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چکیده:
زمینه و هدف :استعمال سیگار یکی از چالشهای سالمت جهانی و یکی از عوامل خطر مرگ هم در کشورهای پیشرفته و
هم در کشورهای در حال توسعه ب ه شمار میرود .این مطالعه با هدف تعیین عوامل ایجاد کننده هنجارهای مؤثر بر رفتاار
کشیدن سیگار در دانشجویان انجام گردیده است.
روش کار :این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی می باشد که جامعه آمااری آن را تعاداد  56نفاراز دانشاجویان
سیگاری ساکن خوابگاههای علوم پزشکی اردبیل تشکیل می دهند نمونه گیری بصورت در دسترس و با مشاهده دانشجوی
در حال استعمال سیگار درخوابگاه و پرکردن پرسشنامه محقق ساخته انجام گردید .پا
تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده و از آزمونهای آماری  X2و آنالیز واریان

از جماآ آوری داده هاا ،جهات

استفاده گردید.

یافته ها :براساس یافته های این پژوهش میانگین سنی دانشجویان  21/65سال و میانگین تعداد سیگار استعمال شده5 ،
نخ در روز بود .اکثریت دانشجویان در مقطآ تحصیلی کاردانی 77/7درصاد و بیشاترین تعاداد مرباوه باه دانشاجویان
پیراپزشکی با 56/7درصد بودند .یافته ها نشان از سیگاری بودن 62/5درصد پدران و 15/6درصد برادران جامعه آماری
می داد 56 .درصد دانشجویان اعالم کردند که پ

از ورود به دانشگاه استعمال سایگار را شاروک کارده اناد .بیشاترین

فراوانی نرمهای هنجاری مربوه به دوستان سیگاری با 76درصد و سپ

والدین سیگاری با 27/7درصد باود .درعوامال

قادرکننده بیشترین فراوانی مربوه به ارزانی سیگار با 77/5درصد و دسترسی آسان به سیگار 56/7درصد و رتبه بعادی
به عدم وجود تعقیب رفتاری از سوی والدین با 16/5درصد تعلق داشت .بیشترین دالیل اعالم شده از سوی دانشاجویان
در مورد استعمال اولین سیگار ،استعمال تفننی و تفریحای  ،)%56/5یاادگیری از دیگاران  )%25/1و مشاکالت عااطفی
 )%25/1بود.
نتیجه گیری :نگرش مثبت والدین و همساالن به سیگار کشیدن از عوامل اثرگذار و موثر بار شاروک اساتعمال سایگار
است.
واژه های کلیدی :هنجار ،رفتار ،سیگار ،دانشجو
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از سیگار9درصد کاهش نشان خواهد داد این

مقدمه

جهانی و یکی از عوامل خطر مرگ هم در

خواهد شد .)5مطالعات انجام شده در زمینه

کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال

شیوک مصرف سیگار در جوانان ایرانی حاکی از

توسعه به شمار میرود .سیگار تقریباً می تواند

آن است که مصرف سیگار یک مشکل بهداشت

روی تمام اندامهای بدن تاثیر بگذارد و ارتباه

عمومی است .در ایران 21درصد مردان و

ان با بیماریهای قلبی عروقی و سرطان ریه بطور

7درصد زنان باالی  19تا  79سال سیگار می

وسیآ شناخته شده است و تخمین زده می شود

کشند  .)7مطالعات ونگ 1نیز نشان داد که تاثیر

که استعمال جهانی سیگار  566بیلیون نخ در

داشتن برادران و خواهران سیگاری در بروز

روز است .علی رغم اینکه استعمال سیگار در

رفتار کشیدن سیگار روی مرد و زن متفاوت

پایان قرن بیستم ,سالیانه سبب مرگ  5میلیون

است  .)6همچنین مطالعات متمرکز به روی

نفر در جهان می شد .پیش بینی می شود که این

رفتار کشیدن سیگار نشان دادند که داشتن

تعداد تا سال 2626میالدی به 16میلیون نفر

همساالن و دوستان سیگاری خطر گرایش به این

برسد که در کشورهای در حال توسعه میزان

رفتار را در میان نوجوانان افزایش می دهد.اما

آن بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته خواهد

مطالعات انجام یافته تأثیر سیگار کشیدن اعضای

بود .همچنین پیش بینی می گردد که تا سال

خانواده و دوستان به روی جن

مرد و زن را

2656میالدی 76درصد مرگهای سالیانه ناشی

متفاوت نشان می دهند .)5مطالعه مصرف

از استعمال سیگار در سطح جهان در کشورهای

سیگار در دانشجویان اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا

در حال توسعه رخ دهد  .)1در کشورهای

رفتار سیگار کشیدن در دانشجویان شاخص

پیشرفته تالشهای گسترده ای صورت گرفته تا

مفیدی از مصرف سیگار توسط جوانان است و از

شیوک استعمال سیگار را کاهش دهند اما تعداد

سوی دیگر نقش الگوئی دانشجویان نسبت به

سیگاری ها در کشورهای در حال توسعه رو به

جوانترها می تواند نقش مهمی در افزایش یا

افزایش است .)2براساس برآوردهای سازمان

کاهش شیوک مصرف سیگار در سطح جامعه

جهانی بهداشت ،در سال 2616مصرف سیگار

داشته باشد .این مطالعه با هدف بررسی عوامل

در مقایسه با ایدز 66درصد مرگ و میر

هنجاری موثر بر رفتار کشیدن سیگار در

بیشتری در بر خواهد داشت و 16درصد تمامی

دانشجویان

خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی

مرگ ها در جهان مرتبط با مصرف سیگار

اردبیل در سال  1557انجام شد تا زمینه ای

خواهد بود .در شرایطی که بین سالهای2662

برای اقدامات موثرتر در جهت پیشگیری از این

تا 2656در کشورهای پیشرفته مرگ های ناشی

رفتار پرخطر و مضر برای سالمت فراهم نماید.
1.wang
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استعمال سیگار یکی از چالشهای سالمت

میزان در کشورهای در حال توسعه 2برابر
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دموگرافیک ،میانگین سنی دانشجویان شرکت

روش کار

است که جامعه آماری آن را تعداد  56نفراز

تعداد سیگاری که استعمال می کردند  5نخ در

دانشجویان سیگاری ساکن خوابگاههای علوم

روز بود .اکثریت دانشجویان در مقطآ تحصیلی

پزشکی اردبیل تشکیل می دهند ،نمونه گیری به

کاردانی

 )%77/7و بیشترین تعداد مربوه به

روش در دسترس انجام شد بدین ترتیب که با

دانشجویان پیراپزشکی با 56/7درصد و سپ

حضور پرسشگر در خوابگاهها و با مشاهده

رشته پزشکی با 27/5درصد و رشته پرستاری

از توضیح

با 25/1درصد و بقیه از رشته های بهداشت

اهداف مطالعه ،در صورت تمایل فرد به شرکت

بودند .یافته ها نشان از سیگاری بودن

در طرح و پرکردن پرسشنامه ،در مطالعه

62/5درصد پدران و 15/6درصد برادران جامعه

شرکت داده شد .از مشخصات جامعه آماری و

آماری می داد و رابطه معنی داری بین رشته

معیارهای ورود به مطالعه،

تحصیلی و سیگاری بودن والدین پیدا نشد

استعمال حداقل یک نخ سیگار در روز ،ساکن

56درصددانشجویان اعالم کردندکه پ

از ورود

بودن در خوابگاه و تحصیل در دانشگاه علوم

به دانشگاه استعمال سیگار را شروک کرده اند.

پزشکی اردبیل بود .ابزار گردآوری اطالعات

بیشترین فراوانی نرمهای هنجاری مربوه به

پرسشنامهای شامل 16سوال در بخش مشخصات

دوستان سیگاری با 76درصد و سپ

والدین

دموگرافیک 12 ،سوال در بخش سواالت آگاهی

سیگاری با 27/7درصد بود .درعوامل قادرکننده

و  16سوال نگرشی با مقیاس لیکرت ،سواالت

بیشترین فراوانی مربوه به ارزانی سیگار با

باز و چند گزینه ای در قسمت عوامل قادر ساز

77/5درصد و دسترسی آسان به سیگار

و نرمهای هنجاری بود ،اعتبار علمی پرسشنامه

56/7درصد و رتبه بعدی به عدم وجود تعقیب

از طریق آزمون آلفاکرونباخ  6/59بدست آمد

رفتاری از سوی والدین با 16/5درصد تعلق

و اعتبار محتوی توسط اساتید مورد تایید قرار

داشت .بیشترین دالیل اعالم شده از سوی

از جمآ آوری داده ها ،جهت تجزیه

دانشجویاندر مورد استعمال اولین سیگار ،استعمال

و تحلیل اطالعات بدست آمده از نرم افزار

تفننی و تفریحی  ،)%56/5یادگیری از دیگران

 spss 11.5و از آزمونهای آماری توصیفی نظیر

 )%25/1و مشکالت عاطفی  )%25/1بود.در

فراوانی و آزمونهای تحلیلی نظیر مربآ کای و

پاسخ به این جمله که استعمال سیگار آرامش

دانشجوی در حال استعمال سیگار پ

نمونه ها و از

گرفت .پ

آنالیز واریان

یکطرفه استفاده گردید.

روحی و فکری به همراه دارد62/5 ،درصد

یافته ها

دانشجویانشرکتکنندهموافقبودندو51/6درصد

براساس یافته های این پژوهش از مشخصات

دانشجویانی که بعد از ورود به دانشگاه سیگار را
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وارتباه معنا داری بین زمان شروک استعمال

والدین و آشنایان سیگاری را به عنوان نرمهای

سیگار و نگرش دانشجویان در مورد این موضوک

هنجاری دخیل در استعمال سیگار معرفی

وجودداشت جدول شماره.)1همچنین55/2درصد

نمودند جدول شماره .)2همچنین نتایج بدست

دانشجویان موافق این مطلب بودند که ارتباه با

آمده نشان داد که 76/7درصد دانشجویان تاکنون

افراد سیگاری ،فرد را در معرض سیگار کشیدن

اقدام به ترک سیگار نکرده اند و آنها اکثریت از

قرار می دهد و ارتباه معنی داری بین نرمهای

دانشجویانی بودند که موافق آرامش فکری ناشی

اعالم شده و نگرش دانشجویان راجآ به این

از استعمال سیگاربودند.

نکته وجود داشت؛ طوریکه 92/7درصد
جدول شماره  -1توزیآ فراوانی اولویتهای اول تا سوم دالیل شروک استعمال سیگار ،نرمهای هنجاری ،عوامل قادرکننده استعمال سیگار
متغییر

دالیل شروک استعمال سیگار
برای اولین بار

عوامل قادرساز

تعداد

درصد

برای تفریح و تفنن

26

%56,5

یادگیری از دیگران و تقلید

16

%25,1

مشکالت عاطفی

16

%25,1

ارزانی سیگار

29

%77,5

دسترسی آسان به سیگار

25

%56,7

عدم وجود تعقیب رفتاری

7

%16,5

دوستان سیگاری

25

%76

والدین سیگاری

15

%27,7

آشنایان سیگاری

17

%25,2

توسط والدین
نرمهای هنجاری

جدول شماره -2فراوانی نگرش دانشجویان در مورد سیگار بر حسب نرمهای هنجاری
ارتباه با افراد سیگاری شما را در معرض سیگار کشیدن
قرار می دهد

نرمهای هنجاری

والدین سیگاری
دوستان سیگاری
تبلیغ سیگار در فیلمها
داشتن آشنایان سیگاری
سیگاری بودن شخصیتهای برجسته
جمآ کل

جمآ کل

مخالف

موافق

بی نظر

5

16

2

15

%9,2

%.16,7

%5,1

%27,7

7

15

1

25

%16,5

%27,7

%1,6

%76

6

6

1

1

%1,6

%1,6

2

17

1

17

%5,1

%21,6

%1,6

%25,2

2

1

%5,1

%1,6

6

5
%7,5

17

75

6

56

%25,2

%55,2

%7,7

%166

%26

P-Value

26
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شروک کرده بودند موافق این موضوک بودند،

دانشجویان شرکت کننده داشتن دوست یا
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بحث

افراد سیگاری در باال بردن احتمال سیگاری

اعالم شده توسط دانشجویان) در اینجا بسیار

شدن فرد با وجود آگاهی از مضرات این رفتار

حائز اهمیت است؛ چرا که 76درصد از افراد

در دانشجویان علوم پزشکی مشخص شد و بر

شرکت کننده در طرح به این عامل به عنوان

اساسمطالعهمیهیو ،)2666 1ازعوامل اجتماعی-

نرم هنجاری اثرگذار بر استعمال دخانیات تاکید

فرهنگی مهم موثر بر کشیدن سیگار ،والدین و

داشتند .این یافته همسو با یافته مطالعه دکتر

دوستان و همساالن سیگاری بوده و نگرش مثبت

شریفی راد می باشد  .)7داشتن دوستان سیگاری

والدین و همساالن به سیگار کشیدن به عنوان

خطر بروز رفتار کشیدن سیگار را دو تا چهار

یکی از عوامل اثرگذار بر شروک استعمال سیگار

برابر بیشتر می کند  .)6همساالن سیگاری یکی

می باشد  )5و این یافته با مطالعه دکتر شریفی

از قوی ترین عوامل پیش بینی کننده استعمال

راد که بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

سیگار است  .)5پیش از این نیز مطالعاتی چند

اصفهان انجام داده اند مطابقت دارد  .)7از آنجا

ارتباه رفتار کشیدن سیگار توسط نوجوانان و

که خانواده اولین کانون حضور فرزندان و

دانش آموزان را با داشتن والدین و دوستان

الگودهی به آنها محسوب می شود،و مداخله در

سیگاری مورد بررسی قرار داده بودند و

معضالت اجتماعی و فرهنگ سازی بهتر است از

مطالعات نشان می دهد که اقدام به مو قآ و

جوامآ کوچکتری همچون محیط خانواده شروک

زود والدین به ترک سیگار با اقدام به ترک

شود .مشاهده شده که فرزندان والدین با سوء

سیگار در کودکان ارتباه معنی داری دارد .)9

مصرف مواد ،در روابط فردی در مدرسه و

نتیجه گیری

اعتقاد به این موضوک که سیگار آرامش

جامعه اختالل دارند .از سوئی دیگر نارسائی

روحی و فکری به همراه دارد نگران کننده است

والدین در انتقال الگوهای مناسب زندگی به نسل

و حاکی از این موضوک است که با وجود آگاهی

جدید و پرورش یافتن کودکان در خانواده های

از مضرات سیگار ،به آن اهمیت چندانی قائل

ناهنجار و مشکل دار را می توان از عوامل زمینه

نیستند و الزم است که مداخالتی با الهام گیری

ساز روی آوردن فرزندان به سیگار دانست .)5

از تئوریهای تغییر رفتار طراحی و اقدامات

زمان شروک سیگار در اکثریت دانشجویان بعد از

مناسبی در رابطه با برنامه های پیشگیری از

ورود به دانشگاه بود و مطابق جدول شماره 2

استعمال سیگارانجام گیرد.

1- May hew
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