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بررسي شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار و قليان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

 1389-90تهران در سال تحصيلي 

 5رويا شكوري مقدم  4باقر پهلوان زاده 3رويا صادقي 2داوود شجاعي زاده 1حامد رضاخاني مقدم:نويسندگان

  6 وحيد فاتحي

  مربي، عضو هيات علمي دانشكده علوم پزشكي خلخال، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل :نويسنده مسئول.1

   :h.rezakhani@arums.ac.ir Email 09141533665 :تلفن

  سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهراناستاد مدير گروه آموزش بهداشت و ارتقاي .2

  استاديار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران  .3

  دانشجوي كارشناسي ارشد آمار حياتي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران.4

  ي اردبيل مربي، عضو هيات علمي دانشكده علوم پزشكي خلخال، دانشگاه علوم پزشك .5

 كارشناس مدارك پزشكي، گروه مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .6
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 فصلنامة علمي پژوهشي

  دانشكده بهداشت يزد

  سال يازدهم

  چهارم: شماره

  139 1 زمستان

  37: شماره مسلسل

  

  20/11/1390: تاريخ وصول

  20/7/1391 :تاريخ پذيرش

  

  

  

  

  چكيده

 باشد، مصرف دخانيات به عنوان يك مشكل بهداشت عمومي درسطح جهان مطرح مي :سابقه و اهداف

كاهش خالقيت درابعاد زندگي فردي  ،درمانيبه زندگي ، افزايش هزينه  موجب كاهش اميدميتواند  همچنين

دانشجويان علوم  در سيگار و قليان و علل گرايش به مصرف اين موادهدف بررسي مصرف اين مطالعه با . شود

  .انجام شد 1389- 90تحصيلي  در سالپزشكي تهران 

زشكي تهران انجام نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پ 720اين مطالعه به روش مقطعي بر روي  :روش بررسي 

داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روشهاي آماري . گرفت

  .صورت پذيرفت 16SPSSو بابهره گيري از نرم افزار  Logistic regressionتوصيفي و آزمون

، %  22ف سيگار و قليان در دانشجويان به ترتيب نتايج اين مطالعه حاكي از آن بود كه فراواني مصر :يافته ها

همچنين پژوهش نشان داد كه اصلي ترين علت مصرف سيگار و قليان تفريح و سرگرمي بوده . بوده است% 3/23

در دانشكده هاي دندانپزشكي و داروسازي بيش  فراواني مصرف سيگار و قليان به ترتيب بطور معناداري. است

  ).>001/0p( بوداز ساير دانشكده ها 

طور كلي بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر و مقايسه آن با يافته هاي ساير مطالعات ه ب: بحث و نتيجه گيري

صورت پذيرفته در يك دهه گذشته، ميتوان گفت گرچه در چند سال اخير شاهد روند رو به كاهش مصرف 

. زش بهداشت در رابطه با پيشگيري ادامه پيدا كندقليان بوده ايم، ولي بايستي همچنان برنامه هاي آمو و سيگار

طراحي اين برنامه ها از دوران مدرسه آغاز گردد و در دانشگاهها نيز تداوم يابد، همچنين پيشنهاد ميشود در كنار 

  .اجراي اين برنامه ها به مشكالت دانشجويان در زمينه تفريح و سرگرمي توجه گردد

  سيگار، قليان، گرايششيوع، دانشجو، : واژه هاي كليدي
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   مقدمه

مصرف دخانيات به عنوان يك مشكل بهداشت عمومي درسطح 

باشد، درواقع يك علت قابل پيشگيري مرگ و  جهان مطرح مي

كه پرداختن به اين مسئله به داليل  ،شود بيماري لحاظ مي

دراهميت اين مساله همين بس كه . بسياري حايزاهميت است

مثل اختالالت رواني، فرار از  يبا مشكالت دخانياتمصرف 

ي اجتماعي، بزهكار ، هامنزل، پرخاشگري ، خشونت دررفتار

دزدي ، اقدام به خود كشي، افت تحصيلي وبي عالقگي به 

  ).1(دارد اط قويارتبتحصيل و فحشا 

به  موجب كاهش اميدميتواند هم چنين مصرف دخانيات 

زندگي، افزايش هزينه درماني و كاهش خالقيت و سودمندي 

طبق برآورد سازمان جهاني  ).2(درابعاد زندگي فردي شود 

بهداشت، يك ميليارد نفر از مردم درسراسرجهان سيگار مي 

براساس تخمين هاي . تريليون سيگار دودمي كنند  60 د ونكش

ميليون  4موجود مرگ و ميري كه ناشي از استعمال دخانيات از 

خواهد رسيد  2025ميليون مرگ ساالنه دردهه  10مرگ و مير به 

ميليون مورد از اين مرگ ها دركشور درحال توسعه اتفاق  7كه 

  .خواهد افتاد

ي هابا بيمار از جمله سيگار و قليان هم چنين مصرف دخانيات

مشكالت مربوط به سالمت از بطور كلي ي، انسدادي مزمن، ريو

قبيل چاقي ، بيماري مثل سرطان و بيماري كرونري قلبي ، عروق 

سازمان بهداشت  .سرطان ريه ارتباطات تنگانگ دارد  ومحيطي 

جهاني سيگار را جزو مواد اعتياد آور و معتادين به سيگار را جزو 

درواقع اعتياد كه ). 3(ستبيماران رواني تقسيم بندي نموده ا

امروزه دراغلب كشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه ديده 

مي شود با دگرگوني سبك زندگي افراد آن درجامعه درارتباط 

  ).4(است

مطالعات صورت گرفته در سراسر جهان عمدتا حاكي از آن 

از آنجايي كه است كه مصرف دخانيات رو به افزايش است، و 

كشوري سرمايه اجتماعي و پشتوانه آن كشور  جمعيت جوان هر

ان وبا توجه به اينكه كشور ما جزو جوامع ج محسوب مي شود و

مي تواند براي  مصرف دخانياتدر دنيا محسوب مي شود، 

 .كشور ما تهديدي جدي به شمار آيد

روند روبه رشد مصرف كه به آن اشاره شد، درمورد دانشجويان 

كاهش : ارتباط باشد ، من جمله ا عواملي چند دربمي تواند 

استرس ؛ فشارهمساالن، مشكالت زندگي ، مقبوليت اجتماعي 

تاريخچه خانوادگي مصرف دخانيات  ، سطح پايين تحصيالت  ،

 ،]اغلب مردان[والدين، تمايل براي كسب شخصيت، جنسيت 

درآمد باال، معاشرت با دوستاني كه دخانيات مصرف مي كنند، 

دانشجويان سال سوم و چهارم (ت تحصيلي كسب پرستيژ ، سنوا

مصرف بيش تري  حتمالدرمقايسه با دانشجويان سال اول ا

، مصرف درزمان افسردگي و يا آسودگي ، ايجاد بازار )داشتند

بزرگ فروش و ترانزيت دخانيات دركشورهاي جهان سوم و 

ايران، عدم تامين نيازهاي عاطفي، عدم موفقيت تحصيلي ، 

 ).8،7،6،5(مشاجرات خانوادگي  بيكاري ، دعواو

طارميان و همكاران شيوع مصرف مواد مخدر سبك از قبيل 

سيگار، قليان و الكل را در مقايسه با مواد مخدر سنگين در 

دانشجويان شهر تهران بيشتر گزارش كردند، همچنين يافته هاي 

% 2/24آنان نشان داد كه فراواني مصرف سيگار و قليان به ترتيب

  ).9(باشند مي% 9/33و 
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و همكاران  Nwankwo Benjaminدر مطالعه اي كه توسط 

در كشور نيجريه تحت عنوان گرايش به مصرف سيگار در 

دانشجويان صورت گرفت عنوان شد كه شروع مصرف سيگار 

در سالهاي آخر مدرسه آغاز مي شود عمدتا سيگار را زماني كه 

. تحت فشار رواني يا استرس قرار مي گرفتند مصرف مي نمودند

ار نيز تاثير مصرف سيگعلت اصلي همچنين  در اين مطالعه

  ).5(دوستان و همسن و ساالن بيان شده است 

در مطالعه اي كه توسط يوسف خضر و اماني السعدي و تحت 

عنوان ميزان مصرف سيگار و قليان دانشجويان و عوامل موثر بر 

نشان داد كه ميزان شيوع  ،آن در كشور اردن صورت گرفت

صرف درصد بود و نسبت به قليان داراي م 35مصرف سيگار

علت اصلي مصرف سيگار و قليان عبارت بود .بيشتري بود

... درآمد باال، ميزان آگاهي پايين از عوارض، دوستان ناباب و:از

سالگي شروع  15عمده دانشجويان مصرف سيگار و قليان را از .

علت عدم مصرف سيگار و قليان به ترتيب عبارت . كرده بودند

اليل مذهبي، رفتار پرخطر و تاثيرات نامطلوب برسالمتي،د:بود از

  .)10(غيره

و روند رو به رشد  مصرف دخانياتبا توجه به اهميت موضوع  

توسط مذكور آن و تاثيري كه مصرف و يا سوء مصرف مواد 

با درنظر داشتن نقش آينده آنان [گروه پزشكي دانشجويان 

برخود ، سالمت عموم ،  ]درماني –درقالب كارمندان بهداشتي 

 آنانسبك زندگي و جامعه و كيفيت خدمات ارائه شد، توسط 

با هدف و محققان برآن شدند تا با مطالعه حاضر  ،دنمي گذار

 سيگار و قليان و علل گرايش به مصرف اين موادبررسي مصرف 

شناسايي  همچنين با دردانشجويان علوم پزشكي تهران و

درراه كاهش خطرات  گاميند ي درمعرض خطر بتوانهاگروه

  .اين معضل بردارند

ضمن اين كه بايد توجه داشت هدف بلند مدت اين پژوهش 

آگاه سازي مسئولين و دانشگاهيان از وسعت و زنگ خطر اين 

معضل و مصيبت جهت تدارك ديدن برنامه ي موثر آموزشي 

درراستاي عدم مصرف، پيشگيري، آموزش مضرات، تقويت 

  .طي و سازگاري استمهارت هاي ارتبا

   روش بررسي

. انجام گرفت) مقطعي(تحليلي  -اين مطالعه به روش توصيفي

جامعه مورد مطالعه دانشجويان دانشكده هاي دانشگاه علوم 

تصادفي روش نمونه گيري پزشكي تهران بودند كه بر اساس 

حجم نمونه با توجه به آمار رسمي . انتخاب شدندچند مرحله اي 

نفر اعالم كرده بودند،  9596دانشگاه كه تعداد دانشجويان را 

تعداد نمونه براي  هر يك از   با دقت. نفر تعيين گرديد 720

دانشكده ها با روش تخصيص متناسب تعيين گرديد، بطوريكه 

بهداشت  نفر، دانشكده 232تعداد نمونه براي دانشكده پزشكي 

 74نفر، دانشكده پيراپزشكي  84نفر، دانشكده داروسازي 129

نفر، دانشكده دندانپزشكي  85نفر، دانشكده پرستاري و مامايي 

 .نفر تخصيص داده شد 45نفر، ساير دانشكده ها  71

داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديدند، اين 

بلي كه در رابطه با پرسشنامه ها با بهره گيري از پژوهشهاي ق

مصرف سيگار وقليان در دانشجويان انجام شده بود، و همچنين 

با استفاده از نظرات اساتيد و كارشناسان طراحي گرديدند، كه  

به متغير هاي دموگرافيك و كليات حاوي سه بخش مربوط 

  رفي  ــواالت مربوط به نوع ماده مصـــو س -الــس 16 - موضوع 
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در قسمت . بودند -سوال 6براي هر كدام  -) سيگار، قليان(

دموگرافيكي عواملي نظير جنس، سن، سال ورودي به دانشگاه، 

در .وضعيت تاهل، وضعيت سكونت، اعتقادات مذهبي، بود

قسمت كليات موضوع سابقه مصرف مواد مخدر در خانواده، 

 .علت مصرف مواد مخدر، دليل عدم مصرف مواد ذكر شده بود

تفكيك مواد مصرفي، سابقه مصرف، تعداد در قسمت سوم به 

مصرف، طريق آشنايي با ماده، و دليل مصرف مورد پرسش قرار 

اين پرسشنامه ها بعد از توضيح كامل و كسب  .گرفته شده بود

رضايت آگاهانه از دانشجويان توسط خود دانشجويان تكميل 

گرديد، و از آنان خواسته شد كه از ذكر نام و نام خانوادگي 

به منظور . و مشخصات شخصي خود خودداري كنند خود

افزايش احتمال پاسخدهي صحيح دانشجويان به پرسشنامه ها 

جعبه اي طراحي شده بود و از دانشجويان خواسته مي شد بعد از 

همكاري . تكميل پرسشنامه ها آنرا در داخل صندوق قرار دهند

دانشجويان جهت تكميل پرسشنامه ها بسيار خوب گزارش 

پرسشنامه هايي كه ناقص بودند يا سفيد تحويل داده شده . ديدگر

تجزيه و تحليل داده ها با . بودند از تحليل نهايي حذف شدند

 Logistic استفاده از روشهاي آماري توصيفي و آزمون

regression  ١بابهره گيري از نرم افزار�SPSS   صورت

  .پذيرفت

  يافته ها

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي نفر از  720در اين مطالعه 

 4/48(نفر 348تهران مورد مطالعه قرار گرفتند، كه از اين تعداد 

ميانگين سن . زن بودند)  درصد 6/51( نفر 372مرد و  ) درصد

بوده   46تا   17و دامنه سني آنان   22دانشجويان مورد پژوهش  

  .است

سيگار در نتايج اين مطالعه حاكي از آن بود كه فراواني مصرف 

) نفر 158( درصد  22دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران 

سالگي  17 ± 5/4ميانگين سني اولين مصرف سيگار   .بوده است

. بود) درصد 5/64(و اصلي ترين طريق آشنايي با سيگار دوستان

و )   نفر  61(درصد 19ميزان مصرف سيگار در دانشجويان بومي 

در بررسي رابطه مصرف . بود ) نفر 97( درصد  24غير بومي  

سيگار و متغير هاي دموگرافيك مشاهده گرديد كه مصرف 

سيگار با  دانشكده محل تحصيل؛ جنسيت؛ مقطع تحصيلي ؛ 

ميزان گرايشات مذهبي و سابقه خانوادگي و محل سكونت 

  .ارتباط معني داري دارد

در اين بررسي مشاهده شد كه دانشجويان دانشكده دارو سازي 

طور معني داري بيشتر از دانشجويان دانشكده هاي ديگر به 

از نظر جنسيت ) 1جدول ).(>003/0p(سيگار مصرف مي كنند

مصرف سيگار در پسران  به طور معني دار بيشتر از  دختران 

از نظر مقطع تحصيلي مصرف  در بين دانشجويان دوره .است

 043/0(كارشناسي به طور معني داري بيشتر از سايرين است 

p= .( از نظر وضعيت سكونت نيز افراد بومي مصرف بيشتري

از نظر ميزان اعتقادات مذهبي افراد با اعتقادات مذهبي .داشته اند

همچنين احتمال مصرف .ضعيف ميزان مصرف بيشتري داشته اند

سيگار در افرادي كه در خانواده آنها فردي با سابقه مصرف 

  ).>001/0p(سيگار وجود داشته باشد، بيشتر بود

همچنين پژوهش نشان داد كه اصلي ترين علت مصرف سيگار 

تفريح و سرگرمي بوده است، ساير علل نيز به ترتيب عبارت 

  ).2جدول (كسب لذت و كاهش استرس : بودنداز

نتايج اين مطالعه بيانگر آن بود كه فراواني مصرف قليان در 

) نفر 168(درصد  3/23دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران
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سالگي و 18 ± 4/3ميانگين سن اولين مصرف قليان . بوده است

. بود) درصد 1/68(اصلي ترين طريق آشنايي با قليان دوستان 

و ) نفر113( درصد  4/32همچنين ميزان مصرف قليان در مردها 

در بررسي عوامل مرتبط نيز . بود) نفر55(درصد7/14در خانمها 

ه محل تحصيل، جنس، مشاهده گرديد كه متغيرهاي دانشكد

سابقه خانوادگي مصرف قليان، مقطع تحصيلي، وضعيت 

. سكونت، ميزان اعتقادات مذهبي، با مصرف قليان مرتبط اند

بطوريكه فراواني مصرف قليان در مقايسه با ساير دانشكده ها به 

طور معناداري در دانشجويان دانشكده هاي داروسازي 

)001/0p< (فراواني مصرف قليان  همچنين. بيشتر بوده است

بطور معناداري در دانشجويان مرد بيشتر از دانشجويان زن 

فراواني مصرف قليان در افرادي كه حداقل ). >000/0p(بود

كند، بطور  يك نفر از اعضاي خانواده شان قليان مصرف مي

معناداري بيشتر است، مصرف قليان در دانشجويان مقاطع 

           سه با ساير مقاطع بيشتر در مقاي) ارشد و دكترا( تكميلي

       افرادي همچنين فراواني مصرف مواد در افراد بومي، . بود

 زارشـي ضعيف بودند، بيشتر گـقادات مذهبـكه داراي اعت

  ).>001/0p(  گرديد
  دانشگاه علوم پزشكي تهرانعوامل مرتبط با مصرف سيگار و قليان در دانشجويان : 1 جدول

 P  غيرقلياني قلياني P  غيرسيگاري  سيگاري  مشخصات

 >000/0p<      000/0p      جنسيت

  338  34  زن
  

55  317  

  113  224  124  مرد
235  
  

 >003/0p<     001/0p       دانشكده

  55  29  داروسازي

 

34  50   

  105  24  108  21  بهداشت

  60  14  59  15  پيراپزشكي
  174  58  181  51  پزشكي

  71  14  72  13  پرستاري و مامايي
  56  15  51  20  دندانپزشكي

  36  9  36  9  ساير

ميزان اعتقادات 
  مذهبي

    001/0p<      
001/0p< 

 

  235  52  خوب
  

60  227   

  186  55  193  48  متوسط

  139  53  134  58  ضعيف
  >001/0p<      001/0p      وضعيت سكونت

    262  58    259  61  بومي

  290  110  303  97  غير بومي

  



108 

  �   ... بررسي شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار و قليان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

رف ـترين علت مص يـيافته هاي مطالعه حاكي از آن بود كه اصل

  ).2جدول (قليان تفريح و سرگرمي بوده است

بررسي هاي اين پژوهش نشان داد كه علل عمده عدم مصرف 

البته بايد توجه داشت . سيگار، قليان نگراني از سالمتي مي باشد

درصد از افرادي كه هيچكدام از مواد مذكور را  6/33كه 

كردند، عنوان كردند كه هرگز به علت عدم  مصرف نمي

  ).   3جدول (مصرفشان فكر نكرده اند

  علل مصرف سيگار و قليان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران: 2جدول

  قليان  سيگار  علل مصرف

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  8/34  57  20  32  تفريح و سرگرمي
  14  24  17  27  كسب لذت

  6/2  4  9/16  27  كاهش استرس
  5/10  17  11  17  كنجكاوي

  4/10  17  4/7  12  لذت، تفريح و سرگرميكسب 
  2  3  3/5  8  الگو برداري از افراد سرشناس

  7/5  10  4  6  تقليد از دوستان
  20  36  4/18  29  ساير علل
  100  168  100  158  مجموع 

  

  داليل عدم مصرف سيگار، قليان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران: 3جدول 

  ]درصد[فراواني  علل عدم مصرف سيگار، قليان

  %2/48  نگراني از سالمتي

  %3  ترس از طرد شدن از ميان دوستان

  %8/2  اجبار يا فشار والدين

  %4/1  محدوديت مالي

  %5/1  وجود بيماري

  %6/33  هرگز به اين موضوع فكر نكرده ام

  %5/9  ساير موارد

  %100  كل

 

  بحث و نتيجه گيري

مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان مصرف سيگار، قليان به ترتيب 

بيشترين ميزان مصرف سيگار و درصد بوده است،  3/23، 22

به ترتيب در دانشجويان دانشكده هاي دندانپزشكي و نيز قليان 

در تحقيقي  كه توسط طارميان و همكاران مابين .  داروسازي بود

صورت پذيرفت نتايج بررسي  86دانشجويان شهر تهران در سال 

بوده % 9/33، قليان %2/24ها نشان داد كه ميزان مصرف سيگار 

ميزان مصرف  همكاران، و پورشريفي ي مطالعه ، در)9(است
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 و مسجدي ي مطالعه در ).11(دبو درصد4/21سيگار 

 پژوهش زمان در سيگار مصرف شيوع ميزان همكاران،

 پايين بسيار حاضر  مطالعه مقايسه در كه هشد ذكر درصد8/14

از  درصد 6/43در مطالعه جانسون و همكاران نيز). 12( بود تر

در يك بررسي ). 13(دانشجويان سابقه مصرف سيگار داشتند

جهت تعيين ميزان شيوع رفتارهاي مخاطره آميز بهداشتي در 

دانشجويان مراكز آموزش عالي خرم آباد مصرف قليان را به 

گزارش كرده اند % 1/25را به ميزان و سپس سيگار % 7/29ميزان 

  ).14(كه از مصرف ساير مواد باالتر بود

همانند مطالعه حاضر اكثرمطالعات چه در ايران وچه در خارج از 

ايران بين سوء مصرف مواد و جنسيت ارتباط معناداري يافته اند 

و ميزان مصرف آنها در مردان بيشتر ) 13،6،1،9،17،16،15،18(

تقد است مصرف دخانيات توسط خانم ها يك عابديني مع.است

رفتار غير اجتماعي محسوب مي شود، و اين مساله خود ميتواند 

 .)16(يكي از علل مصرف كمتر دخانيات در زنان باشد

در مطالعه اي كه توسط وفايي و همكاران جهت بررسي علل 

موثر بر مصرف سيگار در دانش آموزان شهر تبريز صورت 

عوامل زير جزو علل مهم مصرف سيگار بيان پذيرفت به ترتيب 

در  ).19( نداشتن تفريحات سالم، تفريح، كنجكاوي: شدند

مطالعه احمدي و همكاران لذت طلبي و الگوبرداري شايعترين 

 ).20(انگيزه مصرف مواد بود 

اصليترين مصرف سيگار  تفريح و در مطالعه حاضر نيز 

است كه مسوالن و سرگرمي، بوده است، اين نكته حاكي از آن 

برنامه ريزان بايستي توجه بيشتري بر ايجاد تفريحات سالم چه در 

با اينحال در اكثر . مدارس و چه در دانشگاهها داشته باشند

مطالعات صورت گرفته علت اصلي گرايش به سوء مصرف مواد 

 شمس نرگس ي مطالعه در دوستان معرفي شده اند بعنوان مثال

). 21(دبو دوستان سيگار مصرف تعل شايعترين زاده علي

 داشتن كه بوده مطلب اين مويد نيز   wang et alي مطالعه

 4 تا 2 را رفتارسيگاركشيدن بروز خطر سيگاري، دوستان

   ).22( كند مي بيشتر برابر

همانگونه كه عنوان شد در مطالعه حاضر نيز بين سوء مصرف 

مواد و اعتقادات مذهبي ارتباط معنادار قوي مشاهده گرديد 

مطالعه بحرينيان وهمكاران نشان داد دانشجوياني كه اعتقادات 

       مذهبي قوي دارند ونماز مي خوانند كمتر به مصرف مواد 

  ). 6(مي پردازند 

جاه وهمكاران حاكي از آن بود كه مذهبي همچنين نتايج ترقي 

بودن با مصرف سيگار رابطه منفي دارد و احتمال سيگاري شدن 

بنابراين ميتوان گفت داشتن اعتقادات ). 23(را كاهش مي دهد

مذهبي قوي و متعهد بودن به عقايد مذهبي خود عامل مهم 

  .بازدارنده در مصرف مواد مي باشد

السعدي در كشور اردن نشان داد مطالعه  يوسف خضر و اماني 

: كه علت عدم مصرف سيگار و قليان به ترتيب عبارت بود از

پژوهش حاضر  ،)10(تاثيرات نامطلوب برسالمتي،داليل مذهبي

نيز نشان داد كه اصليترين علت عدم مصرف سيگار، قليان 

  . نگراني از سالمتي بوده است

خانواده و  بطور كلي وجود يك فرد با سابقه مصرف مواد در

ارتباط آن با سوء مصرف مواد در بسياري از مطالعات تاييد شده 

. اين يافته با يافته هاي پژوهش حاضر مطابقت دارد) 24،25(است

ميتوان يكي از داليل اين امر را معرفي الگوي بد توسط والدين 

  .دانست

يافته هاي اين  مطالعه بيانگر آن بود كه بين دانشكده محل 

صرف سيگار و قليان ارتباط معناداري وجود دارد،  تحصيل و م

. اين امر مي تواند به دليل سن باالي دانشجويان داروسازي باشد

و كرد ميرزا و ) 26(يافته هاي مطالعه گوهريان و رجايي 

نيز حاكي از شيوع باالتر مصرف مواد مخدر در  )27(همكاران

  .بين دانشجويان پزشكي بود

  بردند  ياني كه در منزل استيجاري بسر ميدر تحقيق سيام دانشجو
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بيشترين ميزان استفاده از مواد مخدر را داشته اند و رابطه آماري 

صميمي وهمكاران ). 15(معني داري در اين زمينه مشاهده گرديد

مابين محل سكونت دانشجو با وضعيت مصرف سيگار به ارتباط 

ي از بطور كلي  در بسيار). 28(معناداري دست پيدا نكرد

مطالعات دانشجويان ساكن منزل مستقل استيجاري باالترين 

كه ).  30،29(درصد سوء مصرف را بخود اختصاص داده اند

ميتوان عدم وجود نظارت كافي و مناسب توسط والدين بر 

 .دانشجويان غير بومي را علت اين مساله دانست

فته بطور كلي بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر و مقايسه آن با يا

هاي ساير مطالعات صورت پذيرفته در يك دهه گذشته، ميتوان 

گفت گرچه در چند سال اخير شاهد روند رو به كاهش مصرف 

سيگار، قليان و الكل بوده ايم، ولي بايستي همچنان برنامه هاي 

طراحي . آموزش بهداشت در رابطه با پيشگيري ادامه پيدا كند

گردد و در دانشگاهها نيز  اين برنامه ها از دوران مدرسه آغاز

شود در كنار اجراي اين برنامه  تداوم يابد، همچنين پيشنهاد مي

ها به مشكالت دانشجويان در زمينه تفريح و سرگرمي توجه ويژه 

  .اي گردد

  تقدير و تشكر

مصوب معاونت  11425اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره 

ه بدين وسيله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد ك

نويسندگان اين مقاله مراتب تشكر و قدرداني خود را از آن 

  .معاونت محترم اعالم مي دارند
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Abstract 

Background: and objectives: Smoking is considered as a worldwide public health problem that can 

reduce life expectancy and creativity in personal life. Also it can increase medical costs. The purpose of 

this study was surveying smoking habits and tendency to these materials among the students of Tehran 

University of Medical Sciences in 2010-11.  

Method: This was a cross- sectional study over 720 students from Tehran University of Medical 

Sciences. Data were collected using questionnaire and analyzed by descriptive statistical methods and 

Logistic regression test by using spss16 software. 

Results:The results showed the frequency of hookah and cigarette smoker were 22% and 23/3% 

respectively. The research also showed that the main cause of smoking was fun. frequency of Hookah 

and cigarette smoker in the schools of dentistry and pharmacy respectively were more than other schools 

significantly. 

Conclusion:Comparing this research and the results of similar researches showed that the use of 

cigarette, hookah are decreasing among the students of Tehran University of medical sciences in recent 

years. But we should continue the programs for training health care and prevention of diseases. 

Planning for these programs should be started in high school and followed at university. It is 

proposed to solve the problems of students in the term of entertainment.  

Keywords: student, cigarette, hookah, tendency 

 
 


