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Background and Objective: Smoking is one of the main causes of various
diseases. Due to an increasing trend of smoking among university students,
we sought to determine the predictors of adoption of smoking preventive
behaviors in university students using the Health Belief Model (HBM).
Materials and Methods: This descriptive and analytical study was
conducted on 340 students residing in dormitories of Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. The participants were selected
using single-stage cluster sampling method. We utilized a researcher-made
questionnaire based on HBM for data collection. To analyze the data,
descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and multiple regression
analysis were used in SPSS, version 16.
Results: The participants obtained 45.91% of the score for the adoption of
smoking preventive behaviors. From among the independent variables,
perceived susceptibility and perceived barriers constructs received the
lowest scores, while perceived benefits and self-efficacy obtained the highest
scores. Multiple regression analysis reflected that perceived susceptibility
and self-efficacy were predictors of adoption of smoking preventive
behaviors. Overall, these variables could predict 24.6% of behavioral
changes.
Conclusion: In designing educational interventions, special emphasis should
be placed on the variables susceptibility and self-efficacy constructs as the
most important predictors of adopting smoking preventive behaviors among
university students.
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مقاله پژوهشی

پیشگوییکنندههای اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار در دانشجویان:
کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
رحمن پناهی ،1علی رمضانخانی ،2محمود طاووسی ،6فرشته عثمانی ،4شمسالدین

نيکنامی*،5

 1دکترای تخصصي ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران
 2دکترای تخصصي ،گروه بهداشت عمومي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي تهران ،تهران ،ایران
 3دکترای تخصصي ،گروه آموزش و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي تهران ،تهران ،ایران
 4دکترای تخصصي ،گروه آمار زیستي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران
 5دکترای تخصصي ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :شمسالدین نیکنامي ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده علوم پزشکي ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران.
ایمیلniknamis@modares.ac.ir :

چکيده
تاریخ دریافت مقاله1316/01/31 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/03/31 :
تمامي حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :مصرف سیگار یکي از علل اصلي بروز بیماری های مختلف است .با توجه به روند افزایش
مصرف سیگار در میان دانشجویان ،مطالعه حاضر با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتي و با هدف تعیین
پیشگویيکنندههای اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار در دانشجویان طراحي و اجرا شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفي -تحلیلي بود که روی  340نفر از دانشجویان ساکن در
خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي تهران که به روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای انتخاب
شدند ،صورت گرفت .در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته براساس الگوی اعتقاد
بهداشتي بود .همچنین دادههای به دست آمده با استفاده از آمارهای توصیفي ،ضریب همبستگي پیرسون و
آزمون رگرسیون چندگانه در نرمافزار  SPSS 16تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :در این پژوهش ،شرکتکنندگان  45/11درصد از نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف
سیگار را کسب کرده بودند .از بین متغیرهای مستقل این مطالعه ،سازههای حساسیت درکشده و موانع
درکشده کمترین نمره و سازههای منافع درک شده و خودکارآمدی بیشترین نمره را به خود اختصاص داده
بودند .نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد سازههای حساسیت درکشده و خودکارآمدی،
پیشبینيکننده اتخاذ رفتار پیشگیریکننده از مصرف سیگار بودند .این متغیرها درمجموع ،قادر به پیشبیني
 24/6درصد از تغییرات رفتار بودند.
نتيجه گيري :براساس نتایج این مطالعه در طراحي مداخالت آموزشي باید بر متغیرهای حساسیت درکشده
و خودکارآمدی بهعنوان مهمترین پیشگویيکنندههای اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار در
دانشجویان تأکید شود.
واژگان كليدي :الگوی اعتقاد بهداشتي؛ خودکارآمدی؛ دانشجویان؛ مصرف سیگار

مقدمه
امروزه یکي از چالشهای سالمت جهاني و علل ایجاد مرگ
در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،مصرف سیگار بهشمار
ميرود ] .[1استعمال سیگار عامل ایجاد بسیاری از مرگهای
قابل پیشگیری در سراسر جهان ميباشد ] .[2گفتني است نتایج
مطالعات گسترده اپیدمیولوژیک در سطح جهان نشان داده است
که کشیدن سیگار با بروز بسیاری از بیماریهای غیرواگیر نیز،
ارتباطي قوی دارد ] .[3براساس برآورد سازمان بهداشت جهاني
63

( )WHO: World Health Organizationدر سال ،2030
تعداد مرگهای ناشي از مصرف سیگار به فراتر از  10میلیون نفر
خواهد رسید .متأسفانه بسیاری از جوانان با وجود عوارض
شناختهشدهای که سیگار روی سالمتي دارد ،مصرف سیگار را
ادامه ميدهند .مصرف بسیار سیگار در بین جوانان ،سبب
وابستگي به آن ميشود و عواقب منفي برای فرد بهدنبال خواهد
داشت ] .[4مطالعات مقطعي نشان دادهاند که افراد سیگاری از
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پناهی و همکاران

نظر سالمت جسماني و رواني در سطح پایینتری از غیرسیگاریها
ميباشند ] .[5درمجموع ،ميتوان گفت استعمال ارادی یا
غیرارادی سیگار (دود دست دوم) سبب مرگ هزاران نفر در سال
ميشود و ساالنه بیش از  150میلیون دالر برای مشکالت سالمت
ناشي از مصرف سیگار هزینه ميگردد ] .[6همچنین حدود 4
درصد سالهای زندگي تطبیقشده با ناتواني در کشورهای
توسعهیافته و حدود  13درصد سالهای زندگي تطبیقشده با
ناتواني در کشورهای در حال توسعه ،ناشي از مصرف سیگار است
] .[7با توجه به اینکه محققان ،سیگار را دروازه ورود به استفاده
از مواد مخدر و داروهای غیرمجاز درنظر ميگیرند؛ بنابراین
پیشگیری از استعمال سیگار ،میزان استفاده از مواد مخدر و
داروهای روانگردان را کاهش ميدهد ].[8
مطالعات انجامشده توسط کالج بینالمللي بررسي رفتارهای
مخاطرهآمیز بهداشت آمریکا نشان داد که نزدیک به  74/8درصد
از دانشجویان سراسر این کشور سیگار ميکشند یا در فکر
سیگارکشیدن هستند 31/3 ،درصد ،هر ماه روزانه یک نخ سیگار
ميکشند ،بیش از  21درصد ،حداقل یک روز در ماه و 16/5
درصد بیشتر از  20روز در یک ماه سیگار ميکشند ] .[1مطالعات
مختلف میزان متفاوتي از شیوع مصرف سیگار را در بین جوانان
و دانشجویان گزارش کردهاند .گفتني است در مطالعه جعفری و
امینزاده ] [10میزان مصرف سیگار 30/3 ،درصد ،در مطالعه
بهرامي ] 23 [11درصد و در مطالعه جعفری و همکاران ][12
میزان مصرف سیگار 25/3 ،درصد بوده است.
در پژوهش حاضر ،الگوی اعتقاد بهداشتي بهعنوان چارچوب
مرجع انتخاب شد .نتایج مطالعات انجامشده نشان ميدهد که
الگوی اعتقاد بهداشتي ،الگوی مناسبي برای آموزش و مداخله در
پیشگیری از مصرف سیگار ميباشد ] .[13یافتههای مطالعات
حاکي از آن است که سطح باالی حساسیت درکشده و به موازات
آن ،خودکارآمدی باال ميتواند سبب کاهش مصرف سیگار در افراد
شود .همچنین محققان دریافتهاند که موانع درکشده همانند
خودکارآمدی ميتواند نقش مهمي در پیشبیني رفتارهای
بهداشتي همچون :مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه داشته
باشد ] Glanz .[14و همکاران معتقدند که ابعاد الگوی اعتقاد
بهداشتي ميتواند در فهم رفتارهای سالمتي در گروههای
چندفرهنگي مفید باشد ] .[15همچنین این الگو بهویژه برای
طراحي برنامههای پیشگیری از بیماری و تغییر رفتار در کوتاهمدت
تأثیرگذار ميباشد ] .[16براساس این الگو برای اتخاذ رفتارهای
پیشگیریکننده از کشیدن سیگار ،در ابتدا افراد باید در برابر مسأله
(ابتال به کشیدن سیگار یا مواجهه با دود آن) احساس خطر نمایند
(حساسیت درکشده)؛ سپس عمق این خطر و جدیبودن عوارض
مختلف آن در ابعاد جسمي ،اجتماعي ،رواني و اقتصادی را درک
کنند (شدت درکشده) و با عالیم مثبتي که از محیط اطراف یا
محیط داخلي خود دریافت ميکنند (راهنماهای عمل)؛ مفید و
قابل اجرابودن برنامه پیشگیری از کشیدن سیگار را باور نمایند
مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،4شماره  ،1بهار 1613

(منافع درکشده)؛ عوامل بازدارنده از اقدام به این عمل را نیز کم
هزینهتر از فواید آن بیابند (موانع درکشده) و برای غلبه بر موانع
رفتار ،احساس کفایت و بسندگي نمایند (خودکارآمدی) تا درنهایت
به رفتارهای پیشگیریکننده از کشیدن سیگار اقدام کنند ].[15
در سالهای اخیر مطالعاتي توسط پژوهشگران در مورد
پیشبیني رفتار مصرف سیگار یا رفتار پیشگیریکننده از مصرف
سیگار با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتي در میان دانشجویان
انجام شده است ][13،14؛ اما در هیچ کدام از این مطالعات ،از
تمامي سازههای الگوی فوق استفاده نشده است؛ بنابراین با توجه
به اهمیت مخاطرات مربوط به جواني و دوران دانشجویي و
ضرورت پیشگیری از مصرف سیگار ،پژوهش حاضر با هدف تعیین
پیشگویيکنندههای اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف
سیگار در دانشجویان با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتي طراحي
و اجرا شد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفي– تحلیلي و از نوع مقطعي
بود که در سال  1315روی  355نفر از دانشجویان خوابگاهي
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي تهران انجام شد .در این
مطالعه برآورد حجم نمونه براساس فرمول حجم نمونه کوکران
انجام شد که با بررسي یکي از مطالعات انجامشده قبلي ] [17و
درنظر گرفتن  P=0/3برای میزان اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده
از مصرف سیگار و احتساب  ،d=0/05حجم نمونه الزم 322 ،نفر
برآورد گردید .گفتني است با احتساب  10درصد احتمال ریزش
نمونهها 355 ،نفر وارد مطالعه شدند .در این پژوهش دانشجویان
به روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای انتخاب شدند .در ابتدا
فهرستي از تمامي  14خوابگاهي که دانشجویان رشتههای مختلف
علوم پزشکي در آنها سکونت داشتند ،تهیه شد .سپس از بین این
خوابگاهها 4 ،خوابگاه ( 2خوابگاه دخترانه و  2خوابگاه پسرانه)
بهصورت تصادفي برگزیده شدند و تمامي دانشجویان ساکن در
آنها که معیارهای ورود را داشتند ،وارد مطالعه شدند .از معیارهای
ورود به این مطالعه ميتوان به تمایل افراد برای ورود به مطالعه و
تکمیل فرم رضایتنامه کتبي آگاهانه ،دانشجوبودن ،تحصیل در
مقطع کارشناسي ،قرارداشتن در سالهای دوم یا سوم تحصیل در
دانشگاه و سکونت در خوابگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکي شهید بهشتي اشاره کرد .همچنین رضایتنداشتن به ادامه
کار و تکمیل ناقص پرسشنامهها از معیارهای خروج از مطالعه بود.
گفتني است اطالعات  15نفر از شرکتکنندگان در مطالعه بهدلیل
تکمیلنشدن کامل پرسشنامهها حذف گردید و درنهایت340 ،
پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت (میزان پاسخدهي  15/8درصد).
در این مطالعه ،ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
محققساخته سه بخشي بود .قسمت اول مربوط به مشخصات
جمعیتشناختي و تعیین وضعیت افراد از نظر مصرفکردن یا
مصرفنکردن سیگار بود .قسمت دوم مربوط به اجزای الگوی
63

رفتارهاي پيشگيريكننده از مصرف سيگار

اعتقاد بهداشتي شامل :حساسیت درکشده ( 4سؤال) برای مثال

" افراد سیگاری بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض ابتال به
بیماری قرار دارند" ،شدت درکشده ( 6سؤال) برای مثال
"کشیدن سیگار ميتواند باعث سکته قلبي شود" ،موانع درکشده
( 6سؤال) برای مثال "وجود افراد سیگاری در خانواده باعث
سیگاریشدن افراد ميشود" ،منافع درکشده ( 7سؤال) برای
مثال "با نکشیدن سیگار به سمت اعتیاد کشیده نخواهم شد"،
خودکارآمدی ( 6سؤال) برای مثال "با وجود تعارف دوستانم به
کشیدن سیگار ،ميتوانم به آنها نه بگویم" و راهنمای عمل (2
سؤال) بود .قسمت سوم مربوط به سؤاالت سنجش میزان اتخاذ
رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار بود ( 15سؤال) برای
مثال "وقتي کنار شما سیگار ميکشند ،نسبت به دود سیگار چه
واکنشي نشان ميدهید؟" .در بخش مربوط به سازههای الگوی
اعتقاد بهداشتي از مقیاس لیکرت با  5گزینه :از کامالً موافقم (5
امتیاز) تا کامالً مخالفم ( 1امتیاز) استفاده شد .در قسمت سؤاالت
راهنمای عمل از دانشجویان پرسیده شد که اطالعات مربوط به
مضرات کشیدن سیگار و منافع پیشگیری از مصرف آن را از چه
راههایي بهدست ميآورند که پاسخهای آنان بهصورت سنجش
فراواني محاسبه شد .همچنین در امتیازدهي به سؤاالت رفتار ،به
بهترین جواب امتیاز  ،2به بدترین جواب امتیاز صفر و به پاسخ
حد واسط ،امتیاز  1اختصاص یافت .براساس نظر محققان ،میزان
اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده در سه سطح ضعیف (کسب نمره
کمتر از  50درصد نمره کل) ،متوسط (کسب نمره  50-75درصد
نمره کل) و خوب (کسب نمره باالی  75درصد نمره کل)
طبقهبندی شد.
گفتني است برای تعیین روایي علمي ابزار از روایي محتوا و برای
تعیین پایایي آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .در ابتدا برای
تعیین نسبت روایي محتوا (،)CVR: Content Validity Ratio
پرسشنامه در بین  12نفر از استادان و متخصصان آموزش
بهداشت توزیع و از آنان درخواست شد تا ابتدا هر آیتم را براساس
طیف  3قسمتي (ضروری است ،مفید است ولي ضروری نیست،
ضرورتي ندارد) بررسي نمایند .در این مرحله براساس جدول
الوشه ،عباراتي که میزان عددی  CVRآنها حداقل  0/56بود از
پرسشنامه حذف شد ] .[18سپس از استادان و متخصصان
خواسته شد تا براساس شاخص روایي محتوا ( CVI: Content
 ،)Validity Indexمیزان مربوطبودن ،ساده و واضحبودن هریک
از عبارات موجود در پرسشنامه را بهصورت مجزا در یک طیف
لیکرتي  4قسمتي تعیین کنند .در این بخش ،عباراتي که CVI
کمتر از  0/71داشتند ،حذف شدند یا مورد بازنگری قرار گرفتند
( .)18همچنین مطالعه پایلوتي روی  30نفر از دانشجویان انجام
شد و ضریب همساني دروني (آلفای کرونباخ) برای سازههای
حساسیت درکشده ( ،)0/85شدت درکشده ( ،)0/70موانع
درکشده ( ،)0/81منافع درکشده ( ،)0/10خودکارآمدی
( )0/83و رفتار ( )0/85محاسبه گردید .در سؤاالت راهنما برای
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عمل چون در قالب عینیات بود و درک دانشجویان را نميسنجید،
روایي و پایایي محاسبه نشد.
در این مطالعه ،سیگار آزموده به فردی گفته ميشد که در
طول دوران عمر خود ،حداقل یک نخ سیگار کشیده باشد و به
فردی که در زمان انجام مطالعه ،بهصورت روزانه یا گاهگاهي
سیگار ميکشید ،لقب سیگاری داده شد .همچنین فردی که تا
زمان انجام این مطالعه ،سابقه حتي مصرف یک نخ سیگار را
نداشت ،غیرسیگاری نامیده شد ].[11
در این مطالعه ،طي مدت  30دقیقه پرسشنامهها بهصورت
خودگزارشي تکمیل گردید .پس از شرح ماهیت مطالعه و اهداف
آن ،از همه دانشجویان خواسته شد که با صداقت کامل به سؤاالت
پرسشنامه پاسخ دهند و به آنها اطمینان داده شد که تمامي
اطالعات خواستهشده در پرسشنامه بهطور محرمانه استفاده
خواهد شد .قبل از شروع مطالعه از تمام شرکتکنندگان،
رضایتنامه کتبي دریافت گردید .این پرسشنامهها در محل
خوابگاههای دانشجویان و با حضور محقق و مساعدت مسئوالن
خوابگاهها تکمیل شد .ضمناً قبل از آغاز مطالعه ،کد اخالق با
شناسه  IR.TMU.REC.1394.172از کمیته اخالق در پژوهش
دانشگاه تربیت مدرس دریافت گردید.
گفتني است دادههای جمعآوریشده با کمک آمارههای
توصیفي ،ضریب همبستگي پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه
در نرمافزار  SPSS 16تجزیه و تحلیل شدند .سطح معناداری در
این مطالعه کمتر از  5درصد درنظر گرفته شده بود.
یافتهها
در این مطالعه ،میانگین سني شرکتکنندگان 22/13±4/05
سال بود 60 .درصد ( 204نفر) از این افراد ،زن و  86/8درصد (215
نفر) مجرد بودند 51/1 .درصد ( 201نفر) از این دانشجویان در سال
سوم تحصیل ميکردند 37 .درصد ( 126نفر) اعالم کردند که
مدرک تحصیلي پدرشان ،دیپلم و  35/6درصد ( 121نفر) گفتند
که میزان تحصیالت مادرشان ،زیر دیپلم است 58/2 .درصد (118
نفر) از این افراد ،دوستان صمیمي سیگاری نداشتند .همچنین
 43/5درصد ( 148نفر) گزارش کردند که تعداد اعضای خانواده
آنها  5-6نفر است و  28/2درصد ( 16نفر) اعالم کردند که اولین
فرزند خانواده هستند .در این میان 87/1 ،درصد ( 211نفر) اظهار
کردند که در خانواده یا اقوام خویش ،سابقه مرگ در اثر مصرف
سیگار نداشتهاند و  35/6درصد ( 121نفر) نیز اعالم نمودند که در
خانواده خود عضو سیگاری داشتهاند .براساس یافتههای بهدست
آمده مشاهده شد که  23/8درصد ( 81نفر) از دانشجویان
مصرفکننده فعلي سیگار 17/1 ،درصد ( 58نفر) دارای تجربه
مصرف سیگار و  51/1درصد ( 201نفر) غیرسیگاری بودهاند.
توزیع فراواني سازههای الگوی اعتقاد بهداشتي و اتخاذ
رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار در دانشجویان مورد
مطالعه در جدول  1ارائه شده است .نتایج این جدول نشان ميدهد
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و آشنایان ،مهمترین منابعي بودند که بهترتیب  64/1و  38درصد
از دانشجویان شرکتکننده بهصورت معمول ،مطالب مربوط به
مضرات مصرف سیگار و منافع پیشگیری را با استفاده از آنها
بهدست ميآوردند.
یافتههای جدول  3نشان ميدهد که بین تمامي سازههای
الگوی اعتقاد بهداشتي ،همبستگي مستقیم و معناداری وجود
داشت و بیشترین رابطه بهترتیب بین خودکارآمدی و منافع
درکشده ( ،)r=0/615منافع درکشده و شدت درکشده
( )r=0/515و شدت درکشده و حساسیت درکشده ()r=0/555
بود .این نتایج نشان داد که اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از
مصرف سیگار در دانشجویان ،فقط با سازههای حساسیت
درکشده ( )r=-0/102و خودکارآمدی درکشده (،)r=0/167
همبستگي معناداری داشت (.)P>0/05
جدول  4نتایج تحلیل رگرسیوني چندگانه برای تعیین
سازههای پیشبینيکننده اتخاذ رفتار پیشگیریکننده از مصرف
سیگار و میزان پیشگویيکنندگي رفتار توسط این سازهها را در

که دانشجویان شرکتکننده در این مطالعه نمره کمتری از
سازههای حساسیت درکشده و موانع درکشده نسبت به دیگر
سازههای این الگو کسب کردهاند .همچنین سازههای منافع
درکشده و خودکارآمدی بیشترین نمره را در بین متغیرهای این
مطالعه به خود اختصاص داده بودند .گفتني است میانگین و
انحراف معیار نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف
سیگار در کل دانشجویان شرکتکننده 45/11±12/11 ،از 100
بود؛ بهعبارتي دیگر دانشجویان شرکتکننده 45/11 ،درصد از این
نمره را کسب کرده بودند .میزان اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده
از مصرف سیگار در  72درصد ( 245نفر) از دانشجویان در سطح
ضعیف ،در  23/3درصد ( 71نفر) در سطح متوسط و در  4/7درصد
( 16نفر) در سطح خوب قرار داشت.
توزیع فراواني و درصد راهنما برای عمل در زمینه کسب
اطالعات درباره زیانهای مصرف سیگار و منافع پیشگیری از
مصرف سیگار در دانشجویان مورد مطالعه در جدول  2ارائه شده
است .براساس یافتههای بهدست آمده ،اینترنت و تعامل با دوستان

جدول  :1میانگین نمره و انحراف معیار سازه های الگوی اعتقاد بهداشتي و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان مورد
مطالعه ()n=340
متغيرها

محدوده نمره قابل

درصد نمره كسبشده

اكتساب

از ماكسيمم نمره
68/15

ميانگين

انحراف معيار

حساسيت درکشده

16/55

3/70

4-20

شدت درکشده

25/41

1/32

6-30

71/33

منافع درکشده

28/76

4/87

7-35

88/85

موانع درکشده

23/71

4/16

6-30

74/12

25/76

4/001

6-30

82/32

خودكارآمدي درکشده
*

رفتارهاي پيشگيريكننده

45/11

12/11

45/11

0-100

* نمره از  100تراز شده است.
جدول  :2توزیع فراواني راهنماها برای عمل در زمینه کسب اطالعات مربوط به مضرات و منافع پیشگیری از مصرف سیگار
تعداد

درصد

منابع كسب اطالعات
پزشک ،كاركنان بهداشتی -درمانی

15

27/14

اینترنت و شبکههاي اجتماعی

218

64/1

تلفن گویا

51

15

رادیو و تلویزیون

116

34/1

كتاب ،روزنامه و مجله

12

27

دوستان و آشنایان

121

38

والدین

31

1/1

اساتيد

34

10

شبکههاي ماهوارهاي

61

18

پيامکهاي تلفن همراه

102

30

رهبران مذهبی

41

12

هنرپيشهها

51

15

پوسترهاي داخل وسایل نقليه

11

3/2

تبليغات روي وسایل نقليه عمومی

11

5/5
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رفتارهاي پيشگيريكننده از مصرف سيگار

جدول  :6ماتریس ضریب همبستگي پیرسون سازههای الگوی اعتقاد بهداشتي و اتخاد رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار
متغيرها

1

 .1حساسيت درکشده

1

 .2شدت درکشده

**0/555

 .6موانع درکشده

**

 .4منافع درکشده

**

0/515

 .5خودكارآمدي

**

0/551

 .3رفتار پيشگيريكننده

*

6

2

5

4

3

1

0/163

**

0/433

**

0/515

**

0/534

-0/102

1

0/026

* ضرایب در سطح کمتر از  5درصد معنادار ميباشند؛

**

**

0/447

**

0/382

-0/017

1
**

0/615

0/008

1
*

0/167

1

ضرایب در سطح کمتر از  1درصد معنادار ميباشند.

جدول  :4تحلیل رگرسیوني خطي چندگانه سازههای پیشگویيکننده اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار براساس الگوی اعتقاد بهداشتي
متغيرها

شيب خط ()β

خطاي
استاندارد

سطح معناداري

فاصله اطمينان  15درصد
كران پایين

كران باال

حساسيت درکشده

0/331

0/060

0/001

0/163

0/456

شدت درکشده

-0/065

0/081

0/467

-0/231

0/101

موانع درکشده

-0/066

0/071

0/351

-0/205

0/073

منافع درکشده

0/121

0/086

0/134

-0/031

0/217

خودكارآمدي

0/214

0/087

0/014

0/043

0/384

--

0/328

0/001

--

--

مقدار ثابت

*

ضریب تبيين
R2

( )

0/246

* متغیرهای مستقل به روش همزمان ( )Enterوارد مدل رگرسیوني شدند.

الگوی اعتقاد بهداشتي نشان ميدهد .طبق نتایج این جدول،
سازههای الگوی اعتقاد بهداشتي درمجموع 24/6 ،درصد از اتخاذ
رفتار پیشگیریکننده از مصرف سیگار را پیشگویي کردند .از میان
سازههای مورد بررسي ،سازههای حساسیت درکشده و
خودکارآمدی درکشده بهطور معنادار پیشگویيکننده رفتار
بودند .گفتني است حساسیت درکشده ،قویترین تبیینکننده
رفتار بود.
بحث
این مطالعه با هدف تعیین پیشگویيکنندههای اتخاذ
رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار با استفاده از الگوی
اعتقاد بهداشتي در میان دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه
علوم پزشکي شهید بهشتي تهران اجرا شد .براساس نتایج این
مطالعه ،اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار در
دانشجویان شرکتکننده در سطح ضعیف قرار داشت .این نتایج
با نتایج مطالعه قارليپور و همکاران ] [17و عربزاده و همکاران
] [20مطابقت دارد؛ اما با نتایج مطالعه راهنورد و همکاران ][21
و بروجني و همکاران ] [22که اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده
از مصرف سیگار در آنها در حد متوسط گزارش شده بود،
همخواني ندارد .ازجمله دالیل احتمالي این مغایرت ميتوان
به تفاوت در ابزار اندازهگیری ،سن و جنسیت واحدهای مورد
پژوهش و تفاوت در موضوع پیشگیری اشاره کرد.
نتایج بهدست آمده نشان داد که دانشجویان شرکتکننده در
این مطالعه نمره کمتری از سازههای حساسیت درکشده و موانع
44

درکشده نسبت به دیگر سازههای الگو کسب کردهاند .همچنین
سازههای منافع درکشده و خودکارآمدی بیشترین نمره را در
بین متغیرهای این مطالعه به خود اختصاص داده بودند .این نتایج
با نتایج مطالعه بروجني و همکاران ] [22که در آن سازههای
موانع درکشده و حساسیت درکشده کمترین نمره و سازه
خودکارآمدی بیشترین نمره را به خود اختصاص داده بود،
همخواني دارد .در مطالعه شهنازی و همکاران ] ،[23سازههای
خودکارآمدی و منافع درکشده بیشترین نمره و سازه حساسیت
درکشده کمترین نمره را داشت که با نتایج مطالعه حاضر
همخواني دارد .همچنین نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه
مختاری و همکاران ] [13که در آن بیشترین نمره کسبشده
متعلق به دو سازه شدت درکشده و منافع درکشده و کمترین
نمره کسبشده متعلق به حساسیت درکشده بود ،همخواني
دارد .در مطالعه راهنورد و همکاران ] [21و همچنین  Liو
همکاران ] ،[14سازههای منافع درکشده و شدت درکشده
بیشترین نمره و سازههای موانع درکشده و حساسیت درکشده
دارای کمترین نمره بودند که این نتایج نیز با مطالعه حاضر
همخواني دارد .درخور ذکر است که در سه مطالعه اخیر ،از سازه
خودکارآمدی استفاده نشده است.
یافتههای این مطالعه نشان داد که مهمترین منبع اطالعاتي
دانشجویان در زمینه زیانهای مصرف سیگار و منافع پیشگیری از
مصرف آن ،اینترنت و شبکههای اجتماعي ميباشد .این مسأله
نشاندهنده آن است که امروزه رسانههای الکترونیکي از بیشترین
مقبولیت و محبوبیت در نزد قشر جوان و دانشگاهي برخوردار
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هستند؛ بنابراین ميتوان از شبکههای اجتماعي برای اطالعرساني
به جوانان استفاده کرد .البته کاربرد دیگر منابع کسب اطالعات در
برنامههای مداخلهای بهمنظور ارتقای رفتارهای پیشگیریکننده از
مصرف سیگار نیز باید مورد توجه قرار گیرد .از دیگر منابع مهم
کسب اطالعات در دانشجویان مورد مطالعه ،تعامل با دوستان و
آشنایان بود؛ بنابراین در برنامههای آموزشي برای ارتقای رفتارهای
پیشگیریکننده از مصرف سیگار ،باید به نقش دوستان و آشنایان
نیز توجه کرد که در این مورد نتایج مطالعه مهری و محققنژاد
] [24با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
در مطالعه حاضر مشاهده شد که بین تمامي سازههای این
الگو ،همبستگي مستقیم و معناداری وجود داشت و بیشترین
رابطه بهترتیب بین خودکارآمدی و منافع درکشده ،منافع
درکشده و شدت درکشده و شدت درکشده و حساسیت
درکشده بود .در این مطالعه رابطه معنادار بین سازههای الگو بر
این نکته داللت دارد که مجموع این سازهها با کمک هم ميتوانند
نگرش فرد را برای اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف
سیگار تشکیل دهند .این نتایج با نتایج مطالعه بروجني و همکاران
مطابقت دارد ] .[22همچنین نتایج بهدست آمده حاکي از آن بود
که اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار در
دانشجویان ،فقط با سازههای حساسیت درکشده و خودکارآمدی
همبستگي معنادار داشت .این نتایج نیز با نتایج مطالعه بروجني
و همکاران مطابقت دارد ].[22
براساس نتایج این مطالعه ،از بین سازههای مورد بررسي،
حساسیت درکشده قویترین پیشبینيکننده اتخاذ رفتار
پیشگیریکننده از مصرف سیگار بود .این نتایج با نتایج مطالعات
بروجني و همکاران ] [22و فاضلي و مولوی ] [25همخواني
داشت .در تبیین نتایج این قسمت ميتوان گفت که هرچه افراد،
دانش و اطالعات بیشتری درباره سالمتي و موضوعات پزشکي
داشته باشند ،حساسیت درکشده باالتری نیز خواهند داشت؛ زیرا
حساسیت درکشده یک جزء شناختي قوی دارد و تا حدودی
وابسته به آگاهي افراد است ] .[15با توجه به تحصیل دانشجویان
در رشتههای علوم پزشکي ،وجود این میزان از حساسیت
درکشده (متوسط) نسبت به زیانهای مصرف سیگار یا مواجهه
با دود آن ،طبیعي بهنظر ميرسد .گفتني است نتایج این بخش با
نتایج مطالعات  Liو  ،[14] Kayمختاری و همکاران ] [13و
محمدی و همکاران ] [26مغایرت داشت .یکي از دالیل احتمالي
مغایرت نتایج این سه مطالعه با نتایج مطالعه حاضر ،ميتواند این
باشد که در دو مطالعه اول ،فقط دانشجویان پسر شرکت داشتهاند.
درنتیجه ،طبیعي است که حساسیتهای آنان نسبت به مصرف
سیگار یا مواجهه با دود آن کمتر از دختران باشد .دلیل احتمالي
مغایرت نتایج مطالعه محمدی و همکاران با نتیجه مطالعه حاضر،
ميتواند تفاوت نمونههای مورد بررسي دو مطالعه با هم باشد؛ زیرا
احتماالً نوجوانان بهدلیل آگاهي کمتر از دانشجویان ،حساسیت
کمتری نسبت به مصرف سیگار و مواجهه با دود آن دارند.
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در این مطالعه ،خودکارآمدی درکشده از دیگر سازههای
مهم در پیشبیني اتخاذ رفتار پیشگیریکننده از مصرف سیگار
بود و در کنار سازه حساسیت درکشده ،دیگر پیشبینيکننده
اتخاذ رفتار در دانشجویان مورد مطالعه محسوب ميشد.
خودکارآمدی یک سازه بسیار حیاتي ،تأثیرگذار و مورد تأکید
در نظریههای آموزشي است ] Bandura .[27خودکارآمدی را
بهعنوان اطمینان فرد نسبت به توانایيهایش در انجام
موفقیتآمیز یک عمل تعریف کرده است .این سازه مهم غیر از
الگوی اعتقاد بهداشتي ،در دیگر الگوها و نظریههای آموزش
بهداشت نیز مورد تأکید قرار گرفته است که نشاندهنده اهمیت
فوقالعاده این سازه در انجام موفقیتآمیز رفتارهای بهداشتي
ميباشد ] Bandura .[28خودکارآمدی را مهمترین پیشنیاز
تغییر رفتار و پیشگوکننده رفتار ميداند ] .[22این نتایج با نتایج
مطالعات بروجني و همکاران ] [22و محمدی و همکاران ][26
همخواني داشت؛ اما با نتایج مطالعات  Liو  ،[14] Kayمختاری
و همکاران ] [13و فاضلي و مولوی ] [25مغایرت داشت .از دالیل
احتمالي این مغایرت ميتوان به این نکته اشاره کرد که در
مطالعات  Liو  Kayو مختاری و همکاران ،از سؤاالت مربوط به
سنجش سازه خودکارآمدی در پرسشنامه استفاده نشده است.
مطالعه فاضلي و مولوی نیز از نظر نمونههای مورد بررسي با
مطالعه حاضر متفاوت است؛ زیرا روی معتادان تحت درمان انجام
شده است.
با توجه به اینکه مطالعه حاضر فقط در میان دانشجویان سال
دوم و سوم مقطع کارشناسي رشتههای علوم پزشکي و ساکن در
خوابگاه انجام شده است ،نتایج حاصل از آن قابل تعمیم به سایر
گروههای سني و دانشجویي نميباشد؛ بنابراین انجام مطالعات
دیگر با استفاده از این الگو در جمعیتها و گروههای مختلف (از
نظر سن ،تحصیالت و منطقه سکونت) توصیه ميشود .در این
پژوهش جمعآوری دادهها بهصورت خودگزارشدهي انجام شد که
مهمترین محدودیت این مطالعه بود.
نتیجهگیری
درمجموع در این مطالعه ،اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از
مصرف سیگار در دانشجویان مورد مطالعه در حد ضعیف بود .با
توجه به وجود همبستگي بین حساسیت درکشده و خودکارآمدی
درکشده با اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار
و همچنین نظر به پیشبینيکنندگي متغیرهای حساسیت
درکشده و خودکارآمدی ،الزم است برنامههای آموزشي مناسب
براساس الگوی اعتقاد بهداشتي و با تأکید بر این دو سازه مؤثر،
طراحي و از طریق اینترنت و شبکههای اجتماعي ،اجرا شوند.
تشکر و قدردانی
این مطالعه گزارش قسمتي از پایاننامه مقطع دکترای
تخصصي آموزش بهداشت و ارتقای سالمت مصوب دانشکده
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