
 

مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ با ارائه جزوه آموزشي بر ميزان اسـتعمال سـيگار   
  در دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه

  ، ريحانه ايوان بقاء * مير محمد حسيني آهق: نويسندگان

شـيدن سـيگار از مهمتـرين علـل قابـل      ميليون نفر از مردم جهان سيگاري هسـتند و ك  1100در حال حاضر بيش از : مقدمه
مطالعات انجام شده نشان دهنده باال بـودن ميـزان شـيوع اسـتعمال سـيگار در دانـش       . پيشگيري ابتال و مرگ و مير مي باشد

بنابراين اين مطالعه با هدف كلـي مقايسـه   . سالگي مي باشد 18آموزان پسر دبيرستاني و آغاز كشيدن سيگار از سنين كمتر از 
آموزش با دو روش سخنراني همراه با برسش و باسخ با ارائه جزوه آموزشي بر ميزان استعمال سيگار در داتش آموزان پسر تاثير 

  .    سال دوم متوسطه خلخال انجام شده است

براي انجام اين پژوهش ابتدا پرسشنامه اي حاوي سئواالت مربوط به مشخصات فردي و عمومي ، ميزان ، نحوه : روش پژوهش
دانش آمـوز شـركت كننـده در مطالعـه      150طول مدت مصرف سيگار و ميزان آگاهي در مورد مضرات مصرف سيگار توسط  و

تكميل،  سپس با توجه به ميزان ، نحوه مصرف و نمرات آگاهي دانش آموزان برنامه ريزي آموزشي انجـام و محتـواي آموزشـي    
با دو روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ و ارائه جزوه آموزشي براي دو گروه از دانش آموزان ارائه شده و در نهايـت  يكسان 

يك سال بعد از آموزش دانش آموزان شركت كننده در برنامه آموزشي به پرسشنامه اي حاوي سئواالت مربـوط بـه مشخصـات    
  .    داده اندفردي و عمومي و ميزان و نحوه مصرف سيگار پاسخ 

، در دانـش  % 31ميزا ن شيوع مصرف سيگار در قبل از آموزش براي كل دانش آموزان شركت كننده در مطالعه برابر بـا  : نتايج
بوده كه در % 35و در گروه تحت آموزش با جزوه %  4/27آموزان گروه تحت آموزش با روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ 

، گـروه تحـت آمـوزش بـا روش سـخنراني      % 33/19كل دانش آموزان شركت كننده در پـژوهش   يك سال بعد از آموزش براي
 .  بوده است% 26و در گروه تحت آموزش با جزوه % 33/12همراه با پرسش و پاسخ 

با توجه به يافته ها اجراي  برنامه هاي  آموزشي در زمينه مضرات مصـرف سـيگار بـويژه بـا اسـتفاده از       :بحث ونتيجه گيري
روشهاي آموزشي مستقيم و چهره به چهره براي كاهش مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دوم متوسطه موثر و مفيد به نظـر  

 . مي رسد
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