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 مقاله پژوهشی

  يل محتویتحل –ران یدر ا يگاریس ساالنبزرگگار در یمصرف س يالگوها
  

  ٥يزي، جعفرصادق تبر٤، اصغر محمدپوراصل٣پوريغفران اهللافضل، ٢٭حق ي، محمدحسن صاحب١يمين ابراهيحس
 

  5/11/1394تاریخ پذیرش  30/08/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

 هاآندر  ریوممرگو  ابتال يهازانیمختلف قرار دارند و م يهايماریبدر معرض  هاآنرا یشوند زیر محسوب میپذبیآسـ ت یک جمعیگار یسـ  کنندگانمصـرف  و هدف: نهيزمشيپ

کرد یبا رو هن مطالعیدر کاهش آن داشته باشند. ا يدینقش کل یفیک يکردهایتوانند با استفاده از  رویران نسـبتاً باالست و پرستاران م یگار در ایوع مصـرف سـ  یزان شـ یباالسـت. م 

  است. یرانیا ساالنبزرگگار در یمصرف س يالگوها ییدرصدد شناسا یفیک

 يهانفر بودند و با استفاده از روش 30ن مطالعه یدر ا کنندگانشرکترفت. یانجام پذ يقرارداد يل محتویو با استفاده از روش تحل یفیکرد کیمطالعه حاضـر با رو  مواد و روش کار:

ل به ین يند. براقرار گرفت یموردبررس یگار و بحث گروهیبه پرسشنامه مخصوص فروشندگان س یی، پاسخگویلیو تکم هیاولبه پرسشنامه  ییو، پاسخگویذ سنار، اخيمصـاحبه انفراد 

  بوده است. موردتوجه يریپذانتقالو  يریپذ دییتأها، داده ی، وابستگهادادهت یباارزش چهار بعد مقبول يهاداده

مصرف   یر طبقه وابستگیز 3گار با یروشـن کردن س  يمطالعه عبارت بودند از: الگو یرطبقه خالصـه شـدند. طبقات اصـل   یز 15و  یطبقه اصـل  5ن مطالعه در یا يهاهافتی ها:افتهي

 يگار، الگویها در صورت نداشتن سيگاریر سگار و رفتاید سیت خریگار، اولوید سیرطبقه نحوه خریز 3گار با یه سیته ي، الگويسازیشرطگار و رفتار یگار، مشـاهده مصـرف سـ   یسـ 

گار، پاسخ به درخواست یرطبقه درخواست سیز 4گار با یتبادل س ي، الگويگاریت شـدن فرد س یگران و اذیت کردن ناخواسـته د یگران، اذیت نکردن دیاذ يالگو 3گار با یمصـرف سـ  

  ش.یجه افزایش و نتیر طبقه علل افزایز 2گار با یش سیاافز يالگو تیدرنهاگار و یشنهاد سیگار و پاسخ به پیشنهاد سیگار، پیس

 یحالت تدافع م سالمتیدر برابر پرسنل ت يگاریح نخواهد بود و افراد سیصح يگاریم سالمت با افراد سیگار نحوه تعامل تیمصرف س يالگوها ییبدون شـناسا  :يريگجهينتبحث و 

رد ف يگار برایس يایشود؟ مزایگار روشن میشـود؟، چرا سـ  یه و تبادل میگار تهینکه چگونه سـ یبر ا یک مددجو مبنی عنوانبه يو يو رفتارها يگاریخواهند داشـت. درك فرد سـ  

به  یانیشوند؟ کمک شایگران میگار خود موجب رنجش دیبا دود س يگاریکند؟ و چرا افراد سیدا میپ یتیگار چه وضـع یدر صـورت نداشـتن سـ    يگاریسـت؟ فرد سـ  یچ يگاریسـ 

 د.یگار فراهم نمایو ترك س يگاریآموزش افراد س يتواند بستر را براین ارتباط مید و اینمایم يگارین پرستار و فرد سیک ارتباط مناسب بی يبرقرار

  رانی، ایفیق کیات، تحقیگار، مصرف دخانی: مصرف سيديکل يهاواژه

 

  
 1104-1118، ص 1394 اسفند، 77 درپییدهم، پدوازمجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره 

  
  041 - 34751706: تلفن ، زیتبر ییماما و يپرستار دانشکده ،یجنوب یعتیشر ابانیخ ز،یتبر: آدرس مکاتبه

Email: sahebihagh@tbzmed.ac.ir 

  
  مقدمه

ر محسوب یپذبیت آسیک جمعیگار یسـ  کنندگانمصـرف     
ــونـد ز یم دارند و  مختلف قرار يهايماریبدر معرض  هـا آنرا یشـ
سیگار اثرات سوء بر باالسـت.   هاآندر  ریوممرگو  ابتال يهازانیم

 ،يخودخودبههزار سقط  19-141مسئول و  )1(روي بارداري داشته

                                                             
  رانيز، ايز، تبريتبر يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشگاه دانشيار ١
  (نويسنده مسئول) رانيز، اي، تبرزيتبر يدرمان يو خدمات بهداشت ياستاديار دانشگاه علوم پزشک ٢
  گروه آموزش بهداشت يت مدرس دانشکده پزشکي، دانشگاه ترب ت مدرسيدانشيار دانشگاه ترب ٣
   يدرمان يو خدمات بهداشت ياستاديار دانشگاه علوم پزشک ٤
  رانيز، اي، تبريدرمان يبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشگاه دانشيار ٥

ــی از  1900-4800زمـان تولـد،    یوزنکمهزار  61-32 مرگ ناشـ
مرگ نــاگهــانی کودك در  1200-2200اختالالت حول تولــد و 

سیگار یک عامل خطر مستقل براي ابتال به سل ریه  .)2(آمریکاست
آسیب  يگاریسبه سـالمت فرد   تنهانهمصـرف سـیگار    و)3(ت اسـ 
ــیگار قرار   می ــالمت افرادي را که در معرض دود س ــاند بلکه س رس
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 محتوي تحليل – ايران در سيگاري ساالنبزرگ در سيگار مصرف الگوهاي
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مصرف سیگار احساس درد را  .)4(اندازدیمگیرند را نیز به خطر می
ــیگار عامل خطر ب و )5(دهدجراحی افزایش می به دنبال یماري سـ

سکته  دچار که افرادي شده است مشخص .)6(عروق کرونري است 
، )7(اندبوده سیگار دود معرض برابر بیشتر در 22/1اند شـده  مغزي

ــیگار باعث کاهش میزان ایمنوگلوبین ــرف سـ  G2و  G1هاي مصـ
سیگار . )9(شودهاي پریودنتال میباعث تشدید بیماري و )8(شـده 

ســـالمت  .)10(شـــودعوامل خطر کاتاراکت محســـوب می ازجمله
  و )11(داري داردعمومی روانی  با ســیگار کشـــیدن ارتباط معنی 

 را در یشیپرروان يهايماریبن خطر یین پایگار در سنیشـروع سـ  
سـیگاري مشکالت بیشتري   فرادا .)12(دهدیش مین باال افزایسـن 

و  )13(در زمینه ناسـازگاري اجتماعی، اضـطراب و افسردگی دارند  
ــردگی در بیماران   ــات منفی مانند غمگینی، نگرانی و افس ــاس احس

مصرف  .)14(کشندسیگاري بیشتر از بیمارانی است که سیگار نمی
 يریشگیپقابل يهاگار منجر به مرگیات بخصوص مصرف سیدخان

مرتبط  ریوممرگو  ابتالهاي میزان. )15( شودیدر سرتاسر جهان م
شود ین زده میتخم .)16(با سیگار یک مشکل عمده بهداشتی است

 2006ون نفر در سال یلیم 8/4گار از یمنتسب به س يهاریوممرگ
سیگار مشکل عمده . )17(برسد 2030ون نفر در سال یلیم 3/8به 

است و نتیجه عوارض آن  متحدهاالتیا ساالنبزرگسالمتی در بین 
  .)18(هاي ساالنه استمرگ پنجمکیبر روي سالمتی تقریباً 

ســیگار قســمت عمده تولید انبوه توتون را به خود اختصــاص  
 سیگار اندازهبهو هیچ محصول توتونی دیگر در بازار امروزه  دهدیم

گار، حدود یوع مصرف سیشـ  ازنظر .)19(مضـر نیسـت   انسـان براي 
ن زده ی. تخم)20(کندیگار استفاده میمردم جهان از سـ  چهارمکی
ارد نفر در حال حاضر به یلیم 3/1از  يگاریشـود تعداد افراد سـ  یم
گار در ی. اگرچه مصرف س)17(برسد 2025ارد نفر در سال یلیم 6/1
ــت ولیکاهش  متحدهاالتیا ــ یافته اس ــورها  یدر بعض  ازجملهکش

ت زنان یجمع ازجملهها تیجمع یو بعض توسـعه درحال يکشـورها 
گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان . )21(ش بوده استیروبه افزا

ه ب افتهیتوسعهگار از کشورهاي که جغرافیاي اسـتعمال سی  دهدیم
است و مشکل  در آسیا حادتر  افتهیرییتغ توسعهدرحالکشـورهاي  

گار در مطالعات مختلف یوع مصرف سیزان شیران می. در ا)22(است
بهداشت  یسازمان جهان تیسـا وبدر  تفاوت گزارش شـده اسـت.  م
 يدرصد، برا 4/20مردان  يران برایگار در ایوع مصرف سیزان شیم

 درصد گزارش شده است 8/10ت یکل جمع يدرصـد و برا  1زنان 
)23( .  

درك خطر سیگار اغلب در  يریگاندازههاي متداول استراتژي

                                                             
1 Schultz et al. 

احسـاسـات و    تواندنمی کههاي احتمالی عددي اسـت  قالب تخمین
ــافکـار فرد    )24(نماید يریگاندازهبه حد کافی  گار رایدر مورد سـ

رستاري پ پژوهشگرانکیفی توسط  صورتبه دفعاتبهموضوع سیگار 
در یک ) 2009( 1قرار گرفته اســت. شــولتز و همکاران موردمطالعه

مقاله کیفی در مورد سیگار که توسط  51مرور سـیستماتیک روي  
درصد  85کند که پرسـتاري کار شـده بود اشـاره می    پژوهشـگران 

ــیگار بودند در یک مطالعه کیفی از  .)25(مقاالت در زمینه ترك س
نوع تحلیل محتوي کودکان مصرف سیگار را نوعی اعتیاد، عادت یا 

قد معت هاآن .آن را متوقف نمود توصیف نمودند توانینمرفتاري که 
شـناسـایی نشــده است. به    یخوببهبودند ماهیت واقعی این اعتیاد 

. داعتیاد به ســیگار پیامد منفی رفتار ســیگار کشــیدن بو هاآننظر 
 مضر است و هاآنعمیقاً معتقد بودند که سیگار براي سالمتی  هاآن

 تنددانسآن را نوعی دام یا تله (گرفتار شدن در آن بدون کنترل) می
. )26(ستنیکودکان اظهار داشـتند که خروج از آن آسان   تمامی و

ــتـاري که از روش  هاي مختلف کیفی در امر کنترل محققین پرسـ
نمایند احتماالً باب جدیدي را در امر کنترل ســـیگار اســـتفاده می

ار که چگونه سیگ دهدیمنشان  هاآننمایند. تحقیقات سیگار باز می
، اثر زمینه اجتماعی چدیپیمهاي فردي و اجتماعی درهم با شناسه

پرستاران چگونه در امر کنترل سیگار و  ؟بر مصـرف سیگار چیست 
ــوندوارد عمل می ــتاران را در مورد  ؟شـ تحقیقات کیفی فهم پرسـ

دهد و پرستاران ممکن است از این دانش مصرف سیگار افزایش می
ــت در مهارت ــیاسـ ــمن کار با بیمار)، سـ ــتاري (ضـ ها و هاي پرسـ
ــیگار  مراقبـت  ــتی و فیلدهاي عمومی کنترل سـ هـاي نظام بهداشـ
ــتفاد ــتاران نقش ک. )25(ه نماینداس ــرف پرس لیدي در کاهش مص

خطر که نوجوان پرســتاران باید از رفتارهاي پر. )16(دخانیات دارند
باید از  هاآن. )27(دهد آگاه باشندمصرف سیگار سوق می يسوبهرا 

هر فرصـتی براي پیشـگیري از شروع مصرف سیگار و یا حمایت از   
ــیگـاري براي ترك آن   ــت از  هاآن. ندیجوبهرهافراد سـ ممکن اسـ

تژي استرا نیمؤثرتر .ندیجوبهرههاي مختلف در این زمینه استراتژي
شود که سیستم بهداشتی درمانی با بیمار تعاملی زمانی حاصـل می 
هاي آموزشی، مشاوره و حمایتی و ترکیبی از روشمناسـب داشـته   
  . )28(بکار گرفته شود

 و در ایران گاریمصــرف ســ يباال نســبتاً با عنایت به شــیوع   
ــاثـرات ز  ــار آن در انای ش یمختلف و افزا يهــايمــاریبجــاد یب

آموزش سالمت به در سالمت جامعه نقش پرستاران  ها وریوممرگ
ار گیمصرف س يالگو ییشـناسا  باهدفن مطالعه ی، ايگاریافراد سـ 

  انجام گرفته است. يگاریس ساالنبزرگدر 
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  مواد و روش کار
 لیو با استفاده از روش تحل یفیکرد کیمطالعه حاضر با رو

ن مطالعه یدر ا کنندگانشرکترفت. یانجام پذ 1يقرارداد يحتوم
و  60و حداکثر آن  21کنندگان نفر بودند. حداقل سن شرکت

نفرشان  25زن و  هاآننفر  5سال بود.  53/42 هاآن ین سنیانگیم
 يها) و حداکثر سالیی(ابتدا 5ل یتحص يهامرد بودند. حداقل سال

بود.  8/11ل یتحص يهان سالیانگی(فوق تخصص) و م 25ل یتحص
نفر  2ز، ینفر ساکن تبر 12کنندگان محل سکونت شرکت ازنظر

نفر ساکن  3نفر ساکن اصفهان،  3راز، ینفر ساکن ش 4ساکن تهران، 
-نینفر ساکن مشک 1الم، ینفر ساکن ا 2نفر ساکن بوشهر،  2مشهد، 
رف مص ر محل سکونت، شروعینفر ساکن مهاباد بود. در متغ 1شهر و 

نفر  9 یشغل ازنظربود.  مدنظرگار یمصرف س يهاگار و عمده سالیس
-نفر خانه 2نفر دانشجو،  2نفر کارمند،  11کنندگان کارگر، از شرکت

ار گیت مصرف سیوضع ازنظرشغل آزاد بودند.  يدارا هاآننفر  6دار و 
ن یانگیبودند. م یتفنن يگارینفر س 11، ياحرفه يگارینفر س 19

 ي، برا23/6 يگاریکل افراد س يبرا 2زمون فاگسترومنمره آ
  بود. 54/2 یتفنن يهايگاریس يو برا 36/8 ياحرفه يهايگاریس

و مصاحبه  از اسفند  کنندگانشرکتن پژوهش انتخاب یدر ا
ن یافت. در ایادامه  1393شروع شد و تا مهر سال  1390سال  

با استفاده از پژوهش  يهاشرکت کننده داده 30از  یفاصله زمان
به پرسشنامه  ییو، پاسخگوی، اخذ سناريمصاحبه انفراد يهاروش

به پرسشنامه مخصوص فروشندگان  یی، پاسخگویلیو تکم هیاول
ها از هر داده يبدست آمد. نحوه جمع آور یگار و بحث گروهیس

  آورده شده است. 1شرکت کننده در جدول شماره 
 آشنا انتخاب شدند. در يارگیه از افراد سیاول کنندگانشرکت   
را مدنظر نداشت و  یکننده اول پژوهشگر فرد خاصشرکت 3انتخاب 

 هاآنشد با یاز افراد در دسترس هر کس که حاضر به مصاحبه م
ک یکرد. در انتخاب شرکت کننده چهارم به دنبال یمصاحبه م

م و یافتیدست  يگاریک زن و شوهر سیم که به یخانم بود يگاریس
م. در انتخاب شرکت یک جلسه مصاحبه کردیدر  هاآنر دو با ه

ک یبه  م، کهیلکرده کرده بودیتحص يهايگاریدنبال س يکننده بعد
رکت م. شیافتیر بازنشسته دست یک دبیساله دانشجو و  22جوان 

شده بود. شرکت  یکننده هشتم توسط شرکت کننده سوم معرف
ننده ران بودند. شرکت کگار از تهیس یکننده نهم مصرف کننده تفنن

                                                             
1 Conventional Content Analysis 

- يمورد م ۶ يق بررسيگار را از طريبه س يزان وابستگيآزمون فاگستروم م ٢ 
، ۳قه = يدق ۵دار شدن ( کمتر از يگار بعد از بين سيولزمان مصرف ا -۱سنجد: 

 -۲)؛ ۰قه = يدق ۶۰، بعد از ۱قه = يدق ۶۰ يال ۳۱ن ي، ب۲قه = يدق ۳۰ يال ۶ن يب
عدم مصرف  -۳)؛ ۰ر= ي، خ۱=  يممنوعه ( بل يهامحلگار در يمصرف س

از  قهار يگاریازدهم سیشرکت کننده و  یدهم مصرف کننده تفنن
زده هر دو از بوشهر بودند. ، یالم بودند. شرکت کننده دوازده و سیا

ال س یبود که پس از س يگاریک خانم سیشرکت کننده چهاردهم 
م زدهد، شرکت کننده پانیگار را با دستگاه ترك نمایموفق شده بود س
ت یگار را با موفّقیبودند که موفق شده بودند س يو شانزدهم افراد

 کنندگانشرکترموفق در یمکرر و غ يهاتركند. سابقه یترك نما
 هفدهم و کنندگانشرکتبود.  هامصاحبهن یزه انجام ایانگ یقبل
د. کردنیگار هم مصرف میگار بودند که سیجدهم فروشندگان سیه

 يبود که بنا به ادعا یدنت جراحیزک ریکننده نوزدهم شرکت
رده ک يگاریرا س یان پزشکیاز دانشجو يادیل کننده تعداد زیتسه

د اش را در موراتیم تا دفاعین شرکت کننده مصاحبه نمودیبود. با ا
ند که ه بودیک متخصص ریستم یکننده بم. شرکتیگار بشنویس
رده ك کاش تریت خانوادگیل عدم تناسب با موقعیگار را به دلیس

راز، یش يام از شهرهایکم تا سیست و یکنندگان ببود. شرکت
 ياهافتهیبه  یابیا دستیها و افتهی دییتأ ياصفهان و مشهد برا

ودند. را پر نم یلیو تکم هیاول يهامتفاوت انتخاب شدند و پرسشنامه
 بودن در ين مطالعه به علت مبتدیالزم به ذکر است نوجوانان در ا

ط شرکت در یتجربه در مورد آن شرا یشدن و کم يارگیند سیفرا
مصاحبه  زیدر تبر يزیتبر کنندگانشرکت یمطالعه را نداشتند. تمام

ز ا یکیالم توسط یدر ا یالمیا کنندگانشرکتشدند، مصاحبه 
 يوشهرب کنندگانشرکتاز  یکیرفت، یصورت پذ يان دکتریدانشجو

گر شرکت یرفت و دز مورد مصاحبه قرار گیتبر یگلدر پارك ائل
خود را به پژوهشگر ارسال نمود. خانم  يویسنار يکننده بوشهر

ش یل کننده پیز توسط تسهیدر زمان مراجعه به تبر يمهاباد
 يهرشنید. شرکت کننده مشکیپژوهشگر آورده شد و مصاحبه گرد

اصفهان،  يشهرها کنندگانشرکتبود،  یدنت جراحیز رزیدر تبر
افت و پس از یل کننده دریرا از تسه هاپرسشنامهراز یمشهد و ش

زد ر نیاخ يشهرها کنندگانشرکتل دادند. یشان تحویل به ایتکم
 ز توسط تماسیبرانگ سؤالپژوهشگر شماره تماس داشتند و موارد 

شهر، محل  یعموم يهاپرسش شد. مصاحبه در پارك هاآناز  یتلفن
ا خانه یو  انکنندگشرکت، محل کار محقق، خانه کنندگانشرکتکار 

ه مینق و یکنندگان با مصاحبه عمشرکترفت. یمحقق صورت پذ
اف اهد مصاحبه يمورد مصاحبه قرار گرفتند. در ابتداافته یساختار 

 .شدیمح داده یتوض کنندگانشرکتپژوهش و روش کار به 

 يگارهايتعداد س -۴)؛ ۰، عدم مشکل = ۱گار در صبح (مشکل = ين سياول
، کمتر از ۱نخ =  ۲۰ يال ۱۱،  ۲نخ =  ۳۰ يال ۲۱، ۳شتر= ينخ و ب ۳۱(  يمصرف

، ۱ش = يگار نسبت به روز قبل ( افزايت مصرف سيوضع -۵)؛ ۰نخ =  ۱۰
د با ساعتها استراحت يشد يماريک بيرنج بردن از  -۶)؛ ۰ا کاهش = ي يمساو

  ).۰ر= ي، خ۱=  يتخت (بل يرو
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 "ن بود: یا یکل سؤال .شدیمآغاز  یکل سؤالبا چند  هامصاحبه
د؟ لطفاً داستان مصرف یرا شروع کرد گاریچطور شد که مصرف س

ا در گار ری. سدیف کنیم تعریگار خود را از روز اول تا به امروز برایس
طول  "د؟یکنیمصرف م ییهاتیحال حاضر چگونه و در چه موقع

که مطالب  یک ساعت بود و در صورتیحداکثر  هامصاحبهمدت 
 يرگید، مصاحبه شدیک ساعت تمام نمیدر عرض  کنندگانشرکت

ست ها بدداده یبعد از مصاحبه هشتم اشباع نسب. شدیمب داده یترت
 هیاول يهامصاحبه یاز به مصاحبه دوم کمتر شد. در طیآمد و ن

امه افت که پرسشنیافته دست یمه ساختاریک ابزار نیپژوهشگر به 
 اهآنها پژوهشگر با مصاحبه یکه در ط یده شد. سواالتینام هیاول

ادآورها بعداً منجر ین یشد، ایثبت م 1ادآوریدر قالب  شدیمواجه م
  د.یگرد یلیپرسشنامه تکم يریبه شکل گ

که صورت  يامصاحبهباز هر  يو کدگذار يریگدر مرحله نمونه
ــله تا یپـذ یم ــد، وارد نرم افزار میپ میرفـت بالفاصـ د و یگردیشـ

ــواالتیم يکدگذار ــد. سـ ــاحبه پ يکه با کدگذار یشـ ش یهر مصـ
استفاده  يدر مصاحبه بعد سؤالد و از آن یگردیادداشت می آمدیم
  شد. یم

، هاداده 3تیمقبول ازنظر 2باارزش يهادن به دادهیرس يبرا
سال) با  2ک (به مدت یمدت و نزد یپژوهشگر ارتباط طوالن

 نه مصرفیدر زم یسابقه کار پژوهش يداشت، دارا کنندگانشرکت
 –ع (مرد یف وسیک طیاز  نکنندگاشرکتن یگار بود و  همچنیس

 –گار کم یبا مصرف س يگاریو س يگاریر سیمسن، غ -زن، جوان
ان یاد و از نقاط مختلف کشور) انتخاب شده بودند. بعالوه در جریز

 و شدندیم گوش دادهو بعد  ندشدیمها ضبط مصاحبهمصاحبه هم 
شد. متون نوشته شده و یکاغذ نوشته م يبر رو هاآنمطالب بعد 
 ی، معنییواحد محتوا هاآن يو براشد یم یوها بازخوانیارسن

ک نمونه در ی(دیگردیمانجام  يو کدگذار یظ معنی، تغلییمحتوا
وه یباز به ش يبعد از فراهم شدن کدها. آورده شده است) 1تابلو 

رطبقات را یمشابه در کنار هم قرار گرفته و ز يکدها ییاستقرا
ات گر قرار گرفته و طبقیکدیکنار  ر طبقات هم دریل دادند و زیتشک

و  هامصاحبهمتون گار) را شکل دادند. یمصرف س يا الگوهای(
 کنندگانشرکتار یمستخرجه در اخت يوها به انضمام کدهایسنار

 ازنظر. شدندیم دییأت کنندگانشرکت يو از سو شدیمقرار داده 
نفر از م توسط دو یتناسب کدها با طبقات و مفاهها داده 4یوابستگ

د. ید گردییشد و تأ یبررس یفینظر در پژوهش کهمکاران صاحب
و ابزار و  سؤاالت، نحوه توسعه يریگنحوه نمونه 5يریپذ دییتأ ازنظر

                                                             
1 Memo 
2 Trustworthiness 
3 Credibility 

 6يریپذانتقال ازنظرد. یها ثبت گردو استخراج گروه يروش کدگذار
ه در کنندرشرکتیغ يگاریس يک فردیار یمطالعه در اخت يهاافتهی

  قرار گرفت. دییتأها مورد افتهیر داده شد و صحت مطالعه قرا
 دانشگاه يقات و فناوریمعاونت تحق ياجرا از سو ين طرح برایا

 مجوز اخالق داشتز یتبر یدرمان – یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک
-یامضاء م یت نامه کتبیرضامصاحبه  يکنندگان در ابتداو شرکت

  د.نمودن
  
  هایافته

ه د کیگار کشف گردیالگو در رفتار مصرف س 5ن مطالعه یدر ا
 ي، الگوگاریه سیته يگار، الگویروشن کردن س يعبارت بودند از الگو

گار. یش مصرف سیافزا يگار و الگویتبادل س يگار، الگویمصرف س
 هانآ يرطبقات و کدهاین الگوها و زیح ایب به توضیدر ادامه به ترت

  شود:ی) پرداخته م2(تابلو
ات یبر اساس تجربگار: يروشن کردن س يالف)  الگو

گار توسط یعامل در روشن کردن س 4 کنندگانشرکت
  نقش داشت که عبارت بودند از: کنندگانشرکت

 از علل مهم یکی یوابستگ گار:يبه مصرف س يوابستگ .١
ل ااست که فرد به دنب يگاریگار در افراد سیروشن کردن س

اد یعادت و اعت يبدون آن از رو یا حتین خون و یکوتیکاهش ن
بال ا به دنیا به قصد کسب لذت و آرامش و یاز و یا براساس نیو 

 پردازد.یگار و مصرف آن میبه روشن کردن س یدغدغه ذهن
 کنندگانشرکتات یبراساس تجربگار: يمشاهده مصرف س  .٢

خودرو،  نهیگار در دست دوست، سیمشاهده س ن پژوهشیا
ا یگران و یگار توسط دین مشاهده مصرف سیمغازه و همچن

محرك بوده و منجر  هاآن يلم برایگار در فیمشاهده مصرف س
شده بود. شرکت کننده شماره  هاآنگار در یبه روشن کردن س

 د:یگویم 1
 ، دارد وجود گاریس شانیا خودرو نهیس در که دمید من "
 من به تون رایگارهایس اون از گاریس 2 دیتونیم دیببخش گفتم

 وننستیو شانیا گاری، س داد من به را بسته برداشت د؟یبده
  ."دمیکش را آن من روز آن شب، آن آوردم بود،

از  یموارد بعض یدر بعض گار:يمصرف س يسازيشرط .٣
گر یا موضوع دیده یک پدیگار را با یمصرف س کنندگانشرکت

بود که با انجام  نیکردن ا یب شرطیکرده بودند. ع یشرط
 یافت. بعضیید تحقق میگار بایا مصرف سیرفتار پاداش 

4 Dependability 
5 Confirmability 
6 Transferability 
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گار را به خواندن درس مشروط یکنندگان مصرف سشرکت
از  ینیشدند حجم معیکه موفق م یکرده بودند و در صورت

دند. شرکت کننده سوم هم یکشیگار میمطلب را بخوانند س
م شرفت حجیپگار را به یکه نصاب سقف کاذب بود مصرف س

گار که یاز کار مشروط کرده بود. جالب توجه است س ینیمع
 یشد بعد از مدتیپاداش انجام رفتار مصرف م عنوانبهدر ابتدا 

دن یجاد کرده بود که با کشیا  يگارین احساس را در فرد سیا
خود  گاهیا کار کند و لذا جایتواند درس بخواند یگار بهتر میس

ر داده بود! ییتغ یزشیودن و عامل انگجاً به محرك بیرا تدر
 نه جالب است:ین زمیاظهارات شرکت کننده ششم در ا

 اون بخوانم درس گرفتم میتصم و شدم تنها که یزمان"
 زمان آن يکارها از هم گاریس بود، من عمر زمان نیبهتر زمان
 که ودب اون شتریب مثبت مورد نبود، یمنف زیچ کی ادیز و بود
 کرده نییتع خودم که يزیچ آن کردمیم عمل امفهیوظ به

 رگایس کردمیم تمام که را فهی، وظ کردمیم عمل آن به بودم
  ،"دمیکشیم

فاء ینجا نقش پاداش را ایگار در اید که سیتوجه داشته باش
  د:یگویگر میک قسمت دیشان در یکرده است. ایم

 خواندمیم درس 3 ساعت تا من که هاشب مثالً یحت"
 که 2 تا 12 ساعت مثالً که بود شده نیتلق میبرا یعنو مثالً

 ذهن رد دمیکشیم گاریس عدد کی یوقت  زدمیم کیزیف تست
 کیزیف تست شتریب ساعت کی که شدیجاد میا تیقابل نیا من

  ."شدیم هم واقعاً و شد جادیا من در نیتلق نیا بزنم،
 گار از پاداشید که چگونه نقش سیدر عبارت دوم دقت کن

  کند.یر مییبه محرك رفتار تغ یرطش
  

  گاريه سيته يب) الگو
. 1شود: یگار عمدتاً به سه موضوع توجه میه سیدر ته

ها در يگاری. رفتار س3گار و ید سیت خری. اولو2گار؛ ید سیخر
  گار. یصورت نداشتن س

ر و گایبه س یمیدا یگار دسترسید سیدر خرگار: يد سيخر .۱
 با توجه به يگاریاست. افراد س موردتوجههمواره  يبعد اقتصاد
گر یا هر محل دیکه در منزل، محل کار، مسافرت و  یمدت زمان

نموده  ینیش بیزان مصرف خود را پیحضور خواهند داشت، م
ک عامل مهم در یند. پول ینمایه میگار تهیو بر اساس آن س

د یو خر ید پاکتیگرانتر از خر ید نخیگار است. خریه سیته
در  يگاریآن است. لذا افراد س ید بوکسیاز خرگرانتر  یپاکت

شان یخرند که برایم يرا طور يگاریس یصورت تمکّن مال
صرفه  زین هاآندر زمان  یو بوکس ید پاکتیتر باشد. خرباصرفه

مهمتر از  یدسترس رسدیمن حال به نظر یکند. با ایم ییجو

ه دگار نقش داشته باشد. شرکت کننید سیگر در خریهر عامل د
  د:یگویم 2شماره 
 فکر رتياقتصاد یکم کنم،یم هیته یبوکس را گاریس من "

 من یول شودیم تومان 500 یپاکت رمیبگ بقال از کنم،یم
 افته. بعالوه یتومان م 450 یپاکت خرمیم را اش بوکس

 گاریس که بشوم متوجه غذا صرف از بعد شب که دارد احتمال
 دسترس در شهیهم نکهیا يبرا بروم، بقال به نتوانم و ندارم

 بوکس، به آخر مونده تا دو و رمیگیم یبوکس باشم داشته
 500 ست،ین پولش خاطر به خرم فقطیم را يگرید بوکس 
 در شهیهم د،یخر میخواه ما بشه هم تومان هزار تومان، 
  ."باشه دسترس

کنندگان اظهار نمودند که اغلب شرکت گار:يد سيت خرياولو .٢
کن مم یدارد و حت ییباال یلیت خیاولو هاآن يبراگار ید سیخر

بشر همچون نان و  یاساس يازهاید نیت آن از خریاست اولو
 د:یگویم 1شتر باشد. شرکت کننده شماره یلباس هم ب

 نصورتیا در رایز خرم،یم کجای بوکس 15 بوکس، 10"
 بیج در است ممکن گاهاً نکهیا هم افتد،یم کم اشنهیهز هم
 را چکسیه خدا ماند،یم معطل صورت آن نباشد در پول آدم

 گاریس نون،  از ترواجب يگاریس فرد يبرا نکند، يگاریس
 . "است

  يت انتخاب اجباریدر موقع ياکنندهچ شرکت یاگر چه ه
گار قرار نگرفته بود تا واقعاً یا لباس و سیگار ین نان و سیب

نحال یا شود، بایانتخاب م هاآنک از یمشخص شود که کدام
ت از یدر طول پژوهش بدست آمد که حکا ینیشواهد و قرا

قه، گار با پول صدید سیگار دارد(مثل خرید سیخر يت باالیاولو
 رسدیگار). به نظر مید سیخر يترك منزل در وسط شب برا

رد به ف یزان وابستگیاز م يادیزان زیگار به مید سیت خریاولو
از یگار به حد نیمصرف سکه در  یرد. کسیپذ ریتأثگار  هم یس

 يشتریت بیش اولویگار براید سیده است واقعاً خریاد رسیو اعت
گار را بصورت یکه س ینسبت به نان خواهد داشت. اما کس

دارد گار نیهم به س یچندان یکند و وابستگیمصرف م یتفنن
  ش چندان مهم نخواهد بود.یگار براید سیا عدم خرید یخر

رفتار  گار:يرت نداشتن سها در صويگاريرفتار س  .٣
 هانآ  یزان وابستگیگار از میها به هنگام نداشتن سيگاریس
 يگاریک سیکه  10رد. شرکت کننده شماره یپذیم ریتأث

 د:یگویاست م یتفنن
 در بکنم گاریس هوس اگر ،خرمیم ینخ را گاریس "

 رومب شب هم اگر ،کشمینم نباشد اگر ،کشمیم باشد دسترس
 وابمخیم رمیگیم ندارد میبرا يریتاث چیه باشد تهبس هامغازه

  ."کشمیم باشد اگر یول
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و قهار) در  يعاد يهايگاری(س ياحرفه يهايگاریاما س
صف ن هاآناز  یدارند؛ بعض یگار رفتار متفاوتیزمان نداشتن س

 يگار ترك کرده بودند و براید سیشب خانه را به قصد خر
 یکرده بودند. بعض یرا ط یالنر طویک مسیگار یدن به سیرس
خواسته بودند که  هاآنگر با دوستانشان تماس گرفته و از ید

پول  گار نداشتنیاورند. اگر علت نداشتن سیگار بیشان سیبرا
با  یا حتیگران پول قرض کرده بودند یاز د هاآناز  یبود بعض

ان یگر از اطرافید یه کرده بودند. بعضیگار تهیها سپول صدقه
گر ته ید یگار قرض گرفته بودند. بعضیبه سیافراد غر یا حتیو 

مصرف شده را مجدداً روشن نموده و  يگارهایس يهامانده
کرده  یکیخود را  يگارهایک زوج هم سیمصرف کرده بودند، 

 اگر علت تیدرنهاش دهند.  یرا افزا یبودند تا شانس دسترس
 ن بودایگارها توسط اطرافیهم پنهان کردن س یعدم دسترس

خود را پس گرفته  يگارهایداد راه انداخته و سیداً داد و بیشد
  د:یگویم 8بودند. شرکت کننده شماره 

 گاریس يبرا را جا همه 5/2 ساعت شب من که بود شده "
 گاریس هم آخرش و نکرده بودم دایپ هم سرش آخر بگردم،
  ."ده بودمیکش و کرده بودم دایپ نصفه

  
  گاريمصرف س يج) الگو

 دگانکننشرکتات ین پژوهش با توجه به تجربیا يهافتهای
بر اساس سه اصل  يگاریگار توسط افراد سینشان داد که س

گران بصورت ناخواسته و یت کردن دیگران، اذیت نکردن دیاذ
  شود.یت شدن مصرف میاذ

ها يگاریاغلب سگران: يت نکردن دياذ .١
گار خود موجب رنجش یدوست ندارند در کنار مصرف س

د. آورنیرا به عمل م ینه مالحظاتین زمیگران شوند و لذا در اید
 دکننیما تراس مصرف یاط یگار خود را در حیس هاآناز  یبعض

از  هاآناز  یخانواده نشوند، بعض يتا موجب رنجش اعضا
کنند و یم يگار در خودرو در حال سکون خودداریمصرف س

د تا موجب رنجش کننیا در حال حرکت پنجره خودرو را باز می
را به قصد  یمجالس و مهمان هاآناز  یمسافران نشوند، بعض

ابان یاط و خیگار بطور موقت ترك نموده و به حیمصرف س
ر مهمانان نشوند. شرکت یت سایتا موجب آزار و اذ روندیم

 د:یگویم 7کننده شماره 
 اطیح به کشم،ینم اتاق در چوقت،یه امخانواده شیپ در "

 انگرید آزار سبب نکنم را کار نیا اگر که دانمیم چون روم،یم
 به باشه اطیح رفت، خواهم تراس به باشه، تراس شد، خواهم

 خواهم باز را شهیش باشم خودرو تو اگر ای رفت، خواهم اطیح

 دخواه کننده ناراحت من يبرا نیا برود، رونیب به دود که کرد
  ."کنم تیاذ خود گاریس با را گرانید که بود

داشته  گاریبه س یکم یاغلب وابستگ کنندگانشرکتن یا
که  یکنندگانکم بود. شرکت هاآن یمصرف يگارهایو تعداد س

لب گارشان باالست اغیاد و مصرف سیگار زیبه س شانیوابستگ
  گرفتند. یقرار م يدر گروه بعد

 گران بصورت ناخواسته:يت کردن دياذ .٢
ع آن باالست و به تب گاریشان به سیکه وابستگ يگاریافرادس

به  یطیز باالست، تحت هر شرایشان نیمصرف يگارهایتعداد س
ل در منز يگارین دسته از افراد سیپردازند. ایگار میمصرف س

-یگار روشن میپشت سرهم و به قول معروف آتش به آتش س
گار یها به مصرف سییممکن است در دستشو هانیاکنند. 

د و دار شونیصف شب از خواب بگار نیمصرف س يبپردازند، برا
ر د هانیاگار روشن کنند. یس يدارین خواب و بیماب یدر حالت

 گاریز خواب آلوده و خمار هستند و پشت سر هم سیطول روز ن
نها را در حال یکنند. گاه ممکن است ایگار روشن میرا با س

ا همارستانیار ممنوعه مثل بیبس يهاگار در مکانیمصرف س
را در حال جارو  يگاریک خانم سیممکن است  د. شماینیبب

ا ید، ینیگار ببیو ... با مصرف س يدن، آشپزیزدن، لباس پوش
 يگار در خارج از منزل خودداریها که معموالً از مصرف سخانم

ا یبان و ایک گوشه از خیا یابان ید که در کنار خینیکنند ببیم
سرانجام و  یگار هستند. حاملگیداخل خودرو در حال مصرف س

نها ممکن است در یا یاست ول یده مهمینها پدیا يآن برا
و  ن مواردیا یگار بپردازند. در تمامیز به مصرف سین یحاملگ
ت مردم و ینها قصد اذینست که ایت ایمشابه آن واقع يموارد
ان را ندارند بلکه قادر به ترك مداوم منزل، محل کار، یاطراف

انه که روز يستند، فردیر نگایمصرف س يبرا یمجالس و مهمان
بار منزل،  40-60تواند روزانه یکشد نمیگار میپاکت س 3-2

د. انجام یگار ترك نمایمصرف س يرا برا یا مهمانیمحل کار 
-یگار میک پاکت سیکه روزانه  يفرد يبرا یحت ين کاریچن

همراه باشد. فلذا  يادیرسد که با مشقّت زیکشد به نظر م
ذکر شده موجب  يهاگار در محلیف سبا مصر ين افرادیچن
 د:یگویم 11شوند.  شرکت کننده شماره یگران میت دیاذ

 پرده و در از. پره سیگار دود. کنممی زندگی که امخانه "
 ما نکش میگن -اندعاجز شده هایمبچه. باردیدیوار دود م و

  ."کنه! گوش کی که . شویممی خفه داریم
که  يگاریراد ساف :يگاريت شدن فرد سي.اذ۳
 که امکان مصرف یگار باالست در صورتیشان به سیوابستگ

 ن افرادیت خواهند شد. ایشان فراهم نباشد خود اذیگار برایس
مجبور هستند  يادار يهاطیکار بخصوص مح يهاطیدر مح
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گار در حضور یند. مصرف سیگار را تحمل نمایدن سینکش
را به همراه دارد  يادیز ينها انتقادهایا يکودکان و نوزادان برا

ا و هنیا توهیند و یگار را تحمل نمایدن سید نکشیا بایکه 
در مصرف  یها وقتيگاریان را. اغلب سیاعتراضات مردم و اطراف

ز ا یاند شناخت خوبدهیرس ین درجه از وابستگیگار به ایس
بودن رفتار  یرمنطقیآن دارند و کامالً به غ مسائلگار و یس

ن مرحله با انتقاد یدر ا یاند فلذا وقتترفگار معیمصرف س
 يبرا یشوند پاسخ محکمیان مواجه میبخصوص از طرف اطراف

د تحمل کنند، یرا با يادفاع از خود ندارند و سکوت آزاردهنده
ن برده و آن را یگار را از بیاصوالً اعتراض و انتقاد مردم لذّت س

بحانه و بل صگار قیکند. سیار تلخ میبس کنندگانمصرف يبرا
گرم و  يهاطی، در محی، در زمان گرسنگییصرف غذا و چا

گار در یخشک تلخ و مصرف آن زجرآور است. مصرف س
 يبرا يادیت زیها با محدودیها، مهمانمارستانیها، بپادگان

گار که در ینها همراه است و اغلب آزار دهنده است. سیا
-یدن مصرف مخود را بزرگ نشان دا يبا غرور و برا ینوجوان

ن مرحله با احساس شرم و خجالت یدن به ایشود بعد از رس
 ياقهیا دقیه یدر چند ثان ياحرفه يگاریهمراه است. افراد س

 یگردند حتیها مها و فروشگاهها و سوپرمارکتکه وارد مغازه
اض ند با اعتریگار مصرف نمایز بخواهند سین مدت کوتاه نیدر ا

ز ینها نیشوند که همه ایان مواجه مد فروشندگیا شدیمؤدبانه 
گار آزار دهنده است. شرکت کننده یس کنندگانمصرف يبرا

  د:یگویم 5شماره 
 م،بود آلود خواب من اونجا تا اینجا از رفتیممی که سوریه "

 و بود عمومی جاي ،شدمیم که ماشین سوار خوابیدم،یا می
 هم نهخو يتو شما گفتندمی بهم بکشم، سیگار توانستمنمی

 ویمبگ  هاآننتوانستم به  خوابی؟می اینهمه هستی؟ اینطوري
  ."چیست دردم

 يبرا کنندگانشرکتک تعداد از یموارد هم  یدر بعض
خود را با مردم محدود  یگران روابط اجتماعیت نکردن دیاذ

ده خاطر شده بودند. شرکت کننده شماره ینموده و خود رنج
  د:یگویم 11

 سیک خانه به -رفتممی پدرم خانه به مترک پدرم ترس از "
 ارمکن سیگار حتی را نگیرد کشیدنم سیگار که جلو روممی

. رفتممی کمتر خیابان. رفتمنمی مهمانی به. کردمنمی کار. نبود
  ."کشیدممی سیگار باید چون

  
  گاريتبادل س يد) الگو

گران و یگار از دیگار در قالب درخواست سیتبادل س
تدا ن قسمت ابیافتد. در ایگران اتفاق میار به دگیشنهاد سیپ

شود سپس در ادامه یح داده میشنهاد توضینحوه درخواست و پ
 ا درخواست شوندهیشنهاد یافت کننده پیهر قسمت واکنش در

  شود. یآورده م
در  يگاریاغلب افراد س گران:يگار از ديدرخواست س .١

ا، (چه آشن يگاریر افراد سیاز سا یگار به راحتیصورت نداشتن س
ممکن  هاآناز  یند. تعداد کمینمایگار درخواست میبه)، سیچه غر
بدانند و در برابر هوس  یو شرمندگ ییه رسواینکار را مایاست ا

 يکنجکاو ياز رو يگاریرسیگار خود مقاومت کنند. افراد غیس
ند. شرکت یگار نمایدرخواست س يگاریممکن است از افراد س

 د:یگویم 1کننده شماره 
 د،ینیبیم را گریکدی يگاریس دوست شما دو یوقت"
 نهدو کی گفت خواهد ناخودآگاه گار ندارد بطوریکه س یدوست
 يجلو توانست نخواهد د. مطلقاًیبده من تان بهیگارهایاز س

 هداشت گاریس اشدردسترس دیبا ای رد،یبگ را خود درخواست
 يتو بگذارد و بخرد گاریس بسته کی برود فوراً د یا بایباشد، 

 تو از دونه کی باشد یمیصم تو با اگر نکهیا ای بش،یج
  ."کرد  خواهد درخواست

پاسخ به درخواست فرد گار: يپاسخ به درخواست س .٢
ار ن رفتیچنانچه ا یگار اغلب مثبت است. ولیدر مورد س يگاریس

است. شرکت کننده  یبخواهد به کرار تکرار شود اغلب پاسخ منف
 :دیگویم 4شماره 

 مرتب من که دیدند ایشون شدیم، که دوم هفته وارد"
 :گفت من به برگشت کشم،می و دارمبرمی  اونو سیگارهاي

 روب ولی است یکی موندخل اینکه با بقالیه، مغازه اونجا داداش
 يبرا ولی هستیم، هم با کن، تهیه سیگار خودت براي اونجا از

 همان به هست چقدر هر اتمصرف کن، تهیه سیگار خودت
 ."بگیر سیگار اندازه

در  کنندگانشرکتاکثر گران: يگار به ديشنهاد سيپ .٣
گران یگار را به دیچ وجه سین پژوهش اظهار داشتند که به هیا
گار را یس هاآننده هم نخواهند کرد، یاند و و در آشنهاد نکردهیپ

توانند از آن خارج یدانستند که نمیم یده منفیک پدیخود  يبرا
ر گران را همانند خود گرفتایگفتند که دوست ندارند دیو لذا مشوند 

 30اظهار داشت که تا به امروز  کنندگانشرکتاز  یکیکنند. تنها 
گار یک بسته سیسرباز بوده  یا وقتیاست و ان انداختهینفر را به قل
 يگاریرسیو غ يگارین سربازها اعم از سیرد نموده و ب یرا از دژبان

ن شرکت کننده که دانشجو هم بود اظهار نمود یت، اع کرده اسیتوز
 ع نموده است ویز توزیاش نن دوستانیگار را در خوابگاه بیکه س

 نداشته یح انجام داده و قصد خاصیو تفر یشوخ ين کار را از رویا
گار یس تنهانههم اظهار داشتند که  کنندگانشرکتاز  یاست! بعض

که در صورت مشاهده نوجوان کنند بلیشنهاد نمیگران پیرا به د
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نکار را یشان را متقاعد کنند که ایکنند که ایگار بدست تالش میس
 د:یگوینه مین زمیدر ا 7انجام ندهد. شرکت کننده شماره 

-یم بهش کشد،یم گاریس نمیبب جوانان از را کس هر"
 یتوانیم ،ياکرده شروع تازه را گاریس تو نکش، که میگو

  ."نکش ،ینکش
که  دانستندیم یشنهاد خطرناکیگار را پیشنهاد سیپ هاآن

شنهاد را گرفتار کند. یافت کننده پیممکن است تا آخر عمر در
و  یشنهاد دهها خطر جانیپ يگار را مساویشنهاد سیپ هاآن
-یم رمنصفانهیدند و آن را غیدیشنهاد میگان پرندهیبه گ یمال

ر گیران تداعگیگار به دیشنهاد سیدانستند. در نزد آنان پ
شروع مصرف  يگار در روزهایشنهاد مصرف سیافت پیدر
. کردندیاد میک خاطره تلخ ی عنوانبهگارشان بود و از آن یس
 یخطرناک اریشنهاد بسیک فرد ترك کرده پیگار به یشنهاد سیپ

 دیو شا هاماهها، رفته خواهد شد و هفتهیپذ یاست که به راحت
گار در عرض چند یترك س ها زحمت طرف مقابل را درسال

 ه به باد خواهد داد. یثان
اد گار به افریشنهاد سیپ گار:يشنهاد سيپاسخ به پ .۴

همراه است اگر چه در نوجوانان  یاغلب با پاسخ منف يگاریرسیغ
ل یممکن است به پاسخ مثبت تبد يندیفرا یبا ط ین پاسخ منفیا

همان  يگاریبه افراد س يگاریافراد س يگار از سویشنهاد سیشود. پ
فراد ن این دوستان و ندرتاً بیگار است که اغلب بیتعارف کردن س

هاد شنیشود. پیرش واقع میرد و اغلب مورد پذیپذیم صورت بهیغر
ا دعوا یشدن و  ی، عصبانیدر هنگام ناراحت يگاریگار به افراد سیس

رد که ممکن است یپذیصورت م يگاریرسیافراد غ يکردن از سو
اظهار  کنندگانشرکتا رد شود. اغلب یاقع شود رش ویمورد پذ

د نیشان خوشایبرا ییهان زمانیگار در چنیداشتند که مصرف س
مثل زهر  ییهان زمانیگار را در چنیمصرف س یست و بعضین

 ریأثتگونه چیگار هیمعتقد بودند که مصرف س هاآنف کردند. یتوص
 يهااکنششان ندارد و لذا ویا ناراحتیت و یدر کاهش عصبان

آن  یگار از خود نشان داده بودند بعضیشنهاد سیدر برابر پ یمتفاوت
د.  دور انداخته بودن یز آن را گرفته ولین یرا نگرفته بودند و بعض
  د:یگوین مورد میدر ا 2شرکت کننده شماره 

 بخش لذت میبرا گاریس اصالً کنمیم دعوا یوقت من "
 د،یآینم خوشم اصالً ،اندازمیم دور بدهند هم گاریس ست،ین

 يراب را گاریس زمان اون در بکشم، گاریس که ستین چاق دماغم
 یکی ناراحتم یوقت ست،ین لذتبخش اصالً دانم،یم زهر خودم

  ."کشمینم رم،یگینم کند، تعارف هم  گاریس
  

  گاريش سيافزا يهـ) الگو
روزمره خارج  یرا از تعادل زندگ يگاریکه فرد س یهر عامل

ن عوامل یگار خواهد شد، حال ایش سینجر به افزاد مینما
 يهانها جمعیا ناراحت کننده. عالوه بر ایشادکننده باشد 

گار را یگار محرك بوده و مصرف سیمصرف س يدوستانه برا
گار به منظور کاهش ین کاهش سیدهد. همچنیش میافزا
ش یا ترك در صورت شکست با افزایو  یجسم يهابیآس
  د:یگویم 5هد شد. شرکت کننده شماره گار مواجه خوایس

 نرفت جبهه به زمان از نبود، زیاد قبالً من سیگار واقع در"
 پس تا، دو فردا یکی، امروز شد، زیاد من سیگار مصرف همسرم

 هتوننمی آدم که هم اون بعد شد.  زیاد یواش یواش تا، سه فردا
  ."برگرده، عقب به

  د:یگویهم م 8شرکت کننده شماره 
ش یافزا گاری، مصرف سهاترك به دنبالمورد من  در"

گار را شروع کردم یس مجدداً، هر بار که ترك کردم و تافی
  ."افته استیش یتا هم افزا 5متوجه شدم که 

  يل محتوینمونه تحل ):۱جدول (

  کد  یظ معنیتغل  محتوا یمعن  واحد محتوا
ن وشدن به آرامش ریگار را به قصد رسیشرکت کننده نوزده: من س

  کنم.یم
 ن موضوع رایاظهار نمودند که ا کنندگانشرکت یپژوهشگر: بعض

، نه ن استیک نوع تلقیگار یدن به آرامش با سیقبول ندارند و رس
  ؟ اندگفتهاشتباه  هاآنا یگار! آیس یاثر واقع

ا . امکندیم سلب مدت یدر طوالن را گار آرامشیشرکت کننده: س
 اگر کشمیم گاریس نخ سه يروز من .کندیم جادیا مدت کوتاه در

 و یاسترس را آدم مدت یو در طوالن شودیم سلب آرامشم نکشم
  کند یم فیضع

گار اثرات متناقض یاحتماالً س
 یدر طول زمان دارد. در طوالن

کند یمدت آرامش را سلب م
-یجاد میاما در کوتاه مدت ا

 يکند. در هر صورت فرد برا
دن به آرامش به روشن یرس
  کند.یگار اقدام میدن سکر

 يگار برایروشن کردن س
  دن به آرامشیرس

  طلب آرامش
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 ران یگار در ایمصرف س يالگوها :)۲(تابلو 
  طبقات  ر طبقاتیز کدها

  يالگو  یوابستگ  از.یاد، احساس نی، اعتیطلب آرامش، کسب لذت، عادت، دغدغه ذهن
روشن کردن 

  گاریس
گار در مغازه، مشاهده مصرف ینه خودرو، مشاهده سیگار در سیسگار در دست دوست، مشاهده یمشاهده س

  لم؛یگار در فیگران، مشاهده مصرف سیگار توسط دیس
  کند؛یجاد میاق ایگار اشتیمصرف س يگار برایمشاهده س

  گار است. یمصرف س یجه مشاهده و دسترسینت

  مشاهده

از  ینیگار به شرط خواندن بخش معیس گار به شرط انجام کار،  مصرف به شرط حل مسئله، مصرفیمصرف س
  مطلب.

  يسازیشرط

ه یته يالگو  گارید سیخر  .ي، توجه به صرفه اقتصادید نخی، اجتناب از خریمیدا ید در حد دسترسیزان مصرف، خریم ینیش بیپ
د یت دادن به خریاولو  د به لباس، یت خرید به نان، اولویت خریاولو  گاریس

  گاریس
  ؛ی، عدم مصرف در صورت عدم دسترسی: مصرف در صورت دسترس یتفنن يهاگارکشیس
داد راه انداختن در صورت پنهان کردن یها، داد و بگار با پول صدقهید سیو قهار: خر يعاد يهايگاریس 

گار، ید سیخر يدر نصف شب برا یمسافت طوالن یگار، طیه سیته يگارها، ترك خانه در نصف شب برایس
گار در صورت نداشتن پول، درخواست ید سیخر يگار، قرض کردن پول برایآوردن س يتماس با دوستان برا

 یمیدا یدسترس يگار برایکردن س یکیگار، یس يهابه، روشن کردن مجدد ته ماندهیغر یگران حتیگار از دیس
  ن زن و شوهر؛یب

ها در يگاریرفتار س
  گاریصورت نداشتن س

گار در خودرو در یخانواده، اجتناب از مصرف س ير اعضایور از سااط و تراس به دیگار در حیروشن کردن س
مصرف  يگار در خودرو در حال سکون، ترك مجلس برای، اجتناب از مصرف سيگاریرسیصورت حضور فرد غ

  گران؛یت نکردن دیگار و اذیدر مصرف س یبه منظور راحت یروابط اجتماع يگار، محدود سازیس

  گرانیت نکردن دیاذ

 يالگو
 مصرف

  گاریس
  

ممنوعه،  يهاطیمحر یمارستان و سایخانواده، مصرف در ب يا اعضایداخل اتاق، داخل خودرو با حضور مسافران 
  ؛ییمصرف در دستشو

ن جارو زدن، مصرف یگار در حیدن لباس، مصرف سیگار در ضمن پوشی: مصرف سیطیمصرف تحت هر شرا
مصرف  يدار شدن در وسط شب برای)، بيار(خم ی، مصرف در حالت خواب آلودگين آشپزیگار در حیس
،  ابانی، مصرف در گوشه و کنار خیو عدم تسلط به خود، مصرف در حاملگ ياریهوش یگار، مصرف در کمیس

گار در خودرو توسط یبه (خانم)، مصرف سید بد مردم(خانم)، مصرف در نزد غریبا توجه به د یمصرف دزدک
  خانم،

  ت کردن ناخواستهیاذ

، حضور کودکان بخصوص نوزادان، قبل صبحانه و صرف غذا و يط کار بخصوص اداریمصرف نکردن در : مح 
 يهاتی، موقعیمارستان، مهمانی، پادگان، بی، گرما، اعتراض و انتقاد مردم، ماه رمضان، حاملگی، گرسنگییچا

  ها.ها و فروشگاهها و سوپرمارکتدن، مغازهیخجالت کش

  ت شدنیاذ

  گاریدرخواست س  گار.یدر درخواست س يزیگار، آبروریاه بودن درخواست سناخودآگ

تبادل  يالگو
  گاریس

در  یناراحت شتر،یت بیفیشتر، دادن پاسخ با کیت بیگار، دادن پاسخ با کمیدادن پاسخ مثبت به درخواست س
  مکرر. يهاصورت درخواست

  ارگیپاسخ به درخواست س

ر اغلب د يگاریا ترك کرده در اکثر موارد، تعارف به افراد سی يگاریرسید غگار به افرایشنهاد سیاجتناب از پ
  موارد.

  گاریشنهاد سیپ

شنهاد در صورت عدم یمصرف، رد پ یشنهاد در صورت آمادگی، قبول پيگاریافراد س يشنهاد از سویقبول پ
  مصرف. يبرا یآمادگ

  ارگیشنهاد سیپاسخ به پ

ش ی)، جمع دوستانه، افزای، شکست عشقیها به دنبال طالق، ناراحتهاسترس (مرگ همسر، طالق، گرفتن بچ
  ناموفق. يهاترك به دنبالش یکاهش، افزا به دنبال

 يالگو  شیافزا يهاتیموقع
ش یافزا
  شیجه افزاینت  مشکل. ی، فراموشیالیخیو ب یه فشار، کرختیاحساس تخل  گاریس
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  یريگ یجهبحث و نت
 یمقوله معرف 5گار یمصرف س ين مطالعه در رابطه با الگویدر ا

ــد و برا ــگر در یمطرح گرد یطبقات هاآنهر کدام از  يش د. پژوهش
 يهاافتهی یا عدم همخوانی یگر با همخوانیمراجعـه بـه مطالعات د  

ان ین قسسمت به بیگر مواجه شد که در این مطالعه با مطالعات دیا
  .شودیمپرداخته  هاآن

ــ یا يهاافتهی گار ین مطالعه نشــان داد که مشــاهده مصــرف س
 يگاریافراد س يلم از سویک فیا مشاهده آن در یگران و یتوسط د

کف و یگار است. پلوتنیاز عوامل محرك روشـن کردن و مصـرف س  
ک فرد مورد یرفتار توسط که  یسند زمانینوی) م2007( 1همکاران

 يرفتار و رفتارهاآن فرد ممکن است در آن  ردیگیممشـاهده قرار  
 2. گوتسچوون و ون دن بولک)29(متعاقب آن مشارکت داشته باشد

ــتق يدارند ارتباط قوین مورد اظهار می) در ا2004( ن یم بیو مسـ
ساعت  6که  يگار وجود دارد.  افرادیون و مصـرف س یزینگاه به تلو

نخ  147 یال 60کنند در هفته یون نگاه میزیشتر در روز به تلویا بی
ک یکه روزانه  یکنند نســبت به کســانیگار مصــرف میشــتر ســیب

 3ن و همکاران. دالتو)30(کنندیون نگاه میزیا کمتر به تلویســاعت 
وجود دارد که نشـــان  يدارند شـــواهد قدرتمندی) اظهار م2003(
 نیاول يگار (برایها شروع مصرف سلمیگار در فیدهد مصـرف س یم

) هم 2012(4ی.  فارل)31(دهدیش مین نوجوانـان افزا یبـار) را در ب 
ــین مورد اظهار میدر ا ــرف سـ گار در یدارد اگر چه مواجهه با مصـ

د یبا یدارد ول گار در نوجوانان ارتباطیها با شــروع مصــرف ســلمیف
خشونت،  يهالم (مثل صـحنه یف  ير محتویمدنظر داشـت که سـا  

در  گاریز ممکن است با شروع مصرف سیو ...) ن یی، ناسزاگویجنس
تا  الزم است يشـتر یقات بینوجوانان ارتباط داشـته باشـد فلذا تحق  

ن ی. در ا)32(نها را بصــورت مســتقل نشــان دهدینقش هرکدام از ا
گار با یبر مصرف س یکنندگان مبناظهارات شرکت به دنبالمطالعه 
 ن احتمال مطرح شد کهیپژوهشـگر ا  ين براویزیلم و تلوینگاه به ف

ن یاول يگار (برایون در شروع مصرف سیزیلم و تلوید نگاه به فیشـا 
 یلیداشـته باشـد. لذا موضـوع را در پرسشنامه تکم    یبار) هم نقشـ 

گار یگر شروع مصرف سیکبار دیکنندگان شرکت یمطرح و از تمام
اد. قرار د سؤالمورد  ون رایزیلم و تلویا شروع مجدد آن با نگاه به فی

ن بار) یاول يگار (برایشروع مصرف س کنندگانشرکت یباً تمامیتقر
ک یاز  ریون را رد کردند(به غیزیلم و تلوینگاه کردن به ف بـه دنبال 

ــروع مجدد یزیلم و تلویمورد). نگاه به ف ــرف یون در شـ ا عود مصـ
 اهنآباً همه یتقر یداشت ول ریتأث کنندگانشـرکت  یگار بعضـ یسـ 

گارشان یون مصرف سیزیلم و تلویاظهار داشته بودند که با نگاه به ف

                                                             
1 Plotnikoff  et al. 
2 Gutschoven & Van den Bulck 

ــ  يهااز زمان یکینکه یابد. با توجه به اییش میافزا ــرف س ار گیمص
ون یزیلم و تلوید نگاه به فیو پرکردن وقت اسـت، شا  يکاریاوقات ب

ــ يبرا ــرکـت  ياریـ بسـ  يکاریکنندگان جزء اوقات فراغت و باز شـ
 گردد. یمصرف يگارهایش سید سبب افزان خویشود و امحسوب 

ار گید سیدر خر يگارین مطالعه نشـان داد افراد س یا يهاافتهی
 يهايگاریگر سید يکنند، از سویآن توجه م يبه صـرفه اقتصـاد  

ر گار به هیافتن به سیدست  يگار برایقهار در صـورت نداشـتن سـ   
ــت م یاقـدام  ــ يهااتیمالش یزننـد. افزا یدسـ ز ا یکیگار که یسـ
رسد یگار است به نظر میکاهش مصـرف سـ   يدولتها برا يهاروش

ــ یکه اثرات متفاوت ــته  یو تفنن يقهار، عاد يهايگاریدر سـ داشـ
فرد در ارتباط  ين امر با توان اقتصادیگر اید يو از سو )33(باشـد 

وان که از ت يگاریفرد س يگار برایس يهااتیش مالید افزایاست. شا
ن ی) در ا2014باشد. روت ( ریتأثیببرخوردار است  ییباال ياقتصاد

رآمد د شیشتر از افزاید بیگار بایمت سیش قیسـد افزا ینوینه میزم
ال گار اعمیباشد تا بتواند اثر خود را کاهش مصرف س يگاریفرد سـ 

ار گیاظهار نمودند که س کنندگانشرکتن مطالعه ی. در ا)34(دیبنما
ــوپرمارکتها ته  ممکن  يکنند اگرچه در مواردیه میرا عمـدتاً از سـ

ــتـان ن  ــت از دوسـ ــود. در مطالعه پلتچر و  ز قیاسـ رض گرفتـه شـ
ار را گین سئوال که سیدر پاسخ به ا کنندگانشرکت) 2000شوارز(

ن شرح جواب دادند: دوستان، یب بدیآورند؟ به ترتیاز کجا بدست م
 يک و دزدیفروش اتومات يهادستگاهد از مغازه، یشـاوندان، خر یخو

ساله نشان  10-13نوجوانان  يشان رویمطالعه ا يهاافتهیاز مغازه. 
گر یک فرد دیگار را از یس کنندگانشرکتک سـوم  یک به یداد نزد

ده بودند، یک ســوپرمارکت خریدرصــد از  9/16قرض کرده بودند. 
ــ 9/3 ــد از ماش ه کرده بودند، یک فروش کاال تهیاتومات يهانیدرص

 ه شدهیشان تهیگر برایک فرد دیدرصـد افراد توسط   3/16گار یسـ 
  . )35(ق سرقت آن را بدست آورده بودندید از طردرص 1/12بود و 
ت یاذ يالگو 3با  يگارین مطالعه نشان داد افراد سیا يهاافتهی

گار یت شــدن به مصــرف ســیت ناخواســته و اذیگران، اذینکردن د
 يسند براینوین مورد می) در ا2002پردازند. بروگ و همکاران (یم

ــ  يحفظ احترام حقوق فرد ــت که سـ ها به يگاریمتقـابل الزم اسـ
گارشان یرا با دود سـ  هاآنها احترام بگذارند و يگاریر سـ یحقوق غ

 ست که فرد حقین ین معنیبد متحدهاالتیادر  يت نکنند. آزادیاذ
ا ممکن است ادع يگاریب برساند. افراد سیداشته باشد به مردم آس

 یه باشــد ولگار ممکن اســت آزار دهندیســ یطیبکنند که دود مح
ــنـده ن  ــتیکشـ نــه ین زمی) در ا2005دن و بلکمن (یـ . فر)36(سـ

شــود. یو مرگ م يماریســبب ب یطیســند تماس با دود محینویم

3 Dalton et al. 
4 Farrely 
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 عمل يگاریهمانند فرد س يگاریرسیسـتم گردش خون فرد غ یسـ 
ــ   یدق 30قـاً  یکنـد و دق یم گـار خطر  یقـه بعــد مواجهـه بـا دود سـ
درصد  25ط یابد. دود محییش میک قلب افزایسـکم یا يهايماریب
ــم را یش میرا افزا يویمزمن ر يهايماریب  40-60دهد، خطر آسـ

ــد در  ــاالنبزرگدرص ــتر میب س درصــد خطر  50-100کند، یش
ــ يهـا يمـار یب دهد و خطر یش میرا در کودکان افزا یحاد تنفسـ

ــاگهــان  ــنــدروم مرگ ن ش یزان دو برابر افزایکودك را بــه م یسـ
 یطیسند دود محینوی) هم م2002. بروگ و همکاران()21(دهدیم
 يهاریوممرگها و یماریاز ب ياریوع بسیعلت ش 5ا دود دسـت دوم ی

اســت. قرار گرفتن در معرض دود   متحدهاالتیادر  هاآناز  یناشــ 
ها در ارتباط گر سرطانیو د يه، سرطان مریدست دوم با سرطان ر

 يمجار يها، آســم، عفونتیقلب يهايماریبن با یاســت. آن همچن
است.  زم در ارتباطیت و آمفی، برونشیمانند پنومون یتنفس یتحتان

زمان تولد، اختالالت  یشــامل: کم وزن یطیدود مح یعوارض تکامل
ن ی. در ا)36(رخواران استیشـ  یو سـندورم مرگ ناگهان  یشـناخت 
 کانسند رفلکس سرفه در کودینوی) م2013( 6ز و همکارانیمورد وا

 .)37(شودیمختل م کنندیم یزندگ يگاریکه با افراد س یسالم
ه ب یبه راحت يگارین مطالعه نشـان داد که افراد س یا يهاافتهی

ــ گریکدی ــنهاد(تعارف) میگار پیسـ ر گیکدیا آن را از یکنند و یشـ
) 2003( 7مطالعه فورستر و همکاران يهاافتهیکنند. یدرخواست م

درصــد جوانان شــرکت کننده در مطالعه ســابقه  90نشــان داد که 
 هاآندرصد موارد  75گر را داشتند و در یگار از همدیدرخواست س

 يهايگاریه کرده بودند. سیهفرد درخواست کننده ت يگار را برایس
شـــتر از یکنند) بیگار مصـــرف میکه روزانه ســـ ي(افراد یرســـم

ر دارند) به درخواست یکه مصرف گهگ ي(افراد یتفنن يهايگاریس
) هم در 2007( 8دوم و همکارانیو . )38(گار اقدام کرده بودندیســ

ر شود و دیه میته يگار اغلب از منابع تجاریسد سینوین مورد میا
مشــکل وجود داشــته  يگار از منابع تجاریه ســیکه در ته یصــورت

ــ   ــد تبـادل سـ ــورت اجتماعیبـاشـ ده ین جوانان دیدر ب یگار بصـ
  .)39(شودیم

ــان داد که هرگونه یا يهاافتهیـ   یر در زندگییتغن مطالعه نشـ
گار منجر به یهمسـاالن و ترك ناموفق س  يهافرد، حضـور در گروه 

ن مورد هاروود و ین مورد در ایشود. در ایگار میش مصـرف س یافزا
و  ین مســـئول اثرات روانیکوتینســـتند ینوی) م2007( 9همکاران

دن است و استرس اغلب قبل از شروع مصرف یگار کشیسـ  يرفتار
دن را یگار کشیاسـترس ممکن اسـت رفتار سـ   گار وجود دارد. یسـ 

                                                             
5 Second hand smoke 
6 Wise et al. 
7 Forster et al. 

 گار مرتبطیورش به طرف سیگار و یش سـ ید و با افزایور نماشـعله 
ر گایاند که در پاسخ به استرس سها گزارش نمودهيگاریاسـت. سـ  

ار گیوع مصرف سیسـت که ش یآور ناند. شـگفت ش دادهیخود را افزا
رس است شیدن با افزایگار کشیدر مشـاغل پر استرس باالست و س 

ــد  ــغل تش ــن و همکاران)40(ابدیید میش ) هم 1995( 10. فرگوس
که در  یدهد کودکانیوجود دارد که نشــان م يشــواهد ســدینویم

ل به ملحق شـــدن به یتما کنندیمگار را تجربه یســـ یل کودکیاوا
همساالن   يهاگروهدارند و  یدر نوجوان يگاریهمساالن س يهاگروه

ار گیشروع مجدد مصرف س يرا برا هاآن یالت قبلیبه نوبه خود تما
پژوهشگران معتقدند  ی. فلذا بعض)41(کندیمد یدش آن تشیو افزا

ــوص نوجوانان   ــر بانو جوانـان بخصـ ــتیپسـ  يهاهدف برنامه یسـ
ــالم يریشــگیپ ــازو اقدامات س ــ يس گار قرار یدر مقابل مصــرف س
 )42(رندیگ

ـ محـدود  ن مطالعه به علت عدم یما در ا پژوهش: يهـا تي
ــد   يبه برایافراد غر یآمادگ ــدا مجبور ش ــبط ص ــاحبه و ض م یمص

خاب در انت ن حالیبا ام. یرا از افراد آشنا انتخاب کن کنندگانشرکت
 نظراز کنندگانشرکتشد که آشـنا تالش  از افراد کنندگان شـرکت 

   د.متنوع باشنگار یبه س یزان وابستگیالت، سن و میشغل، تحص
ــرف ســ یدر ا :يريگجهينت الگو  5گار در ین مطالعه نحوه مص
 ن باورند بدونیو مورد بحث قرار گرفت. پژوهشگران بر ا ییشـناسا 

 ح نخواهدیصح يگارین الگوها نحوه تعامل با افراد سـ یا ییشـناسـا  
صوص بخ یدرمان یم بهداشتیدر برابر پرسنل ت يگاریبود و افراد س

خواهند داشــت. درك فرد  یپرسـتاران ســالمت جامعه حالت تدافع 
ار را گینکه: فرد چگونه سیبر ا یک مددجو مبنی عنوانبه يگاریسـ 
ار گیس يایکند؟ مزایگار روشـن م یکند؟، چرا سـ یه و تبادل میته
 يارگیفرد س يازهایگار به کدام نیسـت و س یچ يگاریفرد سـ  يبرا

دا یپ یتیدر صورت نداشتن چه وضع يگاریپاسـخگوسـت؟ فرد سـ   
ــیم ــ يگاریکند و چرا افراد سـ گار خود موجب رنجش یبا دود سـ
ن یک ارتباط مناسب بی يبه برقرار یانیشوند؟ کمک شایگران مید

 يراتواند بستر را بین ارتباط مید و اینمایم يگاریپرستار و فرد س
د. لذا پژوهشگر به یگار فراهم نمایو ترك س يگاریآموزش افراد سـ 

ــگران بعد ــنهاد میپ يپژوهش ــبت به طراحینمایش  ابزار ید که نس
 آن یو روانسنج "يگاریس ساالنبزرگگار در یمصـرف سـ   يالگو"

ــنجش قرار دهند و  اقدام نموده و دانش درمانگران را با آن مورد س
ــ ت درمانگران در تركین دانش را بـا موفق یارتبـاط ا  گار افراد یسـ

  قرار دهند. یموردبررس يگاریس

8 Widome   et al. 
9 Harwood et al. 
10 Fergusson et al. 
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  یتشکر و قدردان

 .است يپرسـتار  يدکتردوره نامه انیپا برگرفته ازن مطالعه یا 
و  یدانشگاه علوم پزشک يقات و فنآوریپژوهشـگران از معاونت تحق 

ن طرح را فراهم یا یت مالیکه حما.    یدرمان – یخدمات بهداشـت 
م کننده که انجالیند. از افراد تسهینمایم یتشـکّر و قدردان  نمودند

ما فراهم نمودند  يگر را براید يشهرها کنندگانشرکتمصاحبه با 
که تناسـب و   یحسـنخان  يهاددکتر  ياز جناب آقام. یسـپاسـگزار  

ــتـه  قرار دادند  ینیم را مورد بازبیکدها، طبقات و مفاه يبنـد دسـ
ــپ ــگزارس ــرکتم. از تکیاس کنندگان که وقت خود را جهت تک ش

  م. یمتشکّر ،ار پژوهشگران قرار دادندیدر اخت د مطالبییتأمصاحبه و 
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Abstract 
Background and Aims: Cigarette smokers are a vulnerable population because they are exposed to various 
diseases and the  morbidity and mortality rates among them are high. Smoking prevalence is relatively high in 
Iran, and nursing researchers by  qualitative approaches could play a key role in reducing it. This study aimed to 
identify the smoking patterns in adults by qualitative approach. 
Materials and Methods: The present study was done as a qualitative approach by using conventional content 
analysis method. Thirty people participated in the study and were evaluated by using techniques including: 
individual interview, scenario, responding to primary and supplementary questionnaire, responding to cigarette 
sellers’ questionnaire, and group discussion. To achieve the trustworthiness data we noticed 4 dimensions 
included: credibility, dependability, confirmability and transferability. 
Results: Finding of this study summarized in 5 main categories and 15 subcategories. The pattern of cigarette 
lightening with 3 subcategories including: dependency to cigarette smoking, observation of cigarette smoking, and 
conditional behavior. The pattern of provision of cigarette with 3 subcategories including: how to buy cigarette, 
purchase priority of cigarette, and cigarette smokers’ behavior in the case of not having a cigarette. The pattern of 
cigarette smoking with 3 subcategories including: do not bother others, unwanted bother of others, and bullying 
of cigarette smoker. The pattern of cigarette exchanging with 4 subcategories including: requesting of a cigarette, 
responding to cigarette requesting , offering of cigarette to others, and responding to cigarette offer . Finally, the 
pattern of increasing the number of cigarette  with 2 subcategories including: causes of cigarette increasing and 
the result of cigarette increasing. 
Conclusion: Without identifying the patterns of cigarette smoking, engagment of health team with cigarette 
smokers will not be correct and the smokers have a defensive behavior against to the personnel of health team. 
Understanding the cigarette smokers and his/him behaviors as a client including: “how they prepare cigarette and 
exchange?” “Why they lighten a cigarette?” “What is the benefits of cigarette to smokers?” “A cigarette smoker 
what manifest behavior when he/she has not a cigarette?” and “Why do smokers with their cigarette smoking cause 
offense to others?” extremely helpful to establish a proper relationship between the nursing staff and smoker and 
this relationship can be a platform to educate smokers and quit smoking. 
Key words: Cigarette smoking; Tobacco use; Qualitative research; Iran. 
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