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Abstract
Background and Objective: The Tobacco use is recognized as a global health
problem. Considering the high prevalence of hookah consumption among college
students and its risks and negative consequences on the human health, this study aimed
to investigate the factors related to hookah consumption among college students of
Asad abad city base on the theory of planned behavior (TPB).
Methods: This cross-sectional study was carried out on 400 students of Asad
abad universities between 2015 and 2016. The method was multi-stage sampling and
the questionnaires were completed as a self-report. The data-gathering tools consisted
of a questionnaire based on the TPB construct and demographic variables. The data
were analyzed by SPSS-16 software with linear and logistic analysis.
Results: The mean age of participants was [3/3 ± 72/22] years, the results
showed that the prevalence of hookah consumption was 32% among students. In
addition, among the variables of planned behavior theory, perceived behavioral control
and positive attitude towards the most powerful consumption, the predictors had the
intention to use a hookah. In total, 78.5% of the behavioral intention variance was
explained by the constructs of TPB. Behavioral intention (ß =0/489) was better
predictive for manner camped to perceived behavioral control (ß =0/115).
Conclusion: Considering the effectiveness of the planned behavior theory to
predict the hookah consumption, it seems that this theory can be used for planning to
prevent the hookah and interventions among students. Training including all aspects
affecting drug compliance is necessary.
KeyWords: hookah, theory of planned behavior, college students
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بررسی عوامل مرتبط با مصرف قلیان در بین دانشجویان شهرستان اسدآباد براساس تئوری رفتار
برنامهریزیشده در سال 4951-59
زینب مکوندی ،1مهناز شریفی ،2مجید براتی
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گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
گروه آموزشی بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
مرکــز تحقیقــات اختالالت رفتــاری و سوءمصرف مــواد ،گــروه بهداشــت عمومــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
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زمینه و هدف:

دریافت1331/12/23 :

دانشجویان شیوع زیادی دارد .این مطالعه با توجه به خطرات و پیامدهای منفی مصرف قلیان روی سالمت افراد ،باهدف
بررسی عوامل مرتبط با مصرف آن بین دانشجویان شهرستان اسدآباد براساس تئوری رفتار برنامهریزیشده انجام شد.

پذیرش1330/70/70 :
انتشار آنالین1330/70/11 :
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نویسندۀ مسئول:
گروه آموزشی بهداشت عمومی ،دانشکده علوم
پزشکی اسدآباد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،
همدان ،ایران

تلفن2۵2۷71۵01۷0 :

مواد و روشها:

این مطالعۀ توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی ،در سال  ۵۹-۵۹روی  ۹22نفر از دانشجویان

دانشگاه های شهرستان اسدآباد انجام شد .روش نمونهگیری در این مطالعه از نوع طبقهای چندمرحلهای بود.
پرسشنامهها بهصورت خود گزارش دهی تکمیل شد .دادهها با استفاده از پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش سازههای
نظریۀ رفتار برنامهریزیشده و متغیرهای جمعیتشناختی جمعآوری شد .اطالعات پس از ورود در نرمافزارSpss
ویرایش  21با آزمونهای رگرسیون خطی و لجستیک تحلیل شد.

یافتهها:

میانگین سنی شرکتکنندگان  00/70±3/3سال بود .نتایج نشان داد شیوع مصرف قلیان در دانشجویان

مطالعه شده  30درصد و از بین متغیرهای تئوری رفتار برنامهریزیشده ،کنترل رفتاری درک شده و نگرش مثبت نسبت
به مصرف قویترین پیشگوییکنندگان قصدِ مصرف قلیان بود .درمجموع  7۷/۹درصد از واریانسِ قصد رفتاری را
سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده تبیین کرد .همچنین قصد رفتاری ( )ß=2/۹۷۵در مقایسه با کنترل رفتاری درک
شده ( )ß=-2/22۹پیشگوییکنندۀ قویتری برای رفتار بود.

پست الکترونیک:

نتیجهگیری :با توجه به مؤثر بودن تئوری رفتار برنامهریزیشده در پیشبینی مصرف قلیان ،به نظر میرسد میتوان

m.sharifi6565@yahoo.com

از این تئوری برای برنامهریزی و مداخله برای پیشگیری مصرف قلیان در بین دانشجویان استفاده کرد.
کلمات کلیدی :قلیان ،تئوری رفتار برنامهریزیشده ،دانشجویان
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
کم ( ،)0تالش برای کسب هویت فردی و اجتماعی ،لذتجویی،

علت یکسوم مرگ بالغین خواهد بود ( .)1در سالهای اخیر

کاهش اعتمادبهنفس ،داشتنِ عوارضِ کمتر نسبت به سیگار ،یا

مصرف قلیان بین بزرگساالن در جوامع آسیایی و آفریقایی
بهخصوص خاورمیانه و کشورهای عربی و همچنین در کشورهای

تصور غلط مردم دربارۀ بیخطر بودنِ آن یا نداشتن عوارض ( )0و
کمبود مهارت الزم برای ارتباط با دیگران،

اروپایی و آمریکای شمالی مصرف چشمگیری داشته است (,2

میافزاید( .)0لذا اطالعرسانی رسانههای جمعی و فرهنگسازی

 .)3قلیان از وسایلی است که از قدیم برای مصرف دخانیات و به

نسبت به مضرات قلیان و نظارت بیشتر برمصرف نکردن آن در
اماکن عمومی ،امر الزم و پراهمیتی برای کاهش مصرف قلیان
شمرده میشود.
دوران دانشجویی زمانِ شکلگیری بسیاری از مسیرهای
رفتار است و باید مصرف سیگار و قلیان در این دوران را مدنظر

تصـور غلـط دربارۀ بیخطر و بیضرر بودن قلیان نسبت به سایر
روشهای مصرف تنباکو ( )1و ازنظر عموم افراد ،به دلیل پذیرش
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بر مصرف آن
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امروزه استعمال دخانیات بهعنوان معضـلی بهداشتی
در جهان مطرح است ،بهطوریکه تا سال  0202میالدی دخانیات

ویژه توتون بهکاررفته است ( .)1از دید سازمان جهانی بهداشت

اجتمـاعی ،در دسترس بودن طعمهای مختلـف و هزینـۀ نسـبتاً

] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2023-01-07

مهناز شریفی

استعمال دخانیات بهعنوان معضلی بهداشتی در سطح جهان مطرح است و مصرف قلیان در بین

زینب مکوندی و همکاران | بررسی عوامل مرتبط با مصرف قلیان....

قرار داد .جوانان قشر پویای هر جامعهای را تشکیل میدهند و با
توجه به جوان بودن جمعیت و نقش برجستۀ آنها در آیندۀ کشور
و الگو بودنشان برای کودکان و نوجوانان ،استعمال سیگار و قلیان
در بین آنها میتواند بهطور غیرمستقیم سبب افزایش میزان

را مشخص میکند ( .)22در همین راستا Ajzen ،و  Fishbenدر

گرایش به مواد دخانی در محیط بیرون دانشگاه شود ( .)3شـیوع

سال 2۵۷7تئوری رفتار برنامهریزیشده را مطرح کردند ( )23که

مصـرف قلیـان در دانشـجویان میتواند آنـان را در معرض اعتیاد
به این محصول و عـوارض منتسـب بـا آن قرار دهد .عوارض
قلیان به این سبب زیاد اسـت ،که دود توتـون حاوی بیش از
 ۹222مادۀ مختلف شیمیایی است و با بیش از  ۹2مادۀ سرطانی

با توجه به باور محور بودن آن در تبیین عوامل مرتبط با
رفتارهای پرخطر میتواند از سایر تئوریها مؤثرتر باشد .طبق این
مدل ،قصدِ انجام رفتار با سه عامل ،نگرش نسبت به رفتار،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده پیشبینی میشود.
نگرش نسبت به رفتار؛ ارزشیابی مثبت یا منفی دربارۀ انجام رفتار
است که از دو زیر سازه تشکیلشده است :باورهای رفتاری و
ارزیابی نتایج رفتار که باعث حصول نگرش نسبت به رفتار میشود

مونوکسید کـربن با غلظت باال ،نیکـوتین ،تـار ) (Tarو فلزات

( .)23هنجارهای ذهنی؛ به فشار اجتماعی درک شدۀ فرد برای

سنگین دارد ( )11و مطالعـاتی کـه دربارۀ مضرات آن صـورت

انجام دادن یا ندادنِ رفتار هدف اشاره دارد ( )22کنترل رفتاری

گرفتـه اسـت ،ارتبـاط مصرف آن با ابتال به سرطان دهـان و ریه،

درک شده؛ که عبارت است از درجهای از احساس فرد دربارۀ
اینکه انجام دادن یا ندادن یک رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادۀ
وی است و قصد رفتاری ،بیانگر شدت نیت و ارادۀ فرد برای انجام
رفتار هدف است .رفتار نیز همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به

ترکیبشده که در اثر سوختن تولید میشوند ( .)0نیکوتین
خـون افـرادی کـه روزانـه قلیـان میکشند ،مشابه کسانی است
که در روز  22نخ سیگار میکشند ( .)17همچنین قلیان،

کـاهش عملکرد تنفسی و کاهش باروری را نشـان دادهاند (-12
 .)11در جهان هرروزه  222میلیون نفر قلیان مصرف میکنند
( )2که در این بین مصرف قلیان بین دانشجویان که قشر
مطالعهای که روی دانشجویان آمریکا انجام شد ۹2 ،درصد
به صورت هفتگی و در مطالعۀ دیگری که در بریتانیا انجام شد۷ ،
درصد از دانشجویان بهطورِ منظم قلیان مصرف میکردند ( )3و
نتایج مطالعهای در پاکستان نشان داد  ۹۹درصد دانشجویان
همیشه قلیان مصرف میکنند و میزان شیوع استفاده از قلیان در
دانشجویان پزشکی ترکیه  0۷/1درصد و دانشجویان غیرپزشکی

آن است ( .)21،21مطالعات متعددی براساس این تئوری برای
پیشگویی رفتار سوءمصرف مواد بهکاررفته است (-20،21،10
 .)23بنابراین ،این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با مصرف
قلیان در بین دانشجویان شهرستان اسدآباد با بهکارگیری تئوری
رفتارِ برنامهریزیشده بهعنوان چارچوب تئوریک پژوهش انجام
شد .امید است نتایج این پژوهش بتواند در برنامهریزی برای
پیشگیری از مصرف قلیان در دانشجویان مؤثر باشد.

روش بررسی

 37/۹درصد گزارش شد ( .)1در ایران نیز طی چند سال اخیر،
شیوع مصرف قلیان در مطالعات مختلف  02تا  ۹2درصد
گزارششده است ( ،)27-10که در گروه سنی  21-0۹سال رو به

نظر میرسد ( .)21بدیهی است که رفتار انسان بازتابی از عوامل
مختلف است و آموزش بهداشت نیز بهعنوان محور و مرکز ثقل
فعالیتها و برنامههای بهداشتی بهمنظور اثربخشی برنامههای خود

حدود  3۷۹نفر برآورد شد که با احتساب احتمال ریزش ۹
درصدی درنهایت  ۹22نفر تعیین شد .آزمودنیهای مطالعه به
روش نمونهگیری نسبی با نمونهگیری احتمالی متناسب با حجم
070
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افزایش است .آمار در ایران و جهان نشاندهندۀ رشد روزافزون
شیوع مصرف قلیان در دانشجویان است .سالمت جسمی و روانی
دانشجویان و مولد بودن آنها بسیار حائز اهمیت است ،چرا که
برای ادارۀ کشور در آینده نیز نیاز به نیروی انسانی سالم و شادابی
است که سرمایههای مادی و معنوی بسیاری برای داشتن این
نیروی سالم و جوان و همچنین تعلیم و تربیت آنها هزینه
میشود .لذا شناخت ،پیشگیری و از بین بردن هر عاملی که بر
سالمت جسمانی ،روانی و کارایی آنها تأثیر سوء دارد ،الزامی به

این پژوهش مطالعهای توصیفی ـ تحلیلی ،از نوع مقطعی
است .جامعۀ مطالعه را کلیۀ دانشجویانی تشکیل میدادند که در
سال تحصیلی  ۵۹-۵۹در دانشگاههای آزاد ،سید جمالالدین
اسدآبادی ،پیام نور ،علمی ـ کاربردی و علوم پزشکی شهر اسدآباد
مشغو ل به تحصیل بودند .با توجه به در دست نبودن میزان دقیق
شیوع مصرف قلیان در بین دانشجویان ،با در نظر گرفتن P=2/۹
و  d=2/2۹و همچنین توان آزمون معادل  ۷2درصد و حدود
اطمینان  ۵۹درصد و با استفاده از فرمول :

] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2023-01-07

تحصیلکردۀ جامعه هستند ،افزایشیافته اسـت ( .)10 ,3برمبنای

نیازمندِ شناخت رفتار و عوامل مؤثر بر آن برای تغییر یا تعدیل
رفتارهای موجود و نیز جایگزین کردن رفتار جدید است و این
مسئله نقش مدلها و تئوریهای مطالعۀ رفتار در آموزش بهداشت

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره ۹شماره ▐ ۹زمستان 23۵1
انتخاب وارد مطالعه شدند .در این شیوه نمونهگیری ،نمونۀ
گرفتهشده نسبت به حجم جامعۀ بررسی ،تعدیل شد .نمونههای
مدنظر از  ۹دانشگاه شهر اسدآباد براساس نوع جنس و دانشکدۀ
دانشجویان بهگونهای انتخاب شدند که احتساب متناسب نمونهها
براساس هر یک از فاکتورهای فوق در هر دانشگاه در نظر گرفته
شود .در این مطالعه از دانشگاههای آزاد ،سید جمالالدین
اسدآبادی ،پیام نور ،علمی ـ کاربردی و علوم پزشکی شهر اسدآباد
به ترتیب تعداد  27 ،2۹3 ،۵2 ،22۹و  3۹نفر بررسی شدند.
گفتنی است که شرکتکنندگان در این پژوهش درزمینۀ
چگونگی انجام طرح و محرمانه بودن اطالعات و همچنین هدف از
انجام این طرح توجیه شده و با تمایل خود به مطالعه وارد شدند.
الزم به ذکر است این مطالعه با شناسۀ اختصاصی
 IR.UMSHA.REC.1394.302در کمیتۀ اخالق معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان تصویب شده
است .ابزار جمعآوری اطالعات بهصورت پرسشنامۀ محقق ساخته
و با استفاده از مطالعات مشابه ( )37 ,21 ,10است که دانشجویان
بهصورت خود گزارش دهی تکمیل کردند و سه قسمت دارد:
قسمت اول؛ سؤاالت جمعیتشناختی و زمینهای:

قصد رفتاری مصرف قلیان :شامل  3سؤال پنج گزینهای
است که حداقل نمرۀ آن  3و حداکثر نمره  2۹بود .روایی
محتوایی پرسشنامه با استفاده از پانل خبرگان و با در نظر گرفتن
نظرات  22نفر از متخصصین آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
ارزیابی شده و با استخراج نسبت روایی محتوی و شاخص روایی
محتوی فرم نهایی سؤاالت تعیین شد .در نسخۀ اولیۀ پرسشنامه،
نسبت روایی محتوی برای کلیۀ سازهها بیش از  2/۷بهدست آمد
و پس از انجام اصالحات پیشنهادی متخصصین ،شاخص روایی
محتوی به میزان قابلقبولی براساس جدول الوشه افزایش یافت
( .)CVI=2/7۵پس از انجام روایی ،پرسشنامۀ فرم نهایی سؤاالت
در بین  32نفر از دانشجویان شهر اسدآباد توزیع شد و همسانی
درونی سؤاالت با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای آگاهی
 ،2/72نگرش  ،2/7۵هنجارهای انتزاعی  ،2/7۹کنترل رفتاری
درک شده  2/۷3و قصد رفتاری  2/۷7بهدست آمد.
اطالعات بهدستآمده پس از وارد شدن در نرمافزار آماری
 Spssویرایش  21با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز رگرسیون
خطی و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند .سطح
معنیداریِ تمام آزمونها کمتر از  2/2۹در نظر گرفتهشده بود.

یافته ها

قسمت دوم؛ پرسشنامۀ آگاهی از پیامدهای مصرف
قلیان :شامل  1سؤال و پاسخها بهصورت سهگزینهای (بله ،خیر،
نمیدانم) و مقیاس لیکرت (از نمره  2تا )3
قسمتسوم؛ پرسشنامۀ تئوری رفتار برنامهریزیشده،
پرسشنامه رفتار مصرف و تجربۀ قلیان :شامل  7سؤال
(شامل چند سؤال باز و چندگزینهای) پاسخ گزینهها با توجه به
نوع سؤاالت متفاوت است که با توجه به مقیاس لیکرت
امتیازبندی شد.
نگرش فردی نسبت به مصرف قلیان :شامل  20سؤال
اختصاصی با مقیاس رتبههای  2تا  ۹گزینهای است که بهصورت
خود گزارش دهی تکمیل شد با حداقل نمره  20و حداکثر نمره
.12
سؤال و با مقیاس رتبههای  2تا  ۹گزینهای است که بهصورت
خودگزارشدهی تکمیل شد و حداقل نمره  ۷و حداکثر نمره ۹2
بود.
کنترل رفتاری درک شدۀ امتناع از مصرف قلیان:
شامل  22سؤال و درکل حداقل نمره  22و حداکثر نمره  ۹2بود
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هنجارهای انتزاعی ترغیبکنندۀ مصرف قلیان :با ۷

در این پژوهش ،دامنۀ سنی شرکتکنندگان بین  2۷تا ۹3
سال با میانگین سنی  00/70±3/3سال بود 12/۹ .درصد از آنها
در گروه سنی  02تا  0۹سال بودند که  ۹2/0درصد از آنها را
دانشجویان پسر تشکیل میدادند 7۹/۹ .درصد از دانشجویان در
مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند که  12/0درصد از
دانشجویان شرکتکننده در پژوهش را افراد بومی تشکیل
میدادند 32 .درصد از دانشجویان در خوابگاه دانشجویی و ۹/۷
درصد از آنها در خانههای مجردی دانشجویی زندگی میکردند.
 3۹/۷درصد از دانشجویان در دانشگاه پیام نور و  0۷/۷درصد از
آنها در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بودند ۷0/0 .درصد از
دانشجویان شرکتکننده در پژوهش را افراد مجرد تشکیل
میدادند ۹2/0 .درصد از دانشجویان شرکتکننده در پژوهش
وضعیت درآمد خانوادۀ خود را بین  2تا  2/۹میلیون تومان
گزارش کردند و  00/0درصد نیز این میزان را باالتر از 2/۹
میلیون عنوان نمودند 31/۹ .درصد از دانشجویان شرکتکننده در
پژوهش وضعیت تحصیالت مادر خود را در سطح ابتدایی و
همچنین  01/0درصد نیز مادران خود را بیسواد گزارش کرده
بودند 01 .درصد از دانشجویان شرکتکننده در پژوهش وضعیت
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اطالعات مربوط به سن ،جنس ،ردۀ شغلی ،وضعیت تأهل،
تحصیالت ،درآمد ماهیانه و،...

که کسب نمرۀ باالتر ،نشاندهندۀ باال بودن کنترل رفتاری امتناع
از مصرف قلیان است.
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 2۵/۷درصد آنها نیز کشاورز بودند 00/۷ .درصد از دانشجویان
در نیمسالهای تحصیلی گذشته ،سابقۀ مشروطی و مشکالت
تحصیلی را گزارش کرده بودند.

تحصیالت پدر خود را در سطح ابتدایی و  2۹/۷درصد نیز پدران
خود را بیسواد گزارش کرده بودند .مادران  22/0درصد از
دانشجویان شرکتکننده در پژوهش شاغل بودند .پدران 30/0
درصد از دانشجویان شرکتکننده در پژوهش شغل آزاد داشتند و

جدول شماره  .1شاخصهای آماری متغیرهای آگاهی و سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشدۀ شرکتکنندگان در مطالعه
انحراف معیار

محدوده نمرۀ قابل اکتساب

درصد میانگین از حداکثر نمرۀ قابل اکتساب

سازهها

میانگین

2/۷۵

2-1

%01

آگاهی از پیامدهای مصرف

۹/۹

نگرش مثبت نسبت به مصرف

01/23

22/3

20 - 12

%23/1

هنجارهای انتزاعی ترغیبکنندۀ مصرف

02/۹۷

1/2

۷ - ۹2

%33

کنترل رفتاری درک شدۀ امتناع از مصرف

03/۹

۵/2

22 - ۹2

%33/0

قصد مصرف

11/3

3/3

3 - 11

%01/1

جدول شماره  .2نتایج حاصل از مدل نهایی متغیرهای تئوری رفتار برنامهریزیشده بر قصد مصرف قلیان براساس مدلسازی رگرسیون خطی
متغیرهای مطالعه شده

ضریب رگرسیونی ()β

خطای استاندارد

شیبخط ()b

سطح معنیداری

کنترل رفتاری درک شدۀ امتناع از مصرف

-2/3۹۹

2/23

-2/۷22

2/222

نگرش مثبت نسبت به مصرف قلیان

-2/2۹۹

2/222

-2/227

2/222

مقدار ثابت

02/۹01

2/0۷2

-

2/222

*

ضریب تبیین ()R2

 7۷/۹درصد

* نتایج ،مربوط به مرحلۀ دوم رگرسیون خطی به روش قدمبهقدم ( )Step wiseاست.
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جدول شماره  0نتیجۀ آنالیز رگرسیون خطی سازههای
تئوری رفتار برنامهریزیشده بر قصد مصرف قلیان را نشان
میدهد ،این بررسی بهمنظور تعیین قدرت پیشبینیکنندگی هر
یک از متغیرهای تئوری فوق روی قصد رفتاری انجامشده است.
نتایج جدول نشان میدهد که از بین متغیرهای این تئوری،
کنترل رفتاری درک شده و نگرش مثبت نسبت به مصرف بهترین
پیشگوییکنندگان قصد مصرف قلیان هستند .درمجموع 7۷/۹
درصد از واریانس قصد رفتاری را سازههای تئوری رفتار
برنامهریزیشده تبیین میکنند.

جدول شمارۀ  3نتیجۀ آنالیز رگرسیون لجستیک سازههای
تئوری رفتار برنامهریزیشده بر رفتار مصرف قلیان را نشان
میدهد .نتایج جدول نشان میدهد که قصد رفتاری ()ß=2/۹۷۵
در مقایسه با کنترل رفتاری درک شده ()ß=-2/22۹
پیشگوییکنندۀ قویتری برای رفتار است .به عبارتی ،مسیر قصد
به رفتار قویتر از مسیر کنترل رفتاری درک شده به رفتار بوده
است .درمجموع یافتههای این مطالعه نشان داد که رفتار مصرف
قلیان در بین دانشجویان شهر اسدآباد بیشتر با قصد قبلی بوده و
مسیر عمل منطقی از اهمیت بیشتری در مداخالت آموزشی
برخوردار است.
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جدول شماره یک ،شاخصهای توصیفی از قبیل میانگین و
انحراف معیار برای سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده در بین
شرکتکنندگان در مطالعه را نشان میدهد .در بین سازههای
مطالعه شده ،آگاهی از پیامدهای مصرف قلیان و نگرش مثبت
نسبت به مصرف قلیان به ترتیب با  7۹درصد و  0۵/۹درصد
میانگین از حداکثر نمرۀ قابل اکتساب وضعیت نسبتاً مطلوبی
داشتند .به عبارتی در مقایسه با دیگر سازههای تئوری،
دانشجویان آگاهی مناسبی از پیامدهای مصرف داشتند و

همچنین نگرش مثبت به مصرف نیز چندان باال نبوده و مناسب
ارزیابی گردید .در مقابل سازۀ قصد مصرف قلیان با  7۹/2درصد
میانگین از حداکثر نمرۀ قابل اکتساب میزان نسبتاً باالیی داشت
که از وضعیت نگرانکنندۀ قصدِ مصرف قلیان در بین دانشجویان
حکایت دارد .وضعیت سازههای هنجارهای انتزاعی ترغیبکنندۀ
مصرف قلیان و کنترل رفتاری امتناع از مصرف در سطح متوسطی
ارزیابی شد.

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره ۹شماره ▐ ۹زمستان 23۵1
جدول شماره  .3نتایج حاصل از مدل نهایی متغیرهای تئوری رفتار برنامهریزیشده بر رفتار مصرف قلیان براساس مدلسازی رگرسیون لجستیک
فاصلۀ اطمینان %31

متغیرهای مطالعه شده

ضریب رگرسیونی

نسبت شانس)(OR

کنترل رفتاری درک شدۀ امتناع از مصرف

-2/22۹

2/۷۵2

2/۷2۵

قصد مصرف قلیان

2/۹۷۵

2/132

2/3۹3

2/۵7۷

مقدار ثابت

-

-

-

-

بحث
کشیدن قلیان یکی از معضالت کنونی جوامع پیشرفته و در
حال پیشرفت است که بسیاری از جوانان و دانشجویان را به خود
جلب کرده است؛ بنابراین این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با
مصرف قلیان در بین دانشجویان شهرستان اسدآباد براساس
تئوری رفتار برنامهریزیشده پرداخت.
این مطالعه مشابهِ سایر مطالعات نشان داد که مصرف قلیان
در جمعیت دانشجویی کشور و جهان شیوع زیادی دارد (,3 ,1
 .)33-31 ,27-10با توجه به آمار مذکور ،شاهد افزایش

سطح معنیداری

کران پایین

کران باال
2/۵1۵

2/227
2/222
2/223

هرچند آگاهی جزء سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده
نیست اما  Ajzenدر توضیح تئوری رفتار برنامهریزیشده ،آگاهی
را بهعنوان اساس شکلگیری نگرش ،هنجارهای انتزاعی و کنترل
رفتاری مطرح میکند ( .)30با استفاده از تحلیل رگرسیونی،

روزافزون مصرف قلیان در دانشجویان خواهیم بود .شاید افراد به
این دلیل مصرف قلیان را ترجیح دهند ،چون فکر میکنند
عوارض آن از مصرف سیگار کمتر است یا اصالً عوارضی ندارد ،یا
تصور غلط مردم دربارۀ بیخطر بودن قلیان و پذیرش اجتماعی
بیشترِ آن نسبت به سیگار باشد .لذا اطالعرسانی رسانههای جمعی
و فرهنگسازی نسبت به مضرات قلیان و نظارت بیشتر بر مصرف
نکردن قلیان در اماکن عمومی امری الزم و پراهمیت برای کاهش
مصرف قلیان ،شمرده میشود.
طبق نتایج بهدستآمده از ارتباط بین متغیرهای
جمعیتشناختی و مصرف قلیان در بین شرکتکنندگان در
مطالعه ،فقط بین جنسیت دانشجویان و مصرف قلیان تفاوت
معنیدار وجود داشت .مطالعۀ ما همانند سایر مطالعات بین
مصرف قلیان و جنسیت ارتباط معناداری یافت که نشاندهندۀ

دانشجویان از عوارض مصرف قلیان با یافتههای مطالعات دیگر
تفاوت دارد ،بهعنوانمثال در مطالعۀ گرایش به مصرف قلیان زنان
در هرمزگان ،نشان داده شد که افزایش مصرف قلیان ناشی از

میزان مصرف باالی قلیان در مردان بود ( .)13 ,3رواجِ کمتر

فقدان آگاهی از مضرات آن است ( .)20همچنین  Khor Pohو

سیگار و قلیان در بین دانشجویان دختر ایرانی میتواند به علت
قبح اجتماعی سیگار کشیدن باشد ( .)31مصرف کمتر در زنان

خودگزارشدهی در تکمیل پرسشنامههای مطالعه باشد (,31
.)31

همکاران و  Shihadehو همکاران در مطالعۀ خود ،روی
دانشجویان علوم پزشکی شهرِ بیروت اظهار کردند ،داشتن
باورهای غلط و آگاهی نداشتن دربارۀ عوارض قلیان یکی دیگر از
عوامل مؤثر بر شیوع استفاده از آن است (.)30 ,30

نتایج آنالیز رگرسیونی نشان داد نگرش نسبت بهقصد رفتار
پیشبینی کنندهای قوی برای قصد این رفتارها است .این یافته،
مسیر غیرمستقیم تأثیر نگرش بر رفتار را تأیید میکند .همچنین
با در نظر گرفتن این موضوع که آگاهی زمینه و پایهای برای
ایجاد یا تغییر نگرش در راستای مصرف نکردن است ،باید بیان
07۹
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خصوصاً خانمهای جوان و نوجوان شاید به این دالیل باشد که در
جامعه کمتر در انظار عمومی سیگار و قلیان میکشند و در
صورت گرایش به استعمال قلیان ،به شکل سرگرمی به آن
مبادرت میکنند و علت دیگر میتواند به دلیل استفاده از روش

( .)10درحالیکه یافتههای پژوهش حاضر در ارتباط با آگاهی
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رابطها ی بین رفتار مصرف قلیان و آگاهی از پیامدهای آن در بین
دانشجویان یافت نشد .نتایج این مطالعه نشان داد هرچند که
دا نشجویان آگاهی مناسبی از پیامدهای مصرف قلیان داشتند؛ اما
بین میانگین آگاهی از عوارض قلیان با مصرف قلیان رابطۀ
معنیداری وجود نداشت .البته باید اظهار داشت که افراد مطالعه
شدۀ پژوهش حاضر ،دانشجویان مشغول به تحصیل بودند و
طبیعتاً نسبت به سایر افراد جامعه آگاهی بیشتری از مضرات
قلیان دارند .با توجه به این مهم ،شاید بتوان استدالل کرد که
لزوماً نداشتن آگاهی ،نمیتواند تنها عامل گرایش به مصرف قلیان
باشد و بایستی دیگر موارد تعیینکننده از قبیل نگرش،
هنجارهای انتزاعی ،فشارهای اجتماعی ادراکشده ،مؤلفههای
فرهنگی و سایر عوامل مرتبط را شناسایی کرد .همراستا بامطالعۀ
ما ،نتیجۀ مطالعۀ  Dehdariو همکاران نشان داد که بین میانگین
آگاهی از عوارض قلیان با مصرف آن رابطۀ معنیداری وجود ندارد
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داشت که در این پژوهش نیز آگاهی دانشجویان در ارتباط با
مصرف قلیان زیاد بود و شرکتکنندگان اطالعات کافی و صحیح
از پیامدها و عوارض مصرف قلیان داشتند .نتایج مطالعۀ Joveyni
و همکاران پیرامون نگرش دانشجویان مصرفکنندۀ قلیان
درزمینۀ ترک مصرف آن نشان داد که اعتیادآور نبودن قلیان
نگرشی مثبت برای ادامۀ مصرف آن در میان دانشجویان است
( .)20از دیگر علل نگرشهای مثبت نسبت به مصرف قلیان در
دانشجویان ،کاهش اضطراب و خستگی در پی مصرف آن بود .در
مطالعۀ ما نیز رفع خستگی و اضطراب جزء نگرشهای مثبت در
مصرف قلیان بود که پیشنهاد میشود مسئولین دانشگاهها
آموزشها و مهارتهای الزم را در این زمینه انجام دهند .در
مطالعۀ  Joveyniو همکاران ( )20دانشجویان نگرش مثبتی
دربارۀ قلیان داشتند که این امر احتمال ترک آن را کاهش
میدهد .در مطالعۀ ما نگرش مثبت نسبت به قلیان کمتر بود که
با این فرض بهتر میتوان با برنامههای مداخلهای مناسب،
دانشجویان را دربارۀ اعتیادآور بودن قلیان آموزش داد .همچنین
در مطالعۀ  Taraghi Jahو همکاران ( )10نتایج نشان داد ،نگرش

همکاران درزمینۀ استعمال مصرف دخانیات همخوانی دارد (.)10

نتایج مطالعۀ  Joveyniو همکاران ( )20نشاندهندۀ تأثیر زیاد
هنجارهای انتزاعی ازجمله نقش خانواده در شروع مصرف مواد
دخانی مثل قلیان و همچنین ترک استعمال این مواد در جوانان

قصدِ مصرف قلیان در بین دانشجویان مطالعه شده
نگرانکننده بود .نتایج پژوهش  Bashirianو همکاران (،)20
 Alamiو همکاران ( )10و  Nazariو همکاران نیز قصد مصرف
مواد مخدر را در گروههای مطالعه شده زیاد نشان دادند .بشیریان
بیان میکند افرادی که قصد مصرف مواد مخدر را در آیندهای
نزدیک دارند ،در مواجهه با موادمخدر شانس باالتری درمصرف آن
خواهند داشت .در مطالعۀ ما نیز با توجه بهقصد مصرف باال در
گروه هدف ،احتمال بیشتری است که در آیندۀ نزدیک مصرف
قلیان در آنان افزایش یابد .نتیجۀ آنالیز رگرسیون خطی سازههای
تئوری رفتار برنامهریزیشده بر قصد مصرف قلیان نشان میدهد
که از بین متغیرها ی این تئوری ،کنترل رفتاری درک شده و
نگرش مثبت نسبت به مصرف ،بهترین پیشگوییکنندگان قصد
مصرف قلیان هستند .درمجموع  7۷/۹درصد از واریانس قصد
رفتاری را سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده تبیین میکنند
که همسو با برخی مطالعات انجامشده در جهان و ایران است
( .)10-11،20،20بنابراین ،میتوان چنین برداشت کرد که هرچه
فرد احساس مطلوبی از مصرف قلیان داشته باشد ،بهتبع آن قصد
بیشتری نیز برای مصرف قلیان خواهد داشت .بهعالوه افرادی که
به خود اطمینان کافی برای توانایی ترک قلیان نداشته و کنترل
ضعیفی بر رفتار مصرف قلیانِ خود دارند ،قصد تداوم مصرف
بیشتری خواهند داشت .در مطالعۀ  Baratiو همکاران و  Alamiو
همکاران دربارۀ متغیرهای پیشبینی کنندۀ قصد مصرف سیگار و
دخانیات نتایج نشان داد در بین سازهها ،نقش کنترل رفتاری
درک شده پررنگتر از سازههای دیگر بود که همسو بامطالعه
حاضر است ( .)21 ,10با اینحال نتایج مطالعۀ  Tavousiو
همکاران همسو با نتایج مطالعۀ حاضر نیست (.)10
نتیجۀ آنالیز رگرسیون لجستیک سازههای تئوری رفتار
برنامهریزیشده بر رفتار مصرف قلیان نشان داد ،قصد رفتاری
( )ß=2/۹۷۵در مقایسه با کنترل رفتاری درکشده ()ß=-2/22۹
پیشگوییکنندۀ قویتری برای رفتار است .درمجموع یافتههای
این مطالعه نشان داد که رفتار مصرف قلیان در بین دانشجویان
شهر اسدآباد بیشتر با قصد قبلی بوده و مسیر عمل منطقی از
اهمیت بیشتری در مداخالت آموزشی برخوردار است .رابطۀ بین
قصد و رفتار و در بیان کلیتر تأثیر قصد رفتاری در بروز رفتارهای
پرخطر در مطالعات متعددی ( )10 ,37 ,20 ,21 ,10بررسی و
تأییدشده است و اکثر این مطالعات به این نکته اشاره دارند که
071

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.270

در مطالعۀ حاضر ،وضعیت روحی ـ روانی ،حضور در جمع
دوستان ،وسوسۀ مصرف قلیان و دسترسی داشتن ،بهعنوان عوامل
کنترلی تأثیرگذار بر رفتار مصرف قلیان بررسی شدند .وقتی افراد
نتوانند بهخوبی این شرایط را کنترل کنند احتمال مصرف قلیان
افزایش مییابد که میتوان با آموزشهای مناسب این موانع
ادراکی را برطرف کرد و از راهکارهایی نظیر آموزش مهارتهای
زندگی مانند مهارت نه گفتن و افزایش اعتمادبهنفس در برابر
غلبه بر فشار دوستان بهعنوان عوامل مؤثر بر کنترل رفتاری
مصرف قلیان استفاده نمود.
در این مطالعه دوستان ،والدین و استادان بهعنوان
هنجارهای ذهنی بررسی شدند که مشابهِ سایر مطالعات ازجمله

معرفی کردند (.)33
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مثبت نسبت به مصرف سیگار و قلیان با احتمال سیگاری و
قلیانی شدن ارتباط معنیداری دارد که بامطالعۀ ما همخوانی
ندارد.
نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک نشان میدهد بین کنترل
رفتاری درک شدۀ امتناع از مصرف با رفتار مصرف قلیان رابطهای
معنیدار وجود دارد و کنترل رفتاری درک شده ()ß=-2/22۹
پیشگوییکنندۀ قویتری برای رفتار است که با مطالعۀ عالمی و

است .همچنین مطالعه  Kardiaو همکاران اعتیاد والدین را از
عوامل پیشبینی کننده گرایش وابستگی به مواد در جوانان
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نتایج مطالعۀ حاضر بیانگر این موضوع بود که سازههای
تئوری رفتار برنامهریزیشده به نحو مطلوبی قصد مصرف قلیان را

سپاسگزاری
این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی هیئتعلمی با شماره
مصوب  ۵۹2۷20۹۹2۹و با حمایت مالی معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان انجامشده است که
بدینوسیله نهایت سپاس و قدردانی از آنها به عمل میآید.
همچنین از دانشجویان یاریرسانِ گروه تحقیق در انجام پژوهش
تشکر میشود .در ضمن هیچ تعارض منافعی برای نویسندگان
وجود ندارد.
References

Jahanpour F, Vahedparast H, Ravanipour M, Azodi
P. The Trend of Hookah Use among Adolescents and
Youth: A Qualitative Study. J Qual Res Health Sci
2015;3(4):340-8.

5.

Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of
mortality and disability by cause 1990-2020. Global
Burden of Disease Study. Health & Medical
Complete. Lancet 1997;349(9064):1498-50.

1.

Mary P, Martinasek MP, McDermott RJ, Martini L.
Waterpipe (Hookah) Tobacco Smoking Among

6.

Rastam S, Ward KD, Eissenberg T, Maziak W.
Estimating the beginning of the waterpipe epidemic
in Syria. BMC Public Health 2004;4(32).

2.

Maziak W, Ward KD, Afifi Soweid RA, Eissenberg
T. Tobacco smoking using a waterpipe: A reemerging strain in a global epidemic. Tob Control
2004;13(4):327-33.

3.

Youth. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care
2011;41:34-57.

Babaie Asl F. Evaluation of knowledge of high
school students about drugs in Kerman. Scientifi
Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty
2008;16(1):18-24.

8.

Heathertton TF, Kozlowski LT, Frecker RC,
Fagerstrom KO. The Fagerstrom test for nicotine
dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance
Questionnaire. Br J Addict Sep 1991;86:1119–112.

077

4.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.270

Kuper H, Adami HO, Boffetta P. Tobacco use,
cancer causation and public health impact. J Intern
Med 2002;251(6):455-66.

7.

] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2023-01-07
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