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مقاله اصیل

بررسي مقایسه ای نگرش مذهبي و سالمت عمومي در دانشجويان سيگاري و
غير سيگاري
سمیرا نژادنادری ،1کورس دیوساالر ، ⃰ 1مجید محمودی ،2علی دره کردی

3

 .1مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات سرطان ،انستیتو کانسر ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.

دریافت مقاله ،1390/1/9 :پذیرش مقاله1390/1/26 :

چکیده
زمینه و هدف :مصرف سیگار به عنوان ارزانترین و رایج ترین مواد اعتیاد آور دارای عوارض زیانبار جسمی و روانی است .بر اساس پژوهشهای انجام
گرفته ،مصرف سیگار در دانشجویان رو به افزایش است .توجه به نقش الگویی دانشجویان در جامعه و حساسیت دوران دانشجویی در انتخاب شیوه
های رفتاری و س��بک زندگی آنان در آینده ،ضرورت مطالعات در خصوص مصرف س��یگار و عوامل و عوارض مرتبط با آن را در این قش��ر برجسته
س��اخته است .هدف کلی پژوهش حاضر مقایس��ه نگرش مذهبی و سالمت عمومی بین دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری ایرانی و رابطه نگرش
مذهبی و سالمت عمومی دراین دو گروه است.
روش بررسی :در اين پژوهش ،سالمت عمومي و نگرش مذهبي در  1065نفر از دانشجويان سيگاري و غير سيگاري یکی از دانشگاه های کرمان
مورد بررسي قرار گرفت .در این مطالعه از دو پرسشنامه سالمت عمومي  GHQو نگرش سنج مذهبي استفاده گردید که به صورت خود ایفا توسط
دانش��جویان تکمیل ش��د .داده های این پژوهش ،با روشهاي آمار توصيفي ،تحليل واريانس چند متغيري ( )MANOVAو آزمون معني داري t
مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته ها :دانشجویان سیگاری در مقايسه با دانشجویان غیر سیگاری از سالمت عمومی و نگرش مذهبي پايين تري برخوردار بودند .همچنین ،بين
نگرش مذهبي وسالمت عمومی در دانشجویان سیگاری وغیرسیگاریرابطه مستقیم وجود دارد.
نتیج��ه گی��ری :نگ��رش مذهبی با نزدیک کردن فرد به خدا و رهایی از احس��اس ناامیدی او را ازبی هدفی می رهان��د و این می تواند خود منجر به
کاهش افس��ردگی و اضطراب و کاهش میزان مصرف س��یگار گردد حتی باعث بهبود نس��بی کیفیت زندگی افراد مصرف کننده سیگار شود .نظر به
افزایش میزان پذیرش دانشجو در کشور و افزایش احتمال آسیب پذیری ناشی از مصرف سیگار ،نگاه خاص به این قشر از جوانان (به ویژه با توجه
به نقش الگویی آنان در جامعه) جهت اعمال مداخالت کنترل و پیشگیری از مصرف سیگار ضروری به نظر می رسد .از این رو با توجه به پیامد های
روانی و جسمی ناشی از مصرف سیگار ،اطالع رسانی از طریق مبلغین مذهبی و اساتید دانشگاهها جهت پیشگیری و درمان آن از طریق مشاوران
و روانشناسان و روانپزشکان برای دانشجویان مصرف کننده سیگار ضروری است.

کلید واژهها :مذهب ،سالمت ،سیگار ،دانشجو ،دانشگاه.

مقدمه

مصرف س��يگار عامل مهمي در مرگ و مير افراد است و تأثير منفي بر
سالمت جسم و روان ميگذارد [ .]1عملکرد رواني ،جسمي و اجتماعي
⃰ نویسنده مسؤول:
نشاني كامل پستي :کرمان ،چهارراه طهماسب آباد ،ابتدای بلوار جهاد ،ابتدای خیابان
ابن سینا ،مقابل کلینیک تخصصی بعثت ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم
پزشکی کرمان .شماره تماس03412264180:
Email: kouros_divsalar@yahoo.com

ب��ه عنوان عوام��ل ايجاد کننده و عوارض مصرف س��یگار محس��وب
میش��وند [ .]2پژوهشها نش��ان دادهاند که بين افسردگي و اضطراب
با مصرف س��يگار رابطه وجود دارد [ 4 ،3و  .]5پژوهش موریس��ت 1و
همکاران ( )2007نش��ان داد که افراد س��یگاری در مقایسه با افراد غیر
س��یگاری از اضطراب بیش��تری برخوردارند [ .]6در بررسي ديگري که
ميکلت��ون 2و همکاران ( )2008در رابطه با پيامد مصرف س��يگار انجام
1. Morissette.
2. Mykletun.
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دادند ،نتايج حاکي از آن بود که بين مصرف س��يگار جوانان و اختالل
افسردگي و اضطراب رابطه وجود دارد [ ]7پژوهش صمیمی و ولیزاده
( )1386در این زمینه نشان داد که افراد سیگاری از سالمت عمومی و
کیفیت زندگی پایینی برخوردار بودند [ .]8از سوی دیگر ،عامل ديگري
که در زمينه مصرف س��يگار مطرح ميشود مذهب است .دین و مذهب
موضوعی است که قدمتی دیرینه دارد [ .]9دین مورد بحث روانشناسانی
همچ��ون فروید و یونگ بوده اس��ت و پس از آن اندیش��مندانی چون
آلپورت و اس��تنلی ه��ال به تبیین مذهب پرداختهان��د [ ]10اریک فرام
بیان داش��ت که مذهب جبرگرایانه منج��ر به اختالالت روانی میگردد
ولی دین انسانگرایانه وخوش بینانه باعث رشد استعداد فرد و سالمت
او میگردد [ .]10پژوهشها نشان دادند که گرایشهای مذهبی سبب
ارتقاء س�لامت عمومی ،معنابخشی و امید به زندگی و بهبود ارتباطات
اجتماعی میگردد [ 12 ،11و  .]13تروينو 1و همکاران ( )2007نیز بیان
داش��تند که باورهای مذهبی منجر به بهبود س�لامت عمومی ،کيفيت
2
زندگ��ي و افزايش ع��زت نفس می ش��ود [ .]13در حالی که کوئینگ
( )2004بر اس��اس پژوهش های خود در زمینه رابطه س�لامت روانی
و مذهب بیان میدارد؛ که همیش��ه باورهای مذهبی منجر به سالمت
روانی نمیگردد ،زیرا روانشناسان بالینی گاه با مراجعانی مواجه میشوند
که دچار احس��اس گناه ،نش��خوار فکری ،نگرانی و طرد شدگی هستند
که این میتواند به علت محتوای باورهای مذهبی آنها باش��د [ .]14بر
خ�لاف این یافته ،بیان��ی و همکاران ( ،)1387می��ر زمانی و محمدی
( )1380و خدایاری ( )1380در بررس��یهای مختلف نش��ان دادند که
گرایشهای مذهبی با افس��ردگي و اضطراب افراد رابطه معکوس دارد
[ 16 ،15و .]17
احتمال مصرف س��یگار را میت��وان با عوامل مختلف��ی مانند نگرش
و فعالیته��ای مذهبی ،اخت�لال اضطراب و خلق پیش��گویی کرد [،8
 10و  .]18پایبن��دی مذهب��ی و تعل��ق به یک طبقه معتب��ر که دارای
ارزشهای مطلوب اجتماعی اس��ت به عنوان دو عامل محافظت کننده
از مصرف سیگار محسوب گردیده است [ 19و  .]20در پژوهش دیگری
اعتقادات مذهب��ی و باورهای معنوی منجر به افزایش اعتماد به نفس،
رضای��ت از زندگی ،بهب��ود روابط اجتماعی و مکانیزمه��ای انطباقی و
کاه��ش اضطراب گردید که تأثیر ای��ن پیامدها به نوبه خود در کاهش
مصرف س��یگار مالحظه ش��د [ .]18کوینگ ( )2004بیان میدارد که
ش��یوع بیماریهای قلبی در افراد ب��ا گرایشهای مذهبی قویتر کمتر
اس��ت و این امر با رفتارهای س��الم افراد از جمل��ه پایین بودن مصرف
سیگار و ورزش کردن رابطه دارد [.]10
اعتقادات و فعالیتهای مذهبي ،فرد را از ش��روع مصرف سيگار و ادامه
مصرف آن منع ميکند [ 19و  .]21وولي 3و همکاران ( )19980نش��ان
دادند؛ احتمال مصرف س��يگار در جواناني که نگرش مذهبي بیش��تری
داشتند و به شرکت در مراسم مذهبي پايبند بودند ،پايينتر است [.]22
در مطالعهای ديگر ،نولن 4و همکاران ( )2005به این نتیجه رسیدند که
حمايتهاي اجتماعي و گرايشهاي مذهبی در کاهش مصرف س��يگار
مؤثر است [.]23
پژوهشها نش��ان دادند که روند مصرف س��یگار در دانش��جویان رو به
افزایش اس��ت همچنین دوره دانشجویی یک برهه زمانی خاص برای
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آغاز سیگاری شدن آنان است [ .]24توجه به نقش الگویی دانشجویان
در جامعه و حساس��یت دوران دانشجویی در انتخاب شیوههای رفتاری
و س��بک زندگی آنان در آین��ده ،ضرورت مطالعات در خصوص مصرف
س��یگار و عوامل و عوارض مرتبط با آن را در این قشر برجسته ساخته
است [ 27 ،26 ،25و .]28
هدف کلی پژوهش حاضر مقایس��ه نگرش مذهبی و س�لامت عمومی
بین دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری است.

روش بررسی

این مطالعه از نوع مقطعي بود که روی  1065نفر ( 821نفر زن و 244
نفر مرد) از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان که به صورت غير
احتمالي و در دس��ترس انجام گرفت .این پرسشنامه ها در کالسهای
درس عمومی دانش��گاه در اختیار دانش��جویان ق��رار گرفت و آزمونگر
بع��د از توضی��ح در زمینه اختیاری بودن جهت هم��کاری در این طرح
پژوهشی ،نحوه پاسخ گویی به سواالت ،محرمانه بودن و عدم ثبت نام
و ن��ام خانوادگی ،آزمون را به صورت گروه��ی برگزار کرد از این تعداد
 976نفر غیر سیگاری و  89نفر سیگاری بودند.
در این مطالعه از دو پرسش��نامه اس��تفاده گردید .برای ارزیابی نگرش
مذهبی از نگرشس��نج مذهبي اس��تفاده گردید .این پرسشنامه توسط
خداياري فرد در س��ال  1378در دانش��گاه تهران ساخته شد و مشتمل
بر  40س��ئوال است که بر اس��اس مقياس ليکرت پنج سطحي ازکام ً
ال
موافق تا کام ً
ال ناموافق نمرهگذاري ش��ده است .نمره نگرش مذهبي از
 40تا  200محاسبه ميشود .افرادی که در اين آزمون نمره  40تا  84را
کس��ب میکنند از نگرش مذهبی پایینی برخوردار هستند و کسب نمره
 166تا  200نش��انگر نگرش مذهبی باال میباشد .محتواي پرسشنامه؛
اخالقيات ،ارزش��ها ،اث��ر مذهب در زندگي و رفتار ف��ردی و اجتماعي،
جه��ان بيني و باور دين��ي را ارزیابی ميکند .پايايي اين پرسش��نامه با
اس��تفاده از روش باز آزمون  0/83به دس��ت آمد که نشان دهنده اعتبار
باالي آزمون است [ .]29پایایی پرسشنامه فوق برای پژوهش حاضر با
استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ  0/89محاسبه گردید.
جهت ارزیابی س�لامت عمومی از پرسشنامه سالمت عمومي GHQ
استفاده گردید .اين پرسشنامه توسط گلدنبرگ و هیلر ( )1979طراحی
شد و داراي 28سئوال و چهار زير مقياس:اضطراب و عملکرد جسمانی،
عملکرد اجتماعي و افس��ردگي است .نمره گذاري آن بر حسب مقياس
ليک��رت  4درجه اي اس��ت (=0اص� ً
لا1 ،الي  = 3ب��ه مراتب بيش از
حد معم��ول) صورت مي گيرد .مطالعات متف��اوت در ایران پایایی این
پرسشنامه را  0/96و  0/84گزارش کردند [ .]30پایایی پرسشنامه فوق
ب��رای پژوهش حاضر با اس��تفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 0/86
محاسبه گردید.
دادههای این پژوهش ،با روشهاي آمار توصيفي ،تحليل واريانس چند
1. Trevino, M. K.
2. koenig.
3. Wooley.
4. Nollen.
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جدول  .1نتایج توصیفی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
متغیر

سیگاری ()%

(75 )%78/9

مرد

جنسيت

)%86/7(845

(12 )%7/3

متأهل

)%13/3(130

(31)%34/8

کاردانی

)%32/7(319

(47)%52/8

کارشناسی

)%58/9(575

)%5/6 (5

کارشناسی ارشد

)%2/7(26

(6)%6/7

دکتری

(56)%5/7

)%50/6( 45

 20سال
سن

)%82/7(807

(77 )%86/5

مجرد

مقطع تحصيلي

)%17/3(169

(14 )%21/1

زن

تأهل

غیر سیگاری ()%

77/6)%77/56(757

42)%42/1(%42/7

25سال

198)%20/28(20/3

(2)%2/2

30سال

متغي��ري ( )MANOVAو آزم��ون معني داري  tمس��تقل و ضریب
همبستگی پیرسون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

(21)%2/15

در مقطع تحصیلی کارشناسی بودند
نتای��ج بیانگ��ر آن بود که میانگین نمره س�لامت عمومی و کلیه خرده
مقیاسه��ای آن (اضط��راب ،افس��ردگی ،عملکرد جس��مانی ،عملکرد
اجتماعی) در گروه دانش��جویان س��یگاری نس��بت به دانشجویان غیر
س��یگاری باالتر بوده اس��ت .به این معنا که افس��ردگی و اضطراب در
دانش��جویان س��یگاری باالتر و عملکرد اجتماعی و جس��مانی آنها در
قیاس با دانشجویان غیر سیگاری پایین تر است (جدول .)2
جد آزمونهاي معناداري  MANOVAدر رابطه با متغير گروه سالمت

یافتهها

نمرات به دس��ت آمده از اجراي پرسش��نامه ها با اس��تفاده از نرم افزار
آماري  SPSSمورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
چنانچه جدول  1نش��ان می دهد میانگین س��نی بیش��تر افراد مصرف
کننده  20س��الگی بوده و بیشتر مصرف کنندگان سیگار؛ مرد ،مجرد و

جدول .2نتایج توصیفی خرده مقیاس های سالمت روانی در دو گروه سیگاری و غیر سیگاری
افسردگی
گروه

عملکرد اجتماعی

اضطراب

عملکرد جسمانی

سالمت عمومی (نمره کل)

سیگاری غیرسیگاری سیگاری غیرسیگاری سیگاری غیرسیگاری سیگاری غیرسیگاری سیگاری غیرسیگاری

میانگین

18/0

17/2

13/4

12/7

16/3

14/8

16/2

14/7

64/0

59/6

انحراف
استاندارد

3/9

4/6

2/6

3/1

3/5

4/0

3/2

4/2

7/9

10/6

P VAIU

0/01

0/01

عموم��ی ()Wilks’s Lambada =0/751F= 14/32 P>0/01
معنی دار نش��ان داده ش��د .بين دو گروه در تمام��ي خرده مقياسهاي
س�لامت عموم��ی {افس��ردگی ( ،})F=42/55 ،p=0/01عملک��رد
اجتماع��ی{( ،})F=15/06 ،p=0/01عملکرد جس��مانی{(،p=0/01
 ،})F=31/92اضط��راب{( })F=38/19 ،p=0/01تف��اوت معني دار
وج��ود دارد .به اي��ن معني كه افس��ردگی و اضطراب در دانش��جویان
س��یگاری باالت��ر و عملکرد اجتماعی و جس��مانی در آنه��ا پایین تر از
دانشجویان غیر سیگاری است.
نتایج جدول3نش��ان می دهد بين دو گروه دانش��جویان سیگاری و غیر
س��یگاری از لحاظ نگ��رش دين��ي(p =0/01و)t =68/6و لحاظ میزان

0/01

0/01

0/01

سالمت عمومی( p =0/01و  )t =7/34تفاوت معني داري وجود دارد .به
اين معني که دانشجویان سیگاری در مقايسه با دانشجویان غیر سیگاری
از نگرش مذهبي و سالمت روانی پايين تري برخوردار هستند
پس از بررس��ی مفروضه همگنی واریانس ها ک��ه بیانگر تائید فرضیه
صف��ر و برق��راری ای��ن مفروضه ب��ود ،نتایج بدس��ت آم��ده از تحلیل
کوواریانس چند متغیری نشان داد اثر سیگاری بودن و سیگاری نبودن
(،)F=14/6جنس��یت ( )F=24/0و سن ( )F=6/54روی سالمت روان
معنی دار اس��ت( .جدول  )4همچنین اثر تعاملی مصرف یا عدم مصرف
س��یگار با جنس��یت ( )F=12/6و مصرف یا عدم مصرف سیگار با سن
( )8/3روی سالمت روان در سطح ( )0/01معنی دار است.
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جدول  .3نتايج آزمون  tبراي بررسي سالمت عمومی کل و نگرش مذهبی در دوگروه دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد اثر
سیگاری بودن و سیگاری نبودن (،)F=9/2جنسیت ( )F=7/7و سن ()F=8/4
روی نگرش مذهبی معنی دار اس��ت .همچنی��ن اثر تعاملی مصرف یا عدم
مصرف سیگار با جنسیت ( )F=5/6و مصرف یا عدم مصرف سیگار با سن
یدار است( .جدول )5
( )4/7روی نگرش مذهبی در سطح ( )0/01معن 
نتايج آزمون همبس��تگی پیرسون نش��ان مي دهد بين نگرش مذهبي
وسالمت عمومی دانش��جویان س��یگاری ( )r=0/29 ،p=0/05و بين
نگرش مذهبي وس�لامت عمومی دانشجویان غیر سیگاری (p=0/01
 )r=0/26رابطه مثبت کمی وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر به بررسي نگرش مذهبي و سالمت عمومی بين دانشجویان
سیگاری و غیر سیگاری پرداخته است.درصد مصرف سیگار بین دانشجویان
این پژوهش  %8/3بوده اس��ت که با پژوهش دیو ساالر ( )1387که میزان
شیوع مصرف سیگار  %11گزارش نمود ،مطابقت دارد.

اجتماع��ی و خ��واب پایی��ن تری برخوردارن��د .نتایج به دس��ت آمده با
نتایج پژوهش های دیگر( موریس��ت و هم��کاران( ،)2007ميکلتون و
هم��کاران()2008و صمیمی و ولی زاده ( )1386و توکلی زاده ()1382
هماهنگی دارد [33و34و6و .]7مصرف سیگار پیامد های جسمی مانند
بیماری های قلبی و ریوی را به دنبال دارد و با اختالالت روانپزش��کی
مانند اضطراب و افس��ردگی همراه است .این تغییرات می تواند کیفیت
زندگی روانی و اجتماعی و جس��می افراد مصرف کننده را کاهش دهد.
افراد سیگاری از سیگار برای کاهش هیجانات منفی خود مانند اضطراب
و افسردگی استفاده می کنند که این خود منجر به افزایش استرس در
آنها میگردد [ .]33بین سیگار کشیدن و اختالل اضطراب و افسردگی
یک رابطه دو طرفه وجود دارد به این معنی که س��یگار کش��یدن منجر
به این اختالالت در فرد می ش��ود یا دارا بودن این اختالالت منجر به
مصرف سیگار می گردد [.]22
پژه��ش حاضر بیانگر تأثیر س��ن و جنس در تف��اوت نگرش مذهبی و
س�لامت روان دو گروه س��یگاری و غیر سیگاری بوده است .این یافته

جدول  .4اثر سیگار ،جنس و سن بر روی سالمت روان دانشجویان

نتاي��ج این پژوهش نش��ان داده اس��ت که ميزان نگ��رش مذهبی در بين
دانش��جویان سیگاری نسبت به دانش��جویان غیر سیگاری پايينتر است.
يافته هاي پژوهش با نتايج س��اير پژوهشها(وولي و همکاران) 1998( ،؛
نولن و همکاران ()2005؛ نانماکر 1و همکاران()2006؛ دیو س��االر())1386
یتواند
همخواني دارد [22و2و31و ]19نگرش مذهبی و باورهای معنوی م 
به عنوان مانعی برای تمایل به مصرف سیگار محسوب شود و نیز شرکت
در فعالیت های مذهبی می تواند منجر به کاهش مصرف سیگار بین این
افراد گ��ردد [ 19و  ]33نتایج پژوهش فوق بیانگر نیاز به افزایش آگاهی و

اطالع رس��انی جهت ارتقاء باورهای مذهبی اس��ت ،که می تواند از طرق
مختلف مانند والدین ،روحانیون ،اساتید ،رسانه های جمعی و انجام فعالیت
های گروهی مذهبی در دانشگاه انجام پذیرد.
از س��ویی دیگر نتایج پژوهش حاضر نش��ان داد که س�لامت عمومی
دانش��جویان سیگاری در مقایس��ه با دانشجویان غیر سیگاری پایین تر
است و دانشجویان س��یگاری از اضطراب و افسردگی باالتر و عملکرد
1. Nonnemaker.
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جدول  .5اثر سیگار ،سن و جنس بر نگرش مذهبی

با پژوهش دیو س��االر (1386و )1387مطابقت دارد .بیش��ترین مصرف
کنندگان س��یگار در پژوهش حاضر پس��رها بودند که این تفاوت بیشتر
با توجه به قبح س��یگار کش��یدن دختران در فرهنگ ایرانی قابل توجیه
است .از سویی دیگر بیشترین مصرف سیگار در محدوده سنی 25-20
س��ال یا به عبارتی اوای��ل دوران جوانی بود که با پژوهش ش��یفی راد
( )1386و دیو ساالر()1387مطابقت دارد .در این دوره مسایل ازدواج و
شغل از مسایلی است که می تواند برای فرد دانشجو استرس زا باشد و
مصرف سیگار یکی از روشهای کنترل استرس برای دانشجو محصوب
گردد .از این رو آش��نایی با مهارت های زندگی و معنا درمانی می تواند
جهت کاهش این اثرات منفی موثر واقع گردد [.]36 ،24 ،19
نتايج پژوهش نش��ان داده است که بین نگرش مذهبی و سالمت عمومی
دانشجویان غیر سیگاری رابطه مثبت کمی وجود دارد .يافته هاي این پژوهش
با نتايج ساير مطالعات (هالینگ 1و همکاران ()2007؛ اسمیت)2003( ،؛ تروینو
()2007؛ چراغی و مولوی ()1385؛ بیانی و همکاران ( )1387همخواني کمی
دارد [ 13 ،9 ،11 ،35و  .]10به نظر می رسد در این پژوهش عوامل دیگری
چون جنس ،رشته تحصیلی ،س��ن و غیره در این رابطه موثر بوده است که
357 (9272): 1929–1932.
Glassman, A.H, Helzer, J.E, Covey, L.S, Cottler,
L.B,. Stetner, F, et al. Smoking, Smoking cessation,
–and major depression, Jama.1990; 264 (12): 1546
1549.
Morissette, S.B, Tull, M.T, Gulliver, S.B, Kamholz
B.W, Zimering, R.T. Anxiety, anxiety disorders,
tobacco use, and nicotine: a critical review of
;interrelationships, Psychological Bulletin.2007
133 (2): 245–272.
Mykletun, A, Overland, S, Aar, LE, Liab H, M,
Stewart, R. Smoking in relation to anxiety and
depression: Evidence from a large population
survey: The HUNT study. European Psychiatry.
2008; 23(2): 77-84.
Samimi R, Valizadeh A. Relationship of smoking
and general health of medical students 2006.
Hormozgan Medical Journal 2007; 11(4): 303-8.
Bayani AA, Godarzi H, Bayani A, Kocheki AM.

بررسی آن در پژوهشی دیگر ضروری به نظر می رسد.
ورود ب��ه دانش��گاه به عن��وان یک تحول ب��زرگ برای اف��راد و قبول
مسئولیت های آتی جامعه است .عدم سازگاری و وجود استرس و فشار
روانی نامناس��ب می تواند به عنوان عاملی جهت گرایش دانش��جویان
به مصرف س��یگار ش��ود .نظر ب��ه افزایش میزان پذیرش دانش��جو در
کش��ور و افزایش احتمال آسیب پذیری ناش��ی از مصرف سیگار ،نگاه
خاص به این قش��ر از جوانان (به ویژه با توجه به نقش الگویی آنان در
جامعه) جهت اعمال مداخالت کنترل و پیش��گیری از مصرف س��یگار
ض��روری ب��ه نظر می رس��د .از این رو با توجه به پیام��د های روانی و
جس��می ناشی از مصرف سیگار ،اطالع رسانی از طریق مبلغین مذهبی
و اس��اتید دانشگاهها جهت پیش��گیری و درمان آن از طریق مشاوران
و روانشناس��ان و روانپزشکان برای دانش��جویان مصرف کننده سیگار
ض��روری به نظر می رس��د .مس��ئوالن با ایجاد زمینه های اش��تغال و
تفریح مناس��ب و والدین و اس��اتید با راهنمایی و ایجاد فضای دوستانه
می توانند س��هم بس��یار زیادی در کاهش گرایش به مصرف سیگار در
جوانان ایفا کنند.
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