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 چكيده
وع زودهنگـام مـصرف     اند آه شر    حتقيقات گذشته نشان داده    :مقدمه
آننده مدت زمان مصرف، مقدار مـصرف         ترين عامل تعيني     مهم ،سيگار

 ،هدف مطالعه حاضـر   . احتمال وابستگي به نيكوتني است     روزانه و 
شناخيت گذر از مراحـل مـصرف سـيگار           هاي روان   آننده  بيين  تعيني پيش 

صـورت غريسـيگاري، سـيگار         سه مرحله براي مصرف سيگار به     . است
 . است   و سيگاري معمول در نظر گرفته شدهآزموده

 ماه مورد   12آموز، دو بار با فاصله زماني          دانش 1785 :روش آار 
اي   آموزان پرسشنامه    دانش ،در شروع مطالعه  . بررسي قرار گرفتند  

گـريي متغريهـاي      را در رابطه با رفتار مـصرف سـيگار و انـدازه           
ــد ــل آردن ــشگوآننده تكمي ــد از . پي ــا12بع ــاه دوب ــان  م ره مه

 رفتار مـصرف سـيگار       با آموزان پرسشنامه ديگري در رابطه      دانش
 ها با استفاده از رگرسيون جلـستيك جتزيـه و           داده. تكميل آردند 
 . حتليل گرديد

 براي گـذر از مرحلـه غريسـيگاري بـه مرحلـه سـيگار               :ها  يافته
براي گـذر    آزموده، بروز مصرف الكل و رفتار خطرپذير عمومي و        

سيگاري به مرحله سيگاري معمول، گرايش مثبـت بـه          از مرحله غري  
مصرف سيگار، رفتار خطرپذير عمومي و بروز مصرف الکـل و سـوء             

گرايش مثبت بـه مـصرف سـيگار،        . ندهستآننده    بيين  مصرف مواد پيش  
رفتار خطرپذير عمومي و هنجار مربوط به مصرف سيگار در رابطـه            

 براي گذر از مرحله      قوي اي پيشگوآننده) العمل خفيف  عکس( با پدر 
 . استسيگار آزموده به مرحله سيگاري معمول 

از مصرف سيگار بايد در دوره دبريستان و قبل   پيشگريي:گريي نتيجه
هايي آه هدفـشان      نتايج اين مطالعه از برنامه    . از آن شروع شود   

 .آند محايت مي تغيري مهزمان رفتارهاي پر خطر است،
 

آموزان، گـرايش بـه مـصرف          دانش مصرف سيگار،  :هاي آليدي   واژه
 سيگار، سوء مصرف مواد

 
 
 

 مقدمه
عنـوان يكـي از       مصرف سـيگار بـه    

ــم ــشگريي   مه ــل پي ــل قاب ــرين عل ت
هاي زودرس در دنيـا، مهـواره         مرگ

يكـي از   . ]1[است  مورد توجه بوده  
هاي هبداشـت عمـومي بـراي         اولويت

آاهش شيوع مصرف سيگار، پيـشگريي      
 .سـت از سيگاري شدن نوجوانـان ا 

استدالل بـراي پيـشگريي از مـصرف        
سيگار در نوجوانان بر اين پايه      
اســت آــه اگــر مــصرف ســيگار در 
ــشود،    ــروع ن ــواني ش دوران نوج

تـري    سيگاري شدن فرد احتمال آـم     

 و از طرف ديگر احتمـال       ]2[دارد
طـور معكـوس      ترك در بزرگساالن به   

رتبط مـ با سـن شـروع بـه مـصرف          
حيت جتربه نـامكرر مـصرف      . ]3[ستا

 خطـر مـصرف     ،سيگار در نوجـواني   
طــور  ســيگار در بزرگــسايل را بــه

. ]4[دهــد چــشمگري افــزايش مــي  
بنابراين براي آاهش شيوع مـصرف      

 متمرآـز آـردن اقـدامات       ،سيگار
پيشگريي و آنرتل در اين گروه سـين        

بديهي است آـه    . پرمثر خواهد بود  
ــدن    ــيگاري شـ ــد سـ درك فراينـ
ــيني  نوجوانــــــــان و تعــــــ

8/3/86:     وصول
: ارسال اصالحات

1/9/86 
: دريافت اصالحات

10/10/86 
:    پذيرش
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گـذر از مراحـل     هاي    آننده  بيين  پيش
ــادي در   ــت زي ــيگار امهي ــصرف س م

ريزي اقـدامات پيـشگريي و        برنامه
 . آنرتل خواهد داشت

 براي شروع مـصرف     واحديك علت   
سيگار در نوجوانان وجود ندارد،     
بلكــه مــصرف ســيگار يــك رفتــار 

 -پيچيده است آه با عوامل رواني     
ــيميايي و  اجتمـــــاعي، بيوشـــ

.  سياسي در ارتباط است    -اقتصادي
طالعات متعـددي نـشان داده      در م 

شده آه مصرف سيگار با گرايش به       
مصرف سيگار، اعتماد بـه نفـس و        
ــاط دارد   ــذير ارتب ــار خطرپ رفت

ــاران. ]2،8-5[ ــالي و مهكـ  ]9[ شفـ
ــشان داده ــق و   ن ــه تواف ــد آ ان

سيگاري بـودن دوسـتان، دوسـتان       
دهنده سيگار، متايالت مـصرف       ارائه

ــل و    ــتفاده از الك ــيگار، اس س
هـايي    آننـده   بـيين   ا پـيش  جوان  ماري

براي انتقال از مرحله شروع بـه       
 و والدين سيگاري    اند مرحله جتربه 

ــانوادگي  ،و مـــــــشكالت خـــــ
هايي بـراي انتقـال       آننده  بيين  پيش

از مرحله جتربه به مرحلـه عـادي        
 مهچـنني آـاپالن و مهكـاران      . ندهست
 ]10[ش و دونووان و مهكـاران    ]6[او

اند آه مصرف سـيگار و        نشان داده 
نتقال در مراحل مصرف سيگار با      ا

 مثل استفاده   ،رفتارهاي خطرپذير 
مـرتبط  از الكل و مـواد غريجمـاز        

در ايران به علـت ممنوعيـت       . است
هاي آموزشـي،     مصرف سيگار در حميط   

العمل شديد والدين در برابر       عكس
وجـود   و   ،مصرف سيگار نوجوانـان   

جامعه، شيوع  در  هاي فرهنگي    ارزش
تـر    انان آـم  مصرف سيگار در نوجو   

رود عوامل مؤثر     است و انتظار مي   
بر سيگاري شدن نوجوانان ايراني     

از طرف ديگر اآثر    . متفاوت باشد 
مطالعاتي آه در ايران در رابطه      
بــا مــصرف ســيگار در نوجوانــان 

تـر     بيش ،صورت گرفته مقطعي بوده   
متمرآز بر تعيني شيوع، سن شـروع       
به مصرف، تعيني برخي عوامل خطـر       

علـل گـرايش بـه مـصرف        بررسي   و
 .است  سيگار در نوجوانان بوده

 ]12و11[شاهلي و مهكاران     آيت اخريا
اي را در شــهر شــرياز در  مطالعــه

هاي انتقال    آننده  رابطه با پيشگو  
ــيگار در   ــصرف سـ ــل مـ در مراحـ

ــام داده ــان اجن ــه  نوجوان ــد آ ان
 8در طول   : دهد  نتايج آن نشان مي   
ــدود   ــاه حــ ــد از 11مــ  درصــ

غريسيگاري به مرحلـه    آموزان    دانش
ــوده و  ــيگار آزم ــه 2س ــد ب  درص

 15مرحله سيگاري معمول و حـدود       
ــش ــد از دان ــيگار  درص ــوزان س آم

آزموده به مرحله سيگاري معمـول      
بـراي گـذر    . پيشرفت آرده بودند  

از مرحله غريسـيگاري بـه مرحلـه        
سيگار آزموده، جتربه مصرف الكـل      

براي گذر از مرحله غريسـيگاري       و
اري معمول، گـرايش    به مرحله سيگ  

مثبـــت بـــه مـــصرف ســـيگار    
جتربـه مـصرف    . اسـت آننده    بيين  پيش

مواد غريجماز و گـرايش مثبـت بـه         
 قوي  هاي  مصرف سيگار، پيشگوآننده  

ــيگار    ــه س ــذر از مرحل ــراي گ ب
آزموده به مرحله سيگاري معمـول      

هـر چنـد ايـن مطالعـه،        . ندهست
 مفيـد در رابطـه      يشروع مطالعات 

انــان مــصرف ســيگار در نوجوبــا 
هايي مثـل      ويل حمدوديت  ،ايران است 

آم بودن زمـان پـيگريي و تعـداد         
 . منونه دارد

مقالــه حاضــر مربــوط بــه يــك 
مطالعه طويل در رابطه بـا مـصرف        

هـدف ايـن    . سيگار نوجوانان است  
 تعيني شيوع مراحل مـصرف      ،مطالعه

ســيگار، ميــزان گــذر از مراحــل 
مـــــصرف ســـــيگار و تعـــــيني 

شناخيت گـذر     هاي روان   آننده  بيين  پيش
 . از مراحل مصرف سيگار است

 
  آارمواد و روش 

آمـوز از     دانـش )  درصد 1/14( 1833
آمـوز پـسر       دانش 13000ميان حدود   

آالس دوم دبريستان با استفاده از      
ــه ــه  روش منون ــد مرحل ــريي چن اي  گ

 مشــار بــر حــسباي  اي خوشــه طبقــه
آموزان در هر يك از نـواحي         دانش
شــهر پــرورش  گانــه آمــوزش وپنج
آموزان در هـر      ، تعداد دانش  تربيز

 و نـــوع مدرســـه وارد ،مدرســـه
ــدند  ــه ش ــل  در. مطالع روز تكمي

ــشنامه  ــر  42پرس ــد3/2(نف )  درص
)  درصـد 3/0( نفر 6غايب بودند و    

نيز حاضر بـه شـرآت در مطالعـه         
آمـوز در     دانـش  1785 و آـال   نشدند

آموزان   دانش. مطالعه شرآت آردند  
 12د  حدودو بار با فاصله زماني      

 در دو پايـه حتـصيلي متـوايل         ماه
در . مورد بررسـي قـرار گرفتنـد      

، )1383اسفند مـاه    ( شروع مطالعه 
آموزان يـك پرسـشنامه خـود         دانش

گــزين را    ســؤايل پاســخ48ايفــاي 
 مــاه 12از بعـد  . تكميـل آردنـد  

 10 پرسـشنامه  ،)1384اسفند مـاه   (
آمـوزان    سؤايل ديگري به مهان دانش    

تان به حتـصيل  آه در سال سوم دبريس 
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اشتغال داشتند، ارائه گرديد تـا   
پيشرفت در مراحـل مـصرف سـيگار        

ــردد  ــيني گـ ــدن  . تعـ ــدود شـ حمـ
آموزان آـالس   ها به دانش آننده  شرآت

دوم بــه دليــل امكــان و ســهولت 
ــيگريي آن ــدي   پ ــه بع ــا در مرحل ه

 .است  مطالعه بوده
پرسشنامه بعد از طراحي، براي     
آزمون قابل فهـم و روشـن بـودن         

ت براي ايـن گـروه سـين، در         سؤاال
آمـوزان و     منونه آـوچكي از دانـش     

ــان   ــدادي از معلم ــان در تع مهزم
ــيش ــد از    پ ــد و بع ــايي گردي آزم

تصحيح و بازنويسي بـراي آزمـون       
هــاي ذهــين،  گــريي پايــايي انــدازه

ــشنامه دو ــله   پرس ــا فاص ــار ب ب
زماني دو هفته براي منونه آوچكي      

)31=n ( آمـوزان ارائـه و       از دانش
ها تعيني    گريي  ر داخلي اندازه  اعتبا
 .گرديد

ــخ   ــان از پاسـ ــراي اطمينـ بـ
آموزان اقـداماتي بـه شـرح         دانش

 : زير صورت گرفت
آمـوزان اطمينـان      به دانـش   .1

ــامال   ــات آ ــه اطالع ــد آ داده ش
 .حمرمانه خواهند ماند

آموزان آگاهي داده     به دانش  .2
شــد آــه شــرآت در مطالعــه    

توانند   ها مي   اختياري است و آن   
ه شــرآت نكننــد يــا در مطالعــ

ــواب  ــؤاالت را جـ ــضي از سـ بعـ
 .ندهند

ــش .3 ــيگريي دان ــا  پ ــوزان ب آم
 صورت گرفت   يياستفاده از آدها  

آه اين آـدها را پژوهـشگر در        
ها قرار داده بود و       اختيار آن 
آموزان از آد خـويش       تنها دانش 
 . باخرب بودند

 سه مرحله طيف    ،در اين مطالعه  
مصرف سيگار مطـابق بـا مطالعـه        

و اهلي   آيت  و ]6[ش مهکاران  و آاپالن
صورت زير در نظـر        به ]8[شمهكاران

  :است  گرفته شده
 

نوجواناني  ):Never smoker(غريسيگاري 
 حـيت   ،انـد   آه هرگز سيگار نكشيده   

 .چند پك
 

 ):Experimenter smoker(ســيگار آزمــوده 
نوجواناني آه سيگار را امتحـان      

 حيت چند پك، ويل در آـل        ،اند  آرده
ــيش از  ــصرف  100ب ــيگار م ــخ س  ن

 . اند نكرده
 ):Regular smoker(هــاي معمــول  ســيگاري

 100نوجواناني آه در آل بـيش از     

انـد، بـدون      نخ سيگار مصرف آرده   
 .ها توجه به مصرف فعلي آن

وســيله ه اعتمــاد بــه نفــس بــ
 سـؤايل اعتمـاد بـه       10پرسشنامه  

. اسـت   گريي شـده    نفس رزنربگ اندازه  
اي از     سؤال منره  10هر يك از اين     

. دهـد    به خود اختـصاص مـي      4تا  1
صـورت     هاي اين سـؤاالت بـه       گزينه

ــوافقم « ــامال م ــوافقم«، »آ ، »م
است آه  » آامال خمالفم «و  » خمالفم«

به را   4 تا   1به ترتيب منرات از     
نيمـي از   . دهنـد   خود اختصاص مـي   

ها مهسو و نيمي ديگر نامهـسو         پرسش
آه هر آدام بـه شـيوه خـود         است  

دامنـه منـرات    . شـود   منره داده مي  
 اسـت   40 تا   10اعتماد به نفس از     

تر، اعتماد به نفس      آه منرات پايني  
ضـريب  . دهـد   باالتر را نـشان مـي     

مهبستگي پريسون منرات اعتمـاد بـه       
آمــوز بــا فاصــله   دانــش31نفــس 

، و آلفــاي 82/0زمــاني دو هفتــه 
آرونباخ براي توافق دروني ايـن      

 .دست آمد  به89/0گريي  اندازه
ــراي ــيگار در  گ ــصرف س ــه م ش ب
ــش ــتفاده از   دان ــا اس ــوزان ب آم

پرســشنامه شــش ســؤايل هيــل و    
 بـه   ،گريي شـد     اندازه ]5[شمهكاران

فكـر  «: اين صورت آه براي گويـه     
... آنم مصرف سيگار بـراي مـن        مي
، شش زوج پاسخ دو قطـيب بـه         »است

 -خوشايند  : صورت زير وجود داشت   
ناپـسند، خـوب ـ بـد، جالـب ـ        

 ـ نامطبوع، سامل  آور، مطبوع نفرت
هـر  . خبش ـ ناسامل و سودخبش ـ زيان 

عنوان يك سـؤال جداگانـه        زوج به 
در نظر گرفتـه شـده و منـره هـر           

بنــدي   درجــه-2تــا + 2ســؤال از 
» بـسيار خوشـايند   «مثال  . است  شده

ــره  ــايند«، +2من ــره »خوش ، +1 من
بـسيار   ، و -1منـره   » ناخوشايند«
. اسـت    گرفته -2منره  » ناخوشايند«
 منــره گــرايش بــه مــصرف ، آــلدر

آمـوز از     سيگار بـراي هـر دانـش      
شود آـه     جمموع اين منرات تشكيل مي    

 -12(است  + 12 تا   -12اش از     دامنه
تـرين    بـيش + 12ترين گـرايش و       آم

تـايي در   31يك منونه    در). گرايش
پــيش آزمــايي، آلفــاي آرونبــاخ 
ــن   ــي ايـ ــق درونـ ــراي توافـ بـ

 و ضـريب مهبـستگي    85/0گريي    اندازه
گـريي،    سون براي پايايي اندازه   پري

دسـت    بـه 78/0با فاصله دو هفتـه     
 .آمد

هنجار مربوط به مـصرف سـيگار       
با استفاده از پرسـشنامه چهـار       
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 در ]6[ســؤايل آــاپالن و مهكــارانش
آمـوز در مـورد       مورد فكـر دانـش    

العمل پدر، مـادر، خـواهر و         عكس
برادر، و دوستان در صورت روشـن       

سنجيده ها    آردن سيگار در پيش آن    
 آـد صـفر و      ،العمل شديد   عكس. شد
هر  دررا   آد يك    ،العمل خفيف   عكس

يك از چهار سؤال به خود اختصاص       
 .داد

رفتار خطرپذير با استفاده از     
ــاپالن و   ــؤايل آ ــه س ــشنامه س پرس

ــارانش ــه]6[مهكـ ــورت  بـ ــر  صـ زيـ
  :گريي گرديد اندازه

آيا تا به حال از مشروبات       .1
ايد؟ پاسخ    الكلي استفاده آرده  

 . بود» خري«و » هبل«ه صورت ب
آيا تا به حـال از مـوادي         .2

مثل حشيش، ترياك و ديگر مواد      
ايـد؟ پاسـخ      خمدر استفاده آرده  

 .  بود»خري«و » هبل«به صورت 
آيا مشا از اجنـام آارهـايي        .3

آه آمي خطر داشته باشـد لـذت        
ــي ــد؟  م ــذير (بري ــار خطرپ رفت

، »هبل«پاسخ به صورت    ). عمومي
ــري« ــي«و » خ ــر ب ــو» نظ در . دب

هر سـه سـؤال بـاال بـه            حتليل،
صورت جداگانه در نظـر گرفتـه       

 . است  شده
برداري از افراد سيگاري،      الگو

 ســؤال کــه توســط 12وســيله   بــه
 طراحـي   نويسندگان مقالـه حاضـر    

اين سـؤاالت   . گريي شد    اندازه ،شده
در مورد خصوصيات ظاهري و دروني      

 از نوجوانـان  ،ها و رفتار سيگاري 
ــورت ــيص ــري  م ــال (د گ ــراي مث : ب

ــيگاري ــوش  س ــراد خ ــا اف ــي   ه تيپ
هـا     پاسخ ،براي هر سؤال  ). هستند
، »آــامال مــوافقم «صــورت   بــه

، »نظـــري نـــدارم« ،»مـــوافقم«
 بود که   »آامال خمالفم « و   »خمالفم«

به را   1 تا   5به ترتيب منرات از     
دامنـه  . دادنـد   خود اختـصاص مـي    

 60 تــا 12منــرات الگــوبرداري از 
التر الگـوبرداري   است که منرات با   

هـا را نـشان       تـر از سـيگاري      بيش
تـايي در   31در يک منونـه     . دهد  مي
آزمايي آلفاي کرونباخ بـراي       پيش

 و ضريب مهبستگي   83/0 توافق دروني 
گـريي،    پريسون براي پايايي اندازه   

دسـت    بـه 73/0با فاصله دو هفتـه     
 .آمد

بــراي مقايــسه ميــانگني منــرات 
رف اعتماد به نفس و گرايش به مص      

آمـوزان    سيگار، در دو گروه دانش    
با انتقال به مرحله پيـشرفته و       
بدون انتقال به مرحله پيـشرفته      

ويتين و براي مقايسه     از آزمون من  
درصد گذر از مراحل مصرف سـيگار       
ــستقل از    ــاي م ــطوح متغريه در س

و آزمــون دقيــق  کــاي دو آزمــون
افـزار    فيشر با استفاده از نـرم     

SPSS14  ــد ــتفاده گردي ــبه حم. اس اس
حدود اطمينـان بـا اسـتفاده از        

 صورت گرفت و حتليـل      CIAافزار    نرم
چند متغريه عوامل مرتبط با گـذر       
از مراحــل مــصرف ســيگار بــا    
ــيون   ــتفاده از روش رگرســ اســ

 Multivariate logistic(لوجستيك چند متغريه 
Regression ( ــتفاده از ــا اســـ بـــ

 جتزيه و حتليـل  Epi-info 2002افزار  نرم
 .گرديد

 
 ها  افتهي

ــش  ــن دانـ ــانگني سـ ــوزان  ميـ آمـ
آننده در مطالعه به هنگـام        شرآت

 سـال   28/16±87/0ورود به مطالعه    
در آـل   . بـود ) 15-19دامنه سـين    (

بـه  )  درصـد  9/19(آمـوز      دانش 355
ــارج    ــيگريي خ ــف از پ ــل خمتل دالي

اند که مقايسه اين افراد با        شده
شده نـشان داد      آموزان پيگريي   دانش

يـن دو گـروه از      آه تفاوتي بني ا   
نظر متغريهايي آه با مصرف سيگار      

گـرايش بـه    (شديدا ارتباط دارد    
مصرف سيگار، جتربه مـصرف الكـل،       
جتربه مصرف مواد غريجماز، شرآت در      

هــاي ســيگاري، وجــود فــرد  گــروه
ــنت    ــانواده و داش ــيگاري در خ س

وجــود ) دوســتان نزديــك ســيگاري
مهچنني درصـد   ). عدم سوگريي (نداشت  

در ابتـــداي ( ولســـيگاري معمـــ
شده و    در دو گروه پيگريي   ) مطالعه
 ي داشـت  ئـ نـشده اخـتالف جز      پيگريي

 ). درصد4/4درصد در مقابل  1/4(
ــول ــد12در طــ ــاه، درصــ   مــ

 درصــد بــه 4/77هــا از  غريســيگاري
 درصد آـاهش و درصـد سـيگار         5/65

 4/25 درصـد بـه   2/18ها از   آزموده
هـاي معمـول      درصد و درصد سيگاري   

 درصد افزايش   2/9ه   درصد ب  4/4از  
ــه ــت  يافتـ  1129از ميـــان . اسـ

ــش ــيگاري  دان ــوز غريس ــر 161آم  نف
ــان 3/14( ــدود اطمين ــد؛ ح  95 درص

به مرحله سـيگار    ) 3/12-4/16:درصد
ــوده و  ــر 32آزم ــد؛ 8/2( نف  درص

) 0/2-0/4:  درصـد  95حدود اطمينان   
به مرحلـه سـيگاري معمـول و از         

ــان  ــش242مي ــوز ســيگار    دان آم
ــوده،  ــر  40آزم ــد؛ 5/16(نف  درص

ــان  ــدود اطمين ــد95ح -7/21 : درص
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به مرحلـه سـيگاري معمـول       ) 4/12
درصـد گـذر از      .اند  پيشرفت آرده 

مراحل مصرف سيگار بر حسب سـطوح       
 1جـدول    مـستقل در   خمتلف متغريهاي 

  نيـز  2جـدول   . است  نشان داده شده  

هـاي    ميانگني و احنراف معيار متغري    
آموزان با و بـدون   دانش مستقل در 
 مراحـل مـصرف سـيگار را        گذر از 
 .دهد نشان مي

 
 

درصد گـذر از مراحـل مـصرف سـيگار بـر حـسب سـطوح خمتلـف متغريهـاي                     :1جدول  
 آموزان شناخيت در دانش روان

 متغريهاي مستقل
درصد گذر از 

1129 (آ سبه س  غ
=n( 

درصد گذر از 
م  سبه   س غ
)968=n( 

درصد گذر از 
م  سبه آ  س
)242=n( 

در(صرف سـيگار  هنجار مربوط بـه مـ     
    )رابطه با پدر

 8/2 7/2 8/14 العمل شديد عکس     
 2/46 3/3 8/20 العمل خفيف عکس     
 p 252/0 578/0 013/0 مقدار     

در(هنجار مربوط بـه مـصرف سـيگار       
    )رابطه با مادر

 2/16 4/2 8/14 العمل شديد عكس     
 5/23 3/3 9/22 العمل خفيف عكس     
 p 128/0 487/0 496/0 قدارم     

در( هنجار مربوط به مـصرف سـيگار      
    )رابطه با برادر يا خواهر

 2/16 2/2 7/13 العمل شديد عكس     
 4/18 6/3 5/20 العمل خفيف عكس     
 p 029/0 341/0 739/0 مقدار     

در( هنجار مربوط به مـصرف سـيگار      
    )رابطه با دوستان

 9/12 8/2 5/17 العمل شديد عكس     
 7/18 4/3 6/13 العمل خفيف عكس     
 p 105/0 659/0 278/0 مقدار     

    جتربه مصرف الکل
 5/24 8/5 2/22 هبل     
 3/14 2/3 2/14 خري     
 p  079/0 309/0 079/0مقدار     

    بروز مصرف الکل در طول مطالعه
 3/23 9/25 8/35 هبل     

 9/12 5/1 8/12 خري     
 p 001/0< 001/0< 158/0 مقدار     

    جتربه مصرف مواد
 0 3/33 3/33 هبل     
 4/17 3/3 8/14 خري     
 p 384/0 097/0 219/0  مقدار     

    بروز مصرف مواد در طول مطالعه
 0/40 9/52 0/20 هبل     
 7/16 3/2 9/14 خري     
 p 651/0 001/0< 206/0  مقدار     

    رفتار خطرپذير عمومي
 0/11 4/2 7/12 دارد     
 7/24 1/6 7/20 ندارد     
 p 001/0< 007/0 005/0  مقدار     

    جتربه خود آزاري
 1/9 0 3/33 دارد     
 3/17 4/3 2/14 ندارد     
 p 022/0 998/0 546/0  مقدار     

 

ســيگاري : م  س،(Experimenter Smoker) ســيگار آزمــوده: آ  س،(Never Smoker)غريســيگاري : س غ
 (Regular Smoker) معمول

آموزان با و بدون گـذر        هاي مستقل در دانش     ميانگني و احنراف معيار متغري     :2جدول
 از مراحل مصرف سيگار

 p-value بلي خري p-value بلي خري p-value بلي خري متغري مستقل م سبه آ  سگذر از  م سبه س  غگذر از  آ سبه س  غگذر از 
اعتماد به 

 نفس
دامنه منرات(

)4/4(6/
17 

)3/4(5/
17 803/0 )4/4(6/

17 
)5/18(2

/5 268/0 )6/4(0/
19 

)9/3(3/
19 656/0 
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10-40( 
س مصرف به گرايش

يگار 
-منرات دامنه(

12-+12( 

)2/2(0/
11- 

)6/2(3/
10- 001/0< )2/2(11

- 
)8/3(3/

10- 301/0 )9/3(4/
8- 

)3/4(6/
6- 01/0< 

 برداري الگو
دامنه منرات(

12-60( 
)7/8(1/

26 
)9/7(4/

26 680/0 )1/56(7
/8 

)4/8(0/
26 942/0 )3/8(8/

26 
)5/8(6/

25 419/0 

اعتقادات 
 مذهيب

دامنه منرات(
3-15( 

)7/1(4/
4 

)0/2(7/
4 085/0 )4/4(7/

1 
)6/2(3/

4 712/0 )2/2(0/
5 

)1/2(1/
5 789/0 

 

ســيگاري : م  س،(Experimenter Smoker) ســيگار آزمــوده: آ  س،(Never Smoker)غريســيگاري : س غ
 (Regular Smoker) معمول
 

شـناخيت گـذر از مراحـل مـصرف           هـاي روان    آننده  بيين  حتليل چند متغريه پيش   : 3جدول  
 آموزان  سيگار در دانش

 متغريهاي مستقل
 آ سبه  س غگذر از 

)95%CI (OR 
 م سبه  س غگذر از 

)95%CI( OR 
 م سبه  آ سذر از گ

)95%CI( OR 
داشنت رفتار خطرپذير 

**75/2)31/1-78/5(**87/2)37/1-99/5(**76/1)21/1-57/2( عمومي

 86/1)81/0-27/4( 03/1)57/0-87/1( 15/1)89/0-46/1( داشنت جتربه مصرف الكل
گرايش مثبت به مصرف 

*10/1)03/1-21/1(*08/1)02/1-12/1( 01/1)98/0-04/1( سيگار

 --------a-------- a 08/1)91/0-29/1( داشنت جتربه خود آزاري
 --------a-------- a-------- a جتربه سوء مصرف مواد

هنجار مربوط به مصرف 
 سيگار در رابطه با پدر

 )العمل خفيف عكس(
a-------- a-------- )71/17-

22/1(65/4* 
هنجار مربوط به مصرف 
سيگار در رابطه با 

خواهر يا 
 )العمل خفيف عكس(برادر

)77/1-72/0(13/1 a-------- a-------- 

بروز سوء مصرف مواد در 
 --------a-------- )67/6-88/1(14/3**a طول مطالعه

 در طول الکلبروز مصرف 
*78/1)12/1-32/3( مطالعه

)43/11-
01/2(28/5** a-------- 

 

ســيگاري : م  س،(Experimenter Smoker) ســيگار آزمــوده: آ  س،(Never Smoker)غريســيگاري : س غ
 (Regular Smoker) معمول

Confidence Interual: CI )حــدود اطمينــان( ،a :05/0*اســت  وارد جتزيــه و حتليــل نــشد هP-
value<،:**01/0P-value < 
 
 

ــدول  ــتغريه   3ج ــد م ــل چن  حتلي
هاي گذر از هـر يـك         آننده  بيين  پيش

در . دهـد   از مراحل را نـشان مـي      
مهراه ) OR(  نسبت شانس  ،لاين جدو 

 درصــد و 95بــا حــدود اطمينــان 
ــا ــتفاده از   معن ــا اس داري آن ب

رگرسيون جلستيك حماسـبه و نوشـته       
طـور آـه مـشاهده        مهـان . اسـت   شده
گـردد، بـراي گـذر از مرحلـه           مي

غريسيگاري به سيگارآزموده، داشنت    
رفتار خطرپـذير عمـومي و بـروز        
مــصرف الکــل در طــول مطالعــه و 

 از مرحله غريسيگاري به     براي گذر 
 گرايش مثبـت بـه      ،سيگاري معمول 

مــصرف ســيگار، داشــنت رفتــار    
خطرپذير عمومي، بروز مصرف الکل     

در طول مطالعه و بروز سوء مصرف       
. مواد در طول مطالعه نقش دارند     

هـاي گـذر از       آننـده   بيين  مهچنني پيش 
مرحله سيگار آزموده به سـيگاري      
معمول، گرايش به مـصرف سـيگار،       

نجار مربوط به مصرف سـيگار در       ه
 ،)العمل خفيف   عكس( رابطه با پدر  

و داشنت رفتـار خطرپـذير عمـومي        
 .است
 
 گريي و نتيجه حبث

 تعيني  ،يكي از اهداف اين مطالعه    
شيوع مراحل مصرف سيگار و ميزان      

ــود  ــل ب ــن مراح ــذر در اي در . گ
 درصد سـيگار   2/18ابتداي مطالعه   

 درصــد ســيگاري  4/4آزمــوده و 
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در نوجوانـان   .  وجود داشت  معمول
 30) سال13-18: دامنه سين ( آنگ  گهن

 و در نوجوانـان لنـدن       ]13[درصد
 9/8 ســال، 6/13بــا ميــانگني ســين 

ــزارش    ــول گ ــيگاري معم ــد س درص
مهچنني مطالعاتي آـه    . ]14[است  شده

آموزان ايراني صورت     بر روي دانش  
 8-17گرفته، شيوع مصرف سيگار را    

. ]15-17و8[انـد     درصد نـشان داده   
شيوع پايني سيگاري معمول در اين      

تر بـه خـاطر حمـدود          بيش ،مطالعه
آمـوزان دوم     بودن موارد به دانش   

 مـاه،   12در طـول    . دبريستان است 
 4/4هـاي معمـول از        درصد سيگاري 

ايـن  . اسـت    افزايش يافته  2/9به  
آه شـروع     افزايش با توجه به اين    

 قوي  اي آننده  بيين  مصرف سيگار، پيش  
 و  ]18و19[يگاري شـدن اسـت    براي س 

آمــوزان ســيگار   درصـد دانــش 2/18
بـيين    آزموده بودنـد، قابـل پـيش      

 ويل نكته قابـل توجـه ايـن         ،بود
 ،است آه در ايـن فاصـله زمـاني        

ــوده ــيگار آزم ــد س ــز  درص ــا ني ه
درصـد   2/18از  ( است  افزايش يافته 

 ،از طـرف ديگـر    ). درصـد  4/25به  
ميزان گذر از مرحلـه غريسـيگاري       

 ، درصد است  8/2ي معمول   به سيگار 
در حايل آه ميزان گذر از مرحلـه        
سيگار آزموده به سيگاري معمـول      

بنـابراين بـراي    .  درصد است  5/16
پيــــشگريي از ســــيگاري شــــدن 
نوجوانــان، بايــد قبــل از ورود 

هــا بــه دبريســتان، از ســيگار  آن
ــرد   ــشگريي آ ــشان پي ــوده شدن آزم

و بعـد از ورود     ) پيشگريي اوليه (
نه تنها از آزمودن     ،به دبريستان 

سيگار، بلكه از ادامه مـصرف در       
د درگـ هـا پيـشگريي       سيگار آزموده 

 ).پيشگريي ثانويه(
براي گذر از مرحله غريسـيگاري      
به سـيگارآزموده، داشـنت رفتـار       
خطرپــذير عمــومي و بــروز مــصرف 

 و بـراي    ،الکل در طـول مطالعـه     
ــه   ــيگاري ب ــه غريس ــذر از مرحل گ
سيگاري معمول گـرايش مثبـت بـه        
مــصرف ســيگار، داشــنت رفتــار    
خطرپذير عمومي، بروز مصرف الکل     

 و بــروز ســوء ،در طــول مطالعــه
مصرف مواد در طول مطالعـه نقـش        

هـاي    آننـده   بـيين   مهچنني پيش . دارند
گذر از مرحله سيگار آزموده بـه       
سيگاري معمول، گرايش بـه مـصرف       
سيگار، هنجار مربـوط بـه مـصرف        
 ســـيگار در رابطـــه بـــا پـــدر

و داشنت رفتـار    ) ل خفيف العم  عكس(
ايــن  . اســتخطرپــذير عمــومي 

هـاي    ها مـشابه بـا يافتـه        يافته

ايـن  . ]6-12 [اسـت   گذشته مطالعات
دهـد آـه مـصرف        اطالعات نشان مـي   

سيگار مرتبط با رفتارهايي اسـت      
آه براي سالميت خطرناك هستند يـا       
ممكــن اســت عوامــل ديگــري وجــود 
داشته باشند آه مرتبط با مـصرف       

در هـر   . آور هـستند    ادمواد اعتي 
حال، جتمـع رفتارهـاي پرخطـر از        
مداخالتي آه هدفشان تغيري چنـدين      

 . آند رفتار است، محايت مي
 عامل مهمي در    ،اعتماد به نفس  

مطالعـات  . رفتار نوجوانان اسـت   
انــد آــه افــراد بــا  نــشان داده

ــالميت   ــاال، س ــس ب ــه نف ــاد ب اعتم
آموزان   فيزيكي هبرتي دارند و دانش    

هر چنـد در    . ]20و21[ندموفقي هست 
ــات  ــضي مطالع ــني  ،بع ــاط ب  ارتب

اعتماد به نفـس و مـصرف سـيگار         
ــوده  ــعيف ب ــات ]22و23[ض ، مطالع

 اي اند آه رابطه    ديگري نشان داده  
قوي بني مصرف سيگار و اعتماد به       

در ايــن . ]24و2[نفــس وجــود دارد
 نقش اعتماد به نفـس در       ،مطالعه

گذر در مراحل مصرف سيگار آزمون      
ــد ــه  . گردي ــشان داد ک ــايج ن نت

اعتمــاد بــه نفــس در هيچيــك از 
  .نداردها نقش  گذر

ارتباط گرايش به مصرف سـيگار      
و مصرف سيگار در حتقيقات گذشـته       

اندروز . ]2و5[است  نشان داده شده  
نيز نـشان دادنـد     ] 25[و دانكن   

آه نوجوانـاني آـه اصـال سـيگار         
تري به     ويل گرايش بيش   ،اند  نكشيده

تـر از     د بـيش  مصرف سـيگار دارنـ    
تري دارنـد،     هايي آه گرايش آم     آن

آننـد و     مصرف سيگار را جتربه مـي     
 مراحل سـيگاري    ،مهچنني اين افراد  

در . آننـد   تر طي مـي     شدن را سريع  
اين مطالعه نـشان داده شـد آـه         
درصد گذر از مراحل مصرف سـيگار       

آموزاني آه گرايش مثبـت       در دانش 
تـر    به مصرف سـيگار دارنـد بـيش       

 . است
ــه ــه،  ب ــور خالص ــن  ط ــايج اي نت

شناخيت مـؤثر     مطالعه، عوامل روان  
بر گذر از مراحل مصرف سـيگار و        

هاي در معـرض خطـر سـيگاري          گروه
اشـاره بـه    . آند  شدن را مشخص مي   

اين نكته ضرورت دارد آه تغيريات      
طـور    تر در طول زمان به      فردي بيش 

اين مطالعـه   . گريد  مداوم صورت مي  
گـريي   فقط شـامل دو دوره انـدازه      

است و متغريهاي مـستقل تنـها در        
 اند  گريي شده   شروع مطالعه، اندازه  

و ممكن اسـت تغيرياتـي در بـني دو          
. مرحله مطالعه وجود داشته باشد    

شناسي و شـيوه      مهچنني با وجود روش   
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گريي بسيار رضايتبخش، نتايج      منونه
فقـط  به علت حمدود بودن مطالعـه       

آمـوزان دوم دبريسـتان و        به دانش 
 . شود پسران، حمدود ميتنها 

هاي اين مطالعه اقدامات      يافته
پيــشگريي قبــل از ورود بــه دوره 
دبريستان و بعد از آن را توصيه،       

هــايي آــه هدفــشان  و از برنامــه
تغــيري مهزمــان رفتارهــاي پرخطــر 

 .آند است، محايت مي
 

 داني قدر و تشکر
شايسته است از آقايان سـيدمهدي      

ــايي و ــداللهي،   طباطب ــادل اس ع
پرورش استان   کارشناسان آموزش و  

، از دانـشجويان    شـرقي  آذرباجيان
فرهـــــاد وحيـــــد، پوريـــــا 

ــد  ــارورديزاده، وحي ــاکپور،  ت پ
 زهـرا و    هـا   حممدرضا شـريي و خـامن     

ــتمي ــام رس ــشکر اهل ــميمانه ت ، ص
مهچنني از مسئوالن و دبـريان      . کنيم

هاي انتخاب شده در شـهر        دبريستان
الن مرآـز   ئواز مس ويژه   و به تربيز  

 ابتب) NPMC( شوري مديريت سالمت  آ
قـدردان   مني هزينه طرح پژوهشي   أت

 . ميو سپاسگزار
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