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Abstract

Original Article

The effect of education based on the Theory of Planned
Behavior in smoking
Mahmoud Barfi1, Mohammad Reza Miri2, Abbas Ali Ramazani3, Ensiyeh Norozi4

Background and Aim: Cigarette smoking is a complex learning process and educational programs play an
important role in empowering people by providing the necessary knowledge and knowledge. The purpose of
this study was to determine the effect of education based on the theory of planned behavior on cigarette
smoking in smoker men in the city of Zirkoh.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, sampling was performed in cluster fashion in
1395 among smokers who were covered by all health houses in Zirkouh with a sample size of 94 (n=47).The
sample size was 94 people (intervention and control group, each of 47). Data collection tools included a
questionnaire based on the theory of planned behavior structures, that its validity and reliability has been
approved. The educational intervention was performed in 6 sessions of 90 minutes for the intervention group
and the questionnaire was completed for both groups before, immediately and three months after the
intervention. Data were analyzed using SPSS software (version 19) using an independent t-test, Chi-Square
and repeated analysis of variance (ANOVA) at a significant level of 0.05 .
Results: The results showed significant differences in mean of attitude, subjective norm, perceived
behavioral control, behavioral intention and behavior in smoking in the experimental group after the
intervention had occurred (P<0.001), but no significant change was observed in the control group (P>0.05).
Conclusion: According to the results, Education based on the theory of planned behavior has a positive
impact on smoking behavior, Therefore, it is recommended that the above educational model is used to
modify the behavior of smokers.
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مصرف سیگار
نوروزی4

چکیده
زمینه و هدف :مصرف سیگار یک رفتار پیچیده آموخته شده است و برنامه های آموزشی با فراهم ساختن دانش و آگاهی الزم نقش
مهمی در توانا ساختن افراد دارد ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزیشده بر مصرف سیگار
در مردان سیگاری شهرستان زیرکوه انجام شد.
روش تحقیق :در این مطالعه نیمه تجربی ،نمونه گیری در سال  1395به روش خوشهای از بین مردان سیگاری تحت پوشش
تمامی خانه های بهداشت شهرستان زیرکوه ،با حجم نمونه  94نفر(  )n=47انجام شد .ابزار گرد آوری اطالعات شامل پرسش نامه
محقق ساخته مبتنی بر سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود که واز نظر روایی و پایایی،تایید شد .مداخله آموزشی در 6جلسه
 90دقیقهای برای گروه مداخله انجام و پرسشنامه برای هر دو گروه قبل،بالفاصله وسه ماه بعد از مداخله تکمیل گردید .داده ها به
کمک آزمون های آماری Tمستقل ،کای اسکوئر ،آنالیز واریانس تکرار شده در سطح معنی داری  0/05تحلیل شد.
يافتهها :یافته ها نشان دادکه تفاوت معنی داری در میانگین نمرات آگاهی،نگرش،هنجار انتزاعی،کنترل رفتاری درک شده،قصد رفتار
و رفتار مصرف سیگار در بین افراد گروه مداخله در مقایسه نمره قبل و بعد از انجام مداخله به وجود آمد( ) p<0.001اما این تغییرات
در گروه کنترل معنی دار نبود.
نتیجهگیري :آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزی شده میتواند تاثیر قابل مالحظه ای بر اصالح رفتار مصرف سیگار در مردان
جامعه روستایی داشته باشد.
واژههاي كلیدي :آموزش ،تئوری رفتار برنامهریزی شده ،مصرف سیگار ،مردان سیگاری ،شهرستان زیرکوه
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند1396 .؛ .51-42 :)1( 25
دريافت1396/08/24 :

1
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دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.

 2دانشیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سالمت ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
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مربی اپیدمیولوژی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.

استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سالمت ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
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محور مبتنی هستند که از الگوهای تغییر رفتار ریشه گرفتهاند.
مقدمه
مصرف سیگار یکی از خطرناکترین رفتارهای مختل انتخاب یک الگوی آموزشی ،اولین گام در فرآیند برنامهریزی
کننده سالمتی انسان است و با وجود تالشهای زیادی که یک برنامه آموزشی است و آموزش بهداشت مؤثّر ،بستگی به
برای پیشگیری از همهگیرشدن مصرف دخانیات انجام شده ،تسلّط در استفاده از بهترین نظریه و استراتژیهای مناسب با
همچنان این عامل ،بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و هر واقعهای دارد ( .)8 ،7مروری بر مطالعات انجامشده در
میر در دنیا شناخته شده است ( .)1دود سیگار دارای یک رابطه با مصرف دخانیات ،نشاندهنده این است که عواملی
ترکیب پیچیده با بیش از  4000ماده سمّی متفاوت است .همچون وضعیت اقتصادی -اجتماعی پایین ( ،)9فشار
مصرف سیگار بهتنهایی عامل بروز 90درصد سرطانهای ریه ،همساالن ،نگرشها ،نرمهای انتزاعی و قصد و خودکارآمدی
80درصد موارد برونشیت مزمن و 25درصد سایر بیماریهای پایین ،مهمترین پیشگوییکنندههای مصرف سیگار در
ریوی است .هیچیک از اعضای بدن ،از عوارض زیانبار موادّ نوجوانان هستند (.)10
تئوری رفتار برنامهریزیشده ،یکی از مؤثّرترین نظریات
دخانی در امان نیستند .استعمال دخانیات ،به طرق مختلف
باعث وقوع مرگ میشود و در حقیقت عامل خطر 6مورد از در زمینه ارتباط نگرش و رفتار بوده و هرگونه رفتار تحت اراده
انسانی را میتوان با مبانی این نظریه ،تحت مطالعه و بررسی
8عامل اصلی مسبّب مرگ در جهان بهحساب میآید (.)2
براساس آخرین آمار مربوط به بررسی عوامل خطر قرار داد ( .)11براساس تئوری رفتار برنامهریزیشده ،رفتار 1به
بیماریهای غیرواگیر در ایران ،حدود 12درصد جمعیت  -15واسطه قصد 2انجام رفتار و میزان کنترل واقعی که شخص
 64سال ،مصرفکننده موادّ دخانی بهطور روزانه هستند .در روی انجام رفتار دارد ،صورت میگیرد و قصد توسط
ایران ساالنه بیش از 45میلیارد نخ سیگار دود میشود؛ به نگرشها 3نسبت به رفتار ،هنجارهای انتزاعی 4و کنترل
عبارت دیگر 10میلیون ایرانی ،حدوداً سالی  1700میلیارد رفتاری ادراکشده 5تعیین میشود ( .)2مطالعات مختلف نشان
تومان سیگار دود میکنند و ساالنه بیش از 60هزار ایرانی دادند که رفتار سیگارکشیدن با قصد سیگارکشیدن مرتبط
قربانی مصرف موادّ دخانی میشوند ( .)2بر اساس روندهای است .قصدها بر پایه نگرشها و هنجارهای انتزاعی قرار دارند
جاری ،سالیانه در جهان بیش از 5/4میلیون نفر در اثر عوارض و هنجارهای انتزاعی ،قصد مصرف سیگار را پیشبینی می
استعمال دخانیات میمیرند .این رقم بیش از مرگ و میر ناشی کنند و دسترسی و استفاده آسان از موادّ دخانی ،نادیدهانگاشتن
خطرات ناشی از سوء مصرف موادّ دخانی ،ابهام والدین و
از سل ،ایدز و ماالریاست (.)3
با توجه به پایینآمدن سن شروع مصرف سیگار ،لزوم دولت نسبت به پیامدهای منفی موادّ دخانی بهخصوص
اجرای برنامههای آموزشی برای آگاهیبخشی در مورد اثرات اعتیادآور بودن و عدم اهتمام جدّی برای طراحی و اجرای
و عوارض این مادّه دخانی ،بیشتر احساس میشود .آموزش به برنامههای پیشگیریکننده از مصرف دخانیات نیز بهعنوان
عنوان یکی از جلوههای توانمندسازی و به اعتقاد  Toonzو پیشبینیکنندههای مصرف سیگار هستند (.)13 ،12
بر اساس بررسی محقق ،تاکنون مطالعهای با استفاده از
 Thilfordنیروی محرّکه آن ،دارای اهمیت زیادی است (.)4
تغییر در باورها ،تغییراتی را در رفتارها بهدنبال خواهد داشت تئوری رفتار برنامهریزی شده ،مصرف سیگار را در مردان
( .)5برنامههای آموزشی ،با فراهمساختن دانش و آگاهی الزم،
1
Behavior
2
نقش مهمّی در تواناساختن افراد دارند ( .)6بررسیها نشان می
Intention
3
Attitude
دهد ،مؤثّرترین برنامههای آموزشی ،بر رویکردهای نظریه
4
Subjective Norms

دوره  ،25شماره  ،1بهار 1397

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

روش تحقیق
در این مطالعه نیمهتجربی ،جامعه آماری شامل تمام
مردان مصرفکننده سیگار تحت پوشش خانههای بهداشت
شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی در سال  1395بود .حجم
نمونه ،براساس نمره نگرش مطالعه دهداری و همکاران ()14
و بر اساس فرمول مقایسه میانگینها در دو جامعه 1و با در
نظرگرفتن  s2=4/1 ،s1=4/4 ،α=0/05 ،β=0/1و ،d=2/14
تعداد 94نفر در نظر گرفته شد؛ بنابراین از بین مردان سیگاری
تحت پوشش خانههای بهداشت شهرستان زیرکوه47 ،نفر به
عنوان گروه مداخله و 47نفر بهعنوان گروه کنترل با استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفتند .بدین منظور ابتدا آمار مردان سیگاری ،بهتفکیک
مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زیرکوه (8مرکز) استخراج
گردید .با توجه به پایینبودن آمار مصرفکنندگان سیگار در
بعضی از مراکز ،برای بهدستآوردن تعداد نمونه کافی ،تعداد 4
مرکز بهداشتی و درمانی که آمار باالتری داشتند ،بهصورت
غیرتصادفی برای مطالعه انتخاب گردیدند؛ سپس 2مرکز به
عنوان گروه مداخله و 2مرکز بهعنوان گروه کنترل انتخاب
شدند و در نهایت از هر مرکز ،تعداد 2خانه بهداشت بهصورت
غیرتصادفی انتخاب و تمام مردان سیگاری (با مصرف حدّ اقل
یک سیگار در روز بهمدت یکسال) تحت پوشش آنها ،در
مطالعه وارد شدند (بهطور میانگین هر خانه بهداشت 12نفر).
معیارهای ورود به مطالعه شامل :نداشتن بیماریهای
جسمی و ذهنی ،رفتار مصرف سیگار در یکسال گذشته
(مصرف حدّ اقل یک سیگار در روز بهمدت یکسال) ،تمایل به
همکاری در مطالعه ،عدم سابقه دریافت آموزش در زمینه
n={[Z(1-𝛂/2)+Z(1- 𝛃)]^2 * [(s1)^2 +(s2)^2] }/d^2

1
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سیگاری ایران مورد بررسی قرار نداده است؛ بنابراین مطالعه
حاضر در بین مردان سیگاری شهرستان زیرکوه ،با هدف
تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزیشده
بر مصرف سیگار ،طراحی و اجرا گردید.

سیگار ،عوارض و روشهای کنترل آن ،برخورداری از
هوشیاری کامل و توانایی برقراری ارتباط بود .حضور نامنظم
در جلسات در طول دوره مطالعه (غیبت بیش از یک جلسه)
نیز بهعنوان معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه محققساخته
استفاده شد .پرسشنامه مذکور شامل دو بخش اطالعات
جمعیتشناختی و بخش سازههای تئوری رفتار برنامهریزی
شده ( 30سؤال) بود .بخش اطالعات جمعیتشناختی
دربرگیرنده 10آیتم در ارتباط با ویژگیهایی مانند :سن ،میزان
تحصیالت ،شغل ،شغل همسر ،میزان درآمد ماهیانه و … بود.
بخش دوم پرسشنامه نیز در قالب 30سؤال ،پنج سازه نگرش
(12سؤال) ،هنجارهای انتزاعی (7سؤال) ،کنترل رفتاری درک
شده (5سؤال) ،قصد رفتار (5سؤال) و رفتار (1سؤال) را
اندازهگیری میکرد .سازههای نگرش ،هنجارهای انتزاعی،
کنترل رفتاری درکشده و قصد رفتار ،براساس طیف 5گزینه
ای لیکرت ،از کامالّ موافق (با امتیاز  )5تا کامالً مخالف (با
امتیاز  )1بود؛ بدین ترتیب مجموع نمرات سازه نگرش -60
 ،12هنجارهای انتزاعی  ،7-35کنترل رفتاری درکشده -25
 5و سازه قصد رفتار  5-25بود .سازه رفتار نیز شامل یک
سؤال بود که پاسخ بر حسب تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه
بود.
برای بهدست آوردن اعتبار علمی پرسشنامه ،از روش
اعتبار محتوا استفاده گردید؛ به این صورت که برای تهیه
سؤاالت ،مطابق با موضوع مطالعه ،از منابع داخلی و خارجی
موجود استفاده شد .سپس برای رفع اشکاالت ،پرسشنامه
تنظیمشده در اختیار 6نفر از اساتید ،خبرگان ،کارشناسان و
صاحبنظران علوم بهداشتی (آموزش بهداشت ،اپیدمیولوژی،
پرستاری ،روانشناسی و )...قرار داده شد و در نهایت با نظرات
اصالحی و تکمیلی آنان ،بهطور مجدد مورد بررسی و تجدید
نظر قرار گرفت .برای پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد؛ بدین صورت که پرسشنامه توسط 20نفر
از افرادی (از خانههای بهداشتی که جزء گروه مداخله و کنترل
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وارد شد .با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنف ،دادهها از
نظر برخورداری از توزیع نرمال ،بررسی گردید .از آزمونهای
آماری تیمستقل ،کایاسکوئر ،آنالیز واریانس تکرار شده و
تست تعقیبی بنفرونی نیز برای تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شد .سطح معنیداری  0/05درنظر گرفته شد .این
مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد طرح  B9413و کد
کمیته اخالق  Ir.bums.1395.74میباشد.
یافتهها
بر اساس یافتههای مطالعه ،میانگین و انحرافمعیار سن
افراد در گروه کنترل 54/51±13/10سال و در گروه مداخله
53/76±14/68سال بود .میانگین و انحرافمعیار طول مدّت
مصرف سیگار در گروه کنترل 22/62±12/38سال و در گروه
مداخله 20/83±13/60سال بود .تفاوت آماری معنیداری بین
دو گروه تجربی و کنترل برحسب سن و طول مدت مصرف
سیگار مشاهده نشد ()P<0/05؛ همچنین تفاوت بین دو گروه
تجربی و کنترل از نظر متغیّرهای شغل ،سطح سواد ،تأهّل و
سطح درآمد از نظر آماری معنیدار نبود (()P<0/05جدول.)1

جدول  -1مقايسه توزيع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب متغیرهاي دموگرافیک در گروه مداخله و كنترل
گروه
متغیّر

تأهّل
شغل

سطح درآمد

سطح تحصیالت
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متأهّل
مجرّد
کشاورز و دامدار
آزاد
بیکار
خوب
متوسط
ضعیف
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه

مداخله N=47

كنترل N=47

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

)93/6(44
)6/4(3
)80/9(38
)10/6(5
)8/5(4
)4/3(2
)34(16
)61/7(29
)42/6(20
)42/6(20
)10/6(5
)4/3(2

)95/7(45
)4/3(2
)68/1(32
)17(8
)14/9(7
)4/3(2
)46/8(22
)48/9(23
)36/2(17
)48/9(23
)8/5(4
)6/4(3

نتیجه آزمون آماري
كاياسکوئر و فیشر
P=0/64

P=0/42

P=0/44

P=0/86
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نبودند) که با نمونه مورد مطالعه مطابقت داشتند و بهطور
تصادفی انتخاب شده بودند ،تکمیل گردید .پس از گردآوری و
استخراج دادهها ،مقدار ضریب آلفای کلی پرسشنامه برابر با
 0/817برآورد گردید که به تفکیک سازهها نیز در حدّ قابل
قبول بود.
مداخله آموزشی در قالب 6جلسه 90دقیقهای توسط
پژوهشگر و با همکاری پزشکان مراکز انجام شد .روش
آموزشی بهصورت سخنرانی و پرسش و پاسخ بود .مطالب
ارائهشده در جلسه اول درمورد مقدمه و اهداف ،در جلسه دوم
در مورد خطرات استعمال سیگار ،در جلسه سوم راجع به
نگرش نسبت به سیگارکشیدن ،در جلسه چهارم در مورد تأثیر
همساالن و خانواده در مصرف سیگار و در جلسه پنجم راجع
به کنترل رفتار برنامهریزیشده بهمنظور تغییر رفتار بود .در
جلسه ششم نیز به مرور مطالب و رفع ابهامات پرداخته شد.
همچنین قبل از مداخله آموزشی ،بالفاصله بعد از مداخله و
سه ماه بعد ،پرسشنامه توسط افراد تکمیل و مورد بررسی قرار
گرفت.
در انتها دادهها در نرمافزار آماری ( SPSSویرایش )19

محمود برفي و همكاران

دوره  ،25شماره  ،1بهار 1397

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

جدول  -2مقايسه میانگین سازههاي تئوري رفتار برنامهريزيشده قبل ،بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله در دو گروه مداخله و كنترل
زمان
مقیاس

گروه

قبل از مداخله
()Mean±SD

مداخله

38/57±4/96

بالفاصله بعد از

سه ماه بعد از

نتیجه آزمون آماري آنالیزواريانس تکرارشده

مداخله

مداخله

تست تعقیبی Bonferroni

()Mean±SD

()Mean±SD

48/17±3/31

49/95±3/16

نگرش

هنجارهای
انتزاعی

کنترل
نتیجه آزمون تیتست

41±3/83
P=0/009

40/74±3/99
P>0/001

41/40±3/88
P>0/001

مداخله

23±5/59

25/78±4/15

26/40±3/77

کنترل
نتیجه آزمون تیتست

25/31±4/05
P=0/02

25/29±4/20
P=0/57

25/04±3/88
P=0/09

مداخله

17/51±4/21

21/85±3/01

22/34±3/49

کنترل
نتیجه آزمون تیتست

19/72±4/58
P=0/01

19/93±4/93
P=0/01

20/10±3/91
P=0/004

مداخله

16/61±4/72

20/08±2/64

20/48±2/81

کنترل رفتار

قصد رفتار

تعداد نخ سیگار
مصرفی روزانه

کنترل
نتیجه آزمون تیتست
مداخله
کنترل
نتیجه آزمون تیتست

18/12±3/94
P=0/09
14/98±7/93
17/53±7/86
P=0/12

17/97±3/76
P=0/002
--------

18/14±3/92
P<0/001
11/62±7/75
17/51±7/86
P>0/001

P>0/001
(P>0/001قبل با بعد)
(P>0/001قبل با  3ماه بعد) (P>0/001-بعد با  3ماه بعد)
P=0/05
--P>0/001
(P>0/001قبل با بعد)
(P>0/001قبل با  3ماه بعد) (P=0/176-بعد با  3ماه بعد)
P=0/35
--P>0/001
(P>0/001قبل با بعد)
(P>0/001قبل با  3ماه بعد) (P=0/405-بعد با  3ماه بعد)
P=0/22
--P>0/001
(P>0/001قبل با بعد)
(P>0/001قبل با  3ماه بعد) (P=0/487-بعد با  3ماه بعد)
P=0/53
--P>0/001
P=0/87
---
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مقایسه میانگین سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده قبل از مداخله نشان داد که در دو گروه مداخله و کنترل ،سازههای
نگرش ( ،)P=0/009هنجار ذهنی ( )P=0/024و کنترل رفتار ( )P=0/017دارای اختالف معنیدار بودند؛ ولی سازههای قصد
رفتار ( )P=0/096و رفتار ( )P=0/12اختالف معنیداری نداشتند .میانگین نمره سازهها ،بعد از مداخله و سهماه پس از آن ،نسبت
به قبل از مداخله در گروه مداخله افزایش معنیداری نشان داد؛ ولی در گروه کنترل افزایش معنیداری
وجود نداشت .میانگین نمره سازهها بالفاصله بعد از مداخله ،در گروه مداخله از گروه کنترل باالتر رفته و اختالف معنیداری در
میانگین سازهها در دو گروه مشاهده شد ( .)P>0/05همچنین میانگین نمره سازهها سهماه بعد از مداخله ،بهطور معنیداری در
گروه مداخله از گروه کنترل باالتر بود (.)p>0/05

تأثير آموزش مبتني بر تئوری رفتار برنامهريزیشده بر مصرف سيگار در مردان سيگاری

محمود برفي و همكاران

جدول  -3مقايسه میانگین تغییرات سازههاي تئوري رفتار برنامهريزي شده ،سه ماه بعداز مداخله نسبت به شروع مطالعه در دو گروه مداخله و
كنترل
گروه
مقیاس

()Mean±SD

()Mean±SD

11/38±4/01
3/40±4/14
4/82±4/03
3/87±4/59
3/36±5/05

0/404±2/02
0/276±1/47
0/383±1/64
0/213±1/18
0/021±0/094

مقایسه میانگین تغییرات سازههای مدل تئوری رفتار برنامه
ریزیشده در دو گروه مداخله و کنترل ،اختالف معنیداری
نشان داد (( )P>0/05جدول  .)3در این مطالعه ،تعداد 3نفر از
افراد سیگاری گروه مداخله ،ترک سیگار را گزارش کردند؛ در
حالی که ترک سیکار در هیچکدام از افراد گروه کنترل گزارش
نگردید.
بحث
افراد سیگاری برای توجیه ادامه مصرف سیگار ،نیاز به
تصوّرات نادرستی از سیگار و مصرف آن دارند .برای اولین گام
باید این توهّمات و تصوّرات غلط ،شناسایی و کنار گذاشته
شوند .توهّم این موضوع که زندگی بدون مصرف سیگار دیگر
لذتبخش نیست ،اگر در ذهن افراد سیگاری برطرف شود و
آنها از این موضوع آگاهی پیدا کنند ،مسیر ترک سیگار برای
آنها آسان و لذتبخش خواهد شد .نقش آموزش در آگاهی
بخشی و رفع تصورّات غلط غیر قابل انکار میباشد .بنابراین
این مطالعه به بررسی تأثیر روش آموزشی براساس تئوری
رفتار برنامهریزیشده بر رفتار افراد سیگاری پرداخت.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش بر اساس
تئوری رفتار برنامهریزیشده ،باعث ارتقای میانگین نمره سازه
نگرش در افراد سیگاری شد؛ بهطوری که میانگین نمره سازه
نگرش در گروه مداخله افزایش معنیداری پیدا کرد .همچنین
در نمره نگرش افراد مورد مطالعه ،بین قبل ،بالفاصله و  3ماه
بعد از مداخله ،در گروه مداخله تفاوت آماری مشاهده شد.
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مستقل
P>0/001
P>0/001
P>0/001
P>0/001
P>0/001

براتی و همکاران در مطالعهای که به بررسی اثربخشی
آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزیشده در پیشگیری از
سوء مصرف اکستازی در دانشجویان پرداختند ،نمره سازه
نگرش را مثبت ارزیابی کردند که با یافتههای مطالعه حاضر
همخوانی دارد ( .)13آموزش مهارتهای زندگی باعث میشود
که افراد ،تعارضهای خود با همساالن را به طریق سازندهای
حل کنند؛ توانایی مهار تکانه و برانگیختگی در آنها افزایش
مییابد و افزایش مهارتهای مقابلهای شناختی در آنان باعث
کاهش تمایل به استفاده از مواد مخدر و پیشگیری از مصرف
دخانیات میشود ( .)15بنابراین ،برنامه آموزشی ساخت
رفتارهای سالم در جهت آموزش پیشگیری از مصرف
دخانیات ،میتواند منفیسازی نگرش شرکتکنندگان را در
ابعاد مختلف در پی داشته باشد.
نتایج مرتبط با هنجارهای ذهنی ترغیبکننده مصرف
دخانیات -متغیّر دیگر تئوری رفتار برنامهریزیشده -نیز
نشانگر اثربخشی مثبت مداخله آموزشی در کاهش هنجارهای
ترغیبکننده مصرف دخانیات در گروه مداخله پس از مداخله
آموزشی بود .این نتایج با یافتههای مطالعه  Caronو
همکاران ( )16همخوانی الزم را نشان میدهد .از یک طرف
ارتباط و دوستی با همساالن مبتال به سوء مصرف مواد و از
طرف دیگر تعلّق داشتن به یک گروه بهعنوان یکی از
نیازهای مهم انسانها ،از دالیل اهمیت این فاکتورها میباشد
که قدرت و ضعف تأثیر آنها ،با وضعیت زندگی افراد ارتباط
تنگاتنگی دارد .یافتههای مطالعات جلمبادانی و همکاران
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تغییرات نمره نگرش
تغییرات نمره هنجارهای انتزاعی
تغییرات نمره کنترل رفتار
تغییرات نمره قصد رفتار
تغییرات تعداد نخ سیگار مصرفی

گروه مداخله

گروه كنترل

سطح معنیداري آزمون آماري تی

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

رفتار تئوری در افراد سیگاری میگردد .در نمره رفتار افراد
مورد مطالعه ،بین قبل و 3ماه بعد از مداخله در گروه مداخله
اختالف آماری معنیداری مشاهده شد .در مطالعه دیگری که
توسط محمدی زیدی انجام شد ،اثر آموزش مبتنى بر تئورى
رفتار برنامهریزىشده در کاهش قصد مصرف سیگار در دانش
آموزان دبیرستانى بررسی گردید .در این مطالعه ،مداخله
آموزشى اجراشده براى گروه آزمون توانست منجر به افزایش
نگرش ،هنجار انتزاعى ،کنترل رفتارى و قصد رفتارى برای
پیشگیرى از استعمال سیگار شود ( .)20بشیریان و همکاران
( )25در رابطه با تأثیر مداخله آموزشی با استفاده از مدل
تئوری رفتار برنامهریزیشده بر تغییر سازه رفتار نیز نتایج
مطالعه خود را همسو با پژوهش حاضر گزارش نمودند .شاید
بتوان گفت که افزایش شناخت و حساسسازی افراد به
بیماریهای ناشی از مصرف سیگار که با روش آموزشی مورد
بحث برای افراد سیگاری تشریح شده ،توانسته است در رفتار
این افراد تأثیر مثبتی بگذارد.
بنابراین با توجه به اینکه مداخله آموزشی ،نتایج اثربخشی
به دنبال داشته است ،میتواند در طراحی و اجرای برنامه
آموزش پیشگیری از سوء مصرف دخانیات بهخصوص در
دانشگاهها و بین جوانان نقش بسیار مؤثّری داشته باشد .در
همین راستا باید اذعان نمود که سوء مصرف مواد ،رفتاری
است که بهصورت اجتماعی آموخته میشود؛ به این بیان که
رفتار مصرف دخانیات ،از یک سو بهوسیله فرآیند الگوبرداری،
تقلید و تقویت آموخته میشود؛ در واقع فرد بهطور مکرّر با
افرادی تماس پیدا میکند که از این مواد استفاده میکنند و
از سوی دیگر این رفتار از شناختها ،نگرشها و باورهای فرد
تأثیر میپذیرد.
از نقاط ضعف و محدودیتهای این پژوهش میتوان به
انجام مطالعه بر روی یک منطقه محدود و عدم امکان تعمیم
نتایج به سایر مناطق بزرگتر و عدم توانایی پایش دقت
پاسخدهی افراد مورد مطالعه به سؤاالت نام برد .از نقاط قوّت
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( ،)17حسینی سورند و همکاران ( ،)18لرکی و همکاران (،)19
محمدی زیدی و همکاران ( ،)20نیز در رابطه با تأثیر مداخله
آموزشی با استفاده از مدل تئوری رفتار برنامهریزیشده بر
تغییر سازه هنجار انتزاعی ،با نتایج پژوهش حاضر همسو
است.
متغیّر دیگر مورد بحث در این مطالعه ،کنترل رفتاری
درکشده امتناع از مصرف سیگار بود که نتایج بهدست آمده
در این پژوهش نشانگر موفقیت برنامه آموزشی در افزایش
مهارتهای مقابله با سوء مصرف سیگار در گروه مداخله در
مقایسه با گروه کنترل بود .نتایج مطالعه حاضر در این زمینه با
نتایج مطالعه ا ...وردیپور و همکاران که به بررسی اعمال
ترس در مصرف مواد مخدر در جوانان مدارس شهر تهران
پرداختند ،همخوانی کامل دارد ( .)21همچنین این یافته با
نتایج مطالعه لرکی و همکاران ( )19و دلشاد نوقابی ()22
همخوانی دارد .عموماً رفتار بهدنبال قصد اتفاق افتاده و بدون
قصد ،رفتاری اتفاق نخواهد افتاد .در این مطالعه ،در گروه
مداخله میانگین نمره قصد رفتاری کاهش مصرف سیگار به
اندازه 4واحد افزایش معنیداری داشت .عدم کاهش قصد
رفتاری کمکردن مصرف سیگار در افراد گروه کنترل بهعنوان
مرحله پیش از رفتار میتواند بهعنوان یک عامل خطر قوی
برای عدم امتناع از تجربه سوء مصرف مواد مخدر باشد که
نتایج بهدست آمده با یافتههای مطالعه  Gerrardو همکاران
( )23که به بررسی نظریه رفتار برنامهریزیشده و مصرف
دخانیات پرداختند  ،همسو است .کریمی و همکاران
()24گزارش کردند که میزان مصرف دخانیات در گروه آزمون
از 25درصد قبل از آموزش ،به 10/5درصد بعد از آموزش
کاهش یافت و این کاهش از لحاظ آماری معنیدار بود .شاید
بتوان گفت که تأثیر مناسب روش آموزشی و تحت تأثیر
قراردادن افراد توانسته است مقیاس قصد رفتار و در نهایت
مصرف سیگار را کاهش دهد.
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش بر اساس
تئوری رفتار برنامهریزیشده ،باعث کاهش میانگین نمره سازه

دوره  ،25شماره  ،1بهار 1397

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 2:06 IRST on Saturday February 16th 2019

محمود برفي و همكاران

تأثير آموزش مبتني بر تئوری رفتار برنامهريزیشده بر مصرف سيگار در مردان سيگاری

 آگاهی کافی و صحیح بههمراه نگرش،زمان که افراد سیگاری
مثبت نسبت به قابل کنترلبودن مصرف سیگار را بهدست
 با. در جهت اتخاذ رفتارهای سالم تصمیم میگیرند،آورند
توجه به اینکه برنامههای آموزش سالمت بهعنوان مداخالتی
،اثربخش در ارتقای سالمت جامعه محسوب میگردند-هزینه
 پیشنهاد،با توجه به نتایج مثبت بهدست آمده از این پژوهش
میشود از این تئوری در برنامههای آموزشی سطوح مختلف
.پیشگیری استفاده گردد
تقدیر و تشکر
 مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاونت،نویسندگان مقاله
محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به
دلیل حمایت مالی و نیز از کلیه شرکتکنندگان در این
. اعالم میدارند،مطالعه

این پژوهش میتوان به وجود گروه کنترل و بررسی
 پیشنهاد می.تأثیرپذیری افراد سهماه بعد از مداخله اشاره کرد
 ابزارهای استاندارد و بومیشده برای،گردد در مطالعات آینده
هر منطقه جغرافیایی با توجه به فرهنگ و سنن حاکم بر آن
جامعه تعریف گردد و موضوع تحقیق با توجه به اهمیت
آموزش بهداشت برای سایر مناطق (با فرهنگ و سنن
.مختلف) نیز طراحی و اجرا گردد
نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با بهرهگیری از
آموزش بر پایه تئوری رفتار برنامهریزی شده که بر روی
، تأکید میکند،عوامل مهم روانشناختی ایجاد و یا تغییر رفتار
، هنجارهای انتزاعی،میتوان نگرش نسبت به مصرف سیگار
 هر، بر این اساس. قصد رفتار و رفتار را بهبود بخشید،کنترل
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