
 سیگار به تهران ساله 51-51 پسران گرایش علل کیفی بررسی

 گلستان بنفشه ،۱ نجات سحرناز ،مجدزاده سیدرضا ،رضائی فاطمه

    چکیده:

زمینه و هدف: مصرف سیگار یک مشکل جهانی است. در بسیاری از کشورهای صنعتی، مصرف تنباکو در حال کاهش است. 

منطقه دیگر سازمان جهانی بهداشت  5داده های گزارش شده از منطقه مدیترانه شرقی حاکی از آن است که در مقابل 

ابله با این چالش و مهار استفاده از تنباکو به خصوص در مصرف سیگار در هر یک از کشورهای عضو کاهش نیافته است. مق

 ساله به سیگار بررسی شده است . ۱1-۱5نوجوانان یک نیاز ضروری است . در این مطالعه علل گرایش نوجوانان 

بحث گروهی متمرکز در مدارس  66این بررسی یک مطالعه کیفی به شیوه بحث گروهی متمرکز می باشد . : کار روش

ساله انجام شد. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید؛ دانش  ۱11-۱5ی پسرانه تهران با شرکت دانش آموزان راهنمای

آموزانی که مایل به همکاری بودند و توانایی صحبت کردن داشتند ، در بررسی دعوت شدند. در هر جلسه ی بحث گروهی 

دن صداها جمع آوری گردیده و تم های محوری و فرعی جهت تجزیه و نفر شرکت نمودند. داده ها با استفاده از ضبط نمو 8-6

 تحلیل مشخص شد.

در این مطالعه مشخص گردید عوامل خانوادگی و اجتماعی بیشتر از عوامل فردی بر مصرف سیگار در نوجوانان تاثیر  نتایج:

آزادی زیاد از حد، دعوا و درگیری  دارد. مهمترین عوامل مطرح شده شامل سیگار کشیدن اعضای خانواده، دوست سیگاری،

در منزل، طالق والدین، عدم مشورت با والدین ، در دسترس بودن و قیمت ارزان سیگار و کمبود اطالعات در مورد مضرات 

 سیگار می باشد.

امعه ج با توجه به اینکه عوامل خانوادگی و اجتماعی در شروع مصرف سیگار بسیار موثر می باشند، مسئولین گیری: نتیجه

 بایستی برنامه های مناسبی برای رفع مشکالت خانوادگی و اجتماعی جهت پیشگیری و کنترل مصرف سیگار ارائه دهند.

 کیفی بررسی ،ساله13  ،۱5 نوجوانان ،سیگار: کلیدی هایواژه
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