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تاریخ پذیرش1395/06/20 :

دانشمندان معتقدند بهترین روش پیشگیری از اعتیاد آموزش همگاني است .به نظر مي  رسد
كيفيت يادگيري به ميزان وسيعي به كيفيت آموزش بستگي دارد و يكي از عوامل مهم و موثر
در كيفيت آموزش ،استفاده از ابزارهای خاص آموزشی است .یکی از این روش ها نمایش
فیلم هایی با مضمون مرتبط است و تحقیق حاضر اثرگذاری سه ساختار فیلم یعنی مستند،
داستانی و انیمیشن بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی میسنجد.
روش شناسی اين پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع پرسشنامه ای در سه گروه است.
جامعه پژوهش ،دانشآموزان دبيرستاني منطقه يك شهر کرمان بود كه به صورت تصادفي
تعداد  70دانش آموز از چهار دبيرستان و در هر دبيرستان دانش آموزان پایه آخر (پیش
دانشگاهی) شهر کرمان انتخاب شدند .ابزار گردآوري داده ها ،پرسشنامه بوده است كه طبق
برنامه از قبل تعيين شده در دو مرحله ميزان آگاهي مورد سنجش قرار گرفت؛ مرحله اول
قبل از مداخله و مرحله دوم یک هفته بعد از مداخله .نتايج داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSSو روش آماری تي زوج و تست توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد ميزان آگاهي قبل و بعد از آموزش در گروه دوم (فیلم داستانی)
و گروه سوم (فیلم انیمیشن) تفاوت معني داري نداشته ولی در گروه اول (فیلم مستند) بين
ميزان آگاهي دانش آموزان در قبل و بعد از آموزش اختالف معني داري وجود داشته است.
با توجه به این نتایج میتوان گفت نمایش فیلم مستند يكي از بهترين روشها در افزايش
آگاهي دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی نسبت به سوءمصرف مواد مخدر است.
واژگان کلیدی :سوء مصرف مواد مخدر ،آموزش دانشآموزان ،اثرگذاری فیلم ،مستند،
داستانی ،انیمیشن.
 -1کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان( ،نویسنده مسئول)karimi28667@yahoo.com ،09133950592 ،
 -۲کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان۰۹۱۷۷۰۲۱۶۸۸ ،
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پیش دانشگاهی شهر کرمان در سال 1394
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مقدمه

از آنجایی که یکی از روشهای اصلی انتشار اطالعات در جوامع رسانههای دیداری

و شنیداری هستند ،فیلمهای سینمایی و تلویزیونی تأثیر قدرتمندی بر رفتار و هنجارهای
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اجتماعی دارند .فیلمها ،میتوانند به صورت داستانی و یا بر اساس مستندات و واقعگرایی

و همکاران .)2001
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نگرش ،آگاه کردن گروههای مختلف مردمی از خطرات و مضرات مواد است .یکی از

محض یا به صورت انیمیشن (کارتونی) مردم را با انواع خطرات اجتماعی آشنا سازند،

مراقبتهای الزم را به شهروندان بیاموزند و افراد را برای بهبود شرایط ترغیب و راهنمایی

کنند .این در حالی است که برخی معتقدند که فیلمها تأثیر معناداری بر تصویر کلی

معضالت و آسیبهای اجتماعی و جرائم در جامعه دارند .آنها تأکید دارند که گستره
این تأثیر تا آنجا است که میتوان گفت انگارههایی که بر آگاهی عموم مردم درباره جرم
سایه افکنده است ،به طور عمده محصول رسانههایی چون فیلمها است (عصاریان و

همکاران.)1383 ،

اعتیاد پدیدهای است که از زمانهای دور در جوامع بشری وجود داشته است و در

حال حاضر نیز با وجود پیشرفتهای علمی و افزایش آگاهی مردم ،همچنان در حال

گسترش بوده و هر ساله افراد زیادی را به کام خود میکشد .اعتیاد جنبه تنها فردی

ندارد ،بلکه یک آسیب اجتماعی محسوب میشود و عالوه بر تهدید سالمت جسم و
روان افراد بر جنبههای اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز اثرات زیانآور و غیرقابل جبرانی

وارد میسازد .بنابراین مبارزه با اعتیاد مستلزم بکارگیری همه ظرفیتهای موجود است.
ازمیان عوامل محافظت کننده و عوامل خطرآفرین سوء مصرف مواد مخدر ،نگرش افراد

نسبت به مصرف مواد مخدر از مهمترین عوامل همبسته با مصرف و یا عدم مصرف مواد
به حساب میآید که مورد تأیید روانشناسان و جامعهشناسان است (کوپر ۱و همکاران
 .)2007نتایج مطالعات بیانگر آن است که قصد افراد برای سوء مصرف مواد ،دست کم

در دفعات اولیه مصرف تحت تأثیر نگرش آنان به سوءمصرف مواد قرار دارد (مک کالر

۲

در این راستا ،یکی از مهمترین روشهای پیشگیرانه در برابر مصرف موادمخدر و تغییر

استراتژیهای آگاهسازی مردم بویژه نوجوانان ،آموزش است .بنابراین با آموزش وسیع و
همه جانبه مردم در مورد این پدیده اجتماعی میتوان از بروز و شیوع آن پیشگیری نمود.

1. Cooper
2. McCuller

برای همه افراد و گروهها انتخاب نمود.

مفاهیم تحقیق

اعتیاد و فرد معتاد :اعتیاد یک پدیده ی زیستی است که به موجود زنده این امکان را میدهد
که خود را به تدریج با بعضی مواد سمی سازش دهد و مصرف روزمره مقادیری از این مواد را
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از آنجایی که درصد زیادی از معتادان از نوجوانی مصرف را شروع میکنند و از طرفی
نیز بیشتر نوجوانان در مدارس حضور دارند و با توجه به آمار،میزان گرایش مصرف در
نوجوانان پسر نیز بیشتر است .بنابراین آموزش ،در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
در مدارس پسرانه از اهمیت ویژهای برخوردار است (عبداهلل پورچناری و گلزاری،
 .)1387روش آموزشی بر مبنای برنامه دانش محور بنا شده است که هر چه اطالعات
بیشتری در مورد ماهیت مواد مخدر و پیامدهای زیانبار مصرف بدهیم( ،الگوی شناختی
مصرف و سوء مصرف) نگرش منفیتری در مورد موادمخدر میتوانیم ایجاد کنیم که
نتیجه آن کاهش یا اجتناب از مصرف موادمخدر است .فنون و روشهای آموزشی درباره
مواد عبارتند از :استفاده از روشهای یادگیری مشارکتی ،فعال و تعاملی؛ ارائه اطالعات
در قالبی روشن و ساده؛ تکالیف کالسی جذاب و لذتبخش؛ استفاده از بحثهای
گروهی که سبب بیان نگرشها و احساسات درباره مواد میشود؛ استفاده از ایفای نقش؛
استفاده از مجموعههای آموزشی؛ استفاده از تئاتر و نمایش ؛ بحثهای کالسی؛ بازیهای
دارای ساخت و فعالیتهای گروهی.
همچنین اطالع از تأثیرات بالفاصله جسمی موادمخدر کاهش محسوسی در میزان
روی آوردن افراد به موادمخدر ایجاد میکند .در واقع افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان
برای اجتناب هر چه بیشتر از مواد ،بایستی از آن آگاهیهای الزم را داشته و از نگرش
دقیقتری بهرهمند باشند .آموزش فرایندی است که معطوف بر پژوهش و ترفیع یادگیری
است و بایستی بر پایه دانش ،مهارت ،نگرشها و قابلیتهایی که از طریق آموزشهای
پیشین فرا گرفته میشود ،بنیانگذاری شود (سازمان بهداشت جهانی.)1387،
از رایجترین برنامههای مدرسه برای پیشگیری از سوء مصرف مواد ،استفاده از
برنامه آموزش سالمت (ارائه اطالعات درباره مواد) ،برنامههای آموزشی و اطالع
رسانی ،برنامههایی که از استراتژی انتشار اطالعات استفادهمیکنند ،دانش آگاهیهایی
درباره تأثیرات دارویی موادمخدر ،عواقب اجتماعی ،روانی و جسمی ناشی از مصرف،
نگرشهای اجتماعی هنجارها و مجازاتهای قانونی و آموزش عمومی سالمت است.
از سویی ،تحقیقات نشان دادهاند که نمیتوان یک روش واحد را به عنوان بهترین روش
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که برای موجود زنده ی دیگر از همان گروه کشنده است را تحمل کند .از نظر فیویولوژسیتها
اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد میشود،

با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی و دستگاه عصبی افزوده شده و در
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نتیجه داروی بیشتری «الزم» است که آن را به حالت تعادل برگرداند .معتاد نیز عبارت است از

حوادثی که همین االن در برابر چشم ما اتفاق میافتند میبینیم و تا زمانی که فیلمساز
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حال میپنداریم بر همین اساس فیلم داستانی تمایل دارد با فضاسازی و صحنه پردازی

شخصی که در نتیجه استعمال متمادی دارو ،در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده به
قسمی که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن میگردد .بنابراین پس از

مدتی تشخیص مقادیر بیشتری از دارو را میتواند بدون بروز ناراحتی تحمل کند و در صورتی

که دارو به بدن او نرسد ،اختالالت روانی و فیزیکی موسوم به سندرم محرومیت حاصل
می  شود (عباسی.)1389 ،

آموزش همگانی :براساس جامع ترين تعريف ،آموزش همگانى عبارت است از

پيشگيرى از یک مشکل طی فرآيندى مشتمل بر سنجش و ارزيابى اوليه نيازها و وضعيت

موجود جامعه به لحاظ سطح و ميزان فرهنگ ايمنى و آمادگى در برابر آن مشکل ،طراحى
و اجرای برنامههاى آموزشی از طرق مختلف چون رسانههای تصویری و ...و همچنین

تالش مداوم براى بناكردن و نيز حفظ و به روز رسانیمیزان آگاهی مردم از طريق انتقال

دانش ،اصالح نگرش و ايجاد مهارتهاى الزم در زمينه اصول و روشهاى ايمنى،
خودامدادى و دگرامدادى (موسوی و شمس پور.)1388 ،

ن از فضاها یا
فیلم داستانی :1این ساختار سینمایی از موضعی داستان وار ،همچنی 

م شده استفاده میکند .اساس کار در سینمای داستانی
موقعیت های اغلب ساخته و تنظی 
حتی اگر بر مبنای واقعیت شکل گرفته باشد داشتن فیلمنامه ای با یک موضوع چند خطی
است که غالب ًا بر مبنای اصول دراماتیک دارای فراز و فرودهای خاص و شخصیتهای

خیالی است و ساختاری روایی دارد .فیلمنامه متنی است که در فرم زمانی حال میگذرد
حتی اگر در گذشته اتفاق افتاده باشد .در سینمای داستانی رویدادهای گذشته را همانند

با تمهیداتی به ما نگوید که این تصاویر مربوط به گذشتهاند ،ما آنها را مربوط به زمان
یک داستان را بازنمایی بصری کند (جواهری.)1393 ،

فیلم مستند :2نه تنها موضوعش واقعی است ،بلک ه فضا و موقعیت موضوع نیز به
1. Fictional
2. Documentary

م واقعیت نیز
ی واقعنمایانه از سینما ،که آن را فیلم حقیقت یا فیل 
تبع آن ،به ایجاد شکل 
نامیدهاند ،میانجامد .در عادیترین واکنش آن نسبت به واقعیت ،فیلم مستند بازتابکننده

توجه و حساسیت مخاطب به یک پدیده غیرتخیلی و یا خارجی است که با واقعیت
ی در
و با واقعنماییمیانهای ندارد ،فیلم مستند وابسته به واقعیت است و موضوعات تخیل 
ی جزو ذاتی خالقیت هنرمند
آن جایی ندارند ،اما مثل هر شکل هنری دیگر ،تخیل روای 

مستندساز است .به بیان دیگر ،موضوع فیلم مستند ،بدون وجود فیلم ،دوربین و فیلمساز
در جهان خارج و عالم واقع وجود داشته و دارد؛ اما بدون روایت شخصی هنرمند و یا

ی او ،شکل
ی مستندساز و به کارگیری روشها و ابزارهای بیان هنر 
بدون نگاه سینمای 
هنری ندارد( .ضابطی جهرمی)1391 ،

ت (به عنوان عناصری که معموال در برابر
انیمیشین /پویانمایی :1عامل تخیل و ذهنی 

واقعیت خارجی میآیند) نقش بسیار زیادی در این ساختار سینمایی دارد و بسته به تکنیک

ی و یا
ق آن ،دامنه و شدت این عامل متفاوت است .این شکل از فیلم ،ماهیت ًا غیر واقع 
خل 
ی مستند است
ی است و در برابر واقعنمایی که از بارزترین ویژگیهای سینما 
ضد واقع 

قرار میگیرد .یکی از ویژگیهای محصوالت انیمیشن /پویانمایی با عنایت به مخاطبان آن
که عمدتا کودکان و نوجوانان هستند ،همواره الگوپردازی و هنجارسازی بوده است؛ ویژگی

مهم و قابل توجهی که در روانشناسی تعلیم و تربیت یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در

رشد شخصیت کودکان و نوجوانان به شمار میآید .روانشناسان معتقدند با ارائ ه الگوهای
درست به فرزندانمان میتوانیم آسیبهای روانی آنها را اصالح کنیم .با کمک کردن به
کودکان و نوجوانان برای تخلیه درست هیجانات احساسیشانمیتوانیم در سالمت روانی

و آرامش روحی آنها موثر باشیم .با ارضای صحیح تمایالت فروخفت ه آنها که از طریق

همذاتپنداری با قهرمانان قصههای مصور امکانپذیر است خواهیم توانست تاثیر به سزایی
در تعادل شخصیتی آنها داشته باشیم و روح و روانشان را از عقدههای مخرب و ویرانگر

بپیراییم .تولیدات پویانمایی از جمل ه مهمترین ابزارهای آموزشی برای دستیابی به این مهم به
شمار میآیند و باید وجود آنها را در این آشفتهبازار جذابیتهای کاذب و بازیهای رایانهای
مخرب ،در حقیقت قدر دانست (عسگری.)1391 ،

1. Animation
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تطابق دارد .همانقدر که نفس خالقیت در انیمیشن وابسته ب ه ظرافت و عمل تخیل است
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پیشینه تحقیق

بهرهگیری از استراتژیهای مختلف برای تأثیر بر شیوع اعتیاد ضروری است زیرا

عوامل متفاوتی در ایجاد اعتیاد مؤثرند و از طرفی در یک مطالعه نشان داده شده است که
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بهترین شیوه آگاه کردن افراد تشکیل جلسات گروهی و بحث و تبادل نظر درباره موضوع

مورد نظر میباشد (رحیمیموقر و همکاران .)1379

در این ارتباط در پژوهش رحمتی ( )1383و قادری دهکردی و یارمحمدیان

( )1379نیز تأثیرات آنها به اثبات رسیده است .پژوهش برماس )1387( 1نیز نشان داد
که دانشآموزانی که دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر را گذراندند،

نگرش منفیتری به سوء مصرف موادمخدر از گروه آموزش ندیده دارند .نتایج تحقیقات

(روهرباخ 2و همکاران  )2001نشان میدهد که روشهای پیشگیری مبتنی بر رویکرد
نشر اطالعات ،صرف ًا بر تغییر نگرش و تعداد محدودی از متغیرهای همبسته با سوء
مصرف موادمخدر تأثیر دارند .حال آنکه روشهایی که به صورت یکپارچه بر روی

ویژگیهای روانی ،شخصیتی ،اجتماعی و خانوادگی افراد متمرکزمیشوند ،هم بر تغییر
نگرش و هم بر تعداد زیادی از متغیرهای همبسته با سوء مصرف موادمخدر اثربخشی
باالتری دارند .از طرفی در تحقیق کروگالنکی و هیگنز )2007( 3نشان داد که آموزش و

آگاهسازی از طریق در اختیار گذاشتن اطالعات مؤثر پیرامون مزایا و معایب هر موضوعی

از جمله سوء مصرف مواد میتواند نگرش فرد را در ابعاد مختلف شناختی ،عاطفی و
رفتاری تغییر دهد .در تحقیق عبدالهی( )1387تأثیر سه روش آموزشی سخنرانی ،دفترچه

آموزشی و سخنرانی توأم با دفترچه آموزشی را برمیزان آگاهی دختران دبیرستانی شهر

گرگان نسبت به بیماری ایدز شد که یافتهها نشانگر آن است که روش سخنرانی توأم با
استفاده از دفترچه آموزشی یکی از بهترین روشها در افزایش آگاهی دانشآموزان نسبت
به بیماری ایدز است .هرچند که روش استفاده از سخنرانی به تنهایی نیز باعث افزایش

آگاهی میشود.

طاووسی ،حیدرنیا ،منتظری ،طارمیان و احمدی ( )1389نشان دادند که مداخله
آموزشی باعث ارتقای متغیرهای مورد نظر شامل نگرش نسبت به رفتار و نهایت ًا افزایش
قصد پرهیز از سوء مصرف موادمخدر در گروه آزمودنی میشود .خلیلی و همکاران
1. Bermas
2. Rohrbach
3. Kruglanki & Higgins

( )1390با پژوهش اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی نشان دادند که آموزش
بر تغییر نگرش دانشآموزان نسبت به سوءمصرف موادمخدر منجر شده است .از
سویی،میراحمدی زاده ،نقشواریان و همکاران ( )1389نشان دادند که آموزش پیشگیری
از اعتیاد باعث افزایش آگاهی و بهبود نگرش سربازان شد.

به روش بحث گروهی بر نگرش دانشآموزان نسبت به سوءمصرف موادمخدر نشان داد
که آموزش مؤثر بوده و به منفیسازی نگرش دانشآموزان در گروههای آزمایش و بر
تغییر هر سه مؤلفه شناختی ،عاطفی و رفتاری نسبت به سوء مصرف مواد مخدر تأثیر دارد.

همچنین در پژوهش استفاده از رویکرد نشر اطالعات در برنامههای پیشگیری از اعتیاد
درمیان نوجوانان ،یونسی و محمدی ( )1385نشان دادند که تفاوت معنیداری در نگرش

دانشآموزان نسبت به اعتیاد در مقایسه با گروه کنترل بود .کشکولی و همکاران ()1390

نشان دادند که تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش پرسنل نسبت به سوءمصرف مواد
از نظر آماری معنیدار است.

همچنین در آموزشهای مبتنی به الگوهای نفوذ اجتماعی در زمینه مقابله با فشار

همساالن و هنجار نبودن مصرف موادمخدر (دیشون 1و همکاران )2002 ،و ارائه

برنامههای مختلف آموزشی مبتنی بر آگاهسازی در خصوص زیان ناشی از مصرف

مواد (یونسی و محمدی )1385 ،به اثبات رسیده است .در پژوهش بابایی اصل ()1386

بررسی میزان آگاهی دانشآموزان دبیرستانهای پسرانه شهر کرمان در مورد سوءمصرف
مواد نشان داد که برنامهریزی صحیح آموزشی ،جهت ارتقای سالمتی و افزایش اگهی

نسبت به پیامدهای سوء مصرف مواد تأکید دارد .برنامه مدارس در چارچوب این رویکرد
و مدل مبتنی بر ارائه اطالعات ،نیز تأثیرات آنها به اثبات رسیده است .همچنین یکی از

برنامهها و راهبردهای پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر تحت عنوان رویکرد نشر
اطالعات که معمولترین روش است ،یاد میشود .در این روش اطالعات مناسبی در

خصوص مواد ،آثار و پیامدهای زیان بار مصرف مواد و همچنین نگرش منفی و باورهای
ضد مصرف مواد با استفاده از ابزارهایی مانند نمایش فیلم ،ارائه بحث گروهی ،سخنرانی

و یا استفاده از سایر رسانهها مانند اینترنت ،لوحهای فشرده و سرویس پیام کوتاه در
اختیار مخاطبان قرار میگیرد (شینکه 2و همکاران .)2004 ،در تحقیق آقابابایی و همکاران
1. Dishon
2. Schinke

آگاهینسبتبهسوءمصرفموادمخدر
کرمان
میزان
انتظامی
انیمیشنبر
دانش
مستندو
فصلنامه
مقایسهاثرگذاریفیلمهایداستانی،

در این راستا ،رحمتی و اعتمادی ( )1385در پژوهش تأثیر آموزش مهارتهای مقابلهای
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( )1391نشانداد که اثربخشی  4روش پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر به روش
شناختی ـ رفتاری ،آموزش مهارتهای زندگی ،ارائه پوستر و ارسال پیام کوتاه موجب
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ایجاد نگرش منفی نسبت به مواد مخدر میشود .لیکن نتایج نشان میدهد که روش
پیشگیری مبتنی بر رویکرد نشر اطالعات ،صرف ًا بر تغییر نگرش و تعداد محدودی از
متغیرهای همبسته با سوء مصرف مواد مخدر تأثیر دارند (بوتوین 1و همکاران 2001؛

روهرباخ و همکاران .)2010 ،بنابراین آگاه کردن اقشار و گروههای مختلف مردم از
خطرات و مضرات مصرف مواد میتواند راهکار اجرایی مؤثری در سطوح مختلف

پیشگیری از اعتیاد باشد .اما در هیچ یک از مطالعات و بررسیها مشخص نیست که

کدام ساختار فیلمهای آموزشی بر روی دانشآموزان مؤثرتر است؛ لذا هدف این تحقیق

مقایسه سه ساختار اصلی فیلم آموزشی؛ مستند ،داستانی و انیمیشن و بررسی اثربخشی

آنها برمیزان آگاهی نسبت به سوءمصرف موادمخدر و ارائه راه کارهی اجرایی متناسب با

ساختار بازدهی بیشتر برمیزان آگاهی گروه هدف است .با انجام این پژوهش میتوان بر

اساس شناخت جامعتر ،ساختار اثربخشی را برای دست اندرکاران امور آموزش همگانی
در جهت نیل به اهداف مربوطه ارائه نمود.

اهداف ،سواالت و فرضیات تحقیق

هدف کلی این پژوهش یافتن یک پاسخ علمی برای سئواالت تحقیق و اثبات

فرضیههای مورد نظر است:

 -آیا در روش آموزش همگانی به صورت نمایش سه ساختار فیلم مستند ،داستانی

و انیمیشن برمیزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوءمصرف مواد تفاوت وجود دارد؟

 -کدام ساختار فیلم مستند ،داستانی و انیمیشن برمیزان آگاهی دانشآموزان نسبت به

سوء مصرف اثربخش تر است؟

فرضیه های تحقیق

 -آموزش همگانی مبتنی بر نمایش فیلمهای مستند ،داستانی و انیمیشن برمیزان آگاهی

دانشآموزان نسبت به سوء مصرف موادمخدر به یک نسبت اثرگذار است و تفاوت
چشمگیری وجود ندارد.

 هر سه ساختار فیلم اثربخشی متناسب با مخاطب خاص خود را دارند ولی برای1. Botvin

دانش آموزان ،نمایش فیلم های داستانی اثربخشتر است.

روش تحقیق

در این پژوهش که به صورت نیمه مداخله ای انجام گرفت ،جامعه پژوهش حاضر؛

سال تحصیلی  1394-95است .جهت انتخاب نمونههاي مورد نياز ،از روش نمونهگيري

خوشه اي چند مرحلهاي استفاده گرديد .براي اين منظور در گام اول از بين دو ناحیه
آموزش و پرورش با استفاده از نمونهگيري تصادفي ساده ناحیه یک انتخاب و سپس

چهار مدرسه نیز به صورت تصادفي انتخاب گرديد .

در مرحله بعد ،در هر يك از مدارس منتخب کالس پیش دانشگاهی (سال آخر)

انتخاب و تمامي دانش آموزان اين كالس به عنوان آزمودني وارد تحقيق شدند و در هر

كالس طی مقاطع مختلف سه فیلم مستند ،داستانی و انیمیشن با موضوع مواد مخدر طی

 6جلسه پخش شد.

ابزار گردآوری دادهها

بر اساس موضوع و محتوای آموزشی هر فیلم یک پرسشنامه حاوی  7گویه کلی با

عنوانهای نگرش به  -1دالئل اعتیاد -2 ،انواع موادمخدر و اثرات آن  -3ظاهر معتادین،
 -4شخصیت معتاین -5 ،عواقب فردی ناشی از اعتیاد -6 ،عواقب اجتماعی ناشی از
اعتیاد و  -7راههای ترک اعتیاد .به صورت بی نام و کدگذاری شده در سه دسته بندی
مستند ،داستانی و انیمیشن توزیع گردید .از آنجا که سواالت پرسشنامه کلی ،مشترک و

متکی بر درک فرد هستند ،آزمودنی باید یکی از گزینههای «درست است ،غلط است و

نمیدانم» را انتخاب کند.

برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار سنجی محتوایی استفاده و پس

ازجمع آوری نظرات و پیشنهادات ،اصالحات الزم برای دست یابی به ابزار روایی
مطلوب در پرسشنامه اعمال شد .پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفاي كرنباخ برابر 0/8

گزارش داده اند (آقابابایی و دیگران .)1391 ،در پژوهش حاضر و جهت بررسی آمار،
ابتدا با استفاده از آزمون آماري ناپارامتري كولموگروف اسميرونوف ،توزيع نرمال بودن
ميزان آگاهي در هر يك از گروهها مورد تائيد قرار گرفت .سپس جهت مقايسه ميانگين

ميزان آگاهي در سه گروه آزمون آماري تي زوج و تست توكي با سطح اطمينان 95

آگاهینسبتبهسوءمصرفموادمخدر
کرمان
میزان
انتظامی
انیمیشنبر
دانش
مستندو
فصلنامه
مقایسهاثرگذاریفیلمهایداستانی،

دانشآموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی  4دبیرستا ن دولتی (ناحیه یک) شهر کرمان در
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درصد و معنيداري آزمونها با خطاي  5درصد استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزيه

و تحليل قرار گرفت.

یافتههای تحقیق
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نتايج نشان داد كه در هر سه گروه ميزان آگاهي قبل از آموزش از توزيع نرمال تبعيت

مي كند و ميزان آگاهي در قبل و بعد از آموزش در گروه اول (فیلم داستانی) بين ميزان
آگاهي دانش آموزان اختالف معني داري وجود نداشت.t(20)=0.062 p≥0.06 :

در گروه دوم (فیلم مستند) ميزان آگاهي در قبل و بعد از آموزش مورد سنجش قرار

گرفت که بين ميزان آگاهي دانش آموزان اختالف معني داري وجود داشت:
.t(22)=-4.053 p≥0.01

همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین ميزان آگاهي دانش آموزان در قبل و بعد از آموزش

در گروه سوم (انیمیشن) اختالف معنيداري وجود ندارد:
.t(21)=0.075 p≥0.05

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آمارهها میتوان گفت در مجموع آموزش از طریق

نمایش فیلم مستند تأثير معنيداري در تغيير نگرش دانش آموزان در تمامي خرده

مقياسها و نمره كل نسبت به اعتياد و مواد مخدر نسبت به ساختارهای دیگر داشته

که آمارههای توصیفی دانشآموزان بر حسب نگرش قبل و پس از مداخله در جدول 1

نشان داده شده است.

جدول  :1آگاهی نسبت به سوءمصرف مواد بر حسب نگرش قبل از مداخله و نگرش پس از مداخله

همچنین برای بررسی تحلیلی هر گویه و اینکه کدام یک از گروهها تأثیر بیشتری

برمیزان آگاهی داشته اند و نیز یافتن تفاوتهای معنیدار در هر گروه از آزمون مقایسهای

زوجی استفاده شد که نتایج آن در جدول  2آورده شده و طبق اطالعات مندرج در جدول،

بین آموزش از طریق سه ساختار فیلم مستند ،داستانی و انیمیشن تفاوت معنیداری وجود
دارد و بیشترین تفاوت مربوط به فیلمهای مستند است.

جدول  :2مقایسه آزمودنیها بر حسب نگرش پس از آزمون نسبت به  7گویه اصلی پرسشنامه

دیگر داشته و  3گویه فیلم داستانی و انیمیشن اثربخش تر از گروه دیگر بوده است که

در مجموع میتوان گفت فیلمهای مستند آگاهی دانشآموزان نسبت به سوءمصرف مواد

را نسبت به فیلمهای داستانی بیشتر افزایش میدهند و فرضیه موجود مبنی بر اثرگذاری
بیشتر فیلمهای داستانی رد شد.

بحث و نتیجهگیری

در پژوهش حاضر ،میزان اثربخشی آموزش همگانی از طریق سه ساختار فیلم مستند،

داستانی و انیمیشن برمیزان آگاهی نسبت به سوءمصرف موادمخدر در دانشآموزان مورد

بررسی قرار گرفت .اولین یافته پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مبتنی بر نمایش فیلم

برمیزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوءمصرف مواد تأثیر مثبت دارد .این یافته با نتایج
حاصل از برخی مطالعات پیشین همخوانی دارد.

دومین یافته پژوهش نشان داد که نمایش فیلمهای مستند تأثیر معناداری در نگرش

دانش آموزان قبل و بعد از مداخله داشته است .فیلمهای مستند در بازخورد نسبت به

سوءمصرف موادمخدر مؤثرتر هستند زیرا دانشآموزان را با رویدادهای واقعی درگیر

میکنند و یادگیری از طریق نمایش مستندات ،اساس کار را تشکیلمیدهد که با توجه
به حضور کارشناسان و مباحث مطروحه در مورد موضوع ،آگاهسازی و یادگیری
اتفاق میافتد .در این ساختار فیلمذمیتوان روی یک موضوع یا نکته متمرکز شد؛ میتوان

مقدار زیادی از مواد و مطالب آموزشی را در مدت کوتاهی ارایه نمود؛ میتوان به آسانی

برنامه زمانبندی شده یا زمان صرف شده روی موضوعات را کنترل کرد؛ تصاویر برای
دانش آموزان آشنا هستند و با آن راحت تر ارتباط برقرار میکنند.

از سویی ،یافته دیگر این پژوهش نشان داد که دو ساختار دیگر یعنی داستانی و

انیمیشن نیز بر نگرش دانشآموزان نسبت به سوء مصرف مواد تأثیر مثبت دارند .به
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نظر میرسد که آموزش به روش نمایش فیلمهای مختلف به دانشآموزان کمک کرده
است که آگاهی آنها نسبت به سوءمصرف موادمخدر افزایش یابد .این نتیجه همسو با
برخی از تحقیقات قبلی است .در همین راستا مطهری و همکاران ( )1384در پژوهشی
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نشان داد که آموزش به روش بسته آموزشی دارای تأثیر بیشتری بر ارتقای سطح آگاهی
و نگرش دانشجویان در زمینه ایدز دارد .زیرا بسته آموزشی یک وسیله ارتباطی مؤثر

است ،در آموزش بکار میرود و این بستهمیتواند جزء موارد آگاهسازی باشد و از طریق
آن میتوان میزان آگاهی دانشآموزان مؤثر شد .همچنین با مطرح شدن نظریههای جدید

یادگیری و تأکید آنها ،بر نیازهای یادگیرندگان ،ارتباط آموزش با زندگی واقعی یادگیرنده،
و ایجاد شرایط واقعی برای یادگیری و توجه به رویکرد سیستمی در آموزش ،کاربرد
ابزارها و وسایل در آموزش اهمیت ویژهای پیدا کرد .این منجر به تغییر دیدگاههای جاری
و پیدایش نگاهی جدید و جامع نسبت به ابزارها و وسایل آموزشی شد ،در نتیجه بسته
آموزشی مطرح گردید که شامل مجموعه منابع ،مواد و ابزارهای آموزش هماهنگ است
که برای نیل به هدف آموزش خاص سازمان یافته است .بنابراین بسته آموزشیمیتواند
بر آگاهی دانشآموزان مؤثر باشد (دبیرخانه شورای هماهنگی علمی.)1385 ،
عالوه بر این ،در بررسی تفاوت بین سه ساختار فیلم ،نتایج نشان داد که بین دو
شیوه داستانی و مستند تفاوت معنیدار است و میتوان بیان داشت که در شیوه داستانی،
آگاهی نسبت به سوء مصرف مواد نسبت به فیلم مستند و انیمیشن کمتر افزایش یافته
است .در این راستا پژوهش برماس ( )1387نشان میدهد که دوره آموزشی پیشگیری
از سوء مصرف موادمخدر باعث افزایش نگرش منفیتری به سوء مصرف موادمخدر
شده است .این یافته با نتاج تحقیق اسماعیلی وردنجانی و مسعودی نیز همخوانی دارد
در تحقیق عابدینی و همکاران ( )1390آموزش به روش گروهی مهارتهای زندگی در
پیشگیری از اعتیاد مؤثرتر بوده است .در همین راستا خوش نیت و همکاران ()1382
نشان دادند که در روشهای آموزشی ،ابتدا آموزش گروهی و بعد از آن آموزش از طریق
کتابچه در افزایش آگاهی مراقبین بهداشتی برمیزان آگاهی در برخورد با کودکان دیابتی
تأثیر دارد.
با نتایج این پژوهشمیتوان نتیجهگیری کرد که روشهای آموزشی نمایش انواع
فیلم برمیزان آگاهی دانشآموزان نسبت به سوء مصرف موادمخدر تأثیر مثبت دارند که
در بررسی اثربخشی این سه روش میتوان بیان داشت با توجه به ماهیت مشکل سوء
مصرف موادمخدر که بیشتر حاصل مشکالت فردی و جامعه شناختی است ،موضوع
خوبی جهت فیلمهای مستند است .در نتیجه اینگونه فیلمها تأثیرگذارتر خواهند بود.

توجه قرار گیرد.
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که در این تحقیق برجستهاند و پیشنهادمیشود در پژوهشهای آتی ،این موارد مورد
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