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مداخله برای پیشگیری از سوء مصرف مواد و خشونت 

در نوجوانان با استفاده از کامپیوتر 

 
  

سوء استفاده از مواد و خشونت، ســالمت 
ــهدید  بسـیاری از جوانـان آمریکـایی را ت
میکند، به خصوص افرادی که وضعیـت 
اقتصــادی مطلوبــی ندارنــد، بیشـــتر در 
ــات  معرض خطر میباشند. با وجود اقدام
ـــن زمینــه  مناسـبی کـه تـا بـه حـال در ای
صورت گرفته، هنوز یک روش علمـی و 
ــــه و پیشـــگیری از  مفیــد بــرای مداخل
سوءمصرف مواد و خشونت در کودکان 
در معرض خطر پیدا نشده است. یکــی از 
ــای  روشهای جدید استفاده از نرمافزاره
تعاملی (interactive) کامپیوتری است. 
ــه کـامپیوتری در  این مطالعه، یک مداخل
ــواد و  زمینـه پیشـگیری از سـوءمصرف م
ـــد. شــرکت  خشـونت را ارزیـابی میکن
کنندگــان در ایـن مطالعـه، 189 کـودک 
نوجـــوان 15-7 ســـــاله بودنــــد کــــه 
خانوادههـای آنـها از نظـر اقتصـادی زیــر 

خط فقر قرار داشتند. این افــراد بـه صـورت 
تصـــادفی در ســـه گـــــروه 1) مداخلــــه 
کامپیوتری؛ 2) مداخله معمولی و 3) بــدون 

مداخله قرار گرفتند. 
مداخلـه کـامپیوتری بـــر اســاس دادههــای 
متمرکز بر آن گــروه و شـیوۀ مداخلـه ارائـه 
اینترنتی بود. نرم افزار آموزشی پیشگیری از 
خشــونت و ســوءمصرف مــواد در زمینـــه 
ــــل مســـأله  ســکانسهای 4 مرحلــهای ح

(problem solving) قرار داشت. 

محتـوای مداخلـۀ معمولـی و ســـنتی مــانند 
مداخلـه کـــامپیوتری بــود. در ایــن روش، 
آمـوزش مـــهارتهای حــل مســأله بــرای 
پیشگیری از سوء مصرف مــواد و خشـونت 
از طریق ایفای نقش (role playing) گــروه 
ــایی کارکنـان آمـوزش  همساالن و با راهنم
ـــام میشــد. نتیجــه مداخلــه بــا  دیـده انج
پرسشنامهای که نگرش رفتار و راهکارهـای 

کنترل خشــم و سـوءمصرف مـواد را میسـنجید، 
ارزیابی شد. این پرسشنامه هم قبل و هم بالفاصله 
بعد از مداخله به کودک یا نوجوان داده میشد. 
ــه  دادههـای ایـن مطالعـه نشـان دادکـه هـم مداخل
معمولـی و هـــم مداخلــه کــامپیوتری در دوری 
نوجـوان از مشـکالت خشـونت و مصـرف مــواد 
ــاملی کـامپیوتری  نقش دارند، اما چون مداخله تع
برای نوجوان جذابتــر اسـت و بـه منـابع توزیـع 
اطالعات کمتر نیاز دارد، تأثیر و ماندگــاری ایـن 

روش بیشتر از روش مداخله سنتی و معمولی بود. 
هـرچنـد کـــه هــر دو روش مداخلــه دارای اثــر 
پیشگیری کننــده بودنـد، ممکـن اسـت بـه علـت 
دسترسی بیشتر و ارزان بــودن، روش کـامپیوتری 
برای این افراد قابل اســتفادهتر باشـد. ایـن مطالعـه 

مداخله برنامــههای رایانـهای را در سـایر زمینـهها  
تشویق میکند که به دلیل محدودیتهای متعــدد 

این مطالعه، نیاز به پژوهشهای بیشتر دارد. 
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