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  چكيده

با توجه به . از سيگار در جامعه است يوضعيت آينده بار ناش يپيش بين يبرا ي، شاخص ارزشمنديشيوع مصرف سيگار در سنين نوجوان

 در دانشدخانيات  طول عمر شيوع مصرفگوناگون در ايران، هدف از انجام اين مطالعه، تعيين  يها طيف وسيع ارقام ارائه شده در پژوهش

  . بوده است در چارچوب مرور نظام مند کشور يرستانيدبآموزان 

به  يا مشاهده ليمطالعات اص .استفاده شد يدست يو جستجو يو داخل يخارج يها بانک يگوناگون جستجو يها در اين مطالعه از روش

جمعيـت دانـش آمـوزان     را درچپـق   ان ويـ مصرف طول عمـر سـيگار، قل  شيوع  که، خاص يمحدوديت زمان، بدون يو انگليس يزبان فارس

که بيش از  يهاي شاخص يها برا بعد از استخراج داده. قرار گرفتند يکيف يرد ارزيابو مو هن مطالعه شديعنوان کرده بودند، وارد ا يرستانيدب

  .صورت گرفتز يآنالانجام و مت يتيهتروژن آنها يافت شده بود، آزمون يدو مطالعه برا

 -%٨/٣٦% (٩/٣٠ يشيوع مصرف طول عمـر سـيگار در پسـران دبيرسـتان     يميانگين ترکيب. ن مطالعه شديمطالعه وارد ا ١٨در مجموع، 

٢٥%95% CI: ( ١٤، در دختران) %٧ -%٩/٢٠% CI: ١/١٥-%٩/٢٦% (٢١ت دختر و پسـر،  يو در کل جمع%) ٩٥% CI: تخمـين زده  %) ٩٥

با ) درصد ٦/٣٨(و پيش از آن  ١٣٨٠ يها شيوع مصرف طول عمر سيگار در سال يدر پسران، تفاوت معنادار در تخمين ميانگين ترکيب. شد

  ).>٠٠١/٠P( شتوجود دا) درصد ٥/٢١(د از آن و بع١٣٨١ يها سال

ر، رونـد رو بـه   يـ اخ يهـا  تر است و در مورد پسران در سال ن در ايران در مقايسه با ساير کشورها پايينيشيوع مصرف سيگار در اين سن

از مطالعات انجام شده از  يولي برخرانه به کار رفته نسبت داد؛ يشگيو پ يدات کنترليتوان به تمه يها را م افتهين يا. افته شده استيکاهش 

  .شود احساس مي يلزوم انجام مطالعات با کيفيت و طول در اين خصوص، برخوردار هستند که يکيف يها محدوديت
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  تهران، بلوار کشاورز، بيمارستان امام خمينی: پاسخگو نويسنده ∗
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  ٣٣٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 يايجاد بار جهـان  يمصرف دخانيات چهارمين عامل مهم خطر برا

. ]١[ها و دومين عامل خطر مهم مرگ و مير در جهان اسـت   ريبيما

بـه دليـل مـرگ زودرس و    ليون سـال  يم ٥٩دخانيات موجب اتالف 

و  ]١[ )Disability-Adjusted Life Year-DALY( نـــاتواني

شود؛ اين رقم معادل با مـرگ   يميليون مرگ در جهان م ٩/٤ساالنه 

. ]٢[ر هر ساعت است نفر د ٥٦٠انسان در هر روز و يا مرگ ١٣٤٠٠

در حال توسعه قابل مالحظه اسـت، بـه    يگار در کشورهايمصرف س

 يميليـارد مصـرف کننـده جـار     ٣/١درصد از  ٨٠که بيش از  يطور

در ايـن  . ]٢[کنند  يم يدر حال توسعه زندگ يدخانيات در کشورها

ز در حـال تغييـر اسـت و    يـ مصـرف سـيگار ن   يکشورها نسبت جنس

ه در مصرف سيگار در دو جـنس در سـنين   ک يناچيز يتفاوت جنس

سال وجود دارد، خطر بالقوه افزايش مصـرف سـيگار را در    ١٥تا  ١٣

از مصرف کننـدگان دخانيـات    يتعداد کثير .]٣[دهد  يزنان نشان م

قريب بـه يـک چهـارم    . اند در سنين پايين شروع به مصرف آن کرده

 ١٠از سـن   کشند، اولـين سـيگار را قبـل    يکه سيگار م يافراد جوان

تـر   هر چقدر مصرف سـيگار در سـنين پـايين   . ]٤[اند  کشيده يسالگ

از مصرف سيگار از جمله  يناش يها آغاز گردد، خطر ابتال به بيماري

ن، تعـداد  يـ عالوه بـر ا . ]٤[باالتر خواهد بود  يقلب يسرطان و بيمار

کننـد مبـتال بـه     يکه دخانيات مصـرف مـ   ياز نوجوانان يقابل توجه

به نيکوتين شده و به مصرف کننده روزانه دخانيات مبـدل   يوابستگ

 ييکـ  يشيوع مصرف سيگار، به ويژه در سنين نوجوان. ]٥[شوند  يم

وضـعيت آينـده صـدمات     يپيش بينـ  يارزشمند برا يها از شاخص

سياسـت گـذاران و برنامـه     ياز سيگار است و از اين جهت برا يناش

ر ما بـه کـاهش مصـرف    در کشو. کشور اهميت دارد يزان بهداشتير

شــمول  كــه دخانيــات در کودکــان و نوجوانــان توجــه شــده اســت؛

خاص در قانون جامع کنترل و مبارزه بـا دخانيـات سـال     يراهکارها

و برنامه کنترل و مبارزه با دخانيات کشور ايران از آن جملـه   ١٣٨٥

افتــه، يتوســعه  ياز کشــورها ياريديگــر، در بســ ياز ســو. هســتند

گار، يت مصـرف سـ  يوضـع  يبررس يبرا يو طول يرکشو يها پژوهش

ن است کـه  يشود و اعتقاد بر ا يالکل و مواد در دانش آموزان انجام م

نـده  يدر آ يت مصرف و وابسـتگ ينشان دهنده وضع ين مطالعاتيچن

شيوع مصرف سيگار نياز  يبررس يبرا يمطالعات مل يراه انداز. است

ر نظام مند در مورد شـيوع  مرو. دارد يهنگفت يو انسان يبه منابع مال

عـالوه بـر بـه دسـت دادن يـک       يمصرف سيگار در قشر دانش آموز

اين مطالعه . ز کمک کنديل مسئله نيتواند به تحل ي، ميمعيار تلخيص

سـيگار  طول عمـر  شيوع مصرف نظام مند، با هدف تعيين  يبا مرور

عـالوه بـر ايـن،    . انجام شده است کشور يدبيرستانآموزان  در دانش

روش  يهـا  يمطالعات بـر اسـاس ويژگـ    يالعه حاضر با طبقه بندمط

موجود در مطالعات پرداخته  يها تفاوت يو کيفيت، به بررس يشناس

  .است

  

  كار  مواد و روش

 مطالعات يشناساي

بر گرفته از کتـاب   يروش انجام اين مطالعه با رويکرد روش شناس

» هدبـر شـوا   يمبتنـ  يحمايـت از پزشـک   يمرور سيستماتيک بـرا «

بـه   يدسـتياب  يالکترونيـک بـرا   يجسـتجو . ]٦[شده است  يطراح

 Pubmed  ،web of Scienceشـامل  يبانـک خـارج   ٥مقـاالت در  

ISI ،PsycINFO ،CINAHL  وEmbase  عرضه  يبانک داخل ٣و

و  IranPsych ،IranMedexشـامل   يپژوهشـ  يکننده مقاالت علم

  . صورت گرفت بانك اطالعات علمي سوء مصرف مواد و اعتياد كشور

 ٣مشـتمل بـر    يخـارج  هاي اطالعاتي در بانكجستجو  ياستراتژ

 يدارا يران و شـــهرهايـــن ايالتـــ يســـيترانو) ١: قســـمت اســـت

برگرفته از مطالعه مـروري   ها و نام دانشگاه يعلوم پزشک يها دانشگاه

اصطالحات مرتبط بـا  ) ٢ ،]٧[ يروان ينظام مند شيوع آسيب شناس

ــاپ ــ يولوژيدميــ ــن يو تخمــ ، epidemio ،prevalence( وعيشــ

screening  وpercent( ،( اصطالحات مرتبط بـا سـيگار  ) ٣cigar ،

tobac،smok ،hookah ،bubble  وhubble( .ــدر ا ــتجو يـ ن جسـ

راهبـرد جسـتجو در   . ه اسـت دگرفتـه نشـ   ردر نظـ  يت زمانيمحدود

بـا   يالتـين و فارسـ   يشـامل ترانويسـ   يايرانـ  ياطالعـات  يهـا  بانـک 

 ،توتـون و، تنبـاك ر، سيگا( يتبط با سيگار به زبان فارساصطالحات مر

بـوده  ) يخارج يها مشابه بانک( يو انگليس) قليانو  چپق، دخانيات

مختص در هر  ياين راهبرد بر اساس چارچوب روش جستجو. است

 يعـالوه بـر جسـتجو   . مورد اسـتفاده قـرار گرفـت    يبانک با تغييرات

ــاالت   ــابع مق ــت من ــک، فهرس ــيالکتروني ــت ش ــتجواف  يده در جس

ک يـ رالکترونيقرار گرفـت و از بخـش غ   يز مورد بررسين يکيالکترون

IranPsych خالصــه مقــاالت  يهــا هــا و کتابچــه نامــه انيــشــامل پا

 يدسـت  يت وارد نشده بودنـد، جسـتجو  يها که هنوز در سا کنفرانس

  .انجام شد

 مطالعات وارد شده

، يو انگليسـ  يبه زبان فارس يا مشاهده ليقات اصيمطالعات و تحق

دانش آموزان  را درچپق  ان ويمصرف طول عمر سيگار، قلشيوع  که

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

3.
5.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.3.5.1
https://payeshjournal.ir/article-1-456-en.html


  

  ٣٣٩

    و همكاران آفرين رحيمي موقر                                                                                                                    ...     شيوع مصرف طول عمر دخانيات

تفکيک گروه  شرط به(سال  ١٨زير  يو يا جمعيت عموم يدبيرستان

ن مطالعـه  يـ قـرار داده بودنـد، وارد ا   يمورد بررس) ييا تحصيل يسن

مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار      يشدند و به تفکيک نـوع مـاده دخـان   

هر گونـه دخانيـات،   ) Lifetime(مصرف طول عمر منظور از. گرفتند

يـک يـا دو پـک در طـول عمـر       يسابقه تجربه مصرف دخانيات حت

در مورد زمان انجام يـا انتشـار    يضمن آن كه محدوديت خاص. است

  . مطالعات در نظر گرفته نشد يابيمطالعه در باز

 مطالعات خارج شده

و  يايرانـ  يالعاتاط يها موجود در بانک يها با توجه به محدوديت

با حساسيت باال، در اولـين مرحلـه، حـذف     يها استفاده از کليد واژه

 يمطالعـات . عنوان و خالصه مقاالت صورت گرفت يمطالعات با بررس

کـه نمونـه مـورد     يدر مقطع دبيرستان انجام نشده و يا مطالعـات که 

ماننـد زنـدانيان افـراد    (نبودند  ياز جمعيت عموم يا مطالعه نماينده

، کودکان کـار،  ير اختالالت روانپزشکيا ساي ياختالالت رفتار يدارا

، حـذف  )نامعتـاد  يهـا  بزهکاران، کودکان خانواده ،يکودکان خيابان

متن کامل مطالعـات   يحذف مطالعات، در بررس يمرحله بعد .شدند

   .انجام شد

 کيفيت مطالعات يارزياب

دو  يهـا  در گـروه  ي، به صورت تصـادف يمتن کامل مطالعات ورود

نفره از مرورگران تقسيم و به صورت مجـزا توسـط دو محقـق مـورد     

از دو  يکـ يشدن مقاله توسـط   مردوددر صورت . قرار گرفت يارزياب

و واقـع شـده    يبررسدر همان گروه مورد مرورکننده، علت رد شدن 

در صورت وجود ابهام يا عدم توافق، محقق سوم از گـروه مقابـل بـه    

  .نمود يرا روشن م ي، تکليف نهاييريم گيعنوان مرجع تصم

مطالعـات   يارزيـاب  ي، از چـک ليسـت راهنمـا   يکيف يارزياب يبرا

 Quality Assessment checklist for prevalence(شــيوع 

studies (]توسط محققان در آن اعمال شـده بـود،    يکه تغييرات ]٨

 يمطالعات از جهت کيفيت، مورد تجزيـه تحليـل آمـار   . استفاده شد

هاي ارائـه شـده، کيفيـت مطالعـات نيـز       در جدول يع نشدند؛ ولواق

مشروح تغييرات به همـراه داليـل آن در زيـر آورده    . اند تشريح شده

  :شده است

اين سـوال بـه   : در مورد سال انجام مطالعه ياضافه کردن سؤال -١

کيفيـت مقالـه در مطالعـه حاضـر مـورد       يها از شاخص يعنوان يک

 . توجه بوده است

با توجـه  : يو سنجش پاياي يف سؤاالت مربوط به اعتباريابحذ -٢

مصرف سيگار، فـارغ از اينکـه در قالـب     يبه موضوع مطالعات، بررس

 يبرا يشود و ضرورت يباشد، غالباً با يک سوال سنجيده م يچه ابزار

 . مطالعه از اين جهت وجود نداشت يکيف يارزياب

ـ  : تعيين سؤاالت خـروج از مطالعـه   -٣ ودن جمعيـت  نامشـخص ب

هدف مطالعه، ذکر نشدن شيوع مصرف سـيگار بـه تفکيـک مقـاطع     

مصرف سـيگار،   يها ف شاخصي، مخدوش بودن تعرييا تحصيل يسن

ت محاسـبه  يگار و عدم قابليارائه نشدن شاخص مصرف طول عمر س

فاصله اطمينان شيوع مصرف سيگار، به منزله مردود شناخته شـدن  

 . مطالعه بود

  استخراج اطالعات

قـرار   يبررسـ مورد  يبه زبان اصل يو فارس يسيانگل طالعاتمتن م

هـر مطالعـه، توسـط دو نفـر از مرورکننـدگان بـه        يها داده. ندگرفت

در  يهـا  صورت جداگانه در فرم استخراج اطالعات وارد شد و تفاوت

اطالعات استخراج شده توسـط دو نفـر، مجـدداً مـورد کنتـرل قـرار       

سال مطالعه، ) ١: مطالعه استخراج شد هر يزير برا يمعيارها. گرفت

نوع جمعيت ) ٣، )يفرد يبا يا بدون شناسايهمراه (روش مطالعه ) ٢

مکان انجام ) ٥حجم نمونه، ) ٤، )يدانش آموز، جمعيت عموم(نمونه 

شـيوع مصـرف   ) ٦هـا،   داده يجمـع آور  ييايمطالعه و گستره جغراف

در پايان کليـه   .منبع مطالعه) ٧طول عمر به تفکيک دختر و پسر و 

  .ندشد واردص اطالعات يتلخاطالعات در فرم 

   يتحليل آمار

استفاده   Stataافزار به منظور تحليل اطالعات از نسخه هشتم نرم

با توجـه بـه معنـادار     و سپس انجام شد يتيهتروژن آزمونابتدا . شد

مطالعات مربوط به مصرف  يها در تمام دسته يشدن تست هتروژنيت

و به دليـل   Random effect modelروش ، از )>٠٠١/٠P(سيگار 

معنادار نشدن اين آزمون در مطالعات مربوط به مصـرف کليـه مـواد    

متآناليز استفاده شـده   يبرا Fixed effect model، از روش يدخان

تخمين شيوع مصرف سـيگار   يبرا) Forest plot(و نمودار انباشت 

  .م شديترس طول عمر کل دانش آموزان و به تفکيک جنسيت

  

  ها يافته

به دسـت  سند  ١٥٦انجام شده، در مجموع  ياز طريق جستجوها

 ٤٥و بررسي خالصه آنها، تعـداد   يآمد كه پس از حذف موارد تکرار

به متن کامـل مطالعـه در    يامکان دستياب. وارد مرحله دوم شد سند

به رغـم تـالش    يطرح تحقيقات ٢و  يسخنران ٣پايان نامه و  ٦مورد 

مطالعـه بـه صـورت     ٣. تماس با نويسندگان ميسر نشـد  يبرا فراوان

نابر اين در مرحلـه دوم،  ب. چاپ شده بود يدر مجالت مختلف يتکرار
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  ٣٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ورود و کيفيـت   يمطالعه از نظـر دارا بـودن معيارهـا    ٣١متن کامل 

 ٨مطالعـه شـامل    ١٨قـرار گرفتـه و در نهايـت تعـداد      يمورد بررس

خالصه مقاله ارائه شـده   ٣و  ييقاتطرح تحق ٥پايان نامه و  ٢مقاله، 

مطالعـه نيـز خـارج     ١٣. در کنگره، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  .آورده شده است ١شده و داليل خروج آنها در جدول شماره 
  

  مطالعات خارج شده از مرور نظام مند و داليل خروج -١جدول شماره 
  دليل خروج  منبع

ر ارائــه نشــده بــود و قابــل شــاخص طــول عمــ  ]٩[ ١٣٨٢؛ .ر.گودرزي، م

  .محاسبه نيز نبود

  .شاخص روزانه ارائه شده بود  ]١٠[ ١٣٨٣؛ .کليشادي، ر

  .شاخص روزانه و گهگاهي ارائه شده بود  ]١١[ ٢٠٠٦؛ .کليشادي، ر

 ١٣٨٥؛ .ضـــياء الـــديني، ح

]١٢[  

به صورت خانـه بـه خانـه و بـر روي جمعيـت      

 عمومي انجام شده و عليرغم تماس با نويسنده

نتايج به تفکيک دانش آموزان مقطع دبيرستان 

  .بدست نيامد

بر روي دانش آموزان مقطـع راهنمـائي انجـام      ]١٣[ ٢٠٠٣پوراسالمي، م؛ 

  .شده بود

 ١٣٨٢سروســــــتاني، ص؛ 

]١٤[  

نتايج به تفکيک سن يـا گـروه تحصـيلي ارائـه     

  .نشده بود

ــي، م؛   ــار اردبيل  ٢٠٠٧افتخ

]١٥[  

روي جمعيـت  به صورت خانـه بـه خانـه و بـر     

عمومي انجام شده و شاخص طـول عمـر ارائـه    

  .نشده بود و قابل محاسبه نيز نبود

ــان، ن؛   ــراف زادگ  ٢٠٠٤ص

]١٦[  

  .فقط شاخص روزانه و گهگاهي ارائه شده بود

  .فقط شاخص روزانه و گهگاهي ارائه شده بود  ]١٧[ ٢٠٠٧حيدري، غ؛ 

  .انجام شده بودبر روي دانش آموزان ابتدائي   ]١٨[ ٢٠٠٣احمدي، ج؛ 

هـا   به رغم تماس با نويسنده، دستيابي بـه داده   ]١٩[ ١٣٧٧محمد، ک؛ 

  .به تفکيک مقطع تحصيلي يا سني ممکن نشد

هـا   به رغم تماس با نويسنده، دستيابي بـه داده   ]٢٠[ ١٣٧٩محمد، ک؛ 

  .به تفکيک مقطع تحصيلي يا سني ممکن نشد

ــدي زاده، ع؛   ١٣٨٠ميراحم

]٢١[  

يت عمومي انجام شده بود و نتايج بر روي جمع

  .به تفکيک گروه سني ارائه نشده بود

  

 ١٣٨٦تـا   ١٣٧٧ يها ن ساليبمطالعه وارد شده،  ١٨ يبه طور کل

 يمطالعه رو ١٠و پسران  يبر رومطالعه فقط  ٨ .است گرفتهصورت 

ج را بـه  يمطالعـه نتـا   ٦هر دو جنس صورت گرفته است؛ ليکن تنها 

اجـرا   يکشـور به صـورت  مطالعه دو  .اند کردهتفکيک جنسيت ارائه 

دهد  يمحل انجام بقيه مطالعات نشان م يتوزيع جغرافيائ .شده است

دو (شمال و شمال غرب شـامل اروميـه    يکه اين شاخص در شهرها

 يمرکـز  ي، شـهرها )ک مطالعـه يـ هر کـدام  (، تبريز و رشت )مطالعه

هـر  (اصفهان  ، کرج، قزوين، کرمان و)دو مطالعه(کشور شامل تهران 

هر (شمال شرق شامل بيرجند و گناباد  ي، شهرها)ک مطالعهيکدام 

و ) مطالعـه  ٣(شـامل شـيراز    يجنـوب  يو شـهرها ) ک مطالعهيکدام 

ت مـورد  يـ جمع. قرار گرفته است يمورد بررس) ک مطالعهي(زاهدان 

رسـتان  يدبمختلـف   يهـا  سـال آموزان  دانشمطالعه،  ١١در مطالعه 

مطالعـه   ٢دانـش آمـوزان سـال اول و دوم، در     مطالعـه  ٢د؛ در نبود

مطالعـه دانـش آمـوزان سـال سـوم و       ٢دانش آموزان سال دوم، در 

ساله جمعيـت   ١٨تا  ١٤و در يک مطالعه نوجوانان  يپيش دانشگاه

، لعـات امط يهـا در همگـ   داده يآور روش جمـع . بوده است يعموم

هـا   لعـه نمونـه  مطا ٦در تنهـا  که بوده، فا يپرسشنامه خودا استفاده از

 مطالعـات از نظـر   يبررسـ  .نـد ا بـوده  ييشناسا پرسشگران قابل يبرا

مطالعـه   ١١نشان داد کـه در   ،تيفيک ين شده براييتع يها شاخص

   .مشخص نشده بودها  نمونه يده زان پاسخيم

ق شـرح داده نشـده و   يبه طور دق يريگ روش نمونه ،مطالعه ٤در 

تخمـين ميـانگين   . نشـده بـود  ثبت مطالعه سال انجام مطالعه  ٢در 

ــ ــروه پســران عمــر شــيوع مصــرف ســيگار در طــول  يترکيب  در گ

نفـر،   ٩٧٥١مطالعه با مجموع حجم نمونـه   ١٣بر اساس  يدبيرستان

 ن مقطـع يان دختران ايدر م، %)٩٥ :CI %٢٥ -%٨/٣٦% (٩/٣٠ برابر

 -%٩/٢٠% (١٤نفر،  ٣٧٦١مطالعه با مجموع حجم نمونه  ٥بر اساس 

٧% CI: مطالعه بـا   ٨بر اساس  ت دختر و پسريو در کل جمع %)٩٥

%) ٩٥ :CI %١/١٥-%٩/٢٦( %٢١نفـر،   ١١٣٦٠مجموع حجم نمونـه  

 عمـر  شيوع مصرف طول يشود که ميانگين ترکيب يمالحظه م. است

. برابـر دختـران بـوده اسـت     ٢بـيش از   يدر پسران دبيرستان سيگار

ر ذيـل و در  توصيف نتايج مطالعات وارد شده به تفکيک جنسـيت د 

  . آمده است ٢و جدول شماره  ٣تا  ١شماره  انباشت ينمودارها

انباشت، مشخصات هر مطالعه شامل محـل و سـال    يدر نمودارها

عالوه بر ايـن،  . ذکر شده است ياجرا و منبع مطالعه، در محور عمود

کـه در آن امکــان   يدر نمودارهــا، مطالعـات  يجهـت مقايسـه ديـدار   

تيم تحقيق وجود داشته، با ستاره مشخص پاسخگو توسط  يشناسائ

ميانه شيوع مصرف در طـول عمـر سـيگار، در مطالعـات     . شده است

درصـد و در دختـران    ٦/١٨ يمربوط به کل دانش آموزان دبيرسـتان 

. بـوده اسـت  ) درصـد  ٨/٣٣درصـد در مقابـل    ٣/١٢(کمتر از پسران 

در وع به دست آمـده  يش ٩٠و  ٧٥، ٢٥، ١٠ يها ن، صدکيعالوه بر ا

  .ارائه شده است ٣ز در جدول شماره يمطالعات ن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

3.
5.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.3.5.1
https://payeshjournal.ir/article-1-456-en.html


  

  ٣٤١

    و همكاران آفرين رحيمي موقر                                                                                                                    ...     شيوع مصرف طول عمر دخانيات

 يدر مورد پسران دانش آموز با توجه بـه ايـن کـه تعـداد بيشـتر     

توان مطالعـات را از نظـر زمـان اجـرا بـه دو       يمطالعه موجود بوده، م

نشانگر تفـاوت   يبه روشن ٢نمودار انباشت شماره . گروه تقسيم کرد

و  ١٣٨٠ يهـا  در سـال  بين شيوع طول عمر مطالعـات انجـام شـده   

بعـد از   يهـا  پيش ازآن در مقايسه با مطالعات انجـام شـده در سـال   

  . است ١٣٨١

 يهـا  شيوع مصرف سيگار در طول عمر در سـال  يميانگين ترکيب

 ٥٢٥٠مطالعه با حجم نمونـه کـل    ٧و پيش از آن، بر اساس  ١٣٨٠

ـ  ٦، بر اساس ١٣٨١بعد از  يها درصد و در سال ٦/٣٨نفر،  ا مطالعه ب

ن اخـتالف از  يـ درصد اسـت کـه ا   ٥/٢١نفر،  ٤٥٠١حجم نمونه کل 

  ). >٠٠١/٠P(ز معنادار است ين ينظر آمار

ن، نمودار انباشت شيوع طول عمر در کل دانش آمـوزان و  يهمچن

و همکاران در سـال   يدهد که مطالعه ضيائ  ينيز در دختران نشان م

 يقابـل تـوجه  ن مطالعه وارد شده بود، به طـور  يتر يميکه قد ١٣٧٨

تعـداد مطالعـات   . ر مطالعات داشته استينسبت به سا يشيوع باالتر

. بسـيار محـدود اسـت    يساير اشکال مـواد دخـان   يانجام شده بر رو

دخانيات شـامل   يمطالعه بر رو ٢دهد که  ينشان م ٣جدول شماره 

و  يسيگار، قليان و چپق انجام شده، که شامل يـک پـروژه تحقيقـات   

اين مطالعات در شهر کرج و کرمان انجام شـده  . ستيک پايان نامه ا

شـيوع مصـرف کليـه     يبـرا  يدر اين دو مطالعه، ارقـام نزديکـ  . است

مصرف در طول  يميانگين ترکيب. ارائه شده است ياشکال مواد دخان

عمر دخانيات به طور کل در مجمـوع دانـش آمـوزان بـر اسـاس دو      

ايـن ميـزان   . سـت بوده ا%) ٩٥ :CI %٥/١٩ -%١/٢٢% (٨/٢٠مطالعه 

% ٥/١١و در دختـران  %) ٩٥ :CI %٢٨ -%١/٣٢% (١/٣٠در پسـران  

)٩/٩ -%٢/١٣% CI: شود يتخمين زده م%) ٩٥ .  

شيوع مصرف طول عمـر   يبرا يا جداگانه يها تنها يک مقاله داده

نتايج ايـن  . قليان ارائه کرده است که در شهر تهران انجام شده است

نشده و شيوع مصرف قليان در کـل  مطالعه به تفکيک جنسيت ارائه 

جـدول  (درصد گزارش شده اسـت   ٣/٤١دانش آموزان مورد مطالعه 

   ).٤شماره 

  

  بحث و نتيجه گيري

نظـام منـد در خصـوص شـيوع      ياين مطالعه، اولين مطالعه مرور

در سـطح  . ايـران اسـت   يمصرف سيگار در دانش آمـوزان دبيرسـتان  

. وجود نداشته است يه سنجهان مطالعات مشابه به ويژه در اين گرو

بـه   ينظـام منـد کـامپو ـ آريـاس در مـورد وابسـتگ        يمطالعه مرور

 يحاضر داشته، ول يبا بررس ياست که قرابت يا نيکوتين تنها مطالعه

به نيکـوتين انجـام    يدر جمعيت بالغ و با هدف تعيين شيوع وابستگ

مطالعه در منـاطق مختلـف جهـان، شـيوع      ٦شده و بر اساس نتايج 

. ]٤٠[را گـزارش کـرده اسـت     يجـار  ينيکوتين بـا الگـو   يبستگوا

شيوع مصرف تمـام   ينظام مند در سطح کشور بر رو يمطالعه مرور

دانش  ياست که بر رو يو روزانه دخانيات مطالعه ديگر يعمر، جار

گرچـه در  . ]٤١[ايـران انجـام شـده اسـت      يآموزان مقطع راهنمـائ 

ــ  ــالغ، بررس ــت ب ــزان وابســتگ يجمعي ــه يمي ــيوع  ب ــوتين و ش نيک

و تعداد مصرف نخ روزانـه  ) Heavy smoking(قهار  يها يسيگار

دارد؛ ولي در جمعيت دانش آموزان  يدر برنامه ريز ياهميت بيشتر

ميـزان نيـاز و يـا نتـايج      يکه به منظور پايش وضعيت آينده و بررس

شـيوع   يهـا  گيرد، استفاده از شـاخص  ياقدامات پيشگيرانه صورت م

ک سـال گذشـته، يـک مـاه گذشـته و روزانـه کـاربرد        يـ طول عمر، 

  . دارد يبيشتر

 وع مصرف در طول عمريشن يانگيما نشان داد که م نتايج مطالعه

اين ميزان . است درصد ٢١يايران يسيگار در دانش آموزان دبيرستان

درصـد   ١٤دختران دانش آموز  يو برا ٩/٣٠پسران دانش آموز  يبرا

چه در مرور نظام مند مطالعات انجام شده اين ميزان از آن .بوده است

در ايران به دست آمده بيشـتر   يدانش آموزان مقطع راهنمائ يبر رو

شيوع مصرف تمام عمر سيگار در کل دانـش   يميانگين ترکيب. است

درصـد بـوده اسـت     ٧/١٥کشـور،   يتحصـيل  يآموزان مقطع راهنمائ

]٤١[ .  

 يآموزان دبيرستاندر آمريکا، مطالعه روند مصرف سيگار در دانش 

درصد در سـال   ٤/٧٠از کاهش شيوع مصرف طول عمر آن از  يحاک

 يا در مطالعه. ]٤٢[بوده است  ٢٠٠٧درصد در سال  ٣/٥٠به  ١٩٩٩

ساله،  ١٦دانش آموزان  يبر رو ٢٠٠٣در سال  يکشور اروپائ ٣٥در 

درصـد   ٨٠تـا   ٥٠ميزان شيوع مصرف سـيگار در طـول عمـر بـين     

در قبرس شيوع مصرف طول عمـر سـيگار   . ]٤٣[گزارش شده است 

تـا   ٣٨و در چين بـين   ]٤٤[درصد  ٥٨ يدر دانش آموزان دبيرستان

مقايسه اين ارقام با نتايج حاصل . ]٤٥[درصد گزارش شده است  ٥٤

تـر بـودن قابـل     از اين مرور نظام منـد در کشـورمان، نشـانگر پـائين    

 يدبيرسـتان مالحظه شيوع مصرف طول عمر سيگار در دانش آموزان 

  .ايران است
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  ٣٤٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مصرف و نتايج آن يبه تفکيک جنسيت، الگو يايران يمطالعات شيوع طول عمر مصرف سيگار در دانش آموزان دبيرستان -٢جدول شماره

جمعيت هدف  نوع مرجع مرجع
 يدانش آموز

سال انجام 
 مطالعه

توزيع 
 يجغرافيائ

ميزان  شيوع طول عمر مصرف سيگار حجم نمونه
پاسخ 

 )درصد(

شاخص 
کيفيت 
 کل پسران دختران *مطالعه

دختران
 )درصد(

پسران 
  )درصد(

کل 
 تعريف شاخص )درصد(

 ٢٠٠٧پور،  يآذر
اول و دوم  گزارش ]٢٢[

يک بار پک زدن  يحت  ٩/١٨ - - ٩٠٣ - - يکشور ١٣٨٦ دبيرستان
 به سيگار در طول عمر

 ٣و  ١ ١/٩٣**

 ٢٠٠٧پور اصل 
پسر دوم  مقاله  ]٢٣[

 - ٦/٢٢ - - ١٧٧٩ - تبريز ١٣٨٤ ندبيرستا

چند  يتجربه سيگار حت
 ١٠٠کمتر از  يپک ول
 ≥مصرف منظم + نخ 
 سيگار طول عمر  ١٠٠

 ٣و  ٢و  ١ ذکر نشده

 ١٣٨٧، يباريکان
دانش آموزان  مقاله ]٢٤[

مصرف دست کم يک  ٨/١٦ - - ٢٩٨ - - تهران ١٣٨٤ يدبيرستان
 ١ ذکر نشده بار سيگار در طول عمر

 ١٣٨٣ ،ينجف
]٢٥[ 

خالصه 
مقاله 
 کنگره

دانش آموزان 
 ١ ذکر نشده سابقه مصرف سيگار ٢/١٨*** ١/٢٤ ٣/١٢ ١٤٧٤ ٧٥١ ٧٢٣ رشت ١٣٨٣ يدبيرستان

 ١٣٨٣، يمير
]٢٦[ 

خالصه 
مقاله 
 کنگره

دانش آموزان 
 يپسر دبيرستان

 ٤و ٢و  ١ ذکر نشده سيگار مصرفسابقه  - ٨/٣٣ - - ٢٢٥ - بيرجند ١٣٨٢-٨٣****

 ١٣٨٣نژاد،  ياصل
]٢٧[ 

خالصه 
مقاله 
 کنگره

دانش آموزان 
 ٢و  ١ ذکر نشده تجربه مصرف سيگار - ٥/١٤ - - ٤٠٠ - گناباد ١٣٨٢ يپسر دبيرستان

 ١٣٨٣مجاهد، 
دانش آموزان  مقاله ]٢٨[

حداقل يک بار در طول  ٥/١٦*** ٢/٢٥ ٨/٧ ٤٧١ ٢١٤ ٢٥٧ زاهدان ١٣٨٢ يدبيرستان
 - ٢/٩٤ عمر

CDC ،٢٠٠٤ 
]٢٩[  

گزارش در 
سايت و 
تماس با 
 نويسنده

اول و دوم 
سابقه مصرف سيگار  ٥/١٦ - - ٢٦٤١ - - يکشور ١٣٨٢ دبيرستان

 يک يا دو پک يحت
 ٣و  ١ ٩٥**

 ١٣٨٣، يآيت الله
پسران دوم  مقاله ]٣٠[

 - ٣/١٩ - - ١١٣٢ - شيراز ١٣٨١ دبيرستان

 يمصرف سيگار حت
نه بيش  يچند پک ول

مصرف + نخ  ١٠٠از 
نخ در  ١٠٠از بيش 

 طول عمر

٧/٩٦ - 

، يحبش يمختار
دانش آموزان   پايان نامه  ]٣١[ ١٣٨٠

شهرستان  ١٣٨٠ يدبيرستان
حداقل يک بار مصرف  ٩/١٩ ٣/٢٧ ٥/١٢ ١٢٤١ ٦٢٦ ٦١٥ اروميه

 ٢ ٥/٩٥ سيگار در طول عمر

 ٢٠٠٣، ياحمد
دانش آموزان  مقاله ]٣٢[

يک بار يا بيشتر مصرف  ٤/٢٥ ٦/٣٩ ٥/١١ ٣٩٧ ١٩٧ ٢٠٠ شيراز ١٣٧٩ يدبيرستان
 - ٥/٩٤ سيگار در طول عمر

جعفرزادگان، 
٣٣[ ١٣٨٠[ 

چکيده 
گزارش 
 تحقيق

دانش آموزان 
استان  ١٣٧٩-٨٠ يپسر دبيرستان

   ٧/٤٢ - - ٢٩٣ - قزوين
تجربه حداقل يک بار 

 ١ ذکر نشده مصرف سيگار

 ١٣٨٠، يآقائ
]٣٤[ 

چکيده 
گزارش 
 تحقيق

دانش آموزان 
 ١٣٧٨-٧٩ يپسر دبيرستان

 ٥منطقه 
و  يشهر

 اصفهان يج
- ٣٧ - - ٧١٤   

مصرف تجربه  يدارا
 ٢و  ١ ذکر نشده سيگار

 ٢٠٠٢، ياحمد
دانش آموزان  مقاله ]٣٥[

سابقه مصرف سيگار در   - ٩/٣٦ - - ٣٥٥ - شيراز ١٣٧٨ يپسر دبيرستان
 ١ ٧١ طول عمر

شريعت زاده، 
دانش آموزان  مقاله  ]٣٦[ ١٣٧٩

هرستان ش ١٣٧٨ يپسر دبيرستان
 ٤و  ١ ذکر نشده مصرف سيگاراقدام به  - ٩/٣٣ - - ١٠٩٦ - اروميه

 ١٣٨٠، يضيائ
سال آخر  مقاله ]٣٧[

 ٦/٣٥ ٩/٤٥ ٤/٢٥ ٣٩٣٥ ١٩٦٩ ١٩٦٦ تهران ١٣٧٧-٧٨ دبيرستان

مصرف ( ريسيگا
يک نخ  يا حداقل هفته

تجربه حداقل ) + سيگار
 يک بار مصرف سيگار

٩٥ - 

  .بوده است يذکر نشده يا اينکه نمونه بوسيله مصاحبه کننده قابل شناسائ يمطالعه به روشن يناشناس ماندن نمونه در ط -٢نشده استميزان پاسخ نمونه ذکر  -١ *
  سال انجام مطالعه نا مشخص بوده است -٤. که نشانگر قابليت تعميم به جمعيت هدف مطالعه باشد ارائه نشده است ينحوه انتخاب نمونه، بگونه ا - ٣ 
  .ارائه نشده بود يبه تفکيک مقطع تحصيل يميزان پاسخ ده يو دبيرستان بوده ول يدانش آموزان راهنمائ يمطالعه بر رو ** 

  .و تصحيح شد يدر ايران برابر است، وزن ده يدانش آموزان دختر و پسر دبيرستان يتعداد و درصد کل توسط نويسندگان مطالعه حاضر با فرض اينکه تعداد تقريب ***
   .سال مطالعه در متن آن گزارش نشده بود و بوسيله تماس با نويسنده به دست آمد ****
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  ٣٤٣

    و همكاران آفرين رحيمي موقر                                                                                                                    ...     شيوع مصرف طول عمر دخانيات

prevalence
.124881 .37268

 Combined

 Tehran, 1378 (Ziaei, 1380)

 Shiraz, 1379 (Ahmadi, 2003)

 Urmia, 1380 (Mokhtari-Habashi, 1380)*

 National, 1382 (CDC, 2004)

 Zahedan, 1382 (Mojahed, 1383)

 Rasht, 1383 (Nadjafi, 1383)

 Tehran, 1384 (Barikani, 1387)

 National, 1386 (Azaripour, 2007)

.210

  
  کل دانش آموزان کشور در يها شيوع طول عمر مصرف سيگار در دانش آموزان دبيرستان -١نمودار شماره

  

Prevalence
.109721 .483839

 Combined

 Tehran, 1378 (Ziaei, 1380)

 Urmia, 1378 (Shariatzadeh, 1379)

 Shiraz, 1378 (Ahmadi, 2002)

 Isfahan, 1379 (Aghaei, 1380)*

 Shiraz, 1379 (Ahmadi, 2003)

 Qazvin, 1380 (Jafarzadegan, 1380)

 Urmia, 1380 (Mokhtari-Habashi, 1380)*

 Shiraz, 1381 (Ayatollahi, 1383)

 Zahedan, 1382 (Mojahed, 1383)

 Gonabad, 1382 (Aslinejad, 1383)*

 Birjand, 1383 (Miri, 1383)*

 Rasht, 1383 (Nadjafi, 1383)

 Tabriz, 1384 (Poorasl, 2007)*

.309

  
  کشور يها دبيرستان پسرشيوع طول عمر مصرف سيگار در دانش آموزان  -٢نمودار شماره 
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  ٣٤٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  

prevalence
.044681 .2736

 Combined

 Tehran, 1378 (Ziaei, 1380)

 Shiraz, 1379 (Ahmadi, 2003)

 Urmia, 1380 (Mokhtari-Habashi, 1380)*

 Zahedan, 1382 (Mojahed, 1383)

 Rasht, 1383 (Nadjafi, 1383)

.140

  
  کشور يها دبيرستان دخترشيوع طول عمر مصرف سيگار در دانش آموزان  -٣ار شماره نمود

  

  به تفکيک جنسيت يشيوع مصرف طول عمر سيگار در دانش آموزان دبيرستان يها ، ميانه و صدکيشيوع ترکيب يتوصيف يآمارها -٣جدول شماره 

ــداد   شيوع تعـــــــ

  مطالعات

شـــــــيوع   صدک

  تركيبي

  فاصله اطمينان

٩٥% 
  %٩٠  %٧٥  ميانه  %٢٥  %١٠

    

  ١/١٥-٩/٢٦  ٢١  ٧/٣٥  ٧/٢٢  ٦/١٨  ٧/١٦  ٥/١٦  ٨  كل افراد

  ٢٥-٨/٣٦  ٩/٣٠  ٧/٤٢  ٣٧  ٨/٣٣  ١/٢٤  ٣/١٩  ١٣  پسران

   ٧ -٩/٢٠  ١٤  ٤/٢٥  ٥/١٢  ٣/١٢  ٥/١١  ٨/٧  ٥  دختران

  

  مصرف يبه تفکيک جنسيت و الگو يراناي يدر دانش آموزان دبيرستان دخانياتشواهد به دست آمده از مطالعات شيوع مصرف  -٤جدول شماره 

 جمعيت هدف نوع مرجع مرجع
سال انجـام  

 مطالعه

توزيـــــع 

 يجغرافيائ

ــاده  مـــ

  يدخان

 شيوع طول عمر مصرف سيگار حجم نمونه
ميزان پاسخ 

 )درصد(

ــاخص  شــ

کيفيــــت  

 کل پسران دختران *مطالعه
  دختران

 )درصد(

  پسران

  )درصد( 

  کل

 )درصد( 
 تعريف شاخص

 ١٣٨٧، يباريکــان

]٢٤[ 
 مقاله

دانــش آمــوزان  

 يدبيرستان
١٣٨٤ 

شـــــــهر  

 تهران
 ٣/٤١ _ _ ٢٩٨ _ _ قليان

دست کم يـک  

ــان  ــار قليــ بــ

 درطول عمر

 ١ ذکر نشده

ــوالهر  ١٣٨٥، يب

]٣٨[  

ــزارش  گــ

  تحقيق

  يجمعيت عموم

 سال ١٨تا  ١٤ 
١٣٨٤ 

شهرستان 

 کرج
 **٧/٢١ ٨/٣١ ٦/١١ ٣٣٠ ١٥٧ ١٧٣ دخانيات

حداقل يک بار 

 در طول عمر
 ٣و  ٢و  ١ ذکر نشده

 ١٣٨٠، يحشـمت 

]٣٩[ 
 پايان نامه

سوم دبيرستان و 

 يپيش دانشگاه
١٣٧٩-٨٠ 

شـــــــهر 

 کرمان
 **٧/٢٠ ٩/٢٩ ٥/١١ ٣٠٧٢ ١٨٩١ ١١٨١ دخانيات

حداقل يک بار 

 در طول عمر
٦/٩٢ _ 

  بوده است ييا اينکه نمونه بوسيله مصاحبه کننده قابل شناسائذکر نشده  يمطالعه به روشن يناشناس ماندن نمونه در ط -٢. ميزان پاسخ نمونه ذکر نشده است -١ *

  .که نشانگر قابليت تعميم به جمعيت هدف مطالعه باشد ارائه نشده است ينحوه انتخاب نمونه، بگونه ا -٣
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  ٣٤٥

    و همكاران آفرين رحيمي موقر                                                                                                                    ...     شيوع مصرف طول عمر دخانيات

  .و تصحيح شد يدر ايران برابر است، وزن ده يدانش آموزان دختر و پسر دبيرستان يتعداد و درصد کل توسط نويسندگان مطالعه حاضر با فرض اينکه تعداد تقريب **

مصـرف سـيگار در    يبرابر ٢/٢اين مطالعه، تفاوت  يها از ديگر يافته

جهـان   ياز کشـورها  يدر بسـيار . پسران نسبت بـه دختـران اسـت   

در جمعيـت بـالغ در زنـان نسـبت بـه       اختالف شيوع مصرف سيگار

يران نيز صدق اين امر در مورد ا. ]٤[است  ١٠مردان بيش از يک به 

و يــک  ]٢٠[ ١٣٧٨در ســال  يکنــد و در يــک مطالعــه کشــور يمــ

. نشـان داده شـده اسـت    ]٤٦[ ١٣٨٠مطالعه در شهر تهران در سال 

شود که اين تفاوت در جمعيت دانـش آمـوزان کمتـر از     يمالحظه م

کننده کاهش فاصله شيوع  يتواند پيش بين يبالغان است و اين امر م

  . زنان و مردان بالغ آينده باشدمصرف سيگار در جمعيت 

دهد که چـه در   ياطالعات حاصل از مصرف سيگار در جهان نشان م

توسعه يافتـه مصـرف    يدر حال توسعه و چه در کشورها يکشورها

در حـال   يسيگار در مردان به نقطه اوج خود رسـيده و بـه آهسـتگ   

توسـعه   يدر زنان گرچه مصرف سيگار در کشورها. ]٤[کاهش است 

مثل آمريکا، انگليس و کانادا در حال کاهش اسـت، ولـي در    يا هيافت

ايـن  . ]٤[در حال توسعه روند آن ثابت و يا افزاينده است  يکشورها

را  يمطالعه احتمال روند کاهنده مصرف سيگار در پسـران دبيرسـتان  

وع يشـ  يبـ ين ترکيانگيکه م يا کند، به گونه يدر کشورمان مطرح م

 ٦/٢٢، ١٣٨١مطالعـات پـس از سـال     گار دريطول عمر مصـرف سـ  

ممکن است در دختـران نيـز وجـود     يچنين روند. درصد بوده است

به دليل محدوديت مطالعات صـورت گرفتـه قابـل     يداشته باشد، ول

شيوع مصرف طول  يبا مقايسه ميانگين ترکيب. نبوده است يشناسائ

شـيوع مصـرف طـول عمـر کـل       يعمر سـيگار بـا ميـانگين ترکيبـ    

. شود که ارقام حاصله به هـم نزديـک هسـتند    يمالحظه مدخانيات، 

ست که معموالً شـيوع مصـرف طـول عمـر قليـان در      ا اين در حالي

گرچـه شـيوع   . دارد يشـيوع قابـل تـوجه    يدانش آموزان، به تنهـائ 

قـرار   يمورد بررس يمصرف سيگار و کل دخانيات در مطالعات واحد

از دقـت   يکن است ناشتشابه نتايج به دست آمده مم ياند، ول نگرفته

در تکميل پرسشـنامه   يپرسشنامه و يا دقت ناکاف يدر طراح يناکاف

 ]٣٩[ يتوسط دانش آموزان باشد که اين مسئله در مطالعـه حشـمت  

د از کشورها وجو يرسد در بسيار يبه نظر م. شود يبه وضوح ديده م

ثبـت و مراقبـت در خصـوص مصـرف دخانيـات و انجـام        يهـا  نظام

هـا،   سـال  ييا مطالعات روند مصرف دخانيـات طـ   يولط يها پژوهش

پاسـخ بـه    ينظام منـد بـرا   يگران را از انجام مطالعات مرور پژوهش

سؤاالت اپيدميولوژيک مرتبط با مصرف دخانيـات و برنامـه ريـزان و    

ايـن   يبـه نتـايج کـاربرد    يدستياب يرا برا يگذاران بهداشت سياست

در حال توسـعه   ير کشورهاولي د. نياز کرده است يگونه مطالعات ب

و مکرر وجود دارد،  يچنين مطالعات کشور يکه کمتر امکانات اجرا

 يوانـد اطالعـات بـا ارزشـ    ت ينظام مند م ياستفاده از مطالعات مرور

حاصل از نتايج مطالعات گوناگون ماننـد   يتوليد نموده و به سردرگم

ه در کشـور مـا در دو مرحلـ   . آنچه از ايـران ارائـه شـد، پايـان دهـد     

پيمـايش   يدر مطالعـه جهـان   ]٢٢[ ٢٠٠٧و  ]٢٩[ ٢٠٠٣ يهـا  سال

) Global Youth Tobacco Survey- GYTS(در جوانان  تنباكو

 ياطالعات در قالب مطالعـات پيمايشـ   يشرکت کرده و به جمع آور

جمعيـت نمونـه در ايـن دو مطالعـه را     . پرداخته است يدر سطح مل

اول و دوم دبيرسـتان تشـکيل   و  يدانش آموزان مقاطع سوم راهنمائ

رسـتان، در  يج مربوط بـه دانـش آمـوزان اول و دوم دب   ينتا. دادند يم

بـر خـالف آنچـه بـه     . نظام مند حاضر وارد شـده انـد   يمطالعه مرور

شـود،   يذکـر مـ   GYTS يمطالعه پيمايشـ  يعنوان روش مشابه برا

و  ٢٠٠٣ يهـا  در ايـران در سـال   يحجم نمونه و روش نمونـه گيـر  

عـالوه بـر ايـن، اطالعـات     . داشـته اسـت   ياوت چشم گيرتف ٢٠٠٧

مربوطه موجود نبـود   يدر مورد روش و نتايج در گزارش ها يتفصيل

تکميل اطالعات استفاده شـد   يو تحليل ثانويه برا يو از تماس فرد

ک جـنس در مقطـع   يـ ج بـه تفک يبـه نتـا   يو در هر صورت، دسترس

مطالعـه در   ١٣ در ايـن مطالعـه،  . دبيرستان، حاصـل نشـد   يتحصيل

اين . مورد شيوع مصرف سيگار در دانش آموزان از مطالعه خارج شد

بـه دليـل ايـن کـه نتـايج       يامر عمدتاً به دو دليل صورت گرفت، يک

و  ياز ساير مقاطع تحصـيل  يمربوطه در مورد دانش آموزان دبيرستان

يا سنين ديگر تفکيک نشده بود و دوم آن که شـيوع مصـرف طـول    

از مطالعـات وارد شـده    يهمچنـين برخـ  . رائه نشده بودعمر سيگار ا

ـ  نتـايج را بـه تفکيـک     يگرچه در هر دو جنس انجام شده بودند، ول

رعايت اين نکات ساده در مطالعـات مشـابه   . جنس ارائه نکرده بودند

افزايش  يتواند قابليت استفاده از آنها را به طور چشمگير يآينده، م

ش آموزان در مورد مصرف سـيگار،  در مورد روش پرسش از دان. دهد

 يشيوه خودايفا و بـدون شناسـائ   بر انجامتوصيه  يگرچه به طور کلا

 يمطالعات ي، ولي مقايسه ديداراست ياحتمال راستگوئ براي افزايش

را در شـيوع   يانجام شده تفاوت محسوسـ  ي و بدون آنکه با شناسائ

العـات  ايـن امـر نيـاز بـه مط     البتـه . دهـد  يمصرف سيگار نشـان نمـ  

  . دارد يتر دقيق

ف يـ تعر عبارت بودنـد از از مطالعات  يگر در گزارش برخيدو نقص د

ا يـ آ ايـن كـه   موارد اسـتنتاج  يات و مصرف تنباکو که در برخيدخان
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  ٣٤٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

از  يگـر يا اَشـکال د يـ گار بـوده و  يموضوع مورد مطالعه، مصـرف سـ  

اسـتفاده از پرسشـنامه    يعنيروش مطالعه  سخت بود و نيزات يدخان

از مـوارد بـه صـراحت قيـد      يا انجام مصاحبه که در برخيفا و ياخود

فـا اسـتفاده   يکـه از پرسشـنامه خودا   ين در مواقعيهمچن. نشده بود

توانسـته   يداده اسـت، مـ   يرا انجام مـ  يدانيکه کار م يا فرديشده، آ

از  ين دو نکتـه، در برخـ  يـ ا. ريـ ا خيکند  ييپرسشنامه فرد را شناسا

ر اطالعـات ارائـه شـده،    يم از سايرمستقير غو به طو يموارد به سخت

انـد و الزم اسـت    استنتاج شده ين مطالعه مروريسندگان ايتوسط نو

  .گار، به صراحت ذکر شونديوع مصرف سينده بر شيدر مطالعات آ

از عوامل، به عنوان عوامل مـؤثرتر در مصـرف سـيگار توسـط      يبرخ

صنايع دخانيات،  ؛ مانند تبليغاتاند شناخته شده) Youth( نوجوانان

هـا   در ايـران از سـال  . ]٤[آسان به سـيگار و قيمـت ارزان    يدسترس

 يپيش هرگونه تبليغ در مورد سيگار ممنوع شده است؛ ولي دسترس

 يهر پاکت سـيگار بـا قيمتـ   . به سيگار آسان و قيمت آن ارزان است

سال گذشته،  ٣در طول . شيشه نوشابه قابل دسترس است ٢معادل 

درصـد قيمـت سـيگار افـزايش داشـته و       ٢٠تـا   ١٠ عوارض سـيگار 

هـا   پيشگيرانه از طريـق رسـانه   يهمچنين به طور مداوم آموزش ها

قانون جـامع کنتـرل و مبـارزه بـا      ١٢بر اساس ماده . ارائه شده است

سـال   ١٨، فروش و عرضه دخانيات به افراد زير ١٣٨٥دخانيات سال 

در  ينقد يها آن مجازات ييا به واسطه اين افراد، ممنوع است و برا

اجـرا   ي؛ ولي ايـن قـانون بـه طـور نسـب     ]٤٧[ نظر گرفته شده است

در هر حال، شايد بتوان کـاهش شـيوع مصـرف سـيگار در     . شود يم

. ايـن تمهيـدات نسـبت داد    بهـره گيـري از  را بـه   يپسران دبيرستان

بـا   يمطالعات پراکنده انجام شده در کشور، ضرورت مطالعـات طـول  

را بيشـتر   يکنترلـ  يها پايش تغييرات و تأثير سياست يکيفيت، برا

مقايسه نتايج حاصـل از ايـن مطالعـه بـا مطالعـات      . نمايد يمشهود م

دهـد کـه شـيوع مصـرف سـيگار در دانـش        يساير کشورها نشان مـ 

ولـي  . از کشـورها کمتـر اسـت    يايـران از بسـيار   يآموزان دبيرستان

از تنـوع چشـم    همين ارقام در داخل کشور برحسب مناطق مختلف

ارتباط شيوع مصرف سيگار بـا ميـزان    يبررس. برخوردار است يگير

تواند بـه درک   ي، ميهر منطقه در يک مطالعه کشور يتوسعه يافتگ

  . از عوامل موثر بر مصرف سيگار کمک کند يبيشتر

  مطالعه يها محدوديت

ارائـه   ياستفاده از مـرور نظـام منـد بـرا     هاي محدوديت يبه طور کل

شيوع مصرف سيگار که در اين مطالعه نيز مشهود بوده است،  ميزان

  :عبارتند از

در راهبرد جستجو که امکان  يايران ياطالعات يها محدوديت بانک -

 . دهد يها و با تعداد زياد را نم مختلف واژه يها ترکيب گروه

از مطالعــات در مراحــل مختلــف اجــرا و  يکيفيــت پــائين بســيار -

 .فوق ذکر شدکه در  يگزارش نويس

و عـدم  ) Sample size(تنها بر اساس حجـم نمونـه    يوزن ده -

ــ  يامکــان وزن دهــ  يبــر اســاس تعــداد کــل جمعيــت مــورد بررس

)Population size (محاسبه ميانگين شيوع در کشور يبرا.  

  

  سهم نويسندگان

ارزيـابی کيفـی و اسـتخراج     طراحی مطالعـه، : آفرين رحيمي موقر

  س مقالهها، تهيه پيش نوي داده

و تحليـل  طراحی مطالعه، ارزيابی کيفی و استخراج : ميترا حفاظي

  ، بازبينی نهائی مقالهها داده

طراحــی مطالعــه، جســتجوی منــابع، : معصـومه امــين اســماعيلي 

  ها، تهيه پيش نويس مقاله داده و تحليل ارزيابی کيفی و استخراج

يـابی  طراحی مطالعه، جسـتجوی منـابع، ارز  : الهه سهيمي ايزديان

  ها، بازبينی نهائی مقاله کيفی و استخراج داده

، بازبينی نهـائی  ها تحليل دادهطراحی مطالعه،  :رضا يوسفي نورائي

  مقاله

  

  تشكر و قدرداني

 ٨/٩/٨٥مـورخ   ٨٥٤٥/١٣٢مقاله از محصوالت قرارداد شماره ن يا

 يـ درمان  يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش

مايت اداره سالمت روان وزرات بهداشت، درمان و آموزش تهران با ح

و قـرار داد   يسازمان بهداشت جهان٧٧٥/٠٦و قرارداد شماره  يپزشک

 يتهران بـا دکتـر آفـرين رحيمـ     يانستيتو روانپزشک ٢٦٢١٢شماره 

تهـران   يدانشـگاه علـوم پزشـک    يموقر از مرکز تحقيقات روانپزشـک 

  . است

در نظـام   يتوسعه سياست گذاررئيس محترم مرکز تحقيقات و از 

 يجنـاب آقـا  تهران  يو خدمات درمان يسالمت دانشگاه علوم پزشک

، ي، همچنين جناب آقايان دکتر ونداد شريفمجدزادهسيد رضا دکتر 

، حجت سلماسيان، دکتر وحيـد  انيديرشآرش ، ياعتماددکتر آرش 

هـا دکتـر سـحرناز نجـات و سـروش مرتـاض        شريعت، و سرکار خانم

نمودنـد، تقـدير بـه     يبا ارائه مشاوره، تيم پژوهش را يـار  که يهجر

پـور کـه در    يدکتر حسن آذر يهمچنين از جناب آقا. آيد يعمل م

کردنـد، از   يايـران همکـار   GYTSتحليل ثانويه مطالعـه   يدستياب
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  ٣٤٧

    و همكاران آفرين رحيمي موقر                                                                                                                    ...     شيوع مصرف طول عمر دخانيات

مقـاالت و   يدر ارزياب يهمکار يسرکار خانم دکتر گل آرا خستو برا

 يهرا بيات و سوسن مقدس محراب، زيها نغمه منصور از سرکار خانم

ــرا ــار يب ــع آور يهمک ــاب يدر جم ــات   يو بازي ــل مطالع ــتن کام م

  .گردد يپژوهشگران، تشکر م
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