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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (041)شماره پي در پي 0411، مهر و آبان4، شماره 62دوره 

 

 گرايش نوجوانان و جوانان به ثیرگذار برأهای ت لفهؤم

ريزی  کاربردی از نظريه رفتار برنامه مصرف قلیان:

 در شهر ياسوج شده
 

 3رضا غفاريان شیرازیدمیح، 6، نرگس روستايي*0، محسن شمس0پريوش شايگان

 
ولوژی، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، میگروه آمار و اپید6، و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ياسوج، ايرانبهداشت آموزش  گروه0

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ياسوج، ايران3، ياسوج، ايران

 

 03/10/0411تاريخ پذيرش:        01/11/0311 تاريخ وصول:

 چكیده

مصرف دخانیات به ويژه قلیان يكي از مشكالت رفتاری عمده در حوزه سالمت است که در طي سالیان اخیر، گسترش  نه و هدف:میز

بیشتری در بین جوانان و نوجوانان پیدا کرده است. با وجود اجرای برنامه های مختلف برای کاهش اين رفتار در ايران، به نظر 

رسد توجه چنداني به استفاده از الگوهای رفتاری برای طراحي مداخالت اثربخش در اين حوزه نشده است. اين مطالعه با هدف   مي

در شهر  ريزی شده مصرف قلیان: کاربردی از نظريه رفتار برنامه گرايش نوجوانان و جوانان به های تأثیرگذار بر لفهؤمتعیین 

 ياسوج بود.
 

پیشگويي سنجش عوامل با هدف  0311ماه های پاياني سال باشد که در   مي مقطعيتوصیفي ـ اين مطالعه يک پژوهش  :روش بررسي

ساله مراجعه کننده به قهوه  31تا  00نفر از افراد  001انجام شد.  قصد ترک مصرف قلیان در جوانان ساکن شهر ياسوج ی کننده

های  دسترس انتخاب و پرسشنامه سنجش سازه گیری در های تفريحي منطقه توريستي آبشار ياسوج با روش نمونه ها و باغ خانه

ار معی انگین و انحرافمی ،در اين مطالعه از آمار توصیفي در قالب درصد فراوانيل شد. میريزی شده برای آنها تك نظريه رفتار برنامه

توصیفی در قالب درصد های  ها با استفاده از آزمون دادهچنین آمار تحلیلي در قالب رگرسیون خطي چندگانه استفاده گرديد.  هم

 . تحلیل شدند آمار تحلیلی در قالب رگرسیون خطی چندگانه و نیزانحراف معیار  ،میانگین، فراوانی
 

سال، تحصیالت باالی ديپلم و ساکن مناطق  61±6نيانگین سمیبیشترين فراواني شرکت کنندگان در مطالعه را مردان و با  ها: يافته

برادر و پدر با )شرکت کنندگان سابقه مصرف قلیان دربین اعضای خانواده به ترتیب ،درصد 11د. در بیش از دندا  ميشهری تشكیل 

ن اولین سن مصرف نگیامیکشیدند و   ميدرصد شرکت کنندگان دوستاني داشتند که قلیان  12بیشترين فراواني( ذکر شد. بیش از 

ها  ها و قهوه خانه درصد شرکت کنندگان، محل معمول مصرف قلیان را کافي شاپ 23سال بود. بیش از  88/61±77/2 قلیان در آنها

پیشگويي کنندگي سازه کنترل رفتاری درک شده برای قصد ترک ريزی شده قدرت  های نظريه رفتار برنامه ذکر کردند. در بین سازه

 .p)<006/0)ها بود مصرف قلیان بیشتر از ساير سازه
 

رسد   ميزان مصرف قلیان در ايران، به نظر میهای تغییر رفتاری در کاهش  با توجه به کمرنگ بودن نقش الگوها و نظريه گیری: نتیجه

بتوانند  ،مانند سازه کنترل رفتاری درک شده در مطالعه حاضر قدرت پیشگويي کنندگي بیشترهای با  سازهاساس مداخالتي که بر 

 های معمول داشته باشند.  ثیرات متفاوتي نسبت به برنامهأت

 

 ، قصد ترک قلیانکنترل رفتاری درک شده، ريزی شده نظريه رفتار برنامه، قلیان، جوانان :ی کلیدیها واژه
 

 و ارتقای سالمت بهداشت آموزش  گروه دانشگاه علوم پزشكي،، ياسوج، محسن شمس :نويسنده مسئول*
Email: moshaisf@yahoo.com 
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 مقدمه

ــر ــزارش ب ــای ســازمان بهداشــت   اســاس گ ه

لیـون  می 011جهاني، در قـرن بیسـتم دخانیـات باعـ      

سـاالنه نزديـک بـه پـن      . (0)مورد مرگ در جهان شـد 

لیون مورد مرگ قابل انتساب به دخانیـات گـزارش    مي

ايـان قـرن حاضـر،    شـود تـا پ    مـي بیني  شود و پیش  مي

لیارد مورد مـرگ مـرتبب بـا مصـرف     مینزديک به يک 

درصـد آن در کشـورهای در    11دخانیات رخ بدهد که 

های متداول  روش . يكي از(6)افتد  ميحال توسعه اتفاق 

ــان     ــت. قلی ــان اس ــتفاده از قلی ــات، اس مصــرف دخانی

ای سنتي برای مصرف دود توتون است که دود  وسیله

ای  ان يــک جــام شیشــهمیــحاصــل از ســوختن آن از 

ــوی آب  ــيمحت ــه وســیلهگــذرد و   م ــرد استنشــاق  ب ف

لیـون نفـر در جهـان    می 011روزانه حدود  .(3)شود مي

در بـین کشـورهای جهـان،    . (4)کنند  ميقلیان مصرف 

ايران، هند و ترکیه اولین کشورهايي بودند که مصرف 

 .(0)قلیان را شروع کردند

هـای   استفاده از قلیان باعـ  گسـترش بیمـاری   

ــاني آن    ــه ده ــق اســتفاده مشــترک لول ــوني از طري عف

هـا بـه    به عالوه، بروز بسیاری از بیمـاری  .(2)شود  مي

هــای گوارشــي، بازگشــت معــدی مــروی،  ويــژه زخــم

اخــتالل در جــذب کلســیم و تســريس پــوکي اســتخوان  

درحـالي کـه    .(1)باشدتواند با مصرف قلیان مرتبب   مي

ای در قلیان ممكن اسـت بـه    وه ميفیلتر آب و تنباکو ی 

 ؛نظـر بــي خطــر بیايــد، ولــي استنشــاق دود آن شــامل 

هـای   نیكوتین، مونوکسید کربن، فرمالدئید، هیدروکربن

 هـا   پـژوهش  .(1)آروماتیک، آرسنیک و سرب اسـت  پلي

 3/0دهد که شـیوع مصـرف قلیـان در ايـران      مينشان 

 .(1)درصد است 6/1درصد و در شهرهای جنوبي آن 

بــرای کــاهش مصــرف قلیــان کــه يكــي از      

ز مهم در حـوزه سـالمت اسـت،    میآ  رفتارهای مخاطره

مداخالت متعـددی در ايـران و جهـان طراحـي و اجـرا      

شناسـان و روانشناسـان اجتمـاعي     شده است. جامعـه 

برای طراحي مداخالت اثربخش جهت تغییر رفتارهـای  

ــه مصــرف دخانیــات، المیــآ مخــاطره وهــا و گز از جمل

انـد کـه اسـاس     هـای مختلفـي را پیشـنهاد کـرده     نظريه

هـا بـوده اسـت. در     های بسیاری از اين برنامه موفقیت

های تغییر رفتـار، الگـوی بـاور     بین اين الگوها و نظريه

ــه  ــار برنام ــه رفت ــه   ســالمت، نظري ــزی شــده، نظري      ري

ــوی   ــاعي والگ ــناختي اجتم ــهش ــايي  فرانظري ای، الگوه

ــرای طراحــي  ــه ب مــداخالت  هســتند کــه بیشــتر از بقی

  .(01ـ06)اند پیشگیری و کنترل دخانیات استفاده شده

ــه   ــار برنام ــه رفت ــي از    نظري ــده يك ــزی ش ري

هـا در علــوم رفتـاری بــه ويــژه    پرکـاربردترين نظريــه 

تـرين عوامـل    هـای مختلـف بـرای تعیـین مهـم      پژوهش

آژن و  بـه وسـیله  ثیرگذار بر رفتار است. اين نظريـه  أت

فیش بین، با توسعه نظريـه عمـل اسـتداللي و افـزودن     

اسـاس   سازه کنترل درک شده به آن، تدوين شـد. بـر  

ترين عامل تعیین کننده رفتار يـک فـرد،    اين نظريه، مهم

قصد آن شخص برای انجام رفتار است و هر چه قصد 

تـر باشـد،    يک فرد برای انجـام يـک عمـل خـای قـوی     

. قصد (03)شود  مينظر بیشتر  امكان انجام رفتار مورد

که نظر مثبت يـا   (0)ثیر سه سازه نگرشأرفتاری تحت ت

منفي فـرد نسـبت بـه انجـام رفتـار اسـت، هنجارهـای        
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نـدگي فـرد دربـاره    که ديـدگاه افـراد مهـم ز    (6)انتزاعي

خصوی است و برای فـرد نظـر آنـان    انجام رفتاری ب

که تصور فـرد   (3)مهم است و کنترل رفتاری درک شده

ــار اســت،    ــودن انجــام يــک رفت ــا آســان ب از ســخت ي

 .(04)باشد  مي

 04در ايران اولین سن اسـتعمال دخانیـات بـه    

درصد از نوجوانـان   0/1سال کاهش پیدا کرده است و 

سال حداقل يک بار استعمال دخانیـات   01تا  03سنین 

دهـد کـه در    مـي هـا نشـان    اند. اين يافته را تجربه کرده

به زان استعمال دخانیات میآينده نزديک شاهد افزايش 

ستیم. پیشگیری از استعمال توتـون  نوجوانان ه وسیله

هـا جلـوگیری کنـد و جـان      تواند از هدر رفت هزينه مي

ايـن مطالعـه   . لذا هدف از ها انسان را نجات دهد لیونمی

گــرايش نوجوانــان و هــای تأثیرگــذار بر لفــهؤمتعیــین 

مصـرف قلیـان: کـاربردی از نظريـه رفتـار       جوانان به

 در شهر ياسوج بود. ريزی شده برنامه

 

 بررسيروش 

 مقطعـي ــ    توصـیفي اين مطالعه يـک پـژوهش   

بــرای  0311ســال  مــاه هــای پايـاني  باشــد کـه در   مـي 

قصـد تـرک مصـرف     پیشـگويي کننـده  سنجش عوامل 

محـیب   انجام شد. قلیان در جوانان ساکن شهر ياسوج

هـای تفريحـي منتهـي بـه      ها و باغ خانه پژوهش را قهوه

های تفريحي و گردشگری  جاده آبشار که يكي از مكان

داد. بــرای  مــيرود، تشــكیل  مــيايــن شــهر بــه شــمار 

ثر بـر مصـرف قلیـان از سـنجش     ؤامل مـ ؤشناسايي ع

ريزی شده استفاده شـد.   های نظريه رفتار برنامه سازه

ها از مطالعـه   آوری داده ابزار مورد استفاده برای جمس

روا فتحي و همكاران گرفته شد که برای جامعه ايراني 

اين پرسشنامه شـامل دو قسـمت    .(00)شده بود پاياو 

ــازه   ــک و س ــات دموگرافی ــار    اطالع ــه رفت ــای نظري ه

 01هـای دموگرافیـک بـا     ريزی شده بود. ويژگي برنامه

سوال، قصد رفتـار بـا سـه سـوال، نگـرش نسـبت بـه        

مصرف قلیان با چهار سـوال، هنجارهـای انتزاعـي بـا     

ال و کنترل رفتاری درک شده با چهار سوال وچهار س

پرســیده شــد. مقیــاس مــورد اســتفاده بــرای ســنجش 

ای لیكـرت و   های نظريـه را مقیـاس هفـت درجـه     سازه

 .0 داد.   ميتشكیل  1تا  0امتیازدهي 

چنین هدف مطالعه  با توجه به نوع مطالعه و هم

هـای تئـوری رفتـار     انگین نمـرات سـازه  میکه برآورد 

 هـای  پـژوهش باشد و بـه اسـتناد     ميريزی شده  برنامه

 ،مشــابه قبلــي انجــام شــده)مطالعه فتحــي و همكــاران(

هـای پـن  گانـه پـس از      بیشترين انحراف معیار سـازه 

و  12/22انگین میـ که برابر بـا  شد انتخاب  تطبیق دادن

ــار ــا خطــای 02بــوده اســت)1/64انحــراف معی ــذا ب (. ل

درصد و حـداکثر خطـای بـرآورد     0گیری آلفای  نمونه

(4=d)  حجم نمونه طبق فرمول زير و حجم نمونه با در

نفـر در   001نظر گرفتن ريزش افراد در طـول مطالعـه   

 نظر گرفته شد.

هــای مطالعــه از مراجعــه کننــدگان بــه      داده

هــای مســتقر در منطقــه  خانــه هــا و ســفره خانــه قهــوه

گردشگری آبشـار ياسـوج حاصـل شـد. ابتـدا لیسـت       

                                                           
1-Attitude 
2-Subjective Norms  
3-Perceived Behavioral Control 
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هـای فعـال در ايـن     خانـه  ها و سفره خانه کاملي از قهوه

منطقه تهیه شد و با تقسیم حجم نمونه بـه ايـن تعـداد،    

سهم هر مرکز مشخص شد. سپس با انتخاب تصـادفي  

يک مرکز برای هر روز و مراجعـه بـه آن در سـاعات    

هـای مـورد    ها بـرای نمونـه   پرسشنامه شلوغ هر روز،

ل شد. معیارهای ورود بـه مطالعـه را داشـتن    مینظر تك

ای يک بار به  سال و مراجعه حداقل هفته 31تا  00سن 

هـای منطقـه آبشـار تشـكیل      خانـه  ها يا سفره خانه قهوه

داد. اين افراد دربـاره مطالعـه و اهـداف آن توجیـه      مي

نـه، پرسشـنامه   شدند و در صـورت رضـايت آگاها    مي

ريـزی شـده را    های نظريه رفتار برنامـه  سنجش سازه

  کردند.   ميل میتك

برای انجام پـژوهش پـس از کسـب مجـوز از      

معاونــت پژوهشــي دانشــگاه و مرکــز بهداشــت شــهید 

ده بويراحمد، بـا همـاهنگي و حضـور يـک نفـر از      میدا

های مورد هـدف   در محل مكان ،پرسنل بهداشت محیب

ــه و   ــور يافت ــق و    حض ــداف تحقی ــورد اه ــدا در م ابت

پرسشنامه توضیح داده شد و رضايت آگاهانـه کتبـي   

 بـه وسـیله  هـا   از مشارکت کنندگان کسب و پرسشنامه

 .شدل میافراد تك

ــب    ــیفي در قال ــار توص ــه از آم ــن مطالع در اي

چنین آمـار   معیار هم انگین و انحرافمی ،درصد فراواني

ســتفاده تحلیلــي در قالــب رگرســیون خطــي چندگانــه ا

 گرديد. 

آورج شااده  ااا اسااافاده ا     هاااج ع اا   داده

توصیفی در قالب هاج آمارج  و آ مون SPSSافزار  نرم

آماار   و نیاز میانگین و انحراف معیاار   ،درصد فراوانی

                تحلیلاااای در قالااااب رگرساااایون خطاااای چندگانااااه

 تحلیل شدند.  

 

 ها يافته

پاسـخ  هـای دموگرافیـک، در    در بررسي يافته  

شـرکت کننـدگان را    درصـد از  0/11به سوال جنسیت 

سـال   61±6انگین سن آنهـا  میدادند،  ميمردان تشكیل 

 4/11درصد تحصـیالت بـاالی ديـپلم داشـتند،     20بود، 

 درصد شرکت کنندگان ساکن شهر بودند. 

از بین سواالت مربوط به سابقه مصرف قلیان 

درصد  1/11 در خانواده و دوستان پاسخ دهندگان، در

بـین افـراد    از شرکت کنندگان سابقه مصرف قلیان در

خانواده وجود داشت. در پاسخ به اين سوال کـه کـدام   

درصـد   04عضو خانواده مصرف کننده قلیـان اسـت،   

 0/36شرکت کننـدگان عنـوان کردنـد پـدر خـانواده و      

درصد نیز برادر فرد مصرف کننـده سـابقه اسـتعمال    

های مـورد   گرافیک نمونههای دمو قلیان داشتند. ويژگي

 آمده است. 0پژوهش در جدول 

درصد از شرکت کنندگان اظهـار کردنـد    1/12 

انگین سـني شـروع  مصـرف    می ،دوستان قلیاني دارند

 سال بود. 11/02±11/6قلیان 

درصد از شـرکت کننـدگان ايـن مطالعـه       0/41

درصد اولین بـار در خانـه    1/61و  اولین بار در پارک

 اند. استعمال نمودهدوستان قلیان 

درصــد از شــرکت کننــدگان اولــین بــار بــا  16

درصـد از   1/23انـد.   دوستان خود قلیان مصرف کرده

شرکت کنندگان نیز اظهار داشـتند در حـال حاضـر در    

 کنند.  ميکافي شاپ و قهوه خانه ها قلیان مصرف 
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در پاسخ به سوال علت تمايل نسبت بـه قلیـان،   

 و ن کاهش فشار روانـي درصد از شرکت کنندگا 3/61

ديگـر را علـت تمايـل      ميدرصد نداشـتن سـرگر   0/60

درصـد افـراد    06 انـد.  نسبت به مصرف قلیـان دانسـته  

حاضر در مطالعه را دانشجويان و افراد بیكار تشـكیل  

 دادند.  مي

درصد شرکت کنندگان در اين مطالعـه از   1/11

 0/4درصد از تنباکوی طبیعي و 2/04ای،  وهمیتنباکوی 

 کنند. ميدرصد نیز از هر دونوع تنباکو استفاده 

انگین و انحـراف معیـار نمـرات مربـوط بـه      می

ريـزی شـده    های سه گانـه نظريـه رفتـار برنامـه     سازه

هنجارهای ذهني و کنترل رفتـاری درک   ،نگرش ؛شامل

ــر  آمــده اســت.  6در جــدول شــده،  ــرای بررســي اث ب

هنجارهـای   ،نگـرش  ؛بیني کننده شـامل  متغیرهای پیش

ذهني و کنترل رفتاری درک شده بر روی متغیر قصـد  

ــیش     ــد. پ ــتفاده ش ــه اس ــیون چندگان ــار از رگرس رفت

هـای رگرسـیون چندگانـه مـورد بررسـي قـرار        فرض

گرفت. فرض نرمالیتي با استفاده از نمـودار باقیمانـده   

ــده    ــادير اســتاندارد ش ــل مق اســتاندارد شــده در مقاب

ســي قــرار گرفــت و بینــي مــورد برر متغیرهــای پــیش

هـای   نرمالیتي برقرار بـود. نمـودار پـراکنش باقیمانـده    

بـین و نیـز    استاندارد شده در مقابـل متغیرهـای پـیش   

هـای اسـتاندارد شـده در مقابـل      نمودار پراکنش مانده

بیني شده هیچ طرح خاصي را نشان نداد و  مقادير پیش

دال بر ثابت بودن واريـانس  و پراکندگي نقاط تصادفي 

بـین   . به ازای افزايش يـک واحـد در متغیـر پـیش    است

متغیر پاسخ به انـدازه ضـريب غیـر اسـتاندارد تغییـر      

اثـر آن   ،کند. هر چه ضريب استاندارد بیشتر باشـد  مي

متغیر بر روی متغیر پاسخ)قصد رفتار( بیشـتر اسـت.   

نتــاي  بــرازش مــدل رگرســیون چندگانــه را  3جــدول 

متغیر کنتـرل رفتـاری   کند   ميمشخص  ودهد   مينشان 

داری بـر روی متغیــر   يبیشــتر و معنـ  اثـر  ،درک شـده 

نگـرش و   ؛دو متغیـر ديگـر شـامل    قصد رفتـار دارد و 

دار آمـاری بـر روی قصـد     يهنجارهای ذهني اثر معنـ 

 رفتار ندارند.

 

 بح  

ايــن مطالعــه بــا هــدف طراحــي و اجــرای يــک 

مداخله مبتنـي بـر نظريـه رفتـار برنامـه ريـزی بـرای        

تروي  قصد ترک قلیان در جوانان شهر ياسوج انجـام  

درصـد بـااليي   در نتاي  اين مطالعه نشان داد که  شد. 

از مصرف کنندگان، حـداقل يـک عضـو خـانواده نیـز      

ا ردرصــد برادرشــان  36قلیــان مــي کشــند و حــدود 

مشابه  های پژوهشمعرفي کردند. مصرف کننده قلیان 

ــر   أت ــزايش خط ــم خــانواده در اف ــش مه ــده نق ــد کنن يی

جوانان اسـت. رضـايي و    به وسیلهاستعمال دخانیات 

ــه ــاران در مطالعـ ــابي   همكـ ــرای ارزيـ ــي بـ ای مقطعـ

فاکتورهای اجتماعي و خانوادگي مـرتبب بـا مصـرف    

قلیان و سیگار به اين نتیجه رسیدند که استعمال قلیان 

                  پیشـــگويي کننـــده  ،اعضـــای خـــانواده بـــه وســـیله

نوجوانـان و جوانـان    بـه وسـیله  قوی مصـرف قلیـان   

 (.02)است
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 های دموگرافیک پاسخ دهندگان به پرسشنامه ويژگي :0جدول 
 

 درصد فراواني  متغیرهای دموگرافیک

 جنسیت
 0/11 003 مرد

 0/6 4 زن

 تحصیالت سطح
 30 00 زير ديپلم

 20 016 باالی ديپلم

 محل سكونت
 4/11 046 شهری

 2/1 00 روستايي

 شغل

 2/1 00 دانش آموز

 6210 40 دانشجو

 1/3 2 کارمند

 2/1 00 کارگر

 1/64 31 کاسب

 0/62 40 بیكار

 مصرف قلیان در خانواده
 1/11 000 بلي

 3/61 42 خیر

 اولین مكان مصرف قلیان

 0/06 01 خانه خود فرد

 1/61 41 خانه دوستان

 0/41 23 پارک

 1/01 61 کافي شاپ

    
 

 ريزی شده برنامههای نظريه رفتار  انگین سازهمی: 6جدول 

 

 معیار انحراف میانگین محدوده نمرات ها سازه

 013/1 11/01 61-4 نگرش

 110/2 13/01 61-4 کنترل رفتاری درک شده

 103/0 24/60 61-4 هنجارهای ذهني

 031/1 16/03 3-60 قصد رفتار

 

 : نتاي  برازش مدل رگرسیون چندگانه3جدول
 

 داری يسطح معن 10/1نان میفاصله اط ضريب استاندارد استاندارد(غیراستاندارد)خطای  ضريب متغیر

113/1 نگرش ( 121/1 ) 114/1 010/1-144/1 661/1 

063/1 هنجارهای ذهني ( 011/1 ) 010/1 334/1-111/1 603/1 

406/1 کنترل رفتاری درک شده (011) 306/1 211/1-600/1 1110/1 

 

 

ای ديگر ارتباط بین اسـتعمال قلیـان    در مطالعه

 بـه وسـطله  برادر و خواهر با قلیان کشـیدن  به وسیله 

 .(01)نوجوانان ديده شد

درصــد از شــرکت کننــدگان  بــه گزينــه   1/12

داشتن دوستان قلیاني پاسـخ مثبـت دادنـد کـه نشـان      

ثیر دوستان بر الگوی مصرف مواد دخاني به أدهنده ت
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باشــد.  مــيويــژه قلیــان  در نوجوانــان و جوانــان    

مشابهي يافـت شـد کـه نشـانگر حضـور       های پژوهش

 مثال در مطالعـه ، دوستان در فرآيند مصرف قلیان بود

همكاران  تحـت عنـوان آزمـون جـامس دربـاره      هینز و 

درصـد از مصـرف    41استعمال قلیان در دانشجويان، 

کنندگان قلیـان در مقايسـه بـا غیـر مصـرف کننـدگان       

  .(01)قلیان دوستان قلیاني بیشتری داشتند

درصــد از افــراد مــورد 16در مطالعــه حاضــر 

 مطالعه نیز اظهار داشتند که اولین بار با دوستان خود

 هـای  پـژوهش هـای   اند که با يافتـه  قلیان مصرف کرده

 .(01و  61)خواني دارد مشابه هم

د شرکت کننـدگان بـه   درص 23در اين مطالعه 

کردند.   ميها قلیان استعمال  هوه خانهقطور معمول در 

نه مطالعه مشابهي کـه دواجـي و همكـاران    میدر اين ز

در استان گلسـتان انجـام دادنـد، قابـل      0312در سال 

ــه    ــن مطالع ــت. در اي ــر اس ــرکت   00ذک ــد از ش درص

کنندگان اعتقاد داشتند که ضرر قلیان از سـیگار کمتـر   

است و پذيرش اجتمـاعي بیشـتری نسـبت بـه سـیگار      

در قهوه  دارد. نتاي  نشان داد که استعمال قلیان عمدتاً

  .(60)گیرد  ميکنار دوستان انجام  ها و خانه

نــه میکــه در زهـايي   بررســينتـاي  بعضــي از  

نشــان دهنــده  ،اســتعمال قلیــان صــورت گرفتــه اســت

نگــرش مثبــت مصــرف کننــدگان قلیــان در رابطــه بــا  

نبودن  .(66)اعتیادآور نبودن آن نسبت به سیگار است

هــای جوانــان و  در گــروه  ميجــايگزين بــرای ســرگر

نـان را بـه سـمت قلیـان     آهای دوسـتانه نیـز    ميدوره

 دهد.  ميکشیدن سوق 

ترين فاکتور مـرتبب بـا    در مطالعه حاضر مهم

قصد ترک مصرف قلیـان کنتـرل رفتـاری درک شـده     

قبـل   هـای  پـژوهش سـو بـا    شرکت کنندگان بود که هم

و همكـاران در شـهر اهـواز بـا       مـي کري. (63)باشد مي

ای  ريزی شـده، مطالعـه   استفاده از نظريه رفتار برنامه

بینـي رفتـار    دانشجوی پزشكي بـرای پـیش   011روی 

هـا نشـان داد کـه     دخانیات انجام دادند. يافتـه تعمال اس

بیني کننده کنترل درک شـده بـود    ترين متغیر پیش مهم

در  .(64)خـواني دارد  هـم  که با نتـاي  مطالعـه حاضـر   

ای ديگر بـرای ارزيـابي کـاربرد نظريـه رفتـار       مطالعه

 ،اسـتعمال دخانیـات  ريزی شده در قصـد تـرک    برنامه

ها کنترل رفتـار درک شـده و    کننده ترين پیش بیني مهم

حساسـیت درک شــده و بـه دنبــال آن نگـرش بودنــد.    

با توجه به  بیني قصد سهیم نبود. هنجار ذهني در پیش

ز، نگـرش و کنتـرل رفتـار درک شـده     میآ ترک موفقیت

ی نظريه رفتار ها تری نسبت به ساير سازه نقش حیاتي

 .(60)داشتندريزی شده  برنامه

هـايي چـون، تـالش     در دوره نوجواني ويژگـي 

برای کسب هويت فردی و اجتماعي، اعتمـاد بـه نفـس    

چنـین لـذت    پايین، عدم مهارت ارتباطي مناسـب و هـم  

جويي باعـ  در خطـر قـرار گـرفتن نوجوانـان جهـت       

باشد. آموزش مهـارت نـه     ميانجام رفتارهای پرخطر 

کیـد بـر   أهـای ترسـاننده بـا ت    کارگیری پیامه گفتن و ب

خود کارآمدی درک شده در برابر وسوسـه مصـرف   

و همساالن ضروری بـه   قلیان از جانب گروه دوستان

زان مصـرف  میـ های اخیـر   در سال. (62)رسد  مينظر 

ای داشـته اسـت و    ينـده آقلیان در بین جوانان رشد فز
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ثری در پـذيرش ايـن بـاور کـه     ؤها نیز نقش م خانواده

اعتیادآوری و مضرات قلیان نسبت بـه سـیگار بسـیار    

انجـام شـده    های پژوهشکمتر است دارند. با توجه به 

نه کاهش مصرف قلیان، در استان کهگیلويـه و  میدر ز

ــق     ــوج طب ــهر ياس ــه خصــوی در ش ــد و ب بويراحم

ای در اين  های صورت گرفته هیچ گونه مطالعه بررسي

ها  خانه نشد. افزايش روزافزون تعداد قهوه نه يافتمیز

در سـطح شـهر ياسـوج و گـرايش بـاالی جوانـان بـه        

ســـال، دانشـــجويان و  خصـــوی افـــراد زيـــر ســـي

آموزان بـه عنـوان زنـگ خطـری بـرای افـزايش        دانش

هـای مـرتبب بـا مصـرف قلیـان اسـت.        زان بیمـاری می

طور جـای خـالي اسـتفاده از مـداخالت رفتـاری       نمیه

مبتني بر الگوی بازرايابي اجتماعي برای مقابله با ايـن  

 .شود ميمشكل سالمت، احساس 

مه ارین محدودیت در اعارراج ایان واشوه     

هاا  اه علات شااه       صاحبان قهوه خانه جه کار عدم

 ینظاارت  جدرآمد آنان  ود شاه  اا اساافاده ا  ا زارهاا    

 ،گاروه  نیا ه اراه شاردن ا   جآنها  ارا  هیمخالف و توع

. در ایان  میناه   علب شود شانیا تیرضا تا تالش شد

 ااا ه کااارج مرشااز  هداشاات اساااان  ااه ویااشه گااروه 

 هداشت محیط اساان و شهرساان  ویراح د ووسار و 

هااا و روج  دنااه  هااا در محو ااه قهااوه خانااه  رچسااب

ها چسبانده شد.  راج ا  ینان ا  وعاود آنهاا در    قلیان

هاا    ی دو ماه  مان مداخله، هر هفاه  ه این قهوه خانه

 شد.  سرششی می

ساان شاارو  سااا   67 ااا توعااه  ااه میااانگین 

رساد  هاار     اه نظار مای    ،این مطالعهمصرف قلیان در 

آینده  ار روج ایان گاروه سانی      هاج وشوه است در 

 ت رشز  یشارج شود تا ناایج مناسبی حاصل گردد. 

سا ه شنار  رفاارج  تر  ا توعه  ه ارتباط قوج

درک شده  اا قصاد تارک مصارف قلیاان،  راحای و       

تواناد نااایج    اعراج مداخالت  ا ت رشز  ر این سا ه می

هااج   مطلو ی  ه دنبا  داشاه  اشاد. اساافاده ا  روش  

شیفی در شنار وی ای  ش ی شه در این مطالعه اساافاده  

تر نظرات  تر و ع یق  اعث شناسایی دقیقتواند  شد می

هاج افراد مصرف شنناده قلیاان شاود شاه در      یدگاهو د

 ثر خواهد  ود. ؤ راحی و اعراج مداخالت آینده م

 

 گیری نتیجه

هاج اخیر میزان مصرف قلیان در  این   در سا 

عوانان رشد فزاینده اج داشاه است و خانواده ها نیاز  

نق  موثرج در وذیرش ایان  ااور شاه اعایاادآورج و     

مضرات قلیان نسبت  ه سیگار  سیار ش ار است دارند. 

افزای  رو افزون تعداد قهوه خانه ها در ساط  شاهر   

 ناا   ن،و نوعوانااایاسااوو و گاارای   ااانج عوانااان 

هااج مارتبط  اا     خطرج  راج افازای  میازان  ی اارج   

عاج خالی اسافاده ا  در این میان مصرف قلیان است. 

هااج تیییار    ها و نظریاه مداخالت رفاارج مبانی  ر الگو

 راج مقا له  اا ایان مشاکل ساالمت، احساا       رفاارج 

 .شود می

تنایج مطالعه حاضر نشان داد شه  یشار افاراد  

 حداقل یک نفار  شنند شه اج  ندگی می دهقلیانی در خانوا

تاوان   شنند.  نا راین می ا  اعضاج آن قلیان مصرف می

چنین اساباط شرد شه نق  الگویی افراد خانواده  اراج  
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 اعضااا  اسااع ا  یااا ویشااگیرج ا  اسااع ا  دخانیااات  

توان ا  ایان امار  اراج  راحای       سیار مهم است و می

اساافاده شارد. در   مداخالت شاه  اسااع ا  دخانیاات   

مطالعااه  یشااار شاارشت شنناادگان اولااین  ااار  ااا   ایاان

اند شه  اه نظار    دوساان خود  ه اساع ا  قلیان ورداخاه

رسد  ه عللی ه چون توانایی ناه گفاان  اه واذیرش      می

تعارف دوساان مبنی  رقلیاان ششایدن  اشاد، در ایان     

ها  صورت نیا   ه انجام مداخالتی  راج افزای  مهارت

  مینه ضرورج است.در این 

 

 تشكر تقدير و 

مطالعــه حاضــر برگرفتــه از پايــان نامــه     

آمـوزش بهداشـت و ارتقـای     رشـته  کارشناسي ارشد

است کـه   IR.YUMS.REC.1398.006با کد اخالق سالمت 

ــوم   ــا حمايــت مــالي معاونــت پژوهشــي دانشــگاه عل ب

پزشكي و خدمات بهداشـتي و درمـاني ياسـوج انجـام     

کارشناسان گروه بهداشـت    ميتماوسیله از  شد. بدين

محیب مرکز بهداشت استان و شهرستان بويراحمد که 

تشـكر و   ،مـا را يـاری کردنـد   حاضر در انجام مطالعه 

 شود. ميقدرداني 
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Abstract: 
 

Background & aim: Smoking, especially Hookah, is one of the major behavioral problems in the 
field of health which has become more widespread among young people and adolescents in recent 
years. Despite the implementation of various programs to reduce this behavior in Iran, it seems that 
little attention has been paid to the use of behavioral patterns to design effective interventions in 
this area. The aim of this study was to determine the effective components of adolescents and 
young people's tendency to use hookah: an application of the theory of planned behavior in Yasuj. 
 

Methods: This study was a cross-sectional study that was implemented in the first months of 2019 
to assess the factors affecting the intention to quit Hookah in young people living in Yasuj. 157 
people aged 15 to 30 years old hung out at coffee houses and amusement gardens in the tourist 
area of Yasuj waterfall were selected by available sampling method and a questionnaire measuring 
the structures of the theory of planned behavior was completed for them. In the present study, 
descriptive statistics in the form of frequency percentage, mean and standard deviation as well as 
analytical statistics in the form of multiple linear regressions were used. SPSS software version 25 
was used for data analysis. 
 

Results: The highest frequency of study participants were men with a mean age of 20± 2 years, 
higher education, and living in urban areas. In more than 70% of the participants, the history of 
Hookah use was mentioned among family members (brother and father, respectively, with the 
highest frequency). More than 96% of the participants had friends who smoked Hookah and their 
average first age of hookah use was 16.88±2.77 years. More than 63% of the participants 
mentioned coffee and coffee shops as the usual places for Hookah use. Among the constructs of 
the theory of planned behavior, the predictive power of the perceived behavioral control construct 
for the intention to quit Hookah use was higher than other constructs. Based on this finding, an 
intervention was designed including the production and installation of posters and labels containing 
the message of reinforcing perceived behavioral control (p< 0.001). 
 
 

Conclusion:  Due to the small role of patterns and theories of behavioral change in reducing 
Hookah use in Iran, it seems that interventions based on structures with more predictive power 
such as perceived behavioral control structures in the present study, can have different effects, 
comparing to routine schedules. 
 

Keywords: Youth, Hookah, Planned Behavior Theory, Perceived Behavior Control, Intention to 
Quit Hookah  
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