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Abstract
Background and Objectives
Cigarette smoking has challenged the security and social context of youth, health and public
health. On the other hand, the negligent view of smoking has pushed the society more
towards the normalization of smoking and the youth are attracted to it more and more every
day. The aim of this study is to study the etiology of the tendency to smoke by looking at the
life experiences of young smokers.
Material and Methods
This qualitative study was conducted in Tehran in 2020, using a phenomenological method
and semi-structured interviews with 14 young people aged 20 to 35 years who were smoking
daily and continuously. Participants were selected using purposive sampling method.
Sampling continued until the saturation stage and then the collected data were analyzed by
coding method.
Results
Analyzing the participants' experiences led to the identification of 113 primary codes, 19
sub-categories, 8 subclasses and finally 2 main categories. The subclasses included cognitive
falsification of the effects of smoking, smoking to reduce psychological problems, smoking
to compensate for the feeling of inferiority, desire to smoke when in low spirits, feeling
different when smoking, desire to smoke in response to art-induced emotions, easy access to
cigarettes and the adverse effect of negative advertising. The main classes consisted of
intrapersonal, extrapersonal interpersonal components of the endency to smoke in youth.
Conclusion
Examining the lived experiences of young people in smoking causes a deeper understanding
of the components of smoking and consequently leads to a better and faster understanding of
other young people of these experiences.
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Extended Abstract
Background and Objectives
Youth is the most special period of human life that is
full of new experiences and of course sensitive and
challenging risks. It is essential that, in their critical
period which is full of choices to be made, the young
generation go through this stage successfully and make it
to an integrated identity. However, the young living in
the current stressful and risky conditions, with few
contacts and often experiencing lack of trust and
confidence in their social environment can end up a
failure, imposing serious challenges on society. The
ubiquitous presence of the young in the society at large,
including the family, labor market, universities, etc.
reinforces their social bases, which in turn leads to their
increasing focus on adopting risky behaviors.One of
these deviant behaviors is smoking, which is always
lurking in the youth. Thus, understanding the driving
forces of smoking, from the perspective of young people,
*

in a qualitative and conversational format is needed to be
able to better understand their mental world in this
regard with the ultimate goal of hindering the process or
preventing them from picking up the habit.

Material and Methods
The present study adopted qualitative research
approach and phenomenological method in order to enter
the depths of the minds and lived experiences of young
people about smoking and thus, get to know their inner
world better. In this regard, the interview (semistructured) was conducted with 14 young girls and boys
living in Tehran, who were at the age range of 20 to 35
years in 1399, through a dialogue and narrative method.
Participants in this study were selected, using purposive
sampling. Sampling was continued until the saturation
stage in order to obtain the data, and then the collected
data were analyzed by coding method. Necessary criteria
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for entering the study included satisfaction and
willingness to participate in the study, being at the age
bracket of 20 to 35 years, and finally, continuous and
daily dependence on smoking. Also, the lack of
conscious satisfaction or unwillingness to continue
cooperation for any reason and lack of smoking
experience were among the criteria for exclusion from
the study. Then a list of questions was prepared with the
approval of the supervisors on the subject. The youth
were then asked in a separate, quiet room to freely and
narratively express their views on smoking. The
interview sessions lasted between 60 and 90 minutes,
and the focus of the conversations was on the etiology of
smoking tendencies from the perspective of the young
participants in the study. Finally, after 14 interviews, the
content of the conversations was carefully implemented
and the data coding process began. This process started
from grouping and classification at low levels in the
form of concepts and ended with reclassifying themes at
the highest abstract level until finally a report of primary
codes, sub-categories, subclasses and the main categories
was obtained. Finally, the validity of the data was proved
to the researcher by the participants’ confirmation and
reviewing of the expert colleagues.

Results
Careful analysis of the participants' interview texts
led to the identification of 113 primary codes, 19
subcategories, 8 subcategories, and finally 2 main
categories. One of the main categories of the tendency to
smoke was the Intrapersonal dimension, such as
cognitive falsification of the effects of smoking, use of
cigarettes to reduce psychological problems, smoking to
compensate for feelings of inferiority, and the desire to
smoke when in low spirits. In this direction, young
people focused on expressing their desire to smoke more
to themselves and the perceptions and problems that
existed around their personality and behavioral
dimensions. In fact, young people considered things that
were a kind of defect or shortage in life, such as lack of
peace or problems such as depression and anxiety, as the
cause of their desire to smoke. Of course, in addition to
these cases, young people, through smoking, also
strengthened the characteristics that were necessary
during when facing serious challenges in society, such as
focusing more during workload or daring to get into
difficult situations. Thus, part of the drive for the young
smokers was related to their attempt to cover up or,
justifying their actions in their minds. Another major
category extracted from interviews with young people
was the interpersonal, extrapersonal dimensions of the
tendency to smoke, which included feeling of being
different when consuming, a desire to consume in
response to art-influenced emotions, easy access to
cigarettes and the opposite effect of negative advertising.
Young people in this category of reasons for smoking
pointed to the systems around them from family and
friends to educational environments and the macro level,
i.e. society. Film and cinema, advertising and the
bedrock of society in the field of access to smoking are
in the macro-social sphere that directly and indirectly
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lead young people to smoking. On the other hand, young
people use smoking to neutralize the feeling of lack in
society, in such a way that smoking induces them to feel
different, which is considered valuable in the heart of
society. This feeling, under normal circumstances,
requires activities that are beyond their means.
Therefore, from this perspective, smoking is the means
through which one gets access to communication and
interaction channels in youth systems, which is
considered a significant privilege for the young.

Conclusion
Young people today have more winding paths than
generations of recent decades and are more likely to
become smokers. Therefore, identifying important
components in beginning to smoke requires paying
attention to the views and experiences of young people
in this field. Due to the fact that smoking is very popular
among young people, it should be considered
comprehensively and multi-dimensionally in terms of
individual and context. Because, in recent decades, cigarette
smoking has become a symbol of self-centeredness for
young people and a factor of self-expression in social terms.
Therefore, smoking has been affected by both the
individual and social structures, which have caused
young people to adapt in different situations. As a result,
conducting an inclusive or comprehensive analysis of
smoking tendencies can help consider all the facts and
needs, and do away with the narrower, one dimensional
view of smoking at the same time.

Practical Implications of Research
It is hoped that the topics of the present study will be on the
agenda of health promotion programs in the field of prevention
in organizations, universities and youth-related entertainment
centers, and given that the topics are derived from the young
people’s words, they are realistic. The categories of the present
research in the form of a workshop and in the form of
roundtables and conversations with young smokers have led to
more depth and richness of conversations so that their points of
view in this direction are better identified.
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چکیده
زمینه و اهداف
مصرف سیگار بستر امنیتی -اجتماعی جوانان ،سالمت و بهداشت عمومی را به چالش کشیده است .از
طرفی هم ،نگاه سهلانگارانه باعث گردیده که جامعه بیشتر به سمت عادیسازی مصرف سیگار حرکت
کرده و جوانان نیز هر روز بیشتر از قبل به سمت آن کشیده شوند .هدف این مطالعه سببشناسی
گرایش به مصرف سیگار با نگاه به تجارب زیسته جوانان مصرفکننده سیگار است.
مواد و روشها
این مطالعهی کیفی با روش پدیدارشناسی و استفاده از مصاحبه نیمهساختار یافته عمیق با  14جوان
 20تا  35سال که به شکل روزانه و مداوم مصرف سیگار داشتند در شهر تهران و در سال
1399صورت گرفت .شرکتکنندگان با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند گزینش شدند .نمونهگیری
بهمنظور دریافت دادهها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرده و در ادامه اطالعات جمعآوری شده با
روش کدگذاری تحلیل شدند.
یافتهها
تحلیل تجارب مشارکتکنندگان منجر به شناسایی  113کد اولیه 19 ،زیر طبقه 8 ،طبقه فرعی و در
نهایت  2طبقه اصلی گردید .طبقات فرعی عبارت بودند از تحریف شناختی از آثار سیگار ،استفاده از
سیگار بهمنظور کاهش مشکالت روانشناختی ،مصرف برای جبران احساس خود کمبینی ،میل به
مصرف هنگام ُ
خلق پایین ،احساس متفاوت بودن هنگام مصرف ،میل به مصرف در پاسخ به هیجانات
متأثر از هنر ،دسترسی آسان به سیگار ،اثر معکوس تبلیغات منفی و طبقات اصلی را مؤلفههای درون-
فردی و مؤلفههای میانفردی -برونفردی گرایش به مصرف سیگار در جوانان تشکیل دادند.
نتیجهگیری
بررسی تجارب زیسته جوانان در مصرف سیگار باعث شنناخت عمقنیتنر مؤلفنههنای گنرایش بنه سنیگار
شده و متعاقبا منجر به درک بهتر و سریعتر دیگر جوانان از این تجربیات میشود.

دوره جوانی جزو خاصترین و مخاطرهآمیزترین دوره
های زندگی هر انسانی است که بهدلیل شرایط و
موقعیتهایی که جوان در آن تجربه میکند و همچنین
بهواسطه مسئولیتهایی که دارد ،میتوان از آن بهعنوان
با ارزشترین دوره زندگی او یاد کرد 1.فرایندهای اساسی
رشد شناختی ،جسمی و عاطفی در این بازه سنی حساس
شروع شده و رفتارها و مهارتهای مرتبط با سالمتی
نمایان میگردد 2.از طرف دیگر ،مراحل گذار جوانان
امروزی از نقشهای اجتماعی -روانشناختی ()Psychological
از جمله اتمام تحصیالت ،اشتغال ،ازدواج و فرزندآوری،
در مقایسه با گذشته ،کمتر بهصورت خطی و تعریفشده
پیش میرود 3.بنابراین ،نسل جوان در این شروع

سرنوشتساز که مملو از انتخابهای مهم در زندگی بوده،
ضرورت دارد تا این مسیر را با موفقیت طی کرده و به یک
هویت منسجم دست پیدا کند 4.اما جوانانی که در این
دوره پراسترس با شرایط پرخطر و حاشیهای زندگی می
کنند ،با توجه به شیوع قطع ارتباط و بیاعتمادی که اغلب
در محیطها و سیستمهای اجتماعی خود تجربه میکنند،
چالش مهمی در جامعه ایجاد میکنند 5.در نتیجه حضور
اجتماعی الیه الیه و تودرتوی جوانان در کل جامعه اعم از
بازار کار ،خانواده و دانشگاه باعث گسترش و تقویت
بسترهای اجتماعی آنان شده و همین مسأله تمرکز آنها
را در خصوص رفتارهای پرخطر گوناگون ،بیش از پیش
تقویت میکند 6.رفتارهای مشكلدار ،رفتارهایی با عواقب
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نامطلوب و مرتبط با آسیب به خود یا دیگران بوده كه
میتواند جنبههای روانی -اجتماعی رشد و پیشرفت جوانان
را به خطر بیاندازد 7.یکی از این رفتارهای پرخطر استعمال
دخانیات بوده  9،8که مصرف سیگار ( )Smokingرایجترین
شکل این استعمال است 10.گرایش به مصرف سیگار ،یک
الگوی رفتاری منحصربهفرد است که آسیبها و مشکالت
زیادی را در پی داشته  11و بزرگترین خطر سالمتی قابل
اجتناب بوده که باعث مرگ میلیونها نفر به صورت
ساالنه در سراسر جهان میشود 12.نگرانکنندهتر آنکه
عادت به سیگار کشیدن در جوانی شروع میشود 13زیرا
جوانان اغلب سیگار را بهعنوان آزمایش جدید شروع
میکنند 14و بهطور معمول خطر وابستگی به سیگار را
دستکم گرفته و به اشتباه فرض میکنند که میتوانند
بهراحتی در طی چند سال سیگار را بهصورت کامل کنار
بگذارند 15.همین مسأله باعث گردیده که هزاران جوان هر
ساله شروع به سیگار کشیدن کنند 16.نتایج بررسیهای
مختلف نیز نشان داده است که چه در کشورهای
توسعهیافته و چه در کشورهای در حالتوسعه ،شیوع
مصرف سیگار در جوانان در حال افزایش بوده و سن
شروع آن نیز کاهش پیدا کرده است 19-17.در سالهای
اخیر تب مصرف سیگار به خصوص در میان دانشجویان و
جوانان ایرانی رشد بسیار یافته و بهعنوان یک آسیب
فرهنگی و اجتماعی سالمت جوانان را مورد تهدید قرار
داده است 10و طبق تحقیقات جدیدتر نیز ،مصرف
11،11
دخانیات در بین جوانان هر روز سیر افزایشی دارد.
بنابراین ،تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت جسمی ،روانی،
اجتماعی و معنوی جوانان ایرانی یکی از ضرورتهای نظام
سالمت کشور بوده و مدیریت و پاسخگویی شایسته به
نیازهای خاص این گروه سنی ،میتواند در آینده بیشترین
ارزش اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به همراه
بیاورد 23.در نهایت نظر به اینکه نسل جوان یک کشور،
اصلیترین نیروی انسانی و سرمایه هر کشوری خواهد بود
و با توجه به گستردگی جمعیت جوانان در هرم جمعیتی
اکثر کشورها ،اهمیت سالمت جوانان در وضعیت
سالمت سنین بعدی ،آسیبپذیری جوانان و گرایش آنها
به رفتارهای پرخطر و گسترش نگرانکننده مصرف سیگار،
الکل و مخدرها در میان آنان ،اهمیت بررسی گرایش به
24
مصرف سیگار را بیش از پیش برجسته میکند.
عوامل متعددی در گرایش به مصرف سیگار در جوانان
در تحقیقات داخلی و خارجی شناسایی شدهاند که جذب
سریع نیکوتین ( )Nicotineدر خون و مغز ،ویژگیهای
شخصیتی ،احساسات و تحریکپذیری ،رفتار سیگاری
والدین ،خواهر ،برادر و دوستان ،فشار گروهی ،کنجکاوی،

وضعیت اجتماعی -اقتصادی پایین ،روی دادن وقایع و
اتفاقات بحرانی در زندگی ،سازگاری پایین اجتماعی ،عدم
وجود فاکتورهای حفاظتی رفتار مانند عالقه به پیشرفت یا
عدم مشارکت در ورزش ،پذیرش باالی انحراف
اجتماعی 30-25،از جمله این موارد میباشند .از طرف دیگر،
نظریات مختلف روانشناختی ،به بررسی مؤلفههای گرایش
به مصرف سیگار پرداختهاند؛ بهعنوان مثال نظریه
یادگیری -اجتماعی ( 31)Social learningبر آن است رفتار
سیگار کشیدن با مشاهده دیگرانی که درگیر آن هستند و
مدلسازی بعدی از این رفتار و پاداشها ،مجازاتها و
تعاریف مطلوب و نامطلوب مرتبط با رفتار ،آموخته می
شود .همچنین ،تئوری رفتار مشکلدار ( Problem
 )Behavior Theoryمعتقد است که مواردی مانند استرس
ادراک شده ،پریشانی روانی ،احساس ناامیدی و اقدام به
خودکشی از جمله عوامل مهم در گرایش به مصرف
سیگار هستند 32.تئوری رفتار برنامهریزی شده ( Theory of
 )Planned Behaviorنیز سازههایی چون نگرش مثبت به
مصرف سیگار ،هنجارهای انتزاعی ترغیبکننده ،کنترل
رفتاری ادراک شده و در نهایت سبک تربیتی والدین را در
33
گرایش به مصرف سیگار مهم و تأثیرگذار میداند.
بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه گرایش به مصرف
سیگار در جوانان ،کمی بوده و نگاه جوانان از لحاظ
پرسشنامهای تحلیل گردیده و یافتهها محدود به
تخمینهای عددی بوده است .لذا مطالعات کمتری به
صورت کیفی ،تجارب زیسته جوانان سیگاری را مورد توجه
قرار دادهاند که همین مسأله باعث گردیده برای سنجش و
درک سببشناسی گرایش به سیگار ،احساسات ،افکار و
باورهای افراد در خصوص سیگار کشیدن ،نادیده گرفته
شود 34.این در حالیست که برای دسترسی به جنبههای
مستعدکننده گرایش به مصرف سیگار ،بهتر است به
جوانان سیگاری گوش داده و اظهارات آنها شنیده شود.
بهعبارتی ،مطالعات کیفی ،ساختار واقعی گرایش به
مصرف سیگار را در دنیای افراد معرفی کرده و درک
محققان را در مورد سیگار کشیدن افزایش میدهد و
آنها را قادر میسازد که زمینههای عمومی کنترل سیگار
را نیز شناسایی و مدیریت کنند 55زیرا جنبههای سببساز
گرایش به مصرف سیگار براساس تجربیات مرتبط با آن در
بین زیر گروههای جوانان متفاوت خواهد بود 36.لذا
تحقیق حاضر با واکاوی پدیدارشناسانهی تجارب زیسته
جوانان سیگاری به دنبال پاسخگویی به این سؤال خواهد
بود که چه مؤلفههایی در سیگاری شدن آنها گیرا و
اثرگذار است.
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مواد و روشها

پنننژوهش حاضنننر بنننا رویکنننردی کیفنننی و بنننه شنننیوه
پدیدارشناسننننننی ) (Phenomenologyصننننننورت پننننننذیرفت.
روشهای تحقیق کیفی در تالش هستند تنا دنینای دروننی
افراد را کشف نمایند ،به این معنا که پژوهشگر با ورود بنه
دنیای افراد در جستوجوی دریافت پدیدهها از زاویه دیند
آنهنا منیباشند 37.روش پدیدارشناسنی درصندد جمنعآوری
اطالعات از افرادیست که یک پدیده را تجربنه کنردهانند و
به اینن واسنطه قصند دارد تنا الینههنای عمینق معننایی در
38
تجارب زیسته آنهنا از پدینده منورد نظنر را درک نمایند.
جامعه آماری پژوهش را جوانان ساکن شهر تهران تشکیل
دادند که درگیر مصرف سیگار بودند .جهت انتخاب نموننه
مورد نظر از روش نمونهگینری هدفمنند ()Purposive Sampling
استفاده شد .به این ترتینب کنه در آغناز تعندادی کلینینک
مشنناوره در سننطش شننهر ته نران تعیننین گردی ند کننه جوانننان
مصرفکننده سیگار به آنها مراجعه منیکردنند ،در ادامنه
پس از هماهنگیهای الزم ،از بین آنها ،نمونه منورد نظنر
با استناد به مالکهای پژوهش انتخناب شندند .معیارهنای
الزم جهت ورود به پنژوهش بنرای شنرکتکننندگان شنامل
رغبت و رضایت به شرکت در فرآیند تحقینق ،قنرار داشنتن
در بازه سنی  20الی  35سال و در نهایت درگیری با مصرف
سیگار بهصورت روزانه و منداوم بنود .معیارهنای خنروج از
تحقیق نیز شامل فقدان رضایت آگاهاننه ،عندم تماینل بنه
همکاری به هر دلیل و نداشتن تجربه مصرف سنیگار بنود.
بننه منظننور جمننعآوری اطالعننات ،از ابننزار مصنناحبه عمی نق
کیفنننی بنننه شنننیوه نیمنننه سننناختاریافته اسنننتفاده گردیننند.
طوریکه ،فهرستیاز سؤاالت مرتبط با موضنوع ،طراحنی و
پس از تأیید اسناتید راهنمنا ،در ینک اتنا مجنزا و آرام از
مشننارکتکنننندگان پرسننیده شننده و از آنهننا درخواسننت
م نیشنند تننا دیندگاههننا و رواینتهننای خننود را آزادانننه بی نان
نمایند .بدین ترتیب با مشارکتکنندگان وارد ینک گفتمنان
هدفمند شده تا تصاویر روشنن و خنالا از تجنارب منورد
نظننر ترس نیم گننردد .تمرکننز محننوری سننؤاالت مصنناحبه در
راستای سببشناسی گرایش به مصنرف سنیگار بنود کنه در
طول فرآیند مصاحبه ،از سؤاالت جانبی و پیگیراننه نینز بنه
منظور دریافت جزئینات بیشنتر و غننای اطالعنات اسنتفاده
جوان
1
2
3
4
5
6
7
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33
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میشد .بازه زمانی هر جلسه مصاحبه بین  60تنا  90دقیقنه
بنننود .در رابطنننه بنننا حجنننم نموننننهها نینننز ،منننالک روش
نمونهگیری ،رسیدن به اشباع نظری بود .به این ترتینب کنه
مصاحبههنا تنا رسنیدن بنه اشنباع کامنل دادههنا ،یعننی تنا
زمننانی کننه اطالعننات جدینند در روننند مصنناحبه دریافننت
نمیشد ،ادامه یافت .طوریکه پنس از انجنام  11مصناحبه
اشباع نظری حاصل گردید ولی در جهنت اطمیننان بیشنتر،
 1مصنناحبه دیگننر نی نز صننورت گرفننت .در راسننتای انجننام
مالحظننات اخالق نی در پننژوهش ،بننه مشننارکتکنننندگان در
خصننوص محرمانننه بننودن اطالعننات اطمینننان داده شننده و
س ن س جری نان گفننتوگننو بننهطننور کامننل ضننبط و بننا تمننام
جزئی نات مکتننوب گردی ند .در ادامننه ب نرای تحلی نل دادههننا،
متننون مصنناحبههننا ،چننندین بننار مننورد بررس نی و مطالعننه
پژوهشگر قرار گرفته و سعی بر آن شد که مضامین مورد
نظر مرتبط با مصرف سیگار در سطوح پایینتر ،گروهبندی
و به طبقهبندی مجدد مضامین در سطوح بناالتر پرداختنه
و به این ترتیب کدهای اولیه ،زیر طبقات ،طبقات فرعنی و
در نهایت طبقات اصلی اسنتخراج گردیند .سنرانجام ،نقطنه
پایان این فرآیند ،تهیه گزارشی از طبقات بهوجود آمنده از
مفاهیم در دادهها بنود .بنه منظنور دسنتینابی بنه قابلینت
اعتبنننار دادههنننا نینننز بنننه  2طرینننق اقننندام شننند؛  -1تأییننند
مشارکتکنندگان ( :)Member Checkingیافتهها مجددا در
اختینار مشننارکتکنننندگان قنرار گرفننت تننا بننه ارزینابی کلنی
دادههننا پرداختننه و در خصننوص صننحت آنهننا اظهننارنظر
نمایند -2 .بررسی همکاران ( :)Peer Reviewتمامی فرآینند
کار جهت بررسی کدگذاریها بنه دو همکنار متخصنا در
حوزه پژوهش کیفی داده شد.

یافتهها
شننرکتکنننندگان ایننن پننژوهش را در مجمننوع  14نفننر
تشکیل میدادند که شامل  6دختنر و  8پسنر جنوان بودنند
کننه در دامنننه سنننی  22النی  33سننال قنرار داشننتند کننه در
ادامه اطالعات توصیفی و جمعیتشناختی آنان در جدول 1
ارائه میشود.

جدول  .1مشخصات دموگرافیک مشارکتکنندگان
جوان سن جنسیت
تحصیالت
جنسیت
دختر
23
8
ارشد
پسر
پسر
30
9
ارشد
پسر
دختر
25
10
کارشناسی
دختر
دختر
27
11
دانشجو ارشد
پسر
پسر
26
12
کارشناسی
دختر
پسر
27
13
ارشد
پسر
پسر
25
14
کارشناسی
دختر

تحصیالت
کارشناسی
ارشد
دانشجو ارشد
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

حبیبی و همکاران

تحلیل دقینق متنون مصناحبههنای مربنوط بنه جواننان،
منجر به استخراج مؤلفههای گنرایش بنه مصنرف سنیگار از
نگاه آنان در قالنب  113کند اولینه 19 ،زینر طبقنه 8 ،طبقنه

فرعی و در نهاینت  2طبقنه اصنلی گردیند کنه گنزارش آن در
جدول  2ارائه شده است.

جدول  .2مضامین مستخرج از مصاحبه با جوانان مصرفکننده سیگار
طبقات اصلی

طبقات فرعی

تحریف شناختی از آثار سیگار

مؤلفههای درون فردی گرایش
به مصرف سیگار

استفاده از سیگار به منظور
کاهش مشکالت روان شناختی

مصرف برای جبران احساس خود
کمبینی
میل به مصرف هنگام ُ
خلق پایین

دریافت آرامش هنگام مصرف

8

دریافت انرژی محرک از سیگار

5

ایجاد تمرکز با مصرف

8

جرأت پیدا کردن با اتکاء به سیگار

6

مصرف برای فرار ذهنی از مشکالت

4

افزایش مصرف ناشی از فشارهای روانی
تمایل به مصرف به علت درگیری فکری
افزایش انگیزه مصرف در حین تراکم کاری

5
6
6

عدم توجه به گذر زمان

5

عزت نفس مشروط با مصرف

5

جبران ضعف با مصرف
سو دهندگی احساس تنهایی به مصرف
دلسردی نسبت به آینده

5
6
6

ابراز ژست متفاوت

6

تلقی تمایز خود از دیگران

7

میل به مصرف در پاسخ به
هیجانات متأثر از هنر

تأثیرپذیری مصرف از موسیقی

3

همزمانی مصرف با بخشهای هیجانی فیلم

3

دسترسی آسان به سیگار

رغبت به مصرف با در دسترس بودن سیگار

3

اثر معکوس تبلیغات منفی

بیاثر بودن تبلیغات منفی سیگار در ترک آن

6

احساس متفاوت بودن هنگام
مصرف
مؤلفههای میان فردی ،برون فردی
گرایش به مصرف سیگار

زیر طبقات

فراوانی

طبق گزارش ارائه شده در جدول  ،2در این بخش از

پژوهش ،بر مبنای مقولههای دریافتی ،علل گرایش به
مصرف سیگار در جوانان از نگاه آنها تبیین میشود.
شایان ذکر است که روال ارائه هر مقوله به این شکل
است که در ابتدا  2طبقه اصلی قید گردیده و طبقات
فرعی متعلق به هر یک ،در ذیل آنها ذکر گردیده و در
ادامه به صورت تفکیک شده ،شواهد درونمتنی حاصل از
مصاحبه با جوانان نوشته میشود.

 .1مؤلفههای درونفردی گرایش به مصرف سیگار در
جوانان
 تحریفشناختی از آثار سیگار  :مقوله حاضر از 21کد اولیه و  4زیر طبقه تشکیل شده است که خطاهای
شناختی جوانان در گرایش به مصرف سیگار را نشان
میدهد .به عبارت دیگر ،جوانان در این مقوله بیشتر به
بیان باورهای خود در مورد سیگار همچون دریافت
آرامش و تمرکز هنگام مصرف پرداختند .در حقیقت زیر
مقوالت در این طبقه فرعی شامل مواردیست که جوانان

در شرایط کمبودها و کاستیها به آن نیازمند بوده و در
نتیجه (با استناد به باورهایشان) با مصرف سیگار به آن
دست پیدا میکنند .در این خصوص یکی از
مشارکتکنندگان معتقد بود« :سیگار کشیدن بیشتر برای
آرام کردن خودمه یعنی در کنار تمام مشکالتی که دارم
حداقل این سیگار باعث میشه یه ذره آسایش فکرم باال
بره( ».جوان  )4اعتقاد یکی دیگر از مشارکتکنندگان چنین
است« :وقتی سیگار دستمه کاری که پیشرومه هر چی
سختتر و پیچیدهتر باشه مغزم برای حلش بهتر باهام راه
میاد .خسته نمیشم اتفاقا خوشم میاد از پیچیدگی وقتی
سیگار دستمه( ».جوان )1
 استفاده از سیگار به منظور کاهش مشکالتروانشناختی :مقوله حاضر از  10مفهوم اولیه و  5زیر
مقوله تشکیل شده است که مشکالت و درگیرهای کاری و
زندگی جوانان را در ابعاد گوناگون هدف قرار میدهد.
جوانان موقعیت کاری و تحصیلی پیرامون خود و
همچنین فشارهایی که مرتبط با جایگاه آنها میباشد را
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به عنوان دالیلی برای مصرف سیگار برمیشمارند .آنها
سیگار را اهرمی برای کاستن از تنگنا ،ابزاری برای مدیریت
زمان و همچنین مسیری برای تنظیم افکار و تسلط بر کار
و حرفه مورد نظرشان در نظر میگیرند .مشارکتکننده
دیگری در این خصوص اعتقاد داشت« :وقتی اونجوری
که میخوای پیش نمیره یا اصال عکسش اتفا میافته
باید یهجوری خودت رو جمعوجور کنی که از پا درنیای».
(جوان  )1شرکتکننده دیگری معتقد بود :سیگار جنبه
گذران وقت هم داره برام یعنی پارتهای قبل از کار و
تحصیل یا در حالت عادی در طول روز هستش که با
سیگار کشیدن دارم زمان رو پر میکنم برای خودم تا
برسم سر کار اصلی که باید انجام بدم یا برسم به اون
زمانی که قراره بیاد( ».جوان )8
 مصرف برای جبران احساس خود کمبینی :اینمضمون متشکل از  7مفهوم و  1زیر طبقه فرعیتر بوده
که جوانان در آن ،از یک طرف ،مصرف سیگار را برای
تقویت برخی ویژگیهای شخصیتی همچون عزتنفس و
از طرف دیگر ،عاملی برای جبران ضعفهای رفتاری
میدانند .جوانانی که در این دسته قرار میگیرند معتقدند
که سیگار باعث رشد اعتماد به خویشتن در فعالیتهای
گوناگون و همچنین برخورد جسورانهتر با دیگران میشود.
به عبارت دیگر ،سیگار را یک عامل مؤثر جایگزین برای
کمرنگ کردن محدودیتهای خود دانسته که در ادامه منجر
به باال رفتن میزان مقاوت و رضایتمندی در مواجهه با
آنها میگردد .اعتقاد یکی از مشارکتکنندهها این بود:
«من هفت هشت ساله سیگار میکشم و اکثرا سیگارم
روشنه ...اونایی که سیگاری هستند مثل خودم ،اکثر
اعتماد به نفسشون پایینه وقتی هم تو اوضاع بدی گیر
میکنی دیگه بدتر ،حداقل سیگار باعث میشه خودتو
دستکم نگیری( ».جوان  )12در همین مورد به نظر یکی
از مشارکتکنندگان« :در لحظه در ارتباط با چیزهایی که
نداری یا ضعف داری در موردشون ،مقاومت میکنه ،شاید
شجاعت نکنه ولی حداقل نمیزاره خیلی بترسی انگار
قدرت رو برات جبران میکنه( ».جوان )1
 میل به مصرف هنگام ُخلق پایین :این طبقه فرعیشامل  4کد اولیه و  1زیر طبقه میباشد .جوانان بخشی از
دالیل گرایش به مصرف سیگار را ناشی از تنها بودن
دانسته که هم جنبه عاطفی -احساسی به لحاظ ارتباطی و
هم جنبه تفکری -اعتقادی به لحاظ اجتماعی را
دربرمیگیرد .به این معنا که جوانان خود را در اجتماع تنها
احساس کرده و از طرف دیگر این احساس تنهایی با
دلمشغولی و تفکر مأیوسکننده درباره آینده گره خورده
و در نتیجه مصرف سیگار را بهعنوان راهی برای مدیریت
| 410
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شرایط نابسامان انتخاب میکنند .آنها ناامن بودن شرایط
کنونی جامعه و متعاقبا موقعیت زندگی خود که همسو با
این شرایط در حال جلو رفتن میباشد را بستری موجه
برای تمایل هر چه بیشتر به مصرف سیگار لحاظ میکنند.
مشارکتکننده شماره  4گفت« :باید یه آدم سیگاری باشی
تا درک کنی وقتی احساس تنهایی میکنی چقدر سیگار
کنارت این موقعیت تنهایی رو میتونه برات قابل تحمل
کنه وگرنه آدم دیوونه میشه» .نظر یکیدیگر از
مشارکتکنندگان این بود« :شرایط اجتماعی یهجوریه که
خیلی تکلیف کار و شغل روشن نیست و حس خوبی هم
به آینده زندگی خودم ندارم ،وقتی میرم تو این فازها
بیشتر تمایل دارم سیگارم بکشم( ».جوان )11

 .2مؤلفههای میانفردی برونفردی گرایش به مصرف
سیگار در جوانان
 احساس متفاوت بودن هنگام مصرف :تعداد 5مفهوم اولیه و  1زیر مقوله در این طبقه نقش انگارههای
تجسمی فرد در حین مصرف سیگار را در نظر میگیرند.
جوان به تصویرپردازی از خودش زمانی که مشغول
مصرف سیگار است میپردازد و به این ترتیب خود را
متفاوت از دیگران دانسته و تیپ خودش را سیگار به
دست ،به شکلی خاص طرحبندی ذهنی میکند.
همچنین ،این دسته از جوانان سیگاری ادعا میکنند که
سیگار شیوهای مناسب برای فرار از یکنواختی و نقطه
مقابل جمع بودن میباشد .جوان شماره  5اعتقاد داشت:
«من تصویر خودمو با عینک ،کتاب ،چایی ،سیگار و
فندک که همزمان با هم کنارم هستند خیلی دوست دارم.
تجسم قشنگی تو ذهنم حک میشه از بیرون که بهش
نگاه میکنم .عکسای پروفایلمم همینه» .مشارکتکننده
دیگری چنین گفت« :من هر چیزی که من رو از بقیه جدا
کنه دوست دارم البته منظورم خالف و اینا نیست مثال
همین سیگار کشیدن بین تو و اونایی که سیگاری نیستن
تفاوت ایجاد میکنه خب .این جزو عالیق من بوده
همیشه( ».جوان )3
 میل به مصرف در پاسخ به هیجانات متأثر از هنر:این طبقه برساخته از  6مفهوم اولیه و  1زیر طبقه بوده که
بیانگر صحبت جوانان در مورد فیلم و موسیقی به عنوان
عوامل سببساز در گرایش آنان به مصرف سیگار میباشد.
به این معنا که همذاتپنداری با شخصیتهای سیگار به
دست در فیلمها و سریالها و یا به صورت کلی جذب
شدن در بخشهای هیجانی فیلم باعث میشود برخی از
جوانان ذائقه مصرف سیگارشان تحریک شده و اقدام به
سیگار کشیدن نمایند .از طرف دیگر ،فضای (روانی)
موزیکی که جوانان (چه در جایگاه سازنده و چه در جایگاه

حبیبی و همکاران

شنونده صرف) در آن قرار میگیرند ،اگر آنها را به سمت
خود کشانده و باعث شود تا تداعی ذهنی پر رنگتری با آن
داشته باشند ،بیشتر احتمال میرود تا میل به مصرف
سیگار در آنها جهش پیدا کند .شرکتکننده شماره 10
گفت« :من موقع دیدن فیلم سیگار باید کنارم باشه شاید
مدام روشن نکنم ولی جاهای حساس فیلم روشن
میکنم ...دوست دارم نقطه عطف فیلم رو وقتی سیگار
دستمه ،ببینم» .از نظر یکی دیگر از مشارکتکنندگان:
«زمانیکه رانندگی میکنم و ضبط ماشینم موسیقی
دلخواهم رو پخش میکنه ،سیگار به سیگار میشم،
اصطالحا یعنی سیگاری که دستته و داره تموم میشه با
تهش سیگار بعدی رو روشن میکنی ،من در حالت گوش
دادن به موزیک اینطوری میشم( ».جوان )14
 دسترسی آسان به سیگار :این طبقه تشکیل شدهاز  5کد اولیه و  1زیر طبقه میباشد که به مسأله دسترسی
به سیگار از نگاه جوانان میپردازد .جوانان سیگاری نزدیکی
به پاکت سیگار و فندک را عامل مهمی برای مصرف
سیگار میدانند طوریکه معتقدند که در دست داشتن
فندک یا دم دست بودن سیگار به معنای آمادگی هر
لحظه برای روشن کردن سیگار میباشد .یکی از
مشارکتکنندگان در این باره اعتقاد داشت« :در مجموع
دو تا چیز تو دستت داشته باشی بهعنوان یک فرد
سیگاری ،صد در صد بیشتر ترغیبت میکنه که یه دونه
دیگه هم سیگار بکشی؛ یکی فندکت ،یکی پاکت
سیگارت( ».جوان )5
 اثر معکوس تبلیغات منفی :مقوله پایانی نیزدربرگیرنده  5مفهوم اولیه و  1زیر طبقه بوده که جوانان به
بیان واکنشهای خود در برابر عوامل بازدارنده مصرف
سیگار همچون تبلیغات منفی روی پاکتهای سیگار
میپردازند .اکثر آنها ضمن اعالم آگاهی به تمام
مشکالتی که ممکن است سیگار برای آنها به دنبال
داشته باشد ،در عین حال به بیاثر بودن این هشدارها
اشاره میکنند ،زیرا معتقدند رسیدن به یک نتیجهگیری
شخصی در مورد ترک سیگار برای آنان ارجشتر و مهمتر از
ترک سیگار با توجه به اینگونه هشدارها میباشد .جوان
شماره  7در این خصوص گفت« :تلویزیون مییاد نشون
میده یا روی پاکت سیگار عکس ریه داغون میزارن
تأثیرش رو من میتونم بگم هیچیه ،صفره ،چون وقتی
خودم هنوز به این نتیجه نرسیدم که به دردم نمیخوره
سیگار ،هزاری هم تبلیغات ببینم نمیپذیرم».

بحث
پژوهش حاضر با هدف سببشناسی گرایش به
مصرف سیگار در جوانان از منظر تجارب زیسته آنها

صورت گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش با استناد به
مقوالت مستخرج شده از دادهها ،نشان داد که  2طبقه
عمده در کمک به درک و شناسایی مؤلفههای گرایش به
مصرف سیگار در جوانان مؤثر است.
اولین طبقه اصلی به ابعاد درونفردی گرایش به
مصرف سیگار برمیگردد که طبقات فرعی تشکیلدهنده
آن شامل تحریف شناختی از آثار سیگار ،استفاده از
سیگار به منظور کاهش مشکالت روانشناختی ،مصرف
برای جبران احساس خود کمبینی و میل به مصرف هنگام
ُ
خلق پایین است .تحریفشناختی اولین طبقه فرعی از
ابعاد درونفردی مسبب مصرف سیگار است که خود
دربرگیرنده زیر طبقاتی چون دریافت آرامش هنگام
مصرف ،دریافت انرژی محرک از سیگار ،ایجاد تمرکز با
مصرف و جرأت پیدا کردن با اتکاء به سیگار است .این
طبقه به خطاهای شناختی و باورهای جوانان در مورد
مصرف سیگار برمیگردد که (به اشتباه) سنگری برای
تقویت خود تلقی میشود .گریگور ( )Gregorو همکاران در
مطالعه خود ،سببشناسی گرایش به مصرف سیگار را به
مواردی چون امید به پیامد مطلوب و انتظار نتیجه مثبت
از سیگار کشیدن (مثال :آرامش ،تمرکز) و خود مدیریتی
مرتبط دانستند 54.در مطالعه کلی ( )Kellyو همکاران نیز
نتایج نشان داد که تحریکپذیری و مواجه شدن با
ناامیدی ،با گرایش به مصرف سیگار (در هر مقطع زمانی
در آینده) ،همراه هستند 27.نتایج یک مطالعه دیگر نیز
نقش انحرافات شناختی ،تفسیرها و باورهای جوانان در
40
گرایش به مصرف سیگار را تأیید نمود.
دومین طبقه فرعی از مؤلفههای درونفردی گرایش به
سیگار در جوانان استفاده از سیگار به منظور کاهش
مشکالت روانشناختی است که شامل پنج زیر طبقه از
جمله مصرف برای فرار ذهنی از مشکالت ،افزایش مصرف
ناشی از فشارهای روانی ،تمایل به مصرف به علت درگیری
فکری ،افزایش انگیزه مصرف در حین تراکم کاری و عدم
توجه به گذر زمان است .جوانان امروز از مصرف سیگار
بهعنوان یک عامل بازدارنده و حفاظتی در برابر مشکالت
پیشرو استفاده میکنند تا به این واسطه بتوانند در
مقابل مشکالتی همچون اضطراب ،افسردگی و ناراحتیها
دوام آورده و در برابر سختیهای موجود در اجتماع
مقاوت نمایند .نتایج تحقیق کوبوس ( )Kobusنشان داد
که مصرف سیگار از نگاه جوانان منجر به تقویت
واکنشهای فیزیولوژیک در برابر مشکالت متعدد
میگردد 41.طبق نتایج ابراهیمی و همکاران نیز عوامل
استرسزا و مشکالت اجتماعی مثل از دست دادن شغل و
بیکاری که منجر به فشارهای روانی و درگیری فکری
میشود عاملی برای حرکت در مسیر مصرف سیگار
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خواهد بود 35.از طرفی ،یافتههای پژوهش با بخشیاز
نتایج مطالعه گریگور و همکاران ناهمخوان بود که معتقد
بودند ارتباط بین سالمت ادراک شده و انگیزش مصرف
39
سیگار در بین افراد جوان کمتر است.
سومین طبقه مستخرج از یافتههای مطالعه حاضر،
مصرف سیگار برای جبران احساس خود کمبینی میباشد
که دارای دو زیر طبقه فرعیتر با عناوین عزتنفس
مشروط با مصرف و جبران ضعف با مصرف است .مصرف
سیگار از نگاه جوانان مرتبط با تقویت ویژگیهایی چون
عزتنفس و همچنین جبران برخی ویژگیهای فردی است.
در همین راستا ،کاپالن و همکاران ،احساس عدم قابلیت،
خودکمبینی را از جمله عوامل مؤثر در روی آوردن به
رفتارهای نامتعارف از جمله گرایش به مصرف سیگار
میدانند .نتایج مطالعه منفرد ( )Monfaredو همکاران
نشان داد که گرایش به مصرف سیگار در بین جوانان دارای
تحصیالت پایین و کسانی که درآمد کمتری دارند و در
نتیجه از عزتنفس کمتر و ضعف بیشتری رنج میبرند،
رایجتر و شدیدتر است 42.یکی از ابزارهای جبران کمبود
برای این نوع افراد مصرف سیگار است .از طرف دیگر،
افراد دارای عزتنفس پایین به علت فعالیت کمتر در
اجتماع دارای یک سبک زندگی بیتحرک بوده و این خود
43
عاملی برای گرایش به مصرف سیگار میشود.
دیگر طبقه فرعی از زیر مجموعه ابعاد درونفردی
گرایش به مصرف سیگار ،میل به مصرف هنگام ُ
خلق
پایین است .این مضمون شامل دو انگاره سو دهندگی
احساس تنهایی به مصرف و مصرف در نتیجه دلسردی
نسبت به آینده است .جوانان در زمانهایی که به دلیل
شرایط و احواالت بیرونی و درونی ،خود را تنها احساس
میکنند بیشتر احتمال دارد که به سمت مصرف سیگار
حرکت کنند .به عبارت دیگر ،دلسردی و خنثی بودن
نگرش نسبت به آینده باعث میشود تا جوانان اهمیت
الزم را برای چالشهای موجود در آینده در نظر نگرفته و
برای مواجهه با این احساس پوچی ،به مصرف سیگار پناه
ببرند .روابط جوانان با آینده دارای پیچیدگی و تناقض
است 44زیرا آنها ،آینده را اغلب با «ترس و دوگانگی»
مشاهده میکنند 45.نتایج مطالعه آم ( )Almنشان داد که
نگرانی و بیتفاوتی نسبت به آینده در دوره جوانی به طور
جدی با مشکالت اجتماعی-روانشناختی مثل مصرف
سیگار مرتبط است 46.نتایج تحقیقات انصاری و همکاران
نشان داد که یکی از علل بومشناختی رشد گرایش به
مصرف سیگار به نگرانی همین نسل نسبت به آینده برمی
گردد 47.در مطالعه دوری باجستانی نیز نتایج نشان داد که
تنهایی به عنوان یکی از جنبههای رفتاری گرایش به
40
مصرف سیگار ،جوانان را به سمت خود جذب میکند.
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دومین طبقه اصلی نیز به ابعاد میانفردی برونفردی
گرایش به مصرف سیگار برمیگردد که طبقات فرعی آن
متشکل از احساس متفاوت بودن هنگام مصرف ،میل به
مصرف در پاسخ به هیجانات متأثر از هنر ،خلوتگزینی
موقعیتی هنگام مصرف ،دسترسی آسان به سیگار و اثر
معکوس تبلیغات منفی میباشد .این بخش بیشتر به
کنش و واکنشهای جوانان در بستر محیطی و اجتماعی
آنها اشاره داشته و به نوعی جذب سیستمی گرایش به
مصرف سیگار اتفا میافتد.
اولین طبقه فرعی از ابعاد میانفردی برونفردی گرایش
به مصرف سیگار ،احساس متفاوت بودن هنگام مصرف
در جوانان بوده که شامل دو زیر طبقه ابراز ژست متفاوت
و تلقی تمایز خود از دیگران است .حالتهای کشیدن
سیگار در جوانان تبدیل به یک سری حرکات منظم دست
و صورت که خاص هر فرد است ،میشود .وایچا
( )Wiechaو همکاران در همین راستا به این نتیجه
رسیدند که جوانان با این تفکر که از یک طرف بیشتر در
اجتماع دیده شوند و همچنین ،نسبت به بقیه افراد در
جامعه جذابتر و متفاوتتر نیز به نظر برسند ،به مصرف
سیگار روی میآورند 48.نتایج یک مطالعه دیگر نیز نشان
داد که مصرف سیگار برای جوانان مالک برجستهای از به
روز بودن و مدرن بودن در جامعه است که به همین
دلیل از نظر آنان ،عاملی برای متفاوت و خاص بودن
44
نسبت به دیگران تعریف میشود.
یکی دیگر از طبقات فرعی که جنبه میانفردی برون
فردی گرایش به مصرف سیگار در جوانان دارد ،میل به
مصرف در پاسخ به هیجانات متأثر از هنر میباشد که زیر
طبقات تأثیرپذیری مصرف از موسیقی و همزمانی مصرف
با بخشهای هیجانی فیلم را دربرمیگیرد .این بُعد بهطور
کلی به فضای فیلم و موسیقی و هیجانات توأم با آن
همراه بوده که جوانان را به شکلهای متنوعی به سمت
مصرف سیگار میکشاند .نتایج یک مطالعه نشان داد که
تمایالت سیگار کشیدن با تماشای صحنههای هیجانی و
سیگار کشیدن در فیلمها ،بهمیزان قابل توجهی افزایش
پیدا کرد .نکته جالب این بود که افراد غیرسیگاری پس از
مواجه با صحنههای سیگار کشیدن در فیلمها ،حتی
بیشتر از زنان و مردان سیگاری میل به سیگار کشیدن
گزارش دادند 50.نتایج محققان بهداشت در دو دهه اخیر
در بیش از  11کشور نشان داد که نمایش فیلمها در
51
حقیقت به تبلیغات و فروش سیگار منجر میشود.
نتایج مطالعه دیگری نیز نشان داد که هیجان دیدن فیلم-
ها و خصوصا صحنههای سیگار کشیدن با جذب جوانان
به مصرف سیگار همراه است 51.حیدری در ایران نشان داد
که صحنههای فیلمها کامال منعکسکننده حقیقت بود و
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در نتیجه میتوانند منجر به شروع و ادامه مصرف سیگار
در جوانان شوند 55.نتایج مطالعه دیگری نیز گویای این
واقعیت بود که گوش دادن به موسیقی برای جوانان به-
طور همزمان تداعیکننده مزایای سیگار کشیدن مثل
55
عادی بودن شرایط یا احساس بزرگ شدن است.
طبقه فرعی دیگر ،دسترسی آسان به سیگار است که
زیر طبقهی رغبت به مصرف با در دسترس بودن را
دربرمیگیرد .در حقیقت دسترسی آسان به سیگار از
عوامل همیشه پر رنگ در زمینه گرایش به مصرف و
تقویت آن در اجتماع خصوصا برای جوانان بوده است که
روزبهروز نیز متأسفانه این دسترسی سهلتر و امکان-
پذیرتر شده است 55،54.در این راستا نتایج مطالعه کالورت
و ایسپ ( )Calvert & Isipنشان داد که دسترسی آسان به
سیگار تأثیر زیادی بر گرایش به مصرف سیگار در جوانان
دارد 56.ماکوندی و همکاران نیز در یک مطالعه به نتیجه
مشابه رسیده و اذعان نمودند که دسترسی آسان به سیگار
57
از دالیل مهم حرکت به سمت مصرف و ادامه آن است.
آخرین طبقه فرعی و سببساز در گرایش به مصرف
سیگار در جوانان ،اثر معکوس تبلیغات منفی بوده که زیر
طبقهی بیاثر بودن تبلیغات منفی سیگار در ترک آن را
شامل میشود .این مضمون در واقع به سطحینگری
تبلیغات و رسانهها اشاره داشته که منجر به دلزدگی در
مصرفکنندگان سیگار میشود و در نتیجه عکس آنچه
انتظار میرود حاصل میشود ،یعنی جوانان بیشتری به
سمت مصرف سیگار کشیده میشوند .میتوان گفت که
بیشتر گزارشهای مرتبط با مضرات سیگار و تبلیغاتهای
منفی بر علیه آن در یک قالب نمایشی و بازی با اعداد
بوده و لذا کار بر روی کیفیت ارائه آنها در اولویت قرار
نگرفته و شکل رفع تکلیف و انجام وظیفه به خود
میگیرد .تحقیقات پیشین در این زمینه معتقدند که
آنچه در رسانهها تحت عنوان گزارشهای آموزشی یا
اطالعات مرتبط با سالمت (در مقابله با گرایش به سیگار)
آورده میشود نمایش آماری بوده و استراتژی پنهان ،بازارگرمی
برای انواع سیگار در جهان است 58.وزارت بهداشت و خدمات
انسانی امریکا )(US Department of Health and Human Services
اطالعات رسانهها در مورد خطرات و مضرات سیگار را
نوعی داستان رسانهای دانسته و این طرحها را در کاهش
59
گرایش به مصرف سیگار در جوانان بیاثر میخواند.
نتایج خادمی گراشی نیز تأیید کرد که در مجموع ،هشدارها و
تبلیغاتهای منفی بر نیات ترک سیگار تأثیری ندارد 60و در
بیشتر موارد علیرغم گفتوگو در مورد آن در بین جوانان،
صرفنظر از کاهش مصرف سیگار ،آنان را برای مصرف
61،61
گستاختر کرده و در برابر تبلیغات مقاومتر مینماید.

نتیجهگیری
از آنجا که جوانان امروز نسبت به نسلهای چند دهه
اخیر مسیرهای پُر پیچوخم بیشتری را طی میکنند،
بنابراین در زمینه شناسایی مسائل و مشکالت مرتبط با
آنان ،اهمیت دادن به دیدگاهها و تجاربشان بسیار
کمککننده خواهد بود .لذا در این پژوهش با واکاوی
تجارب و دیدگاههای جوانان در خصوص مصرف سیگار،
ابعاد متنوع و در عین حال منظم و یک ارچه درونفردی،
میانفردی و برونفردی استخراج گردید و شناخت
عمقیتری از شاخصههای متنوع مصرف سیگار در اختیار
قرار داد .بهعبارت دیگر ،مواردی همچون تبلیغات،
تحریفهای شناختی قابل قبول در جوانان و یا مصرف به
منظور جبران احساسهای کمبود و حقارت در زندگی
عواملی هستند که به شکل فردی و بین فردی در مسیر
گرایش جوانان به مصرف سیگار به شکل واسطهای و
مؤثر عمل کرده و ورود آنها به بستر مصرف سیگار را
تسهیل و قابل توجیه مینماید .در این راستا پیشنهاد
میگردد تحقیقات آینده مؤلفههای گرایش به مصرف
سیگار را با توجه به تجارب زیسته جوانان و نقطه نظرات
شان ،بهصورت دورهای و در کوتاهمدت بازنگری کرده تا
تنوع تفکر و سرعت رشد و تغییر دیدگاههای جوانان
لحاظ گردیده و مؤلفههای شناسایی شده برای آنها دور
از ذهن و قدیمی تلقی نشود .از طرف دیگر ،با توجه به
اینکه مصرف سیگار در اجتماع دارای این هژمونی غالب
بوده که از قبش کمتری برخوردار است ،سهیم کردن هر
چه بیشتر تجارب زیسته و دیدگاههای جوانان در این
مسیر ،در قالب یک گفتمان متقابل با هژمونی مسلط
عمل کرده و به همسانسازی و در ادامه ضعف گفتمان
غالب منجر میشود.
در ارتباط با محدودیتها میتوان اشاره نمود از
آنجایی که مطالعه حاضر به روش کیفی صورت گرفت،
علیرغم تالش جهت رعایت تمامی موازین پژوهشی و
اخالقی ،محدودیتهایی اجتنابناپذیر بر شرایط و میدان
پژوهش حاضر نیز تأثیر گذاشتند؛ سوگیری در خصوص
محرمانه بودن اطالعات ،صحبتهای عمقی در مورد
مصرف سیگار که بعضا به طوالنی شدن جلسات منجر می-
شد و در نتیجه برای برخی شرکتکنندگان موجب
بیحوصلگی میگردید ،از جمله این موارد بودند.

پیامدهای عملی پژوهش

امید میرود مضامین پژوهش حاضر در دستور کار
برنامههای ارتقاء سالمت در حوزه پیشگیری سازمانها،
دانشگاهها و مراکز تفریحی مرتبط با جوانان قرار گرفته و
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تضاد منافع
فرآیند مطالعه حاضر بهصورت مستقل انجام شده و
.هیچگونه تضاد منافعی به لحاظ سازمانی را دربرنمیگیرد

تقدیر و تشکر

مطالعه حاضر مستخرج از رساله دکتری تخصصی
 از سامانهIR.ATU.REC.1398.011 مشاوره با کد اخال
ملی اخال در پژوهشهای زیستپزشکی میباشد که
.توسط دانشگاه عالمه طباطبائی به تصویب رسید

با توجه به اینکه مضامین از گفتهها و صحبتهای خود
 منجر به درک سریعتری نسبت به،جوانان حاصل شدهاند
 مقولههای پژوهش.این موارد از سوی آنان میگردد
حاضر در قالب کارگاهی و به شکل میزگرد و گفتوگو با
جوانان مصرفکننده سیگار منجر به عمق و غنای بیشتر
گفتوگوها شده در نتیجه نقطهنظرات آنها در این مسیر
.بهتر شناسایی میشود

مالحظات اخالقی
در پژوهش حاضر رضایت آگاهانه برای شرکت و
حضور در مطالعه بهطور کامل رعایت گردید و به تمامی
مشارکتکنندگان این اختیار داده شد که در صورت عدم
. از روند پژوهش خارج شوند،تمایل به ادامه مشارکت
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