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  فصلنامه پايش

  ٣٥٥-٣٦١ صص ١٣٨۹ پاييز  چهارم شمارهنهمسال 

  ١١/٨/١٣٨٧ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩ آبان ٢-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

قشر به عنوان الگـو   زيرا مصرف سيگار اين  . بايد مورد مطالعه قرار گيرد     انياتمصرف دخ معلمان در مورد     نگرش و عملکرد     ،ميزان آگاهي 

م ل مع ۵۵۱روي   مطالعه بر اين   ۸۷ در سال     بدين منظور  .داشته باشد  دخانيات دانش آموزان  شروع و تجربه مصرف     تواند تأثير بسزائي بر       مي

 مدرسـه بـه     ۱۰در هر منطقـه      و پرورش و سپس       منطقه آموزش  ۵دا  در ابت . پذيرفتمرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه شهر تهران انجام         

هـا سـؤاالتي     آگـاهي، نگـرش و عملکـرد آن        ،مصرف سـيگار  وضعيت  ن مدارس منتخب در مورد      امعلمز همه   ا .شدندصورت تصادفي انتخاب    

  .پرسيده شد

  ،۸۷ در سـال  آنـان شـيوع مـصرف سـيگار    ن بنـابراي . انـد   نخ سـيگار داشـته  ۱۰۰ نفر تجربه مصرف بيش از ۱۵۰ن مورد مطالعه    ااز معلم 

۲/۲۷ %23/5-%31/1)%95 CI: %( نفر ۸۰از اين افراد . گردد برآورد مي )بـه صـورت    ) درصـد ۳/۷( نفر ۴۰  و به صورت روزانه ) درصد۵/۱۴ 

  . اظهار به ترك سيگار نمودنددر هنگام مصاحبه  ديگر  ) درصد۴/۵( نفر ۳۰هر چند . کشيدند سيگار ميگهگاهي 

 ، معلمان بـا آگـاهي ضـعيف       ).P<0/0001 (داشتداري با مصرف سيگار آنها        ن مورد مطالعه ارتباط معني    او عملكرد معلم   اهي، نگرش آگ

، همچنـين    شيوع مصرف سيگار   .تري نيز داشتند    ضمناً معلمان با نگرش نامناسب، عملکرد نامناسب      . تري داشتند   نگرش و عملکرد نامناسب   

 و  هـا   شهرسـتان سـاير   ن متولـد تهـران و       ا معلم ، بين ن مناطق مختلف آموزش و پرورش     امعلم عملکرد در بين     ارتباط بين آگاهي، نگرش و    

  ). P>0/05( داري نداشت  استخدام تفاوت معنيهاي مختلف با وضعيتن امعلمهمچنين بين 

هاي  برنامهبايستي  معلمانآموزان از  انشپذيري د لگو به دليل ا.تقريباً مشابه عموم مردم استسيگار معلمان  شيوع مصرف رسد به نظر مي

  . براي اين قشر طراحي و اجرا گرددآموزشي كنترل دخانيات

  

  ن، آگاهي، نگرش، عملکردامصرف سيگار، دخانيات، معلم :ها واژه كليد

                                                           
 تهران، خيابان انقالب اسالمي، خيابان پورسينا، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده بهداشت، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي: پاسخگو نويسنده ∗

  ٨٨٩٨٩١٢٥: تلفن
E-mail: mhossein110@yahoo.com   
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  ٣٥٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

مصرف سيگار در افرادي که الگـوي نوجوانـان و جوانـان هـستند،           

 از ايـن افـراد      .ن گـردد  تواند باعث شروع و تجربه مـصرف در آنـا           مي

بـه   اًتوان به هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، روحانيون و خصوص         مي

اي در  پولــسن و همکــاران بــر اســاس مطالعــه. ن اشــاره کــردامعلمــ

دارند که مصرف سيگار معلمان در ساعات مدرسه          دانمارک اظهار مي  

]. 1[کنـد    در سيگاري شدن دانش آموزان نقـش مهمـي را ايفـا مـي             

 ، عملکرد و شيوع مصرف دخانيات     نگرش،  بايد ميزان آگاهي  اين  بنابر

 بــراي آنــان  تــا در صــورت نيــازقــرار گيــرد معلمــان مــورد بررســي

  .]۳، ۲[هاي آموزشي تدوين گردد  برنامه

. در جهان مطالعات معدودي در اين زمينـه انجـام پذيرفتـه اسـت         

ذکر سورنسن و همکاران در هند شيوع مصرف سيگار معلمان را باال            

]. ٤[اند    کرده و دسترسي به شرايط ترک آن را مشکل گزارش نموده          

اي در ترکيه ميزان شيوع مصرف سيگار معلمان مـرد و زن را          مطالعه

هر چند در اين مطالعـه      . نمايد   درصد گزارش مي   ٣٣ و   ٤٨به ترتيب   

ميزان آگاهي و نگرش اين معلمان نسبت به قوانين مربوط به توليـد             

همچنـين تـاالي و   ]. ٥[ار مناسب ذکر شده است و منع مصرف سيگ   

اي ديگر در ترکيه شيوع مصرف سـيگار معلمـان          همکاران در مطالعه  

را باال گزارش کرده و از آن به عنـوان عامـل خطـري بـراي مـصرف                  

در يمـن عبـداهللا و همکـاران        ]. ٦[انـد     سيگار دانش آموزان نام بـرده     

رصــد گــزارش  د١٤ميــزان شــيوع مــصرف ســيگار معلمــان مــرد را 

  ]. ٧[اند نموده

ساير مطالعات در ترکيه، اسپانيا، ژاپـن، رومـاني، مـالزي، هنـد، و              

، ٤٥،  ٣٧،  ٤٣نپال ميزان شيوع مصرف سيگار معلمان را بـه ترتيـب            

اي در    از مطالعـه  ]. ٨-١٤[انـد      درصد بيان نمـوده    ٦٥ و   ٢١،  ٢٠،  ٣٣

ف هند بر روي آگاهي، نگرش و عملکرد دانـشجويان در مـورد مـصر             

دخانيات اين نتيجه به دست آمد که تمامي دانـشجويان از مـضرات             

اند، ولي وضع نگرش مطلـوبي نداشـتند و در ضـمن              سيگار آگاه بوده  

 درصــد از دانــشجويان ١٨ درصــد از دانــشجويان غيرپزشــکي و ٢٩

نمودند که مؤيد اين مطلب است که صرف          پزشکي سيگار مصرف مي   

فـرد را تغييـر دهـد       ) عملکـرد (رفتار  تواند    آگاهي باال به تنهايي نمي    

]١٥ .[  

کـه  اسـت    بـه ايـن دليـل بـوده          مـايي  راهن دورهن  اانتخاب معلمـ  

 بحرانـي و   ه سـنين مقطـع راهنمـايي دور     الًاند او  مطالعات نشان داده  

 چنانچه اًمهمي براي شروع مصرف دخانيات دانش آموزان بوده و ثاني        

    باشــندي آنــانثرترين الگوهــاؤتواننــد از مــ ين مــاذکــر شــد معلمــ

آگـاهي، نگـرش، عملکـرد و        بنابراين بررسي وضـعيت   . ]١٧،  ١٦،  ١[

هـاي    ريـزي   تواند نه تنها در برنامـه       شيوع مصرف سيگار اين گروه مي     

، بلکـه در پيـشگيري مـصرف در نوجوانـان نيـز         هاکنترل دخانيات آن  

اي در   تاکنون چنين مطالعه  . ن کشور قرار گيرد    مسئوال استفادهمورد  

و در بررسي وسيع متون نيز مطالعه مشابهي      ا صورت نگرفته    کشور م 

  .در جهان يافت نشد

  

   كار مواد و روش

ن مـرد  ا کـه در آن معلمـ  اسـت توصـيفي   ـ  مطالعه حاضر مقطعي

 از نظـر  ۸۷ي پسرانه شـهر تهـران طـي سـال      يمدارس مقطع راهنما  

نگرش، آگاهي و عملکرد در مورد مصرف دخانيات مورد بررسي قـرار    

با استفاده از فرمول     . دگرفتن
2

2
2/1 )1(

d

ppZ
n

−= −α       و بـا در نظـر 

براي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد خوب و متوسط   P=%50گرفتن

 نفـر در  ۳۸۵ انـدازه نمونـه     =05/۰dو دقـت    % ۹۵و اطمينان آماري    

 گرديد به صورت تصادفي از منـاطق مختلـف          مقررنظر گرفته شد و     

در ابتدا بـا اسـتفاده از جـدول    . دشو آموزش و پرورش تهران انتخاب    

 منطقـه  ۵اعداد تصادفي از ميـان کليـه منـاطق آمـوزش و پـرورش              

 راهنمايي پسرانه بـه      ه مدرس ۱۰سپس در هر منطقه     . گرديد  انتخاب  

 ۱۰صورت تصادفي انتخاب شد و با احتساب وجود به طور متوسـط             

ن مـدارس مربوطـه     امعلم در هر مدرسه و پرسشگري از تمامي معلم        

  . نفر مورد بررسي قرار گرفت۵۵۱ اًمجموع

ــ  يياز آنجــا ــصادفي معلم ــه در عمــل انتخــاب ت ــدارس اک ن از م

 اي بوده است با احتساب ضـريب طراحـي        ي به صورت خوشه   يراهنما

)Design effect ( ي اوليـه بـه   يتـا  ۳۸۵ و افزايش نمونـه  ۵/۱حدود

ز هاي ذکر شـده در محاسـبه انـدازه نمونـه اوليـه نيـ                نفر دقت  ۵۵۱

  .افزايش يافت

ــدارس از پرســشنامه خــود اظهــاري مقتــبس از پرســشنامه  در م

استاندارد سازمان بهداشت جهاني و اتحاديه جهاني مبارزه بـا سـل و    

روايـي آن در    و  کـه از پايـايي      هـاي ريـوي اسـتفاده گرديـد          بيماري

مطالعات قبلي و همچنين در بررسي مقـدماتي ايـن مطالعـه حاضـر              

گيـري شـده      هاي اندازه   شاخص .]۱۹،  ۱۸[ود  اطمينان حاصل شده ب   

شامل سن شروع مصرف سيگار، محل تولـد، نـوع اسـتخدام، تجربـه              

 نخ سيگار به عنوان فرد سيگاري       ۱۰۰مصرف حداقل   (مصرف سيگار   

، وضعيت مصرف سـيگار در حـال حاضـر، آگـاهي     )تعريف شده است  

 ، نگـرش ) جـوابي ۴ سؤال اطالعات عمومي     ۴شامل   (درباره دخانيات 
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  ٣٥٧

     و همكارانغالمرضا حيدري                                                                                      ...    آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي

در  عملکـرد    الؤو يک س  )  جوابي نردباني  ۵ سؤال   ۴(درباره دخانيات   

 سال آينده مـورد ارزيـابي      ۵مورد احتمال عدم مصرف دخانيات طي       

  ). ۱جدول شماره  (قرار گرفت

االت آگاهي و نگرش از جمع و طبقه بنـدي مجموعـه     ؤدر مورد س  

 گـروه نامناسـب و متوسـط و    هاي افراد بـه دو  نمرات اخذ شده پاسخ 

ال عملکرد به صورت ؤهاي صحيح س خوب گروه بندي گرديد و پاسخ    

ها به صورت نامناسب طبقه بندي شد و از اين           مناسب و ساير گزينه   

اطالعـات مطالعـه در      .هـا اسـتفاده گرديـد      تحليـل ها در    گروه بندي 

پس  . وارد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSS (11.5)افزار  نرم

 رگرسيون تحليل سيگار، آزمون کاي دو و       از توصيف وضعيت مصرف   

ن و الجستيک در بررسـي ارتبـاط آگـاهي، نگـرش و عملکـرد معلمـ           

داري    سـطح معنـي     و مصرف سيگار آنها مورد اسـتفاده قـرار گرفـت         

۰۵/۰α= در نظر گرفته شد.  

  ها يافته

 معلم مرد مدارس مقطع راهنمايي پـسرانه در   ۵۵۱در اين مطالعه    

ار گرفتنـد و عـالوه بـر برخـي مشخـصات            تهران مورد پرسشگري قر   

االتي در مـورد آگـاهي از مـضرات سـيگار و نگـرش و             ؤ، سـ  جمعيتي

همـان طـور كـه در        .پرسـيده شـد    آنعملكرد آنان در مورد مصرف      

 نفـر   ۱۵۰ن مورد مطالعـه     ااز معلم شود     مالحظه مي  ۲جدول شماره   

 از نظـر ايـن     کـه  انـد    نـخ سـيگار داشـته      ۱۰۰تجربه مصرف بيش از     

از   ) درصـد  ۴/۵( نفـر    ۳۰ هرچنـد    شـوند  لعه سيگاري تعريف مي   مطا

بدين ترتيب در سـال     . اظهار به ترك سيگار نمودند    آنان در مصاحبه    

ن مرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه ا شيوع مصرف سيگار معلم    ۸۷

 ۵/۱۴( نفـر  ۸۰ . بوده اسـت )% :CI 95%(31/1%-23/5% ۲/۲۷تهران 

 به صـورت     ) درصد ۳/۷( نفر   ۴۰  و نهبه صورت روزا  از معلمان     )درصد

 ۸/۷۲،   نفـر  ۴۰۱(ن  اسـاير معلمـ   . نمودند مصرف مي گهگاهي سيگار   

 تجربه مصرف سيگار نداشتند و يا تجربه مصرف آنـان  الً يا اص  )درصد

ن سـيگاري   ا معلمـ   از  نفـر  ۶۰.  نخ سـيگار بـوده اسـت       ۱۰۰كمتر از   

  درصد ۷/۴۱ ،) درصد ۵۰ ( نخ سيگار  ۱۰ كمتر از    )روزانه يا گهگاهي  (

بـيش از   )  نفـر  ۱۰ ( درصـد  ۳/۸ نخ سيگار و     ۲۰ تا   ۱۱بين  )  نفر ۵۰(

ن ااز معلمـ )  درصـد ۲/۱۴( نفـر  ۱۷ .نمودند   نخ سيگار مصرف مي    ۲۰

 دقيقـه اول بعـد از بيـدار         ۵اند كـه در فاصـله         اظهار داشته ي  سيگار

سـن شـروع    ) انحرف معيـار  (ميانگين  . كنند   سيگار مصرف مي   ،شدن

  سالگي بوده اسـت ۳/۱۷) ±۰/۴( مورد مطالعه  نامصرف سيگار معلم  

ن در منـاطق  اشيوع مصرف سيگار در بـين معلمـ      .)۲جدول شماره   (

داري نداشـت     مختلف جغرافيـايي آمـوزش و پـرورش تفـاوت معنـي           

)P=0/13 .( ها نيز  ن سيگاري متولد تهران و يا شهرستان      ادرصد معلم

سـتخدام  همچنين بـين نـوع ا     ). P=0/18(داري نداشت     تفاوت معني 

داري مـشاهده     ن با شيوع مـصرف سـيگار آنهـا ارتبـاط معنـي            امعلم

ــد  ــاهي، نگــرش و   ۳جــدول شــماره  ).P=0/25(نگردي وضــعيت آگ

ن مورد مطالعه بر حسب وضعيت مصرف دخانيات آنها         اعملكرد معلم 

دهـد، آگـاهي،      نـشان مـي    ۳جدول شماره   چنانچه  . دهد  را نشان مي  

داري بـا مـصرف       ه ارتباط معني  ن مورد مطالع  انگرش و عملكرد معلم   

بدين مفهـوم كـه درصـد بيـشتري از     ). P<0/0001(سيگار آنها دارد   

ن بـا آگـاهي     انسبت به معلم  )  درصد ۴/۴۸(ن با آگاهي ضعيف     امعلم

. نمودنـد  مبادرت به مصرف سيگار مي )  درصد ۳/۲۱(متوسط و خوب    

ن با نگرش سطح متوسط و خوب نسبت بـه مـسئله            اهمچنين معلم 

ن بـا نگـرش نامناسـب مبـادرت بـه مـصرف             ا كمتر از معلم   دخانيات

 ۵/۷فقـط   ).  درصـد  ۷/۶۶ در مقابـل      درصد ۵/۱۹(نمودند    سيگار مي 

هاي آينده مبادرت به        داشتند در سال    ني كه اظهار مي   ا معلم درصد از 

يعنـي عملكـرد    ( سـيگاري بودنـد      ،مصرف دخانيات نخواهنـد نمـود     

آنهايي كه اظهار داشتند   درصد از ۸۰كه   درصورتي). مناسب داشتند 

هاي آينده دخانيات مصرف خواهـد نمـود             در سال  اًبا احتمال يا حتم   

  .سيگاري بودند) اند يعني عملكرد نامناسب داشته(

ن بـا آگـاهي     ابه عبارت ديگر نسبت شانس مـصرف سـيگار معلمـ          

ن با آگـاهي متوسـط و   ا معلم :CI 95%)۳/۲-۲/۵( برابر ۵/۳ ،ضعيف

ن با نگـرش    اسبت شانس مصرف سيگار معلم    همچنين ن . استخوب  

 آنهـايي اسـت کـه نگـرش      :CI 95%)۷/۲-۶/۷( برابـر  ۴/۴نامناسـب  

ن بـا   انسبت شانس مـصرف سـيگار معلمـ       . اند متوسط و خوب داشته   

است ني ا معلم :CI 95%)۵/۱-۶/۵( برابر ۹/۲عملکرد نامناسب حدود 

  .اند که عملکرد مناسب داشته

ــي   ــه معلم ــن مطالع ــمناً در اي ــرش   ض ــعيف، نگ ــاهي ض ــا آگ ن ب

تري نسبت به معلمان با آگـاهي متوسـط و خـوب داشـتند                نامناسب

از طرفي معلمـان بـا آگـاهي     ).P=۰۰۱/۰، %٢/١٤در مقابل % ٩/٢٦(

تري نسبت به معلمان با آگـاهي متوسـط و        ضعيف، عملکرد نامناسب  

عـالوه بـر ايـن     ).>٠٤/٠P، %٦/١٠در مقابـل  % ٤/٥(خوب داشـتند  

تري نيز نسبت به گـروه        نگرش نامناسب، عملکرد نامناسب   معلمان با   

   ).>٠٠١/٠P، %٢/٤در مقابل % ٦/٢٨(خوب و متوسط داشتند 

  

  بحث و نتيجه گيري

ن ادهد که شيوع مصرف سـيگار معلمـ        نتايج اين مطالعه نشان مي    

سفانه با ميـزان شـيوع در      أ بوده که مت    درصد ٢/٢٧مرد مورد مطالعه    
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  ٣٥٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

در صورتي که توقع جامعه اين است        ، ندارد کل جامعه مردان تفاوتي   

 امکـان  و همچنـين کـه ايـن قـشر عزيـز بـه دليـل قداسـت شـغلي         

کنـد يـا    هاي مختلف اجتماعي احتماالً يا سيگار مـصرف نمـي      آگاهي

از  .اين که شيوع اين مشکل در اين گـروه بايـد خيلـي کمتـر باشـد                

وانـد  ت مـي طرف ديگر شيوع مصرف نسبتاً باالي دخانيات ايـن قـشر            

 آموزش و پرورش ما محسوب گـردد، زيـرا           هزنگ خطري براي جامع   

 ار اسـت  ذگ  آموزان تأثير   مصرف سيگار اين گروه در الگو پذيري دانش       

به طور کلي مطالعات معدودي در جهان در مورد مصرف          ]. ٢٠،  ١٧[

نتايج اوليه اين مطالعه مبنـي بـر        . دخانيات معلمان انجام شده است    

ل به اندازه جامعه کل مـردان در ايـران در جامعـه        شيوع باال يا حداق   

 و تـاالي و  ]٤[مردان تهراني با مطالعه سورنسون و همکاران در هند     

در ضمن اين مطالعـات اذعـان    .  مطابقت دارد  ]٦[همکاران در ترکيه    

اند که مصرف سيگار معلمان عامل مهمي در شروع و يا تجربه              نموده

 يک از اين مطالعات بـه بررسـي    ولي هيچ . سيگار دانش آموزان است   

ــات     ــصرف دخاني ــورد م ــان در م ــرد معلم ــرش و عملک ــاهي، نگ آگ

 ٦٠ كـه فقـط       گواه اين مطلـب اسـت       نتايج اين مطالعه   .اند  نپرداخته

 هستند،ن مورد مطالعه داراي آگاهي متوسط و خوب         ا معلم درصد از 

در صورتي كه نگرش متوسط و خوب درباره عدم مـصرف دخانيـات             

 در ايـن مطالعـه  . شـود   اين افـراد ديـده مـي     درصد از  ٨٠ در بيش از  

تـر يـا     ينيآگاهي پا سطح   ي که داراي  نا معلم شيوع مصرف سيگار در   

 که با نتايج اين گونـه مطالعـات   هستند، باالتر است نامناسب  ينگرش

  .]٢١، ١٩، ١٨[در ساير اقشار مطابقت دارد 

 آگاهي متوسط و خوب      نسبتاً پايين  درصدبه طور کلي با توجه به       

هاي کنتـرل دخانيـات    ريزي برنامه اين قشر متعالي از جامعه، بايد      در

ن کشور قـرار     مورد نظر مسئوال   اين افراد،  مصرف در     از در پيشگيري 

هاي بدست آمـده از ايـن مطالعـه تفـاوتي در تجربـه                 در يافته  .گيرد

سيگار معلمان، بر حسب منطقه جغرافيايي خدمت ديـده نـشد كـه             

 شـروع مـصرف سـيگار در        هتجربـ چرا که   . ين امر توجيه پذير است    ا

 ١٧هاي قبل از خدمت يعني به حـدود           ن مورد مطالعه به سال    امعلم

  . رسد سالگي مي
  

  ت مربوط به بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانيا٭ سؤاالت -١جدول شماره 

  سؤاالت زير را بخوانيد و بهترين گزينه را انتخاب کنيد) الف

  در دود سيگار چند ماده سم وجود دارد؟) ١

  نمي دانم) ه  ٤٠٠٠) د  ٤٠٠)ج  ١٠٠) ب  ١٠)الف

  ساالنه چند نفر به علت بيماري هاي ناشي از سيگار در ايران مي ميرند؟) ٢

  نمي دانم) ه    هزار٥٠٠)د   هزار١٠٠) ج   هزار١٠)ب  هزار) الف

   روزانه در ايران چه هزينه اي فقط براي مصرف سيگار خرج مي شود؟-٣

  نمي دانم) ه   ميليارد تومان٢) د   ميليارد تومان١) ج   ميليون تومان١٠٠) ب  ميليون تومان١) الف

   روند مصرف سيگار درکشورهاي پيشرفته چگونه است؟-٤

  نمي دانم) ه  متغير) د  رو به کاهش) ج  رو به افزايش) ب  ثابت) الف

  :آيا با اين موضوع موافقيد که. سؤاالت زير را بخوانيد) ب

   مصرف قليان از مصرف سيگار بهتر است؟-١

  شديداً موافقم) ه  موافقم) د  نظري ندارم) ج  مخالفم) ب  شديداً مخالفم) الف

  .ثير زيادي بر سالمتي اطرافيان نداردأ دود ناشي از دخانيات ت-٢

  شديداً موافقم) ه  موافقم) د  نظري ندارم) ج  مخالفم) ب  يدآ مخالفمشد) الف

  . قيمت هر بسته سيگار بايستي ساليانه از طريق ماليات افزايش يابد-٣

  شديداً موافقم) ه  موافقم) د  نظري ندارم) ج  مخالفم) ب  شديداً مخالفم) الف

  سؤال زير را بخوانيد و وضعيت خود ر ا مشخص کنيد) ج

   سال آينده وضعيت مصرف سيگار کشيدن شما چگونه خواهد بود؟٥ در -١

  دانم نمي) د  کنم حتماً مصرف مي) ج  کنم احتماالً مصرف مي) ب  کنم اصالً مصرف نمي) الف

  مصرف سيگار وسؤاالت بخش الف مربوط به سنجش ميزان آگاهي فرد نسبت به مصرف سيگار، سؤاالت قسمت ب مربوط به بررسي سطح نگرش فرد نسبت به ٭ 

  .قسمت ج در ارتباط با بررسي عملکرد فرد در ارتباط با مصرف سيگار هستند
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  ٣٥٩

     و همكارانغالمرضا حيدري                                                                                      ...    آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي

  ن مدارس راهنمايي پسرانه تهران بر حسب منطقه كار، محل تولد و وضعيت استخداما توزيع وضعيت مصرف سيگار معلم-٢جدول شماره 

  درصد  تعداد  وضعيت مصرف سيگار

  ٢/٢٧  ١٥٠  )پيش از انجام مطالعه ( داشته نخ١٠٠تجربه مصرف سيگار بيش از 

  ٤/٥  ٣٠  ترك

  ٣/٧  ٤٠  گهگاهي

  ٥/١٤  ٨٠  مصرف روزانه

  ٨/٧٢  ٤٠١  )پيش از انجام مطالعه ( نخ داشته١٠٠ يا تجربه مصرف کمتر از كشد سيگار نمي

    )±٠/٤( ٣/١٧  ) انحراف معيار±±±±(سن شروع مصرف سيگار ميانگين 

       ميزان مصرف روزانه

  ٥٠  ٦٠   نخ سيگار١٠كمتر از 

  ٧/٤١  ٥٠   نخ سيگار١١-٢٠

  ٣/٨  ١٠   نخ سيگار٢٠بيش از 

      ن بر حسب منطقه محل كارامصرف سيگار معلم

  ۱۸  ٢٧  )١منطقه (شمال 

  ۲۴  ٣٦  )١٤منطقه (جنوب 

  ۳/۲۱  ٣٢  )٤منطقه (شرق 

  ۳/۲۳  ٣٥  )٢٢منطقه (غرب 

  ۴/۱۳  ٢٠  )٧منطقه (مركز 

      ن سيگاريامحل تولد معلم

  ٤٦  ٦٩  رانته

  ٥٤  ٨١  خارج از تهران

      ن سيگارياوضعيت استخدامي معلم

  ٣/٤٩  ٧٤  رسمي

  ٧/٥٠  ٧٦  قرارداري/پيماني

  

   وضعيت آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس راهنمايي پسرانه تهران بر حسب مصرف سيگار-٣جدول شماره 

  وضعيت آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان  جمع  سيگاري  غيرسيگاري

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
OR (%95 CI)  

  درصد  تعداد
P 

  >٠٠٠١/٠                آگاهي

    ٣/٦٠  ٣٨٢  ١  ٣/٢١  ٦٠  ٧/٧٨  ٢٢٢  متوسط و خوب

    ٧/٣٩  ١٨٦  ٥/٣) ٣/٢-٢/٥(  ٤/٤٨  ٩٠  ٦/٥١  ٩٦  ضعيف

  >٠٠٠١/٠                نگرش

    ٣/٨٧  ٤٨١  ١) .ref(  ٩/٢٢  ١١٠  ١/٧٧  ٣٧١  متوسط و خوب

    ٧/١٢  ٧٠  ٤/٤) ٧/٢-٦/٧(  ١/٥٧  ٤٠  ٩/٤٢  ٣٠  نامناسب

  ٠٠١/٠                عملكرد

    ٧/٩٢  ٥١١  ١) .ref(  ٤/٢٥  ١٣٠  ٦/٧٤  ٣٨١  مناسب

    ٣/٧  ٤٠  ٩/٢) ٥/١-٦/٥(  ٠/٥٠  ٢٠  ٠/٥٠  ٢٠  نامناسب

    ١٠٠  ٥٥١    ٢/٢٧  ١٥٠  ٨/٧٢  ٤٠١  جمع
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  ٣٦٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

نـسبتاً    در اين مطالعه در مورد مصرف سيگار    ناسطح نگرش معلم  

 ي شرايط تحـصيلي و يـا شـغل   دليل  هتواند ب   كه اين مي   استمطلوب  

 اين افراد مـصرف   از درصد۳۰هنوز هم در حدود   ، اما    باشد گروهاين  

اکثر افـرادي    كه   است اين موضوع    هدهند  سيگار وجود دارد كه نشان    

 درصـد از   ۵/۷. کننـد   که نگرش نامناسبي دارند سـيگار مـصرف مـي         

نـاً سـيگار     سال آينده مطمئ   ۵نمودند در طول      معلماني که اظهار مي   

 درصد از افرادي که     ۸۰اند و در مقابل       ، سيگاري بوده  نخواهند کشيد 

حتــي احتمــال کمــي بــراي مــصرف ســيگار در طــول ايــن ســالها  

  .نمودند اند، سيگار مصرف مي داده مي

انـد کـه       نفر از معلمان نيـز اظهـار نمـوده         ۵۰شايان ذکر است که     

نابراين با توجه بـه     اند، ب    نخ داشته  ۱۰۰تجربه مصرف سيگار کمتر از      

 نفر معلم سيگاري، مجموع افرادي که به نوعي سـيگار را           ۱۵۰وجود  

بـوده و ايـن گويـاي ايـن         )  درصـد  ۳/۳۶( نفـر    ۲۰۰اند    تجربه نموده 

از افـرادي کـه سـيگار را        )  درصـد  ۷۵ (۲۰۰ از   ۱۵۰مطلب است که    

آورنـد، حتـي اگـر شـغل          اند به مصرف دائم آن روي مي        تجربه نموده 

 ۷۵ن  احتمال سـيگاري شـد    . نند معلمي نيز داشته باشند    مقدسي ما 

 اند،  شتهمصرف سيگار دا  اندکي از    ه افرادي كه فقط تجرب    براي درصد

  .دليل رخ دادن اين پديده در سنين پايين باشدشايد به 

در ايــن مطالعــه معلمــان بــا آگــاهي ضــعيف، نگــرش و عملکــرد  

. ب داشـتند  تري نسبت به معلمان با آگاهي متوسـط و خـو            نامناسب

تـري نيـز      عالوه بر اين معلمان با نگرش نامناسب، عملکرد نامناسـب         

نکته قابل توجـه ايـن اسـت    . نسبت به گروه خوب و متوسط داشتند     

که ارتباطات موجود بين آگاهي، عملکرد و نگرش معلمان در تمامي           

مناطق کاري آموزش و پرورش، با هـر وضـعيت اسـتخدامي و بـراي               

  .ارج از تهران تفاوتي نداردمتولدان تهران و خ

ايـن  . گـذارد   نگرش نسبت به آگاهي، تأثير بيشتري بر عملکرد مي        

سازد کـه آگـاهي هنگـامي باعـث يـک عملکـرد               امر خاطر نشان مي   

شود که نگرشي مناسب در مـورد مـصرف سـيگار ايجـاد               مناسب مي 

اي به بررسي نگـرش       چنانچه ذکر گرديد در هيچ مطالعه     . کرده باشد 

در نتيجـه   . د معلمان در مورد سيگار پرداختـه نـشده اسـت          و عملکر 

در هنـد مطالعـه     . ارتباط بين اين عوامل نيز مطالعه نگرديـده اسـت         

انجــام شــده روي آگــاهي، نگــرش و عملکــرد دانــشجويان در مــورد 

توانـد روي   مصرف دخانيات نشان داد که آگاهي باال به تنهـايي نمـي     

هـاي کنتـرل       اجـراي برنامـه    بـراي ]. ۱۵[رفتار تأثيري داشته باشـد      

هـاي پيـشگيري از شـروع         دخانيات در يک کشور پرداختن به روش      

مصرف در دانش آموزان بسيار مهم اسـت و بـراي آن بايـد وضـعيت           

مصرف در معلمان را به عنوان يـک الگوپـذير رفتـاري در نوجوانـان               

  ].۲۳، ۲۲[مربوطه را طراحي نمود شناخت و بر آن اساس مداخالت 

تـر    مقاطع سني و تحـصيلي پـايين      گردد در    مي پيشنهادهمچنين  

 د بايـ  .گـردد  آغـاز    سـيگار هـاي پيـشگيري از شـروع مـصرف            برنامه

به دانش آموزان مبني بر عـدم اسـتعمال دخانيـات           هاي الزم     هشدار

 .داده شود و عواقب تجربـه اولـين سـيگار را بـراي آنهـا توضـيح داد               

اي طراحي و اجـرا گـردد    هدر مدارس بايد به گون    هاي آموزشي     برنامه

و دانـش آمـوزان را تغييـر        ن  ا معلم که بتواند سطح آگاهي و عملکرد     

دهد و همچنين بتوانـد آگـاهي و نگـرش مناسـب ايـن افـراد را بـه                   

  .عملکرد قابل قبولي تبديل کند

  

  سهم نويسندگان

ــه و  : غالمرضــا حيــدري مجــري مطالعــه، کمــک در تــدوين مقال

  ويراستاري نهايي

  مشاور اجرايي مطالعه، کمک در تدوين مقاله: انيعلي رمضانخ

ها به رايانه، تجزيـه، تحليـل و تفـسير      ورود داده : مصطفي حسيني 

  ها و کمک در تدوين مقاله ها، تنظيم جدول داده

بررسي متـون داخلـي و خـارجي مـرتبط بـا            : محمود يوسفي فرد  

 ها و ويـرايش  مطالعه، کمک در تجزيه، تحليل آماري و تنظيم جدول        

  مقاله

  مشاور اجرايي مطالعه، کمک در تدوين مقاله: محمدرضا مسجدي

  

  تشكر و قدرداني

 در مركـز تحقيقـات       محتـرم  همكاراننويسندگان از زحمات همه     

هـاي ارزشمندشـان در        بـراي همکـاري    پيشگيري و كنترل دخانيات   

اجـراي ايـن تحقيـق و تـدوين ايـن مقالـه سپاسـگزاري و قــدرداني        

   .نمايند مي
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  ٣٦١

     و همكارانغالمرضا حيدري                                                                                      ...    آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمايي
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اساس آزمون   بيني نتيجه ترك سيگار بر       پيش . غالمرضا حيدري -۱۶

فاگرشتروم در افراد مراجعه كننده به كلينيك ترك سـيگار در طـي             

  ٣٥٧-٦٢: ٦ ؛١٣٨٥پژوهنده . ١٣٨٢ الي ١٣٨٠هاي  سال

مصرف سيگار و عوامل همراه      بررسي وضعيت    . غالمرضا حيدري -١٧

 پژوهنـده   .١٣٨٢آموزان دبيرستاني شهر تهران در سال         آن در دانش  

  ٢٥٣-٥٦: ٥ ؛ ١٣٨٣

بررسي شيوع استعمال دخانيات در ميـان      . محمد رضا مسجدي   -١٨

  ٢٨٣-٨٧: ٤ ؛١٣٨١ نظام پزشكي. هاي تهران دانشجويان دانشگاه

ي شهر تهران در    آموزان دبيرستان   نگرش دانش .  غالمرضا حيدري -١٩

  ٢٩-٣٥: ١١؛ ١٣٨٣تنفس . ١٣٨٣، مورد استعمال دخانيات

محمد كاظم، نورباال احمـد علـي، مجـدزاده سيدرضـا، كريملـو              -٢٠

ــسعود ــران      .م ــات در اي ــتعمال دخاني ــيوع اس ــرات ش ــد تغيي    رون

 حكـيم   .بر اساس دو طرح ملـي سـالمت و بيمـاري          ) ١٣٧٠-١٣٧٨(

  ١٩٧-٢٩٠: ٤ ؛١٣٧٩

 تأثير خانواده در گـرايش بـه مـصرف سـيگار            .ا غالمرض حيدري -٢١

: ١؛  ١٣٨٥  نظام پزشـكي   .١٣٨٢آموزان دبيرستاني شهر تهران       دانش
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22- Joel J, Heidelbaugh E, Jauniaux MB. Clinical 
men's health. 1st Edition, Elsevier Health Sciences: 
Landon, 2007 
23- Frank J. Curbing the epidemic governments and 
the economics of tobacco control. 1st Edition, World 
Bank Publication: USA, 1999 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.9
.4

.3
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.9.4.3.7
http://payeshjournal.ir/article-1-550-fa.html
http://www.tcpdf.org

