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Abstract
Background and Aims: Considering the relatively high prevalence of smoking among students and the role of
knowledge and attitude in smoking prevention, the present study aimed to determine the effect of education on
knowledge and attitude towards the harmful effects of smoking among students.
Materials and Methods: This was a quasi-experimental interventional study conducted in 2016 among 130
dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran (65 students in each intervention
and control groups). Data gathering tool was a demographic and background characteristics questionnaire. A valid
and reliable questionnaire was used to assess the knowledge and attitude towards the harmfulness of smoking that
was completed in two stages before and three months after the intervention. In this study, education was performed
using Social Networks and educational messages were sent to the students of the intervention group in 6 sessions.
The collected data were analyzed through the proportional tests and SPSS software version 16. All stages of the
study were conducted according to moral standards.
Results: There was no significant difference between demographic and background variables before the intervention
and also the mean scores of knowledge and attitude towards the harmfulness of smoking in both groups (p > 0.05).
Comparing two groups after the intervention showed that the mean scores of knowledge and attitude towards the
harmfulness of smoking have changed significantly in experimental group compared to control group (p < 0.05).
Conclusion: Social networking can be used in educational interventions to promote knowledge and attitude towards
the harmful effects of smoking in students.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه بهداشت در عرصه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دانشکده بهداشت و ایمنی
دوره 6شماره ،3پاییز  ،1397صفحات  10تا 18

تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تهران
رحمن پناهی

1

 ،علی رمضانخانی
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 ،مهدی رضایی ، 3محمود طاووسی
*6
شمس الدین نیکنامی
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 ،ملیحه پیشوایی

5

،

 -1دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران
 -2استاد ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران
 -3استادیار ،گروه اورژانس ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 -4دانشیار ،گروه ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران ،تهران ،ایران
 -5گروه سالمت خانواده ،مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
 -6استاد ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران

چكيده
زمینه و اهداف :نظر به شیوع نسبتا باالی مصرف سیگار در دانشجویان و نقش آگاهی و نگرش در پیشگیری از مصرف سیگار ،پژوهش حاضر
با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار میان دانشجویان اجرا گردید.
مواد و روشها :این مطالعه مداخلهای از نوع نیمهتجربی در سال  1395و در میان  130نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران ( 65نفر در هر یک از دو گروه مداخله و کنترل) انجام شد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه مشخصات جمعیتی و
زمینهای و پرسشنامه روا و پایای موجود جهت سنجش آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار بود که در دو مرحله قبل و سه ماه
پس از مداخله تکمیل گردید .آموزش در این مطالعه در قالب شبکههای اجتماعی اجرا و پیامهای آموزشی طی  6نوبت به دانشجویان گروه
مداخله ارسال گردید .دادههای گردآوری شده با استفاده از آزمونهای متناسب و نرمافزار  SPSSنسخه  16تحلیل شدند .تمامی مراحل مطالعه
حاضر طبق موازین اخالقی اجرا گردید.
یافتهها :قبل از مداخله ،بین متغیرهای جمعیتی و زمینهای ،میانگین نمرات آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دو گروه ،تفاوت
معنادار وجود نداشت ( .)P<0/05پس از مداخله ،مقایسه دو گروه نشان داد که میانگین نمرات آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف
سیگار در گروه مداخله به طور معناداری نسبت به گروه کنترل ،تغییر داشته است (.)P>0/05
نتیجهگیری :در مداخالت آموزشی جهت ارتقای آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان ،میتوان از شبکههای
اجتماعی استفاده کرد.
کلید واژهها :آموزش ،آگاهی ،نگرش ،پیشگیری ،مصرف سیگار ،دانشجویان
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مقدمه

مصرف دخانيات به عنوان يكي از عوامل مهم خطرساز و افزايش
دهنده بار كلي بيماريها در دنيا ،به خصوص در ارتباط با بيماريهاي
مزمن و غيرواگيري چون بيماريهاي قلبي -عروقي ،تنفسي ،سرطان
و سكته مغزي مطرح است [ .]1تقریبا تمامی اعضای بدن تحت تاثیر
مواد سمی و سرطانزای ناشی از دود سیگار قرار می گیرند [.]2
برآورد شده است که تا سال  2030تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف
سیگار به بیش از ده میلیون نفر خواهد رسید که  70درصد از آنها
در کشورهای در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد [ .]3از آنجایی
که مصرف سیگار ارتباط نزدیکی با از دست رفتن سالهای توام
با سالمتی در افراد دارد ،میتوان به کیفیت زندگی افراد سیگاری
به عنوان عاملی که تحت تاثیر مصرف سیگار قرار میگیرد ،نیز
توجه نمود .در این راستا مطالعات مقطعی نشان دادهاند که افراد
سیگاری از نظر سالمت جسمانی و روانی در سطح پایینتری از
غیرسیگاریها قرار دارند [ .]4ضمنا باید اشاره کرد که میزان مرگ
و میر در میان سیگاریها  2تا  3برابر بیشتر از غیرسیگاریها در هر
گروه سنی است [ .]5آخرین مطالعه ملی انجام شده در کشور در
مورد شیوع مصرف دخانیات نشان داد که  25درصد از جمعیت
 18-65ساله ایرانی سیگاری هستند [ .]6همچنین مطابق با متاآنالیز
انجام شده ،شیوع مصرف سیگار در کشورمان  13/9درصد برآورد
گردید [.]7
کاهش سن مصرف سیگار و شروع آن در دوره نوجوانی و جوانی
یکی از دغدغههای سالمت همگانی در همه کشورها و به ویژه
در کشورهای در حال توسعه است [ .]8به عبارتی با وجود اینکه
مصرف سیگار به گروه و قشر خاصی تعلق ندارد ،اما نوجوانان
و جوانان ،آسیب پذیرترین گروهها در برابر آن هستند [ .]9شیوع
استعمال سیگار در جوانان به ویژه در افراد گروه سنی  18-24سال
که در آن دانشجویان بخش عمدهای از آنان را تشکیل میدهند،
افزایش یافته است [.]10
مطالعه مصرف سیگار در دانشجویان اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا
رفتار سیگار کشیدن در دانشجویان شاخص مفیدی از مصرف سیگار
توسط جوانان است [ .]11مطالعات کشورهای توسعه یافته نشان
میدهد که روند مصرف سیگار در قشر دانشجو رو به افزایش بوده
و دوره دانشجویی یک برهه زمانی خاص برای آغاز سیگاری شدن
افراد است [ .]13،12از طرفی به علت نقش الگویی دانشجویان برای
کودکان و نوجوانان ،مصرف سیگار در بین دانشجویان میتواند به
طور غیرمستقیم سبب افزایش مصرف سیگار در محیط بیرون از
دانشگاه شود [.]13،12
مطالعات مختلف حاکی از افزایش شیوع مصرف سیگار در بین
دانشجویان هستند [ .]15،14طبق مطالعه انجام شده در بين دانشجويان
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دانشگاههای شهر تهران ،ميزان شيوع مصرف سيگار  24درصد و
ميزان شيوع مصرف قليان  34درصد تعيين گرديد [ .]16در مطالعه
قدسی و همکاران [ ]17این میزان  23درصد ،در مطالعه ترقیجاه و
همکاران [ ]18این میزان  30/8درصد ،در مطالعه بهرامی و بهرامی
[ ]19این میزان  23درصد و در مطالعه پناهی و همکاران [ ]20این
میزان  23/8درصد گزارش شده است .همچنين مطالعه مشابه ديگر
در بين دانشجويان ساکن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتی نشان داد که از نظر نوع ماده مصرفی توسط دانشجويان،
بيشترين فراوانی مربوط به سيگار با  47/4درصد و قليان با 42/9
درصد بود [ .]21همچنین نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در
سایر کشورها نیز میزانهای متفاوتی را از میزان شیوع مصرف سیگار
در میان دانشجویان گزارش کردهاند .در مطالعه الحقوی و همکاران
[ ]22این میزان  19درصد ،در مطالعه التور و همکاران [ ]23این
میزان  29/3درصد و در مطالعه اردال و همکاران [ ]24این میزان 40
درصد گزارش شده است.
در همین راستا ،میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به پیامدهای
مصرف سیگار به عنوان تعیین کنندههای مهم رفتار در مطالعات
مختلف ،متفاوت بیان شده است [ .]25نتایج مطالعه انجام شده در
بین دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تهران نشان داد که تقریبا تمامی ( 97/9درصد) ،دانشجویان
دارای آگاهی متوسط و تنها  8/5درصد از آنها دارای نگرش ضعیف
نسبت به مصرف آن بودند [ .]25همچنین در مطالعه محمدزاده و
همکاران ،میزان آگاهی دانشجویان متوسط بود؛ اما دارای نگرش
مطلوبی نسبت به مضرات مصرف سیگار بودند [.]26
با توجه به اینکه مصرف سیگار در دانشجویان میتواند به عنوان
شاخص مصرف سیگار در کل جوانان تلقی شود [ ]13و با عنایت به
جایگاه ویژه دانشجویان به منظور پیشگیری از مصرف سیگار [،]17
نقش الگویی دانشجویان برای کودکان و نوجوانان [ ،]12،13شیوع
نسبتا باالی مصرف سیگار در بین آنها [ ،]27اهمیت و ضرورت
پیشگیری از مصرف سیگار در بین دانشجویان [ ]11و نقش آگاهی و
نگرش در پیشگیری از مصرف سیگار [ ،]25پژوهش حاضر با هدف
تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف
سیگار در میان دانشجویان طراحی و اجرا گردید.

مواد و روشها

پژوهش حاضر یک مطالعه مداخلهای از نوع نیمه تجربی بود و
جامعه آماری در این مطالعه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تهران بودند که از بین آنها  130نفر ( 65نفر در
هر گروه مداخله و کنترل) به صورت چند مرحلهای تصادفی انتخاب
شدند؛ بدین صورت که ابتدا فهرستی از تمامی خوابگاههایی که
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دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی در آنها سکونت داشتند،
تهیه شد و از بین آنها 2 ،خوابگاه دخترانه و  2خوابگاه پسرانه به
صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس از بین این  4خوابگاه ،یکی از
خوابگاههای دخترانه و پسرانه به عنوان گروه مداخله و دو خوابگاه
دیگر به عنوان گروه کنترل برگزیده شدند و نمونهها از بین این 4
خوابگاه ،به صورت تصادفی و با داشتن شرایط ورود به مطالعه
انتخاب شدند .با توجه به نتایج برگرفته از مطالعه پناهی و همکاران
[ ]25و در نظر گرفتن ( )P1=0/7برای آگاهی و نگرش درباره
مضرات مصرف سیگار در بین دانشجویان ،همچنین استفاده از
فرمول کاپا پوکاک ،در نظر گرفتن توان آزمون  %80و حدود اطمینان
آماری  ،%95حجم نمونه  57نفر برای هر گروه برآورد گردید که
برای دقت بیشتر و همچنین در نظر گرفتن احتمال  15درصدی
ریزش نمونهها ،مقرر شد که تعداد  65نفر دانشجو برای هر گروه در
نظر گرفته شود (.)P2=0/9
معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل تمایل افراد برای ورود
به مطالعه ،تحصیل در مقطع کارشناسی (سالهای دوم یا سوم
تحصیلی) و سکونت در خوابگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی بودند .هچنین عدم تمایل به ادامه شرکت در
مطالعه و تکمیل ناقص پرسشنامهها به عنوان معیارهای خروج در
نظر گرفته شدند.
ابزار گردآوری دادهها شامل  3بخش بود که عبارت بودند از :پرسشنامه
اطالعات دموگرافیکی و زمینهای که شامل سواالتی درباره سن،
جنسیت ،وضعیت تاهل ،سنوات تحصیلی ،داشتن سابقه مشروطی،
میزان درآمد ماهانه خانواده ،داشتن دوست صمیمی سیگاری و تعیین
وضعیت فرد از لحاظ مصرف یا عدم مصرف سیگار بود .در این
مطالعه دانشجویانی که در حال حاضر سیگار میکشند (به صورت
روزانه یا گاهگاهی) در گروه افراد سیگاری و دانشجویانی که در
گذشته تجربه مصرف سیگار را داشتند (حتی مصرف یک نخ) به
همراه غیرسیگاریها ،درگروه افراد غیرسیگاری قرار گرفتند [.]25
همچنین برای سنجش آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف
سیگار ،از پرسشنامه تدوین شده توسط پناهی و همکاران که قبال
روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود (ضریب آلفای کرونباخ
برای آگاهی  0/75و برای نگرش  0/85برآورد شده بود) ،استفاده شد
[ .]25پرسشنامه سنجش آگاهی نسبت به سیگار و مضرات مصرف
آن شامل  8سوال بود که شش سوال اول 3 ،گزینهای و دو سوال
آخر 4 ،گزینهای بودند که برای هر پاسخ صحیح  3امتیاز ،برای هر
پاسخ غلط یک امتیاز و برای گزینه نمیدانم 2 ،امتیاز منظور شد.
بخش نگرش نیز با  15سوال با مقیاس لیکرت  5گزینهای از کامال
موافقم ( 5امتیاز) تا کامال مخالفم ( 1امتیاز) مورد سنجش قرار گرفت
[.]25

تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار

در مطالعه حاضر ،برنامه آموزشی در شش نوبت و در طول  6هفته
اجرا شد که در آغاز مداخله به دانشجویان شرکت کننده اعالم
گردید .مداخله این پژوهش شامل مباحثی همچون تاثیر مصرف
سیگار در ایجاد بیماریهای مزمن ،تاثیر پیشگیری از مصرف سیگار
در پیشگیری از عوارض و پیامدهای فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و
اقتصادی ،فواید حاصل از انجام پیشگیری از مصرف سیگار ،اجتناب
از معاشرت با دوستان سیگاری و فاصله گرفتن از محیطهای
استعمال سیگار و امثالهم بود .در این پژوهش پس از ارائه هر پیام
آموزشی از دانشجویان بازخورد دریافت میشد و با توجه به نظر
آنها در صورت لزوم در محتوا و چگونگی ارائه پیامهای آموزشی
بعدی ،زمان ارائه پیام و غیره ،تغییراتی صورت میگرفت .همچنین
پس از تشویق دانشجویان به پرسیدن سوال ،دریافت بازخورد درباره
مفید بودن مطالب و نحوه آموزش ،ارزشیابی صورت میگرفت .در
این مطالعه بنا به دالیل زیر تصمیم گرفته شد که مداخله آموزشی در
قالب شبکههای اجتماعی اجرا شود:
الف -با توجه به نظرسنجی به عمل آمده از دانشجویان در مرحله
پیش آزمون ،اکثریت آنها استفاده از شبکههای اجتماعی را به دلیل
دسترسی راحتتر به اطالعات ،کم هزینه بودن ،ارتباط سریع و آسان
آموزش دهنده و مخاطب در هر موقعیت زمانی و مکانی ،عدم تمایل
به استفاده از روشهای تدریس سنتی (سخنرانی) به دلیل زمانبر
بودن و تداخل با ساعات کالسهایشان ،بهترین و مناسبترین راه
برای انتقال پیام دانستند.
ب -طبق مطالعه انجام شده در دانشگاه واترلو ،موفقیت برنامههای
ترک سیگار با استفاده از شبکههای اجتماعی ،دو برابر بیشتر از
مداخالتی بود که در آن از روشهای سنتیتر جهت ترک سیگار
استفاده کرده بودند [.]28
ج -طبق مطالعات ،کمپینهای رسانهای ضد سیگار نه تنها از
طریق ارتقای سطح آگاهی عمومی ،شیوع مصرف سیگار را در بین
بزرگساالن و نوجوانان به طور قابل توجهی کاهش میدهند ،بلکه
مزایای قابل توجه بلندمدتی در کاهش مصرف سیگار از طریق القای
تالش بیشتر در آینده به ترک سیگار در میان بزرگساالن سیگاری و
جلوگیری از قصد آغاز مصرف سیگار در میان نوجوانان دارند [.]29
د -با استفاده از شبکههای اجتماعی در زمینه سالمت همگانی
میتوان بر موانع جغرافیایی و فیزیکی غلبه کرد [.]30
گروه کنترل همزمان با گروه مداخله فقط به تکمیل پرسشنامه اقدام
نمودند و هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند .شرکت در مطالعه بنا
به خواست و تمایل افراد بود و هر زمان که افراد تمایل به خروج از
مطالعه داشتند ،اجباری جهت ادامه مطالعه وجود نداشت.
پس از رعایت موازین اخالقی و پژوهشی که شامل دریافت کد
اخالق از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس (با شماره
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 ،)IR.TMU.REC.1394.172ارائه معرفینامه به خوابگاهها و
شرح ماهیت و اهداف مطالعه برای دانشجویان شرکت کننده بود،
از دانشجویان شرکت کننده رضایت آگاهانه اخذ شد و سپس
پرسشنامهها در اختیار آنها قرار داده شد .تکمیل پرسشنامهها به
صورت خود گزارشی بود و از همه دانشجویان خواسته شد که با
صداقت کامل به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند و به آنها اطمینان داده
شد که تمامی اطالعات خواسته شده در پرسشنامه به طور محرمانه
استفاده خواهد شد .ضمنا تکمیل پرسشنامهها در محل خوابگاههای
دانشجویان صورت گرفت .پس از جمع آوری ،دادهها وارد نرم
افزار  SPSSنسخه  16شد .در تحلیل دادهها ،ابتدا با استفاده از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،وضعیت توزیع دادهها از لحاظ
نرمال بودن و نرمال نبودن بررسی شد .نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادهها در متغیر آگاهی ،نرمال بوده و
در مورد متغیر نگرش غیرنرمال است .سپس آزمون متناسب با دادهها
انجام شد .برای بررسی گروهها به لحاظ تغییر در متغیر وابسته از

آزمون تی زوجی (برای دادههای نرمال) و در مواردی از آزمون
ناپارامتری ویلکاکسون (برای دادههای غیرنرمال) استفاده شد .برای
مقایسه گروه آزمون با گروه کنترل ،برای متغیرهای کمی از آزمون تی
مستقل (برای دادههای نرمال) و در مواردی از آزمون ناپارامتری من
ویتنی (برای دادههای غیرنرمال) و برای ارزیابی متغیرهای کیفی از
مربع کای (و در مواقع الزم از آزمون دقیق فیشر) استفاده شد .ضمنا
سطح معنیداری در این مطالعه  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
از دانشجویان گروه مداخله  62نفر و از دانشجویان گروه کنترل 60
نفر دوره مطالعه را تکمیل نمودند .لذا تحلیلهای آماری در مورد
 122نفر شرکت کننده انجام شد .نتایج ،اختالف آماری معنیدار بین
دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک و زمینهای
نشان نداد ()P<0/05؛ به عبارتی دو گروه از نظر ویژگیهای
دموگرافیکی و زمینهای همگن بودند (جدول شماره .)1

جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی و زمینهای مرتبط با دانشجویان شرکت کننده در دو گروه مداخله و کنترل
متغیرهای جمعیت شناختی و زمینهای
جنسیت
سنوات تحصیلی
وضعیت تاهل
سابقه مشروطی

درآمد ماهانه خانواده (تومان)

داشتن دوست صمیمی سیگاری

وضعیت از نظر مصرف سیگار

گروه مداخله
تعداد درصد

گروه کنترل
تعداد درصد

زن

39

60

39

60

مرد

26

40

26

40

دانشجوی سال دوم

38

58/5

36

55/4

دانشجوی سال سوم

27

41/5

29

44/6

مجرد

59

90/8

60

92/3

متاهل و متارکه

6

9/2

5

7/7

دارد

4

6/2

0

0

ندارد

61

93/8

65

100

زیر یک میلیون

8

12/3

1

1/5

یک تا دو میلیون

28

43/1

29

44/6

دو تا سه میلیون

22

33/9

22

33/9

بیشتر از سه میلیون

7

10/7

13

20

دارد

33

50/8

35

53/8

ندارد

32

49/2

30

46/2

غیرسیگاری

40

61/5

34

52/3

تجربه کرده

14

21/5

19

29/2

سیگاری

11

17

12

18/5

* آزمون کای اسکوئر (ارتباط معنیدار در سطح کمتر از 0/05است)
** آزمون دقیق فیشر
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p-value
*1
0/723
0/753
0/48

*

*

**

0/061

*

0*/323

0*/336

تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار

 /14فصلنامه بهداشت در عرصه

جدول  -2مقایسه میانگین نمرات آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار در طول دوره مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل از دانشجویان شرکت
کننده
سازهها و متغیرها

زمان
گروه

آگاهی

قبل از مداخله
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مداخله

18/723

0/261

21/492

0/184

0/0031

کنترل

17/772

0/310

18/686

0/152

0/06

** p-value

نگرش
** p-value

سه ماه پس از مداخله

*p-value

>0/001

0/634
مداخله

49/861

8/586

64/214

7/418

0/009

کنترل

50/125

8/758

54/358

7/495

0/34

0/613

>0/0001

* تغییرات میانگین در طول دوره به تفکیک در هر گروه ** ،مقایسه تغییرات بین دو گروه

همچنین نتایج آزمون  t-testنشان داد که اختالف آماری معنیدار بین
میانگین سنی دانشجویان در دو گروه مداخله و کنترل ،وجود ندارد
( .)P=0/518میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه در دو گروه
مداخله و کنترل به ترتیب  21/78±2/13و  22/46±2/67سال بود.
نتایج مطالعه نشان داد که قبل از مداخله ،بین میانگین نمرات آگاهی
و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دو گروه مداخله و
کنترل ،براساس آزمونهای تیمستقل و منویتنی ،تفاوت معنادار
وجود نداشت .سه ماه بعد از مداخله ،اختالف آماری معنیدار بین
میانگین نمرات آگاهی و نگرش نگرش نسبت به مضرات مصرف
سیگار در دو گروه وجود داشت .عالوه بر این ،نتایج حاصل از
آزمونهای تی زوجی و ویلکاکسون نشان داد که در گروه مداخله،
اختالف آماری معنیدار بین میانگین نمرات آگاهی و نگرش نسبت
به مضرات مصرف سیگار ،قبل و بعد از مداخله وجود داشت
( ،)P>0/05در حالی که در گروه کنترل از این لحاظ در دو مرحله
قبل و بعد از مداخله ،اختالف آماری معنیدار ( )P<0/05مشاهده
نشد (جدول شماره .)2

بحث

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت
به مصرف سیگار در میان دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تهران اجرا شد .در مطالعه حاضر پس از
اجرای مداخله آموزشی ،میانگین نمره آگاهی به طور معنادار در
گروه مداخله افزایش یافت و بین دو گروه از نظر میزان آگاهی
تفاوت معنادار مشاهده شد .این یافته نشان داد که آموزش تاثیری
مثبت بر ارتقای آگاهی دانشجویان مورد مطالعه در رابطه با مضرات
مصرف سیگار داشته و اساسیترین و ساده ترین راهکار جهت

جلوگیری از اتخاذ رفتارهای پرخطری مانند مصرف سیگار ،ارتقای
آگاهی افراد میباشد .از دالیل احتمالی افزایش نمرات آگاهی در
گروه مداخله میتوان به ارائه پرسش و پاسخ در محیط شبکههای
اجتماعی بالفاصله پس از ارسال پیامهای آموزشی به دانشجویان و
دسترسی باالی دانشجویان و باالخص دانشجویان رشتههای علوم
پزشکی به اطالعات موجود در مورد مضرات مصرف سیگار اشاره
کرد .این یافته با نتایج مطالعات قارلی پور و همکاران [ ،]31آتابیال و
الینور [ ]32و رخشانی و همکاران [ ،]33همخوانی دارد.
در مطالعه حاضر پس از اجرای مداخله آموزشی ،میانگین نمره
نگرش به طور معنادار در گروه مداخله افزایش یافت و بین دو گروه
از نظر میزان نگرش تفاوت معنادار مشاهده شد .با توجه به اینکه
منابع و مطالعات متعدد تاثیر آگاهی بر روی نگرش را مورد تایید
قرار دادهاند [ ،]34،20میتوان گفت که مداخله آموزشی از طریق
افزایش آگاهی دانشجویان توانسته است سبب ارتقای نگرش آنها
نسبت به مضرات مصرف سیگار شود .با توجه به تاثیر بیشتر نگرش
بر روی رفتار در مقایسه با آگاهی ،این نتیجه ارزشمند محسوب
میشود .به عبارتی افزایش آگاهی با ایجاد یک نگرش مناسب در
مورد مصرف سیگار ،میتواند سبب یک رفتار مناسب شود [ .]35این
یافته با نتایج مطالعات قارلی پور و همکاران [ ،]31آتابیال و الینور
[ ]32و رخشانی و همکاران [ ،]33همخوانی دارد.
در این مطالعه ،ارسال پیامهای آموزشی به دانشجویان گروه مداخله
از طریق شبکههای اجتماعی صورت گرفت .در ایران ،تنها در
مطالعات چراغ مالیی و همکاران [ ]36و خالقی و همکاران [ ،]37از
شبکههای اجتماعی برای انجام مداخله در میان دانشجویان استفاده
شده است .مطالعات باقیانی مقدم و همکاران [ ]38و آقامالیی و
همکاران [ ،]39اثربخشی ارسال پیامک از طریق تلفن همراه را به
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ترتیب بر اتخاذ رفتار خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو
و ارتقای سبک زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
نشان دادهاند .یافتههای مطالعه جعفری و همکاران [ ،]40تأثیر
آموزش تغذیه به روش الکترونیکی در کاهش قند خون را نشان داد.
نتایج مطالعه حیدرنیا و همکاران نشان داد که آموزش الکترونیکی
با استفاده از فناوریهای مبتنی بر وب ،راهبرد آموزشی موثری در
پیشگیری از افزایش احتمالی مصرف سیگار در بین نوجوانان پسر
است [ .]41نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش الکترونیکی از
طریق شبکههای اجتماعی در مورد دانشجویان میتواند موثر باشد؛
زیرا اغلب دانشجویان در طول روز ،زمانی را به استفاده از این
رسانه اختصاص میدهند .در نتیجه این اطمینان حاصل میشود که
مطالب آموزشی به راحتی در دسترس آنها قرار میگیرد .همچنین
دریافت بازخورد از مخاطب بسیار سریع بوده که میتواند در فرایند
آموزش و ارسال پیامهای بعدی نقش مهمی داشته باشد .از طرفی
دانشجویان ،طبق اظهارات خودشان تمایل کمتری به روش تدریس
سنتی (سخنرانی) دارند.
گروه هدف در این مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسی ساکن در
خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند که در
سالهای دوم و یا سوم تحصیل خود قرار داشتند .بنابراین نتایج
حاصل از این مطالعه قابل تعمیم به سایر گروههای دانشجویی
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نمیباشد .بنابراین انجام این مطالعه در سایر دانشجویان (مقاطع
تحصیالت تکمیلی ،غیرخوابگاهی و رشتههای غیر علوم پزشکی)
توصیه میشود .محدودیت دیگر ،استفاده از روش خودگزارش دهی
در جمع آوری دادهها بود.
نتیجهگیری
به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که محتوای آموزشی مورد
استفاده ،توانسته است سبب افزایش آگاهی و ارتقای نگرش نسبت
به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان شود .با توجه به تاثیرگذاری
شبکههای اجتماعی در پیشگیری از مصرف سیگار ،پیشنهاد میشود
در مداخالت آموزشی جهت ارتقای آگاهی و نگرش نسبت به
مضرات مصرف سیگار در دانشجویان ،از شبکههای اجتماعی
استفاده شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله گزارش قسمتی از پایان نامه مقطع دکتری تخصصی
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت مصوب دانشکده پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس با شماره / 9965د 52میباشد .بدین وسیله از
تمامی دانشجویان عزیز و مسئولین محترمی که در خوابگاهها به ما
در انجام این پژوهش یاری رساندند ،سپاسگزاری میشود.
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