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مقدمه و بیان مسأله

داشتند و  9/8درصد آنان به مصرف ادامه داده بودند .بر اساس

سیگار مادهای مضر برای سالمتی انسان شناخته شده است .بار

اي پژوهش ادود  57میلیون سیگاری دركشاور وجاود دارد.

اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،سیگار ازجملاه ماواد

آخري آمار مربو به بررسی عوامال خطرسااز بیمااریهاای

مخدر و اعتیادآور است .اعتیاد به نیکوتی بهانادازۀ اعتیااد باه

ییرواگیر نشان داده است  55/3درصد جمعیت  51تا  91ساله

هروئی خطرناک است و وابستگی باه آن پایش روناده اسات

كشور كه بیشتر آناان ،پساران جاوان هساتند باهطاور روزاناه

(آبادينسااکی .)53 :5981 ،ساایگار اولاای عاماال ماار

و میاار

مصرفكنندۀ مواد دخانی هستند

(رمضانی و همکاران.)3 :5983 ،

پیشگیریشدنی محسوب میشود ( .)Eid et al., 2015: 2اادود

شاایوع اسااتعمال دخانیااات بااهويااژه ساایگار در میااان

ناشی از سرطان ريه را

دانشجويان بهعنوان قشر تحصیلکردۀ جامعه كاه مایتواناد بار

به مصرف سیگار میتوان ارتباا داد و بایش از  81درصاد از

تمام اقشار جامعه تأریر بگذارد ،بسایار مهام اسات .مطالعاات

و میر ناشی از بیماریهاای

بسیاری در زمینۀ شیوع سایگار و عوامال مساتعدكننادۀ آن در

مزم انسدادی رياه در سا  91تاا  93ساال برارار اساتعمال

میان دانشجويان انجام گرفته اسات كاه بیشاتر ايا مطالعاات

دخانیات است ( .)AlSwuailem et al., 2014: 89ساالنه بایش از

نشاندهندۀ افزايش شیوع مصرف سیگار در دانشگاههاا اسات

پنج میلیون نیر در دنیا بر ارر استعمال دخانیات جان خود را از

(جعیری و امی زاده .)31 :5937 ،نظری و همکااران در مطالعاه ای

دست میدهند و پیشبینی میشاود چنانهاه ايا روناد اداماه

از

 31درصد از بیماریهای ريوی و مر
سرطان دهان و  91درصد از مر

دريافتند  19/1درصد از دانشجويان سیگار كشایدن را پا

و میر ناشای از اساتعمال دخانیاات تاا ساال

ورود به دانشگاه شروع كرده بودند (نظری و همکااران.)95 :5983 ،

 3797به ادود  8میلیون نیر در سال افازايش خواهاد يافات.

همهنی شجاع در پژوهش خود نشان میدهد  89/1درصد از

اي عدد از مجموع مر هاای ناشای از ايادز ،سال و ماالرياا

دانشجويان خوابگاهی در شهر گرگان ،تجربۀ مصارف سایگار

بیشتر است و ایلب ماوارد در كشاورهای باا درآماد پاايی و

داشتهاند كه نشاندهندۀ شیوع باالی سیگار در میان دانشجويان

متوسط رخ میدهد (امی الرعايا و همکاران .)939 :5933 ،باا وجاود

اي دانشگاه است

يابد ،تعداد مر

زيانهای شناخته شدۀ سیگار ،بسیاری از جوانان به ايا رفتاار

(شجاع و همکاران.)539 :5983 ،

بیشتر پژوهشهای انجامشده در مورد مصرف سایگار در

پرخطر دست میزنند و مصرف سیگار را ادامه میدهند .شیوع

میان دانشجويان ،با روششناسای كمّای ،درصادد تبیای ايا

باالی مصرف سیگار در بی جوانان ،خطر وابساتگی باه آن و

مسأله بر اساس نظريه هستند و برخی نیز موارد تعمیميافتاه را

عواقب منیی بار ابعااد گونااگون ساالمت را در پای دارد .بار

دنبال میكنند .از همی رو از شناخت ماهیت موراوع و درک

اساس گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشاکی در

عمق واقعیت و فرايند اي كنش باز میمانند .بر همی اسااس،

سال  5993فقط  57/9درصد از افاراد  31-51سااله سایگاری

پژوهش اارر بر آنست از منظری كییای و باا بهاره گیاری از

بودند ،در االی كه در سال  5993ايا رقام باه  59/5درصاد

رويکرد تیسیری ،درجهت فهم و كشف بسترها و علل مصرف

افزايش يافته است (ناظمی و همکاران .)578 :5935 ،نکتۀ در خاور

سیگار دانشجويان (قبل از ورود به دانشاگاه و تجرباۀ زيساتۀ

توجه آن است كه بسیاری از دانشجويان نیاز باه سایگار روی

اي گروه در خوابگاه دانشاجويی پا

از ورود باه دانشاگاه)

آورده اند و مهم تر آنکه با وجود شناخت مضرات آن ،استعمال

برآيد .بررسی و تحلیل مبتنی بار رويکارد دروننگار (امیاك)

(قدوسای و

درصدد تیسیر موروع سایگار باهعناوان ياك كانش معناادار

دخانیات در بی دانشجويان در اال افازايش اسات

همکاران .)57 :5933 ،پژوهش انجامشده در سال  5983نشان داد

اجتماعی از «ديدگاه افراد درگیار» باا موراوع اسات .میهاوم

 89/1درصد از دانشجويان مورد بررسی ،سابقۀ مصرف سیگار

دروننگرانه (امیك) نقطۀ مقابل باروننگار (اتیاك) اسات كاه
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رويّهای ارباتی است و بر ويژگی نااظربودن محقاق بار مساألۀ

بارز اي دسته از نظريهها است كه بر فشارهای اجتماعی تأكید

پژوهش و نگاه به آن از مورعی خارجی و باا واساطه تأكیاد

می كند (رابرتساون .)593 :5999 ،جامعاهشناساان كاالن معتقدناد

دارد ) .)Neuman, 2006: 449مسألۀ ايا پاژوهش ،شناساايی و

جامعه بر فرد ااكم است و فرد هیچ اختیاری از خاود نادارد.

تبیی داليل و بسترهای گارايش و اعتیااد باه سایگار در میاان

اي نگرش در تکیۀ اصلی اي نظريههاا بار شارايط اجتمااعی

دانشجويان ،متأرر از زمینۀ اجتماعی اي گروه قبال از ورود باه

كامالً پیدا است .پ

از اي منظر برای تبیی مسألهای همهون

دانشگاه و تجربۀ زندگی در خوابگاه دانشجويی اسات كاه باا

گرايش به مصرف سیگار در میان دانشاجويان باياد اجتمااع و

نگاه درونی خاص روششناسی كییی ،اي پدياده را از منظار

زندگی و شرايط اجتماعی ااكم بر جامعه و ساختارهای آن را

فرايندی و تجربهمحور مطالعه كرده است.

بررسی كرد.
نظريههای كنش متقابل كه در سنت روانشناسی اجتماعی

چارچوب مفهومی (حساسیت نظری)

مید و كولی 5ريشه دارند ،معتقدند رفتار اجتماعی انسان اعم از

جايگاه نظريه در پژوهشهای كییی متیااوت از پاژوهشهاای

بهنجار يا نابهنجار ،بر اساس يك عمل دوجانبه و متقابل شکل

كمّی است .پژوهشگران كییی بهطور عمده معتقدند پژوهشگر

میگیرد (اامدی .)577-573 :5935 ،كنشگرايان ،بر كنش متقابال

قبل از گردآوری دادهها ،ذه خود را از نظريههاا خاالی نگاه

میان كنشگر و جهان تأكید میكنند .كنشگر و جهان اجتمااعی،

دارد و تا اد ممک بدون پیشفرضهاای نظاری وارد میادان

فراگردهايی ساختاری و رابت نیستند ،بلکه پوياا هساتند و در

& Strauss

فراگرد ارتبا متقابل افراد ،بهصورت دائم بازسازی میشاوند.

 )Corbin,از میهوم اساسیت نظری باهجاای چاارچوب

نظريااۀ كاانش اقاادام متقاباال ،مسااائل اجتماااعی را محصااول

نظری اساتیاده مایكنناد .در ايا رويکارد پژوهشاگر كییای،

اجتماعی نابهنجار در نظر میگیرد كه در روابط متقابل فارد باا

مروری كوتاه بر پیشینۀ نظری مسألۀ پژوهش دارد تا بر نکاات

جامعااه و اطرافیااانش شااکل ماایگیااردا امااا روششناساای

برجستۀ میدان اساس شود .در ايا پاژوهش نیاز بار برخای

مردمنگارانه برای ريشهيابی انحارافهاای اجتمااعی باه كلیّاۀ

نظريههای همخوان با يافتههاای ايا مطالعاه ،ماروری كوتااه

عناصر فرهنگی جامعۀ مدّنظر توجه مایكنادا اماا تعمایم ايا

انجام شده است.

تیسیرها در بافتهای مدنظر ديگر را دنبال نمیكند .باه بیاانی

شود .با وجود اي  ،پژوهشاگران نظرياۀ دادهبنیااد (
1967

نظريههای كااركردگرايی ،انحارافهاا و ناهنجااری هاای

روش تر در مردم نگاری تنها به توصیف كمّی پديادههاا اكتیاا

اجتمااااعی را واكنشااای در برابااار فشاااارها ،كمبودهاااا و

نمی شود و هر پديده در بافت خودش به صورت كییی تیسایر

ناسازگاریهای اجتماعی تلقی میكنند .به بیانی ساادهتار ،هار

می شودا زيرا اي روش معتقد است يك مقولۀ رفتاری ممکا

نااوع انحرافاای را محصااولی از نظااام اجتماااعی ماایداننااد و

است در بافتهای فرهنگی گوناگون ،معانی متیااوت و اتای

ناهنجاری های اجتماعی همهون خودكشی ،اعتیاد ،دزدی و ...

متناقضی داشته باشد .تیسیر كییی پديده ای مانناد گارايش باه

را رفتاری ناخواسته می دانند كه از سوی محایط اجتمااعی بار

مصرف سیگار در میان دانشجويان بايد با توجه باه فرهناو و

افااراد تحمیاال ماایشااود (محساانی تبرياازی .)353 :5987 ،از نظاار

اعتقادات دانشجويانی انجام شود كه در آن پرورش يافتاه اناد.

آسیبشناسی اجتماعی ،مصرف سایگار ،رفتااری انحرافای باه

به همی دلیل روششناسی مردمنگار برای بررسیهای خود از

شمار مایآياد كاه باا رفتاار طبیعای ياا رفتارهاای بهنجاار و

يکسری اصول خاص پیروی میكناد كاه عباا رتناد از :تأكیاد

پذيرفتهشدۀ اجتماعی مغاير اسات .نظرياه ای همهاون نظرياۀ

شديد بر كندوكاو در سرشات ياك پديادۀ اجتمااعی خااص

نوي فشارهای ساختاری كه تکیۀ آن بر آناومی اسات ،نموناۀ
Mead & Cooley
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به جای جمعآوری دادههای آماری ،تمايل باه بررسای میصال

اساب می آيد و تضعیف كنترلهای بیرونی (نظارت والادي )

تعداد اندكی از موارد ،شايد اتی يك مورد ،تحلیال دادههاايی

و درونی (ناامیدی از ازدواج و كاار) هماراه شاود ،مشاکالتی

كه متضم تیسیر صريح معنا و كاركرد كنشهای انسانی است

همهون رعفها ،مشکالت عااطیی ،ااسااس فشاار شاديد،

كه بهطور عمده بهشکل توصیف و تبیی شیاهیاند كه تحلیال

جنون ،يأس و ناامیدی ،ناكامی و ...برای فرد ايجاد میشود كاه

آماااری در آن نقشاای فرعاای دارد (فلیااك .)311 :5989 ،در اي ا

در آن فرد برای مصرف سیگار متقاعد میشود.

ديدگاه ،ذه  ،عنصری فعاال و خاالا اسات كاه تیسایرهای

.)393

(سایدم :5935 ،5

ديگران را از موقعیت درمیياباد ،آنهاا را تحلیال مایكناد و
درنهايت ،خالقانه تصمیم میگیرد كه چگونه عمال كناد .ايا

پیشینۀ تجربی پژوهش

ديدگاه ،تعريف هنجار و هنجارشکنی را باه تیسایری وابساته

با وجود نقش باالی جوانان بهخصوص دانشاجويان در آينادۀ

كننادگان و اجراكننادگان

جامعه و اهمیت زياد معضل دخانیات و سیر روبهافازايش آن،

هنجارها از يك رفتار داشته و كجروی را باا بررسای نگرشای

اي مسأله برای چندي دهه در كشاور ماا باه لحاا پاژوهش

(صاديق

(پژوهش كییی) محدود مانده بود .پژوهشهای انجاامشاده در

سروستانی .)95 :5989 ،رويکردهای پديدارشناسانه تالش میكنند

اي زمینه نیز نشاندهندۀ افزايش مصرف سیگار در بی جوانان

با تمركز بر معنايی كه رفتار فرد برای افراد دارد و توصایف و

و دانشجويان است كه همگای وراعیت نگارانكننادهای را از

كناادوكاو در تجربااۀ دروناای فاارد ،وراایعت اجتماااعی و

مصرف سیگار و بهتبع آن اعتیاد در میان جوانان نشان میدهد.

برداشتهای ذهنیاش از واقعیتها و شرايط موجود به دنیاای

پژوهش ارارای و همکااران ( )5933باا هادف مقايساۀ

دروناای اقاادامكنناادگان نزديااك بشااوند (تیلااور.)35 :5993 ،

میزان استعمال سیگار و قلیان در بی دانشجويان تربیت بدنی و

پديدارشناسان معموالً با توجه به تحلیل يادداشتهای افاراد و

ییرتربیت بدنی نشاان داد مصارف سایگار و قلیاان در هار دو

مصاابه با مردم ،سه نوع معنا به رفتار نسبت میدهناد :الاف)

گروه دانشجويان دختر و پسر شیوع دارد .نتايج نشان میدهاد

كنش های ییرهنجااری همهاون اساتعمال سایگار ،معناادار و

میزان استیاده در میان دانشجويان پسر بهطور معناداری بیش از

هدفمند است .ب) وراعیت اجتمااعی كسای كاه باه سایگار

دانشجويان دختر بود .عامال اصالی مصارف سایگار در میاان

وابسته اسات ،از نظار ماردم طبیعای نیسات و كساانی مانناد

پسران دانشجو ،ارتبا صمیمانه با دوستان سیگاری و در میان

والدي  ،همسر ،دوست و  ...نیز در انحراف او مقصار هساتند.

دختااران ،تیااريح و ساارگرمی بااود .همهناای شمساایپااور و

پ) اي افراد برای منطقی نشاندادن كار خود ،معانی متناوعی

همکاران ( )5935پژوهشی با عنوان ورعیت مصرف سیگار و

(صااديقسروسااتانی.)517-593 :5989 ،

عوامل مؤرر بر گرايش به تارک در دانشاجويان خوابگااههاای

مصاابهشوندگان ،سیگار را راهی برای رهايی از مشاکالت و

دانشگاه علوم پزشاکی تبرياز انجاام دادناد و باه ايا نتیجاه

رسیدن به آرامش تعريف میكردند .مطالعاات روانشاناختی و

رسیدند كه بیش از يك ساوم دانشاجويان سااك خوابگااههاا

روانكاوی بر نقش فرد و اختالل درونی و جسمی فارد تأكیاد

( 91/1درصد) سابقۀ مصرف سیگار داشتند كه اي آمار تقريبااً

دارند و علت اصلی و اولیۀ رفتاری همهون استعمال دخانیات

باال و در خاور تاوجهی اسات .پاژوهش نااظمی و همکااران

را اخااتاللهااای ذهناای و رواناای قلمااداد مایكننااد .اگاار ايا

( )5935با هدف بررسی شیوع و علل گرايش به دخانیاات در

اختاللهای درونی با نابسامانیهای اجتماعی همهاون شارايط

دانشجويان نشان داد  35/9درصد از دانشجويان شاركتكنناده

میداناد كاه وراعكننادگان ،نقا

مطالعه میكند كه كجروان دربارۀ اعماال خاود دارناد

را بااه آن نساابت ماایدهنااد

نامناسب خانوادگی كه يکی از مقوالت اصلی اي پژوهش باه
Seidman

1
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در اي مطالعه از دخانیات استیاده میكردناد كاه بیشاتر آنهاا

پسر و  3درصد دختران سایگار مصارف مایكردناد .عاواملی

( 87درصد) دانشجويان پسار بودناد .سایگار ،بیشاتري ماادۀ

چااون فااراهمبااودن شاارايط و دردسااترسبااودن ساایگار و

از آن بهترتیب ( 95درصاد) از قلیاان و (53

سیگاریبودن پدر از عوامل مهم شیوع مصرف سیگار در میاان

درصد) از پیپ استیاده میكردند .رمضانی و همکاران ()5983

دانشجويان شناخته میشود .كااتري و همکااران )2014( 3در

پژوهشی را روی دانشاجويان خوابگااهی دانشاگاههاای شاهر

پژوهشی در زمینۀ مصرف سیگار در میان دانشجويان دانشاگاه

كرمان انجام دادند و به اي نتیجه رسیدند كه از میاان عوامال

به اي نتیجه رسیدند كه مصرف سایگار در میاان دانشاجويان،

مؤرر در گرايش به مصارف سایگار ،تقلیاد از ديگاران ،كساب

بسیار محبوب است .همهنی با مقايساهای از ساال  2011كاه

تجربه ،رسیدن به آرامش ،تشويق دوستان و ديگران ،ااسااس

میزان دانشجويان سیگاری 53/1 ،درصد بوده اسات ،در ساال

بزرگای و زيباايی باا مصارف ،لجاجات در مقابال والادي از

 2012اي رقم به  39/8درصد رسیده اسات كاه نشااندهنادۀ

مهمتري عوامل ذكرشده است .همهنای رراايی و همکااران

افزايش مصرف سیگار در میان دانشجويان اسات .هاينساو 9و

( )5989پژوهشی با عنوان بررسی كییی علال گارايش پساران

همکاران ( )2013سیگار را كنشی میدانند كه بهسرعت در بی

 51-59سالۀ تهران به سیگار انجام دادند .از نتايج اي مطالعاه،

دانشجويان در اال شیوع است و محبوبیات زياادی در میاان

اشاره به اهمیت عوامل خانوادگی و اجتماعی نسبت به عوامال

آنان دارد .همهنی افسردگی در بی اي گاروه از دانشاجويان

فردی بر مصرف سیگار در نوجوانان است .مهامتاري عوامال

را از عوامل زمینهسااز مصارف سایگار مایدانناد .ويژتاوم 1و

مطرح شده شاامل سایگار كشایدن اعضاای خاانواده ،دوسات

همکاران نیز در سال  2012پژوهشای را روی  518دانشاجوی

سیگاری ،آزادی زياد از اد ،دعوا و درگیری در منزل ،طاالا

پرستار آلمانی انجام دادند و به اي نتیجه رسایدند كاه اادود

والدي  ،مشورتنکردن با والادي  ،دردساترسباودن و قیمات

 15/3درصد از دانشجويان بهطور روزاناه باه نیکاوتی اعتیااد

ارزان سیگار و كمبود اطالعات در مورد مضرات سیگار است.

داشتند يا بهمیزان كم مصرف میكردند.

مصرفی بود .پ

سلیمی و همکاران ( )5981پژوهشی را با عنوان تحقیقی كییی

با نگاهی به پژوهشهای انجامشده هم به اهمیات مساألۀ

بر علل گرايش نوجوانان ارومیه به سیگار انجام دادند .يافتههاا

اعتیاد به سیگار در میان دانشجويان میتوان اشاره كارد و هام

نشان میدهد علل اصلی گرايش نوجوانان به سیگار شامل رفع

بهخوبی به اي موروع میتوان پی برد كه تعداد پژوهشهاای

عصبانیت ،كنجکااوی ،ااسااس شخصایت ،تارس از طارد از

كییی در اي اوزه محدود است .بیشاتر پاژوهشهاا باا روش

گروه ،تأریر محیط ،تقلید ،ااساس خوشی و نشا  ،لجاجت و

شناسای كمّای انجاام شاده اسات .پژوهشاگران عمومااً باا

مخالیت با روشها و سختگیریهای والدي  ،كمبود محبات

پیشفرضهای نظری از پیش مشخص وارد میدان شادهاناد و

در خانواده ،عشاق زود هنگاام ،تحرياك صاحیح ناخواساته از

نتايج بهدستآمده متأرر از همی موروع ،از راهيافت باه عماق

طرف والدي  ،وجود افراد سیگاری در خانواده ،رفاع تنهاايی،

فرايند و تشريح آن بازماندهاند .اي پژوهش میتواند با توجه به

اعتراض به مديران و مسؤوالن اجتماعی بود.

شیوۀ كییی و تحلیل عمیق مسأله برای مطالعات انجاامشاده در

در بخش پیشینههای خارجی نیز ايد5و همکااران ()2015

اوزۀ اعتیاد ،جنبۀ تکمیلی

داشته باشد.

در پژوهشی با عنوان مسألۀ مصرف سیگار در میان دانشجويان
نشان دادند تعداد سیگاریها در بی دانشجويان پسر نسبت به
دانشجويان دختر بیشتر بود و ادود  38/1درصد دانشاجويان
2

Catherine
Hyunsoo
4
Vitzthum
3

Eid
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روش پژوهش

دادهها كمك كنند (

اي پژوهش با توجه به موروع كه شناسايی و تبیای عوامال و

 .)1967تکنیااك اصاالی باارای جمااعآوری دادههااا ،مصاااابۀ

بساترهای اعتیااد باه سایگار در میاان دانشاجويان اسات ،از

نیمه ساختمند بوده است .در پژوهش اارر در آیاز كار بارای

روششناسی كییی و راهبرد نظريۀ زمینهای استیاده میكند كاه

دستیابی به میاهیم و مقولهها از رويکرد مصاابۀ گیت وگويی

در زمرۀ روششناسی كییی قرار میگیرد .پژوهش كییی عمومااً

ییررسمی استیاده شد .بعد از اينکه میاهیم و مقولههاای اولیاه

به هرنوع پژوهشی اطالا میشود كه يافتههای آن با فرايندهای

آشکار شدند ،با استیاده از رويکرد راهنمای عمومی مصااابه،

آمااری و باا مقاصاد كمّایساازی باه دسات نیاماده باشاد

مقولهها و میاهیم در فرايند مصاابه پیگیری شادند .ايا كاار

) .) Corbin & Strauss, 2008; Strauss & Corbin, 1998در روش

برای نمونهگیری نظری نیز انجام میشاود و باا ماهیات روش

Corbin & Strauss, 1998; Glaser & Stauss,

از اينکاه خطاو

نظريۀ زمینهای ،جمعآوری ،تحلیل دادهها و نظريۀ ااتماالی باا

نظريۀ زمینهای سازگاری زياادی دارد .پا

يکديگر ارتبا نزديکی دارند .در اي شیوه ،پژوهشگر تارجیح

كلی مصاابهها با میاهیم و مقولهها شاکل گرفتناد ،مجموعاۀ

میدهد با اوزهای از مطالعه شروع كند و اجازه میدهد نظريه

پرسش های باز طراای شد و اي فرايند تا مرالۀ اشباع نظری

با دادهها خلق شود (.)Strauss & Corbin, 1998: 2

ادامه پیدا كرد .ازجمله پرسشهای اصلی پاژوهش .5 :شارايط

مشاركتكنندگان اي مطالعه را  98نیر از دانشجويان پسر

خانوادگی دانشجويان مصرفكنندۀ سایگار چگوناه اسات .3

مصرفكنندۀ سیگار بی  53تا  13سال دانشاگاه يازد تشاکیل

دانشجويان ،جدايی از خانواده و قرارگرفت در محیط خوابگاه

میدهند .بررسی عمیق داليال و بساترهای گارايش آنهاا باه

را چگونااه تجربااه و مااديريت ماایكننااد  .9دانشااجويان

سیگار ،لزوم بررسی كییی اي مسأله را برای پژوهشگران ايا

مصرفكنندۀ سیگار چه شرايطی را زمینهسااز مصارف سایگار

پژوهش ايجاب كرده است .برای انتخاب مشاركتكننادگان از

در محیط خوابگاه میدانند  .1پیامد مصرف سیگار بر شارايط

روش نموناهگیاری هدفمناد 5اساتیاده شاده اسات .در میاان

تحصیلی دانشجويان چیست

راهبردهای دهگاناهای كاه پاات ( )2001مطارح كارده اسات،
راهبرد نمونهگیری با اداكثر تنوع  3و نیز گلوله برفی  9به كاار
رفته است .درنهايت در رابطه با جمعآوری دادهها باا مصااابۀ
نیمه ساختمند و تعداد نمونههاای شاركت كنناده در پاژوهش،
پژوهشگر با انجام مصااابه از  98دانشاجوی پسار باه اشاباع
نظری رسید.
در پااژوهشهااای كییاای باارخالف پااژوهشهااای كمّاای،
روشهای آماری برای تجزيه و تحلیل دادهها به كار نمایرود
و فرریهای نیز از پیش برای آزمون نداريم ،بلکه جمعآوری و
تجزيه و تحلیل دادهها همزمان انجاام مای شاود .در مطالعاات
كییی و مخصوصااً در نظرياۀ زمیناهای ،جماعآوری و تحلیال
دادهها با يکديگر همراه می شوند تا به پیدايش نظريۀ مستقر در
1

Purposive Sampling
Maximum Variation Sampling
3
Snowball sampling
2
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جدول  -1فهرست مشارکتکنندگان
ردیف

سن

مدت
مصرف

مقطع تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

ردیف

سن

مدت
مصرف

رشتۀ تحصیلی

مقطع تحصیلی

5

53

 5ماه

كارشناسی

پژوهش علوم اجتماعی

37

31

 9سال

كارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

3

35

 9سال

كارشناسی

ادبیات فارسی

35

39

ا سال

كارشناسی ارشد

اقتصاد

9

35

 9ماه

كارشناسی

مهندسی صنايع

33

38

 9سال

كارشناسی ارشد

جامعه شناسی

1

53

 5ماه

كارشناسی

كامپیوتر

39

35

 3سال

كارشناسی

مهندسی عمران

1

37

 5سال

كارشناسی

مردم شناسی

31

33

 5سال

كارشناسی

مديريت دولتی

9

31

 9سال

كارشناسی ارشد

جامعهشناسی

31

35

 9سال

كارشناسی

مهندسی عمران

9

13

95سال

كارشناسی ارشد

شیمی

39

35

 9ماه

كارشناسی

فناوری اطالعات

8

39

51سال

كارشناسی ارشد

جامعهشناسی

39

35

 3سال

كارشناسی

اسابداری

3

39

 9سال

كارشناسی ارشد

پژوهش علوم اجتماعی

38

35

 1سال

كارشناسی

اقتصاد بازرگانی

57

95

 3سال

كارشناسی ارشد

ادبیات

33

53

 1ماه

كارشناسی

مردم شناسی

55

97

 1سال

كارشناسی ارشد

علوم سیاسی

97

53

 5سال

كارشناسی

تاريخ

53

35

 5سال

كارشناسی

مديريت دولتی

95

33

 3سال

كارشناسی

فیزيك

59

35

 9سال

كارشناسی

معماری

93

31

 5سال

كارشناسی

هنر

51

37

 5سال

كارشناسی

مهندسی عمران

99

37

 1ماه

كارشناسی

شهرسازی

51

39

 9سال

كارشناسی ارشد

مهندسی راه

91

39

 1سال

كارشناسی

نرمافزار

59

37

 5سال

كارشناسی

مهندسی برا

91

53

 5سال

كارشناسی

مهندسی برا

59

33

 8ماه

كارشناسی

جغرافیا

99

39

 1سال

كارشناسی ارشد

علوم سیاسی

58

99

 1سال

كارشناسی ارشد

شیمی

99

33

 9سال

كارشناسی ارشد

مهندسی معدن

53

39

 8سال

كارشناسی ارشد

نقاشی

98

99

53

كارشناسی ارشد

مهندسی راه

ساختار اصلی تحلیل دادهها در نظرياۀ زمیناهای برمبناای

مصاابههای نمونهها بررسی و میاهیم اولیه استخراج شاد .در

سه شایوۀ كدگاذاری اسات .5 :كدگاذاری بااز.3 5كدگاذاری

مرالۀ كدگذاری محوری با نزدياككاردن میااهیم ،مقولاههاا

محوری 3و  .9كدگذاری گزينشی.)Strauss & Corbin: 1998( 9

ساخته شدند و درنهايت  8مقولۀ مركزی به دست آمد.

از انجام اي مراال ،مسألۀ اصلی در يکپارچگی ،رسیدن به

قابلیت اعتماد ،معیاری برای ارزيابی دادههاا و يافتاههاای

پ

مقولههای محوری است كه از آن با عناوان مقولاۀ اصالی ناام

كییی است .در اي پژوهش بارای كساب اطمیناان از صاحت

میبرند .مقولۀ اصلی از تمام مقوالت پژوهش گرفته شده است

دادهها ،منابع آن و روش جمعآوری دادهها از دو روش استیاده

و میتواند در چند كلمه خالصاه شاود ،باهگوناهای كاه تماام

شد .5 :ممیزی .3 1بررسی توسط اعضا .1در روش ممیازی دو

مقولههاا و میااهیم باهدساتآماده را پوشاش دهاد .دادههاای

پژوهشگر بهمنزلۀ ممیز بر مراال انجام كار ،میاهیم و مقولههای

پژوهش در سه مرالاۀ كدگاذاری تحلیال شادند .در مرالاۀ

بهدستآمده و فرايندهای كدگذاری سهگانه و نیز ساخت مقولۀ

كدگذاری باز ،ساطر باه ساطر و در ماواقعی كلماه باه كلماۀ

محوری نظاارت داشاتند .در شایوۀ بررسای توساط اعضاا ،از
مشاركتكنندگان (دانشجويان) خواسته شد مضامی و مقولهها

open Coding
Axial Coding
Selective Coding

1
2
3

Auditing
Member Check

4
5
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را ارزيابی كنند و دربارۀ صحت آنها نظر بدهند .در اي مراله

اي قبیل خانوادهها محیطی ناام و ییرجذاب بارای فرزنادان

تقريباً تمام مقوالت به تأيید مشاركتكنندگان رسید.

هستند و خطر سوا فرزندان آن هاا باه ساوی اعتیااد و اناواع
ديگر بزهکاری زياد است .امیدررا دانشجوی  53سالهای كه

یافتههای پژوهش

نزديك به يك ماه است مصرف سیگار را شروع كارده اسات،

در جريان تحلیل و كدگذاری بااز باا بررسای ساطر باه ساطر

در پاسخ به پرسش های مربو به شرايط خانوادگی از شارايط

دادههای پژوهش ،تعداد  85میهوم ابتدايی (كد بااز) مشاخص

پرتنش و ناآرام خانوادۀ خاود پارده برمایدارد .او از كاودكی،

شد و در مرالۀ كدگذاری محوری با مرتبطكردن مقولههاا باا

نزاع و اختالفات خانوادگی را مشاهده میكارده اسات و آن را

يکديگر 31 ،مقولاۀ فرعای و درنهايات در مرالاۀ كدگاذاری

عاملی در بیزاری از خانه و خانوادۀ خود میداند:

گزينشی 8 ،مقولۀ مركزی (هستهای) به دست آماد :مشاکالت
خانوادگی زمینهساز (اختالفات و تانش ،رواباط سارد ،اعتیااد،
تحريك) ،سیگار ،نمادی برای یم و اعتراض ،ترم اولا ترمای

«از بهگی فقط بحث و دعوا تو خوناه ديادم ،تیاريح ماا
شده بوده تماشای بحث بابا مامانم .بابام آدم خشانی باود
و افکار خیلی سنتی داشت .هم به ما زياد گیر میداد هام
به مادرم .همیشه شروع میكرد بحث و دعواكردن سر هر

مخاطرهانگیاز ،فشاار هنجااری ،شارايط زمیناهسااز خوابگااه،

چیز بیخودی .همیشه با ما دعوا مایكارد و انگاار دلاش

خودنمااايی و تمااايزخواهی ،مخاااطرۀ واكاانش منیاای و طاارد،

مارو نمیخواست .م از بهگیم هنوز يادمه باباام چطاور

بهااشیهرفت درس .ايا مقولاههاا باا تلخایص و كدگاذاری

مادرم رو كتك میزد و م با گريه وقتی خیلی بهه بودم

گزينشی نظريۀ زمیناهای ،مقولاۀ هساتۀ پاژوهش را باا عناوان
بازنمايی تجربۀ

مصرف سیگار برای ما آشکار كرد.

جلوی كارش رو میگرفتم .گاهی با اينکه سانم كام باود
میخواساتم بارم از خوناه و چنادباری هام خاانواده رو
تهديد كردم كه میزارم میرم تا خالص شم از اون شرايط.
به اادی بیازار شاده باودم از خوناه كاه آرزوم رفات از

شرایط خانوادگی زمینهساز

خونمون بود .هنوز بعضی وقتا خود به خود اون صحنهها

بی شك نقش خانواده به عنوان وااد اصلی و عنصر تأریرگاذار

جلوی چشممه و بعضی شبا خواب اون روزا رو میبینم»

بر روابط ،رفتارها و خصوصیات ذاتی و اكتسابی اعضا ،وارح
و ترديدناپذير است .تأریرگذاری و تأریرپذيری افراد ايا نهااد
كوچك اجتماعی از يکديگر ،باعث شده است خانواده همواره
عنصر اصلی مطالعات و پژوهشهای اجتمااعی قارار گیارد و
تأریر آن بر موفقیت هاا ياا آسایب هاای فاردی و اجتمااعی در
موروعات مختلف سنجیده شود .بعضی از دانشاجويان ماورد
مطالعۀ پژوهش اارر از شرايط متشنج و اختالفات خانوادگی
خود ااساس ناررايتی میكردناد .جاوّ اااكم بار ايا گوناه
خانوادهها آكناده از تشاويش و بای اعتماادی اسات ،اعضاای

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)5

خشونت برراد همسار و فرزنادان در خاانواده موجاب
ايجاد تنش و ناآرامی ،ااساس ناامنی در خانواده (كه باه طاور
طبیعی بايد مکانی برای تأمی بیشتري امنیت برای فرد باشد)،
استرس مداوم و ترس از والدي  ،موجب پناه بردن هار ياك از
اعضای خانواده به تنهايی ياا باه محایط خاارج از خاانواده و
دوستان میشود .مسعود دانشجوی كارشناسی ارشد با  39سال
س از خشونت و تنبیههای پدر خود سخ مایگوياد و آن را
عامل اصلی شروع سیگاركشیدن خود میداند:
«راهی جز سیگاركشیدن نداشتم ،هیچ ك

نمیدوناه تاوی

خانواده همواره با هم اخاتالف داشاته و درک متقاابلی از هام

زندگی آدما چی میگذره ،هر كی قیافۀ منو ببینه فکر میكنه

ندارند .اي خانوادههاا از ايجااد رواباط ساالم و بادون تانش

تو رفاه و آزادی كاملم و تو بهگی همه چای داشاتما ولای

ناتوانند ،به تربیت و رشد شخصیتی فرزندان كمتر بها میدهند

هیچوقت میدونم بهگیام يادم نمیره .م نگاه خاوبی دارم

و افراد آن نسبت به يکديگر انواع توهی هاا را روا مایدارناد.

به سیگارا چون راهی ییر اي بارای فراماوشكاردن رفتاار
بابام با خودم ندارم .از وقتی يادم میاد با اينکه درسم خاوب

مطالعۀ كییی زمینههای اجتماعی مصرف سیگار در میان دانشجويان خوابگاه پسران دانشگاه يزد
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بود نمیدونم سرچه كاری اينقدر منو مایزد ،اتای جلاوی

چیکار میكنم .دوستام خانوادشون هر روز زناو مایزنا ،

بقیه هم منو میزد به خاطر شایطونیهاای خیلای معماولی.

براشون ااوالشون رو میپرس ا ولی ما انگاار ناه انگاار،

وقتی بابام منو جلوی پسرعموهام زد رو فراموش نمیكانم.

اتی وقتی از خونه میام زنو نمیزن ببین م رسایدم ياا

یرورم شکست و ديگه چیزی برام مهام نباود .هماون روز

نه .بعدش از م میپرسی چرا سیگار مایكشام .مگاه بارا

عصااارش سیگاركشااایدن رو مخییاناااه شاااروع كاااردم»

كسی اهمیت داره م دارم چیکار میكنم ،البته اينجوری بد

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)3

هاام بهاام نماایگااذره .عااادت كااردم و خااودم اينجااوری

روابط سرد و كمبود محبت و بی تیاوتی والدي نسبت به

رااتترم» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)38

فرزندان يکی از مهمتري عوامل زمینهساز مصارف سایگار در

در بخش عوامل زمینه ساز خانوادگی ،اعتیاد در خانواده و

بی دانشجويان است .درواقع ،مهمتري وظییاۀ پادر و ماادر،

تحريك شدن به مصرف سیگار و در ماواقعی ماواد مخادر در

تربیت فرزنادان و محبات باه آناان اساتا زيارا بنیاان اولیاۀ

محیط خانه از میاهیم كلیدی و بسیار مهم اي پژوهش اسات.

شخصیت نوجوان در خانواده شکل مایگیارد و هرگاز نباياد

مشاهدۀ اينکه اعضای نزديك خاانواده ،ماواد مخادر مصارف

انتظار داشت كه خود رفتار ناپسندی انجام دهند ،ولی فرزندان

میكنند ،يکی از مقولههای مهمی است كه در جريان كدگذاری

سالم و صالحی را برای جامعه تربیت كنند .زماانی كاه فرزناد

دادهها شناسايی شد .مصرف سیگار در بای اعضاای خاانوادۀ

اي خانوادهها محبت را در خانه تجربه نکند ،باهدنباال كساب

مشاركتكنندگان را از منظری تیسیری ،اعتیاد از نمای نزدياك

آن از دوستان و افرادی خاارج از خاناه مایرود و ايا خاود

میتوان نامید ،جايی كه در آن ،مشاركتكننده از نمايی بساته و

زمینه سااز شاروع مصارف سایگار و در ماواقعی اعتیااد آناان

اساس ،نزديكتري و اررگذارتري افراد زندگیاش را درااال

میشود .اامد از مشاركتكنندگانی است كاه در طاول روناد

مصرف سیگار مشاهده میكند .اي منظره دنیاايی پررماز و راز

مصاابه ،زمانی كه بحاث باه كمباود و فقار محبات خاانواده

برای او ايجاد میكند .چنی دنیايی ممک است از ديد ديگران

رسید ،با چشمانی پر اشك به نکات مهمی از تجربۀ بیمحبتای

پنهان بماند ياا اهمیاتش باهخاوبی درک نشاودا اماا بارای هار

والدي خود و اركت به سمت سیگار اشاره داشت:

مشاركتكنناده ،در كاودكی و نوجاوانی ،محتواهاای شاناختی

كنای براشاون

خاصی را به ارمغان میآورد .محتواهاايی كاه در آن سااختمان

زياد مهم نیستی .اينکه وقتی دور میشی دلشون برات تناو

اجتماعی شخصیت پیريزی میشاود و معناساازی ،آماوزش و

نشه ،بعضیا شعار می دنا ولی هیهی بدتر از اي نیست كاه

شاکلدهای باه ااساساات متیااوت را باه دنباال دارد .ايا

«سخته توی خانوادهای كه همه چیزت ا

محبتی بی تو و پادر ماادرت نباشاه .انادازهای كاه ما از
دوستام محبت ديدم از خانوادم نديدم بهخاطر همی محبتاه
دوستام هر كاری بکن باهاشون هستما چون از ايناا خیلای
معرفت ديدم تا از خاانوادم .ما باا سایگار ايا چیازا رو
فراموش كردم» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)59

مشاهدهگری بهمثابۀ پیادايش دنیاهاای مانحص باهفارد بارای
مشاركتكنندگان عمل میكند ،دنیاهايی با نماياههاا و اشاکال
مختلف كه اركت به سمت مصرف سیگار

را به دنبال دارد.

هاشم  31ساله از دنیاای ذهنای خاود و كنجکااویهاای

مرتضی  35ساله نیز از مشااركتكننادگانی اسات كاه از

دوران كااودكی باارای مصاارف ساایگار پاارده برماایدارد .او از

بیتیاوتی خانواده و نظارتنکردن آنها بر رفتار خود صاحبت

كودكی ،سیگاركشیدن پدرش را میدياده و هماواره در ماورد

میكند:

چیستی سیگار كنجکاو بوده است:

«م هر كار میخواستم راات تاو خوناه كاردم ،اتای تاو

«بابام از وقتی يادم میااد سایگار مایكشایده ،پایش خاودم

ایا سیگار میكشیدم و میدونستم بابام آدمی نیسات كاه

میگیتم اي چه سودی داره بارا باباام كاه همیشاه سایگار

دعوا مرافعه راه بندازه .االن ياك مااه سایم كاارت گوشایم

می كشه .يادمه خیلی وقتا تو نقش باباام باا خودكاار الکای

سوخته میدونم اصالً براشون مهم نیست م االن تو یربت

سایگار مایكشایدم .تااو مدرساه باا بهااههاا و كلای اااال
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میكرديم .هار چیاز گاردی میوماد دساتم باهااش سایگار

میكند (شولتز.)119 :5989 ،

میكشیدم و عی باباام سایگار الکای روشا مایكاردم .از
بهگی همه ماركای سیگارو بلد بودما چون همیشاه باراش

سیگار ،نمادی برای غم و اعتراض

میرفتم سیگار میخريدم .تو مسیری كاه مایرفاتم سایگار

دانشجويانی كه در س نوجوانی ،عشق را تجربه كرده و در آن

بگیرم برگردم دوست داشتم با سیگارای بابام باازی كانم و
بذارم رو لباام بارا دلخوشای ادای سیگاركشایدن رو تاا در

شکست خوردهاند ،مصرف سیگار را برای التیام درد خود و يا

خونه انجام میدادم» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)93

وسیلهای برای نشان دادن اعتراض استیاده میكنند .بسایاری از

در مصاابههای افراد مورد مطالعه به اي نتیجه مایتاوان

جوانان و نوجوانان بعد از شکسات در رواباط عااطیی بارای

رسید كه خانواده و اعضای آن بهصورت ناخواسته و با رفتاری

فراموشكردن اي شکست و مديريت یم و افسردگی خود باه

مشوقانه باعث ايجاد تمايل در شیوع سیگار و مصارف تريااک

مصرف سیگار روی مایآورناد و هرچاه سا افاراد در ايا

در بی فرزندان و اعضای ديگر خانواده میشوند و اي ناشای

مورااوع پااايی تاار باشااد ،امکااان شکساات در مااديريت و

از بیاطالعی و ناآگاهی آنان است .اسام از تحريك به اعتیااد

خودكنترلی فرد پاايی مایآياد .بیشاتر دانشاجويان سایگاری،

در خانواده خود سخ میگويد:

روابط عاطیی زودهنگام در دورۀ نوجوانی را تجربه كردهاند و

«بابام برا خنده سیگار میذاشت دهنم ،وقتای بهاه باودم تاا

آن را عاملی برای شروع سیگاریشدن خود میدانند:

سیگار بکِشم .منو بابام سیگاری كرد .اتی االنم ياه عکا

نويد از جمله دانشجويانی اسات كاه از عشاق در دوران

دارم كه خیلی بهه بودم سیگار خاموش تو دهنماه باهااش
عک

نوجوانی صحبت مایكناد و معتقاد اسات ااساساات دوران

ازم گرفت  .انگار يه جور شاوخی باود باراشا ولای

نوجوانی او را به سمت مصرف سیگار برده است:

خیلی منو از بهگی تحريك میكرد .بهه كه باودم از باوی
سیگار خوشم می اومد .مینشستم كناار باباام تاا باوی دود

«م تو  59سالگی يعنی ادود  51سال پیش عاشاق دختار

كانم و خوشام اوماده باود از باوی سایگار»

همسااايمون شاادم .خیلاای دوسااش داشااتم و اوناام منااو

سیگارو ا

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)91

میخواست .سه بار تو همون س رفاتم باا پادرش اارف

در ماااورد تحرياااك باااه مصااارف يکااای ديگااار از

زدم .پدرش منو رد كرد و بهام گیات تاو تشات طاال هام
بشینی بهت دختر نمیدم .منم خیلی ااساساتی شدم ديگاه.

مشاركتكنندگان ،نظری مشابه اسام دارد:

جوّ منو گرفته بود .اون موقاع اوج یارور و ااساسام باود.

«بابام بعضی وقتا ترياک مصرف میكنها ولی اينکه معتاادش

شب عروسیش رفتم يه پاكات سایگار كشایدم و ساوختم.

باشه نه ،دوبار بهخاطر سارما خاوردگیم باا باباام چناد دود

قلبم شکسته باود ديگاه و بارام سیگاركشایدن مهام نباود»

ترياک كشایدم ،باهخااطر خاصایت درماانش ناه باهخااطر

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)8

نشئهشدن .خودش بهم گیات بیاا ياه چا دود بگیار نیااز

از نظاار پژوهشااگر و برداشااتی كااه از مصاااابههااای

نداری بری دكتار .بعادش همای دود كشایدن ،اون تارس
مصاارف دود رو ازم گرفااتا چااون ماایگیااتم ترياااک كااه

دانشجويان می توان كرد ،به نظر میرسد يکای از داليال مهام

نمیكشم .قبل از اون سیگار نمیكشایدما ولای بعاد از اون

مصاارف س ایگار در باای دانشااجويان مصاارفكنناادۀ ساایگار،

ديگه دور از چشم خانواده سیگاركشیدن رو شروع كاردم و

نمايشی از اعتراض و خودنمايی است و افراد برای نشااندادن

تا االن چندباری هم ترياک كشیدم» (مشاركت كنندۀ شامارۀ

ناررايتی خود به سیگاركشیدن روی میآورند:

.)33

«چون میدونستم با سیگار كشایدنم لایال (معشاوا) زجار

5

چنانکاه بنادورا نیاز اشااره مایكناد ،رفتاار نوجواناان

میكشه هر روز كه منو میديد سیگار میكشیدم و اي كارو

مصرفكننده تا اندازۀ زيادی ،رفتار والادي آنهاا را مانعک

كه میكردم خیلی آروم میشدم .میخواستم بهخاطر جوابی
كااه بهاام نااداد بااا سیگاركشاایدنم تالفاای كاانم .م ا قصااد

Bandura

1
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سیگاریشدن نداشتم به گروه خونی م نمیخاورد سایگار

تازه كارشناسی قبول شده بودم دانشگاه .تاا قبال اون هایچ

كشیدن .سیگارو فقط برای نشون دادن اينکاه از جاواب ناه

تجربۀ دوری از خانواده نداشتم و خیلای وابساته باودم باه

اون راری نیستم كشیدما ولای تاا باه خاودم اومادم ديادم

خااانوادم .اوراااع ااااوالم خااوب نبااود و خیلاای دلتنگاای

معتادش شدم و نمی شه ديگه ولش كانم» (مشااركتكننادۀ

میكردم .تو خوابگاهم كه اعصابم از دسات هام اتااقیهاام

شمارۀ .)97

خورد بودا نمیتونستم باهاشون بساازم .هماۀ ايناا باا هام

دنیای دوران نوجوانی ،دنیای پرتالطمی اسات كاه در آن

دست به دست دادن تا تو ذهنم اومد كه سایگار بکشام تاا

نوجوان در صورت شکست در ااساسات ،كنشهای مختلیای

آروم شم و االن بعد اي چند سال میدونام اشاتباه كاردم»

را برای نشاندادن اعتراض و اربات وجود نشان میدهد:
«دختر خالم رو خیلای دوساتش داشاتم .از بهگای باا هام
بوديم .پدرم با شوهر خالم مشکل داشت ،نذاشت ما با هام
ازدواج كنیم .منم برای اينکه جوابشونو خاوب بادم شاروع

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)9

همهنی شاهی از مشاركتكنندگان ديگری اسات كاه از
نقش ترم اول و زمینهسازبودن آن باه نکااتی مشاابه باا ساپهر
اشاره میكند:

كردم سیگاركشیدن .كار به جايی رسید كه از خونه بیارونم

«م اگه ترم اول میتونستم خودم رو كنترل كانم سایگاری

كردن .م سیگارو شروع كردم كشیدن تا بهاش خاودم رو

نماایشاادم .دياادم بقیااه ساایگار ماایكش ا ا چااون زيااادن

رابت كنم .فکر نکنه بههام» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)3

دانشجوهای سیگاری .كسی هم نبود باهام .دوستی نداشاتم،

عشااق در نوجااوانی و تجربااۀ شکساات در اي ا مااورد،

تنها بودم .يکم بارام هماه چای ساخت باود .رفاتم پشات

نوجوانان و جوانان را در صورت مديريت نادرست ااساسات

خوابگاه يك نخ سیگار از سیگارای هماتاقیم رو برداشاتم و

دچار چالشهای زيادی ازجمله مصرف سیگار برای آرامش و
نشاندادن اعتراض میكند.
ترم اول ،ترمی مخاطرهانگیز (تغییر محیط زندگی)
روز اول ،هیتۀ اول ،ماه اول و نیمساال اول ورود باه دانشاگاه
برای آیاز بسیاری از كنشهای پرخطر در جامعۀ دانشاجويی،
اهمیت زيادی دارد .يکای از مقاوالت مهام ديگار كاه بیشاتر
دانشجويان مصرف كنندۀ سیگار به آن اشاره مایكنناد ،تجرباۀ
شروع سیگار در ترم اول و روزهاای ورود خاود باه دانشاگاه
است .قبول شدن در دانشگاه و تجربۀ محیط خوابگااه و دوری
از محیط خانواده خصوصاً برای دانشاجويان دورۀ كارشناسای،
به معنای بازشدن درهای دنیايی جديد و البته پر چالش اسات.
دنیااايی كااه دانشااجو اسااتقالل بیشااتر و دوری از خااانواده را
ااساس كارده و افارادی جدياد را بارای زنادگی در محایط
كوچكتر از خانه تجربه میكند .سپهر دانشاجوی كارشناسای
ارشد با  9سال سابقۀ مصرف سیگار ،از اولی تجرباۀ كشایدن
سیگار در ترم اول میگويد:
«اولی سیگاری كه شروع كردم كشیدن هیتۀ دومی بود كاه

پنهانی كشیدم» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)31

بر اساس مطالعات متعدد جهانی ،شیوع مصرف سایگار و
سیگاریشدن در بای دانشاجويان ساال اول ،بسایار بیشاتر از
دانشااجويان سااال آخااری اساات .بااه هماای دلیاال توجااه بااه
ورودیهای جديد در هر دانشگاه بسیار اهمیات دارد (

Eid et

.)al., 2015: 2

فشار هنجاری
از ديگر عوامل مهم اعتیاد سیگار و شروع مصرف اولی سیگار
جوانان و دانشجويان ،به گروههاای دوساتی ناساالم مایتاوان
اشاره كرد كه در اصطالح باه آن «رفقاای نابااب» مایگويناد.
بیشتري افرادی كه دانشاجو در زنادگی دانشاجويی و محایط
خوابگاه با آنها در ارتبا است ،گروه دوستان هستند .شايد در
بساایاری از رسااانههااا از زبااان كارشناسااان ،در كتااابهااا و از
خانواده در مورد دوست ناباب شنیده باشیم .اي اقیقتی است
كه دانشجويان سیگاری نیز به آن اعتراف میكنند كه رابطاه باا
دوستان ناباب يکی از مهمتري عوامل شروع مصارف سایگار
بوده است.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931
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گروه دوستان بعد از خانواده ،دومی عامل مهم و اساسای

تیکه میانداخت كه تو بهه مثبتی ،با ماا بیارون نیاا خاراب

است كه بیشتري تأریر را در شکلگیری شخصیت افاراد داردا

می شی .منو تو اتاا پاستوريزه و اسمای ديگه صدا میزدن.

زيرا فرد زمانی جاز گاروه دوساتان محساوب مایشاود كاه
ارزشها و هنجارهای پذيرفتهشدۀ آنها را بپذيرد و بر اسااس
آن رفتار كند ،در ییار ايا صاورت از طارف آن گاروه طارد

اينقدر فشار آوردن تا منم سیگاری شادم» (مشااركتكننادۀ
شمارۀ .)1

علی نیز دانشجوی ترم هیات كارشناسای ،تجرباۀ اولای
سیگار و فشار و تمسخر دوستان خود را توریح میدهد:

میشود و درنهايت از گروه اخراج میشود .تأریر گروه بر فارد

«اولی سیگاری كه كشیدم خیلی جوّ گرفته بود مناو .ديادم

به ادی است كه برای اركت خالف جريان گروه ،باياد اراده

هماتاقیام كالس میزارن و سایگار مایكشا و مایگ بهاه

و ايمااان بساایار بااااليی داشااته باشااد تااا بتوانااد ارزشهااا و

مثبت جرئتشو نداره و مسخرم كردن .منم جرئتم رو خاوب

هنجارهای جمع را نپذيرد يا تغییر دهد .اولیا دي  ،در انتخاب

بهشون نشون دادما ولی بعد اون فهمیادم خودماو مساخره

و گزينش دوست صالح و دوری از همنشینی با افاراد ناصاالح

كردم و اونا داشت از اذيت كردن م لذت میبارن .بعادش
اتاقم رو عوض كردما ولای سیگاركشایدن رو نشاد بازارم

سیارش كردهاند .رسول گرامی اسالم (ص) در ماورد دوساتی

كنار .انگار میدونست يكباار كاه بکشای ديگاه معتاادش

با افراد منحرف میفرمايد« :محاسبۀ اهل الهوی منساۀ لاليماان

میشی» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)95

و محضرۀ للشیطان»« :همنشای باد زمیناۀ اضاور شایطان را

گروه دوستان از ترفنادهای مختلیای بارای تحات تاأریر

فراهم میكند» (دشتی .)89 :5993 ،نیما ازجمله دانشجويانی است

قراردادن دوستان ییرسیگاری خود برای شروع مصرف سیگار

كه نقش گروه دوستان را در شروع مصرف سیگار خود بسایار

در بی آنان استیاده میكنناد .تعادادی از دانشاجويان باه ايا

تأریرگذار میداند:

قضاایه اشاااره داشااتند كااه دوستانشااان بااا اسااتیاده از كنايااه و

«اوايل كه اومده بودم خوابگاه ،خاودم از كساايی باودم كاه

طعناهزدن و اسااتیاده از كلماااتی چااون "بهااه مثباات"" ،بهااه

همیشه بقیۀ دوستام رو سرزنش میكردم كه سیگار نکشا ا

سوسول" و"پاستوريزه" سعی در تمسخر آنان داشاتند و آناان

اما باور ك نظرم رو تغییر دادن .بعد دو ماه اينقدر گیت تاا
جلوی خودشون سیگار روش كردم .واقعااً ياه جاور مناو
گول زدن و خودم نیهمیدم چهطور شد م سیگار كشایدم»

برای فرار از اي كنايهها اولی سایگار را تجرباه كردناد و باه
مصرف آن ادامه دادند.

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)39

در گروههای دوستی كه افراد آن سیگار مصرف میكنناد،

شرایط زمینهساز خوابگاه

سیگاركشاایدن درواقااع هنجااار پااذيرش آن گااروه محسااوب

يکی با چهرهای مغموم ،هنوز رنج دوری از خاانواده را هضام

می شود و اگر يکی از اعضای گروه سیگاری نباشد ،يا تمسخر

نکرده است ،ديگری با سیگاری بر لب ،اسرت انتخاب رشاتۀ

و تحقیر شده ياا طارد مایشاود كاه در بسایاری مواقاع فارد

اشتباه خود را میخورد و آن يکی هم ،همدوش دوست خاود

ییرسیگاری برای همتايی با دوستان مصرف سایگار را شاروع

با صدای بلند میخنادد و سایگار را بارای تیاريح مایكشاد.

میكند و دوستان ،او را تشويق میكنند و رابطۀ آنها صامیمی

ديگری در ساعات آخر شب در گوشهای تنها نشسته و با یام

میشود.

سیگاری را تماشا میكند كه تماام كارده اسات .اقیقات ايا

«شما وقتی با چند نیر رفیقی و هر جا میری با اونا هساتی
و شرطشون اي باشه اگاه مایخاوای باهاشاون بگاردی و
باهات صمیمی باش توام باياد سوساول باازی رو بازاری
كنار ،سیگار بکشی ،نمیشه سیگار نکشایا چاون هام اوناا
معذب میش هم خودت .همیشه هم به طرا مختلف بهام

است كه هرروز اي تصاوير راياج در بسایاری از بلاوکهاای
خوابگاهی تکرار مای شاود .عوامال زياادی در خوابگااههاای
دانشجويی ،زمینۀ مصرف سیگار را در میان دانشجويان فاراهم
مایكناادا ولاای از مهامتااري ايا عوامال بااه ساایگاریبااودن
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هماتاقیها ،فراوانی دانشجويان سیگاری ،ااسااس اساتقالل و

سامان از دانشجويانی بود كه از محدوديت شديد خانواده

نظارت نکاردن خاانواده در خوابگااه و ااسااس باینظمای و

و نظارت شديد والادي گالياه داشات و عقیاده داشات هار

ناسازگاری در خوابگاه میتوان اشاره كارد .فرشااد دانشاجوی

فرصتی برای رهايی از محدوديت خانواده را ینیمت میداند:

كارشناسی با  35سال س و سابقۀ سه ساال مصارف سایگار،

«برای م يکی كه آرزوی آزادی از خونه رو داشاتم اينجاا

نقش سیگاركشیدن هم اتاقیهای خاود در خوابگااه را مهام و

بهشته .خوابگاه برا انجام كارايی كه دلت مایخاواد بهتاري

تأریرگذار میداند:
«اول كه م قبول شدم اومدم دانشگاه خب پاک پاک باودم.
ما  9نیر توی اتاا بوديم .چهارتاشون سیگاری باودن .شاما
فکر ك هر روز اينا سیگار میكشیدن جلو چش آدم خاب
تحريك میشی ديگه .وقتی سیگار نکشی و بقیاه تاو اتااا
بکش تو اتاا تنهايی .نمیتونی دووم بیاری .االنام رارایم
چون اون دوره اتاا برام واقعاً تحمل ناپذير شده بودا ولای

جاست .وقتی توی خونه هیچ آزادی نداری میاای اينجاا و
میبینی ديگه خبری از اون گیردادنها نیست .دلت میخواد
فرصت ینیمت بشمری و هر كار دلت میخواد انجام بدی.
سیگاركشیدن كه يکیشه ما هزارتا كار ديگه هام مایكنایم»
(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)9

از مواردی كه به اهمیات بررسای ايا موراوع در ايا
پژوهش نیز اشاره دارد ،شیوع زياد سیگار در میان دانشاجويان

االن خیلی خوشیم و مشکلی با هم نداريم» (مشاركت كنندۀ

است .بیشاتر مشااركت كننادگان باه شایوع و افازايش تعاداد

شمارۀ .)51

دانشجويان مصرفكنندۀ سیگار اشاره داشتند.

به نظر میرسد ااساس آزادی و دوری از خانواده ،نقشی

نیما دانشجوی كارشناسی ارشدی است كه بعد از اضور

مهم در اركت اي دانشجويان به سمت مصرف سیگار داشاته

 9سااال در دو دانشااگاه مختلااف در دو مقطااع كارشناساای و

است .دوری از كنتارل و نظاارت خاانواده و ااسااس آزادی

كارشناساای ارشااد از تعااداد زياااد دانشااجويان ساایگاری در

دانشجويان در خوابگاه از عوامل گرايش به سیگار در بی ايا

دانشگاهها صحبت میكند:

گروه از جوانان است .شايد بتوان گیات نقاش كنتارل نکاردن

«چیزی كه زياده تو خوابگاه دانشجوی سیگاری ديگاه .تاو

خانواده در همۀ مصاابههای دانشاجويان سایگاری باه ناوعی

بینشون انگشات نماا نیساتی .ما دانشاگاه كارشناسای ياه

خواه مستقیم و خواه ییرمستقیم ديده میشاود .در ايا زمیناه

دانشگاه ديگه بودم .اونجا خیلی بیشتر از خوابگاههای اينجا

میتوان از نظريات بورديو دربارۀ تغییر میدان زندگی و به تباع

بود .آخر شبا بیا تو سال ببی چه بوی دود سیگاری از اتاقا
میاد .اصالً همی دانشجوهای سیگاری هسات كاه بقیاه رو

آن تغییر روابط دانشجويان سخ گیت .تغییر مکان زنادگی از

هم سیگاری می كن  .تیاريح و اوقاات فرایات دانشاجوها

خانه به خوابگاه و شکلگیری روابط جديد با دوستان میتواند

شده سیگاركشیدن و هر روزم انگار دارن بیشاتر مایشا »

عامل بسیار مهمی در شیوع سیگار در بای دانشاجويان باشاد.

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)99

يکی از مشاركتكنندگان در رابطه با اي موراوع ،ايا چنای
نظر میدهد:

خوابگاه دانشجويی در همۀ دانشگاههاا باه دلیال اضاور
جوانانی هم سا و ساال و باا فرهناوهاا و عقاياد مختلاف

«علت اصلی كه منو سیگاری كرد دوری از اون فضای سالم

بهصورت طبیعی ،دچار سطحی از بینظمی وتانش اساتا اماا

خانواده و فضای آلودۀ خوابگاه بود .اينجا كه بیای خود باه

زمانی كه اي تنش ادامه پیدا كند ،آرار ساوئی باه هماراه دارد.

خود مجبورمی شی سیگار بکشی .وقتی میبینای بقیاه دارن

محس دانشجويی است كاه از باینظمای در خوابگااه بسایار

راات توی اتاقت سیگار می كِش تاو هام مایبینای پادر،
مادری كه نیست چیزی بهت بگ يا بیهم  .مایگای اااال
بذار سیگار شروع كنم بعد كه رفتم خونه ديگه نمایكشام»
(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)91

آزرده خاطر شده باود و ايا باینظمای و تشاويش ذهنای را
زمینهساز مستقیم در شروع سیگاریشدن خود میدانست:
«شرايط و محیط خوابگاه خیلی ساخته .پانج تاا هاماتااقی
داشتم ،همیشه باهاشون بحث میكردم .سر هر چیزی بحث
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میشد بینمون .شبا دير میخواب هماتاقیام و همیشه سار و

زمان ترم اول كارشناسیم بودا ولی بعاد چناد وقات ديگاه

صدا میكن  .منم نمیتونم هر روز باهاشون بحاث و دعاوا

وابستم كرد» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)51

كنم .عصبی میشدم كه دلم میخواست فقط با يك چیازی
خودم رو آروم كنم» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)51

يکی ديگر از مشاركتكنندگان نیز از نبود آراماش روانای
و نظم در خوابگاه صحبت میكند:
«هیچوقت اتی فکرشم نمیكردم كه م لب به سیگار بزنم .از توی
خونه با آرامش آمده بودم توی يه اتاا سه در چهار .اينا بهم فشار و
استرس وارد میكرد و تا میخواستم خودم رو هماهنو كنم خیلای

مخاطرۀ واکنش منفی و طرد
مقولۀ مخاطرۀ واكنش منیی و طرد ،توجه ما را به نوع برخورد
خانوادهها و اطرافیان دانشاجويان سایگاری پا

از اطاالع از

مصرف سیگار آنان جماع مایكناد .نظارات ايا دانشاجويان
دربارۀ نوع واكنش خانواده و دوستان آنان ،تصويری از طارد و

اذيت شدم .همیشه وقتی توی اتاا میآمدم استرس داشتما چون پار

واكنشهای منیی را مجسم میكند كاه نتیجاهای جاز انازوای

از سر و صدا بود .هیچ آرامشی نداری .هیچوقت تو خوابگاه آرامش

اجتماعی اي افراد ،تنهايی و یوطهورشدن در باتالقی بزر تر

خونه رو نداشتم و نتونستم آروم و راات بخوابم و هر كاری كاردم
آروم شم نمیتونستم» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)53

چون اعتیاد ندارد.
صادا  31ساله در مورد واكنش تند خانوادۀ خود و نتیجۀ
اي واكنش ،سخنان در خور تأملی ابراز داشت:

خودنمایی و تمایزخواهی

«م تو دوران دبیرساتان ياكباار بارا خناده باا بهاههاای

از شااايعتااري انگیاازههااای شااروع مصاارف ساایگار از ديااد

هم كالسیم سیگار كشیدم و خانوادم فهمیادن ،واوياال شاد.

دانشجويان ،خودنمايی و ابراز وجود است .دانشجويان بهوياژه

خیلی بدجور بابام منو كتك زد و خیلی بهام تاوهی كارد.

دانشجويان كارشناسای و جديادالورود بارای جلاب توجاه و

منم زياد نبود سنم ،جای اينکه كتکش تأریر بذاره منو لجبااز

خااص ديادهشادن ،سایگار را باهعناوان بهتاري راه انتخااب

كرد تا بیشتر بکشام .از اون موقاع همیشاه پنهاانی سایگار

میكنند .فرهاد ازجملاه دانشاجويان ییرسایگاری و هاماتااقی
يکی از افرادی است كه سیگار مصرف میكند او در اي مورد
میگويد:

كشیدم .نمیدونم اگه اونجاوری باهاام برخاورد نمایكارد،
شااايد ديگااه سیگاركشاایدن رو ادامااه نماایدادم از روی
لجبازی» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)57

برخوردهاای قهرآمیاز و طردكنناده از ساوی خاانوادههاا
«بهنظرم اون چیزی كه م تو اي چند سال ديادم و دارم
میبینم اينه كه هماتاقیام و خیلیهای ديگه كه تو خوابگاه
سیگار می كش  ،سیگارو برای يه جور بزر

ديدهشدن يا

بهتاار بگاام جلااب توجااه مصاارف ماایكاان  .ماایخااوان

نهتنها در بسیاری موارد نتیجه نمیدهد ،بلکه اي جوانان را باه
انزوا میكشاند و باعث تشديد مصارف سایگار و در ماواقعی
اعتیاد به مواد مخدر میشود .میثم از دانشجويانی است كه پ

خودنمايی كن و فکر میكن اينجوری میتاون بازر

از اطالع خاانواده از سیگاركشایدن او باا برخاورد قهرآمیاز و

شدنشون رو به بقیه نشون بدن».

طردكنندۀ خانواده خود روبهرو شده است.

فرشید نیز كه خود مصرف كنندۀ سایگار اسات ،باا نظار

«قبل از اينکه بادون خیلای روم اعتمااد داشات و باا هام

فرشاد در اي ماورد هامنظار اسات و ايا موراوع را تأيیاد

خوب بوديم .وقتی فهمیدن خواهر ،برادرام باهام رابطشاون

میكند:

قطع شد و يه جورايی قهار كاردن .پادر ماادرم هام ديگاه

«اولی بار كه سیگار شاروع كاردم فقاط بارا خودنماايی و
پزدادن بود و كیف میكردم بقیه بهم نگااه مایكاردنا ولای
االن ديگه اون اسو ندارم و بهش عادت كردم .میدونم باا
داليل بهگانه و خودمو نشون دادن رفتم سمت سایگار .اون

نگاهاشون سرد شاد و بهام كااری نداشات  .انگاار ياه آدم
ارافی بودم تو خونه و بدجور دایون شادم تاو ياه مقطاع.
اصالً نمیتونستم تحمل كانم .هماه بهام ارفاای طعناهدار
میزدن .خیلی بابام سرزنشم كردا ولی اينکه بگای برخاورد
و تنبیه باشه نه به اونجا نرسیدا ولی اينجور برخوردكردن از
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كتك زدن بدتر بود .يه مدت افسرده شدم و میگیاتم ديگاه

بهههای سیگاری شاناخته شادهای .باری ساال مطالعاه و

براشون اهمیتی ندارم .سیگاركشیدنم صد برابر شد و اتای

درس بخوای بخونی بهت تیکه میندازن .ياه جاوری افات

از افسااردگی ماایخواسااتم ساامت اشاایش كشاایدنم باارم»

كالس داره كه هم سیگار بکشی هم بهه درسخون باشای.

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)55

سیگار بی دوستات يه اسی بهت مایده كاه اگاه بیهما

از جمله تأریرات ايا گوناه واكانشهاا ،مصارف پنهاانی
سیگار و انزوای اجتماعی اي دانشجويان است.

درس میخونی مسخرت میكن » (مشااركتكننادۀ شامارۀ
.)39

«بعد اينکه اينجوری باهام برخورد كردن و بدتري ارفها

اس دانشجوی  35سااله باا ياك ساال ساابقۀ مصارف

رو بهم زدن ،ديگه جلوشون سایگار نکشایدم و پنهاانی باا

سیگار از افت تحصیلی خاود بعاد از مصارف سایگار اظهاار

دوستام وقتی میرم بیرون سیگار میكشم .خانوادم ديگاه از

نارااتی میكند و سیگار را عااملی مایداناد كاه او را از ياك

اون به بعد نیهمیدن و بحثی هم پیش نیوماد و فکار كاردن

دانشجوی ممتاز به يك دانشجوی بایعالقاه نسابت باه درس

سیگارو ول كردم» (مشاركتكنندۀ شمارۀ .)91

نادر ،منزویشدن خود را نتیجۀ درخواست خانواده بارای
فاصلهگیری از ديگران و روابط فامیلی میداند:

تبديل كرده است:
«سیگاری كه باشی خود به خاود از درس دور مایشای و
دنبال چیزای ديگه میری .م يك زمانی خیلی درسخاون

«وقتی فهمیدن سیگار میكشام ،ازم خواسات وقتای كسای

بودم .از درسخوندن لذت میبردم .همیشاه دنباال نمارات

میاد خونه نیام تو اال بشینم و برم تو اتااقم تاا كسای مناو

خوب بودم .ترم اول و دوم جز سه تای اول كالس باودما

نبینه و بهم شك نکنه .بهم میگیات ااق ناداری زيااد باا

ولی بعد كه سیگاری شدم همه چیازم تغییار كارد .خاودتم

داداشت باشی كه نکنه اونم سیگاری بشاه .ياه جاورايی از

نمی فهمی باهات چیکار میكنه .از روزی كه سیگار شاروع

خداشااون بااود ما فقااط تااوی اتاااا باشاام و منااو نبیاان »

كردم ،كم كم از درس خوندن افتادم .سیگار برات درس رو

(مشاركتكنندۀ شمارۀ .)38

بیارزش میكنه .نمیدونم چرا ايا اساو ازش مایگیارما
ولی ديگه درس برام مهم نیست مثل قبل» (مشااركتكننادۀ

به حاشیهرفتن درس

شمارۀ .)59

مقولۀ به ااشیهرفت درس ،يکی از مهمتري پیامدهای مصرف
ساایگار باار دانشااجويان و زناادگی تحصاایلی آنااان اساات.
دانشجويانی كه مصرف سایگار را در دوران دانشاجويی خاود
آیاز كردهاند ،معتقدند قبل از مصرف سیگار ،عالقۀ بیشتری به

بحث و نتیجه
مقولۀ هستۀ بهدستآمده از جريان پژوهش" ،بازنماايی تجرباۀ
مصرف سیگار" ااوی مؤلیهها و نکتههايی اساسی است كه با

تحصیل داشته و بعد از شروع مصارف ،درس بارای آناان باه

كاوش در مقولهها و میااهیم ااصال از دادههاا ،باه واگشاايی

ااشیه رفته و اهمیات خاود را از دسات داده اسات .آرش از

اهمیت دورۀ دانشجويی و عوامل زمینهساز مصرف سایگار در

دانشجويانی است كه معتقد است سیگار به او وجههای خاص

میان جوانان بهويژه دانشجويان اشاره دارد .در اينجا اي نکتاۀ

بخشیده است كه برخالف میال و عالقاهاش يعنای باا وجاود

اساسی و مهم را مایتاوان دريافات كاه مشاکالت خاانوادگی

تمايل به خواندن درس به دلیل نگرشای كاه نسابت باه افاراد

ازقبیل تنش و اختالف میان والدي  ،كمباود محبات و ساردی

سیگاری وجود دارد ،نمیتواند درس بخواند:

روابط خانوادگی و همهنی مصرف سیگار و اعتیااد باه ماواد

«درسم خیلی خوبه و به درسخوندنم عالقه دارم .قبالً هام

مخدر در میان اعضای خانواده به ذهنیت شناختی دانشاجويان

درس خون بودم كه كنکور قبول شدما ولی همی كه سیگار

و اركت آنان در مسیر كنشهاای پرخطار همهاون مصارف

بکشی شخصیتت تغییر میكناه و ديگاه نباياد خیلای درس

سیگار شکل داده است .اختالفات و تنش در رواباط والادي ،

بخونی .ببی خیلی تاأریر داره وقتای سایگاری هساتی بای

موجب ناآرامی فضای خاانواده و ییلات والادي از تربیات و
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پرورش فرزندان میشود .بر اساس پژوهش هاای انجاامشاده،

عوامل علّی مهم در اركت جوانان به سمت سیگار اسات .در

فرزندانی كه ورعیت مناسبی در خانواده ندارند و محیط اما

اي میان ،عوامل زمینهای و مداخلهگری مانند ااسااس آزادی

و محبت آمیزی را در خانه تجربه نمیكنند ،بسیار سريعتار باه

بااهدسااتآمااده ناشاای از اضااور در خوابگاااه دانشااجويی،

انحرافهای اخالقی و اجتماعی دچار می شوند .آمار اعتیاد در

نظارت نکردن خانواده و همنشینی باا دوساتانی كاه سایگار را

میان نوجوانان و جوانانی كه محیط خانوادگی مناسبی ندارناد،

هنجاری برای پذيرش دوستی خود میدانند ،شارايطی فاراهم

بسیار باال اسات (رمضاانی .)9 :5998 ،مصارف سایگار از نماای

میكند تا دانشجوی ترم اول با دنیايی از تمايالت و چالشهاا

نزديك (سیگار در خانواده) به موقعیت و بستری اشاره دارد كه

روبهرو شود كه سیگار ،نمونۀ بارز ايا چاالش هاا محساوب

در آن فرد از ابتدای زيست و جامعهپاذيری خاود باا مشااهدۀ

میشود .اي گونه است كاه دانشاجو ،راهبردهاا و كانشهاايی

مصرف سیگار روبهرو میشود .در اي بستر ،فرد ،روزاناه و از

ازقبیل همتاسازی با دوستان و الگوپذيری را شروع میكناد تاا

نمايی نزديك ،مصرف سیگار و ملزومات معیوب رفتااری آن را

بتواند با گروه دوستان همبسته شود و راهی برای خودنمايی و

مشاهده میكند .مشاهدۀ مصرف سیگار و در بعضی موارد مواد

بزر

نشاندادن خود انتخاب كند .همهنان كه بهنظار كاولی،

مخادر در محادودۀ خاانواده را از مهامتاري داليال نقاص و

زمینۀ شکلگیری خود در درون گروههای نخستی رخ میدهد.

اعوجاج جامعاهپاذيری در گاروه نخساتی خاانواده مایتاوان

او استدالل میكند كه پیونددادن فرد و جامعه فقاط باه كماك

دانست .يادگیری مشاهدهای مشاركتكنندگان از مصرف سیگار

همبستگیهايی میسر میشود كاه وياژۀ ايا گاروههاا اسات.

را نافذتري نوع يادگیری میتوان دانسات .باا دقات در بساتر

همبستگیهايی كه بهدلیال متکایباودن بار عواطاف فاردی و

خانواده و مصرف سیگار و مواد مخدر ،میتوان گیت اي امار

اصااالتدادن بااه نیااع همگااانی ،دلبسااتگیهااا ،تعهاادها و

به مثابۀ بیلبوردی تصويری ،روزانه نمايشی از مصارف كاااليی

اساسیتهايی را درقباال رويکردهاا ،ارزشهاا و داوریهاای

خاص را تبلیغ میكند .در مقايسهای تطبیقی ،الگوی همنشاینی

ديگران پديد مایآورد كاه آن را شار اساسای تحقاق" خاود

افتراقی نیز به اي موروع قائل است :افراد مستعد كجروی ،در

آيینااهای ماایتااوان" دانساات (كااوزر .)159-155 :5998 ،درواقااع

همنشینیهای خود با افراد جامعه ،تعريفها و آموزشها را فارا

مصرف سیگار بهعنوان يك كنش معنادار ،نشاندهندۀ نطیاهای

میگیرند و میپرورند .در اي ديدگاه ،بخش بزرگی از يادگیری

است كه روندی تدريجی دارد و از شرايط نامطلوب و پرتنش

ناشی از همنشینی ،معموالً محصول جامعاهپذيرشادن فارد در

خانواده و مصرف دود از نمای خانوادگی آیااز مای شاود ،باا

خرده فرهنوهای كجرو و با همنشاینی و ارتباا باا ديگرانای

قرارگاارفت در محاایط خوابگاااه و هاامگشااتی بااا دوسااتان

اسات كاه ااامالن و عاامالن هنجارهاای كجرواناه هساتند

مصرف كننده افزايش می يابد و باا راهبردهاا و كانشهاايی از

( .)Wrighstman et al., 1994:120میتوان گیت فضاای خاانوادۀ

قبیل همتاسازی ،آرامشيافت و خودنمايی و  ...خاود را نشاان

متأرر از مصرف مواد ،يکی از داليل مهم كمشدن قبح هنجااری

میدهد.

و تلقی مصرف سیگار به منزلۀ عملی نه چندان بد و ییرمرسوم
استا بنابراي مشاکالت خاانوادگی و سایگار در خاانواده از
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دانشجویان
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پیامدها:
واکنش منفی و طرد
بهحاشیهرفتن درس
انزوای اجتماعی
نمودار  -1الگوی پارادایمی بازنمایی تجربۀ مصرف سیگار

ارتباطاات خاانوادگی و دوساتان مصارفكننادۀ سایگار بار

بهطوركلی ،از گیتههای مشاركتكنندگان پژوهش استنبا
میشود كه پديدۀ شیوع و استعمال سیگار در میان دانشجويان

دانشجويان است .همهنی دربارۀ مصارف اعضاای خاانواده،

تكعلتی نیست و مجموعاهای از شارايط ازجملاه مشاکالت

هاوكینز و همکاران ( )1992اشاره دارند كه مصارف ماواد در

خانوادگی بهعناوان مهامتاري نهااد تأریرگاذار بار فرزنادان،

بی والدي  ،برادران و خواهران ،ااتمال خطار ساو مصارف

تجربه های ااساسی دوران نوجوانی و مديريت نادرست آنان،

مواد را در كودكان و نوجوانان افزايش میدهاد .امای الرعیاا و

دوری از خااانواده و زناادگی در محاایط خوابگاااه و درنهاياات

همکاااران ( )5933نیااز در پااژوهش خااود نشااان دادنااد 38/9

هم نشینی با دوستان و همذات پناداری باا دوساتان دسات باه

درصد از دانشجويان مصرفكننادۀ سایگار ،گاروه دوساتان را

دست هم می دهاد و باه شایوع سایگار در میاان دانشاجويان

عامل مساتقیم ترییاب باه مصارف سایگار دانساتند كاه ايا

میانجامد ،همانگونه كه پاژوهش لیاك 5و همکااران ()2002

نتیجهگیری با يافتاههاای پاژوهش اارار در بخاش فشاار و

دربارۀ مصرف مواد و دخانیات ااكی از تأيید يافتاههاای ايا

همتاسازی گاروه دوساتان همساو اسات .شاجاع و همکااران

پژوهش دربارۀ نقش اررگذار والدي و اعضای خانواده و القۀ

( )5983نیز بر نقش سال تحصیلی و تارم نخسات در شاروع
سیگار دانشجويان تأكید داشتند كه با يافتههای پژوهش اارر

Lic

1

در بخش ترم اول ،ترمی مخاطرهانگیز همسو است .جنبههاای
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تیاوت و تغاير پژوهش اارر را با پاژوهشهاای انجاامشاده،

سیگار را در پی دارد ،به همی دلیل دانشجويان ترم اولی«تارم

ناشی از نوع تحلیل و چگونگی اررگذاری جنبههايی مایتاوان

اولا ترمی مخاطرهانگیز (تغییر محیط زندگی)» برای انطباا باا

دانست كه در واگشايی و توصایف الياههاای عمیاق و پنهاان

شرايط جديد ،بیشتري ظرفیت تأریرپذيری از شرايط جديد را

مصرف سیگار ،محل توافق يا اختالف است ،چنانکه ورود باه

دارنااد .تأماال در تجربااۀ زيسااته و درک مشاااركتكنناادگان از

پژوهش با رويکرد كییی و زمینهای نیز داعیۀ اي تیاوت را دارد

مصرف سیگار ،گويای اي واقعیت است كه اقدام باه مصارف

و مدعی است كه ورود به يك رويداد و كشف اليههای عمیاق

سیگار و وابستگی به آن ،كنشای اجتمااعی اسات ،باا داليلای

و شرح چگاونگی آن ،ايا پاژوهش را از ديگار پاژوهشهاا

همهااون «خودنمااايی و تمااايزخواهی»« ،نمااادی باارای یاام و

متیاوت میكند .در چند دهۀ اخیر با توجاه باه افازايش نارخ

اعتراض» .برمبنای مطالعات پديدارشناسانی همهون هوسارل،

مصرف سیگار در میان دانشجويان ،پاژوهشهاای وسایعی در

سیگار و مصرف آن ،كنشی معنادار و هدفمند اسات از ساوی

زمینۀ علل و آرار مصرف سیگار در كشور با رويکارد اربااتی و

دانشجويان كه برانگیزندۀ معانی اجتماعی متقابل متنوعی نظیار

كمّیگرا و در ااوزۀ پزشاکی و ساالمت انجاام شاده اسات.

«مخاطرۀ واكنش منیی و طرد» میشود كه از ساوی خاانواده و

پژوهش اارر ،بر اي باور است كه مسأله يا به عبارت ديگار

اطرافیان او شاکل مایگیارد و باا مقاصادی همهاون تنبیاه و

تجربۀ مصارف سایگار باياد از نگااه افاراد درگیار در آن نیاز

مجازات فرد سیگاری همراه میشاود كاه پیامادهای همهاون

بررساای شااود .چناای مطالعاااتی بااا رويکاارد كییاای ،درک

انزوای اجتماعی ،تنهايی ،اعتیاد برای مشاركتكننادگان هماراه

واقعبینانهتر و همدالناه تاری از بساترها و پیامادهای مصارف

است .اي نتیجهگیری در راستای نظريات كنشگرايان نماادي

سیگار میتواند به دست بدهد و زوايای زيري معنايی و ذهنی

قرار میگیرد كه معتقدند رفتار اجتماعی انسان اعام از بهنجاار

برخورد با اي پديده را بهتر آشکار كند .دانشجويان با ورود به

يا نابهنجار ،امری دوجانبه و متقابل است

دانشگاه و تغییر محیط زندگی و تجربۀ محیط خوابگااهی كاه

درمجموع ،نتايج مطالعاۀ اارار نشاان مایدهاد عوامال

يکاای از علاال اصاالی و زمینااهساااز مصاارف ساایگار در میااان

مهمی نظیر شرايط خانوادگی ،محیط خوابگاه و گروه دوستان،

دانشجويان است (خوابگاه دانشجويی ،زيستمکاان مصارف)،

نقشی مهم در ايجاد زمینۀ مصرف سیگار در میاان دانشاجويان

با جهانی از روابط ،ارزشها ،زبان ،فرهنو و دوساتانی جدياد

دارندا بنابراي در اوزۀ خانواده پیشنهاد میشود برای والدي ،

مواجه میشوند كه با محیط زندگی سابق آنهاا كاامالً متماايز

كارگاه های آموزشی برای شناساندن آسیب های مصرف سیگار

است و مقولۀ «فشار هنجاری» اشاره ای است باه ايا شارايط

و مواد مخدر بر فرزندان و آموزش الگوهاای تربیتای مناساب

جديد كه با فشاار رابطاهای در نظرياۀ فشاار عماومی آگنیاو،

برای مديريت رفتار تأریرگذار خود بر فرزندان و جلاوگیری از

قرابت معنايی دارد .در االی كه فشار رابطهای آگنیو ،تنها بعاد

انواع انحراف هاا برگازار شاود .باهعقیادۀ نگارناده ،بايادها و

مثبت يعنی جادايی فارد از خاانواده و دوساتان و محیطای را

نبايدهای زندگی خانوادگی را بايد از سنی كودكی به كودكاان

(اگنیو 19 :5333 ،به نقال از

آموزش داد و باا ترییاب والادي بارای گذرانادن دورههاای

بررسی میكند كه به آن دلبستگی دارد

قادرزاده و همکارن ،)5939 ،اي پژوهش عالوه بر بعد مثبت ،بعاد

آموزشی در اي خصوص ،به سطح آگاهی خانوادهها افزود.

منیی فشار رابطهای را نیز بررسی كرده است .فشاار هنجااری،

مس اؤوالن امااور فرهنگاای و دانشااجويی دانشااگاههااا بااا

به كنارآمدن افراد با دوساتان و هامخوابگااهیهاای سایگاری

مجهزكردن محیط تحصیلی و خوابگاهها ،برگازاری اردوهاا و

اشاااره دارد كااه فاارد سااعی دارد بااا ايجاااد رابطااهای مثباات و

مسابقات و متنوع كردن دامنۀ فعالیتهاای سارگرمی و تیاريح

سازگارانه با محیط و هماتاقیهای جديد ،شرايط را برای خود

ماایتواننااد انتخااابهااايی متیاااوت باارای جااايگزينی باارای

تحمل پذير كندا اما گاهی اي راهبرد ،گرايش فرد باه مصارف

دوستی های پرمخاطرۀ جوانان مطرح كنناد .اتای در صاورت
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نیاز ،اصالح سیستم آموزشی و ارائۀ وااد درسی برای كااهش

رابرتسااون ،ی .)5999( .درآماادی باار جامعااه بااا تأكیااد باار

فشارهای عصبی و اساترس ،برگازاری كاالسهاای آماوزش

نظريه های كااركردگرايی .ساتیز و كانش متقابال

مهارت زندگی و همهنی آموزش و متقاعدكردن دانشاجويان

نمادی ،ترجمۀ :بهروان ،ح ،.چاپ ساوم ،مشاهد:

برای تغییر در نگرش زيانباربودن سیگار و اصاالح باورهاای

انتشارات آستان قدس رروی.

یلط مثل اينکه مصرف سیگار باعث آرامش رواای و روانای

ررايی ،ف.ا مجدزاده ،ر.ا نجات ،س .و گلستان ،ب.)5989( .

فرد می شود ،رروری است .همهنی باا اقادام باه برگازاری

«بررسی كییی علل گرايش پساران  59-51سااله

همااايشهااا ،ساامینارها و كااالسهااای آموزشاای و درنهاياات

تهاران باه ساایگار» ،مجلاۀ دانشاکدۀ بهداشاات و

فرهنااوسااازی در كنااار برنامااههااای يادشااده ،دانشااجويان را

انسااتیتو تحقیقااات بهداشااتی ،دوره  ،1ش ،1ص

می توان تشويق كرد از سیگاركشایدن پرهیاز كنناد و محیطای

.31-99

عاری از سیگار فراهم شود.

رمضانی ،ح .)5998( .كاربرد خاانواده درماانی باهعناوان ياك
روش پیشااگیری از سااو مصاارف مااواد ،اولاای

منابع
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 مجلۀ دانشگاه علوم،»دانشگاه علوم پزشکی تبريز
.91- 83  ص،5 ش،9  دوره،پزشکی قم
، نظريااههااای شخصاایت.) 5989 ( . آ، و ساایدنی. د،شااولتز
. ويرايش: تهران،. ی، سیدمحمدی:ترجمۀ

 آسیب شناسی اجتماعی جامعاۀ.)5989( . ر،صديق سروستانی
. انتشارات آن: تهران،انحرافات اجتماعی
 چااپ، آسیبشناسی اجتمااعی.)5989( . ر،صديق سروستانی
. انتشارات سمت: تهران،دوم
 «مطالعۀ پديدارشناختی اقدام.)5939( . ک، و پیری. ا،قادر زاده
 دوره، مجلۀ جامعاه شناسای اياران،»به خودكشی
.9-33  ص،5  ش،51
 «شیوع مصارف سایگار و.)5933( . م، و امینورايی. آ،قدوسی
برخی ويژگیهای دموگرافیك و روانشناختی در
،»بی دانشجويان دانشگاه آزاد واااد خوراساگان
 ص،9  ش،57  دوره،تحقیقااات علااوم رفتاااری
.175-157

 زنااادگی و انديشاااۀ بزرگاااان.)5998( .ا

 لاااوي،كاااوزر

. علمی: تهران،. م، رالری: ترجمۀ،جامعهشناسی
 «بررسای وراعیت معتاادان در.)5987( . ع،محسنی تبريازی
-399  ص،8  ش، نشريۀ تأمی اجتمااعی،»ايران
.373
 «بررسای.)5935( . ن، و دارو دوسات. ر، ا چما. س،ناظمی
،»شیوع و علل گرايش به دخانیات در دانشجويان
 ص،9  ش،9  دوره،فصالنامۀ داناش و تندرسااتی
.579-555
،ا آرزومنادی. ک،ا كاوياانی. م،ا مرادی. ف،ا اامدی. آ،نظری
 «ساایگار در میااان.)5983( . س، و فقیااهزاده.م

 مجلۀ،»دانشجويان علوم پزشکی دانشگاه سمنان
.519-595  ص،59  ش،3  س،سالمت بهداشت
 انتشااارات: تهااران،. م، دشااتی: ترجمااۀ.)5993( .نهااجالبالیااه
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