
 

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علـوم پزشکی زنجــــان
45 تا 39، صفحات  1384، زمستان 53، شمـاره 13دوره   

  

  1382ي شهرستان رشت در سال  ران مرد مدارس متوسطهیشیوع مصرف سیگار در دب
  **م زاده اشكلکي، دکتر حرمت رح*دکتر زهرا محتشم اميري

  mohtashamaz@yahoo.comشكي گيالن  رشت، دانشگاه علوم پز:ي مسئول نويسنده
  ٢٤/١٠/٨٤:      پذيرش١٧/٩/٨٤: دريافت

 
  چکیده 

 سيگار كشيدن يك مشكل بهداشتي عمده در كل دنيا و مانعي سخت براي پيشرفت در بـسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه           :زمينه و هدف  
باشد و مصرف سيگار دانش آمـوزان ارتبـاط نزديكـي بـا       سالگي مي١٨اند كه سن شروع مصرف سيگار قبل از       نشان داده  اكثر مطالعات . باشد  مي

ي شهرستان رشت،  ي حاضر با هدف تعيين شيوع مصرف سيگار در دبيران مرد مدارس متوسطه از اين رو مطالعه. مصرف سيگار در معلمين دارد  
  . انجام شد١٣٨٢در سال 

. ي خود ايفا مورد بررسي قـرار گرفتنـد   نامه هاي سطح شهرستان از طريق پرسش  دبير مرد دبيرستان٦٠٠ي مقطعي،    در اين مطالعه   :روش بررسي 
SPSSها پس از جمع آوري با استفـــاده از نرم افزار  داده. اي و الگوي مصرف سيگار بود نامه شامل دو قسمت اطالعات زمينه پرسش  و 11.5 
  .  كاي دو و رگرسيون لوجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندهاي آماري آزمون
 درصد بيش ٥/٧٠. نيز سيگار را ترك كرده بودند)  درصد٤/٩( نفر ٥٥سيگاري بوده و )  درصد٤/٢٠( نفر ١١٩ معلم مورد مطالعه، ٥٨٢ از :ها يافته

بين وضعيت تأهل، سطح تحصيالت و نوع .  سال بود٤/١٩± ٥/٦ميانگين سن شروع مصرف سيگار . كنند  از يك نخ سيگار در روز مصرف مي    
ي دكتر يا پرسنل بهداشتي در حال سيگار كشيدن با مصرف سـيگار   ي تحصيلي، داشتن همكاران سيگاري، ورزش در طول هفته و مشاهده        رشته

ي سـيگار كـشيدن    ، مـشاهده )=٠٠٠١/٠P(، داشتن دوسـتان سـيگاري    )=P ٠٣/٠(معلمين ارتباطي وجود نداشت، اما بين اشتغال به شغل دوم           
. دار وجـود داشـت    با مصرف سـيگار ارتبـاط معنـي       ) =P ٠٠٠١/٠( وسن شروع مصرف سيگار    ) P =٠٤/٠( ي دبيرستان     معلمين در طول دوره   

 ٣٤/٥شانس  سالگي با نسبت ١٥و سن شروع مصرف سيگار قبل از  ) ١/٦ تا ٢/١حدود اطمينان  (٧٥/٢داشتن دوستان سيگاري با نسبت شانس    
  . اند مؤثر بوده) در حال حاضر( بر مصرف سيگار) ٩٥/١١ تا ٣٨/٢حدود اطمينان (

هـاي پيـشگيري و منـع مـصرف      تر برنامه داد كه مصرف سيگار در معلمين مدارس شايع بوده و بايد هر چه سريع          اين مطالعه نشان     :گيري  نتيجه
  .گردد  توصيه ميانجام مطالعات بيشتر. سيگار در مدارس به اجرا درآيد

  سيگار كشيدن ، معلمين ، مدارس متوسطه، عوامل خطر: واژگان كليدي
  

  مقدمه
ي انساني است     سيگار كشيدن يكي از رفتارهاي پرمخاطره     

ي اقتصادي و اجتماعي زيادي بر جوامع تحميل كرده  كه هزينه
در حال حاضر يـك ميليـارد و سيـصد ميليـون نفـر در       . است

ند كه چهارپنجم اين تعداد در كـشورهاي        جهان سيگاري هست  

مـصرف سـيگار   . كننـد  با درآمد پايين تا متوسـط زنـدگي مـي     
 ميليـون   ٥دومين علت شايع مرگ در جهان و مـسئول مـرگ            

 ميليون  ١٠ به   ٢٠٢٥باشد كه اين تعداد تا سال         نفر در سال مي   
در واقع عامل مرگ نيمي از افراد سـيگاري         . نفر خواهد رسيد  

ها در  سيگار است كه بيشتر اين مرگ ) يليون نفر  م ٦٥٠حدود  (

 ه علوم پزشکی گیالن  متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار دانشگا*

   پزشک عمومی**
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چنـين سـيگار    هـم . دهـد   كشورهاي در حـال توسـعه رخ مـي        
چهارمين عامل خطر رايـج بـراي بيمـاري در سراسـر جهـان              

باشد، به عبارتي هيچ بيماري خاصي، چنين اثر عظيمي بـر             مي
  . سالمت جامعه نداشته است

ي  زينــه، ه٢٠٠٠بـر اسـاس گـزارش بانــك جهـاني در سـال      
 بيليون دالر در سال اعالم شد كه        ٢٠٠دن  ياقتصادي سيگارکش 

. ک سوم  اين ميزان مربوط به كشورهاي در حال توسعه بود            ي
اي در ايجـاد فقـر در         رسـد سـيگار نقـش عمـده         به نظـر مـي    

بايست صرف غذا،     كشورهاي كم درآمد دارد زيرا پولي كه مي       
. شود  يآموزش و بهداشت گردد، جهت خريد سيگار صرف م        

 ١٠در فقيرترين كشورها و طبقات بسيار پايين اجتماع حداقل       
شـود و در صـورت     درصد از درآمد خانوار صرف سيگار مـي       

ــزان    ــه مي ــالغين ب ــيگار در ب ــصرف س ــاهش م ــد ٥٠ك    درص
 ميليون انسان پيـشگيري خواهـد       ١٨٠، از مرگ    ٢٠٢٠تا سال   

ــه   درصــد ســيگاري٩٠حــدود ). ١(شــد  هــاي جــاري روزان
(Current Daily) سالگي شروع ١٨، مصرف سيگار را قبل از 

ها ماهيت اعتيـاد بـه سـيگار را درك        اند كه بسياري از آن      كرده
  ). ٢(نكرده و از اهميت عواقب مصرف سيگار آگاه نيستند 

بـر اســاس تئــوري شـناخت اجتمــاعي، اســتعمال ســيگار در   
ي آن    بزرگساالن ناشي از اكتساب اين عادت از طريق مشاهده        

خانواده، دوستان، معلمين مـدارس و      ( افراد كليدي اجتماع     در
مدرسـه مكـان مناسـبي بـراي        . باشـد   مـي ) يكاركنان بهداشـت  

آمـوز و كـسب رفتارهـاي بهداشـتي           ي شخصيت دانش    توسعه
تـرين روش كنتـرل    و مشاهده شده اسـت كـه مهـم      ) ٣(است  

كاهش تقاضا و مصرف سيگار در جوانان طي ده سال گذشته،       
  ).٤(ها بوده است  هاي پيشگيري در دبيرستان امهاجراي برن

 درصد  ٣٥مطالعات كشورهاي مختلف نشان داده كه در ايتاليا         
، در نروژ  )٦( درصد معلمين    ٧/٢٩، در اسپانيا    )٥(معلمين مرد   

، در كنيا   )٧( درصد معلمين و دانش آموزان مرد دبيرستاني         ٣٦
 ٥٦/٤٠ ، در مـالزي   )٩( درصـد    ٧/٤٤، در ژاپن    )٨( درصد   ٥٠

 ٩/٧٣و در هنـد     ) ١١( درصـد    ١/٥٢، در سـوريه     )١٠(درصد  

ت يكه اکثر اند، در حالي   معلمين مرد سيگاري بوده   ) ١٢(درصد  
 از مصرف سـيگار در      يريشگي پ ي برنامه ها  يآنان موافق اجرا  

ي   را وظيفـه  ي مختلف پيشگير  يها  مدارس بوده و آموزش راه    
  .دانستند يخود م

ـ مطالعات قبلي نيـز در ا      ان سـن شـروع مـصرف سـيگار را     ري
ي پس از بلوغ و ورود  اند كه مطابق با دوره     نوجواني ذكر كرده  

ي دبيرسـتان در      شخص به جامعه اسـت كـه منطبـق بـر دوره           
با توجه به اين نكته كـه سـيگار كـشيدن      . باشد  ي ما مي    جامعه

معلمين در ساعات مدرسه با سيگار كشيدن نوجوانـان مـرتبط      
هاي پيشگيري از سيگار در       ر انجام برنامه  و تأكيد ب  ) ١٣(است  

مدارس، قبول اين مـسئوليت از طـرف معلمـين بـسيار حـايز            
ک سو الگو و از     يبنابراين از آنجا كه معلمان از       . اهميت است 

 ناهنجـار اجتمـاعي در   ي رفتارهايريشگيگر مسئول پ يسوي د 
ن مطالعه با هـدف تعيـين شـيوع مـصرف          يباشند، ا   يمدرسه م 

هاي شهرسـتان رشـت در زمـستان          ران دبيرستان يبسيگار در د  
  . اجرا شد١٣٨٢

  
  روش بررسی

ـ  نفـر از دب ٦٠٠ي مقطعـي تعـداد      در اين مطالعه   ران مـرد  ي
 درصد  ٥٠حدود  ( نفر   ١٢٢٠ شهر رشت از ميان      يها  دبيرستان

 ساده، انتخاب ومـورد     يگيري تصادف   به روش نمونه  ) ها  كل آن 
ــد  ــرار گرفتن ــه ق ــن  . مطالع ــام اي ــت انج ــك جه ــه از ي مطالع

ي خود ايفايي بدون نام استفاده گرديد كه شامل دو   نامه  پرسش
سن، وضعيت تأهل، مـدرك و      (بخش مشخصات دموگرافيك    

و مشخـصات مربـوط بـه وضـعيت         ... ) ي تحـصيلي و       رشته
بـر اسـاس    . بـود ) در حال حاضـر و گذشـته      (مصرف سيگار   

ماه د كه در يك ي به كساني اطالق گردي جاريف، سيگاريتعر
اند و اين افراد در دو گروه مـنظم          گذشته مصرف سيگار داشته   

كمتـر از يـك نـخ       (و نـامنظم    ) حداقل روزانه يك نخ سيگار    (
چنين افرادي كـه قـبالً        هم. تقسيم بندي شدند  ) سيگار در روز  

در هنگـام   (كردند و در طي يك ماه گذشته          سيگار مصرف مي  
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د سـيگار تـرك   كردنـد، افـرا   سيگار مصرف نمي  ) انجام مطالعه 
ها پـس از جمـع آوري     داده.  اطالق شدند  (Ex-smoker)كرده  

 مـورد تجزيـه و   SPSS (version 11.5)با نـرم افـزار آمـاري    
  هـاي آمـاري      آزمـون   تحليل قرار گرفت و از آمار توصـيفي و          

هـا   دو، رگرسيون لوجستيك چند متغيره جهت تحليل داده      كاي
  . استفاده شد

  
  ها یافته

   نفــر ٥٨٢ معلــم مــرد،  ٦٠٠ي از بــين در ايــن بررســ 
نامـه پاسـخ دادنـد كـه ميـانگين سـن              به پرسـش  )  درصد ٩٧(

 ٧٠ تـا    ١٨ي     سال بـا دامنـه     ٥/٤٣± ١٤/٩هاي پژوهش     نمونه
  ها به شـغل معلمـي       سال بود و ميانگين مدت زمان اشتغال آن       

  .  سال بود٥/٢١ ±٩/٨
ي  تجربـه )  درصـد ٢/٥٢( نفر ٣٠٤ معلم تحت مطالعه،  ٥٨٢از  

  از)  درصـد  ٤/٢٠( نفـر    ١١٩انـد كـه       مصرف سيگار را داشـته    
بودنـد  Ex-smoker نيز )  درصد٤/٩( نفر ٥٥ آنان سيگاري و 

ـ کمتـر از   (ين به طور تفنن   ي درصد معلم  ٥/٢٩). ١نمودار  ( ک ي
ک پاكـت در روز سـيگار       ي درصد حدود    ٥/٣٣و  ) نخ در روز  
  .كردند مصرف مي

ت تحـت مطالعـه     ميانگين سن شروع مصرف سيگار در جمعي      
   ســال و ميــانگين طــول مــدت مــصرف ســيگار٤/١٩± ٥/٦

  
  
  
  

  
  

      سيگاري جاري         سيگار ترك كرده           غير سيگاري 
  وضعيت مصرف سيگار 

ي  وضعيت مصرف سيگار در معلمين مرد مدارس متوسطه: ١نمودار 
  ١٣٨٢شهرستان رشت، 

اري، به طـور  طبق اظهارات افراد سيگ.  سال بود  ٨/١٥ ±٧/١١
ها صـرف   ي آن    ماهيانه  درصد از كل درآمد    ٤/٣±٢/٤ميانگين  

 درصـد  ٤/٢٢از كل معلمين سـيگاري،   . گردد  خريد سيگار مي  
 درصـد از  ٢/٣٦ درصد سيگار خارجي و  ٤/٤١سيگار داخلي،   

 درصـد از  ٤/٤٨در اين بررسـي     . كردند  هر دو نوع استفاده مي    
هـا    ض دود سيگار آن   معلمين اظهار نمودند كه ديگران در معر      

ــي  ــرار مـ ــه در   قـ ــد كـ ــانواده؛ در  ٩/٢١گيرنـ ــد، خـ    درصـ
   درصــد مــوارد، جمعيــت ٨/٧ درصــد، همكــاران؛ و در ٤/٣٤

 درصد از ٩/٣٥. ها قرار داشتند عادي در معرض دود سيگار آن  
  معلمــين ســيگاري اظهــار كردنــد كــه تمــام افــراد در تمــاس 

 ٦/٨٥. گيرنـد  هـا قـرار مـي    ها، در معرض دود سـيگار آن  با آن 
درصد از دبيران بيان كردند كه پزشكان و پرسنل بهداشـتي را            

 درصـد از دبيـران نيـز     ٩/٩٢. اند  در هنگام سيگار كشيدن ديده    
ي دبيرسـتان حـين       اظهار نمودند كه معلمين خـود را در دوره        

  . اند مصرف سيگار ديده
ي حاضر بين وضعيت تأهل، سطح تحصيالت، نـوع     در مطالعه 

صيلي، داشتن همكاران سيگاري، ورزش كـردن در        ي تح   رشته
ي دكتر يا پرسنل بهداشتي در حال سيگار  طول هفته و مشاهده

كشيدن بـا مـصرف سـيگار توسـط معلمـين ارتبـاطي وجـود            
  ، )=P ٠٣/٠(نداشـــت، امـــا بـــين اشـــتغال بـــه شـــغل دوم 

، سـن شـروع سـيگار      )=P ٠٠٠١/٠( داشتن دوستان سيگاري    
ي سيگار كـشيدن معلمـين در         هده، مشا )=P ٠٠٠١/٠(كشيدن  

، و موافقـــت جهـــت انجـــام )=P ٠٤/٠( ي دبيرســـتان  دوره
) =P ٠٢/٠(هاي پيشگيري از مصرف سيگار در مدارس          برنامه

ــي     ــاط معن ــين ارتب ــيگار معلم ــصرف س ــا م ــود  ب   داري وج
آزمون رگرسيون لوجـستيك و تعيـين نـسبت شـانس           . داشت

(Odd's Ratio)سيگاري با نسبت ، نشان داد كه داشتن دوستان 
و سـن شـروع     ) ١/٦ تـا    ٢٢/١حـدود اطمينـان      (٧٥/٢شانس  

 ٣٤/٥ سـالگي بـا نـسبت شـانس          ١٥مصرف سـيگار قبـل از       
بـا وضـعيت فعلـي مـصرف     ) ٩٥/١١ تا   ٣٨/٢حدود اطمينان   (

  ).=٠٠٠١/٠P(داري دارند  سيگار ارتباط معني

صد
 در
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 درصــد موافــق انجــام ٦/٩٦از كــل معلمــين مــورد بررســي، 
بـين  . يشگيري از مصرف سيگار در مدارس بودند      هاي پ   برنامه

ها از نظـر مخالفـت بـا     معلمين سيگاري نسبت به غيرسيگاري   
هـا   هاي پيشگيري از مصرف سيگار در دبيرسـتان   اجراي برنامه 
  ). P=٠٢/٠(داري وجود داشت  اختالف معني

  
  بحث 

 درصد از دبيران    ٤/٢٠داد كه در حال حاضر         نشان    مطالعه
هاي شهرسـتان رشـت سـيگاري هـستند كـه در         مرد دبيرستان 

 ٣٦مقايسه با بررسي انجام شده در ساير نقاط مانند نـروژ بـا              
 درصـد  ٥٠، كنيـا بـا   )١٠( درصد ٥٦/٤٠، مالزي با    )٧ ( درصد  

، هند بـا  )٩( درصد ٧/٤٤، ژاپن با  )٥( درصد   ٣٥، ايتاليا با    )٨(
، از ميــزان )١١( درصـد  ١/٥٢، سـوريه بــا  )١٢( درصـد  ٩/٧٣
ــت  ك ــوردار اس ــري برخ ــاري   . مت ــالمت و بيم ــرح س   در ط

 تا ١٨، در سنين مورد بررسي ميزان مصرف سيگار      ١٣٧٧سال  
ــت   ٢٠ ــده اس ــزارش ش ــد گ ــين  ) ١٤( درص ــاوتي ب ــه تف   ك

. شود  مصرف سيگار در معلمين با جمعيت عادي مشاهده نمي        
ي حاضر تفـاوت      البته طرح انجام شده از نظر زماني با مطالعه        

 سـال بررسـي جـامع       ٦اسـت پـس از گذشـت        دارد كه الزم    
ــا ســيماي مــصرف فعلــي ســيگار     ديگــري صــورت گيــرد ت

رود كـه ميـزان مـصرف     به هر حال انتظار مـي  . مشخص گردد 
تر از جمعيت عادي باشد كـه بررسـي     سيگار در معلمين پايين   

ي مهـم   فوق چنين چيزي را نشان نداده و حاكي از يك مسئله    
خطر  عني معلمين جزء گروه پر     ي ،باشد  بهداشتي در مدارس مي   
  .باشند براي مصرف سيگار مي

هـاي پيـشگيري از    معلمين سيگاري در مقابـل اجـراي برنامـه       
مصرف سـيگار در مـدارس مقاومـت كـرده و كمتـر در ايـن                

ي حاضر نيز اين مسئله  كه مطالعه) ٣(كنند  ها شركت مي    برنامه
هـا در   امـه را تاييد كرده است، به طوري كه مخالفين با اين برن        

هـا    مدارس در بين معلمين سيگاري نسبت بـه غيـر سـيگاري           
  .بسيار بيشتر است

بر اساس نتايج تحقيق حاضر بيشتر معلمين سـيگاري، دبيـران    
ايـن  . خود را در حين مصرف سيگار در دبيرستان ديده بودنـد    

آمـوزان    پـذيري اجتمـاعي دانـش       مسئله تأكيد مجدد بـر الگـو      
  اسـت   ذشته نيـز بـر آن تأكيـد شـده    باشد كه در مطالعات گ   مي

آمـوزاني كـه در محـيط بـا      ، به اين معني كـه دانـش      )١١،  ١٣(
مصرف سيگار باال قرار دارند، بيشتر سعي در مـصرف سـيگار     

ها سيگاري شـده و در نهايـت بـه مـصرف             نموده، اكثريت آن  
  ) .١٥(شوند  گان باالي سيگار تبديل مي كنند

ن نيـز نـشان داده كـه مـصرف      انجام شده در انگلستا    ي  مطالعه
آموزان بـا مـصرف سـيگار معلمـين در مـدارس              سيگار دانش 

ي حاضـر   در مطالعـه ). ١٦(ارتباط بـسيار قـوي داشـته اسـت      
آموزان بررسي نشده است كه       زمان سيگار در دانش     مصرف هم 

زمان سيگار در دبيران و  توان مصرف هم در مطالعات بعدي مي 
هاي مختلف تحـت بررسـي قـرار     آموزان را در دبيرستان    دانش

 درصـد معلمـين اظهـار       ٦٠ي حاضـر بـيش از         در مطالعه . داد
 ٣اقل  داشتند كه به طور متوسط سه بار در هفته و به ميزان حد    

ساعت در معرض دود سيگار ديگران قرار دارنـد و از طرفـي             
انـد كـه بـيش از ايـن ميـزان،         معلمين سيگاري نيز اظهار كرده    

اين مسئله نشان .ها قرار دارند  سيگار آنديگران در معرض دود
 (Passive Smoking)ي اهميت سيگاري بودن غير فعال  دهنده

باشد و با توجه به عدم آگاهي اكثريـت افـراد      در اين گروه مي   
هـاي آموزشـي در مـورد        در اين زمينه، ضرورت اجراي برنامه     

در مدارس » گيري در معرض دود سيگار ديگران خطرات قرار«
  . گردد از پيش مشخص ميبيش 

 درصـد معلمـين سـيگاري از سـيگار          ٤/٤١ها،    بر اساس يافته  
انـد   كنند، حال آن كه معلمين اظهار نمـوده       خارجي استفاده مي  

هـا    ي آن   كه به طور متوسط سه تا چهار درصد درآمـد ماهانـه           
ها بيش از يك نخ  شود و از طرفي اكثريت آن صرف سيگار مي

با توجه به قيمت باالي سيگار      . كنند در روز سيگار مصرف مي    
ي معلمـين، بـه نظـر         خارجي و مصرف باالي سـيگار روزانـه       

ي سيگار ماهانـه توسـط     ي ميزان هزينه    رسد كه در محاسبه     مي
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معلمين، تخمين كمتر از واقع صورت گرفتـه اسـت و درصـد       
گـردد كـه در    ها صرف خريد سـيگار مـي   آمد آن  تري از در    باال

  ).١١(است   مسئله مشاهده شده مطالعات قبلي اين
 سـال  ٤/١٩در اين بررسي متوسط سن شروع مصرف سـيگار    

هـاي سـني مـورد     بود كه در مقايسه با ساير مطالعات و گـروه  
ي رونـد نزولـي سـني در          ه  نـشان دهنـد   ) ١٧،١٤-٢٢(بررسي  

مصرف سيگار در جامعه است و بـا گذشـت زمـان افـراد در               
اين نكتـه يـك    .كنند  ار مي تر شروع به مصرف سيگ      سنين پايين 

ي هشدار دهنده است زيرا كـه شـروع زودتـر مـصرف               مسئله
سيگار باعث ثبات مصرف سيگار در سنين بـاالتر و از سـوي             
ديگر، افزايش ميزان مصرف سيگار در افراد خواهـد شـد كـه            

هـاي   ي طوالني با نيكوتين نيـز شـانس بـروز بيمـاري          مواجهه
  ) .٢٣(داد منتسب به سيگار را افزايش خواهد 

در اين بررسي سن شـروع مـصرف سـيگار تـاثير مهمـي بـر               
اسـت بـه طـوري كـه          ي مصرف آن در بزرگسالي داشته         ادامه

احتمال خطر سيگاري شدن در افرادي كه سن شروع مصرف           
است، نسبت بـه سـايرين         سالگي بوده    ١٥ها قبل از      سيگار آن 

 از سـاير    داشتن دوستان سـيگاري   . باشد  بيشتر از پنج برابر مي    
. باشـد   عوامل مؤثر بر مصرف سيگار در معلمين سيگاري مـي         

در مصرف سيگار در ) Peer Groups(ي گروه همساالن  مسئله

كـه در  ) ٢٤ــ ٢٦(اسـت   مطالعات مختلف قبلي نيز تأييد شـده   
ي حاضر نيز احتمال خطر مصرف سيگار در افرادي كه       مطالعه

يشتر از دو برابـر     دوستان سيگاري دارند نسبت به ساير افراد ب       
بر اساس نتايج اين مطالعه يك سوم از معلمين سـيگاري           . بود

ها فقط  اند ويك پنجم آن    تا به حال اقدام به ترك سيگار نكرده       
توانـد    اند كـه ايـن امـر مـي          يك بار اقدام به ترك سيگار كرده      

هاي  باشد كه در بررسي گر وابستگي اين افراد به نيكوتين   نشان
  ).٢٧(است  شده  د قبلي نيز تايي

  
  گیري  نتیجه

آموزان   داد كه درصد بااليي از دانش       ي حاضر نشان      مطالعه
  در معـرض خطــر محيطــي مــصرف ســيگار توســط معلمــين  

ــه كــارگيري برنامــه. قــرار دارنــد   هــاي  ايــن امــر ضــرورت ب
  پيشگيري از مـصرف سـيگار در مـدارس و برقـراري قـوانين            

ـ        تـر   درت هرچـه تمـام  منع مصرف سيگار در مـدارس را بـا ق
  . دهد نشان مي

  
  تشکر وقدردانی 

از تمامي مسئولين و دبيران آمـوزش وپـرورش شهرسـتان     
  .رشت به جهت همكاري در طرح تشكر و قدرداني مي گردد
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