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  ده يچک
وع ين مطالعه بـرآورد شـ  يهدف ا. افته و هم در حال توسعه رو به کاهش است   ي توسعه   يگار هم در کشورها   يسن آغاز مصرف س    :نه و هدف  يزم

  . آن بود  با عوامل مرتبطي شهر زنجان و بررسيرستاني از دانش آموزان دبيا گار در نمونهيمراحل مصرف س
   چنـد يريـ گ  روش نمونـه  نفر بـه ۱۰۶۴ با حجم   يا ، نمونه ۱۳۹۰-۹۱ يليتحص شهر زنجان در سال      يرستانيان دب  دانش آموز  نيباز   :ي بررس روش
ـ اطالعـات جمع  که شامل به کار رفتفا  ي پرسشنامه استاندارد خود ا    ها  داده يآور جمع يبرا.  انتخاب شد  ي تصادف يا مرحله ، مـصرف  يت شـناخت ي

ک دوحالته به يون لوجستي مدل رگرسگار،ي عوامل مختلف با مصرف سيررس بيبرا.  داروها بوديبرخ با يي و آشنا ي، اجتماع يگار، عوامل روان  يس
  .کار رفت

  به عنـوان  نفر) درصد۸/۱۰ (۱۱۲ و آزمودهگار ي س نفر) درصد۴/۲۳ (۲۴۲گار را گزارش کرده بودند، ي که مصرف س  ي دانش آموز  ۳۵۲از   :ها افتهي
، رفتـار  )۲۰/۱ نـسبت شـانس  ( ش سـن يک نشان داد که افزاي لوجستوني مدل رگرسي لهيوس هب رهي متغچند ليتحل.  شدند يطبقه بند  فعال   يگاريس

نگـرش مثبـت بـه    ، )۰۷/۱ نـسبت شـانس  (ن يياعتماد به نفس پا، )۱۹/۲نسبت شانس  ( ترامادولي دارو باييآشنا، )۸۳/۱نسبت شانس   ( ريخطرپذ
در گار يبـا مـصرف سـ   ) ۹۴/۱نـسبت شـانس    (يگاري و داشتن دوست س)۰۷/۱ شانس نسبت(گار ي، تفکر مثبت به س )۱۵/۱ نسبت شانس (گار  يس

  . ارتباط است
 نسبت به مطالعات مشابه با پرسشنامه  شهر زنجانيرستانيدانش آموزان دب در گاري س مصرفوع مراحل مختلفينشان داد که ش    جينتا :يريجه گ ينت

رها با مصرف ير متغيش از ساي، بيگاريترامادول و داشتن دوست س ي با داروييچون آشنا يعواملو شتر است ي ب،گري دياستان هادر کسان يکامال 
  . ات موثر باشديممکن است در کنترل مصرف دخانرسه  مديبرمبنا آموزش و ارمجاز داروهي به بازار غيشتريتوجه ب. گار در ارتباط استيس

  ، زنجانعوامل خطر، دانش آموزان، دني کشگاري س:يديواژگان کل
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 مقدمه
ن يتـر   از مهـم يکيعنوان  گار بهيا عدم مصرف س   ي مصرف     

 مطرح است   ي در جوامع کنون   ي مرتبط با سالمت   يعوامل رفتار 
ن عوامـل خطـر   ين کننده تريي از تعيکيار باال ي بس يتيبا اهم و  

ـ بـا وجـود ا     .)۱ (شود يمحسوب م  ت کـه مـضرات     يـ ن واقع ي
ـ  اثبـات و منتـشر گرد      يگار به خوب  يمصرف س  ده اسـت، امـا    ي

ـ کن يم  را آغازگاري سمصرف از نوجوانان هنوز هم ياريبس . دن
افته و هـم    ي توسعه   يگار هم در کشورها   يسن آغاز مصرف س   

 يجه جايدر نت. )۲( گذاشته استدر حال توسعه رو به کاهش      
  شـود يباعـث مـ   يعـوامل مانـد کـه چـه     ي مين سوال باقيا

گار يحساس، مـصرف سـ   نين سني در ايگارير س ينوجوانان غ 
هـا در    ن چـالش  يتـر   از مهـم   يکيگر  ي د ياز سو . نندرا آغاز ک  

ـ پ ـ پگار در جامعــه، ي از مــصرف سـ يريشگي  از آغــاز يريشگي
قات مختلف نـشان    يتحق. )٣(  است ين نوجوان يمصرف در سن  

دا کنـد،  يـ گار کـاهش پ يهر چه سن آغاز مصرف س   اند که    داده
ـ  و غ  دشـوارتر نـده   يترک آن در آ      تـر خواهـد شـد      ر محتمـل  ي

گار ي باعث آغاز مـصرف سـ    ينکه چه عوامل  يادانستن   .)٤ و٥(
است ي س يار مهم برا  ي بس يشود، موضوع  ي م ين نوجوان يدر سن 

ه از تعـداد  ي اول يها يريشگي جهت اعمال پ    در يگذاران بهداشت 
پرواضح است  . باشد ي مزمن در جامعه م    يها يماريب از   ياديز

ـ  انـه يمـثال ماه  (ات  يـ ک مرحله اسـتعمال دخان    يکه گذار از     ا ي
ـ  مانند روزانـه   (ي بعد ي  د مقدم بر گذار به مرحله     يبا) يتفنن ا ي

 در حـدود چنـد      ياز به مدت زمان   ين مراحل ن  يباشد و ا  ) فعال
 ي  ن مطالعـه  ي کامل شدن دارنـد، بنـابرا      ي چند سال برا   يماه ال 

ـ ز اهم يت موجـود حـا    ي درک وضع  يبران مراحل   ي ا وعيش ت ي
ا  در رابطــه بــيا ار محــدود و پراکنــدهياطالعــات بــس. اســت
وع يات در نوجوانـان، رونـد آن و شـ      يـ ت استعمال دخان  يوضع

 شدن در نوجوانان داخل کشور وجود يگاريمراحل مختلف س
و ) Distal( اند که عوامل دور    مطالعات گذشته نشان داده    .دارد
، يگاريدوســتان ســ همچــون يمتعــدد) Proximal (کيــنزد

ر يط خانواده و رفتار خطرپذي، شرا ياجتماع-ي اقتصاد تيوضع

گار يش احتمال آغاز مصرف سيا افزايوانند موجب کاهش ت يم
 ياز عوامـل خطـر    اما تا به امـروز      . )٦-٨( در نوجوانان شوند  

ن و ارتباط آنان با مـصرف      يتالي ترامادول و ر   يداروهاهمچون  
رغم عـوارض    يعل.  منتشر نشده است   ي اطالعات شفاف  گاريس

 از يکي ،)٩-١١( ن داروها در افراد سوء مصرف کنندهيا ديشد
ـ  ا تواند ارتبـاط   يها م  ين نگران يتر مهم ن داروهـا بـا مـصرف       ي

ده شـده   يرا د ي ز . باشد ها اد آور بودن آن   يت اعت ي و خاص  گاريس
  نوجواناندر دسترس ار ارزانيمت بسين داروها با قياست که ا

ل و مکان خاص ياز به وساي عدم نليگر به دلي دياز سو .است
 همچون مـشتقات    ي نشاط آور  تيجاد خاص ي ا  مصرف و  يبرا
ـ  لـذت از مـصرف دخان  ،ي رفـع خـستگ    ،نياک و مرف  يتر  ات،ي
ان دانــش آمــوزان و يــژه در ميــو ه بــزه و تمرکــز؛يــجــاد انگيا

  تفـنن  ي و بـرا    امتحانات و کنکورهـا    يها  در دوره  انيدانشجو
 کـشور  ٢٥ در   يا مطالعـه . رديـ گ يمورد سوء مـصرف قـرار مـ       

گار در نوجوانـان پـسر      يوع مصرف س  ي نشان داد که ش    يياروپا
ـ ا. )١٢( اسـت   درصـد ٢٢ در حدود  يزي چ يياروپا ن مقـدار  ي

 ١٧ تـا  ٥/٢ن ي مختلف بيها ر استانوع ديشران که ينسبت به ا  
 يا در مطالعه. )١٣-١٧( باشد يمش شده است، باال  گزاردرصد

ـ مشابه در تبر    فعـال در    يگاري و سـ   آزمـوده گار  يسـ وع  يز شـ  ي
 بـرآورد   درصد ٤ و   ١٨ب  يترت  به يرستانينوجوانان سال دوم دب   

 شدن نوجوانان، داشتن دوسـت   يگارين علت س  يتر و مهم شد  
 صـورت گرفتـه در     ي  در مطالعـه   .)١٨(  به دست آمد   يگاريس
ـ راز ن يش  فعـال در  يگاريگار تجربـه کـرده و سـ   يوع سـ يز شـ  ي

ـ ب  درصـد  ٣ و   ١٧ب  يترت ز، به ي مشابه با مطالعه تبر    يتيجمع  اني
ـ دلبـه    .)١٣( شد  مطالعـات مختلـف در کـشور بـا          ،نکـه يل ا ي

ف مختلـف مـصرف   ي و تعـار   ، داده متنوع  يآور  جمع يهاابزار
ـ مقا امکان   ، در نوجوانان انجام شده است     ،گاريس ج ي نتـا  ي  سهي
ـ  مختلـف دشـوار و غ      يهـا  ن مطالعات در اسـتان    يا ر ممکـن   ي
 کشور يها در استانکسان يلذا انجام مطالعات با ابزار  . شود يم
. ت موجـود نـشان دهـد      يتر از وضع    شفاف يدگاهيتوانند د  يم

مصرف وع عوامل مختلف سالمت همچون يشن برآورد  يهمچن



   و همكارانزاده ميالد نظر
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ـ  مفيها داده،  مختلف يها  در استان  گار در نوجوانان  يس  را يدي
 همچـون   ،يملـ  محاسـبات    جهيز و در نت   ي مطالعات متاآنال  يبرا

 در سطح کل کشور فراهم ها يماري ب بار عوامل خطري  محاسبه
ـ يتحل -يفين مطالعه توص  يف ا هد. آورد يم وع ي بـرآورد شـ    يل

 يرسـتان ي از دانش آموزان دب    يا گار در نمونه  يمراحل مصرف س  
 يهـا  يژگـ يو ي و بررس  ۹۰-۹۱ يلي در سال تحص   شهر زنجان 

ــ ــل ، يروان ــيداروعوام  ي اجتمــاعاتيخــصوص  و نوظهــوري
گار ين عوامل بر مـصرف سـ      يو ارتباط ا   نوجوانان   يها خانواده

  . آنان است
  

  ي بررسروش
ـ ي تحل-يفي حاضـر از نـوع توصـ   ي مطالعـه       . باشـد  ي مـ يل
 شـهر   يهـا  رسـتان يت مورد مطالعه دانش آموزان پسر دب      يجمع

ـ يزنجان بـوده، کـه جمع       نفـر را شـامل      ۱۲۰۰۰ در حـدود     يت
ـ ي درصد ۹ن مطالعه حدود  ي ا يشدند و برا   يم  نفـر  ۱۱۰۰ يعن

ول فرمـ  حجـم نمونـه از    ي   محاسـبه  يبـرا . وارد مطالعه شدند  
و بـا   )  Z2×pq/d2 (يات مقطعـ  ن حجم نمونـه در مطالعـ      ييتع

، ۰۵/۰ نوع اول ي، خطا درصد۹۵نان ي اطمي  فاصلهيپارامترها
ـ  ا.اسـتفاده شـد   ۰۲/۰ و دقت برآورد      درصد p (۱۵(وع  يش ن ي

ـ  را پ  ۱۲۲۴ در حدود    يا  حجم نمونه  فرمول  بـا   کـه شنهاد داد   ي
وارد نده  شرکت کن  ۱۱۰۰ ،ياتي و عمل  يتوجه به مالحظات مال   

ن به حداقل رساندن ي انتخاب افراد و همچن  يبرا. مطالعه شدند 
 يا  چند مرحلهي تصادفيري انتخاب از روش نمونه گييسوگرا

.  اسـتفاده شـد   مـدارس بودنـد،  يريـ گ که در آن واحـد نمونـه      
، هنرستان  ير انتفاع ي، غ يدولت( شهر از نظر انواع      يها رستانيدب

در هر طبقـه   . نظر گرفته شدند  به عنوان طبقه در     ) زهوشانيو ت 
ـ  ساده انتخـاب شـده و کل    يرستان به صورت تصادف   ي دب ۲  ي هي

، وارد مطالعه )خوشه( انتخاب شده   يها رستانيدانش آموزان دب  
ـ  کاهش مقـدار ر   يپرسشگران، برا . دنديگرد زش در مطالعـه،  ي

، در کـالس حـضور    درسهمراه با معلم و در شـروع کـالس      
 دانش آموزان شـرح داده  يه را براافتند و سپس اهداف مطالع  ي

هـا    پرسـشنامه  ياز آنان خواستند که مشخصات خود را بر رو        
ها از    آن ييچ عنوان امکان شناسا   يد شد که به ه    يسند و تاک  يننو
ـ بعد از توز  .  پرسشنامه وجود ندارد   يرو  يع پرسـشنامه، بـرا    ي

ن کـاهش  ي افـراد و همچنـ  يمحرمانه ماندن اطالعـات شخـص     
 مطالعـه   ين در ط  يو حفظ نظم کالس، معلم     سوگرا   يها پاسخ

ـ در کالس حضور داشـتند امـا در م          يز مخـصوص خـود مـ      ي
ت اخالق در پـژوهش، بـه دانـش آمـوزان           ي رعا يبرا. تندسنش

 به شرکت در مطالعـه و پاسـخ دادن          يچ اجبار يگفته شد که ه   
   .وجود نداردبه سواالت پرسشنامه 

عـات از    اطال يآور  جمـع  يبـرا  : اطالعـات  يآور ابزار جمـع  
کـه  " گار در نوجوانـان   يمراحل مصرف س   يپرسشنامه پژوهش "

ـ  و پا  ييروا،   همکاران  و يت اله يآتوسط   ـ  آن تا  يياي د شـده  يي
 با  يقات مختلف ين پرسشنامه در تحق   يا .)۱۳( است استفاده شد  

 ين پرسشنامه برايا. )١٨-٢٠(موضوع مشابه به کار رفته است 
، ياجتمـاع -يداقتـصا ، يت شـناخت  ي اطالعات جمع  يآور جمع

هنجار خانواده  ،  ير عموم يگار، رفتار خطر پذ   يرفتار مصرف س  
 گار نوجـوان، اعتمـاد بـه نفـس،    يرف سو دوستان در قبال مص  

مراحـل  .  شده اسـت يطراحگار يش و نگرش مثبت به س     يگرا
 يريـ گ  انـدازه تم معتبـر  يک الگور يگار با استفاده از     يمصرف س 

گار، يط بـا مـصرف سـ     عوامل مرتب  يابي ارز يبه عالوه برا  . شد
ف يـ گار مطـابق بـا تعر    يمصرف س دانش آموزان به سه مرحله      

ـ ا . شـدند  يطبقه بند  )٢١(کاپالن و همکاران     ن سـه مرحلـه     ي
گار مـصرف   ي که هرگـز سـ     ينوجوانان: يگارير س ياز غ  عبارتند
 کـه   ينوجوانـان : آزمـوده گار  ي؛ سـ  ) چنـد پـک    يحت(اند   نکرده
 ١٠٠ کمتر از    ي طور کل  اند اما به   گار داشته ي مصرف س  ي  تجربه

 ١٠٠ کـه  ينوجوانان: ي عاديگاريس؛ اند دهي عمر کشينخ در ط 
اند، بدون در نظـر   دهيگار کشيشتر در طول عمر خود سينخ و ب 

 مطابق بـا   ير عموم يرفتار خطر پذ  گرفتن مصرف حال حاضر     
ن پرسش که   ي ا ي  لهيوس هبو   )٢١( کاپالن و همکاران     ي  مطالعه

 خطر داشـته باشـد لـذت    ي که کمييکارهاا از انجام دادن   يآ" 
ـ  و خيبلـ صـورت   هـا بـه   پاسـخ .  شديريگ  اندازه "د؟يبر يم ر ي
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 ي سـوال  ١٠ر اعتمـاد بـه نفـس توسـط پرسـشنامه            يمتغ. بودند
ان نوجوانان يگار در مي به سشيگرا. )١٣(دست آمد  هرزنبرگ ب

  شـد يريـ گ ل و همکاران انـدازه يانند ه سوال و هم  ٦ق  ياز طر 
گار بـا اسـتفاده از پـنج سـوال بـه            يتفکر مثبـت بـه سـ      . )٢٢(
کاهش /ش تمرکز ي باعث افزا  گاريا مصرف س  يآ": نصورت که يا

 ي و نـشانه  / اسـتقالل ي نـشانه /کاهش غـم و انـدوه    /تياعصبان
نکـه  ي ا ي بررسـ  يبـرا . )٢٠(دست آمد    هب" بزرگ شدن است؟    
گار نوجـوان  يستان نسبت بـه مـصرف سـ       هنجار خانواده و دو   

 /مـادر  / پـدر ياگـر شـما روبـرو   "ن سوال که ي ا چگونه است، 
د يـ گار روشـن کن   ين دوست خود سـ    يتر کينزد /خواهر /برادر

پاسخ ها بـه    . "دهد؟   يم نشان   يد چه عکس العمل   يکن يفکر م 
 يبـرا . د در نظر گرفته شده بـود      يم و شد  يصورت واکنش مال  

ــوگ ــيريجل ــم خط ــا ترک در ي از ه ــدل، ب ــم ــايب متغي  يره
 ي ت خانـه ي، وضـع يبيالت پدر و مادر، مقدار پول تو ج يتحص

ــواع وســا (يمــسکون ــه، متــراژ و تعــداد يان ل موجــود در خان
و بعـد   ) يآموز از اتاق شخص    دانش   ي آن و بهره مند    يها اتاق

 با اسـتفاده از روش    ياجتماع-يت اقتصاد ير وضع ي متغ ،خانوار
 ) Principal Components Analysis( ي اصليها ل مولفهيتحل

 ي به کار رفته برايرهاين که متغينان از اي اطميبرا. ساخته شد
ـ  عنـوان    توان بـه   ير را م  ين متغ يساخت ا  ک فـاکتور در نظـر    ي
 برازش يها شاخص. به کار رفت يديي تايل عاملي تحلگرفت،

صورت  هرها را بين متغيتوان ا يد کردند که م  ييبه دست آمده تا   
 در نظــر گرفــت ياجتمــاع -يت اقتــصادير وضــعيــغک متيــ
)۱۱/۰=RMSEA  ،۸۸/۰= CFI،۰۰۰۱/۰p<  ،۱۶/۲۳۶=χ2.( 

 ي از داروها  ي با برخ  ييآشنان  ي ارتباط ب  ي بررس ي برا نيهمچن
: ده شـد ير پرسـ يم زيسواالت مستقگار، ي با مصرف س يزيتجو
ل؛ ترامـادو . ۱د؟  يده ا يک د ير را از نزد   ي ز يک از داروها  يکدام

ـ ي بررسـ يبـرا . نيتـال ير. ۲  مــستقل و يرهـا ين متغي ارتبــاط ب
 بـا روش   يک رتبه ا  يون لوجست يمدل رگرس گار از   يمصرف س 

ـ  تحليبرا، ) Back Ward( حذف پس رو ک طرفـه از  يـ ل ي
ـ  و در نهاک طرفهيانس يز وار يآنال دو و    يآزمون کا   يت بـرا ي

  مورد يرهاي متغ ي دو به دو برا    )Interaction(تعامل   يبررس
ـ ا. انس دو طرفـه اسـتفاده شـد      يز وار ينظر از آنال   ن مطالعـه و  ي

ـ پرسشنامه مورد اسـتفاده در آن مـورد تا          اخـالق   ي  تـه يد کم يي
 بخـش    زنجـان و   ي دانـشگاه علـوم پزشـک      يمعاونت پژوهـش  

 آموزش و پرورش شهر زنجـان قـرار گرفتـه           ي   اداره يپژوهش
  .است

  
  ها افتهي

 موزان شرکت کننـده   ار سن دانش آ   ين و انحراف مع   يانگيم     
  ازيبرخ. بود)  سال۲۱ تا ۱۴: دامنه(سال ۲/۱۷ ±۳/۱در مطالعه

 ي و داروشناخت  يک، روانشناخت ي دموگراف يها يژگي و نيتر مهم
اول ها در جـد    گار آن يت مصرف س  ينوجوانان با توجه به وضع    

 کـه اظهـار     ينفر)  درصد ٢/٣٤ (٣٥٤از   .ه شده است  ي ارا ٢و١
بـه  نفـر   )  درصـد  ٤/٢٣ (٢٤٢ند،  گار داشته ا  ي مصرف س  کردند

عنـوان   نفـر بـه   )  درصـد  ٨/١٠ (١١٢ و   آزمـوده گار  يعنوان سـ  
ـ    يانگي م . شدند يبند طبقه فعال   يگاريس ن مـصرف   ين سـن اول
 نفـر حـداقل     ) درصد ٥/٤٢ (٤٠٤ . سال بود  ٢/١٢±٢/٣گار  يس
ار يــن و انحــراف معيانگيــم.  داشــتنديگاريک دوســت ســيــ

گار در يل مـصرف سـ   مطـابق بـا مراحـ    ي روانشناخت يرهايمتغ
ــدول  ــت  ٣ج ــده اس ــشان داده ش ــد٠/٣٦ (٣٧٣.  ن   و)  درص

ـ ترت ان کردند که به   يبنفر از دانش آموزان     )  درصد ٨/٤ (٥٠ ب ي
اعتماد  ي  نمره. اند دهيک د ين را از نزد   يتالي ترامادول و ر   يدارو

گار يهـا، سـ    يگاريرسـ يدر غ ) اريانحراف مع ±نيانگيم(به نفس   
، ۲/۱۷±٩/٤ب يــبــه ترتال  فعــيهـا  يگاريتجربـه کــرده و ســ 

 کمتر برابر اعتماد به نفس ي نمره( بود ۳/۱۹±۴/۵ و ۹/۴±۴/۱۹
ـ م. )شتر است يب گار يش بـه سـ    يار گـرا  يـ ن و انحـراف مع    يانگي

 فعـال  يهـا  يگاري و سآزمودهگار ي، سيگاريرسيب در غ يترت به
 -۰۱/۴±۴/۶ و   -۸/۷±۹/۴،   -۲/۱۰±٢/٣به صـورت    ب  يترت به

ج ينتـا ). شتريـ ش بيبرابر است با گراشتر  ينمره ب (به دست آمد    
ک يون لوجـست  يره با اسـتفاده از مـدل رگرسـ        يچند متغ ل  يتحل
همانطور که مشاهده .  نشان داده شده است۴ در جدول يا رتبه
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ـ ، د ير عمـوم  ي خطـر پـذ    داشتن رفتـار   ،باالسن  ،  گردد يم دن ي
گار، تفکر يش به سين، گراييپا ترامادول، اعتماد به نفس يدارو

گار در  ي با مصرف س   يگاريگار و داشتن دوست س    يسمثبت به   
  . نوجوانان در ارتباط است

  
  عوامل دموگرافيک و زمينه اي نوجوانان شرکت کننده در مطالعه با توجه به وضعيت مصرف سيگار آنان. ١جدول 

  خصوصيات
  غيرسيگاري

  )درصد( تعداد
   مصرف سيگاري تجربه

  )درصد( تعداد
  فعالسيگاري 

  )درصد( تعداد
  جمع

 P  )درصد( تعداد

            سن
≥٣/١٣(  ٦١)٣/٨١( ١٥(۱۰  )٠٠٠١/٠  ٧٥)٢/٧(  ٤)٣/٥<  

٢٣٧)٩/٢٢(  ١٧)٢/٧(  ٦١)٧/٢٥(  ١٥٩)١/٦٧( ١٦    
٣٠٠)٠/٢٩(  ٢٢)٣/٧(  ٥١)٠/١٧(  ٢٢٧)٧/٧٥(  ١٧    
٢٤٣)٥/٢٣(  ٦٩)٤/٢٨(  ١٢٠)٤/٢٨(  ١٤١)٠/٥٨(  ١٨    
١٣٧)٢/١٣(  ٢٥)٢/١٨(  ٤٠)٢/٢٩(  ٧٢)٦/٥٢(  ١٩    
≤٤٣)٢/٤(  ١١)٦/٢٥(  ١١)٦/٢٥(  ٢١)٨/٤٨(  ٢٠    

            زندگي با والدين
  ٣٩/٠  ٩٢٦)٢/٩٢(  ١٠١)٩/١٠(  ٢١١)٨/٢٢(  ٦١٤)٣/٦٦(  بلي
    ٧٨)٨/٧(  ٧)٠/٩(  ٢٣)٥/٢٩(  ٤٨)٥/٦١(  خير

            تعداد دوستان سيگاري
  >٠٠٠١/٠  ٥٩٩)١/٦٠(  ٢٤)٠/٤(  ١١١)٥/١٨(  ٤٦٤)٥/٧٧(  ندارد
≤ ٣٩٨)٩/٣٩(  ٨٥)٤/٢١(  ١٢٣)٩/٣٠(  ١٩٠)٧/٤٧(  ١    

وضعيت اقتصادي 
  اجتماعي

          

  ٨٧/٠  ٢٣٥)١/٢٥(  ٢٣)٨/٩(  ٥٤)٣/٨١(  ١٥٨)٢/٦٧(  باال
    ٤٦٣)٤/٤٩(  ٥١)٠/١١(  ١١٠)٨/٢٣(  ٣٠٢)٢/٦٥(  متوسط
    ٢٣٩)٥/٢٥(  ٣٠)٦/١٢(  ٥٢)٨/٢١(  ١٥٧)٧/٦٥(  پايين

            مرگ اعضاي خانواده
  ٠٦/٠  ٩٧)٩/٩(  ١٧)٥/١٧(  ٢٣)٧/٢٣(  ٥٧)٨/٥٨(  بلي
    ٨٨٣)١٣/٩٠(  ٨٨)٠/١٠(  ٢٠٢)٩/٢٢(  ٥٩٣)٢/٦٧(  خير

عضويت در تيم 
  ورزشي

          

  ٠١/٠  ٤٤٩)٦/٤٥(  ٦١)٦/١٣(  ٩٤) ٩/٢٠(  ٢٩٤)٥/٦٥(  بلي
    ٥٣٦)٤/٥٤(  ٤٥)٤/٨(  ١٣٥)٢/٢٥(  ٣٥٦)٤/٦٦(  خير
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  به وضعيت مصرف سيگار آنانعوامل روانشناختي، دارويي و خانوادگي نوجوانان شرکت کننده در مطالعه با توجه : ٢جدول 

  خصوصيات
  غيرسيگاري

  )درصد( تعداد
  تجربه مصرف سيگار

  )درصد( تعداد
  سيگاري فعال

  )درصد( تعداد
  جمع

 P  )درصد( تعداد

            رفتار خطر پذير عمومي
  >٠٠٠١/٠  ٧٣٣)٢/٧٢(  ٨٥)٦/١١(  ١٩٤)٥/٢٦(  ٤٥٤)٩/٦١(  دارد
    ٢٨٢)٨/٢٧(  ٢٤)٥/٨(  ٤٢)٩/١٤(  ٢١٦)٦/٧٦(  ندارد

            ديدن ترامادول
  >٠٠٠١/٠  ٣٧٣)٠/٣٦(  ٧٣)٦/١٩(  ١١٩)٩/٣١(  ١٨١)٨/٤٥(  بلي
    ٦٦٢)٠/٦٤(  ٣٩)٩/٥(  ١٢٣)٦/١٨(  ٥٠٠)٥/٧٥(  خير

            ديدن ريتالين
  >٠٠٠١/٠  ٥٠)٨/٤(  ١٤)٠/٢٨(  ١٠)٠/٢٠(  ٢٦)٠/٥٢(  بلي
    ٩٨٥)٢/٩٥(  ٩٨)٩/٩(  ٢٣٢)٦/٢٣(  ٦٥٥)٥/٦٦(  خير

            واکنش پدر
  >٠٠٠١/٠  ٦٠)١/٦(  ١٨)٠/٣٠(  ١٩)٧/٣١(  ٢٣)٣/٣٨(  ماليم
    ٩١٩)٩/٩٣(  ٨٧)٥/٩(  ٢١٠)٩/٢٢(  ٦٢٢)٧/٦٧(  شديد

            واکنش مادر
  >٠٠٠١/٠  ٥٠)٠/٥(  ١٦)٠/٣٢(  ١١)٠/٢٢(  ٢٣)٠/٤٦(  ماليم
    ٩٥٠)٥/٩٥(  ٩٠)٥/٩(  ٢٢٣)٥/٢٣(  ٦٣٧)١/٦٧(  شديد

            واکنش برادر
  >٠٠٠١/٠  ١٢٨)٦/١٨(  ٣٣)٨/٢٥(  ٤٤)٤/٣٤(  ٥١)٨/٣٩(  ماليم
    ٥٥٩)٤/٨١(  ٤٤)٩/٧(  ١١٤)٤/٢٠(  ٤٠١)٧/٧١(  شديد

            واکنش خواهر
  >٠٠٠١/٠  ١١٣)٧/١٥(  ٢٦)٠/٢٣(  ٣٨)٦/٣٣(  ٤٩)٤/٤٣(  ماليم
    ٦٠٦)٣/٨٤(  ٤٨)٩/٧(  ١٣٠)٥/٢١(  ٤٢٨)٦/٧٠(  شديد

            واکنش دوست نزديک
  >٠٠٠١/٠  ٥٠٤)٨/٥٠(  ٨٢)٣/١٦(  ١٤٣)٤/٢٨(  ٢٧٩)٤/٥٥(  ماليم
    ٤٨٤)٢/٤٩(  ٢٦)٣/٥(  ٩٠)٤/١٨(  ٣٧٢)٢/٧٦(  شديد

  
  متغيرهاي کمي پيوسته در نوجوانان با توجه به وضعيت مصرف سيگاري مقايسه: ٣جدول 

  غير سيگاري  متغيرها
  )انحراف معيار(ميانگين 

  سيگار آزموده
  )انحراف معيار(ميانگين 

  سيگاري فعال
 P  )انحراف معيار(ميانگين 

  >٠٠٠١/٠  ٣/١٩)٤/٥(  ٤/١٩)٩/٤(  ٢/١٧)٩/٤(  اعتماد به نفس
  >٠٠٠١/٠  -٠١/٤)٤/٦(  -٨/٧)٩/٤(  -٤/١٠)٢/٣(  گرايش مثبت به سيگار

  >٠٠٠١/٠  ٣/١١)٠/٤(  ٨/٨)٦/٣(  ١/٧)٨٧/٢(  تفکر مثبت به سيگار
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 تحليل رگرسيون لوجستيک عوامل مرتبط با وضعيت مصرف سيگار در دانش آموزان: ۴جدول 

  مدل چند متغيره  مدل تک متغيره
نسبت ) CI  درصد٩٥(  متغيرها

  P  شانس
نسبت ) CI  درصد٩٥(

  P  شانس

  >٠٠٠١/٠  ١٩/٢)٥٤/١-١١/٣(  >٠٠١/٠  ٢٧/٣)٥٠/٢-٢٨/٤(  )بلي(ديدن ترامادول 
  ٠٠٥/٠  ٢٠/١)٠٥/١-٣٧/١(  >٠٠١/٠  ٣٠/١)١٨/١-٤٤/١(  )سن باالتر(سن 

  ٠٠١/٠  ٠٧/١)٠٣/١-١١/١(  >٠٠١/٠  ٠٨/١)٠٦/١-١١/١(  اعتماد به نفس
  ٠٠٢/٠  ٨٣/١)٢٥/١-٦٨/٢(  >٠٠١/٠  ٤٦/٣)٥٥/٢-٧٠/٤(  طر پذيرداشتن رفتار خ

  >٠٠٠١/٠  ١٥/١)٠٩/١-٢١/١(  >٠٠١/٠  ٢٢/١)١٧/١-٢٧/١(  گرايش مثبت به سيگار
  ٠١/٠  ٠٧/١)٠١/١-١٤/١(  >٠٠١/٠  ٢٣/١)١٨/١-٢٩/١(  تفکر مثبت به سيگار

  >٠٠٠١/٠  ٩٤/١)٣٦/١-٧٧/٢(  >٠٠١/٠  ٧٦/٣)٨٥/٢-٩٥/٤(  دوست سيگاري
  

  بحث
آمـوزان    دانـش   در  فعال يگاريسها و    گار آزموده يوع س يش     

.  برآورد شد  درصد ٨/١٠ و    درصد ٤/٢٣ب  ي به ترت  شهر زنجان 
انجـام شـده توسـط     ين مطالعه با بررسـ ي ا يها افتهي ي  سهيمقا

،  کـامال مـشابه    يا  با پرسـشنامه   زيمحمدپور و همکاران در تبر    
 در دانـش    گاريوع به مراتب باالتر مصرف س     ي ش ي  نشان دهنده 

گار آزمــوده و يوع ســيز شــيــدر تبر( اســت يآمــوزان زنجــان
)  گزارش شده بوددرصد ٤/٤و   ٢/١٨ب  ي فعال به ترت   يگاريس
 يرستاني که در دانش آموزان دوم دب      يگري د ي  در مطالعه . )١٨(
 اسـتفاده   يا ف و پرسـشنامه مـشابه     ي و از تعار   راز انجام شد  يش

وع مراحل  ي ش  ما، ي  طالعه با م   سهيکه در مقا   نشان داد    ،شده بود 
در . تـر اسـت    نيي پـا  رازي در شـ   يطور واضح  گار به يمصرف س 

 و  ٩/١٦ب  ي فعال به ترت   يگاريگار آزموده و س   يوع س يشراز  يش
 حاضـر  ي ج مطالعـه ين نتايهمچن. )١٣(برآورد شد    درصد ٥/٢

، يدر دانـش آمـوزان زنجـان   گار يوع مصرف سينشان داد که ش  
 يجهـان  ي بررس ي  مده از مطالعه  دست آ  ه ب يبرآوردهانسبت به   

 )Global Youth Tobacco Survey( مصرف تنباکو در جوانان
انجـام   ١٥تـا   ١٣ ي در گروه سـن  و٢٠٠٧ران که در سال يدر ا 

 توسـط   GYTS مطالعـه    يها گزارش. شتر است ي ب ،استشده  

گار آزمـوده و    يوع سـ  يش بهداشت نشان داد که      يسازمان جهان 
از . )۲۳( باشد يم  درصد ۱/۵ و   ۷/۲۳ب  ي فعال به ترت   يگاريس

وع يشتر از ش  ي باز هم ب   يوع در نوجوانان زنجان   يش ،گري د يسو
ات انجـام   مطالعـ ي هيز کلي متاآنالحاصل از برآورد شده  يبيترک

وع را در کل دانش    يدر کشور بود که ش    ر  ي اخ يها شده در سال  
ـ آموزان کشور بـه ترت   ـ ، بـه ترت  درصـد ۷ و ۲۷ب ي گار يسـ ب ي

سه با  يدر مقا . )۲۴(  فعال برآورد کرده است    يگاريآزموده و س  
 حاضر ي گار در مطالعه  يوع مصرف س  يا، ش ي دن يگر کشورها يد

 فعـال در نوجوانـان      يگاريوع سـ  يشـ . تر است  نييبه مراتب پا  
، )١٢( هيون روســي، فدراســ)٢٥(  چــکي جمهــوريکــشورها

 ۲۰، ۹/۲۶، ۳۴ب  ي به ترت  )٢٧(  و انگلستان  )٢٦( االت متحده يا
 مـا،   يهـا  افتـه ي يبـر مبنـا   . گزارش شده اسـت    درصد ۹/۸و  
 به افـراد    ي فروش محصوالت دخان   يت قانون يرغم محدو  يعل

)  درصـد ۲/۷۸ ( از آنـان ييار باالينوجوان در کشور، نسبت بس   
 مقـدور   يشان به راحت  يگار برا ي به س  ياشاره داشتند که دسترس   

ن کنتـرل   يدهـد کـه قـوان      ين تناقض آشکار نـشان مـ      يا. است
 بـر   يزي، تنها اثر نـاچ    ين بخش ي ب يها ي بدون همکار  اتيدخان

ن مهم است که در يبنابرا. گار خواهد داشت  يکاهش مصرف س  
ـ      يهر کشور  ن وزارت آمـوزش و    ي، وزارت بهداشـت و همچن
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 يها هيانيببه اهداف   دن  ي رس يگر برا يکدي يپرورش با همکار  
 در جهـت کـاهش    بهداشتي سازمان جهان  ۱۶  و ۱۳،  ۱۲،  ۱۱

ـ  تـالش و   ،، حداقل در دانـش آمـوزان      اتيمصرف دخان   يا ژهي
ــ. )٢٨( داشــته باشــند ــشان دادهيهمچن ــد کــه  ن مطالعــات ن ان

ـ  کنتـرل دخان يهـا  اسـت ي بعـد از س   ي آموزشـ  يهـا  برنامه ات ي
. )١٢( خواهند بـود  ترار موثري بس،ياتي مال يها استيسهمچون  

 کم ي رغم پراکندگيک نشان داد که عليون لوجستي رگرس مدل
ـ  و انحراف مع   ٩ :دامنه(ن مطالعه   ير ا ر سن د  يمتغ ، بـا   )٣/١ :اري
ـ  ب  سن، شانس   هر سال  شيافزا گار ي مـصرف سـ    ي بـرا  يشتري

هماهنـگ بـا    گار  ي سـ  ش مـصرف  يافـزا . توان انتظار داشت   يم
 و  ٢٩-٣٠(ده شـده اسـت      يمطالعات د  يبرخش سن، در    يافزا
 به ثبـت  يگري در مطالعات د،افتهين  ين خالف ا  يو همچن  )٢٠
 يريـ گ جهي نتين باره برا  يها در ا   دانسته. )١٣و١٨(ده است   يرس

ـ  نيل است کاف يگار دخ يش سن در مصرف س    ينکه افزا يا ست ي
ـ  ن يريـ گ جـه ين نت ي چن ي برا يو به مطالعات بزرگتر    . از اسـت  ي

، يــي عوامــل داروي برخــين مطالعــه بررســيــگــر ايهــدف د
افــت يدر. گار بــودي بــا مــصرف ســي و اجتمــاعيتروانــشناخ

به شدت در داخل کـشور کنتـرل     نيتاليو ر  ترامادول   يداروها
 و حـاالت  هـا  يمـار ي از بين در برخ  يقط متخصص شود و ف   يم

به عـالوه بـه علـت نـوع         . کنند يز م ين داروهارا تجو  ي ا ،ديشد
ــاريب ــا يم ــه در آنييه ــا  ک ــو ي ــا تج ــين داروه ــوند يز م   ش
ن داروها يده شدن ا  ي، د )ستندي ن يعي شا يها يماريکه معموال ب  (

 خـانواده  يا اعضاي خودشان   يماري، به علت ب   توسط نوجوانان 
ن در يبنـابرا . ده گرفتـه شـود  ين مطالعه ناديتواند در ا  ي م ها، آن

ن داروهـا توسـط نوجوانـان را        يده شدن ا  ي حاضر، د  ي  مطالعه
 در  هـا  مـصرف آن    سوء ي برا ينشانگر احتمال عنوان   توان به  يم

ـ   . نظر داشت  ، ممکـن اسـت منجـر بـه         ين فرضـ  ياگرچـه چن
ـ ، چـرا کـه د  ج شودي در نتايش شمار ي و ب  يياسوگر ن يـ دن اي

. ق همساالن نوجوان اتفاق افتـاده باشـد  يتواند از طر يداروها م 
 و  ترامـادول ان کردند کـه     ي از دانش آموزان ب     درصد ٨/٤ و   ٣٦

 ي  هي، فرضـ  يونيمدل رگرس ج  ينتا. اند دهيک د ي را از نزد   نيتالير

گار در ارتبـاط    يتواند با مصرف سـ     يمدن ترامادول   يما را که د   
ـ  ا يح محتمل بـرا   يک توض ي. د کرد ييباشد را تا   ـ اافتـه  ين  ي ن ي
زه و حــس يــانگ شيافــزا باعــث ترامــادول ي دارواســت کــه

ن ياو احتماال مصرف همزمان      )٣١( شده در انسان    يسرخوش
 بـه   در بدن ن دارو يسم ا يش متابول ي به علت افزا   ،گاري و س  دارو
گار، ي س يخت تنباکو له مواد موجود در دود حاصل از سو       يوس

 و يسرخوشـ ش گذرا در اعتماد به نفس و حس    يمنجر به افزا  
 ي  هليوسـ  بـه     تعامل يج بررس ينتا. شود ي در نوجوانان م   يانرژ
 ي بر روترامادول گار وي مصرف سنيب انس دوطرفه،يز واريآنال

ـ  ااعتماد به نفس نشان داد که  ـ دو متغن ي ـ  ير داراي ک تعامـل  ي
 .)۱شکل ( باشند يمدار  ي معن)Ordinal Interaction( يا رتبه

  از يشاخـص عنـوان   را به   و  ن دار ي ا ي  اگر مشاهده   که يطور به
استفاده همزمـان آن در افـراد   م،  يري در نظر بگ   سوء مصرف آن  

.  بر اعتماد به نفس نـدارد      يکساني اثر   يگارير س ي و غ  يگاريس
دهد، در حالت عدم مـشاهده       طوري که اين نمودار نشان مي      به
افـراد سـيگاري از     ايـن دارو،  ) حتماال عدم سـوء مـصرف     و ا (

. هـا برخوردارنـد    اعتماد به نفس بسيار کمتري از غير سيگاري       
 اين دارو همزمان با سيگاري بـودن در       ي  اما زماني که مشاهده   

ـ       که سيگاري  مشخص گرديد نظر گرفته شد،      دهـا تمايـل دارن
فس کمتـري  ها اعتماد به ن اعتماد به نفس باالتر و غير سيگاري  

کنيم با فرض بر اينکه ديـدن         تاکيد مي  مجددا. را گزارش کنند  
تـوان ايـن    ترامادول بتواند نشانگر سوء مصرف آن باشـد، مـي     

يافته را چنين توجيه کرد که احتماال افراد سيگاري با توجه به            
رفتارهاي پرخطر خود، دفعات بيـشتري از ايـن دارو اسـتفاده            

ايي بيـشتر بـا آن و همچنـين    اند و شـايد بـه علـت آشـن          کرده
پذيرش فيزيولوژيک دارو توسط بـدن، عـوارض آن همچـون           

خوابي و غيره کمتر در اين افراد        خواب آلودگي، افسردگي، بي   
شود و بالعکس در افراد غير سيگاري چون احتماال  مشاهده مي

استفاده از دارو بيشتر حالت تجربه داشته است تـا عـادت، بـا            
ه بوده لذا موجب عوارض رواني بر فرد    عوارض دارويي، همرا  

  .شده است



   و همكارانزاده ميالد نظر
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ي اعتماد به  تعامل بين مصرف سيگار و ديدن ترامادول بر روي نمره اعتماد به نفس در اين شکل نمره کمتر نشان دهنده: ۱نمودار 

  .باشد نفس بيشتر و بر عکس مي
  

 ن گفت کـه بـه علـت       يتوان چن  يگر م ي د يدگاهين از د  يهمچن
 که با مشکالت ي زمانيگارير سيو، نوجوانان غن دار يشهرت ا 

ن دارو  ي ا ي به سو   ممکن است  شوند ي مواجهه م  يروان-يروح
ـ تـوان د   ي م ۱ نمودارکه با توجه به      ، چرا شده باشند ده  يکش د ي
 تراماول، اعتماد بـه     ي  در هنگام مشاهده   يگارير س يافراد غ که  

ات،  از مطالعـ يتعداد محدود. اند  را گزارش کرده ينفس کمتر 
 انـد   گـزارش کـرده     از کـشور   را ترامادول   يت با دارو  يمسموم

تباط آن بـا مـصرف   را در رابطه با ياطالعات محدود اما   )٣٢(
روشـن شـدن امکـان       يبه هرحـال، بـرا    . گار موجود است  يس

ـ قـات ب  ياز به تحق  ي ن ن رابطه، يوجود ا  ر افـراد  دشتر خـصوصا   ي
ـ از اسـت در ا    يباشد و ن   يسوء مصرف کننده م    سـوء   ،ن بـاره  ي

ـ ها آزما ق آزمون يمصرف داروها در افراد از طر      ـ  تايشگاهي د يي
ـ اج  ينتا. شود ـ          ن  ي گار و  ين سـ  يمطالعـه در رابطـه بـا ارتبـاط ب

ـ د با احت  يترامادول با  ـ ر شـود، هـر چنـد ا       ياط تفـس  ي ج ين نتـا  ي
ـ قـات ب  ي تحق ي برا يشروعتوانند   يم ز چنـد   يآنـال . شتر باشـند  ي

 داشتن رفتار يرهايتغمش سن،   ير از افزا  ينشان داد که غ   ره  يمتغ

گار، يش به س  يگرادن ترامادول، اعتماد به نفس،      ير، د يخطر پذ 
 ارتبــاط يگاريگار و داشـتن دوسـت سـ   يتفکـر مثبـت بـه سـ    

ـ ا. دشـتن گار در دانـش آمـوزان دا      يمصرف سـ   با   يدار يمعن ن ي
به شدت  ر  يرفتار خطرپذ ه را که    ين فرض يش ا يش از پ  يج، ب ينتا

  و١٩-٢١( کند يت ميرا حماگار در ارتباط است يبا مصرف س
ج مطالعـات   ين مطالعه همسو با نتـا     ي ا يها افتهين  يهمچن. )١٣
ن يتـر   از مهم  يکي يگارير هستند که اشاره دارد دوست س      ياخ
 گار در نوجوانان استي مصرف سي  کنندهييگو شي پيرهايمتغ

ـ تـوان تما   ين حالت را مـ    ي ا ي محتمل برا  هيتوج. )٣٣-٣٤( ل ي
گار يکسان مـصرف سـ  ي ي با الگويدوستاننوجوانان به داشتن    

 ير انفعـال  يتـاث انـد کـه      ر نشان داده  يمطالعات اخ  ).٣٥( دانست
ــتقل( ــ) يدي ــ،يگاريدوســتان س ــاثي ب ــال يش از ت ــشار (ر فع ف

امـا در  . )٣٤( است گذاراثر يگارير سي بر نوجوان غ   )همساالن
 ي بررسـ ين دو حالت ممکن نبود و برا     يک ا ي ما تفک  ي  مطالعه

ـ ين موضوع در نوجوانـان ا ي با تمرکز بر ا   يلعاتشتر، مطا يب  يران
ش ي، گرايگارينوجوانان س نشان داد که  جينتا. شود يشنهاد م يپ
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هـا دارنـد    يگارير سـ يـ گار نسبت به غي به سيتر و تفکر مثبت 
ـ ا. د کرد ييافته را تا  ين  يک ا ي لوجست مدلج  ينتا). ۳جدول  ( ن ي
ت کـه    انـدرس و همکـاران اسـ       ي  هم جهت بـا مطالعـه     افته  ي
ـ رانه با هدف تغ يشگي پ يها تيکنند فعال  يشنهاد م يپ  شير گـرا يي

 از نوجـوان  از انتقـال  يريشگيـ گار باعـث پ ينوجوانـان بـه سـ   
در . )٣٦( گار آزموده خواهد شـد    ي به س  يگارير س ي غ ي  مرحله

ک يـ سه هنجار پدر، مـادر، بـرادر، خـواهر و دوسـت نزد            يمقا
ـ گار نوجوان، مشاهده شـد کـه  ينسبت به مصرف س   ستگان و  ب

 فعال واکنش   يها يگاريها و س   گار آزموده ين دوستان س  يهمچن
گار توسط نوجوانان نشان    ي نسبت به روشن کردن س     يتر ميمال

ـ  ييـ گـر را تا   يج مطالعـات د   ي نتـا  افته،ين  يا. ددهن يم    کنـد  يد م
 وجـود دارد کـه نـشان       ياما اطالعات محدود   ).٢١ و ٣٧-٣٨(

ن از افراد خانواده است  از ترس نوجوايجه ناشين نتيا ايدهد آ
  .رگذار استيتاث حالت نيافرهنگ خانواده بر ا ي

بـه   اعتماد به نفس     ي  ن نمره يانگيج نشان داد که م    ين نتا يهمچن
 فعال کمتر   يها يگاريها و س   گار آزموده ي در س  يدار يطور معن 
ر يـ ن متغي ا.اند  تجربه نکردهراگار  ي است که هرگز س    ياز افراد 
ـ   اثر رهاير متغ يو در حضور سا    رهي چند متغ  در مدل  را دار  ي معن

ار ضـد و    يبـس ن بـاره    يـ گران در ا  يج مطالعات د  ينتا. نشان داد 
اس اعتمـاد   ي به علت نوع مق    .)۲۹ و ۱۳ و ۳۹-۴۰( ض است ينق

ـ ر بهتـر، ا   ي تفـس  يم کـه بـرا    يح داد يبه نفس، ترج   ر را يـ ن متغي
 از يجـدا ، )Dummy Variable( ير تـصنع يک متغيعنوان  به
ـ بل  يـ ج تحل ينتا. ميل کن ي دوباره تحل  ،۴ جدولج  ينتا ـ انگر ا ي ن ي

ن و متوسـط    يياعتماد به نفـس پـا      يداراگروه   که   موضوع بود 
ـ  شانس ب  از نسبت به گروه باال،    گار ي مـصرف سـ  ي بـرا يشتري

 ي  فاصله: ن نسبت به باال   يياعتماد به نفس پا   (برخوردار هستند   

د اعتما و P=۰۰۳/۰،  ۱۷/۲ ، نسبت شانس  ۳۰/۱-۶۳/۳نان  ياطم
، ۱۶/۱-۷۴/۲نـان   يفاصـله اطم  : متوسط نسبت به بـاال    به نفس   

ـ  يل ايدل. )P=۰۰۸/۰، ۷۸/۱نسبت شانس    وضـوح   هن حالـت ب
 کـه از اعتمـاد بـه        يست اما ممکن است نوجوانـان     يمشخص ن 

 و  تر باشند رخوردارند در برابر مشکالت مقاوم       ب ينفس باالتر 
ـ فکات اطرا يگفتن به تحر   "نه "يژگي و يبا احتمال باالتر   ان را  ي

  . دارند
  
  يريجه گينت

گار در يوع مراحل مختلـف سـ  يشن مطالعه نشان داد که   يا     
 کـشور   يهـا  ر اسـتان  يبه سـا  دانش آموزان شهر زنجان نسبت      

ن ي و ا  ا کمتر است  ي دن ير کشورها ي اما نسبت به سا    شتر بوده يب
ـ با توجه به ا   .  عوامل در ارتباط است    يحالت با برخ   ج ين نتـا ي

 يهـا  رانه خصوصا با تمرکز بـر برنامـه  يشگيت پاز به مداخال ين
ـ هـا بـا هـدف تغ       رستاني در دب  يآموزش ش ير نگـرش و گـرا     يي
گفـتن در   " نـه "ت  يت خـصوص  يـ گار و تقو  ي س آموزان به  دانش

    . ه استيقابل توصها  آن
  

  تشکر تقدير و 
  زنجـان  ي دانشگاه علوم پزشک   ي مال تين مطالعه با حما   يا     

از  داننـد کـه   ين بر خود واجب مـ    يلف مو .ده است يبه انجام رس  
، رضا  ي باقر ي، مهد ي واعظ يهادان  يآقاجناب  ز  يهمکاران عز 

و  يـي مراحـل اجرا  در   ي همکـار  ي بـرا  ي و اسعد کـوه    ينجف
 شـهر زنجـان و   يها رستاني دانش آموزان دب   ي  هين از کل  يهمچن

 را پـژوهش ن ي انجام ا خود امکانيها که با همکار    ن آن يلممع
  .داشته باشندت تشکر و سپاس را يهان، نمودندفراهم 
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Background and Objective: The age of smoking is declining in the developed and developing countries.  The aim 

of this study was to estimate the prevalence of smoking stages in a sample of high school students in Zanjan and 

assessing its related risk factors. 

Materials and Methods: Among the high school students in the academic year 2011-2012, a sample size of 1,064 

subjects was selected by random multistage sampling.  Data was gathered through standard self administered 

questionnaire including questions about demographical, socio-economical, psychological characteristics, smoking 

behavior and familiarity with various drugs.  Binary logistic regression was used for assessing relationship 

between smoking and related factors. 

Results: Out of 354 (34.2%) students who reported smoking, 242 (23.4%) were classified as experimenters and 

112 (10.8%) as regular smokers.  The multivariate analysis by logistic regression shows that older age (OR=1.20), 

risk taking behaviors (OR=1.83), familiarity with Tramadol (OR=2.19), lower self-esteem (OR=1.07), positive 

attitude to smoking (OR=1.15), positive thinking about smoking (OR=1.07), and having friends who smoke 

(OR=1.94) associated with smoking. 

Conclusion: Results show that the prevalence of different stages of smoking among high school students in 

Zanjan is high compared to the studies with similar questionnaire reported from other provinces of Iran. 

Familiarity with Tramadol and having smoker friend/s had high association with smoking.  More attention to the 

school base education may be effective in improvement of smoking control among high school students. 

Keywords: Smoking, Students, Risk factors, Zanjan 


