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Background and Objectives: Smoking among female students is a fundamental 
paradox; In the sense that, as expected, students, as cultured and educated people, 
on the one hand, have sufficient awareness and knowledge about smoking and its 
consequences, but on the other hand, due to various reasons that need to be studied 
and checked, they have tendency to consuming it and continue that. 

Methods: Considering that the main purpose of this research was to study the lived 
experience of female students of smoking and the textural and structural conditions 
of this experience, therefore, the paradigm of this research was interpretive, its 
methodology was qualitative, and its method was phenomenological with a 
descriptive approach. The participants in this research were the female students of 
Kharazmi university in undergraduate and graduate degrees in all disciplines in the 
academic year 2017-2018, and 13 of them were interviewed in depth with a 
theoretical saturation criterion to reach the sample size. The method of selecting the 
participants was purposeful sampling with a combination of snowball and available 
strategies, and Colaizzi strategy was used to analyze the data, which includes 7 
stages and is based on descriptive phenomenology, and during it, each stage that we 
went forward, got closer to the data and the essence of the participants' experience 
based on this data. 

Findings: By consuming cigarettes and using it as a norm and a tool to distinct, be 
seen and resist against masculinity discourse and knowledge system, subjectification 
and its dividing practices in society, female students have tried to reconstruct their 
gender identity and want to change the "otherness" made of their identity by others 
during social relations and build a new gender identity based on the modern values 
of carrying their ideal self. This gender identity of today's modern women is not a 
fixed and unchanging thing and is subject to the process of "reflection" under the 
influence of various conditions and contexts. That is, today's female students in 
modern society are reflective human beings and they define and redefine themselves 
by observing and reflecting psychological and social information about the possible 
paths of life, they constantly create and correct their self identity, and they 
constantly review who they are and how they became like this. 

Conclusion: Cigarette consumption is both an area for women's subjugation and 
domination and also an area for resistance against dominant ideologies and 
discourses. The smoking of female students is an act of self-definition, redefining or 
an act of resistance for them with marginal and stigmatized identities, who try to 
redefine and reconstruct their gender identity by consuming it. 

 

KEYWORDS 
social identity 
gender identity 
identity reconstruction 
masculinity 
otherness 

 

* Corresponding Author 
karamhabibpour@khu.ac.ir   
  +21 86070778 

How to Cite this article: 

Habibpour Gatabi, K., & Yousefi 
Ilzoleh, F. (2022). Cigarette 
consumption and reconstruction 
of gender identity: Lived 
experiences of female students 
of Kharazmi University from 
smoking. University Studies, 1(1), 
35-62.  
 
URL:  

http://www.jous.ir/article_413.html 

 
Copyright: 
© The Authors. This is an open access 

article under the CC BY 4.0 license 

https://lh.khu.ac.ir/index.php?sid=51&slc_lang=en
https://lh.khu.ac.ir/index.php?sid=51&slc_lang=en


 1401  پاییز ،1 پیاپی ،35-62 ص. ،1 رهشما  ،1 دوره

 

 
 

 دانشگاه مطالعات  فصلنامه
H o m e p a g e :  h t t p : / / w w w .  j o u s . i r  

 

  

 

 پژوهشی  مقاله 

  دانشگاه   دختر   ان ی دانشجو   ی سته ی ز   تجارب   : ی ت ی جنس   ت ی هو   ی بازساز   و   گار ی س   مصرف 
 گاری س   مصرف   از   ی خوارزم 

 2ذوله ایل وسفی ی فاطمه ، 1*گتابی پورحبیب  کرم
   ایران تهران، ، خوارزمی دانشگاه انسانی، علوم   و ادبیات دانشکده شناسی،جامعه  گروه  دانشیار  1
 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه انسانی،  علوم  و  ادبیات دانشکده شناسی،جامعه  ارشد کارشناس 2
  

 چکیده   مقاله   اطالعات 

 01/03/1401 دریافت: تاریخ
 02/03/1401 داوری: تاریخ
 20/04/1401 اصالح: تاریخ
 25/04/1401 پذیرش: تاریخ

 
 نیتت ا از استتت  یاساس پارادوکس کی دختر انیدانشجو نیب در  گاریس  مصرف  اهداف:  و  پیشینه

گتتاه از سو کی از کرده،لیتحص و ختهیفره ی افراد عنوانبه ان،یدانشجو  انتظار،  طبق  که  ثیح  یآ
 بنابتته  گتتر،ی د  ی ستتو  از  امتتا  برخوردارنتتد،  آن  ی امدهایپ  و  گاریس  مصرف  مورد  در  یکاف  شناخت  و

 .بخشندیم استمرار و افتهی شیگرا آن مصرف به دارد، قیتدق و مطالعه به ازین که یمختلف لیدل 
 از دختتتر انیدانشجو ستهیز ی تجربه ی مطالعه قیتحق نیا یاصل هدف کهنیا به  تیعنا  با  :روش

 ،ی ریتفستت   ق،یتحق  نیا  میپارادا  نیبرابنا  بود،  تجربه  نیا  ی ارساخت  و  یمتن  طیشرا  و  گاریس  مصرف
 نیا  در  کنندگانمشارکت  .بود  یفیتوص  کردیرو  با  یدارشناسیپد  آن  روش  و  یفیک  آن  یشناسروش

 ی هیتت کل در  ارشتتد  یکارشناس  و  یکارشناس  مقاطع  در  یخوارزم  دانشگاه  دختر  انیدانشجو  قیتحق
 قیتت عم  ی مصتتاحبه  اهآن  از  نفر  13  با  که  بودند  7139-98  یلیتحص  سال  در  یلیتحص  ی هارشته

  .شد نمونه حجم به دنیرس  ی برا ی نظر اشباع اریمع با افتهیساختارمهین
 ی برا ی ابزار و هنجاربه ی امر عنوانبه آن از  استفاده  و  گاریس  مصرف  با  دختر  انیدانشجو  ها:افتهی

 ی کردارهتتا و ی ستتازسوژه ،یینتتادا  نظتتام  و  یمردانگتت   گفتمتتان  هیتت عل  مقاومت  و  شدن  دهی د  ز،یتما
 انتتدآن خواهتتان و داشتتته ختتود یتیجنستت  تیتت هو ی بازساز  در  یسع  جامعه،  در  آن  ی کنندهمیتقس
 و  داده  رییتت تغ  را  یاجتمتتاع  مناستتبات  خالل  در  گرانی د  توسط  تشانیهو  از  شدهبرساخته  «ی گری »د
 نیا  .برسازند  شیخو  یآرمان  خود    بر  حمل  مدرن  ی هاارزش  ی مبنا  بر  را  ی دیجد  یتیجنس  تیهو
 ی هانتتهیزم و طیشتترا ریتأث تحت و  نبوده  ریتغیل   و  ثابت  ی امر  ی امروز  مدرن  زنان  یتیجنس  تیهو

 مدرن، ی جامعه  در  امروز  دختر  انیدانشجو  یعنی  است   «یشی»بازاند  ندیفرا  دستخوش  مختلف،
 تاطالعتتا بازتتتا  و مشتتاهده قیتت طر از ختتود فی بتتازتعر و فیتت تعر بتته و انتتدشیبازاند انستتان

 خود یشخص تیهو دائما    پردازند،یم  یزندگ  ممکن  ی رهایمس  ی درباره  یجتماعا  و  یروانشناخت
 .ندینمایم مرور مدام را شدند گونهنیا چگونه و هستند که کهنیا و کنند،یم حیتصح و خلق را
 مقاومت  ی برا  ی احوزه  هم  و  زنان  ی سلطه  و  ادیانق  ی برا  ی احوزه  هم  گاریس  مصرف  :یر یگجهینت

 کتتنش  کیتت   ان،یدانشتتجو  دنیکشتت   گاریستت   .استتت  مستتلط  ی هتتاگفتمان  و  های وژول دئیتت ا  برابر  در
 ننتت  داغ و ی اهیحاشتت  ی هتتاتیهو بتتا آنهتتا ی برا مقاومت  کنش  کی  ای  و  یفی بازتعر  ،یفی خودتعر

 .کنند ی بازساز و فی بازتعر را خود یتیجنس تیهو آن، مصرف با کنندیم یسع که است
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 . مقدمه1
مصتترف  یدمیتت دهنتتد و اپیل میجهتتان را تشتتک یگاریارد ستت یلیک میش از  یدرصد از ب  20زنان حدود  

ن یش آن در بتت یکننتتده افتتزاموضتتوع نگران .استتت یکشورها رو بتته فزونتت  ین زنان در برخ یات در بیدخان
ات یتت غتتات دخانیند کتته تبلکیاشاره م  یاهدبهداشت به شو  یر سازمان جهانیگزارش اخ  .دختران است

درصتتد  7دهد که حدود یکشور نشان م 151 یها داده .دختران را هدف قرار داده است  یاندهیطور فزابه
با  به یکشورها، تقر  یدر برخ   .کشندیگار میدرصد از پسران نوجوان س  12از دختران نوجوان و در مقابل  

درصتتد از زنتتان  20، بالغ بتتر 2025شود تا سال یم ینیبشیپ  .شندکیگار میپسران، دختران س  یاندازه 
ون زن( )نقتتل از: یتت لیم  500ش از  یبتت   یعنتت یباشتتند )  یگاریافته سیتوسعه و توسعهدرحال  یدر کشورها 

Mandil et al., 2010). 
ن شتتهروندان بتتا یات در بتت یتت مصرف دخان  یر انگاره ییحاکم است و با تغ  یانین جریز چنیران نیدر ا

 .میاشتتدن مواجتته یرطبقتتاتیشتتدن و   یشدن، خانوادگ یتیشدن، جنس  یانین، قلجوان شد  یها یگژیو
طور کتتل، کتته ات بتتهیتت ش زنان به مصتترف آن و دخانید گرایش شدیگار و افزایشدن مصرف س  یتیجنس

ز در یتت توستتعه نافته و درحالیگر اعتتم از توستتعهید  یحاضر است، در کشورها   یمرتبط با موضوع مقاله
درصتتد از زنتتان جتتزو  5.4از زنتتان شتتهر تهتتران،   یان نمونهیدر ب  یاطالعهساس مبر ا  .وقوع استحال  

کتترده بودنتتد ترک   یگاریدرصتتد ستت   1.4، و  یاتفتتاق/یتفنن  یگاریدرصتتد ستت   1.1روزانتته/فعال،    یگاریس
 یو ختتانوادگ ینتت ی، جنی، اقتصتتادیستتالمت یامتتدها یپ یشین افزایچن .(101:  1398،  یپور گتاببی)حب

 .(1394و همکاران،    یمی  ابراه1394،  ی  احتشام1389و همکاران،    یرمضانخواهد داشت )  یادی ز
 یهتتا یماریدچتتار ب  ی شتتتری، بتته نستتبت بیگاریرستت یسه بتتا افتتراد  ی، در مقا یگارینمونه، افراد س  یبرا

 ی، عروقتت یقلب یها یماریو ب ی، نگرانینی،  مگی، اضطرا ، افسردگیاجتماع  ی، ناسازگاریشیپرروان
ستتت یارتباط نیز بیگار نیجامعه با مصرف س  یو روان  یکه سالمت عمومنیا    ضمنشوندیم  یتنفس  و

 یبهداشت موضتتوع روز جهتتان  یل است که سازمان جهانین دلیبه هم  .(1394و همکاران،    یمی)ابراه
رده زنتتان« انتختتا  کتت   یبرا  یابی د بر بازاریات با تأک یت و دخانی»جنس  2010ات را در سال  یبدون دخان

 .(Mandil et al., 2010ز:  است )نقل ا
 یاریافراد و جامعتته دارد، بستت   یسالمت  یگار رویکه س  یاشدهر م مضرات شناختهیحال، علنیباا

ا بعتتد یتت گار را قبل یزنند و مصرف سین رفتار ُپرخطر میان، دست به ای ژه دانشجویواز دختران جوان، به
 یها ان رشتتتهی ان دانشتتجویتت ات میتت عمال دخانستتتا  .دهنتتدیامتته ما ادیتت از ورود به دانشگاه آ از کتترده و  

گاه و   یابیش است )افراستت یش، رو به افزایها انی و ز  یمنف  یامدها یآنان نسبت به پ  یمختلف، با وجود آ
 یدختتان  ین متتادهیترعیان شتتا یتت گار بعد از قلی، س1398در سال    یابر اساس مطالعه  .(1394،  یمداح
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پور بیتت زاده و حباستتت )ستترا  یدولتتت  یها نشتتگاهدا در  یتتتر خوابگتتاهان دخی ن دانشجویدر ب  یمصرف 
ث یتت ن حیاست  از ا  یک پارادوکس اساسیان  ی ن دانشجویگار در بین، مصرف سیبنابرا  .(1398،  یگتاب

گتتاهیکرده، از لیخته و تحصیفره  یعنوان افرادان، بهی که طبق انتظار، دانشجو و شتتناخت  یک ستتو از آ
کتته  یل مختلفتت یتت گر، بنابتته دلید یآن برخوردارند، اما از سو  یامدها یار و پگیدر مورد مصرف س  یکاف

 .بخشندیافته و استمرار میش  یق دارد، به مصرف آن گرایاز به مطالعه و تدقین
انتتد، امتتا ایتتن مطالعتتات  ی مصرف ستتیگار در بتتین دانشتتجویان پرداخته مطالعات بسیاری به مطالعه 

حال بتته کلیتتت  انشجویان بوده و درعین ی آن در میان د مل مستعدکننده عمدتا  محدود به شیوع سیگار و عوا 
   1391  رضتتاخانی مقتتدم و همکتتاران، 1386دانشجویان )برای نمونه انصتتاری، خستتروی و مختتتاری، 

های اجتمتتاعی  یردانشتتجو فتتارغ از  ( و حتی گروه 1397زاده،    اکبری و سرا  1394افراسیابی و مداحی،  
رف اشاره بتته مصتترف ستتیگار و  ها پرداخته آن ی جنسیتی  ایسه گاه نیز به مق   ها پرداخته و جنسیت آن  اند و ص 

ی آن در بین دانشجویان دختر، جتتز از طتترف معتتدودی از مطالعتتات )بتترای نمونتته،  فهم و تجار  زیسته 
بتتراین،  عالوه   . (، متتورد توجتته قتترار نگرفتتته استتت 1389ستتعیدی، دیبتتاجی فروشتتانی و فیروزآبتتادی،  

بنتتابراین، دانتتش و ادبیتتات    . انتتد شناسی کّمی بوده یشتر با روش اند، ب ت گرفته که تا کنون صور هایی پژوهش 
ویژه  های دولتی، بتته ی مصرف سیگار در بین دانشجویان دختر، حتی مشخصا  در دانشگاه موجود در زمینه 

ری از ایتتن  های بستتیا ی دانشجویان از آن، با ضعف جدی مواجه است و سویه از منظر درک تجار  زیسته 
که دانشجویان دختر سیگاری چتته درک و فهمتتی از مصتترف  وشن است، ازجمله این یت اجتماعی نار واقع 

ی مصرف ستتیگار  ای در زمینه اند، چه تجار  زیسته سیگار دارند و در چه نظام معنایی از آن با هم مشترک 
اختاری  شتترایط متنتتی و ستت ی آنان از مصرف سیگار در چه دارند، ذات این آگاهی چیست، تجار  زیسته 

های ناروشتتن نیتتاز بتته  کتته ایتتن ستتویه این مسلم    . ته و استمرار یافته است، و موضوعاتی نظایر آن شکل گرف 
ی حاضر در پی ُپر کتتردن  مطالعه  . های معرفتی و روشی گوناگون دارد ی بیشتر با جهتگیری تدقیق و مطالعه 

 . ست بخشی از این خأل و انباشت مطالعاتی در این حوزه ا 
عنوان قشتتر ان دختر، بهی ن دانشجویگار در بیمصرف س  یندهیوع فزایت به شیبا عنا   ستا،ن رایدر هم

 ینتته از ستتوین زمیتت در ا  یک سو و خأل مطالعتتاتیسازان جامعه از  ندهیت جوان و آیکرده، جمعلیتحص
با استفاده از حاضر،    یمطالعه  .است  ین گروه ضرورین ایگار در بیمصرف س  ینهیق در زمیگر، تحقید

ان دختتتر ی ن دانشتتجویگار در بتت یمصتترف ستت   ی، بتته مطالعتتهیدارشناستت یو روش پد  یفیک  یشناسروش 
ان دختتتر دانشتتگاه ی دانشتتجو  .1دهتتد:  یپاستتخ م  یدیتت ن دو سئوال کلیپرداخته و به ا  یدانشگاه خوارزم

و   یط متنتت یان تجار  در چه شریا  .2گار دارند؟  یمصرف س  ینهیدر زم  یاستهی چه تجار  ز  یخوارزم
 شکل گرفته است؟  یتارساخ
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 چارچوب مفهومی . 2
و   یتیت جنستت یتت ت، هویتت م حساس شتتامل هوین مفاهیبر چند  یق با ابتنا ین تحقیا  یچارچو  مفهوم

ختتا ، بتته   ییک نظام معنا یم در  ین مفاهیگرفته و بر اساس انسجام ا  شکل  یتیت جنسی هو  یشیبازاند
 .شده استخته ان دختر پردای ون دانشجیگار در بیر مصرف سیف و تفسیتوص

ها »خود« را در برابر »خود« شناستتایی کتترده و  هویت به معنای شناسایی و شناساندن است  یعنی انسان 
بنابراین، هویت، به معنی »چه کسی بودن«، از نیتتاز انستتان    . شناسانند بر همین اساس خود را به دیگران نیز می 

هویتتت تعریفتتی استتت کتته فتترد از ختتود و    . یتترد گ جایی نشئت می به شناخته شدن و معرفی شدن به چیزی یا  
دهد و از طریق هویتتت بتته ابعتتاد  خواهم« و »چیستم« پاسخ می های »چه می کند و به پرسش وجود خود می 

جنکینتتز »هویتتت    . ( 342:  1386بخشتتد )علیختتانی،  نستتبی می   شخصیت خود نوعی هماهنگی و انستتجام 
هتتای انستتانی بتته یتتک معنتتا  ویت ی ه قد است همه گیرد و معت می   اجتماعی« و »هویت« را مترادف هم فرض 

شتتود و  که هویت به معنتتا مربتتوط می خاطر آن فقط به   . اند و محال است  یر از این باشد های اجتماعی هویت 
ی توافق و عتتدم توافتتق استتت، همتتواره موضتتوع  ها و اشیا نیست، معنا همواره نتیجه ی ذاتی واژه معنا خصیصه 

وچرا  ای در بتتا  آن چتتون شتتود و تتتا انتتدازه ی به اشتتتراک گتتذارده می ا ره تا اندازه آوری است، هموا قرارداد و نو 
شتتود«، و  شود، یک بازی است که در آن »رودررو بتتازی می از نظر او، هویت اجتماعی برساخته می   . شود می 

د و  عی ختتود از افتترا هتتا در روابتتط اجتمتتا هتتا، افتتراد و جماعت ی آن واستتطه هایی استتت کتته به عبارت از شیوه 
های شتتباهت و تفتتاوت میتتان  مند نستتبت شوند و برقراری و متمایز ساختن نظام دیگر متمایز می های جماعت 

شباهت و تفاوت با هم اصتتول پویتتای هویتتت و کنتته    . ها است ها، و میان افراد و جماعت افراد، میان جماعت 
کیستتتند    هستیم و دیگتتران است که چه کسی  هویت اجتماعی درک ما از این مطلب    . زندگی اجتماعی هستند 

 . ( 7-8:  1381و از آن طرف، درک دیگران از خودشان و افراد دیگر چیست )جنکینز،  
شود کتته  ی اجتماعی چندُبعدی تعریف می گرایی اجتماعی، جنسیت یک برساخته از دیدگاه برساخت 

  . دهیم ی رد بودن نشان متت مختلف زن یا م  های به فرایندهایی اشاره دارد که از طریق آن، تعلق خود را به دسته 
از ایتتن منظتتر،   . کنتتد مفهوم جنسیت از نظر فرهنگی و اجتماعی خا  استتت و در طتتول زمتتان تغییتتر می 

ی اجتمتتاعی )جنستتیتی  شتتده های تعیین ها و مستتئولیت نقش   . 1بررسی است:  جنسیت از چهار جنبه قابل 
  . 2گتتذارد(   می کشد تأثیر  می   چه زمانی سیگار شدن هنجارهای اجتماعی که بر چه کسی، چگونه، کجا و 

یتتا   1عنوان »عصتتیان زنانتته« های هویت فردی و همسویی با زنانگی یا مردانگی )ستتیگار کشتتیدن بتته جنبه 
های ُخرد مرتبط با دخانیات میان و بین زنان و مردان کتته  روابط جنسیتی )تعامل  . 3(  2»خونسردی مردانه« 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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هتتایی کتته  جنستتیت نهتتادی )روش  . 4کنتتد(  و می  رفتن جنسیت کمتتک به برساخت، حفظ یا به مناقشه گ 
 . ( Bottorff, 2014سازند( ) ها، جنسیت را برمی های اجتماعی، مانند صنعت دخانیات یا دولت سازمان 

عنوان امتتوری  های جنسیتی زنانه یا هنجارهای مربوط به سیگار کشتتیدن بتته در چندین مطالعه، هویت 
عنوان یتتک  دهد برداشت از سیگار کشیدن بتته اند که نشان می شروط دیده شده پیچیده و از نظر اجتماعی م 

تر سیگار کشیدن زنان و الگوهتتای مصتترف  های فرهنگی گسترده تغییر است و به بازنمایی هویت زنانه قابل 
هتتای مبتنتتی بتتر  بتترداری از تفاوت هتتا بتترای بهره ها نگاهی انتقادی به تالش این آیتم  . جنسیتی وابسته است 

ایتتن نتتوع تحلیتتل بتتر ایتتن فتترض    . ی و َابدان و امر جنسی زنان داشتتتند خشیدن به زنانگ نسیت و عینیت ب ج 
هتتای قتتدرت اجتمتتاعی  اند و با تفاوت های جنسیتی از نظر اجتماعی برساخته شده استوار است که هویت 

  . ( Bottorff, 2014ی زنانگی و هویت زنتتان هستتتند ) گرایانه دنبال جدا کردن مفاهیم ذات مرتبط هستند و به 
پتتذیری،  از نظر لوربر، هویت جنسیتی از طریق تعامل اجتماعی شکل گرفتتته و از کانتتال کتتارگزاران جامعه 

عبارتی، از طریتتق فراینتتد  بتته   . شود های گروهی، به افراد منتقل می اعم از خانواده، مدرسه، دوستان و رسانه 
یتی، کتتودک  ر این هویت جنستت دد و سپس از گذ گر ای می پذیری، کودک دارای هویت جنسیتی ویژه جامعه 

پردازد که محیط اجتماعی برای یک دختر یتتا پستتر آمتتده یتتا  ها و رفتارهایی می ها، نگرش به بازتولید ارزش 
 . ( 2:  1399وند، کاروانی و رئیسی،  تأیید کرده است )یوسف 

ط یرار شتت یو تحت تتتأث ر نبودهیتغیثابت و ل ی زنان امر یتیت جنسی ن هوین است که ایاما واقع امر ا
ف یند تعریفرا  یشیبازاند  .است  یدنزیگ  یبه معنا   1«یشیند »بازاندیمختلف، دستخوش فرا  یها نهیو زم

 یرها یمستت   یو اجتمتتاع دربتتاره   یق مشتتاهده و بازتتتا  اطالعتتات روانشتتناختیف خود از طریو بازتعر
طور دائتتم هعادات اجتمتتاع بتت ن معنا است که َاعمال و  یمدرن بد  یزندگ  یشیبازاند  .است  یممکن زندگ

گردنتتد یند، اصالح میآیها اجتماع به دست مآن روال  یکه درباره   یشوند و در پرتو اطالعاتیوده مآزم
گستتتراند و اشتتاره بتته یز متت یتت را به ستتنت ن  یشیبازاند  یدامنه  یدنز حتیگ  .کنندیر مییوسته تغیو اصول  پ

دشدن سنت، کتته بتته یناپد  ینت نه به معنا س  انیپا   .کندیم  ان سنت،یتر پا قیدق  ی، و به عبارت ییزداسنت
 .(58: 1379دنز،  یتت دهتتد )گیر مییتت متتا را تغ  یار کمتتتر از گذشتتته زنتتدگین معنا است که ستتنت بستت یا

قتترار   یشتت یا متتورد بازاندیتت شتتوند و  یا مضمحل متت یها  دنز، در جهان مدرن، سنتی، از منظر گیعبارت به
 یشتت ین بازاندیش است و ایانسان مدرن انسان بازاند  .دنریگیرد قرار مف  یان زندگیگرفته و دوباره در جر

ختتود   یت شخصی مدرن دائما  هو  یها در جامعهانسان  .باشدیت و ساختار مین عاملیتعامل ب  یجهینت
دنز یتت گ .نتتدینما یگونه شدند را مدام متترور منیکه که هستند و چگونه انیکنند و ایح میرا خلق و تصح

کتته  یهتتا دانستتته و معتقتتد استتت اطالعتتاترا رستتانه یت شخصتت ی هو یشیندمل مهم در بازااز عوا  یکی
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ن یتت ا .استتت یجهتتان اجتمتتاع ی ریتت گمؤثر در شتتکل یروها یاز عوامل و ن  یکیکنند،  یها منتشر مرسانه
 یهتتا انتخا  ما را مشخص کرده و سبک  یها نهی دارند و گز  یمدرن نقش محور  یشیها در بازاندرسانه
 .(24-25:  1384دنز، یکنند )گیم  یبه ما معرف را   یزندگ

های ساختاری، به تعتتدد و تنتتوع و گتتاه  های فرهنگی و چه در عرصه های اخیر، چه در زمینه تحولت دهه 
ی جهتتانی، بتته بحتتران هویتتت در  ساز منجر شده و گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه تعارض منابع هویت 

هتتای  در کنتتار تحتتولت فرهنگتتی، دگرگونی   . ن زده استتت ان و زنتتان، دامتت ویژه جوانتت میان بسیاری از اقشار، به 
های آموزشتتی همتتراه بتتا آن موجتتب تعتتدد  ی اقتصاد و مشارکت زنان در درآمتتدزایی و ازدیتتاد فرصتتت عرصه 

ستتازی زنتتان را در پتتی  ها و گسترش روابط اجتماعی و تعلقات گروهی زنتتان شتتده و تکنتتر منتتابع هویت گروه 
ای جامعه و هم در افزایش آگتتاهی زنتتان، موجتتب تضتتعیف  د، هم در نهاده عمیق این فراین تأثیر  . داشته است 

کرده و شتتا ل  ویژه در میتتان زنتتان تحصتتیل ی ستتنتی )پدرستتالر(، بتته های زنتتان در ختتانواده مشروعیت نقش 
بنابراین، هویت جنسیتی زنان تحت تأثیر مناستتبات مختلتتف    . ( 72:  1383جاه،  شود )ساروخانی و رفعت می 

در سنین بالتر و با افزایش سن، هویت جنستتیتی زنتتان بیشتتتر تحتتت تتتأثیر   طوری که ست  به حاکم بر نظام ا 
های نوجوان و جوان، هویت زنتتان  تر و بنابراین در نسل روابط و مناسبات پدرسالری است، اما در سنین پایین 

 . ( 27:  1387قیان،  اللهی و راز داری قرار دارد )سیف تحت تأثیر روابط و مناسبات سرمایه 
های مدرن و فرامتتادی، دیگتتر ماننتتد ستتابق  ها و دریافت ارزش امروزه، دانشجویان با برخورداری از رسانه 

هایی هستند که گتتاه مغتتایر بتتا  ها و نگرش های آن نبوده و واجد ارزش تحت سلطه و انقیاد نظام سنتی و ارزش 
تر بگتتوییم  دقیتتق ز هتتر موضتتوع یتتا  هتتا، ا ایتتن ارزش بنتتابراین، در اثتتر برختتورداری از    . های سنتی است ارزش 

ستتیگار کشتتیدن دانشتتجویان    . کننتتد عنوان ابزار مقاومت در برابر نظتتام کنتتونی ستتلطه استتتفاده می رویدادی به 
عنوان ابزاری بتترای مقاومتتت  ها سیگار کشیدن را به آن  . تفسیر است دختر، به یک تعبیر، در این چارچو  قابل 

 ییکتته متشتتکل از نهادهتتا  (، Kimmel, 2000دانند ) ل می میشل کیم   مورد نظر   1یتی« ی جنس در برابر »جامعه 
 ی، نهادهتتا یان جامعتتهیدر چنتت   .انتتداند بر آن حاکمیتیکه عموما  جنس  یمشخص  یاست که ساختارها 

 ییهتتا تی پنهان، هو یعنوان مراکز مراقبتها و محل کار، به، از جمله خانواده، مدارس، دانشگاهیتیجنس
ن یتت را از ا یزیمشتتخص و متمتتا   یاند و کردارهتتا یتیکستتره جنستت یستتازند کتته  یبرممردان و زنتتان    را در

 .سازندیها برمتی هو
ن یت ارتبتتاط دارد  بتتدیتت هو  ی ریگاست و با شکل  2یفیند خودتعریک فرایدن  یگار کشین، سیبنابرا

کننتتد بتتر یم یشتتوند و ستتعیم یگاریت ستت یتت ک هویتت گار واجد یاز افراد با مصرف س  یکه بخش  یمعن
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ت ختتود ی هو  یو بازساز  یابی ف، به بازین تعریف کنند و بر اساس ایل آن خود را تعرآن و از کانا   اساس
بتتودن   یگاریک خودپنتتداره از ستت یتت گار  ین افراد با مصرف سیا  .پردازندید میبر اساس منابع متکنر جد

 یاجتمتتاع  یهتتا تیبتته موقعهتتا محتتدود  دن آنیگار کشین باورند که سیکنند و بر ایجاد میا  1یاجتماع
تتتوان ین، میبنابرا .دن استیگار کشیس یها براآن یاجتماع  یها زه یانگ  یجهین باور احتمال  نتیا  .است

دن دارد، نستتبت بتته فتترد یگار کشتت یستت   یبتترا  یاجتمتتاع  یهتتا زه یکه انگ  یگاریک فرد سیکرد    ینیبشیپ
 یت اجتمتتاعی ک هوی  ی رتشیبا احتمال ب  دن دارد،یگار کشیس  یبرا  یدرون  یها زه یگر که انگید  یگاریس
 .(Hertel & Mermelstein, 2016: 477دا کند )یپ  2یگاریس

 
 ی تجربیپیشینه. 3

ن شتتهروندان، یگار در بتت ین مختلتتف در داختتل و ختتار  از کشتتور در خصتتو  مصتترف ستت یمحققتت 
انتتد کتته در انجتتام داده  ییهتتا ان دختر پژوهشی ن دانشجویژه در بیطور وهم به  یان و تا حدودی دانشجو

هتتا و و نقتتد آن  یبنتتدن مطالعات پرداخته و سپس بتته جمعین ایترمختصر و جامع مهم  یمه به معرف ادا
 .شودیات موجود اشاره مین ادبیحاضر در ا  یمطالعه  یابیتیموقع

 یروزآبتتادیو ف  یفروشان  یباجی، دیدیسع  ینمونه به مطالعه  یتوان برای، مین مطالعات داخلیدر ب
ن زنتتان و دختتتران شتتهر تهتتران« یگار در بیمؤثر بر مصرف س  یشناختجامعه  ا عنوان »عوامل( ب1389)

زده ستتال در یستت   ینفتتر از دختتتران بتتال  347ن  یدر بتت   یکّم   یشناسق با روش ین تحقیالبته، ا  .اشاره کرد
طبتتق   .ق حاضتتر استتتیتت آن مرتبط با موضتتوع تحق  یها افتهیاز    یسطح شهر تهران انجام شد، اما بخش

طور گتتر( بتتهی)در کنتتار عوامتتل د  یت و هنجارشتتکنیتت ، عاملیل واکنش اجتماعی، دلن مطالعهیج ایا نت
زمتتان بتتا واکتتنش ، همیگار مصتترف یگار توسط دختران مؤثرند و تعداد ستت یس یزمان بر مصرف پنهانهم

در   (2016و مجتتدزاده )  یفرد، محمدیر فوری، مییرایبح  .در ارتباط است  ییگراو سنت  یسازشرمنده
 یرانتت یا یکردهلینفر از زنتتان تحصتت  14ان یگار در میدن سیتجار  کش ینهیخود در زم  یفیک  یمطالعه

و   یاجتماع  یچیل گوناگون، سرپیان دلیافتند که از می هدفمند انتخا  شده بودند، در  ی ریگکه با نمونه
مطالعتته وسط زنان متتورد گار تیاند، در مصرف سحاضر مرتبط  یکه با مطالعه  یتیجنس  ی برابر  ینمادها 

گار یمصتترف ستت  یمنف یامدها ی، از پیگاریز به فرد سیآمو قضاوت  یکه نگاه منفنیند  ضمن انقش دار
 .باشندیها مآن یبرا
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2. social smoker identity 
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نفتتر از  2500ن یدر بتت  یاجتمتتاع یها بیآستت  ی( در مطالعتته1398) یپور گتتتاببیزاده و حبسرا 
 یمصتترف   ین مواد دختتانیترعیا که ش  افتندی کشور در  یدانشگاه دولت  22در    یان دختر خوابگاهی دانشجو

گتتر یاز د  .پ استتتیتت ، مواد مختتدر و پیگار، مشروبات الکلیان و سپس سیان، ابتدا قلی ن دانشجویدر ب
( در 2022و همکتتاران ) یتهرانتت  یق حاضتتر پرداختتت، مطالعتتهیتت که به موضوع تحق  یمطالعات داخل

 یگاریر از دختتتران نوجتتوان ستت نف  20دگاه  یر اساس دگار در نوجوانان دختر بیل مصرف سیدل  ینهیزم
بتتود   یتیجنستت   ی ریافتند، جهتگیها دست  ل دادهیها در تحلکه آن  یاز مقولت  یکی  .باشدیشهر مشهد م

ت زنتتان/دختران در یت زنانه، محتتدودی مانند کشف هو  یلیان کردند دلیکنندگان بل آن، مشارکتیکه ذ
ش زنتتان متتورد یل گتترایتت از دل  ی، همگتت یتیجنس  ی براعتقاد به برا  ن موارد ویدن ایجامعه، به چالش کش

 .گار هستندیمطالعه به س
لیرین ، ویریو گار و اوقتتات یخود نشتتان دادنتتد کتته مصتترف ستت   ی( در مطالعه2008)  1ین  و ک 

اوقات   یبرا  یلین و بدی گزیعنوان جا به  یگار، حتیکه مصرف س  یطوردارند  به  یفرا ت کارکرد مشابه
 یاگار هم حتتوزه یمصرف س .کندیزنان کمک م  یتیت جنسی ژه هویوت و بهی هو  ی ریگه شکلفرا ت، ب

مستتلط  یهتتا ها و گفتمانیدئولوژیتت مقاومتتت در برابتتر ا یبتترا یازنان و هم حوزه  یاد و سلطهیانق  یبرا
 یل کمبتتود فرصتتت در تجتتار  اوقتتات فرا تتت، بتترایدل، بتتهین، زنتتان در اواختتر نوجتتوانیبنابرا  .است

عنوان ابتتزار را بتته ین نقشتت یدن چنیگار کشیرند، که سیگیگر کمک مید  یها اهت از ری هو  یوجوجست
را  یفتترد یرقتتابت یها تیهستند که فعال یالگوها و فرهنگ یکه مردان دارایدرحال  .کندیفا میمقاومت ا

 یگن فرهنیفاقد چنآورد، زنان  یها به ارمغان مآن  یرا برا  یتی کند و حداقل درک هویها فراهم مآن  یبرا
 .شتتوندیمردان محتتروم م  یاوقات فرا ت به اندازه   یها تین، از فرصت شرکت در فعالیهستند و بنابرا

و  ی، ذهنتت یت جستتمیانتته، کتته چتتالش و رضتتا ی کند که اوقات فرا تتت ماجراجوین مقاله استدلل میا
و   یتیجنستت   یها شتتهیلمقاومتتت در برابتتر ک  یبتترا  یمناستتب  یتوانتتد مبنتتا یکنتتد، میرا فتتراهم م  یعاطف

 .ات فراهم کندیمصرف دخان یبرا  ینی گزیجا 
لنتتد یزنان تا  یستهی »تجار  ز ی( در مطالعه2013)  2نینتارانته و سورنسیانگتام، کالمپاکورن، ایتا 

 یدر نتتواح  یگارینفتتر از زنتتان ستت   25ن  ی« کتته در بتت یدارشتتناختیپد  یک مطالعتتهیتت دن:  یکار کشیو س
از مقولت مرتبط با   یکین مقوله احصا کردند که  یند، چندنکوک انجام دادشهر با   یرامونیو پ  یاهیحاش
گار ین متفق بودند کتته ستت یزنان بر ا ین مقوله، همهیطبق ا .دن بودیگار کشیو س  یق حاضر، زنانگیتحق
ده یهتتا پرستت از آن یوقتتت  .ن کار را انجام دهنتتدیتوانند ایز میست، بلکه زنان نیمردان ن  یدن فقط برایکش

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. Wearing, Wearing & Kelly 

2. Thiangtham, Kalampakorn, Intharanate & Sornsin 

https://www.researchgate.net/profile/Weena-Thiangtham?_sg%5B0%5D=YyoCtShDkD4elsUSq1wPGc1wdJ5tvwDOiymmnHZD_78LNALvGl3QURX67XhcsNo4dBlLsbI.ySb7H1JfgvjDNgRigRobbo2ijLpSLTO9TCpW2O-ANxt0HEq0YpD1S49hIWJHfi_YtL8DWiTUl34ofenRVwlqBQ&_sg%5B1%5D=SSEb8yitthgvzB7AX6sgfU1Vdb4fCP_ceTOxD8VJqb1IY5cUgSwI2uJpxd6y0N_9GmfVv-k.-30GVvKLd_wwgmFCpamhoaiI-avHZzmuRptan3mkjEdut0v0SHjThNWQgs55DpW01Kr7MVOw1OIFkKvWMAwBBA
https://www.researchgate.net/profile/Surintorn-Kalampakorn?_sg%5B0%5D=YyoCtShDkD4elsUSq1wPGc1wdJ5tvwDOiymmnHZD_78LNALvGl3QURX67XhcsNo4dBlLsbI.ySb7H1JfgvjDNgRigRobbo2ijLpSLTO9TCpW2O-ANxt0HEq0YpD1S49hIWJHfi_YtL8DWiTUl34ofenRVwlqBQ&_sg%5B1%5D=SSEb8yitthgvzB7AX6sgfU1Vdb4fCP_ceTOxD8VJqb1IY5cUgSwI2uJpxd6y0N_9GmfVv-k.-30GVvKLd_wwgmFCpamhoaiI-avHZzmuRptan3mkjEdut0v0SHjThNWQgs55DpW01Kr7MVOw1OIFkKvWMAwBBA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Thitima-Intharanate-2048674099?_sg%5B0%5D=YyoCtShDkD4elsUSq1wPGc1wdJ5tvwDOiymmnHZD_78LNALvGl3QURX67XhcsNo4dBlLsbI.ySb7H1JfgvjDNgRigRobbo2ijLpSLTO9TCpW2O-ANxt0HEq0YpD1S49hIWJHfi_YtL8DWiTUl34ofenRVwlqBQ&_sg%5B1%5D=SSEb8yitthgvzB7AX6sgfU1Vdb4fCP_ceTOxD8VJqb1IY5cUgSwI2uJpxd6y0N_9GmfVv-k.-30GVvKLd_wwgmFCpamhoaiI-avHZzmuRptan3mkjEdut0v0SHjThNWQgs55DpW01Kr7MVOw1OIFkKvWMAwBBA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Wanpen-Sornsin-2048693330?_sg%5B0%5D=YyoCtShDkD4elsUSq1wPGc1wdJ5tvwDOiymmnHZD_78LNALvGl3QURX67XhcsNo4dBlLsbI.ySb7H1JfgvjDNgRigRobbo2ijLpSLTO9TCpW2O-ANxt0HEq0YpD1S49hIWJHfi_YtL8DWiTUl34ofenRVwlqBQ&_sg%5B1%5D=SSEb8yitthgvzB7AX6sgfU1Vdb4fCP_ceTOxD8VJqb1IY5cUgSwI2uJpxd6y0N_9GmfVv-k.-30GVvKLd_wwgmFCpamhoaiI-avHZzmuRptan3mkjEdut0v0SHjThNWQgs55DpW01Kr7MVOw1OIFkKvWMAwBBA
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ن یتت شوند، همه فکر کردند کتته ایده مید یگاریعنوان زنان ستوسط جامعه بهد که  دارن  یچه احساسشد  
ک امتتر مردانتته یتت عنوان  دن بتتهیگار کشتت یاگرچه س  .اندانجام نداده  یرقانونیچ کار  یها است و هحق آن

رفته شده است یش از گذشته پذیدن زنان بیگار کشیلند، سیامروز تا   یرفته شده است، اما در جامعهیپذ
گار ین ستت ینند و بنابرایبیگران را میدن دیگار کشیس  ...مختلف خانواده، اجتماع و    یها طیزنان در مح  و

ها در اجتماعتتات آن  ین، وقتیبا وجود ا  .شودیم  یتلق  یک رفتار عادیز به عنوان  ین زنان نیدن در بیکش
ع ماننتتد ز اجتمتتا ختتار  ا یعمتتوم یهتتا کتته در مکان یشتر از زمانیدند، بیکشیگار میخود س  یشخص

در متتورد   .شتتدندیرفته میکردند، پذیگار مصرف میاتوبوس س  یها ستگاهید و ایها، مراکز خرفروشگاه
ن یهتتا همچنتت آن .شتتودیشان مین باعث ناراحتیشوند و ایره میها خ، مردم به آنیعموم  یها ن مکانیا

 .شوندینل مردان درک متر و مان راحتمعمول  توسط مرد  یگاریکردند که زنان سیاحساس م
ل و مرمل  ی هویت سیگاری در میان نوجوانان ستتیگاری«،  ی »توسعه ( در مطالعه 2016)  1اشتاین هرت 

ی طولی در مورد الگوی سیگار کشیدن انجتتام دادنتتد،  ماهه در یک مطالعه  24و    15،  6های  که با ارزیابی 
ر کشیدن یک کنش ختتودتعریفی  باشند که سیگا  اگر باور داشته کشند، دریافتند که نوجوانانی که سیگار می 
کنند، احتمال بیشتری دارد که دفعات سیگار کشیدن ختتود را افتتزایش  است و با این کار خود را تعریف می 

ای و نیز برازش اجتماعی )در کنار مقابلتته بتتا تتتأثیرات منفتتی و افتتزایش  های مقابله همچنین، انگیزه   . دهند 
 . ماعی در بین زنان نقش دارند ویت سیگاری اجت گیری ه در شکل   ی منبت(، عاطفه 
: یگاریدر زنان ستت  یت شخصی خود با عنوان »هو  ی( در مطالعه2020)  2یانیستیو ا  یانینا، َهریو

ت در زنتتان یتت هو  ی ریگنتتد شتتکلیدر زنان جتتوان بزرگستتال«، بتته درک فرا  یدارشناختیپد  یک مطالعهی
ننتتد ستتوژه یف کننتتد و ببیهتتا را توصتت آن توستتطگار یل مصرف ستت یکردند دل  یپرداختند و سع  یگاریس

نفتتر بتتا   3زنان متتورد مطالعتته شتتامل    .ندیبیک زن میعنوان  عت خود بهیبا طب  یچگونه خود را در زندگ
بتتر استتاس   .سال بودند  3فعال حداقل به مدت    یگاریساله( و س  20-30زنان بالغ جوان )  یها یژگیو

کتته   ییآ تتاز شتتد، جتتا   یورود بتته دوران کتتودک  یز ابتتتدات زنان ای هو  ی ریگند شکلیج مطالعه، فراینتا 
دارنتتد  ییستتزار بهیتأث یط یو مح ی، عوامل فردیدر دوران نوجوان  .داشت  یادی ار زیر بسیتأث  یفرزندپرور

در  ییهتتا تفاوت .ها دارنتتدی ریگمین نقتتش را در تصتتمیشتتتریب  ی، عوامتتل شخصتت یو در دوران بزرگسال
بتته   ین زنان در بزرگسالیکه دو نفر از ا  یطوران وجود دارد  بهزنن  یتوسط ا  یتی وت هیبه وضع  یابیدست

ت در یتت توقتتف هو  یل مرحلتتهیتت دند و نفتتر ستتوم هنتتوز در حتتال تکمیت رستت ی به هو  یابیدست  یمرحله
 .بود  یبزرگسال
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1. Hertel & Mermelstein 

2. Vienna, Hariani & Istiani 
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گار یستت  یهتتا تیتت ات، هویتت خود بتتا عنتتوان »مصتترف دخان  ی( در مطالعه2022)  1پول و همکاران
مقالتته   30  ی«، که بر روینگارک فراقومیان جوانان:  یگار در میرو  از سورود و خ  یرها یدن و مسیکش
سال متتورد مطالعتته  25تا  16ن جوانان یگار در بیل مصرف سیاز دل یکیگاه داده انجام دادند، یپا  8در  

 یاهستتم مقابلتت یک عمل مقاومتتت و مکانیات  یافتند که استعمال دخانی ت عنوان کرده و دری را تحول هو
 .شودیم  یو داغ نن  تلق  یاهیحاش یها تی با هو  یدافرا یبرا

ن نکتتته یان دختتتر، دللتتت بتتر چنتتدی ن دانشجویگار در بیمصرف س یمطالعات ینهیشیپ  یبندجمع
استتت، استتتفاده از  یحاضتتر نستتبت بتته مطالعتتات قبلتت   یمطالعه  یز اصلیت اول که وجه تما ی دارد: مز

ان دختتتر از ی دانشتتجو یستتتهی تجتتار  ز  یالعتتهمنظور مط بتته  یسدارشنا یو روش پد  یفیک  یشناسروش 
ط یرنتت  استتت( و شتتراار کمیا بستت یتت ا پرداخته نشده  ی  یک سو )که در مطالعات قبلیگار از  یمصرف س

ن یتت ( با ای) البا  کّم   یا ضعف مطالعات قبلین تجربه است که با فقدان  یا  ی ریگشکل  یو ساختار  یمتن
هتتا و علتتل مصتترف زه یانگ  یبتته مطالعتته  یالعات قبلتت مط   شتریکه بنیت ای ن مزیدوم  .میاکرد مواجهیرو
طور کتتل( ان )بتتهی مختلتتف اعتتم از نوجوانتتان، جوانتتان و دانشتتجو  یاجتمتتاع  یهتتا ن گروهیگار در بیس

کتترده  یان دختر بررستت ی ن دانشجویگار را در بیم که مصرف سیامواجه  ی اند و با مطالعات کمترپرداخته
فارغ از دختتتران و زنتتان  یاجتماع یها ت گروهیبه کل  یت قبلطالعا از م  یگرچه برخ ناگفته نماند    .باشند

ق یتت ن تحقیها در ار بهتر دادهیها به درک و تفسآن  یها لیاز تحل  یها و بخشیسازاند، اما مفهومپرداخته
   .اندکمک کرده

 
 روش. 4

از مصتترف ان دختتتر  ی انشتتجوستتته دی ز  یتجربتته  یق مطالعتتهین تحقیا  یکه هدف اصلنیت به ایبا عنا 
و روش آن   یفتت یق کیتت ن تحقیتت ا  یشناستت ن روش ین تجربه بود، بنابرایا  یو ساختار  یط متنیگار و شرایس
در  یان دختتتر دانشتتگاه ختتوارزمی ق دانشتتجوین تحقیکنندگان در امشارکت  .بود  یفیتوص  یدارشناسیپد

 1397-98  یلیال تحصتت در ستت   یلیتحصتت   یها رشتتته  یهیتت ارشد در کل  یو کارشناس  یمقاطع کارشناس
دن بتته یرستت  یبتترا ی ار اشتتباع نظتتریتت افته با معی ساختارمهیق نیعم یها مصاحبهنفر از آن  13بودند که با  

از پتتژوهش و   ی ح مختصتتریختتود و توضتت   یها، پژوهشتتگر بتتا معرفتت در آ از مصاحبه  .حجم نمونه شد
ته شتتد ها خواستت از آن  سپس  .کنندگان کردت مشارکتیبر جلب اعتماد و رضا   یسئوالت مصاحبه، سع

ل یتت ها و دلت موضوع در دانشگاه و خوابگاه، ضبط مکالمتتهیهرچند حساس  .والت پاسخ دهندتا به سئ
 یرابطتته یق برقراریکرد از طر  یان شد، لکن محقق سعی از دانشجو  یبرخ   یهمکارگر، موجب عدمید

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. Poole et al. 
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و  یگتتزارش، همکتتار یها و ارائتتهافتتتهیدر  یار بر حفظ گمنامید بسیحال تأک نیها و درعمانه با آنیصم
تصتتور از   یافته و حول محورها ی ساختارمهیصورت نسئوالت مصاحبه به  .دیمشارکت آنان را جلب نما 

 یها نتتهیل و زمیتت گار، دلیگار، تجربه و احساس نسبت به مصرف سیمصرف س  یند تجربهیگار، فرایس
متتدت زمتتان   .شده بتتود  میخانواده تنظ   دانشگاه و خوابگاه و  یگار در فضا یگار، و مصرف سیمصرف س

 .شونده انجام شدبا فرد مصاحبه  یقبل  یقه بود که با هماهنگیدق 45تا   30ن یهر مصاحبه ب
ستتال  29تتتا  18 یدر دامنتته یان از نظتتر ستتنی ن شکل بود که دانشتتجویکنندگان بدب مشارکتیترک 

تتتا  14 یر در دامنها گیآ از مصرف س سن  .بودند  یرخوابگاهینفر    5و    ینفر از آنان خوابگاه  8  .بودند
ها به زمان قبتتل از نفر از آن 7ن  یگار در بیزمان آ از مصرف س  .(=18.54M=  ،4.05SDسال بود )  28

روش   .(=22M=  ،3،39SDگشتتت )ینفر به بعد از ورود بتته دانشتتگاه برم  6ن  یورود به دانشگاه و در ب
و دردستتترس بتتود و  یبرف گلوله یها یاز استراتژ یبیهدفمند با ترک   ی ریگکنندگان نمونهانتخا  مشارکت

شتتامل  یزیکتتول  یشنهادیپ  یاستراتژ  .استفاده شد  1یزیکول  یشنهادیپ  یها از استراتژل دادهیتحل  یبرا
ها و م، به دادهیرویآن، هر مرحله که جلوتر م  یاست که ط   یفیتوص  یدارشناسیبر پد  یمرحله و مبتن  7

ن روش یتت ا  یینهتتا   یجتتهینت  .می شتتویتر مکیتت هتتا نزددهدان  ین بر اساس اکنندگا مشارکت  یذات تجربه
ن یتت است کتته منجتتر بتته ا  یکنندگانآن توسط مشارکت  یابی مورد مطالعه و اعتبار  یدهیف جامع پدیتوص
 یها )ختتوانش چنتتدباره آشنا شدن با داده  .1اند:  ن شرح یبه ا  یزیکول  یشنهادیمراحل پ  .ف شدندیتوص

د مقتتولت، یتت تول .4  یمعتتان یبنتتدفرمول  .3عبتتارات مهتتم     رات واظهتتا   ییشناسا   .2ها(   نوشتهدست
ف یتوصتت   یابیتت اعتبار  .7  و  یادیتت ف ستتاختار بنیتوص  .6ده   یف جامع پدیتوص  .5تم و تم     یها خوشه

 .آن  یادیجامع و ساختار بن
ار یتت ژه معیو، بتته2ی ریار اعتمادپتتذیتت ار استفاده شتتد: اول( معیق از سه معیت تحقیفیک  یابی ارز  یبرا

حفتتظ   یها ی، از استراتژی رین باورپذین ایتأم  ی(، که برا1985)  4نکلن و گوبا یمورد نظر ل  3ی ریورپذبا 
محقتتق   یاحرفتته  یستتتگیو شا   یدانیتت فنتتون کتتار م  یکنندگان، دقت در اجراو گسترش ارتباط با شرکت

نکلن و گوبتتا یتت مورد نظتتر ل  ی ریار اعتمادپذیمع  یرمجموعهی که ز  5ی ریپذار انتقالیدوم( مع  .استفاده شد
ها با افتهیق  یف مناسب و عمیبر توص  یم مبنیف ضخیتوص  ین آن از استراتژیتأم  ی( است و برا1985)

مورد نظتتر   6کردن  یچندُبعد/یبندهیار زاویسوم( مع  .ق استفاده شدیند تحقیات مرتبط با فرایجزئ  یهمه
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. Colaizzi 

2. trustworthiness 

3. credibility 
4. Lincoln & Guba 

5. transferability 
6. triangulation 
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ن پژوهشتتگر در یتفاده از چنتتدپژوهشتتگر )استت   یدبنهیزاو  ین آن استراتژیتأم  ی(، که برا1989ن )ی دنز
بتتر مراحتتل   یو روشتت   ی)نظتتارت چنتتد نفتتر از متخصصتتان موضتتوع   1یزیک ممیها( و تکنل دادهیتحل

 یق از استتتراتژین تحقیجا که در ان، از آنیهمچن .( به کار گرفته شدندیبندو تم  یبند، مقولهیکدگذار
ل یتت ن تحلیتت هفتم و آختتر ا یشد، مرحله ها استفادهادهل دیتحل یبرا یزیکول  یامرحلههفت  یشنهادیپ

 ید از ستتویتت ها با افتتتهیده نتتام دارد کتته طبتتق آن، اعتبتتار  یپد  یادیف جامع و ساختار بنیتوص  یابی اعتبار
 .شتتود یابی کنندگان ارزن مشارکتیات ایمحقق با تجرب  یفیتوص  یها افتهی  یسهیکنندگان و مقا مشارکت

ها را بتته افتهی، 2اعضا  ینیک بازب یقان با استفاده از تکنه، محقن مرحلیق، در این تحقین منظور، در ایبه ا
شتتد تتتا   ین، ستتعیبنتتابرا  .شان بحث کردندیکنندگان بازخورد دادند و در مورد آن با ااز مشارکت  یبخش

هتتا ات آنیها و گزارش، احساسات و تجربافتهیکه نیکنندگان از امشارکت یت و خرسندیبازخورد رضا 
   .ن شودیز تأمیق نین طریق به ایتبار تحق، اعدهدیبازتا  م  را

 
 هایافته. 5

ها ، ابتتتدا متتتن مصتتاحبهیزیکتتول یامرحلتتهکرد هفتیها بر اساس روافتهیش  یها و نما ل دادهیدر تحل
 .ها استخرا  شتتدندتر آنقیفهم عم  یبار خوانش شدند و سپس اظهارت مهم از داخل متون برانیچند

ن یتت تتتم شتتکل گرفتنتتد و در ادامتته، ا یها ، مقولت و سپس خوشتتهیعانمهم و م  اظهارات  یبندهبا مقول
، مصتترف یزنز، برچستتبیگار، مصتترف و تمتتا یستت   یبخشتت نوظهور شتتامل آرام  تم  5تم در    یها خوشه

ز، یتت ت نیدر نها   .و اد ام شدند  یگذاربرچسب  یتیجنس  یاز جامعه  ییزداتیهنجار و مشروع  یمنابهبه
ت یتت هو یصتتورت »بازستتازگار بهیان دختتتر از مصتترف ستت ی دانشتتجو یستتتهی ز یر تجربتتهیتت راگذات ف
 .(1ف شد )جدول یو تعر  ی« صورتبندیتیجنس

 
یستهنظام کدگذاری تجربه .1جدول   ی دانشجویان دختر از مصرف سیگار ی ز

هایی از اظهارات  نمونه
 مهم 

هایی از معانی  نمونه
 شده بندیفرمول

 ر های نوظهو تم م های تخوشه مقوالت

خیلی حس خوبیه، احساس  
 . کنمآرامش می

حس خو  و  
 . بخشی استآرام

 راحتی ت 

 آرامش ت 
احساس راحتی و  

 آرامش 
بخشی  آرام

آد تو ذهنم  دکه، یه دکه می سیگار 
که برم سریع یه سیگار بگیرم  

 . و بکشم همین

ای که باید از  یک دکه
 . آن سیگار بخرم

 ی سیگار وسوسهت 

 ار فکر سیگت 

 ار ی سیگدکهت 
 ا واگری سیگار 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. audit check 

2. member check 
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هایی از اظهارات  نمونه
 مهم 

هایی از معانی  نمونه
 شده بندیفرمول

 ر های نوظهو تم م های تخوشه مقوالت

ی خا  نداشتم،  من انگیزه 
که با بقیه خاطر اینبیشتر به

 . متفاوت باشیم

سیگار کشیدن باعث  
شود از دیگران می

 . متفاوت باشم

سیگار کشیدن  ت 
 برای دیده شدن 

سیگار کشیدن  ت 
 برای متفاوت بودن 

سیگار کشیدن  
 برای دیده شدن 

را سیگار رو  دخترا و پس مصرف و تمایز
دونن که  یعنوان عاملی مبه

شه جامعه  باعث می
قبولشون کنه و افراد دوروبر  

 . بهشون اهمیت بدن

سیگار کشیدن باعث  
شود جامعه مرا  می

 . قبول کند و بپذیرد

سیگار کشیدن برای  
 پذیرش اجتماعی 

مصرف برای  
 پذیرش اجتماعی 

بقیه یه جوری به من نگاه 
کنن که انگار هیول  می

گه بهم  ستم، یه جور دیه
کنن، برچسب نگاه می

 . زننسیگاری بهم می

دیگران به من  
برچسب سیگاری  

 .زنندمی

نگاه منفی دیگران و ت 
 جامعه 

سیگار کشیدن  ت 
 عنوان کار خالف به

 زنی برچسب زنی برچسب

جامعه باید افراد سیگاری رو  
قبول کنه، این آدما شاید 

خاطر یه مشکل رفتن  به
 . سمتش

ه باید افراد  جامع 
 . دیگاری را بپذیر س

 سیگار برای همه ت 
 سیگار  یرطبقاتیت 

آزاد بودن در  
مصرف   انتخا  سیگار 

 ی منابهبه
،   هنجار  سیگار یه چیز عادی واقعا 

من بیشتر زمان شروع سیگار  
 . آد تو ذهنمکشیدنم می

کشیدن سیگار یک  
 . چیز عادی است

تلقی عدم اعتیاد از  
 سیگار 

 ر عادی بودن سیگا
 گار عادی بودن سی

چون ما دختریم محدودیت  
داریم نسبت به سیگار  

وقتی سیگار   .کشیدن
کشیدم با یه حالت  می

خاصی، حالتشم برام جالب  
بود، احساس آزادی  

 . کردممی

ما دختران برای سیگار  
کشیدن محدودیت  

 . داریم

محدودیت دختران  
 در مصرف سیگار 

زدایی  مشروعیت تبعیض جنسیتی 
ی  از جامعه
 جنسیتی 

یدن یه کار  ر کشسیگا 
 . پسرونه است

سیگار کشیدن امری  
 . پسرانه است

 سیگار امری مردانه 
نگاه جنسیتی به  

 سیگار 
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 بخشی سیگارآرام. 1-5

 یدختتان  ین متتادهیتت آنتتان بتتا ا  یدر نوع مواجهه  یش نقش مهمیگار و کارکردها یان از سی تصور دانشجو
 یبخشتت در متتورد کتتارکرد آرام یان درک مشتتابهی بتتا  دانشتتجویقرحاضر، ت  یج مطالعهیبر اساس نتا   .دارد

از  ین احساس آرامتتش در بخشتت یالبته، ا .دانستندیبخش مدهنده و آرامنیگار را تسکیگار داشته و سیس
هتتا تواند آنینداشته و نم یبخشگر کارکرد آرامیدن دیگار کشی، سیان موقت بوده و بعد از مدتی دانشجو
  .ن دهدیت تسکت مشکالیریرا در مد

 .ی خانواده(کنم« )کارشناسی ارشد، مشاوره »خیلی حس خوبیه، احساس آرامش می

 .شه« )کارشناسی، ریاضی(آد تو ذهنم، یهو انگار کل بدنت آروم می»خود سیگار می

ده، متتوقعی کتته استتترس خیلتتی زیتتاد دارم یتتا آد تو ذهنم که آرامش میی منبتش می»هم یه جنبه
اش که بوی ی منفیتونه آرومم کنه، یا جنبهسیگار میاحتم، معمول   یا از چیزی ناراضطرا  دارم  

شتتی و بدش هست که استادا سر کالس ممکنه بفهمن، یا طعم بدش که صبح از خوا  بیدار می
 .من دوس ندارم دهنم بوی سیگار بده« )کارشناسی، شیمی(

ستته مستتکن خوبیتته وا کنتته و واقعتتا  یکشم و آرومتتم م شه سیگار می»اعصابم سر چیزی خرد می
کنم، کشم و چتتون آواز کتتار متتیخاطر نیکوتینش میآد، فقط بهمن از بوی سیگار بدم می  .سردرد 

بعضتتی وقتتتا از ستتیگار   .گیرم چرا کشتتیدم، چتتون رو صتتدام تتتأثیر داره بعدش عذا  وجدان می
ومتتو کنتته و گلبتتد میی دهنمتتو کنم متتزهندازم، چون احساس میشم و دور میکشیدن خسته می

 .شناسی(احساس بد هم نسبت بهش دارم، ولی دوسش هم دارم« )کارشناسی، روان .سوزونهمی

 ینفستت کننتتد، از نظتتر آنتتان، منجتتر بتته اعتمادبهیگار کسب میان از مصرف سی که دانشجو  یآرامش
استحصتتال بلگار قا یماننتتد ستت   ییران، بتتدون ابزارهتتا یتت ا  یتیجنستت   یط امروز جامعهیشود که در شرایم
نفس و در گار را کستتب اعتمادبتتهیان کارکرد مهم مصرف ستت ی از دانشجو  یجا است که بخشنیا  .تسین

 .دانندیجه انجام بهتر امور مینت
کشه و استوری گذاشته که سیگار هم دستشه و »من دیدم دختره رفته بیرون با دوستاش سیگار می

شتته و بیشتر می  ته مصرف سیگارش رف ده، رفتهمینفس بهش  کنه، چون اعتمادبهبه این افتخار می
ده« )کارشناستتی نفس متتیشه، سیگار به متتن اعتمادبتتهدوستایی که اطرافش هستن هم بیشتر می

 .ی خانواده(ارشد، مشاوره 

ز یتت دن هتتر چیتت ان بتتا دی د و دانشتتجویرستت یز میتت ن  ی گار گاه به حد ا واگریس  یبخشن کارکرد آرامیا
 یان مورد مطالعتته حتتت ی از دانشجو یبخش یگاه .آن ببرندز  ا  ی شتریا لذت بدند تیکشیگار میس  یجذاب

دن ختتود یگار کشتت یتوانند سیگفتند که نمیگار بکشند و میشدند که سیلم هم وسوسه میک فیدن  یبا د
بتتا  یاست که حتتت  یحدگار گاه بهیس ی ان کردند که ا واگریان دختر بی از دانشجو  یبعض  .را کنترل کنند

 .گار مصرف کنندیارند سگار دوست دیس  یدن کلمهیشن
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منال  اگه هوا بارونی باشتته و متتنم از نظتتر روانتتی تحتتت فشتتار باشتتم،   .»بستگی به شرایطش داره 
ختتواد بکشتتم« شتتنوم، دلتتم میی ستتیگار رو میاعصتتابم دا تتون باشتته، اون موقتتع وقتتتی کلمتته

 شناسی()کارشناسی ارشد، جامعه

 مصرف و تمایز. 2-5

 یگتتاه .گار بتتوده استتتیان در مورد مصتترف ستت ی از دانشجو ین بخشیبدر  ی گریفهم د  ز عبارت ازیتما 
رنتتد یکه در جمع دوستان مورد توجه قتترار گنیخاطر او به یرش اجتماعیز و پذیخاطر تما ان بهی دانشجو

 یز: نقااا امامااا یتمااا و در کتتتا  یبورد .زنندیگار میر شوند، دست به مصرف سیپذتیرؤ  یعبارت و به
 یدانتتد کتته بتته موجتتب آن افتتراد از راهبردهتتا یم  یاجتماع  یرویک نیز را  یما ( ت1984)  یذوق  قضاوت

گاهانه    یمختلف گاهانه تت برایتت آ گتتران در جامعتته استتتفاده یز ساختن و فاصتتله گتترفتن از دیمتما   یا ناآ
استتت کتته  ییهتتا ز مجموعه تفاوتیتما  .شوندیند قائل مین فرایدر ا  ی شتریخود ارزش ب  یکنند و برایم

ه و قتترار یمتفاوتشتتان از لحتتام ستترما   یهتتا گاهیل جا یدلافراد جامعه، بتته  یزندگ  یها رها و سبکدر رفتا 
و، افتتراد بتتر استتاس یتت از نظتتر بورد  .هتتا وجتتود داردان آنیتت مختلف، م  یاجتماع  یها دانیگرفتنشان در م

عمال سلیت اجتماعیموقع ز یمتتا ر طبقتتات متیستتا   کند ختتود را ازیم  یکنند و هر طبقه سعیقه میشان ا 
 .(146:  1384، یکند )فکوه

کنند و یمصرف م  یرش اجتماعیده شدن و پذید  یبرا  یعنوان ابزاردن را بهیگار کشیان سی دانشجو
 یها دانیتت متفتتاوت در م  یهیل ستترما یدلخود را، که احتمال  به  یکنند سبک زندگیم  یق سعین طریبه ا

ن، یبنتتابرا .ز شتتوندیهتتا متمتتا ز آندهنتتد و ا گران قتتراریرض دگران است، در معی، متفاوت از دیاجتماع
البته، احتمتتال  شتتناخت و   .کندیگران کمک میز شدن از دیها در متما گار به آنیزعم آنان، مصرف سبه

 یها با روش   یفیو ک  یشتر کّم یازمند مطالعات بیگار، نیزه از مصرف سین انگین افراد با ایتر اقیفهم دق
استتت کتته  یتی هتتو یبازستتاز یدر راستتتا  یرش اجتمتتاعیز و پتتذیتمتتا  یزه یتت ن انگیا .تگر اسیق دیتحق

 .رندیگیگار کمک مین هدف، از مصرف سیل به این یان برای دانشجو
شتته جامعتته دونن کتته باعتتث میعنوان عاملی می»به نظر من، خیلی از دخترا و پسرا سیگار رو به

هتتا ون جمعختتوان تتتوی امی  کشتتن،سیگار می  قبولشون کنه و افراد دوروبر بهشون اهمیت بدن،
 .پذیرفته بشن، من همچین احساسی دارم« )کارشناسی، فلسفه(

با یکی از دوستای دوم دبیرستانم که   .خواستم تجربش کنمی خا  نداشتم، فقط می»من انگیزه
ه با بقیتته کخاطر اینکردیم، بیشتر بهی کارا رو با هم انجام بدیم، شیطونی میدوست داشتیم همه

که از ایتتن جتتو بقیتته داد بهمون، بیشتر به خاطر اینسیگار حس خاصی نمیوت باشیم، خود متفا
بتترای ختتودم   .اوایل دوست نداشتم کسی بدونه یه چیز شخصیه و به کسی ربط نتتداره   .دور بشیم

 .شده بود، الن کسی هم بدونه برام مهم نیست« )کارشناسی، ادبیات فارسی(پذیرفته
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 زنیرچسبب. 3-5

از  یکنتتد، معتقتتد استتت بعضتت یانحراف نگتتاه م یبه مسئله ینظر تضاد(، که از نقطه1973)بکر   هوارد
 یزیتت نفستته چیدگاه، فین دیاز ا  .گران بزنندی»ان « انحراف را به د  یراحتتوانند بهیمقتدر م  یها انسان

رف و منحتت شتتود  یمحسو  متت   گر منحرفید  یدگاه کسانیرا هر کس از دی به نام انحراف وجود ندارد، ز
مردم بتتر  یاست که بعض 1ین، انحراف برچسبیبنابرا .اندن برچسب را به او زدهیگران ایاست که د  یکس

رفتتتار   یاستتت کتته از نتتوع   یفتت یانحراف، در واقع، صفت تعر  .زنندیست میدشان نییکه مورد تأ   یرفتار
« دارد ی»منع قتتانونکه    شودیف محسو  مل انحراین دلیرفتار تنها به ا  .شود نه صفت خود آن رفتاریم

از نظتتر بکتتر،  .بتتودن آن ممنتتوع شتتده استتت یل انحرافتت یدلخا « تنها بتته  یده ندارند که »رفتاریو عق
 .(1382،  یق سروستانیدارد )صد  یز بستگیبه زمان انجام عمل و عواقب آن ن  یزنبرچسب
ن و یقتتوان  یاوابگتتاه، کتته دارمنتتل دانشتتگاه و خ  یط آموزشتت یدن در محتت یگار کشتت ین، عمل سیبنابرا

ابتتان یا خیتت منل پارک    ییشود که فرد در جا یده مید  یتر از زمانیار انحرافیباشد، بسیمقررات خا  م
بخورنتتد،  یگاریان در دانشگاه و خوابگتتاه برچستتب ستت ی که دانشجونیکند و امکان ایگار مصرف میس
ر یکه تحت تتتأث ی ان دختری شده با دانشجوانجام  یها از مصاحبه  یبرخ   .است  ی گریشتر از هر مکان دیب
 ر است:ی ن موضوع بودند، به شرح زیا

کنن، برچسب جور دیگه بهم نگاه میکنن که انگار هیول هستم، یهجوری به من نگاه می»بقیه یه
 .زنن« )کارشناسی، تربیت بدنی(سیگاری بهم می

انشگاه است کتته هایی در دمکانی صورتی دارن )یکی از »کل دانشگاه نگاه عجیبی به پشت بوفه
جتتا نشستتتیم داریتتم چیکتتار کنن متتا اینکنند(، فکر متتیجا سیگار مصرف میدانشجویان در آن

های پشت صتتورتی زنن، بچهذارن و برچسب میشم برای ما اسم میکنیم، خیلی ناراحت میمی
متتانن، دختتترای پشتتت صتتورتی فتتالن و به ...طتتورن های پشتتت صتتورتی اونطتتورن، بچتتهاین

 .افته« )کارشناسی، ادبیات فارسی(جا اتفاق قبیحی نمیه اینکدرحالی

کشتتند، ستتبب یگار میکتته ستت  ی ان دختتتری « ختتوردن بتته دانشتتجویگارین، برچستتب »ستت یبنتتابرا
ن دختتتران بتتا یز همتت یتت ه شده و در ادامه نیر بکر انحراف اول یدر آنان و به تعب  یگاریت سی هو  ی ریگشکل

 یدهند، بلکه حتیدن را ادامه میگار کشیتنها سه شده و نهی ر انحراف ثانو، دچا ین برچسبیتصاحب چن
، یگاریان دختتتر ستت ی در مورد دانشجو  یزنبرچسب  یدامنه  .رندیپذیم  یک کنش انحرافیعنوان  آن را به

دن یگار کشتت ین بر اساس ستت ین مسئولیافته و ای  ی ز تسریدانشگاه ن  ین حراست و نگهبانیبه مسئول  یگاه
 .زنندیها را به انحراف برچسب مز قضاوت کرده و آنین یو  یهدر مورد خانواددانشجو،  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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جایی برای سیگار کشیدن مشخص کنه که نه سنگینی نگتتاه گم، یه»من توی برخورد حراست می
به شخص توهین نکنن که تتتو چتتون   .کسی باشه و هم ما راحت باشیم و هم دیگران راحت باشن

 .رشناسی، ادبیات فارسی(و بهمانه« )کا کشی، خانوادت فالسیگار می

 ی هنجارمثابهمصرف به. 4-5

دن یگار کشتت یهنجار بدل شده و ستت و به  یعاد  ی مرور به امردن در جامعه بهیگار کشیدر حال حاضر، س
بتتا   .معمتتول شتتده استتت  ...ها وابانیها، خشاپیها، کافمانند پارک   ینوجوانان در اماکن  یجوانان و حت

تواند آزادانتته و ماننتتد یک دختر نمیاست که  یاگونهده هنوز بهین پدیه به اگرچه نگاه جامعن، ایوجود ا
سرعت در حال کاهش ده بهین پدیبه ا  یگار را در هر زمان و مکان روشن کند، اما نگاه منفیک پسر سی

 .استتتش  یرو بتته افتتزا  یعمتتوم  یگار در سطح فضاها یس  یکنندهاز دختران مصرف  ییها است و نمونه
دانشتتگاه  .هنجار استو به یک امر عادیل شدن به یدارد و در حال تبد  یرشدر روند روبهگا یمصرف س

جتتا در آن  یراحتان بهی است که با وجود مقررات خا  خود، دانشجو  ییها از مکان  یکیز  یو خوابگاه ن
ار را گیان ستت ی از دانشتتجو یان مشتتخص شتتد بخشتت ی در مصتتاحبه بتتا دانشتتجو  .کنندیگار مصرف میس
داننتتد و یختتوردن، م یروزمتتره ماننتتد چتتا  یگر کارهتتا یه دیشب ی، حتیعاد  ی ک هنجار و امری  عنوانبه
 .ها شده استآن یروزمره  یها در زندگتیفعال  یاز منو  یدن بخشیگار کشیس

، من بیشتر زمان شروع ستتیگار کشتتیدنم »چیز خاصی شکل نمی گیره، سیگار یه چیز عادیه واقعا 
 .روانشناسی(م« )کارشناسی، آد تو ذهنمی

 .»یه چیز عادیه برام، منل چای خوردن، حس خاصی ندارم« )کارشناسی، فلسفه(

را در ختتود اد تتام و  یگاریافتتراد ستت  یستتتین باور بودند که جامعتته با یز بر ایان نی از دانشجو  یبخش
 .هدد  یجا  ی گرید  یها زده و در طبقهبه آن  یکه برچسبنیرد، نه ایگر بپذیها را منل شهروندان دآن

ره طرفش که تجربتته قدر از سیگار تعریف بد نشه، ذهن ناخودآگانه نمیکنم اگه این»من فکر می
خاطر یتته مشتتکل رفتتتن ستتمتش« کنه، جامعه باید افراد سیگاری رو قبول کنه، این آدما شاید بتته

 .)کارشناسی، جغرافیا(

ان در آن متولتتد ی ه دانشتتجوگردد کتت یبرم  یتگار، به بافیهنجارگونه از مصرف س  ین تلقیاز ا  یبخش
 یاز اعضتتا   یکتت یانتتد کتته  ا آمدهیتت بتته دن  ییهتتا ان در خانوادهی از دانشجو  یبخش  .اندافتهیشده و پرورش  

ز مصتترف آن یان نی ن امر موجب شده تا دانشجویگار بوده و همیس  یکنندهژه پدر، مصرفیوخانواده، به
   .دکنن  یتلق یزندگات  ی از ضرور  یهنجار و بخشو به  یرا عاد

کشید، برای همین سیگار کشیدن برام چیز عادی بود« )کارشناسی، تربیتتت »من بابام سیگار می
 .بدنی(
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 یژه از ستتویوان، بتتهی گار توستتط دانشتتجویهنجار از مصتترف ستت و بتته یعتتاد ین تلقتت یتت از ا  یبخش
 یان خوابگتتاهی وبتتا دانشتتج ینینشتت ل ستتکونت در خوابگتتاه و همیدلاست که به  یان خوابگاهی دانشجو

از  ی، بتته بخشتت یکننتتد و پتتس از متتدتیشتتروع م  یصتتورت تفننتت گار را ابتدا بهیگر، اساسا  مصرف سید
 .شودیل میتبد  یعاد  ی ک امریجه  یها و در نتآن  یت روزمرهیفعال

متتن هتتم یتته نتتخ  .کشتتیدنبار ترم پنج کارشناسی بودم و دوستام نشسته بتتودن و ستتیگار میاولین
دونستتتم معتتتاد ون سیگار کشتتیدم و خیلتتی عتتادی بتتود و میری نشستم باهاشجوبرداشتم همین

کشم، یه نتتخ کتته شد من سیگار میشم، تفننی شروع کردم کشیدم، رفیقای من باورشون نمینمی
خواستم یه بتتار تجتتربش کتتنم، برداشتم، گفتم بزار بکشم، دوستام هم گفتن این یه بار بکش، می

کشیدم تتتا اون بتتار کشیدن و من هم نمیسیگار میستایی بودم که برام جالب بود، من تو جمع دو
که خواستم امتحان کنم و خیلی هم بد بود و حالم بد شد و حس بدی بود« )کارشناستتی ارشتتد، 

 .تکنولوژی آموزشی(

 ی جنسیتیزدایی از جامعهمشروعیت. 5-5

هتتای  و نگرش   هن است و عقاید گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن مستلزم تحولتی در ساختارهای ک 
متفاوتی را نسبت به گذشته ایجاد کرده و به بازتعریف هویتتت انستتانی و اجتمتتاعی زنتتان و متتردان منتهتتی  

هایی است که تبعتتیض و نتتابرابری  برانگیز شدن ساختارها و ارزش از پیامدهای این مسئله پرسش   . شود می 
شتتدند،  وزگاری ذاتی و طبیعتتی تلقتتی می هایی که ر ابری نابر  . شمارد جنسیتی بین زنان و مردان را بدیهی می 

ترین نقتتاط، در حتتال  ها، حتی در دورافتتتاده پایگاه خود را در ذهن و فکر زنان از دست داده و مشروعیت آن 
   . ( 1382فر،  ، به نقل از: هومین 176-177:  1380فروریختن است )کاستلز،  

 ییدارد  گتتو  یتینگاه جنسر توسط دختران  گا یان دختر، جامعه به مصرف سی دانشجو  یزعم برخ به
دختران زشتتت و  ین کار برایا  یاست(، ول   یاز مردانگ  یگار نمودیگارند )سیپسران مجاز به مصرف س

ان دختتتر ی دانشجو  .گر همراه استید  یمنف  یها دختران با برچسب  یح است و لذا مصرف آن از سویقب
داننتتد و بتتا مصتترف یمختص مردان نمگار، آن را یس از یزدودگیکرد مردانگیمورد مطالعه، با اتخاذ رو

دختتتران   یمتتا، بتترا  ی، در جامعتتهیاز طرفتت   .ستتتیها با مردان نن آنیب  یند فرق ی دارند بگو  یگار سعیس
جتتاد ین حس را در دختتتران ایکند و ایکارها منع م یها را از انجام برخ وجود دارد که آن  ییها تیمحدو

 یبرختت  یگار بتترایرو، مصرف ستت نیازا  .رندیم بگیدانه تصمَاعمال خود آزاتوانند در مورد  یکند که نمیم
نفس و ش اعتمادبتتهیدر افتتزا  یگار ستتعیهتتا بتتا مصتترف ستت بوده است و آن  یدختران همراه با حس آزاد

   .مردسالر دارند یخود در جامعه یشدهعییحقوق تض  یاعاده
د، احستتاس ن حتتس آرامتتش نبتتوکنم، ولی فقط برای متت »خیلی حس خوبیه، احساس آرامش می

کردم، چون ما دختریم، محدودیت داریم نسبت به سیگار کشیدن، ستتیگار کشتتیدن یتته آزادی می
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کشیدم، با یه حالت خاصی، حالتشم برام جالتتب بتتود، احستتاس کار پسرونس، وقتی سیگار می
دم، حتتس م متتیکه من راحتم و من اینو انتخا  کردم و دارم این کار رو انجتتاکردم، اینآزادی می

نفستتم که از بند محدودیتی که منو توش انداختن اومتتدم بیتترون، اعتمادبهداد از اینادی بهم میآز
جا خیلی محدودیت وجتتود داره بتترام، اصتتال  بتته ستتیگار بیشتر شده بود، من اردبیلی هستم، اون

ادای  کتتردم داره کشتتید، فکتتر میکردم، دختتتر تتتو ستتن متتن اگتته ستتیگار میکشیدن هم فکر نمی
خواد بگه متتن متفتتاوت هستتتم، راجتتع بتته خواد خودی نشون بده، میآره، میرو درمی  روشنفکرا

دیگران همچین تصوری داشتم، الن نسبت به بعضیاشون همتتون تصتتور دارم، ولتتی بعضتتیا هتتم 
اگتتر بختتوام از  ...کنتته کنه و واقعتتا  هتتم آروم میهستن که تو این شرایط فقط سیگار آرومشون می

نفس، آزادی، یتته حستتی شتتبیه خیالی، اعتمادبهر اسم ببرم، باید بگم بیم از مصرف سیگااحساس
 .شناوربودن رو آ « )کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده(

هایی که به َاشکال گونتتاگون  بنابراین، تبعیض جنسیتی که جامعه برای دختران قائل است و محدودیت 
ها سعی دارند به شکلی خا  بتته ایتتن موضتتوع  تران شده و آن کند، سبب نارضایتی دخ برای آنان ایجاد می 

فرد، محمتتدی  ی بحیرایی، میر فتتوری مطالعه  . اعتراض کنند و سیگار کشیدن شکلی از این اعتراض است 
ی ایرانتتی نیتتز  کرده نفر از زنان تحصتتیل   14ی تجار  کشیدن سیگار در میان  ( در زمینه 2016و مجدزاده ) 

نمادهای برابری جنسیتی از دلیلی هستتتند کتته در مصتترف  یچی اجتماعی و  حکایت از آن داشت که سرپ 
( مبنی بتتر کشتتف  2022ی تهرانی و همکاران ) ی مشابهی در مطالعه نتیجه  . سیگار توسط زنان نقش دارند 

هویت زنانه، محدودیت زنان/دختران در جامعه، به چالش کشتتیدن ایتتن محتتدودیت و اعتقتتاد بتته برابتتری  
   . نان مورد مطالعه به سیگار یافت شده است دلیل گرایش ز   عنوان جنسیتی، به 

زده نگتتاه کردم خیلی جنسیتاومد، احساس می»اوایل خیلی از نگاه آدمای توی خیابون بدم می
کشیدم و نگاه آدما نگاه عجیبی بود، نگاهی بود که انگتتار یتته پستتر کنن، من تو خیابون هم میمی
تر سیگار بکشم، لزوما  ختترابم« )کارشناستتی، عنوان یک دخبهتونه سیگار بکشه، ولی اگر من  می

 .ادبیات فارسی(

خاطر اون محتتدود ایتتن بتته ...»شاید اکنر دخترا بخوان جتتذ  ستتیگار و ستتیگار کشتتیدن بشتتن  
اگر این برچستتب   .دوننکردناشون و برچسب جنسیتی به این کار است که این کار رو پسرانه می

کردیم، اینو یه چیز اسیرکننده بتترای قضیه برخورد می تر با اینراحتجنسیتی نبود، شاید ما دخترا 
دیدن که الن بخوان این زنجیر اسارت رو پاره کنن، مخصوصتتا  کستتایی کتته تتتوی خودشون نمی

 .ی خانواده(خوابگاه هستن و از خانواده دورن« )کارشناسی ارشد، مشاوره 

ن یتت دارنتتد ا  یران، ستتعو مختتتلط بتتا پستت   یجمعصورت دستهگار بهیان با مصرف سی دانشجو  یحت
ن، یبنتتابرا .ستتتیها نن آنیب یچ تفاوتیاز مردان و زنان است و ه  یبیموضوع را اعالم کنند که جامعه ترک 

د بتته یتت نشتتده و تحد یدن مردانتته تلقتت یگار کشتت یمنل س  یشود و امور  ییزداتید جنسیران با یا  یجامعه
 .گار بکشندین ستوانند منل مردایها هم ممردان نشوند و آن
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کنیم، اگر شما یه تریبونی برای نشستیم داریم چه کار می  ]ی صورتی رن پشت بوفه[جا  »ما این
افتتته، متتا یتته ستتری آدم جا هیچ اتفتتاق قبیحتتی نمیهای عادی هستیم و اینماها دارین، ماها آدم

متتن نیم، نگاهی کتته بیها رو فارغ از جنسیت میجا نشستن، آدمهستیم که برخالف اونایی که این
جا رو انتختتا  کتتردیم« افته، ما اینکه اتفاقی نمیدرحالی  ...به الهه دارم نگاهیه که به فرید دارم  

 .)کارشناسی، ادبیات فارسی(

جا توی کر  خونه گرفتن ی کارشناسیم که این»بین دوستام بودم که این اتفاق افتاد، دوستای دوره 
کشن، دیتتدگاه عامیانتته ستن، فقط سیگار میدخترای خوبی ه  شون،رم پیشو من بعضی وقتا می

 .ی خانواده(کشن خیلی خو  نیست )کارشناسی ارشد، مشاوره نسبت به دخترایی که سیگار می

تجتتار    ینتتهی( در زم2013ن )ینتارانته و سورنستت یانگتام، کالمپاکورن، ایتا   یافته در مطالعهین  یا
ز، زنتتان معتقتتد بودنتتد یتت ن مطالعتته نیدر ا  .شده استز مشاهده  یدن نیگار کشیلند از سیزنان تا   یستهی ز
گار ین زنتتان ستت یتت ا .ن کتتار را انجتتام دهنتتدیتوانند ایست و زنان هم میمردان ن  یدن فقط برایگار کشیس

 یلنتتد تاحتتدودیتا   یدند و گرچتته جامعتتهیدیک حق میعنوان  ، بلکه بهیرقانونیک کار  یدن را نه  یکش
ک امتتر مردانتته یتت آن را    یان عمومیرفته است، اما همچنان جریپذ  ش از گذشتهیا بدن زنان ریگار کشیس
 یهتتا تر از مکانراحتتت  یگار در اجتماعتتات خصوصتت یدن ستت یهتتا، کشتت آن  یجتته، بتترایداند و در نتیم

 .است  یخصوص
 ی مصرف سیگار: بازسازی هویت جنسیتیذات تجربه. 6-5

ان دانشتتگاه ی ستتط دانشتتجوگار تویمصتترف ستت   یق کتته دللتتت بتتر ذات تجربتتهیتحق  یمحور  یدهیپد
کتترد یپتتنجم از رو  یجتتا بتتر استتاس مرحلتتهنیاست کتته در ا  یتیت جنسی هو  یدارد، بازساز  یخوارزم

، به ینوظهور در مراحل قبل  یها و تم  ییمعنا   یها اد ام تمام مقولت، خوشه  یو در پ  یزیکول  یلیتحل
   .شودین ذات پرداخته میف جامع ایتوص

ن معنتتا یست، بنتتابرایا نیها و اشواژه  یذات  یصهیاست و چون معنا خص  با معنا مرتبط  تی اساسا  هو
استتت کتته در آن   یک بتتازیتت برساخته استتت     ی جه امریتوافق است و در نتتوافق و عدم  یجهیهمواره نت

ط ها در روابتت ها، افراد و جماعتآن  یواسطهاست که به  ییها وه یشود« و عبارت از شیم  ی»رودررو باز
ن مطلتتب یتت درک متتا از ا یت اجتمتتاعی هو .شوندیز میگر متما ید یها از افراد و جماعتخود   یاجتماع

گتتر یگتتران از خودشتتان و افتتراد دیستتتند و از آن طتترف، درک دیگتتران کیم و دیهستتت  یاست که چه کس
، ی( در پتتژوهش »ابعتتاد فرهنگتت 1388) یو قتتادر یق سروستتتانیصد .(7-8:  1381نز،  یست )جنکیچ

 یت را عرصتتهی هو  یو مدرن«، حوزه   یسنت  یها مؤلفه  یان بر مبنا ی دانشجو  تی هو  یاسیو س  یاجتماع
در نظر   یرانیت ای اثرگذار در هو  یها دهین پدیتراز مهم  یکین مواجهه را  یته و ایسنت و مدرن  یمواجهه

 یش مهمتت ت فرد است، نقی هو  ی ریگکه زمان شکل  یو جوان  ین نوجوانین مطالعه، سنیطبق ا  .اندگرفته
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 یج مطالعتتهین استتاس، نتتتا یبتتر همتت   .گار در ستتطح جامعتته داردیوع مصرف سیا کاهش شیش  یدر افزا
، یت اجتمتتاعیتت ان، کستتب هوی ن دانشجویگار در بیمصرف س یل اصلیاز دل یکیحاضر نشان داد که 

 .است  یتیت جنسی ژه هویوبه
گتتاه تعتتارض تعدد و تنتتوع و  ، منجر به  یو نوساز  ییاز گسترش نوگرا  یر ناشیاخ  یها تحولت دهه

ن امتتر، ستتاختار یتت ا یجهیدر نت .، ازجمله جوانان و زنان شده استیادی ن اقشار زیساز در بتی منابع هو
الت زنتتان )در یتحصتت  .ر سئوال رفته استی بود، ز  یتیجنس  یها بر تفاوت  یخانواده که عمدتا  مبتن  یسنت

گتتر ستتبب ید ید و از ستتویجد یها برداشت ها وها و نگرش باعث کسب ارزش  ییکنار اشتغال( از سو
زنتتان  یت اجتماعی د شده و به تعارض هویجد یها با نقش  یسنت  یها در هماهن  کردن نقش  یدشوار

استتت و ارتبتتاط معنتتادار و   یاجتمتتاع  یت شتترط لزم زنتتدگیتت جا که هون، از آنیبنابرا  .گرددیم  یمنته
ت زنان ی هو  یف و بازسازیبازتعرحل  ، تنها راهستیگر و با جامعه بدون آن ممکن نیکدیمستمر زنان با  
عمتتدتا    یستتنت  ین تحتتولت و در جامعتتهیتت ش از ایکتته پتت   یابیتی رو، هونیازا  .ها استتوسط خود آن
و  ینتت ی، دیاجتمتتاع یت بود و توستتط ستتنت و نهادهتتا یژه جنسیوبه  یبر عوامل انتساب  یمنفعالنه و مبتن

انبتتوه   یر عرضتتهیگرفت، تحتتت تتتأثیم  کردند شکلید میرا تول  یمشخص  ییمعنا   یها که نظام  یاسیس
و   یو آزاد  یو تعلقتتات گروهتت   یافتن روابتتط اجتمتتاعین، وسعت  یآفرتی هو  یو فرهنگ  یمنابع اجتماع
گاهانه و بازاند  یها در خانواده، صورت آن  یاستقالل نسب رد یتت گی( به ختتود میشانه )تأملیفعالنه و  البا  آ

   .(134-135:  1383جاه،  و رفعت  ی)ساروخان
برستتاخته   ی هتتا استتت، امتترآن  یت اجتماعی از هو  یان که بخشی دانشجو  یتیت جنسی ن، هویبنابرا

ان دختتتر متتورد ی دانشتتجو .شتتودید میتت د و بازتولیتت تول یبوده که در خالل مناسبات و تعامالت اجتمتتاع
ر ختتالل گتتران دیتشتتان توستتط دی شتتده از هو« برساختهی گتتریدارنتتد »د یگار سعیمطالعه با مصرف س

 یحمل بر خود  آرمتتان یها ارزش یرا بر مبنا  یدیجد یتیت جنسی ر داده و هوییرا تغ  یاجتماع  مناسبات
ها و آمتتوزش، ژه رستتانهیوتتته، بتتهیها متأثر از کسب حتتامالن مدرنرو است که آننیازا  .ش برسازندی خو

ده یتت دز،  یتمتتا   یبتترا  یهنجار و ابتتزاربتته  ی عنوان امرگار را بهیشده و مصرف س  یتی دستخوش تحول هو
، یدیستتع  یج مطالعتتهینتتتا   .داننتتدیجامعه م  یحاکم بر نهادها   یتیه گفتمان جنسیشدن و مقاومت عل

ت در مصتترف یو عامل ییزداز دللت بر نقش معکوس سنتی( ن1389)  یروزآبادیو ف  یفروشان  یباجید
باشتتند و از   زداترتران سنتها نشان دادند هرچه دخکه آن  یطورگار توسط دختران داشت  بهیس  یپنهان
عبارت بتته .ز کمتتتر خواهتتد شتتدیتت گارشتتان نیس  یزان مصرف پنهانیبرخوردار باشند، م  ی ت بالتریعامل

کشتتند و یو آشتتکار م  یصتتورت علنتت گارشتتان را بهیشتر سیت بالتر، بیزداتر و با عاملگر، زنان سنتید
لتت  نتت یرینتت ، ویریواز نظتتر  .ن موضتتوع کمتتتر استتتیتت ها از آشکار شدن اآن  یواهمه (، 2008) یو ک 
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گار بتته یکتته مصتترف ستت   یطورل اوقتتات فرا تتت دارد  بتتهیبتتد  یمشابه و حتتت   یگار کارکردیمصرف س
اد یتت انق یبرا یاگار هم حوزه یمصرف س .کندیزنان کمک م یتیت جنسی ژه هویوت و بهی هو  ی ریگشکل

ن، یبنتتابرا  .مسلط است  یها و گفتمان  ها یدئولوژیمقاومت در برابر ا  یبرا  یازنان و هم حوزه   یو سلطه
ت از یتت هو  یوجوجست  یل کمبود فرصت در تجار  اوقات فرا ت، برایدل، بهیزنان در اواخر نوجوان

 .کنتتدیفتتا میعنوان ابتتزار مقاومتتت ارا بتته  ین نقشیدن چنیگار کشیرند، که سیگیگر کمک مید  یها راه
هتتا فتتراهم آن  یرا بتترا  یفتترد  یابترقتت   یهتتا تیفعال  هستند که  یالگوها و فرهنگ  یکه مردان دارایدرحال

هستتتند و   ین فرهنگتت یآورد، زنتتان فاقتتد چنتت یها بتته ارمغتتان متت آن  یرا برا  یتی کند و حداقل درک هویم
ن، یبنتتابرا .شتتوندیمردان محتتروم م یاوقات فرا ت به اندازه  یها تین، از فرصت شرکت در فعالیبنابرا

ل و مرملر  یان، به تعبی دن دانشجویگار کشیس  یو حتتت   یفیک کتتنش ختتودتعریتت (،  2016ن )یشتتتا اهرت 
ر پتتول و یتت ا به تعبیان زنانه« و  ی( »عص2014)  1ر بوتورفیا به تعبیحاضر،    یسندهی ، به نظر نویفیبازتعر

و داغ   یاهیحاشتت   یها تی با هو  یافراد  یبرا  یاسم مقابلهیک کنش مقاومت و مکانی(  2022همکاران )
 .کنند  یف و بازسازیخود را بازتعر  یتیت جنسی وبا مصرف آن، ه  کنندیم  ینن  است که سع

 
 گیرینتیجه. 6

 .ان دختر مورد مطالعه استتتی دانشجو  یتیت جنسی هو  یق حاضر بر بازسازیتحق  یها افتهی  یدللت کل
هتتا و ضیرنتت  شتتده استتت، امتتا هنتتوز تبعن زنتتان و متتردان کمیبتت   ی امتتروز نتتابرابر  یگرچه در جامعه

نسبت   یگاه فرودستیشود  هنوز زنان جا یده مید  یمختلف زندگ  یها در ساحت  یتینسج  یها ی نابرابر
شده در حک  یها هیجامعه و سرما   یها دانیت قدرت ت منزلت دارند و سهم آنان از میبه مردان در وضع

دانتتد و انجتتام آن رفتارهتتا و یرفتارهتتا و عملکردهتتا را مردانتته م  یجامعتته برختت   .ار انتتدک استتتیآن بس
ها و تیان دختتتر از محتتدودی دانشتتجو  یبرخ   .با واکنش نسبت به آن همراه استدها توسط زنان  عملکر

گار یدارند  چرا که ستت   یتیو نارضا   ی روزمره و در جامعه دارند، احساس نابرابر  یکه در زندگ  یعدم آزاد
ننتتد دایگار را مختص مردان نمیان دختر سی دانشجو  یبرخ   .دن از نگاه جامعه مختص مردان استیکش

ش ی ختتو  یت زنانهی ز جامعه مقاومت کرده و هویآمضیدارند در برابر نگاه تبع  یگار سعیسو با مصرف  
ی یدارند »خود« را در برابر »ختتود« شناستتا   یگار سعیدختران با مصرف س  .ندینما   یو بازساز  یابی را باز

 یها پرستتشکننتتد بتته یم یعن کار سیها با اآن .ز بشناسانندیگران نین اساس، خود را به دیکرده و بر هم
 ت خود هماهنگی و انستتجامیق، به ابعاد شخصین طریستم« پاسخ دهند و به ایخواهم« و »چ»چه می

م که بشر یاقرار گرفته  ی (، ما در عصر1394ار )ی ر بودریبه تعب  .(342:  1386،  یخانینسبی بخشند )عل
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. Bottorff  
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 یستتمت شتت به  یشتت   کیتت از    یور منطقتت ط کننده بهمصرف  .ا قرار گرفته استیاش  یر سلطه و محاصرهی ز
ا ین اشتت یتت (، ا1381از نظر باکاک ) .(17: 1394ار، ی شود )بودریا گرفتار میرود و در حصار اشیگر مید

ن یز، در همتت یتت ان دختتتر نی گار توستتط دانشتتجویمصرف س  .اندیاجتماع  یحامل معان  یماد  یو کالها 
 یهتتا بتتراان از آنی دانشتتجوهمتتراه دارد و  بتته    یو اجتماع  یفرهنگ  یها ، با خود نشانهیلیچارچو  تحل

 .(188:  1397،  ی، معمار و داستانیکنند )نقل از: نقدیاستفاده م  یت اجتماعی به هو  یابیدست
ی متمتتایز  حتم تجربتته نظتتام فرهنگتتی جامعتته استتت و بتته از طرف دیگر، دانشگاه نیز بخشتتی از ُخرده 

متناستتب بتتا جنستتیت را از  وع رفتار صتتحیح  جنسیتی در دانشگاه محصول هنجارهای اجتماعی است که ن 
پذیر کتتردن دختتتران و پستتران بتته  ی جامعه در شیوه   1در حقیقت، ُاریب جنسیتی   . کند دختر و پسر تعیین می 

دانشگاه نیز انتقال یافته و شاهد همان تجتتاربی از دختتتر و پستتر بتتودن در دانشتتگاه هستتتیم کتته در فضتتای  
نظتتام  بنتتابراین، دانشتتگاه در قالتتب ُخرده   . ار دارد امعتته نیتتز استتتمر حال، در فضای ج خانواده بودیم و درعین 

های دیگر )اقتصاد، اجتماع، سیاست(، گفتمان مسلط مردانگی و زنتتانگی را  نظام فرهن  در تعامل با ُخرده 
پور گتتتابی،  سازند که در راستای گفتمان مربوطه است )حبیب هایی را برمی دهند و طبیعتا  سوژه تشکیل می 

ای را  ( چنتتین جامعتته Kimmel, 2000)   2« ی منساایای مامعااه کیمل در کتتتا  » میشل    . ( 38-39  : 1396
در چنتتین    . انتتد اند بتتر آن حاکم داند که ساختارهای مشخصی که عمومتتا  جنستتیتی متشکل از نهادهایی می 

اقبتتتی  عنوان مراکتتز مر ها و محل کار( بتته ای، نهادهای جنسیتی )از جمله خانواده، مدارس، دانشگاه جامعه 
اند و کردارهای مشخص و متمتتایزی  سازند که یکسره جنسیتی هایی را در مردان و زنان برمی ویت پنهان، ه 

هنجار و  عنوان امتتری بتته دانشجویان دختر با مصرف سیگار و استفاده از آن بتته  . ها شاهدیم را از این هویت 
سازی و کردارهتتای  سوژه   و نظام دانایی، ابزاری برای تمایز، دیده شدن و مقاومت علیه این گفتمان مردانگی  

انتتد »دیگتتری«  ی آن در جامعه، سعی در بازسازی هویت جنسیتی ختتود داشتتته و خواهتتان آن کننده تقسیم 
شده از هویتشان توسط دیگتتران در ختتالل مناستتبات اجتمتتاعی را تغییتتر داده و هویتتت جنستتیتی  برساخته 

تعبیر گیتتدنز، ایتتن هویتتت  بتته  . ازند رمانی خویش برس های مدرن حمل بر خود  آ جدیدی را بر مبنای ارزش 
های مختلتتف،  جنسیتی زنان مدرن امروزی امتتری ثابتتت و لیتغیتتر نبتتوده و تحتتت تتتأثیر شتترایط و زمینتته 

ی متتدرن، انستتان  دستتتخوش فراینتتد »بازاندیشتتی« استتت  یعنتتی دانشتتجویان دختتتر امتتروز در جامعتته 
زتتتا  اطالعتتات روانشتتناختی و اجتمتتاع  یق مشاهده و با اند و به تعریف و بازتعریف خود از طر بازاندیش 

کننتتد، و  پردازند، دائما  هویت شخصی خود را خلتتق و تصتتحیح متتی ی مسیرهای ممکن زندگی می درباره 
  . ( 24-25:  1384نمایند )گیدنز،  گونه شدند را مدام مرور می که که هستند و چگونه این این 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. gender bias 

2. The Gendered Society 

https://global.oup.com/academic/product/the-gendered-society-9780199927463
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ان ی ن دانشتتجویگار در بتت یمصرف س  یدهیمواجهه با پد  یشود که براین سئوال مطرح میان، ایدر پا 
 یها و راهکارهتتا استتتیس  یحاضر بر ارائه  یمقاله  ید کرد؟ گرچه ابتنا یچه با   یدختر دانشگاه خوارزم

ستتت کتته بتته ین نیتت متترادش ا  یست و حتیان دختر نی ن دانشجویگار در بیدر رابطه با مصرف س  یمقتض
 یو تجربتت  یمفهوم یها یما بر اساس صورتبندرو قرار دهد، اشیراهکارها را پ  ی سرکی  یشکل هنجار

 ر را ارائه داد:  ی ز  یشنهادها یتوان پیق، میتحق
های حساس بتته جنستتیت در ستتطوح متتدیریتی سازی رویکرد جنسیتی و اتخاذ سیاستجریان(  1

 دانشگاه 

کتتز متتددکاری و ی لزم از سوی مسئولن دانشگاه، مانند گستتترش مراانجام اقدامات پیشگیرانه(  2
 ها ای اجتماعی، برای آموزش دانشجویان و خانوادهشاوره م

شکل مطلتتو  سازی اوقات فرا ت دانشجویان بهاهتمام بیشتر مسئولین دانشگاه در جهت  نی(  3
 و از طریق گسترش امکانات تفریحی، ورزشی و فرهنگی دانشگاه و خوابگاه 

 با مواد دخانی و عواقب آن   سازی دانشجویانبخش جهت آشنا های آگاهیی برنامهارائه( 4
عنوان تالش مسئولین دانشگاه در جهت معرفی، توستتعه و پایدارستتازی دانشتتگاه ختتوارزمی بتته(  5

هتتای آموزشتتی، توزیتتع هایی ماننتتد برگتتزاری کالس دانشتتگاه عتتاری از دخانیتتات )از طریتتق برنامتته
 .دانشگاه(  رسانی و تبلیغات مؤثر در سطحبروشورهای آموزشی، اطالع

 
 تعارض منافع  .7
   .ان نشده استیب  هسندی گونه تعارض منافع توسط نوچیه
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