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اهميت اين موضوع بيش از هر چيز به دليل گرايش
روزافزون بسياري از نوجوانان به مصرف مواد دخاني است و
نتايج تحقيقات پيشين نيز حاکي از اين است که غالب
مصرفکنندگان دخانيات ,از سن کمتر از  1۸سال استعمال آن
را آغاز ميکنند [ ]6-4اين خطر با وجود رشد صنعت دخانيات
شدت بيشتري گرفته است ,زيرا اين صنعت هر ساله براي
بازاريابي محصوالت خود هزينه ميکند تا مشتريان جديدي به
دست آورد و آنها را جايگزين افرادي کند که يا فوت ميشوند
و يا دخانيات را ترک ميکنند .طبق برآوردهاي سازمان جهاني
بهداشت ,اگر روند فعلي ادامه يابد  2۵۰ميليون کودک و

مقدمه
موضوع دخانيات يکي از چالش برانگيزترين مسائل
اجتماعي بهداشتي در جهان است که تمامي کشورها و باالخص
کشورهاي جهان سوم را با تهديد جدي در حوزه سالمت عمومي
و آسيبهاي اجتماعي مواجه ساخته است [ .]1ساليانه دخانيات
ميليونها نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به کام مرگ
ميکشد و از طرفي بسياري از آسيبها و مسائل اجتماعي به
نوعي با دخانيات درگير هستند [.]3,2
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هدف :استعمال دخانيات در ميان نوجوانان موضوع نگرانکنندهاي است که در سطح جهاني توجه بسياري از متوليان حوزههاي
مختلف اعم از بهداشت و سالمت تا جامعهشناسان را به خود جلب کرده است .اين مطالعه با هدف ارزيابي وضعيت استعمال فردي
و خانوادگي دانشآموزان نسبت به مواد دخاني در سال  1398انجام شد.
مواد و روشها :اين مطالعه بر اساس تحليل نتايج فاز اول طرح پيشگيري از استعمال دخانيات (پاد) که به روش کوهورت در
شهر ورامين تهران در چهار فاز بر روي دانشآموزان دختر و پسر در حال اجرا است انجام شد .در فاز اول  920نفر دانشآموز پايه
هفتم از طريق روش نمونهگيري طبقهاي انتخاب شدند .ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه بومي شده سازمان بهداشت جهاني
بود .سواالت پرسشنامه بهصورت طيف ليکرت ( 1تا  )5نمرهدهي شد .روايي پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و همچنين
محاسبه شاخص روايي محتوا و شاخص نسبت روايي محتوا تعيين شد .پايايي پرسشنامه نيز با محاسبه آلفاي کرونباخ ()0/703
مورد تاييد قرار گرفت.
يافتهها :فراواني مصرف قليان و سيگار به ترتيب  %6/9 ،%23/6بود %55/4 .از دانشآموزان در مکانهايي نظير پارک ،قهوهخانه
و کافيشاپ به کشيدن مواد دخاني ميپردازند و  %49/7مهمترين دليل براي مصرف را حس کنجکاوي گزارش کردند %21/2 .از
دوستان نزديک آنها سيگار و  %35/1قليان ميکشيدند .فراواني مصرف قليان و سيگار در خويشاوندان نسبي و سببي آنها به
ترتيب  51و  %45/8بود .سطح آگاهي نسبت به دود دست دوم ضعيف بود.
نتيجهگيري :قبح اجتماعي سيگار کشيدن در بين دانشآموزان و اطرافيان آنها بيشتر از قليان بود به طوري که مصرف قليان
بين فرد دانشآموز ،دوستان نزديک و خويشاوندان دانشآموزان بيشتر از سيگار بوده و قليان کشيدن به رفتاري بهنجار و عادي
تبديل شده است.

جلد  ,23شماره ( 6پياپي  ,)۸6آذر و دي 14۰۰

کومش

گروه هدف در سياستگذاريها و ارائه راهکارها توجه کرد .در
سطح بينالمللي ,سازمان جهاني بهداشت و در سطوح ملي
سازمانهاي بهداشت و سالمت سعي مينمايند به روشهاي
مختلف نسبت به اين مسأله اجتماعي هشدار داده و راهکارهاي
مختلفي ارائه نمايند [ .]1۵,14يکي از استراتژيهاي راهبردي
در اين زمينه ناهنجار نشان دادن و آسيبزا بودن جدي مصرف
دخانيات در جامعه از طريق مداخالت آموزشي و فرهنگي
بهويژه در ميان نوجوانان است [.]16
بدين اساس ,در ميان راهکارهاي کنترلي و پيشگيرانه ,به
کارگيري مداخالت آموزشي از روشهاي رايجي است که با
پيوندي که ميان ميدان اجرا و پژوهش برقرار ميکند در
کشورهاي مختلف آزمون و اجرا شده است .اما با توجه به فقدان
يک برنامه مشارکتي و اثربخش که پيشگيري از استعمال
دخانيات را با نوجوانان و از سنين پايين مبناي کار خود قرار
دهد؛ جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران به عنوان يک
انجمن مردم نهاد با اجراي طرحي به نام "پاد" در نظر دارد با
آگاهسازي و توانمندسازي نسلهاي آينده ,جمعيتي گريزان و
متنفر از دخانيات را تربيت کند .از آنجا که براي شروع هر
طرح و برنامهاي ابتدا ميبايست وضعيت موجود را ارزيابي و
پايش نمود؛ هدف از اجراي فاز نخست اين مطالعه تعيين
وضعيت استعمال فردي و خانوادگي دانشآموزان نسبت به مواد
دخاني در دانشآموزان پايه هفتم شهر ورامين بود.
مواد و روشها
اين مطالعه بهصورت مقطعي بر روي  92۰نفر از
دانشآموزان پايه هفتم شهر وارامين در سال  139۸انجام شد.
حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران تعيين و اعضاي نمونه با
استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي نسبتي انتخاب شدند بدين
صورت که در ابتدا مدارس بر اساس نوع مدرسه (دولتي,
غيرانتفاعي ,تيزهوشان ,نمونه يا شاهد) و جنسيت (دخترانه/
پسرانه) طبقهبندي شده و با توجه به نسبت هر طبقه به کل
جمعيت ,تعداد افراد نمونه بدان تخصيص يافت .انتخاب پايه
هفتم به عنوان گروه هدف جهت اجراي طرح و اقدامات
مداخلهگرايانه ضد دخاني ,بر اساس نتايج مطالعات تجربي
پيشين و بررسي مقدماتي از جامعه هدف ,صورت پذيرفته است.
براي جمعآوري دادههاي الزم در راستاي مداخالت مورد
هدف ,پرسشنامه سازمان بهداشت جهاني [ ]19-17با رويکرد
بومي و همچنين مصاحبه و مشاهده نيز استفاده گرديد .سواالت
پرسشنامه بهصورت طيف ليکرت ( 1تا  )۵نمرهدهي شد .جهت
تعيين روايي پرسشنامه از نظر خبرگان و همچنين محاسبه
شاخص روايي محتوا ( )CVI Content Validity Indexو
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نوجواني که امروزه به سيگار کشيدن ادامه ميدهند ,در
بزرگسالي از بيماريهاي مرتبط با دخانيات جان خود را از
دست خواهند داد و بيشتر آنها متعلق به کشورهاي در حال
توسعه هستند [ .]7از طرفي مصرف دخانيات به صورت مستقيم
يک مسأله است و استنشاق دود دست دوم در ميان کودکان و
نوجوانان خود موضوع ديگري است که ضمن ايجاد بيماري و
مرگ و مير در آنها يکي از عوامل مخاطرهآميزي است که بستر
سيگاري شدن کودکان و نوجوانان را در آينده فراهم ميکند.
بررسيهاي انجام شده در کشورهاي جهان نشان داده است که
اين خطر در کشورهاي با درآمد کم و متوسط بيشتر است
[ .]9,۸در ايران نيز يک مطالعه ملي نشان داد حدود 44%
دانشآموزان ايراني در معرض دود تحميلي دخانيات هستند و
هر چه کودکان و نوجوانان در فقر بيشتري زندگي کنند احتمال
بيشتري نيز وجود دارد که در معرض دود دست دوم يا تحميلي
دخانيات قرار بگيرند [.]۵
ايران نيز از آسيبهاي مسئله دخانيات مستثني نبوده و
هميشه رنج و نگرانيهاي گران استعمال آن را با خود داشته
است .در ايران اطالعات جديد و دقيقي از استعمال دخانيات در
ميان نوجوانان در دست نيست ,اما مطالعه ملي کاسپين که از
معدود مطالعاتي است که استعمال دخانيات در نوجوانان را
بررسي ميکند ,در سال  2۰16با بررسي  134۸6دانشآموز و
بر اساس خوداظهاري  %3/۵( %12/6پسران و  %1/7دختران)
در زمان پيمايش سيگاري بودند و  %7/۵( %۵/9پسران و %4/2
دختران) پيش از اين سيگار ميکشيدند .استعمال دخانيات در
مشارکتکنندگان بين  14تا  1۸سال باالتر از گروههاي سني
پايينتر بوده ( )%6/11و سرگرمي دليل اصلي آنها به عنوان
دليل اوليه شروع و ادامه استعمال دخانيات عنوان شده بود [.]1۰
نتايج يک فراتحليل نيز مصرف دخانيات در نوجوانان را 9%
( 12%پسران و  6%دختران) تخمين زده است [.]11
در حال حاضر رسانهها و شواهد پژوهشي نيز از اپيدمي
مصرف انواع جديد محصوالت دخاني در دنيا پرده برداشتهاند؛
که اين مسئله خود دغدغههاي زيادي درباره وابستگيهاي
جديد به نيکوتين در ميان نسل نوجوان و جوان ايجاد کرده
است ,چرا که اين نوع مصرف سرآغاز مصرف دائمي سيگار و
ديگر مواد دخاني محسوب ميشود [ .]9انواع قليان ,سيگارهاي
الکترونيک و تنباکوهاي جويدني با طعمها و بستهبنديهاي
مختلف از جمله اين محصوالت هستند که در مواردي نوجوانان
و جوانان خطرات آنها را براي سالمتي دست کم ميگيرند
[.]13,12
بنا بر گستردگي آسيبهاي جسمي ,رواني و اجتماعي ناشي
از استعمال دخانيات ,بايد بيش از پيش به نوجوانان به عنوان

مجتبي حمايتخواه و همکاران

فراواني مصرف دخانيات در دانشآموزان...

جدول  .2توزیع فراوانی دوستان مصرف کننده سیگار و قلیان

شاخص نسبت روايي محتوا
) CVRاستفاده و مورد تاييد قرار گرفت .براي برآورد ضريب
پايايي در اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و بدين
منظور يک پيشآزمون (پايلوت تست) با تکميل  3۰پرسشنامه
اجرا شد که نتيجه همبستگي دروني گويهها کفايت الزم را
( )۰/7۰3نشان داد.
به واحدهاي پژوهش اطمينان داده شد که اطالعات کسب
شده از آنان محرمانه ميماند .همچنين ضمن توضيح اهداف
پژوهش ,رضايتنامه کتبي آگاهانه از نمونهها براي شرکت در
مطالعه اخذ گرديد و حق انصراف از ادامه شرکت در هر مرحله
از مطالعه براي آنان وجود داشت .همچنين مجوز انجام مطالعه
از کميته اخالق معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران
با شناسه اخالقي  IR.TUMS.DDRI.REC.1398.006اخذ
شد .در نهايت تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي
(توزيع فراوانيها ,مقايسه ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون t
و ضريب همبستگي پيرسون) انجام شد.
;(Content Validity Ratio

پاسخ ها

تحصیالت

مادر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

94

10/4

111

12/3

11/35

ابتدایی

170

18/7

166

18/4

18/2

بیسواد

216

23/9

167

18/5

21/2

دیپلم

268

29/6

307

34

31/8

کاردانی و
لیسانس

102

11/3

109

12/1

11/7

ارشد و دکتری

55

6/1

43

4/8

5/45

مجموع

905

100

903

100

100

هیچکدام

590

64/8

713

78/8

برخی

236

25/9

160

17/7

اکثریت

50

5/5

29

3/2

همه

34

3/7

3

/3

اطرافیان مصرف
کننده

درصد (سیگار)

درصد (قلیان)

پدر

21/1

10/1

مادر

0/6

5/6

برادر

2/3

8/8

خواهر

0/6

2/8

سایرین

21/2

23/7

هیچکدام

59/3

61/2

جدول  .4توزیع فراوانی دانش آموزان بر اساس مواد دخانی مورد استفاده

 192نفر ( )%21/2از دوستان نزديک دانشآموزان پايه
هفتم سيگار و  32۰نفر ( )%3۵/1از دوستان نزديکشان قليان
ميکشيدند (جدول  .)2در خانواده نسبي دانشآموزان اغلب,
پدران مصرفکننده سيگار ( )%21/1و قليان ( )%1۰/1بوده و
در دايره خانوادگي و فاميلي سببي دانشآموزان بيش از %2۰
از فاميل آنها (دايي ,عمو ,پدر بزرگ ,مادر بزرگ و )...سيگار
و قليان ميکشيدند (جدول .)3

مواد دخانی

زن

مرد

فراوانی

درصد

سیگار

26

35

61

6/9

قلیان

105

107

212

23/6

سیگار الکترونیک

1

17

18

2

قلیان الکترونیک

15

39

53

5/8

تنباکوی جویدنی (ناس)

5

41

46

5/2

از نظر سن شروع به مصرف سيگار يا قليان  %۵۰اولين بار
بين سن  12تا  13سال کشيدن قليان يا سيگار را تجربه کردهاند
و  %۵۵/4از آنها در مکانهايي نظير پارک ,قهوهخانه و

779

] [ Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir on 2022-12-09

راهنمایی و
متوسطه

فراوانی

درصد نسبی

فراوانی

درصد نسبی

همچنين  %2۸/6و  %3۸/6از اطرافيان بهصورت علني در
حضور دانشآموزان به ترتيب سيگار و قليان ميکشيدند .در
مجموع فراواني مصرف قليان و سيگار در دانشآموزان به ترتيب
 23%/6و  %6/9بود( .جدول .)4ميانگين مصرف مواد دخاني
جديد نظير سيگار الکترونيک ,قليان الکترونيک و تنباکوي
جويدني با تفاوت معناداري در بين پسران بيشتر از دختران
بود ( .)P<۰/۰۵همچنين تنها  %11/12والدين از سيگار کشيدن
فرزندانشان اطالع داشته و در مقابل حدود  %۵7/6از
دانشآموزان اذعان داشته که والدينشان از قليان کشيدن آنها
اطالع دارند.

جدول  .1توزیع فراوانی تحصیالت والدین
پدر

دوستان مصرف کننده
قلیان

جدول .3توزیع فراوانی اطرافیان مصرف کننده سیگار و قلیان

نتايج
در مجموع ميانگين سني دانشآموزان شرکتکننده در
مطالعه  13/۰2±۰/64سال بود .از نظر تحصيالت پدر  4۸۰نفر
( )۵3%تحصيالت زيرديپلم داشته و  26۸نفر ( )%29/6ديپلم و
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نگرش نسبت به مصرف مواد دخاني رابطهاي مستقيم و معنيدار
بود (.)P<۰/۰۰1 ,r=۰/۵6

کافيشاپ به دور از چشم والدين ,معلمان و اطرافيان به کشيدن
مواد دخاني ميپردازند (شکل  1و .)2
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شکل  .2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مکان مصرف سیگار یا
قلیان
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مربوط به خانواده ( )%37/7بود (جدول  ۵و شکل .)3
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شکل .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سهم هر یک از منابع
اطالعاتی در کسب اطالعات و آگاهی نسبت به مضرات قلیان و سیگار

جدول .6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح آگاهی و نگرش نسبت به مصرف مواد دخانی
گویه ها
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فراواني مصرف دخانيات در دانشآموزان...
بحث و نتيجهگيری
موضوع دخانيات از مسائل اجتماعي بهداشتي قدمتدار در
سطح جهاني است که عليرغم هزينههاي زياد در جهت کنترل
و کاهش آن هنوز غالب کشورها با آن دست به گريبانند و
ساليانه بر شدت اين مسئله افزوده ميشود؛ به طوري که امروزه
يکي از دغدغههاي جدي در اين حوزه ,استعمال محصوالت
دخاني توسط کنشگران زير  1۸سال است .نتايج مطالعه حاضر
نشان داد فراواني مصرف قليان و سيگار در دانشآموزان پايه
هفتم شهرستان وارمين به ترتيب  %6/9 %23/6بود .اين نتايج
نشان ميدهد که اين گروه جمعيتي بيشتر قليان مصرف ميکنند
که اين امر ميتواند حکايتگر باورهاي غلط ,قابل دسترس
بودن و قبح اجتماعي کمتر قليان نسبت به سيگار باشد .البته
مواد دخاني جديد و مدرن نيز در بين حدود  %13دانشآموزان
شيوع داشته که اين آمار نيز قابل تامل است .با اين توضيح که
مصرف تنباکوي جويدني نيز در منطقه مورد مطالعه رايج است
که البته ممکن است سکونت جمعيت مهاجر افغان در اين محيط
اجتماعي و انتقال عادات و رفتارهاي فرهنگي در اين زمينه
تاثيرگذار باشد .ميثمي و همکاران در مطالعه خود در
دانشآموزان شهر تهران در سال  1394ميزان مصرف سيگار و
قليان را به ترتيب  11/۵و  %41/۵گزارش کردند [ .]2۰بر
اساس نتايج يک مطالعه متاآناليز  %34نوجوانان ايراني تجربه
سيگار کشيدن را داشتهاند .بر اساس گزارش Global Youth
) 16/9 Tobacco Survey (GYTSاز جوانان ايراني در گروه
سني  13-1۵سال حداقل يک يا دو پف سيگار کشيدهاند و
 1۵%از آنها سيگاريهاي فعلي هستند [ .]21بريکاني در
مطالعهاي فراواني مصرف قليان در دانشآموزان دبيرستاني تهران
را  %41/2گزارش کرده است [ ]22در ديگر مطالعات انجام شده
فراواني مصرف قليان در دانشآموزان دبيرستاني در کرج,
نظرآباد و تبريز به ترتيب  46/7 ,۵3/2و  %4۸/9گزارش شده
است [.]2۵-23
در دو مطالعه جداگانه در آمريکا فراواني مصرف قليان در
دانشآموزان دبيرستاني به ترتيب  11و  %1۰/3گزارش شده
است همچنين  %41از دانشآموزان دبيرستاني آمريکا تجربه
مصرف سيگار داشتهاند [ .]27,26تفاوت مشاهده شده در
فراواني مصرف قليان بين دانشآموزان ايران و مناطق ديگر دنيا
ميتواند به دليل زمينه تاريخي و رسوم موجود در منطقه
خاورميانه (مانند ايران) و دسترسي بيشتر به قليان براي
نوجوانان در اين منطقه در مقايسه با ديگر نقاط دنيا باشد.
يافتههاي ديگر اين مطالعه نشان داد که والدين دانشآموزان
در سطح تحصيلي رو به پاييني قرار دارند ( %۵1زير ديپلم) از
طرفي دانشآموزان مهمترين و بهترين منبع کسب اطالعات در
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زمينه مضرات و آسيبهاي استعمال مواد دخاني را خانواده
مطرح کردهاند .از اينرو اين مساله ميتواند نقش والدگري مثبت
آنها در آگاهي بخشي نسبت به مساله دخانيات ,مضرات و
آسيبهاي آن را کمرنگ نمايد .ميثمي و همکاران در مطالعه
دانشآموزان تهران نشان دادند بين تحصيالت والدين و مصرف
دخانيات فرزندان ارتباط معکوس معناداري وجود دارد [ ]2۰که
با نتايج مطالعه حاضر سازگار است.
ديگر نتايج مطالعه حاضر نشان داد در خانواده نسبي
دانشآموزان اغلب ,پدران مصرفکننده سيگار و قليان بوده و
در دايره خانوادگي و فاميلي سببي دانشآموزان بيش از %2۰
از فاميل آنها (دايي ,عمو ,پدربزرگ ,مادربزرگ و )...سيگار و
قليان مي کشيدند .کليشادي و همکاران در مطالعه خود نشان
دادند وجود فرد سيگاري در خانواده با افزايش احتمال سيگاري
بودن ارتباط دارد بهطوريکه باالترين ميزان مربوط به وجود
خواهر سيگاري براي دختران و برادر سيگاري براي پسران
گزارش کردهاند [ .]2۸دو مطالعه در شهرستانهاي ساوه و
کرمانشاه بهطور جداگانه همراهي آماري معنيداري را بين
داشتن والدين سيگاري و مصرف سيگار در فرزندان نشان
دادهاند [ .]29,16وکيلي و همکاران در استان يزد داشتن پدر
سيگاري و شرکت در جمع افراد سيگاري را به عنوان
فاکتورهاي پيشگوييکننده مصرف سيگار در دانشآموزان
گزارش کردهاند [.]3۰
نتايج مطالعه حاضر نشان داد حدود  %6۰از دانشآموزان
اذعان داشتند که والدين  %6۰از دانشآموزان از مصرف قليان
آنها اطالعي نداشته و تنها  %11از دانشآموزان ,والدينشان از
سيگار کشيدن آنها اطالع دارند .از داليل آن ميتوان به بار
منفي کمتر قليان نسبت به سيگار در جامعه اشاره نمود
بهطوريکه فقدان آگاهي و نگرش نادرست ميتواند مصرف
قليان را در جامعه عاديتر و پذيرفتنيتر نمايد.
ديگر نتايج مطالعه حاضر نشان داد بيش از  %2۰از دوستان
نزديک دانشآموزان ,سيگار و  %3۵از آنها قليان مصرف
ميکنند .بر اساس مطالعه نجفي و همکاران بين مصرف سيگار
در خانواده و مصرف سيگار و مواد در دانشآموزان دبيرستاني
ارتباط معنادار آماري وجود دارد و در مطالعه ضياالديني و
همکاران از علل شايع سيگار کشيدن ,داشتن دوستان سيگاري
ذکر شده است [ .]31با توجه به اينکه نوجواني سن ورود به
استقالل طلبي و گسترش روابط اجتماعي است آنها در اين سن
با فاصله گرفتن از فضاي خانواده بيشترين اوقات خويش را با
افراد هم سن و سال خود ميگذراند و اين تعامالت ميتواند
پيامدهاي مطلوب و نامطلوبي داشته باشد .بنابراين اين مراودات
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با توجه به يافتههاي اين مطالعه چنين استنباط ميشود که
قبح اجتماعي سيگار کشيدن در بين گروه مطالعه و اطرافيان
آنها هنوز بيشتر از قليان است به طوري که مصرف قليان بين
فرد دانشآموز ,دوستان نزديک و خويشاوندان نسبي و سببي
دانشآموزان بيشتر از سيگار شيوع داشته و قليان کشيدن به
رفتاري بهنجار و عادي تبديل شده است .از طرفي سطح آگاهي
و نگرش دانشآموزان نسبت به مضرات مواد دخاني در حد
نسبتاً متوسطي بود و با افزايش سطح آگاهي نگرش نسبت به
مصرف مواد دخاني منفيتر ميشود البته اين موضوع در بين نوع
مدارس متفاوت است اما براي تقويت و نهاديسازي آن نيازمند
برنامه و طرحي مدون و ساختارمند هستيم بنابراين انجام
مداخالت آگاهيبخش و پيشگيريکننده از مصرف دخانيات در
جمعيت نوجوانان کشور به ويژه در مورد قليـان و مواد دخاني
مدرن پيشنهاد ميشود.

با گروه همساالن نيازمند توجهات و کنترل بيشتري است که
ميتواند سالمت فکري و رفتاري نوجوانان را تضمين نمايد.
يافتههاي ديگر مطالعه حاضر نشان داد حدود  %۵۰از
دانشآموزاني که مواد دخاني مصرف کرده و يا ميکنند اولين
بار بين سن  12تا  13سالگي اين رفتار پرخطر را تجربه کردهاند.
در يک مطالعه در تهران سن استفاده اولين نخ سيگار  13/2سال
گزارش شده است [ ]2۰و در مطالعهاي ديگر در يزد ميانگين
سن شروع مصرف سيگار  12/9سال گزارش شده است [.]3۰
از جمله داليل شروع مصرف سيگار در اين سن ميتوان به
احساس استقالل بيشتر نوجوانان در اين دوره زندگي و در
نتيجه پيروي کمتر از والدين در صورت نهي شدن از طرف آنها
براي مصرف دخانيات ,گذراندن ساعات بيشتر با دوستان و
تالش براي جلب توجه جنس مخالف با استفاده از سيگار به
عنوان نمادي از بلوغ و مستقل شدن اشاره کرد.
طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات (مصوب
 13۸۵/6/1۵مجلس شوراي اسالمي) ,مصرف دخانيات در
اماکن عمومي ممنوع است .نتايج اين مطالعه نشان داد که غالب
استعمال دانشآموزان نيز در مکانهاي عمومي نظير پارک,
کافيشاپ و قهوهخانهها انجام ميشود .مکانهايي که به دور از
چشم و کنترل نهاد خانواده و آموزش و پرورش است.
با توجه به شيوع مصرف دخانيات در بين نوجوانان ,شناخت
علل و مولفههاي تاثيرگذار بر گرايش به اين رفتار پرخطر جهت
مداخالت اثربخش امر الزم و ضروري به نظر ميرسد .نتايج
اين بررسي مهمترين دليل براي کشيدن مواد دخاني از سوي
دانشآموزان را حس کنجکاوي (حدود  )%۵۰اعالم ميکند .در
برخي مطالعات عوامل پيشگوئيکننده استعمال دخانيات را
درگيري و مشاجره والدين ,سابقه فرار از مدرسه ,تفنن و
سرگرمي و سابقه داشتن دوستان سيگاري و ساير علل به ترتيب
رفع دلشوره و عصبانيت ,ياس و نااميدي ,غلبه بر فشارهاي
روحي و رواني و وجود فضاي ناامن خانوادگي گزارش کردهاند
[ .]33,32در مجموع آنچه از يافتهها قابل استنباط است اين
است که مهمترين داليل گرايش دانشآموزان به قليان و سيگار,
احساس استقالل ,بزرگي و رها شدن از دغدغههاست که از
ويژگيهاي دوران بلوغ و هويتيابي آنهاست.
از محدوديتهاي اين مطالعه ميتوان به شيوه جمعآوري
دادهها بهصورت خودگزارشدهي اشاره کرد که ميتواند بر نتايج
مطالعه تاثيرگذار و باعث کم گزارشدهي فراوني مصرف
دخانيات در دانشآموزان باشد البته اين محدوديت ممکن است
در مورد سيگار کشيدن با توجه به قبح اجتماعي بيشتر آن در
مقايسه با مصرف قليان بيشتر باشد.

تشكر و قدردانی
بدينوسيله از جمعيت مبارزه با دخانيات ايران به جهت
تاييد و حمايت مالي اين طرح سپاسگزاري ميگردد ,همچنين
از تمامي مسئولين آموزشگاهها و دانشآموزان عزيزي که امکان
انجام اين مطالعه را فراهم آوردند کمال تقدير و تشکر را داريم.
مشاركت و نقش نويسندگان
مسجدي و حمايت خواه :ايده و طراحي مطالعه ,غفاري:
جمع آوري داده ,حمايت خواه ,رحمانيان :آناليز و تفسير نتايج,
رحمانيان  ,حمايت خواه و غفاري :نگارش نسخه اول مقاله.همه
نويسندگان نتايج را بررسي و نسخه نهايي مقاله را تاييد کردند.
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Introduction: Smoking among adolescents is a matter of concern that has attracted the attention of many officials
and experts in various fields such as health-care, psychology, and sociology. This study was conducted in 2019 to
evaluate the status of smoking in students at the individual and familial levels.
Materials and Methods: This study was performed based on the analysis of the results of the first phase of the
PAD project (Tobacco Use Prevention in Schools) which is being carried out by cohort method in the city of Varamin
(Tehran province) and four phases on male and female students. In the first phase, 920 students were selected through
the stratified sampling method. The data collection instrument in this study was a localized version of a questionnaire
of the World Health Organization. Questionnaire questions were scored on a Likert scale (1 to 5). The validity of the
questionnaire was determined using the opinion of experts as well as calculating the content validity index and content
validity ratio index. The reliability of the questionnaire was also confirmed by calculating Cronbach's alpha (0.703).
Results: The frequency of hookah and cigarette use was23.6% and6.9%, respectively. Also, 55.4% of students
smoked in places such as parks, cafes, and coffee shops and 49.7% reported curiosity as the most important reason
for tobacco consumption. Also, 21.2% and35.1%of their close friends consumed cigarettes and hookah, respectively.
The frequency of hookah and cigarette smoking in their consanguineous and affinal relatives was 51% and 45.8%,
respectively. Awareness of second-hand smoke was poor in these students
Conclusion: The social ugliness of cigarette smoking among students and those around them was more than
hookah use so that hookah uses among students, their close friends, and their relatives was more than cigarette use.
Indeed, hookah use has often become a norm among students and their relatives.
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