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 چکیده
افزایش مصرف قلیان . قلیان، خصوصاً در مألعام است های جامعه زنان، رواج فرهنگ استعمال دخانیات ویکی از نابهنجاری

، از کشورهای اروپایی و آمریکایی تا سایر مناطق جهان، بیانگر آن است که این امر به یک پدیده جهانی های اخیردر سال

 یوجوانن نیخصوص در سنبه قلیانمصرف  ریسال اخ ستیدر بآن است که از  یآمارها حاک ز،ین رانیدر ا تبدیل شده است.

به  انیکه مصرف قل یاگونهبه ،داشته است ریچشمگ شیافزازنان و دختران )نسبت به مردان(  نیدر ب ژهیوو به یو جوان

سیاسی، اجتماعی و  و نقشجوانان  یبا توجه به جمعیت حدود سی میلیون. بدل شده است یاجتماع یرفتار ای دهیپد

 رتصوهبقلیان مصرف  گسترش فرهنگ و ویژه تربیت نسل آیندهفرهنگی دختران و زنان جوان در روند تحوالت عمومی و به

رهنگ شناختی فجمعی و خأل پژوهشی در این مسئله، مطالعه حاضر با روش پیمایشی، به بررسی آسیبخانوادگی و دسته

. در پردازدیمهای شمال تهران گاهکننده به تفرجمصرف قلیان و عوامل مؤثر بر آن در میان دختران و زنان جوان مراجعه

، مدل نظری عوامل مؤثر بر گرایش دختران و زنان جوان به قلیان، ت ساختاریاین مطالعه با استفاده از مدلسازی معادال

درصد  22که مدل نظری  دهدیمآزمون شد. نتایج نشان  های شمال تهرانگاهتفرجنمونه مراجعه کننده به  021در میان 

ی آوریورهمچنین فرایند  رابطه دو متغیر احساس محرومیت نسبی،کند؛ همچنین تغییرات گرایش به قلیان را تبیین می

نحوه گذران رابطه دو متغیر  عالوهبهدرصد معنادار هستند.  01وابسته گرایش به قلیان در سطح  به مصرف قلیان با متغیر

درصد  02با متغیر وابسته گرایش به قلیان در سطح  انینسبت به قل هانگرشی، همچنین اوقات فراغت و مصرف فرهنگ

 معنادار هستند.

 .یساختار معادالت یمدلساز زنان، ات،یدخان تهران، شمال یهاتفرجگاه ان،یقل استعمال :واژگانکلید 
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 و بیان مسئله مقدمه
گذار از سنت  ،ماعیاجت سریع به سبب تغییرات ،جایگاه دختران و زنان جوان در اجتماعامروزه    

و استقالل  آزادی معنای درست نشدنسنتی، نهادینهو جامعه هنجارهای خانواده  سستی ،به تجدد

توان در میان مجموعه تحوالت مرتبط، می؛ (2130302نوری و پرنیان، خواجه)، تغییر کرده است فردی

رف نین روند افزایشی مصجنسیتی به سمت دوجنسیتی و همچبه تغییر الگوی مصرف موادمخدر از تک

شریفی و های جامعه زنان اشاره کرد )منزله یکی از نابهنجاریمواد دخانی مانند سیگار و قلیان به

های اجتماعی بدل شده دهد که استعمال قلیان به پدیدهجهانی نشان می آمار .(00۱ 03323همکاران، 

قلیان  (Maziak, 2004: 329یافته است. )خصوص در کشورهای عربی رواج فراوان و در خاورمیانه و به

، روند صعودی های اخیردر سالاست، اما  طور خاص توتون()به استعمال دخانیاتجهت قدیمی  یروش

که این  نشان از آن دارداز کشورهای اروپایی و آمریکایی تا سایر مناطق جهان،  و افزایش مصرف آن

 .(Aljarrah et al, 2009: 110است )ده گردیبه یک پدیده جهانی بدل  ،روش استعمال

 خصوص در سنین، آمارها حاکی از افزایش چشمگیر مصرف آن در بیست سال اخیر بهنیز در ایران

 ای که مصرف قلیانگونه)نسبت به مردان( است بهو دختران ویژه در بین زنان نوجوانی و جوانی و به

 های رسمی نیزگزارش ؛(2330302اصری پلنگرد، نبه پدیده یا رفتاری اجتماعی بدل شده است ) هاآن

 های وزارت بهداشت،؛ بنابر گزارشدهندها و دختران خبر میدر خانواده انیروبه رشد مصرف قل روند از

ل یافته است، اما در مقابکاهش زیها نسال یو در بعض بودهن شیدر کشور رو به افزا گاریروند مصرف س

 یمارمطالعات آ جینتا کننده است.نگران ، موضوعیخصوص دخترانو بهنوجوانان  نیدر ب انیمصرف قل

 نیا کهسال داشته  02تا  03افراد  نیدر ب انیمصرف قل یبرابر 2رشد  ازنشان  3۱و  32 یهاسال

بدین معنی که . کنندیاد می «یخانوادگ» عنوان امریآن، بهاز  وبرابر بوده  2/2دختران  نیرشد در ب

 گار،یس که در موردکنند. درحالیمصرف می انیقلوالدین خود  ای به همراهیچ واهمهبدون هفرزندان 

(، اوقات فراغت، 0300براساس نتایج تحقیق ابهری ) (0302نیوز، )مشرق .ستیحاکم ن یطیشرا نیچن

ترین دالیلی است که با مصرف قلیان و تنباکو در نوجوانان و جوانان همبستگی باالیی دارد؛ از مهم

آورند. قلیان روی می مصرفو پرکردن اوقات فراغت خود به  راکه افراد اغلب به سبب تفنن، سرگرمیچ

تواند اراده فرد را برای ادامه یک زندگی همراه با موفقیت، تقویت نشاط گذران مطلوب اوقات فراغت می

های اجتماعی یبها و آسروحی و روانی در راستای کنترل و پیشگیری نوجوانان و جوانان از کجروی

، از میان پسران و دختران در مناطق فرحزاد، درکه و دربندرا تقویت نماید. براساس نتایج این پژوهش 

 کنند.های خود قلیان مصرف میدرصد در تفریحات و تفرج 31ساله،  22تا  0۱

 و دود توتون حاوی بیش از چهار هزار ماده مختلف شیمیایی است که طی فرایند سوختن تولید

ن، دلیل غلظت باالی مونوکسیدکربن، نیکوتیهمچنین، به. شودبا بیش از چهل ماده سرطانی ترکیب می

 های بسیاری همچون سرطان دهان، ریه، کاهش عملکرد تنفسی، کاهشتار و فلزات سنگین، با بیماری

بودن اما مسئله؛ ارتباط دارد (303۱ 0330های قلبی عروقی )مجدزاده و همکاران، بارداری و بیماری
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ان های جسمانی متعدد، قلیرغم آگاهی از آسیبشود که بدانیم بهاین موضوع زمانی بیشتر مشخص می

 .شودصورت خانوادگی استعمال میجمعی و حتی در برخی موارد بهصورت دستهبه

در  مصرف آن. منزله یک نابهنجاری اجتماعی قابل بحث استافزایش گرایش زنان به دخانیات به

 بین زنان موجب طرد اجتماعی شدیدتر، ایجاد نسل معتاد، افزایش احتمال ابتالی فرزندان به بیماری

گردد و گرایش به دخانیات و موادمخدر، کاهش ارتباط با افراد عادی و افزایش ارتباط با معتادان می

واد دخانی، دروازه ورود به عالوه منماید. بهمندی موضوع بین این گروه دوچندان میکه این امر مسئله

 (0301زاده، ینور)شوند. موادمخدر نیز محسوب می

تواند دالیل مختلفی داشته باشد؛ نظریات اجتماعی گرایش زنان به دخانیات )در اینجا قلیان( می

که توان گفت که درصورتیچند دلیل را برای این امر مطرح می کنند؛ با توجه به محرومیت نسبی می

را با دیگران مقایسه کند و احساس محرومیت نسبی کند ممکن است بر روی مصرف قلیان  فرد خود

م تواند در مصرف قلیان یا عددر نظریه کنترل اجتماعی، احساس تعلق به جامعه می باشد. اثرگذارافراد 

، تعهد، اگر جامعه بتواند افراد را در خود جای دهد و در افراد عالقه چراکهمصرف افراد مؤثر باشد؛ 

تواند به وظیفه خود یعنی کنترل اجتماعی وجود بیاورد به نحو احسن میی بهبستگدلمشارکت و 

 داشتن (3031 0330)ستوده،  گذارد.خود بر روی قلیانی نشدن افراد تأثیر می نوبهبهبرسد و این نیز 

 راغتف اوقات ازسویی باشد. مؤثر است ممکن نیز قلیان مصرف در هاآن با ارتباط و قلیانی دوستان

 سبک یطرف از گیرد. قرار بررسی مورد تواندمی قلیان مصرف در متغیر یک عنوانبه خود نوبهبه نیز

 فاوتمت گونه به فردی هر که شودمی باعث و شودمی متفاوت فراغت اوقات به منجر متفاوت زندگی

 جهت را خود فراغت اوقات که ندهست افراد از بعضی میان این در و بگذراند را خود فراغت اوقات

 ازسویی (.13 03323 ،یفرهنگ یاجتماع )گروه کنند.می انتخاب اعتیادآور مواد سمت به رفتن

 نوبهبه نیز قلیان مصرف به نسبت جامعه دید و قلیان مصرف مورد در فرد نگرش و ذهنی یهنجارها

 باشد. تأثیرگذار افراد قلیان مصرف در تواندمی خود

نیاز به بررسی دقیق اما تواند مسئله را تببین کند؛ ه مطرح شد به طور خالصه میدالیلی ک

 یحدود س تینظر به جمع بنابراین ؛کندتوجیه میلزوم انجام پژوهش حاضر  شناختی موضوع،جامعه

 ،یدختران و زنان جوان در روند تحوالت عموم یفرهنگ -یاجتماع ریجوانان و کارکرد انکارناپذ یونیلیم

ی، مقاله حاضر جمعو دسته یصورت خانوادگمصرف آن به شیزااف ییازسو نده،ینسل آ تیترب ژهیوبه

شناختی عوامل فرهنگی های شمال تهران، به مطالعه جامعهگاهکنندگان به تفرجبا تمرکز بر مراجعه

ه است که چبنابراین سوال اصلی این  ؛پردازدمؤثر بر مصرف قلیان در بین دختران و زنان جوان می

 به قلیان اثرگذارند؟دختران و زنان جوان عوامل فرهنگی بر گرایش 
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 پیشینه تجربی

شناسی نیست؛ لذا در بررسی پیشینه تحقیق در ابتدا به آمارهای تحقیقات هدف پژوهش حاضر شیوع

 عاتها و مطالیبررس نیخرشود. آدخانیات و به طور خاص قلیان پرداخته می تجربی و رسمی شیوع

 یکشور ستاد رخانهیدببندی کرد3 )به نقل از جمع گونهنیا توانیمرا  رانیدر ا انیمصرف قل وعیش ریاخ

 (0301، اتیکنترل دخان

  033۱و  0332 یهادر سال هسال 03-02در نوجوانان  اتیاستعمال دخان تیوضع یبررس»مطالعه »

 داشته است. شیافزا درصد 2/00درصد به  1/3دختران از در  انیمصرف قل وعیشنشان داد که 

  یباال یزنان در گروه سن انیمصرف روزانه قل، «0333در سال  ریواگریعوامل خطر غ»مطالعه در 

 .گزارش شده استدرصد زنان(  3/2درصد مردان و  03/2درصد ) 21/2سال کشور  02

 یروه سندر گ انیمصرف روزانه قلگزارش شد که  0301در سال  ریرواگیمطالعه عوامل خطر غ 

نشان از  که باشدیم درصد زنان(. 12/2درصد مردان و  1/2درصد ) 2/3سال کشور  02 یباال

 دارد. 0333 نسبت به سال یدرصد 21 شیافزا

  گزارش 0303 سال در( سال 03 تا 02) ینوجوان تهران 2311 یصورت گرفته بر رو قاتیتحقدر 

درصد  2/0 انیدرصد )مصرف روزانه قل 1/22 زانیدر حال حاضر به م انیمصرف قل وعیشکه  شده

 درصد دختران( 2/0پسران و 

شود. الزم به ذکر است بررسی شناسی گرایش پرداخته میدر ادامه به مطالعات تجربی علت

طورکلی دخانیات اختصاص پیشینه نشان داد که غالب مطالعات این حوزه به مصرف سیگار و یا به

آموزان متمرکز بوده است و تحقیقی انند جوانان، دانشجویان و دانشدارد؛ یا بر مطالعه اقشار خاص م

شناختی به مشاهده نشد؛ لذا پژوهش حاضر با مدلی از نظریات جامعه در باب گرایش زنان به قلیان

مطالعه عوامل گرایش زنان به قلیان شهر تهران می پردازد. در ادامه اهم این مطالعات به طور خالصه 

 گردد.می در جدولی ارائه
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 ی پژوهشی. پیشینه1جدول

 دالیل گرایش به مصرف قلیان موضوع محقق

یی و زارع، آقامال

033۱ 

الگوی استعمال سیگار و قلیان در 

سال بندرعباس 02جمعیت باالی   

 التیتحص ی سن ودر افراد دارا اتیاستعمال دخان وعیش

ها کمتر بودگروه ریبا سا سهیدر مقا یدانشگاه  

جاه و ترقی

0330همکاران،   

کننده مصرف بینیعوامل پیش

سیگار و قلیان در دانشجویان 

دولتی کشور هایدانشگاه  

استان محل سکونت، وضعیت تأهل، نگرش نسبت به مصرف 

سیگار، جنسیت، داشتن دوست سیگاری، میزان مذهبی بودن، 

ی و میزان حمایت عاطفی خانوادهلیتحصمعدل   

دهداری و 

0301ان، همکار  

 عوامل مؤثر بر مصرف قلیان

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

بودن، کاهش  صرفهبهمقروناوقات فراغت،  پرکردنمصرف جهت 

اضطراب، رفع خستگی، دسترسی آسان به قلیان و داشتن دوستان 

 قلیانی

عالیی خرایم و 

0301همکاران،   

میزان شیوع مصرف دخانیات، 

آموزان دانشموادمخدر در میان 

 دبیرستانی کرج

فرهنگی و دانش در  -نبود احکام اعتقادی، هنجارهای اجتماعی

 خصوص دخانیات

محمدی، علی

0302 

جوانان  شیعلل گرا یبررس

خانهبه قهوه یسمنان  

 یاجتماع-یاقتصاد گاهیپا باالتر افراد دارای مصرف متفاوت زانیم

معاشرت  جامعه، بهکم  احساس تعلق وی بندیها، پاخانوادهپایین 

منحرفدوستان و معاشران  با  

0302ی، میابراه  

مصرف  زانیعوامل مؤثر بر م

نوجوانان و  انیقل دنیو کش باکوتن

زرند جوانان  

گذراندن وقت،  ی وحیکمبود امکانات تفر ،یانیدوستان قلداشتن 

و  یرفع خستگمصرف برای ، قلیانمد  ،یگذرانو خوش ییجولذت

قلیانی خانواده تیدرنهاو  یکاریاسترس، ب  

، یرمحمدیام

0302 

مصرف  یاجتماع هاینهیعلل و زم

جوانان شهرستان  نیدر ب انیقل

رفتیج  

تجربه مصرف، خانواده ناکارآمد، انحرافات دوستانه،  نینخست

از  یینابسامان، رها طیانحراف، مح یرهیزنج ،یاخانهمصرف قهوه

 احساس ل،یاز تحص یناش فراغت ن،یگزیجا نیو تسک ادیخانه، اعت

یطرد و انگ اجتماع  

، کیگلو یعسکر

0301 

عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش 

به مصرف قلیان در بین جوانان 

 شهر یزد

 زانیم یرهایمتغ نیبرابطه مثبت  مصرف کمتر در سنین باالتر؛

 ان،یقل یاجتماع رشِیپذ زانیم ان،یافراد از مضرات قل یآگاه

افراد و باورِ مثبت به  یذهن ید، هنجارهانگرش، گروه مرجع افرا

شیگرا زانیبا م انیمصرف قل  

استرلینگ و 

مرملستین، 

2100 

کنندگان از قلیان بررسی استفاده

 در میان نوجوانان آمریکایی

 هایرستورانجنسیت، نژاد و سابقه مصرف سیگار و وجود 

کننده قلیانعرضه  

سیدنی و 

2102همکاران،   

در و قلیان در استفاده از موادمخ

ارتباط با ترتیبات زندگی در بین 

 دانشجویان

ی قلیان نسبت به خطرکمباورها و اعتقادات نادرست در مورد 

 سیگار

گالیموف و 

2100همکاران،   

شیوع و علل مصرف قلیان در 

آموزان روسیهمیان دانش  

، گاریس مصرف مدرسه، در ، مشکالتتیمقابله با عصبانناتوانی 

جوانا یو مار ، الکلیکیونالکتر گاریس  
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و  آزاگبا

2100همکاران،   

گرایش به مصرف قلیان در میان 

آموزان دبیرستانی آمریکادانش  

در مورد  ی، کنجکاویکیالکترون گاری، سگاریاستعمال ستجربه 

در خانه گاریو قرار گرفتن در معرض دود س قلیان  

استرانگ و 

همکاران 

(2100)  

ب و ذهنیت جوانان در مورد آسی

 اعتیادآوری محصوالت دخانی

ذهنیت نادرست درمورد آسیبهای جسمی، مضرات و اعتیادآوری 

برای قلیان و سیگارهای الکترونیکی کمتر نسبت به سایر 

 محصوالت دخانی

اروتیا پریرا و 

2100همکاران،   

استعمال دخانیات در آمریکای 

 التین

تر انواع سبکاستعمال دوستان،  استعمال سیگار به خاطر پیشنهاد

 دخانیات به خاطر تصور داشتن آسیب کمتر، کنجکاوی در مورد

، استعمال دخانیات توسط اطرافیان، مواجهه با دود دست انیقل

 دوم و مسکن نامناسب.

 

 ادبیات نظری

محرومیت  یهایتئورشناختی که تأکید اصلی این پژوهش بر آن قرار دارد از در بررسی عوامل جامعه

ی افتراقی نیهمنشویت، نظریه بازدارندگی والتررکلس، نظریه اجتماعی هیرشی و برایت لکنترنسبی، 

شناسی فرایندی نوربرت الیاس ی اوقات فراغت وبر، زیمل و بوردیو و نظریه جامعههاهینظرساترلند، 

است. برساخت چارچوب نظری به این صورت بوده که با بررسی نظریات مرتبط و تبیین  شدهاستفاده

 گردد.مع بندی آنها مدل نظری فرضیات و طراحی میجشده در هر نظریه و عوامل ارائه

ر بی ارزشی اشاره داشته و مبتنیهاتیقابلمحرومیت نسبی، به اختالف بین انتظارات ارزشی و 

ایسه مق نیا کند.ها و تصورات فردی استکه در خالل مقایسه وضعیت خود با دیگران بروز میپنداشت

تواند یک فرد و یا حتی یک وه مرجع الزامی است. گروه مرجع ضرورتاً یک گروه نیست بلکه میبا گر

طورکلی؛ براساس این دیدگاه ( به31۱ 0331. )محسنی تبریزی و همکاران، باشدمفهوم ذهنی 

عدالتی کنند افراد بیشتر در امور انحرافی شرکت که افراد جامعه احساس نابرابری و بیدرصورتی

تواند که فرد خود را با دیگران مقایسه و احساس محرومیت نسبی کند میکنند. درنتیجه درصورتیمی

 باشد. اثرگذاربر مصرف قلیان افراد 

شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری هایی اطالق میبه مکانیسم 0کنترل اجتماعی

پذیر ( کنترل اجتماعی به دو صورت امکان031 03303برد. )ستوده، و جلوگیری از ناسازگاری به کار می

ها در عمل ها به قبول هنجارها و رعایت آناز طریق فشار اجتماعی؛ با وادارکردن انسان -0است3 

از طریق اقناع  -2گیرد که ابزار آن قوانین و مقررات و ضامن اجرای آن قدرت اجرایی است؛ صورت می

بینی افراد، ازطریق تأثیر بر جهان عقیدتی سازی جهانا دگرگونها، ببا رسوخ به عمق اعتقادی انسان

های مقبول به هنجارها و ارزش مؤمنتنها تواند هر عضو آن را نهو تفکرات اعضا، جامعه یا گروه می

انی، ساروخسازد ) شیهارفتهیپذو وی را به رعایت آن وادارد؛ بلکه او را حافظ و نگهبان تمامی  خود کند

(؛ لذا فرد در این وضعیت ضمن تن دادن به هنجارهای رایج، احساس تعلقی به جامعه 3۱03 0311

                                                           
1. Social control 
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 توانداحساس تعلق به جامعه می روکند که با رعایت هنجارها و قواعد عرفی همراه است. ازاینپیدا می

هرچه این حس بیشتر باشد در افراد عالقه، تعهد،  چراکهدر مصرف قلیان توسط افراد مؤثر باشد؛ 

گیرد و فرد با تن دادن به کنترل اجتماعی از ی به جامعه و هنجارهایش قوت میبستگدلمشارکت و 

 باشد.ورزد؛ چراکه فرض محوری بر ضدهنجاربودن این رفتار در زنان میمصرف قلیان اجنتاب می

ناباب  ندارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستا تأکیدنظریه انتقال فرهنگی بر این نکته 

دارد که رفتار  تأکید(. نظریه همنشینی افتراقی بر این نکته 3031 0330ستوده، ) شودآموخته می

شود. ادوین ساترلند بر این اعتقاد بود که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته می

دم اجتماعی با انواع خاصی از مر انحرافی از طریق معاشرت با اغیار یا پیوند افتراقی یعنی داشتن روابط

برای اینکه شخص جنایتکار شود، باید نخست بیاموزد که  دیگویمشود. او مانند تبهکاران آموخته می

 هاآن با ارتباط و قلیانی دوستان داشتن درنتیجه (.30۱1 0311توان جنایت کرد )کوئن، چگونه می

 تیاداع مورد در که تحقیقات از بسیاری در یرمتغ این باشد. مؤثر است ممکن نیز قلیان مصرف در

 خود طرفبه را نکرده مصرف قلیان که فردی درازمدت در کهیطوربه است شده ثابت شدهانجام

 کند. مصرف قلیان است ممکن هم او و کندمی جذب

 یرتصوی تا شتهدا انسان رفتار مولد اصول ارائه در سعی ،خود عمل نظریه به توجه با بوردیو

 و (ذهنی ساختمان) وارهعادت یا منش مؤلفه دو از عمل نظریه دهد. ارائه زندگی سبک از تراضحو

 شخصیت در برآمده یوخوخلق از یامجموعه منش از منظور است. شده تشکیل (زمینه) میدان

 توانیم که یاگونهبه ؛بخشدمی جهت را مختلف یهاتیموقع با او مواجهه نحوه که است کنشگر

 جسمی و ذهنی الگوی و اعمال کنندههماهنگ اصل و آورالزام ایقاعده یا فرهنگی گاهآناخود را آن

 در منش .(00 033۱3 پرستش3 و جمشیدیها) نمود یگذارنام کنش هر ارزیابی و ادراک در فرد

 خصش به را فردمنحصربه شیوه شودیم منجر امر این و ردیگیم صورت افراد پذیریجامعه فرآیند

 توجه با میدان .باشدیم (زمینه) میدان نفوذ تحت منش بدهد. اجتماعی واقعیت و کار ریتفس برای

 هر توصیف، این با .سازدیم آن متفاوت یهاتیموقع از را شبکه و شودیم تعریف هاتیموقع به

 ندتهس برخوردار متفاوت اهمیت از مختلف یهادانیم در که است ییهاهیسرما به وابسته موقعیت

 میدان و منش بین دیالکتیک تقابل و محدودشده (زمینه) میدان توسط منش بنابراین ؛(02 )همان3

 باشد. رگذاریتأث اجتماعی، فضای در شانموقعیت به توجه با افراد برگزینش تواندیم که دارد وجود

 باشد خاص هایذائقه و زندگی سبک بیانگر تواندیم فراغت اوقات گذران بوردیو، دیدگاه یبرمبنا

 تمایزبخشی فراغت اوقات کارکردهای از یکی شود.می منجر همدیگر از افراد متمایزشدن به که

 هایذائقه و مختلف زندگی هایسبک بازنمایی اجازه مصرف، گفت باید تردقیق معنای به است.

 رفتار توانمی فراغت اوقات گذران شیوه و فرهنگی مصرف بررسی با روایناز دهد.می را مختلف

 در فرد فرهنگی-اجتماعی سرمایه هرچه که صورتاینبه ؛نمود یبررس انیقل با مواجهه در را یو

 ظریهن بنابر مثال عنوان به بالعکس. و یابدمی کاهش قلیان به گرایش باشد ترغنی هازمینه این
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 رایشگ بر اوقات، گذران نادرست شیوه و غنی کمتر فرهنگی مصرف با همراه زندگی سبک بوردیو

 بود. خواهد اثرگذار قلیان به فرد

 هابندیصورت در مختلف عوامل تأثیر بودننسبی به توجه ضرورت بر تأکید با الیاس نوربرت

 هب یا آرایشی شناسیجامعه هایپایه ها،آن تاریخی صیرورت به توجه زین و اجتماعی فرایندهای و

-3 03333 )مجدالدین، است. ساخته مستحکم را 0«فرایند شناسیجامعه» او، خود از دیگر تعبیری

 یهوجچیه و زیچچیه انسانی هستی وجوه نیتریمقدمات و نیترییابتدا در حتی شد متوجه او (.0

 ندهایفرای مجموعه از بخشی باید را همگی بلکه کرد فرض الیتغیر و ثابت و ذاتی معلوم، نباید را

 دیفراین باید شود پرداخته دخانیات به فرایندی شناسیجامعه نظرم از اگر آورد. شماربه درازمدت

 به توانمی را تغییرات این و شدهتیهدا سمت این به زمان طول در فرد آن طی که یافت را

 (.203 03013 استونز،) دانست. مربوط فرایندها از تریگسترده بسیار یمجموعه

 یارهیزنج پی در رفتار 5بخردانه عمل یا موجه کنش نظریه تئوری در آیزن و باین فیش نظر به

 نشان آنان الگوی .است 3رفتاری نیت و قصد رفتار بروز ماقبل حلقه و آیدمی وجودبه عوامل از

 فردی متغیر یک نگرش است. متکی رفتار با مرتبط هنجارهای و 2هانگرش به قصدها که دهدمی

 ارزیابی خودش ازنظر را قلیان( مصرف) فتارر یک بدبودن یا خوب فرد آن، طی که است شخصی و

 رف)مص کاری انجام برای را آن شخص که است اجتماعی فشار و نفوذ کنندهمنعکس هنجار کند؛می

 با رابطه در هردو، هنجارها، و هانگرش که شرایطی در درنتیجه کند.می ادراک و احساس قلیان(

 اما ؛یافت خواهد افزایش آن به گرایش و نجاما به قصد باشند، مثبت قلیان مصرف مانند رفتاری

 آن مورد در تصمیم تواندمی هرکدام نسبی قدرت باشند، تضاد در هنجارها و هانگرش کهدرصورتی

 و رفتاری الگوی که دهدمی نشان هینظر نیا (.3 03123 پور،رفیع) دهد قرار الشعاعتحت را رفتار

 )مثالً قلیان و دخانیات درباره هنجارها و هانگرش دعقای تأثیر تحت رفتار، یک به فرد گرایش

 (01 03133 تبریزی،محسنی) هست. عوارض(

 3گردد می بیان زیر صورت به نظری مدل و فرضیات آمد که نظریاتی طبق اینکه درنهایت

 3بین رسدیم نظر به

 .دارد وجود معناداری رابطه قلیان مصرف به گرایش و والدین و خود تحصیالت میزان  -0

 ریمعنادا رابطه قلیان مصرف به گرایش و خود اجتماعی -اقتصادی پایگاه از شخص ارزیابی  -2

 دارد. وجود

 .دارد وجود معناداری رابطه قلیان مصرف به گرایش و نسبی محرومیت احساس  -3

 دارد. وجود معناداری رابطه قلیان مصرف به گرایش و جامعه به تعلق احساس  -2

                                                           
1. Process Sociology 

2. Reasoned- Action 

3. Behavior Intention 

4. Attitude 
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 دارد. وجود معناداری رابطه قلیان مصرف به ایشگر و قلیانی دوستان با معاشرت  -2

 دوجو معناداری رابطه قلیان مصرف به گرایش و فرهنگی( )مصرف فراغت اوقات گذران نحوه  -۱

 دارد.

 دارد. وجود معناداری رابطه قلیان مصرف به گرایش و یآوریرو ندیفرا  -1

 دارد. وجود معناداری رابطه قلیان مصرف به گرایش و انیقل به نسبت هانگرش  -3

 دارد. وجود معناداری رابطه قلیان مصرف به گرایش و قلیان مورد در ذهنی هنجارهای  -0

 

 مدل تحلیلی تحقیق. 1نمودار

 روش تحقیق

منظور بررسی مسئله استفاده کرده است. طرح تحقیق حاضر پژوهش حاضر از روش پیمایش به

همبستگی است و برحسب هدف،  غیرآزمایشی( و) بیینیتها، از نوع برحسب نحوه گردآوری داده

از مدسازی معادالت  استفاده. مدل تحقیق با قرار داردآن را در زمره تحقیقات کاربردی  توانیم

 گردد.تحلیل می Smart PLSافزار ساختاری، رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم

ه امور نسبت بگرایش ارزیابی احساسی واکنش و نوعی احساس مطلوب یا نامطلوب متغیر وابسته: 

عنوان آمادگی ذهنی و تمایل ( گرایش را به3022 0310های مختلف است. آلپورت و جونز )یا پدیده

های نظری کند. درنهایت رهیافتهای خاص تعریف میبه واکنش در مورد یک موضوع یا پدیده

و مرکب از عنوان صور شناختی، عاطفی گرایش را به 00۱1تا  0021روانشناسی اجتماعی در دهه 

ها را در زمینه شناسایی و آمادگی برای کنش و واکنش نسبت انسان که ؛کنندعناصر قالبی تعریف می

منزله نوعی احساس مثبت یا منفی نسبت نمایند. گرایش را بههای معین یاری میبه چیزها و جریان



441 تهران شمال یهاتفرجگاه در انیقل استعمال به زنان شیگرا بر مؤثر یفرهنگ عوامل 
  

 ها نیز هست.لوب از آنبه چیزها و حوادث معین تعریف کرد که دربرگیرنده ارزیابی مطلوب یا نامط

نداشتنی است که بر رفتار ما نسبت به کسی یا چیزی داشتن یا دوست( دوست3230 0312)برکوویتز، 

 .اندشدهدر جدول زیر سه بعد گرایش تعریف  (.3212 033۱کاالت، ) گذاردتأثیر می

 

 ابعاد گرایش .5جدول 
تعریف مفهومی و  -بُعد

 عملیاتی
 هاهیگو

 :بعد شناختی

هایی که فرد باور یا شناخت

 دارددر مورد موضوع 

آالفیلیپ و همکاران، )

(. عنصر شناختی 332 0332

شامل اعتقادات و باورهای 

ی یک شیء یا شخص درباره

3 0331 یمیکر) استاندیشه 

222.) 

 اطالعات واین بعد شامل 

آگاهی پاسخگو نسبت به 

مضرات قلیان ازجمله 

سرطان دهان، معده، مری، 

عملکرد دستگاه  کاهش ریه،

و ...  کاهش باروری، تنفسی

 است.

q22.1- شود.قلیان مقداری سم وارد بدن می با کشیدن 

q22.2- ای مضرات کمتری نسبت به تنباکوی طبیعی دارد.تنباکوی میوه 

q22.3- شود.قلیان باعث ابتال به سرطان ریه می 

q22.4- شودعروقی می -قلبیهای مصرف قلیان باعث ابتال به بیماری. 

q22.5- شود.مصرف قلیان باعث ابتال به سرطان دهان و دندان می 

q22.6- شودمی گوارشیهای مصرف قلیان باعث سرطان مری و دیگر بیماری. 

q22.7- ود.شمی آنهای واگیر توسط شیلنگ مصرف قلیان باعث انتقال بیماری 

q22.8-  ست.ر ابیشتضرر قلیان از سیگار 

q22.9- ست.اسیگار اعتیادآور  مصرف اندازهقلیان به مصرف 

q22.10- اثر دود تحمیلی قلیان و سیگار بر زنان باردار باعث سقط جنین می-

 شود.

q22.11-  اثر دود تحمیلی قلیان و سیگار بر زنان باردار باعث وزن کم نوزاد

 شود.می

q22.12- ر زنان باردار باعث اختالل در رشد ریه اثر دود تحمیلی قلیان و سیگار ب

 شود.جنین می

q22.13- شود.به نظر من قلیان باعث تشدید آلزایمر می 

q22.14- کند.کشیدن اشتها را زیاد میبه نظر من قلیان 

q22.19- شود.مصرف تفریحی قلیان سبب اعتیاد نمی 
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 بعد عاطفی:

ی یک موضوع معین گذاری مثبت یا منفآمادگی قبلی برای ارزش

(. نگرشی که مبنای آن عواطف باشد و 332 0332)آالفیلیپ و همکاران، 

بر عواطف های مثبت و منفی، آن را گرایش مبتنینه ارزیابی ارزش

 گویند.می

رفتار )استعمال از  ینوع خاص میما دوست دار مثالً در گرایش عاطفی 

آن.  یبت و منفبدون توجه به عواقب مث م؛ی( را تکرار کناتیدخان

شامل حالت  شیگرا ی( بعد عاطف3023 0332)آرونسون و همکاران، 

به  فرد نسبت است که نیو ا انیپاسخگو نسبت به مصرف قل یاحساس

 .شودیوسوسه م دنیکشانیقل

q22.15- کشیدن باعث آرامشم قلیان

 شود.می
q22.16-  اگر کسی کنار من قلیان

کشیدن وسوسه به قلیان بکشد

 وم.شمی

q22.17-  اگر کسی کنار من قلیان

)اعتراض  کنم.او را تحمل می ،بکشد

 کنم(نمی

 بعد رفتاری:

آالفیلیپ و همکاران، ) کندای که فرد نسبت به موضوع رفتار مینحوه

ای خاص به آن رفتار (. به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه332 0332

فرد نسبت به موضوع ی چگونگی رفتار ( و مشاهده3222 0331 یمیکر)

 شود.( اطالق می3020 0332آرونسون و همکاران، ) نگرش

 نیو همچن انیمصرف قل یپاسخگو برا یآمادگ رندهیدربرگ یبعد رفتار

 به مصرف آن است. لیتما زانیم

q20-  شما چقدرمیزان مصرف قلیان 

 است؟

q22.18- کشیدن را بر لذت قلیان

 دهم.ضررش ترجیح می

q22.20- وارد شاااوم که  ییاگر جاا

ها با آن زیمن ن شااودیمصاارف م انیقل

 .شومیهمراه م

 

 متغیرهای مستقل

این متغیر  دیگر،عبارتبه؛ متغیر وابسته( است) گریدمتغیری است که علت تغییر متغیر  0متغیر مستقل

3 0332عضدانلو، دارد )گیرد که ظرفیت تغییر عوامل دیگر را عنوان عاملی مورد بررسی قرار میبه

221.) 

 متغیرهای مستقل .3جدول 

 کد و گویه و عملیاتی تعریف مفهومی

 -ارزیابی فرد از پایگاه اقتصادی

پاسخگو از  یابیارز منظور: اجتماعی خود

)عضدانلو،  یخود در ساختار اجتماع گاهیجا

 طبقه اقتصادی، شامل و (3020 0332

 .باشدیدرآمد و نوع مسکن م زانیم

q4- خود و خانواده چقدر است؟ انهیدرآمد ماه یبیتقر زانیم 

q5- مسکن شما به چه صورت است؟ تیوضع 

q6-  باال»، «باالیلیخ»صورت بهی طبقه اقتصاد پنجاگر مردم را به» ،

 ، شما خود را در کدامیمتقسیم کن «نییپایلیخ»و  «پایین»، «متوسط»

 د؟یدهیم یطبقه جا

تواند در کنترل اجتماعی فرد مؤثر باشد چون منزلت اجتماعی مترتب از لدین می3 میزان تحصیالت فرد و واالتیتحص

 .میزان تحصیالت مادر -q7.3 ؛میزان تحصیالت پدر - q7.2؛میزان تحصیالت خود -q7.1آن، بازدارنده است.

q10- خود رابطه دارید؟ یمیصمچه حد با دوست  تا 

                                                           
1. Independent variables 
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 هاینیهمنش3 معاشرت با دوستان قلیانی

مصرف توسط و  و رابطه با دوستان قلیانی

 .مصرف آنها اثر دارد بر اعضای خانواده

q11- ؟کندیمشما کسی قلیان مصرف  یمیصماز بین دوستان  ایآ 

q12- کشید؟تان قلیان میدوست صمیمی با حد همراهچه تا 

به مصرف  شیو گرا یآوریرو ندیفرا

از  یبخش دیها را باکنشه هم قلیان:

شمار آورد. درازمدت به یندهایرامجموعه ف

 نیز از فرایندی اتیبه استعمال دخان شیگرا

مقوالتی همچون  .شودمی ناشیاجتماعی 

، اجبار بودنارزاندیدگاه خانواده به قلیان، 

 دوستان و اطرافیان، مدشدن.

q8- کشیدن را در کجا آغاز کردید؟بار قلیان نیاول 

q9- مصرف کردید؟ چه کسانی قلیان با بار نیاول 

q13- کند؟ی قلیان مصرف می( کسجز شمادر خانواده شما )به ایآ 

q14- کند؟از اعضای خانواده شما قلیان مصرف می کیکدام 

q15- کشیدن، جمع برای قلیان هاهیهمسادر محل زندگی شما  ایآ

 ؟شوندمی

q16- همراه ها کشیدن، با آنبرای قلیان هاهیهمساآمدن با گردهم

 شوید؟می

q17- ًکنید؟یمدر کجا بیشتر از قلیان مصرف  معموال 

q18- ؟اندمخالفشما چقدر  انیقلبا مصرف  تانخانواده 

 هارباو 3 نگرش ازانینسبت به قلها نگرش

 . تصوردیآیمبه دست رفتار یک  و ارزیابی

مثبت در مورد مصرف تفریحی و وسیله 

والدین،  گردهمایی، تقلید فرزندان از

درنظرنگرفتن هزینه مصرف، گرایش به 

 توان سنجید.خاطر دسترسی آزاد می

q19-  ؟دیکنیمچه نوع تنباکویی مصرف 

q21.1- کشیدن اشکال ندارد.یک جمع دوستانه و برای تفریح قلیان در 

q21.2-  طبیعی است فرزندان از پدرومادرشان در مصرف قلیان تقلید

 کنند.

q21.3- کنمیمیمت تنباکو باال برود، باز هم قلیان مصرف اگر ق. 

q21.4- .دسترسی آسان به قلیان، خود مجوزی برای کشیدن است 

q21.5- ای برای گردهمایی است.کشیدن، وسیلهقلیان 

احساس  ی:نسب تیمحروماحساس 

از  یسطح نیاختالف ب ینسب تیمحروم

و آنچه  بردیکه فرد در آن به سر م یزندگ

از در عمل از آن برخوردار باشد؛  دیبا

 یسطح زندگ نیاختالف ب» گر،یدعبارتبه

مطلوب او که  یموجود فرد با سطح زندگ

 گرید یموجود فرد یمعموالً با سطح زندگ

و  یزیتبر ی)محسن« شودیم سهیمقا

 نی( سنجش ا332 0331مال،  شیدرو

 ی)محسنتحقیق از  یاسیمق بوسیله مفهوم

 قالب( در 332 0331، مال شیو درو یزیتبر

 ه است.گرفت صورت کرتیل اسیمق

q23.1- د،یکن سهیمقا گرانیبا د یخودتان را ازنظر رفاه دیاگر بخواه 

 د؟یهست یخود راض یزندگ یچقدر از سطح فعل

q23.2- و آن را  دینیبب ییرا درجا ییکه کاال آمدهشیحال چقدر پتابه

 د؟یرا نداشته باش دشیقدرت خر یول دیبپسند

q23.3- د؟ایموضوع ناراحت شده نیاز ا چقدر 

q23.4- د؟ایدهی، رستانچقدر حق یلحاظ مادبه ،گرانیبا د سهیدر مقا 

q23.5- د،یرا داشته باش یزیچ دیکه بخواه آمدهشیپ تانیتا چه حد برا 

 د؟یآن را به دست آور دتوانیینم وقتچیکه ه کنیداحساس  یول

q23.6- شما با سطح  یفعل یتا چه اندازه سطح زندگ دیکنیفکر م

 موردعالقه شما فاصله دارد؟ یزندگ

q23.7- د؟یچقدر حسرت بخور گرانید یماد ینسبت به سطح زندگ 

q23.8- یراض تانیاجتماع تیچقدر از موقع ینریبا سا سهیدر مقا 

 د؟یهست

q23.9- رد؟دا متناسبچقدر با مسکن دلخواه شما  د،یدار شما یمسکن 

q23.10- د؟کنییم یاحساس خوشبخت یچقدر در زندگ 
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هنجار 3 هنجارهای ذهنی در مورد قلیان

 یکننده نفوذ و فشار اجتماعمنعکس ،یذهن

و  رفتار کیانجام  یشخص برا کی یرو

 ناشی از فشارهای اجتماع و عرف هستند.

 (0303استفاده از مقیاس براتی و همکاران )

q24.1- مرا نبینند. دنیکشانیقلیگران دهم دمی حیترج 

q24.2- بنشینم. قلیانی یفرددوست ندارم کنار  هایدر مهمان 

q24.3- م.کن، آنجا را ترک میندشکیقلیان م کسی که ییجابه رودو با 

q24.4- کشیدن من نظر منفی ندارد.بهترین دوستم در مورد قلیان 

q24.5-  کشیدن من نظر منفی قلیان من در مورد انیاطرافخانواده و

 ندارند.

 یکنترل اجتماع: احساس تعلق به جامعه

ها و تا به سنت زاندیانگیمردم را برم

آرام گروه  ردکارک یکه برا یرفتار یالگوها

دارند، وفادار بمانند.  تیو جامعه اهم

به کشور،  جهیدرنت (.321۱ 0332)عضدانلو، 

 بیشتری دارند. خاطرتعلقجامعه و شهر 

q24.6- نسبت به کشورم احساس تعلق دارم. شهیهم 

q24.7- کنم، احساس خوشحالی اینکه در کشور ایران زندگی می از

 کنم.می

q24.8- کنم، خیلی خوشحالم.اینکه در تهران زندگی می از 

q24.9- کنم در مقابل سرنوشت همشهریانم وظیفه زیادی می احساس

 دارم.

q24.10- ی بهتری در کشور دیگری برایم فراهم شود، به گزندفرصت  اگر

 .رومیمآنجا 

و مصرف  فراغت اوقات گذران نحوه

 فرد اشتغاالت از یامجموعه3 فرهنگی

 حیتفر یبرا ای شخص تیرضا به که است

 ،آموزش و اطالعات توسعه منظوربه ای

 کار به داوطلبانه ای یاجتماع مشارکت

 03323 ،یفرهنگ -یماعاجت )گروه رودیم

 از متغیر این سنجش برای (.33-32

 (0303) اینره و تیعنا مقیاس

 است. شدهاستفاده

 فعالیت -q25.2؛ دیدار با اقوام و دوستان -q25.1 اجتماعی: یهاتیفعال

 .آموزشی هایفعالیتشرکت در  -q25.3؛ فرهنگی-های اجتماعیگروهدر 

استفاده از  -q25.5؛ یردرسیمطالعه غ -q25.4های فرهنگی: فعالیت

 -q25.8؛ ی هنریهاتیفعال -q25.7؛ تماشای تلویزیون -q25.6؛ اینترنت

به  رفتن -q25.14 ؛مجله و روزنامه خواندن -q25.13 ؛دادن به رادیوگوش

 .شاپیکاف

 -q25.10؛ نمازخواندن -q25.9 :یررسمیدر نهادهای رسمی و غ هاتیفعال

رفتن  -q25.12مذهبی؛ اسم شرکت در مر -q25.11؛ خواندن دعا و قرآن

 و زیارتی به اماکن مذهبی

 

 گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه

آمده باشد دستمعرف به یا یانما یااست که از نمونه یهمان جامعه اصل یمنظور از جامعه آمار

 هستند که به یزنان و دختران یهکل یجامعه آمار یقتحق ینا در(. 3021 033۱ ی،)ساروخان

 تیحساس یلدلبه یقتحق یندر ا کنند.مراجعه می یاناستعمال قل یشمال تهران برا یهاتفرجگاه

انجام  یشمال تهران برآورد یهامحقق با مراجعه به تفرجگاه ی،جامعه آمار ی تعدادموضوع و نامشخص

ورد حجم زده شد. در م تخمین در هفته نفر 2111 حدود کننده،مراجعه انزن یتداد که طبق آن جمع

حداقل حجم  یحداقل مربعات جزئ تاریروش معادالت ساخ در کنندیم یشنهادمحققان پ یزنمونه ن

و  ین. )محسنشودیسازه خاص در نظر گرفته م یکبه  یمنته یساختار یرهایینمونه، ده برابر مس

ایت می کف 01حداقل نمونه  یجه، درنت0 یرها( در مدل پژوهش حاضر تعداد مس323 0303 یدانی،اسف

 به اینصورت که با رعایت شد. گیری تصادفی ساده انتخابنمونه، با روش نمونه 021کند که در نهایت 
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فاصله زمانی، از میان مراجعین به میدان تحقیق، افرادی بصورت تصادفی جهت مصاحبه انتخاب 

 گردید.

 

 هایافته

 هاتوصیف یافته

 مونه آماری در جدول زیر گزارش شده است.ای نمتغیرهای زمینه شناختی:های جمعیتویژگی

درصد مجرد و بیش از  ۱1سال( و حدود  32تا  2۱براین اساس حدود نیمی از آنها در سنین جوانی )

درصد آنها دارای درآمد  ۱1نمی از آنها تحصیالت عالیه دارند؛ همچنین از نظر پایگاه اقتصادی، بیش از 

 میلیون تومان هستند. 2باالی 

 

 شناختی نمونه آماریوضعیت متغیرهای جمعیت .4جدول 
 درصد بعد متغیر  درصد بعد متغیر

سن 

 )سال(

  3092 22تا  0۱

وضعیت 

 تأهل

 2092 مجرد

 3193 متأهل  2293 32تا  2۱

 393 سایر )مطلقه و...(  393 22تا  3۱

 ۱91 پاسخیب  ۱91 2۱بیش از 

درآمد 

)میلیون 

 تومان(

  091 192کمتر از 

 تحصیالت

 

 193 ابتدایی

 192 سیکل  291 0تا  192بین 

 3092 دیپلمدیپلم و فوق  3191 2تا  0بین 

 3292 لیسانس  2292 3تا  2بین 

  3293 3بیش از 
 0393 لیسانس و دکترافوق

  291 پاسخیب

 

لذا ، بود( کیه ب کی)نزد 303/1برابر پس از محاسبه،  KMOمقدار شاخص  آزمون کفایت نمونه:

 قدارم نیاست. همچن یکاف یبا مدل معادالت ساختار ریمس لیو تحل یعامل لیتحل یبرا نمونه تعداد

Sig یی شناسا یبرا یعامل لیتحل از آن دارد کهکه نشان  بوددرصد  2 ازتر آزمون بارتلت، کوچک

 .مناسب است ی،ساختار مدل عامل
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 نمونه تیکفا یبررس یراو آزمون بارتلت ب KMOشاخص  .2جدول 

 یرسطح معنادا یآزاد درجه تبارتل آزمون آماره KMO آماره مقدار

231 /3 360/03 36 31/3 

 

ها از آزمون برای انتخاب درست روش تحلیل دادهها: بودن توزیع دادهبررسی وضعیت نرمال

 صورت است.ها به چه تا مشخص گردد که توزیع داده شدهاستفادهاسمیرنوف  –کلموگررف 

 

 اسمیرنوف –نتایج آزمون کلموگررف  .6جدول 

-Kolmogorov متغیرها

Smirnov 
Sig 

 وضعیت

 غیرنرمال 112/1 103/0 اجتماعی خود -ارزیابی فرد از پایگاه اقتصادی

 غیرنرمال 123/1 3۱۱/0 التیتحص وضعیت

 غیرنرمال 111/1 012/3 وضعیت شغلی

 غیرنرمال 111/1 332/2 سن

 غیرنرمال 111/1 010/3 هلوضعیت تأ

 نرمال 223/1 120/0 ینسب تیمحروماحساس 

 غیرنرمال 120/1 202/0 معاشرت با دوستان قلیانی

 نرمال 030/1 13۱/0 و مصرف فرهنگی فراغت اوقات گذران نحوه

 نرمال 231/1 000/1 قلیانبه مصرف  شیو گرا یآوریرو ندیفرا

 نرمال 032/1 0۱2/0 انینسبت به قلها نگرش

 نرمال 230/1 313/1 هنجارهای ذهنی در مورد قلیان

 نرمال 021/1 031/0 احساس تعلق به جامعه

 نرمال 022/1 002/0 گرایش

 
 12/1از  یشب یسطح معنادار ینرمال، دارا یعبا توز یرهایگفت که متغ یدآزمون با ینا یردر تفس

 یگاهاشخص از پ یابیارز یالت،تحص یتوضعتأهل، سن،  یتوضع یرهایهستند؛ نظر به جدول باال، متغ

 توانیجه نمینرمال دارند؛ درنت یعتوز یرهامتغ یرو سا یرنرمالغ یعتوز یخود دارا یاجتماع -یاقتصاد

 ی( استفاده کرد و استفاده از معادالت ساختارLiserlو  Amos) محوریانسکور یاز معادالت ساختار

 یدانیو اسف ین. )محسنباشدیم پذیریهپژوهش حاضر توج در Smart PLSافزار و نرم محوریانسوار

0303 323-22) 
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 تحلیل استنباطی

گیری گردد؛ یکی مدل اندازهدو مدل مدنظر قرار گرفته و بررسی می Smart PLSافزار در تحلیل نرم

گری شود و دیپذیر )سؤاالت پرسشنامه( نمایش داده میکه در آن بارهای عاملی متغیرهای مشاهده

 شود.مدل ساختاری که در آن رابطه میان متغیرهای اصلی پژوهش بررسی می

های یک سازه با بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص: گیریاندازهبرازش مدل 

(، مؤید 0000، 0شود )هولند 2/1 شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدارآن سازه محاسبه می

گیری آن سازه بیشتر های آن از واریانس خطای اندازهلب است که واریانس بین سازه و شاخصاین مط

 این است که اگر محقق قبول است. نکته مهم در اینجاگیری قابلبوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه

د، باید آن مواجه ش 2/1های آن با مقادیری کمتر از پس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخص

ها )سؤاالت پرسشنامه( را اصالح نموده و یا از مدل پژوهش خود حذف نماید )داوری و رضازاده، شاخص

0302 331.) 

                                                           
1. Hulland 
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 ضرایب بارهای عاملی مدل )خروجی اول( .5نمودار 

 
، q25.1 ،q25.2های در خروجی اول، مقدار بار عاملی مربوط به متغیر اوقات فراغت در گویه

q25.5 ،q25.7 ،q25.13  وq25.14 ؛ احساس محرومیت نسبیq23.7  وq23.9هنجارهای ذهنی ؛ q24.4 ؛

آوری به ؛ فرایند رویq6و  q5؛ ارزیابی شخص از پایگاه اقتصادی خود q10معاشرت با دوستان قلیانی 

؛ گرایش به مصرف q19و  q21.2 ،q21.4؛ نگرش نسبت به قلیانq16و  q8 ،q9 ،q13 ،q15قلیان 

گردند. بعد از بوده و از مدل حذف می 2/1تر از مقدار ؛ پایینq22.19 و q22.2 ،q22.14  ،q22.17قلیان

 افزار محاسبه گردید.های مربوطه خروجی نرمها، شاخصحذف این گویه

جهت اختصار، تصویر خروجی دوم نمایش داده نشد. در این خروجی، مقادیر بار عاملی گویه 

q25.6   کمتر شده است. الزم به ذکر است که  2/1اوقات فراغت از مقدار مربوط به سنجش متغیر

ها مربوط به متغیر ارزیابی شخص از پایگاه اقتصادی خود، باوجوداینکه ضرایب مسیر آن q6 گویه 

مانده تر ضریب مسیر یک گویه باقینشدن متغیر و محاسبه دقیق ایدلیل تک گویهبود، به 21/1کمتر از 
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شده زیر ارائه صورت مرتبدند؛ بنابراین از دوباره خروجی ضرایب بار عاملی را بهاز فرایند حذف نش

 گردد.می

 

 
 

 گیری و ضرایب بارهای عاملیخروجی سوم )نهایی( مدل اندازه .3نمودار 

 
 جهیدرنتبوده  2/1، بیش از هاهیگونظر به خروجی سوم مندرج در شکل باال، بار عاملی تمامی 

استفاده خواهد شد. البته  هالیتحلی نهایی است که از آن برای انجام سایر ریگدازهانمدل مذکور مدل 

حذف نگردید تا ضریب  q6شدن، گویه اشگویهدر مورد متغیر پایگاه اجتماعی برای جلوگیری از تک

 گردد.تر بدست آید. در ادامه ضرایب مسیر در جدولی به شرح زیر ارائه میواقعی q4مسیر 
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 و بررسی پایایی مدل هاهیگوضرایب مسیر . 0جدول 

 گویه متغیر
بار 

 یعامل

خطای 

 استاندارد
 گویه متغیر

بار 

 عاملی

خطای 

 استاندارد

ارزیابی از پایگاه 

 خود اقتصادی

q4 1900- 1922 
نسبت نگرش 

 انیبه قل

q21.1 1931 1913 

q5 191۱- 1923 q21.3 1911 1910 

 تحصیالت
q7.1 19۱3- 19۱3 q21.5 192۱ 1902 

q7.2 1920 1932 

به  گرایش

 مصرف قلیان

q20 192۱- 1913 

q7.3 19۱2 1931 q22.1 1923 1902 

معاشرت با دوستان 

 قلیانی

q11 19۱2 1901 q22.3 19۱2 1903 

q12 1903 1912 q22.4 1923 1902 

 یآوریرو ندیفرا

 قلیانبه مصرف 

q14 19۱3- 1902 q22.5 1923 1902 

q17 1920 1922 q22.6 1921 1903 

q18 1913 1902 q22.7 1922 1901 

 تیمحروماحساس 

 ینسب

q23.1 1910 190۱ q22.8 19۱1 1901 

q23.2 19۱۱- 1901 q22.9 19۱2 191۱ 

q23.3 1920 1920 q22.10 1912 1912 

q23.4 19۱2 1910 q22.11 1931 1912 

q23.5 19۱1- 1903 q22.12 1911 1912 

q23.6 1922- 1920 q22.13 19۱0 1911 

q23.8 191۱ 1900 q22.15 1922- 1901 

q23.10 19۱1 1903 q22.16 1922- 1902 

احساس تعلق به 

 جامعه

q24.1 1933 1902 q22.18 1922- 1901 

q24.2 1930 1910 q22.20 1921- 1903 

q24.3 1921 1920 

گذران اوقات 

ت و فراغ

مصرف 

 فرهنگی

q25.3 1922 1902 

q24.5 1923- 1922 q25.4 1923 1902 

هنجارهای ذهنی 

 در مورد قلیان

q24.6 1932 1910 q25.8 192۱ 1903 

q24.7 1932 1901 q25.9 1933 1902 

q24.8 1922 1902 q25.10 1930 1903 

q24.9 193۱ 1902 q25.11 1910 1900 

q24.10 1923- 1900 q25.12 1910 1900 

 

گیری هستند درنتیجه پایایی در مورد آن مدل اندازه 2/1بیش از  هاهیگونهایتاً بارهای عاملی تمام 

به  یامارهاز آ تیجمع نیانگینمونه به م نیانگیم یکینزد زانیبرآورد م یبراقبول است. ازسویی قابل

جدول باال در بیشتر موارد، در  شدهگزارش. مقادیر شودیم استفاده 0نیانگیاستاندارد م ینام خطا

 خطای استاندارد مناسبی دارند.

                                                           
1. Standard Error 
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 ضرایب جهت بررسی روایی و پایایی مدل .8جدول 

 متغیرهای مکنون

ن 
گی

یان
م

س 
یان

وار

ج
را

خ
ست

ا
ده

ش
ی 

یب
رک

ی ت
یای

پا
 

اد
مق

 ری
راک

شت
ا

ن ی
یی

تع
ب 

ری
ض

 

ی
نگ

زو
اف

 

یمع
2 ار

Q 

 1900 191۱ 1922 1931 1912 192۱ گرایش به مصرف قلیان

    1920 1932 1920 ی از پایگاه اقتصادی خودارزیاب

    193۱ 1911 1912 التیتحص وضعیت

    1922 1933 19۱3 ینسب تیمحروماحساس 

    19۱3 1910 19۱1 معاشرت با دوستان قلیانی

    1923 193۱ 1923 و مصرف فرهنگی فراغت اوقات

    1920 1930 19۱0 قلیانبه مصرف  یآوریرو ندیفرا

    1920 1912 19۱3 انینسبت به قلها نگرش

    1922 1933 1922 هنجارهای ذهنی در مورد قلیان

    1923 1913 1923 احساس تعلق به جامعه

 

جهت بررسی پایایی ابزار پرسشنامه مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرها 

شان از پایایی باالی ابزار تحقیق دارد. توجه به و آلفای کرونباخ کل سؤاالت بود که ن 1/1بیش از 

شده مطابق جدول فوق با مقدار مرجع شده برای میانگین واریانس استخراجی مقادیر کسبمقایسه

(AVE>0/5روایی همگرایی مدل اندازه ،)همچنین مقدار مثبت  شود.گیری موردقبول ارزیابی می

 (0۱2و  3023 0303یری دارد. )محسنین و اسفیدانی، گنشان از کیفیت مدل اندازه 0یافزونگشاخص 

 

 مدل ساختاری

 .شوددر این بخش پس از بررسی روایی مدل و برازش مدل، روابط متغیرهای مدل بررسی می

( برای سنجش روایی واگرا 0030از روش فورنل و الرکر )روایی واگرا به روش فورنل و الرکر: 

( تمامی متغیرهای مکنون AVEمیانگین واریانس استخراجی ) استفاده شد. در این قسمت مقدار جذر

های موجود در قطر اصلی ماتریس، بیشتر از مقدار همبستگی میان سایر متغیرها با مندرج در خانه

توان گفت که در پژوهش حاضر، بنابراین می؛ اندهای زیرین و چپ قطر اصلی آمدهیکدیگر که در خانه

های های دیگر در مدل تعامل بیشتری با شاخصدر مقایسه با سازه ها )متغیرهای مکنون(سازه

هایش از همبستگی آن سازه با سایر دیگر میزان همبستگی یک سازه با شاخصبیان؛ بهخوددارند

                                                           
1. Redundancy 
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های اند. درنتیجه روایی واگرای مدلدرستی جایگذاری شدهها بهها بیشتر است و شاخصسازه

 دهد.ی برازش را نشان میخوبو بهار دارد گیری در حد مناسبی قراندازه

 
 ماتریس سنجش روایی واگرا .0جدول 

 
 

این معیار مربوط به بخش کلی معادالت (: 1GOF)ساختاری )نیکویی برازش( برازش مدل 

گیری و ساختاری، برازش بخش کلی مدل ساختاری است. بدین معنی که پس از برازش بخش اندازه

( ابداع و با استفاده از 2112شود. معیار توسط تنهاوس و همکاران )می توسط این معیار سنجیده

 گردد3مطابق فرمول زیر محاسبه می 𝑅2و 2مقادیر اشتراکی
GOF =√µ𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ∗ µ𝑅2  GOF = √0.48 × 0.52  = 0.499 

مقادیر ضعیف، متوسط و  عنوانرا به 3۱/1، 22/1، 10/1( سه مقدار 2110وتزلس و همکاران )

نشانگر برازش  22/1و نزدیک به آن برای برازش ضعیف،  10/1اند؛ مقدار معرفی نموده GOFقوی برای 

 شدهارائه(. نشان از برازش کلی قوی مدل 03-01بیانگر برازش کلی قوی )همان3  3۱/1متوسط و 

نشان  3۱/1( و مقایسه آن با 200/1ر )مقدا GOF برای  آمدهدستبهچراکه با توجه به مقدار  باشدیم

 از قوت باالی مدل دارد.

زای مربوط به متغیرهای پنهان درون 𝑅2معیار دیگر برازش مدل ساختاری ضریب : 𝑹𝟐معیار 

( 0003زا دارد. چین )زا بر یک متغیر درون)وابسته( مدل است. این معیار نشان از تأثیر یک متغیر برون

معرفی   𝑅2عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قویرا به ۱1/1، 33/1 ،00/1سه مقدار 

شده ضریب تعیین با توجه به مقدار محاسبه ۱مطابق جدول (. 0302کنند )داوری و رضازاده، می

                                                           
1. Goodness of fit 

2. Communality 
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این . گردد( و مقایسه آن با مقادیر مالک، برازش مدل ساختاری متوسط ارزیابی می22/1)

 .کندبینی میدرصد تغییرات متغییر گرایش را تبیین و پیش 22ه مدل نظری معناست کبدین

بینی مدل را ( معرفی شد، قدرت پیش0012) 0این معیار که توسط استون و گیزر :𝑸𝟐معیار

-که مقادیر مشاهده دهدیم صفر نشانباالی  𝑸𝟐( مقادیر 2110و همکاران ) 2سازد. هنسلرمشخص می

( در 3023 0303محسنین و اسفیدانی، ی دارد. )نیبشیپو مدل توانایی  اندشدهی سازبازشده، خوب 

را تعیین  32/1، 02/1، 12/1زا سه مقدار های درونبینی مدل در مورد سازهمورد شدت قدرت پیش

ی، نیبشیپاین شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در  فهد (.0302اند )داوری و رضازاده، دهنمو

( و مقایسه 00/1برای این معیار ) ۱شده در جدول با توجه به مقدار ارائه .باشدیم 3پوشیش چشمبه رو

 گردد.بینی مدل متوسط ارزیابی میآن با مقادیر مالک، شدت قدرت پیش

ها در مدل )بخش ترین معیار برای سنجش رابطه بین سازهابتدایی :(T-valuesاعداد معناداری )

 توانیمخاصی باشد  ریمقادکه مقدار این آماره بیشتر است. درصورتی zعناداری ساختاری(، اعداد م

 صحت روابط را در سطوح اطمینان خاصی گزارش کرد.

                                                           
1. Stone & Geisser 

2. Henseler 

3. Blindfolding 
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 گیریمدل اندازه Tضرایب معناداری  .4نمودار 

 

. نظر به دیدگاه رایج در تحلیل استمقادیر مربوط به آماره تی برای هر مسیر آمده  3 جدولدر 

درصد این مقدار به ترتیب باید حداقل  00درصد و  02درصد،  01تی در سطح معناداری  آمارهمقدار 

  3که در جدول  گونههمان جهیدرنت( 3020 0303باشد. )محسنین و اسفیدانی،  23/2و  0۱/0، ۱2/0

 -یاقتصاد گاهیشخص از پا یابیارز»و « احساس تعلق به جامعه»، دو متغیر مستقل شدهمشخص

دارند.  «گرایش به قلیان»وابسته  درصد، تأثیر مثبت و معناداری بر متغیر 01در سطح « خود یاجتماع

رف ی به مصآوریروفرایند »، «ینحوه گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگ»سه متغیر مستقل  عالوهبه

بسته وا درصد، تأثیر مثبت و معناداری بر متغیر 02در سطح « انینسبت به قل هانگرش»و « قلیان

ادعا نمود که این روابط در جامعه آماری زنان قلیانی نیز  توانیم جهیدرنتدارند. « گرایش به قلیان»

 و این متغیرها بر گرایش آنها به قلیان اثر مثبتی دارند.  شودیممشاهده 
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 برای مسیرهای مدل ساختاری Tضرایب آماره  .8جدول 

به متغیر  (Xزا )از متغیرهای برون

 (Y) زادرون

آماره 
T 

معناداری در سطح 

13% (1664<T) 

معناداری در 

 %12سطح 

(1616<T) 

ارزیابی شخص از پایگاه 

 اجتماعی خود -اقتصادی

گرایش به 

 مصرف قلیان
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 گیریبحث و نتیجه

توسعه با آن مواجه است و سالمت درحال یاست که جهان ما بخصوص کشورهاامری  اتیدخان   

 قیز طرا آن نیاست که تدخ انیاستعمال تنباکو قل لیاز وسا یکی. کندیم دیشدت تهدرا به هاانسان

رس در دست ،یابتکار در طراح ،یاجتماع رشیپذ لیدلبدل شده است و به یجهان دهیپد کیبه  انیقل

 بوب شده استجوانان و نوجوانان مح نیکه دارد ب ینییپا نهیو متنوع و هز ندیخوشا یهاحهیبودن را

 بریتصور عامه مبن رغمیاست. عل افتهیتیعموم یعیاستفاده از آن در سطح وس نیز رانیمتأسفانه در ا

مراتب است اما خطر آن به گاریخطرتر از سو عبور از آب کم انیچون دود تنباکو با استفاده از قل نکهیا

کردن  یرو سپ یگذرانخوش لیدلبه شتریجوانان ب نیدر ب انیبه مصرف قل شی. گراباشدیم شتریب

 جهتازآن دنیکشانیدهند. قلبا هر بار مصرف تنباکو عمر خود را کاهش می کهیزمان است درصورت

 .دانندیم ادیاعت رقابلیضرر و غکم ای ضرریکه همگان آن را ب شودیناپسند محسوب نم

ماده  نیا شیشده و افزا گاریاز س شتریب انیمصرف قل ( بر این اعتقاد است که0302) یرمحمدیام

 یهاخانهفقط در قهوه انیقل نیازاشیپ گردیده چراکهکننده جوانان و نوجوانان نگران انیدر م یدخان

 اماکن شتریاما در حال حاضر در ب ؛کردندیآن استفاده م زا یو فقط قشر خاص شدیعرضه م یسنت

ثابت آن  یمشتر یو سرگرم حیز جوانان به بهانه تفرا یاریو بس شودیم افتی یراحتبه انیقل ،یحیتفر

پژوهش حاضر نیز به مصرف  است. شیجوانان در حال افزا انیمصرف در م نیمتأسفانه ا و هستند

ی شمال تهران پرداخته و مشخص گردید که هاتفرجگاهی واقع در هاخانهقهوهزنان در  توسطقلیان 



  411 4911تابستان ، دوم شماره، دومدوره                                                 جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

به متغیر گرایش به مصرف قلیان را در بین زنان تبیین  درصد از تغییرات مربوط 22 شدهارائهمدل 

 بایستی رونیازاکه بنابر روش معادالت ساختاری از قدرت تبیین باالیی برخوردار است.  کندیم

در  اًخصوصیی را در راستای کاهش این معضل هاگاممربوطه با توجه به نتایج حاصله  گذاراناستیس

 ی آینده کشور دارند.هانسلمهمی در تربیت  بین زنان همت گمارند چراکه نقش

 نو گرایش به مصرف قلیا« اجتماعی خود -ارزیابی شخص از پایگاه اقتصادی»نشان داد که  جینتا

. برای سنجش اندرابطهدرصد در  01در سطح معناداری  (ن اثرکمتری) -19002با ضریب همبستگی 

نظر گرفته شد که مقدار منفی ضریب  متغیر مستقل سنجه طبقه اقتصادی و میزان درآمد در

ایگاه ی هرچه پعبارتبههمبستگی نشان از رابطه معکوس پایگاه اقتصادی با گرایش به قلیان دارد؛ 

، (0302) محمدییعل مطالعه باقلیان بیشتر است. این یافته  بهباشد گرایش  ترنییپااقتصادی 

( 0301) کیگلو یعسکر با( مطابقت دارد و 2100)و همکاران  رایپر ایاروت ( و0302ی )رمحمدیام

ی آن، یعنی درآمد و طبقه اقتصادی فرد تأثیر اندکی دارند؛ هرچند هاشاخصهمخوانی ندارد. درنهایت 

 ترجیاری نیست ولی نشان از آن دارد که این امر در افراد طبقه پایین اقتصادی پوشچشمقابلاین اثر 

یابد. درنتیجه افزایش درآمد یم کاهشپایبندی وی به قلیان  لاحتمااست و با تحرک اقتصادی فرد، 

 تواند در کاهش رفتار انحرافی اثرگذار باشد.و کاهش فقر می

احساس تعلق به کشور، احساس خوشحالی از زندگی در  که با« احساس تعلق به جامعه»متغیر  

ن سنجیده شد. این متغیر با ی به وطبندیپای در برابر همشهریان و ریپذتیمسئولایران و تهران، 

درصد رابطه مستقیم دارد،  01، در سطح معناداری 1920گرایش به مصرف قلیان با ضریب همبستگی 

دوستی بیشتری داشته باشد به مصرف قلیان بیشتر گرایش ی هرچه فرد احساس تعلق و وطنعبارتبه

 پایبندی به داردیمرد که اذعان دارد. این فرضیه با فرض محوری تئوری کنترل اجتماعی همخوانی دا

شدن ی و هنجارهای یک جامعه موجب همنوایی فرد با اجتماع خواهد شد و در صورت ارزشهاارزش

و  اهجیترق. این نتیجه با مطالعات کندیمیک ضدهنجار مانند مصرف قلیان، با آن اجتماع همنوایی 

 توانیماز این رابطه  .( همخوانی دارد0302) یرمحمدیام ( و0302محمدی )علی ،(0330)همکاران 

ه و شدهای شمال تهران، مصرف قلیان توسط زنان به یک هنجار اجتماعی بدلدریافت که در تفرجگاه

شود با اتخاذ رویکردهای آوردند. در نتیجه پیشنهاد میافراد جهت همنوایی با آن، به مصرف روی می

کننده به منطقه مذکور، بستری فراهم گردد تا مراجعه بخشی در میان زنانتبلیغی و آگاهی-فرهنگی

کننده قلیان، با عمل خود احساس کنند که یکی از همچون هر امر منافی هنجار عمومی، زنان مصرف

 هنجارهای عمومی را نقض کرده و درصدد اصالح رفتار خود برآیند.

 هایو فعالیت هاکالسشرکت در  منظور، «نحوه گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگی»متغیر 

، خواندن قرآن ،نمازخواندن، دادن به رادیوگوش، مجالت و روزنامه یردرسیمطالعه کتب غ ،آموزشی

با گرایش به مصرف  -1930و زیارتی؛ با ضریب همبستگی  رفتن به اماکن مذهبی، شرکت در مراسم دعا

نشان از آن دارد که در صورت این رابطه متوسط،  درصد رابطه دارد. 02قلیان در سطح معناداری 
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یافته  ؛ اینابدییمی فرهنگی و مذهبی، گرایش فرد به مصرف قلیان کاهش هاتیفعالمبادرت به انجام 

 و (0330جاه و همکاران )ی(، ترق0301و همکاران ) یدهدار با نظریات اوقات فراغت و مطالعات

گذاران اوقات فراغت و امکانات تفریحی همخوانی دارد که بر نقش شیوه  (2100و همکاران ) موفیگال

نیز همخوانی دارد که بر نقش مؤثر  (0330)و همکاران جاه مطالعه ترقی از طرفی با دارند دیتأک

های مذهبی در کاهش پایبندی به قلیان اشاره دارد. درنتیجه هرچه فرد اوقات پایبندی به فعالیت

ی و منددغدغه لیدلبهفرهنگی بیشتر باشد، ی داشته باشد و گرایش وی به مصرف تریغنفراغت 

. دهدیم، گرایش و التزام وی به رفتارهای انحرافی را کاهش هاتیفعالشده در این آگاهی متعاقباً کسب

یحی های تفری در گسترش فعالیتگذارهیسرمای و زیربرنامهتا ضمن  شودیمدر این راستا پیشنهاد 

ی الزم صورت گیرد تا زنان بتوانند هایسازفرهنگقات فراغت نیز و فرهنگی، در زمینه شیوه گذران او

ی در مقایسه با مردان داشته باشند. ازسویی جامعه نیز ترفعالی رایج در جامعه حضور هاتیفعالدر 

ین امر ا ی مفید پویا شودهاتیفعالباید توان پذیرش حضور زنان را داشته باشد تا اوقات فراغت آنان با 

 و ایجاد مقررات جدید میسر گردد. هاقانونبا اصالح تواند می

ی تعداد اعضای قلیانی خانواده و میزان همراهی هاسنجهکه با « قلیانبه مصرف  یآوریرو ندیفرا»

در سطح معناداری  1930شده، با ضریب همبستگی  دهیسنجو موافقت اعضای خانواده در مصرف قلیان 

ی اثر متوسط خانواده در کنترل و گرایش فرد عبارتبه رابطه دارد.درصد، با گرایش به مصرف قلیان  02

 ایاروت، (2100)و همکاران آزاگبا ی مورد تأیید قرار گرفته که در مطالعاتی مانند خوببهبه مصرف قلیان 

 کیگلو یعسکر( و 0302) یمیابراه (،2100، استرلینگ و مرمل استاین )(2100)و همکاران  رایپر

تعداد اعضای قلیانی خانواده و میزان همراهی و موافقت اعضای که  رونیازا .ی دارد( همخوان0301)

اکه این امر شده، چر سازنهیزمنقش مؤثری بر گرایش فرد به قلیان را داشته و خانواده در مصرف قلیان 

ا بایستی ب رونیازااست.  شدهآموختهو  شدهنهینهادی مانند خانواده اهیاولی هاگروهرفتار انحرافی در 

مصون قلیان  خصوصاًها خواسته شود تا فرزندان خود را از انحراف، تمرکز بر خانواده و والدین، از آن

ی کنند خود نیز از آن دوری کنند چراکه طبق نظریه یادگیری، فرزندان این رفتار سعو  داشتهنگه

 .شودیمقلیان بیشتر ها به و احتمال گرایش آن نندیبیمانحرافی را در خانواده آموزش 

جمع  ری دحیتفردر اینجا اعتقاد به مجاز بودن مصرف « انینسبت به قلها نگرش»منظور از متغیر 

عنوان وسیله بوده که با ضریب همبستگی ، ادامه مصرف در صورت افزایش قیمت و قلیان بهدوستانه

صرف قلیان دارد. این رابطه درصد، بیشترین همبستگی را با گرایش به م 02در سطح معناداری  192۱

و  استرانگ ،(033۱و زارع ) یی(، آقامال0330جاه و همکاران )ترقیدر راستای مطالعاتی همچون 

 ( و0302ی )میابراه ،(2102و همکاران ) سیدنی ،(0301و همکاران ) یدهدار ،(2100همکاران )

باشند موجب  تریقوهرچه ی مذکور هانگرشو به این معناست که  باشدیم( 0301) کیگلو یعسکر

؛ این رابطه نشان از آن دارد بخشدیمافزایش گرایش فرد به مصرف قلیان شده و اعتیاد وی را فزونی 

ی در مورد مضرات قلیان، در کاهش گرایش به مصرف قلیان سازفرهنگهای آموزشی و که فعالیت
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هنی فرایند ذ طوربهباشد وی  ترمثبتی هرچه نگرش فرد نسبت به قلیان عبارتبهسزایی دارد. تأثیر به

 توانیم رونیازاآن را برای خود تسهیل کرده و احتمال وابستگی به آن بیشتر خواهد بود.  بهگرایش 

 نسبت به قلیان، گرایش را به آن کاهش داد. هانگرشبا تغییر 
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Abstract 

One of the anomalies of the women's society is the prevalence of smoking culture, 

especialy in public settings. In recent years, the increase of the Hookah consumption, from 

European and American countries to other parts of the world, indicates that the problem 

has already become a global phenomenon. In Iran, too, statistics indicate that in the last 

twenty years The Hookah consumption has a dramatic increase, especially in age between 

adolescence and adolescence and Sexually between women and girls (compared with 

men), So that their hookah consumption has become a social phenomenon or behavior. 

youth's about thirty million population and the political, social and cultural role of young 

girls and women In the process of public developments, especially Upbringing future 

generation and the growing consumption of hookah in the family and in the community 

and lack of the research on the problem. The present study aims to sociologically 

investigate "Cultural Factors Affecting Hooka consumption among girls and young 

women referring to the North Tehran resorts". The study applies survey method. In this 

study, by using structural equation modeling, the theoretical model of factors affecting the 

tendency of girls and young women to hookah smoking, was tested among 120 samples 

referred to North Tehran resorts. The results show that the relationship between the two 

variables of "relative deprivation feeling" and "the process of Turning to hookah smoking" 

with the dependent variable of "a tendency to hookah smoking" is significant at% 90 level. 

In addition, the relationship between two variables of Two variables of "how to spend 

leisure time and Cultural consumption" and "attitudes towards hookah smoking" with the 

dependent variable, Tendency to hookah smoking, is significant at %95 level. 
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