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بررسی نگرش و عکس العمل افراد 
سيگاري نسبت به پيام هاي هشدار 
دهنده بهداشتی پاكت هاي سيگار
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چکیده
از  سیگار  کنندگان  مصرف  سازی  آگاه  مهم  روش های  از  مقدمه: يکی 
مخاطرات سیگار، پیام های بهداشتی است که روی پاکت های سیگار درج 
می شوند. هدف اين مطالعه تعیین نگرش و عکس العمل افراد سیگاری به 
پیام های هشدار دهنده بهداشتی درج شده روی پاکت های سیگار می باشد.

افراد سیگاری شهر  از  نفر  بر روی 300  اين پژوهش مقطعی   روش كار: 
بندر عباس در سال 1392 انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی 
از 10 منطقه شهری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای شامل 
مشخصات دموگرافیک، نگرش و عکس العمل افراد سیگاری بود. داده های 
جمع آوری شده توسط نرم افزار  SPSS 19 و آزمون های توصیفی و تحلیلی 

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
معیار  انحراف  با  سال   36/8 مطالعه  مورد  افراد  سنی  میانگین  يافته ها: 
9/9 و دامنه 18 تا 70 سال بود. بطور میانگین 13/6 سال سابقه مصرف 
سیگار داشتند، میانگین تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه 13/3 بود. از نظر 
تحصیالت اکثريت نمونه ها )41/3 درصد( ديپلمه بودند. 2% نمونه هادارای 
نگرش ضعیف، 44 % نگرش متوسط و 54 درصد نگرش خوب نسبت به 
پیام بهداشتی درج شده برروی پاکت های سیگار داشتند. 44 درصد آن ها 
يادآوری،  پیام ها،  مورد  در  صحبت  )توجه،  خوب  العمل  عکس  پیام ها  به 
تنفر، ترس( نشان دادند. بین عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های 
بهداشتی و نگرش آنها رابطه معناداری وجود داشت )0p</05(. نمونه هايی 
سیگار  هنگام  کرده،  توجه  پیام ها  به  داشتند  پیام ها  به  خوب  نگرش  که 
کشیدن پیام ها را به ياد آورده، در مورد آن ها صحبت می نمودند و پیام ها 

در آنها ايجاد ترس و تنفر کرده بود.
پیام های  طراحی  در  است  مطالعه،الزم  اين  يافته های  طبق  نتيجه گيری: 
آگاهی،  افزايش  توجه،  جلب  مانند  ويژگی هايی  به  سیگار  پاکت های  روی 
يادآوری عوارض مصرف سیگار، تفکر در مورد عوارض، افزايش نگرانی، ايجاد 
ترس و تنفر توجه شودتا منجر به عکس العمل و درنتیجه کاهش مصرف 

سیگار در افراد گردد.
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Attitude And Reaction to Health 
Warning Message Of Cigarette 

Packaging On Smokeres

Abstract
Background: One of the principal methods for informing 
tobacco consumers about the risks of smoking is the warning 
message on each cigarette package. The purpose of this study 
was to determine the attitudes and reactions of smokers to 
warning labels cigarette packages.

Material And Methods: This cross-sectional was conducted 
on 300 smokers residing in Bandar Abbas in 2013.Subjects 
were randomly selected from 10 urban districts. Data collection 
tools included demographic characteristics, attitudes and 
reaction of smokers. The collected data was analyzed by 
SPSS software 19 and descriptive and inferential test .

Results: The mean age of smokers was 36/8 years with a 
standard deviation of 9/9 and range varied from 18 to 70 years. 
The mean history of smoking was 13/6 years and average 
number of cigarettes smoked daily was 13/3. Respectively 
terms of education, most of smokers (41/3 percent) had a high 
school diploma. Descriptive statistic revealed 2 percent poor, 
44 percent moderate and 54 percent of smokers had good 
attitude towards health message .44 percent of smokers had 
good reaction (notice, talk about messages, reminders, disgust, 
fear) to health warning message. Chi-square test showed a 
significant relationship (p<0/05) between smokers, reaction 
to health messages and their attitude. Smokers have a good 
attitude to messages, their attention was drawn to the message, 
when smoking messages were remembered and talked about 
the messages and Messages leading to fear and hate them.

Conclusion: Based on the results, it is suggested to 
strengthen features such as attention, awareness, remember 
effects of smoking, thinking about the effects of smoking, 
raising concern, fear and hate in health warning message on 
cigarette packages that response to the message and will be 
followed to reduce smoking.

Key words: Cigarette pack warning message, attitude, 
reaction, smokers                                                                      
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مقدمه
پیشگیری  قابل  علل  مهمترين  از  يکی  دخانیات  مصرف 
مصرف  است )1(.  دنیا  در  زودرس  مرگ های  و  بیماری ها 
دخانیات به هر صورتی کشنده است و نه تنها از نظر جسمی 
و روانی برای مصرف کننده مضر بوده بلکه روی اطرافیان 

هم تاثیرات نامناسبی دارد )2(. 
ازبین می  را  نفر  میلیون   6 تقريبا  مصرف دخانیات ساالنه 
برد که بیش از 5 میلیون نفر از آنها مصرف کننده مستقیم 
غیرمستقیم  بطور  نیز  نفر  هزار   600 از  بیش  و  دخانیات 
مصرف  جاری  روند  اگر  هستند.  دخانیات  دود  معرض  در 
دخانیات ادامه يابد تا سال 2030 ساالنه بیش از 8 میلیون 
نفر در دنیا ازبین خواهند رفت که بیش از 80 درصد اين 

مرگ ها در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد)2(. 
ايران به عنوان يکی از 10 کشور وارد کننده سیگار در جهان 
از  سیگار  میلیارد   24 حدود  ساله  هر  است.  شده  شناخته 
مسیر قانونی وارد کشور می شود)3(. طبق آمار  WHOدر 
سال 2005 میزان مصرف سیگار در گروه سنی 64-15سال 
در ايران 14/2 درصد، در مردان 24 درصد و درزنان 4/3 

درصد بوده است)2(.
بسته  از  سیگار  کننده  تولید  کارخانجات  که  سال هاست 
کنندگان  مصرف  جذب  برای  ابزاری  عنوان  به  آن  بندی 
اخطارهای  دادن  قرار  با  وضعیت  اين  می کنند.  استفاده 
تصويری روی پاکت های سیگارتاحدودی اصالح گرديد)4(. 
می شود  باعث  که  است  روشی  دهنده،  هشدار  پیام های 
او  اطرافیان  و  سیگار  کننده  مصرف  با  بهداشتی  مسئوالن 
ارتباط برقرار نمايند)5،6(. تحقیقات اولیه در مورد هشدارها 
متفاوتی  صورت های  به  سیگار  اولیه  بسته های  درخصوص 
انجام شده است)7(. کانادا اولین کشوری است که تصاوير 
هشداری روی بسته های سیگار را در سال 2001 بنا نهاد 
و به عنوان يک استراتژی جامع در برنامه کنترل سیگار در 
کانادا معرفی نمود. مطالعات مقطعی در کانادا نشان داد که 
برچسب های تصويری روی سیگار در مقايسه با اخطارهای 
فقط نوشتاری موثرتر بوده است)10-8(. بررسی های انجام 
شده توسط هاموند بر روی سیگاری های کانادايی نشان داد 
باعث کاهش مصرف سیگار شده  پیام های روی سیگار  که 
اند)11(. مدارک موجود نشان داد که تاثیر پیام های جديد 
سیگار  رفتار  و  نگرش  بر  کانادا  در  سیگار  پاکت های  روی 
کشیدن اتفاقی نیست، تقريبا يکسال پس از اينکه پیام های 

يافت  فروش سیگار 5/2 درصد کاهش  معرفی شد،  جديد 
مطالعات  بود)12(.  دهه  يک  درطی  کاهش  باالترين  که 
دراسترالیا، بلژيک، برزيل، کانادا، تايلند و بعضی کشورهای 
ديگر نشان داد که پیام های بهداشتی روی بسته های سیگار 
برای  بخصوص  اطالعات  مهم  منبع  يک  تصاوير،  بويژه 
سیگاری های جوان تر در کشورهايی باسطح آموزشی پايین 

هستند )13-15 (.
 بر اساس بند 5 قانون جامع ملی کنترل دخانیات در ايران 
بسته  در  پايین  قطران  و  سبک  مثل  کلماتی  از  استفاده 
بسته  و  تولید  کارخانجات  از  و  شده  ممنوع  سیگار  بندی 
بندی سیگار خواسته شد حداقل نیمی از جلو و پشت بسته 
سیگار را به تصاوير اخطاری اختصاص دهند)16(. از فوريه 
و  تهیه  را  تصاويری  ايران  در  بهداشت  وزارت   2009 سال 
کرد  درخواست  سیگار  کننده  وارد  و  تولید  کارخانجات  از 
که تصاوير را بر روی بسته های محصوالت تولیدی بومی و 

وارداتی قرار دهند)17(. 
وارداتی  و  داخل  تولید  سیگارهای  تمام  حاضر  حال  در 
دارای پیام بهداشتی هستند. اطالعات اندکی در مورد تاثیر 
در  سیگاری  برافراد  سیگار  پاکت های  بهداشتی  پیام های 
ايران وجود دارد. مطالعه حیدری و همکاران نشان داد که 
پیام ها نیاز به اصالح دارند)32( مطالعه عبداهلل نیا حمايت 
اکثر افراد سیگاری از پیام ها را نشان داده است)17(. هدف 
از اين مطالعه ارزيابی نگرش و عکس العمل افراد سیگاری 
نسبت به پیام های بهداشتی پاکت های سیگار درشهر بندر 

عباس می باشد.

مواد و روش ها
افراد  نمونه ها  گرديد.  انجام  مقطعی  به صورت  مطالعه  اين 
ابزار گردآوری  بودند.  بندرعباس  سیگاری مرد ساکن شهر 
داده ها پرسشنامه ای شامل 25 سوال بود،با استفاده از آنالیز 
رگرسیون چند متغیره به ازاي هر سوال 12 نفر براي شرکت 
در پژوهش انتخاب گرديدند،لذا حجم نمونه 300 نفر برآورد 
شد. روش نمونه گیری ازنوع خوشه ای بود، بدين صورت که 
در  و  گرديد  بندي  تقسیم  به 10 خوشه  عباس  بندر  شهر 
هر خوشه از خرده فروشي هاي سیگار و اماکن تفريحي 30 

نمونه از افراد سیگاری در دسترس انتخاب شد.
که  بود  ساخته  محقق  پرسشنامه  داده ها  آوري  جمع  ابزار 
تاهل،  )سن،  دموگرافیک  مشخصات  پرسشنامه  شامل 
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تحصیالت، سابقه مصرف سیگار، تعداد نخ مصرفي روزانه(، 
پرسشنامه نگرش و پرسشنامه عکس العمل افراد سیگاري 
نسبت به هشدارهاي بهداشتی بر روی پاکت هاي سیگاربود، 
مورد  در  سوال  يک  و  مصرف  کاهش  مورد  در  سوال  يک 
از  براي طراحي پرسشنامه ها  ترک سیگارنیز وجود داشت. 
در  شد.  استفاده  پايلوت  بررسي  و  مرتبط  قبلي  مطالعات 
افراد سیگاري مشابه با جمعیت  مطالعه پايلوت از تعدادي 
واقعي دعوت به عمل آمد و نظرات آ ن ها به صورت مصاحبه 
نیمه ساختار يافته پرسیده شد و سپس سؤاالت پرسشنامه 

تنظیم گرديد.

الف( پرسشنامه نگرش: منظور از نگرش در اين مطالعه 
روی  بهداشتی  پیام های  به  نسبت  سیگاری  افراد  ديدگاه 
پیام ها،  درج  مورد  در  موافقت  مانند  سیگار  پاکت های 
تفکر در مورد عوارض  از مخاطرات سیگار،  افزايش آگاهی 
مصرف سیگار، عوارض مصرف سیگار، افزايش نگرانی مصرف 
سواالت  تعداد  بود.  سیگار  قیمت  بر  پیام ها  تاثیر  و  سیگار 
پرسشنامه نگرش 11 عدد بود که بر اساس مقیاس لیکرت 
)کامال موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کامال مخالف( طراحی 
نگرش  امتیاز  نمره گذاری گرديد. حداقل  پنج  تا  از يک  و 
باالتربود  افراد  نگرش  نمره  هر چه  بود.  و حداکثر 55   11
در سه  نگرش  بود.  بهتر  نیز  پیام ها  به  نسبت  آنان  ديدگاه 
با  متوسط  نگرش   ،41-55 امتیاز  با  خوب  نگرش  قسمت، 
امتیاز 40-26و نگرش ضعیف با امتیاز 25-11 طبقه بندی 
از روش اعتبار محتوا و  شد. برای تعیین روايی پرسشنامه 
پانل متخصصان استفاده شد. پرسشنامه در اختیار سه نفر 
از افرادی که در اين زمینه صاحب نظر بودند قرار گرفت و 
تعیین  برای  داده شد.  تغییرات الزم  آنها  نظرات  اساس  بر 
پايايی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 
0/81 بدست آمد که بیانگر وجود همبستگی درونی مناسب 

درعبارات پرسشنامه بود. 

العمل،  عکس  از  منظور   : العمل  عکس  پرسشنامه  ب( 
شامل  جاری  پیام های  به  نسبت  سیگاری  افراد  واکنش 
از  ترس  تنفر،  پیام ها،  مورد  در  صحبت  يادآوری،  توجه، 
 7 شامل  پرسشنامه  اين  بود.  پیام ها  اثر  در  سیگار  مصرف 
تنظیم شد. حداقل  و خیر  بلی  به صورت  پاسخ ها  و  سوال 
امتیاز اين پرسشنامه صفر و حداکثر آن 7 بود. عکس العمل 

امتیاز صفر،  با  العمل  بدون عکس  دسته  به سه  پیام ها  به 
عکس العمل ضعیف با امتیاز 3-1 و عکس العمل خوب با 
امتیاز 7-4 دسته بندی شد. برای تعیین روايی پرسشنامه 
از روش اعتبار محتوا و پانل متخصصان استفاده شد. به اين 
ترتیب که پرسشنامه در اختیار سه نفر از افرادی که در اين 
زمینه صاحب نظر بودند قرار گرفت و بر اساس نظرات آنها 
تغییرات الزم در پرسشنامه داده شد. از آنجايي که سواالت 
بودند)بلي،  اي  گزينه  دو  صورت  به  پرسشنامه  به  مربوط 
خیر( براي بررسي پايايي آن از ضريب کودر- ريچاردسون 
ارتباط بین سواالت پرسشنامه سنجیده و  استفاده گرديد، 
مناسب  پايايي  از  نشان  که  آمد  دست  به   0/69 آن  مقدار 

پرسشنامه است.
قبل از اقدام به پر کردن پرسشنامه ها رضايت افراد سیگاری 
صورت  به  اطالعات  که  شد  داده  اطمینان  آنها  به  و  اخذ 
آنها  خانوادگی  نام  و  نام  ماند. ضمنأ  خواهد  باقی  محرمانه 
شده  آوری  جمع  داده های  تحلیل  و  تجزيه  نگرديد.  ثبت 
از  و  شد  انجام   19 نسخه   SPSS افزارآماری  نرم  بوسیله 
متغیر ها  بین  ارتباط  سنجش  برای  کاي  مجذور  آزمون 

استفاده گرديد.

یافته ها
انحراف  با  سال   36/8 مطالعه  مورد  افراد  سن  میانگین 
نمونه ها  بود،  سال   70 تا   18 سنی  دامنه  و   9/9 معیار 
داشتند.  سیگار  مصرف  سابقه  سال   13/6 میانگین  بطور 
میانگین تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه نمونه ها 13/3بود 
و از نظر تحصیالت اکثر آنها )41/3 درصد( ديپلمه بودند 

)جدول1(.
نتايج نشان دادکه 2 درصد افراد نگرشی ضعیف،44 درصد 
نگرش متوسط و54 درصد نگرشی خوب نسبت به پیام های 
بهداشتی درج شده روی پاکت های سیگار داشتند. از نظر 
آماری ارتباط معنی داری بین نگرش افراد نسبت به پیا م ها 
و سن آنها وجود نداشت، اما بین گروه های سنی در امتیاز 
نگرش اختالف وجود داشت بطوريکه امتیاز نگرش در گروه 
تأهل  و  نگرش  متغیر  بین  بود.  باالتر  سال   30-50 سنی 
درافراد سیگاری در سطح 0p</05 ارتباط معناداری بدست 
آمد. به عبارتی افراد متاهل نگرش مثبت تری نسبت به افراد 
مجرد به درج پیام های هشداری سالمت برروی پاکت های 

سیگار داشتند.

تیمور آقاماليی
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بین تحصیالت و نگرش افراد نیز ارتباط معناداری در سطح 
دانشگاهی  تحصیالت  دارای  افراد  آمد،   0p< /05بدست 
نگرش پايین تری نسبت به افراد ديپلم و زير ديپلم داشتند. 
بین سابقه مصرف سیگار و نگرش ارتباط آماری معناداری 
در سطح p>0/05 مشاهده شد، افراد با سابقه مصرف باالتر 
بهداشتی  پیام های  به  نسبت  تری  مثبت  نگرش  سیگار، 
آماری  ارتباط  مصرفی  نخ  وتعداد  نگرش  داشتند. بین 
مصرف  افراد با  آمد.  بدست   p>0/05درسطح معناداری 
افراد  به  نسبت  تری  مثبت  نگرش  نخ،  بین10-20  روزانه 
با مصرف روزانه زير 10 نخ سیگار داشتند وافراد با مصرف 
با  افراد  به  باالی 20 نخ، نگرش ضعیف تری نسبت  روزانه 

مصرف 20-10 نخ داشتند)جدول 2(. 
العمل خوب، 48درصد  پیام ها عکس  به  افراد  از  44درصد 
عکس العمل ضعیف، 8درصد هیچ عکس العملی نسبت به 
رابطه  سن  و  افراد  العمل  عکس  بین  ندادند.  نشان  پیام ها 
 50 باالی  افراد   .)p>0/05( آمد  بدست  معناداری  آماری 
دادند.  نشان  پیام ها  به  نسبت  ضعیفی  العمل  سال، عکس 
بدست  معناداری  آماری  رابطه  تاهل  و  العمل  عکس  بین 

رابطه  افراد سیگاری  و تحصیالت  العمل  بین عکس  نیامد. 
آماری معناداری در سطح p>0/05 بدست آمد. افراد دارای 
تحصیالت ديپلم عکس العمل خوبی به پیام ها نشان دادند. 
بین متغیر عکس العمل و سابقه مصرف سیگار ارتباط آماری 
سابقه  با  افراد  شد.  مشاهده   p>0/05 سطح  در  معناداری 
به  بهتری  العمل  عکس  سال   10-20 بین  سیگار  مصرف 
پیام ها داشتند. بین متغیر عکس العمل و تعداد نخ مصرفی 
نیز ارتباط آماری معناداری در سطحp>0/ 05 بدست آمد. 
به  سیگار  نخ   10- بین20  روزانه  سیگار  مصرف  با  افراد 
پیام های بهداشتی عکس العمل بهتری داشتند. )جدول 3( 
بین عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های بهداشتی 
و نگرش آنها رابطه معناداری در سطح p>0/05 نشان داده 
شد. بطوريکه هر چه افراد نگرش مثبت تری نسبت به پیام ها 

داشتند عکس العمل آنها به پیام ها بهتر بود)جدول 4(.
در اين مطالعه 49 درصد افراد اظهار داشتند که پیام های 
بهداشتی باعث کاهش مصرف سیگار در آنها شده است و 
42/7 درصد افراد پیام ها را انگیزه ای برای ترک در يک يا 

شش ماه آينده بیان کردند. 

جدول1- مشخصات دموگرافیک افراد مورد بررسی

انحراف معیار میانگین درصد تعداد متغیر

9/9 36/8 سن

16 48 مجرد

79/7وضعيت تاهل 239 متاهل

4/3 13 جدا شده

28/7 86 زيرديپلم

41/3تحصيالت 124 ديپلم

30 90 دانشگاهی

9/5 13/6 سابقه مصرف سيگار )سال (

6/9 13/3 نخ مصرفی )روزانه(

بررسی نگرش و عکس العمل افراد سیگاري نسبت به پیام هاي هشدار دهنده بهداشتی پاکت هاي سیگار
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جدول 2 - ارتباط بین نگرش و مشخصات دموگرافیک افراد مورد بررسی

p.value
نگرش

خوبمتغيرهای دموگرافيک  متوسط ضعيف
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
31/1 51 39/2 51 50 3 زير 30

0/4سن 60/4 99 52/3 68 33/3 2 30-50
8/5 14 8/5 11 16/7 1 باالی 50
59/9 26 16/2 21 16/7 1 مجرد

0/002وضعيت تاهل 84/1 138 74/6 97 66/7 4 متاهل 
0 0 9/2 12 16/7 1 جدا شده

32/9 54 23/8 31 16/7 1 زيرديپلم
0/00تحصيالت 50 83 30 39 33/3 2 ديپلم

16/5 27 46/2 60 50 3 دانشگاهی
38/4 63 56/2 73 66/7 4 زير 10

0/01سابقه مصرف)سال( 35/5 55 26/9 35 0 0  10-20
28 46 16/9 22 33/3 2 باالی 20

37/2 61 49/2 64 50 3 زير 10
تعداد نخ مصرفی 

0/00)روزانه( 60/4 99 40 52 16/7 2 10-20
2/4 4 10/8 14 33/3 1 باالی 20

جدول 3- ارتباط بین عکس العمل افراد سیگاری به پیام های بهداشتی و مشخصات دمو گرافیک آنها

P.value
عکس العمل

بدون عکس العملمتغيرهای دموگرافيک  ضعيف خوب
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

0/ 001
16/2 17 44/8 47 39 41 زير 30

4/1سن 7 47/3 80 48/5 82 30-50
0 . 65/4 17 34/6 9 باالی 50

0 /15
16/7 8 43/8 21 39/6 19 مجرد

6/7وضعيت تاهل 16 48/5 116 44/8 107 متاهل 
0 0 53/8 0 46/2 6 جدا شده

0/ 004
8/5 5 50 43 44/2 38 زيرديپلم

4تحصيالت 5 43/5 54 52/4 65 ديپلم
15/6 14 52/2 47 32/2 29 دانشگاهی

0/ 03
12/1 17 49/3 69 38/6 54 زير 10

5/6سابقه مصرف)سال( 5 41/1 37 53/3 48 10-20
2/9 2 54/3 38 42/9 30 باالی 20

0/ 001
12/5 16 44/5 57 43 55 زير 10

تعداد نخ مصرفی 
4/6)روزانه( 7 46/1 70 49/3 75 10-20

5 1 85 17 44 2 باالی 20

تیمور آقاماليی
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جدول 4- ارتباط بین نگرش و عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های بهداشتی روی پاکت های سیگار

p.value كل
نگرش

پاسخ ضعيفعکس العمل  متوسط خوب
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

0 /01
 152 0/ 7  1 36/ 8  56 62/ 5  95 بلی

توجه به پيام ها هنگام خريد سيگار
 148 3/ 4  5  50  74 46/6  69 خیر

0 /00
 96  0  0  25  24  75  72 بلی توجه به پيام ها هنگام در آوردن 

204 سيگاراز پاكت 2/ 9  6 52  106 45/ 1  92 خیر

0 /00
 116  0  0 24/ 1  28 75/ 9  88 بلی  ياد آوری پيام ها هنگام كشيدن 

184 سيگار 3/ 3  6 55/ 4  102 41/ 3  76 خیر

0/ 00
 97  0  0 26/ 8  26 73/ 2 71 بلی صحبت در مورد پيام ها هنگام سيگار 

203 كشيدن با ديگران  3  6 51/ 2  104 45/ 8  93 خیر

0/ 00
 172  0  0 26/ 7  46 73/ 3  126 بلی 

تنفر از سيگار با ديدن پيام ها
 128 4/ 7  6 65/6  84 29/ 7  38 خیر

0 /00
 191  1  2 32/ 5 62 66/ 5  127 بلی

ترس از سيگار با ديدن پيام ها
 109 3/ 7  4 62/ 4  68 33/ 9  37 خیر

0/ 7
 169 1/ 8  3  45  76 53/ 3  90 بلی

توجه به پيام ها فقط در ماه اول درج
 131 2/ 3  3 41/ 2  54 56/ 5  74 خیر

بحث و نتیجه گیری
سیگار  پاکت های  روی  هشداردهنده  پیام های  گذاشتن 
روشی موثر در آگاه نمودن افراد سیگاری از عوارض مصرف 
سیگار می باشد. درج اين پیام ها تنها روش موثری است که 
همیشه افراد سیگاری را در معرض عوارض مصرف قرار می 
العمل  اين مطالعه تعیین نگرش و عکس  دهد)17(. هدف 
بهداشتی  پیام های هشداردهنده  به  نسبت  سیگاری  افراد 

درج شده روی پاکت های سیگار بود.
بین متغیرهای دموگرافیک  ارتباط  بر  پیشین  در مطالعات 
)سن، تاهل، تحصیالت، سابقه مصرف، مقدار مصرف سیگار(، 
نگرش و عکس العمل افرادسیگاری تاکیدی نشده،اما نتايج 
مطالعه حاضر نشان داد که بین اکثر متغیر های دموگرافیک 
با نگرش و عکس العمل افراد ارتباط وجود دارد يعنی نگرش 
و عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های بهداشتی 
روی پاکت های سیگار تحت تاثیر متغیرهای سن، تحصیالت، 

پیام ها،  اثربخشی  در  است.  مصرف  مقدار  و  سابقه  تاهل، 
مشخصات دموگرافیک نقش مهمی دارند. بنابراين می توان 
ادعا کرد که پیام های بهداشتی بايد با توجه به مشخصه های 
با  مثال  طور  به  شوند  طراحی  متنوع  بطور  و  هدف  گروه 
توجه به گروهای مختلف تحصیلی و سنی پیام های متفاوتی 
طراحی گردد تا در نهايت باعث اثر بخشی بهتر پیام ها شود.

افراد سیگاری با درج پیام های  در مطالعه حاضر 38درصد 
هشداردهنده روی پاکت های سیگار موافق بودند. درمطالعه 
کلینیک  سیگاری  افراد  روی  بر  که  همکاران  و  نیا  عبداهلل 
ترک سیگار در تهران انجام شد، 62 درصد از افراد سیگاری 

از پیام ها حمايت کرده بودند )17(. 
روی  سالمت  هشدارهای  افراد،  اکثر  حاضر،  مطالعه  در 
پاکت های سیگار را باعث افزايش آگاهی از مخاطرات سیگار 
می دانستند. مطالعات انجام شده در استرالیا، بلژيک، برزيل 
بهداشتی  دهنده  هشدار  پیام های  که  دادند  کانادا نشان  و 

بررسی نگرش و عکس العمل افراد سیگاري نسبت به پیام هاي هشدار دهنده بهداشتی پاکت هاي سیگار
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برای  بويژه  اطالعات  مهم  منبع  سیگار  پاکت های  روی  بر 
مطالعه  می باشد)13،14،15(.  پايین  سواد  سطح  با  افراد 
پیام ها  به  افراد  از  درصد(   50/  7( نیمی  داد  نشان  حاضر 
توجه کرده و در 22 درصد آن ها، پیام های روی پاکت های 
را  سیگار  مصرف  عوارض  به  مربوط  نگرانی های  سیگار، 
افزايش داده است که با نتايج به دست آمده توسط انجمن 
سرطان کانادا در سال2001 )12( و مطالعه لوبرو همکاران 
در مورد توجه افراد سیگاری به هشدارهای بهداشتی)18( 

هم خوانی دارد. 
داشتند  بیان  درصد(   64/4( افراد  اکثر  حاضر  مطالعه  در 
آنها  به  را  سیگار  مصرف  عوارض  بهداشتی  پیام های  که 
که  داد  نشان  استرالیا  در  ای  مطالعه  می کند.  آوری  ياد 
عوارض  مورد  در  قوی  آوری  ياد  باعث  هشداری،  پیام های 
سیگار برای افراد سیگاری می شود)19(. مطالعه حاضر نشان 
داد که پیام ها در اکثر افراد )68/3 درصد ( باعث تفکر در 
مورد عوارض مصرف سیگار می شود که با مطالعه بانسال و 
همکاران)20( هم خوانی دارد. مطالعه وايت و همکاران)21(، 
اتر )22(، میلر )23(، برنالد)24( نشان داد که پیام ها باعث 
تفکر در مورد عوارض مصرف سیگار و در نتیجه موجب ترک 
سیگار می شوند، که با نتايج مطالعه حاضر هم خوانی دارد. با 
توجه به نتايج مطالعه حاضر افزايش آگاهی، نگرانی مربوط 
يادآوری عوارض مصرف سیگار،  به عوارض مصرف سیگار، 
برای  و  بوده  مهم  پیام ها  در طراحی  پیام ها  مورد  در  تفکر 
ايجاد ديدگاه بهتر و اثر بخشی بهتر پیام ها توصیه می شود 

وويژگی های مذکور در پیام های بهداشتی تقويت می شود.
بین  معناداری  آماری  رابطه  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه 
خريد  هنگام  پیام ها  به  توجه  و  سیگار  مصرفی  نخ  تعداد 
 10-20 بین  روزانه  که  افرادی  دارد.  وجود  سیگار  پاکت 
با مصرف زير 10 نخ  افراد  از  نخ سیگار می کشیدند بیش 
به پیام های هشداری توجه می کردند، که با مطالعه لوبر و 

همکاران هم خوانی دارد )18(. 
افراد  از  درصد(   57/3( نیمی  از  بیش  حاضر  مطالعه  در 
اثر  در  را  ترس  درصد(   63/7( افراد  اکثر  و  تنفر  سیگاری 
با  نتايج  اين  که  کردند  بیان  هشداردهنده  پیام های  ديدن 
مطالعه اشنايدر و همکاران)25( و مطالعه کیس و همکاران 
)26( هم خوانی دارد. به احتمال زياد مصرف روزانه بین 20-

توجه  نتیجه جلب  ودر  بیشتر  مواجهه  باعث  نخ سیگار   10
افراد به پیام ها شده و در افراد ترس و تنفر ايجاد مي نمايد. 

مطالعه حاضر نشان داد که پیام های بهداشتی باعث کاهش 
مطالعات  با  مورد  اين  است،  شده  افراد  در  سیگار  مصرف 
انجام شده در ساير کشورها )21،26،27،28،29،30،31( و 
بعالوه مطالعه عبداهلل نیا و همکاران )17( هم خوانی دارد، اما 
با نتايج مطالعه حیدری )32( و همکاران در ايران هم خوانی 
ندارد. يکی از داليل احتمالی مغايرت اين است که مطالعه 
انجام  پاکت های سیگار  پیام ها روی  اول درج  آنها در سال 
شدکه هنوز پیام ها برای افراد سیگاری شناخته شده نبودند. 
و  نیا  عبداهلل  مطالعه  همانند  حاضر  مطالعه  در  همچنین 
در  پیام ها  که  داشتند  اظهار  سیگاری  افراد  حیدری)32(، 

آنها انگیزه ترک سیگار ايجاد کرده است. 
مطالعه حاضر نشان داد که اکثر افراد سیگاری نگرش مثبتی 
نسبت به پیام های بهداشتی روی پاکت های سیگار داشتند، 
اکثر افراد سیگاری نسبت به پیام ها عکس العمل نشان داده 
بودند و احتمال ترک در افراد سیگاری در اثر پیام ها افزايش 
اندکی نسبت به مطالعات پیشین در ايران داشته است. هر 
درصد(   49( افراد  از  نیمی  تقريبا  حاضر  مطالعه  در  چند 
اظهار داشتند که تعداد نخ مصرفی سیگار روزانه خود را به 
اند، اما اين نکته قابل تامل  دلیل درج پیام ها کاهش داده 
اظهار  سیگاری  افراد  درصد   43 مطالعه  اين  در  که  است 
قیمت  افزايش  پاکت ها موجب  پیام های روی  داشتند درج 
سیگار شده است، که احتماال اين امر به طور غیر مستقیم 
باعث کاهش مصرف سیگار شده و ادامه اين روند در آينده 
ممکن است باعث کاهش اثر بخشی پیام های بهداشتی روی 
به  افراد سیگاری  دارد  احتمال  زيرا  پاکت های سیگار شود 
نظارت  امر  اين  آورند.  روی  پیام  فاقد  سیگارهای  مصرف 
بهتر سیاست گذاران بهداشتی کشور را در نحوه درج پیام ها 

برروی پاکت های سیگار می طلبد. 
يکی از محدوديت های مطالعه حاضر اين بود که مطالعه در 
محدود  نسبتأ  نمونه  با حجم  و  عباس  بندر  جامعه شهری 
انجام شد. بنابراين به منظور بررسی جامع تر تاثیر پیام های 
بهداشتی روی پاکت های سیگار توصیه می شود مطالعاتی با 

حجم نمونه بیشتر و در سطحی وسیع تر انجام شود.

تشکر و قدردانی 
از طرح تحقیقاتي مصوب دانشگاه علوم  اين مقاله برگرفته 
پزشکي هرمزگان با شماره  9204مي باشد، بدينوسیله از 
معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان 

تیمور آقاماليی
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به ما ياري رساندند،  و کلیه افرادي که در انجام اين طرح 
کمال تشکر را داريم.
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