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  تحليل چند متغيره عوامل روانشناختی مرتبط با مصرف سيگار در نوجوانان
  

 
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشكده بهداشت،مربي اپيدميولوژي ∗ :پور اصل اصغر محمد

   دانشگاه علوم پزشكي تبريز روانپزشکی، دانشكده پزشكي،، گروهاستاديار : علی فخاریدكتر
  )NPMC( مركز كشوري برنامه مديريت سالمت، آموزش پرستاری کودکانکارشناس ارشد : فاطمه رستمی

  ، اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقيکارشناس ارشد علوم تربيتی: سيد مهدی طباطبايی وکيلی
  

   فصلنامه پايش                                                                                                                                                                  
  ۱۷۷ - ۱۸٤  صص١٣٨۵ تابستان  سوم شمارهپنجم                                                                                                                                  سال 

  ١٠/١٣٨٤/ ٣:  تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                        
  
  
  چكيده

هـدف  . صرف سيگار در اين گروه حائز اهميت زيادی اسـت         با توجه به افزايش شيوع مصرف سيگار در نوجوانان، تعيين عوامل مرتبط با م             
 دبيرسـتان در شـهر      ۳۰آموز در      دانش ۱۷۸۵مقاله حاضر تعيين شيوع مصرف سيگار و عوامل روانشناختی مرتبط با مصرف سيگار در ميان                

  .باشد تبريز می
االت اندازه گيري   ؤمل مشخصات دموگرافيك و س     شا که را تكميل كردند     يیايفا يك پرسشنامه خود  آموزان شرکت کننده در مطالعه        دانش

 بـا اسـتفاده از مـدل        . بـود  )سيگاري، سيگارآزموده، غيـر سـيگاري      ( گرايش به مصرف سيگار و تعيين مراحل مصرف سيگار         ،اعتماد به نفس  
  . با مصرف سيگار مورد بررسی قرار گرفتروانشناختیرگرسيون لجستيک، ارتباط عوامل 

بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـيون         .  درصد سـيگاری بودنـد     ۴/۴ ولی تنها    ،ان مصرف سيگار را تجربه کرده بودند      آموز   درصد دانش  ۲۳حدود  
و گرايش  ) =۹۹/۹OR(، تجربه مصرف مواد غير مجاز       )=۵۳/۱OR(تجربه مصرف الکل    لجستيك و از بين عوامل روانشناختي مورد بررسي،         

 . داشتندبا مصرف سيگار ارتباط) =۲۶/۱OR(مثبت به مصرف سيگار
بـراي مـصرف سـيگار      اقدامات پيشگيري و البتهكند را توصيه مي هاي اين مطالعه اقدامات پيشگيري در دوره نوجواني و قبل از آن يافته

  .با توجه به عوامل خطر باشد مراحل سيگاري شدن و نوجوانان بايد مطابق با
  

  تبريز، شيوعنوجوانان، مصرف سيگار،  :ها واژه كليد

                                                           
 )NPMC(  ميدان توانير، ميدان ولي امر، اتوبان پاسداران، مركز كشوري برنامه مديريت سالمت،تبريز: پاسخگو نويسنده ∗

  ٠٤١١-٣٣٥٧٥٨٠-٨٤تلفن 
E-mail: poorasl@yahoo.com 
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  ١٧٨

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  مقدمه
 ١٨ زيـر  از سـن  كـشند   سيگار مـي   الً فع  نيمي از كساني كه    اًتقريب

 مصرف سيگار را قبل از  درصد٣/٧٨  واند كردهسال شروع به مصرف   
م مـصرف سـيگار بـه       ا شروع زود هنگ   .]۱[اند  سالگي شروع كرده   ٢٠

مصرف هر نخ سيگار فرد را در خطـر         . داليل زيادي مشكل ساز است    
وابـستگي بـه    و   دهد مي غير مجاز قرار  بااليي براي سوء مصرف مواد      

كنند نسبت   نيكوتين در كساني كه مصرف سيگار را زودتر شروع مي         
نوجواني . تر است   شديد ،اند به افرادي كه ديرتر شروع به مصرف كرده       

كند اگر پسر باشـد    سالگي مصرف سيگار را شروع مي   ١٦كه در سن    
گار خواهـد    سـال سـي    ٢٠ سال و اگر دختر باشد حـداقل         ١٦حداقل  
 مــصرف ســيگار را از ســنين پــايين شــروع  كــهكــساني .]۲[كــشيد

 و در خطـر     ]۳[كنند احتمال كمتري بـراي تـرك كـردن دارنـد             مي
]. ۲،  ۱[سب به مصرف سيگار قرار دارنـد      ت مرگ و مير من     براي بااليي

عالوه به خوبي مشخص شده است كه مصرف سيگار ارتباط قـوي             هب
يکــی از  .]۴-۶[ مجــاز داردبــا مــصرف الكــل و داروهــاي غيــر    

 ،های بيشتر مطالعات مربوط به مصرف سيگار در نوجوانان          محدوديت
اين است که رفتـار مـصرف سـيگار را بـه صـورت دوحـالتی، يعنـی                  

ــی   ــری م ــدازه گي ــيگاری ان ــيگاری و غيرس ــد س ــوع . کنن ــن ن در اي
 فرآينـد و مراحلـی کـه نوجوانـان از غيـر سـيگاری بـه            ،بنـدی  طبقه

شود و  کنند، درک نمی ی و سيگاری معمول طی می    سيگاری گاهگاه 
هـای پيـشگيری از سـيگاری         برنامـه  در غياب چنين درکی طراحـی     

چنـد شـروع بـه مـصرف سـيگار و           هر  . شدن نوجوانان، مشکل است   
 خود يک فرآيند پيوسته است، در صـدها مطالعـه           خودي هبادامه آن   

ورنـد تـا    سعی شده است که اين فرآيند را به صورت مراحلـی در بيا            
]. ۸،  ۷[بتوان پيـشگيری اوليـه و ثانويـه را در ايـن مراحـل گنجانـد               

 كــه مــصرف ســيگار ســير بيــان نمــود ١٩٨٠اي در ســال  مطالعــه
كـه يـك فـرد سـيگاري شـود مراحـل             براي ايـن   اي دارد و   پيچيده

همكـارانش در سـال    و Flayاز آن    بعـد . ]۹[كند مختلفي را طي مي   
ـ  ١٩٨٧ل  همكارانش در سا   و Stern  و ١۹٨٣ طـور اساسـي چنـد       ه ب
اي بودن مصرف سيگار را قبول كردند و مراحل پيـشنهادي را             مرحله
همكاران بـا   و Mayhew ،٢٠٠٠خره در سال ألتر كردند و با   پيچيده

 شش مرحله براي مصرف سيگار در نوجوانان        ،مرور مطالعات گذشته  
طـور کلـی، درک مراحـل سـيگاری شـدن و               بـه  .]۷[پيشنهاد كردند 

هـای پيـشگيری از    هـای روانـی ـ اجتمـاعی آن برنامـه      ن کنندهتعيي
مصرف سيگار را مطابق با مراحل سيگاری شـدن نوجوانـان تـسهيل             

مصرف سيگار در نوجوانان يك رفتار پيچيده است كه با          ]. ۸[کند  مي

 همـساالن   ، خـانواده  ،فرهنگـي ( اجتمـاعي ـ   عوامل مختلف محيطي  
بعــضي از   در ارتبــاط اســت و...و] ۱۱، ۱۰، ۶[ عوامــل فــردي ،)...و

هـاي مختلـف اثـرات       هـا و فرهنـگ     توانند در محيط   عوامل خطر مي  
اي  جامعـه هـر   اين بهتـر اسـت در        بنابر. ]۱۲[متفاوتي داشته باشند  

ف سيگار مطالعه شود تا بتوان اقـدامات        رعوامل مرتبط با مراحل مص    
 ،پيشگيري و كنترل را با توجـه بـه عوامـل خطـر و وسـعت مـشكل                 

 مربوط به مرحله اول مطالعه طولي در         حاضر مقاله .مه ريزي كرد  برنا
هـدف ايـن مطالعـه تعيـين       . اسـت جوانـان    نو رابطه با مصرف سيگار   

 يهـا   تعيـين پيـشگو كننـده      و مصرف سـيگار  مختلف  شيوع مراحل   
در اين مقاله شـيوع مراحـل مـصرف         . باشد  مي انتقال در اين مراحل   

های روانشناختی از قبيـل رفتـار   متغيرسيگار و ارتباط اين مراحل با    
خطر پذير، گرايش به مصرف سيگار، اعتماد به نفس و الگـو بـرداری          

  .ه استگرديد هي اراها از سيگاري
  

   كار مواد و روش
 در هر ناحيه بر حسب نـوع        شهر تبريز  انههاي پسر  ابتدا دبيرستان 

 ي و ا  حرفـه ــ    هنرستان فني  غير انتفاعي،  دولتي،ـ   عادي به   مدرسه
 دبيرستان بر حـسب نـوع   ٣٠سپس . دانش طبقه بندي گرديد ـ   ارك

ــ ــد  همدرســه ب ــصادفي انتخــاب گردي ــداد متناســب و طــور ت ــا تع  ب
ــش ــه،   دان ــر مدرس ــوزان در ه ــه از  ٦٨آم ــوان خوش ــه عن ــالس ب  ك

صورت تصادفي بـا در نظـر گـرفتن رشـته تحـصيلي              هها ب  دبيرستان
 در   بـود كـه     نفـر  ١٨٣٣ها    اين كالس  اندانش آموز كل   .شدانتخاب  

 ٣/٠(نفر ٦ غايب بودند و     )درصد ٣/٢( نفر   ٤٢  تكميل پرسشنامه  روز
 ١٧٨٥ ˝ كــالحاضــر بــه شــركت در مطالعــه نــشدند و  نيــز)درصــد
ــوز  دانــش ــكآم ــاي   پرســشنامه خــودي ) Self-administered(ايف
ـ .  را تكميل كردند  گزين پاسخ گيـري   دليـل امكـان و تـسهيل پـي    ه ب
وزان كـالس دوم  مـ آ مطالعه، تنها دانشمرحله بعدي  آموزان در  دانش

   . به عنوان نمونه وارد مطالعه شدندتبريز  شهرهاي دبيرستان
آموزان، قبل از ارائه پرسـشنامه،       نظور اطمينان از پاسخ دانش    مه  ب

به آنها اطمينان داده شد كه اطالعات كامالً محرمانه خواهـد مانـد و            
آنـان خواسـته    ن از   شركت در مطالعه كامالً اختياري است و همچني       

خودداري  بر روي پرسشنامه      خود  مشخصات شناسايي  شد از نوشتن  
نامه بــه منظــور كــسب اطالعــات در مــورد شاالت پرســؤ ســ.كننــد

 تجربه  ، رفتار خطر پذير   ،رفتار مصرف سيگار  مشخصات دموگرافيك،   
 اعتماد ، هنجار مصرف سيگار مربوط به خانواده و دوستان  ،آزاری  خود

  .طراحي گرديده بود ، به مصرف سيگار و الگوبرداری گرايش،به نفس
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  ١٧٩

     همكاران و اصغر محمدپور اصل                                                                                                                          ...       تحليل چند متغيره عوامل روانشناختي

پرسشنامه بعد از طراحي، براي آزمون قابل فهـم و روشـن بـودن              
آمـوزان    نمونـه كـوچكي از دانـش      درسؤاالت براي اين گـروه سـني،        

يي گرديد و بعد از تصحيح و بازنويسي براي آزمون پايـايي            آزما  شپي
 زمـاني دو هفتـه   ه بـا فاصـل  هاي ذهني، پرسشنامه دو بار      گيري  اندازه

همبـستگي   و   شدهآموزان ارائه     از دانش ) n=۳۱(براي نمونه كوچكي    
  با در اين مطالعه مطابق    . تعيين گرديد  ی ذهنی ها  گيري   اندازه دروني

شش مرحلـه بـراي سـيگاري        ]۷ [ و همكارانش  Mayhewپيشنهاد  
  ولي در تحليل نتايج مرحله     .نظر گرفته شده است    شدن نوجوانان در  

ــه ايــن مرحلــه اســت - اول مطالعــه ــه حاضــر مربــوط ب  - كــه مقال
دهندگان به سه مرحله طيف مصرف سيگار مطابق بـا مطالعـه             پاسخ

  :اند بندي شده صورت زير طبقهه  ب]۶[ و همكارانش كاپالن
نوجوانــاني كــه هرگــز : )Never-Smoker (هــا  غيــر ســيگاري-١

  .اند حتي چند پك سيگار نكشيده
 را سـيگار  كـه  نوجوانـاني : )Experimenter (ها  آزمودهسيگار   -٢

 نخ سيگار   ١٠٠ كمتر از حتي چند پك، ولي در كل        اند  كرده امتحان
  .اند مصرف كرده

  و نـخ  ١٠٠كـه در كـل       نوجوانـاني : )Smokers (هـا   سيگاري -٣
   . بدون توجه به مصرف فعلي آنها،اند كرده سيگار مصرفبيشتر 

وزان در تحليـل چنـد      آمـ  همچنين وضعيت مصرف سـيگار دانـش      
صورت دو حـالتي غيـر سـيگاري و         ه  ب )رگرسيون لجستيك (متغيره  
رفتـار خطـر    . در نظر گرفته شد   ) سيگاري+ سيگار آزموده   ( سيگاري

 با اسـتفاده از سـه پرسـش بـه           ]۶ [ و همكارانش   كاپالن پذير مشابه 
 :صورت زير اندازه گيري گرديد

ايـد؟ پاسـخ بـه      ه كـرده   آيا تا به حال از مشروبات الكلي استفاد        -١
  .بود »خير«يا »بلي« صورت
و ديگـر مـواد    آيا تا به حال از مـوادي مثـل حـشيش، تريـاك        -٢

 . بود»خير«  يا»بلي «پاسخ به صورت ؟ايد مخدر استفاده كرده
 آيا شما از انجام كارهايي كه كمـي خطـر داشـته باشـد لـذت                 -٣
 »خيـر « ،»ليب«پاسخ به صورت    ). رفتار خطر پذير عمومي   ( بريد؟ مي
  . بود »بي نظر« يا

ال باال بـه صـورت جداگانـه در نظـر گرفتـه         ؤدر تحليل، هر سه س    
 سؤالي اعتمـاد    ١٠ پرسشنامه   هوسيله   ب نيز» اعتماد به نفس  « .ندشد

ايـن پرسـشنامه در سـال       . گيري شـده اسـت      اندازهرزنبرگ  به نفس   
  ساخته شده و در مطالعات متعدد مورد استفاده قـرار گرفتـه            ١٩٦٥
اللهي و همكـاران      توسط آيت  اًدر ايران نيز اين پرسشنامه اخير     . است

 سـؤال  ١٠هـر يـك از ايـن     .  مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت        ]١٣[

هاي اين سـؤاالت      گزينه. دهد   به خود اختصاص مي    ٤ تا   ١اي از     نمره
 است »كامالً مخالفم« و »مخالفم«، »موافقم«، »كامالً موافقم« شامل

نيمی از  . دهند  به خود اختصاص مي   را   ٤ تا   ١مرات از   كه به ترتيب ن   
 هـر کـدام بـه شـيوه       هستند و  ها همسو و نيم ديگر نا همسو        رسشپ

 ٤٠ تـا    ١٠ نمرات اعتماد بـه نفـس از         هدامن. شود  خود نمره داده مي   
. دهـد   تر، اعتماد به نفس باالتر را نشان مـي          باشد كه نمرات پايين     مي

آمـوز بـا       دانش ۳۱عتماد به نفس    ضريب همبستگي پيرسون نمرات ا    
 آلفاي كرونباخ براي توافق دروني ايـن        و ۸۲/۰فاصله زماني دو هفته     

ـ  ۸۹/٠گيـري     اندازه بـه مـصرف سـيگار در       گـرايش    .دسـت آمـد     ه ب
ـ  ]۱۴[ و همكـاران     هيلآموزان مشابه     دانش  سـؤال   شـش وسـيله   ه   ب
ن كنم مصرف سيگار براي م      فكر مي « : گويه گيري شد كه براي     اندازه

 : به صـورت زيـر وجـود داشـت          دوقطبي ، شش زوج پاسخ   » است …
نـامطبوع،   آور، مطبـوع  نفرت ـ  بد، جالب ـ  خوب ناپسند، ـ  وشايندخ

عنوان يك سؤال  ههر زوج ب. زيان بخش ـ  ناسالم و سودبخش ـ  سالم
 -٢تـا   + ٢نظر گرفته شـده اسـت و نمـره هـر سـؤال از                جداگانه در 

ــه ــده  درج ــدي ش ــتبن ــثالً. اس ــس«:  م ــايندب ــر»يار خوش ، +٢ ه نم
 » بـسيار ناخوشـايند    « و -١ نمره   »ناخوشايند«،  +١ ه نمر »خوشايند«

 به مصرف سيگار براي هـر      گرايش هدر كل نمر  .  گرفته است  -٢  هنمر
اش از  شـود كـه دامنـه    آموز از مجموع اين نمرات تـشكيل مـي         دانش
ــا -١٢ ــرين -١٢( باشــد مــي+ ١٢ ت ــشترين + ١٢ و گــرايش كمت بي

آزمايي، آلفاي كرونباخ براي       تايي در پيش   ۳۱در يك نمونه    ). گرايش
هنجـار مربـوط بـه     .دست آمد ه ب۸۵/٠گيري  توافق دروني اين اندازه

الي كــاپالن و ؤمــصرف ســيگار بــا اســتفاده از پرســشنامه چهــار ســ
العمـل پـدر،     آموز در مورد عكـس      فكر دانش  و اعمال  ]۶ [همكارانش

ر صـورت روشـن كـردن سـيگار در          مادر، خواهر و برادر و دوستان د      
  . )ها با تغييرات جزئی در پاسخ (پيش آنها سنجيده شد

برای سـؤاالت مربـوط بـه پـدر، مـادر، خـواهر و بـرادر دو حالـت                   
ولـی   .خفيـف در نظـر گرفتـه شـد    العمل   العمل شديد و عكس    عكس

، العمـل شـديد   عكـس برای سـؤال مربـوط بـه دوسـتان سـه سـطح              
الگو برداری از   . منظور گرديد  مل مثبت الع خفيف و عكس   العمل عكس

 سؤال که توسط محقـق طراحـی شـده          ۱۲افراد سيگاری، به وسيله     
اين سـؤاالت در مـورد خـصوصيات ظـاهری و           . بود اندازه گيری شد   

هـا    سـيگاري (کننـد     ها از نوجوانان سؤال مـي       درونی و رفتار سيگاري   
، ها افـراد شـيك پوشـي هـستند          افراد خوش تيپی هستند، سيگاري    

هـاي خـوش قـول و         ها آدم   ها افراد جذابي هستند، سيگاري      سيگاري
ريا هستند،    ها در رفاقت يكرنگ و بي       قابل اعتمادي هستند، سيگاري   
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   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

هـاي    هـا آدم    ها جوانمرد و مردانه صـفت هـستند، سـيگاري           سيگاري
ها افـراد قـاطع و مـصممي هـستند،            سخت كوشي هستند، سيگاري   

ها افراد با حوصـله و صـبوري          اريها اهل عمل هستند، سيگ      سيگاري
ها افراد خوش رفتار و خـوش برخـوردي هـستند و              هستند، سيگاري 

صورت   ها به   برای هر سؤال پاسخ   ). ها افراد خونگرمي هستند     سيگاري
کـامالً  «و  » مخـالفم «،  »نظـری نـدارم   «،  »مـوافقم «،  »کامالً موافقم «

اختـصاص  بـه خـود      را   ۱ تـا    ۵ترتيـب نمـرات از        بود که به  » مخالفم
باشد کـه نمـرات        می ۶۰ تا   ۱۲دامنه نمرات الگوبرداری از     . دادند  می

در يک نمونه   . دهد  ها را نشان می     باالتر الگوبرداری بيشتر از سيگاري    
 و  ۸۳/۰ برای توافـق درونـی     ،آزمايی آلفای کرونباخ     تايی در پيش   ۳۱

ضريب همبستگی پيرسون برای پايـايی انـدازه گيـری بـا فاصـله دو          
  . دست آمد  به۷۳/۰هفته

 نمـرات گـرايش بـه       ،براي مقايسه ميانگين نمرات اعتماد به نفس      
مصرف سيگار و نمرات الگوبرداری در سـه سـطح مـصرف سـيگار از               

بـراي مقايـسه شـيوع مـصرف        و  آزمون ناپارامتری کروسکال واليس     
 با استفاده   مجذور كاي از آزمون    در سطوح متغيرهاي مستقل   سيگار  
   . شد استفادهSPSS-10افزار  از نرم

اسـتفاده از    بـا تحليل چند متغيره عوامل مرتبط با مصرف سيگار         
 Multivariate logistic(روش رگرسيون لجستيك چنـد متغيـره   

Regression (افـزار    از نـرم گيري و بهرهEpi-info 2000  تجزيـه و 
  .تحليل گرديد

  
  ها يافته

  آمـــوزان شـــركت كننـــده در مطالعـــه ميـــانگين ســـن دانـــش
ــال۳/۱۶ ۸۷/۰± ــني   (س ــه س ــود) ١۵-١٩دامن ــ.ب ــي  ه ب ــور كل    ط

   انـد   تجربـه كـرده     را آمـوز مـصرف سـيگار       دانـش  ) درصد ۶/۲۲(۴۰۴
)Ever-smoker(. ۱۳۸۲نفر) نفـر   ۳۲۴غير سيگاري،   ) درصد ۴/۷۷ 
. سيگاري بودنـد  )  درصد ۴/۴( نفر   ۷۹سيگار آزموده و    ) درصد ۲/۱۸(

ــشناختی  مشخــصا ١  شــمارهجــدول ت دموگرافيــک و عوامــل روان
داری    همراه با معنی   ،آموزان را بر حسب وضعيت مصرف سيگار        دانش

آموزانی که مصرف سيگار را تجربـه         از ميان دانش   .دهد  آنها نشان می  
علـت شـروع مـصرف ســيگار را    )  درصـد ٧/٤٩( نفـر ١٧٩ ،انـد  کـرده 

: باشــد ر مــیيــ ديگــر بــه صــورت زداليــل. کنجکــاوی ذکــر کردنــد
 ،) درصـد  ٩/١( نفر ٧ ؛ احساس نياز  ،)درصد ٧/٩(  نفر ۳۵ ؛لگوبرداریا

نفـر   ٦٤ ؛ رهايی از فشار عـصبی     ،) درصد ٣/١٣( نفر ٤٨ ؛کسب لذت 
در تحليل چنـد متغيـره      ).  درصد ٥/٧( نفر ٢٧و غيره   )  درصد ٨/١٧(

 متغيرهـای رفتـار   ،آمـوزان  عوامل مرتبط با مصرف سـيگار در دانـش   
 تجربـه مـصرف مـواد غيـر         ، الکـل   تجربه مصرف  ،خطر پذير عمومی  

 هنجـار   ، هنجار مصرف سيگار مربوط به پدر      ،آزاری  تجربه خود  ،مجاز
 هنجار مصرف سيگار مربوط به خواهر       ،مصرف سيگار مربوط به مادر    

 نمـرات اعتمـاد بـه       ، هنجار مصرف سيگار مربوط به دوستان      ،برادر و
ارد  و ، نمـرات الگـوبرداری     و  نمرات گرايش به مـصرف سـيگار       ،نفس

نتـايج ايـن تحليـل نـشان داد کـه        . مدل رگرسيون لجستيک گرديد   
  تجربـه مـصرف مـواد غيـر مجـاز          ،)=٥٣/١OR(تجربه مصرف الکل    

)٩٩/٩OR=(، ــه مــادر  )خفيــف(  هنجــار مــصرف ســيگار مربــوط ب
)٣٣/٢OR=(، ــرادر  هنجــار مــصرف ســيگار مربــوط بــه خــواهر و  ب
 سـتان  هنجار مـصرف سـيگار مربـوط بـه دو          ،)=٤٩/١OR( )خفيف(
و گـرايش مثبـت بـه مـصرف سـيگار           ) =٤٢/٢OR) (حالت مثبـت  (
)٢٦/١OR= (   داری  آمـوزان ارتبـاط معنـی      دانش با مصرف سيگار در

  ).٢  شمارهجدول( دندار
  
  
  

  مشخصات دموگرافيک و عوامل روانشناختی دانش آموزان بر حسب وضعيت مصرف سيگار -۱ شماره جدول
  جمع وليسيگاري معم سيگارآزموده غير سيگاري

 P درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

          )سال(آموزان  سن دانش
۱۵ ۲۴۰ ۶/۸۱ ۴۸ ۳/۱۶ ۶ ۱/۲ ۲۹۴ ۶/۱۶ 
۱۶ ۷۰۷ ۳/۸۱ ۱۴۱ ۲/۱۶ ۲۲ ۵/۲ ۸۷۰ ۴۹ 
۱۷ ۳۲۸ ۸/۷۱ ۹۱ ۹/۱۹ ۳۸ ۳/۸ ۴۵۷ ۷/۲۵ 
۱۸ ۸۴ ۷/۶۲ ۴۰ ۸/۲۹ ۱۰ ۵/۷ ۱۳۴ ۵/۷ 
۱۹ ۱۵ ۷۵ ۳ ۱۵ ۲ ۱۰ ۲۰ ۱/۱ 

٠٠١/٠<   

         رفتار خطر پذير عمومي
 ۲/۳۱ ۵۵۷ ۳/۸ ۴۶ ۴/۲۴ ۱۳۶ ۳/۶۷ ۳۷۵ بلي
 ۸/۶۸ ۱۲۲۸ ۷/۲ ۳۳ ۳/۱۵ ۱۸۷ ۸۲ ۱۰۰۷  خير

٠٠١/٠<   
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     همكاران و اصغر محمدپور اصل                                                                                                                          ...       تحليل چند متغيره عوامل روانشناختي

  
  مشخصات دموگرافيک و عوامل روانشناختی دانش آموزان بر حسب وضعيت مصرف سيگار -۱ شماره جدولادامه 

  جمع سيگاري معمولي سيگارآزموده غير سيگاري
 P درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

          تجربه مصرف الکل
 ۷/۱۲  ۲۲۶ ۸/۲۰  ۴۷ ۳/۴۰  ۹۱ ۹/۳۸  ۸۸ بلي
 ۳/۸۷  ۱۵۵۳ ۱/۲  ۳۲ ۹/۱۴  ۲۳۲ ۸۳  ١٢٨٩  خير

٠٠١/٠<  

          تجربه مصرف مواد غير مجاز
 ۲  ۳۶ ۹/۳۸  ۱۴ ۲/۴۷  ۱۷ ۹/۱۳ ۵ بلي
 ۹۸  ۱۷۲۸ ۸/۳  ۶۵ ۷/۱۷  ۳۰۶ ۵/۷۸ ۱۳۵۷  خير

٠٠١/٠<  

آزاری تجربه خود          
 ۳/۴  ۷۶ ۷/۱۹  ۱۵ ۴/۴۳  ۳۳ ۸/۳۶ ۲۸ بلي
 ۷/۹۵  ۱۶۹۶ ۸/۳  ۶۴ ۱/۱۷  ۲۹۱ ۱/۷۹ ۱۳۴۱  خير

٠٠١/٠<  

         هنجار مصرف سيگار مربوط به پدر
 ۵/۹۲  ۱۵۶۵ ۴  ۶۲ ۶/۱۷  ۲۷۶ ۴/۷۸ ۱۲۲۷  العمل شديد عکس
 ۵/۷  ۱۲۶ ۷/۱۲  ۱۶ ۵/۳۲  ۴۱ ۸/۵۴ ۶۹  خفيفعمل ال عکس

٠٠١/٠<  

         هنجار مصرف سيگار مربوط به مادر
 ۶/۹۱  ۱۵۵۵ ۳  ۴۶ ۵/۱۷  ۲۷۳ ۵/۷۹ ۱۲۳۶  العمل شديد عکس
 ۴/۸  ۱۴۳ ۷/۲۱  ۳۱ ۵/۳۱  ۴۵ ۸/۴۶ ۶۷  خفيفالعمل  عکس

٠٠١/٠<  

          هنجار مصرف سيگار مربوط به خواهر و برادر
 ۵/۷۹  ۱۳۲۷ ۴/۲ ۳۲ ۵/۱۵ ۲۰۶ ۱/۸۲ ۱۰۸۹  ل شديدالعم عکس
 ۵/۲۰  ۳۴۲ ۳/۱۲ ۴۲ ۳/۳۱ ۱۰۷ ۴/۵۶ ۱۹۳  خفيفالعمل  عکس

٠٠١/٠<  

         هنجار مصرف سيگار مربوط به دوستان
 ۳/۲۸  ۴۷۷ ۶/۰ ۳ ۷/۹ ۴۶ ۷/۸۹ ۴۲۸  العمل شديد عکس
 ۹/۵۷  ۹۷۷ ۳/۵ ۵۲ ۵/۲۱ ۲۱۰ ۲/۷۳ ۷۱۵  خفيفالعمل  عکس
 ۸/۱۳  ۲۳۴ ۴/۹ ۲۲ ۹/۲۶ ۶۳ ۷/۶۳ ۱۴۹ مثبتالعمل  عکس

٠٠١/٠<  

۶۷/۱۷ *اعتماد به نفس ± ۳۸/۴  ۱۰/۱۹ ± ۵۱/۴  ۴۴/۲۰ ± ۳۸/۵  ۵۱/۴±۰۶/۱۸  ٠٠١/٠<  
  >٠٠١/٠  -۰۳/۱۰±۳۶/۳  -۲۷/۴±۶۴/۵  -۰۴/۸±۰۵/۴ -۸۲/۱۰±۳۵/۲ **گرايش به مصرف سيگار

  >٠٠١/٠  ۱۷/۲۶±۵۵/۸  ۳۰/۳۲±۸۲/۱۱  ۹۸/۲۶±۲۷/۸  ۶۴/۲۵±۲۵/۸ **نمرات الگو برداري
  آموزان بدون توجه به مرحله مصرف سيگار جمع دانش *

   ميانگين±انحراف معيار  **
  

   تحليل چند متغيره عوامل مرتبط با مصرف سيگار در دانش آموزان-۲جدول شماره 
 P  ۹۵%حدود اطمينان   )OR( نسبت شانس 

  ۱۸۲/۰  ۹۱/۰-۶۳/۱  ۲۲/۱  رفتار خطر پذير عمومیداشتن 
   >٠٠١/٠  ۲۱/۱-۹۳/۱  ۵۳/۱  تجربه مصرف الکل

   >٠٠١/٠  ۳۵/۳-۸/۲۹  ۹۹/۹  تجربه مصرف مواد غير مجاز
  ۱۵۹/۰  ۶۸/۰-۰۶/۱  ۸۵۳/۰  آزاری تجربه خود

  ۶۲۳/۰  ۶۹/۰-۸۸/۱  ۱۳/۱   )خفيف(هنجار مصرف سيگار مربوط به پدر 
   >٠٠١/٠  ۴۵/۱-۷۶/۳  ۳۳/۲   )خفيف(هنجار مصرف سيگار مربوط به مادر

  ۰۱۸/۰  ۰۷/۱-۰۸/۲  ۴۹/۱  )خفيف(هنجار مصرف سيگار مربوط به خواهر وبرادر
   >٠٠١/٠  ۶۴/۱-۵۶/۳  ۴۲/۲  )مثبتحالت (هنجار مصرف سيگار مربوط به دوستان

  ۸۳۴/۰  ۹۷/۰-۰۳/۱  ۹۹۷/۰  *نمره اعتماد به نفس باال 
   >٠٠١/٠  ۲۱/۱-۳۲/۱  ۲۶/۱  گرايش مثبت به مصرف سيگار

  ۹۶۹/۰  ۹۸/۰-۰۲/۱  ۰/۱  نمره الگو برداری باال
 . نمرات باال نشان دهنده اعتماد به نفس پايين است*
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   گيري  و نتيجه بحث
شيوع مصرف سيگار در اين مطالعه در مقايسه با مطالعاتي كـه در      

در مطالعـه حاضـر     .  بسيار كمتر اسـت    ،هاي ديگر انجام گرفته    كشور
نـد و تنهـا   ا  دانش آموزان مصرف سيگار را تجربـه كـرده     درصد ۶/۲۲
دامنـه  (در نوجوانان هونگ كونگ .  سيگاري معمول بودند   درصد ۴/۴

در نوجوانان لندن با ميانگين      و] ۱۵[ درصد ٣٠)  سال ١٣-١٨: سني
. ]۵[ سيگاري معمول گزارش شده است     درصد ٩/٨ ، سال ٦/١٣سني  

 ،همچنين مطالعاتي كه بر روي دانش آموزان ايرانـي صـورت گرفتـه            
يکی از  ]. ۱۷،  ۱۶[اند  نشان داده  درصد ٨-١٧ شيوع مصرف سيگار را   

علل اين اختالفات مربوط به گوناگونی تعاريف سيگاری بودن در اين           
توجه به اين نكته مهم است كه نمونه مـورد مطالعـه            . مطالعات است 

رسـد كـه    بـه نظـر مـي    باشـد و   تنها شامل دانش آموزان پسر مي  ،ما
، ۱[جوانـان پـسر باشـد     مصرف سيگار در نوجوانان دختر كمتـر از نو        

شيوع پايين در اين مطالعه در مقايسه با مطالعات ديگري كـه            . ]۱۵
ـ   ،در ايران صورت گرفته است     يـن خـاطر اسـت كـه ايـن          ه ا  بيشتر ب

ای    مطالعه .گيرد مطالعه تنها دانش آموزان دوم دبيرستان را در برمي        
 در شـهر شـيراز صـورت        ]۱۳[اخيراً توسط آيت اللهـی و همکـاران         

آمـوزان پـسر دوم       ه کـه نمونـه مـورد مطالعـه آنهـا نيـز دانـش              گرفت
 در آن مطالعه کامالً مشابه مطالعه       ،دبيرستان بوده و تعريف سيگاری    

دسـت    درصد بـه ۵/۲در آن مطالعه شيوع سيگاری . حاضر بوده است 
باال بودن شيوع مصرف سيگار در نوجوانـان شـهر تبريـز            . آمده است 

، يـا بـه علـت افـزايش         )=P ۰۰۶/۰(نسبت به نوجوانان شهر شـيراز       
و يـا بـه علـت       ) دو سـال  (شيوع در فاصله زمانی بين اين دو مطالعه         

تفاوت دو جامعه است که در هر حال ضرورت اقدامات پيـشگيری را             
  .دهد نشان می

مرحله بندي مصرف سيگار در مطالعات مربوط به مـصرف سـيگار       
طالعه يافتن ارتباط   هدف اين م  . رود طور وسيع به كار مي     هنوجوانان ب 

هر چنـد   .  بود روانشناختیبين مراحل مصرف سيگار با بعضي عوامل        
طور جداگانه با مراحل     ه ب مورد مطالعه   روانشناختی هاي متغيرتمامی  

  نشان داد كه   تحليل چند متغيره   ولي   ،مصرف سيگار ارتباط داشتند   
تجربه مصرف الکل، تجربه مصرف مواد غيـر مجـاز، هنجـار مـصرف              

ار مربوط به مادر، هنجار مصرف سيگار مربوط به خواهر و برادر،        سيگ
هنجار مصرف سيگار مربوط به دوستان و گرايش مثبت بـه مـصرف             

هـر چنـد در      .سيگار، با مـصرف سـيگار در نوجوانـان مـرتبط اسـت            
مطالعات متعددي اعتماد به نفس با مصرف سيگار نوجوانان ارتبـاط           

صرف سـيگار نقـش چنـداني       ولي در مرحلـه شـروع مـ        ]۱۸ [داشته

طور جداگانه بـا      در اين مطالعه اعتماد به نفس به      ]. ۱۹[نداشته است 
داری داشـت، در حـالی کـه در           مراحل مصرف سيگار ارتبـاط معنـی      

تحليل چند متغيره ارتباطی با وضعيت مصرف سيگار نوجوانان نشان   
هر چه سن دانش آموزان باال بـرود انتظـار داريـم مراحـل               .دهد  نمی

در مطالعات متعددي هم نشان داده شـده كـه          . يشرفته بيشتر شود  پ
، ۲۰،  ۱۸[سن نوجوانان با مراحل مـصرف سـيگار ارتبـاط قـوي دارد            

 مصرف شيوعسن دانش آموزان مطالعه حاضر نيز با افزايش     در  . ]۲۱
 نـشان دادنـد كـه       ]۲۳[ و همكـاران      انـدروز  .شـود   بيشتر می سيگار  

اند ولي گرايش بيشتري به مصرف        دهنوجواناني كه اصالً سيگار نكشي    
سيگار دارند بيشتر از آنهـايي كـه گـرايش كمتـري دارنـد، مـصرف                

كنند و همچنين اين افراد مراحل سيگاري شدن          ميتجربه  سيگار را   
 ارتباط گرايش به مصرف سيگار بـا مراحـل          .كنند  تر طي مي   را سريع 

عـه نيـز    در اين مطال  ] ۲۳،  ۱٤[مصرف سيگار همانند ديگر مطالعات      
تـوان   علت مقطعي بودن مطالعه نمي    ه   ب با اين حال  . ييد شده است  أت

 مثبـت بـه مـصرف سـيگار موجـب           گرايشمشخص كرد كه داشتن     
 به مصرف سيگار را گرايشد يا سيگاري شدن   گرد سيگاري شدن مي  

با دهد؟تجربه مصرف مواد غير مجاز و تجربه مصرف الكل     افزايش مي 
  همانند مطالعات متعـدد ديگـر      وزاندر دانش آم   مصرف سيگار  شيوع

توجه به اين نكته نيز مهـم اسـت         . داری داشتند   ارتباط معنی  ]۶،  ۴[
تجربه استفاده از مواد غير مجاز را       ) درصد ٢( دانش آموز  ۳۶كه تنها   
هـم    دانش آمـوزاني كـه هـم مـصرف الكـل و            درصد ۹۶ و   اند  داشته

ر را نيز حداقل     مصرف سيگا  ،اند مصرف مواد غير مجاز را تجربه كرده      
ار مربوط به پـدر، مـادر،       گدر مورد هنجار مصرف سي     .اند تجربه كرده 

خواهر و برادر و دوستان، دانـش آمـوزانی کـه در مراحـل پيـشرفته                
العمل افراد خـانواده و دوسـتان را          مصرف سيگار قرار داشتند، عکس    

در برابر روشن کردن سيگار در مقابل چشم آنها، خفيف پيش بينـی             
و ] ۶[هـای کـاپالن و همکـاران          هـا مـشابه يافتـه       اين يافته . اند کرده

هـا در     با اين حال تعيين نقـش ايـن هنجـار         . باشد  می] ۲۴[هانسون  
 .انتقال نوجوانان در مراحل مصرف سيگار بسيار پر ثمر خواهـد بـود            

 نـشان داد     شده مقايسه نمرات کسب شده از پرسشنامه الگو برداری       
آمـوزان    تـری از دانـش      ری نمـرات پـايين    که دانش آموزان غير سيگا    

 درصـد   ۱۰در ضمن در اين مطالعـه       . سيگار آزموده و سيگاری دارند    
دانش آموزانی که مصرف سيگار را حداقل تجربه کرده بودنـد، علـت             

با اين حال در تحليـل      . اند  مصرف را الگوبرداری از ديگران بيان کرده      
ار ارتبـاطی   چند متغيره، بين ايـن متغيـر و وضـعيت مـصرف سـيگ             

نياز است  ـ  صورت طولی ويژه به  بهـمطالعات بيشتری  . مشاهده نشد
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ها بر سيگاری شدن نوجوانان مشخص  برداری از سيگاري تا نقش الگو  
  . شود

: ها را محدود كنـد     تواند كاربرد يافته   چندين جنبه اين مطالعه مي    
بـاط  تواند شاهدي براي ارت    كه مقطعي بودن مطالعه تنها مي      اول اين 

عليـت را     و مراحـل مـصرف سـيگار باشـد و          مستقلهاي   بين متغير 
شـيوه   كـه بـا وجـود روش شناسـي و          دهـد و ديگـر ايـن       نشان نمي 

 تعميم نتايج به علت محدود بـودن        ،گيري بسيار رضايت بخش    نمونه
 .مقدور نيـست   ،مطالعه به دانش آموزان دوم دبيرستان و تنها پسران        

 سـيگار پيـشگو كننـده قـوي بـراي      كه شروع مصرف با توجه به اين   
هاي اين مطالعـه اقـدامات پيـشگيري در           يافته ،استسيگاري شدن   

هـاي پيـشگيري     برنامه. كند دوره نوجواني و قبل از آن را توصيه مي        
و داروهاي غير مجاز  در نوجوانان ممكن است همزمان مصرف سيگار      

  براي درك فرايند سيگاري . الكل را كاهش دهد و

انتقـال در مراحـل      ين عوامل خطر شروع به مـصرف و       شدن و تعي  
نياز است مطالعـات طـولي در نوجوانـان صـورت گيـرد تـا اقـدامات                

  .پيشگيري بر پايه آنها برنامه ريزي شود
  

   قدر دانی وتشکر
پـرورش   اللهی کارشـناس آمـوزش و      شايسته است از آقای عادل اسد     

ـ           شجويان فرهـاد   استان به خاطر کمک در هماهنگی اجرای طرح، از دان
رضـا شـيری و سـاير        پـاکپور، محمـد    وحيد، پوريـا تـارورديزاده، وحيـد      

هــا و آمــاده کــردن  آوری داده دانــشجويان بــه خــاطر کمــک درجمــع 
ها زهـرا و الهـام رسـتمی بـه خـاطر وارد کـردن                ها و از خانم    پرسشنامه

آموزان  همچنين از تمام دانش. ها به کامپيوتر، صميمانه تشکر کنيم   داده
هـای انتخـاب     رکت کننده در مطالعه و مسئوالن و دبيران دبيرسـتان         ش

  .نماييم شده در شهر تبريز تشکر و قدر دانی می
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