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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation 
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 Aim: The aim of this study was to identify the components of smoking 
tendency in youth from the perspective of addiction and smoking experts. 
Methods: in this study, a qualitative approach and thematic analysis method were 
used. Participants included experts in the fields of addictions and smoking and 
smokers (therapists, researchers, professors and teachers) in 1399 who were 
selected using purposive sampling. Sampling was done using interview tools 
(semi-structured) in order to receive the data until the saturation point and then the 
collected information was analyzed by coding method (main and secondary). 
Findings: The analysis of the research findings led to the extraction of 85 primary 
concepts, 38 subcategories and 15 main categories, according to which, the main 
categories of smoking tendency in youth were: 1. The effective role of relatives in 
consumption, 2. Inefficient atmosphere of the family predisposing to consumption, 
3. Motivation of peer groups in consumption, 4. Media coverage of smoking, 5. 
Influence of famous personalities, 6. Facilitating society in consumption, 7. 
Favorable consumption conditions in public recreation area, 8. Easy access to 
cigarettes, 9. Cognitive distortions about smoking, 10. Inefficient psychological 
causes, 11. Reverse reaction to superficial inhibitors in consumption, 12. Weak 
adaptive skills, 13. Consideration of behavioral attractiveness, 14. Media’s 
superficial portrayal of the harms of consumption, and 15. Recreational 
consumption. Finally, the combination of the main categories led to the extraction 
of two core themes, including the interpersonal components, the extra-personal 
component, and the intrapersonal components of the tendency to smoke in youth. 
Conclusions: The present study showed that youth are affected by interpersonal 
and extra-personal factors such as the media, family, society and the atmosphere 
of peers with common interests or intrapersonal dimensions like psychological 
disorders, famous characters in movies, or skill weaknesses are more likely to tend 
to smoke and continue smoking. 

Keywords: Youth, cigarette smoking, effective components, experts, 
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گرایش شناسایی مؤلفه سیگار در جوانان  به مصرف های 
کیفی   از دیدگاه متخصصان؛ یک تحلیل 
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سایگار در جواناان از نگااه متخصصاان حاوزه  به مصرف های گرایش هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههدف:     
کنندگان شاامل  مضمون استفاده گردید. شرکتدر این مطالعه از رویکرد کیفی و شیوه تحلیل  روش: اعتیاد و سیگار بود.

بودناد کاه باا اساتفاده از  4311متخصصان حوزه اعتیاد و سایگار )درماانگران، پژوهشاگران، اسااتید و مدرساان( در ساال 
منظور دریافات  ساختار یافته( به گیری با استفاده از ابزار مصاحبه )نیمه مند گزینش شدند. نمونه گیری هدف روش نمونه

آوری شده با روش کدگاذاری )فرعای و اصالی(  نظری ادامه پ"دا کرده و در ادامه اطالعات جمع ها تا مرحله اشباع داده
مقولاه اصالی گردیاد  41فرعای و  مقولاه 30مفهو. اولیاه،  01ها منجر به استخرا"  تحلیل یافتهها:  یافته تحلیل شدند.

. 2. نقش مؤثر خویشااوندان در مصارف 4عبارت بودند از:  به سیگار در جوانان که بر اسا  آن، مقوالت اصلی گرایش
دهاای رسااانه در  . ساار نخ0هااای همتااا در مصاارف  . انگیاازه بخشاای گروه3خااانواده مسااتعدکننده مصاارف  ناکارآماادجااو  

. شرای  مساعد مکاان تفاریح 2گری جامعه در مصرف  . تسهیل6های مشهور  پذیری از شخصیت . تأثیر1مصرف سیگار 
. 44شااناختی ناکارآمااد  . علاال روان44شااناختی از ساایگار  . تحریااف1. دسترساای آسااان بااه ساایگار 0مصاارف  عمااومی باارای

. 40. تلقای جاذابیت رفتااری 43هاای انطبااقی  . ضاعف مهارت42های سطحی در مصارف  واکنش معکو  به بازدارنده
قااوالت اصاالی منجاار بااه . مصاارف تفنناای. در نهایاات ترکیاا  م41های مصاارف  هااا در مااورد آساای  نگااری رسااانه سااطحی

فاردی گارایش باه سایگار در  های درون فردی و مؤلفاه فردی برون های میان ای از جمله مؤلفه استخرا" دو مضمون هسته
گااون  فااردی هاام فااردی باارون  حاضاار نشااان داد کااه جوانااان متااأثر از عواماال میااان پااژوهش گیههری: نتیجههه جوانااان گردیااد.

شااناختی،  هااای روان فااردی مثاال ناراحتی بااا عالیااا مشااترو و یااا ابعاااد درونرسااانه، خااانواده، جامعااه و جااو همتایااان 
های مهااارتی، بیشااتر احتمااال دارد تااا بااه ساامت مصاارف ساایگار و  های مشااهور فاایلم و یااا ضااعف تأثیرپااذیری از شخصاایت

 ادامه آن گرایش پ"دا کنند.
کلیدی: واژه  یفیهای مؤثر، متخصصان، تحلیل ک جوانان، مصرف سیگار، مؤلفه های 
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 مقدمه
کاااه  1جاااوانی کساااب داناااش پیشااارفته در یاااع زمیناااه خاااا  اسااات، دساااتاوردی  زماااان 

چااون  پیاماادهای مهماای در پااردازش اطالعااات و خالقیاات داشااته و تغییاارات مهماای هاام
کااار تمااام دنبااال دارد  یاابی بااه اسااتقالل اقتصاادی را بااه وقات و دساات انتخااب حرفااه، شاروع 

فرایندهای اساسی رشد شناختی، جسامی و عااطفی رخ داده (. در این دوره، 2631، 2)بر 
ر، بروالنااد،  هااای ماارتب  بااا سااالمتی نمایااان می و رفتارهااا و مهارت گااردد )باارودر، اوکااان، بااوئت

اان شااالپ، بااول یااگ و پت هااای مهاام در  گونااه انتخاب (. نساال جااوان در آ اااز ایاان2637، 3هیاارو و
کارده و باه یاع هویات منساجم دسات زندگی ضرورت دارد تاا ایان مسایر را باا موفقیات طای 

کنند )زارع مهرجردی، سمیعی و عابدی،  هاا و  وجاود، جواناان، فرهناگ (. با این3127پیدا 
 عنااوان یااع مشااکل هااا، همیشااه از لحاااخ تاااریخی بااه هااای مربااو  بااه آن فرهنگ  خاارده

کااه فرهنگ اجتماااعی تلقاای شااده اات آن ایاان اساات  هااای جوانااان عناصااری  انااد و شاااید علن
کاااه می سااامبولیکی کالسااای و آموزشااای،  توانناااد در خاااارو از محااادودیت را ارائاااه داده  های 

یاع کنناد )بر  گاذارت جواناان اماروزی از نقش (. از طرفای2631، 4هویات ایجااد  هاای  هام دوره 
ماننااااد اتمااااام تحصاااایالت، اشااااتغال، ازدواو و فرزناااادآوری، در  5شااااناختی اجتماااااعی روان

کمتر به گذشته،  ان،  شده پیش می عریفصورت خطی و ت مقایسه با  کاسان، چت رود )کوهن، 
گاوردن هارت کناار هام، دوران جاوانی را تبادیل باه یاع2661، 6ماار  و  باازه  (. ایان ماوارد در 

کاارده )گااازمن و بااوش کااه جاا و خااا 2667، 7منحصاار بااه فاارد در طااول عماار انسااان  ترین و  ( 
شاارای  و  چنااین، شااود. هاام هااای زناادگی هاار انسااانی محسااوب می آمیزتاارین دوره مخاااطره
که شخص در این دوره تجربه می موقعیت های بعادی  کند، ا رگذاری مهمی در دوره هایی 

                              
1. Youth 
2. Laura, E. B 
3. Bröder, J., Okan, O., Bauer, U., Bruland, D., Schlupp, S., Bollweg, T. M.,... & Pinheiro, P 
4. Brake, M 
5. Psychological 
6. Cohen, P., Kasen, S., Chen, H., Hartmark, C., & Gordon 
7. de Guzman, M. R., & Bosch, K. R 
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که به که جوان عهده واسطه مسئولیت  زندگی داشته  عناوان   دوره باه دار است، از این هایی 
چنااین مساایری هاار چااه هساات متوجااه خااود  شااود. در  تاارین مقطااع زناادگی او یاااد می بااا ارزش

اش باااااوده و بایساااااتی مسااااائولیت تبعاااااات یاااااا تااااااوان  او در زنااااادگیجاااااوان و تصااااامیمات 
 (.3121هایش را بپذیرد )عباسی،  خواسته

گروه  ی، نیازمنااد خاادمات روان جوانااان نساابت بااه سااایر  شااناختی و بهداشااتی  هااای ساانن
اان و براناادن ن، دیویدس  ، 1بیشااتری در یااادگیری مراقباات از خودشااان هسااتند )هااایمن، مااانیت

های  تواناااد جنباااه دار می مشاااکل  از رفتارهاااای رفتااااری یاااا هااار ناااوعی  ( زیااارا مشاااکالت2667
، 2اجتماااعی رشااد و پیشاارفت جوانااان را بااه خطاار بیاناادازد )یااان، ژانااگ، ران و ناای او رواناای
کااه می (. بااه2626 تواننااد تاار یرات  عبااارت دیگاار، رفتارهااای پرخطاار ازجملااه مااواردی هسااتند 

گذاشاات ه و مااانع از موفقیاات آنااان در آینااده شااوند نااامطلوبی باار تکاماال و به یسااتی جوانااان 
 عنااااوان  تااااوان بااااه چنااااین، رفتارهااااای پرخطاااار را تنهااااا نماااای (. هاااام2667)گااااازمن و بااااوش، 

کاارد بلکااه منجاار بااه پیاماادهای ساانگین باارای جامعااه نیااز  یااع سااری مشااکالت فااردی تلقاای 
 (. یکااااای 3122مااااانش،  شاااااوند )احمااااادی، خااااادادادی، مالزماااااانی، خاااااانزاده و امینااااای می

کااواچی، فیتزماایوریس و بوکاااز این  ، 3رفتارهای پرخطر استعمال دخانیات باوده )گایلمن، 
ن، نظاار، اسااتیگلر، جونیجااا، رادی2661 کااه مصاار 2631، 4ن آرورا، تااواری، داوت  5ساایگار ( 
کاینااا ، رامیااارز، ماااع رایج کااای و  تااارین شاااکل ایااان اساااتعمال  اسااات )اسااامیت، آسااایفا، 
 (.2626، 6وینو جی

ااپ و  ساایگار بااه مصاار  7گاارایش ر، ریبااار، مااوالن، لت گت یااع رفتااار عااادتی خودکااار )هااا
س چاااات کاااه آسااایب2631، 8سااارانتت هاااا و  ( باااا یاااع الگاااوی رفتااااری منحصااار باااه فااارد اسااات 

                              
1. Hyman, S. I., Manion, I., Davidson, S., & Brandon, S 
2. Yan, F., Zhang, Q., Ran, G., Li, S., & Niu, X 
3. Gilman, S. E., Kawachi, I., Fitzmaurice, G. M., & Buka, S. L 
4. Arora, M., Tewari, A., Dhavan, P., Nazar, G. P., Stigler, M. H., Juneja, N. S.,... & Reddy, K. S 
5. Smoking 
6. Smith, P. H., Assefa, B., Kainth, S., Salas-Ramirez, K. Y., McKee, S. A., & Giovino, G. A 
7. Tendency 
8. Hagger, M. S., Rebar, A. L., Mullan, B., Lipp, O. V., & Chatzisarantis, N. L 
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کولو، آیاااادادو و آدیناااار لاااادز، سااااوال یااااادی را در پاااای داشااااته )اورا ، یت ( و 2626، 1مشااااکالت ز
که باع  مرگ میلیون صاورت سااالنه در  نفر به ها ب رگترین خطر سالمتی قابل اجتناب بوده 

س، باساکور، ماارتینز و هرساکووی  سراسر جهان می (. جدیادترین 2632، 2شود )راسال، پااردت
کاه  لظاات فلاازات آسایب مطالعاات نشااان داده چاون عنصاار پتاساایم، نیکاال و  زایاای هاام انااد 

کوی ساایگار باعاا  بااروز برخاای بیماااری یااه کااادمیوم در تنبااا هااا  هااا ماننااد فیبااروز و آمفیاارم ر
 چناین مارگ ناشای از مصار  (. هام3122پاور،  شود )ززولی، دهبندی، چراتی و طااهری می

عروقاای و تنفساای در سراساار جهااان شااده اسااات  هااای جاادی قلباای ساایگار باعاا  بیماری
کارلوس، وال گومز، بالکازر،  گوال،  کشایدن 2623، 3ورده، فررو )سانتاال، پا (. عادت به سایگار 

کاه هازاران 2662، 4در جوانی شروع شده )مکاای و اریکسان گردیاده  ( و هماین مسارله باعا  
کنناد )ماانوکو، باا  کشایدن  گیادو، فادریهی،  هااوس، دی جوان هار سااله شاروع باه سایگار 

یااالری و التااوری  3/3سااوم جمعیاات ب رگسااال جهااان یااا بااه عبااارتی  (. تقریبااا یااع2632، 5و
کاه در ایان باین، جواناان بخاش چشامگ میلیارد نفر در جهاان سایگار می یری از ایان کشاند 

گزارش مطالعه مصار  سایگار در بیشاتر قریاب گیرند، طوری آمار را در بر می باه اتفااق  که در 
کاال ساایگاری 32کشااورها،  کارخانااه،  هااا را جوانااان تشااکیل می درصااد از  دهنااد )مرزبااان و 

ای مثاال آمریکااا بیشااترین آمااار وابسااتگی بااه ساایگار را  عنااوان مثااال در جامعااه  (. بااه3127
کاازا و اساتانتون دهند )تی یل میجوانان تشک کیساین،  (. 2626، 6لور، شارما، ادواردز، هالنا، 

ساایگار بااه خصااو  در میااان دانشااجویان و  های اخیاار تااب مصاار  چنااین، در سااال هاام
عنااوان یااع آساایب فرهنگاای و اجتماااعی سااالمت  جوانااان ایراناای نیااز رشااد بساایار یافتااه و بااه
(. طباق 3111بخاش، شاکوهی و جراحای،  اضایجوانان را مورد تهدیاد قارار داده اسات )فی

دارد  جواناااان هااار روز سااایر افزایشااایتحقیقاااات جدیااادتر نیاااز، مصااار  دخانیاااات در باااین 
                              
1. Orak, U., Yildiz, M., Solakoglu, O., Aydogdu, R., & Aydiner, C 
2. Rossel, P. O., Paredes, L., Bascur, A., Martínez-Carrasco, C., & Herskovic, V 
3. Santalla, M., Pagola, L., Gómez, I., Balcazar, D., Valverde, C. A., & Ferrero, P 
4. Mackay, J., Eriksen, M 
5. Mannocci, A., Backhaus, I., D’Egidio, V., Federici, A., Villari, P., & La Torre, G 
6. Taylor, K. A., Sharma, E., Edwards, K. C., Halenar, M. J., Kissin, W., Kasza, K. A.,... & 

Stanton, C 
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ن پنااهی، جااوانمردی، رمضااانخانی و 3127)حساینیان، نااوری، مقدساین و اصااالت ماانش، 
 (.3127عثمانی، احمدی و نیکنامی، 

ی می  به   کلن گارایش طور  که در  گفت  سایگار جاذب ساریع نیکاوتین در  باه مصار  توان 
هاااای مصاار  نیکااوتین، ماااوارد  شااود ساایگار نسااابت بااه سااایر روش خااون و مغااز باعااا  می

شااا و لینااگ گااابنر، تااایس، لت ( و خصوصااا در بااین 2632، 1اسااتفاده بیشااتری داشااته ) اارول، 
اع، جانساون و جانساون کناد )راس، پهت (. بناابراین، 2631، 2جوانان، شهرت بیشاتری پیادا 

کاال، ساااالمه، باا 3اعتیاااد واد، سااوکر، حااداد، آ ه ساایگار نتیجااه وابسااتگی بااه نیکااوتین بااوده )ات
کااه بااه عنااوان اصاالی2623، 4هالیاات و اوبیااد دهندهساایگار )دیااویس،  ترین ماااده تشکیل ( 

شاود عالئام  ( موجاب می2632، 5سارنو، برجیریا، اساتریع، تایادی، سایگمون و هیگیناز دی
کاارده و قطااع ساایگار را دشااوار نمایاااد وابسااتگی بااه آن، بااه زودی و پااس از ساایگا ر اول بااروز 

لگلااین ینیکااو ، مااونترول و ا  یلماان، و (. شااواهد نیااز مصاار  2632، 6)دوگاااس، سیلوسااتره، و
کشاایدن مااداوم در ادامااه را، ترییااد می یز، دوگاااس،  ساایگار اول بااا ساایگار  گااوت لگلااین،  کنااد )ا 

اار، رز، ساالیا، میرملسااتاین، 2662، 7فجیااان مشاای  1(. در نهایاات، فاارد طاای 2632، 8ن ژان، دیکت
کردن، مصر  آزمایشی، اساتفاده مانظم و سارانجام، وابساتگی  ی مقدماتی، امتحان مرحله

گرفتاااار مصااار  سااایگار می لگلاااین، دیفرانااازا، تاینااادال، مشااافی )اعتیااااد(،  جاااین،  شاااود )ا 
کااالر ، هااانلی و پااارادیس مااع چااه حساساایت و اهمیاات موضااوع را  (. آن2661، 9 ماایلن، 

که طباق فرضایه دروازه بیشتر می باه عناوان یاع تئاوری،  3276کاه از دهاه  10نمیاد این است 

                              
1. J., Gubner, N. R., Tice, C. L., Lisha, N. E., & Ling, P. M 
2. Rass, O., Pacek, L. R., Johnson, P. S., & Johnson, M. W 
3. Addiction 
4. Awad, E., Sacre, H., Haddad, C., Akel, M., Salameh, P., Hallit, S., & Obeid, S 
5. Davis, D. R., DeSarno, M. J., Bergeria, C. L., Streck, J. M., Tidey, J. W., Sigmon, S. C.,... 

& Higgins, S. T 
6. Dugas, E. N., Sylvestre, M. P., Wellman, R. J., Winickoff, J., Montreuil, A., & O’Loughlin, J 
7. O'Loughlin, J., Gervais, A., Dugas, E., & Meshefedjian, G 
8. Zhan, W., Dierker, L. C., Rose, J. S., Selya, A., & Mermelstein, R. J 
9. O’Loughlin, J., DiFranza, J., Tyndale, R., Meshefedjian, G., McMillan-Davey, E., Clarke, 

P.B., Hanley, J., Paradis, G 
10. Gate Hypothesis 
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شناخته شده است، پرده آ ازین وابستگی و سوح مصر  به موادت مخدر همیشه یاع مااده 
که تجاارب مصار  سایگار را در ایان سان دارناد، باا احتماال  مخدرت قانونی است و جوانانی 

کاارد )اسااتیفن و مااار بیشااتری در آینااده بااه مااوادت مخاادر  یرقااا ، 1نونی اعتیاااد پیاادا خواهنااد 
2630  .) 
گرایش   این معناا  به مصر  سیگار امید به پیامد مطلوب است. به یع عامل مهم در 

لقی( منجر به بااز تولیاد  که انتظار کشیدن )مثال: آرامش یا تقویت خ  نتیجه مثبت از سیگار 
شناساااان  (. از طااار  دیگااار، روان2660شاااود )گریگاااور و همکااااران،  گااارایش و وابساااتگی می

که متناسب با ویژگی گارایش های فاردی، امکاان پاساخ معتقدند  باه  دهای متفااوت در برابار 
های شخصایتی در ایان مسایر  سیگار وجاود دارد. در نتیجاه، احتماال وجاود م لفاه مصر 

هاای فرهنگای و اقلیتای در میازان  ر ام تفاوت (. لاذا علای2637، 2مهم است )کوهنال، وانادر
واد، سااوکر و دیگااران،  ارتبااا  بااین ویژگی هااای شخصاایتی و وابسااتگی بااه مصاار  ساایگار )ات

گااارایش  باااه مصااار  سااایگار 2623 (، شخصااایت، دیگااار عامااال مهااام و شاااناخته شاااده در 
که می گفات باه محسوب شده  پاذیری و ناا  وجاوی احساساات، تحریاع شاکل جسات  توان 

گرامااات،  امیااادی، باااا مصااار  سااایگار هماااراه می (. 2632، 3تیساااون و نیاااوتن شاااود )کیلااای، 
کنتاارل منفاای خااود و روان هاام های  رنجااوری از دیگاار م لفااه چنااین، اضااطراب، عصاابانیت، 

گرایش کالر  شخصیتی  یتلر و  (. در ایان زمیناه 2667، 4به مصر  سیگار هستند )مونافو، ز
گاارایش بااه مصاار  ساایگار بااه  نتااایج مطالعااات نشااان داده کااه از نظاار پسااران ساایگاری،  انااد 

نفاااس، قاادرت و آراماااش اسااات  دهنااده اساااتقامت، اعتماااد باااه خصااایتی نشااانلحاااخ ش
 (.2626، 5)زادرنی

سایگار ساوق   هاایی جواناان را باه مصار  کاه چاه م لفاه دیگار، در ارتباا  باا ایان از طر 

                              
1. Stephen N. A., & Mark, M 
2. Kuehnle, D., & Wunder, C 
3. Kelly, E. V., Grummitt, L., Teesson, M., & Newton, N. C 
4. Munafo, M. R., Zetteler, J. I., & Clark, T. G 
5. Czaderny, K 
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کارد. باه توان صرفا به یع دهد، نمی می عناوان مثاال، نظریاه   رویکرد یا دیدگاه نظری اساتناد 
کاااارز 1یااااادگیری اجتماااااعی کااااالر 2637، 2)آ لااااف و   ( هاااام فرایناااادهای2661، 3ن دورکااااین، و 

گارایش اجتماعی و هم میانجی کسب و حف  رفتارهای انحرافی مانند   گری شناختی را در 
کشاایدن بااا مشاااهده  ساایگار مهاام می بااه مصاار  دانااد. مطااابق ایاان دیاادگاه، رفتااار ساایگار 

کااه درگیار آن هسااتند و ماادل هااا و  هاا، مجااازات فتااار و پاااداشساازی بعاادی از ایان ر دیگرانای 
چنااین، تئااوری رفتااار  شااود. هاام تعاااریف مطلااوب و نااامطلوب ماارتب  بااا رفتااار، آموختااه می

که مواردی مانند استرس ادرا  4دار مشکل روانی، احسااس ناا  شده، پریشانی معتقد است 
گاارایش ساایگار هسااتند  بااه مصاار  امیاادی و اقاادام بااه خودکشاای از جملااه عواماال مهاام در 

هااایی چااون نگاارش  نیااز سااازه 6ریاازی شااده (. تئااوری رفتااار برنامااه2631، 5سااتروم و روزوال)لند
کنتارل رفتااری ادرا  شاده و  سیگار، هنجارهای انتزاعی تر یاب مثبت به مصر  کنناده، 

گارایش باه مصار  داناد  گاذار میسایگار مهام و تر یر در نهایات سابع تربیتای والادین را در 
گارایش راین، نظریه(. بناب3122)کریمی و دیگران،  گون، عوامال ایجااد و انگیازه  گونا باه  های 

کااارده مصااار  یتااار، نااااتر سااایگار را باااه طااارق مختلاااف تبیاااین  (. 2661، 7اناااد )لوجیاااع، رو
تحقیقات متعدد داخلی و خارجی صورت پذیرفتاه نیاز دالیال فراوانای چاون نقاش محای ، 

کار و گارایش  استرس، شخصیت، خانواده، دوستان سیگاری، ورود به بازار  تبلیغاات را در 
چی و  ن قهاااوه3112جااااه، حمدیاااه و یعقاااوبی،  اناااد )ترقااای باااه مصااار  سااایگار مطااارح نماااوده

ن 2631، 8ن نیهار3121زاده، حسینی و فاضل،  ن رحیم3122ن بجستانی، 3123محمدخانی، 
ااااان ساااااکی دیگت  گریگاااااور  ن دیالنااااای، ماااااع2630، 9هاااااارت، اساااااتوکینگ، پااااااتن، هاااااال و لینت

                              
1. Social learning 
2. Akers, R 
3. Durkin, K. F., Wolfe, T. W., & Clark, G. A 
4. Problem Behavior Theory 
5. Lindström, M., & Rosvall, M 
6. Theory of planned behavior 
7. Lujic, C., Reuter, M., & Netter, P 
8. Nichter, M 
9. Degenhardt, L., Stockings, E., Patton, G., Hall, W. D., & Lynskey, M 
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کااااال2632، 2آناااادا واتاااای و نازولیااااان وای، 2631 1و آمااااوس (. در ایاااان 2626، 3ورت و ایاااازپ ن 
ساایگار لحاااخ نشااده و در  های مصاار  تحقیقااات نگاااه متخصصااان در شناسااایی م لفااه

یااابی و در  عواماال خطرساااز اسااتعمال ساایگار، محاادود بااه تخمین هااای  بیشااتر مااوارد ارز
کا  اند سنجش مورد نیاز را به عددی بوده و نتوانسته فی حاصل نمایند )هاای، شاا ، اندازه 

ترین نیروی انساانی  دیگر، نظر به اینکه نسل جوان، اصلی (. از طر 2661، 4کروز و استرو 
کشااوری محسااوب می گسااتردگی جمعیاات جوانااان در هاارم  و ساارمایه هاار  شااود و بااا توجااه بااه 

کشاااورها، اهمیاات ساااالمت جواناااان در وضااعیت ساااالمت سااانین بعااادی،  کنااار  جمعیتاای ا
گرایش آنپذیری  آسیب گسترش نگران و  سایگار در  کنناده مصار  ها به رفتارهای پرخطر و 

کناد  از اعتیااد باه سایگار را بایش از پایش برجساته می میان آنان، اهمیت بررسی پیشگیری
کریم های اخیر نیز، ایران باا مسارله  یار قابال انکاار  (. طی سال3127زاده،  )براتی، رضایی و 
کنااون چیاازی حاادود یااع رو بااوده و جااوانی جمعیاات رو بااه کشااور را جوانااان  ا  سااوم جمعیاات 

کااه ایاان میاازان از افاازایش و صااعود جمعیاات جااوان، در نااوع  ساااله تشااکیل می 22-31 دهنااد 
کشاور ایاران محساوب می شاود  خودش اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ اجتماعی جمعیتای 

قاق در ایان (. لاذا باا توجاه باه ماوارد مطارح شاده، مح3127)عسکری ندوشن و صابا هی، 
کیفای زمیناه پاژوهش بار آن اسات تاا باه گارایش صاورت  سایگار در   باه مصار   های اصالی 

رو سا ال اصالی در  جوانان را از نگاه متخصصان مورد بررسای و شناساایی قارار دهاد. از ایان
کاه جاز دیادگاه متخصصاان چاه م لفاه گارایش این پژوهش این اسات  باه  هاایی جواناان را در 

 دهد؟ج. مصر  سیگار سوق می

 روش پژوهش
کیفای و باه شایوه تحلیال   گرفات. هاد   5مضامون مطالعاه حاضار باا رویکاردی  انجاام 

                              
1. Delaney, H., MacGregor, A., & Amos, A 
2. Why, F. Y. P., Undarwati, A., & Nuzulia, S 
3. Calvert, J. R., & Isip, U 
4. Hay, J., Shuk, E., Cruz, G., & Ostroff, J 
5. Thematic Analysis 
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کنااار هاام الگوهااایی از  هایی حاصاال از فراینااد تحلیاال مضاامون شااناخت مقولااه کااه در  ساات 
ها و  ساازی مصااحبه دهند. در ابتدا پس از پیاده ها را شکل می معانی و موضوعات در داده

کا ااذ، محتااوای آن  متااون باار مضااامین حاصاال از  دقت مااورد بررساای و مطالعااه  هااا بااه روی 
کااه مضااامین مااورد نظاار ماارتب  بااا مصاار  ساایگار در   پژوهشااگر قرار گرفتااه و سااعی باارآن شااد 
گروه سطوح پایین تر پرداختاه و باه   بنادی مجادد مضاامین در ساطوحت بااال طبقه  بندی و به تر، 

شااود. ایاان رونااد شااامل توصاایف، تفساایر و  و های فرعاای و اصاالی اسااتخرا ایاان ترتیااب مقولااه
کاه بتاوان  هاا می کردن مجدد محتوای حاصل از متن مصاحبه ترکیب باشاد، باا ایان هاد  

سطح باالتری از انتزاعت مضامین رسید. در نهایت، نقطه پایانت ایان  در هر مرحله از تفسیر، به
گزارشی از مقوله  ها است. داده وجود آمده از مضامین در های به فرایند، تهیه 

جامعه آماری پژوهش شامل درمانگران، پژوهشاگران و اسااتید فعاال در حاوزه اعتیااد و   
کااه سااال  در شااهر تهااران مشااغول بااه فعالیاات بودنااد.  3122خاصااه ساایگار تشااکیل دادنااد 

کاه  استفاده شد. به این 1گیری هدفمند جهت انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه ترتیاب 
کلینیااع مشاااوره در آ اااز تعاادادی ی در دسااترس در سااطح شااهر تهااران تعیااین  دانشااگاه و 
که در آن گاران فعاال در حاوزه اعتیااد و سایگار حضاور  نظار و درماان ها اساتید صاحب گردید 

هااا، نمونااه مااورد نظاار بااا اسااتناد بااه  هااای الزم، از بااین آن داشااتند، در ادامااه پااس از هماهنگی
ای الزم جهاااات ورود بااااه پااااژوهش باااارای هااااای پااااژوهش انتخاااااب شاااادند. معیارهاااا مال 

کنناااادگان شااااامل ر باااات و رضااااایت بااااه شاااارکت در فراینااااد تحقیااااق، فعالیاااات در  شاااارکت
شاکل تجربااه درماانگری باا جوانااان سایگاری، پژوهشااگری،  هاای مارتب  بااا سایگار باه حوزه

کسوت استادی بود. معیارهای خروو از تحقیق نیز شامل فقادان رضاایت  مدرس بودن و یا 
گاهانااه،  کااافی درباااره موضااوع آ عاادم تمایاال بااه همکاااری بااه هاار دلیاال و نداشااتن اطالعااات 

گیری، رسیدن به اشباع نظاری  ها نیز، مال  روش نمونه پژوهش بود. در رابطه با حجم نمونه
یافاات  ایاان ترتیااب مصاااحبه بااود. بااه کااه اطالعااات جدیااد در رونااد مصاااحبه در هااا تااا زمااانی 

                              
1. purposive sampling 
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گردید. مصاحبه اشباع در داده 33ز انجام شد، ادامه یافت و سرانجام پس ا نمی  ها حاصل 
گردیاد.  1ساختار یافته ها در تحقیق از مصاحبه نیمه آوری داده منظور جمع  به استفاده 

کشاف م لفاه نقطه تمرکز محوری س ال یافات و  گارایش های مصاحبه در جهات در باه  های 
کاه از نظار 3سیگار بود. س االت اصلی مصاحبه شاامل ایان ماوارد بودناد:  مصر  . عاواملی 

گرایش به مصر  سایگار در جواناان می های  . زمیناه2شاود، چیساتند؟  شما باع  تقویت 
گرایش . تصاویرهای خطار 1سیگار در جواناان از نظار شاما چیساتند؟  به مصر  اقتصادی 

. 5تواند داشاته باشاد؟  آفرین روی پاکت سیگار چگونه تر یری در میزان مصر  سیگار می
کااهش یااا افاازایش مصاار هااا چگ رساانه . باورهااا و شااناخت 1سایگار دارنااد؟  ونااه نقشاای در 

. نقااش خااانواده و ارتباطااات 0کنااد؟  ساایگار در جوانااان ارتبااا  پیاادا می چگونااه بااا مصاار 
شااناختی  های روان . م لفااه7نماییااد؟  ماارتب  بااا آن را در مصاار  ساایگار چگونااه تببااین می

گاارایش و  2چیسااتند؟ ساا االت توساا  متخصصااانبااه مصاار  ساایگار در جوانااان   مهاام در 
کااه بااه اساااتید راهنمااا، بررساای و در نهایاات ترییااد شااد. الزم بااه گیااری  علاات همااه ذکاار اساات 

کرونا، جلسات به گردیاد و روال باه بیماری  ایان  صورت حضوری و آنالیان )تصاویری( برگازار 
که قبل از جلسه مصاحبه، متخصصان زمان مورد نظر خود را باه پژوهشا گر اعاالم طریق بود 

کااار افااراد و یااا بااه صااورت آنالیاان، جلسااه   کاارده و ساا س در وقاات تعیااین شااده، در محاال 
انجامیااد.  طااول می دقیقااه بااه  26تااا  06گردیااد. هاار جلسااه مصاااحبه بااین  مصاااحبه برگاازار می

که جاز نظار شاما چاه عاواملی جواناان را  ها به  مصاحبه ی  کلن صورت هدفمند و با این پرسش 
یاااافتی،  دهااادج آ ااااز و در اداماااه باااا اساااتفاده از پاساااخ ق میباااه مصااار  سااایگار ساااو های در

یافاات اطالعااات  ر  ساا االت جزئاای تاار شااکل  تاار، متناسااب بااا موضااوع پااژوهش، جهاات در
 شد.  ها هدایت می گرفته و فرایند جلسه بر مبنای آن

کاااه باااه کننااادگان و رعایااات  منظور محفاااوخ مانااادن اساااامی شااارکت الزم باااه ذکااار اسااات 
گازارش نهاایی قیاد  2، 3ی پژوهش، ناام مساتعار متخصاص شاماره چهارچوب اخالق و.. در 

                              
1. semi-structured interview 
2. experts 
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هااا، پااس از اتمااام فراینااد تحلیاال،  منظااور ترییااد قابلیاات اعتبااار یافتااه چنااین بااه گردیااد. هاام
کنناادگان )متخصصااان( قاارار داده شااد تااا صااحت  هااا مجااددا در اختیااار شاارکت مصاااحبه

گرفت.  مطالب تریید و تغییرات الزم صورت 
متخصاص خاانم بودناد  5متخصاص آقاا و  7کننادگان شاامل  العه مشاارکتدر این مط

هااا دارای ماادر  دکتااری و دو نفاار از اساااتید دانشااگاه و حااائز رتبااه اسااتادیاری  نفاار از آن 2کااه 
 گزارش شده است. 3ها در جدول  شناختی آن بودند. اطالعات جمعیت

 کننده در تحقیقشناختی متخصصان شرکت. مشخصات جمعیت1جدول 
 شغل تحصیالت جنسیت سن کننده شرکت
 مدرس دانشگاه دکتری زن 11 3
 درمانگر دکتری مرد 12 2
 درمانگر دکتری مرد 11 1
 استاد دانشگاه استاد یار مرد 53 5
 پژوهشگر دکتری زن 10 1
 پژوهشگر دکتری مرد 12 0
 استاد دانشگاه استاد یار مرد 51 7
 پژوهشگر_  درمانگر دکتری زن 56 1
 مدرس دانشگاه دکتری زن 17 2
 پژوهشگر-درمانگر دکتری مرد 53 36
 درمانگر دکتری مرد 53 33

 ها یافته

کاوی دقیق متن مصاحبه شکل یع فرایند متمرکز و مساتمر در مرحلاه نخسات،  ها به وا
گرایش م لفه  11مقولاه اصالی،  31به مصر  سیگار از نگاه متخصصاان را در قالاب  های 

گازارش  ی مستخرو از شواهد درون مفهوم اولیه 11و مقوله فرعی  کاه  متنای مشاخص نماود 
 ارائه شده است. 2آن در جدول 
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گرایش. مضامین مستخرج2جدول   سیگار در جوانانبه مصرفاز دیدگاه متخصصان در خصوص 
 مضامین اصلی مضامین فرعی فراوانی مفاهیم

 ارتبا  با فامیل سیگاری
 بستگان سیگاری درجه اول

 بودن با فامیل سیگاری همسن
 طرز برخورد فامیلی

 ا رگذاری بستگان سیگاری 1

نقش م  ر 
خویشاوندان در 

 مصر 

 والدین در جایگاه مشوق بودن
 پدر و مادر سیگاری

 الگو بودن پدر و مادر 

 پذیری از والدین سیگاری الگو 1

 ژست روشنفکری خانواده
 ای مصر  الگوی زمینه

 خانوادهبستر تشویقی 
گاهانه یتم مصرفی نا آ  الگور

 مشوق بودن خانواده در مصر  5

 فقدان اصول در خانواده
 محدود بودن نفوذ خانواده

 انگارانه  تربیت سهل
 سبع مدیریتی نادرست

 گر خانواده تربیت مسامحه 1

کارآمد خانواده  جون   نا

 جو عاطفی نا بسامان 
 ارتبا  نادرست اعضاح
 فضای نا امن خانواده
 مستعدکننده مصر 

 تبعیض در خانواده
 مشکالت انحرافی در خانواده

هایی  مصر  در خانواده امکان 0
 با الگوی رفتاری نا مناسب

 تعریف خنثی خانواده از سیگار
 ارائه تصویر مطلوب از سیگار

 عادی انگاشتن سیگار
 سیگار راضی بودن به مصر  
 ترس نداشتن از سیگار

 خانواده به مصر نگرش عادی  2
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 مضامین اصلی مضامین فرعی فراوانی مفاهیم

 پیوند عاطفی دوستانه
 عنوان ابزار دوستی سیگار به

 جو رفاقتی همتایان در مصر  2

بخشی  انگیزه
 های همتا گروه

 در مصر 

 عنوان تفریح مشتر  سیگار به
 های مشتر  تقسیم خواسته

عالقه مشتر  به مصر  در  1
 های همتا گروه

 نقش الگویی همساالن
گروه  تبعیت از 

گروه الگو 1  های همتا پذیری از 

 پذیرش رفاقتی
گروهی  حس مقبولیت 

گروه 1  همتایان  تریید 

  ساخت الگوی سیگاری جذاب
 نمادین بودن الگوی سیگاری

 به مصر  از طریق الگو  تشویق

 های رسانه الگو دهی برنامه 1

دهی رسانه در  سرنخ
 مصر  سیگار

 صحنه با سیگارجذابیت 
 حس پیروزی با سیگار

 نمایی سیگار در فیلم برجسته 0

 پسند عامهغات تبلی
 سیگار ها در مصر  استفاده از چهره

 ها نقش الگودهی چهره

 
7 

 
 های مشهور الگوپذیری از چهره

تر یرپذیری از 
های  شخصیت
 قهرمان سیگاری مشهور

 بخشی با سیگار شخصیت
 محور پردازی قهرمان شخصیت 1

 ای رسانهرفع تکلیف 
  مر اطالعات بی

 ها نمایش آماری رسانه 5
نگری  سطحی

ها در مورد  رسانه
 محتوای ضعیف آمارها های مصر  آسیب

 کیفیت خنثی اطالعات
 بودن محتوای تکراری 5

 ها انهسگزارش ر
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 مضامین اصلی مضامین فرعی فراوانی مفاهیم

 خطر بودن سیگار القاح بی
 بودن سیگار قانونی

نگرش خنثی محی  اجتماعی  0
 سیگار مصر به 

گری جامعه  تسهیل
 در مصر 

 تبلیغات مثبت سیگار
 مطلوبیت سیگار در مشکالت

تصویرسازی مثبت  0
 اجتماعی از سیگار منابع

 سیگار پذیرش مصر 
کاالی رایج سیگار به  عنوان 

 پذیری سیگار جامعه 5

شرای  مساعد  ها گاه ایمنی مصر  در تفریح 1 گستره مکانی امن در مصر 
تفریح عمومی مکان 

 برای مصر 
بازدارنده نبودن اماکن عمومی  0 امنیت مصر  در عموم

 در مصر 
 ارزان بودن سیگار 36 بهای ناچیز اقتصادی سیگار

 دسترسی آسان
 سهلوت دسترسی به سیگار 7 سهل الوصول بودن دسترسی به سیگار

یافت آرامش  ابزار در
 ها بخشی در چالش آرامش

 بخشی مصر  آرامشپنداره  7

 شناختی تحریف
 از سیگار

 نقش حفا تی سیگار 
 امن بودن با مصر 

 پناه حمایتی

 عنوان  تلقی سیگار به 0
 منبع حمایت

 نقصان آموزشی
 شده خود آموزشی تحریف

 سیکل معیوب آموزشی

 های نابسنده آموزش 5

 به مصر  متر ر  گرایش 0 اندوهگین بودن
 و یرس از  م

شناختی  روانعلل 
 کارآمدنا

یاد شدن زمان بطالت مصر  در نتیجه   شروع 1 ز
 بیکاری

کنجکاوی 1 سیگار تجربه مصر   شروع مصر  از سر 
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 مضامین اصلی مضامین فرعی فراوانی مفاهیم

 گستاخی در مقابل هشدارها
 ای پاسخ مقابله

شدن جوان در مواجهه  مقاوم 1
زا با تبلیغات سطحی  تنش

 تکراری
 واکنش معکوس

های  به بازدارنده
 اولویت مصر  سطحی در مصر 

 نگرانی و مصر  مجدد
شدن جوان در مواجهه  مقاوم 2

 زا با افزایش قیمت تنش

 خودنمایی
 ابزار اعتراضی

 واسطه مصر  ابراز وجود به 1

های  ضعف مهارت
 انطباقی

 نمایی با مصر  جروت
 شاخت اشتباه از جروتمندی

 ورزی ضعف مهارت جروت 2

 رفتاری فقدان مهارت
 مدیریتیضعف خود 

 های ارتباطی ضعف مهارت 1

 منزلت اجتماعی
 بودن مدرن 

 اجتماعی گی تصور چیره 5
 سیگار با مصر 

 تلقی جذابیت 

 بودن شیع رفتاری 
 پسند استایل خا 

تصور جذابیت  اهری در  1
 سیگار مصر 

 جبران فرا ت
 ریزی هیجانی برون

 عنوان سرگرمی مصر  به 0
 مصر  تفننی 

 انگاری مصر  عادی 0 سیگار ساده انگاشتن
 

ای از  بندی مقوالت اصلی منجر باه اساتخراو دو مضامون هساته در مرحله بعد، ترکیب
گارایش باه مصار  سایگار  های درون فردی و م لفه فردی برون های میان جمله، م لفه فاردی 
که دسته  گردیده است. 1ها در جدول  بندی آن شد   ذکر 
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گرایش به مصرف سیگار . دسته3جدول   بندی مقوالت اصلی 
 فردی های درون مؤلفه فردی فردی و برون های میان مؤلفه

 از سیگار تحریف شناختی نقش م  ر خویشاوندان در مصر 

کارآمد  ارآمدناکشناختی  علل روان کننده مصر  خانواده مستعد جون نا

گروه انگیزه  های سطحی در مصر  بازدارندهواکنش معکوس به  های همتا در مصر  بخشی 

 های مشهور پذیری از شخصیت تر یر دهی رسانه در مصر  سیگار سرنخ

 رفتاری تلقی جذابیت های مصر  ها در مورد آسیب نگری رسانه سطحی

 های انطباقی ضعف مهارت گری جامعه در مصر  تسهیل

 مصر  تفننی شرای  مساعد مکان تفریح عمومی برای مصر 

  آسان به سیگاردسترسی 

 
گزارش    ، باار مبنااای مقااوالت اصاالی 1و  2هااای ارائااه شااده در جااداول  در ادامااه، طبااق 

گاارایش بااه مصاار  ساایگار در جوانااان  حاصاال از یافتااه هااا، دیاادگاه متخصصااان بااه معضاال 
کاه روال تشاریح یافتاه تبیین می کاه دو دساته  هاا باه شود. شایان ذکر است  ایان شاکل اسات 

گاارایش باه مصاار  سایگار ارائااه  های درون فاردی و م لفااه فاردی باارون های میااان م لفاه فاردی 
هاا پرداختاه و در نهایات، جهات  شده و ذیل آن عوامل، به ذکار مقاوالت اصالی مارتب  باا آن

گاازارش  متنای حاصال از مصااحبه اساتناد دهای بارای هار مقولاه اصالی، شااواهد درون هاا نیاز 
 شود. می

 سیگار از دیدگاه متخصصان به مصرف  گرایش  فردی فردی برون های میان . مؤلفه1
گاازارش جاادول، از نقششش مششؤور خویشششاوندان در مصششرف - زیاار مقولااه  1: ایاان مقولااه طبااق 

کااه بااه 33فرعاای و  نقااش و اهمیاات خویشاااوندان فاارد در   مفهااوم اولیااه تشااکیل شااده اساات 
مقوله بیشتر به کنندگان در این  عبارت دیگر، شرکت پردازد. به گرایش به مصر  سیگار می

محااوری نااا متناسااب خااانواده و خویشاااوندان دور و نزدیااع فاارد  ابعاااد رفتاااری و صاامیمت
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کااااه جنبااااه گونی هاااام پرداختااااه  گونااااا چااااون بسااااتر تشااااویقی ناخواسااااته در خااااانواده یااااا  های 
کااه مصاار  ساایگار دارنااد را  هااای رفتاااری، بااه انگاری سااهل گرفتااه و برخاای از جوانااانی  خااود 

یافت این کنش متر ر از در گفت: در این 1کننده شماره  دانند. شرکت ها می وا  باره 
هااا بااا یااع ژساات روشاانفکری یااا مااثال بااا ادعااای ماادیریت  جپاایش میاااد بعضاای از خااانواده

کناد،  اوضاع، به جوان خودشان پیشانهاد می کاه تجرباه  گار چیازی را تمایال دارد  کاه ا دهناد 
ا تباادیل بااه یااع عاماال مشااوق طریااق خااانواده مسااتقیم کنااار خودشااان انجااام دهااد و بااه ایاان

 شودج. می
کارآمد -  31زیار مقولاه فرعای و  1ایان مقولاه شاامل کننده مصشرف:  خشانواده مسشتعد جّو نا

کااه بااه مفهاوم اولیااه می عاادی، بساتر و نگاااه خااانواده باه بحاا  ساایگار را  باشاد  شاکلی چنااد ب 
را در یاع  ای خاانواده و مجارای عااطفی آن کنندگان نقش زمینه دهد. شرکت هد  قرار می

گیرناد. در حقیقات فقادان  قالب تفسیری و بعضا رفتاری )خواسته یا ناخواسته( در نظر می
کارکردی در خانواده هم دیادن سایگار یاا فضاای ناا بساامان عااطفی مثال  چون عاادی اصول 
کااه جااوان در حااریم نااا اماان خااانواده بااه تبعاایض در خااانواده باعاا  می ساامت مصاار   شااود 

گفت: 5کننده شماره  برای مثال شرکتسیگار سوق داده شود.   در این خصو  
گرفتار مشکالت ارتباطی و رفتاری، یع خاانواده ناا امناه و مصار  سایگار در  ج خانواده 

که اتفاق بی  افتهج. یع محی  نا امن بیشتر ممکنه 
گروه انگیزه  - زیار مقولاه فرعای و  5ایان مضامون متشاکل از های همتا در مصرف:  بخشی 

کاه شارکت مفهوم می 1 کنناد و نقاش دور  کننادگان در آن فضاای رفااقتی را تبباین می باشاد 
که در آن همی ها ممکن است عالیاق مشاتر  و مجاوز ترییاد رفتاار و حضاور  های صمیمانه 

گرفتااه شااود را در نظاار می گروه از سااوی دوسااتان  هااای  گیرنااد. در واقااع ایاان مضاامون تشااکیل 
کانااالی اماان باارای شااروع و ادامااه  دانااد. جوانااان در ساااحت  مصاار  ساایگار میدوسااتی را 

کاه آن کناد و  هام نزدیاع و قابال اعتمااد می هاا را باه رفاقتی هم درگیر پیوندهای عاطفی بوده 
یافت گروه می هم در کاه ایان دو موضاوع می کننده حس مقبولیت از  هاا را باه  تواناد آن باشند 
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کااه یکاای از ایاان عالیااق ممکاا کنااد  ن اساات مصاار  داشااتن عالیااق مشااتر  بااا هاام تشااویق 
گو می این مسرله را به 3کننده شماره  سیگار باشد. شرکت که: این شکل باز   کند 

هااای ساایگاری، حاااال چااه ب رگسااال چااه جااوان چااه نوجااوان باشااند خیلاای فاارق  ج جمع
که سیگار خواسته جمعی  شونهج. نداره.. مهم اینه 

اساتخراو شاده در مفهاوم  1زیار مقولاه  فرعای و  2دهی رسانه در مصشرف سشیگار:  سرنخ -
یادادهای رساانه گیرناد. برناماه ها را در نظار می این مضمون، نقش رسانه ای باا عناوان  هاا و رو

کاه باا سایگار ارتباا  پیادا می کارده و در  کاردن ماواردی خاا   کناد، احساساات را تحریاع 
نوعی یع فرهناگ الگوبخشای را در  ها به کنند. آن جذب جوانان به شکلی آشکار عمل می

کاه نسال جاوان بادون مناقشاه آن را پذیرفتاه و جا و  کاار خاود قارار میدستور  دهناد تاا جاایی 
که: چنین اشاره می این 2کننده شماره  آورند. شرکت رفتارهای خودشان در می  کند 

کاه انگاار دارای موضاوعیت بااال و حالات  نحوی نمایش داده می ج تصویر سیگار به  شاه 
لد شدگی ی منجرباه بااز تولیاد شادن آن تصاویر در واقعیات از راحتا ها به ست و این صحنه ب 

 شن ج. سوی جوونا می
زیر مقولاه  2این مقوله در برگیرنده های مصرف:  های درباره آسیب نگری رسانه سطحی -

کماع باه جامعاه  چاه رساانه مفهوم اسات. آن 5فرعی و  هاا در نقاش مثبات خاود در جایگااه 
در وهلاه اول حاالتی نمایشای و باازی باا دهناد  جهت جلوگیری از مصر  سیگار انجاام می

گرفتاه نمای کاه جادی  گازارش شاود و در  اانی تکاراری ارقام و اعاداد اسات  هاا  باودن محتاوای 
کااه نساال جااوان موضااعی  گردیااده  کااه در نهایاات باعاا   موجااب نااوعی دلزدگاای شااده اساات 

گزارش کند. شرکت های رسانه خنثی را در مقابل  گفت: 33کننده شماره  ای اختیار   چنین 
کیفیات پاایین و  ج رسالت رسانه خیلی وقت گفاتن و ارائاه اطالعاات آن هام باا  هاا صارفا 

کنیه. خیلی به ا رگذاری اطالعات فکر نمای شاه، بیشاتر جنباه رفاع تکلیاف باه  برای از سر وا
 گیرهج. خودش می

مفهاوم  0مقولاه فرعای و  1شاده از  مقوله حاضر تشاکیلگری جامعه در مصرف:  تسهیل -
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گساتردهباشد. شر می کنندگان در این مقوله وسعت دیاد باه مسارله سایگار را  تار در نظار  کت 
دهاد. در واقاع  گیرند. سیگار در دامان اجتماع، موضوع این مضمون اصلی را شاکل می می

کااه رسااانه بااه  کاااری را  گاااهی بااه شااکل مسااتقیم انجااام می جامعااه همااان  شااکل  یاار  دهااد، 
کاه سایگار  در مسیر این تفکر به جلاو حرکات میتر رقم زده و جوانان را  مستقیم و روتین دهاد 

خطرآفرین نبوده و حتی در شرایطی پذیرفته شده، نقشی هماراه را بارای افاراد در جامعاه ایفاا 
گفت: در این 2کننده شماره  کند. شرکت می  بار 

کنااه شاااید یااه ذره محاادودیت  جمصاار  ساایگار در اجتماااع واهمااه و نگراناای ایجاااد نماای
ی مطاارودی نیساات یعناای جامعااه _جااز در شاارای  خااا _ مشااکل  مساارله داشااته باشااه ولاای

 خاصی با حضور سیگار ندارهج.
بخاش ب رگای از جامعاه در برگیرناده شرایط مساعد مکان تفریح عمومی بشرای مصشرف:  -

که این مضامون باا  مفهاوم باه  2زیار مقولاه فرعای و  2فضای عمومی و تفریحی آن خواهد بود 
کن عمااومی ممااانعتی مشااخص را جهاات جلااوگیری از اسااتعمال پااردازد. اماا بررساای آن می ا

پروراننااد،  بار آن، حاالتی از امنیات مصار  را نیاز در خاود می سایگار تصاویب نکارده و عاالوه
هاای شاهری نباوده و در نتیجاه  گاه که نگرانی خاصی متوجه افاراد سایگاری در تفاریح طوری

کشایدن اولاین چیازی کاه  تفکر قابل قباول باودن سایگار  کن سات  در ذهان جاوان در ایان اماا
 کند: گونه به موضوع اشاره می این 1کننده شماره  شرکت. شود متبادر می

لحااخ فضاای  گارده باه عمومیات سایگار. یعنای سایگار باه ج مسرله در مورد سایگار برمای
گسااترده کااه ممکنااه جااا باارای روشاان  شااهری دارای شاامول  ایااه، فاارد ساایگاری نگااران نیساات 

که دلش بخواد ج شه.. همه جا میکردن سیگار نداشته با کنه.. هر مکانی   تونه روشن 
اصلی مرتب  با م لفاه  آخرین مقوله  آسان به سیگار دسترسیدسترسی آسان به سیگار:  -
گرایش  فردی و برون میان که شاامل  به مصر   فردی  مفهاوم  2مقولاه فرعای و  2سیگار است 

که ابعاد اقتصادی اجتماعی سایگار در دهاد.  یاع حالات ترکیبای را توضایح می اولیه بوده 
نفر از آنان دسترسی آسانت سایگار  7بودن سیگار و  نفر از متخصصان به ارزان 36در حقیقت 
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کارده کاه ساهل را تریید و اشااره  ترین  الوصاول باودن مصار  و امکاان خریاد آن در راحات اناد 
کاه جواناان را باه سامت  هایی می ترین م لفه شکل ممکن جزح اصلی کشاانده و در باشد  آن 

کنااد، زیاارا نبااود د د ااه باارای تهیااه ساایگار و ایاان  تاار می ادامااه دادن بااه مصاار  آن مطماائن
کااه ساایگار در هاار حااالتی در جامعااه یافاات می شااود، نااوعی امنیاات را بااه خریاادار  اطمینااان 

گذاشااتن یااا تاار  آن در ذهاان نداشااته باشااد. شاارکت می کنااار  کااه دلیلاای باارای  کننااده  دهااد 
 کند: چنین تبیین می فه را ایناین م ل 0شماره 

خود انگیازه و  جیع مسرله مهم ارزان بودن قیمت سیگار در جامعه است و جوان خود به
که ارزانه و مشهور، پیدا می  کنهج تمایل به چیزی 

گرایش به مصرف سیگار از دیدگاه متخصصان های درون . مؤلفه2  فردی 
مفهاااوم  1مضااامون فرعااای و  1از مقولاااه بااار سااااخته  ایااان تحریشششن ششششناختی از سشششیگار: -

کاااه آموزش می کاااافی و خنثااای در ماااورد هساااتی باشاااد  شناسااای سااایگار را از نظااار  هاااای ناااا 
شود تاا  که نبود آموزش درست در ارتبا  با سیگار باع  می دیگر، این عبارت گذراند. به می

های مثباات  وجااود آورده و نشااانه هااا و تفساایرهای خااود ساااخته بااه جوانااان خودشااان آمااوزش
بخااش بااودن یااا جنبااه حمااایتی ساایگار در شاارای  سااخت را در تفکاار خودشااان رشااد  آرامااش

کردن همین ویژگی داده و با دست های دائمی شاوند. بارای مثاال  ها تبدیل به سیگاری آویز 
 گفت:  2کننده شماره  شرکت

که جوان در مسیر چیزی مثل مصر  سایگار حرکات می کناه حتماا پشات ایان  ج زمانی 
گار قضیه یع نا  کاه نیااز داره باراش تصاحیح بشاه. ا گااهی  لا  وجاود داره  گاهی یاا یاع آ آ

یافت می نشه، آموزش به   کنه ج صورت ناصحیح رو از مجراهای دیگه در
کارآمششدشششناختی  علششل روان - زیاار مقولااه فرعاای و  1مقولااه اصاالی تشااکیل شااده از  ایاان: نا
کااه بااه ساابب 1چنااین  هاام گاارایش بااه ساایگار شناسااان شناساای آساایب مفهااوم اولیااه اساات  ه 
شااااناختی اجتماااااعی ممکاااان اساااات مشااااکالت یااااا  پااااردازد. جوانااااان بااااه لحاااااخ روان می

کنااار آن باارای توجیااه فااردی بااه ساامت ساایگار متمایاال  چااالش کااه در  کننااد  هااایی را تجربااه 



 4044بهار ، 04شماره ، 24جلد ، پژوهشهای مشاوره ....................................................................................... 64

 

که جوان در شارای  بیکااری دچاار یارس و نااراحتی شاده و بارای تساکین  شوند. به این معنا 
کنجکاوانااه در صاادد تجربااه مصاار   یااا ماادعی میکنااد  خااود ساایگار مصاار  می کااه  شااود 

گفت: این 1کننده شماره  سیگار است. شرکت  گونه 
خااانواده و متااراد  هسااتند. شااما در بیشااتر اوقااات  جبیکاااری و ساایگار از نظاار ماان هاام

که پی  انحرافی دارند رو وقتی می  شون مقوله بیکاری مشترکهج. بینی در همه جوانانی 
کناونی در برگیرناده های سطحی در مصرف:  بازدارنده واکنش معکوس به - مقوله اصلی 

کاااه پاساااخ 5مضااامون فرعااای و  2 های جواناااان در مقابااال عوامااال بازدارناااده  مفهاااوم اسااات 
سایگار را ماد  هاای سایگار و یاا افازایش قیمات  چون تبلیغاات روی پاکت  سیگا هم مصر  

که جوانان از تبلیغات دهد. آن نظر قرار می )مثال( منفی سیگار یا افازایش قیمات های  چه را 
یافاات می کااه یااع دهنااد. بااه کننااد بااا عماال متقاباال پاسااخ می در دسااته از جوانااان  ایاان معنااا 

گساتاخ جای این به کنناد،  کمتر  گاهاناه  تار شاده و آن را افازایش می که مصر  را  دهناد زیارا آ
کنناده  ناد. شارکتکن ای هادایت می ای خود به این موارد را در راستای مواجهاه پاسخ زمینه

 گفت: 0شماره 
کاات تباادیل بااه یع مساارله عااادی و حاال شااده باارای فاارد  ج بعااد از ماادتی هشاادار روی پا

کارکردش از بین می می  ره ج شه و دیگه 
مفهااوم  1مقولااه فرعاای و  2ایاان مضاامون اصاالی های مشششهور:  تأویرپششریری از شخصششیت -

کاه  این مقوله بهکنندگان در  اولیه را به خود اختصا  داد. دیدگاه شرکت این شکل اسات 
کارده و باه پرداخات شخصایت تر و هد  ها در مسیری مشخص رسانه هاایی  مندتر حرکت 

که با یع ابزار واسطه دست می گرفته و باا  ای به زنند  کاریزماتیع به خود  نام سیگار حالتی 
باه  صافت باوده و هاا دارای ویژگای قهرماان گیرناد. ایان شخصایت تاری می جوانان رابطه قوی

کاااه سااایگار در ایااان قهرماااانی آناااان ساااهیم اسااات.  جواناااان ایااان حاااس را القااااح می کنناااد 
 کند:  بیان می 1کننده شماره  شرکت

کااردن بااین جوانااان باااب کااه ساایگار  تااره و ایاان در شاارایطی جمثاال یااع چهااره مشااهور رفتااار 
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 ترهج. نقطه مشتر  بین خودشون و اون چهره باشه براشون جذاب
مفهاوم اولیااه  5زیار مقولاه فرعای و  2ایان مقولاه نیاز در برگیرناده ی: رفتشار تلقشی جشرابیت -

کنندگان در این مقوله به تجسم پردازی جواناان از خودشاان هنگاام مصار   است. شرکت 
تر باه لحااخ  ااهری تصاور  پردازند. جوانان هنگام مصر ، خودشان را پذیرفتنی سیگار می

گیرایاااای خااااود در اجتماااااع را تصااااو کاااارده و هاااام کننااااد.  یر پااااردازی احساساااای میچنااااین 
که: باره عنوان می در این 5کننده شما  شرکت  کند 

که فرد با سایگار از خاودش داره،  ج بخشی از سیگار فانتزی های سیگاره، یعنی تصوری 
 بخشی از جوونا سیگار براشون در جامعه تجسم جذابیت به همراه داره ج

مفهاوم تشاکیل شاده  0لاه فرعای و مقو 1مقولاه حاضار از های انطباقی:  ضعن مهارت -
کااه بااه  اای مهارت اساات  کلن گاارایش بااه ساایگار را بااه هااای رابطااه طااور  کنااد.  هاام وصاال می ای و 

های  ایان طریاق ضاعف واسطه مصار  سایگار جخاودیج نشاان داده و باه از جوانان به بعضی
کااااه جااااوان را در مقاباااال  دیگاااار آن عبااااارت  کننااااد. بااااه  ارتباااااطی خااااود را پنهااااان می چیاااازی 

گار آن کند مهارت سیگار ایمن می مصر  که ا هاا را یااد نگرفتاه  های ارتباطی در جمع است 
رفتاه و از سایگار در راساتای خاود  ها را نداشته باشد به سامت مقابال پایش یا جروت ابراز آن

کاااذب اسااتفاده می کنااد  گونااه بااازگو می موضااوع را ایاان 36کنااد. متخصااص شااماره  مادیریتی 
 که:

کشاایدن در تفکاار نساال جااوان، یااع اباازار اعتراضاای باارای خااود اباارازی مقابلااه  ج ساایگار 
گاهی جامعه  شه ج قلمداد می  خانواده و 

که به دسته عوامال درونمصرف تفننی:  - گارایش  آخرین مقوله اصلی  باه مصار   فاردی 
کلیت اوقات فرا ات و  مفهوم می 1زیر مقوله فرعی و  2گردد و شامل  سیگار بر می که  باشد 

گفات جواناان در محتمال کناد. می جواناان را بررسای میتفریح در  ترین حالات ممکان  تاوان 
که اوقات فرا ت مناسبی ندارند، ترجیح می شاان  دهند یا تنهاا باشاند یاا باا دوساتان زمانی 

کااار  وقاات خااود را بگذراننااد. در ایاان هاار دو صااورت، مصاار  ساایگار از نظاار آنااان عااادی ترین 



 4044بهار ، 04شماره ، 24جلد ، پژوهشهای مشاوره ...................................................................................... 62

 

که در حالت تفریح چندان خطر آفرین تلقای بشاود.  ی شاید محبوب و نهممکن خواهد بود 
 گفت: 7کننده شماره  برای مثال شرکت

کم اهمیتی تلقی می ج مترسفانه سیگار از نگاه خیلی کنناده  شه و نگاران از جوونا مسرله 
یابی نمی  شه ج ارز

کاارده و بااه تبیااین و  در ادامااه یافتااه   های پااژوهش را از نگاااه تحقیقااات پیشااین بررساای 
نظاااری حاااوزه سااایگار پرداختاااه  گیاااری مطالعاااه حاضااار را باااا اساااتناد باااه برخااای مباااانی هنتیجاا

 شود. می

 گیری بحث و نتیجه
کیفااای باااه شناساااایی م لفاااه   یکااارد  گااارایش در ایااان پاااژوهش باااا اساااتفاده از رو باااه  های 

های پاژوهش  سیگار در جوانان از دیادگاه متخصصاان پرداختاه شاد. در واقاع یافتاه مصر 
گاارایشدر وهلاه نخساات نشاا کااه  کااه  ساایگار در جوانااان موضااوعی چنااد  بااه مصاار  ان داد 

عدی بوده و تنها در یع مبنا و محور خا  حرکت نمی کند. یع دلیل بارای ایان موضاوع  ب 
جملاه  علات تغییارات ساریع در منااطق شاهری و روساتایی در ایاران، از های اخیر باه در سال

کاه باه روندهای اجتماعی و محیطی درخصو  توسعه جمعیت و شه رنشینی بوده اسات 
تغییر سبع زندگی منجر شده و شیوع رفتارهاایی متناساب باا ایان سابع از جملاه سایگار 
کارده اسات.  کرده است و در نتیجه هر روز رشد بیشتری در جامعه پیدا  کشیدن را برجسته 

ساایگار در بااین جوانااان ایراناای، اعاام از دختاار و پساار باار  دلیاال دیگاار نیااز بااه تصااویر مصاار 
کاه تبادیل باه یاع نمااد روشاانفکری و اساتقالل عمال یاا باه اصاطالح نشاانه همااراه  می گاردد 

های تشاکیل دهناده دوره جاوانی، ابعااد  بودن با روند رشد در اجتماع شده است. لذا م لفه
که تحت تر یر سااختارهای اجتمااعی وابساته باه مسایر می چندگانه باشاند  ای را در برگرفته 

گردیده جوانا گون، باه ن در موقعیتکه موجب  گوناا کانش نشاان داده و  های  طاور متفااوت وا
گسترده چهارچوب زندگی و تجربیات خود را متنوع تر لحاخ نمایند. بنابراین متناساب  تر و 

گساترده با این تنوع رشادی در نسال جاوان، الزم اسات تاا آسایب تار  های رفتااری جواناان نیاز 
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گردیده تا نمای وسیع ا در معرل دید قرار دهد. تحقیقات پیشین نیاز تری از مشکل ر نظاره 
که موضوع سیگار نیازمند پرداخت چند وجهی باه کرده  لحااخ فاردی و   این مسرله را تریید 

کاولیز، 2631باشد تا بتواند م  ر واقع شود )آرورا و همکااران،  ای می زمینه کاارپ،  گلاین،  ال ن ا 
نااازا اجتمااااعی در ماااورد پیشااارفت سااایگار  یچناااین، نظریاااه باااافت (. هااام2662، 1پاااارادیز و دیفرت

که زمینه کشیدنت جوانان چنین فرل می هاا را  های اجتماعی چندگانه در جواناان، آن کند 
کاااای تحااات تااار یر قااارار می ، 2دهاااد )اینیااات، فاشااای، بوماااان، هوساااانگ، فااااریس، هیاااپ و 

دا چااه ضاارورت پیاا ( نیااز آن3127های بهاااری، مااارین، نیکناااز و تبریاازی ) طباق یافتااه (.2636
کااه نبااود آن تااا  می کناد بررساای همااه جانباه ابعاااد مختلااف، متناوع و پیهیااده ساایگار اسات 

کشاور زده اسات. بناابر ایان  امروز ضربه های جبران ناپذیری به جامعه و خصوصا  قشر جوان 
گفت هر چقادر مصار  همگام با نتایج پژوهش می تار و  سایگار در نسال جاوان را وسایع توان 

کن جانبه همه یم. آن توانیم به سبب یم، بهتر میتر نظاره  شاود  چه باع  می شناسی آن بپرداز
کاه زنادگی جواناان نیاز در شارای  فعلای باا  کند این است  که این مسئله بیشتر اهمیت پیدا 

گون، احتماال  رو بوده و در جریان ایان تناوع، روباه تنوع بیشتری روبه گواناا رو شادن باا مساائل 
 کند. سیگار را بیشتر می چون مصر  رفتاری هم های  انحرا 

گارایش و بارون  فردی میان  های پژوهش حاضر، م لفه بر اساس یافته     باه مصار   فاردی 

کااه دارای  ساایگار در جوانااان نشااان می دهااد مااواردی چااون بسااتگان ساایگاری درجااه اول 
کارآمادارتبا  نزدیع و صمیمی با جوان هستند،  کاه  خاانواده مساتعد جون نا کننده مصار  

کااه دارای فضااای نااا اماان خااانواده، جااو عاااطفی نااا بسااامان  هااایی را شااامل می هخااانواد شااود 
پاااذیری از والااادین  ای بااارای مصااار  هساااتند و از طااار  دیگااار، الگو هساااتند و بساااتر زمیناااه

گاارایش ساایگاری و انگیاازه ساایگار در  بااه مصاار  بخشاای جااو همتایااان در مصاار  باعاا  
  زمینه با نتایج مطالعات پیشین همسو باود. باههای پژوهش در این  شوند. یافته جوانان می

گارایش باه مصار  عنوان مثال، دیادگاه باافتی سایگار در جواناان را بیشاتر  اجتمااعی زمیناه 
                              
1. O'Loughlin, J., Karp, I., Koulis, T., Paradis, G., & DiFranza, J 
2. Ennett, S. T., Foshee, V. A., Bauman, K. E., Hussong, A., Faris, R., Hipp, J. R., & Cai, L 
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دارد روابااا   عبااارت دیگاار، ایااان تئااوری بیاااان ماای دانااد. باااه  متاار ر از خااانواده و همتایاااان می
کشیدن جوانان و دوستان کشایدن خواهرهاا و چناین سا شان و هم گسترده بین سیگار  یگار 

کشاایدن والاادین از م لفااه بردارهایشااان و بااه  گاارایش  طااور مااداوم در معاارل ساایگار  بااه  های 
چنااین، عواماال خطاار مربااو  بااه  (. هاام2636باشااد )اینیاات و همکاااران،  مصاار  ساایگار می

کاافی، نباود یاع ب رگساال  خانواده، از قبیل نبود ارتبا  صمیمی بین اعضاح، عادم نظاارت 
یاااد در خااانواده، زمینااه  کاماال بااه گاارایش بااه  عنااوان الگااو یااا وجااود اسااترس ز ساااز وابسااتگی و 

(. روال ایان وابساتگی باه 3112مصر  سیگار هساتند )ایاازی، مختااری، فاروتن و افکایاه، 
کاه بای ی  انگیزگای و عادم تمایال باه تعامال و حضاور در خاانواده در نتیجاه این شکل است 

کرده و باع  میعنوان پ   نبود ارتباطات صمیمی، به مرور زماان باا  شود تا جوانان به لی عمل 
از آن، بااه تضااعیف هنجارهااای خااانواده و  ایجاااد رواباا  دوسااتانه و جااایگ ین و نفااوذ ناشاای

گردیاااده و در نتیجاااه باااه چاااون  هاااای فرا تااای جدیااادی هااام سااامت شااایوه جامعاااه متمایااال 
کننااد )افراساایابی و مااداحی،  مصاار   رحاایم  راسااتا،  ن(. در هماای3121ساایگار سااوق پیاادا 

منظاااور بررسااای فراوانااای مصااار  و علااال  ای باااه ( در مطالعاااه3121زاده، حساااینی و فاضااال )
کردساتان،  سیگار در بین دانشاجویان پسار و دختار تربیات گرایش به مصر   بادنی دانشاگاه 

گرایش به مصر  سایگار در باین جواناان باه دالیلای چاون ارتباا   که  به این نتیجه رسیدند 
کمبااود ایاان نااوع  کننااده شااکل می سااتان مصاار صاامیمانه بااا دو کااه جبااران ناشاای از  گرفاات 

 ارتباطات در خانواده بود.
گارایش باه مصار  سایگار در پاژوهش  فردی و برون های میان یکی دیگر از م لفه    فاردی 

کن عماومی باود  حاضر، سهولت دسترسی آسان به سایگار و شارای  مسااعد مصار  در اماا
ای از بابات بازدارنادگی از مصار  در فضاای شاهری  د د ه شود جوانان چون که باع  می

دانناد، در نتیجاه  نداشته و از سوی دیگر، سیگار را نیز همیشه در جامعه قابال دساترس می
راستا نیز، نتایج پژوهش با مطالعات دیگار همساو باوده  دهند. در این به مصر  آن ادامه می

کن حاد و حصار باه سایگار و امکاا که دسترسای آساان و بای ن مصار  راحات سایگار در اماا
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گرایش به مصار  سایگار برشامرده هاارت و همکااران،  اند )دیگان عمومی را از دالیل عمده 
کااا  و سمسااع2630 گااانی،  کلااوپ،  گلاادبرگ و فااامبون2662، 1ن  ، 2ن ملکیااور، چاسااتانگ، 
کن مختلاف را باه عناوان امتیااز در 2661 (. جوانان، امنیات در حاین مصار  سایگار در اماا
که در دسترسنظر  گاردد تاا احسااس خطاری در خصاو  نباود  بودن آن نیز باعا  می گرفته 

کنند.  سیگار نداشته و در نتیجه هر روز انگیزه بیشتری برای مصر  پیدا 
گاارایش بااه مصاار  ساایگار،  باارون فااردی و  های میااان چنااین از دیگاار م لفااه هاام      فااردی 

سایگار اسات. شاواهد پاژوهش حاضار هاا و مضارات  ها در مورد آسایب نگری رسانه سطحی
گزارش کااه در حقیقاات محتااوای  بااودن نااوعی  هااا بااه علاات تکااراری  هااای رسااانه نشااان داد 

کنش آناان در مقابال ایان اطالعاات را خنثای  کرده و در نتیجه وا دلزدگی برای جوانان ایجاد 
رفا گوناه اطالعاات زیار سا ال رفتاه و از دیادگاه جواناان صا کاه رساالت ایان کرده است. طاوری

شاود. از  های بهداشاتی قلماداد می ای در چارچوب سیاست مشی و یفه عنوان یع خ  به
گزارش ت اینکه حالت نمایشی و رقم ها به طر  دیگر بیشتر این  بازی دارد، باعا  شاده  علن

کیفیااات در ارائاااه آن هاااا لحااااخ نشاااده در نتیجاااه ناااوعی رفاااع تکلیاااف باااه حسااااب آیاااد.  تاااا 
کااه  های پااژوهش می نیااز همسااو بااا یافتااهتحقیقااات پیشااین در ایاان زمینااه  باشااد و معتقدنااد 

گزارش چااه در رسااانه آن شااود  هااای آموزشاای یااا اطالعااات سااالمت آورده می هااا تحاات عنااوان 
یااابی باارای انااواع ساایگار در جهااان  نمااایش آماااری بااوده و در حقیقاات اسااتراتژی اصاالی، بازار

گرای و راس فرین، برالی،  وزارت بهداشات و خادمات  چنین، (. هم2636، 3است )گلین، ست
گزارش رسانه2632) 4انسانی امریکا ها در مورد خطرات و مضرات سایگار را ناوعی داساتان  ( 

کرده به همین دلیال ایان برناماه رسانه گارایش  ای قلمداد  کااهش  باه مصار  سایگار  هاا را در 
ی شاااود و در راساااتا هاااا اساااتنبا  می چاااه از ایااان پاااژوهش خواناااد. آن ا ااار می در جواناااان بااای

گاازارش های پااژوهش حاضاار نیااز می یافتااه کااه خااود ایاان  هااا باارعکس عماال  باشااد ایاان اساات 

                              
1. Kloep, M., Guney M., Cok, F., & Simsek, O 
2. Melchior, M., Chastang, J-F., Goldberg, P., & Fombonne, E 
3. Glynn, T., Seffrin, J. R., Brawley, O. W., Grey, N., & Ross, H 
4. US Department of Health and Human Services 
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 کنند. نموده و جوانان بیشتری را به سمت مصر  سیگار تر یب می
گرایش فردی و برون های میان دیگر از م لفه یکی     گری  باه مصار  سایگار تساهیل فردی 

سایگار در جامعاه و نگارش خنثای عباارت دیگار، پاذیرش  جامعه در مصر  سیگار بود. به 
یاده و بای تار باه سامت شود تا جوانان راحت نسبت به آن باع  می گرو خطار  وساوی مصار  

کاااه جامعاااه القااااح می یافااات نمایناااد. در هماااین باااودن سااایگار را  راساااتا، پنااااهی،  کناااد در
کرمااای جویاااانی و نیکناااامی ) ( در یاااع پاااژوهش، 3127رمضاااانخانی، طاووسااای، عثماااانی، 

گرایش به مصار  سایگار را ماواردی چاون در نظار نگارفتن مصار  سایگار باه  عوامل م  ر در
عنااوان یااع مشااکل عمااده، مطاارح شاادن ساایگار بااه عنااوان یااع هنجااار قاباال پااذیرش در 

که همتا با یافته اجتماع، به کناار هام باه  های پژوهش می دست آوردند  باشاد. ایان ماوارد در 
کالباد خاود باه  تاا آنانگاری سیگار دامان زده اسات  سازی و عادی عادی کاه جامعاه در  جاا 

کنش نشان داده و همین مسئله باعا   مصر  سیگار به صورتی طبیعی یا در حد خنثی وا
گفتماااان اجتمااااعی، خاااود باااه عناااوان مسااایری هماااوار بااارای شااایوع هااار چاااه بیشاااتر  شاااده تاااا 

کاردن مصار  آن  مصر  کارده و باه سااده  گون خصوصا جواناان عمال  گونا سیگار در اقشار 
 ماید.کمع ن

گااارایش باااه مصااار   های درون های پاااژوهش حاضااار باااه م لفاااه بخاااش دوم یافتاااه   فاااردی 
کااه طبااق یافتااه ساایگار در جوانااان باار می هااای نابساانده و نقصااان  های پااژوهش آموزش گااردد 

آموزشای در ماورد سایگار، اساتدالل -ها جنبه خاود شود تا آن اطالعات در جوانان باع  می
کشیدن رشاد دهناد. تحقیقاات پیشاین   را به قبول از نگاه خود خا  و قابل  منظور سیگار 

نیز در این زمینه، نداشتن اطالعات درست بهداشتی و عدم تمایل به ارتقاح ساالمت رفتاار 
کارده گرایش و مصار  سایگار عناوان  ، 1اناد )وب، اسانیوتا و مایشای را، از عوامل سبب ساز 

گااروه (. نتااایج حاصاال2632، 2ن شاارما و روماااس2636 کااانونی آرورا و همکاااران ) از  ( 2631هااای 
کااه جوانااان دانااش محاادودی در مااورد پیاماادهای مصاار  ساایگار دارنااد. در  نیااز نشااان داد 
                              
1. Webb, L. TH., Sniehotta, F. F., & Michie, S 
2. Sharma, M,. & Romas, J 
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کمبااود اطالعااات درساات و اصااولی در مااورد ساایگار در جوانااان بااا ارائااه اطالعااات  حقیقاات 
روز نشااده در مااورد ساایگار همزمااان شااده و منجاار بااه سااردرگمی در تشااخیص  ناااقص و یااا بااه

گردیده و نتیجها گیری خود ساخته از سوی آنان منجر به باز تولیاد افکاار و  طالعات درست 
 شود. های نادرست و ادامه مصر  سیگار می داده
گااارایش باااه مصااار  سااایگار از نگااااه یافتاااه های درون یکااای دیگااار از م لفاااه   های  فاااردی 

کارآماادشاناختی  شااناختی از سایگار و علاال روان پاژوهش، تحریاف کااه باه باورهااای اسات  نا
واساطه   بخشای باه هاایی چاون آراماش شاود انگااره جوانان از سیگار مارتب  باوده و باعا  می

عنااوان یااع منبااع حمااایتی، مصاار  باارای فاارار از  اام و ناااراحتی   مصاار ، تلقاای ساایگار بااه
کاه در نهایاات تاوجیهی باارای مصار  ساایگار می گرفتااه  شاود. رشااد باورهاای ذهناای و  شاکل 

در مااورد ساایگار، جوانااان را در مقاباال مضاارات مصاار  ساایگار  شااناختی )تحریااف شااده(
که این تفکرات به تولید باورهای نادرست در آنان هام مقاوم می چاون حماایتی  کند. طوری 

هاا در ماورد خطارات  بودن سایگار، سانگری در برابار  ام و نااراحتی، منجار شاده و نگرانای آن
رساااند.  ی مصار  را باه حاداقل میمصار  سایگار باا ایان باورهاا تاداعی شااده و ا ارات منفا

گازارش داده تحقیقات پیشین در این زمینه همسو باا یافتاه کاه  اناد مثبات  های پاژوهش باود 
بااودن نگاارش جوانااان در خصااو  ماا  ر بااودن ساایگار در تعاادیل خلااق و خااو و احساسااات 

گارایش باه سایگار ناام بارد )ایارا  و توساان منفی را می در  (.2661، 1توان یکی دیگر از دالیل 
زدایی ساایگار  بخشاای و اضااطرابها ا لااب ایاان عماال را بااه ا رهااای آرام حقیقاات ساایگاری

گااازارش داده کاااه بیشاااتر سااایگاری دهناااد، طاااوری کشااایدن نسااابت می کاااه  ها  اناااد هنگاااامی 
اناد  اند، سیگار بیشتری استعمال نموده عصبانی، مضطرب، ناراحت یا دچار استرس بوده

 (.3112)ع یزی، میرزایی، شمس، 
کاه بیااان چنااین، از دیگاار یافتااه هام   گاارایش بااه  گاار م لفااه درون های پااژوهش حاضاار  فااردی 

کنر جوانان سیگاری در مواجهاه هشادارهای  مصر  سیگار قلمداد می که ا شود این است 

                              
1. Irak M., & Tousan, A 
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کنش مقابلاه های سیگار به روی پاکت کنناد. یعنای جاوان در مقابال  ای عمال می صورت وا
گسااتاخ شااود و بااه  باار تبلیغااات سااطحی تکااراری مقاااوم میتاار پاسااخ داده و در برا هشاادارها 

کناد،  تقاابلی برخاورد می صاورت  باه های سطحی در مصر  )مثل قیمت سیگار( بازدارنده
کااه می تااا آن گفاات نااه جااا  تنهااا تصاااویر هشااداری و افاازایش قیماات، ا ربخشاای الزم را  تااوان 

مطالعااات شااوند.  نداشااته، بلکااه بعضااا موجااب عملکاارد معکااوس در جوانااان ساایگاری می
کااه اسااتفاده از نشااانه گذشااته همسااو بااا ایاان یافتااه های مااذکور باار روی  های پااژوهش بااوده 

گفتگااوی جوانااان  پاکت گذاشااته و در بیشااتر مااوارد باعاا   هااای ساایگار ا اار مثباات ناااچیزی 
کاااهش مصاار  ساایگار می درباااره پیااام تصااویری، صاار  شااود )شااهبازی، باقیااانی  نظاار از 

کااوه ری، 3122و ذوالقاادر، العاباادینی، آمااوئی  مقاادم، زیاان ن مسااکوپایی، نقیباای، رضااایی و 
گاااارتی، پدرسااان، یانوکیاااان، نلساااون و وردلااای3127 (. از ساااوی 2633، 2ن هاموناااد2667، 1ن ا  هت

های مصر ، نسبت باه قیمات  کننده سیگار، در صورت تحریع نشانه دیگر، افراد مصر 
هاای بعااد از  در اولویتهااا  شاوند و در حقیقات قیماات سایگار بارای آن سایگار حسااس نماای

( بنااابراین، در مجمااوع، هشاادارها باار نیااات 2626، 3گیاارد )جاسااتن و لااوردن مصاار  قاارار می
(. زیاااارا جوانااااان در براباااار 3121گراشاااای و صاااافوی،  تاااار  ساااایگار تاااار یری ناااادارد )خااااادمی

کرده و باه صورتی پیش هشدارهای مذکور، بعد از مدتی به  گاهاناه  بینی شده عمل  صاورت آ
کااهش مصار  سایگار( نشاان  کنشبه آن وا های مخالف و بعضا متنااقض )صار  نظار از 

 دهند. می
گاارایش بااه مصاار  ساایگار طبااق  مقولااه مصاار  تفنناای یکاای از مضااامین درون   فااردی 
انگاااری مصاار  و نااا چیااز شاامردن مصاار   های پااژوهش اساات. جوانااان از ساار عااادی یافتااه

کننااد.  یگار سااوق پیاادا میطر  و یااا مصاار  باارای ساارگرمی، بااه ساامت ساا ساایگار از یااع
کاااارده ( در 2661) 4انااااد. راس و چالوپکااااا تحقیقااااات پیشااااین نیااااز بااااه ایاااان مساااارله اشاااااره 

                              
1. O'Hegarty, M., Pederson, LL., Yenokyan, G., Nelson, D., & Wortley, P 
2. Hammond, D 
3. Josten, C., & Lordan, G 
4. Ross, H., & Chaloupka, F. J 
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کاه جواناان باه تحقیقات کاه خطار اعتیااد باه سایگار را  دلیال ایان شان به این نتیجه رسیدند 
گرفته و به اشتباه فرل می دست که به کم  کوتااهی آن راحتی می کنند  را  توانند  ر  مادت 

کشایده میک خااطر محادودیت  شاوند. از طار  دیگار در ایاران، باه نار بگذارند، به سمت آن 
کن تفریحی، سیگار، بخش جادایی دهئاده لحظاات خوشای بارای بیشاتر  ناپاذیر تشاکیل اما

( در مطالعااه خااود بیااان 3121جوانااان شااده اساات. در همااین راسااتا، افراساایابی و مااداحی )
که اوقات فرا ت به زمان بیکاری تبدیل شده و بیکاری نیاز عموماا سابب اناواع های  کردند 

شاود. زیارا بسایاری از جواناان در اوقاات  ها، از جمله مصر  سیگار می بزهکاری و انحرا 
که صرفا تفریحی گاهی با این تفکر اشتباه  ست(، دست باه مصار  سایگار  فرا ت خود )و 

کاه مصار  سایگار نتیجاه  توان دهند. بنابراین می زده و به این رفتار پرخطر ادامه می گفت 
شاادن نامناسااب اوقااات فرا اات اساات. طبااق  چنااین ساا ری سااوحت ماادیریت درساات و هاام

عنوان یاع تفانن وارد زنادگی افاراد  تواند در ابتدا به ( نیز سیگار می3125تحقیق احتشامی )
شااود. بااه عبااارت دیگاار، جوانااان در نبااود یااع تفااریح سااالم و یااا ابزارهااای تفریحاای مطلااوب، 

گنجانیااده و در ادامااه بااه آن  را بااه عنااوان یااع فعالیاات تفریحاای در برنامااهساایگار  های خااود 
 شوند. گرفتار و وابسته می

کااه م لفااه یکاای دیگاار از یافتااه   گاارایش بااه مصاار  ساایگار در  درون  های پااژوهش  فااردی 
دهااد بحاا  تلقاای جااذابیت  اااهری و اجتماااعی بااا ساایگار اساات. بااا  جوانااان را نشااان می

کشاور، در معارل  درصد از جوانان حاضر در برخی دانشاگاه 36یش از همین استناد، ب های 
(. جوانااان تصورشااان از  اااهر و 3122مصاار  ساایگار قاارار دارنااد )کریماای، جورمنااد، زنگنااه، 

گرفتاه و هماین تبادیل باه یاع عامال درونای بارای  گیراتار در نظار  وجه در اجتماع را با سایگار 
راسااتا بااه ایاان نتیجااه  ( در همااین3221) 1نزشااود. وایهااا، لاای و هاااچک مصاار  ساایگار می

که بیشتر در اجتمااع دیاده شاوند و هام که جوانان با این تفکر  تر نیاز  چناین، جاذاب رسیدند 
آورند. زیرا جوانان ممکن اسات مصار  سایگار را  نظر برسند، به مصر  سیگار روی می  به

                              
1. Wiecha J. M., Lee V., & Hodgkins, J 
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کارخانه، کنند  روز بودن و مدرن بودن در اجتماع تعریف  شاخصی از به  (.3127)مرزبان و 
کاااه م لفاااه درون یکااای دیگااار از یافتاااه   گااارایش باااه مصااار  را نشاااان  های پاااژوهش  فاااردی 
هاااا بااار  های مشاااهور در فااایلم دهاااد باااه تر یرپاااذیری و الگوپاااذیری جواناااان از شخصااایت می
م می ن و لت که مصر  سایگار ا لاب از طریاق 2631) 1گردد. در مطالعه فوا، لت ( مشخص شد 

هااای اجتماااعی پاار زرق و باارق تبلیاا  شااده و یااع راهباارد باارای  اد مشااهور در رسااانهترییااد افاار
کننااده اساات. نتااایج یااع مطالعااه دیگاار  های مطلااوب از ساامت افااراد مصاار  تولیااد پاسااخ

کااه هماااهنگی و تجااانس تصااویر فاارد مشااهور و تصااویر محصااول بااه نگاارش تبلیاا   نشااان داد 
گساترش و اساتفاده از سای یفانمثبت و تمایال بیشاتر باه  (. 2632، 2گار منجار شاد )چاوی و ر

تفکر همسانی و تاداعی ذهنای باا فارد مشاهور در هنگاام مصار  سایگار باه عناوان یاع نیارو 
کارده و منجاار باه پاادیرش رفتااار الگوساازی شااده می شااود.  محرکاه منفاای بارای جوانااان عماال 

کاه تماا 16تاا  31زن و مارد  211یع مطالعه بر روی  کاره جناوبی، نشاان داد  یالت ساال اهال 
کشااایدن پاااس از تماشاااای صاااحنه کشااایدن در فااایلم سااایگار  میااازان  هاااا، باااه های سااایگار 

کارد. همهناین  یارت سایگاری قابل گوناه  هنگاام تماشاای ایان  هاا نیاز باه توجهی افازایش پیادا 
کلیاپ فیلم کاه افاراد  ها یا  کردناد. نکتاه جالاب ایان باود  هاا، تمایال باه مصار  سایگار پیادا 

کشیدن در فیلم صحنه یرسیگاری پس از مواجه با  هاا، حتای بیشاتر از زناان و  های سیگار 
گزارش دادند )سون و یونگ کشیدن را   (.2626، 3مردان سیگاری میل به سیگار 

گاارایش بااه  های ایاان پااژوهش، می براساااس یافتااه کااه موضااوع  گرفاات  تااوان چنااین نتیجااه 
گونی باااه گوناااا کاااه جواناااب وابعااااد  لحااااخ  مصااار  سااایگار در جواناااان نیازمناااد ایااان اسااات 

گرفتااه شااود. پااس در قاادم نخساات جهاات بررساای موضااوع  ساابب شناساای لحاااخ و در نظاار 
تار باه آن نگریساته شاده و  جانباه  تار و هماه گرایش جوانان به سایگار الزم اسات هار چاه وسایع

های شناسایی شاده  متناسب با مقتضیات زمان و شرای  مختص با آن، به بازنگری م لفه

                              
1. Phua, J., Lin, J. S. E., & Lim, D. J 
2. Choi, S. M., & Rifon, N. J 
3. Sohn, M., & Jung, M 
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های مصار  سایگار نیاز  کنناده وزشدگی در شناسایی تقویاتر قبلی پرداخته شود تا رکن به
گاااردد. از طااار  دیگااار، نسااال فعلااای جواناااان، نسااابت باااه نسااال گذشاااته مسااایر  رعایااات  های 

همین دلیال در خصاو  ساالمتی و به یساتی خودشاان باا  کنند، به تری را طی می متفاوت
کااه بااه شااکل جاادی هااای جدیاادتری و جاادی چالش جاااب تااری ای تااری روباارو خواهنااد بااود 

کااه مشااکالت و آساایب می تاار و  چااون مصاار  ساایگار، دقیااق روی آنااان هاام های پاایشت  نمایااد 
کااه جوانااان در صااورت  متمرکااز تاار بررساای و مطالعااه شااود زیاارا تمااامی شااواهد نشااان می دهااد 

کوچع کاه در قادم نخسات سایگار را  ترین چالش یا مسرله در زندگی، احتماال ایان داشتن 
کنند،  بیشتر است. برای تسکین خود انتخاب 

گاارایش بااه مصاار  ساایگار در  شااود جهاات ساابب پیشاانهاد می شناساای بهتاار در زمینااه 
گسااااتره حضااااور متخصصااااان سااااایر رشااااته پزشااااکان و  هااااا ماننااااد پزشااااکان، روان جواناااان، 

گسااتردگی و  شناسااان، عااالوه باار پژوهشااگران، اساااتید و درمااان جاارم کااه  گااران نیااز فااراهم شااود 
گون نگریساته شاده و باینچند وجهی بودن سایگار از جواناب  ای باه آن پرداختاه  رشاته گوناا

گرایش به آن باه شده تا م لفه کامال های  چناین الزم اسات تناوع  تاری رییات شاود. هام شاکل 
گرفته شده و رسانه هاا در  هاا، افاراد مشاهور و خاانواده مسیرهای ورود به مسرله سیگار در نظر 

صاااورت  مساااتمر داشاااته و باااههای تجمیعااای، فعالیااات  جامعاااه ایاااران، باااه شاااکل ساااازمان
کااه  هااا می هماهنااگ و یک ارچااه عماال نماینااد. در ارتبااا  بااا محاادودیت تااوان اشاااره نمااود 

علت نداشتن زماان آزاد( بارای مصااحبه، از جملاه ایان ماوارد  هماهنگی با متخصصان )به
کشاور باه بود. هم کم بار  کیفیات و تمایال بارای  چنین شرای  حاا کروناا، بعضاا  علات بیمااری 

 داد. الشعاع قرار می را تحت مصاحبه
گاهاناه و محرماناه باودن مالحظات اخالقی پژوهش:  در پاژوهش حاضار معیاار رضاایت آ

گرفات و اختیاار حاق خاروو از پاژوهش در صاورت عادم تمایال باه  اطالعات در اولویت قرار 
گردید. ادامه مشارکت نیز برای تمامی مشارکت  کنندگان محفوخ 

کلیه مراحل پژوهش را باه تنهاایی مادیریت نماوده و نویسنده مسئسهم نویسندگان:  ول، 
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 مسئول نگارش مقاله است.
مطالعااه حاضاار مسااتخرو از رساااله دکتااری آقااای یوسااف حبیباای بااوده و حمایششت مششالی: 

 بدون حمایت مالی انجام شده است.
های حاصال از آن  مطالعه حاضر باه صاورت مساتقل انجاام شاده و یافتاهتعارض منافع: 

 تضاد با منافع شخصی یا سازمانی نیست.در برگیرنده 
کااه در شاارای  سااخت و پاار از قششدردانی:  کلیااه متخصصااان و جوانااانی  باادین وساایله از 

کردند، تقدیر و تشکر می کمع  کرونا به پیشبرد این مطالعه   شود. چالش پاندمی 

 منابع

 .17-362(: 1) 2 .سالمت اجتماعی و اعتیاد(. سیگار، دروازه ورود به اعتیاد. 3125احتشامی، ع، )

(. رفتاار پرخطرنوجواناان: نقاش 3122مانش، س، ) احمدی، خن خدادادی سنگده، ون مالزمانی، عن خانزاده، من امینی
 .0-23(: 51) 32نظارت والدینی و همنشینی با همساالن منحر . 

(. بازنمایی و تبیین نقش اوقات فرا ت در اعتیاد باه سایگار در میاان دانشاجویان. 3121افراسیابی، حن مداحی، و، )
 .372-230(: 20) 7. ریزی رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه

کشااااوری (. خااااانواده و اسااااتعمال ساااایگار. 3112ایااااازی، زن مختاااااری، سن فااااروتن، عن افکایااااه، پ، ) اولااااین همااااایش 
 .23-22. تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران: انشجویی عوامل اجتماعی مو ر بر سالمتد

کااریم های فرزنااد  گاارایش بااه ساایگار باار اساااس متغیرهااای شاایوه بیناای پیش(. 3127زاده، ح، ) براتاای، هن رضااایی،  ن 
شناسای  روان داناش و پاژوهش درپروری و سبع زندگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اساالمی خمینای شاهر. 

 .13-26(: 3) 32. کاربردی

چااای، من  حاااق، من فخااااری، عن عالماااه، من آرشاااین تبریزی، ون صااااحبی نیااااز، لن صاااادق بهااااری، عن ماااارین، سن نیع
کارآمااااااد  (. برنامااااااه3127فراهااااااانی، عن طباطبااااااایی، من ساااااانایی، رن محماااااادپور اصاااااال، ا، ) ها و مااااااداخالت 

کاهش پیشااگیری (: 2) 2. تصااویر سااالمتدر جوامااع: یااع مطالعااه مااروری.  دهنااده مصاار  دخانیااات کننده و 
351-315. 

(. روانساانجی پرسشاانامه 3127پنااهی، رن جااوانمردی، عن رمضااانخانی، عن عثمااانی،  ن احمادی، عن نیکنااامی، ش، )
عواماال ماارتب  بااا پیشااگیری از مصاار  ساایگار در دانشااجویان دانشااگاه علااوم پزشااکی شااهید بهشااتی باار اساااس 

 .33-32(: 2) 0. بهداشت در عرصهاعتقاد بهداشتی. های الگوی  سازه

کرمی جویان، ان نیکنامی، ش، ) (. تر یر مداخلاه آموزشای بار 3127پناهی، رن رمضانخانی، عن طاووسی، من عثمانی، من 
مجلااه آمااوزش و سااالمت کننده از مصاار  ساایگار در دانشااجویان.  سااواد سااالمت و اتخاااذ رفتارهااای پیشااگیری
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 .27-11(: 2) 1. جامعه

کننااده مصاار  ساایگار و قلیااان در دانشااجویان  بینی (. عواماال پاایش3123جاااه،  ن حمدیااه، من یعقااوبی، ن، ) ترقاای
 .252-210(: 5) 15. پژوهش در پزشکی )مجله پژوهشی دانشکده پزشکی(های دولتی.  دانشگاه

لیان در دانشاجویان بار مصر  سیگار و ق بینی پیش(. 3127منش، س، ) حسینیان، من نوری، رن مقدسین، من اصالت
 32. شاناختی پاژوهش در ساالمت روانهاای مصار .  اساس میزان سازگاری باا دانشاگاه، ساالمت روان و انگیزه

(2 :)363-17. 
گرافیکاای هشاادار در بسااته3121گراشاای، من صاافوی،  ، ) خااادمی های ساایگار و تاار یر آن باار  بناادی (. مطالعااه سااطوح 

مطالعاات رفتاار ی برانگیختگای تارس و ادرا  از تهدیاد ساالمت. گار نیات تار  مصار ن تحلیال نقاش میاانجی
 .231-221(. 3) 0. کننده مصر 

گرایش به مصر  سایگار در باین جواناان: )مطالعاه 3122بجستانی،  ، ) دوری (. ا رات سرمایه اجتماعی خانواده بر 
کارشناسی ارشد پایانموردی دانشجویان دانشگاه مازندران(.  دران، دانشاکده علاوم انساانی ، دانشگاه مازنانامه 

 و اجتماعی.

کلخااوران، و، ) گاارایش بااه مصاار  ساایگار و 3121رحاایم زاده، من حسااینی، رن فاضاال  (. بررساای فراواناای مصاار  و علاال 
کردساااتان.  7. مجلاااه ساااالمت و بهداشااات قلیاااان در باااین دانشاااجویان پسااار و دختااار تربیااات بااادنی دانشاااگاه 

(1:)010-013. 
کااوه ری، ع، ) هااای مصااور روی  (. بررساای نقااش پیام3127رسااتمی مسااکوپایی،  ن نقیباای، سن مختااار رضااایی، غن 

-373(: 301) 21. مجلاه دانشاگاه علاوم پزشاکی مازنادرانهای سیگار بار نگارش و رفتاار افاراد سایگاری.  پاکت
300. 

جتمااعی بار هویات شاغلی دانشاجویان. (. تار یر مشااوره پویاایی ا3127مهرجردی،  ن سمیعی،  ن عابادی، م، ) زارع
 .362-327(، 01) 37. های مشاوره پژوهش

(. بررسای میازان فلازات سانگین در تنبااکوی سایگار و 3122پاور، م، ) ززولی، من دهبندی، رن یزدانی چراتای، ون طااهری
 .21-360(، 317) 16. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانقلیان در ایران. 

(. بررسای دیادگاه ماردم شاهر یازد دربااره 3122مقدم، من زین العابدینی، من آموئی، عن ذوالقدر، ر، ) شهبازی، حن باقیانی
 –فصاالنامه علماای های تصااویری باار شاایوع و پیشااگیری مصاار  ساایگار بااین جوانااان و نوجوانااان.  تاار یر رسااانه

 .11-50(: 1) 3. پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
یااابی (.3121عباساای، ز، ) یسااع ارز کارشناساای ارشااد، دانشااگاه الزهاارا،  های اجتماااعی زناادگی جوانااان. پایااان ر نامااه 

گروه جامعه  شناسی. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 
(. بررساای رابطااه تحماال آشاافتگی و تنظاایم هیجااانی بااا میاازان وابسااتگی بااه 3112ع یاازی، عن میرزایاای، آن شاامس، و، )

 .33-31(: 3) 31 سیگار. مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم.
یاابی نیازهاای جواناان و اولویت3127عسکری ندوشن، عن صبا هی، م، ) هاای سیاساتی مارتب  باا آناان در شاهر  (. ارز

گیری الگوی اهمیت _ عملکرد. یزد با به کاربردی جامعه کار   .56-05(: 2) 22. شناسی 
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گاااهی، نگاار3111بخااش، ان شااکوهی، من جراحاای، ل، ) فیاضاای ش و عملکاارد دانشااجویان دانشااگاه (. بررساای میاازان آ
-116(: 361) 27. هفتاه ناماه دانشاکده پزشاکی اصافهانعلوم پزشاکی تهاران نسابت باه اساتعمال دخانیاات. 

122. 
(. رابطه باورهای فراشناختی، راهبردهاای خاودتنظیمی و هیجاناات منفای در 3123قهوه چی،  ن محمدخانی، ش، )
 .21-362(ن 26) 13. م پزشکی زنجانمجله دانشگاه علومصر  سیگار دانشجویان. 

کاااربرد نظریااه رفتااار 3122کریماای، من جورمنااد، هن زنگنااه، م، ) (. عواماال ماارتب  بااا مصاار  ساایگار در بااین دانشااجویان: 
 .13-11(: 2) 7. مجله آموزش و سالمت جامعه یافته. شده توسعه ریزی برنامه

کارخانااه، م، ) گاااهی و نگاارش دانشااجویا3127مرزبااان، آمن  ن دانشااگاه علااوم پزشااکی شااهید صاادوقی یاازد در زمینااه (. آ
 .11-01(: 3) 1. طب پیشگیریمصر  سیگار. 
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