چرا مردم سيگار ميكطنذ؟
استؼوال سيگاس ،ساصهاىّاي تْذاضتي ،دٍلتّا ٍ ساصهاى ّاي غيشاًتفاػي سا ٍاداس تِ فكش داضتِ است چشا كِ يك اػتياد جذي تِ ضواس
هيآيذ ٍ ّضيٌِّاي تْذاضتي صيادي تش فشد ٍ جاهؼِ تحويل هيكٌذ.
استشاتژي پيطگيشي اص هصشف سيگاس هطالؼات پيطشفتِاي سا سثة ضذُ كِ تِ تشسسي ػَاهل صهيٌِ ساص ٍ هخاطشُ آهيض پشداختِ ٍ چشايي
هصشف سا ّذف قشاس دادُ است.
اص هياى صذّا دليلي كِ افشاد تشاي كطيذى سيگاس تشضوشدُ اًذ ،دُ دليل ػوذُ ٍ اساسي قاتل تَجِ ٍ تشسسي قاتل ركش است كِ دس اداهِ اص
ًظش هيگزسد:
 -1نگرش مثبت خانواده در مورد سيگار :كساًي كِ سيگاس كطيذى سا دس سٌيي ًَجَاًي آغاص كشدُاًذ غالثا ٍالذيي يا
تستگاى سيگاسي داضتِاًذ .تشاي ايي افشاد سيگاس كطيذى ًطاًِ تضسگ ضذى هحسَب هيضَد ٍ ّواًٌذساصي تا ٍالذيي يا سايش
افشاد خاًَادُ اهشي هطلَب تلقي هيضَد.
 -2فطار همساالن :سيگاسي تَدى ّوساالى يك پيص تيٌي كٌٌذُ قَي تش تشاي توايل افشاد تِ سيگاس كطيذى است ،تِ ٍيژُ دس
سٌيي ًَجَاًي .تؼذاد تيطتش دٍستاى سيگاسي ٍ سيگاس پيطٌْاد ضذُ تِ فشد هيتَاًذ ػاهل هْوي دس ايجاد توايل تِ هصشف
سيگاس تاضذ.
 -3اجتماع و فرهنگ :اگشچِ خاًَادُ ٍ دٍستاى پيص تيٌيكٌٌذُ قَي تشاي هصشف سيگاس دس ًَجَاًاى ّستٌذ ،تاثيش اجتواع ٍ
فشٌّگ ًيض تسياس هَثش است .فيلن ،تثليغات ٍ ّشچيضي كِ سيگاس كطيذى سا سفتاسي ػادي ،جزاب ٍ لزتتخص ٍ ًطاًِ تضسگ
ضذى تٌوايذ ،هي تَاًذ ًگشش فشد سا تغييش دّذ ٍ تطَيق كٌٌذُ تاضذ .تٌاتشايي ّواًٌذ ساصي تا قْشهاى ّا يكي ديگش اص ػَاهل
هَثش تشاي ضشٍع هصشف سيگاس است.
 -4محله و محيط زنذگي :هحيطي كِ فشد دس آى سضذ هيكٌذ تاثيش غيشهستقين ٍلي تسياس قذستهٌذ تش سٍي ػالقِ فشد تِ
سيگاس كطيذى يا ًكطيذى داسد .دس هحيط ّايي كِ سيگاس كطيذى اهشي ػادي ٍ حتي هَسد تطَيق است ٍ ًيض دس تشخي هحلِّا
كِ دچاس فقش اقتصادي ،فشٌّگي ٍ اطالػاتي ّستٌذ چٌيي سفتاسّايي هتذاٍلتش است.
 -5صفات خاظ ضخصيتي :تشخي صفات ضخصيتي هثل سيسك پزيشي تاال ،ياغيگشي ٍ ّيجاى پزيشي تاال اص ػَاهل فشدي
تِ ضواس هيسًٍذ كِ آهادگي فشد سا تشاي تجشتِّاي جذيذ هخاطشُ آهيض پيص تيٌي هيكٌذ.
 -6مهارتهاي اجتماعي و فردي ضعيف :جَاًاًي كِ چٌذاى اجتواػي ًيستٌذ ،هْاستْاي استثاطي سا ًويداًٌذ ،خَدتاٍسي
ضؼيفي داسًذ ،اص ػضت ًفس ٍ احساس خَد كاسآهذي پاييي تشخَسداسًذ تيطتش توايل تِ سفتاسّاي ًاهتؼاسف اجتواػي داسًذ.

افشاد تا اػتواد تِ ًفس تاال تا ػولكشد هٌاسة دس هذسسِ ٍ هحيط ٍ سٍاتط اجتواػي گستشدُ ٍ هٌاسة كوتش دس هؼشض سفتاسّاي
ًاهتؼاسف قشاس هيگيشًذ.
 -7تمايل به كاهص وزن :تشخي افشاد سيگاس هي كطٌذ چشا كِ ًگشاى ٍصى خَد ّستٌذ ٍ تاٍس داسًذ تا كطيذى سيگاس اضتْاي
كوتشي داسًذ ٍ هيتَاًٌذ ٍصى خَد سا كٌتشل كٌٌذ.
 -8در دسترس بودنّ :شچٌذ فشٍش هحصَالت دخاًيات دس تشخي كطَسّا تِ افشاد صيش سٌيي قاًًَي هوٌَع است ٍلي دس
هجوَع سيگاس دس اطشاف جَاًاى تسياس فشاٍاى ٍ دس دستشس است .دس ٍاقغ دس دستشس تَدى يكي اص داليل ػوذُ گشايص تِ
هصشف آى است.
 -9گرايص به مصرف ساير مواد :افشادي كِ تِ هصشف تشخي هَاد ديگش ًظيش هاسي جَاًاًَ ،ضيذى هطشٍتات الكلي يا سايش
هَاد غيشقاًًَي گشايص داسًذ ،توايل تيطتشي تِ هصشف سيگاس ًطاى هيدٌّذ.
 -01كاهص استرس :افشادي كِ اص هْاستْاي هقاتلِاي سالن دس هقاتل استشسّاي صًذگي تيتْشُاًذ ،كطيذى سيگاس سا ٍسيلِاي
تشاي هذيشيت استشس خَد هيضٌاسٌذ دس حالي كِ تا ايي كاس اگشچِ هَقتا خَد سا آسام هيكٌٌذ اها هطكل ٍ هٌثغ استشس تِ
قَت خَد تاقي است.
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