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چکيده :در این مقاله به بررسیي نر شیيوا اسیتعمال سیيگار در بين افراد مبت به بيماری کووید 19-پرداخته و بررسیي ميشیود که ییا تفاوتي ميان توزی افراد
سیيگاری بين دو جامعه یماری بيماران بد حال کرونایي و کل جامعه ایران وجود دارد یا خير .برای اینكار ابتدا یک نمونه  300تایي از بيماران کرونایي بسیتری
در بيمارسیتانهای دو شیهر تهران و رشیت تهيه شید .سیپ

از طریق یزمون یماری پير پارامتری تصیادفي بودن دورهای والد -ولفویتز نشیان داده ميشیود که

نمونه اخذ شیده به صیورت تصیادفي انتخاد شیده و امكان تعميم نتيجه حاصیل از نمونه به جامعه بيماران کرونایي بسیتری در بيمارسیتانها وجود دارد .در ادامه
این فرضییيه که نر شییيوا سییيگار در بين بيماران کرونایي بسییتری در بيمارسییتانها با نر شییيوا سییيگار در کل جامعه ایراني برابر اسییت ،از طریق یزمون
فرضیيههای یماری پير پارامتری بررسیي شیده اسیت .بدین منظور از یزمون نيكویي برازش کای  -دو ( ) χ2اسیتفاده شیده و مشیاهده شید که این فرضیيه مردود
اسییت .دادهها نشییان ميدهند تفاوت معنيداری بين نر شییيوا مصییرگ سییيگار بين افراد کرونایي بدحال و کل جامعه ایران وجود دارد .همچنين با توجه به
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یكطرفه بودن یزمون نيكویي برازش کای -دو مي توان اینگونه نتيجه گرفت که بر خ گ تصور اوليه ،نر شيوا مصرگ سيگار در بين افراد کرونایي بستری
در بيمارسیتانها کمتر از این نر در کل جامعه ایران اسیت .نتایج فوق لزوم تحقيقات جدی در این زمينه را نشیان داده و موید ین اسیت که مي بایسیت ضیمن
پرهيز از هرگونه گرایش مثبت یا منفي نسیبت به اسیتعمال دخانيات علل و عوامل مو ر در این پدیده بررسیي شیده و شیاید بتوان داروهایي بر این اسیا
کلمات کلیدی :استعمال سيگار ،کووید ،19-کرونا ویرو  ،یزمون فرضيههای یماری ،یزمون والد-ولفویتز ،یزمون نيكویي برازش
کای-دو

Investigation of the smoking prevalence among critically ill patients
with COVID-19
Sina Bagheri Nezhad, Elham Abdi, Nasser Mozayani, Marzieh Mehrafza

نویسنده عهده دار مكاتبات :سينا باقری نژاد

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ایران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي
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Abstract: In this paper, we investigate the prevalence rate of smoking in COVID-19 patients and
examine whether there is a difference in the distribution of smokers between the two statistical
populations of critically ill COVID-19 patients and the entire Iranian population or not. To do this,
we first prepared a sample of 300 COVID-19 patients admitted to hospitals in Tehran and Rasht.
Then, through the non-parametric statistical runs test, we show that the sample was randomly selected
and it is possible to generalize the result of tests on the sample to the community of hospitalized
COVID-19 patients. In continuation, we examined the hypothesis that the prevalence of smoking
among COVID-19 patients admitted to hospitals is equal to the prevalence rate of smoking in the
whole Iranian society. For this purpose, we used the non-parametric chi-square test and it was
observed that this hypothesis is rejected. The data show that there is a significant difference in the
prevalence of smoking between critically ill COVID-19 patients and the whole of Iranian society.
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سينا باقری نژاد ،الهام عبدی ،ناصر مزیني ،مرضيه مهرافزا

Also, it can be concluded that, the prevalence rate of smoking among COVID-19 hospitalized patients
is lower than this rate in the whole Iranian society. The above results show the need for serious
research in this field and confirm that while avoiding any positive or negative tendency towards
smoking, the causes and factors affecting this phenomenon should be investigated and drugs can be
prepared and produced accordingly.
Keywords: smoking, COVID-19, coronavirus, statistical hypothesis testing, runs test, chi-square
test

دارد ،بررسي این نسبت در افراد مبت به این بيماری بر اسا

 -1مقدمه

داده های

موجود در ایران موضوا این پژوهش است.

عمومي تبدیل شیییده و زندگي انسیییان امروزی را مختل کرده اسیییت .این

مصرگ سيگار بر مبت یان نميتواند باشد .زیرا هر کسي ممكن است با

بيمیاری طي این میدت تیا يرات زییادی بر زنیدگي اجتمیاعي انسییییانهیا از

قرارگرفتن در معرض ویرو

به ین مبت شود .اما عوارض این بيماری در

بسییياری از جهات گذاشییته و ع وه بر درگير کردن بخشهای درماني ،بر

برخي افراد شدیدتر بروز ميکند و معموه این افراد با داشتن نشانههایي از

سییيسییتمهای اقتصییادی ،یموزشییي و فرهنگي نيز تا يرگذار بوده اسییت .به

عفونت ریوی به بيمارستان مراجعه ميکنند .لذا از ینجا که مقصود این

همين دليل شییناسییائي عوامل تا يرگذار بر ین یكي از سییواهت پژوهشییي

است که تا ير مصرگ سيگار را بر بيماران کووید 19-سنجيده شود ،این

روز محسود ميشود.

پژوهش تنها معطوگ به بيماران بستری در بيمارستان است تا بررسي شود

بیا توجیه بیه اینكیه بيمیاری کوویید 19-ییک بيمیاری عفوني اسیییت کیه در

چه درصدی از افرادی که این بيماری در ینها به صورت شدیدتری نمایان

مهمترین بخش به ریهها حمله ميکند [ ،]1فرض بر ین اسیت که اسیتعمال

شده است ،سيگار استعمال ميکردهاند و ییا تفاوت معنيداری بين نر

دخانيات که یک عامل خطرناک شناخته شده برای بسياری از عفونتهای

شيوا استعمال سيگار در بين افراد مبت به بيماری کووید 19-و این نر در

تنفسي تلقي ميشود [ ،]1باعث بروز عوارض شدیدتر در مبت یان به کرونا

کل جامعه وجود دارد یا خير؟ به این صورت ميتوان تشخيص داد که ییا

ویرو

مصرگ سيگار موجب افزایش یا کاهش احتمال شدت یافتن بيماری در

جدید شود .لذا این پژوهش به بررسي این فرضيه ميپردازد.

بيماران مبت به کرونا ميشود یا خير.

 -2طرح مسئله
قطعاً اولين فرضيهای که در خصوص رابطه سيگار و بيماری کووید-

 -3جمعآوری دادهها

شدیدتری در مبت یان به این بيماری ميشود .اما نویسندگان این مقاله طي

بستری در بيمارستانهای کشور جم یوری شده است .این بيماران به

پژوهشي در خصوص عوامل تا يرگذار بر بيماری کووید ،19-به چندین

صورت تصادفي و از بين بيماران بستری در بيمارستانهای قائم (عج) رشت

پژوهش برخورد کردند که نتایج ینها کمي عجيب به نظر ميرسيد.

و بقيه اهلل (عج) تهران انتخاد شدهاند .از این  300بيمار 91 ،نفر زن و 209

ژوو و همكاران در پژوهش خود  191بيمار کرونایي در ووهان چين

نفر مرد هستند .همچنين سن این افراد بين  24تا  91سال بوده و ميانگين

را بررسي کردند که تنها  11نفر از ینها سيگار استعمال ميکردند[.]2

سني ینها در حدود  55سال است .متاسفانه  34نفر از این افراد جان خود را

همچنين ژنگ و همكاران نيز با بررسي رادیوگرافي  140بيمار کرونایي

در ا ر بيماری از دست دادهاند و  266نفر ینها بهبود یافتهاند .توزی

متوجه شدند که تنها  7نفر از ینها در گذشته و  2نفر از ینها در حال حاضر

پراکندگي این نمونه اخذ شده را در جدول ( )1مشاهده ميکنيد.

سيگار استعمال ميکردند [ .]3این دو پژوهش نشان ميداد که فراواني افراد
سيگاری در بين افرادی که در پژوهش مورد بررسي قرار گرفتهاند ،کم

جدول ( : ) 1توزی دادهها در یک نگاه

تعداد فوت

 34نفر

مبت به کووید 19-انجام شده که از این تعداد  227در گذشته یا در حال

بازه سني

 24تا  91سال

استعمال سيگار ميکردند [ .]4بنابراین نسبت افراد سيگاری به کل افراد در

ميانگين سن

 54/7سال

این پژوهش باه دیده ميشد و با توجه به تناقضي که در نسبت افراد

جنسيت

 209نفر مرد  91 -نفر زن

استعمال سيگار

 16نفر

بوده است.
از سویي دیگر پژوهشي توسط گوان و همكاران بر روی  1099بيمار

در پژوهشهای مختلف وجود
COVID-19
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اندازه نمونه

 300نفر
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 19به ذهن خطور ميکند ،این است که سيگار باعث بروز عوارض

به منظور انجام این پژوهش دادههای مربوط به  300بيمار کرونایي

سيگاری در بيماران مبت به کرونا ویرو
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بيماری کووید 19-در یک سیییال اخير به مهمترین تهدید برای سی ی متي

ابت به بيماری کووید 19-الزاما نشانه خوبي بر تا ير یا عدم تا ير
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حال ابتدا کيفيت نمونه را با استفاده از یزمون والد-ولفویتز ميسنجيم.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده ميکنيد ،در این نمونه  300تایي از

برای این هدگ از نرمافزار محاسبات یماری ا

پي ا

ا  3استفاده شده

4

بيماران بستری شده 16 ،نفر پيش از ابت سيگار مصرگ ميکردند .از ینجا

و سطح معنيداری برابر  5درصد تعيين شد .خوشبختانه فرض تصادفي

که این پژوهش به دنبال کشف معنيدار بودن تفاوت مصرگ سيگار بين

بودن دادهها رد نشده و این بدان معني است که کيفيت دادهها در حد خوبي

بيماران بد حال کرونایي و کل جامعه است ،هزم است ميزان شيوا سيگار

است .در جدول ( )2خروجي نرمافزار را مشاهده ميکنيد .مقدار معنيداری

را در کشور ارزیابي شود.

در این جدول نشان ميدهد که اگر فرض تصادفي بودن نمونه را بخواهيم

پژوهشهای مختلفي انجام شده است .برای مثال عبادی و همكاران با

این مقدار بسيار از سطح معني داری مورد نظر باهتر است ،پ

بررسي  27883فرد نشان دادند که  25/4درصد از جمعيت  18تا  65سال

تصادفي بودن دادهها رد نميشود .لذا ميتوان از این دادهها برای نتيجه-

ایراني سيگار مصرگ ميکنند [ .]5در پژوهشي دیگر که توسط فرشيدی

گيری در خصوص کل جامعه بيماران بدحال کرونایي استفاده کرد.

انجام شده ،با بررسي  1506فرد باهی  15سال در استان هرمزگان مشاهده
کردند که  19/5درصد از افراد ساکن این استان ،سيگار استعمال ميکنند
[.]6
همچنين پيمایش بزرگي با اخذ نمونه  30150نفره از کل استانهای
کشور به جز استان قم توسط موسسه تحقيقات س مت جمهوری اس مي
ایران انجام شده که نشان ميدهد  18/44درصد افراد باهی  18سال ایراني
سابقه مصرگ سيگار را داشتهاند و  13/34درصد ینها در حال حاضر سيگار
استعمال ميکنند [ .]7از ینجا که این پيمایش جام ترین و جدیدترین
پيمایش در دستر

است و همچنين به طور رسمي منتشر شده است ،یمار

منتشر شده در این پيمایش مبنای بررسيهای این پژوهش قرار خواهد
گرفت.

 -4تحلیل دادهها

پ

فرض صفر

از ینكه نشیان داده شید که نمونه اخذ شیده به صیورت تصیادفي بوده

اسیت ،حال ميتوان به بررسیي تفاوت شیيوا سیيگار بين بيماران کرونایي و
سییایر افراد جامعه پرداخت .لذا ابتدا فرضییيههای صییفر و مخالف را تعيين
ميشود:
فرضیيه صیفر :تفاوتي ميان ميزان شیيوا مصیرگ سیيگار در بين
بيمیاران کرونیایي بیدحیال در ایران و ميزان شیییيوا مصیییرگ
سيگار در کل جامعه ایران وجود ندارد.
فرضیيه مخالف :6ميزان شیيوا مصیرگ سیيگار در بين بيماران
کرونیایي بیدحیال بیه طور معنيداری کمتر از ميزان شیییيوا
مصرگ سيگار در کل جامعه ایران است.
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در خصوص ميزان شيوا استعمال سيگار در کشور پيش از این

رد کنيم ،به احتمال  86درصد اشتباه کرده ایم (خطای نوا اول) و چون
5

جدول ( : ) 2نتيجه یزمون تصادفي بودن دورهای والد-ولفویتز

همانطور که در بخش قبل دیدیم ،تنها  16نفر از  300نفر بيمار
خ صه یزمون فرضيه

کرونایي بدحال ،سيگار استعمال ميکردهاند .لذا نر شيوا سيگار در نمونه

سيگار در افراد کرونایي بدحال و سایر جامعه وجود دارد یا خير .بدین

یزمون

یزمون دور یک نمونه

بررسي شود که کيفيت نمونه اخذ شده چگونه است و ییا ميتوان تصادفي

مقدار معنيداری

0/864798

شد در کل جامعه برابر  13/34درصد است .حال ميخواهيم بررسي کنيم
ییا با این دادهها ميتوان ابت کرد که اخت گ معنيداری بين نر شيوا
منظور باید از یزمون فرضيهها 1استفاده کنيم .اما پيش از ین ابتدا باید
بودن ین را زیر سوال برد یا خير.
جهت تعميم دادن نتيجه اخذ شده از نمونه به جامعه ،هزم است نمونه

تصميم

فرضيه صفر رد نميشود.

به طور تصادفي اخذ شده باشد .یكي از روشهای سنجش تصادفي بودن
نمونه ،استفاده از یزمون تصادفي بودن دورهای والد -ولفویتز  2است [.]8
یک دور به معني یک سری از مشاهدات مشابه پشت سر هم است و لذا
ترتيب نمونهگيری در این یزمون اهميت دارد .تعداد دورها در یک نمونه-
کيفيت نمونهگيری شک کرد.

همانطور که در بخش قبل دیدیم ،تنها  16نفر از  300نفر بيمار
کرونایي بدحال ،سيگار استعمال ميکردهاند .لذا نر شيوا سيگار در نمونه
اخذ شده برابر  5/3درصد است .در حالي که این نر همانطور که مشاهده
شد در کل جامعه برابر  13/34درصد است .حال ميخواهيم بررسي کنيم

1

4

2

5

Statistical Hypothesis Testing
Wald–Wolfowitz Runs Test
3 SPSS
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Significance Level
Null Hypothesis
6 Alternative Hypothesis
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گيری اهميت دارد و اگر کمتر یا بيشتری یک حدی باشد ميتوان به

سطح معنيداری برابر  0/050در نظر گرفته شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.4.0

اخذ شده برابر  5/3درصد است .در حالي که این نر همانطور که مشاهده

فرضيه صفر

توالي مقادیر مصرگ سيگار ( 0و  )1در نمونه
به صورت تصادفي است.
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ییا با این دادهها ميتوان ابت کرد که اخت گ معنيداری بين نر شيوا
سيگار در افراد کرونایي بدحال و سایر جامعه وجود دارد یا خير .بدین
منظور باید از یزمون فرضيهها 1استفاده کنيم .اما پيش از ین ابتدا باید
بررسي شود که کيفيت نمونه اخذ شده چگونه است و ییا ميتوان تصادفي

درجه یزادی یزمون

1

مقدار معنيداری

0/000045

این یزمون به خوبي نشان ميدهد که درصد افراد سيگاری در بين

بودن ین را زیر سوال برد یا خير.
از ینجیا کیه هيت تخميني از توزی احتمیال جیامعیه وجود نیدارد ،از یزمون

بيماران کرونایي کمتر از درصد سيگاریهای کل جامعه است که از ین

فرضهای پير پارامتری اسییتفاده ميشییود و برای بررسییي این فرضهای

ميتوان نتيجه گرفت که احتمال بروز عوارض شدید بيماری کووید19-

یماری از یزمون نيكویي برازش کای-دو استفاده شده است.

در بين افراد سيگاری کمتر است.

ميشیود ،اولين بار توسیط کارل پيرسیون 3در دهه  1890مي دی ارائه شید.

در این پژوهش با بررسي  300بيمار کرونایي بستری شده در

او این یزمون را یزمون نيكویي برازش 4نیاميید .یزمون کیای-دو نيكویي

بيمارستانهای بقيه اهلل (عج) تهران و قائم (عج) رشت نشان داده شد که

برازش مشییاهدات و مقدار تئوریک مورد انتظار را هنگامي که دادهها تنها

درصد افراد سيگاری در بين بيماران کرونایي بستری در بيمارستانهای

توسیط یک متغير یا یک بعد دسیته بندی مي شیوند بررسیي ميکند [ .]8در

کشور از درصد کل افراد سيگاری در کشور به طور معنيداری کمتر است.

این یزمون تنها یک متغير وجود دارد که در دسییتههای مختلف طبقهبندی

از نمونهگيری از جامعه بيماران مبت به کرونا

در این پژوهش پ

ميشیییود .همچنين نباید بيش از  20درصییید دسیییتهها دارای فراواني مورد

بستری در بيمارستانها ،از طریق یزمون یماری پير پارامتری تصادفي بودن

انتظار کمتر از  5باشییند .اگر اینطور اسییت توصیيه ميشییود این دسییتهها با

دورهای والد -ولفویتز نشان داده شد که نمونهگيری انجام شده به صورت

دستههای همجوار خود ادپام شده و دستههای بزرگتری تعریف شود [.]8

تصادفي بوده و اگر بخواهيم این نمونهگيری را رد کنيم به احتمال حدوداً

برای بررسیي این فرضیيههای یماری باید مقدار مورد انتظار شیيوا سیيگار

 86درصد اشتباه خواهيم کرد .لذا نتایج حاصل از نمونه اخذ شده به کل

در بين بيمیاران کرونیایي بیدحیال را برابر ميزان شیییيوا سیییيگیار در جیامعیه

جامعه بيماران مبت به کرونا در کشور قابل تعميم است.

( 13/34درصییید) در نظر گرفته شیییود .یعني انتظار این بود که در بين این

در ادامه به منظور کشف درصد افراد سيگاری در کشور ،پژوهشهای

 300بيمیار کرونیایي بیدحیال  40نفر سیییيگیار اسیییتعمیال ميکردنید (فراواني

پيش از این بررسي شد که در جدیدترین و معتبرترین ینها ،نر شيوا

مورد انتظار) .در صورتي که تعداد واقعي افراد سيگاری در ین تنها  16نفر

سيگار در جامعه ایراني را  13/34درصد عنوان کرده بود و این نر به عنوان

بوده اسیت (فراواني مشیاهدات) .حال با یزمون نيكویي برازش بررسیي مي

نر افراد مصرگکننده سيگار در کل کشور در نظر گرفته شد.

کرونایي به طور معنيداری از ميزان شیییيوا سیییيگار در کل کشیییور کمتر

جامعه ایران ،از یزمون فرضيهها استفاده شده است .لذا از یزمون نيكویي

است؟

برازش کای-دو که یک یزمون ناپارمتریک جهت بررسي توزی یک
جهت محاسبات

نمونه است استفاده شد .در این یزمون این فرضيه که توزی افراد سيگاری

بدین منظور از نرم افزار محاسبات یماری ا

پي ا

ا

یزمون نيكویي برازش کای-دو اسییتفاده شییده اسییت .نتایج بدسییت یمده

در بين مبت یان به کرونا با توزی کل افراد سيگاری در کل جامعه ایران

قابل تامل است.

تفاوتي نميکند را در برابر این فرضيه که نر شيوا مصرگ سيگار در بين

نتایج نشیان ميدهد که اگر این فرض را بپذیریم که شیيوا مصیرگ سیيگار

مبت یان به بيماری کرونا بستری در بيمارستانها کمتر است بررسي شد و

در بين بيماران بدحال کرونایي کمتر اسییت ،تنها  0/0045درصیید احتمال

مشاهده شد که فرضيه اول به شدت قابل رد شدن است و اگر فرضيه دوم

دارد که اشییتباه کرده باشییيم .خروجي نرم افزار را در جدول ( )3مشییاهده

را بپذیریم تنها  0/0045درصد احتمال دارد که اشتباه کرده باشيم.

ميکنيد.

هزم به ذکر است که این پژوهش به علت و عوامل تا يرگذار بر
کاهش احتمال بروز عوارض شدید بيماری کرونا ویرو

جدول ( : ) 2نتيجه یزمون نيكویي برازش کای-دو

سيگاری نپرداخته و نویسندگان این مقاله به هيت عنوان استعمال دخانيات
را توصيه نميکنند بلكه هزم است یادیوری نمایيم مصرگ دخانيات علت

مصرگ سيگار

اصلي بسياری از بيماریهای تنفسي ،ریوی ،قلبي و پيره است .اما نتایج
فوق مسيری را پيش روی پژوهشگران حوزه س مت قرار ميدهد که با

16/636

بررسي بيشتر به علل این پدیده توجه نمایند و اميد است بتوانند عواملي در

Statistical Hypothesis Testing
One-Sample Chi-Square Test
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

1
2

Karl Pearson
Test of Goodness of Fit

3
4
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] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.33

کای-دو () χ2

جدید در افراد

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.4.0

شیییود ییا ميتوان ادعا کرد که ميزان شیییيوا سیییيگیار بين بيمیاران بدحال

به منظور بررسي تفاوت نمونه اخذ شده از بيماران مبت به کرونا و کل

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-20

یزمون کیای-دو ) χ2( 2کیه بیه صیییورت خي-دو ییا مرب کیای نيز خوانیده

 -5تحلیل دادهها
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این زمينه شناسایي نماید تا بتواند در مقابله با این بيماری مو ر بوده و حتي
داروهایي بر این اسا

تهيه و توليد شود.

 -6تقدیر و تشکر
در خاتمه هزم است از همكاری مدیریت محترم و پرسنل بيمارستان
قائم (عج) رشت و نيز بيمارستان بقيه اهلل تهران برای دراختيار گذاردن
دادههای مربوط به بيماران صميمانه تشكر نمایيم.
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