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 E- mail:Lakeh@gums.ac.ir                          ، رشت، دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتينسرين مختاري: نويسنده مسئول*

  در دانشجويان پسر عوامل مرتبط با آن و سيگار مصرف  شيوع
  دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

  
  4ليلي  ، دكتراحسان كاظم نژاد3شهال اسيري ،2*مختاري الكه سرينن ،1حسن قدسي: پژوهشگران

 )جامعه بهداشت(آموزش پرستاري)1
 مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالنموثر بر سالمت، عضو مركز تحقيقات عوامل اجتماعي  ،)جامعه بهداشت(آموزش پرستاري)2
 مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن آموزش بهداشت،)3
 دانشگاه علوم پزشكي گيالنعضو هيئت علمي استاديار و عضو مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، ، آمار حياتي )4
 

  23/9/90 :تاريخ دريافت مقاله
  26/1/91 :تاريخ پذيرش مقاله

  چكيده
با توجه به ويژگيهاي دوران دانشجويي . بيماريهاي غير واگير مي باشددر بروز مهمترين عوامل خطر از يكي   استعمال سيگار :مقدمه

  .تاران سالمتي از جايگاه ويژه اي به منظور پيشگيري از مصرف سيگار برخوردار اسسياستگزاز ديدگاه  خاص خود
  .ه استعوامل مرتبط با آن انجام شد انشجويان علوم پزشكي گيالن ومصرف سيگار در دشيوع  تعييناين مطالعه با هدف  :هدف

بر روي دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي گيالن كه به روش نمونه گيري  1389در سال تحليلي  - مطالعه توصيفياين  :روش كار
مشتمل بر اطالعات دموگرافيك و خصوصيات مصرف كه پرسشنامه اي داده ها به كمك  .جام شدمنظم سيستماتيك انتخاب شدند ان

و آزمونهاي آماري كاي دو و رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و  SPSSبا كمك نرم افزار  سپسگرديد و بود جمع آوري سيگار دانشجويان 
   .تحليل قرار گرفت

 سيگاريصميمي داشتن دوستان  ،)=32/1OR(سن .انجام پژوهش سيگاري بودند در زمان%) 23(نفر 51نتايج نشان داد  :نتايج
)36/3OR= (و تحصيالت باالتر مادر)5/7OR= ( را با سيگار كشيدن نشان دادندارتباط بيشترين.  

دانشجويان مصرف سيگار در دانشجويان و با در نظر گرفتن عوامل مرتبط با مصرف سيگار در  بااليبا توجه به شيوع  :نتيجه گيري
   .ضرورت اجراي برنامه هاي آموزشي و مداخالت مناسب در سطح دانشگاهها منطقي به نظر مي رسد

  شيوع /پزشكيعلوم  دانشجويان /دخانياتاستعمال  :كليد واژه ها
  مقدمه

سالمتي مفهوم وسيعي داشته و تعريف آن 
تعيين . )1(عددي قرار داردـتـوامل مـتحت تاثير ع

سالمت افراد جامعه  ان و متنوعي بركننده هاي فراو
بررسي هاي متعدد نشان داده است كه . گذارند تاثير

 :از تهديد كننده سالمتي عبارتند طرمهمترين عوامل خ
رژيم غذايي نامناسب، بي تحركي، كمي فعاليت بدني و 

سبب  كنترل اين عوامل خطر تقريباً. مصرف سيگار
گام ـنــهاي زود ه رگـدرصد از م 50كاهش حدود

  .)2(مي شود
استعمال سيگار يكي از عوامل مهم تهديد 

ميليون نفر در  5ساالنه . كننده سالمتي افراد مي باشد
سيگار  .)3(سيگار مي ميرنداستعمال جهان بر اثر 

كشورهاي  درصد مرگهاي قابل پيشگيري در 20علت

توسعه يافته است و به همين دليل برخي از 
كه سيگار مهمترين معضل د ـدنـقـتـعــپژوهشگران م

  .)4(بهداشتي مي باشد
تومان و ساالنه  920400000در ايران روزانه

ميليارد تومان صرف خريد سيگار مي شود  740هزار و
و نظام سالمت كشور براي درمان عوارض ناشي از 

  . )5(مي پردازدميليارد تومان 220هزار و 5حدود سيگار 
يد استعمال سيگار يكي از عوامل مهم تهد

يكي از  جوانان بوده و كننده سالمتي افراد خصوصاً
اولويتهاي بهداشت عمومي براي كاهش شيوع مصرف 
. سيگار، پيشگيري از سيگاري شدن جوانان است

جوانان بدليل عوامل خطر اجتماعي، جمعيتي، محيطي 
. و فردي بيشتر در معرض استعمال سيگار هستند
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در جوانان بر  استدالل براي پيشگيري از مصرف سيگار
اين پايه است كه اگر مصرف سيگار در دوران جواني 
شروع نشود سيگاري شدن فرد در آينده احتمال 

  . )6(كمتري دارد
چه اعتياد به سيگار يكي از معضالت جوامع  اگر

انساني است كه در تمامي اقشار جامعه، از بيسواد تا 
مشاهده مي شود ولي وجود آن در قشر  تحصيل كرده

يل كرده سيستم بهداشت و درمان كشور، يكي از تحص
يستم ـمعضالتي است كه تاثيرات مخرب روي اين س

مرگ زودرس و قابل پيشگيري ميليونها نفر  .مي گذارد
از افراد آموزش ديده و مهارت يافته در سنين داراي 
حداكثر بازدهي كه خود نقش مهمي در كنترل و 

. است انتظارز حد مبارزه با مصرف سيگار دارند فراتر ا
رفتار دانشجويان علوم پزشكي كه صاحبان آينده 
مشاغل پزشكي و بهداشتي هستند، بايد الگويي براي 

اير افراد، خصوصا كساني كه از خدمات آنها بهره ــس
  .)9و8و7(مي جويند باشد

مطالعه سيد فاضل پور و همكاران  هاي يافته
يگاري دانشجويان علوم پزشكي س درصد6/16 داد نشان

و  اين ميزان در مطالعه تانگ ژو. )10(هستند
  .)11(بود درصد2/34همكاران

شكيل ــت را اي جامعه هر پوياي قشر جوانان
 و كشورمان جميت بودن جوان به توجه با دهند، مي

 در آينده، در پزشكي علوم كه دانشجويان نقشي
 جامعه الگوهاي عنوان به سالمت و بهداشت سيستم
 هدف با را حاضر شديم مطالعه آن بر داشت، خواهند
 ميان در مصرف سيگار به گرايش علل و شيوع تعيين

 تا دهيم انجام گيالن علوم پزشكي دانشگاه دانشجويان
 هــارائ رتبط با آن وــم علل شدن مشخص با بتوان

معضل  اين كاهش جهت در مناسب راهكارهاي
  .برداشت گام اجتماعي
  روش كار

نفر از  222 ،ي تحليليمطالعه توصيف در يك
مشغول به دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

گيري  روش نمونه ، به89- 90تحصيل در نيمسال اول

پس از بررسي و مطالعه  .برگزيده شدندسيستماتيك 
 25پرسشنامه اي  ،پرسشنامه هاي معتبر موجود

 .سئوالي تهيه و براي مطالعه مورد استفاده قرار گرفت
شامل بخش اول  :بود شنامه حاوي دو بخشاين پرس

اطالعات دموگرافيك مانند سن، مقطع تحصيلي، رشته 
محل   ، معدل كل، محل سكونت دانشجو،تحصيلي

تولد سكونت والدين، تعداد فرزندان خانواده، رتبه 
تحصيالت والدين، وضعيت اشتغال والدين،  فرزند،

داشتن دوست سيگاري و داشتن عضو سيگاري در 
راي تعيين اينكه فرد بخش دوم پرسشنامه ب وواده خان

آيا در طول ((باشد يا خير سئوال استاندارد سيگاري مي
پرسيده  ))؟كشيده ايد نخ سيگار 100حداقل عمر خود
يا در سئواالت بعدي ود اگر پاسخ منفي ب. مي شد

شد كه فرد در زمان انجام مطالعه سيگار  مشخص مي
و در غير يگاري غير س فردكشد به عنوان  نمي

در سئواالت  .شد تلقي مي سيگاري فرد اينصورت
بعدي از افراد سيگاري در زمينه سن شروع سيگار 

عداد ــت دليل سيگار كشيدن براي اولين بار، كشيدن،
اقدام به ترك سيگار و مدت  هاي سيگار در هر روز، نخ

پس از مشخص شدن  .شد ترك سيگار پرسيده مي
به محل كالسهاي درس  نمونه ها ضمن مراجعه

 تاكيد بردانشجويان، يعد از بيان اهداف پژوهش و 
محرمانه بودن اطالعات و اختياري بودن مشاركت در 
پژوهش در صورت تمايل افراد پرسشنامه در اختيار 

چنانچه فردي تمايل به مشاركت در  .آنان قرار داده شد
پژوهش نداشت، به روش سيستماتيك فرد بعدي 

   .شد جايگزين مي
جهت تعيين اعتبار علمي پرسشنامه از شيوه 

بدين منظور پرسشنامه . اعتبار محتوي بهره گرفته شد
نفر از  12 اختيار ي جهت نظر خواهي درتدوين يافته ا

داده شد و  قرارعلوم پزشكي گيالن اساتيد دانشگاه 
پس از جمع آوري پيشنهادات و انجام اصالحات الزم 

جهت تعيين پايايي  .رديدپرسشنامه نهايي تهيه گ
به اين . پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد

نفر از  20 در ميان مقدماتيمنظور يك مطالعه 
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بعد از . ان دانشكده هاي مختلف انجام گرفتدانشجوي
پرسشنامه ميان همان افراد توزيع و  دو هفته مجدداً

 80 معادل پرسشنامهپايايي  و تجزيه و تحليلداده ها 
  .تعيين گرديد رصدد

تجزيه و تحليل داده ها با كمك نرم افزار 
SPSS و آزمونهاي آماري كاي دو و رگرسيون 

سطح معناداري براي تمام آزمونها  .لجستيك انجام شد
  .در نظر گرفته شد05/0

  نتايج
دانشجوي پسر مشاركت كننده  230مجموع از

پرسشنامه به علت عدم تكميل نفر  8تعداد در مطالعه 
كه بيشتر  بود نتايج بيانگر آن. ز مطالعه خارج شدندا

 و در گروه سني%) 4/87(واحدهاي مورد پژوهش مجرد
 ، شاغل به تحصيل در مقطع%)3/47(سال25-22

 بين%) 68(و معدل اكثر آنها %)5/49(دكتراي حرفه اي
 بيشترين درصد دانشجويان. بوده است17-1/14

و محل  ،%)4/41(، ساكن خوابگاهغير بومي%) 4/51(
والدين  .استبوده %) 1/81(شهر آنها سكونت والدين

با يكديگر %) 2/93(اكثريت واحدهاي مورد پژوهش
 اكثربوده و  %)5/27(فرزند 3 ، دارايدندنموزندگي مي 

اولين فرزند خانواده  %)6/30(واحدهاي مورد پژوهش
%) 4/32(تحصيالت پدر اكثريت واحدهاميزان  .بودند

اكثر مادران  و%) 3/38(ي شغل آزاددارا دانشگاهي و
 واحدهاي مورد پژوهش داراي مدرك تحصيلي ديپلم

بيشتر در خانواده . بودند%) 6/80(خانه دارو %) 1/31(
هيچ عضو سيگاري  %)2/48(واحدهاي مورد پژوهش

دوست سيگاري %) 4/32(وجود نداشت و بيشتر آنها
  .نداشتند

 51عالوه بر اين يافته هاي پژوهش نشان داد 
در زمان از دانشجويان مشاركت كننده %) 23(نفر

 20اولين سيگار خود را بعد از و  همطالعه سيگاري بود
و از مهمترين داليل كشيدن  .%)8/41(سالگي كشيده اند

 ،%)7/11( كسب لذت ،%)36(اولين سيگار كنجكاوي
  .عنوان شد %)9(تعارف دوستان و كسب آرامش

  با متغيرهاي نتايج نشان داد بين مصرف سيگار

تحصيالت باالي مادر و تعداد دوستان سيگار  سن،
اما بين ) P>05/0(ارتباط معني داري مشاهده شد

وضعيت تاهل  با مقطع و رشته تحصيلي،مصرف سيگار 
و استعمال سيگار توسط والدين ارتباط معني داري 

  .)جدول شماره يك(مشاهده نگرديد
تلف و استعمال سيگار در مدل ارتباط بين متغيرهاي مخ -1جدول شماره 

  رگرسيون لجستيك
  متغير

  
  فاصله اطمينان  نسبت شانس

95%  
P 

  سن
  

13/1  54/1 -03/1  009/0  

  مادرباالتر تحصيالت 
  

5/7  7/22-4/2  000/0  

  بيشتر تعداد
  سيگاري دوستان

  

36/3  3/7-5/1  002/0  

  و نتيجه گيري بحث
گار در اگرچه در اين مطالعه شيوع استعمال سي

، و اين رقم در مقايسه بود درصد23شجويان معادلدان
 و تركيه درصد2/34در چين با نتايج مطالعات مشابه

، ولي بايد توجه كرد كه )12و11(كمتر بود درصد4/49
توسط سيد فاضل پور و همكاران در مطالعه انجام شده 

ميزان استعمال  )10(دانشگاه علوم پزشكي گيالن در
كه مطالعه  بود درصد6/16سيگار در دانشجويان معادل

شان ــته نـذشـسبت به گـافزايش زيادي را ن حاضر
مي دهد و اين افزايش ممكن است بدليل كمتر شدن 
 قبح سيگار كشيدن و گزارش دهي راحت تر در

سيام مهمترين عامل در گرايش به . دانشجويان باشد
در  )13(سيگار را همرنگ شدن با جماعت ذكر مي كند

 نشجويان سيگاري در اين پژوهشدا اكثرحاليكه 
كنجكاوي را دليل سيگار كشيدن خود بيان %) 8/35(

 )14(كه با نتايج تحقيق انجام شده در چين نموده بودند
  .مطابقت داشت

دوستان  در سيگار مصرفبا توجه به نتايج 
مصرف سيگار در  بسيار قوي با صميمي ارتباط
 مطالعات اين در حالي است كه اكثر ،دانشجويان داشت

 سيگار مصرف صميمي بر  دوست توجه قابل تاثير بر
 مصرف تاثير از را مسئله اين و گذاشته صحه جوانان در

   قلمداد تر مهم برادر يا و خواهر والدين، توسط سيگار
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  .)16و15(اند نموده
در والدين،  سيگار مصرف تاثير مطالعه اين در
ر حالي اين د .نشد دار معني برادر خواهر و بستگان و
در مطالعه مجيد پور و همكاران ارتباط قوي  است كه

بين سيگاري بودن والدين و سيگاري بودن فرزندان 
   .)17(وجود داشت

همچنين در اين مطالعه مشخص گرديد كه 
ميزان تحصيالت مادران با استعمال سيگار در 
دانشجويان از نظر آماري ارتباط معني داري داشت كه 

مطابقت  )ايران(انصاري و) تركيه(اآتسيبا نتايج مطالعه س
معني دار بودن ارتباط آماري بين  .)19و18(دارد

تحصيالت مادر و استعمال سيگار در دانشجويان ممكن 
اين باشد كه مادران با تحصيالت باالتر  است به خاطر

بدليل مشغله هاي كاري خود نمي توانند نظارت كافي 
د داشته باشند و بر رفتارها و عملكردهاي فرزندان خو

  .وقت كافي را با فرزندان خود سپري نمي كنند
 گيري اينگونه نتيجه توان مي فوق هاي يافته از

اگرچه ميزان استعمال سيگار در دانشجويان  كه نمود
دانشگاه علوم پزشكي گيالن نسبت به برخي مطالعات 

هاي  ديگر باال نيست ولي در مقايسه با مطالعات سال
. ه رشد فزاينده اي را نشان مي دهدشگاگذشته اين دان

 و كشور در دانشجو پذيرش افزايشي به روند توجه با
 اي ويژه نگاه بايد دانشجويان، در سيگار مصرف زياد شيوع

 هاي دانشجويان گروه صوصاًـخـم جوانان از شرــق اين به
 مصرف كنترل هاي انجام مداخله پزشكي به منظور

 سيگار در مصرفعضل م گنجاندن .نمود سيگار
 آموزش رسمي و دانشگاهي هاي رشته دروس محتواي

 هاي جمعي، رسانه توسط همگاني هاي آموزش آن،
 تامين رفاه و بومي غير دانشجويان مشكالت به توجه
و  آموزشي امور بر درست و كافي نظارت آنان،

كه  دانشجوياني از گرفتن كمك و آنان دانشجويي
 سيگار با مبارزه رنامه هايب سيگار را ترك كرده اند در

 كمك سيگار و شيوع بروز كاهش در است ممكن
  .باشد كننده

  

  تشكر و قدرداني
از كليه دانشجويان گرانقدري كه در اين مطالعه 

اين طرح با . ما را ياري نمودند قدرداني مي شود
حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي گيالن به عنوان 

پرستاري صورت  پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد
  .گرفته است
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Prevalence and correlates of cigarette smoking among male students of Guilan 

University of Medical Sciences  
 

By: Ghodsi H1, Mokhtari N2, Asiri SH3, Kazemnezhad Leili E4 
 
Abstract 
Introduction: Smoking is one of the most important risk factors of noninfectious diseases. 
The period of studying at the university, with its specific characteristics from the view point 
of health politicians, is one of a great importance in regard to the prevention of smoking.  
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of cigarette smoking among 
male student in Guilan University of Medical sciences and its related factors. 
Methods: This descriptive analytical study was done on male students enrolled in Guilan 
University of Medical Sciences who were selected through systematic sampling. Data 
gathering was done by using a questionnaire including demographic features and cigarette 
smoking variables. Data was statistically analyzed by SPSS software using chi-square and 
logistic regression.  
Results: 51 students (23%) were current smokers. There was a positive relation between age 
(OR=1.32), having close smoking friends (OR=3.36) and mothers with high education 
(OR=7.5) with cigarette smoking in students (P<0.05).  
Conclusion: Considering the high prevalence of cigarette smoking among university 
students, it appears logical to implement educational programs and proper interventions at 
university level. 
Key Words: Smoking/ Students medical/ prevalence 
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