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ایننت تحقینن کننه بننه بررسننی اوامننم و میننران مگننرد سننی ار در بننیت محگنن ن پوهنتننون
بامیننان پرداختننه اسننت از ن نناه هنندد کنناربردی ،از ن نناه نننوف تو ننیحی و ازلحنناب رو ترکی ننی
(کمنننی و کیحنننی میباشننند .بنننرای رمنننا وری منننار از پرسننن نامه و مگنننا ه کنننار گرفتهشنننده
اسننت توس ن  126تننت محگننم ( 63دختننر و  63پسننر پرسشنننامه ت میننم گردینند و بننا  16تننت (8
دختنننر و  8پسنننر مگنننا ه گردیننند .دادههنننای رما وریشنننده وارد نر افنننراری  SPSSشنننده و از
طرین توزیننا فروانننی و در نندی مننورد تیریننه و تحلیننم ننرار گرفننت .نتننایت تحقین نشننان میدهنند
کنننه در پوهنتنننون بامینننان  42در ننند ( %36دختنننران و  %49پسنننران در ننند مینننان یت %42
سننی ار مگننرد میکنننند و سننت شننروف بننه سننی ار کشننیدن بننیت  15الننی  25سنناک کننه میننان یت
ن  20سنناک میباشنند .الننت رو وردن بننه سننی ار همرن ننی بننا همسنناکن ،فشننار در  ،کننم ا ننه
گننی در رشننته تحگننیلی ،ش سننت اشننقی ،ت دینند دختننران از سننوی مننردان ،وابسننت ی انناطحی
خننانوادگی ،فننرد ایننم شنندن خننانواده بننیت
روانننی ،مشنن
بننه رنننا م،ننالال ،مشنن
رسننننمی مانننننند
فرزننننندان ،دوری از خننننانواده و مسننننافر گحتننننه اسننننت .سننننی ار مشنننن
نحاتن ننی ،بیمارهننای شنن و لنن  ،سننرطان نیننره ،سننرطان سننینه و سننر ان شنن را بننه
مینننان ورد و ازلحننناب رواننننی افسنننردگی ،گوشنننهگیری ،بی نننراری ،ااننننرام ،ناامیننندی ،اننننروا،
افبننه ،بی و ننل ی را بننه دن نناک دارد و ازلحنناب
انند ا ننه بننه در  ،بیخننوابی ،کنناه
ارتمننناای بیمسنننیولیتی ،تنننرویت فرهننننش سنننی ار کشنننیدن ،انننرر رسننناندن بنننه هم ننناران و
ااضایی خانواده که دود سی ار را تنحا میکنند در اک دارند.
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مقدمه
امننروز در بننیت روانننان و محگنن ن مگننرد سننی ار ینن

شننیوه و ال ننوی رفتنناری گردیننده

اسنننت ،بسنننیاری از رواننننان و محگننن ن ن را مگنننرد میکننننند .مگنننرد سنننی ار ی نننی از
رایتتننریت ،کشننندهتریت ،پرهرینننهتریت ااتینناد اسننت کننه اخننت ک متعنندد را بننه ورننود مننی ورد.
ااتینناد بننه سننی ار ااتیننادی اسننت کننه بننی

از همننه مننورد حلننت وا اشننده اسننت ،م،گو ننا از

سوی روانشناسان و رامعه شناسان (سادوک. 2015 ،
سننی ار ا ننار از بننرد و خردکننرده تن نناکو اسننت کننه بننهطورمعموک در کا ننن نننازک پی یننده
شده است؛ اما برای کشیدن دود ن را ب ار میبرند (مقد . ۱۳۸۹ ،
بیان مسئله
روانننان مگننردکننده سننی ار ،از پیامنندهای ننناگوار ن اننندان اطنن ف ندارننند از پیامنندهای
ننناگوار ن اننندان اطنن ف ندارننند و نمیدانننند کننه بننا مگننرد هننر ننن سننی ار ،گننامی بهسننوی
مش ن

رسننمی ،تنحسننی و روانننی میگنارننند و بنناکخره منیننر بننه مننرد نننان میگننردد .مسننیله

رو وردن روانننان و محگنن ن بننه سننی ار ،ینن

مشنن م امنندۀ ارتمنناای اسننت کننه انن وه بننر

انننوارس رسنننمی و رواننننی بنننرای مگنننردکننده ،سننن مت رامعنننه را نینننر ت دیننند میکنننند .اینننت
تحقی ن توانسننته اسننت کننه تننا نندی الننم رو وردن روانننان و محگ ن ن بننه سننی ار ،در پوهنتننون
بامیان و راههای بیرون رفت از ایت مش م را شناسایی نمایند.
تعننداد از محگ ن ن پوهنتننون بامیننان دیننده میشننود کننه در او ننا تحننریو و در میننان راه و...
سنننی ار مگنننرد مینماینننند؛ ولنننی تننناکنون از مینننران مگنننرد سنننی ار در بنننیت محگننن ن اینننت
پوهنتننون مننار د ینن در دسننت ر

ن ننود و در مننورد الننت و پیامنندهای ننناگوار ن کنندا تحقینن

المننی ننور ن رفتننه بننود .مسننیله امننده و اساسننی ایننت تحقی ن کمتننور ی مسننیولیت در رابنننه
به رو وردن محگ ن به سی ار در پوهنتون بامیان است.
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اهداف تحقیق
بررسی میران مگرد سی ار توس محگ ن پوهنتون بامیان
بررسی الم رو وردن محگ ن پوهنتون بامیان به سی ار
شناسایی پیامد ناگوار مگرد سی ار

سؤاالت تحقیق
سؤال کلیدی اول
میران مگرد سی ار در بیت محگ ن پوهنتون بامیان اه اندازه است؟
سؤاالت فرعی
-

یا تما محگ ن پوهنتون بامیان سی ار مگرد میکنند؟

-

یا محگ ن دختر سی ار مگرد میکنند؟

-

یا محگ ن نال اوک پوهنتون بیشتر سی ار مگرد میکنند یا محگ ن نال ا ار

سؤال کلیدی دوم
کدا اوامم س

میشود که روانان به سی ار رو می ورند؟

سؤاالت فرعی
-

یا همساکن بااث رو وردن روانان به سی ار میشوند؟

-

یا محی خانواده س

-

یا محی ردید موزشی (پوهنتون س

میشود که روانان به سی ار رو ورند؟
میشود که محگ ن به سی ار رو ورند؟

سؤال کلیدی سوم
مگرد سی ار کدا پیامدهای ناگوار را بیا میگنارند؟
سؤاالت فرعی
-

یا سی ار ،س

مش

روانی میگردد؟
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-

یا مگرد سی ار ،بیماریهای رسمی را به بار می ورد؟

-

میشود؟

یا مگرد سی ار ،مش

ارتماای را س

اهمیت تحقیق
از نتننایت ایننت تحقینن روانننان و محگنن ن (تشنن یمدهندگان سننتون فقننرا ینن

رامعننه

اسننتحاده کنننند .در زمینننۀ الننم ،پیامنند و تنن نیرا ننناگوار روانننی ،رسننمی و ارتمنناای مگننرد
سننی ار کننه مشنن م فریت و ت اهکننننده اسننت ،گنناهی پیننداکرده و ر ننت رلننوگیری از مگننرد
سننی ار در ارتمااننا م،تلننال نق ن

اساسننی خننود را ایحننا نمایننند ،بنننا اننرور بیشننتر ا سننا

میگننردد تننا التیننابی گننردد کننه؛ اننرا محگن ن در پوهنتننون بامیننان بننه سننی ار رو وردهاننند؟ اننه
پیامنندهای ننناگواری را در پننی دارد؟ ا ونننه میتننوان نهننا را از ایننت مشنن م نیننا داد؟ بیشننتر
تحقی ن

ننور گیننرد تننا اننندکی در کنناه

مگننرد سننی ار کم ن

و هم نناری ننور گیرننند ،از

طنننرد دی نننر مگنننرد سنننی ار و تننن نیرا رواننننی ،رسنننمی و ارتمننناای نیننن

بحنننث امنننده

روانشناسننی اسننت کننه در دیپارتمنننت روانشناسننی التیننابیای رو وردن محگنن ن بننه سننی ار،
از اهمیننت وینن های برخوردارننند کننه بننرای اسننتادان و محگنن ن روانشناسننی به ننور املننی و
المی نشان داده شوند.
پیشینه تحقیق
نی وتیت سی ار ،ازرمله مواد تحری کننده به شمار میرود ( سیاد . 1395 ،در تن اکو موادی
به نا نی وتیت ورود دارد ،نی وتیت ماده محرک م یم ولی به شد ااتیاد ور ا ست .م گردکنندگان
معموک ن را دود میکنند .وابست ی فیریولوژی ایت ماده در اند هحتۀ اوک به ورود می ید .استحاده
از نی وتیت واب ست ی روانی را نیر به همراه دارد (اکین سون -هیل ارد . ۲۰۰۹ ،ا ن ح واب ست ی به
پدیدههای ر سمی ،روان شناختی خاص اط د می شود که نتییه م رر م گرد ی

ماده ،میبا شد

(مای م گیلدر1996 ،
مگننرد تن نناکو را اسنناکر اسننپانیاییت ار مری ننایی از بومیننان ن سننرزمیت موختننند و واژه
سننی ار در نیننا منننرح گردینند (مقنند  . ۱۳۸۹ ،گینناه تن نناکو ،گینناه بننومی مری ننای شننمالی
اسننت و بومیننان امری ننا رنهننا ایننت گینناه را میکاشننتند و بردهننای ن را میکشننیدند .امننروزه
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نندود بیسنننت در نند از منننرد امری ننا سنننی ار میکشننند (لیتنننویت و دی ننران . ۲۰۱۲ ،سنننی ار
رایتتنننریت محگنننوک از بنننیت محگنننوک تن ننناکو اسنننت و  ٪۹۰مگنننرد تن ننناکو سی اراسنننت .در
امری نننا  ٪۵۷برردسننناک هرگنننر سنننی اری ن ودهانننند و  ٪۲۲ننن

سنننی اری بودهانننند؛ و  ٪۲۱در

نناک ااننر سننی اریاند .تحقیقنناتی کننه در دانش ن اههای کرمننان انیا شننده نشننان میدهنند کننه
مینننران مگنننرد سنننی ار در محگننن ن پوهنتنننون کرمنننان  %12.1گرار شنننده اسنننت کنننه در
مقایسنننه بنننا نتنننایت بررسنننیهای انیا شنننده در سنننایر پوهنتون نننا ازرملنننه پوهنتنننون زاهننندان
 ،22.7%سننننمنان  %14و پوهنتننننون گننننی ن  %16.6میباشنننند (رمضننننانی . 1389،شننننیوف
اسنننتعماک دخانینننا بنننهوی ه سنننی ار در مینننان محگننن ن بنننهانوان شنننر تحگنننیمکردۀ رامعنننه
میتوانننند ب نر تمننامی ا شننار رامعننه ت ن نیر ب نننارد منالعننا متعننددی نشننان میدهنند کننه شننیوف
مگننرد سننی ار در بننیت محگنن ن پوهنتون ننا افرای یافتهاننند (رعحننری و امننیت زاده. 1390 ،
تحقیقننی کننه توسنن شننیاای و هم نناران ( 1390انیا شننده نشننان میدهنند کننه  %5.83از
محگ ن ن لیلیننه در پوهنتننون گرگننان مگننرد سننی ار داشننته اننند کننه نشننان دهنننده بنناکی سننی ار
در میننان محگ ن ن پوهنتننون گرگننان اسننت .نتننایت تحقیق نی کننه در پوهنتننون ط ننی اردبیننم ایننران
انینننا شنننده نشنننان میدهننند کنننه  %7.4از محگننن ن در زمنننان تحقیننن سنننی اری بنننوده انننند و
 13.9%از محگ ن م از م سی ار را تیربه نموده اند (پور الی و هم اران. 1384 ،
یافتنننههای تحقیننن در دانشننن اه زاد اسننن می وا ننند خوراسننن ان نشنننان میدهنننند کنننه
 7.18%محگنن ن سننی اری اننند و در نند اسننتعماک سننی ار در مننردان بنننور معنننا دار بیشننتر از
زنننان مننی باشنند ( دسننی . 1391 ،در کشننورهای ر ننان سننو شننیوف مگننرد سننی ار در مننردان
بسننیار بیشننتر از زنننان اسننت؛ امننا در ر ننان پیشننرفته ،انننیت نیسننت ،از طننرد دی ننر نننر سننی ار
کشننیدن در ر ننان پیشننرفته رو بننه کنناه

اسننت؛ ولننی در کشننورهای رو بننه توسننعه سننالی  ۴/۳در

نند رشنند دارد ،بننهطور متوسنن مننردان سننی اری روزانننه  15ننن و زنننان سننی اری در روز  13ننن
سننی ار می شننند .و تننی بننه پیامنندهای ننناگوار سننی ار تورننه میشننود  %68سننی اریها می ویننند
میخواهننند سننی ار را تننرک کنننندو  %52میگویننند کننه تننا ینن
ترک کنند (گنیی . ۱۳۹۴
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سنننو تحگننی
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بننا مگننرد سننی ار رابنننه و هم سننت ی دارد ،در ینن

تحقینن معلننو شنند

 37%برردسننناکن کنننه سنننند دوازده نداشنننتند سنننی ار میکشنننیدند؛ در الیکنننه  %17فنننار یت
لیسانا سی اری بودند (سادوک؛ سادوک و روئیر. 2015،
اکثننننر سننننی اریها مگننننرد دخانیننننا و سننننی ار را از دوران کننننودکی یننننا از اوایننننم دوران
نورننوانی نناز میکنننند و سننت نناز سننی ار کشننیدن م،گو ننا در زنننان در نناک کنناه

اسننت.

کودکننان و نوروانننان بننرای نناز سننی ار کشننیدن ان یرههننای ارتمنناای دارننند؛ ولننی بهننندر از
طننرد دی ننران ار ننار یننا تر ین میشننوند .در اکثننر مننوارد نوروانننان بننهایتالت سننی ار میکشننند
که بنا هنینار گنروه ،سنازگار شنوند و بتواننند خنود را بنا سنایر افنراد گنروه ،شن یه کننند و بنه همنیت
دلیننم رفتارهننایی را انیننا میدهننند کننه در گننروه انیننا میدهننند .ازرملننه سننی ار کشننیدن؛
بنننابرایت ،سننی ار کشننیدن از راننن گروههننای کننه وی گننی ا ننلی نهننا سننی ار کشننیدن اسننت،
تائینند میشننود و ااضننای ردینند گننروه سننی ار کشننیدن را شننروف میکنننند تننا خننود را به ننور
ااضای مورد وک گروه نشان دهند.
م ادلننه سننی ار و تعننارد کننردن ن پیوننند ااضننا را نشننان میدهننند و سننی ار کشننیدن بننرای
تح نننیم دوسنننتیها و نشنننان دادن تع ننند بنننه گنننروه انینننا میشنننود (گنینننی . ۱۳۹۴ ،بنننرای
وابسننت ی و رو وردن بننه سننی ار ،ی ن

الننت ورننود ننندارد ،معمننوک اقیننده بننر ایننت اسننت کننه سننه

اامنننم بنننر وابسنننت ی ن دارای اهمینننت اسنننت  1ابلینننت تننن نیر دوا  2ش،گنننیت سنننی پنیر 3
محننی ارتمنناای (مای ننم گلنندر . 1996،تعننداد از روانننان ف ننر میکنننند کننه مگننرد سننی ار
سننننازنده اسننننت ،مگننننرد سننننی ار نننننهتن ا سننننازنده نیسننننت؛ بل ننننه ت اهکننننننده هسننننت،
مگننردکنندگان سننی ار یننر از اننرر رسنناندن بننه خننود و ارتمنناف کنندا هنننری دی ننری ندارننند و
همیشه نیازهای خود را مقد بر دی ران میدانند (ستوده. 1389 ،
و تننی تن نناکو و سننی ار بننرای اولننیت بننار مگننرد میشننود الننت ت ننوف و سننرگییه ایینناد
میکننند و نن و زود و گرسنننه سننی ار کشننیدن ،انننر شنندیدتری دارد؛ امننا ادامننه مگننرد تن نناکو،
در بنندن تحمننم بننه ورننود مننی ورد و انننر نی ننوتیت بهتنندریت اننعیالتر میشننود .خننودداری از
مگننرد نی ننوتیت یننا نرسننیدن ن بننه بنندن بااننث بننروز سننندرو پرهیننر میشننود .سننندرو پرهیننر از
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تن نناکو ا ننار اسننت از ننم ،اننندوه بیخننوابی ،تحری پنننیری ،دلسننردی ،خشننم ،اانننرام،
انننربان لننن  ،افنننرای

نننناتوانی در تمرکنننر نننوا  ،بی نننراری ،بی و نننل ی ،کننناه

وزن

سننی اری ها در اننرس اننند سنناات بعنند از پرهیننر ارادی و یننا ار نناری در فننرد دیننده میشننود و
مگننرد مننداو تن نناکو بااننث میشننود افننراد بننه و ننایال شننیلی ،تحگننیلی و خننانوادگی خننود
رسننیدگی نننه توانننند (گنیننی . ۱۳۹۴ ،کسننانی کننه میخواهننند سننی ار را تننرک کنننند ،نهننا از
افسنننردگی ،بیخنننوابی ،تحری پننننیری ،ااننننرام ،بی نننراری و کننناه

انننربان لننن رننننت

میبرند (ری ارد پی و هم اران. 2003 ،
مگننرد سننی ار ،مشنن

رسننمی و روانننی را بننرای فننرد بننار مننی ورد (رمیننر و هم نناران،

 . ۲۰۱۴انننرر ا نننلی کشنننیدن سنننی ار درخننننر اننننداختت سننن مت فیری نننی و اییننناد کنننننده
بیماری ااننند ،ازرملننه بیمنناری ل ننی ،سنن ته میننری ،سننرطان شنن  ،سننرطان نیننره ،دهننان و
مثانننه ت،مننیت میگننردد کننه در فا ننله  ۱۹۵۰تننا  ،۲۰۱۰هحتنناد و دو میلیننون نحننر ر ننان از انننر
سنننی ار کشنننیدن فنننو نمودهانننند و ت،منننیت میگنننردد  ٪۵۰از نورواننننانی کنننه اکننننون سنننی ار
میکشننند ،در ننور ادامننه مگننرد سننی ار بننه الننت بیمنناری ناشننی از سننی ار خواهننند مننرد.
ی ا ار نها م از  ۷۰سال ی از بیت خواهند رفت (گنیی. ۱۳۹۴ ،
سننی ار در تما اننندا های بنندن تنن نیر میگنننارد و مشنن

رسننمی مانننند سننرطان شنن ،

بیماریهنننای ل نننی ،بیماریهنننای تنحسنننی ،اخنننت ک تولیننندمثم ،دکدرد ،اسننن اک ،لنننرز
اض ن

 ،سننرگییه و اننرد سننرد را بننه ورننود مننی ورد .از طننرد دی ننر مگننرد سننی ار مشنن

روانننی افسننردگی ،اانننرام ،اسننتر  ،کنناه
سننن

تمرکننر ننوا  ،سننردرگمی و تشنننت را در فننرد

میگنننردد (اکینسنننون -هیل نننارد . ۲۰۰۹ ،هنننر سنننی ار معمنننولی ننناوی  0.5ملنننی گنننر

نی ننوتیت اسننت .در دوزهننای اننندک ا ئننم مسننمومیت ،ت ننوف ،اسننتحرار ،ترشننو بننراد ،اننعال،
رنشپریننندگی ،اسننن اک ،سنننرگییه ،سنننردرد ،افنننرای
مش

فشنننارخون ،ناتواننننایی در تمرکنننر نننوا

و

سی را شامم میشود (سادوک ،سادوک و روئیر. 2015،
خنننر سنن مت بننه سننی ار کشننیدن تن ننا مربننو افننراد سننی اری نیسننت ،در دود ا ننم از

سننی ار هننراران منناده کمینناوی ورننود دارد کننه در ننور استنشنناد انننر زیننان ور و مسننمو کننده
114

شماره یازدهم -سرطان 1398

مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان

خواهننند داشننت .بننه دود سننی اری کننه از دهننت ش،گننی سننی اری بیننرون میشننود ،دود دسننت
دو ینننا دود سنننی ار محیننننی نامینننده میشنننود .تنننراکم امونیننناک ،مونواکسنننایدکربت ،نی نننوتیت و
خنننر ن در ایننت دود بیشننتر از دودی اسننت کننه سننی اری در دهننت خننود داخننم میکننند ،دود
م ننان زننندگی میکنننند بسننیار خنرننناک

دسننت دو بننرای کسننانی کننه بننا سننی اریها در ینن

اسننت .تن ننا  ۳۰د یقننه ننرار گننرفتت در معننرس دود دسننت دو کننافی اسننت تننا از رریننان خننون بننه
ل کاسنته شنود .ا تمناک ابنت بنه بیمناری ل نی در کسنانی بنا افنراد سنی اری زنندگی میکننند
 ۲۵٪از افننراد دی ننر بیشننتر اسننت و بننرای کودکننان و نننوزادان بااننث افننرای
م

احونتهننای شنن

و

سم میشود (گنیی. ۱۳۹۴ ،
مننرد م متننریت تنن نیر منحننی اسننتعماک سننی ار و تن نناکو اسننت .مگننرد سننی ار هرسنناک در

امری ننا بااننث مننرد زودر

نندود  400000تننت میشننود یعنننی  %25کننم وفننا در امری ننا.

محققننان متورننه شنندهاند کننه  %30مردهننای ناشننی از سننرطان در امری ننا در انننر دود سننی ار بننه
ورننود مدهاننند؛ کننه بننهتن ایی مردبننارتریت الننم بیمنناری سننرطان در امری ننا اسننت .اسننتعماک
سننی ار و الننم بااننث سننرطان ش ن  ،سننمت بنناکی دسننت اه تنحسننی ،مثانننه ،پننانقرا  ،ا تمنناک
ر ننر ،معننده و گننرده میشننود .ا تمنناک سننرطان شنن

در سننی اریها  8برابننر یننر سننی اریها

اسننت .دود دسننتدو سننی ار هرسنناک در امری ننا رننان هننراران تننت را میگیننرد (سننادوک ،سننادوک
و روئیر. 2015،
روش کار
ایت تحقی از ن اه هدد کاربردی ،از ن اه رو
(ترکی ی یا م،تل

تو نننیحی و از ن اه م مسنننیله کمی و کیحی

است.

روش جمعآوری آمار
در ایننت تحقی ن بننهمنبور ت یننه و تنندویت م ننانی نبننری و سننواب تحقی ن انیا شننده از رو
کتاب،اننننهای و بنننا اسنننتحاده از کتننن  ،مقننناک و پایاننامنننههای مربوطنننه اسنننتحاده گردیننند و در
خگننوص رمننا وری اط اننا بننرای رسننیدن بننه اهننداد تحقی ن از رو
ابرار پرس

نامه و مگا ه ب ره گرفته شد.
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نامنننه بننناز و بسنننته استحادهشنننده کنننه در کنننم ( 126بنننرد

پرسشنننامه بننرای ط قننه کننور و انننا ( 63دختننر و  63پسننر توزیننا و دوبنناره رمننا وری گردینند و
بننا  16تننت از دانشننیویان ( 8دختننر و  8پسننر سننی اری مگننا ه ننور گرفتننه اننند .داده هننای
رمنننا وری شنننده وارد ننننر افنننراری  SPSSشنننده و از طریننن توزینننا فراواننننی و در ننندی منننورد
تیریه و تحلیم رار گرفت.
ساحه تحقیق
بننهطور کننم ،محننم ایننت تحقی ن پوهنتننون بامیننان بننوده کننه ایننت پوهنتننون دارای  ۷پننوهنحی
(پننوهنحی تعلننیم و تربیننه ،الننو ارتمنناای ،الننو ط یعننی ،زمیتشناسننی ،زرااننت ،ا تگنناد و
شننرایا

میباشنند؛ در ایننت تحقی ن از سننه پننوهنحی (تعلننیم و تربیننت و الننو ارتمنناای و الننو

ط یعننی و از هننر پننوهنحی دو دیپارتمنننت بننهانوان نمونننه منناری انت،امشننده ،پرسنن

نامننه

توزیا و مگا ه ور گرفته اند.
نتایج یا یافته های تحقیق
نتننایت کننه ازایننت تحقین

بهدسننت مده به ننور

منناری و د ین

موردبررسننی رارگرفتننه

است؛ که در رداوک رداگانه نشان داده شده است.

ردوک شماره ( 1رامعه ماری تحقی بر س رنسیت
رنسیت

در دی

تعداد

مرد

 63تت

50%

زن

 63تت

50%
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ردوک شماره ( 2رامعۀ ماری بر س ست.
سنیت

تعداد

بیت  18تا 22
بیت  23تا 26

در د

مردان

زنان

مردان

زنان

 41تت

 52تت

65.07%

82%

 22تت

 12تت

34.92%

17.46%

ردوک شماره ( 3رمعیت مورد منالعه بر س رشتۀ تحگیلی.
رشننننننتنننۀ تعداد
تحگنننیلی
ا فراد مورد
منالعه

رنا

نال

در د

دیپارتمنت

اوک

ا ار

مرد

زن

42

21

21

21

21

بیولوژی و کیمیا

تننعننلننیننم و 42
تربیه

21

21

21

21

روانشننن ناسنننی و 33.3%
مدیریت موزشی

42

21

21

21

21

رامعه شناسی و 33.33%
فلسحه

انننننلنننننو
ط یعی

انننننلنننننو
ارتماای

33.3%

ردوک شماره ( 4رمعیت موردمنالعه بر س واعیت ت هم افراد.
واعیت ت هم افراد موردمنالعه

در د

تعداد
مردان

زنان

مردان

زنان

میرد

 43تت

 51تت

68.25%

80.95%

مت هم

 20تت

 12تت

31.75%

19.05%
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ردوک شماره ( 5مار محگ ن مورد منالعه بر س سپری نمودن او ا فرا ت
ا ون ی سپری کردن او ا فرا ت
محگ ن.

تعداد افراد
مردان

در دی
زنان

زنان

مردان

خوابیدن در خانه

 8تت

 2تت

12.7%

3.17%

دیدن فیلم و شنیدن اخ ار

 8تت

 4تت

12.7%

6.34%

معاشر با دوستان

 15تت

 21تت

23.8%

33.33

 8تت

15.9%

12.17%

منالعه کردن

 12تت

 18تت

19.05%

28.57%

ورز

 8تت

 3تت

12.17%

4.76%

رفتت به گرد

 1تت

 3تت

1.58%

4.76%

انیا کارهای خانه

 1تت

 4تت

1.58%

6.34%

مگننروفیت در رسننانههای ارتماای  10تت
مانند فیابوک

ردوک شماره ( 6میران مگرد سی ار در میان محگ ن پوهنتون بامیان
میران مگرد سی ار

سی اری
یر سی اری

در د

تعداد

مردان

زنان

مردان

زنان

 31تت

 23تت

49.20%

36.50%

 32تت

 40تت

50.80%

63.50%

118

شماره یازدهم -سرطان 1398

مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان

ردوک شمار ( 7ست شروف سی ارکشیدن
سنننت شنننروف به سنننی ار
کشیدن

در د

تعداد

مردان

زنان

مردان

زنان

از  15تا  20ساک

 16تت

 17تت

25.39%

26.98%

از  21تا  25ساک

 15تت

 6تت

23.8%

9.52%

ردوک شماره ( 8محم شروف سی ارکشیدن
محم شروف سی ار کشیدن

در د

تعداد

مردان

زنان

مردان

زنان

در خانه و محم تولد

 4تت

 4تت

12.9%

17.39%

محی کار

 6تت

 1تت

19.35%

4.34%

م ت

 7تت

0

22.58%

0

مسافر

 4تت

 4تت

12.9%

17.39%

دانش اه

 7تت

 9تت

22.58%

39.13%

تحریو

 3تت

 3تت

9.67%

13.04
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علت روآوردن جوانان به سیکار
نتننایت تحقینن نشننان میدهنند  63.49در نند پسننران و  66.65در نند دختننران اشننتراک
کننننده تائینند نمننوده کننه ی ننی از الننم سی ارکشننیدن ،پننائیت بننودن یمننت سننی ار در افیانسننتان
اسننت و 88.88.در نند از پسننران اشننتراک کننننده و  98.4در نند از دختننران تننانیر همسنناکن را
ی ننی از الننت هننای ااتینناد بننه سننی ار دانسننته اننند 84 .در نند از پسننران و  88در نند از دختننران
رننو انناطحی خننانواده را در سننی اری شنندن روانننان م ننم دانسننته اننند 43 .در نند از پسننران و 45
در ننند از دختنننران اننند موفقینننت در تحگنننیم 21.93 ،در ننند پسنننر و  20.63در ننند دختنننر
ناراننایتی از رشننته تحگننیم و  38در نند از پسننران و  26در نند از دختننران وابسننت ی انناطحی
بنننه رننننا م،نننالال ،ااشننن شننندن و ننننه رسنننیدن بنننه ن %40 ،از دختنننران ت دیننندا از سنننوی
منننردان 65 ،در ننند از پسنننران و  57در ننند از دختنننران تحنننریو و پنننارتی گنننرفتت 44 ،در ننند از
پسننران و  36در نند ازدختننران پننائیت بننودن سنننو گنناهی از ااننرار سننی ار 60 ،در نند از پسننران
و  56در ننند از دختنننران تقلیننند کورکوراننننه از دی نننران 30 ،در ننند از پسنننران و  45در ننند از
دختران دوری از خانواده را در سی اری شدن افراد سی اری م م می دانند.
پیامدهای سیگار کشیدن
 55.74در نند از پسننران اشننتراک کننننده 40 ،در نند از دختننران اشننتراک کننننده گحتننه
اننند کننه سننی ار کشننیدن زمین نه سنناز ااتینناد بننه مننواد م،نندر اسننت و  %40.32از پسننران اشننتراک
کننننده و  %41.5از دختننران اشننتراک کننننده سننی ار کشننیدن را سنن

افسننردگی و اانننرام

منننی داننننند و  %66.25از پسنننران اشنننتراک کنننننده و  %65.07از دختنننران اشنننتراک کنننننده
مگنننرد سنننی ار را سنننرطان زا منننی داننننند و  %64از پسنننران اشنننتراک کنننننده و  %66.66از
دختننران اشننتراک کننننده سی ارکشننیدن را س ن

مش ن

تنحسننی و اننربان ل ن دانسننته اننند،

 50در نند پسننران و  49در نند دختننران کنناه

ا سننا

مسننیولیت را 34.63،در نند پسننران

و  43.80در د دختران سی ارکشیدن را س

ت وف و استحرار می دانند.
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مناقشه
نتننایت ایننت تحقینن نشننان میدهنند کننه در بننیت محگنن ن پوهنتننون بامیننان میننران مگننرد
وشننیوف سننی ار بنند ب،تانننه نس ن ت بننه محگنن ن پوهنتننون هننای ایننران خیلننی بنناک اسننت کننه در
میننان محگنن ن دختننر  %36.50سننی ار می شننند و در میننان محگ ن ن پسننر  %49سننی ار مننی
کشننند در قیقننت ایننت مننار در بننیت محگنن ن کننه شننر روشننت رامعننه اسننت ینن

مننار ت ننان

دهننننده اسنننت کنننه بنننا تحقیقنننا لینتنننون ( ، 2012رمضنننانی ( 1389و رعحنننری ( 1390تنننا
ننندی درمنننورد مینننران مگنننرد سنننی ار در بنننیت منننرد انننوا امری نننا و در مینننان محگننن ن
پوهنتون ننای ایننران ازلحنناب در نندی مگننرد میننایر دارد .تحقیقننا لیتننویت ( 2012نشننان
میدهدکننه در امری ننا  ٪۲۲ن

سننی اری بودهاننند؛ و  ٪۲۱در نناک ااننر سننی اری اننند .نتننایت

تحقیقنننا رمضنننانی ( 1389در پوهنتنننون هنننای کرمنننان نشنننان میدهننند کنننه مینننران مگنننرد
سننی ار در میننان محگنن ن پوهنتننون کرمننان  %12.1گننرار

شننده اسننت کننه در مقایسننه بننا

نتننایت بررسننی هننای انیننا شننده در سننایر پوهنتننون هننا از رملننه پوهنتننون زاهنندان ،%22.7
سننمنان  %14و پوهنتننون گننی ن  %16.6مننی باشنند .تحقینن کننه توسنن شننیاای ( 1389و
هم ارانشننان در پوهنتننون گرگننان ایننران انیننا شننده نشننان میدهنند کننه  %5.83از محگنن ن
لیلیننه در پوهنتننون گرگننان مگننرد سننی ار داشننته اننند کننه نشننان دهنننده بنناکی سننی ار در میننان
محگ ن ن پوهنتننون گرگننان اسننت .نتننایت تحقی ن کننه پوهنتننون ط ننی اردبیننم ایننران توس ن پننور
النننی و هم ارانشنننان ( 1384انینننا شنننده نشنننان میدهننند کنننه  %7.4از محگننن ن در زمنننان
تحقی ن سننی اری بننوده اننند و  %13.9از محگ ن ن ن
تحقیننن

سننی ار را تیربننه نمننوده اننند .یافتننه هننای

دسنننی ( 1391در دانشننن اه زاد اسننن می وا ننند خوراسننن ان نشنننان میدهننند کنننه

 7.18%محگنن ن سننی اری اننند و در نندی اسننتعماک سننی ار در مننردان بنننور معنننا دار بیشننتر
از زننننان منننی باشننند .رعحنننری ( 1390پنننا از تحقیننن در یافتنننه اسنننت کنننه شنننیو ف اسنننتعماک
دخانیننا بننه وین ه سننی ار در میننان محگن ن بننه انننوان شننر تحگننیم کننرده رامعننه مننی تواننند بننر
تمننامی ا شننار رامعننه تننانیر ب نننارد منالعننا متعننددی نشننان میدهنند کننه شننیوف مگننرد سننی ار
در بیت محگ ن پوهنتون ها افرای

یافته اند.
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گحتننههای گنیننی ( 1394در ایننت رننا نندد میکننند کننه در کشننور رو بننه ان شنناد مگننرد
سننی ار روز بننه روز افننرای

پینندا میکننند و در ر ننان پیشننرفته انننیت نیسننت ،از طننرد دی ننر نننر

سننی ار کشننیدن در ر ننان پیشننرفته رو بننه کنناه

اسننت؛ ولننی در کشننورهای رو بننه توسننعه سننالی

 ۴/۳در نند رشنند دارد؛ امننا در افیانسننتان هننم روز بننه روز در بننیت روانننان میننران مگننرد سننی ار
رو به افرای

است.

از طننرد دی ننر نتننایت ایننت تحقینن بننا نتننایت تحقینن

دسننی ( 1391هم،ننوانی دارد کننه

در نندی اسننتعماک سننی ار در مننردان بنننور معنننا دار بیشننتر از زنننان مننی باشنند؛ امننا بننا نتننایت
محققننیت کننه در پوهنتون ننای ایننران انیننا شننده میننران مگننرد سننی ار بننیت محگنن ن ایننران و
محگن ن پوهنتنون بامینان بسنیار متحنناو اسنت و شناید ی نی از النت هننا اینت باشند کنه در ایننران
بننرای محگنن ن در مننورد ااننرار سننی ار گنناهی داده شننده اسننت .شنناید الننت دومننی تیربننه
اننندیت دهننه رنننش در افیانسننتان اسننت و مننرد ایننران در سننایه ننلو و رامنن

زننندگی مننی

کنند.
نتننایت ایننت تحقی ن نشننان مننی دهننند کننه محگ ن ن دختننر روزانننه  5-3ن ن سننی ار و پسننران
 10 -3ننن سننی ار مگننرد میکنننند؛ امننادر امری ننا بننهطور متوسنن مننردان سننی اری روزانننه 15
ننن وزنننان سننی اری در روز  13ننن سننی ار میکشننند ،در ایننران محگنن ن پوهنتننون هننای ن،
روزانننه بننیت  5 -1ن ن سننی ار می شنند ش ن ارا اسننت کننه مننردان در تمننا نقننا ر ننان نس ن ت بننه
زنان زیاد تر سی ار مگرد می کنند.
نتننایت ایننت تحقی ن نشننان میدهنند کننه الننت اساسننی سننی ار کشننیدن روانننان را همرن ننی بننا
همس ناکن ،پننارتی گننرفتت و میلننه رفننتت ،فشننار در  ،انند ا ننه بننه رشننتۀ تحگننیلی ،ش سننت
اشننقی ،ت دینند دختننران از سننوی مننردان تش ن یم میدهنند کننه بننا نتننایت تحقی ن گنیننی (1394
مش ن اب ت زینناد دارد ،نتننایت تحقی ن وی نشننان میدهدکننه کودکننان و نوروانننان بننرای نناز سننی ار
کشیدن ان یرههای ارتماای دارند.
نتننایت تحینن
وزن ،مشنن

ااننر نشننان میدهنند کننه مگننرد سننی ار ازلحنناب رسننمی سنن

تنحسننی ،سننرطان ،اننربان لنن  ،بیمنناری شنن
122
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بنند بننویی دهننان ،سننرخی اشننم می ننردد کننه بننا نتننایت تحقی ن رمیننر ( 2014هم،ننوانی نردی ن
دارد وی نشننان داد کننه سننی ار در تما اننندا های بنندن تنن نیر میگنننارد و بننه مشنن

رسننمی

ماننننند سنننرطان شننن  ،بیماریهنننای ل نننی ،بیماریهنننای تنحسنننی ،اخنننت ک تولیننندمثم،
دکدرد ،اسننن اک ،لنننرز

اضننن

 ،سنننرگییه و انننرد سنننرد را بنننه ورنننود منننی ورد و اشنننتراک

کنننندگان ایننت تحقی ن تن ننا در مننورد اخننت ک تولینند مثننم و لننرز

اض ن

ایننری بیننان ن ننرده

اند.
در مننورد پیامنندهای روانننی سننی ار ایننت تحقین بننه ایننت نتییننه رسننیده اننند کننه ازلحنناب روانننی
افسننردگی ،گوشننهگیری ،بی ننراری ،اانننرام ،ناامینندی ،منننروی شنندن ،انند ا ننه بننه در ،
بیخننننوابی ،کنننناه

افبننننه و بی و ننننل ی را بننننه دن نننناک دارد کننننه بننننا نتننننایت تحقینننن

اکینسنننون_هیل ارد ( 2009هم،نننوانی دارد ،وی بینننان نمنننوده کنننه مگنننرد سنننی ار مشننن
روانننی افسننردگی ،اانننرام ،اسننتر  ،کنناه
سن

تمرکننر ننوا  ،سننردرگمی و تشنننت را در فننرد

میگننردد ،سننادوک و هم نناران ( 2015هننم نتننایت هننردو تحقی ن را تائینند مننی کنن ند کننه در

دوزهننای انننندک نی ننوتیت سنننی ار ا ئننم مسنننمومیت ،ت ننوف ،اسنننتحرار ،ترشننو بنننراد ،انننعال،
رنشپریننندگی ،اسننن اک ،سنننرگییه ،سنننردرد ،افنننرای
مش

سی را شامم میشود.
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نتیجهگیری
ایننت تحقی ن نمیتواننند ،تمننا مش ن

ناشننی از سننی ار کشننیدن را بننهطورکلی متو ننال

نمایند ،بنازهم اینت ا تمناک ورنود دارد کنه بتوانند مشن م مننکور را بنه شنیوهای مننقنی و
و پی داوریهنای هننی م نار کنند ،سنی ار کشنیدن در زمنره ی نی از

فنارر از تعگن ا
م متنریت مشن

متعندد رسنمی ،روانننی

رواننان و محگن ن محسننوم میشنود و مشن

و ارتمنناای را بننه بننار مننی ورد؛ مت سننحانه سننی ار کشننیدن بننهانوان ی ن

پدینندۀ زشننت خننتم

نمیشود؛ بل ه خود سی ار ،ازي براي ااتیاد مواد م،در پیشرفتهتر به سام می ید.

درمیننان محگ ن ن پوهنتننون بامیننان ب نه ننور کلننی  42در نند سننی ار مگننرد میکنننند و
در میننان محگ ن ن پوهنتون ننای ایننران بننیت  5الننی  22در نند سننی ار مگننرد مننی کنننند سنننیت
شننروف سی ارکشننیدن را ا ل ننابیت  15الننی  20سننال ی تشنن یم میدهننند .در تمننا ر ننان زنننان
نس ن ت بننه مننردان کمتننر سننی اری اننند و کمتننر سننی ار مگننرد مننی کنندکننه زنننان بننیت  1الننی 13
ن و مردان  1الی  20ن سی ار روزانه مگرد می کنند.
الننت اساسنننی سننی ار کشنننیدن روانننان را همرن نننی بننا همسننناکن ،پننارتی گنننرفتت ،میلنننه
رفننتت ،فشننار در  ،انند ا ننه بننه رشننته تحگننیلی ،ش سننت اشننقی ،ت دینند دختننران از سننوی
مننردان ،وابسننت ی انناطحی بننه رنننا م،ننالال ،مشنن

روانننی ،مشنن

خننانوادگی ،فننرد

ایم شدن خانواده بیت فرزندان ،دوری از خانواده و مسافر تش یم میدهد
سننی ار مش ن
سنننینه و شننن

رسننمی مانننند نحاتن ننی ،بیماریهننای ش ن

و ل ن  ،سننرطان نیننره،

را بنننه مینننان منننی ورد و ازلحننناب رواننننی افسنننردگی ،گوشنننهگیری ،بی نننراری،

ااننننرام ،ناامیننندی ،مننننروی شننندن ،اننند ا نننه بنننه در  ،بیخنننوابی ،کننناه

افبنننه،

بی و نننل ی را بنننه دن ننناک دارد و ازلحننناب ارتمننناای بیمسنننیولیتی ،تنننرویت فرهننننش سنننی ار
کشننیدن ،اننرر رسنناندن بننه هم نناران و ااضننای خننانواده کننه دود سننی ار را تنننحا میکنننند ،بننه
بار می ورد.
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پیشنهادات تحقیق
ایت تحقی برای کاه

مگرد و ترک مگرد سی ار راههای یم را پیشن اد میکند.

 -1گاهی دهی در مورد اارار سی ار از طری رسانهها و م ات
-2فراهم نمودن رواب سالم و دوستانه در بیت ااضای خانواده.
 -3فراهم نمودن زمینه ورز

برای نوروانان.

-4بلند بردن یمت سی ار در کشور ،از طری واا مالیا سن یت برای واردکنندگان سی ار.
-5خودداری از ت دیدا

بیرا.

-6پر کردن او ا فرا ت از طری تقویت فعالیتهای رای رینی ورزشننی ،هنري با اهداد
نشننا  ،شننادمانی و اییاد تحرك در شننر روان در مناط منکور از سننوي ارگانها و ن ادهاي
یرب .
در پاینان کنر اینت ن تنه کز اسنت کنه انینا تحقیقنا
سنی ار کشنیدن انروري اسنت و بندون تحقیقنا

بیشنتر بنهمنبور رلنوگیری از

متعندد ام نان دسنتیابی بنه راه ارهناي

المننی و املننی ،تحق ن ن،واهنند یافننت .لنننا پیشننن اد میگننردد در
التیننابی ،درمننان و پننی

وزههننای م،تلننال

گیننري راه ارهنناي المننی و املننی ن ،موردتحقین

بیشتر وا ا شود.
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الو رفتاری ،دوره  ،10شماره  6وی هنامه س مت روان ،ص .401
.12

گنیی ،م دی ( . ۱۳۹۴سی شناسی روانی  ،DSM-5ت ران :ساواکن

.13

گلدر ،مای م؛ کا  ،دنیا ( . 1996در نامه روانپرش ی اک سحرد ،متررم ن گر الله پور

اف اری ،ت ریر :دانش اه ت ریر.
.14

مقد  ،سید راا ا پور ( . ۱۳۸۹ااتیاد (وابست ی  ،ت ران :وایی دان گستر.

15.
Litvin, E, B, Dtire, J, W, Heckman, B.& Brandon, T. H. (2012). Necotione.
In J. C. verster, K. Brady, M. Galanter, & P. Conrod. (Eds.), Drug abuse and
addiction in medic al illness(pp.137-150) New York, NY:
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