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 هـاي دخـاني   جوان شـروع بـه مصـرف فـراورده     80000 -100000برطبق گزارش سازمان جهاني بهداشت روزانه بين : هدف سابقه و

كشـور در حـال   ) سـاله  10-19( از نوجوانـان % 70از آنجا كـه بـيش از   . كنند كنند كه اكثراً در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي مي
گيـري رفتارهـاي فـرد     كلاجتماعي آموزشي بعد از خـانواده از اهميـت بسـزايي در شـ     ند و مدرسه به عنوان اولين محيطهستتحصيل 

آموزان شهر تهران در سال  اين مطالعه با هدف تعيين الگوي مصرف سيگار در دانش. دياين پژوهش در مدارس اجرا گرد است،برخوردار 
   .صورت گرفت 1386 -87تحصيلي 

 GYTSاي و با استفاده از پرسشـنامه اسـتاندارد    اي خوشه به روش تصادفي چند مرحله توصيفي -اين مطالعه مقطعي :ها مواد و روش
)Global Youth Tobacco Survey (نفـر   4523آموزان شهر تهران شـامل   بر روي جمعيت دانش)در ) دختـر  2251پسـر و   2272

  .صورت گرفتدو  ايك آزمونتجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از . انجام گرديد 1386-87سال تحصيلي 
سـال   69/14±09/2كنندگان در مطالعه  ميانگين سني شركت. ندبررسي شد) مونث% 8/49مذكر و % 2/50(آموز  دانش 4523: ها يافته

 گـروه  در مصـرف  كننـدگان  تجربه درصد يفراوان نيشتريب. محاسبه گرديد% 9/54و % 5/25قليان به ترتيب  تجربه مصرف سيگار و. بود
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تقريبـاً از  . روز گذشته كشيده بودنـد  30نخ سيگار در طي  5كنندگان فعلي بيش از  رفاز مص% 0/22. در خانه بود%) 6/51(در دختران 

كننـده فعلـي    پسران مصـرف . اند گذشته داشتهكننده فعلي يك نفر اقدام به ترك و تالش جهت ترك سيگار در سال  هر پنج نفر مصرف
  . داشتند) >01/0p(سيگار بيشتر از دختران اقدام به ترك سيگار 
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 يزندگ توسعه درحال يكشورها در آنان اكثر كه كنند يم
 در كشورهاي در كه زيادي تبليغات رغمبه ). 1،2( كنند يم

 است، شده انجام كشيدن سيگار خطرات مورد در توسعه حال
 ادامه دخانيات مصرف به جوامع اين از بااليي درصد هنوز
، زنان مانند جامعه گروههاي از بعضي در همچنين و دهند مي

 است داشته چشمگيري افزايش اخير دهه در سيگار مصرف
 مصرف دخانيات، به ادانمعت اكثر دهند مي نشان تحقيقات). 3(



  آموزان دانش در گاريس مصرف يالگو                                                                               دوماهنامه پژوهنده                        / 116

 و كنند مي آغاز نوجواني دوران در و سالگي 18 سن زير را آن
 كنند، سيگار مصرف به شروع پايينتري سنين در افراد هرچه

. است بيشتر بزرگسالي دوران در آنان شدن سيگاري احتمال
 انيم در وعيش زانيم كه دهند يم نشان رياخ يگزارشها
 كاهش مصرف به شروع سن و دهبو شيافزا به رو نوجوانان

 از را كشيدن سيگار كه كساني براين، عالوه. است افتهي
 بزرگسالي در كه دارد بيشتري احتمال كنند مي شروع نوجواني
 ميزان بيشترين دچار لذا و شوند قهار سيگاريهاي به تبديل
  ). 2،1(. گردند مي نيز سيگار مصرف از ناشي ميرهاي و مرگ

 تبليغات اخير دهه در كه است موجود توجهي قابل شواهد
) 3( است داده قرار هدف را جوانان و نوجوانان عمدتاً دخانيات

 اجراي و يا مداخله اقدامات انجام براي زمان بهترين لذا
 سنين در دخانيات مصرف مورد در پيشگيرانه راهبردهاي

  . شود تصور مي آن از قبل حتي و نوجواني
 در نوجوانان بين در ياتدخان مصرف شيوع و گستردگي

وارن بر پايه . است متغير% 80 تا% 3 از جهان مختلف مناطق
 در  Global Youth Tobacco Survey (GYTS)هاي يافته

 نوجوانان بين) 1999-2001( جهان كشور 43 از منطقه 75
 آن فعلي مصرف و سيگار كشيدن تجربه شيوع ساله، 15-13
 نيهمچن). 4( كرد گزارش% 14 و% 33 ترتيب به را

 نشان 1999-2005هاي سال نيب كشور 132 در  GYTSنتايج
 اتيدخان يفعل كننده مصرف آموزان دانش% 9 باًيتقر كه داد

 محصوالت ريسا يفعل كننده مصرف% 11 كهيحال در بودند
  ). 5( بودند گاريس از ريغ به يدخان

 انجام تهران شهر در 1377-78 يسالها يط در كه يا مطالعه
 به دختران و پسران در گاريس تجربه وعيش كه داد شانن شد
 در گريد پژوهش كه يحال در). 6( بود% 9/26 و% 35 بيترت

 گاريس يگاهگاه دنيكش و گاريس مصرف تجربه وعيش رشت
% 15 بيترت به را يرستانيدب پسران در يگاريس افراد انيم در
 سال در كه اي مطالعه نيهمچن). 7( كرد گزارش% 6/54 و

 به سيگار كشيدن شيوع گرفت صورت تهران شهر در 1382
 منتشر% 2/28 دبيرستاني آموزان دانش در را هگاهياگ صورت

  ). 8( كرد
از نوجوانان % 70طبق اطالعات منتشر مركز آمار ايران بيش از 

جا كه از آنباشند و  كشور در حال تحصيل مي) ساله 19-10(
وزشي بعد از خانواده مدرسه به عنوان اولين محيط اجتماعي آم

 استگيري رفتارهاي فرد برخوردار  از اهميت بسزايي در شكل
 ياختصاص اطالعات آوردن دست به يبرالذا تصميم گرفته شد 

 نوجوانان يسن گروه يبرا گاريس مصرف يالگو مورد در
 مداخله يطراح يبرا ييمبنا تا در مدارس اجرا گردد پژوهش

 در اتيدخان استعمال از يريشگيپ اي و درمان يرو بخش اثر
  .باشد يسن گروه نيا

  

  ها و روش مواد
 و يا خوشه يا مرحله چند يتصادف روش به مقطعي مطالعه نيا
اي از  نمونه روي بر GYTS استاندارد پرسشنامه از استفاده با

 ،ييابتدا مقطع پنجم هيپا در تهران شهر آموزان دانش جمعيت
 تحصيلي سال در رستانهن و رستانيدب ،ييراهنما هيپا سه
 ويژگيهاي اساس بر تهران شهر. گرديد انجام 87-1386

 و يانيم ،يشمال بخش سه به اجتماعيو  اقتصادي، جمعيتي
 و مدارس پرورش، آموزش مناطق و شد تقسيم يجنوب

 تصادفي روش به بخش هر در منتخب مدارس كالسهاي
 قمناط( پرورش و آموزش منطقه 8 مجموعدر . شدند انتخاب

  ،ييابتدا 18 شامل كه مدرسه 67 ،)15 و 13 ،12 ، 7 ،4 ،3 ،1
 172 جمعاً و هنرستان 10 و دبيرستان 21 راهنمايي، 20

 كالس 63 ،ييابتدا پنجم كالس 21 تعداد نيا از كه كالس
 به هنرستاني كالس 22 و دبيرستاني كالس 66 راهنمايي،

 هيكل زآمو دانش 4523 تينهادر . شدند انتخاب تصادفي روش
 با رهايمتغ. شدند مطالعه وارد ،يبررس مورد منتخب يكالسها
 اي هسته پرسشنامه شامل ايفا خود پرسشنامه يك از استفاده

 بهداشت جهاني سازمان سوي از شده توصيه استاندارد
(WHO) بيماريها از پيشگيري و كنترل مركز و (CDC) 

 و فتهگر كار به GYTS طرح در پرسشنامه اين. ندشدبررسي 
 مجدد ترجمه از پس دقت شيافزا يبرا. است شده توصيه

 پانل توسط پرسشنامه روايي شده، اعمال راتييتغ و پرسشنامه
 يبرا و گرفت صورت مربوطه نيمتخصص از مركب كارشناسان

. ديگرد استفاده ييبازآزما روش از پرسشنامه ييايپا نييتع
 مورد در سئواالتي شامل پژوهش اين در ارزيابي هاي حوزه
 روش مصرف، تجربه اولين سن فعلي، مصرف و تجربه الگوي
 و سيگار خريد براي شده صرف هزينه و مصرف محلهاي تهيه،

. بود سيگار ترك خصوص در سئواالتي همچنين
 قبل آموزشي -توجيهي جلسات در ناظرينكنندگان و  پرسش

 با پرسشنامه عيتوز از شيپ. نمودند شركت طرح شروع از
 توسط الزم يآموزشها پژوهش ياخالق نيمواز تيرعا

 نام ثبت بدون ها  پرسشنامه آنگاه. شد داده مربوطه كارشناسان
 يا معلم حضور بدون آموزان دانش ميان خانوادگي نام و

 مصرف يالگو ياصل يشاخصها. شد توزيع مدرسه مسئولين
 و كنترل مركز و يجهان بهداشت سازمان فيتعار مطابق گاريس
 شامل انيقل اي و گاريس كننده تجربه. است هايماريب يريشگيپ

 را انيقل اي و گاريس خود عمر طول در كه شد يآموزان دانش
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 به يفعل كننده مصرف. بودند دهيكش پك دو اي كي يحت
 ليتكم از قبل روز 30 يط در كه شد اطالق يآموزان دانش

. بودند دهيكش گاريس شتريب اي و روز كي پرسشنامه
 يط در كه شد يآموزان دانش شامل مكرر يفعل دهكنن مصرف

 استعمال گاريس شتريب اي و روز 20 مدت به گذشته روز 30
 كه است يسن گار،يس دنيكش تجربه نياول سن. بودند كرده
 يگاريرسيغ. بود كرده امتحان را گاريس بار نياول آموز دانش
 از پس. نبود يفعل كننده مصرف كه شد يآموز دانش شامل
  برنامه در ها داده ابتدا ها، پرسشنامه يآور جمع و ليتكم

Epi Info با مطالعه اين آماري هاي تحليل. شد رايانه وارد 
 SPSS )SPSS Inc., Chicago 16 آماري افزار نرم از استفاده

IL, USA (همچنين و درصد صورت به ها يافته. ديگرد انجام 
 مقايسه جهت. شد آورده درصد CI( 95( اطمينان فاصله با

 متغيرها بين رابطه و مختلف گروههاي در متغيرها شيوع بين
 شدن دار معني براي P-value .مربع كاي استفاده شد آزمون از
 . شد گرفته نظر در 05/0 از كمتر آماري نظر از

 

  ها افتهي
%) 6/12( نفر 572 ،يبررس مورد نوجوان آموز دانش 4523 از
  ،ييراهنمامقطع  در) %6/36( نفر 1656 ،ييابتدا مقطع در

) %6/12( نفر 570 و رستانيدبمقطع  در) %1/38( نفر 1725
 كل در يسن نيانگيم. داشتند قرار هنرستانمقطع  در

 يجنس و يسن عيتوز. بود سال 69/14±09/2 آموزان دانش
 در جنس و يليتحص مقطع حسب بر مطالعه مورد آموزان دانش
  .است شده آورده 1 جدول

  

 مطالعه مورد نوجوان موزانآ دانش جنسي و سني توزيع -1 جدول
  تحصيلي پايه و مقطع ،جنس برحسب

 گاريس مكرر يفعل مصرف ،يفعل مصرف مصرف، تجربه شيوع
  % 5/25 بيترت به يبررس مورد آموزان دانش كل در

)2/28-8/22=CI95(%، 4/7)%0/9-8/5=CI95(% 9/1 و %
)7/2-1/1=CI95 (%بهرا  گاريس مصرف وضعيت 2 جدول. بود 

 مصرف تجربه. دهد يم نشان يليتحص مقطع و جنس كيتفك
 از يدار يمعن طور به يرستانيدب و ييراهنما پسران در گاريس

 ،>01/0p ترتيب به( بود شتريب مقاطع همان در دختران
05/0p< .(و يرستانيدب پسران گاريس يفعل مصرف زانيم نيب 

 مشاهده يدار يمعن اختالف مقاطع همان دختران و يهنرستان
 سيگار مكرر فعلي مصرف). >01/0p<، 05/0p بيترت به( شد
 دختران از داري يمعن طور به دبيرستاني و راهنمايي پسران در

). >01/0p<، 01/0pبيترت به( بود بيشتر مقاطع همان
 يسن گروه در مصرف كنندگان تجربه درصد يفراوان نيشتريب

 از% 2/21 داد نشان نتايج. داشت قرار%) 6/27( سالگي 15-14
 كه داشتند را سيگار تجربه يسالگ 10 سن ريز آموزان، انشد

% 8/24 پسران در و% 1/17 نوجوان دختران در ميزان اين
 سيگار فعلي كننده مصرف نوجوانان بين از. گرديد محاسبه

0/22% )6/24-4/19=CI95 (%در روز در سيگار نخ 5 از بيش 
 پسران در ميزان اين كه بودند كشيده گذشته روز 30 طي

  .  بود %3/16 دختراندر  و 9/25%
  

 شهر نوجوان آموزان دانش در گاريس مصرف تيوضع - 2 جدول
  يليتحص مقطع و جنس حسب بر تهران

  فاصله اطمينان است% 95ز ل پرانتخاعداد به صورت درصد و اعداد دا *
  
 در مصرفي سيگار به دستيابي نحوهي فراواندرصد  نيشتريب

 سيگار، فعلي كننده مصرف آموزان دانش در گذشته روز 30
 از% 5/61 همچنين. بود) %8/38( مغازه اي فروشگاه از خريد
 كننده مصرف پسر آموزان دانش از% 6/74 و دختر آموزان دانش

  .كردند پرداخت پول خود مصرفي سيگار تهيه جهت يفعل
 كنترل نيقوان ياجرا و نوجوانان به گاريس فروش خصوص در 

 اظهار به بناكه  دهد يم نشان آمده بدست اطالعات اتيدخان
 دختران( سال 18 ريز يفعل كننده مصرف نوجوانان از% 1/70
 يقانون منعبه  توجه بدون فروشندگان%) 4/70 پسران ،7/69%

 مقطع
 تحصيلي

 هيپا
انحراف± ميانگين
 )سال( معيار

 دختر پسر

)8/14(333)5/10(239 48/11 ±65/0 پنجمييابتدا
 )7/32(274)2/31(255 37/12±63/0  اولراهنمايي

)8/33(284)5/35(290 38/13±69/0 دوم
)5/33(281)3/33(272 42/14±66/0 سوم

)4/32(288)2/38(320 53/15±83/0  اولدبيرستان
)1/38(338)5/37(314 37/16±69/0 دوم
)5/29(262)3/24(203 20/17±65/0 سوم

  اولهنرستان
  دوم
 سوم

84/0± 94/15  
73/0± 46/16  
77/0± 44/17 

52)7/13( 
190)1/50(  
137)1/36( 

29)2/15( 
73)2/38(  
89)6/46( 

 )8/49(2251 )2/50(2272 69/14±09/2  كل

 مقطعجنس
يليتحص

 مصرف تجربه
 سيگار 

 فعلي مصرف
 سيگار

 فعلي مصرف
 سيگار مكرر

دختر

 0/0 6/0) 1/0-1/1( *4/5) 0/4-8/6( ييابتدا

 2/0)-1/0-5/0( 9/2) 9/1-9/3( 5/14) 3/12-7/16(ييراهنما

 4/1)7/0-1/2( 4/8) 7/6-1/10( 6/33) 7/30-5/36(رستانيدب

 7/5)3/4-1/7(9/20) 4/18-4/23( 6/47) 5/44-7/50(هنرستان

 0/1) 4/0 -6/1( 1/6)6/4 -6/7( 5/23)9/20 - 1/26( كل

پسر

 4/0)0/0-8/0( 4/0) 0/0-8/0( 8/6) 2/5-4/8( ييابتدا

 2/1)5/0-9/1( 5/4) 2/3-8/5( 4/18) 0/16-8/20(يينماراه

 6/4)3/3-9/5(1/13) 0/11-2/15( 6/37) 6/34-6/40(رستانيدب

 2/3)1/2-3/4(8/12) 7/10-9/14( 6/37) 6/34-6/40(هنرستان

 7/2) 7/1 -7/3(6/8)9/6 -3/10(5/27)7/24-3/30(  كل
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 و ييابتدا پنجم هيپا در زانيم نيا. اند فروخته گاريس آنها به
 ،%7/66 بيترت به هنرستان و رستانيدب ،ييراهنما مقاطع

  . بود% 8/84 و 7/69% ،4/54%
 كننده مصرف آموزان دانش در گاريس دنيكش مكان 1 نمودار

 كل در گاريس دنيكش محل. دهد يم شينما را گاريس يفعل
 كه بود خود خانه در% 8/37 يفعل كننده مصرف آموزان دانش

 دنيكش مكان نيشتريب. دهد يم نشان را زانيم نيشتريب
 مكانهاي" در%) 6/36( يفعل كننده مصرف پسران در گاريس

 خانه" در%) 6/51( دختران در و "خيابان پارك، مانند عمومي
  .  بود "خود

 و سال كي در گاريس دنيكش قصد خصوص در ينظرخواه در
سيگاري و غير آموزان دانش گروه دو در ندهيآ سال  پنج

 آموزان دانش: بيترت به پاسخهافعلي سيگار  كننده مصرف
 احتمال ندهيآ سال پنج در% 7/4 و سال كي در% 4 سيگاريريغ

 سال كي در گاريس مصرف احتمال. كردند ذكر را گاريس مصرف
% 3/3 و% 7/4 بيترت به سيگاريريغ پسران و دختران در ندهيآ

 در ندهيآ سال پنج در گاريس مصرف احتمال و) >05/0p( بود
 كه بود% 1/4 و% 3/5 بيترت به سيگاريريغ پسران و دختران
 كه يآموزان دانش نيمچنه. نشد دهيد يدار يمعن اختالف
 احتمال به كه كردند گزارش بودند گاريس يفعل كننده مصرف

 خواهند گاريس ندهيآ سال پنج در% 1/33 و سال كي در% 1/24
  . ديكش
 در) شتريب اي و روز 1( گاريس دود معرض در يريقرارگ سهيمقا
 كه داد نشان سيگاريريغ وسيگار  يفعل كننده مصرف گروه دو
 معرض در خانه در% 7/32 دوم گروه در و% 7/66 اول گروه در

 در و% 2/78 اول گروه نيهمچن). >01/0p( بودند گاريس دود
 در كه دادند گزارش خانه از ريغ يمحل در% 8/43 دوم گروه

 ترك تيوضع خصوص در). >01/0p( بودند گاريس دود معرض
 نفر كي يفعل كننده مصرف نفر پنج هر از باًيتقر گار،يس
 در%) 9/38( گاريس ترك جهت تالش و ترك به اقدام%) 5/41(

 دريافت و گاريس ترك تيوضع 3 جدول. اند داشته گذشته سال
 و دختر. دهد يم نشان را سيگار ترك مورد در توصيه يا كمك
% 6/49 و% 4/27 بيترت به گاريس يفعل كننده مصرف پسر

 داشتند گاريس ترك به اقدام گذشته سال در كه داشتند اظهار
)01/0p< .(كننده مصرف پسران نيهمچن )از شتريب%) 9/45 

 ترك در يسع%) 3/29( گاريس يفعل كننده مصرف دختران
 از بيشتر فعلي كننده صرفم پسران). >05/0p( داشتند گاريس

 ترك به توصيه يا كمك سيگار فعلي كننده مصرف دختران
 از يمين از شيب). >01/0p( كردند دريافت را سيگار
 توسط داشتند اظهار سيگار%) 6/63( فعلي كنندگان مصرف
. داشتند را سيگار ترك جهت توصيه يا كمك خود دوست
 كننده مصرف آموزان دانش بين در سيگار ترك اصلي دليل
 قليان تجربه شيوع .شد گزارش%) 4/50( سالمت بهبودي فعلي

 در و%) CI95=8/51- 0/58% (9/54 آموزان دانش كل در
  .بود )>01/0p% (8/58 و% 8/50 ترتيب به پسران و دختران

  
 ترك مورد در يا هيتوص اي كمك افتيدر و ترك تيوضع - 3جدول

  جنس كيتفك به يفعل كننده مصرف نوجوان آموزان دانش در گاريس
 اي كمك افتيدر  گاريسترك تيوضع جنس

 ترك هيتوص
  گاريس

 ترك به اقدام
 گاريس

 گاريس ترك تالش
گذشته سال يط در

 50)9/46- 1/53( 3/29)5/26- 1/32(*4/27)6/24- 2/30(دختر
9/77)3/75- 5/80( 9/45)8/42-0/49(6/49)5/46- 7/52(پسر
3/66)4/63- 2/69( 9/38)9/35- 9/41(5/41)4/38- 6/44(كل

  فاصله اطمينان است% 95ل پرانتز خاعداد به صورت درصد و اعداد دا *
  

  بحث
 در سيگار مصرف بودن باال از حاكي مطالعه اين از حاصل نتايج
 نفر سه زآمو دانش 10 هر از كه ينحو به. است نوجوانان ميان
 و ختراند نيب در زانيم نيا و داشتند را سيگار دنيكش تجربه
%). 5/27 مقابل در% 5/23( ي داشتدار يمعن اختالف پسران
 آموزان دانش نيب در همكاران و محمدپوراصل كه يا مطالعه

 بررسي). 9( كردند گزارش% 23 را زانيم نيا دادند انجام زيتبر
  سالهاي طي GYTS هاي يافته اساس بر شده انجام

 بين در دخانيات مصرف بررسي جهت ميالدي 2001-1990
 اردن در را شيوع اين كشور، 43 از منطقه 75 نوجوانان

 مسكو در ،%5/21 سنگاپور در ،%1/12 سريالنكا در ،3/34%
 در شده انجام مطالعات). 4( كرد گزارش% 33 كل در و% 2/67

 بهرا  زانيم نيا عراق كردستان و نيبحر ونان،ي در 2005 سال
 ).10-12(گزارش كرد % 1/27 و% 4/28 ،%1/32 بيترت

 بود سالگي 15 تا 14 سنين بين سيگار تجربه سن شايعترين
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 نوجوان آموزان دانش در گاريس نياول كشيدن مكان - 1 نمودار
 جنس كيتفك به مطالعه مورد
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 سال در همكاران و ييايض مانند مطالعات از بسياري با كه
 انايتات ،1382 سال در همكاران و مجاهد ،1377-78 يليتحص

 همخواني1999 سال در يگوتير و 2005 سال در همكاران و
 از قبل نفر 2 آموز دانش 10 هر از همچنين). 13-6،15( دارد
 هاي يافته. ندداشت را سيگار كشيدن تجربه اولين سالگي 10

 ميالدي 1990- 2001 سالهاي طي GYTS مطالعه از حاصل
 و% 9/23 كل در را سالگي 10 از قبل سيگار كشيدن تجربه زين

 زانيم نيا همكاران و لزيكر). 4( كرد گزارش% 1/26 اردن در
 از يبسيار). 10( كردند برآورد% 3/23 آموزان دانش در را

 دخانيات به معتادان بيشتر كه ندداد نشان نيز تحقيقات
 آغاز ينوجوان دوران در و يسالگ 18 سن زير را آن مصرف

  ). 1،2،4( كنند يم
 كل در گاريس يفعل مصرف وعيش داد نشان پژوهش اين جينتا

 به( پسران و دختران در ميزان اين و بود% 4/7 آموزان دانش
 داري يمعن اختالف آماري لحاظ از%) 6/8 و% 1/6 بيترت

 يها افتهي در). 0/1:4/1 دختران به پسران نسبت( داشت
 در ،%6/16 اردن در وعيش نيا GYTS مطالعه از حاصل

 در و% 4 النكايسر در ،%4/10 وناني در ،%3/14 نيبحر
 شده منتشر گزارش). 4،10،11( شد گزار% 1/9 سنگاپور
 76 از منطقه 121 در GYTS هاي افتهي پايه بر وارن توسط
 به پسران گاريس يفعل مصرف نسبت نوجوانان در جهان كشور

 ،0/1: 0/1مصر ،5/4: 0/1 نيبحر ،9/1: 0/1 كل در دختران
 در و 0/1: 0/1 كايامر التيا ،0/2: 0/1 لبنان ،2/2: 0/1 اردن
  ).16( شد گزارش 4/1: 0/1 مسكو

 يافته اين به توجه و سو يك از سيگار مصرف شيوعبا توجه به 
 كنند، مي مصرف به شروع نييپا سنين در نوجوانان اكثر كه

 اول سطح كرديرو با يشگريپ هاي برنامه اجراي و طراحي
 بيشتري تاثير از تواند يم تر پايين سنين جهت پيشگيري
 راهنمايي دوره و ييابتدا مقاطع در نوجوانان و باشد برخوردار

 به اعتياد از پيشگيري خصوص در يآموزش هاي برنامه در
 شيافزا و نگرش اصالح آگاهي، افزايش شامل دخانيات
 شركت دخانيات مصرف از اجتناب جهت الزم يمهارتها
 آموزان دانش در گاريس نخ يباال مصرف بررسي اين در. نمايند

 نيا). روز در گاريس نخ 5 از شيب% 22 باًيتقر( شد مشاهده
 ميالدي 1990- 2001 سالهاي طي GYTS مطالعه در زانيم
 در زانيم نيشتريب كه يحال در بود% 4/9 كشور 43 كل در

  ).4( شد گزارش%) 9/29( مسكو
 سيگار ،يفعل كننده مصرف نوجوانان درصد يفراوان نيشتريب

 با كه كردند مي تهيه مغازه يا  فروشگاه از را خود مصرفي
 ،2002 سال در يپابولونج مانند GYTS مطالعات از ياريبس

 كرلزي ميالدي، 1990-2001 سالهاي طي GYTS  مطالعه
 سال در همكاران و نوايسوو ،2004 -2005 يليتحص سال در

 و يرامارديسر ،2005-2006 يسالها يط يستوفيكر ،2002
 در 2002 سال در GYTS مطالعه ،2007 سال در همكاران

، 4،10،11( دارد مطابقت ويمالد در 2004 سال در و نيبحر
 سال 18 ريز نوجوانان از% 1/70 نيهمچن). 21-17

 بدون فروشندگان كه كردند گزارش گاريس يفعل كننده مصرف
 ياجرا و وضع چون. اند فروخته را گاريس آنها سن به توجه

 نوجوانان به دخانيات محصوالت فروش منع نيقوان قيدق
 در ادآورياعت هاي فراورده اين به دسترسي كاهش در تواند مي

 اجراي ضرورت زين ايران در باشد، موثر سني هاي روهگ نيا
 قانون 13 ماده يياجرا نامه نييآ محكم يياجرا ضمانت با دقيق
 باالتر سطح در قوانين وضع يا آشاميدني و خوردني مواد

  .  گردد يم احساس
 دنيكش محل نيعتريشا حاضر مطالعه هاي يافته اساس بر
 اين. بود "خود خانه" در يفعل كننده مصرف نوجوانان در گاريس

 يپابولونج مانند GYTS مطالعات از بسياري با مصرف الگوي
 ،1990-2001 سالهاي طي GYTS  مطالعه ،2002 سال در

 يط گوروراج ن،يبحر در 2002 سال در GYTS مطالعه
 2001-2002 يسالها يط موال و 2003-2004 يسالها

 بين در رسيگا كشيدن مكان). 17،4،11،22،23( دارد مشابهت
 و خانه در دختران كه طوري به بود متفاوت پسران و دختران
 لذا. شد ذكر خيابان  و پارك مانند عمومي مكانهاي در پسران

 دو در اتيدخان مصرف كنترل و كاهش يبرا ديآ يم نظر به
 مناسب يطراح و رديگ قرار مدنظر ديبا هايژگيو نيا جنس
 نشان شواهد نيهمچن. رديگ صورت جنس با متناسب آموزش

) 24( يعموم يمكانها در اتيدخان استعمال منع كه دهند يم
 در يريچشمگ جينتا تواند يم) 25( خانه در مصرف منع و

  . باشد داشته گاريس مصرف كاهش
 نفر سه تقريباً سيگار فعلي كننده مصرف آموز دانش 10 هر از

. داشتند را آينده سال 5 و سال يك در را مصرف ادامه قصد
 به شروع احتمال نيز يگاريغيرس آموزان دانش مچنينه

 گزارش را آينده%) 7/4( سال 5 و%) 4( سال يك در را مصرف
 سال در يونان در شده انجام مطالعات با ميزان اين. كردند
 سال در عراق كردستان منطقه در و ميالدي 2005-2004
  ). 10،12( بود كمتر 2005

 آموز دانش 2 هر از و خانه در فرن كي آموز دانش 3 هر از باًيتقر
 هفته كي يط گاريس دود معرض در خانه از خارج در نفر كي

 مطابقت زين مطالعات گريد با وعيش نيا. داشتند قرار گذشته
 در كرلزي ،1990- 2001 سالهاي طي GYTS  مطالعه .دارد
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   يسالها يط يستوفيكر ،2004 -2005 يليتحص سال
 ن،يبحر در 2002 سال در GYTS مطالعه ،2006-2005

 132 در GYTS مطالعه ،2003-2004 يسالها يط گوروراج
 يليتحص سال در باسكا ،1999-2005 يسالها نيب كشور
 معرض در يباال وعيش 2006 سال در وارن و 2003-2002

 ،4،10،19( كردند گزارش را آموزان دانش در گاريس دود
 افراد از يگاريس افراد داد نشان نتايج). 11،22،26،27،28
 مطالعه طبق. بودند گاريس دود معرض در شتريب يگاريرسيغ

 از منطقه 395 در GYTS يها افتهي اساس بر همكاران و وارن
 از شتريب يدار يمعن بطور يگاريس آموزان دانش كشور، 131
 و خانه در اتيدخان دود معرض در يگاريرسيغ آموزان دانش
 ياريبس مطالعات). 28( داشتند قرار خانه از ريغ يمحل

 دود و اتيدخان با مرتبط يرهايم و مرگ و مزمن يهايماريب
 را ينيقوان جينتا نيا لذا) 29-32( اند داده نشان را آن از يناش
 دود معرض در نوجوانان و كودكان يريقرارگ از كه طلبد يم

 جاديا خصوص در ييها مش خط كنند، يريجلوگ اتيدخان
 و گردد اجرا و نيتدو اتيدخان دود از يعار يطهايمح

 دود خطرات از جامعه يساز آگاه بر يمبن الزم يآموزشها
 آن از يحاك پژوهش اين نتايج. كنند يم ديتاك زين را گاريس

 تالش يفعل كننده مصرف نوجوانان سوم كي از شيب كه است
 يبررس. اند داشته گذشته سال يط در را گاريس ترك يبرا

  سالهاي طي GYTS عهمطال ،2002 سال در يپابولونج
 يليتحص سال در همكاران و يروز ميالدي، 2001-1990
 ن،يبحر در 2002 سال در GYTS مطالعه ،2005-2004
 ترك يبرا تالش يباال وعيش 2006 سال در هيترك در ارگودر

 ،17،4( اند كرده گزارش كننده، مصرف نوجوانان در را گاريس
 خدمات به ازين فوق ياه افتهي به توجه با نيبنابرا). 33،11،34

 شمار به اتيضرور از گاريس ترك يآموزش يها برنامه و مشاوره
  . رود يم
%) 6/63( يفعل كننده مصرف آموزان دانش از يمين از شيب

 افتيدر ترك جهت يا هيتوص اي كمك خود دوست توسط
 كردند گزارش 2007 سال در همكاران و يرامارديسر. كردند

 ترك خصوص در خود دوست طتوس نوجوانان تياكثر كه
 در كه آن به توجه با لذا). 20( اند شده هيتوص و حتينص گاريس

 است، بوده دوستان طرف از هيتوص و كمك نيا جنس دو هر
 توسط آموزش بحث در نوجوانان توانمندكردن رسد يم نظر به

 اتيدخان مصرف كنترل در نندهك كمك عامل همساالن گروه
  .باشد نوجوانان توسط

 زانيم از نوجوانان در سيگار با مقايسه در قليان مصرف ربهتج
 برخي نتايج. بود برخوردار جنس دو هر در ييباال بسيار

 مديترانه شرق منطقه كشور چند در شده انجام مطالعات
 از غير به دخانيات محصوالت مصرف% 10-18 شيوع از حاكي
 متسال ملي  طرح هاي يافته). 35(است  نوجوانان در سيگار

 سني گروه در كه بود آن از حاكي 1370-78 سالهاي طي نيز
 يا و قليان مصرف افزايش ها زيرگروه كليه در سال 24-15

 در كه يا مطالعه نيهمچن). 36( است گرديده مشاهده چپق
 بعمل آموز دانش نوجوانان نيب در 1383-84 يليتحص سال
 الذ). 37( داد گزارش% 9/56 را انيقل تجربه وعيش آمد

 به ديبا گاريس بر عالوه اتيدخان مصرف از يريشگيپ يها برنامه
  .كنند ديتاك زين انيقل ژهيو به يدخان يها وردهآفر گريد
  

  گيري نتيجه
رف دخانيات، طراحي شيوع قابل توجه تجربه و مصبا توجه به 

سطح اول پيشگيري  هاي پيشگيري با رويكرد و اجراي برنامه
و اجراي قوانين منع فروش تر، نظارت جهت سنين پايين

امل موثر بر مصرف الزم به دخانيات به نوجوانان و بررسي عو
  . رسد نظر مي

  
  تشكر و قدرداني

به اين وسيله از مركز تحقيقات و كنترل دخانيات دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي به خاطر حمايت معنوي و مادي از 

تهران،  اين پژوهش و مسئولين سازمان آموزش و پروش شهر
در اين پژوهش، به آموزش و پرورش مناطق و مدارس منتخب 

شائبه كمال تشكر و قدرداني را ابراز  خاطر همكاري بي
  .داريم مي
  

 

REFERENCES 

1. Jha P, Chaloupka FJ, editors. Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control. 
Washington D.C.: The World Bank, 1999.  

2. Kessler DA. Nicotine addiction in young people. N Engl J Med. 1995;333:186. 

3. Ramezankhani A. Study of the effect of application of the health credit pattern on preventive behaviors of 
conscripts smoking (dissertation).Tehran: Tarbiat Modares University, 1999. 



 121/ و همكاران يرمضانخان يعل دكتر                                                                          1389، مرداد و شهريور 75پي  در ، پي3شماره 

4. The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Tobacco use among youth: a cross country comparison. 
Tob Control. 2002;11:252-70. 

5. Mochizuki-Kobayashi Y, Fishburn B, Babtiste J, EI-Awa F, Peruga A, et al. Use of cigarettes and other tobacco 
product among student age 13-15 years- wordwide, 1999-2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006;55(20):553-
56.  

6. Ziaee P, Hatami Zade N, Vameghi R, Dolat Abadi S. Prevalence of the smoking and the age of the first usage of 
cigarette in high school students in Tehran at 1377-78 academic year.  Hakim Research Journal 2001;4(2):78-84. 
(In Persian) 

7. Mohtasham Amiri Z, Sirous Bakht S, Nik Ravesh Rad SR. Cigarette usage in boy students of Rasht. Gilan Medical 
Science Journal 2007;17(65):100-7. (In Persian) 

8. Heydari GHR, Sharifi Milani H, Hosseini M, Masjedi MR. Evaluation of factors affecting the tendency towards 
cigarette smoking in high school students of Tehran.  Respiratory Disease Journal, Thoracic Surgery, Intensive 
Care and Tuberculosis. 2004; 9(3):41-46. 

9. Mohamad Pour Asl A, Fakhari A, Rostami F, Tabatabai Vakili SM. Analysis of the multi variant of the psychology 
factors relate to the cigarette usage in teenagers. Payesh Journal 2006;5(3):177-84. (In Persian)  

10. Kyrlesi A, Soteriades E, Warren W, Kremastinou J. Papastergiou P, et al. Tobacco use among students aged 13-15 
years in Greese: the GYTS progect. BMC Public Health. 2007;7:3.  

11. The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group. Kingdom of Bahrain Report, 2003. 

12. CDC. Tobacco use among students aged 13-15 years-Kurdistan Region, Iraq, 2006. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep. 2006; 55(20):556-90.  

13. Mojahed A, Bakhshani Nour M. Prevalence of the cigarette usage and narcotic substances among high school 
students in Zahedan. East Medicine Journal 2004;6(1):59-65. (In Persian) 

14. Tatiana IA, Konstantin SK, Daria SS. Correlates of smoking initiation among young adults in Ukraine: across-
sectional study. BMC Public Health. 2007;7:106. 

15. Rigotti NA, Lee JE, Wechsler H. US college students’ use of tobacco products, results of national survey. JAMA 
2000;284(6):699-705. 

16. The Global Youth Tobacco Survey. Differences in worldwide tobacco use by gender. J Sch Health. 2003;73:207- 
15.  

17. Lillian M, editor. Global Youth Tobacco Survey Report. Uganda, 2003. 

18. Sovinova H, Csemy L. Smoking behaviour of Czech adolescents: results of the Global Youth Tobacco Survey in 
the Czech Republic, 2002. Cent Eur J Public Health. 2004;12(1):26-31. 

19. Christophi CA, Kolokotroni O, Alpert HA, Warren CW, Jones NR, et al. Prevalence and social environment of 
cigarette in Cyprus youth . BMC Public Health. 2008;8:190. 

20. Sreeramareddy CT, Kishore PV, Paudel J, Menezes RG. Prevalence and correlates of tobacco use amongst junior 
collegiate in twin cities of Western Nepal: A cross-sectional, questionnaire-based survey. BMC Public Health. 
2008;8:97. 

21. World Health Organization. Global Youth Tobacco Survey: Maldives Fact Sheets. WHO, Geneva, 2004. 

22. Gururaj G, Girish N. Tobacco use among children in Karnataka. India J Pediatr 2007;74(12):1095-98. 

23. Muula MS, Mpabulungi L. Cigarette smoking prevalence among school – going adolescents in two African capital 
cities: Kampala Uganda and Lilongwe Malawi. Afr Health Sci. 2007;7(1):45-49. 

24. Preventive Research Center and Tobaco Control. New action of the Shili in cigarette usage prohibition. 2006. 
25. Shavers VL, Fagan P, Alexander LA, Clayton R, Doucet J, et al. Workplace and home smoking restrictions and 

racial/ethnic variation in the prevalence and intensity of current cigarette smoking among women by poverty status, 
TUS-CPS 1998-1999 and 2001-2002.  J Epidemiol Community Health. 2006;60(2):34-43.  

26. The GTSS Collaborative Group. A cross country comparison of exposure to secondhand smoke among youth. Tob 
Control. 2006;15(2):14-19. 

27. Baska T, Sovinova H, Nemeth A, Prewozniak K, Warren CW, et al. Environmental tobacco smoke of youngsters in 
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia-findings from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Int J 
Public Health. 2007;52(1):62-6. 



  آموزان دانش در گاريس مصرف يالگو                                                                               دوماهنامه پژوهنده                        / 122

28. Warren CW, Jones NR, Eriksen MP, Asma S, Global Tobacco Survillance System Collaborative Group. Patterns of 
global tobacco use in young people and implications for future chronic disease burden in adult. Lancet. 2006; 
9512(367):749-53.  

29. The GTSS Collaborative Group. A cross country comparison of exposure to secondhand smoke among youth. Tob 
Control. 2006;15(2):14-19. 

30. Grace XMA, Steven E, Yin T, Jamil IT, Carolyn YF, et al. Tobacco use, secondhand smoke exposure and their 
related knowledge , attitudes and behaviors among Asian Americans. Addict Behav. 2005;30:725-40. 

31. Hawamdeh A, Kasasbeh FA, Ahmad MA. Effects of passive smoking on children’s health: a review. Eastern 
Mediterranean Health Journal 2003;9(3):441-47.  

32. Maziak W, Ward KD, Rastam S, Mzayek F, Eissenberg T. Extent of exposure to enviromental tobacco smoke 
(ETS) and its dose-respond relation to respiratory health among adults. Respiratory Research 2005;6:13.  

33. Rozi S, Butt ZA, Akhtar S. Correlates of cigarette smoking among male college students in Karachi, Pakistan. 
BMC Public Health. 2007;7:312. 

34. Erguder T, Soydal T, Ugurlu M, Cakir B, Warren CW. Tobacco use among youth and related characteristics, 
Turkey. Soz Praventiv Med. 2006;51(2):91-8. 

35. Maziak W, Ward KD, Soweid RA, Eissenberg T. Tobacco smoking using a waterpipe: a re-emerging strain in a 
global epidemic. Tob Control. 2004;13:327-33. 

36. Kazem M, Nour Bala AA, Majd Zadeh SR, Karimloo M. Process of the changes in the prevalence of the tabaco 
usage in Iran (1991-1999). Hakim Research Journal 2000;3(4):290-97. (In Persian)  

37. Momenal AA, Sarbandi F, Etemadi A, Azizi F. Pattern of Waterpipe (Ghelyan) use among adolescent students: A 
cross sectional study in region 13 of Tehran city. Payesh Journal 2007;6(20):135-44. (In Persian)  

 


