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 با مصرف سیگار در والدین و دوستاندر افرد سیگاری رابطه مصرف سیگار                  
 *فاطمه موسویدکتر 

 چکیده
چنـین تعیـین نسـبت والـدین سـیگاری بـه              هـم  ،این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان مصرف سیگار و داشتن والدین سیگاری            : مقدمه

 - در یـک پـژوهش مقطعـی       :مـواد و روش کـار      .کننده سیگار انجام گردیـد     کننده و غیرمصرف   غیرسیگاری در هر یک از دو گروه مصرف       
 -ای گیـری خوشـه    از ساکنان فاز شش شهرک قدس تهران کـه بـه روش نمونـه             )  زن 143  مرد، 257(  نفر 400 ، شاهدی -توصیفی و موردی  

نامه  کمک یک پرسش   ها به  داده.  مورد بررسی قرار گرفتند    ، جای داده شده   یسیگاری و غیر سیگار   مساوی   در دو گروه     ندتصادفی انتخاب شد  
 ایـن   :هـا  یافته . تحلیل گردید  یهای آمار  گیری از روش   های جمعیت شناختی و اطالعات و مصاحبه حضوری گردآوری شد و با بهره             ویژگی

 .نشـان داد  ) 8/9انحراف معیار   ( سال   4/29و  ) 8/9انحراف معیار   (  سال 7/30بررسی میانگین سنی گروه سیگاری و غیر سیگاری را به ترتیب            
آزمـون  . افراد گروه سیگاری دارای والدین سیگاری بودند      % 5/55. دار نشان داد   سیت و مصرف سیگار را معنی     نآزمون خی دو ارتباط میان ج     

تواند   پدر و مادر و دوستان می     سیگاری بودن  :گیری  نتیجه .دار نشان داد   دو ارتباط میان مصرف سیگار و داشتن والدین سیگاری را معنی           خی
 .در ارتباط باشدگرایش جوانان به کشیدن سیگار با 
 

 مصرف سيگار، جوانان، دوستان، پدر و مادر: كليدواژه
 

 مقدمه
، 1پروکتـور ( بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشـت      

نزدیک به یـک میلیـارد سـیگاری در جهـان سـاالنه           )2004
شـود   برآورد می . کنند  دود می  حدود شش تریلیون نخ سیگار    

که در چند سال آینده تنها مصرف سیگار سبب مرگ بیش از            
 ). 1995، 2فری( ده میلیون نفر در هر سال خواهد شد

هـای    های گوناگون در ایـران بـر روی جمعیـت           بررسی
مختلف نیز بیانگر شیوع قابل توجه مصرف سیگار بوده است          

د، بوالهری، ضیایی و    وحی  ؛ عاطف 1381؛ قاعدی،   1374کیا،  (
 ).1382منش،  احسان

گسترده بودن جمعیت نوجوان کشور ما در هرم جمعیتی         
ــران، ( کشــور  اهمیــت تندرســتی ،)1380ســازمان آمــار ای

ــان  ــت،  (نوجوان ــانی بهداش ــازمان جه ــرایش )1998س ، گ
بر بودن والدین      تأثیر سیگاری  نوجوانان به رفتارهای پرخطر و    

، 4؛ مولچـان  2001،  3هارکریـدر ( مصرف سیگار در میان آنان    

هـای گسـترده در ایـن زمینـه را         ، لزوم انجام پژوهش   )2002
 .کنند گوشزد می

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مصرف سـیگار          
 شـهرک قـدس     شـش تن والدین سیگاری در ساکنان فاز       شو دا 

چنین تعیین ارتباط میـان جـنس، سـن،          هم. تهران انجام گردید  
هل، داشتن دوستان سیگاری    أیالت، وضعیت ت  شغل، میزان تحص  

  .های دیگر پژوهش حاضر بود و مصرف سیگار از هدف
 

 كار مواد و روش
مقطعـی و    -نوع بررسـی هـای توصـیفی       این بررسی از  

  257( نفـر  400های پژوهش     آزمودنی.  شاهدی است  -موردی
  -ای  گیـری خوشـه    د که بـه روش نمونـه      نبود)  زن 143مرد،  

 نفـر از ایـن افـراد سـیگار          200.  گردیدنـد  تصادفی انتخاب 
عنوان   کشیدند به    نفر از آنها که سیگار نمی      200کشیدند و     می

 .گروه شاهد برگزیده شدند

 مقاله علمی 
 کوتاه
Short  

Scientific  
Article 



 سال سن   15 -45بایست    میبرای ورود به پژوهش افراد      
 در زمینه چگونگی کشـیدن سـیگار توسـط والـدین            ،داشته

 .داشتند میخویش اطالعات کافی 
نامـه کـه دارای    یـک پرسـش   هـا از    ادهبرای گردآوری د  

ــی پرســش ــه ویژگ ــایی در زمین ــت ه ــای جمعی ــناختی  ه ش
 داشـتن دوسـتان سـیگاری، داشـتن         ،های پـژوهش    آزمودنی

 سـن شـروع کشـیدن سـیگار در گـروه            و والدین سـیگاری  
 .سیگاری بود، به کمک مصاحبه حضوری بهره گرفته شد

ژوهش افراد غیرسیگاری که معیارهای ورود به پ        نفر 200
عنوان گروه مقایسه از میـان سـاکنان منطقـه            را داشتند نیز به   

 تصادفی بـه شـرحی      -ای  گیری خوشه   یادشده به روش نمونه   
 . که گذشت انتخاب شدند
 خیابان موجود در فاز شـش       26از  برای اجرای پژوهش    

 واحد مسکونی   20از هر خیابان،    و   خیابان   10،  شهرک قدس 
ز هر واحـد مسـکونی یـک        سپس ا . تصادف انتخاب شدند    به

بـرای انتخـاب    .  ساله سیگاری انتخـاب گردیـد      15-45فرد  
 افراد غیرسـیگاری    ،همان شکل   های گروه گواه نیز به      آزمودنی
هـای پـژوهش و اصـل         پس از آنکـه هـدف     . شدندانتخاب  

ماندن اطالعـات گـردآوری شـده بـرای افـراد             محرمانه باقی 
د برای شرکت   شد، در صورتی که فر      انتخاب شده شرح داده     

نامه در نظر گرفتـه      نمود، پرسش  در پژوهش اعالم آمادگی می    
 .شد شده با وی تکمیل می

هـای آمـار      های گـردآوری شـده بـه کمـک روش           داده
  ویتنــی و -مــن ،دو آمــاری خــیهــای   آزمــون وتوصــیفی

  . تحلیل گردید1هنسزل  -منتل
 

 ها يافته
ـ        یافته روه های پژوهش نشان دادند کـه میـانگین سـنی گ
و میـانگین سـنی     ) 7/8انحراف معیار   ( سال   7/30ها    سیگاری

. بـود ) 8/9انحـراف معیـار     (سـال    4/29گروه غیرسـیگاری    
داری را     ویتنی تفاوت معنـی    - منپارامتریک  ناآزمون آماری   

. میان میانگین سـنی دو گـروه از نظـر آمـاری  نشـان نـداد                
های مربوط به جنس، وضعیت تأهل، شـغل و تحصـیل             یافته

 آزمون آماری .  آمده است1های پژوهش در جدول  آزمودنی

بر ) n=400(های پژوهش     توزیع فراوانی آزمودنی   -1جدول  
 شناختی متغیرهای جمعیتحسب 

 متغیر غیرسیگاری سیگاری
 (%)فراوانی (%)فراوانی

 )0/51 (102 )5/77 (155 مرد جنس
 )0/49 (98 )5/22 (45 زن 

 )5/49 (99 )5/44 (89 مجرد وضعیت تأهل
 )5/47 (95 )5/50 (101 متأهل 
 )0/3 (6 )0/5 (10 بیوه/ مطلقه 

 )5/6 (13 )5/2 (5 شاغل وضعیت شغلی
 )5/93 (187 )5/97 (195 بیکار 

 )0/29 (58 )5/21 (43 ترازدیپلم پایین وضعیت تحصیلی
 )5/33 (67 )0/42 (84 دیپلم 
 )5/9 (19 )0/13 (26 باالتر از دیپلم 
 و انسلیس 

 باالتر
47) 5/23( 56) 0/28( 

 
دار  دو ارتباط میان جنسـیت و مصـرف سـیگار را معنـی       خی

 ).01/0p< ، 57/30=χ2(نشان داد 
هـا   هلأهای گروه سیگاری را مت      درصد آزمودنی  بیشترین

هـا را مجردهـا      و بیشترین درصد گروه غیرسیگاری    %) 5/50(
 ).1جدول (تشکیل دادند %) 5/49(

دو ارتبـاط میـان مصـرف سـیگار بـا            خیآزمون آماری   
دار نشـان    را معنـی  و نیز با وضعیت تحصیلی      هل  أوضعیت ت 

 1  .نداد
گـروه  دو  این بررسی گویای آن اسـت کـه در           های یافته
افـراد دارای   % 40و  % 75ترتیـب      و غیرسیگاری، بـه     سیگاری

دو ارتباط   آزمون آماری خی  . بودنددوستان صمیمی سیگاری    
دار  معنـی ر و داشتن دوسـتان سـیگاری را      میان مصرف سیگا  

 .)01/0p< ، 50/128=χ2(نشان داد 
و % 5/55ترتیـب     در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری، به      

آزمـون آمـاری    . بودنـد والـدین سـیگاری     افراد دارای   % 38
دو ارتباط میان مصرف سیگار و داشتن والدین سـیگاری           خی

 .)01/0p< ، 12/302=χ2( را معنی دار نشان داد
_____________________________ 
1- Mantel-Haenszel 
 



رفت برخی متغیرها از جمله داشتن       جا که احتمال می    از آن 
دوستان سیگاری در رابطـه میـان مصـرف سـیگار و داشـتن              
والدین سیگاری نقش مخدوش کننـده داشـته باشـند، ارتبـاط         

 -میان مصرف سیگار و داشتن والدین سیگاری با آزمون منتـل          
این آزمون نشان داد که داشتن دوسـتان        . هنسزل تحلیل گردید  

 کننـده در ایـن رابطـه نداشـته اسـت           سیگاری نقش مخدوش  
)01/0p< ، 8/341=χ2(.       بررسی شدت ارتبـاط میـان مصـرف 

نشـان   odds ratioبا محاسبه سیگار و داشتن والدین سیگاری 
ف د میزان شیوع مصر   نداد در افرادی که والدین سیگاری داشت      

 .  برابر بیشتر از گروه دیگر بود03/2سیگار 
 
 بحث

گونه که بیان شد این بررسـی بـا هـدف شناسـایی         همان
میـان مصـرف سـیگار در جوانـان و داشـتن والـدین               رابطه

 شهرک قـدس تهـران      ششسیگاری در ساکنین محدوده فاز      
های پـژوهش نشـان داد کـه از میـان            یافته .انجام شده است  

تنها دو عامل داشتن والدین سـیگاری و        عوامل مورد بررسی    
دوستان سیگاری در روی آوردن جوانان به کشـیدن سـیگار           

بـرای  ( هـا  این یافته پژوهش با بسیاری از بررسی       .مؤثر است 
؛ 1999،  2؛ کـار  2000 ،1نمونه بخش خدمات انسانی اورگـون     

؛ 1992، 7 و میلـر   6کاتـاالنو ،  5؛ هـاوکینز  1994،  4 و دییر  3هندز
پرویزی . سویی دارد  هم )1383ی و نیکبخت،    پرویزی، احمد 

در بررسی نگرش گروهـی از نوجوانـان        ) 1383(و همکاران   
پیرامون اعتیاد به سیگار دریافتند که مهمترین علـت گـرایش           
افراد به مصرف سیگار، داشتن دوسـتان سـیگاری، مصـرف           
سیگار در میان اعضای خـانواده و نادیـده گـرفتن مصـرف             

دار  معنـی .  خانواده عنوان شده اسـت     سیگار نوجوانان توسط  
نبودن سایر متغیرهای جمعیت شناختی ماننـد سـن و میـزان            

ثر نبـودن   ؤتوان به معنی م    تحصیالت با مصرف سیگار را نمی     
. این عوامل در گرایش جوانان بـه مصـرف سـیگار دانسـت            

گیـری   هایی با حجم نمونه بزرگتر و نمونه       شاید انجام بررسی  
 .ثیر این عوامل را بهتر نشان دهدأان تتر بتواند میز دقیق

از % 75های پژوهش حاضر مبنی بـر سـیگاری بـودن            یافته
نمودنـد و    هایی که سیگار مصرف مـی      دوستان نزدیک آزمودنی  

دار بودن ارتباط میان مصـرف سـیگار و داشـتن دوسـتان              معنی
. سـو اسـت    هم) 1997 (9 و کارملی  8های سوان  سیگاری با یافته  

ـ      نیز در بررسی   این پژوهشگران  ثیر بـی چـون و      أهای خود بر ت
کیـد  أچرای دوستان سیگاری بر مصـرف سـیگار در جوانـان ت           

 .نمودند
طور کلی اعتیاد و مصـرف سـیگار از نظـر            از آنجا که به   

ویژه نوجوانان و جوانانی کـه دور        فرهنگی بار منفی دارد، به    
کشند، ممکن است در پاسخ      از چشم والدین خود سیگار می     

 و ایـن    های مربوطه صداقت کامل نداشـته باشـند        رسشبه پ 
 1 .ها اثر گذاشته باشد تواند بر یافته می

هـایی   نامه های آینده از پرسش    شود در بررسی   پیشنهاد می 
هـای بیشـتری در زمینـه     بهره گرفته شود کـه دارای پرسـش    

 . الگوهای مصرف سیگار باشند

 
 سپاسگزاري

ــردآوری   ــه گ ــه در زمین ــانی ک ــه کس ــا  دادهاز هم  ،ه
چنـین از     هـم . شـود  پژوهشگران را یاری دادند قدردانی مـی      

 شهرک قدس تهران کـه      ششجوانان و شهروندان خوب فاز      
 منـت گذاشـتند،     هبا شرکت خود در این بررسی بر نویسـند        

 . گردد سپاسگزاری می
 

؛ 16/1/1384:  نهـایی   ؛ دریافت نسـخه   22/10/1383:دریافت مقاله 
 7/2/1384: پذیرش مقاله
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