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Abstract
Background and Objectives: Cigarette smoking is one of the important
health problems in adolescents and one of the preventable causes of
morbidity and mortality. The present study was carried out with the
aim of determining the perceived threat about cigarette smoking among
adolescents with emphasis on optimistic bias.
Methods: The present study was carried out as a descriptive crosssectional study on 2nd grade secondary school male students in Shiraz,
Iran. A multi-step cluster sampling method was used in the present
study. A questionnaire including questions about demographic
characteristics, knowledge, and perceived threat, was used. The
reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha
coefficient and its validity by a panel of experts. The data were
analyzed using descriptive tests and Pearson correlation coefficient.
Results: In the current study, the majority of students (3.3%) initiated
cigarette smoking at the age of 13 years. Also, there was a significant
relationship between perceived susceptibility and having smoker
friends and offering cigarette by them. Also, the findings of this study
showed that there was a negative correlation between perceived
susceptibility and severity.
Conclusion: According to the findings of this study, in spite of high
perceived severity, the perceived susceptibility was low among the
students. Also, optimistic bias in adolescents causes that although they
believe in high severity of high-risk behaviors, they do not feel
themselves exposed to the risk of morbidity due to health problems.
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تهدید درکشده نسبت به مصرف سیگار در نوجوانان :پدیده تورش خوشبینانه
4

غالمرضا شریفیراد ،1سیامک محبی ،2زهرا حسینی ،3ذبیحاله قارلیپور ،*2کامل قبادی داشدبی
1گروه آموزش بهداشت و ارتقای

چکیده

سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه

زمینه و هدف :مصرف سیگار یکی از مشکالت مهم بهداشتی در نوجوانان و از علل

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

قابل پیشگیری ابتال و مرگ و میر محسوب میشود .مطالعه حاضر با هدف تعیین تهدید درکشده

2گروه بهداشت عمومی ،دانشکده

نسبت به مصرف سیگار در نوجوانان با تأکید بر پدیده تورش خوشبینانه انجام گرفت.

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،

روش بررسی :پژوهش حاضر به روش توصیفی  -مقطعی روی  240نفر از دانشآموزان پسر

ایران.

پایه هشتم شهر شیراز انجام شد .نمونهگیری از طریق خوشهای چند مرحلهای صورت گرفت.

3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده
بهداشت،

دانشگاه

علوم

پزشکی

هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
4گروه بهداشت عمومی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،
بوشهر ،ایران.

پرسشنامه شامل سؤاالت جمعیتشناختی ،آگاهی و تهدید درکشده بود .پایایی پرسشنامه از
طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .دادهها با
استفاده از آزمونهای توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه بیشتر دانشآموزان ( )%3/3در سن  13سالگی ،اولین تجربه مصرف سیگار
را داشتند .همچنین ارتباط معنیداری بین سیگاری بودن دوستان و تعارف به مصرف از طرف
آنان با حساسیت درکشده مشاهده گردید .یافتههای این مطالعه نشان داد بین حساسیت و شدت
درکشده ،همبستگی منفی وجود دارد.
نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،باوجود باال بودن شدت درکشده؛ حساسیت درکشده در

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

ذبیحاله قارلیپور ،گروه بهداشت
عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکی قم ،قم ،ایران؛

دانشآموزان پایین بوده است .همچنین تورش خوشبینانه در نوجوانان باعث میگردد اگرچه
آنها اعتقاد به وخام ت زیاد انجام رفتارهای پرخطر دارند ،اما نسبت به رفتارهای پرخطر ،خود را
در معرض خطر ابتال به مشکالت بهداشتی احساس نکنند.
کلید واژهها :سیگار؛ تورش؛ نوجوانان.
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مقدمه

ضروری بهنظر میرسد Rogers .برای اولین بار ،تهدید درکشده

مصرف سیگار یکی از مشکالت مهم بهداشتی در نوجوانان ( )1و

( )Perceived Threatرا در مطالعات خود بهعنوان متغیرهای مهم

از علل قابلپیشگیری ابتال و مرگ و میر است که مسئول یكدهم

تعریف کرد ( .)19،18تهدید درکشده از دو عنصر حساسیت

مرگ در افراد بزرگسال در سراسر دنیا میباشد ( .)2براساس آمار

درکشده و شدت درکشده تشکیل شده است ( .)20در این

سازمان بهداشت جهانی( )Word Health Organizationدر سال

راستا ،اگر مردم باور داشته باشند که کمتر در معرض خطر ابتال به

 150 ،2011میلیون نفر از جوانان دخانیات مصرف میکنند که

یك مشکل بهداشتی قرار دارند (حساسیت یا آسیبپذیری

نیمی از این افراد در نتیجه استعمال دخانیات دچار مرگ زودرس

درکشده کم) یا بر این باور باشند که تهدید بهداشتی؛ ناچیز و

میشوند ( .)3شیوع مصرف دخانیات از سال  2005-2010در میان

اندک است (شدت درکشده کم) ،به احتمال قوی هیچ پاسخی

نوجوانان پسر (سنین  13-15سال) ،در منطقه مدیترانه شرقی%17 ،

به هشدار بهداشتی نخواهند داد؛ زیرا آنها به اندازه کافی برای

گزارش شده است ( .)4همچنین نتایج مطالعات در ایران نشان

مقابله با یك مشکل یا تهدید بهداشتی برانگیخته نشدهاند (.)21

میدهد مصرف روزانه هرگونه توتون و تنباکو در مردان%20/4 ،

بنابراین ،اگر مردم درک کمتری از تهدید یا مشکل بهداشتی

میباشد ( .)5در حقیقت ،وضعیت سالمت بزرگساالن متأثر از

داشته باشند ،آنها هشدار بهداشتی را انکار کرده و در نتیجه برای

رفتارهای بهداشتی دوران کودکی و نوجوانی است .رفتارهای

پیشگیری از این مشکل بهداشتی یا تهدید بهداشتی ،هیچ اقدامی

پرمخاطره در نوجوانی همچون مصرف سیگار ،الکل و مواد

نخواهند کرد و هیچ تغییری در نگرش ،قصد و رفتار صورت

مخدر ،خشونت و تغذیه ناسالم بهصورت کوتاه یا درازمدت ،تأثیر

نمیگیرد (.)21،20

دائمی در بزرگسالی خواهد گذاشت که تغییر این رفتارها بسیار

در این راستا ،گاهی اوقات باورهای اشتباه و درک نادرست افراد

مشکل است (.)6

در مورد مشکالت بهداشتی باعث میشود که آنها احساس کنند

شروع زودهنگام مصرف سیگار ،بسیار نگرانکننده است؛

نسبت به همساالن خود ،شانس کمتری برای ابتال به یك مشکل

بهطوریکه یك عامل پیشگوییکننده قوی برای مصرف در

بهداشتی دارند و به عبارت دیگر ،این افراد میزان در معرض

بزرگسالی است ( .)8،7در حال حاضر نتایج بسیاری از مطالعات

خطربودن را نسبت به همساالن خود ،کمتر از حد واقعی تخمین

در سطح جهان مؤید این مطلب است که شیوع مصرف سیگار در
هر دو جنس ،بهخصوص در جوانان بهطور روزافزون در حال

میزنند .این مفهوم تحت عنوان "تورش خوشبینانه یا تورش
فناناپذیری" ( )Optimistic Biasشناخته شده است که اولین بار

گسترش است؛ بدین معنیکه سن مصرف سیگار در حال کاهش

توسط  )1980( Weinsteinمطرح گردید ( .)22بهطور معمول،

میباشد ( .)9-12در مطالعه محتشم امیری ( )13و گزارش سازمان

افراد در هنگام مقایسه خود نسبت به دیگران در مورد یك خطر

بهداشت جهانی ( ،)4متوسط سن شروع مصرف سیگار13 ،

بهداشتی ،به دالیلی مانند احساس خودپسندی ( ،)23حفظ

سالگی عنوان شده است .مطالعات متعدد نشان میدهد مصرف

عزتنفس ( ،)24احساس خشم ( )25و کاهش اضطراب ()26؛

سیگار در نوجوانان با عواملی مانند وجود فرد سیگاری در

دچار تورش خوشبینانه میشوند .در این حالت ،مردم بهخاطر

خانواده ،مصرف سیگار توسط دوستان نزدیك ،آگاهی نداشتن از

احساس آسیبناپذیری خود نسبت به یك مشکل بهداشتی،

آسیبهای ناشی از دود سیگار ،سطح اقتصادی – اجتماعی

رفتارهای پیشگیرانه را به تأخیر میاندازند ( .)27در مطالعات

والدین و شرایط مدرسه ارتباط دارد ( .)14-17بههمین علت،
بررسی زمینهها و عوامل مرتبط با نگرش و درک نوجوانان و
جوانان درخصوص رفتارهای مخاطرهآمیز ،ازجمله مصرف
سیگار ،حایز اهمیت است .در این خصوص ،بررسی باورها و
اعتقـادات نوجـوانان و نحـوه ارزیـابی آنان از خطـرات بهـداشتـی،

 Weinsteinو همکاران "درباره مشکالت بهداشتی و رفتارهای
محافظتکننده بهداشتی" ( Parry ،)29،28و همکاران "در مورد
مسمومیتهای غذایی" ( ،)30همچنین در مطالعه الهوردیپور و
همکاران "درخصوص سوءمصرف مواد مخدر در دانشآموزان"
( ،)31موضوع تورش خوشبینانه مورد بحث قرار گرفته است.
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این مطالعه با هدف تعیین تهدید درکشده نسبت به مصرف

درکشده نسبت به عوارض و پیامدهای مصرف سیگار بهصورت

سیگار در نوجوانان با تأکید بر پدیده تورش خوشبینانه انجام

لیکرت  5گزینهای (بهصورت کامالً موافقم با نمره  ،5موافقم با

گرفت.

نمره  ،4نه موافقم نه مخالف با نمره  ،3مخالفم با نمره  2و کامالً
مخالفم با نمره  )1سنجیده شد .بهطور مثال "من معتقدم که

روش بررسی

مصرف سیگار باعث سرطان ریه میشود"تهدید درکشده از

پژوهش حاضر به روش توصیفی  -مقطعی روی  240نفر از

مجموع نمرات حساسیت درکشده و شدت درکشده" محاسبه

دانشآموزان پسر پایه هشتم با توجه به شیوع  7درصدی مصرف

گردید .با استفاده از یك مطالعه پایلوت ،پایایی پرسشنامه از طریق

سیگار ( )32و حدود اطمینان  %95و خطای  %3/3در شهر شیراز

ضریب آلفای کرونباخ برای سؤاالت آگاهی برابر با ،α=0/71

انجام شد .ابتدا از طریق نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،از

سؤاالت حساسیت درکشده برابر با  α=0/75و سؤاالت شدت

بین  4ناحیه آموزش و پرورش شهر شیراز ،از هر ناحیه  2مدرسه

درکشده برابر با  α=0/86و روایی آن توسط پانل متخصصان

پسرانه بهصورت تصادفی ساده انتخاب گردید .سپس به نسبت

مورد تأیید قرار گرفت .گروه هدف در زمینه چگونگی انجام

جمعیت هر مدرسه انتخابشده و حجم نمونه الزم ،بهصورت

طرح و محرمانه بودن اطالعات ،همچنین هدف از انجام این طرح

تصادفی ساده ،چند کالس انتخاب و پرسشنامه محققساخته

توجیه گردید و با رضایت آگاهانه وارد مطالعه شد.

مربوط به سؤاالت جمعیتشناختی و زمینهای (سن ،سیگاری بودن

دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری

پدر ،سابقه مصرف سیگار توسط دوستان ،سابقه تعارف و اصرار به

نسخه  18از طریق آزمونهای توصیفی و ضریب همبستگی

سیگار کشیدن از طرف دوستان ،سابقه کشیدن قلیان ،سن اولین

پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

SPSS

مصرف سیگار ،همراهان هنگام مصرف و مهمترین دالیل
مصرف) با  19سؤال {آگاهی از عوارض و پیامدهای مصرف

یافتهها

سیگار با  10سؤال و تهدید درکشده (حساست و شدت

بیشتر شرکتکنندگان ( )%45در سن  13سالگی بودند .اکثر

درکشده) نسبت به مصرف سیگار هرکدام با  6سؤال} در اختیار

دانشآموزانی که تجربه مصرف سیگار داشتند ( ،)%3/3اولین بار

دانشآموزان قرار گرفت .مقیاس سنجش سؤاالت آگاهی

در  13سالگی آن را تجربه کرده بودند .از بین کسانیکه سابقه

بهصورت گزینههای بله (با نمره یك) ،خیر و نمیدانم (با نمره

مصرف سیگار داشتند ،سابقه تعارف و اصرار به مصرف سیگار از

صفر) بود .بهطور مثال "مواد خطرناکی مثل نیکوتین و تار در

طرف دوستان ،در  %9/2از آنها گزارش شد .همچنین پدر %28/8

سیگار وجود دارد" .مقیاس سنجش سؤاالت حساسیت درکشده

دانشآموزان ،سیگاری بودند که بیشتر آنها ( )%4/2همراه با

نسبت به احتمال ابتال به عوارض و پیامدهای مصرف سیگار

دوستان خود اقدام به کشیدن سیگار کرده بودند و مهمترین دلیل

بهصورت لیکرت  5گزینهای (بهصورت کامالً موافقم با نمره ،5

مصرف سیگار را نیز حس کنجکاوی ذکر کردند .بین

موافقم با نمره  ،4نه موافقم نه مخالف با نمره  ،3مخالفم با نمره  2و

سیگاریبودن دوستان و حساسیت درکشده ،همچنین بین تعارف

کامالً مخالفم با نمره  )1محاسبه گردید .بهطور مثال "من همیشه

به مصرف سیگار از طرف دوستان با حساسیت درکشده ،رابطه

از اینکه در آینده سیگـار بکشـم ،نگـران هستـم" سـؤاالت شـدت

آماری معنیداری وجود داشت (( )p<0/05جدول شماره .)1
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جدول شماره  :1رابطه بین متغیرهای جمعیتشناختی و زمینهای با آگاهی ،حساسیت درکشده ،شدت درکشده و تهدید درکشده
متغیر

آگاهی

وضعیت

سابقه مصرف سیگار

میانگین±انحراف معیار

بلی

45/8±23/4

خیر

45±25/6

45/8±13/5

74/8±15/3

51/1±8/1

0/89

0/23

0/16

0/48

بلی

46/7±24/3

45/2±17/3

73/1±14/1

50/1±7/9

خیر

45/2±25/8

46/3±13/3

74/7±15/6

51/2±8/3

0/92

0/62

0/51

0/38

بلی

46/8±23/5

53/6±17/1

70/7±14/9

51/4±8/1

خیر

44/9±25/7

45/3±13/6

74/8±15/4

51±8/3

0/74

0/009

0/24

0/80

بلی

47/7±25/4

54/3±17/5

68/4±14/9

50/5±9/4

خیر

44/8±25/5

45/2±13/5

75±15/3

51/1±8/1

0/61

0/004

0/06

0/76

بلی

48/1±25/3

47/7±11/9

74/8±14/5

51/7±6/8

خیر

43/9±25/5

45/4±14/9

74/2±15/7

50/7±8/8

0/24

0/25

0/77

0/40

سطح معنیداری
سیگاری بودن پدر

میانگین±انحراف معیار

50±20/7

سطح معنیداری
تعارف به مصرف از طرف دوستان

میانگین±انحراف معیار

69/4±15/8

سطح معنیداری
سیگاری بودن دوستان

میانگین±انحراف معیار

شدت درکشده

49/7±9/8

سطح معنیداری
سابقه کشیدن قلیان

حساسیت درکشده

تهدید درکشده

سطح معنیداری

میانگین نمرات آگاهی ( )45/1±25/4و حساسیت درکشده

تهدید درکشده ،همبستگی آماری معنیداری وجود داشت.

( )46/1±14/1کـمتـر از حـد متـوسـط ،شـدت درکشـده

همچنین بین حساسیت درکشده و شدت درکشده ،همبستگی

( )74/4±15/3بیـشتـر از حـد متـوسـط و تهـدیـد درکشـده

منفی مشاهده شد ،بهطوریکه با افزایش حساسیت درکشده،

( )51±8/2در حـد متـوسـط بود .بین آگاهی نسبت به عوارض و

شدت درکشده کاهش یافت و بالعکس .باید توجه داشت تمام

پیامدهای مصرف سیگار و حساسیت درکشده نسبت به عوارض

ضرایب همبستگی ،بجز یك مورد (همبستگی بین شدت

مصرف سیگار ،همبستگی معنیدار آماری وجود نداشت،

درکشده و تهدید درکشده) ،از  0/5کمتر بود .بنابراین،

درحـالـیکـه بین حسـاسـیت درکشده ،شدت درکشده و

همبستگی محاسبهشده بسیار ضعیف تلقی گردید (جدول شماره

تهدید

جدول شماره  :2ضریب همبستگی پیرسون بین آگاهی ،حساسیت .)2
درکشده ،شدت درکشده و تهدید درکشده نسبت به
عوارض و پیامدهای مصرف سیگار در دانشآموزان
*

متغیر

آگاهی

آگاهی

1

حساسیت درکشده

p=0/67

*

حساسیت درکشده

p= 0/04
r=0/13

تهدید درکشده

p= 0/03
r= 0/13

شدت درکشده

تهدید درکشده

1

r=0/02
شدت درکشده

*

*

p= 0/03
⃰ ⃰

⃰

1

r=-0/13
p<0/001

p< 0/001

r=0/38

r=0/86

1

* نمرات از  100تراز شده است ** .معنیداری در سطح  *** ،p<0/05معنیداری در سطح p<0/001
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بحث

از طرف دیگر ،همبستگی منفی بین این دو ،نشاندهنده این بود که

نتایج این پژوهش نشان داد بین حساسیت درکشده و شدت

دانشآموزان وخامت مربوط به پیامدهای سیگارکشیدن را

درکشده ،همبستگی منفی وجود دارد که این همبستگی میتواند

بهخوبی درک میکنند ،اما خود را در معرض خطرات اینگونه

بهدلیل وجود پدیده تورش خوشبینانه باشد؛ بدینمعنیکه اگرچه

پیامدها نمیبینند .اگرچه ضریب همبستگی بین حساسیت و شدت

افراد مورد مطالعه ،عوارض و پیامدهای سیگار کشیدن را برای

درکشده ،همچنین بین حساسیت و تهدید درکشده ،پایین و

خود ،وخیم و جدی تلقی میکنند ،اما در ابتال به این عوارض،

کمتر از  0/5است و نمیتوان دقیق به چنین ضرایبی تکیه کرد .در

خود را در معرض خطر احساس نمیکنند.

این راستا Rogers ،و  Witteدر مطالعات خود به این نتیجه دست

در پژوهش حاضر ،ارتباط معنیداری بین متغیرهای دموگرافیك با

یافتند که تهدید درکشده در رابطه با رفتارهای بهداشتی باید تا

آگاهی ،شدت درکشده و تهدید درکشده وجود نداشت.

حدودی باال باشد تا افراد خود را در معرض خطر ببینند و وخامت

درحالیکه رابطه معنیداری بین سیگاری بودن دوستان و تعارف

آن تهدید را درک کنند ( .)38،37همچنین زمانیکه افراد در

به مصرف سیگار از طرف آنان با حساسیت درکشده مشاهده

مورد راههای مقابله با یك تهدید بهداشتی ،اطالعات بیشتری

گردید که حاکی از میزان باالی تأثیرپذیری نوجوانان از گروه

داشته باشند ،حساسیت درکشده نسبت به آن تهدید ،در آنان

دوستان و همساالن بود Kear .نیز در مطالعه خود در جهت

کاهش مییابد ( .)38فقدان و یا کمبود حساسیت درکشده یا

تشخیص عوامل روانشناختی مرتبط با سیگار کشیدن در

آسیبپذیری موجب میگردد دانشآموزان و در کل جوانان،

دانشآموزان چینی به این نتیجه رسید که عواملی مانند جنسیت

مکانیسمهای دفاعی کمتری در مقابل فشار همساالن خود داشته

مذکر ،موقعیت پایین اجتماعی  -اقتصادی خانواده ،همساالن

باشند و احساس نیاز به آموزش مهارتهای مقاومت در برابر

سیگاری و درک پایین از زیانهای مصرف با استعمال سیگار

مصرف سیگار نکنند .متأسفانه نوجوانان کمتر از افراد میانسال به

ارتباط دارد ( .)33همچنین یافتههای پژوهش ریاحی و همکاران،

سالمتی خود بها میدهند (حساسیت درکشده کم) .یکی از

درخصوص نگرش دانشآموزان پسر مقطع متوسطه قائمشهر

دالیل چنین نگرشی این است که جوانان خود را آسیبناپذیر

نسبت به مصرف سیگار نشان داد دانشآموزانیکه والدین و

دانسته و براین باورند که سالمتی آنان به آسانی به خطر نمیافتد.

دوستان آنها سیگاری هستند ،تعداد دوستان سیگاری آنها که بیش

احساس آسیبناپذیری در میان جوانان موجب میگردد این افراد

از  2سال با آنها دوست بودهاند بیشتر از  10نفر بوده و هر روز یا

به اقدامات ماجراجویانه پرداخته و در نتیجه از انجام رفتارهای

حداقل  2-3بار در هفته با آنها معاشرت داشته و گرایش بیشتری

تأمینکننده سالمت دوری کنند .احساس عدم آسیبپذیری با

نیز به مصرف سیگار داشتهاند ( .)34بهعالوه ،در مطالعات

عنوان "تورش خوشبینانه یا تورش فناناپذیری" شناخته شده است

 Fujimotoو همکاران ،شریعتزاده و همکاران نیز دوستان

که بایستی در جمعآوری اطالعات در میان نوجوانان و جوانان

بهعنوان عامل مهمی در شروع استعمال سیگار مطرح شدند

بدین نکته توجه گردد ( .)28،22تورش خوشبینانه در واقع یك

( .)36،35بهنظر میرسد از آنجاییکه نوجوانان رفتارهایی همچون

مفهوم است که با استفاده از یك فرمول ریاضی یا آماری برآورد

سیگارکشیدن را در دوستان و همساالن خود بهراحتی مشاهده

نمیشود؛ بلکه با تفسیر مفاهیم ذهنی از جمله ادراک افراد

کرده و گزارشهای مثبت و هیجانانگیز از تجربه سیگارکشیدن

درخصوص یك مشکل بهداشتی حاصل میشود .این مفاهیم

دوستانشان را میشنوند .بنابراین ،جدی و شدید بودن عوارض و

شامل میزان درک فرد از ابتال به یك مشکل بهداشتی (حساسیت

پیامدهای مصرف سیگار را درک نکرده و یا خود را در معرض

درکشده) و درک فرد درخصوص میزان وخامت مشکل

سیگارکشیدن نمیبینند .در مطالعه حاضر ،میانگین نمرات

بهداشتی است .در واقع ،انتطار میرود افراد زمانیکه وخامت یك

حساسیت درکشده کمتر از حد متوسط و شدت درکشده بیش

مشکل یا تهدید بهداشتی را زیاد میپندارند؛ نسبت به آن احساس

از حد متوسط بود.

خطر یا آسیبپذیری باالیی نیز داشته باشند و زمانیکه این حـالت
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اتفاق نمیافتد اصطالحاً به آن پدیده تورش خوشبینانه گفته

نتیجهگیری

میشود .تورش خوشبینانه در مطالعات متعددی ،درخصوص

نتایج این مطالعه نشان داد میزان وخامت و شدت عوارض مصرف

خطرات بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است (.)39،30،29،22

سیگار در دانشآموزان باال میباشد ،اما احتمال آسیبپذیری آنان

معموالً زمانی فرد در برابر یك خطر بهداشتی دچار تورش

نسبت به احتمال ابتال به پیامدهای سیگار کشیدن پایین است .به

خوشبینانه میشود که آن خطر برای فرد؛ شناخته شده ،طبیعی و

عبارت دیگر ،تورش خوشبینانه در نوجوانان باعث شده که آنها

تحت کنترل و اراده وی باشد و هیچ ترسی را برای فرد ایجاد نکند

درک باالیی از وخامت پیامدهای منفی رفتارهای پرخطر داشته

( .)40در چنین مواقعی ،افراد خطر و تهدید درکشده را کمتر از

باشند و آن را جدی تلقی کنند ،اما نسبت به رفتارهای پرخطر،

حدواقعی نشان میدهند ،لذا درپی تورش خوشبینانه در برابر یك

خود را در معرض خطر ابتال به مشکالت بهداشتی احساس نکنند.

تهدید بهداشتی ،افراد به احتمال کمتری دست به اقدامات احتیاطی
و پیشگیرانه میزنند ،همچنین ممکن است تهدید و خطر بهداشتی

تشکر و قدردانی

را انکار و یا در برابر آن اجتناب دفاعی داشته باشند (.)41

در پایان از سازمان آموزش و پرورش استان فارس و تمامی
مدیران مدارس ،معلمان و دانشآموزان به خاطر همکاری جهت

محدودیتها

اجرای هرچه بهتر این طرح کمال تشکر و قدردانی به عمل

این مطالعه دارای برخی محدودیتها بود از جمله اینکه با حجم

میآید.

نمونه پایین فقط روی پسران و در یك پایه تحصیلی انجام شد.
بنابراین ،یافتههای آن قابلتعمیم به دختران و سایر پایههای
تحصیلی نیست .لذا پیشنهاد میگردد تحقیقات مشابه روی سایر
گروههای سنی ،همچنین در هر دو جنس پسر و دختر صورت
گیرد.
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