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 چکیده

     جهان در نفر ونیلیم 4 مرگ باعث ساالنه که ست هایماریب یکل بار شیافزا در ثر مو عوامل از یکی اتیدخان استعمال :زمینه و هدف

 در المیا شهر یگاریس افراد در رییتغ مراحل یالگو اساس بر گاریس مصرف در کننده نییتع عوامل نییتع هدف با مطالعه نیا. شود یم

 .شد انجام 3131 سال

 ابزار. شد انجام هدفمند یریگ نمونه روش به المیا شهر یگاریس افراد نفر 444 یرو کهاست  صیفیتو مطالعه کی مطالعه نیا :روش کار

 سبک از پس. بود رییتغ یندهایفرا پرسشنامه و کلمنتهید رییتغ مراحل پرسشنامه ک،یدموگراف مشخصات فرم ،اطالعات یآور گرد

 یآمار یها آزمون از استفاده  با  SPSS فزارنرم در و  یآور جمع ها داده ها پرسشنامه لیتکم و  کنندگان شرکت از آگاهانه نامهتیرضا

 .شد  لیتحل و هیتجز یلیتحل و یفیتوص

 سن نیکمتر و سال 11±13/1 گاریس مصرف شروع سن نیانگیم. بود سال15 /55±75/34 کنندگان شرکت یسن نیانگیم یافته ها:

 استفاده. بودندآمادگی  مرحله در کنندگان شرکت از (8/71)% یمین از شیب رییتغ مراحل مدل نظر از. بود یسالگ 34 گاریس مصرف شروع

 رد یرفتار یندهایفرا نیهمچن. بود ینگهدار و تفکر شیپ مراحل از شتریب ینگهدار و عمل ،یآمادگ مراحل در یشناخت یندهایفرا از

 .بود گرید مراحل از شتریب ینگهدار و عمل مرحله دو

 یطراح ،ودندب گاریس ترک ندیفرا شروع و رییتغ جهت یآمادگ مرحله در کنندگان شرکت از یمین از شیب نکهیا به توجه با نتیجه گیری:

 .کند کمک گاریس ترک یبرا افراد نیا به تواند یم رییتغ مراحل مدل اساس بر  مداخله یاجرا و

 

 

 

 یگاریس افراد ر،ییتغ مراحل گار،یسرف مص  کلید واژه ها:
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همقدم

 شیافزا عوامل از یکی عنوان به اتیدخان استعمال 

 ثباع ساالنه که باشد یم مطرح ها یماریب یکل بار دهنده

 بزرگ مطالعات (.3) شود یم جهان در نفر ونیلیم 4 مرگ

 بروز اب گاریس دنیکش اند داده نشان ایدن در کیولوژیدمیاپ

 یها یماریب چون یمزمن و ریرواگیغ یها یماریب از یاریبس

 یمغز سکته و سرطان ،یتنفس یها یماریب ،یعروق -یقلب

 است نیا بهداشت یجهان سازمان برآورد (.1) دارد یقو ارتباط

 راترف به گاریس استعمال از یناش مرگ تعداد 1414 سال در که

 مرگ موارد نیا از یمین نکهیا لیبدل و برسد نفر ونیلیم ده از

 14 کاهش باعث دهد، یم یرو جامعه مولد و انسالیم افراد در

(. 3،1) شود جامعه یها ساله 17-13 افراد عمر از سال 17 یال

 رییتغ عدم صورت در. دارد وجود ایدن در یگاریس ونیلیب 13/3

 ونیلیم 474 ندهیآ سال 74 تا ات،یدخان استعمال روند در

 (. 1) داد خواهد رخ گاریس از یناش مرگ

 لتع نیمهمتر بعنوان گاریس استعمال یشمال یکایمرآ در

 ومس کی عامل و یویر -یقلب یها یماریب از یریشگیپ قابل

 ها ونیلیم لیتحم باعث و بوده منطقه آن در ها مرگ تمام از

 االتیا در(. 4،7) شود یم افراد و جامعه سالمت به ضرر دالر

      هادام دنیکش گاریس به ییکایامر ونیلیم 45 بایتقر متحده

 ار کشور نیا در یریشگیپ قابل مرگ هزار پانصد و دهند یم

 زنده یها انسان تمام از (.1) دهند یم نسبت دنیکش گاریس به

 رفتار از یناش مرگ منتظر نفر ونیلیم 744 ایدن در موجود

 ونیلیم 7 باًیتقر رفتن دست از باعث که هستند دنیکش گاریس

 روز هر که یبزرگسال افراد نیب در (.5) شود یم یزندگ سال

 38 از قبل را گاریس یها پک نیاول %81 ،کشند یم گاریس

 نصف باًیتقر که شود یم زده حدس و (1) اند زده یسالگ

 ات را عمل نیا کشند یم گاریس حاضر حال در که ینوجوانان

 دامها رند،یبم گاریس استعمال از یناش یها یماریب از که یزمان

 وعیش که اند داده نشان مختلف مطالعات (.8) داد خواهند

 در خصوصاً جنس دو هر در جهان سطح در گاریس استعمال

      نشان زین یعلم شواهد (.3-33) است گسترش حال در جوانان

 لکهب یگاریس افراد یبرا تنها نه گاریس استعمال که دهند یم

 از یناش مرگ آمار(. 31-34) است مضر زین آنها انیاطراف

 نفر ارهز ده از شیب انگلستان کشور در فعال ریغ یها یگاریس

  .(34) است شده برآورد

 وعیش زانیم دادکه نشان زین ما کشور در شده انجام مطالعه

 یگاریس 3/ 1% زین آن بر عالوه و بوده 1/37% گاریس استعمال

 یسن یها گروه در گاریس یفراوان نیشتریب و هستند فعال ریغ

 است زنان از شیب مردان در آن استعمال و است سال 14-17

 در (.37) است بوده نخ 13/34 یاستعمال نخ تعداد نیانگیم و

 ها ونیلیم از یریشگیپ باعث تواند یم گاریس ترک نیب نیا

     شود یزندگ سال ها ونیلیم حفظ به کمک و زودرس مرگ

 در .(31) ستین ادیز گاریس ترک در تیموفق زانیم یول(.   8)

 ارگیس بودند توانسته 5/1% تنها کشورمان در شده انجام مطالعه

 (.37) کنند ترک را دنیکش

 جهت تیموفق با سالمت آموزش در که ییالگوها از یکی

 ای یا هینظر نیب یالگو ،است شده گرفته بکار گاریس ترک

TTM در که است سال 17 از شیب مدته ب الگو نیا. است 

              سالمت با مرتبط رفتار انواع مورد در یالملل نیب سطح

 هده هیاول یها سال در و رود یم بکار گاریس ترک خصوصه ب

 .شد ارائه همکارانش و Prochaska توسط یالدیم 3384

 هارائ رفتار رییتغ کردن یمفهوم یبرا یراه تنها نه مدل نیا

 و رییتغ جهت افراد یآمادگ یابیارز یبرا یا هیپا بلکه کند یم

 نیا (.35) کند یم فراهم را یواقع رفتار رییتغ یبرا مداخالت

 نیا بر و است یدرمان روان یها یتئور نیتر مهم از یکی مدل

 اهیس میتصم خود رفتار رییتغ یبرا مردم که است استوار فرض

 یجیتدر ندیفرا کی رفتار رییتغ نیا بلکه رند،یگ ینم دیسف ای

 یدارا و شده یبند میتقس مختلف یها قسمت به که است

 مراحل نیا نیب از رییتغ یبرا افراد که است مختلف مراحل

 که است سازه چهار یدارا مدل نیا (.38) کنند یم عبور
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 و یخودکارآمد ر،ییتغ یها ندیفرا ر،ییتغ مراحل از عبارتند

  (.33)ی ریگ میتصم تعادل

              عبارتند که است مرحله 7 شامل ،رییتغ مراحل سازه

 مرحله در .ینگهدار و عمل ،یآمادگ تعمق، تعمق، شی: پاز

 ماه 1 ظرف رفتار رییتغ قصد افراد تفکر شیپ ای تعمق شیپ

 عاتاطال و دانش نداشتن لیدله ب تواند یم  که ندارند را ندهیآ

 باعث که یقبل یمنف تجارب ای و نظر مورد رفتار مورد در

 رحلهم در. باشد زهیانگ نداشتن ای و است شده ها آن در شکست

 دارند را ندهیآ ماه 1 ظرف رفتار اتخاذ قصد افراد تعمق ای تفکر

 رد. کنند یم تفکر نظر مورد رفتار مضرات و دیفوا مورد در و

 را ندهیآ ماه کی ظرف رفتار اتخاذ قصد افراد یآمادگ مرحله

 و ازین مورد لوازم و اسباب هیته ،یزیر برنامه بدنبال و دارند

         رفتار افراد ،عمل مرحله در. هستند رفتار رییتغ مقدمات

 رییتغ نیا از ماه 1 از کمتر یول رندیگ یم شیپ در را نظر مورد

 نیآخر که ینگهدار مرحله در. شود یمی سپر رفتارشان

 را نظر مورد رفتار که است ماه 1 از شیب افراد است مرحله

 طیشرا قبال در یمناسب یخودکارآمد به و گرفته شیدرپ

 نیا یاساس مفروضات از یکی(. 33) اند دهیرس زیانگ وسوسه

 و لغزش احتمال فوق مراحل از کی هر در که است نیا مدل

 (.14) دارد وجود یقبل رفتار به برگشت جهینت در و عود و خطا

 شرح به فوق مرحله 7 ،دنیکش گاریس رفتار با ارتباط در

   امهاد را دنیکش گاریس افراد ،تعمق شیپ مرحله در: است ریز

 در. ندارند را ندهیآ ماه 1 ظرف گاریس ترک قصد و دهند یم

          ظرف گاریس ترک اما کشند یم گاریس افراد ،تعمق مرحله

 هم ی،آمادگ مرحله در. دهند یم قرار مدنظر را ندهیآ ماه 1

 گاریس ترک یبرا اما دهند یم ادامه را دنیکش گاریس افراد

 که ،عمل مرحله .کنند یمی زیر برنامه ندهیآ ماه کی ظرف

 نیا که است ماه 1 از کمتر اما کرده ترک عمالً را گاریس افراد

 افراد مرحله نیا در که ینگهدار مرحله و دهند یم انجام را کار

              ترک که است ماه 1 از شیب بمدت را دنیکش گاریس

  (.13) اند کرده

 یهانپن و آشکار یها تیفعال رفتار رییتغ یها ندیفرا سازه

 کنند یم استفاده رظن مورد رفتار لیتعد یبرا افراد که هستند

 یشناخت یندهایافر گروه دو به که است ندیافر 34 شامل و

        و طیمح مجدد یابیارز ،یشینما نیتسک دانش، شیافزا)

 یشرط ،یاجتماع یآزاد)ی رفتار یندهایافر و( ییرها خود

 میقست (یکمک روابط و تی،تقویمحرک کنترل معکوس، یساز

          خودش را اطالعات فرد یشناخت یندهایفرا در .شود یم

 از را اطالعات یرفتار یندهایفرا در اما آورد یم دسته ب

 دادند نشان شده انجام مطالعات(. 11) کند یم کسب طیمح

 لعم از قبل مراحل یرو بر یشناخت یندهایفرا از استفاده که

 از که یحال در کرده دیتاک( یآمادگ و تعمق ، تعمق شیپ)

                     هاستفاد شتریب عمل و ینگهدار مراحل در یرفتار یندهایفرا

 نیح فوق ندیفرا ده رییتغ مراحل مدل مطابق (.11) شود یم

 حیصح استفاده و شود یم  مشتق مراحل از افراد حرکت و عبور

 در لیتسه باعث حیصح و درست مراحل در ندهایفرا نیا از

 نادرست استفاده و شد خواهد یبعد مرحله سمت به حرکت

 یبعد مرحله سمت به حرکت در وقفه باعث استفاده عدم ای

 (.14) شد خواهد

 رییتغ مراحل مدل یها سازه از گرید یکی یخودکارآمد

 یدارنگه و رییتغ در افراد چگونه نکهیا در را یمهم نقش و است

 عنوانه ب  و کند یم فایا ،شوند یم  موفق نظر مورد رفتار

 دهش فیتعر خاص رفتار انجام در خود ییتوانا به فرد نانیاطم

 رد افراد رفتار، رییتغ حفظ جهت سازه نیا طبق بر (.17) است

 دارد وجود رفتار عود خطر احتمال که ییها تیموقع با مواجهه

 مثال عنوانه ب. دارند ییباال یخودکارآمد و نانیاطم به ازین

 ییها تیموقع درو  است گاریس کردن ترک حال در که یفرد

 اه جشن در حضور رینظ می شود،گاریس عود احتمال باعث که

 گاریس از اجتناب جهت ، یمال یفشارها و مشکالت وجود و

 دارد ییباال یخودکارآمد به ازین ها تیموقع نیا در دنیکش

(11،15 .) 
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 یفراتئور مدل مکمل قسمت کی یریگ میتصم تعادل

 رییتغ یعمد ندیفرا فهم در ها سازه نیمهمتر از یکی و است

 هنگام در(. 18-14) است دیجد یرفتارها رشیپذ و رفتار

 عمل دیفوا و ها نهیهز افراد یریگ میتصم هر یبسو حرکت

 نوانبع مورد نیا رفتار رییتغ در. رندیگ یم نظر در را نظر مورد

 آن در هک یندیفرا شود، یم گرفته درنظر یریگ میتصم تعادل

 مترک یها جنبه و دیفوا ای خوب یها جنبه یشناخت بطور افراد

 رییغت عدم ای رییتغ لیدل و کرده یابیارز را رفتار موانع ای خوب

 موجود اطالعات اساس بر (.14) کنند یم نیسنگ و سبک را

 سازه اساس بر فقط هم آن و یمحدود مطالعات کشورمان در

 مطالعه نیا و دارد وجود گاریس استعمال مورد در رییتغ مراحل

 مدل اساس بر گاریس استعمال یها کننده نییتع هدف با

 در مالیا شهر یگاریس افراد بین در یفرانظر ای رییتغ مراحل

 ت.گرف انجام 3131 سال

 کار روش

 یلیلتح یفیتوص نوع از یمقطع مطالعه کی مطالعه نیا 

    روش به المیا شهر یگاریس افراد نفر 444 یرو که بود

 نیا در قیتحق ابزار. شد انجام ساده یتصادف یریگ نمونه

 .بود بخش سه شامل که بود پرسشنامه مطالعه

 تاهل، تیوضع سن، شامل که یفرد مشخصات فرم 

 یها نخ تعداد ،یاقتصاد_یاجتماع تیوضع الت،یتحص

 ادتعد گار،یس استعمال یها سال روزانه، یاستعمال گاریس

 در رکتش تنباکو، اشکال ریسا از استفاده ،یگاریس دوستان

 نیتر یطوالن گار،یس ترک خاص یها برنامه و ها کالس

 .بود گاریس ترک یبرا دفعات تعداد گار،یس ترک مدت

 ارانهمک و کلمنتهید رییتغ مراحل استاندارد پرسشنامه

 مرحله نییتع سنجش یبرا( 11) همکاران و سریول و( 13)

 دهیرس دییتا به آن ییایپا و ییروا که است گاریس استعمال

 تیوضع درباره سئوال پنج شامل پرسشنامه نیا. است

 مدت چه بخش نیا سواالت جمله از. بود گاریس استعمال

      استعمال را گارتانیس نیاول صبح، در شدن داریب از بعد

            گاریس زین د،یهست ماریب که یهنگام ایآ و د؟یکن یم

 است. دیکش یم

( 11) همکاران و پروچسکا رییتغ یندهایفرا پرسشنامه 

 " از یا رتبه 7 کرتیل فیط بصورت سئوال 14 شامل که

ه ب زین آن یده نمرده که است  " شهیهم " تا  "هرگز

 14-344 نیب فرد نمرات دامنه و است 7 تا 3 از بیترت

 یشناخت یندهایفرا به مربوط آن الؤس 34. بود خواهد

 قتو هر میگو یم خودم به " نمونه بعنوان) گاریس استعمال

 یبرا سئوال 34 و( "کنم یم ک تر را گاریس بخواهم که

 یتوق "نمونه عنوان به)ر گایس استعمال یرفتار یندهایفرا

 هب گاریس استعمال یبجا باشم داشته آرامش به ازین که

 از مطالعه نیا یبرا. است( "پردازم یم گرید یکارها

 انهمکار و یچرکز توسط شده استاندارد یفارس پرسشنامه

 یها پرسشنامه ییایوپا ییروا که شود یم استفاده( 14)

 نباخکرو آلفا زانیم است شده دییتا شده ادی مطالعه در فوق

 .است شده ذکر 83/4 فوق مطالعه در پرسشنامه

 و قاتیتحق معاونت ار مجوز اخذ و طرح بیتصو از بعد

         ازین مورد افراد الم،یا یپزشک علوم دانشگاه یفناور

                 یریگ نمونه قیطر از مطالعه نیا یبرا( نفر 444)

 مطالعه نیا در نمونه حجم. شدند مطالعه وارد دسترس در

 انحراف و ددرص37/4 اطمینان ضریب گرفتن نظر در با

 برابر که( 14) همکاران و یچرکز مطالعه در شده ذکر اریمع

            ، 47/4 دقت زانیم گرفتن رنظ در با و. بود 47/4 با

 یگاریس افراد تجمع به توجه با. شد گرفته نظر در نفر 444

 مراجعه با عصر، مانند فراغت یها زمان در ها پارک در

     .  دیگرد لیتکم ها پرسشنامه ها، مکان نیا به پرسشگران

 طرح اهداف مورد در افراد یبرا ابتدا مطالعه یاجرا منظور به

 تشرک به آنان لیتما و تیرضا صورت در و شد داده حیتوض

 و شد گذاشته آنها اریاخت در مطالعه پرسشنامه مطالعه در

 پس. ودب پرسشگر میمستق حضور در پرسشنامه نیا لیتکم

 و شده  SPSS افزار نرم وارد پرسشنامه داده، یآور جمع از
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 مورد یلیتحل و یفیتوص یآمار یها آزمون از استفاده با

 .گرفت قرار لیتحل و هیتجز

 یافته ها

. بود سال 15 /55±75/34 کنندگان شرکت یسن نیانگیم

 و حداقل و یسالگ 17 سن در کنندگان شرکت نیشتریب

. بود سال 34 و 34 بیترت به کنندگان شرکت سن حداکثر

 سن نیکمتر و یسالگ 11 گاریس مصرف شروع سن نیانگیم

 مصرف یها سال نیانگیم. بود یسالگ 34 گاریس مصرف شروع

 و سال 14/34 مطالعه نیا در کنندگان شرکت در گاریس

 سال 18 و 3 بیترت به گاریس مصرف سال نیشتریب و نیکمتر

 اریمع انحراف)  31/1 که اظهارداشتند کنندگان شرکت. بود

 در .بکشند گاریس بودند کردهی سع یجد بطور بار( 33/34

 نیمترک فرد توسط گاریس ترک زمان مدت نیتر یطوالن نهیزم

         .است بوده مین و سال دو زمان نیشتریب و هفته کی زمان

 و نیکمتر روز شبانه در یمصرف گاریس نخ تعداد نهیزم در

               نیانگیم طوره ب و بود نخ 41 و 3 زانیم نیشتریب

           روز شبانه  در گاریس نخ  4/34±1/8 کنندگان شرکت

 نینگایم طوره ب مطالعه نیا در کنندگان شرکت. دندیکش یم

 14 از شتریب مدت به گذشته سال کی در بار 8/7±13/4

 .بودند کرده ترک را گاریس ساعت

              کنندگان شرکت نیب در داد نشان یبررس جینتا   

 کنندگان شرکت از( 8/71)% یمین از شیب مراحل حسب بر

 (.3 جدول) بودند یآمادگ مراحل مرحله در

 

 ریتوزیع فراوانی شرکت کنندگان بر حسب مراحل تغی. 1جدول

 

 فکرت و تفکر شیپ مراحل از شتریب ینگهدار و عمل ،یآمادگ مراحل، در یشناخت یندهایفرا از استفاده که داد نشان نیهمچن ها داده

 .(3نمودار)  بود گرید مراحل از شتریب ینگهدار و عمل مرحله دو در زین یرفتار یندهایفرا از استفاده نیهمچن. بود

 مصرف سیگار تعداد درصد

 خیر به فکر ترک سیگار نیستم)پیش تفکر( 15 8/31

 این کار رانجام بدهم )تفکر( ماه آینده 1بلی قصد دارم ظرف  344 11

 روز آینده این کار را انجام دهم )مرحله آمادگی( 14بلی قصد دارم طی  133 8/71

 کمتر از شش ماه است که سیگار را ترک کرده ام )عمل( 8 1

 بیشتر از شش ماه است که سیگار را ترک کرده ام )نگهداری( 34 7/1

 کل 444 344
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 تغییر پنج گانه مصرف سیگار: سازه فرایندهای تغییر مصرف سیگار در مراحل 1نمودار 

  بحث:

 مرحله در واقع افراد که داد نشان حاضر مطالعه جهینت 

 و رتفک تفکر، شیپ) هیاول مراحل به نسبت ینگهدار و عمل

 یرفتار یها ندیفرا و یشناخت یندهایفرا از شتریب( یآمادگ

 .ندینما یم استفاده

 و ارگیس ترک هنگام در افراد رییتغ مراحل یالگو مطابق 

 ینگهدار مرحله به دنیرس و عمل مرحله در ماندن یباق یبرا

             ،یمحرک کنترل مانند یرفتار یندهایفرا از شتریب

   فادهاست تیتقو تیریمد ،یکمک روابط معکوس، یساز یشرط

 ر،تفک شیپ مانند هیاول مراحل در واقع افراد اما(. 7-1) کنند یم

 کنند یم استفاده یشناخت یندهایفرا از شتریب یآمادگ و تفکر

 یندهایفرا خصوص در مطالعه نیا یها افتهی(. 38-37)

 یوانخ هم یا هینظر فرا یالگو در انتظار مورد یالگو با یشناخت

         یالگو با اگرچه یرفتار یندهایفرا خصوص در یول. ندارد

 دنیفرا نیا نمرات نیانگیم یول دارد یخوان هم یا هینظر فرا

 از کمتر( ینگهدار و عمل مراحل) آخر گروه دو خصوص در

 نوع از یناش تواند یم یخوان هم عدم نیا. است انتظار حد

 واقع افراد کم تعداد نیهمچن و حاضر مطالعه در یریگ نمونه

 کره در میک مطالعه جهینت .باشد مرتبط آخر مرحله دو در

 رکت ینگهدار و عمل مرحله در که ینوجوانان ،داد نشان یجنوب

        هاستفاد یرفتار یندهایفرا از شتریب داشتند، قرار گاریس

 به هیاول مراحل از حرکت هنگام در افراد نیهمچن و کنند یم

     استفاده هم یشناخت یندهایفرا از گاریس ترک آخر مراحل

 گاریس ترک مراحل در واقع افراد که ردیگ یم جهینت و کنند یم

 و پرداخته گاریس ترک نهیزم در اطالعات یجستجو به مرتب

 آن جهت اقدام و گاریس ترک یبرا خود طیمح یابیارز به مرتباً

 یرو که همکاران و راد یفیشر مطالعه جهینت(. 33) پردازند یم

 انیدانشجو که بود نیا از یحاک شد انجام یگاریس انیدانشجو

 با اسیق در ینگهدار و عمل مرحله یعنی آخر مراحل در واقع

 کتر جهت یرفتار یندهایفرا از شتریب اول مراحل انیدانشجو

 فکرت مراحل در واقع انیدانشجو یول کنند یم استفاده گاریس

 (.14) دکنن یم استفاده یشناخت یندهایفرا از شتریب یآمادگ و

فرایندهای  
, 1, رفتاری

2.59

فرایندهای  
, 2, رفتاری

2.53

فرایندهای  
, 3, رفتاری

2.65

فرایندهای  
, 4, رفتاری

2.76

فرایندهای  
, 5, رفتاری

2.74

= 5عمل، = 4آمادگی، = 3تفکر، = 2پیش تفکر، = 1

نگهداری

فرایندهای  
رفتاری

فرایندهای  
شناختی
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 در که داد نشان همکاران و گانیس یا مداخله مطالعه جینتا

 یشناخت ندیفرا از شتریب از افراد عمل مرحله اول یروزها

 شتریب آن از پس یروزها در یول کنند یم استفاده یابیخودارز

         استفاده یمحرک کنترل و ییرها خود یرفتار ندیفرا دو از

 نشان زین مختلف مطالعات جینتا نیهمچن(. 38) کنند یم

 دند،یرس یم گاریس ترک آخر مراحل به چهرهد افرا که دادند

 که کردند یم گزارش یشتریب شده درک یاجتماع تیحما

 ندیافر از استفاده معادل یا هینظر فرا یالگو اساس بر خود نیا

 جهینت نیهمچن(.  13-11) است رسان یاری روابط یرفتار

 یرفتار ندیفرا که داد نشان زین همکاران و کارلسون مطالعه

 رکت تیموفق زانیم که بود یندیفرا تنها تیتقو تیریمد

 و فانگ مطالعه جهینت(. 14) کند یم ینیب شیپ را گاریس

          گاریس ترک به موفق که یافراد داد نشان زین همکاران

 اند نشده گاریس ترک به موفق که یافراد به نسبت اند شده

 یندهایفرا از تا کنند یم استفاده یرفتار یندهایفرا از شتریب

 ننشا زین همکاران و ستلریکر مطالعه جهینت(. 17)ی شناخت

 ترک یبرا یقلب یها یماریب به مبتال مارانیب که داد

 یفتارر یندهایفرا از شتریب گرید افراد به نسبت گارشانیس

 که همکاران و واگنر مطالعه جینتا یول .(11) کنند یم استفاده

 دییتا را آنها یها افتهی جینتا شد، انجام مزمن مارانیب یرو بر

 به بتنس مارانیب از گروه نیا که دندیرس جهینت نیا به و نکرد

 یندهایفرا از سالم افراد به نسبت نیهمچن و گرید مارانیب

 نهیزم نیا در البته( . 13) کنند ینم استفاده یشتریب رییتغ

 دیبا را فوق مطالعه دو و حاضر مطالعه پژوهش هجامع تفاوت

 .داد قرار نظر مد ج،ینتا میتعم در

 در مطالعه مورد افراد بودن کم مطالعه، بودن یمقطع

 است مطالعه نیا یها تیمحدود از ینگهدار و یآمادگ مراحل

 نینهمچ. شوند داده قرار مدنظر جینتا میتعم در ستیبا یم که

              که است یمطالعات یها تیمحدود از یکی یده خودگزارش

 .شوند یم انجام پرسشنامه ابزار لهیوس به

  یریگ جهینت

نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از شرکت    

کنندگان در مرحله آمادگی جهت ترک سیگار هستند بنابراین 

به نظر می رسد اجرای برنامه آموزشی برای این افراد و ایجاد 

رک برای تانگیزه جهت ترک سیگار بتواند در زمینه اقدام آنها 

 سیگار موثر باشد.

  یقدردان و تشکر

 دانشگاه یفناور و قاتیتحق معاونت مصوب طرح نیا  

            تقایتحق معاونت از لهیوس نیبد. بود المیا یپزشک علوم

 ندگانکن شرکت یتمام و المیا یپزشک علوم دانشگاه یفناور و

 .دیآ یم بعمل یقدردان و تشکر مطالعه نیا در
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Abstract 

 

Background and objective: Smoking is one of the factors for increase the total burden of 

disease that annually causes 4 million deaths in the world. The aim of this study was survey of 

smoking pattern according to stage of change model in smokers of Ilam city in 2014. 

Method :This was a descriptive study on 400 smokers in the city of Ilam Purposive sampling 

was performed. The survey instrument was a questionnaire included: demographic 

questionnaire, change process Dyklmnth and inventory change processes. After getting the 

consent of the participants the questionnaire distributed between participants. After data 

collection the data entered to the SPSS software and analysis by using descriptive and analytical 

test. 

Results: The mean age of participants was 37.77± 14.57 years. The mean age of starting 

smoking was 23±2.21 years and the minimum age for starting smoking was 10 years old. With 

respect to the change more than half 52.8% of the participants were at the stage of preparation. 

The data also indicate that the use of cognitive processes in stages of preparation, action and 

maintenance are more than pre-contemplation and contemplation. Also behavioral processes in 

the action and maintenance stages was higher than other stages. 

Conclusion: Given that more than half of the participants were in stage of preparation to change 

and begin the process of quitting smoking. It seems that performing interventional program for 

these participants can help them to quit smoking. 

Key words: smoking, stage of change, smokers
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