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  تجربة مصرف سيگار در ميان دختران دانشجو
  هاي شهر كرمان پژوهشي پديدارشناختي در دانشگاه

  
 2اميد مهني 1زهير مصطفي بلوردي،

 
  )15/03/98، تاريخ پذيرش27/02/97(تاريخ دريافت

  
  چكيده

كنند با  ة دختران دانشجويي را كه روزانه سيگار مصرف ميزيست ةتجربمقالة حاضر 
رويكردي پديدارشناختي مطالعه كرده است. ابتدا، با طرح مالحظات نظري و برساختن 

 ،و درنظرداشتن اشباع اطالعاتي ،گيري مبتني بر هدف نمونهروش هاي اوليه، با  پرسش
هاي شهر  نفر از دختران دانشجوي دانشگاه 21ساختاريافته با  هاي عميق و نيمه مصاحبه

اي، وقايع  هاي اصلي تحقيق شامل عامليت فردي، عملكرد مقابله كرمان انجام شد. مقوله
خواهي،  رندة مفاهيم خطرپذيري و هيجانها دربرگي شكنندة مقاومت فردي و زيرمقوله درهم

گوني تعامالت  يابي، واكنش عليه نابرابري، نياز به پذيرش، ديگري مهم، ناهم سازوكار تشخص
نشان داد ها  يافتهآوري، با استفاده از روش كاليزي تحليل شده است.  خانوادگي و فقدان تاب

است كه از عوامل اجتماعي  كه مصرف سيگار، بيشتر واكنشي دربرابر نابساماني وضعيت
گوني  يابي، نابرابري، نياز به پذيرش، ناهم خواهي، گرايش به تشخص متعددي از قبيل هيجان

  پذيرد. آوري تأثير مي تعامالت خانواده و فقدان تاب
  

شكنندة مقاومت فردي، عملكردهاي  : عامليت فردي، وقايع درهمواژگان كليدي
  ته.اي، شخصيت اجتماعي پيشرف مقابله

   
__________________________________________________________ 

  (نويسنده مسئول) دانشگاه فرهنگيان، كرمان، ايراناي،  گروه تربيت حرفهدكترا  .  1
mostafa.balvardi@gmail.com 

  o.mehni@hotmail.com             گروه مديريت آموزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايراندانشجو دكترا .  2



 1397زمستان ، 4 ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

6 

  مقدمه
نده كن ننگرا حدي هب جهان، سطح در هم و ما كشور سطح هم درشيوع مصرف سيگار ميزان 

هاي مهم پژوهشي در حيطة اعتياد تبديل شده است. دختران نيز،  به يكي از حوزهست كه ا
پذيرترين گروه اجتماعي، به داليل متفاوت و متنوعي به مصرف سيگار روي  مثابة آسيب به

درصد زنان  2/1درصد در مقابل  2/10هاي گوناگون دختران جوان سيگاري را  اند. گزارش آورده
) كه از اين تعداد، اغلب 74: 1389اند (سعيدي و همكاران،  ردهسال سيگاري برشم بزرگ
). دختران از 2: 1382روشن،  دهند (قاسمي كنندگان را دختران دانشجو تشكيل مي مصرف

شك پيامد اين  گنان پسر خود تفاوت دارند و بي حيث جايگاه عاطفي، اعتقادي و اجتماعي با هم
ان دختران است. اما، با فراگيرشدن تغيير و تحوالت تفاوت، انتظار مصرف پايين سيگار در مي

هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي  شدن، تهديدها در عرصه ناشي از روند مدرنيته و جهاني
بر شدت » سنت/ تجدد«اي ديگر نمايان شده است؛ چراكه قرارگرفتن در تقابل دوگانة  گونه به

ها و باورهاي پيشين جامعه و  تزلزل ارزشها در روابط اجتماعي افزوده است.  تهديدها و تعارض
ساز ابهام دربارة درستي يا  ) زمينه1383هاي جديد (منطقي،  شكل نگرفتن نظم و ارزش

خصوص دختران است. اين ابهام  نادرستي روابط اجتماعي در ذهن كنشگران جوان به
فتارهاي پرخطر هاي هويتي است كه بروز ر رفتن ساختارهاي سنتي و بنيان درآمد زيرسؤال پيش

برابري ميل به مصرف سيگار در دختران دانشجو نسبت  يكي از پيامدهاي آن است. افزايش سه
؛ مقدم، 1385؛ طارميان، 1383زاده و فيضي،  ؛ سراج1379به پسران (ضيايي و همكاران، 

جايي شيوع  جابهاز )، 1390حسني و همكاران،  ؛ حاجي1387؛ ضياءالديني و همكاران، 1387
دارد. اين  حكايتجنس به دو جنس  اصطالح، تغيير روند مصرف از يك ف سيگار، يا بهمصر

رخداد، اعالم خطري جدي براي بنيان خانواده و نسل آينده است كه با توجه به افزايش مصرف 
). در چنين اوضاعي است كه زنگ خطر 2003سيگار درخور تأمل است (گريسباج و همكاران، 

آيد؛ چراكه مصرف سيگار دروازة  ز مسائل عميق اجتماعي به صدا در ميبراي ظهور يكي ديگر ا
  ).14: 1384رونده خواهد بود (ابادينسكي،  هاي پيش ورود به رفتارهاي پرخطر با وابستگي

تمام مطالعاتي كه دربارة معتادان به انواع مواد مخدر و رفتارهاي پرخطر صورت گرفته، 
؛ بيدرمان و 2006اند (كامنگا و همكاران،  آغاز سيگاري بودهها در  مبين آن است كه اين گروه

آورد  رابرت مرتن، اين نكته را به ذهن مي 1»تعادل خالص«). رجوع به مفهوم 2006همكاران، 

__________________________________________________________ 
1. Net Balance 
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دختران در جايگاه  1كه پيامد انحراف دختران كمتر از اعمال انحرافي پسران نخواهد بود.
بخش  كردن نسل آينده و استحكام كنشگران سازندة جامعه، عامالن پرورش و اجتماعي

اند كه رفتارهاي انحرافي آنان به تخريب منابع اجتماعي و بروز انواع  ترين نهاد اجتماعي بنيادي
  انجامد. هاي وابسته به آن مي كجروي

امعه، توجه به مسائل آنان تأثير شگرفي در با توجه به نقش چندبعدي دختران در آيندة ج
خانواده و بازتابي وسيع در سطح جامعه بر جاي خواهد گذاشت. البته، ترديدي نيست كه زنان، 

اند، اما اين غفلت  دختران نوجوان و جوان از سوي خانواده و نظام اجتماعي ناديده گرفته شده
اند،  كه تاكنون طراحي و اجرا شدههاي مرتبط با مواد مخدر و مصرف سيگار،  در بررسي

هاي كامالً  هايي با غلبة ديدگاه يابي چنين پژوهش اي ديگر نيز نمود داشته است. ساخت گونه به
مردانه همراه است. ريشة اين مسئله در تصور اكثر افراد جامعه دربارة مردانه قلمدادكردن 

يده را بايد در الگوي پنهان مصرف مصرف سيگار نهفته است و به باور برخي ديگر، دليل اين پد
رسد  نظر مي حال، به گرفت. بااين) پي1389سيگار دختران جوان (سعيدي و همكاران، 

منزلة كنشي مردانه، چيزي از واقعيت مسئله براي ما بازگو  بندي هرگونه رفتار پرخطر به فرمول
ررسي انبوه مطالعات تجربي، نخواهد كرد و ما را در وضعيت امتناع از موضوع قرار خواهد داد. ب

گونه كه ذكر شد، متمركز بر  هاي مقطعي و كمي، و همان اكثر اين نوشتارها را در قفسة پژوهش
دهد. چنين مطالعاتي، با توجه به تنوع و تفاوت  پسران و گاهي نيز دختران و پسران جاي مي

مسائل مرتبط بدان، تا  ها و بودن پديده هاي مصرف سيگار دختران، و پيچيده و غامض بسته هم
ازآنجاكه جامعة ايراني بار «رسيدن به واكاوي مطلوب موضوع، راهي طوالني در پيش دارند. 

منفي مصرف سيگار را براي دختران متفاوت با پسران و حامل بار معنايي اجتماعي و فرهنگي 
(صديق » يردداند، لذا مسائل آنها نيز بايد مستقل از پسران مورد بررسي قرار گ خاصي مي

). اما، با توجه به اينكه هنوز الگويي طراحي نشده كه ابعاد مختلف 98: 1379سروستاني، 
مصرف سيگار را در ميان دختران دانشجو تبيين كند و مطالعاتي نيز كه تاكنون مبناي شناخت 

؛ 1385؛ طارميان، 1383زاده و فيضي،  اند، به بررسي شيوع (سراج خود را اين موضوع قرار داده
)، نگرش 1390زاده،  ؛ جعفري و امين1387، ضياءالديني و همكاران، 1387ديوساالر و نخعي، 

واكاوي و شناسايي ، اند ) پرداخته1389) و عوامل اجتماعي (سعيدي و همكاران، 1386(مهاجر، 
__________________________________________________________ 

يك  طور عيني تعيين كرد كه تأثير كدامتوان كاركردهاي مثبت و منفي را جمع و به  . از منظر مرتُني، نمي 1
ها و علل و عوامل بروز  توان در پرداخت به آسيب شود. از همين رو، نمي بيشتر است؛ زيرا فضاي بحث پيچيده مي

  آنها توجه ويژه را به مردان، يا مردان و زنان توأمان مبذول داشت و دربارة زنان مسامحه كرد.
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بر اين بنيان، پرداختن به ضرورتي انكارناپذير است. علل مصرف سيگار توسط دختران دانشجو 
هاي نظري و پرسش از وضعيت  ايي و علل مصرف سيگار، با درنظرداشتن منابع و پرداختچر

  اين مسئله، و عوامل تشديدكننده يا كاهندة آن، افق ديگري به روي ما خواهد گشود.
عالي و كثرت دانشجويان بومي و غيربومي انتخاب مناسبي  علت وجود واحدهاي آموزش كرمان به

از تحوالت مرتبط با موضوعي است كه ما در پي آن هستيم. از سوي ديگر،  دادن بسياري براي نشان
اين مطالعه هم اند. اميد است  هاي تجربي نيز به بررسي اين موضوع در شهر كرمان نپرداخته پژوهش

  در جهت تقويت انسجام اجتماعي و هم در جهت پويايي جوانان اين خطه ثمربخش باشد. 
  

  مالحظات نظري
توان همچون  را صرفاً مي سيگار دختران دانشجو مصرف ر زمينة بررسي كيفيآراي نظري د
كنندة دورنماي پژوهش تصور كرد كه در برانگيختن حساسيت نظري پژوهشگر  كليات تعيين

طور، ازآنجاكه در روش پديدارشناختي تكيه بر تجربة زيستة  كاربرد دارند. همين
گيري از آراي نظري  شوندگان و تالش در جهت استخراج و تفسير مضامين است، بهره پرسش

منزلة منبع احتمالي  تواند از اين متون فقط به عناي پذيرش كامل آرا نيست و محقق ميم به
  ايجاد سؤال استفاده كند.

كار  به سوءمصرف و مصرفدر ساخت چارچوب مفهومي  كه كارآمداي  نظريه دشواريِ يافتن
ن رو، امكا يناند. ازا اي ارائه شده رشته اندازها ميان بر همگان آشكار است. اغلب اين چشم آيد

 ذيل را ها ريهنظ اين تسامح اندكي محل وفاق همگان باشد وجود ندارد. ما بااي كه  يبند دسته

» واكنش«در  مصرف كه است آن مقصود كنيم. ارائه مي» گرايي اجتماعي واكنش« كلين عنوا
سي شنا اي از اين نظريات در حوزة آسيب دسته دهد. محيطي روي مي و عوامل فردي، ذهني به

از  فشارهاي خارج پيراموني يا و عوامل محيطي واكنش بهي نوع را و انحرافات اجتماعي، مصرف
شود  مي آموخته ديگران با طريق تعامل از مجرمانهر رفتا دانند. از منظر ادوين سادرلند، مي فرد

 ارتباط كه نيست آن مجرمانه رفتار بودن آموختنيز ا ). مقصود48: 1387(صديق سروستاني، 
 به فرد يك ارتباطي از الگوهاي محتواي ، بلكهشود مجرمانه مي عمل مجرمان منتهي به با صرف

 و پيراموني افراد محيط اجتماعي،ل عام چند بر مبتني نظريه اين متفاوت است. ديگر فرد
  .كنند مي كسب 1»مهم ديگران« از افراد كه است هايي شارز

__________________________________________________________ 
1. Significant others 
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داند و اين  جامعة مدرن را اجبار و سركوب ميهاي  ) يكي از مؤلفه1384يورگن هابرماس (
. كند موضوع را هم در سطح ساختاري و كالن و هم در بعد فردي مربوط به كنشگر تحليل مي

كمك بازانديشي، موانع را زير سؤال ببرد. اين فرآيند در سطح  كند به اينجاست كه فرد تالش مي
نقد و بازانديشي موانع اجتماعي، به  توان، از طريق اجتماعي نيز كاربرد دارد؛ چراكه مي

كردن، به  شدن جنسيتي نيز واكنش نشان داد. كنش ارتباطي تحت وجه اجتماعي گرفته ناديده
پذيري و  دهد. چنين فرآيندي بر انعطاف شخصي زنان و دختران جوان شكل ميهويت 

منزلة هنجارهاي  رايج را بههاي  تواند باورهاي قالبي و كليشه افزايد. فرد مي بازانديشي فردي مي
رو، هابرماس امكان موجود در جامعة مدرن را  وچرا قرار دهد. ازاين اجتماعي هدف چون

داند و زنان مجال بيشتري براي ساخت و پرداخت و  خصوص زنان، مي بخشي به انسان، به رهايي
ابرماس ). در نتيجه، آنچه در مباحث ه189: 1384كنند (هابرماس،  عرضة خود پيدا مي

صورت هدفمند دربرابر باورهاي  شود، توجه ويژه به رفتارهايي است كه زنان به برجسته مي
جامعة «دهند. آنتوني گيدنز از دوران مدرن با نام  شدن انجام مي گرفته اي و ناديده كليشه

). او، همچون هابرماس، 30: 1384كند (گيدنز،  با ويژگي حق انتخاب بيشتر ياد مي» پساسنتي
عتقد است زماني كه سنت نتواند براي افراد كاري انجام دهد، تركيبي از رهايي و نگراني شكل م

). در نتيجه، در زندگي مدرن هميشه خطر وجود خواهد داشت. در جامعة 60گيرد (همان،  مي
كند. ادامة اين روند ممكن است نشانة نوعي  پرخطر، فرد حتي درباب جان خود نيز خطر مي

  ).178: 1379كنندة فردي باشد (گيدنز،  اعباكي اقن بي
داند، اما همين  ها را ساختة دست نهادهاي مسلط جامعه مي مانوئل كاستلز تعريف نقش

هاي نقشي، ضمن اينكه منبع معنا براي خود كنشگران است، به دست خود آنها نيز از  هويت
ز با موضوع اين پژوهش هاي كاستل شود. آنچه از بحث يافتن ساخته مي رهگذر فرآيند فرديت

مرتبط است، نوع رويكرد او به موضوع هويت و رابطه با قدرت است. كاستلز ساخت اجتماعي 
يابد و بين سه صورت و منشأ برساختن هويت تمايز  هويت را همواره در بستر روابط قدرت مي

شان بر  كنند تا سلطه بخش كه نهادهاي غالب جامعه ايجاد مي شود: هويت مشروعيت قائل مي
كنشگران اجتماعي عقالني شود و گسترش يابد؛ هويت مقاومت كه به دست كنشگراني ايجاد 

داند؛ چراكه با  ارزش مي شود كه در اوضاع و احوالي قرار دارند كه منطق سلطه آنها را بي مي
كه كنشگران آن را از طريق  دار اصول تحت حمايت نهادهاي جامعه در تضادند؛ و هويت برنامه

كند  سازند و موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف مي واد و مصالح فرهنگي در دسترس ميم
  ).24: 1380(كاستلز، 
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اي براي يك زندگي متفاوت است و امكان دارد بر  البته، در اينجا، ساخت هويت، برنامه
و بردن نظام تقسيم جنسيتي  خصوص زيرسؤال هويتي تحت ستم، در جهت دگرگوني جامعه به

منظور معنادادن به  دار، به باورهاي سنتي مبتني باشد؛ بنابراين، كاستلز بيشتر به هويت برنامه
  هاي زندگي شخص، توجه دارد. كل تجربه

  
 پيشينة تجربي

رويكرد ما به مصرف سيگار، روش پديدارشناختي مبتني بر ذهنيت كنشگران است كه در ميان 
ها، آثار و مقاالت علمي  وجود ندارد. تأمل بر پژوهششده چنين رويكردي  هاي انجام بررسي

گام در  تواند تالشي پيش كاوانه است. بنابراين، بررسي حاضر مي گوياي غلبة نگاه كمي علت
رو، پيشينة شاخصي دربارة موضوعِ ما موجود نيست.  زمينة شناسايي اين تجربيات باشد. ازاين

  شود: با موضوع اين تحقيق دارند اشاره ميهايي كه قرابتي  دسته از پژوهش اما، به آن
ة شيو را باسيگار  به اروميه نوجوانان گرايش)، با روش كيفي، علل 1385سليمي و همكاران (

 و مصاحبة هدفمند گيري نهنموش رو هنامه ب و پرسش متمركز گروه اطالعات آوري عجم

پژوهشگران، البته بدون رعايت مراحل كاويده است. مضاميني كه از ديدگاه اين ه ساختاريافت هنيم
 احساس كنجكاوي،، عصبانيت يابي به مضامين اصلي، مطرح بوده، از اين قرار است: رفع دست

 و لجاجت، نشاط و خوشي احساس محيط، تقليد، تأثير گروه،ز ا طردشدن از شخصيت، ترس
 والدين،ف طر از ناخواسته صحيح تحريك زودهنگام، والدين، عشق گيري تسخ و ها شرو با مخالفت

  .اجتماع مسئوالن و مديران به اعتراض، رفع تنهايي خانواده، در سيگاري افراد وجود
 ) و نيز1389جاه و همكاران ( ترقي )،1389هاي كمي شجاع و همكاران ( در پژوهش

دست  و مصرف سيگار روابط معناداري به دوستان سيگاري ) بين1387و همكاران (نيا  عليوردي
رابطة  ) بين هنجارشكني، رهايي از فشار عصبي و خطر1389سعيدي و همكاران (. اند آورده

) ميان روابط خانوادگي و اجتماعي 2001) و پيس (2001اند، و سيگل ( معنادار يافته
 اند. دانشجويان با مصرف سيگار به ارتباط معناداري دست يافته

  
  ژوهشروش پ

 از اه هپديد درك منظور هب است كه هم روش تحقيق و فلسفياي  لهمقو يك هم پديدارشناسي

جوهرة  و ساختار ساختن نروش دنبال هب روش تحقيق اين يافت. گسترش انساني طريق تجارب
 زندگي تجارب و تحليل تجزيه طريق از آن دقيق توصيف و شده ههاي تجرب هپديد
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دختران  زندگي درك تجربة منظور هب 1395 سال در مطالعهن كنندگان است. اي تمشارك
 گيري هنموناست.  صوت گرفته هاي شهر كرمان دانشگاهكنندة دائمي سيگار در  دانشجوي مصرف

دانشجوي مقطع  21دربارة  2ساختاريافته، و نيمه عميق هاي با كمك مصاحبه1 هدفمند
 3نفر) و فيزيك ( 3نفر)، علوم اجتماعي ( 5نفر)، كامپيوتر ( 7هاي رياضي ( كارشناسي رشته

نيز  ها داده تحليل و ادامه يافت. تجزيه تا اشباع اطالعات، سال، 23تا  18نفر) در محدودة سني 
هاي اين روش، ابتدا  انجام شده است. در بايستگي كاليزي اي مرحله با استفاده از روش هفت

سپس، با . شود مي آنها خوانده بان دش ساحسا هم منظور كنندگان به همة مشاركت توصيفات
 محقق معني سومين مرحله،در  شود. مي استخراج مهم ها، عبارات يادداشت از كدام رجوع به هر

 در چهارمين گام،. كند نام دارد، معين مي شده مهم را، كه مفاهيمِ تنظيم عبارت هر مفهوم يا
 پنجم،. در مرحلة كند مي دهي  سازمانموضوعي  هاي دسته شده را درون تنظيم محقق مفاهيم

پديدة موضوع  از جامع توصيف شود. مي تلفيق نظر از پديدة مورد توصيفي جامعا ب ها يافته
هر  به گام معتبرسازي نهايي، نتايج در شود. مي تنظيم روشن و اي صريح بيانيهب تحقيق در قال
از تجربيات  انعكاسي ها يافته آياكه  شود مي از آنها پرسيده و شود ميه بازگرداند ها يك از سوژه

با پژوهش  شده از هاي استخراج طريق، مقوله ). بدين281: 1389آنهاست يا خير (محمدپور، 
  شوند. تفسير مي و هاي ذيل تحليلكمك پرسش

  تجربة زيستة دانشجو دربارة مصرف سيگار چگونه است؟ (سؤال اصلي) .1
 اند؟ نحوة عملكردش دخيل بودهها در  از نظر دانشجو، كدام عوامل و انگيزه .2

 عملكرد دانشجو بر چه چيزي داللت داشته است؟ .3

 در مصرف تا چه حد نقش دارد؟ عامليت فردي دانشجو .4

 اي دانشجو نقش دارد؟ آيا ميزان عملكردهاي مقابله .5

 شكنندة مقاومت فردي در مصرف سيگار دانشجو نقش دارد؟ آيا وقايع درهم .6

ها (جمعي يا  اي دانشجو تحت تأثير كدام برداشت در وضعيت كنوني، عملكرد مقابله .7
 فردي) صورت گرفته است؟

 اند و خواهند بود؟ خورده براي دانشجو چه بوده پيامدهاي رقمبا تجربة وضع موجود،  .8

  
   

__________________________________________________________ 
1. purposive sampling 
2. In- depth & semistructured interview 
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  هاي پژوهش يافته
، »اي عملكرد مقابله«، »عامليت فردي«مقولة اصلي  سه پژوهش، اين مفهومي بندي در صورت

  اند. چندين زيرمقوله برجسته شده و» شكنندة مقاومت فردي وقايع درهم«
  

  مقولة اصلي اول: عامليت فردي
ها در اعمال  با توانايي و قدرت ويژه است كه ساخت يمند نيتعامليت فردي ناظر بر كنشگر 

اعتنايي و بازسازي امور،  ها با بي كند. در چارچوب گفتماني گيدنز، عامل اجتماعي او ظهور مي
). مطابق تجارب زيستة 21: 1384كنند (گيدنز،  دهند و جايگزين مي ها را تغيير مي ساخت

سازوكار «و » خواهي خطرپذيري و هيجان«هاي فرعي  براي عامليت فردي مقوله دختران،
  اند. ساخته شده» يابي تشخص

  
  خواهي خطرپذيري و هيجان

هاي پاسخگويي  منظور دريافتن شيوه توانيم به مقولة مخاطره بخشي از تالشي است كه مي
فاده كنيم. پيدايي مباحث هاي تهديدآميز از آن است اي از موقعيت دختران جوان به مجموعه

معطوف به رفتارهاي پرخطر، نقشي اساسي در طرح مسائل مرتبط با مصرف مواد در حوزة 
هاي  شناسي دارد. واقع امر اين است كه جوامع كنوني، جملگي، در سيطرة نابساماني جامعه

نگراني برند. در همين زمينه است كه اولريش بك، پيوسته،  سر مي جمعي ناشي از مخاطره به
كند و روايتي از اينكه چگونه اين  آميز زندگي اجتماعي بيان مي خود را از سرنوشت مخاطره

  دهد. كشانند ارائه مي راهه مي ها را به بي خطرها انسان
بيني شده نيست و هر خطري چيز پيشببينيد وضعيت االن طوري است كه هيچ

سيگار خطر دارد، اما اين هم  دانندكند. بله، همه ميكه بگويي آدم را تهديد مي
  ساله، رشته فيزيك). 19مثل بقيه خطرها (كارشناسي، 

دهد خطر متعلق به  اين بازخواني جوانان از زندگي حاصل تركيب بديعي است كه نشان مي
ناك  كسي است كه به آينده نگاهي ناروشن و نامعين دارد و به همان نسبت نيز از گذشته بيم

  ).162: 1382است (عاملي، 
ما چه چيزي از زندگي نصيبمان شده كه نگاهي هم به آينده داشته باشيم 

  ساله، رشتة كامپيوتر). 22(كارشناسي، 
ته باشد به در اين تنهايي، اين [سيگار] همدم بدي نيست. حال هر مشكلي داش

  ساله، رشتة رياضي). 20ي، ارزد (كارشناس ضررش مي
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نحوي فزاينده درگير زندگي شخصي  كنوني، هم جوانان را بهآميز  در اين معنا، جامعة مخاطره
پذيري آنها افزوده است. امروزه، جوانان با مخاطراتي سروكار دارند كه  كرده و هم بر شدت آسيب

اند  هاي پيشين با آن مواجه بوده لحاظ اجتماعي، اخالقي و از حيث پيامدها، با مخاطراتي كه نسل به
رساندن  حداقل لريش بك، مشكل اساسي جوامع امروزي ناتواني آنها در بهتعبير او تفاوت دارد. به

ناپذير با خطر  كنند، پيوندي گسست رو، جواناني كه در اين جوامع زندگي مي خطرهاست. ازاين
هاي گوناگون اجتماعي با آن مواجه  مندند در ساحت ) و گاه عالقه1388يابند (توسلي و ودادهير،  مي

 به نياز با كه شود محدود شخصيت تبديل مي هاي جنبه ازي يك خواهي به يب، هيجانترت اين شوند. به

و اجتماعي را  جسماني به خطرجويي يازي دست، پيچيده و بديع هاي متنوع تجربه و احساسات
 جويي، جويي، تجربه مؤلفة حادثه ويژگي شخصيتي برساختي است از چهار كند. اين تقويت مي

. در اين )1380، يابد (سيدمحمدي ارتباط مي مخدر مواد مصرف با پذيري كه زدايي و مالل بازداري
شوند؛ چه اينكه برخي  ها و رفتارهاي پرخطر عاملي قوي در ارتكاب جرم قلمداد مي وضعيت، هيجان

  ).1998شوند (كاتز،  گونه رفتارها مي افراد جذب لذت اين
اند  شده سيگار را امتحان كردهبه نظرم االن اگر نگاه كني تقريباً همه يك بار هم 

 ساله، رشتة رياضي). 22(كارشناسي، 

جويي خطر، هيجان و لذت در ساختارهاي جامعة مدرن، خود به  بسيار روشن است كه پي
هاي  خواهي مقبول و اخالقي و تمايالت و لذت اي جدي براي مرزبندي لذت، هيجان مسئله

  شود. مثابة عمل انحرافي، تبديل مي خاص، به
  

  يابي سازوكار تشخص
شدن با مصرف سيگار در ادامه ممكن است نوعي ابراز وجود تلقي شود كه  تمايل به سرگرم

  بندي و برساخت توانايي آنان است. تجربة آن، به تصور دختران، صورت
ام  كشم، يك حس دروني قدرت مردانه به وقتي جلو دختران ديگر سيگار مي

  رشتة علوم اجتماعي). ساله، 21دهد (كارشناسي،  دست مي
منزلة امكان  شود، دختران از اين مسئله به آنجا كه مصرف سيگار عملي مردانه تلقي مي

سياست «يافتن  برند؛ چراكه با اهميت نمايش خود همچون شخصيتي مستقل در جامعه سود مي
توانند بر اساس آن  گيرد كه مي اندازي پيش روي آنان قرار مي در جامعة امروز، چشم 1»زندگي

__________________________________________________________ 
1. Life Politics 
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رو، مصرف سيگار بيش از پيش ناظر بر تعريفي است  رفتارهاي خود را تحت اختيار گيرند. ازاين
  كنند. كه افراد از عمل خود مراد مي

سيگار  دهد، پيش آمده وقتي اش يك جاهايي سيگار به آدم امنيت مي خدايي
ساله،  20آيد با كي طرف هستند (كارشناسي،  ها دستشان مي كشم، خيلي مي

  رشتة فيزيك).
فرهنگ  سازد كه خرده پرسش از چرايي اين موضوع ما را به فرهنگ مردساالر رهنمون مي

شود. بر اين بنيانِ  نگرد و مانع ابراز بيروني آنها در عرصة عمومي مي اعتنايي مي دختران را با بي
منظور  مردانه در ميان دختران جوان به فرهنگ شبه گيري خرده تحليلي است كه شاهد شكل
  تسخير فضاي عمومي هستيم.

  
  اي مقولة اصلي دوم: عملكرد مقابله

)، 1998 1بردها (كلينك، ها، راه شده از سبك ريزي اي برنامه اي به مجموعه عملكرد مقابله
ارزيابي فرد به تصور اعمال  به توجه با شود كه گفته ميپيچيدة رفتاري  ها و فرآيندهاي فعاليت

ها، چنين  رود. با بررسي پاسخ كار مي كردن آن به بخش موقعيتي و لذتي كنترل بر فشارها
را » نياز به پذيرش«و » واكنش به موقعيت نابرابر«هاي فرعي  شود كه مقوله استنباط مي

  اي قلمداد كرد. هاي مقابله توان فعاليت مي
  

  واكنش به موقعيت نابرابر
اي برخوردار است؛  نكتة ذكرشده درباب مردساالري در فهم مقولة فرعي فوق از اهميت ويژه

اي رقم  گونه مردان، فضا به  شك در رويكردهاي مردساالري مبتني بر رجحان و برتري چراكه بي
  ر خواهد كرد. خواهد خورد كه احساس اجحاف و نابرابري را در ميان زنان و دختران بيدا

جور  پسرها خيلي وضعشان بهتر از ما دخترهاست؛ توي اين وضعيت كه همه
جور  شود، گيردادن به سيگاركشيدن دخترها هم يك نابرابري در حق ما مي

جوري نيست؟  نابرابري است. اگر اين موضوع بد است، چرا نگاه به پسرها اين
  ساله، رشتة علوم اجتماعي). 21(كارشناسي، 

كنيم كه تبعيض و  مقدار درس كه خوانديم، اين وضع را درك مي خره يكباال
نابرابري در تمام سطوح جامعه عليه ما گسترده است. از شرايط خانه تا تحصيل 

__________________________________________________________ 
1. Kleinke  
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خواهند. خشونت عليه ما از  و كار. اگر هم تو را بخواهند براي چيزهاي ديگر مي
  م اجتماعي).ساله، رشتة علو 22كند (كارشناسي،  هر نوعش بيداد مي

منظور سركوب طغيان  ترتيب، چنين افرادي سيگار را نه براي كسب لذت، بلكه به بدين
ناپذير است،  گيرند. نكتة مهم ديگري كه طرح آن اجتناب كار مي رفت از آن به دروني خود و برون

نع علت مشكالت و مسائل شخصي و اجتماعي با ما چه فرد به رجوع به نظرية ناكامي است. چنان
نظر  ). به1387زاده و همكاران،  گردد (مهرابي رو شود، خشم و پرخاشگري در او نمايان مي روبه
رسد اين توصيف امكان تحليل علمي موقعيت، چگونگي و پيامدهاي منبعث از خشونت را به  مي

ان دهد. ازآنجاكه اين توصيف جايگاه زنان و دختران جوان را در تمايز و مرزبندي با مرد ما نمي
ناپذير است و بازگوكنندة دقيق وضعيت دختران جوان نيست؛ زيرا تحت  سازد، فهم روشن نمي

آميز ناشي از ناكامي دختران ناپسند تلقي  تأثير فضاي اجتماعي و فرهنگي، اعمال رفتار خشونت
  يابند.  ترتيب، اين افراد آرامش دروني را در مصرف مخدر از جمله سيگار مي شود. بدين مي

ها خوابيده. ما دردهاي تبعيض و دو چشم يك  ت اين دود سيگار كلي حرفپش
  ساله، رشتة كامپيوتر). 19چشم ديدن را كجا خالي كنيم؟ (كارشناسي، 

زنند.  توي خانة ما، اين پدر و بعضي اوقات برادرها هستند كه حرف اول را مي
براي دوري از  آوري است؛ هميشه در منگنه هستم. اين سيگار واقعاً شرايط عذاب

  ساله، رشتة فيزيك).   20اين وضعيت است (كارشناسي، 
  

  نياز به پذيرش
در مقاطع مختلف زندگي، افراد با ورود به فضاهاي جديد اجتماعي، گسستي در پيوندهاي 

كنند. در دوران دانشجويي فرد اين گسست را در فضايي  اجتماعي قديم و جديد احساس مي
با  شود. روابط اجتماعي و خأل تنهايي مواجه مي» شدن فردي«پديدة  كند و با علمي تجربه مي
از خانواده و  هاي خاص دورة دانشجويي، از جمله زندگي در خوابگاه، دوري توجه به ويژگي

  يابد. افزايش مي دختران دانشجو پذيري )، آسيب2007تنهايي (ريد و همكاران، 
اند يك عامل اصلي است. اصالً  مدهتجربة فضاي خوابگاه براي كساني كه از خانه آ

  ساله، رشتة رياضي). 21فضاي خوبي نيست (كارشناسي، 
شناسم بيشترشان ترم اول سيگار كشيدند و كامالً هم  دخترهايي كه من مي

ساله، رشتة  20ها (كارشناسي،  خوابگاهي مشخص است چرا: تنهايي و تعارف هم
 كامپيوتر).
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قابل  نيازي اساسيمنزلة  ه بهدر گرو عضويت به ميلتنها بر طبق اين گفتمان است كه 
 برخي پذيرش است كه آنها را به اي اندازه در دختران، به ويژه نياز، به اين شدت. درك است

دچار  چراكه جوانانكند؛  اجتماعي دوستان وادار مي و اخالقي رواني، جسمي،ر با نزيا تقاضاهاي
ممكن است در كه بنيان استوار است اين  رببيشتر وحشت طرد از جمع هستند. اين وحشت 

  . طردشده به حاشيه رانده شودفرد بسياري مواقع 
كشيدند، اما واقعيتش من هم احساس  دو نفر از دوستانم بودند كه مي يكي

ساله،  23كردم. آنها تعارف كردند و من هم شروع كردم (كارشناسي،  تنهايي مي
  رشتة فيزيك).

كشيد مجبور بود  آوردند كه كسي هم كه نمي د ميوجو ها جوي به بعضي بچه
   ساله، رشتة رياضي). 20همراهي كند (كارشناسي، 

د. مناسبات ميان ياب مي معنا دخترانتا حدود زيادي در مناسبات ميان خود  اين پذيرش
  .دارد آنها با افراد ديگرمناسبات  نسبت به تري و مهممستقيم  تأثيراتگاه  دخترانهاي مختلف  گروه

  
  شكنندة مقاومت فردي مقولة اصلي سوم: وقايع درهم

كه در نهايت به  داري است مسئلهدادهاي  شكنندة مقاومت فردي مشتمل بر روي وقايع درهم
اين مقوله  شود. ساز منجر مي در برخورد با موقعيت مسئله فرد آميز ناتواني و سازگاري موفقيت

» آوري فقدان تاب«و » گوني تعامالت خانوادگي ناهم«، »ديگران مهم«نيز از سه مقولة فرعي 
  تشكيل شده است.

  
  ديگران مهم

هاي علمي، توافقي عام وجود دارد كه فرآيند مصرف گاه از  مطابق بسياري از رويكردها و نظريه
گيري يا مشاهدة رفتار  هاي غيرمستقيم مانند سرمشق يابد كه از راه طريق آموزشي سامان مي

 حال باال در اجتماعي جامعه يا صاحب منزلت فرادست اقشار آيد. وقتي كساني از ميوجود  به

 ضمير و فعال ذهن به ناخواسته، و الگوي رفتار، خواسته اين كشيدن مشاهده شوند،رسيگا

  شود. مي جوانان تزريق نانوشتة

بيني  هاي موفق، مي يك لحظه برو توي صفحة شخصي افراد مشهور و نويسنده
  ساله، رشتة علوم اجتماعي). 21قضيه را (كارشناسي، اين 

كشند؟ اينها  چندتا عكس از هنرمندهاي مشهور نشان بدهم كه سيگار مي
  ساله، رشتة رياضي). 20خودش تأثيرگذار است خوب (كارشناسي، 
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شود كه فضاي دانشگاه گرايش به سيگار را تسهيل  ها چنين استنباط مي از بيشتر مصاحبه
علمي/ هنري  كنندة مشخص مظاهر از شوندگان سيگار را يكي خي از مصاحبهكند. بر مي
در موقعيت  قرارگرفتن حساس، با و لطيف روحية دليل از دختران جوان به بسياري دانند. مي

راستاي  يابند: فرآيندي هم مي الگوهايي چنين اجراي مشتاق بها ر تحصيلي دانشجويي، خود
گزينند كه تعاريف  و نظرية ايكرز. از ديدگاه او، افراد رفتاري را برمي 1»تقويت افتراقي«مفهوم 

هايي كه فرد با آنها احساس  دست آورند؛ زيرا يادگيري در گروه اي براي آن به تأييدكننده
كنند  منزلة الگوهاي رفتاري برجسته عمل مي ها به افتد. اين گروه نزديكي دارد، مؤثرتر اتفاق مي

عبارتي، اگر كساني كه فرد با آنها پيوند دارد، در  گيرند. به دست مي را به و كنترل و هدايت
نيا و  دهنده عمل خواهند كرد (عليوردي مثابة الگوي سرمشق اعمال انحرافي دخيل شوند، به

  ).8: 1387همكاران، 
بهترين استادهاي ما، از نظر علم و سواد، سيگاري هستند. حتي اين موضوع 

گيرتر است  هاي فني همه گويند در ميان استادهاي رشته م ميطور كه دوستان آن
 ساله، رشتة رياضي).   23(كارشناسي، 

  
  گوني تعامالت خانوادگي ناهم

و تقليل روابط اجتماعي و » گوني تعامالت اجتماعي ناهم«با عنايت به مسائل جوامع جديد مبتني بر 
تر اين مفهوم بپردازيم، پي  به بررسي دقيق چه دهندة فرد با اجتماع، چنان ضعف پيوندهاي ارتباط

گونه از روابط اجتماعي قرار دارند كه از مصاديق اصلي آن  خواهيم برد كه برخي افراد در معرض آن
شك، چنين احساس ناپيوستگي با محيط،  نبود رابطه و پيوند نزديك با ديگران صميمي است. بي

توان در  دهد. فصل قريب چنين گفتماني را مي مي احتمال درگيري در رفتارهاي پرخطر را افزايش
  شوندگان مشاهده كرد. هاي مصاحبه نبود تعامالت تفاهمي بين اعضاي خانواده

گيري فقط با  خانه هم يك بعد اين موضوع است. وقتي فضايي باشد كه تصميم
 21درگيري باشد، خانه ديگر خانه نيست، جبهة جنگ است... (كارشناسي، 

  كامپيوتر). ساله، رشتة
اي هستند و زندگي  در چنين ساختي از روابط، هر يك از اعضاي خانواده واحد جداگانه

هيچ مقصود و هدف مشترك ايجادكنندة  اي بدل شده كه در آن اعضا خانوادگي به عرصه
  وابستگي ندارند.

__________________________________________________________ 
1. Differential Reinforcement 
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سر همة ما توي خانه به كارهاي خودشان گرم است. كسي به كار كسي كار 
  ساله، رشتة كامپيوتر). 19(كارشناسي، ندارد 

توان اذعان كرد كه هر چه وابستگي و تعلق  عقيده با هرشي، مي در توضيح اين مطلب و هم
افراد در يك زمينة اجتماعي مثبت (در اينجا خانواده) كمتر باشد، احتمال رخداد رفتار 

اين رويكرد، در نظرية  ).53: 1387شود (صديق سروستاني،  اجتماعي نامناسب آنان بيشتر مي
هاي  نيز قابل رديابي است؛ زيرا توجه آن معطوف به روابط و حمايت 1»شبكة اجتماعي«

كردن حمايت اجتماعي است (چلبي،  هاي اجتماعي فراهم اجتماعي است. كاركرد بالقوة شبكه
چه  ) نشان داده كه هر2000هاي برخي مطالعات نيز (بركمن و همكاران،  ). يافته68: 1385

افراد از خانواده حمايت اجتماعي بيشتري دريافت كنند، رفتارهاي پرخطر كمتري خواهند 
بخشي سازگاري اجتماعي فرد ياري خواهد رساند  داشت. بديهي است كه اين وضعيت به سامان
شكستگي بيشتر روابط خانوادگي و تحليل روابط  و در مقابل، خأل يا عدم اقناع عاطفي به درهم

  انجامد. عاطفي مي
  

  آوري فقدان تاب
هاي زندگي را  شناسي جديد، ناتواني فرد در برخورد با موانع و ناكامي چارچوب مطالعاتي جرم

  ).1391داند (ذكايي،  كنندة وقوع و رواج رفتارهاي انحرافي مي تعيين
مان مشكل بود و درگيري. بعد  از وقتي آمدم چيزي از زندگي بفهمم، توي خانه

بار كه  رفت پي كار خودش. اولين هم هر كسي چند روز مي از هر درگيري
ساله، رشتة  21جور موردي بود (كارشناسي،  بام سيگار كشيدم اين پشت

  كامپيوتر).
توانم كتمان كنم كه يك رابطة عاطفي نافرجام ميزان مصرفم را باال برد.  نمي

 21ارشناسي، بار نه روزانه (ك كشيدم اما شايد ماهي يك البته قبلش سيگار مي
  ساله، رشتة علوم اجتماعي).

رود  كنم، تا اعالم نمره مصرفم باال مي هميشه بعد از هر امتحاني كه خراب مي
  ساله، رشتة رياضي). 21(كارشناسي، 
 هاي شخصيتي افراد، يعني همان عدم توان با ارجاع به جنبه را مي تبيين اين وضعيت

اين دسته افراد كه  امعن بدان طر، روشن ساخت؛هاي سخت و پرخ مقاومت و تحمل در موقعيت

__________________________________________________________ 
1 . Network Theory 
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در برابر عوامل  دشوار يها تيجهت مديريت وضع ضروري يها تيو انجام فعال يده در سازمان
  شوند. زا فاقد توانايي حفاظت از خود مي آسيب

  
  گيري بحث و نتيجه

دهد كه آنها تجربة  كنند نشان مي واكاوي تجربة دانشجويان دختري كه روزانه سيگار مصرف مي
هاي كمي بنيادها و اصول  گذارند. اگرچه بررسي زيستة خاص خود را از اين طريق به نمايش مي

 اجتماعي روابط و فرهنگ به سو، كمتر پديده، ازيك اين تحليل در رسد نظر مي بهمشابهي دارند، 

است.  گرفته شده نظر در كننده نوعي واكنش مصرف افراد اعمال شده است، و ازديگرسو، توجه
خود  براي و خود خودي به را هر عملي كه دانيم مي» گرا تقليل«ما اين رويكردهاي تحليلي را 

 تطابق و گيرند مي نظر در پذيري جايگزين رفتارهاي از جهان، مستقلا ر كنند، و آن رؤيت مي

كنند.  مي تصور مستقيم و مكانيكي روابط صورت را به رفتار و ها سليقه اجتماعي و جايگاه ميان
 از را، با توجه به تجربة زيستة افراد، يكير سيگا مصرف تا كرد تالش در عوض، معتقديم بايد

 كننده را فخود مصر به تصوير بكشيم و چنانچه در بررسي جامعه حوزة تنيدة درهم رفتارهاي

 هاي شنگر به اكتفا ازو  تحليل كنيم متعددي را وارد عوامل بايد گاه آن در نظر آوريم، كنشگر

  ورزيم. اجتناب شناختي آسيب
به  اي چون كرمان نابسامان ساخت جامعه دهد كه وضعيت هاي پژوهش نشان مي يافته
منزلة  سمت رفتارهاي پرخطر، به هاي هويتي در ميان اين دختران انجاميده و آنها را به اختالل

بخش به دختران  هاي انگيزه ديدگي، سوق داده است و ازآنجاكه زمينه راهي براي ترميم آسيب
عملكردهاي «و » شكنندة مقاومت فردي وقايع درهم«، »عامليت فردي«دانشجو، نظير 

سيگار  مصرف بايد، فراهم آمده، گرايش به مصرف سيگار روي داده است. بر اين مبنا، »اي مقابله
هاي  آمده در يافته دست فهم كرد. با درنظرگرفتن عوامل به 1»چندعاملي« اي پديدها همچون ر

پژوهش، بايد گفت برخي از رفتارهاي انحرافي، از طريق تأثيرگذاشتن بر منابع اجتماعي، به 
اند كه به افزايش  بيل ارضاي حس كنجكاوي و خطرپذيري دختران دامن زدهعواملي از ق

مدت و بلندمدت انجاميده است.  هاي كوتاه هاي ناشي از انجام اين رفتارها در مقابل هزينه لذت
كنند، سازوكاري براي ابراز وجود  رو، لذت و هيجاني كه دختران از مصرف سيگار كسب مي ازاين

هاي  توان سازوكاري براي فراروي از منع اين منظر، مصرف سيگار را مي يابي است. از و تشخص

__________________________________________________________ 
1. Multi-factor Phenomenon 
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اجتماعي دختران شاغل به تحصيل در كرمان دانست. غلبة رويكردهاي مردساالر، مردان را 
كند و به فروكاستن نقش زنان و  دهي به فضاي اجتماعي معرفي مي دار اصلي سامان طاليه

، هم براي زنان و دختران و هم »يافته تعميم«اين ديگريِ  شود. حال، كه دختران جوان منجر مي
سمت  يابي و كسب اعتبار دختران دانشجو به براي مردان، جنس مذكر است، مسير تشخص

  تقليد رفتارهاي مردانه سوق يافته است.
اي حوزة مصرف سيگار، با  دهد كه عملكردهاي مقابله تجارب زيستة اين گروه نشان مي

طوري  شود؛ به گوني چون واكنش به موقعيت نابرابر و نياز به پذيرش توصيف ميهاي گونا عبارت
)، اگر فردي دربارة فضاي اجتماعي نابرابر، ترجيح نگرشي منفي 2000تعبير بارون و برن ( كه به

اي درباب نگرش مزبور  مبتني بر استدالل داشته باشد، به احتمال فراوان، شاهد كنش مقابله
ها و هنجارهاي ذهني جوانان  ) نيز نشان داده است كه نگرش2002سي كوتر (خواهيم بود. برر

گيري نيات و مقاصد رفتاري به مصرف سيگار منتهي شده است. در چنين فضاهاي  در شكل
گاه دربارة آنچه روي  اجتماعي نابرابري، دختران دانشجوي شاغل به تحصيل در كرمان هيچ

سو نيازهاي خود را پوشش  ر اين مشكل هستند كه ازيكدهد اطمينان ندارند. آنها گرفتا مي
دهند و ازديگرسو به محيط نامطلوب واكنش نشان دهند. در نتيجه، تمايالت ضد اجتماعي 

هاي منفي و ادامة عضويت در  بر رفتارهاي ضد اجتماعي، واكنش يابد و عالوه ايشان فزوني مي
  كنند. هاي مورد نظر خود را دنبال مي گروه

 ،ياثرگذار چرخة ليتكم يبرا د،يآ يم نظر به كننده قانع دختران نيا رفتار از يقرائت نينچ گرچه
 رنديبگ قرار يگريد مقولة كنار در ديبا) يا مقابله يعملكردها و يفرد تي(عامل گفته شيپ مقولة دو
 شكنندة درهم عيوقا« مفهوم نيا. كند يم فايا را دختران گاريس مصرف به يبخش نيتع فةيوظ كه

 شهر يها دانشگاه دختران ستةيز تجربة از منتج انداز چشم به تيعنا با كه است »يفرد مقاومت
تجلي » آوري فقدان تاب«و  »يخانوادگ يتعامالت يگون ناهم« ،»مهم گرانيد« يها مؤلفه در كرمان،

يافتني  نشيني افتراقي و مشاهدة ديگرانِ مهم ساخت واسطة هم يابد. هر سطحي از درگيري به مي
شكل سرماية اجتماعي، مبين نقش  شخصي و نمود آن به است. بدين طريق، شبكة ارتباطات بين

بط عميق اجتماعي ) نيز روا2001انداز تعاملي سيگل ( اين شبكه در مصرف سيگار است. چشم
) نيز 2001هاي خانوادگي، در مصرف سيگار مؤثر يافته است. پيس ( ويژه در ساحت افراد را، به

گونه نتيجه گرفته كه پيامد گسستن پيوندهاي خانوادگي و روابط اجتماعي، فقدان  همين
  كردن هدف است. مشاركت و گم
قرائت تجارب ذهني بندي نهايي از مباحث تحليلي و با عطف توجه به  در جمع

 و منطق بتوان با كه است آن از دارتر هريش و تر هپيچيد مسئله د گفت اينشوندگان، باي مصاحبه
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شده اين است كه تأثير  مسئلة پذيرفته .به تحليلي متقن از آن دست يافت يافته، تعيني عقالنيت
مندي  عوامل ذكرشده بر همة افراد يكسان نيست. اثر اين عوامل بر حسبِ عدم تحديد و كران

ها، استعدادها، آمادگي رواني، ذهني و ظرفيت تحمل افراد متفاوت است.  موضوع و نيز گرايش
  دهد. تناع از مسئله قرار ميكارهاي قطعي ما را در موضع ام رو، انتظار ارائة راه ازاين

ِنظر قرار گيرند. اگرچه  شود كه عوامل بسياري پيش با توجه به مطالب ذكرشده، توصيه مي
ساز و ساختاري را ناديده گرفت، بر اين باوريم كه  توان تجربة زيستة دختران و عوامل زمينه نمي

جويي  صرف سيگار، بدون پيويژه م منظور كاهش رفتارهاي پرخطر، به گذاري به هر گونه سياست
گيري  كار اصلي را شكل رو، ما راه سازد. ازاين هاي فردي، تفسيري نادرست از مسئله مي زمينه

دانيم. تشكل و رشد اين شخصيت از طريق تركيب نيازهاي  مي 1»شخصيت اجتماعي پيشرفته«
هاي  با محيط پذيري و در برخورد ارگانيك با انتظارات اجتماعي در مراحل گوناگون جامعه

هاي  كردن محيط اي ديگر، هر قدر فرآيند دروني گيرد. از زاويه اجتماعي و فرهنگي صورت مي
شود و اين خود به فرد  مختلف بيشتر باشد، به همان نسبت نيز تمايالت شخصيتي منتقل مي

). 1375صورت مؤثرتري با تقاضاهاي نامطلوب اجتماعي مواجه شود (چلبي،  دهد تا به اجازه مي
گيري  ) جهت شكل1988يابي به چنين امري، از ميان مراحلي كه مونچ ( در تالش براي دست

شمارد، كوشش براي اعمال كنترل بر محيط دروني و بيروني،  تمايالت شخصيتي پيشرفته برمي
اي  توان گفت كه شخصيت پيشرفته، ويژگي خردمندي و خودتنظيمي درخور توجه است. مي

كنند و همگي  آوري، اراده، وابستگي عاطفي و بينش متناسب با هم رشد مي است كه در آن تاب
ها را متناظر با تجربة زيستة دختران در اين  زمان در يكديگر نفوذ متقابل دارند. اين ويژگي هم

ترتيب، مصرف سيگار فرآيندي ارتباطي است كه درون موقعيت نابسامان  دانيم. بدين پژوهش مي
توان به تصويري از تحوالت و تغييرات اجتماعي  آيد و از خالل آن مي يد ميفردي و اجتماعي پد

واسطة  هاي اين رفتار به پذيري شناخت بنيان دهندة امكان دست يافت. اين رويكرد، نشان
  هاي كيفي است. شناختي در حيطة روش ها و تحقيقات جامعه بررسي

  
  منابع

، ترجمة جليل كريمي و همكاران، تهران: جامعه اجماليمواد مخدر؛ نگاهي ) 1384ابادينسكي، هووارد (
  و فرهنگ.

__________________________________________________________ 
1. Advanced Social Personality 
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