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ان پسر دانشگاه علوم يدن بر اساس مدل بزنف در دانشجويگار کشيعوامل موثر بر رفتار س يبررس
 ۱۳۸۸تهران در سال  يپزشک

  
  4يدي، سمانه س3ييطباطبا يرضا صادقيدعليس ،2*يا صادقيرو ،1پور يزارع يمرادعل
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  دهيچک

و قابـل   تـرين  مهـم بلکـه   انـدازد  مـي است که نه فقط سالمت فرد و جامعه را بـه خطـر    ير بهداشتيغ ياز رفتارها يکي ،گاريدن سيکش :نه و هدفيش زميپ

رفتار ر ن مطالعه، عوامل موثر بيا. ش استيکرده رو به افزايل تحصن جوانان يبر ن رفتار پرخطر دياست که امروزه ا ين در حاليا. هاست مرگعلت  ترين پيشگيري

  .قرار داده است يتهران را بر اساس مدل بزنف مورد بررس يان پسر دانشگاه علوم پزشکيدن در دانشجويگار کشيس

که  اي نامهپرسشق ياطالعات از طر. انتخاب شد يگلوله برف يريبه روش نمونه گ ،ان پسرينفر از دانشجو ٢٠٠ يليتحل يفين مطالعه توصيدر ا :مواد و روش کار

 يب همبستگيدو، ضر يکا هاي آزمونبا استفاده از  ها دادهسپس . شد يمدل بزنف بود، جمع آور هاي سازهک و بخش يبخش، بخش اطالعات دموگراف دوشامل 

  .ل قرار گرفتيه تحليرسون مورد تجزيپ

 يگارياز عوامل قادر کننده، عامل دوستان س) درصد٨٠(آسان  يمدل بزنف، عامل دسترس هاي سازهدن بر اساس يگار کشيفتار سن عوامل موثر بر رياز ب :ها يافته

نگرش ) درصد٤٧(، ينگرش خنث) درصد٥/١٩(نگرش مثبت، ) درصد٥/٣٣(بودند و در سازه نگرش،  ين فراوانيشتريب يدارا يانتزاع هاي نرماز عوامل ) درصد٨٢(

را نشان  يدارين ارتباط معنيالت والديزان تحصين با ميدانشجو و همچن يليبا  مقطع تحصر گاينگرش مثبت نسبت به س. دن داشتنديگار کشينسبت به س يمنف

گار يداد نـخ سـ  گار و تعـ يمـت ارزان سـ  ين قيارتباط ب. داشت يداريارتباط معن يگارين دوستان سين و همچنيدن با داشتن والديگار کشيسن شروع به س. داد

  .نشان داد را يمثبت يفرد همبستگ ينه ماهانه مصرفين با هزيگار با سن دانشجو و همچنيس يتعداد نخ مصرف. دار بوديمعن ياز نظر آمار يمصرف

ن ضـرورت  يـ او . دن مشـخص شـد  يگار کشـ يو عوامل قادر کننده در رفتار سـ  يانتزاع هاي نرم، يت عوامل نگرشيج، اهميبا توجه به نتا :يريجه گيبحث و نت

  .طلبد ميرا  ها سازهن يمداخالت مسئوالن سالمت در ا

  پسر يدن، دانشجويگار کشيمدل بزنف، رفتار س :ها واژهد يکل

  

 23-29 ص، 1390فروردین و اردیبهشتدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره اول ، 
  

، ١٤١٧٨٦٣١٨١  يصندوق پسـت  ،دانشکده بهداشت ٢ساختمان شماره  ،٢١، پالک يعيعباس شف يابان قدس، کويخ ،انقالبابان يتهران، خ  :آدرس مکاتبه

  ٠٢١ -٦٦٩٥٤٢٣٢  :تلفن

  
Email: sadeghi_roya@ yahoo.co.uk 

 

                                                
 پزشکي تهران  دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ١

 )نويسنده مسئول( استاديار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران٢

 کارشناس بهداشت عمومي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران ٣

 کارشناس بهداشت عمومي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران ٤

 مقدمه

ن يتر از مهم يکيها سال است که به عنوان  گار دهيمصرف س

بـا توجـه بـه    . شناخته شده است يسالمت ي د کنندهيعوامل تهد

ر شـدن مصـرف   ياز همه گ يريشگيکه جهت پ ياديز يها تالش

ن ين عامل بـه عنـوان دومـ   يات انجام شده است همچنان ايدخان

 از کل  درصد۱۲، )خون باال بعد از فشار(ر يمرگ و م يعلت اصل
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ن يدهـد همچنـ   يا به خود اختصاص ميرا در دن ميرهامرگ و 

از عوامل قابل  يکي ).۱(باشد  يم ياز کارافتادگ يل اصلياز دال يکي

اگـر  ). ۲(گار اسـت  يمزمن، اسـتعمال سـ   هاي بيمارياز  يريشگيپ

 ينـ يش بيابـد پـ  يات ادامـه  يـ گار و دخانيمصرف سـ  يکنون يالگو

 ۴/۶از  ۲۰۱۵از مصرف آن در سال  ير ناشيگردد که مرگ و م يم

ابد ي ش يافزا ۲۰۳۰ون نفر در سال يليم ۳/۸ون نفر در سال به يليم

مصـرف  ) WHO( يبر اساس گزارش سـازمان بهداشـت جهـان   ). ۳(

قابــل  يهــا مــرگ درصــد۲۰افتــه يتوســعه  يگار در کشــورهايســ

ش خطـر  يگر باعـث افـزا  يد يدهد و از سو يل ميرا تشک يريشگيپ

... هـا و  يميها، بدخ ، سرطانيوي، ريعروق يقلب يها يماريابتال به ب

ر ين جوانـان در کشـور سـ   يگار در بـ يمصـرف سـ  ). ۴،۵(گـردد   يم

ساله  ۱۱-۳۳ون نفريليم ۶۰ت يجمعاز ). ۶(دهد  ينشان م يصعود

رات يبـا وجـود تـاث   ). ۷(کشند  يگار ميون نفر سيليم ۱۲کشورمان 

از  ياريسـالمت دارد، بسـ   يگار بـر رو يکه س يا مضر شناخته شده

گار يزنند و متعاقباً مصرف س ين رفتار پر خطر ميجوانان دست به ا

جوانـان خطـر   ن يگار در بيمصرف س يوع بااليش. دهند يرا ادامه م

خواهـد   يسـالمت را در پـ   يبـر رو  يبه آن و عواقب منف يوابستگ

گار يز بـه سـ  يـ ان نياز دانشجو ياريآنکه بس تأملنکته قابل . داشت

ان يـ ات ميـ که اسـتعمال دخان نيتر ا اند و جالب آورده يدن رويکش

، با وجود علم بر تبعات و مضـرات آن  يپزشک يها ان رشتهيدانشجو

مربـوط  ا ش رين افـزا ين علت اياز محقق يت گروهش اسيرو به افزا

مربـوط   يها به استرس ياديکه احتماال تا حد ز يروان يبه فشارها

 ). ۸(دانند  يم يليبه رشته تحص

 يهـا  اسـت يدن در سيگار کشيرفتار س يوع بااليبا توجه به ش

گار و ياز مصـرف سـ   يريشـگ يپ يها برنامه يسازمان بهداشت جهان

 يهـا  هـا در دوره  ن برنامـه يـ ا ياجرا. قرار دارند تيات در اولويدخان

ر گـروه همسـاالن در رفتـار    يها با توجه به تـاث  در دانشگاه يليتحص

که در  يا مطالعهر د. برخوردار است ييت بااليدن از اهميگار کشيس

ن يتـر  ان انجام شد نشان داد که مهـم يدانشجو يونان بر رويکشور 

ن يو داشـتن والـد   يگاريسـ بـا افـراد    يگار دوستيعوامل مصرف س

 ). ۹(باشد  يم يگاريس

گار يدر رفتـار سـ   ياسي، سي، اجتماعي، اقتصاديطيعوامل مح

 ۲۹نوجوانـان   يرور کـه بـ   يدر پژوهشـ . سـتند ين تأثير بيدن يکش

، رفـاه  يرفـاه خـانوادگ   شـده انجام شـد، نشـان داده    ييکشور اروپا

و  گار در کشـور يدر مـورد سـ   يگـذار  مـت يق هاي سياست، يکشور

ــانون ــ  يق ــروش س ــودن ف ــيب ــا نيگار از ماش ــروش  يه ــار ف خودک

گار يبا استعمال س يبه طور قابل توجه vending machineاجناس

 يمالز سيگاريان يق دانشجوين در تحقيهمچن) ۱۰(مرتبط است 

غات در اسـتعمال  يو تبل يز مشخص شده است که عوامل اقتصادين

 ). ۱۱(داشتند  ينقش مهمر گايس

ـ يگار کشـ يسر که امروزه رفتار پرخطنيابا توجه به  ن يدن در ب

ن رفتـار از جملـه   يـ ش اسـت و ا يکرده رو بـه افـزا  يل جوانان تحص

مثل عوامل  يمهم يد و فاکتورهايآ يده به حساب ميچيپ يرفتارها

و عوامل قادر کننده بر انجام  يانتزاع يها ، نرميک، نگرشيدموگراف

ه يـ بـه توج  يابي دست يبرا يمتفاوت هاي مدلاز . رفتار مؤثر هستند

 . شود يدن استفاده ميگار کشيعوامل موثر بر س

 ي مطالعـه  ياست کـه بـرا   يجامع هاي از مدل يکيمدل بزنف 

رفتار در يير ن جهت تغيعوامل موثر بر آن و همچن ييرفتار، شناسا

، نگـرش و  ير آگـاه ين مـدل بـر تـاث   يـ او . رودمـي جامعه بـه کـار   

در مدل بزنـف بـر   د کن يرفتار تمرکز مر ييدر تغ يفرد هاي مهارت

 يانتزاع يط قادر کننده و هنجارهاير نگرش در عملکرد، و محيتأث

 ). ۱۲(د شده است يتاک

رفتـار، نگـرش،   : ل دهنده مدل بزنف عبارتنـد از يساختار تشک

ن مدل از اول حروف يکه اسم ا يو عوامل قادرساز يانتزاع هاي نرم

 :انتزاعــي  هــاي  نــرم  ،Behavior =B:رفتــار  :ن اجــزا يهمــ 

SN=Subjective Norm's،   نگرشAttitude: = A ،   عوامـل قـادر

مـدل   ).۱۳(گرفتـه شـده اسـت     Enabling Factors EF =:کننده

 عواملي تعيينآن و  تغيير براي ريزي برنامهبزنف در مطالعه رفتار و 
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موثر هستند بکار گرفته انجام رفتار  برايافراد  گيري تصميمکه در 

 . شوند مي

اي که در اصفهان با استفاده از مدل بزنـف بـر روي    در مطالعه

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي انجام شد، نشان داده شـد کـه از   

بين عوامل قـادر کننـده مـوثر بـر رفتـار کشـيدن سـيگار، عامـل         

 هـاي انتزاعـي،   و از عوامل نرم) درصد۴۴(دسترسي آسان به سيگار 

ــد ) درصــد۵۲(دوســتان ســيگاري  ــي بودن . داراي بيشــترين فراوان

ي بين عوامـل قادرکننـده و زمـان شـروع     داريمعنهمچنين رابطه 

هاي انتزاعي و سـيگاري بـودن    استعمال سيگار و همچنين بين نرم

در اين مطالعه، عوامـل مـوثر بـر رفتـار سـيگار      ). ۱۴(پدر پيدا شد 

لوم پزشکي تهران بر اسـاس  کشيدن در دانشجويان پسر دانشگاه ع

 . مدل ياد شده انجام شده است

 
 ها مواد و روش

مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصيفي تحليلي است که بـر روي  

نفر از دانشجويان پسر سيگاري دانشگاه علوم پزشکي تهـران،   ۲۰۰

به روش نمونه گيري گلوله برفي انجام شده است، بدين ترتيب که 

ا مشـاهده فـرد سـيگاري در حـال سـيگار      پرسشگر آموزش ديده ب

کشيدن بعـد از اطمينـان از رضـايت فـرد جهـت شـرکت فـرد در        

تحقيق، از او خواسته است که پرسش نامه را تکميل نمايـد و بعـد   

پرسشـگر بـا   . دوستان سيگاري خود را نيز به پرسشگر معرفي کند

  هـا را   نامـه پيدا کردن افراد مورد نظـر و ادامـه ايـن روش، پرسـش    

از معيارهاي ورود به مطالعه، تحصـيل در دانشـگاه   . آوري کردجمع

علوم پزشکي تهران و استعمال بطور متوسط حداقل يک نخ سيگار 

بر اساس تعريف فرد سـيگاري فعـال کسـي اسـت کـه      . در روز بود

) متوسـط روزانـه حـداقل يـک نـخ     (نـخ سـيگار    ۷اي حداقل  هفته

 ). ۱۵،۱۶(کشد  مي

بخش طراحي شـده   ۴اي که در  نامهشاطالعات از طريق پرس

در بخـش اول خصوصـيات دموگرافيـک    . است سنجيده شده است

بخش دوم عوامل نگرشي مورد پرسش قرار گرفت . شد فرد درج مي

هـاي   بخش سوم عوامل نـرم . شد که با مقياس ليکرت سنجيده مي

انتزاعي و بخش چهارم عوامل قادر کننـده مـؤثر بـر رفتـار سـيگار      

نامه با نظر اساتيد روايي پرسش. داد مورد بررسي قرار ميکشيدن را 

نامه از طريق آزمون آلفا کرونبـاخ بررسـي   مربوطه و پايايي پرسش

هاي  ها با استفاده از آزمون شد و مورد تأييد قرار گرفتند سپس داده

مـورد   spss16کاي دو، ضريب همبستگي پيرسـون بـا نـرم افـزار     

 .تجزيه تحليل قرار گرفت

  

 ها فتهاي

ان ين سـن دانشـجو  يانگيـ ک نشـان داد کـه م  يـ ج دموگرافينتا

ن سن شـروع مصـرف   يانگي، م۷/۲۳±۸/۲شرکت کننده در مطالعه 

گار در روز يس ين نخ مصرفيانگيبوده است، م ۶۸/۱۸±۸۵/۲گار يس

 درصـد ۵/۱۱ ،مجـرد  يافراد مـورد بررسـ   درصد۸۷بود و  ۷/۰±۷/۸

افـراد در مقطـع    درصـد ۵/۴۷. مطلقـه بودنـد   يک درصـد و  متأهل

 درصــد۵/۳۹ارشـد،   يدر مقطـع کارشناسـ   درصـد ۱۳، يکارشناسـ 

افـراد   درصـد /۵/۵۸اسـت کـه   ر الزم به ذک. بودند اي حرفه يدکترا

 ۱ -ولاطالعـات کامـل در جـد    .م خوابگاه بودنديمورد پژوهش مق

مدل بزنف نشـان داد   يها ج پژوهش بر اساس سازهينتا. آمده است

از عوامل قادر کننده و داشتن ) درصد۸۰(آسان  يکه عامل دسترس

 يدارا يهنجـار  هـاي  نـرم از عوامـل  ) درصـد ۸۲( يگاريدوستان س

در . دن بودنـد يکشـ ر گاياز عوامل موثر بر رفتار س ين فراوانيشتريب

و  ينگرش خنث درصد۱۹/۵نگرش مثبت،  درصد۳۳/۵سازه نگرش، 

  ).۲جدول (دن داشتند يگار کشينسبت به س ينگرش منف درصد۴۷
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  دموگرافيک يرهايمتغ يمطلق و نسب فراوانيع يتوز ):۱(جدول شماره 

ريمتغ يفراوان  (%)درصد   

  

 سن افراد شرکت کننده در مطالعه

 ۵/۷ ۱۵ سال۲۰ر يز
۲۰- ۲۵ ۱۴۶ ۷۳ 

 ۵/۱۹ ۳۹ شتريسال ب ۲۵

  

 گارين سن شروع مصرف سياول

 ۱۶ ۳۲ سال ۱۵ر يز
۱۵- ۲۰ ۱۱۹ ۵/۵۹ 

 ۵/۲۴ ۴۹ شتريسال ب۲۰

 ۶۵ ۱۳۰ دوستان افت کردهيدر  ياز وگار را ين بار سيکه نخست يفرد
 ۵/۱۹ ۳۹ خودش

 ۵/۱۵ ۳۱ ليفام

  

 در خانواده يگاريافراد س

 ۵/۳۹ ۷۹ پدر
 ۵/۲ ۵ مادر

 ۵/۹ ۱۹ خواهر
 ۳۱ ۶۲ برادر

 ۵/۶۳ ۱۲۷ يبل انيمصرف قل
 ۵/۳۶ ۷۳ ريخ

  

 روزانه يتعداد نخ مصرف

 ۴۵ ۹۰ ۵تر از کم
۵ - ۱۰ ۵۲ ۲۶ 

 ۲۹ ۵۸ ۱۰شتر از يب

  

 ماهانه فرد ينه مصرفيهز

 ۵/۲۸ ۵۷ هزار تومان ۵۰تر از کم
 ۳۲ ۶۴ هزار تومان۱۰۰ -۵۰

 ۵/۳۹ ۷۹ هزار تومان ۱۰۰شتر از يب
  

  هاي هنجاري سازه نرم دن بر اساسيگار کشيعوامل موثر بر رفتار س يع فراوانيتوز ):۲(جدول شماره 

 دنيگار کشيزمان شروع س (%)درصد تعداد موثر بر رفتار يفاکتورها مدل هاي سازه

  

 يهنجار هاي نرم

 p=0.01 %۸۲ ۱۶۴ يگاريدوستان س

 p=0.03 % ۵/۵۷ ۱۱۵ يگارين سيوالد

 p> 0.05 %۴۰ ۸۰ يينماي، سي، مذهبي، ورزشيهنر هاي شخصيت

 p> 0.05 % ۳۹ ۷۸ يدانشگاه هاي شخصيت

 گاريس يتعداد نخ مصرف (%)درصد تعداد موثر بر رفتار يفاکتورها مدل هاي سازه

 عوامل قادرکننده

 p> 0.05 %۸۰ ۱۶۰ آسان يدسترس

 p = 0 .001 %۵/۵۴ ۱۰۹ گاريمت ارزان سيق

 p> 0.05 %۴۹ ۹۸ ط اطرافيفروش در دانشگاه و مح

 p> 0.05 %۵/۶۳ ۱۲۷ يفروش به صورت نخ

 p> 0.05 ۵۳% ۱۰۶ گار در دانشگاه و خوابگاهيت سيعدم ممنوع

 نيالت والديتحص (%)درصد تعداد موثر بر رفتار يفاکتورها مدل هاي سازه

 نگرش

  ۵/۳۳ ۶۹ مثبت

 

p= 0.002 

 ۵/۱۹ ۳۹ تفاوت يب

 ۴۷ ۹۴ يمنف
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هـاي هنجـاري، بـين     هاي پژوهش، از بـين نـرم   بر اساس يافته

، والدين )=۰۱/۰p(دوستان سيگاري با زمان شروع سيگار کشيدن 

ارتبـاط آمـاري   ) =۰۳/۰p(سيگاري با زمان شروع سيگار کشـيدن  

از بين عوامـل قـادر کننـده، قيمـت ارزان     . ي وجود داشتداريمعن

ي وجـود داشـت   داريمعنسيگار با تعداد نخ سيگار کشيدن ارتباط 

)۰۰۱/۰p =.(  

هاي مدل، بين مقطع تحصيلي  با توجه به نتايج نگرش از سازه

بدين ترتيـب  ) =۰۰۱/۰p(ي مشاهده شد داريمعنو نگرش ارتباط 

که بيشترين نگـرش مثبـت بـه رفتـار سـيگار کشـيدن در مقطـع        

بـود همچنـين بـين تحصـيالت     ) درصد۶۱/۹(تحصيلي کارشناسي 

، و )=۰۰۲/۰p(ي مشـاهده شـد   داريمعنـ والدين و نگرش ارتبـاط  

بيشترين نگرش مثبت به رفتار سيگار کشيدن در افرادي بـود کـه   

بـين سـن   ). درصـد ۶۵(والدينشان سطح تحصيالت پاييني داشتند 

شروع مصرف سيگار و نگرش، تعداد نخ مصـرفي و نگـرش ارتبـاط    

نتايج بدست آمده از پـژوهش  ). <۰۵/۰p(ي مشاهده نشد داريمعن

سيگار با هزينه ماهانه مصـرفي   نشان داد که بين تعداد نخ مصرفي

) =۶۷/۰r(و بين تعداد نخ مصـرفي سـيگار بـا سـن     ) =۵۷/۰r(فرد 

همبستگي مثبت وجود داشـت يعنـي بـا افـزايش هزينـه مصـرفي       

شود  ماهانه و افزايش سن دانشجو، تعداد نخ مصرفي سيگار زياد مي

و بين سن شروع مصرف سيگار با تعـداد نـخ مصـرفي همبسـتگي     

 ). =۰۷/۰r(مشاهده نشد 

 

 بحث و نتيجه گيري

با توجه به نتايج پژوهش، عامـل دسترسـي آسـان بـه سـيگار      

، بيشــترين فراوانــي از عوامــل قــادر کننــده و داشــتن )درصــد۸۰(

هـاي   بيشترين فراواني از عوامـل نـرم  ) درصد۸۲(دوستان سيگاري 

). ۱۴(هنجاري بوده است که ايـن نتـايج بـا پـژوهش شـريفي راد      

با اين تفاوت که در مطالعه مـذکور از عوامـل قـادر    . خواني دارد هم

و از عوامـل  ) درصـد ۴۴(کننده، عامل دسترسي آسـان بـه سـيگار    

بيشـترين  ) درصـد ۵۲(هاي هنجاري، عامل دوسـتان سـيگاري    نرم

رسد باال بودن اين درصدها در مطالعه  فراواني را داشتند به نظر مي

ر سـيگار کشـيدن   حاضر نشانگر افزايش نقش اين عوامـل در رفتـا  

هاي هنجاري، دوستان سيگاري با زمان شروع سيگار  بين نرم. است

کشيدن، والدين سيگاري با زمـان شـروع سـيگار کشـيدن ارتبـاط      

ي وجـود داشـت کـه در مطالعـات گونـاگون تـاثير       داريمعنآماري 

ها، خواهر، برادر و والـدين در سـيگاري شـدن     دوستان، هم کالسي

هـا دوسـتان    کـه از بـين ايـن   ) ۹،۱۷(ه است جوانان به اثبات رسيد

اي در سيگاري  سيگاري به دليل تعاملي که با هم دارند، نقش عمده

 ). ۱۸،۱۹(اند  شدن جوانان داشته

پينگ زو و همکاران، داشتن دوسـتان سـيگاري و نقـش ايـن     

تـرين عامـل    گروه را در تشويق به کشيدن سيگار بـه عنـوان قـوي   

ر گزارش نموده است و براي مبـارزه بـا   خطرساز در اعتياد به سيگا

ــه ايســتادگي در برابــر   ايــن مشــکل اجتمــاعي، تشــويق جوانــان ب

ها در هنگام تشويق آنـان   گفتن به آن» نه«هاي دوستان و  خواسته

در بعضي موارد بـه نظـر   ). ۲۰(اند  به کشيدن سيگار را موثر دانسته

برخـي از  رسد نه گفتن به درخواست دوستان يا همکاران بـراي   مي

کنند گفتن نه بـه   ها احساس مي مردم بسيار مشکل است اغلب آن

معناي عدم همکاري يا عدم پذيرش است و رد درخواست دوستان 

رسـاند و روابـط بـين فـردي را      به پيشرفت و ترقي آنان آسيب مي

 . دهد تحت تاثير قرار مي

از آنجايي که در مقايسه با ساير مواد دخاني، سيگار بـه ظـاهر   

ترين ماده ايست که در دسترس  ترين و همچنين ارزان قيمت ساده

عموم افراد جامعه قرار دارد شايد دليلي بر گرايش افراد جامعـه بـه   

طور که در  همان. خصوص جوانان نسبت به استعمال اين ماده باشد

نتايج اين پژوهش نشان داده شد، پايين بودن قيمت سيگار، باعـث  

در افراد جامعه به خصوص در قشر مـورد   افزايش تعداد نخ مصرفي

نکته شايان توجه ديگر اين است که سـيگار بـه   . مطالعه بوده است

رسـد و ايـن مسـئله     فروش ميهصورت باز و به شکل چند نخ هم ب
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تـر ايـن مـاده را بـراي متقاضـيان       تر با قيمت پايين دسترسي آسان

درصـد از   ۳۳/۵نتايج به دست آمده از سازه نگرش، . کند فراهم مي

افراد جامعه مورد مطالعه نگرش مثبت نسبت بـه سـيگار کشـيدن    

داشتند که بيانگر اين است که يک سوم افراد جامعه مورد مطالعـه  

 کهنيايا به زيان بار بودن سيگار براي سالمتي اعتقاد نداشتند و يا 

مصـرف سـيگار باعـث آرامـش روحـي و       کهنياباورهاي غلط مثل 

همچنـين  . در اين مثبت نگري دخيل بوده است شود رواني فرد مي

تفاوت نسبت به سيگار گوياي ايـن   درصد با گرايش بي ۱۹/۵ وجود

واقعيت است که بيش از نيمي از دانشجويان نسبت بـه ايـن رفتـار    

غير بهداشتي آسيب پذيرند و اين مسئله توجه بيشتر مسئولين به 

تواند در اينجـا   فرضيه ديگري که مي. سازد اين مسئله را مطرح مي

مطرح شود اين است که آيا مشـکالت فـردي دانشـجويان چـه در     

زندگي شخصي و چه در محيط دانشجويي و يا اجتماعي به نحـوي  

ها کم شـده و ايـن امـر     است که عالقه افراد به سالمت شخصي آن

شود با داشتن آگاهي از مضرات سـيگار، بـه مصـرف آن     موجب مي

بـه ايـن فرضـيه تحقيـق ديگــري را      کـه ايـن پـرداختن   . بپردازنـد 

همچنين نگرش مثبت نسبت به رفتار سيگار کشيدن در . طلبد مي

از طرف . دانشجويان دوره کارشناسي بيشتر از ساير دانشجويان بود

ديگر دانشجوياني که والدينشان سطح تحصـيالت پـايين داشـتند    

 بيشترين نگرش مثبت به رفتار سيگار کشيدن داشتند، که با نتايج

ــر     ــجويان پس ــرش دانش ــورد نگ ــواري در م ــژوهش گ ــل از پ حاص

هاي کرمان در مورد سيگار که با افزايش سطح تحصـيالت،   دانشگاه

يابـد،   نگرش مثبت نسبت بـه رفتـار سـيگار کشـيدن کـاهش مـي      

 ). ۲۱(خواني دارد  هم

همچنين تحقيق نشان داد که هر چه هزينـه ماهانـه مصـرفي    

يابـد کـه در    سيگار افـزايش مـي   فرد بيشتر باشد تعداد نخ مصرفي

مطالعات مشابه عوامل وضعيت مالي دانشجو و تالش دانشجو بـراي  

و اين زنگ ). ۸(درآمد بيشتر جهت تهيه سيگار مشاهده شده است 

خطري بـراي دانشـجويان بـا وضـعيت اقتصـادي خـوب محسـوب        

رود  از سوي ديگر هر چه سن افراد مورد مطالعـه بـاال مـي   . شود مي

يابد که اين به دليل اعتيـاد آور   مصرفي سيگار افزايش مي تعداد نخ

 ). ۲۲(باشد  بودن سيگار و مربوط به ماده نيکوتين در سيگار مي

با توجه به نتايج بدست آمده از عوامل موثر بر رفتار برگرفته از 

مدل، اهميت عوامل قادر کننده، عوامل هنجاري و نگرشي در رفتار 

زوم توجـه مسـئولين بـه عوامـل را     سيگار کشيدن مشخص شد و ل

هـاي اجتمـاعي و زنـدگي شـامل      کمک به کسب مهـارت . طلبد مي

) رفتار قاطع يا مهارت نه گفتن(مهارت مقاومت در برابر فشار گروه 

تقويت حس مسئوليت پذيري و اعتماد به نفس در جوانـان سـبب   

شود تا جوان به دليل رودربايستي يا ترس از تحقير شـدن و يـا    مي

اي نزند و با اعتماد به نفسـي کـه    الت دست به اعمال ناخواستهخج

کند محوري بـراي گـروه همسـن خـود      در درون خود احساس مي

باشد نه تابعي بدون قيد و شرط که تحت تاثير همساالن خود قرار 

شود که  آموزش کنترل استرس جهت دانشجويان توصيه مي. گيرد

مهـارت، وقتـي فـرد دچـار     در بسياري از مواقع به دليل نبود ايـن  

گردد ممکن است به سيگار کشيدن روي  استرس و فشار روحي مي

هاي سالم کسب آرامش  آموزش مهارت جايگزين کردن روش. آورد

همچون استراحت کردن، تنفس عميق، برخورد صحيح و منطقي با 

 . تواند در پيشگيري از رفتارهاي ناسالم مفيد باشد مشکل مي

هـاي سـرگرمي و تفـريح توسـط      فعاليـت متنوع کردن دامنـه  

هاي متفاوتي را براي جوانان مطرح سازد  تواند انتخاب مسئولين مي

. تا هر يک با توجه به ذوق سليقه و شرايط خود يکي را بر گزيننـد 

همچنين آموزش و متقاعد سازي دانشجويان بـراي تغييـر نگـرش    

ياد شـده   هاي زيان بار بودن سيگار و فرهنگ سازي در کنار برنامه

هـايي از قبيـل    ضروري است از طرف ديگر دولت بـا ايجـاد برنامـه   

هاي افزايش قيمـت سـيگار، جلـوگيري از واردات سـيگار،      سياست

هاي دانشگاه و  کاهش توليد سيگار، ممنوعيت فروش سيگار در بوفه

تواند سهم بسيار بزرگي در کنترل اين مسئله اجتماعي  خوابگاه مي

  .داشته باشد
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