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بررسی دیدگاه مردم شهر یزد درباره 
تأثیر رسانه های تصویری بر شیوع و 

پیشگیری مصرف سیگار بین جوانان و 
نوجوانان

حسن شهبازی،1 محمدحسین باقیانی مقدم،2 معصومه زین العابدینی،3 عباس 
آموئی4 و راضیه ذوالقدر5

چکیده
به مصرف  بین شروع  مثبت  و  قوی  ارتباط  و  همبستگی  زمینه و هدف: 
سیگار در نوجوانان و جوانان و قرار گرفتن در معرض رسانه ها و فیلم هایی 
که استعمال دخانیات را به تصویر می کشند وجود دارد. لذا این مطالعه با 
هدف تعیین دیدگاه مردم شهر یزد درباره تأثیر رسانه های تصویری بر شیوع 

و پیشگیری از مصرف سیگار در جوانان و نوجوانان طراحی و اجرا شد. 
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه 582 
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  افراد ساکن در شهر یزد می باشد.  از  نفر 
محقق ساخته ای بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. پس از 
تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون 

آماری کای اسکوئر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نمونه های مورد بررسی به ترتیب نقش خانواده، دوستان و رسانه ها 
می دانستند.  بیشتر  سیگار  استعمال  به  جوانان  و  نوجوانان  گرایش  در  را 
نزدیک به %80 از آن ها تأثیر نمایش استعمال سیگار در رسانه ها بر ایجاد 
نگرش مثبت نسبت به دخانیات و شروع به مصرف سیگار در نوجوانان و 
عنوان  نمونه ها  از   55% از  بیش  می دانستند.  زیاد  و  زیاد  خیلی  را  جوانان 
کردند که ممنوعیت استفاده از دخانیات در کیفیت فیلم ها تأثیری ندارد.  

و  کنترل  افزایش  حاضر  مطالعه  نتایج  به  توجه  با  نتیجه گیری:  و  بحث 
نظارت بر رسانه ها و محدود کردن استعمال و حتی عدم استعمال دخانیات 

در رسانه ها و فیلم ها پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها: رسانه های تصویری، پیشگیری، سیگار.
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View of City of Yazd Citizens on 
the Impact of Visual Media on the 

Prevention and Incidence of Smoking 
among Adolescents and Young Adults

ABSTRACT
Background and objective: There is a strong positive 
correlation between the onset of smoking in adolescents 
and young adults, and exposure to media and movies which 
shown consumption of smoking. Therefore, the aim of this 
study was to investigate the views of the people of Yazd, 
Iran on the impact of visual media on the prevention and 
incidence of smoking among adolescents and young adults. 
Materials and methods: This was a descriptive (cross-
sectional) study. Participants were 582 individuals living 
in the city of Yazd. The self administrative questionnaire 
was used which validity and reliability was measured. After 
completing the questionnaires, the data were analyzed by 
using SPSS Version 16.
Results: Based on participants’ view role of family, friends 
and media respectively were more important in the tendency 
of adolescents and young adults smoking users. Almost 80% 
of subjects showed that influence of smoking in the media 
on a positive attitude towards tobacco smoking among 
adolescents and young people was very high. More than 
55% of participants confirmed that the lack of smoking in 
movies doesn’t affect the quality of films.
Conclusion: The present study suggest control and 
monitoring on media, limitation or lack of smoking on media 
and films is an important factor to decreasing and control of 
smoking in adolescents and young adults. 
KEYWORDS: Visual Media, Prevention, Smoking.
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مقدمه
دخانیات یکی از مهمترین علل مرگ ومیر در جهان است؛ 
به طوری که در حال حاضر از 1/1 میلیارد نفر سیگاری در 
سراسر جهان ساالنه 5 میلیون نفر در اثر استعمال سیگار 
می میرند. و اگر الگوی استعمال به همین شکل ادامه پیدا 
از سال 2020 هر ساله 10  کند، تخمین زده می شود که 

میلیون نفر در اثر سیگار کشیدن بمیرند )1-4(.
توسط  دخانیات  استعمال  دارد  بیشتری  اهمیت  که  آنچه 
عمومی  بهداشت  عمده  نگرانی  یک  به  که  است؛  نوجوانان 
تبدیل شده و یکی از مشکالت اساسی در کنترل دخانیات 
است )5(. چرا که مصرف سیگار در سنین نوجوانی و کودکی 
احتمال ماندگاری و اعتیاد به آن را به شدت افزایش می دهد 
مخالفت های  با  امروزه  سیگار  از  استفاده  چند  هر   .)6(
اجتماعی بیشتری نسبت به گذشته روبرو می باشد و فروش 
 .)7( می باشد  ممنوع  سال   18 افراد  به  دخانی  محصوالت 
کودکان و نوجوانان اکثریت سیگاری های جدید را تشکیل 
می دهند و شرکت های تولید دخانیات نیز این گروه را مورد 
به شروع مصرف سیگار تشویق  را  آن ها  و  قراردادند  هدف 
نشان  جهان  سراسر  در  مختلفی  مطالعات   .)6( می کنند 
دادند که %90-70 از بزرگ ساالن سیگاری اغلب در سنین 
8-( می کنند  سیگار  مصرف  به  شروع  سالگی   18 از  کمتر 

14(. شیوع مصرف سیگار در دانش آموزان آمریکایی در سال 
2003 نزدیک به %22 بوده است و در ایران در همین سال 
در کودکان 15-13 ساله %2 اعالم کردند. مطالعات دیگر در 
اصفهان، تهران، ارومیه، تبریز و جهرم شیوع مصرف سیگار 
را در دانش آموزان به ترتیب %7/8، %5، %12، 14 و 7/12% 

اعالم کرده اند )5(. 
زمان  مدت  سیاست گذاران  و  اجتماعی  علوم  دانشمندان 
بر  رسانه ها  نگران کننده  اثرات  مورد  در  که  است  طوالنی 
 )15( داده اند  هشدار  جوانان  و  نوجوانان  رفتار  و  نگرش 
 1895( متحرک  تصاویر  قدمت  به  نگرانی  این  شروع  و 
میالدی( بر می گردد )16(. در حال حاضر رسانه ها یکی از 
مهمترین عامل دخالت کننده در شکل گیری و تغییر نگرش 
مردم هستند )17(. پیام رسانه ها درک ما را از جهان شکل 
می دهند )18( و دارای یک قدرت غیرقابل انکاری در تأثیر 
 .)1( دارند  نوجوانان  به ویژه  مردم  ذهن  بر  نشدنی  پاک 
و  رسانه ها می باشند )19(  کاربران  از عمده ترین  نوجوانان 
مثبت،  و چه  منفی  عمیقی، چه  بالقوه  اثرات  رسانه ها  این 

پیشرفت  و  رفتاری  اجتماعی،  روی جنبه های شناختی،  بر 
کودکان و نوجوانان دارند )20(. 

استفاده از سیگار توسط بازیگران محبوب فیلم ها در صفحه 
نمایش و رسانه ها دارای بیش ترین تأثیر بر روی مدل سازی 
استعمال   .)17( می باشد  سیگار  مصرف  به  شروع  و  رفتار 
و  سیگار  به  نسبت  مثبت  نگرش  به  فیلم ها  در  دخانیات 
نگرش منفی نسبت به بازیگر ایجاد می کند )26-21( که این 
آینده پیش بینی  را در  نگرش مثبت، شروع مصرف سیگار 

می کند )12(. 
 در مطالعات مختلفی از سراسر جهان، همبستگی و ارتباط 
و  نوجوانان  در  سیگار  مصرف  به  شروع  بین  مثبت  و  قوی 
که  فیلم هایی  و  رسانه ها  معرض  در  گرفتن  قرار  و  جوانان 
استعمال دخانیات را به تصویر می کشند وجود دارد )-27

31(. به تصویر کشیدن سیگار در فیلم یک مشکل عمده و 
عامل خطر عمده برای شروع به مصرف سیگار در نوجوانان 
شناخته شده است )30(. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها 
در ایاالت متحده در سال های 2005-2002 مهمترین عامل 
نمایش  را،  نوجوانان  و  توسط جوانان  شروع مصرف سیگار 
در   .)1( می کند  عنوان  فیلم ها  در  دخانیات  از  استفاده 
ایاالت متحده، روزانه حدود 2050 نوجوان شروع به مصرف 
سیگار می کنند؛ که نمایش استعمال دخانیات در رسانه ها 
مسئول 1080 نفر از آن ها می باشند )22(. به عبارت دیگر، 
بیش از %52 از شروع به مصرف سیگار را می توان به رسانه ها 

نسبت داد )21(.
مجموعه زمان هایی  اکثر کودکان در معرض رسانه ها قرار 
می گیرند بیش از زمان صرف شده برای تمام فعالیت ها، به جز 
خواب، می باشد. عالوه بر این، زمان صرف شده برای رسانه ها 
انجام دیگر  برای  باعث می شود که میزان زمان صرف شده 
فعالیت فرهنگی و غیره  بدنی،  فعالیت  از قبیل  فعالیت هایی 
کاهش یابد )20(. این امر باعث می شود که جای خالقیت و 

فعالیت های اجتماعی را بگیرد )18(. 
کشیدن سیگار در فیلم ها از سال 1960 میالدی شایع شده 
فیلم های  در  دخانیات  استعمال  چه  اگر   .)32  ،19( است 
مورد عالقه نوجوانان از سال 1996 تا 2004 کاهش یافته 
از هر سه فیلم دو تای آن  است )16، 33(، ولی همچنان 
سال  از   .)16( می کشند  تصویر  به  را  دخانیات  استعمال 
2002 تا 2005 در ایاالت متحده %70 از فیلم ها استعمال 
به تصویر کشیدند و همچنین در سال 2006  را  دخانیات 
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بازیگران در %75 از فیلم های هالیوود سیگار کشیده بودند 
)17(. نمایش استعمال دخانیات در فیلم ها از سال 2005 با 
2093 مورد نمایش به 595 نمایش در سال 2010 کاهش 

یافت )10(. 
آنچه که اهمیت موضوع را بیشتر روشن می کند این است که 
به ندرت سیگار کشیدن در فیلم ها در یک روش غیرجذاب 
می شود  کشیده  تصویر  به  منفی  پیامدهای  با  مرتبط  و 
که  می کنند  استدالل  فیلم ها  سازندگان  از  برخی   .)12(
وجود شخصیت سیگاری در فیلم ها الزم است و اغلب برای 
شخصیت های بد، منفی و خائن استفاده می شود؛ درحالی که 
تعداد قابل توجهی از فیلم ها از کشیدن سیگار برای نوش-

و  می کنند  استفاده  استرس  ها  کنترل  جهت  در  دارویی 
ارتباط کاذب استعمال دخانیات و شجاعت، کسب موفقیت 
و کنترل استرس به تصویر می کشند. این درحالی است  که 
هیچ شواهد علمی برای این ارتباط وجود ندارد. ولی این یک 
واقعیت علمی است که سیگار از علل عمده پرفشاری خون 

و بسیاری از بیماری های مزمن مثل سرطان ها است )1(.  
مطالعه ای در هند ضمن تجزیه وتحلیل فیلم های پخش شده 
مورد  نیز  را  مردم  دیدگاه   ،2004-2005 سال های  طی 
بررسی قرارداد. این مطالعه به این نتیجه رسید که در 89% 
از فیلم های پخش شده استعمال دخانیات را به تصویر کشیده 
نمایش  ممنوعیت  که  داشتند  اعتقاد  نمونه ها   96% شدند، 
استعمال دخانیات در فیلم روی کیفیت آن ها تأثیری ندارد 
و نزدیک به %60 آن ها نیز تأثیر نمایش استعمال دخانیات 

بر گرایش جوانان به سیگار را تأیید می کردند )1(.
و  صداوسیما  غیرقابل انکار  مسئولیت  و  نقش  به  توجه  با 
و  )پویانمایی  ها(  انیمیشن ها  فیلم ها،  بازیگران  و  متصدیان 
آن شده ایم  بر  و شیوع مصرف سیگار،  پیشگیری  در  غیره 
که دیدگاه مردم شهر یزد را درباره میزان تأثیر رسانه های 
تصویری بر شیوع و پیشگیری از مصرف سیگار در جوانان و 

نوجوانان مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روش  ها
مطالعه حاضر توصیفی از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه 
افراد ساکن در شهر یزد می باشد که در خردادماه 1391 اجرا 
 2

2
2/1 )1()(

d
ppzn −∗

= −α فرمول  به  توجه  با  گردید. 
 ،p=5/0 مقدار و  اطمینان 95%  نظر گرفتن سطح  در  با  و 
نمونه  تعداد   ،4/0  )d( برآورد  خطای  همچنین  و   5/0q=

از  جلوگیری  جهت  گردید.  محاسبه  نفر   600 نیاز  مورد 
خطاهای تصادفی نمونه ای که از اختالف بین خوشه ها ناشی 
می شود، حجم نمونه 700 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری 
به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد؛ 7 خوشه 100 تایی 
به طور تصادفی از شهر یزد انتخاب گردید. به طوری که که از 
هر دهه سنی، 15 تا 65 سالگی 10 نفر از مردان و 10 نفر 

از زنان آن خوشه انتخاب شد.
که  بوده  محقق ساخته ای  پرسشنامه  داده ها  گردآوری  ابزار 
و  ارتباطات  متخصصین  از  نظرخواهی  وسیله  به  آن  روایی 
آموزش بهداشت و برای پایایی با نمونه گیری 80 نفر از شهر 
یزد ضریب پایایی آزمون مجدد، به فاصله 2 هفته، در تمامی 

موارد با بیشتر از 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. 
پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش متغیرهای جمعیت شناختی 
)سن، جنس، سطح تحصیالت، شغل و وضعیت تأهل(، نقش 
تأثیر  )میزان  سیگار  مصرف  شیوع  بر  تصویری  رسانه های 
نمایش استعمال دخانیات بر ایجاد نگرش مثبت نسبت به 
روند  نوجوانان،  و  جوانان  در  مصرف  به  شروع  و  دخانیات 
نمایش استعمال دخانّیات در رسانه های داخلی و خارجی، 
ماه  یک  طی  دخانیات  استعمال  نمایش  مشاهده  میزان 
گذشته، شخصیت های تأثیرگذار در الگوگیری جوانان زمان 
نمایش استعمال دخانیات و...(، نقش رسانه های تصویری بر 
پیشگیری از مصرف سیگار )ارزیابی نمونه ها از نقش رسانه ها 
آگهی های  پخش  تأثیر  دخانیات،  مصرف  از  پیشگیری  در 
میزان  فیلم ها،  در  دخانیات  استعمال  معایب  با  مرتبط 
استعمال  معایب  با  مرتبط  آگهی های  و  برنامه ها  مشاهده 
دخانیات طی یک ماه گذشته، تأثیر ممنوعیت کامل نمایش 
و  و...(  برنامه ها  و  فیلم ها  کیفیت  بر  دخانیات  استعمال 
راهکارها )رفتارهای جایگزین برای فیلم ها و برنامه هایی که 
استعمال دخانیات را نمایش می دهند، راهکار نمونه ها برای 
رسانه های  طریق  از  که  برنامه هایی  و  فیلم ها  تأثیر  کاهش 
غیرقابل کنترل مثل اینترنت، ماهواره و... پخش می شوند و 

...( بوده است. 
آموزش دیده  پرسشگر  چند  کمک  با  نظر  مورد  پرسشنامه 
مراکز  به  مراجعین  عمومی،  مکان های  )در  شهر  سطح  در 
درمانی، ادارات، مدارس، دانشگاه ها و...( با رعایت خوشه ها 
و محدوده سنی خاص توزیع و تکمیل گردید. پرسشگران 
شرایط مطالعه و اینکه اطالعات کاماًل محرمانه بوده و نیازی 
نمونه ها  برای  را  نمی باشد  خانوادگی  نام  و  نام  نوشتن  به 
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کاماًل توضیح داده و اگر نمونه ها به همکاری رضایت داشتند، 
پرسشنامه تکمیل می گردید.

برای تجزیه وتحلیل اطالعات،  از تکمیل پرسشنامه ها،  پس 
داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS16 شده و از آمار توصیفی 
)جداول فراوانی، میانگین و انحراف از معیار( و آزمون آماری 

استنباطی کای اسکوئر استفاده شد.

یافته ها
پرسشنامه   582 نهایت  در  توزیع شده  پرسشنامه   700 از 
سنی  میانگین  پاسخگویی(.   83%( شد  داده  برگشت 
نمونه های مورد بررسی 33/1± 02/38 بود. جدول 1 توزیع 
مورد  نمونه های  در  جمعیت شناختی  متغیرهای  فراوانی 

بررسی را نشان می دهد.

جدول 1. توزیع فراوانی نسبی و فراوانی مطلق متغیرهای جمعیت شناختی در نمونه های مورد بررسی

درصدتعداد

جنس
26345/3زن
31754/7مرد

وضعیت تأهل
24241/9مجرد
33558/1متأهل

سن

15-2512622/1
25-3513323/3
35-4513423/5
45-559316/3
55-658514/9

تحصیالت

20/3بی سواد
508/6زیر دیپلم

16728/8دیپلم
10217/6فوق دیپلم
21537/1لیسانس

437/4فوق لیسانس و باالتر

شغل

71/4بیکار
12624/9دانش آموز یا دانشجو

9719/1کارمند دولتی
14528/6آزاد

13226سایر مشاغل

بین  از  سیگار:  مصرف  شیوع  در  رسانه ها  نقش   t
نفر   129 ایرانی،  فیلم های  به   )2/35%( نفر   203 نمونه ها، 
)%4/22( به فیلم های خارجی و 245 نفر )%5/42( به هر دو 

نوع فیلم عالقه مند بودند. 
و  باورها  عقاید،  نگرش،  بر  فیلم ها  تأثیر  میزان  مورد  در 
خیلی  را  تأثیر  این   )4/36%( نفر   211 مردم،  ارزش های 

زیاد، 299 نفر )%6/51( زیاد، 54 نفر )%3/9( کم و 16 نفر 
)%8/2( خیلی کم ارزیابی کردند. 

گرایش  در  رسانه ها  و  دوستان  خانواده،  نقش  اولویت بندی 
نمونه های  نظر  از  سیگار،  استعمال  به  جوانان  و  نوجوانان 
و  خانواده  دوستان،  ترتیب  به  که  داد  نشان  بررسی  مورد 

رسانه ها بیشتر موثر می باشند )جدول 2(.
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جدول 2. توزیع فراوانی مطلق و فراوانی نسبی نظر نمونه ها در مورد نقش عوامل مختلف در گرایش جوانان و 
نوجوانان به مصرف سیگار

اولویت سوم )1*(اولویت دوم )2*(اولویت اول )3*(
امتیاز

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
14425/5229468021/6970خانواده
4017113126/3215/71486دوستان
132/312324/724867533رسانه
71/2153215/772سایر

*توضیح: اولویت اول 3 امتیاز، اولویت دوم 2 امتیاز و اولویت سوم 1 امتیاز*

از بین نمونه های مورد بررسی این مطالعه، 193 نفر )1/36%( 
در  احساسی  و  رمانتیک  فیلم های  در  را  از سیگار  استفاده 
گرایش مردم به استعمال دخانیات بیشتر موثر می دانستند 
 ،)9/29%( نفر   160 با  اجتماعی  فیلم های  ترتیب  به  و 
فیلم های قدیمی با 72 نفر )%5/13(، فیلم های ترسناک با 
55 نفر )%3/10(، فیلم های اکشن )پرحادثه ای( با 41 نفر 
)%7/7( و فیلم های تخیلی با 14 نفر )%6/2( را در این زمینه 
موثر می دانستند. از طرف دیگر، 160 نفر )%1/28( از آن ها 
هنگامی که بازیگر فیلم در نقش فرد سیگاری ظاهر می شود 
الگو گیری جوانان را بیشتر می دانستند؛ درحالی که 122 نفر 
)%4/21( زمانی که بازیگر در پشت صحنه و در موقعیت های 
اجتماعی و با شخصیت حقیقی خود ظاهر می شود الگوگیری 
را بیشتر می دانستند و 287 نفر )%4/50( نیز هر دو صورت 

را در الگو گیری مهم تلقی کردند. 
 ،)7/21%( نفر   124 ترتیب  به  بررسی،  مورد  نمونه های  از 
108 نفر )%9/18(، 178 نفر )%2/31( استفاده از سیگار را 
برای انجام نقش اصالً، خیلی کم و کم مورد نیاز می دانستند 
و به ترتیب 115 نفر )%1/20( و 46 نفر )%1/8( استعمال 

سیگار را به میزان زیاد و خیلی زیاد الزم می دانستند.
از بین نمونه ها، 61 نفر )%6/10( میزان استعمال دخانیات 
در فیلم های ایرانی را خیلی زیاد، 248 نفر )%9/42( زیاد، 
212 نفر )%7/36( کم و 57 نفر )%9/9( خیلی کم عنوان 
در  ایرانی  فیلم های  در  سیگار  استعمال  میزان  و  کردند 
کمتر،   )2/60%( نفر   345 را،  خارجی  فیلم های  با  مقایسه 
70 نفر )%2/12( بیشتر و 158 نفر )%6/27( برابر ارزیابی 
کردند. درحالی که 365 نفر )%3/63( از نمونه ها روند نمایش 
استعمال دخانیات را در کشور رو به افزایش می دانستند، 65 

نفر )%3/11( این روند را رو به کاهش و 68 نفر )8/11%( 
نیز روند ثابت را تأیید کردند و 79 نفر )%7/13( نیز نظری 

نسبت به این مورد نداشتند.
درحالی که به ترتیب 190 نفر )%33( و 267 نفر )4/46%( 
از نمونه های مورد بررسی، تأثیر نمایش استعمال سیگار در 
رسانه ها بر ایجاد نگرش مثبت نسبت به دخانیات و شروع 
به مصرف سیگار در نوجوانان و جوانان را خیلی زیاد و زیاد 
می دانستند، به ترتیب 95 نفر )%5/16( و 23 نفر )%4( این 
تأثیر را کم و خیلی کم ارزیابی کردند. تفاوت معنا داری بین 
نظر نمونه ها از نظر تأهل و شغل در مورد این سؤال وجود 
داشت )هر دو p= 001/0(. از طرف دیگر، 317 نفر )3/55%( 
این تأثیر را در نوجوانان و جوانانی که والدین سیگاری دارند 
تأثیر  این   )2/15%( نفر  درحالی که 87  بیشتر می دانستند. 
را در نوجوانان و جوانانی که والدین سیگاری ندارند بیشتر 
می دانستند و 169 نفر )%5/29( عدم تأثیر والدین را عنوان 

کردند.   
از بین نمونه ها، 399 نفر )%2/70( میزان استعمال سیگار در 
فیلم ها را کمتر از مقدار واقعی جمعیت سیگاری در کشور 
مقدار  از  بیشتر   )9/13%( نفر   79 درحالی که  می دانستند، 
جمعیت  واقعی  مقدار  با  برابر   )8/15%( نفر   90 و  واقعی 

سیگاری عنوان کردند.
از بین نمونه ها، 181 نفر )%5/33( در یک ماه گذشته فیلم 
تماشا نکرده بودند. از دیگر نمونه ها که در یک ماه گذشته 
نفر  نفر )%7/10( یک بار، 71  بودند، 58  تماشا کرده  فیلم 
)%1/13( دو بار، 68 نفر )%6/12( سه بار، 42 نفر )8/7%( 
چهار بار و 120 نفر )%2/22( نیز پنج بار و بیشتر استعمال 

سیگار را در فیلم ها مشاهده کردند )جدول 3(.
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جدول 3. توزیع فراوانی مطلق و فراوانی نسبی مشاهده استعمال دخانیات و پیام ها و برنامه های ضد دخانیات 
توسط نمونه ها طی 30 روز گذشته

پنج بار و بیشترچهار بارسه باردو باریک باراصاًل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

18133/55810/77113/16812/6427/812022/2نمایش استعمال دخانیات

نمایش پیام های و 
برنامه های ضد دخانیات

30155/17213/28515/6407/3244/4244/4

سیگار  استعمال  دلیل   )4/28%( نفر   157 نمونه ها،  کل  از 
)9/25%( نفر  کارگردان، 143  ایده  را  فیلم  در  بازیگر  یک 

ایده نویسنده، 76 نفر )%7/13( ایده خود بازیگر برای بهتر 
عمل  این  دلیل   )6/5%( نفر   31 کردند؛  عنوان  فیلم  شدن 
را سیگاری بودن خود بازیگر در زندگی واقعی و 146 نفر 

)%4/26( نیز نظری در این مورد نداشتند.
کردند  عنوان   )4/7%( نفر   42 بررسی،  مورد  نمونه های  از 
و  مثبت  شخصیت های  برای  فیلم ها  در  سیگار  مصرف  که 
قهرمان استفاده می شود، 204 نفر )%2/36( استفاده برای 
عنوان کردند.  را  موفقیت، شجاعت  استرس، کسب  کنترل 
برای شخصیت های  استفاده  نفر )9/48%(  درحالی که 276 
نیز   )4/7%( نفر   42 و  می دانستند  استفاده  دلیل  را  منفی 

سایر اهداف را بیان کردند.

مصرف  شیوع  از  پیشگیری  در  رسانه ها  نقش   t
 )1/55%( نفر   301 بررسی،  مورد  نمونه های  از  سیگار: 
تبلیغات و  اذعان داشتند که در یک ماه گذشته متأسفانه 
برنامه های آموزشی ضد سیگار از رسانه های تصویری کشور 

مشاهده نکردند )جدول 3(.
از بین نمونه ها، 193 نفر )%9/33( نقش رسانه های تصویری 
موفق  خیلی  سیگار  مصرف  از  پیشگیری  در  را  ایرانی 
نبودن رسانه ها  اصاًل موفق  نفر )2/16%(  نمی دانستند، 92 
که  داشتند  اظهار   )1/24%( نفر   137 و  کردند  عنوان  را 
خاصی  فعالیت  زمینه  این  در  به طورکلی  ایرانی  رسانه های 
نفر )6/18%(  و 106   )2/7%( نفر  نداشتند؛ درحالی که 41 
را  ایرانی  رسانه های  بودن  موفق  و  موفق  بسیار  ترتیب  به 

تأیید کردند.
در  دخانی  مواد  از  استفاده  کامل  ممنوعیت  نداشتن  تأثیر 

قرار  تأیید  مورد   )3/55%( نفر  توسط 322  فیلم ها  کیفیت 
گرفت؛ 227 نفر )%3/41( پایین آمدن کیفیت فیلم و تنها 
را تصور می کردند.  فیلم  رفتن کیفیت  باال  نفر )2/0%(  یک 
متفاوت  نظر  سؤال  این  به  پاسخ  در  مجرد  و  متأهل  افراد 
و معنی داری داشتند )=022/0p(، به طوری که افراد متأهل 
در  کردند  ممنوعیت حمایت  نداشتن  تأثیر  از  بیشتر   10%
حالی مجردان به همین نسبت بیشتر از پایین آمدن کیفیت 

فیلم حمایت کردند.
به  ایرانی  فیلم های  کنترل  و  بررسی  اینکه  به  پاسخ  در 
تنهایی چقدر در پیشگیری از مصرف سیگار موثر می باشد، 
خیلی   )3/32%( نفر   185 و   )3/23%( نفر   133 ترتیب  به 
زیاد و زیاد را انتخاب کردند درحالی که 162 نفر )3/28%(، 
53 نفر )%3/9( و 39 نفر )%8/6( به ترتیب کم، خیلی کم و 

اصاًل را عنوان کردند.
از نمونه های مورد بررسی، 164 نفر )%5/29( عنوان کردند 
آگاهی هایی  پخش  به  تصویری  رسانه های  کردن  ملزم  که 
که  فیلمی  هر  دادن  نمایش  از  پیش  سیگار  معایب  درباره 
سیگار کشیدن را به تصویر می کشد می تواند در پیشگیری از 
مصرف سیگار خیلی زیاد موثر باشد؛ درحالی که تأثیر زیاد، 
نفر )3/35(،  توسط 196  ترتیب  به  اصاًل  و  کم، خیلی کم 
از   )1/4%( نفر   23 و   )9/7%( نفر   44  ،)2/23%( نفر   129

نمونه ها عنوان شد.
پخش   )3/54%( نفر   316 بررسی،  مورد  نمونه های  از 
فیلم هایی که سیگار کشیدن در آن ها وجود دارد را تنها در 
صورتی مجاز می داستنند که این فیلم به طور شفاف خطر و 
عوارض سیگار کشیدن را مطرح کنند. همچنین 143 نفر 
)%1/27( در صورت تذکر به افراد کم سن و سال، پخش این 
فیلم ها را مجاز می دانستند؛ درحالی که 69 نفر )%1/13( از 
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آن ها پخش این فیلم ها را در هر صورت درست نمی دانستند.
نظر کلی نمونه های مورد بررسی در مورد استعمال دخانیات 
نفر   143 که  بود  صورت  این  به  تصویری  رسانه های  در 
)%7/26( عدم استفاده در هر صورت را عنوان کردند مردان 

و زنان نظر متفاوت و معنی داری نسبت به این سؤال داشتند 
اختالف  نیز  نمونه ها  شغل  نظر  از  همچنین   .)001/0p<(
شد  مشاهده  سؤال  این  به  پاسخ  در  معنی داری  آماری 

)=003/0p( )جدول 4(.

جدول 4. توزیع فراوانی مطلق و فراوانی نسبی نظر کلی نمونه ها در مورد استعمال دخانیات در رسانه های 
تصویری

درصدتعداد
14326/7نباید استعمال سیگار نمایش داده شود

در صورت نمایش همراه با پیامدهای منفی و مضر سیگار 
19937/1اشکال ندارد

13825/7برای نقش های منفی و شکست پذیر اشکالی ندارد
427/8نمایش استعمال سیگار اشکالی ندارد

142/6سایر موارد

در پاسخ به این سؤال که در صورت نیاز مبرم به استفاده 
از یک بازیگر برای کشیدن سیگار در قسمتی از فیلم چه 
را  منفی  تأثیر  کمترین  که  می کنید  پیشنهاد  بازیگری 
داشته باشد، 120 نفر )%2/23( از نمونه  ها استفاده نکردن 

کلی حتی در این حالت را پیشنهاد کردند. وضعیت تأهل 
این  و  تأثیرگذار  سؤال  این  به  پاسخ  در  نمونه ها  شغل  و 
 )006/0p=  ،001/0p< ترتیب  )به  بود  معنا دار  اختالف 

)جدول 5(.

جدول 5. توزیع فراوانی مطلق و فراوانی نسبی پیشنهاد نمونه ها، در صورت نیاز مبرم به استفاده از یک 
بازیگر برای کشیدن سیگار در قسمتی از فیلم که تأثیر منفی آن کمتر باشد.

درصدتعداد
12023/2در هیچ موردی نباید استعمال سیگار نمایش داده شود.

11923شخصیت اول و اصلی فیلم نباشد.

11923بازیگر مطرح و مدل نباشد.

366/9بازیگری باشد که برای اولین بار در فیلم ظاهر می شود.

10420/1تفاوتی ندارد هر بازیگری بر حسب نظر کارگردان اشکالی ندارد.

203/9سایر موارد

راهکار پیشنهادی نمونه ها برای پیشگیری از تأثیر فیلم ها و 
سایر رسانه های خارجی که به صورت CD یا از طریق ماهواره 
و اینترنت مشاهده می شود و کنترل موثر روی آن ها ممکن 
کیفیت  افزایش   )9/34%( نفر   168 باشد،  غیرممکن  است 

فیلم های ایرانی اشاره داشتند. 
وضعیت تأهل و تحصیالت نمونه ها در پاسخ به این سؤال 
 ،003/0p= تأثیرگذار و این اختالف معنی دار بود )به ترتیب

=020/0p( )جدول 6(.
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جدول 6: توزیع فراوانی مطلق و فراوانی نسبی نظر نمونه ها در مورد پیشگیری از تأثیر فیلم ها و سایر 
رسانه های خارجی که به صورت CD یا از طریق ماهواره و اینترنت مشاهده می شود

درصدتعداد
16834/9افزایش کیفیت فیلم های ایرانی 

9219/1آموزش از طریق مدارس

9118/9آموزش از طریق رسانه های داخلی

8918/5آموزش والدین

428/7سایر موارد

بحث 
t نقش رسانه ها در شیوع مصرف سیگار: نتایج نشان 
نگرش،  بر  فیلم ها  تأثیر  نمونه ها  از   88% از  بیش  که  داد 
عقاید، باورها و ارزش های مردم را زیاد یا خیلی زیاد و تنها 
%12 این تأثیر را کم یا خیلی کم ارزیابی کردند. همچنین 
به ویژه  توسعه یافته  کشورهای  از  قابل توجهی  تحقیقات 
امریکا نشان می دهد که رسانه های بصری بر بروز نگرش و 
رفتار جوانان تأثیر زیادی دارند و ممکن است که رفتارهای 

مخاطره آمیز را تشدید کنند )15(.
نگرش فرد نسبت به سیگار، احتمال سیگار کشیدن او را در 
آینده پیش بینی می کند )12(. در این پژوهش، درحالی که 
بیش از %79 از نمونه های مورد بررسی تأثیر نمایش مصرف 
سیگار در رسانه ها بر ایجاد نگرش مثبت نسبت به دخانیات 
را خیلی  جوانان  و  نوجوانان  در  به مصرف سیگار  و شروع 
زیاد و زیاد می دانستند، تقریباً %21 این تأثیر را کم و خیلی 
را  تأثیر  این  نیز   55% دیگر،  طرف  از  کردند.  ارزیابی  کم 
بیشتر  دارند  سیگاری  والدین  که  جوانانی  و  نوجوانان  در 
می دانستند. در مطالعه دیگر نیز %63 مردم اعتقاد داشتند 
که به تصویر کشیدن استعمال دخانیات در فیلم ها موجب 
گرایش جوانان به سیگار می شود )1(. همچنین در مطالعه 
فیلم ها  دخانیات  استعمال  نمایش  تأثیر   )21( دالتون1 
قابل  به طور  نبودند،  سیگاری  آن ها  والدین  که  کسانی  در 
از کسانی بود که والدین آن ها سیگاری  مالحظه ای بیشتر 

1- Dalton

بودند.
نگرش های  و  رفتارها  که  است  شده  مطرح  مطالعاتی  در   
و  نوجوانان  تصمیم  بر  را  اصلی  تأثیر  دوستان  و  خانواده 
جوانان برای استعمال دخانیات دارد؛ ولی رسانه ها، فیلم ها، 
قرار  تأثیر  تحت  را  تصمیمات  این  نیز  اینترنت  و  تلویزیون 
می دهند )32، 34(. با این حال مطالعاتی هم نفوذ و تأثیر 
رسانه ها و فیلم ها را از دیگر نفوذهای اجتماعی مثل خانواده 
از  تا جایی که بیش  بیشتر می دانند )15، 28(  و دوستان 
در  گرفتن  قرار  به  را  سیگار  مصرف  شروع  علل  از  نیمی 
نسبت  دخانیات  استعمال  صحنه  دارای  فیلم های  معرض 
داده اند )20، 22، 25، 35(. در مطالعه حاضر نیز به ترتیب 
و  نوجوانان  گرایش  در  رسانه ها  و  خانواده  دوستان،  نقش 

جوانان به استعمال سیگار را بیشتر می دانستند. 
جامعه  با  فیلم ها  در  سیگاری  افراد  شخصیتی  ویژگی های 
واقعی کاماًل متفاوت می باشد. به طور مثال، در فیلم ها افراد 
سیگاری بیشتر در طبقات اجتماعی- اقتصادی باالتر هستند 
و ویژگی های مثبت تری نسبت به افراد غیرسیگاری دارند؛ 
درحالی که در جامعه واقعی افراد در سطوح پایین تر اقتصادی 
و با تحصیالت کمتر سیگار بیشتر می کشند )32(.  بیش از 
%70 از نمونه های مطالعه حاضر میزان استعمال سیگار در 
فیلم ها را کمتر از مقدار واقعی جمعیت سیگاری در کشور 
می دانستند. درحالی که در مطالعات انجام شده در کشورهای 
مختلف )36-35( عنوان شده که میزان کشیدن سیگار در 
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فیلم ها از زندگی واقعی به مراتب بیشتر است. 
که  کسانی  همه  تقریباً  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
طی یک ماه گذشته فیلم تماشا کرده بودند، حداقل یک بار 
استعمال دخانیات را در فیلم ها دیده بودند. طی مطالعه ای 
روز گذشته  نمونه ها طی 30  همه  تقریباً  نیز،  ویکتوریا  در 
استعمال سیگار یا نام تجاری آن را در فیلم ها مشاهده کرده 
از   80% نیز   )37( دیگر  مطالعه  در  همچنین   .)13( بودند 
دانش آموزان استفاده از سیگار را در حین تماشای تلویزیون 

و فیلم در طی 30 روز گذشته مشاهده کرده بودند.
و  محبوب  فیلم های  در  دخانیات  از  استفاده  برای 
شخصیت های  از  اغلب  جوانان  و  نوجوانان  دوست داشتنی 
مهم و بازیگراِن الگو  استفاده می شود )18(؛ که این دارای 
و  نوجوانان  گرفتن  قرار  الگو  و  مدل  برای  تأثیر  بیش ترین 
جوانان در شروع مصرف سیگار است )17، 31(. در پژوهش 
را هنگامی که  الگو گیری جوانان  نمونه ها،  از  حاضر، 28% 
بازیگر در فیلم در نقش فرد سیگاری ظاهر می شود را بیشتر 
پشت  در  بازیگر  که  زمانی   21% درحالی که  می دانستند؛ 
با شخصیت حقیقی  و  اجتماعی  موقعیت های  در  و  صحنه 
خود ظاهر می شود الگو گیری را بیشتر می دانستند و 50% 

هر دو صورت را در الگوگیری مهم تلقی کردند. 
غیرسیگاری  نوجوانان  که  داده  نشان  امریکا  در  تحقیقات 
 16 می کشد  سیگار  آن ها  عالقه  مورد  سینمایی  ستاره  که 
مثبتی  نگرش  آینده  در  که  می دادند  احتمال  بیشتر  برابر 
استعمال  عالقه مند  و  کنند  پیدا  کشیدن  سیگار  به  نسبت 
پسران  از   )18%( پنج  یک  همچنین   .)9( شوند  دخانیات 
پس  هند  بنگوالروی  اهل  دختران  از   )6%( بیستم  یک  و 
از تماشای فیلم هایی که ستارگان آن ها سیگار می کشیدند 

مایل به استفاده از سیگار بودند )15(.
و  دخانیات  استعمال  بین  غیرعلمی  و  کاذب  ارتباط 
شجاعت، موفقیت و کنترل استرس در فیلم ها وجود دارد. 
به طوری که که در مطالعه ای که 110 فیلم هندی را مورد 
برای  نوش دارویی  از سیگار جهت  فیلم  قرارداد، 60  بررسی 
دیگر  مطالعه  در   .)1( بودند  کرده  استفاده  استرس  کنترل 
اکثر نمونه های مورد بررسی عنوان کردند که رسانه ها  نیز 
از سیگار  و  افراد سیگاری نشان می دهند  از  تصویر مثبتی 
استرس  رفع  و  کنترل  برای  فیلم ها  از  برخی  در  کشیدن 
استفاده می شود )32(. در مطالعه حاضر نیز بیش از 36% 
بررسی عنوان کردند که مصرف سیگار  نمونه های مورد  از 

در فیلم ها برای کنترل استرس، کسب موفقیت و شجاعت 
استفاده می شد.

مصرف  شیوع  از  پیشگیری  در  رسانه ها  نقش   t
سیگار: از محبوبیت و عالقه نوجوانان و جوانان به فیلم ها 
و  عوارض  آموزش  و  اطالعات  انتقال  جهت  در  می توان 
وجود   .)8( کرد  استفاده  دخانیات  استعمال  پیامدهای 
می تواند سیگار  فیلم ها  در  پیام های ضد سیگار  و  تبلیغات 

کشیدن در نوجوانان و جوانان را کاهش دهد )15(.
تأثیر  نمونه های پژوهش حاضر  به 56%  نزدیک  درحالی که 
کنترل فیلم های ایرانی در پیشگیری از مصرف سیگار را زیاد 
و خیلی زیاد می دانستند، نزدیک به %75 از آن ها عملکرد 
رسانه های تصویری ایرانی را در پیشگیری از مصرف سیگار 
مشاهده  زمینه  این  در  فعالیتی  یا  نمی دانستند  موفق  را 
ترویج  و  تبلیغات  بودند. سیاست های محدود کردن  نکرده 
محصوالت دخانی برای اولین بار در سال 1969 انجام شد 

 .)29(
سازمان جهانی بهداشت در سال 2003  ممنوعیت جامع در 
تبلیغات محصوالت دخانی را صادر کرد  و هر گونه فعالیت 
چه در رسانه های سنتی مثل تلویزیون و رادیو و چه از طریق 
سیستم های عامل نوین رسانه ای مثل اینترنت و تلفن همراه 
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت ترویج و تبلیغ 
یک محصول دخانی باشد، را ممنوع کرد )9، 38(. استفاده 
از سیگار و تبلیغ مارک های سیگار نه تنها در فیلم ها متوقف 
نشده است بلکه آن ها به دنبال استفاده استادانه در زمانی که 
را وجود دارد،  ترویج مصرف سیگار  تأثیر جهت  بیش ترین 

هستند )1(. 
بررسی  مورد  نمونه های  از  از 55%  بیش  مطالعه حاضر  در 
تبلیغات  متأسفانه  گذشته  ماه  یک  در  که  داشتند  اذعان 
تصویری  رسانه های  از  سیگار  ضد  آموزشی  برنامه های  و 
از   40% نیز  دیگر  مطالعه  در  بودند.  نکرده  مشاهده  کشور 
دانش آموزان تبلیغات ضد سیگار را در طی 30 روز گذشته 
از 150  بودند )37(. در بررسی  از رسانه ها مشاهده نکرده 
 70% حدود   ،2005 تا   2002 سال های  از  آمریکایی  فیلم 
دارای   26% بودند،  سیگار  استعمال  صحنه  دارای  آن ها  از 
پیام ها و تبلیغات ضد تنباکو بودند؛ اما %55 از آن ها دارای 
درحالی  این   .)39( بودند  تنباکو  و  توتون  موافق  پیام های 
است که مطالعه ای در ویکتوریا، 9 نفر از هر 10 نفر نمونه 
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اعالم کردند که تبلیغات ضد سیگار در 30 روز گذشته در 
رسانه ها مشاهده کرده بودند )13(.

کامل  ممنوعیت  بررسی  مورد  نمونه های  از   55% از  بیش 
بی تأثیر  فیلم ها  کیفیت  در  را  دخانی  مواد  از  استفاده 
می دانستند. در مطالعه دیگر نیز %96 ممنوعیت دخانیات را 

در کیفیت فیلم بی تأثیر می دانستند )1(.
نزدیک به %65 از نمونه های مورد بررسی عنوان کردند که 
ملزم کردن رسانه های تصویری به پخش آگاهی هایی درباره 
سیگار  که  فیلمی  هر  دادن  نمایش  از  پیش  سیگار  معایب 
کشیدن را به تصویر می کشد، خیلی زیاد و زیاد می تواند در 
پیشگیری از مصرف سیگار موثر باشد. در طی مطالعه ای در 
سال 2006 بیش از دو سوم از بزرگ ساالن موافق فیلم هایی 
نشان  چیزی  هر  از  قبل  را  سیگار  ضد  تبلیغات  که  بودند 

می دادند )25(. 
به طورکلی استفاده از سیگار در فیلم ها وسیله ای جهت انتقال 
ویژگی های یک شخصیت است و با این عمل، فیلم تصویری 
از سیگار کشیدن به عنوان یک رفتار هنجار اجتماعی ارائه 
از  منفی  یا  مثبت  تصویر  می تواند  صحنه ها  این  و  می کند 
ارائه  مخاطبین  توسط  صحنه ها  تفسیر  در  کشیدن  سیگار 
کند )32(. از نمونه های مورد بررسی، %54 پخش فیلم هایی 
که سیگار کشیدن در آن ها وجود دارد را تنها در صورتی 
عوارض  و  شفاف خطر  به طور  فیلم  این  که  می دانند  مجاز 

سیگار کشیدن را شامل شود. 
سال،  و  سن  کم  افراد  به  تذکر  صورت  در   27% همچنین 
پخش این فیلم ها را مجاز می دانستند؛ درحالی که %13 از 
آن ها پخش این فیلم ها را در هر صورت درست نمی دانستند. 
در مطالعه دالتون %87 از فیلم ها دارای صحنه هایی )به طور 
میانگین 5 صحنه در هر فیلم( از سیگار کشیدن بودند که 
کمتر از %6 از آن ها دارای هر گونه واکنش های منفی نسبت 
به سیگار بودند و تنها در %4/3 از آن ها عوارض منفی سیگار 
کشیدن توسط اشخاص اصلی فیلم به نمایش گذاشته شده 
بودند )40(. در مطالعه دیگر عنوان شده است که فیلم ها به 

ندرت عواقب منفی سیگار را نشان می دهند )16(. 
در مطالعه حاضر دیدگاه متخصصین حوزه رسانه، همچنین 
کارگردانان، فیلم نامه نویسان و بازیگران در نظر گرفته نشده 
که این از محدودیت های این مطالعه می باشد. همچنین اگر 
میزان استعمال دخانیات در دوره های مختلف بررسی شود 
و با میزان شروع به استعمال دخانیات در آن دوره ها مورد 

مقایسه قرار گیرد شاید بتواند این ارتباط را شفاف تر بیان 
کرد. 

نتیجه  گیری
با توجه به نتایج مطالعه حاضر موارد زیر پیشنهاد می شود:

 افزایش کنترل و نظارت بر رسانه ها توسط مسئولین 
عدم  حتی  و  استعمال  نمایش  کردن  محدود  و  ذی صالح 

استعمال دخانیات در رسانه ها و فیلم ها؛ 
 افزایش کیفیت فیلم های ملی و تاکید بر نمایش پیام ها 
مضر  و  منفی  پیامدهای  با  همراه  دخانیات  تبلیغات ضد  و 

استعمال دخانیات؛
 نمایش فعالیت های جایگزین مثل ورزش، موسیقی، 
کنترل  برای  غیره  و  روان شناسی  و  مذهبی  راهکارهای 
استعمال  نمایش  جای  به  فیلم ها  در  اضطراب  و  استرس 

دخانیات.

سپاسگزاری
در نهایت الزم می دانیم از ریاست محترم دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی یزد، جناب آقای دکتر احرام پوش، و 
همه کسانی که ما را در انجام مطالعه کمک کرده اند تشکر 

نمائیم.
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