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 نامه به سردبير

 آموزان پسر راهكارهاي پيشگيري از آن در دانش علل مصرف پان و
  

  4محمدرضا ناصرنيا 3،محمد خمرنيا 2فاطمه رخشاني، 1،زهيعلي ميربلوچ

  

  دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان،  ،ارشد آموزش بهداشتكارشناس  .1
  ، دانشكده بهداشتآموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان استاد .2
  ، دانشكده بهداشتهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدانب مربي .3
   تحقيقات ارتقاء سالمت زاهدان كميته مركزكارشناسي ارشد جامعه شناسي،  .4
 

 اندازد، سوءيكي از رفتارهايي كه سالمت فرد و جامعه را به خطر مي

باشد پان از جمله اين مواد دخاني مي. باشدمخدر مي دخاني يا مصرف مواد
شود و عوارضي صورت آدامس و خوشبو كننده دهان وارد كشور ميكه به 

. دنبال دارداختالالت رفتاري و سرطان را به مثل اعتياد، از دست دادن تعادل،
ميليون نفر در سرتاسر  5آمار نشانگر آن است كه در همين رابطه ساليانه تقريبا 

         دست  را ازهاي مرتبط با مصرف تنباكو جان خود دليل بيماريجهان به
ترين مشتريان عمده اين ماده جوانان هستند كه اطالع چنداني دهند از مهممي

 .شوندو جذب باورهاي غلط پيرامون مصرف آن مي از عوارض آن ندارند
هدف اين مطالعه بررسي علل مصرف پان و راهكارهاي پيشگيري از آن از 

 . هاي زاهدان بودآموزان و مربيان دبيرستانديدگاه دانش

بر روي   )FGD )Focus Group Discussionصورت كيفي هاين مطالعه ب
دار و غير رصورت دو گروه در مدارس برخوهآموزان بنفر از دانش 78

نفر از مربيان و مسئوالن مدارس انجام شد و نتايج پس از تجزيه  8دار و ربرخو
از نظر  .بندي گرديدجمع ،صورت دستي انجام شدهو تحليل كيفي كه ب

ترين علل مصرف پان عبارت بود از آموزان مدارس برخوردار عمدهدانش
احساس بزرگي كردن و آرامش و تفريح و  ،دوست ناباب ،احساس نشئگي

جلوگيري از ورود اين ماده به : هاي پيشگيري از آن هم عبارت بودند ازراه
ن ماده از مراكز عرضه و آوري ايكشور، آموزش وآگاهي دادن به افراد، جمع

داليل مصرف پان عبارت دار ردر مدارس غير برخو .كنترل خانواده و مدرسه
اعتياد  ،احساس بزرگي كردن ،مشكالت خانوادگي ،دوست ناباب: بود از
ها بر روي عدم كنترل خانواده ،ارزان بودن اين ماده ،خوشگذراني ،والدين

كنترل  :شاملآموزان از نظر دانشهاي پيشگيري افراد در معرض خطر و راه
به آموزش و آگاهي دادن  ،آموزانخانواده و مدرسه بر روي دانش بيشتر
ترين آوري آن بود و درهمين زمينه مربيان هم عمدهو جمع آموزاندانش

با توجه به .   داليل مصرف را مشكالت خانواده و دوست ناباب ذكر نمودند
هاي پيشگيري كننده با ردارد بايد برنامهمشكالتي كه مصرف اين ماده در ب

توجه به نيازهاي موجود بررسي و راه حل مناسبي براي رفع اين مشكل در 
م ت ع پ ز، [.دآموزان انجام گيرخصوص دانشهميان نوجوانان و جوانان ب

  ] 5): 1ويژنامه (13 ;1390
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