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Introduction: Smokeless tobacco is a cause +of oral cancer. The aim of this study was to determine the prevalence of 

smokeless tobacco use among male students in Zahedan Universities and knowledge of its side effects in 2012.  

Materials & Methods: In this cross-sectional study, 431 male students of Zahedan universities were selected by multi 

stage random cluster sampling. A questionnaire was used to collect data on demographic information, consumption history of 

smokeless tobacco and knowledge toward smokeless tobacco. Data were analyzed using SPSS 19 and chi- square tests. The 

P-value less than 0.05 were considered as significant. 

Results: 102 male students (23.7%) had used smokeless tobacco during their life time and 11.4% were current users. 

Smokeless tobacco consumption showed significant relationship with university type, living place, yearly average grade and 

education level of mother (P<0.05). There was a significant relationship between knowledge toward smokeless tobacco, 

university type and yearly average grade (P<0.05). 

Conclusion: Prevalence of smokeless tobacco use among male students in Zahedan universities is high and the 

unawareness of many students about the nature and complications of these materials could lead to the increase in the 

consumption of these materials which indicates the necessity of preventive programs in universities. 
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استفاده سابقه درصد( از آنها  3/11نفر ) 33را تجربه کرده بودند و  غیرتدخینیمصرف تنباکوی از دانشجویان درصد(  7/19نفر ) 151 :ها یافته

میانگین ، محل زندگی، دانشگاه محل تحصیلبا  تدخینیغیر یمصرف تنباکوسابقه . را داشتند روز قبل از مطالعه 95حداقل یک بار در طول 

دانشگاه محل تحصیل و  تدخینیغیر یدانشجویان نسبت به تنباکو آگاهیبین . (>50/5P) داشت دار معنیارتباط  و سطح تحصیالت مادر معدل

 . (>50/5P)ی وجود داشتدار معنیو میانگین معدل ارتباط 

عدم آگاهی بسیاری از  و دارد باالیی شیوع نسبتاًزاهدان شهر های  دانشگاه پسردر دانشجویان  تدخینیغیر استفاده از تنباکوی نتیجه گیری:

ها  لزوم تاکید بر ارائه و اجرای برنامه که این امر، تواند منجر به افزایش مصرف این مواد شود ، میدانشجویان از ماهیت و عوارض این مواد

 . دهد می را نشانها  پیشگیری در دانشگاه

 .شیوع، دانشجویان پسر ،تدخینیغیر یتنباکو :ی کلیدیها واژه
 . 990-33:  3/ شماره  97دوره  1931مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه

، 5102براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت تا سال 

در جهان مررتط  برا مفررن تکطرا       ها  % تمامی مرگ01

 میر به دلیل ایدز  ه این میزان بیشتر از مرگ و، خ اهد ب د

 (0).باشد می

  ه مفرن تکطا  ی اعتقاد مردم بر این استاگرچه 

دهد  می ولی ش اهد علمی نشانندارد ضرری  تدخیکیغیر

حتی  و (5)باشد می  ه به اندازه سیگار مضر و اعتیادآور

 ایجاد سرطان دهان عللترین  از شایعاست  ه ثابت شده 

 (3).دباش می

تکطا  ی ، (Snuffاسکان )، تدخیکیغیر از ان اع تکطا  ی

 را Betel Quid ( و پان یاChewing Tobaccoج یدنی )

از ها  اسکان به تکهایی یا به همراه افزودنی. ت ان نام برد می

ریق طدر مفرن از ، ش د می طریق بیکی و دهان مفرن

ش د و  می   چک قرار دادهای  اسکان درون  یسه دهان

تفاوت آن با تکطا  ی . گیرد می در سالک س با ال قرار

در تکطا  ی ج یدنی فرد هر چکد ی این است  ه ج یدن

و  ج د ، میدارد میبار آن را از روی بافت بر وقت یک

پان نیز ن عی تکطا  ی  (4).گرداند می دوباره به محل خ د بر

آهک ، Areca Nutج یدنی است  ه تر یطات آن شامل 

ر د (4). ککده است تکطا   و م اد شیرین، Catechu، مرده

 . ب ده استمطالعه حاضر مفرن دهانی آن مدنظر 

 یاز جمله تظاهرات دهانی مرتط  با مفرن تکطا  

 Smokeres) تدخیکیغیر ی رات ز تکطا  ، تدخیکیغیر

Tobacco Keratosis) ،تحلیل ، پری دنتیت،  یتیژنژ

 دیسپالزی و، دندان سایش، پ سیدگی دندان، استخ انی

 (2و6).باشد می (SCC) اسک ام س سل  ارسیک ما

و همکارانش  ه در رابطه با  Senkubuge در مطالعه

و قلیان در دانشج یان  تدخیکیغیر مفرن تکطا  ی

% سابقه 0/3، پزشکی آفریقای جک بی ص رت گرفت

روز گذشته را ذ ر  31در  بدون دودمفرن تکطا  ی 

 و همکاران سابقه مفرن تکطا  ی Bhojani (7).ندنم د

گزارش  %7/02را هکدی در دانشج یان پسر  تدخیکیغیر

 ه ت س  مالشاهی و همکاران در ای  در مطالعه (8).نم دند

آم زان  % دانش9/09، ص رت گرفتدر زاهدان  0388سال 

 (9).پسر سابقه مفرن پان را گزارش  ردند

با ت جه به مسیر سخت و دش اری  ه دانشج یان در 

سرمایه مادی و  ککد و  می رسیدن به اهدان خ د طی

، ش د می معک ی  ه برای تعلیم و تربیت آنها هزیکه

پیشگیری و درمان هر عاملی  ه بر سالمت ، شکاخت

، داشته باشد ءروانی و  ارایی آنها تاثیر س ، جسمانی

ضمن دانشج یان در دوره در . رسد می الزامی به نظر

 تحفیل الگ ی مکاسطی برای افراد جامعه به حساب

ت س   تدخیکیغیر قطع مفرن تکطا  یبه ط ر آیکد و  می
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ت اند مکجر به آم زش غل  به سایر افراد جامعه  می آنها

با سیستان و بل چستان همسایگی استان  از طرفی. ش د

قان نی این غیر و ورود افغانستان و پا ستان ش رهای 

ل  س و ارائه در سطح بازار و های  محف الت در بسته

غذایی و عدم آگاهی بسیاری از م اد های  فروشگاه

ت اند مکجر  ، میدانشج یان از ماهیت و ع ارض این م اد

مطالعه حاضر با لذا ، به افزایش مفرن این م اد ش د

در  تدخیکیغیر   یهدن تعیین شی ع مفرن تکطا

از آگاهی  وزاهدان شهر های  دانشگاهپسر دانشج یان 

 . گرفتآن ص رت مضرات 

 ها مواد و روش

دانشج ی پسر  430بر روی مقطعی  مطالعهاین 

-)اردیطهشت 0390در سال  زاهدانشهر های  دانشگاه

حجم نم نه با ت جه به نتایج مطالعات . خرداد( انجام شد

 . تعیین گردیدزیر  و با استفاده از فرم ل (7)قطلی
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نفر از دانشگاه  518م رد نیاز به تعداد های  نم نه

نفر از  045، نفر( 04037)از مجم ع  سیستان و بل چستان

نفر از دانشگاه  42، نفر( 9456)از مجم ع  آزاددانشگاه 

از دانشگاه نفر  36، نفر( 3159)از مجم ع عل م پزشکی

با ت جه به فراوانی ، نفر( 5453)از مجم ع پیام ن ر 

روش نم نه گیری به . دانتخاب شها،  جمعیت دانشگاه

در این . ب دای  چکد مرحلهای  ص رت تفادفی خ شه

دانشکده به  روش ابتدا به دانشگاه م رد نظر مراجعه و چکد

بعد از حض ر در ، شد ص رت تفادفی ساده انتخاب

شدند  دانشکده چکد  الس به ص رت تفادفی انتخاب

افراد ها،  )بر اساس جدول اعداد تفادفی( و از این  الس

. شدند انتخاب به ص رت تفادفی براساس لیست ثطت نام

نفر بعدی لیست تا رسیدن به ، در ص رت غیطت دانشج 

 با ت جه به ایککه به نظر. حجم نم نه جایگزین شد

م رد  رسید بسیاری از دانشج یان از ماهیت م اد می

اطالع درستی  تدخیکیغیر استفاده تحت عک ان تکطا  ی

ارائه شد و پس از شرح مختفری  بروش ر، نداشته باشکد

از هدن انجام مطالعه و جلب اطمیکان دانشج یان در م رد 

و  سب رضایت ها  محرمانه ب دن اطالعات پرسشکامه

آگاهانه از آنها خ استه شد تا به ص رت ناشکاس و بدون 

. ذ ر نام و نام خان ادگی پرسشکامه را تکمیل نمایکد

 GYTSبر اساس بخشی از پرسشکامه  طراحی س االت

(Global Youth tobacco survey)  انجام  5118نسخه

جهت تعیین اعتطار علمی پرسشکامه از شی ه اعتطار  (01).شد

بدین مکظ ر پرسشکامه جهت . شد محت ی بهره گرفته

نفر از اساتید دانشگاه عل م  01نظرخ اهی در اختیار 

قرار داده شد و پس از جمع آوری  زاهدانپزشکی 

. و اصالحات الزم پرسشکامه نهایی تهیه گردیدپیشکهادات 

بازآزم ن بر  -پایایی پرسشکامه با استفاده از روش آزم ن

و ضریب پایایی )آلفای  رونطاخ( شد نفر محاسطه  51روی 

پرسشکامه شامل س االتی در م رد . محاسطه شد% 90برابر 

مقطع ، )دانشگاه محل تحفیلاطالعات دم گرافیک 

و وضعیت  محل زندگی، معدل، تحفیالت، تحفیلی

 تدخیکیغیر مفرن تکطا  ی س ال در م رد 00، تاهل(

، تدخیکی در فرد و خان ادهغیر سابقه مفرن تکطا  ی)

نسطت  س ال در م رد آگاهی 8و ...(  ،سابقه مفرن سیگار

تدخیکی غیر )تاثیر تکطا  ی تدخیکیغیر تکطا  یمضرات به 

آم زش ، براساس سن و مدت زمان مفرن بر سالمتی فرد

تاثیر در ، اعتیادآور ب دن آن، قطلی در خف ص مضرات آن

سی س االت طرح جهت برر. ب د ...( ،ایجاد سرطان دهان

به هر س ال نمره یک جهت ج اب ، شده در حیطه آگاهی

سپس . صحیح و نمره صفر جهت ج اب غل  داده شد
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ه ضعیف مختلف از نمرهای  ترتیب زیر در گروهنمرات به 

 8-7، مت س  6-2، ضعیف 4-1شد ) تا خ ب رتطه بکدی

 . خ ب(

از جداول فراوانی و درصد و ها  برای ت صیف داده

تجزیه و تحلیل . آمار ت صیفی شامل میانگین استفاده شد

 >12/1P. انجام شد Chi-squareبا استفاده از آزم ن ها  داده

 . در نظر گرفته شد دار معکی

 ها یافته

 ررسی شی ع مفرن تکطا  یطالعه با هدن بن مای

آن در دانشج یان پسر  آگاهی از مضراتو  تدخیکیغیر

. انجام گرفت0390در سال زاهدان شهر های  دانشگاه

، نفر از دانشج یان پسر ب د 430امعه م رد بررسی شامل ج

تا زمان انجام از دانشج یان  درصد( 7/53نفر ) 015

را تجربه  رده ب دند  بدون دودمطالعه مفرن تکطا  ی 

)استفاده  Current userدرصد( از آنها  4/00نفر ) 49و

در . روز قطل از مطالعه( ب دند 31حداقل یک بار در ط ل 

نفر  42دانشگاه عل م پزشکی تعداد  این مطالعه از

، %(7/48)نفر  518 سیستان و بل چستاندانشگاه ، %(4/01)

%( و دانشگاه آزاد 4/8)نفر  36دانشگاه پیام ن ر تعداد 

%( در چهار مقطع تحفیلی مختلف 2/35)نفر  045تعداد 

میانگین و انحران معیار سن افراد م رد . شر ت نم دند

بین افراد با سابقه مفرن . سال ب د 3/54±16/4مطالعه 

، P=173/1) % مجرد ب دند3/55% متاهل و 7/30، تکطا  

606/1=OR ،016/0-344/1=CI .) اطالعات دم گرافیک

 0دانشج یان و ارتطاط آن با مفرن تکطا   در جدول 

 . آورده شده است

شخص شد  ه دست آمده مه با ت جه به نتایج ب

 مفرن  ککده تکطا  ی بیشترین شج یان دانشگاه آزاددان

بیشترین افراد . ب دنددر ط ل زندگی تدخیکی غیر

آزم ن . در مقطع تحفیلی  ارشکاسی ب دند ککده  مفرن

Chi-Square بین مفرن تکطا  ی دار معکی رابطه 

 فیلدانشگاه محل تح بادر ط ل زندگی تدخیکی غیر

(118/1 P=) و تحفیالت مادر(103/1P=)  معدل و

همچکین رابطه . داد می نشانرا  (P<110/1) یتحفیل

 31در طی تدخیکی غیر ی بین مفرن تکطا  یدار معکی

و (=136/1P)روز گذشته با دانشگاه محل تحفیل 

و معدل  (=116/1P)و مادر  (=114/1P)ر تحفیالت پد

 (0)جدول . داشت وج د (P<110/1)تحفیلی 

 %( از افراد با سابقه مفرن تکطا  ی8/36نفر ) 27

 ه از این ، سابقه مفرن سیگار نیز داشتکدتدخیکی غیر

ط ر ه زمان انجام مطالعه ب%( در 7/08)نفر  59تعداد 

 ردند  می مفرنتدخیکی غیر و تکطا  همزمان سیگار 

(110/1>P ،876/0=OR ،383/5-477/0=CI) . 

)دور از والدین(  شخفی  در خانه افرادی  هدر 

تدخیکی در غیر یمفرن تکطا    سابقه،  ردند زندگی می

سابقه ترین  درصد( و پایین 5/47ط ل زندگی باالتر ب د )

دیده شد ،  ردند خان اده زندگی می همراهدر افرادی  ه 

 ککده  درصد از افراد مفرن 9/51همچکین . درصد( 0/08)

 .  ردند می تدخیکی در خ ابگاه زندگیغیر تکطا  ی

نشان داد  ه رابطه  Chi-Squareآزم ن آماری 

ط ل  درتدخیکی غیر ی بین مفرن تکطا  یدار معکی

 وج د داشتدر خان اده تکطا   ی مفرن  زندگی با سابقه

(110/1>P ،69/8=OR ،27/08-353/4=CI) ای  به گ نه

در ط ل زندگی در تدخیکی غیر  ه شی ع مفرن تکطا   ی

 . دب ی مفرن تکطا   در خان اده باالتر  دانشج یان با سابقه

 تکطا  یمضرات   ککده در م رد افراد شر ت آگاهی

 8-7، مت س  6-2، ضعیف 4-1سطح ) 3در  تدخیکیغیر

اصل از آنها اطالعات ح. خ ب( م رد ارزیابی قرار گرفت

ول ابا مشاهده جد. آورده شده است 3و  5ول ادر جد

دانشگاه محل  دانشج یان و د  ه بین آگاهییگرد مشخص
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 . داشتی وج د دار معکیطاط ارت (=110/1P) دلمیانگین مع و (=15/1P) تحفیل
 

 غیرتدخیکی یت زیع فراوانی و فراوانی نسطی مشخفات دم گرافیک دانشج یان بر حسب مفرن تکطا   : 0 جدول

 مفرن تکطا   در ط ل زندگی روز گذشته 31مفرن تکطا   در  

 دارد
 (درصدتعداد)

 ندارد
 (درصدتعداد)

P-value 
 دارد
 (درصدتعداد)

 ندارد
 (درصدتعداد)

P-value 

  دانشگاه محل تحفیل

 (1/011)42 (1/1)1 عل م پزشکی

136/1 

3(7/6) 45(3/93) 

118/1 
 (9/77)065 (0/55)46 (4/89)086 (6/01)55 سیستان و بل چستان

 (72)57 (1/52)9 (3/83)31 (7/06)6 پیام ن ر

 (69)98 (1/30)44 (5/82)050 (8/04)50 آزاد

   سطح تحفیالت

 0(011) (1/1) 1  اردانی

022/1 

1(1/1) (3/1)0 

042/1 
 (9/75)060 (0/57)61 (2/82)089 (2/04)35  ارشکاسی

 (5/77)002 (8/55)34 (6/91)032 (4/9)04  ارشکاسی ارشد

 (7/86)25 (3/03)8 /(921)27 (1/2)3 د ترا

   تحفیالت پدر

 (6/84)22 (4/02)01 بیس اد

114/1 

51(8/31) 42(5/69) 

183/1 

 (1/80)64 (1/09)02 (4/95)73 (6/7)6 ابتدایی

 (1/72)69 (1/52)53 (4/84)78 (5/02)04 دیپلم

 (1/73)24 (1/57)51 (2/86) 64 (2/03)01  اردانی

 (8/85)77 (5/07)06 (6/94)88 (4/2)2  ارشکاسی

 (5/84)06 (8/02)3 (1/011)09 (1/1)1  ارشکاسی ارشد

 (4/44)4 (6/22)2 (6/22)2 (4/44)4 د ترا

   تحفیالت مادر

 (1/86)81 (1/04)03 بیس اد

116/1 

52(9/56) 68(0/73) 

103/1 

 (2/75)87 (2/57)33 (8/91)019 (5/9)00 ابتدایی

 (3/79)96 (7/51)52 (4/88)017 (6/00)04 دیپلم

 (7/87)37 (4/50) 01 (4/89)45 (6/01)2  اردانی

 (7/90)33 (3/8)3 (4/94)34 (6/2)5  ارشکاسی

 (7/82)6 (3/04)0 (1/011)7 (1/1)1  ارشکاسی ارشد

 (6/58)5 (4/70)2 (9/45)3 (0/27)4 د ترا

   معدل

00> 03(5/24) 00(8/42) 

110/1> 

08(1/72) 6(1/52) 

110/1> 
99/03-00 53(6/04) 034(4/82) 38(5/54) 009(8/72) 

99/06-04 05(3/6) 078(7/93) 38(1/51) 025(1/81) 

07< 0(7/0) 29(3/98) 8(3/03) 25(7/86) 
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 فراوانی آگاهی دانشج یان نسطت به تکطا  ی غیرتدخیکی برحسب دانشگاه محل تحفیل : 5 جدول

 محل تحفیل دانشگاه

 میزان آگاهی

 ضعیف

 )درصد( تعداد

 مت س 

 )درصد( تعداد

 خ ب

 )درصد( تعداد
P value 

 (7/66) 31 (0/30) 04 (5/5) 0 پزشکیعل م 

15/1 
 (63) 030 (0/53) 48 (9/03) 59 سیستان و بل چستان

 (7/66) 54 (7/06) 6 (7/06) 6 پیام ن ر

 (3/49) 71 (5/32) 21 (2/02) 55 آزاد

 

 

 

 فراوانی آگاهی دانشج یان نسطت به تکطا  ی غیرتدخیکی برحسب معدل : 3 جدول

 معدل

 میزان آگاهی

 ضعیف

 تعداد )درصد(

 مت س 

 تعداد )درصد(

 خ ب

 تعداد )درصد(
P value 

00> 04 (3/28) 8 (3/33) 5 (3/8) 

110/1 
99/03-00 54 (3/02) 42 (7/58) 88 (0/26) 

99/06-04 03 (8/6) 21 (3/56) 057 (8/66) 

07< 7 (7/00) 02 (52) 38 (3/63) 

 

 

 

 

 بحث

نفر از دانشج یان پسر  430در این پژوهش 

 015. م رد مطالعه قرار گرفتکد زاهدانهای شهر  دانشگاه

تا زمان انجام مطالعه از دانشج یان  درصد( 7/53نفر )

نفر  49 را تجربه  رده ب دند وتدخیکی غیر مفرن تکطا  ی

)استفاده حداقل یک  Current userدرصد( از آنها  4/00)

در بین . دروز قطل از مطالعه( ب دن 31بار در ط ل 

های م رد مطالعه دانشگاه آزاد اسالمی بیشترین دانشگاه

 یزان مترین مرل م پزشکی  رفرن و دانشگاه عرزان مرمی

 . مفرن را داشتکد

 ه در رابطه با  (7)و همکارانش Senkubugeدر مطالعه 

و قلیان در دانشج یان تدخیکی غیر مفرن تکطا  ی

% سابقه 0/3 پزشکی آفریقای جک بی ص رت گرفت

روز گذشته را ذ ر  31در تدخیکی غیر مفرن تکطا  ی

 . نم دند

در م رد  (00)و همکارانش Sardarدر تحقیقی  ه 

بر روی دانشج یان پزشکی تدخیکی غیر تکطا  یمفرن 

  دانشج یان سابقه% از 4/6،  راچی پا ستان انجام دادند
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را بیان  روز گذشته 31در  بدون دودمفرن تکطا  ی 

 . نم دند

Bhojani سابقه مفرن تکطا  ی (8)و همکاران 

 %7/02را  بکگل ر هکد در دانشج یان پسرتدخیکی غیر

. ب دند Current userها  % از آن3/2گزارش نم دند  ه 

ش د مطالعاتی  ه بر روی  همانگ نه  ه مشاهده می

مفرن دانشج یان پزشکی ص رت گرفته است شی ع 

تر نشان داده است  ه احتماالً  را پایینتدخیکی غیر تکطا  ی

ها از مضرات مفرن این م اد  به دلیل آگاهی بیشتر آن

 مفرن تکطا  ی شی عما هم   مطالعه. ب ده است

در . تر نشان داد را پایین پزشکیدانشج یان در تدخیکی غیر

با افزایش مقطع تحفیلی دانشج یان و وی مطالعه 

 مفرن تکطا  یها میزان  همچکین افزایش معدل آن

و  Arifی در مطالعه. یافت   اهش میتدخیکی غیر

ی ع گزارش شده است  ه شدر پا ستان  (05)همکاران

سطح تحفیالت  در افراد باتدخیکی غیر استفاده از تکطا  ی

 (05).باشد  متر می، باال

Jones در مطالعات
Huو (03)

نیز شی ع استفاده از  (04)

آم زانی  ه عملکرد تحفیلی  در دانشتدخیکی غیر تکطا  ی

مفرن   اهشما هم  مطالعه. بیشتر ب د، ضعیف داشتکد

با ت جه . دنشان داافزایش معدل را با تدخیکی غیر تکطا  ی

بیان نم د  ه  ت ان نمی مطالعه حاضربه مقطعی ب دن 

مکجر به افزایش مفرن تر  وضعیت تحفیلی ضغیف

 . ش د می تدخیکیغیر تکطا  ی

میزان مفرن ، ینبا افزایش سطح تحفیالت والد

یافت  ه  در دانشج یان  اهش میتدخیکی غیر تکطا  ی

ها در این زمیکه  کترل بیشتر فرزندان  احتماالً آگاهی آن

ن مفر الطته در والدین با تحفیالت د تری. ده استب 

، در این گروه  ه احتماالً، باال ب دتدخیکی غیر کطا  یت

ت انکد نظارت  نمی  اری خ دهای  والدین بدلیل مشغله

 .  افی بر رفتارها و عملکرد فرزندان خ د داشته باشکد

در دانشج یانی تدخیکی غیر ز طرفی مفرن تکطا  یا 

در . بیشتر ب د، سابقه مفرن تکطا   داشتکد ه والدین آنها 

مطالعه مجیدپ ر و همکاران نیز ارتطاط ق ی بین سیگاری 

( 02).ب دن والدین و سیگاری ب دن فرزندان وج د داشت

های انتخاب شده به عک ان  استعمال تکطا   در شخفیت

ت اند در افزایش احتمال مفرن تکطا   در افراد  می الگ 

 . م ثر باشد

در تدخیکی غیر ما شی ع مفرن تکطا  ی  مطالعهدر 

از . ب دند بیشتر ب د شخفیدانشج یانی  ه سا ن خانه 

و همکاران دوران دانشج یی با ت جه به شرای   Reedنظر 

دوری از ، نط دن نظارت والدین، خاص زندگی در خ ابگاه

پذیری افراد را نسطت به مفرن  آسیب، خان اده و تکهایی

بکابراین تا حد  (06).دهد می م اد افزایشسیگار و سایر 

ب می را در غیر امکان باید تالش  رد  ه دانشج یان

به  ها اسکان داد و با مجهز  ردن خ ابگاه ها خ ابگاه

سالن مطالعه ،  تابخانه، ای خدمات رایانه، وسایل ورزشی

دوری از خان اده ، و نیز برگزاری اردوهای سیاحتی زیارتی

دانشج یان قابل تحمل و اوقات فراغت را برای 

 . دانشج یان را پر بار  رد

% دانشج یان در زمان انجام مطالعه سیگار 8/36

ط ر همزمان   % به7/08 ردند ه از این تعداد  مفرن می

 ردند و ارتطاط  مفرن میتدخیکی غیر تکطا  یسیگار و 

 ی بین مفرن سیگار و تکطا  یدار معکیآماری 

بر  90ای  ه در سال  در مطالعه. وج د داشتتدخیکی غیر

روی دانشج یان پسر دانشگاه عل م پزشکی گیالن ص رت 
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در  (07). ردند % از دانشج یان سیگار مفرن می53، گرفت

در  رمان ص رت  0387ی دیگری  ه در سال  مطالعه

% از دانشج یان پسر از سیگار استفاده 2/50، گرفت

 3/07، (7)همکاران و Senkubugeدر مطالعه ( 08). ردند می

 در مطالعه.  ردنددرصد از دانشج یان سیگار مفرن می

Tong درصد دانشج یان سیگار  5/34، نیز (09)و همکاران

ما  میزان استعمال سیگار در مطالعه.  ردندمفرن می

دهد افزایش زیادی را نسطت به مطالعات گذشته نشان می

  مرنگ شدن نادرستیدرصد(  ه احتماالً به دلیل  8/36)

تر در دانشج یان دهی راحتگزارشو  سیگار  شیدن

 . باشد می

در خف ص  دانشج یان پس از بررسی میزان آگاهی

دانشج یان دانشگاه عل م ، تدخیکیغیر مضرات تکطا  ی

و . ها آگاهی بیشتری داشتکدپزشکی نسطت به سایر دانشگاه

خ بی  درصد از دانشج یان آگاهی 5/29 ع در مجم

 آگاهی (8)همکاران و Bhojani در مطالعه. داشتکد

در . % ب د3/78 از مضرات استفاده از تکطا   دانشج یان

در پا ستان  (4)و همکاران Khawajaی  ه ت س  امطالعه

ز سرطانزا ب دن % افراد آگاهی ضعیفی ا79، ص رت گرفت

% افراد 4/5در این مطالعه تکها . داشتکدتدخیکی غیر تکطا  ی

تحفیالت دانشگاهی داشتکد و بیان شده ب د  ه سطح 

در یک . داری با آگاهی دارد تحفیالت ارتطاط معکی

مطالعه در هکد نیز به ارتطاط سطح تحفیالت با میزان 

اشاره شده تدخیکی غیر زا ب دن تکطا  ی آگاهی از سرطان

 (51)است

با سایر مطالعات به دلیل در نهایت باید گفت قیاس ما 

تفاوت در روش مطالعه و شی ع استفاده از محف الت 

تکطا   در  ش رهای مختلف مشکل است  ه خ د یکی از 

 . رود می ی تحقیق به شمارها محدودیت

 نتیجه گیری

 با ت جه به روند افزایشی پذیرش دانشج  در  ش ر

در محت ای تدخیکی غیر اندن معضل مفرن تکطا  یگکج

باشد و  دروس دانشگاهی و آم زش رسمی آن الزم می

های جمعی باید نقش فعالتری در  عالوه بر این رسانه

ی  ی آگاهی مردم و به خف ص دانشج یان درباره زمیکه

خطرات این م اد داشته باشکد تا شی ع مفرن این م اد 

 .  اهش یابد

 تشکر و قدردانی

پژوهش ما را از  لیه دانشج یانی  ه در انجام این 

این طرح به عک ان . ش د می یاری نم دند قدردانی

نامه مقطع د تری دندانپزشکی در  میته اخالق  پایان

تف یب شده  270دانشگاه عل م پزشکی زاهدان با شماره 

 . است
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