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چکیده
مقدمه :با توجه به روند رو به رشد مصرف قلیان به عنوان یکی از تهدیدکننده های جدی سالمت در افراد جامعه به خصوص
ی کننده مصرف قلیان در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی
نوجوانان است .این طرح با هدف بررسی و تعیین عوامل پیشگوی 
شهرستان یزد انجام گرفت.
روش کار :این مطالعه از نوع مقطعی – توصیفی بود که بر روی  704نفر از دانش آموزان مدارس پیشدانشگاهی شهر یزد در
سال 1394انجام گردید .نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحلهای بود .اطالعات بر اساس پرسشنامه جهانی  GYTSو
پرسشنامه استاندارد عوامل خطرساز و محافظت کننده مصرف مواد ،جمع آوری گردید .اطالعات جمع آوری شده توسط نرم افزار
 SPSSنسخه  21مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :در نتایج حاصل از این مطالعه در مجموع 219نفر (31/1درصد) مصرف کننده قلیان بودند .از میان متغیرهای جمعیت
شناختی مورد بررسی ،جنسیت ،وضعیت تحصیلی دانش آموز ،تحصیالت پدر ،در آمد خانواده و میزان تمایل به مصرف قلیان ارتباط
معناداری با مصرف قلیان داشتند .در بین متغیرهای مربوط به عوامل خطرساز فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،متغیرهای نگرش
نادرست نوجوان ،هیجان خواهی ،حساسیت به اضطراب ،بی نظمی محیط اجتماعی و اختالل در فضای روانی اجتماعی مدرسه ،به
عنوان عوامل پیشگوییکننده مصرف قلیان در نظر گرفته شدند.
نتیجه گیری :به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد پسران دانش آموز بیش از دختران مصرف کننده قلیان بودند .همچنین
مشخص شد عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی مختلفی پیشگوییکننده مصرف قلیان بودند.

مقدمه
ی ها ،ناتوانی و مرگ زودرس در
مصرف دخانیات عامل مهم انواع بیمار 
جهان است .با وجود ابعاد فعلی این معضل بهداشتی همه گیری مصرف
دخانیات و روند مرگ و میر آن مشخصاً چنان سیر فزایندهای را نشان
میدهد که تا سال  2020میالدی دخانیات سبب یک مرگ از هر سه
مرگ در بالغین خواهد بود واین در حالی است که در سال  1990مسئول
 1مرگ از هر  6مرگ در بالغین بوده است[ .]1،2مصرف قلیان یک
روش قدیمی استعمال دخانیات بوده که مبدا آن نامشخص است .در سال
های نه چندان دور ،مصرف قلیان بین بزرگساالن بهویژه در مردان مسن
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در برخی جوامع آسیایی و آفریقایی خصوص ًا خاورمیانه وکشور های عربی
رواج داشته است .امروزه به نظر میرسد که این پدیده بطور شگفتآوری
احیا شده و در بین جوانان محبوبیت یافته و به طور چشم گیری مصرف
آن در زنان و دختران هم دیده می شود [.] 3
در سال های اخیر این روش استعمال دخانیات تبدیل به یک پدیده
جهانی شده است .به نظر میرسد یکی از دالیل شیوع باالی مصرف
قلیان در جهان ،تصور غلط در مورد بی خطر بودن مصرف آن ،در
دسترس بودن وهزینه کم قلیان است [ .]4،5امروزه مصرف قلیان در
میان جوانان ایرانی بهخصوص در گروه سنی 24 -15رواج زیادی یافته
است[ .]6که عوارض شدیدی را به دنبال داشته است.
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .
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شهرستان یزد در سال 1394
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روش کار
مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که جامعه مورد پژوهش دانش
آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان یزد بودند .معیارهای ورود به
ت کننده ،تمایل به شرکت در مطالعه ،سکونت
مطالعه رضایت کامل شرک 
در شهرستان یزد در حین انجام مطالعه و تحصیل در دوره پیشدانشگاهی
بود.
جهت تعيين حجم از فرمول حجم نمونه ي نسبت كوكران()Cochran
استفاده شد كه حجم مناسب نمونه را در بررسي نسبت فراواني در جامعه
كمتر از  10هزار نفر محاسبه مي كند .با توجه فراوانی دست آمده در مطالعه
محمدخانی[] 11ميزان  Pبه دست آمد .با سطح اطمينان)Z=1/96(%95
و خطای(  )d=%4و( )P=%4حجم مناسب جهت نمونهگيري  704نفر به
دست آمد .بهمنظور انجام نمونهگيري از روش خوشهاي چند مرحلهاي
استفاده گرديد .بدين صورت كه ابتدا بر اساس جمعيت هر ناحيه آموزشي،
تعداد نمونهها به نسبت بين دو ناحيه تقسيم شد .سپس در هر ناحيه به
تصادف 5 ،پيش دانشگاهي پسرانه و  5پيشدانشگاهي دخترانه انتخاب
شد .در نهايت با توجه به نسبت رشته تحصيلي به طور تصادفي يك يا دو
كالس از هر مدرسه انتخاب گرديد .در نهايت از ميان  3773نفر دانش
آموز پيشدانشگاهي مشغول به تحصيل در  54واحد آموزشي شهر يزد،
 22مدرسه و  704نمونه به تصادف انتخاب گرديد.
جهت تعیین الگوی مصرف قلیان و شاخص های مربوط به آن در نوجوانان
ش آموز از پرسشنامه خودایفا استفاده گردید .در طراحی وآماده سازی
دان 
(GYTS)Globalپرسشنامه از سؤاالت اصلی توصیه شده واستاندارد
و همچنین مطالعات برخی کشور ها در Youth Tobacco Survey
خصوص قلیان استفاده شد [ ].01ارزیابی روایی پرسشنامه سؤاالت پس
از ترجمه توسط جمعی از کارشناسان شامل متخصصین روانپزشکی
و پزشکی اجتماعی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و پس از تایید
نهایی در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با
روش آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت .حوزه های ارزیابی در این
پژوهش شامل سؤاالتی در مورد الگوی تجربه ومصرف قلیان بود .تکمیل
پرسشنامه پس از ارائه توضیح و توجیه به وسیله کارشناس آموزش دیده
توسط دانش آموزان صورت گرفت .به منظور افزایش صحت ودقت پاسخ
دانش آموزان ،پرسشنامه بی نام و در غیاب اولیاء مدرسه تکمیل شد.
ل خطرساز مصرف مواد ،از پرسشنامه استاندارد مربوط
جهت تعیین عوام 
به عوامل خطرساز سوءمصرف مواد در نوجوانان استفاده شد که به روش
خودایفا توسط دانش آموز تکمیل میشد.
این پرسشنامه مشتمل بر  86سؤال بود که  3حیطه کلی عوامل اجتماعی-
مدرسه ای ،عوامل خانوادگی ،عوامل فردی -روانشناختی را بررسی نمود.
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .

عوامل اجتماعی و مدرسه ای شامل 21سؤال که  3عامل فضای روانی
اجتماعی مدرسه ،احساس تعهد به مدرسه و بی نظمی محیط اجتماعی
را بررسی میکند ،عوامل خانوادگی شامل 17سؤال که  3حیطه نظارت
خانواده ،نگرش والدین به مواد و سختگیری های خانوادگی را می سنجد
و در بررسی عوامل فردی و روانشناختی نیز که شامل  48سوال است
ت های اجتماعی ،هیجان
 6حیطه نگرش به مصرف مواد ،ناامیدی ،مهار 
خواهی ،تکانشگری ،حساسیت به اضطراب مورد بررسی قرار میگیرد .بر
اساس دستورالعمل استاندارد پرسشنامه ،امتیازدهی آن صورت گرفت[].11
با توجه به حساسیت موضوع ،وجهه اجتماعی مصرف قلیان و لزوم جلب
رضایت و اعتماد دانش آموزان برای همکاری صادقانه ،قبل از تکمیل
پرسشنامه ها با آنها ارتباط مؤثری برقرار شد و در خصوص ماهیت و
هدف پرسشنامهها و تاکید بر محرمانه ماندن اطالعات آن ها ،توضیحاتی
به دانش آموزان داده شد .در نهایت نیز جمع آوری اطالعات با استفاده
از پرسشنامه خود گزارشی صورت گرفت .در مطالعه حاضر ،منظور از
تجربهکنندگان ( )Experimentersقلیان ،نوجوانانی بودند که در طول
عمر خود مصرف قلیان را به میزان یک یا دو پک تجربه کرده بودند و
مصرف کنندگان فعلی ( )current userقلیان به نوجوانانی بودند که طی
مدت  30روز قبل تکمیل پرسشنامه ،بیشتر از یک روز از قلیان استفاده
کرده بودند.
بعد از جمع آوري اطالعات ،داده ها وارد نرم افزار  21 SPSSشد و
مستقل و نيز تحليل Tبا استفاده از روش هاي آمار توصيفي ،آزمون
رگرسيون لجستيك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آنالیز رگرسیون
لجستیک جهت پیشگویی عوامل مؤثر در مصرف قلیان به این گونه بود
که در مدل  Aبا وارد نمودن متغیرهای کیفی دارای ارتباط معنادار با
مصرف قلیان شامل جنسیت ،وضعیت تحصیلی دانش آموز ،تحصیالت
پدر ،در آمد خانواده و میزان تمایل به مصرف قلیان متغیرهای پیشبینی
کننده مصرف قلیان بررسی شدند.
یافته ها
میانگین سنی کل دانش آموزان 17/6±0/6بود .در این بررسی تعداد
 256نفر ( 36/4درصد) مونث 448 ،نفر ( 63/4درصد) مذکر بودند240 .
نفر ( 34/1درصد) ناحیه 1و 464نفر ( 65/9درصد) در ناحیه  2مشغول
به تحصیل بودند 453 .نفر ( 63/4درصد) در مدارس دولتی و نمونه
دولتی و 251نفر ( 35/7درصد) در مدارس غیر انتفاعی 230 ،نفر رشته
ریاضی ( 32/7درصد) و  294نفر ( 41/8درصد) رشته تجربی و 180نفر
( 25/6درصد ) رشته انسانی بودند 592 .نفر ( 84/1درصد) سابقه مردودی
نداشتند اما 112نفر ( 15/9درصد) سابقه مردودی داشتند .میانگین تعداد
اعضای خانواده 5±1/3بود .از بین کل افراد  291نفر ( 3.41درصد) تجربه
حداقل یکبار سوء مصرف قلیان را داشتند و 219نفر ( 31/1درصد) مصرف
ف کننده فعلی قلیان  72نفر
کننده فعلی قلیان بودند .از بین  219نفر مصر 
( 32/8درصد) دختر و  147نفر ( 75/2درصد) پسر بودند .شیوع مصرف
قلیان در میان دختران  82/1درصد و شیوع مصرف قلیان در میان پسران
 48/88درصد گزارش شد .میانگین سنی افراد مصرفکننده قلیان در این
پژوهش  14/68±3/2بود.
از  219نفر مصرف کننده فعلی قلیان  99نفر ( 43/2درصد) فرد پیشنهاد
دهنده مصرف قلیان را دوستان خود 19 ،نفر خانواده 49 ،نفر اقوام و 59
نفر هم کسی را معرفی نکردند .میزان تمایل به قلیان در جامعه مورد
بررسی به شرح زیر بود 375 :نفر ( 53/3درصد) عدم تمایل به قلیان100 ،
نفر ( 14/2درصد) تمایل خیلی کم78 ،نفر( 11/1درصد) تمایل کم 81،نفر
29
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دود توتون حاوی بیشتر از  4000ماده مختلف شیمیایی است که بیشتر
آنها در طی فرآیند سوختن تولید و با بیش از  40ماده سرطانی ترکیب
می شود [ .]7نیکوتین خون افرادی که بطور روزانه قلیان میکشند ،مشابه
افرادی است که  10نخ سیگار در روز می کشند .نتایج مطالعات نشان داد
هاند که قلیان دارای غلظت باالی مونوکسید کربن ،نیکوتین ،تار و فلزات
سنگین می باشد .افرادی که قلیان مصرف میکنند در مقایسه با سیگاری
ها میزان بیشتری از کربوکسی هموگلوبین در خون خود نشان داده اند
[ .]8-10با توجه به فراوانی مصرف قلیان و روند رو به رشد مصرف آن
در نوجوانان و عدم وجود مطالعات کافی در این زمینه ،هدف از انجام این
مطالعه ،تعیین عوامل پیشگوییکننده مصرف قلیان در دانش آموزان دوره
پیش دانشگاهی شهرستان یزد در سال  1394بود.

عوامل پیشگویی کننده مصرف قلیان در دانش آموزان
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جدول  .1جدول توصیف متغیرهای دارای ارتباط معنی دار با مصرف قلیان در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان یزد
مصرف قلیان دارند
تعداد (درصد)

مصرف قلیان ندارند
تعداد (درصد)

بیسواد

(10 )33/33

(20 )67/6

زیر دیپلم

(74)52/2

(216 )57/4

دیپلم

(70 )31/8

(150 )68/6

فوق دیپلم

(47 )36/6

(18 )63/6

ارشد وباالتر

(18 )50

(18 )50/50

باال

(17 )47/7

(19 )52/2

متوسط

(164 )28/8

(411 )71/1

پایین

(38 )40/6

(55 )59/9

دختر

(48 )81/8

(208 )28/1

پسر

(17 )23/8

(277 )61/8

با سابقه مردودی

(173 )92/2

(419 )70/70

بدون سابقه مردودی

(46 )1/41

(66 )58/8

عدم تمایل

(1)3

(374 )99/7

تمایل کم یا خیلی کم

(91 )51/1

(87 )48/8

تمایل زیاد یا خیلی زیاد

(219 )23/1

(485 )68/9

متغیرها

تحصیالت پدر

وضعیت اقتصادی

جنسیت

وضعیت تحصیلی

تمایل به مصرف قلیان

30

p-value

0/01

0/006

>0/001

0/01

>0/001
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( 11/5درصد) تمایل زیاد و70نفر ( 9/9درصد) تمایل خیلی زیاد به مصرف قلیان ،پس از وارد کردن خرده مقیاسهای دوازدهگانه به این گونه بود
موارد نگرش نادرست نوجوانان به مصرف مواد ،هیجانBکه در مدل
قلیان را ذکر کردند.
خواهی ،حساسیت به اضطراب ،بی نظمی محیط اجتماعی ،اختالل در
نتایج مطالعه نشان داد تحصیالت پدر ( ، p = )0/01وضعیت اقتصادی
( ، )p=0/006جنسیت ( ، ) p =،0/000وضعیت تحصیلی ( )p = 0/01فضای روانی و اجتماعی مدرسه بطور معناداری به عنوان متغیرهای
پیشگوییکننده مصرف قلیان تعیین شدند (جدول شماره .)4
و تمایل به مصرف قلیان ()p >0/100
دارای ارتباط معناداری با مصرف قلیان بودند (جدول شماره  .)1همچنین
مشخص شد ناحیه آموزشی ،نوع مدرسه ،رشته تحصیلی ،تحصیالت مادر،
شغل پدر ،شغل مادر ،وضعیت زندگی والدین ،وضعیت حیات والدین ،با
چه کسی زندگی میکنند و سابقه سوء مصرف مواد با مصرف قلیان ارتباط
معناداری نداشتند.
مقایسه میانگین عوامل نمره فردی ،اجتماعی ،خانوادگی و نمره کلی
مستقل بین گروهTعوامل خطرساز سوء مصرف مواد از طریق آزمون
مصرف کننده و غیرمصرف کننده قلیان ،نشان دهنده ارتباط آماری
معناداری بین این عوامل و مصرف قلیان بود (( )p>0/100جدول
شماره .)2نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک جهت پیشگویی عوامل مؤثر
در مصرف قلیان نشان داد متغیرهای تمایل به مصرف قلیان و جنسیت
متغیرهای پیشگویی کننده مصرف قلیان بودند (جدول شماره .)3
نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک جهت پیشگویی عوامل مؤثر درمصرف

عوامل پیشگویی کننده مصرف قلیان در دانش آموزان

دوره  ،15شماره  ،1پاییز 1395

ش دانشگاهی شهرستان یزد
جدول  2مقایسه میانگین نمره عوامل خطرساز فردی ،خانوادگی و اجتماعی بر حسب وضعیت مصرف قلیان در دانشآموزان پی 

متغیرها

عوامل خانوادگی

عوامل اجتماعی

عوامل کلی

دارد

11/9

16/4

> 0/001

ندارد

11/10

15/7

> 0/001

دارد

32/3

6

> 0/001

ندارد

29/8

6/1

> 0/001

دارد

74/4

8

> 0/001

ندارد

40/7

8/8

> 0/001

دارد

194/47

42/40

> 0/001

ندارد

167/07

36/42

> 0/001

T-test: Independent sample T-test

جدول  .3جدول توصیف عوامل خطر ساز پیشگویی کننده مصرف قلیان در دانشآموزان پیش دانشگاهی شهرستان یزد
(نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک در مدل اول)
مدل اول Model 1:Hosmer lemshow
B

متغیر
جنسیت

زن
مرد

نسبت شانس

حد پایین

حد باال

رفرنس
0/88

2/4

1/3

0/002

4/2

رفرنس

عدم تمایل

میزان تمایل

P-value

خیلی کم

5/3

202/2

27/2

1502/78

کم

6./7

815/8

107/78

6175/75

زیاد

7/3

1537/4

199/137

11870/5

خیلی زیاد

7/8

2517/88

311/78

20327/7

0/001

-

-

عدد ثابت()constant
-6/5

> 0/001

> 0/001

X 2)5( =1/16
p=94/6
overall percentage=87/5

تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .
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ش دانشگاهی شهرستان یزد
جدول  .4جدول توصیف عوامل خطر ساز پیشگویی کننده مصرف قلیان در دانش آموزان پی 
(نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک در مدل دوم)
مدل دوم

نگرش نادرست نوجوان

0/5

1/7

2/2

1/1

0/006

هیجان خواهی

0/8

3/2

3/3

1/6

> 0/001

حساسیت به اضطراب

0/4

0/6

0/9

0/4

0/014

بی نظمی محیط اجتماعی

0/5

1/6

22/

1/2

0/001

اختالل در فضای روانی اجتماعی
مدرسه

0/5

1/7

3/3

1/3

> 0/001

عدد ثابت )(constant

- 5/5

00/005

-

-

> 0/001

Model 2:Hosmer lemshow :chi square(2)= 7/8
p-value= 0/448
overall percentage= 72/6

بحث
در مطالعه حاضر 41/3درصد ،تجربه حداقل یکبار مصرف قلیان و31/1
ف کننده فعلی قلیان بودند که نسبت به مطالعات انجام شده
درصد مصر 
بیشتر بود؛ به طوریکه در مطالعهای که در مورد مصرف قلیان در مناطق
13گانه تهران انجام شد ،تجربه حداقل یکبار مصرف قلیان  59/6درصد و
مصرف کننده فعلی آن 27/7درصد گزارش شد[  ].12میزان شیوع مصرف
قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران شد  29درصد بوده
است[ ].13مطالعات مشابه دیگر نیز شیوع مصرف قلیان را در حدودی
مشابه این مطالعه پیدا کرد [ ].14-19این نتایج نشان میدهد شیوع مصرف
قلیان به سرعت در حال افزایش است؛ شاید بتوان گفت علت این امر تصور
غلط درباره بی خطر بودن قلیان و پذیرش اجتماعی بیشتر آن نسبت به
بقیه مواد است که این امر شیوع بیشتر مصرف آن را به دنبال داشته است.
یکی از یافته های این مطالعه این بود که نسبت پسران به دختران مصرف
کننده قلیان در این مطالعه 1/6 ،به  1بود در حالیکه در بررسی الگوی
مصرف قلیان در نوجوانان تهرانی نسبت پسران به دختران  1/5به 1
بود[ ].12البته نتیجه مطالعه ما با این مطالعات هم خوانی نداشت .به نظر
میرسد علت این امر جنبه مذهبی رایج در این شهر و نظارت بیشتر خانواده
ها بر روی دختران باشد که کمتر در موقعیت مصرف قرار میگیرند و علی
رغم میل باطنی از مصرف آن خودداری می ورزند.
در مطالعه حاضر  47/9درصد افراد سن شروع کشیدن قلیان زیر  15سال
بود .در مطالعه نوجوانان تهرانی شایعترین سن شروع کشیدن قلیان -13
 12سالگی گزارش شده است که البته این امر هم مؤید دو مسأله است:
یکی این که شیوع مصرف قلیان در محافل خانوادگی باال و دیگری کمتر
بودن قبح مصرف قلیان نسبت به دیگر مواد دخانی وغیر دخانی به علت
ن دهنده
ن ها نشا 
تصور بر بی خطر بودن آن در میان خانواده که تمام ای 
اهمیت این موضوع است که طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری با
رویکرد در سطح اولیه پیشگیری در سنین پایین تر و در سطح جوامع
خانوادگی حتی در مرد مصرف قلیان هم توصیه میشود .به نظر میرسد
32

کودکان و نوجوانان در مقاطع پایینتر و متناسب با سن خود در خصوص
پیشگیری از مصرف موادی مثل قلیان که پذیرش اجتماعی باالیی دارند
آمادگی بیشتری داشته باشند.
در این بررسی بیشترین فردی که اولین بار تعارف کشیدن قلیان را به افراد
کرده ،دوستان بوده اند ( 43/2درصد) .در مطالعه دکتر باریکانی هم 47
درصد برای اولین بار با تعارف دوستان قلیان کشیده اند [ ].20در بررسی
دیگری داشتن دوستان سیگاری و قلیانی با احتمال سیگاری و قلیانی شدن
فرد ارتباط معناداری نشان داد که با مطالعه ما هم خوانی داشت [].21
البته این امر لزوم توجه هر چه بیشتر به امر معاشرت فرزند و برگزاری
س های مهارتی برای
دوره های آموزشی در مورد معاشرت با افراد وکال 
تقویت مهارت رد کردن و نه گفتن یکی از موارد ضروری در مهارتآموزی
در دوران تحصیل خصوص ًا دوره دبیرستان است .نتایج مطالعات آقامالیی
( ،)1386دیوساالر و همکاران ( ،)1385ضیائی وهمکاران (،)1380
افراسیابی وهمکاران ( ) 1379و شکیب و همکاران ( )2004هم همسو با
این مطالعه تأیید کننده این موضوع است که جنسیت از عوامل پیشگویی
].کننده مصرف قلیان بود [15،22-25
در پژوهش حاضر بین وضعیت تحصیلی دانش آموز و احتمال قلیانی شدن
دانش آموز ارتباط معناداری دیده شد؛ به عبارتی معدل تحصیلی پایین
احتمال قلیانی شدن را افزایش میدهد که همین نتیجه در مطالعه دکتر
ترقی جاه و همکاران با عنوان بررسی عوامل پیشبینی مصرف سیگار
و قلیان به دست آمد .همچنین همانند مطالعه ما نگرش افراد نسبت به
مصرف قلیان در مطالعه دکتر ترقی جاه هم یکی از عوامل پیشگویی کننده
مصرف قلیان بود؛ یعنی هرچه نگرش افراد بطور نادرست نسبت به مصرف
].قلیان مثبت تر باشد احتمال قلیانی شدن بیشتر می شود [26
در بررسی افراد قلیانی نشان داده شد که افرادی که تحصیالت پدر آن ها
ارشد و باالتر است بیشتر از سایر گروه ها قلیان مصرف میکردند که نشان
دهنده این امر است که مصرف قلیان در گروههای اجتماعی با تحصیالت
باالتر شیوع باال و حتی شاید بیشتری نسبت به سایر اقشار دارد .همچنین
تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت .
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حد پایین
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در این مطالعه کسانی که وضعیت اقتصادی باالتری نسبت به بقیه داشتند،
شیوع مصرف قلیان در آنها بیشتر بود .به طوری که شیوع بیشتر مصرف
قلیان در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی نسبت به سایر مدارس بود .البته
شاید این یافته میتواند ب ه خاطر عدم آگاهی این قشر نسبت به مضرات
قلیان و در دسترس تر بودن آن برای این افراد باشد .در افرادی که سابقه
تجدیدی یا مردودی داشتند ،خیلی بیشتر از افرادی که این سابقه را نداشتند
در آنها مصرف قلیان دیده شد و ممکن است علت آن سرخوردگی ناشی
از شکست در امر تحصیل است که باعث گرایش افراد به سمت این گونه
مواد میباشدکه درواقع لزوم توجه هر چه بیشتر مسئولین و اولیای مدرسه
را می طلبد.
در افرادی که والدین آن ها جدا از هم زندگی می کردند و یا با افرادی
ی کردند ،مصرف قلیان در آن ها باالتر
غیر از پدر و مادر خود زندگی م 
ی کردند و البته این نتیجه
از افرادی بود که با خانواده منسجم زندگی م 
در مطالعات دیگر هم دیده شده است؛ به عنوان مثال مطالعات رضایی و
و همکاران ( )1995و فرجاد و همکاران  Leudefeldهمکاران (،)1386
( )1383هم این امر را تایید می نمایند .کلیه این مطالعات نشان داده اند که
اکثر جوانان آلوده به مواد دخانی وغیر دخانی به خانوادههایی تعلق داشتند
که دارای مشکالت خانوادگی از قبیل عدم روابط صحیح و سالم در خانواده
].و یا جدایی والدین از هم بودند [27-29
نتیجه گیری
به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد پسران دانشآموز بیش از دختران
مصرف کننده قلیان بودند .همچنین مشخص شد عوامل فردی ،خانوادگی
پیشگویی کننده مصرف قلیان بودند .پیشنهاد می گردد

و اجتماعی مختلفی
چنین پژوهشی در دیگر شهرها صورت گیرد تا تعمیم نتایج با اطمینان
بیشتری امکان پذیر باشد.
تشکر و قدردانی
از تمامی دانش آموزانی که در پژوهش حاضر همکاری های الزم را انجام
دادند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
تضاد منافع
پژوهش حاضر هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان نداشته است.
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Abstract
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Introduction: Due to the growing trend of hookan smoking as one of the serious
threats to health and given that the risk of hookan smoking has not been explained
well in the society, this plan aimed at determining predictive factors of water pipe
smoking among pre-university students in Yazd.
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Methods: The analytical-descriptive study was done by using the cross-sectional
method on 304 pre- university students in the city of Yazd. Sampling was conducted
by the multi-stage cluster method. The data were collected by the GYTS questionnaire
standard questionnaire of risk and protecting factors of smoking. Finally, the obtained
data were analyzed by SPSS 21 software.
Results: The findings of this study showed in total 219 (31.1%) of the students used
hookah. Among the demographic variables, gender, student educational status, fathers’ education, household income, rate of tendency to hookah smoking had a significant relationship with hookah consumption. And, among variables related to individual, family and social risk factors, negative student attitude, sensation seeking,
sensitivity to anxiety, anxiety disorder and, irregularities social environmental and
impaired psychological school environment were considered as the predicting factors
of hookah smoking.
Conclusion: The gained results can contribute to solve the current challenge of the
addiction to the smoking through determining the target population in required interventions and future planning.
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