
 

  

 

  وءمصرف مواد با رويكرد رواني ـفرا تحليل مطالعات مربوط به س
  )1370ـ  1384(و نيم گذشته  طي يكدهه 1اجتماعي

  ∗∗∗∗عليرضا محسني تبريزي
  ***اهللا بابايي ،نعمت**عليرضا جزايري

  :چكيده 
مقالة حاضر بر اساس بخشي از نتايج يك فراتحليل مربوط به تحقيقات انجام شده در حوزة اعتياد در 

ترين و  عمده. . با رويكرد روانيـ  اجتماعي تدوين شده است 1384تا  1370هاي  ايران بين سال
ترين اهداف مترتب بر كاربرد فراتحليل در مطالعات مربوط به سوءمصرف مواد در تحقيقات  اساسي

داخلي حصول به فهمي كلي از نتايج تحقيقات انجام شده در باب سوءمصرف مواد از طريق تركيب 
ها ونتايح متفاوت، متضاد  به برآيند كلي از نتايج، تميز و تشخيص يافته و تلفيق نتايج پيشين و وصول

هاي مورد آزمون و تعين و برآورد ميزان  بندي فرضيه يا متشابه در تحقيقات  برگزيده،  تميز و طبقه
  .اثرگذاري و اندازة اثر هريك از متغيرها و عوامل دخيل در اعتياد و سوءمصرف مواد بوده است

  
 ، مواد سوءمصرف از پيشگيري به مربوط اجتماعي ـ رواني رويكرد با تحقيقي اثر 49 تحليل فرا
 براساس سوءمصرف به گرايش بر اثرگذار مستقل متغيرهاي تعدد به توجه با :است زير نتايج نشانگر
 زندگي هاي مهارت آموزش متغيرهاي تاثير، هاي ميزان ترتيب به كوهن بندي درجه اثرگذاري ضرائب

 متغير بر اثرگذاري ميانگين درصد 43 با هريك دوستان نوع و همال گروه و اجتماعي ومتمقا و
 ميانگين درصد 42 با مواد اثرات از آگاهي ،)مواد سوءمصرف به گرايش و اعتيادي رفتار( وابسته

 شخصيتي و خلقي عوامل اثرگذاري، ميانگين درصد 41 با فاميلي روابط و مناسبات كيفيت اثرگذاري،
 ميانگين درصد 38 با سن اثرگذاري، ميانگين درصد 39 با هريك مهاجرت و مكاني هاي جابجائي و

 اثرگذاري، ميانگين درصد 36 با كدام هر افسردگي بيماري و والدين كنترل و نظارت اثرگذاري،
 عملكرد و گروهي درون تعامالت اثرگذاري، ميانگين درصد 35 با شخصيتي رفتاري متغيرهاي
 وضعيت و خانوادگي عوامل كاريكاتور، و فيلم تاثيرات تاثير، ميانگين درصد 34 با ريكه تحصيلي

 32 با هريك پدر اعتياد و درماني گروه اثرگذاري، ميانگين درصد 33 با هريك اقتصادي فعاليت
 سرند و متقابل روابط در حساسيت و پدر اعتياد خانواده، در اعتياد سابقه اثرگذاري، ميانگين درصد

 â3 با كاريكاتور و پوستر طريق از سازي آگاه و اثرگذاري ميانگين درصد 31 با هريك همراه ختاللا
 كه اند مطرح شده مرور مطالعات در اعتيادي رفتار بر موثر عوامل عنوانه ب اثرگذاري ميانگين درصد

 بندي طبقه ار آنها توان مي موثر بالنسبه اثرات حد در كوهن بندي درجه اثرگذاري ضرائب براساس
  .كرد

  
ـ  اجتماعي، پيشگيري  مواد، سوءمصرف فراتحليل،  :واژه كليد اندازه  اثر، عوامل رواني

  آور محور، عوامل محافظت كننده، عوامل خطرآفرين، عوامل تاب علم

                                       
1 Psycho-Social Approach 
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  هممقد
 ةزمين در ي ـ تجربيعلم هاي پژوهش ميزان تزايد و اعتياد ةحوز در تحقيقات رشد به عنايت با

 ،صنعتي كشورهاي در خصوصاً ،جوامع سطح در مواد سوءمصرف از پيشگيري تحقيقات
 جوامع در اغلب تحقيقات اين كه ييآنجا از. است يافته فزوني و شيوع فراتحليل از استفاده
 از وسيعي ةگستر آزمون جهت در و گوناگون نظري هاي مدل و مباني براساس مختلف آماري

 خاصيت فقدان و نبودن فرايندي منطقي، ارتباط عدم از غالباً پذيرند، مي انجام فرضيات
 متفاوت آماري هاي نمونه و ها روش متغيرها، بر مطالعات اين از هريك. برند مي رنج انباشتگي

 تفاوت و تنوع پراكندگي،. دهند مي ارايه نيز را متفاوتي نتايج مĤالً و استوارند ناهمسازي گاه و
 ةحوز در تحقيق كه آورد پديد را شبهه اين و زند دامن تصور اين به است ممكن نتايج در

 ارتباطات، كشف رو ازاين. است زمان و هزينه كردن تلف تنها سوءمصرف از پيشگيري
 است، موجود ادبيات در اثبات قابل آنها ردپاي كه متقّني نظري هاي چارجوب و عام فرضيات

 شاياني كمك پيشگيري و اعتياد ةزحو در موجود معارف و دانش گسترش و توسعه به تواند مي
 مطالعات در فراتحليل نظير تركيبي هاي روش كاربرد از اصلي هدف ديگر عبارته ب. كند

 هاي پژوهش بين منطقي ربط خطوط ساختن آشكار مواد سوءمصرف از پيشگيري به مربوط
 از يپيشگير ثرؤم هاي راه و اعتياد ةپديد تبيين براي آنها قوت ميزان بررسي موجودو

  .است مواد سوءمصرف
 مختلف كشورهاي در مواد سوءمصرف ةحوز در تحقيقات ميزان تزايد به توجه با ترتيب بدين

 اين به نظران صاحب اطالعات، انباشتگي وتعدد  با علمي جامعه شدن مواجه و گذشته دهه چند طي
 اين در بودن روز به و عتيادا ةحوز جوانب و ابعاد ةهم بر، كنترل و احاطه وقوف كه اند رسيده نتيجه
 ماحصل و عصاره چكيده، كه تركيبي و تلفيقي تحقيقات انجام لذا و است نامقدور عمالً وسيع حيطه

 اي شيوه به و دار نظام اي گونه به را اعتياد از پيشگيري و سوءمصرف ةحوز در يافته انجام هاي پژوهش
 ،اعتياد ةحوز پژوهشگران و نظران صاحب قبالاست و اقبال با ،دهند مي قرار محققان فراروي عملي
  .است يافته روزافزوني گسترش و شده مواجه ،پيشگيري تحقيقات در الخصوص علي
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  طرح مسأله و بيان اهداف
 و ها راه داليل، علل، ،مواد سوءمصرف و مصرف كه دهند مي نشان گيرشناختي همه تحقيقات
 متمركز خطرآفرين عوامل بر كه نيز شناسي بسب تحقيقات. دارند اي چندگانه هاي همبستگي

 محيطي و رفتاري زيستي، رواني، اجتماعي، عوامل ةكلي شناسايي و تميز دنبال به عمدتاً است
 برآورد و تخمين به زيادي حدود تا و تنها نه مطالعات اين.  است اعتيادي رفتار بر موثر

 اطالعات بلكه اند، نموده كمك جمعيت مختلف هاي بخش ميان گرايشات و مواد شيوع سرعت
 سطح در سوءمصرف شيوع و مسأله وسعت ساختن مشخص جهت در را گرانبهايي و مهم
  .اند آورده فراهم پيشگيري تدابير و ها برنامه موفقيت درماني، نيازهاي ميزان ملي،

 چندان ايران در مواد سوءمصرف و اعتياد به مربوط تحقيقات و مطالعات ةسابق
 از آن مصرف شيوع و الكل و مخدر مواد با ايرانيان آشنايي رغم علي و تنيس طوالني

 تا اعتياد پديده سرزمين، اين مختلف تاريخي هاي دوره در ها گروه و افراد برخي سوي
 مورد  3بيماري يك يا و  2انحراف يك  1اجتماعي، مشگل يك عنوانه ب پيش، قرن نيم

 امر اين براي توان مي متعددي داليل ايدش. است نگرفته قرار علمي تدقيق و تحقيق
 و نرخ بودن پائين و اجتماعي ةمسأل يك عنوانه ب اعتياد نبودن مطرح الوصف مع يافت،
 هاي ريزي برنامه و ها استراتژي تدوين بهمسؤوالن  توجه عدم نيز و كشور در اعتياد ميزان
 با موثر ةمبارز يزن و درماني و اجتماعي مداخالت پيشگيري، سازي، آگاه جهت منظم

 منظم تحقيقات و مطالعات ضرورت نبودن مطرح مĤالً و الكل و مخدر مواد سوءمصرف
 ةزمين در تحقيقات قلت يا فقدان در عمده علل« از توان مي را منظور اين براي

  ).435 :1383 تبريزي، محسني( »گرفت نظر در مواد سوءمصرف
خود تدقيق و تحقيق علمي مستقلي را طلب در طي چهار دهه گذشته به داليل متعددي كه 

اي در كشور افزايش يافت و مشگل اعتياد  كند، ميزان عرضه و تقاضاي مواد به طور فزاينده مي
در جامعه مطرح  4به عنوان يك مشگل اجتماعي و سوءمصرف مواد به عنوان يك رفتار پرخطر

هاي مطالعاتي مرتبط با موضوع  اين خود منجر به تزايد ميزان تحقيقات علمي در حوزه. گرديد

                                       
1. Social Problem 
2. Deviance 
3. Disease 
4. High – Risk Behavior  
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اعتياد در چند دهة گذشته در كشور شد، به طوري كه جامعة علمي با اطالعات وسيع و 
الوصف  مع. مواجه گرديده است 2و فراگيرشناختي 1شناختي اي در باب ابعاد سبب انباشته

حصل تحقيقات بسيار اندكي در هيأت تحقيقات تلفيقي و تركيبي كه چكيده، عصاره و ما
اي عملي فراروي  مند و به شيوه اي نظام هاي انجام يافته در حوزة سوءمصرف مواد و به گونه پژوهش

الخصوص در حوزة پيشگيري غالب مطالعات به صورت  علي. محققان قرار دهد انجام يافته است
ها و  هاي كاربردي صورت گرفته، به طوري كه امكان تدوين برنامه پراكنده، منفرد و فاقد زمينه

  .را نامقدور و يا محدود ساخته است 3محور هاي پيشگيرانه علم استراتژي
در تحقيق حاضر كه با هدف فراتحليل تحقيقات داخلي معطوف به پيشگيري از 

طي يك دهه و نيم گذشته صورت گرفته  4سوءمصرف مواد و با رويكرد رواني ـ اجتماعي
فراتحليل ضمن وقوف به حدود و دامنة  است، سعي گرديده است در پرتو نتايج حاصله از

شناخت در باب عوامل خطرزا و عوامل محافظ و نيز آگاهي از ميزان توزيع و فراواني 
تحقيقات انجام يافته و باالخره وقوف به رويكردهاي نظري و فرضيات مورد تاكيد در 

بردهاي تحقيقات انجام شده بتوان با نگاهي جامع به اراية پيشنهاداتي در خصوص راه
تحقيقاتي مربوط به پيشگيري از سوءمصرف مواد در كشور پرداخت و زمينه را براي تدوين 

  .هاي مختلف فراهم ساخت سازي در حيطه هاي رواني ـ اجتماعي پيشگيري و آگاه برنامه
  :از اند عبارت آنهاست تحقق دنباله ب اخص به طور حاضر تحقيق كه اهدافي

 از استعانت با 1384 الي â1370 هاي سال طي) داخلي( شده انجام تحقيقات بر مروري .1
 فراتحليل اين در. اعتيادي رفتار بر اثرگذار متغيرهاي شناخت منظوره ب فراتحليل، روش قواعد
 بكار) نظري مدل يا( نظريه نوع تحقيق، قلمرو مطالعاتي، ةحيط لحاظ به تحقيقات شد سعي
 گروه( آماري جامعه ،)متدلوژي( تحقيق روش كليدي، متغيرهاي اصلي، هاي فرضيه رفته،
 اطالعات، آوري جمع روش آماري، هاي آزمون نوع گيري، نمونه روش آماري، نمونه ،)هدف
 روابط، داري معني و فرضيات آزمون از حاصله نتايج سنجش، ابزار پايايي و روايي تعيين روش
 و اي مداخله مدل واد،م سوءمصرف در (P/F) محافظ عوامل و (R/F) خطرزا عوامل تميز

                                       
1. Etiological 
2
. Epidemiological 

3
. Science – Based Drug Abuse Prevention Programs 

4
. Psycho – Social Drug Prevention Approach 
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  .شوند تحليل و واكاوي موثر پيشگيرانه مداخالت جهت ها توصيه
 ـ رواني رويكرد با خصوصاً اعتياد به مربوط نظري هاي مدل و ها نظريه بر مروري. 2

 هاي نظريه پرتو در كه 3زندگي مهارت و  2ختيرفتارشنا  1اجتماعي تاثير رويكرد نظير اجتماعي
  .اند تنظيم شده اخير ههد چند طي اعتياد
 از كننده محافظت عوامل و خطرزا عوامل باب در موجود دانش از جامع و منظم شناختي به حصول .3

 تدوينهائي جهت  ارايه توصيه منظوره ب و شده انجام مطالعات هاي يافته كمي تركيب طريق از سوءمصرف
  .پيشگيري جامع هاي برنامه
  شده مرور تحقيقات در غالب عملياتي و مفهومي هاي چارچوب شناخت . 4
  آنها آماري قدرت ميزان تعيين و فرضيات دارترين معني تركيب و استخراج .5
خانواده، گروه همال،  فرد، ةحيط شامل پيشگيري هاي برنامه هاي زمينه يا ها حيطه تميز .6

  .مدرسه، كار و محله
 هاي سال بين سوءمصرف از پيشگيري به طمربو مطالعاتدر   4تأثير هاي اندازه ميانگين تخمين .7
  1384و  1370
  .غالب پيشگيري هاي مدل تدوين جهت ها توصيه ةاراي و ها يافته از كلي استنتاج .8
  

  سؤاالت تحقيق
 در روش اين كاربرد به فراتحليل روش قواعد و اصول از استعانت با حاضر تحقيق در

 و پرداخته مواد سوءمصرف از گيريپيش و اعتياد ةحوز در شده انجام تحقيقات خصوص
  :شود داده پاسخ زير سؤاالت به است شده كوشيده

 و سوءمصرف ةحوز در محققان موردنظر بيشتر متغيرهايي چه شده انجام تحقيقات در .1
  .داشتند قرار پيشگيري

 و سوءمصرف ةحوز در محققان نظر مورد بيشتر فرضياتي و قضايا چه شده انجام تحقيقات در .2
  اند؟ بوده يشگيريپ

                                       
1
. Social Influence 

2
. Cognitive Behavior 

3
. Life Skill 

4
. Mean Effect Sizes 
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 مباني و ها مدل ،ها نظريه چه از پيشگيري و مواد سوءمصرف باب در شده انجام تحقيقات در .3
  است؟ شده استفاده بيشتر نظري
 و مواد سوءمصرف باب در شده انجام تحقيقات در شدهشناخته  عوامل ميان از .4

 وابسته متغير بر را يرذااثرگ ميزان بيشترين يا بيشتر اثرگذاري عوامل كدام پيشگيري
  اند؟ داشته) سوءمصرف(

  

  مروري بر پيشينة موضوع و منابع و مباني نظري تحقيق
مطالعة سابقة تحقيقات در كشورهاي مختلف خصوصاً در كشورهاي اروپاي غربي، كانادا، 

 ابعاد و ها زمينه سطوح، در عمدتاًمطالعات و تحقيقات  كه دهد مي نشان استراليا و امريكا
 و راهبردها تدوين هدف با و مواد سوءمصرف شناسي سبب و فراگيرشناسي از اعم مختلف

ة مبارز نيز و درماني و اجتماعي مداخالت پيشگيري، سازي، آگاه جهت منظم هاي ريزي برنامه
  .است گرفته صورت اعتياد با مؤثر

 چند و امريكا متحده تاياال در عمدتاً كه گذشته سال 50 از بيش در متواليمتعدد و  هاي پژوهش
 هدف. است گرديده منجر پيشگيرانه اقدامات سريع تغيير و پيشرفت به گرفته صورت صنعتي كشور

 تدوين در بايستي تحقيقات از حاصل نتايج: اند مشترك اصل يك در اما است، گسترده ها پژوهش اين
  .باشند اعمال قابل مؤثرتر پيشگيرانه هاي برنامه

توان حداقل پنج رويكرد شايع  العة سابقة مطالعات در چند دهة اخير ميبه طور كلي با  مط
در امر آموزش پيشگيري از سوءمصرف مواد را، كه در پرتو مطالعات تجربي تدوين گرديده و 

اند،  به مدد همان مطالعات مورد ارزيابي قرار گرفته و اثربخشي آنها نيز مورد آزمون واقع شده
  :دها عبارتند ازاين رويكر. شناسايي كرد

  1سازي آگاه رويكرد .1
  2عاطفي پرورش رويكرد .2
  3بديل يا جايگزين رويكرد .3
   1اجتماعي نفوذ رويكرد .4

                                       
1
. Information Dissemination Approach 

2
. Affective Education Approach 

3
. Alternative Approach 
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  2ها توانايي افزايش ـ اجتماعي نفوذ ةيكپارچ رويكرد .5
گذاري شده است، تمركز  سازي كه بر پاية نظرية عقالني رفتار انساني پايه در رويكرد آگاه

اين رويكرد . ات مربوط به داروشناسي و پيامدهاي مضّر جانبي مصرف مواد استبر اطالع
دارد كه سوءمصرف مواد محتمالً به دليل كمبود يا نبود آگاهي كافي در خصوص  مفروض مي

پيامدها و عواقب زيانبار مصرف مواد باشد و چنانچه اطالعات و آگاهي كافي در باب خطرات 
كنندگان نسبت به مصرف مواد  ود، اين احتمال كه نگرش مصرفو مّضرات مصرف مواد داده ش

تغيير يابد و اين تغيير در نگرش منجر به تغيير رفتار يعني اتخاذ يك رفتار اجتنابي در مقابل 
هاي طراحي شده در چارچوب اين رويكرد از  برخي از برنامه. مصرف مواد گردد زياد است

بنا به اين فرضيه با برانگيختن ترس در فرد . كردند پيروي 3ترسفرضية اساسي مدل برانگيختن 
توان رفتارهاي اجتماعي مخالف مصرف مواد را در او  نسبت به پيامدهاي خطرناك مصرف مواد، مي

  )1990، 5و اليكسون و بل 1993 4به نقل از اليكسون،(ايجاد و تقويت كرد 
آن است كه  فرض تلويحي رويكرد پرورش عاطفي در گرايش و شروع مصرف مواد

حلي كه  رو راه از اين. هاي معين بيش از ديگر افراد در معرض خطر قرار دارند افرادي با ويژگي
به نقل از گيل (هاي پيشگيري گنجانده شود در واقع رشد عاطفي افراد است  بايد در برنامه

  )1991 8و كروتر 1983، 7و اسكينگ 6كريست
هايي خاص از طريق اين مراكز  غيب به انجام فعاليترويكرد جايگزين متوجه ايجاد مراكز و تر

به عنوان . توانند جايگزين مناسبي براي مصرف مواد باشند است كه چنانچه ايجاد و انجام شوند مي
هاي علمي و  هاي ورزشي، امكانات گردشگري، امكاناتي براي انجام فعاليت مثال ايجاد مراكز و مكان

ابه براي سرگرمي، گذران اوقات فراغت و تفريحات سالم افراد فرهنگي و هنري و ساير مراكزي مش
اي كه  تواند با تجارب زندگي واقعي مواجه سازد، تجربه خصوصاً نوجوانان و جوانان، آنان را مي

                                                                                          
1
. Social Influence Approach  

2
. Integrated Social Influence / Competence Enhancement Approach  

3
. Fear – Arousal Model  

4
. Ellickson  

5
. Bell 

6
. Gilchrist 

7
. Schinke 

8
. Kreutter 
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شود افراد شيوه نگاه به خود، به ديگران و به  در اين رويكرد سعي مي. تر از مصرف مواد است جذاب
هاي پيشين سازند  هاي نوين، آنها را جايگزين تجربه دهند و با حصول به تجربهجهان پيرامون را تغيير 

  ).1994و ديگران،  2و دونالدسون 1980 1به نقل از بوتوين،(
نظرية «در رويكرد نفوذ اجتماعي توجه به نوعي پيشگيري است كه عمدتاً بر اصول 

از اين منظر رفتارها، اعم . ه استبنيان نهاده شد) 1977( 4آلبرت باندورا 3»شناختي ـ اجتماعي 
مصرف سيگار از «به عنوان مثال . از راست رفتاري و كجرفتاري نتيجة فشارهاي اجتماعي است

هاي ترغيب كننده از سوي همساالن و يا  سوي نوجوانان نتيجة فشارهاي اجتماعي چون پيام
مصرف سيگار از طرف اين فشارها به طرق مختلف نظير پيشنهاد و تعارف به . ها است رسانه

  ).1993بوتوين، (» دوستان و همساالن، ابزارهاي تبليغاتي و نظاير آن
رويكرد نفوذ اجتماعي مشتمل بر سه رويكرد فرعي در مقابله با فشارهاي اجتماعي ترغيب 

، تصحيح 5سازي رواني سازي يا مصون اين رويكردها شامل ايمن. كننده مصرف مواد است
  .است 7هاي مقابله با فشارهاي بيروني آموزش مهارتو  6انتظارات هنجاري

سازي رواني هدف غايي آماده كردن نوجوانان جهت رويارويي آتي با فشارهاي  در مصون
  .ترغيب كنندة مصرف مواد از سوي محيط اجتماعي است

 با نوجوانان ساختن آگاه كه شود مي فرض چنين هنجاري انتظارهاي تصحيحِ روش در
 تحريفات كشف براي آنها راهنمايي يا مواد مصرف واقعي ميزان خصوص در صحيح اطالعات

 از پيشگيري در مواد، ساير مصرف يا و كشيدن سيگار فرم يا هنجار ةدربار خودشان ادراكي
  .بود خواهد مؤثر مواد ديگر مصرف يا سيگاراستعمال 

 به انانجو و نوجوانان نمودن مجهز غايي هدف نيز مقابله هاي مهارت آموزش در
 به منجر كه است اجتماعي فشارهاي مقابل در مقاومت و شناسايي جهت الزم هاي مهارت
 كند، مي متمايز پيشين رويكردهاي از را رويكرد اين واقع در آنچه. شوند مي مواد مصرف

                                       
1
. Botvin 

2
. Donaldson 

3
. Social – Congnitive Theory  

4
.  A. Bandura 

5
. Psychological Inoculation 

6
.  Correcting Normative Expectations 

7
. Coping Skills Training 
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 به« مثال به عنوان. است فشارهايي چنين با مقابله براي ضروري نيازهاي آموزش بر تأكيد
 يا و سيگار موادمخدر، مصرف به همساالن غيرمستقيم و مستقيم فشارهاي با همبارز منظور

 دربردارنده عمدتاً ها مهارت اين. شود مي داده ياد مقابله هايي مهارت الكلي، مشروبات
  ).1993به نقل از اليكسون، ( »باشد مي »نه« گفتندر  توانايي يا 1امتناع هاي مهارت

صوص سوءمصرف مواد در ايران طوالني نيست و به دهة سابقة تحقيقات انجام شده در خ
اغلب اين تحقيقات با رويكردهاي پزشكي و برخي نيز با رويكردهاي . شود چهل مربوط مي

با افزايش ميزان اعتياد و تزايد جمعيت  1990تقريباً از اواخر دهة «. اند شناسي انجام يافته جامعه
ريزي سالمت اجتماعي به  و مؤسسات تحقيقاتي در برنامهمعتادان به تدريج توجه محققان و نهادها 

مسأله سوءمصرف مواد، خصوصاً اتيولوژي، اپيدميولوژي، توانبخشي، بازپروري، كنترل و پيشگيري 
بردي بلندمدت جهت  الوصف بواسطه فقدان يك برنامه ملي استراتژيك و راه مع. معطوف گرديد

اي و موردي و فاقد اهداف  العات غالباً پراكنده، سليقهمبارزه با سوئمصرف مواد در كشور، اين مط
محسني تبريزي، (» اند محور از سوءمصرف مواد بوده هاي پيشگيري علم معطوف به تدوين برنامه

1383: 437.(  
 و حاجلي ،1382 زاده سراج( تحقيقاتي سساتؤم و نامحقق برخي سوي از شده ارايه آمارهاي

 دهند مي نشان...) و تهران در UNODC دفتر ،1383 جامعه و خرد پژوهشي مؤسسه ،1383 حاجلي
 دانشجويي، نامه پايان از اعم علمي و تحقيقاتي كار â400 به قريب 1383 الي 1341 هاي سال طي« كه

مجالت  در شده چاپ مقاالت و سمينارها در شده ارايه تمقاال دولتي، هاي گزارش پژوهشي، طرح
 و الكل سوءمصرف با مرتبط مباحث و ابعاد خصوص در وركش در علمي مجالت و علمي خارج

 گزارش و تحقيقاتي طرح مورد 52 نامه، پايان مورد 156 تعداد اين از كه است يافته انجام مخدر مواد
 »است بوده علمي معتبر مجالت در شده چاپ مقاله 35 و سمينارها در شده ارايه مقاله 128 دولتي،

  ).42 ـ 44 :1383حاجلي، و حاجلي(
 كار نوع به توجه با كه دهند مي نشان موجود آمارهاي از توصيفي و فراتحليليتحقيقات 

 به درصد 14 تحصيلي، هاي نامه پايان به شده انجام مطالعات و تحقيقات از درصد 42 حدود
 مقاالت به نيز درصد 9 و سمينارها در شده ارايه مقاالت به درصد 34 تحقيقاتي، هاي طرح
  .دارد تعلق مجالت علمي در  شده چاپ

                                       
1
. Refusal Skills 
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 و شناسي روان هاي نظريه ،%)0â3( شناختي جامعه هاي نظريه شامل ها پژوهش نظري مباني
 و شناختي زيست هاي نظريه و%) 21( اجتماعي شناسي روان هاي نظريه ،%)22( روانكاوي

  .است بوده%) 27( پزشكي
 اختالالت و ها بيماري( فردي لعوام از اند بوده عبارت ها پژوهش اين نظر از اعتياد عوامل

 و اختالالت جنسي، عوامل خوابي، كم و خوابي بي خستگي، بدني، هاي نقيصه جسمي،
 اختالالت غمگين، واكنش محروميت، ناكامي، افسردگي، و اضطراب رواني، هاي بيماري

 و مادر فوت گسيخته، هم از خانواده بزهكار، خانواده( بيروني و محيطي عوامل ،)شخصيتي
 روابط فقدان خانوادگي، اختالفات و ستيزه پرجمعيت، هاي خانواده ،طالق والدين، غيبت پدر،

 از تقليد و فاسد گروههاي در عضويت نامطلوب، آموزشي محيط و مدرسه خانواده، در عاطفي
 مخدر، مواد به دسترسي بيكاري، بزهكار، مناطق در زندگي معتاد، دوستان گروه همساالن،

 فقر استعمار، حاصله، فرهنگي تعارض و مهاجرت آن، تبعات و جنگ ثروت، النهناعاد توزيع
 رويه بي پيشرفت و رشد اجتماعي، هاي آشفتگي و نابساماني سواد، سطح بودن پايين و فرهنگي

  ).تكنولوژي و اجتماعي كنترل كاهش و شهرنشيني
  

  :روش تحقيق
هدف از كاربرد اين روش همانا . در تحقيق حاضر از روش فراترتحليل استفاده شده است

تجميع تحقيقات انجام شده در باب اعتياد با رويكرد رواني ـ اجتماعي است كه به منظور انجام 
از اين طريق ضمن . مداخالت پيشگيرانه طي چند دهه گذشته در كشور صورت پذيرفته است

راج و تركيب هاي مفهومي و عملياتي غالب در تحقيقات مرور شده و استخ شناخت چارچوب
هاي  توان به تخمين ميانگين اندازه دارترين فرضيات و تعيين ميزان قدرت آماري آنها مي معني

تاثير در مطالعات مربوط به پيشگيري پرداخته و زمينه را جهت حصول به شناختي منظم از 
ت هاي مطالعا دانش موجود در باب عوامل خطرزا و عوامل محافظ از طريق تركيب كمي يافته

هاي جامع پيشگيري از سوءمصرف  هايي جهت تدوين برنامه انجام شده و به منظور اراية توصيه
  .مواد فراهم ساخت
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  جمعيت آماري و نحوة انتخاب متون و منابع جهت فراتحليل
با عنايت به موضوع، اهداف و روش تحقيق، در پژوهش حاضر جمعيت آماري متشكل است 

در حوزة تحقيقات پيشگيري از سوءمصرف مواد طي يكدهه و نيم از كلية تحقيقات انجام شده 
  .در كشور  )1370ـ  1384(گذشته 

برداري از  منظور با در نظر گرفتن ضوابط و مالزمات مورد تاكيد در فراتحليل جهت استفاده و بهره بدين
از پزشكي، هاي مختلف اعم  اثر تحقيقي در حوزه 199هاي انجام شده در مجموع  تحقيقات و پژوهش

شناسي اجتماعي، حقوق و نظاير آن شناسايي و جهت  شناسي، روان شناسي، روان داروسازي، جامعه
شناختي،  اي از اهداف پژوهشي،  اعم از اهداف سبب اين تحقيقات طيف گسترده. برداري انتخاب شدند بهره
هاي برونداد و نظاير  ر پژوهشگير شناختي، مطالعات اثربخشي كنترل شده و مطالعات پيشگيري مبتني ب همه

در گام بعد با توجه به اهداف تحقيق حاضر سعي شد آن دسته از تحقيقات شناسايي . گرفت آن، را دربر مي
هاي پيشگيري روانيـ  اجتماعي سوءمصرف مواد تاكيد داشتند و واجد استانداردها  شده كه عمدتاً بر برنامه

  .حليل بودند انتخاب شوندهاي الزمه جهت يك مطالعة فرات و قابليت
هايي كه جهت تعيين و تميز تحقيقات مناسب و مقتضي براي روش فراتحليل از سوي  مالك

و ديگران  1984 5، روزنتال1984 4، وولف1992 3، مولينز1991 2فيلد و لوك 1محققاني نظير بوكسكي
  :اند عبارتند از در نظر گرفته شده

 از پيشگيري و سازي آگاه موضوع بر ناظر حاضر پژوهش در عمدتĤ كه(تحقيق  موضوع .1
  ).است  مواد مصرفوءس

   تحقيقي گزارش انتظام و تحقيق اجراي مراحل به مربوط توالي و ترتيب رعايت .2
   مسأله بيان و طرح .3
   تحقيق ضرورت ذكر .4
   تحقيق اهداف ذكر .5
   پيشين مطالعات و نظري مباني بر مروري .6

                                       
1
. Bukoski  

2
.  Leukefield  

3
. Mulines 

4
. Wolf  

5
. Rosental 
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   تحقيق نظري دلم تنظيم و متقن نظري چارچوب يك رد تحقيق دادن قرار .7
   علمي استانداردهاي براساس فرضياتتنظيم  .8
  علّي متغيرهاي تميز .9

  اصلي متغيرهاي از عملياتي و مفهومي تعريف ةارائ .10
  تحقيق روش درست وانتخاب تعريف .11
  آماري معيتج تعريف .12
  مقتضي يريگ نمونه روش اتخاذ و نمونه انتخاب ةنحو .13
  معتبر اطالعات آوري جمع ابزار و ها تكنيك كاربرد .14
  گيري اندازه وسائل سنجي اعتبار و ابزار دقت .15
  آماري هاي آزمون و سنجش ابزار و وسائل درست انتخاب .16
  آماري استدالالت اعتبار و ها يافته كيفيت .17
 استنتاج ةمرحل در تجربي تواطالعا فرضيات نظري، مدل ميان قويم رابطه برقراري .18

  كلي
  تحقيق هاي يافته پرتو در معقول پيشنهادات ارائه .19
  ).220: 1385به نقل از محسني تبريزي، ( هنگام به و معتبر منابع از مطلوب استفاده .20

تحقيقات معطوف به پيشگيري رواني ـ (الذكر  ترتيب با در نظر گرفتن دو مالك فوق بدين
اثر  199از ميان ) واد و تناسب و سازگاري تحقيقات با روش فراتحليلاجتماعي سوءمصرف م
هاي پيشگيري رواني ـ اجتماعي سوءمصرف  تحقيق مربوط به برنامه 49تحقيقي شناسايي شده 

  .مواد جهت انجام فراتحليل انتخاب شدند
  

  ها يافته
  1مطالعاتي ةحيط حسب بر برگزيده تحقيقاتي متون توزيع. الف
 مطالعاتي هاي حيطه در آنها تمركز به عنايت با) اثر 49( فراتحليل جهت شده انتخاب تيتحقيقا آثار

. اند شده بندي طبقه) گروه( جامعه و محله كار، مدرسه، همال، گروه خانواده، فرد، هاي حيطه نظير مختلف
 شده هداد نمايش آنها مطالعاتي ةحيط برحسب برگزيده تحقيقاتي متون توزيع) 1( ةشمار جدول در

                                       
1
. Domain 
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  :است
   مطالعاتي ةحيط برحسب برگزيده تحقيقاتي متون توزيع :1 شماره جدول

  
 مطالعات در مسلط هاي حيطه از گروه طةحي و فرد ةحيط شود مي مالحظه كه طوري همان

  29 و درصد 33حدود كه به طوري آيند، مي شمار به مواد سوءمصرف از پيشگيري به مربوط
 مراتب در .هستند مطالعاتي طةحي دو اين به مربوط فراتحليل در شده مرور تحقيقات از درصد

 كار طةحي سپس .دارند قرار درصد 10  با مدرسه ةحيط و درصد  14  با خانواده طةحي بعدي
 نتايج .اند گرفته قرار درصد  4 با هريك محله طةحي و همال گروه طةحي و درصد  6  با

 است واقعيت اين گوياي مطالعاتي طةحي برحسب برگزيده تحقيقاتي متون مطالعه از حاصله

 توجه ديگر هاي حيطه از تر كم نسبت به محله طةحي و كار طةحي همال، گروه طةحي كه

 خود به ها حيطه اين در تتبع و تحقيق به كشور در را اعتياد مسايل نظران صاحب و انمحقق

                                       
1
. Individual  Domain 

2
. Domain  Family  

3
. Domain  Peer -Group  

4
. Domain School  

5
. Domain  Work  

6
. Domain Community  

7
. Domain  Saciety  /Group  

 درصد فراواني مطالعاتي حيطه رديف

 33 16 1فرد ةحيط 1

 14 7 2خانواده ةحيط 2

 4 2 3همال گروه ةحيط 3
 10 5 4مدرسه  ةحيط 4

 6 3 5كار  ةحيط 5
 4 2 6محله  ةحيط 6
 29 4 7گروه/  جامعه  ةحيط 7

  100  9  جمع
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 .است كرده جلب

  

 مطالعاتي قلمرو و حوزه برحسب برگزيده تحقيقاتي متون توزيع  .ب

 قلمرو و حوزه برحسب فراتحليل هتج برگزيده تحقيقاتي متون درصد و فراواني توزيع

 منابع در شود مي مشاهده كه طوري همان.است منعكس) 2( ةشمار جدول در مطالعاتي

 درصد  18 شناسي، جامعه مطالعاتي ةحوز به متعلق درصد  29 حدود شده مرور تحقيقاتي

 سيشنا روان مطالعاتي ةحوز به متعلق درصد  47 شناسي، روان مطالعاتي ةحوز به متعلق

 .است پزشكي روان ةحوز به متعلق نيز درصد  6  و اجتماعي

 مطالعاتي ةحوز و قلمرو برحسب برگزيده تحقيقاتي متون توزيع  2رة  شما جدول

  

   اثر نوع و ماهيت برحسب برگزيده تحقيقاتي متون توزيع .ج
 عرضه دانشجويي ةنام پايان و رساله به صورت فراتحليل جهت شده مرور تحقيقاتي منابع

 طوري همان. اند شده بندي طبقه كتاب و مقاله يا و  1تحقيقاتي گزارش شكل به يا و گرديده
 قالب در شده مرور تحقيقاتي متون و منابع از بااليي درصد دده مي نشان)  3( شماره جدول كه

 شده مرور منابع درصد 61 حدود كه به طوري است، شده عرضه دانشجويي رساله و نامه پايان
 8 حدود و تحقيقاتي گزارش شكل درآن  از درصد 31 حدود و دانشجويي رساله و نامه پايان

  .باشند مي كتاب و مقاله به صورت نيز درصد
  

                                       
1
. Research Report 

 درصد فراواني  مطالعاتي ةحوز و قلمرو رديف

 29 14 شناسي جامعه 1

 18 9 شناسي روان 2

 47 23 اجتماعي شناسي روان 3

 6 3 پزشكي روان 4
  100  49  معج
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  اثر نوع و ماهيت برحسب شده مرور تحقيقاتي منابع توزيع 3 ةشمار جدول

  
  توزيع تحقيقات مرور شده برحسب نوع روش مطالعه .د

هاي به  دهد كه نوع روش حاصله از مرور متون تحقيقاتي برگزيده برحسب روش مطالعه نشان مي نتايج
هاي مطالعاتي  سازي از سوءمصرف مواد برحسب حوزه كار رفته در مطالعات مربوط به پيشگيري و آگاه

رور درصد به عنوان شايعترين روش مطالعه در تحقيقات م 36روش پيمايشي با . متعدد و متنوع است
درصد، تجربي ـ آزمايشي  31اي پس رويدادي با  در مراتب بعدي روش علّي ـ مقايسه. شده مطرح است

ها نظير روش مبتني بر بحث  درصد از مطالعات نيز از ساير روش 10حدود . اند درصد قرار گرفته 23با 
(F.G.D)در گروه متمركز 

  .اند و نظاير آن استفاده كرده 2، مشاهده مشاركتي1 
  نوع روش مطالعه برحسب شده مرور تحقيقاتي منابع توزيع   4 ةشمار دولج

  

  

                                       
1
. Focus – Group Discussion 

2
. Participant Observation 

 درصد فراواني شده مرور اثر نوع و ماهيت رديف

 61 30 دانشجوئي رساله و نامه پايان 1

 31 15 تحقيقاتي گزارش 2

 8 4 كتاب مقاله، 3
  100  49  جمع

 درصد فراواني نوع روش تحقيق رديف

 36 18 پيمايش 1

 23 11 تجربي ـ آزمايشي 2

 31 15 اي پس رويدادي عّلي ـ مقايسه 3

 10 5  ها ساير روش  4

 100 49  جمـــع      
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  هاي نظري مورد تاكيد ب مدلتوزيع متون تحقيقاتي مرور شده برحس .هـ
هاي نظري موجود  اگرچه در اغلب تحقيقات مرور شده محققان به طور اخص از مدل

هاوسر و همكاران، مدل   مدل فرايدمن و همكاران، مدل گالنتز و پيكنس، مدل: نظير
الوصف با قرار دادن تحقيقات  برند، مع كالگزبرن و همكاران و مدل تركيبي بوتوين نام نمي

هاي  ترين نظريه هاي نظري محقق ساخته كه براساس برخي از شايع ود در چارچوبهخ
  ، نظرية2جسور و جسور 1دار مربوط به سوءمصرف مواد و رفتار اعتيادي نظير رفتار مسأله

، نظرية 7استفن هاگن 6، نظرية عزت نفس و اعتياد5و هنري 4كومينگ 3گيري از رابطه كناره

 13، نظرية آنومي12و فراش 11ميلكمن 10موادمخدرنظرية مصرف  ،9هيرشي 8كنترل اجتماعي

 19آسبول 18نظرية نارسايي شخصيت. 17و گوردون 16آليف مك 15نظرية تركيب تاثيرات ،14مرتن
هاي نظري شايع در مطالعات رواني  كوشند عواملي را كه در مدل اند، مي و نظاير آن تنظيم شده

ركيبي بوتوين، مدل فرايدمن و همكاران و ـ اجتماعي مربوط به سوءمصرف مواد نظير مدل ت
هاي مورد  در جدول زير توزيع فراواني و درصد نظريه. اند مورد توجه قرار دهند امثالهم مطرح

                                       
1
. Theory of Problem Behevior 

2
. Jessor & Jessor 

3
.Disengagement Theory 

4
. Cumming 

5
. Henry 

6
. Self – Esteem Theory of Drug Abuse 

7
. Steffenhagen 

8
. Theory of Social Control 

9
. Hirchi 

10
. Theory of Drug Use 

11
. Milkman 

12
. Frosch 

13
. Theory of Anomie 

14
. Merton 

15
. Conditioning and the Combination of Effects 

16
. Mc Auliff 

17
. Gordon 

18
. Personality Disorder and Drug Addiction 

19
. Ausubel 

  .در مطالعات مرور شده بيش از يك نظريه مورد توجه بوده است* 
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همان طور كه . استفاده در تحقيقات مرور شده و برحسب نوع نظريه ارايه گرديده است
گيري از  و دوركهايم كنارههاي كنترل اجتماعي هيرشي، آنومي مرتن  شود نظريه مالحظه مي

درصد از  10و  11، 17، 21دار جسروجسر به ترتيب با  رابطة هنري و كومينگ و رفتار مسأله
در عين حال با در نظر . اند هاي شايع در مطالعات مرور شده را به خود اختصاص داده نظريه

درصد  32شناسي با  هاي روان درصد، نظريه 38شناسي با  گرفتن سطح نظريه، نظريه هاي جامعه
هاي مورد استفاده  درصد به ترتيب در رأس نظريه 16شناسي اجتماعي با  هاي روان و نظريه

  .مطالعات مرور شده قرار داشتند
هاي مورد  توزيع فراواني و درصد منابع تحقيقاتي مرور شده برحسب نظريه 5جدول شمارة 

  استفاده
  درصد  انيفراو  نوع نظريه  پرداز نظريه  نام نظريه  رديف

  10  6  شناسي اجتماعي روان  جسروجسر  دار رفتار مسأله  1
  11  7  شناسي روان  هنري و كومينگ  گيري از رابطه كناره  2
  6  4  شناسي اجتماعي روان  استفن هاگن  نفس و اعتياد عزت  3
  21  13  شناسي جامعه  هيرشي  كنترل اجتماعي  4
  8  5  شناسي روان  ميلكمن و فراش  سوءمصرف موادمخدر  5
  17  11  شناسي جامعه  مرتن/ دوركهايم   هاي آنومي اجتماعي نظريه  6
  8  5  شناسي روان  آليف و گوردن مك  نظرية تركيب تاثيرات  7
  5  3  شناسي روان  آسبول  نظرية نارسايي شخصيت  8
  14  9  ــ  ــ  ها ساير نظريه  9

  100  *63  جمـــع

  هاي تحقيق فراتحليل يافته .و
هاي تكنيك فراتحليل جمعبندي و تركيب نتايج تحقيقات و مطالعات ترين كاربرد يكي از اصلي

  .پذير ساختن نتايج آنهاست متفاوت جهت تعميم
 از هريك آزمون نتايج و فرضيات استخراج به اقدام بدواً برگزيده تحقيقات منابع تركيب منظوره ب
 معياري به مشترك فرضيات نآزمو هاي آماره نتايج تركيب و تبديل با بتوان طريق آن از تا ،شد آنها

  .كرد پيدا دست جامعتر و تر كلي نتايج به مشابه و يكسان
 بندي طبقه و استخراج به مرور شده تحقيقات در طرح شده فرضيات براساس سپس
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 پرداخته مواد سوءمصرف به گرايش و اعتيادي رفتار بر) مستقل متغيرهاي( اثرگذار متغيرهاي
ة شمار جدول در. است متغير 31 بر مشتمل شده مرور تحقيقات فرضيات در متغيرها اين. شد

 حضور فراواني و تعدد برحسب ،برگزيده تحقيقات فرضيات در مستقل متغيرهاي از هريك 5
  :اند شده آورده فرضيات در هريك

 دهد با توجه به تعدد حضور متغيرها در فرضيات همان طوري كه اين جدول نشان مي
 29 بارفتاري ـ نگرشي  مورد،  40 با شخصيتي و خلقي رواني، رهايمتغي برگزيده، تحقيقات

 16 با فاميلي مناسبات و روابط كيفيت مورد، 23 با اجتماعي مقاومت و زندگي مهارتهاي مورد،
 15 با 1خانواده اقتصادي ـ اجتماعي وضعيت مورد، 15 با دوستان نوع و همال گروه مورد،
 مورد 9 با خانوادگي عوامل و مورد  10 با افسردگي مورد، 13 با والدين كنترل و نظارت مورد،

  .اند مطرح شده مرور تحقيقات فرضيات در حضور تعداد بيشترين با متغيرهايي به عنوان
  شده مرور تحقيقات فرضيات از هريك فراواني توزيع و مستقل متغيرهاي عناوين  5 ةشمار جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
1
. SES (Socio – Economic Status) 
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  شده مرور تحقيقات در متغيرها اثر ةانداز  ارزشيابي و ياتفرض آزمون نتايج يللتح .ز
 هاي آزمون بين رابطه بررسي و شده مرور تحقيقات فرضيات در متغيرها بندي طبقه و استخراج از پس

 و موردي به طور اعتيادي رفتار بر مستقل متغيرهاي از هريك اثر ةانداز برآورد و داري معني سطح
  .شد اهتمام شده مرور تحقيقات در فرضيات متغيرهاي اثر ةانداز ارزشيابي از كلي استنتاج به جمعي

 با كرد استنتاج توان مي شده مرور داخلي تحقيقات فرضيات آزمون نتايج تحليل از كه طوري همان
 گرديد ارايه  5 ةشمار جدول در كه سوءمصرف به گرايش بر اثرگذار مستقل متغيرهاي تعدد به توجه

 متغيرهاي تاثير، هاي ميزان ترتيب به 1كوهن بندي درجه اثرگذاري ضرائب براساس كه گفت توان مي
 درصد 43 با هريك دوستان نوع و همال گروه و اجتماعي مقاومت و زندگي هاي مهارت آموزش
 با مواد اثرات از آگاهي ،)مواد سوءمصرف به گرايش و اعتيادي رفتار( وابسته متغير بر اثرگذاري ميانگين

 عوامل  اثرگذاري، ميانگين درصد 41 با فاميلي روابط و مناسبات كيفيت اثرگذاري، ميانگين صددر 42
 38 با سن اثرگذاري، ميانگين درصد 39 با هريك مهاجرت و مكاني هاي جابجائي و شخصيتي و خلقي
 گينميان درصد 36 با كدام هر افسردگي بيماري و والدين كنترل و نظارت اثرگذاري، ميانگين درصد

 عملكرد و گروهي درون تعامالت اثرگذاري، ميانگين درصد 35 با شخصيتي رفتاري متغيرهاي اثرگذاري،
 وضعيت و خانوادگي عوامل كاريكاتور، و فيلم تاثيرات تاثير، ميانگين درصد 34 با هريك تحصيلي
 حساسيت و پدر عتيادا خانواده، در اعتياد سابقه اثرگذاري، ميانگين درصد 33 با هريك اقتصادي فعاليت

 طريق از سازي آگاه و اثرگذاري ميانگين درصد 31 با هريك همراه اختالل سرند و متقابل روابط در
 مطالعات در اعتيادي رفتار بر ثرؤم عوامل به عنوان اثرگذاري ميانگين درصد 30 با كاريكاتور و پوستر
 توان مي ثرؤم بالنسبه اثرات حد در وهنك بندي درجه اثرگذاري ضرائب براساس كه اند مطرح شده مرور
 تحقيقات فرضيات به مربوط مستقل متغيرهاي  2اثر اندازه نتايج 6 ةشمار جدول در. كرد بندي طبقه را آنها

  :است شده ارايه ارزشيابي آزمون نتايج نيز و شده مرور
  

                                       
1
. Kohen 

2
. Effect Size 
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 تحقيقات در ابيارزشي آزمون نتايج و متغيرها Effect Size اثر ةانداز نتايج 6 ةشمار جدول
  شده مرور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :و پيشنهادات گيري نتيجه
 يك در و كشور در مواد سوءمصرف باب در برگزيده تحقيقات فراتحليل از حاصله نتايج از مجموع در

 هتوج با خصوصاً اعتيادي، رفتار بر اثرگذار عوامل از برخي ميان اوالً كه كرد اجتاستن توان مي ساله 15 دوره
 دوستان، نوع و همال گروه اجتماعي، مقاومت و زندگي مهارتهاي آموزش متغيرهاي نظير آنها اثر ةانداز به

 و مطالعاتي هاي حيطه و آن نظاير و آموزشي محيط و تحصيلي عملكرد خانوادگي، روابط و مناسبات كيفيت
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 گروه ةحيط در فقط تحقيقات درصد 5 كه به طوري نيست، تناسب ها حيطه اين در تحقيقات شيوع و تعدد
 همال گروه و دوستان نوع متغيرهاي كه صورتي در است يافته انجام خانواده ةحيط در درصد 11 يا و همال

. اند حمطر اعتيادي رفتار بر اثرگذاري ميانگين درصد 41 و درصد 43 با فاميلي روابط و مناسبات كيفيت يا و
 و اعتياد به مربوط مطالعات در شايع نظري هاي مدل برخي زا  تجربي هاي داده حمايت رغم علي ثانياً

 و كيفيت و مطالعاتي هاي حيطه آنها، تعدد اطالعات، اين داخلي، تحقيقات در مواد سوءمصرف از پيشگيري
 رفتار بر ثرؤم عوامل كليه از جامع شناختي و علمي معرفتي به نيل در را الزمه كفاف هنوز تحقيقات كميت

 و گالنتز مدل نظير نظري هاي مدل برخي از تحقيقاتي هاي يافته اخص به طور الوصف مع. كند نمي اعتيادي
  .نمايند مي حمايتو بوتوين  آسبورن و فينچام سانتو، سندر، پومرانس، فرايدمن، مدل يا و پيكنس
 رواني پيشگيري هاي برنامه تنظيم هدف با محور علم تحقيقات گسترش بر تاكيد ضرورت خود اين

 و همال گروه مدرسه، خانواده، ةحيط الخصوص علي مختلف هاي حيطه در را 1مواد سوءمصرف جتماعيا
 آور تاب و كننده محافظت عوامل خطرآفرين، عوامل باب در را تري جامع و كافي اطالعات كه فرد ةحيط

 دهد مي نشان ليداخ مطالعات فراتحليل از حاصله اطالعات حال عين در. نمايد مي ايجاب سازند مي فراهم
 درصد 4 تنها كه به طوري است، اندك و قليل پيشگيري تحقيقات تمركز اشتغال و كار ةحيط در كه

 را محور كار پيشگيري تحقيقات به توجه ضرورت خود اين. اند داشته حيطه اين به اختصاص تحقيقات
 ها، نگرش ها، آگاهي نظير ادمو با مرتبط انتظارات به بتواند اگر محور كار مداخله يك. كند مي ايجاب

 تاثير اجتماعي هاي مهارت و خود ةادار مهارت نظير كلي هاي توانايي و مقاومت هاي مهارت هنجارها،
  .گردد واقع ثرؤم مواد مصرف از پيشگيري در تواند مي احتماالً بگذارد،

 تمام و تام ضرورت نيز محله ةحيط و همال گروه ةحيط خانواده، ةحيط فرد، ةحيط در مطالعاتي چنين
 و اطالعات به را نوجوانان تواند مي تممقاو مهارتهاي و آگاهي ارتقاء و افزايش مثال به عنوان. دارد

 فشار برابر در مقاومت مهارتهاي نيز و نيازمندند مواد ضد هنجارهاي و ها نگرش ايجاد براي كه هايي مهارت
 اجتماعي هاي مهارت و خود ةادار مهارتهاي زشآمو. كند مسلح مواد مصرف براي ها رسانه و همساالن

 عوامل برابر در پذيري آسيب كاهش همچنين و مواد مصرف براي فردي انگيزه كاهش موجب تواند مي
 اي واسطه سازوكارهاي شناخت نةزمي در بيشتر تحقيقات به نياز بر افزون .شود مواد موافق اجتماعي

  :اريم د نياز بيشتر مطالعات به نيز يرز هاي زمينه در مؤثر، پيشگيري رويكردهاي
 اين درازمدت تأثيرات تعيين و محور مدرسه پيشگيري ويكردهاي ر هاي محدوديت شناخت ••••
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 آخر سال در اند، شده اجرا راهنمايي دوران در كه را پيشگيري رويكردهاي تأثير بايد تنها نه رويكردها،
 نيز بزرگسالي و دانشگاه دوران در را رويكردها اين يراتتاث افراد، گيري پي با بايد بلكه سنجيد، دبيرستان
  .كرد بررسي
 هاي اقليت بر پيشگيري رويكردهاي تأثير ميزان بررسي ها، اقليت ميان در مواد مصرف علل شناخت ••••

  .برسانند حداكثر به ها اقليت مورد در را رويكردها اين تاثير توانند مي كه عواملي شناسايي و مختلف،
 اند، شده تدوين شهرها حومه و شهرها ساكن هاي جمعيت براي پيشگيري هاي برنامه اكثر كه آنجا از ••••

 گروه اين در ثرؤم پيشگيري هاي روش تدوين و روستايي نوجوانان ميان در مواد مصرف علل شناخت
  .است اهميت حائز

 چگونگي وردم در بيشتري تحقيقات به موضوع اين. تحقيقات هاي يافته و عمل ميان ءخال كردن پر ••••
  .دارد نياز جوامع و مدارس در ثرؤم پيشگيري رويكردهاي كردن نهادينه و پذيرش اشاعه،
  .ايدز و نوجوانان، حاملگي خشونت، مانند مشكالت ساير بر پيشگيري هاي برنامه تأثير تعيين ••••
 هب رساني كمك توانايي افزايش منظور به شاخص و انتخابي پيشگيري رويكردهاي آزمون و تدوين ••••
  .هستند مواد آلوده يي كهآنها و خطر معرض در افراد

 آموزان دانش براي اغلب اخير هاي سال در مواد سوءمصرف از پيشگيري هاي برنامه كه آنجا از ••••
 دوره از بعد و قبل سني هاي گروه مناسب پيشگيري رويكردهاي شناسايي اند، شده طراحي راهنمايي
  .است ضروري راهنمايي

 رويكردهاي مانند مواد، مصرف از پيشگيري براي) محور مدرسه جز به( ديگر رويكردهاي تدوين ••••
  .مدرسه از پس هاي برنامه يا اجتماعي، مراكز براي مداخالتي محور، جامعه محور، خانواده
  .موجود پيشگيري هاي روش اجزاي بهترين تركيب طريق از جامع پيشگيري رويكردهاي تدوين ••••

 پرتو در بهزيستي مسايل انمتخصص و پيشگيري هاي مدل ربرانكا شود مي توصيه خصوص اين در
 به 1نايدا راهبردي طرح از الهام با و ايران و جهان در پيشگيري به مربوط تحقيقات فراتحليل از حاصله نتايج

 هاي ويژگي و تنوع بر مبتني و جامعه سياسي و اجتماعي فرهنگي، شرائط و نيازها با متناسب مدلي طراحي
  .كنند اهتمام مواد سوءمصرف از پيشگيري و سازي آگاه ةزمين در دفه جامعه

 با كه است 2محور تحقيق سوءمصرف از پيشگيري ساله 5 استراتژيك برنامه يك نايدا راهبردي طرح
 از ناشي پرخطر رفتارهاي و مواد سوءمصرف كاهش به معطوف) گانه سه( تلفيقي هاي استراتژي از استعانت
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  :است شده تنظيم و تدوين) جوانان و نوجوانان بخصوص ها، گروه ةهم( هدف ةجامع در آن
(NIDA) نايدا راهبردي طرح
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