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 چكيده
 پژوهش هدف است. افتهي فراوان رواج يعرب يكشورها و انهيخاورم ژهيو هب ييايآس جوامع بزرگساالن در انيقل مصرف امروزه :زمينه

 باشد. يم بوشهر شهر در انيقل كننده مصرف زنان در آن با مرتبط کيدموگراف يالگو و نيكوتين به يبستگوا تيوضع نييتع حاضر

 شهر ساكن انيقل كننده مصرف زن 492 تعداد كه باشد يم يمقطع نوع از يليتحل -يفيتوص مطالعه حاضر، پژوهش :ها روش و مواد

 يوابستگ استاندارد پرسشنامه اطالعات يآور جمع ابزار گرفتند. قرار يبررس مورد يبرف گلوله و دسترس در يريگ نمونه روش به بوشهر

 SPSS يآمار افزار نرم توسط ها داده ليتحل و هيتجز اطالعات، يآور جمع از پس بود. کيدموگراف يها يژگيو پرسشنامه و نيكوتين به

  د.ش انجام مناسب يآمار يها آزمون از استفاده با و 72ش يرايو

 اريمع انحراف و نيانگيم داشتند. نيكوتين به متوسط يوابستگ انيقل كننده مصرف زنان از نفر( 716) درصد 9/49 ،مطالعه نيا در :ها يافته

 شغل (،=229/2P) همسرانشان و (=224/2P) كنندگان شركت تحصيالت زانيم بود. 77/42±69/77 نيكوتين به يوابستگ رفتار يكل نمره

 يتنباكو نوع و (=277/2P) ترک قصد (،=222/2P) انيقل مصرف سابقه (،=249/2P) همسرانشان و (=275/2P) كنندگان شركت

 زانيم كه داد نشان تيلج ربط تابع با يا رتبه ونيرگرس هاي يافته داشتند. ارتباط نيكوتين به يوابستگ شدت با (،=229/2P) يمصرف

  بودند. نيكوتين به يوابستگ كننده نييتب انيقل ترک قصد و انيقل مصرف شروع سن همسر، التيتحص

 يضرور يآموزش مداخالت يطراح و بوده متوسط سطح در انيقل كننده مصرف زنان از يمين باًيتقر در نيكوتين به يوابستگ :گيري نتيجه

 نيهمچن رد.يگ صورت هنشد نهينهاد رفتار هنوز كه يجوان و ينوجوان نيسن در ژهيو هب نييپا ياجتماع -ياقتصاد طبقه افراد يبرا تا است

 را ها آن سپس و نموده ايمه ها آن ترک يبرا را طيشرا يتوانمندساز نديفرا قيطر از ديبا ابتدا ندارند انيقل ترک قصد كه يافراد يبرا

  نمود. انيقل ترک به قيتشو

  بوشهر ان،يقل كننده مصرف زنان مؤثر، عوامل ن،يكوتين به يوابستگ :كليدي واژگان
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 مقدمه

 بوده اتيدخان استعمال یميقد روش کي انيقل رفمص

 انيقل دنيکش که است آن از یحاک یجهان يآمارها و

 يها سال در است. شده ليتبد یاجتماع دهيپد کي به

 و يیايآس جوامع در بزرگساالن نيب انيقل مصرف رياخ

 رواج یعرب يکشورها و انهيخاورم خصوص هب يیقايآفر

 در نفر ونيليم 011 دودح روزانه است. افتهي فراوان

 یبعض در یحت و کنند یم مصرف انيقل جهان سراسر

  .(0) است گاريس استعمال از شتريب آن وعيش مناطق،

 درصد 01 کشور کل در اتيدخان مصرف ما کشور در

 8/33 و زنان را آن درصد 3/1 مقدار نيا از که باشد یم

 ستيحال در نيا دهند. یم ليتشک مردان را آن درصد

 مصرف درصد 3/30 کل سهم از بوشهر استان در که

 درصد 01 و مردان به مربوط درصد 1/33 ات،يدخان

 اتيدخان مصرف که يطور هب باشد، یم زنان به مربوط

 کشور يها استان ريسا به نسبتبوشهر استان  زنان در

 و ستانيس يها استان آن از بعد و بوده زانيم نيشتريب

 درصد5/03 با هرمزگان و درصد 8/01 با بلوچستان

 خود به را زنان توسط اتيدخان مصرف زانيم نيشتريب

  .(3) دهندیم اختصاص

 مصرف آور انيز راتيتأث حاضر حال در که چند هر

 یخوب ه ب گاريس مصرف مضرات با سهيمقا در انيقل

 يها یبررس اما ،(3) است نگرفته قرار یبررس مورد

 شيافزا از یحاک تنباکو مصرف مورد در گرفته انجام

 حال در و بوده یسالمت بر ماده نيا نامطلوب عوارض

 مرگ عمده علت نيسوم عنوان به تنباکو دود حاضر

 .شود یم گرفته نظر در يريشگيپ قابل یطيمح ريوم

 و داشته یمنف ريتأث یزندگ تيفيک بر ماده نيا مصرف

 کنندگان مصرف در نيکوتين به یوابستگ موجب

 (.3) شود یم

 یوابستگ یجهان بهداشت سازمان فيتعار اساس بر

 يها دهيپد از يا مجموعه توسط نيکوتين به

 آن در که مشخص یشناخت و يرفتار ک،يولوژيزيف

 يباالتر اريبس تياولو در فرد يبرا ماده کي از استفاده

 يارهايمع از شود. یم جاديا گرفت، خواهد قرار

 اي و يقو ليتما ،افراد انيم در یوابستگ صيتشخ

 و یآگاه رغميعل خاص، يماده از استفاده به اجبار

 کنترل در مشکل آن، مضر عواقب از يشواهد داشتن

 و یکيولوژيزيف ترک يها نشانه آن، از استفاده سطح

 یوابستگ مشخصات .(1) باشد یم تحمل سطح شيافزا

 ازين احساس مشخص، هوس تحمل، شامل نيکوتين به

 دوره طول در ترک عالئم وجود تنباکو، از استفاده به

  .(5) باشد یم کنترل دادن دست از و مصرف قطع

 ريگ همه يماريب کي شکل به نيکوتين به یوابستگ

 زانيم گذشته سال چند طول در و داده نشان را خود

 ت؛اس افتهي شيافزا یتوجه قابل طور به زنان در آن

 به منجر زنان در نيکوتين به یوابستگ نيهمچن

 ،يبارور کاهش سرطان، ،یعروق و یقلب يها يماريب

 و مادر اختناند مخاطره به زين و زودرس یائسگي

 .(6) شود یم يباردار دوران در نيجن

 و یماعاجت ،یفرهنگ طيشرا که دهد یم نشان آمارها

 به زنان یوابستگ در که هستند یعوامل ياقتصاد

 دهند یم نشان ها افتهي اساس، نيا بر مؤثرند. نيکوتين

 يندهايفرآ تنباکو، و توتون از استفاده يالگو که

 شيافزا با که است يا دهيچيپ يساختار -یاجتماع

 استفاده  ادامه در هم و شروع در هم زنان يريپذ بيآس

 مطالعه در مثال طور هب .(1) دارند طارتبا تنباکو از

 شروع سن احتمال نيشتريب همکاران و يیرايبح

 سال 05-31 نيب انيقل به بستهوا زنان در انيقل مصرف

 یدانشگاه التيتحص با زنان در انيقل مصرف و بوده

 یزندگ متوسط ازدحام با يها خانواده در که يیها آن و
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 و( Jradi) يجراد مطالعه .(8) بود شتريب کردند یم

 و گاريس مصرف بر موثر عوامل نهيزم در همکاران

 که داد نشان لبنان یپزشک انيدانشجو در انيقل

 تنباکو کننده مصرف افراد اکثر نيوالد التيتحص

 در انيقل مصرف شروع سن و بوده باالتر و یدانشگاه

  .(1) بود یسالگ 06-01 نيب ها آن اکثر

 مناطق در تنباکو مصرف يباال وعيش به توجه با

 آن يباال اريبس مصرف ژهيو هب کشور جنوب يیايجغراف

 در مؤثر عوامل شناخت تياهم و يبوشهر زنان در

 نيهمچن و يريشگيپ منظور به ان،يقل مصرف شيافزا

 عوامل یبررس آن، ترک جهت یمداخالت یطراح

 اتيخاند مصرف به زنان گرايش در مؤثر کيدموگراف

 سفانهأمت وجود نيا با است. شده انينما گذشته از شيب

 یوابستگ کيدموگراف يالگو نهيزم در یئجز اطالعات

 نيبنابرا دارد، وجود زنان نيا نيب در نيکوتين به

 به یوابستگ تيوضع یبررس هدف با حاضر مطالعه

 زنان در آن با مرتبط عوامل از یبرخ و نيکوتين

 د.يگرد یطراح بوشهر شهر در انيقل کننده مصرف

 يیها گام خطر، معرض در افراد شناخت با است ديام

 نهيزم در رانهيشگيپ یآموزش يها برنامه یطراح جهت

 افراد کل آن متعاقب و زنان در اتيدخان مصرف عدم

 شود. برداشته جامعه
 

 ها روش و مواد

 یمقطع نوع از یليتحل -یفيتوص یپژوهش مطالعه، نيا

 شهر ساکن انيقل کننده مصرف زن 131 يرو بر که است

 مصرف حاضر مطالعه به ورود اريمع شد. انجام بوشهر

 مطالعه در شرکت جهت تيرضا ،رياخ ماه کي در انيقل

 .بود پرسشنامه ليتکم در همکاري و

 مدل در ینييتب ريمتغ 03 تعداد اساس بر نمونه حجم

R=31/1 با برابر نييتع بيضر برآورد با یونيرگرس
 و 2

R برآورد يخطا
 به که آمد دست هب نفر 313 تعداد 3/1 2

 تعداد مدل، مناسب برازش منظور به شتريب نانياطم جهت

  گرفت. قرار یبررس مورد زن 131

 دسترس در يريگ نمونه روش از ها داده يآور جمع جهت

 به مراجعه با که صورت نيبد شد. استفاده یبرف گلوله و

 به مراجعه با نيهمچن و مساجد ها، پارک ،یعموم اماکن

 حاتيتوض پژوهش اهداف با رابطه در منازل درب

 افراد از انيقل مصرف مورد در و شده ارائه يمختصر

 يو از ابتدا نظر مورد فرد يیشناسا از بعد شد. یم سؤال

 انيقل مصرف مدت و سواد سطح با رابطه در یسؤاالت

 رد شرکت به ليتما فرد که یصورت در و شد یم دهيپرس

 شد. یم داده قرار يو ارياخت در پرسشنامه داشت مطالعه

 نبود يیپاسخگو به قادر يیتنها به فرد که يموارد در

 از پس شد.یم خوانده فرد يبرا پرسشگر توسط االتؤس

 يیشناسا مورد در يو از فرد، توسط پرسشنامه ليتکم

 از و شده سؤال کردند یم مصرف انيقل که يگريد افراد

  آمد. یم عمل به يپرسشگر زين افراد نيا

 يا پرسشنامه شامل حاضر پژوهش در استفاده مورد ابزار

 فرد کيدموگراف اطالعات اول بخش در بود. یبخش دو

 تيوضع شغل، الت،يتحص سطح ،سن شامل الؤس 01 با

 زانيم ،یزندگ تيوضع خانواده، افراد تعداد تأهل،

 ان،يقل مصرف مدت همسر، شغل ،همسر التيتحص

 مصرف شروع سن ،خانواده ياعضا توسط انيقل رفمص

 توسط انيقل مصرف دفعات تعداد ان،يقل ترک قصد ان،يقل

 یبررس مورد یمصرف يتنباکو نوع و ماه و هفته در فرد

 زانيم سنجش جهت دوم، بخش در گرفت. قرار

 01 استاندارد يپرسشنامه از نيکوتين به فرد یوابستگ

 نشانگان اسيمق .شد تفادهاس نيکوتين به یوابستگ یسؤال

0نيکوتين به یوابستگ
 و (shiffman) فمنيش توسط 

 یوابستگ سندرم يها مالک به توجه با (3111) همکاران

 عامل شامل اسيمق ريز اي عامل 5 از اسيمق نيا شد. هيته

                                                 
1
 The Nicotine dependence syndrome scale 
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 6یقالب رفتار و 5یوستگيپ ،1تحمل ،3تياولو ،3سائق

 1 شامل) یختگيبرانگ اي سائق عامل است. شده ليتشک

 انيقل فرد که یمدت از بعد که دارد نيا به اشاره سؤال(

 )شامل تياولو .شود یم جاديا فرد رد ازين احساس نکشد

 حيترج را يیجاها و ها مکان فرد نکهيا یعني سؤال( 3

 3) تحمل کند. مصرف انيقل یراحت به بتواند که دهد یم

 احساس يبرا گذشته به نسبت فرد نکهيا یعني سؤال(

 سؤال( 3) یوستگيپ دارد. يشتريب مصرف به ازين امشآر

 انجام یخاص نظم و قاعده طبق انيقل مصرف نکهيا یعني

 که است یمعن نيا به سؤال( 6) یقالب رفتار و رديپذ یم

 بوجود اي یخارج عوامل ريتأث تحت فرد دنيکش انيقل

 مصرف یطيشرا هر در بلکه نبوده، خاص طيشرا آمدن

 یوابستگ نشانگان اسيمق کل نمره دامنه دارد. وجود انيقل

 بود، یسطح 5 کرتيل اسيمق با 15 تا صفر از نيکوتين به

 و يک نمره ستين درست اصالً نهيگز به که طوري هب

 شد. داده اختصاص پنج نمره است درست کامالً يبرا

 یوابستگ 01 تا صفر نمرات دامنه با نيکوتين به یوابستگ

 51 تا 31 از ف،يخف یتگوابس 38 تا 31 از کم، یليخ

 تا 11 از و اديز یوابستگ 16 تا 58 از متوسط، یوابستگ

 اسيمق نيا در دهند. یم نشان را اديز یليخ یوابستگ 15

 ،16/1 سائق عامل يبرا کرونباخ يآلفا يیايپا بيضر

 یقالب رفتار ،63/1 یوستگيپ ،55/1 تحمل ،61/1 تياولو

 است شده زارشگ 81/1 اسيمق کل یدرون اعتبار و 11/1

 تعداد ابزار، يیايپا یبررس جهت رياخ مطالعه در(. 01)

 د.نمودن ها پرسشنامه ليتکم به اقدام زنان از نفر 33

 در نيکوتين به یوابستگ اسيمق کرونباخ يآلفا بيضر

 د.يگرد برآورد 81/1 مطالعه نيا

                                                 
2

Drive 
3

Priority 
4

Tolerance 
5

Continuity 
6

Stereotypy 

 نامه یمعرف با پژوهشگر ،یاخالق مالحظات تيرعا جهت

 به اقدام بوشهر یپزشک لومع دانشگاه از یرسم

 کنندگان شرکت از اطالعات يآور جمع و يپرسشگر

 مراحل و اهداف برنامه، شروع از قبل .است نموده

 و شد داده حيتوض مطالعه مورد زنان براي پژوهش

 ها آن ليتما و تيرضا به منوط مطالعه در ها آن شرکت

 شرکت جهت افراد يبرا ياجبار گونه چيه و شد اعالم

 نانياطم مطالعه مورد زنان به نداشت. وجود مطالعه در

 شد. داده ها آن اطالعات بودن محرمانه بر یمبن الزم

 از ،کنندگان مشارکت حقوق تيرعا و احترام جهت

 باشد فرد تيهو دهنده نشان که یسؤال هرگونه دنيپرس

 و ها پرسشنامه يآور جمع از پس د.يگرد يخوددار

 استفاده با و شد وتريکامپ ردوا اطالعات ها، آن يکدگذار

 ،SPSS (SPSS Inc، Chicago، Il يآمار افزار نرم از

USA )شد. انجام ها داده ليتحل و هيتجز 31 شيرايو 

 نرمال ،رنفياسم کولموگروف آزمون از استفاده با ابتدا

 ليتحل و هيتجز در شد. یبررس یکم يها داده بودن

 آزمون از یفيتوص يها شاخص از استفاده بر عالوه ها داده

 عوامل نيب ارتباط نييتع منظور به دو يکا مجذور

 از و نيکوتين به یوابستگ شدت و شناختی جمعيت

 يیشگويپ جهت تيلج ربط تابع با يا رتبه ونيرگرس

 به یوابستگ شدت با مرتبط یشناخت تيجمع عوامل

 یتمام يبرا يدار یمعن سطح د.يگرد استفاده نيکوتين

 است. شده هگرفت نظر در 15/1 ها آزمون
 

 ها افتهي

 و سال 83 تا 05 یسن دامنه با زن 131 ،مطالعه نيا در

 شرکت سال 13/36±51/03 اريمع انحراف و نيانگيم

 اکثر و بود 18/1±18/0 ها آن رخانوا بعد نيانگيم د.ردنک

 نظر از بودند. (درصد 61 معادل نفر 388) متأهل افراد

 (درصد 1/55 معادل نفر 338) افراد اکثر ،یزندگ تيوضع

 با درصد( 8/33) نفر 11 تعداد فرزندان، و همسر با
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 8/3) نفر 06 ،همسر با درصد( 1/03) نفر 51 ن،يوالد

 یزندگ افراد ريسا با درصد( 1/1) نفر 30 و تنها درصد(

 نفر 011) پلميد از کمتر افراد اکثر التيتحص کردند. یم

 3/31 ادلمع نفر 035) پلميد و ( درصد 3/31 معادل

 15 باالتر، و سانسيل درصد( 03) نفر 56 و بود ( درصد

 6/03) نفر 58 و بوده پلميد فوق درصد( 5/01) نفر

 التيتحص که ينفر 301 از .بودند سواد یب درصد(

 درصد( 5/06) نفر 50 ،بودند کرده گزارش را خود همسر

 0/8) نفر 35 باالتر، و سانسيل را همسر التيتحص

 نفر 013 ،پلميد درصد( 1/38) نفر 88 لم،پيد فوق درصد(

 درصد( 00) نفر 31 و پلميد از کمتر درصد( 1/33)

 کننده شرکت زنان اکثر شغل .بودند نموده اعالم سواد یب

 از و بود دار خانه درصد( 1/63 معادل نفر 358) مطالعه در

 بودند کرده گزارش را خود همسر شغل که ينفر 316

 ر،يبگ حقوق کارمند سرانشانهم درصد( 6/38) نفر 008

 درصد( 1/6) نفر 30 روزمزد، کارگر درصد( 5/1) نفر 31

 نفر 5 و آزاد شغل درصد( 5/13) نفر 033 ،یفن کارگر

  .بودند کاريب درصد( 6/0)

 اريمع انحراف و نيانگيم کنندگان، شرکت اظهارات بر بنا

 13/1±11/8 زنان در انيقل یهفتگ مصرف دفعات تعداد

 نيانگيم بود. 81/33±56/36 ها آن ماهانه مصرف زانيم و

 مصرف بار نياول در افراد سن اريمع انحراف و

 زمان مدت که ينفر 131 از .شد گزارش 03/8±10/33

 به مربوط یفراوان نيشتريب ،بودند کرده گزارش را مصرف

 درصد( 0/33 معادل نفر 031) سال 5 از کمتر مدت طول

 بود. درصد( 1/33 ادلمع نفر 036) سال 01 از شيب و

 و داشته انيقل ترک قصد زنان از درصد( 1/51) نفر 301

 نفر 8 و هنداشت انيقل ترک قصد درصد( 3/11) نفر 313

 معادل نفر 361) افراد اکثر در ند.ا نداده پاسخ سئوال نيا به

  کردند. یم مصرف انيقل زين خانواده ياعضا درصد( 0/63

 ميزان نمره اريمع حرافان و نيانگيم ر،ياخ مطالعه در

 آمد. دست هب 10/11±63/03 نيکوتين به وابستگی

 يها اسيمق ريز اريمع انحراف و نيانگيم نيهمچن

 تياولو ،03/8±61/3 سائق جمله از نيکوتين به یوابستگ

 31/1±68/3 یوستگيپ ،31/6±38/3 تحمل ،61/3±11/1

 وابستگی شدت نظر از بود. 10/01±11/1 یقالب رفتار و

 0/15 کم، یليخ یوابستگ نفر( 8) درصد 1/0 نيکوتين به

 086) درصد 3/13 ف،يخف یوابستگ نفر( 011) درصد

 یوابستگ نفر( 38) درصد 8/8 متوسط، یوابستگ نفر(

 داشتند. اديز یليخ یوابستگ نفر( 1) درصد 1/1 و اديز

 ليدل به جينتا اعتبار منظور به ها داده ليتحل و هيتجز در

 به یوابستگ شدت طبقات یبرخ در افراد کم تعداد

 طبقات در افراد یفراوان نظر، مورد يبند طبقه در نيکوتين

 نيهمچن و فيخف یوابستگ با کم یليخ یوابستگ

 ادغام گريکدي با اديز یليخ یوابستگ و اديز یوابستگ

 سطح سه در نيکوتين به یوابستگ شدت ريمتغ و شده

  فت.گر قرار یبررس مورد ديشد و متوسط ف،يخف

 شدت و شناختی جمعيت عوامل نيب ارتباط بررسی در

 یوابستگ شدت که ديگرد مشاهده نيکوتين به یوابستگ

 و (=111/1P) کنندگان شرکت تحصيالت با نيکوتين به

 ارتباط در (=113/1P) همسرانشان التيتحص نيهمچن

 و سواد یب افراد در یوابستگ شدت کهيطور هب بود

 التيتحص شيافزا با و دهبو شتريب نييپا التيتحص

 به یوابستگ شدت است. افتهي کاهش یوابستگ شدت

 دار خانه زنان که يطور هب داشت ارتباط شغل با نيکوتين

 داشتند شاغل زنان به نسبت يشتريب یوابستگ شدت

(105/1P=،) با نيکوتين به یوابستگ شدت یطرف از 

 در باال یوابستگ شدت و بود ارتباط در زين همسر شغل

 بيترت به یفن مشاغل و کاريب روزمزد، یشغل يها گروه

 در نيکوتين به یوابستگ شدت (.=113/1P) بود شتريب

 شيافزا با و بود انيقل مصرف مدت با ميمستق ارتباط

 داشته شيافزا زين یوابستگ شدت مصرف، زمان مدت
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 ترک قصد با یوابستگ شدت نيب (.>110/1P) است

 از داشتند ترک قصد که يافراد و داشت وجود ارتباط

 (.=130/1P) بودند برخوردار يکمتر یوابستگ شدت

 ارتباط نيکوتين به یوابستگ شدت با یمصرف يتنباکو نوع

 شدت از یمحل يتنباکو کنندگان مصرف و داشت

 اين در (.=113/1P) بودند برخوردار يباالتر یوابستگ

 تيوضع هل،أت تيوضع نظير يیها یويژگ نيب مطالعه

 تعداد و خانوار بعد خانواده، در انيقل مصرف ،یزندگ

 دار یمعن ارتباط نيکوتين به یوابستگ شدت با فرزندان

 نشد. مشاهده

 انيمصرف كننده قل ين در زنان بوشهريكوتيبه ن يشناختي و ارتباط آن با شدت وابستگ عوامل جمعيت يع فراواني( توز7جدول 

 کيدموگراف يرهايمتغ

  نيكوتيبه ن يوابستگ

χ
2 p ديشد متوسط فيخف 

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 قصد ترک
 06(3/1) 13(3/11) 005(5/53) یبل

13/1 130/1 
 35(3/03) 11(8/11) 80(1/31) ريخ

       

زان يم

 التيتحص

 1(5/05) 33(1/56) 06(6/31) سواديب

86/33 111/1 

 01(1/1) 10(3/11) 51(1/10) پلميکمتر از د

 03(1/01) 11(3/31) 63(1/51) پلم يد

 1(1/8) 03(1/38) 38(3/63) پلميفوق د

 3(6/3) 01(1/33) 35(5/63) سانس و باالتريل
       

 شغل
 1(1/6) 36(6/31) 60(1/58) شاغل 

36/8 105/1 
 33(1/01) 010(1/11) 031(3/13) خانه دار

       

زان يم

الت يتحص

 سرهم

 6(6/01) 33(1/61) 6(6/01) سواديب

00/33 113/1 

 1(5/00) 11(3/11) 31(3/31) پلميکمتر از د

 1(1/8) 36(1/11) 15(0/50) پلم يد

 3(6/8) 8(1/33) 31(6/68) پلميفوق د

 1(8/1) 30(3/10) 36(1/50) سانس و باالتريل
       

ت يوضع

 اشتغال همسر

 01(5/8) 13(6/35) 66(1/55) ريکارمند حقوق بگ

11/05 113/1 

 1(0/31) 01(3/18) 8(6/31) کارگر روزمزد

 3(3/01) 1(3/33) 00(1/53) یکارگر فن

 03(1/1) 61(1/51) 51(6/11) شغل آزاد

 0(1/31) 3(1/11) 3(1/11) کار يايکار جويب
       

سابقه مصرف 

 انيقل

 3(3/3) 38(6/33) 56(0/65) ک ساليکمتر از 

33/38 110/1P<  
 03(6/8) 58(1/10) 61(6/11) ک تا پنج سالين يب

 5(5/8) 36(0/11) 38(5/11) ن پنج تا ده ساليب

 30(1/05) 13(1/53) 13(6/30) شتر از ده ساليب
       

 نوع تنباکو
 31(3/00) 013(3/11) 031(3/10) یمحل

11/03 113/1 
 1(6/5) 11(1/31) 15(5/51) يا وهيم

 

 يکننده يیشگويپ یشناخت تيجمع عوامل نييتع منظور به

 يا رتبه یونيرگرس ليتحل از نيکوتين به یوابستگ شدت

 يیرهايمتغ هيکل آن در که شد استفاده تيلج ربط تابع با

 به یوابستگ شدت با رابطه يدارا یشناخت تيجمع

 یسبرر مورد و شده مدل وارد همزمان طور هب نيکوتين

 ليتحل نيا از حاصل هاي يافته اساس بر گرفتند. قرار
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 التيتحص ان،يقل مصرف شروع سن که شد مشخص

 يکننده يیشگويپ عوامل از زنان در ترک قصد و همسر

 یونيرگرس بيضرا باشد. یم نيکوتين به یوابستگ شدت

 انگريب (β=136/1) انيقل مصرف شروع سن يبرا مدل

 را انيقل مصرف باال نيسن در که یزنان که است نيا

 بودند برخوردار يکمتر یوابستگ شدت از اندکرده شروع

 کنندگان شرکت سن سال يک هر شيافزا با که يطور هب

 1 ها آن یوابستگ شدت سطح شيافزا شانس نسبت

 ،odds ratio=exp(β=)16/1) يابد یم کاهش درصد

111/1=P.) ترک قصد يبرا یمنف بيضر (156/1-=β) 

 نسبت دارند ترک قصد که افراد که است نيا هکنند انيب

 به يکمتر یوابستگ شدت ندارند ترک قصد که يافراد به

 دارند ترک قصد که يافراد که طوري هب دارند، نيکوتين

 53 ها آن یوابستگ شدت سطح شيافزا شانس نسبت

 ، odds ratio=exp(β=)11/1) يابد یم کاهش درصد

111/1=P.) که یزنان يبرا یمنف بيضر نيهمچن 

 دارند، پلميد فوق التيتحص يدارا ها آن همسران

(331/0=β) که یزنان که است نيا دهنده نشان 

 یزنان به نسبت دارند پلميد فوق التيتحص همسرانشان

 باالتر و سانسيل التيتحص يدارا ها آن همسران که

 هستند برخوردار يشتريب نيکوتين به یوابستگ از هستند

 پلميد فوق التيتحص سطح شيزااف با که طوري هب

 سطح شيافزا شانس نسبت باالتر، و سانسيل به همسران

 يابد یم کاهش درصد 10 ها آن یوابستگ شدت

(31/1(=β)odds ratio=exp ، 131/1=P،) شدت 

 با همسر التيتحص سطوح ريسا در نيکوتين به یوابستگ

 جينتا 3 جدول در اند. نداشته دار یمعن تفاوت يکديگر

 ربط تابع با يا رتبه یونيرگرس مدل ليتحل از حاصل

 نيکوتين یوابستگ زانيم با مرتبط عوامل يبرا تيلج

  .است شده آورده
    

 
 

 ن يكوتيبه ن يشدت وابستگ يكننده ييشگويپ يت شناختيعوامل جمع يارتبه يونيب رگرسي( ضرا7جدول 
 انيمصرف كننده قل يدر زنان بوشهر

شدت  يكننده ييش گويپ يت شناختيعوامل جمع
 نيكوتيبه ن يوابستگ

B S.E 35نان يفاصله اطم% P 

 113/1 ( -138/1،   136/1) 106/1 111/1 سن
 111/1 ( -110/1 ،  -110/1) 108/1 -136/1 انيسن شروع مصرف قل

 316/1 ( -331/1،   158/0) 338/1  105/1 ( دار شغل)شاغل نسبت به خانه
 111/1 ( -31/0،   -331/1) 365/1 - 156/1 قصد ترک

الت همسر )نسبت يزان تحصيم
 ( سانس و باالتريبه ل

 511/1 ( -181/1،   156/0) 618/1  381/1 سواديب
 118/1 ( -051/0،   836/1) 511/1 - 063/1 پلميد از کمتر

 361/1 ( -315/0،   111/1) 153/1 - 118/1 پلميد

 135/1 ( -318/3،   -118/1) 513/1 - 013/0 پلميد فوق
الت )نسبت به يزان تحصيم
 ( سانس و باالتريل

 151/1 ( -011/0،   638/0) 106/1  331/1 سواديب
 133/1 ( -111/1،   386/0) 551/1  010/1 پلميد از کمتر

 311/1 ( -135/1،   551/0) 518/1  560/1 پلميد

 601/1 ( -815/1،  518/0) 603/1  311/1 پلميد فوق
 کاري)نسبت به افراد ب همسرشغل 

) 
 110/1 ( -118/3،  518/0) 113/1  -351/1 کارمند

 186/1 ( -366/0،   663/3) 113/0  618/1 کارگر روزمزد
 618/1 ( -151/3،  531/0) 108/0 -161/1 یکارگر فن

 111/1 ( -113/0،  811/0) 136/1  131/1 آزاد
)نسبت به سابقه  سابقه مصرف

 ( سال 01ز ش ايمصرف ب

 035/1 ( -168/0،  036/1) 536/1 - 811/1 کساليکمتر از 
 836/1 ( -115/1،  613/1) 116/1 - 181/1 سال 5تا  0
 133/1 ( -111/1،  811/1) 111/1 - 053/1 سال 01تا  5

 110/1 ( -810/1،  011/0) 116/1  033/1 یمحل ( يا وهينوع تنباکو )نسبت به م
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 بحث
 3/13) یمين باًيتقر که داد نشان مطالعه نيا يهاافتهي

 به یمتوسط یوابستگ ان،يقل کننده مصرف زنان از (درصد

 در یقالب رفتار کي صورت به انيقل مصرف و داشته انيقل

 تحت یعبارت به دارند آن به ياديز یوستگيپ و بوده ها آن

 مصرف خاص يیالگو و نظم با را انيقل یطيشرا هر

 زانيم یبررس مورد کيدموگراف عوامل نيب از ند.ينما یم

 مدت ،يو همسر و زن اشتغال تيوضع و التيتحص

 یمصرف يتنباکو نوع و ترک قصد ان،يقل از استفاده زمان

 نيا نيب از و بود ارتباط در نيکوتين به یوابستگ شدت با

 شروع سن و ترک قصد همسر، التيتحص زانيم عوامل

 بوده نيکوتين به یوابستگ شدت کننده يیشگويپ انيقل

 یشغل طبقات و سواد سطح با افراد که يطور هب است

 يقصد و داشته انيقل مصرف زودرس شروع که نييپا

  را يشتريب یوابستگ ندارند انيقل ترک يبرا

 کنند. یم تجربه

 با رياخ مطالعه جينتا نيکوتين به یوابستگ نهيزم در

 زنان در (Becona) بکونا مطالعه از حاصل يها افتهي

 ي مطالعه در که یدرحال .(00) دارد یخوان هم يیاياسپان

 از یکي انيدانشجو يرو بر (Sledjeski) یاسلدجسک

 یوابستگ رفتار نمره که شد مشخص کايآمر يها دانشگاه

 نيشتريب سائق اسيمق ريز و نييپا افراد نيا در نيکوتين به

 اختصاص خود به را نمره نيکمتر تياولو اسيمق ريز و

 حاضر مطالعه با تياولو اسيرمقيز نمره نظر از که داد

  .(03) داشت یخوان هم

 یرانيا زنان شتريب یوابستگ دهنده نشان مطالعه نيا افتهي

 ليدل به است ممکن تناقض نيا و باشد یم انيقل به نسبت

 مطالعه در یبررس مورد يها نمونه التيتحص سطح

 رياخ مطالعه افتهي کننده هيتوج البته که باشد یاسلدجسک

 به یوابستگ شدت در التيتحص سطح ريثأت بر یمبن

  اشد.ب یم نيکوتين

 شدت و شناختی جمعيت عوامل نيب ارتباط بررسی در

 شدت که ديگرد مشاهده نيکوتين به یوابستگ

 التيتحص و سواد یب افراد در نيکوتين به یوابستگ

 شدت التيتحص شيافزا با و بوده شتريب نييپا

 مطالعات جينتا با افتهي نيا است. افتهي کاهش یوابستگ

 مختلف يدهانژا و ها تيقوم يرو بر يمتعدد

 توان یم افتهي نيا هيتوج در (.03-06) دارد یهمخوان

 داشتن و باالتر التيتحص بودن دارا که داشت اظهار

 تبع به و انيقل مصرف مضرات مورد در شتريب یآگاه

 براي عاملی تواند یم آن به نسبت تر یمنف نگرش آن،

  باشد. آن مصرف از جلوگيري و انيقل به کمتر گرايش

 در نيکوتين به یوابستگ شدت مطالعه نيا در نيهمچن

 در بود. شتريب شاغل زنان به نسبت دار خانه زنان

 کشاورز زنان (،Ranjit) تيرنج مطالعه در که یحال

 يیآنجا از و (03) داشتند نيکوتين به يشتريب یوابستگ

 قرار مطالعه مورد نيشهرنش زنان رياخ مطالعه در که

 امکان یشغل يبند طبقه نيا وجود عدم بودند گرفته

 مسلم آنچه یول کند ینم ايمه را نهيزم نيا در قضاوت

 به یوابستگ در یاجتماع -ياقتصاد طبقه ريثأت است

 رسد یم نظر به ريخا مطالعه در باشد. تواند یم نيکوتين

 ساعات در فهيوظ انجام ليدل به شاغل زنان که

 فراغت اوقات بودن دارا زين و روز از یمشخص

 يبرا يکمتر ليتما جهينت در و کمتر زمان محدودتر،

  دارند. انيقل مصرف

 با افراد در ن،يکوتين به ديشد یوابستگ رياخ مطالعه در

 و کاريب روزمزد، )کارگران همسر نييپا درآمد سطح

 که تيرنج افتهي با زين افتهي نيا شد؛ دهيد (یفن مشاغل

 انجام یدست يکارها همسرانشان که یزنان داد نشان

 داشتند را يشتريب نيکوتين به یوابستگ دادند یم

 نيچن توان یم خصوص نيا در .(03) راستاست هم

 يیباال شغل همسرانشان که یزنان که داشت اظهار
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 یاجتماع طيشرا داشتن ليدل به است ممکن دارند

 متصور انيقل مصرف يبرا يشتريب یاجتماع قبح باالتر

 انيقل مضرات درباره يشتريب یآگاه آن کنار در و شده

 در و دهند تياهم شتريب خود یسالمت به و داشته

 (،Akl) اکل آورند. يرو انيقل مصرف به کمتر جهينت

 از منتج خطرات یعام افراد اذهان در که داد نشان

 نظر از و بوده گاريس دنيکش از کمتر انيقل دنيکش

 گاريس دنيکش از تر مقبول انيقل دنيکش یاجتماع

 ياترانهيمد يکشورها در خصوصاً .(01) باشد یم

 گاريس دنيکش از تر قبول قابل زنان يبرا انيقل دنيکش

 دهنده نشان عوامل نيا مجموع، در (.0) است

 طبقه افراد يبرا یآموزش مداخالت یطراح ضرورت

 در ها آن يساز آگاه جهت نييپا یاجتماع -ياقتصاد

 گروه نيا در یاجتماع قبح جاديا و انيقل مضرات نهيزم

  باشد. یم افراد از

 زمان مدت شيافزا با نيکوتين به یوابستگ شدت

 که يامطالعه در است. داشته شيافزا انيقل مصرف

 نهيزم در همکاران و (Hutchison) سونيهاتچ

 دادند انجام باردار زنان در ترک قصد و گاريس مصرف

 نيا هيتوج در .(08) آوردند دست هب یمشابه جينتا

 یطوالن مدت به که يافراد نمود انيب توان یم نکته

 یمنف یجانب اثرات است ممکن کنند، یم مصرف انيقل

 افراد نيا نيهمچن و نکنند احساس خود در را آن

 نند؛ينب خطر معرض در را خود یسالمت است ممکن

 انيسال در انيقل از استفاده رغميعل معتقدند که چرا

 نيبنابرا اند،شدهن مبتال یخاص يماريب به هنوز ،يمتماد

 باشد. یم بالمانع آن ادامه و ستين مضر دنيکش انيقل

 عوامل از انيقل مصرف شروع سن ر،ياخ مطالعه در

 جينتا بود. نيکوتين به یوابستگ شدت کننده يیشگويپ

 هنگام زود شروع نهيزم در (Breslau) برسالئو مطالعه

 یگروه در نيکوتين به یوابستگ و اتيدخان استعمال

 (Alzyoud) وديالز مطالعه ،(01) کايآمر بزرگساالن از

 در عرب مهاجران در انيقل مصرف يالگو نهيزم در

 مصرف در (Borgan) بورگان مطالعه و (31) کايآمر

 حاضر مطالعه مشابه یجينتا ن،يبحر در انيقل کنندگان

 یوابستگ شدت در مصرف شروع سن ريتأث نهيزم در

  .(30) داشتند نيکوتين به

 يیشگويپ عوامل از همسر التيتحص مطالعه نيا در

 مطالعه مورد زنان در نيکوتين به یوابستگ کننده

 مطالعه از حاصل جينتا با افتهي نيا که د،يگرد گزارش

 يدارا ها آن همسران که یزنان در داد نشان که يیرايبح

 دود معرض در را خود شتريب هستند يیابتدا سواد

 یهمخوان باًيتقر ،(8) دهند یم قرار اتيدخان از حاصل

 که یزنان گفت توانیم مطلب نيا هيتوج در .داشت

 به هستند باالتر التيتحص سطح با یهمسران يدارا

 مصرف نکهيا به اعتقاد و یآگاه سطح بودن باال ليدل

 کمتر شود، یم فرد یاجتماع طبقه سقوط باعث انيقل

 خود اتيدخان از حاصل دود معرض در دارد احتمال

 دهند. قرار را

 اکيماز مطالعه ان،يقل ترک قصد با ارتباط در

(Maziak) با همسو یجينتا شد انجام هيسور در که 

 افراد که یمعن نيبد ،(33) داشت یپ در حاضر مطالعه

 سطح ليدل به نيکوتين به یوابستگ يباال شدت با

 هنگام که یمطلوب احساس نيهمچن و باال یوابستگ

 کاهش ها آن در ترک قدرت داشتند، انيقل دنيکش

 خود همطالع در همکاران و (Feng) فنگ .فتاي یم

 که اتيدخان کنندگان مصرف از دسته آن دادند نشان

 یستيبا است کم ها آن در نيکوتين به یوابستگ شدت

 که یکنندگان مصرف و ترک جهت در قيتشو قيطر از

 از است اديز ها آن در نيکوتين به یوابستگ شدت

 ها آن يتوانمند شيافزا به اقدام یمداخالت انجام قيطر

  .(33) نمود کمک انيقل ترک جهت را ها آن و نموده
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 ريگ وقت به توان یم حاضر مطالعه يها تيمحدود از

 حدوداً نفر هر يبرا که) پرسشنامه هر ليتکم بودن

 آمار نداشتن نيهمچن و  (ديکش یم طول قهيدق ستيب

 مشخصات و انيقل کنندگان مصرف از شده ثبت

 به یدسترس امکان نيبنابرا نمود. اشاره ها آن جغرافيايی

 مراجعه با لذا نبود، فراهم خاص یمحل در نمونه افراد

 یبرف گلوله و دسترس در صورت به یعموم مراکز به

 یوابستگ زانيم سنجش ليدل به .شد انجام يريگ نمونه

 واقع در که پرسشنامه قيطر از افراد در نيکوتين به

 از یقيدق زانيم توان ینم است، يخوداظهار ینوع

 نقص نيا رفع جهت نيبنابرا کرد، گزارش را یوابستگ

 گيري اندازه همچون بيوشيميايی شاتيآزما یستيبا

 که گيرد انجام نيز افراد خون نيکوتين سرمی سطح

 انجام به توجه با د.يآ دست هب اعتمادتري قابل برآورد

 مختلف يها استان در نهيزم نيا در محدود مطالعات

 در راستا نيا در یمطالعات تا شود یم هيتوص کشور

 جنس دو در انيقل مصرف يباال وعيش با يیها استان

 شود. انجام مرد و زن

 

 يريگ جهينت

 مصرف زنان از یمين باًيتقر در نيکوتين به یوابستگ

 به انيقل مصرف و بوده متوسط سطح در انيقل کننده

 که نموده تظاهر ها آن در یقالب رفتار کي صورت

 و يريشگيپ جهت مناسب مداخالت انجام ضرورت

 شيب را انيقل کننده مصرف زنان در انيقل ترک درمان

 یآموزش مداخالت یطراح کند.یم انينما شيپ از

 طبقات و سواد سطح با افراد يبرا تا است يضرور

 که یجوان و ینوجوان نيسن در ژهيو هب نييپا یشغل

 يساز آگاه منظور به است نشده نهينهاد رفتار هنوز

 در یعاجتما قبح جاديا و انيقل مضرات نهيزم در ها آن

 که يافراد نيهمچن رد.يگ صورت افراد از گروه نيا

 نديفرا قيطر از ديبا ابتدا ندارند انيقل ترک قصد

 و نموده ايمه ها آن ترک يبرا را طيشرا يساز توانمند

  نمود. انيقل ترک به قيتشو را ها آن سپس

 

 يقدردان و سپاس

 یقاتيتحق کار يها افتهي از یبخش حاصل مقاله نيا

 آموزش ارشد یکارشناس يدانشجو نامه انيپا به مربوط

 نيبد .باشد یم بوشهر یپزشک علوم دانشگاه بهداشت

 حوصله و صبر با که یبزرگواران و سروران از لهيوس

 نيهمچن و نمودند ياري را ما پژوهش نيا انجام در

 بوشهر یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش محترم معاونت

 .گردد یم یقدردان و تشکر
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Abstract 

Background: In recent years, water pipe smoking has been spread among adults especially in Asian 

African communities in the Middle East and Arabic countries. The aim of this study is determination of 

the nicotine dependence status and some related factors among women consumer in Bushehr. 

Material and Methods: 430 water pipe smoker women were examined in this cross-sectional study. 

Convenience and snowball sampling methods were used to collect data. After data collection, data were 

analyzed by SPSS software with using appropriate statistical tests.  

Results: In this study, 43.4% (N= 186) of women had moderate nicotine dependency. The overall mean 

and standard deviation score for nicotine dependence were 40.71±12.63. In this study, consumer’s 

education (p=0.004) and job (p=0.015), husband’s education (p=0.003), and job (p=0.043), history of 

water pipe smoking (p=0.000), intention to quit (p=0.021), and type of tobacco (p=0.003), significantly 

associated with nicotine dependence. Logit regression results showed that husband 's education level, age 

at onset of water pipe consuming and intention to quit water pipe explain nicotine dependence.  

Conclusion: Nicotine dependence among almost half of the consumer women was in average level and it 

is essential to design educational interventions for low socio - economic individuals particularly in teens 

and young people that this behavior has not institutionalized yet. Also for people who have no intention of 

quit water pipe, at first, we provide the conditions for their quitting through empowerment process and 

then encourage them to quit water pipe. 
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