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Abstract
Background and Aim: Given the increasing trend of smoking among students and considering the
potential of Health Belief Model (HBM) in predicting Health Literacy (HL) and smoking prevention as
well as the role of HL in smoking prevention, this study aimed to determine the effect of HBM based
education on HL and smoking prevention among students.
Materials and Methods: The present work is a quasi-experimental interventional study that was conducted
in 2017 among 120 non-smoking students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran
(60 in each intervention and control group). Data gathering tool was a valid and reliable questionnaire based
on the constructs of perceived susceptibility, perceived benefits, and self-efficacy from the HBM, smoking
preventive behaviors and the HL Assessment Questionnaire (HELIA) completed in two stages before and
6 months after the education. The collected data were analyzed using proportional tests and SPSS software
version 18. All stages of the study were conducted according to moral standards.
Results: There was no significant difference between demographic and background variables. The mean
scores of perceived susceptibility, perceived benefits and self-efficacy, HL and preventive behaviors did not
show any significant difference between both groups before the intervention (p>0.05). Following
intervention, however, the mean scores of perceived susceptibility, benefits and self-efficacy, HL and
preventive behaviors have changed significantly in experimental group as compared to control group
(p<0.05).
Conclusion: Education based on constructs of perceived susceptibility, benefits, and self-efficacy could be
effective in promoting HL and thus smoking prevention among non-smoker students.
Keywords: Health Belief Model, Education, Health Literacy, Prevention, Smoking, Students
Please cite this article as: Panahi R, Ramezankhani A, Dashtbani F, Javanmardi K, Javanmardi E, Anbari
M. Effect of Health Belief Model based education on health literacy and smoking prevention among
students. Journal of Health in the Field. 2020; 7(4):47-58.
*Corresponding Author: School of Public Health and Institute of Health Research, Tehran University of
Medical Science, Tehran, Iran.
Email: Anbarimohamad93@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.28632
Received: 13 January 2020
Accepted: 3 May 2020

فصلنامه بهداشت در عرصه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دانشکده بهداشت و ایمنی
دوره 7شماره ،4زمستان  ،8931صفحات  47تا 81

مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر سواد سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان
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دانش آموخته دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران
استاد ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
کارشناس ارشد آمار زیستی ،مرکز توسعه پژوهشهای بالینی ،بیمارستان شهدای خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و اهداف :نظر به افزایش روند مصرف سیگار در بین دانشجویان و قابلیت الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگویی سواد سالمت و
پیشگیری از مصرف سیگار و نیز نقش سواد سالمت در پیشگیری از مصرف سیگار ،این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی
اعتقاد بهداشتی بر سواد سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه مداخلهای از نوع نیمهتجربی در سال  8931و در میان  821نفر از دانشجویان غیرسیگاری دانشگاه علومپزشکی
شهیدبهشتیتهران ( 11نفر در هر یک از دو گروه مداخله و کنترل) انجام شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه روا و پایای مبتنی بر
سازههای حساسیت ،منافع و خودکارآمدی درکشده از الگوی اعتقاد بهداشتی ،رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار و پرسشنامه سنجش
سواد سالمت ( )HELIAبود که در دو مرحله قبل و  1ماه پس از آموزش تکمیل گردید .دادههای گردآوریشده با استفاده از آزمونهای
متناسب و نرمافزار  SPSSنسخه  81تحلیل شدند .تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخالقی اجرا گردید.
یافتهها :قبل از آموزش ،بین متغیرهای جمعیتشناختی و زمینهای ،میانگین سازههای حساسیت ،منافع و خودکارآمدی درکشده ،سواد
سالمت و رفتارهای پیشگیرانه در دو گروه ،تفاوت معنیدار وجود نداشت ( .)P>1/18پس از آموزش ،مقایسه دو گروه نشان داد که میانگین
نمرات سازههای حساسیت ،منافع و خودکارآمدی درکشده ،سواد سالمت و رفتارهایپیشگیرانه در گروه مداخله بهطور معناداری نسبت به
گروه کنترل ،تغییر داشتهاست (.)P<1/18
نتیجهگیری :آموزش براساس سازههای حساسیت ،منافع و خودکارآمدی درکشده ،میتواند در ارتقای سواد سالمت و در نتیجه پیشگیری
از مصرف سیگار در دانشجویان غیرسیگاری موثر باشد.
کلید واژهها :الگوی اعتقاد بهداشتی ،آموزش ،سواد سالمت ،پیشگیری ،مصرف سیگار ،دانشجویان
*نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای
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تاثیر آموزش بر سواد سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار

مقدمه

میشود که دانشجویان سواد سالمت کافی دارند ،اما یافتههای

در حال حاضر استعمال دخانیات به عنوان یکی از عجیبترین

مطالعه پناهی و همکاران در بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

عادتهای بشر ،سالمتی میلیونها انسان را تهدید میکند [.]1

علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نشان داد که سواد سالمت بیش

مصرف دخانیات به عنوان یکی از عوامل مهم خطرساز و افزایش

از یک سوم دانشجویان تحت مطالعه ،در حد ناکافی و نه چندان

دهنده بار کلی بیماریها در دنیا ،به خصوص در ارتباط با

کافی بود [ .]18در خصوص ارتباط بین سواد سالمت و مصرف

بیماریهای مزمن و غیرواگیری چون بیماریهای قلبی -عروقی،

دخانیات ،یکی از جدیدترین مطالعات به این نتیجه رسیده است

تنفسی ،سرطان و سکته مغزی مطرح است [ .]۳،۲کشیدن سیگار

که درک سواد سالمت ،اطالعاتی برای توسعه و انتشار پیام ها

افزون بر زیانهای جسمی ،سالمت روانی را نیز به مخاطره انداخته

جهت کاهش مصرف سیگار را فراهم میکند [ .]16فو و همکاران

و زمینهساز اعتیاد به مواد افیونی میباشد [ .]8ضمنا سیگار کشیدن

نیز معتقدند که در طراحی راهکارهای پیشگیری از دخانیات ،باید

باعث مرگ زودرس و قابل پیشگیری در میلیونها نفر از مردم

سواد سالمت مخاطبین در نظر گرفته شود [ .]1۷همچنین سایر

سراسر جهان میشود [ .]۵-۷عالوه بر آن بسیاری از افراد

مطالعات انجام شده در این مورد به این نتیجه رسیدهاند که سواد

غیرسیگاری نیز از مواجهه ناخواسته با دود دخانیات و همچنین

سالمت پایین میتواند به عنوان یک عامل خطر مستقل برای

خطر توسعه و پیشرفت بیماریهای ناشی از آن رنج میبرند [.]4

مصرف سیگار ،بازگشت مصرف سیگار و نتایج ضعیفتر ترک

شیوع مصرف سیگار در کشور ،براساس یک فراتحلیل1۲/9 ،

سیگار عمل کند [ .]14-۳۰از طرفی بین سواد سالمت و اتخاذ

درصد ( ۳1/۷درصد در مردان و  ۲/6درصد در زنان) برآورد شده

رفتارهای پیشگیرانه [ ]۳1و از جمله پیشگیری از مصرف سیگار

است [ .]9در دوران دانشجویی به لحاظ انتقال جسمی و جنسی

ارتباط وجود دارد [ .]۳۳همچنین سواد سالمت در افزایش ادراک

از دوران نوجوانی به جوانی و قرارگیری در یک محیط اجتماعی

افراد از پیامهای با محتوای ضد مصرف سیگار [ ]۳۲نقش

جدید ،مصرف سیگار یک وجه قانونی بهخود میگیرد [.]1۰،11

تاثیرگذاری دارد.

شیوع استعمال سیگار در جوانان بهویژه در افراد گروه

مصرف اشکال مختلف مواد مخدر (چه دخانیات و چه سایر

سنی  14-۳8سال ،که دانشجویان بخش عمدهای از این گروه را

مواد) ،پایهها و بنیانهای جامعه انسانی را سست کرده و پیشگیری

تشکیل میدهند ،افزایش یافته است [ .]4در مطالعه حسینی و

از آن نیازمند کاربرد نظریههای متعدد در رشتههای علمی مختلف

همکاران میزان شیوع مصرف سیگار در میان دانشجویان  4درصد

است [ .]۳8مروری بر مطالعات نشان میدهد که الگوی اعتقاد

برآورد گردید [ .]1۳در مطالعه پناهی و همکاران ،این میزان ۳۲/4

بهداشتی ،الگوی خوبی برای آموزش و مداخله در پیشگیری از

درصد تعیین گردید [ .]6همچنین مطالعه مشابه دیگر نشان داد

مصرف سیگار است [ .]1۰،۳۵گزارش شده است که وجود سطح

که از نظر نوع ماده مصرفی توسط دانشجویان ،بیشترین فراوانی

باالیی از حساسیت درک شده و به موازات آن ،خودکارآمدی باال

مربوط به سیگار با  8۷/8درصد بود [.]1۲

میتواند باعث کاهش مصرف سیگار در افراد شود .همچنین

شناسایی عوامل موثر بر مصرف سیگار و تعیین تاثیر دقیق هر

محققان یافتهاند که موانع درکشده همانند خودکارآمدی میتواند

کدام از این عوامل از جمله سواد سالمت ،میتواند در پیشگیری

نقش مهمی در پیشبینی رفتارهای بهداشتی مانند پیشگیری از

و کاهش شیوع مصرف سیگار موثر باشد [ .]18سواد سالمت

مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه ،ایفا کند [ .]۳6همچنین

نشان دهنده مهارتهای شناختی و اجتماعی است که انگیزه و

محققان مختلفی به کارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی را در برنامه

توانایی افراد برای کسب ،دسترسی و درک روشهای استفاده از

های آموزشی جهت ارتقای اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از

اطالعات جهت ارتقا و حفظ سالمتی را تعیین میکند [ .]1۵در

مصرف سیگار پیشنهاد کردهاند [.]۳۵-۲۰

خصوص سطح سواد سالمت در دانشجویان ،اگر چه اغلب فرض
این کار از مجوز ) Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0تبعیت میکند.
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سواد سالمت تاثیر بالقوهای در تقویت الگوی اعتقاد بهداشتی

نفر برای هر گروه برآورد گردید که برای دقت بیشتر و همچنین

دارد [ .]۲1مطالعه پناهی و همکاران نشان داد که مداخله آموزشی

در نظر گرفتن احتمال  ۵درصدی ریزش نمونهها ،مقرر شد که

مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و با تاکید بر سه سازه حساسیت،

تعداد  6۰نفر دانشجو برای هر گروه در نظر گرفته شود

منافع و خودکارآمدی درک شده ،میتواند به عنوان یک

(.)P2=۰/9

چارچوب مناسب جهت طراحی مداخالت جهت ارتقای سواد

معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل تمایل افراد برای ورود به

سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار مورد استفاده

مطالعه ،عدم مصرف سیگار در زمان انجام پژوهش ،دانشجو

قرار گیرد [.]۲۳

بودن ،تحصیل در مقطع کارشناسی ،قرار داشتن در سالهای دوم

با توجه به افزایش روند مصرف سیگار در بین دانشجویان []۲۲،۲8

یا سوم تحصیل در دانشگاه ،سکونت در خوابگاههای تحت

و نظر به قابلیت الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگویی سواد

پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استفاده از

سالمت [ ]۲۳و پیشگیری از مصرف سیگار [ ]۳۵-۲۰و نیز نقش

شبکههای اجتماعی (تلگرام) بودند .همچنین عدم رضایت به

سواد سالمت در پیشگیری از مصرف سیگار [ ،]16،۳۳این مطالعه

همکاری به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد.

با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر

ابزار گردآوری دادهها شامل سه قسمت بود که عبارت بودند از:

سواد سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار در بین دانشجویان

پرسشنامه اطالعات دموگرافیکی و زمینهای که شامل سواالتی

انجام شد.

درباره سن ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،سنوات تحصیلی ،وضعیت
اشتغال ،داشتن سابقه مشروطی و داشتن دوست صمیمی سیگاری

مواد و روشها

بود؛ جهت سنجش سه سازه از سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی

پژوهش حاضر یک مطالعه مداخلهای از نوع نیمهتجربی بود و

در خصوص سیگار و خطرات مصرف آن از پرسشنامه تدوین

جامعه آماری در این مطالعه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم

شده توسط پناهی و همکاران [ ]۲6که قبال روایی و پایایی آن

پزشکی شهید بهشتی تهران در نیمسال دوم تحصیلی 9۵-96

مورد تایید قرار گرفته بود (حساسیت درک شده با ضریب آلفای

بودند که از بین آنها  1۳۰نفر ( 6۰نفر در هر گروه مداخله و

کرونباخ برابر ۰/4۵؛ منافع درک شده با ضریب آلفای کرونباخ

کنترل) به صورت چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند؛ بدین

برابر  ۰/9۰و خودکارآمدی درک شده با ضریب آلفای کرونباخ

صورت که ابتدا فهرستی از تمامی خوابگاههایی که دانشجویان

برابر  ،)۰/4۲استفاده شد .این پرسشنامه شامل  1۷سوال به منظور

رشتههای مختلف علوم پزشکی در آنها سکونت داشتند ،تهیه شد

سنجش سازههای حساسیت درک شده ( 8سوال) ،منافع درک

و از بین آنها ۳ ،خوابگاه دخترانه و  ۳خوابگاه پسرانه به صورت

شده ( ۷سوال) و خودکارآمدی درک شده ( 6سوال) بود .نحوه

تصادفی انتخاب شدند .سپس از بین این  8خوابگاه ،به صورت

امتیازگذاری پرسشنامه بدین صورت بود که تمامی سواالت

تصادفی یکی از خوابگاههای دخترانه و پسرانه به عنوان گروه

مربوط به سازهها ،با مقیاس لیکرت  ۵سطحی (از کامال

مداخله و دو خوابگاه دیگر به عنوان گروه کنترل برگزیده شدند

موافقم= ۵نمره تا کامال مخالفم= 1نمره) رتبهبندی شدند .البته در

و نمونهها از بین این  8خوابگاه ،به صورت تصادفی و با داشتن

 ۲سوال آخر سازه حساسیت درک شده ،این معیار برعکس

شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند .با توجه به نتایج برگرفته

بود []۲6؛ برای سنجش سطح سواد سالمت از پرسشنامه سنجش

از مطالعه پناهی و همکاران [ ]۲۵و در نظر گرفتن  P1=۰/۷برای

سواد سالمت جمعیت شهری  14تا  6۵ساله ایرانی

حساسیت درک شده درباره مضرات مصرف سیگار در بین

) (Health Literacy for Iranian Adults: HELIAاستفاده

دانشجویان ،همچنین استفاده از فرمول کاپا پوکاک ،در نظر گرفتن

شد .این پرسشنامه دارای  ۲۲سوال بوده و  ۵بعد اصلی خواندن،

توان آزمون  %4۰و حدود اطمینان آماری  ،%9۵حجم نمونه ۵۷

دسترسی ،درک و فهم ،ارزیابی و تصمیمگیری و کاربرد اطالعات
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تاثیر آموزش بر سواد سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار

سالمت را میسنجد .مقیاس نمرهدهی این پرسشنامه به صورت

سنجش سواد سالمت جمعیت شهری ایران ،قابلیت کاربرد در

لیکرت  ۵گزینهای میباشد ،بدین صورت که در سؤاالت مربوط

جمعیت دانشجویی را دارا است [ .]۲4همچنین جهت سنجش

به مهارت خواندن؛ امتیاز  ۵به گزینه کامالً آسان ،امتیاز  8به گزینه

میزان اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در

آسان ،امتیاز  ۲به گزینه نه آسان است نه سخت ،امتیاز  ۳به گزینه

دانشجویان از پرسشنامه طراحی شده توسط پناهی و همکاران

ال سخت اختصاص مییابد .در
سخت و امتیاز  1به گزینه کام ً

استفاده شد .این پرسشنامه شامل  6سوال  ۲گزینهای بود .نحوه

مورد  8بعد دیگر سواد سالمت؛ امتیاز  ۵به گزینه همیشه ،امتیاز

امتیازدهی بدین صورت بود که به بهترین جواب  ۳امتیاز ،به

 8به گزینه بیشتر اوقات ،امتیاز  ۲به گزینه گاهی از اوقات ،امتیاز

بدترین جواب نمره صفر و به پاسخ حد واسط یک امتیاز تعلق

 ۳به گزینه به ندرت و امتیاز  1به گزینه به هیچ وجه )یا هیچ

گرفت [ .]۲6تمامی مراحل روایی و پایایی این پرسشنامه نیز در

وقت( اختصاص داده شده است .نحوه امتیازدهی در این ابزار به

مطالعه فوق انجام گرفته و در نهایت  CVIو  CVRبرای سواالت

این صورت است که ابتدا امتیاز خام هر فرد در هر یک از حیطهها

رفتار به ترتیب  ۰/91و  ۰/9۰محاسبه شده بود [ .]۲6همچنین

از جمع جبری امتیازات به دست میآید .سپس برای تبدیل این

این پرسشنامه نیز در اختیار  ۲۰نفر از دانشجویان قرار داده شده

امتیاز به طیف صفر تا  1۰۰از فرمول تفاضل نمره خام به دست

و ضریب آلفای کرونباخ برای آن  ۰/4۵محاسبه شده بود [.]۲6

آمده از حداقل نمره خام ممکن تقسیم بر تفاضل حداکثر امتیاز

در مطالعه حاضر ،مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد

ممکن از حداقل امتیاز ممکن استفاده میشود .نهایتاً برای محاسبه

بهداشتی طی  8نوبت و از طریق نرم افزار تلگرام و با محتوایی

امتیاز کل ،امتیازات همه ابعاد )براساس طیف صفر تا  ) 1۰۰جمع

همچون مضرات مصرف و یا قرارگرفتن در معرض دود سیگار،

شده و بر تعداد ابعاد (عدد  )۵تقسیم میشود .نمرات  ۰تا  ۵۰به

پیامدهای ناشی از عدم پیشگیری از مصرف سیگار ،اهمیت و

عنوان سواد سالمت ناکافی ۵۰/1 ،تا  66به عنوان سواد سالمت

منافع پیشگیری از مصرف سیگار ،راهکارهای افزایش

نه چندان کافی 66/1 ،تا  48به عنوان سواد سالمت کافی و نمرات

خودکارآمدی (گفتن قاطعانه "نه" به تعارف دوستان در مواردی

 48/1تا  1۰۰به عنوان سواد سالمت عالی در نظر گرفته میشوند.

همچون کشیدن سیگار ،حضور در محیطهای استعمال سیگار،

منتظری و همکاران طی پژوهشی به طراحی و روانسنجی این

داشتن رابطه با دوستان سیگاری) و تاثیر مصرف سیگار در ایجاد

ابزار پرداختهاند و این پرسشنامه دارای روایی مطلوب و پایایی

بیماریهای مزمن ،اصول نگهداری و مصرف صحیح داروها،

قابل قبولی (میزان آلفای کرونباخ گویهها  %۷۳تا  )%49است .این

عالئم بیماری های مزمن و نحوه پیشگیری و کنترل آنها ،عوامل

پرسشنامه دارای مزایایی همچون پوشش ابعاد گوناگون سواد

خطر موثر در ایجاد بیماری های مزمن ،نحوه محاسبه شاخص

سالمت به تفکیک و بهرهگیری از گویههایی با زبان ساده و

توده بدنی و نگه داشتن آن در وضعیت نرمال و اهمیت و فواید

عمومی بودن است [ .]۲۷پناهی و همکاران در مطالعهای،

انجام فعالیت بدنی جهت پیشگیری از بیماریهای مزمن به

پرسشنامه فوق را در یک نمونه از دانشجویان از نظر روایی

دانشجویان گروه مداخله ارسال شد.

ساختاری و پایایی مورد آزمون قرار دادند [ .]۲4براساس نتایج

با توجه به دو برابر بودن موفقیت برنامههای ترک سیگار با

حاصل از تحلیل عاملی تائیدی ،این پرسشنامه در مجموع از

استفاده از شبکههای اجتماعی نسبت به روشهای سنتیتر [،]۲9

برازش مطلوب برخوردار بود [ .]۲4همچنین در این مطالعه؛

غلبه شبکههای اجتماعی بر موانع جغرافیایی و فیزیکی [،]8۰

ضریب آلفای کرونباخ برای بعد خواندن  ،۰/48بعد دسترسی

تاثیر کمپینهای رسانهای در کاهش شیوع مصرف سیگار در بین

 ،۰/4۵بعد درک و فهم  ،۰/9۰بعد ارزیابی  ،۰/۷۷بعد تصمیمگیری

بزرگساالن و نوجوانان [ ]81و نظر به عالقهمندی اکثریت

و کاربرد اطالعات سالمت  ۰/46و برای کل پرسشنامه ۰/98

( )%68/1دانشجویان مورد مطالعه به استفاده از شبکههای

محاسبه شد .در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که پرسشنامه
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اجتماعی (تلگرام) ،در این مطالعه تصمیم گرفته شد که آموزش

کننده انجام شد .نتایج ،اختالف آماری معنیدار بین دو گروه

در قالب شبکه اجتماعی و منحصرا تلگرام اجرا شود.

مداخله و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک و زمینهای نشان نداد

گروه کنترل همزمان با گروه مداخله فقط به تکمیل پرسشنامه

()P>۰/۰۵؛ به عبارتی دو گروه از نظر ویژگیهای دموگرافیکی و

اقدام نمودند و هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند .شرکت در

زمینهای همگن بودند (جدول شماره  .)1همچنین نتایج

مطالعه بنا به خواست و تمایل افراد بود و هر زمان که افراد تمایل

آزمـون  t-testنشان داد که اختالف آماری معنیدار بین میانگین

به خروج از مطالعه داشتند ،اجباری جهت ادامه مطالعه وجود

سنی دانشجویان در دو گروه مداخله و کنترل ،وجود ندارد

نداشت.

( .)P=۰/619میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه در دو گروه

پس از رعایت موازین اخالقی و پژوهشی که شامل دریافت کد

مداخله و کنترل به ترتیب  ۳۳/1۲±۳/۵۷و  ۳1/98±۳/۲8سال بود.

اخالق از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس

نتایج مطالعه نشان داد که قبل از مداخله ،بین میانگین نمرات

(با شماره  ،)IR.TMU.REC.1394.172ارائه معرفینامه به

سازههای حساسیت درک شده ،منافع درک شده ،خودکارآمدی،

خوابگاهها و شرح ماهیت و اهداف مطالعه برای دانشجویان

سواد سالمت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف سیگار در دو

شرکت کننده بود ،از دانشجویان شرکت کننده رضایت آگاهانه

گروه مداخله و کنترل ،براساس آزمون تیمستقل ،تفاوت معنادار

اخذ شد و سپس پرسشنامهها در اختیار آنها قرار داده شد .تکمیل

وجود نداشت .شش ماه بعد از مداخله ،اختالف آماری معنیدار

پرسشنامهها به صورت خود گزارشی بود و از همه دانشجویان

بین میانگین نمرات سازههای حساسیت ،منافع و خودکارآمدی

خواسته شد که با صداقت کامل به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند

درک شده ،سواد سالمت و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از مصرف

و به آنها اطمینان داده شد که تمامی اطالعات خواسته شده در

سیگار در دو گروه وجود داشت .عالوه بر این ،نتایج حاصل از

پرسشنامه به طور محرمانه استفاده خواهد شد .ضمنا تکمیل

آزمون تیزوجی نشان داد که در گروه مداخله ،اختالف آماری

پرسشنامهها در محل خوابگاههای دانشجویان صورت گرفت.

معنیدار بین میانگین نمرات سازههای حساسیت درک شده ،منافع

پس از جمعآوری ،دادهها وارد نرم افزار  SPSSنسخه  14شد.

درک شده ،خودکارآمدی ،سواد سالمت و اتخاذ رفتارهای

آزمون

پیشگیرانه از مصرف سیگار ،قبل و بعد از مداخله وجود داشت

کولموگروف-اسمیرنوف ،وضعیت توزیع دادهها از لحاظ نرمال

( ،)P<۰/۰۵در حالی که در گروه کنترل از این لحاظ در دو مرحله

آزمون

قبل بعد از مداخله ،اختالف آماری معنیدار ( )P>۰/۰۵مشاهده

در

تحلیل

بودن

و

دادهها،
نرمال

ابتدا

نبودن

با

بررسی

استفاده
شد.

از
نتایج

کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادهها در تمامی
متغیرها نرمال است .سپس برای بررسی گروهها به لحاظ تغییر
در متغیر وابسته از آزمون تی زوجی و برای مقایسه گروه مداخله
با گروه کنترل ،برای متغیرهای کمی از آزمون تی مستقل و برای
ارزیابی متغیرهای کیفی از مربع کای (و در مواقع الزم از آزمون
دقیق فیشر) استفاده شد .ضمنا سطح معنیداری در این مطالعه
 ۰/۰۵در نظر گرفته شد.

نشد (جدول شماره .)۳
بحث
این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد
بهداشتی بر سواد سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار در بین
دانشجویان انجام شد .براساس یافتههای مطالعه حاضر در گروه
مداخله ،میانگین اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف سیگار
شش ماه پس از مداخله نسبت به قبل از آن و در مقایسه با گروه
کنترل بیشتر شد در حالی که در گروه کنترل ،تفاوت معنیدار

یافتهها
تمامی دانشجویان دو گروه مداخله و کنترل ،دوره مطالعه را تکمیل
نمودند .لذا تحلیلهای آماری در مورد تمامی دانشجویان شرکت

مشاهده نشد .این یافته با نتایج مطالعات خزائیپول و
همکاران [ ،]8۳کاظمی و همکاران [ ،]8۲رخشانی و همکاران
[ ،]88راهنورد و همکاران [ ،]۳4شریفیراد و همکاران [ ،]۳۷چی
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تاثیر آموزش بر سواد سالمت و پیشگیری از مصرف سیگار

 /۵۳فصلنامه بهداشت در عرصه

و همکاران [ ،]۳9رنوکا و پوش پنجعلی [ ]8۵و آتابیال و الینور

(نگرش افراد)؛ سبب ارتقای اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از

[ ]86همخوانی داشت .این نتایج نشان داد که مداخله آموزشی

مصرف سیگار در بین دانشجویان شود .بنابراین میتوان گفت که

مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی ،توانسته از طریق افزایش سواد

مداخله اجرا شده با الگوی به کار رفته ،تناسب داشته است.

سالمت و تغییر در دو سازه حساسیت درک شده و خودکارآمدی
جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی و زمینهای مرتبط با دانشجویان شرکت کننده در دو گروه مداخله و کنترل
Table 1- Demographic and background characteristics associated with students participating in
the intervention and control groups

متغیرهای جمعیت شناختی و زمینهای

گروه مداخله

گروه کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

۲۵

۵4/۲

۲۲

۵۵

مرد

۳۵

81/۷

۳۷

8۵

دانشجوی سال دوم

۲8

۵6/6

۲1

۵1/۷

دانشجوی سال سوم

۳6

8۲/۲

۳9

84/۲

مجرد

۵۷

9۵

۵6

9۲/۲

متاهل و متارکه

۲

۵

8

6/۷

دارد

۲

۵

۰

۰

ندارد

۵۷

9۵

6۰

1۰۰

داشتن دوست

دارد

۲1

۵1/۷

۲۳

۵۲/۲

صمیمی سیگاری

ندارد

۳9

84/۲

۳4

86/۷

دارد

4

1۲/۲

6

1۰

ندارد

۵۳

46/۷

۵8

9۰

جنسیت
سنوات تحصیلی
وضعیت تاهل
سابقه مشروطی

وضعیت اشتغال

P-value

*۰/۷9
*۰/۷4۷
*۰/41۲
**۰/6۷8
*۰/814
*۰/68۵

* آزمون کای اسکوئر (ارتباط معنیدار در سطح کمتر از ۰/۰۵است)
** آزمون دقیق فیشر

در خصوص سواد سالمت ،یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که

اینکه چه موقع باید به پزشک مراجعه کنند ،اینکه هر چند وقت

سواد سالمت در افراد گروه مداخله ،شش ماه پس از مداخله

یکبار باید عالئم بیماری را بررسی کنند ،اینکه هر چند وقت

نسبت به قبل از آن و در مقایسه با گروه کنترل بیشتر شد؛ در

یکبار باید معاینات دورهای (چکاپ) انجام دهند ،اینکه داروهای

حالی که در گروه کنترل تفاوت معنیدار مشاهده نشد .این یافته

خود را چگونه نگهداری و مصرف کنند ،اینکه چگونه شاخص

با نتایج مطالعات ابراهیم پور و همکاران [ ،]8۷طل و همکاران

توده بدنی خود را محاسبه و آن را در حد نرمال حفظ کنند و

[ ،]84ژوآنگ و همکاران [ ]89و انتیری و استیوآرت [،]۵۰

نکاتی از این قبیل ،توجه کردهاند و این موارد میتوانند در افزایش

همخوانی دارد .در رابطه با افزایش سواد سالمت در این مطالعه

سواد سالمت آنان تاثیرگذار باشند .از دیگر دالیل احتمالی

میتوان گفت که مداخله آموزشی با افزایش حساسیت درک شده

افزایش سواد سالمت میتوان به افزایش خودکارآمدی افراد اشاره

توانسته است سواد سالمت افراد را بهبود بخشد .در نتیجه افراد

کرد زیرا سواد سالمت با خودکارآمدی [ ]۵1،۵۳ارتباط دارد .با

گروه مداخله احتماال بیشتر از قبل ،به نکاتی مانند عالئم بیماری،

توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان اظهار کرد که سواد سالمت
به افراد کمک میکند تا اطالعات سالمتی را راحتتر به دست
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آورده ،پردازش کرده و درک کنند .همچنین آنها را قادر میکند

ارزیابی گردد تا تدوین محتوای آموزشی ،انتخاب روش آموزش

که تصمیمگیری آگاهانه داشته باشند .سواد سالمت پایین میتواند

و اجرای فرایند آموزش با توجه به سطح مهارت های سواد

یک شکاف بین آموزش دهنده و مخاطب باشد .در نتیجه قبل از

سالمت افراد انجام گیرد.

طراحی هر برنامه آموزشی و در مرحله نیازسنجی ضروری است،
سواد سالمت جامعه هدف ،با یکی از ابزارهای در دسترس،
جدول  -2مقایسه میانگین نمرات سه سازه الگوی اعتقاد بهداشتی ،سواد سالمت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف
سیگار در طول دوره مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل
Table 2- Comparison of the mean scores of three constructs of health belief model, health literacy, and adoption of
smoking preventive behaviors during the study period in the two intervention and control groups
شش ماه پس از مداخله
قبل از مداخله
زمان
سازهها و متغیرها
*P-value
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
گروه
حساسیت درک شده

مداخله

1۷/۳18

1/۲1۵

19/18۳

1/۳46

۰/۰۰8

کنترل

16/68۵

1/۳8۷

16/646

1/1۷4

۰/۰91

۰/۵4۷

** P-value

منافع درک شده

مداخله

۳۷/4۵4

۲/8۷۵

۲۰/8۵8

۲/۲۵۷

۰/۰۰۲

کنترل

۳6/984

۲/۵۷6

۳۷/118

۲/48۷

۰/1۷۳

۰/۵18

** P-value

خودکارآمدی درک شده

مداخله

۳۵/6۳۵

۲/1۵8

۳4/۳8۷

۲/۳8۷

کنترل

۳6/۵81

۲/8۰۵

۳6/494

۲/۵8۷

۰/81۲

>۰/۰۰1

۰/1۳8
مداخله

61/۵۵1

۵/8۷8

۷۵/۵1۲

۵/68۵

۰/۰۰1

کنترل

61/8۵۲

8/8۵۷

6۳/۳18

۵/۵8۷

۰/۳۷8

>۰/۰۰1

۰/۳۷4

** P-value

رفتارهای پیشگیرانه

۰/۰۰۵
۰/۰۰1

** P-value

سواد سالمت

>۰/۰۰1

مداخله

4/66۳

۰/161

1۰/۳11

1/1۰۵

>۰/۰۰1

کنترل

4/۳۳4

۰/4۵1

4/۰1۲

۰/819

۰/8۷4

** P-value

>۰/۰۰1

۰/86۳

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

در خصوص اثر مداخله آموزشی بر سازههای الگوی اعتقاد

خودکارآمدی درک شده پس از مداخله ،تغییر معنیدار ایجاد

بهداشتی ،خودکارآمدی افراد گروه مداخله نسبت به اتخاذ

نشده بود ،مغایرت دارد .از جمله دالیل احتمالی این مغایرت

رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار افزایش معنیدار

میتوان به تفاوت این مطالعه با مطالعه حاضر در آیتمهایی نظیر

یافت در صورتی که در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد .این

نمونههای مورد پژوهش ،ابزار اندازهگیری و زمانهای پیگیری

یافته با نتایج مطالعات چی و همکاران [ ،]۳9رنوکا و پوش

اشاره کرد .خودکارآمدی به عنوان اعتقاد و اطمینان فرد نسبت به

پنجعلی [ ،]8۵آتابیال و الینور [ ،]86رخشانی و همکاران [ ]88و

تواناییهای خود در انجام موفقیت آمیز یک رفتار تعریف میشود

شجاعیزاده و همکاران [ ]۵۲همخوانی دارد .نتایج این بخش از

و به عنوان یک سازه بسیار حیاتی و تاثیرگذار و مورد تاکید در

مطالعه حاضر با نتایج مطالعه کاظمی و همکاران [ ]8۲که در نمره

نظریههای آموزشی است [ .]۵8لذا در طراحی برنامههای آموزشی
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بایستی به نقش ویژه و کاربردی این سازه در خصوص رفتارهای

پیشنهادی جهت کاهش خطر یا شدت بیماری یا حالت زیانبار

عادتی مانند رفتار مصرف سیگار و یا پیشگیری از مصرف سیگار،

ناشی از یک رفتار خاص است [ .]۵8در این مطالعه ،مداخله

توجه شود .افزایش خودکارآمدی افراد گروه مداخله در این

آموزشی احتماال توانسته است از طریق افزایش سواد سالمت،

مطالعه ،ممکن است به دلیل افزایش سطح سواد سالمت باشد

منافع مثبت حاصل از اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف

چرا که افزایش سواد سالمت در بهبود خودکارآمدی افراد تاثیر

سیگار مانند کاهش احتمال ابتال به سرطان ،عدم گرایش به سمت

مثبت دارد [ .]۵1،۵۳دیگر دلیل احتمالی ،میتواند افزایش

اعتیاد ،ارتقای سالمت خود و خانواده و غیره را بیشتر از قبل

حساسیت درک شده باشد زیرا این متغیر با سواد سالمت

برای افراد گروه مداخله ،مشخص کند.

همجنس بوده و دارای بعد شناختی است.
از لحاظ حساسیت درک شده ،قبل از مداخله بین دو گروه
اختالف معنیدار وجود نداشت ولی در گروه مداخله بالفاصله و
شش ماه پس از مداخله در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنیدار
نشان داد .از آنجا که حساسیت درک شده دارای یک جزء
شناختی قوی است ،لذا میتوان گفت که آموزش با افزایش
اطالعات در مورد مضرات مصرف سیگار و خطرات ناشی از
قرار گرفتن در معرض دود سیگار و همچنین افزایش سواد
سالمت ،توانسته است موجب ایجاد حساسیت درک شده
کافی [ ]۵۵در افراد گروه مداخله شود و در نتیجه آنها در مقایسه
با افراد گروه کنترل ،خود را بیشتر از قبل ،مستعد و در معرض
خطر ابتال به بیماریهای مربوط به سیگار دانستهاند .این یافته با
نتایج مطالعات خزائی پول و همکاران [ ،]8۳کاظمی و همکاران
[ ،]8۲رخشانی و همکاران [ ،]88شریفیراد و همکاران [،]۳۷
شجاعیزاده و همکاران [ ،]۵۲صلحی و ابوالفتحی [ ،]۵6امالیی
خوزانی و همکاران [ ،]۵۷چی و همکاران [ ]۳9و رنوکا و پوش
پنجعلی [ ]8۵همخوانی دارد.
همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که منافع درک شده
در افراد گروه مداخله ،شش ماه پس از مداخله نسبت به قبل از
آن و در مقایسه با گروه کنترل بیشتر شد در حالی که در گروه
کنترل تفاوت معنیدار مشاهده نشد .این یافته با نتایج مطالعات
چی و همکاران [ ،]۳9رنوکا و پوش پنجعلی [ ،]8۵شریفی راد و
همکاران [ ،]۳۷خزائی پول و همکاران [ ،]8۳کاظمی و همکاران
[ ،]8۲رخشانی و همکاران [ ،]88راهنورد و همکاران [،]۳4
امالیی خوزانی و همکاران [ ]۵۷و صلحی و ابوالفتحی []۵6
همخوانی داشت .منافع درک شده اعتقاد به مزایای روشهای

نتیجهگیری
به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش براساس
سازههای حساسیت ،منافع و خودکارآمدی درک شده و با استفاده
از پیامرسان تلگرام ،میتواند ضمن افزایش حساسیت ،منافع و
خودکارآمدی درک شده ،سبب ارتقای سواد سالمت و در نتیجه
ارتقای اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در بین
دانشجویان غیرسیگاری شود .بنابراین میتوان گفت مداخله اجرا
شده با الگوی بهکار رفته تناسب داشته است.
این مطالعه اولین مطالعهای است که از مداخالت الگومحور
جهت ارتقای سواد سالمت بهره برده است .لذا پیشنهاد میشود،
پژوهشهایی با استفاده از این الگو و سایر الگوها و نظریههای
آموزش بهداشت در جهت ارتقای سواد سالمت انجام گیرد تا
بتوان نتایج حاصل را با مطالعات همگن مقایسه و اثربخشی هر
کدام از مداخالت الگو محور و غیر الگو محور را در بهبود سواد
سالمت مشارکت کنندگان بررسی و مقایسه نمود.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به محدودبودن مطالعات
انجام شده در مورد استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی جهت
ارتقای سواد سالمت اشاره نمود که این مورد ،قدرت مقایسه
یافتهها و تصمیمگیری در زمینه اثربخشی آموزش را محدود
نموده و بر ضرورت انجام مطالعات بیشتر در این زمینه تاکید
مینماید .محدودیت مهم دیگر عدم وجود ابزار اختصاصی جهت
سنجش سواد سالمت در زمینه دخانیات بود .محدودیت دیگر
این بود که گروه هدف در این مطالعه دانشجویان مقطع
کارشناسی ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی بودند که در سال های دوم و یا سوم تحصیل خود قرار
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تشکر و قدردانی

 بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه قابل تعمیم به سایر.داشتند

این مقاله گزارش قسمتی از پایان نامه مقطع دکتری تخصصی

 بنابراین انجام مطالعات.گروههای سنی و دانشجویی نمیباشد

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت مصوب دانشکده پزشکی

دیگر با استفاده از این الگو در جمعیتها و گروههای مختلف

 بدین وسیله. میباشد۵۳د/996۵ دانشگاه تربیت مدرس با شماره

 جمع.(از نظر سن و تحصیالت و منطقه سکونت) توصیه میشود

از دانشجویان و مسئولینی که ما را در انجام این پژوهش یاری

آوری دادهها به صورت خودگزارشدهی انجام گرفت و این مورد
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