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  علل گرایش به سیگار

  

   اجتماعی ـروانی  ـمدلهاي زیستی

  مدلهاي زیستی شامل وابستگی به نیکوتین و ژنوتیپ فرد است

  مدلهاي روانی شامل اعتقادات شخصیت آموزشها می باشد

  .باشد مدلهاي اجتماعی شامل تاثیر همساالن و تبلیغات می

  

  اي گرایش به سیگار در نوجواناناي گرایش به سیگار در نوجوانانمتغیرهمتغیره

I .سن

 سن، یکی از عواملی است که در نوع رفتار و افعال انسان تأثیر بسزائی دارد، افراد در 

هاي سنی،  هر یک از این دوره. هاي متفاوتی هستند هاي سنی متفاوت داراي شخصیت دوره

هاي  ترین دوره ترین و مهم یکی از حساس. کند اي را براي انجام رفتاري خاص فراهم می زمینه

 در. یابد  سالگی ادامه می21 سالگی شروع و تا حدود 12سنی، مرحله نوجوانی است که از حدود 

 جویی، خودنمایی، مخالفت طلبی، استقالل طلبی،  تشخّص قبیل از خصوصیاتی واجد فرد مرحله، این

جه زمینه مناسبی براي انحراف وي در نتی. باشد می... خواهی، تأثیرپذیري از گروه دوستان و هیجان

  . وجود دارد

  

  ،آموزان مقطع راهنمایی و   درصد از دانش38بنابر اعالم جمعیت مبارزه با دخانیات

 درصد از این میزان، به استعمال دخانیات از 8کشند که تنها  دبیرستان در تهران سیگار می

  .کننددیده تفننی نگاه می
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II.جنس

در ایران، نرخ . سیار کمتر از مردان رفتار انحرافی و مجرمانه دارنددر اکثر جوامع، زنان ب

 درصد 10 درصد سیگاریها، مرد و 18به طوري که بیش ار . سیگار پسران بیش از دختران است

اي در دانش آموزان در مطالعه(اما روند رشد در دختران افزایش بیشتري دارد . باشند زن می

  ).ندافراد سیگاري بود% 14اصفهان 

  

III.سطح تحصیالت  

با افزایش سطح .  بین سطح تحصیالت، با گرایش به سیگار همبستگی معکوس وجود دارد   

دهد که تحصیالت اکثر سیگاریها، در  آمار نشان می. شود تحصیالت، از میزان سیگاریها کاسته می

  .حد دوره متوسطه است

  

  عوامل گرایش به سیگارعوامل گرایش به سیگار

 ژنتیک  

.و اعتیاد آنها به نیکوتین نقش دارد د که در زودتر سیگاري شدن افراداي وجود دارنژنهاي ویژه

جنسیت   

هاي مردان در مقابل مشکالت و عدم سکون و آرامش آنها در مقایسه با صبر و تحمل حساسیت

.که در زنان است جنس مذکر را براي گرایش به سیگار مستعدتر می سازد

  

اختالالت روحی و روانی  

که از نظر روحی و عصبی حساس بوده و زود از محیط اطراف دچار گاهی نوجوانان 

نگرند نسبت به کسانی که داراي این دید نیستند شوند و با بدبینی به محیط میزودرنجی می

  .بیشتر به سوي سیگار گرایش دارند
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تقلید  

پیروي از اهمیت تقلید در . یابندهاي اجتماعی به وسیله تقلید در جامعه رواج میبرخی پدیده

براي . کنندمد براي عموم بخوبی روشن است سیگار نیز به وسیله تقلید رواج بیشتري پیدا می

جوانان که از نیروي تقلید بیشتري برخوردارند خطر آن وجود دارد که خود را با فرد یا فرد 

  .سیگاري همانند سازند

 کنجکاوي  

. کنندرا براي دوستان خود توصیف میسیگاریها گاهی بدون هیچ گونه سوء نیت حاالت نشئگی 

شود گیرند موجب می هاي گروهی و بعضی منابع مانند کتاب میاطالعاتی را که جوانان از رسانه

اند آزمایش کنند و بدین ترتیب تا تشویق گردند که شخصاً آنچه را که شنیده یا دیده و خوانده

.گرددامکانات آلودگی آنها فراهم می

  

ندامتهاي شدید

ندامت عاملی است براي نوجوانانی که داراي وجدان قوي هستند و در پیشامدها و درگیریها 

هاي دفاعی دیگر چنین اشخاصی به خالف بزرگساالن وسیله. دانندخود را مقصر می  غالباً

لذا براي ایجاد   گردند،منجمله دلیل تراشی کمتر استفاده کرده و دچار عذاب وجدان شدید می

  .گرددکنند که منجر به استفاده از مواد مخدر میدد خود گاهی ندانسته اقداماتی میتعادل مج

  

ناکامیها  

اما برخی از افراد قدرت تحمل شکست   در زندگی تمام افراد شکستها و پیروزیهایی وجود دارد،

بعضی از سیگاریهاي نوجوان در اظهارات خود علل گرایش به مواد مخدر را از . را کمتر دارند

. انددست دادن عشق خود، یا شکستهاي تحصیلی ویا کاري بیان داشته
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استقالل طلبی

ادر نیستند همگام با رسند والدین و اطرافیان ق در ایامی که جوانان به بلوغ شخصیتی می

رشد و تغییرات نوجوان رفتار و نظرات خود را در مورد وي بسرعت تغییر دهند و اغلب به چشم 

در این . پردازندهمان کودك سابق به وي نگریسته و مانند گذشته به مراقبت و کنترل وي می

ل به کارهاي مورد نوجوان گاهی با والدین خود درگیري پیدا کرده و براي رسیدن به استقال

به ) یکی از عالیم استقالل(از جمله براي نشان دادن مخالفت خود . زندمختلفی دست می

  .آورداستعمال سیگار یا مواد مخدر روي می

  

وجود دخانیات  

تواند عامل مهمی در گرایش به این مواد باشد، مسلماً در صورت وجودمواد دخانی خود می 

  .جود نخواهد داشتنبودن مواد دخانی، گرایش نیز و

  

  ویژگیهاي شخصیتیویژگیهاي شخصیتی

  ویژگیهاي شخصیتی زیر با کشیدن سیگار ارتباط دارد

  اختالالت عصبی-1

عصبانیت-2

اجتماعی بودن-3

خشم-4

احساس کنجکاوي-5

رفتارهاي ضد اجتماعی- 6

اي رفتارهاي تکانه-7

حس خصومت -8
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شخصیت ضد اجتماعی

ه مورد قبول افراد جامعه شوند ک هاي ضد اجتماعی، معموالً رفتاري را مرتکب می شخصیت

هاي نامناسب از  آنان با اتخاذ شیوه. دانند بخش نمی نیست، ولی خود، آن رفتار را ناپسند و زیان

براي رسیدن به مقاصد نامشروع، حقوق دیگران را ... گویی، مکر و فریب، دزدي و  قبیل دروغ

 فقدان احساس گناه و هاي ضد اجتماعی خودمحوري، هاي شخصیت از نشانه. کنند پایمال می

توجهی نسبت به مهربانی و اعتماد دیگران و داشتن ظاهري  پشیمانی، جلب اعتماد دیگران، بی

طلبی، فرار از درد و مشکالت و رهایی  همچنین بارزترین ویژگی آنها، لذت. فریبنده و آرام است

آورند، لذا  انی رو میهاي زندگی است؛ آنها به منظور تأمین این اهداف به مواد دخ از مسئولیت

  .بسیاري از معتادان، شخصیت ضداجتماعی دارند

  

سیگاري بودن والدین

آورد که سیگار یگاري بودن والدین یا یکی از آنها در اوالدشان این تصور را بوجود میس

سیگار و مواد دخانی . کشیدن یک عمل معمولی و از خصوصیات افراد کامل و بزرگسال است

بسهولت  یار و دسترس آنهاست و با آشنایی که به طرز استعمال آن دارندمعموالً در اخت

  .شوندبیشتري به این مواد آلوده می

   

پاشیدگی نظام خانواده  

هرگونه خللی در سازمان خانواده و روابط عاطفی اعضاي آن احتمال مصرف سیگار را 

کثرت اوالد،   به فرزندان،توجهی آنان نسبتکم  تضاد فکري و معنوي والدین،. دهدافزایش می

شوند همگی موجب می  جدایی آنها، زندگی کردن با ناپدري و یا نامادري، فوت یکی از والدین یا

  تا کودك در یک محیط عاطفی پرورش پیدا نکرده و از محبت والدین محروم بماند

  



نچه درباره دخانیات باید بدانیمآ 56

آموزش و پرورش

 و نوجوانان و با نواقص و هاي کودکانهاي معمول با نادیده گرفتن خواستهآموزش و پرورش

. سازندنارساییهایی که دارند بین مربیان و متعلمین فاصله ایجاد کرده و آنها را از هم جدا می

نگرند که گویی به زمان حال کودکان وقعی نگذاشته و به آنان چنان می پرورش دهندگان، 

ولی . ي مختلف سپري شودچنین دورانی جزیی از زندگی واقعی آنان نبوده و باید با یادگیریها

مربی باید شخصیت کودك را چنانکه هست بپذیرد و به آن احترام بگذارد و براي مشکالت و 

چگونگی زندگی فعلی وي اهمیت بسیار قائل شود و با احترام متقابل کششی در متعلم براي 

.آموختن بوجود آورد


