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 چکیده
ن عوامل هدف تعییبا مطالعه مروري حاضر د. باشنآمارهاي سراسر جهان گویاي افزایش میزان مصرف قلیان در زنان نسبت به مردان می: هدف

 د.قلیان در زنان سرتاسر دنیا طراحی ش ثر بر استعمالؤم

 Web هاي اطالعاتیبا جستجو در پایگاه 1399اي مروري نظامند است که در سال تحقیق حاضر مطالعه :هامنابع اطالعات یا داده

of Science ،SID ،Magiran ،Google Schular ،Medline ،Scopus ،Elsevier ،Iranian Databases ،PubMed ،Iranmedex  به دو زبان فارسی و
 .وارد مطالعه شدند 2021-1990انگلیسی صورت گرفت. تمامی اسناد بین سالهاي 

زنان و نوع ماده دخانی قلیان بود. ها آنمعیارهاي ورود به مطالعه شامل مقاالتی بود که جمعیت هدف  :هاي انتخاب براي مطالعهروش

اي و مطالعاتی که بین اطالعات دموگرافیک با جنس، مطالعات مداخله عه عبارتند از گزارش نتایج به صورت غیرقابل تفکیک در دومعیارهاي خروج از مطال
 اند.مصرف قلیان ارتباط برقرار نموده

رآمدي پایین، وابستگی به ترین دالیل استعمال قلیان در زنان در سطح فردي نگرش مثبت به استعمال قلیان، خودکاشایع :ترکیب مطالب و نتایج

هاي انتزاعی، عدم وجود روانی، جلب توجه و خوشایند بودن طعم تنباکو و در سطح بین فردي نوآوري و جذابیت قلیان، نرم -قلیان، نیازهاي روحی
درتمند، پویایی صنعت دخانیات، هاي اقتصادي، نفوذ بازیگران قاي، چالشهاي فرهنگی، تبلیغات رسانهقانون منع مصرف قلیان، دسترسی آسان، نرم

 بودبیگانه هاي غیرمشارکتی دولت و تهاجم فرهنگی کشورهاي سیاست

ثر بر روي عوامل محیطی خارج ؤهاي نه گفتن در مقابل اصرار دوستان و تمرکز و مداخله محذف نگرش مثبت زنان، تقویت مهارت گیري:نتیجه

 ثري داشته باشد.ؤنقش م تواند در کاهش استعمال قلیاناز کنترل فرد می

  .زنان، قلیان، دخانیات، مطالعه مروري کلیدواژه ها:
 مروريمقاله:  نوع

 04/05/1400پذیرش مقاله:                   04/04/1400ت مقاله:دریاف
.27-36): 2(8؛ 1400. . طب پیشگیريبر گرایش زنان به استعمال قلیان. مرور نظامند بر عوامل مؤثر وحید رعنایی،آذین علوي ،زاهد احمدي ،تیمور آقامالیی، ورپسکینه دادي :ارجاع

 مقدمه

هاي عمده بهداشت جهانی مصرف قلیان از جمله نگرانی

روز در اقصی نقاط مختلف جهان در است که مصرف آن روزبه

بر طبق آخرین گزارش سازمان جهانی  .حال افزایش است

ساالنه باعث شود مصرف دخانیات بهداشت تخمین زده می

  ).1د (میلیون نفر در سراسر جهان گرد 8مرگ 

در یک مطالعه مروري سیستماتیک روند صعودي میزان 

درصد  5/2 استعمال قلیان را در میان بزرگساالن مدیترانه شرقی
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و درصد  7/22درصد تا  2/2 ، در مناطق اروپاییدرصد 2/37تا 

زارش نمودند، گدرصد  4/11درصد تا  1ا در ایالت متحده امریک

در مناطق مدیترانه درصد  9/2تا  4/0 این افزایش، سالیانه بین

 ).2( در مناطق اروپایی بوده استدرصد  1تا  3/0و شرقی 

رسد استعمال قلیان در میان زنان نیز به نظر می مشابهاً

درك زنان مقبولیت  براساسروند افزایشی داشته باشد، چرا که 

گار باالتر، و زنان در مقایسه با اجتماعی قلیان نسبت به سی

د مردان نگرش مثبت و وابستگی بیشتري به استعمال قلیان دارن

اي که آمارهاي سراسر جهان گویاي افزایش میزان به گونه ).3(

 .)4( باشندمصرف قلیان در زنان نسبت به مردان می

هاي اجتماعی، روانی و همچنین تفاوت ،هاي فرهنگیتفاوت

و فیزیولوژیکی زنان با مردان به خصوص در شناختی زیست

زمینه علل گرایش به مواد مختلف، مسئله بودن مصرف آن را در 

تر و ضرورت پرداختن به آن را نیز بین زنان، حادتر، پیچیده

. همچنین میزان مصرف قلیان در زنان )5ت (آشکارتر کرده اس

وند . چنین ر)4( نسبت به مردان روند رو به رشدي داشته است

تواند پیامدهاي سنگینی بر روي سالمت زنان، افزایشی می

 World Health خانواده و اقتصاد به جاي بگذارد، به همین دلیل

Organization (WHO)  روز جهانی بدون تنباکو  2010در سال

این در  ).4( نام نهاد "کید بر روي زنانأجنسیت و تنباکو با ت "را 

زنان با خطر افزایش یائسگی ست که مصرف قلیان در ا حالی

کاهش تراکم استخوان، ناباروري، بارداري خارج  زودرس،

ومیر نوزاد، محدودیت رشد داخل رحمی، افزایش بیماري و مرگ

 هاي کروموزمی همراه استرحمی و افزایش برخی ناسازگاري

تواند خطرات ناشی از مصرف قلیان نیز می ،این عالوه بر .)6(

 . )7د (سیگار باشتر از قابل توجه

ـار عـوارض آن،  ـان در کن ـتعمال قلی وقتی روند افزایشی اس

ـام اقـدامات فـوري و جفت می گردد، بیش از پیش ضـرورت انج

گردد. ثیرگذار جهت کاهش این رفتار غیر بهداشتی احساس میأت

تر با توجه به روند افزایشی مصرف قلیان در زنان و از همه مهم

ـان  ـته تربیتـی و محبوبیت و استقبال زن ـین نقـش برجس و همچن

ـان دارنـدسازنده ـانواده عمـل  اي که زن و بـه عنـوان الگـو در خ

ـان در می کنند، تالش در راستاي پیشگیري و کاهش مصرف قلی

ها، امري مهـم به منزله حفظ سالمت جامعه و سالمت نسلها آن

شناسایی  ،جهت دستیابی به این هدفگردد. و ضروري تلقی می

ـان امـري ضـروري و مهـم اسـت.  ر درثؤعوامل م استعمال قلی

ـایانی بـه طراحـی احتماال شناسایی این عوامل می تواند کمـک ش

ـا و مـداخالت مـاستراتژي ـتر ؤه ـاهش هـر چـه بیش ثر جهـت ک

مطالعه مـروري حاضـر در پاسـخ بـه یـک  استعمال قلیان نماید.

ـان در ؤعوامل م"سوال اصلی طراحی گردید: ـتعمال قلی ثر در اس

   "ند؟اکدامزنان 
 

 هامواد و روش

با جستجوي کلید  1399مطالعه مروري حاضر در سال 

 ”Hubble” “Shisha”, “Hookah”, “Goza”, “Arghile“:هايواژه

and “Narghile” ,”Waterpipe” Or “Narkeela”, or “Bubble”, 
“Hubbly-Bubbly”, “Oriental Pipe”, “Boory”, “Glase Base 
and Mada’a. Ghalyan, “Adolescence”, “Youth”, “Women 

and Femeal” هاي به دو زبان فارسی و انگلیسی از طریق بانک

 Web of Science, PubMed, Iranian:اطالعاتی الکترونیک

Databases, Elsevier, Embase, Scopus, Medline, Google 
Scholar, Magiran, SID, Iranmedex, and World Health 

Organization (WHO) انجام شد.  

مطالعاتی با گروه هدف غیر از گروه زنان، گزارش نتایج به 

ثر ؤصورت مشترك در دو جنس، مقاالتی با هدفی جز عوامل م

بر استعمال، عدم تمایز بین نتایج حاصل از استعمال قلیان با انواع 

اي از مطالعه حذف شدند. تمامی دیگر دخانیات و مطالعات مداخله

 2020-1990هاي به زبان فارسی و انگلیسی بین سالاسناد 

 وارد مطالعه شدند. 

 Strobeلیست براي ارزیابی کیفیت مطالعات کمی از چک

آیتمی  10لیست و براي ارزیابی مقاالت کیفی چک استفاده شد

 ).8،9( کار گرفته شده مختص مقاالت کیفی ب

ه از مقال 560هاي مختلف در جستجوي اولیه با کلید واژه

مقاله وارد  20هاي مختلف بازیابی گردید. در نهایت پایگاه
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 1مطالعه مقطعی و  12مطالعه کیفی،  9 ،بررسی شدند. از این بین

 ). 1 شکل ( صورت گزارش علمی وارد مطالعه شدنده مقاله ب

 

 
 فلوچارت بررسی و انتخاب مقاالت -1شکل 

  

یف و ارائه شد. مقاالت نهایی توص براساسها ستخراج دادها

 .)1(جدول  مشخصات مطالعات در جدول یک آورده شده است

 مشخصات مطالعات مورد استفاده در مرور نظامند -1جدول 

 نویسنده /سال/ کشور
سال 
 انتشار

کشور انجام 
 مطالعه

 نوع آنالیز نوع مطالعه
میانگین  حجم نمونه/

 سنی
نمره 

 ارزیابی

 A سال 56/40 هاي نیمه ساختاریافته، مصاحبهتحلیل محتواي قرار دادي کیفی انایر 2019 )10دادي پور و همکاران (
 B سال 44/ 52 هاي نیمه ساختاریافته، مصاحبهتحلیل محتواي قرار دادي کیفی ایران 2020 )11بذرافشان و همکاران (

   Afifi et al  )12( 2013 سال18-65/ 119 مصاحبه با متخصصین کلیديتحلیل تماتیک، بحث گروهی کانونی،  کیفی مدیترانه شرقی A 
 B سال 36/24 افتهیساختار مهین يها، مصاحبهيقرارداد يمحتوا لیتحل کیفی ایران 1393 )13و همکاران ( بحیرایی
 B / گزارش نشده است37 هاي نیمه ساختار یافتهگراندد تئوري/ مصاحبه کیفی ایران 1393 )5اده و همکاران (سحراب 
 B سال 36/24 هاي نیمه ساختاریافتهمصاحبه تحلیل محتواي قراردادي  کیفی ایران 1393 )14و همکاران ( یبحیرای

Nakkash et al,  )15( 2011 سال  18 -65/  200 هاي عمیقتحلیل تماتیک، بحث گروهی کانونی، مصاحبه کیفی لبنان A 

 Hammal et al.  )16( 2015 ی، سواالت باز، بسته و عمیقبحث گروهی کانون کیفی کانادا 
-30گزارش نشده/

 سال18
B 

 B سال 15-1201/18 کاي اسکوئر، آنالیز رگرسیون کمی ایران 1391 )17و همکاران ( بحیرایی
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 17 سال 36/ 332 ايرتبه کیلجست ونیرگرس کمی ایران 1399 )18دادي پور و همکاران. (
    )19( Abdulrashid   et al 

Saudi Arabia 
 16 سال  32/  332 کاي اسکوئر، آنالیز رگرسیون میکس متد عربستان 2018

Labib et al.   )20( 2007 12 سال 196/21 کیلجست ونیمدل رگرس کمی مصر 
 16 سال 15 - 400/85 يارتبه کیلجست ونیرگرس کمی ایران 1399 )21دادي پور و همکاران (

Yunis et al    )22( 2007 17  / گزارش نشده است.3967 گام به گام کیلجست ونیمدل رگرس یکم لبنان 
Dar-Odeh et al.    )23( 2013 11 سال 24/ 96 آزمون کاي دو یکم جردن 

 یکم ایران 1392 )24فیروزآبادي و همکاران (
مستقل و  t آزمونهاي ضریب همبستگی پیرسون،آنووا، 

 رگرسیون خطی
 16 سال 15- 430/83

Chaaya et al Lebanon   
 16  سال 864/27 یتنیومن ئر،کاي اسکوآزمون  یکم لبنان 2004 )25(

Maziak et al    )26( 2004 16 سال 416/24 ها به روش متنی با استفاده از مصاحبهتجزیه و تحلیل داده یکم سوریه 

Azab et al    )27( 2013 17 سال20-500/40 رگرسیون لجستیک چند متغیره یکم جردن 
 B سال 15-36/51 نیمه ساختاریافتههاي ، مصاحبهتحلیل محتواي قراردادي کیفی ایران 1393 )31همکاران (  و  بحیرایی

Salameh et al Lebanon     
 18 سال  40/   2201 رهیچند متغ کیلجست ونیرگرس کمی لبنان 2012 )28(

Dar-Odeh & 
AbuHammad      )29( 2011 گزارش نشده است. گزارش نشده است. کمی/ گزارش علمی عربستان 

کاربرد 
 ندارد

 

 هایافته

ترین دالیل استعمال قلیان در زنان عات، شایعمروري بر مطال

ـان ـانواده، نـرم، را  نگرش مثبت به استعمال قلی ـاي انتزاعـی (خ ه

ـان بـه  ،دوستان و خویشاوندان) عدم قانون منع و دسترسی آس

ـایین ،قلیان ـیالت پ و  سـرگرمی ،رامـشآلـذت و  ،آگاهی و تحص

ابستگی و ،خودکارآمدي و کنترل رفتاري درك شده پایین ،تنهایی

هاي حسـی نوآوري و جذابیت ،روانی -نیازهاي روحی ،به قلیان

ـافی  ،نجکاويک، هاي فرهنگینرم، قلیان کمبود امکانات تفریحـی ک

پذیرش اجتماعی قلیان بین زنان، مد  ،ايتبلیغات رسانه ،براي زنان

جلب توجه و خوشایند بودن طعم تنباکو، ویار حاملگی،  ،و کالس

گیـري و سـخت ،هاي تک سرپرسـتخانواده تمایالت خانوادگی،

ـیم آب و هـوایی، سیاسـت نظارت بیش از ـانواده، اقل ـاي حد خ ه

غیرمشارکتی دولت، فصلی بودن اقتصاد، نفوذ بازیگران قدرتمند 

سازي و اختصاص اولویت پایین به مسئله قلیان، مسئولیت آماده

ـان، اختالفــات خــانوادگی، تعصــبات جنســیتی، ســهل انگــاري قلی

 ).5-36( گزارش نمودند هاي اقتصادي و فقرو چالش نوادهخا

 

 گیريبحث و نتیجه

ثر بـر ؤهدف از مطالعه مروري حاضر، شناسایی عوامل مـ

استعمال قلیان در زنان سرتاسر دنیا بود. نگرش و ادراك مثبـت 

ـایع ـات کیفـی و هـم کمـی از جملـه ش تـرین دالیـل هم در تحقیق

نگرش مثبت، کم   Roskinدر مطالعه استعمال قلیان در زنان بود. 

خطر بودن و فیلتر شدن مواد سمی از طریق آب، بیشترین دالیل 

ـابراین تـالش جهـت تغییـر )37( گرایش به مصرف قلیان بود . بن

 تواند سودمند باشد. نگرش زنان مبنی بر پرخطر بودن قلیان می

ثیرگذار استعمال أهنجارهاي انتزاعی یکی دیگر از عوامل ت

تحقیقی در میان دانشجویان دختر، از فشار  .ان در زنان بودقلی

هاي استعمال کنندهبینیترین پیشعنوان قويه همساالن ب

کید بر عدم معاشرت با أ. بنابراین ت)38( دخانیات حمایت نمودند

گویی قاطع در دوستان قلیانی و افزایش ظرفیت افراد در پاسخ

واند از میزان مستعد بودن تبرابر تعارف دوستان و همساالن می

ثیرات اجتماعی و به دنبال آن مصرف قلیان به أدر برابر ت

 ثري بکاهد.ؤصورت م

ثیرگذار در استعمال قلیان أطعم تنباکو از دیگر عوامل ت

و همکاران بوي مطلوب  Khor Pohتوسط زنان بود. در تحقیق 

نظر  . به)39( قلیان از جمله دالیل گرایش استعمال به قلیان بود
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ها توانسته باعث گونه توتون رسد مزه و طعم مناسب اینمی

 گرایش و ایجاد وابستگی زنان به قلیان شود. 

ثر در استعمال قلیان در زنان، ؤیکی دیگر از عوامل م

اي مروري نیز گذارندن اوقات فراغت، لذت و آرامش بود. مطالعه

ان عنوان گذراندن اوقات فراغت را از جمله دالیل استعمال قلی

سالم هاي راه از طرق زنانمانی که ز . احتماالً)40( نموده است

توانند به اوقات فراغت سالم و مفید بپردازند، در فضاهاي نمی

مبادرت به انجام این در فضاهاي عمومی  وزیرزمینی ، بسته

متولیان باید به شدت فعال  ،در این راستانمایند. زا میرفتار آسیب

 رومحدر مناطق م را خصوصاً ت و انگیزه کافیبوده و امکانا

 مهیا کنند. 

نیازهاي روحی و روانی یکی دیگر از دالیل استعمال قلیان 

اي نشان داد درصد قابل مطالعه ،در میان زنان بود. در این راستا

دهندگان ناامیدي و وجود مشکالت روحی و توجهی از پاسخ

  ).41( ودندروانی را در شروع مصرف مواد مهم تلقی نم

ثر دیگر در استعمال ؤپذیرش اجتماعی از جمله عوامل م

اي نشان داد درصد باالیی از مطالعه ،باشد. در این راستاقلیان می

کنندگان قلیان، استعمال قلیان را از نظر اجتماعی قبول مصرف

). 42( دارند و معتقدند دیگران دیدگاه مثبتی به استعمال آن دارند

اي عمل نماید که استعمال قلیان همانند جامعه به گونه بنابراین باید

 سیگار یک رفتار نامناسب اجتماعی تلقی گردد.

ثر در استعمال ؤجذابیت و نوآوري قلیان از دیگر عوامل م

هاي طرح قلیان و همکاران نواوري و جذابیت Roskinد. قلیان بو

هاي رح. ط)37( ثر در استعمال قلیان عنوان نمودؤرا از عوامل م

هاي هشداردهنده بر روي قلیان همانند ساده و برچسب

از جمله عوامل  گردد.هاي سیگار در این زمینه پیشنهاد میپاکت

باشد. هاي فرهنگی میثر دیگر در استعمال قلیان در زنان، نرمؤم

ي دیگري به نقش فرهنگ در مطالعه ،راستا با این یافتههم

هاي دینی پایبندي به آموزه .)5( تاستعمال قلیان اشاره نموده اس

هاي اجتماعی، انحرفات تواند سد محکمی در برابر آسیبمی

 فرهنگی داشته باشد.  تهاجمثیرات أاخالقی و ت

ثیرگذار أدسترسی و ارزان بودن قلیان یکی دیگر از عوامل ت

اي دسترسی آسان به قلیان را در استعمال قلیان بود. در مطالعه

 ).40( گرایش افراد به استعمال قلیان برشمردنداز جمله دالیل 

هایی که شاپتحقیق دیگري گزارش نمود افزایش تعداد کافی

عنوان محرکی براي انتشار استعمال قلیان عرضه ه قلیان را ب

. )43( باشدکنند، از جمله دالیل افزایش استعمال آن میمی

به افزایش  تواند منجربنابراین دسترسی آسان و ارزانی قلیان می

شیوع استعمال قلیان گردد که این خود وضع قوانین محکم و 

 طلبد.اجراء جدي آن از سوي مسئولین را می

ـتعمال  یکی دیگر از عوامل استعمال قلیان، عدم قانون منع اس

هاي هشداردهنده، باشد. افزایش مالیات، افزایش برچسبقلیان می

ـاي مطلـوب، آگاهی از عوارض قلیان، ممنوعیـت عرضـه طعـم ه

ـاکو و تصـویب محدودیت ـاکو، افـزایش قیمـت تنب هاي تولیـد تنب

ـیط ــوانین محـ ـتورق ـات در رسـ ـاري از دخانیـ ـاي عـ و ها آنهـ

ـات مـیمها شاپکافی ـا دود دخانی ثر ؤتواند در کاهش مواجهه ب

 .)44( واقع شود

ثر بر استعمال قلیان در زنان ؤکنجکاوي از دیگر عوامل م

اي از افراد هیجانات شدید درونی دارند دهرسد عبود. به نظر می

شود شخص سکوت اختیار کند. این حاالت و که مانع می

انگیزد که به دنبال واقعۀ مورد احساسات درونی شخص را برمی

نظر برود و آن را تجربه کند. ناتوانی در مقابله با وسوسۀ 

 .)45( اي یکی از دالیل استعمال قلیان بودکشیدن قلیان در مطالعه

ثر دیگر در استعمال قلیان خودکارآمدي پایین ؤاز عوامل م

راستا با نتایج پژوهش حاضر پور و همکاران همباشد. داديمی

ترین خودکارآمدي درك شده را به عنوان یکی از مهم

 . )35( هاي عدم مصرف دخانیات گزارش نمودندکنندهبینیپیش

هاي کننــدهفقــر و مشــکالت اقتصــادي یکــی دیگــر از تعیین

پور و همکاران استعمال قلیان در زنان بود. در مطالعه کیفی دادي

کنندگان وضعیت اقتصادي مناسب را در کمک )، اغلب شرکت35(

انـد. در به ترك و کاهش استعمال قلیان مفید و مـؤثر تلقـی نموده

این راستا تحقیقی نشان داد ترك موفق سیگار در زنان با شرایط 
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ـادي مطلـوب ـاالً در کشـورهاي بــا 46، باالتراسـت (اقتص ). احتم

درآمد باال تمهیدات بیشتري در کنترل دخانیات به کار گرفته شده 

است. تفریحات سالم در مقایسه  با استعمال قلیان هزینه بیشتري 

ـان کـه تفـریح ارزان تـري سـت روي دارد. در نتیجه افراد به قلی

 آورند.می

به ویار حاملگی در  در دو پژوهش کیفی در تحقیق حاضر

شروع استعمال قلیان در زنان اشاره گردید. زنان تمایل شدیدي 

به عطر و بو، خاکستر و آب قلیان داشتند. این یافته را شاید بتوان 

در معرض قلیان  گونه توجیه نمود که زنان باردار احتماالً این

ود وجه بها آناند و این تمایل افراطی به استعمال قلیان در بوده

آمده است. در گزارشی خوردن خاکستر سیگار یکی از موارد 

با توجه به عوارض قلیان بر  .)47( ویار در دوران حاملگی بود

گردد که زنان ها توصیه میروي جنین و مادر باردار به خانواده

باردار را از قلیان و همچنین دود آن دور نگه دارند که این نیازمند 

هاي مداوم به زنان و آموزشرسانی گسترده و اطالع

 باشد.میها آنهاي خانواده

هاي تحقیق حاضر وارد کردن مقاالت به یکی از محدودیت

ها آنزبان فارسی و انگلیسی بود، در نتیجه مقاالت با سایر زب

وارد مطالعه نشدند. این تحقیق فقط گروه هدف زنان را مورد 

هاي گروه یري به سایرپذدر نتیجه قابلیت تعمیم .بررسی قرار داد

 جمعیتی را ندارد. 

ـان یافته براساس ـان در زن هاي پژوهش حاضر، مصرف قلی

ـابراین مـداخالت پیشـگیرانه بایـد  یک پدیده چند عاملی اسـت. بن

ـین چندسطحی بوده و عوامل خطرساز را در حیطه هاي متعدد ب

فردي و اجتماعی مورد هدف قرار دهند. حذف نگرش مثبت زنان 

ـتن در مقابـل اصـرار عمال قلیان، تقویت مهارتبه است هاي نه گف

ثر بـر ؤخودکارآمدي زنان و تمرکز و مداخله مـ دوستان، ارتقاء

ـاهش روي عوامل محیطی و خارج از کنترل فرد مـی توانـد در ک

 ثري داشته باشد.ؤاستعمال قلیان نقش م

 

 تشکر و قدردانی

معاونـت  ازداننــد نویسندگان این مقاله بـر خـود الزم مــی

ـان بابــت  ـاوري دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمزگـ تحقیقات و فن

ـالی تشکر و قدردانی نماین  د. حمایـت م

 
 منافع عارضت

 نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.

 

 سهم نویسندگان
ـلی مقالـه  )نویسنده اول( پورداديسکینه   35تهیه نسخه اص

ازبینی نسخه اصلی مقاله ب )نویسنده دوم( ییتیمور آقامال ؛درصد

ـتجو) سـومنویسنده ي (زاهد احمددرصد؛  20 ـتخراج  جس و اس

ـارم(وحید رعنایی  درصد؛ 10عات اطال ـنده چه ـتخراج  )نویس اس

تهیه تسخه ) مسئول وجم نآذین علوي (نویسنده پ درصد؛ 5 نتایج

 درصد. 30مقاله اصلی و بازبینی 

 

 حمایت مالی
اونت تحقیقات و فناوري دانشگاه مطالعه با حمایت مالی معاین 

 علوم پزشکی هرمزگان انجام شد.
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Abstract 
Introduction: Statistics around the world show an increase in hookah smoking among women compared to men. The 
present review was designed to determine the factors affecting hookah smoking in women around the world. 

Information sources or data: The present study is a systematic review that was conducted in 2020 by searching 
in databases including Web of Science, PubMed, Iranian Databases, Elsevier,Scopus, Medline, Google scholar, Magiran, 
SID, and Iranmedex in both Persian and English language. All published articles from 1990 to 2021 were included in the 
study.  
Selection methods for study: Inclusion criteria were articles that targeted women and examined hookah 
smoking. Exclusion criteria were studies with indivisible reporting of results in men and women, intervention studies, and 
studies that examined the relationship between demographic information and hookah smoking. 
Combine content and results: The most common reasons for hookah smoking in women at the individual level 
included a positive attitude towards hookah smoking, low self-efficacy, hookah dependence, psychological needs and  
pleasant taste of tobacco and at the interpersonal level the reasons included hookah innovations and attractiveness, abstract 
norms, the absence of hookah smoking baning laws, easy access, cultural norms, media propaganda, economic challenges, 
the influence of powerful actors, the dynamics of the tobacco industry, the non-participatory policies of the government, 
and the cultural invasion of foreign countries. 
Conclusion: Eliminating women's positive attitudes, strengthening the skills of saying no to the friends, and focusing 
and intervening effectively on out of individual's control environmental factors can play an effective role in reducing 
hookah use. 
Key Words: Women, Hookah Smoking, Tobacco, Review Systematic Study. 
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