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 بررسي شيوع و ارتباط بين عوامل مختلف فردي ، خانوادگي واجتماعي با سيگار كشيدن 
دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر بهبهان ( سال 82 ـ 81)

آذر رفيعي* ، محمد حسين حقيقي زاده**  ، مريم پور يزدان***

چكيده 
مقدمه: ساالنه سه ميليون نفر در اثر مصرف سيگار مي ميرند. در ايران نزديك به 12 ميليون نفر سيگاري وجود دارد. با توجه به 
عوارض سيگار در ايجاد انواع سرطانها و زمينه سازي  بيماريهاي ايسكميك قلبي، سكته قلبي، عفونتهاي تنفسي و... به خطر انداختن 
سالمت اطرافيان و مضرات  اجتماعي و اقتصادي ضرورت دارد كه از عوامل مختلف فردي اجتماعي مرتبط با سيگاري بودن جوانان 

بويژه دانش آموزان مطلع بود.
روش بررسى: اين مطالعه به صورت مقطعى انجام شد كه با استفاده از روش نمونه گيرى تصادفى 192 دانش آموز از مراكز پيش 
دانشگاهى پسرانه شهر بهبهان مورد بررسى قرار گرفته و پس از توجيه آنان و تكميل پرسشنامه و ورود داده ها به كامپيوتر اطالعات 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از بررسى نشان داد كه شيوع مصرف سيگار در بين دانش آموزان مورد مطالعه 36/5% بوده و با استفاده از 
پرمشاجره      هاي  خانواده  داشتن  و   (P=0/01) سيگاري  دوستان  داشتن  قبيل  از  متغيرهايي  كه  گرديد  مشخص  دو  كاي-  آزمون 
(P=0/003  )با سيگاري بودن دانش آموزان ارتباط معني داري دارد و متغيرهاى شغل والدين و تحصيالت والدين با سيگارى بودن 
دانش آموزان رابطه معنى دارى را نشان نداد. هم چنين با استفاده از رگرسيون لجستيك چند متغيره مشخص گرديد كه  دو متغير 
دوستان سيگاري (P=0/004 ) و خانوده هاي پر مشاجره (P=0/002 ) ارتباط معني داري را با سيگارى بودن دانش آموزان نشان داد.
نتيجه گيرى: يافته هاى بررسى بيان كننده اين است كه بيش از يك سوم دانش آموزان مورد بررسى سيگارى بوده كه خود بيانگر 
ضرورت اطالع رسانى و برنامه ريزى صحيح آموزشى در جهت ايجاد اعتقاد بهداشتى در زمينه سيگار و پيامدهاى ناشى از آن مى 

باشد.
كلمات كليدى: شيوع ، دانش آموزان ، مصرف سيگا ر، بهبهان

مقدمه 
هر سه  است.  از معضالت جهاني  يكي    مصرف سيگار 
ثانيه يك نفر در اثر عوارض ناشي از مصرف سيگار مي 
ميرد (1) و از حدود 3 ميليون نفري كه ساالنه در جهان در 
اثر عوارض ناشي از مصرف سيگار مي ميرند يك ميليون 
نفر ساكنين كشورهاي در حال توسعه مي باشند و اين در 
حالي است كه روند سيگاري شدن در كشورهاي در حال 
 12 به  نزديك  ما  كشور  در  است.  افزايش  به  رو  توسعه 
ميليون سيگاري وجود دارد (3و1). سيگار عامل مهمي در 
ايجاد سرطانهايي از قبيل سرطان حنجره، دهان، ريه، مري، 
مثانه، كليه، پانكراس، معده ، گردن رحم و خون مي باشد 
ايسكميك  بيماريهاي  به  ابتال  براي   را  زمينه  همچنين  و 
زخم  افسردگي،  تنفسي،   عفونتهاي  قلبي،  سكته  قلبي، 
كشيدن  سيگار   .(2) كند  مي  فراهم  عشر  اثني  و   معده 

سالمت اطرافيان را نيز به خطر مي اندازد و مصرف سيگار 
بار اقتصادي عظيمي را بر دوش خانواده و جامعه تحميل 
و  كودكي  دوران  در  سيگار  مصرف  همچنين  كند.  مي 
و  اجتماعي  تحصيلي  مشكالت  به  تواند  مي  نوجواني 
اثر  عاطفي منجر شود و در رشد بهنجار رواني اجتماعي 
سوء بر جاي گذارد. شروع گرايش به مصرف مواد اعتياد 
از  يكي  سيگار  دهد.  مي  رخ  نوجواني  دوره  در  آور 
مواردي است كه به دليل عدم منع قانوني به راحتي قابل 
دسترس است و عوامل مختلف رواني اجتماعي نوجوانان 
را در معرض گرايش به مصرف سيگار قرار مي هد (1). 
اين عوامل تركيبي از عوامل شناختي، نگرشي، اجتماعي، 
نوجوانان  از  بعضي  است،  رشدي  و  دارويي  شخصيتي، 
مواد اعتياد آور  به خصوص سيگار را براي مدت كوتاهي 
مصرف مي كنند ولي همين مصرف كوتاه مدت آنها را 

* مربي- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دانشكده بهداشت ، گرو ه بهداشت عمومي (نويسنده مسئول)
** مربي- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دانشكده بهداشت ، گروه آمار و اپيدميولوژي

*** كارشناس بهداشت عمومي- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دانشكده بهداشت ، گرو ه بهداشت عمومي
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در اعتياد مادام العمر گرفتار مي سازد(3،4). اين مصرف 
كوتاه مدت بر اساس اين باور است كه آنها با ديگران فرق 
آن  سرانجام  آزمايشي  كوتاه  مدت  اين  از  بعد  و  دارند 
راترك خواهند كرد ولي عوامل زيستي رواني و اجتماعي 
با مصرف مواد آنها را در دام اعتياد نگه ميدارد (3،4). از 
به       موسوم  مغزي  هاي  مكانيزم  مهم  زيستي  عوامل  جمله 
سبب  به  مواد  از  بعضي  كه  معني  اين  به  است.  «تقويت» 
مداخله در مدارهاي مغزي اضطراب و ناراحتي را كاهش 
مي دهند و برخي از مواد نيز با ايجاد تأثيراتي در مدارهاي 
ديگر مغز موجب لذت مي شوند. مجموعه اين مدارهاي 
مغزي به دستگاه تقويت مغزي معروف مي باشند و نقش 
كنندگان  (3،4). مصرف  دارند  اعتياد  در  را  مهمي  بسيار 
سيگار بر اثر مواد شيميائي موجود در آن ازجمله نيكوتين 
به سيگار معتاد مي شوند. نيكوتين ماده اي است كه مثل 
تقويت  برروي دستگاه  را  اثر خود  اعتياد آور  مواد  ساير 
مغزي اعمال مى كند (3،4).همه موارد فوق الذكر داللت 
بر اهميت پيشگيري در جهت از ميان بردن يا كاستن از اين 
معضل جهاني دارد. چنانچه بخش اعظم فعاليتهاي سازمان 
جهانى بهداشت و ديگر جوامع بهداشتي  از سال 1970 به 
دخانيات  به  اعتياد  از  پيشگيري  سوي  به  درمان  از  بعد 
معطوف شده است. و براي پيشگيري از اعتياد به استعمال 
دخانيات اقدامات چند جانبه اي ضروري است كه يكي از 
درباره  منفي  نگرش  ايجاد  و  سازي  آگاه  آنها،  مهمترين 
مصرف سيگار در بين افراد غير سيگاري در معرض خطر 
مي باشد (3،4). هدف اصلي از انجام اين تحقيق، بررسي 
و  خانوادگي   ، فردي  مختلف  عوامل  بين  وارتباط  شيوع 
اجتماعي با سيگار كشيدن دانش آموزان پيش دانشگاهي 
پسرانه شهر بهبهان در سال تحصيلي 82 ـ 1381 مي باشد. 
سن  سيگار،  مصرف  شيوع  تعيين  شامل  جزئي  اهداف  و 
مصرف  بين   ارتباط  تعيين  نيز  و  سيگار  مصرف  شروع 
از عوامل مختلف فردي، خانوادگي و  با هر يك  سيگار 

اجتماعي دانش آموزان  بوده است.
روش بررسى

اين مطالعه از نوع Cross–Sectional ( مقطعي ) و به 
مورد  و جامعه  تحليلي  صورت گرفته   - توصيفي  روش 
پسرانه  دانشگاهي  پيش  مراكز  آموزان  دانش  را   مطالعه 
گيري  نمونه  طريق  از  كه  دادند  تشكيل  بهبهان  شهر 
192  نفر از آنها مورد بررسي قرار گرفتند،  و  تصادفي  
تكميل  نحوه  خصوص  در  آموزان  دانش  توجيه  از  پس 
گرديد.  آوري  جمع  و  تكميل  ها  پرسشنامه   ، پرسشنامه 
سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل 

قرار گرفت. 

روشهاي آماري مورد استفاده شامل آزمون كاي اسكور  و 
رگرسيون لجستيك مي باشد.

يافته ها
با توجه به يافته هاي حاصل از تحقيق مشخص گرديد كه 
36/5% از دانش آموزان سيگار مي كشند و 55/7% از آنها 
سيگاري نبوده اند و 7/8% دانش آموزان به اين سؤال پاسخ 

نداده اند (جدول شماره1).

جدول1- توزيع فراواني مصرف سيگار در دانش آموزان مورد مطالعه
 

درصد تعداد       فراواني  

مصرف سيگار

36/5   70 سيگار مي كشد  
55/7   107 سيگار نمي كشد  

7/8   15 بدون جواب   

100   192 جمع    

نيز مشخص  افراد سيگاري در خانواده  با وجود  رابطه  در 
گرديد كه 25% پدران 0/5% مادران و8/9% برادران دانش 
آموزان مورد مطالعه سيگاري بوده اند و در خصوص سن 
مطالعه  مورد  آموزان  دانش  در  سيگار  اولين  مصرف 
 10 از  قبل  آموزان  دانش  از    %24/5 كه  گرديد  مشخص 
از   %16/9 و  سالگي  15ـ10  بين  آنان  از   %47/6 و  سالگي 
تجربه كرده  را  اولين سيگار  15 سالگي  از  دانش آموزان 
مشاهده   سيگار  مصرف  علت  خصوص  در  همچنين  اند. 
جلب   ،  (%55/4) جمع  با  شدن  همراه  بترتيب  كه  گرديد 
و   (%18/5) خود  استقالل  جهت  در  ديگران  توجه 
ترين علل مصرف سيگار  كنجكاوي (15/4%) جزء شايع 
بوده است. در رابطه با علت تكرار مصرف سيگار در دانش 
آموزانيكه بعد از اولين تجربه خود سيگار كشيدن را تكرار 
كرده اند نيز مشخص گرديد كه بيشترين علل بترتيب شامل 
و  اعتراض  دادن  نشان   ،  (%18/5) جمع  با  شدن  همراه 
مخالفت با ديگران (12/3%) و نشان دادن استقالل (%10) 
بوده است. يافته ها نشان داد كه 15/7 % دانش آموزان غير 
مطالعه  مورد  سيگاري  آموزان  دانش   %34/3 و  سيگاري 
كاي  آزمون  از  استفاده  با  و  اند  داشته  سيگاري  دوستان 
اسكور مشخص گرديد كه بين دو متغير مصرف سيگار و 
معني داري وجود  ارتباط آماري  داشتن دوست سيگاري 

دارد(P=0/01)(جدول شماره 2).

 بررسي شيوع و ارتباط بين ...
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بحث و نتيجه گيري
يافته هاي حاصل از اين بررسي نشان دهنده اين است كه 
بيش  از يك سوم  دانش آموزان مورد بررسي سيگاري   
بوده اند كه اين مسئله با مطالعات انجام شده نيز مطابقت 
آموزان  دانش  برروي  تهران  در  كه  تحقيقي  در  دارد. 
پسرانه و دخترانه پيش دانشگاهي انجام شد،  35% پسران و 
26/9%  دختران مورد مطالعه سيگار را تجربه كرده اند. در 

تحقيقي ديگر كه توسط دكتر  نورباال صورت گرفته است 
، ميانه سن شروع استعمال دخانيات 20 سال مطرح  شده 
است. در تحقيقي ديگر كه توسط فورد و همكارانش در 
نيوزيلند انجام شده است. نوجوانان 15ـ 14 ساله سيگاري 
آلمان  دوسلدورف  در  كه  تحقيقي  در  نيز  و  اند  بوده 
سنين  بين  سيگار  مصرف  تجربه  اولين  گرفته،  صورت 
16ـ13 سالگي بوده  است(11و6). با توجه به نتايج بدست 

جدول2- توزيع فراوني ارتباط بين مصرف سيگار با  داشتن  دوستان سيگاري در دانش آموزان مورد مطالعه

 بر اساس يافته هاى تحقيق مشخص گرديد كه 22/8% دانش آموزان غير سيگاري و 44/3% دانش آموزان سيگاري مورد 
مطالعه در خانواده هاي پر مشاجره زندگي مي كنند. با استفاده از آزمون (كاى-دو) بين دو متغير مصرف سيگار و زندگي 

در خانوده هاي پر مشاجره رابطه آماري معني داري بدست آمد(P =0/003)(جدول شماره 3) .

جدول 3-توزيع فراواني ارتباط بين مصرف سيگار با داشتن خانواده پرمشاجره در دانش آموزان مورد مطالعه

 به منظور بررسي دقيق تر متغيرها و ارتباط آنها با مصرف سيگار در دانش آموزان از رگرسيون لجستيك  چند متغيره استفاده 
با  مشاجره  پر  خانواده  و   (P سيگاري(0/003=  دوستان  با   آموزان  دانش  در  سيگار  مصرف  كه  گرديد  مشخص  و  شد 
(P =0/004) ارتباط معني داري دارد. همچنين با استفاده از آزمون (كاى-دو) مشخص گرديد كه بين متغير مصرف سيگار 
با متغير هايي از قبيل سواد والدين، سيگاري بودن والدين، سخت گيري وسهل گيري والدين رابطه آماري معني داري وجود 

ندارد.

آذر رفيعي و همكاران
18

P سيگار مي كشند   سيگار نمي كشند   وضعيت مصرف سيگار     

درصد تعداد  درصد   تعداد  داشتن دوستان سيگاري    

 34/3  24   15/7  16 بله      
 52/9  37   69/6  71 خير      

 0/01        12/9  9   14/7  15 نمي داند      

 100  70   100  102 جمع      
 

P سيگار مي كشند   سيگار نمي كشند   وضعيت سيگار كشيدن     

درصد تعداد  درصد   تعداد  وجود خانواده پر مشاجره    

 44/3  31   22/8  23 بله      
 0/003       55/7  39   77/2  78 خير      

 100  70   100  101 جمع      
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آمده در بررسي حاضر مشخص گرديد كه در بين اعضاي 
يك  حداقل  مطالعه  مورد  آموزان  دانش   %34/4 خانواده 
فرد سيگاري وجود دارد كه اين امر خود مي تواند بعنوان 
يك الگوي غلط براي ديگر اعضاي خانواده بكار رود. در 
فرد  وجود  نيز  است  شده  انجام  تركيه  در  كه  تحقيقي 
سيگاري در خانواده بعنوان يكي از فاكتورهاي خطر ساز 
مطرح شده است. همچنين نتايج اين تحقيق  با بررسي كه 
با  آموزان  دانش  بودن  سيگاري  ارتباط  خصوص  در 
سيگاري بودن والدين در الئوس نيجريه انجام شده است، 
در  سيگار  اولين  مصرف  سن  با  رابطه  در  دارد.  مطابقت 
دانش آموزان عمده ترين سن اولين مصرف،  دامنه سني 
اين  از  آمده  بدست  نتايج  كه  است.  بوده  سال  15ـ10 
و   (1994) استامف  و   (1997) فورد  باتحقيقات  پژوهش 
و...   (1364) جماليان  و   (1368) يزداني  و  بارولو(1995) 
مطابقت دارد (6،7،10).  در رابطه با  علت مصرف سيگار 
دانش آموزان همراه شدن با جمع، جلب توجه ديگران و 
در  سيگار  مصرف  علل  مهمترين  بعنوان  كنجكاوي 
انجام  تحقيقات  با  حاصل  نتايج  كه  است  بوده  نوجوانان 
هايدل  و  روبينسون  كيلين،   (1994) استالف  توسط  شده 
همسوئي   (1378) حيدرنيا  و  رجايي  گوهريان،   ،(1997)
سيگار  مصرف  تكرار  باعلت  رابطه  در  دارد(16،5). 
همراه  شامل  بترتيب  علل  بيشترين  كه  گرديد  مشخص 
شدن با جمع ، نشان دادن اعتراض و مخالفت به ديگران و 
با  نيز  مسئله  اين  كه  است  بوده  استقالل  دادن  نشان 
 (1368) يزداني  و   (1363) جماليان  توسط  كه  تحقيقاتي 

دانش  كشيدن  سيگار  متغير  دو  بين  دارد(10).  همسوئي 
آموزان و داشتن دوستان سيگاري از طريق آزمون كاي- 
اسكور تحليل آماري بعمل آمد و مشخص گرديد كه بين 
اين دو متغير رابطه معني داري وجود دارد. و نيز بين دو 
متغير سيگار كشيدن دانش آموز و مشاجرات خانوادگي 
بدست  داري  معني  رابطه  اسكور  كاي  آزمون  طريق   از 
چند  لجستيك  رگرسيون  آماري  روش  طريق  از  آمد. 
و  گرفتند  قرار  بررسي  مورد  متغيرها  اين  نيز  متغيره، 
و  دوستان  بودن  سيگاري  متغير  دو  كه  شد  مشخص 
مشاجرات خانوادگي سهم بسيار قابل توجهي در سيگاري 
تحقيقات  با  نتايج  اين  كه  دارند.  آموزان  دانش  شدن 
فمي  و  پيلس  الگيلي،   ،(1378) كشور  بهزيسيتي  سازمان 
دارد  همخواني   (1997) انيزا  و   (1368) يزداني   (1976)
با  سيگار  مصرف  بين  پژوهش  اين  در   .(12،11،10)
سخت  بودن،  سيگاري  والدين،  سواد  قبيل  از  متغيرهايي 
بدست  داري  معني  رابطه  والدين  گيري  سهل  و  گيري 
نيامده است كه نتايج حاصله با نتايج پژوهشهاي نامبرده از 
قبيل يزداني (1368)، جماليان (1364)، سازمان بهزيستي 
بودن  همسو  عدم  دليل  و  ندارد  همسوئي   (1378) كشور 
ممكنست مربوط به جامعه مورد مطالعه، شرايط جغرافيايي 
محل تحقيق و تفاوت در روش هاي فرزند پروري بوده 
از  حاكي  حاضر  پژوهش  هاي  يافته   .(11،10) است 
باورهاي  ايجاد  براي  تالش  و  رساني  آگاهي  ضرورت 
مناسب و بموقع در نوجوانان و جوانان در رابطه با سيگار 

و پيامدهاي ناشي از آن مي باشد.
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Prevalence rate and individual, familial and social characteristics associated 
with cigarette smoking among preuniversity students of Behbahan city, Iran.

Rafiee A*, Haghighizadeh MH**, Pouryazdan M***

Introduction: Three millions people die related to smoking every year. Twelve million smok-
ers are reported in Iran. The studies show that smoking is an important factor which causes 
cardio – vascular and respiratory diseases. Its role in cancer diseases is strongly confirmed. The 
social and economical effects of smoking also are considerable. 
Method: In this study 192 preuniversity students in Bahaman city (province of Khuzestan, 
south of Iran) were interviewed to identify rate of smokers and factors influencing smoking 
behavior in 2002 to 2003. 
Results: The results show that %36.5 of students were smoker. And also having smoker friends 
(P=0.01) and parental disputes (P=0.003) are significant factors for the rate of smoking among 
students. Job and education level of parents are not statistically significant with the smoking 
behavior among students. Overall results of this study show a strong significant relationship 
among, peer influence, parental disputes, and prevalence of smoking in preuniversity students.
Conclusion: Considering the finding more than one third of subjects were smoker, it is neces-
sary to imprive knowledge and promote health beliefs for quite smoking and nonsmoking 
through suggesting suitable educational and counseling programs. 
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