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فشار همساالن

همساالن افرادي مشابه و هم سن در یک گروه هستند.

تواند روي یک فرد دیگر بگذارد تاثیري است که یک گروه از همساالن می.  

یک نیروي نا خود آگاه مخصوصاً نوجوانان  

 برانگیز است بعضی تغییرات رفتن به دبیرستان و سیر تکاملی کودك به نوجوانی چالش

  .شامل فشارهاي مضاعف از طرف دوستان و همساالن هستند

فشار همساالن اساساً چیز بدي نیست.  

 فشارها یک قسمت نرمال از زندگی هستند و کودکان به راهنمایی معلمان، والدین و بالغین

  .یر مثبت قرار دهنددیگر نیازمند هستند بنابراین آنها قادر هستند این فشارها را در یک مس

افراد در معرض خطرافراد در معرض خطر

اعتماد به نفس پایین

افسردگی   

تردید در موقعیت در گروه   

 بجز تفکر گروه( عدم وجود عالیق دیگر(  

احساس تنهایی و جدایی از دوستان و خانواده   

کمبود مسیرهاي زندگی   

هاي علمی ضعیف  توانایی  
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گیرندگیرند  رار میرار میچرا جوانان به راحتی تحت تاثیر همساالن قچرا جوانان به راحتی تحت تاثیر همساالن ق

خواهند با مردم متناسب باشند می.

خواهند احساس کنند تنها هستند  نمی  

خواهند از گروه رانده شوند  نمی.  

کنند هویت خود را پیدا کنند  تالش می  

به قدر کافی بالغ نیستند که خوب و بد را تشخیص دهند .  

  

فشار مثبت همساالنفشار مثبت همساالن

 جرات آموزي

وب سوق دادن به انجام کار مطل  

ممانعت از انجام کارهاي ناشایست   

  

اثرات فشار مثبت همساالناثرات فشار مثبت همساالن

مطالعه گروهی  

داوطلب تشکیل گروه شدن  

دوست یابی  

هاي ارتباطی سرویس  

ملحق شدن به یک تیم ورزشی  

  

توان از فشار مثبت همساالن سود بردتوان از فشار مثبت همساالن سود برد  چگونه میچگونه می

 تجربه جدید

غلبه بر ترس   

 اجتناب از آسیب به سالمتی   

و اجتماعی شدن  ایجاد دوستی   
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فشار منفی همساالنفشار منفی همساالن

کاري بر خالف قوانین خواسته شود فشار منفی همساالن هنگامی است که از نوجوان.

خواهند مورد قبول و پذیرش فشار منفی همساالن معموالً هنگامی است که از نوجوان می 

  .گروه باشد

تواند سالمتی نوجوان را  یشود و م  معموالً به درگیري قانونی، درگیري با والدین منجر می

  .تحت تاثیر قرار دهد

  

اثرات فشار منفی همساالناثرات فشار منفی همساالن

فشارهاي منفی همساالن معموالً خطرناك است و در مقابل قوانین مدرسه، خانه و 

باشد ارزشهاي فردي می

فرار از مدرسه   

خرابکاري   

سیگار کشیدن   

فرار از خانه   

قلدر بازي   

فعالیت جنسی   

  

ساالن به طور صحیح رفتار کنیم ؟ساالن به طور صحیح رفتار کنیم ؟چگونه با فشار همچگونه با فشار هم

اقدامات معلمان

مثبت همساالن تقویت فشار

الگوي رفتاري مثبت  

 به کار بردن فشارهمساالن براي کنترل کودکان سرکش  

افزایش اعتماد به نفس و خود باوري  

آموزان در مورد بعضی از فشارهایی که ممکن است با آن برخورد کنند آگاهی دادن به دانش.  

ادن تفاوت بین فشارهاي مثبت و منفی همساالنشرح د.  
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اقدامات والدین

رویارویی با مشکالت

تنظیم قوانین  

تنظیم حد و مرز  

 برخورد فعاالنه با مشکالت نوجوان  

کمک به نوجوانان در ارزیابی هر نوع دوستی  

رفتار مناسب با درگیري و ناسازگاري  

  

اقدامات نوجوانان

مناسب و نا مناسبیادگیري تمایز بین رفتارهاي 

نه گفتن مودبانه  

ایستادگی در برابر میل به نصیحت  

از قرار گرفتن در وضعیت خطر امتناع کردن  

کنند نگران نباش دیگران چطور فکر می  

  

هاي مثبت جهت رویارویی با فشارهاي مثبت جهت رویارویی با فشار  راه حلراه حل

آموزان  دانش هاي کاربردي براي استراتژي

شوخی کردن و عوض کردن موضوع  

نه گفتن  

ردن فضاترك ک  

کمک گرفتن از کسی که به او اعتماد داري  

پیشنهاد یک فعالیت متفاوت  
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اقدامات جامعهاقدامات جامعه

،معلمان اختیار و قدرت دادن به والدین، سازمانهاي جوانان 

بین کالسها و بین گروهی(فعالیت هاي فوق برنامه  راه اندازي(  

شخصیهاي فرهنگی و  راهنمایی نوجوانان در برخورد مثبت با تفاوت  

برنامه هاي آموزشی براي والدین به همراه نوجوانان  

اي هاي مداخله راه اندازي برنامه  

  

:: کلیدي  کلیدي   نکات کاربردينکات کاربردي

تواند به رفتارهاي بدن همچون سیگار کشیدن منجر شود  فشار گروه همساالن که می

  تواند به عنوان یک فاکتور جهت ترك سیگار آنها نیز باشد می

دانستند و یا   که آنهایی که والدین آنها سیگار کشیدن را ناپسند میدهد مطالعات نشان می

کمتر محتمل است که بعد از اولین   کشیدند، آنهایی که بهترین دوستانشان سیگار نمی

  .تالش براي سیگار کشیدن آن را ادامه دهند

گار تواند در سی  فاکتور می5دهد که  مطالعات مرکز تحقیقات توتون و تنباکو نشان می

  کشیدن موثر باشد 

فشار همساالن.1

موافقت همساالن.2

اعتقادات در مورد سیگار.3

قید و بندهاي اجتماعی.4

وضعیت بهداشت و سالمت تخمینی در جامعه.5
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بیشتر در مورد ترك سیگار با   هایی که موافق سیگار کشیدن فرزندشان نیستند، خانواده

یتی جهت ترك سیگار در مورد فرزندشان کنند و بیشتر از فعالیتهاي ترب فرزندشان بحث می

کنند که هر دو مورد فوق باعث محدودیت نوجوانان در کشیدن سیگار شده و  استفاده می

.احتمال ترك واقعی سیگار در آنها بیشتر است

 به طور مشابه نوجوانانی که دوستان سیگاري کمتري دارند مدلهاي سیگاري کمتر در

.ل کمتري براي سیگاري شدنشان وجود داردزندگی آنها وجود دارد و احتما

کنند که دوستان آنها  بیشتر نوجوانان وقتی شروع به سیگار کشیدن به عنوان یک عادت می

.دانند  سیگاري باشند و آنها این کار را یک نشانه از بلوغ می

 فشار همساالن یکی از دالیلی است که نوجوانان را بیشتر از بزرگساالن در معرض خطر

لذا بر والدین نوجوانان حائز اهمیت است که فعاالنه و مکرراً با . دهد گار کشیدن قرار میسی

سیگار کشیدن فرزندشان مقابله کنند

شناسند ولی باید بیاموزند که چه وقت و چگونه  والدین بهتر از هر کسی فرزندانشان را می

.در مورد مسائل آموزشی با فرزندانشان صحبت کنند

از فرم لباس . کنند ان فشارهاي اجتماعی زیادي را از راههاي بیشمار حس میامروزه کودک

پوشیدن و شنیدن موسیقی خاص تا انجام رفتارهاي پرخطري چون سوء مصرف مواد سیگار 

.کشیدن و رفتارهاي جنسی

نوجوانان . شدت و قدرت فشارهاي اجتماعی از موقعیتی به موقعیتی دیگر تفاوت دارد

کنند که دوستان صمیمی آنها را به کارهایی که  را وقتی تجربه میچنین فشارهایی 

خواهند انجام دهند مجبور کنند یا هنگامی که مجبور شوند کارهایی را براي متناسب  نمی

.بودن با جمع انجام دهند
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گیرند کودکان در مقابل فشار همساالن در برابر دو مسیر قرار می:

.ي را که اجباري است انجام دهندخواهند کار  از طرفی آنها نمی-1

  .ترسند با گفتن نه دوستان خود را از دست بدهند  از طرف دیگر آنها می-2

کنند و  کودکان از اینکه در نظر دیگران در جایگاه بدي قرار گیرند احساس نگرانی می

  خواهند که از دیگر دوستانشان جا بمانند  نمی

شیدن سیگار روي آورند احتمال اعتیاد آنها بیشتر تري به ک پائین هرچه نوجوانان از سنین

  .است

در نتیجه والدین . کنند دهد که نوجوانان بر اساس ادراکات خود رفتار می مطالعات نشان می

توانند به فرزندانشان کمک کنند که درك درستی از جهان داشته باشند و تجربیات خود  می

هاي والدین در رفتار نوجوانان خیلی  صحبت. را در اختیار آنها جهت درك واقعیت قرار دهند

  موثر است اگرچه نوجوانان این طور وانمود کنند که توجهی به این سخنان ندارند

 برابر بیشتر از 10 یا بیشتر دوست سیگاري دارند 3نسبت سیگاري شدن کودکانی که 

  .کودکانی است که هیچ دوست سیگاري ندارند

آنهایی % 99اي نشان داد که  م سیگار کشیدن در مطالعهتاثیر مثبت گروه همساالن در عد

  که دوست سیگاري نداشتند هرگز سیگار نکشیدند 

رسند دیگر به آنچه که والدین  ن نوجوانی میها به س رسد که هنگامی که بچه به نظر می

دهد که والدین هنوز هم در این سنین  اما تحقیقات نشان می. گویند توجهی ندارند آنها می

  .نقش کلیدي در انجام رفتارهایی چون مصرف الکل و سیگار و رفتارهاي جنسی دارند

ل اصلی آن را والدین کشند یکی از دالی دهد نوجوانانی که سیگار نمی مطالعات نشان می

  .گذارند کنند و به تجارب والدین خود احترام می خود بیان می

گذارند و اگرچه والدین  همساالن بر نوع انتخاب لباس، مدل مو، موسیقی نوجوانان اثر می

پسندد راضی نباشند ولی با اجازه این  ها می زمینه ممکن است از آنچه کودك آنها در این
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هاي  شوند که فرزند آنها در اجراي تصمیم ک به فرزند خود باعث میگیریهاي کوچ تصمیم

  .تري چون نکشیدن سیگار به صحبت آنها گوش دهد مهم

 والدین در بهترین موقعیت جهت راهنمایی کودك خود هستند به طوریکه فرزند آنها بتواند

گیرنده  ک تصمیمبا فشار همساالن مقابله کند و دیدگاههاي خود را امتحان کند و سرانجام ی

   .مستقل و بالغ شود

دهد که فشار همساالن یک فاکتور حمایت کننده در سیگار  برخی از مطالعات نشان می

باعث   کشیدن است و سایر فاکتورها همچون عوامل سایکولوژیک موجود در خود فرد ابتدائاً

شود  شروع به سیگار کشیدن می

دتر استفشار گروه همساالن در مقطع دبیرستان شدی.

 بیشتر مردم مصرف سیگار را در سنین نوجوانی و به خاطر تقلید از والدین یا سایر افراد

نوجوانان اغلب به خاطر کسب احترام . کنند هاي سیگاري شروع می سیگاري یا تقلید از مدل

کشند و پذیرش از طرف گروه همساالن سیگار می

در با سیگاري شدن دختر در آینده دهد که عادات سیگار کشیدن ما مطالعات نشان می

.ارتباط دارد

اي نشان داد که اگر ممنوعیت و قوانین مربوط به سیگار کشیدن در خانواده وجود  مطالعه

شود نوجوانان دوستان سیگاري کمتري داشته باشند و کمتر به سیگار  داشته باشد باعث می

.کشیدن روي آورند

ن عادت سیگار کشیدن در یکی از اعضاي خانواده بسیاري از مطالعات همراهی مهمی را بی

.کنند آموزان را بیان می به خصوص پدر خانواده و عادت سیگار کشیدن در دانش

برابر در خطر سیگاري شدن هستند2باشند  آموزانی که پدر آنها سیگاري می دانش .

مقابله با مصرف والدین در . توانند از سیگار کشیدن فرزندان خود جلوگیري کنند والدین می

برقراري ارتباط با فرزندان و . ومواد مخدر نوجوانان نقش مهمی بر عهده دارند سیگار و الکل

بیان انتظارات خود در مورد مصرف نکردن سیگار و مواد مخدر دو فعالیت اساسی والدین به 
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ها پیشگیري  مهتوانند در برنا دهند می  والدین عالوه بر آنچه در منزل انجام می. آیند شمار می

.گیرد شرکت کنند که در مدرسه انجام می

بایست خود الگوي مناسبی براي آنها  خواهند فرزندان آنها سیگار نکشند می اگر والدین می

امکان سیگاري شدن کودکانی که والدین آنها هر دو سیگاري هستند دو برابر بیشتر . باشند

.هستنداز کسانی است که یکی از والدین انها سیگاري 

 اگر والدین سیگاري هستند ابتدا باید در پی راهکاري باشند که به طور کامل سیگار را

ترك کند

الزم است والدین صادقانه و دوستانه با فرزند خود در مورد خطرهاي سیگار صحبت کنند .

کنند الزم است بر عوارض  هنگامی که والدین در مورد خطرهاي سیگار کشیدن صحبت می

. ها مشکل است خود را در سن بزرگسالی تجسم کنند  تاکید نکنند چون براي بچهدراز مدت

صحبت کردن درباره عوارض کوتاه مدت سیگار مانند کاهش وزن ورزشکاران، به سختی نفس 

.کشیدن و بد رنگ شدن دندانها تاثیر بیشتري دارد

کتورهاي سیگاري اي مشخص شد که بین ساختار خانواده و تعدادي از ریسک فا در مطالعه

:شدن فرزندان ارتباط وجود دارد که شامل موارد زیر است

وضعیت اقتصادي اجتماعی خانواده

میزان درآمد در دسترس فرزندان

سیگاري بودن والدین

سیگاري بودن سایر اعضاي خانواده

و اي نشان داد که در خانوادهاي استبدادي که حمایت کم و کنترل بیش از حد دارند مطالعه

سیگاري شدن و نوشیدن الکل  کنترل کم دارند احتمال هایی که حمایت کم و یا خانواده

  .هایی است که حمایت زیاد و کنترل کم دارند بیشتر از خانواده
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 نوجوانانی که تنها با یک گروه از دوستان ارتباط دارندو متعلق به تنها یک گروه از دوستان

موجود در گروه را بپذیرند و سیگاري شوند، نسبت هستند بیشتر احتمال دارد که نرمهاي 

.به نوجوانانی که گروههاي دوستی متعددي دارند

کشند نوجوان یک فشار درونی  مطالعه اي نشان داد که هنگامی که دوستان فرد سیگار می

.کند را جهت آزمایش و تجربه این عمل در خود حس می

ي شدن فرزندان برابر یا بیشتر از نقش تحقیقات نشان دادند که نقش والدین در سیگار

فشار همساالن است

 علی رغم نقش کلیدي فشار همساالن در سیگاري شدن نوجوانان مدارك و شواهدي وجود

تواند نقش  اي وجود دارد که می هاي خانوادگی ویژه کند که شاخص دارد که پیشنهاد می

به طور . مساالن داشته باشداي در برابر فشارهاي اعمال شده از سوي ه محافظت کننده

مثال هنگامی که والدین در فعالیتها با فرزند نوجوان خود مشارکت کنند، ناظر رفتار فرزند 

خود باشند، حامی فرزندانشان باشند، خودشان سیگار نکشند و به طور قوي با سیگار 

.کشیدن مقابله کنند احتمال کمتري وجود دارد که فرزند آنها سیگاري شود
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ه کودکان خود بیاموزیدب:

خواهی چه کسی بشوي؟ به چه  فکر بکن چه کسی هستی؟ می:  خودت را بشناس-1

ات را بشناس هنگامی که با انتخاب مشکلی روبرو  اعتقاد داري؟ ارزشها و عقاید خانواده

شدي از خودت بپرس آیا این عمل با من متناسب است؟ می

اي باشد براي مثال  تواند بر پایه حقایق ساده ها می بعضی تصمیم: حقیقت را بشناس -2

  .شود سیگار اعتیادآور و گران است و بیماریهاي شدیدي را باعث می

شوي؟ آنها  قبل از همراهی با دوستان بدان چرا با آنها همراه می:  موقعیت را بشناس-3

گونه به دهند؟ چه کسی آنجا خواهد بود؟ کی و چ روند؟ چرا این کار را انجام می کجا می

  .خانه باز خواهی گشت

دانی سوال بپرس تا جواب  اگر موقعیت و حقیقت را نمی:  بدان کی سوال بپرسی-4

  سوالت را بگیري

دریاب کدام یک از بالغین مسئولیت پذیر اطراف تو :  بیاموز چگونه کمک بگیري-5

هی نشانه به یاد داشته باش که تقاضاي کمک گا. توانند حامی و راهنماي تو باشند می

 .قدرت است نه ضعف

  



نچه درباره دخانیات باید بدانیمآ 80

References:

Roohafza HR,sadeghi M, Emami A.smoking in youth IHHP.Hakim J 
2003;6(2):61-68.

Mosavi Gh,Roohafza HR,Sadeghi M.Addiction , parent and children 
.Research in medical science 2003;8:57-59.

Kelishadi R,Shahrokhi M, Sarafzadegan N, Khosravi A,Rooafza HR, Pouya 
A, Mollabashi R.Is the Quit & Win contest a feasible method for successful 
smoking cessation in Iran? Eastern Mediterranean Health Journal . In Press.

Roohafza HR,Sadeghi M,Sarrafzadegan N ,et al.Relation between stress and 
other life style factors. Stress  and health 2007.23:23-9.

Sadeghi M,Roohafza HR ,Poormoghadas M,Shirani SH,Golshadi I.The 
effect of smoking habit on C-Reactive protein in Iranian population. 
Pakistan Journal of cardiology 2005;16(23):138-42.

  


