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Abstract
Background and purpose: Tobacco use has an increasing trend. This study aimed at comparing
the processes of motivation theory in the prediction of tobacco use in male high school students in
Noshahr, Iran.
Materials and methods: This cross sectional study was carried out in 440 high school students
in Noshahr. The subjects were chosen through stratified random sampling. Data was collected using a
questionnaire consisting of demographic questions and 55 items based on the constructs of protection
motivation theory. The reliability and validity of the questionnaire was confirmed. Data analysis was
done in SPSS applying Pearson correlation coefficient and linear regression tests.
Results: The processes of coping appraisal (β=0.40) and threat appraisal (β=-0.19) could together
predict 22.9% of the will for not using tobacco. The prediction rate of tobacco use behavior by these two
processes was 25.6% in which the role of coping appraisal (β=-0.33) was more predominant than that of
the threat appraisal (β=0.31).
Conclusion: The present study showed that the cognitive intervening process of coping appraisal
is more successful in the prediction of the protection motivation and tobacco use behavior. So, enhancing
self-efficacy and efficiency of response and reducing the perceived costs for not using tobacco among the
students could be used as a principle that aims at reducing tobacco use.
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چکیده
سابقه و هدف :با توجه به روند رو به افزایش مصرف دخانیات ،پژوهش حاضر با هددف برریدف فرنیهددها تئدور
انگیزش محافظت در پیشبیهف مصرف دخانیات در دانشنموزان دبیریتانف پسر در شهریتان نوشهر انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفف تحلیلف بر رو  444نفر از نوجوانان پسدر دبیریدتانف شدهر نوشدهر بدا ایدتفاد از
روش نمونهگیر تصادفف طبقها متهایب با حجم انجام شد .ابزار گردنور اطالعات شامل اطالعات دموگرافید

و 55

یوال بر ایاس یاز ها تئور انگیزش محافظت بود که روایف و پایایف ننها مورد تایید قرار گرفت .داد ها با ایدتفاد از
نرمافزار  SPSSو نزمون ها ضریب همبستگف پیریون و رگرییون خطف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهد.
یافتهها :یافته ها این پژوهش نشان داد که فرنیهدها ارزیابف کهار نمدن و ارزیابف تهدید با یکدیگر  22/9درصد از
قصد عدم مصرف دخانیات (انگیزش محافظت) را پیشبیهف مفکردند که نقش فرنیهد ارزیابف کهار نمدن ( )β=4/44بدیش
از ارزیابف تهدید ( )β= -4/99مفباشد .میزان پیشبیهف رفتار مصرف دخانیات تویط این دو فرنیهد 25/6 ،درصدد بدود کده
باز هم نقش پیشگویفکههدگف ارزیابف کهار نمدن ( )β= -4/33نسبت به ارزیابف تهدید ( )β=4/39بیشتر بود.
استنتاج :پژوهش حاضر نشان مفدهد که فرنیهد میانجف شهاختف ارزیابف کهار نمدن در پیشبیهف قصدد عددم مصدرف
(انگیزش محافظت) و رفتار مصرف دخانیات موفق تر بود ایت ،لذا باال بردن خودکارنمد و کارنمد پایخ و کایتن از
هزیههها درک شد عدم مصرف دخانیات در دانشنموزان با هدف کاهش مصرف دخانیات مفتواند به عهوان ی

اصل

در نموزش مورد توجه قرار گیرد.
واژه های کلیدی :ارزیابف کهار نمدن ،ارزیابف تهدید ،قصد عدم مصرف دخانیات ،رفتار مصرف دخانیات
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بررسی فرآیندهای ارزیابی کنار آمدن و تهدید در پیش بینی
مصرف دخانیات در دانش آموزان پسر دبیرستانی

فرآیندهای ارزیابي کنار آمدن و تهدید در پيش بيني مصرف دخانيات

را ایتعمال نمفکههد 04-94 ،درصد بیشتر ایدت( .)4در
حال حاضر در کل جهان حدود ید

میلیدارد یدیگار

ترکیب مفشوند .پیام تهدید کههد  ،دو فرنیهدد شدهاختف
را نغاز مفکهد" :ارزیابف تهدید ( )Threat appraisalو

میلیارد نفر دیگر از بزرگساالن از یهین جوان تدر شدروع

ارزیابف کهار نمدن ،تواندایف مقابلده و دفدع خطدر تهدیدد

به کشیدن ییگار خواههدد کدرد( .)5مصدرف قلیدان ید

شد را ارزیابف مفکهد .افزایش ارزیابف کهدار نمددن باعد

روش قدیمف ایتعمال دخانیات به شمار مفرود .امدروز

افزایش قصدد و در نتیجده افدزایش احتمدال انجدام رفتدار

این پدید در بین نوجوانان و جوانان بهطور وییعف رواج

یازگار مفشود .این مرحله میانجف شهاختف از یاز ها

و محبوبیت یافته ایت( .)6روزانه حدود  944میلیون نفدر

خدود کارنمدد درک شدد (،)Perceived self efficacy

در یرایر جهان ،قلیان مصرف مفکههد .حتف در بعضدف

کارنمد پایدخ درک شدد ()Perceived response efficacy

نقاط شیوع نن بیشتر از ایتعمال ییگار ایدت .در اکردر

و هزیهده درک شدد ( )Perceived costsتشدکیل شدد

کشورها روند صعود مصرف قلیان با افدزایش مصدرف

ایت .فرنیهد ارزیابف کهار نمدن از مجموع خودکارنمدد

توتونها میو ا یا طعمدار در ارتباط بود ایت( .)7در

و کارنمد پایدخ مههدا هزیهده درک شدد بده دیدت

مطالعها نیز شیوع مصرف ییگار و قلیدان در نوجواندان

مفنید .خودکارنمدد و کارنمدد پایدخ درک شدد

 95-99یاله پسر ایرانف بده ترتیدب  93/9و  54/9درصدد

احتمال انجام پایخها یازگار را افزایش مفدههدد ،در

گزارش نمود که این میزان باالترین درصد شیوع مصدرف

حالف که هزیهه ها درک شد  ،احتمال انجام پایخها

دخانیات را در گرو یدهف نوجواندان نشدان مدفدهدد(.)0

یاز گار را کاهش مفدههد( .)93فرنیهد ارزیابف تهدیدد،

شواهد نشان مفدهد که دانش نموزان با توجه به شرایط

بر عواملف که احتمال انجام پایخها نایازگار (اجتهاب

جسمف و روانف ،بیشتر از یایر گرو هدا در معدرت تجربده

از رفتار محافظتکههد ) را افزایش یا کداهش مدفدهدد،

مصرف دخانیات هستهد و میزان گرایش به دخانیدات در

تاکید مفکهد .این مرحله میانجف شدهاختف از یداز هدا

بین ننها بسیار شیوع پیدا کدرد ایدت و ایدن موضدوع،

حسایدددیت درک شدددد (،)Perceived vulnerability

مفتواند عوارت و نییبها اجتماعف زیاد را در میان

شدت درک شد ( )Perceived severityو پداداشهدا

دانشنموزان ایجاد نماید( .)9تئور هدا علدوم رفتدار

درک شد ) )Perceived rewardsتشکیل شدد ایدت.

متعدد در متون وجود دارد که هر کدام در تالشدهد تدا

ارزیابف تهدید از تفاضل پاداشها از مجموع حساییت و

توضیح دههد که چرا افراد رفتار را انجام مدفدههدد یدا

شدت درک شد (تهدید) به دیت مدفنیدد .پداداشهدا

موفق به انجام نن رفتار نمفشدوند .هدمچهدین تئدور هدا

باع

افزایش ارزیابف تهدید و حساییت و شدت درک

مفتوانهد درتوضیح و پیشبیهف رفتارها و طراحف برنامهها

شد باع

نموزشف موثر ،مورد ایدتفاد قدرار گیرندد( .)94از جملده

پدداداشهددا امکددان انتخدداب واکددهشهددا نایددازگارانه را

این تئور ها ،تئور انگیزش محافظت مفباشد که برا

افزایش مفدههد ،در حالف که تهدید (حساییت و شدت

درک و پددیشبیهددف قصددد و رفتارهددا بهداشددتف کدده بددر

درک شد ) امکان انتخاب واکدهشهدا نایدازگارانه را

عوامل شهاختف موثر بر تصمیمگیر هایف کده فدرد از خدود

کاهش مفدهد( .)94این تئور برا توضیح اثرات ترس

در برابر وقایع نییبزا حفاظدت مدفکهدد و یدا بدا چهدین

بر نگرشها و رفتارها بهداشدتف و ایدن کده برانگیختده

وقایعف کهار مفنید ،تمرکز مفکهد( .)99بر ایاس تئور

شدن ترس اثر مهمف رو انتخاب رفتارهدا دارد ،تویدعه

انگیزش محافظت ،عوامل محیطف و شخصدف بده مهظدور

داد شد ایت( .)95این تئدور بده خصدوی مدفتواندد

تهدیدد بهداشدتف بدالقو بدا یکددیگر

بددرا درک و مددورد خطدداب قددرار دادن رفتددار مصددرف

مطرح کردن ید
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وجود دارد که برنورد شد ایدت تدا یدال  ،2434ید

ارزیابف کهار نمدن ( .)92( ")Coping appraisalفرنیهدد

پژوهشی

لیال سبزمکان و همکاران

دخانیات ایتفاد شدود( .)96بدا توجده بده اهمیدت تئدور

بازبیهف مفشدد .کلیده شدرکتکههددگان در پدژوهش در

انگیددزش محافظددت در پیشددگویف رفتارهددا پیشددگیر

زمیهه چگونگف انجام طرح ،محرمانده بدودن و هدمچهدین

کههد یرطان( )97و از ننجایفکه تاکهون مطالعده ا بدا

هدف از انجام این طرح ،توجیه شدند.

ایرانف صورت نگرفته ایت ،لذا این مطالعه در نظر دارد به

ابزار گرد نور اطالعات

برریف فرایهدها این تئور در پیشبیهف مصرف دخانیات

ابزار جمعنور اطالعات پریشهامه محقدق یداخته

در دانش نموزان پسر دبیریتانف شهر نوشهر بپدردازد ،تدا

بود که یواالت در دو بخش جمعیتشهاختف و مبتهف بر

از نتایج این مطالعه جهت تدوین برنامهها نموزشف بده

یاز ها تئور انگیزش محافظدت تهظدیم شددند .بدرا

مهظور پیشگیر و کاهش مصرف دخانیات ایتفاد شود.

طراحف نیتمها قسمت دوم پریشهامه ،ابتددا از  29نفدر
از دانددشنمددوزان ( 7نفددر مصددرفکههددد یددیگار 7 ،نفددر

مواد و روش ها

مصرفکههدد قلیدان و  7نفدر بددون مصدرف دخانیدات)
مطالعده توصدیفف تحلیلدف از ندوع

یواالت باز بر ایاس یاز ها تئور انگیزش محافظت

مقطعف به مهظور پیشبیهفکههد هدا مصدرف دخانیدات

پریید شدد .از نندالیز مصداحبه هدا بده دیدت نمدد و

مفباشد .جامعه پژوهش در ایدن مطالعده ،نوجواندان پسدر

همچهین با ایدتفاد از مطالعدات  )96( Yanو

شهر نوشهر بودند کده در یدال  9394در دبیریدتانهدا

نیتمها پریشدهامه اولیده بده تعدداد  64عبدارت تددوین

شهر نوشهر مشغول به تحصیل بودند .پس از کسب مجدوز

گردید .برا تعیین روایدف محتدوایف پریشدهامه طراحدف

انجام پژوهش از کمیته اخدال دانشدگا علدوم پزشدکف

شد  ،از دو روش کیفف و کمدف ایدتفاد شدد .در روش

البرز ،افراد مورد مطالعه از طریدق نموندهگیدر تصدادفف

کیفف ،پریشهامه نماد شد در اختیار  94نفر از متخصصدین

طبقها متهایب با حجم انتخاب و وارد مطالعه شدند .نحدو

نموزشبهداشت و ارتقاءیالمت ومتخصصین روانپزشکف

این پژوهش ی

نمونهگیر بدین ترتیب بود که هر ی

از دبیریتانها

)90( Thrul

قرار گرفت ،در این مرحله از ایشدان درخوایدت شدد تدا

شهر نوشهر ( 4دبیریتان در مهطقه شهر ) به عهوان ید

پریشددهامه را بددر ایدداس ایددتفاد از کلمددات مهایددب،

طبقده انتخدداب شدددند و افددراد مدورد مطالعدده بدده صددورت

قرارگیر نیتمها در جا مهایب ،رعایت دیدتور زبدان

تصادفف از هر طبقه به صورت متهایب با حجدم انتخداب

برریف نمایهد .برا برریف روایف محتوا به شدیو کمدف

گردیدند .معیار ورود در این مطالعه شامل دانشنمدوزان

نیددز از نسددبت روایددف محتددوا ( )CVRو شدداخص روایددف

پسر که در یال اول تا یوم دبیریتان مشدغول بده تحصدیل

محتوا ( )CVIایتفاد گردید .برا تعیین نسدبت روایدف

بودند و برا شرکت در مطالعه رضایت نگاهانه داشتهد

محتوا ،در خصوی ضرورت هر نیتم از متخصصین امدر

و معیار خروج شامل عدم رضایت برا شرکت در مطالعه

نظر خواهف شد و مقادیر  CVRباالتر از  4/62بدر ایداس

و عدم تکمیل صحیح و کامل پریشهامه بود .پریشهامهها

جدول الوشه مدورد پدذیرش قدرار گرفدت .بدرا تعیدین

به صورت خود گزارشدهف تویط دانشنموزان در یر

شاخص روایف محتوا ،معیارها مرتبط بودن ،وضدوح و

کددالس درس و عدددم حضددور معلمددین تکمیددل گردیددد.

یادگف هر نیتم برریدف و مقدادیر بداالتر از  4/79مدورد

میانگین مدت زمان پایخدهف به یواالت  34دقیقه بدود.

پذیرش قرار گرفت .پس از تعیین روایف محتوایف ،تعداد

پس از تکمیل پریشهامهها تویط دانش نمدوزان ،جهدت

 3یوال از یواالت پریشدهامه حدذف شددند .در مرحلده

اطمیهان از پایخ به تمامف یواالت و ناقص نبودن ننها،

بعد جهت تعیین وضوح نیتمها ،پریشهامه در اختیدار 95

پریشهامهها قبل از ترک کالس تویط محقق و همکداران

نفر از دانشنموزان قرار گرفت تا نن را مطالعده کدرد و
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ایددن دیدددگا در زمیهدده مصددرف دخانیددات در نوجوانددان

فرآیندهای ارزیابي کنار آمدن و تهدید در پيش بيني مصرف دخانيات

ننهددا دارنددد ،بپریددهد .بددر ایدداس نظددرات و پیشددههادات

به دیت نمد و با توجه به این که پریشدهامه مدورد ایدتفاد

دریافتف از افدراد مدذکور ،تغییدرات الزم جهدت وضدوح

در این مطالعه دارا  55نیدتم مدفباشدد 454 ،نفدر بدرا

نیتمها صورت گرفدت .هدمچهدین در ایدن مرحلده بدرا

شرکت در مطالعه انتخاب شدند که از این میان 94 ،نفدر بده

حذف نیتمها کدم اهمیدت و نامهایدب از روش کمدف

پریشهامهها ناقص پایخ دادندد و بهدابراین 444پریشدهامه

ضددریب تدداثیر نیددتم ) (Impact Scoreایددتفاد گردیددد.

برا انجام تجزیه و تحلیل مورد ایتفاد قرار گرفت.

امتیاز تاثیر باال  9/5قابل قبدول در نظدر گرفتده شدد .بدا
توجه به نظرات دانش نموزان ،تعداد  6یوال از یواالت
پریشددهامه حددذف گردیددد و در نهایددت تعددداد یددواالت
پریشهامه به تعداد  55یوال ریید ،بده طدور کده یداز
حساییت درک شد با  4یوال ،یاز شدت درک شد
با  0یوال ،یاز ترس بدا  9یدوال ،یداز خودکارنمدد
درک شد با  5یوال ،یاز هزیهه پایخ با  5یوال ،یاز
خودکارنمددد پایددخ درک شددد بددا  94یددوال ،یدداز
پاداش درک شد بیرونف با  4یوال ،یاز پداداش درک
شد درونف با  5یدوال و یداز انگیدزش محافظدت بدا 5
یوال به صورت لیکرت  5گزیهها از ( 9کامالً مخالفم)

تجزیه و تحلیل داد ها
ابتدا به مهظور مقایسده میدانگین یداز هدا تئدور
انگیزش محافظت و تحلیل عامل اکتشدافف ،از نسدخه 90
نرمافزار  SPSSایتفاد گردید و در نهایدت بدرا انجدام
برریف بین فرنیهدها ارزیابف کهار نمددن و تهدیدد در
مددورد قصددد و عدددم مصددرف دخانیددات از نزمددون هددا
همبستگف و رگرییون خطف ایتفاد شد.

یافته ها
ماتریکس همبستگف پیریون بین یاز هدا تئدور

تا ( 5کامالً موافقم) طراحف گردید .در این مطالعه نمدر

انگیزش محافظت در جدول شمار  9ارائده شدد ایدت.

فرنیهد ارزیابف کهار نمدن از مجموع نمرات یداز هدا

همانگونه که در این جدول مالحظه مفشود ،قصد عدم

خودکار نمد درک شد و کدار نمدد پایدخ مههدا

مصرف دخانیات (انگیزش محافظت) بدا رفتدار مصدرف،

نمر یاز هزیهه درک شد به دیت نمد و نمر فرنیهدد

رابطه معهفدار و معکویف دارد .همچهدین ارزیدابف کهدار

ارزیابف تهدید از مجموع نمر یاز ها حساییت درک

نمدن با انگیزش محافظت رابطه مربت و با رفتدار ،رابطده

شد و شدت درک شد مهها مجموع پاداشهدا درک

معکوس معهفدار دارد و ارزیابف تهدید نیز با انگیدزش

شد درونف و بیرونف محایبه گردیدد .پایدایف پریشدهامه

محافظت رابطه مهفف و با رفتار ،رابطه مسدتقیم معهدف دار

نیز بدا محایدبه نلفدا کرونبدا و پایدایف نزمدون  -بداز

داشت .بین ارزیابف کهدار نمددن بدا ارزیدابف تهدیدد هدم

نزمون بر رو ید

گدرو  34نفدر از داندش نمدوزان

برریف گردید .میزان نلفا کرونبا برابر یا بدیشتدر از

رابطه معهفدار معکوس مشاهد گردید.
همانگونه که در جدول شمار  2مشاهد مفشدود،

 4/7مهایب در نظر گرفته شد که این میزان در یاز ها

طبق نزمون رگرییون خطف ،میزان پیشبیهف قصد عددم

پریشددهامه از مقدددار  4/77تددا  4/95متغیددر بددود .پایددایف

مصرف دخانیات (انگیزش محافظت) بده ویدیله فرنیهدد

نزمون -بداز نزمدون یداز هدا پریشدهامه نیدز از مقددار

ارزیابف تهدید و ارزیابف کهار نمدن 4/229 ،بدود کده نقدش

 4/75تا  4/00به دیت نمد entler .و  Chouدر صورت

فرنیهد ارزیابف کهدار نمددن ( )β=4/44بدیش از ارزیدابف

نرمال بودن توزیع داد ها ،تعداد نمونه  3الف  94نفر را به

تهدید ( )β= -4/99مفباشد .در برریف میزان پدیشبیهدف

ازا هر نیتم پیشههاد نمود اند( .)99همچهدین بدا در نظدر

رفتار مصرف دخانیات ،نزمدون رگریدیون خطدف نشدان

گرفتن یطح اطمیهان 95درصد ،انحراف معیار  5و انداز

داد که این دو فرنیهد با یکدیگر  25/6درصد از واریانس
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به نن پایخ دههد و هدر نکتده ابهدام یدا یدوالف در مدورد

اثر  4/5با ایتفاد از فرمول کوهن ،حجم نمونده  305نفدر

پژوهشی

لیال سبزمکان و همکاران

جدول شماره  :1ماتریکس ضریب همبستگف پیریون بین یاز ها تئور انگیزش محافظت
متغیر

9

حساییت درک شد

9

شدت درک شد

3

2

4

ترس

**4/647

خودکارنمد درک شد

**4/537

**4/592

**4/405

9

هزیهه پایخ درک شد

6

**4/422

**4/437

**4/359

**4/659

9

کارنمد پایخ

**4/543

**4/542

**4/470

**4/545

**4/547

9

پاداش درک شد درونف

**4/543

**4/529

**4/434

**4/724

**4/644

**4/554

پاداش درک شد بیرونف

0

94

9

-4/459

-4/479

-4/444

*-4/940

-4/465

-4/439

-4/453

9

ارزیابف تهدید

4/463

4/495

-4/473

**-4/45

**-4/445

**-4/275

**-4/756

4/445

9

ارزیابف کهارنمدن

**4/430

**4/4

**4/429

**4/669

4/426

**4/636

**4/444

4/462

**-4/994

انگیزش محافظت

**4/437

**4/393

**4/537

**4/5

**4/393

**4/447

**4/492

-4/402

**-4/27

**4/44

رفتار

**-4/549

*

**

**

* ،p<5/50 :

**

-4/439

**

**

-4/449

**

-4/469

-4/639

**

-4/350

**

-4/639

4/994

4/309

9
-4/4

9
**

-4/444

9

** p< 5/50 :

جدول شماره  :2ننالیز رگرییون پیش بیهف قصد عدم مصرف و رفتار مصرف دخانیات در افراد مورد مطالعه به وییله فرنیهدها ارزیابف کهار نمددن
و ارزیابف تهدید
متغیر وابسته

R2

F

4/229

65/43

4/256

75/96

ضرایب غیر ایتاندارد β

P

t

4/44

-4/40

-4/942

4/44

9/42

4/325

4/44

7/49

4/225

4/44

-0/47

-4/367

ضرایب ایتاندارد β

2/266
قصد عدم مصرف (انگیزش محافظت)

-4/992

Constant
ارزیابف تهدید

4/443

ارزیابف کهار نمدن

4/395

Constant
ارزیابف تهدید

-4/339

ارزیابف کهار نمدن

3/325
رفتار مصرف دخانیات

پیش بیهف کههد

مصرف دخانیات را پیشبیهف مفکههد کده نقدش فرنیهدد

نموزان دبیریدتانف شهددر ایددالم مدفباشددد .از طرفدف از

ارزیابف کهار نمدن ( )β= -4/33نسبت به ارزیابف تهدید

نتایج ارائه شدد

در مطالعده رمضدانخانف و همکداران()22

( )β=4/39بیشتر بود.

کدده میددزان مصددرف یددیگار و قلیددان را بدده ترتیددب 25/5
درصد و  54/9درصد در بدین داندشنمدوزان دبیریدتانف

بحث

شهر تهران گزارش کرد بود ،پایینتر بود .هدمچهدین بدا

دوران نوجوانف به دلیل ویژگفها خای جسمانف

نتایج مطالعه یویفف و همکاران( )23کده میدزان مصدرف

و روانف ،از پر خطرترین دور ها تمایل به مصرف مواد

ییگار و قلیان را به ترتیدب  99/9درصدد و  97/9درصدد

محسوب مفشود .بهابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسده

در بددین جمعیددت شددهر بوشددهر گددزارش کددرد بددود ،تددا

ارزیابف تهدید و ارزیابف کهار نمدن در پیشبیهدف قصدد

حدود مشابهت داشت .به نظدر مدفریدد کده گذشدت

عدم مصرف (انگیزش محافظت) و رفتار مصرف دخانیدات

زمان ،تغییر الگو یهف مصرف ،میزان دیتریف به مدواد

در دانشنمدوزان پسدر شدهر نوشدهر انجدام شدد .در ایدن

دخانف و تفداوتهدا جمعیدت شدهاختف و جغرافیدایف و

پدددژوهش طبدددق جددددول شدددمار  39/0 ،3درصدددد از

همچهین تفاوتها فرههگف و اقتصاد از دالیدل عددم

شرکتکههدگان تجربه مصرف ییگار و قلیان را گدزارش

مشابهت نتایج مطالعه حاضر بدا برخدف مطالعدات گذشدته

کدرد بودندد ( 99/0درصدد مصدرف یدیگار و  20درصددد

باشد .انگیزش محافظت ،مترادف با قصد رفتار ایت و

مصرف قلیان) که این میزان باالتر از میزانها ارائه شد

باع برانگیخته شدن و یا ادامه یافتن رفتدار حفاظدتکههدد

در مطالعه بشیریان و همکاران( )24با  99/9درصد در بدین

مفشود( .)24با توجه بده جددول شدمار  4میدانگین نمدر

دانددشنمددوزان دبیریددتانف شددهر همدددان و مطالعدده بیدددل و

انگیددزش محافظددت در ایددن مطالعدده ،قصددد افددراد جهددت

همکاران( )29با  99/4درصد مصرف ییگار در بین داندش

بهکارگیدر رفتدار یازگار (عدم مصدرف دخانیدات) در
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**4/699

9
**4/574

9

5

7

9

99

92

فرآیندهای ارزیابي کنار آمدن و تهدید در پيش بيني مصرف دخانيات

مورد برریف

جدول شماره  :3وضعیت متغیرها دموگرافی
متغیر ها
ین (یال)

انحراف معیار ±میانگین

محل یکونت
تحصیالت پدر

مصرف دخانیات که ی

رفتدار پدر خطدر ایدت ،رابطده

مهفف دارد .مروتف شریفنباد و همکاران بده ایدن نتیجده

96/3±4/92

رویتا

 44درصد

زیر دیپلم (درصد)

دیپلم (درصد)

باال دیپلم (درصد)

47/5

20/4

24/9

مصددرف دخانیددات داشددتهد ،قصددد پددایینتددر را بددرا

59/6

33/4

95

مصرفگزارش نمودند ،ولف دانشنمدوزان مصدرفکههدد

ییگار

قلیان

هر دو

هیچکدام

99/0

20

9/3

54/9

دخانیددات در خصددوی احتمددال قطددع و تددرک مصددرف،

تحصیالت مادر

 9/744/444تومان

میانگین درنمد خانواد
وضعیت مصرف (درصد)
مدت زمان مصرف
مصرف یایر اعضاء خانواد

کم تر از  25ما

بیش تر از  25ما

 09درصد

 99درصد

ییگار

قلیان

 32درصد

 26درصد

اطمیهان بداالیف در خدود احسداس نمدفکردندد و معتقدد
بودند به دلیل بودن در جمع دویتان و لذت بردن در این
جمع ،تمایلف به ترک مصرف دخانیات ندارندد کده ایدن

جدول شماره  :4میانگین ،انحراف معیار و محدود نمر قابل اکتساب

نتایج با نتایج مطالعه حاضدر همسدو مدفباشدد( .)26نتدایج

یاز ها تئور انگیزش محافظت

مطالعه طاوویف و همکاران نشان داد که قصد رفتار از

متغیر

میانگین

انحراف

درصد میانگین

محدود نمر

معیار

از ماکزیمم

قابل اکتساب

پیشبیهدفکههدد هدا رفتدار یدوء مصدرف مدواد در بدین

حساییت درک شد

95/9

4/05

79/5

4 -24

شدت درک شد

29/62

4/60

74/45

0 -44

نوجواندان مدفباشدد کده همسددو بدا نتدایج مطالعده حاضددر

ترس

34/06

4/75

77/46

9 -45

خودکارنمد درک شد

97/93

9/9

60/52

5 -25

مفباشد( .)27رابطه بین انگیدزش محافظدت و رفتدار و در

هزیهه پایخ

97/27

9/45

69/40

5 -25

کارنمد پایخ درک شد

30/37

4/79

76/74

94 -54

پاداش درک شد بیرونف

93/03

9/95

69/95

4 -24

پاداش درک شد درونف

97/92

9/95

79/60

5 -25

انگیزش محافظت

97/99

4/94

60/76

5 -25

ارزیابف کهارنمدن

3/09

9/96

ارزیابف تهدید

-4/63

9/76

بیان کلفتر ،تاثیر انگیزش محافظدت (قصدد رفتدار ) در
بروز رفتارها پر خطر در مطالعدات متعددد برریدف و
تائید شد ایت( )34-20،24و اکرر ایدن مطالعدات بده ایدن
نکته اشار دارند که کاهش انگیزش محافظت به عهدوان
مرحله پیش از رفتار مفتواند به عهوان ید

حد مطلوبف بود ایت .در مطالعه حاضر داندشنمدوزانف

عامدل خطدر

قو برا تجربه یوء مصرف مواد مخدر باشد.

که هیچ ندوع دخانیداتف مصدرف نمدفکردندد ،در مدورد

در مطالعه حاضر بین فرنیهد ارزیابف کهار نمددن بدا

احتمال مصرف دخانیات معتقد بودند که هرگز به یدمت

قصد عدم مصدرف دخانیدات ،رابطده مسدتقیم و بدا رفتدار

مصرف دخانیات نخواههد رفدت و از انگیدزش محافظدت

مصرف دخانیدات رابطده معکدوس وجدود داشدت و ایدن

یا قصدد بداالیف در مقابدل مصدرف دخانیدات برخدوردار

بدددین معهایددت کدده هرچدده میددزان کارنمددد پایددخ و

بودند .در این مطالعه نشان داد شد ایدت کده انگیدزش

خودکارنمد درک شد باالتر باشد (باال بودن ایدن دو

محافظت و رفتار مصرف دخانیات با یکدیگر همبستگف

یاز احتمال انجام رفتار یازگار را افدزایش مدفدهدد) و

مهفف و معهفدار نمار دارندد .وجدود همبسدتگف مهفدف

هرچه میزان هزیههها درک شد پایین تر باشدد (پدایین

بیانگر نن ایت که هر چه قصدد فدرد بدرا انجدام رفتدار

بودن میزان هزیهه درک شد احتمال انجام رفتار یازگار

یازگار بیش تدر باشدد ،امکدان مصدرف دخانیدات در او

را افزایش مفدهدد) ،قصدد انجدام رفتدار یدازگار (عددم

کمتر ایت Ajzen .و  Fishbeinنیز بیدان کدرد اندد کده

مصرف دخانیات) بیشتر و انجام رفتار نایازگار (مصرف

قصد ،رفتار را پیشبیهف مفکهد( .)25با توجه بده ایدن کده

دخانیات) نیز کمتر رو

خواهد داد .در تحقیقدات Fruin

رفتار مدورد برریدف در ایدن مطالعده ،مصدرف دخانیدات

وهمکاران( Norman ،)39و همکاران( ،)32فرنیهد ارزیدابف

ایت و انگیزش محافظت به معهف قصد برا انجام رفتار

کهار نمدن ،به طور معهف دار با انگیدزش محافظدت در

یازگار مدفباشدد ،بهدابراین انگیدزش محافظدت بدا رفتدار

ارتباط بود که با مطالعه حاضر نیز مطابقت داشتهد.
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شهر

 64درصد

رییدند که دانشنمدوزانف کده نگدرش مهفدف نسدبت بده

پژوهشی

لیال سبزمکان و همکاران

در این مطالعه ،بین فرنیهد ارزیدابف تهدیدد بدا قصدد
عدم مصرف دخانیات ،رابطه معکوس و با رفتار مصرف

 )30( Greeningو  Aspinwallو همکاران(.)39
 Floydو همکاران نیدز در ید

مطالعده متانندالیز از

هرچه میزان شدت و حساییت درک شد پدایین باشدد،

محافظت در  24زمیهه بهداشتف نشان دادندد کده بدهطدور

(پایین بودن این دو یاز  ،احتمال انجام رفتدار نایدازگار

کلف متغیرها ارزیابف کهار نمدن پیشبیهدفکههدد هدا

را افددزایش مددفدهددد) و میددزان پدداداشهددا درک شددد

قو تر برا قصد و رفتار مفباشهد( ،)44بدهطدور کده

باالتر باشد (باال بودن میزان پداداش درک شدد احتمدال

کارایف پایخ و خودکارنمد (یاز ها فرنیهد ارزیابف

انجام رفتار نایازگار را افدزایش مدفدهدد) ،قصدد انجدام

کهار نمدن) ،قصد و رفتار یدازگار را تسدهیل مدفکههدد.

رفتار یازگار (عدم مصدرف دخانیدات) کدمتدر و انجدام

نتدددایج مطالعددده متانندددالیز  Milneنیدددز نشدددان داد کددده

رفتار نایازگار (مصرف دخانیات) نیدز بدیشتدر در افدراد

خودکارنمد با قصد و رفتار انجام خودنزمدایف پسدتان

مشاهد خواهد شد .در مطالعه یرویتانف و همکاران نیز

رابطه معهف دار داشت و ارزیدابف کهدار نمددن نسدبت بده

فرنیهد ارزیابف تهدید با رفتار رانهددگف غیدر ایمدن (کده

ارزیابف تهدید ،پیشبیهفکههد قو تر بدود( .)49نتدایج

رفتار نایازگار ایت) ،همبستگف مربدت و معهدفدار

مطالعدده حاضددر نیددز نشددان داد فرنیهددد میددانجف شددهاختف

داشت که همسو با مطالعه حاضر مفباشد( .)33هدمچهدین

ارزیابف کهار نمدن درپیشبیهف قصد عدم مصرف (انگیزش

یافتهها این مطالعه با یافته ها مطالعات  Plotnikoffو

محافظت) و رفتار مصرف دخانیات موفقتر بدود ایدت.

)36( Stanley ،)35( Van der Velde ،)34( Higginbotham

بر ایاس مطالعه حاضر و مطالعات انجدام شدد  ،ارزیدابف

ی

و  )37( Campisدر ی

رایتا بود ایت .به عبارتف دیگدر

کهارنمدددن و بدده خصددوی یدداز خودکارنمددد بددرا

در این مطالعات نیز مانهد مطالعه حاضر ،بین رفتار پرخطر

پیشدگویف رفتارهددا محافظدتکههددد از اهمیدت بدداالیف

و فرنیهد ارزیدابف تهدیدد ،همبسدتگف مربدت و معهدفدار

برخوردارندد ،لددذا پیشدههاد مددفگدردد بددا طراحدف برنامدده

وجود داشت .نتایج برریف حاضدر نشدان داد کده هدر دو

نموزشددف مهایددب در جهددت بدداال بددردن خودکارنمددد

فرنیهد میدانجف شدهاختف ارزیدابف تهدیدد و کهدار نمددن

دانشنموزان از طریق نموزش مهارتهدا نده گفدتن و

توانستهاند  25/6درصد از واریانس رفتار مصرف دخانیات

مهارت حل مسئله از مصرف دخانیات در دانش نمدوزان

را تبیین کههد که فرنیهد ارزیابف کهار نمدن ()β= -4/33

پیشگیر نمود.

نسبت به ارزیابف تهدید ( )β=4/39پیشبیهفکههد قو تدر

از محدودیتها مطالعه حاضر مفتدوان بده انجدام

بود .در این مطالعه ،فرنیهددها ارزیدابف کهدار نمددن و

مطالعه تهها در بین نوجوانان پسر و همچهین نوجوانان در

ارزیابف تهدید توانستهد  22/9درصد از قصد عدم مصرف

حال اشتغال به تحصیل اشار کرد .بدیهف ایت که انجام

دخانیات را پیشبیهف کههد که در این مدورد نیدز فرنیهدد

مطالعدده در بددین دختددران و افددراد تددرک تحصددیل کددرد

ارزیابف کهار نمدن ( )β=4/44نسبت بده ارزیدابف تهدیدد

مفتواند برنورد دقیقتر از رفتار مصدرف دخانیدات در

( ،)β= -4/99پیشبیهفکههد موفقتر بدود .در بدیشتدر

بین نوجوانان ایرانف باشد .مقطعف بودن این مطالعه نیز از

مطالعدداتف کدده تئددور انگیددزش محافظددت را بدده مهظددور

دیگر محدودیتها نن مفباشد .لذا پیشههاد مدفگدردد

پیشبیهف قصد و رفتارها بهداشتف بهکار برد اند ،فرنیهد

برا برنورد دقیق پیشبیهفکههد ها تئدور مطالعداتف

ارزیابف کهار نمدن نسبت به ارزیابف تهدید ،پیشبیهفکههدد

به صورت مداخلها در این زمیهه طراحف و اجرا گردد.

قو تر بود ایت ،مانهد یافتهها مطالعات یرویدتانف

در پایان مفتوان نتیجهگیر کرد که پژوهش حاضر

و همکدددداران( Plotnikoff ،)33و ،)34( Higginbotham

نشان مفدهد که فرنیهد میانجف شهاختف ارزیابف کهار نمدن

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 411دی 4931

433

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 1:56 +0430 on Tuesday June 19th 2018

دخانیات ،رابطه مسدتقیم وجدود داشدت .بده بیدان دیگدر،

برریف متون بر رو  65مطالعه بر پایده تئدور انگیدزش

فرآیندهای ارزیابي کنار آمدن و تهدید در پيش بيني مصرف دخانيات

سپاسگزاری
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بدینوییله نویسهدگان بر خود الزم مدفدانهدد تدا از

در پیشبیهف قصد عدم مصرف و رفتار مصرف دخانیات

زحمات معاونت پژوهشف دانشدگا علدوم پزشدکف البدرز

 لذا باالبردن خودکارنمد و کارنمدد،موفقتر بود ایت

جهت تامین هزیههها این پژوهش و همچهدین نمدوزش

پایخ و کایتن از هزیههها درک شدد مصدرف دخانیدات

و پرورش شهریتان نوشهر کده جهدت انجدام ایدن طدرح

در دانشنموزان با هدف کاهش مصرف دخانیات مفتواند

. تشکر و قدردانف نمایهد،همکار الزم را مبذول داشتهد

.اصل در نموزش مورد توجه قرار گیرد

به عهوان ی
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