16/12 استفاده از اینترنت 09/12 استفاده از اینترنت   
82/11 آموزش از طریق تلگرام 22/11 آموزش از طریق تلگرام   

51/11 آموزش از طریق اینستاگرام 09/11 هاي کوتاه خش فیلمپ   
45/11 هاي کوتاه پخش فیلم 02/11 آموزش از طریق اینستاگرام   

98/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 91/10 جذاب بازي افزارهايتهیه نرم   
98/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 70/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   

26/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 99/9 آپآموزش از طریق واتس   
03/10 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی 97/9 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی   

82/9 آپسآموزش از طریق وات 91/9 تولید نرم افزارهاي آموزشی   
67/9 هاي الکترونیکیارسال پیام 90/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

 تهران

59/12 آموزش از طریق تلگرام 29/12 استفاده از اینترنت   
55/12 استفاده از اینترنت 95/11 آموزش از طریق تلگرام   

99/11 آموزش از طریق اینستاگرام 81/11 آموزش از طریق اینستاگرام   
98/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 20/11 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

92/10 آپآموزش از طریق واتس 86/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   
31/10 هاي کوتاه پخش فیلم 78/10 آپآموزش از طریق واتس   

30/10 يافزارهاي جذاب بازتهیه نرم 64/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
88/9 آموزش از طریق مجله 78/9 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی   

76/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند 68/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند   
53/9 ارائه پوستر 55/9 ارائه پوستر   

صنعتی 
 شریف

18/13 استفاده از اینترنت 60/13 ترنتاستفاده از این   
62/12 آموزش از طریق تلگرام 48/12 آموزش از طریق تلگرام   

41/12 آموزش از طریق اینستاگرام 36/12 آموزش از طریق اینستاگرام   
57/11 استفاده از تلویزیون و رادیو 34/11 استفاده از تلویزیون و رادیو   

45/11 هاي کوتاه پخش فیلم 28/11 هاي کوتاه پخش فیلم   
52/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 57/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

14/10 آپآموزش از طریق واتس 28/10 آپآموزش از طریق واتس   
89/9 نویسیآموزش از طریق داستان 77/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

88/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 63/9 رهاي آموزشیتهیه و تدوین بروشو   

70/9 رسانیمنظور اطالعاي خاص بهانتشار نشریه -منظـور اطـالعاي خـاص بـهانتشار نشریه 
57/9 رسانی  

 هنر

19/12 استفاده از اینترنت 11/12 استفاده از اینترنت   
87/11 آموزش از طریق اینستاگرام 90/11 آموزش از طریق اینستاگرام   

62/11 هاي کوتاه پخش فیلم 69/11 آموزش از طریق تلگرام   
62/11 آموزش از طریق تلگرام 12/11 هاي کوتاه پخش فیلم   

63/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 76/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   
38/10 نویسیآموزش از طریق داستان 41/10 آپآموزش از طریق واتس   

12/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 22/10 نویسیآموزش از طریق داستان   
6/10. آموزش از طریق مجله 12/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   
99/9 آپآموزش از طریق واتس 83/9 آموزش از طریق مجله   

85/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 73/9 ارائه پوستر   

۳۷۴ 

 



 

 

بـر حسـب دانشـگاه   آمـوزش مجـازي سـطحاراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در آموزشی د هايروش، نتایج مقایسه 1-5-2-4در جدول 
اسـتفاده «  آموزشی روش ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خوارزمیگزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه

دانشگاه صـنعتی شـریف و  دانشـگاه هنـر ، در »آموزش از طریق تلگرام «روش آموزشی، در دانشگاه تهران  روشترین عنوان مهمبه» از اینترنت
هـا در زمـان شناسایی شده است. همچنین نتایج مقایسه بـین دانشـگاه روش آموزشیعنوان مهم ترین به» استفاده از اینترنت  « آموزشی پروش

» استفاده از اینترنت  « آموزشیروش  ، تهران، صنعتی شریف و هنر)ارزمیخو( هاي مورد مطالعههمه دانشگاهآینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان 
 پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشجویان مطرح شده است. روش آموزشی عنوان مهم ترین به
 هاي آموزشی حضوري پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب دانشگاهمقایسه روش. 2-5-2-4جدول     

سه
مقای

 
ش

رو
ي

ها
 

ي 
ضور

ش ح
اموز

 
شگاه

ب دان
س

بر ح
 

 میانگین (آینده)یآموزشروش  میانگین آموزشی(حال)روش  دانشگاه

 خوارزمی

39/9 استفاده از گروه همساالن 50/9 گروهی بحث   

23/9 بحث گروهی 20/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

14/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش ( راه حل یابی روش بارش فکري  
 گروهی)

96/8  

72/8 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 90/8 همساالن گروه از استفاده   
روش آموزش چنـد حسـی(دیداري، شـنیداري 

 و..)
69/8 روش آموزش چند حسی(دیداري،  

 شنیداري و..)
77/8  

56/8 آموزش از طریق تئاتر 76/8 اندیشی آزاد هايکرسی   

56/8 هاي محبوبچهره استفاده از 53/8 محبوب هايچهره از استفاده   

37/8 روش پرسش و پاسخ 43/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

32/8 کننده مواد)ایفاي نقش (بازي نقش مصرف 42/8 پاسخ و پرسش روش   

35/8 روش آموزش اکتشافی 39/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

 تهران

71/9 گروه همساالن استفاده از  یابی حل راه( فکري بارش روش 
 )گروهی

42/9  

33/9 بحث گروهی 35/9 همساالن گروه از استفاده   

31/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 08/9 گروهی بحث   

09/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 96/8 تئاتر طریق از آموزش   

82/8 هاي محبوباستفاده از چهره 93/8 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش   

82/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 87/8 هاي محبوباستفاده از چهره   
روش آموزش چنـد حسـی(دیداري، شـنیداري 

 و..)
65/8 78/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

62/8 آموزش از طریق تئاتر 58/8 اندیشی آزاد هايکرسی   

47/8 آموزش اکتشافی روش  دیداري،(حسی چند آموزش روش 
 )..و شنیداري

56/8  

83/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 53/8 اکتشافی آموزش روش   

 شریف
 

55/10 استفاده از گروه همساالن 38/10 همساالن گروه از استفاده   

98/9 بحث گروهی 03/10 گروهی بحث   

63/9 گروهی)روش بارش فکري ( راه حل یابی   یابی حل راه(  فکري بارش روش 
 )گروهی

57/9  

47/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 41/9 محبوب هايچهره از استفاده   

32/9 هاي آزاد اندیشیکرسی 40/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

18/9 هاي محبوباستفاده از چهره 26/9 اندیشی آزاد هايکرسی   

۳۷۵ 

 



 

 

 
بـر حسـب دانشـگاه  حضـوري آمـوزش سـطحر آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد د هايروش، نتایج مقایسه 2-5-2-4در جدول 

، دانشگاه تهران و دانشگاه ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خوارزمیگزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه
روش « آموزشـیدانشگاه هنر روش  ویانو از دیدگاه دانشجآموزشی،  ترین روشعنوان مهمبه» استفاده از گروه همساالن «  روشصنعتی شریف 

 شناسایی شده است.  روش آموزشیعنوان مهم ترین به»  بحث گروهی
دانشـگاه تهـران در  » بحث گروهی «دانشگاه خوارزمی روش  از دیدگاه دانشجویانها در زمان آینده نشان داد همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه

و آموزشـی،  ترین روشعنوان مهمبه»  استفاده از گروه همساالن«  و دانشگاه صنعتی شریف روش » وهی)گر یابی حل راه( فکري بارش روش «روش 
پیشـگیري از مصـرف مـواد در بـین  روش آموزشیعنوان مهم ترین به»  روش بحث گروهی « آموزشیدانشگاه هنر روش  از دیدگاه دانشجویان

 دانشجویان مطرح شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88/8 وزش مبتنی بر تفکر انتقاديروش آم 84/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

64/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 76/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   
روش آموزش چنـد حسـی(دیداري، شـنیداري 

 و..)
37/8 روش آموزش چند حسی(دیداري،  

 شنیداري و..)
54/8  

22/8 روش آموزش اکتشافی 06/8 اکتشافی آموزش شرو   

 هنر

78/9 بحث گروهی 47/9 گروهی بحث   

45/9 هاي آزاد اندیشیکرسی 26/9 هاي آزاد اندیشیکرسی   

20/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 23/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش   

11/9 استفاده از گروه همساالن روش بارش فکري ( راه حل یابی  
 )گروهی

15/9  

03/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 97/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

90/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 94/8 همساالن گروه از استفاده   
روش آموزش چنـد حسـی(دیداري، شـنیداري 

 و..)
78/8 روش آموزش چند حسی(دیداري،  

 شنیداري و..)
71/8  

60/8 ریق تئاترآموزش از ط 66/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

53/8 هاي محبوباستفاده از چهره 60/8 تئاتر طریق از آموزش   

51/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 46/8 هاي محبوباستفاده از چهره   

۳۷۶ 

 



 

 

 هاي آموزشی ترکیبی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب دانشگاهمقایسه روش .3-5-2-4جدول      
سه 

مقای
ش ترکیبی

ش آموز
رو

 
شگاه

ب دان
س

بر ح
 

 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال)روش  دانشگاه

 خوارزمی

هاي سـالمت در قالـب مسـابقات ارائه برنامه
 می و..)(ورزشی، هنري، عل

74/12 73/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

64/12 هاي طنزاستفاده از برنامه  قالب در سالمت هايبرنامه ارائه 
 )..و علمی هنري، ورزشی،( مسابقات

50/12  

20/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 38/12 طنز هايبرنامه از استفاده   
صــص و مــورد تأییــد اســتفاده از اســاتید متخ

 دانشجویان
08/12  مورد و متخصص اساتید از استفاده 

 دانشجویان تأیید
29/12  

05/12 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 99/11 ورزشی هايگروه از استفاده   

94/11 هاي ورزشیاستفاده از گروه 90/11 کنسرت و موسیقی از استفاده   

80/11 برگزاري اردو 58/11 اهنمایشگ  برگزاري   

52/11 استفاده از موسیقی و کنسرت 38/11 اردو برگزاري   

40/11 برگزاري  نمایشگاه 28/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

32/11 هاي گروهیروش بازي 16/11 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از   

 تهران

77/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 81/12 انشگاهید محبوب اساتید از استفاده   
هاي سـالمت در قالـب مسـابقات ارائه برنامه

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
75/12 80/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

46/12 استفاده از موسیقی و کنسرت 51/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
اســتفاده از اســاتید متخصــص و مــورد تأییــد 

 دانشجویان
40/12 ي سالمت در قالب هاارائه برنامه 

 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)
50/12  

29/12 برگزاري اردو  مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان تأیید

16/12  

18/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 13/12 اردو برگزاري   

08/12 هاي طنزاستفاده از برنامه 60/11 ورزشی هايگروه از استفاده   

65/11 هاي آموزشیزاري کارگاهبرگ 11/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

12/11 برگزاري  نمایشگاه 86/10 نمایشگاه  برگزاري   

05/11 هاي هنريکانون 83/10 گروهی هايبازي روش   

 شریف

اســتفاده از اســاتید متخصــص و مــورد تأییــد 
 دانشجویان

37/13  مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان دتأیی

28/13  

هاي سـالمت در قالـب مسـابقات ارائه برنامه
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

06/13 04/13 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

68/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)

75/12  

57/12 ناز طریق کانون همیارا 74/12 ورزشی هايگروه از استفاده   

29/12 برگزاري اردو 63/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

16/12 استفاده از موسیقی و کنسرت 26/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   

56/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 23/12 اردو برگزاري   

79/10 هاي هنريکانون 40/11 آموزشی يهاکارگاه برگزاري   

74/10 تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی  03/11 دانشجویی میزگرد و همایش تشکیل   

58/12هاي سـالمت در قالـب مسـابقات ارائه برنامه 88/10 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از   

۳۷۷ 

 



 

 

بر حسب دانشگاه گزارش  ترکیبیآموزش  سطحآموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در  هايروش، نتایج مقایسه 3-5-2-4در جدول 
هـاي سـالمت در ارائه برنامه «روش ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه خوارزمیتایج مقایسه بین دانشگاهشده است. ن

، از نظـر دانشـجویان » اسـتفاده از اسـاتید محبـوب دانشـگاهی «روش دانشگاه تهراناز دیدگاه دانشجویان ، »قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)
  و از دیـدگاه دانشـجویانآموزشـی،  تـرین روشعنـوان مهـمبه»  استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان«  نشگاه صنعتی شریف روشدا

 شناسایی شده است.  روش آموزشیعنوان مهم ترین به»  هاي ورزشیاستفاده از گروه « آموزشیدانشگاه هنر روش 
اسـتفاده از اسـاتید محبـوب  «دانشگاه خوارزمی و تهـران روش  ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویانهمچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه

و از دیـدگاه آموزشـی،  تـرین روشعنـوان مهـمبه» دانشجویان  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده«  ، دانشگاه صنعتی شریف روش» دانشگاهی
پیشگیري از مصـرف مـواد در بـین دانشـجویان  روش آموزشیعنوان مهم ترین به »هنري  هايکانون« ستفاده از دانشگاه هنر روش ا دانشجویان

 مطرح شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ورزشی، هنري، علمی و..)

 هنر

58/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 39/12 هنري هايکانون   

45/12 برگزاري اردو 30/12 ورزشی هايگروه از استفاده   

41/12 هاي هنريکانون هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)

19/12  

38/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی  مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان تأیید

99/11  

اســاتید متخصــص و مــورد تأییــد اســتفاده از 
 دانشجویان

09/12 98/11 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

83/11 استفاده از موسیقی و کنسرت 97/11 کنسرت و موسیقی از استفاده   

64/11 هاي گروهیروش بازي 84/11 اردو برگزاري   

54/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 75/11 گروهی هايبازي روش   

41/11 هاي طنزاستفاده از برنامه 46/11 طنز هايبرنامه از استفاده   

19/11 برگزاري  نمایشگاه 44/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

۳۷۸ 

 



 

 

 هاي آموزشی مجازي پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت مقایسه روش .4-5-2-4جدول 
سه 

مقای
ش

رو
ي

ها
 

ي 
ش مجاز

آموز
 

ب 
س

بر ح
ت

سی
جن

 
 میانگین  (آینده)یآموزشروش  میانگین آموزشی(حال) روش جنسیت

 دختران 

84/12 استفاده از اینترنت 82/12 استفاده از اینترنت   

32/12 آموزش از طریق تلگرام 10/12 آموزش از طریق اینستاگرام   

26/12 آموزش از طریق اینستاگرام 09/12 آموزش از طریق تلگرام   

37/11 هاي کوتاه پخش فیلم 19/11 هاي کوتاه پخش فیلم   

00/11 استفاده از تلویزیون و رادیو 05/11 استفاده از تلویزیون و رادیو   

71/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 72/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

26/10 آپآموزش از طریق واتس 43/10 آپآموزش از طریق واتس   

69/9 دوین بروشورهاي آموزشیتهیه و ت 71/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند   

69/9 آموزش از طریق مجله 60/9 آموزش از طریق مجله   

47/9 نویسیآموزش از طریق داستان 56/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

 پسران

19/12 استفاده از اینترنت 21/12 استفاده از اینترنت   

02/12 لگرامآموزش از طریق ت 57/11 آموزش از طریق تلگرام   

61/11 آموزش از طریق اینستاگرام 42/11 آموزش از طریق اینستاگرام   

99/10 هاي کوتاه پخش فیلم 01/11 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

90/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 86/10 هاي کوتاه پخش فیلم   

48/10 بازيافزارهاي جذاب تهیه نرم 47/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   

20/10 آپآموزش از طریق واتس 30/10 آپآموزش از طریق واتس   

04/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 77/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

79/9 آموزش از طریق مجله منظور اي خاص بهانتشار نشریه 
 رسانیاطالع

66/9  

58/9 تفاده از تابلوهاي هوشمنداس 66/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

 
گزارش  جنسیتبر حسب  آموزش مجازي سطحآموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در  هايروش، نتایج مقایسه 4-5-2-4در جدول 

در دختـر و هـم از دیـدگاه دانشـجویان پسـر گاه دانشـجویان دیـدهم از ها در زمان حال بیانگر آن است از شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه
 شناسایی شده است.  روش آموزشیعنوان مهم ترین به»  اینترنتاستفاده از  «هاي مورد مطالعه روش دانشگاه

اسـتفاده از  «د مطالعـه روش هاي مـوردر دانشگاهدختر و پسر دیدگاه دانشجویان از ها در زمان آینده نشان داد همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه
 آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشجویان مطرح شده است.  روشترین عنوان مهمبه»  اینترنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۷۹ 

 



 

 

 
 

 هاي آموزشی حضوري پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت یسه روشمقا .5-5-2-4جدول 
سه 

مقای
ش

رو
ي 

ها
 

ي
ضور

ش ح
آموز

   
ت

سی
ب جن

س
بر ح

 

 میانگین  (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال) روش جنسیت

 دختران 

90/9 بحث گروهی  78/9 گروهی بحث 

89/9 برگزاري جلسات کوتاه   67/9 همساالن گروه از استفاده 

46/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)  40/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 

29/9 هاي مشاهده عینیستفاده از روشا  36/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده 

99/8 هاي آزاد اندیشیکرسی  05/9 اندیشی آزاد هايکرسی 

76/8 هاي محبوباستفاده از چهره  74/8 محبوب هايچهره از استفاده 

روش آموزش چند حسـی(دیداري، شـنیداري 
 و..)

63/8  62/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش 

62/8 آموزش از طریق تئاتر  60/8 تئاتر طریق از آموزش 

48/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي  شنیداري دیداري،(حسی چند آموزش روش 
 )..و

55/8 

30/8 روش آموزش اکتشافی  48/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش 

 پسران

49/9 استفاده از گروه همساالن  24/9 گروهی بحث 

21/9 حث گروهیب  15/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 

07/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش  10/9 همساالن گروه از استفاده 

94/8 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)  00/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده 

93/8 هاي آزاد اندیشیکرسی  91/8 محبوب هايچهره از استفاده 

82/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي  88/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش 

79/8 هاي محبوباستفاده از چهره  85/8 اندیشی آزاد هايکرسی 

66/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله  شنیداري دیداري،(حسی چند آموزش روش 
 )..و

75/8 

ی(دیداري، شـنیداري روش آموزش چند حسـ
 و..)

60/8  48/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش 

32/8 روش آموزش اکتشافی  42/8 اکتشافی آموزش روش 

 جنسـیتبـر حسـب  آمـوزش حضـوري سـطحآموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در  هايروش، نتایج مقایسه 5-5-2-4در جدول 
و از دیـدگاه  »بحـث گروهـی« دختـر روش دیدگاه دانشـجویان از ها در زمان حال بیانگر آن است نشگاهگزارش شده است. نتایج مقایسه بین دا

 شناسایی شده است.  روش آموزشیعنوان مهم ترین به»  همساالناز گروه استفاده  «هاي مورد مطالعه روش در دانشگاهدانشجویان پسر 
 بحث گروهی «هاي مورد مطالعه روش در دانشگاهدختر و پسر دیدگاه دانشجویان از ه نشان داد ها در زمان آیندهمچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه

 آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشجویان مطرح شده است.  روشترین عنوان مهمبه» 

 
 
 
 
 
 
 

۳۸۰ 

 



 

 

 یان بر حسب جنسیت هاي آموزشی ترکیبی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجومقایسه روش .6-5-2-4جدول 
سه 

مقای
ش

رو
ي

ها
 

ش ترکیبی 
آموز

ت
سی

ب جن
س

بر ح
 

 میانگین  (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال) روش جنسیت

 دختران 

اســـتفاده از اســـاتید متخصـــص و مـــورد تأییـــد 
 دانشجویان

69/12 مسابقات هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

61/12  

ــه ــه ارائ ــب برنام ــالمت در قال ــاي س ــابقات ه مس
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

67/12  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

55/12  

55/12 استفاده از موسیقی و کنسرت 48/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
46/12 برگزاري اردو 43/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

45/12 از اساتید محبوب دانشگاهیستفاده ا 25/12 اردو برگزاري   
12/12 هاي طنزاستفاده از برنامه 05/12 ورزشی هايگروه از استفاده   
04/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 95/11 طنز هايبرنامه از استفاده   
61/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 44/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

31/11 هاي هنرينونکا 19/11 هنري هايکانون   
12/11 هاي گروهیروش بازي 16/11 گروهی هايبازي روش   

 پسران

95/12 ستفاده از اساتید محبوب دانشگاهیا 89/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   
ــه ــه برنام ــب ارائ ــالمت در قال ــاي س ــابقات ه مس

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
92/12 74/12 طنز هايبرنامه از دهاستفا   

66/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه مسابقات هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

36/12  

28/12 هاي طنزه از برنامهاستفاد  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

32/12  

یـــد ید متخصـــص و مـــورد تأیاســـتفاده از اســـات
 دانشجویان

27/12 26/12 ورزشی هايگروه از استفاده   

92/11 برگزاري اردو 82/11 کنسرت و موسیقی از استفاده   
78/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 52/11 اردو برگزاري   

40/11 استفاده از موسیقی و کنسرت   آموزشی هايکارگاه برگزاري 
16/11  

16/11 هاي هنريکانون 90/10 دانشگاه مشاوره مرکز یقطر از   
06/11 هاي گروهیروش بازي 86/10 هنري هايکانون   

 
 جنسـیتبـر حسـب  آمـوزش حضـوري سـطحآموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در  هايروش، نتایج مقایسه 6-5-2-4در جدول 

استفاده از اساتید متخصص و مـورد « دختر روش دیدگاه دانشجویان از است ها در زمان حال بیانگر آن گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه
روش تـرین عنـوان مهـمبه»  استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی «هاي مورد مطالعه روش در دانشگاهو از دیدگاه دانشجویان پسر » تأیید دانشجویان

 شناسایی شده است.  آموزشی
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشـی، ارائه برنامه «دختر روش دیدگاه دانشجویان از ها در زمان آینده نشان داد همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه

 روشتـرین عنـوان مهـمبه»  استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی «هاي مورد مطالعه روش در دانشگاهو از دیدگاه دانشجویان پسر »هنري، علمی و..)
 رف مواد در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مص

 
 
 

۳۸۱ 

 



 

 

 
 مقایسه روش هاي آموزشی مجازي پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سن .7-5-2-4جدول   
سه 

مقای
ش

رو
ي 

ها
 

ي 
ش مجاز

آموز
 

ب 
س

بر ح
سن

 
 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال) روش  سن

کمتر از 
 سال 20

 

41/12 ه از اینترنتاستفاد 64/12 استفاده از اینترنت   

86/11 آموزش از طریق تلگرام 97/11 آموزش از طریق تلگرام   

81/11 آموزش از طریق اینستاگرام 83/11 آموزش از طریق اینستاگرام   

04/11 هاي کوتاه پخش فیلم 11/11 هاي کوتاه پخش فیلم   

96/01 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 04/11 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

84/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 97/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   

96/9 آپآموزش از طریق واتس 02/10 آپآموزش از طریق واتس   

87/9 آموزش از طریق مجله 74/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

74/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 67/9 آموزش از طریق مجله   

74/9 نویسیآموزش از طریق داستان 59/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

25-21 
 سال
 

74/12 استفاده از اینترنت 59/12 استفاده از اینترنت   

24/12 آموزش از طریق تلگرام 79/11 آموزش از طریق تلگرام   

07/12 آموزش از طریق اینستاگرام 79/11 وزش از طریق اینستاگرامآم   

26/11 هاي کوتاه پخش فیلم 97/10 هاي کوتاه پخش فیلم   

96/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 76/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   

54/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 74/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

35/10 آپآموزش از طریق واتس 49/10 آپآموزش از طریق واتس   

88/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 75/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

73/9 آموزش از طریق مجله 55/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

47/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند 55/9 ارائه پوستر   

30-26 
 سال
 

79/12 آموزش از طریق تلگرام 66/11 فاده از اینترنتاست   
83/11 آموزش از طریق اینستاگرام 58/11 آموزش از طریق تلگرام   

79/11 استفاده از اینترنت 57/11 آموزش از طریق اینستاگرام   
12/11 هاي کوتاه پخش فیلم 25/11 هاي کوتاه پخش فیلم   

08/11 استفاده از تلویزیون و رادیو 13/11 بازي افزارهاي جذابتهیه نرم   
27/10 آپآموزش از طریق واتس 66/10 آپآموزش از طریق واتس   

21/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 35/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   
15/10 استفاده از تابلوهاي هوشمند 00/10 استفاده از تابلوهاي هوشمند   

 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم
01/10  

تدوین لوح هاي فشرده  تهیه و
 آموزشی

77/9  

89/9 نویسیآموزش از طریق داستان 59/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

35-31 
 سال
 

71/12 آموزش از طریق تلگرام 84/12 استفاده از اینترنت   
38/12 استفاده از تلویزیون و رادیو 69/12 آموزش از طریق تلگرام   

 هاي کوتاه پخش فیلم
26/11  

تهیه و تدوین لوح هاي فشرده 
 آموزشی

47/11  

۳۸۲ 

 



 

 

12/11 استفاده از اینترنت 31/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
65/10 آپآموزش از طریق واتس 31/10 آموزش از طریق اینستاگرام   

50/10 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی 31/10 تولید نرم افزارهاي آموزشی   
32/10 ونیکیهاي الکترارسال پیام 31/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

29/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 31/10 استفاده از تابلوهاي هوشمند   
21/10 آموزش از طریق اینستاگرام 09/10 ارائه پوستر   

06/10 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت 03/10 آپآموزش از طریق واتس   

 

40-36 
 سال
 

38/13 هاي کوتاه فیلمپخش  88/12 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   
38/13 آموزش از طریق مجله 75/12 آموزش از طریق مجله   

63/11 آموزش از طریق تلگرام 75/12 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت   
50/11 هاي الکترونیکیارسال پیام 75/12 آموزش از طریق تلگرام   

13/11 لوهاي هوشمنداستفاده از تاب 75/12 آموزش از طریق اینستاگرام   
13/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 75/10 نویسیآموزش از طریق داستان   
13/10 تولید نرم افزارهاي آموزشی 75/10 استفاده از اینترنت   

13/10 هاي کوتاه و گویا از طریق موبایلاستفاده از پیام 63/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
13/10 کتاب کار دانشجویی 63/10 آپآموزش از طریق واتس   

 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم
00/10  

تهیه و تدوین لوح هاي فشرده 
 آموزشی

38/10  

هاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش مجازي بر حسب گـروه نتایج مقایسه روش ،7-5-2-4در جدول 
شجویان داراي سـن دان ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان دارايارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاهسنی گز
، از نظر دانشجویان گـروه سـنی آموزشی روشترین عنوان مهمهب» استفاده از اینترنت «روش آموزشی سال 21-25سال و  21کمتر از 

 »فیلم کوتاه «روش پخشسال  36-40از نظر دانشجویان گروه سنی و ، » موزش از طریق تلگرامآ «روش  سال 30-26و  سال 30-26
 آموزشی شناسایی شده است.  روشترین عنوان مهمبه

 21-26سـال،  21هاي سنی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان داراي سن کمتر از همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه
افزارهاي جـذاب تهیه نرم «سال  36-40و از نظر دانشجویان گروه سنی »  استفاده از اینترنت «روش  سال 31-35و  سال 26-30 ،سال
 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد روش نتریعنوان مهمبه » بازي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۸۳ 

 



 

 

 گیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سنهاي آموزشی حضوري پیشمقایسه روش .8-5-2-4جدول     
سه 

مقای
ش

رو
ي 

ها
 

ي 
ضور

ش ح
آموز

 
ب

س
بر ح

 
ن 

س
 

 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال) روش سن

کمتر از 
 سال 20

 

76/9 استفاده از گروه همساالن 62/9 گروهی بحث   
48/9 بحث گروهی 51/9 همساالن گروه از استفاده   

28/9 هاي مشاهده عینیفاده از روشاست 29/9 اندیشی آزاد هايکرسی   

00/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)  
  عینی مشاهده هايروش از استفاده

26/9  

97/8 هاي آزاد اندیشیکرسی روش بارش فکري ( راه حل یابی  
 گروهی)

19/9  

81/8 هاي محبوباستفاده از چهره 69/8 محبوب هايهچهر از استفاده   

77/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي روش آموزش چند حسی(دیداري،  
 شنیداري و..)

64/8  

65/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 61/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   
54/8 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) 48/8 تئاتر طریق از آموزش   

39/8 زش اکتشافیروش آمو 48/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

25-21 
 سال
 

74/9 استفاده از گروه همساالن 49/9 گروهی بحث   
61/9 بحث گروهی 43/9 همساالن گروه از استفاده   

29/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) روش بارش فکري ( راه حل یابی  
 گروهی)

31/9  

16/9 ي مشاهده عینیهااستفاده از روش 11/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   
93/8 هاي آزاد اندیشیکرسی 94/8 محبوب هايچهره از استفاده   

76/8 هاي محبوباستفاده از چهره 91/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   
58/8 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) 77/8 اندیشی آزاد هايکرسی   

55/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي روش آموزش چند حسی(دیداري،  
 شنیداري و..)

64/8  

48/8 آموزش از طریق تئاتر 45/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   
35/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 39/8 تئاتر طریق از آموزش   

30-26 
 سال
 

00/10 بحث گروهی 54/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

54/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)  
روش بارش فکري ( راه حل یابی 

 گروهی)
 
45/9  

33/9 هاي آزاد اندیشیکرسی 38/9 گروهی بحث   
29/9 استفاده از گروه همساالن 23/9 اندیشی آزاد هايکرسی   

05/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 87/8 همساالن وهگر از استفاده   

04/9 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) روش آموزش چند حسی(دیداري،  
 شنیداري و..)

82/8  

79/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 61/8 محبوب هايچهره از استفاده   
69/8 هاي محبوباستفاده از چهره 60/8 تئاتر طریق از آموزش   

66/8 اترآموزش از طریق تئ 53/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   
59/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 44/8 اکتشافی آموزش روش   

86/9 استفاده از گروه همساالن 35-31 63/9 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

۳۸۴ 

 



 

 

 سال
 

86/9 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) 31/9 اکتشافی آموزش روش   

29/9 زش مبتنی بر تفکر انتقاديروش آمو  یابی حل راه(  فکري بارش روش 
 )گروهی

25/9  

25/9 روش سخنرانی 13/9 کوتاه جلسات برگزاري   
89/8 هاي محبوباستفاده از چهره 94/8 گروهی بحث   

82/8 کننده مواد)ایفاي نقش (بازي نقش مصرف 94/8 اندیشی آزاد هايکرسی   
50/8 رآموزش از طریق تئات 69/8 تئاتر طریق از آموزش   

32/8 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش  کنندهمصرف نقش بازي( نقش ایفاي 
 )مواد

66/8  

29/8 هاي آزاد اندیشیکرسی 63/8 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

29/8 روش آموزش اکتشافی  دیداري،(حسی چند آموزش روش 
 )..و شنیداري

53/8  

 

40-36 
 سال

 

75/12 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 63/11 اکتشافی آموزش روش   
63/11 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 88/10 گروهی بحث   

00/11 روش آموزش اکتشافی 88/9 کوچک هايگروه تشکیل   
38/9 هاي محبوباستفاده از چهره 88/9 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   
38/9 بر تفکر انتقادي روش آموزش مبتنی 75/9 همساالن گروه از استفاده   

63/7 هاي آزاد اندیشیکرسی 75/9 محبوب هايچهره از استفاده   
63/7 استفاده از گروه همساالن 75/9 پاسخ و پرسش روش   

63/7 کننده مواد)ایفاي نقش (بازي نقش مصرف 75/9 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   
50/7 هاي کوچکروهتشکیل گ 63/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

25/7 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)  
 کنندهمصرف نقش بازي( نقش ایفاي

 )مواد
00/8  

بر حسب گـروه  حضوريهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش روشنتایج مقایسه  ،8-5-2-4در جدول 
دانشجویان داراي سـن  ها در زمان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان دارايگزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه یسن

، از نظر دانشجویان گـروه سـنی آموزشی روشترین عنوان مهمهب» استفاده از اینترنت «سال روش آموزشی 21-25سال و  21کمتر از 
 »فیلم کوتاه «پخش سال روش 36-40و از نظر دانشجویان گروه سنی ، » آموزش از طریق تلگرام « روش سال 30-26سال و  30-26
 آموزشی شناسایی شده است.  روشترین عنوان مهمبه

گـروه و  سـال 21هاي سنی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان داراي سن کمتر از همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه
از ، »عینـی مشاهده هايروش از استفاده«  سال 26-30 از دیدگاه دانشجویان گروه سنی، » گروهی بحث «روش آموزشی سال  21-25سنی 

 روش «روش سـال 36-40و از نظر دانشجویان گـروه سـنی »  مسأله حل بر مبتنی آموزش روش «سال 31-35نظر دانشجویان گروه سنی
 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  وشر نتریعنوان مهمبه » اکتشافی آموزش

 
 
 
 
 
 

۳۸۵ 

 



 

 

 هاي آموزشی ترکیبی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سنمقایسه روش .9-5-2-4جدول     
سه 

مقای
ش

رو
ي 

ها
 

ب سن
س

ش ترکیبی بر ح
آموز

 
 ینمیانگ (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال) روش سن

کمتر از 
 سال 20

 

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
56/12 دانشجویان  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 

 دانشجویان
87/12  

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

55/12 70/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

48/12 ید محبوب دانشگاهیاستفاده از اسات 35/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

44/12 برگزاري اردو هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

28/12  

34/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 26/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
14/12 هاي طنزاستفاده از برنامه 92/11 ورزشی هايگروه از استفاده   

07/12 استفاده از موسیقی و کنسرت 89/11 اردو برگزاري   
76/11 هاي هنريکانون 46/11 هنري هايکانون   

37/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 10/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   
08/11 هاي گروهیروش بازي 80/10 دانشجویی میزگرد و همایش تشکیل   

25-21 
 سال
 

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

84/12 هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

64/12  

67/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 46/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   
ص و مورد تأیید استفاده از اساتید متخص

44/12 دانشجویان 30/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

42/12 هاي طنزاستفاده از برنامه  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

18/12  

24/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 14/12 ورزشی هايگروه از استفاده   
05/12 استفاده از موسیقی و کنسرت 09/12 کنسرت و موسیقی از فادهاست   

04/12 برگزاري اردو 03/12 اردو برگزاري   
80/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 45/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

14/11 برگزاري  نمایشگاه 10/11 گروهی هايبازي روش   
46/13 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 02/11 نمایشگاه  برگزاري   

30-26 
 سال
 

92/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 76/13 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   
هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه

84/12 (ورزشی، هنري، علمی و..) 12/13 ورزشی هايگروه از استفاده   

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
73/12 دانشجویان  تأیید مورد و متخصص اتیداس از استفاده 

 دانشجویان
79/12  

27/12 برگزاري اردو 50/12 طنز هايبرنامه از استفاده   
72/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 44/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   

60/11 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 
 و..)(ورزشی، هنري، علمی 

34/12  

49/11 برگزاري  نمایشگاه 55/11 گروهی هايبازي روش   
46/11 استفاده از موسیقی و کنسرت 30/11 اردو برگزاري   

25/11 هاي گروهیروش بازي 20/11 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از   
07/11 هاي هنريکانون 11/11 نمایشگاه  برگزاري   

10/15 برگزاري اردو 35-31 76/13 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

۳۸۶ 

 



 

 

 سال
 

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
03/15 (ورزشی، هنري، علمی و..) 12/13 طنز هايبرنامه از استفاده   

20/13 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

79/12  

07/13 حبوب دانشگاهیاستفاده از اساتید م 91/11 کنسرت و موسیقی از استفاده   
40/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 74/11 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از   

10/12 برگزاري  نمایشگاه هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

41/11  

00/12 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت 29/11 گروهی هايبازي روش   
83/11 هاي هنريکانون 21/11 فعالیت و سالمت انجمن تشکیل   

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
 دانشجویان

73/11 12/11 ورزشی هايگروه از استفاده   

63/11 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه 06/11 دانشجویی میزگرد و همایش تشکیل   

 

40-36 
 سال

 

10/15 هاي ورزشیفاده از گروهاست 75/15 فعالیت و سالمت انجمن تشکیل   
هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه

00/15 (ورزشی، هنري، علمی و..) 25/14 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

83/13 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 00/14 ورزشی هايگروه از استفاده   
83/13 بوب دانشگاهیاستفاده از اساتید مح 50/13 گروهی هايبازي روش   

83/11 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت   برنامه فوق هايفعالیت طریق از 
25/13  

67/11 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه 50/11 کنسرت و موسیقی از استفاده   
67/11 تاستفاده از موسیقی و کنسر 38/11 نمایشگاه  برگزاري   

از اساتید متخصص و مورد تأیید استفاده 
67/11 دانشجویان 38/11 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

67/11 ایجاد غرفه 38/11 عکس هاينمایشگاه برگزاري   

67/11 هاي طنزاستفاده از برنامه  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

38/11  

 گـروه سـنیبـر حسـب  ترکیبـیآموزش  سطحآموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در  هايشرونتایج مقایسه  ،9-5-2-4در جدول 
دانشجویان داراي سـن کمتـر از حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان داراي ها در زمان گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه

، از نظر دانشجویان گـروه سـنی آموزشی روشترین عنوان مهمهب»  انشجویاناستفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید د «سال روش  21
روش  سـال 35-31 از دیـدگاه گـروه سـنی ،»هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنـري، علمـی و..)ارائه برنامه «روش سال 25-21
عنـوان بـه »هـاي ورزشـیاستفاده از گروه «سال روش پخش 36-40 سال و  30-26 ، و از نظر دانشجویان گروه سنی»برگزاري اردو«

 آموزشی شناسایی شده است.  روشترین مهم
   سـال،   21داراي سـن کمتـر از  هاي سـنی در زمـان آینـده نشـان داد از دیـدگاه دانشـجویانهمچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه

 21-26، از نظر دانشـجویان گـروه سـنی آموزشی روشترین عنوان مهمهب»  استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان «روش
گـروه  و سـال 26-30 ، از دیـدگاه دانشـجویان گـروه سـنی»هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)ارائه برنامه « روش سال
 و سالمت انجمن تشکیل «روش سال  36-40و از نظر دانشجویان گروه سنی  »دانشگاهی  محبوب اساتید از استفاده« روش  سال 31-35سنی

 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  روش نتریعنوان مهمبه » فعالیت
 
 
 
 

۳۸۷ 

 



 

 

 هاي آموزشی مجازي پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سال تحصیلیروش مقایسه .10-5-2-4جدول   
سه 

مقای
ش

رو
ي

ها
 

ش مجاز
اموز

ب سال
س

ي بر ح
  

صیلی
تح

 
سال 

 تحصیلی
 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال)روش 

سال 
 اول
 

13/12 استفاده از اینترنت 56/12 استفاده از اینترنت   
77/11 آموزش از طریق تلگرام 97/11 آموزش از طریق تلگرام   

61/11 آموزش از طریق اینستاگرام 67/11 امآموزش از طریق اینستاگر   
23/11 هاي کوتاهپخش فیلم 09/11 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

90/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 96/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
89/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 63/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   

14/10 آپآموزش از طریق واتس 03/10 پآآموزش از طریق واتس   
07/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 61/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

91/9 آموزش از طریق مجله 55/9 آموزش از طریق مجله   
45/9 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی 52/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند   

سال 
 دوم
 

65/12 استفاده از اینترنت 55/12 نترنتاستفاده از ای   
34/12 آموزش از طریق تلگرام 65/11 آموزش از طریق اینستاگرام   

84/11 آموزش از طریق اینستاگرام 56/11 آموزش از طریق تلگرام   
10/11 هاي کوتاهپخش فیلم 82/10 هاي کوتاه پخش فیلم   

68/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 66/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   
06/10 آپآموزش از طریق واتس 42/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

00/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 21/10 آپآموزش از طریق واتس   
92/9 آموزش از طریق مجله 79/9 آموزش از طریق مجله   

77/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 79/9 نویسیآموزش از طریق داستان   
67/9 داستفاده از تابلوهاي هوشمن 70/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

سال 
 سوم

 

09/13 استفاده از اینترنت 61/12 استفاده از اینترنت   
67/12 آموزش از طریق تلگرام 13/12 آموزش از طریق تلگرام   

28/12 آموزش از طریق اینستاگرام 85/11 آموزش از طریق اینستاگرام   
30/11 تفاده از تلویزیون و رادیواس 43/11 هاي کوتاه پخش فیلم   

24/11 هاي کوتاهپخش فیلم 16/11 استفاده از تلویزیون و رادیو   
85/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 97/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

22/10 آپآموزش از طریق واتس 41/10 آپآموزش از طریق واتس   
63/9 ه و تدوین بروشورهاي آموزشیتهی 71/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

60/9 نویسیآموزش از طریق داستان 63/9 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی   
58/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند 54/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

سال 
 چهارم

 

30/12 استفاده از اینترنت 26/12 اینترنت استفاده از   
91/11 آموزش از طریق تلگرام 80/11 آموزش از طریق اینستاگرام   

89/11 آموزش از طریق اینستاگرام 48/11 آموزش از طریق تلگرام   
21/11 هاي کوتاه پخش فیلم 96/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   

17/11 استفاده از تلویزیون و رادیو 94/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
65/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 91/10 آپآموزش از طریق واتس   

۳۸۸ 

 



 

 

38/10 آپآموزش از طریق واتس 89/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   
83/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 96/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

63/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند 76/9 تابلوهاي هوشمنداستفاده از    
47/9 هاي الکترونیکیارسال پیام -منظور اطالعاي خاص بهانتشار نشریه 

 رسانی
72/9  

 

سال 
 پنجم

 

99/12 آموزش از طریق اینستاگرام 62/12 استفاده از اینترنت   
66/12 استفاده از اینترنت 32/12 آموزش از طریق اینستاگرام   

39/21 آموزش از طریق تلگرام 29/12 آموزش از طریق تلگرام   
13/11 هاي کوتاه پخش فیلم 24/11 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

02/11 آپآموزش از طریق واتس 12/11 هاي کوتاه پخش فیلم   
89/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 01/11 آپآموزش از طریق واتس   

68/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 06/10 ده از تلویزیون و رادیواستفا   
47/10 نویسیآموزش از طریق داستان 86/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

07/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 64/9 ارائه پوستر   
56/9 آموزش از طریق مجله 46/9 هاي الکترونیکیپیامارسال    

بـر حسـب  مجـازيی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش هاي آموزش، نتایج مقایسه روش10-5-2-4در جدول 
دانشـجویان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشـجویان داراي ها در زمان گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه سال تحصیلی

 از آمـوزش«روش یان سال تحصـیلی پـنجماز نظر دانشجوو  »استفاده از اینترنت«سوم و چهارم روش آموزشتحصیلی اول، دوم،  سال
 آموزشی شناسایی شده است.  روشترین عنوان مهمبه »اینستاگرام طریق

سال اول، سال دوم، سال سوم، سال چهارم و سال پنچم ها در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان همچنین نتایج مقایسه بین دانشگاه
 .آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشجویان مطرح شده است روشترین مهم عنوانبه ،» استفاده از اینترنت «آموزش روش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۸۹ 

 



 

 

 هاي آموزشی حضوري پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سال تحصیلیمقایسه روش. 11-5-2-4جدول    
سه 

مقای
ش

رو
ي

ها
 

صیلی 
ب سال تح

س
ي بر ح

ضور
ش ح

آموز
  

سال 
 تحصیلی 

 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال)روش 

سال 
 اول
 

71/9 استفاده از گروه همساالن                 42/9 گروهی بحث   
43/9 بحث گروهی 38/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

29/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 20/9 )گروهی یابی حل راه(  فکري بارش روش   
90/8 هاي آزاد اندیشیکرسی 19/9 اندیشی آزاد هايکرسی   

70/8 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) 02/9 همساالن گروه از استفاده   

58/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري  
 و..)

86/8  

50/8 هاي محبوباستفاده از چهره 71/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش وشر   
37/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 61/8 محبوب هايچهره از استفاده   

25/8 آموزش از طریق تئاتر 41/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   
23/8  روش آموزش اکتشافی 40/8 تئاتر طریق از آموزش   

سال 
 دوم 

 

74/9 بحث گروهی 62/9 گروهی بحث   
56/9 استفاده از گروه همساالن 49/9 همساالن گروه از استفاده   

19/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 22/9 )گروهی یابی حل راه(  فکري بارش روش   
19/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 07/9 محبوب هايچهره از استفاده   

93/8 هاي محبوباستفاده از چهره 03/9 عینی مشاهده هايروش از هاستفاد   
92/8 هاي آزاد اندیشیکرسی 82/8 اندیشی آزاد هايکرسی   

67/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 73/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   
55/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 59/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

53/8 ري، شنیداري و..)روش آموزش چند حسی(دیدا روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري  
 و..)

53/8  

50/8 آموزش از طریق تئاتر 43/8 تئاتر طریق از آموزش   

سال 
 سوم 

 

76/9 استفاده از گروه همساالن 64/9 همساالن گروه از استفاده   
40/9 بحث گروهی 36/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)   

36/9 رش فکري ( راه حل یابی گروهی)روش با 33/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   
08/9 هاي آزاد اندیشیکرسی 14/9 گروهی بحث   

05/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 03/9 محبوب هايچهره از استفاده   

92/8 هاي محبوباستفاده از چهره  
روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري 

 و..)
75/8  

91/8 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) 74/8 اندیشی آزاد هايکرسی   
45/8 آموزش از طریق تئاتر 67/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

44/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 58/8 اکتشافی آموزش روش   
42/8 روش آموزش اکتشافی 47/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

سال 
 چهارم 

67/9 بحث گروهی 76/9 گروهی بحث   
49/9 استفاده از گروه همساالن 39/9 همساالن گروه از استفاده   

09/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 37/9 )گروهی یابی حل راه(  فکري بارش روش   

۳۹۰ 

 



 

 

95/8 هاي آزاد اندیشیکرسی  02/9 اندیشی آزاد هايکرسی   
90/8 هاي مشاهده عینیاده از روشاستف 81/8 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

89/8 هاي محبوباستفاده از چهره 70/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

85/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري  
 و..)

61/8  

57/8 آموزش از طریق تئاتر 57/8 محبوب هايچهره از دهاستفا   
54/8 روش آموزش اکتشافی 54/8 تئاتر طریق از آموزش   

53/8 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)  مسأله حل بر مبتنی آموزش روش 
 

31/8  

 

سال 
 پنجم 

 

61/10 استفاده از گروه همساالن 14/10 یگروه بحث   
90/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 84/9 همساالن گروه از استفاده   

82/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 45/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   
78/9 بحث گروهی 40/9 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

17/9 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 33/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)   
07/9 زاد اندیشیهاي آکرسی 00/9 اندیشی آزاد هايکرسی   

71/8 روش آموزش اکتشافی 86/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   
70/8 آموزش از طریق تئاتر 68/8 محبوب هايچهره از استفاده   

58/8 هاي محبوباستفاده از چهره 56/8 اکتشافی آموزش روش   
39/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 55/8 تئاتر طریق از زشآمو   

بـر حسـب  حضوريهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش ، نتایج مقایسه روش11-5-2-4در جدول 
دانشـجویان حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشـجویان داراي ها در زمان گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاهسال تحصیلی 
 آمـوزش روش و چهـارم مدواز نظر دانشجویان سـال تحصـیلی و  »گروه همساالن استفاده از«اول، سوم و پنجم روش سال تحصیلی 

 آموزشی شناسایی شده است.  روشترین عنوان مهمبه »بحث گروهی«
اه دانشـجویان داراي از دیـدگهاي سنی در زمان آینده نشان داد از دیـدگاه دانشـجویان داراي همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه

روش از نظر دانشجویان سـال تحصـیلی دوم و  »گروه همساالن استفاده از«دانشجویان سال تحصیلی اول، سوم، چهارم و پنجم روش 
 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  روش نتریعنوان مهمبه »بحث گروهی«آموزش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۹۱ 

 



 

 

 هاي آموزشی ترکیبی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب سال تحصیلیمقایسه روش .12-5-2-4جدول     
ش

سه رو
مقای

ي
ها

 
ش ترکیبی

آموز
 

صیلی 
ب سال تح

س
بر ح

 
سال 

 تحصیلی
 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال) روش

سال 
 اول
 

70/12 برگزاري اردو  تأیید مورد و صمتخص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

62/12  

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
65/12 (ورزشی، هنري، علمی و..) هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
55/12  

38/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 52/12 طنز هايبرنامه از استفاده   
از اساتید متخصص و مورد تأیید  استفاده

36/12 دانشجویان 39/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

30/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 39/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
16/12 استفاده از موسیقی و کنسرت 16/12 ورزشی هايگروه از استفاده   

03/12 هاي طنزاستفاده از برنامه 74/11 اردو گزاريبر   

70/11 هاي هنريکانون 46/11 هنري هايکانون   
50/11 هاي گروهیروش بازي 25/11 گروهی هايبازي روش   

22/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 89/10 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

سال 
 دوم 

 

02/13 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 98/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   
هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
95/12 40/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
85/12 دانشجویان هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
39/12  

42/12 هاي ورزشیاز گروهاستفاده   تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

13/12  

96/11 هاي طنزاستفاده از برنامه 05/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
91/11 استفاده از موسیقی و کنسرت 04/12 ورزشی هايگروه از استفاده   

79/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه  دوار برگزاري 
 

59/11  

57/11 برگزاري اردو 14/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   
97/10 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه 09/11 نمایشگاه  برگزاري   

97/10 هاي هنريکانون 04/11 هنري هايکانون   

سال 
 سوم 

 

05/13 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی  دتأیی مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

89/12  

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
 دانشجویان

84/12 69/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

49/12 هاي طنزاستفاده از برنامه هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

43/12  

ات هاي سالمت در قالب مسابقارائه برنامه
40/12 (ورزشی، هنري، علمی و..) 41/12 اردو برگزاري   

38/12 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 25/12 ورزشی هايگروه از استفاده   
15/12 استفاده از موسیقی و کنسرت 11/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

14/12 برگزاري اردو 91/11 کنسرت و موسیقی از استفاده   
08/12 هاي ورزشیوهاستفاده از گر 83/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

31/11 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه 51/11 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از   

۳۹۲ 

 



 

 

14/11 هاي هنريکانون 99/10 عکس هاي¬نمایشگاه برگزاري   

سال 
 چهارم 

 

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
14/13 (ورزشی، هنري، علمی و..) هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
57/12  

64/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 54/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   
53/12 هاي طنزاستفاده از برنامه 26/12 ورزشی هايگروه از استفاده   

25/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

24/12  

12/12 برگزاري اردو 17/12 طنز هايبرنامه از استفاده   
استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 

02/12 دانشجویان 08/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   

38/11 هاي گروهیروش بازي 87/11 اردو برگزاري   
30/11 هاي آموزشیگاهبرگزاري کار 55/11 گروهی هايبازي روش   

26/11 استفاده از موسیقی و کنسرت 41/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   
97/10 برگزاري  نمایشگاه 15/11 فعالیت و سالمت انجمن تشکیل   

 

سال 
 پنجم 

 

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
12/13 (ورزشی، هنري، علمی و..) 71/12 دانشگاهی محبوب اساتید از ستفادها   

02/13 برگزاري اردو 63/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   

02/13 استفاده از موسیقی و کنسرت هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه 
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

62/12  

62/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 36/12 طنز هايبرنامه از استفاده   
22/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه 25/12 اردو برگزاري   
15/12 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 95/11 ورزشی هايگروه از استفاده   

15/12 هاي طنزاستفاده از برنامه  تأیید مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان

91/11  

69/11 هاي گروهیروش بازي 88/11 آموزشی هايکارگاه ريبرگزا   
استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 

54/11 دانشجویان 34/11 نمایشگاه  برگزاري   

41/11 برگزاري  نمایشگاه 16/11 هنري هايکانون   

بـر حسـب  ترکیبـیهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش ، نتایج مقایسه روش12-5-2-4در جدول 
دانشـجویان سـال حال بیانگر آن است از دیدگاه دانشـجویان ها در زمان گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه سال تحصیلی

و از دیـدگاه » استفاده از اساتید محبوب دانشـگاهی« روش  ، از نظر دانشجویان سال تحصیلی دوم و سوم»برگزاري اردو«تحصیلی اول، 
 روشتـرین عنوان مهـمبه »..)هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی وارائه برنامه «رم و پنجم روش دانشجویان سال چها

 آموزشی شناسایی شده است. 
دانشـجویان سـال تحصـیلی اول و از دیدگاه دانشجویان هاي سنی در زمان آینده نشان داد از همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه

 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی «، از نظر دانشجویان سال دوم تحصیلی روش» دانشجویان تأیید مورد و متخصص اساتید از هاستفاد «سوم  
و از دیـدگاه »   »..)هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی وارائه برنامه «روش  ، از نظر دانشجویان سال تحصیلی چهارم»

نیاز آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  نتریعنوان مهمبه»  استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی «پنجم روش  دانشجویان سال تحصیلی
 در بین دانشجویان مطرح شده است. 

 
 
 
 

۳۹۳ 

 



 

 

 هاي آموزشی مجازي پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب گروه تحصیلیروش مقایسه. 13-5-2-4جدول    
سه 

مقای
ش

رو
ي 

ها
 

ي 
ش مجاز

آموز
صیلی  

ب  گروه تح
س

بر ح
 

گروه 
 تحصیلی

 میانگین (آینده)یآموزش روش میانگین آموزشی(حال) روش

علوم 
 انسانی

 

05/12 استفاده از اینترنت 65/11 استفاده از اینترنت   
88/11 آموزش از طریق تلگرام 24/11 آموزش از طریق تلگرام   

31/11 آموزش از طریق اینستاگرام 21/11 ش از طریق اینستاگرامآموز   
29/11 استفاده از تلویزیون و رادیو 87/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   

12/11 هاي کوتاه پخش فیلم 79/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
40/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 32/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

09/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 22/10 آپآموزش از طریق واتس   
96/9 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی 14/10 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی   

87/9 آموزش از طریق مجله 05/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   
82/9 آپآموزش از طریق واتس -منظور اطالعاي خاص بهانتشار نشریه 

 رسانی
75/9  

فنی و 
 مهندسی

 

28/13 استفاده از اینترنت 60/13 استفاده از اینترنت   
78/12 آموزش از طریق تلگرام 51/12 آموزش از طریق تلگرام   

62/12 آموزش از طریق اینستاگرام 44/12 آموزش از طریق اینستاگرام   
49/11 هاي کوتاه پخش فیلم 35/11 هاي کوتاه پخش فیلم   

35/11 تلویزیون و رادیو استفاده از 19/11 استفاده از تلویزیون و رادیو   
83/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 83/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

53/10 آپآموزش از طریق واتس 43/10 آپآموزش از طریق واتس   
59/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 52/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

47/9 آموزش از طریق مجله 36/9 نویسیآموزش از طریق داستان   
24/9 نویسیآموزش از طریق داستان 27/9 آموزش از طریق مجله   

 علوم پایه
 

33/12 استفاده از اینترنت 30/12 استفاده از اینترنت   

08/12 آموزش از طریق تلگرام 73/11 آموزش از طریق تلگرام   
59/11 ریق اینستاگرامآموزش از ط 11/11 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

32/11 استفاده از تلویزیون و رادیو 01/11 استفاده از تلویزیون و رادیو   
80/10 هاي کوتاه پخش فیلم 98/10 آموزش از طریق اینستاگرام   

80/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 84/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
87/9 و تدوین بروشورهاي آموزشی تهیه 28/10 آپآموزش از طریق واتس   

84/9 آپآموزش از طریق واتس 10/10 استفاده از تابلوهاي هوشمند   
63/9 آموزش از طریق مجله 80/9 آموزش از طریق مجله   

68/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند 65/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی   

کشاورزي 
لوم و ع

 دامی
 

73/11 آموزش از طریق تلگرام 83/11 آموزش از طریق اینستاگرام   
68/11 استفاده از اینترنت 51/11 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

58/11 آموزش از طریق اینستاگرام 50/11 هاي کوتاه پخش فیلم   
27/11 آپآموزش از طریق واتس 24/11 استفاده از اینترنت   

19/11 از تابلوهاي هوشمند استفاده 93/10 تولید نرم افزارهاي آموزشی   

۳۹۴ 

 



 

 

16/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 71/10 آموزش از طریق تلگرام   
06/10 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 51/10 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی   

01/10 هاي کوتاه پخش فیلم 30/10 واستفاده از تلویزیون و رادی   
88/9 استفاده از تلویزیون و رادیو 07/10 ارائه پوستر   

88/9 نویسیآموزش از طریق داستان 86/9 استفاده از تابلوهاي هوشمند   

 

هنر و 
 معماري

 

18/12 استفاده از اینترنت 13/12 استفاده از اینترنت   
79/11 آموزش از طریق تلگرام 75/11 آموزش از طریق اینستاگرام   

78/11 آموزش از طریق اینستاگرام 63/11 آموزش از طریق تلگرام   
29/11 هاي کوتاه پخش فیلم 96/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم   

56/10 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم 84/10 هاي کوتاه پخش فیلم   
28/10 استفاده از تلویزیون و رادیو 49/10 آپآموزش از طریق واتس   

17/10 آپموزش از طریق واتسآ 18/10 استفاده از تلویزیون و رادیو   
03/10 آموزش از طریق مجله 95/9 نویسیآموزش از طریق داستان   

98/9 نویسیآموزش از طریق داستان 72/9 ارائه پوستر   
84/9 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی 72/9 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت   

بـر حسـب  مجـازيهاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش ، نتایج مقایسه روش13-5-2-4 در جدول
علوم تحصیلی  گروهدانشجویان حال بیانگر آن است از دیدگاه ها در زمان گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه تحصیلیگروه 

کشـاورزي و علـوم تحصـیلی  گروهاز نظر دانشجویان  و  »استفاده از اینترنت«عماري روش فنی مهندسی، علوم پایه و هنر و م، انسانی
 آموزشی شناسایی شده است.  روشترین عنوان مهمبه » آموزش از طریق تلگرام «روش  دامی

علـوم انسـانی، فنـی  گروه تحصـیلیهاي سنی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه
     روش و  از نظر دانشجویان گروه تحصـیلی کشـاورزي و علـوم دامـی» استفاده از اینترنت«مهندسی، علوم پایه و هنر و معماري روش 

 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  روش نتریعنوان مهمبه  »اینستاگرامآموزش از طریق  «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۹۵ 

 



 

 

 مقایسه روش هاي آموزشی حضوري پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب گروه تحصیلی .14-5-2-4جدول   
ش

سه رو
مقای

ي
ها

 
ي 

ضور
ش ح

آموز
 

صیلی  
ب  گروه تح

س
بر ح

 
 گروه

 تحصیلی
 میانگین (آینده)یآموزشروش  میانگین آموزشی(حال)روش 

علوم 
 انسانی

 

78/9 همساالناستفاده از گروه  88/9 گروهی بحث   
31/9 بحث گروهی روش بارش فکري ( راه حل یابی  

 گروهی)
 
26/9  

25/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 17/9 همساالن گروه از استفاده   
76/8 روش پرسش و پاسخ 54/8 محبوب هايچهره از استفاده   

67/8 آموزش از طریق تئاتر 54/8 اندیشی آزاد هايکرسی   
70/8 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش روش آموزش چند حسی(دیداري،  

 شنیداري و..)
53/8  

58/8 کننده مواد)ایفاي نقش (بازي نقش مصرف 49/8 عینی مشاهده هايروش از استفاده   
50/8 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 43/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

44/8 ري جلسات کوتاهبرگزا 42/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   
44/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 36/8 تئاتر طریق از آموزش   

فنی و 
 مهندسی

 

40/10 استفاده از گروه همساالن 18/10 همساالن گروه از استفاده   
80/9 بحث گروهی 79/9 گروهی بحث   

55/9 ی گروهی)روش بارش فکري ( راه حل یاب روش بارش فکري ( راه حل یابی  
 گروهی)

47/9  

42/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 41/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   
11/9 هاي محبوباستفاده از چهره 36/9 محبوب هايچهره از استفاده   

96/8 هاي آزاد اندیشیکرسی 88/8 اندیشی آزاد هايکرسی   
69/8 آموزش مبتنی بر تفکر انتقاديروش  78/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

41/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 52/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

31/8 روش آموزش اکتشافی روش آموزش چند حسی(دیداري،  
 شنیداري و..)

42/8  

26/8 آموزش از طریق تئاتر 42/8 اکتشافی آموزش روش   

 علوم پایه
 

71/9 استفاده از گروه همساالن 43/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   
45/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 24/9 همساالن گروه از استفاده   

25/9 بحث گروهی 13/9 اندیشی آزاد هايکرسی   

89/8 هاي آزاد اندیشیکرسی روش آموزش چند حسی(دیداري،  
 و..) شنیداري

01/9  

74/8 هاي محبوباستفاده از چهره  یابی حل راه(  فکري بارش روش 
 )گروهی

00/9  

62/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 97/8 گروهی بحث   
61/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 92/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

58/8 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 60/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   
35/8 روش آموزش اکتشافی 57/8 محبوب هايچهره از استفاده   
31/8 آموزش از طریق تئاتر 42/8 اکتشافی آموزش روش   

31/9 بحث گروهیکشاورزي   یابی حل راه(  فکري بارش روش 
 )گروهی

51/9  

۳۹۶ 

 



 

 

و علوم 
 دامی

 

روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري 
 و..)

25/9 روش آموزش چند حسی(دیداري،  
 شنیداري و..)

27/9  

13/9 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش 98/8 محبوب هايچهره از استفاده   
99/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 88/8 اکتشافی آموزش روش   

92/8 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) 85/8 همساالن گروه از استفاده   
92/8 استفاده از گروه همساالن 69/8 اندیشی آزاد هايکرسی   

62/8 هاي آزاد اندیشیکرسی 68/8 عینی مشاهده هايروش از استفاده   
58/8 روش آموزش اکتشافی 59/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

54/8 هاي محبوباستفاده از چهره  گروهی بحث 
 

53/8  

47/8 خروش پرسش و پاس 46/8 کوتاه جلسات برگزاري   

 

هنر و 
 معماري

 

69/9 بحث گروهی 48/9 گروهی بحث   
40/9 هاي آزاد اندیشیکرسی 24/9 عینی مشاهده هايروش از استفاده   

23/9 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)  یابی حل راه(  فکري بارش روش 
 )گروهی

20/9  

03/9 ینیهاي مشاهده عاستفاده از روش 20/9 اندیشی آزاد هايکرسی   
99/8 استفاده از گروه همساالن 87/8 تئاتر طریق از آموزش   

78/8 هاي محبوباستفاده از چهره 81/8 همساالن گروه از استفاده   
75/8 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي 81/8 انتقادي تفکر بر مبتنی آموزش روش   

اري، شنیداري روش آموزش چند حسی(دید
 و..)

70/8 روش آموزش چند حسی(دیداري،  
 شنیداري و..)

66/8  

61/8 آموزش از طریق تئاتر 51/8 محبوب هاي¬چهره از استفاده   
50/8 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله 48/8 مسأله حل بر مبتنی آموزش روش   

بـر حسـب  حضوريیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش هاي آموزشی داراي اولویت پ، نتایج مقایسه روش14-5-2-4در جدول 
دانشجویان گروه تحصیلی علوم حال بیانگر آن است از دیدگاه ها در زمان گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه تحصیلیگروه 

و هنـر  کشاورزي و علوم دامیو  از نظر دانشجویان گروه تحصیلی » استفاده از گروه همساالن«انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه روش 
 آموزشی شناسایی شده است.  روشترین عنوان مهمبه » بحث گروهی «و معماري روش 

گروه تحصیلی علوم انسـانی و هنـر و هاي سنی در زمان آینده نشان داد از دیدگاه دانشجویان همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه
 یـابی حـل راه(  فکـري بـارش روش «ویان گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی روشو  از نظر دانشج» بحث گروهی«معماري روش 

 واز نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی و  »عینی مشاهده هايروش از استفاده« علوم پایه، از دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی»گروهی)
 در بین دانشجویان مطرح شده است. شگیري از مصرف مواد آموزشی پیروش  نتریعنوان مهمبه »همساالن  گروه از استفاده« مهندسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۹۷ 

 



 

 

 مقایسه روش هاي آموزشی ترکیبی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان بر حسب گروه تحصیلی .15-5-2-4جدول  
ش

سه رو
مقای

ي
ها

 
ش ترکیبی 

آموز
 

صیلی  
ب  گروه تح

س
بر ح

 
گروه 

 تحصیلی
 میانگین نیازهاي آموزش(آینده) میانگین نیازهاي آموزشی(حال)

علوم 
 انسانی

 

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
71/12 (ورزشی، هنري، علمی و..) هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 

 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)
 
72/12  

25/12 برگزاري اردو 60/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

19/12 ز اساتید محبوب دانشگاهیاستفاده ا  مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان تأیید

17/12  

90/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 95/11 اردو برگزاري   
83/11 هاي ورزشیاستفاده از گروه 81/11 طنز هايبرنامه از استفاده   

72/11 برگزاري  نمایشگاه 65/11 نمایشگاه برگزاري   
استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 

71/11 دانشجویان 65/11 کنسرت و موسیقی از استفاده   

60/11 استفاده از موسیقی و کنسرت 56/11 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از   
50/11 هاي طنزاستفاده از برنامه 24/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

27/11 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه 24/11 ورزشی هايگروه از استفاده   

فنی و 
 مهندسی

 

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
26/13 دانشجویان  مورد و متخصص اساتید از استفاده 

 دانشجویان تأیید
05/13  

17/13 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 00/13 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   
ي سالمت در قالب مسابقات هاارائه برنامه

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
15/13 95/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

39/12 هاي طنزاستفاده از برنامه 90/12 ورزشی هايگروه از استفاده   

82/12 هاي ورزشیاستفاده از گروه هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)

83/12  

18/12 از موسیقی و کنسرت 46/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
02/12 برگزاري اردو 13/12 اردو برگزاري   

59/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 18/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

95/10 هاي گروهیروش بازي 78/10 هنري هايکانون   

92/10 هاي هنريکانون 69/10 وهیگر هايبازي روش   

 علوم پایه
 

93/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی 01/13 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   
استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 

85/12 دانشجویان  مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان تأیید

42/12  

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
62/12 شی، هنري، علمی و..)(ورز 26/12 طنز هايبرنامه از استفاده   

54/12 هاي طنزاستفاده از برنامه هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)

14/12  

40/12 برگزاري اردو 11/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
98/11 استفاده از موسیقی و کنسرت 03/12 ورزشی هايگروه از دهاستفا   

87/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 70/11 اردو برگزاري   
78/11 هاي ورزشیاستفاده از گروه 46/11 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

23/11 برگزاري  نمایشگاه 28/11 نمایشگاه برگزاري   
93/10 هاي گروهیروش بازي 09/11 دانشگاه مشاوره مرکز طریق از   

۳۹۸ 

 



 

 

کشاورزي 
و علوم 

 دامی
 

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

02/13 هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)

30/13  

65/12 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 30/13 طنز هايبرنامه از استفاده   
25/12 وب دانشگاهیاستفاده از اساتید محب 34/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
 دانشجویان

07/12 15/12 آموزشی هايکارگاه برگزاري   

99/11 هاي طنزاستفاده از برنامه 10/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
89/11 از موسیقی و کنسرت 02/21 اردو برگزاري   

78/11 هاي ورزشیاستفاده از گروه 66/11 غرفه ایجاد   
42/11 هاي عکسبرگزاري نمایشگاه 61/11 ورزشی هايگروه از استفاده   

38/11 هاي هنريکانون 40/11 نمایشگاه  برگزاري   
37/11 برگزاري اردو  مورد و متخصص اساتید از استفاده 

 دانشجویان تأیید
21/11  

 

هنر و 
 يمعمار
 

هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه
 (ورزشی، هنري، علمی و..)

49/11 21/12 هنري هايکانون   

47/11 هاي ورزشیاستفاده از گروه 16/12 کنسرت و موسیقی از استفاده   
39/12 برگزاري اردو 14/12 دانشگاهی محبوب اساتید از استفاده   

35/12 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی  مورد و متخصص اساتید از استفاده 
 دانشجویان تأیید

10/12  

35/12 هاي هنريکانون هاي سالمت در قالب ارائه برنامه 
 مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)

08/12  

03/12 از موسیقی و کنسرت   ورزشی هايگروه از استفاده 
98/11  

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید 
 شجویاندان

91/11 84/11 طنز هايبرنامه از استفاده   

60/11 هاي طنزاستفاده از برنامه 73/11 گروهی هايبازي روش   
48/11 هاي گروهیروش بازي 70/11 اردو برگزاري   

46/11 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه 42/11 عکس هاينمایشگاه برگزاري   

بـر حسـب  ترکیبـیي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش ها، نتایج مقایسه روش15-5-2-4در جدول 
دانشجویان گروه تحصیلی علوم حال بیانگر آن است از دیدگاه ها در زمان گزارش شده است. نتایج مقایسه بین دانشگاه تحصیلیگروه 

از نظـر  ،»مت در قالب مسابقات (ورزشی، هنـري، علمـی و..)هاي سالارائه برنامه «انسانی، کشاورزي و علوم دامی و هنر و معماري روش 
و از دیـدگاه دانشـجویان گـروه  » استفاده از اساتید متخصص و مورد تأییـد دانشـجویان «روش دانشجویان گروه تحصیلی فنی مهندسی 

 اسایی شده است. آموزشی شن روشترین عنوان مهمبه » استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی «تحصیلی علوم پایه روش
دانشـجویان گـروه تحصـیلی علـوم انسـانی و از دیـدگاه هاي سنی در زمان آینده نشـان داد همچنین نتایج مقایسه بین نظرات گروه

از نظر دانشجویان گـروه تحصـیلی  ،»هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)ارائه برنامه «کشاورزي و علوم دامی روش 
         از دیـدگاه دانشـجویان گـروه تحصـیلی علـوم پایـه روش، » استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشـجویان «روش سی فنی مهند

  ،»کانون هاي هنري « و از نظر دانشجویان گروه تحصیلی هنر و معماري روش آموزشی استقاده از » استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی «
 در بین دانشجویان مطرح شده است. آموزشی پیشگیري از مصرف مواد ش رو نتریعنوان مهمبه
 
 
 

۳۹۹ 

 



 

 

 
 

 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد با توجه به سطوح آموزش مجازي، حضوري و ترکیبی اولویت بندي روش. 16-5-2-4جدول 
 گینمیان اولویت ابعاد نیازهاي آموزشی(آینده) میانگین  اولویت ابعاد نیازهاي آموزشی(حال)

 18/2 روش آموزش حضوري  25/2 روش آموزش حضوري 

 08/2 روش آموزش ترکیبی   07/2 روش آموزش ترکیبی  

 75/1 روش آموزش مجازي  68/1 روش آموزش مجازي 

، نتایج مقایسه سطوح روش آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در زمان حال گزارش شده است. نتـایج مقایسـه 16-5-2-4در جدول 
هاي مورد مطالعه بعد روش آمـوزش هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دانشگاهابعاد روشبین 

 حضوري پیشگیري از مصرف مواد از اولویت بیشتر و باالتري برخوردار است.  
عنـوان بـهروش آمـوزش حضـوري ه نشان داد آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در زمان آیند هايروشهمچنین نتایج مقایسه ابعاد  

 در بین دانشجویان مطرح شده است. پیشگیري از مصرف مواد  ن روش آموزشیتریمهم
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۴۰۰ 

 



 

 

 هاي تکمیلی.یافته6-2-6
 

هـاي دانشـجویان در تحلیل پاسخدر پرسشنامه بخش کمی سه سوال به شرح ذیل از دانشجویان پرسیده شده بود که نتایج 
 آمده است.ذیل ول ادر جدهاي مورد مطالعه نشگاهدا
 
 اید؟      اید؟     آیا تاکنون مشروبات الکلی خوردهاید؟    آیا تاکنون قلیان کشیدهآیا تاکنون سیگار کشیده 
 

 هاي مورد مطالعههاي مربوط به تجربه مصرف سیگار در میان دانشجویان دانشگاهیافته .1-6-2-4جدول 

       دانشگاه هنر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران 1سوال       
 درصد فراوانی

آیا تاکنون سیگار 
 اید؟    کشیده

 %38,8 564 239 85 108 132 بلی

 %53,4 777 93 253 205 226 خیر

 %7,8 114 10 28 58 18 بدون پاسخ

 %100 1455 342 366 371 376 تعدادکل

تجربه مصرف سیگار  هاي مورد مطالعهنمونهدرصد از  8/38 ،1-6-2-4هاي ارائه شده در جدولمطابق داده
 اند. داشته

 
 
 
 

 هاي مورد مطالعه در میان دانشجویان دانشگاهتجربه مصرف قلیان هاي مربوط به یافته .2-6-2-4جدول 

       شگاه هنردان دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران 2سوال       
 درصد فراوانی

آیا تاکنون قلیان 
 اید؟     کشیده

 %41,6 606 211 107 140 148 بلی

 %49,1 735 121 231 173 210 خیر

 %7,8 114 10 28 58 18 بدون پاسخ

 %100 1455 342 366 371 376 تعدادکل

-تجربه مصرف قلیان داشته ي مورد مطالعههانمونهدرصد از  6/41 ،2-6-2-4هاي ارائه شده در جدولمطابق داده
 اند. 

 
 
 

۴۰۱ 

 



 

 

 
 
 

 هاي مورد مطالعههاي مربوط به تجربه مصرف مشروبات الکلی در میان دانشجویان دانشگاهیافته .3-6-2-4جدول 

 درصد فراوانی      دانشگاه هنر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران 3سوال        

روبات آیا تاکنون مش
 اید؟      الکلی خورده

 %28,7 741 198 61 70 88 بلی

 %63,4 714 134 276 243 269 خیر

 %7,9 114 10 28 58 19 بدون پاسخ

 %100 1455 342 366 371 376 تعدادکل

تجربه مصرف مشروبات  هاي مورد مطالعهنمونهدرصد از  7/28 ،3-6-2-4هاي ارائه شده در جدولمطابق داده
 اند. لی داشتهالک

 

 

 

 

 
 هاي مورد مطالعههاي مربوط به تجربه مصرف سیگار در میان دانشجویان دختر و پسر در دانشگاهیافته .4-6-2-4جدول 

هاي مورد نمونه درصد پسران در 1/45دختران و درصد  7/32 ،4-6-2-4هاي ارائه شده در جدولمطابق داده
 اند. تجربه مصرف سیگار داشته مطالعه

 
 
 
 
 

 درصد کل فراوانی کل درصد پسر(فراوانی) درصد دختر(فراوانی) 1سوال              

 اید؟    آیا تاکنون سیگار کشیده

 %8/38 564 %1/45 322 %7/32 242 بلی

 %4/53 777 %2/46 330 %3/60 447 خیر

 %8/7 114 %7/8 62 %0/7 52 بدون پاسخ 

 %100 1455 %100 714 %100 741 تعدادکل

۴۰۲ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 هاي مورد مطالعهدر میان دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه قلیانهاي مربوط به تجربه مصرف یافته .7-6-2-4جدول 

هاي مورد نمونه درصد پسران در 3/48دختران و درصد  2/35 ،7-6-2-4هاي ارائه شده در جدولمطابق داده
 اند. تجربه مصرف قلیان داشته مطالعه

 
 
 
 
 
 

 هاي مورد مطالعههاي مربوط به تجربه مصرف مشروبات الکلی در میان دانشجویان دختر و پسر در دانشگاهیافته .8-6-2-4ول جد

هاي مورد نمونه درصد پسران در 1/33دختران و درصد  5/24 ،8-6-2-4هاي ارائه شده در جدولمطابق داده
 اند. داشته مشروبات الکلیتجربه مصرف  مطالعه

 

 درصد کل فراوانی کل درصد پسر(فراوانی) درصد دختر(فراوانی) 2سوال              

 اید؟    کشیده قلیانآیا تاکنون 

 %6/41 606 %3/48 345 %2/35 261 بلی

 %5/50 735 %0/43 307 %8/57 428 خیر

 %8/7 114 %7/8 62 %7/8 52 بدون پاسخ 

 %100 1455 %100 714 %100 741 تعدادکل

 درصد کل فراوانی کل درصد پسر(فراوانی) درصد دختر(فراوانی) 3سوال             

 مشروبات الکلیآیا تاکنون 
 ؟    ایدخورده

 %6/41 417 %1/33 236 %5/24 181 بلی

 %5/50 924 %2/58 416 %5/68 508 خیر

 %8/7 114 %7/8 62 %0/7 52 بدون پاسخ 

 %100 1455 %100 714 %100 741 تعدادکل

۴۰۳ 

 



  

 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 گیريبحث و نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه
 هاي دولتی شهرهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاهش به منظور شناسایی نیازها و روشاین پژوه

و ابزارهاي موجود در خصوص پیشگیري از مصرف مواد  هااین راستا ابتدا پس از مرور مدل تهران انجام پذیرفت. در

در این پژوهش با توجه به اهداف پژوهش از با پیشگیري از مصرف مواد پرداخته شد.  به شناسایی متغیرهاي مرتبط

متغیرهاي شناسایی شده از اسناد ر بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش پژوهش آمیخته استفاده شد. ابتدا د

هاي آموزشی ا و روشهاي اصلی و فرعی نیازهچارچوب کلی مقوله ساختاریافته،هاي نیمهخارجی و مصاحبه ،داخلی

 پیشگیري از مصرف مواد تدوین شد.  

خصوص نیازها و  ها و اطالعاتی که از بخش کیفی پژوهش دربا توجه به داده در گام بعد در بخش کمی پژوهش

اي تدوین شد که بعد از ساختههاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بدست آمده بود، پرسشنامه محققروش

ی ابزار طراحی شده در اختیار نمونه مورد پژوهش که شامل دانشجویان مقطع کارشناسی بود بررسی کمیته علم

 هاي مرتبط با سواالت پژوهش گردآوري شد. توزیع و داده

هاي آمار توصیفی و استنباطی که هاي پژوهش با استفاده از روشحاصل از  تجزیه و تحلیل دادهبا استناد به نتایج 

پژوهش سعی گردیده است تا یک  هايبررسی قرار گرفت، در این فصل ضمن مروري بر یافتهدر فصل چهارم مورد 

بندي کلی همراه با توضیح و تفسیر نتایج مربوط به سواالت پژوهش و ارائه پیشنهادات کاربردي در راستاي جمع

  ارائه شود.اهداف و سواالت پژوهش 

هـاي موزشی پیشگیري از اعتیاد در بین دانشـجویان دانشـگاهنیازهاي آ" این پژوهش داراي دو سوال کلی شامل: 

هـاي هاي موثر آموزشی براي پیشگیري از اعتیاد از دیدگاه دانشجویان دانشگاهشهر تهران چیست؟ و این که روش

 د. همچنین سواالت جزئی شامل موارد ذیل بودند: بو "شهر تهران کدامند؟

 کدام است؟هاي شهر تهران دانشگاهدر بین دانشجویان  صرف موادماول: نیازهاي آموزشی پیشگیري از سوال 

کـدام هـاي شـهر تهـران دانشگاهدر بین دانشجویان  مصرف موادهاي آموزشی موثر پیشگیري از دوم: روشسوال 

 است؟

از هاي شهر تهران دانشگاهاز دیدگاه دانشجویان  مصرف موادکدامیک از نیازهاي آموزشی پیشگیري از  سوم:سوال 

 اولویت باالتري برخوردار است؟

۴۰۵ 

 



 

 

-دانشگاه هاي احصاء شده از دیدگاه دانشجویانهاي آموزشی موثر براي اجراي دورهچهارم: کدامیک از روشسوال 

 از اولویت بیشتري برخوردار است؟هاي شهر تهران 

تفاوت هاي شهر تهران گاهدانشهاي آموزشی احصاء شده در بین دانشجویان دختر و پسر پنجم: آیا بین اولویتسوال 

 معناداري وجود دارد؟

هـاي شـهر دانشگاههاي آموزشی احصاء شده در بین دانشجویان دختر و پسر هاي روشششم: آیا بین اولویتسوال 

 تفاوت معناداري وجود دارد؟تهران 

 صـیلی دانشـجویانهاي آموزشی احصاء شده با توجه به سن، سال تحصیلی و گـروه تحهفتم: آیا بین اولویتسوال 

 تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه

سال تحصیلی و گـروه تحصـیلی دانشـجویان  هاي آموزشی با توجه به سن،هاي روشهشتم: آیا بین اولویتسوال 

 تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه

 
 گیري از بخش کیفی پژوهشبحث و نتیجه

 
در بـین  مصـرف مـوادمبنی بر این که نیازهـاي آموزشـی پیشـگیري از  سوال اول پژوهشرسی در راستاي بر

کدامند؟ نتایج گزارش شـده در بخـش کیفـی فصـل چهـارم بیـانگر نیازهـاي هاي شهر تهران دانشگاهدانشجویان 

اجتمــاعی، فــردي، خــانوادگی، ( دانــش کلــیاصــلی  هــايآموزشــی پیشــگیري از مصــرف مــواد در قالــب مقولــه

بـر ایـن مواد و مهارت پیشگیري از مصرف مـواد بـود.  رتبط بام، دانش مرتبط با مواد، نگرش )نشگاهی)سازمانی(دا

 باشند. هاي اصلی شامل موارد ذیل میهاي فرعی مرتبط با هرکدام از مقوله، مقولهاساس

ي فرهنگی در مصرف مـواد، هاي مقابله با فشارهاتوانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد، روششامل:  اجتماعیمقوله 
کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران، کسب توانایی سازگاري با دیگران، آشنایی بـا انحرافـات اجتمـاعی و نحـوه احتـرام بـه حقـوق 

یی بـا دیگران، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی پـذیرش عقیـده و عالیـق دیگـران، آشـنا
دوستی، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگـی، توانـایی تأثیرات مثبت نوع

هاي مخـتلط، روابط صحیح با همساالن، توانایی دوري از همساالن مصرف کننده مواد، آشنایی با آسیب هاي احتمالی ناشی از میهمانی
سویی اجتماعی، هاي اخالقی، آشنایی با اثر همگرایی و همچگونگی گذراندن اوقات فراغت و تفریحات سالم، آشنایی با ارزش آشنایی با

هـاي اجتمـاعی هاي طبیعی، توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)، ارتباط مـؤثر بـا گـروهتوانایی کمک گرفتن در زمان بحران
.)، بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی، توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی) دانشجویی، ورزشی و. (انجمن

۴۰۶ 

 



 

 

هاي حاصل از بخش کیفی پژوهش در فصل چهارم و مقایسه کمـی . همچنین با توجه به یافته)31-3-4جدول(بود
بودن مواد و برقراري ارتباط با  در دسترس توان عنوان نمود که در بعد اجتماعی مولفهمی، )24-3-4( در جدول این بخش

ترین مشکل اجتمـاعی مـرتبط بـا عنوان مهمدر مقایسه با دیگر مسائل و مشکالت اجتماعی، به دوستان مصرف کننده
داراي کمترین تأثیر بودنـد. ، خودباختگی فرهنگی و مصرف مواد بعنوان یک هنجارمصرف مواد مخدر بوده اند. در حالی که 

تـوان ف مواد مخدر در بین دانشـجویان مـیه مبنی بر نقش اصلی در دسترس بودن مواد در مصردر تببین این یافت
گفت فراوانی، ارزانی و سهولت دسترسی به  انواع مواد در جامعه و همچنین مجاورت ایران با مرکز اصلی تولید مواد 

وص نقش مهم برقراري ارتباط با در دنیا (افغانستان) باعث شیوع مصرف مواد در قشر دانشجویی شده است. در خص
توان گفت که گروه همساالن بیشترین تأثیر را بر مصرف مواد ننده با توجه به نظریه همرنگی میدوستان مصرف ک

 در بین دانشجویان دارد.
 

بـا انـایی مقابلـه بـا افکـار خودکشـی، توانـایی مقابلـه بـا افسـردگی، توانـایی مقابلـه تـوشـامل:  فـرديمقوله از طرف دیگر 
ــواع  ــا ان ــنایی ب ــی، آش ــار منف ــا افک ــه ب ــایی مقابل ــات هیجــانی، کســب توان ــایی کســب ثب ــایی، توان ــم، دلتنگــی و تنه     احســاس غ

هــاي شــاد آور ســالم، آشــنایی بــا اصــول و روشهــاي هیجــانطلبــی و مــاجراجویی ســالم، توانــایی لــذت بــردن از فعالیــتهیجــان
گــذاري و داشـتن طــرح بـراي آینــده، کســب راز هیجانــات، مهـارت هــدفزیسـتن، آشــنایی بـا هــوش هیجـانی و نحــوه صــحیح ابـ

ــاي فراشــناختی و ذهــن ــارت ه ــاي شــناختی، مه ــدگی، راهبرده ــاي زن ــل درســت مســائل، معن ــایی اســتدالل و تحلی ــاهی، توان آگ
ریـزي و ههـاي روزانـه، برنامـریـزي بـراي فعالیـتتوانایی خـودتنظیمی و خودکارآمـدي، کسـب اسـتقالل شخصـی، توانـایی برنامـه

هــاي زنــدگی، آشــنایی بــا اصــول موفقیــت و مقابلــه بــا شکســت، تقویــت انگیــزه و امیــد بــه زنــدگی، نحــوه مــدیریت مــالی هزینــه
آشنایی با راهکارهاي کسـب تحسـین و تمجیـد، توانـایی مقابلـه بـا حساسـیت و زودرنجـی، توانـایی مواجهـه بـا وسـواس فکـري و 

ــا اصــول انعطــاف  ــی، آشــنایی ب ــذیري، کعمل ــا روشپ ــایی خودتشــویقی، آشــنایی ب ــا هــاي آرامســب توان ــه ب ــی، مقابل ســازي روان
ــس  ــا ح ــه ب ــمی، مقابل ــتالالت جس ــداري و اخ ــود بیمارپن ــس خ ــا ح ــه ب ــایتمندي، مقابل ــاس رض ــت احس ــواب، تقوی ــتالالت خ اخ

هــاي حاصــل از . همچنــین بــا توجــه بــه یافتــه)31-3-4جــدول(بودانگــاري، تقویــت انگیــزه پیشــرفت فــردي خودزشـت
تــوان عنــوان مــی ،)22-3-4در جــدول (وهش در فصــل چهــارم و مقایســه کمــی ایــن بخــش بخــش کیفــی پــژ

در مقایسـه بـا دیگـر مسـائل و مشـکالت  افسـردگیو  بیقـراري سـترس، اضـطراب وانمود کـه در بعـد فـردي  عامـل 
تـرین مسـأله و مشـکل فـردي مـرتبط بـا مصـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در حـالی کـه عنوان مهـمفردي، به

ــارنگري ــأثیر  خودبیم ــرین ت ــش داراي کمت ــر نق ــی ب ــه مبن ــن یافت ــین ای ــود. در تبب ــراري ســترس، اضــطراب واب و  بیق

و  بیقـراري سـترس، اضـطراب واتـوان گفـت شـیوع بـاالي ف مـواد مخـدر در بـین دانشـجویان مـیدر مصر افسردگی

 شود. ل درمانی یا نشاط آور میحعنوان یک راهمنجر به گرایش به مصرف مواد به افسردگی
 

هاي ارتباطی والدین، توانایی آشنایی با انواع سبکهاي خانواده سالم و ناسالم، آشنایی با ویژگی شامل: خانوادگیهمچنین مقوله 
ها در خانواده، توانایی ارتباط موثر با خانواده، توانایی ارتباط موثر با اقوام و فامیل، توانایی کنار آمدن بـا غـم از حل اختالفات و نارضایتی

مشـکالت  مقابله بـا براي زندگی زناشویی، تواناییدست دادن عزیزان، کسب راهکارهاي مقابله با دوري از خانواده، کسب مهارت الزم 
هاي دلبستگی در خانواده، نگرش مثبت به ازدواج و تشکیل خانواده و آشنایی با سرپرستی و طرد شدگی)،  آشنایی با سبک(بیخانوادگی

۴۰۷ 

 



 

 

هاي حاصل از بخش کیفی پژوهش در فصل چهارم همچنین با توجه به یافته. )31-3-4جدول(بود هاي جنسیآموزش
-عدم حس تعلق و بیدر بعد خانوادگی عامل توان عنوان نمود که می ،)23-3-4در جدول (ه کمی این بخش و مقایس

عنوان مهم ترین مسأله خانوادگی مرتبط با مصرف مواد در مقایسه با دیگر مشکالت خانوادگی، به عاطفگی در خـانواده
داراي کمترین تأثیر بود. در تببین این یافته مبنی  گغم از دست دادن عزیزان، فقدان و سومخدر بوده است. در حالی که 

بر نقش عدم حس تعلق و بی عاطفگی در مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان می توان گفت وجود فاصـله بـین 
نسلی بین خانواده و فرزندان در قشر دانشجویی منجر به احساس عدم تعلق و همبستگی با اعضاي خانواده شـده و 

 دهد. کردن فاصله و خالء عاطفی سوق می ه مصرف مواد جهت پردانشجویان را ب

 شامل:  دانشگاهی همچنین مقوله
هـاي متنـوع در زنـدگی دانشـجویی، توانـایی مـدیریت ایـام امتحانـات، تقویـت انگیـزش تحصـیلی، چگونگی سـازگاري بـا فرهنـگ

ه، چگـونگی مقابلـه بـا اسـترس امتحـان، توانـایی آشنایی بـا تعارضـات دانشـجو بـا دانشـگاه، توانـایی سـازگاري بـا محـیط دانشـگا
ــا عوامــل اســترس ــه اهــداف دانشــگاهی، آشــنایی ب ــایی دســتیابی ب ــا فشــارهاي تحصــیلی، توان ــه ب ــدگی دانشــجویی، مقابل زاي زن

 نگـري شــغلی و رویـارویی بــاریـزي اوقــات فراغـت در دانشــگاه، آشـنایی بـا آینــدهریــزي تحصـیلی، توانــایی برنامـهتوانـایی برنامـه
هـاي حاصـل از بخـش کیفـی پـژوهش در همچنـین بـا توجـه بـه یافتـه .)31-3-4جـدول(بود مشکالت خوابگاهی

 در بعـد دانشـگاهی تـوان عنـوان نمـود کـهمـی ،)25-3-4در جـدول (فصل چهارم و مقایسه کمـی ایـن بخـش 
ــا مکــان فــروش مــواد عامــل ــا محــیط دانشــگاه و همجــواري دانشــگاه ب ــا دیگــ عــدم تطبیــق و همــاهنگی ب ر در مقایســه ب

تـرین مسـأله دانشـگاهی مـرتبط بـا مصـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در عنـوان مهـممشکالت دانشـگاهی، بـه
داراي کمتـرین تـأثیر بـود. در تببـین ایـن یافتـه مبنـی بـر نقـش عـدم تطبیـق و  گمنامی در کالس بزرگ حالی که

دیگــر مشــکالت  همــاهنگی بــا محــیط دانشــگاه و همجــواري دانشــگاه بــا مکــان فــروش مــواد در مقایســه بــا
دانشگاهی در مصـرف مـواد مخـدر در بـین دانشـجویان مـی تـوان گفـت غیربـومی بـودن اکثـر دانشـجویان در 

هـا هـاي اطـراف دانشـگاهدانشـگاه و فراوانـی مـواد در محـیط ها و همچنـین فضـاي فرهنگـی پیرامـوندانشگاه
 شود. باعث گرایش دانشجویان به مصرف مواد می

داشـتن اطالعـات درسـت یـا علمـی در مـورد مـواد، آشـنایی بـا عـوارض شـامل:  مرتبط با مواد دانش در حالی که مقولـه
ــا عــوارض  ــل، آشــنایی ب ــاده مخــدر گُ ــا عــوارض مصــرف م ــا عــوارض مصــرف حشــیش، آشــنایی ب ــان، آشــنایی ب ســیگار و قلی

کسـتازي، آشـنایی بـا هـاي اجوانـا، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف ریتـالین، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف قـرصگرس(علف) یا ماري
عوارض مصـرف ترامـادول، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف شیشـه و آمفتـامین، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف ال اس دي، آشـنایی بـا 
عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کـراك، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف مشـروبات، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف الکـل سـفید، 

هــاي همچنــین بــا توجــه بــه یافتــه. )31-3-4جــدول(بود ام بخــشآشــنایی بــا عــوارض مصــرف داروهــاي مســکن و آر
تـوان مـی) 26-3-4در جـدول (حاصل از بخش کیفـی پـژوهش در فصـل چهـارم و مقایسـه کمـی ایـن بخـش 

در مقایسـه بـا دیگــر  نداشـتن اطالعـات علمـی در مــورد مـواد در بعـد دانــش مـرتبط بـا مـواد عامــل عنـوان نمـود کـه
دانشـی مـرتبط بـا مصـرف مـواد مخـدر بـوده اسـت. در تببـین ایـن تـرین عامـل مهـم  عنـوان بهعوامل دانشی، 

ــر نقــش نداشــ ــوان عنــوان نمــود کــه عــدم شــناخت تن اطالعــات علمــی در مــورد مــواد مــییافتــه مبنــی ب ت
شـود کـه از دهایی کـه بـه دنبـال دارنـد باعـث مـیهـا و پیامـهـاي تـأثیر آنانشجویان از انواع مـواد، مکـانیزمد

ه مصــرف مـواد بــه عنــوان عامــل تســکین دهنـده و بــدون خطــر گــرایش پیــدا روي عـدم آگــاهی و شــناخت بــ
 کنند.
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آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مـواد بـر افـزایش شـامل:  مـوادمصـرف نگرش مـرتبط بـا همچنین مقوله 

بـین دانشـجویان، یـت و پـذیرش در محبوب تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر
کـاهش اضـطراب امتحـان، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد اثـرات  آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر

مشـروبات الکلـی، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مصـرف  سالمت جسـمی و روانـی، آشـنایی بـا بـاور رایـج در مـورد مصرف مواد بر
ري، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد  بـر کـاهش عصـبانیبت و ناکـامی، مورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر الغـ

بخــش بــودن مصــرف مــواد، آشــنایی بــا باورهــاي رایــج در مــورد امتحــان کــردن مــواد، آشــنایی بــا باورهــاي رایــج در مــورد لــذت
   ا باورهـاي رایـج در مـورد اسـتفاده از مـوادبیـداري و خـواب، آشـنایی بـ آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر

رابطـه جنسـی، آشـنایی بـا باورهـاي  عنوان مشوق و پـاداش فـردي، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـربه
ضـرر بـودن مصـرف قلیـان و سـیگار و آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر فراموشـی و رایج در مـورد بـی

هـاي حاصـل از بخـش کیفـی . بـر ایـن اسـاس، بـا توجـه بـه یافتـه)31-3-4جـدول(بود شکالت دوران دانشجوییم
تـوان عنـوان نمـود کـه در بعـد نگـرش مـی)، 27-3-4(پژوهش در فصـل چهـارم و مقایسـه کمـی ایـن بخـش 

عنــوان مهــم تــرین عامــل نگرشــی در رابطــه بــا بــه باورهــاي نادرســت در مــورد مــواد مخــدرمــرتبط بــا مــواد عامــل 
در مـورد  باورهـاي نادرسـترف مواد در دانشجویان گزارش شـده اسـت. در تبیـین ایـن یافتـه مبنـی بـر نقـش مص

نگـرش مثبـت بـه داشـتن در بین دانشجویان می تـوان گفـت وجـود باورهـاي نادرسـت نسـبت بـه مـواد و مواد 
 مواد منجر به گرایش دانشجویان به مصرف مواد می شود.

هـاي کسب مهارت دوستیابی، افزایش مهـارت همـدلی، مهـارت شامل: از مصرف مواد پیشگیري مهارتدر نهایت مقوله 
هاي عاطفی، مهارت مدیریت خشم، مهارت مقابله با اضطراب و استرس، مهـارت خودآگـاهی، مهـارت تفکـر خـالق، مقابله با شکست

آوري ، مهارت تفکر مثبت، کسب مهارت تابگیري، مهارت حل مسأله، مهارت تفکر نقادانه، کسب توانایی مدیریت زمانمهارت تصمیم
هاي انتخاب همسر، مهارت ابراز وجـود در برابر مشکالت، کسب مهارت خودکنترلی یا کاهش تکانشی بودن، آشنایی با اصول و مهارت

 . )31-3-4جدول(بود و مهارت کارآفرینی
در کمـی ایـن بخـش هاي حاصل از بخش کیفی پژوهش در فصل چهارم و مقایسه بر این اساس، با توجه به یافته

در مقایسـه بـا دیگـر  مهارت حـل مسـألهدر بعد مهارت پیشگیري از مواد  توان عنوان نمود کهمی ،)28-3-4جدول (
ترین مهارت در پیشگیري از مصـرف مـواد گـزارش عنوان مهمهاي الزم براي پیشگیري از مصرف مواد، بهمهارت

حل مسأله در پیشگیري از مصرف مواد می توان چنین استدالل شده است. در تببین این یافته مبنی بر نقش مهارت 
کرد که وجود مشکالت زیاد در دانشجویان و ناتوانی و بی مهارتی آنها در حل مشکالت متعدد منجر به پنـاه آوردن 

 شود. براي رهایی از مشکالت میحل ناسالم عنوان یک راهها به مواد بهآن
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هاي آموزشـی مـوثر پیشـگیري از اعتیـاد در بـین مبنی بر این که روش پژوهشسوال دوم در راستاي بررسی 

هـاي ر بخش کیفی فصل چهارم بیـانگر روشکدام است؟ نتایج گزارش شده دهاي شهر تهران دانشگاهدانشجویان 
، بـر همـین اسـاس، حضـوري و ترکیبـی بـود. هاي اصلی مجازيآموزشی پیشگیري از مصرف مواد در قالب مقوله

 :ودندب هاي اصلی شامل موارد ذیلهاي فرعی مرتبط با هرکدام از مقولهلهمقو
هاي کوتاه، تهیه و تدوین بروشـورهاي تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی، پخش فیلمشامل:  آموزش مجازي مقوله روش

منظـور اي خـاص بـهي تبلیغاتی، انتشـار نشـریههاآموزشی، استفاده از تلویزیون و رادیو، آموزش از طریق مجله، آموزش در قالب کارت
نویسی، استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگـرام، آمـوزش از طریـق اینسـتاگرام، آمـوزش از رسانی، آموزش از طریق داستاناطالع

افزارهـاي جـذاب بایل، تهیه نـرمهاي کوتاه و گویا از طریق موآپ، ارائه پوستر، تولید نرم افزارهاي آموزشی، استفاده از پیامطریق واتس

 .)32-3-4جدول( ، کتاب کار دانشجویی، استفاده از تابلوهاي هوشمندهاي الکترونیکیپیامبازي، ارسال 
استفاده از گروه همساالن، روش سخنرانی، روش بارش فکري ( راه حـل یـابی گروهـی)، شامل:  آموزش حضوري مقوله روش

هاي محبوب، کننده مواد)، برگزاري جلسات کوتاه، آموزش از طریق تئاتر، استفاده از چهرهمصرفبحث گروهی، ایفاي نقش (بازي نقش 
هاي مشاهده عینی، روش پرسش و پاسخ، روش آموزش اکتشـافی، هاي کوچک، استفاده از روشهاي آزاد اندیشی، تشکیل گروهکرسی

      حـل مسـأله، روش آمـوزش مبتنـی بـر تفکـر انتقـادي روش آموزش چنـد حسـی(دیداري، شـنیداري و..)، روش آمـوزش مبتنـی بـر

 .)32-3-4جدول(
هاي سالمت در هاي آموزشی، ارائه برنامهنمایشگاه، برگزاري اردو، برگزاري کارگاهبرگزاري شامل:  آموزش ترکیبی مقوله روش

دانشـگاه، اسـتفاده از اسـاتید محبـوب  ، از طریق مرکز مشـاورهقالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، برگزاري سمینار و کنفرانس
هـاي عکـس، از طریـق هاي دانشجویی، تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی، برگـزاري نمایشـگاهدانشگاهی، تشکیل و تقویت کانون

طریـق هاي فوق برنامه، استفاده از موسیقی و کنسرت، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأییـد دانشـجویان، ایجـاد غرفـه، از فعالیت
هـاي هنـري، اسـتفاده از هاي گروهی، کـانونهاي طنز، تشکیل انجمن سالمت و فعالیت، روش بازيکانون همیاران، استفاده از برنامه

 .)32-3-4جدول( هاي ورزشی و ارائه در قالب واحد درسیگروه
یفـی پـژوهش در هاي حاصل از بخـش کهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد با توجه به یافتهدر خصوص روش

 استفاده از گـروه همسـاالنهاي آموزشی توان عنوان نمود که در مورد روشفصل چهارم و مقایسه کمی این بخش می

هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مخدر گزارش شده است. در تبیین این یافته مبنـی ترین روشعنوان مهمبه
توان چنین استدالل کرد، با توجه به این کـه مصرف مواد میبر اهمیت آموزش از طریق همساالن در پیشگیري از 

هاي دانشجویی بیشتر است. لـذا انتقـال ال در پذیرش همساالن در بین گروهسن و سانشجویان همصمیمیت بین د
 تواند تأثیرگذاري بیشتري داشته باشد.  ها میآموزش از طریق آن

 
 
 
 

۴۱۰ 

 



 

 

 
 گیري از بخش کمی پژوهشبحث و نتیجه 

مصرف مـواد  مبنی بر این که کدامیک از نیازهاي آموزشی پیشگیري از سوال سوم پژوهشاستاي بررسی در ر
از اولویت بـاالتري برخـوردار اسـت؟ هاي شهر تهران دانشگاهاز دیدگاه دانشجویان در ابعاد دانش، نگرش و مهارت 

سه وزشی پیشگیري از مصرف مواد در نیازهاي آمبندي اولویتفصل چهارم بیانگر  کمینتایج گزارش شده در بخش 
، شـامل هاي مورد مطالعهاین اساس در بعد دانش از دیدگاه دانشجویان دانشگاهبود. بر بعد دانش، نگرش و مهارت 

 :باشند.موارد ذیل می
انایی مقابله با گذاري و داشتن طرح براي آینده، توانایی مقابله با افسردگی، توتوانایی هدف شامل: سطح دانشنیازهاي آموزشی 

ها در خانواده، تقویت انگیزه و امیـد بـه زنـدگی، توانـایی بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی حل اختالفات و نارضایتی
ریـزي و هارتباط موثر با خانواده، توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)، توانایی ارتباط مؤثر بـا دیگـران، برنامـ

نگري شـغلی، کسـب هاي زندگی، آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران، آشنایی با آیندهنحوه مدیریت مالی هزینه

بودنـد. در مهارت الزم براي زندگی زناشویی، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل و توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویـی) 
نیازهـاي آموزشـی توانـایی مقابلـه بـا با توجه به نتایج بدست آمده نیازهاي داراي اولویت اول در آینده شـامل:  حالی که
هـاي ریزي و نحـوه مـدیریت مـالی هزینـهگذاري و داشتن طرح براي آینده، کسب توانایی مقابله با افکار منفی، برنامههدفافسردگی، 

ها در خانواده توانایی ارتباط موثر با خانواده،  توانایی مقابله بـا گی، توانایی حل اختالفات و نارضایتیزندگی، تقویت انگیزه و امید به زند
بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)،  توانایی مقابله با شرایط بحرانـی (اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی)، آشـنایی بـا چگـونگی 

   .بودندنحوه احترام به حقوق دیگران پذیري و آشنایی با قواعد اجتماعی و مسئولیت
آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشـنایی  شامل: دانش مرتبط با موادنیازهاي آموزشی 

د جوانا، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، داشتن اطالعات درست یا علمی در موربا عوارض گرس(علف) یا ماري
هاي اکستازي، آشنایی بـا عـوارض مصـرف ال اس مواد، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض مصرف قرص

دي، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُـل و آشـنایی بـا عـوارض مصـرف تریـاك، شـیره، 

به نتایج بدست آمده نیازهاي داراي اولویت اول در آینده در خصوص دانش  بودند. در حالی که با توجه هروئین، کراك
نیازهاي آموزشی داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با  مرتبط با مواد شامل:

  بودند.هاي اکستازي ارض مصرف قرصعوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین و  آشنایی با عو
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتـر  شامل: موادمصرف نگرش مرتبط با نیازهاي آموزشی 

 ادبخش بودن مصرف مواد و آشنایی با باورهاي رایج در مـورد امتحـان کـردن مـودرس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت

بودند. در حالی که با توجه به نتایج بدست آمده نیازهاي داراي اولویت اول در آینده در خصوص نیازهـاي آموزشـی 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز  نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطح نگرش شامل:

    بود. و بهتر درس خواندن
مهارت مدیریت خشم، مهـارت مقابلـه بـا اضـطراب و اسـترس، مهـارت  شامل: مهارت پیشگیري از موادی نیازهاي آموزش

در حـالی بودند. هاي عاطفی هاي مقابله با شکستگیري، مهارت کارآفرینی، مهارت حل مسأله، مهارت تفکر خالق و  مهارتتصمیم
۴۱۱ 

 



 

 

هاي الزم براي پیشگیري از ر آینده در خصوص مهارتکه با توجه به نتایج بدست آمده نیازهاي داراي اولویت اول د
گیري، مهارت کارآفرینی، مهـارت حـل مسـأله، کسـب یازهاي آموزشی مهارت مدیریت خشم، مهارت تصمیمنمصرف مواد شامل: 

  هستند. آوري در برابر مشکالت و مهارت ابراز وجودتاب    مهارت 
هاي آموزشـی مـوثر بـراي اجـراي کدامیک از روش ن کهمبنی بر ای سوال چهارم پژوهشدر راستاي بررسی 

نتایج گزارش  از اولویت بیشتري برخوردار است؟هاي شهر تهران دانشگاه هاي احصاء شده از دیدگاه دانشجویاندوره
این اساس آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بود. بر  هايبندي روشاولویتفصل چهارم بیانگر  کمیشده در بخش 

هاي آموزشی که از درجه اهمیت و اولویت باالتري برخورداند روش، هاي مورد مطالعهدانشجویان دانشگاه از دیدگاه
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنـري، استفاده از اینترنت، استفاده از گروه همساالن، ارائه برنامهبودند:  شامل موارد ذیل 

اهی، بحث گروهی، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان، آمـوزش از طریـق علمی و..)، استفاده از اساتید محبوب دانشگ
هـاي هاي ورزشی،  آموزش از طریق اینستاگرام، روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)، اسـتفاده از برنامـهتلگرام، استفاده از گروه

هـاي هاي آزاد اندیشی، برگـزاري کارگـاهاز موسیقی و کنسرت، کرسی هاي مشاهده عینی، استفادهطنز، برگزاري اردو، استفاده از روش
  هاي محبوب، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي و روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..).آموزشی، استفاده از چهره

ص پیشـگیري از هاي آموزشی داراي اولویت اول در آینده در خصـودر حالی که با توجه به نتایج بدست آمده روش
هاي آموزشی استفاده از اینترنت، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، بحـث گروهـی، اسـتفاده از اسـاتید روش مصرف مواد شامل:

هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از گـروه همسـاالن، متخصص و مورد تأیید دانشجویان، ارائه برنامه
هاي طنز، آموزش از طریق اینستاگرام، روش بارش فکري (راه حل یابی گروهی)، اسـتفاده از ریق تلگرام، استفاده از برنامهآموزش از ط

   بودند. هاي مشاهده عینیهاي ورزشی، استفاده از موسیقی و کنسرت، استفاده از روشگروه

شی داراي اولویـت اول در خصـوص هاي آموزبا توجه به نتایج بدست آمده روش روش آموزش مجازيسطح در 
 طریـق از آمـوزشو  تلگـرام طریـق از آمـوزش، اینترنـت از اسـتفاده شـامل:در زمان حال و آینده پیشگیري از مصرف مواد 

   بودند. اینستاگرام
 

هاي آموزشی داراي اولویت اول در خصـوص با توجه به نتایج بدست آمده روش روش آموزش حضوريسطح در 
 گـروه از استفاده، اینستاگرام طریق از آموزش، تلگرام طریق از آموزش شامل:در زمان حال و آینده رف مواد پیشگیري از مص

   بودند. عینی مشاهده هايروش از استفادهو  )گروهی یابیحلراه( فکري بارش روش، گروهی بحث، همساالن

زشی داراي اولویـت اول در خصـوص هاي آموبا توجه به نتایج بدست آمده روش روش آموزش ترکیبیسطح در 
 از ، استفاده..)و علمی هنري، ورزشی،( مسابقات قالب در سالمت هايبرنامه ارائه شامل:در زمان حال پیشگیري از مصرف مواد 

 از سـتفادهاردو، ا ورزشی، برگزاري هايگروه از دانشجویان، استفاده تأیید مورد و متخصص اساتید از دانشگاهی، استفاده محبوب اساتید

هاي آموزشـی داراي . در حالی که با توجه به نتایج بدست آمده روشبودندکنسرت  و موسیقی از طنز و استفاده هايبرنامه
 هـايبرنامـه ارائهدانشـگاهی، محبـوب اسـاتید از استفاده اولویت اول در آینده در خصوص پیشگیري از مصرف مواد شامل:

 طنـز، هايبرنامه از دانشجویان، استفاده تأیید مورد و متخصص اساتید از ، استفاده..)و علمی نري،ه ورزشی،( مسابقات قالب در سالمت
 هستند.اردو  ورزشی و برگزاري هايگروه از کنسرت، استفاده و موسیقی از استفاده

۴۱۲ 

 



 

 

 
بندي مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  با توجه نتایج بدسـت آمـده بـر جمع

 ت حسب جنسی

هـاي آموزشـی احصـاء شـده در بـین آیـا بـین اولویـت مبنی بر این که سوال پنجم پژوهشدر راستاي بررسی 
 کمـینتایج گـزارش شـده در بخـش  تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاهدانشجویان دختر و پسر 

ایـن بود. بـر دانشجویان دختر و پسر در بین پیشگیري از مصرف مواد  مقایسه نیازهاي آموزشیفصل چهارم بیانگر 
 نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از:  سطح دانشاساس از دیدگاه دانشجویان دختر در 

کـار گذاري و داشتن طرح براي آینده، تقویت انگیزه و امید به زندگی، کسب توانایی مقابله با افتوانایی مقابله با افسردگی، مهارت هدف
ها در خانواده، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی ارتباط مـوثر منفی، توانایی حل اختالفات و نارضایتی

اب با خانواده، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی) و توانایی مقابلـه بـا اضـطر
 اجتماعی (کمرویی)

 نیازهاي آموزشی که داراي اهمیت و اولویت باالتر عبـارت بودنـد شـامل: سطح دانشاز نظر دانشجویان پسر در 
گذاري و داشتن طرح براي آینده، توانایی مقابله با افسـردگی، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، مهارت هدف

اي زندگی زناشویی، توانایی ارتباط موثر با خانواده، توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی، کسب مهارت الزم بر

  بودند. پذیري و تقویت انگیزه و امید به زندگینگري شغلی، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، آشنایی با چگونگی مسئولیتآشنایی با آینده

توان عنوان نمود که از دیدگاه دختران در سطح دانش نیاز میت آمده در فصل چهارم پژوهش با توجه به نتایج بدس
ها از اولویت باالتري برخوردار است، در حالی که به نظـر دانشـجویان پسـر براي آن توانایی مقابله با افسردگیآموزشی 

  تري برخوردار بود.از اهمیت بیشتوانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود) 
 
 

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت بـاالتر عبـارت  دانش مرتبط با مواداز دیدگاه دانشجویان دختر در سطح 
 بودند از: 

جوانا، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشـنایی آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
هـاي اکسـتازي، آشـنایی بـا مصرف ریتالین، داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف قرص با عوارض

عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی 
 با عوارض مصرف ال اس دي

نیازهاي آموزشی کـه داراي اهمیـت و اولویـت  دانش مرتبط با مواددانشجویان پسر در سطح در حالی که از نظر 
 باالتر عبارت بودند شامل: 

آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، داشتن اطالعات درسـت 
رف شیشه و آمفتـامین، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف الکـل سـفید، آشـنایی بـا عـوارض یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مص

  بودند. هاي اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُلجوانا، آشنایی با عوارض مصرف قرصگرس(علف) یا ماري

۴۱۳ 

 



 

 

 

نیاز آموزشـی  ا موادختران در سطح دانش مرتبط بیج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش از دیدگاه دبا توجه به نتا
ها از اولویت باالتري برخوردار است، در حالی که به زعم دانشـجویان براي آن جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري

  از اهمیت بیشتري برخوردار بود. ترامادولآشنایی با عوارض مصرف پسر 
 

اي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر نیازه موادمصرف نگرش مرتبط با از دیدگاه دانشجویان دختر در سطح 
 عبارت بودند از: 

بخـش بـودن آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مـورد لـذت
 بیداري و خواب، یج در مورد تأثیر مصرف مواد برمصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي را

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی،
المت جسـمی و روانـی، آشـنایی بـا سـ آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بـرفراموشی و مشکالت دوران دانشجویی،

ضرر بودن مصرف قلیان و سـیگار و آشـنایی بـا آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر الغري،
 مشروبات الکلیمصرف  باور رایج در مورد

ه داراي اهمیت و اولویت باالتر نیازهاي آموزشی ک موادمصرف نگرش مرتبط با از نظر دانشجویان پسر در سطح 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهـاي رایـج در عبارت بودند شامل: 

آشـنایی بـا  مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بـر فراموشـی و مشـکالت دوران دانشـجویی،
آشـنایی بـا بیـداري و خواب، بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد برباورهاي رایج در مورد لذت

 آشنایی با ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار،آشنایی با باورهاي رایج در مورد بیرابطه جنسی، باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر
سالمت جسمی و روانـی وآشـنایی بـا  آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر مشروبات الکلی،مصرف  باور رایج در مورد

  بودند. باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی
 

د که از دیدگاه دختران و پسران در سـطح توان عنوان نمومیبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
هـا از اولویـت بـراي آن آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خوانـدن نگرش نیاز آموزشی 

 باالتري برخوردار است. 
 

اهمیت و اولویـت  نیازهاي آموزشی داراي مهارت پیشگیري از مصرف مواد،از دیدگاه دانشجویان دختر در سطح 
آوري در برابر مشکالت، مهـارت ابـراز وجـود، گیري، مهارت مدیریت خشم، کسب مهارت تابمهارت تصمیمباالتر عبارت بودند از: 

هاي عاطفی هاي مقابله با شکستمهارت مقابله با اضطراب و استرس، مهارت حل مسأله، مهارت کارآفرینی، مهارت خودآگاهی، مهارت
 ریت زمانو مهارت مدی

نیازهاي آموزشی که داراي اهمیت و اولویـت  مهارت پیشگیري از مصرف مواد،از نظر دانشجویان پسر در سطح 
هاي مقابله با گیري، مهارت کارآفرینی، مهارتآوري در برابر مشکالت، مهارت تصمیمکسب مهارت تابباالتر عبارت بودند شامل: 
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مهارت مدیریت زمـان، مهـارت  ت مدیریت خشم، مهارت ابراز وجود، مهارت تفکر مثبت،هاي عاطفی، مهارت حل مسأله، مهارشکست

  بودند. مقابله با اضطراب و استرس
 

توان عنوان نمود که از دیدگاه دختران  و پسران در سـطح میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
از اولویت باالتري برخوردار است. در حالی که به نظر دانشـجویان ها براي آن گیريمهارت تصمیممهارت نیاز آموزشی 

 از اهمیت بیشتري برخوردار بود. آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تابپسر 
 

هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد با توجه نتایج بدست آمـده بـر بندي مقایسه روشجمع

 حسب جنسیت

آموزشی احصاء شده در بین  روش هاي هايآیا بین اولویت که مبنی بر این سوال ششم پژوهشبررسی  براي
 کمـینتایج گـزارش شـده در بخـش  تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاهدانشجویان دختر و پسر 

در بین دانشجویان دختر و پسر پیشگیري از مصرف مواد  هاي آموزشیروش مقایسه بین اولویتفصل چهارم بیانگر 
هاي آموزشی داراي اهمیت و ، روشروش آموزش مجازياین اساس از دیدگاه دانشجویان دختر در سطح بر  بود.

 اولویت باالتر عبارت بودند از: 
   هاي کوتـاه، اسـتفاده از تلویزیـون و رادیـو، تهیـهاستفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فیلم

آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق مجلـه و آمـوزش از طریـق ي جذاب بازي، آموزش از طریق واتسافزارهانرم
 نویسیداستان

 

هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت بـاالتر عبـارت ، روشآموزش مجازياز نظر دانشجویان پسر در سطح روش 
 بودند شامل: 

  هاي کوتـاه، اسـتفاده از تلویزیـون و رادیـو، تهیـه تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فیلم استفاده از اینترنت، آموزش از طریق
آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق مجله و استفاده از تابلوهـاي افزارهاي جذاب بازي، آموزش از طریق واتسنرم

  بودند. هوشمند

توان عنوان نمود کـه در سـطح روش آمـوزش مجـازي از میصل چهارم پژوهش با توجه به نتایج بدست آمده در ف
ترین روش آموزشی عنوان مهمبه » استفاده از اینترنت«  هاي مورد مطالعه روشدیدگاه دختران و پسران در دانشگاه

 پیشگیري از مصرف مواد شناسایی شد. 
هـاي آموزشـی داراي دانشجویان دختر، روش پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه آموزش حضوريروش  در سطح

 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 
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هـاي آزاد هاي مشاهده عینی، کرسـییابی گروهی)، استفاده از روشحلبحث گروهی، برگزاري جلسات کوتاه، روش بارش فکري ( راه
اري و..)، آموزش از طریق تئاتر، روش آموزش مبتنی بـر هاي محبوب، روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداندیشی، استفاده از چهره

 تفکر انتقادي و روش آموزش اکتشافی

هـاي آموزشـی داراي پیشـگیري از مصـرف مـواد، روش آموزش حضورياز نظر دانشجویان پسر در سطح روش 
هاي مشاهده عینی، روش روش استفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، استفاده ازاهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند شامل: 

هاي محبوب، روش هاي آزاد اندیشی، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، استفاده از چهرهیابی گروهی)، کرسیحلبارش فکري ( راه

  بودند. آموزش مبتنی بر حل مسأله، روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) و روش آموزش اکتشافی

هاي آموزشـی داراي مقایسه روشتوان عنوان نمود که در میت آمده در فصل چهارم پژوهش با توجه به نتایج بدس
اولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش حضوري بر حسب جنسیت بیانگر آن است از دیدگاه دانشـجویان 

    ده از گـروه همسـاالناسـتفا هاي مـورد مطالعـه روش و از دیدگاه دانشجویان پسر در دانشگاهبحث گروهی  دختر روش 
 .شناسایی شدعنوان مهم ترین روش آموزشی به

هـاي آموزشـی داراي پیشگیري از مصرف مواد از دیـدگاه دانشـجویان دختـر، روش آموزش ترکیبیدر بعد روش 
 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

اي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، اسـتفاده از هاستفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان، ارائه برنامه
هـاي ورزشـی، هـاي طنـز، اسـتفاده از گـروهموسیقی و کنسرت، برگزاري اردو، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، استفاده از برنامـه

 هاي گروهیهاي هنري و روش بازيهاي آموزشی، کانونبرگزاري کارگاه

هاي آموزشی داراي اهمیت پیشگیري از مصرف مواد، روش ترکیبیآموزش ان پسر در سطح روش از نظر دانشجوی
هاي سـالمت در قالـب مسـابقات (ورزشـی، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، ارائه برنامهو اولویت باالتر عبارت بودند شامل: 

هاي طنـز، اسـتفاده از اسـاتید متخصـص و مـورد تأییـد دانشـجویان، هاي ورزشی، استفاده از برنامههنري، علمی و..)، استفاده از گروه

  بودند.هاي گروهی هاي هنري و روش بازيهاي آموزشی، استفاده از موسیقی و کنسرت، کانونبرگزاري اردو، برگزاري کارگاه

آموزشـی داراي هاي مقایسه روشتوان عنوان نمود که در میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
بر حسب جنسیت بیانگر آن است از دیـدگاه دانشـجویان  ترکیبیاولویت پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش 

هاي مورد مطالعـه و از دیدگاه دانشجویان پسر در دانشگاه استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان  دختر روش 
 .شناسایی شدترین روش آموزشی عنوان مهمبه  استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی روش 

 
بندي مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد با توجه نتـایج بدسـت آمـده بـر جمع

 حسب سن 

هاي آموزشی احصاء شده با توجه به سن، آیا بین اولویت مبنی بر این که سوال هفتم پژوهشدر راستاي بررسی 
نتایج گزارش شده  تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه نشجویانسال تحصیلی و گروه تحصیلی دا

در بین دانشجویان بر حسـب پیشگیري از مصرف مواد  مقایسه نیازهاي آموزشیفصل چهارم بیانگر  کمیدر بخش 
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زشی داراي نیازهاي آمو دانشدر سطح  سال 21زیر  این اساس از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنیبود. بر سن 
 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

توانایی  توانایی مقابله با افسردگی، توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)،
ه، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، آشنایی با قواعـد ها در خانوادتوانایی حل اختالفات و نارضایتی گذاري و داشتن طرح براي آینده،هدف

 اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل و کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی

نایی توانیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر شامل:  سطح دانشدر  21-25از نظر دانشجویان گروه سنی 
توانایی ارتباط موثر ، مقابله با افسردگی، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، کسب توانایی مقابله با افکار منفی

یی بـا هـا در خـانواده، آشـنابا خانواده، تقویت انگیزه و امید به زندگی، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی حل اختالفات و نارضـایتی

  بودند. نگري شغلی، آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران و توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)آینده

نیازهاي آموزشی داراي اهمیـت و اولویـت بـاالتر  سطح دانشدر  26-30از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 عبارت بودند از: 

هـاي ري و داشتن طرح براي آینده، کسب توانایی مقابله با افکار منفی، توانایی ارتباط موثر با خانواده،  آشنایی با روشگذاتوانایی هدف
هـا در سازي روانی، تقویت انگیزه و امید به زندگی، توانایی مواجهه با وسواس فکري و عملی، توانایی حـل اختالفـات و نارضـایتیآرام

 هاي زندگیریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبا افسردگی، کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی و برنامه خانواده، توانایی مقابله

آشنایی نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر شامل:  سطح دانشدر  31-35از نظر دانشجویان گروه سنی 
دوسـتی، توانـایی ه با خودباختگی فرهنگی، آشنایی با تأثیرات مثبت نوعبا قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران، توانایی مقابل

مواجهه با وسواس فکري و عملی، کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران، توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصـرف مـواد، توانـایی 
هاي زندگی و کسـب معنـاي و نحوه مدیریت مالی هزینهریزي روابط صحیح با همساالن، بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی، برنامه

  بودند. زندگی

نیازهاي آموزشی داراي اهمیـت و اولویـت بـاالتر  سطح دانشدر  36-40از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
در زمـان  هاي مقابله با فشارهاي فرهنگی در مصرف مـواد،  توانـایی کمـک گـرفتنکسب استقالل شخصی، روشعبارت بودند از: 

هاي طبیعی، توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگی، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، مقابله با حس خـود بیمارپنـداري و اخـتالالت بحران
جسمی، تقویت انگیزه پیشرفت فردي، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل، کسـب مهـارت الزم بـراي زنـدگی زناشـویی و توانـایی 

 ه و عالیق دیگرانپذیرش عقید
 

سـال و  21توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان زیر میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
از اولویـت بـاالتري توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خـود) سال در سطح دانش نیاز آموزشی  21 -25

بـراي  ،گـذاري و داشـتن طـرح بـراي آینـدهتوانـایی هـدفسـال  26-30ر دانشـجویان برخوردار است، در حالی که به نظ
سال نیـاز  36-40و  از نظر دانشجویان   آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگرانسال  31-35دانشجویان 

  از اهمیت بیشتري برخوردار بود. کسب استقالل شخصی  آموزشی
سال در سطح دانش نیازهاي  21از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی زیر  تبط با مواددانش مرهمجنین در بعد 

 آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 
۴۱۷ 

 



 

 

آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسـکن و آرام بخـش، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف 
آشـنایی بـا عـوارض ، جوانان اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماريهاي اکستازي، داشتقرص

مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل، آشنایی با عوارض مصرف مشـروبات 
 و آشنایی با عوارض مصرف ترامادول

نیازهـاي آموزشـی داراي اهمیـت و اولویـت  دانش مرتبط با مواددر سطح  21-25سنی  از نظر دانشجویان گروه
جوانا، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، داشتن اطالعات درسـت یـا علمـی در مـورد آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماريشامل: 

آشنایی با عوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و آرام  مواد، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین،
بخش، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك، آشنایی بـا عـوارض مصـرف ال 

  بودند.اس دي و آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین 

نیازهاي آموزشـی داراي اهمیـت و  مرتبط با مواد دانشدر سطح  26-30از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض 
ارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، آشنایی بـا هاي اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عومصرف قرص

داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد و آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شـیره، هـروئین،  جوانا،عوارض گرس(علف) یا ماري
 کراك

ت نیازهـاي آموزشـی داراي اهمیـت و اولویـ دانش مرتبط با مواددر سطح  31-35از نظر دانشجویان گروه سنی 
آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف ترامـادول، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف تریـاك، شـیره، باالتر شامل: 
آشنایی با عوارض گرس(علف) یا  آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، هاي اکستازي،آشنایی با عوارض مصرف قرصهروئین، کراك،

آشـنایی بـا عـوارض مصـرف داروهـاي  آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتـامین، ف مشروبات،آشنایی با عوارض مصر جوانا،ماري

  بودند.مسکن و آرام بخش و آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك 

نیازهاي آموزشـی داراي اهمیـت و  دانش مرتبط با مواددر سطح  36-40از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 باالتر عبارت بودند از: اولویت 

جوانا، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف الکـل سـفید، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، آشنایی با عوارض مصـرف مشـروبات، 

هاي اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل و آشـنایی مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف قرص آشنایی با عوارض
 با عوارض مصرف ترامادول

 

سـال و  21توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان زیر میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
از اولویت باالتري  آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامینش نیاز آموزشی سال در سطح دان 36 -40سال و  26 -30

براي دانشجویان  جوانا،آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماريسال  21-25برخوردار است، در حالی که به نظر دانشجویان 
  از اهمیت بیشتري برخوردار بود. آشنایی با عوارض مصرف ریتالین سال 35-31

 

۴۱۸ 

 



 

 

 

سـال در سـطح  21از دیدگاه دانشجویان داراي گـروه سـنی زیـر  موادمصرف نگرش مرتبط با ر بعد همچنین د
شنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش آنگرش نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد امتحـان لذتآشنایی با باورهاي رایج در مورد  تمرکز و بهتر درس خواندن،
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر بیداري و خواب، کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر

واد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشـجویی، آشـنایی بـا کاهش عصبانیبت و ناکامی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف م
مشروبات الکلـی، آشـنایی بـا مصرف  آشنایی با باور رایج در مورد سالمت جسمی و روانی، باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر

کـاهش اضـطراب  ثیر مصرف مـواد بـرضرر بودن مصرف قلیان و سیگار و آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأباورهاي رایج در مورد بی
 امتحان

 
نیازهاي آموزشـی داراي اهمیـت و  موادمصرف نگرش مرتبط با در سطح  21-25از نظر دانشجویان گروه سنی 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهـاي رایـج در اولویت باالتر شامل: 
   بیـداري و خـواب، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد  امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر مورد
بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی، آشنایی بـا لذت

ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشـنایی رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی تأثیر مصرف مواد برباورهاي رایج در مورد 
مشروبات الکلـی و آشـنایی مصرف  آشنایی با باور رایج در مورد، سالمت جسمی و روانی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر

  بودند.واد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف م

نیازهـاي آموزشـی داراي  موادمصرف نگرش مرتبط با در سطح  26-30از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

ضـرر بـودن ا باورهـاي رایـج در مـورد بـیآشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی ب
بخش بیداري و خواب، شنایی با باورهاي رایج در مورد لذت مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر

آشـنایی بـا باورهـاي  بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی،
مشروبات الکلی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مـواد مصرف  رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باور رایج در مورد

ج در مـورد رابطه جنسی، آشنایی با باورهـاي رایـ عنوان مشوق و پاداش فردي، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بربه
 تأثیر مصرف مواد بر الغري

 
نیازهاي آموزشـی داراي اهمیـت و  موادمصرف نگرش مرتبط با در سطح  31-35از نظر دانشجویان گروه سنی 

آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر مصـرف ، بخش بودن مصرف موادشنایی با باورهاي رایج در مورد لذتآاولویت باالتر شامل: 
ضـرر بـودن طه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر الغري، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد بـیراب مواد بر

مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در 
کاهش عصبانیبت و ناکامی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت  مورد تأثیر مصرف مواد  بر

سـالمت  دوران دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بـر

  بودند.مشروبات الکلی مصرف  جسمی و روانی و آشنایی با باور رایج در مورد

۴۱۹ 

 



 

 

نیازهـاي آموزشـی داراي  موادمصرف نگرش مرتبط با در سطح  36-40از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

یج در مورد اثرات مصـرف مـواد آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي را
رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر  سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر بر

ذیرش در یـت و پـمحبوب مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بـر
ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحـان کـردن بین دانشجویان، آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی

بیـداري و  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر، مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر الغري
 مشروبات الکلیمصرف  آشنایی با باور رایج در مورد خواب،

 

سـال،  21توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان زیـر میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مـواد بـر سال در سطح نگرش نیاز آموزشی  36 -40سال  و  26 -30سال،  25-21

 31-35ها از اولویت باالتري برخوردار است، در حالی که به نظر دانشجویان براي آن زایش تمرکز و بهتر درس خواندناف
  از اهمیت بیشتري برخوردار بود. بخش بودن مصرف موادشنایی با باورهاي رایج در مورد لذتآسال 

 
سال نیازهـاي آموزشـی  21گروه سنی زیر از دیدگاه دانشجویان داراي  مهارت پیشگیري از مصرف مواددر بعد 

گیري، مهارت حل مسأله، مهـارت ابـراز وجـود، مهـارت مـدیریت مهارت تصمیم داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از:
هـاي عـاطفی، هاي مقابلـه بـا شکسـتمهارت، آوري در برابر مشکالت، مهارت کارآفرینی، مهارت خودآگاهیخشم، کسب مهارت تاب

 ارت مدیریت زمان و مهارت مقابله با اضطراب و استرسمه

، نیازهاي آموزشـی داراي مهارت براي پیشگیري از مصرف مواددر سطح  21-25از نظر دانشجویان گروه سنی 
گیري، مهارت مـدیریت خشـم، مـدیریت آوري در برابر مشکالت، مهارت تصمیمکسب مهارت تاباهمیت و اولویت باالتر شامل: 

مهـارت مقابلـه بـا اضـطراب و اسـترس، ، هاي عاطفی، مهارت ابراز وجود، مهارت حل مسـألههاي مقابله با شکستنی، مهارتکارآفری

  بودند.مهارت خودآگاهی، مهارت تفکر مثبت 

، نیازهـاي بـراي پیشـگیري از مصـرف مـواد مهارتدر سطح  26-30اي گروه سنی از دیدگاه دانشجویان دار
گیري، مهارت مقابله با اضطراب و استرس، مهارت تفکر مهارت تصمیماولویت باالتر عبارت بودند از: آموزشی داراي اهمیت و 

مهـارت مـدیریت زمـان، ، آوري در برابر مشکالتخالق، مهارت کارآفرینی، مهارت تفکر نقادانه، مهارت حل مسأله، کسب مهارت تاب
 تآوري در برابر مشکالت و مهارت تفکر مثبکسب مهارت تاب

 
، نیازهاي آموزشی داراي اهمیت مهارت پیشگیري از مصرف مواددر سطح  31-35از نظر دانشجویان گروه سنی 

هاي مقابله مهارت ابراز وجود، مهارت تفکر نقادانه، کسب مهارت خودکنترلی یا کاهش تکانشی بودن، مهارتو اولویت باالتر شامل: 
  گیـري، آشـنایی بـا اصـول و ت تفکر مثبت، مهارت حـل مسـأله، مهـارت تصـمیمهاي عاطفی، مهارت مدیریت خشم، مهاربا شکست

  بودند.هاي انتخاب همسر و کسب مهارت دوستیابی مهارت

۴۲۰ 

 



 

 

، نیازهـاي آموزشـی مهارت پیشگیري از مصرف مـواددر سـطح  36-40از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
مهارت دوستیابی، مهارت کارآفرینی، افزایش مهارت همدلی، کسب مهارت کسب داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي عـاطفی، مهـارت مـدیریت خشـم، مهـارت تفکـر هاي مقابله با شکستگیري، مهارتآوري در برابر مشکالت، مهارت تصمیمتاب
 خالق، مهارت تفکر مثبت و کسب مهارت خودکنترلی یا کاهش تکانشی بودن

 

سـال و  21توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان زیر میست آمده در فصل چهارم پژوهش با توجه به نتایج بد
ها از اولویـت بـاالتري برخـوردار اسـت، در براي آن گیريمهارت تصمیم سال  در سطح مهارت نیاز آموزشی 26 -30

سـال  31-35 نظـر دانشـجویاناز  آوري در برابـر مشـکالت،کسب مهارت تابسال  21-25حالی که به نظر دانشجویان 
  از اهمیت بیشتري برخوردار بود. کسب مهارت دوستیابیسال  36-40از دیدگاه دانشجویان  مهارت ابراز وجود،

 
بندي مقایسه نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  با توجه نتایج بدسـت آمـده بـر جمع

 حسب سال تحصیلی 

هاي آموزشی احصاء شده با توجه به سن، آیا بین اولویت بر این کهمبنی  سوال هفتم پژوهشدر راستاي بررسی 
نتایج گزارش شده  تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه سال تحصیلی و گروه تحصیلی دانشجویان

در بین دانشجویان بـر سـال پیشگیري از مصرف مواد  مقایسه نیازهاي آموزشیفصل چهارم بیانگر  کمیدر بخش 
نیازهـاي آموزشـی داراي  سـطح دانـشاول در  تحصـیلی این اساس از دیدگاه دانشجویان سالبود. بر حصیلی ت

 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 
گذاري و داشتن طرح براي آینده، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خـود)، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی هدف

ها در خانواده، توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگـران، کسـب معنـاي انایی ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی حل اختالفات و نارضایتیتو
 نگري شغلی و تقویت انگیزه و امید به زندگیزندگی، کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی، آشنایی با آینده

توانایی نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر شامل:  طح دانشسدوم در تحصیلی از نظر دانشجویان سال 
نگري شغلی، توانایی مقابله با اضطراب اجتمـاعی گذاري و داشتن طرح براي آینده، تقویت انگیزه و امید به زندگی، آشنایی با آیندههدف

پـذیري، نایی مقابله با افسردگی، آشنایی با چگونگی مسـئولیت(کمرویی)، آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران، توا

  بودند.هاي زندگی و کسب توانایی مقابله با افکار منفی ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهسازي روانی، برنامههاي آرامآشنایی با روش

اولویت بـاالتر عبـارت  نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و سطح دانشسوم در تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال 
توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی ارتباط موثر با خانواده، توانایی مقابله با افسردگی، کسب بودند از: 

ر خـانواده، تقویـت هـا دگذاري و داشتن طرح براي آینده، توانایی حل اختالفـات و نارضـایتیتوانایی مقابله با افکار منفی، توانایی هدف
بـا انگیزه و امید به زندگی، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران و توانایی مواجهـه 

 شرایط پرخطر

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویـت بـاالتر شـامل:  سطح دانشچهارم در تحصیلی از نظر دانشجویان سال 
ها در خانواده، ایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی حل اختالفات و نارضایتیتوان

۴۲۱ 

 



 

 

گذاري و داشتن طرح براي آینده، تقویت انگیزه و امید بـه زنـدگی، توانـایی توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)، توانایی هدف
شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)، توانایی ارتباط موثر با خانواده، کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگـران و کسـب  مقابله با

  بودند.مهارت الزم براي زندگی زناشویی 

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبـارت  سطح دانشپنجم در تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال 
گذاري و داشتن طرح براي آینده، کسب معناي زندگی، توانایی ارتباط موثر با خانواده، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی هدفاز:  بودند

هاي زنـدگی، تقویـت انگیـزه و ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهتوانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)، برنامه
گی، آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل و توانایی ارتباط مـؤثر امید به زند
 با دیگران

 
تحصـیلی توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان سـال میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 

از اولویت بـاالتري برخـوردار اسـت، در حـالی کـه از نظـر  انایی مقابله با افسـردگیتواول در سطح دانش نیاز آموزشی 
براي دانشجویان سال  و ،گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدفدوم و پنجم نیاز آموزشی تحصیلی دانشجویان سال 

از اهمیـت بیشـتري نیـاز آموزشـی  بـه عنـوان مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خـود)، سوم و چهارمتحصیلی 
 برخوردار بود. 

اول نیازهاي آموزشـی داراي اهمیـت و تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال  دانش مرتبط با موادهمچنین در بعد 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي اکستازي، آشنایی مصرف قرصآشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض 
جوانا، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض مصـرف مـاده مخـدر گُـل، آشـنایی بـا با عوارض گرس(علف) یا ماري

آشنایی با عوارض مصرف مشروبات، داشتن اطالعات درست یا علمی در مـورد مـواد و آشـنایی بـا عـوارض عوارض مصرف مشروبات،
 مصرف حشیش

نیازهـاي آموزشـی داراي اهمیـت و اولویـت  دانش مرتبط با مواددوم در سطح تحصیلی از نظر دانشجویان سال 
آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، داشتن اطالعات درست یا علمـی در مـورد مـواد، آشـنایی بـا باالتر شامل: 

آشنایی با عوارض مصرف آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین،،عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
آشـنایی بـا عـوارض ، ال اس دي، آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کـراك، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف مشـروبات

  بودند.هاي اکستازي جوانا و آشنایی با عوارض مصرف قرصگرس(علف) یا ماري

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویـت  دانش مرتبط با موادسوم در سطح تحصیلی ال از دیدگاه دانشجویان س
 باالتر عبارت بودند از: 

جوانا، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عـوارض مصـرف ترامـادول، آشـنایی بـا آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض  هاي اکستازي،صعوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف قر

مصرف ماده مخدر گُل، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، آشنایی با عـوارض مصـرف ال اس دي و آشـنایی بـا 
 عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك

۴۲۲ 

 



 

 

نیازهاي آموزشی داراي اهمیـت و اولویـت  دانش مرتبط با موادچهارم در سطح تحصیلی از نظر دانشجویان سال 
آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصـرف ریتـالین، باالتر شامل: 

ف داروهـاي مسـکن و آرام آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل، آشنایی با عـوارض مصـر
بخش، آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك، آشنایی با عـوارض مصـرف شیشـه و آمفتـامین، آشـنایی بـا عـوارض 

  بودند.جوانا و آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید گرس(علف) یا ماري

یازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت ن دانش مرتبط با موادپنجم در سطح  تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال
 باالتر عبارت بودند از: 

آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عـوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و آرام بخـش، 
ت یـا علمـی در مـورد مـواد، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، داشتن اطالعات درس جوانا،آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري

آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف مشروبات، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل، آشنایی با عـوارض 
 مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك

 

ا مـواد از توان عنوان نمود که در سـطح دانـش مـرتبط بـمیبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
از اولویت باالتري برخوردار  شنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامینآاول نیاز آموزشی تحصیلی دیدگاه دانشجویان سال 

 از دیدگاه، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخـشدوم  تحصیلی است، در حالی که از نظر دانشجویان سال
  چهـارمتحصـیلی از نظـر دانشـجویان سـال  جوانا،عوارض گرس(علف) یا ماري آشنایی با سومتحصیلی دانشجویان سال 

از  آشنایی با عوارض مصرف ریتالینپنجم  تحصیلی و در نهایت از دیدگاه دانشجویان سال آشنایی با عوارض مصرف ترامادول
  برخوردار بود. ولویت آموزشی باالتريا
 

اول نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و  تحصیلی نشجویان سالاز دیدگاه دا موادمصرف نگرش مرتبط با  سطحدر 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي اولویت باالتر عبارت بودند از: 

مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تـأثیر  بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردنرایج در مورد لذت
مصرف مواد بر بیداري و خواب، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشـجویی، آشـنایی 

ضرر بودن مصرف قلیان مورد بیبا باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی، آشنایی با باورهاي رایج در 
و سیگار، آشنایی با باور رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد بـر رابطـه جنسـی و 

 آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر الغري
نیازهاي آموزشـی داراي اهمیـت و  موادمصرف  نگرش مرتبط بادوم در سطح تحصیلی از نظر دانشجویان سال 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایـج در  اولویت باالتر شامل: 
، آشنایی با باورهـاي رایـج در بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خوابمورد لذت

مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 
نیبت و مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد  بـر کـاهش عصـبا

۴۲۳ 

 



 

 

ناکامی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باور رایج در مورد مصـرف مشـروبات 

  بودند. ضرر بودن مصرف قلیان و سیگارالکلی و آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی

 

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و  موادمصرف ط با نگرش مرتبسوم در سطح تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

 آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مـواد،
آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر فراموشـی و بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت

  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد مشکالت دوران دانشجویی،
واد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باورهاي ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مبی

عنـوان مشـوق و پـاداش فـردي و رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مواد بـه
 عنوان مشوق و پاداش فرديآشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مواد به

 
نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و  موادمصرف نگرش مرتبط با چهارم در سطح سال تحصیلی  از نظر دانشجویان

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهـاي رایـج در اولویت باالتر شامل: 
بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهـاي رایـج در ي رایج در مورد لذتمورد تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب، آشنایی با باورها

ز مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده ا
اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باور رایج عنوان مشوق و پاداش فردي، آشنایی با باورهاي رایج در مورد مواد به

ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار و آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در در مورد مصرف مشروبات الکلی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی

  بودند.مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی 

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت  موادمصرف نگرش مرتبط با پنجم در سطح  تحصیلی ویان سالاز دیدگاه دانشج
 و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در 
فزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت مورد تأثیر مواد بر ا

دوران دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد 
ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایـج در نایی با باورهاي رایج در مورد بیتأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب، آش

مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر کـاهش اضـطراب امتحـان و 
 آشنایی با باور رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی

 هـايتوان عنوان نمود کـه از دیـدگاه دانشـجویان سـالمیه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش با توج 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افـزایش اول، سال دوم، سوم و چهارم در سطح نگرش نیاز آموزشی تحصیلی 

شنایی پنجم آتحصیلی که از نظر دانشجویان سال ر حالیت باالتري برخوردار است، داز اولوی تمرکز و بهتر درس خواندن
  بیشتري برخوردار بود. اولویت آموزشیاز  بخش بودن مصرف موادباورهاي رایج در مورد لذتبا 
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اول نیازهـاي آموزشـی داراي  تحصـیلی از دیدگاه دانشـجویان سـال مهارت پیشگیري از مصرف مواد سطحدر 
هـاي عـاطفی، هاي مقابله با شکستگیري، مهارت مدیریت خشم، مهارتمهارت تصمیمودند از: اهمیت و اولویت باالتر عبارت ب

آوري در برابـر مشـکالت، مهـارت ابـراز مهارت کارآفرینی، مهارت مقابله با اضطراب و استرس، مهارت حل مسأله، کسب مهارت تـاب
 وجود، مهارت تفکر مثبت و مهارت خودآگاهی

 
نیازهاي آموزشی داراي اهمیت مهارت پیشگیري از مصرف مواد، دوم در سطح حصیلی تاز نظر دانشجویان سال 
آوري در برابـر مشـکالت، مهـارت کـارآفرینی، گیري، مهارت ابراز وجود، کسب مهـارت تـابمهارت تصمیمو اولویت باالتر شامل: 

هاي عـاطفی و مهـارت هاي مقابله با شکستمهارت حل مسأله، مهارت خودآگاهی، مهارت مدیریت زمان، مهارت تفکر خالق، مهارت

  بودند.مدیریت خشم 

، نیازهـاي آموزشـی داراي  مهارت پیشگیري از مصرف موادسوم در سـطح تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال 
بـا  هـاي مقابلـهگیري، مهارت کـارآفرینی، مهـارتمهارت مدیریت خشم، مهارت تصمیماهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

آوري در برابر مشکالت، مهارت حل مسأله، مهارت مقابله با اضـطراب و هاي عاطفی، مهارت مدیریت زمان، کسب مهارت تابشکست
 هاي انتخاب همسر و مهارت خودآگاهیاسترس، آشنایی با اصول و مهارت

آموزشـی داراي ، نیازهـاي مهارت پیشگیري از مصـرف مـوادچهارم در سطح تحصیلی از نظر دانشجویان سال 
   مهارت ابراز وجود، مهارت تفکـر نقادانـه، کسـب مهـارت خـودکنترلی یـا کـاهش تکانشـی بـودن، اهمیت و اولویت باالتر شامل: 

گیري، آشـنایی هاي عاطفی، مهارت مدیریت خشم، مهارت تفکر مثبت، مهارت حل مسأله، مهارت تصمیمهاي مقابله با شکستمهارت

  بودند.نتخاب همسر و کسب مهارت دوستیابی هاي ابا اصول و مهارت

، نیازهـاي آموزشـی داراي مهارت پیشگیري از مصرف موادپنجم در سـطح تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال 
آوري در مهارت کارآفرینی، کسب مهارت تـاب مهارت حل مسأله، مهارت مدیریت خشم،اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي عاطفی، مهـارت ابـراز هاي مقابله با شکستگیري، مهارت تفکر نقادانه، مهارت، مهارت تفکر مثبت، مهارت تصمیمبرابر مشکالت
 وجود، مهارت مقابله با اضطراب و استرس

 تحصـیلی توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان سـالمیبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
کـه از نظـر دانشـجویان سـال ت باالتري برخوردار است، در حالیاز اولوی گیريمهارت تصمیم آموزشیاول و دوم نیاز 

از دیدگاه دانشجویان  و  مهارت ابراز وجودچهارم تحصیلی سال  از نظر دانشجویان مهارت مدیریت خشم،سوم تحصیلی 
  بود.برخوردار  اولویت آموزشی باالتري از مهارت حل مسألهپنجم تحصیلی سال 
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 بندي مقایسه نیازهاي آموزشی با توجه نتایج بدست آمده بر حسب گروه تحصیلی جمع

هاي آموزشی احصاء شده با توجه به سن، آیا بین اولویت مبنی بر این که سوال هفتم پژوهشدر راستاي بررسی 
نتایج گزارش شده  وجود دارد؟تفاوت معناداري هاي شهر تهران دانشگاه سال تحصیلی و گروه تحصیلی دانشجویان

حسـب در بین دانشجویان بر پیشگیري از مصرف مواد  مقایسه نیازهاي آموزشیفصل چهارم بیانگر  کمیدر بخش 
نیازهـاي  سـطح دانـشاین اساس از دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علـوم انسـانی در بود. بر گروه تحصیلی 

توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مـواد، توانـایی مقابلـه بـا بودند از: آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت 
گذاري و داشتن طرح براي آینده، آشنایی بـا شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)، توانایی ارتباط موثر با خانواده، توانایی هدف

 توانایی مقابلـه بـا افسـردگی،(کمرویی)، تقویت انگیزه و امید به زنـدگی،پذیري، توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی چگونگی مسئولیت
 توانایی روابط صحیح با همساالن و توانایی ارتباط مؤثر با دیگران

نیازهاي آموزشی داراي اهمیـت و اولویـت بـاالتر  سطح دانشاز نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی مهندسی در 
طرح براي آینده، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خـود)، توانـایی برقـراري  گذاري و داشتنتوانایی هدفشامل: 

ها در خانواده، آشنایی بـا قواعـد اجتمـاعی و نحـوه ارتباط با جنس مقابل، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی حل اختالفات و نارضایتی
طراب اجتماعی (کمرویی)، توانایی ارتباط موثر با خانواده، کسب توانایی ارتبـاط متقابـل بـا احترام به حقوق دیگران، توانایی مقابله با اض

  بودند.دیگران و کسب معناي زندگی 

نیازهاي آموزشـی داراي اهمیـت و اولویـت بـاالتر  سطح دانشاز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در 
گذاري و داشتن طرح براي آینده، تقویت انگیزه و امید بـه زنـدگی، ر منفی، توانایی هدفکسب توانایی مقابله با افکاعبارت بودند از: 

هاي زندگی، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی حل اختالفـات و ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهتوانایی ارتباط موثر با خانواده، برنامه
 سازي روانی و توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجیهاي آراملی، آشنایی با روشنگري شغها در خانواده، آشنایی با آیندهنارضایتی

 
نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت  سطح دانشاز نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی در 

نگـري شـغلی، کسـب یی بـا آینـدههاي زندگی، آشـناریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهکسب استقالل شخصی، برنامهباالتر شامل: 
سـازي روانـی، توانـایی مقابلـه بـا شـرایط بحرانـی (اقتصـادي، اجتمـاعی، هاي آرامآشنایی با روشمهارت الزم براي زندگی زناشویی، 

  بودند.تن هاي شاد زیسهاي خانواده سالم و ناسالم، وآشنایی با اصول و روشآشنایی با ویژگیفرهنگی)، توانایی مقابله با افسردگی،

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر  سطح دانشاز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی هنر و معماري در 
توانایی مقابله بـا افسـردگی، توانـایی ارتبـاط مـؤثر بـا  توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)،عبارت بودند از: 

هاي زندگی، کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی، کسب توانایی مقابلـه بـا افکـار حوه مدیریت مالی هزینهریزي و ندیگران، برنامه
گذاري و داشتن طرح براي آینده، توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران و توانایی حل نگري شغلی، توانایی هدفمنفی، آشنایی با آینده
 ها در خانوادهاختالفات و نارضایتی

توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان گروه تحصـیلی میتوجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش با 
از اولویت باالتري برخوردار است، در حالی کـه  توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف موادعلوم انسانی نیاز آموزشی 
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از دیدگاه دانشـجویان  گذاري و داشتن طرح براي آینده،توانایی هدفی از نظر دانشجویان گروه فنی و مهندسی نیاز آموزش
 کسب استقالل شخصی دامی از نظر دانشجویان گروه کشاورزي و علوم کسب توانایی مقابله با افکار منفی، گروه علوم پایه

از عنوان نیـاز آموزشـی به د)،مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خو از دیدگاه دانشجویان گروه هنر و معماري و
  اولویت آموزشی بیشتري برخوردار بود.

 
از دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم انسانی نیازهاي آموزشی داراي  دانش مرتبط با مواد سطحهمچنین در 

با عـوارض مصـرف ال آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك، آشنایی اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 
 آشنایی با عوارض مصـرف مـاده مخـدر گُـل،آشنایی با عوارض مصرف حشیش،اس دي، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین،

آشنایی با عوارض مصرف الکل آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، هاي اکستازي،آشنایی با عوارض مصرف قرص
 رض مصرف ترامادول و داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد موادآشنایی با عواسفید،

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت و  دانش مرتبط با مواداز نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی و مهندسی در سطح  
م بخش، آشـنایی جوانا، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آراآشنایی با عوارض گرس(علف) یا مارياولویت باالتر شامل: 

داشـتن اطالعـات ، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامینبا عوارض مصرف ماده مخدر گُل، آشنایی با عوارض مصرف مشروبات،
 درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عـوارض مصـرف ترامـادول، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف 

  د.بودنایی با عوارض مصرف ال اس دي هاي اکستازي و آشنقرص

نیازهـاي آموزشـی داراي اهمیـت و  دانش مرتبط با مواداز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در سطح 
آشنایی با عوارض مصرف مشروبات، آشنایی با عوارض مصـرف الکـل سـفید، آشـنایی بـا عـوارض اولویت باالتر عبارت بودند از: 

جوانـا، آشـنایی بـا ن و آرام بخش، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماريمصرف داروهاي مسک
عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، داشتن اطالعات درسـت یـا 

 ره، هروئین، کراكعلمی در مورد مواد و آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شی
نیازهـاي آموزشـی داراي  دانش مرتبط با مواداز نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی در سطح 

آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف اهمیت و اولویت باالتر شامل: 
هاي اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل، داشتن اطالعات درست یـا علمـی رصترامادول، آشنایی با عوارض مصرف ق

در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض مصرف داروهـاي مسـکن و آرام بخـش، آشـنایی بـا عـوارض 

  بودند. مصرف شیشه و آمفتامین و آشنایی با عوارض مصرف مشروبات

نیازهاي آموزشی داراي اهمیت  دانش مرتبط با مواددانشجویان گروه تحصیلی هنر و معماري در سطح از دیدگاه 
 و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، داشتن اطالعات درسـت یـا علمـی در مـورد مـواد، آشـنایی بـا 
هـاي مین، آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، آشنایی بـا عـوارض مصـرف قـرصعوارض مصرف شیشه و آمفتا

اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف مـاده مخـدر گُـل و 
 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري
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توان عنوان نمود که در سـطح دانـش مـرتبط بـا مـواد از میدر فصل چهارم پژوهش با توجه به نتایج بدست آمده 
از  آشنایی با عـوارض مصـرف تریـاك، شـیره، هـروئین، کـراكدیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم انسانی نیاز آموزشی 

شـنایی بـا عـوارض آاولویت باالتري برخوردار است، در حالی که از نظر دانشجویان گروه تحصـیلی فنـی و مهندسـی 

از نظـر  ،آشـنایی بـا عـوارض مصـرف مشـروبات گروه تحصیلی علـوم پایـهدانشجویان  از دیدگاهجوانا، گرس(علف) یا ماري
نهایت از دیـدگاه دانشـجویان  و در آشنایی با عوارض مصرف ریتالین گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامیدانشجویان 

  برخوردار بود. ولویت آموزشی باالترياز ا وارض مصرف ریتالینآشنایی با عتحصیلی هنر و معماري  گروه
 

از دیدگاه دانشجویان گروه علوم انسانی در سطح نگرش نیازهاي آموزشی  موادمصرف نگرش مرتبط با  سطحدر 
و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

آشنایی با باور رایـج ، بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن موادآشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
اي در مورد مصرف مشروبات الکلی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانـی، آشـنایی بـا باورهـ

رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشـی و مشـکالت دوران 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر  دانشجویی،

 بر الغري و آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر کاهش اضطراب امتحانمصرف مواد 

نیازهـاي آموزشـی داراي  موادمصرف نگرش مرتبط با از نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی مهندسی در سطح 
ز و بهتـر درس خوانـدن، آشـنایی بـا آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بـر افـزایش تمرکـ اهمیت و اولویت باالتر شامل:

بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در باورهاي رایج در مورد لذت
ت دوران آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکال مورد تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب،

ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی
کاهش عصبانیبت و ناکامی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باور رایج در مورد 

  بودند. رف مشروبات الکلی و آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسیمص

نیازهـاي آموزشـی داراي  مـوادمصرف نگرش مرتبط با از دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در سطح 
 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

ر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتـر آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثی
   درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد

رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي لذت
عنوان مشوق و پاداش فردي، آشنایی با باور رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد استفاده از مواد به

ایج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر فراموشـی و مشـکالت دوران تأثیر مصرف مواد بر کاهش اضطراب امتحان، آشنایی با باورهاي ر
دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشـنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر 

 مصرف مواد بر محبوبیت و پذیرش در بین دانشجویان

نیازهاي آموزشی  موادمصرف نگرش مرتبط با علوم دامی در سطح از نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با داراي اهمیت و اولویت باالتر شامل: 
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بخش بودن مصرف مواد، آشـنایی بـا ر مورد لذتباورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب، آشنایی با باورهاي رایج د
ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصـبانیبت و باورهاي رایج در مورد بی

ردن مواد، آشـنایی بـا باورهـاي ناکامی، آشنایی با باور رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان ک
رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر الغري و آشـنایی بـا 

  بودند. عنوان مشوق و پاداش فرديباورهاي رایج در مورد استفاده از مواد به

نیازهـاي آموزشـی  مـوادمصـرف نگرش مرتبط با در سطح  و معماريگروه تحصیلی هنر از دیدگاه دانشجویان 
 داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

 آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مـواد،
بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر فراموشـی و لذت آشنایی با باورهاي رایج در مورد

مشکالت دوران دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر 
ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایج در مـورد ج در مورد بیمصرف مواد بر بیداري و خواب، آشنایی با باورهاي رای

تأثیر مصرف مواد بر الغري، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی و آشـنایی بـا باورهـاي 
 نرایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر محبوبیت و پذیرش در بین دانشجویا

توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان گروه تحصـیلی میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
نیـاز آموزشـی  مرتبط با مواد  علوم انسانی، فنی مهندسی، کشاورزي و علوم دامی و هنر و معماري در سطح نگرش

کـه ت باالتري برخوردار است، در حالیاز اولویکز و بهتر درس خواندن آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمر
اولویـت از آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد بـر رابطـه جنسـی از نظر دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه 

  برخوردار بود. باالتري آموزشی
 

ان گروه تحصیلی علوم انسـانی نیازهـاي آموزشـی از دیدگاه دانشجوی مهارت پیشگیري از مصرف مواد سطحدر 
مهارت ابراز وجود،   آوري در برابر مشکالت،مهارت حل مسأله، کسب مهارت تابداراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

 مهارت تفکر مثبت،هاي انتخاب همسر، مهارت کارآفرینی، کسب مهارت خودکنترلی یا کاهش تکانشی بودن، آشنایی با اصول و مهارت
 مهارت مقابله با اضطراب و استرس و مهارت مدیریت زمان  مهارت خودآگاهی،

 
، نیازهـاي آموزشـی مهارت پیشگیري از مصرف مـواداز نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی مهندسی در سطح 

ر مشکالت، مهارت ابراز وجود، مهـارت آوري در برابگیري، کسب مهارت تابمهارت تصمیمداراي اهمیت و اولویت باالتر شامل: 
هاي عاطفی، مهـارت حـل مسـأله، مهـارت مـدیریت زمـان، مهـارت کـارآفرینی، مهـارت هاي مقابله با شکستمدیریت خشم، مهارت

  بودند.  خودآگاهی و مهارت تفکر مثبت

زهـاي آموزشـی نیا، مهارت پیشگیري از مصـرف مـواداز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در سطح 
    ، آوري در برابـر مشـکالتکسـب مهـارت تـاب، گیـريمهـارت تصـمیمداراي اهمیت و اولویت باالتر عبـارت بودنـد از: 
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، مهـارت خودآگـاهی، مهارت حل مسأله، مهارت مدیریت خشم، مهارت کارآفرینی، هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت
 ت مدیریت زمان مهارو  مهارت تفکر خالق، مهارت تفکر مثبت

، نیازهـاي مهارت پیشگیري از مصرف مـواداز نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی در سطح 
آوري در برابر مشکالت، مهارت کارآفرینی، مهارت تفکر مثبت، کسب مهارت تابآموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر شامل: 

مهارت مدیریت خشم، مهـارت مـدیریت زمـان، مهـارت تفکـر نقادانـه و  ارت خودآگاهی،گیري، مهمهارت تصمیم مهارت تفکر خالق،

  بودند. هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت

، نیازهاي آموزشی مهارت پیشگیري از مصرف مواداز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی هنر و معماري در سطح 
مهارت مقابله با اضطراب و استرس،  گیري،هارت مدیریت خشم، مهارت تصمیمم: داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از

مهارت حل مسأله، مهارت ابراز وجود، کسب مهـارت  هاي عاطفی،هاي مقابله با شکستمهارت تفکر خالق، مهارت مهارت کارآفرینی،
  آوري در برابر مشکالت و مهارت مدیریت زمانتاب

 
توان عنوان نمود کـه از دیـدگاه دانشـجویان گـروه علـوم میه در فصل چهارم پژوهش با توجه به نتایج بدست آمد

از اولویت باالتري برخوردار است، در حـالی کـه از نظـر دانشـجویان گـروه تحصـیلی فنـی  مهارت حل مسأله انسانی
و مهارت تفکر مثبت  گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی از نظر دانشجویان مهارت تصمیم گیري،مهندسی و علوم پایه 

  برخوردار بود. اولویت آموزشی باالتري از مهارت مدیریت خشماز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی هنر و معماري 
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 شناختیبدست آمده بر حسب متغیرهاي جمعیتهاي آموزشی با توجه نتایج بندي مقایسه روشجمع
 

 وجه نتایج بدست آمده بر حسب سن آموزشی با ت هايروشجمع بندي مقایسه 

 هاي آموزشی با توجه به سن،هاي روشآیا بین اولویت مبنی بر این که سوال هشتم پژوهشبررسی  به منظور
نتایج گزارش شده  تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاهسال تحصیلی و گروه تحصیلی دانشجویان 

در بین دانشجویان بر حسب پیشگیري از مصرف مواد  هاي آموزشیایسه روشمقفصل چهارم بیانگر  کمیدر بخش 
هـاي روش آموزش مجـازي سطحسال در  21این اساس از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی زیر بر  بود.سن 

 آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 
افزارهاي جذاب بازي، اسـتفاده هاي کوتاه، تهیه نرماز طریق اینستاگرام، پخش فیلم استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام،آموزش

 آمـوزش از طریـق  آپ، آموزش از طریـق مجلـه، تهیـه و تـدوین بروشـورهاي آموزشـی واز تلویزیون و رادیو، آموزش از طریق واتس
 نویسیداستان

هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر ش، روآموزش مجازي سطحدر  21-25از نظر دانشجویان گروه سنی 
 عبارت بودند شامل: 

   هاي کوتـاه، اسـتفاده از تلویزیـون و رادیـو، تهیـهاستفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فیلم
وزشی، آموزش از طریق مجله و استفاده از تابلوهـاي آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آمافزارهاي جذاب بازي، آموزش از طریق واتسنرم

  بودند. هوشمند

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش مجـازي سطحدر  26-30از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي کوتاه، استفاده از تلویزیون و رادیو، آموزش از یلمآموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، استفاده از اینترنت، پخش ف
افزارهاي جذاب بـازي و آمـوزش از طریـق آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، استفاده از تابلوهاي هوشمند، تهیه نرمطریق واتس

 نویسیداستان

اهمیت و اولویت باالتر هاي آموزشی داراي ، روشآموزش مجازي سطحدر  31-35از نظر دانشجویان گروه سنی 
هـاي کوتـاه، اسـتفاده از اینترنـت، آمـوزش از آموزش از طریق تلگرام، استفاده از تلویزیون و رادیو، پخش فیلمعبارت بودند شامل: 

آمـوزش از ، هاي الکترونیکی، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشـیآپ، تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی، ارسال پیامطریق واتس

  بودند. هاي تبلیغاتیطریق اینستاگرام و آموزش در قالب کارت

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش مجـازي سطحدر  36-40از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
لکترونیکی، هاي اهاي کوتاه، آموزش از طریق مجله، آموزش از طریق تلگرام، ارسال پیامپخش فیلماولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي کوتاه و گویا از طریق موبایل، استفاده از تابلوهاي هوشمند، استفاده از تلویزیون و رادیو، تولید نرم افزارهاي آموزشی، استفاده از پیام
 افزارهاي جذاب بازيکتاب کار دانشجویی و تهیه نرم
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سـال و  21که از دیدگاه دانشجویان زیر  توان عنوان نمودمیبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
از اولویت باالتري برخوردار است، در حـالی  استفاده از اینترنـتسال در سطح آموزش مجازي، روش آموزشی  21 -25

  برخوردار بود. باالترياز اهمیت   آموزش از طریق تلگرام سال 31-35و سال  26-30که به نظر دانشجویان 
سـال روش آموزشـی داراي  21از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سـنی زیـر  وريآموزش حض سطحهمجنین در 

 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 
هـاي کرسـی، روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)هاي مشاهده عینی، استفاده از روشاستفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، 

روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، روش آموزش مبتنی بر حل مسأله، روش آموزش چند ب، هاي محبوآزاد اندیشی، استفاده از چهره
 حسی(دیداري، شنیداري و..) و روش آموزش اکتشافی

هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر ، روشآموزش حضوري سطحدر  21-25از نظر دانشجویان گروه سنی 
هـاي اسـتفاده از روشاالن، بحث گروهی، روش بارش فکري ( راه حـل یـابی گروهـی)، استفاده از گروه همسعبارت بودند شامل: 

روش آموزش چند حسی(دیداري، شـنیداري و..)، روش آمـوزش هاي محبوب، هاي آزاد اندیشی، استفاده از چهرهکرسیمشاهده عینی، 

  بودند. روش آموزش مبتنی بر حل مسألهآموزش از طریق تئاتر و مبتنی بر تفکر انتقادي، 

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش حضوري سطحدر  26-30از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

هـاي هاي آزاد اندیشی، استفاده از گـروه همسـاالن، اسـتفاده از روشبحث گروهی، روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)، کرسی
هـاي محبـوب، روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، استفاده از چهـرهمشاهده عینی، 

 آموزش از طریق تئاتر و روش آموزش مبتنی بر حل مسأله

هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر ، روشآموزش حضوري سطحدر  31-35از نظر دانشجویان گروه سنی 
استفاده از گروه همساالن، روش آموزش چنـد حسـی(دیداري، شـنیداري و..)، روش آمـوزش مبتنـی بـر تفکـر شامل:  عبارت بودند

اسـتفاده از ، کننده مواد)، آموزش از طریق تئـاترهاي محبوب، ایفاي نقش (بازي نقش مصرفانتقادي، روش سخنرانی، استفاده از چهره

  بودند. و روش آموزش اکتشافی هاي آزاد اندیشیهاي مشاهده عینی، کرسیروش

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش حضوري سطحدر  36-40از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

ی بـر هاي محبـوب، روش آمـوزش مبتنـهاي مشاهده عینی، روش استفاده از چهرهروش آموزش مبتنی بر حل مسأله، استفاده از روش
هـاي کننـده مـواد)، تشـکیل گـروههاي آزاد اندیشی، استفاده از گروه همساالن، ایفاي نقش (بازي نقش مصـرفتفکر انتقادي، کرسی

 کوچک و روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)

سـال و  21 توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان زیرمیبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
از اولویت باالتري برخـوردار  استفاده از گروه همساالنروش  ،سال در سطح آموزش حضوري 31 -35سال و  21 -25

روش سـال  36-40 و از دیدگاه دانشـجویان  ،بحث گروهیروش سال  26-30است، در حالی که به نظر دانشجویان 
  ود.برخوردار ب باالتري از اولویت آموزش مبتنی بر حل مسأله

 

۴۳۲ 

 



 

 

هاي آموزشی داراي روش ،سال 21از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی زیر  آموزش ترکیبی سطحهمچنین در 
هـاي سـالمت در قالـب استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان، ارائه برنامهاهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

هـاي ورزشـی، اسـتفاده از ده از اساتید محبوب دانشگاهی، برگـزاري اردو، اسـتفاده از گـروهمسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفا
 هاي گروهیهاي آموزشی، روش بازيهاي هنري، برگزاري کارگاههاي طنز، استفاده از موسیقی و کنسرت، کانونبرنامه

 
زشی داراي اهمیت و اولویـت هاي آمو، روشآموزش ترکیبی سطحسال، در  21-25از نظر دانشجویان گروه سنی 

هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از اساتید محبوب دانشـگاهی، اسـتفاده از ارائه برنامهباالتر شامل: 
و کنسـرت، هـاي ورزشـی، اسـتفاده از موسـیقی هاي طنز، استفاده از گـروهاساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان، استفاده از برنامه

 بودند. هاي آموزشی و برگزاري نمایشگاه برگزاري اردو، برگزاري کارگاه
 

هاي آموزشی داراي اهمیت و ، روشآموزش ترکیبی سطحسال در  26-30از دیدگاه دانشجویان داراي گروه سنی 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی ورزشی، ارائه برنامه هاياستفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، استفاده از گروه
هاي آموزشی، از طریق مرکز مشاوره دانشـگاه، و..)، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان، برگزاري اردو، برگزاري کارگاه

 هاي هنريکانون هاي گروهی وبرگزاري  نمایشگاه، استفاده از موسیقی و کنسرت، روش بازي
 

هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویـت ، روشآموزش ترکیبی سطحدر  سال 31-35از نظر دانشجویان گروه سنی 
هـاي آموزشـی، هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، برگـزاري کارگـاهبرگزاري اردو، ارائه برنامه باالتر شامل:

هـاي هاي ورزشی، برگزاري  نمایشگاه، تشکیل انجمن سالمت و فعالیـت، کـانونگاهی، استفاده از گروهاستفاده از اساتید محبوب دانش

  بودند.هنري، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان و از طریق مرکز مشاوره دانشگاه 

داراي اهمیـت و  هـاي آموزشـی، روشآموزش ترکیبـی سـطحدر  سال 36-40از دیدگاه دانشجویان  گروه سنی 
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمـی و..)، هاي ورزشی، ارائه برنامهاستفاده از گروهاولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي آموزشی، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، تشکیل انجمن سالمت و فعالیت، از طریق مرکز مشـاوره دانشـگاه، برگزاري کارگاه
 هاي طنزتفاده از موسیقی و کنسرت، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید، دانشجویان، ایجاد غرفه و استفاده از برنامهاس

 

توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان گروه سنی زیـر میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
 از نظر دانشجویان گروه سـنی، اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویاناستفاده از روش ترکیبی روش  سطحسال، در  21
 -30از نظر دانشجویان گروه سـنی هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)،ارائه برنامهسال، روش  25-21
     اسـتفاده ازوش سـال ر 36 -40و دیـدگاه دانشـجویان گـروه سـنی   استفاده از اساتید محبوب دانشـگاهیسال روش  26

  برخوردار بود.عنوان روش آموزشی موثر در پیشگیري از مصرف مواد  از اولویت باالتري به، هاي ورزشیگروه
 

۴۳۳ 

 



 

 

هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد با توجه نتایج بدست آمـده بـر حسـب بندي مقایسه روشجمع
 سال تحصیلی 

آموزشی احصاء شده بـا هاي روشهاي آیا بین اولویت که مبنی بر این پژوهش هشتمسوال در راستاي بررسی 
نتایج  تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه توجه به سن، سال تحصیلی و گروه تحصیلی دانشجویان

در بـین پیشـگیري از مصـرف مـواد  هـاي آموزشـیمقایسـه روشفصل چهارم بیانگر  کمیگزارش شده در بخش 
این اساس از دیـدگاه دانشـجویان سـال تحصـیلی اول در سـطح روش بود. بر سال تحصیلی  دانشجویان بر حسب

 هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: ، روشآموزش مجازي
استفاده اب بازي، افزارهاي جذتهیه نرمهاي کوتاه، استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فیلم

آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق مجله و تهیه و تدوین لـوح هـاي از تلویزیون و رادیو، آموزش از طریق واتس
 فشرده آموزشی 

 
هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویـت ، روشآموزش مجازياز نظر دانشجویان سال تحصیلی دوم در سطح روش 

هاي کوتاه، اسـتفاده از تلویزیـون و تفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فیلماسباالتر شامل: 
اسـتفاده آموزش از طریق مجله، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی و افزارهاي جذاب بازي، تهیه نرمآپ، رادیو، آموزش از طریق واتس

  بودند.از تابلوهاي هوشمند 

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش مجـازيدیدگاه دانشجویان سال تحصیلی سوم در سطح روش  از
استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، استفاده از تلویزیون و رادیو، اولویت باالتر عبارت بودند از: 

آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق آموزش از طریق واتسبازي، افزارهاي جذاب تهیه نرمهاي کوتاه، پخش فیلم
 استفاده از تابلوهاي هوشمندنویسی و داستان

 
هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآمـوزش مجـازياز نظر دانشجویان سال تحصیلی چهارم در سطح روش 

هـاي کوتـاه، اسـتفاده از ق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فـیلماستفاده از اینترنت، آموزش از طریاولویت باالتر شامل: 
اسـتفاده از تابلوهـاي آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشـی، آموزش از طریق واتسافزارهاي جذاب بازي، تهیه نرمتلویزیون و رادیو، 

  بودند.هاي الکترونیکی هوشمند و ارسال پیام

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش مجازيحصیلی پنجم در سـطح روش از دیدگاه دانشجویان سال ت
، هـاي کوتـاهطریق تلگرام، پخـش فـیلمآموزش از طریق اینستاگرام، استفاده از اینترنت، آموزش از اولویت باالتر عبارت بودند از: 

نویسی، تهیـه و تـدوین رادیو، آموزش از طریق داستاناستفاده از تلویزیون و افزارهاي جذاب بازي، تهیه نرمآپ، آموزش از طریق واتس
 بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق مجله

 

۴۳۴ 

 



 

 

سـال تحصـیلی توان عنوان نمود که از دیدگاه دانشجویان میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
آمـوزش از ال تحصـیلی پـنجم روش و از نظر دانشجویان سـ استفاده از اینترنـت اول، دوم، سوم و چهارم روش آموزش

 از اهمیت بیشتري برخوردار بود. مجازي موثر در پیشگیري از مصرف مواد آموزشی  روشبه عنوان طریق اینستاگرام 
هـاي مرتبط با مـواد از دیـدگاه دانشـجویان سـال تحصـیلی اول روش آموزش حضوريروش  سطحهمچنین در 

 ت بودند از: آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبار
هـاي آزاد اندیشـی، روش آمـوزش چنـد هـاي مشـاهده عینـی، کرسـیاستفاده از گـروه همسـاالن، بحـث گروهـی، اسـتفاده از روش

هاي محبوب، روش آموزش مبتنی بر حـل مسـأله، حسی(دیداري، شنیداري و..)، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، استفاده از چهره
 ش آموزش اکتشافیآموزش از طریق تئاتر و رو

 
هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت ، روشآموزش حضورياز نظر دانشجویان سال تحصیلی دوم در سطح روش 

هـاي مشـاهده بحث گروهی، استفاده از گروه همساالن، روش بارش فکري ( راه حل یـابی گروهـی)، اسـتفاده از روشباالتر شامل: 
هاي آزاد اندیشی، روش آموزش مبتنی بر حل مسأله، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، یهاي محبوب، کرسعینی، استفاده از چهره

  بودند. روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) و آموزش از طریق تئاتر

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش حضورياز دیدگاه دانشجویان سال تحصیلی سوم در سطح روش 
هـاي کرسـی استفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهـی)،ت بودند از: اولویت باالتر عبار

هاي محبوب، روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)، آموزش هاي مشاهده عینی، استفاده از چهرهآزاد اندیشی، استفاده از روش
 روش آموزش اکتشافیاز طریق تئاتر، روش آموزش مبتنی بر حل مسأله و 

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش حضـورياز نظر دانشجویان سال تحصیلی چهارم در سطح روش 
هاي آزاد اندیشـی، بحث گروهی، استفاده از گروه همساالن، روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)، کرسیاولویت باالتر شامل: 

هاي محبوب، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، آموزش از طریـق تئـاتر، روش ده از چهرههاي مشاهده عینی، استفااستفاده از روش

  بودند.  آموزش اکتشافی و روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)

هاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش حضورياز دیدگاه دانشجویان سال تحصیلی پنجم در سطح روش 
یـابی حـله عینفی، روش بارش فکـري ( راههاي مشاهداستفاده از گروه همساالن، استفاده از روشند از: اولویت باالتر عبارت بود

هاي آزاد اندیشی، روش آموزش اکتشافی، آموزش از طریق تئـاتر، گروهی)، بحث گروهی، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، کرسی
 مسأله هاي محبوب و روش آموزش مبتنی بر حلاستفاده از چهره

در سطح آموزش حضوري بـر حسـب توان عنوان نمود که میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
 استفاده از گروه همساالن از دیدگاه دانشجویان داراي دانشجویان سال تحصیلی اول، سوم و پنجم روش سال تحصیلی،

موثر در پیشگیري آموزشی  عنوان روشبه حث گروهیب و از نظر دانشجویان سال تحصیلی دو و چهارم روش آموزش
  برخوردار بود. ولویت باالترياز ا از مصرف مواد

 

۴۳۵ 

 



 

 

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و از دیدگاه دانشجویان سـال تحصـیلی اول، روشآموزش ترکیبی روش  سطحدر 
مسـابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)، اسـتفاده از هاي سالمت در قالب برگزاري اردو، ارائه برنامهاولویت باالتر عبارت بودند از: 

هـاي ورزشـی، اسـتفاده از موسـیقی و اساتید محبوب دانشگاهی، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان، استفاده از گـروه
 شیهاي آموزهاي گروهی و برگزاري کارگاههاي هنري، روش بازيهاي طنز، کانونکنسرت، استفاده از برنامه

هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت بـاالتر ، روشآموزش ترکیبیاز نظر دانشجویان سال تحصیلی دوم در سطح 
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از اسـاتید استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، ارائه برنامه شامل: 

هاي طنز، اسـتفاده از موسـیقی و کنسـرت، برگـزاري هاي ورزشی، استفاده از برنامهاده از گروهمتخصص و مورد تأیید دانشجویان، استف

  بودند.هاي هنري هاي آموزشی، برگزاري اردو، از طریق مرکز مشاوره دانشگاه و کانونکارگاه

اولویـت هاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش ترکیبیاز دیدگاه دانشجویان سال تحصیلی سوم در سطح 
    استفاده از اساتید محبوب دانشـگاهی، اسـتفاده از اسـاتید متخصـص و مـورد تأییـد دانشـجویان، اسـتفاده ازباالتر عبارت بودند از: 

هـاي آموزشـی، اسـتفاده از هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنـري، علمـی و..)، برگـزاري کارگـاههاي طنز، ارائه برنامهبرنامه
 هاي هنريهاي ورزشی، از طریق مرکز مشاوره دانشگاه و کانونرت، برگزاري اردو، استفاده از گروهموسیقی و کنس

 
هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و اولویـت ، روشآموزش ترکیبیاز نظر دانشجویان سال تحصیلی چهارم در سطح 

    هـاي ورزشـی، اسـتفاده از )، اسـتفاده از گـروههاي سالمت در قالب مسـابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..ارائه برنامهباالتر شامل: 
    هاي طنز، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، برگـزاري اردو، اسـتفاده از اسـاتید متخصـص و مـورد تأییـد دانشـجویان، روشبرنامه

  د.بودنهاي آموزشی، استفاده از موسیقی و کنسرت و برگزاري نمایشگاه هاي گروهی، برگزاري کارگاهبازي

داراي اهمیـت و اولویـت هاي آموزشی ، روشموزش ترکیبیدر سطح آپنجم تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سال 
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، برگـزاري اردو، اسـتفاده از موسـیقی و ارائه برنامهباالتر عبارت بودند از: 

هـاي طنـز، هاي آموزشی، استفاده از برنامـههاي ورزشی، برگزاري کارگاهی، استفاده از گروهکنسرت، استفاده از اساتید محبوب دانشگاه
 هاي گروهی، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان و برگزاري نمایشگاهروش بازي

مصرف مواد در هاي آموزشی داراي اولویت پیشگیري از پژوهش روشبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم  
سطح آموزش ترکیبی بر حسب سال تحصیلی، بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان دانشجویان سال تحصیلی اول، 

و از دیـدگاه  اسـتفاده از اسـاتید محبـوب دانشـگاهی از نظر دانشـجویان سـال تحصـیلی دوم و سـوم روش  برگزاري اردو
    عنـوان بـه اي سـالمت در قالـب مسـابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)هـارائه برنامه دانشجویان سال چهارم و پنجم روش 

  شده است.مطرح  پیشگیري از مصرف مواد ترین روش آموزشیمهم
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هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد با توجه به نتایج بدست آمده بر حسب بندي مقایسه روشجمع
 گروه تحصیلی 

آموزشی احصاء شده بـا هاي روشهاي آیا بین اولویت ی بر این کهمبن پژوهش هشتمسوال در راستاي بررسی 
نتایج  تفاوت معناداري وجود دارد؟هاي شهر تهران دانشگاه توجه به سن، سال تحصیلی و گروه تحصیلی دانشجویان

در بـین پیشـگیري از مصـرف مـواد  هـاي آموزشـیمقایسـه روشفصل چهارم بیانگر  کمیگزارش شده در بخش 
این اساس از دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم انسـانی در سـطح بود. بر ن بر حسب گروه تحصیلی دانشجویا

 هاي آموزشی داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: ، روشآموزش مجازي
هـاي کوتـاه، تهیـه و و، پخش فیلماستفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، استفاده از تلویزیون و رادی

افزارهاي جذاب بازي، تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی، آموزش از طریق مجله و آمـوزش تدوین بروشورهاي آموزشی، تهیه نرم
 آپاز طریق واتس

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآموزش مجـازياز نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی مهندسی در سطح 
هـاي کوتـاه، اسـتفاده از استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فـیلمباالتر شامل:  اولویت

آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق مجله افزارهاي جذاب بازي، آموزش از طریق واتستلویزیون و رادیو، تهیه نرم

  بودند. نویسیو آموزش از طریق داستان

هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و ، روشآمـوزش مجـازياز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در سطح 
 اولویت باالتر عبارت بودند از: 

   ههـاي کوتـاه، تهیـاستفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، استفاده از تلویزیون و رادیو، پخـش فـیلم
آپ، آموزش از طریق مجله و استفاده از تابلوهـاي افزارهاي جذاب بازي، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق واتسنرم

 هوشمند

هـاي آموزشـی داراي ، روشآمـوزش مجـازياز نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی در سطح 
آپ، طریق تلگرام، استفاده از اینترنت، آموزش از طریق اینستاگرام، آموزش از طریق واتس آموزش ازاهمیت و اولویت باالتر شامل: 

هـاي کوتـاه، اسـتفاده از افزارهاي جذاب بازي، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، پخـش فـیلماستفاده از تابلوهاي هوشمند، تهیه نرم

  بودند. نویسیتلویزیون و رادیو و آموزش از طریق داستان

هاي آموزشی داراي اهمیـت و ، روشآموزش مجازياز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی هنر و معماري در سطح 
هـاي کوتـاه، استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخـش فـیلماولویت باالتر عبارت بودند از: 

آپ، آمـوزش از طریـق مجلـه، آمـوزش از طریـق زیون و رادیو، آموزش از طریـق واتـسافزارهاي جذاب بازي، استفاده از تلویتهیه نرم
 نویسی و تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشیداستان

هـاي آموزشـی داراي اولویـت روش توان عنوان نمود کـهمیبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
بیانگر آن اسـت از دیـدگاه دانشـجویان  تحصیلیسب گروه پیشگیري از مصرف مواد در سطح آموزش مجازي بر ح

و  از نظر دانشـجویان  استفاده از اینترنتگروه تحصیلی علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه و هنر و معماري روش 
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از دیـدگاه تـرین روش آموزشـی عنـوان مهـمبـهآموزش از طریق تلگرام  گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی روش
 یان شناسایی شد. دانشجو

هـاي آموزشـی از دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم انسانی روش حضوري آموزشروش  سطحهمچنین در 
 داراي اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

اتر، یابی گروهـی)، روش پرسـش و پاسـخ، آمـوزش از طریـق تئـحلاستفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، روش بارش فکري ( راه
 هاي مشاهده عینیکننده مواد)، استفاده از روشهاي مشاهده عینی، ایفاي نقش (بازي نقش مصرفاستفاده از روش

 برگزاري جلسات کوتاه و روش آموزش مبتنی بر حل مسأله

هـاي آموزشـی داراي روشحضـوري  آمـوزشروش  سطحاز نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی و مهندسی در  
استفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، روش بارش فکري ( راه حـل یـابی گروهـی)، اسـتفاده از ت باالتر شامل: اهمیت و اولوی

هاي آزاد اندیشی، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقـادي، روش آمـوزش هاي محبوب، کرسیهاي مشاهده عینی، استفاده از چهرهروش

  بودند.از طریق تئاتر مبتنی بر حل مسأله، روش آموزش اکتشافی و آموزش 

هاي آموزشی داراي اهمیت و روش حضوري آموزشروش  سطحاز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در 
هـاي آزاد هاي مشـاهده عینـی، بحـث گروهـی، کرسـیاستفاده از گروه همساالن، استفاده از روشاولویت باالتر عبارت بودند از: 

بتنی بر حل مسـأله، روش بـارش فکـري     محبوب، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، روش آموزش مهاي اندیشی، استفاده از چهره
 راه حل یابی گروهی)، روش آموزش اکتشافی و آموزش از طریق تئاتر(

هـاي آموزشـی روش حضـوري آموزشروش  سـطحاز نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی در 
هاي مشاهده بحث گروهی، روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)، استفاده از روشباالتر شامل: داراي اهمیت و اولویت 

هـاي آزاد عینی، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)، استفاده از گـروه همسـاالن، کرسـی

  بودند. و روش پرسش و پاسخ هاي محبوباندیشی، روش آموزش اکتشافی، استفاده از چهره

هـاي آموزشـی داراي روش حضـوري آموزشروش  سطحاز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی هنر و معماري در 
 اهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

استفاده از گـروه هاي مشاهده عینی، یابی گروهی)، استفاده از روشحلهاي آزاد اندیشی، روش بارش فکري ( راهبحث گروهی، کرسی
هاي محبوب، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)، آموزش همساالن، استفاده از چهره

 از طریق تئاتر و روش آموزش مبتنی بر حل مسأله

بـر حسـب  حضوريدر سطح آموزش توان عنوان نمود که میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 
بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم انسانی، فنی مهندسـی، علـوم پایـه روش گروه تحصیلی 

بحـث  از نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و علـوم دامـی و هنـر و معمـاري روش و  استفاده از گروه همساالن

 مصرف مواد شناسایی شد. پیشگیري از ترین روش آموزشی عنوان مهمبه گروهی 
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هـاي آموزشـی داراي اهمیـت و از دیدگاه دانشجویان گـروه علـوم انسـانی، روش آموزش ترکیبیدر سطح روش 
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)، برگـزاري اردو، اسـتفاده از ارائه برنامهاولویت باالتر عبارت بودند از: 

هاي ورزشی، برگزاري نمایشگاه، استفاده از اساتید متخصص و هاي آموزشی، استفاده از گروه، برگزاري کارگاهاساتید محبوب دانشگاهی
 هاي طنز و از طریق مرکز مشاوره دانشگاهمورد تأیید دانشجویان، استفاده از موسیقی و کنسرت، استفاده از برنامه

 
هاي آموزشی داراي اهمیت ، روشآموزش ترکیبی از نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی مهندسی در سطح روش

هـاي استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید دانشجویان، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، ارائه برنامـه  و اولویت باالتر شامل:
ي ورزشی، از موسـیقی و کنسـرت، هاهاي طنز، استفاده از گروهسالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از برنامه

  .بودند هاي هنريهاي گروهی و کانونهاي آموزشی، روش بازيبرگزاري اردو، برگزاري کارگاه
 

هاي آموزشی داراي اهمیت و ، روشآموزش ترکیبیاز دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه در سطح روش 
د محبوب دانشگاهی، استفاده از اساتید متخصـص و مـورد تأییـد دانشـجویان، ارائـه استفاده از اساتیاولویت باالتر عبارت بودند از: 

هـاي طنـز، برگـزاري اردو، اسـتفاده از موسـیقی و هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، اسـتفاده از برنامـهبرنامه
 هاي گروهیاري نمایشگاه و روش بازيهاي ورزشی، برگزهاي آموزشی، استفاده از گروهکنسرت، برگزاري کارگاه

 
هـاي آموزشـی ، روشآمـوزش ترکیبـیاز نظر دانشجویان گروه تحصیلی کشاورزي و علوم دامی در سطح روش 

هـاي هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، برگزاري کارگاهارائه برنامه داراي اهمیت و اولویت باالتر شامل:
هـاي طنـز، از از اساتید محبوب دانشگاهی، استفاده از اساتید متخصص و مورد تأییـد دانشـجویان، اسـتفاده از برنامـه آموزشی، استفاده

  بودند. هاي هنري و برگزاري اردوهاي عکس، کانونهاي ورزشی، برگزاري نمایشگاهموسیقی و کنسرت، استفاده از گروه

 

داراي هـاي آموزشـی ، روشآموزش ترکیبـیدر سـطح روش  يگروه تحصیلی هنر و معماراز دیدگاه دانشجویان 
   هـاي سـالمت در قالـب مسـابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)، اسـتفاده از ارائه برنامهاهمیت و اولویت باالتر عبارت بودند از: 

کنسـرت، اسـتفاده از اسـاتید هـاي هنـري، از موسـیقی و هاي ورزشی، برگزاري اردو، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، کانونگروه
 هاي آموزشیهاي گروهی و برگزاري کارگاههاي طنز، روش بازيمتخصص و مورد تأیید دانشجویان، استفاده از برنامه

 
در سطح آموزش ترکیبـی بـر حسـب توان عنوان نمود که میبا توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم پژوهش 

بیانگر آن است از دیدگاه دانشجویان گـروه تحصـیلی اي تحصیلی مورد مطالعه هگروهنتایج مقایسه  تحصیلیگروه 
هاي سالمت در قالـب مسـابقات (ورزشـی، هنـري، ارائه برنامه علوم انسانی، کشاورزي و علوم دامی و هنر و معماري روش 

و از مورد تأیید دانشـجویان   استفاده از اساتید متخصص و از نظر دانشجویان گروه تحصیلی فنی مهندسی روش  ، علمی و..)
ترین روش آموزشی عنوان مهمبهاستفاده از اساتید محبوب دانشگاهی   دیدگاه دانشجویان گروه تحصیلی علوم پایه روش

  برخوردار بود. باالتري اولویت آموزشیاز شناسایی شده است. 
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 هاي تکمیلیبندي مربوط به سوالجمع
لی در مورد تجربه مصرف سیگار، قلیـان و مشـروبات الکلـی در فصـل چهـارم سواالت تکمینتایج تحلیل همجنین 

تجربه مصرف قلیـان و درصد  6/41تجربه مصرف سیگار،  هاي مورد مطالعهنمونهدرصد از  8/38 بیانگر آن بود که 

 اند. تجربه مصرف مشروبات الکلی داشتهدرصد  7/28

درصد پسران  1/45دختران و درصد  7/32و پسر نشان داد که همچنین نتایج تحلیل مقایسه بین دانشجویان دختر 

 و  درصد پسران تجربه مصرف قلیان 3/48دختران و درصد  2/35،تجربه مصرف سیگار هاي مورد مطالعهنمونه در

این نتایج گویاي آن است که اند. درصد پسران تجربه مصرف مشروبات الکلی داشته 1/33دختران و درصد  5/24  

 هاي گذشته افزایش داشته است. صرف سیگار، قلیان و مشروبات الکلی در بین دانشجویان نسبت به سالتجربه م
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 پیشنهادات کاربردي

دیگـر و کننـده مصـرفرا براي افـراد در بین دانشجویان، مشکالتی طور اخص و به هادانشگاهشیوع مواد مخدر در 

 دانشـجویانمشکالت نه تنها عوارض و تأثیرات ناخوشایندي را بـر سـالمت زنـدگی کند. این ایجاد میدانشجویان 

دامن می زند. لـذا  هادانشگاه، حوادث، درگیري و ..... را در تحصیلیدارد، بلکه مشکالتی نظیر پایین آمدن عملکرد 

    شـورمان صـورتهاي متعددي در خصوص مقابله با این معضل و اثـرات مخـرب آن در دنیـا و کاقدامات و تالش

در خصوص پیشگیري از مصرف مواد باعث کاهش مشکالت ناشـی از و اثربخش هاي کارآمد گیرد. اتخاذ برنامهمی

   تـرین و بـه عنـوان یکـی از مطلـوب مصـرف مـواداین معضل اجتماعی خواهد شـد. دوره آموزشـی پیشـگیري از 

و به تبع آن در جامعـه بـه  هادانشجویان در دانشگاهسالمت ها نقش موثر و اساسی را در ارتقاء ترین برنامهکاربردي

ایـن  ،کنـد. بـر ایـن اسـاسها نسبت به این پدیده شوم اجتماعی ایفـا مـیآن مهارتو  نگرشمنظور ارتقاء دانش، 

 آموزشـی هـايو فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدام بـه تهیـه برنامـه پیشگیريدفتر  کندمی ضرورت ایجاب 

هاي آموزشی ارزشیابی برنامهنامه اجرایی و و در ادامه شیوهنموده متناسب با نیازهاي آموزشی احصاء شده  ،ندارداستا

هاي پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشـجویان کمـک تدوین نماید تا به اثربخشی بیشتر آموزشرا طراحی شده 

آموزشـی پیشـگیري از هاي ها و برنامهبهبود کیفیت دورهپیشنهادات ذیل براي با توجه به نتایج بدست آمده، نماید. 

 گردد:   تر نمودن برنامه آموزشی مذکور ارائه میو اثربخش مصرف مواد

 پیشنهادات در بخش نیازسنجی آموزشی پیشگیري از مصرف مواد 

ه مـرتبط بـا نیازهـا و هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشجویان زمانی مؤثرند کها و برنامهدوره - 

طـور گردد مگر این کـه بـهها در این زمینه باشد. این امر محقق نمیهاي مورد نیاز آنها و نگرشها، تواناییدانش

منظم و پیوسته نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان شناسایی گردد تـا از ایـن رهگـذر 

شود با توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده در پـژوهش از دیـدگاه لذا پیشنهاد می داد.هاي موثري را ارائه بتوان آموزش

دانشجویان، نیازهاي آموزشی در سطوح دانش، دانش مرتبط با مواد، نگرش مرتبط با مـواد و مهـارت پیشـگیري از 

در بـین  ریزي آموزشی پیشـگیري از مصـرف مـواددر زمان حال و آینده، در برنامه 1-5مصرف مواد به شرح جدول

 .هاي آموزشی قرار گیرددانشجویان مورد توجه جدي بوده و مبناي طراحی دوره
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  هـاي کلـی (نیازهاي فوري) به تفکیـک مولفـهو اهمیت آموزشی خیلی مهم . نیازهاي آموزشی داراي اولویت 1-5جدول  
  از مصرف مواد در بین دانشجویان  پیشگیري نیازهاي آموزشی

ل)نیازهاي فوري (سطح او  زمان 
سطوح نیازهاي 

 آموزشی
گذاري و داشتن طرح براي آینده، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی مقابله با بحران توانایی هدف

هـا در خـانواده، تقویـت هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی حل اختالفـات و نارضـایتی
اده، توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، انگیزه و امید به زندگی، توانایی ارتباط موثر با خانو

هـاي ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهاجتماعی، فرهنگی)، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران، برنامه
نگـري شـغلی، زندگی، آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه احترام به حقوق دیگران، آشنایی با آینده

ی، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل و توانایی مقابلـه کسب مهارت الزم براي زندگی زناشوی
 با اضطراب اجتماعی (کمرویی)

 حال

دانش کلی(فـردي، 
ــــــــانوادگی،  خ
اجتمــــــــاعی و 

 دانشگاهی)
گذاري و داشتن طرح براي آینده، کسب توانایی مقابله بـا افکـار توانایی مقابله با افسردگی، هدف

هاي زنـدگی، تقویـت انگیـزه و امیـد بـه زنـدگی، لی هزینهریزي و نحوه مدیریت مامنفی، برنامه
ها در خانواده توانایی ارتباط موثر با خانواده،  توانـایی مقابلـه بـا توانایی حل اختالفات و نارضایتی

بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)،  توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، 
پذیري و آشنایی با قواعـد اجتمـاعی و نحـوه احتـرام بـه نگی مسئولیتفرهنگی)، آشنایی با چگو

 حقوق دیگران

 آینده

آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی بـا عـوارض مصـرف ریتـالین، آشـنایی بـا عـوارض 
جوانا، آشنایی با عـوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و آرام بخـش، داشـتن گرس(علف) یا ماري

ر مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشـنایی بـا اطالعات درست یا علمی د
هاي اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی بـا عـوارض عوارض مصرف قرص

مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل و آشنایی با عوارض مصرف تریاك، 
 شیره، هروئین، کراك

 حال
دانــش مــرتبط بــا 

 اد مو

داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصـرف ترامـادول، آشـنایی بـا 
عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصـرف شیشـه و آمفتـامین و  آشـنایی بـا عـوارض 

 هاي اکستازيمصرف قرص
 آینده

درس خوانـدن، آشـنایی بـا  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکـز و بهتـر
بخش بودن مصرف مواد و آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد امتحـان باورهاي رایج در مورد لذت

 کردن مواد
نگرش مـرتبط بـا  حال

نیازهاي آموزشی آشنایی با باورهاي رایج در مورد تـأثیر مـواد بـر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس  مصرف مواد
 خواندن

 آینده

گیـري، مهـارت ت خشم، مهارت مقابلـه بـا اضـطراب و اسـترس، مهـارت تصـمیممهارت مدیری
 هاي عاطفی هاي مقابله با شکستکارآفرینی، مهارت حل مسأله، مهارت تفکر خالق و  مهارت

مهارت پیشـگیري  حال
 گیري، مهارت کارآفرینی، مهارت حل مسأله، کسب مهـارتمهارت مدیریت خشم، مهارت تصمیم مواد مصرف از 

 آوري در برابر مشکالت و مهارت ابراز وجودتاب
 آینده
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نیازسنجی آموزشی اولین حلقه، شالوده و بناي اصلی فرایند طراحی نظام جامع آموزش پیشگیري از مصرف مـواد  -

نـد آمـوزش کـه شـامل طراحـی و هاي بعدي فرایرود. بعد از اجراي این مرحله ضروري است که حلقهبه شمار می

هـاي آموزشـی اسـت متناسـب بـا هاي آموزشی، ارزشیابی و پـایش دورهنامه اجرایی دورهریزي، تدوین شیوهمهبرنا

نیازهاي آموزشی احصاء شده نیز طراحی شود تا نظام آموزش پیشگیري از مصرف مواد از کارایی و اثربخشـی الزم 

یشگیري از مصرف مواد در نیازسنجی آموزشی برخودار گردد. لذا پیشنهاد می شود صرفاٌ طراحی نظام موثر آموزش پ

 هاي بعدي این نظام با حساسیت و دقت بیشتري دنبال شود. خالصه نشود و ضرورت دارد تا گام

بندي کلی نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در سطوح دانش، دانش مـرتبط بـا مـواد، با توجه به اولویت -

از آن است که از دیدگاه دانشجویان تأکید و تمرکـز اصـلی بـر نیازهـاي  نگرش و مهارت، نتایج بدست آمده حاکی

هاي آموزشی با آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در بعد مهارت است. لذا پیشنهاد می شود در طراحی و تدوین دوره

 توجه به دیدگاه و اولویت دانشجویان بر نیازهاي آموزشی در سطح مهارت تأکید بیشتري گردد.  

توجه به نتایج بدست آمده در خصوص نیازهاي آموزشی ارائه شده در این پژوهش به منظور اثربخشـی بهتـر و با  -

محتواي آموزشی اسـتاندارد بـا توجـه بـه شـرایط و  شود،بیشتر دوره آموزشی پیشگیري از مصرف مواد پیشنهاد می

    سرفصـل هـاي طراحـی شـده در  هاي دانشجویان طراحی و تدوین شود. همچنین پیشـنهاد مـی شـود کـهویژگی

 هاي زمانی متفاوت و بهم پیوسته براي مخاطبان ارائه شود. دوره

  دانشـجویان دختـر و پسـر پیشـنهاد با توجه به متفاوت بودن نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد در بـین  -

از دیـدگاه ی داراي اولویـت هاي آموزشی پیشـگیري از مصـرف مـواد بـه نیازهـاي آموزشـشود در طراحی دورهمی

 هاي آموزشی قرار گیرد.نموده و مبناي طراحی برنامهتوجه  2-5دانشجویان دختر و پسر  به شرح جدول 
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هـاي کلـی (نیازهـاي فـوري) بـه تفکیـک مولفـهو اهمیت آموزشی خیلی مهم . نیازهاي آموزشی داراي اولویت 2-5جدول 
 دختر و پسر مواد در بین دانشجویان پیشگیري از مصرف  نیازهاي آموزشی

داراي اولویت و اهمیت آموزشی مهم  نیازهاي سطوح نیازهاي  
 از دیدگاه دانشجویان دختر از دیدگاه دانشجویان پسر آموزشی

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مـورد نقـش 
گذاري و داشتن طـرح بـراي آینـده، خود)، مهارت هدف

با افسـردگی، کسـب مهـارت الزم بـراي  توانایی مقابله
زندگی زناشویی، توانایی ارتباط موثر با خانواده، توانـایی 
مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی، 

نگري شـغلی، توانـایی ارتبـاط مـؤثر بـا آشنایی با آینده
پـذیري و تقویـت دیگران، آشنایی با چگونگی مسئولیت

 یانگیزه و امید به زندگ

گـذاري و توانایی مقابله با افسـردگی، مهـارت هـدف
داشتن طرح براي آینـده، تقویـت انگیـزه و امیـد بـه 
زندگی، کسب توانایی مقابله با افکـار منفـی، توانـایی 

ها در خانواده، توانایی مقابله حل اختالفات و نارضایتی
با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش خود)، توانایی 

خانواده، توانایی ارتباط مؤثر با دیگران،  ارتباط موثر با
توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي، اجتمـاعی، 
فرهنگــی) و توانــایی مقابلــه بــا اضــطراب اجتمــاعی 

 (کمرویی)

دانــــــــش 
ــــردي،  کلی(ف
ـــــانوادگی،  خ
اجتمـــــاعی و 

 دانشگاهی)

آشنایی با عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عـوارض 
با عوارض مصـرف ال اس دي،  مصرف ریتالین، آشنایی

داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشـنایی 
با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض 
مصرف الکل سفید، آشنایی با عوارض گرس(علـف) یـا 

هـاي جوانـا، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف قـرصماري
 اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل

جوانا، آشـنایی با عوارض گرس(علف) یا ماريآشنایی 
با عـوارض مصـرف ترامـادول، آشـنایی بـا عـوارض 
مصرف شیشه و آمفتامین، آشنایی با عوارض مصـرف 
ریتالین، داشتن اطالعات درسـت یـا علمـی در مـورد 

هاي اکسـتازي، مواد، آشنایی با عوارض مصرف قرص
آشنایی با عـوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و آرام 

آشنایی با عوارض مصـرف مـاده مخـدر گُـل،  بخش،
آشنایی با عوارض مصـرف الکـل سـفید، آشـنایی بـا 

 عوارض مصرف ال اس دي
 

دانــش مــرتبط 
 با مواد 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مـواد بـر افـزایش 
تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج در 

باورهـاي رایـج در  مورد امتحان کردن مواد، آشـنایی بـا
مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشـی و مشـکالت دوران 

بخـش دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت
بودن مصرف مواد، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد 

آشنایی با باورهـاي تأثیر مصرف مواد بر بیداري و خواب،
آشـنایی رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی،

ضرر بودن مصـرف قلیـان و با باورهاي رایج در مورد بی
آشنایی با باور رایج در مـورد مصـرف مشـروبات  سیگار،
آشنایی با باورهاي رایج در مـورد اثـرات مصـرف  الکلی،

مواد بر سالمت جسمی و روانـی وآشـنایی بـا باورهـاي 
رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصـبانیبت و 

 ناکامی

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش 
تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایـج 

بخش بـودن مصـرف مـواد، آشـنایی بـا در مورد لذت
باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی بـا 
باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر بیـداري و 

ا باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف آشنایی ب خواب،
آشـنایی بـا  مواد  بـر کـاهش عصـبانیبت و ناکـامی،

باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشـی 
آشنایی با باورهاي رایج و مشکالت دوران دانشجویی،

در مورد اثرات مصـرف مـواد بـر سـالمت جسـمی و 
ر مصـرف روانی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثی

-آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی مواد بر الغري،
ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار و آشـنایی بـا بـاور 

 رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی
 

نگرش مـرتبط 
 مصرف موادبا 

آوري در برابـر مشـکالت، مهـارت کسب مهـارت تـاب
هاي مقابلـه بـا گیري، مهارت کارآفرینی، مهارتتصمیم

هــاي عــاطفی، مهــارت حــل مســأله، مهــارت شکســت
 مدیریت خشم، مهارت ابراز وجود، مهارت تفکـر مثبـت،

مهارت مـدیریت زمـان، مهـارت مقابلـه بـا اضـطراب و 
 استرس

گیري، مهارت مدیریت خشـم، کسـب مهارت تصمیم
آوري در برابـر مشـکالت، مهـارت ابـراز مهارت تـاب

رت وجود، مهارت مقابله با اضـطراب و اسـترس، مهـا
حل مسأله، مهـارت کـارآفرینی، مهـارت خودآگـاهی، 

هاي عـاطفی و مهـارت هاي مقابله با شکستمهارت
 مدیریت زمان

مهــــــــارت 
ـــگیري از  پیش

 مواد مصرف 

۴۴۴ 

 



 

 

هاي سنی مختلف دانشجویان در دانشگاه با مسائل و مشکالت متعدد و متفاوتی در مقایسه بـا از آنجایی که گروه -

هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مـواد بـه نیازهـاي ریزي دورهشود در طراحی و برنامهیکدیگر دارند، پیشنهاد می

هاي پیشـگیري هاي سنی مختلف با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه مد نظر قرار گیرد تا آموزشویژه گروه

 از مصرف مواد از اثربخشی الزم و کافی برخوردار شوند.   

گیـري و شوند که در جهـتهاي متفاوتی روبرو میمختلف تحصیلی با شرایط و موقعیتهاي دانشجویان در سال -

طور مثال دانشجویان سال اول با توجه به ورود در محیط جدیدي ها تأثیرگذار است، بهعملکرد فکري و تحصیلی آن

شوند. همـان طـور کـه از به نام دانشگاه و دوري از محیط خانواده بعضاً ممکن است دچار تنهایی افسردگی گرفتار 

نتایج پژوهش استنباط می شود، از دیدگاه این گروه از دانشجویان توانایی مقابله با افسردگی نیز از اولویت بـاالتري 

هاي مختلف شود نیازهاي آموزشی سالبرخوردار بوده است. لذا با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش پیشنهاد می

 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مد نظر قرار گیرد.ی و برنامه ریزي دورهتحصیلی دانشجویان در طراح

کنند، از آنجایی که مدرسان نقش کلیدي و محوري را بین فراگیران، نیازها و محتواي آموزشی تولید شده ایفا می -

هـاي نبوده و از ویژگی دانش کافی و علمی در زمینه پیشگیري از مصرف مواد برخوردار از که مدرسان زمانی لذا تا

هاي مختلف تحصیلی شناخت کافی نداشته باشند، نمی توانند نقش موثري در ها و سالها، دورهدانشجویان در گروه

هاي پیشگیري از مصرف مواد ممکـن اسـت بـا ارائه محتواي آموزشی متناسب با دانشجویان داشته باشند و آموزش

 چالش و نقص جدي روبرو شود.   

اي آموزشی ارائه شده نیز باید متناسب با سطوح تحصیلی فراگیران باشد. این گونه نباشـد کـه بـراي کلیـه محتو -

سطوح تحصیلی محتواي یکسانی طراحی و تدوین شود. در حالی که دوره آموزشی پیشگیري از مصرف مواد بـراي 

طراحی شده است که این امـر  کلیه دانشجویان  به شکل یکسان و بدون در نظر گرفتن سطوح تحصیلی مخاطبان

سازد. در سازماندهی مطالب آموزشی باید تـوالی، تقـدم و ها را با مشکل جدي روبرو میاثربخشی این قبیل آموزش

 تأخر مطالب آموزشی رعایت شود تا محتواي آموزشی از پیوستگی الزم برخوردار باشد. 

هاي متفاوت ها و نگرشها، انتظارات، خواستهدانشگاه هاي تحصیلی درهمچنین با توجه به شرایط متفاوت گروه  -

هاي تحصیلی علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، کشـاورزي و هاي تحصیلی در بین گروهبا توجه ماهیت رشته

هاي آموزشـی پیشـگیري از مصـرف مـواد بـه ریزي دورهشود در طراحی و برنامهبویژه هنر و معماري، پیشنهاد می
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ها با توجه به نتایج بدست آمده از ایـن مطالعـه بـه ویژه گروه تحصیلی مختلف در بین دانشجویان دانشگاهنیازهاي 

 هاي پیشگیري از مصرف مواد از اثربخشی بیشتري برخوردار شوند.   ، دقت بیشتري شود تا آموزش3-5شرح جدول 

هـاي کلـی (نیازهـاي فـوري) بـه تفکیـک مولفـهو اهمیت آموزشی خیلی مهم . نیازهاي آموزشی داراي اولویت 3-5جدول 
 پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشجویان دختر و پسر  نیازهاي آموزشی

گروه  سطوح نیازهاي آموزشی
 داراي اولویت و اهمیت آموزشی مهمنیازهاي آموزشی  تحصیلی

 
دانش کلی(فردي، 

خانوادگی، اجتماعی و 
 دانشگاهی)

 

علوم 
 انسانی

 

ه با اصرار و تعارف براي مصرف مواد، توانایی مقابلـه بـا شـرایط بحرانـی توانایی مقابل
گـذاري و (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی)، توانایی ارتباط موثر با خانواده، توانایی هـدف

پذیري، توانایی مقابله با اضطراب داشتن طرح براي آینده، آشنایی با چگونگی مسئولیت
توانـایی  توانایی مقابله با افسردگی،و امید به زندگی،اجتماعی (کمرویی)، تقویت انگیزه 

 روابط صحیح با همساالن و توانایی ارتباط مؤثر با دیگران
فنی و 

 مهندسی
 

گذاري و داشتن طرح براي آینده، توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی توانایی هدف
توانایی مقابله با افسردگی،  در مورد نقش خود)، توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل،

ها در خانواده، آشـنایی بـا قواعـد اجتمـاعی و نحـوه توانایی حل اختالفات و نارضایتی
احترام به حقوق دیگران، توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی)، توانایی ارتبـاط 

 موثر با خانواده، کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران و کسب معناي زندگی
گذاري و داشـتن طـرح بـراي آینـده، کسب توانایی مقابله با افکار منفی، توانایی هدف علوم پایه 

ریـزي و نحـوه تقویت انگیزه و امید به زندگی، توانایی ارتباط موثر بـا خـانواده، برنامـه
هاي زندگی، توانایی مقابله با افسردگی، توانایی حـل اختالفـات و مدیریت مالی هزینه

سـازي هـاي آرامنگري شغلی، آشـنایی بـا روشها در خانواده، آشنایی با آیندهینارضایت
 روانی و توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی

کشاورزي 
و علوم 
 دامی 

هاي زندگی، آشـنایی ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهکسب استقالل شخصی، برنامه
هـاي آشـنایی بـا روشزناشویی،  نگري شغلی، کسب مهارت الزم براي زندگیبا آینده

سازي روانی، توانایی مقابله بـا شـرایط بحرانـی (اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی)، آرام
هاي خـانواده سـالم و ناسـالم، وآشـنایی بـا آشنایی با ویژگیتوانایی مقابله با افسردگی،

 هاي شاد زیستناصول و روش
هنر و 

 معماري 
توانایی مقابله با افسردگی،  (آشفتگی در مورد نقش خود)،توانایی مقابله با بحران هویت 

هـاي زنـدگی، ریزي و نحوه مدیریت مالی هزینـهتوانایی ارتباط مؤثر با دیگران، برنامه
کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی، کسب توانایی مقابله با افکار منفی، آشنایی با 

رح بـراي آینـده، توانـایی پـذیرش گذاري و داشتن طـنگري شغلی، توانایی هدفآینده
 ها در خانوادهعقیده و عالیق دیگران و توانایی حل اختالفات و نارضایتی

 دانش مرتبط با مواد

علوم 
 انسانی

 

با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك، آشنایی بـا عـوارض مصـرف ال اس 
ــا عــوارض مصــرف شیشــه و آمفتامین، ــا عــوارض دي، آشــنایی ب مصــرف آشــنایی ب

-آشنایی با عوارض مصـرف قـرص آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل،حشیش،
آشـنایی بـا آشنایی با عوارض مصـرف داروهـاي مسـکن و آرام بخش، هاي اکستازي،

آشنایی با عوارض مصـرف ترامـادول و داشـتن اطالعـات عوارض مصرف الکل سفید،
 درست یا علمی در مورد مواد

فنی و 
 مهندسی

 

جوانـا، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف داروهـاي ایی با عوارض گرس(علف) یا ماريآشن
مسکن و آرام بخش، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُـل، آشـنایی بـا عـوارض 

آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، داشتن اطالعات درست مصرف مشروبات،
، آشنایی بـا عـوارض مصـرف یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف ریتالین

هاي اکستازي و آشنایی با عوارض مصـرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف قرص
 ال اس دي

آشنایی با عوارض مصرف مشروبات، آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید، آشنایی بـا  علوم پایه 
عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، آشنایی با عوارض مصـرف ال اس دي، 

جوانا، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف ترامـادول، نایی با عوارض گرس(علف) یا ماريآش
آشنایی با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین، داشتن 
اطالعات درست یا علمی در مورد مواد و آشنایی بـا عـوارض مصـرف تریـاك، شـیره، 

 هروئین، کراك
۴۴۶ 

 



 

 

کشاورزي 
و علوم 
 دامی 

با عوارض مصرف ریتالین، آشنایی با عوارض مصرف الکل سـفید، آشـنایی بـا آشنایی 
هاي اکسـتازي، آشـنایی بـا عوارض مصرف ترامادول، آشنایی با عوارض مصرف قرص

عوارض مصرف ماده مخدر گُل، داشتن اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی 
وهـاي مسـکن و آرام با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی بـا عـوارض مصـرف دار

بخش، آشنایی با عوارض مصرف شیشـه و آمفتـامین و آشـنایی بـا عـوارض مصـرف 
 مشروبات

هنر و 
 معماري 

آشنایی با عوارض مصـرف ریتـالین، آشـنایی بـا عـوارض مصـرف ترامـادول، داشـتن 
اطالعات درست یا علمی در مورد مواد، آشنایی با عوارض مصرف شیشـه و آمفتـامین، 

عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش، آشنایی بـا عـوارض مصـرف آشنایی با 
هاي اکستازي، آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي، آشنایی با عوارض مصرف قرص

الکل سفید، آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل و آشنایی با عوارض گرس(علف) 
 جوانایا ماري

مصرف مرتبط با  نگرش
 مواد

علوم 
 انسانی

 

ی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهـاي آشنای
رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج 
در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهـاي رایـج در 

صرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد بخش بودن ممورد لذت
عنـوان مشـوق و بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مـواد بـه

پاداش فردي، آشنایی با باور رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی، آشنایی با باورهـاي 
امتحان، آشنایی با باورهاي رایج در  رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر کاهش اضطراب

مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی، آشنایی با باورهـاي 
رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باورهاي رایج در 

 مورد تأثیر مصرف مواد بر محبوبیت و پذیرش در بین دانشجویان
 

فنی و 
 ندسیمه

 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس خوانـدن، 
بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت

در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر 
ایی با باورهاي رایج در مورد تـأثیر مصـرف مـواد بـر فراموشـی و آشن بیداري و خواب،

ضـرر بـودن مصـرف مشکالت دوران دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد بـی
قلیان و سیگار، آشنایی بـا باورهـاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف مـواد  بـر کـاهش 

صرف مـواد بـر سـالمت عصبانیبت و ناکامی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات م
جسمی و روانی، آشنایی با باور رایج در مـورد مصـرف مشـروبات الکلـی و آشـنایی بـا 

 باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهـاي  علوم پایه 

اد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهاي رایج رایج در مورد تأثیر مو
در مورد تأثیر مواد بر افزایش تمرکز و بهتر درس خواندن، آشنایی با باورهـاي رایـج در 

بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد مورد لذت
عنـوان مشـوق و ر مورد استفاده از مـواد بـهبر رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج د

پاداش فردي، آشنایی با باور رایج در مورد مصرف مشروبات الکلی، آشنایی با باورهـاي 
رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر کاهش اضطراب امتحان، آشنایی با باورهاي رایج در 

یی با باورهـاي مورد تأثیر مصرف مواد بر فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی، آشنا
رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باورهاي رایج در 

 مورد تأثیر مصرف مواد بر محبوبیت و پذیرش در بین دانشجویان
کشاورزي 

و علوم 
 دامی 

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس خوانـدن، 
با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مـواد بـر بیـداري و خـواب، آشـنایی بـا آشنایی 

بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد باورهاي رایج در مورد لذت
ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد تـأثیر مصـرف بی

ی با باور رایـج در مـورد مصـرف مشـروبات مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی، آشنای
الکلی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایج در 
مورد اثرات مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد 

عنوان ده از مواد بهتأثیر مصرف مواد بر الغري و آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفا
 مشوق و پاداش فردي

آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افـزایش تمرکـز و بهتـر درس خوانـدن، هنر و 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد امتحان کردن مواد، آشنایی با باورهاي رایـج در مـورد 
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ج در مورد تأثیر مصـرف مـواد بـر بخش بودن مصرف مواد، آشنایی با باورهاي رایلذت معماري 
فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصـرف 
مواد بر رابطه جنسی، آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بـر بیـداري و 

یی با ضرر بودن مصرف قلیان و سیگار، آشناخواب، آشنایی با باورهاي رایج در مورد بی
باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر الغري، آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد 
تأثیر مصرف مواد  بر کاهش عصبانیبت و ناکامی و آشنایی با باورهـاي رایـج در مـورد 

 تأثیر مصرف مواد بر محبوبیت و پذیرش در بین دانشجویان

مهارت پیشگیري از 
 موادمصرف 

علوم 
 انسانی

 

مهـارت ابـراز وجـود،   آوري در برابـر مشـکالت،رت حل مسأله، کسب مهارت تابمها
هـاي انتخـاب همسـر، مهـارت کـارآفرینی، کسـب مهـارت آشنایی با اصول و مهارت

مهـارت  مهـارت خودآگـاهی، خودکنترلی یا کاهش تکانشی بودن، مهارت تفکر مثبت،
 مقابله با اضطراب و استرس و مهارت مدیریت زمان

نی و ف
 مهندسی

 

آوري در برابر مشکالت، مهـارت ابـراز وجـود، گیري، کسب مهارت تابمهارت تصمیم
هاي عاطفی، مهارت حـل مسـأله، هاي مقابله با شکستمهارت مدیریت خشم، مهارت

   مهارت مدیریت زمان، مهارت کارآفرینی، مهارت خودآگاهی و مهارت تفکر مثبت
هاي مقابله بـا آوري در برابر مشکالت، مهارتکسب مهارت تاب گیري،مهارت تصمیم علوم پایه 

هاي عاطفی، مهارت کارآفرینی، مهارت مدیریت خشـم، مهـارت حـل مسـأله، شکست
 مهارت خودآگاهی، مهارت تفکر مثبت، مهارت تفکر خالق و مهارت مدیریت زمان 

 
کشاورزي 

و علوم 
 دامی 

برابـر مشـکالت، مهـارت کـارآفرینی،  آوري درمهارت تفکر مثبت، کسب مهارت تـاب
مهارت مـدیریت خشـم،  گیري، مهارت خودآگاهی،مهارت تصمیم مهارت تفکر خالق،

 هاي عاطفیهاي مقابله با شکستمهارت مدیریت زمان، مهارت تفکر نقادانه و مهارت
هنر و 

 معماري 
اسـترس، مهـارت مقابلـه بـا اضـطراب و  گیري،مهارت مدیریت خشم، مهارت تصمیم

 هـاي عـاطفی،هاي مقابلـه بـا شکسـتمهارت تفکر خالق، مهارت مهارت کارآفرینی،
آوري در برابـر مشـکالت و مهارت حل مسأله، مهارت ابراز وجود، کسب مهـارت تـاب

 مهارت مدیریت زمان 
 

 

 

هـایی کـه دوره اههاي ارزشیابی در دانشـگشود که یک پایگاه مرکزي ارزشیابی جهت گردآوري دادهپیشنهاد می -

-ها بتوان دورهشود، ایجاد شود تا با استفاده از نتایج این ارزشیابیها اجرا میآموزشی پیشگیري از مصرف مواد در آن

 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد را به نحو موثرتري ارائه داد.
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 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد پیشنهادات در بخش روش

هاي مناسبی ا از روشرین محتواي پیشگیري از مصرف مواد منطبق با نیازهاي دانشجویان طراحی شود اماگر بهت -

اي در ار معجزه داشت و قطعاً چنین رویهنمی توان از آموزش انتظ براي انتقال محتواي آموزشی استفاده نشود،

 اثربخشی آموزش تأثیر منفی خواهد داشت. 

هاي آموزشی موثر در ، در خصوص روش4-5ده در این پژوهش به شرح جدول ت آمبا توجه به نتایج بدس -

پیشگیري از مصرف مواد(استفاده از اینترنت به عنوان باالترین اولویت روش آموزشی) از دیدگاه دانشجویان، باید به 

و نرم افزاري الزم هاي سخت افزاري مستلزم توجه جدي به زیر ساخت این نکته توجه داشت که استفاده از اینترنت،

هاي بر این اساس مجریان آموزش باید قبل از برگزاري چنین دورههاست. و استاندارد در بکارگیري این نوع آموزش

 هاي مختلف اطمینان کامل حاصل نمایند.ها در دانشگاهآموزشی از امکانات سخت افزاري مورد نیاز براي این دوره

پیشـگیري  آموزشـی هايروشهاي کلی به تفکیک مولفهو اهمیت خیلی مهم ولویت آموزشی داراي ا هايروش. 4-5جدول 
  از دیدگاه دانشجویان از مصرف مواد 

هاي آموزشی داراي اولویت خیلی مهمروش  سطوح روش آموزشی زمان 
 حال استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام و آموزش از طریق اینستاگرام 

 آموزش مجازي
 آینده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام و آموزش از طریق اینستاگرام استفاده

یـابی گروهـی) و حـلاستفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، روش بارش فکـري (راه
 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش

 حال
ی) و یـابی گروهـحـلاستفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، روش بارش فکـري (راه آموزش حضوري

 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش
 آینده

هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از اسـاتید ارائه برنامه
محبوب دانشگاهی، استفاده از اساتید متخصـص و مـورد تأییـد دانشـجویان، اسـتفاده از 

و اسـتفاده از موسـیقی و  هـاي طنـزهاي ورزشی، برگزاري اردو، اسـتفاده از برنامـهگروه
 کنسرت

 حال

هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، ارائه برنامهاستفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، آموزش ترکیبی
هنري، علمی و..)، استفاده از اسـاتید متخصـص و مـورد تأییـد دانشـجویان، اسـتفاده از 

هاي ورزشـی و برگـزاري از گروهاستفاده از موسیقی و کنسرت، استفاده  هاي طنز،برنامه
 اردو

 آینده

هاي از گروه همساالن، ارائه برنامههمچنین بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود که  -
سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، بحث گروهی، استفاده از 

مورد تأیید دانشجویان، آموزش از طریق تلگرام به نحو موثر براي ارائه محتواي آموزشی  اساتید متخصص و
 پیشگیري از مصرف مواد استفاده شود. 
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 استفاده از اینترنـت هاي مورد مطالعه روشسطح روش آموزش مجازي از دیدگاه دختران و پسران در دانشگاهدر  -
مصرف مواد شناسایی شد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به توجه رشد  ترین روش آموزشی پیشگیري ازعنوان مهمبه

شتابان فناروي هاي اطالعاتی و ارتباطی و تأثیر آن بر قشر دانشجویان در زمینه استفاده اینترنت به عنـوان روشـی 
 ریزي موثري صورت گیرد. براي ارائه محتواي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد برنامه

فاوت دیدگاه و نظرات دانشجویان دختر و پسر در سطح آموزش حضوري مبنی بر تمایـل دختـران در با توجه به ت -
استفاده از بحث گروهی و ترجیح پسران در استفاده از گروه همساالن، پیشنهاد مـی شـود در خصـوص اسـتفاده از 

ن و پسـران در اسـتفاده از ها در بین دختـراهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد به این تفاوت هاي دیدگاهروش
 هاي آموزشی توجه شود.    روش

در سطح روش آموزش ترکیبی نیز در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود داشت. لذا با توجه به نتایج بدست  -
 مواد در بین دانشجویان دختـر از آمده در این خصوص پیشنهاد می شود که براي ارائه آموزش پیشگیري از مصرف 

تید متخصص و مورد تأیید دانشجویان استفاده شود و براي دانشجویان پسـر از  از اسـاتید محبـوب دانشـگاهی اسا
 استفاده شود. 

باشد که برآمده از نتایج پژوهش می 5-5هاي آموزشی بر حسب جنسیت، جدول شود در انتخاب روشپیشنهاد می -

 مد نظر قرار گیرد: 

پیشـگیري  آموزشـی هايروشهاي کلی به تفکیک مولفهو اهمیت خیلی مهم اولویت  آموزشی داراي هايروش. 5-5جدول 
 از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر 

هاي آموزشی داراي اولویت خیلی مهمروش سطوح روش  
 از دیدگاه دانشجویان دختر از دیدگاه دانشجویان پسر آموزشی

لگرام، آموزش از طریق استفاده از اینترنت، آموزش از طریق ت
هـاي کوتـاه، اسـتفاده از تلویزیـون و اینستاگرام، پخش فـیلم

-افزارهاي جذاب بازي، آموزش از طریق واتسرادیو، تهیه نرم
آپ، تهیه و تدوین بروشـورهاي آموزشـی، آمـوزش از طریـق 

 مجله و استفاده از تابلوهاي هوشمند

مـوزش استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آ
هاي کوتاه، استفاده از از طریق اینستاگرام، پخش فیلم

افزارهـاي جـذاب بـازي، تلویزیون و رادیو، تهیـه نـرم
آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزش از طریق واتس

آموزشی، آموزش از طریق مجله و آمـوزش از طریـق 
 نویسیداستان

 آموزش مجازي

-تفاده از روشاستفاده از گروه همساالن، بحث گروهـی، اسـ
ــارش فکــري ( راه ــابی حــلهــاي مشــاهده عینــی، روش ب ی

هاي آزاد اندیشـی، روش آمـوزش مبتنـی بـر گروهی)، کرسی
هـاي محبـوب، روش آمـوزش تفکر انتقادي، استفاده از چهره

مبتنی بـر حـل مسـأله، روش آمـوزش چنـد حسـی(دیداري، 
 شنیداري و..) و روش آموزش اکتشافی

لسـات کوتـاه، روش بـارش بحث گروهی، برگزاري ج
هـاي یابی گروهـی)، اسـتفاده از روشحلفکري ( راه

هـاي آزاد اندیشـی، اسـتفاده از مشاهده عینی، کرسی
هاي محبوب، روش آموزش چند حسی(دیداري، چهره

شنیداري و..)، آموزش از طریق تئـاتر، روش آمـوزش 
 مبتنی بر تفکر انتقادي و روش آموزش اکتشافی

 

آموزش 
 حضوري

هاي سالمت استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، ارائه برنامه
در قالب مسـابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)، اسـتفاده از 

هـاي طنـز، اسـتفاده از هاي ورزشـی، اسـتفاده از برنامـهگروه
اساتید متخصص و مـورد تأییـد دانشـجویان، برگـزاري اردو، 

قی و کنسـرت، هاي آموزشی، استفاده از موسیبرگزاري کارگاه
 هاي گروهی هاي هنري و روش بازيکانون

از موسیقی و کنسرت، برگزاري اردو، استفاده از اساتید 
هــاي طنــز، محبــوب دانشــگاهی، اســتفاده از برنامــه

هـاي هاي ورزشـی، برگـزاري کارگـاهاستفاده از گروه
 هاي گروهیهاي هنري و روش بازيآموزشی، کانون

 
 آموزش ترکیبی
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هاي تحصیلی مختلف،  پیشنهاد می شود ها و گروهه به نتایج بدست آمده از دیدگاه دانشجویان در بین سالبا توج -

براي براي انتقال محتواي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد از روش آموزش مجـازي نظیـر اسـتفاده از اینترنـت و 

نیـز بـر روش بحـث گروهـی و هاي آموزش حضوري شبکه هاي اجتماعی توجه بیشتري شود و در خصوص روش

 استفاده از همساالن در انتقال محتواي آموزش تأکید بیشتري شود. 

در خصوص استفاده از روش آموزش ترکیبی نیز با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود ارائه آموزش از  -

ز اساتید متخصص و مورد تأیید هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، استفاده اطریق  برنامه

 هاي دیگر مد نظر قرار گیرد. دانشجویان و استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی بیشتر از روش

که برآمده از نتایج   6-5هاي تحصیلی، جدول هاي آموزشی بر حسب گروهشود در انتخاب روشپیشنهاد می -
 باشد مد نظر قرار گیرد: پژوهش می

هاي آموزشـی پیشـگیري هاي کلی روشهاي آموزشی داراي اولویت و اهمیت خیلی مهم به تفکیک مولفه. روش6-5جدول 
 هاي تحصیلی مختلف از مصرف مواد از دیدگاه دانشجویان گروه

 هاي تحصیلیهاي آموزشی داراي اولویت خیلی مهم از نظر گروهروش گروه تحصیلی سطوح روش آموزشی

 
 روش مجازي

 علوم انسانی

ستفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینسـتاگرام، اسـتفاده از ا
هاي کوتاه، تهیه و تدوین بروشـورهاي آموزشـی، تهیـه تلویزیون و رادیو، پخش فیلم

افزارهاي جذاب بازي، تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی، آمـوزش از طریـق نرم
 آپمجله و آموزش از طریق واتس

فنی و 
 مهندسی

 

-استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فیلم
افزارهـاي جـذاب بـازي، آمـوزش از هاي کوتاه، استفاده از تلویزیون و رادیو، تهیه نرم

آپ، تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق مجله و آموزش طریق واتس
  نویسیاز طریق داستان

 علوم پایه 

استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینسـتاگرام، اسـتفاده از 
افزارهاي جذاب بازي، تهیه و تدوین هاي کوتاه، تهیه نرمتلویزیون و رادیو، پخش فیلم

آپ، آموزش از طریق مجله و اسـتفاده از بروشورهاي آموزشی، آموزش از طریق واتس
 وهاي هوشمندتابل

کشاورزي و 
 علوم دامی 

آموزش از طریق تلگرام، استفاده از اینترنت، آموزش از طریق اینسـتاگرام، آمـوزش از 
افزارهاي جذاب بازي، تهیـه و آپ، استفاده از تابلوهاي هوشمند، تهیه نرمطریق واتس

رادیـو و هاي کوتـاه، اسـتفاده از تلویزیـون و تدوین بروشورهاي آموزشی، پخش فیلم
 نویسیآموزش از طریق داستان

 هنر و معماري 

-استفاده از اینترنت، آموزش از طریق تلگرام، آموزش از طریق اینستاگرام، پخش فیلم
افزارهاي جذاب بازي، اسـتفاده از تلویزیـون و رادیـو، آمـوزش از هاي کوتاه، تهیه نرم

نویسـی و تهیـه و سـتانآپ، آموزش از طریق مجله، آموزش از طریـق داطریق واتس
 تدوین بروشورهاي آموزشی

 علوم انسانی روش حضوري
 

یـابی گروهـی)، حلاستفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، روش بارش فکري ( راه
هـاي مشـاهده عینـی، روش پرسش و پاسخ، آموزش از طریق تئاتر، اسـتفاده از روش

۴۵۱ 

 



 

 

هـاي مشـاهده عینـی، ز روشکننده مـواد)، اسـتفاده اایفاي نقش (بازي نقش مصرف
 برگزاري جلسات کوتاه و روش آموزش مبتنی بر حل مسأله

فنی و 
 مهندسی

 

استفاده از گروه همساالن، بحث گروهی، روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی)، 
هـاي آزاد هاي محبـوب، کرسـیهاي مشاهده عینی، استفاده از چهرهاستفاده از روش

ی بر تفکر انتقادي، روش آموزش مبتنی بـر حـل مسـأله، اندیشی، روش آموزش مبتن
 روش آموزش اکتشافی و آموزش از طریق تئاتر

 علوم پایه 

-هاي مشاهده عینی، بحث گروهی، کرسیاستفاده از گروه همساالن، استفاده از روش
هـاي محبـوب، روش آمـوزش مبتنـی بـر تفکـر هاي آزاد اندیشی، اسـتفاده از چهـره

موزش مبتنی بـر حـل مسـأله، روش بـارش فکـري ( راه حـل یـابی انتقادي، روش آ
 گروهی)، روش آموزش اکتشافی و آموزش از طریق تئاتر

کشاورزي و 
 علوم دامی 

هـاي بحث گروهی، روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..)، اسـتفاده از روش
اه حـل مشاهده عینی، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي، روش بـارش فکـري ( ر

هـاي آزاد اندیشـی، روش آمـوزش یابی گروهی)، استفاده از گروه همسـاالن، کرسـی
 هاي محبوب و روش پرسش و پاسخاکتشافی، استفاده از چهره

 هنر و معماري 

یـابی گروهـی)، حـلهاي آزاد اندیشی، روش بارش فکـري ( راهبحث گروهی، کرسی
هـاي گروه همساالن، استفاده از چهـره هاي مشاهده عینی، استفاده ازاستفاده از روش

محبوب، روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقـادي، روش آمـوزش چنـد حسـی(دیداري، 
 شنیداري و..)، آموزش از طریق تئاتر و روش آموزش مبتنی بر حل مسأله

 روش ترکیبی

 علوم انسانی
 

گـزاري اردو، هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشی، هنري، علمی و..)، برارائه برنامه
-هاي آموزشی، استفاده از گـروهاستفاده از اساتید محبوب دانشگاهی، برگزاري کارگاه

ــد  هــاي ورزشــی، برگــزاري نمایشــگاه، اســتفاده از اســاتید متخصــص و مــورد تأیی
هاي طنز و از طریق مرکز دانشجویان، استفاده از موسیقی و کنسرت، استفاده از برنامه

 مشاوره دانشگاه

 فنی و
 مهندسی

 

استفاده از اساتید متخصـص و مـورد تأییـد دانشـجویان، اسـتفاده از اسـاتید محبـوب 
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)، دانشگاهی، ارائه برنامه

هـاي ورزشـی، از موسـیقی و کنسـرت، هاي طنـز، اسـتفاده از گـروهاستفاده از برنامه
هـاي هاي گروهـی و کـانونهاي آموزشی، روش بازيبرگزاري اردو، برگزاري کارگاه

 هنري

 علوم پایه 

استفاده از اساتید محبـوب دانشـگاهی، اسـتفاده از اسـاتید متخصـص و مـورد تأییـد 
هاي سالمت در قالب مسابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)، دانشجویان، ارائه برنامه

از موسـیقی و کنسـرت، برگـزاري  هاي طنز، برگزاري اردو، اسـتفادهاستفاده از برنامه
-هاي ورزشی، برگزاري نمایشـگاه و روش بـازيهاي آموزشی، استفاده از گروهکارگاه

 هاي گروهی

کشاورزي و 
 علوم دامی 

هاي سالمت در قالـب مسـابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی و..)، برگـزاري ارائه برنامه
هی، استفاده از اساتید متخصص هاي آموزشی، استفاده از اساتید محبوب دانشگاکارگاه

هاي طنز، از موسیقی و کنسرت، اسـتفاده از و مورد تأیید دانشجویان، استفاده از برنامه
 هاي هنري و برگزاري اردوهاي عکس، کانونهاي ورزشی، برگزاري نمایشگاهگروه

 هنر و معماري 

..)، اسـتفاده از هاي سالمت در قالب مسـابقات (ورزشـی، هنـري، علمـی وارائه برنامه
هـاي هاي ورزشی، برگزاري اردو، استفاده از اساتید محبـوب دانشـگاهی، کـانونگروه

هنري، از موسیقی و کنسرت، استفاده از اساتید متخصص و مـورد تأییـد دانشـجویان، 
 هاي آموزشیهاي گروهی و برگزاري کارگاههاي طنز، روش بازياستفاده از برنامه

۴۵۲ 
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 تهران: انتشارات فوژان.). مدیریت منابع انسانی، 1394.( و صفارکاخکی ابطحی، سید حسین
تهران: انتشارات  ،). توانمندسازي کارکنان و واگذاري کار و تفویض اختیار1395ابطحی، سید حسین و عابسی، سعید .(

 فوژان.
نسانی: یک ضرورت سازمانی. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش،  ). آموزش و بهسازي نیروي ا1377(.ابیلی، خدایار 

 ،  دورة پنجم.17شماره 
 .مبناي خردریزي درسی (راهبردهاي نوین). تهران: انتشارات ). برنامه1388(احدیان، محمد و ابراهیمی، علی .

ر تربیـت بـدنی و غیر تربیت شیوع مصرف موادمخدر در بین دانشجویان دختـ). 1390.( اراضی، حمید؛ عسگري، بهمن 
 . 19، شماره 5دوره  بدنی. فصلنامه اعتیادپژوهی.

 یابی اعتیاد و ترك مواد مخدر، شیراز:  نشر کوشا.). ریشه1387(.اسد افروز، محمد تقی
 .شناسی و درمان)، تهران، انتشارات پیام نوراعتیاد (سبب .)1389(.دوست، ثریا اسالم

تهران:   )، 1394راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی، ترجمۀ یحیی سیدمحمدي( ).2013(انجمن روانپزشکی آمریکا.
 نشر روان، ویرایش پنچم.

). بررسی سنجش اثربخشی چهار روش پیشگیري از سوء مصرف موادمخدر بر 1390(.آقابابایی، عزیزاهللا و جاللی، داریوش
هاي فرهنگی، تربیتی و خوابگاهی کمیته امداد امام آموزان مجتمعاي و پرخطر دانشنفس، رفتارهاي مقابلهنگرش، عزت

 خمینی(ره) استان چهار محال و بختیاري، دفتر تحقیقات و آموزش، ستاد مبارزه با مواد مخدر.
  ، تهران: انتشارات نصر پروانه.زندگی در آتش اعتیاد ).1392(. باغبان، حمیدعلی و نجمی، زیبا

تأثیر  بررسی ).1393قائدامینی هارونی، غالمرضا؛ سعیدزاده، حمیدرضا؛ سپهري بروجنی، کبري .(بحرینی بروجنی، مجید؛  
چهار روش آموزش پیشگیري از سوء مصرف مواد بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع 

 . 2، شماره16، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره متوسطه
). طراحی و اجراي برنامه آموزشی پیشگیري از سوء مصرف مواد روانگردان در بین دانشجویان 1388مجید .( براتی، 

ریزي شده و مدل تصورات/ تمایالت، پایان نامه کارشناسی گیري از تئوري رفتار برنامههاي شهر همدان با بهرهدانشگاه
  ان.: همدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانید ارشد،

). بررسی فاکتورهاي موثر بر سوء مصرف اکستازي و شیشه در بین 1389براتی، مجید؛ افسر، علی و دارابی، داوود .(
 هاي استان بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر. دانشجویان دانشگاه

کننده در د و عوامل خطر و محافظت). شیوع شناسی مصرف موا1385بوالهري، جعفر؛ طارمیان، فرهاد؛ پیروي، حمید .(
 دانشجویان شهر تهران. دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.

 گیري تصمیم و مساله حل ت مهار آموزش ). اثربخشی1392(. بهرامی، فرزانه؛ معاضدیان، آمنه و حسینی المدنی، سید علی
 .25مه اعتیاد پژوهی، سال هفتم، شماره افیونی، فصلنا مواد به مثبت وابستگان نگرش کاهش بر

 هاي نو در آموزش. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.). مدیریت شیوه1372بیان، حسام الدین و شکیبیا مقدم .(
رویکردي نو به پیشگیري از اعتیاد(مبارزه ملی رسانه اي ضد مواد مخدر براي  .)1382(. پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران 

 .تهران:دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ،جوانان)
وري مدیران میانی شرکت ایران خودرو. پایان نامه زمانی مرتبط با بهره). تعیین عوامل سا1385(. جاهد دیزجی، حسینعلی

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد، دانشکده روان
 تهران: نشرنیمدیریت منابع انسانی. ). 1394(.جزنی، نسرین 
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). طراحی الگوي ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی. 1385(.جعفر زاده، محمد رحیم 
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

 هامون. ). رهایی از اعتیاد، تهران: انتشارات طرح و نشر1386جعفرپور، مزدك(
 .128). جایگاه آموزش در فرهنگ توانا سازي. ماهنامه تدبیر، شماره 1381(جعفري قوشچی، بهزاد .
، مجله اصالح و تربیت، هاي پیشگیري از اعتیادها و شیوهآشنایی با برنامه). 1390(. نژاد، محمدعلیجاللی، علی و رستمی

 .114شماره 
مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره ). فرایند آموزش 1379(.جهانیان، رمضان 

 .25هفتم. شماره مسلسل 
 .163). برنامه ریزي توسعه فردي. ماهنامه تدبیر، شماره 1384( ن زاده، محمدصادق ؛ شهرانی، عباس .حس

هاي غیررسمی بهزیستی در جهت وصول به اهداف سند جامع پیشگیري از بررسی نقش آموزش). 1393حسنوند، مریم .(
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.اعتیاد

). عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان: مطالعه موردي دانشجویان پسر 1389حیدري، کامران.(
 انشگاه رازي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان. د

 .فوژاننامه نویسی، تهران: انتشارات . روش تحقیق با رویکردي به پایان)1391(.خاکی، غالمرضا 
هاي تفکر انتقادي ). اثربخشی آموزش مهارت1390افخمی، مهدي .(و سهرابی، فرامرز؛ رادمنش، محمدحسن  ، افسر؛خلیلی
 .17ش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال پنجم، شماره بر نگر

در تغییر  "ارتقاء مهارتهاي قاطعیت"آموزشی  ثیر برنامهأت). 1388دائمی، حمیدرضا؛ سهرابی فرامرز و مقیمی، فاطمه .( 
، فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال سوم، هاي عالمه طباطبایی و تهران نسبت به سوء مصرف موادنگرش دانشجویان دانشگاه

 . 9شماره 
 یرایش دوم.مدیریت منابع انسانی(نگرش کاربردي). تهران: نشر بیان هدایت نور، چاپ پنجم، و). 1384.(اهللا دعائی، حبیب
 . ویرایشتهران: انتشارات  شناسی و علوم تربیتی،تحقیق در روان ). روش1376دالور، علی (

شیوع و الگوهاي مصرف مواد و اعتیاد در زنان ایران.  فصلنامه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم ). 1384.(رحیمی موقر، آفرین 
 بهزیستی و توانبخشی: گروه پژوهشی رفاه اجتماعی.

هاي دولتی ). مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه1386زاده، سیدحسین و فیضی، ایرج .(جسرا
 . 25، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره  81-82در سال تحصیلی 

 .تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم). روشهاي تحقیق در علوم رفتاري. 1385(.سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛حجازي، الهه 
ها (سـمت)، ). مدیریت منابع انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علـوم انسـانی دانشـگاه1379(.سعادت، اسفندیار 

 چاپ چهارم.
 .، تهران، چاپ دوم، انتشارات ارکانمدارنابع انسانی با رویکرد استاندارد). پرورش م1386(.سلطانی ، ایرج 

شهري، کمیتـه مبـارزه بـا  مدیریت رویکرد با راهکارها ارایه و اعتیاد پدیده کنترل و پیشگیري. )1390(. مهران اده،زرابسه
 مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام.

یقوبی، حمید و رمضانی، ولی  ؛فلسفی نژاد، محمدرضا ؛ترقی جاه، صدیقه ؛اکبري زردخانه، سعید ؛سهرابی، فرامرز
، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه 85-86سال تحصیلی  هاي دولتی درصرف مواد در دانشجویان دانشگاهم .)1387اهللا.(

 . 34اجتماعی، سال دهم، شماره 
و  شناسی و علوم تربیتی: آزمونگیري متغیرهاي پژوهشی در روانندازهساختن ابزارهاي ا). 1390(. سیف، علی اکبر

 . تهران: نشر دیدار.پرسشنامه
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چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت )،  1378.(). مدیریت منابع انسانی. ترجمۀ  فریده آل آقا1999سینگر، مارك جی (
 دولتی.
 چاپ هفتم. انتشارات رشد، تهران، ،شناسی روانیآسیب .)1384(.سعید  شاملو،

ها و فنون تدریس). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـوم انسـانی هاي آموزشی(روش). مهارت1396.(شعبانی، حسن
 ها (سمت).دانشگاه

). نظام آموزش کارکنان دولت. تهران: معاونـت توسـعه مـدیریت وسـرمایه انسـانی سـازمان 1383صدري، سیدصدرالدین .(
 برنامه ریزي کشور، چاپ اول.مدیریت و

). پیشگیري اولیه از اعتیاد با تمرکز بر دانشگاه، تهران: انتشارت ستاد مبارزه با مـواد مخـدر، اداره کـل 1393صرامی، حمید.(
 فرهنگی و پیشگیري.

ن شناسـی مصـرف مـواد در بـیبررسـی دو دهـه تحقیقـات شـیوع). 1392صرامی، حمید؛ قربانی، مجید و تقوي، منصـور .(
 . 27، شماره 7، فصلنامه اعتیاد پژوهی، دوره هاي ایراندانشجویان دانشگاه

 .4، ماهنامه معرفت، سال چهاردهم، شماره هاي پیشگیري و درمانعلل گرایش به اعتیاد؛ راه). 1384(. صفا، داود
 و همـاهنگی دفتـر: مخـدر مـواد بـا مبارزه ستاد اعتیادآور، دبیرخانه صناعی مواد با ). آشنایی1382(. صفاتیان و همکاران

 و بازتوانی، چاپ اول. درمان امور بر نظارت
). شیوع شناسی مصرف مـواد در میـان دانشـجویان 1392طارمیان، فرهاد؛ بوالهري، جعفر؛ پیروي، حمید و عسگري، علی .(

   هاي علوم پزشکی شهر تهران، فصلنامه اعتیادپژوهی، دوره هفتم، شماره بیست و هشتم.دانشگاه
 ها، تهران، سهامی انتشار.). نیازسنجی آموزشی در سازمان1388زاده، جعفر .(زادگان، سیدمحمد، تركعباس

 ها، تهران، ایران زمین.). نیازسنجی در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان1388فتحی واجارگاه، کورش .(
 .، چاپ هشتمشر ایران زمین). اصول برنامه ریزي درسی.تهران: ن1389(.فتحی واجارگاه،کورش 

 ، چاپ دوم.تهران: نشر الهام ریزي آموزشی و درسی،برنامه). اصول 1379(.علی فرجاد، محمد
شناسی اعتیاد: از مقابله با عرضه تا کاهش تقاضاي مواد اعتیاد آور، تهران: ). روان1393(.قربانی، مجید و مالزاده، علیرضا

 انتشارات دنیاي درون.
 ). مدیریت آموزش سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. چاپ اول.1388مد .(قهرمانی، مح 

). چاپ اول، تهران: نشر  1378(. سازي کارکنان. ترجمۀ مهدي ایان نژاد). مدیریت توانا1999ن و دیگران .(کارلوس، جا
 مدیران.

، ترجمه سیف اهللا سیف الهی، تهران: د مخدرشناسی اعتیاد، زیستن با سوء مصرف مواجامعه). 1391(. گاسب، مایکل
 انتشارات جامعه پژوهان سینا.

 تهران:  انتشارات مدرسه. )، 1368مشایخ( ریزي آموزشی، ترجمۀ فریده). فرایند برنامه1989(.گروه مشاوران یونسکو 
 ). سازمان مدیریت و توسعه منایع انسانی. تهران: انتشارات فردوس.1383(.گالبی، سیاوش 

شناسی مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شیوع). 1391اکبر و کاوسیان، جواد .(شیخی، علی؛ مردانی، حمید 
 . 23، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال ششم، شماره بندرعباس

کننده از سوءمصرف مواد آموزش مهارتهاي زندگی و رفتارهاي پیشگیري  ).1392نژاد، محمدعلی .(مشکی، مهدي و اصلی 
  .3فسا، سال سوم، شماره  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی، در دانشجویان: یک مطالعه طولی

 .موسسه فرهنگی مدرسه برهانتهران :  ریزي درسی،). برنامه1395(.حسن  ملکی،
نسانی، تهران: انتشارت ریزي درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروي ا). برنامه1387.(میرزابیگی، علی 

 یسطرون.
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تهران: سازمان مطالعه و  ).1380(.ترجمه ویدا میري ها، ). راهنماي تدریس در دانشگاه1997(. آرومیلر، ماري میلر، دبلیو و
 ها (سمت).تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .مخدر مواد با مبارزه ستاد تانتشارا. ادیاعت درمان جامع درسنامه ).1387(. محمد نازاده،یب شهرام؛ ،ينادر
 انتشـارات: هاي صـنعتی و خـدماتی)ها (رویکرد عملیاتی براي سـازماننیازسنجی آموزشی در سازمان). 1385.( نوري، فیروز

 ش.سیماي دان
). تهران: نشر دانشگاه تربیت 1375(.ترجمه محمد چیذري ریزي براي آموزش اثربخش،). برنامه1996.(ونتکینگ، تیم 

 مدرس.
 .پیک فرهنگ: تهران .چندمتغیري در پژوهش رفتاري هايلیل داده). تح1380(. حیدرعلی هومن،

 ). راهنماي عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.1385.(یدرعلی هومن، ح
 ). تهران: پارسا.هاي روانی و تربیتی (فن تهیه تست و پرسشنامهگیرياندازه). 1386(هومن، حیدرعلی .

شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان ). شیوع1392پیروي، حمید و مظفر، مسعود .( ؛میان، فرهادطار ؛یعقوبی، حمید
کننده، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست هاي تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و بررسی عوامل خطر و حفاظتدانشگاه

 جمهوري، دفتر تحقیقات و آموزش. 
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 ها ضمائم و پیوست
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 )1پیوست (
 موادهاي آموزشی پیشگیري از مصرف ها و روشلیست بررسی اسناد علمی مرتبط با طرح پژوهش نیازسنجی دورهچک

 نوع سند مورد بررسی:

 پدیدآورندگان:

 سال انتشار: 

 زبان اثر:

 عنوان سند:

 

 هاي مورد بررسیها و مولفهشاخص

 هامسائل و مشکالت(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) دانشجویان در دانشگاه -1

 

 دانش و اطالعات دانشجویان در زمینه مواد مخدر -2

 

 ها، باورها و ادراکات دانشجویان درباره مواد مخدرها، نگرششارز -3

 

 هاي دانشجویان در زمینه پیشگیري از مصرف مواد مخدرمهارت -4

 

 هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد مخدرروش -5

 

 نوع مواد مخدر مصرفی در بین دانشجویان -6

 

 مواد مخدرهاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف دوره -7

 

 هاتجارب مثبت و منفی آموزش پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاه -8
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 ) 1فرم مصاحبه (
 اندیشمند گرامی

 با سالم و احترام؛ 

ریزان و مسئولین هاي آموزشی متنوع و متفاوتی  در خصوص پیشگیري از مصرف مواد  توسط برنامههمانگونه که مستحضرید دوره

گردد که مبتنی بر نیازسنجی دقیق، علمی و ها برگزار میطور مقطعی و محدود براي دانشجویان دانشگاهه پیشگیري از اعتیاد بهحوز

دنبـال نیازسـنجی دقیـق از گذاران حـوزه پیشـگیري از مصـرف مـواد مخـدر بـهاندرکاران و سیاستمند نبوده است. لذا دستروش

هاي آموزشی موثر پیشگیري از مصرف مواد مخدر با همکاري متخصصان واقعی آموزش و روشدانشجویان براي شناسایی نیازهاي 

عنوان یکی از متخصصان و صاحبنظران در این زمینه محسوب جایی که حضرتعالی بهآموزش و صاحبنظران این حوزه هستند. از آن

نشجویان و دیگر اقشار جامعـه سـروکار داریـد، بـراي اي با موضوع پیشگیري از مصرف مواد در بین داشوید که به صورت حرفهمی

دنبـال آن اید. بر این اساس تیم پژوهشی طـرح مـذکور بـهمصاحبه عمیق اکتشافی در ارتباط با موضوع پژوهش در نظر گرفته شده

مطالعـه تطبیقـی  با متخصصین آموزش و پیشگیري از مصرف مواد، دانشجویان، مطالعـه اسـنادي و  است که ابتدا با انجام مصاحبه

نیازهاي واقعی دانشجویان را در زمینه پیشگیري از مصرف مواد احصاء نموده و با طراحی و اجراي ابزار کمی در بین نمونه بزرگی از 

هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد را که داراي اولویت بیشـتر  و هاي شهر تهران نیازهاي آموزشی و روشدانشجویان دانشگاه

فی با جنابعـالی، ساختمندي در این خصوص طراحی شده که مصاحبه عمیق اکتشاهستند شناسائی نمایند. بنابراین ابزار نیمهباالتري 

بدون شک،  مشارکت، نظرات تخصصی دقیق و دیدگاه ارزنده شما  نقشی مهم وارزشمند در صورت خواهد گرفت. پیرامون سؤاالت 

هاي ایج داشته و راهگشاي تصمیمات سازنده جهت بهبود بخشیدن به کیفیت آموزشتحقق اهداف پژوهش، افزایش سطح اعتبار نت

والنه ئ، صرف وقت و برخورد مسـمشارکت يشما برا ياز همکار شیشاپیپپیشگیري از مصرف مواد  در بین دانشجویان خواهد بود. 

 .میسپاسگزار مانهیو متعهدانه صم

 
 

 گروه پژوهشی                                                                                       
 طرح نیازسنجی آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  
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                                                                                                                   کد مصاحبه شونده:                                                                         تاریخ مصاحبه:                       

 زمان مصاحبه:                                                                                 محل مصاحبه:

ها مواجه هستند که زمینه اجتماعی، سازمانی و ....) در دانشگاه دانشجویان با چه مسائل و مشکالتی(فردي، خانوادگی، فرهنگی، :1سوال
 کند؟ها ایجاد میمصرف مواد مخدر را براي آن

 
 خواهند بدانند و چه باید بدانند؟ دانند، چه میدر حال حاضر دانشجویان درباره مواد مخدر چه می :2سوال

هاي را در این زمینه نیاز دارند ري جستن از مصرف مواد دارند و چه مهارتهایی را براي دودانشجویان در حال حاضر چه مهارت :3سوال
 توسعه دهند؟ 

 
 مفاهیم کلیدي در آموزش پیشگیري از مصرف مواد مخدر کدامند؟ :4سوال

 
 ها و باورهایی را دانشجویان باید در مورد  پیشگیري از مصرف مواد مخدر کسب کنند؟ها، نگرشچه ارزش  :5سوال

 
 کنید؟هاي موثري را براي آموزش پیشگیري از مصرف مواد مخدر پیشنهاد میچه روش: 6سوال 

 شود؟در بین دانشجویان مصرف میچه مواد مخدري   :7سوال

 کنید؟هاي آموزشی براي دانشجویان در زمینه پیشگیري از مصرف مواد پیشنهاد میچه دوره: 8سوال 

 ها و دیگر مراکز  بیان نمائید؟در خصوص آموزش پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاهلطفاً تجارب مثبت و منفی خود را   :9سوال 
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 دانشجوي گرامی
 با سالم و احترام؛ 

 
ریزان و مسـئولین در خصوص پیشگیري از مصرف مواد  توسط برنامههاي آموزشی متنوع و متفاوتی همانگونه که مستحضرید دوره

گردد که مبتنی بر نیازسنجی دقیق، علمی و ها برگزار میطور مقطعی و محدود براي دانشجویان دانشگاهري از اعتیاد بهحوزه پیشگی

دنبـال نیازسـنجی دقیـق از گذاران حـوزه پیشـگیري از مصـرف مـواد مخـدر بـهاندرکاران و سیاستمند نبوده است. لذا دستروش

هاي آموزشی موثر پیشگیري از مصرف مواد مخدر با همکاري دانشجویان موزش و روشدانشجویان براي شناسایی نیازهاي واقعی آ

با متخصصین آمـوزش و پیشـگیري از مصـرف مـواد،  دنبال آن است که ابتدا با انجام مصاحبههستند. تیم پژوهشی طرح مذکور به

زمینه پیشگیري از مصرف مواد احصـاء نمـوده و بـا دانشجویان، مطالعه اسنادي و مطالعه تطبیقی  نیازهاي واقعی دانشجویان را در 

هـاي آموزشـی هاي شهر تهـران نیازهـاي آموزشـی و روشطراحی و اجراي ابزار کمی در بین نمونه بزرگی از دانشجویان دانشگاه

عنـوان یکـی از پیشگیري از مصرف مواد را که داراي اولویت بیشتر  و باالتري هستند شناسائی نمایند. بر این اساس حضرتعالی بـه

آگاهان کلیدي در زمینه پیشگیري از مصرف مواد در بین دانشجویان، براي مصاحبه عمیق اکتشافی در ارتباط با موضوع پژوهش در 

ساختمندي در این خصوص طراحی شده که مصاحبه عمیق اکتشـافی بـا جنابعـالی، پیرامـون سـؤاالت اید. ابزار نیمهنظر گرفته شده

ارزشـمند در تحقـق اهـداف پـژوهش،  بدون شک، مشارکت، نظرات دقیق و دیدگاه ارزنده شما  نقشی مهم و صورت خواهد گرفت.

هـاي پیشـگیري از مصـرف افزایش سطح اعتبار نتایج داشته و راهگشاي تصمیمات سازنده جهت بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش

 مانهیوالنه و متعهدانه صـمئ، صرف وقت و برخورد مسمشارکت يشما برا ياز همکار شیشاپیپمواد  در بین دانشجویان خواهد بود. 

 .میسپاسگزار

 
 یپژوهش گروه                                                                                         

 طرح نیازسنجی آموزشی پیشگیري از مصرف مواد  
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                          تاریخ مصاحبه:                                                                                                                                                                کد مصاحبه شونده:                         

 محل مصاحبه:                                    زمان مصاحبه:                                             

ها مواجه هستند که زمینه دانشجویان با چه مسائل و مشکالتی(فردي، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و ....) در دانشگاه :1سوال
 کند؟ها ایجاد میمصرف مواد مخدر را براي آن

 
 خواهند بدانند؟ دانند و چه میمخدر چه می در حال حاضر دانشجویان درباره مواد :2سوال

هاي را در این زمینه نیاز دارند هایی را براي دوري جستن از مصرف مواد دارند و چه مهارتدانشجویان در حال حاضر چه مهارت :3سوال
 توسعه دهند؟ 

 
 

 مصرف مواد مخدر کسب کنند؟ها و باورهایی را دانشجویان باید در مورد  پیشگیري از ها، نگرشچه ارزش  :4سوال
 
 

 کنید؟هاي موثري را براي آموزش پیشگیري از مصرف مواد مخدر پیشنهاد میچه روش: 5سوال 

 کنید؟هاي آموزشی براي دانشجویان در زمینه پیشگیري از مصرف مواد پیشنهاد میچه دوره: 6سوال 

 شود؟در بین دانشجویان مصرف میچه مواد مخدري   :7سوال

 ها بیان نمائید؟لطفاً تجارب مثبت و منفی خود را در خصوص آموزش پیشگیري از مصرف مواد در دانشگاه  :8سوال 
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 )3پیوست (
 باسمه تعالی      

 دانشجوي گرامی:
 با سالم و احترام 

جا که بر اساس . از آنباشدمیهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد نیازها و روشاي که پیش رو دارید جهت شناسایی پرسشنامه
هاي آموزشـی در جامعـه دانشـجویی نقشـی مهـم و بندي این نیازها و روشهاي شما در شناسایی و اولویتمطالعات موجود، نظرات و دیدگاه

 لیتکم يا براشم ياز همکار شیشاپیپ کننده دارد، خواهشمند است با تکمیل دقیق این پرسشنامه ما را در تحقق این امر یاري فرمایید.تعیین
  باشد.الزم به ذکر است نوشتن نام و نام خانوادگی ضروري نمی. میصرف وقت سپاسگزار و پرسشنامه

 مشخصات فردي
 �مرد    �زن:   جنسیت  

 �سال 40باالتر از       �سال 40تا  36    �سال 35تا  31    �سال 30تا  26   �سال 25تا  21   �سال 20کمتر از  سن:   

 �متأهل      �مجرد   یت تأهل:وضع  

 �هنر و معماري    �علوم دامیکشاورزي و    �علوم پایه   �فنی و مهندسی   �علوم انسانی   گروه تحصیلی:  

 �سال پنجم   �سال چهارم    �سال سوم    �سال دوم     �سال اول  تحصیلی: سال  

 ................................................................................. رشته تحصیلی:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي آموزشی مـوثر در زمینـه پیشـگیري از مصـرف مـواد پرسشنامه حاضر به منظور شناسایی نیازها و روش 
در زمینه پیشگیري از مصـرف مـواد در بـین  آموزشیهايطراحی شده است. منظور از نیازهاي آموزشی، دوره

یادگیري است که  هايروشهاي شهر تهران است. منظور از روش آموزشی، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
 شود.هاي پیشگیري از مصرف مواد به دانشجویان ارائه میها محتواي آموزش برنامهاز طریق آن

(درجـه 1وسـتار از یک پیدر طول هاي آموزشی داراي اولویت، نظر خود را در مورد اهمیت نیازها و روشلطفاً  
 شـود،یمالحظـه مـ وستیطورکه در پرسشنامه پهمانید. مشخص کن (درجه اهمیت باال) 5تا  اهمیت پایین)

س در سـپدر پرسشنامه گنجانده شده است.  هاي آموزشی پیشگیري از مصرف موادروشو  ازهایاز ن یفهرست
ستون طراحی شده اسـت کـه اهمیـت و ضـرورت نیازهـا و و د هاي آموزشیو روش ازهایست نفهر دو طرف

 کند: مشخص می هاي آموزشی را در زمان حاضر و آیندهروش

و دوره  و ضرورت تیاهم یکه در آن پرسش اصل  :زمان حاضردر  و روش آموزش ازین تیاهم زانیمستون ) الف
 .در حال حاضر استروش آموزشی 

دوره و روش  تیـناظر بر اهم یپرسش اصل ستونن یا : درندهیآ درو روش آموزش  ازین تیاهم زانیم نستوب) 
 . است ندهیدر آ یآموزش

 
 

 دستورالعمل پرسشنامه
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ذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدام از نیازهاي آموزشـی  نیازهاي آموزشیپس از مطالعه هر یک از   دستورالعمل:
 .اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید(درجه  5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1موثر در پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 در آیندهنیاز به آموزش  عنوان نیاز آموزشی حال حاضرنیاز به آموزش در 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

 
 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

 

 1   2  3  4  5 توانایی مقابله با اصرار و تعارف براي مصرف مواد -1 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 هاي مقابله با فشارهاي فرهنگی در مصرف موادروش -2 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 کسب توانایی ارتباط متقابل با دیگران -3 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 کسب توانایی سازگاري با دیگران -4 1   2  3  4  5

احترام به حقوق  آشنایی با قواعد اجتماعی و نحوه -5 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 دیگران

 1   2  3  4  5 توانایی برقراري ارتباط با جنس مقابل -6 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی ارتباط مؤثر با دیگران -7 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی پذیرش عقیده و عالیق دیگران -8  1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 دوستیآشنایی با تأثیرات مثبت نوع -9 1   2  3  4  5

توانایی مقابله با بحران هویت (آشفتگی در مورد نقش  -10 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 خود)

 1   2  3  4  5 توانایی مقابله با خودباختگی فرهنگی -11 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 کسب مهارت دوستیابی -12 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 توانایی روابط صحیح با همساالن -13 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 همساالن مصرف کننده موادتوانایی دوري از -14 1   2  3  4  5

هاي آشنایی با آسیب هاي احتمالی ناشی از میهمانی -15 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 مختلط 

آشنایی با چگونگی گذراندن اوقات فراغت و  -16 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 تفریحات سالم

 1   2  3  4  5 هاي اخالقیآشنایی با ارزش -17 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 سویی اجتماعیآشنایی با اثر همگرایی و هم -18 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 هاي طبیعیتوانایی کمک گرفتن در زمان بحران -19 1   2  3  4  5
 1   2  3  4  5 پذیريآشنایی با چگونگی مسئولیت -20 1   2  3  4  5

 1 2 3 4 5 توانایی مقابله با اضطراب اجتماعی (کمرویی) -21 1 2 3 4 5

دانشجویی،  هاي اجتماعی (انجمنارتباط مؤثر با گروه -22 1 2 3 4 5
 1 2 3 4 5 ورزشی و..) 

 1   2  3  4  5 بهبود احساس تعلق و پیوند اجتماعی -23 1   2  3  4  5

 نیازهاي آموزشی

۴۷۱ 

 



 

 

 

ذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدام از نیازهاي آموزشی  نیازهاي آموزشیپس از مطالعه هر یک از   دستورالعمل:
 .مشخص نمایید(درجه اهمیت خیلی زیاد)  5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1موثر در پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 حال حاضرنیاز به آموزش در 

 عنوان نیاز آموزشی

 در آیندهنیاز به آموزش 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

 

 1   2  3  4  5 توانایی مواجهه با شرایط پرخطر -24 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 افزایش مهارت همدلی -25 1   2  3  4  5

5  4  3  2   1 
توانایی مقابله با شرایط بحرانی (اقتصادي،  -26

 اجتماعی، فرهنگی)
5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 هاي خانواده سالم و ناسالمآشنایی با ویژگی -27 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي ارتباطی والدینآشنایی با انواع سبک -28 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 ها در خانوادهتوانایی حل اختالفات و نارضایتی -29 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی ارتباط موثر با خانواده  -30 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی ارتباط موثر با اقوام و فامیل -31 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 دن با غم از دست دادن عزیزانتوانایی کنار آم -32 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 کسب راهکارهاي مقابله با دوري از خانواده -33 1   2  3  4  5

 1 2 3 4 5 کسب مهارت الزم براي زندگی زناشویی -34 1 2 3 4 5

5  4  3  2   1 
سرپرستی (بیمشکالت خانوادگی مقابله با توانایی -35

 و طرد شدگی)
5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 هاي دلبستگی در خانوادهآشنایی با سبک -36 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 نگرش مثبت به ازدواج و تشکیل خانواده -37 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي جنسی آشنایی با آموزش -38 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي عاطفیشکست هاي مقابله بامهارت -39 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت مدیریت خشم -40 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی مقابله با افکار خودکشی -41 1   2  3  4  5

 1 2 3 4 5 مهارت مقابله با اضطراب و استرس -42 1 2 3 4 5

 1   2  3  4  5 توانایی مقابله با افسردگی -43 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی مقابله با احساس غم، دلتنگی و تنهایی -44 1   2  3  4  5

 1 2 3 4 5 توانایی کسب ثبات هیجانی -45 1 2 3 4 5

 1   2  3  4  5 کسب توانایی مقابله با افکار منفی -46 1   2  3  4  5

 نیازهاي آموزشی

۴۷۲ 

 



 

 

 
ذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدام از نیازهاي آموزشی  وزشینیازهاي آمپس از مطالعه هر یک از   دستورالعمل:

 .(درجه اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید 5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1موثر در پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 حال حاضرنیاز به آموزش در 

 عنوان نیاز آموزشی

 در آیندهنیاز به آموزش 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  
متوس

 

ک
 م 

خیلی کم
خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  
متوس

 

کم 
خیلی کم 

 

 1   2  3  4  5 طلبی و ماجراجویی سالمآشنایی با انواع هیجان -47 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آور سالمهاي هیجانتوانایی لذت بردن از فعالیت -48 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 یستنهاي شاد زآشنایی با اصول و روش -49 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با هوش هیجانی و نحوه صحیح ابراز هیجانات -50 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت خودآگاهی -51 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت تفکر خالق -52 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 گیريمهارت تصمیم -53 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت حل مسأله -54 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت تفکر نقادانه -55 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 گذاري و داشتن طرح براي آیندهتوانایی هدف -56 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 کسب معناي زندگی-57 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 دیریت زمانمهارت م -58 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 راهبردهاي شناختی -59 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آگاهیمهارت هاي فراشناختی و ذهن -60 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی استدالل و تحلیل درست مسائل -61 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت تفکر مثبت -62 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آوري در برابر مشکالتکسب مهارت تاب -63 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 کسب مهارت خودکنترلی یا کاهش تکانشی بودن -64 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی خودتنظیمی و خودکارآمدي -65 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 یکسب استقالل شخص -66 1   2  3  4  5

 1 2 3 4 5 هاي روزانهریزي براي فعالیتتوانایی برنامه -67 1 2 3 4 5

 1   2  3  4  5 هاي زندگیریزي و نحوه مدیریت مالی هزینهبرنامه -68 1   2  3  4  5

 نیازهاي آموزشی

۴۷۳ 

 



 

 

 
 

 

م از نیازهاي آموزشی مـوثر ذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدا نیازهاي آموزشیپس از مطالعه هر یک از   دستورالعمل:
 .(درجه اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید 5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1در پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 حال حاضرنیاز به آموزش در 

 عنوان نیاز آموزشی

 در آینده نیاز به آموزش

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
 

خیلی
 

کم
 

 1   2  3  4  5 آشنایی با اصول موفقیت و مقابله با شکست -69 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي انتخاب همسرآشنایی با اصول و مهارت -70 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت ابراز وجود -71 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تقویت انگیزه و امید به زندگی -72 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با راهکارهاي کسب تحسین و تمجید  -73 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی مقابله با حساسیت و زودرنجی -74 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی مواجهه با وسواس فکري و عملی -75 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 پذیرياصول انعطاف  آشنایی با -76 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 کسب توانایی خودتشویقی -77 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 سازي روانیهاي آرامآشنایی با روش -78 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مقابله با اختالالت خواب -79 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تمنديتقویت احساس رضای -80 1   2  3  4  5

5  4  3  2   1 
مقابله با حس خود بیمارپنداري و اختالالت  -81

 جسمی
5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 انگاريمقابله با حس خودزشت -82 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تقویت انگیزه پیشرفت فردي -83 1   2  3  4  5

5  4  3  2   1 
هاي متنوع در ي با فرهنگچگونگی سازگار -84

 زندگی دانشجویی
5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 توانایی مدیریت ایام امتحانات -85 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تقویت انگیزش تحصیلی -86 1   2  3  4  5

 1 2 3 4 5 آشنایی با تعارضات دانشجو با دانشگاه -87 1 2 3 4 5

 1   2  3  4  5 انایی سازگاري با محیط دانشگاهتو -88 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 چگونگی مقابله با استرس امتحان -89 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 توانایی مقابله با فشارهاي تحصیلی -90 1   2  3  4  5

 نیازهاي آموزشی

۴۷۴ 

 



 

 

رجه اهمیت هرکدام از نیازهاي آموزشی مـوثر ذکر شده در جدول زیر، د نیازهاي آموزشیپس از مطالعه هر یک از   دستورالعمل:
 .(درجه اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید 5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1در پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 حال حاضرنیاز به آموزش در 

 عنوان نیاز آموزشی

 در آیندهنیاز به آموزش 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  
متوس

 

کم 
خیلی کم 

خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  
متوس

 

کم 
خیلی کم 

 

 1   2  3  4  5 توانایی دستیابی به اهداف دانشگاهی -91 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 زاي زندگی دانشجوییآشنایی با عوامل استرس -92 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 ریزي تحصیلیتوانایی برنامه -93 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 ریزي اوقات فراغت در دانشگاهنامهتوانایی بر -94 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 نگري شغلیآشنایی با آینده -95 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 مهارت کارآفرینی -96 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 رویارویی با مشکالت خوابگاهی -97 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 درست یا علمی در مورد مواد داشتن اطالعات -98 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض سیگار و قلیان -99 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض مصرف حشیش -100 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض مصرف ماده مخدر گُل -101 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 جواناآشنایی با عوارض گرس(علف) یا ماري -102 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض مصرف ریتالین -103 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي اکستازيآشنایی با عوارض مصرف قرص -104 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض مصرف ترامادول -105 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض مصرف شیشه و آمفتامین-106 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض مصرف ال اس دي -107 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با عوارض مصرف تریاك، شیره، هروئین، کراك -108 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 با عوارض مصرف مشروباتآشنایی  -109 1   2  3  4  5

 1 2 3 4 5 آشنایی با عوارض مصرف الکل سفید -110 1 2 3 4 5

 1 2 3 4 5 آشنایی با عوارض مصرف داروهاي مسکن و آرام بخش -111 1 2 3 4 5

5  4  3  2   1 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مواد بر افزایش  -112

 واندنتمرکز و بهتر درس خ
5  4  3  2   1 

 نیازهاي آموزشی

۴۷۵ 

 



 

 

 
 

ذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدام از نیازهاي آموزشی مـوثر  نیازهاي آموزشیپس از مطالعه هر یک از   دستورالعمل:
 .(درجه اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید 5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1در پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 حاضرحال نیاز به آموزش در 

 عنوان نیاز آموزشی

 در آیندهنیاز به آموزش 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  
متوس

 

کم 
خیلی کم 

خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  
متوس

 

کم 
خیلی کم 

 

5  4  3  2   1 
 آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر -113

 یت و پذیرش در بین دانشجویانمحبوب
5  4  3  2   1 

5  4  3  2   1 
کاهش  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر -114

 اضطراب امتحان
5  4  3  2   1 

5  4  3  2   1 
سالمت  آشنایی با باورهاي رایج در مورد اثرات مصرف مواد بر -115

 جسمی و روانی
5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 مشروبات الکلیمصرف  آشنایی با باور رایج در مورد -116 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر الغري -117 1   2  3  4  5

5  4  3  2   1 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد  بر کاهش  -118

 عصبانیبت و ناکامی
5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 رایج در مورد امتحان کردن مواد آشنایی با باورهاي -119 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 بخش بودن مصرف مواد  آشنایی با باورهاي رایج در مورد لذت -120 1   2  3  4  5

5  4  3  2   1 
بیداري  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر -121

 و خواب
5  4  3  2   1 

5  4  3  2   1 
عنوان آشنایی با باورهاي رایج در مورد استفاده از مواد به -122

 مشوق و پاداش فردي
5  4  3  2   1 

5  4  3  2   1 
رابطه  آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر -123

 جنسی
5  4  3  2   1 

5  4  3  2   1 
ف قلیان ضرر بودن مصرآشنایی با باورهاي رایج در مورد بی -124

 و سیگار
5  4  3  2   1 

5  4  3  2   1 
آشنایی با باورهاي رایج در مورد تأثیر مصرف مواد بر  -125

 فراموشی و مشکالت دوران دانشجویی 
5  4  3  2   1 

 نیازهاي آموزشی

۴۷۶ 

 



 

 

 
 

زشی هاي آموذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدام از روش هاي آموزشیروشپس از مطالعه هر یک از  دستورالعمل:
 .(درجه اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید 5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 حال حاضرنیاز به روش آموزش در 

 عنوان روش آموزشی

 در آیندهنیاز به روش آموزش 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  
متوس

 

کم 
خیلی کم 

خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  
متوس

 

کم 
خیلی کم 

 

 1   2  3  4  5 تهیه و تدوین لوح هاي فشرده آموزشی -126 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي کوتاه پخش فیلم-127 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تهیه و تدوین بروشورهاي آموزشی -128 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 استفاده از تلویزیون و رادیو -129 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 استفاده از گروه همساالن -130 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 برگزاري  نمایشگاه -131 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 برگزاري اردو -132 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 روش سخنرانی -133 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه -134 1   2  3  4  5

5  4  3  2   1 
هاي سالمت در قالب مسابقات ارائه برنامه -135

 (ورزشی، هنري، علمی و..)
5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 روش بارش فکري ( راه حل یابی گروهی) -136 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 بحث گروهی -137 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 کننده مواد)نقش مصرفایفاي نقش (بازي  -138 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 برگزاري جلسات کوتاه  -139 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آموزش از طریق تئاتر -140 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آموزش از طریق مجله -141 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي تبلیغاتیآموزش در قالب کارت -142 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 برگزاري سمینار و کنفرانس -143 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 از طریق مرکز مشاوره دانشگاه -144 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 استفاده از اساتید محبوب دانشگاهی -145 1   2  3  4  5

 آموزشی هايروش
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هـاي آموزشـی ذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدام از روش موزشیهاي آروشپس از مطالعه هر یک از  دستورالعمل:
 .(درجه اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید 5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 حال حاضرنیاز به روش آموزش در 

 عنوان روش آموزشی

 در آیندهنیاز به روش آموزش 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  

متوس
 

ک
 م 

خیلی کم
خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

 

 1   2  3  4  5 رسانیمنظور اطالعاي خاص بهانتشار نشریه -146 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي دانشجوییتشکیل و تقویت کانون -147 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تشکیل همایش و میزگرد دانشجویی  -148 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي محبوباستفاده از چهره -149 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 نویسیآموزش از طریق داستان -150 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي عکسبرگزاري نمایشگاه -151 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي فوق برنامهاز طریق فعالیت -152 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 استفاده از موسیقی و کنسرت -153 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي آزاد اندیشیکرسی -154 1   2  3  4  5

استفاده از اساتید متخصص و مورد تأیید -155 1   2  3  4  5
 دانشجویان

5  4  3  2   1 

 1   2  3  4  5 استفاده از اینترنت -156 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آموزش از طریق تلگرام -157 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آموزش از طریق اینستاگرام -158 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 آپآموزش از طریق واتس -159 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 ایجاد غرفه -160 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 ارائه پوستر -161 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تولید نرم افزارهاي آموزشی -162 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي کوتاه و گویا از طریق موبایلاستفاده از پیام-163 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 از طریق کانون همیاران -164 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي طنزاستفاده از برنامه -165 1   2  3  4  5

 

 آموزشی هايروش
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هـاي آموزشـی ذکر شده در جدول زیر، درجه اهمیت هرکدام از روش هاي آموزشیروشپس از مطالعه هر یک از  دستورالعمل:

 .(درجه اهمیت خیلی زیاد) مشخص نمایید 5(درجه اهمیت خیلی کم) تا 1پیشگیري از مصرف مواد را در طیف 

 رحال حاضنیاز به روش آموزش در 

 عنوان روش آموزشی

 در آیندهنیاز به روش آموزش 

خیلی زیاد
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

خیلی زیاد 
 

زیاد
ط  

متوس
 

کم 
خیلی کم 

 

 1   2  3  4  5 افزارهاي جذاب بازيتهیه نرم -166 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي کوچکتشکیل گروه -167 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 تشکیل انجمن سالمت و فعالیت -168 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي گروهیروش بازي -169 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي مشاهده عینیاستفاده از روش -170 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي هنريکانون -171 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 ورزشی هاياستفاده از گروه -172 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 هاي الکترونیکیپیامارسال  -173 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 کتاب کار دانشجویی -174 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 استفاده از تابلوهاي هوشمند -175 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 روش پرسش و پاسخ -176 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 روش آموزش اکتشافی -177 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 روش آموزش چند حسی(دیداري، شنیداري و..) -178 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 روش آموزش مبتنی بر حل مسأله -179 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 روش آموزش مبتنی بر تفکر انتقادي -180 1   2  3  4  5

 1   2  3  4  5 ارائه در قالب واحد درسی -181 1   2  3  4  5

 .با سپاس از همکاري شما، لطفاً به سه سوال زیر نیز پاسخ دهید 

  �خیر      �بلیاید؟    آیا تاکنون سیگار کشیده -1
 �خیر      �بلی اید؟    آیا تاکنون قلیان کشیده -2
  �خیر      �بلی   اید؟مشروبات الکلی خوردهآیا تاکنون  -3
 
 

 آموزشی هايروش
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Abstract 
  
 The purpose of the present study was to study needs assessment about drug use 
prevention courses and methods requirements among university students in the city 
of Tehran. In this research, a mixed approach (qualitative and quantitative method) 
was used. Sampling method in the qualitative section and documentary studies of 
this research was purposeful sampling. This means that among the many available 
sources in the area of addiction and drug abuse prevention, specifically In the 
student community, 20 documents were selected and reviewed between existing 
documents including books, research projects, articles and quarterly papers that 
has been validated in the last 10 years by the Counter Narcotics Headquarters. 
Also at the qualitative stage in the reviewing of foreign documents, 20 documents 
were selected and analyzed by content between Internet documents, including 
dissertations, research projects, protocols, and international documents that 
published in the field of drug prevention among students. 
Accordingly, at first in the qualitative section we started by Overviewwing internal 
and external documents, including educational resources, books, Quarterly and 
Researches Which included 20 internal documents and 20 external documents 
beside of Half Structured interviews from drug prevention professionals (n = 9 
expert) and the students (40 students), that in the general framework we were 
identified and developed the main and the subcategories of needs and methods of 
drug use prevention. According to qualitative findings that identified by  using 
content analysis method, Needs and Training methods were explored in the 9 
general categories including individual problems, social issues, family problems, 
organizational at university issues, drug related knowledge, attitudes to drug, drug 
prevention skills, drug kind and training method. The overall results in the 
qualitative section indicated that depression was important subcategory between 
the main category of individual problems, drugs Availability and communicating 
with consumer friends, were important factor between the main social problems 
category, in the family category, loss of belong and Emotion in the family, 
between the main academic category, causes the lack of adaptation and 
coordination with the university environment and the adjacent university with the 
place of druge sale, in the Main knowledge category lacking scientific knowledge 
about drugs, in the main attitude category the factor of Misbelieves about drugs , in 
the main skills category the Factor of Problem solving skills, And finally in the 
main training methods category the using of the peer group Were identified as the 
most important sub-categories. So After the qualitative phase a questionnaire was 
developed based on the identified general categories and sub-concepts factors, and 
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responded by 1455 students at the Tehranian governmental Universities. It should 
be noted that the sampling method in the quantitative section of the research was 
categorized random method. Morgan table is used to determine the sample size. 
 For analyzing of data in the quantitative section of the research, at first the 
collected data were analyzed in the form of descriptive and inferential statistics 
(factor analysis). In the next step needs and training methods were ordered in 4 
priority levels by using the Friedman test and Li Hi test, according to Friedman 
test and Li Hi test, The first level of needs and training methods were the highest 
and most important in terms of education. The results in this section have shown 
that the goal setting ability and having a plan for future and ability to cope with 
depression were important title in the category of educational needs at the 
knowledge level investments. Also in the drug knowledge category, Familiarity 
with the side effects of tramadol, familiarity with the side effects of Ritalin, at the 
drug attitude category, Familiarity with common beliefs about the effects of drugs 
on increasing concentration and better reading, in the Drug prevention skills, anger 
management skills and skills to cope with anxiety and stress were identified as an 
Important titles and the most prioritized. Results in the training methods category 
showed that, the Using of Internet was important title at the area of virtual training 
method. Whereas in verbal training methods, the use of Peer group training, and 
finally between the blended training methods, The Most prioritized methods such 
as Presentation of the Health program in the forms of competitions (sports, art, 
science, etc.).  
Also prioritize of Estimated training needs (such as total knowledge, drugs 
knowledge, substance-related attitudes, and drug prevention skills) and the training 
methods (including virtual training, face to face training and combination training) 
By using Friedman's test were identified at the studied university population 
according to demographic variables (gender, different age group, academic year 
and educational groups). According to Results of Friedman's test prioritize, the 
first ten important educational needs which had a higher priority, were identified in 
the present and future time, as well as the first ten effective methods were 
Prioritized in the present and future time according to gender, age, educational 
group, and educational year from students' viewpoints. 
In summing and conclusion of the research findings, it can be said that the 
obtained results from the qualitative and quantitative section of the present study 
showed that the educational needs of students (in terms of general knowledge, 
drug knowledge, drug-related attitudes, and Drug use prevention skills) were 
different in the present and future times according to university, gender, age, 
education and academic year, as well as explored different educational methods 
(such as virtual methods, face to face and combination methods) for different 
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groups of gender, age, education, academic year, and even a type of university that 
is recommended to be used in student drug prevention programs and Be taken into 
account. 
 
  Keywords: drug use prevention, training needs assessment, curriculum, teaching 
methods, mixed methods research, Tehran Government University. 
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 نتایج کاربردي طرح پژوهشی

عی، سیاسـی و اقتصـادي در گـرو هـاي فرهنگـی، اجتمـاامروز ثابت شده است که توفیـق یـک کشـور در زمینـه
-تواند با تحوالت و پیشرفتمی، میبرخورداري از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظا

هـا انشـگاهداي برخوردار شود. اي موفق جهان از جایگاه شایستههاي اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشوره
در ایـن میـان کننـد و نقش اصلی و پیشگام را در توسعه جامعه ایفـا مـیشی موثر هاي آموزعنوان یکی از نظامبه

شوند که در تحقق اهداف فوق نقشی مهم ها محسوب میدانشجویان یکی از عناصر کلیدي و تأثیرگذار در دانشگاه
سـالمت و بهداشـت  ها تأمینریزان و سیاستگذران در دانشگاهو اساسی دارند. یکی از اهداف اصلی مدیران، برنامه

را عنوان تهدیدي جدي سالمت و بهداشت روانی دانشجویان هاي اخیر بهچه در سالروانی دانشجویان است. اما آن
واجهـه بـا چنـین پدیـده شـومی نیازمنـد م .ها استها در دانشگاهنشانه گرفته است، شیوع مواد مخدر و روانگردان
، شناسایی این زمینه در گام ترینو مهم در این زمینه است. اولین طراحی نظام آموزشی روشمند، علمی و اثربخش

اثـربخش  یعنوان سنگ بناي یک نظام آموزشنیازهاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد و سوءمصرف مواد است که به
هـاي دانـش، مهـارت و نیازهاي آموزشی در حوزه رود.تیاد و سوء مصرف مواد به شمار میدر حوزه پیشگیري از اع

شکل جامع نیازهاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد نتایج این پژوهش به. بر این اساس، شوندنگرش، مطرح می
(اسناد داخلی، خـارجی و مصـاحبه بـا متخصصـین و دانشـجویان)  هاي ذکر شده مبتنی بر منابع متعددرا در حوزه

زشی داراي اولویـت مهـم را شناسـایی نمـوده هاي دانشجویان نیازهاي آموشناسایی نموده و در گام بعد از دیدگاه
هاي آموزشی مبتنی بر این نیازهاي آموزشی را نیـز در قالـب هاي آموزشی براي اجراي دورهاست. همچنین روش

هاي مجازي، حضوري و ترکیبی با استفاده از منـابع ذکـر شـده شناسـایی و در نهایـت از نظـر دانشـجویان  روش
توانند با استفاده از نتایج ایـن طـرح اقـدام بـه نفع و ذیربط میسازمان و نهادهاي ذي بندي نموده است. لذااولویت

 هاي کشور نمایند:هاي آموزشی جامع و استاندارد در سطح دانشگاهطراحی و اجراي برنامه

ه با مواد عنوان متولی اصلی در این زمینه در ستاد مبارزدفتر فرهنگی و پیشگیري ستاد مبارزه با مواد مخدر به -
طور گسترده در سطح هاي آموزشی جامع و اثربخشی را بهتواند برنامهمخدر با استفاده از نتایج این طرح می

 هاي تحصیلی مختلف طراحی نموده و اجرا نماید.هاي کشور به تفکیک جنسیت، سال تحصیلی و گروهدانشگاه
حقیقات و فناوري رسالت و کارکرد مهم و خطیري در معاونت اجتماعی و فرهنگی و مرکز مشاوره وزارت علوم، ت -

ها دارند، لذا نتایج این پژوهش کـه بـه شناسـایی نیازهـا و دانشجویان در دانشگاه تأمین سالمت و بهداشت روانی
هاي آموزشی پیشگیري از مصرف مواد پرداخته است در تدوین اهداف ویژه، طراحی و سـازماندهی محتـواي روش

هاي آموزشی موثر در زمینه پیشگیري از مصرف مواد به نهادهاي یاد شده کمـک اجراي برنامهآموزشی مناسب و 
 نماید. اي میقابل مالحظه

هاي مـورد مطالعه(دانشـگاه تهـران، صـنعتی شـریف، معاونت دانشجویی و فرهنگی و مراکز مشاوره در دانشگاه -
طـور ویـژه هاي آموزشی، بهپژوهش در زمینه نیازها و روشخوارزمی و هنر) با استفاده از نتایج بدست آمده در این 

هاي آموزشی اثربخشی را در زمینه پیشگیري از مصرف مواد متناسب با دانشجویان دختـر و پسـر، توانند برنامهمی
 هاي تحصیلی مختلف طراحی و اجرا نمایند. تحصیلی و گروه سال
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 تعهد نامه
 

هاي آموزشی پیشگیري ها و روشنیازسنجی دورهوهشی مجري طرح پژ  آیت سعادت طلباینجانب 

شوم از ارائه هر گونه اطالعـات متعهد می هاي شهر تهراناز مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه

اجتناب نموده و قبـل از اقـدام، همـاهنگی الزم را بـا دفتـر  پس از اجرا) یا(در حین اجرا  مربوط به طرح پژوهشی

اد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري انجام و نسبت به کسب مجوز کتبی از دفتر یاد شده تحقیقات و آموزش ست

 مبادرت نمایم.

 
 نام و نام خانوادگی مجري
 دکتر آیت سعادت طلب

 امضاء
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