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مقدمه
یکلـ باردهندهشیافزاعواملازیکیعنوانهباتیدخاناستعمال

جهـان درنفـر ونیـ لیم4مـرگ باعثساالنهواستمطرحهايماریب
سـال دریجهـان شـت بهداسـازمان بـرآورد بـه توجهبا).1(دشویم

نفـر ونیـ لیمدهازفراتربهگاریساستعمالازیناشمرگتعداد2030
افـراد درمـرگ مـوارد نیـ اازیمـ ینکـه نیالیدلبهودیرسخواهد

ازسال25یال20کاهشباعثد؛دهیميروجامعهمولدوانسالیم
ــر ــرادعم ــال35-61اف ــههس ــدجامع ــدخواه ــلیم3/1از).2(ش اردی

استعمالرونددرقابلرییتغعدمصورتدرایدندرموجوديگاریس
رخگاریسـ ازیناشـ مـرگ ونیـ لیم450نـده یآسال50تاات،یدخان

).1(دداخواهد
وعیشـ ،2012سـال دریجهـان بهداشتسازمانگزارشبراساس

نیـ ا.بـود درصـد 8/11بـا برابرساله15-64افراددرگاریسمصرف
).3(شدگزارشدرصد8/1زناندرودرصد1/22مرداندرمقدار

دردارنـد. گاریسـ تركبهلیتماایدنسرتاسردريگاریسافراداکثر
يبـرا بـار کیـ حـداقل هـا يگاریسدرصد70کایامرمتحدهاالتیا

تنهـا رانیادرشدهانجاممطالعهدر. )4(اندکردهتالشگاریسترك
کننـد تـرك رادنیکشـ گاریسـ بودندتوانستههايگاریسدرصد7/2
)5.(

وفهـم يبراتیموفقباسالمتآموزشدرکهییالگوهاازیکی
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تركوگاریسمصرفخصوصبهادیاعتبامرتبطيرفتارهاادراك
ياهیــــنظرنیبــــيالگــــو؛اســــتشــــدهگرفتــــهکــــاربــــهآن

(Transtheoretical Model: TTM).ازشیبمدتبهالگونیااست
مرتبطيرفتارهاانواعمورددریالمللنیبسطحردکهاستسال25

يالدیمـ 1980دهـه هیـ اوليهـا سـال درورودیمـ کـار بهسالمتبا
یراهـ تنهـا نـه مـدل نیـ اشـد. هیاراNorcrossوProchaskaتوسط

يبـرا ياهیـ پابلکـه ؛کنـد یمـ هیـ ارارفتـار رییتغکردنیمفهوميبرا
یواقعرفتاررییتغيبرامداخالتورییتغيبراافرادیآمادگیابیارز
نـد یفراکیـ رفتـار رییـ تغمـدل نیـ اطبـق بـر ).6(کنـد یمـ فراهمرا

يداراوشـده يبنـد میتقسـ مختلفيهاقسمتبهکهاستیجیتدر
عبـور مراحـل نیـ انیبـ ازرییـ تغيبراافرادکهاستمختلفمراحل

ينـدها یفرار،ییـ تغمراحـل سـازه چهـار يدارامدلنیا).7(کنندیم
).8(استيریگمیتصمتعادلويخودکارآمدر،ییتغ

وعمل،یتفکر،آمادگتفکر،شیپمرحلهپنج،رییتغمراحلسازه
رفتاررییتغقصدافرادتفکرشیپمرحلهدر.ردیگیدربرمراينگهدار

ودانـش نداشـتن لیـ دلهبـ توانـد یمکهندارندراندهیآماهششیط
نداشتنایویقبلیمنفتجاربایووردنظرمرفتارمورددراطالعات

مـاه شـش یطرارفتاراتخاذقصدافرادتفکرمرحلهدرباشد.زهیانگ
ــدهیآ ــدن ــورددرودارن ــفوام ــارمضــراتودی ــوردنظررفت تفکــرم
مـاه کیـ یطـ رارفتاراتخاذقصدافرادیآمادگمرحلهدرکنند.یم
مقـدمات وازیـ نمـورد لوازمهیته،يزیربرنامهدنبالبهودارندندهیآ
شیپـ دررانظـر مـورد رفتارافرادعملمرحلهدرهستند.رفتاررییتغ
شود.یميسپررفتارشانرییتغنیاازماهششازکمتریولرندیگیم

مـاه شـش ازشیبـ افراداستمرحلهنیآخرکهينگهدارمرحلهدر
یمناسبيرآمدخودکابهوگرفتهشیپدرراموردنظررفتارکهاست

یاساسـ مفروضـات ازیکـ ی.دانـ دهیرسزیانگوسوسهطیشراقبالدر
ولغـزش احتمـال فـوق مراحـل ازکیـ هردرکهاستآنمدلنیا

).8(دداروجودیقبلرفتاربهبرگشتجهینتدروعودوخطا
هسـتند یپنهـان وآشـکار يهاتیفعالرفتاررییتغيندهایفراسازه

10شـامل کـه کننـد یمـ استفادهرظموردنرفتارلیدتعيبراافرادکه
دانـش، شی(افـزا یشـناخت ينـدها یفراگـروه دوبـه کـه استندیفرا

ينـدها یفراو)ییخودرهـا وطیمحـ مجـدد یابیارز،یشینمانیتسک
،یمحرکـ کنتـرل معکـوس، يسازیشرط،یاجتماعي(آزاديرفتار

فـرد یشـناخت يندهایفرادرشود.یممیتقس)یکمکروابطوتیتقو
يرفتـار ينـدها یفرادرامـا ؛آوردیمـ دسـت هبـ خودشرااطالعات
نشـان شـده انجـام مطالعات).8(کندیمکسبطیمحازرااطالعات

عمـل ازقبـل مراحـل يروبـر یشناختيندهایفراازاستفادهنداهداد
ــتاک)یآمــادگوتفکــرتفکــر،شی(پــ ازکــهیحــالدرکنــد.یمــدی
شودیماستفادهشتریبعملوينگهدارمراحلدريرفتاريندهایفرا

حرکـت وعبـور نیحـ فـوق ندیفرادهرییتغمراحلمدلطبقبر).9(

درنـدها یفرانیـ اازحیصـح اسـتفاده وشودیممشتقمراحلازافراد
مرحلـه سـمت بـه حرکـت درلیتسهباعثحیصحودرستمراحل

دروقفـه باعـث فادهاسـت عدماینادرستاستفادهوشدخواهديبعد
).10(گرددیميبعدمرحلهسمتبهحرکت

واسـت رییتغمراحلمدليهاسازهازگریدیکیيخودکارآمد
موفـق موردنظررفتارينگهدارورییتغدرافرادچگونهدهدیمنشان

رفتـار انجـام درخـود ییتوانـا بـه فـرد نـان یاطمعنـوان بهوشوندیم
رییـ تغحفـظ يبـرا سـازه نیـ اطبقبر).11(استشدهفیتعرخاص
؛رفتـار عـود خطـر احتمـال بـا ییهاتیموقعبامواجههدرافرادرفتار،

يفـرد مثـال عنـوان بـه دارند.ییبااليخودکارآمدونانیاطمبهازین
ییبـاال يخودکارآمـد بـه ازین؛استگاریسکردنتركحالدرکه

گاریسازدارددوجوگاریسمصرفعودکهییهاتیموقعدرتادارد
).13و12(کنداجتنابدنیکش

استياهینظرنیبيالگومکملقسمتکیيریگمیتصمتعادل
ورفتـار رییـ تغيعمـد نـد یفرافهـم درهـا سـازه نیتـر مهـم ازیکیو

يسـو بهحرکتهنگامدر).15و14(تاسدیجديرفتارهارشیپذ
نظـر دررامـوردنظر عمـل دیـ فواوهـا نـه یهزافـراد يریگمیتصمهر

يریـ گمیتصـم تعـادل عنـوان هبـ مـورد نیـ ارفتـار رییتغدررند.یگیم
یشـناخت طـور هبـ افـراد آندرکـه ينـد یفرا.شـود یمـ گرفتـه درنظر

وکـرده یابیـ ارزرارفتـار موانـع ایوخوبکمترایخوبيهاجنبه
يبـرا مطالعـه نیـ ا).15(کننـد یمـ یابیارزرارییتغعدمایرییتغلیدل

گاریسـ مصـرف رفتـار تیوضعنییتبدرياهینظرنیبيالگوبردکار
شد.انجام

بررسیروش
مـرد 465يرویلـ یتحل–یفیتوصکردیروبایمقطعمطالعهنیا

انجـام 1393سـال یطدسترسدريریگنمونهازاستفادهبايگاریس
مراکـز درافـراد توسـط گاریساستعمالمشاهدهباپژوهشگرد.یگرد

ويتجـار مراکـز ویسنترستورانپارك،رینظگرگانرشهمختلف
درونمـود مراجعـه يوبـه فـرد، خودتوسطبودنيگاریساعالمای

ونمــودهیــاراراالزمحاتیتوضــحاضــرمطالعــهاهــدافخصــوص
شدند.مطالعهواردیشفاهتیرضاجلبباهایآزمودن

انـه آگاهتیرضـا وبـودن يگاریسـ شـامل مطالعهبهورودمعیار
بـه ابـتال شـامل مطالعـه بـه ورودعـدم اریـ معبـود. مطالعهدرشرکت

بود.یارتباطمشکالتوکیکوتیسااختالالت
يفـرد مشخصـات پرسشـنامه مطالعـه درکننـدگان شرکتيبرا
،ياقتصـاد یاجتمـاع تیوضعالت،یتحصتاهل،تیوضعسن،شامل
تعدادگار،یساستعماليهاسال،یمصرفگاریسروزانهيهانختعداد

ــتان ــدوس ــتفاده،يگاریس ــاازاس ــکالریس ــاکو،اش ــرکتتنب درش
تـرك مدتنیتریطوالنگار،یستركخاصيهابرنامهوهاکالس

دریآزمـودن خـود توسـط گاریسـ تـرك يبرادفعاتتعدادگار،یس
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ازنقـص وجـود لیـ دلبهپرسشنامه15شد.لیتکمپژوهشگرحضور
شدند.واردمطالعهدرفرد450تینهادروشدخارجمطالعه
و)16(همکـــارانوDiClementeرییـــتغمراحـــلپرسشـــنامهاز

Velicerگاریساستعمالمرحلهنییتعسنجشيبرا)17(همکارانو
اسـتعمال تیوضـع دربارهالؤسپنجشاملپرسشنامهنیاشد.استفاده

يخودکارآمــدپرسشــنامهاســت.ریــخویبلــيهــاپاســخبــاگاریســ
Velicerــارانو ــامل)18(همک ــ9ش ــارهالؤس ــموقعدرب ــاتی يه
نیـ ايهـا پرسشيبرایدهپاسخ.استگاریساستعمالزیانگوسوسه

»دایزیلیخ«تا»چوجهیهبه«ازیقسمت5کرتیلفیطشکلبهسازه
ازکـدام هـر يبراپنجیالکیاتنمربیترتبهوشدگرفتهنظردر

هـا پرسـش تعـداد برنمراتوعمجمسپسشد.داهصیتخصهاپاسخ
نمـره حـداقل نیبـ فردهرنمراتدامنهاساسنیابرودیگردمیتقس

براسـاس فـوق پرسشنامهییایپاشد.محاسبهپنجنمرهحداکثروکی
يندهایفراپرسشنامهآمد.دستبهα=855/0کرونباخيآلفاآزمون

فیـ طصورتبهالؤس20شامل)19(همکارانوProchaskaرییتغ
بود.پنجیالکییدهنمرهبا»شهیهم«تا»هرگز«ازيارتبه5کرتیل

نیـ ابـر ودیـ گردمیتقسـ هـا پرسـش تعـداد برنمراتمجموعسپس
پـنج نمرهحداکثروکینمرهحداقلنیبفردهرنمراتدامنهاساس

اسـتعمال یشـناخت يندهایفرابهمربوطآنسؤالده.دیگردمحاسبه
بخـواهم کـه وقـت هـر میگـو یمـ خـودم به«نمونهنعنوا(بهگاریس

ــتــركراگاریســ ــراالؤســدهو)»کــنمیم ــدهایفرايب ــارين يرفت
باشـم داشتهآرامشبهازینکهیوقت«نمونهعنوان(بهگاریساستعمال

ییایـ پابـود. )»پـردازم یمـ گـر یديکارهـا بهگاریساستعماليجابه
دسـت بـه α=875/0نبـاخ کرويآلفاآزموناساسبرفوقپرسشنامه

آمد.
شـامل )20(همکـاران وVelicerيریـ گمیتصمتعادلپرسشنامه

تـا »سـت ینمهـم «ازيارتبـه پنجکرتیلفیطصورتبهالسؤشش
جمـوع موبـود 5تا1ازبیترتبهیدهنمرهبود.»استمهمشدتبه«

نیبـ فـرد هـر نمـرات دامنـه وشـد میتقسـ هـا پرسشتعدادبرنمرات
نیـ االؤسـ سهد.یگردمحاسبهپنجنمرهحداکثروکینمرهقلحدا

گاریسـ «نمونـه عنـوان (بـه گاریسـ استعمالدیفوابهمربوطپرسشنامه
سـؤال سـه و)»دهـد یمـ کـاهش مـن دررااضطرابوتنشدنیکش

دنیکشـ گاریسـ «نمونـه عنـوان (بهگاریساستعمالمضراتبهمربوط
اسـاس بـر فـوق پرسشـنامه بود.)»شودیمگرانیدیناراحتباعثمن

α=658/0گاریسمصرفمضراتسازهيبراکرونباخيآلفاآزمون
ویـی رواآمـد. دستبهα=749/0گاریسمصرفمنافعسازهيبراو
مـورد همکـاران ورادیفیشـر مطالعـه درفـوق يهـا پرسشنامهییایپا
).21(استگرفتهقراردییتا

کـه يافرادبه،Fagerstromنیکوتینبهیوابستگپرسشنامهطبق
دندیکشـ یمـ راگاریسنیاولخواب،ازبرخاستنازپساولقهیدق5

وکیـ نمـره بعـد قهیدق31-60دو،نمرهقهیدق6-30ازپس،3نمره
منـع يهـا محلدرکهيافرادبهشد.دادهصفرنمرهقهیدق60ازپس

صـفر نمـره هیـ بقبهوکینمره؛دندیکشیمگاریساتیدخانمصرف
يبـرا یصـبحگاه گاریسـ نیاولـ کردنتركکهيافرادبهشد.داده
آوررنجهاوعدههیبقتركکهییآنهاوکینمره؛بودآوررنجآنها
ایـ گاریسنخدهروزانهمصرفباافراديبراشد.ادهدصفرنمره؛بود

گاریسـ نـخ 21-30،کیـ نمـره گاریسـ نـخ 11-20صفر،نمرهکمتر
درکـه يافـراد شـد. گرفتـه نظـر در3نمـره شتریباینخ31و2نمره

شـتر یبروزاوقـات هیـ بقباسهیمقادرخوابازبرخاستنهیاولساعات
درنمودنـد. افـت یدردونمـره هیـ بقوکیـ نمـره دندیکشـ یمگاریس

روزسـاعات اکثـر درفردکهيطوربهدیشديماریببهابتالصورت
صـورت دروکیـ نمـره گاریسـ ازهاستفادصورتدربود؛بستردر

واست10تاصفرنیبنمراتدامنهشد.دادهصفرنمرهمصرفعدم
بـه متوسـط تـا فیـ خفیوابسـتگ دهنـده نشـان کمترو5نمرهکسب

بـه دیشـد یوابسـتگ دهنـده نشـان بـاالتر و6نمـره کسـب ونیکوتین
همطالعـ درکشـور درپرسشـنامه نیـ اییایـ پاوییروااست.نیکوتین

دییـ تامـورد همکـاران ويدریـ حمطالعـه وهمکارانوینیالداءیض
آزمـــونبـــودنیاختصاصـــزانیـــم).23و22(اســـتگرفتـــهقـــرار

Fagerstrom5/67نیـی تعدرصـد 2/76آنتیحساسـ زانیمودرصد
).24ت (اسشده

لیـ تحلوهیـ تجزSPSS-17يآمـار افـزار نرمازاستفادهباهاداده
ومیـانگین فراوانی،توزیعرینظيآمارفیصتويهاروشازوشدند

آزمـون اسـاس بـر هـا دادهعیتوزچوند.یگرداستفادهمعیارانحراف
نیبارتباطسنجشيبرالذا؛نبودنرمالنوفوریاسم-فروکولموگ

ر،ییـ تغينـدها یفراوسوسـه، يهـا سازهباگاریسمصرفرییتغمراحل
کروسـکال زمـون آازنیکـوت ینبـه یوابسـتگ ويریـ گمیتصمتعادل

نییتعيبراچندگانهانسیوارزیآنالآزمونازد.یگرداستفادهسیوال
ياهیـ نظرنیبـ يالگـو يهـا سـازه اتا)(مربعشدهاستاندارداثراندازه

بـا برابـر شـده اسـتاندارد اثراندازهکوهناریمعاساسبرشد.استفاده
14/0ومتوسطاثراندازهبابرابر06/0کوچک،اثردهندهنشان01/0

کـه ییآنجـا از).25(شدگرفتهنظردربزرگاثراندازهدهندهنشان
د؛ریگقرارهادادهنرمالعیتوزعدمریتاثتحتتواندیمزیناثراندازه

زیآنـال يهـا تیمحـدود ازچندگانهانسیوارزیآنالآزمونازاستفاده
دسـته سـه بـه یفمصـر گاریسـ روزانهيهانختعداداست.مطالعهنیا

يبـرا .شـد يبنـد میتقسنخ20ازشیبونخ10-20،نخ10ازکمتر
نیبـ يالگـو يهـا سـازه باگاریسیمصرفيهانختعدادارتباطنییتع

یتـوک یبـ یتعقآزمـون همـراه بـه انسیـ وارزیآنالآزمونازياهینظر
يمساوایکمترهاآزمونهمهيبرايداریمعنسطحد.یگرداستفاده

شد.گرفتهنظردر05/0
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هایافته
درسـال 53/33±44/12هایآزمودنسناریمعانحرافونیانگیم

گاریســـمصـــرفشـــروعســـنبـــاســـال16-72یســـنمحـــدوده
ک).ی(جدولبودیسالگ76/5±99/17

داشتنتحصیالت،سطحتاهل،وضعیتیفراوانعیتوز:1جدول
سیگاريردانمدرتنباکواشکالدیگرمصرفوسیگاريدوست

1393سالطیگرگانشهر
(درصد)تعدادمتغیر

تاهلوضعیت
)8/42(193مجرد
)52(234متاهل
)2/4(19مطلقه
)1(4بیوه

سطح
تحصیالت

)5/11(52ابتدایی
)2/17(77راهنمایی
)7/11(53دبیرستان

)1/27(122دیپلم
)2/12(55دیپلمفوق

)8/17(80لیسانس
)4/2(11باالترولیسانسفوق

دوستداراي
سیگاري

)3/6(28خیر
)6/37(169دوستانازکمیتعداد

)7/14(66دوستانازنیمی
)7/34(156دوستانبیشتر
)3/56(31دوستانهمه

دیگرمصرف
تنباکواشکال

)6/11(52پیپ
)6/47(214قلیان
)4(18ناس
)6/1(7انفیه

متوسـط بـود. سـال 09/15±27/11گاریسـ مصـرف مـدت طول
نفر234بود.نخ06/17±06/11یمصرفگاریسروزانهيهانختعداد

وپلمیدالتیتحصدرصد)5/59(نفر268بودند.متاهلدرصد)52(
مصـرف زیـ نانیـ قلدرصـد) 6/47(نفـر 214داشـتند. پلمیـ دازباالتر

دوسـتان يداراهـا یآزمـودن ازدرصـد) 3/56(نفـر 253کردنـد. یم
.ک)ی(جدولبودنديگاریسیمیصم

بیـ ترتبـه ينگهـدار وعمل،یآمادگتفکر،تفکر،شیپمراحل
درصـد 2ودرصد7/2درصد،4/42درصد،8/13درصد،1/39در
ویآمــادگاحــلمردرافــرادشــتریبودیــگردنیــیتعهــایآزمــودناز
شتند.داقرارتفکرشیپ

تفکــر،تفکــر،شیپــمراحــلدرگاریســمصــرفوسوســهزانیــم
درصـد، 13/3درصـد، 5/3دربیـ ترتبهينگهداروعمل،یآمادگ

ــد28/2ودرصــد97/2درصــد،42/3 ــودنازدرص ــیتعهــایآزم نی
درواقــعافــراددرگاریســمصـرف وسوســهزانیــمنیشــتریبد.یـ گرد

ينگهـدار مرحلـه درواقـع افـراد درآننیکمتروتفکرشیپمرحله
مراحـل افـراد درنیکـوت ینبهیوابستگزانیمنیشتریبوداشتوجود

بود.یآمادگوتفکرشیپ
وعمل،یآمادگتفکر،تفکر،شیپمراحلدرگاریسمنافعمیزان

05/2درصد،64/2درصد،6/2درصد،05/3دربیترتبهينگهدار
ــد، ــد03/2درص ــراددرص ــزانواف ــراتمی ــمض ــلدرگاریس مراح

56/2دربیـ ترتبـه ينگهـدار وعمـل ،یآمـادگ تفکـر، تفکر،شیپ
ــد، ــد،09/3درص ــد،57/3درص ــد62/3درص ــد3ودرص ازدرص

درواقـع افـراد درگاریسـ منافعمیزانکمترینشد.نییتعهایآزمودن
مراحـل افـراد درگارسیمضراتبیشترینوينگهداروعملمراحل
داشت.وجودعملویآمادگ

تفکــر،تفکــر،شیپــمراحــلدریشــناختينــدهایفراازاســتفاده
درصـد، 1/3درصـد، 52/2دربیـ ترتبهينگهداروعمل،یآمادگ

ــد،42/3 ــد67/3درصـ ــد77/2ودرصـ ــراددرصـ ــتفادهوافـ ازاسـ
08/3درصـد، 95/2درصـد، 42/2دربیـ ترتبـه يرفتاريندهایفرا

.دیـ گردنیـی تعهـا یآزمـودن ازدرصـد 06/3ودرصد54/3درصد،
مرحلهتاتفکرشیپمرحلهازيرفتارویشناختيندهایفراازاستفاده

یشـناخت ينـدها یفرايبـرا زانیـ منیااگرچهداد.نشانشیافزاعمل
هـر ينگهـدار مرحلهدریول؛بوديرفتاريندهایفراازشتریبيقدر

سیگارمصرفپنجگانهمراحلدرياهینظرنیبيالگويهاسازهنمراتاریمعانحرافونیانگیم:2جدول
تفکرپیشمتغیر

)176=n(
تفکر

)62=n(
آمادگی

)191=n(
عمل

)12=n(
نگهداري

)9=n(p-valueاثراندازه
23/0>77/2001/0±67/376/0±42/366/0±10/375/0±52/275/0±82/0شناختیفرایندهاي
13/0>22/3001/0±37/354/1±11/306/1±91/210/1±44/207/1±22/1نمایشیتسکین

10/0>05/3001/0±79/384/0±35/372/0±11/313/1±56/226/1±14/1محیطیمجددارزیابی
18/0>61/2001/0±70/316/1±54/311/1±01/315/1±31/225/1±21/1مجددخودارزیابی

14/0>11/2001/0±79/302/1±73/301/1±51/303/1±88/298/0±14/1اجتماعیآزادي
11/0>88/2001/0±70/329/1±19/398/0±96/203/1±42/286/0±07/1آگاهیخودافزایش

15/0>06/3001/0±54/375/0±08/343/0±95/275/0±42/277/0±81/0رفتاريفرایندهاي
04/0>05/3001/0±89/301/1±87/228/1±50/256/1±34/226/1±19/1رسانیاريروابط

17/0>00/3001/0±69/341/1±41/402/1±64/366/0±74/284/0±17/1خودرهایی
05/0>88/2001/0±59/253/1±16/396/0±67/2/102±22/298/0±00/1متقابلسازيشرطی

07/0>61/3001/0±47/399/0±66/330/1±37/321/1±74/231/1±31/1تقویتمدیریت
10/0>77/2001/0±78/239/1±58/222/1±58/201/1±05/205/1±13/1محرکیکنترل

19/0>00/3001/0±52/357/0±57/385/0±09/390/0±56/282/0±03/1سیگارمصرفمضرات
06/0>03/2001/0±05/290/0±64/267/0±60/298/0±05/300/1±13/1سیگاررفمصمنافع

28/2005/006/0±97/216/1±42/304/1±13/385/0±50/375/0±78/0سیگاروسوسه
33/3008/003/0±58/308/3±74/487/2±33/389/2±28/433/2±64/2نیکوتینبهوابستگی
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داد.نشانکاهشیشناختيندهایفراخصوصبهندیفرانوعدو
ر،ییـ تغينـدها یفرايهـا سـازه بـا گاریسمصرفرییتغمراحلنیب

مصــرفوسوســهگار)،یســمنــافعو(مضــراتيریــگمیتصــمتعــادل
يداریمعنــيآمـار ارتبــاطنیکـوت ینبــهیوابسـتگ آزمــونوگاریسـ 

).2(جدول)>05/0P(داشتوجود
نشانيداریمعناثراندازههاسازهیتمام،اثراندازهجینتابراساس

یابیـ خودارزينـدها یفراگار،یسـ مصـرف مضراتبیترتبهودادند
د.داشــتنیبزرگــاثــرانــدازهیاجتمــاعيآزادوییخودرهــامجــدد،

مجــددیابیـ ارز،یخودآگــاهشیافـزا ،یشــینمانیتسـک ينـدها یفرا
وگاریسـ مصـرف منـافع ت،یـ تقوتیریمد،یمحرککنترل،یطیمح

بـه یوابسـتگ ونـدها یفرایمـابق ومتوسـط اثـر انـدازه گاریسوسوسه
).2(جدولداشتندیکوچکاثراندازهنیکوتین

یابیخودارزيندهایفرابایمصرفگاریسروزانهيهانختعدادنیب
ومنــافعگار،یســمصــرفوسوسـه يهــاســازه،ییخودرهــاومجـدد 

يداریمعنـ يآمـار ارتبـاط نیکـوت ینبـه یوابسـتگ وگاریسمضرات
ارتبـاط نـدها یفراهیـ بقبـا یولـ ؛)3(جـدول )>05/0P(شتداوجود

نشد.افتیيداریمعنيآمار
بحث

مجمــوعویشــناختينــدهایفرامطالعــهنیــاجینتــابــهتوجــهبــا
اثـر انـدازه البتـه بودنـد. یبزرگـ اثـر اندازهيدارايرفتاريندهایفرا
ينـدها یفرااثـر اندازهازيامالحظهقابلمقداربهیشناختيندهایفرا

مطالعـه مـورد افـراد کـه اسـت آندیـ موافتهینیابود.شتریبيرفتار
بهتوجهباکهاندنمودهاستفادهیجانیهویشناختيندهایفراازشتریب
هیـ اولمراحـل درمطالعـه مـورد افـراد اتفاقبهبیقرتیاکثرکهنیا

نیبـ يالگـو طبـق بـر نبود.انتظارازدور؛داشتندقرارگاریسمصرف
ازشـتر یبیاتیـ عملوآخـر مراحلبهحرکتهنگامدرافرادياهینظر
).7(یشناختيندهایفراازتاکنندیماستفادهيرفتاريندهایفرا

اثـر انـدازه مجـدد یابیـ خودارزنـد یفرایشناختيندهایفرانیباز
نیبـاالتر رییـ تغينـدها یفراهمـه نیبدرکهيطوربه.داشتیبزرگ

بـه توانـد یمـ نـد یفرانیانبودباالبود.ندیفرانیابهمربوطاثراندازه
يسـپر خودشانیابیارزيبرارايادیززمانافرادکهباشدلیدلنیا
يشـتر یبیجـان یهيهاواکنشیشناختویعاطفیابیارزباوکنندیم

نـد یفراکننـد. یمـ تجربـه گاریسـ مصـرف یمنفيهاجنبهبهنسبترا
يآزاد.بـود بـزرگ اثـر انـدازه يدارازیـ نیاجتمـاع يآزادیشناخت

ایــویاجتمــاعيهــافرصــتآندرکــهاســتينــدیفرایاجتمــاع
درکـه ییهـا طیمحجادیااست.نظرمدرییتغيبراآنيهانیگزیجا
یاجتمـاع يهـا فرصـت نیاجملهاز؛باشدممنوعگاریسمصرفآن

بـه مربـوط توانـد یمـ نـد یفرانیـ ااثراندازهبودنباال).27و26(است
باعـث کـه باشـد کشـور یعمومامکاندرگاریسمصرفتیممنوع

ییخودرهـا يرفتـار نـد یفراشود.استفادهندیفرانیاازشتریبشودیم
شـامل ییخودرهـا بـود. بـزرگ اثـر انـدازه يدارامطالعـه نیادرزین

نیچنـ جـاد یابـه تعهـد ونظـر موردرفتاررییتغمورددرفرديباورها
ندیفرانیااساسبر).26و7(استرفتاررییتغنیادرماندنويرییتغ

مصرفگاریسگریدکهشوندیممتعهدگاریستركهنگامدرافراد
افـراد کـه اسـت آندهندهنشانندیفرانیااثراندازهبودنباالنکنند.

سـمت بهگریدکهدهندیمقولخودبهمرتبگاریستركزماندر
مضرآنانيبراگاریسمصرفکهدارندباورونروندگاریسمصرف

است.
ــدهایفرا ــناختين ــکیش ــینمانیتس ــزا،یش ــاهشیاف ویخودآگ

نیتسـک بودنـد. یمتوسـط اثراندازهيدارازینیطیمحمجددیابیارز
دریجـان یهتجاربشیافزاباعثابتدادرکهاستيندیفرایشینما
کـاهش بـا یبهداشـت مناسـب رفتـار اتخـاذ صورتدروشودیمفرد

بـه فـرد آندرکهاستيندیفرادانششیزااف.استهمراهعواطف
ازیناشعوارضوامدهایپعلل،نهیزمدرخودیآگاهشیافزادنبال
نیـ ادرشدهمشاهدهاثراندازه).26و7(استخاصرفتارکیانجام

يجسـتجو درمطالعـه مـورد افـراد کـه اسـت نکتـه نیادیمومطالعه
مصــرفيهاامــدیپوعــوارضنــهیزمدردانــشواطالعــاتکســب

ند.نگرانیسالمتبرگاریسمصرفیمنفيامدهایپازوهستندگاریس
نظرموردرفتاراثریعاطفویشناختیابیارز،یطیمحمجددیابیارز
شـده مشـاهده اثراندازهحاضرمطالعهدر.استفرددیدازطیمحبر

استعمالسوءاثراتازافرادکهدهدیمنشانندیفرانیاخصوصدر
بــرآناثـرات واتـاق يفضـا کـردن آلـوده ماننـد طیمحـ بـر گاریسـ 

هستند.نگرانخانوادهياعضاسالمت
ــاز ــارينــدهایفرانیب تیریمــدویمحرکــکنتــرلنــدیفرايرفت

مصرفیگاریسروزانهنختعدادبرحسبياهینظرنیبيالگويهاسازهازیبرخنمراتاریعمانحرافونیانگیم:3جدول
نخ10ازکمترمتغیر

)170=n(
نخ20-10
)198=n(

نخ20ازبیشتر
)82=n(p-valueTukey post hoc

2<3-1<97/2013/03±41/320/1±35/319/1±09/1خودرهایی
1>2با30/3002/03±05/331/1±71/229/1±29/1مجددارزیابیخود

1>2یا3-3<2>83/3001/0±50/384/0±01/375/0±84/0سیگاروسوسه
2با1>09/3010/03±70/212/1±69/200/1±09/1سیگارمصرفمنافع

1>2یا33/3003/03±17/314/1±89/205/1±95/0سیگارمصرفمضرات
1>2با3-3<2>27/7001/0±74/435/2±39/213/2±02/2نیکوتینبهوابستگی

نخ20ازبش:3نخ،10-2:20نخ،10ازکمتر:1
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نـد یفرادونیـ ادربودنـد. ییبـاال بـه متوسطاثراندازهيداراتیتقو
رگایسـ تـرك نـه یزمدررایملموسـ ویعملـ اقـدامات افراديرفتار
رنـد. یگیمـ قـرار انیاطرافتیحماوقیتشوموردایودهندیمانجام

ــهینت ــهج ــارانوCarlsonمطالع ــنهمک ــانزی ــدیفرادادنش ــارن يرفت
راگاریستركتیموفقزانیمکهاستيندیفراتنهاتیتقوتیریمد

رسـان ياریـ روابـط نـد یفرامطالعـه نیـ ادر).28(کنـد یمـ ینیبشیپ
دنبـال بـه فـرد یکمکـ روابـط ندیفرادرداشت.راراثاندازهنیکمتر

بـودن کـم د.یـ آیبرمـ خـود طیمحـ وانیـ اطرافازکمکيجستجو
منـابع نبـودن دسـترس درخـاطر بـه توانـد یمـ نـد یفرانیـ ااثـر اندازه

درمتخصـص افـراد ازتیـ حماومشـاوره افـت یدريبرارسانياری
ــاباشــد.گاریســمصــرفوتــركنــهیزم وMcAlisterمطالعــهجینت

زانیـ میتلفنـ مشـاوره خـدمات بـودن دسترسدردادنشانهمکاران
نـد؛ نکردافـت یدرراخـدمات نیـ اکـه یگروهبهنسبتراتیموفق

تـرك درسالکیزانیمبهحالنیعدروابدییمشیافزادرصد8
هیـ ارامراکـز چـون رانیـ اکشـور در).29(داردبـر دردهیـ فاگاریس

لحـاظ لـذا ؛شـوند یمـ افـت یندرتبهگاریستركمشاورهخدمات
خـط وگاریستركمشاورهمراکزجادیارینظقادرسازعواملنمودن

کمـک توانـد یمندیفرانیاازاستفادهشیافزادرگاریستركتلفن
باشند.کننده
يگاریسـ نوجوانـان يروبرهمکارانوHoeppnerمطالعهجینتا
اثراندازهنیباالتريدارامجددیابیخودارزیشناختندیفرادادنشان

اثـر انـدازه نیکمتـر یشینمانیتسکودانششیافزايرفتارندیفراو
خودبهمربوطاثراندازهنیباالتريرفتاريندهایفرانیبازداشتند.را

رسـان ياریـ روابـط آننیکمتـر وبودمتقابليسازیشرطوییرها
).30(اشتدیهمخوانحاضرمطالعهباکهدبو

يرفتـار نـد یفراسهياکرهنوجوانانيروبر)Kim)6مطالعهدر
نیتـر مهـم رسانياریروابطویمحرککنترلمتقابل،يسازیشرط

بـا کـه شـدند نیـی تعگاریسمصرفمراحلگذريهاکنندهینیبشیپ
یشـناخت ينـدها یفرانیبـ در.نـدارد یهمخـوان حاضـر مطالعـه جینتا

مطالعـه بـا کـه بـود مجـدد یابیـ خودارزبهطمربواثراندازهنیباالتر
د.دارینسبیهمخوانحاضر

بـودن بـاال حاضـر مطالعـه وفـوق مطالعـه دونیبـ تاملقابلنکته
کـه بـود حاضـر مطالعـه ازآنـان مطالعهيرفتاريندهایفرااثراندازه

و(عمـل آخـر مرحلـه دودرواقـع افـراد بـودن کـم لیدلبهتواندیم
زیـ نوفـوق مطالعاتدرآنهابودنباالوحاضرعهمطالدر)ينگهدار
نیـ ادرگـر یدنکتـه باشـد. یسـن گروهوجامعهیفرهنگيهاتفاوت
هـا پرسشـنامه کوتـاه فـرم ازحاضـر مطالعـه درکـه استنیاتفاوت
باشد.بودهموثرامرنیادرتواندیمکهدیگرداستفاده
سـازه نیـ اددانشـان جینتـا گاریسـ مصـرف مضراتباارتباطدر

باشـد لیدلنیابهتواندیمامرنیااست.اثراندازهنیتربزرگيدارا
مهـم وبرجسـته راگاریسـ مصـرف يهـا نـه یهزومضـرات افـراد که

گاریسـ مصـرف منـافع اثـر انـدازه بـودن کـم حـال نیعدردانند.یم
آنهـا نیبـ درگاریسـ ازیناشـ منفعتکهباشدنیاازیحاکتواندیم

اسـتفاده دادنشـان همکارانوCarlsonمطالعهجهینتست.اکمرنگ
شیافــزاهمــراهبــهانیـ اطرافيســوازتیــحماوقیتشــوت،یـ تقواز

اثـر نیشـتر یبگاریسـ تـرك درهـا، يگاریسـ دیـ دازگاریسمضرات
وسوسـه دادنشـان جینتـا نیهمچنـ ).28(دارنـد رایگکنندینیبشیپ

لیـ دلبـه وسوسـه اسـت. وسـط متاثراندازهيدارازینگاریسمصرف
درافـراد حرکـت درمـانع کیـ باعثتواندیمنیکوتینبهیوابستگ
وAnatchkovaمطالعــهجــهینتشــود.گاریســمصــرفمراحــلطــول

وسوسـه دادنشـان بلغارسـتان يگاریسـ نوجوانـان يروبـر همکاران
جـه ینتنیهمچنـ ).31(اسـت 16/0اثـر انـدازه يداراگاریسـ مصرف
زیـ نگاریسـ تـرك يهابرنامهدرهمکارانوHaugيالهمداخمطالعه

مطالعـه ازشـتر یبدوهـر کـه )32(بـود اثـر اندازهمقدارنیهميدارا
مطالعـه افـراد یسـن تفـاوت لیدلبهتواندیمتفاوتنیااست.حاضر
باشد.نیکوتیننیگزیجايهااندرمزینوفوقمطالعاتباحاضر
ــاطدر ــاارتب ــاســازهب وگاریســمصــرفمضــرات،وسوســهيه
یمصـرف گاریسـ روزانـه يهـا نـخ تعدادریمتغبانیکوتینبهیوابستگ
گاریسروزانهيهانختعدادشیافزاباشد.مشاهدهيداریمعنارتباط
آنهـا وسوسـه زانیـ موافتهیشیافزازیننیکوتینبهیوابستگ،یمصرف

توجــهمیطرفــازوابــدییمــشیافـزا زیــنگاریســمصــرفبــهنسـبت 
نیکـوت ینبـه یوابسـتگ لیـ دلبـه یولهستند؛گاریسمصرفمضرات

مطالعـه نیايهاتیمحدودازکنند.تركیراحتبهراآنتوانندینم
عملمراحلدرواقعکمافرادتعدادمطالعه،بودنیمقطعبهتوانیم
ازاسـتفاده وهایآزمودنبودنمذکرآسان،يریگنمونه،ينگهدارو

نمـود اشـاره ياهیـ نظرنیبيالگويهاسازهيهاپرسشنامهکوتاهفرم
گـردد یمـ شـنهاد یپرنـد. یگقـرار مـدنظر جینتـا میتعمـ دریستیباکه

گاریسـ مصـرف يبـرا يشـتر یبیاجتمـاع تیـ ممنوعوهاتیمحدود
گردد.جادیاگاریستركرسانياریمراکزوشدهاعمال

گیرينتیجه
گار،یسـ مصـرف مضـرات زهسـا کـه دادنشـان مطالعـه نیاجینتا

قــدرتنیشــتریبيآزادوییخودرهــامجــدد،یابیــخودارزنــدیفرا
راگاریسـ مصـرف رییـ تغمراحلطولدرحرکتیکنندگینیبشیپ

ت.اثرراداشاندازهنیکمتررسانياریروابطيجستجونیهمچندارند.
قدردانیوتشکر

نـت معاو)2679(شمارهمصوبتحقیقاتیطرححاصلمقالهنیا
ازلهیوسنیبدبود.گلستانیپزشکعلومدانشگاهيفناوروقاتیتحق
م.یینمایمتشکرمطالعهدرکنندگانشرکتهمه
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Abstract
Background and Objective: Smoking is one of the important risk factors for many diseases and
increases the premature death.Transtheoretical models is one of the behavioral models for behavior
understanding specifically in addictive behaviors. This study was done to evaluate the application of
transtheoretical model to determination of smoking behavior among smokers.

Methods: This descriptive - analytical study conducted on 450 male smokers in Gorgan, northern Iran
during 2014. Data gathering instruments were Diclemente smoking stages of change, Velicer decisional
balance and temptation, Prochaska processes of change measurements along Fagerstrom test for nicotine
dependency.

Results: Based on the stages of changes, 39.1%, 13.8%, 42.4%, 2.7% and 2% of subjects were in
precontemplation, contemplation, preparation, action and maintenance stage, respectively. There was a
significant relationship between stages of change with all transtheoretical model variables and nicotine
dependency (P<0.05). Cons of smoking, self-reevaluation, self-liberation, and social liberation had the
highest effect while helping relationship had the lowest effect.

Conclusion: Cons of smoking, self-reevaluation, self-liberation, and social liberation had the strongest
predictors of smoking stages movement. Helping relationship had the lowest predictor of smoking stages
movement.
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