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 چکیده

ويژه در ميان جوانان در حال افزايش كه بهشود محسوب می ه رفتارهای پرخطرمصرف قليان ازجمل

روی آوردن افراد به ساير مواد سالمتی دارد، زمينه را برای  یاعالوه بر اينکه مضرات زيادی براست و 

رياتی با استفاده از نظ انيجوانان به مصرف قل شيگرا یعوامل اجتماعسازد. در اين تحقيق دخانی فراهم می

 افتراقی ساترلند و نظريه رفتار مشکل جسور مورد تبيين قرار گرفته، نظريه پيوند انحرافات مرتوننظريه چون 

ها است. جامعه آماری اين تحقيق كه با روش پيمايشی و طراحی پرسشنامه محقق ساخته به گردآوری داده

ش هستند. پژوه 1397تهران در سال  ساله ساكن شهر 35تا  15پرداخته است، كليه نوجوانان و جوانان 

از افراد  رنف 200ای متناسب با حجم و با كمک فرمول كوكران خوشه گيرینمونهحاضر با روش 

صورت تصادفی انتخاب نموده است. شايان ذكر است نمونه كننده قليان را در مراكز عرضه قليان بهمصرف

اين بخش انتخاب شده است. تهران، از  11سراها در منطقه نها و قلياخانهدليل تراكم زياد قهوهمورد نظر به

 اين ميزان برای شاخص »معاشرت با همساالن« و 756/0 با برابر پرسشنامه كرونباخ همچنين ميزان آلفای

است.  765/0 و برای شاخص »مصرف قليان« 688/0 ، »گذران اوقات فراغت«846/0 ، »پايبندی دينی«640/0

به مصرف قليان رابطه دارد. همچنين ضمن تأييد سه گرايش  هد سن و وضعيت اشتغال بادها نشان میيافته

)با ميانگين ( و »گذران اوقات فراغت« r=26/0و  4/63 دينی« )با ميانگين یحقيق، دو متغير »پايبندفرضيه ت

و  65 ميانگينكه »معاشرت با هماالن« )با حالی رابطه معکوس با مصرف قليان دارند؛ در( r=39/0و  8/50

41/0=r )نادارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيونی نش( 8/72 مصرف قليان« )با ميانگينقيمی با »رابطه مست 

است.  391/0 ترين عامل گرايش جوانان به مصرف قليان ارتباط با دوستان قليانی با ميزاندهد مهممی

شود میيش جوانان به مصرف قليان بيشتر همچنين با كاهش پايبندی عملی به هنجارها و اعمال دينی، گرا

اندك جوانان به  یاست. درنهايت با كاهش تفريحات سالم و دسترس 272/0 كه ميزان اثرگذاری آن
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نوعی جايگزين اين موارد شده و گرايش جوانان به اين رفتار امکانات فراغتی مناسب، مصرف قليان به

است. درنهايت بايد گفت  461/0 نيزتبيين كل متغير وابسته يابد. ميزان افزايش می 308/0 پرخطر به ميزان

ها سازی خانوادهموضوع ضرورت آگاه نگسترش مصرف قليان حاصل عوامل اجتماعی مختلفی است و اي

ربط را دوچندان ذی هایدستگاه و بلندمدت از سوی نهادها هایسياست و نقش نظارتی آنها و نيز اتخاذ

 سازد.می

هماالن، مصرف  نان، رفتارهای پرخطر، معاشرت بااوقات فراغت، پايبندی دينی، جوا واژگان کلیدی:

 قليان، تهران.

 

Study of Social factors for youth Tendency to hookah use (case 

study of 17 to 35 year old youth of Tehran city) 
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Abstract 

"hookah use" is one of the forms of tobacco use that is currently 

spreading rapidly in society, especially among young people. The 

hookah is a very challenging topic for the health of the community 

due to its inherent disadvantages and the fact that it facilitates people 

to bring other tobacco products, such as cigarettes and even opiates 

and drugs. In this research, the Social factors of young tendency 

towards hookah use were investigated with Merton's theory of 

deviations, Sutherland's differential association theory and risky 

behavior theory. To test the hypothesis of the research, descriptive and 

explanatory survey method with Researcher-made questionnaire has 

been used in which about 200 17 to 35 year old youth who use hookah 

are selected as the statistical population In the year 2018. The sample 
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was selected from District 11 of Tehran due to the high density of 

hookahs shops in this section. Also Cronbach's Alpha for 

questionnaire is 0.756 and This amount for “contact with friends” 

indicator 0.640, “Religious Commitment” 0.846, “leisure time spend” 

0.608 and for “hookah use” is 0.765. The findings indicate there is 

significant relationship between age and Employment with hookah 

use. Also there is indirect relationship between “religious affiliation” 

(mean= 63.4 & r=0.26) and “spending leisure time” (mean= 50.8 & 

r=0.39) with “hookah use” (mean= 72.8); but direct relationship 

between “contact with friends” (mean= 65 & r=0.41) with hookah use. 

In other words base on the regression analysis resaults most important 

factor for youth Tendency to hookah use is relationship with hookah 

users friends (0.391). Also weakness of practical adherence to 

religious norms (0.272) increase youth tendency to hookah use. Also 

decrease of leisure time and appropriate hobbies (0.308) will increase 

youth tendency to hookah use. The total explanation of the dependent 

variable is 0.461. Finally should be said that the prevalence of hookah 

use is a result of various social factors and this need to inform families 

and their supervisory role as well as the long-term policies of the 

relevant institutions. 

Keywords: Leisure Time, Religious Commitment, Youth, Risky 

Behaviors, Contact with Friends, Youth, Hookah Use, Tehran. 
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 مقدمه

ا آن ی يکی از معضالتی كه جهان امروز بانحراف یرفتارهاو  1یجتماعا هایآسيب

كه در جهت مخالفت  دانست يیرفتارهاان رفتار انحرافی را تومواجه است. اصطالحاً می

وسيله به انحرافحالت  نياست. در ا ريافراد جامعه نوسان داشته و با آن مغا تيرفتار اكثر

انحراف و كجروی،  درواقع (.39: 1387 ،يی)بخارا شودیم نيمعص و مشخ ،یافکار عموم

های يا توقعات هنجاری نظامها برداشتكه قواعد، است هنجار يا رفتاری رفتار شکننده 

عبارت است از هر رفتاری  (. رفتار انحرافی148: 1968، 2)كوهن كنداجتماعی را نقض می

طور نوعی يک پاسخِ جمعیِ كنند، يا بهی میكه اكثريتِ يک گروه معين، نپذيرفتنی تلق

 (.9519، 3)تيتل انگيزاندمنفی را برمی

شود كه يکی از آنها صاديق را شامل میای از مدهی طيف گستراجتماع هایآسيب

لحاظ ابعاد جسمانی و چه از نظر چه به -مصرف مواد دخانی است. هرچند همه مواد دخانی

اغلب آنها در زمره رفتارهای انحرافی و گيرند، اما مصرف در يک رده قرار نمی -اجتماعی

داند كه انواع ر را رفتارهايی میرايج رفتار پرخط يکی از تعاريف گيرد.قرار می 4پرخطر

ديگر  بيان(. به327: 2003، 5ماعی، جسمانی يا روانی را در پی دارد )كرسينیهای اجتآسيب

فرد و جامعه را  و آسيب برایدمه ص لآن احتما انجامكه  استايی های پرخطر رفتارهرفتار

 (.31: 2006، 6به دنبال دارد )زوكرمن

كند. ژه جوانان را تهديد میويهر قشری نوجوانان و به اين رفتارهای پرخطر بيش از

مندی از اين ظرفيت ای ملی و اجتماعی است كه با بهرهجمعيت جوان يک جامعه سرمايه
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ن موضوع در جامعه ايران كه دارای تركيب معه عملی است. ايامکان توسعه و ترقی آن جا

تفاده بهينه از اين ظرفيت جمعيت يابد. برای اسازپيش اهميت میشجمعيتی جوان است، بي

درصد كل جمعيت است، بايد تالش شود اين جمعيت از  25كه حدود  جوان در كشور

بت اين خلل در كاركرد مثهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر و انحرافی كه موجب آسيب

های ل همين جمعيت جوان در سالحاشود، مصون نگه داشته شوند. بااينقشر از جامعه می

هايی كه ناشی از عوامل مختلف ها قرار گرفته است؛ آسيبخير در معرض برخی آسيبا

 اعی، فرهنگی و... است.اقتصادی، اجتم

های و آسيب ن رفتارهای پرخطرطور كه ذكر شد مصرف مواد دخانی ازجمله ايهمان

در  مال قليان است كه استفاده از آناجتماعی است. يکی از مصارف اين مواد دخانی استع

ايران و جهان رو به گسترش است. طبق آمارها مصرف قليان و تنباكو ساالنه در جهان جان 

اين شود بينی میكه پيشطوری گيرد و اين تعداد در حال افزايش است. بهران نفر را میهزا

و  2ابودايه؛ 2019ن، و همکارا 1ميليون نفر برسد )گاليموا 3به  2030ميزان در سال 

 (.2013همکاران، ؛ خليلی و 2018همکاران، 

مصرف انواع مواد مخدر صنعتی و همچنين استعمال مواد دخانی همچون سيگار و قليان 

شده است. ن و افراد جامعه نظرامسائلی است كه تا حدودی موجب نگرانی برخی صاحب

را به خود مبتال كرده است و  مصرف قليان معضل جديدی است كه دختران و پسران جوان

رود رواج گسترده اين ماده دخانی اين قشر از جامعه را با مشکالت جدی مواجه م آن میبي

برخی های اخير ها حاكی از آن است كه در سال(. بررسی2014و همکاران،  3سازد )هسونا

تصادی مراكز كنند و رونق اقوقات فراغت خود را با استعمال قليان سپری میاز جوانان ا
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سراها در شهرهای مختلف روز شاهد افزايش قليانای است كه روزبهگونهعرضه قليان به

 (.1393شهرهای بزرگ هستيم )يوسفی و همکاران، شهرها و ويژه كالنكشور به

صرف قليان در ايران گسترش يافته است. هد در دهه اخير مداطالعات موجود نشان می

داشته است و پسران جوان،  یاديز وعيش رياخ یهادر سال یمتفاوت ليبه دال ان،يمصرف قل

: 1397 ،یرمحمديو ام یابي)افراس نديآیكنندگان آن به شمار ممصرف نيتراز عمده یکي

داده است؛ طبق نشان درصد  14را  جامعهدر  اتيمصرف دخان وعيشبرخی اطالعات  (.67

ن همچني كنند.یمصرف م اتيدخان ینرايدرصد زنان ا 5/2 درصد مردان و 27اين آمار 

سال  15 یباال تيدرصد جمع 17حاكی از آن است كه  انيقل یشناسوعيمطالعات ش جينتا

 یهاهدر رد انيمصرف قل وعيش شيافزا. اين آمارها بيانگر كنندیمصرف م انيدر تهران قل

 است انيقل به مصرف زيها نكرده و خانمقشر تحصيلبيشتر  ليتما وسال  29تا  18 یسن

 (.1397)حسامی، 

شهرهايی چون تهران ويژه در كالندهد شيوع مصرف قليان بهيقات نشان میتحق برخی

 درصد دانشجويان دختر و 8/11 بيش از ساير مواد دخانی است. طبق يکی از اين تحقيقات

: 1393ی، ونسي و اينیورديعلكنند )سر در تهران قليان مصرف میدرصد دانشجويان پ 5/9

های اهدرصد دانشجويان ساكن خوابگ 20د بيش از دهتحقيقی ديگر نشان می (.109

ها (. بر اساس يکی از پژوهش330: 1395كشند )پروين، خودگردان تهران قليان می

 5/51 شهر تهران كشيدن قليان با آموزان دبيرستانیگيرترين رفتار پرخطر در بين دانشهمه

درصد بيشترين  1/49 تران بار دخدرصد و د 54اق در پسران با درصد است؛ اين رفتار باالتف

دهد از (. پژوهشی ديگر نشان می43: 1394فراوانی را در بين رفتارهای پرخطر دارد )رشيد، 

انی به قليان و سيگار دخزان مصرف مواد كرج بيشترين مي شهر دبيرستانی آموزانبين دانش

(. اين 105 :1390)عاليی خرايم و همکاران،  درصد اختصاص دارد 25و  53به ترتيب با 
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 قیتر ايران حتی باالتر نيز است. برای مثال طبق تحقيجمعيتآمار در برخی شهرهای كم

 و هپناكنند )يزداناند كه قليان استعمال میرصد شهروندان شهر بوكان اظهار داشتهد9/62

ی باال ازجمله تحقيقی مقطعی با هاشناسی با نمونه. تحقيقات شيوع(353: 1394پور، مصطفی

 پوشش تحت هااستان مادر هایدانشگاه پسر و دختـر دانشـجويان از نفـری 7330نمونه 

 عمر طول در مواد مصرف ميزان دهد بيشترينفناوری نشان می و تحقيقات علوم، وزارت

 (.9: 1393درصـد است )يعقوبی و همکاران،  7/28با  ليانق مصرف به متعلق

طرف قليان قبح يک اجتماعی از لحاظبهبرد شود كه پی زمانی حادتر میسئله اين م

سيگار را ندارد و حتی دختران و زنان نيز با روی آوردن به آن كمتر مورد نهی و طرد 

رسد قليان كشيدن هنوز نظر می (. به1393ی، ونسي و اينیورديعل) گيرندجامعه قرار می

ضرر و يان كشيدن بیزعم عموم جامعه قلفته است و بهچندان چهره منفوری به خود نگر

(. همچنين بروز اين رفتار در فضای جمعی 2019و همکاران،  1غيرقابل اعتياد است )ميت

كه گفته ن اينشود، ضمموجب تصديق و تشويق مضاعف حاضرين به مصرف قليان می

ن اماكن صورت شود ارتکاب برخی جرائم مانند فروش و توزيع مواد مخدر در ايمی

 گيرد.می

دهد مضرات مصرف قليان حتی گاهی بيش از سيگار قات نشان میيگر تحقياز سوی د

آورترين و بدترين نوع ترين بخش قليان كه تنباكوی آن است، از زياناست. در اصلی

كشند، زايی از نوع حاد آن در افرادی كه قليان میطانشود و درصد سرمیتوتون استفاده 

 باری ازجملهزيان با پيامدهای قليان اد دارند. مصرفاز افرادی است كه به سيگار اعتيبيشتر 

است. همچنين  ريوی مرتبط هایبيماری عروقی و -قلبی هایها، بيماریسرطان انواع

دانند اين پديده نيز به جهت باال بردن یرا اعتيادآور نم برخالف تصورات عموم كه قليان
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(. تهيه و 11: 2017ان، مکارو ه 1صيت اعتيادآوری دارد )رومننيکوتين در خون، خا

تدارك قليان هميشه به زمان بيشتری نسبت به سيگار دارد و به همين دليل افرادی كه قليان 

آورند به سيگار روی میمرورزمان ودن بهالوصول بكنند معموالً به دليل سهلاستعمال می

 انيقل كنندور میصت ،انيقل گانكننداز مصرف یاريس(. همچنين ب1395)ستوده و همکاران، 

نوع ماده  4000از  یمخلوط انيثابت شده دود قل كهیحال ضرر دارد؛ در گاريكمتر از س

خون  نيکوتين و شودیم بيتـرك یسـرطان مـاده نوع 40از  شيبا ب واست  يیايميش

استفاده  گارينخ س 10انه است كه روز یمانند خون افراد ،كنندگان دائمی قليانمصرف

 .(1391و همکاران،  ی)دهدار دكننیم

لحاظ بالينی  اش تا چندين سال عالئمی ازدليل اينکه در مراحل اوليهاستفاده از قليان به

كه سموم حالی كند. درمی فاده بيشتر از آنكننده را ترغيب به استكند، مصرفايجاد نمی

عث ايجاد اختالل در ای باكنند و در دورهی پيدا میداخل توتون و تنباكو يک حالت تجمع

د عالوه بر اينکه دچار شوند، درنتيجه فرهای منفی مینحوه تنفس، تعداد تنفس و تست

ديگر بر  گواه (.1392يان، شود )طارمشود به آسم نيز مبتال میانسدادهای مزمن ريوی می

ای به در قالب نامهاين موضوع هشدار جدی بيش از چهار هزار پزشک متخصص 

رويه قليان در ، در خصوص سونامی سرطان ناشی از مصرف بی93در سال جمهور رئيس

 كشور است.

ويژه نسل جوان به زمينه را برای رو آوردن افراد بهازآنجاكه استعمال اين ماده دخانی 

: 1820و همکاران،  2آورد )كيسپرخطرتر و حتی مواد مخدر فراهم میساير مواد دخانی 

داد كرد. نگ خطری برای گرايش جوانان به مواد افيونی قلمتوان زآن را می (، مصرف131

ضمن اينکه  جهت است كهشناختی پرداختن به موضوع فوق ازايندرواقع اهميت جامعه

 
1. Roman 
2. Case 
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مرور ممکن است باعث گرايش ند، بهكعه را تهديد میمصرف قليان سالمت عمومی جام

به مواد مخدر  -ديد هستندهای جه عموماً در پی كسب تجربهك-ويژه جوانان افراد و به

درآمد اعتياد تواند پيشقليان دروازه ورود به اعتياد است و مانند سيگار می ديگربيانشود. به

تی مثل اختالالت روانی، دخانيات با مشکالبه مواد مخدر باشد. همچنين مصرف قليان و 

، اقدام به فتارهای اجتماعی، بزهکاری، دزدیفرار از خانه، پرخاشگری، خشونت در ر

جاه و ؛ ترقی1395خودكشی، افت تحصيلی و... ارتباط دارد )سپهوندی و همکاران، 

اجتماعی و  كه ناشی از شرايط(. درواقع گرايش جوانان به قليان ضمن اين1389اران، همک

ای برای های اجتماعی شده و مقدمهدگی است، خود موجب بروز برخی آسيبخانوا

 ر بين جوانان است.تشديد رفتارهای پرخطر د

های مختلف سن جهت نيز مهم است كه طبق پژوهشاين ابعاد اجتماعی اين مسئله از

 يیعال؛ 1394، شدت كاهش يافته و به دوره نوجوانی رسيده است )رشيدمصرف قليان به

حت تأثير عوامل (. گرايش جوانان به اين رفتار انحرافی ت1390و همکاران،  مياخر

ست. ارتباط با هماالن، عوامل خانوادگی، محيط اجتماعی و... ازجمله اجتماعی مختلف ا

تأثيرگذار بر روی آوردن جوانان به قليان است. امروزه قليان به علت ارزان و در  موارد

های دلپذير و مختلف، در بين نسل جوان هايی چون رايحهن و داشتن جذابيتدسترس بود

 های عمومی طرفداران زيادی دارد.اها و مکانسريافته و عرضه قليان در قليانرواج 

ويژه گسترش و شيوع آن به لحاظبهمندی مصرف قليان هم مجموع بايد گفت مسئله در

سالمت افراد است. همه توضيحات  ایبار آن برزياندليل پيامدهای در بين جوانان و هم به

جاكه برخی اقدامات سازد. ازآنمعضل را دوچندان می فوق ضرورت تالش برای رفع اين

داشته باشد، سراها نتوانست در كاهش اين معضل تأثيری سلبی ازجمله تعطيلی مقطعی قليان

يش جوانان به وامل اجتماعی گراترين عبنابراين برای پيشگيری از اين مسئله نياز است مهم
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ف نگارش يافته است. طبق اين مصرف قليان شناسايی شود. مقاله حاضر با اين هد

 طور مشخص تحقيق حاضر به دنبال يافتن پاسخ سؤاالت زير است:يحات بهتوض

 اثر دارد؟ انيقل به مصرف آيا ارتباط با دوستان قليانی بر گرايش جوانان −

 تأثيرگذار است؟ انيقل صرفايش جوانان به مرگ آيا پايبندی دينی بر −

مؤثر  انيقل گرايش جوانان به مصرف راغتی برآيا كمبود يا دسترسی به امکانات ف −

 است؟

 پیشینه تجربی

شناختی به در اينجا به بخشی از تحقيقات داخلی و خارجی كه با رويکردی جامعه

 شود.اند، اشاره میاستعمال قليان پرداخته

 ت داخلیتجربی تحقیقاینه پیش :1جدول 

 روش هاترين يافتهمهم
جامعه 

 موردمطالعه
ف محققان سال

ردي
 

ها استخراج صورت مقوله اصلی از دادهنابهنجاری چند دامنه به

اين نتيجه حاصل شده از اطالعات، های حاصلو طبق مقوله شد

اجتماعی و تعامالت متناسب  ۀزمين مصرف قليان در گرديد كه

 .كندسپس رشد میشکل گرفته است و با مصرف، 

 1397 جيرفت كيفی
و  افراسيابی

 اميرمحمدی
1 

رايی، محوری، برابری گدوسـت داليـل به پاسخگويان

و درماندگی به  و فشار فراغت گرايی، تغيير الگویلذت

 .اندمصرف قليان روی آورده
 

 1394 شيراز كيفی
زاده و سهراب

 پرنيان
2 

اقتصادی، گذران  -تماعیاج ارزيابی وضعيتبين متغيرهای 

ف مشترك، سن و صورت مدرن، سليقه مصراوقات فراغت به

گرايش به مصرف تنباكو رابطه معنادار و مثبت ميزان درآمد، با 

شکل سنتی وجود دارد؛ بين متغيرهای گذران اوقات فراغت به 

 1394 بوكان كمی
پناه و يزدان

 پورمصطفی
3 
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 روش هاترين يافتهمهم
جامعه 

 موردمطالعه
ف محققان سال

ردي
 

و مصرف كاالهای فرهنگی با گرايش به مصرف تنباكو رابطه 

 ارد.وجود دار و منفی معناد

 منفی عقايد با قليان و سيگار مصرف بر مذهبی فعاليت اثر

 هایانگيزه و معنوی بهزيستی اجتماعی، الگوگيری مواد، درباره

 بر مذهبی تقالی اثر همچنين. شودمی گریميانجی مصرف

 .شودمی گریميانجی ویمعن بهزيستی با قليان و سيگار مصرف

 1394 كرج كمی
نوری و 

 همکاران
4 

ستان، عدم ها و دودهز قليان در بين خانوافرهنگ رايج استفاده ا

م آگاهی و اجرای قوانين منع مصرف در مجامع عمومی، عد

ضررتر بودن قليان نسبت به باور غلط مردم در ارتباط با كم

بيکاری و  های سالم جايگزين،سيگار، نداشتن سرگرمی

فشارهای اجتماعی در بين جوانان بيشترين داليل اشاعه احساس 

 است.ن قليان روزافزو

 1393 بوشهر كيفی
پور و جهان

 همکاران
5 

، ارتباط قليان در پسرانترين علت گرايش به مصرف مهم

 و سرگرمی و در دختران، تفريح صميمانه با دوستان قليانی

 .است

 1392 رشت كمی
 اراضـی و

 همکاران
6 

رين ميزان مصرف مواد در طول عمر متعلق به مصرف قليان بيشت

يگار و مشروبات آن به ترتيب متعلق به مصرف س زا و پس

 .استالکلی 

 1392 تهران كمی
و  طارميان

 همکاران
7 

ترين عوامل مؤثر بر مهمو  كشندمی ليانق افراد درصد 29

 شامل ترتيب ان، بهمـصرف قـليان از ديدگاه اين دانشجوي

صرفه بودن، كاهش  به قات فراغت، مقرونپركردن او

 اضطراب، رفع خستگی، دسترسی به قليان و داشتن دوستان

 .است قليانی

 1391 تهران كمی
دهداری و 

 همکاران
8 

و سرگرمی  ، تفريحانيو قل صرف سيگارترين علت ماصلی

 .است
 1391 تهران كمی

و  رضاخانی

 نهمکارا
9 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/222088
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 روش هاترين يافتهمهم
جامعه 

 موردمطالعه
ف محققان سال

ردي
 

ک يکبار در طول عمرشان ي آموزان حداقلدرصد دانش 57

اند. مواد سبک شامل قليان، نوع ماده دخانی را امتحان كرده

ترين مواد مورد مصرف در بين سيگار و مشروبات الکلی شايع

مواد در گروه  نی است. بين مصرفآموزان دبيرستادانش

داری وجود یآموزان ارتباط معنهمسال و مصرف آنها در دانش

 دارد.

 1390 كرج كمی
عاليی خرايم 

 و همکاران
10 

نگرش به  وضعيت اقتصادی، پرخـاشگری، اوقات فـراغت،

بينی كننده مصرف های زندگی پيشمصرف مواد و مهارت

 است.دانشجويان  در قليان

 1390 بندرعباس كمی
وسيان و كا

 همکاران
11 

با احتمال سيگاری نگرش مثبت نسبت به مصرف سيگار و قليان 

داری دارد. داشتن دوستان سيگاری ارتباط معنیو قليانی شدن 

عنوان دوست، احتمال گونه افراد بهنو قليانی يا معاشرت با اي

تن دهد. داشسيگاری و قليانی شدن دانشجويان را افزايش می

داری ی با احتمال سيگاری شدن ارتباط معنیاعتقادات مذهب

 دارد.

3891 ايران كمی  
جاه و ترقی

 همکاران
12 

رين سن نخستين تجربه مصرف قليان در نوجوانان تعشاي

-سالگی است. عمده نوجوانان مصرف 12-13كننده، تجربه

كردند و گروه كننده، قليان را همراه با دوستان مصرف می

يش نوجوانان به مصرف قليان است. ن نقش جدی در گرادوستا

وتی آنها در مصرف قليان تفاعدم كنترل خانواده و بی

 ن نيز مؤثر است.فرزندشا

 1386 تهران كمی
مؤمنان و 

 همکاران
13 

 پیشینه تجربی تحقیقات خارجی :2جدول 

 روش هاترين يافتهمهم
جامعه 

 موردمطالعه
ف محققان سال

ردي
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 روش هاترين يافتهمهم
جامعه 

 موردمطالعه
ف محققان سال

ردي
 

كنند و نيز زنان عم دار استفاده میاز قليان ط افراددرصد  3/87

ها دارند. صرف اين نوع قليانبيش از مردان گرايش به م

دار ازجمله داليل شيوع آن های طعمترسی آسان به قلياندس

 ويژه در بين جوانان آمريکايی است.به

 2019 آمريکا كمی
و  1اوِنز

 همکاران
1 

رفتند و عموماً دوستان خود ياد گاغلب افراد قليان كشيدن را از 

 اند.از سنين بسيار پايين جذب اين كار شده
یمك  2016 هندوستان 

و  2كاندوال

 کارانهم
2 

اندازه مـدت زمان استفاده از مدت زمان استفاده از قـليان به

آگاهی از ضرر، آگاهی از اعـتيادآور بـودن،  سـيگار اسـت.

 آن احتمال مصرف با ،قليانمقبوليت اجتماعی و محبوبيت 

 ارتباط معناداری دارد.

 2013 آمريکا كمی
و  3پريمارك

 رانهمکا
3 

داد بيشتری بين تع ، دريدن سـيگارمصرف قـليان نسبت به كـش

 همچنين از نظر دانشجويان ضرردارد.  رواجاز دانشجويان 

و بـا  ارزيابی شده است مصرف سيگار ازكشيدن قليان كمتر 

بـوده اسـت.  همراه یی بيشترد و تأييد اجتماعپتـانسيل اعتيا

 در مقايسه با افراد غيركننده قليان، دانشجويان مصرف

 دارند. یای مصرف سيگار آمادگی بيشترنده، بركنمصرف

 4  4هينز 2013 آمريکا كمی

انشگاه حدود د به ورود از قبل سيگار، و قليان كنندگانمصرف

 درصـد 45ـه دانشگاه ب ود بهاند و بعد از وربوده درصد 29

صرف قليان و مـيزان شـيوع م . باالتريناندافزايش پيدا كرده

 دانشجويان است. نخست ه ترمما 2نيز در  ارسيگ

 2012 آمريکا كمی
و  5فيلدر

  همکاران
5 

درصد است. جنس، مصرف سيگار و  7/32شيوع مصرف قليان 

و دوستان اثرات  حضور افراد قليانی در ميان اعضای خانواده
يهترك كمی  2010 

 6پويرازوغلو

 و همکاران
6 

 
1. Owens 
2. Khandelwal 
3. Prymark 

4. Heinz 
5. Fielder 
6. Poyrazoglu 
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 روش هاترين يافتهمهم
جامعه 

 موردمطالعه
ف محققان سال

ردي
 

 قابل توجهی در گرايش دانشجويان به مصرف قليان دارد.

درصد دانشجويان هميشه قليان  54آموزان و درصد دانش 27

كنند. اين تحقيق نشان داد كه قليان در مقايسه با مصرف می

ر ميان سيگار اعتيادآورتر است. همچنين كشيدن قليان د

است  تر بود كه ممکناجتماعی و اقتصادی باال شايعهای گروه

 آن باشد. بودناالی آن و در دسترس زينه بدليل هبه

 2008 پاكستان كمی
و  1آنجوم

 همکاران
7 

درصد است. بين  40شيوع گرايش به قليان در جامعه آماری 

ن سن و گرايش به مواد دخانی رابطه معناداری وجود دارد. ميا

خانوادگی و گرايش به سيگار و قليان رابطه تعليم و تربيت 

 د.معناداری وجود دار

 2001 لبنان كمی
و  2تميم

 رانهمکا
8 

استعمال قليان صورت گرفته  ۀزمين شود تحقيقات مختلفی درطور كه مشاهده میهمان

بخشی از  ترين آنها اشاره شد. در بررسی اين تحقيقات بايد گفتكه در جدول فوق به مهم

صرف قليان استخراج ان مميز ۀاند و صرفاً آمارهايی را درزمينشتر جنبه توصيفی داشتهآنها بي

فيلدر و  ،هينز و همکاران، طارميانوان تحقيق تها كه ازجمله آنها می. اين پژوهشاندكرده

اند ميزان و شناسی سعی داشتههمکاران را نام برد غالباً با رويکرد شيوع و آنجوم و مکارانه

كه آنچه در اين ميان اهميت دارد راف اجتماعی را نشان دهند. درحالیابعاد وقوع يک انح

ح تبيين است؛ موضوعی كه تحقيق حاضر به دنبال آن است. ورود از سطح توصيف به سط

اند و به دنبال تبيين علل گرايش به مصرف فراتر رفتهكه از سطح توصيف بررسی تحقيقاتی 

فردی عوامل  -ی از آنها با نگاهی روانشناختیدهد حداقل بخشستند نيز نشان میقليان ه

ديگر اين تحقيقات بياناند. بهنگرشی و شخصيتی گرايش به قليان را مورد توجه قرار داده

 
1. anjuma 
2. Tamim 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/222088
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اند. اين در کل فردی در نظر گرفتهتماعی بلکه يک مشمسئله مذكور را نه يک آسيب اج

ه بررسی علل گرايش شناختی بصد دارد از منظر جامعهحالی است كه تحقيق حاضر ق

 جوانان به مصرف قليان بپردازد.

اند عوامل اجتماعی گرايش به قليان را بررسی در خصوص تحقيقاتی كه سعی كرده

اند. برای مثال در ايران انجام نشده بل توجهی از آنهادهد حجم قاها نشان مینمايند بررسی

شناختی گرايش به مل جامعههای زيادی انجام شده است كه عوادر كشور آمريکا پژوهش

اما ؛ ول فوق اشاره شداند و به بخشی از آنها در جدمصرف قليان را مورد تحليل قرار داده

عی متفاوتی انجام اجتما -ای فرهنگینبايد از نظر دور داشت كه اين تحقيقات در بستره

ن تحليل ماعی را خارج از زمينه و محيط آتوان يک پديده اجتاند و ازآنجاكه نمیشده

د هايی در جامعه ايران وجود دارد. ناگفته نماننمود، قاعدتاً ضرورت انجام چنين پژوهش

شده است  های توصيفی مشاهدهكه در بين تحقيقات خارجی نيز حجم زيادی از پژوهش

 تر ذكر گرديد.ن آن پيشكه نقصا

نان به شناختی گرايش جوااند علل جامعهدر بين تحقيقات داخلی كه سعی داشته

برخی تحقيقات  -شمار استكه البته تعدادشان انگشت –مصرف قليان را تبيين نمايند

اما در بين ؛ هدكااند كه از قابليت تعميم آنها میروشی با رويکرد كيفی انجام شده لحاظبه

تمركز شده است. ای خاص مشود كه هر پژوهش بر جنبهحقيقات پيمايشی مشاهده میت

ن و همکاران نقش دوستان و خانواده و در مقابل كاوسيان و همکاران، برای مثال مؤمنا

كه تحقق حاضر قصد حالی اند. دررا برجسته نموده اقتصادیو مسائل  اوقات فـراغتنقش 

تر به داشته باشد. از سوی ديگر برخی تحقيقاتی كه نزديک تری به موضوعامعدارد نگاه ج

، اراضـی و همکارانو پژوهش  اه و همکارانجهش حاضر هستند مثل تحقيق ترقیپژو

شده متفاوت از پژوهش حاضر است. همچنين برخی از منطقه جغرافيايی انتخاب لحاظبه
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کاران، مصرف قليان را و نوری و هم ارانو همک رضاخانیاين تحقيقات ازجمله پژوهش 

د دخانی همچون اند و آن را در كنار ساير مواهطور جداگانه و انحصاری مطالعه نکردبه

 ست.كه پژوهش حاضر صرفاً بر مصرف قليان متمركز شده اسيگار بررسی نمودند. درحالی

ت قليان صوراستعمال  ۀزمين بندی بايد گفت مجموع تحقيقاتی كه درعنوان جمعبه

شده بيشتر جنبه از چند منظر دارای نقايصی است. اوالً تحقيقات داخلی انجام  گرفته

اند. ميزان مصرف قليان در جامعه ارائه داده ۀزمين د و صرفاً آمارهايی را درانتوصيفی داشته

همچنين بخشی از تحقيقات انجام شده بر عوامل روانشناختی و شخصيتی بيش از عوامل 

د. از سوی ديگر جامعه آماری در اين تحقيقات در شهرهای انعی متمركز شدهاجتما

ران كه شرايط گرايش جوانان به مصرف قليان و بوده و تحقيقات كافی در شهر ته مختلف

رواقع برخی تحقيقات داخلی هرچند ساير مواد دخانی فراهم است، صورت نگرفته است. د

روش مورد استفاده و نيز منطقه نوع  لحاظبهاما در ظاهر به تحقيق حاضر شباهت دارند، 

خارجی نيز هرچند  قيق حاضر متفاوت هستند. تحقيقاتجغرافيايی انجام پژوهش، با تح

طوركلی در اند. بهدهاند، اما قاعدتاً زمينه اجتماعی متفاوتی را مورد تحليل قرار دامفيد بوده

اعتيادآور ديگر مصرف ساير مواد  آمده مصرف قليان عموماً در كنارتحقيقات به عمل

محققان طور ويژه اين موضوع مورد توجه همچون سيگار، الکل و... بررسی شده و كمتر به

 قرار گرفته است.

 مبانی نظری پژوهش

مثابه يک انحراف اجتماعی نگريست توان مصرف قليان را بهدر قالب برخی نظريات می

 و تحليل نمود.
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 كنترل حاصل و همنوايیبزهکاری ری از دو، 1اويس هيرشیرتاز نظر  كنترلدر نظريه 

 فرد قيود كه افتدمی اتفاق وقتی بزهکاری كه است معتقد شیيره .است جامعه توسط مردم

 مفهوم چهار تحت را قيود اين او. بروند بين از طوركلیبه يا شوند ضعيف اجتماع به نسبت

و  تقيد ،دلبستگیچه چناندرواقع . دهدمی توضيح باورها و بودن درگير تعهد، وابستگی،

هنجارهای  دهند در راستایترجيح می، يابد مختلف اجتماع كاهش اركانافراد به  تعلق

 ه دوستان و هماالن و همساالن گام بردارند تا هنجارهای خانواده و جامعه.مورد قبول گرو

رتباط زياد با توان گفت پيروی از هنجارهای گروه هماالن و اطبق نظريه هيرشی می

ن روابط باعث از بين ستان قليانی در گرايش جوانان به مصرف قليان اثرگذار است. ايدو

ها و اختالل در درونی كردن آنها و درنتيجه كاهش نظارت درونی ها و ارزشرفتن هنجار

ده قليان شده و اين خود عاملی در گرايش جوانان به مصرف قليان كننميان افراد مصرف

 است.

اشند، در االنی كه بزهکار بس، نزديکان و هم3ساترلندادوين  2افتراقیِ ابر نظريه پيوندنب

سوق سوی بزهکاری كنند و فرد را بههکاری كمک مؤثر میتقويت نگرش بزتشکيل و 

كند و معتقد است برخی دهند. ساترلند در نظريه خود بر تفاوت ارتباطات تکيه میمی

هستند و افراد از طريق ارتباط با ديگران، قانونی های غيرها مشوق فعاليتفرهنگخرده

ها رفتاریكنند. بر اين اساس كجآن میروانه را ياد گرفته و اقدام به هنجارهای رفتار كج

كار ها بههت ارضای نيازها و ارزششوند و در جمانند رفتارهای تابع قانون، فراگرفته می

 با ارتباط و پيوند طريق از خود، حيات طول در هركس بنابراين ؛(1385، 4آيند )گيدنزمی

 و يادگيری اين كه خاصی جهت اام گيرد،فرامی را هاارزش و هاگرايش ها،انگيزه ديگران،
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 است اين به بسته دارد، آن از سرپيچی جهت در يا و قوانين از اطاعت سویبه پذيریجامعه

 نحوه كنندهتعيين دیزيا حد تا كيست، همنشين اينکه يعنی گيرد؛می ياد كسی چه از كه

 .بود خواهد فرد رفتار

ام گرفته است و معاشرت با قات مختلفی انجاه در ايران تحقيبر اساس اين ديدگ

ويژه دوستان مبتال به قليان، تقليد از اطرافيان، معاشرت در نزديکان، همکاران و به

ازجمله وزشی نامطلوب آم هایهای ناسالم و گوناگون ازجمله مدرسه و محيطمحيط

 عوامل اصلی گرايش به مواد دخانی ذكر شده است.

ل در سوءمصرف مواد در متغير برجسته دخي ريه گروه همساالن،نـظ اسبـراس همچنين

 ، به همساالن ارتباطدخانی مختلفمصرف مواد طبق اين نظريه . ، تأثير همساالن استافراد

 درواقع؛ گذارندتـأثير خود را بر جای می اين مـتغير اصـلیو ساير عوامل در ارتباط با  دارد

موضوع ارتباط دارد و  اين ير عوامل با، بيشتر از سادخانی مصرف مـواد تشويق همساالن به

 ،یرمحمديو ام یابي)افراس است ارتباطبازداری همساالن نيز بيش از ساير عـوامل با آن بی

1397.) 

شود، از محسوب میجزء رفتارهای پرخطر مصرف قليان ينکه از سوی ديگر با توجه به ا

طور كه بيان شد به رفتارهايی انگرايش به آن را تحليل نمود. هم اين منظر نيز بايد علل

های اجتماعی، جسمانی يا روانی را برای آسيبشود كه انجام آن انواع پرخطر اطالق می

نی و انحرافات رفتاری را كه مصرف مواد دخادنبال دارد. برخی نظرياتی فرد و جامعه را به

 شود.ند در ادامه ذكر میارفتار پرخطر تبيين نموده از منظر

رين نظريات در حوزه رفتارهای پرخطر نظريه »رفتار مشکل« است كه تمهم يکی از
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اجتماعی همه رفتارها را -تدوين شده است. اين نظريه روانشناختی 1توسط جسور و جسور

داند و كنش متقابل عوامل فردی و اجتماعی را و پيرامون میكنش متقابل فرد  برآيندی از

كند. اين نظريه فرد را در درون بهنجار را تحليل میگيری رفتارهای بهنجار و ناشکل در

به عوامل مؤثر بر رفتار انحرافی و بازداری از  اش مورد بررسی قرار داده ومحيط اجتماعی

ای از عوامل گوناگون دهد مجموعهه نشان میدهد. اين نظريمیآن را مورد توجه قرار 

رهای پرخطر در جوامع مختلف ستند كه نقش زيادی در شيوع رفتافردی و اجتماعی ه

از نظام شخصيتی  دار عبارت استدارند. طبق اين نظريه سه نظام مؤثر بر رفتار مشکل

و ديگران(، نظام سوی خود فرد به هایگيریها و جهتها، انتظارات، باورها، نگرش)ارزش

تغيرهايی امل پيرامونی( و نظام رفتاری )مشده )چگونگی ادراك افراد از عومحيطی ادراك

 (.39: 1394 رشيد،) (.سوی نهادهای اجتماعی، دينی و مدرسه استگيری آن بهكه جهت

ارد كه بر اساس نظريه مذكور عوامل مختلفی در تمايل جوانان به مصرف قليان نقش د

تحقيق به نظر  ر قالب سه نظام فوق قابل تبيين است. البته با توجه به موضوعخوبی دبه

ها از دو نظام ديگر است. درواقع اين نظام شده پررنگ ادراك محيطی رسد نقش نظاممی

شود؛ ساختار نزديک به محيطی به دو دسته ساختار نزديک و ساختار دور تقسيم می

كند؛ مواردی داد رفتار پرخطر ارتباط دارند اشاره میماً با احتمال رخمتغيرهايی كه مستقي

تواند . مصرف قليان تحت تأثير گروه دوستان میش دوستان و والدين به رفتار فردچون نگر

از سوی ديگر ساختار دور به متغيرهايی كه ذيل اين بخش از نظريه رفتار مشکل تبيين شود. 

ا احتمال رخداد رفتار پرخطر ارتباط دارند متغيرهای ديگر ب طور غيرمستقيم و به واسطهبه

تواند . در اينجا نيز نظارت والدين میوالدين ازجمله اين متغيرها است اشاره دارد؛ نظارت

ذكر است نظام رفتاری نيز به  عامل بازدارنده در جهت مصرف قليان داشته باشد. شايان

 
1. Jessor and Jessor 



 

 

 

 

28۰  ۱۴۰۰پاییز و زمستان  ،شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

تواند مورد كند میتبيين میقوع رفتار پرخطر های دينی را در ودليل اينکه نقش فعاليت

كاهش رفتارهای پرخطر تواند عاملی در جهت دينداری میديگر عبارتتوجه قرار گيرد. به

ا به اين دليل در نظر گرفته شود. از سوی ديگر جسور معتقد است افراد رفتارهای پرخطر ر

 (.35: 1396ازی و همکاران، دهند كه مورد تأييد دوستان خود واقع شوند )نيانجام می

ر بروز رفتارهای پرخطر را نيز نقش دوستان و والدين د 1اجتماعی -محيطی نظريه

ای پرخطر را با مشاهده ويژه جوانان ممکن است رفتارهنموده و تأكيد دارد افراد به ررنگپ

 و تقليد از ديگران ياد بگيرند.

جا قابل ذكر است. فرهنگ نيز در اينبرخی نظريات تبيين انحرافات ازجمله نظريه خرده

 با افراد يینواهـم شـکل به نحرافی راهای ارفتار شناسانجـامعه از توضيح اينکه بـرخی

 ها،ارزش از الگويی هافرهنگخرده. دارند تعلّق آنها به آنان كه دانندمی هايیفرهنگخرده

. شوندمی تبديل سنت از افراد به خاصی هایگروه ميان در كه هستند هنجارها و رفتارها

طريق آنها  از افـراد كـه عی هستندمرج مهم هایشبکه هااين گروه فرهنگنظريه خردهطبق 

 هایفرهنگخرده اين ديـدگاه بـر آن است كـه. كنندبينند و آن را تفسير میجهان را می

يل دلشوند كه بهمیها و هنجارهايی منجر متعدد موجود در جامعه، به ايجاد ارزش

اساس آنها انحراف محسوب ، رفتاركردن بر جـامعه در ناهمخوانی با هنجارهای مسلط

كه تحت تأثير گروه مصرف قليان نيز ازآنجايی .(129: 1392)دانش و همکاران، شود می

 تواند با اين نظريه تبيين شود.افتد میدوستان اتفاق می

 یالگوهای« را »بک زندگاست. »سنيز قابل تحليل  مصرف قليان از منظر سبک زندگی

(، 2006، 2جي)كمبردهد« می زيتما گريديکدم را از كنش و فرهنگ كه مر یِمشخص نسب
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« شودیاجرا م اي جاديانجام، ا»شيوه مشخص و تکنيک خاصی است كه توسط آن چيزی 

( 2008، 2د( و نيز »روش خاصی از زندگی يک فرد يا گروه« )آكسفور2004، 1)وبستر

يشمندان اين حوزه( ترين انداند. سبک زندگی به عقيده پير بورديو )از مهمنمودهتعريف 

ی از ترجيحات مصرفی است كه قصد نمايشی واحد را در منطق خاص هر مجموعه متعدد

(. 243: 1390، 3دهد )بورديوموسيقی و...( نشان می صرففضای نمادين )پوشش، تغذيه، م

ی روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، پوشش و مُد وسيعی از الگوها سبک زندگی دامنه

(. در اين 2007، 4رد )اوانس و جکسونگيبينی افراد را در برمیجهان ها وو حتی ارزش

جهت اهميت دارد كه مصرف مواد دخانی در بين اين پژوهش بحث سبک زندگی از

ز جهاتی نتوان بته هرچند شايد اای از زندگی است. الجوانان در حال تبديل شدن به شيوه

دهای مرتبط با سبک زندگی تحليل مصرف مواد دخانی سبک همچون قليان را با رويکر

نمود، اما با توجه به گسترش مصرف قليان و در دسترس بودن و قبح كمتر آن در مقايسه با 

ين توان گفت نوعی سبک زندگی مبتنی بر رفتارهای پرخطر در بواد دخانی، میساير م

 گيری است.انان در حال شکلنوجوانان و جو

ترين عناصر از مهمعنوان يکی ذران اوقات فراغت بهاز سوی ديگر اين مسئله از منظر گ

ای از اشتغاالت فرد اوقات فراغت مجموعهسبک زندگی افراد در جامعه قابل مطالعه است. 

 تـفريح، تـوسعۀ اسـت كـه تا حد زيادی به رضايت خـاطر خـود برای اسـتراحت،

د از آزاد شدن از ، بعانهداوطـلب و غيرانتفاعی يا مشاركت اجـتماعی اطالعات، آموزش

. از (1384 ،سازمان ملی نـوجوانان)رود مات شغلی، خانوادگی و اجتماعی به كار میالتزا

 ها و نيز امکان دسترسی به آنها و همچنيناين منظر حضور يا غيبت امکانات و موقعيت
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مردم در تواند تأثير زيادی بر ميزان مشاركت های ارائه آنها میشيوهكيفيت، هزينه و 

عدم دسترسی  (. درواقع185: 1382، 1اغت داشته باشد )توركيلدسنهای مربوط به فرفعاليت

های ناسالم تواند باعث روی آوردن جوانان به فراغتكافی به ساير امکانات فراغتی می

 شود. مانند مصرف قليان

 30ر درصد آن را جمعيت زي 60در جامعه امروز ايران كه نزديک به ر از سوی ديگ

و از روی سرگرمی و تفريح به برای پر كردن اوقات فراغت دهد، بسياری سال تشکيل می

تأثير نبوده آورند. همين مسئله در افزايش آمار مصرف قليان بیمصرف قليان روی می

كنند منظور مصرف قليان حضور پيدا میاها بهنی كه در قليانسررسد جوانابه نظر میاست. 

دهند. اين ن انجام میو در گروه دوستاو بعضاً تفريحی  الب حركتی جمعیاين امر را در ق

ريشه قابل تحليل است. مرتون  2رابرت مرتونموضوع در قالب نظريه فشار ساختاری 

ها و يف شده و راهجامعه تعرفرهنگ  كه توسطی انحرافات اجتماعی را شکاف ميان اهداف

رسد میبه نظر  داند.میی های فرهنگاناهداف و آرم اين هنجارهای مشروع رسيدن به

برای گذران فراغت و تفريح و يا تأمين  كنندبخشی از افرادی كه به قليان گرايش پيدا می

 ان استعمال قليانهای نامتعارف و كجروانه كه همبه راه -عنوان اهدافبه –لذت و آرامش

رسيدن به آنها ارتباط  ها و وسايلشوند. درواقع اين افراد ميان هدفاست، متوسل می

 كنند.كنند و برای رسيدن به اهدافشان، ابزار مواد دخانی را انتخاب میبرقرار نمی هنجاربه

 شود.شده در جدول زير نمايش داده میهای ارائهدر ادامه مجموع ديدگاه

 تحقیق در استفاده مورد نظری کردروی مبانی خالصه :3جدول 

 ر/ نظريهنام متفک توضيح رويکرد نظری

 
1. Torkildsen 
2. Robert Merton 
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 ر/ نظريهنام متفک توضيح رويکرد نظری

 توسط مردم كنترل حاصل همنوايی و بزهکاری زا طبق اين نظريه دوری

 اجتماع به نسبت فرد قيود كه افتدمی اتفاق وقتی است و بزهکاری جامعه

 هنجارهای راستای در دهندمی شوند. در اين صورت افراد ترجيح ضعيف

 جارهاینه تا بردارند گام همساالن و هماالن و دوستان گروه قبول مورد

 و هماالن گروه هنجارهای از پيروی مذكور ريهظن طبق .جامعه و خانواده

 به جوانان تشديد رفتار غيرهمنوايانه وگرايش در قليانی دوستان با زياد ارتباط

 .است اثرگذار قليان مصرف

 /تراويس هيرشی

 كنترل

و  بزهکاری نگرش تقويت در بزهکار، هماالن و رويکرد نزديکان طبق اين

 هافرهنگخرده هستند. درواقع برخی ثرمؤ بزهکاری سویبه فرد ق دادنسو

 ديگران، با ارتباط طريق از افراد و هستند قانونیغير هایفعاليت مشوق

اين  بر اساس .كنندمی آن به اقدام و گرفته ياد را كجروانه رفتار هنجارهای

تال به قليان و قرار ويژه دوستان مبنظريه معاشرت با نزديکان، همکاران و به

های ناسالم از عوامل اصلی گرايش به مواد دخانی ازجمله حيطگرفتن در م

 قليان است.

 /ساترلندادوين 

 پيوند افتراقی

 تأثير افراد، رد مواد سوءمصرف در دخيل برجسته متغير اين نـظريه، بـراساس

دليل بهبيش از هر چيز  مختلف، دخانی مواد درواقع مصرف. است مساالنه

 مـواد مصرف به همساالن ديگر تشويق بياند. بهدهیرخ م همساالن ارتباط با

 دارد. ارتباط موضوع اين با عوامل ساير از بيشتر دخانی،

ريه گروه نـظ

 همساالن

 با افراد نوايیهـم بی انحرافی در قالطبق اين ديدگاه انجام رفتارها

 طريق از افـراد كـه مرجعی مهم هایعنوان شبکهبه -دوستان فرهنگخرده

 متعدد هایفرهنگشود. درواقع خردهدرك می -كنندمی تفسير را جهان آنها

 شوندمی همچون مصرف قليان منجر هنجارهايی ايجاد به جامعه، در موجود

 بر اساس رفتاركردن ،جـامعه در مسلط ایهنجاره با انیمخوناه دليلبه كه

 شود.می محسوب انحراف آنها

نظريه 

 فرهنگخرده
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 ر/ نظريهنام متفک توضيح رويکرد نظری

نظريه نقش دوستان و والدين در بروز رفتارهای پرخطر اهميت دارد.  ايندر 

درواقع نظريه مذكور معتقد است جوانان رفتارهای پرخطر را با مشاهده و 

 گيرند.تقليد از ديگران ياد می

يطی مح نظريه

 اجتماعی

داند و می پيرامون و فرد بلمتقا كنش از برآيندی را رفتارها همه نظريه اين

 مؤثر عوامل به و داده قرار بررسی مورد اشاجتماعی محيط درون در را فرد

طبق اين ديدگاه نظام محيطی، ساختار نزديک و  .دارد توجه انحرافی رفتار بر

ر دارد. همچنين نظريه مذكور تأثير ز رفتار پرخطر اثنگرش دوستان بر برو

ا نيز مورد تأكيد دينی بر كاهش رفتارهای پرخطر ر هاینظام رفتاری و فعاليت

 دهد.قرار می

جسور و جسور/ 

 نظريه رفتار مشکل

 توسط كه اهدافی ميان شکاف اجتماعی انحرافات طبق اين نظريه ريشه

 اين به رسيدن مشروع هنجارهای و هاراه و شده تعريف جامعه فرهنگ

 پيدا گرايش قليان به كه افرادی درواقع. است فرهنگی هایآرمان و اهداف

 هایراه به -اهداف عنوانبه -لذت تأمين و فراغت گذران برای دكننمی

 شوند و ميانمی متوسل است، قليان استعمال همان كه كجروانه و نامتعارف

 كنند.نمی برقرار رهنجابه ارتباط اآنه به رسيدن وسايل و هاهدف

رابرت مرتون/ 

 فشار ساختاری

ترسيم مدل نظری به محقق كمک  ند در پژوهش حاضر درتوای كه میعمده نظريات

تر همچون سيگار بوده است. مصرف مواد مخدر و برخی مواد دخانی سبک كند، مرتبط با

شود؛ می جرم در نظر گرفتهعنوان يک انحراف اجتماعی و بعضاً مصرف اين مواد به

 كند. درترسيم مدل تحقيق كمک میجهت نظريات مرتبط با تبيين انحرافات نيز به ازاين

شود از دل نظريات ذكرشده، متغيرهای مستقل تحقيق احصاء و اين تحقيق سعی می

 مشخص گردد.

ننده كطبق مباحث نظری چنانچه افراد رابطه بيشتری با گروه همساالن خود كه مصرف
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داشته باشند، گرايش آنها نيز به مصرف قليان بيشتر خواهد شد. نظريه كنترل،  قليان هستند

ترين نظرياتی هستند كه بر اين موضوع فرهنگ مهمو خرده گروه همساالن، پيوند افتراقی

تأكيد دارند. از سوی ديگر مرور نظريات نشان داد مصرف قليان از متغير مستقل ديگری 

دی افراد به هنجارها و اصول دينی است. درواقع طبق بخشی از پذيرد كه آن پايبنتأثير می

دهند و های دينی بيشتری انجام میيترادی كه فعالهای نظريه رفتار مشکل افاستدالل

نوعی ديندارتر هستند، گرايش كمتری به مصرف قليان خواهند داشت. سومين عامل مؤثر به

ديگر به بيانت متنوع و گوناگون است. بهبر متغير وابسته اين پژوهش، فقدان اوقات فراغ

نمايند، از شدت  لم با ديگرانميزانی كه جوانان زمان خود را صرف ساير تفريحات سا

شود. متقابالً در صورت كمبود اوقات فراغت، افراد گرايش آنها به مصرف قليان كاسته می

قالب شکاف بين اهداف خوبی در كنند. اين موضوع بهقليان را جايگزين ساير تفريحات می

مدل نظری  و وسايل در نظريه فشار ساختاری مرتون قابل رديابی است. با اين توضيحات

 گردد.قيق بر اساس تأثير سه عامل فوق ترسيم میتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرف 

 قلیان

 

االنمعاشرت با هم  

 

 

 پايبندي ديني

گذران اوقات 

 فراغت
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 مدل نظری تحلیل عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان :1شکل 

 

 

متغيرهای اجتماعی است، مصرف قليان ته كه در آن متغير وابس بر اساس مدل فوق

يبندی دينی« و »گذران هماالن«، »پاتأثيرگذار بر گرايش جوانان به قليان شامل »معاشرت با 

 اوقات فراغت« در نظر گرفته شده است.

 طبق اين توضيح فرضيات اين تحقيق شامل موارد زير است:

ل با ميزان مصرف قليان رابطه وضعيت تأهل و اشتغابين متغيرهای سن، رسد به نظر می −

 معناداری وجود دارد.

رابطه جوانان در بين  انيقل ايش به مصرفگر بين معاشرت با هماالن ورسد به نظر می −

 معناداری وجود دارد.

رابطه جوانان در بين  انيقل گرايش به مصرف بين پايبندی دينی ورسد به نظر می −

 معناداری وجود دارد.

جوانان در بين  انيقل گرايش به مصرف گذران اوقات فراغت وبين رسد به نظر می −

 رابطه معناداری وجود دارد.

 سیشناروش

های تحقيق در علوم ترين روشعنوان يکی از رايجقيق از روش پيمايشی، بهدر اين تح

ها نيز از پرسشنامه آوری داده( استفاده شده است. برای جمع133: 1387اجتماعی )ساعی، 

كمک گرفته شده است. شايان ذكر است علت استفاده از روش و تکنيک  تهمحقق ساخ
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است. جامعه آماری اين تحقيق كليه نوجوانان و  ت تحقيق بودهمذكور، نوع مسئله و سؤاال

كنند. ساله ساكن شهر تهران هستند كه هر از چند گاهی قليان مصرف می 35تا  15جوانان 

ت شهر تهران حدود هشت ميليون و هفتصد جمعي 1395طبق اطالعات سرشماری سال 

 آن به بايد گيرینهنمو آغاز از قبل (. آنچه130: 1395هزار نفر است )مركز آمار ايران، 

 وجود متعددی هایروش منظور اين برای. است نمونه حجم كردن مشخص نمود توجه

از اين فرمول و با  با استفاده .است كوكران فرمول از استفاده آنها ترينمهم از يکی كه دارد

 اين برای نهنمو ، با تکميل اجزای فرمول حجم(07/0 در نظر گرفتن ميزانی از خطا )حدود

 شود. فرمول كوكران در ادامه آمده است:می نفر 200تحقيق 

 

گيری از روش برای انجام نمونهانجام شده،  1397كه در سال در اين تحقيق همچنين 

ای كه در اينجا بايد به آن اشاره شود اده شده است. مالحظهای متناسب با حجم استفخوشه

انتخاب تصادفی  -كننده قلياننان مصرفجوا -مد نظر ت كه با توجه به نوع افراداين اس

ها در آنجا حضور دارند. هايی صورت بگيرد كه بيش از ساير مکانآنها بايد در مکان

. كننده قليان باشندكل افراد مصرفنماينده  بتوانندبايد نوعی به همچنين افراد انتخاب شده

عرضه قليان  تحقيق، مراكزهای مشخص است كه بهترين مکان برای يافتن نمونه

مسلم است كه انجام چنين كاری در سراها و ...( هستند. ها، قليانخانهها، قهوهخانه)سفره

 ،با در نظر اين موضوع. نبوده استپذير برای محقق امکان كل شهر تهرانسطح وسيع و در 

ن ذكر اند. شايادهتهران انتخاب ش 11منطقه نمونه مورد نظر از مراكز عرضه قليان واقع در 

سراها در اين منطقه نسبت به ساير ها و قليانخانهاست دليل اين انتخاب تراكم زياد قهوه

مركز  100تهران حدود  11منطقه مناطق تهران است. طبق تحقيقات محلی انجام شده در 
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ن جوان قليا 50طور متوسط به عرضه قليان فعال هستند كه روزانه در هركدام از آنها به

 ند.كنعرضه می

شمار به فرهنگـی ميـراث اين منطقه از نظر تاريخی يکی از مناطق مهـمشايان ذكر است 

و ساير  دليل وجود محله جمشيدانقالب به از قبل دوران در منطقه فرهنگی . پيشينهآيدمی

و تفريحی  سعی شد مراكزانقالب  . البته بعد ازوتار بودمعضالت اجتماعی آن بسيار تيره

اين  اما همچنان معضالت اجتماعی مختلفی در آن وجود دارد.؛ ن اضافه شودبه آورزشی 

از مناطق دارای بافتی قديمی است كه در مركز شهر تهران واقع شده كه مساحت  ،منطقه

از  پوشاند كهرا می تهران مساحت از كل% 8كيلومتر مربع است و حدوداً  12/6آن برابر 

 .استه تهران اين نظر هفدهمين منطق

آيد. شايان ذكر است در قالب جدول می رهايمتغ یاتيو عمل یمفهوم فيتعاردر ادامه 

 اريبس، اديز تا حدودی، ،كم ،كم اريبس) 5الی  1ها با طيف ليکرت و نمرات همه پرسش

 اند.( سنجيده شدهاديز

 ی تحقیقرهایمتغ یاتیو عمل یمفهوم فیتعر :4جدول 

 متغير یتعريف مفهوم تعريف عملياتی هاگويه
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 متغير یتعريف مفهوم تعريف عملياتی هاگويه

در يک ماه گذشته تا چه ميزان با دوستان خود به 

 ايد؟مسافرت رفته

 ها موافقيد:تا چه حد با اين گزاره

اولين بار مصرف قليان را به پيشنهاد دوستانم  -

 دم.شروع كر

دهم اوقات فراغتم را با دوستانم ترجيح می -

 بگذرانم.

ا با دهم مشکالت فردی خود رترجيح می -

 در ميان بگذارم. دوستانم

 .اهل معاشرت فراوان با دوستان هستم -

صورت نکردن دوستان، به یدر صورت همراه -

 .شومیحاضر نم انسرايدر قل یانفراد

نند من هم ترك را ترك ك انيچنانچه دوستانم قل -

 .خواهم كرد

را به امور  یساعات كشندیم انيبا دوستانم كه قل -

 .دهمیص مهفته اختصا ايمختلف در روز 

ميزان صرف وقت و 

اوقات فراغت و 

معاشرت با دوستان، 

ارتباط و تأثيرپذيری از 

 دوستان قليانی

 اشخاصی به همسال يا همال گروه

 جهت از كه شودمی گفته معدود

باشند. معاشرت  هم به نزديک سنّی

با همساالن نيز به معنی داشتن ارتباط 

همسال است  با دوستان و افراد تقريباً

نوع رفتار،  لحاظبهه عمدتاً ك

ها و هنجارهای مورد قبول به نگرش

و  یاراضـفرد شباهت دارند )

 (.1392، همکاران

 معاشرت

 هماالن با



 

 

 

 

2۹۰  ۱۴۰۰پاییز و زمستان  ،شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

 متغير یتعريف مفهوم تعريف عملياتی هاگويه

اجب و و هيومي ینسبت به نمازها زانيتا چه م

 د؟يكنیم فياحساس تکل

نسبت به روزه گرفتن در ماه رمضان  زانيچه م تا

 د؟يكنیم فياحساس تکل

 د؟يدار يیآشنا ینينسبت به احکام د انزيچه م تا

شركت  یمذهب یهادر برنامه زانيچه م تا

 د؟يكنیم

شما را فرد  کان،يدوستان و نزد زانيچه م تا

 دانند؟یم ینداريد

 یمبن ینياحکام د هيورت توصص درتا چه ميزان 

 بيبر منع استعمال هرآن چه كه به بدن آس

 ؟كرد يدترك خواه را انيمصرف قل رساند،یم

ميزان پايبندی به احکام 

و واجبات دينی، 

شركت در مراسم 

 مذهبی

ای پيچيده، سـازه دينمـعنويت و 

هم مـرتبط هـستند.  چندبعدی و به

به ابعاد ذهنی، عمدتاً معنويـت 

ربی و شخصی تعالی اشـاره تج

 ابعـاد بر دينكه دارد، درحالی

كيد أعينـی و اجتماعی آن ت

ايبندی دينی به . در اينجا پورزدمی

معنی التزام عملی به انجام 

های مذهبی و داشتن فعاليت

ها و اعتقادات فرا مادی گرايش

 (.1394است )نوری و همکاران، 

 پايبندی

 دينی

ه حد تفريحات و موارد در يک ماه گذشته تا چ

 زير را داشتيد؟

 و تئاتر نمايرفتن به س -

 (و ... فوتبال)استخر،  یورزش یهاتيفعال -

 هابه پارك و تفرجگاه رفتن -

 با خانواده مسافرت -

در  روزدر غذايی  صرف حداقل يک وعده -

 اعضای خانواده كنار

ميزان دسترسی و 

استفاده از امکانات 

 فراغتی مختلف

غت بـه مـعنای سهولت، فـرا

و آسايش گرفته شده  راحت

، اوقات الروس در فرهنگ. است

 :عريف شده استفراغت چـنين تـ

ها، تفريحات و سرگرمی

هايی كه افراد به هنگام فعاليت

شوق و  آسودگی از كار عادی با

انسان  .پردازندرغـبت بـه آنها می

انجام  كارهايیدر اوقات فراغت 

اختياری و  غالباً كـه بـه دهدمی

و  و به دليل لذت بودهداوطلبانه 

دارند  همراهكـه به  آسايشی

، فراهانی )جاللی .ندشوانتخاب می

1390.) 

 گذران

 اوقات

 فراغت
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 متغير یتعريف مفهوم تعريف عملياتی هاگويه

در هفته معموالً تا چه حد در قليانسرا حاضر 

 شويد؟می

 انيقل دنيكش ماه قبل تا چه حد مشغولدر يک

 بوديد؟ خانهدر قهوه

به  رفتن های مختلف همچونگرمیاز بين سر

تا چه حد  ی و...حتفري ، استخر، اماكننمايس

 ؟ديدهیم حيرجت را خانهوهدر قه انيقل دنكشي

دوستانتان تا چه اندازه شما را وابسته به قليان 

 دانند؟می

استعمال قليان تا چه ميزان بخشی از تفريح 

 تان شده است؟هفتگی

ميزان حضور در 

مصرف قليانسراها و 

قليان، ترجيح قليان 

 كشيدن به ساير امور

كننده قليان به فردی اطالق مصرف

ر قل ماهی يکباشود كه حدامی

دست به استعمال قليان بزند 

 (.2016)كاندوال و همکاران، 

 مصرف

 قليان

برای تأمين اعتبار تحقيق از روايی صوری استفاده شده است؛ درواقع اعتبار اين پژوهش 

ابتدا  داوری اجتماع علمی مورد بررسی قرار گرفته است. براين اساس بر اساس روش

. پس از مورد مشورت شد نيدر ا هاآنبا اده و متخصص د دياتاز اس یتعدادبه پرسشنامه 

 یهاكه شاخص محققان به اين نتيجه رسيدند آنهابا رفع  مشورت و مشخص شدن نقايص،

پرسشنامه  نيبنابرا ؛باشندیم یاصل ميمفاه يیمعناپرسشنامه، معرف حوزه  نيدر ا تهبه كار رف

جش پايايی ابزار تحقيق برای سن است. ايیو محتو یاعتبار صور یپژوهش حاضر، دارا

های هر يک از روش آلفای كرونباخ جهت سنجش ميزان سازگاری درونی گويه

و نيز  كار رفته است. ضريب آلفای كرونباخ برای هر شاخص و مقدار كل آنها بهشاخص

برای هر متغير در جدول زير قابل مشاهده   KMO نتيجه آزمون بارتلت و مقدار ضريب

 است:
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 متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق پایایی یبضر :5جدول 

سطح 

 معناداری

 درجه

 آزادی

آزمون 

 بارتلت
KMO 

 آلفای

 كرونباخ
 متغيرها گويه تعداد

 نمعاشرت با هماال 8 640/0 6/0 71/3 10 000/0

 پایبندی دینی 6 846/0 85/0 2/407 15 000/0

 اغتگذران اوقات فر 5 688/0 73/0 8/113 10 000/0

 مصرف قلیان 5 765/0 75/0 1/176 6 000/0

ها به جز شاخص معاشرت طور كه مشاهده شد ميزان آلفای كرونباخ تمام شاخصهمان

نامه دارای پايايی بل قبول و پرسشاست، لذا آزمون قا 7/0 با هماالن نزديک و يا باالتر از

ی همبستگی ها داراقياسهای( متوان گفت اجزای درونی )تمام گويهو می استمناسبی 

شده است.  756/0 متغيرها نيز برابر با كرونباخ كل یآلفاقابل قبولی با همديگر هستند. 

همسازی  دهد كه متغيرها ازو آزمون بارتلت نيز نشان می KMOهمچنين نتايج ضريب 

 درونی مطلوبی برخوردار هستند.

 های پژوهشیافته

تقسيم شده است كه توضيح  استنباطی و یتوصيف هایيافته اين قسمت به دو بخش

 آيد:هريک در ادامه می



 

 

 

 

  2۹3 ... قلیان مصرف به جوانان گرایش اجتماعی لعه عواملمطا
 

 های توصیفییافته

 انیپاسخگو ، تأهل و اشتغالسن تیوضع :6جدول 

 درصد فراوانی يت اشتغالوضع درصد فراوانی تأهلوضعيت  درصد فراوانی وضعيت سنی

 4/73 146 شاغل 69 138 مجرد 7/17 36 سال 19-15

 5/5 11 بیکار 5/28 57 متأهل 8/29 59 سال 24-20

 8 16 سرباز 2 4 مطلقه 7/36 74 سال 29-25

 8/15 31 سال 35-30
همسر 

 شدهفوت
1 5/0 

آموز/ دانش

 دانشجو
26 13 

 0/100 200 مجموع 0/100 200 مجموع 0/100 200 مجموع

 20-25دهد، اغلب پاسخگويان در رده نشان می 4های جدول شماره طور كه يافتههمان

شاغل هستند. با توجه به سن پاسخگويان دور از انتظار نيست كه اغلب آنها رار داشته و ق

 مجرد باشند.

در ادامه توصيف چهار شاخص اصلی تحقيق خواهد آمد. در اين بخش عالوه بر ذكر 

ای گرايش مركزی و پراكندگی، توزيع درصد هر شاخص در بين جمعيت هشاخص

شود. هر يک از اين بيان می -زياد ،تا حدودی ،سه طيف كم با قرار دادن افراد در -نمونه

كمترين ميزان شاخص در بين افراد و  1كه طوریدارند؛ به 100تا  1ها اعدادی بين شاخص

 د.دهبيشترين مقدار آن را نشان می 100
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 توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای تحقیق :7جدول 

 زياد مقادير هامتغير
تا 

 دودیح
 گينميان كم

انحراف 

 معيار
 حداكثر حداقل

 معاشرت با هماالن
 57 59 84 فراوانی

65 6/17 1 100 
 5/28 5/29 42 درصد

 دينی پايبندی
 57 51 89 فراوانی

4/63 21 1 100 
 30 9/25 2/45 درصد

 گذران اوقات فراغت
 111 50 37 فراوانی

8/50  2/20  1 100 
 1/56 3/25 7/18 درصد

قليان مصرف  
 32 40 128 فراوانی

8/72  21 1 100 
 16 20 64 درصد

درصد افراد زياد بوده  40طبق جدول فوق ميزان معاشرت افراد با دوستان در بيش از 

افراد پايبندی دينی زيادی دارند. ميزان گذران اوقات فراغت  درصد 2/45 است. همچنين

درصد افراد  64سوی ديگر مصرف قليان در يين است. از افراد نيز در اغلب پاسخگويان پا

ها است. زياد است. از بين متغيرهای تحقيق، ميانگين مصرف قليان بيش از ساير شاخص

دك به امکانات فراغتی، ميزان گذران دليل دسترسی انشود بهطور كه مشاهده میهمان

ز معضالت واند سبب بروتاوقات فراغت در بين افراد پايين است كه همين مسئله می

اجتماعی گوناگون شود. از سوی ديگر ميزان معاشرت افراد با دوستان نيز نسبتاً باال است 

است.  محورمحور بر روابط خانوادهكه اين موضوع خود نشانگر غلبه روابط دوست

رعايت برخی  لحاظبهدهد اين منطقه از تهران حداقل های توصيفی نشان میهمچنين يافته

شود كه تا حدی بايد ردپای ای نسبتاً مذهبی محسوب میبين افراد، منطقه سائل شرعی درم

 آن را در پيشينه تاريخی و اجتماعی منطقه جستجو نمود.

 های استنباطییافته
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وضعيت تأهل و ای شامل سن، مون فرضيه رابطه متغيرهای زمينهدر اين بخش ابتدا آز

 ان آمده است.وضعيت اشتغال با ميزان مصرف قلي

 با اشتغال وضعیت و تأهل وضعیت سن، شامل ایزمینه متغیرهای رابطه آزمون :8جدول 

 قلیان مصرف میزان

 آزمون نتيجه مقدار ضريب سطح معناداری ضريب مورداستفاده های مستقلمتغير

 تأييد 23/0 000/0 پيرسون سن

 رد 26 057/0 خی دو وضعيت تأهل

 تأييد 28/0 032/0 اتا وضعيت اشتغال

دهد بين سن افراد و ميزان مصرف قليان رابطه معنادار طور كه جدول نشان میهمان

ا كه با افزايش سن افراد تاحدی ميزان مصرف قليان افزايش پيدطوریضعيفی وجود دارد. به

كند. همچنين بين وضعيت اشتغال افراد و ميزان مصرف قليان رابطه معنادار ضعيفی می

 كنند.ه افراد بيکار كمی بيش از افراد شاغل قليان مصرف میكطورید. بهوجود دار

های اصلی تحقيق آمده است. در اينجا با كمک رگرسيون خطی در ادامه آزمون فرضيه

ون همبستگی پيرسون، به آزمون هريک از فرضيات تحقيق و آزم Enterدومتغيره با روش 

ته شده در اين تحقيق اعم از های ساخشاخصپرداخته شده است. با توجه به اينکه همه 

ای قرار دارند، از آزمون پيرسون متغيرهای مستقل و متغير وابسته، در سطح سنجش فاصله

ر مفروضاتی است كه بايد استفاده شده است. شايان ذكر است رگرسيون خطی مبتنی ب

ون خطی را ها را وارسی كرد؛ چه تخلف شديد از مفروضات ممکن است تحليل رگرسيآن

دار كند. در اينجا مفروضات اساسی اين آزمون ازجمله اينکه متغير وابسته و شهخد

های همجوار با هم همبستگی نداشته ماندهمتغيرهای مستقل كمی باشند و نيز اينکه باقی

اند. همچنين پيش از انجام آزمون، ( مد نظر بوده و بررسی شده166: 1394د )نايبی، باشن
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خطی بين متغيرهای مستقل با كمک رسيون يعنی عدم هموضات اصلی رگيکی از مفر

( مورد بررسی قرار گرفته است كه نتايج آن در جدول 1394)نايبی،  VIFآزمون تولرانس و 

 زير قابل مشاهده است.

 مستقل تحقیق متغیرهای بین خطیهم بررسی :9جدول 

 VIF تولرانس داریسطح معنی متغيرهای مستقل

 04/1 76/0 02/0 با هماالن« »معاشرت

 51/1 69/0 000/0 »پايبندی دينی«

 01/1 81/0 002/0 »گذران اوقات فراغت«

 1 نيز از عدد VIFاست و مقدار  1طبق جدول فوق ميزان تولرانس متغيرها نزديک به 

قبول بين خطی بسيار اندك و قابلفاصله چندانی پيدا نکرده است كه اين نتيجه بيانگر هم

 است. غيرهای مستقلمت

تک متغيرهای مستقل تحقيق با متغير وابسته در ادامه آزمون رگرسيون دومتغيره بين تک

 گرفته شد كه نتايج آن در جدول زير آمده است:

 

 

 

 دومتغیره حقیق با روش رگرسیونهای تفرضیه آزمون :10جدول 

 نوع رابطه ننتيجه آزمو سطح معناداری شدت رابطه متغير مستقل متغير وابسته

 مصرف قليان

 مستقيم تأييد 000/0 41/0 »معاشرت با هماالن«

 غيرمستقيم تأييد 000/0 26/0 »پايبندی دينی«

 غيرمستقيم تأييد 012/0 39/0»گذران اوقات 
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 فراغت«

داری دست آمده از آزمون رگرسيون خطی ساده با توجه به اينکه سطح معنینتايج به

بين همه سه متغير مستقل با متغير وابسته رابطه دهد نشان میاست،  05/0 كوچکتر از

دهد كه بين دو متغير داری وجود دارد. همچنين آزمون همبستگی پيرسون نشان میمعنی

اغت( با متغير وابسته )مصرف قليان( همبستگی فر اوقات دينی، گذران مستقل )پايبندی

متغير وابسته همبستگی  با هماالن« وداری وجود دارد و تنها ميان »معاشرت منفی معنی

دهد كه متغير »معاشرت با هماالن« و بعد از آن معنادار مثبت وجود دارد. نتايج نشان می

ر تعيين تغييرات مصرف قليان و دينی« د فراغت« نسبت متغير »پايبندی اوقات متغير »گذران

 كنند.تری را ايفاء میگرايش جوانان به آن نقش مهم

قليان  مصرف به با هماالن، تأثير مثبت و معناداری بر گرايشمعاشرت  اول هيفرضطبق 

سال بيشتر  و دارد. درواقع هرچه ميزان معاشرت و ارتباط افراد با دوستان قليانی و همسن

كند و برعکس با كاهش اين ارتباط، مصرف قليان نيز افزايش پيدا می شود، گرايش آنها به

تأكيد دارد، اين نتيجه  پيوند افتراقیر كه نظريه طوابد. همانيمصرف قليان نيز كاهش می

دهد بخشی از رفتارهای كجروانه و پرخطر حاصل يادگيری از اطرافيان است و نشان می

های ناسالم به مواد دخانی گرايش پيدا ا و جمعهافراد به دليل قرار گرفتن در محيط

 كنند.می

 به ر منفی و معناداری بر گرايشی دينی، تأثيدهد پايبندنشان می دوم هيفرضنتيجه 

قليان در بين جوانان دارد؛ درواقع هرچه ميزان پايبندی جوانان به هنجارها و اعمال  مصرف

كند و برعکس با كاهش اهش پيدا میدينی باالتر باشد، گرايش آنها به مصرف قليان ك

دينی بر ايجاد  ر تأثير نگرشيابد. اين موضوع نشانگپايبندی دينی، اين گرايش افزايش می
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رسد افرادی كه ديندارتر هستند بيش از ديگران به زندگی سالم در افراد است. به نظر می

يگر كمتر در دهند و از سوی دهای دينی مبنی بر مراقبت از جسم اهميت میتوصيه

 گيرند.های ناسالم قرار میجمع

نها به مصرف قليان نان، گرايش آطبق فرضيه سوم با افزايش ميزان اوقات فراغت جوا

يابد و برعکس با كاهش ميزان اوقات فراغت، آنها بيشتر به مصرف قليان روی كاهش می

امکانات فراغتی مناسب  آورند. بر اساس اين يافته افراد به ميزانی كه دسترسی كمتری بهمی

بنابراين  د؛شوندارند، بيشتر به سمت تفريحات ناسالم ازجمله مصرف قليان كشيده می

توان گفت جوانان كشيدن قليان را راهی برای پر كردن وقت خود با دوستان قلمداد می

تری به تفريحات جايگزين داشته باشند، كمتر به كه دسترسی مناسبكنند و درصورتیمی

 كنند.رف قليان گرايش پيدا میمص

د. نجام خواهد شچندمتغيره برای آزمون مدل نظری تحقيق ا خطی در ادامه رگرسيون

 شود.مشاهده می 11و  10نتايج تحليل رگرسيونی در جداول شماره 

کننده عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف ضرایب رگرسیونی مدل تبیین :11جدول 

 قلیان

 T sig ( ضريب استانداردBeta)  B متغير مستقل

00/3 --- 800/10 (constant) ثابت  000/0  

913/0 معاشرت با هماالن  383/0  394/3  020/0  

-243/0 -272/0 پايبندی دينی  761/0-  000/0  

-296/0 -308/0 گذران اوقات فراغت  120/3-  002/  

 (Beta)شده  ارداستاند ضريب اساس بر رگرسيونی ضرايب و با تفسير 10مطابق جدول 

 ينباالتر دارای 383/0 رگرسيونی ضريب »معاشرت با هماالن« با توان گفت متغيرمی
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 ترين ضريبضعيف دارای 243/0 ضريب »پايبندی دينی« با متغير و يونیرگرس ضريب

 باشند.می رگرسيونی

 خالصه مدل عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان :12جدول 

 داریسطح معنی Fمقدار  ضريب تعيين تعديل شده يينضريب تع Rمقدار 

461/0  212/0  181/0 00/3  009/0  

 

 مدل مذكور معنادار بوده و مقدار كه است آن از حاكی 11جدول شماره  هایداده

 متغيرهای مجموعه بين دهدمی نشان كه باشدمی 461/0 متغيرها بين (R) همبستگی ضريب

 212/0 با برابر تعيين ضريب مقدار همچنين. دارد وجود متوسطی مستقل، همبستگی

ايش جوانان به مصرف ل اجتماعی گرعوام از درصد 212/0 كه دهدمی نشان باشد،می

 باشد.تأثير ابعاد متغيرهای مستقل می تحت قليان،

متغيرهای مستقل رابطه بين هريک از درنهايت با قرار دادن ضرايب بتا در مدل نظری 

گرايش به با  (،«فراغت اوقات گذران» و «دينی پايبندی» ،«هماالن اب معاشرت»اصلی )

 شود:قيق ترسيم میدر قالب مدل تح مصرف قليان

 

 

 

  

 

 

مصرف  

 قلیان

 

 معاشرت با هماالن

 

 

 پايبندي ديني

گذران اوقات 

 فراغت

243/0-  

383/0  

296/0-  
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 آزمون مدل نظری تحلیل عوامل اجتماعی گرایش جوانان به مصرف قلیان :2شکل 

با  شايان ذكر است بين متغير »پايبندی دينی«، »گذران اوقات فراغت« و »معاشرت

هماالن« رابطه معناداری وجود نداشته است و درنتيجه مدل فوق فاقد اثرات غيرمستقيم 

 باشد.می ها بر يکديگرمتغير

دهد دو متغير »پايبندی دينی« و »گذران اوقات فراغت« طور كه مدل فوق نشان میهمان

ستقيمی با كه »معاشرت با هماالن« رابطه مرابطه معکوس با مصرف قليان دارند. درحالی

بر  ترين تأثير رادهد معاشرت با هماالن قویمصرف قليان دارد. نتيجه مدل فوق نشان می

های تواند بر نگرشانان به مصرف قليان دارد. ارتباط با دوستان قليانی حتی میگرايش جو

نوعی پايبندی آنها به حدود شرعی را نيز كاهش دهد. دينی افراد نيز تأثير بگذارد و به

توان در فضای كلی جامعه آن را شود، اما نمیچند اين رابطه در مدل فوق ديده نمیهر

دهد گذران اوقات فراغت در های مدل نشان مینين يافتهده گرفت. همچكامالً نادي

 تواند از گرايش جوانان به مصرف قليان بکاهد؛شده جامعه میمسيرهای مرسوم و پذيرفته

ود امکانات تفريحی برای جوانان در سطح جامعه، آنها ديگر در صورت كمب عبارتبه

بنابراين  ه در دسترس صرف كنند؛رسالم و البتدهند وقت خود را در مسيرهای غيترجيح می

ه ك -از بُعد سلبی با محدود كردن دسترسی جوانان به مراكز عرضه قليان و از بُعد ايجابی

تواند از آنها به ساير امکانات فراغتی میبا افزايش دسترسی  -بيشتر مد نظر اين تحقيق است
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 ری نمود.ازپيش مصرف قليان در بين اين قشر جلوگيگسترش بيش

 گیریو نتیجه بحث

ها قرار گرفته است. های اخير در معرض برخی آسيبجمعيت جوان جامعه در سال

ز اين هايی كه ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است. يکی اآسيب

ها گرايش به مصرف قليان است. مصرف قليان معضل جديدی است كه دختران و آسيب

بتال كرده است و عالوه بر مضرات جسمانی بسياری كه دارد، را به خود م پسران جوان

تر شود. در اين تواند باعث روی آوردن افراد به ساير مواد دخانی و مخدر خطرناكمی

ترين عوامل اجتماعی گرايش عه مباحث نظری موجود مهممقاله سعی شد از خالل مطال

 زمون قرار گيرد.تهران مورد آجوانان به مصرف قليان شناسايی و در شهر 

ای همچون سن و وضعيت اشتغال بر گرايش جوانان ها برخی متغيرهای زمينهطبق يافته

در تبيين گرايش به توان گفت اين متغيرها نقش بسزايی اما می به مصرف قليان تأثير دارد؛

وانان و نيز های سنی مختلف جكه ميزان مصرف قليان در بين گروهطوریقليان ندارند. به

افراد شاغل و بيکار چندان زياد نيست. اين موضوع خود گواه گسترش مصرف قليان در 

 های سنی گوناگون است.بين اقشار و گروه

رايش جوانان به مصرف قليان ارتباط با ترين عوامل گدهد يکی از مهمها نشان میيافته

دن در قالب نوعی شد قليان كشيطور كه در مباحث نظری اشاره دوستان قليانی است؛ همان

فرهنگ مبتنی بر رفتار پرخطر در بين جوانان رواج پيدا كرده است و اين گروه تحت تأثير 

نظريه  در و كرسی ساترلندطور كه آورند. همانيکديگر به اين معضل اجتماعی روی می

 شکيل و تقويتاالنی كه بزهکار باشند، در تس، نزديکان و همانداشاره كرده پيوند افتراقی

. دهندسوق می رفتارهای نابهنجارسوی كنند و فرد را بهمی شايانینگرش بزهکاری كمک 
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ر های تحقيق حاضاند يافتهطور كه جسور و جسور در نظريه خود بيان كردههمچنين همان

گيرند و آن را نيز حاكی از آن است كه افراد مصرف قليان را تحت تأثير دوستان ياد می

 كنند.می تکرار

(، 1397و اميرمحمدی ) افراسيابیتر انجام شده است ازجمله تحقيق قيقاتی كه پيشتح

های پژوهش ( نيز مؤيد يافته2016و كاندوال و همکارانش )( 1394زاده و پرنيان )سهراب

ر مبنی بر نقش ارتباط با دوستان قليانی در گرايش افراد به اين معضل است. همچنين حاض

نشان داد نقش متغير »معاشرت با دوستان« در تبيين گرايش  ه تحقيق حاضرطور كهمان

اراضـی و همکاران های ديگر مانند تر است، برخی پژوهشجوانان به مصرف قليان پررنگ

قليان ترين علت گرايش به مصرف مهم( نيز 1386و همکاران )و اميرعباس مؤمنان ( 1392)

 .انددانسته یارتباط صميمانه با دوستان قليان را

های طور كه نظريه رفتار مشکل در قالب نظام رفتاری نقش فعاليتاز سوی ديگر همان

ی دهد كه پايبندمیداند، نتايج پژوهش نشان دينی را در وقوع رفتار پرخطر را مؤثر می

عملی به هنجارها و اعمال دينی در گرايش جوانان به مصرف قليان تأثير معکوس دارد. 

عی نيروی كنترل درونی بر رفتار افراد در مقابل فشار بيرونی ايجاد عمال دينی نودرواقع ا

دهد. اين يافته مؤيد كنند و اين كنترل درونی رفتار و اعمال آنها را تحت تأثير قرار میمی

( و صديقه 1394نوری و همکاران ) خی تحقيقات ديگر ازجمله پژوهش ربابهنتايج بر

مذهبی و داشتن اعتقادات مذهبی را مانعی  عاليت( است كه ف1389جاه و همکاران )ترقی

دهد نقش اند. البته تحقيق حاضر نشان میبرای گرايش به مصرف قليان تشخيص داده

ت و اين موضوع بيانگر آن است كه تأثير دين تر از ساير متغيرها اسپايبندی دينی ضعيف

 بد.يال معنا میدر بازداری از رفتارهای پرخطر در كنار ساير عوام

نوعی جايگزين های حاكی از آن است كه مصرف قليان بهاز طرف ديگر يافته
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محور و دسترسی های خانوادهتفريحات سالم جوانان شده است و با كاهش اين سرگرمی

شود. اين موضوع به امکانات فراغتی، گرايش آنها به مصرف قليان بيشتر می اندك جوانان

خوبی قابل تبيين است؛ بدين معنی كه جوانان برای هافات مرتون بدر قالب نظريه انحر

های نامتعارف و رفتارهای پرخطر كه همان تفريح و يا تأمين لذت و كسب آرامش به راه

د و ميان اين اهداف و وسايل رسيدن به آنها ارتباط شوناستعمال قليان است، متوسل می

 كنند.هنجار برقرار نمیبه

پناه و علی جام شده است ازجمله پژوهش ليال يزدانتر انكه پيشطبق تحقيقاتی 

بين متغيرهای گذران اوقات  (1393پور و همکاران )( و فائزه جهان1394پور )مصطفی

های سالم دارد و نداشتن سرگرمی دوجومنفی  رابطه معنادار و قليانفراغت و مصرف 

 قيقاتی چوند. همچنين تحدهجايگزين، گرايش جوانان به قليان را افزايش می

دهد افراد اغلب نشان می (1391) دهداری و همکارانو ( 1391مقدم و همکاران )رضاخانی

جوانان رند. آوبه مصرف قليان روی می پركردن اوقات فراغتو و سرگرمی  تفريحاز روی 

 و كنندآمد میورفت سراهاقليان، بـه مشکالتی چون بيکاریو  به دليل داشتن وقت آزاد

عاملی اساسی در گرايش بيشتر به تفريحی سالم و مناسب،  -امکانات ورزشی كمبود

 تبديل شده است. قـليانمصرف جـوانان بـه 

های سنی متنوع و در مناطق دههای اخير در رای است كه در سالاستعمال قليان پديده

يل در حال تبدی اجتماعی و فرهنگ است و از نظرمختلف و متعدد كشور گسترش يافته

تواند نوعی میاست، كه به هابعضاً خانواده وجوانان  هم آمدن ای جهت گردشدن به وسيله

 اتاً احتياجكه افراد ذبايد گفت ازآنجايی. الشعاع قرار دهدساير تفريحات سالم را تحت

 در صورت نبودن بسترهای، شوند هـم جـمع كنارنشاط پرو  یيی صميمهادارنـد در فـضا

در كنار معاشرت با دوستان قليانی و خطر، كم هایگرد هم آمدنبرای  اسبمن اجتماعی
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 گردد.با رفتارهای پرخطر همراه  اين نياز طبيعیممکن است ضعف پايبندی دينی، 

ان پيشنهاد تحقيقاتی الزم است در پی پاسخ به اين پرسش بود كه چرا عنودر اين ميان به

گار، قبح آن كمتر است. از سوی ديگر ضرورت ن نسبت به سيرغم مضرات بيشتر قلياعلی

ازپيش مشخص ويژه در قابل مطالعات پانل بيشدارد پيامدهای اجتماعی مصرف قليان به

بد كه متذكر شد قليان كشيدن عالوه بر ياشود. اين موضوع زمانی اهميت دوچندان می

های ناسالم و محيطن جوانان در نفسه مضراتی به همراه دارد، به جهت قرار داداينکه فی

افزايش ارتباط آنها با هماالن كجرو و يادگيری فرهنگ كجروانه، دروازه ورود به 

 های ديگری نيز خواهد بود.رفتارهای پرخطر و آسيب

ها نظارت بيشتری بر گذران اوقات ی كاربردی نياز است خانوادهعنوان پيشنهادهابه

دهد اشند؛ چنانکه نتايج تحقيق نيز نشان میآنها داشته بيابی فراغت جوانان خود و دوست

معاشرت با دوستان و بعد از آن گذران اوقات فراغت بيشترين تأثير را در گرايش جوانان به 

ويژه ها نسبت به حساسيت اين موضوع، بهخانواده سازیمصرف قليان دارد. همچنين آگاه

 يابد.ست، اهميت میی خانوادگی ااينکه اين مسئله در حال تبديل شدن به تفريح

از طرف ديگر برای كاهش اين معضل كه جوانان را درگير ساخته است، الزم است 

طور كه در ذيل ربط نيز اقدامات درخوری انجام دهند. همانهای ذیساير نهادها و دستگاه

بی برخورد سل مدل نهايی تحقيق توضيح داده شد، برخورد ايجابی برای كاهش قليان بر

رد. يکی از اين اقدامات ايجابی اين است كه مسئولين به گسترش متناسب ارجحيت دا

شهرها همت ورزند. همچنين ضرورت دارد در اين امکانات فراغتی در مناطق مختلف كالن

های بلندمدت جايگزين تصميمات ناگهانی ازجمله تعطيلی مقطعی ستزمينه اتخاذ سيا

سراها سازوكار نظارتی مشخصی برای تأسيس قلياناينکه بايد  سراها شود. نکته پايانیقليان

 و تفکيک اين اماكن از ساير مراكز عمومی، تدوين و اجرايی گردد.
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برای كاهش مصرف كاربردی  و عملياتی ترين راهکارهایطبق اين توضيحات مهم

 قليان بدين شرح قابل بيان است:

 ی فرزندان.يابها بر الگوهای دوستنظارت بيشتر خانواده −

شنا ساختن نوجوان در مدارس با تأثيرات مخرب جسمی و اجتماعی روی آوردن به آ −

 دخانيات.

 های سالم برای نوجوانان.ايجاد اماكن تفريحی و سرگرمی −

 شهرهايی چون تهران.در مناطق مختلف كالن توزيع مناسب امکانات فراغتی −

ها در رسانه انان از طريقهای دينی در نوجوانان و جوتقويت اعتقادات و ارزش −

 راستای كاهش رفتارهای پرخطر آنها.

سراها و مد نظر قرار دادن مسائلی چون محدوديت سنی در اين نظارت مستمر بر قليان −

 ها.مکان

های اجتماعات علمی در خصوص گذاران به يافتهتوجه بيشتر مسئوالن و سياست −

 گسترش مصرف دخانيات.
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 منابع

مطالعه كيفی مصرف قليان در ميان پسران (، 1397) ضياءاهلل ،اميرمحمدی حسين؛ ،افراسيابی −

 .65-80، 20، شماره هبردی امنیت و نظم اجتماعیهای راژوهشپ، جوان شهر جيرفت

نشر پژواك  تهران: ،یراناجتماعی در اشناسی انحرافات جامعه (،1387بخارايی، احمد ) −

 جامعه.

 ، ترجمه حسن چاوشيان، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.تمایز (،1390بورديو، پير ) −

خودگردان در شهر  یهادر خوابگاه يیدانشجو یزندگ یهاچالش(، 1395) ستار ن،يپرو −

ه شمار، ه هفتمدور، رانیا یمسائل اجتماع یبررس ی،اجتماع یهابيبر آس ديبا تأك؛ تهران

2 ،338-311. 

بينی كننده مصرف (، عوامل پيش1389) نرگس جاه، صديقه؛ حمديه، مصطفی؛ يعقوبی،ترقی −

علوم پزشکی شهید  مجله پژوهشی دانشگاههای دولتی، سيگار و قليان در دانشجويان دانشگاه

 شماره چهارم. ،بهشتی

عباس ی و حسن عباس، ترجمه مردم یازهایاوقات فراغت و ن ،(1382) جورج ،لدسنيتورك −

 .نوربخش، انتشارات انياردكان

انتشارات  ،های تفریحیمدیریت اوقات فراغت و ورزش ،(1390جاللی فراهانی، مجيد ) −

 دانشگاه تـهران.

مجله تحقیقات  لل گرايش به مصرف قليان در نوجوانان و جوانان،(، ع1393پور، فائزه )جهان −

 رم.، شماره چهاکیفی در علوم سالمت

معاون درمان ، مصاحبه در تهران انيكننده مصرف قلنگران وعيش(، 1397هرا )حسامی، ز −

 دسترس قابل، 1397تير  15، خبرگزاری ایسنابا  كنترل دخانيات مركز تحقيقات پيشگيری و

 [https://www.isna.ir/news/97041508255در ]

های دانشجويان ررسی ديدگاهب ،(1391) ميدجـوينی، ح ليرضا؛؛ جـعفری، عاهرهدهداری، ط −

 پزشکی عـلوم مـجله تهران درباره عوامل مؤثر بر مصرف قـليان، پزشکی علوم دانشگاه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/533989
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 .17-24 ،95 شماره ،19 دوره ،رازی

آموزان نوجوان دختر و پسر شهر دانش نيرخطر در بپ یرفتارها(، 1394) خسرو د،يرش −

 .31-56، 57شماره سال پانزدهم،  ،یرفاه اجتماع ،تهران

انتشارات گروه ، زندگی جوانان و سبک فراغت اوقات ،(1384زمان ملی نـوجوانان )سا −

 .اجتماعی فرهنگی سازمان ملی نـوجوانان

نامه كارشناسی، ، پايانبه مواد مخدربررسی علل گرایش معتادان  (،1387ساعی، بهروز ) −

 تهران: دانشکده علوم اجتماعی

 اجتماعی، طرد مقايسه(، 1395) حديث اد،ر حيدری ومه؛معص شفيعی، علی؛ سپهوندی، −

 سالمت، عادی و قليان سيگار، مواد، به وابسته افراد در خطر ادراك و پيوستگی احساس

 .205-224، 12 شماره ، سال سوم،داعتیا و اجتماعی

بررسی تأثير آموزش توسط رابطان (، 1395)آزيتا  ،نوروزی؛ رحيم ،طهماسبی ؛احمد ،ستوده −

، كاربردی از الگوی اعتقاد بهداشتی ؛بوشهری ميزان مصرف قليان زنان اشتی در كاهشبهد

، 1، شماره 22دوره  ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران )حیات(

64-50. 

شيوع مصرف (، 1392؛ عسگری، عـلی )حـميدجعفر؛ پيـروی، ؛ بوالهری، فرهاد، انطارمي −

 .9-22، 28، شماره اعتیادپژوهی ،های علوم پزشکی شهر تهرانويان دانشگاهمواد در دانشج

(، ميزان شيوع مصرف سيگار، قليان، مشروبات الکلی و مواد مخدر در 1390عاليی، رقيه ) −

 ، شماره هجدهم.فصلنامه اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد تانی،آموزان دبيرسميان دانش

 انيبر ارتکاب جرم در م یخودكنترل زانيم ريتأث(، 1393) عرفان ،یونسي اكبر؛ ا،ين یورديعل −

 .93-118، 26شماره ، راهبرد فرهنگ، انيدانشجو

 ـررسیب(، 1390اكبر؛ حاتمی، محمد؛ مردانی، حميد )فينی، علی شيخی كاوسيان، جـواد؛ −

 در (قليان و الکلی، سيگار ترياك، مشروبات)مواد  مصرف خطرزای و كنندهحفاظت عوامل

 .181-208، 53 ، شمارهانتظامی دانش بـندرعباس، اسـالمی آزاد گاهدانش نشجوياندا



 

 

 

 

3۰8  ۱۴۰۰پاییز و زمستان  ،شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

 ، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.شناسیجامعه (،1385گيدنز، آنتونی ) −

، رياست جمهوری، سازمان مديريت و 1395 کشور آماری هسالنام (،1397مركز آمار ايران ) −

 ريزی كشور، چاپ اول.برنامه

، سال فصلنامه پایش آموز،گوی مصرف قليان بين نوجوانان دانش(، ال1386س )مؤمنان، عبا −

 ششم، شماره دوم.

 در مواد مصرف ساختاری (، مدل1394آبادی، حميدرضا؛ ياوری، سميرا )نوری، ربابه؛ حسن −

، 33، شماره اعتیادپژوهیمواد،  به نگرش و اجتماعی الگو گيری معنويت، نقش: وياندانشج

164-145. 

 مقياس يابیروايی و ساخت(، 1396) موسی سعادتی، محمد؛ زاده،اسعب محسن؛ زی،نيا −

 شهرسال  15-34 جوانان مطالعه؛ مورد Smart-PLS افزارنرم كاربرد با پرخطر رفتارهای

 .31-50، 43، شماره اعتیادپژوهی ،تبريز

 وتنباك مصرف هب گرايش اجتماعی عوامل (، بررسی1394پور، علی )پناه، ليال؛ مصطفیيزدان −

 اجتماعی مسائل بررسی بوكان، شهر شهروندان مورد مطالعه: زندگی سبک بر تاكيد با

 .353-372، 18 شماره ،ایران

شيوع مصرف مواد در  (،1393) مسعود ،ظفر؛ فرهاد ،طارميان؛ حميد، پيروی؛ حميد ،يعقوبی −

شماره ، اعتیادپژوهی، 91های تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سال دانشجويان دانشگاه

32 ،36-9. 

تهران: دانشگاه  ،آمار پیشرفته کاربردی همراه با اس پی اس اس ،(1394نايبی، هوشنگ ) −

 تهران.

− Abudayye, Haneen S.; Glassera, Allison M.; Johnsona, Amanda L.; 

Cohnb, Amy M.; Wagenerd, Theodore L.; Maysc, Darren; Villantia, 

Andrea C. (2018), Social and substance use correlates of adult hookah 

use, Addictive Behaviors 79, 39–44. 
− Cambridge Dictionary (2006). 

− Case, Kathleen R.; Creamera, MeLisa R.; Coopera, Maria R.; Loukasb, 

Alexandra; Perrya, Cheryl L. (2018) Hookah use as a predictor of other 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1117
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tobacco product use: A longitudinal analysis of Texas college students, 

Addictive Behaviors 87, 131–137 

− Corsini, J. (2003). Encyclopedia in Psychology. USA: Routledge. 
− Evanse, D. & T. Jackson (2007). Towards a Sociology of Sustainable 

Lifestyles. 

− Fielder, R. L. Carey, K. B. & amp; Carey, M. P. (2012) Prevalence, 

Frequency, and Initiation of Hookah Tobacco Smoking Among First-

Year Female College Students: A One-Year Longitudinal 

Study;, Addictive Behaviors, 37(2): 221–224. 

− Galimova, Artur; Shahawy, Omar El; Ungera, Jennifer B.; Masagutovf, 

Radik; Sussman, Steve (2019), Hookah Use among Russian adolescents: 

Prevalence and correlates, Addictive Behaviors 90, 258–264. 
− Heinz, A. (2013) Use Patterns and Contexts, Social Norms and 

Attitudes, Harm Perception Psychological Correlates and Co-Occurring 

Substance Use Contents Lists, Addictive Behaviors, 3(1): 2751–2760 

− Khalili J, Afifi R, Fouad FM, Hammal F, Jarallah Y, Mohamed M, et al. 

(2013) Women and waterpipe; tobacco smoking in the eastern 

mediterranean region: allure or offensiveness. Women Health. 

− Khandelwal, Vishal; Anand Nayak, Ullal; Anand Nayak, Prathibha; 

Iyer, Sudeep S; Bafna, Yash. (2016) Hookah addiction among 

adolescents of five major cities in Central India, Int J Adolesc Med 

Health, pp 1-6. 
− Mit, P. Patel; Khangoora, Vikramjit S.; Marik, Paul E.; FCCM, FCCP 

(2019), A Review of the Pulmonary and Health Impact of Hookah Use, 

American Thoracic Society, Annals ATS, 2-17. 

− Owens, Victoria L.; Ha, Trung; Soulakova, Julia N. (2019) Widespread 

use of flavored e-cigarettes and hookah tobacco in the United States, 

Preventive Medicine Reports 14, 100854. 
− Oxford Dictionary (2008). 

− Prymark, B. A. Shensa, A. Kim, K. H. Carroll, M. V. Hoban, M. T. 

Lieno, E. V. Essenberg, T. Dachille, K. H. &amp; Fine, M. J. (2013) 

Water Pipe Smoking Among U.S. University Students&quot;, National 

Library of Medicine National Institutes of Health, 15(1): 29–35. 

− Roman, Nicolette V; Schenck, Catherina; Jacobs, Liezille; September, 

Shiron Jade (2017), Hookah Use: Could Families Be A Risk Factor for 

Future Addiction? Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 

VOL. 26, NO. 1, 11–17. 
− Webster Dictionary (2004). 
− Zuckerman, M. (2006). Sensation Seeking and Risky Behavior, 

American press. 

 


