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  چكيده

بررسـي  هدف از اين مطالعه . ها تشكيل شده است كننده جات و شيرين وعي ماده مخدر جويدني است كه از مواد معدني، تنباكو، ادويهپان ن

در ايـن  . سـاله شـهر چابهـار بـود     ١٢-١٤نوجوانـان  کاهش مصرف پـان در   براثربخشي مداخله آموزشي بر محوريت باورهاي عاطفي تأثير 

ابـزار گـردآوري اطالعـات    . دو گروه کنترل و آزمون تقسيم شـدند  گيري تصادفي انتخاب و در از طريق نمونه نفر ١٠٥پژوهش نيمه تجربي 

كه پس از بررسي روايـي و پايـايي   . باورهاي عاطفي مربوط به مصرف پان پراگ بود ش،آگاهي، نگر ک،االت دموگرافيؤنامه شامل س پرسش

مداخله آموزشـي از طريـق سـخنراني، همـراه     آوري اطالعات اوليه  پس از جمع. رفته شدجهت گردآوري اطالعات از جامعه نمونه به كار گ

گروه آزمون انجام شد و بالفاصله بعد از مداخلـه آموزشـي و   در  ربط تصاوير ذيپرسش و پاسخ و بکارگيري برگزاري جلسه پمفلت و توزيع 

ميـانگين   ه،قبل از مداخل. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ١٦SPSSفزار اماري پس از آن اطالعات مجدداً جمع آوري و نهايتا با نرم ا ماه ٣ نيز

ميـانگين نمـرات    ش،برخالف گروه شاهد پـس از آمـوز  . دار نداشتند و باورهاي عاطفي تفاوت معني ش،نمرات در گروه از نظر سطح آگاهي نگر

نتايج اين مطالعه حاکي از تأثير مداخله آموزشي بـا تأكيـد بـر باورهـاي      .دار افزايش پيدا كرد تمام متغيرهاي فوق در گروه آزمون به طور معني

  .ساله شهر چابهار بود ١٢- ١٤عاطفي در رفتارهاي پيشگيري کننده از مصرف ماده پان پراگ در بين دانش آموزان گروه سني 
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  ١١٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ش رفتارهـاي پرخطـر از اهميـت    تالش در جهت پيشگيري يـا کـاه  

رفتارهاي پرخطر بـه رفتارهـايي اطـالق    . ]١[بسزايي برخوردار است

ي و اجتمـاعي  روان شناخت ،شود که احتمال نتايج مخرب جسمي يم

مصـرف   ل،الکـ  مانند مصرفرفتارهايي . دهند يمرا براي فرد افزايش 

بـه عنـوان   ، غيـره  ودر اشـکال مختلـف    رمصرف مواد مخـد  ر،سيگا

م نوعي مخدر جويدني به نـا . ]٢[شوند يمرفتارهاي پرخطر محسوب 

 ک،آهـ ) هيدروکسـيد کلسـيم  ( پان وجود دارد کـه از مـواد معـدني   

 طـور بـه  ؛ و تشکيل شده اسـت  ها، کنندهشيرين  ت،جا يهو، ادوتنباک

. دگير يماي در منطقه جنوب شرقي آسيا مورد استفاده قرار  گسترده

هاي جنــوب شــرقي آســيا مصــرف پــان جــزء ي از کشــورتعــداددر 

ميـزان مصـرف   . ]٣[دشـو  يمـ هاي سنتي و فرهنگي محسـوب   يينآ

ميليون نفر تخمين زده شده است کـه   ٦٠٠جهان کنندگان پان در 

 .]٤[هسـتند هند و پاکستان  نفر دريليون م ١٠٠از اين تعداد حدود 

. نـد ک يمـ هـاي جـدي بـه سـالمتي وارد      يبآسـ عادت جويدن پـان  

هـاي تجربـي و جمعيـت شـناختي      سال مطالعـه  ٤٠شواهدي که از 

که مصرف اين ماده جويـدني تـأثيرات   است نشان داده  ،بدست آمده

تواننـد بـه    يم اتاين تأثير. زيان آوري بر سالمت دهان و دندان دارد

و ) هـا  دنـدان ماننـد  (ن ي سخت دنداها بافتد؛ تأثير بر ندو شکل باش

همچنـين  . ثابت شده اسـت  ها لثهدندان مانند م ري نها بافتتأثير بر 

. شـوند  يمـ هاي دهاني نيز دچار آسـيب   بافت مخاطي دندان و حفره

هـاي   يـت جمعتحقيقات نشان داده است که سرطان دهـان در بـين   

مـراه تنبـاکو و   ه(ن آسيايي مصرف کننده پان و محصـوالت ديگـر آ  

ــاکو ــدون تنب ــ ) ب ــرده اس ــدا ک ــزايش پي ــه از  .]٥[تاف ــاتي ک اطالع

هاي جمعيت  يبررسو  ر،و بيمارستان محو ر،هاي مدرسه محو يبررس

کنندگان از  نشان داده است که شماره استفاده ه،شناختي بدست آمد

بعـد و تـا کنـون در حـال افـزايش بـوده        به ١٩٧٠اين ماده از سال 

در کشور هندوستان بعـد از ممنوعيـت سـيگار و افـزايش      .]٦[است

روش محصوالت جويدني تنبـاکو در بـين   ر، فماليات مربوط به سيگا

درصـد افـزايش پيـدا کـرده      ٥/٦نزديک به  د،هاي کم درآم يگاريس

ميليـون نفـر از    ٢٥٠در کشورهاي آسيايي جنوب شـرقي   .]٧[تاس

از  درصـد  ١٧کنند کـه در ايـن ميـان     يممحصوالت تنباکو استفاده 

هـاي جهـاني    يبررسـ . کنند يممحصوالت تنباکوي جويدني استفاده 

درصد تنباکو استفاده  ٢٠تا  ١٠در زمينه تنباکو نشان داده است که 

ساله کشورهاي جنـوب شـرقي    ١٥تا  ١٣شده در بين دانش آموزان 

درصد مصرف تنبـاکو   ٤٠تا  ٣٠از طرفي شيوع  .]٨[آسيا شايع است

ن ساله ايـن منطقـه تخمـي    ١٥ تا ١٣ين دانش آموزان در بجويدني 

در ايران در مناطق جنوب شرقي کشور اين ماده  .]٩[تزده شده اس

اين ماده دخاني به صورت آدامس  .از طريق پاکستان وارد شده است

از دست  د،بوده که باعث اعتيا) اشکال ديگرو (و خوشبوکننده دهان 

ارزان . شـود  يمـ همچنين سرطان و دادن تعادل و اختالالت رفتاري 

همچنـين احسـاس نشـئگي     اه خانوادهبودن اين ماده و عدم کنترل 

ي بسـيار  و آگـاه اين ماده به عالوه باورهاي غلط پيرامون مصرف آن 

مصرف ايـن مـاده    و،نوجوانان و جوانان از عوارض مصرف اين دارم ک

در ناحيـه  كه نگر  ر يک مطالعه آيندهد .]١٠[رو به فزوني نهاده است

نفـردر گـروه    ٦٠٧٥حـدود  بـا  (نفـر   ١٢٢١٢ارناکوالم هند با حضور 

براي کاهش مصـرف تنباکوهـاي جويـدني در يـک روسـتا      ) مداخله

 س،هاي آموزشي، عکـ  يلمفبا استفاده از  فرآيند آموزشي انجام گرفت

بحــث گروهــي و . ي حضــوري انجــام پــذيرفتهــا مالقــاتبوکلــت و 

بعـد از  . بـود  ها برنامهو گفتگو در کمپ نيز جزء  ها روزنامهستفاده از ا

ــال  ١٠ ــدداً) ١٩٧٧-٨٨(س ــرل    مج ــه و کنت ــروه مداخل ــين دو گ ب

درصـدي   ١/١٥هايي صورت گرفت، نتـايج حـاکي از کـاهش     يبررس

 بود،درصدي در زنان در گروه مداخله  ٤/١٨مصرف پان در مردان و 

درصد کـاهش مصـرف پـان در     ٣/٢که در مقايسه گروه کنترل فقط 

در . ]٤[درصد کاهش مصرف در زنـان گـزارش گرديـد    ٨/٧مردان و 

اي ديگر که روي پان و گوتکاه صورت گرفت مصرف اين ماده  مطالعه

درصد و بين  ٤٥/٠ يويورکنجويدني در بين مهاجرين هندي ساکن 

. دگزارش گرديـ  صددر ٦٧/٠مهاجرين بنگالدشي در نيويورک حدود 

بـودن ايـن مـاده اطـالع      زا اين افـراد از سـرطان    همهرغم اين که  به

در تحقيقي ديگر که در سـال   .]١١[کردند يمداشتند از آن استفاده 

صورت گرفت ارتباط قوي بين جويدن پان و وابستگي بـه آن   ٢٠١١

درصــد افــرادي کــه  ٣٤/٠در ايــن تحقيــق . در آينــده گــزارش شــد

بيشـتر از افـرادي کـه سـيگار      برابـر  ٨سيگاري دائم بودند بـه طـور   

در مطالعه ديگر کـه  . ]١٢[کشيدند به مصرف پان اعتياد داشتند ينم

 -٢٠١١ي هـا  سـال در طـول  ن بيمار داراي سرطان دهـا  ٦٣بر روي 

ـ   مـورد  ١٤(ه انجام گرفت ک ٢٠٠٧ سـرطان   مـورد  ٤١ب،سـرطان ل

يـک مـورد هـم سـرطان حفـره       ن،سرطان زبا مورد ٧ ن،مخاط دها

همه اين بيماران از تنباکو جويدني استفاده کـرده  . بود) باالي دهاني

بـا   سـال  ٣١تـا   سـال  ٣کننـدگان بـين     سـتفاده گروه سـني ا . بودند

در اين تحقيق نيـز بـين اسـتفاده از    . بود سال ٤٢/١٩ميانگين سني 

در يـک  . ]١٣[پان و گوتکاه و سرطان دهان ارتباط قوي مشاهده شد

ورد فيبـروز مخـاط دهـاني در    مطالعه گزارش موردي در ايران يک م
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  ١١١

    و همكاران اسماعيل فتاحي                                                                                                                                     ...    بررسي تأثير اثربخشي 

کـه از سـوپاري جويـدني بـه مـدت      چابهاري ساله  ١٥نوجوان پسر 

 ١٥يـن نوجـوان روزي   ا. دگزارش داده ش د،طوالني استفاده کرده بو

ي سـالگ  ١٠کرده و شـروع مصـرف وي از    يمبار از اين ماده استفاده 

در يک مطالعه مقطعي که در سيستان و بلوچستان . ]١٤[بوده است

 ١١/٠رت گرفت نشان داد که بين دانشجويان صو در ٢٠٠٨در سال 

 ٤/٥کننـد در ايـن بـين     يمـ از تنباکو جويدني استفاده  ها آندرصد 

از  آنها درصد ٦/٣و اتفاقي از اين ماده استفاده کرده  طور آنها درصد

آزمايشـگري    دورهاز آنجـا کـه نوجـواني     .]١٥[نندک يمپان استفاده 

هـاي اسـت کـه سـالمت و آينـده       يتفعالشود و توأم با  يممحسوب 

، در ايـن ميـان باورهـاي    ]١٦[دهـد  نوجوان را تحت تـأثير قـرار مـي   

گيــري چنــين رفتارهــايي بــازي  نوجوانــان نقــش مهمــي در شــکل

باورهاي نادرستي بين نوجوانـان   ن،در مورد مصرف پا. ]١٧[کنند يم

و باورهـاي ديگـر بـه عنـوان منبـع      ا چون اين باوره. ]١٠[رايج است

هسـتند  و رشـد خـود فـرد     ،سـازگاري  ر،بـراي تغييـ  ثري ؤکليدي م

هـا و عواطـف نقـش     يزشانگو  ها شناختبا اثر گذاشتن بر  توانند يم

از طرفي اعمال انساني . ]١٦[کنند در جهت تغيير رفتار ايفاء  ا،خود ر

ي بـه  تـر  يقوارزيابي شناختي استوار نيست بلکه به طور  منحصراً بر

بـه نظـر آجـزن و     .]١[شـوند  يمـ عواطف و احساسـات هـم مربـوط    

ايـن  . باورها نقش مهمي در انجام هر رفتاري دارند) ٢٠٠٠(ن فيشبي

باورها ممکن است عاطفي يا منطقي باشند که بـا يکـديگر متفـاوت    

داد  يافتند کـه نشـان مـي   شواهدي را ) ١٩٩١(آجزن و درايو . هستند

. کننـد  و قصد رفتاري را پيشگويي مي باورهاي عاطفي و منطقي، رفتار

درت پيشـگويي کننـدگي بيشـتري    قـ  يعـاطف اي در اين ميان بـاوره 

ي که مربـوط بـه   يباورها .]١٨،١٩[داشتند نسبت به باورهاي منطقي

ايـن باورهـا    .گوينـد  يمرا باورهاي عاطفي  هستنداحساس و عواطف 

باورهاي عاطفي بـا   تفاوت .ممکن است خوشايند يا ناخوشايند باشند

از  ديگر باورها مانند باورهـاي منطقـي، ايـن اسـت کـه ايـن باورهـا       

امـا   ؛شـوند  يمـ ناشـي  ) دوست داشـتن و دوسـت نداشـتن   (ف عواط

باورهاي منطقي بيشتر به باورهـايي ماننـد سـودمند بـودن يـا عـدم       

مطالعات اخير نشان  ]٢٠-٢٢[.دنسودمند بودن آن رفتارها اشاره دار

ــده پيشــگويي ــ  دهن ــاطفي و منطق ــاي ع ــدگي باوره ــج کنن ي در رن

همچنين بـر اسـاس ايـن مطالعـات بـا       .ترفتارهاي مختلف بوده اس

سنجش باورهاي عاطفي پيشگويي کننده قويتري نسبت به باورهاي 

تحقيقات نشـان داده اسـت کـه     .]٢٣،٢٤[هستندمنطقي براي رفتار 

 آنهاو به نوبه خود از  گذاشتهنيز به طور فعال بر عواطف تأثير ا باوره

، يـک هـدف   ايجادممکن است به طور مستقيم  نهاآ. ندپذير يمتأثير 

از سوي ديگر روانشناسان موافق اين ادعـا  . را به وجود آورندف واطع

تواننـد در ظهـور باورهـاي     يمـ هستند که عواطف هم به نوبه خـود  

تـر کـردن    يفضـع تـر کـردن يـا     ير قـو حتي دد؛ و جديد کمک کنن

بـا توجـه بـه گـرايش      .]٢٥[ايفا نمايندنقش مهمي  د،باورهاي موجو

موادمخدر و  ،گنوجوانان به رفتارهاي پرخطري مانند مصرف پان پرا

يرپذيري متقابـل باورهـا و   تأث موضوعغيره در جامعه مورد مطالعه و 

ير تـأث تاکنون پژوهشي در زمينه بررسـي   با توجه به اينكهعواطف و 

در ) مصرف پان پراگ(ن نوجوانار باورهاي عاطفي بر رفتارهاي پرخط

ير برنامـه  تـأث  ،در اين مطالعه نيمه تجربـي  ت،کشور انجام نگرفته اس

ص باورهـاي عـاطفي در خصـو    بـا تأكيـد بـر   آموزشي طراحي شـده  

پان پراک در ميان در نوجوانان منطقه چابهار مـورد بررسـي   ف مصر

  .قرارداديم

  

  كار  مواد و روش

بـه   گيـري آن  نوع مطالعه نيمه تجربـي از نـوع قبـل و بعـد و نمونـه     

مـدارس   ر،ابتـدا در شـهر چابهـا   . اي بود صورت تصادفي چند مرحله

مدرسه  ١٣راهنمايي مقطع راهنمايي پسرانه انتخاب شدند و از بين 

و از هـر   هددو مدرسه در مقطع راهنمايي به طور تصادفي انتخاب ش

مقطع دوم راهنمايي وارد مطالعه شدند که يک آموزان  دانشمدرسه 

به عنوان گروه کنترل و ديگري به عنـوان گـروه   گروه بطور تصادفي 

پرسشـنامه   يعنـي آوري اطالعـات   ابـزار جمـع  . آزمون انتخاب گرديد

االت ؤسـ  ,کمشخصـات دموگرافيـ  هـاي   بخـش ل شامه محقق ساخت

االت ؤو سـ ) مـورد  ٥( االت باورهاي عـاطفي ؤس. بود )مورد ٨( آگاهي

هـم   سـؤال ال رفتـاري يـک   ؤيک سـ همچنين  .بود) مورد ٧(ش نگر

بـراي   .در پرسشنامه منظور شده بود براي سنجش مصرف پان پراگ

 طراحي پرسشنامه به منظور سنجش سازه باورهاي عاطفي از نظرات

. استفاده گرديـد ) ١٩٩١ -يودراو آجزن و  ٢٠٠٠- يشبينفجزن و آ(

االت باورهاي عاطفي در مورد مصرف پان در مورد دوست داشتن ؤس

ا لـذت نبـردن از مصـرف ايـن مـاده      يا دوست نداشتن لذت بردن يـ 

محتوايي و با روايي بررسي  باروايي پرسشنامه  .]١٩،١٨[شدطراحي 

براي . استفاده از نظر كارشناسان به دو شيوه كيفي و كمي انجام شد

باز آزمـون و محاسـبه    ـآزمون   روشپايايي پرسشنامه نيز از بررسي 

پرسشـنامه  بـراي تکميـل   . بهره گرفته شدضريب همبستگي دروني 

هـا و دريافـت مجـوز از مسـئولين سـازمان       پس از انجـام همـاهنگي  

آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان، و شهرسـتان چابهـار   

آموزان مراجعه و براي آنهـا در مـورد    به مدارس و کالس درس دانش
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  ١١٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

هدف از انجام مطالعه و نحـوه تکميـل پرسشـنامه توضـيح داد و بـر      

و محرمانه بودن اطالعات آنان و اهميت پاسخ  نام بودن پرسشنامه بي

صادقانه تأکيد گرديد و به آنـان گفتـه شـد کـه شـرکت در مطالعـه       

داوطلبانه و اختياري است و در صورت تمايل پرسشـنامه را تکميـل   

و شـاهد در سـه مرحلـه    گـروه آزمـون   كنندگان در دو  شركت .کنند

هـا را تكميـل    پرسشـنامه مـاه بعـد از آزمـون     ٣قبل، بالفاصله بعد و 

در معرض متغير مستقل يعني آموزش از طريق گروه آزمون . نمودند

ساعته با استفاده از روش هـاي آموزشـي ماننـد     ٢جلسه آموزشي  ٤

گيري از پمفلت رنگي و  سخنراني و همچنين با بهره خ،پرسش و پاس

گونـه   گـروه کنتـرل هـيچ   . تصاوير رنگي فرايند آموزش انجام گرفـت 

پمفلت مورد استفاده مطـالبي را در رابطـه   . شي دريافت نکردندآموز

اعتيـاد و عـوارض جـدي آن را     هـا،  آنبا پان پراگ خطرات مصـرف  

به طور متناوب در فواصل بحـث گروهـي و    ريتصو ١٠ .شد يمشامل 

. شـد  يمـ در هر جلسه به دانش آموزان نشان داده ها  پاسخپرسش و 

ه بيماران سـرطاني بـود کـه بـه     شامل تصاوير مربوط ب رهايتصواين 

. علت مصرف مداوم پان دچار عوارض جدي و وخيمـي شـده بودنـد   

کننـدگان   همچنين بحث در مورد احساس بدي که افـراد از مصـرف  

تحقيقـات صـورت گرفتـه نشـان     . پان دارند در کالس جريان داشت

ــاوي  ــه تص ــت ک ــود    ر،داده اس ــوع بهب ــورد موض ــراد را در م درک اف

ي اين ادراک بيشتر خواهد شد که فـرد بـا تصـوير    بخشند و زمان مي

اسـتفاده از تصـاويري کـه بـر احساسـات و      . ارتباط حسي پيدا کنـد 

گذارد ميتواند جهـت تغييـر اهـداف رفتـاري مـورد       عواطف تأثير مي

با توجه به نتايجي که قبل و بعد از آموزش  .]٢٦[استفاده قرار گيرند

 ش،بسته مانند آگاهي، نگـر تأثير آموزش بر متغيرهاي وا د،بدست آم

 .باورهاي عاطفي و رفتار مصرف پان پراگ مورد ارزيابي قـرار گرفـت  

ــ ــل اًنهايت ــد از ه بالفاص ــاه ٣و بع ــط   م ــنامه توس ــه پرسش از مداخل

آوري شده بـا اسـتفاده از نـرم     و اطالعات جمع ل،آموزان تکمي دانش

ري هـاي متناسـب آمـا    و با اسـتفاده از آزمـون    ١٦spss يامارافزار 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  

  ها يافته

در بررسي روايي، نسبت روايي و شاخص روايـي نيـز در مـورد همـه     

در بررسي پايايي ضـريب  . ها باالتر از حد مطلوب نشان داده شد سازه

  درصـد و  ٧٠سازي بـيش از   كليه) آلفاي كرونباخ(همبستگي دروني 

   

  

هـا در دو   ون همبستگي سازهدر بررسي پايايي به روش آزمون بازآزم

افراد  ين سنيانگيم. مرحله، جملگي در حد قابل قبول و معنادار بود

کنتــرل و در گــروه  ١٣/ ٥٣±٥٧/٠در گــروه آزمــون  يمــورد بررســ

ن گروه آزمـون و  يتفاوت معنادار ب يبود که از نظر آمار ٣/١٣±٨٦/٠

ظـر  ن دو گروه آزمون و کنترل از نين بيهمچن .کنترل مشاهده نشد

 يبر اساس آزمون کـا ر و شغل پدر و شغل مادر الت پدر و ماديتحص

ن تعداد افراد خـانواده در  يانگيم). P<٠٥/٠( مشاهده نشد يدو تفاوت

  دار نشـان نـداد   يتفاوت معن يدو گروه آزمون و کنترل از لحاظ آمار

)٠٥/٠>P .(يو نگـرش و باورهـا   ين نمـرات آگـاه  يانگين ميهمچن 

 دار را نشـان نـداد   يقبل از مداخله تفـاوت معنـ  ن دو گروه يب يعاطف

 مـاه  ٣ن يو همچنـ ) ٢جدول (ه اما بالفاصله بعد از مداخل). ١جدول(

فـوق را نشـان    يرهـا ين متغيتفاوت معنادار ب ،)٣جدول (ن بعد از آ

ـ يـ زان مصرف پـان ن ين مين بيهمچن. هداد ن دو گـروه کنتـرل و   يز ب

مشاهده نشد اما  يظر آماردار قبل از مداخله از ن يآزمون تفاوت معن

ن يانگيـ ن ميدار بـ  يتفاوت معنـ  يبعد از مداخله از لحاظ آمار ماه ٣

هـا   در تمـام آزمـون  . افت شـد يمصرف پان در دو گروه شاهد و مورد 

   .در نظر گرفته شد ٠٥/٠ يسطح معنادار

  
مرحله آزمون و کنترل ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مطالعه در دو گروه : ١جدول

  آزمون تي تست -قبل از مداخله 

سطح  T  گروه كنترل  گروه آزمون  

  معناداري

  ميانگين   

  )انحراف معيار(

  ميانگين 

  )انحراف معيار(
   

 ٢٠/٠  -٢٨/١  ٢٧/١) ٢٨/٠(  ٢٠/١) ٢٦/٠(  آگاهي

 ٦٨/٠ -٤٠/٠  ٤٣/٣) ٤٩/٠(  ٣٩/٣) ٧٢/٠(  نگرش

 ٢٧/٠ ١٠/١  ١٢/٣) ٨٨/٠(  ٣١/٣) ٨٥/٠(  باورهاي عاطفي

  ٠٨/٠  -٧٢/١  ٣٥/٣) ١٦/١(  ٩٨/٢) ٠٧/١(  )مصرف پان پراگ(امتياز رفتار 

  ٢٨/٠  -٠٧/١  ٢٣/٠) ٩٤/١(  ١٨/١) ٣٢٢/٠(  سابقه آموزش ديدن

  ٥١/٠  -٦٥٧/٠  ٦٩/١) ٥/٠(  ٦٣/١) ٤٨/٠(  سابقه مردودي

  ١/٠  ٦٤/١  ٣٠/١٣) ٨٦/٠(  ٥٣/١٣) ٥٧/٠(  سن

  

)  باورهاي عاطفي, آگاهي، نگرش(العه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مط: ٢جدول

  آزمون تي تست –) مرحله بالفاصله بعد ازمداخله ( هاي آزمون و کنترل  در گروه

سطح  T  گروه كنترل  گروه آزمون  

  معناداري

  ميانگين   

  )انحراف معيار(

  ميانگين 

  )انحراف معيار(

   

 ٠٠١/٠ ١٨/٤  ٣٦/١) ٣٣/٠(  ٦٢/١) ٣/٠(  آگاهي

 ٠٢/٠ ٣٤/٢  ٤٧/٣) ٦٩/٠(  ٧٨/٣) ٦٢/٠(  نگرش

 ٠٠١/٠ ٠٤/٤  ١/٣) ١(  ٨٦/٣) ٧٤/٠(  باورهاي عاطفي
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  ١١٣

    و همكاران اسماعيل فتاحي                                                                                                                                     ...    بررسي تأثير اثربخشي 

) باورهاي عاطفي, آگاهي، نگرش(ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اصلي مطالعه  :٣جدول

  آزمون تي تست –) ماه بعد از مداخله ٣(در گروه هاي آزمون و کنترل 

سطح  T  گروه كنترل  گروه آزمون  

  معناداري

  يانگين م  

  )انحراف معيار(

  ميانگين 

  )انحراف معيار(
   

 ٠٠١/٠ ٩١/٣  ٢٥/١) ٣٦/٠(  ٤٨/١) ٢٤/٠(  آگاهي

 ٠٠١/٠ ٣١/٣  ٣٢/٣) ٥٤/٠(  ٧٦/٣) ٧٨/٠(  نگرش

 ٠٠٨/٠ ٧١/٢  ٤٢/٣) ٩٤/٠(  ٨٨/٣) ٧٦/٠(  باورهاي عاطفي

  ٠١٩/٠  -٤/٢  ٨٦/٣) ٤٤/٠(  ٥٩/٣) ٦٩/٠(  )مصرف پان پراگ(امتياز رفتار 

  

  گيري تيجهبحث و ن

هاي فوق تأثير آموزش بر متغيرهاي آگاهي، نگـرش و باورهـاي    يافته

 شـود  مشـاهده مـي  ) ١- ٣(ل همانطور که در جداو. عاطفي را نشان داد

ــاطفي  ــانگين آگــاهي و نگــرش و باورهــاي ع ــه و  مي قبــل از مداخل

داشـتند، کـه    دار از نظر آماري تفاوت معنـي ه بعد از مداخله بالفاصل

همچنـين ميـانگين   . أثير مداخله در ايـن مرحلـه بـود   دهنده ت نشان

آگاهي و نگرش و باورهاي عاطفي و رفتار مصرف پان قبل از مداخله 

از نظر آماري معنادار بود که نشـان داد کـه   ه و سه ماه بعد از مداخل

کاهش ميانگين مصـرف پـان   (است تأثير داشته مداخله صورت گرفته 

) نفـر  ٢٦(درصد  ٨/٢٤ر مطالعه حاضر د). در بين نوجوانان گروه مداخله

. را در سه ماه گذشته گـزارش کردنـد  مصرف حداقل يک يا دو بار پان 

 ٩/١٩در مطالعـه مالشـاهي   آمـوزان   توسط دانـش مقدار مصرف پان 

 )روز قبـل از مطالعـه   ٣٠يـک بـار پـان در    مصـرف  حـداقل  (درصد 

و  Roziمطالعه  از طرفي مطالعه مالشاهي با. ]٢٧[شده استگزارش 

همکاران که در دبيرستان پسرانه کراچي پاکستان انجام شد از نظـر  

در  .]٢٨[نزديـک بـوده اسـت    اًتقريبـ ن کننده پا تعداد نفرات مصرف

بطـور   نفـر  ٤نفري که مصرف پان را گزارش دادنـد   ٢٦مطالعه ما از 

يـک يـا دو بـار در سـه مـاه       نفر ١٥بصورت تفريحي و  نفر ٧دائم و 

هـاي كـافي    با توجه به عدم پژوهش. بودندپان کننده  گذشته مصرف

مداخله ما با مداخالت صورت گرفتـه در  درخصوص قيمت پان نتايج 

مطالعه . شود ميو مواد مخدر مقايسه ر زمينه مواد دخاني مثل سيگا

رخشاني و همکاران اثربخش بـودن مداخلـه آموزشـي بـر آگـاهي و      

هاي پـژوهش   ونهنگرش در مورد پيشگيري از مصرف سيگار را در نم

نشان داد به اين ترتيب که ميانگين آگاهي و نگرش قبل از مداخلـه  

بين دو گروه شاهد و مورد تفاوت معنادار نداشت؛ اما بعد از مداخلـه  

دار بـين گـروه شـاهد و مـورد      آموزشي از نظر آماري تفـاوت معنـي  

در  ].٢٩[مشاهده شد که اين نتايج بـا مطالعـه مـا مطابقـت داشـت     

پور کـه بـه منظـور بررسـي تـأثير برنامـه آمـوزش         اله ورديمطالعه 

پيشگيري و مهارتهاي مقاومت در برابر سـوء مصـرف مـواد و ايجـاد     

تهـران در   ١٠آموزان دبيرستانهاي منطقه  مصونيت رفتاري در دانش

انجام شد نتـايج بدسـت امـده نشـان داد کـه       ر،مواجهه با مواد مخد

آمـوزان   ه آگاهي و نگـرش دانـش  دار براي ميانگين نمر اختالف معني

همچنـين در ايـن مطالعـه    . هاي مداخلـه و شـاهد وجـود دارد    گروه

گيري از مداخله آموزشي و امتنـاع از سـوء    دار بين بهره ارتباط معني

ــروه شــاهد مشــاهده    ــه و گ ــروه مداخل ــين گ مصــرف موادمخــدر ب

نتايج مطالعه فوق حاکي از تأثير مداخلـه آموزشـي بـر     ].٣٠[گرديد

هي و نگـرش و باورهـاي عـاطفي و مصـرف پـان پـراگ در بـين        آگا

تـوان   همچنين متغير باورهاي عاطفي را مي. آموزان بوده است دانش

مورد استفاده ن ثر در پيشگويي رفتار مصرف پاؤسازه م به عنوان يک

با توجه به محدوديت مطالعـات انجـام شـده در ارتبـاط بـا       .قرار داد

سيسـتان و   در اسـتان ات مشـابه  عنوان تحقيـق الزم اسـت تحقيقـ   

نواحي مرزي آن و شهر چابهار انجام شود تـا بـر    خصوصاًبلوچستان 

بررسـي تـک   . ي دسـت يافـت  تـر  کامـل اساس آن بتـوان بـه نتـايج    

 ونيز مطالعه روي يـک پايـه تحصـيلي   ) رآموزان پس دانش(جنسيتي 

همچنين به علت . هاي مطالعه بود يتمحدوداز ) پايه دوم راهنمايي(

هـاي درسـي مدرسـه     نکه اين تحقيق در فضاي مدرسـه و کـالس  اي

بـه علـت ممنـوع    آموز  رسد که نوجوانان دانش انجام شده به نظر مي

در مورد رفتار مصرف پـان  بودن مصرف پان از ديدگاه اولياي مدرسه 

پس آمار واقعي مصرف پـان   لذااز گزارش صحيح امتناع کرده باشند 

نتايج اين . استش شده در اين پژوهش گزار احتماالً بيشتر از ميزان

باورهـاي عـاطفي    با تأكيد برمطالعه حاکي از تأثير مداخله آموزشي 

آمـوزان مقطـع دوم    در پيشگيري از مصرف پان پراگ در بين دانـش 

شـود کـه کارهـاي     پيشـنهاد مـي  . بـود راهنمايي پسر شـهر چابهـار   

د پژوهشي بيشتري در زمينه پـان صـورت گيـرد و آمـوزش در مـور     

هـاي پيشـگيري    الويت برنامهر خطرات مصرف پان در سنين پايين د

  .مراکز بهداشتي و مدارس قرار گيرد

  

  سهم نويسندگان

  تدوين و اجراي پايانامه و تدوين مقاله: اسماعيل فتاحي

  مشاوره علمي پايانامه و تدوين مقاله :محمود طاووسي

اي مشـاوره علمـي و همـاهنگي جهـت اجـر     : الـدين نيکنـامي   شمس

  پايانامه در چابهار

  هماهنگي با آموزش و پرورش و مدارس چابهار: ايرج ضاربان

  ولئنويسنده مس: عليرضا حيدرنيا
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  تشكر و قدرداني

نامه دانشجويي کارشناسي ارشد دانشگاه تربيـت   يانپااين پژوهش از 

از مرکز تحقيقات علوم بهداشتي و . مدرس تهران اکتساب شده است

دانشگاه علوم  ن،دانشگاه علوم پزشکي زاهدا ر،هاتوسعه اجتماعي چاب

ــا ــتان و    ر،پزشــکي چابه ــتان سيس ــرورش اس ــوزش پ ــل آم   اداره ک

  

  

بلوچسـتان و شهرسـتان چابهــار و همچنـين از همکـاري صــميمانه     

) الـف ( شهيد رجـائي  و) الف( مديران و اولياي مدارس شهيد صدقي

ايـن پـژوهش    در داوطلبانهچابهار و به خصوص از دانش آموزاني که 

  .ما را ياري نمودند کمال تشکر و تقدير را دارم
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ABSTRACT 
 

Effectiveness of an educational intervention for reducing Paan consumption among 
adolescents   

  

Esmaeil Fattahi1, Mahmoud Tavousi2, Shamseddin Niknami1, Iraj Zareban3, Alireza Hidarnia1∗ 
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Tehran, Iran 
3. Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran 
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[EPub a head of print-27 January 2013] 

 
Objective(s): To determine the effectiveness of an educational intervention for reducing Paan consumption among adolescents 
aged 12-14 years in Chabahr, Iran. 

Methods In this study (105) young adolescents were selected through random selection and divided in two groups 
(experimental and control). Data were collected in tree stages by a valid questionnair. 

Results: After educational intervention means score of knowledge, attitudes, affective belief and behavior in reducing Paan 
consumption increased significantly in experimental group but not in control group. 
Conclusion: The results of this study indicated that the educational intervention based on affective beliefs was effective in 
reducing Paan use behavior among adolescents.  
Key Words: knowledge, attitudes, affective beliefs, PaanParag 
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