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 چکیده
ایران در طول دوران تحصیل روند صعودي دارد. هدف این پژوهش تعیین آگاهی و براساس گزارشات شیوع مصرف سیگار در دانشجویان  :هدف

 نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مصرف سیگار بود.
شهید صدوقی  در دانشگاه علوم پزشکی یدانشجوي مقاطع مختلف تحصیل 5400انجام شد. از  1396در سال  تحلیلی -این مطالعه توصیفی ها:روش

ها پرسشنامه محقق ساخته ،سه آوري دادههاي مختلف وارد مطالعه شدند. ابزار جمعاي تصادفی از دانشکدهنفر از دانشجویان به صورت طبقه 500یزد، 
 .حلیل شدندتجزیه و تهاي توصیفی و استنباطی آزمونو  SPSSافزار داده ها با نرمقسمتی (سواالت دموگرافیک، آگاهی و نگرش) بود. 

بود. بین میانگین  53/27±79/23و  43/10±121/4به ترتیب  در زمینه مصرف سیگار معیار نمره آگاهی و نگرش دانشجویانمیانگین و انحراف :نتایج

 وجود داشت معنادارجنس، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل ارتباط متغیرهاي و  در زمینه مصرف سیگار نمره آگاهی دانشجویان
)05/0P-Value≤ وضعیت اقتصادي، محل اقامت و وجود فرد سیگاري در خانواده دانشجو و میانگین نمره آگاهی ارتباط معنادار وجود ندارد بین ) اما
)05/0P-Value≥.(   وجود داشت معنادارو مقطع تحصیلی ارتباط دانشجویان همچنین بین میانگین نمره نگرش )05/0P-Value≤.( بین میانگین  الی کهدر ح

وضعیت اقتصادي، محل اقامت و وجود فرد سیگاري در خانواده  ،دانشکده محل تحصیل ،نمره نگرش دانشجویان و متغیرهاي جنس، وضعیت تاهل
 ارتباط معناداري وجود نداشت.دانشجو 

هاي آموزشی تدوین برنامه ، بنابراینقبولی نبوددر سطح قابل  در زمینه مصرف سیگارآگاهی و نگرش دانشجویان از آن جایی که  :گیرينتیجه

  می باشد. ضروري در زمینه مصرف سیگار ن مربوطه در سطح دانشگاه در جهت افزایش آگاهی و ایجاد نگرش صحیحمناسب توسط مسئوال

 .آگاهی، نگرش، مصرف سیگار، دانشجویان ها:کلیدواژه
 مقاله: پژوهشی نوع

 12/06/97رش مقاله: پذی   29/09/96دریافت مقاله: 
 .55-63 ):1(5؛ 1397طب پیشگیري.  .آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مصرف سیگار .کارخانه مریم، مرزبان آمنه: ارجاع

 مقدمه

ومیر مرتبط با سیگار یـک مشـکل عمـده میزان ابتال و مرگ

ـیگار یـک عامـل .مصـرف طـوالنی مـدت . )1( بهداشتی است س

ـازمان  رفتاري مرگ زودهنگام و ناتوانی است. طبـق گـزارش س

ـیگار  4جهانی بهداشت ساالنه  میلیون مـرگ در اثـر مصـرف س

ـیگار .افتداتفاق می  در قابـل پیشـگیري عامـل خطـر مهمتـرین س

ـاري سرطان، قبیل از انتقال غیرقابل هايبیماري ـايبیم  مـزمن ه

 ).2( است عروقی یقلب هايبیماري و دیابت ریوي،

ـیگار هـکه تعداد مرگ با وجود این اي ناشـی از مصـرف س

مصرف مواد، قتل و تصادفات رانندگی، سوء نسبت به ایدز، الکل،

تقریبا یک سوم جمعیت اما سوزي بیشتر است، خودکشی و آتش
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چشـمگیري از ایـن  بخـشسنین مدرسه  جوانان و افراداین بین 

 ). 3( شوندآمار را شامل می

ـا  9مصرف دخانیات سالیانه  میلیون نفـر را در سراسـر دنی

 چند سال آینده  شود درتخمین زده می که کشد،کام مرگ می به

ـیگار در  برابر چندین ـار مصـرف س خواهد شـد. در مطالعـه آم

ـا ز کل سیگاريدرصد ا19جوانان سراسر دنیا گزارش شد که  ه

 ).4( دهندرا جوانان تشکیل می

 18ها براي اولین بار قبل از درصد از سیگاري 80در آمریکا 

 3000 اند و تقریبا هر روزسالگی شروع به مصرف سیگار کرده

ـیگاريهاي سنی مشابه تبدیل به جوان در رده ي همیشـگی هاس

ـاي منتسـب شـود مـرگ). تخمین زده می5( شوندمی بـه ومیره

میلیـون نفـر در  3/8به   2006میلیون نفر در سال  8/4سیگار از 

ـال  درصد این افراد در کشورهاي در 80برسد که  2030سال  ح

 ).6( کنندتوسعه زندگی می

ـیوع  ـاکی از ایـن نکتـه اسـت کـه ش مطالعات در ایران نیز ح

ـیل رونـد  مصرف سیگار در دانشجویان در طـول دوران تحص

دوسـت طالعه متاآنالیزي کـه توسـط حـقصعودي دارد. نتایج م

ـایین انجام شد، ـترین و تـرینپ ـیوع بیش ـیگار ش  در مصـرف س

 درصد گزارش کـرد، 9/39 و 4/13 ترتیب را به دانشجویان پسر

. بـود درصـد 5/25 و 7/0 دختر دانشجویان میان در که حالی در

 در پسر و دختر در دانشجویان مصرف سیگار فراوانی همچنین

 ).7( بود درصد 2/2 درصد و8/12 ترتیب به ایران هايدانشگاه

ـان داده ـات نش ـیگاري در زنـــدگی انـد تحقیق ـان ســ جوانــ

ـترس ـیگاري در معـرض اس ـان غیرس ـیش از جوانــ و  خــود بـ

 ).1( انداتفاقات ناگوار زندگی بوده

جوانان در هر جامعه اي پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی  

ـیگاري بـودن تند و و الگوهاي زندگی هس متأسـفانه امـروزه، س

 ،جوانان، شاخصی از امروزي و مدرن بـودن اسـت نوجوانان و

ـبک با توجه به نقش الگوسازي  ـات س ـا ثب ایـن قشـر در تغییـر ی

رفتارهاي پرخطر این قشر بـه خصـوص  به توجهزندگی جامعه 

ریزان جامعـه استعمال دخانیات باید در الویت مسئوالن و برنامه

تر تا بتوانیم اهداف جامعه خود را در آینده بهتر و دقیقیرد قرار گ

 ).8-9ریزي کنیم (برنامه

ــش می  ـاهی و دان ــمگیري در آگـ ــود چش ــث بهب ــد باع توان

ـا عقیـده و  رفتارهاي پیشگیرانه شود و آگاهی به خصوص اگر ب

تواند تاثیر بسزایی بر روي رفتار مرتبط با نگرش همراه شود می

 ).10-12( سالمت داشته باشد

ـاضVyasنتایج مطالعات  ـا هـدف ، مویدي و فی بخـش کـه ب

ـیگار  بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینـه مصـرف س

 ).3،4،13( صورت گرفت، آگاهی و نگرش ضعیفی گزارش شد

مطالعه رفتارهاي بهداشتی دانشجویان مهم اسـت زیـرا ایـن 

د، گــروه در دوره انتقــال بــین جــوانی و بزرگســالی قــرار دارنــ

رفتارهاي غیربهداشتی در این برهه از عمر ممکن است ناشـی از 

انجام  وجود با. )14،15( عدم وجود راهنما و مشاور مناسب باشد

ـیوع  ـاهی و نگـرش و ش ـنجش آگ مطالعات متعـدد در زمینـه س

ـیگار در دانشـجویان کشـور روز بـهمتاسـفانه روز ،مصرف س

هستیم و  ویانمصرف سیگار در میان دانشج آمار افزایششاهد 

ـاهی و که تاکنون مطالعه با توجه به این ـنجش آگ ـا هـدف س اي ب

ــزد در  ــکی شــهید صــدوقی ی ــوم پزش ــرش دانشــجویان عل نگ

ـایج بدسـت  ،خصوص مصرف سیگار صورت نگرفتـه اسـت نت

در شناخت دالیل گرایش به مصرف تواند میآمده از این مطالعه 

ـاسیگار در دانشجویان و همچنین بهبـود برنامـه اي ي مداخلـهه

ـا بنابراین  کننده باشد.کاهش مصرف سیگار کمک ایـن مطالعـه ب

هدف سنجش آگاهی، نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی 

 شهید صدوقی یزد در زمینه مصرف سیگار انجام شد.

 
 هامواد و روش

ـال  تحلیلی -این مطالعه توصیفی ـام شـد. از  1396در س انج

دانشگاه علوم پزشـکی  صیلیتح دانشجوي مقاطع مختلف 5400

اي نفر از دانشجویان به صـورت طبقـه 500شهید صدوقی یزد، 

هاي مختلف و به نسبت تعداد دانشجوي هر تصادفی از دانشکده

ــت ــکده (بهداش ـتاري 140 دانش ــر، پرسـ ـایی -نف ــر،  80 مامـ نف

7139 تابستان بهار و، اول، شماره پنجممجله طب پیشگیري، سال   

http://jpm.hums.ac.ir/ 
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ــکی ـازي 75 پیراپزش ــر، داروسـ ــکی 70 نف ــر، پزش ــر،  70 نف نف

 نفر) وارد مطالعه شدند.  25 مللالبین  نفر، 40 دندانپزشکی

ــه   ــراي تعیــین حجــم نمون ــ 30ب ــر ب صــورت پــایلوت ه نف

ـاي نـوع اول برابـر  پرسشنامه را تکمیل و با در نظر گـرفتن خط

)05/0=α 3 درصد و همچنین مقدار 60) و خطاي آزمونSD=  با

 نفر بدست آمد. 500تعداد افراد  زیراستفاده از فرمول 

 
سوالی  37پرسشنامه  ،ها در این مطالعهآوري دادهابزار جمع

ـاالت فارسـی و  ضـمنمحقق ساخته بود که  مطالعـه کتـب و مق

اســاتید آمــوزش بهداشــت دانشــگاه علــوم  نظــراتاز  ،انگلیســی

براي بررسـی روایـی محتـوایی از شد.  استفاده نیزپزشکی یزد 

ـبه گردیـد کـه  81/0استفاده شد که مقدار آن  CVRروش  محاس

جهـت رسشنامه از روایی الزم برخوردار اسـت. دهد پنشان می

ـنامه ه نفر ب 30سنجش پایایی پرسشنامه  صورت پایلوت پرسش

ـاهی را تکمیل نمودند، مقدار آلفاي کرونباخ در بخـش سـواالت آگ

ـایی آن ه ب91/0و سواالت نگرش  85/0 دست آمـد، در نتیجـه پای

ـات دموگرافیـک  تایید شد. پرسشنامه مشتمل بر سه بخش اطالع

ـات افـراد)،  6( سوال و یک سوال مربـوط بـه منبـع کسـب اطالع

سـوال) بـود. سـواالت  15سـوال)، نگـرش ( 15سواالت آگاهی (

اي بود که به پاسخ صحیح امتیاز یـک و پاسـخ آگاهی سه گزینه

اي رتبه 5اشتباه صفر تعلق گرفت. سواالت نگرش براساس طیف 

نشجو در دامنـه دهی شد. نمرات آگاهی هر دانمره 1-5لیکرت از 

ـابهه ب 15-0 ـات مش ـار مطالع  ،دست آمد، که با توجه به روش ک

دامنه نمرات بخش آگاهی و نگرش به سه قسمت تقسیم شد و به 

آگاهی متوسط و باالي  5-10آگاهی ضعیف، بین  5نمره کمتر از 

دست ه ب 15-75خوب گزارش شد. نمرات نگرش در محدوده  10

ـاالي  25-50ف بین ضعی 25آمد که نمرات کمتر از  متوسـط و ب

ـانگین نمـرات کسـب شـده در سـطح  50 خوب محسوب شد. می

براي رعایت اصول اخالق در متوسط به باال قابل قبول تلقی شد. 

توضیحات الزم بـه دانشـجویان قبل از شروع پژوهش  پژوهش

ـتند  ارائه و در نهایت افرادي که تمایل به شـرکت در مطالعـه داش

آوري پرسشنامه تکمیل و جمع 491 نهایتدر وارد مطالعه شدند. 

  شد.

ــرم بــاهــا داده ــزار ن  و آمــار توصــیفی 24نســخه  SPSSاف

ـتقلیهاي توآزمون معیار، درصد فراوانی)(میانگین، انحراف  ،مس

 .شدنددو تجزیه و تحلیل کايو  آنالیز واریانس

 

 هایافته

ده کننـمیانگین سنی پسران و دختران شرکتنتایج نشان داد 

ـا دامنـه ( 2/21±8و  15/23±1/2در مطالعه به ترتیب  -35سال ب

ـات دانشـجویان در مـورد ) بود. 18 در مورد منبـع کسـب اطالع

ـترین فراوانـی بـه  ـا سیگار و مضـرات آن بیش  3/43اینترنـت  ب

 درصد تعلق دارد.  4/13درصد و رادیو و تلویزیون با 

ـاهی و معیار نمـر، میانگین و انحراف1طبق نتایج جدول  ه آگ

نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یـزد در 

ـیگار بــــه ترتیــــب   و   43/10±121/4زمینــــه مصــــرف ســـ

ـاهی  2/9است. همچنین  79/23±53/27 درصد از دانشجویان آگ

درصد از افراد نگرش ضعیفی در زمینه مصرف  4/64و  ضعیف

 .سیگار داشتند

 در زمینه مصرف سیگارره آگاهی و نگرش دانشجویان معیار نممیانگین و انحراف  -1 جدول

 میانگین ±انحراف معیار محدوده نمره (تعداد) فراوانی متغییر
 وضعیت نمره(درصد)

 ضعیف متوسط خوب
 2/9 5/49 3/41 43/10±121/4 0-15 491 آگاهی
 4/64 8/10 3/24 53/27±79/23 15-75 491 نگرش

ـنس، نشان داد بین میا 2نتایج جدول  ـاهی و ج نگین نمـره آگ

ـاط  ـیل ارتب وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، دانشـکده محـل تحص

ـین این در حالی است کـه  ).≥05/0P-Value( داري وجود داردامعن ب

محل اقامت و وجود فرد سیگاري در خانواده ، وضعیت اقتصادي

 1397 تابستان و بهار، اول، شماره پنجممجله طب پیشگیري، سال 
http://jpm.hums.ac.ir/ 
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ـاط  ـاهی ارتب ـاداردانشجو و میانگین نمـره آگ  وجـود نـدارد معن

)05/0P-Value≥.(   بــین میــانگین نمــره نگــرش و مقطــع همچنــین

ـالی  .)≥05/0P-Value( وجود دارد معنادارتحصیلی ارتباط  در ح

بین سطح نگرش با جنس، وضعیت تاهل، دانشکده، وضـعیت  که

ـاط  اقتصادي، محل اقامت و وجود فرد سیگاري در خانواده  ارتب

  .)≤05/0P-Value( وجود ندارد معنادار

 
  برحسب متغیرهاي دموگرافیکدر زمینه مصرف سیگار نگین و انحراف معیار آگاهی، نگرش دانشجویان توزیع میا  -2جدول 

 تعداد(درصد) حالت متغیر
 نگرش آگاهی

 اریانحراف مع نیانگیم انحراف معیار میانگین

 جنس
 مرد
 زن

308 )7/62( 
183 )3/37( 

89/10 
65/9 

103/4 
042/4 

31/26 
60/29 

334/23 
487/24 

P-Value 001/ 441/ 

 وضعیت تاهل
 مجرد
 متاهل

360 )3/73( 
131 )7/26( 

06/10 
46/11 

112/14 
981/3 

97/26 
08/29 

066/22 
052/28 

P-Value 001/0 439/0 

 محل اقامت
 خوابگاهی

 غیر خوابگاهی

411)7/83( 
80)3/16( 

32/11 
61/11 

104/3 
201/5 

62/30 
31/30 

35/21 
65/29 

P-Value 212/0 214/0 

 سابقه فرد سیگاري در خانواده
 بلی
 خیر

354)1/72( 
137)9/27( 

97/10 
27/11 

58/2 
197/1 

61/25 
01/26 

39/26 
45/27 

P-Value 109/0 213/0 

 مقطع تحصیلی

 کارشناسی
 کارشناسی ارشد

 دکترا

249 )7/50( 
111 )6/22( 
131 )7/26( 

95/11 
79/5 
47/11 

992/2 
917/2 
981/3 

56/24 
98/31 
42/29 

141/19 
722/26 
183/28 

P-Value 0 013/0 

 دانشکده

 بهداشت
 پزشکی

 داروسازي
 مامایی-پرستاري

 پیراپزشکی
 دندانپزشکی

 بین الملل

131)68/26( 
70)25/14( 
70)25/14( 
80)29/16( 
75)27/15( 
40)14/8( 
25)09/5( 

14/9 
43/11 

15 
47/7 
82/11 
98/10 
24/10 

929/0 
4 
0 
915/1 
316/5 
312/6 
133/4 

33/26 
59/29 

7 
59/30 
72/27 
24/21 
82/20 

271/20 
292/28 
0 
588/26 
993/21 
258/14 
771/19 

P-Value 0 174/0 

 وضعیت اقتصادي خانواده

 خوب
 متوسط
 ضعیف

51)5,41( 
180)65/36( 

260 )53( 

27/10 
41/10 
74/10 

073/4 
104/4 
230/4 

53/28 
93/28 
78/24 

148/24 
701/24 
454/22 

P-Value 563/0 267/0 

بــین  3بــا توجــه بــه نتــایج ضــریب همبســتگی در جــدول 

ـیگار متغیرهاي آگاهی و نگرش  دانشجویان در زمینه مصرف س

  .همبستگی منفی و معناداري وجود دارد
در  ضریب همبستگی بین متغیرهاي آگاهی و نگرش دانشجویان -3جدول 

  زمینه مصرف سیگار
 سطح معناداري نگرش آگاهی 

 -142/0** 1 آگاهی
 1 -142/0** نگرش ۰۱/۰

ـابقه فـرد  4جدول نتایج  ـین محـل اقامـت، س نشان داد کـه ب

ه و دانشکده محل تحصیل با سابقه مصـرف ادسیگاري در خانو

ــجویان ارتبــاط  ـیگار در دانش ـادارسـ ــود دارد معنـ -05/0P( وج

Value≤.(  ـادي، مقطـع بین جنس، وضعیت تاهل، وضـعیت اقتص

ـات ـیگار در  تحصیلی و منبع کسب اطالع ـابقه مصـرف س ـا س ب

 .)≤05/0P-Value( وجود ندارد معناداردانشجویان ارتباط 
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 دانشجویان  سابقه مصرف سیگار ومتغیرهاي دموگرافیک  رابطه -4جدول 

  متغیر
 سابقه مصرف سیگار

P-Value 
 خیر بلی

 جنس
 مرد
 زن

167 
94 

141 
89 

383/0 

 وضعیت تاهل
 مجرد
 متاهل

174 
62 

186 
69 

962/0 

 محل اقامت
 خوابگاهی

 غیرخوابگاهی
54 
69 

357 
11 

0 

 سابقه فرد سیگاري در خانواده
 بلی
 خیر

258 
67 

96 
70 

0 

 وضعیت اقتصادي
 خوب

 متوسط
 ضعیف

27 
96 
131 

24 
84 
129 

28/0 

 مقطع تحصیلی
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
 دکترا

127 
57 
70 

122 
54 
61 

187/0 

 منبع کسب اطالعات

 اینترنت
 و مجله کتاب

 دوستان و خانواده
 کارکنان مراکز بهداشتی

 تلویزیون و رادیو

274 
25 
45 
34 
31 

38 
48 
25 
36 
35 

263/0 

 دانشکده محل تحصیل

 بهداشت
 پزشکی

 داروسازي
 مامایی-پرستاري

 پیراپزشکی
 دندانپزشکی

 بین الملل

28 
41 
49 
34 
11 
17 
21 

103 
29 
21 
46 
64 
23 
4 

0 

 

 گیريبحث و نتیجه

ـیگار در گزا ـتعمال سـ ــه اسـ ــت ک ـاکی از آن اس ـات حـ رشـ

دانشجویان ایرانی در طول مدت تحصیل روندي صـعودي دارد. 

گــام نخســت بــراي پیشــگیري از ایــن پدیــده انجــام تحقیقــات و 

ـاهی و نگـرش  ـین وضـعیت آگ گسترش پـژوهش در زمینـه تعی

ـاي الزمو ارائه آگاهی دانشجویان کشور ـابرایناسـت.  ه ایـن  بن

ف تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی پژوهش با هد

ـام ـیگار انج ـایج  شـد. شهید صدوقی یزد در زمینه مصرف س نت

کننده در این مطالعه داراي اکثریت دانشجویان مشارکتنشان داد 

 بودنـدسطح آگاهی متوسطی نسبت به مضرات مصرف سیگار 

 اشـتدخـوانی هم Shahافـزا و زاده، روحکه با نتایج مطالعه حاتم

هاي علـوم پزشـکی با توجه به اینکه دانشجویان رشته ).18-16(

 ،دهنـدن بخـش سـالمت جامعـه را تشـکیل مـیالدر آینده مسئو

ـیگار رود انتظار می ـاالیی در زمینـه مضـرات س ـته آگاهی ب داش

ـادي  دهندهنشانکه نتایج این پژوهش باشند  ـافاصله زی سـطح  ت

ـنهاد می. بنکننده استکه نگران باشدمیمطلوب   شـودابراین پیش

ـاء  هايمعاونت آموزشـی و دانشـجویی دانشـگاه در جهـت ارتق

 د.ننمای الزم را لحاظ ریزيسطح آگاهی دانشجویان برنامه

ـبت  نتایج این مطالعه حاکی از نگرش ضعیف دانشجویان نس

ـاتم ـایج مطالعـه گـواري، ح ـا نت  زاده،به مضرات سیگار بود، که ب

ـایج مطالعـه سیدفاضـل داشت اما  خوانیهمافزا و شاه روح با نت

درصد دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به  9/86پور که نشان داد 
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). آگاهی 14،16-19( مضرات مصرف سیگار داشتند، همسو نبود

در این مطالعـه منجـر بـه هاي دانشجویان، داشتهحاصل از پیش

ـاییناي در نگرش آنان تغییر قابل توجه کـه  شده اسـت و از آنج

شود، شاید آگاهی کسب ش صحیح باعث تغیر رفتار فرد مینگر

ها و تجارب قبلی نتوانسته حساسیت موضوع را شده از آموزش

ـاي آمـوزش و در دانشجو ایجاد کند، تغییر و تکـرار در روش ه

مثال در سنین مدرسه  ،ترخصوص از سنین پایینه آگاهی دادن ب

ـتر اسـتکه قدرت انعطاف بتوانـد در  ،پذیري در نگرش فـرد بیش

کاهش گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار موثر واقـع 

 شود.

ـاط  ـاهی ارتب نتایج نشان داد بین جنسیت و میانگین نمـره آگ

ـاالتر از  ـاهی پسـران ب ـانگین نمـره آگ معناداري وجود دارد و می

ـا ).4( همسو بود Vyasدختران است که با نتایج مطالعه  ـایج  ام نت

ـا ایـن مـورد ضمطالعه مویدي و فیا  نداشـتخـوانی همبخـش ب

در این مطالعه میانگین سنی پسران باالتر از دختران بـود . )3،13(

ـتري در  ـارب بیش طبیعی است افراد با افزایش سنی آگاهی و تج

ـتعمال ایـن مـواد کسـب  زمینه دخانیات و مضرات و معایـب اس

 .خواهند کرد

ـاهی افـراد ار ـانگین نمـره آگ ـیلی و می ـاط بین مقطع تحص تب

ـیدي  ـایج مطالعـه فرش خـوانی هممعناداري مشاهده شد که با نت

 ایـن). 4،20( نداشـتخـوانی هم Vyasبا نتایج مطالعه  ولیداشت 

ـیگار و  توان بانتایج را می گذراندن واحدهاي درسی در مورد س

 .مرتبط دانستدخانیات در مقاطع مختلف تحصیلی 

اسبی در مـورد نتایج این مطالعه نشان داد، پسران نگرش من

مضرات سیگار نداشتند و سابقه مصرف سیگار نیز در این گروه 

اما ایـن ، داشتخوانی هم  Boshtamباالتر بود که با نتایج مطالعه 

که اکثریت دانشجویان نگرش  پوربا نتایج مطالعه سیدفاضلنتایج 

 نداشتخوانی هم مثبتی نسبت به مضرات مصرف سیگار داشتند

به علت خصوصیات شخصیتی، آزادي عمل  ران. پس)14،21،22(

ـات دارنـد ـتري بـه دخانی ، بیشتر و فرهنگ جامعه دسترسی بیش

 وشیوع مصرف سیگار در این گروه بیشتر بوده اسـت  بنابراین

دانشگاه باید اهتمام بیشتري  نرسد خانواده و مسئوالنظر میه ب

  .به ایجاد نگرش صحیح در پسران دانشجو نمایند

ـتند  نمره آگاهی ـیگار داش ـابقه مصـرف س در افرادي که س

شاهرخی و  زادهنتایج مطالعه حاتم بود.نسبت به سایر افراد کمتر 

اسـت  طبیعـی ). 16،21( داردخـوانی همنیز با نتایج ایـن مطالعـه 

به کمتر هرچه آگاهی فرد از مضرات سیگار بیشتر باشد در عمل 

 .سمت مصرف آن خواهد رفت

ـات در مـورد در این مطالعه بیشتری ن درصـد کسـب اطالع

ـانه  مضرات سیگار به اینترنت و کمترین درصد مربـوط بـه رس

ـایج مطالعـه  تلویزیون تعلق داشتو  رادیو ـا نت  Gutschovenکه ب

ه علت این امر گسترش و نفوذ فضاي مجازي ب ).23همسو نبود (

باشد و سبک زندگی و گـرایش بـه بین جوانان میخصوص در 

 .یر اینترنت زیاد شده استدخانیات تحت تاث

در این مطالعه بین تجربه مصرف سیگار دانشـجو و وجـود 

ـاداري وجـود  ـاري معن فرد سیگاري در خانواده فـرد رابطـه آم

 داشـتخـوانی هم Plotnikoffهاي ابراهیمـی و داشت که با یافته

است که مشاهده مصرف سیگار توسط دیگـران  ). بدیهی24،25(

دن و مصرف سیگار است و این امر از عوامل محرك روشن کر

ـاب دوسـت مناسـب توسـط  تنها از طریق اصالح جامعـه و انتخ

 جوانان قابل حل است.

ـیگار و دانشـکده محـل  در این مطالعه بین سابقه مصرف س

گزارش کـرد کـه  Eriksen تحصیل رابطه معناداري مشاهده شد.

ـیچ گونـه آموزشـی در مـورد دانشکدهدرصد  24 ـیا ه ها در آس

). در ایـن 26( هاي آموزشی نداشتندوع دخانیات در برنامهموض

اي داشتند کنندهمطالعه دانشکده داروسازي و پزشکی آمار نگران

رسد طوالنی بودن دوره تحصیلی دانشجویان ایـن نظر میه بکه 

 دروس دوران تحصیل مزید بـر علـت باشـد. حجمها و دانشکده

ها و مداخلـه قیق علتهاي کیفی و کشف دانجام پژوهش بنابراین

ـایج ایـن  شـود.ها پیشنهاد مـیدر دانشجویان در این دانشکده نت

آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی یـزد  ،مطالعه نشان داد

ـایجدر سطح قابل قبولی نبـود و ایـن  در مـورد جامعـه علـوم  نت
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هــاي تــدوین برنامــه بنــابراین .باشــددور از انتظــار میپزشــکی 

ن مربوطه در سطح دانشگاه در السط مسئوآموزشی مناسب تو

ضـروري بـه نظـر جهت افزایش آگاهی و ایجاد نگرش صـحیح 

 رسد.می

ـنجش تـوان بـه میحاضر هاي مطالعه ازمحدودیت عـدم س

ـافی  نامه،عملکرد دانشجویان از طریـق پرسشـ عـدم صـداقت ک

ـنامه  دانشـجویان در در زمینــه پاســخگویی بـه ســواالت پرسش

ـیگار،  ـات محـدود و هزینــهتجربـه مصـرف س ـین امکان  و همچن

ـاغل بــه کـه  بربـودن مطالعـه امکــان ورود کلیـه دانشـجویان ش

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به مطالعـه 

 ، اشاره کرد.وجود نداشت

 

 تشکر و قدردانی

از کلیه دانند میخود الزم  بدینوسیله نویسندگان این مقاله بر

انشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی دکننده شرکتدانشجویان 

تشکر و قدردانی  ،اندهداشت مشارکتیزد که در انجام این پژوهش 

  .نمایند
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ABSTRACT 
Introduction: According to reports, the prevalence of smoking in Iranian students has an increasing trend during the study 
period. The purpose of this study was to assess the knowledge and attitudes of Yazd University of Medical Sciences students 
regarding cigarette smoking. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2017.Out of 5400 students at different levels of Shahid 
Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, 500 students were selected from different faculties through randomized 
stratified sampling method. The data collection tool was a three-part researcher-made questionnaire. Data were analyzed using 
descriptive and inferential statistics in SPSS software. 
Results: The mean scores of knowledge and attitude towards smoking were 10.43±4.121 and 27.53 ±23.79, respectively. 
There was a significant relationship between the mean score of students' knowledge about smoking and the variables of sex, 
marital status, educational level, college of education (P-value<.0.05). But there was no significant relationship between 
economic status, place of residence, and the presence of a smoker in the student's family and the mean score of knowledge (P-
value≥0.05). Also, there was a significant relationship between the mean score of attitude of students towards smoking and 
educational level (P-value<0.05). However, there was no significant relationship between the mean score of students' attitude 
towards smoking and gender, marital status, faculty of study, economic status, place of residence, and the presence of a smoker 
in the student's family. 
Conclusion: Since the knowledge and attitude of students about smoking was not at an acceptable, it is necessary to develop 
appropriate educational programs at the university level in order to increase knowledge and develop a proper attitude towards 
smoking. 
Key Words: Knowledge, Attitude, Cigarette Smoking, Students. 
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