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  چكيده
 منجر  ميليون مرگ در دنيا    ٤نه به    ساال اً تقريب هاست که  هاي زودرس و ناتواني     به دخانيات، دليل رفتاري اصلي مرگ       طوالني مدت  اعتياد

بـه   خوبي لزوم حساس سازي جامعـه         به  اين خود   است كه   كم  مصرف سيگار   به ين سن شروع  گ ميان ات انجام شده،   بر اساس مطالع   .شود مي
در مجمـوع،   . شور صـورت گرفـت     ک ۳ها از طريق پرسشنامه استاندارد و يکسان در هر            آوري داده   جمع ،در اين مطالعه  . كند  توجيه مي  آن را 
 دانش، نگرش   مقايسه ،هدف اين طرح تحقيقاتي    . درصد مرد بودند   ۵/۵۲ درصد، زن و     ۵/۴۷ مطالعه شرکت داشتند که      ۳ نفر در اين     ۳۰۸۹

ريکـايي   ميانگين دانش در اين زمينـه در زنـان و مـردان آم   .است دخانيات   مصرفنه  در زمي ، آمريکايي و چيني     و عملکرد دانشجويان ايراني   
هـا و     ، بيشتر از آمريکـايي    )زنان و مردان  (ها    بيشتر از ميانگين دانش در هر دو گروه زنان و مردان ايراني و چيني و ميانگين نگرش در ايراني                  

 اندکي بيشتر و نگرش آنان نسبت بـه دخانيـات           ، در مقايسه با دانشجويان مرد     ،دانش دانشجويان زن در خصوص دخانيات     . هستندها    چيني
 مـصرف دانشجويان مرد بيشتر از دانشجويان زن سيگار و ساير محصوالت دخاني            همچنين  . است تر ر مقياس اين مطالعه، تا حدودي منفي      د

حاضـر   پژوهش . داشتند  و پيپ  سيگارکشيدن    و  تنباکو جويدن زنان و مردان آمريکايي خيلي بيشتر از زنان چيني و ايراني تجربه              .کنند مي
  و دهـد  مطالعه ارائـه     تحت دخانيات در ميان جمعيت      مصرفثر در   ؤ متغيرهاي م  هاي را دربار   ت که اطالعات مرتب شده    در صدد آن بوده اس    

 اصـالح دانـش، نگـرش و عملكـرد     براي را فوري ي در اين بررسي، اقداماتبه دست آمده با توجه به ضرر اثبات شده دخانيات و نتايج        سپس،
  . توصيه كندگذاران سالمت كشور سياست  بهدر مورد اين مخاطره سالمتي) اعيبه عنوان طبقه مرجع اجتم(دانشجويان 

  
   دخانيات، رفتار، نگرش، عملكردمصرفدانشجويان ايراني،  :ها واژه كليد

                                                           
، ۴ تحقيقـات بهداشـتي، طبقـه     دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشکده بهداشت و انـستيتو نا،يخيابان انقالب اسالمي، خيابان قدس، خيابان پورس   : پاسخگو نويسنده ∗

  گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت
  ۸۸۹۵۱۳۹۱: تلفن

fayaz@tums.ac.irE-mail:  
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  ٢٠٤

     جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي    

  مقدمه
هـاي     به دخانيات، دليل رفتاري اصـلي مـرگ        طوالني مدت  اعتياد

  دنيـا   ميليون مرگ در   ۴هاست که ساالنه تقريباً به        زودرس و ناتواني  
 ۸۰ در اياالت متحده تقريباً      ،CDCبر طبق آمار    . ]۱[شود     مي منجر

 ۱۸ دخانيات را پيش از سن       مصرفهاي بزرگسال،     درصد از سيگاري  
 فـرد جـوان در محـدوده    ۳۰۰۰اند و نزديـک بـه    سالگي شروع کرده 

اند که بـه طـور روزانـه و مـنظم،             سني مشابه، به کساني تبديل شده     
 همچنين تحقيقاتي کـه توسـط کـالج         .]۲[ندکن   مي مصرفدخانيات  

المللي بررسي رفتارهاي مخاطره آميز بهداشت آمريکا انجام شده       بين
 دانـشجويان سراسـر      درصـد از   ۸/۷۴د که نزديـک بـه       نده نشان مي 

 ۳/۳۱ ؛کشند و يا در فکر سـيگار کـشيدن هـستند           کشور سيگار مي  
  درصـد،  ۲۹ کشند و بيش از    يک نخ سيگار مي   روزانه    هر ماه،  درصد،

 روز از يـک مـاه   ۲۰ بيش از  درصد۵/۱۶دست کم يک روز در ماه و      
چين نيز از مصرف دخانيات در امان نبوده و         . ]۳[کشند را سيگار مي  

از هر سـه    . به مصرف کننده سيگار برگ در جهان تبديل شده است         
 ۳۰۰ نزديک بـه     اين كشور،  يک سيگاري چيني است و در        ،سيگاري

 ۲۰۰شود که نزديک بـه       پيش بيني مي  . د دارد ميليون سيگاري وجو  
هاي مرتبط با تنبـاکو    بيماريبر اثر حدود نيمي از آنها    يا ميليون نفر 
 ۴مـردان و    درصـد از WHO، ۶۳ طبق گزارش .]۴[سپارند جان مي
 .کـشند   طـول عمرشـان سـيگار مـي         تمام  زنان در چين در    درصد از 

تباط با مصرف    مرگ در سال در چين در ار       ۷۵۰۰۰۰  است كه  شايع
 ميزان استفاده از سيگار در طـول عمـر در   .]۵[دنافت تنباکو اتفاق مي  

 درصـد و ميـزان اسـتفاده        ۹/۷۰ تا   ۴/۳۴بين دانشجويان چيني بين     
  . ]۶[اند  بوده درصد۳ و روزانه  درصد۳۳ماهانه 
تحقيقات ديگـري کـه در سـه اسـتان ويتنـام صـورت گرفتـه                در  

بيـشتر از تحـصيل       برابـر  ۶/۳ ، که افراد سيگاري   ه است مشخص شد 
 برابر بيشتر بـه     ۵/۲ .کنند  درآمد خود را صرف خريد سيگار مي       ،علم

 اًاخيـر . ]۷[كننـد    مـي  هزينـه  خريـد سـيگار      براي ،جاي خريد لباس  
دانشگاه اسلو نتيجه تحقيقات خود را درباره تعداد خارجياني کـه در            

 مـاه   طبـق آمـاري کـه در      . کشند اعالم نمـوده اسـت      روز سيگار مي  
  درصـد ۳/۵۷ مردان ترکيه بـا   ، به ترتيب  ، منتشر شده  ۲۰۰۵جوالي  

 در جايگـاه دوم بـه        درصـد،  ۴/۵در جايگاه نخست و مردان ايراني با        
در نتيجــه ايــن . انــد  اعــالم شــدهانعنــوان دو گــروه بــزرگ خارجيــ

  درصـد ۶/۲۴ ،کشند  روز سيگار ميهر آمار زنان ايراني که      ،تحقيقات
 زنان ايراني نيز بعد از زنان       آن،ا توجه به ميزان      ب  كه اعالم شده است  

 زنان خارجي که در فروشگاه سـيگار         آن دسته از   ترکيه در مقام دوم   

 ،کـه  با توجه به هزينه درمـان و ايـن         .]۸[کشند اعالم شده است    مي
 فاصـله  الً معمـو ،هـا   دخانيات و بروز عاليـم بيمـاري    مصرفبين آغاز   

هزينه بهداشتي مـصرف دخانيـات       ،سال وجود دارد   ۱۵ تا ۱۰زماني  
شود و بيشتر دخترها و  ميزان مصرف آن تخمين زده مي  برابر ۳ تا ۲

سـال بـه خريـدن سـيگار اقـدام          ۱۸پسرها اولـين بـار در سـن زيـر           
   .]۹[اند کرده

نگـرش و عملکـرد       بررسـي دانـش،     قصد داريم به   ،اين مطالعه در  
  .م دخانيات بپردازيمصرفه دانشجويان ايراني در زمين

  
   كار مواد و روش

 استفاده شد كه ويرايش اصـلي آن        اي  در اين مطالعه از پرسشنامه    
 كاربردي دانشگاه   بهداشتعلوم   گروه رئيس   توسط آقاي دكتر ترابي   

 صـورت گرفتـه   بـه زبـان انگليـسي        ٢٠٠٢ در سال     آمريكا ايندياناي
اي   مقايـسه  اتيمطالعـ اين ويرايش انگليسي، تاكنون در      .  است گرفته

مـورد   ،مريكـايي آاز دانـشجويان چينـي و       آوري اطالعات     ي جمع برا
براي انجام اين مطالعه و بررسـي پايـايي و           .استفاده قرار گرفته است   

بـه زبـان فارسـي       براي اولين بار  پرسشنامه   متن ،روايي آن در ايران   
محـيط  بـا  آن  درك و تناسب يتقابلاطمينان از ترجمه شده و براي   

بـر اسـاس     آقـاي دكتـر ترابـي        بـا ز مشاوره   پس ا  كشور ما،  يفرهنگ
) حذف، اضـافه و تغييـر كلمـات       ( ايشان، تغييرات الزم     هايپيشنهاد

 ،در واقـع  . براي شفاف سازي سؤاالت پرسشنامه صورت گرفته اسـت        
 ترابـي رابط بين اين سه كشور توسط خود آقـاي دكتـر            ايفاي نقش   

،  اطمينـان از صـحت ايـن ترجمـه         براي حصول . صورت گرفته است  
  مـوارد   بـه زبـان انگليـسي ترجمـه شـد و            دوباره پرسشنامه فارسي، 

ــه ــدند     ترجم ــصحيح ش ــه فارســي ت ــسي ب ــاي نامناســب از انگلي   ه
)Back translation.( ســؤال ۵۵ پرســشنامه ترجمــه شــده، داراي 

 سؤال در مورد آگـاهي،      ۱۱ موارد جمعيتي،    باره سؤال در  ۹است كه   
د عملکرد اسـت؛ ولـي بـا         سؤال در مور   ۱۷ نگرش و    باره سؤال در  ۱۸

 سـؤال   ۴توجه به افزايش شيوع مصرف قليان در بين جوانان ايراني،           
سـؤاالت عملکـرد اضـافه شـد و تعـداد            قليان بـه     كشيدنمربوط به   

 سـؤال   ۵۹ و تعداد کل سؤاالت پرسشنامه به        ۲۱سؤاالت عملکرد به    
، آنها که يکي از      دارند  سؤاالت مربوط به آگاهي، چند گزينه     . ندرسيد

ست که مقيـاس بـه کـار رفتـه در            ا جواب صحيح است؛ اين درحالي    
 از  ي روي مقياسـ    بر ي پنج گانه  يها  مورد سؤاالت نگرش، داراي حالت    

 در مـورد    هـايي   پرسـش سـؤاالت عملكـرد شـامل       . نوع ليکرت است  
هـا     سيگار، سـيگار بـرگ، پيـپ و قليـان اسـت كـه گزينـه                كشيدن
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  ٢٠٥

     همكاران و مصطفي شكوهي                                                                                  ...       و عملكرد دانشجويان دانشگاهي مقايسه ميزان آگاهي، نگرش 

 يـك از ايـن      مدت مصرف هر   ي پنج گانه و افزايشي دارند و      يها  حالت
. انـد  ، در طول سـال گذشـته و مـاه گذشـته آورده شـده          مواد دخاني 

  اسـت كـه فـرد عملكـرد         آن  در اين حيطه به معني     كمگرفتن نمره   
 در ايـن حيطـه      زيـاد  نمره   ،تري داشته است و برعكس       مثبت  و بهتر
همچنـين اقـدام بـه      . دهنده عملكرد ضعيف و منفي فرد اسـت         نشان

ايـن  . ت نيـز در سـؤاالت عملكـرد مطـرح شـده اسـت             ترك دخانيـا  
 دانشكده بهداشت دانشگاه تهـران      تادانپرسشنامه، مورد مالحظه اس   

 صحت و سازگاري ،هاي به عمل آمده قرار گرفت و با توجه به بررسي    
  . شدتأييدآن در شرايط محيطي ايران 

اسـتفاده از  ) Inclusion Criteria(شـرايط ورود در مطالعـه   
هاي اول تا چهـارم در دانـشگاه، داشـتن گـروه               سال دانشجويان

 سال، و داشتن يک گروه از دانـشجويان ايرانـي و            ۱۸- ۲۴سني  
علـت اصـلي    . يک گروه از دانشجويان چيني و آمريکـايي اسـت         

الـذكر تـالش بـراي مـشابه          تمركز بر دانشجويان با تلفيـق فـوق       
 مطالعه در ايـن تحقيـق بـا گـروه           تحتسازي گروه دانشجويان    

 ۳در هـر  . انشجويان بررسي شده در ساير كشورها بـوده اسـت         د
 کـه نـسبت جنـسي و همچنـين          بوده اسـت  مطالعه سعي بر آن     

ها   يا نسبت سال اولي    ،هاي مربوط به سال تحصيلي      نسبت گروه 
از نمونــه . رعايــت شــود) Senior/Junior(هــا  بــه ســال آخــري

 که از   اند آوري شده  قابل بررسي جمع  نمونه   ۹۵۸ اًجمعنفري   ۱۲۰۰
ــداد ــن تع ــشجويان زن و  ۴۸۵ ،اي ــه دان ــوط ب ــشنامه مرب  ۴۵۶ پرس

  نيـز  دهنـده   پاسـخ  ۱۷پرسشنامه مربوط به دانشجويان مرد بـوده و         
محيط نمونه گيري در دانشگاه علوم      . اند جنسيت خود را بيان نکرده    

هـاي شـديد       محدوديت علت به   .پزشكي تهران صورت گرفته است    
 بـه جهـت هماهنـگ       چنينسي، و هم  اي و زماني اين برر      بودجه

سازي با مدل نمونه گيري در مطالعه مشابه در كشور آمريكـا و             
ــين  ــت و     ]۱۵[چ ــود نداش ــودن وج ــصادفي ب ــر ت ــراري ب  اص
گيـري بيـشتر بـر اسـاس سـهولت قابليـت دسترسـي بـه                  نمونه

.  اسـت صورت گرفته) Convenience Sampling(دانشجويان 
  مدل نمونـه گيـري اشـاره       بر اساس به عبارت ديگر، اين بررسي      

فـرض كـه دانـشجوياني كـه شـرايط             پيش  اين  انجام شد با   شده
ــت ) Inclusion-Criteria(ورود  ــتن را از جهـ ــرار داشـ  در قـ
 دانـش،   از نظـر  ،  كنند  هاي تحصيلي اول تا چهارم احراز مي        سال

و ايـن    (هت دارنـد  نگرش و عملكردشان در مـورد سـيگار مـشاب         
هاي مذكور  ر كداميك از دانشكده است كه د از آنمشابهت فارغ

 اصراري بر اين كه سـهميه خاصـي         از اين رو،  ). خوانند  درس مي 

 باشد  در ميانبر وجود تعداد معلومي از دانشجويان هر دانشكده   
   .وجود نداشته است

 مورد تجزيـه و تحليـل   SPSS 13.0افزار   نرمبا استفاده ازها  داده
صات آماري مصرف دخانيـات     براي توصيف مشخ  . ندآماري قرار گرفت  

  از هاي دانش، نگرش و عملکرد در ميان پرسـش شـوندگان،            از جنبه 
دانش مصرف دخانيات با استفاده از      . شدهاي توصيفي استفاده     آماره

مجموع نمرات سؤاالت دانش براي هر دانـشجو مـورد ارزيـابي قـرار              
گرفت؛ به اين ترتيب که براي هر جواب صحيح نمره يک و براي هر               

. ندپاسخ، نمـره صـفر در نظـر گرفتـه شـد      پاسخ غلط يا هر سؤال بي     
توانـست     مجموع نمره سؤاالت دانش براي هر پاسخنامه مي        ،بنابراين

نگرش پرسش شـوندگان نـسبت بـه        . عددي بين صفر تا يازده باشد     
 دخانيات بـا جمـع کـردن نمـره سـؤاالت نگـرش بـراي هـر                  مصرف

ردن اثر موافقت يا مخالفت     پس از يک سو ک    . پاسخنامه به دست آمد   
 دخانيـات،   مـصرف پرسش شـوندگان نـسبت بـه        با چگونگي نگرش    

 تخـصيص داده شـد، بـه ايـن           به هـر سـؤال     اي بين يک تا پنج      نمره
تـر بـه دخانيـات را        ترتيب که نمره پنج براي هر سؤال، نگرش منفي        

هاي پنج تا يک، طيف مخالفـت بـا            نمره ،به طور کلي  . دهد  نشان مي 
بـا ايـن   . کننـد  بنـدي مـي    دخانيات تا موافقت با آن را درجـه    مصرف

  براي سـؤاالت   ۹۰ تا   ۱۸اي بين    تواند نمره   مقياس، هر پاسخنامه مي   
به منظور تشخيص تفاوت آماري ميان      .  نمايد  نگرش کسب  مربوط به 

 اسـتفاده از دخانيـات،      مربـوط بـه   دو جنس از جهت دانش و نگرش        
همچنين براي  . به كار گرفته شد   ) ANOVA(آزمون آناليز واريانس    

 كـاي    دخانيات و جنـسيت، آزمـون      مصرفتشخيص وابستگي ميان    
ــع ــه P>۰۵/۰.  اســتفاده شــد)Chi Square( مرب ــه ب  ســطح مثاب
  .داري آماري تعيين گرديد معني
  
  ها يافته

در مطالعه ايران،     بود که  آنويژگي پاسخ دهندگان در اين مطالعه       
 ۱۲۰۰ درصـد از مجمـوع       ۸/۷۹ بـا     نفـر، برابـر    ۹۵۸ هاي  پرسشنامه

از ايـن   . انـد   پرسشنامه، قابل استفاده بوده و در اين مطالعه وارد شده         
 مربــوط بــه پاســخ ، درصــد۵/۴۸ برابــر بــا پرســشنامه، ۴۵۶تعــداد، 

 مربـوط بـه     ، درصـد  ۵/۵۱ برابر با    ، عدد از آنها   ۴۸۵دهندگان مرد و    
ر شـرکت    نفـ  ۱۵۳۴ ،در مطالعـه چـين    . انـد   پاسخ دهندگان زن بوده   

. انـد    درصد مردان بـوده    ۳/۶۰ زنان و     آنها  درصد از  ۷/۳۹اند که     کرده
 درصد از زنان    ۱/۶۲اند که      نفر شرکت داشته   ۵۹۷ ،در مطالعه آمريکا  

 نفر در ايـن     ۳۰۸۹در مجموع،   . اند   از مردان بوده    بقيه  درصد ۹/۳۷و  
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  ٢٠٦

     جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي    

 و  ۲/۸۶ها    دهي در چيني     پاسخ هاي  درصد( مطالعه شرکت داشتند     ۳
 زن و  از آنهـا  درصـد ۵/۴۷کـه  ) نـد  درصـد بود ۷/۷۳ها  مريكاييدر آ 
هاي سـني در مطالعـات مـورد          مقايسه گروه .  درصد مرد بودند   ۵/۵۲

 ٧٠بيـشتر از    ( کشور نشان داد که اکثر دانشجويان        ٣بررسي در اين    
  درصد از دانشجويان   ٢٤.  سال بودند  ٢٢ تا   ١٩ گروه سني    رد) درصد

 سـال سـوم و    در درصـد ٢٧ال دوم،   س  در  درصد ٥/٢١ سال اول،    در
بين سال تحـصيلي  ( بودند  تحصيل خود سال چهارم در  درصد ٥/٢٧

افـراد  و  ) <۰۵/۰Pداري ديده نـشد       و مصرف دخانيات، ارتباط معني    
 .)P<٠٥/٠( به طور مساوي تقـسيم شـده بودنـد           تقريباً در هر گروه  

ه، براي سنجش ميزان روايـي پرسـشنام      ) Reliability(آناليز روايي   
 مـورد اسـتفاده قـرار       ،)براي دانش، نگرش و عملکرد    (در هر مقياس    

 از نظـر  هاي مختلف پرسشنامه      سازگاري دروني قسمت  سطح  . گرفت
بـراي حيطـه دانـش    ) Cronbach alpha(تکنيک آلفـاي کرونبـاخ   

)Knowledge (تر از   پايين نيز مطالعه۳ در هر ؛ اين مواردپايين بود
 اين  ،)Attitude(اما در مورد نگرش     . بودند)  درصد ۷۰(حد مطلوب   

  بـوده   درصـد  ۸۰ از   بيش ، کشور ۳ضريب در حدي مطلوب و در هر        
) Residency(ســکونت مقايــسه محــل ). ۱جــدول شــماره (اســت 

 کـشور نـشان داد کـه    ٣دانشجويان در مطالعات مورد بررسي در هر        
 معنـي  بـه ايـن      رند؛فراواني آنها از نظر محل سکونت با هم تفاوت دا         

 از منـاطق شـهري      ) درصـد  ۷/۷۳( بيـشتر دانـشجويان    ، در ايران  ،که
)Urban area ( در حـالي کـه در آمريکـا    ؛وارد دانشگاه شده بودنـد 

ــا ــشتر آنه ــاطق حاشــيه) درصــد٤٧( بي ــزرگ   از من اي شــهرهاي ب
)Suburban area (و در چين بيشتر آنها)اطقمنـ  از ) درصـد ٨/٣٣ 

وقتـي   . آمده بودنـد )صد در٩/٣٣) (Rural area(شهري و روستايي 
از شرکت کنندگان در مطالعه خواسته شد وضعيت سالمتي خـود را            

ــه ــد،  درج ــدي کنن ــود را  ۷/۹۲بن ــان خ ــوردار از « درصــد از آن برخ
،  درصد ۹/۵. معرفي کردند » برخوردار از سالمتي کامل   «يا  » سالمتي
 ۴/۱ يعنـي    ، و مـابقي   نمودنـد  سالمتي خود را متوسط ارزيابي       سطح

 در  ؛ خود را از لحاظ جسمي ناسالم دانستند       ،دهندگان  پاسخدرصد از   
» برخوردار از سـالمتي   « خود را     از آنها   درصد ۶۷حالي که در آمريکا     

 سـالمتي   نيـز  درصد   ۵/۳۰معرفي و   » برخوردار از سالمتي کامل   «يا  
  از آنهـا  درصـد ۵/۸۳ ، در چـين .خود را متوسط ارزيابي کرده بودنـد  

» برخـوردار از سـالمتي کامـل      «يـا   » تيبرخـوردار از سـالم    «خود را   
 سـالمتي خـود را متوسـط ارزيـابي کـرده            نيز درصد   ۵/۱۴معرفي و   
 ارزيـابي وضـعيت سـالمتي از ديـدگاه خـود      نظـر،  از ايـن   ،بودند که 

 .دانشجويان در ايران بهتر از هر دو کشور چين و آمريکا بود

 ميـزان  وي ازوقتي از هر فرد شرکت کننده درباره درک شخـصي     
 درصـد از آنـان زنـدگي      ۲/۴۲اش سؤال شد،      نش در زندگي روزمره   ت

تـا حـدودي    « درصد   ۶/۳۸،  »نه چندان داراي تنش   «روزمره خود را    
 زنــدگي نيــز درصــد ۸/۸و » بــدون تــنش« درصــد ۴/۱۰، »پــرتنش

اين در حالي بـود کـه در آمريکـا          . دانستند» پرتنش«روزمره خود را    
 خود را   هدرصد، زندگي روزمر   ۳/۵  نيز درصد از افراد و در چين     ۶/۱۳
، الگـوي مـصرف دخانيـات       ۲جـدول شـماره   . اعالم كردند » پرتنش«
 مـصرف  ،سـيگار بـرگ   کـشيدن   سيگار، تنباکوي جويدني،     کشيدن(

 در بـين دانـشجويان       را )همچنين مورد ايراني كشيدن قليان    پيپ و   
زنان آمريکايي خيلـي    . دهد  نشان مي ) به درصد (به تفکيک جنسيت    

 سـيگار، تنبـاکوي     کـشيدن  نـان چينـي و ايرانـي تجربـه        بيشتر از ز  
 مـردان آمريکـايي     تجربـه . جويدني، سيگار برگ و پيـپ را داشـتند        
 جزئيــات ۲جــدول شــماره . بيــشتر از مــردان چينــي و ايرانــي بــود

آزمـون کـاي دو نـشان داده        . دهـد   بيشتري را در اين باره نشان مـي       
ر سـال   است که تجربـه سـيگار کـشيدن، مـصرف کـردن سـيگار د              

گذشته، مصرف سيگار در ماه گذشته، تجربه کشيدن سيگار بـرگ و            
 در  ،شـوند   برخي ديگر از متغيرها که متغيرهاي عملکرد شناخته مي        

ــان   ــردان و زن ــروه م ــي   ،دو گ ــتالف معن ــاري اخ ــر آم داري   از نظ
  ).P>۰۰۱/۰(دارند

 سيگار در بين دانشجويان مرد      مصرف سن اولين    ۳جدول شماره ،  
در بين دانـشجويان چينـي، گـروه کمتـر از           . دهد  ن مي و زن را  نشا    

هاي سـني ايـن کـشور و در مقايـسه بـا               سال بيش از ديگر گروه    ۱۳
 در نيــز) آمريکــا و ايــران( گــروه ســني در کــشورهاي ديگــر همــين
 درصد  ۹/۱۷ درصد در چين در مقايسه با        ۶/۳۷( باالتر است    سطحي

 هـاي سـني     ر گـروه   د ،در ايـران  ).  درصد در ايـران    ۱/۲۰در آمريکا و    
در آمريکـا نيـز     . کنـد    باالتر، سيگار کشيدن افزايش پيـدا مـي        سطح
 سال بـيش از ايـن گـروه سـني سـيگار             ۱۳هاي سني باالتر از       گروه
بـه  . )>۰۰۱/۰P(دار اسـت       از نظر آماري، معنـي     ،اين الگو . کشند  مي

 دخانيات در ميان دانشجويان مرد      مصرفتجربه ترک   منظور مقايسه   
 هـا بيـشتر   ها و ايراني ه کشور نشان داده شد که آمريکايي    و زن در س   
ــي ــا از چين ــات ه ــرک دخاني ــالش در ت ــردهت ــد   ک  درصــد ۷/۴۵(ان
).  درصـد  ۶/۲۳ها در مقايسه با        درصد از ايراني   ۲/۵۰ها و     ازآمريکايي

بـين  . انـد    ترک دخانيات نکـرده    تالشي براي ها     درصد از چيني   ۶/۷۴
داري وجود دارد     ي، ارتباط معني  ترک سيگار و کشورهاي مورد بررس     

)۰۰۱/۰P< .( ميــانگين نمــرات دانــش در زمينــه ۴جــدول شــماره 
. دهـد    دخانيات در ميان دانشجويان مـرد و زن را نـشان مـي             مصرف
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  ٢٠٧

     همكاران و مصطفي شكوهي                                                                                  ...       و عملكرد دانشجويان دانشگاهي مقايسه ميزان آگاهي، نگرش 

 بيـشتر از    ، در زنان و مردان آمريکـايي      ،ميانگين دانش در اين زمينه    
بـا  . ميانگين دانش در هر دو گروه زنان و مردان ايران و چينـي بـود              

 بـين جـنس و   ، نـشان داده شـد کـه   ANOVA آزمـون انجام دادن  
 بـراي مـردان  (داري وجـود نـدارد    ميـانگين دانـش، ارتبـاط معنـي    

۲۸/۰=P۹۶/۰، بــراي زنــان=P .( امــا بــدون در نظــر گــرفتن جــنس
و ميـانگين   ) ايـران، چـين و آمريکـا      (، بـين کـشورها      )مجموع افراد (

  ). >۰۰۱/۰P (داري وجود دارد دانش، ارتباط معني
 دخانيات  مصرف ميانگين نمرات نگرش در زمينه       ،۵جدول شماره   

ميـانگين نگـرش    . دهـد   در ميان دانشجويان مرد و زن را نـشان مـي          
هـا و     در ايـن زمينـه بيـشتر از آمريکـايي         ) زنـان و مـردان    (ها    ايراني

 نشان داده شـد کـه       ANOVA آزمونبا انجام دادن    . ها است   چيني
داري وجـود     بين جـنس و ميـانگين نمـرات نگـرش، ارتبـاط معنـي             

ميانگين نمـرات   همچنين بين   . )P>٠٠١/٠و زنان   براي مردان   (دارد
داري وجـود دارد    مطالعه، ارتباط معنـي در دست نگرش و کشورهاي    

)۰۰۱/۰P<( .     براي محاسـبه ميـانگين      ،نكته قابل توجه اين است كه 
 دليـل آن نيـز    عداد افراد در هر حيطه برابر نبوده و         دانش و نگرش، ت   

 به اين معني    ؛ هر حيطه است   يها  استفاده نبودن برخي از پرسشنامه    
كه گاهي با توجه به معيارهايي كه معين كرده بوديم، برخي از افراد             

، اما به حيطه       نداده يبه طور كامل به يك حيطه از پرسشنامه پاسخ        
   . قابل استفاده بوده استكه خودد ديگر پاسخ كامل داده بودن

  
  
  

  براي موارد دانش و نگرش بر حسب کشور) Internal consistency( همبستگي دروني -١جدول شماره 
    نگرش  آگاهي

  Rضريب تعداد افراد مورد استفاده  Rضريب تعداد افراد مورد استفاده
  ۸۲۳/۰  ١٤٧٠  ۴۱۵/۰  ١٥٣٤  چين

  ۸۴۵/۰  ٥٧٢  ۶۲۱/۰  ٥٩٧  اياالت متحده آمريكا
  ۸۸۱/۰  ٥٧٥  ۴۱/۰  ٨٤٠  ايران

  
  
  

  )به درصد( الگوي مصرف دخانيات در بين دانشجويان به تفکيک جنسيت -۲جدول شماره
  )درصد(مرد   )درصد(زن   جنس و كشور

  ) نفر۹۲۵(چين   ) نفر۲۲۶(آمريکا   ) نفر۴۵۸(ايران   ) نفر۶۰۹(چين  ) نفر۳۷۱(آمريکا   ) نفر۴۸۵(ايران   متغيرها

  ١/٧١  ٥/٨٠  ٥/٥٣  ٥/١٤  ٧٦  ٣/١٧   ٭سيگار کشيدن تجربه
  ٩/٥١  ٣/٦٣  ١/٤٠  ١/٤  ٣/٦٢  ٣/٩  ٭ مصرف کنندگان سيگار در سال گذشته
  ٣٧  ٢/٤٨ ٦/٣١  ٥/١  ٩/٤٢  ٢/٥  ٭ مصرف کنندگان سيگار در ماه گذشته

  ٤/٢  ٣/٥٥  ٦/٤  ٧/٠  ٩/١٥  ٤/١   تنباکوي جويدنيمصرفتجربه 
  ٨/١  ٦/٣٣  ٣/٣  ٥/٠  ٨/٣  ٠/١  گذشتهمصرف کنندگان تنباکوي جويدني در سال 

  ٦/١  ٣/١٧  ٢/٢  ٥/٠  ٢/٢  ٤/١  مصرف کنندگان تنباکوي جويدني در ماه گذشته
  ١/١٢  ٢/٧١  ٦/٢٤  ٢/١  ١/٣٩  ٧/٢  ٭ سيگار برگ  کشيدنتجربه

  ٦  ٥/٥٣ ٩/١٦  ٥/٠  ٣/٢٤  ٣/٢  ٭ مصرف کنندگان سيگار برگ در سال گذشته
  ٦/٢  ٣/٢٤  ٧/٧  ٣/٠  ٥/٦  ٦/١  ٭ مصرف کنندگان سيگار برگ در ماه گذشته

  ٧/٣  ٢/٣٣  ٩/٢٣  ٧/٠  ٦/٧  ٣/٢  ٭  پيپكشيدنتجربه 
  -  -  ٢/٤٨  -  -  ٤/١٤   ٭٭ قليانکشيدنتجربه 

  ).P>۰۰۱/۰( کشور وجود دارد ۳داري بين دوجنس در  تفاوت معني٭ 
  ).اين اطالعات در ديگر کشورها موجود نبود(اين متغير فقط براي ايران محاسبه شده است ٭٭ 
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  ٢٠٨

     جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي    

  )به درصد( سيگار در بين دانشجويان مرد و زن مصرف سن اولين -۳دول شماره ج
  چين  آمريكا  ايران  كشور

        )سال(سن 
  ۶/۳۷ ۹/۱۷  ۱/۲۰  يا کمتر۱۳
  ۷/۱۴  ۵/۲۲  ۲/۱۷   سالگي۱۵ يا ۱۴
 ۳/۱۴  ۴/۳۵  ۱/۹   سالگي۱۷ يا ۱۶
  ۱/۱۷  ۴/۱۹  ۶/۲۶   سالگي۱۹ يا ۱۸
  ۳/۱۶  ۸/۴ ۲۷   سالگي يا بيشتر۲۰
  ) نفر۷۴۲( مجموع  ) نفر۴۶۳(مجموع   )۳۲۵= تعداد(مجموع   
  ).P>۰۰۱/۰(داري وجود دارد   کشور تفاوت معني۳هاي سني  گروهدر 

  
  
  

   دخانيات در ميان دانشجويان مرد و زنمصرف ميانگين نمرات دانش در زمينه -۴جدول شماره 
  مجموع  زنان  مردان  

  اندازه گيري
  كشور

  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  انحراف معيار  يانگينم  تعداد  انحراف معيار  ميانگين

  ۷۵۳  ۷۷/۱  ۹۷/۶  ۳۶۶  ۶۴/۱  ۱۰/۷  ۳۸۷  ۸۷/۱  ۸۷/۶  ايران
  ۵۹۷  ۹۸/۱  ۷۶/۸  ۳۵۲  ۳۵/۱  ۵۸/۸  ۲۲۱  ۷۸/۱  ۳۲/۸  آمريکا
  ۱۳۵۴  ۷۹/۱  ۸۴/۶  ۵۸۱  ۵۶/۱  ۵۲/۷  ۸۷۲  ۷۹/۱  ۹۷/۶  چين

  ۲۸/۰= P  ۹۶/۰= P  ۰۰۱/۰<P  
  . برده شده است11 صفر تا هاالت به بازؤ؛ مجموع نمرات این ساستانش یازده مورد االت دؤتعداد س

  
  
  

   دخانيات در ميان دانشجويان مرد و زنمصرف ميانگين نمرات نگرش به -۵جدول شماره 
  مجموع  زنان  مردان  

  اندازه گيري
  كشور

  تعداد  يارانحراف مع  ميانگين  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  انحراف معيار  ميانگين

  ۸۳۴  ۱۶/۱۱  ۸۵/۸۷  ۴۳۱  ۹۴/۹  ۹۲/۸۱  ۴۰۳  ۴۵/۱۱  ۴۳/۷۵  ايران
  ۵۸۸  ۱۷/۱۰  ۶۶/۶۵  ۳۶۵  ۸۲/۹  ۸۴/۶۶  ۲۲۳  ۴۵/۱۰  ۷۳/۶۳  آمريکا
  ۱۵۲۸  ۲۷/۱۱  ۴/۶۶  ۶۰۶  ۶۸/۹  ۴۹/۶۹  ۹۲۲  ۷۷/۱۱  ۳۶/۶۴  چين

  ۰۰۱/۰<P ۰۰۱/۰<P ۰۰۱/۰<P 
   دخانياتمصرفتر با  تر، نگرش موافق  كم هنمر.  برده شده است۹۰ تا ۱۸االت به بازة ؤت اين ستعداد سؤاالت نگرش هجده مورد است؛ مجموع نمرا

   .دهد را نشان مي
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  ٢٠٩

     همكاران و مصطفي شكوهي                                                                                  ...       و عملكرد دانشجويان دانشگاهي مقايسه ميزان آگاهي، نگرش 

  بحث و نتيجه گيري
ــه بررســي مقايــسه    مطالعــه در زمينــه اعتيــاد ۳ايــن مطالعــه ب

 در مـورد  آنهـا دانشجويان به دخانيـات و دانـش، نگـرش و عملکـرد            
 در ايـران، آمريکـا و چـين پرداختـه           دخانيات و مسائل پيرامـون آن     

در اين بررسـي، دانـشجويان بـه دو گـروه مـرد و زن تفکيـک           . است
 و دانش و نگرش افراد در هـر گـروه جنـسي و همچنـين هـر                  ندشد

  . ند مقايسه و ارزيابي قرار گرفت موردکشور با ديگرکشورها
 تـوان گرفـت آن       يکي از ايرادهايي که به اين گونـه مطالعـات مـي           

و فرهنـگ  ...) رشـته درسـي و   (ت که دانشجويان از جنس واحـد    اس
تـوان انتظـار داشـت         نمي جهتبه همين   . مشترک برخوردار نيستند  

انـد، نماينـده     استفاده کـرده ها مطالعه از آن   ۳که دانشجوياني که اين     
مناسبي براي تفسير اين گونه نتايج باشند و تعميم نتايج آن به ايـن     

ها و    يکي ديگر از چالش   . يردگحتاطانه صورت    م دها باي   گونه جمعيت 
تـوان    اي مـي    مشکالت و ايرادي که به ايـن گونـه مطالعـات مقايـسه            

 واحد امـا    اي   هر سه کشور از پرسشنامه      در گرفت اين است که چون    
 در  امكان آن وجـود دارد كـه       آمريکايي استفاده شده است،      روايتبا  

. گـي تـأثير بگـذارد     هـاي فرهن     تفـاوت  ،ترجمه آن به فارسي و چيني     
هاي علـوم پزشـکي     جمعيت مورد مطالعه در ايران، دانشجويان رشته    

 احتماالً بـا سـاير دانـشجويان تفـاوت          كه، در برخي از موارد،    اند    بوده
هـاي     از پيامدهاي مصرف دخانيات و بيمـاري       آنهادارند؛ مثالً آگاهي    

هـا  ناشي از آن بيشتر است و همين امر موجب بهتر بودن نگـرش آن             
. شود   مي  ديگر،  در مقايسه با دانشجويان    ،نسبت به محصوالت دخاني   

اي که در اين مطالعه از آن استفاده شـد، در آمريکـا و در                 پرسشنامه
.  شده اسـت    هم  شده و به زبان چيني ترجمه      به كار گرفته  چين نيز   

 با توجه بـه      پرسشنامه را  در ايران سعي بر آن داشتيم که بتوانيم        ،ما
 تـأثير وجـود     آن، اما بـاز امکـان       كنيمنگي مردم ترجمه    شرايط فره 

اصل اين پرسشنامه بـه زبـان انگليـسي ـ آمريکـايي و آن هـم       . دارد
 گـروه آموزشـي   ، رئيس   آقاي دكتر ترابي  ( فارس زبان    يتوسط شخص 

) ٢٠٠٢ در سـال      آمريكـا   كاربردي دانشگاه اينـدياناي    بهداشتعلوم  
 بـا    مـا  يت شرايط فرهنگي   و رعا   آن  نحوه ترجمه  درنگاشته شده که    

 فارسي با روايتتفاوتي که . خود ايشان هماهنگي به عمل آمده است
 ، فارسـي  روايـت  در   ، آمريکايي و چيني داشت اين بود که       يها   روايت

) با توجه به شرايط فرهنگـي ايـران       ( قليان   كشيدنسؤاالتي در مورد    
  .نيز در پرسشنامه گنجانده شد

هـاي     همـه گـروه    يمردان دانـشجو  دهد که     اين مطالعه نشان مي   
 دخانيـات را    نـوع  کشور، همـه     ۳ هر   ي نسبت به زنان دانشجو    ،سني

از ميان محصوالت دخاني، سيگار بيـشترين       . کنند   مي مصرفبيشتر  
پـس از آن در ايـران،       . دهـد   ميزان مصرف را به خود اختـصاص مـي        

در . اسـت  دانـشجويان ايرانـي      در ميـان   دخاني   مادهترين    قليان مهم 
 سيگار برگ و پيپ بيـشترين مـصرف کننـده را در             بعدي، هاي  بهرت

خوشـبختانه  . انـد   طول يک سـال گذشـته در ايـن کـشورها داشـته            
تنباکوي جويدني که به عنوان يـک محـصول دخـاني پرطرفـدار در              

مطرح است، در ايـران شـناخته شـده         ...) آمريکا و   (کشورهاي غربي   
ايـن مـورد    . کننـد    مـي  اسـتفاده  آن    از  و درصد بسيار ناچيزي    يستن

بسيار روشن است که درصد دانشجويان مـرد معتـاد بـه محـصوالت              
 مـصرف دخاني بيش از درصد دانشجويان زني است که اين مـواد را             

  .کنند مي
هـايي کـه دانـشجويان بـه سـؤاالت            با دقت در درست بودن پاسخ     

شود که دانش زنـان در        دانش مصرف دخانيات داده اند، مشخص مي      
همچنين دانـش دانـشجويان آمريکـايي       . ندکي بيشتر است  اين باب ا  

 درصـد در    ۷۶/۸ (تر است   افزوننسبت به دانشجويان ايراني و چيني       
).  درصد در چـين    ۸۴/۶ درصد در ايران و      ۹۷/۶آمريکا در مقايسه با     

اين تفاوت دانشي ممکـن اسـت بـه علـت تفـاوت نظـام آموزشـي و                  
. در آمريکـا برقـرار اسـت       که در اين زمينه       باشد هايي  گذاري  سياست

داري    بين کشورها و ميانگين دانش تفـاوت معنـي         ، از نظر آماري   ،اما
هايي که دانشجويان بـه سـؤاالت نگـرش           در مورد پاسخ  . وجود ندارد 

 نگـرش دانـشجويان زن    سطح آيد که   اند اين نتيجه به دست مي       داده
ار به دخانيات بـاالتر از مـردان بـوده و ايـن تفـاوت از نظـر علـم آمـ             

 نگرش زنان و مردان ايرانـي بيـشتر از           سطح ميانگين. دار است   معني
 در مقايسه بـا     ۸۵/۸۷: در کل (زنان و مردان آمريکايي و چيني است        

 نگـرش زنـان      سـطح  باال بـودن  ).  در چين  ۴/۶۴ در آمريکا و     ۶۶/۶۵
ايراني ممکن است به خاطر شرايط فرهنگي و جو حاکم بر فرهنـگ             

. پردازنـد   مـي  سـيگار    کـشيدن  تر از مردان به    که کم  باشدزنان ايران   
 کـشيدن  سـن اولـين شـروع      (سيگار کشيدن کمتر بودن سن شروع   

در چين ممکن است به خاطر اين باشد که پذيرش و قبـول             ) سيگار
کردن سيگار کشيدن در بين دانشجويان چيني با توجه بـه شـرايط             

 مصرف   بين کشورها و   ،با اين حال  . تر باشد   فرهنگي اين کشور راحت   
). >۰۰۱/۰P(داري وجـود دارد        ارتبـاط معنـي    ، از نظر آماري   ،سيگار

دانشجويان ايراني و آمريکايي بيشتر از دانشجويان چينـي سـعي در            
 بيـشتر ، که اين ممکن است به خـاطر     اند  داشتهترک سيگار کشيدن    

بودن ميانگين دانـش و نگـرش در بـين دانـشجويان ايـن دو کـشور        
اين وضعيت، بين کشورها و سـعي در تـرک          با  . نسبت به چين باشد   
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  ٢١٠

     جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي    

در ايـران  ).  P>۰۰۱/۰(داري پيدا شـد   سيگار ارتباط معنيکشيدن 
نيز مطالعاتي به منظور بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانـشجويان           

 دخانيات و سيگار کشيدن انجـام گرفتـه اسـت کـه             مصرف در مورد 
  :  زير هستندبه قرارنتايج برخي از اين مطالعات 

، دانـشجويان  سـن  ميـانگين  که   ندنشان داد يک مطالعه   هاي    هيافت
 .بودند خود تحصيل اول سال در اين دانشجويان ثرکا.  استسال ٢٣

 درصـد از    ٩/٨٦ بـود کـه      آناي که از اين مطالعه گرفته شـد           نتيجه
 معتقد آن مضرات و عوارض به و داشتند مناسب نگرش ،دانشجويان

 شيدنکـ  سيگار به نگرش و گارسي مصرف بين قوي يارتباط .بودند
 تفـاوت  کـه  ندنتايج يک مطالعه ديگر نشان داد. ]۱۰[ داشت وجود
 بـراي  سـيگار  خريـد  تحـصيلي،  مقطـع  متغيـر  زمينه در داري معني
وجـود دارد   تندرسـتي  بـراي  سـيگار  بـودن  بار زيان به باور و والدين

 ءسـو  و اعتياد رابطه چگونگي بررسيمطالعه ديگر که با هدف . ]۱۱[
 پزشـكي،  دانشكده پسر دانشجويان بين  درفرزندان و والدين مصرف

 سـال  آمـوزان  دانـش  و پرديس هنر دانشكده بدني، تربيت دانشكده
 در مـواد  مـصرف  رابطـه انجام گرفت، نـشان داد کـه    دبيرستان آخر

، فـوق  بررسـي  چهـار  از هريـك  در ،آمـاري  نظـر  از فرزندان و والدين
 داري معنـي  ارتباط ،بررسي مورد گروه ۴ هر در. ه استبود دار معني
 دسته ب فرزندان و والدين در مواد ساير مصرف و سيگار مصرف بين
 در ثرؤمـ  عوامـل  ميـان  از ديگر نـشان داد کـه   اي مطالعه .]۱۲[آمد

 سبکـ  سـيگاري،  افـراد  با صميمانه رابطه ،سيگار مصرف به گرايش
 استفاده و شغلي آينده به نااميدي تحصيل، مدت شدن طوالني لذت،

 در. ]۱۳[بودنـد  علل ترين مهم ، ازتفريح و سرگرمي عنوان به آن از
 تهـران  هـاي  دانـشگاه  دانشجويان از  نفر١٠۶۶، مقطعي مطالعه يک

ــ را اي پرســشنامه ــر هک   IUATLD  هــاي پرســشنامه اســاس ب
)International Union Against Tuberculosis and LungDisease (

نتـايج  . نمودنـد  تكميـل  بـود  شده طراحيبهداشت  جهاني سازمانو 
 عمـومي  جامعـه  انـدازه  بـه  پـسر  دانشجويان الًاو د کهنده نشان مي

 ،سالمت طرح آمار با مقايسه در، دختر دانشجويان و شندک مي سيگار
 ميـزان  اًثانيـ  و شندک مي سيگار بيشتر عمومي جامعه زنان به نسبت
 داري عنـي م نحـو  بـه  دانـشگاه  تحـصيل  دوره طـي  دخانيات مصرف
 به دخانيات زمينه در اطالعات هئارا نقصان نشانگر هک يابد مي افزايش

 يـافتن  بـراي  کـه  اي در بررسـي . ]۱۴[اسـت  دوره اين در دانشجويان
 انجـام شـدن   رغـم     به  مطالعات مشابه انجام شد، مشخص گرديد که        

بعضي مطالعات در ايران و ساير کـشورها بـر روي دانـش، نگـرش و                
ــه مــصرف دخانيــات، مطالعــات عملکــرد آحــاد ج    كــشوري امعــه ب

)Cross-national( ــا  و بــه )Cross-cultural(  بــين فرهنگــي ي
خصوص آنها كه بر دانشجويان متمركز شـده باشـند، تقريبـاً نايـاب              

  . هستند
 انجـام شـده، تنهـا يـك          كـاري  تر در جـستجوي      صريح عبارتبه  

 توسط  ۲۰۰۲مطالعه با رويکرد يادشده يافته شد كه آن هم در سال            
 در دانشگاه ايندياناي آمريكا انجام      )Li(  لي  و )Torabi(  ترابي آقايان

دانشجويان آمريکايي آگـاهي     كه   دهد  اين مطالعه نشان مي   . شده بود 
همچنـين  . انـد    دخانيـات داشـته    مصرف در مورد  كمي و نگرش    زياد

احتمال استفاده دانشجويان آمريکايي از سـيگار و ديگـر محـصوالت            
 اما در مقابل، نسبت بيشتري از دانشجويان چيني         .بيشتر بود تنباکو  
  ايـن امـر    تر شروع کرده بودنـد کـه         كم دخانيات را در سنين      مصرف

 اولـين سـيگار بـا کـشور         مـصرف دار بين     نشانگر وجود ارتباط معني   
  . ]۱۵[است

اين دو مطالعه از پرسشنامه يکساني جهت بررسـي اهـداف خـود             
 که اطالعات اند حاضر در صدد آن بودهات لعمطا. استفاده کرده بودند

 دخانيات در ميـان     مصرف برثر  ؤ متغيرهاي م  هاي را دربار   مرتب شده 
 و با توجـه بـه ضـرر اثبـات شـده             ايندجمعيت مورد مطالعه ارائه نم    

 بـه  فـوري    يدخانيات و نتايج كسب شـده در ايـن بررسـي، اقـدامات            
 نگـرش و    گـذاران سـالمت كـشور در مـورد اصـالح دانـش،              سياست

در مـورد ايـن     ) به عنوان طبقه مرجع اجتماعي    (عملكرد دانشجويان   
  . كندمخاطره سالمتي توصيه 

هـاي ايـن پـژوهش و اسـتفاده از            توصيه ديگر پرهيز از محدوديت    
هـاي    گيـري   هـا و نمونـه      پرسشنامه مطالعه حاضر در سـاير دانـشگاه       

   .تر در ساير نقاط كشور است تر و تصادفي وسيع
 سيگار مصرف مضرات مورد در الزم هاي آموزش كه تاس ضروري

 بروز از بتوان تا شود داده دانشجويي رفاهي تسهيالت ردنک فراهم و
 همچنين. رد کپيشگيري دانشجويان بين در شيدنک سيگار شيوع و

 درسـي  برنامـه  در ،دخانيـات  آمـوزش  مخـتص  واحـد  گنجانيـدن 
ـ  ضروري ،غيرپزشكي هاي رشته و پزشكي علوم هاي دانشگاه  نظـر ه ب

  . رسد مي
ثري در اختيـار  ؤد اطالعـات مـ  نـ توان نتايج اين قبيل مطالعات مـي     

گـذاران سـالمت كـشور، وزارت         سياست ،دهندگان بهداشت  آموزش
 مـصرف ئله  براي فهم بهتـر مـس     بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،      

يـه   ته بـه  و   آورنـد هاي فرهنگي فراهم      خصوص از جنبه  ه   ب ،دخانيات
تواند منجر به کاهش     گذارتر که آن نيز مي     ثيرأموزشي ت هاي آ  برنامه

  .كنندکمک   دخانيات در کشور گردد،مصرفيا جلوگيري از 
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  ٢١١

     همكاران و مصطفي شكوهي                                                                                  ...       و عملكرد دانشجويان دانشگاهي مقايسه ميزان آگاهي، نگرش 

  تشكر و قدرداني
اين پژوهش با حمايـت مـالي دانـشگاه علـوم پزشـکي و خـدمات                

 بـه تـاريخ   ۱۱۸۲۴/۱۳۲ با شماره قرارداد ،بهداشتي ـ درماني تهران 

 نويسندگان بر خود الزم   از اين رو،   . انجام گرفته است   ،۲۸/۱۲/۱۳۸۴
  ومين بودجهأ ت برايدانند که از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه  مي

   . سپاسگزاري نمايند، اجراي اين طرح زمينهفراهم آوردن
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