
 1395درآمد خانوار ایران در سال  -های پیمایش هزینهرپرست خانوار با استفاده از دادهالگوی مصرف سیگار در سالمندان س

 

سالمندی از جمله مراحل زندگی انسان هاست که مسائل سالمتی در آن به دلیل تغییرات در ساختارهای آناتومیک  زمینه و هدف:

به همین دلیل، عوامل خطرساز برای سالمتی از جمله استعمال دخانیات دارای  و فیزیولوژیک بدن، با چالش هایی مواجه می شود و  

آثار سوء مضاعف روی آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی مصرف سیگار، نابرابری در آن  و نیز عوامل موثر بر این مصرف 

انجام می   1396د خانوار سااال درآم -هزینه سااال و بیرااتر ایران با اسااتزادا از دادا های حاپاال از پیمایش 60جاری، در جمعیت 

 شود.

 1396درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سااال  -پژوهش حاضاار با اسااتزادا از دادا های حاپاال از پیمایش هزینه روش پژوهش:

ست. حجم نمونه طی دورا ی مورد مطالعه در این پژوهش، معادل     شدا ا ست که با توجه ب  39864انجام  ه گروا هدف  خانوار بودا ا

 نزر بودا اساااات.    8251سااااال و بیراااتر معااادل      60تعااداد سااارپرساااتااان     1396مطااالعااه ی حاااضااار در سااااال     

برای محاساهه ی شااخت تمرکز اساتاندارد شادا، و نیز رو  رگرسایون       wagstaffو   erreygersدادا ها با اساتزادا از رو    

 منادان اساااتزاادا شاااادا اساااات.    الجساااتیاک برای شااانااسااااایی عوامال موثر بر مصااارف جااری سااایگاار در سااااال       

سالمندان         یافته ها: سیگار در  صرف جاری  شد، که برای زنان  %11شیوع م ست. مقادیر    %9.03و برای مردان  %2.01می با بودا ا

برابر با   Erreygers،  و بر اساااش رو  0.020با خطای اسااتاندارد  0.233برابر با  Wagstaffشاااخت تمرکز بر اساااش رو   

بطور معناداری از یت اشتغال، متارکه و بعد خانوار  بودا است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضع     0.008تاندارد با خطای اس  0.088

ی  دادا اساااات.                                      توضاااا یر را  ق ف یر ت یر بااا  ق ف مناادان  ل ین سااااا ب یگااار  ظر آماااری بااا مصاااارف جاااری ساااا  ن

نابرابری در توزیع آن  ضاااعیت  میزان شااایوع مصااارف جاری سااایگار در ساااالمندان ایرانی وابل مالحظه بودا و و        نتیجه گیری: 

اجتماعی است. در این بین اپالح وضعیت اشتغال و  -ی بار اپلی استعمال جاری سیگار بر دو  طهقات باالتر اوتصادی دهندانران 

فعال نمودن این گروا ساانی از جمعیت و نیز اجرای مداخالت افزایش آگاهی متناساا  با نیازهای آنیا می تواند از مصاارف جاری   

 یات در سالمندان بکاهد.دخان

 


