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چکیده
ســابقه و هــدف :بکارگیــری اســتراتژیهای مؤثــر آموزشــی در پیشــگیری از مصــرف ســیگار در کشــورهای در
حــال توســعه ضــروری بــه نظــر میرســد .بنابرایــن ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تأثیــر مداخلــه آموزشــی
مبتنــی بــر وب در پیشــگیری از مصــرف ســیگار در نوجوانــان پســر شــهر همــدان بــا بهرهگیــری از مــدل تصــورات
و تمایــات انجــام گردیــد.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه مداخل ـهای 114 ،نفــر از نوجوانــان پســر شــهر همــدان بهصــورت تصادفــی
بــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل تقســیم شــده بودنــد .ابــزار گــردآوری اطالعــات شــامل پرسشــنامه مبتنــی بــر
مــدل تصــورت و تمایــات و اطالعــات جمعیتشــناختی آزمودنیهــا بــود .برنامــه مداخل ـهای شــامل  11جلســه
آموزشــی مبتنــی بــر وب بــود کــه در مــدت زمــان  2مــاه بــرای شــرکتکنندگان گــروه مداخلــه بــه مرحلــه اجــرا
درآمــد .دو گــروه آزمــون و کنتــرل شــش مــاه پــس از مداخلــه مــورد پیگیــری قــرار گرفتنــد .دادههــا بــا اســتفاده
از نرمافزارهــای  SPSS-18و بــا بکارگیــری آزمــون کایاســکوئر ،تیمســتقل ،تیزوجــی و کاپــا مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتههــا :اختالفهــای معنــیداری بــرای میانگیــن نمــرات نگــرش ،هنجارهــای انتزاعــی ،تصــورات ،قصــد و
اشــتیاق رفتــاری بیــن گروههــای آزمــون و کنتــرل بعــد از اجــرای برنامــه مداخل ـهای مشــاهده گردیــد (0/05
>  .)Pمصــرف ســیگار در گــروه آزمــون کاهــش یافتــه بــود ،ولیکــن ایــن کاهــش از نظــر آمــاری معنـیدار نبــود
(.)P = 0/392
نتیجهگیــری :نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بکارگیــری مداخــات مبتنــی بــر وب ،اســتراتژی آموزشــی
مؤثــری در پیشــگیری از افزایــش احتمالــی مصــرف ســیگار در بیــن نوجوانــان پســر میباشــد.

مقدمه
مصــرف ســیگار یکــی از عوامــل خطــر مهــم ابتــا بــه بیماریهــای
قلبی-عروقــی ،تنفســی ،ســرطان و ســکته مغــزی میباشــد.
کشــیدن ســیگار افــزون بــر زیانهــای جســمی ،ســامت روانــی
افــراد را نیــز بــه مخاطــره میانــدازد و زمینهســاز اعتیــاد بــه مــواد
افیونــی نیــز میباشــد [ .]1در حــال حاضــر در کل جهــان حــدود
یــک میلیــارد ســیگاری وجــود دارد کــه بــرآورد شــده اســت تــا ســال
 2030یــک میلیــارد نفــر دیگــر از بزرگســاالن جوانتــر شــروع بــه
کشــیدن ســیگار خواهنــد کــرد [ .]2شــاخص مصــرف ســیگار در کل
کشــور در افــراد بــاالی  15ســال  11/9درصــد بــوده کــه روزانــه بــه
طــور میانگیــن هــر کــدام  13/2عــدد ســیگار مصــرف کردهانــد [.]3

مطالعــه رمضانخانــی نشــان داد کــه  25/5درصــد از نوجوانــان ســابقه
مصــرف ســیگار را گــزارش کردنــد [ .]4همچنیــن در مطالعــات
بشــیریان و معینــی نیــز میــزان مصــرف ســیگار در بیــن نوجوانــان
بــه ترتیــب  11/1درصــد و  15درصــد گــزارش شــده بــود [.]6 ,5
الگــو و رونــد مصــرف ســیگار در ایــران نیــز بســیار قابــل تأمــل اســت،
تــا جائــی کــه ســن شــروع آن در دوران نوجوانــی و بیــن  13تــا 18
ســالگی گــزارش شــده اســت [.]7
نوجوانــی دورهای اســت کــه طــی آن فــرد از یــک طــرف بــا تغییــرات
ســریع و ناگهانــی جســمی روبــه روســت ،از طــرف دیگــر تحــوالت
روانــی نیــز بــه وقــوع میپیونــدد کــه موجــی از تالطــم و تشــویش
فکــری را بــه راه میانــدازد .شــمار بســیاری از نوجوانــان آســیب
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پذیــر گمــان میکننــد کــه میتواننــد صرفــاً بــه طــور تفریحــی
و یــا بــرای کســب تجربــه ،ســیگار را مصــرف کننــد ،امــا بــه زودی
درمییابنــد کــه مصــرف ســیگار بــه ســرعت بــه تکیــه گاه روانــی
آنهــا در میآیــد [.]8
بــا توجــه بــا ســاختار جمعیتــی کشــورهای در حــال توســعه ،طراحــی
اجــرای برنامههــای پیشــگیری کننــده از مصــرف ســیگار در بیــن
نوجوانــان ضــروری بنظــر میرســد [ .]9در همیــن راســتا ســازمان
بهداشــت جهانــی ،آمــوزش را بعنــوان یکــی اساســیترین ارکان
برنامههــای پیشــگیری اعــام نمــوده اســت .آمــوزش باعــث تغییــر
پایــدار در نگــرش و عملکــرد افــراد و در نهایــت تغییــر در نحــوه
زندگــی آنهــا خواهــد شــد [ .]10در رابطــه بــا اســتراتژیهای آموزشــی
نکتـهای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه ،امــروزه ،دانش،
رفتارهــای اجتماعــی ،عالئــق و نــوع تفکــر نوجوانــان بــا نســلهای
پیشــین تفــاوت فاحــش دارد [ .]11در رفتارهــا و دیدگاههــای
نوجوانــان امــروزی دگرگونیهــای اساســی در حــال شــکلگیری
اســت کــه بخــش عمــده آن متأثــر از ورود و شــیوع فنــآوری نویــن
ارتباطــات از قبیــل اینترنــت میباشــد .بــه نظــر میرســد اینترنــت و
دیگــر تکنولوژیهــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی نــه تنهــا میــزان و
ســطح اطالعــات نســل جــوان را افزایــش دادهانــد ،بلکــه بــر تمایــات
و گرایشهــای آنهــا نیــز تأثیــر گذاشــتهاند [.]12
نتایــج مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه اجــرای مداخــات آموزشــی
مبتنــی بــر وب بــرای پیشــگیری از بــروز رفتارهــای پرخطــر ،دارای
ویژگیهــا و قابلیتهــای مضاعفــی اســت کــه میتــوان بــه مــواردی
همچــون؛ گســتردگی مخاطبیــن و تحــت پوشــش قــرار دادن افــراد
بســیار زیــاد ،عــدم وجــود محدودیــت زمانــی و مکانی جهت دسترســی
بــه اطالعــات ،قابلیــت تعدیــل و بــه روز شــدن جهــت برآورده ســاختن
نیازهــای در حــال تغییــر مخاطبیــن و جذابیــت محتــوای پیــام اشــاره
کــرد [ .]13در معــدود مطالعــات مشــابه اثربخشــی مداخالت آموزشــی
مبتنــی بــر وب در پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد مخدر در مقایســه
بــا روشهــای ســنتی ماننــد ســخنرانی و ارائــه جــزوه آموزشــی باالتــر
گــزارش شــده اســت [.]15 ,14
عــاوه بــر ایــن برخــی از صاحبنظــران معتقدنــد یکــی از علــل عــدم
موفقیــت برنامههــای آموزشــی ،عــدم توجــه بــه مطالعــات ســبب
شــناختی و پیریــزی آنهــا بــدون در نظــر گرفتــن مدلهــای
روانی-اجتماعــی بعنــوان چارچــوب فکــری مشــخص در برنامهریــزی
آموزشــی اســت [ .]16در همیــن راســتا ،مــدل تصــورات و تمایــات
( )prototype willingness modelبــا فرآینــد دوگانــه بــر ایــن
فــرض اســتوار اســت کــه دو نــوع تصمیمگیــری در رفتارهــای
بهداشــتی دخیــل هســتند (تصویــر  .]17[ )1ایــن دو نــوع
تصمیمگیــری دو مســیر را در رابطــه بــا رفتارهــای پرخطــر در
نوجوانــان مطــرح میکنــد :الــف) مســیر عمــل منطقــی کــه مشــابه
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آن چیــزی اســت کــه در تئــوری رفتــار برنامهریــزی شــده ارائــه
شــده اســت و دال بــر یــک فرآینــد تحلیلــی و اســتداللی میباشــد؛
ب) مســیر عکسالعمــل اجتماعــی کــه مبتنــی بــر تصــورات بــوده
و شــامل فرآینــد اکتشــافی اســت .مســیر عکسالعمــل اجتماعــی
در تــاش بــرای توضیــح رفتارهــای بــدون قصــد قبلــی نوجوانــان
اســت ،بخصــوص تصمیمگیریهــای برنامهریــزی نشــدهای کــه در
شــروع ،ادامــه و یــا توقــف رفتارهــای مخاطرهآمیــز ســامتی نقــش
دارنــد .طبــق ایــن نظریــه ،قصــد انجــام یــک رفتــار توســط دو عامــل
پیــش بینــی میشــود( :الــف) نگــرش ( )attitudeکــه ارزشــیابی
مثبــت یــا منفــی فــرد در مــورد انجــام یــک رفتــار میباشــد و
(ب) هنجارهــای ذهنــی ( )subjective normsکــه بــه فشــار
اجتماعــی درک شــده توســط فــرد بــرای انجــام یــا عــدم انجــام
رفتــار هــدف اشــاره دارد .همچنیــن در ایــن مــدل ،تمایــات رفتــاری
( )behavioral willingnessنیــز توســط ســازه تصــورات خطــر
( )prototypeکــه تصاویــر ذهنــی از افــرادی کــه رفتارهــای پرخطــر
را انجــام میدهنــد ،میباشــد قابــل پیــش بینــی اســت [ .]17در
همیــن راســتا ،نتایــج مطالعــات مشــابه در رابطــه بــا رفتارهــای
پرخطــر نیــز حاکــی از اثربخشــی مــدل تصــورات و تمایــات در
پیــش بینــی رفتــار مصــرف ســیگار و ســوء مصــرف مــواد مخــدر در
بیــن نوجوانــان بــوده اســت [.]20-18

تصویر  :1شمای کلی مدل تصورات و تمایالت

اگــر چــه تاکنــون شــواهد قابــل قبولــی بــر کارآیــی اســتراتژیهای
نویــن آموزشــی از قبیــل یادگیــری الکترونیــک ارائــه شــده اســت،
بــا ایــن حــال تعییــن اثربخشــی ایــن روشهــا در پیشــگیری از
بــروز رفتارهــای پرخطــر در کشــورهای در حــال توســعه نیازمنــد
مطالعــات بیشــتری اســت .بنابرایــن ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف
بررســی اثربخشــی مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر وب در پیشــگیری
از مصــرف ســیگار بــر اســاس مــدل تصــورات و تمایــات در بیــن
نوجوانــان انجــام گردیــد.
مواد و روشها
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مداخلــهای از نــوع پیشآزمــون-

حیدرنیا و همکاران
پسآزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل بــود کــه در بیــن دانــش
آمــوزان پســر ســال اول تــا ســوم دبیرســتان شــهر همــدان در ســال
 1393اجــرا گردیــد .روش نمونهگیــری بدیــن شــکل بــود کــه در
مرحلــه اول از بیــن دبیرســتانهای موجــود در دو بخــش شــهر
همــدان 4 ،دبیرســتان بــه شــکل تصادفــی انتخــاب (از هــر بخــش
 2دبیرســتان) و در مرحلــه بعــد نیــز بــه شــکل تصادفــی ،یــک
دبیرســتان در هــر بخــش بــه گــروه آزمــون و یــک دبیرســتان دیگــر
بــه گــروه کنتــرل اختصــاص یافــت .در مجمــوع از  4دبیرســتان،
 190نفــر عالقمنــد بــه شــرکت در مطالعــه حاضــر بودنــد کــه از
ایــن بیــن  120نفــر بهصــورت تصادفــی انتخــاب و بــا تخصیــص
تصادفــی بــه دو گــروه  60نفــره بــرای شــرکت در گروههــای آزمــون
و کنتــرل تقســیم شــدند .دسترســی بــه اینترنــت حداقــل بــه میــزان
 4ســاعت در هفتــه از مهمتریــن شــرایط ورود دانــش آمــوزان بــه
مطالعــه حاضــر بــود.
بــا اســتفاده از پرسشــنامههای اســتاندارد اطالعــات اولیــه در قالــب
پیــش آزمــون از دو گــروه اخــذ و محتــوی آموزشــی مناســب طراحی
و مداخلــه آموزشــی بــرای گــروه آزمــون ،تدویــن و اجرا شــد .ســپس
نمونههــا بــه مــدت  6مــاه مــورد پیگیــری قرارگرفتنــد و در نهایــت
اطالعــات مجــددا ً بــا همــان پرسشــنامه اولیــه از دو گــروه آزمــون و
کنتــرل جمـعآوری شــد کــه اطالعــات ســه نفــر از دانــش آمــوزان در
هــر گــروه بدلیــل ریــزش از مطالعــه حــذف گردیــد .گفتنــی اســت
مطالعــه حاضــر مــورد تأییــد کمیتــه اخــاق در پژوهــش دانشــگاه
تربیــت مــدرس بــوده و کلیــه شــرکت کننــدگان در پژوهــش در
زمینــه چگونگــی انجــام طــرح ،محرمانــه بــودن و عــدم اســتفاده
ابــزاری از اطالعــات و همچنیــن هــدف از انجــام ایــن طــرح توجیــه
شــده و در صــورت تمایــل بــه همــراه اخــذ رضایتنامــه کتبــی وارد
مطالعــه شــده بودنــد.
ابــزار گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش شــامل پرسشــنامههای
اطالعــات جمعیــت شــناختی و ســازههای مــدل تصــورات و تمایــات
بــود کــه بــه روش خودگــزارش دهــی توســط دانــش آمــوزان تکمیــل
گردیــد .راویــی و پایایــی پرسشــنامه در مطالعــات پیشــین گــزارش
شــده بــود [.]20 ,19
ســازه نگــرش بــا  6ســؤال بــه صــورت لیکــرت  5گزینــهای از 1
(خیلــی مخالفــم) تــا ( 5خیلــی موافقــم) بــود کــه کســب نمــره
باالتــر نشــان دهنــده نگــرش مثبتتــر نســبت بــه مصــرف ســیگار
در نظــر گرفتــه شــد .ســازه نرمهــای انتزاعــی در رابطــه بــا تأثیــر
 4منبــع نرمــی شــامل بهتریــن دوســت ،ســایر دوســتان ،خانــواده و
معلمیــن بــا مقیــاس  5گزین ـهای از ( 1اص ـ ً
ا) تــا ( 5حتم ـاً) انــدازه
گیــری شــده بــود؛ همچنیــن جهــت ســنجش انگیــزه اطاعــت از فــرد
نیــز بــرای هــر منبــع یــک ســؤال وجــود داشــت کــه بــا مقیــاس
 5گزینــهای از ( 1خیلــی مخالفــم) تــا ( 5خیلــی موافقــم) انــدازه

گیــری گردیــد ،در مجمــوع ایــن بخــش دارای  8ســؤال بــود کــه
کســب نمــره باالتــر نشــان دهنــده بــاال بــودن هنجارهــای ترغیــب
کننــده مصــرف ســیگار بــود.
ســازه تصــورات از مصرفکننــدگان ســیگار نیــز بــا  7ســؤال
اختصاصــی بــا طیــف لیکــرت  5گزینـهای از ( 1هرگــز) تــا ( 5بســیار
زیــاد) انــدازه گیــری شــده بــود .ســؤاالت ایــن بخــش در رابطــه بــا
صفاتــی همچــون بیتجربــه بــودن ،جــذاب بــودن ،محبــوب بــودن،
مســتقل بــودن ،خودخــواه بــودن و داشــتن اعتمادبهنفــس افــراد
ســیگاری و همچنیــن درک فــرد از میــزان مشــابهت خــودش بــا ایــن
صفــات در نظــر گرفتــه شــده بــود .ســازه تمایــل بــه مصرف ســیگار با
 4ســؤال اختصاصــی بــا طیــف لیکــرت  5گزینـهای از ( 1بهاحتمــال
خیلــی کــم) تــا ( 5بهاحتمــال خیلــی زیــاد) انــدازه گیــری شــده
بــود .مطابــق مفروضــات مــدل تصــورات و تمایــات بــرای ســنجش
تمایــات رفتــاری نیازمنــد طراحــی ســناریوی تصــور یــک موقعیــت
پرخطــر بــرای فــرد میباشــد و عکسالعملهــای فــرد بــه ایــن
موقعیــت بهعنــوان پیامدهــای نهایــی بهعنــوان گویههــای مختلــف
ایــن ســازه در نظــر گرفتــه میشــود .بــرای مثــال'' ،فــرض کنیــد
کــه شــما بــا یــک گــروه از همســن و ســالهایتان هســتید ،در ایــن
جمــع برخــی از افــراد بــا خــود ســیگار دارنــد و شــما اگــر تمایــل
داشــته باشــید ،میتوانیــد از ســیگار دوســتانتان مصــرف کنیــد،
عکسالعمــل شــما در ایــن موقعیــت چیســت؟ ســیگار گرفتــه و
چنــد پــک میزنــم ،یــک نــخ ســیگار را گرفتــه و تــا آخــر مصــرف
میکنــم ،آن موقعیــت را تــرک میکنــم ،در آن موقعیــت مانــده و
ســیگار مصــرف نمیکنــم" .کســب نمــره باالتــر در ایــن پرسشــنامه
حاکــی از تمایــل بــاالی فــرد جهــت مصــرف ســیگار میباشــد.
ســازه قصــد رفتــاری بــا  3ســؤال بــا مقیــاس  5گزینــهای از 1
(خیلــی مخالفــم) تــا ( 5خیلــی موافقــم) انــدازه گیــری شــده بــود
کــه کســب نمــره بیشــتر حاکــی از قصــد باالتــر فــرد جهــت مصــرف
ســیگار بــود .در نهایــت رفتــار مصــرف ســیگار نیــز بــا یــک ســؤال
 3گزین ـهای (هرگــز ،گاهــی اوقــات و همیشــه) مــورد بررســی قــرار
گرفتــه بــود.
در مطالعــه حاضــر مداخلــه موردنظــر در چارچــوب آمــوزش
الکترونیکــی مبتنــی بــر وب بهعنــوان برتریــن روش آمــوزش از راه
دور طراحــی شــده بــود .در ابتــدا یکــی از نرمافزارهــای آمــوزش
الکترونیــک مطــرح در دنیــا بــا نــام  Atatureبــا زبانهــای
برنامهنویســی و کدخوانــی بــه فارســی ویرایــش گردیــد و
ماژولهایــی از قبیــل؛ پروفایــل ،واحــد آمــوزش و انتخــاب درس،
ثبتنــام ،دروس ،آمــوزش مجــازی ،آزمــون مجــازی ،دفتــر نمــره،
حــل تمریــن ،محتواهــای الکترونیکــی و تــاالر گفتگــو در ایــن نــرم
افــزار مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
برنامــه آموزشــی مطالعــه حاضــر بــر مبنــای مــدل تصــورات و
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تمایــات و بــا هــدف بهبــود نگــرش و کاهــش هنجارهــای انتزاعــی
ترغیــب کننــده مصــرف ســیگار و همچنیــن اصــاح تصــورات
ذهنــی از مصــرف کننــدگان ســیگار در بیــن نوجوانــان طراحــی
شــده بــود .تکنیکهــای تغییــر رفتــار بــکار رفتــه در ایــن مطالعــه
مطابــق بــا اســتراتژیهای تغییــر رفتــار مطالعــات مبتنــی بــر
وب بــود .در همیــن راســتا نتایــج مطالعــه سیســتماتیک webb
و همــکاران در رابطــه بــا تکنیکهــای تغییــر رفتــار حاکــی از
آن بــود کــه رایجتریــن تکنیکهــای تغییــر رفتــار در مداخــات
مبتنــی بــر وب عبــارت بودنــد از؛ الــف) رویکــرد اطالعرســانی از
طریــق ارائــه اطالعــات در خصــوص پیامدهــای رفتــار ناســالم بــه
فراگیــران و ب) رویکــرد مهــارت آمــوزی از طریــق شناســایی موانــع
انجــام رفتــار ،ارتقــاء خودکنترلــی و مهارتهــای زندگــی [ .]21در
ایــن مطالعــه نیــز بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده از رویکردهــا
و تکنیکهــای زیــر جهــت تعدیــل ســازههای مؤثــر بــر رفتــار
اســتفاده گردیــد.
الــف) نگــرش نســبت بــه رفتــار :بحــث در خصــوص تبعــات و
پیامدهــای فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی مصــرف ســیگار همــراه
بــا حــل تمریــن (باورهــای مرتبــط بــا مصــرف ســیگار) و همچنیــن
بــارش افــکار و انجــام بحــث گروهــی از طریــق شــرکت در تــاالر
گفتگــو بصــورت آنالیــن .ب) هنجارهــای انتزاعــی :جهــت کاهــش
هنجارهــای انتزاعــی از رویکــرد مهــارت آمــوزی اســتفاده شــد.
یافتههــای مطالعــات مشــابه نیــز حاکــی از آن اســت کــه آمــوزش
مهــارت جرأتمنــدی و قاطعیــت تأثیــر معنــیداری در کاهــش
هنجارهــای انتزاعــی ترغیــب کننــده ســوء مصــرف مــواد مخــدر
دارد [ .]22در جریــان مهــارت آمــوزی عــاوه بــر مطالــب کالســی
و مباحثــه از تکنیــک حــل تمریــن نیــز اســتفاده گردیــد کــه در آن
یــک ســناریوی رفتــاری یــک نوجــوان در یــک موقعیــت پرخطــر
ماننــد تعــارف دوســتان بــرای مصــرف ســیگار ،بــرای دانــش آمــوزان
ارائــه میگردیــد و از آنهــا خواســته میشــد کــه رفتــار نوجــوان را
تحلیــل نمــوده و اشــکاالت احتمالــی آن را ذکــر نماینــد و در ضمــن
عکــس العمــل خــود در صــورت قرارگیــری در موقعیــت مشــابه را
نیــز مشــخص نماینــد .پــس از دریافــت پاســخ از ســوی شــرکت
کننــدگان در رابطــه بــا نــکات مثبــت و منفــی تمرینــات ارســالی
بــه آنهــا بازخــورد داده میشــد .پ) تصــورات رفتــاری :ایــن بخــش
نیــز بــا رویکــرد اطــاع رســانی بــا در نظــر گرفتــن عناویــن آموزشــی
زیــر بــه مرحلــه اجــرا درآمــد :شناســایی و تقویــت تصــورات ذهنــی
منفــی از مصــرف کننــدگان ســیگار در بیــن نوجوانــان؛ مشــخص
نمــودن اختــاف بیــن رفتــار عمــدی و غیرعمــدی بــرای نوجوانــان و
آمــوزش مراحــل و گامهــای رفتــاری در رابطــه بــا مصــرف ســیگار و
اصــاح درک نادرســت نوجوانــان از پذیــرش در بیــن همســاالن خــود
در اولیــن مواجــه بــا موقعیــت پرخطــر (ماننــد پیشــنهاد مصــرف
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ســیگار) [.]17
برنامــه آموزشــی در قالــب ســه درس منطــق یــا هیجــان ،فشــار
همســانان و تصــورات رفتــاری در  11جلســه مجــزا در قالــب یــک
برنامــه  34ســاعته در مــدت زمــان  6هفتــه طراحــی شــده بــود.
در ابتــدای برنامــه ،در یــک جلســه کارگاهــی حضــوری  3ســاعته
بــرای دانــش آمــوزان گــروه آزمــون اجــرا گردیــد .هــدف از برگــزاری
ایــن کارگاه معرفــی ســامانه بــه دانــش آمــوزان ،دادن نــام کاربــری
و رمــز عبــور و آمــوزش نحــوه حضــور در دروس ،ارســال تمریــن،
شــرکت در آزمــون مجــازی ،شــرکت در تــاالر گفتگــو ،اســتفاده از
دفتــر نمــرات و کالس آنالیــن مجــازی بــود .هــر درس پیــش بینــی
شــده شــامل  3تــا  5جلســه بــود کــه بــه مــدت  2هفتــه و مجمــوع
دوره در مــدت  6هفتــه بــرای دانــش آمــوزان فعــال میگردیــد.
میانگیــن زمانــی اتمــام هــر درس از  3روز تــا دوهفتــه متغیــر بــود
و زمــان حضــور در جلســات ،حــل تمرینــات و آزمــون جلســه در
اختیــار دانــش آمــوزان بــود .هــر جلســه شــامل معرفــی جلســه،
اهــداف جلســه ،فعالیتهــای فراگیــر ،فایلهــای محتــوی ،تمریــن
و آزمــون جلســه بــود کــه بــا فعــال شــدن زمــان جلســه دانــش
آمــوزان قــادر بــه حضــور در جلســه در مــدت زمــان  2هفتــه و
دانلــود فایلهــای محتــوی و مشــاهده آنهــا بودنــد .در صــورت عــدم
حضــور در موعــد مقــرر پیگیریهــای الزم از طریــق تلفــن ،ایمیــل
و یــا رابطیــن همســان انجــام میگرفــت .گفتنــی اســت کــه حضــور
در درس دوم منــوط بــه موفقیــت در درس اول بــود کــه جهــت
افزایــش انگیــزش دانــش آمــوزان پــس از اتمــام درس هدایایــی بــه
آنهــا اهــدا میگردیــد .بــرای هــر درس یــک جلســه کالس آنالیــن
مجــازی نیــز پیــش بینــی شــده بــود کــه بــا اطــاع رســانی قبلــی در
ســاعتی مقــرر بــا حضــور اکثریــت دانــش آمــوزان اجــرا میگردیــد.
محتــوی دروس شــامل فایلهــای متنــی ،پاورپوینــت ،فتوکلیــپ،
ویدئــو کلیــپ ،عکــس و رســانههای دیداری-شــنیداری بــود .ســعی
محقــق بــر آن بــود کــه بــه دلیــل مشــکالت زیرســاختی مخابراتــی
و ســرعت کــم اینترنــت در برخــی از ســاعات ،حجــم فایلهــای
محتــوی جلســات بــه حداقــل ممکــن برســد .ارزشــیابی نهایــی در
قالــب پــس آزمــون  6مــاه پــس از پایــان مداخلــه آموزشــی بــه
طریــق خودگزارشدهــی در بیــن دو گــروه انجــام شــد.
بــه منظــور مقایســه میانگیــن قبــل و بعــد ســازههای مــدل
تصــورات و تمایــات از آزمونهــای تیزوجــی و کاپــا و مقایســه
میانگیــن نمــرات در بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل از آزمــون
تیمســتقل اســتفاده شــد؛ همچنیــن جهــت مقایســه صفــات کیفــی
در گروههــای مختلــف از آزمونهــای کای دو و فیشــر اســتفاده
شــده و نــرم افــزار مــورد اســتفاده در آنالیــز اطالعــات SPSS-18
بــوده اســت .ســطح معنـیداری در تمامــی آزمونهــا کمتــر از 0/05
در نظــر گرفتــه شــده بــود.

حیدرنیا و همکاران
یافتهها
نتایــج ایــن بررســی نشــان داد کــه میانگیــن ســنی دانــش آمــوزان
گــروه آزمــون  16/30±0/46و گــروه کنتــرل  16/37±0/48بــوده
اســت .قبــل از مطالعــه  73/7درصــد از شــرکتکنندگان گــروه
آزمــون و  78/9درصــد شــرکتکنندگان گــروه کنتــرل بیــن 3
تــا  7ســاعت در روز از اینترنــت اســتفاده میکردنــد کــه طبــق
یافتههــای آزمــون کای دو تفــاوت معنــیداری از ایــن نظــر
بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل وجــود نداشــت (.) P= 0/509

جــدول  ،1بــه بررســی ویژگیهــای جمعیــت شــناختی شــرکت
کننــدگان در دو گــروه آزمــون و کنتــرل پرداختــه اســت کــه
طبــق یافتههــای آزمونهــای کایدو و آزمــون دقیــق فیشــر
دو گــروه قبــل از مطالعــه دارای ویژگیهــای جمعیــت شــناختی
یکســانی بودهانــد ( .)P < 0/05اطالعــات منــدرج در جــدول 2
نیــز نشــان داد کــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل از نظــر عوامــل
مؤثــر بــر مصــرف ســیگار بــا یکدیگــر اختــاف معنــیداری
نداشــتند (.)P < 0/05

جدول  :1مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان گروه آزمون ( ) n= 57و کنترل قبل از انجام مداخله () n= 57
گروه آزمون ،تعداد ()%

گروه کنترل ،تعداد ()%

سن

سطح معنیداری
0/427

 16سال

)70/2( 40

)63/2( 36

 17سال

)29/8( 17

)36/8( 21

رشته تحصیلی

0/772

علوم تجربی

)26/3( 15

)21/1( 12

ریاضی فیزیک

)45/6( 26

)52/6( 30

علوم انسانی

)28/1( 16

)26/3( 15

نحوه زندگی
با هر دو والد

0/998

*

)94/7( 54

)93( 53

تنها با پدر

)1/8( 1

)0( 0

تنها با مادر

)0( 0

)1/8( 1

سایر موارد

)3/5( 2

)5/3( 3

تحصیالت پدر

0/673

ابتدایی

)22/8( 13

)15/8( 9

دیپلم

)36/8( 21

)33/3( 19

لیسانس

)22/8( 13

)29/8( 17

فوقلیسانس

)17/5( 10

)21/1( 12

تحصیالت مادر

0/722

ابتدایی

)31/6( 18

)24/6( 14

دیپلم

)40/4( 23

)38/6( 22

لیسانس

)22/8( 13

)31/6( 18

)5/3( 3

)5/3( 3

فوقلیسانس
شغل پدر

0/513

آزاد

)38/6( 22

)29/8( 17

بازنشسته

)17/5( 10

)15/8( 9

کارمند

)43/9( 25

)54/4( 31

شغل مادر
شاغل
خانهدار
* نتایج مربوط به آزمون دقیق فیشر میباشد.

0/430
)12/3( 7

)17/5( 10

)87/7( 50

)82/5( 47
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جدول  :2مقایسه عوامل مؤثر بر مصرف سیگار در بین شرکتکنندگان گروه آزمون ( ) n= 57و کنترل () n= 57
گروه آزمون ،تعداد ()%

گروه کنترل ،تعداد ()%

انجام بازی رایانهای

سطح معنیداری
0/413

بلی

)66/7( 38

)73/7( 42

خیر

)33/3( 19

)26/3( 15

داشتن دوست سیگاری

0/562

دارد

)35/1( 20

)40/4( 23

ندارد

)64/9( 37

)59/6( 34

پدر سیگاری

0/847

بلی

)38/6( 22

)36/8( 21

خیر

)61/4( 35

)63/2( 36

جدول  :3مقایسه میانگین نمرات متغیرهای مدل تصورات و تمایالت قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون ( )n=57و کنترل ()n = 57
گروههای تحت مطالعه

قبل از مداخله ،میانگین  ±انحراف معیار

بعد از مداخله ،میانگین  ±انحراف معیار نتیجه آزمون تیزوجی

نگرش
گروه آزمون
گروه کنترل
نتیجه آزمون تیمستقل

19/23 ± 4/31

20/79 ± 3/87
0/076

13/21 ± 4/27

21/02 ± 4/51

>0/001
0/696

>0/001

هنجارهای انتزاعی
گروه آزمون
گروه کنترل
نتیجه آزمون تیمستقل

18/09 ± 3/75

19/11 ± 5/75
0/266

12/61 ± 3/76

18/14 ± 5/99

>0/001
0/201

>0/001

تصورات
گروه آزمون
گروه کنترل
نتیجه آزمون تیمستقل

17/30 ± 4/37

15/92 ± 3/74

0/097

>0/001

18/89 ± 5/7

21/18 ± 4/85

0/005
0/002

تمایالت رفتاری
گروه آزمون
گروه کنترل
نتیجه آزمون تیمستقل

6/66 ± 2/54

7/75 ± 3/62
0/064

6/11 ± 2/26

8/26 ± 3/70

0/007
0/352

>0/001

قصد رفتاری
گروه آزمون
گروه کنترل
نتیجه آزمون تیمستقل

5/81 ± 3/96

6/01 ± 3/79
0/791

یافتههــای جــدول  3نشــانگر میانگیــن متغیرهــای نگــرش،
هنجارهــای انتزاعــی ،تصــورات ،قصــد و تمایــات رفتــاری اســت کــه
بــر اســاس کاربــرد آزمونهــای پارامتریــک اختــاف معنــیداری
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4/42 ± 2/55

7/04 ± 3/37

0/004
0/081

>0/001

بیــن میانگیــن نمــرات ســازههای مــدل تصــورات و تمایــات قبــل
و پــس از مداخلــه وجــود دارد .نتایــج حاصلــه در ایــن بخــش حاکــی
از اثربخشــی مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر وب در اصــاح نگــرش

حیدرنیا و همکاران
جدول  :4رفتار مصرف سیگار قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون ( )n = 57و کنترل ()n = 57
گروههای تحت مطالعه

قبل از مداخله ،تعداد ()%

بعد از مداخله ،تعداد ()%

گروه آزمون

0/392

همیشگی

)3/5( 2

)1/8( 1

گاهی اوقات

)12/3( 7

)15/8( 9

هرگز

)84/2( 48

)82/5( 47

گروه کنترل

0/264

همیشگی

)8/8( 5

)10/5( 6

گاهی اوقات

)10/5( 6

)15/8( 9

هرگز

)80/7( 46

)73/7( 42

نتیجه آزمون کایدو

نتیجه آزمون کاپا

0/146

نســبت بــه مصــرف ســیگار ،کاهــش هنجارهــای انتزاعــی ،کاهــش
تصــورات مثبــت از مصــرف کننــدگان ســیگار ،کاهــش تمایــل و
قصــد رفتــاری اســت.
نتایــج مربــوط بــه رفتــار مصــرف ســیگار قبــل و  6مــاه پــس از
مداخلــه آموزشــی در گــروه آزمــون و کنتــرل در جــدول  4ارائــه
شــده اســت .طبــق یافتههــا قبــل از شــروع مطالعــه  9نفــر از افــراد
گــروه آزمــون و  11نفــر از افــراد گــروه کنتــرل ســابقه مصــرف
ســیگار را بهصــورت دائمــی و یــا گاهــی اوقــات داشــتهاند کــه بــا
آزمــون کایدو تفــاوت معنـیداری از ایــن نظــر بیــن دو گــروه وجــود
نداشــت ()P = 0/495؛ بعــد از انجــام مداخلــه آموزشــی نیــز  10نفــر
از افــراد گــروه آزمــون و  15نفــر از افــراد گــروه کنتــرل همچنــان
ســیگار را بهصــورت دائمــی یــا گاهــی اوقــات مصــرف کردهانــد،
ایــن تفــاوت در بیــن دو گــروه بــا آزمــون کایدو ازنظــر آمــاری
معن ـیدار نبــود ( ،)P = 0/146یعنــی اینکــه مداخلــه انجامشــده در
گــروه آزمــون منجــر بــه کاهــش مصــرف ســیگار در نوجوانــان نشــده
اســت .در ایــن بیــن نکتــه قابلتوجــه اختــاف ایجــاد شــده بیــن
دو گــروه از نظــر تعــداد مصرفکننــدگان ســیگار بعــد از مداخلــه
آموزشــی اســت .بــه نحــوی کــه در گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه
تنهــا یــک مــورد افزایــش در تعــداد مصرفکننــدگان ســیگار
مشــاهده میشــود و در گــروه کنتــرل پــس از یــک دوره  6ماهــه 4
مــورد افزایــش گــزارش شــده اســت.
بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تأثیــر برنامــه آموزشــی مبتنــی
بــر وب در پیشــگیری از مصــرف ســیگار در بیــن نوجوانــان شــهر
همــدان بــر اســاس مــدل تصــورت و تمایــات انجــام پذیرفــت.
کاهــش معنــیدار میانگیــن نمــره نگــرش نســبت بــه مصــرف
ســیگار در گــروه آزمــون در  6مــاه پــس از اتمــام دوره آمــوزش

نشــانگر تأثیــر مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر وب در تقویــت باورهــای
منفــی نســبت بــه مصــرف ســیگار در گــروه آزمــون میباشــد .ایــن
نتایــج بــا یافتههــای مطالعــات مشــابه همخوانــی داردCremers .
در مطالعــه خــود نشــان داد کــه آمــوزش بهداشــت مبتنــی بــر وب
منجــر بــه تقویــت باورهــای منفــی نســبت بــه مصــرف ســیگار در
بیــن دانــش آمــوزان میگــردد [ .]15همچنیــن در مداخلــه مبتنــی
بــر وب  Curtisنیــز نگــرش نوجوانــان گــروه مداخلــه نســبت بــه
مصــرف ســیگار منفیتــر شــده بــود [ .]23در ســایر مطالعــات نیــز
دس ـتآوردهای مشــابه بــا یافتههــای مطالعــه حاضــر گــزارش شــده
اســت [.]25 ,24
در ایــن مطالعــه بــاال بــودن هنجارهــای انتزاعــی نشــان دهنــده
فراهــم بــودن شــرایط مصــرف ســیگار در پیرامــون نوجوانــان بــود،
بــا اینحــال کاهــش معن ـیدار میانگیــن نمــره هنجارهــای انتزاعــی
ترغیــب کننــده مصــرف ســیگار در گــروه آزمــون در  6مــاه پــس از
مداخلــه آموزشــی نشــانگر تأثیــر برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر وب
در کاهــش میــزان هنجارهــای انتزاعــی ترغیــب کننــده مصــرف
ســیگار نوجوانــان بــوده اســت .ایــن نتایــج بــا یافتههــای مطالعــات
مشــابه همخوانــی دارد [ .]27 ,26فشــار همســانان و انگیــزه اطاعــت
از فــرد نقــش تعییــن کننــدهای را در هنجارهــای انتزاعــی ترغیــب
کننــده مصــرف ســیگار ایفــا مینمایــد .بــه نظــر میرســد از یــک
طــرف ارتبــاط و دوســتی بــا همســاالن مصــرف کننــده ســیگار
و از طــرف دیگــر تعلــق داشــتن بــه یــک گــروه بعنــوان یکــی از
نیازهــای مهــم نوجوانــان از دالیــل اهمیــت ایــن عوامــل میباشــد
[ .]22قــدرت و ضعــف تأثیــر ایــن عوامــل بــا وضعیــت زندگــی افــراد
ارتبــاط تنگاتنگــی دارد ،بــرای مثــال در دانــش آموزانــی کــه اکثــر
اوقــات خــود را در مــدارس و همــراه بــا دوســتان خــود بســر میبرنــد
بالطبــع فشــار همســاالن در باالتریــن میــزان خــود خواهــد بــود .ایــن
مطالــب گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه نوجوانــان بیــش از ســایر
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گروههــای ســنی تحــت تأثیــر فشــار همســانان قــرار دارنــد .در ایــن
رابطــه هماننــد اســتراتژیهای آموزشــی مطالعــه حاضــر ،آمــوزش
مهارتهــای رد مــواد بــه خصــوص مهــارت «نــه گفتــن» در مقابــل
اصــرار همســانان نقــش مهمــی در افزایــش مهارتهــای مقابلــهای
فــرد دارد.
دیگــر یافتههــای مطالعــه حاضــر حاکــی از تأثیــر مداخلــه آموزشــی
مبتنــی بــر وب در کاهــش قصــد مصــرف ســیگار در بیــن نوجوانــان
گــروه مداخلــه میباشــد .نتایــج حاصلــه در ایــن خصــوص بــا
یافتههــای مطالعــات مشــابه همخوانــی دارد [ .]30-28در ایــن
مطالعــه افزایــش قصــد رفتــاری در نوجوانــان گــروه کنتــرل بــه
عنــوان مرحلــه پیــش از رفتــار میتوانــد بــه عنــوان یــک عامــل
خطــر جــدی بــرای تجربــه مصــرف ســیگار باشــد کــه نتایــج حاصلــه
از مطالعــات مشــابه نیــز بــر آن تاکیــد دارنــد [ .]31محققیــن عقیــده
دارنــد کــه متغیــر قصــد رفتــاری بعنــوان محــور تصمیــم گیــری
در مســیر عمــل منطقــی مــدل تصــورات و تمایــات ،شــامل تفکــر
بــرای انجــام رفتــار اســت کــه عامــل تعییــن کننــده بالفصــل یــک
رفتــار مشــخص میباشــد [ .]17نتایــج مطالعــات مشــابه حاکــی از
آن اســت کــه انجــام مداخــات آموزشــی مبتنــی بــر مســیر عمــل
منطقــی بــا تغییــر نگــرش و هنجارهــای انتزاعــی بــر قصــد رفتــاری
اثــر گذاشــته و در نهایــت ایــن برنامــه در کاهــش مصــرف ســیگار
مؤثــر اســت [.]31
طبــق یافتههــای مطالعــه حاضــر ،میانگیــن نمــره تصــورات
مثبــت از مصــرف کننــدگان ســیگار بعــد از مداخلــه آموزشــی
کاهــش معنــیداری داشــته اســت کــه نشــانگر تأثیــر برنامــه
آموزشــی مبتنــی بــر وب در منفیســازی ایــن تصــورات در بیــن
دانــش آمــوزان میباشــد .در ایــن مطالعــه تفــاوت بیــن میانگیــن
نمــرات قبــل و بعــد در گــروه کنتــرل نیــز از نظــر آمــاری معنـیدار
میباشــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه در گــروه کنتــرل میانگیــن نمــرات
بعــد از مداخلــه افزایــش یافتــه اســت .در ســایر مطالعــات نیــز دســت
آوردهــای مشــابه بــا یافتههــای مطالعــه حاضــر گــزارش شــده اســت
[ .]34-32تصــورات رفتــاری بعنــوان یکــی از مهمتریــن فرضیــات
مــدل تصــورات و تمایــات مطــرح میباشــد کــه در آن نوجوانــان
تصاویــر اجتماعــی روشــنی از افــراد همســن و ســال خودشــان
کــه رفتارهــای پرخطــری را انجــام میدهنــد ،دارنــد [ .]17ارائــه
دهنــدگان مــدل معتقدنــد کــه نوجوانــان تردیــد و یــا نگرانــی بســیار
اندکــی در توصیــف همســن و ســال ســیگاری خــود دارنــد و ایــن
حاکــی از وجــود تصاویــر بســیار غنــی ذهنــی در نوجوانــان تحــت
عنــوان ''پایــگاه دادههــا" اســت .عــاوه بــر ایــن ،پیرامــون ایــن
تصاویــر یــک اجمــاع اجتماعــی نیــز مشــاهده میگــردد .درنتیجــه،
نوجوانــان درخواهنــد یافــت کــه اگــر آنهــا نیــز در اینگونــه رفتارهــا
درگیــر شــوند ،در منظــر عمومــی و یــا در جمــع دوســتان بهماننــد
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تصــورات خودشــان از یــک فــرد ســیگاری بــه نظــر خواهنــد رســید
[ .]17شــواهد موجــود نیــز حاکــی از آن اســت کــه انجــام مداخــات
آموزشــی بــا هــدف منفــی ســازی تصــورات نوجوانــان منجــر بــه
آن خواهــد شــد کــه نوجوانانــی کــه تصــورات مثبتــی از مصــرف
کننــدگان ســیگار دارنــد نســبت بــه آینــده نگــران شــوند .نوجوانــان
بــه ایــن نتیجــه خواهنــد رســید کــه احتمــاالً بــرای پیامدهــای
منفــی مرتبــط بــا ایــن رفتارهــا ســرزنش شــده و مقصــر قلمــداد
خواهنــد شــد و پذیــرش رفتارهــای پرخطــر بــا ویژگیهایــی مرتبــط
خواهــد شــد کــه از منظــر عمــوم نامطلــوب و ناخوشــایند اســت.
یافتههــای مطالعــه حاضــر حاکــی از اثربخشــی مداخلــه آموزشــی
مبتنــی بــر وب در کاهــش اشــتیاق رفتــاری مصــرف ســیگار در بیــن
شــرکتکنندگان گــروه آزمــون اســت .نتایــج حاصــل بــا یافتههــای
مطالعــات مشــابه انجــام گرفتــه در خصــوص رفتارهــای پرخطــر
همخوانــی دارد [ .]34-32همچنیــن نتایــج ایــن بخــش مطالعــه
حاضــر نشــان داد کــه اشــتیاق رفتــاری در گــروه کنتــرل بعــد از
مداخلــه آموزشــی افزایــش یافتــه اســت کــه بــا توجــه بــه نقــش
اشــتیاق رفتــاری در پیــش بینــی رفتــار مصــرف ســیگار ،نشــانگر
رونــد افزایشــی اشــتیاق رفتــاری و بدنبــال آن رفتــار مصــرف
ســیگار در نوجوانــان در طــول زمــان اســت .امــا نکتــه بســیار مهــم
ایــن اســت کــه بــا بــاال رفتــن ســن و تجربــه ،تصمیمگیریهــا
از فرآینــد اکتشــافی و عکسالعمــل اجتماعــی بــه ســمت فرآینــد
منطقــی تغییــر مییابــد .بنابرایــن ،در طــول زمــان ،رابطــه قصــد و
رفتــار تقویتشــده و در نهایــت از نظــر آمــاری قویتــر از رابطــه
بیــن اشــتیاق و رفتــار خواهــد شــود .ایــن مســئله بدلیــل ماهیــت
منطقــی قصــد و مبتنــی بــر آگاهــی و اســتدالل بــودن آن احتمــال
ثبــات رفتــاری را افزایــش میدهــد [ .]20در همیــن راســتا ،نتایــج
مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه اشــتیاق رفتــاری در ســنین
کــم و زمانــی کــه نوجوانــان تجربــه کمــی در رابطــه بــا مصــرف
ســیگار داشــتند بهتــر از قصــد رفتــار را پیشبینــی میکــرد؛ در
ادامــه بــا افزایــش تجربیــات و تجربــه مصــرف ســیگار نقــش قصــد
رفتــاری پررنگتــر میگردیــد [ .]17بــه نظــر میرســد نوجوانــان
در ســنین کــم احتمــال کمتــری دارد کــه قصــدی بــرای انجــام
رفتارهــای پرخطــر ســیگار داشــته باشــند .وقتــی ایــن مســئله در
نوجوانــان موردبررســی قــرار میگیــرد ،بســیاری از کســانی کــه
بهطــور جــدی بــه رفتــار پرخطــر فکــر نمیکننــد ،و یــا حتــی در
فکــر خــود از ایــن رفتارهــا اجتنــاب میکننــد ،خــود را مشــتاق
انجــام اینگونــه رفتارهــا نشــان میدهنــد و همیــن مســئله باعــث
میگــردد کــه متعاقــب آن رفتارهــای پرخطــر نوجوانــان توســط ایــن
ســازه پیشبینــی گــردد .باتجربــه کــردن رفتــار ،احتمــاالً نوجوانــان
بــه کاری کــه انجــام دادهانــد و چرایــی انجــام آن پــی میبرنــد و
نســبت بــه موضــوع آگاهتــر میشــوند .درنتیجــه ،قصــد رفتــاری

حیدرنیا و همکاران
پیشبینیکننــده بهتــری بــرای رفتــار میگــردد .در همــان زمــان،
اگــر چــه اشــتیاق رفتــاری کاهــش نیافتــه ،بــا اینحــال نقــش آن در
پیشبینــی رفتــار ناچیــز خواهــد بــود [ .]17بــه نظــر میرســد کــه
هــر چــه فــرد از ســطح اشــتیاق باالتــری برخــوردار باشــد بــه همــان
میــزان قصــد وی تحــت تأثیــر آن خواهــد بــود ،بنابرایــن باالبــودن
قصــد رفتــاری منجــر بــه بــروز رفتــار منطقــی و پایــدار نوجــوان در
طــول زمــان خواهــد شــد .ایــن یــک زنــگ خطــر بســیار جــدی در
حــوزه رفتارهــای پرخطــر میباشــد .در ایــن مطالعــه نیــز بــا در نظــر
گرفتــن ایــن مســائل و از آنجایــی کــه اشــتیاق رفتــاری پیــش بینــی
کننــده قویتــری بــرای رفتــار بــود ،مداخلــه آموزشــی بــا محوریــت
تحــت تأثیــر قــرار دادن اشــتیاق رفتــاری طراحــی و اجــرا شــده بــود.
رفتــار مصــرف ســیگار متغیــری بــود کــه محققیــن بــه منظــور تأییــد
اثــر مداخلــه مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج مطالعــه حاضر نشــان
داد کــه اجــرای برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر وب علیرغــم بهبــود
نگــرش ،هنجارهــای انتزاعــی ،کنتــرل رفتــاری درک شــده و تغییــر
قصــد رفتــاری در کاهــش مصــرف ســیگار در بیــن نوجوانــان مؤثــر
نبــود .بــه طــوری کــه مصــرف هــر از چندگاهــی و دائمــی ســیگار در
گــروه مداخلــه از  15/8درصــد در قبــل از مطالعــه بــه  17/2درصــد
در بعــد از مداخلــه افزایــش یافتــه بــود و ایــن در حالــی بــود کــه
در گــروه کنتــرل نیــز ایــن میــزان از  19/3درصــد بــه  26/3درصــد
افزایــش یافتــه بــود .ایــن تغییــرات علیرغــم افزایــش در هیــچ یــک از
دو گــروه از نظــر آمــاری معن ـیدار نبــود .ایــن نتایــج بــا یافتههــای
برخــی مطالعــات مشــابه همخوانــی دارد [ ،]15بــا ایــن حــال بــا
نتایــج مطالعــات معینــی و همــکاران [ ]36[ Becker ،]35و Jander
[ ]37کــه اثربخشــی مداخــات آموزشــی مبتنــی بــر تئــوری رفتــار
برنامهریــزی شــده را در کاهــش مصــرف ســیگار و مــواد مخــدر
گــزارش کــرده بودنــد ،همخوانــی نــدارد .در تبییــن ایــن تضــاد بیــن
یافتههــا ،نتایــج یــک مطالعــه طولــی در طــی یــک دوره یکســاله
نشــان داد کــه  17درصــد از نوجوانــان غیرســیگاری پــس از یکســال
ســیگار را تجربــه کــرده و یــا ســیگاری دائمــی شــده بودنــد [ .]38بــه
نظــر میرســد کــه تفــاوت میــزان مصــرف ســیگار بعــد از مداخلــه

در بیــن دو گــروه حاکــی از نقــش مطالعــه حاضــر در پیشــگیری از
مصــرف ســیگار در بیــن نوجوانــان میباشــد .ایــن مســئله گویــای
ایــن واقعیــت اســت کــه پیشــگیری از شــروع و افزایــش مصــرف
ســیگار نیــز میتوانــد ،موفقیــت ارزشــمندی بــرای مطالعــات
مداخلـهای باشــد .بنابرایــن عــدم افزایــش چشــمگیر مصــرف ســیگار
در نوجوانــان گــروه مداخلــه در مطالعــه حاضــر یــک پیامــد مثبــت
تلقــی میگــردد.
از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر میتــوان بــه انجــام مطالعــه تنهــا
در بیــن نوجوانــان پســر و همچنیــن نوجوانــان در حــال اشــتغال بــه
تحصیــل اشــاره کــرد .بدیهــی اســت کــه انجــام مطالعــه در بیــن
دختــران و افــراد تــرک تحصیــل کــرده میتوانــد بــرآورد دقیقتــری
از رفتــار مصــرف ســیگار در بیــن نوجوانــان ایرانــی باشــد ،بنابرایــن
توجــه بــه نــکات فــوق در مطالعــات آتــی پیشــنهاد میگــردد.
نتیجهگیری
نتایــج ایــن مطالعــه از طراحــی و اجــرای بســتههای آموزشــی
مبتنــی بــر وب بــر اســاس مــدل تصــورات و تمایــات بــرای
پیشــگیری از مصــرف ســیگار در نوجوانــان حمایــت نمــود .از نــکات
برجســته مطالعــه حاضــر اســتفاده از اســتراتژی آموزشــی مبتنــی
بــر وب بــرای طراحــی آموزشــی بعنــوان یــک روش اثربخــش در
پیشــگیری از مصــرف ســیگار بــود کــه قابلیــت اجرایــی آن در ســطح
بســیار گســتردهای نیــز وجــود دارد.
تشکر و قدردانی
مقالــه حاضــر حاصــل از رســاله دکتــری آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء
ســامت در دانشــگاه تربیــت مــدرس میباشــد ،لــذا ضمــن تقدیــر و
تشــکر از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه در تأمیــن مالــی ایــن مطالعــه،
نویســندگان مقالــه بــر خــود الزم میداننــد مراتــب ســپاس خــود را
از کلیــه دانــش آمــوزان عزیــز شــرکت کننــده در ایــن طــرح اعــام
نماینــد.
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Abstract
Background and Objectives: Application of effective strategies for prevention of tobacco
smoking in developing countries seems to be necessary. Therefore, the present study
aimed to determine the effectiveness of web-based educational intervention on prevention
of tobacco smoking among male adolescents in Hamadan, Iran based on prototype
willingness model (PWM).
Materials and Methods: In this interventional study, 114 male adolescents were
randomly divided into two experimental and control groups in Hamadan, west of Iran.
Data was collected using a questionnaire, including the PWM constructs and demographic
variables. The intervention comprised 11 web-based sessions applied in the experimental
group during two months. Both groups were followed for six months after the intervention.
Data were then analyzed in SPSS18- using chi-squared, independent t-test, paired t-test
and Kappa.
Results: After the educational intervention, significant differences were observed in
average scores of attitude, subjective norms, perceived behavioral control, behavioral
intention, prototype and behavioral willingness between the experimental and control
groups (P < 0.05). Tobacco smoking was reduced in the experimental group, but this
decrease was not statistically significant (P = 0.392).
Conclusions: The results showed that the application of web-based interventions would
be considered as an efficient educational strategy for the prevention of possible increase in
tobacco smoking among male adolescents.

