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 سیگار به تمایل دنبال به خودمختاری کاهش: اصفهان شهر نوجوانان در سیگار مصر  به تمایل و میزان بررسی
  ۳ترابی ابو هاشم سید،  ۳پور حلوایی زهره،  ۰آبادینصرت مهدی

 nosrat.welfare@gmail.com .ایران، اصفهان، اصفهان پزشکی علوم دانشگاه، سالمت بر موَثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز، ستادیارا-۰
 ایران، اصفهان، اصفهان دانشگاه، روانشناسی دکترای دانشجوی- ۳ 
 ایران، اصفهان، اصفهان پزشکی علوم دانشگاه، سالمت بر موَثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز، اجتماعی رفاه ارشد کارشناسی دانشجوی -۳  

 نوجوانان خودمختاری کاهش. باشد می سالمت عرصه در جدی مشکالت از یکی آن کنترل و نوجوانان در سیگار مصرف :هد  و مقدمه

 شتهر  نوجوانتان  در گارستی  مصترف  بته  تمایل و میزان بررسی هدف با مطالعه این. شود می موج  آنها در را مصرف به تمایل و وابستگی
 .گرفت صورت اصفهان

 پرورش و آموزش مختلف نواحی مدارس  از تصادفی طور به پسر آموز دانش ۳۳۳ حجم به ای نمونه همبستگی مطالعه این در :کار روش

 ستیگار  صرفم به آموزان دانش تمایالت بررسی برای( HONK)سیگار مصرف به نسبت ولع پرسشنامه از. گردیدند انتخاب اصفهان شهر
 .شدند تحلیل SPSS افزاری نرم بسته و دو کای آزمون، توصیفی های آماره از استفاده با مطالعه های داده. گردید استفاده

. انتد  داشته را( قلیان،  پیپ،سیگار)دخانیات مصرف تجربه یکبار حداقل که داشتند ابراز آموزان دانش درصد ۷۳ که داد نشان مطالعه :نتایج

 در( HONK ابتزار  در یتک  از بتیش  نمره) خودمختاری  کاهش. بود ای حرفه-فنی رشته اموزان دانش به مربوط مصرف میزان باالترین
 نتخ  بیستت  از بتیش  ختود  زنتدگی  طول در که آموزانی دانش در میزان این و بود درصد ۳۳ داشتند سیگار روزانه مصرف که آموزانی دانش
 (. >۳۳/۳p)بود درصد ۷۳ بودند کرده استعمال سیگار

 درجته  معنتاداری  طتور  بته  در ستیگار  مصرف بیشتر دفعات نیز و مصرف میزان افزایش با که داد نشان تحقیق نتایج کل در :گیرینتیجه

 داشتته  همتراه  بته  وابستگی ترک برای مشکالتی تواند می خودمختاری کاهش این که یابد می بیشتری کاهش آموزان دانش خودمختاری
 . گردد اتخاذ دولتی سطح و مدرسه، خانواده های عرصه در جدی تدابیری بایستی زمینه این در  که باشد
 

 مصرف میزان،سیگار به وابستگی، خودمختاری :کلمات کلیدی
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