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مقدمة :
يعتبر استهالك التبغ أحد أهم أسباب الوفاة والمرض التي يمكن
تجنبها في العالم ،وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية بأن حوالي خمسة
ماليين ونصف وفاة سنويا ً لها عالقة مباشرة باستهالك التبغ ،ومن المتوقع
أن يزيد عدد الوفيات إلى عشرة ماليين بحلول عام  0202فيما لو بقيت
اإلجراءات المتبعة في مكافحة التدخين ضعيفة ،علما ً بأن  %02من هذه
الوفيات تحدث في الدول النامية .
يبدأ التدخين عادة في سن مبكرة وتشير الدالئل إلى أن شركات التبغ
الكبرى تستهدف صغار السن من األطفال والمراهقين من الشباب وخاصة
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في الدول النامية التي تفتقر إلى التشريعات والقوانين ذات العالقة بمكافحة
التدخين وخاصة بين فئة الشباب وان وجدت فإنها غير مفعلة .
ان اهتمام المجتمع الدولي وعلى رأسه المنظمات الدولية وخاصة
من خالل مبادرات التحرر من التبغ لمنظمة الصحة العالمية أو من خالل
دعم برامج اليافعين والشباب لمنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
ومكتب التبغ والصحة بمركز مكافحة األمراض وذلك بهدف الحد من وباء
التدخين والذي يهدد حياة الماليين من البشر وخاصة الشباب على المستوى
العالمي .
من المؤكد أن األطفال والمراهقين أكثر من ذي قبل تعرضا ً لمخاطر
التدخين بسبب وسائل الدعاية التي تبتكرها شركات التبغ بين الحين واآلخر
لتشجيع هذه الفئة للبدء بالتدخين .
من هنا يجب أن تحتل هذه الفئة األولوية الرئيسية في االستراتيجيات
المستقبلية الهادفة لمكافحة استهالك كافة مشتقات التبغ ،األمر الذي تطلب
إجراء هذه الدراسة للتعرف على مواقف وسلوكيات األطفال والمراهقين
حول استهالك التبغ في األردن  ،وتقييم الوضع من خالل مقارنتها
بالدراسات السابقة .

برنامج مكافحة التدخين في األردن :
يحظى برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة باهتمام خاص ،فقد
استحدثت وزارة الصحة قسم خاص للوقاية من أضرار التدخين وافتتحت
أول عيادة لإلقالع عن التدخين في عام  ،0222وكانت األردن من أوائل
الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعات للحد من انتشار ظاهرة التدخين
وذلك من خالل قانون الصحة العامة رقم ( )70لعام  ،0222وإفراد فصالً
كامالً لوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين وهو الفصل الثاني عشر
من القانون ،والذي يتضمن :
 .1منع التدخين في األماكن العامة وتعريف المكان العام.
 .0تغليظ العقوبات على التدخين في األماكن العامة وخاصة
الحضانات ورياض األطفال .
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.2
.7
.2
.6

عدم جواز طبع أو عرض أو نشر أي إعالن عن السجائر.
منع صنع أو بيع مقلدات التبغ في المملكة .
عدم بيع السجائر ألقل من  12عاما .
إلزام شركات التبغ بوضع عبارة وصورة تحذر من مخاطر
التدخين على علب السجائر (المواصفة القياسية األردنية ).

إضافة الى انه صدر قانون مراقبة سلوك األحداث رقم  20لعام 0226
والذي يحظر على الحدث بيع أو شراء أو تدخين السجائر أو النرجيلة أو
غيرها من منتجات التبغ القل من  12عاماً.
وقد كان األردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة
الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ في عام .0227
وصدر مؤخراً قرار من وزير الصحة بمنع التدخين في جميع مباني
ودوائر الوزارة ،كما قامت وزارة الصحة أيضا ً بالتعاون مع الجهات
الوطنية األخرى الحكومية وغير الحكومية والتطوعية ذات العالقة
بمكافحة التدخين وبدعم من المنظمات الدولية بوضع استراتيجية وطنية
لمكافحة التدخين وتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من اضرار التدخين .

أهداف الدراسة :
.1
.0
.2
.7
.2
.6
.0
.2

تحديد معدالت انتشار تدخين السجائر ومنتجات التبغ األخرى
بين الفئة العمرية  12-12سنة .
تحديد معدالت انتشار االرجلية بين الشباب.
تحديد مدى احتواء المناهج الدراسية على موضوع التبغ
ومكافحته .
تحديد معدل التوقف عن التدخين .
تقدير مدى التعرض للتدخين السلبي .
تحديد مدى المعرفة واالتجاهات حول استهالك التبغ .
تحديد مدى التعرض للدعاية والترويج للتبغ .
تحديد مدى سهولة الحصول على التبغ .

منهجية الدراسة :
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.1

أسلوب الدراسة واختيار العينة :
تمت الدراسة بأسلوب الدراسة المسحية الوصفية المقطعية
وباستخدام الطريقة الطبقية على مرحلتين ،بحيث تم اختيار عينة
ممثلة من طلبة الصفوف الثامن – العاشر ،ومن المدارس الحكومية
في المملكة األردنية الهاشمية .
وتم الحصول على المعلومات الخاصة بعدد الطلبة الكلي وتوزيعهم
حسب المدارس والصفوف والشعب عن طريق قسم المعلومات
واإلحصاءات /وزارة التربية والتعليم.
 المرحلة األولى للدراسة :
شملت كافة المدارس الحكومية في المملكة والتي تتضمن
الصفوف من الثامن حتى العاشر ،وتم إرسال القوائم بهذه
المدارس إلى ( )OSH/CDCحيث تم سحب عينة الدراسة حسب
عدد الطالب في المدرسة باستخدام العينة التناسبية ،وبذلك تم
اختيار  22مدرسة حكومية موزعة على جميع مدارس المملكة
الشاملة لهذه الصفوف.
 المرحلة الثانية للدراسة :
تم اختيار الصفوف من المدرسة الواحدة بالطريقة العشوائية
المنتظمة (عن طريق الحاسوب) بحيث تضمن إطار العينة في
هذه المرحلة كافة الشعب الصفيـة للصفـوف من الثامن – العاشر
في المدرسة الواحدة ،وكافة الطلبة في الشعبة الواحدة كانوا
مؤهلين للمشاركة في الدراسة .
 oنسبة االستجابة بين المدارس كانت  ، %122ونسبة
االستجابة بين الطالب كانت  ، % 3202أكمل االستبيان
( )0267طالب وطالبة من أصل  0022من  22مدرسة .

.2

أداة الدراسة :
تم استخدام استبانة مكونة من  63سؤال ،وإشتملت على مجموعة
من األسئلة الموحدة بين جميع الدول لتوفير إمكانية المقارنة بين
نتائج الدراسة في الدول المختلفة ،وبعض األسئلة تم تعديلها
وإضافتها لتتالئم مع الظروف المحلية في كل دولة ،وتضمنت
االستبانة على :
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

.3

بيانات شخصية .
بيانات حول ممارسة التدخين .
بيانات حول احتواء المناهج الدراسية على معلومات حول
التدخين .
بيانات عن محاوالت التوقف عن التدخين .
بيانات حول التعرض للتدخين السلبي .
بيانات حول المعرفة واالتجاهات .
بيانات حول التعرض للدعاية والترويج .
بيانات عن طريقة الحصول على التبغ .
بيانات حول استخدام االرجيلة

جمع البيانات :
تم جمع المعلومات من قبل فريق مدرب مكون من ( )14جامع
بيانات  ،من كل من :وزارة الصحة ،وزارة التربية والتعليم.
تم اعتماد أسلوب طوعي للمشاركة في الدراسة لحماية خصوصية
الطلبة ،بعد شرح أهداف الدراسة والتأكيد لهم بخصوص سرية
البيانات وانها ألغراض البحث العلمي ،في حين كانت تتم تعبئة
االستبانة من قبل الطلبة أنفسهم على نماذج اإلجابات الخاصة
بالدراسة في الغرف الصفية ،دون وجود أي من المعلمين أو
اإلداريين من المدرسة .
وتم جمع البيانات في  22مدرسة موزعة على أنحاء المملكة
بمجموع ( 07صف ) حيث تم جمع  0267استبانة .

.4

تحليل البيانات :
تم إرسال نماذج اإلجابة الى  OSH/CDCوتم إدخال البيانات
وتحليلها باستخدام برنامج . Epi-info
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.5

النتائج والمناقشات والتوصيات :
تم كتابة تقرير الدراسة من قبل أعضاء اللجنة المشرفة في وزارة
الصحة على الدراسة والمكونة من -:
 د .مالك الحباشنة /مدير التوعية واإلعالم الصحي .
 د .هبه أيوب  /رئيس قسم الوقاية من أضرار التدخين
 د .وفاء الخياط  /مديرية التوعية واإلعالم الصحية .

النتائج:
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جدول رقم ( )1ممارسة عادة التدخين  /دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس وممارسة عادة التدخين

الفئة

من دخن سجائر
نفخة أو نفختين

الجنس

%

المجموع
ذكور
إناث

2552
( )3057 – 2054
3458
( )4055 – 2256
1758
()22 – 1453

المدخنين الحاليين
غير ذلك
(سيجار  ،غليون)
%
2251
( )2751 – 1752
2854
( )3452 – 2352
1657
( )2152 – 1255

سجائر
%
1155
() 1556 – 854
1754
()2251 – 1356
656
( ) 852 – 452

غير ذلك
ارجيله
%
2154
( )2558 – 1756
2753
()3155 – 2355
1552
( )2055 – 1251

جدول رقم ( )1-1دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس واستخدام السجائر ومنتجات التبغ األخرى
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من لم يدخن ولديه
االستعداد للبدء
بالتدخين
%
2357
()2753 – 2055
2657
()3158 -2253
2154
( )2556 – 1757

المدخنين الحاليين

الفئة

الجنس
المجموع
ذكور
إناث

غير ذلك
(سيجار  ،غليون)
%

سجائر
%

غير ذلك
ارجيله
%

2251
( )2751 – 1752
2854
( )3452 – 2352
1657
( )2152 – 1255

1155
() 1556 – 854
1754
()2251 – 1356
656
( ) 852 – 452

2154
( )2558 – 1756
2753
()3155 – 2355
1552
( )2055 – 1251

جدول رقم ( )2-1دراسة  /2002األردن
توزيع أفراد الدارسة حسب الجنس وتجربة التدخين واالستعداد للبدء بالتدخين

من دخن سجائر
نفخة أو نفختين
%

من لم يدخن ولديه االستعداد
للبدء بالتدخين
%

المجموع

2552
3458

2357
2657

إناث

1758

2154

الفئة
الجنس

ذكور

جدول رقم ( )3-1دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس وتدخين أول سيجارة قبل عمر  10سنوات
الفئة
الجنس
المجموع

من دخن سيجارة قبل عمر  10سنوات
%
2051
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( )2556 – 1555
1654
( )2458 – 1054
2358
( ) 3152 – 1758

ذكور
إناث

تبين الجداول أعاله :







تدخين السجائر بين الذكور ) (%1007أعلى منه بين اإلناث ) (%606مع وجوو عقةوذ تا
اللذ إحصائيذ بين التدخين والجنس 0
تدخين االرجيلذ بين الذكور ) (%0001أعلى منوه بوين اإلنواث ) (%1206وتوجود عقةوذ تا
الله إحصائيذ بين التدخين والجنس
نسبذ من حاول تدخين السجائر لنفخذ واحدة أو اثنتوين كوا ) (%0200بنسوبذ ) (%2702بوين
الذكور و ) (%1002بين اإلناث 0
نسبذ من لم يدخن ولديه االسوتددا للبودب بالتودخين حيوغ بلدو لودو الوذكور ) (%0600ولودو
اإلنوواث ) ، (%0107وال يوجوود عقةوووذ تا اللووذ إحصوووائيذ بووين االسوووتددا للبوودب بالتووودخين
والجنس0
الجوودول رةووم  )2-1يبووين أ نسووبذ توودخين أول سوويجارة ةبوو ع وور  12سوونوا )(%1607
و ) (%0202بين الذكور واإلناث علوى التووال ، ،وال يوجود عقةوذ تا اللوذ إحصوائيذ بوين
الجنس وتدخين أول سيجارة ةب ع ر  12سنوا 0

جدول رقم (  / )4 -1دراسة /2002األردن
نسب تدخين السجائر حسب الجنس والسنة

سجائر
الجنس
المجموع

2003
%

2006
%

2002
%

21

1356

1155

ذكور

25

1752

1754

إناث

1458

853

656

الرسم البياني رقم ( )1دراسة  / 9002االردن
نسب تدخين السجائر حسب الجنس والسنة
100
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80

جدول رقم ( / )5-1دراسة /2002األردن
نسب تدخين االرجيلة حسب الجنس والسنة
أرجيلة
الجنس
المجموع

2006
%

2002
%

2257

2057

ذكور

2753

2751

إناث

1657

1556

الرسم البياني رقم ( )2دراسة  / 9002االردن
نسب تدخين االرجيلة حسب الجنس والسنة
100

 - 1180

جدول رقم ( )2دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والتطرق الى موضوع التدخين ومخاطره في المدارس
الفئة
الجنس

نسبة من درس عن مخاطر التدخين نسبة من ناقش باألسباب التي تدفع الشباب للتدخين
%
%

المجموع
ذكور

32

4356

4057

4151

إناث

3756

4556

يبين الجدول رةم  )0أ نسبذ الطقب الذي رسوا عن مخاطر التدخين  )%23من
مج وع الطقب بنسبذ ) (%7200تكور و ) (%2006إناث  0والطقب الذين ناةشوا األسباب الت،
تدفع الشباب للتدخين بهذا الد ر ) (%7206من مج وع الطقب ،ونسبذ ) (%7101تكور ،
) (%7206إناث 0
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جدول رقم ( )3التعرض للتدخين السلبي /دراسة /2009األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والمعتقدات والتعرض للتدخين السلبي

الفئة

نسبة من
يتعرض
للدخان من
الغير في
بيوتهم

الجنس

%

نسبة من
يتعرض
للدخان من
الغير في
األماكن
العامة
%

نسبة من
يظنون أن
التدخين
يجب أن
يمنع في
األماكن
العامة
%

نسبة من
لديه أحد
أبويه أو
كالهما
مدخن
%

نسبة من
يؤكدون أن
التدخين من
الغير يضر
بصحتهم

نسبة من
لديه معظم
أو كل
أصدقائه
مدخنين
%

%

المجموع

53.6

50.5

82

78.2

49.4

16.4

ذكور
إناث

50.6

50.6

79.7

72.7

46.8

22.1

45.5

49.7

84.2

82.8

50.8

11.6

جدول رقم ( / )1-3دراسة /2009األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والتعرض للتدخين السلبي
يتعرض للدخان من الغير
في بيوتهم
%

يتعرض للدخان من الغير
في األماكن العامة
%

المجموع

53.6
50.6

50.5
50.6

إناث

45.5

49.7

الفئة
الجنس
ذكور

جدول رقم ( )2-3دراسة /2009األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والمعتقدات حول التدخين السلبي
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نسبة من يظنون أن التدخين
يجب أن يمنع في األماكن
العامة
%

نسبة من يؤكدون أن
التدخين من الغير يضر
بصحتهم
%

المجموع

82.0
79.7

78.2
72.7

إناث

84.2

82.8

الفئة
الجنس

ذكور

جدول رقم ( )3-3دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والتعرض للتدخين السلبي من األقارب واألصدقاء
الفئة
الجنس
المجموع
ذكور
إناث

لديه احد أبويه أو كالهما
مدخن
%

لديه معظم أو كل أصدقائه
مدخنين
%

49.4
46.8

16.4
22.1

50.8

11.6

تبين الجداول أعاله :
 نسبذ من يتدرض للتدخين السلب ،ف ،البيو ه )%2206 ،بنسبذ  )%2206بين الذكور و
 )%7202بين اإلناث 0
 نسبذ من يتدرض للتدخين السلب ،ف ،األماكن الدامذ  )%2202بنسبذ  )%2206بين الذكور
و  )% 7300بين اإلناث 0
 نسبذ من يدتقد بوجوب منع التدخين ف ،األماكن الدامذ هو 0)%20
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 نسبذ من يؤكدو أ التدخين السلب ،ضار بصحتهم هو 0)%0200
 نسبذ من لديه احد أبويه أو كقه ا مدخن هو 0)%7307
 نسبذ من لديه مدظم أو ك أصدةائه مدخنين ه0)%1607 ،

جدول رقم ( )4أماكن تدخين االرجيلة  /دراسة /2009األردن
توزيع أفراد الدراسة ( كافة الطلبة) حسب الجنس وأماكن تدخين االرجيلة
الجنس
المكان
المنزل
مقاهي
المطاعم
منزل الصديق
أماكن أخرى

ذكور
%
12
8.2
256
453
11.7

المجموع
%
13.3
4.1
152
257
8

إناث
%
14.3
1.3
153
153
5.2

يبين الجدول أعاله :
 أ نسووووبذ توووودخين االرجيلووووذ اخوووو ال نوووو ل  )%1202بنسووووبذ  )%10بووووين الووووذكور
و  )%1702بووين اإلنوواث وال يوجوود عقةووذ تا اللووذ إحصووائيذ بووين ال لووا والجوونس ،
يليها ال قاه ،بنسبذ إج اليذ  )%701ثم من ل الصديق بنسبذ 0 )%000
جدول رقم ( )1-4دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة لمدخنين االرجيلة حسب الجنس ومكان التدخين
الجنس
المكان
المنزل
المقاهي
المطاعم
منزل الصديق
أماكن أخرى

المجموع
%
44
( )5252 – 3555
1553
6
1151
2356

ذكور
%
3052
( ) 4056 – 2256
2054
654
1455
2758

إناث
%
6151
( )7058 – 5053
854
552
753
18

يبين الجدول أعاله :
 حوال ،نصف الطلبذ الذين يدخنو االرجيلوذ  )%77يقوموو بوذلف فو ،ال نو ل بنسوبذ
 )%2203من الذكور ونسبذ  )%6101بين اإلناث ويوجد عقةذ تا اللذ إحصوائيذ
بين الجنس وتدخين االرجيلذ ف ،ال ن ل 0
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 نسبذ الطلبذ الذين يدخنو ا الرجيلذ ف ،ال قاه )%1202 ،تليها من ل الصديق بنسوبذ
0 )%1101

جدول رقم ( )5معتقدات الطالب حول التدخين /دراسة /2002األردن

المجموع

االعتقاد بان تدخين
السجائر يجعل
الذكور أكثر جاذبية
%
2357

االعتقاد بان تدخين
السجائر يجعل
اإلناث أكثر جاذبية
%
1657

االعتقاد بأن تدخين
االرجيلة يجعل
الذكور أكثر جاذبية
%
2454

االعتقاد بأن تدخين
االرجيلة يجعل
اإلناث أكثر جاذبية
%
1251

ذكور

2551

1258

24

2151

إناث

2254

1453

2454

1755

الفئة
الجنس

جدول رقم ( / )1-5دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس واالعتقاد بأن التدخين ينقص في الوزن
الفئة
الجنس
المجموع
ذكور
إناث

تدخين السجائر
%

تدخين االرجيلة
%

5154
( )5455 – 4854
4852
( )5357 – 4451
5353
() 5851 – 4855

43
( ) 4658 – 3252
4054
( )4558 – 3553
4552
( ) 5054 – 40

تبين الجداول أعاله -:
 أ نسبذ اعتقا الطلبذ با تدخين السجائر واالرجيلذ يجد الذكور أكثر جاتبيذ  ) %0200و
 )% %0707علووى التوووال ،اكبوور موون نسووبذ االعتقووا بووا توودخين السووجائر واالرجيلووذ يجدو
اإلناث أكثر جاتبيذ  )%1600و  )%1301على التوال0 ،
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 حووووال ،نصوووف الطلبوووذ  )% 2107يدتقووودو ا تووودخين السوووجائر يووونقن الوووو بنسوووبذ
 )%7203و  )%2202بووين الووذكور واإلنوواث علووى التوووال ، ،وال يوجوود عقةووذ تا اللووذ
إحصائيذ بين الجنس واالعتقا با تدخين السجائر ينقن ف ،الو 0
بنسووبذ
 حوووال ،اةو موون نصووف الطلبووذ  )%72يدتقوودو بووا توودخين االرجيلووذ يوونقن الووو
 )%7207و  )%7200بووين الووذكور واإلنوواث علووى التوووال ، ،وال يوجوود عقةووذ تا اللووذ
إحصائيذ بين الجنس واالعتقا با تدخين االرجيلذ ينقن ف ،الو 0

جدول رقم ( )6اإلعالم واإلعالن /دراسة /2002األردن
الفئة

نسبة من نسبة من قدم لهم نسبة من شاهدوا
نسبة من شاهد
سجائر مجانا من رسائل لمكافحة
لديهم
دعاية للسجائر في
التدخين خالل
مندوب شركات
شيء فيه
صحيفة أو مجلة
 30يوم الماضية
دعاية لنوع التبغ خالل 30
خالل  30يوم
يوم الماضية
من السجائر
الماضية

نسبة من
شاهدوا
ملصقات أو
الفتات
دعائية
للسجائر
%

%

%

%

%

المجموع

6653

6152

1850

11

6251

ذكور

6451

5254

2251

إناث

6758

6356

15

الجنس

( )1352 – 857
1357

6651

( ) 1652 – 11
857
( )1155 – 655
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7152

يبين الجدول أعاله رقم ( )6أن:
 حوال ،ثلث ،الطقب والطالبا

 ) %6602شاهدوا ملصقا أو الفتا

 أكثر من ثلث ،الطقب والطالبا

عائيذ للسجائر 0

 )%6301شاهدوا رسائ ل لافحذ التدخين 0

 نسبذ من ةدم لهم سجائر مجانيذ ) %11بنسبذ  )%1200بوين الوذكور والتو ،هو ،أعلوى منهوا
بووين اإلنوواث  )%200وال يوجوود عقةووذ تا

اللووذ إحصووائيذ بووين الجوونس وتقووديم السووجائر

ال جانيذ
 حوال ،ثلث ،الطلبذ  )% 6103شاهدوا عايذ للسجائر ف ،صحيفذ او مجلذ 0
 نسبذ  )%12من الطلبذ لديهم ش،ب فيه عايذ لنوع من السجائر

جدول رقم ( )7مدى سهولة حصول الطلبة على السجائر /دراسة /2002األردن

الفئة
الجنس
المجموع
ذكور
إناث

نسبة المدخنين
الحاليين الذين
يشترون السجائر من
المتجر
%

نسبة المدخنين الحاليين الذين
يشترون السجائر من المتجر
التي ال ترفض البيع بسبب
العمر
%

نسبة الطلبة اللذين
يحصلون بالمجان على
سجائر من مندوب شركات
التبغ
%

4151

8255

11

( )4252 – 3355

( ) 2458 – 80

( )1352 – 857

5055

8757

1357

( )5254 – 4157

( )2454 – 75

( ) 1652 – 11

2454

2258

857

( ) 3755 – 1457

( )2251 – 6058

( ) 1155 – 655
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جدول رقم ( / )1-7دراسة /2002األردن
توزيع ا فراد الدراسة المدخنين حسب الجنس والحصول على السجائر من المتجر

الفئة
الجنس

نسبة المدخنون
الحاليين الذين
يشترون السجائر من
المتجر
%

نسبة المدخنين الحاليين الذين
يشترون السجائر من المتجر
التي ال ترفض البيع بسبب
العمر
%

4151

8255

( )4252 – 3355

( ) 2458 – 80

5055

8757

( )5254 – 4157

( )2454 – 75

2454

2258

( ) 3755 – 1457

( )2251 – 6058

المجموع
ذكور
إناث

جدول رقم ( / )2-7دراسة /2002األردن
توزيع ا فراد الدراسة حسب الجنس والحصول على سجائر بالمجان من مندوب شركات التبغ

الفئة
الجنس

نسبة الطلبة اللذين
يحصلون بالمجان على
سجائر من مندوب شركات
التبغ
%
11

المجموع

( )1352 – 857
1357

ذكور

( ) 1652 – 11
857

إناث

( ) 1155 – 655
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تبين الجداول أعاله أن :
 أة من نصف ال دخنين يشترو السجائر من ال تجر بنسبذ  ، )%7101بنسبذ )%2202
و  )%0707بين الذكور واإلناث على التوال ، ،ويوجد عقةذ تا

اللذ إحصائيذ بين

الجنس وشراب السجائر من ال تجر 0
 نسبذ الذين يشترو السجائر من ال تاجر و رفض بسبب الد ر

 )% 2302بنسبذ

 )%2000بين الذكور ونسبذ  )%3002بين اإلناث  ،وال يوجد عقةذ تا

اللذ إحصائيذ

بين الجنس ورفض بيع السجائر بسبب الد ر 0
 نسبذ الذكور  )%1200واإلناث  )% 200الذين يحصلو على عينا
من مندوب شركا

التبغ  ،وال يوجد عقةذ تا

مجانيذ من السجائر

اللذ إحصائيذ بين الجنس وتقديم السجائر

بال جا من مندوب شركا التبغ 0

جدول رقم ( )8اإلقالع عن التدخين/دراسة /2002األردن
توزيع أفراد الدراسة المدخنين حسب الجنس والرغبة في اإلقالع عن التدخين
الفئة
الجنس
المجموع

المدخنين الحاليين الذين يرغبون في
اإلقالع عن التدخين اآلن
%
5352
() 6352 – 4252
50

ذكور

( ) 5255 – 4055
5151

إناث

( ) 7358 – 2752

يبين الجدول رقم ( )8أعاله :
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 أ

 )%2200من الطلبذ ال دخنين يرغبو

ف ،اإلةقع عن التدخين بنسبذ )%2202

و  )%2101بين الذكور واإلناث على التوال ،وال يوجد عقةذ تا
الجنس والرغبذ ف ،اإلةقع عن التدخين 0
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اللذ إحصائيذ بين

ال ناةشذ

المناقشة :
 01بالنسبذ ل ارسذ عا ة التدخين تبين الدراسذ أ النسبذ اإلج اليذ لتدخين
السجائر بين الشباب ةد انخفض من ) (%1206عام  0226الى )(%1102
عام . 0223
 00تبين الدراسذ أ النسبذ اإلج اليذ لتدخين االرجيلذ بين الشباب ةد انخفض
من  )%0000عام  0226الى  )%0200عام 0 0223
 02تبين الدراسذ ا النسبذ اإلج اليذ ل ن خن السجائر نفخذ واحدة أو نفختين ةد
انخفض من  )%20عام  0226الى  )%0200عام 0 0223
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 07تبين الدراسذ أ حوال ،ربع الطقب  )%0200من الذين لم يدخنوا لديهم
االستددا للبدب بالتدخين خقل الدام ال قب 0
 02بالنسبذ للتطرق الى موضوع التدخين ومخاطره ف ،ال دارس تبين الدراسذ أ
خ س ،الطقب  )%23ةد رسوا عن مخاطر التدخين وةد انخفض ةليق
ع ا كان عليه ف 0226 ،حيغ وصل 0 )%7206
 06تبين الدراسذ أ نسبذ الذين ناةشوا األسباب الت ،تدفع الشباب للتدخين ةد
ارتفد من  )%23عام  0226الى  )%7206عام 0 0223
 00بالنسبذ للتدرض للتدخين السلب ،تبين الدراسذ أ نسبذ التدرض للتدخين
السلب ،ف ،البيو واألماكن الدامذ  )%2206و  )%2202على التوال ،وةد
 )%62و
انخفض هذه النسبذ ع ا كان عليه ف 0226 ،حيغ كان
 )%6002ف ،البيو واألماكن الدامذ على التوال0 ،
 02تبين الدراسذ أ نسبذ من يؤكدو ا التدخين السلب ،يضر بصحتهم تص
الى  )%0200بين ا كان عام  )%6706 0226م ا يدل على يا ة برامج
التوعيذ الخاصذ للشباب حول التدخين وأضراره 0
 03تبين الدراسذ أ نسبذ من يظنو أ التدخين يجب ا ي نع ف ،األماكن الدامذ
 )%20بين ا كان عام  ، )%2200 0226ك ا تبين الدراسذ أ نسبذ
الطقب الذين لديهم مدظم أو ك أصدةائهم مدخنين  )%1607بين ا كان
عام  )%1007 0226م ا يدل على عدم تديير ال واةف واالتجاها بالرغم
من توفر ال درفذ بالتدخين ومخاطرة لدو الطقب ف ،هذه الفئذ الد ريذ 0
 012بالنسبذ الماكن تدخين االرجيلذ بين الدراسذ أ  )%77من الطلبذ الذين
يدخنو االرجيلذ يقوموا بتدخينها اخ بيوتهم أي  )%1202من مج وع
الطلبذ الذين شاركوا ف ،الدراسذ 0وهذه النسبذ  )%1202ةد ارتفد ع ا
كان عليه ف ،راسذ  0226حيغ كان  ،)%1202م ا يدل على انخفاض
الوع ،لدو اآلباب واألمها ب خاطر تدخين االرجيلذ بين الشباب 0
 011تبين الدراسذ أ ثلث ،اإلناث  )%6101يق ن بتدخن االرجيلذ اخ ال ن ل،
بين ا ثلغ الذكور فقط  )%2203يقوموا بتدخين االرجيلذ اخ ال ن ل
وي لن أ يلو سبب تلف هو الدا ا والتقاليد الت ،ت نع اإلناث من الخروج
باإلضافذ الى ةلذ الوع ،لدو األهال0 ،
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 010بالنسبذ ل دتقدا الطلبذ حول التدخين تبين الدراسذ أ نسبذ الطلبذ الذين
يدتقدو أ تدخين السجائر يجد الذكور أكثر جاتبيذ  )%0200وةد
انخفض ع ا كان عليه ف ،راسذ  0 )%2702 0226ك ا تبين الدراسذ
ا نسبذ الطلبذ الذين يدتقدو أ تدخين السجائر يجد اإلناث أكثر جاتبيذ
 ،)%1600وةد انخفض ع ا كان عليه ف ،راسذ  ،)%0301 0226ومن
ال لن أ يا ة الوع ،والتثقيف وال درفذ لدو الطلبذ ب ضار التدخين أ
إلى تديير االتجاها وال واةف لدو هذه الفئذ با التدخين لم يدد عام ل يا ة
الجاتبيذ لدو الذكور واإلناث باإلضافذ إلى أنه ةد يلو هناك اسباب أخرو
لد و الشباب تدفدهم الى التدخين عدا عن كو التدخين احد عوام الجاتبيذ
لدو هذه الفئذ 0
 012تبين الدراسذ أ نسبذ الطلبذ الذين يدتقدو أ تدخين االرجيلذ يجد الذكور
أكثر جاتبيذ  ، )%0707وا نسبذ الطليذ الذين يدتقدو أ تدخين االرجيلذ
يجد اإلناث أكثر جاتبيذ 0 ) %1301
 017تبين الدراسذ أ االعتقا بأ تدخين السجائر واالرجيلذ يجد الذكور أكثر
جاتبيذ بنسبذ  )%0202و  )%0707على التوال ،أكثر منه لدو اإلناث
بنسبذ  )%1600و  )%1301للسجائر واالرجيلذ على التوال ،وي لن أ
يلو سبب تلف هو ربط ال جت ع عا ة التدخين بالصفذ الرجوليذ 0
 012بالنسبذ لإلعقم واإلعق عن منتجا التبغ تبين الدراسذ أ نسبذ من شاهدوا
ملصقا أو الفتا عائيذ للسجائر ةد انخفض من  )%0201عام 0226
الى  )%6602عام  ، 0223ونسبذ من شاهد عايذ للسجائر ف ،صحيفذ أو
مجلذ وةد انخفض من  )%6200عام  0226الى  )%6103عام 0 0223
كذلف تبين الدراسذ أ نسبذ من لديهم ش،ب فيه عايذ لنوع من السجائر ةد
انخفض من  )%01عام  0226إلى  )%12عام  ، 0223ونسبذ من ةدم
لهم سجائر مجانا من مندوب شركا التبغ ةد انخفض من  )%1007عام
 0226الى  )%11عام  ، 0223م ا يدل على أ التشريدا الخاصذ ب نع
الدعايذ واإلعق والترويج للتبغ وخاصذ بين الشباب ةد تم تفديلها بشل
اكبر م ا كان عليه سابقا 0
 016تبين الدراسذ أ نسبذ من شاهدوا رسائ ل لافحذ التدخين ةد ارتفد من
 )%6701عام  0226الى  )%6301عام  0223م ا يدل على يا ة برامج
التوعيذ والتثقيف بأضرار التدخين وملافحته 0
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 010بالنسبذ لحصول الطلبذ على السجائر تبين الدراسذ ا نسبذ ال دخنين الحاليين
الذين يشترو السجائر من ال تجر  )%7101يليها الحصول على السجائر
من خقل الطلب من شخن اخر بنسبذ  )%1602بين ا كا اة نسبذ
للحصول على السجائر من خقل سرةتها من االخرين بنسبذ 0 )%201
 012تبين الدراسذ ا نسبذ الطلبذ ال دخنين الحاليين الذين يشترو السجائر من
ال تجر ةد انخفض من  )%7206عام  0226الى  )%7101عام ،0223
بين ا ارتفد نسبذ رفض بيع السجائر بسبب الد ر من  )%0200عام
 0226الى  )%2302عام  ،0223م ا يدل على تفدي التشريدا الخاصذ
ب نع بيع منتجا التبغ ل ن تق أع ارهم عن  12سنذ بشل اكبر م ا كان
عليه سابقا 0
تبين الدراسذ أ نسبذ الطلبذ الذين يحصلو بال جا على سجائر من مندوب
شركا التبغ ةد انخفض من  )%1202عام  0226الى  )%11عام 0223
م ا يدل على يا ة تفدي التشريدا الخاصذ ي نع الدعايذ والترويج ل نتجا
التبغ 0
 013بالنسبذ لإلةقع عن التدخين  ،تبين الدراسذ ا نسبذ الطلبذ ال دخنين الحاليين
الذين يرغبو باإلةقع عن التدخين ةد انخفض من  )%2200عام 0226
الى  )%2200عام  0223وةد يلو السبب عدم توفر ال درفذ لدو الطلبذ
باساليب االةقع عن التدخين وعدم توفر عيا ة لإلةقع عن التدخين خاصذ
بهذه الفئذ الد ريذ 0
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التوصيا

التوصيات:

.1

إعد ددرنر ج ت د د

.0

زي د د رت نل عيد ددة ج خ د د ط نل د ددرخين نل د ددرخين نلسد ددلج لد ددر

.2

عدد

لطد ددمد نل د ددرن

ف د د نلص د د

نألس سية نأل لى لل ق ية ن نلجرء ج ل رخين .
نلطمد .

ضد د د د ين نل تد د د د
خط

ج خل د د د د

كي ية ك فح ه .
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ع د د ددن نل د د ددرخين نال جيل د د ددة

.7

إج نء ر نسة ح ل نألسج د نل
غيي نال ج

لر

رفع نلشج د لل رخين غد

ذه نل ئة ج ن نل رخين ل يخدر عد م
نإلت ث .

لزي رت نلج ذجية لر نلذك
.2

إج د نء ر نسددة ح د ل نسددج د ددرن ل نلشددج د لم جيلددة جتسددجة

.6

سد د عر نلطلج ددة

نكج

ته للسج ئ .

زيد د رت نألتش ددطة نل ر س ددية نلم تهجي ددة نل د د

عل ددى نخ ددذ نلعد د ن جخ ددر نل ددرخين نل خجيد د ع ددن قيهد د جعد د ت
ح ية .

.0

خي ددل نسد د خرن نل ددرليل نل اعي د د لليد د فخين نلي فخد د

حد د ل

ك فحددة نل ددرخين خد ط نل جددو نلددذ نعر ددة نز ت نلصددحة
تظ ة نلي تيس

.2

زي د د رت نل عيد ددة نل اعي د د

نل رخين نل رخين نلسلج

ألجت د ئه ق يددة
نإلت ث .

.3

زيد رت نل عيددة نل اعي د

لد ددر نآلج د د ء نأل ه د د
ر

ج خدد ط

ف إعطد ء نلعدر ت نلحسدتة

جخددة قجت د ئه ر ن نل ييددز جددين نلددذك

ج خ د ط نال جيلددة نس د خرن ه جددين

نل ن عين خ صة لر نآلج ء نأل ه .
 .12إجد د نء ر نس ددة جخصد د
نأل ه

نل خ ف ددة نل خ ع ددرن

ل ددر نآلجد د ء

ح ل نس خرن نال جيلة خ صة ف نل ت زل .
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.11

خيل نل ش يخ

نل خلعة ج ك فحة نل رخين جشدكل عد

رن لة ت ج

نل جو جين نألحرنث .

نل كي د ددز عل د ددى نل شد د د يخ

نل د د د

ت د ددع نلرع ي د ددة نل د د د ي

دع

 .10إتشد د د ء عيد د د رت خ ص د ددة لعق د ددمي ع د ددن نل د ددرخين لل د د د ن عين
نلشج د.

وزارة الصحة
/األردن
مدير ية التوعية واإلعالم الصحي
قسم الوقاية من أضرار التدخين
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