دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
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با آن در زنان مصرف کننده قليان شهر بوشهر سال 2931-39
مليحه سعيد فيروزآبادي  ،7رحيم طهماسبي  7و ،9آزيتا نوروزي

 9و *4

 7گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 7بخش ارتقاء سالمت ،مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 9گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -39/9/71 :پذيرش مقاله)39/5/72 :

چكيده
زمينه :امروزه مصرف قليان در بزرگساالن جوامع آسيايي بهويژه خاورميانه و كشورهاي عربي رواج فراوان يافته است .هدف پژوهش
حاضر تعيين وضعيت وابستگي به نيكوتين و الگوي دموگرافيک مرتبط با آن در زنان مصرف كننده قليان در شهر بوشهر ميباشد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،مطالعه توصيفي -تحليلي از نوع مقطعي ميباشد كه تعداد  492زن مصرف كننده قليان ساكن شهر
بوشهر به روش نمونهگيري در دسترس و گلوله برفي مورد بررسي قرار گرفتند .ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه استاندارد وابستگي
به نيكوتين و پرسشنامه ويژگيهاي دموگرافيک بود .پس از جمعآوري اطالعات ،تجزيه و تحليل دادهها توسط نرمافزار آماري SPSS

ويرايش  72و با استفاده از آزمونهاي آماري مناسب انجام شد.
يافتهها :در اين مطالعه 49/9 ،درصد ( 716نفر) از زنان مصرف كننده قليان وابستگي متوسط به نيكوتين داشتند .ميانگين و انحراف معيار
نمره كلي رفتار وابستگي به نيكوتين  42/77±77/69بود .ميزان تحصيالت شركت كنندگان ( )P=2/224و همسرانشان ( ،)P=2/229شغل
شركت كنندگان ( )P=2/275و همسرانشان ( ،)P=2/249سابقه مصرف قليان ( ،)P=2/222قصد ترک ( )P=2/277و نوع تنباكوي
مصرفي ( ،)P=2/229با شدت وابستگي به نيكوتين ارتباط داشتند .يافتههاي رگرسيون رتبهاي با تابع ربط لجيت نشان داد كه ميزان
تحصيالت همسر ،سن شروع مصرف قليان و قصد ترک قليان تبيين كننده وابستگي به نيكوتين بودند.
نتيجهگيري :وابستگي به نيكوتين در تقريباً نيمي از زنان مصرف كننده قليان در سطح متوسط بوده و طراحي مداخالت آموزشي ضروري
است تا براي افراد طبقه اقتصادي -اجتماعي پايين بهويژه در سنين نوجواني و جواني كه هنوز رفتار نهادينه نشده صورت گيرد .همچنين
براي افرادي كه قصد ترک قليان ندارند ابتدا بايد از طريق فرايند توانمندسازي شرايط را براي ترک آنها مهيا نموده و سپس آنها را
تشويق به ترک قليان نمود.
واژگان كليدي :وابستگي به نيكوتين ،عوامل مؤثر ،زنان مصرف كننده قليان ،بوشهر
* بوشهر ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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بررسي وضعيت وابستگي به نيکوتين و برخي از عوامل مرتبط

/ 767طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 7934

مقدمه
و آمارهاي جهانی حاکی از آن است که کشيدن قليان

فيزيولوژيک ،رفتاري و شناختی مشخص که در آن

به يک پديده اجتماعی تبديل شده است .در سالهاي

استفاده از يک ماده براي فرد در اولويت بسيار باالتري

اخير مصرف قليان بين بزرگساالن در جوامع آسيايی و

قرار خواهد گرفت ،ايجاد میشود .از معيارهاي

آفريقايی بهخصوص خاورميانه و کشورهاي عربی رواج

تشخيص وابستگی در ميان افراد ،تمايل قوي و يا

فراوان يافته است .روزانه حدود  011ميليون نفر در

اجبار به استفاده از مادهي خاص ،عليرغم آگاهی و

سراسر جهان قليان مصرف میکنند و حتی در بعضی

داشتن شواهدي از عواقب مضر آن ،مشکل در کنترل

مناطق ،شيوع آن بيشتر از استعمال سيگار است (.)0

سطح استفاده از آن ،نشانههاي ترک فيزيولوژيکی و

در کشور ما مصرف دخانيات در کل کشور  01درصد

افزايش سطح تحمل میباشد ( .)1مشخصات وابستگی

میباشد که از اين مقدار  1/3درصد آن را زنان و 33/8

به نيکوتين شامل تحمل ،هوس مشخص ،احساس نياز

درصد آن را مردان تشکيل میدهند .اين در حاليست

به استفاده از تنباکو ،وجود عالئم ترک در طول دوره

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

قطع مصرف و از دست دادن کنترل میباشد (.)5

دخانيات 33/1 ،درصد مربوط به مردان و  01درصد

وابستگی به نيکوتين به شکل يک بيماري همهگير

مربوط به زنان میباشد ،بهطوري که مصرف دخانيات

خود را نشان داده و در طول چند سال گذشته ميزان

در زنان استان بوشهر نسبت به ساير استانهاي کشور

آن در زنان به طور قابل توجهی افزايش يافته است؛

بيشترين ميزان بوده و بعد از آن استانهاي سيستان و

همچنين وابستگی به نيکوتين در زنان منجر به

بلوچستان با  01/8درصد و هرمزگان با 03/5درصد

بيماريهاي قلبی و عروقی ،سرطان ،کاهش باروري،

بيشترين ميزان مصرف دخانيات توسط زنان را به خود

يائسگی زودرس و نيز به مخاطره انداختن مادر و

اختصاص میدهند (.)3

جنين در دوران بارداري میشود (.)6

هر چند که در حال حاضر تأثيرات زيانآور مصرف

آمارها نشان میدهد که شرايط فرهنگی ،اجتماعی و

قليان در مقايسه با مضرات مصرف سيگار به خوبی

اقتصادي عواملی هستند که در وابستگی زنان به

مورد بررسی قرار نگرفته است ( ،)3اما بررسیهاي

نيکوتين مؤثرند .بر اين اساس ،يافتهها نشان میدهند

انجام گرفته در مورد مصرف تنباکو حاکی از افزايش

که الگوي استفاده از توتون و تنباکو ،فرآيندهاي

عوارض نامطلوب اين ماده بر سالمتی بوده و در حال

اجتماعی -ساختاري پيچيدهاي است که با افزايش

حاضر دود تنباکو به عنوان سومين علت عمده مرگ

آسيبپذيري زنان هم در شروع و هم در ادامه استفاده

ومير محيطی قابل پيشگيري در نظر گرفته میشود.

از تنباکو ارتباط دارند ( .)1بهطور مثال در مطالعه

مصرف اين ماده بر کيفيت زندگی تأثير منفی داشته و

بحيرايی و همکاران بيشترين احتمال سن شروع

موجب وابستگی به نيکوتين در مصرف کنندگان

مصرف قليان در زنان وابسته به قليان بين  05-31سال

میشود (.)3

بوده و مصرف قليان در زنان با تحصيالت دانشگاهی

بر اساس تعاريف سازمان بهداشت جهانی وابستگی

و آنهايی که در خانوادههاي با ازدحام متوسط زندگی
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مصرف قليان يک روش قديمی استعمال دخانيات بوده

به نيکوتين توسط مجموعهاي از پديدههاي

سعيد فيروزآبادي و همكاران

وضعيت وابستگي به نيكوتين در زنان مصرف كننده قليان 769 /

همکاران در زمينه عوامل موثر بر مصرف سيگار و

 131زن مورد بررسی قرار گرفت.

قليان در دانشجويان پزشکی لبنان نشان داد که

جهت جمعآوري دادهها از روش نمونهگيري در دسترس

تحصيالت والدين اکثر افراد مصرف کننده تنباکو

و گلوله برفی استفاده شد .بدين صورت که با مراجعه به

دانشگاهی و باالتر بوده و سن شروع مصرف قليان در

اماکن عمومی ،پارکها ،مساجد و همچنين با مراجعه به

اکثر آنها بين  06-01سالگی بود (.)1

درب منازل در رابطه با اهداف پژوهش توضيحات

با توجه به شيوع باالي مصرف تنباکو در مناطق

مختصري ارائه شده و در مورد مصرف قليان از افراد

جغرافيايی جنوب کشور بهويژه مصرف بسيار باالي آن

سؤال میشد .بعد از شناسايی فرد مورد نظر ابتدا از وي

در زنان بوشهري و اهميت شناخت عوامل مؤثر در

سؤاالتی در رابطه با سطح سواد و مدت مصرف قليان

افزايش مصرف قليان ،به منظور پيشگيري و همچنين

پرسيده میشد و در صورتی که فرد تمايل به شرکت در

طراحی مداخالتی جهت ترک آن ،بررسی عوامل

مطالعه داشت پرسشنامه در اختيار وي قرار داده میشد.

دموگرافيک مؤثر در گرايش زنان به مصرف دخانيات

در مواردي که فرد به تنهايی قادر به پاسخگويی نبود

بيش از گذشته نمايان شده است .با اين وجود متأسفانه

سؤاالت توسط پرسشگر براي فرد خوانده میشد .پس از

اطالعات جزئی در زمينه الگوي دموگرافيک وابستگی

تکميل پرسشنامه توسط فرد ،از وي در مورد شناسايی

به نيکوتين در بين اين زنان وجود دارد ،بنابراين

افراد ديگري که قليان مصرف میکردند سؤال شده و از

مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعيت وابستگی به

اين افراد نيز پرسشگري به عمل میآمد.

نيکوتين و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامهاي

مصرف کننده قليان در شهر بوشهر طراحی گرديد.

دو بخشی بود .در بخش اول اطالعات دموگرافيک فرد

اميد است با شناخت افراد در معرض خطر ،گامهايی

با  01سؤال شامل سن ،سطح تحصيالت ،شغل ،وضعيت

جهت طراحی برنامههاي آموزشی پيشگيرانه در زمينه

تأهل ،تعداد افراد خانواده ،وضعيت زندگی ،ميزان

عدم مصرف دخانيات در زنان و متعاقب آن کل افراد

تحصيالت همسر ،شغل همسر ،مدت مصرف قليان،

جامعه برداشته شود.

مصرف قليان توسط اعضاي خانواده ،سن شروع مصرف

مواد و روشها
اين مطالعه ،پژوهشی توصيفی -تحليلی از نوع مقطعی
است که بر روي  131زن مصرف کننده قليان ساکن شهر
بوشهر انجام شد .معيار ورود به مطالعه حاضر مصرف
قليان در يک ماه اخير ،رضايت جهت شرکت در مطالعه
و همکاري در تکميل پرسشنامه بود.
حجم نمونه بر اساس تعداد  03متغير تبيينی در مدل
رگرسيونی با برآورد ضريب تعيين برابر با  R2=1/31و
خطاي برآورد  1/3 R2تعداد  313نفر بهدست آمد که به
http://bpums.ac.ir

قليان ،قصد ترک قليان ،تعداد دفعات مصرف قليان توسط
فرد در هفته و ماه و نوع تنباکوي مصرفی مورد بررسی
قرار گرفت .در بخش دوم ،جهت سنجش ميزان
وابستگی فرد به نيکوتين از پرسشنامهي استاندارد 01
سؤالی وابستگی به نيکوتين استفاده شد .مقياس نشانگان
وابستگی به نيکوتين 0توسط شيفمن ( )shiffmanو
همکاران ( )3111با توجه به مالکهاي سندرم وابستگی
تهيه شد .اين مقياس از  5عامل يا زير مقياس شامل عامل
The Nicotine dependence syndrome scale
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میکردند بيشتر بود ( .)8مطالعه جرادي ( )Jradiو

جهت اطمينان بيشتر به منظور برازش مناسب مدل ،تعداد

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 7934

/ 764طب جنوب

سائق ،3اولويت ،3تحمل ،1پيوستگی 5و رفتار قالبی

تشکيل شده است .عامل سائق يا برانگيختگی (شامل 1

رسمی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام به

سؤال) اشاره به اين دارد که بعد از مدتی که فرد قليان

پرسشگري و جمعآوري اطالعات از شرکتکنندگان

نکشد احساس نياز در فرد ايجاد میشود .اولويت (شامل

نموده است .قبل از شروع برنامه ،اهداف و مراحل

 3سؤال) يعنی اينکه فرد مکانها و جاهايی را ترجيح

پژوهش براي زنان مورد مطالعه توضيح داده شد و

میدهد که بتواند به راحتی قليان مصرف کند .تحمل (3

شرکت آنها در مطالعه منوط به رضايت و تمايل آنها

سؤال) يعنی اينکه فرد نسبت به گذشته براي احساس

اعالم شد و هيچگونه اجباري براي افراد جهت شرکت

آرامش نياز به مصرف بيشتري دارد .پيوستگی ( 3سؤال)

در مطالعه وجود نداشت .به زنان مورد مطالعه اطمينان

يعنی اينکه مصرف قليان طبق قاعده و نظم خاصی انجام

الزم مبنی بر محرمانه بودن اطالعات آنها داده شد.

میپذيرد و رفتار قالبی ( 6سؤال) به اين معنی است که

جهت احترام و رعايت حقوق مشارکت کنندگان ،از

قليان کشيدن فرد تحت تأثير عوامل خارجی يا بوجود

پرسيدن هرگونه سؤالی که نشاندهنده هويت فرد باشد

آمدن شرايط خاص نبوده ،بلکه در هر شرايطی مصرف

خودداري گرديد .پس از جمعآوري پرسشنامهها و

قليان وجود دارد .دامنه نمره کل مقياس نشانگان وابستگی

کدگذاري آنها ،اطالعات وارد کامپيوتر شد و با استفاده

به نيکوتين از صفر تا  15با مقياس ليکرت  5سطحی بود،

از نرمافزار آماري ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS

بهطوري که به گزينه اصالً درست نيست نمره يک و

 )USAويرايش  31تجزيه و تحليل دادهها انجام شد.

براي کامالً درست است نمره پنج اختصاص داده شد.

ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف ،نرمال

وابستگی به نيکوتين با دامنه نمرات صفر تا  01وابستگی

بودن دادههاي کمی بررسی شد .در تجزيه و تحليل

خيلی کم ،از  31تا  38وابستگی خفيف ،از  31تا 51

دادهها عالوهبر استفاده از شاخصهاي توصيفی از آزمون

وابستگی متوسط ،از  58تا  16وابستگی زياد و از  11تا

مجذور کاي دو به منظور تعيين ارتباط بين عوامل

 15وابستگی خيلی زياد را نشان میدهند .در اين مقياس

جمعيتشناختی و شدت وابستگی به نيکوتين و از

ضريب پايايی آلفاي کرونباخ براي عامل سائق ،1/16

رگرسيون رتبهاي با تابع ربط لجيت جهت پيشگويی

اولويت  ،1/61تحمل  ،1/55پيوستگی  ،1/63رفتار قالبی

عوامل جمعيت شناختی مرتبط با شدت وابستگی به

 1/11و اعتبار درونی کل مقياس  1/81گزارش شده است

نيکوتين استفاده گرديد .سطح معنیداري براي تمامی

( .)01در مطالعه اخير جهت بررسی پايايی ابزار ،تعداد

آزمونها  1/15در نظر گرفته شده است.

 33نفر از زنان اقدام به تکميل پرسشنامهها نمودند.
ضريب آلفاي کرونباخ مقياس وابستگی به نيکوتين در
اين مطالعه  1/81برآورد گرديد.

يافتهها
در اين مطالعه 131 ،زن با دامنه سنی  05تا  83سال و
ميانگين و انحراف معيار  36/13±03/51سال شرکت
کردند .ميانگين بعد خانوار آنها  1/18±0/18بود و اکثر

2

Drive
Priority
4
Tolerance
5
Continuity
6
Stereotypy
3
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افراد متأهل ( 388نفر معادل  61درصد) بودند .از نظر
وضعيت زندگی ،اکثر افراد ( 338نفر معادل  55/1درصد)
با همسر و فرزندان ،تعداد  11نفر ( 33/8درصد) با
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جهت رعايت مالحظات اخالقی ،پژوهشگر با معرفینامه

سعيد فيروزآبادي و همكاران

وضعيت وابستگي به نيكوتين در زنان مصرف كننده قليان 765 /

درصد) تنها و  30نفر ( 1/1درصد) با ساير افراد زندگی

همچنين ميانگين و انحراف معيار زير مقياسهاي

میکردند .تحصيالت اکثر افراد کمتر از ديپلم ( 011نفر

وابستگی به نيکوتين از جمله سائق  ،8/03±3/61اولويت

معادل  31/3درصد ) و ديپلم ( 035نفر معادل 31/3

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

درصد ) بود و  56نفر ( 03درصد) ليسانس و باالتر15 ،

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

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

به نيکوتين  0/1درصد ( 8نفر) وابستگی خيلی کم15/0 ،

درصد) بیسواد بودند .از  301نفري که تحصيالت

درصد ( 011نفر) وابستگی خفيف 13/3 ،درصد (086

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

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

تحصيالت همسر را ليسانس و باالتر 35 ،نفر (8/0

زياد و  1/1درصد ( 1نفر) وابستگی خيلی زياد داشتند.

درصد) فوق ديپلم 88 ،نفر ( 38/1درصد) ديپلم 013 ،نفر

در تجزيه و تحليل دادهها به منظور اعتبار نتايج به دليل

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

تعداد کم افراد در برخی طبقات شدت وابستگی به

بیسواد اعالم نموده بودند .شغل اکثر زنان شرکت کننده

نيکوتين در طبقهبندي مورد نظر ،فراوانی افراد در طبقات

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

وابستگی خيلی کم با وابستگی خفيف و همچنين

 316نفري که شغل همسر خود را گزارش کرده بودند

وابستگی زياد و وابستگی خيلی زياد با يکديگر ادغام

 008نفر ( 38/6درصد) همسرانشان کارمند حقوق بگير،

شده و متغير شدت وابستگی به نيکوتين در سه سطح

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

خفيف ،متوسط و شديد مورد بررسی قرار گرفت.

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

در بررسی ارتباط بين عوامل جمعيتشناختی و شدت

( 0/6درصد) بيکار بودند.

وابستگی به نيکوتين مشاهده گرديد که شدت وابستگی

بنا بر اظهارات شرکت کنندگان ،ميانگين و انحراف معيار

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

تعداد دفعات مصرف هفتگی قليان در زنان 1/13±8/11

همچنين تحصيالت همسرانشان ( )P=1/113در ارتباط

و ميزان مصرف ماهانه آنها  33/81±36/56بود .ميانگين

بود بهطوريکه شدت وابستگی در افراد بیسواد و

و انحراف معيار سن افراد در اولين بار مصرف

تحصيالت پايين بيشتر بوده و با افزايش تحصيالت

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

شدت وابستگی کاهش يافته است .شدت وابستگی به

مصرف را گزارش کرده بودند ،بيشترين فراوانی مربوط به

نيکوتين با شغل ارتباط داشت بهطوري که زنان خانهدار

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

شدت وابستگی بيشتري نسبت به زنان شاغل داشتند

و بيش از  01سال ( 036نفر معادل  33/1درصد) بود.

( ،)P=1/105از طرفی شدت وابستگی به نيکوتين با

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

شغل همسر نيز در ارتباط بود و شدت وابستگی باال در

 313نفر ( 11/3درصد) قصد ترک قليان نداشته و  8نفر

گروههاي شغلی روزمزد ،بيکار و مشاغل فنی به ترتيب

به اين سئوال پاسخ ندادهاند .در اکثر افراد ( 361نفر معادل

بيشتر بود ( .)P=1/113شدت وابستگی به نيکوتين در

 63/0درصد) اعضاي خانواده نيز قليان مصرف میکردند.

ارتباط مستقيم با مدت مصرف قليان بود و با افزايش

در مطالعه اخير ،ميانگين و انحراف معيار نمره ميزان

مدت زمان مصرف ،شدت وابستگی نيز افزايش داشته
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والدين 51 ،نفر ( 03/1درصد) با همسر 06 ،نفر (3/8

وابستگی به نيکوتين  11/10±03/63بهدست آمد.

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 7934

/ 766طب جنوب

ارتباط وجود داشت و افرادي که قصد ترک داشتند از

مطالعه بين ويژگیهايی نظير وضعيت تأهل ،وضعيت

شدت وابستگی کمتري برخوردار بودند (.)P=1/130

زندگی ،مصرف قليان در خانواده ،بعد خانوار و تعداد

نوع تنباکوي مصرفی با شدت وابستگی به نيکوتين ارتباط

فرزندان با شدت وابستگی به نيکوتين ارتباط معنیدار

داشت و مصرف کنندگان تنباکوي محلی از شدت

مشاهده نشد.

جدول  )7توزيع فراواني عوامل جمعيتشناختي و ارتباط آن با شدت وابستگي به نيكوتين در زنان بوشهري مصرف كننده قليان
وابستگي به نيكوتين
متغيرهاي دموگرافيک

خفيف

متوسط

شديد

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بلی

(005)53/5

(13)11/3

(06)1/3

خير

(80)31/1

(11)11/8

(35)03/3

بيسواد

(06)31/6

(33)56/1

(1)05/5

کمتر از ديپلم

(51)10/1

(10)11/3

(01)1/1

ديپلم

(63)51/1

(11)31/3

(03)01/1

فوق ديپلم

(38)63/3

(03)38/1

(1)8/1

ليسانس و باالتر

(35)63/5

(01)33/1

(3)3/6

شاغل

(60)58/1

(36)31/6

(1)6/1

خانه دار

(031)13/3

(010)11/1

(33)01/1

بيسواد

(6)01/6

(33)61/1

(6)01/6

ميزان

کمتر از ديپلم

(31)31/3

(11)11/3

(1)00/5

تحصيالت

ديپلم

(15)50/0

(36)11/1

(1)8/1

همسر

فوق ديپلم

(31)68/6

(8)33/1

(3)8/6

ليسانس و باالتر

(36)50/1

(30)10/3

(1)1/8

کارمند حقوق بگير

(66)55/1

(13)35/6

(01)8/5

کارگر روزمزد

(8)31/6

(01)18/3

(1)31/0

کارگر فنی

(00)53/1

(1)33/3

(3)01/3

شغل آزاد

(51)11/6

(61)51/1

(03)1/1

بيکار جوياي کار

(3)11/1

(3)11/1

(0)31/1

قصد ترک

ميزان
تحصيالت

شغل

وضعيت
اشتغال همسر

کمتر از يک سال

(56)65/0

(38)33/6

(3)3/3

سابقه مصرف

بين يک تا پنج سال

(61)11/6

(58)10/1

(03)8/6

قليان

بين پنج تا ده سال

(38)11/5

(36)11/0

(5)8/5

بيشتر از ده سال

(13)30/6

(13)53/1

(30)05/1

محلی

(031)10/3

(013)11/3

(31)00/3

ميوهاي

(15)51/5

(11)31/1

(1)5/6

نوع تنباکو

χ2

1/13

33/86

8/36

33/00

05/11

38/33

03/11

p

1/130

1/111

1/105

1/113

1/113

P< 1/110

1/113

به منظور تعيين عوامل جمعيتشناختی پيشگويی کنندهي

جمعيت شناختی داراي رابطه با شدت وابستگی به

شدت وابستگی به نيکوتين از تحليل رگرسيونی رتبهاي

نيکوتين بهطور همزمان وارد مدل شده و مورد بررسی

با تابع ربط لجيت استفاده شد که در آن کليه متغيرهايی

قرار گرفتند .بر اساس يافتههاي حاصل از اين تحليل
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است ( .)P<1/110بين شدت وابستگی با قصد ترک

وابستگی باالتري برخوردار بودند ( .)P=1/113در اين

وضعيت وابستگي به نيكوتين در زنان مصرف كننده قليان 767 /

سعيد فيروزآبادي و همكاران

همسر و قصد ترک در زنان از عوامل پيشگويی کنندهي

همسران آنها داراي تحصيالت فوق ديپلم دارند،

شدت وابستگی به نيکوتين میباشد .ضرايب رگرسيونی

( )β=0/331نشان دهنده اين است که زنانی که

مدل براي سن شروع مصرف قليان ( )β=1/136بيانگر

همسرانشان تحصيالت فوق ديپلم دارند نسبت به زنانی

اين است که زنانی که در سنين باال مصرف قليان را

که همسران آنها داراي تحصيالت ليسانس و باالتر

شروع کردهاند از شدت وابستگی کمتري برخوردار بودند

هستند از وابستگی به نيکوتين بيشتري برخوردار هستند

بهطوري که با افزايش هر يک سال سن شرکت کنندگان

بهطوري که با افزايش سطح تحصيالت فوق ديپلم

نسبت شانس افزايش سطح شدت وابستگی آنها 1

همسران به ليسانس و باالتر ،نسبت شانس افزايش سطح

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

شدت وابستگی آنها  10درصد کاهش میيابد

 .)P=1/111ضريب منفی براي قصد ترک ()β=-1/156

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

بيان کننده اين است که افراد که قصد ترک دارند نسبت

وابستگی به نيکوتين در ساير سطوح تحصيالت همسر با

به افرادي که قصد ترک ندارند شدت وابستگی کمتري به

يکديگر تفاوت معنیدار نداشتهاند .در جدول  3نتايج

نيکوتين دارند ،بهطوري که افرادي که قصد ترک دارند

حاصل از تحليل مدل رگرسيونی رتبهاي با تابع ربط

نسبت شانس افزايش سطح شدت وابستگی آنها 53

لجيت براي عوامل مرتبط با ميزان وابستگی نيکوتين

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

آورده شده است.

جدول  )7ضرايب رگرسيوني رتبهاي عوامل جمعيت شناختي پيشگويي كنندهي شدت وابستگي به نيكوتين
در زنان بوشهري مصرف كننده قليان
عوامل جمعيت شناختي پيش گويي كنندهي شدت
وابستگي به نيكوتين
سن
سن شروع مصرف قليان

B

S.E

فاصله اطمينان %35

P

1/111
-1/136
1/105

1/106
1/108
1/338

() -1/138 ، 1/136
() -1/110 ، -1/110
() -1/331 ، 0/158

1/113
1/111

بيسواد

- 1/156
1/381

1/365
1/618

() -0/31 ، -1/331
() -1/181 ، 0/156

کمتر از ديپلم
ديپلم

- 1/063
- 1/118

1/511
1/153

() -0/051 ، 1/836
() -0/315 ، 1/111

فوق ديپلم

- 0/013

1/513

() -3/318 ، -1/118

بيسواد
کمتر از ديپلم
ديپلم

1/331
1/010
1/560

1/106
1/551
1/518

() -0/011 ، 0/638
() -1/111 ، 0/386
() -1/135 ، 0/551

شغل همسر (نسبت به افراد بيکار
)

فوق ديپلم
کارمند
کارگر روزمزد

1/311
-1/351
1/618

1/603
1/113
0/113

() -1/815 ، 0/518
() -3/118 ، 0/518
() -0/366 ، 3/663

سابقه مصرف (نسبت به سابقه
مصرف بيش از  01سال )

کارگر فنی
آزاد
کمتر از يکسال
 0تا  5سال

-1/161
1/131
- 1/811
- 1/181

0/108
1/136
1/536
1/116

() -3/151 ، 0/531
() -0/113 ، 0/811
() -0/168 ، 1/036
() -1/115 ، 1/613

1/601
1/110
1/186
1/618
1/111
1/035
1/836

نوع تنباکو (نسبت به ميوهاي )

 5تا  01سال
محلی

- 1/053
1/033

1/111
1/116

() -1/111 ، 1/811
() -1/810 ، 0/011

1/133
1/110

شغل(شاغل نسبت به خانهدار )
قصد ترک
ميزان تحصيالت همسر (نسبت
به ليسانس و باالتر )

ميزان تحصيالت (نسبت به
ليسانس و باالتر )
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1/111
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1/118
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مشخص شد که سن شروع مصرف قليان ،تحصيالت

 .)P=1/111همچنين ضريب منفی براي زنانی که

/ 761طب جنوب

بحث

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 7934

در بررسی ارتباط بين عوامل جمعيتشناختی و شدت

درصد) از زنان مصرف کننده قليان ،وابستگی متوسطی به

وابستگی به نيکوتين در افراد بیسواد و تحصيالت

قليان داشته و مصرف قليان بهصورت يک رفتار قالبی در

پايين بيشتر بوده و با افزايش تحصيالت شدت

آنها بوده و پيوستگی زيادي به آن دارند به عبارتی تحت

وابستگی کاهش يافته است .اين يافته با نتايج مطالعات

هر شرايطی قليان را با نظم و الگويی خاص مصرف

متعددي بر روي قوميتها و نژادهاي مختلف

مینمايند .از بين عوامل دموگرافيک مورد بررسی ميزان

همخوانی دارد ( .)03-06در توجيه اين يافته میتوان

تحصيالت و وضعيت اشتغال زن و همسر وي ،مدت

اظهار داشت که دارا بودن تحصيالت باالتر و داشتن

زمان استفاده از قليان ،قصد ترک و نوع تنباکوي مصرفی

آگاهی بيشتر در مورد مضرات مصرف قليان و به تبع

با شدت وابستگی به نيکوتين در ارتباط بود و از بين اين

آن ،نگرش منفیتر نسبت به آن میتواند عاملی براي

عوامل ميزان تحصيالت همسر ،قصد ترک و سن شروع

گرايش کمتر به قليان و جلوگيري از مصرف آن باشد.

قليان پيشگويی کننده شدت وابستگی به نيکوتين بوده

همچنين در اين مطالعه شدت وابستگی به نيکوتين در

است بهطوريکه افراد با سطح سواد و طبقات شغلی

زنان خانهدار نسبت به زنان شاغل بيشتر بود .در

پايين که شروع زودرس مصرف قليان داشته و قصدي
براي ترک قليان ندارند وابستگی بيشتري را
تجربه میکنند.

حالیکه در مطالعه رنجيت ( ،)Ranjitزنان کشاورز
وابستگی بيشتري به نيکوتين داشتند ( )03و از آنجايی
که در مطالعه اخير زنان شهرنشين مورد مطالعه قرار

در زمينه وابستگی به نيکوتين نتايج مطالعه اخير با

گرفته بودند عدم وجود اين طبقهبندي شغلی امکان

يافتههاي حاصل از مطالعه بکونا ( )Beconaدر زنان

قضاوت در اين زمينه را مهيا نمیکند ولی آنچه مسلم

اسپانيايی همخوانی دارد ( .)00درحالی که در مطالعهي

است تأثير طبقه اقتصادي -اجتماعی در وابستگی به

اسلدجسکی ( )Sledjeskiبر روي دانشجويان يکی از

نيکوتين میتواند باشد .در مطالعه اخير به نظر میرسد

دانشگاههاي آمريکا مشخص شد که نمره رفتار وابستگی

که زنان شاغل به دليل انجام وظيفه در ساعات

به نيکوتين در اين افراد پايين و زير مقياس سائق بيشترين

مشخصی از روز و نيز دارا بودن اوقات فراغت

و زير مقياس اولويت کمترين نمره را به خود اختصاص

محدودتر ،زمان کمتر و در نتيجه تمايل کمتري براي

داد که از نظر نمره زيرمقياس اولويت با مطالعه حاضر

مصرف قليان دارند.

همخوانی داشت (.)03

در مطالعه اخير وابستگی شديد به نيکوتين ،در افراد با

يافته اين مطالعه نشان دهنده وابستگی بيشتر زنان ايرانی

سطح درآمد پايين همسر (کارگران روزمزد ،بيکار و

نسبت به قليان میباشد و اين تناقض ممکن است به دليل

مشاغل فنی) ديده شد؛ اين يافته نيز با يافته رنجيت که

سطح تحصيالت نمونههاي مورد بررسی در مطالعه

نشان داد زنانی که همسرانشان کارهاي دستی انجام

اسلدجسکی باشد که البته توجيه کننده يافته مطالعه اخير

میدادند وابستگی به نيکوتين بيشتري را داشتند

مبنی بر تأثير سطح تحصيالت در شدت وابستگی به

همراستاست ( .)03در اين خصوص میتوان چنين

نيکوتين میباشد.
http://bpums.ac.ir
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يافتههاي اين مطالعه نشان داد که تقريباً نيمی (13/3

وابستگی به نيکوتين مشاهده گرديد که شدت

سعيد فيروزآبادي و همكاران

وضعيت وابستگي به نيكوتين در زنان مصرف كننده قليان 763 /

باالتر قبح اجتماعی بيشتري براي مصرف قليان متصور

در زمينه الگوي مصرف قليان در مهاجران عرب در

شده و در کنار آن آگاهی بيشتري درباره مضرات قليان

آمريکا ( )31و مطالعه بورگان ( )Borganدر مصرف

داشته و به سالمتی خود بيشتر اهميت دهند و در

کنندگان قليان در بحرين ،نتايجی مشابه مطالعه حاضر

نتيجه کمتر به مصرف قليان روي آورند .اکل (،)Akl

در زمينه تأثير سن شروع مصرف در شدت وابستگی

نشان داد که در اذهان افراد عامی خطرات منتج از

به نيکوتين داشتند (.)30

کشيدن قليان کمتر از کشيدن سيگار بوده و از نظر

در اين مطالعه تحصيالت همسر از عوامل پيشگويی

اجتماعی کشيدن قليان مقبولتر از کشيدن سيگار

کننده وابستگی به نيکوتين در زنان مورد مطالعه

میباشد ( .)01خصوصاً در کشورهاي مديترانهاي

گزارش گرديد ،که اين يافته با نتايج حاصل از مطالعه

کشيدن قليان براي زنان قابل قبولتر از کشيدن سيگار

بحيرايی که نشان داد در زنانی که همسران آنها داراي

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

سواد ابتدايی هستند بيشتر خود را در معرض دود

ضرورت طراحی مداخالت آموزشی براي افراد طبقه

حاصل از دخانيات قرار میدهند ( ،)8تقريباً همخوانی

اقتصادي -اجتماعی پايين جهت آگاه سازي آنها در

داشت .در توجيه اين مطلب میتوان گفت زنانی که

زمينه مضرات قليان و ايجاد قبح اجتماعی در اين گروه

داراي همسرانی با سطح تحصيالت باالتر هستند به

از افراد میباشد.

دليل باال بودن سطح آگاهی و اعتقاد به اينکه مصرف

شدت وابستگی به نيکوتين با افزايش مدت زمان

قليان باعث سقوط طبقه اجتماعی فرد میشود ،کمتر

مصرف قليان افزايش داشته است .در مطالعهاي که

احتمال دارد در معرض دود حاصل از دخانيات خود

هاتچيسون ( )Hutchisonو همکاران در زمينه

را قرار دهند.

مصرف سيگار و قصد ترک در زنان باردار انجام دادند

در ارتباط با قصد ترک قليان ،مطالعه مازياک

نتايج مشابهی بهدست آوردند ( .)08در توجيه اين

( )Maziakکه در سوريه انجام شد نتايجی همسو با

نکته میتوان بيان نمود افرادي که به مدت طوالنی

مطالعه حاضر در پی داشت ( ،)33بدين معنی که افراد

قليان مصرف میکنند ،ممکن است اثرات جانبی منفی

با شدت باالي وابستگی به نيکوتين به دليل سطح

آن را در خود احساس نکنند و همچنين اين افراد

وابستگی باال و همچنين احساس مطلوبی که هنگام

ممکن است سالمتی خود را در معرض خطر نبينند؛

کشيدن قليان داشتند ،قدرت ترک در آنها کاهش

چرا که معتقدند عليرغم استفاده از قليان در ساليان

میيافت .فنگ ( )Fengو همکاران در مطالعه خود

متمادي ،هنوز به بيماري خاصی مبتال نشدهاند ،بنابراين

نشان دادند آن دسته از مصرف کنندگان دخانيات که

قليان کشيدن مضر نيست و ادامه آن بالمانع میباشد.

شدت وابستگی به نيکوتين در آنها کم است بايستی

در مطالعه اخير ،سن شروع مصرف قليان از عوامل

از طريق تشويق در جهت ترک و مصرف کنندگانی که

پيشگويی کننده شدت وابستگی به نيکوتين بود .نتايج

شدت وابستگی به نيکوتين در آنها زياد است از

مطالعه برسالئو ( )Breslauدر زمينه شروع زود هنگام

طريق انجام مداخالتی اقدام به افزايش توانمندي آنها

استعمال دخانيات و وابستگی به نيکوتين در گروهی

نموده و آنها را جهت ترک قليان کمک نمود (.)33
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دارند ممکن است به دليل داشتن شرايط اجتماعی

از بزرگساالن آمريکا ( ،)01مطالعه الزيود ()Alzyoud

سال هجدهم /شماره  /4مهر و آبان 7934

/ 772طب جنوب

بودن تکميل هر پرسشنامه (که براي هر نفر حدوداً

ضرورت انجام مداخالت مناسب جهت پيشگيري و

بيست دقيقه طول میکشيد) و همچنين نداشتن آمار

درمان ترک قليان در زنان مصرف کننده قليان را بيش

ثبت شده از مصرفکنندگان قليان و مشخصات

از پيش نمايان میکند .طراحی مداخالت آموزشی

جغرافيايی آنها اشاره نمود .بنابراين امکان دسترسی به

ضروري است تا براي افراد با سطح سواد و طبقات

افراد نمونه در محلی خاص فراهم نبود ،لذا با مراجعه

شغلی پايين بهويژه در سنين نوجوانی و جوانی که

به مراکز عمومی به صورت در دسترس و گلوله برفی

هنوز رفتار نهادينه نشده است به منظور آگاه سازي

نمونهگيري انجام شد .به دليل سنجش ميزان وابستگی

آنها در زمينه مضرات قليان و ايجاد قبح اجتماعی در

به نيکوتين در افراد از طريق پرسشنامه که در واقع

اين گروه از افراد صورت گيرد .همچنين افرادي که

نوعی خوداظهاري است ،نمیتوان ميزان دقيقی از

قصد ترک قليان ندارند ابتدا بايد از طريق فرايند

وابستگی را گزارش کرد ،بنابراين جهت رفع اين نقص

توانمند سازي شرايط را براي ترک آنها مهيا نموده و

بايستی آزمايشات بيوشيميايی همچون اندازهگيري

سپس آنها را تشويق به ترک قليان نمود.

سطح سرمی نيکوتين خون افراد نيز انجام گيرد که
برآورد قابل اعتمادتري بهدست آيد .با توجه به انجام

سپاس و قدرداني

مطالعات محدود در اين زمينه در استانهاي مختلف

اين مقاله حاصل بخشی از يافتههاي کار تحقيقاتی

کشور توصيه میشود تا مطالعاتی در اين راستا در

مربوط به پاياننامه دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش

استانهايی با شيوع باالي مصرف قليان در دو جنس

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میباشد .بدين

زن و مرد انجام شود.

وسيله از سروران و بزرگوارانی که با صبر و حوصله
در انجام اين پژوهش ما را ياري نمودند و همچنين

نتيجهگيري

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

وابستگی به نيکوتين در تقريباً نيمی از زنان مصرف

تشکر و قدردانی میگردد.

کننده قليان در سطح متوسط بوده و مصرف قليان به
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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.
Key words: Nicotine dependence, Effective factors, Water pipe consumer women, Bushehr
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