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  چكيده
 مـصرف    رفتـار  رييـ مراحـل تغ  تعيين   .دارندقرار   يسالمت  رفتار  تغيير ي برا يدر مراحل مختلف آمادگ     افراد ،يا   بين نظريه  ي اساس الگو  بر

 هدف از اين مطالعـه،  .رديگار مورد استفاده قرار گيا کاهش مصرف سي مناسب و مؤثر به منظور ترک   هاي  ه مداخل يتواند در طراح   يم گاريس
  .در افراد مصرف کننده سيگار شهر بندر عباس بودتعيين مراحل تغيير رفتار 

ن يـي  تع يبـرا . ، مـورد مـصاحبه قـرار گرفتنـد        يا   خوشه ي سال و باالتر از طريق نمونه گير       ۱۵ نفر از افراد     ۱۸۱۰،  يدر اين مطالعه مقطع   
ر ييـ  مراحـل تغ  کهتفاده شد اس)Economy Model(  الگوي اقتصاد از پرسشنامه،آن در مصرف کنندگان گارير رفتار مصرف سييمراحل تغ

 از ي و تحليلـ يها با استفاده از آمـار توصـيف   داده. كند ي م ي طبقه بند  يآمادگ و   قصد، قصد  ش از ي از مراحل پ   يکيدر   مصرف سيگار را     رفتار
 اين پـژوهش  يها هيافت. ل قرار گرفتيه و تحلي مورد تجز SPSS يبرنامه آمار در   ،مربع يکا ي و آزمون آمار   يع فراوان ي توز هاي  لوطريق جد 
 نفر ۸مرد و ) درصد ۲/۹۶( نفر ۲۰۴ که کردند ي ممصرفگار يس)  درصد۷/۱۱( نفر ۲۱۲ ، مورد مطالعهنفر ۱۸۱۰ مجموع  ازند كهنشان داد

 سـال و افـراد بـا        ۴۱-۵۰ يدر گروه سـن   ) درصد ۲/۶۴( گاري س مصرفوع  يزان ش ين م يشتريب،  ياز ميان افراد سيگار   . زن بودند  ) درصد ۸/۳(
 دار مـشاهده شـد     ي معنـ  ي ارتبـاط آمـار    ،التي سـن و تحـص      جـنس،  ي و متغيرهـا   گاري س مصرفن  يب . بود )درصد ۲/۳۹ (ييالت ابتدا يصتح
)۰۰۱/۰<P.(  بيـشتر از    يدار  ي سال و افراد با تحصيالت ابتدايي، بـه طـور معنـ            ۴۰ ي که شيوع مصرف سيگار در مردان، افراد باال        ي به نحو 

 در مرحلـه  ) درصـد ۹/۵۰( نفـر  ۱۰۸ ند كهوزيع افراد، در هر کدام از مراحل تغيير رفتار، نتايج مطالعه نشان داد          نظر ت  از.  ديگر بود  يها  گروه
  را يدار ي معن ياختالف آمار  اين مطالعه    . بودند ي در مرحله آمادگ   ) درصد ۸/۲( نفر   ۶ و    در مرحله قصد   ) درصد ۲/۴۶( نفر   ۹۸ش از قصد،    يپ
  .نشان ندادالت ي با جنس، سن و تحصگاريمصرف س رفتار ريين مراحل تغيب

هم  ي اکثريت قريب به اتفاق افراد مورد مطالعه درمرحله پيش از قصد و قصد قرار دارند و هيچ تصميم          كردند كه نتايج اين مطالعه روشن     
ل توقـف در مراحـل ابتـدايي         عل ي در مطالعات آينده به بررس     كند كه   يلذا اين مطالعه پيشنهاد م    .  آينده ندارند  يها   ترک سيگار در ماه    براي

  . ترک سيگار استفاده نمودي مناسب براهايي ه مداخلي طراحدرتغيير رفتار پرداخته شود تا از نتايج آنها بتوان 
  

  ، تغيير رفتار، سيگار، مراحل تغيير، بندر عباسيا  بين نظريهيالگو :ها واژه كليد
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  ٢٦٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
مـوزش بهداشـت و     آر رفتـار در     ييـ  تغ ي بـرا  يزير به منظور برنامه   

ـ  وجود دار  ي مختلف يها الگوها و     نظريه ، سالمت  سطح يارتقا د کـه   ن
 )Transtheoretical Model (يا  بـين نظريـه  يالگـو   از آنهـا ييک

 صــورت بــه Diclemente  وProchaska توســطايــن الگــو  .اســت
 افـراد   يريـ م گ يبر تصم ر رفتار وضع شد که      يي تغ  براي  جامع الگويي

   .]۱[ ر استيي مراحل تغ، آنيار مرکزتمرکز دارد و ساخت
 درک رفتـار    ي بـرا  ي چـارچوب  ،عي به طور وس   ،يا  هين نظر ي ب يالگو

 سـالمت    سطح يها در جهت ارتقا    ت تالش يوابسته به سالمت و هدا    
تواننـد   ي است که افراد مآن فرض بر   الگون  يدر ا  .شناخته شده است  

 يدگاه اصـل ي د.]۲[  تغيير قرار گيرندي برايدر مراحل مختلف آمادگ   
استفاده   با ،ن الگو يا .ر است يي بودن تغ  يا  مرحله يا هين نظر ي ب يالگو
 بزرگ مداخله   يها هي را که در نظر    يندها و اصول  ي فرآ ،فوقدگاه  ياز د 
ـ « يالگـو علـت بـه     ن  يسازد و به همـ     ي منسجم م  ،اند شده ارائه ن يب
 يا سهيـ ل مقا يـ ن الگو، تحل  يش ا يدايپ أمبد. معروف است  ،»يا هينظر
بوده است که هـدف   ر رفتاريي و تغيشرو در روان درماني پيها هينظر
  ]. ۳[ است يه روان درمانيصد نظريش ازسيکپارچه کردن بيآن 

، شـامل افـزايش     رييـ ند تغ ي ذکر شده، ده فرآ    يا سهيل مقا يدر تحل 
 مجـدد   ي مجـدد، ارزشـياب    ي، خـود ارزشـياب    ي، تسکين نمايش  يآگاه

، ي تقـابل  ي ساز ي، شرط ي محيط ياز، آزاد س  ي، خود آزادساز  يمحيط
 رسان ذکر شـده کـه       يکنترل محرک، مديريت اقتضايي و روابط يار      

 ي بـرا  اند؛   مختلف و متون موجود بنا شده      يها  هر کدام بر پايه نظريه    
 ييت اقتضا يريد، مد يه فرو ي از نظر  يخودآگاه فرآيند    از توان  يمثال م 
  ]. ۴[را نام بردجرز را هينظر  رسان ازياريو روابط  نريه اسکياز نظر

از اين ده فرآيند، پنج فرآينـد اول در مراحـل اوليـه تغييـر مـورد                 
 ي و يا احـساس    يگيرند که شامل راهبردهاي شناخت      استفاده قرار مي  

 كنـد؛  ي فرد در هنگام پذيرش رفتار جديد از آنها استفاده م      هستند و 
ايي ، راهبردهـ  ي پنج فرآيند بعد   .هستند ي تجرب ي جزء فرآيندها  آنها

 رفتـار پـذيرش شـده از آن         يهستند که افـراد در حفـظ و نگهـدار         
ن يـ از ا  يمـوارد . هستند ي رفتار ي و جزء فرآيندها   كنند  ياستفاده م 

خود اقدام به ترک کـرده    کهييها يگاريند، در دو گروه از سيده فرآ
کـرده   افتيگار را در  ي ترک س  ي تخصص يها  که روش  ييها يگاريو س 

شـرکت  . انـد   ه قرار گرفتـ   ي مورد بررس  يجربل ت يک تحل ي يبودند، ط 
 مراحـل مختلـف   کـه در  داشـتند  اظهـار  ها  ن پژوهش يکنندگان در ا  

ن يا .اند  استفاده کردهيمتفاوت يندهاي از فرآ،گاريس  ترکيتالش برا
 سلـسله ر رفتار بعد از عبور از يي که تغنشان دادن امتخصص  بهدهيپد

   يهـا  هيـ کـدام از نظر   چيدر ه ن موضـوع    يـ  و ا  شود ي آشکار م  يمراحل
  . امده استي ن، صراحتاًيشمار درمان  يب

 يلگو، باعث شد ا   گار صورت گرفت  ي س درباره که   يا هيمطالعات اول 
 ي از رفتارهـا   يتـر  عيف وسـ  يـ  ط ابد و ي شسرعت گستر   به يا مرحله
 .آزمون و عمل قـرار دهـد        سالمت روان را مورد    ي و رفتارها  يسالمت
 الکـل و مـواد مخـدر، اضـطراب و          سـوء مـصرف      ليـ  از قب  ييرفتارها

 يهـا  ميـ ، رژ يو چـاق   يا هيـ ، جرائم، اخـتالالت تغذ    ياختالالت هراس 
، ي مـاموگراف  ي، غربالگر ي و ياچ آ / دزيا از يريشگيچرب، پ ر پ ييغذا

 و يحــاملگ  ناخواســته،ي از بــارداريريشگيــ، پيــي داروهايدســتور
د بـودن و    يدر معرض نـور خورشـ       تحرک، ي ب يزندگ گار،يمصرف س 

 بودنـد   ي از جمله مـوارد     طبابت پزشکان   نحوه رانه در يشگيپ کرديرو
 بـا گذشـت     . قـرار گرفتنـد    ي مورد بررس  الگوکه به دنبال توسعه اين      

  و متعاقبـاً ايـن الگـو       نـد افتي ي بيـشتر  ن مطالعات گسترش  ي ا ،زمان
 يها کار گرفته شد و سازهه  ب مختلف،يها   در پژوهش  و ياعتبارسنج

  ].۴[شدند اثبات ه ودي به چالش کشآن ياصل
رفتـار   ريي تغ ي از مراحل برا   يا  افراد از مجموعه   الگو،ن  ياساس ا  بر
  :کنند که عبارتند از يم عبور
  )Precontemplation( مرحله پيش از تفكر يا قصد -١
 )Contemplation( مرحله تفكر و قصد -٢
 )Preparation (ي مرحله آمادگ-٣
 )Action(مرحله عمل  -٤
   Maintenance)  ( نگهداري مرحله حفظ و-٥

شـود كـه     اي اطـالق مـي     مرحله پيش از تفكر و قـصد بـه مرحلـه          
 ،حداقل تا شش ماه آينده    ،  شخص هنوز در مورد تغيير يا اتخاذ رفتار       

ـ در مرحله تفكر و قصد، فرد واقعاً به تغييـر رفتـار   .نکرده استفكر    
ـ در طول شش ماه آينده كامـل  كند، امـا هنـوز از آمـادگي      فكر مي 

   .براي اقدام الزم برخوردار نيست
 فرد به طور جدي در مـورد تغييـر رفتـار فکـر              ،در مرحله آمادگي  

 در مـاه    الًمعمـو ( اي نزديک   را در آينده   يييرغکند و قصد ايجاد ت     مي
  . کند دارد و مقدمات شروع رفتار را فراهم مي) آينده

ک اي است که فرد تغييـرات مناسـب در سـب            مرحله ،مرحله عمل 
ـ  .وجـود آورده اسـت  ه  ب- در طول شش ماه گذشتهـزندگي خود   ه ب

که عملکرد قابل مشاهده است، تغيير رفتار اغلـب معـادل            دليل اين 
   .رود کار ميه با عملکرد ب

 بيشتر از شش    -تر  شاهد دوره طوالني   ،در مرحله حفظ و نگهداري    
ن بـه   اما براي حفـظ آ    ،   استقرار و استحکام تغيير رفتار هستيم       -ماه
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  ٢٦٥

     همكاران و سادات طوافيانلاصديقه                                                                                               ...       اي در تعيين مراحلكاربرد الگوي بين نظريه

 در هر کدام از مراحل عمل       اًضمن.  است نياز تالش فعال و هوشيارانه   
و نگهداري، ممکن است بازگشت اتفاق بيفتد که در اين صورت فرد            
به همان الگوي رفتاري که پيش از مرحله عمل داشته اسـت رجـوع              

   .]٣[ کند مي
 مراحـل   الگـوي هـاي      ماه و يک ماه بر اساس مؤلفه       ۶معيار زماني   

.  هـستند  الگـو اند و جزء ساختار و چـارچوب ايـن             تعريف شده  تغيير
ين معيارهـا تـدوين     همـ ابزارهاي ارزيابي مراحل تغيير نيز بر اساس        

  ]. ۵، ۳[اند شده
هاي موافق و مخالف تغيير رفتار را قبـل از    افراد جنبه  ،الگودر اين   

. دهنـد  پيشرفت از يك مرحله به مرحله بعد مورد سنجش قـرار مـي            
کننـد کـه افـراد در مراحـل مختلـف             و ديکلمنته ادعا مـي     پروچسکا

 رفتار جديد   در مورد هاي مختلفي    ها، اعتقادات و انگيزه    تغيير، نگرش 
هاي ارتبـاطي مختلفـي      راهبرد رويکردهاي درماني و     ،بنابراين. دارند

   .]٥[ ممکن است براي افراد در مراحل مختلف تغيير الزم باشد
ات پايه در مورد مراحـل تغييـر مـصرف          آوري اطالع  جمع بنابراين،

 تـرک يـا     بـراي تواند در طراحي مداخالت مناسب و مؤثر          مي ،سيگار
مطالعاتي که در ايران     .کاهش مصرف سيگار مورد استفاده قرار گيرد      

  بيشتر ميزان شيوع و عوامل مرتبط با مـصرف سـيگار           اند،  انجام شده 
 در هيچکـدام از     و اند  كردههاي مختلف بررسي     را در جمعيت  ] ۹-۶[

شهر بندر عبـاس  . آنها به مراحل تغيير ترک سيگار اشاره نشده است 
هـاي    گذرگاه و محل ورود انواع سيگارهاي خـارجي اسـت و مـراوده            

موجود بين اين شهر و کشورهاي همجوار خليج فـارس و همچنـين             
، باعث شيوع مصرف سيگار بين عامه مردم شده     جنبه گردشگري آن  

هـاي الزم را از طريـق         رسد مـردم آگـاهي       نظر مي   از طرفي به   .است
توجـه   بـا . کنند  مضرات سيگار کسب نميبارههاي مناسب در   آموزش

 تغيير رفتارهـاي غيربهداشـتي،      براياي    ه مداخل به اين که شروع هر    
بـر اسـاس    رفتار موجود است و   بارهمستلزم داشتن اطالعات اوليه در    

شوند و     رفتار طبقه بندي مي     افراد در مراحل مختلف تغيير     الگو،اين  
هـا و      ويژگـي  ازگيرنـد   افرادي که در هر کدام از اين مراحل قرار مـي          

 يـا   راهبـرد تـوان     آمادگي متفاوتي براي تغيير برخوردار هستند، نمي      
 را براي همه آنها به کار برد، بلکه ابتدا بايـد             خاصي مداخله آموزشي 

 تـا تغيير قرار دارنـد      شود که افراد بيشتر در چه مراحلي براي          معلوم
بر اساس آن مداخله مناسب را براي هر کدام از مراحـل پيـشنهاد و               

هدف اين مطالعه نيز تعيين وضعيت مراحل تغييـر رفتـار           . كرداجرا  
 در  ،ترک سـيگار در افـراد سـيگاري اسـت تـا بـر اسـاس آن بتـوان                  

  .مطالعات آتي، مداخالت مناسب را پيشنهاد نمود

   كار مواد و روش
 سـال سـاکن     ١٥ تر از  افراد بـاال   ،ن پژوهش يه مورد مطالعه ا   جامع

  . شهر بندرعباس بودند
 يا  خوشهينفر به روش نمونه گير ١٨١٠ ،ياين پژوهش مقطع در

 بـر   ، نحوه احتساب حجم نمونه به اين ترتيب بود کـه          .انتخاب شدند 
 در  يگاري درصد از افـراد سـ      ۱۰ حدود   ،]١٠[اساس مطالعات مشابه    

ش فـرض و    ين پ يبر اساس ا  . گار باشند ي ترک س  ي برا يمرحله آمادگ 
، حجم نمونه با استفاده از فرمـول        ۰۵/۰و دقت   % ۹۵نان  يحدود اطم 

ن تعـداد   يـ چـون ا  .  نفر محاسبه شد   ۱۳۸ها در جامعه،      برآورد نسبت 
 بـا در    از اين رو  م،  يآورد  يت به دست م   يد از جمع  ي را با  يگاريافراد س 

گار در اسـتان هرمزگـان،   يسـ  مـصرف    يوع ده درصد  ينظر گرفتن ش  
 بـه منظـور دقـت       ،گرفتنـد کـه     ي قرار م  يد مورد بررس  ي نفر با  ۱۳۸۰

 ،تيـ زان اضافه شـد و در نها      ين م ي درصد ديگر به ا    ۳۰شتر، حدود   يب
   . نفر مورد مطالعه قرار گرفتند۱۸۱۰
ها در نقـاط مختلـف شـهر و بـر اسـاس              خوشه،  ي نمونه گير  براي

 خانوارها طـوري  ،در هر خوشه .ندن شديي تعهر نقطهتراكم جمعيت  
انتخاب شدند كه فاصله مشخصي بين آنها وجود داشته باشـد و بـه              

ـ         ،اين ترتيب  . دسـت آمـد   ه   توزيع مناسبي از جمعيت در هر خوشه ب
 در هر خوشه با مراجعـه بـه      ، به اين ترتيب بود که     ينحوه نمونه گير  

ود در   سـال موجـ    ١٥اولين منزل تعيين شده، با تمـام افـراد بـاالي            
   .شد يخانواده مصاحبه م

 چنانچـه فـردي از خـانواده حـضور          ،در هنگام مراجعه بـه منـازل      
ــ  . شــد ينداشــت، در فرصــت ديگــري مراجعــه و بــا وي مــصاحبه م

ت تأهـل، سـطح سـواد،     ي سن، جنس، وضـع    ،ي مورد بررس  يرهايمتغ
گار در افراد   ير رفتار مصرف س   ييگار و مراحل تغ   يت استعمال س  يوضع
 از  ،گارير رفتـار مـصرف سـ      ييـ ن مراحـل تغ   يـي  تع يبرا . بود يگاريس

 ين پرسـشنامه دارا يـ ا . استفاده شد Economy Modelپرسشنامه
   گارير رفتـــار مـــصرف ســـييـــ ســـؤال اســـت کـــه مراحـــل تغ۸
)Stages of Change(کند ي ميابي آن را ارزمصرفت ي و وضع.   

صد، ق  افراد در يکي از مراحل پيش از       ،با استفاده از اين پرسشنامه    
بندي  آمادگي، عمل و حفظ و نگهداري براي ترک سيگار طبقه        ،  قصد
 سـيگار در    مـصرف  سؤاالت اين پرسشنامه شامل وضـعيت        .شوند مي

حال حاضر، وضعيت ترک سـيگار در گذشـته، تعـداد دفعـات تـرک               
سيگار در طول يک سال گذشته در افراد سيگاري، قصد ترک سيگار       

روزانه در افـراد سـيگاري و زمـان    در آينده، تعداد نخ سيگار مصرفي      
  . اند  ترک کردهالً آن را که قب استترک سيگار در افرادي
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  ٢٦٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

در مورد روايي محتـواي     . ابتدا پرسشنامه به فارسي برگردانده شد     
پرسشنامه و اين که آيا مفاهيم موجود در پرسشنامه اصلي دقيقاً بـه          

خـصص در    افـراد مت   هايفارسي بر گردانده شده است يا خير، از نظر        
 اعمال تغييراتي در آن پرسـشنامه نهـايي         زاين مورد استفاده و بعد ا     

ــد  ــه ش ــون      . تهي ــاز آزم ــون ـ ب ــه روش آزم ــشنامه ب ــايي پرس   پاي
 به اين صورت که در ؛مورد تأييد قرار گرفت) آزمون ـ آزمون مجدد (

، پرسشنامه در فاصله زماني دو هفته، دو بار در          آزمايشييک مطالعه   
در هر دو   . ه بيست نفري از جمعيت هدف قرار گرفت       اختيار يک گرو  

 نسبت افرادي که در هر کدام از مراحل تغيير قـرار داشـتند،              ،مرحله
 با توجه به تـشابه نتـايج در دو مرحلـه،            ،يکسان بود و به اين ترتيب     

آوري شده با    هاي جمع  داده .پايايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت     
 از طريـق جـداول توزيـع فراوانـي و           SPSSاستفاده از برنامه آماري     

ايـن   . مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت           مربـع ي  آزمون آماري کا  
 دانـشگاه علـوم پزشـکي       آموزشـي و تحقيقـات     معاونـت    درپژوهش  

هـا   آوري داده  هرمزگان مـورد تـصويب قـرار گرفـت و قبـل از جمـع              
  .ندكرد اعالم مي شرکت کنندگان رضايت کتبي خود را

  
  ها يافته

 ۱/۱۵ سال با انحراف معيار      ۲/۴۰ ،ميانگين سن افراد مورد بررسي    
 بيشترين درصد آنهـا    . درصد زن بودند   ۴/۵۰درصد مرد و     ۶/۴۹ .بود

 درصـد   ۴/۲۶سـواد،     درصـد بـي    ۹/۲۰ .متأهل بودنـد  ) درصد ۸/۷۰(
 درصـد   ۳/۲۲ درصد تحصيالت راهنمـايي،      ۲/۲۱تحصيالت ابتدايي،   

  از .يالت دانـشگاهي داشـتند     درصد تحـص   ۲/۹تحصيالت متوسطه و    
سـيگار  )  درصـد ۷/۱۱(نفـر  ۲۱۲  ، مورد مطالعـه فرد ۱۸۱۰مجموع 
 ۸/۳( نفـر    ۸آنها مرد و    ) درصد ۲/۹۶( نفر   ۲۰۴ که   کردند  مي مصرف
  . زن بودند )درصد

 مشخصات جمعيت شناختي افراد مورد مطالعه را        ۱جدول شماره   
. دهد  شان مي ها ن   در دو گروه مصرف کنندگان سيگار و غير سيگاري        

طبق نتـايج ايـن جـدول بـين ايـن دو گـروه از نظـر سـن، جـنس،                     
، )>۰۰۱/۰P(دار وجـود دارد       أهل تفاوت معني  تتحصيالت و وضعيت    

 سـال و    ۴۰به نحوي که شيوع مصرف سيگار در مردان، افراد بـاالي            
از ميان افراد   . هاي ديگر بود    افراد با تحصيالت ابتدايي، بيشتر از گروه      

در مرحله پـيش از  )  درصد۹/۵۰( نفر  ۱۰۸ در مطالعه    شرکت کننده 
در )  درصد ۸/۲( نفر   ۶در مرحله قصد و     )  درصد ۳/۴۶( نفر   ۹۸قصد،  

تغييـر رفتـار   توزيع افـراد در مراحـل مختلـف       . مرحله آمادگي بودند  
 حـسب  ترک سيگار يعني مراحل پيش از قصد، قـصد و آمـادگي بـر    

.  داده شـده اسـت      نشان ۲ جنس، سن و تحصيالت در جدول شماره      
اخـتالف  ، ايـن مطالعـه      شـود   ديده مي گونه که در اين جدول       همان

مصرف سـيگار بـا جـنس،        داري بين مراحل تغيير رفتار     آماري معني 
   .نشان ندادسن و تحصيالت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
88

.8
.3

.5
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1388.8.3.5.0
https://payeshjournal.ir/article-1-611-en.html


  

  ٢٦٧

     همكاران و سادات طوافيانلاصديقه                                                                                               ...       اي در تعيين مراحلكاربرد الگوي بين نظريه

  يناختت شي مشخصات جمعي افراد مورد مطالعه بر حسب برخي مطلق و نسبيع فراواني توز-۱جدول شماره 
  متغير  جمع  غيرسيگاري  سيگاري

 P  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
              )سال (گروه سني

۴۰-۱۵  ۷۶  ۸/۳۵  ۸۴۹  ۱/۵۳  ۹۲۵  ۱/۵۱  
۴۰>  ۳۶  ۲/۶۴  ۷۴۹  ۹/۴۶  ۸۸۵  ۹/۴۸  

۰۰۰۱/۰<  

              جنس
  ۶/۴۹  ۸۹۷  ۴/۴۳  ۶۹۳  ۲/۹۶  ۲۰۴  مرد
  ۴/۵۰  ۹۱۳  ۶/۵۶  ۹۰۵  ۸/۳  ۸  زن

۰۰۰۱/۰<  

              أهلوضعيت ت
  ۸/۷۰  ۱۲۸۱  ۶۸  ۱۰۸۷  ۵/۹۱  ۹۴  متأهل
  ۸/۲۰  ۳۷۶  ۷/۲۲  ۳۶۲  ۶/۶  ۱۴  مجرد
  ۴/۸  ۱۵۳  ۳/۹  ۱۴۹  ۹/۱  ۴  مطلقه/بيوه

۰۰۰۱/۰<  

              تحصيالتسطح 
  ۹/۲۰  ۳۷۹  ۹/۲۱  ۳۵۰  ۷/۱۳  ۲۹  سواد بي

  ۴/۲۶  ۴۷۸  ۷/۲۴  ۳۹۵  ۲/۳۹  ۸۳  ابتدايي
  ۲/۲۱  ۳۸۳  ۲۰  ۳۱۹  ۲/۳۰  ۶۴  راهنمايي

  ۳/۲۲  ۴۰۳  ۵/۲۳  ۳۷۵  ۲/۱۳  ۲۸  وسطهمت
  ۲/۹  ۱۶۷  ۹/۹  ۱۵۹  ۸/۳  ۸  دانشگاهي

۰۰۰۱/۰<  

  

  

  

   مراحل تغيير رفتار مصرف سيگار در افراد مورد مطالعه برحسب سن، جنس و تحصيالت-۲جدول شماره 

  )سال(تحصيالت   جنس  )سال(گروه سني 
 <۵  ۰-۵  مرد  زن  <۴۰  ۴۰-۱۵

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  دتعدا  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مرحله تغيير
  ۴۶  ۴۶  ۴/۵۵  ۶۲  ۵۱  ۱۰۴  ۵۰  ۴  ۲/۵۲  ۷۱  ۷/۴۸  ۳۷  پيش از قصد

  ۵۲  ۵۲  ۱/۴۱  ۴۶  ۵/۴۶  ۹۵  ۵/۳۷  ۳  ۹/۴۴  ۶۱  ۷/۴۸  ۳۷  قصد
  ۲  ۲  ۶/۳  ۴  ۵/۲  ۵  ۵/۱۲  ۱  ۹/۲  ۴  ۶/۲  ۲  آمادگي
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۱۲  ۱۰۰  ۲۰۴  ۱۰۰  ۸  ۱۰۰  ۱۳۶  ۱۰۰  ۷۶  جمع

  P                 ۲۹/۰= χ2  ۲۳/۰=P                 ۸۸/۲= χ2  ۲۵/۰=P                 ۷۳/۲= χ2=۸۶/۰  مربعآزمون كاي 
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  ٢٦٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري
گار در  ير رفتار مصرف سـ    يين مراحل تغ  يي تع ،ن مطالعه ي ا  از هدف
ج ي که نتا  چنانهم . سال شهر بندرعباس بود    ۱۵ ي باال يگاريافراد س 

 ۹۵  بـيش از   ي يعنـ  ،يفاق افراد سـيگار    اکثر قريب به ات    ،ندنشان داد 
ش از قـصد و     ياز نظر تغيير رفتار مصرف سيگار در مرحله پـ         درصد،  

تنهـا   است کـه     آنانگر  يموضوع، ب اين   . بردند يسر م ه  مرحله قصد ب  
 تـرک   ي بـرا  ي افراد مورد مطالعـه در مرحلـه آمـادگ          از يتعداد اندک 

 الگـو در ايـن     ،يا  بين نظريه  ي طبق الگو  ،که از آنجايي  .سيگار بودند 
هاي موافق و مخالف تغيير رفتار را قبل از پيشرفت از يك         افراد جنبه 

 از نتايج اين  ،]٣ [دهند مرحله به مرحله بعدي مورد سنجش قرار مي       
افراد شرکت کننـده در      اکثر نتيجه گرفت که     چنينتوان   يتحقيق م 
  موافـق تـرک سـيکار را     يهـا  توانند منافع و جنبـه     ي هنوز نم  مطالعه

  .خود را آماده تغيير نمايند  تاكننددرک و تجزيه و تحليل 
آماده  افراد    از  درصد ٨/٢ بود که تنها     آناز ديگر نتايج اين مطالعه      

 درصـد  ي يکـ  ،آنچه در اينجا مشهود و قابل بحث اسـت        . تغيير بودند 
 کـه خـود را بـه ايـن مرحلـه             افـراد اسـت     دسته از  اينناچيز  بسيار  
 هم که به مراحل يافرادبه اين که با توجه  ،گر از طرف دي  .اند  رسانده

در هـر    مـداوم،    يهـا   در صورت نبـود آمـوزش      ،اند تر رسيده  پيشرفته
 برگردنـد و دوبـاره رفتـار    تر  به مراحل قبل  اً ممکن است مجدد   يزمان

 اين تعداد بسيار    يتوان حت   ينم ،]٣[كنند را تکرار    ي قبل يغيربهداشت
مرحلـه قـصد و يـا پـيش از قـصد             که در    ياندک را هم از کل افراد     

رسـد   ينظـر مـ   ه  ببا توجه به نتايج اين پژوهش       . هستند، مجزا نمود  
 جامعه را   بايد همه  خود   يها يريز در برنامه  يبهداشتاران  ذگ سياست

 و  كننـد در مراحل ابتـدايي تغييـر رفتـار مـصرف سـيگار محـسوب               
ايج ايـن    نت از ديگر .  عموم افراد در نظر بگيرند     يمداخالت خود را برا   

 از افراد در مرحله پيش از تفكر و         يميک به ن  ي نزد  بود که  آنمطالعه  
كـه   يا  مرحلـه  ي؛ يعنـ  قرار دارنـد   ديگر در مرحله قصد      ي و نيم  قصد

و يا  فكر نكرده   در شش ماه آينده     گار  يشخص هنوز در مورد ترک س     
   . ترک سيگار نگرفته استي برايهيچ تصميم

 کـه در ايـن      ي، افـراد  يا   نظريه  بين ياز نظر تدوين کنندگان الگو    
 در مـورد منـافع   ي هستند که هـيچ اطالعـ   كسانيمراحل قرار دارند    

 را بر موانع آن     يتغيير رفتار ندارند و يا منافع ترک رفتار غير بهداشت         
 اسـت کـه دسـت انـدرکاران         ينكته قابل تأمل  اين  . دهند  يترجيح نم 

جه خـاص   آموزش سالمت و آموزش دهندگان سالمت بايد به آن تو         
 مـردم و    ي ارتقاي سطح آگاه   ي اوليه و ابتدايي را برا     يها   و گام  كنند

 در مرحلـه  افـراد   درصـد كـم    نکتـه ديگـر وجـود     . درک آنان بردارند  

 فرآيند تغييـر رفتـار و رسـيدن از          اًآمادگي بيانگر اين است كه تقريب     
 بـسيار بـه كنـدي صـورت         ،يآمـادگ مرحله پيش از قصد به مرحلـه        

در ايـن    .راد تمايلي به تغيير وضعيت موجود ندارنـد       و اف گرفته است   
نه ترک  يمناسب در زم  و مداخالت    يهاي بهداشت   طراحي پيام  ،راستا

هايي كه بيشتر در     ژه گروه يوه  گار و اطالع رساني به عموم مردم ب       يس
بحث  نکته قابل    .شود  توصيه مي  ،مرحله پيش از تفكر و قصد هستند      

بـه  ابتـدايي  خـود را از مراحـل      يـت اقلچگونه اين   که  است   آنديگر  
ن يـ ا يشـرايط چـه   تحت   ،گري؟ به عبارت د   اند رسانده يآمادگمرحله  

 سـؤاالت،   ايـن ه پاسـخ بـه      الزمـ ؟  اند  كرده عبور   يحل قبل ااز مر افراد  
  . طريق مطالعات بيشتر در آينده استاز مؤثر عوامل  يبررس

يش از   حاضر از نظر تعداد افراد موجود در مرحلـه پـ           نتايج مطالعه 
و ) Granda( گرانـادا     که توسـط    است اي مطالعه شبيه   قصد و قصد،  

همکاران با هـدف تعيـين توزيـع مراحـل تغييـر مـصرف سـيگار در             
مطالعـه يـاد    در  . انجام شـد  اسپانيا  هاي جوان در     گروهي از سيگاري  

 درصــد از افــراد ســيگاري در مرحلــه پــيش از قــصد، ۰۵/۴۴ شــده،
 درصـد در مرحلـه آمـادگي    ۶۲/۱۲ درصد در مرحله قـصد و       ۳۱/۴۳

 کـه مـشهود اسـت در        چنـان ]. ۱۰[براي ترک سيگار قـرار داشـتند      
نـد، چنـد    ا  ه درصد افرادي که آماده ترک سـيگار بـود         گرانادا،مطالعه  

 ديگري که در کره با هـدف تعيـين          ه مطالع .برابر مطالعه حاضر است   
 مراحل و فرآيندهاي ترک سيگار بر روي نوجوانان پـسر دبيرسـتاني           

مـادگي  آ افراد در مرحله      از  درصد ۲۹ حدود    كه  نشان داد  ،انجام شد 
حدود  ]۱۲[و همکاران   ) Jenna( جنا    همچنين مطالعه  ].۱۱[هستند

. ترک سيگار نـشان داد    براي   افراد را در مرحله آمادگي        درصد از  ۲۰
 روشـن کننـده ايـن    حاضر،در مقايسه با مطالعه    ،نتايج اين مطالعات  

ايـن جوامـع در خـصوص       اران بهداشـتي    ذگ   سياست مطلب است که  
انـد و    ترک مصرف سيگار اقدامات پيشگيرانه بيـشتري را انجـام داده          

 مطالعـه بيـشتر در      ،به هر حـال    .اند هكردجوامع خود را آماده تغيير      
 در مطالعات آينـده منظـور   دها باي ثر بر اين تفاوت ؤخصوص عوامل م  

هـاي آتـي بـراي تـدوين          ريـزي    تا بتوان نتايج آن را در برنامـه        گردد
  بود کـه   آن اين مطالعه     ديگر  نتايج از .مداخالت کارساز به کار بست    

بين مراحل مختلف ترک سيگار با جنس، سن و تحـصيالت ارتبـاط             
افـراد  ) Grace( گـريس    در مطالعـه   .شتداري وجود ندا   آماري معني 

 تري  به طور جدي   ، سال ۲۱ در مقايسه با افراد زير       ، سال ۲۱باالتر از   
تمايل به ترک سـيگار داشـتند و مـردان بيـشتر از زنـان در مرحلـه           

 جنـا   در مطالعـه   همچنـين    .]۱۳[آمادگي براي تـرک سـيگار بودنـد       
)Jenna(             زنان بيشتر از مردان به طور جدي به کاهش تعداد سـيگار
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  ٢٦٩

     همكاران و سادات طوافيانلاصديقه                                                                                               ...       اي در تعيين مراحلكاربرد الگوي بين نظريه

 مردان بيشتر از زنان در      ،با اين وجود   .کردند مصرفي روزانه توجه مي   
مدت يک روز سيگار را ترک کرده       ه  ل ب طول يک سال گذشته حداق    

وجـود  که در اين مطالعـه      هايي   محدوديتبه دليل   البته   .]۱۲[بودند
توان مراحل   به درستي نمي  ،   کم زنان سيگاري   از جمله تعداد   ،داشت

 از .تغيير رفتار ترک سيگار را در زنان و مردان با هـم مقايـسه کـرد               
 سـال بـا     ۵ کمتر از ت  تحصيال دارايشايد مقايسه افراد     ،طرف ديگر 

گاهي آميزان نمايانگر تفاوت  ، از پنج سالبيش تحصيالت واجدافراد  
 کـه منجـر بـه       گروه در مورد مزاياي ترک سـيگار       و اطالعات اين دو   

هـا در مطالعـات       تفاوت مرحله تغيير شود، نباشد و ايـن محـدوديت         
 بـاور و    ،نگـرش  ،در ايـن مطالعـه    . آينده بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد          

رغم ايـن     به   ،هاي افراد در مراحل مختلف تغيير سنجيده نشد        يزهانگ
افراد در مراحل مختلـف     ] ٣ [کنند پروچسکا و ديکلمنته ادعا مي    که  

 رفتار جديد   در مورد هاي مختلفي    ها، اعتقادات و انگيزه    تغيير، نگرش 

هاي ارتبـاطي مختلفـي ممکـن        راهبرددارند و رويکردهاي درماني و      
  . در مراحل مختلف تغيير الزم باشداست براي افراد 

ــر     ــار ديگ ــه را در اختي ــات پاي ــرفاً اطالع ــه ص ــن مطالع ــايج اي نت
 بتوانند مطالعـات بيـشتري را در جهـت        تاد  نده  پژوهشگران قرار مي  

 تا  كنندبررسي علل رکود و عدم پيشرفت مراحل تغيير رفتار تدوين           
 اسـب و  تـدوين مـداخالت من    از طريق آن مطالعات بتوانند در جهت        

 کاهش و ترک مـصرف سـيگار گـام          برايريزي صحيح    رنامهب مؤثر و 
  .بردارند

  
  تشكر و قدرداني

 خـود را از معاونـت   ينويسندگان اين مقاله مراتب تشکر و قـدردان     
 هرمزگان به خاطر    يقات دانشگاه علوم پزشک   ي و تحق  يمحترم آموزش 

  .دارند ي ايشان از اين پژوهش ابراز مي ماليها حمايت
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