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 1شدن قلیان در میان جوانان واکاوی بسترها و پیامدهای اجتماعی

 4نیاسعیده ابراهیمی، 3انیعلی روح، 2سیدعلیرضا افشانی

 16/05/1400تاريخ پذيرش:   11/08/1399تاريخ دريافت: 

 چکیده

 

پسند  شده  نوعی مصرفی همه افزایش است و به براساس شواهد میدانی، مصرف قلیان در جامعه روبه

دهنده مصرف قلیان در ای کیفی از بسترهای شکل است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه

ای انجام شده و  ین جوانان شهر یزد است. این پژوهش در پارادایم  کیفی و  به روش نظریۀ زمینهب

است.    ساله شهر یزد گردآوری شده 29تا  15از جوانان نفر  21های عمیق با  ها از طریق مصاحبه داده

سایی مقوالت، روابط ها طی سه مرحله متوالی  باز، محوری و گرینشی کدگذاری و به منظور شنا داده

مقوله  از جمله هنجار  33های پژوهش شامل  یافته اند. میان آنها و ساختار مفهومی نهایی پاالیش شده

محور و  های مصرفوارگی مصرف قلیان، عاطفه بحرانی، فراغتگروه مصرف، اپوخه مشکالت، عادت

دهد که  اشد. تبیین نتایج نشان میب می« پذیرش اجتماعی قلیان»ای تحت عنوان  غیره و یک مقوله هسته

ها با پذیرش اجتماعی همراه است و قلیان در حال تبدیل مصرف قلیان در جامعه و در میان خانواده

گذرانی است، به طوری که پیش از هر نهاد یا گروه  شدن به ابزاری مشروع برای تفریح و وقت

کند. این  مناسب  برایمصرف قلیان را مهیا می ی  بسترهای افتراقی خانوادگی زمینه مرجعی، خانواده و 

های  ها، و ایجاد  و جایگزینی زمینه ازپیش به تغییرات فرهنگی و ارزشی خانواده امر لزوم توجه بیش

 کند.   تفریحی و فراغتی جدید  برای خانواده را گوشزد می

های مصرف، همنشینمصرف قلیان، پذیرش اجتماعی قلیان، بسترهای افتراقی شروع  ها: کلیدواژه

 افتراقی، قلیان دروازه اعتیاد.
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 این مقاله، مستخرج از طرحی پژوهشی است که توسط اداره کل ورزش و جوانان استان یزد حمایت شده است. 1
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  مقدمه و بیان مسئله

رود و در  قلیان یک ابزار قدیمی استعمال دخانیات است که جهت استفاده از توتون به کار می

باشد  و...( می Arghhie, Hookah, Narghile, Shishaهای گوناگون ) مناطق مختلف دارای نام

(. درمورد مبدا آن نیز اختالف نظر وجود دارد. هند، ترکیه 50: 1385اران، افشار و همک )احتشامی

های (. در سال1397و ایران نخستین استفاده کنندگان قلیان هستند )افراسیابی و امیرمحمدی، 

اخیر مصرف قلیان بین بزرگساالن در جوامع آسیایی و آفریقایی، بخصوص خاورمیانه و 

(. از طرفی، مصرف 13: 2004و همکاران،  1افته است )مازیاککشورهای عربی رواج فراوان ی

(. قلیان در 170: 1393جو، قلیان در بسیاری از نقاط جهان رو به افزایش است )احمدی و عشق

ایران همانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، یکی از وسایل تفریحی رایج است که گرچه بارها 

های سنتی تالش ویژه سفره خانهی آن از اماکن عمومی بهآوراز سوی مسئوالن ذیربط برای جمع

نژاد و ها برید )حسنخانه توان پای آن را از بساط قهوهشده است اما ظاهراً به راحتی نمی

 (. 3: 1391میرغضنفری، 

افزایش محبوبیت قلیان و استفاده از آن در محافل مختلف، تا حد زیادی به دلیل تبلیغات  

ها افتاده )کاربخش راوری، سالم بودن آن است که در بازار تجاری بر سر زبان اساس  دربارهبی

کشند  (، به طوری که بیشتر افراد برای سرگرمی و پرکردن اوقات فراغتشان قلیان می2: 1392

 (.62: 1382)فکوهی و انصاری، 

ف توان به این موضوع مهم اشاره کرد که مصر عالوه بر مضرات فردی مصرف قلیان، می

عنوان یکی از مسائل  انواع مواد مخدر اعم از مواد مخدر سبک )قلیان و سیگار( و سنگین به

ها و انحرافات اجتماعی  ساز بسیاری از آسیب پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است که زمینه

های اجتماعی و اصول  دیگر است. مصرف مواد اعتیادآور  موجب کاهش گرایش فرد به ارزش

دد. با استناد به نتایج پژوهش انجام شده در ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد گر اخالقی می

نفس پایین،  ای همچونآثار روانی )اضطراب، افسردگی، عزت مخدر پیامدهای بسیار گسترده

گسیختگی خانواده،  تمایل به خودکشی(، پیامدهای رفتاری )سرقت، قتل(، خانوادگی )ازهم

وری، اخراج، بیکاری، بدهکاری،  (ق(، شغلی و مالی )پایین آمدن بهرهتعارضات زناشویی و طال

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
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گری(، اجتماعی )طرد، از دست دادن احترام و  فقر(، اخالقی )روابط جنسی نامشروع، تکدی

های تنفسی و انواع  عروقی، بیماری -های مختلف عفونی، قلبی اعتبار، انزوا(، جسمانی )بیماری

های انسانی و تحمیل  دها تومان سرمایه مادی، از بین رفتن سرمایهها(، نابود شدن میلیار سرطان

ها و  ریزی کارگیری انرژی زمان، منابع و امکانات برای برنامه های مادی و معنوی در به هزینه

اقدامات مبارزه با قاچا(ق و مصرف مواد، همچنین درمان معتادان اشاره کرد )ستاد مبارزه با مواد 

 (. 1386مخدر، 

ور ما آمارهای مربوط به سن شیوع یا مصرف مواد مخدر کمتر سند علمی در کش

دهند که سن مبتالیان به مواد مخدر  اند)؟(. روند مطالعات مختلف در این زمینه نشان می داشته

ها نشانگر آن است که امروزه این پدیده در  ای که بعضی از گزارش گونه رو به کاهش است. به

جاه و ؛ ترقی13: 2004نشجویان( رواج یافته است )مازیاک و همکاران، بین جوانان )از جمله دا

(. همچنین، به طور خاص، نتایج طرح ملی سالمت و بیماری، حاکی از افزایش 1389همکاران، 

(. با توجه 293: 1379سال بوده است )محمد و همکاران،  24تا  15مصرف قلیان در گروه سنی 

وان گفت که نوجوانان و جوانان در معرض خطر بیشتری قرار ت شده می به آمار و ارقام بیان

شود. در ایران، اکثر  داشته و گرایش به مصرف مواد و بویژه قلیان در بین آنها بیشتر دیده می

اند و کمتر به الگوی مطالعات انجام شده به بررسی شیوع و الگوی استعمال سیگار پرداخته

ست که اگرچه استعمال قلیان در حال حاضر به یک  حالیاستعمال قلیان توجه شده است. این در

ضرر و غیرقابل اعتیاد یا  معضل پنهان اجتماعی تبدیل شده است، از آنجا که اغلب آن را بی

کنند، چهره منفوری به خود نگرفته است. عالوه بر این مصرف  ضررتر از سیگار قلمداد می کم

کشیدن قلیان، ریشه در آداب و فرهنگ مردم دارد  های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. قلیان جنبه

های مردم، اعم از دوستان و اهل فامیل  ای از حرکت اجتماعی در نشستصورت نشانهو به

 پذیرفته شده است.

شود. این عرضه در بستر  قلیان عرضه می 1سراها ها و قلیان در شهر یزد نیز در بسیاری از کافه

واسطه بافت سنتی خاص  خود، نسبت به  را شهر یزد بهگیرد؛ زی فرهنگی خاصی صورت می

ها  ها، کمتر فضاهای مدرن را به رسمیت شناخته  و معموالً این کافه دیگر شهرها و مراکز استان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
 کنند.  صورت غیرقانونی در فضاهای خصوصی با مشتریان خاص قلیان عرضه می بعضی از آنها به 1
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ها معموالً در مناطق مرفه نشین شهر که ساکنان آنها از لحاظ  شناخته شده و خاص هستند. کافه

زندگی  کنند و غالب مشتریان آنها، جوانان با سبک اقتصادی برخوردارتر هستند فعالیت می

جمعی همانند مافیا  های دسته ها، همراه با مصرف قلیان، بازی تر هستند. معموالً در این کافه مدرن

ها است. البته  های قلیان برای آنها، حضور در همین گعده شودو یکی از جذابیت انجام می

شوند. علیرغم شیوع  تند در تمامی پهنه شهر دیده میطور ویژه مردانه هس سراها که به قلیان

های مختلف شهر یزد، پژوهشی  در این زمینه انجام نشده و آمار  مصرف قلیان در بین گروه

دقیقی از میزان مصرف قلیان در دست نیست. با وجود این مشاهدات بصری محققین از افزایش 

حکایت دارد. در مطالعه میرزایی و خواجه قابل توجه مصرف قلیان بویژه در بین جوانان یزد  

داری میان کیفیت زندگی افراد در ارتباط با  ( در یزد مشخص شد که تفاوت معنی1397)

وضعیت استعمال دخانیات آنها وجود دارد. همچنین مصرف قلیان از عوامل خطر  در کیفیت 

درصد  STEPS ،82/39 1395پایین زندگی شناخته شده است.  بر اساس نتایج مطالعه کشوری 

 92/25درصد زنان در استان یزد، دارای سابقه مصرف دخانیات بودند. همچنین  71/5مردان و 

کردند و میانگین  درصد زنان استان یزد در زمان مطالعه، دخانیات مصرف می 8/3درصد مردان و 

ت بهداشت، ( بوده است )وزار62/13( باالتر از میانگین کشور )68/14مصرف دخانیات استان )

های فرهنگی، مذهبی و اقتصادی  (. در چنین بستری با ویژگی1395درمان و آموزش پزشکی، 

خاص خود، شناخت دالیل گرایش به مصرف دخانیات و به طور خاص مصرف قلیان در بین 

جوانان امری ضروری است به همین دلیل هدف پژوهش حاضر شناخت و کشف دالیل مصرف 

شهر یزد است. ازجمله عوامل توجه به مسئله نتایج مطالعات پیشین و قلیان در بین جوانان 

خصوص افراد مجرد، بیکار و محصل بیشتر  های سنی جوان به دهد گروه می آماری است که نشان

از دیگران در معرض ابتال به این معضل اجتماعی قرار دارند. در شهر یزد نیز شواهد و قرائن 

ویژه دختران گرایش زیادی به مصرف قلیان دارند. با توجه به  حاکی از آن است که جوانان به

ها  ساز گرایش آن تواند زمینه اینکه مصرف سیگار و قلیان در بین جوانان اعم از دختر و پسر می

های فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و... را برای  به مصرف دیگر مواد مخدر بوده و آسیب

ترین دالیل مصرف قلیان دربین  ن در این پژوهش سعی شده است مهمجامعه به بار آورد، بنابرای

جوانان شهر یزد شناسایی گردد و برای کاهش مصرف قلیان توسط جوانان شهر یزد راهکارهای 
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ی چارچوب تفسیری و  های انسانی به واسطه مناسبی ارائه شود. مصرف قلیان مانند سایر کنش

شود. در رویکرد این پژوهش ، آنچه اهمیت اساسی ده میمعنای ذهنی فعاالن اجتماعی توضیح دا

دارد نحوه نگاه و تلقی جوانان درباره قلیان است. با این توصیف، سؤال اساسی پژوهش حاضر 

 درباره بستر و زمینه مؤثر و پیامدهای پذیرش اجتماعی قلیان برای جوانان است. 

درباره موضوع مصرف قلیان، بر اساس بررسی تحقیقات داخلی و خارجی  پیشینه تحقیق

( به این نتیجه رسیدند 1397عوامل گرایش به آن و ناتوانی از ترک آن، افراسیابی و امیرمحمدی )

که مصرف قلیان در زمینه اجتماعی و تعامالت متناسب با مصرف شکل گرفته و سپس رشد 

آماری معناداری در ( حاکی از آن بود که تفاوت 1397کند. نتایج پژوهش فرنام و همکاران ) می

ای که میانگین باورهای غیرمنطقی در بین  کلیه باورهای غیرمنطقی دو گروه وجود دارد. به گونه

های ورزشی بوده است.  کننده به باشگاه کنندگان قلیان بسیار باالتر از جوانان مراجعه مصرف

عیت تأهل و مدت ( دریافتند که قصد تداوم مصرف قلیان با وض1397فیروزآبادی و همکاران )

ترین  ترین و هنجار ذهنی ضعیف زمان استفاده از قلیان در ارتباط است. نگرش احساسی قوی

 های قصد تداوم مصرف قلیان بودند. کننده پیشگویی

( نشان دادند که شیوع مصرف قلیان در دانشجویان مطالعه شده 1396مکوندی و همکاران ) 

شده، کنترل رفتاری درک شده و  ریزی ی رفتار برنامهدرصد بوده و از بین متغیرهای تئور 30

کنندگانِ قصدِ مصرف قلیان بودند. نتایج  نگرش مثبت نسبت به مصرفْ قویترین پیشگویی

( حاکی از آن بود که پاسخگویان به دالیل دوست محوری، 1396زاده و پرنیان ) پژوهش سهراب

فراغت و فشار و درماندگی به مصرف قلیان گرایی، تغییر الگوی  گرایی، تجددگرایی، لذت برابری

اند. استراتژی دختران و زنان جوان در مصرف قلیان بر ادامۀ مصرف به روش پنهان یا  رو آورده

آشکار، ترک مصرف و تشدید و تغییر الگوی مصرف داللت دارد. بر اساس مطالعۀ پژوهشگران، 

اعتباری اجتماعی  ناه،و طرد و بیمصرف قلیان، گسترش ناهنجاری و آسیب، پشیمانی، احساس گ

( نشان دادند جنسیت، وضعیت تحصیلی 1395را در پی داشته است. پیردهقان و همکاران )

آموز، تحصیالت پدر، درآمد خانواده با میزان تمایل به مصرف قلیان رابطه معناداری  دارد.  دانش

های  گ، بستر مهیا، جذابیت( نشان دادند مقوالتی چون؛ نفوذ فرهن1395پور و همکاران ) جهان
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ترین عوامل گرایش به قلیان و توانایی کم  حسی، باور غلط و سختی در ترک از جمله اصلی

 برای ترک آن بوده است.

مؤلفه  52( نشان دادند که بین مصرف سیگار در طول عمر و هر 1395محمدخانی و رضایی )

ناامیدی، مهارت اجتماعی، نیمرخ خطر مصرف مواد و بین مصرف قلیان در طول عمر با 

خواهی، نگرش والدین به مصرف مواد، نظارت خانواده و احساس تعهد به مدرسه رابطه  هیجان

 را قلیان و سیگار مصرف بودن باال دالیل ترین مهم(  نیز 1395زاده و همکاران ) وجود دارد. رحیم

 دانند. می سرگرمی و تفریح ندخترا گروه در و سیگاری دوستان با صمیمانه ارتباط پسران گروه در

( در هلند نشان داد که نگرش و پس ازآن 2018نتایج مطالعه مالمبرگ و همکاران )

ترین رابطه را با قصد مصرف ماری جوانا داشتند. قصد  خودکارآمدی و تأیید اجتماعی قوی

( 2018مازیاک ) ترین عامل تأثیرگذار در استفاده از ماری جوانا مطرح بود. رفتاریْ به عنوان مهم

در پژوهشی در سوریه نشان داد که مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان دختر با نرخ روبه 

رشد  در حال افزایش است و ترجیح قلیان نسبت به سیگار در بین جوانان به این علت است که 

پژوهشی  بسیاری از افراد بر این باورند که ضرر دود قلیان کمتر از دود سیگار است. نتایج

ترین  ( حاکی از آن بود که لذت بردن و بهبود آرامش روحی از اصلی2017و همکاران ) 1آلمری

علل گرایش به مصرف قلیان بوده و تغییر الگوی سیگار کشیدن به سمت استعمال قلیان به ویژه 

ای نشان  ( در مطالعه2017) 2در بین دانشجویان دختر مشاهده شده است. لیا، آلنا، روبین و استیو

دادند که مصرف قلیان نسبت به سیگار کمتر مضر است و مقدار زیادی از پول خرجی هفته، 

در ترکیه  3ای که پورازقلو، سالری، گنسر وگانای مطالعه شود. برای مصرف قلیان هزینه می

( انجام دادند حاکی از آن بود که جنس، استعمال سیگار و قلیان در بین اعضای خانواده و 2016)

( به 2015) 4دوستان از عوامل موثر در گرایش به استعمال قلیان بوده است. فیلدر، کری و کری

درصد  29کنندگان قلیان و سیگار، قبل از ورود به دانشگاه حدود  اند که مصرف این نتیجه رسیده

ع اند. بیشترین میزان شیو درصد افزایش پیدا کرده 45اند و بعد از ورود به دانشگاه به  بوده

نتایج تحقیق بارنِت،  ماهِ ترم نخست دانشجویان رخ داده است. 2مصرف قلیان و سیگار نیز در 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
1 Almerie 

2 Lea, Alanna, Robin, & Steve. 
3 Poyrazoglu, Sarli, Gencer & Gunay  

4 Fielder, Carey & Carey. 



 

 

 

 

 

 375 واکاوی بسترها و پیامدهای اجتماعی شدن قلیان در میان جوانان  

 

 

(، نشانگر آن است که شیوع استفاده از قلیان در بین دختران 2014) 1فورست، پورتر و کاربو

 سرعت در حال افزایش است.  جوان به

ی صورت گرفته با استفاده از ها ها به ما نشان داد که بیشتر پژوهش ارزیابی این پژوهش

دنبال بررسی میزان و شیوع مصرف و رابطه آن با  اند و بیشتر به رویکرد پوزیتویستی انجام شده

لحاظ مفهومی،  ( به1397اند. تنها یک پژوهشِ افراسیابی و امیرمحمدی ) عوامل اجتماعی بوده

ها، بسترهای  از پژوهشاند. اما هیچ کدام  روشی و گفتمانی به پژوهش حاضر نزدیک بوده

شدن مصرف قلیان و پیامدهای آن را مطالعه نکرده بود و پژوهش حاضر، مطالعه این  اجتماعی

 ای کشف نشده بررسی خواهد کرد.  عنوان زمینه زمینه را به

 چارچوب مفهومی

فرض  مطرح شده است. پیش 2رویکرد پیوند افتراقی توسط ادوین ساترلند نظريه پیوند افتراقی:

صلی این رویکرد آن است که نزدیکان، هماالن و دیگران مهم افراد نقش فراوانی در اجتماعی ا

معنی که هماالن و دیگران مهم در زندگی افراد، اگر رویکردهای  شدن مجرمانه دارند. بدین

بزهکارانه/مجرمانه داشته باشند، از طریق تعامالت اجتماعی موجود در بستر زندگی افراد، 

 (. 1995شود )ساترلند و همکاران،  آنان آموخته می رویکردهای

کنند که ارتباط  درمانی بیان می های زمینه خانوادگی و خانواده : نظریهنظريه زمینه خانوادگی

های ناشی از رفتارهای پرخطر نظیر  ای بین کارکرد خانوادگی و فردی وجود دارد. آسیب دوسویه

کند، سایر اعضای  ها را دچار آسیب می خودِ آن مصرف مواد توسط والدین عالوه بر اینکه

دهند. در این حالت، انسجام، پیوند و  طور خاص فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار می خانواده و به

ارتباطات کمتر و تعارضات خانوادگی بیشتری بین اعضای خانواده ایجادشده و نقش والدین در 

از بین رفتن مرزهای خانوادگی و مختل شدن نقش کند؛ درنهایت منجر به  خانواده را مختل می

و  3کند )کنراد نظارتی والدین شده و زمینه را برای گرایش فرزندان به مصرف مواد فراهم می

 (. 1992همکاران، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
1 Barnett, Forrest, Porter & Curbow. 

2 Edwin Sutherland 

3 Conrad 
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شده است، در تبیین سوءمصرف  مطرح 1: این نظریه که توسط بندورايادگیري اجتماعی

کند. این نظریه معتقد است که نوجوانان و  می مواد بر عوامل اجتماعی و بین فردی تأکید

ویژه از دوستان  جوانان باورهای خود را در مورد رفتارهای بزهکارانه، از الگوهای نقش به

ترین  که نگرش فرد در مورد مواد، قوی کنند. ازآنجایی نزدیک و والدین خود کسب می

جوانان است، بنابراین آن دسته  بینی کننده مصرف یا عدم مصرف مواد در بین نوجوانان و پیش

کنند فواید مصرف مواد بیشتر از پیامدهای منفی آن است،  از نوجوانان و جوانانی که تصور می

(. عالوه بر مصرف مواد توسط 1977گیرند )بندورا،  در معرض خطر مصرف مواد قرار می

نیز از اهمیت بسزایی والدین و همساالن، کیفیت ارتباط والدین با نوجوانان )پذیرش یا طرد( 

های اساسی در نظریه یادگیری اجتماعی تعامل است. تعامل به  برخوردار است. یکی از مفهوم

پذیرند. در  گذارند و هم از محیط تأثیر می این معنی است که اشخاص هم بر محیط تأثیر می

های ضعیف  های درون فردی نظیر مهارت های یادگیری اجتماعی با ویژگی این دیدگاه، فرایند

ای از  شوند و عملکرد افراد متأثر از شبکه گسترده ای، پرخاشگری و... ترکیب می مقابله

تأثیرات اجتماعی است. بر اساس مدل یادگیری اجتماعی مصرف مواد توسط جوانان با برخی 

ای  عوامل محیطی مانند نقش والدین، همساالن منحرف و عوامل فردی نظیر سبک مقابله

صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است )سیمونز،  نفس و پرخاشگری به زتاجتنابی، ع

 (.295: 1988، 2کونگر و ویتبک

هایی که از سمت گروه همساالن متوجه  : یکی دیگر از مکانیزمنظريه فشار گروه هماالن

ار و های انحرافی مانند مصرف سیگ ها به سمت رفتار شود و در گرایش آن نوجوانان و جوانان می

قلیان مؤثر است، مکانیزم فشار و پیشنهاد گروه همساالن در مورداستفاده از سیگار و قلیان است 

کند نیز  (. محیط اجتماعی که شخص در آن عمل می488: 2007، 3)هاوینگ، روبسایت و وریس

 دارد، ( نیز اظهار می2003) 4تواند بر سوءمصرف مواد تأثیر بگذارد. برای مثال مارکویتز می

ها  اند که آن زیاد دوستانی داشته احتمال نوجوانان و جوانانی که به مصرف مواد گرایش دارند به

گیرند و ثانیاً،  کننده مواد بوده و هستند. زیرا اوالً، تحت تأثیر دوستان خود قرار می نیز مصرف

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
1 Bandura 
2 Simons, Conger, & Whitbeck 
3 Hoving, Reubsaet & de Vries 

4 Markwitz 



 

 

 

 

 

 377 واکاوی بسترها و پیامدهای اجتماعی شدن قلیان در میان جوانان  

 

 

توان گفت  میممکن است از طریق مصرف موادِ غیرمجاز، گروه مشابه خود را پیدا کنند. بنابراین 

 کنند.  رفتاری ایفا می که گروه دوستان و همساالن بیشترین نقش را در انحراف و کج

های اشاره شده بر مفاهیم مهمی استوارند، نظریه پیوند افتراقی، بر  هرکدام از نظریه

شدن مجرمانه توسط دیگران مهم تاکید دارد، زمینه خانوادگی بر بسترهای جرم در  اجتماعی

کند، یادگیری اجتماعی هم بر همین اساس تاکیدش بر تعامالت مجرمانه و  تاکید می خانواده

آموزش آنهاست و در نهایت نظریه فشار گروه هم بر فشارهای هنجاری هژمونیک هماالن اشاره 

دهند که  کنند و نشان می ها بر نقش دیگری، یادگیری و فشار تاکید می کند. همگی این نظریه می

توان محل تاکید  توانند هویت افراد را برساخت کنند. درنتیجه می تماعی چگونه میاین عوامل اج

های کیفی حساسیت نظری چراغ  طور که در پژوهش را بر این مفاهیم استوار کرد. در واقع همان

دلیل سعی شده رویکردهای اصلی که  همین راهنمای ما در ورود به میدان پژوهش است، به

ها  دست دهد گزیده شود و بر اساس همان ی بهتری از این مسئله بهتوانست تبیین نظر می

نامه به  نامه را تنظیم کنند. در همین مسیر تاکید مصاحبه محققان سعی کردند پروتکل مصاحبه

های  اند، شیوه پذیر شده پیوندهای افتراقی جوانان، بسترهای خانوادگی که آنها در آن جامعه

استعمال و فشار هنجاری رفتار تجربه شده آنها بوده است .  در  یادگیری مستقیم و غیرمستقیم

های بسترساز استعمال قلیان توجه شده و  های اولیه به جنبه ویژه در مصاحبه پروتکل مصاحبه، به

 های پژوهشبوده است .  سازی های نظری بعدی و مفهوم مفاهیم بدست آمده راهنمای ما در تبیین

 تحقیقروش

ای مبتنی بر  اساس رویکرد تفسیری، پیکربندی و از روش کیفی نظریه زمینهتحقیق حاضر بر 

گیری پژوهش حاضر، بر اساس  استفاده شد. نمونه 1گرایی اشتراوس و کوربین رویکرد عینی

هایی که در شهر عرضه قلیان  مسیر در قدم اول با شناسایی کافه است. دراین 2گیری نظری نمونه

گیری شروع  آمدند کار نمونه ای برای جوانان به حساب می اخته شدهداشتند و همچنین پاتو(ق شن

شد و جامعه هدف پژوهش هم کلیه جوانان حاضر و مصرف کننده قلیان در شهر یزد، تعیین 

شد  های اقتصادی و اجتماعی شهر، سعی می ها در پهنه به پراکندگی کافه شدند. درادامه با توجه 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
1 Strauss and Corbin 
2 Theoritical Sampling 



 

 

 

 

 

 1400، بهار و تابستان 1، شماره 12بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   378 

  

 

صورت  هایی هم به داران و موافقت جوانان، مصاحبه ماهنگی کافهها مراجعه کرده و با ه به کافه

های بعدی نیز بر اساس  صورت خصوصی با آنها انجام شود. نمونه فوکوس گروپ و هم به

شد. بر این اساس و  گیری نظری انتخاب  شده و مصاحبه انجام می ها و فرایند نمونه تحلیل داده

کنند، انتخاب شده  جوانان شهر یزد که قلیان مصرف مینفر از  21گیری نظری ،  به روش نمونه

گیری تا رسیدن به اشباع نظری  های عمیق و نیمه عمیق انجامشد. فرایند نمونه و با آنها، مصاحبه

زمان پیش رفته است. در این  ها هم  ها و تحلیل آن آوری داده ادامه داشته است. در این مسیر، جمع

پاالیش و سپس بر اساس  3و گزینشی 2، محوری1کدگذاری باز ها در سه مرحله پژوهش، داده

مقوالت نهایی و روابط میان آنها تحلیل شدند. برای دستیابی به قابلیت اعتماد از بررسی 

استفاده گردید. همچنین، با رعایت اصول و نکات مصاحبه،  5کنندگان و تأیید مشارکت 4همکاران

 مورد تایید قرار گرفته است. 6اتکاپذیریثبت کامل رخدادها و پیاده سازی دقیق، 

 کنندگان پژوهشمشارکت

کننده براساس  مشارکت 21گیری تحقیق توضیح داده شد،  طور که در بخش نمونه همان

 گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند. مشخصات این افراد به شرح ذیل است: نمونه

 کنندگان. سیماي کلی مشارکت1جدول 

 وضعیت مالی شغل تتحصیال سن جنسیت رديف

 باال متوسط روبه دانشجو لیسانس 20 زن 1

 متوسط دانشجو لیسانس 20 زن 2

 باال متوسط روبه دانشجو/کافه بازی لیسانس 19 مرد 3

 باال متوسط روبه مربی پیش دبستانی لیسانس 24 زن 4

 متوسط بنگاه معامالت امالک فو(ق لیسانس 24 مرد 5

 باال متوسط روبه کافه من دیپلم 21 مرد 6

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
1 Open coding 

2 Axial coding 

3 Selective coding 

4 Peer Review 

5 Member Checking 

6 Dependability 
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 کنندگان. سیماي کلی مشارکت1دول ادامه ج

 وضعیت مالی شغل تحصیالت سن جنسیت رديف

 باال متوسط روبه دانشجو لیسانس 19 زن 7

 متوسط دانشجو لیسانس 24 مرد 8

 متوسط دانشجو لیسانس 22 زن 9

 باال متوسط روبه دانشجو لیسانس 23 زن 10

 باال متوسط روبه آموز نشدا متوسطه دوم 17 مرد 11

 متوسط دانشجو فو(ق لیسانس 25 مرد 12

 باال متوسط روبه دانشجو فو(ق لیسانس 24 زن 13

 باال متوسط روبه کارگاه ساخت سفال لیسانس 29 زن 14

 متوسط دانشجو لیسانس 20 زن 15

 متوسط دانشجو لیسانس 19 مرد  16

 باال متوسط روبه بیکار فو(ق لیسانس 29 زن 17

 متوسط آرایشگر فو(ق لیسانس 28 زن 18

 باال متوسط روبه آموز دانش متوسطه دوم 17 زن 19

 متوسط دانشجو لیسانس 20 مرد 20

 متوسط فروشنده لیسانس 23 مرد 21

 هاي پژوهشيافته

های مصرف قلیان در بین جوانان شهر یزد کشف و  در این فرایند سعی شده است دالیل و زمینه

طریق، محقق تالش کرده است تا فضای بیناذهنی مصاحبه شوندگان را از  وند. بدینشناسایی ش

این فرایند، در قالب یک مقولۀ هسته نهایی بیان کند. در این مسیر، با بررسی دقیق متن 

ای، در فرایندی طوالنی،  ها و در نهایت مقولۀ هسته ها، مفاهیم، مقوله های تحقیق، گزاره مصاحبه

مقوله  33 مفهوم و 105گزاره،  589نتیجه، این مقوله از  مفهوم، ارائه شد. در دقیق، جزئی و

 برساخته شده است. 
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 ها و مقوله هسته()مقوله  . فرايند استخراج مقوله هسته2جدول 

 مقوله هسته هامقوله

 بسترهای افتراقی شروع مصرف باور مثبت اعتیادآور نبودن
ان

قلی
ی 

اع
تم

اج
ش 

ذير
پ

 

 های افتراقیهمنشین ی سیگارتابو اجتماع

 سرمایه اجتماعی منفی پذیرش اجتماعی قلیان

 هنجار گروه مصرف مصرف پنهانی

 اپوخه مشکالت مصرف گروهی

 وارگی مصرف قلیانعادت مطرح کردن مشکالت

 تجربه احساسات خوشایند بازی و تفریح

 اشتیا(ق کنجکاوانه بی اهمیتی نگاه دیگران

 عاطفه بحرانی مصرف قلیان از ممانعت

 فقدان فراغت های عینی و ذهنی قلیانلذت

 های مصرف محورفراغت اشباع احساس

 تفنن ارزان ای برای اعتیادقلیان دروازه

  دسترسی آسان به قلیان

نشان داده شده است  2درادامه سعی خواهد شد مقوالت اصلی تحقیق که در جداول شماره

صورت روان و  های پژوهش به رائه شود. شایان ذکر است که برای اینکه یافتهبه طور خالصه ا

سلیس ارائه شوند سعی شد مقوالت اصلی به صورت برجسته شده و در قالب یک خط داستان 

 ای را دریابد.  سهولت بتواند مسیر اکتشاف مقوله هسته ارائه شوند تا مخاطب به

نندگان در این مطالعه برای اولین بار قلیان را در کنتایج این پژوهش نشان داد اکثر شرکت

بسترهاي اند. این تجربه ناشی از فراهم بودن سال تجربه کرده 15دوره نوجوانی و سنین زیر 

ها بوده است. منظور محققان از این مفهوم این است که افراد در برای آن افتراقی شروع مصرف

شوند. درواقع هرچه با قلیان و مصرف آن مواجه میهای صمیمی برای اولین بار های گروهحلقه

کنند بیشتر باشد، ها و افرادی که قلیان مصرف میتعداد تماس و ارتباط افراد با این گروه

توان  گیرد. به بیان دیگر نقطه شروع اکثر افراد را میرفتارهای مصرفی در افراد زودتر شکل می

ر دارند. به عبارت دیگر این روند در فرایند نشینان فرد حضو آن بسترهایی دانست که هم
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های مرجع و همساالن و در یک کالم دیگرانِ مهم  دهد و نقش گروه پذیری افراد رخ می جامعه

 در آن بسیار پررنگ است. 

ای در ایجاد زمینه توان به سه دسته تفکیک کرد که هرکدام نقش ویژهبسترهای افتراقی را می

اند. یکی از این بسترهای افتراقی که منجر به اولین تجربه ان داشتهکنندگ مصرف برای مشارکت

مصرف شده، همان خانواده بوده است. در واقع خانواده برای فرد هم به عنوان دیگری مهم و 

شود.  رود و هم مشروعیت نهادی خانواده منجر به گسترش این امر می شمار می گروه مرجع به

 گوید: در این مورد ملیحه می

 "اولین بار با خونواده بود. کشیدم خوشم اومد بازم کشیدم."

حساب  تنها بستر شروعی برای مصرف به دهد خانواده نه که این شواهد نشان می همچنان

کند و از این طریق فرد این عمل را عملی  آید بلکه همچنین این فرایند را مشروع و عرفی می می

 کند. رک میعادی در جامعه و در بستر خانواده خود د

های دوستانه است که در آن افراد با همراهی دوستان دسته دیگر این بسترهای افتراقی، حلقه

طور که پیشتر بحث شد  شوند. در واقع همانکننده قلیان میهای دوستانه، مصرفو در جمع

این  ساز در مصرف قلیان هستند. درساز و عرفی هماالن و دوستان نیز از جمله بسترهای مشروع

 گوید:مورد ریحانه می

من و دوستم بودیم دوتایی رفته بودیم فرحزاد. همینجوری گفتیم بکشیم امتحان "

 "کنیم ببینیم چجوریه بعدش دیگه خوشمون اومد.
سازی را بر عهده دارند، خویشان و سازی و عرفی و اما عالوه بر دوستان که نقش مشروع

آیند. در واقع سومین دسته  حساب می های فعال بهبستگان نیز در این زمینه از جمله بستر

کنندگان از طریق بسترهای افتراقی شروع مصرف قلیان، اقوام و خویشاوندان هستند که مشارکت

اند. مکانیزم عمل بستگان و خویشاوندان هم همانند دوستان و آنها مبادرت به کشیدن قلیان کرده

شود.  صرف در خانه یا باغ یکی از بستگان شروع میکند و معموالً آشنایی و م خانواده عمل می

 گوید:حمید اینگونه می

هام. قلیون چا(ق کرده بودن و  عید بود فکر کنم رفته بودیم باغ با پسر عموهام و پسرعمه"
 "کشیدنو. اونجا بار اولم بود خیلی برام جالب بود ببینم چیه که ازشون گرفتمو کشیدم. می
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هاي همنشینتوان از آنها به عنوان عامل با این افراد که در اینجا میعالوه براین، ارتباط و ت

کند. به بیان دیگر، دار شدن مصرف قلیان نقش بسیار مهمی را ایفا مییاد کرد در ادامه افتراقی

ها و  کند، همنشین آنچه تجربه اول را تبدیل به تجارب زیسته و تجارب مکرر و متناوب می

های افتراقی، دوستان، خانواده، اقوام، همسر و . در اینجا منظور از همنشینها هستند نشینی پاتو(ق

کنند. این همراهی و کنندگان را در مصرف قلیان همراهی می همکاران است که مشارکت

 گوید:همکاری همیشگی از جمله دالیل اصلی تداوم مصرف قلیان است. مریم اینطور می

 "کشیم. کشیم تقریباً هرشب می رون میاییم بی شب به شب که با اقامون می"

های بسیار  آیند که این امر داللت در واقع جوانان هدف اصلی مصرف قلیان به حساب می

 گیرد.  تواند داشته باشد که از ساختارهای خرد تا ساختارهای کالن را دربرمی ای می گسترده

های ن افزایش همنشینتوان گفت، در زمینه مصرف قلیاپژوهش میهای با توجه به یافته

کند. بعد منفی سرمایه اجتماعی در اینجا برای افراد ایجاد میسرمايه اجتماعی منفی افتراقی، 

گیرد. به همین  ای است که توسط گروهی از دوستان شکل می گونه ارتباطات، روابط منفی و بزه

ی باالیی را برای افراد تواند درون گروهی باشد و تبعات منف دلیل این سرمایه اجتماعی منفی می

افزایی و ارتباطات افراد به جای  گروه و سایر شهروندان به بار آورد. در نتیجه هم عضو درون

شود. سعید در این  اینکه در جهتی مثبت همدیگر را تقویت کند در جهتی منفی پیکربندی می

 گوید:باره اینطور می

شه پنجاه پنجاه. بعدش  مع بعدش میتو مراحل اولیه بیست درصد قلیونه هشتاد درصد ج"

 "شه مهمونی فقط برای قلیون بری. می

آید. هنجار گروه مصرف نیز عامل دیگری برای مصرف قلیان بشمار می هنجارگروه مصرف

هایی وجود  بیان دیگر زمان دهده عرف عمومی ثابت و مسلط در جمع است. به در واقع نشان

ها مسلط است که  ند که هنجار اجتماعی خاصی در آن گروهشو هایی وارد می دارد افراد در گروه

کشاند. حتی گاهی افراد  سوی همرنگ شدن با آنان می و این وضعیت افراد تازه وارد را به سمت

کنند. به عبارت دیگر، هنجار مسلط در گروه تقویت شان قلیان مصرف میهایبرای حفظ دوستی

گیرد، سپس به صورت هژمونیک بر فرد غلبه  یشود و حالت انتزاعی و کالن به خود م می

 گوید:یابد. میثم اینگونه می می
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خونه دوستیه از بین میره. برای اینکه دوستیمون حفظ بشه حاال که اون  اگه باهاش نرم قهوه"
 "کنم. کنه بریم ورزش من بحرفش گوش می بحرف من گوش نمی

ندگان از آن به عنوان علت انتخاب کننیز از جمله عواملی است که مشارکت اپوخه مشکالت

های فردی به مسائل اجتماعی و سیاسی در  اند. به عبارتی دیگر واکنشو مصرف قلیان ذکر کرده

دهد و فرد سعی دارد با مصرف، اندکی از واقعیات زندگی دور شود و روزمرگی  اینجا رخ می

رای مدت کوتاهی هم که شده طورکلی افراد در فرایند مصرف قلیان ب خویش را فراموش کند. به

سپارند )فروکاست مسئله(. های خود را در پرانتز گذاشته و به فراموشی میمشکالت و ناکامی

 گوید:امین می

 "کشیم. شیم قلیون می ریم دورهم جمع می هامون و دردامون می ما برای فرار از بدبختی"

 برای افراد وارگی مصرفعادتدار شدن فرایند مصرف قلیان به نوعی منجر به ادامه

شود. عادت وارگی مفهومی است که بوردیو آن را مطرح کرده است و به وضعیتی اشاره دارد  می

رفتارهایی را  1که در آن افراد بر اساس ساختارهای در حال ساخت و ساختارهای ساخته شده

شوند ای روانی میه سازند. زیرا با عدم مصرف افراد دچار تنش گزینند و در خود درونی می برمی

دهند. عادت واره قلیان نیز بر اساس مصرف شان را از دست میو تمرکز الزم برای انجام کارهای

های مکرری که افراد خود انجام  افتد  و انتخاب های هنجاری اتفا(ق می مداومی که در جمع

 گوید:دهد. حمید می دهند رخ می می

ریزه بهم تمرکز ندارم.  نار. نکشم اعصابم میتونم بذارمش ک کشم نمی سه چهار ساله می"

 "شه نکشید. سرکارم چندتا از سفارشای مشتریا رو خراب کردم. نمی

نیز به سراغ  تجربه احساسات خوشايندتوجه به این نکته دارای اهمیت است که افراد برای 

عواطف افراد  کننده روند. عواطف اجتماعی معموالً بسترمندند و بستر اجتماعی تعیینقلیان می

های مختلفی دارد که مهمترین آن آرامش بخش بودن است. این احساسات خوشایند صورت

خوبی  بخشی قلیان، افراد معتقدند کشیدن قلیان حسقلیان برای افراد است. درکنار حس آرامش

 گوید:دهد. در این مورد پرستو میبه آنها می

 "م اون لحظه و همین برام خوبه.کن کنه.همه چیو فراموش می قلیون آرومم می"

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
1 Constructing Constructures and Constructed Constructions 
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یاد شده  اشتیاق کنجکاوانهاز آن به عنوان عالقه و کنجکاوی برای مصرف که در اینجا 

شود افراد قلیان را تجربه کنند. این عالقه و تجربه بیشتر به واسطه است نیز موجب می

ا بسیار آسان خیزد که تجربه قلیان ر مشروعیت حاصل از مصرف هنجاری هژمونیک قلیان برمی

 گوید:کند. سحر اینگونه می و سهل می

 "خواستم کشفش کنم چیه چون تاحاال نکشیده بودم کنجکاو بودم. دوستش داشتم. می"

ها و ، مسائل، ناراحتیعاطفه بحرانیاما این موضوع را نباید فراموش کرد که افراد به دلیل 

در قالب  عاطفه بحرانی برای افراد روند. اینغم و اندوه حاصل آن به سراغ قلیان نیز می

خورد. عاطفه  های عاطفی، در سوگ عزیزان، در خالهای زندگی مشترک و ... رقم میشکست

توانند مدیریت  مند در زندگی افراد است که نمی بحرانی در واقع آن لحظات حساس و مسئله

 گوید:احساسات خود را اعمال کنند. پرستو می

تونی خودتو خالی کنی و الزم  تونی حرف بزنی و خیلی راحت می کشی نمی وقتی قلیون می"

خواستم خالی بشم مادرم بود  نیست به بقیه دردتو بگی یا گریه کنم تو فاز گریه برم. فقط می

 "فوت کرده بود.

فقدان کنند نشسته باشید خواهید شنید که پای صحبت جوانانی که قلیان مصرف میاگر 

تحمل است. درواقع از نظر و دیدگاه آنان در درجه اول علت اصلی شان غیرقابل برای فراغت

شان به قلیان نداشتن تفریح و سرگرمی است. در این میان شاید این علت را بتوان گرایش

 گوید:ترین علت گرایش افراد به قلیان توصیف کرد. میثم می اصلی

شیم هیچ حرفی نداریم  م میها دور ه کشم بیکاری پنجشنبه چون کاری ندارم بکنم قلیون می"

 "کشیم. بزنیم قلیون می

که به  محور هاي مصرففراغتبه همین خاطر آنها برای گذراندن اوقات بیکاری خود به 

توان از آنها به عنوان تر نیز هستند و به عبارتی میگفته خودشان نسبت به سایر تفریحات ارزان

های جمعی عمومی معموالً در دسترس  فراغت کنند. زیرانام برد تمایل پیدا می تفنن ارزان

های خود هزینه باالیی پرداخت کنند یا  برای فراغت نیستند. به همین منظور بیشتر افراد یا باید

گرایانه خود را  محوری مثل قلیان را انتخاب کنند تا هم نیازهای جمع های مصرف باید فراغت

 گوید:میارضا کنند و هم فراغت خود را تأمین کنند. سحر 



 

 

 

 

 

 385 واکاوی بسترها و پیامدهای اجتماعی شدن قلیان در میان جوانان  

 

 

یزد اصالً هیچی نداره فقط کافه و رستوران داره. یزد تنها جایی که برای تفریح داره فقط "
 "کافه هست و رستوران که اکثرا هم گرونن. قلیون جزو تفریحات ارزونمون هست.

گر گرایش به مصرف ها و منازل نیز تسهیلشاپ کافی دردسترسی آسان به قلیان همچنین 

های اصلی ورود به این  ن است. درواقع دسترسی آسان به قلیان یکی از دروازهقلیان در جوانا

شود. امین  زدایی و تابوزدایی از آن تقویت می واسطه جرم حوزه است. البته دسترسی به آن به

 گوید:درمورد دسترسی به قلیان می

فه و قلیون ها دسترسی به قلیون قطعاً اسون هست. چیزی که زیادِ کا با وجود این کافه"

 "است.

شود این تصور در آنان باعث می باور مثبت به اعتیادآور نبودن مصرف قلیانمیان  دراین

کند و با مصرف آن دچار و درگیر ایجاد شود که مصرف قلیان برای آنها وابستگی ایجاد نمی

جر به این توان رصد کرد که من شوند. در این جا هم ردپای مشروع بودن قلیان را می اعتیاد نمی

 گوید:کنند. حمید می باور مثبت شده است که قلیان اعتیادآور نیست چون همه آن را مصرف می

شم نه  کشم نه معتادش می بهش عادت نکردم که نکشم اذیت بشم. با اینکه خیلی قلیون می"

 ."وابستش میشم

مصرف سیگار  مانع از تمایل و گرایش جوانان به تابو اجتماعی سیگاراین درحالی است که 

جامعه وجود دارد خود به طرز معکوسی  شود. در واقع تابوی نسبی که بر روی سیگار درمی

زعم  نشینان افتراقی به منجر به گرایش و مشروعیت بیشتر قلیان در جامعه شده است. چون هم

ارند و د کنند با مشروع دانستن قلیان جوانان را از سیگار و مواد مخدر دور نگه می خود فکر می

 گوید:کنند. پرستو می آنها را در محفل خانوادگی خود حفظ می

سیگار هنوز تابوی خاصی داره. شاید چون خونواده هم خیلی سخت نمیگیرن در رابطه با "

کشه یا قلیون خیلی فر(ق داره براشون میگن قلیون حاال اشکال  قلیون. ببینن بچشون سیگار می

 "حاال سیگار نکشه. نداره. یا میگن قلیون طوری نیست

شوند. مواجه می پذيرش اجتماعی قلیانای به نام وضعیت با پدیده کنندگان دراین مشارکت

عنوان مسئله مطرح نیست و  نشینان به این بدان معناست که مصرف قلیان در جامعه بین هم
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ورد های دوستانه شاهد مصرف قلیان هستیم. درواقع همین م های خانوادگی و دورهمیدرجمع

 گوید:کند. دراین مورد مسعود می است که مشروعیت اصلی مصرف قلیان را تهیه می

االن بین رفیقامون چندتاشون سیگارین بیشتر روی اونا دید منفی دارن تا ما. قلیون که همه "

کشن چه زن چه مرد چون  ها بری از بچه تا بزرگش دارن قلیون می خونه جا هست تو قهوه

 "کشیم نیست.  ده پس این دید منفی نسبت ما که قلیون میهمه جا اینجوری ش

قلیان  مصرف پنهانیشوند به رو می البته وقتی افراد در کشیدن قلیان با مخالفت خانواده روبه

های اقوام را برای مصرف های دوستانه و دورهمیآورند. در این حالت است که آنها جمعرو می

 گوید:ین مورد میکنند. ریحانه دراقلیان انتخاب می

 "گم که اذیت بشن. دونم براشون خیلی مهمه بهشون نمی خونوادم چون می"

های خانوادگی و دوستانه قلیان مصرف دهند در جمع و دورهمیطور کلی افراد ترجیح میبه

ها و یعنی رفتاری است که در میهمانی است گروهی مصرفکنند. به عبارتی مصرف قلیان، 

کنند. قابل مشاهده است و افراد به هنگام تنهایی به ندرت قلیان مصرف می ها بیشتردورهمی

 گوید:فرحناز می

شی  گیری خسته می شه تنهایی کشید جمع میخواد. چون چنتا کام می قلیون یه چیزیه که نمی"

 "کنه طرفت باید بگیره که از کام نیوفته. مغزت هنگ می

خود با  مطرح کردن مشکالتاین زمان برای کنند از هنگامی که افراد قلیان مصرف می

صحبتی با  کنند تا از طریق همکنند نیز استفاده میکسانی که آنها را در کشیدن قلیان همراهی می

شان پیدا کنند. این حالت بیشتر درمیان دخترانی که شان راه حلی برای حل مشکالتدوستان

 گوید:پرستو می کننده قلیان بودند برقرار است. در این موردمصرف

 "زنیم باهم. کینم درموردش حرف می مشکالتمون رو باهم حل می"

 ایجاد بازي و تفريحهای پسرانه، قلیان کشیدن بیشتر فضایی برای  برخالف دختران، در گعده

های دوستانه و کند. به همین خاطر قلیان و بازی و تفریح عامل جدا نشدنی در دورهمیمی

 گوید:در این مورد می خانوادگی هستند. رضا

اییم قلیون بکشیم راحت  زنیم. ما می اییم خوش بگذرونیم. از همه چی حرف می ما فقط می"

بازی درمیاریم. بخوایم قلیون بکشیم  شیم نه اینکه به دردامون اضافه کنیم. بشتر مسخره
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ه. از گیره برای همون بیشتر فازمون خوشحالی درمورد مشکالتمون حرف بزنیم گریمون می

 "زنیم. درو دیوار حرف می

شوند در این شرایط به دو شیوه عمل با این حال افراد وقتی با نگاه منفی دیگران مواجه می

دهند. همانطور به رفتار مصرفی خود ادامه می اهمیتی به نگاه ديگرانبیکنند. یکی اینکه با می

 گوید:که سحر در این باره می

 "به کسی مربوط نیست. مهم نیست واسم. زندگی کسی"

های جنسیتی از به واسطه فشار خانواده و کلیشه ممانعت از مصرف قلیانو دیگر اینکه با 

 گوید:های جنسیتی میدارند. لیال در مورد کلیشهرفتار مصرفی خود موقتا دست بر می

کشیم چون صورت خوشی نداره. شخصیت  ما تو جمع و جلوی جنس مخالف قلیون نمی"
یلی بیشتر از اینه که جلو پسر قلیون بکشه. دخترا تو این کارا مورد تمسخر قرار دختر خ

 "گیرن جلو پسرا. می

آن به کنندگان برای مصرف هاي عینی و ذهنیلذتباید خاطرنشان کرد که مصرف قلیان 

شود مصرف قلیان برای های عینی و ذهنی قلیان باعث میهمراه دارد. تجربه همین لذت

های عینی و ذهنی همان دود و صدا و طعم بخش و جذاب باشد. این لذتدگان لذتکننمصرف

کند. کنندگان جذاب میو گیجی همراه با مصرف قلیان است که مصرف قلیان را برای مصرف

 گوید:امین می

 "من قلیون رو بخاطر دودش دوست دارم."

شود، درواقع ر افراد ایجاد میاما پیامد دیگری که به مرور زمان و با زیاد شدن دوز مصرف د

کنندگان است. در این حالت مصرف قلیان بیشتر در مصرف اشباع احساسعدم جذابیت قلیان و 

 گوید:بخاطر وابستگی و اعتیاد به آن است نه برای لذت بردن. حمید می

 "خواد بکشی. کنی هی دلت می هیچ جذابیتی نداره. اگه بکشی عادت می"

شود. افراد  به سایر مواد مخدر و سیگار تبدیل می اي براي اعتیادروازهدمسیر قلیان  دراین

 آورند و از این طریق زمینهبعد از تجربه قلیان به سراغ تجربه سایر مواد مخدر و سیگار روی می

 گوید:شود. رضا میاعتیاد در افراد به تدریج ایجاد می

خواستم این چیزا  ی بودم که مییکبار حتی حشیش رو امتحان کردم چون دنبال اون حس"

 "بهم بده.
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 مدل پارادايمی

طور مفصل سخن گفتیم را در در این پژوهش سعی کردیم مطالبی که تا کنون درمورد آنها به

قالب مدل پارادایمی پژوهش ارائه دهیم. این کار از این رو ارزش و اهمیت دارد که خواننده به 

گیری است را در قالب مطالعه حاضر درحال شکل تواند جریانی که در پژوهش وراحتی می

مدلی تصویری مشاهده و خط داستان مطرح شده را بهتر درک و تفسیر کند. با توجه به خط 

 توان مدل پارادایمی زیر را رسم کرد:داستان حاکم بر جریان پژوهش حاضر می

 
 . مدل پارادايمی تحقیق1شکل 

دهند که بنیان شخصیت فرد را شکل می هایی استترین و مهترین مکانخانواده از اصلی

بنابراین وجود فرد در خانواده منحرف یا غیر منحرف بر آینده و شخصیت فرد بسیار تأثیرگذار 

شوند و کودک فرزندان انتخاب می اند که به عنوان الگویاست. پدر و مادر از اولین کسانی

باشد؛ بنابراین از همان کودکی  خود داشتهدوست دارد در زمان بچگی رفتاری شبیه به والدین 

کننده قلیان و اقوام نیز ازجمله بسترها دهد. گروه دوستان مصرفرفتار آنها را مورد تقلید قرار می

و رعایت هنجار  روند. افراد برای حفظ دوستیهای افتراقی مصرف قلیان بشمار میو همنشین
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پردازند. هرچه تعداد به مصرف قلیان میگروهی مصرف و همچنین الگوبرداری از دیگران 

کننده قلیان هستند بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی منفی در زمینه مصرف قلیان دوستانی که مصرف

وارگی مصرف است یعنی شود. علت بعدی مصرف قلیان نیز عادتبرای جوانان فراهم می

عدم مصرف دچار حاالت  کنند و در صورتجوانان به مرور به مصرف قلیان اعتیاد پیدا می

-شوند. یکی دیگر از عواملی که جوانان برای مصرف قلیان مطرح کردهخماری و عدم تمرکز می

اند این است که به هنگام کشیدن قلیان با اپوخه مشکالت برای مدت کوتاهی هم که شده از 

بر اینها جوانان  سپارند. عالوهشوند و آنها را به فراموشی میشان دور میفکر کردن به مشکالت

فکنی خود و حس آرامش نیز برای تجربه احساسات خوشایند همچون رفع خستگی کاری، برون

 روند. به سراغ مصرف قلیان می

 شوند درای که باعث ایجاد بستری برای شروع مصرف قلیان در بین جوانان میشرایط زمینه

 ی عوامل انگیزشی مصرف قلیاناط زمینهکنند. درواقع شرایکنار شرایط علی نقشی کلیدی ایفا می

 توانند بر رویطور مستقیم بر مصرف قلیان تأثیر بگذارند و هم میتوانند بههستند که هم می

ای تأثیرگذار است که به مصرف اشتیا(ق کنجکاوانه یکی از شرایط زمینه پدیده تأثیرگذار باشند.

شود. به عبارتی گاهی عالقه فرد به می قلیان تحت تأثیر کنجکاوی و عالقه به مصرف مربوط

شود و گاهی نیز حس کنجکاوی درباره ساز مصرف قلیان می امتحان و مصرف دود و قلیان زمینه

 کند. قلیان و تمایل به تجربه آن زمینه را برای مصرف قلیان و سایر مواد مخدر فراهم می

سزایی برخوردار است. در  ت بهای است که از اهمیعاطفه بحرانی نیز ازجمله شرایط زمینه

شان، واری و غم از دست دادن عزیزانهای عاطفی، سوگاین حالت جوانان براساس شکست

آورند. عاطفه بحرانی عامل خالهای عاطفی و فشارهای روحی به مصرف قلیان روی می

 آید.سازی مصرف قلیان در جوانان به حساب مینیرومندی در زمینه

مهم در  توان اینگونه گفت که این شرایط نیز نقشی پنهانی اماگر نیز میخلهدر مورد شرایط مدا

گرایش  گر که نقشی مهمی درمصرف قلیان در بین جوانان دارند. ازجمله این شرایط مداخله

فقدان فراغت است. نداشتن اوقات فراغت مفید و مؤثر در بین  تواند داشته باشدجوانان به قلیان می

عده زیادی از افراد به گرایش به مصرف قلیان و سایر مواد شود. یکی  د باعث گرایشتوانافراد می

به آن اشاره کردند، کمبود امکانات ورزشی و تفریحی و نداشتن تفریح سالم  از دالیلی که جوانان
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ها و حتی در منازل بسیار راحت و آسان شده شاپاست. از طرفی نیز دسترسی به قلیان در کافی

شود. همچنین قلیان تفننی ارزان خود باعث انتخاب قلیان به عنوان تفریح و سرگرمی میاست که 

 شود که خود عامل بسیار مهمی در گرایش به مصرف قلیان از سوی جوانان است. محسوب می

یکی دیگر از این شرایط نیز باور مثبت به اعتیادآور نبودن قلیان است. جوانان معتقدند قلیان 

کند. این درحالی است که آنان معتقدند سیگار اعتیادآورتر ابستگی و اعتیاد ایجاد نمیبرای آنها و

از قلیان است و اینکه نسبت به سیگار در جامعه تابو وجود دارد. با همه این تفاسیر جوانانی که 

 تفریحات سالم و ارزان ندارند و از طرفی معتقدند قلیان اعتیاداور نیست و به راحتی نیز به آن

آورند. های مصرف محور روی میدسترسی دارند، برای پر کردن اوقات فراغت خود به فراغت

ها جهت مصرف قلیان ها و رفتن به ییالقات و باغات و میهمانی گردیها شامل کافهاین فراغت

 شود.های دوستانه و خانوادگی میدر دورهمی

توان گر میای و مداخلهط علی، زمینهبا توجه به آنچه تاکنون گفته شد و درنظر گرفتن شرای

است. مصرف قلیان « پذیرش اجتماعی قلیان»شوند ای که جوانان با آن روبه رو میگفت پدیده

ها پذیرفته شده است و جوانان در صورت مصرف نه تنها با مخالفت و در میان اکثر خانواده

ا همراهی خانواده در مصرف قلیان شوند بلکه در بسیاری موارد بها مواجه نمیممانعت خانواده

تر تر و پذیرفته شدهها مقبولشوند. و همینطور اینکه مصرف قلیان در اکثر خانوادهنیز مواجه می

کنندگان در این آید. از دید مشارکتاز مصرف سیگار و سایر انواع موادمخدر به حساب می

منفی و ممانعت مواجه نیست.  پژوهش، قلیان و مصرف آن از جانب خانواده و جامعه با دید

تری درمورد مصرف آن برخالف سیگار که همگی معتقد بودند نسبت به قلیان دید بسیار منفی

کشند کار ناشایستی انجام  کنندگان قلیان، کسانی که سیگار میوجود دارد. حتی از نظر مصرف

 دانستند.دهند و دیگر اینکه سیگار را اعتیادآورتر از قلیان میمی

کنندگان با پدیده شناسایی شده در این پژوهش )پذیرش اجتماعی واجه شدن مشارکتم

های هایی همراه است. مصرف پنهان یکی از واکنشها و استراتژیقلیان( از طرف آنان با واکنش

های  شناسایی شده در این پژوهش است. یعنی افراد بدون هراس از طرد اجتماعی در گروه

کشند که خانواده آنها  کنند و تنها درصورتی پنهانی قلیان مییان مصرف میدوستان و آشنایان قل

اطالعی از مصرف قلیان توسط جوانان نداشته باشند. مصرف قلیان بیشتر گروهی است و به 
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ها و کنند بلکه بیشتر در میهمانیندرت افراد در تنهایی و خلوت خود قلیان مصرف می

رصورت مواجه شدن با نگاه منفی دیگران نیز به دو صورت شود. دها قلیان مصرف میدورهمی

دهند و اهمیتی به نگاه دیگران به مصرف خود ادامه میدهند. یکی اینکه با بیواکنش نشان می

های های مصرف قلیان به واسطه فشارهای خانواده و کلیشهرو شدن با ممانعت دیگر آنکه با روبه

های دوستانه )نه خانوادگی( و و مصرف قلیان را به گروه کنندجنسیتی موقتا قلیان مصرف نمی

کنند. همچنین جوانان درکنار مصرف دوستان همجنس )و نه دوستان غیر همجنس( محدود می

کنند تا در جمع دوستانه برای پردازند، و مشکالت خود را مطرح میقلیان به بازی و تفریح می

 هایی پیدا کنند. حلآنها راه

کنندگان در مواجهه با پدیده های مشارکتتوان به پیامدهای ناشی از واکنشیز میدر انتها ن

شناسایی شده )پذیرش اجتماعی قلیان( اشاره کرد. اشباع احساس که در این حالت افراد به علت 

برند و صرف اعتیاد  به مصرف آن  عادت و اعتیاد به مصرف قلیان، از مصرف بیشتر آن لذت نمی

-های عینی و ذهنی قلیان نیز ازجمله پیامدهایی است که میند. برخورداری از لذتدهادامه می

های توان درمورد مصرف قلیان به آن اشاره کرد. دود، طعم متنوع و صدای قلیان ازجمله لذت

-اند و لذت دورهمی و گیجی نیز از جمله لذتعینی قلیان هستند که جوانان به آن اشاره کرده

با مصرف قلیان است. مهمترین پیامدی که باید به آن توجه کرد این است که های ذهنی همراه 

کنندگان در این مطالعه بعد از ای برای اعتیاد به سایر موادمخدر است. اکثر مشارکتقلیان دروازه

جوآنا )گل(، تریاک، تجربه مصرف قلیان، به سراغ تجربه سایر مواد اعتیادآور دیگر مانند ماری

ایم قلیان دروازه ورود به وادی اند. به همین خاطر عنوان کردهویژه سیگار کردهحشیش و به 

 مصرف موادمخدر است. 

 گیريبحث و نتیجه

دهنده مصرف قلیان در بین جوانان شههر یهزد   در پژوهش حاضر سعی شده است بسترهای شکل

سهاز  تلفی زمینهدهد که عوامل مخکشف و شناسایی شوند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

هها و  مصرف قلیان و ورود آنها به دنیهای اعتیهاد اسهت. بها توجهه بهه بررسهی        گرایش جوانان به

 ای ای پذیرش اجتماعی قلیان استخراج شد. این مقوله هستهمقوله هسته های  انجام شده،مصاحبه

شهاره بهه   مقوله اصلی در این پژوهش انتخاب شهده اسهت. ایهن مقولهه ا     33بندی بر اساس جمع
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اند. به همین عنهوان تهک   ساز اعتیاد به قلیانمختلفی دارد که زمینه ای از عوامل و شرایطمجموعه

وجهی نیست و شرایط متفاوتی در آن دخیل اسهت. مصهرف قلیهان زمینهه و شهرایط الزم بهرای       

 یسهاز اعتیهاد آنهها و نهابود    مصرف مواد  اعتیادآور دیگر در جوانان است و این گهرایش زمینهه  

 هایشان است.  زندگی سالم و به دور از دغدغه برای آنها و خانواده

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، استعمال دخانیات از مشکالت مهم سالمت 

های زودرس ها و مرگرود و یکی از عوامل قابل پیشگیری در بیماریعمومی به شمار می

ام شده به بررسی شیوع و الگوی استعمال سیگار شناخته شده است. در ایران اکثر مطالعات انج

اند و کمتر به الگوی استعمال قلیان توجه شده است. این درحالیست که استعمال قلیان پرداخته

 است که نگرفته خود به منفوری چهره جهت آن شدهو از تبدیل اجتماعی پنهان معضل به یک

کنند. می قلمداد سیگار مصرف از ضررترمک یا دانندمی اعتیاد غیرقابل و ضرربی را آن اغلب

ای برای فراهم ساختن زمینه مصرف کنندگان در این پژوهش مصرف سیگار را مقدمهمشارکت

دانند که اعتیادآور نیست. در این زمینه بندورا در ضرر میدانند ولی مصرف قلیان را بیمواد می

کنند فواید مصرف مواد بیشتر از می شود جوانانی که تصورنظریه یادگیری اجتماعی مدعی می

گیرند. در این پژوهش نیز نتایج پیامدهای منفی آن است، در معرض خطر مصرف مواد قرار می

حاکی از آن هستند که این تصور برای جوانان ایجاد شده است که مصرف قلیان آنها را دچار 

ضررتر از سیگار و سایر وابستگی و اعتیاد نخواهد کرد و همین تصور است که قلیان را بی

دهد. یکی از شرایط و دالیلی که تأثیر بسیار زیادی در مصرف قلیان دارد و دخانیات جلوه می

های افتراقی مصرف قلیان هستند. خانواده یکی از توجه کرد بسترها و همنشین باید به آن

ظریه زمینه رود.  طبق نشمار میمهمترین بسترهای افتراقی برای شروع مصرف قلیان به

های ناشی از مصرف مواد مخدر توسط والدین، فرزندان آنها را نیز تحت تاثیر خانوادگی، آسیب

کند و زمینه را برای گرایش دهد به این صورت که نقش نظارتی والدین را مختل میقرار می

 نماید. فرزندان به مصرف مواد مخدر فراهم می

نوان پیوند افتراقی، به نقش موثر همساالن، خانواده، ساترلند نیز در نظریه معروف خود با ع

کند. گیری و تقویت نگرش بزهکارانه در افراد اشاره میمحله و دوستان بزهکار در شکل

همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان داده است رفتار مصرفی جوانان در بسترهای خانوادگی 
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اند. به بیان دیگر نقطه شروع ف دخانیات بودهگیرد که آنها نیز درگیر مصرای شکل میو دوستانه

نشینان فرد حضور دارند. نظریه فشار گروه  توان آن بسترهایی دانست که هم اکثر افراد را می

همساالن نیز به این مهم اشاره دارد که تنها متغیر برجسته دخیل در مصرف مواد مخدر توسط 

فشاری که گروه  دوستان و همساالن بر  جوانان، تاثیر همساالن است درواقع این نظریه به

گذارند تاکید دارد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داده است که جوانان برای مصرف دخانیات می

های دوستی و تحت تاثیر مصرف دخانیات توسط همساالن خود گرایش به طرد نشدن از گروه

 کنند. مصرف دخانیات و قلیان پیدا می

(، لیا، آلنا، روبین 2018های مازیاک )اضر همسو با نتایج پژوهششایان ذکر است پژوهش ح

اند ترجیح قلیان نسبت به  (  است که نشان داده1396( و مکوندی و همکاران )2017و استیو)

سیگار در بین جوانان به علت آن  است که بسیاری از افراد بر این باورند ضرر دود قلیان کمتر 

-(، جهان2017های آلمری و همکاران )وهش حاضر با پژوهشاز دود سیگار است. همچنین پژ

( در این مفهوم که افراد برای تجربه 1396زاده و پرنیان )( و سهراب1395پور و همکاران )

شوند، همسو است. یکی از کننده قلیان میروند و مصرفاحساسات خوشایند به سراغ قلیان می

قی در گرایش به مصرف قلیان است که با نتایج های افترانتایج تحقیق حاضر تاثیر همنشین

(، محمدخانی 1395پور و همکاران ) (، جهان2016های پورازقلو، سالری، گنسر وگانای )پژوهش

( همسو 1397( و افراسیابی و امیرمحمدی )1396زاده و پرنیان ) (، سهراب1395و رضایی )

عی منفی است که همسو با نتایج است. همچنین یکی دیگر از نتایج این پژوهش سرمایه اجتما

 ( است. 1396زاده و پرنیان ) ( و سهراب1395زاده و همکاران ) های رحیمپژوهش

ای بهه   شناسهی خهاص آن، محققهان عالقهه     های تفسیری بر اساس هسهتی  هرچند در پژوهش

ت شهود پیشهنهادا   های پژوهش سعی مهی  واسطه یافته مداخله و پیشنهادات کاربردی ندارند، اما به

های این پهژوهش و همچنهین در اکثهر مطالعهات      حداقلی در این زمینه ارائه شود. بر اساس یافته

ترین عوامل مهوثر بهر مصهرف قلیهان در حهوزه گذرانهدن اوقهات         انجام شده دیگر، یکی از مهم

فراغت، مقرون به صرفه بودن، تفریح و سرگرمی و داشتن دوستانی قلیانی ذکر شهده اسهت، لهذا    

ریزان فرهنگی، اجتمهاعی و شههری، امکانهات و تفریحهات در حهوزه       گردد که برنامهیپیشنهاد م

ویژه در شهر یهزد ضهروری    طور مستمر آن را تقویت کنند. این امر به فراغت را جدی گرفته و به
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اند )به دالیل فرهنگی و همچنهین   است؛ زیرا بسترهای فراغت و تفریح در آن چندان رشد نکرده

نشینی شده است. عالوه بهر ایهن، بایهد توجهه      نشینی و پاتو(ق یشتر محدود به کافهجغرافیایی( و ب

داشت که مصرف قلیان همانند سیگار و سایر مواد مخدر سنتی و صنعتی دارای مخاطرات جدی 

برای سالمتی افراد است و میزان تولید مونواکسهید کهربن ناشهی از قلیهان مشهابه سهیگار اسهت.        

وجهود معضهل قلیهان در    ض ناشی از مصرف قلیان و سیگار، بدلیل عدمعلیرغم مشابه بودن عوار

ههای آمهوزش بهداشهت و    کشورهای غربی به این موضوع توجه چندانی نشهده و عمهالً برنامهه   

ریهزی و مهداخالت مناسهب در    پیشگیری چندانی علیه آن وجود ندارد. اما الزم است که برنامهه 

ژه زنان و نوجوانان را بها عهوارض و پیامهدهای    جهت کاهش مصرف آن به عمل آید و مردم بوی

ناشی از مصرف قلیان آشنا نمهود. در ایهن راسهتا، تولیهد محتهوای آموزشهی بسهیار ضهروری و         

ویژه اینکه در  های اجتماعی را از یاد برد؛ به میان نباید نقش آموزش مهارت کاربردی است. دراین

شهوند و در   اب و هژمهونی خاصهی وارد مهی   جوامع نسبتاً سنتی، ابزارهای مدرن معمهوالً بها شهت   

همهین سهبب نهادههای     گیرند. به آسانی مورد پذیرش قرار می گیرتر مانند جوانان به قشرهای سهل

هههای اساسهی خههود را بههر   آمهوزش عمههومی و شههروندی در شهههر یهزد بایههد یکههی از اولویهت    

 های اجتماعی بنا نهند.  آموزش

بهه اینکهه جامعهه     پژوهش حاضر اشاره کهرد. باتوجهه  های اساسی  در پایان باید به محدودیت

های کیفهی   اند، ذکر این نکته الزم است که در پژوهش هدف این پژوهش، جوانان شهر یزد  بوده

همهین خهاطر محققهان     ای در سطح بزرگ را انتخاب و بررسی کرد. بهه  سادگی نمونه توان به نمی

ههای   ند نمونه را تا حد ممکهن بهه گهروه   شناختی مجبور های کیفی معموالً در بعد روش پژوهش

همین دلیل در پژوهش حاضر جامعه ههدف از بهین جوانهانی     تری تقلیل دهند. به اجتماعی خاص

ههای خهوبی در    پرداختند. این امر هرچند مزیهت  ها به مصرف قلیان می انتخاب شدند که در کافه

همهین انتخهاب جامعهه ههدف،      واسهطه  کند اما به فهم عمیق تجربه مصرف در بین آنها ایجاد می

ههایی در رابطهه بها     های صورت گرفته وجود خواهد داشت. محدودیت هایی در تبیین محدودیت

طبقه اجتماعی جوانان مصرف کننده، سلیقه اجتماعی مصرف، نوع بسترهای ورود و ... با وجهود  

هستند که نیازمند سازی نظریه، از جمله عواملی  استفاده از روش مقایسه مداوم، هرس و یکپارچه

 تری صورت پذیرد.  تر و گسترده بررسی و مطالعات آتی هستند تا اشباع میدانی و نظری دقیق
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