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 چکیده

 طور بهتعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده و  مواد دخانی از جمله سیگار، قلیان، پیپ و ...مصرف 

هدف است.  شکنشالوده یبه تهدید شدنلیتبدهای اجتماعی و روزافزونی در حال تعامل با سایر آسیب

 به مصرف تنباکو در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاریشهروندان بوکانی گرایش میزان بررسی  ،حاضر ۀمقال

از رویکردهای نظری  ،پس از بسط فضای مفهومی موضوع است. در این زمینه، آن بر مؤثراجتماعی عوامل  و

روش تحقیق، پیمایش بود که با استفاده از  ردیو استفاده شد.سبک زندگی و اوقات فراغت وبر، زیمل و بو

سال و باالتر شهر بوکان مطالعه 10ای از شهروندان ساخته انجام گرفت، در این پیمایش نمونهپرسشنامۀ محقق

نتایج تحقیق  تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخشد. اعتبار پرسشنامه به شیوۀ صوری و پایایی آن از طریق 

 ۀمدرن، سلیق صورت بهاقتصادی، گذران اوقات فراغت  -ارزیابی وضعیت اجتماعی بین متغیرهاید نشان دا

رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد؛ بدین معنا  گرایش به مصرف تنباکوبا میزان درآمد،  و سنمشترک،  مصرف

گذران اما بین متغیرهای ؛ شودیمکه با افزایش سطح این متغیرها، میزان گرایش به مصرف افراد نیز بیشتر 

و مصرف کاالهای فرهنگی با گرایش به مصرف تنباکو رابطۀ معنادار و منفی  سنتی شکلاوقات فراغت به 

تر و استفاده از کاالهای فرهنگی انتظار توان گفت با تغییر تفریحات به شکل سنتیمشاهده شد و لذا می

درصدی  33گرسیون چند متغیره بیانگر تبیین رود گرایش به مصرف کاهش یابد. همچنین، آزمون رمی

 تغییرات متغیر وابسته به وسیلۀ متغیرهای مستقل است.

 

 

 .مصرف فرهنگیتنباکو، قلیان، بوکان، سبک زندگی، گرایش،  ها:کلیدواژه
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 مسئلهقدمه و بیان م

سوز شهرت یافته، امروزه به یکی بالی خانمان عنوان به حق به کهمصرف مواد مخدر و اعتیاد 

به دنبال های دور، برخی گذشتهاز است.  شده لیتبدهای اصلی تمامی کشورها از دغدغه

ای بودند که آنان را آرام بخشیده و موجب شادمانی، وجد و احساسات عجیب شود و بر ماده

نوجوانان  جمله ازاکثر افراد  اشد.داشته ب برای تولید احساسات مطلوب تأثیرشان سیستم عصبی

ها، فراموشی ها، تسکین خستگیو جوانان با مصرف داروهای مخدر به دنبال کاهش تنش

سودمند بودن  ۀتوهمات دربار». اندکسب لذت و یگذارانخوشها، ها، فرار از واقعیتناکامی

 یا های ورزشی وفعالیت زا بودن درانرژی، مواد مخدر نظیر کمک به بیدار ماندن برای مطالعه

 ۀلیوس بهکند که اغلب جوانان تسکین درد و رنج، جوانان را به مصرف مواد مخدر تشویق می

کنندگان تنباکو (. در بین استعمال121: 1302 )احمدی،« شوندها فریفته میهای رسانهگزارش

وز با آن مواجه بوده و مشکالتی که جهان امر، یکی از رو نیا ازنیز چنین گرایشی وجود دارد. 

تنباکو در مقیاس  کند، استعمال دخانیات است. توتون وتهدید می شدت بهها را سالمت انسان

پیامدهای (. 22: 1311 ،ارانمکوهزاده )احمدیاست ها مشغول بسیار وسیعی به کشتار انسان

ثار روانی توان آۀ این پیامدها را میجمل ازمصرف مواد مخدر بسیار گسترده است که 

پایین، تمایل به خودکشی(، رفتاری )سرقت، قتل(، خانوادگی  نفس عزت)اضطراب، افسردگی، 

وری، اخراج، بیکاری، بدهکاری، )تعارضات زناشویی، طالق(، شغلی و مالی )پایین آمدن بهره

ر، فقر(، اخالقی )روابط جنسی نامشروع، گدایی(، اجتماعی )طرد، از دست دادن احترام و اعتبا

عروقی، تنفسی( و نابود شدن میلیاردها  -های مختلف عفونی، قلبیانزوا(، جسمانی )بیماری

ی انرژی، وقت، منابع ریکارگ بههای انسانی و تحمیل تومان سرمایۀ مادی، از بین رفتن سرمایه

مان ها و اقدامات مبارزه با قاچاق، مصرف مواد و درریزیو امکانات مادی و معنوی برای برنامه

 ( اشاره کرد. 2880؛ ساندرز، 1301معتادان )ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

های گیری در کشورهای قابل پیشدرصد مرگ 28استعمال دخانیات علت بیش از 

برخی از پژوهشگران معتقدند که استعمال دخانیات در حال حاضر و لذا  است افتهیتوسعه

معضل مصرف قلیان  باترین معضل بهداشتی است. به دلیل عدم درگیری کشورهای غربی مهم

مصرف تنباکو در  اما (2: 1301 و همکاران، زادهمجد) شودو سیگار، توجه چندانی به آن نمی

 بر (.1: 2811)ریما وهمکاران،  سراسر جهان رو به افزایش است ی درحدود تا خاورمیانه و

 2/3 متوسط به مرگ طور بهجهانی بهداشت مصرف دخانیات ساالنه،  گزارش سازمان اساس
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دهد مصرف دخانیات در قرن بیستم شود. آمارها نشان میمیلیون انسان در جهان منجر می

مرگ بیش از نیمی در دخانیات  مجموع دراست و صد میلیون انسان شده  اًبیتقرموجب مرگ 

 وابستگی همانند سیگار جمله از تنباکو محصوالت هب . وابستگینقش داردآن  کنندگانمصرفاز 

 غمربه .دارد بسیاری جدی عوارضو  است خطرناک و تدریجی، مزمن ،ادآوریاعت مواد سایر به

 در حال نیا با شود،یم محسوب اعتیاد ۀدرواز جامعه، سطحدر  عادی بودن مصرف این ماده

 ایجاد و تبلیغات منع به تنها برخی کشورها و ندارد وجود آن مصرف برای ممنوعیتی، جوامع بیشتر

 حال در .اندکرده بسنده های خاصمکان در آن مصرف منع یا و خرید برای سنتی محدودیت

 زاده،)نوری قلیان است و کشیدن سیگار ،ما کشور در دخانیات مصرفۀ شیو ترینرایج حاضر

در کشور ما آمارهای مربوط به سن شیوع یا شروع مصرف مواد مخدر کمتر سند  (.1: 1300

دهند که سن مبتالیان به مواد مخدر رو به کاهش . روند مطالعات نشان میاندداشتهعلمی 

درصد معتادان اولین مصرف  12نشانگر آن است که  هاگزارشی که بعضی از اگونه بهاست. 

توان (. بنابراین می1301اند )منشئی و همکاران، هسال آغاز کرد 23تا  11را در فاصلۀ سنین 

نشان داده نحوۀ  تحقیقاتبرخی نتایج گفت نوجوانان و جوانان در معرض خطر قرار دارند. 

ترین نوجوانان و جوانان قوی در بیناست که  مواردیترین اوقات فراغت از مهم گذران

 پربیشتر افراد از روی تفنن و سرگرمی و دین معنا که ؛ بها را با مصرف تنباکو داردهمبستگی

فرد را برای  ۀتواند ارادکشند. گذران مطلوب اوقات فراغت میقلیان می فراغتشاناوقات  کردن

کنترل و پیشگیری  برایتقویت و نشاط روحی و روانی  ،زندگی همراه با موفقیت ۀادام

اوقات فراغت و  .بهبود بخشداجتماعی  تاحرافانها و ، آسیبهایروکجنوجوانان و جوانان از 

است که پس از انقالب صنعتی و رشد صنایع و فناوری،  جدیدیگذراندن آن، از مباحث  ۀنحو

شناسی بدل شده است )فکوهی شناسان را برانگیخته و به موضوعی مهم در جامعهتوجه جامعه

 (. 12 :1302 و انصاری مهابادی،

ای با اقبال باال برای گذران اوقات فراغت شده گزینه عنوان بهامروزه، مصرف قلیان 

 23 تا 11درصد دختران و پسران  08 ،شدهانجامهای پژوهش اساس بر که چنداناست؛ 

 وجوهایجستدر . (0/2/1311 اری مهر:ز)خبرگ کشندسال،برای سرگرمی و تفریح قلیان می

جمله سیگار، تریاک و  به مواد مخدر از اعتیاد حوزۀکه تحقیقات زیادی در  شد، مشخص اولیه

 به آن و حد از شیبعلت گرایش  اما در خصوص تنباکو و گرفتهانجامگردان داروهای روان

مسن به گروه سنی نوجوانان و جوانان و  و سالانیمسن مصرف افراد  کاهش همچنین
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در  است. لذا نشده انجامچندانی این معضل تحقیقات  برخورد با باها تفاوت بودن خانوادهبی

ترین معضالت یکی از مهم عنوان بهگرایش به مصرف قلیان  ۀمسئل شدسعی  ،این پژوهش

 بررسی شود. آن بر مؤثرو عوامل اجتماعی نسل امروز  ریگبانیگر

 

 ادبیات تجربی تحقیق

مصرف سیگار  ۀکنندبینیعوامل پیش عنوان( در تحقیقی با 1301) و یعقوبی هیدیحمجاه، ترقی

 و سیگار مصرف که سوء اندبه این نتیجه رسیدههای دولتی، و قلیان در بین دانشجویان دانشگاه

متغیرهای استان محل سکونت،  وباالست  یتوجه قابل طور به یبررس مورد جمعیت در قلیان

هل، نگرش نسبت به مصرف سیگار، جنسیت، داشتن دوست سیگاری، مذهبی أوضعیت ت

سودمندی برای سیگاری  بینیگذشته و حمایت عاطفی خانواده پیش ترمی لیتحصعدل بودن، م

(، در تحقیق دیگری با عنوان 1301) و نخعی ساالرویدصباحی، . شدن و مصرف تنباکو بودند

دانشجو از دانشجویان  1138شامل  اینمونه درنگرش دانشجویان نسبت به مصرف قلیان 

تر بودن نگرش دانشجویانی که که مثبتبه این نتیجه رسیدند های شهر کرمان دانشگاه

استعمال قلیان  وقت چیهنسبت به دانشجویانی که  ،گاه قلیان بودندمتداول یا گاه ۀکنندمصرف

است. آن اعتیادآوری، پذیرش یا عدم پذیرش اجتماعی و مضر بودن  یهانداشتند، در حیطه

با باورهای غلط اجتماعی در  ،آن ۀشدشناختهضرات م وجود بامصرف قلیان ند معتقد محققان

تواند مصرف قلیان را آموزش و تغییر نگرش تا حدی می لذا ،استهمراه میان دانشجویان 

قلیان در دانشجویان  مصرف شیوعمیزان ( 2880)و همکاران  برین پریمارک. کاهش دهد

 اعتیادآور بودنها و گاهی از ضررکه آ و به این نتیجه رسیدند دانشگاه آمریکا را بررسی کردند

 کارانهم و الجارااست. با کشیدن قلیان مرتبط  شدت به، مقبولیت اجتماعی و محبوبیت آن آن

بررسی در مناطق مرکزی آمریکا درک مضررات کشیدن قلیان را  ،در تحقیقینیز ( 2881)

قلیان نسبت به سیگار  این باور غلط کهتفاوتی بین زنان و مردان در مورد  گونهچیهکردند. 

 ۀکلی تحقیق آن بود که نبود دانش و اطالعات دربار ۀوجود نداشت. نتیج ،کمتر ضرر دارد

و  براون .کمبود آموزش مضرات آن باعث گسترش این معضل شده است مضررات قلیان و

د. قلیان را در بین دانشجویان دانشگاه میدوست بررسی کردن کنندگاناستفاده( 2812)همکاران 

در برخی از مراحل  ،بدون توجه به جنسیت ،دانشجویان چهارم کینشان داد نزدیک به  هاداده

فاکتورهای  ۀشیوع و انگیز ،اند. محققان در یک بررسی مقطعیقلیان مصرف کرده شانیزندگ
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عوامل مرتبط با قلیان در این تحقیق شامل مهمانی  .مرتبط با استفاده از قلیان را بررسی کردند

بود. دانشجویان  درصد 23 و اوقات فراغت و استراحتدرصد  20همساالن  ریتأثدرصد،  21

کشیدند. محققان و بیشتر قلیان می آنبه دالیل اجتماعی و نادیده گرفتن خواص اعتیادآور 

پژوهشگران نیاز به توسعه و آموزش دانشجویان در مورد خطرات مرتبط با استفاده از قلیان را 

و ارتباط مواد مخدر و قلیان  ۀاستفادبه بررسی ( 2812سیدنی، شنسا و پریماک ) .ندپیشنهاد کرد

 . استعمال توتون وپرداختندهای آمریکا ها و دانشگاهترتیبات زندگی دانشجویان دانشکده آن با

هایی آن ژهیو به و استهای امریکا در حال افزایش تنباکو )قلیان( در میان دانشجویان دانشگاه

در  های جمعی سکونت دارند بیشتر در معرض خطر استفاده از الکل قرار دارند.در خانه که

سیگار درصد  1/21و قلیان درصد  3/20، جوانایماردرصد  2/32 یبررس مورد ۀمیان نمون

تر و کم ضررترکمدر این تحقیق دانشجویان قلیان را نسبت به سیگار  ردند.کمصرف می

  دانستند.اعتیادآور می

 

 تحقیق مبانی نظری

 های سبک زندگینظریه
 طرحماکس وبر تنها کسی است که بدون  ،شناسان کالسیکماکس وبر: در میان جامعه

مصرف و نقش آن در دنیای مدرن، از مفهوم سبک زندگی استفاده کرده  ۀمبسوطی دربار ۀاندیش

. مفهوم سبک برده استو قشربندی اجتماعی از آن بهره  مراتبسلسلهو برای نشان دادن 

 رودنظر وی انتظار می ازهای منزلت است. گروه ۀمالت وبر دربارأزندگی حاصل بسط ت

این  که دوست دارند در یکسان ۀهممعمولی در سبک زندگی خاصی از  طور بهافتخار منزلت »

خاصی که گروه منزلت از  انتظارات درمنزلتی عضو باشند، بروز کند. این سبک زندگی  ۀحلق

افراد گروه منزلت را به تعامل اجتماعی  ،شود. این انتظاراتاعضای خود دارد بیشتر نمایانده می

شود. آغاز می جا نیهممصرف از  ۀبحث وبر دربار کند.ای خاص متعهد میو رفتار در محدوده

( استوار باشد، بر بر تولید )رهیافت مارکسی که آنوی دریافت که سبک زندگی بیش از 

تولید اقتصادی بر  ۀ، وی در نظر داشت که شیوعالوه بهشباهت الگوهای مصرف استوار است. 

آن نیست. در نظر او مصرف فرایندی  ۀکنندنییتع چگونگی مصرف مؤثر است اما ضرورتاً

های های گروهتفاوت ۀکنندانیباست شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت که 

 بیاناعی است و فقط ناشی از عوامل اقتصادی نیست. وی برای اشاره به سبک زندگی و اجتم
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شدن مندسبک زندگی یا سبک. 1 گیرد:از آن، سه مفهوم را به کار می یبعد چندتحلیلی 

 (. 21 ـ20: 1302 )فاضلی، بحث زندگی. 3و تدبیر زندگی. 2؛ زندگی

 شهر کالنمنبعث از فشارهای ساختاری  که آنزیمل، مد عالوه بر  نظر درجورج زیمل: 

مد آشکار  ۀدوگانکه توجه زیمل به کارکرد  جاست نیهم. در استاست، نماد تمایز طبقاتی 

از دیگران و بیان هویت فردی  زشانیمتمااعالم تمایل فرد برای  ،شود. مد در یک وجه خودمی

رد، سبب همبستگی گروهی و جنبه طبقاتی دا که آنو خواست فردیت است اما وجه دیگر 

تقویت انسجام اجتماعی طبقاتی است. مد بدین لحاظ احساس با دیگران بودن را در فرد 

موجودیت متمایز کسب  عنوان بههم  عضو گروه و عنوان بهمد هم  ۀکند. پذیرندتقویت می

در شوند. پذیرندگان مد رفع می زمانهمخودمختاری و همبستگی،  ۀکند. دغدغهویت می

 از بعدسازند و شوند. طبقات باالتر خود را با مد متمایز میشریک می هم باای مشترک تجربه

گیرند. مد به ها مد دیگری را در پیش میتر از مد حاضر تقلید کردند، آنکه طبقات پایین آن

 )فاضلی، آن نیازمند توجیه عقالنی نیست گیکنندکپارچهیو است  بخشزیتمالحاظ کارکرد 

 از را خود دهدامکان می فرد به که وجود دارد فراغت گذران برای ایگسترده انواع (.22ـ23: 1302

 این دهند. برشکل می را شخصی هویت تمایز پرشتاب اعمال ها وروش که سازد متمایز دیگران

رواج  را مدرن زندگی در ماجراجویی که گیردپی می خاص روش شدن، متمایز برای کس هر ،مبنا

 قلمرو در و رود بیرون روزانه زندگی یکنواخت هایاز جریان تا کوشدفضا می این در دهد. فردمی

 گام مدرنیسم یسو به که جوامعی و مدرن جوامع نهد. بنابراین در گام ویژه قواعد با فعالیتی

 گرا،عقل جهان فراغت، اوقات قلمرو در فرد ،شدهغیتبل آن در مدرن فرهنگ و دارندیبرم

 و اجبارها تا شودفراهم می او برای فرصتی و نهدکنار می را شدهییزداافسون و بوروکراتیک

 )سخاوت، هنجاری دست زند و به کنش غیر کند فراموش را اجتماعی نظم هایمحدودیت

 با که میکن اشاره امروزی فردگرای و آزاد افراد به توانیمدیدگاه، می این به توجه (. با33ـ31: 1303

 برای ماجراجویانه و جستجوگرانه و نهاده فراتر را پا دوبندهایق از مدرن، ذات حیات به توجه

 فراغت اوقات گذراندن نوعی و تفریح تنها را امر این و آورندروی می اعتیاد به گذر وقت، و تفریح

 پندارند.دیگران می از و متمایز ویژه

کرده  بیانهای زندگی گیری سبکشکل ۀای منسجم دربارپی یر بوردیو: بوردیو نظریه

شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار  دهدنشان میاست. مطابق مدلی که وی 

نظام است: نظامی برای  دسته دوشود. منش مولد اجتماعی به تولید منش خاص منجر می
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نهایی تعامل این دو  ۀها(. نتیج)قریحه هاشناخت ونظامی برای ادراکات  بندی اعمال وطبقه

ای خاص نظام، سبک زندگی است. سبک زندگی همان اعمال و کارهایی است که به شیوه

ترجیحات افراد است  ۀافتیتجسم. سبک زندگی استو حاصل ادراکات خاصی  شدهیبندطبقه

است و ماهیت طبقاتی  یتصادف ریغ. الگویی است مشاهده قابلعمل درآمده و  صورت بهکه 

ها نیز تابعی از انواع منش ها و خودهای زندگی محصول منشسبک معتقد استبوردیو  .دارد

منش،  ،گمان(. بی23: 1302 )فاضلی،اند آموزش رسمی ۀتجرب جمله ازها و تجربه

های انسان اصلی تبیین وی برای کنش ۀمفهوم بوردیو است. این مفهوم هست نیزتریانگبرمناقشه

مولد  عنوان بهکه  انتقال قابلنظامی از تمایالت بادوام و » منش راو بوردیدهد. را شکل می

 (183ـ181: 1311 )بوردیو، «کندشده، عمل میو به شکل عینی مجسم افتهیساخت اعمالِ

 خود یهاکنش برسازد که مردم را قادر می دیآیدرماصولی  صورت بهتعریف کرد. منش 

 نهاگیری این اصول کنترل داشته یا از وجود آبر شرایط شکل که آنبدون  ،داشته باشند کنترل

ای که برای مصرف آثار هنری تر از قریحهدقیق زیچ چیه (.31ـ 23: 1302 )فاضلی، آگاه باشند

از هم متمایز کند. قریحه  وضوح بههای اجتماعی مختلف را تواند طبقهمشروع الزم است، نمی

کند و چون محصول بخشد و هم تفکیک میانواع ذوق و سلیقه، هم وحدت می ۀمانند هم

شود که کسانی می ۀهای مالزم با شرایط وجودی خاصی است، موجب وحدت همشدنشرطی

 )بوردیو، کندافراد دیگر متمایز می ۀرا از هم آنها، حال نیع درو  اندمحصول شرایط مشابهی

یزهایی است که فرد در اختیار دارد و هویت فرد را برای چۀ مبنای هم ،(. سلیقه02: 1311

کند و توسط دیگران نیز بندی میخود را طبقه ،این طریق است که فرد اززند و دیگران رقم می

 به بنا(. 13)همان:  است ریزناپذیگرهای ها تصریح عملی تفاوتشود. سلیقهبندی میطبقه

گروهی از اشیاء یا اعمال را  که آن {توانایی} یتقریحه عبارت است از ظرف» تعریف بوردیو

. گیردمیبه کار  زکنندهیمتماای از ترجیحات مادی و نمادین و به معنای مجموعه صورت به

شده یبندمنطقهدر فضای اجتماعی  آنهاکنندگان قریحه پیوند میان بعضی محصوالت و مصرف

: 1302 )فاضلی، های مختلف استارزش تجربه ۀدهد. قریحه مبنای داوری درباررا نشان می

های و تبدیل توزیع های تشخص و تمایز(. سلیقه، عامل واقعی تبدیل هر چیز به نشانه22ـ23

، به نظم اندمندرجهایی را که در نظم بدن تفاوت سلیقههای گسسته است؛ پیوسته به تقابل

های متمایزی منبع نظام ویژگی ،ق و سلیقهکند. بنابراین ذوهای معنادار تبدیل مینمادین تمایز

های متمایز در این ها و موقعیتروابط میان نشانه ۀاست که هر کس که شناخت عملی دربار
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 بهخاصی از شرایط وجودی، یعنی  ۀتجلی سیستماتیک طبق ۀمثاب بهباید آن را  ،ها داردتوزیع

شدن حصول درونیمکننده، که ندیبسبک زندگی متمایز، تشخیص دهد. این نظام طبقه ۀمثاب

را به  دوبندهایقو  ،هایاستراتژها را به پیوسته ضرورت طور به ،ساختار فضای اجتماعی است

سبک  ۀهای سازندانتخاب ۀجبر مکانیکی، مجموع گونه چیهکند و بدون ها تبدیل میاولویت

ا در موقعیت یا جایگاهی که در هایی که معنا یا ارزش خود رآورد، انتخابزندگی را به بار می

 (. 223ـ 223: 1311 )بوردیو، کننداخذ می ،ها دارندها و همبستگینظام تقابل

های تواند بیانگر سبک زندگی و ذائقهبر مبنای دیدگاه بوردیو، گذران اوقات فراغت می

اوقات های شود. یکی از کارکردمیمنجر دیگر مخاص باشد که به متمایز شدن افراد از ه

های بازنمایی سبک ۀاجاز ،تر باید گفت مصرفبخشی است. به معنای دقیقفراغت تمایز

هایی که افراد در مورد به نظر بوردیو، انتخاب دهد.های مختلف را میزندگی مختلف و ذائقه

های زندگی و اجتماعی است و مردم سبک دهند، اساساًهای اوقات فراغت انجام میگزینه

چون مجردان  ،متفاوت است ،گذراندن اوقات فراغت ۀآموزند و نحوی فراغتی را میهافعالیت

و میزان  ی دارندسبک زندگی متفاوت ما ۀهالن و همچنین گروهای سنی مختلف در جامعأو مت

بنابراین متغییر سن و جنس بر اوقات فراغت و اوقات  .کندهای آنها تغییر میو نوع فراغت

 طور به (.00: 1302 )گروه اجتماعی فرهنگی،گذار است ریتأثباکو افراد فراغت نیز بر مصرف تن

های اجتماعی گوناگونی میدان ،، به نظر بوردیو در جامعهذکرشدهبا توجه به مطالب  ،خالصه

به  یدهشکلفرهنگی در  ۀبوردیو به سرمای. دنشووجود دارد که بر اساس سرمایه ساخته می

ها و منش ،گیرندهای اجتماعی مشابهی قرار می. مردمی که در میدانها توجه بیشتری داردمیدان

شود که بر در هر میدان اطالق می گرفتهشکل یوخوهاخلق. منش به دارندهای مشابهی ذائقه

ذائقه نیز عملکردی است که یکی از کارکردهایش کمک به ادراک فرد از  است و مؤثرذائقه 

های اجتماعی شکل های مختلفی که در میدان. گروهاستدر نظام اجتماعی  شانگاهیجا

های سبک با توجه به اینکه یکی از شاخص .سبک زندگی خاصی خواهند داشت ،گیرندمی

افرادی که سبک زندگی مشابهی دارند الگوی مصرفی خاصی  ،زندگی الگوی مصرف است

افراد با توجه به سرمایه و کند. را از افراد دیگر متمایز می نهاآزندگی  ۀکه شیو نندیگزیبرم

های اوقات ، نوع خاصی از فعالیتآنهامیدان بر سلیقه و منش  ریتأثشان در میدان و با هجایگا

های سبک زندگی به ، شاخصشدهمطرحدهند. با توجه به مبانی نظری فراغت را انجام می

دگی توأمان های سبک زنشاخص ۀ: سخن گفتن دربارشدخواهد  یبررسشرح زیر استخراج و 
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ای از رفتارهاست، به نظر سبک زندگی مجموعه ،طبق تعریف که آنجا ازدشوار است.  سهل و

اند، اما برای رفتارهایی که شاخص سبک زندگی ؛رسد مصادیق بسیاری برای آن وجود داردمی

 کنند.وجود دارد که این مصادیق را محدود می ،قیودی

 
 فرضیات تحقیق

رسد بین سبک زندگی و گرایش به مصرف به نظر می. 1 عبارت است از: کلی پژوهش ۀفرضی

 داری وجود دارد.امعن ۀتنباکو رابط

رسد بین مصرف فرهنگی و گرایش به به نظر می. 1نیز عبارتند از:  ی پژوهشیفرضیات جز

مصرف و گرایش به  ۀرسد بین سلیقبه نظر می .2 ؛وجود دارد یدارامعن ۀمصرف تنباکو رابط

گذراندن اوقات فراغت  ۀرسد بین نحوبه نظر می .3 ؛وجود دارد یدارامعن ۀمصرف تنباکو رابط

رسد بین ارزیابی پایگاه به نظر می .2؛ وجود دارد یدارامعن ۀو گرایش به مصرف تنباکو رابط

رسد به نظر می .3؛ وجود دارد یدارامعن ۀاجتماعی اقتصادی و گرایش به مصرف تنباکو رابط

رسد به نظر می .1 ؛وجود دارد یدارامعن ۀگرایش به مصرف تنباکو رابط بین وضعیت اشتغال و

رسد به نظر می .0 ؛وجود دارد یدارامعن ۀبین وضعیت تأهل و گرایش به مصرف تنباکو رابط

رسد بین جنس می نظربه  .ـ0و  وجود دارد یدارامعن ۀگرایش به مصرف تنباکو رابط بین سن و

 وجود دارد. یدارامعن ۀو گرایش به مصرف تنباکو رابط

 

 تحقیق روش

 منظور بهمعرف آن جامعه  عنوان بهاندکی آوری اطالعات آماری بزرگ و جمع ۀوجود جامع

 کنداجتماعی را مطرح می 1پیمایش یریکارگ بهها و فرضیات تحقیق، قابلیت آزمون نظریه

، پرسشنامۀ استفاده موردروش پژوهش، پیمایش و تکنیک  لذا (،123: 1318 )ایمان،

کارشناسان و  نظر ازاعتبار صوری )استفاده  ها به شیوۀگویهاعتبار ساخته است. محقق

برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که . است شده کسب( ربطی ذمتخصصان 

 است. 0/8االتر از مقدار آن برای هر یک از متغیرها ب

، ترکیبی گیرینمونه ۀشیوو  شهروندان شهر بوکان در آذربایجان غربی ۀکلی ،آماری ۀجامع

بدین منظور، مناطق مختلف شهر، به چند خوشه بوده است.  و تصادفیای خوشهاز روش 

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران  تقسیم و در هر خوشه چند بلوک برگزیده شد.



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   312 

 

، جمعیت شهر 1318سرشماری سال  طبق بر(. 301-302: 1300 پور،)رفیع است شده استفاده

. به باال هستندسال  10 نفر 101213که از این تعداد حدود  شده ذکرنفر  232321بوکان معادل 

 شد.نفر معین  311حجم نمونه مساوی با ، درصد 13با در نظر گرفتن سطح اطمینان 
 

 اتی متغیرها تعاریف نظری و عملی

نامد. مفاهیم عنصرهای جاناتان ترنر مفاهیم را مصالح اساسی برای ساختمان نظریه می

 (. مفاهیم صرفا1300:128ً )ببی، اندمطالعه ۀهای درون حوزانواع پدیده ۀکه نمایند اندمجردی

کاملی از رفتارها،  ۀتلخیص انتزاعی مجموع نهاآ ؛که کارکرد سودمندی دارند اندابزارهایی

  (.31: 1300 )دواس، ما وجه مشترکی دارند نظر ازکه  اندهاییها و خصیصهنگرش

لوئس تورستن و مطرح شده توسط . )مفهوم استگرایش: ارزیابی احساسی واکنش 

برخی دیگر از متخصصان رفتاری( مبین آن است که گرایش نوعی احساس مطلوب یا 

تمایل  عنوان بههای مختلف است. گوردون آلپورت گرایش را دیدهنامطلوب نسبت به امور یا پ

های نظری روانشناسی رهیافت تینها درکنند. های خاص تلقی میواکنش به موضوع یا پدیده

صور شناختی، عاطفی و مرکب از عناصر  عنوان بهگرایش را  1118ـ1138 ۀاجتماعی در ده

و آمادگی برای کنش و واکنش نسبت به  ییشناسا ۀنیزم درها را که انسان کنندقالبی تعریف می

نوعی احساس مثبت یا  ۀتوان به منزل. گرایش را میکنندهای معین یاری میچیزها و جریان

 نامطلوبارزیابی مطلوب یا  ۀرندیدربرگمنفی نسبت به چیزها و حوادث معین تعریف کرد که 

است که بر رفتار ما نسبت  ینداشتن دوستدوست داشتن یا  .(231: 1302)برکوویتز،  نهاستآ

 (.202: 1301)کاالت،  گذاردبه کسی یا چیزی تأثیر می

بعد  .1 د:شوروزنبرگ و هاولند گرایش با سه بعد مشخص می نظر از: ابعاد گرایش

(. 32: 1302 )آالفیلیپ و همکاران، هایی که فرد در مورد موضوع داردشناختی: باور یا شناخت

 )کریمی، یک شی یا اندیشه است ۀدرباری شامل اعتقادات و باورهای شخص عنصر شناخت

مثبت یا منفی یک موضوع معین  یگذارارزشبعد عاطفی: آمادگی قبلی برای  .2 ؛(222: 1300

های (. نگرشی که مبنای آن عواطف باشد و نه ارزیابی ارزش32: 1302 )آالفیلیپ و همکاران،

نوع خاصی اتومبیل را  ،گویند. برای مثالمبتنی بر عواطف میمثبت و منفی، آن را نگرش 

)آرونسون و  دوست داریم بدون توجه به مصرف بنزین و یا دیگر صفات مثبت و منفی آن
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 کندای که فرد نسبت به موضوع رفتار می: نحوه1بعد رفتاری .3؛ (130: 1302 همکاران،

ای خاص اطالق ی پاسخگویی به شیوه(. به آمادگی برا32: 1302 )آالفیلیپ و همکاران،

است  چگونگی رفتار فرد نسبت به موضوع نگرش ۀ(. مشاهد223: 1300)کریمی شودمی

اطالعات و عبارتند از: این تحقیق  های شناختی(. جنبه131: 1302 )آرونسون و همکاران،

هش سرطان دهان، معده، مری، ریه، کا جمله ازآگاهی پاسخگو نسبت به مضرات تنباکو 

حالت احساسی پاسخگو نسبت به شامل  بعد عاطفی ؛عملکرد دستگاه تنفسی وکاهش باروری

قلیان کشیدن باعث آرامش  /شودمصرف تنباکو و اینکه فرد نسبت به قلیان کشیدن وسوسه می

حل  /برطرف شدن استرس /شدن عصبانیت برطرف /برطرف شدن احساس افسردگی /شودمی

اگر کسی کنارم قلیان  /کنمتحمل می را اورم قلیان بکشد اگر کسی کنا /مشکالت شخصی

بعد رفتاری در و  دهملذت کشیدن قلیان را بر ضررش ترجیح می /کشمبکشد من هم با او می

 .است مصرف آن تنباکو و همچنین میزان تمایل بهآمادگی پاسخگو برای مصرف برگیرندۀ 

 لیتبدکه به جریان عادی زندگی روزمره  اندهای زندگی کردارهایی: سبک2سبک زندگی

محیط دلخواه برای  های کنش و، شیوهخوردن غذاهایی که در لباس پوشیدن، ، جریاناندشده

 های شخصی، گروهی وهویت بازتابچنین رفتارهایی  کنند.دیگران جلوه می کردن مالقات

از سبک زندگی برجسته شده ای (. در تحقیق حاضر نیز جنبه11: 1302 )فاضلی، انداجتماعی

ورزند. هنجارهای های فراغتی خود به انجام آن مبادرت میدر موقعیت است که افراد غالباً

 /کندمی ازدواج است قلیانی که یباکس اینکه) افراد ۀسلیق .هاستمؤلفهاین  جمله ازمصرف 

 قلیان افراد آن با و بودن جمع یک در /نشیندمی کشند،می قلیان که افرادی کنار مهمانی در

 نوع چه /کشدمی پنهانی یا ببیند را او کشیدن یانلق دیگران که دارد دوست کشیدن/

 ؛پوشاک ؛ها()مصرف فیلم، لوح فشرده، رسانه مصرف فرهنگی ؛کند(می مصرف تنباکویی

شاخص هنجارهای  که اندهاییهای فراغتی مقولهنوع فعالیت و های گذران اوقات فراغتمکان

 کنند.مصرف را عملیاتی می

به معنای سهولت،  edsse, liceere, leisure: فراغت از 3گذران اوقات فراغت ۀنحو

 فیتعراوقات فراغت چنین  ،است. در فرهنگ الروس شده گرفتهراحت، فراغت و آسایش 

هایی که افراد به هنگام آسودگی از کار عادی با ها، تفریحات و فعالیتاست: سرگرمی شده
                                                           

1. Behavioural  

2. Life style 

3. free time  
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(. انسان در اوقات فراغت به 2: 1318 )جاللی فراهانی، دنپردازمی آنهاشوق و رغبت به 

اختیاری و داوطلبانه است و به دلیل خشنودی و لذتی  معمول طور بهپردازد که هایی میفعالیت

، آنها شده ازاستنباطهای شخصی و اجتماعی برخی از ارزش منظور هبکه به دنبال دارند، یا 

ای از اشتغاالت فرد است که تا حد زیادی به رضایت اوقات فراغت مجموعهشوند. انتخاب می

مشارکت اجتماعی  یا انتفاعی آموزش غیر ،اطالعات ۀتوسع، تفریح ،خاطر خود برای استراحت

)گروه  روداز التزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی به کار می شدن آزادیا داوطلبانه، بعد از 

سنتی یا مدرن  صورت به(. افراد اوقات فراغت خود را 33: 1302ـ فرهنگی، اجتماعی

های هایی همچون انجام فعالیتمدرن شاخص صورت بهگذران اوقات فراغت . 1 :گذرانندمی

 ۀاین متغیر در قالب طیف لیکرت در نه گوی. داردفرهنگی، هنری و مطالعه در وقت فراغت 

 /خواندن رمان و کتب علمی /درسی ۀمطالع /تمرین نوازندگی /گوش دادن به موسیقی

ها و بازدید دیدن تئاتر و گالری /رفتن به سینما /های هنریانجام فعالیت /راهپیمایی و ورزش

سازی شده است. شاخص ن مجلهخواند و هاخانهقهوه، رستوران و شاپیکافرفتن به  /از موزه

با دیگران  کردن صحبتهای منفعالنه مانند خوابیدن و افرادی که در وقت فراغت به فعالیت .2

گذرانند. این متغیر در قالب طیف لیکرت سنتی می صورت بهپردازند، اوقات فراغتشان را می

 /پرداختن به امور مستحب /شرکت در مراسم و مهمانی /در جمع دوستان بودن ۀدر ده گوی

 /تلفنی صحبت کردن /رفتن به پارک یا اماکن تفریحی /مغازه( )خیابان و گردش داخل شهری

 در خانه ماندن( عملیاتی شده است. و  خوابیدن /تلویزیونتماشای 

 

 های تحقیقیافته

و سال  10ی نفر از پاسخگو 311از مجموع  ،آمده دستبههای توصیفی: با توجه به نتایج یافته

. بیشترین تعداد پاسخگویان در اندمرد هاآندرصد از  3/32درصد زن و  3/23، نمونه باالتر

شود. در درصد از پاسخگویان را شامل می 33حدود سال قرار دارند که  21 کمتر ازگروه سنی 

میانگین سنی پاسخگویان نیز . سال به باالست 11کمترین تعداد مربوط به گروه سنی  ،مقابل

نفر از پاسخگویان  102هل پاسخگویان بیانگر این است که أآمد. وضعیت ت دستبه 30/31

 نظر ازاند. هل بودهأدرصد مت 1/32نفر از پاسخگویان معادل  112درصد مجرد و  3/23معادل 

 3/23بیکار  ،آن از بعد، و (درصد 1/20) در بخش خصوصی ناشتغال، بیشترین فراوانی شاغال

. نتایج مربوط به درآمد خود یا پاسخگویان نشان ردیگیبرمرا دردرصد  22دانشجو و درصد، 
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هزار تومان قرار  188 تا 081و  388تا 281دهد که بیشتر پاسخگویان بین گروه درآمدی می

 1/28 لم بادیپو  1/21لیسانس با  ی،بررس موردبیشتر پاسخگویان تحصیلی وضعیت  گیرند،می

 .ردیگیبرمدر  درصد را
 

 های سنجش گرایش به مصرف تنباکوگویهحسب  توزیع فراوانی پاسخگویان بر .4 جدول
 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی متغیر

 1/12 1/12 232 کشمقلیان می

 188 1/30 130 کشمینمقلیان 

  188 311 جمع کل 

 

پاسخگویان معتقدند که با مصرف تنباکو سم  درصد 03دهد که نتایج نشان می گونههمان

ای تنباکو میوه اندموافق نهاآدرصد از  30 .اندمخالف درصد 12در مقابل  شود.وارد بدن می

معتقدند که مصرف قلیان باعث ابتال  درصد 03مضرات کمتری نسبت به تنباکو طبیعی دارد و 

پاسخگویان  درصد 02. اندمخالف نهاآاز  درصد 18در مقابل تنها  شود.به سرطان ریه می

افراد  درصد 12شود. های قلبی و عروقی میکه مصرف قلیان باعث ابتال به بیماری اندموافق

گزاره  نیا با درصد 02 .شودکه مصرف قلیان باعث ابتال به سرطان دهان و دندان می اندموافق

پاسخگویان  درصد 11 .اندموافقشود، تنفسی مانند آسم میمصرف قلیان باعث مشکالت  که

 ابعاد هاگویه
 میزان درصد

 مخالفم کامالً مخالفم تاحدی موافقم موافقم کامالً

 شود.با کشیدن قلیان مقداری سم وارد بدن می

تی
اخ

شن
 

1/32 0/22 0/12 1/3 0/1 

 0/18 3/12 2/10 21 2/32 ای مضرات کمتری نسبت به تنباکوی طبیعی دارد.تنباکوی میوه

 2/3 2/0 1/18 0/23 1/21 شود.قلیان باعث ابتال به سرطان ریه می

 1 1/0 1/12 0/23 1/21 شود.عروقی می -های قلبیقلیان باعث ابتال به بیماری مصرف

 0/0 0/1 3/10 1/22 1/28 شود.مصرف قلیان باعث ابتال به سرطان دهان و دندان می

 2/3 3/0 2/13 2/23 1/21 شود.مصرف قلیان باعث مشکالت تنفسی مانند آسم می

 1/0 1/11 1/12 0/22 2/23 شود.های مربوط به مری میبیماری مصرف قلیان باعث سرطان مری و دیگر

 0 0/11 3/10 1/23 2/28 شود.های واگیردار توسط شلنگ قلیان میمصرف قلیان باعث انتقال بیماری

 3/1 1/11 3/18 2/11 1/21 ضرر قلیان از سیگار بیشتر است.

 2/12 3/18 1/12 2/10 2/22 سیگار اعتیادآور است. اندازهبهمصرف قلیان 

 شود.قلیان کشیدن باعث آرامشم می

فی
اط

ع
 

0/23 3/18 2/10 2/11 31 

 1/33 3/18 2/13 1/13 1/20 شوم.گاهی اوقات به کشیدن قلیان وسوسه می

 2/32 1/12 1/12 13 0/23 دهم.لذت کشیدن قلیان را بر ضررش ترجیح می

 2/23 1/18 3/28 1/10 0/21 کنم.میاگر کسی کنار من قلیان بکشد او را تحمل 

 0/21 0/10 1/12 13 0/21 .شودینممصرف تفریحی قلیان سبب اعتیاد 

 0/20 1/10 1/28 2/12 22 دهد.به نظر من قلیان فشار عصبی را کاهش می

 2/32 1/22 3/11 0/1 1/10 کند.به نظر من کشیدن قلیان اشتها را زیاد می
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افراد معتقدند که قلیان باعث  درصد 12شود. که مصرف قلیان باعث سرطان مری می اندموافق

پاسخگویان موافق بودند که ضرر قلیان از  درصد 10 .شودهای واگیردار میانتقال بیماری

مصرف سیگار اعتیادآور  ۀانداز بهبا این موضوع که مصرف قلیان  درصد 13 .سیگار بیشتر است

 21 .شودپاسخگویان موافق بودند که قلیان باعث آرامش می درصد 32 .است، موافق بودند

پاسخگویان  درصد 30شوند. موافق بودند که گاهی اوقات به مصرف قلیان وسوسه می درصد

 22. اندمخالفبا این موضوع  آنها درصد 20هند. دلذت کشیدن قلیان را به ضرر آن ترجیح می

 درصد 28. ندکناو را تحمل می ،افراد معتقد بودند اگر کسی کنارشان قلیان بکشد درصد

این  با آنها درصد 23. شودینمپاسخگویان موافق بودند که مصرف تفریحی قلیان سبب اعتیاد 

قلیان کشیدن فشار عصبی را کاهش از افراد موافق بودند که  درصد 32. اندمخالفموضوع 

قلیان کشیدن اشتها را  پاسخگویان معتقدند درصد 22. اندمسئلهمخالف این  درصد 21دهد. می

 نظر موردمخالف این موضوع بودند. همچنین از کل نمونه  نهاآاز  درصد 31کند ولی زیاد می

نفر از  130 و در طرف دیگر کشندیمدرصد قلیان  1/12نفر از نمونه معادل  232تعداد 

 . دنکنینمقلیان مصرف  ،درصد 1/30پاسخگویان معادل 

متغیرهای مستقل و  ۀبه بررسی رابط ادامههای تبیینی: در های استنباطی و یافتهآماره

  شود.تحلیل رگرسیون پرداخته می تینها دروابسته، آزمون فرضیات و 
 

 هلأجنسیت و وضعیت ت ،به مصرف تنباکو . آزمون تفاوت میانگین بین گرایش2 جدول
 تفاوت میانگین Sig درجۀ آزادی Tمقدار  میانگین تعداد جنس

 10/8 888/8 218/318 102/1 2221/1 110 زن

 3113/3 111 مرد

 32/330 -31/2 11/3 102 مجرد

 

821/8 221/8- 

 03/3 112 متأهل

 

ه مصرف تنباکو پاسخگویان به بتست، میانگین گرایش در جدول فوق با استفاده از تی

دهد میانگین گرایش به است. نتایج نشان می شدههل مقایسه أوضعیت ت تفکیک جنس و

که  استدرصد از زنان کمتر است. این بدین معنی  0/8مصرف تنباکو در بین مردان حدود 

نین میانگین گرایش به همچ زنان به نسبت مردان گرایش بیشتری به مصرف تنباکو دارند.

گرایش به توان گفت میمیزان  لذا ،هاستهلأاز متاندکی بیشتر  انمصرف تنباکو در بین مجرد

و جنسیت وابسته  تأهلاصلی این تحقیق، به وضعیت  ۀمتغیر وابست عنوان بهمصرف تنباکو 

 . است
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 بین وضعیت اشتغال و گرایش به مصرف تنباکو ۀ. رابط9 جدول

 اشتغالوضعیت  
 مصرف تنباکو گرایش به

 جمع سرباز دانشجو دارخانه بیکار خصوصی شاغل بخش شاغل بخش دولتی

 3/12 8 2/2 3/8 2/2 2/3 3/8 کم
 1/20 0/8 2/11 1/2 12 1/11 2/2 متوسط 

 3/28 0/8 0/0 0/11 0/1 0/1 2/3 زیاد

 188 1/1 1/22 1/11 2/23 1/20 2/0 جمع کل
 Value Df Sig 

102/38 18 888/8 

 

توان ادعا کرد بین وضعیت اشتغال و درصد می 13سطح  بادو و با استفاده از آزمون کی

 نمعناداری وجود دارد. زنان، دانشجویان، بیکاران و شاغال ۀگرایش به مصرف تنباکو رابط

 .(3 جدول) بخش خصوصی به کشیدن قلیان و مصرف تنباکو گرایش بیشتری دارند
 

 متغیرهای مستقل و. جدول ضریب همبستگی بین گرایش به مصرف تنباکو 1 جدول
 آزمون ۀنتیج اطمینانسطح  میزان ضریب همبستگی نوع آزمون فرضیه

 تأیید 11/8 103/8 پیرسون گرایش به مصرف تنباکو بین سن و ۀرابط

 تأیید 11/8 21/8 اقتصادی و گرایش به مصرف تنباکو  -رابطۀ بین ارزیابی فرد از وضعیت اجتماعی
 تأیید 11/8 281/8 رابطۀ بین درآمد و گرایش به مصرف تنباکو 

 تأیید 11/8 -33/8 گرایش به مصرف تنباکوو سنتی  صورت بهگذران اوقات فراغت  ۀرابطۀ بین شیو
 تأیید 11/8 21/8 گرایش به مصرف تنباکوو مدرن  صورتبهگذران اوقات فراغت  ۀرابطۀ بین شیو

 تأیید 11/8 22/8 گرایش به مصرف تنباکوو مصرف  ۀرابطۀ سلیق
 تأیید 11/8 331/8 گرایش به مصرف تنباکو و رابطۀ بین مصرف کاالهای فرهنگی 

 

سن، ارزیابی از وضعیت  مستقلِ رابطۀ بین متغیرهایِهای تحقیق، یافتهبر اساس 

 ۀسنتی و مدرن، سلیق صورت بهاقتصادی، میزان درآمد، گذران اوقات فراغت -اجتماعی

با افزایش سن، شود. گرایش به مصرف تنباکو تأیید میبا  و مصرف کاالهای فرهنگی مصرف

ارزیابی پاسخگویان از  لحاظ ازیابد. ی افزایش میحدود تامیزان گرایش به مصرف قلیان نیز 

خودشان باالتر ارزیابی افراد از پایگاه اجتماعی اقتصادی  هرچقدر ،وضعیت اجتماعی اقتصادی

شود. نتایج آزمون همبستگی بین گرایش به مصرف گرایش به مصرف تنباکو بیشتر می ،باشد

وجود دارد که حاکی ای ضعیف اما مثبت نشان داد بین این دو متغیر رابطه درآمدمیزان  تنباکو و

گذران اوقات  ۀبین شیو همچنین رابطۀ. صرف تنباکوستاز تمایل افراد با درآمد بیشتر به م

معکوس  از رابطۀ ،درصد -33/8میزان  به گرایش به مصرف تنباکوو سنتی  صورت بهفراغت 

 ،تر باشدگذران اوقات فراغت افراد سنتی ۀشیو ههرچ، گرید انیب بهدارد. حکایت بین دو متغیر 

وقات اگذران  ۀرایش به مصرف تنباکو و شیوشود. بین گگرایش به مصرف تنباکو کمتر می
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مستقیم  وجود دارد که از رابطۀ یدارامعندرصد رابطۀ  21/8میزان به  ،مدرن صورت بهفراغت 

تر گذران اوقات فراغت افراد مدرن ۀشیو چقدر هر، دارد. به عبارتیحکایت بین دو متغیر 

گذران  ۀشیوبا  افراد ،توان نتیجه گرفتمیلذا  شود.گرایش به مصرف تنباکو بیشتر می ،باشد

به مصرف تنباکو  ،سنتی گذران اوقات فراغت ۀشیوبا  نسبت به افراد ،مدرن فراغتاوقات 

مصرف  ۀبین گرایش به مصرف تنباکو و سلیق ،جدول فوق اساس برگرایش بیشتری دارند. 

مستقیم بین دو  بطۀکه از را مشاهده شدداری ادرصد رابطۀ معن 22/8میزان  ، بهپاسخگویان

 به، تر باشدمصرف افراد به هم نزدیک ۀسلیق چقدر هر، گرید عبارت بهدارد. حکایت متغیر 

همچنین، شود. گرایش به مصرف تنباکو بیشتر می های دوستانه و دورهمی،ۀ تشکیل گروهواسط

 ن داد کهنشا گرایش به مصرف تنباکوو نتایج آزمون همبستگی بین مصرف کاالهای فرهنگی 

 مصرف کاالهای فرهنگی مانندۀ این است که دهندنشاناست که  331/8دار ادرصد رابطۀ معن

  تأثیرگذار است.به مصرف تنباکو  نسبت گرایش افرادها بر مطالعۀ کتاب، مجالت یا روزنامه

بینی متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل، از آزمون پیش منظور به، تینها در

گرایش به مصرف  ،در این معادلهاستفاده شد.  گامبه به روش گام متغیره  خطی چندرگرسیون 

ۀ سنتی و مدرن، سلیق ۀگذران اوقات فراغت به شیو ۀمتغیر وابسته و نحو عنوان بهتنباکو 

 عنوان بهبی پایگاه اجتماعی اقتصادی مصرف کاالهای فرهنگی و ارزیا ،مصرفمشترک 

 .اندمانده یباقرگرسیون خطی چند متغیره  ۀمتغیرهای مستقل در معادل
 

 رگرسیون خطی چند متغیره ۀ. سطح معناداری معادل5 جدول
Anova         

 
Sig                           F     

Model Summary      
 

R Square                    R    
30.20 8.81 8.021 8.320 

 

( که در سطح خطای کمتر از 30.20) F آمده دستبهنتایج جدول فوق، مقدار  اساس بر

متغیرهای مستقل از قدرت تبیین خوبی برخوردار بوده و  دهدمیاست، نشان  دارامعن 8.81

های تحقیق، یافته اساس برقادرند تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین 

را گرایش به مصرف تنباکو درصد واریانس  13توان گفت متغیرهای مستقل پژوهش حدود می

درصد  33حدود گر آن است که بیان 320/8ضریب تعیین معادله برابر با . کنندمیتبیین 

 شود. تبیین می مدل متغیرهای مستقل بابه مصرف تنباکو  افراد تغییرات مربوط به گرایش
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 همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش به مصرف تنباکو ریتأث. میزان 6 جدول

 سطح معناداری Tمقدار  Beta متغیر مستقل
 888/8 832/0 311/8 مصرف مشترک  ۀسلیق

 888/8 -120/1 -388/8 سنتی  ۀگذران اوقات فراغت به شیو
 888/8 332/3 323/8 مصرف کاالهای فرهنگی 

 888/8 103/2 231/8 مدرن  ۀشیو گذران اوقات فراغت به

 821/8 231/2 188/8 ارزیابی پایگاه اجتماعی اقتصادی 

 

 ودرصد  323/8 )اثرگذاری( یعنی متغیر مصرف کاالهای فرهنگی باالترین ضریب بتا

قرار دارد. گذران اوقات فراغت  311/8با بتای  ،مصرف ۀسلیق ،بتا اندازۀدومین متغیر به لحاظ 

بر گرایش به مصرف تنباکو  رگذاریتأثسومین متغیر  231/8مدرن با درصد فراونی  ۀبه شیو

به  سنتی صورت بهاقتصادی -های اوقات فراغت و پایگاه اجتماعی. متغیراستپاسخگویان 

گرایش  ۀکنندمتغیر تبیین نیترمهم و های بعدی قرار دارند. اولیندر رتبه 1/8و   -3/8با  ترتیب

مصرف کاالهای  ی،بررس مورد و باالترسال  10کو در شهر بوکان در میان افراد به مصرف تنبا

توان به اهمیت و ضرورت توجه به فرهنگی و گذران اوقات فراغت ارزیابی شد. بنابراین می

 .(1جدول ) مصرف افراد اشاره کرد ۀهای جمعی، اوقات فراغت و انگیزه در سلیقنقش رسانه

 

  یریگجهینتبحث و 

های بالقوۀ یک کشورند. چنان چه به هر دلیل از سرمایه نیترمهمجوانان از  ژهیو بهها انسان

های زیادی به کشور تحمیل خواهد شد. چرخۀ تولید و فعالیت اقتصادی خارج شوند، هزینه

کند، بلکه در پی خود مشکالت و جوانان را از این چرخه خارج می تنها نهابتال به اعتیاد 

تواند شیرازۀ یک جامعه را سست روانی بسیاری دارد که حتی می-های شوم اجتماعیپدیده

به طالق منجر  تواندیمکند. مثالً فرد معتاد زندگی خانوادگی باثباتی نخواهد داشت و این امر 

های دیگر شود و فرزندان احتمالی را درگیر شرایط نامناسبی کند که بالقوه بسترساز آسیب

روانی  -ی اجتماعیهابیآس، اعتیاد یکی از معضالتی است که در سرسلسلۀ گرید نایب بهاست. 

و علل  هاشهیریی و شناسایی مبادی و هابیآسدیگر قرار دارد. برای پیشگیری از بروز چنین 

ۀ شوم، انجام تحقیقات علمی نیازی ضروری است تا از این رهگذر، وضعیت موجود، دیپداین 

پژوهش حاضر به بررسی گرایش را شناسایی کرد. در این زمینه،  مؤثردالیل و عوامل مرتبط و 

های تحقیق با استفاده از بر آن در شهر بوکان پرداخت. داده مؤثربه مصرف تنباکو و عوامل 

 دست آمد.ای از شهروندان شهر بوکان بهار پرسشنامه از نمونهو ابز روش پیمایشی
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. متغیر وابسته دسبک زندگی وبر، زیمل و پی بوردیو بو ۀچارچوب نظری تحقیق، نظری

در این تحقیق گرایش به مصرف تنباکو است که رابطۀ آن با متغیرهای مستقل تحقیق شامل 

ی اقتصادی، وضعیت اشتغال، میزان هل، ارزیابی از وضعیت اجتماعأسن، جنس، وضعیت ت

 شده سنجشمصرف و مصرف کاالهای فرهنگی  ۀگذران اوقات فراغت، سلیق ۀدرآمد، نحو

دهد گرایش به مصرف تنباکو در بین شهروندان شهر بوکان است. نتایج تحقیق حاضر نشان می

انجام آن که فیش باین و آیزن معتقد بودند که نگرش مثبت احتمال  طور همانمثبت است. 

باید باشد،  تردهد، هر چه گرایش به مصرف قلیان از سوی شهروندان مثبتعمل را افزایش می

های با یافته نتایج این تحقیقیابد و برعکس. افزایش  شدن افراداحتمال قلیانی انتظار داشت که

 (، فاضل پور و همکاران1301) (، انصاری و همکاران1300) مطالعات نمکین و همکاران

 بخش( مطابقت دارد. در 2882) ( و شکیب و همکاران1303) اللهی و همکاران(، آیت1303)

مشخص م که سن و گرایش به مصرف تنباکو پرداخت ارتباطنخست به بررسی  ،آزمون متغیرها

و هرچه سن افراد باالتر  وجود داردگرایش به مصرف تنباکو  وسن  شد ارتباط معناداری بین

گرایش  مرتبط باشود. از سوی دیگر یکی از عوامل مصرف تنباکو بیشتر میرود گرایش به می

(، 1303) آقامالیی و همکاران ۀاین تحقیق با نتایج مطالع ۀ. نتیجاستبه مصرف تنباکو جنسیت 

( مطابقت دارد. بر 2882) و شکیب و همکاران (1301) (، سرگلزائی و همکاران1302) موسوی

است و  متفاوتجنسیت برحسب که گرایش به مصرف  شدآزمون تی مشخص  ۀاساس نتیج

گرایش  ا میزان. متغیر دیگری که بداشتندزنان نسبت به مردان گرایش بیشتری به مصرف تنباکو 

نسبت به مجردها گرایش  نهالأمتیعنی هل است أوضعیت ت تنباکو ارتباط دارد،به مصرف 

جاه و ترقیمطالعۀ ین تحقیق تنها با کمتری به مصرف تنباکو و کشیدن قلیان دارند. نتایج ا

به  جوان و عمدتاً گروه سنی( مطابقت دارد. توجه به این مسئله که مجردها 1301) همکاران

است. ارزیابی فرد از وضعیت اجتماعی اقتصادی  تأمل قابل اند،آینده جامعه گذارانیبن عبارتی

که  گونه همانگذارد. می ریثتأمتغیر مستقل دیگری است که بر گرایش به مصرف تنباکو 

گرایش به  ،هر چه ارزیابی فرد از وضعیت اجتماعی اقتصادی باالتر باشد شودمشاهده می

بر گرایش به مصرف  مؤثراز عوامل  هاشود. همانند سایر پژوهشمصرف تنباکو بیشتر می

 یبررسکو . همچنین میزان درآمد فرد بر گرایش به مصرف تنبااستوضعیت اشتغال  ،تنباکو

 ،شودگرایش به مصرف تنباکو بیشتر می ،که هرچه میزان درآمد فرد باالتر باشد و این رابطه شد

جداگانه  ۀدو مقول که در گذران اوقات فراغت است ۀنحو، دیگر رگذاریتأث. متغیر تأیید شد
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. شدندسنتی و مدرن محاسبه شد. هر دو متغیر سنتی و مدرن در ارتباط با متغیر وابسته آزمون 

 مؤثرمصرف  برتواند گذران آن می ۀکه بوردیو معتقد بود اوقات فراغت و نحو طور همان

دارند  یدارامعنگر آن است که هر دو متغیر با گرایش به مصرف تنباکو رابطۀ باشد، نتایج بیان

به این متغیر هر چه  یعنی استگذران اوقات فراغت معکوس  ۀاز نحو آمده دستبهرابطۀ اما 

گرایش بیشتر  ،باشد ترگرایش به مصرف تنباکو کمتر و هر چه مدرن انجام پذیرد، ترسنتی ۀشیو

مصرف افراد بر  ۀتوان نتیجه گرفت سلیقمی ،سبک زندگی بوردیو ۀنظری اساس برشود. می

مصرف افراد به همدیگر نزدیک  ۀکه هر چه سلیق یاگونه بهاست  رگذاریتأثگرایش به مصرف 

حاکی از  آمده دستبهاطالعات  همچنینشود. گرایش به مصرف تنباکو نیز بیشتر می ،باشد

زمینه ن . در ایبوددار بین دو متغیر مصرف فرهنگی و گرایش به مصرف تنباکو اوجود رابطۀ معن

 شود.گرایش به مصرف تنباکو بیشتر می ،هر چه مصرف فرهنگی افراد بیشتر باشد گفت دیبا
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