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چکیده
ســابقه و هــدف :مصــرف دخانیــات بــه عنــوان یکــی از عوامــل خطــر ســاز مهــم و افزایــش دهنــده بــار کلــی
بیمــاری هــا در دنیــا بــه شــمار مــی رود .بــا توجــه بــه رونــد رو بــه افزایــش مصــرف دخانیــات ،پژوهــش حاضــر
بــا هــدف تبییــن تجــارب دانــش آمــوزان دبیرســتانی از تعییــن کننــده هــای مصــرف و عــدم مصــرف دخانیــات
(ســیگار و قلیــان) بــر اســاس تئــوری انگیــزش محافظــت انجــام شــد.
مــواد و روش هــا :مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش کیفــی از نــوع تحلیــل محتــوا مــی باشــد کــه بــه مــدت پنــج ماه
از اول آذر مــاه تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال 1394در دبیرســتان هــای پســرانه شهرســتان نوشــهر انجــام شــد .داده
هــا بــه صــورت مصاحبــه هــای عمیــق نیمــه ســاختارمند و فــردی از  21دانــش آمــوزان پســر دبیرســتانی شــامل
 7نفــر مصــرف کننــده ســیگار 7 ،نفــر مصــرف کننــده قلیــان و  7نفــر بــدون مصــرف هرگونــه مــاده دخانــی بــه
دســت آمــد .آنالیــز داده هــا بــا اســتفاده از روش آنالیــز محتــوا کیفــی هدایــت شــده (تئــوری محــور) صــورت گرفت.
یافتههــا :تحلیــل داده هــا منجــر بــه اســتخراج تعــداد  99کــد اولیــه گردیــد کــه در  9طبقــه از پیــش تعییــن
شــده تئــوری انگیــزش محافظــت شــامل (حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده ،تــرس ،خودکارآمــدی
درک شــده ،هزینــه پاســخ ،کارآمــدی پاســخ درک شــده ،پــاداش درک شــده بیرونــی ،پــاداش درک شــده
درونــی ،انگیــزش محافظــت) قــرار گرفتنــد .یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه مهمتریــن پیــش بینــی
کنندههــای مصــرف دخانیــات ســازه هــای هزینــه پاســخ و پــاداش هــای درک شــده بــاال و مهمتریــن پیــش
بینــی کننــده هــای عــدم مصــرف دخانیــات حساســیت درک شــده و شــدت درک شــده و خودکارآمــدی بــاالی
دانــش آمــوزان بودنــد.
نتیجهگیــری :یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد فشــار همســاالن ،حضــور در جمــع دوســتان مصــرف کننــده
دخانیــات و نبــود تفریحــات جایگزیــن از مهمتریــن عوامــل مصــرف دخانیــات در بیــن دانــش آمــوزان مــی باشــند.
بنابرایــن پیشــنهاد مــی گــردد برنامــه ریــزان حــوزه ســامت ،مداخــات جامعــی را بــه منظــور بهبــود عوامــل
فــردی و محیطــی موثــر در مصــرف دخانیــات طراحــی و اجــرا نماینــد تــا بتواننــد مصــرف ســیگار و قلیــان را
کاهــش دهنــد.

مقدمه
اســتعمال دخانیــات از جملــه مشــکالت همــه جانبــه بشــر متمــدن
امــروز اســت کــه پــا را از عرصــه زندگــی فــردی و خانوادگــی فراتــر
نهــاده و بــه عنــوان یــک گرفتــاری جهــان شــمول و مهلــک ،تمامــی
ابعــاد حیــات انســان هــا را کــم و بیــش بــه اشــکال مختلــف تحــت
تاثیــر قــرار داده اســت [ .]1مصــرف دخانیــات بــه عنــوان یکــی از
عوامــل خطــر مهــم و افزایــش دهنــده بــار کلــی بیمــاری هــا در دنیــا
بــه ویــژه در ارتبــاط بــا بیمــاری هــای قلبــی -عروقــی ،ســرطان،
بیمــاری هــای تنفســی و ســکته مغــزی مطــرح مــی باشــد .شــایان
ذکــر اســت ایــن بیمــاری هــا در کنــار چاقــی و دیابــت در مجمــوع
مســئول  59درصــد از  57میلیــون مــرگ و  46درصــد از بــار کلــی
بیمــاری هــا در دنیــا مــی باشــند [ .]2در حــال حاضــر در کل دنیــا

حــدود یــک میلیــارد ســیگاری وجــود دارد کــه بــرآورد شــده اســت
تــا ســال  ،2030یــک میلیــارد نفــر دیگــر از بزرگســاالن از ســنین
پاییــن تــر شــروع بــه کشــیدن ســیگار خواهنــد کــرد 47 .درصــد
مــردان و  12درصــد زنــان در جهــان ســیگار مــی کشــند .ســازمان
بهداشــت جهانــی شــیوع ســیگار را در دانــش آمــوزان  15ســاله و
بیشــتر ،بیــش از  24درصــد بــرآورد کــرده اســت [ .]3شــیوع مصــرف
ســیگار در ایــران در کل  17/4درصــد بــرآورد شــده اســت [ .]4درصــد
افــراد ســیگاری در مجمــوع ســه حالــت مرتبــط بــا مصــرف ســیگار
(فعــال ،غیــر فعــال ،تــرک کــرده) در مــردان  33/2درصــد و در زنــان
 7درصــد مــی باشــد [ .]5روزانــه حــدود  100میلیــون نفــر در سراســر
جهــان ،قلیــان مصــرف میکننــد .حتــی در بعضــی نقــاط شــیوع آن
بیشــتر از اســتعمال ســیگار اســت .در طــول ســالهای اخیــر مصــرف
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قلیــان گســترش قابــل توجهــی در اروپــا و آمریــکای شــمالی داشــته
اســت .در اکثــر کشــورها رونــد صعــودی مصــرف قلیــان بــا افزایــش
مصــرف توتونهــای میــوهای یــا طعــم دار در ارتبــاط بــوده اســت [.]6
همچنیــن در یــک بررســی در ایــران نیــز شــیوع مصــرف قلیــان در
جوانــان  33/9درصــد بــرآورد شــد کــه ایــن میــزان بیشــتر از تعــداد
افــراد اســتعمال کننــده ســیگار بــود [ .]7شــواهد نشــان میدهــد
کــه دانــش آمــوزان بــا توجــه بــه شــرایط جســمی و روانــی ،بیــش
از ســایر گروههــا در معــرض تجربــه مصــرف دخانیــات هســتند کــه
میتوانــد عــوارض و آســیبهای اجتماعــی زیــادی را در میــان آنهــا
و در حیطــه آموزشــی ایجــاد نمایــد [ .]8پژوهشهــای متعــددی
تعییــن کنندههــای مصــرف دخانیــات را بــر اســاس الگوهــای متفــاوت
بررســی نمودهانــد ،برخــی از مهمتریــن ایــن تعییــن کنندههــا شــامل
پاداشهــای درک شــده ،خودکارآمــدی [ ،]10 ,9تــرس و شــدت درک
شــده [ ،]10حساســیت درک شــده ،منافــع درک شــده ،خودکارآمــدی
درک شــده [ ،]11فشــار همســاالن ،نگرشهــا ،هنجارهــای انتزاعــی،
قصــد و کنتــرل رفتــاری مــی باشــد [ .]13 ,12تئــوری موجــب
راهنمایــی و هدایــت عملکــرد آمــوزش دهنــدگان بهداشــت میگــردد
و میتوانــد در طــی مراحــل مختلــف برنامهریــزی ،اجــرا و ارزشــیابی
یــک برنامــه بــه کار آیــد [ .]14نظريههــا ،ابزارهــاي ارزشــمندي را
بــراي شــناخت و حــل انــواع وســيعي از مشــکالت رفتــاری فراهــم
ميکننــد .نظريههــاي رفتــار بهداشــتي متعــددي در متــون وجــود
دارد کــه هــر کــدام تــاش میکننــد تــا علــت انجــام یــا عــدم انجلــم
رفتــاری را توضيــح دهنــد .همچنیــن نظريههــا میتواننــد در توضیــح
و پیشبینــی رفتارهــا و طراحــی برنامههــای آموزشــی موثــر مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد [.]15
تئــوری انگیــزش محافظــت بــر عوامــل شــناختی موثــر بــر تصمیــم
گیــری هایــی کــه فــرد از خــود در برابــر وقایــع آســیبزا حفاظــت
میکنــد و یــا بــا چنیــن وقایعــی کنــار میآیــد ،تمرکــز میکنــد
[ .]16بــا توجــه بــه ایــن کــه مصــرف دخانیــات ریشــه در بــاور افــراد
دارد ،بنابرایــن اســتفاده از تحقیــق کیفــی مــی توانــد در کســب آن
دســته از اطالعــات عمیــق و غنــی از شــرکت کننــدگان کــه دســت
یابــی بــه آنهــا در مطالعــات کمــی امــکان پذیــر نیســت بســیار
ســودمند باشــد [ .]17بــا توجــه بــه رونــد رو بــه افزایــش مصــرف
دخانیــات و ضــرورت شــناخت دیــدگاه دانــش آمــوزان دبیرســتانی در
خصــوص علــل مصــرف و عــدم مصــرف دخانیــات پژوهــش حاضــر
بــا هــدف تبییــن تجــارب دانــش آمــوزان دبیرســتانی از تعییــن
کنندههــای مصــرف و عــدم مصــرف دخانیــات (ســیگار و قلیــان) بــر
اســاس تئــوری انگیــزش محافظــت انجــام شــد.

بــود .بــه منظــور جمــعآوری دادههــا ،از مصاحبههــای عمیــق
نیمهســاختارمند و فــردی ( )In-depth Interviewsطــی مــدت

پنــج مــاه از اول آذر مــاه تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال 1394
اســتفاده شــد .افــراد مــورد مطالعــه  21نفــر از دانــش آمــوزان پســر
دبیرســتانی شــامل  7نفــر مصــرف کننــده ســیگار 7 ،نفــر مصــرف
کننــده قلیــان و  7نفــر عــدم مصــرف هــر نــوع مــاده دخانــی بودنــد.
دانــش آمــوزان از دبیرســتانهای شهرســتان نوشــهر و بــه روش
نمونهگیــری مبتنــی بــر هــدف انتخــاب شــدند .روش جمــعآوری
اطالعــات مصاحبــه فــردی بــود کــه در یکــی از اتاقهــای مــدارس
تحــت مطالعــه ،کــه کامــا ســاکت و خلــوت بــود انجــام گردیــد.
یکــی از روشهــای تحلیــل کیفــی ،روش تحلیــل محتــوا کیفــی
هدایــت شــده یــا نظریــه محــور میباشــد کــه در ســال 2005
توســط  Hsiehو  Shannonارائــه گردیــد [ ]18در تحلیــل محتــوا
هدایــت شــده ،کدگــذاری اولیــه از یــک نظريــه یــا یافتههــای
پژوهشهــای مشــابه شــروع میشــود .هــدف از ایــن نــوع تحلیــل،
اعتبــار بخشــی یــا توســعه یــک چارچــوب مفهومــی یــا نظريـه قبلــی
میباشــد .نظريــه مــورد انتخــاب در ایــن نــوع مطالعــه میتوانــد
پیرامــون پیشبینــی در مــورد متغیرهــای جالــب و یــا در مــورد
روابــط بیــن متغیرهــا کمــک کنــد .در نتیجــه در نحــوه کدبندیهــای
اولیــه و روابــط بیــن کدهــا نیــز مفیــد خواهــد بــود .تعریفهــای
عملیاتــی بــرای هــر طبقــه بــا اســتفاده از نظري ـ ه منتخــب تعییــن
میگــردد [.]19

مصاحبههــا بــا اســتفاده از ســازههای تئــوری انگیــزش
محافظــت بــود و تــا اشــباع دادههــا ادامــه یافــت بــه طــوری
کــه در مصاحبههــای آخــر کدهــای جدیــدی بــه دســت
نیامــد .طــول مــدت مصاحبههــا بیــن  30-50دقیقــه بــود
کــه بــه صــورت تــک نفــره انجــام گرفــت .ســواالت بــر اســاس
ســازههای تئــوری انگیــزش محافظــت و ســواالت بــاز طراحــی
شــدند .ضمنــاً ســواالت عمقدهنــده یــا کاووشــی مصاحبــه
مثــل ایــن کــه بیشــتر توضیــح دهیــد؟ منظورتــان چیســت؟
چــرا و چگونــه؟ آیــا میتوانیــد مثالــی را ذکــر کنیــد؟ هــم در
هنــگام انجــام مصاحبههــا و متناســب بــا پاســخها پرســیده
شــد .راهنمــای مصاحبــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
در هنــگام مصاحبــه عــاوه بــر ضبــط دادههــا ،صحبتهــای
شــرکت کننــدگان یادداشــت بــرداری میشــد و در اولیــن
فرصــت پــس از پایــان هــر جلســه از مصاحبــه ،دادههــای ضبط
شــده بــا مطالــب یادداشــت شــده مقایســه و مطالــب یکی شــده
و اصــاح گردیــد ،ســپس متــن چندیــن بــار خوانــده شــد تــا
درک عمیقــی از آن بــه دســت آمــد و بــه کوچکتریــن واحدهای
معنـیدار (کــد) شکســته شــد .کدگــذاری در تحلیــل محتــوای
مواد و روشها
مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش کیفــی از نــوع تحلیــل محتــوا هدایــت شــده براســاس پرســش تحقیــق میتوانــد بــا یکــی از
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قاسمی و سبزمکان
جدول  :1پرسشنامه مورد استفاده در مصاحبه با واحدهاي پژوهشي
سواالت مربوطه

متغير مورد بررسي
رفتار
حساسیت درک شده
شدت درک شده
ترس
خودکارآمدی درک شده

دخانیات مصرف میکنی؟ چه چیزی؟
فکر میکنی دخانیات (سیگار یا قلیان) کشیدن باعث میشه چه خطراتی برات ایجاد بشه؟
خطرات ناشی از دخانیات (سیگار یا قلیان) کشیدن از نظر جسمی ،روانی و اجتماعی چه اثری روی زندگیات
داره؟
شده تا بحال از دخانیات (سیگار یا قلیان) کشیدن بترسی؟ میشه بگی چی شد که ترسیدی؟
 تواناییت برای ترک دخانیات (سیگار یا قلیان) چگونه است؟ چی باعث میشه نتونی سیگار یا قلیانت را ترک کنی؟ تواناییت برای دخانیات (سیگار یا قلیان) نکشیدن چطور است؟ -چی باعث میشه سیگار یا قلیان نکشی؟

هزینه پاسخ

 -اگر دخانیات (سیگار یا قلیان) نکشی چه مشکالتی را برات ایجاد میکنه؟

کارآمدی پاسخ درک شده

 فکر میکنی قطع مصرف دخانیات (سیگار یا قلیان) چه فوایدی برات داره؟ -فکر میکنی دخانیات (سیگار یا قلیان) نکشیدن چه فوایدی برات داره؟

پاداش درک شده

 چه عواملی باعث میشه دخانیات (سیگار یا قلیان) بکشی؟ با کشیدن دخانیات چه احساسی بهت دست میده؟ چه کسانی شما را تشویق میکنند دخانیات (سیگار یا قلیان) بکشی؟ چه عواملی باعث میشه دخانیات (سیگار یا قلیان) نکشی؟ -چه کسانی شما را تشویق میکنند دخانیات (سیگار یا قلیان) نکشید؟

انگیزش محافظت

 چقدر احتمال میدهی دخانیات (سیگار یا قلیان) را قطع کنی؟ -چقدر احتمال میدی دخانیات (سیگار یا قلیان) بکشی؟

ایــن دو راهــکار آغــاز شــود -1 :اگــر هــدف تحقیق ،شناســایی و
مقولهبنــدی همــه مــوارد مربــوط بــه یــک پدیــده ویــژه اســت
بایــد کل متــن مطالعــه شــود و آن بخشهایــی کــه براســاس
برداشــت اولیــه محقــق مشــخص میشــوند ،عالمــت گــذاری
گردنــد .در مرحلــۀ بعــدی ،براســاس کدهــای از پیــش تعییــن
شــده (براســاس تئــوری) قســمتهایی کــه عالمــت گــذاری
شــدهاند ،کدگــذاری میشــوند .بــه هــر بخــش از متــن کــه
در ایــن کدگــذاری اولیــه جــای نمیگیــرد ،میتــوان کــد
جدیــد داد-2 .کدگــذاری آنــی بــا اســتفاده از کدهــای از پیــش
تعییــن شــده ،دادههایــی را کــه نمیتوانیــم کدگــذاری کنیــم،
مشــخص و ســپس تحلیــل میکنیــم تــا اینکــه معیــن شــود
آیــا آنهــا یــک مقولهانــد یــا زیرمقولــه کدهــای موجودنــد؟
برگزیــدن اینکــه از کدامیــک از ایــن رویکردهــا اســتفاده شــود،
بســتگی بــه داده و هــدف محقــق دارد .در ایــن مطالعــه جهــت
کدگــذاری راهــکار اول انتخــاب شــد.
بــه منظــور رعایــت اخــاق پژوهــش ،بــه افــراد در مــورد ضبــط
صدایشــان در حیــن انجــام مصاحبــه توضیــح داده شــد و

تأکیــد گردیــد کــه کلیــه اطالعــات دریافتــی ،محرمانــه بــوده و
صرفـاً بــرای دســتیابی بــه اهــداف مطالعــه اســتفاده میگــردد.
ضمنــاً برحــق خــروج مشــارکت کننــدگان از پژوهــش کــه
تمایــل بــه ادامــه مشــارکت نداشــتند ،تأکیــد میگردیــد.
در ادامــه از افــرادی کــه عالقمنــد بــه مشــارکت در مطالعــه
بودنــد رضایــت نامــه کتبــی گرفتــه میشــد .بــرای تامیــن و
قابــل قبــول بــودن اعتبــار دادههــا از روش درگیــری دائمــی و
مســتمر بــا موضــوع پژوهــش اســتفاده شــد .بــه طــوری کــه
ایــن بررســی در طــول  5مــاه در ارتبــاط بــا دانــش آمــوزان
صــورت گرفــت تــا درک بهتــری از آنهــا بــه دســت آیــد.
همچنیــن از محققیــن چندگانــه شــامل اعضــای تیــم تحقیــق
در تمامــی مراحــل جمــع آوری ،تحلیــل و تفســیردادهها
اســتفاده گردیــد .هــم چنیــن ،از روش تاییــد کدهــا توســط
شــرکت کننــدگان نیــز اســتفاده میگردیــد ،بــه طــوری کــه
کدهــای اولیــه قبــل از قرارگیــری در طبقــات توســط مصاحبــه
شــرکتکنندگان کنتــرل میشــد .بــرای تامیــن قابلیــت تاییــد
نحــوه کدگــذاری در طبقــات تئــوری انگیــزش محافظــت ،از
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روش بازنگــری ناظریــن (ســه متخصــص در زمینــه آمــوزش
بهداشــت و ارتقــاء ســامت) اســتفاده شــد .بــرای ارزیابــی و
تأمیــن قابلیــت انتقــال دادههــا ،نمونههــا بــا حداکثــر تغییــر
پذیــری (واریانــس) انتخــاب شــدند.
یافتهها

در مطالعــه حاضــر  21دانــش آمــوز پســر در پايههــاي اول،
دوم و ســوم دبيرســتان بــا میانگیــن ســنی و انحــراف معیــار
 17/34±0/8کــه همگــی مجــرد و در منطقــه شــهری ســکونت
داشــتند ،مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد .در زمینــه پیشبینــی
کنندههــای مصــرف دخانیــات ،تحلیــل دادههــا منجــر بــه
اســتخراج  99کــد اولیــه گردیــد ( 46کــد مشــترک بیــن مصرف
کننــدگان ســیگار و قلیــان 2 ،کــد بــرای مصــرف کننــدگان
ســیگار 3 ،کــد بــرای مصــرف کننــدگان قلیــان و  48کــد بــرای
کســانی کــه هیــچ مــاده دخانــی اســتفاده نمیکردنــد) کــه پــس
از جمعبنــدی کدهــا ،تعــداد  110کــد در  9طبقــه از پیــش
تعییــن شــده تئــوری انگیــزش محافظــت شــامل (حساســیت
درک شــده ،شــدت درک شــده ،تــرس ،خودکارآمــدی درک
شــده ،هزینــه پاســخ ،کارآمــدی پاســخ درک شــده ،پــاداش درک
شــده بیرونــی ،پــاداش درک شــده درونــی ،انگیــزش محافظــت)

قــرار گرفتنــد .نمونـهای از کدگــذاری و قرارگیــری آن در طبقات
در جــدول  2آورده شــده اســت.
حساســیت درک شــده :دانــش آموزانــی کــه دخانیــات مصــرف
نمیکردنــد نســبت بــه دانــش آمــوزان مصــرف کننــده ،خطرات
مربــوط بــه مصــرف دخانیــات را بیشــتر درک میکردنــد و بــه
دلیــل احســاس تــرس از خطــرات و عــوارض دخانیــات ،تمایلــی
بــه مصــرف دخانیــات نداشــتند ولــی دانــش آمــوزان مصــرف
کننــده ســیگار و قلیــان بــا اینکــه خطــرات ناشــی از مصــرف
دخانیــات ماننــد ســرطان ریــه و بیمــاری قلبــی را درک کــرده
بودنــد ،امــا غالبــا بــه دلیــل عــادت کــردن بــه مصــرف یــا
فشــار همســاالن یــا بــه دلیــل اینکــه ابتــا بــه ایــن خطــرات را
بــرای خــود در ســنین بــاال تصــور میکردنــد نســبت بــه ایــن
عــوارض و خطــرات بیاهمیــت بودنــد.
“خــب بیماریهــای فراوانــی رو باعــث میشــه مثــل ســرطان

ریــه ،بیماریهــای قلبــی ،باعــث میشــه نفســم بگیــره ،باعــث
خرابــی دنــدون میشــه و باعــث میشــه دهنــم بــوی بــد بگیــره
کــه مجبــور میشــم آدامــس بخــورم (مصــرف کننــده ســیگار)”.
“ســیگار یــا قلیــون کشــیدن ،چیــزی کــه عادیــه و همــه
مــردم هــم میدونــن اینــه کــه ممکنــه باعــث خــراب شــدن
دندونهامــون بشــه ،از همــه مهمتــر ممکنــه باعــث ســرطان ریه

جدول  :2نمونهای از کد گذاری صحبتهای دانش آموزان دبیرستانی و قرارگیری آن در زیر طبقه و طبقه تئوری انگیزش محافظت
نقل قولهای دانش آموزان

کد

« خب بیماریهای فراوانی رو باعث میشه مثل سرطان ریه درک فرد از احتمال ابتالء به بیماری در صورت مصرف
سیگار
 ،بیماریهای قلبی ،باعث میشه نفسم بگیره ،باعث خرابی

طبقه
حساسیت درک شده

دندون میشه و باعث میشه دهنم بوی بد بگیره که مجبور
میشم آدامس بخورم”.

“از نظر جسمی که گفتم باعث بیماریهای بسیاری میشه
که همین بیماریها باعث میشن عمرمون کوتاه بشه،
نتونیم بیرون (منظور تفریح است) بریم ،کلی باید هزینه
کنیم ،از کار و زندگی میافتیم”.

درک فرد از شدت آسیبزایی مصرف سیگار

“بعضی وقتا اره از سرطان گرفتن میترسم که باالخره یه ترس از احتمال ابتالء به بیماری و عوارض ناشی از آن

روز سرطان بگیرم”

“واال تواناییم برای قطعش زیاد نیست .هم بخاطر اینکه با
دوستام تفریحی بهمون خوش میگذره و هم بخاطر اینکه
یه جورایی تنهایی مو باهاش پر میکنم”.
“اگه نکشم تا یه مدت همش تو فکرمه و همش یه احساس
بدی دارم که تو فکرم میاد برم بکشم و وسوسم میکنه.
یه چیزه دیگه اینه که چون با دوستام هم تفریحی
میکشیم ،اگه نکشم دیگه اون جمع دوستامو از دست
میدم و منم که باهاشون بهم خوش میگذره دیگه خوش
گذرونی مو از دست میدم”

“من وقتی میخوام درس بخونم قبلش میرم بیرون
سیگار میکشم چون بعد سیگار بهتر میتونم درس
بخونم و سریع چیزی که خوندم میره تو مغزم”
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شدت درک شده

ترس

باور فرد به عدم تواناییاش در خصوص قطع مصرف
دخانیات به دلیل وجود موانع

خودکارآمدی درک شده

اعتقاد فرد در مورد هزینهها و مشکالت ناشی از عدم
مصرف دخانیات

هزینه پاسخ

احساس و تجارب مثبت فرد از مصرف دخانیات

پاداش درونی درک شده

قاسمی و سبزمکان

و ســرفههای ادامـه داری در ســنین بــاال بشــه کــه تــو اطرافیان
مــون میبینیــم ،از اونــور هــم ممکنــه از نظــر اجتماعــی وجــه
خوبــی نداشــته باشــه ،البتــه خیلیهــا فکــر میکنــن خوبــه از
نظــر اجتماعــی ولــی از نظــر مــن نــه (عــدم مصــرف کننــده)".
شــدت درک شــده :بیشــتر دانــش آمــوزان در توضیــح اینکــه
خطــرات ناشــی از مصــرف دخانیــات چــه اثــری از نظــر
اجتماعــی ،روانــی و جســمی بــر زندگیشــان خواهــد گذاشــت
بــه مــواردی ماننــد عــدم پذیــرش توســط دیگــران ،کوتــاه
شــدن عمــر ،اعتیــاد ،صــرف هزینههــای زیــاد بــرای درمــان
بیماریهــای ناشــی از مصــرف دخانیــات ،عــدم توانایــی در
انجــام فعالیتهــای روزانــه ،ایجــاد مشــکالت خانوادگــی و
اجتماعــی ،آســیب زدن بــه دیگــران ،بدبیــن شــدن خانــواده
و عــدم اعتمــاد بــه فــرد اشــاره نمودنــد .حساســیت و شــدت
درک شــده در دانــش آموزانــی کــه هیــچ گونــه مــواد دخانــی
مصــرف نمــی کردنــد بیشــتر از مصــرف کننــدگان ســیگار
و قلیــان بــود زیــرا ایــن دانــش آمــوزان عــوارض و خطــرات
ناشــی از مصــرف دخانیــات را نســبت بــه دانــش آمــوزان
مصــرف کننــده بیشــتر درک کــرده بودنــد.

“از نظــر جســمی کــه اگــه بیمــار بشــم بیشــتر کارهــا رو نمــی
تونــم انجــام بــدم ،خیلــی از غذاهــا رو نمــی تونــم بخــورم و
بیشــتر وقتمــو بایــد تــوی راه دکتــر و بیمارســتان باشــم و کلــی
هــم پــول بایــد خــرج کنــم و عمــرم هــم کوتــاه میشــه شــاید
تــا  40 -30ســالگی هــم بیشــتر زنــده نمونــم( .دانــش آمــوز
عــدم مصــرف کننــده)”.
“از نظــر جســمی خــب باعــث میشــه مریض بشــیم یــا عمرمون
کوتــاه بشــه از نظــر روانــی تاثیــری روم نداشــته تــا حــاال .از
نظــر اجتماعــی هــم کــه اگــه اطرافیــان بفهمــن یــه نــگاه دیگــه
بــه آدم مــی کنــن و فکــر خوبــی در مــورد آدم نمــی کنــن ولــی
مــن بخاطــر اینکــه بــا دوســتام باشــم باهاشــون میــرم قهــوه
خونــه (دانــش آمــوز مصــرف کننــده قلیــان)”.
“بــه غیــر از جمــع دوســتی کــه خودمــون داریــم یــه ذره آدمــو
نســبت بــه دیگــران معذبتــر میکنــه .تــا االن کــه از نظــر
جســمانی بــرام مشــکلی نداشــته ،فکــر نکنــم هــم مشــکلی در
آینــده بــرام ایجــاد کنــه فقــط از نظــر اجتماعــی اونــم قلیــون
نههــا ،قلیونــو حتــی تــو خانــواده هــم میشــه کشــید اون
ســیگاره کــه از نظــر اجتماعــی مشــکل داره چــون وجــه خوبــی
نــداره( .دانــش آمــوز مصــرف کننــده ســیگار)”.
تــرس :بیشــتر دانــش آمــوزان در خصــوص تــرس مــواردی
ماننــد تــرس از والدیــن ،از دســت دادن ســامتی ،تــرس از
خدشــهدار شــدن آبــرو ،تــرس از ابتــا بــه ســرطان ریــه و
بیمــاری قلبــی ،تــرس از ایجــاد مشــکالت جســمی و روحــی

بــرای والدیــن ماننــد ســکته ،تــرس از معتــاد شــدن در آینــده
را احســاس کــرده بودنــد .احســاس تــرس در دانــش آموزانــی
کــه ســیگار و قلیــان مصــرف نمیکردنــد نســبت بــه مصــرف
کننــدگان بیشــتر بــود زیــرا ایــن گــروه درک بیشــتری از
عــوارض و خطــرات ناشــی از مصــرف دخانیــات داشــتند و
همچنیــن از طــرف والدینشــان هــم مخالفــت بیشــتری
احســاس میکردنــد بنابرایــن نســبت بــه مصــرف دخانیــات
احســاس تــرس بیشــتری داشــتند.
“بلــه خیلــی وقتــا از مصــرف ســیگار میترســم .یــه وقتایــی

کــه بــه بیماریهــای مثــل ســرطان ریــه یــا بیمــاری قلبــی
فکــر میکنــم و میبینــم کــه اونــا چقــد ســخت نفــس
میکشــن و خودمــو جــای اونــا میــذارم تصمیــم میگیــرم
کــه دیگــه نکشــم امــا فــردا کــه میشــه بخاطــر عــادت کــردن
بهــش دوبــاره میــرم ســمتش (مصــرف کننــده ســیگار)”.
“ آره خــب از مصــرف ســیگار یــا قلیــان میترســم چــون خانــواده
مــن کامــا بــا ایــن قضیــه مخالفــن و اگــه خــدای نکــرده ببینــن
کــه مــن ســیگار میکشــم آبــروم پیششــون میــره و حتــی ممکنــه
مــادرم خــدای نکــرده ســکته کنــه انقــدر کــه از ایــن چیــزا بــدش
میــاد تــازه بــه غیــر از اینــا خــب واســه ســامتی خودمــم ضــرر داره
دیگــه (عــدم مصــرف کننــده)”.
“ اوایــل کــه میخواســتم شــروع کنــم بــه کشــیدن قلیــون یــه
خــورده از عوارضــش میترســیدم کــه مثــا اگــه االن بکشــم ممکنــه
چــه مشــکالتی بــرام پیــش بیــاد مثــل مشــکالت ریــوی و تنگــی
نفــس ولــی بعــد یکــی دو بــار کشــیدن دیگــه نــه ،بــرام عــادی شــد.
از خانــواده هــم یــه کــم میترســیدم کــه بفهمــن ولــی بعــد کــم
کــم براشــون عــادی شــد چــون باالخــره دیــدن کــه تــو جامعــه همــه
دارن میکشــن دیگــه (مصــرف کننــده قلیــان)”.
خودکارآمــدی درک شــده :در مــورد خودکارآمــدی در دانــش
آموزانــی کــه هیــچ نــوع مــاده دخانــی مصــرف نمیکردنــد بــه
دلیــل تــرس از عــوارض و خطــرات ناشــی از مصــرف دخانیــات،
بــوی بــد حاصــل از مصــرف مخصوصـاً ســیگار و همچنیــن مخالفــت
والدینشــان توانایــی خــود را در خصــوص عــدم مصــرف خــوب
احســاس میکردنــد و اکثــرا در ایــن زمینــه اطمینــان داشــتند کــه
در آینــده هــم بــه ســمت مصــرف دخانیــات نخواهنــد رفــت .امــا
اغلــب دانــش آمــوزان مصــرف کننــده دخانیــات ،توانایــی خــود را
نســبت بــه قطــع مصــرف ســیگار و قلیــان و تــرک آنهــا ضعیــف
احســاس میکردنــد کــه دالیــل آن نیــز ناشــی از فشــار همســاالن،
عــادت بــه مصــرف ســیگار و حــس لــذت بــردن از مصــرف ســیگار و
قلیــان بیــان شــد .بعضــی از مصــرف کننــدگان قلیــان هــم معتقــد
بودنــد مصــرف قلیــان اعتیــاد آور نیســت و هــر زمانــی بخواهنــد
میتواننــد آن را کنــار بگذارنــد.
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“مــن تــا حــاال شــده کــه بعضــی دوســتام بهــم بگــن ســیگار بکــش
ولــی مــن بخاطــر خانــوادم و اینکــه خودمــم از ســیگار یــا قلیــون
خوشــم نمیــاد قبــول نکــردم و فکــر میکنــم تواناییــم تــوی ســیگار
نکشــیدن خــوب باشــه مخصوصــا بخاطــر بــوی بــدش کــه واقعــا ازش
بــدم میــاد .کال بزرگتریــن دلیلــی کــه باعــث میشــه ســیگار نکشــم
یکــی اینکــه خــودم دوســت نــدارم و دوم اینکــه بــه خاطــر پــدر و
مــادرم کــه اگــه بفهمــن خیلــی واســم بــد میشــه (عــدم مصــرف
کننــده)”.
“تــا حــاال چنــد بــار ســعی کــردم و تصمیــم گرفتــم کــه ســیگار
نکشــم امــا چــون بهــش عــادت کــردم بــرام ســخته کــه ترکــش
کنــم تــازه اگــه خودمــم بخــوام بــذارم کنــار ایــن رفیقــام نمـیذارن،
چــون نمیشــه باهاشــون بــرم بیــرون و اونــا بکشــن و مــن نکشــم
بخاطــر همینــم مــن مجبــورم وقتــی پیششــونم باهاشــون بکشــم
و اینجــوری میشــه کــه نمیتونــم ترکــش کنــم (مصــرف کننــده
ســیگار)”.
“بــه نظــر مــن قلیــون اصــا اعتیــاد آور نیســت و یــه خوبــی کــه
نســبت بــه ســیگار داره اینــه کــه هــر وقــت بخــوام میتونــم ترکــش
کنــم ولــی االن نمیخــوام چــون بــا دوســتام میریــم بیــرون و وقتمونو
میگذرونیــم و بهمــون خــوش میگــذره .اگــه االن بخــوام بذارمــش
کنــار خــب بایــد بــا دوســتام قطــع رابطــه کنــم کــه واســم ســخته.
اکثــر دوســتایی کــه دارم قلیونــی هســتن و مــا وقتایــی کــه دور
هــم هســتیم میریــم ســفره خونــه فوتبــال نــگاه میکنیــم و قلیــون
میکشــیم کــه خیلــی بهمــون خــوش میگــذره و حــال مــیده
(مصــرف کننــده قلیــان)”.
هزینــه پاســخ :در مــورد هزینــه پاســخ ،بیشــتر دانــش آموزانــی کــه
هیــچ نــوع مــاده دخانــی مصــرف نمیکردنــد احســاس میکردنــد
عــدم مصــرف دخانیــات هیــچ مشــکلی برایشــان ایجــاد نخواهــد کــرد
و فقــط احتمــال دارد باعــث شــود بــا برخــی از دوســتان مصــرف
کننــده قطــع رابطــه کننــد کــه ایــن هــم بــه نظرشــان بــرای
آیندهشــان حتــی مفیــد بــه نظــر میآمــد .برخــی از دانــش آمــوزان
هــم احســاس کردنــد کــه عــدم مصــرف دخانیــات حتــی در صرفــه
جویــی در هزینــه هایشــان موثــر باشــد و در نهایــت هیــچ مشــکلی را
از عــدم مصــرف دخانیــات احســاس نمیکردنــد .امــا دانــش آمــوزان
مصــرف کننــده ســیگار و قلیــان اغلــب مــواردی ماننــد از دســت
دادن خــوش گذرانیهــا در کنــار دوســتان ،از دســت دادن جمــع
دوســتان ،داشــتن احســاس نامطلــوب ،احســاس تنهایــی کــردن و
ایجــاد مشــغله فکــری در صــورت عــدم مصــرف دخانیــات تجربــه
کــرده بودنــد.
“ســیگار نکشــیدن کــه مشــکالتی را بــرام ایجــاد نمیکنــه تــازه
نکشــیدنش واســه آدم خــوب هــم هســت .حداقلــش اینــه کــه پولشــو
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“اگــه نکشــم تــا یــه مــدت همــش تــو فکرمــه و همــش یــه احســاس
بــدی دارم کــه تــو فکــرم میــاد بــرم بکشــم و وسوســم میکنــه یــه
چیــزه دیگــه اینــه کــه چــون بــا دوســتام هــم تفریحــی میکشــیم،
اگــه نکشــم دیگــه اون جمــع دوســتامو از دســت میــدم و منــم کــه
باهاشــون بهــم خــوش میگــذره دیگــه خوشــگذرونیمو از دســت
میــدم (مصــرف کننــده ســیگار)”.
“اگــر قلیــون نکشــم مشــکل خاصــی بــرام پیــش نمیــاد بــه جــز
اینکــه دوســتامو از دســت میــدم و تنهــا میشــم ،فکــر کنــم اوایلــش
فکــرم خیلــی مشــغول بشــه و حوصلــم ســر بــره ولــی بیشــتر مشــکل
تنهــا شــدن اذیتــم میکنــه (مصــرف کننــده قلیــان)”.

کارآمــدی پاســخ درک شــده :اغلــب دانــش آمــوزان مصــرف کننــده
دخانیــات و دانــش آموزانــی کــه هیــچ نــوع دخانیاتــی مصــرف
نمیکردنــد معتقــد بودنــد تــرک دخانیــات و عــدم مصــرف آن باعــث
کاهــش احتمــال ابتــا بــه ســرطان ریــه و بیماریهــای قلبــی عروقــی،
تنفــس بهتــر و راحتتــر ،افزایــش توانایــی جســمی ،صرفــه جویــی
در مصــرف هزینههــای روزمــره ،کمــک بــه برقــراری ارتبــاط مناســب
بــا دیگــران ،موفقیــت تحصیلــی و شــغلی ،داشــتن وجــه اجتماعــی
مطلــوب در جامعــه و پذیــرش توســط دوســتان خواهــد شــد.

“اگــه قلیــون کشــیدن و قطــع کنــم فوایــد زیــادی بــرام داره مثــا
در آینــده شــاید مشــکل ســرطان یــا بیمــاری قلبــی نمیگیــرم یــا
میتونــم تــو پــول خــرج کردنــم صرفــه جویــی کنــم .االن یــک روز
در هفتــه میــرم فوتبــال اگــه قلیــون نکشــم خــب نفســم خیلــی
بهتــر میشــه و میتونــم بهتــر بــازی کنــم (مصــرف کننــده قلیــان)”.
“قلیــون و ســیگار نکشــیدن باعــث میشــه کــه آدم از نظــر جســمی
ســالم میمونــه و بیماریهایــی مثــل ســرطان ریــه ســراغش نمیــاد
ایــن خــودش یــه فایــده بزرگیــه ولــی فکــر کنــم بزرگتریــن فایــدش
ایــن باشــه کــه از نظــر اجتماعــی بتونــم شــخصیت خیلــی بهتــر
و باالتــری داشــته باشــم نســبت بــه کســی کــه دخانیــات مصــرف
میکنــه (عــدم مصــرف کننــده)”.
“قطــع مصــرف ســیگار فوایــد زیــادی داره مثــا از ایــن بیماریهــا کــه
گفتــم مثــل ســرطان ریــه و بیمــاری قلبــی جلوگیــری میکنــه ،گلــوم
کــه بیشــتر وقتــا درد میکنــه خــوب میشــه ،دیگــه پــول واســه خریدن
ســیگار و آدامــس نمیــدم ،باعــث میشــه پیــش دوســتای ســالمم کــه
میــرم بهــم نگــن بــوی ســیگار میــدی (مصــرف کننــده ســیگار)”.
پــاداش درک شــده :اغلــب دانــش آموزانــی کــه ســیگار یــا قلیــان
مصــرف میکردنــد پاداشهایــی ماننــد حــس بزرگــی و مــرد بــودن،
حــس لــذت ،پرکــردن خــاء تنهایــی ،تمرکــز بیشــتر در انجــام
کارهــا  ،افزایــش ظرفیــت مغــز ،خونســرد و آرام بــودن ،در جمــع
دوســتان بــودن و پذیــرش از طــرف آنهــا را بــا مصــرف دخانیــات
تجربــه کــرده بودنــد و معتقــد بودنــد ایــن پیامدهــا آنهــا را تشــویق
بــه مصــرف دخانیــات میکننــد .دانــش آموزانــی کــه هیــچ نــوع

قاسمی و سبزمکان
مــواد دخانــی مصــرف نمیکردنــد اغلــب بــه علــت تاثیــر دوســتان
ســالم و خانــواده ،ضررهــای جســمی ناشــی از مصــرف دخانیــات،
امــکان بدبیــن شــدن خانــواده نســبت بــه فــرد و احتمــال بــروز افــت
تحصیلــی ،تمایلــی بــه مصــرف دخانیــات نداشــتند.
“بیشــتر بخاطــر اون عادتیــه کــه بــه ســیگار دارم باعــث میشــه بــرم

ســمتش و دلیــل دیگــش جمــع دوســتای ســیگاریمه کــه چــون
باهاشــون بهــم خــوش میگــذره نمیتونــم ســیگارو بــذارم کنــار.
همــون لحظــه احســاس خوبــی بهــم دســت میــده مخصوصــا وقتــی
شــکمم پــر باشــه خیلــی حــال میــده یــا وقتــی کــه شــبا میریــم تــو
پــارک بــا بچــه هــا میکشــیم یــه جــور احســاس خوبــی بهــم میــده
و ســرحال میشــم (مصــرف کننــده ســیگار)”.
“بیشــتر همــون حــس دور هــم بــودن بــا دوســتام هســتش کــه
باعــث میشــه قلیــون بکشــم چــون اگــه دوســتام نباشــن مــن
تنهایــی ســفره خونــه نمیــرم و اینکــه باالخــره وقتمــون میگــذره
و همیــن چیــزا دیگــه .خــب وقتــی قلیــون میکشــم حــس خوبــی
بهــم دســت میــده یــه ذره ســرم گــرم میشــه و احســاس راحتــی
بهــم دســت میــده البتــه اون اوایــل کــه تــازه شــروع کــرده بــودم
اگــه زیــاد میکشــیدم ســرم گیــج میرفــت و حالــم بهــم میخــورد
ولــی ً
کال االن دیگــه حالــم بــد نمیشــه چــون فکــر کنــم بدنــم عــادت
کــرده و بــه جــز دور هــم بــودن و وقــت گذرونــدن بــا دوســتام یــه
احســاس خوبــی هــم بهــم میــده (مصــرف کننــده قلیــان)”.
“تــا حــاال بیشــترین تشــویق از طــرف خانــوادم بــود ،پــدر ،مــادر کــه
همیشــه تــو گــوش مــا میخونــدن کــه خدایــی نکــرده رو بــه ایــن
چیــزا نیاریــم و دوســت خــوب ،چــون دوســت هــم میتونــه انســان
رو بــه هــر کاری ببــره .دوســت خــوب یکــی از عواملشــه کــه تــا
حــاال باعــث شــده ســیگار و قلیــون نکشــم و از اون ور هــم خانــوادم
کــه همیشــه تــو گوشــم میخونــن از بچگــی کــه ایــن چیــزا خــوب
نیســت و مضــره کــه خــدا رو شــکر تــا حــاال دنبالــش نرفتیــم .بیشــتر
بــه خاطــر ضررشــه و اینکــه تــو جمــع دوســتای خوبــی کــه دارم
باشــم و اونــارو از دســت نــدم و اینکــه مثــا از نظــر جســمی یــا اون
بیماریهــا مثــل ســرطان ریــه یــا از نظــر شــخصیتی کــه شــخصیت
خوبــی داشــته باشــم (عــدم مصــرف کننــده)”.
انگیــزش محافظــت :اغلــب دانــش آموزانــی کــه دخانیــات مصــرف
نمیکردنــد بــا اطمینــان باالیــی از عــدم مصــرف ســیگار و قلیــان
در آینــده صحبــت میکردنــد و انگیــزه باالیــی در خصــوص عــدم
مصــرف دخانیــات داشــتند ،امــا انگیــزه و اطمینــان دانــش آمــوزان
مصــرف کننــده دخانیــات بــه ویــژه ســیگاریها درمــورد تــرک
و قطــع مصــرف پاییــن بــود کــه آن هــم غالبــا بــه دلیــل فشــار
همســاالن و عــدم داشــتن تفریــح جایگزیــن و تنهــا شــدن و از
دســت دادن جمــع دوســتان بــود.

“فکــر نکنــم بتونــم چــون همــه دوســتام قلیــون میکشــن حتــی

اونایــی کــه مــن باهاشــون ورزش میکنــم و تــازه اگــه بذارمــش
کنــار چــی کار کنــم تفریــح دیگـهای نــدارم کــه آدم مگــه چــه قــدر
میتونــه تــو خونــه بمونــه منــم واســه اینکــه وقتــم بگــذره میــام
کافــه پیــش دوســتام .االن فکــر نکنــم بتونــم قطعــش کنــم (مصــرف
کننــده قلیــان)”.
“تــا االن کــه خــدا رو شــکر ســمت ایــن چیــزا نرفتــم و فکــر هــم
نمیکنــم در آینــده بخــوام امتحانشــون کنــم ،چــون همونجــور
کــه گفتــم خــودم واقعــاً از ســیگار یــا قلیــون بــدم میــاد و تــوی
خانوادمــون هــم هیــچ کــس ســمت ایــن چیــزا نرفتــه تــا بــه حــال
(عــدم مصــرف کننــده)”.
“اگــه بتونــم ایــن عادتــو بــذارم کنــار و از ایــن جمــع دوســتام
اگــه دور بشــم احتمالــش زیــاده ولــی در حــال حاضــر فکــر نکنــم
کــه بتونــم ترکــش کنــم چــون بــا اینکــه خیلــی ضــرر داره ولــی
بهــم حــال میــده و شــاید اگــه  40-30ســالم شــد بذارمــش کنــار
(مصــرف کننــده ســیگار)”.
بحث
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه مصــرف و عــدم مصــرف
دخانیــات (ســیگار و قلیــان) توســط دانــش آمــوزان پســر دبیرســتانی
بــا اســتفاده از تئــوری انگیــزش محافظــت تحــت تاثیــر ســازههای
ک شــده ،تــرس ،خودکارآمــدی
ک شــده ،شــدت در 
حساســیت در 
درک شــده ،هزینــه پاســخ ،کارآمــدی پاســخ درک شــده ،پــاداش
درک شــده (بیرونــی و درونــی) و انگیــزش محافظــت قابــل تبییــن
اســت .یافتههــا نشــان دادنــد ،در دانــش آموزانــی کــه ســیگار و
قلیــان مصــرف نمیکردنــد ســازه حساســیت درک شــده بــه
همــراه شــدت درک شــده (تهدیــد درک شــده یــا همــان تــرس)
و خودکارآمــدی بــاال بیــش از ســازههای دیگــر در عــدم مصــرف
دخانیــات آنــان نقــش داشــتند ،امــا در دانــش آموزانــی کــه مصــرف
کننــده ســیگار و قلیــان بودنــد ســازههای خودکارآمــدی پاییــن،
هزینــه پاســخ و پــاداش درک شــده بــاال بیــش از ســازههای دیگــر
در مصــرف دخانیــات آنــان مهــم تلقــی شــدند.
بــاور ذهنــی کــه شــخص ممکــن اســت دچــار یــک بیمــاری یــا
حالــت زیانبــاری در نتیجــه یــک رفتــار خــاص ،گــردد را حساســیت
درک شــده تعریــف میکننــد [ .]20بــر همیــن اســاس ،در پژوهــش
حاضــر دانــش آموزانــی کــه خــود را در معــرض خطــر و احتمــال
ابتــاء بــه بیماریهــای ناشــی از مصــرف دخانیــات میدیدنــد از
مصــرف آن اجتنــاب میکردنــد .احســاس خطــر در ایــن دانــش
آمــوزان نســبت بــه دانــش آمــوزان مصــرف کننــده بیشــتر بــود و بــه
همیــن دلیــل از مصــرف دخانیــات دوری میکردنــد .پژوهشهــای
قبلــی [ ]10 ,9نیــز نشــان دادنــد بــا افزایــش حساســیت درک شــده
رفتارهــای خــود مرافبتــی افزایــش مییابــد .در مطالعــه حاضــر دانش
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آمــوزان مصــرف کننــده قلیــان نســبت بــه ســیگاریها از حساســیت
درک شــده کمتــری برخــوردار بودنــد و معتقــد بودنــد کــه قلیــان
بــر خــاف ســیگار اعتیــاد آور نیســت و نســبت بــه ســیگار از خطــر
کمتــری برخــوردار اســت .در دانــش آمــوزان مصرفکننــده دخانیــات
مهمتریــن ادراکات مربــوط بــه حساســیت درک شــده اعتیــاد آور
نبــودن ،مصــرف تفریحــی مــواد دخانــی و کــم بــودن احســاس خطــر
در رابطــه بــا معاشــرت و همنشــینی بــا افــراد مصــرف کننــده بــود
کــه الزم اســت حساســیت دانــش آمــوزان را نســبت بــه ایــن باورهای
غلــط افزایــش داد .در مطالعــه صلحــی نیــز دانــش آمــوزان ســیگار و
قلیــان را جــزء مــواد اعتیــاد آور نمیدانســتند [.]21
شــدت درک شــده بــه ایــن معنــی اســت کــه تهدیــد ســامتی
یــا حالــت زیانبــار بــرای فــرد از نظــر عالئــم و تاثیــرات فیزیکــی،
روانشــناختی و اجتماعــی منفــی ،جــدی میباشــد [ .]22در پژوهــش
حاضــر مهمتریــن ادراکات مربــوط بــه شــدت درک شــده دانــش
آمــوزان ایــن بــود کــه بــا مصــرف دخانیــات از اعتبــار اجتماعیشــان
کاســته شــده و کمتــر مــورد پذیــرش دیگــران قــرار خواهنــد گرفــت
کــه صلحــی نیــز در مطالعــه خــود بــه ایــن امــر اشــاره کــرده اســت
[ .]21همچنیــن دانــش آمــوزان معتقــد بودنــد کــه بــا مصــرف
دخانیــات احتمــال وقــوع مــرگ زودرس در آنهــا بیشــتر خواهــد
شــد کــه ایــن مــورد هــم بــا مطالعــه  Yanهمخوانــی داشــت [.]9
در ایــن مطالعــه دانــش آمــوزان مصــرف کننــده ســیگار نســبت بــه
دانــش آمــوزان مصــرف کننــده قلیــان ،ادراکات مربــوط بــه شــدت
درک شــده بیشــتر بــود کــه ایــن مطلــب بــه دلیــل فرهنــگ رایــج
اســتفاده از قلیــان در بیــن خانوادههــا و دوســتان میباشــد [.]23
در پژوهــش حاضــر دانــش آموزانــی کــه دخانیــات مصــرف
نمیکردنــد نســبت بــه دانــش آمــوزان مصــرف کننــده ،بیشــتر
احســاس تــرس میکردنــد و مــواردی ماننــد تــرس از والدیــن ،از
دســت دادن ســامتی و معتــاد شــدن را بیــان میکردنــد .دانــش
آمــوزان مصــرف کننــده دخانیــات از پیامدهــای ناشــی از مصــرف
ســیگار بــه ویــژه قلیــان چنــدان تــرس و نگرانــی نداشــتند ،بــه دلیــل
اینکــه ایــن دانــش آمــوزان عــوارض و خطــرات مصــرف دخانیــات را
از خــود دور میدیدنــد و معتقــد بودنــد کــه بــه ایــن عــوارض مبتــا
نخواهنــد شــد .یافتههــای ایــن پژوهــش بــا یافتههــای مطالعــه
مروتــی شــریف آبــاد کــه افــراد مــورد مطالعــه ســطح پایینــی از
تــرس را درک کــرده بودنــد ،همخوانــی داشــت [.]16
خودکارآمــدی درک شــده بــه مفهــوم اطمینــان فــرد در توانایــی
انجــام موفقیــت آمیــز یــک رفتــار جدیــد بهداشــتی یــا تــرک یــک
رفتــار غیــر بهداشــتی میباشــد [ .]22یافتههــای پژوهــش حاضــر و
پژوهشهــای قبلــی [ ]24 ,19در ایــن زمینــه نشــان داد افــراد هرچــه
بیشــتر بــه کارایــی و توانایــی خــود در راســتای انجــام رفتارهــای خــود
مراقبتــی (عــدم مصــرف دخانیــات) اعتمــاد داشــته باشــند ،رفتــار
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مــورد نظــر را بیشــتر انجــام میدهنــد .در مطالعــه  Yanو همــكاران و

مطالعــه  Thrulو همــکاران نیــز هماننــد مطالعــه حاضــر خودکارآمــدی
درک شــده بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن پیشبینــی کنندههــای
عــدم مصــرف دخانیــات شناســایی شــد .در پژوهــش حاضــر دانــش
آموزانــی کــه دخانیــات مصــرف نمیکردنــد ،از توانایــی باالیــی
بــرای عــدم مصــرف برخــوردار بودنــد ولــی در مقابــل دانــش آمــوزان
مصــرف کننــده بــه دلیــل مشــکالتی ماننــد فشــار همســاالن یــا از
دســت دادن خــوش گذرانــی در کنــار دوســتان توانایــی پایینــی در
جهــت تــرک دخانیــات داشــتند .بــا توجــه بــه یافتههــای فــوق بــه
ن کننــدهای در شــروع
نظــر میرســد فشــار همســاالن نقــش تعییــ 
مصــرف دخانیــات ایفــا میکنــد .ایــن موضــوع میتوانــد از یــک ســو
بــه دلیــل ارتبــاط و دوســتی بــا همســاالن مصــرف کننــده دخانیــات
و از ســوی دیگــر تعلــق داشــتن بــه یــک گــروه بــه عنــوان یکــی
از نیازهــای مهــم نوجوانــان باشــد [ ]25بنابرایــن توصیــه میگــردد
بــا توجــه بــه اهمیــت خودکارآمــدی درک شــده در انجــام رفتارهــای
ســالم ،بــا باالبــردن مهارتهــای زندگــی ،مخصوصــاً مهــارت نــه
گفتــن و مهــارت مقاومــت در برابــر فشــار همســاالن در دانــش آمــوزان
در جهــت ارتقــاء خودکارآمــدی آنــان گام برداشــت .مطالعــات متعــدد،
اثــر بخشــی آمــوزش مهارتهــای مقاومــت در برابــر ســوء مصــرف
مــواد را مــورد تاییــد قــرار داده انــد [.]27 ,26
هزینــه پاســخ درک شــده بــه مفهــوم درک شــخص از هزینههایــی
اســت کــه در ارتبــاط بــا اتخــاذ رفتــار پیشــگیری کننــده میباشــد
[ .]22در مطالعــه حاضــر دانــش آموزانــی کــه هیــچ نــوع مــاده
دخانــی مصــرف نمیکردنــد هزینــه درک شــدهای را در خصــوص
مصــرف نکــردن دخانیــات احســاس نمیکردنــد و حتــی معتقــد
بودنــد کــه مصــرف نکــردن دخانیــات بــه دلیــل صرفــه جویــی
در هزینههــا مفیــد اســت ،ولــی دانــش آمــوزان مصــرف کننــده
دخانیــات هزینههایــی ماننــد از دســت دادن خــوش گذرانیهــا در
کنــار دوســتان ،از دســت دادن جمــع دوســتان ،احســاس تنهایــی
کــردن و ایجــاد مشــغله فکــری را درک کــرده بودنــد .نتایــج مطالعــه
صلحــی کــه بــا اســتفاده از مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــه بررســی
تاثیــر آمــوزش پیشــگیری از اعتیــاد در دانــش آمــوزان ســال اول
دبیرســتانهای ســاوه انجــام شــد ،مهمتریــن ادراکات مربــوط بــه
موانــع درک شــده را مشــکل بــودن «نــه گفتــن» در برابــر پیشــنهاد
دوســتان مطــرح کــرده اســت کــه بــا ادراکات دانــش آمــوزان مصــرف
کننــده دخانیــات در ایــن مطالعــه همخوانــی داشــت [ .]21تحقیقات
صــورت گرفتــه بــرروی تقاضــای ســیگار حاکــی از آن اســت کــه
نوســانات قیمــت یکــی از عوامــل موثــر بــر تقاضــای مــواد دخانــی
ماننــد ســیگار میباشــد [ .]28بــه طــور مثــال ،بررس ـیهای انجــام
شــده در ایــران نشــان میدهــد کــه اگــر قیمــت ســیگار بــاال رود،
مصــرف آن تــا حــد زیــادی کاهــش مییابــد [ .]29مطالعــه رضایــی

قاسمی و سبزمکان
و همــکاران نشــان داد کــه در دســترس بــودن و قیمــت ارزان ســیگار،
از عوامــل مهــم گرایــش نوجوانــان بــه مصــرف ســیگار میباشــد
[ .]30بــا توجــه بــه مــوارد فــوق توصیــه میگــردد بــرای کاهــش
مصــرف مــواد دخانــی ماننــد ســیگار و قلیــان افزایــش قیمــت و اخــذ
مالیــات بیشــتر در زمینــه تولیــد و فــروش ایــن نــوع مــواد مــورد
توجــه مســئولین قــرار گیــرد.
کارآمــدی پاســخ بــه مفهوم بــرآورد شــخص از اینکــه رفتار پیشــگیری
کننــده پیشــنهاد شــده موثــر واقــع خواهــد شــد میباشــد ( .)22در
ایــن مطالعــه اغلــب دانــش آمــوزان مصــرف کننــده دخانیــات و دانــش
آموزانــی کــه هیــچ نــوع دخانیاتــی مصــرف نمیکردنــد معتقــد
بودنــد کــه تــرک و عــدم مصــرف دخانیــات در کاهــش احتمــال
ابتــا بــه ســرطان ریــه و بیماریهــای قلبــی عروقــی ،تنفــس بهتــر و
راحتتــر ،صرفــه جویــی در مصــرف هزینههــای روزمــره ،موفقیــت
تحصیلــی و شــغلی ،داشــتن وجــه اجتماعــی مطلــوب در جامعــه موثــر
خواهــد بــود .در ایــن مطالعــه درک کل دانــش آمــوزان از کارایــی
عــدم مصــرف دخانیــات نســبتا بــاال بــود ،ولــی دانــش آمــوزان مصــرف
کننــده دخانیــات علیرغــم اینکــه از فوایــد تــرک دخانیــات آگاهــی
داشــتند ،مبــادرت بــه ایــن کار نمیکردنــد .در مطالعــهای نیــز کــه
توســط جوینــی و همــکاران [ ]31انجــام شــد بــه تاثیــر مهــم جمــع
دوســتان و فشــار همســاالن در مصــرف دخانیــات و کاهــش توانایــی
در تــرک آن اشــاره شــده اســت.
پاداشهــای درک شــده (درونــی و بیرونــی) بــه مفهــوم پاداشــی
اســت کــه فــرد از انجــام رفتــار نادرســت یــا از انجــام نــدادن رفتــار
توصیــه شــده میگیــرد [ ،]22در دانــش آمــوزان مصــرف کننــده
دخانیــات بــا اینکــه از عــوارض و خطــرات مصــرف دخانیــات تــا
حــدودی آشــنایی داشــتند ،بــه دلیــل پاداشهایــی کــه از ایــن
رفتــار ناســالم دریافــت میکردنــد ،توانایــی تــرک دخانیــات را
نداشــتند .ایــن پاداشهــا شــامل بــودن در کنــار دوســتان و پذیــرش
از طــرف آنهــا ،داشــتن احســاس مطلــوب ،پرکــردن خــاء تنهایــی،
احســاس لــذت داشــتن در جمــع دوســتان ،داشــتن احســاس راحتــی
و آرامــش ،خــوش گذرانــی و تفریــح کــردن بودنــد .یافتههــای ایــن
پژوهــش بــا یافتههــای پژوهــش  Yanدر قســمت پاداشهــای
درونــی نیــز مطابقــت داشــت [ ،]9بــا توجــه بــه اهمیــت پاداشهــای
درک شــده در دانــش آمــوزان مصــرف کننــده ،توصیــه میگــردد بــا
آموزشهــای مناســب اثــرات منفــی ایــن پاداشهــا بــرای دانــش
آمــوزان شناســانده شــود.
انگیــزش محافظــت متــرادف بــا قصــد رفتــاری اســت و باعــث
برانگیختــه شــدن و یــا ادامــه یافتــن رفتــار حفاظــت کننــده میشــود
[ .]22در مطالعــه حاضــر دانــش آموزانــی کــه هیــچ نــوع دخانیاتــی
مصــرف نمیکردنــد معتقــد بودنــد کــه هرگــز بــه ســمت مصــرف
دخانیــات نخواهنــد رفــت و از انگیــزه باالیــی بــرای مصــرف نکــردن

دخانیــات برخــوردار بودنــد .نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن قســمت
بــا نتایــج مطالعــات انجــام شــده همخوانــی دارد [ .]33 ,32 ,25بــه
طــوری کــه مروتــی شــریف آبــاد و همــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیده
بودنــد کــه دانــش آموزانــی کــه نگــرش منفــی نســبت بــه مصــرف
دخانیــات داشــتند قصــد پایینتــری را بــرای مصــرف گــزارش
نمودنــد ولــی دانــش آمــوزان مصــرف کننــده دخانیــات در مــورد
احتمــال قطــع و تــرک مصــرف ،اطمینــان باالیــی در خــود احســاس
نمیکردنــد و معتقــد بودنــد بــه دلیــل بــودن در جمــع دوســتان
و لــذت بــردن در ایــن جمــع تمایلــی بــه تــرک مصــرف دخانیــات
ندارنــد .ایــن اعتقــاد در دانــش آمــوزان مصــرف کننــده قلیــان بیشــتر
از دانــش آمــوزان ســیگاری مشــاهده گردیــد کــه میتوانــد بــه
دلیــل وجــود مکانهایــی ماننــد ســفره خانههــای ســنتی و قهــوه
خانههــا باشــد کــه امــروزه بــه عنــوان مکانــی بــرای تفریــح جوانــان
و نوجوانــان تبدیــل شــده اســت .لــذا توصیــه میگــردد قوانیــن
ممنوعیــت مصــرف دخانیــات در اماکــن عمومــی و عــدم فــروش
مــواد دخانــی بــه افــراد زیــر  18ســال در جهــت کاهــش مصــرف
دخانیــات بــه طــور کامــل اجــرا و نظــارت گــردد.
بــا توجــه بــه اینکــه در مطالعــه حاضــر دانــش آمــوزان پســر در
حــال تحصیــل مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ،یافتههــای بــه دســت
آمــده قابــل تعمیــم بــه ســایر گروههــای ســنی نمیباشــد .از دیگــر
محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه عــدم اســتفاده از دانــش
آمــوزان دختــر و نوجوانانــی کــه تــرک تحصیــل کردهانــد اشــاره
کــرد .بنابرایــن توجــه بــه نــکات فــوق در مطالعــات بعــدی پیشــنهاد
میگــردد .یکــی دیگــر از محدودیتهــای تحلیــل محتــوی کیفــی
هدایــت شــده ،اســتفاده از نظريــه از پیــش تعییــن شــده میباشــد
کــه محقــق را محــدود میکنــد در چارچــوب نظريــه عمــل کنــد،
امــا جمــعآوری دادههــا از طریــق مصاحبــه و ســواالت باز-پاســخ
مبتنــی بــر چارچــوب نظــری توانســت طبقــات از پیــش تعیین شــده
تئــوری انگیــزش محافظــت را تائیــد کنــد.

نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت کــه مصــرف دخانیات
توســط دانــش آمــوزان بــر اســاس تئــوری انگیــزش محافظــت بــا
اســتفاده رویکــرد کیفــی بیشــتر تحــت تاثیــر ســازههای هزینــه
پاســخ بــاال ،پاداشهــای درک شــده زیــاد و داشــتن خودکارآمــدی
پاییــن میباشــد .همچنیــن مهمتریــن پیــش بینــی کنندههــای
عــدم مصــرف دخانیــات نیــز حساســیت و شــدت درک شــده بــاالی
دانــش آمــوزان و داشــتن خودکارآمــدی بــاال میباشــد .الزم اســت
برنامهریــزان حــوزه ســامت مداخــات جامعــی را بــه منظــور بهبــود
عوامــل فــردی و محیطــی موثــر در مصــرف دخانیــات طراحــی و
اجــرا نماینــد تــا بتواننــد مصــرف ســیگار و قلیــان را کاهــش دهنــد.
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هزینههــای ایــن پژوهــش و همچنیــن آمــوزش و پــرورش
شهرســتان نوشــهر کــه جهــت انجــام ایــن طــرح همــکاری الزم را
. تشــکر و قدردانــی نماینــد،مبــذول داشــتند

تشکر و قدرداني
بدینوســیله نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد تــا از زحمــات
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز جهــت تامیــن
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Abstract
Background and Objectives: Tobacco use is one of the most important risk factors that
increases the burden of diseases worldwide. Based on the increasing speed of tobacco use,
the aim of the present study was to explain the experiences of high school students about
the determiners of use and non-use of tobacco (cigarettes and hookah) based on the theory
of protection motivation.
Materials and Methods: The present study is a qualitative study based on content analysis
that has been carried out for five months from 22, November of 2014 to 20, April of 2015
on male high schools in Noshahr. Data were collected in the form of semi-structured
interviews from 21 male high school students of whom 7 smoked cigarettes, 7 used hookah
and 7 of them did not use any type of tobacco. Data analysis was carried out through the
use of directed qualitative content analysis.
Results: Data analysis led to the extraction of 99 primary codes that were categorized
into 9 predetermined levels of protection motivation theory including perceived
sensitivity, perceived intensity, fear, perceived self-efficacy, response expense, efficiency
of the perceived answer, external perceived reward, internal perceived reward, protection
motivation. The findings of the study showed that the most important predictors for the
use of tobacco were the structures of response expense and high perceived rewards and the
most important predictors for non- use of tobacco were perceived sensitivity , perceived
intensity and high self-efficacy of students.
Conclusions: the findings of the present study showed that the pressure from peers, being
present in a group using tobacco and the absence of alternative recreational activities are
among the most important factors of using tobacco. So, it is suggested that planners of the
health department take the comprehensive interventions to improve effective individual
and environmental factors of using tobacco so that they could reduce smoking cigarettes
and hookah.

