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 چکیده؛

قرار می گیرد مبتنی بر این فرض است که تأثیری را که همساالن بر دانش، آموزش همساالن که امروزه به طور فزاینده ای مورد استفاده 

آموزش همساالن را از نظر مفهوم می توان به عنوان یادگیری فرد از همساالن  نگرش و رفتار قشر جوان می گذارند، می توان مهار کرد.

ارائه اطالعات در زمینه الکل و سایر مواد روان گردان به  خود معنی کرد. آموزش همساالن در خصوص الکل و سایر مواد روان گردان شامل

افراد یا گروه هایی از افراد است. این امر توسط فردی صورت می گیرد که از نظر ویژگی های نظیر سن، جنس، تجارب و سابقه فرهنگی با 

ردار است. عبارت آموزش همساالن را می توان در گروه هدف مشابه بوده و در میان گروه از شرایط با موقعیت کافی برای اعمال نفوذ برخو

زمینه های گستره ای به کار برد لیکن در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که آموزش همساالن تا چه اندازه می تواند به 

در میان قشر جوان مطرح  شود.   عنوان یک راهکار جایگزین یا تکمیلی و موفق در رفع معضل استفاده از الکل و سایر مواد روان گردان

هدف از این مقاله ضمن تعریف معنای آموزش همساالن، دالیل کار برد آموزش همساالن را بیان نموده ، آن دسته از تئوری های تغییر 

مربوط به آموزش  رفتار را که در زمینه آموزش همساالن کاربرد دارند توضیح داده و باالخره دستورالعمل مربوط به نحوء طراحی طرح های

 همساالن را پیشنهاد می دهد.

 

 واژگان :تبیین،  طرح آموزش ، آموزش همساالن، پیشگیری،  مواد مخدر
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هرچند معضل مصرف الکل و سایر مواد روان گردان تمام گروه های سنی را تحت تأثیر قرار می دهد، لیکن در میان قشر جوان یک دغدغه 

 (. این امر به ویژه در گروه های Bangert- Drowns, 1988& Allott , Paxton,1999& Schippers,  et al ,2001) اساسی است

در سال های اخیر شاهد افزایش شیوع (. Fors, Jarvis, 1995پر مخاطره ای نظیر جوانان منزوی یا بی خانمان بیشتر صادق است ) 

 ,Higgins, et alگردان کاهش پیدا کرده ) ستیم. سن شوع مصرف مواد روانمصرف الکل و سایر مواد روان گردان در میان قشر جوان ه

. این در حالی است (2002و شیوه های مخاطره آمیز استفاده از این مواد افزایش یافته است ) موسسه سالمت و تندرستی استرالیا ، (2000

که اکثر جوانان از دانش و مهارت کافی در زمینه شناسایی و به حداقل رساندن صدمات ناشی از الکل و سایر مواد روان گردان برخوردار 

 به صورت هزینه های سر سام آور 1به مصرف الکل و سایر مواد روان گردان هزینه های مربوط  (.Schippers, et al, 2001نیستند ) 

شیوه های مصرف الکل و سایر مواد گردان در میان  . (Collins, Lapsley, 2002 )اقتصادی، اجتماعی و فردی به جامعه تحمیل می شود 

 قشر جوان نیز از دغدغه های اساسی است زیرا اکثر الگو های رفتاری افراد در طول دوره نوجوانی و اوایل جوانی شکل گرفته و تثبیت 

جمله این رفتارها می توان به مصرف الکل و سایر مواد روان گردان، شیوه ای مقابله با مشکالت و طرق برخورد با استرس می شود که از 

. بنابراین، دوران نوجوانی و اوایل جوانی فرصت و زمان مناسبی برای پیشگیری از مصرف مواد روان گردان و یا اصالح چنین اشاره کرد

متاسفانه با وجود اهمیت این دوران در شکل گیری مادام العمر رفتارها، برخورد با این موضوع اغلب به  رفتارهای مخاطره آمیزی است.

بسیج های مقطعی رسانه ای و آموزش های سنتی مبتنی بر مدارس محدود می باشد. این در حالی است که دانشمندان همه روزه اعالم 

 ,Bangert – Drownsسی، مداوم و پایداری برنگرش ها و رفتارهای قشر جوان ندارد )می کنند که هیچ کدام از این رویکرد ها تأثیر اسا

1988 & Bloor et al,1999.) هد موجود حاکی از آن است که آموزش همساالن راهکار اثر بخشی برای ایجاد و حمایت تغییرات اشو

 & ,Tobler,1992& Black, et al, 1998قشر جوان است ) پایدار در زمینه مصرف مشکل آفرین الکل و سایر مواد روان گردان در میان 

Mellanby, et al, 2000).  طور کلی شخصیت نوجوانان،  ها، احساسات، آرزوها و به  گیری رفتارها، افکار، نگرش  از عوامل مهم در شکل

ها در سطح فردی، گروهی یا  ها و رفتار باورارتباط با دوستان و همساالن است. آموزش همساالن به منظور افزایش دانش، تغییر نگرش، 

شود. می توان با برنامه های متناسب با نیازهای نوجوانان و با شیوه های نوین آموزشی مانند رویکرد  سطوح اجتماعی به کار گرفته می 

 .گروه همساالن از بسیاری از مشکالت دوران بلوغ پیشگیری کرد

 آموزش همساالن 

معموال ًبه معنای هدف قرار دادن انتخاب اعضایی از یک گروه یا شبکه اجتماعی است که به منظور دادن آگاهی و  عبارت آموزش همساالن 

با مشخصات و ویژگی های مشابه به کار گرفته می شود. برنامه های آموزش همساالن   تشویق آنها برای انتقال اطالعات دقیق به افراد دیگر

 Ward, et)ایمن است  و هدف نهایی اغلب آنها ترویج و ارتقای شیوه زندگی سالم اغلب بر فعالیت های پیشگیرانه تأکید داشته و

al.1997ی دیگر با فراگیران یکسان می باشند برای انتقال پیام های (. استفاده از آموزش دهندگانی که از نظر سن، سوابق و ویژگی ها

آموزشی به گروه هدف همساالن آموزش دهنده که از طریق تأیید هنجارها، باورها و رفتارهای سالم در میان گروه همساالن خود یا در 

) اداره کنترل مصرف مواد رو.ان گردان و پیشگیری  میان جامعه و نیز از طریق مقابله با هنجارها، باورها و رفتارهای ناسالم عمل می نمایند

 .(2000از جنایان سازمان ملل ،

 همسال چه کسی است؟ ویژگی های تعیین کننده همساالن چیست؟

مردم معموالً فکر می کنند افراد جوانی را که مشابهت سنی دارند، می توان همساالن در نظر گرفت اما با این که سن در این زمینه از 

 همسالی در برگیرنده موارد زیر است؛  ( Shiner,2000)  اهمیت برخوردار است، تنها ویژگی تعیین کننده همسالی نیست.

 ویژگی های مشترکی نظیر سن، جنس، نژاد، فرهنگ، خرده فرهنگ ها و محل سکونت  .1

 به شیوه زندگی و سابقه تحصیلی تشابه در تجارب به ویژه تجربه های مربوط به الکل و مواد روان گردان، تجارب مربوط  .2

 و انجمن جمعیت سازمان ملل (.  Shiner   Newbum ,1996& Mc Keganey, 20000عضویت در گروه ) .3

 گروه همساالن

و پویایی است که بسته به انواع گروه ها و نیز در موقعیت های مختلف، تغییر می کند. افراد برای تعیین عضویت در گروه پدیده پیچیده 

 این که چه کسانی را به عنوان همسال در نظر گرفته  و  قبول کنند، ویژگی های پیچیده ای را در  نظر می گیرند. 

 

  

1. Alcohol and Other Drugs 

www.Prozhe.com



2 
 

ی متعددی تعلق پیدا می کنند که هر کدام از این گروه هارا می توان به وسیله ویژگی ها و مشخصات افراد جوان اغلب به گروه ها

( گروه های مختلفی که به طور معمول یک فرد جوان به آنها تعلق پیدا می کند به قرار زیر Shiner,2000مختلفی تعریف نمود  ) 

 است ؛

 دوستان نزدیک  (1

 آشنایانی که عالیق مشترکی دارند. (2

 های مشترک البته احتمال آن وجود دارد که جوان این گروه )بزرگ( را به طور کامل نشناسد.یک گروه با ویژگی  (3

سازی هریک از این گروه ها، تأثیر متفاوتی برفرد داشته و احتمال دارد این تأثیر با تأثیر گروه های دیگری که یک فرد جوان با آنها همانند 

 (.Shiner,2000تأثیر آنها متعارض باشد )  می کند، ترکیب شود و یا با

 همسال آموزش دهنده کیست و یک همسال آموزش دهنده چه تفاوتی با یک همسال دیگر دارد؟
برنامه در نظر گرفته همسال آموزش دهنده فرد جوانی است که از ویژگی های الزم برای این که به عنوان یک همسال شریک در اجرای 

این فرد مورد قبول دیگران بوده، در میان آنها صاحب نفوذ است و نیز دوره تربیت همساالن آموزش دهنده را شود، برخوردار است. 

. این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این گونه دوره های تربیتی و پرورشی برای همسال آموزش دهنده اطالعات گذارانده است

ن را فراهم می کند و مهارت های مربوط به تسهیل و ارائه آموزش همساالن، مهارت های تهیه و مربوط به الکل و سایر مواد رو.ان گردا

 ارائه اطالعات و نیز مهارت های تأثیر گذاری برهنجارهای اجتماعی را نیز برای آنها را فراهم می کند.

 نقش های یک همسال آموزش دهنده چیست؟
ددی را ایفا کنند که از جمله آنها می توان به مواردی نظیر نقش تسهیل گر ، مشاور ، همساالن آموزش دهنده می توانند نقش های متع

 (Gonzalez,1990) ؛منبع اطالعات دیگر ، حمایت کننده و یا آموزش دهنده اشاره نمود

همساالن، همساالن آموزش این نقش ها را می توان در یکی از دو دسته حمایت همساالن یا رهبری همساالن قرار داد در  نقش حمایت 

دهنده و دیگر افراد جوان یکسان و مساوی در نظر گرفته می شوند. در این نقش، همسال آموزش دهنده می تواند در فعالیت های 

سازماندهی شده ای نظیر انواع طرح های ارتقای سالمت، طرح مشاوره تلفنی سالمت، یا طرح مراکز اطالعات سالمت شرکت نماید و یا در 

و یا (  Badura et al, 2000فرصت های مناسب نقش خود را ایفا کند. به عنوان مثال این افراد می توانند نقش یک الگو  را ایفا نموده )

این که به سادگی در مورد موضوعات مربوط به الکل و مواد روان گردان در موقعیت هایی که خود به خود در جریان زندگی روزانه پیش 

 .( Gore,1999مذاکره نمایند ) می آید، بحث و

همساالن بیشتر حالت راهنمایی کننده را دارند. در این نقش، همسال آموزش دهنده در نقش رهبر یا یک کارشناس در نقش رهبری،  

      )پردازد ظاهر می شود. در این نقش، همسال آموزش دهنده احتمال دارد به تنهایی یا همراه با یک معلم یا بزرگسال دیگر به فعالیت ب

 Klepp et al ,1986 رویکرد رهبری همساالن مفهوم متداولی در زمینه آموش همساالن است .) 

  آموزش دهنده: الن نقش همسا

، تسهیلگر، مشاور، منبع اطالعات یا ارجاع دهنده به منابع دیگر گردان و الکل  پیشگیری از مواد روانهمکار برنامه های آموزشی در حوزه 

آموزش دهنده دارند. این نقش ها به دو دسته  االن اطالعات، جلب حمایت کننده، و آموزش دهنده از جمله نقش هایی است که همس

آموزش دهنده در موقعیت های برابر و  الن تقسیم می شوند. در ایفای نقش های حمایتی، همسا همساالن و رهبری  الن حمایت همسا

 ند ولی در نقش های رهبری، راهنمایی اعضا برعهده آنان است. مساوی با سایر اعضا قرار دار

  چه نوع همسال آموزش دهنده ای می تواند تأثیر گذار باشد؟

خود حرف بزنند و در بسیاری از موارد از آنان تاثیر بپذیرند. این واقعیت  سال اره موضوعات مختلف با افراد همجوانان تمایل دارند که درب

 در مورد موضوعاتی که حساسیت بیشتری نسبت به آنها وجود دارد، پرنگ تر خواهد بود.

  رهبران و همیاران موجود در شبکه اجتماعی، نامزد های خوبی برای همساالن آموزش : رهبران وهمیاران طبیعی بالفطره

ده هستند. منطق استفاده از رهبران این است که آنها می توانند از تأثیری که به طور معمول بر روی همساالن خود دارند دهن

برای آموزش آنها، استفاده نمایند. همیاران هم اشخاصی هستند که افراد تمایل دارند برای گرفتن مشورت و کسب حمایت به 

 االً فرصت های بیشتری برای تأثیرگذاری بر روی دیگران خواهند داشت.آنها مراجعه نمایند. چنین افرادی احتم

 آیا یک همسال حقیقی از تأثیر گذاری بیشتری برخوردار است یا یک همسال تقریبی؟
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خود فرد و هم اعضای یک گروه ویژه، وی را به عنوان عضوی از گروه در نظر گرفته و قبول نمایند همسال حقیقی کسی است که هم 

(Gore,1999 ).  همساالن حقیقی را می توان براساس ویژگی های همان گروه همسا ل شناسایی کرد. در مقابل، همساالن تقریبی  افرادی

هستند که از نظر بسیاری از ویژگی ها مانند همساالن حقیقی هستند اما در برخی از موارد با آنها تفاوت دارند از جمله این که کمی مسن 

( یا از قدرت یا موقعیت قوی تری برای انتقال پیام ها برخوردار می باشند ) انجمن Wiist, snider,1991 ) یقی بوده  تر از همساالن حق

جمعیت(.  درباره این موضوع که آیا به عنوان همسال آموزش دهنده، یک همسال حقیقی از اثر بخشی بیشتری برخوردار است یا یک 

بیشتر قبول دارند. احتماالً برداشت این  ( معتقد است که قشر جوان همساالن تقریبی را1997) 1کریپسوجود دارد. بحث همسال تقریبی 

ل افراد این است که چون همسال تقریبی از دانش یا تجربه بیشتری برخوردار هستند بنابراین اعتبار باالیی هم دارند به عنوان مثال، احتما

زمینه زندگی ) در حالت کلی( و نیز در زمینه الکل و مواد روان گردان باشند. عالوه بر  تجارب بیشتری دردارد افرادکمی مسن تر، دارای 

ادغام می شوند )  خاص جوانان اختالط کرده و این ممکن است افراد جوان احساس کنند که همساالن تقریبی بهتر از خود آنها با فرهنگ

آموزش دهنده قبالً مدرسه را ترک کرده باشند ( و چنین  ند ولی همسال به ویژه اگر مخاطبین و گیرندگان پیام هنوز دانش آموز باش

ه، افرادی توانایی آن را دارند که اطالعات دقیق تر و درست اولی را در مورد فرهنگ جوانان از جمله در زمینه مواد روان گردان فراهم نمود

در مورد روان گردان تجربه هایی  که قبالًبه عبارت دیگر، افراد جوانی   .(Cripps, 1997&Fors, Jarvis, 1995در اختیار افراد بگذارند) 

می شوند از میان همساالن مورد قبول در نظر گرفته  کسب کرده اند، مدام توسط سایر افراد جوان به عنوان منابع اطالعاتی معتبر و

رده اند، از مقبولیت بیشتری برخوردار خواهند بود. از طرف تقریبی نیز آنهایی که دوره های آموزشی و تربیتی مناسب مربوطه را دریافت ک

دیگر، احتمال دارد باور افراد جوان بر این باشد که همساالن حقیقی از دانش کافی برخوردار نیستند به عنوان مثال کر یپس متوجه شد 

اعتمادی نیستند. افراد مورد مطالعه بر این باور بودند  افراد جوان بر این باور بودند که همساالن حقیقی از نظر دانش و معلومات، افراد قابل

که همساالن حقیقی آنها، چه دوره های آموزشی و تربیتی مربوط به مواد روان گردان را دیده باشند و چه ندیده باشند، از تجربه محدودی 

 . در زمینه زندگی برخوردار هستند و بنابراین دانش کافی در مورد روان گردان را ندارند

در زمینه مواد روان گردان  انواع دیگر آموزش ها  فرق بین آموزش همساالن با   آموزش در زمینه مواد روان گردان چیست؟

 چیست؟

وجود دارد، بستگی به زیر بنای تفاوت موجود بین روش آموزش همساالن و سایر روش های آموزشی که در زمینه مواد روان گردان 

تفاوت اصلی در زمینه مربوط به درگیر نمودن و دخالت دادن همساالن آموزش دهنده   روش آموزشی دارد.مفهومی و نحوء اجرای این 

های آموزشی در  زمینه مواد روان گردان تقریباً تفاوتی باط می شود که آموزش همساالن با دیگر روش ناست. از برخی طرح ها چنین است

ی طرح، به جای استفاده از افراد بزرگسالی نظیر معلم یا کارکنان بهداشتی، از یکی از ندارد به استثنای این که در اجرای قسمت آموزش

افراد همسال فراگیران برای آموزش استفاده می شود. آن دسته از طرح های آموزش همساالن نیز که توسط افراد بزرگسال انجام شده و بر 

مساالن نامیده می شود. یک مثال؛ در زمینه چنین برداشتی از آموزش تعامل فراگیران مبتنی است، در برخی مواقع به نام آموزش ه

برنامه های  2( مالحظه کرد. در این متا آنالیز، توبلر1986 -1992می توان در متا آنالیز ) همساالن را که هنوز مورد استناد قرار می گیرد،

 گردان مقایسه کرده است. موجود در زمینه مواد رواندیگر روش های آموزشی   آموزش همساالن را با

آموزش های مربوط به مواد روان گردان به کار می رود که توسط ن دسته از بیشتر در مورد آ«  آموزش همساالن» به طور معمول عبارت  

تعامالت افراد هم سن و سال صورت می گیرد  نه در مورد آن دسته از آموزش ها که توسط افراد بزرگسال صورت می گیرد و در برگیرنده 

بین همساالن نیز می باشد. از این رو این مقاله از اصطالح آموزش توسط بزرگساالن، برای تمیز دادن آموزش همساالن از دیگر روش های 

 آموزشی موجود الکل و مواد روان گردان استفاده گردیده است. 

 وسط بزرگساالن تفاوت دارد که از جمله این متغیرها  آموزش همساالن از نظر یک سری متغیرهای دیگر  نیز  با  آموزش انجام شده ت

می توان به مواردی نظیر نحوء اجرای آموزش، محیط آموزش، گستره آموزش و در برخی موارد محتوای آموزشی اشاره نمود. در زیر به 

 عنوان مثال به چند مورد اشاره می شود؛ 

 

 

1. Cripps 

2. Tobler 
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 آموزش همساالن در مقایسه با آموزش توسط بزرگساالن می تواند بیشتر حالت فرصت طلبانه، سازمان ؛ نحوء اجرای آموزش

 یافته و غیر رسمی داشته باشد 

  آموزش همساالن بیشتر احتمال دارد در محیط های غیر رسمی نظیر محیط های مربوط به مناسبت های محیط آموزش؛

 اجتماعی، بوفه ها، محیط های مسابقات و غیره صورت گیرد 

  همساالن آموزش دهنده، کارکنان تربیت شده آموزش دیده و با تجربه بهداشت روان یا افراد حرفه ای آموزش گستره آموزش؛

ستند بنابراین نمی توان از آنها انتظار داشت در سطح مدرسان و معلمان حرفه ای یا کارکنان تربیت شده، آموزش دیده دیده نی

 و  با تجربه بهداشت روان عمل نمایند. 

  با توجه به این که طبیعت آموزش همساالن اغلب مبتنی بر استفاده بهینه از فرصت ها می باشد، احتمال  محتوای آموزشی؛

د آموزش همساالن به جای این که به صورت بخشی از یک برنامه آموزشی سازمان یافته و جامع اجرا گردد،  اطالعات طبقه دار

 بندی شده ای را در زمینه نیازهای فوری فراگیران در اختیار آنها بگذارد. 
ر زیر مورد بررسی قرار گرفته است. هم ، محیط آموزش، رویکردها و اهداف آن دجنبه های مختلف آموزش همساالن نظیر نحوء اجرا

پوشانی قابل توجهی بین آموزش همساالن و دیگر روش های آموزشی مربوط به الکل ومواد روان گردان از قبیل آموزش های صورت گرفته 

ش های آموزشی دیگر ( نشان داده شده است. اکثر اطالعاتی که در ذیل می آید، در رو1از طریق مدارس وجود دارد که در تصویر شماره )

 نیز در زمینه مواد روان گردان قابل استفاده است. 

 همپوشانی آموزش همساالن و دیگر روش های آموزشی(  1)تصویر شماره 

 

 

 

 آموزش در زمینه 

 الکل و مواد روان گردان

 

 

 

 

 

 

 

 همساالن کدام است؟رویکردهای متداول آموزش 

 این رویکرد که به نام رویکرد دانش صرف نیز مشهور است، اولین رویکرد در زمینه مواد  رویکرد مبتنی بر اطالعات ؛

رویکردهای مطرح در این خصوص  روان گردان است که اغلب مبتنی بر پرهیز و اجتناب از مصرف مواد روان گردان است. اولین

مبتنی بر برانگیختن ترس طراحی شده بودند. در این رویکردها، فرض بر این بود که اگر با مطرح نمودن عواقب و پیامدهای 

منفی احتمالی مواد روان گردان، جوانان را بترسانیم، آنها تصمیم خواهند گرفت که از مواد روان گردان استفاده نکند ) 

Coggans,1997 رویکرد های مبتنی بر اطالعات قرار می گیرند، از واقع گرایی بیشتر و تورش (. رویکرد های بعدی که در گروه

کمتری برخوردار بودند. اما با این حال هنوز هم در این رویکردها فرض بر این بود که اگر قشر جوان تمام حقایق را درباره مواد 

این دو شکل از رویکرد ها ی مبتنی بر اطالعات در  .(Coggans,1997تفاده نخواهند کرد )روان گردان بدانند، دیگر از آنها اس

به تازگی  که  (. در برخی از رویکردهای مبتنی بر اطالعات Midford,2000پیشگیری از مصرف مواد روانگردان مؤثر نبودند ) 

شده است که در این رویکرد برای قشر جوان نیز تحت عنوان کاهش دامنه آسیب وارد موضوع جدیدی  ت،مطرح گردیده اس

آموزش                                                          

 همساالن                          

 درآموزش 

 موادزمینه 

 روان گردان

                                                                                 در مدارس 
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اطالعات دقیقی در زمینه خطرات مربوط به مصرف مواد روان گردان و نیز درباره استفاده ایمن از مواد روان گردان ارائه می 

(. در رویکرد مربوط به کاهش دامنه آسیب موفقیت افراد را با روش های مختلفی اندازه  Coggans , Watson ,1995 کنند )

گیری می کنند که از جمله آنها می توان به سنجش میزان کاهش دامنه آسیب و نیز توانایی افراد در تصمیم گیری های 

 آگاهانه ) و نه فقط سنجش میزان مصرف مواد روان گردان ( اشاره کرد 

  به دنبال عدم موفقیت رویکردهای اولیه طراحی گردید 1970این رویکرد در دهه  عاطفی:رویکرد (Midford,2000 .)  این

به دلیل عوامل روانشناختی، نظیر فقدان مهارت های برقراری ارتباط بین فردی رویکرد بر این فرض استوار است که قشر جوان 

(. در رویکرد Ellickson et al , 1988)  از مواد روان گردان روی می آوردونیز به خاطر اعتماد به نفس پایین، به استفاده 

عاطفی به ارتقای مهارت های فردی و  بین فردی تأکید می شود و اغلب موضوع مواد روان گردان با موضوعات مربوط به آن در 

مواقع، مبهم و چند پهلو بوده و این این رویکرد مطرح نمی شود نتایج برنامه های مربوط به رویکرد عاطفی حتی در بهترین 

 , Coggans استدالل را تأیید نمی کند که زندگی کارآمد یک راهکار کلیدی برای پیشگیری از مصرف مواد روان گردان است )

Watson ,1995  .) 

  رویکرد های در نوآوری های بعدی در این زمینه رویکردهای مبتنی بر اطالعات و رویکرد مبتنی بر اطالعات و عاطفه؛

روان برای افراد هم اطالعات مربوط به مواد  که  بر  این اساس،  مبتنی برعاطفه باهم دیگر تلفیق شد که نتیجه آن رویکردی بود

گردان ارائه می شد وهمموضوعات روانشناختی مد نظر قرار گرفت اما این رویکگرد تلفیقی نیز از تأثیر محدودی بر مصرف مواد 

 (. Coggans , Watson ,1995 ردار بود)گردان برخو روان

  توجه به رویکردهای روانی اجتماعی نظیر آموزش و پرورش مهارت های مقاومت در  1980در دهه رویکرد روانی اجتماعی؛

مقابل همساالن و مهارت های اجتناب و سذرپیچی از همساالن در خصوص دعوت به استفاده از مواد روان گردان، مصونیت 

در این رویکرد  (. Wragg,1991موزش و پرورش مهارت های زندگی یا مهارت های اجتماعی معطوف گردید )اجتماعی، آ
این رویکرد بر این فرض استوار است که مصرف   .آموزش همساالن اغلب به عنوان یک رویکرد روانی اجتماعی تعبیر می شود 

برخالف رویکردهای قبلی که  (. Midford,2000مواد روان گردان توسط قشر جوان، نتیجه تأثیر رسانه ها و همساالن است ) 

 ریکرد های روانی اجتماعی براساس یک سری نظریه ها ومبنای نظری ضعیفی داشته و یا فاقد هر گونه مبنای نظری است 

روی هم رفته، رویکردهای روانی اجتماعی در رسیدن به اهداف نهایی  (.Wragg,1991تئوری های روانی اجتماعی بنا شده اند )

پژوهشگران بر این عقیده  (.Wragg,1991و  اهداف اختصاصی، در عمل بیشتر از رویکرد های دیگر موفقیت کسب کرده اند )

ی مبتنی بر رویکرد روانی اجتماعی که از طراحی و اجرای خوبی برخوردارند، توانایی که حتی برخی از برنامه های آموزشهستند 

)  به تأخیر بیندازد استفاده از آنها را   شروع مصرف و یا   آن را دارند که از مصرف مواد روان گردان پیشگیری نمایند و

Midford,2000.) 

 طرح های مبتنی بر فعالیت رویکرد فعالیت های جایگزین ؛  ( های جایگزین دارای دو جزء کلیدی هستندTobler, 1992 .)

اولین جزء این طرح ها،  فعالیت های عاری از مواد روان گردان است. منطق اولیه این رویکرد این است که اگر قشر جوان از 

نا امید نشوند، در آن شوند و یا لذت ها و خشنودی های جایگزین دیگری برخوردار باشند و حوصله آنها سر نرفته، خسته ن

 (.Coggans , Watson ,1995 . & Tobler, 1992صورت کمتر احتمال دارد به مصرف مواد روان گردان روی بیاورد  )

پژوهشگران ثابت کرده اند آن دسته از طرح هایی که براساس رویکرد فعالیت های جایگزین بنا شده است.                     

و مشارکت آنها را در جامعه افزایش می دهد اما تا به حال ثابت نشده است که این برنامه ها بر مصرف اعتماد به نفس افراد  

(. البته از بین این طرح ها، طرح هایی که از جدیت باالیی  Coggans , Watson ,1995 مواد روان گردان تأثیر گذار باشند )

کنندگانی که مواد روان گردان مصرف می کنند، تأثیرگذار            برخوردار بوده و بودجه خوبی داشته باشند بر روی مصرف

 (.Tobler, 1992می باشند) 

کار  در طرح های  آموزش همساالن می توان یک یا چند مورد از رویکرد های فوق الذکر را استفاده کرد هرچند به عقیده نویسنده به

ترین طرح ها تبدیل می کند اما در عمل استفاده از  طرح ها را به قوی گرفتن رویکردهای روانی اجتماعی در آموزش همساالن این

مبتنی بر اطالعات ) که از اثر بخشی کمتری هم برخوردار است( همراه با استفاده از یک همسال آموزش دهنده به جای یک رویکرد 

 معلم بزرگسال در اجرای آموزش، چندان هم غیر متداول نیست
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اشاره نمود(.  2001و همکارانش به سال  2یو مالنب 1993به سال و همکارانش  1) به عنوان مثال می توان به کارهای بالکین 

همچنین در برخی از طرح ها ، همساالن آموزش دهنده می توانند  به سازماندهی و اجرای فعالیت های اجتماعی عاری از مواد روان 

زند که از جمله  این فعالیت ها می توان به اجرای یک کنسرت برای تمام گروه های سنی با برگزاری گردان برای همساالن خود بپردا

دو نوع رویکرد رسمی و : .اشاره کرد( 1996در سال  و همکارانش 3ومسابقات مختلف اشاره کرد) به عنوان مثال می توان به کار گومر

می، فعالیت های سازماندهی شده و برنامه ریزی شده شبیه کالس های وجود دارد. در رویکرد رسالن غیررسمی به آموزش همسا

آموزش دهنده در  لدرس طراحی و اجرا می شود که معموال بر تبادل اطالعات بین فراگیران و آموزش دهندگان استوار است و همسا

آموزش دهنده با شرکت در بحث  نالنقش یک فرد مطلع و کارشناس ظاهر می شود. در رویکرد غیررسمی، انتظار می رود که همسا

های گروهی غیررسمی و سازمان نیافته، توزیع اطالعات در مناسبت های مختلف، حضور در فعالیت های فرهنگی و مرسوم اجتماع، 

 انجام گفتگوهای داوطلبانه با دوستان و آشنایان در فرصت های مناسب، محتوای آموزشی را به گروه هدف منتقل کنند. 

 االن چگونه به اجرا در می آید؟آموزش همس

. فعالیت های رسمی، فعالیت های سازمان دهی شده و  برنامه غیر رسمی صورت می گیرد  ن اغلب به صورت رسمی و یاآموزش همساال

آمیز، ریزی شده و شبیه به آموزش های سنتی کالسی هستند. در این نوع برنامه های رسمی، آموزش در واقع در برگیرنده فازی پند 

نصحیت گرا و سازمان یافته است که بر تبادل اطالعات بین فراگیر و آموزش دهنده متمرکز است و در آن آموزش دهنده در نقش یک 

(.آموزش همساالن به صورت رسمس اغلب در مدارس صورت می گیرد Prendergast , Miller , 1996 کارشناس ظاهر می شود)

(Bament, 2001آموزش همساالن ب .) ه صورت غیر رسمی نیز شامل فعالیت هایی است که از الگوی آموزش کالسی سنتی نشأت می

 گیرد. این فعالیت ها شامل : 

  بحث های گروهی غیر رسمی و سازمان نیافته 

  توزیع منابع اطالعات و ارائه پند و اندرز در مناسبت های مختلف 

  می توان به موسیقی، نمایش و سایر فعالیت های هنری فعالیت های فرهنگی مرسوم در جامعه که از جمله آنها 

  گفتگوهای داوطلبانه روزمره با دوستان، آشنایان ، خانواده یا شرکت کنندگان در مناسبت های مختلف 

 آموزش همساالن را در چه محیط هایی می توان اجرا کرد؟

  مؤسسه های آموزشی  نظیر مدارس و دانشکده ها و دانشگاه ها 

  محیط موجود در جامعه نظیر مراکز ویژه جوانان 

  کلوپ های مختلف 

  محیط کار 

  مراکز قضایی ویژه جوانان 

  محیط های اجتماعی نظیر مسابقات ، کافی شاپ ها  و محیط های ورزشی تفریحی 

  مکان های که احتمال اجتماع معتادین مواد هست مثل پارک ها و سالن ها و دستشویی های عمومی 

 تعیین هدف گروه های ویژگی و مشخصات نیازها، به توجه با ، مشخص همساالن آموزش طرح یک کردن پیاده برای محیط ترین مناسب

 که باشد همساالنی موزشی/آ های طرح برای محل ترین مناسب تواند می آموزشی مؤسسات ، نمونه عنوان به (.Bleeker,2001)  شود می

 مؤسسات بهداشتی، مؤسسات ها، آسایشگاه نظیر جامعه در موجود های محیط مقابل، در .است جوانان از کثیری تعداد آن هدف گروه

 جوانان برای تری مناسب محیط تواند می جوانان ویژه مراکز به موسوم مراکزی و گردان روان مواد و الکل مصرف از پیشگیری به مربوط

 برخوردار تنوع از زبان و فرهنگ نظر از که نیز جوانانی از دسته آن به و بومی جوانان به . باشد خطر معرض در یا شده طرد منزوی،

 (.  Shiner, 2000) نمود پیدا دسترسی راحتی به جامعه در موجود های محیط در توان می هستند،
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 آنها به و کرده پیدا حضور مختلف افراد پاتوق در که ای دهنده آموزش همساالن توسط و رسمی غیر های شبکه طریق از همچنین

 های طرح از دسته آن(.   Turner, Shepherd, 1999)  نمود پیاده را همساالن آموزش امدادی شکل توان می کنند می پیدا دسترسی

 جامعه در موجود های محیط در اجرا برای خوبی های طرح باشند، افراد همکاری و تعامل بر مبتنی و رسمی غیر که نیز همساالن آموزشی

 اجرا برای ها طرح ترین مناسب فرهنگی، و اجتماعی های مناسبت نظیر طبیعی برفرآیندهای مبتنی های طرح گفت بتوان شاید.   هستند

 طرح گردند، می اجرا آموزشی کالس یک قالب در که های فعالیت و رسمی های فعالیت مقابل، در.  باشند می اجتماعی های محیط در

 یا ها دانشگاه ، مدارس به توان می مؤسسات این جمله از که هستند نهادها و مؤسسات در موجود های محیط برای تری مناسب های

 (.Shiner, 2000)  نمود اشاره جامعه در موجود های سازمان

 پیشینه تحقیق 
زمینه مصرف مواد  روان گردان در بین قشر جوان حاکی از مشکالت و دغدغه هایی است که در این زمینه در  تحقیقات صورت گرفته در   

 رابطه با شیوع مصرف، سسن شروع مصرف مواد روان گردان، الگو های مصرف، مهارت ها و دانش الزم برای کاهش دامنه آسیب ها و 

مواد روان گردان وجود دارد. آموزش های صورت گرفته توسط بزرگساالن در زمینه هزینه های اجتماعی اقتصادی استفاده مشکل ساز از 

در زمینه سازگاری، سخنیت و مناسب بودن آنها، گستره فعالیت، قابلیت انتقال مطالب و اثر بخشی دارند. گردان محدودیت هایی  مواد روان

جود در آموزش های بزرگساالن در زمینه مواد روان گردان را  پر آموزش همساالن می تواند به عنوان یک رویکرد مناسب، شکاف های مو

 کند. در بررسی متون آموزش همساالن، مجموعه ای از شواهد استفاده از رویکرد آموزش همساالن را تأیید می کند. 

اگیران( از همساالن آموزش از جمله شواهد مذکور می توان به این موارد اشاره نمود مقبولیت آموزش همساالن، کاسته شدن ترس ) فر 

آموزش دهنده و گروه هدف، قدرت و توانایی آموزش همساالن در دسترسی دهنده، تأثیر الگو سازی، تماس مداوم موجود بین همساالن 

ده به جمعیت های دور از دسترس و پنهان، هزینه اثر بخشی و نیز منافع و مزایایی که آموزش همساالن برای خود همساالن آموزش دهن

در بردارد. عدهای از پژوهشگران ثابت کرده اند که آموزش همساالن تأثیر مثبتی بر دانش افراد و به میزان کمتری برمهارت ها، نگرش ها 

پژوهشگران ثابت کرده اند که آموزش همساالن تأثیر مبتنی بر دانش افراد و به میزان کمتری بر مهارت ها، و رفتار افراد دارد. عده ای از 

رش ها و رفتار افراد دارد . عده ای از مطالعات،  بررسی ها و متا آنالیزها حاکی از آن است که آموزش همساالن اثر بخشی تر از آموزش نگ

های صورت گرفته توسط بزرگساالن و نیز بهتر و اثربخش تر از زمانی است که آموزش خاصی در خصوص مواد روان گردان صورت نمی 

که ویژگی های گروه هدف نظیر جنسیت، سن و تجربه مصرف مواد روان گردان اثر بخشی ین نشان داده اند. گیرد. پژوهش ها همچن

آموزش همساالن را تحت تأثیر قرار می دهد. براساس اطالعات موجود در متون مربوطه ، مواردی نظیر استفاده از روش تعاملی در اجرای 

موزش ها (، تمرکز اختصاصی بر یک نوع ماده روان گردان و محدود نمودن طول زمان آموزش همساالن ) در گیر نمودن گروه هدف در آ

بوده است که آموزش در حالت کلی پژوهش ها حاکی از آن  برنامه ها، از جمله ویژگی های آموزش همساالن اثر بخشی شناخته شده اند.

مهارت و برخی مواقع بر رفتار آنها اعمال نماید. سه مورد متا  ش وو تا حدود کمی بر نگر همساالن می تواند تأثیر مثبتی بر دانش افراد 

آموزش در اولین استفاده مستند از آموزش همساالن برای (.  Tobler, 1992)آنالیز وجود دارد که این نتیجه گیری را تأیید می کنند

قسمت اعظم طرح (. Vander Zanden,1980گرفت )  انجام 1960زمینه الکل و سایر مواد روانگردان، در مدارس آمریکا و در اواخر دهه 

برنامه های آموزش همساالن هنوز هم در مؤسسات آموزشسی نظیر مدارس و مؤسسات آموزشی مربوط به مقاطع تحصیلی باالتر   ها و

و 1صورت می گیرد ) از جمله کارهایی که در این زمینه در مدارس صورت گرفته است می توان به کارهای دانشمندان زیر اشاره کرد: کیم 

و همکاران ،  5بلور؛ 1999و همکاران ، 4؛ الیوت1999و همکاران ،3؛ بلک1996،  2؛ هاریسون1996ران ،ومرو و همکاگ ؛1992همکاران ،

، از جمله کارهایی هم که در مؤسسات آموزشی مربوط به مقاطع باالتر از دبیرستان انجام شده است می 2002و همکاران ، 6ستر؛ وب1999

و همکاران  11، باندورا1997، 10؛ لیندسی1996، 9؛ گودنیک 1994و همکاران ، 8گراسمن ،7توان به کارهای محققان زیر اشاره نمود : هینز

 ،2000 .)  
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 آینده آموزش همساالننتیجه گیری و 

آموزش همساالن یک راهکار صرف نیست بلکه بایستی به آن به چشم بخشی از یک رویکرد جامع کامل نگاه کرد که مصرف مشکل آفرین 

. در هنگام طراحی طرح های آموزش همساالن جستجوی اطالعات از منابع اطالعاتی مواد روان گردان را در قشر جوان مد نظر قرار دهد

 نیز مفید است: زیر 

  متون علمی که به بررسی موضوع همساالن پرداخته و درباره بهترین شیوه های اجرای آموزش همساالن بحث کرده است و

 رویکرد هایی را مطرح نموده که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده است.

  در بررسی متون چاپی مربوط به همساالن گزارشات مربوط به اجرا و نتایج آن دسته از طرح های آموزش همساالن که آنها را

 .نمی توان پیدا کرد. این گزارشات را می توان در اینترنت و گزارش هایی که هنوز به چاپ نرسیده است، پیدا نمود.

  افراد دیگری که در طرح های آموزش همساالن شرکت داشته اند که این افراد می توانند شامل سازمان دهندگان، همساالن

 آموزش دهنده و مخاطبین جوان طرح های آموزش همساالن باشد. 

امر بایستی موارد زیر را مورد همچنین الزم است به مرحله طراحی و برنامه ریزی آموزش همساالن توجه کافی مبذول گردد که در ابتدای 

 توجه خاصی قرار داد: 

  .اطمینان از اینکه تمام افراد دخیل ودرگیر  در طرح آموزش همساالن، درک روشنی از اهداف کلی طرح دارند 

  عمل در حین مرحله طراحی، مشاوره های زیادی با افرادی نظیر ذینفعان برنامه ) از جمله مخاطبین طرح و اعضای جامعه ( به

 آمده باشد 

  طراحی راهکار ارزشیبابی طرح از همان ابتدا صورت گرفته و از اینکه این راهکار طبق برنامه طراحی شده صورت گرفته و به

 اجرا در آمده است، اطمینان حاصل شود 

 .اطمینان از اینکه ارزشیابی با اهداف کلی طرح هم خوانی و سازگاری دارد 

  آموزش دهنده مناسب، مورد اعتماد و قبول مخاطبین برنامه اطمینان از انتخاب همساالن 

  ،اطمینان از اینکه همساالن آموزش دهنده به خوبی و متناسب با فعالیت هایی که در طرح آموزش همساالن انجام خواهند داد

 . (1387) مکدونالد و همکاران ، تربیت و حمایت می شوند

در زمینه الکل و سایر مواد روان گردان، توسط جوانان، حوزه ای که دغدغه  با پیشگیری  لبا همکاری  سایر مؤسسات و سازمان های فعا

افزونی را مطرح می سازد و لذا توجهات دقیقی را بایستی به راهکارهایی که می توان به طور مناسب و مؤثر در این زمینه استفاده زهای رو

 ه است که آموزش همساالن در صورتی که با دقت و تفکر ویژه به کار گرفته شود، نمود، مبذول داشت. در این زمینه، پژوهش ها نشان داد

مؤثر و اثر بخشی است امید می رود موضوع مصرف مواد یکی از دغدغه های کشور ما شود و بتوانیم با اموزش همساالن در مدارس رویکرد 

و  های دیگر کشورها مثل پروژه در میان دانش آموزان کالس دهمنگاهی به پروژه    جامعه جوان کشور را باال ببریم. آگاهی و جامعه

موسیقی جوان پسند با موضوع الکل بود  یازدهم دبیرستان نیو ساوت ولز اجرا گردید که هدف آن تشویق دانش آموزان برای طراحی یک

استفاده  أثیر و اعتبار پیام و انتظار می رفت که ت اهداف دو گانه این پروژه شامل تهییج جوانان و نیز ارتقای دانش آنها در زمینه الکل بود

ارزشیبابی پروژه با استفاده از پرسشنامه هایی که دانش شرکت کنندگان را قبل و بعد از از موسیقی رایج در بین جوانان، تقویت شود 

لکل بود. باز خورد هایی که توسط شرکت در برنامه می سنجید، صورت گرفت. این ارزشیابی حاکی از بهبود دانش مخاطبین در زمینه ا

شرکت کنندگان در برنامه ارائه گردید، حاکی از کاهش رفتارهای مخاطره آمیز در زمینه مصرف الکل بود. می تواند راهی باشد تا ما جلو 

از همین امروز شروع سال گزارش کردند باید  14اعتیاد آینده سازان کشورمان را بگیریم آمار های غیر رسمی اعتیاد جوانان را از سن 

د کاری کرد باید کار را به خود نوجوانان وجوانان سپرد با هدف از بین بردن اعتیاد حتی اگر مواد روان بای کنیم تا وضع بدتر نشده است.

 گردان زیاد باشد 
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