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املعلومات الأ�سا�سية عن الدرا�سة واأهدافها

ميكن  والعجز  املبكرة  للوفاة  سبب  أكبر  هو  التبغ  استهالك  إن 
دراسته  متت  الذي  السجائر،  وتدخني  العالم.  في  منه،  الوقاية 
على نطاق واسع، يأتي في طليعة أمناط استهالك التبغ في جميع 
أنحاء العالم. لكن في املقابل، ال يُعرف سوى القليل عن األمناط 
األخرى من استهالك التبغ مثل تدخني الشيشة واستهالك التبغ 
األمن��اط  ه��ذه  شعبية  اتسعت  األخ��ي��رة  اآلون��ة  في  الالدخانى. 
في  تأثراً  األسرع  القطاعات  بني  وبخاصة  التبغ،  استهالك  من 
استهالك  من  املستجدة  األمناط  وهذه  الشباب.  وهم  اجملتمع: 
التبغ في مصر، وخاصة بني الشباب، تشكل تهديدا على الصحة 
يسهمون  احلاليني سوف  املدخنني  ألن  نظراً  البالد،  في  العامة 

مستقباًل وعلى نحو كبير في عبء املراضة والوفيات.

التبغ  الستهالك  املستجد  األول  النمط  هو  الشيشة  تدخني  إن 
الذي ظهر في القرن احلادي والعشرين. وارتبط تاريخيا بإقليم 
مؤخرا  لكن  الكبار،  باستخدام  األول  املقام  وفي  املتوسط    شرق 
واملراهقني.  سنا  األصغر  البالغني  بني  املمارسة  هذه  تزايدت 
يواجه استراتيجيات الصحة  ويشكل هذا االجتاه حتدياً جديداً 
بشأن  العلمية  البيانات  وتشير  التبغ.  ملكافحة  الوطنية  العامة 
اآلثار الصحية السلبية للشيشة إلى مخاطر تشبه أو تفوق تلك 
التي ترتبط بتدخني السجائر: كاألورام اخلبيثة، وأمراض القلب، 

وخلل وظائف الرئة، وانخفاض الوزن عند الوالدة وغيرها.

عصرية  الشيشة  بأن  االعتقاد  إلى  الظاهرة  هذه  تفاقم  ويعزى 
وأنيقة، ووسيلة اجتماعية لتجمع األصدقاء والنشاط االجتماعي، 
وأنها أقل خطورة من تدخني السجائر. وتشمل العوامل األخرى 
سهولة توافرها، وانخفاض تكلفتها، وتأثير التسويق لها من خالل 

وسائل اإلعالم.

يستهلك التبغ الالدخانى عن طريق املضغ والشم واملص والفرك 
يعرف  ال  )لبان(.ولألسف  علكة  وأيضاعلى شكل  األسنان،  على 
الكثير عن التأثيرات الصحية الضارة الستهالك التبغ الالدخانى.

إن إنفاق الشباب على استهالك التبغ يأتي على حساب إنفاقهم 
على بنود وخدمات أساسية أخرى. ويشكل استهالك التبغ، بني 
طالب اجلامعات، عبئا اقتصاديا ميكن أن يحرمهم من االستمتاع 
بجوانب صحية أخرى من احلياة ويؤثر سلباً على نوعية حياتهم.

بني  أج��ري��ت  التبغ  الستهالك  الوبائية  ال��دراس��ات  معظم  ان 
بني  االستهالك  حول  نُشرت  التقارير  من  قلة  بينما  البالغني، 
اجتاهات  في  تسهم  التي  العوامل  فهم  ويعد  اجلامعات.  طالب 

للوقاية  بدقة  مصممة  برامج  لوضع  هاماً  أمراً  التبغ  استهالك 
السياسية  التدخالت  عن  فضال  التبغ،  استهالك  عن  واإلق��الع 

التي تستهدف هذا القطاع الهام من اجملتمع.

املستجدة  األمن��اط  هذه  تقصي  إلى  احلالية  الدراسة  وتهدف 
الستهالك التبغ بني قطاع كبير وهام وسريع التأثر في اجملتمع 
املصري، وهو الشباب. إن دراسة احملددات، ومعدالت االنتشار، 
واألمناط، واجلوانب االقتصادية لهذه األنواع من استهالك التبغ 
الدراسة  نتائج هذه  ان  للدراسة.  هي من بني األهداف احملددة 
تكييف  على  ال��ق��رار  ومتخذى  السياسات  واض��ع��ى  ستساعد 
التبغ  ومكافحه  ملنع  فعالة  تدابير  وتنفيذ  املستقبلية  السياسات 

مستهدفني هذه الفئة من السكان املعرضة للخطر.

منهجية الدرا�سة

ذاتيا  يستكمل  استبياناً  الدراسة  هذه  في  الباحثون  استخدم 
في  اجلامعات  طالب  بني  التدخني  حالة  بشأن  البيانات  جلمع 
أسئلة  على  األسئلة  واستندت  سنة.   25-17 من  العمرية  الفئة 
مكافحة  مراكز  وضعتها   )TQS( للتبغ  العاملي  للمسح  معيارية 
وهي  األميركية،  املتحدة  بالواليات  منها  والوقاية  األم���راض 
للتبغ  العاملي  للمسح  الرئيسية  األسئلة  من  فرعية  مجموعة 
عن  معلومات  االستبيان  تضّمن  وقد   .)GATS( البالغني  بني 
التبغ  واستهالك  بالدراسة،  للمشاركني  األساسية  اخلصائص 
)السجائر والشيشة والتبغ الالدخانى(، واحملددات، واإلقالع عن 

االستهالك، والتدخني السلبي، واالقتصاديات.

وقد مت تصميم عينة عنقودية عشوائية من ثالث مراحل متثل 
اختيار عينة فرعية  األولى، مت  املرحلة  املصرية. في  اجلامعات 
من خمس جامعات ومعهدين عاليني ضمن إطار أخذ العينات من 
جميع اجلامعات املصرية )جامعة واحدة من اجلامعات في املدن 
الكبرى، وجامعة من جامعات وجه بحري، وجامعة من جامعات 
العليا  املعاهد  وأحد  اخلاصة،  اجلامعات  من  وجامعة  الصعيد، 
اختيرت  الثانية،  املرحلة  وفي  خ��اص(.  آخر  ومعهد  احلكومية، 
كليتان )كلية نظرية وأخرى عملية( من كل جامعة. وفي املرحلة 
النهائية، مت توزيع االستبيانات، في كل كلية، على طالب املرحلة 
اجلامعي.  التعليم  في  الدراسية  السنوات  جميع  من  اجلامعية 
توزيع  مت  االستجابة،  لعدم  املتوقع  املعدل  االعتبار  في  وباألخذ 
الدراسي  الفصل  خ��الل  البيانات  جمع  وب��دأ  استبيان.   5600

الثاني من العام الدراسي 2013-2012.
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اأ�سواء على الدرا�سة

معدل االستجابة: من مجموع عينة الدراسة، شارك 4484 طالباً 
باستبيانات كاملة وصاحلة )معدل االستجابة ٪80(.

1. اخلصائص االجتماعية والدميوغرافية
وبلغ  الذكور، و45.7٪ من اإلناث.  كان 54.3٪ من الطالب من 
وكان  سنة.   1.51  ±  20.35 املشاركني  الطالب  عمر  متوسط   
حوالي 56.6٪ من الطالب من جامعات باملدن احلضرية الكبرى 
)محافظتي القاهرة الكبرى واإلسكندرية(، و 21.2٪ من صعيد 
و 22.2٪ من وجه بحري )محافظة  أسيوط(،  مصر )محافظة 
املناطق  ف��ي  ال��ط��الب  م��ن   ٪76.0 ح��وال��ي  ويعيش  الشرقية(. 
احلضرية مقابل 24.0٪ في املناطق الريفية. وكان 84.7٪ من 
مقابل 15.3٪ من اجلامعات  الطالب من اجلامعات احلكومية 
واملعاهد اخلاصة. وفي ما يتعلق بالكليات، كان 51.6٪ من طالب 

الكليات النظرية و48.4٪ من الكليات العملية.

2. االنتشار ومنط استهالك التبغ بني طالب اجلامعات 
طالب  بني  التبغ  الستهالك  احلالية  اإلجمالية  النسبة  بلغت 
اجلامعات الى 16.5٪. وكان الذكور هم املستهلكون الرئيسيون، 
حيث بلغ معدل استهالك التبغ بينهم الى 28.9٪ مقارنة بانتشار 
يستهلكون  ممن  العظمى  الغالبية  وكانت  اإلناث.  بني   ٪1.9 بلغ 
التبغ  حالياً يدخنون السجائر بنسبة 16.2 ٪ )28.3٪ للذكور و 
1.9٪ لإلناث(، في حني كان املعدل اإلجمالي النتشار املدخنني 
للشيشة 12.2٪ )21.6٪ للذكور و 0.9٪ لإلناث(. وكان معدل 
االنتشار احلالي الستهالك التبغ الالدخانى منخفضاً؛ فالنسبة 
اإلجمالية 1.5٪، والنسبة بني الذكور 2.6٪، وبني اإلناث ٪0.1 

)الشكل 2.1(.

الشكل 2.1 االنتشار واالستهالك احلالي ملنتجات التبغ اخملتلفة 
بني طالب اجلامعات، وفقاً للجنس

للتبغ واملستهلكني يومياً  الشكل 2.2 توزيع املستهلكني احلاليني 
للتبغ بني طالب اجلامعات، وفقاً لنمط منتجات التبغ 

اجلامعات  طالب  من   ٪16.5 للتبغ  احلاليون  املستهلكون  ميثل 
مدخنو  وميثل   .٪10.8 للتبغ  يوميًة  بصفة  املستهلكون  وميثل 
 ٪10.5 يومياً  السجائر  ومدخنو   ٪16.2 احلاليون  السجائر 
 ٪12.2 احلاليون  الشيشة  مدخنو  ميثل  بينما  ال��ط��الب.  من 
ومدخنو الشيشة بصفة يومية 2.2٪ من الطالب. وبالنسبة للتبغ 
الالدخانى، كان 1.5٪ من مستهلكني حاليني، و 0.5٪ مستهلكني 

يومياً )الشكل 2.2(.

الشكل 2.3 توزيع مختلف أمناط استهالك التبغ بني املستهلكني 
احلاليني بحسب اجلنس

و  السجائر،  يدخنون  احلاليني  املستهلكني  من   ٪98 كان  إجماالً 
73.6٪ يدخنون الشيشة و9 ٪ يستهلكون التبغ الالدخانى. ومن 
يدخنون   ٪5.1 و   ٪92.9 ك��ان  احلاليني،  التبغ  مستهلكى  بني 
السجائر من الذكور واإلناث على التوالي. وفيما يتعلق بتدخني 
الشيشة، كان 70.8٪ و 2.7 ٪ من الذكور واإلناث على التوالي 
كان  الالدخانى،  التبغ  الستهالك  وبالنسبة   . الشيشة  يدخنون 
8.6٪ و 0.4 ٪ يستهلكون هذا النوع من التبغ من الذكور واإلناث 

على التوالي )الشكل 2.3 (.
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• استهالك التبغ
كان متوسط عمر البدء في تدخني السجائر 16.3 سنة، في حني 
كان املتوسط أعلى قليال )17.0 عاما( بالنسبة لتدخني الشيشة 
الالدخانى.  التبغ  بالنسبة الستهالك  عام   18 الى حوالى  ارتفع 
لم يكن هناك فرق حقيقى بني كل من الذكور واإلناث من حيث 
متوسط عمر البدء فى استهالك التبغ. وبالنسبة ملدخني السجائر 
يومياً، كان متوسط   كمية السجائر املدخنة في اليوم الواحد علبة 
كان  يومياً،  الشيشة  ملدخني  وبالنسبة  )20.6 سيجارة(.  واحدة 
أكثر  وكانت  جلسة.   1.6 يومياً  الشيشة  جلسات  عدد  متوسط   
أنواع السجائر شيوعا التي يشتريها طالب اجلامعات هي األنواع 
واعترف   .)٪16.8( احمللية  األن��واع  تليها   ،)٪71.3( املستوردة 

12٪ من مدخني السجائر بتدخني األنواع غير املشروعة.

3. اإلقالع عن استهالك التبغ

الشكل 3.1 نسبة مستهلكى التبغ احلاليني الذين حاولوا اإلقالع 
عن التدخني في ال� 12 أشهر املاضية

أفاد 52٪ من مستهلكى التبغ أنهم حاولوا مرة واحدة ،على األقل، 
وهذا ميثل  املاضية.   12 ال�  األشهر  التدخني خالل  اإلقالع عن 
املدخنني  من  و٪56.2  احلاليني،  السجائر  مدخني  من   ٪54.4
احلاليني للشيشة، 58.2٪ من مستهلكى التبغ الالدخانى )الشكل 

)3.1

4. التعرض للتدخني السلبي
ذكر حوالي 63.5٪ من طالب اجلامعات أنهم يتعرضون للتدخني 
أنهم   ٪47 وذك��ر  جامعاتهم،  ف��ي  املغلقة  األم��اك��ن  ف��ي  السلبي 

يتعرضون للتدخني السلبي في منازلهم )الشكل 4.1(.

للتدخني  يتعرضون  الذين  اجلامعات  طالب  نسبة   4.1 الشكل 
السلبي في األماكن املغلقة في اجلامعات وفي منازلهم

5. املعتقدات واملواقف والتصورات   

بتدخني  املتعلقة  والتصورات  واملواقف  املعتقدات   5.1 الشكل 
الشيشة بني طالب اجلامعات

ما يقرب من 56٪ من الذكور مقابل 70.6٪ من اإلناث ينظرون إلى 
الوقت  وفي  اجتماعياً.  مقبول  غير  أمر  أنه  على  الشيشة  تدخني 
و  الذكور  من   ٪90.6( الطالب  من  العظمى  الغالبية  فإن  نفسه، 
94.8٪ من اإلناث( يرون أن تدخني اإلناث للشيشة ممارسة غير 
مقبولة اجتماعياً. ويشكل الذين يعتقدون أن تدخني الشيشة أكثر 
ضررا من السجائر 68.7٪ من الطالب الذكور و 58٪ من اإلناث. 
أما الذين يعتقدون أن تدخني الشيشة ضار مثل السجائر فيشكلون 
17.2٪ من الذكور و 27.6٪ من اإلناث، على التوالي )الشكل 5.1(.
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6. محددات تدخني الشيشة واستهالك التبغ الالدخانى 
بني طالب اجلامعات

• اجلنس

التبغ الالدخانى،  الشكل 6.1 توزيع تدخني الشيشة واستهالك 
حسب اجلنس

كان 21.6٪ من الطالب الذكور يدخنون الشيشة، مقابل ٪0.9 
التبغ  يستهلكون  الذكور  الطالب  من   ٪2.6 وك��ان  اإلن��اث.  من 

الالدخانى مقابل 0.1٪ من اإلناث )الشكل 6.1(.

• العمر

الالدخانى  التبغ  واستهالك  الشيشة  تدخني  توزيع   6.2 الشكل 
حسب الفئة العمرية

كان 20.2٪ من طالب اجلامعات الذين تتراوح أعمارهم بني 24 
عاما وأكبر مدخنني للشيشة، مقارنة بنسبة 9.7٪ ممن تتراوح 
أعمارهم بني  18 < 20 عاما من الطالب. على العكس من ذلك، 
استخدام التبغ الالدخانى لم يحدد على اإلطالق من بني أولئك 
الذين تتراوح أعمارهم بني ≤ 24 سنة. بينما وجد بني األصغر 

و   ٪2.2 بنسبة  عاما(   22  > إلى   20 و  عاما   24 إلى   22( سنا 
1.8٪ على التوالي )الشكل 6.2(.

• املنطقة اجلغرافية

الالدخانى  التبغ  واستهالك  الشيشة  تدخني  توزيع   6.3 الشكل 
حسب املنطقة اجلغرافية

في  واملقيمني  للشيشة  املدخنني  اجلامعة  ط��الب  نسبة  كانت 
ب�املقيمني  مقارنة   ،)٪16( بكثير  أعلى  الكبرى  احلضرية  املدن 
ما  وفي   .)٪5.9( البحري  الوجه  و   )٪8.6( مصر  صعيد  في 
يتعلق بالتبغ الالدخانى، كان 1.7٪ من املستهلكني له من طالب 
الكبرى، و1.5٪ مقيمني في صعيد  املدن  املقيمني في  اجلامعة 

مصر، و 1.1٪ مقيمني في الوجه البحري )الشكل 6.3(.

• نوع اجلامعة 

الشكل 6.4  توزيع تدخني الشيشة واستهالك التبغ الالدخانى 
حسب نوع اجلامعة

كانت نسبة املدخنني للشيشة أقل بكثير )9.8٪( بني الطالب في 
واملعاهد  اجلامعات  في  بالطالب  مقارنة  احلكومية  اجلامعات 
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من   ٪1.3 كان  الالدخانى،  للتبغ  وبالنسبة   .)٪25.4( اخلاصة 
طالب اجلامعات العامة يستهلكونه مقارنة ب� 2.3٪ بني الطالب 

في اجلامعات واملعاهد العليا اخلاصة )الشكل 6.4(

األصدقاء  أو  األس��رة  أف��راد  أحد  بني  وجود مدخن   •
املقربني

الالدخانى  التبغ  واستهالك  الشيشة  تدخني  توزيع   6.5 الشكل 
حسب وجود مدخن أو مدخنني بني أفراد األسرة أو األصدقاء 

املقربني 

اعلن حوالي 56.2٪ من مدخنني للشيشة و 67.2٪ من مستهلكى 
مقابل  املدخنني،  من  أسرهم  أف��راد  أح��د  أن  الالدخانى  التبغ 
46.0٪ من غير املدخنني للشيشة و 46.9٪ ومن غير املستهلكني 
للتبغ الالدخانى على التوالى. وفي نفس الوقت،اعلن 94.7٪ من 
أن  الالدخانى  للتبغ  املستهلكني  من  و٪94.0  للشيشة  املدخنني 
غير  من   ٪51.9 مقابل  املدخنني،  من  املقربني  أصدقائهم  أحد 
املدخنني للشيشة و 56.6٪ من غير املستهلكني للتبغ الالدخانى 

)الشكل 6.5(.

• االنفعاالت والدوافع املرتبطة بالتدخني
فيما يتعلق مبشاعر الطالب أثناء التدخني، ادعى ما يقرب من 
66٪ من املدخنني احلاليني بأنهم يشعرون أثناء ممارسة التدخني 
بزيادة  منهم   ٪19.8 يشعر  كما  لديهم،  التوتر  حالة  بتحسن 
الثقة  بزيادة  ويشعر ٪11.7  بالسعادة،  ويشعر ٪13.2  التركيز، 

بالنفس )الشكل 6. 6(.

الشكل 6.6 توزيع مدخنى الشيشة ومستهلكى التبغ الالدخانى 
حسب االنفعاالت أثناء التدخني

فيما يتعلق مبشاعر الطالب أثناء التدخني، ادعى ما يقرب من 
66٪ من املدخنني احلاليني بأنهم يشعرون أثناء ممارسة التدخني 
بزيادة  منهم   ٪19.8 يشعر  كما  لديهم،  التوتر  حالة  بتحسن 
الثقة  بزيادة  ويشعر ٪11.7  بالسعادة،  ويشعر ٪13.2  التركيز، 

بالنفس )الشكل 6. 6(.

 الشكل 6.7  توزيع مدخنى الشيشة ومستهلكى التبغ الالدخانى 
حسب الدوافع وراء البدء فى التدخني

للبدء  الرئيسي  ال��داف��ع  ح��ول  اجلامعات  ط��الب  س��ؤل  عندما 
بدؤوا  أنهم  احلاليني  املدخنني  من   ٪46.6 ادعى  التدخني،  في 
التدخني رغبة في التجربة، و 34.4٪ للحد من شعورهم بالتوتر، 
و 10.8٪ سعياً للمتعة، و 10.4٪ تقليداً لآلخرين )الشكل 7. 6(.
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7. اقتصاديات استهالك التبغ بني طالب اجلامعات

للمستهلكني  الشهري  اجليب  مصروف  متوسط   7.1 الشكل 
التبغ  منتجات  على  إلنفاقهم  الشهرى  واملتوسط  للتبغ  احلاليني 

)باجلنيه املصري(

بلغ متوسط مصروف اجليب الشهري جلميع طالب اجلامعة 450 
جنيه، وهو أقل من متوسط مصروف مستهلكى التبغ )697 جنيه(. 
وبلغ متوسط   اإلنفاق الشهري على شراء منتجات التبغ ملستهلكى 
للمدخنني  اجليب  مصروف  متوسط    وك��ان  جنيه.   285 التبغ 
على  الشهري  إنفاقهم  ومتوسط  جنيه،   688 للسجائر  احلاليني 
الشهري  اجليب  مصروف  متوسط    وبلغ  جنيه.   247 السجائر 
للمدخنني احلاليني للشيشة 721 جنيه، ومتوسط إنفاقهم الشهري 
اجليب  مصروف  متوسط    وبلغ  جنيه،   209 الشيشة  تدخني  على 
الشهري ملستهلكى التبغ الالدخانى 722 جنيه، ومتوسط إنفاقهم 
الشهري على منتجات التبغ الالدخانى 170 جنيه )الشكل 7.1(.

الشكل 7.2 متوسط مصروف اجليب الشهري للمستهلكني يومياً 
واملتوسط الشهرى إلنفاقهم على منتجات التبغ )باجلنيه املصري(

للتبغ  يومياً  للمستهلكني  الشهري  متوسط   مصروف اجليب  كان 
727 جنيهاً في حني كان إنفاقهم على منتجات التبغ شهريا 312 

ملدخني  اجليب  مصروف  متوسط    وك��ان  املتوسط.  في  جنيهاً 
على  الشهري  إنفاقهم  ومتوسط  جنيهاً   717 يوميا  السجائر 
الشهري  اجليب  مصروف  متوسط    وكان  جنيهاً.   274 السجائر 
الشهري  إنفاقهم  ومتوسط  جنيهاً   677 يوميا  الشيشة  ملدخني 
على تدخني الشيشة 247 جنيهاً. وكان متوسط   مصروف اجليب 
يوميا 1000 جنيه مصري  الالدخانى  التبغ  الشهري الستهالك 
 411 الالدخانى  التبغ  منتجات  على  الشهري  إنفاقهم  ومتوسط 

جنيهاً )الشكل 7.2(.

النسبة املئوية إلنفاق املستهلكني احلاليني  الشكل 7.3 متوسط 
على منتجات التبغ من مصروف اجليب الشهري

من  املتوسط  ف��ي   ٪53.7 للتبغ  احل��ال��ي��ون  املستهلكون  أن��ف��ق 
 ،)7.3 )الشكل  التبغ  منتجات  ش��راء  على  الشهري  مصروفهم 
املتوسط   56.2٪ من  للتبغ في  يومياً  املستهلكون  أنفق  في حني 

مصروفهم الشهري على هذا الغرض.

واملستهلكني  احلاليني  املستهلكني  إنفاق  متوسط   7.4 الشكل 
وفقا  الشهري  مصروفهم  من  التبغ  منتجات  على  يوميًة  بصفة 

لنوع التبغ املستخدم

على  للتبغ  يومياً  املستهلكني  إلنفاق  املئوية  النسبة  متوسط  كان 
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احلاليني  املستهلكني  م��ن  أعلى  شهريا  التبغ  منتجات  ش��راء 
احلاليون  املدخنون  وأنفق  التبغ،  استهالك  أمن��اط  جميع  في 
على  الشهري  مصروفهم  من   ٪43.7 املتوسط  في  للسجائر 
وكان   .٪45.8 يوميا  املدخنون  أنفق  في حني  السجائر،  تدخني 
 ٪37.8 املتوسط  في  التبغ  من  األخ��رى  األمن��اط  على  اإلنفاق 
يومية،  للمدخنني بصفة  و ٪44.7  للشيشة  للمدخنني احلاليني 
و 31٪ للمستهلكني احلاليني للتبغ الالدخانى و 33.8٪ بالنسبة 

للمستهلكني له بصفة يوميًة )الشكل 7.4(.

اال�ستنتاجات

العمرية  الفئة  التبغ في هذه  النمط األكثر شيوعا الستخدام   •
هو تدخني السجائر، يليه تدخني الشيشة )الشكل 2.3(. وما 
تدخني  بني  يجمعون  للتبغ  املستهلكني  أرب��اع  ثالثة  من  يقرب 
عالية  خملاطر  التعرض  على  يدل  وهذا  والشيشة.  السجائر 
املراضة  ع��بء  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  املتوقع  فمن  ل��ذل��ك،  ووف��ق��اً 

والوفيات في املستقبل.

الفئة  ه��ذه  ب��ني  الشيشة  ت��دخ��ني  انتشار  م��ع��دل  ارت��ف��اع  إن   •
البالغني  ب��ني  باملعدل  مقارنة   )٪12.2( الشابة  العمرية 
)7.1٪(*)الشكل2.1(، والذي ال ينعكس في تدخني السجائر 
أن  إلى  البالغني( يشير  و 18.9 ٪ بني  الشباب  )16.2٪ بني 
تدخني الشيشة هو منط من األمناط املستجدة في استهالك 
قبل  من  للشباب  التسويق  استهداف  هذا  يعكس  وقد  التبغ. 
صناعة التبغ وضرورة مراعاة ذلك من قبل صانعي القرار في 

وضع تدابير مكافحة التبغ املستقبلية في البالد.

مقارنة  للتبغ  احلاليني  املستهلكني  انتشار  معدل  ارتفاع  إن   • 
باملستهلكني بصفة يوميًة للتبغ بني هذه الفئة العمرية )الشكل 
2. 2(، يدل على أن مستويات اإلدمان بني مستهلكى التبغ من 
النسبة  فإن  أيضا،  اآلن.  حتى  إليها  الوصول  يتم  لم  الشباب 
العالية من املدخنني الذين أبلغوا عن محاوالتهم اإلقالع خالل 
األشهر ال� 12 املاضية )52٪ منهم ذكروا أنهم حاولوا اإلقالع 
عن التدخني( تشير إلى احلاجة امللحة لتوفير خدمات متاحة 
وميسرة أمام املدخنني احلاليني من الشباب لتقدمي الدعم لهم 

في اإلقالع عن التدخني.

ومن بني 52 ٪ من املدخنني احلاليني الذين ذكروا أنهم حاولوا   •
اإلقالع خالل األشهر ال� 12 املاضية، جنح 1٪ فقط في اإلقالع 

قد  التبغ  عن  لإلقالع  املنخفض  املعدل  ه��ذا  التدخني.  عن 
ينجم عن الضغوط االجتماعية وضغوط األقران، والتي تدفع 
املدخن للبدء واالستمرار في سلوك التدخني، أو نتيجة للتوتر 
املستمر. وقد ذكر الطالب أن تقليل التوتر لديهم أثناء التدخني 

هو الدافع املهم لبدئهم التدخني ) شكل7.2 وشكل  7.1(.

حوالي 64٪ من طالب اجلامعات يعتقدون أن تدخني الشيشة   •
أكثر ضرراً من السجائر، وحوالي 22٪ يعتقدون أنها على نفس 
القدر من الضرر. وهذا يتناقض مع االفتراضات السابقة حول 
أن معدل انتشار تدخني الشيشة في تزايد بسبب االعتقاد بأن 

اخملاطر الصحية لها أقل ضررا من السجائر.

تعرض نحو 64٪ من طالب اجلامعات للتدخني السلبي داخل   •
التبغ  إنفاذ قوانني مكافحة  مباني اجلامعة، مما يعكس عدم 
كذلك،  العامة.  األماكن  في  التدخني  حتظر  التي  الوطنية 
السلبي  للتدخني  تعرض ما يقرب من نصف الطالب )٪47( 
حول  العام  الوعي  وج��ود  ع��دم  يعكس  ما  وه��و  منازلهم،  في 
السلبي.  للتدخني  التعرض  عن  الناجمة  الصحية  اخملاطر 
ويظهر كال املؤشرين غياب املثل األعلى )سواء من األساتذة أو 
اآلباء( والذي ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة لهذه الفئة العمرية.

املستهلكون احلاليون للتبغ في هذه الفئة العمرية من الشباب   •
أنفقوا 54٪ من مصروفهم الشهري على منتجات التبغ. وينبغي 
لواضعي السياسات النظر في اآلثار املترتبة على أمناط هذا 
اإلنفاق، والتي تأتي على حساب اجلوانب واالحتياجات األخرى 

من حياة الطالب، مثل التغذية، والترفيه، والنشاط البدني.

الشهري  اجل��ي��ب  مصروف  ملتوسط    امللحوظ  االرت��ف��اع  ان   •
للطالب املستهلكني للتبغ مقارنة باآلخرين يعكس الدور الهام 
الذي تلعبه القدرة املالية للطالب ويسر حتمل تكلفة منتجات 
القرار والشركاء  الهامة حتث صانعى  العالقة  التبغ. ان هذه 
املعنيني على رفع الضرائب على منتجات التبغ بجميع صورها 
معدل  مع  طرديا  تتناسب  بحيث  أسعارها  لزيادة  تدريجياً 
التضخم و القدرة الشرائية للمواطنني مع األخذ فى االعتبار 

هذا القطاع الهام من اجملتمع.

املدن احلضرية  فى  واالقامة  السن  فى  والتقدم  الذكورة  ان    •
اخلاصة،  العليا  أواملعاهد  باجلامعات  وااللتحاق  الكبرى، 
التجربة   ف��ي  والرغبة  بالفضول  والشعور  األق���ران  وتأثير 
أو  اجليب  مصروف  مقدار  الى  باالضافة  التوتر  من  واحلد 
الشيشة  لتدخني  الرئيسية  احملددات  أهم  هي  املالية  القدرة 

واستهالك التبغ الالدخانى بني طالب اجلامعات. )املسح التدرجى لعوامل اخلطورة لألمراض غير السارية(   *


