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 چکیدُ

اٗي پژٍّص ثب ّذف ضٌبخت ه٘شاى ضَ٘ع هصزف  هقدهِ:

س٘گبر در ث٘ي سزثبساى ٍ ػَاهل هزتجط ثب آى اًجبم ضذُ است تب 

ثتَاًذ ثزإ پ٘طگ٘زٕ اس آى ثِ جَاًبى ضبغل خذهت در 

 ّبٕ ًظبهٖ كوك كٌذ. سبسهبى

ّوجستگٖ است. جبهؼِ  -رٍش تحق٘ق تَص٘فٖ رٍش: 

هبى اجزإ إ است كِ در س آهبرٕ پژٍّص سزثبساى ٍظ٘فِ

ثزإ اًتخبة . ( هطغَل خذهت سزثبسٕ ثَدًذ9830-09پژٍّص )

گ٘زٕ هجتٌٖ ثز سْن استفبدُ ضذ ٍ تؼذاد  ًوًَِ اس رٍش ًوًَِ

. ًفز ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ٍ هَرد ثزرسٖ قزار گزفتٌذ 0293

ثزإ جوغ آٍرٕ اطالػبت اس پزسطٌبهِ غزثبلگزٕ اػت٘بد، هق٘بس 

ٍضؼ٘ت خذهت سزثبسٕ ٍ پزسطٌبهٔ پزسطٌبهٔ  ضذت اػت٘بد ٍ

 ضٌبختٖ استفبدُ ضذ. اطالػبت جوؼ٘ت

 6/99ث٘ي سزثبساى   ه٘شاى هصزف فؼلٖ س٘گبر در ًتایج:

درصذ اس سزثبساى ثب احتسبة  22درصذ گشارش ضذُ ٍ در هجوَع 

هصزف در گذضتِ، تجزثِ هصزف س٘گبر را دارًذ. ػَاهل هزتجط ثب 

َدًذ اس: هذت سهبى هصزف در دٍرُ خذهت سزثبسٕ ػجبرت ث

خذهت، ه٘شاى استفبدُ اس هزخصٖ سبػتٖ در ّفتِ، تؼذاد رٍسّبٕ 

غ٘جت در طَل دٍرٓ خذهت، تؼذاد دفؼبت فزار در طَل دٍرٓ 

خذهت، تؼذاد رٍسّبٕ ثبسداضت در طَل دٍرٓ خذهت، احسبس 

ّب، ه٘شاى إدٍرُتٌْبٖٗ، راثطِ ثب فزهبًذُ ٍ هسئَل، راثطِ ثب ّن

ذهت، ًَع ردٓ هحل خذهتٖ، ٍضؼ٘ت خذهتٖ، رضبٗت اس هحل خ

 ًَع تٌجِ٘ ٍ ٍضؼ٘ت ضغلٖ پ٘ص اس سزثبسٕ. 

كٌٌذٓ س٘گبر در ث٘ي سزثبساى كطَرهبى  ه٘شاى هصزف بحث:

)اٗزاى( كوتز اس جوؼ٘ت ػبدٕ است. ثب اٗي ٍجَد ّو٘ي ه٘شاى ً٘ش 

ًوبٗبًگز آس٘ت ٍ خطز هصزف س٘گبر ٍ  تجؼبت آى ثزإ سبسهبى 

ٍ  ً٘بس ثِ هذاخالت در سهٌ٘ٔ كبّص ه٘شاى ّبٕ ًظبهٖ ثَدُ 

 ّبٕ ًظبهٖ است.  هصزف در سبسهبى

 اػت٘بد، س٘گبر، سزثبس، جَاًبى، خذهت ٍظ٘فِ. :كلید ٍاصُ ّا
 
 
 
 

Abstract 

Introduction: The purpose of this study is to 

determine prevalence of smoking among soldier’s 

and related factors, in order to help prevention of 

its prevalence among Iranian soldiers.  

Method: the research method is descriptive-

correlative. Statistic population includes Iranian 

duty soldiers who were in military service at the 

time of performing this study (2010-2011). The 

sample was selected by quota sampling method 

and total of 3920 soldiers were selected. Addiction 

screening questionnaire, Addiction severity Index 

(ASI), military duty status, and demographic 

questionnaire were used for data gathering. 

Results: current prevalence rate of smoking` 

among soldiers has been reported 10.6% and with 

considering soldiers having consumption in the 

past, 22% of them have smoking experience.  

Factors that were associated with smoking among 

soldiers were included: duration of military duty, 

the amount of vacation hours per week, the 

number of days of absence, the number of escapes, 

total days of detention during the period of 

military duty, Loneliness, relationship with the 

commander and administer, relationship with the 

coevals, satisfaction of location of duty, class of 

duty location, duty status, type of punishment and 

employment status prior to duty. 

Discussion: prevalence of smoking among our 

soldiers (Iran) is less than its prevalence among 

total population of our country. However even this 

low rate of smoking among soldiers indicates risk 

of cigarette consumption in military organizations 

and intervention for reducing the rate of smoking 

in military organizations is necessary.  

Key Words: Addiction, Cigarette, Soldier, 

Youths, Military Duty. 
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 مقدمه

مصرف سيگار یک مسئله جهانی است و متأسفانه 

نيز وضعيت فراگيري دارد. در ایران در كشور ما )ایران( 

گذرانند و  تقریباً همه جوانان دورۀ خدمت وظيفه را می

هاي  این دوره داراي ویژگيهاي خاص و از جمله استرس

گرا بودن،  هاي ناشی از وظيفه بيشتر است. استرس

هاي  ها و نظارت دوري از خانواده، دوري از حمایت

ي، استرس، نوع كار خانواده و اقوام، عوامل تغييرات جو

هاي روزمره و احتمال آسيب و خطر جانی  و نوع فعاليت

فتحی آشتيانی و ، 5831احمدي، باشد) از جمله آنها می

. این عوامل ممكن است به افزایش (5831سجاده چی، 

گرایش سربازان به استعمال سيگار منجر شود. به 

همين دليل در ميان جوانان، سربازان با توجه به قرار 

گرفتن در معرض رفتارهاي همساالن و دوري از 

خانواده و فشارهاي روانی به عنوان گروه پرخطر از نظر 

هاي نظامی در  مصرف سيگار و مواد مخدر در سازمان

و مور و  0222، 5كاو و همكاران)نظر گرفته شده اند 

   .(0221، 0همكاران

هاي  دههسابقه مصرف سيگار در نيروهاي نظامی به 

گردد. سهميه روزانه سيگار در جنگ  باز میگذشته 

هاي  ها است. در سال جهانی اول و دوم از این نمونه

یا قانون حذف مصرف " تحمل صفر"اخير با سياست

 ،مواد در نيروهاي نظامی براي مقابله با مصرف مواد

هاي جدید به  ميزان مصرف آن كاهش یافته و سياست

جر به كاهش سمت شيوۀ زندگی سالم رفته است كه من

  مصرف تنباكو، سيگار، مواد و الكل در نيروهاي نظامی

 (.8،0222)بري و همكاران شده است

نتایج تحقيقات در زمينه ميزان شيوع مصرف  

سيگار در بين سربازان گوناگون است. در تركيه ميزان 

% 9/9% است كه 2/38مصرف سيگار در سربازان 

% مصرف كننده دائمی بودند و 3/18مصرف گاهگاهی، 

% مصرف سيگار را در دورۀ خدمت سربازي شروع 1/85

يالت، بين مصرف سيگار با سطح تحص .كرده بودند 

داشتن پدر سيگاري و ميزان درآمد خانواده ارتباط 

                                                           

1- Kao etal 

2- Moore etal 

3- Bray etal 

 1داري وجود داشته است )تكباس و همكاران معنی

( در 0228) 1(. مطالعه مازوكوپاكيس و همكاران0220،

% 1/19یونان نشان داد كه مصرف سيگار در سربازان 

% آنها پس از ورود به ارتش 5/88بود كه از این تعداد 

ع كرده بودند و بين مصرف سيگار مصرف سيگار را شرو

با مصرف الكل، سطح تحصيالت و ميزان ورزش ارتباط 

 وجود داشت.

ورود به خدمت سربازي در  در بدوبررسی 

افراد % 1كه نشان داد پادگانهاي آموزشی استان تهران 

حداقل یک  دیگر نيز% 20/1. كردند سيگار مصرف می

حداقل یک  موارد% 15. در اند مصرف كردهسيگار  بار

% آنها 11/3نفر از اعضاي خانواده سيگاري بوده و 

حداقل یک دوست نزدیک سيگاري داشتند. همچنين 

رابطۀ سيگار مصرف بين سن و ميزان تحصيالت با 

 (.5823و همكاران،  حيدرنيا) وجود داشتهمبستگی 

در مورد سربازان مستقر در تهران در تحقيق دیگري 

آنها به طور دایم % 3/02ه بدو ورود خدمت نشان داد ك

نيز تجربه مصرف % 1/20نمایند و  سيگار مصرف می

مطالعه (. 5823رمضانخانی و همكاران، )سيگار دارند

در بين سربازان ( 5831)محتشم اميري و همكاران 

سربازان % 2/01نشان داد كه  هاي استان گيالن پادگان

 آنها مصرف سيگار را از دوران% 0/30سيگاري بوده و 

این مطالعه نشان داد . اندقبل از سربازي شروع نموده

ترین عامل مرتبط با  كه وجود دوستان سيگاري قوي

اي كه در  در مطالعه. است انمصرف سيگار در سرباز

هاي نيروي زمينی تهران انجام شد نشان داد كه  پادگان

كنند و  از سربازان مورد بررسی سيگار مصرف می% 80

شفيقی ) سابقۀ قبلی مصرف سيگار دارنداز آنها % 5/00

مطالعه سجادي و همكاران (. 5833و همكاران، 

از سربازان سيگاري % 2/51نشان داد كه  ، نيز(5833)

آنها قبل از خدمت % 21هستند كه از این تعداد 

در پژوهش محتشم . سربازي شروع به مصرف داشتند

ه ( نشان داده شد ك5831اميري، ميرزمانی و رضوانی )

الگوهاي مصرف سيگار در سربازان تفاوت معناداري با 

 الگوهاي مصرف در جامعه ندارند.
                                                           

4- Tekbas etal 
5- Mazokopakis etal 
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این پژوهش، در بدو ورود به دوره سربازي ميزان 

درصد نيز  1/20درصد نشان داد كه  3/02مصرف را 

در حالی كه در این . تجربه مصرف سيگار داشته اند

تجربه  درصد 5/83از كل سربازان مورد بررسی مطالعه

درصد در حال حاضر  2/01مصرف سيگار داشتند كه 

درصد سيگار  0/30از افراد سيگاري . سيگاري هستند

همچنين . را پيش از دوره سربازي شروع كرده بودند

تنها عامل موثر بر مصرف سيگار، داشتن دوستان 

در مطالعۀ سجادي و همكاران . سيگاري گزارش شد

زي، سطح ( بين مدت زمان خدمت سربا5833)

تحصيالت فرد، سطح تحصيالت پدر و مادر، محل 

زندگی، بومی بودن یا نبودن، سطح درآمد خانواده، 

نحوه گذران اوقات فراغت، مصرف مواد مخدر و داشتن 

دوستان سيگاري با مصرف سيگار رابطه معنادار 

اي بين مصرف سيگار و  مشاهده شد. اما چنين رابطه

ن، اشتغال، مصرف سن، وضعيت تأهل، طالق والدی

الكل، تمایل به انجام امور خطرناک، شركت در 

هاي سيگاري و مصرف سيگار در خانواده وجود  گروه

نداشت. همچنين تشویق دوستان و تنيدگی ناشی از 

هاي عشقی، مهمترین عوامل گرایش  بيكاري و ناكامی

به سيگار پيش از سربازي و تنيدگی نگهبانی، تعارف 

هاي مختلف همچون  تان و تنيدگیسيگار از سوي دوس

ترس از نداشتن آینده روشن و دوري از خانواده، 

مهمترین عوامل گرایش به مصرف سيگار در زمان 

 سربازي بودند.

این در حالی است كه تحقيقات در رابطه با ميزان  

% افراد 83مصرف سيگار در جامعه عادي نشان داد كه: 

% هر دو 3/53 % سيگار مالیم و1/12سيگار معمولی، 

نمایند. بررسی الگوي مصرف نوع سيگار را مصرف می

سيگار در بندرعباس نشان داد كه شيوع استعمال 

% است و نيز استعمال سيگار و 2/00سيگار در مردان 

قليان با سن و سطح تحصيالت ارتباط معناداري 

(. همچنين در تحقيقات 5833دارد)آقامالیی و زارع،

جامعه عادي نشان داد كه  وضعيت مصرف سيگار در

مصرف زیاد دخانيات همبستگی باالیی با گسترش 

اغلب افرادي  (.0222، 5وایت)مصرف سایر مواد دارد

شوند به  براي درمان اعتياد پذیرش می%(  31ـ  92)كه

افرادي كه مشكالتی مربوط  .وابستگی دارند سيگار نيز

نيكوتين كنند، اعتياد شدیدتري به  به الكل را تجربه می

دارند تا افراد سيگاري فاقد مشكالت مربوط به الكل و 

. كمتر احتمال دارد كه مصرف دخانيات را قطع كنند

افرادي كه وابستگی شدید به نيكوتين دارند در درمان 

تري دریافت  ها به مواد نتایج ضعيف سایر وابستگی

تداوم مصرف دخانيات در طول درمان دیگر . كنند می

. دهد به مواد، خطر عود را افزایش میها  وابستگی

هاي مربوط به مصرف دخانيات از دالیل عمده  بيماري

آميز از الكليسم و  مرگ افرادي است كه به طور موفقيت

در  سيگارمصرف . ها به مواد بهبود یافتند سایر وابستگی

اي براي دیگر سوء مصرف  نوجوانان معموالً آغاز كننده

هزار  022ساالنه . پزشكی استهاي روان مواد و بيماري

فرد سيگاري كه داراي بيماري روانی یا اعتياد هستند 

، 0ویليامز و زیدونيس)ميرند  بر اثر مصرف دخانيات می

رغم ذهنيت بيماران كه مصرف دخانيات  علی (.0221

نشان داده شده است كه دهد،  اضطراب را كاهش می

ارتــباط مصرف مزمن نيكوتين با افزایش اضطراب 

، 1پيكيوتو و كوریگال؛ 8،0225و همكاران ایروین) دارد

0220.)  

حال با توجه به اینكه اوالً ارزیابی وضعيت مصرف 

هاي زمانی یک  سيگار و عوامل مرتبط با آن در دوره

ضرورت است، ثانياً تفاوتهاي آماري كه در تحقيقات 

شود عموماً به دليل جامعه آماري كوچک و  مشاهده می

این  درهاي مربوط به آن بوده است. لذا حدودیتم

تحقيق تمركز بر جمعيت وسيعی از سربازان از مناطق 

ها و نيروهاي مختلف انجام گرفته  جغرافيایی و از رده

است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد كه ميزان 

كيد بر عوامل أمصرف سيگار و عوامل مرتبط با آن)با ت

 وظيفه( در بين سربازان چيست؟مرتبط با دوره خدمت 
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 روش
همبستگی و جامعه آماري  -روش تحقيق توصيفی

اي بود كه در زمان اجراي  سربازان وظيفه،شامل پژوهش

براي انتخاب نمونه . پژوهش مشغول خدمت سربازي بودند

حجم . گيري مبتنی بر سهم استفاده شد از روش نمونه

برآورد  (5932)نمونه بر اساس جدول كرسی و مورگان

بر این اساس از هر یک از نيروهاي ستادي و عملياتی . شد

نفر به عنوان نمونه انتخاب  0122نفر و در مجموع  122

شد. با توجه به وجود متغير وضعيت مصرف مواد)عدم 

مصرف، مصرف در گذشته، مصرف در دوره خدمت 

نفر افزایش داده شد كه در  1222سربازي( این تعداد به 

مورد پرسشنامه تكميل شده مورد   8902تعداد مجموع 

ها بصورتی بود كه  انتخاب نمونه. بررسی قرار گرفت

هاي موقعيت جغرافيایی، تحصيالت و نوع نيروي  نسبت

 .خدمتی و رسته خدمتی در آن لحاظ شدند

هاي زمينی، هوایی، دریایی و حوزه  این تحقيق در نيرو

غربی،  ي آذربایجانها ستادي یک سازمان نظامی و در استان

 چهارمحال و بختياري، تهران،بوشهر، البرز،  اصفهان، اردبيل،

و  كردستان قم،، سيستان و بلوچستان، فارس، خوزستان

استانهاي مذكور بر اساس پراكندگی . اجرا شد هرمزگان

اي انتخاب  گيري خوشه جغرافيایی و بر مبناي روش نمونه

پژوهش انتخاب شدند باید افرادي كه براي شركت در  .شدند

تا حد . بودند سرباز و در حال حاضر شاغل به خدمت می

از درجات و تحصيالت ،ها  از هر مركز تعداد نمونهامكان 

ها بصورت گروهی  پرسشنامه .دندمتفاوت به نسبت انتخاب ش

 گروه نمونه . سربازاناجراگردید نفر 82هاي حداقل  با گروه

پس از ارائه اهداف، اهميت و جمع و  ، در یک مكان مناسب

تكميل شده را به مجري  ،پرسشنامه ها ي شيوه تكميل

تحویل دادند. در صورتی كه سربازان در مراكز گوناگونی در 

و  یافتهسطح شهر بودند همه آنها در یک مكان تجمع 

ها مناسب بوده و از  تحقيق اجرا شد. مكان اجراي پرسشنامه

آمد. در زمان اجراي  سربازان بطور ساده پذیرایی بعمل 

شد تا همه بتوانند با صحت  ها فضایی امن ایجاد  پرسشنامه

ها فقط در داخل گروه  به سئواالت پاسخ دهند. پرسشنامه

ن خارج نمودهيچ كس اجازه  وشد آوري  اجرا و جمع

 نداشت. رابه بيرون از محل اجرا  ، پرسشنامه

براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه غربالگري 

پرسشنامۀ وضعيت خدمت  و 0، مقياس شدت اعتياد5اعتياد

 سربازي و پرسشنامۀ اطالعات جمعيت شناختی استفاده شد. 

پرسشنامه غربالگري اعتياد، مقياس شدت اعتياد از جمله 

ابزارهاي بين المللی براي سنجش وضعيت مصرف سيگار، 

الكل و مواد و عوامل مرتبط با آن است. پرسشنامه غربالگري 

سؤال است و براي غربالگري استفاده  51اعتياد داراي 

به  پرسشنامه ابزاري مناسب براي ارزیابی اعتياداین . شود می

هاي وسيع است كه براي اهداف  سيگار، الكل و مواد در نمونه

این ابزار توسط مركز . آموزش و پژوهش قابل استفاده است

توسعه تحقيقات رفتاري دانشگاه كریستين تكزاس تهيه شده 

پرسشنامه شدت اعتياد كه كاربرد فراوانی در جهان  .است

مللی از آن ال هاي ملی و بين دارد و در بسياري از پژوهش

براي ارزیابی شدت اعتياد و عوامل مرتبط  ؛استفاده شده است

این پرسشنامه براي آن دسته از جمعيت . با آن كاربرد دارد

اعتياد  ،شود كه مطابق پرسشنامه غربالگري نمونه استفاده می

پرسشنامه هر دو . و سوء استفاده از مواد در آنها مطرح است

این دو رد استفاده قرار گرفت. براي تمامی جمعيت نمونه مو

پرسشنامه شامل سؤاالتی درباره وضعيت مصرف سيگار، 

هاي ميزان مصرف، علل و  قليان، الكل و مواد است و جنبه

كند. این  عوامل مرتبط، چگونگی تهيه و مصرف را بررسی می

( اعتباریابی شده 5839ها توسط عاطف وحيد) پرسشنامه

ت متغيرهاي مرتبط با همچنين براي تعيين وضعياست. 

وضعيت خدمت سربازي از پرسشنامه وضعيت خدمت 

شناختی استفاده شد.  سربازي و پرسشنامۀ اطالعات جمعيت

این پرسشنامه شامل مواد و سئواالتی در زمينه زمان اعزام به 

خدمت، رسته خدمتی، درجه، وضعيت حضور در محل 

 خدمت، خدمت، ميزان رضایت، مشكالت قانونی در محل

تخلفات، تشویقات، تنبيهات، مدت مرخصی، فاصله با محل 

سكونت، قوانين خاص حاكم بر محل خدمت، عوامل استرس 

ت، ميزان نظارت مسئولين و فرماندهان، مزاي محل خد

این پرسشنامه  .مدت نگهبانی، روابط با فرمانده و همتاها بود

 گيري از متغيرهاي مورد مطالعه در بين سربازان و با بهره

نظرات جمعی از كارشناسان و محققان حوزه نيروهاي نظامی 

 تدوین شد.

                                                           

1. TCU Drug ScreenII 

2.Addiction severity Index (ASI) 
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اطالعات گردآوري شده بعد از كدگذاري توسط نرم افزار 

SPSS  نسخه چهاردهم( با استفاده از شاخص هاي آماري(

توصيفی و استنباطی مورد تحليل قرار گرفت. در سطح 

هاي آماري فراوانی، درصد، نسبت،  توصيفی از شاخص

يانگين، انحراف معيار و رابطه همبستگی و در سطح م

، تحليل واریانس و آزمون  t هاي آزمون استنباطی از شاخص

 براي تعيين اثرات عوامل مورد بررسی استفاده شد. 0خی 
 

 نتایج

بررسی ویژگيهاي جمعيت شناختی جامعه مورد 

نفر در پژوهش  8902مطالعه نشان داد كه در مجموع 

شركت كنندگان  ميانگين سنیشركت كرده بودند. 

بيشترین تراكم افراد در گروه سنی  و ،سال 31/05 8/0±

 بود. از نظر پراكندگی استانی%( 2/10سال) 00تا  59

نفر از استان  91نفر از استان تهران،  5221تعداد 

 089نفر از اردبيل  28نفر از آذربایجان غربی،  582قم،

نفر از هرمزگان،  812نفر از البرز،  35نفر از اصفهان، 

نفر از فارس،  331نفر از چهارمحال و بختياري،  115

نفر از  023نفر از كردستان،  513نفر از بوشهر،  055

نفر از سيستان و بلوچستان در پژوهش  005 خوزستان و

 نيروي از نظر نوع رده محل خدمت از شركت نمودند.

 %50%، نيروي هوایی 9/58، حوزه ستادي %2/12زمينی 

كه متناسب با جامعه اصلی بود. از % 5/3و نيروي دریایی 

%، 1/00، دبيرستان %3/83دیپلم  نظر ميزان تحصيالت،

ی، پزشک متخصص و پزشک عموم % و3/58ليسانس 

% 38 هلأت % بودند از نظر وضع9/5 تحصيالت حوزوي

 (. 5% متأهل بودند)جدول3/55مجرد و 

 

 

 کنندگان در پژوهشوضعیت سني شرکت -1جدول 
 درصد فراوانی سطوح متغير
 
 

 گروههاي سنی
 

 2/50 192 سال 59زیر 
 2/10 0231 سال 00تا  59
 3/08 988 سال 01تا  00
 0/2 030 سال 03تا  01

 5/5 11 سال 03باالي 
 1/0 99 عدم پاسخ

 ردۀ محل خدمت

 2/12 5333 نيروي زمينی
 9/58 113 ستاد كل

 0/58 153 نيروي مقاومت
 50 120 نيروي هوایی
 5/3 012 نيروي دریایی

 2 023 عدم پاسخ

 
 

 تحصيالتميزان 

 1/0 91 ابتدایی
 0/52 899 راهنمایی 
 1/00 332 دبيرستان

 3/83 5188 دیپلم
 1/52 150 فوق دیپلم

 3/58 180 ليسانس
 9/5 28 و باالتر فوق ليسانس

 1/0 92 عدم پاسخ

 وضعيت تاهل

 38 8010 مجرد
 3/55 131 متاهل

 3/2 85 ازدواج موقت
 2/2 03 یا مطلقه متاركه

 0/2 9 ازدواج مجدد
 1/8 583 عدم پاسخ

 522 8902 جمع كل
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نشان داد  سربازانمصرف سيگار در  وضعيت بررسی

% در زمان 3/52در زمان گذشته و  آنها% از 1/55 كه

% سابقۀ  00كنند و در مجموع سيگار مصرف میحال 

سابقۀ مصرف سيگار % نيز 9/20 مصرف سيگار دارند.

 (.0ندارند)جدول 

 

 سربازانمصرف سیگار در  وضعیت -2 جدول
 درصد فراوانی وضعيت

 1/55 111 در گذشته مصرف

 3/52 151 در زمان حال مصرف

 9/20 0319 عدم مصرف

 0/1 020 عدم پاسخ

 522 8902 جمع كل

 

در بررسی عوامل مرتبط با مصرف سيگار در بين 

سربازان مالحظه شد كه: ميزان سن، طول مدت 

خدمت سربازي، ميزان مرخصی ساعتی در هفته، ميزان 

سكونت در آسایشگاه، ميزان غيبت از خدمت، داشتن 

 دوستان سيگاري با مصرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (P≤21/2) سيگار در سربازان ارتباط معنی داري

دارد. بر این اساس مالحظه شد كه سربازان با  وجود

سن باالتر، با مدت سربازي بيشتر و كسانی كه از 

مرخصی ساعتی بيشتر استفاده می كنند و سربازانی 

كه غيبت بيشتري دارند بيش از دیگران سيگار مصرف 

می كنند و سربازان سيگاري بيشتر از دیگران در 

دارند و نيز  محيط سكونت خود دوستان سيگاري

سربازانی كه بيشتر در آسایشگاه محل خدمت سكونت 

دارند كمتر از دیگران سيگار مصرف می كنند. از سویی 

دیگر مالحظه شد كه ميزان درجه، ميزان فاصله محل 

خدمت با محل سكونت، مدت نگهبانی در هفته، ميزان 

مرخصی ماهانه و داشتن هم دوره اي سيگاري ارتباط 

با مصرف سيگار در سربازان  (P≤21/2)معنی داري

 (.8ندارد)جدول 
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 پژوهشي و تحلیل واریانس برای مقایسه وضعیت مصرف سیگار بر اساس متغیرهای  tآزمون نتایج –3جدول 

 ميانگين سطوح متغير
انحراف 

 معيار
 t/Fميزان

سطح معنی 
 داري

جایگاه 
 تفاوت

 
 سن

 1/0 28/00 مصرف در گذشته-5

25/2 
2225/2 
** 

 1/0 08/00 مصرف در حال حاضر -0 5و0>8

 1/0 22/05 عدم مصرف-8

 
 مدت خدمت

 2/1 12/9 مصرف در گذشته-5

9/88 
2225/2 
** 

 3/1 80/52 مصرف در حال حاضر -0 0و5>8

 3/1 83/3 مصرفعدم -8

مرخصی ساعتی در 
 هفته

 5/5 0/59 مصرف در گذشته-5

5/1 
223/2 
** 

 5/2 2/50 مصرف در حال حاضر -0 5و0>8

 01/2 5/55 عدم مصرفت-8

ميزان سكونت در 
 آسایشگاه

 8/5 1/55 مصرف در گذشته-5

35/1 
223/2 
** 

 1/5 5/52 مصرف در حال حاضر -0 8>0

 9/5 5/50 مصرفعدم -8

ميزان غيبت از 
 خدمت

 1/2 2/52 مصرف در گذشته-5

9/51 
2225/2 
** 

 1/5 82/82 مصرف در حال حاضر -0 0>8و5

 0/2 3/9 عدم مصرف-8

تعداد دوستان 
سيگاري در محل 

 سكونت

 1/5 1/59 مصرف در گذشته-5
3/2 2225/2 

** 
 3/5 9/3 مصرف در حال حاضر -0 5>8و0

 0/5 5/1 عدم مصرف-8
 

 درجه

 8 8/1 مصرف در گذشته-5

55/5 
88/2 
- 

 8 3/1 مصرف در حال حاضر -0 -

 8 2/1 عدم مصرف-8

فاصله محل خدمت 
 تا منزل

 53 591 مصرف در گذشته-5

39/2 
12/2 
- 

 51 502 مصرف در حال حاضر -0 -

 51 555 عدم مصرف-8

مدت نگهبانی در 
 هفته

 8 8/52 مصرف در گذشته-5

81/2 
25/2 
- 

 8 5/05 مصرف در حال حاضر -0 -

 1 0/05 عدم مصرف-8

ميزان مرخصی روزانه 
 در ماه

 0 1 مصرف در گذشته-5

51/2 
32/2 
- 

 1/5 5/1 مصرف در حال حاضر -0 -

 3/5 1/1 عدم مصرف-8

داشتن هم دوره اي 
 سيگاري

 8/5 00 مصرف در گذشته-5
00/0 

52/2 
- 

 1/5 3/08 مصرف در حال حاضر -0 -
 3/2 8/82 عدم مصرف-8

 عدم معنی داري - ؛ P<25/2معنی داري در سطح **
 

در بررسی سایر متغيرهاي مرتبط با مصرف سيگار 
در سربازان مالحظه شد كه نوع خدمت، چگونگی 

استفاده از مرخصی، وضع تأهل، نحوه گذران اوقات 
فراغت، داشتن روابط صميمی، داشتن روابط متعارض، 
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داشتن مشكالت عصبی، احساس تنهایی در محيط 
خدمت، ميزان تحصيالت و ميزان بازداشت در محل 
خدمت با مصرف سيگار مرتبط است و از سوي دیگر 

سربازان ميزان تشویقات ارتباطی با مصرف سيگار در 
ندارد. بر این اساس مالحظه شد كه مصرف سيگار در 
سربازان با تحصيالت پایين، در بين افراد معاف شده از 

گيرند، در  رزم، در بين كسانی كه بيشتر مرخصی می

بين افراد متأهل، در بين كسانی كه اوقات فراغت خود 
كنند، در بين  را بيشتر با دوستان خود سپري می

هاي خود  اي تر با دوستان و هم دورهكسانی كه بيش
صميمی هستند، در بين كسانی كه با همسر، خواهران 
و برادران و پدر و مادر خود تعارض دارند و در بين 

كنند بطور معنی  كسانی كه احساس تنهایی می
 (.1( بيشتر از دیگران است)جدول P≤21/2داري)

 

 برای مقایسه وضعیت مصرف سیگار بر اساس متغیرهای خدمتي و جمعیت شناختي 2خي  آزمون –4جدول 
مصرف در  سطوح  متغير

 شته ذگ
مصرف 

 فعلی
عدم 
 مصرف

 سطح  0خی 
 معنی داري

 جایگاه
 هاتفاوت 

 نوع خدمت
 

 225/2 55/51 23 1/52 1/55 عادي -5
** 

5<0 
 8/33 8/52 1/51 معاف از رزم -0

چگونگی 
استفاده از 

 مرخصی

 2225/2 3/12 39 51 9/51 هفتگی -5
** 

 5و0>8و1
 3/20 3/58 3/58 ماهانه -0
 1/23 2/9 9/55 چند ماه -8
 9/32 1/9 2/9 كمتر مرخصی ميروند -1

 2225/2 58/29 8/23 1/52 0/55 مجرد -5 وضع تأهل
** 

5<0 
 22 3/58 0/53 متاهل -0

نحوه گذراندن 
 اوقات فراغت 

 2225/2 1/10 3/33 3/1 3/3 خانواده -5
** 

5<0 
 2/33 0/53 5/51 دوستان -0

 
داشتن روابط 

 صميمی

 2225/2 9/15 9/23 0/52 9/52 پدر -5
** 

 1و1و>5و0
 5/23 0/9 2/50 مادر -0 3و0>5

 21 1/9 3/53 خواهر و برادران -8
 9/33 2/50 8/02 دوستان -1
 32 2 02 هم دوره اي ها -1
 9/19 9/01 5/51 فرماند هان -3

 
داشتن روابط 

 متعارص

 225/2 5/00 0/19 5/08 2/52 پدر -5
** 

 1و5و8>1و0و3
 1/28 2/51 3/55 مادر -0 

 3/19 0/59 0/05 خواهر و برادران -8
 3/13 8/01 02 همسر -1
 2/23 9 8/51 دوستان -1
 1/28 3/2 3/53 هم دوره اي ها -3
 8/39 1/51 0/51 مسئولين -2

 
احساس 

تنهایی در 
 محيط خدمت

 2225/2 12/15 33 52 9/51 هميشه -5
** 

 5و0>1

  2/20 3/58 3/58 زیاد -0
 1/29 1/9 5/55 معمولی  -8
 9/29 9/3 8/55 بندرت -1
 1/35 5/9 1/9 هيچ وقت -1

 آماره هاي ميزان مصرف سيگار بر حسب درصد فراوانی ستونی است  -5توجه:

  P<25/2معنی داري در سطح ** -0
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 و نتیجه گیری بحث

اي ترین مادهارزشمخدر كمسيگار نسبت به مواد 

است كه به آسانی در دسترس عموم قرار دارد و قبح 

اجتماعی مصرف آن نيز اندک است. بنابراین، مردم 

بویژه جوانان و نوجوانان به آسانی به استعمال آن روي 

شوند آورند و در اثر تداوم مصرف، به آن معتاد میمی

هاي در سال(. اگرچه 5829فر و همكاران، )افراسيابی

هاي بهداشتی در برخی كشورهاي توسعه اخير برنامه

یافته صنعتی منجر به كاهش شيوع مصرف سيگار شده 

است، اما این شيوع به ویژه در سنين پایين در 

كشورهاي در حال توسعه و یا كم درآمد در حال 

اند كه هم هاي مختلف نشان دادهافزایش است. بررسی

ه و هم در كشورهاي در حال یافتدر كشورهاي توسعه

توسعه، شيوع مصرف سيگار در جوانان و نوجوانان در 

حال افزایش و سن شروع آن در حال كاهش است 

(. این در حالی است كه 5839)اصل و همكاران، 

سازمانهاي نظامی با امنيت ملی در ارتباط هستند و 

ضرورت توجه به كاهش آسيب در آنها بيشتر است و 

ه ب ،ترس زا است كه ممكن است افرادهم محيطی اس

ویژه سربازان در اثر فشار و استرس مرتبط با نياز به 

به سوي مصرف سيگار یا مواد روي آورند. در  ،سازگاري

در  تایج مربوط به سابقۀ مصرف سيگاراین زمينه ن

% 3/52% در زمان گذشته و 1/55سربازان نشان داد كه 

% 00و در مجموع كنند سيگار مصرف میدر زمان حال 

سابقۀ مصرف سيگار دارند. قابل توجه است كه مصرف 

ميليون نخ سيگار است. در  3جهانی سيگار، در هر سال 

   ها سيگار مصرف% آمریكایی10تقریباً  5911سال 

% كاهش 01این رقم به  5990نمودند كه در سال می

یافت. در سنين نوجوانی و جوانی مصرف سيگار در 

(، 0225، 8و هو 0، استيوارت5)لم% 82كنگهنگ

(، اردن 0222و همكاران،  1% )بست9/3انگلستان 

%، روسيه 1/05%، سنگاپور 5/50%، سریالنكا 8/18

% )سازمان جهانی پایش 88% و در كل جهان 0/32

                                                           

1- Lam 

2- Stewart 

3- Ho  

4- Best etal. 

( گزارش شده 0220، 1مصرف دخانيات در جوانان

است. پژوهش هاي انجام شده در ایران نشان داده است 

درصد از دانشجویان به استعمال سيگار  02 تا 5/9كه

؛ 5829كنند)افراسيابی فر وهمكاران،مبادرت می

سال مصرف سيگار  01تا  51(. در افراد 5832هاشمی،

(. در 5835% است)مجدزاده، زمانی و كاظمی، 2/3

تا  3هاي آخر نوجوانی شيوع مصرف سيگار سال

درصد است)ضيایی و 3/52درصد و در بالغين  52

؛ نجفی و 5830؛ امامی و همكاران،5835اران،همك

سال در سطح  90تا  58(. در بين افراد 5831همكاران،

% سيگار 83شهر تهران، با سابقۀ حداقل یک سال، 

% هر دو نوع 3/53% سيگار مالیم و 1/12معمولی، 

(. 5833كنند)شفيقی و همكاران،سيگار را مصرف می

در جمعيت  در استان هرمزگان شيوع استعمال سيگار

و در زنان  2/00%، در مردان 2/55سال  51كلی باالي 

( كه این امر حاكی از 5833% است)آقامالیی و زارع،9/2

ساله در این محدودۀ  1افزایش مصرف در بازۀ زمانی 

سالۀ  81تا  51درصد از افراد  1/59جغرافيایی است. 

 )حمدیه و همكاران، نمایندتهرانی سيگار مصرف می

% تجربۀ 0/53سال  59تا  51در تبریز در افراد (. 5832

% سيگاري هستند. همچنين 1/1مصرف سيگار و 

مشخص شد كه تعداد افرادي كه سيگار را تجربه كرده 

% و تعداد افراد سيگاري 1/01بودند بعد از یک سال به 

(. در افراد 5839% افزایش یافت)اصل و همكاران،0/9به 

% 1/01بۀ مصرف سيگار سال تهرانی تجر 02تا  52بين 

% بوده است)رمضانخانی و 1/2و شيوع مصرف فعلی آن 

( و نيز در مراكز نظامی و انتظامی 5839همكاران،

% از سربازان تجربۀ مصرف سيگار 5/83استان گيالن 

% از سربازان 0/30% سيگاري بودند و 2/01داشتند و 

سيگاري، مصرف سيگار را پيش از دورۀ خدمت سربازي 

(. 5831رده بودند)اميري، ميرزمانی و رضوانی،آغاز ك

مطابق تحقيقات انجام شده خطر نسبی مصرف سيگار 

درصد باالتر از شيوع  8/2در طی خدمت سربازي 

هاي شهر تهران  مقطعی قبلی است و خدمت در پادگان

                                                           

5- The global Youth tobacco survey 

collaborative group   
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ها  هاي پادگان ها و محدودیت علی رغم دستور العمل

ابتال به سيگار مبنی بر ممنوعيت مصرف سيگار، خطر 

در بدو  (.5833را افزایش می دهد)شفيقی و همكاران،

% افراد به طور 3/02ورود به خدمت سربازي در تهران 

% نيز تجربه مصرف 1/20كنند و دایم سيگار مصرف می

  رمضان ؛5833سيگار دارند)سجادي، ایزدي و غفوریان، 

% سربازان سيگار مصرف 80( و 5823خانی و همكاران،

 (.5833نند)شفيقی و همكاران،كمی

هاي پيشين بنابراین با توجه به نتایج پژوهش

شود كه ميزان مصرف سيگار و نيز تجربۀ مشخص می

مصرف آن در سربازان وظيفه مورد مطالعه، تفاوتی با 

ه افراد غيرنظامی جامعه ندارد. حتی در مقایسه با آمار ب

دیگر)اميري دست آمده از سربازان وظيفه در تحقيقات 

هاي پژوهش فعلی نشانگر (، یافته5831و همكاران، 

كاهش مصرف فعلی سيگار در سربازان وظيفه به ميزان 

كمتر از نصف و همچنين كاهش در تجربۀ مصرف 

% است. بر این اساس ميزان مصرف 53سيگار به ميزان 

در حال حاضر و نيز هرگونه سابقۀ مصرف در بين 

مصرف در جامعه)ایران( و حتی سربازان كمتر از ميزان 

 كمتر از ميزان و تجربۀ مصرف در سطح جهان است. 

رسد با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می

مصرف سيگار در سربازان وظيفه مورد مطالعه نسبت 

هاي نظامی موجود در جهان حتی كمتر به سایر محيط

هاي از ميزان متوسط مصرف در سطح كشور و در گروه

توان در جذب، شابه آن است. علت این امر را میسنی م

دهی و ساختار نيروهاي مسلح كشور جست.  سازمان

هاي اخير، تأكيد بيشتري بر ضمن اینكه در سال

سالمت جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و معنوي در 

سازمانهاي نظامی شده است و مطابق دیدگاه مقام 

تجربه و معظم رهبري تركيب علم، تهذیب نفس، 

انضباط در محيط نظامی در نيروهاي مسلح كشورمان 

ها قرار گرفته است)دفتر حفظ و نشر سرلوحۀ فعاليت

(. افزون بر این، تلطيف فضاي نظامی 8/5892/ 52آثار،

با معنویات منجر به كاهش استرس ميان نيروها و افراد 

مافوق با زیردستان شده، روابط و همبستگی بين آنها را 

نياز افراد به استفاده از مواد  به تبع آن داده و افزایش

شود. بنابراین با كم می،مختلف براي كاهش استرس 

رسد كمتر بودن مصرف توجه به این امر به نظر می

انواع مواد در نيروي نظامی مورد مطالعه نسبت به سایر 

نيروهاي مسلح، نتيجۀ محيط نظامی تلطيف شدۀ آن 

معنوي باشد. البته باید در نظر بواسطۀ تأكيد بر عوامل 

داشت كه حتی این ميزان نيز بيان كنندۀ آسيب است. 

به همين دليل اگر چه كمتر بودن ميزان مصرف مواد 

مختلف در سربازان حاكی از امنيت و پاكی بيشتر 

باشد با  محيط خدمت سربازان وظيفه مورد مطالعه می

مينۀ این وجود به معناي عدم نياز به مداخالت در ز

 كاهش ميزان مصرف مواد در این نيروها نيست. 

عوامل مرتبط و موثر در مصرف سيگار در سربازان 

را بيش از عوامل محيط خدمت باید در بين عوامل 

محيط اجتماعی و عوامل فردي و خانوادگی جست. در 

بين تمامی عواملی كه در پژوهش شناسایی شد كه با 

، مرتبط با هم مصرف سيگار مرتبط هستند دو عامل

اهميت باالیی داشته و نياز به توجه اساسی است. این 

دو عامل عبارتند از دوستان و خانواده. این دو عامل از 

عوامل محوري هستند و سایر عوامل از قبيل ميزان 

مرخصی، حضور در آسایشگاه محل خدمت، غيبت از 

شوند. بر  خدمت و ... از این دو عامل محوري ناشی می

ساس وجود مشكل و تعارض با اعضاي خانواده این ا

بویژه همسر و والدین و افزایش روابط خارج از خانواده 

از جمله دوستان یا احساس تنهایی گرایش به مصرف 

 دهد. سيگار را افزایش می

در ادبيات پژوهشی در ميان متغيرهاي خانوادگی، 

هاي اصلی  كننده عنوان یكی از تعيين  نظارت والدین به

ایش كودكان و نوجوانان به رفتارهاي مخاطره آميز و گر

  ضداجتماعی شناخته شده است. از نظارت والدین به

شود كه در همنشينی با دوستان و  عنوان عاملی یاد می

گرایش به رفتارهاي پرخطر  موثر است. انجام نادرست 

تواند  وظایف والدینی یكی از عواملی است كه می

كار و مبادرت به رفتارهاي همنشينی با دوستان بزه

در مرحله  مخاطره آميز را در نوجوانان تسریع كند.

سوي جامعه كشيده   فرد از خانواده به و جوانی نوجوانی

شود و روابط او با همساالن اهميت زیادي پيدا  می

سازي با همساالن یا  همنشينی و همانند. كند می

 نظر از طبقه اجتماعی و ها، صرف وابستگی به آن
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اقتصادي، عاملی مهم در بروز رفتارهاي پرخطر و 

هاي رفتاري است. نوجوانانی كه توسط  نابهنجاري

اند، براي كسب حمایت و تأیيد به  شان طرد شده والدین

با توجه به نظریۀ  .شوند می شان كشيده سوي همساالن

هاي همسال  یادگيري اجتماعی ارتباط نوجوانان با گروه

بروز رفتارهاي نابهنجار از سوي تواند در  بزهكار می

 (.5833احمدي و همكاران، )ها تأثيرگذار باشد آن

همچنين نتایج نشان داد كه ميزان مصرف سيگار در 

افراد با سن باالتر و سابقه خدمت باالتر بيشتر است. بر 

توان گفت كه احتماالً افراد با سن بيشتر  میاین اساس 

چون بيشتر ممكن مشكالت خانوادگی بيشتري دارند. 

است متأهل باشند و یا براي رفع و كاهش مشكالتشان 

از مرخصی بيشتري استفاده كنند و یا بخاطر آن كمتر 

از آسایشگاه محل خدمت استفاده كنند، و یا بخاطر 

همين مشكالت بيشتر از مشكالت عصبی و 

روانشناختی رنج ببرند. بنابراین داشتن مشكالت 

اند افراد را بسوي ارتباطات تو شخصی و خانوادگی می

معيوب با دوستان سوق داده و گرایش آنها را بسوي 

مصرف سيگار سوق دهد. همچنانكه تحقيقات دیگر نيز 

نشان داده است، ناسازگاري خانوادگی و مشكالت 

هاي اجتماعی و  شخصی نقش مهم در گرایش به آسيب

؛ كاو، 5831از جمله مصرف سيگار دارد)احمدي، 

و همكاران،  حيدرنيا، 0221ور و همكاران، و م 0222

 (. 5833؛ سجادي و همكاران5823

هاي سالمتی، بهداشتی  از سویی دیگر عمدۀ برنامه

و پيشگيري از مصرف مواد و سيگار ممكن است 

متمركز بر سربازان ساكن در آسایشگاههاي محل 

هاي فوق برنامه براي سربازان  خدمت باشد. و یا برنامه

مدتاً متمركز بر مسائل خدمتی و ممكن است ع

فرهنگی باشد و كمتر به مسائل تربيتی، شخصيتی و 

خانوادگی تمركز داشته باشد. بر این اساس پيشنهاد 

شود كميتۀ پيشگيري از عتياد مصرف سيگار در  می

سربازان را نيز به عنوان موضوع اصلی قرار داده و در 

 جهت كاهش مصرف آن اقدام نمایند.  

كنندۀ سيگار در بين سربازان  صرفميزان م

كشورمان )ایران( كمتر از جمعيت عادي است. با این 

وجود همين ميزان نيز نمایانگر آسيب و خطر مصرف 

سيگار و  تبعات آن براي سازمانهاي نظامی بوده و  نياز 

به مداخالت در زمينۀ كاهش ميزان مصرف در 

 هاي نظامی است. سازمان

ست از مركز پژوهش، الزم اتقدیر و تشکر: 

مطالعات و آموزش، ستاد مبارزه با مواد مخدر كه 

پشتيبانی پژوهش را بر عهده داشت و مركز تحقيقات 

ا...)عج( كه  دانشگاه علوم پزشكی بقيه علوم رفتاري

زمينه و فرصت انجام تحقيق را فراهم ساختند یاد و 

 سپاس بعمل آید.
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