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 چکیده 

نفس انجام شد. روش تحقیق نیمه به سوءمصرف مواد و افزایش اعتمادبهآوری بر گرایش تحقیق حاضر باهدف تأثیر آموزش تاب
نفر گروه آزمایش( بودند که از میان دانش آموزان دختر دوره  20نفر گروه کنترل و  20نفر ) 40کنندگان تعداد آزمایشی بود. شرکت

پژوهش شامل پرسشنامه گرایش به مواد گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه

های به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس نفس آیزنک بود. یافتهدیویدسون و آزمون عزت –آوری کونور افیونی، مقیاس تاب
آوری برای تمامی درصد( در راستای آموزش تاب >0.05pآمده در منبع تغییرات گروه، در سطح )دستبه Fمقدار  نشان داد

طور نفس و کاهش گرایش به مواد بهآوری، اعتمادبهآوری برافزایش تابتاب آموزش دار بود، به این صورت کهفرضیات معنی
آوری بر کاهش انتظارات منفی کلی و افزایش تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ معناداری اثربخش بود. همچنین آموزش تاب

 .طور معناداری اثربخش بوداندیشی و روانی در دانش آموزان به در دیگران و افزایش انتظارات مثبت

 نفساعتمادبه آوری؛ گرایش به مصرف مواد؛آموزش تابها: کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه

ای که منجر به در برنامه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ، سوءمصرف اینگونه تعریف شده است: مصرف ماده به گونه
ایجاد اختالل در انجام نقشهای اصلی فرد در محل -1 شودل واضح بایینی گردد و حدالل با ییی از موارد زیر مشخ  میآسیب یا اختال

مشیالت لانونی  -3مصرف میرر ماده در مولعیتهایی که از نظر فیزییی خطرناک است ؛ -2کار، مدرسه یا خانه در اثر مصرف میرر ماده 
از  بسیاریامه مصرف ماده علیرغم ایجاد یا تشدید مشیالت اجتماعی یا بین فردی مستمر یا میرر. اد -4میرر مرتبط با مصرف ماده؛ 

اند و در تهدید عوامل خطر ساز به سر برده اند، اما نتوانسته دانش آموزان، از جمعیت غیر معتاد شرایط پر خطر و دشوار اعتیاد را تجربه کرده
شوند که افرادی که در شرایط نابسامان و عتاد نشوند . باید پرسید که چه عامل یا عواملی باعث میاند از خطرات سربلند بیرون بیایند و م

 (.1388ساز هستند به سمت سوءمصرف مواد نروند ؟ ) زرین کلک، کنند و در معرض بسیاری از عوامل خطرپراسترس زندگی می
هیجانی ) حس شوخ طبعی،  -1مپفر اشاره نمود که عبارتند از : توان به عواملی براساس مدل کااز عوامل تاب آوری می       

 – 4رفتاری ) ارتباط مؤثر و مهارتهای اجتماعی (– 3شناختی ) حل مسئله ، خاللیت و عزت نفس (  – 2همدردی و مدیریت استرس( 
متی( یادگیری عوامل تاب آوری جسمانی )سالمت جسمی خوب و مهارتهای حفظ سال – 5معنوی ) معنویت، امید و خوشبینی و پشتیار( 

های زرین کلک شود که فرد توانمند شود و بتواند در برابر مشیالت و عوامل خطرساز از جمله اعتیاد از خود محافظت نماید. یافتهباعث می
پذیری موثر والع  های تاب آوری در هر دو متغیر نگرش نسبت به مصرف مواد و سطح اعتیاد( نشان داد که برنامه آموزش مویفه1388)

توان از این برنامه جهت پیشگیری از سوءمصرف مواد استفاده کرد.  پژوهشهای بسیاری ثابت کرده اند که برخی از مهمترین شده و می
های اخاللی ) عوامل تاب آور عبارتند از : داشتن تصویر مثبت از خود، کنترل فرد بر زندگی خود، احساس مسئوییت و  داشتن ارزش

 (.1388میرزا، کرد
خواهد به این پرسش پاسخ دهد که : آیا با توجه به حساسیت دوره نوجوانی و امیان گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد، محقق می

آموزش تاب آوری باعث افزایش اعتماد به نفس و کاهش گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر تهران 
 خیر ؟ خواهد شد یا
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 روش

 شرکت کنندگان
پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کل دانش آموزان دختر دوره  –پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون 

نفر از دانش  650نفر از 40نفر می باشد که در تحقیق حاضر  5630000متوسطه شهر تهران براساس آمار گرفته شده از آموزش و پرورش 
ن  دختر دبیرستان فاطمیه تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند. بعد از انتخاب گروه نمونه، شرکت کنندگان با استفاده از انتساب آموزا

نفر(واگذار شدند. سپس برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شدپس از آن تاب آوری را  20نفر( و کنترل ) 20تصادفی به دو گروه آزمایش )
به دانش آموزان گروه آزمایش آموزش داده و پس از پایان این مدت به منظور مقایسه اثر این مداخله از هر دو گروه پس در دوازده جلسه 

 ا ییدیگر مورد مقایسه لرار گرفت.آزمون گرفته شد و نتایج پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه ب
 

 ابزار
تهیه و تنظیم آن و اعتبار و روایی  1388سؤال می باشد که در سال  54ای ( پرسشنامه گرایش به مواد افیونی: این پرسشنامه دار1

مقیاس را مورد ارزیابی لرار می  4اش توسط محسن گلپرور، علی دالور ، حسن احدی و غالمرضا نفیسی ساخته و  ارزیابی شده است که 
سنجش لرار می دهد و در عین حال به دییل رعایت دهد پرسشنامه گرایش به مواد افیونی براساس همسویی نسبی در عواملی که مورد 

استقالل و عدم همپوشی نسبی عوامل از روایی لابل لبویی برخوردار است و همسانی درونی این آزمون توسط ضریب آیفای کرونباخ 
گرداوری  1388ر سال درصد محاسبه شده که از نظر معیارهای روان سنجی مورد تأیید می باشداین پرسشنامه توسط محسن گلپرور د89/0

   .شده است
حوزه  1977-1991( با مرور منابع پژوهشی 2003دیویدسون: این پرسش نامه را کونور و دیویدسون ) –( مقیاس تاب آوری کونور 2

ی سنجد. درجه ای یییرت از صفر تا چهار م 5سؤایی است که سازه تاب آوری را در اندازه های  25تاب آوری تهیه کردند . که یک ابزار 
( آن را برای استفاده در ایران 1384حدالل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی صد است که محمدی ) 

درصد را 64/0/. درصدتا 41، ضریب های بین  3/ جز گویه  64/ تا  0هنجاریابی کرده است. محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل به 
یه های مقیاس به روش مویفه های اصلی مورد تحلیل عاملی لرار گرفتند. پایایی این آزمون به کمک ضریب ایفای نشان داد. سپس گو
 درصد بدست آمده است.87/0کرونباخ برابر با 

سؤال است که از آن معیار اعتماد به نفس به دست می آید اعتبار و  30( آزمون آیزنک برای سنجش اعتماد به نفس: این آزمون 3
از طریق آیفای کرونباخ محاسبه شده که در والع دلت باالی آزمون  1377ایایی آزمون: به منظور بررسی اعتبار،  آزمون توسط یزدان مقدم پ

نفری محاسبه نموده است و این میزان حیایت از اعتبار همانی  166در نمونه   raدرصد=  8306/0را نشان می دهد اعتبار آزمون را معادل 
 سوایی  فوق می باشد. 30ی آزمون لت باالو د درونی
 

 شیوه اجرا
نفر( واگذار شدند.  20نفر( و کنترل ) 20بعد از انتخاب گروه نمونه، شرکت کنندگان با استفاده از انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش )
وزان گروه آزمایش آموزش داده و پس از سپس برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شدپس از آن تاب آوری را در دوازده جلسه به دانش آم

پایان این مدت به منظور مقایسه اثر این مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتایج پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه با 
 ییدیگر مورد مقایسه لرار گرفت.

 
 

 نتایج

گزارش شده است. تعداد شرکت کنندگان  1ن در جدول های توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزموخالصه شاخ 
 نفر بود. 20های کنترل و آزمایش در هر یک از گروه
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 1جدول     
 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون برای گروه کنترل و آزمایش     

 پس آزمون پیش آزمون گروه آزمون
M SD M SD 

 اعتماد به نفس
 1/926 18/150 2/221 18/100 کنترل

 2/002 20/300 1/954 850./16 آزمایش

 تاب آوری
 9/610 57/550 10/070 57/400 کنترل

 8/411 69/700 9/683 62/250 آزمایش

 گرایش به مصرف مواد
 3.831 34/050 4/084 950/.33 کنترل

 3.899 19/950 3/787 32/650 آزمایش

 انتظارات منفی
 1/225 19/150 1/292 19/250 کنترل

 1/531 13/150 1/039 19/350 آزمایش

 انتظارات مثبت
 1/704 800./6 2/067 6/800 کنترل

 1/414 10/000 1/755 850./6 آزمایش

 انتظارات مثبت اندیشی
 2/028 7/300 1/905 7/500 کنترل

 2/307 12/200 1/980 850./8 آزمایش

کاهش گرایش به سوء مصرف در دانش  تاب آوری بر توان مطرح نمود که آموزشمی 2ریانس در جدول با توجه به نتایج تحلیل کوا
؛ p= 01/0) شده است آزمایش گروه درگرایش به سوء مصرف کاهش میانگین  باعث که طوری به ،است آموزان بطور معناداری مؤثر

  .(F(1و37= )52/541
 
 2جدول             

 کنندگانگرایش به سوء مصرف شرکتتاب آوری بر نمره  آموزش اثرات بررسی با مرتبط هییطرف کواریانس تحلیل
 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 121/0 1/457 46/403 1 46/403 پیش آزمون

 0/001> 541/520 1631/832 1 1631/832 گروه

   3/013 37 111/497 خطا

956/0 =2R 2= 954/0؛R تعدیل یافته 
 

 3جدول
 کنندگانب آوری بر نمره اعتماد بنفس شرکتتا آموزش اثرات بررسی با مرتبط ییطرفه کواریانس تحلیل

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 534/0 492/0 910/10 1 109/10 پیش آزمون

 0/001> 336/89 364/91 1 364/91 گروه

   023/1 37 840/37 خطا

804/0 =2R 2= 793/0؛R تعدیل یافته 
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افزایش اعتماد بنفس در دانش آموزان  تاب آوری بر توان مطرح نمود که آموزشمی 3با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در جدول 
= 336/89؛ p= 01/0) شده است آزمایش هگرو در نمره اعتماد بنفس افزایش میانگین باعث که طوری به ،است بطور معناداری مؤثر

 .(F(1و37)
 

 4جدول 
 تاب آوری بر نمره انتظارات منفی کلی شرکت کنندگان آموزش اثرات بررسی با مرتبط ییطرفه کواریانس تحلیل

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 0/ 545 476/0 423/9 1 423/9 پیش آزمون

 0/001> 747/211 364/364 1 415/36 وهگر

   721/1 37 77/63 خطا

853/0 =2R 2= 845/0؛R تعدیل یافته 

کاهش انتظارات منفی کلی در دانش  تاب آوری بر توان مطرح نمود که آموزشمی 4با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در جدول 
؛ p= 01/0) شده است آزمایش گروه در نمره انتظارات منفی کلییانگین کاهش م باعث که طوری به ،است آموزان بطور معناداری مؤثر

 .(F(1و37= )747/211
 

 5جدول             
تاب آوری بر نمره تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ در  آموزش اثرات بررسی با مرتبط ییطرفه کواریانس تحلیل

 دیگران 
 معناداری F گین مجذوراتمیان درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 623/0 /381 693/7 1 693/7 پیش آزمون

 0/001> 631/238 010/100 1 010/100 گروه

   419/0 37 507/15 خطا

921/0 =2R 2= 916/0؛R تعدیل یافته 

ری مثبت در خود و افزایش تغییرات انتظا تاب آوری بر توان مطرح نمود که آموزشمی 5با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در جدول 
نمرات تغییرات انتظاری مثبت در خود و افزایش میانگین  باعث که طوری به ،است نفوذ در دیگران در دانش آموزان بطور معناداری مؤثر

 .(F(1و37= )631/238؛ p= 01/0) شده است آزمایش گروه در نفوذ در دیگران
 
 6جدول                   
 تاب آوری بر نمره انتظارات مثبت اندیشی و روانی آموزش اثرات بررسی با مرتبط ییطرفه واریانسک تحلیل                  

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 867/0 189/0 764/11 1 764/11 پیش آزمون

 0/001> 524/146 441/109 1 441/109 گروه

   747/0 37 636/27 خطا

349/0 =2R 2= 931/0؛R تعدیل یافته 

افزایش انتظارات مثبت اندیشی و روانی  تاب آوری بر مطرح نمود که آموزش توانمی 6با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در جدول 
شده  آزمایش گروه در نمره انتظارات مثبت اندیشی و روانیافزایش میانگین  باعث که طوری به ،است در دانش آموزان بطور معناداری مؤثر

 .(F(1و37= )524/146؛ p= 01/0) است
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 بحث 

ها نشان داد آوری بر گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتماد به نفس انجام شد. یافتهآموزش تاب تاثیرتحقیق حاضر با هدف 
آموزان دختر دوره متوسطه دارد. دانشآوری تاثیر معناداری بر کاهش گرایش به سوءمصرف مواد و افزایش اعتماد به نفس در آموزش تاب

آوری تاثیر معناداری بر کاهش انتظارات منفی کلی و افزایش تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ در همچنین نتایج نشان داد آموزش تاب
(، استینسما، هیجر 1393آمدی )درآموزان دختر دوره متوسطه دارد. نتایج حاصل از فرضیه فوق با مطایعات احمدی و شریفیدیگران در دانش
ثانی و (، شریفیان1388نیا و محمدپور )(، شاکری1390(، جوادی و همیاران )2001(، براورمن )2008(، استینهارد و دویبیر )2007و استاین )
آوری بر اب(، و در خصوص اثربخشی آموزش ت2005میس )( و میدل1391(، کیخانی و همیاران )1389کلک )(، زرین1391همیاران )

 باشد. کاهش گرایش به مصرف مواد و افزایش اعتماد همسو می
آموزان دختر های باال یا توانایی سازندگی و پرهیز از گرایش به سوءمصرف را در دانشآوری، ظرفیترسد آموزش تاببه نظر می

کند اما نوع انتخاب ذار و سایر مشیالت را تجربه میهای مربوط به مراحل گکند. هر فردی در زندگی خود استرس، فقدان، بحرانایجاد می
آورانه در افراد آوری با عث ایجاد انسجام مجدد تابکند. تابریزی نمیها پایهشیوه زندگی خود را یزوما در لایب مصرف مواد یا سایر آسیب

مناسب از خود و توانمندی های مبتنی بر کیفیت خواهد شد. این فرآیند انسجام مجدد یا کنار آمدن، منجر به رشد فزاینده دانش، درک 
 آوریتاب آموزانی که آموزشهای زیستی، روانی و معنوی خواهد گردید. همچنین دانششود همچنین باعث تعادل در ویژگیآوری میتاب
آوری تاب پایین سطح از که ادیافر با مقایسه در و داشته باالتری نفس به اعتماد پذیری انطبالی،انعطاف به واسطه اند،کرده دریافت

آموزان با گرایش به دانش در اعتماد به نفس پایین یا و ضعف که است بدیهی رو این دارند. از بهتری روانشناختی سازگاری برخوردارند،
بدون اعتماد به نفس  آموزانباشد. دانش است، مواد مصرف همان که منبع یذت انداختن تأخیر به در ناتوانی دییل تواند بهمی مواد مصرف
های شخصی شاخصی رسد دارا بودن اعتماد به نفس و اعتماد به لابلیتهای ضروری را برای حل مسائل بردارند به نظر میتوانند گامنمی

اشته باشند. آمیز مسائل، بایستی به توانایی خود برای انجام آن باور دآموزان لبل از سعی برای حل موفقیتآوری باشد. دانشمهم از تاب
 با و ثابت اعتقادات و هاارزش به و لویا پذیرندمی را والعیت که هستند اند کسانیآوری استفاده کردههای تابآموزانی که از آموزشدانش

 هایبه مولعیت واکنش در پذیرانعطاف ایگونه دهد بهمی اجازه هاآن به که اندانطبالی اثربخشی هایمیانیزم دارای و هستند معنا پایبند
 دهند. پاسخ غیرمنتظره

های انسانی ای از کیفیتبر این اساس باورهای مثبت و تغییرات انتظاری مثبت در خود و نفوذ در دیگران، بینش را در درون آرایه
یی، شادکامی و ... هستند. ها مثل اهداف، معنای زندگی، استقالل، امید، خوشبینی، همدآوری مرتبط است. این آرایهکند که با تابفراهم می
تواند تغییرات های رفتاری میای موثر و مستقیم از طریق ایجاد هیجانات مثبت و توانمندیآوری به گونهرسد آموزش تاببه نظر می
 آموزان ایجاد نماید.  ت در دانشانتظاری مثب
 

 منابع

 توسیای کانون در مواد به وابستگی مبتال افراد روان سالمت بر آوری تاب آموزش اثربخشی (. بررسی1393احمدی، رضا و شریفی درآمدی، پرویز. )
 38(، صفحه 4)16فصلنامه مطایعات روان شناسی بایینی.  تهران،  شهر

د خانواده و رابطه کارکر( ، 1390جوادی ، رحم خدا ؛ آلا بخشی ، حبیب ؛ رفیعی ، حسن ؛ عسگری ، علی؛ بیان معمار ، احمد و عبدی زرین ، سهراب .   ) 
 .13-11(، 41)11پژوهشی، علوم اجتماعی ، رفاه اجتماعی ، –علمی  .تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر 

متوسطه ساکن در تأثیر آموزش مؤیفه های تاب آوری بر کاهش سطح اعتیاد پذیری . وتغییر نگرش دانش آموزان مقطع (. 1388زرین کلک ، حمیدرضا . ) 
 . پایان نامه  کارشناسی ارشد )چاپ نشده(. دانشگاه عالمه طباطبایی.   حومه تهران نسبت به مصرف مواد

. مجله ایرانی رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوری با سالمت روان در کوهنوردان پسر شهر رشت (. 1388شاکری نیا، ایرج و محمد پور، مهری .  )  
 ، ؟؟؟یخ پزشییاخالق و تار

شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان در (. 1391) .لاسم زاده، داوود شریفیان ثانی ، مریم؛ کریمی، صالح ایدین؛ رفیعی ، حسن؛ محمدی، فرحناز و 
 .71-68(، 12) 45،  برابر سوءمصرف مواد. فصلنامه رفاه اجتماعی

ستی  / روانی/ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت ایگویابی زی(.  1388کردمیرزا ، عزت اهلل.  )
 . رسایه  دکتری )چاپ نشده( ، دانشگاه عالمه طباطبایی . شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر

ابطه ی تاب آوری و سالمت روان باآسیب پذیری در برابر مواد مخدر  مورد (.  ر 1391کیخانی ، ستاره ؛ محمد زاده ، جهانشاه و محمدی ، جالل .  )
 .67-84(،4)13،. علوم اجتماعی ، فرهنگ ایالم مطایعه : دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه ی شهر ایالم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 نفس در دانش آموزانسوءمصرف مواد و افزایش اعتمادبه گرایش به آوری بر کاهشآموزش تاب تأثیر

431 

Braverman, Marc T. (2001). Applying resilience theory to the prevention of adolescent   substance 

abuse. The university of California, davis, center for youth development, 5(??),??  

Conner, K. M., & Davidson JRT. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner- 

Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18 (20), 76-82. 

Middlemiss, W. (2005). Prevention and Intervention: Using Resiliency-Based Multi Setting 

Approaches and a Process-Orientation. Child and Adolescence Social Work Journal, 22(1), 85-

103. 

Steensma, H., Heijer, M. D., & Stallen, V. (2007). Effects of resilience training on the   reduction of 

stress and depression among Dutch workers. Quarterly of Community Health Education, 27(2), 

145-159. 

Steinhardt, M. & Dolbier, C. (2008). Evaluation of a Resilience Intervention to Enhance   Coping 

Strategies and Protective Factors and Decrease Symptomatology. Journal of   American College 
Health, 56(4), 445-453. 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

