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2                                                                      Design: 

ال�سوانة – ال�سارع الرئي�سي
هاتف 02-6285387
فاك�س 02-6263086

�سارع االر�سال 
عمارة جا�سر، الطابق الثاين

هاتف 02-2985885
فاك�س 02-2985886

الرمال، �سارع عمر املختار 
عمارة االندل�س 
الطابق اخلام�س

تلفاك�س 08-2825282

م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي
تعليم - علوم  - اإبداع

  info@alnayzak.org
www.alnayzak.org 

مركز بلدية نابل�س الثقايف

رام اهلل القد�س

نابل�سغزة
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اإدارة واإ�سراف:     م. �سريين احل�سيني
                                م. رنا قطينة

                                م. حممد خرمي

حترير علمي:     غ�سان عبد اهلل
                تهاين مالعبي

اإ�سراف عام  :       م. عارف احل�سيني

مراجعة لغ�ية:  �سو�سن ال�سفدي

اإدارة مالية:         ن�سرين العبا�سي

تن�سيق امل�سروع : م. حامت الطحان
                 ماجدة التميمي
                 اأحمد مليطات
                  ي�سرى عارف
                 ح�سن الكوين

                 ح�سام اللفتاوي
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الطالئع البحاثة 

حمافظة جنني:
�سامية االأ�سمر

هيا االأ�سمر
براء ار�سيد                             

حمافظة نابل�س: 
مهند اأبو زهرة

غياث العامودي                          
مروان �سالحات

حمافظة رام اهلل:
يو�سف عبداهلل حمد                     

عي�سى �سابر

حمافظة اخلليل:
اإياد  اخلطيب

خليل  د�سة                                    
اأن�س  �سديد

فادي  ال�سراحنة

�سمال غزة:
ح�سني اأ�سامة ن�سري

يا�سر ح�سام اأبو عودة              
م�سعب اأكرم الب�سيوين

جمم�عة من الباحثني ال�سغار يحلل�ن نتائج ال�ستبانة - 
�سمال غزة
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون

الباحثني ال�سغريين مهند اب� زهرة ومروان �سالحات - 
نابل�س
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الفهرس:
الفهرس:

النيزك • كلمة 

اليوني�سف • كلمة 

ويبحثون: يبادرون  الطالئع  ال�سغري...  • الباحث 

االبحاث هذه  • ملاذا 

• املنهجية 

البحث • ملخ�س 

1. املقدمة

2. البحث

3 التو�سيات

4 ماذا بعد

5 املراجع

6 امللحق
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كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة " ال�سك �سيد اليقني "  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 

كلمة النيزك:
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام

احد اللقاءات املركزية جلميع امل�ساركني /ات يف برنامج 
الباحث ال�سغري
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كلمة اليونسيف: 
كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجا حيا 

ومنتجا، يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربا لكل طليعي يف االأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 

وكيف؟ ومن البحث عن املعلومة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف 

كل جمموعة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجما تدريبيا مهنيا باالعتماد 
واخت�سا�سيني يف  مع خرباء  وبالتن�سيق  وتطويرها،  التدريبية  الربامج  رعاية  الرتاكمية يف  على خربتها 

جماالت علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
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العلمي،  البحث  امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات  التفكري، ح�سل  اإىل تطوير مهارات  وباالإ�سافة 
واإجراء التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات 

البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب 

حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال  عمل  الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ،  يعلمهم 
وذلك دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية 
اأو تطوير اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل 

مع اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وفعاليات   ، وحما�سرات  جوالت،  خالل  من  التجربة  لتعميم  الباحثون  ينطلق  االأبحاث،  مرحلة  وبعد 
وقريبة  متميزة  بطريقة  ونتائجه  البحث  اإىل عر�س  تهدف   ، املخت�س  الطاقم  اإ�سراف  ي�سممونها حتت 
اىل الطالئع ، بحيث يعملون على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من 

جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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ملاذا هذه األحباث؟

واآخره وَلع«، »ُخذ �سيجارة، و�ساعد اأبحاث  دَلع  “اأّوله 
تنجلي(،  )بدل  تنجِلط«  عليها  »دّخن  ال�سرطان«، 
رجل،  اأنه  ليثبت  بالتدخني  يبداأ  »ال�ساب  اأن  ويقال 
لنف�س  عنه  االإقالع  حماولة  يف  حياته  بقية  ويق�سي 
ه  يع�سّ ال  اأنه  املدّخن  ميزات  »من  واأي�سًا،  ال�سبب«، 

ز.« ملاذا؟  كلب، وال ُي�سرق بيته، وال ُيعجِّ
ه الكالب الأنه يحمل ع�سًا ب�سبب ال�سيخوخة  ال تع�سّ
الأنه  بيته  ال�سارق  يدخل  وال  بها،  فيطردهم  املبكرة 
مبكرًا”،  ميوت  الأنه  ز  ُيعجِّ وال  الليل،  طوال  ي�سعل 
الثالثني،  اإدمان يف  الع�سرين،  “هو متعة يف  واأي�سًا: 
اخلم�سني،  يف  ال�سرايني  ت�سلب  االأربعني،  يف  عادة 

وموت يف ال�ستني، وكّله من النيكوتني” 

الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  للجهاز  تقرير  اأفاد 
ال�سادر يف العام 2009 اأن حوايل ن�سف مليون اإن�سان 
يف االأرا�سي الفل�سطينية يدخنون، واأن ال�سباب بني عمر 
15 و 29 �سنة وحدهم ي�ستهلكون ما معدله 30000 علبة 
األف   78 حوايل  قدرها  تكلفة  مبتو�سط  يوميًا  �سجائر 

لوحة »جمجمة مع �سيجارة م�ستعلة« للر�ّسام 
 –  1954( جوغ  فان  فن�سانت  الهولندي 
وهي   ،1886 العام  يف  ر�سمها   ،)1900

معرو�سة يف متحفه مبدينة اأم�سرتدام 
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ل دخل االأ�سرة الفل�سطينية ُينفق على التدخني!  دوالر اأمريكي كل يوم، واأن حوايل خم�سة باملائة من معّدّ
بني  وخا�سة  واملال،  ال�سحة  يحرق  الذي  البطيء،  االنتحار  هذا  التدخني،  انت�سار  يف  اإذن  ال�ّسر  هو  ما 

ال�سباب؟ 
هذا ما ت�سّدت له جمموعات من طلبة املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية يف خم�س مناطق فل�سطينية هي جنني، 
نابل�س، رام اهلل، اخلليل، و�سمال غزة. حيث قاموا باأبحاث لدرا�سة توّجه الطليعي نحو التدخني واالإدمان 
عليه وعالقته بالثقافة العامة. ويقّدم البحاثة يف نهاية اأبحاثهم التو�سيات لكيفية التعامل مع التدخني، 

للمدّخن نف�سه ولالأهل واملدر�سة واملجتمع وال�سْلطة. 
وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة باأ�سول البحث العلمي 
املراجع  اإىل  واللجوء  الت�ساوؤل  على  القائم  املنهجي، 
والقيام  الفر�سيات  وو�سع  التبغ،  عن  املعلومات  جلمع 
ل  والتو�سّ النتائج  حتليل  ثم  ومن  اال�ستبانات،  بت�سميم 

اإىل اال�ستنتاجات وو�سع التو�سيات واالقرتاحات.

ي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي تو�سلوا 
اإليها، بتلخي�سها ودجمها معًا، وهو طبعًا خا�سع للنقا�س 
يف  دومًا  احلال  هو  كما  والت�سحيح،  واملراجعة  والنقد 

كافة االأبحاث العلمية. 

لقاء تدريبي ح�ل مهارات الت�سال 
والت�ا�سل - القد�س



15

منهجية البحث:

التدخني هو بب�ساطة حرق التبغ وا�ستن�ساق دخان حرقه. 
	•من اأين جاء التبغ وكيف انت�سرت عادة التدخني باأ�سكالها املختلفة، ال�سعوط )ا�ستن�ساق م�سحوق التبغ( 
على  التدخني  تاأثريات  هي  وما  ال�سي�سة(؟  اأو  النارجيلة  )اأو  واالأرجيلة  وال�سيجارة  والغليون  وال�سيجار 

املدّخن وعلى املحيطني به وعلى جيبه وعائلته واالقت�ساد الوطني؟ 
	•ملاذا يبداأ ال�ساب الفل�سطيني بالتدخني، وما هي الدوافع التي توؤّدي به اإىل االإدمان عليه، وهل التدخني 

اإدمان اأم عادة؟ 
	•ما راأي الطلبة يف املدار�س الفل�سطينية يف هذه االأمور ومن هم الفئة االأكرث ا�ستهدافًا من قبل �سركات 

الدخان وجتاره الذين ي�ستخدمون و�سائل االإعالم املختلفة الإغراء ال�سباب بالتدخني واالإدمان عليه؟ 

بعقد االجتماعات وح�سور  بداية  البحث اخلم�س  الت�ساوؤالت وغريها قامت جمموعات  لالإجابة عن هذه 
ور�سات العمل واالطالع على املراجع املتوفرة عن التدخني والدوافع وراء اجنذاب ال�سباب اإليه. وتو�سلت 
يتوجب عليهم  التي  والتقنية  العلمية  املناهج  اإىل  »النيزك«،  موؤ�س�سة  املوّجهني من  باإ�سراف  املجموعات، 
اإتباعها من اأجل االإجابة على هذه الت�ساوؤالت والقيام باالأبحاث الالزمة للرد عليها واإعداد اأوراق العمل 

ح�سب املنهج العلمي يف البحث.

وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه. 1 .

مراجعة اأدبية وجمع املعلومات عن التدخني، دوافعه واآثاره على كل من الفرد. 2 واملجتمع.
و�سع الفر�سيات المتحانها والتاأكد من �سحتها اأو نفيها.. 3
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حتديد عينة البحث. 4 .
موؤ�س�سة النيزك. كتابة اال�ستبانات البحثية مب�ساعدة خمت�سني من . 5

. 6 توزيع اال�ستيانة البحثية على عينة البحث.
 حتليل اال�ستيانة ودرا�سة النتائج وعر�سها مع االإح�ساءات واجلداول والر�سوم البيانية. . 7

اخلروج با�ستخال�سات وتو�سيات. 8 .
امل�ساألة واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع. توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد . 9

كافة  يف  الطلبة  بقية  اأمام  نتائجها  ت�سع  هي  وها   2008 عام  خريف  يف  العمل  اإىل  املجموعات  انطلقت 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 

جمم�عة البحاثة يف جنني اثناء لقاء تدريبي ح�ل 
مهارات كتابة ال�ستبانات
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ملخص البحث

يعد التدخني من اأكرث الظواهر املنت�سرة بني فئة ال�سباب ولهذه الظاهرة اأثر على الطالئع مثل االأثر النف�سي 
واالجتماعي وال�سحي وغريها.

ربط  وحماولة  التدخني،  اإىل  الفل�سطيني  ال�ساب  تدفع  التي  الرئي�سية  االأ�سباب  حول  البحث  هذا  يدور 
االأ�سباب بعوامل داخلية وخارجية يتعر�س لها الطليعي يف فرتة املراهقة. كما وقام البحاثة بدرا�سة العالقة 
تدفع  اأن  املمكن  من  التي  الرئي�سية  االأ�سباب  هي  وما  والتباهي  التقليد  خلفية  على  بالتدخني  البدء  بني 

ال�سباب اإىل الوقوع بذلك ال�سرك.
وللوقوف على اأخطار التدخني واالأ�سباب التي توؤدي باملراهقني اإىل التوجه اإىل هذه الظاهرة قام الفريق 
بكتابة ا�ستبانة بحثية مكونة من عدد من االأ�سئلة التي تخ�س الطليعي مثل م�سروفه اليومي وعدد ال�سجائر 
البحث   قام فريق  التدخني.  ترك  التي منعته من  االأ�سباب  واي�سًا  التدخني  اإىل  به  التي دفعت  واالأ�سباب 
بتوزيع ما يقارب 560 ا�ستبانة على العينة املختارة والتي �سملت طالب وطالبات املرحلة االأ�سا�سية والثانوية. 
وبعد حتليل اال�ستبانة كانت من اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها اأن اأهم االأ�سباب التي توؤدي بال�سباب 
اإىل التدخني هو الرغبة يف التجربة واملغامرة يليها ال�سغط والياأ�س واحلرمان. اأما من اأهم االأ�سباب التي 

منعت ال�سباب من ترك التدخني فكان كرثة امل�ساكل وجماراة الغري والتقليد.
ح�سب  موزعة  اإليها  الو�سول  مت  التي  والنتائج  البحاثة  بها  قام  التي  العمل  اآلية  الكتيب  هذا  وي�ستعر�س 

املحافظات واأهم التو�سيات التي قام الطلبة بو�سعها واجلهات التي مت توجيه التو�سيات اإليها.
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1. املقدمة

1.1 التدخني وتاريخه

بداأت ق�سة التدخني بعد اكت�ساف القارة »اجلديدة« اأمريكا عندما الحظ كري�ستوفر كولومب�س اأن �سكان 
ولذة،  ب�سغف  وي�ستن�سقونه  حوله  يجتمعون  ثم  النباتات  من  معينًا  نوعًا  يحرقون  �سلفادور  �سان  جزيرة 
اإىل  ن�سبًة   ،Tobacco التنباك  بالتبغ  بعد  فيما  �سميت  التي  النباتات  هذه  اأوراق  مي�سغ  كان  وبع�سهم 
االأوروبيون  اأطلق  وقد   Tobacco توباكو  االأنبوب  ي�سمون  الهنود  كان  وقد  ُيدخنونها،  كانوا  التي  االأنابيب 

اال�سم نف�سه على النبات. )1(
معهم  التبغ  نبات  كولومب�س  حملة  من  االإ�سبان  الرجال  حمل  وقد 
للزينة  االإ�سبان يزرعونه يف حدائقهم  اأثرياء  بداأ  اإ�سبانيا حيث  اإىل 
واأوروبا  والربتغال  فرن�سا  يف  انت�سر  ومنها  اجلميلة  بزهوره  والتمتع 
باأكملها ثم تركيا وفار�س والهند ورو�سيا واليابان وجميع بالد العامل. 
وكان ال�سبب يف هذا االنت�سار؛ االعتقاد بوجود عالج �سحري الأوراق 
من  ت�سفي  التي  بالنبتة  �سميت  اأنها  درجة  اإىل  اجلديدة  النبتة  هذه 

جميع االأمرا�س.
يف  �سفريها  طريق  عن  فرن�سا  اإىل  النبتة  هذه  ا�ستعمال  و�سل  وقد 
مب�سحوقها  فرن�سا  ملكة  كاترينا  ن�سح  الذي  نيكوت  جان  الربتغال 
يف  احلادة  ال�سقيقة  اآالم  من  ت�سكو  كانت  حيث  الراأ�س  لوجع  ن�سوقًا 

راأ�سها )اآالم ال�سداع الن�سفي(. )2(
والتبغ »»Tobacco  هو جن�س من النباتات املخدرة من ف�سيلة الباذجنانيات وهو عبارة عن ع�سبه يبلغ 
ارتفاعها نحو مرت و الع�سبة كلها �سامة  ما عدا بذورها النا�سجة . تكفي عدة نقاط من ع�سري الع�سبة 
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الغ�سة لقتل اإن�سان بكامل �سحته. ومن الغريب اأن الطيور والع�سافري بحكم فطرتها وغريزتها ال تقرتب 
من نبتة التبغ، وتطري بعيدًا عنها وكاأنها تعرف اأ�سرار هذه النبتة، وكذلك النحل فاإنه ال ينزل على هذا 
النبات وال ميت�ّس اأزهاره، والبهائم اأي�سًا ال تتقوت بهذا النبات، بينما االإن�سان “العاقل” هو الذي يتعاطى 

هذه النبتة وميار�س تدخينها. 

1.2 دخان ال�سجاير، تك�ينه واأق�سامه

من  نوع  اآالف  اأربعة  حوايل  من  ال�سجاير  دخان  يرتكب 
اأك�سيد  اأول  الغازات  هذه  واأهم  العالقة،  واملواد  الغازات 
واالأكرولني  والن�سادر  ال�سيانيد  وهيدروجني  الكربون 
تدعى  التي  املُ�سرِطنة  واملرّكبات  النيرتوجني  واأك�سيد 
النيكوتني،  فهي  العالقة  املواد  عن  اأما  النريوز،  اأمينات 
وهو الذي ي�سبب التعود و االإدمان على التدخني، والبنزين 
البنزوبريين  مثل  امل�سرِطنة  واملركبات  والقطران 

والبولونيوم .

وهناك ثالثة من تلك امل�اد املذك�رة متثل خطًرا داهماً ب�جه خا�س وهي :
* القطران: هو خليط من املواد الهيدروكربونية التي تتحول اإىل مادة ال�سقة داخل الرئتني وحتتوي على 

العديد من املركبات امل�سببة لل�سرطان .
* النيكوتني: وهو مادة كيميائية م�سببة لالإدمان والتي عندما متت�س داخل الرئتني توؤثر على اجلهازين 
الدوري والع�سبي، واملدخن ي�سعر باحلاجة اإىل اأن يدخن ال�سجائر بهدف االحتفاظ مب�ستوى معني من 

النيكوتني يف دمه
* اأول اأك�سيد الكربون: يقوم ب�سرقة االأك�سجني من اجل�سم عن طريق االإقالل من مقدار االأك�سجني الذي 
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ميكن لكريات الدم احلمراء حمله اإىل جميع اأرجاء اجل�سم. )3(
تاأثري التدخني  1.3

اإن للتدخني تاأثريات عدة ومتنوعة فهو يعترب م�سكلة �سحية اجتماعية واقت�سادية وبيئية خطرية االأبعاد 
متفاقمة االآثار.

أ. الناحية الصحية:
من  الكثري  عن  التدخني  م�سوؤولية  العلمية  االأبحاث  اأثبتت  لقد 
ينتج عنه مواد كيماوية  التبغ  فاإن احرتاق  االأمرا�س اخلطرة، 
النيكوتني   ، ال�سرطان  ي�سبب  الذي  القار  ومنها  كثرية  �سامة 
حمل  يحل  الذي  الكربون  اأك�سيد  واأول  االإدمان  ي�سبب  الذي 
االأك�سجني يف كريات الدم احلمراء. ومن اأخطر االأمرا�س التي 
اأن  تن�ساأ عن التدخني ؛ �سرطان الفم واحلنجرة واملريء. كما 

هناك عالقة وثيقة بني التدخني و�سرطان املعدة والرحم. كذلك فاإن التدخني هو اأحد العوامل التي ت�سبب 
اأمرا�س القلب كما يعترب التدخني �سببًا حمتمًا لالإجها�س اأثناء احلمل وزيادة ن�سبة وفيات االأطفال وقرحة 

املعدة كذلك التاأثريات ال�سلبية على ال�سحة اجلن�سية واالإجنابية للجن�سني.

ب. الناحية االقتصادية:
اأفراد  اأفرادها للخطر اجل�سيم ومنها حرمان  اإن التدخني يرهق ميزانية االأ�سرة ويعر�س معيلها و�سائر 

العائلة من بع�س احلاجات االأ�سا�سية كاملاأكل وامل�سرب. 

التدخني �سوف يقتل 12.5% من االأ�سخا�س الذين اأعمارهم 15 �سنة يف البلدان منخف�سة اأو 
متو�سطة الدخل عندما ي�سلون اإىل متو�سط العمر. )7( 
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هذا باالإ�سافة اإىل حتمل الدولة اأعباء هائلة، �سواء من حيث فقدان الرعاية الطبية والعالجية لالأمرا�س 
املحا�سيل  زيادة  يف  ت�ستثمر  اأن  ميكن  كان  التي  الزراعية  االأر�س  اقتطاع  حيث  من  اأو  عنه،  تنجم  التي 

الغذائية اأو من حيث ما ي�سببه من حرائق وكوارث. 

ج. الناحية البيئية:
اإن التدخني يلوث البيئة ويهددها ف�ساًل عن تلوث الهواء الذي يهدد ال�سحة. فاإن كرثة ا�ستخدام الكربيت 
مع اإهمال املدخنني باإلقائهم اأعواد الكربيت واأعقاب ال�سجائر وعبث االأطفال بالوالعات يوؤدي اإىل احلرائق 

ويعر�س املمتلكات وحياة االإن�سان واحليوان والنبات للخطر ال�سديد. )8(

د. تأثير الدخان على األسرة: 
التدخني ي�سيب االأ�سرة واحلياة االأ�سرية باأ�سرار كثرية منها: 

1- والدة االأم املدخنة الأطفال م�سوهني .
ويتدنى  االأخرى  االإنفاق  نواحي  على  يوؤثر  مما  الفعلي  االأ�سرة  دخل  يقلل  الدخان  على  االإنفاق  2-زيادة 
اإىل  دخله  عائلها  وّجه  التي  االأ�سرة  تلك  اأفراد  لدى  والتعليم  واالجتماعي  والغذائي  ال�سحي  امل�ستوى 

االإنفاق على الدخان. 
االأ�سرة  اأفراد  بقية  لدى  وال�سيق  االنفعاالت  يثري  الدخان  الدخل على  املدخن جلزء كبري من  اإنفاق   -3

وبالتايل ي�سود جو من التوتر بني االأ�سرة. 

االإنفاق  اأن ما يقارب من خم�سة يف املائة من جمموع  الفل�سطيني  يورد اجلهاز املركزي لالإح�ساء 
الكّلي لالأ�سر الفل�سطينية ُي�سرف على الدخان!
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1.4 التدخني ال�سلبي 
وزوجته  والديه  ي�سر  اإن�سان  العامل  هذا  يف  يوجد  اأن  يعقل  ال 
اأن  اإال  لها،  ح�سر  ال  باأمرا�س  اإ�سابتهم  يف  وي�ساهم  واأوالده 
يعي�س  ومن  واأهله،  ذويه  على  اأمرا�س  من  املدخن  ي�سببه  ما 
معه يوؤدي اإىل و�سع حقيقة اأثبتتها عدد من االأبحاث العلمية؛ 
وهي اأن هذا ال�سخ�س قد �ساهم وب�سكل غري مبا�سر يف اإحلاق 
االأذى مبن يعي�سون حوله، ويتنف�سون يوميًا ال�سموم التي يبثها 
يف وجوههم، تلك احلقيقة التي جتعل هذا املدخن م�سوؤواًل عن 

اأذيته امل�ستمرة الأهله وزمالئه. 
ثبت االآن وب�سكل قاطع اأن للتدخني اآثاره ال�سلبية على اأقارب املدخنني املرغمني على ا�ستن�ساق دخان التبغ 

ال�سيقة  اأو  املغلقة  االأماكن  وخا�سة يف  املدخن  يدخنه  الذي 
اأن ا�ستن�ساق دخان ال�سجائر من قبل  .فقد بّينت الدرا�سات 
اأ�سد  يكن  مل  اإن  التدخني   عن  �سررًا  يقل  ال  املدخنني  غري 

�سررًا  !
اأن التدخني ال�سلبي وهو نتيجة الدخان الذي ينت�سر يف الهواء 
الكلي  الدخان  ي�سكل 85% من كمية  والذي  باملدخن  املحيط 
منخف�سة  حرارة  درجة  على  احرتقت  مواد  على  ويحتوي 
الذي  الدخان  من  اأ�سد  و�سررها  عاليا  تركيزها  يكون  لذا 
لالإ�سابة  �سبب  ال�سلبي  التدخني  اإن  املدخن.)3(  ي�ستن�سقه 
بالعديد من االأمرا�س منها �سرطان الرئة الذي يحدث ب�سبب 
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ا�ستن�ساق الهواء امللوث والعقم عند الرجال. اأما اأكرث النا�س ت�سررًا من التدخني ال�سلبي هم مر�سى القلب 
الذين ي�سابون بذبحات �سدرية عند تعر�سهم لدخان ال�سجائر، وذلك ب�سبب احتاد الهيموجلوبني يف الدم 
مع اأول ثاين اأك�سيد الكربون بداًل من االأك�سجني فتقل كمية االأك�سجني الذي ي�سل اإىل ع�سلة القلب وحتدث 
غريهم  من  تاأثرًا  اأكرث  اأي�سًا  هم  احل�سا�سية  و  التنف�سي  اجلهاز  مر�سى  اأن  كما  ذلك.  ب�سبب  امل�سكالت 

بالتدخني ال�سلبي. )9(

1.5 التدخني يف فل�سطني
درا�سة عن الطالب يف فل�سطني:

اأظهرت درا�سة اأجرتها وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية 
-13( العمرية  الفئة  من  لطلبتها  عينة ممثلة  على   2003 عام 

16( �سنة ما يلي:
على  واالأ�سدقاء  الزمالء  اإىل  املدخنني  الطلبة  30%من  اأ�سار 

اأنهم اجلهة التي اأّثرت عليهم ليبدوؤوا التدخني. 
واأ�سار 11% منهم اإىل اأنهم يدخنون ملواكبة الزمالء.

تبني اأن 1 من 10 من الطلبة هم من مدخني ال�سجائر حاليًا.
حوايل 2 من 10 من الطلبة يدخنون اأي نوع من منتجات التبغ )�سجائر، نارجيلة، غليون(. )10(

الفل�سطينية  الواردات  قيمة  اإجمايل  وبلغ  يدخنون،  فل�سطني  يف  الثانوية  املرحلة  طالب  من   %12.5
املوثقة من الدخان ما يقارب 51 مليون دوالر اأمريكي نهاية العام 2006

ح�سب الدرا�سة التي اجرتها الرتبية والتعليم
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حقائق ومعطيات عن التدخني يف فل�سطني:
اأفادت بيانات اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني باأن عدد املدخنني الفل�سطينيني تراجع خالل �ست 

�سنوات بني اأولئك الذين تزيد اأعمارهم عن 12 عاما حوايل %10.4.
واأظهرت املعطيات -التي ن�سرت مبنا�سبة اليوم العاملي للكف عن التدخني يف احلادي والثالثني من مايو/

اأيار من كل عام اأن ن�سبة املدخنني تراجعت من 22.1% عام 2000 اإىل 19.8% خالل عام 2006.
وتوؤكد �سركات التبغ تراجع ن�سبة املبيعات، وت�سوق لذلك عدة اأ�سباب بينها ح�سار غزة والو�سع االقت�سادي 

املرتدي للمواطن الفل�سطيني.
ال�سكان  اأ�سل جمموع  الفل�سطينية حوايل ن�سف مليون مواطن، من  االأرا�سي  املدخنني يف  ويبلغ جمموع 
الذي يقرتب من اأربعة ماليني! ومن حيث اجلن�س بينت املعطيات اأن ن�سبة االأفراد الذكور املدخنني بلغت 

37% يف العام 2006، فيما بلغت هذه الن�سبة بني االإناث 2.2% يف نف�س العام.

من جهة اأخرى توؤكد �سركة �سجاير القد�س وجود انخفا�س ملمو�س يف ن�سبة مبيعات ال�سركة من الدخان، 
لكنه اأو�سح اأن ذلك ال يرتبط بال�سرورة برتاجع عدد املدخنني يف االأرا�سي الفل�سطينية، بل لعدة اأ�سباب 
منها تراجع املبيعات بعد اإغالق قطاع غزة بالكامل والذي ي�سكل ما ن�سبته 30% من �سوق ال�سركة، ومناف�سة 
الو�سع  دور  وهو  مهم  اآخر  عامل  اإىل  واأ�سار  واملهرب.  االأجنبي  والدخان  اخلارج  من  امل�ستورد  الدخان 
لعدم  يدويا نظرًا  ُيعّد  الذي  املحلي وحتديدًا  الدخان  ا�ستخدام  اإىل  النا�س  توجه  االقت�سادي املرتدي يف 
قدرة الكثري من ال�سكان �سراء العلب اجلاهزة. ولفت امل�سوؤول ب�سركة �سجاير القد�س اإىل اأن ال�سركة تعتمد 
يف اإنتاجها على املواد اخلام املحلية وخا�سة من منطقة يعبد يف جنني، �سمال ال�سفة، اإ�سافة اإىل املواد 

اخلام امل�ستوردة من اخلارج . )11(

ح�سب اجلهاز املركزي لالح�ساء : 5% من املدخنني يف االأرا�سي الفل�سطينية هم من طلبة املدار�س 
الثانوية بلغت %12.5،  واأن ن�سبة التدخني بني الطلبة يف املرحلة  يف املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية، 

بواقع 24.5% بني الذكور مقابل 1.1% بني االإناث.                        



25

2. البحث
2.1  هدف البحث

تعترب م�سكلة التدخني �سواء بني الطلبة اأو بني املواطنني من اأخطر امل�ساكل التي تواجه ال�سباب يف امل�ستقبل. 
حيث اأن هذه الظاهرة اأخذت باالنت�سار ب�سورة وا�سعة بني الطلبة. ويعود �سبب االهتمام بهذه الظاهرة 
باعتبارها م�سكلة عامة ال تخ�س جن�سًا معينًا وال عمرًا معينًا بل اإنها ت�سمل ال�سغار والكبار ذكورًا واإناًثا 
اأي�سًا غري املدخنني باعتبارهم مدخنني �سلبيني. لذلك ال بد من  على حد �سواء، ولي�س فقط املدخن بل 

درا�سة هذه الظاهرة يف املحافظات الفل�سطينية التي خ�سعت للبحث وخ�سو�سًا  يف عينة البحث.
املدار�س  من  عدد  يف  تنفيذه  مت  الذي  ال�سباب  بني  التدخني  م�سح  نتائج  بتحليل  الدرا�سات  هذه  تقوم 
الفل�سطينية يف املرحلة من الثامن االأ�سا�سي حتى الثاين ع�سر ممن هم يف �سن )13-18 �سنة واأكرث(  و 
الظاهرة بني  انت�سار هذه  امل�ستوى املحلي من حيث حجم  التدخني على  ذلك الإعطاء �سورة عن ظاهرة 
ملكافحة  مفيدة   بتو�سيات  اخلروج  بهدف  التدخني  نحو  ال�سباب  واجتاهات  �سلوك  وت�سخي�س  ال�سباب، 

التدخني بني ال�سباب. 

اإن اأهداف البحث تتمثل يف:
لل�سن الذي يبداأ  توثيق وت�سخي�س واقع انت�سار ظاهرة التدخني بني ال�سباب واملراهقني والتقدير املبدئي 	•

فيه املدخن التدخني .
وتوجهاتهم اإزاء ظاهرة التدخني، ومدى اإدراكهم ملخاطر التدخني واآثاره  معرفة اأداء الطلبة و�سلوكهم 	•

على ال�سحة العامة والبيئة .
ر�سد الظروف واالأ�سباب التي من املمكن اأن	• تدفع املراهقني اإىل التدخني.

2.2 منهجية العمل:

لت اإليها جمموعات البحث: وهذه هي منهجية اإجراءات البحث اأو طريقة العمل كما تو�سّ
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2.2.1 جمع املعل�مات: 
واملجتمعية  ال�سحية  وم�ساره  التدخني  عن  االإنرتنت،  ومنها  املختلفة،  املراجع  من  املعلومات  جمع  مت 

واالأ�سباب التي تدفع ال�سباب اإىل التدخني.
 

2.2.2 كتابة ال�ستبانة البحثية
البحثية  اال�ستبانات  اأن تدرج يف جميع  والتي يجب  املهمة  االأ�سئلة  بع�س  البحثية على  اتفقت املجموعات 
والتي تركزعلى االأ�سباب التي تدفع الطليعي للتوجه اإىل التدخني، والعمر لدى البدء بتدخني ال�سجاير، هذا 
باالإ�سافة اإىل جمموعة من  االأ�سئلة التي ركزت عليها كل منطقة لدرا�سة الفر�سيات التي قامت بو�سعها. 

) مرفق منوذج ا�ستبانة(

2.2.3 املجم�عات الب�ؤرية:
الهدف من املجموعات البوؤرية هو حتكيم اال�ستبانة ومعرفة اإن كانت جميع االأ�سئلة املوجودة فيها وا�سحة 
ومفهومة للجميع. املجموعات البوؤرية هي جمموعات تتكون من 5-10 اأ�سخا�س ) من نف�س �سن الفئة عينة 
البحث( يختارها البحاثة لتجربة اال�ستبانة معهم قبل توزيعها على عينة البحث وكما ومت اإجراء نقا�س 

مفتوح حول االأ�سئلة وا�ستنباط راأي املجموعة باملو�سوع.

2.2.4 الفئة امل�ستهدفة ) عينة البحث(
تنوعت املجموعات يف اختيار االأماكن التي وزعت فيها اال�ستبانات وان كانت عينة البحث هي واحدة وهي 

طالب وطالبات ال�سفوف املرحلة االأ�سا�سية والثانوية.
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رام اهلل:
مت توزيع  160 ا�ستبانه على طالب وطالبات ال�سف التا�سع  يف كل من مدر�سة ذكور قلنديا، مدر�سة خليل 
الرحمن، مدر�سة ذكور بيتونيا الثانوية، وكانت اأ�سئلة اال�ستبانة تدور حول حمور التدخني وت�سمنت بع�س 

االأ�سئلة عن الو�سع االجتماعي واأ�ساليب احلياة اليومية وتاأثري التدخني على الدرا�سة.  

الخليل:
قام فريق البحث بتوزيع اال�ستبانة على عينة ع�سوائية بلغت 200 طالب و طالبة يف املدار�س الثانوية يف 
حمافظة اخلليل وب�سكل ع�سوائي يف )6( مدار�س منت�سرة يف املحافظة. ولقد مت ا�سرتجاع كل اال�ستبانات 

التي وزعت.  

جنين:
الثانوية  الزهراء  للبنني،  الثانوية  ال�سالم  مدار�س  طلبة  على  ا�ستبانة   200 توزيع  مت  جنني  حمافظة  يف 

للبنات، بنات جنني الثانوية.

نابلس:
وزعت اال�ستبانة على 100 طالب وطالبة بالت�ساوي يف مدار�س ذكور عبد احلميد ال�سائح الثانوية يف مدينة 

نابل�س وذكور لوزة الثانوية املختلطة يف بلدة لوزة ومدر�سة بنات �سمري �سعد الدين الثانوية.

شمال غزة:
مت توزيع 100 ا�ستبانة على الطلبة الذكور واالإناث يف عدد من املدار�س احلكومية يف �سمال غزة.
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2.3 نتائج البحث:
يف البداية �ستتم االإ�سارة اىل ال�سن الذي يبداأ به الطليعي التدخني، فقد اأظهرت الدرا�سة اأن اأكرث فئات 

املدخنني قد بداأوا تدخينهم يف �سن 14-15 عامًا، وهذا ما يظهره الر�سم البياين التايل.

ن�ستطيع اأن ن�ستنتج هنا اأن اأكرث الفئات قد بداأت بالتدخني يف �سن املراهقة، ويعود ذلك اىل اأن ال�ساب 
يف هذا اجليل يريد اأن يجرب كل �سي جديد بالن�سبة له، مما يدفعنا اإىل اأهمية توجيه الطليعي يف هذا 
اآثار التدخني على نف�سه  اأو البدء يف التدخني، وما هي  اجليل اإىل اأهم االأ�سباب التي قد تدفعه لتجريب 

وعلى غريه.

اذا بداأ الطليعي بالتدخني يف هذه ال�سن املبكرة، فهل ي�ستطيع ان يقلع عن التدخني بعد ذلك؟ وماذا 
عن امل�ساكل ال�سحية التي قد ترافقه ب�سبب التدخني اأو ما بعد تركه للتدخني؟ 



29

اأجري بها البحث فهي مو�سحة  اإىل التدخني يف جميع املحافظات التي  ال�سباب  اأما االأ�سباب التي تدفع 
بالر�سم البياين التايل:

واملغامرة وهذا  التجربة  الرغبة يف  ؛  املحافظات  التدخني  يف جميع  اإىل  ال�سباب  توجه  اأ�سباب  اأهم  من 
اأكرث الطالئع ممن بدوؤوا بالتدخني هو يف جيل 15-14  اأن  البياين االأول والذي يبني  اإىل الر�سم  يقودنا 
عام، اجليل الذي يتميز بحب خو�س املغامرة والتجربة دون اأي ح�ساب اأو تقدير م�ستقبلي خلطورة هذه 
التجربة. اأما ال�سبب االآخر الذي يدفع ال�سباب اإىل التدخني هو ال�سغط والياأ�س واحلرمان هذا باالإ�سافة 

اإىل امل�ساكل االأ�سرية واالجتماعية.

ما هي الن�سائح التي تريد ان توجهها لهوؤالء ال�سباب الذين يتجهون اىل التدخني؟
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رام اهلل:
يف حمافظة رام اهلل مت الرتكيز على اأ�سباب توجه ال�سباب اإىل التدخني فكان من اأهمها اأن 12% من الطلبة 

املدخنني يتوجهون للتدخني ب�سبب وقت الفراغ وحب املغامرة

وبالتايل فاإن حب املغامرة ووقت الفراغ ال ي�سكلون االأ�سباب الرئي�سية التي تدفع بالطالئع يف منطقة رام 
اهلل اإىل التدخني.

الخليل:
اأهم  املنطقة وكان من  البحاثة يف  والفر�سيات من قبل  العالقات  العديد من  يف مدينة اخلليل مت بحث 

النتائج التي مت احل�سول عليها:
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1. ت�جد عالقة بني وج�د مدخنني يف املحيط الأ�سري والجتماعي وبني ت�جه الفرد نح� التدخني.

النتيجة التي تو�سل اإليها البحاثة اأن معظم املدخنني اإما اأن يكون لديهم مدخن يف االأ�سرة اأو �سديق مدخن، 
وهذا يعني اأن الطليعي قد يبداأ اأو يتوجه اإىل التدخني ب�سبب تقليده لالأ�سخا�س املدخنني واملوجودين يف 

بيئته املحيطة.
2. حماولت ترك التدخني من قبل املدخنني

 نرى من خالل الر�سم البياين التايل اأن ما يقارب 53.3% من ن�سبة املدخنني حاولوا ترك التدخني. جنح 
يف ذلك 21.3% فقط وف�سل 78.6 % ، اأي اأن معظم من حاولوا ترك التدخني مل ينجحوا يف ذلك. ويرجع 
اأن معظم املدخنني قد و�سلوا اإىل حد االإدمان وهم عاجزون عن ترك التدخني،  فريق البحث ذلك اإىل 

لذلك يجب اأن تكون هناك و�سائل م�ساعدة وم�ساندة ملن يريد ترك التدخني من قبل اجلهات املخت�سة.
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والر�سم البياين التايل يو�سح اأكرث النتائج التي تو�سلت اإليها جمموعة البحاثة من حمافظة اخلليل عن 
حماوالت ترك التدخني ، رغبتهم يف ذلك وجناحهم يف ترك الدخان.
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ن�سبة  بلغت  حيث  يرغب  ال  من  وبني  التدخني  ترك  يف  يرغب  من  بني  متقاربة  ن�سبة  هناك  اأن  ونالحظ 
الذين يرغبون 53.3% ون�سبة الذين ال يرغبون 46.6% ويف�سر البحاثة ذلك باأن ن�سبة الوعي بني املدخنني 
متنا�سفة اأي اأن حوايل ن�سف املدخنني يدركون خطورة التدخني وهم راغبون فعاًل بالتخل�س منه، واأن 

حوايل ن�سف املدخنني اإما اأنهم غري مقتنعني بتلك امل�سار واالأخطار اأو ال يريدون فعاًل ترك التدخني.
3. الأ�سباب وراء عدم ترك املدخن للتدخني

بعد اأن لوحظت هذه الن�سبة العالية من الطالئع الذين ف�سلوا يف ترك التدخني قام البحاثة بدرا�سة االأ�سباب 
التي دفعتهم اإىل اال�ستمرار بالتدخني فكان من اأهم النتائج ؛ كرثة امل�ساكل وجماراة الغري وتقليده. ويبني 

الر�سم البياين التايل الن�سب املئوية التي مت احل�سول عليها.
يف  الطليعي  يعي�سها  التي  وامل�ساكل  وتقليده،  الغري  جماراة  فاإن  اخلليل  منطقة  يف  البحاثة  راأي  ح�سب 
االأرا�سي الفل�سطينية هي من اأهم االأ�سباب التي منعته من ترك التدخني وهي اأي�سًا االأ�سباب التي وجهته 

اإىل التدخني.

نابلس:
يف نابل�س  متت درا�سة عينة البحث بكل دقة قبل درا�سة االأ�سباب والعوامل التي تدفع ال�سباب اإىل التدخني 

فكان من اأهم االأمور التي مت التعامل معها:
1. معدالت انت�سار التدخني بني الطلبة ح�سب العمر.

ا�سارت الدرا�سة التي اجراها البحاثة يف منطقة نابل�س ان الطالئع الذين ترتاوح اعمارهم بني 16-15 
عام اكرث توجها نحو التدخني من غريهم.

2. معدل عدد ال�سجائر التي يدخنها الطليعي يوميًا يف منطقة نابل�س.
اأظهرت النتائج اأن  34% من الطالئع يف عينة البحث،  يدخنون �سيجارة واحدة يوميًا.  بينما كانت ن�سبة 

الطلبة الذين اأجابوا اأنهم يدخنون �سيجارتني اإىل ع�سرة �سجائر  يوميًا هي %7.
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3. االأماكن واالأوقات التي يدخن بها الطليعي يف منطقة نابل�س.
بعد االطالع على االأعمار التي بداأ بها الطليعي التدخني ومعدل عدد ال�سجائر التي يدخنها باليوم، قام 
فريق البحث بدرا�سة االأماكن واالأوقات التي يدخن بها، فكانت النتائج كما هو مبني بالر�سومات البيانية 

التالية.



35

ن�ستطيع اأن ن�ستنتج من هذه الر�سومات البيانية اأن ن�سبة عالية من الطالئع يف منطقة نابل�س غري مبالني 
بالوقت اأو املكان الذي يدخنون فيهما وهذا يعني اأنهم غري مبالني اأي�سًا لردة فعل املحيطني بهم �سواء كانوا 

من اأهلهم اأم من اأ�سدقائهم.
اأن املكان املف�سل للتدخني لدى الفئة الثانية من هذه العينة  اإذا ما نظرنا اإىل الر�سم البياين فرنى  اأما 
هي بيت االأ�سدقاء وهذا يرجع اإىل تقليده لل�سديق. اأما بالن�سبة للوقت املف�سل ل�سريحة اأخرى من العينة 
فهو عندما يكون وحيدًا ولذلك لعدة اأ�سباب ممكنة منها اأنه ال يريد اأن يراه اأحد وهذا هو الوقت املنا�سب 

لتجريب ما هو جديد، اأو خلوفه من معاقبة االأهل وتوبيخهم.

جنين
يف جنني ركز البحاثة على اأثر امل�ساكل االأ�سرية التي يعاين منها الطليعي على توجهه اإىل التدخني، فكانت 

النتائج مبينة بالر�سم البياين التايل.

اأن  اأ�سارت باملوافقة على  اأن ما يقارب 65% من عينة البحث  اأن ن�ستنتج  من خالل هذه النتائج ن�ستطيع 
امل�ساكل االأ�سرية هي التي دفعت بال�سباب اإىل التدخني .
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شمال غزة:
يف �سمال غزة مت �سوؤال عينة البحث عن اأكرث الفئات اإقبااًل على التدخني فكان هناك ت�سابه بالن�سب بني 
اجلن�سني وهو اأن اأكرث الفئات توجهًا للتدخني هم فئة املراهقني. يبني الر�سم البياين التايل راأي الطالئع 

يف هذا املو�سوع.
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التي  االأمور  اأكرث  اإىل  ال�سن  كبار  من  للمدخنني  �سوؤال  توجيه  غزة  �سمال  منطقة  يف  مت  اأخرى  جهة  من 
ت�ستهلك راتبهم ال�سهري فكانت النتائج كالتايل:

اإن التدخني يف منطقة �سمال غزة ي�ستهلك اأقل ما ميكن  من م�سروف البيت وذلك ب�سبب ان�سغال االأ�سرة 
بتاأمني االحتياجات االأ�سا�سية، وهذا اأي�سا يتوافق مع نتائج الر�سم البياين ال�سابق.
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3. توصيات عامة من البحاثة:

تعزيز دور االأ�سرة يف حماية اأبنائها من التوجه نحو التدخني وتوجيههم اإىل كيفية التعامل مع اأبنائهم  • 
املدخنني، باالإ�سافة اإىل ت�سديد الرقابة على اأبنائهم وحثهم على االبتعاد عن اأ�سدقائهم املدخنني.

وذلك  �سنة،   • 18 من  اأقل  عمر  يف  هم  امن  التبغ  بيع  كمنع  والت�سريعات  القوانني  من  جمموعة  اإ�سدار 
يوؤدي اإىل �سعوبة احل�سول على ال�سجائر مما يوؤدي اإىل خف�س ن�سبة التدخني بني الطلبة، ورفع قيمة 
ال�سرائب على منتجات التبغ لزيادة العبء املايل ملمار�سة التدخني مما يوؤدي اىل خف�س ن�سبة املدخنني 

خا�سة من �سغار ال�سن ، ومنع التدخني يف االأماكن العامة .
ا�ستخدام و�سائل االإعالم يف التوعية املجتمعية حول م�سار التدخني وتفعيل دورها يف مكافحة التدخني. • 
تفعيل وتطوير التعليمات ال�سادرة عن وزارة الرتبية والتعليم بخ�سو�س منع التدخني بني طلبة املدار�س  • 
ظاهرة  من  احلد  اأجل  من  قدراتهم  وتنمية  والطالئع  ال�سباب  وتدريب  توعية  اإىل  باالإ�سافة  واملعلمني 

التدخني بني اأفراد جيلهم، و جعل عدم التدخني برناجمًا �سحيًا يعترب جزء من املنهاج الدرا�سي .
ودورات  برامج  يف  واإ�سراكهم  التدخني  ترك  على  وت�سجيعهم  املدخنني  حلث  عالجية  برامج  تطوير  • 

كنموذج يدفع االآخرين على ترك التدخني اأو احلد منه .
اإن التحذيرات ال�سحية ال�سديدة اللهجة التي تطبع على علب ال�سجائر تقدم ر�سالة فعالة اإىل ال�سباب  • 
املدخن فيجب تعميق هذه التحذيرات وذلك بكتابتها بحروف بارزة وا�سحة ب�سكل يختلف عن بقية ما 

هو مكتوب على علبة ال�سجائر .
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4. ماذا بعد؟

الع�سبي  ال�سغط  اأن  الطبية احلديثة  الدرا�سات  اأثبتت  فقد  املدّخنني،  لدى  ال�سائد  االنطباع  على عك�س 
والتوتر ال يتاأثر �سلبًا بالتدخني، بل اإن التدخني له اآثار �سلبية على اجلهاز الع�سبي كما اأنه ال ي�ساعد اإطالقًا 
على الرتكيز اأو االإبداع بل العك�س ، اأما بالن�سبة ملجاملة االأ�سحاب فهل اأنت �سعيف لدرجة اأن تنتحر اأو تقتل 
 نف�سك من باب املجاملة؟ هل �سخ�سيتك �سلبية اإىل هذه الدرجة؟ اأال ت�ستطيع اأن تقول  “ال “ فيما ي�سّرك؟

ناأتي لل�سبب االأكرث انت�سارا بني ال�سباب وهو املظهر اجلذاب فرمبا كان هذا �سحيحًا يف املا�سي قبل اأن يكت�سف 
العلم م�ساويء التدخني اأما االآن فقد اختفى التدخني تقريبا من املجتمعات الراقية االأوروبية واالأمريكية 
!!! تدخينكم  اأثناء  بيننا  مقبولني  ل�ستم  اإليهم:  الر�سالة  وكاأن  بعينها  اأماكن  يف  املدخنني  ح�سر   لدرجة 

وبعد ، ما هي اخلطوات العملية بعد التو�سل لهذه النتائج والتو�سيات ؟؟؟
يف العام 1999 ظهرت اإىل العامل موؤ�س�سة دولية تعنى مبكافحة التدخني، وهي موؤ�س�سة »حتالف االتفاقية 
االإطارية ملكافحة التبغ«، FCA ) Framework Convention Alliance، وعنوانها على االإنرتنت هو 
www.fctc.org، وقد انطلقت بروؤيا “عامل بدون مدخنني “، واأ�سبحت بعد ع�سر �سنوات على تاأ�سي�سها 
ت�سم 350 جمعية يف جميع اأنحاء العامل متثل مائة دولة، بينها غالبية الدول العربية، لكن فل�سطني لي�ست 

بينها بعد !!!!. 

هل ن�ستطيع االإعداد لن�ساط عاٍم لليوم العاملي القادم لالمتناع عن التدخني يف 31 اأيار/مايو؟ 
على ماذا نرّكز: القانون اأم االإعالم اأم التوعية املدر�سية باالأ�سرار واأثرها مدى احلياة؟ 
ومن يعّلق اجلر�س، وكيف نبا�سر العمل والتنظيم واحل�سول على الدعم املعنوي واملادي؟
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تقرتح بع�س جمموعات البحث على احلكومة اأن ت�سن القوانني للحد من ظاهرة التدخني. فهل ت�ستطيع 
ال�سلطة الفل�سطينية فعاًل مكافحة التدخني، وهو بال �سك �سوق كبري يعمل فيه اآالف االأ�سخا�س ويدر ما ال 

يقّل عن 58 مليون دوالر اأمريكي �سنويًا . 
من املعلوم اأن منتجي االأفالم االأمريكية يقب�سون مبالغ طائلة من �سركات التبغ الكربى، من اأجل اإظهار 
الدخان ب�سغف  اأنيق وميت�سون  التبغ ب�سكل  ي�سعلون لفافات  املمثلني املحبوبني واملمثالت اجلّذابات وهم 
قب�س  قد  مثاًل  �ستالون  �سيلف�سرت  امل�سهور  فاملمثل  ملحاكاتهم.  واإغرائهم  ال�سباب  امل�ساهدين  يف  للتاأثري 
ن�سف مليون دوالر من اإحدى �سركات التبغ ليظهر يف دوره وهو يدخن ب�سكل مغٍر للمعجبني واملعجبات به. 

وذلك عدا عن االإعالنات يف و�سائط االإعالن املختلفة االأخرى. فكيف ميكن مقاومتها؟

جمم�عة البحث يف منطقة اخلليل
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5. املراجع:

ا�ستخدم البحاثة عددا من م�سادر املعلومات نوردها فيما بلي من اأجل النظر يف كونها كافية اأو مفيدة اأو 
دقيقة. وينطبق ذلك خا�سة على روابط االنرتنت للتاأكد من �سحتها، فما كل ما يرد على االنرتنت ميكن 

ن�سخه ونقله على عاّلته. 

منتدى الرتبية والتعليم مبحافظة الر�س ، نبذة عن تاريخ التدخني، 2009/5/23. 1

http://www.alrassedu.gov.sa/index/forum/showthread.php?t=21118

جمعية الرعاية ال�سحية اخلريية، نبذة تاريخية عن نبات التبغ. 2

http://www.healthcare-sy.com/ViewSelectedReport.php?reportID=17

ملف التدخني. 3

http://www.albairouni.org/index.php?p=246&id=614

حممد ب�سري الوظائفي ) كاتب واإذاعي (، ملاذا نكافح التدخني، موقع �سحة ، 2007/11/9. 4

http://www.sehha.com/generalhealth/smoking9.htm

موقع �سحة ، 2007/11/9. 5
http://www.sehha.com/generalhealth/smoking1.htm
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اأحمد بدر الدين ح�سون، املوقع  فتوى  رئي�س املجل�س االأعلى لالإفتاء ب�سورية حول التدخني، د. ال�سيخ . 6
اال�سالمي الطبي، 2007/06/14

http://www.medislam.com/content/view/1402/

الريا�س،  النف�سية  لل�سحة  االمل  ، جممع  العدد 35. 7 االمل  التدخني، جملة  لالإمتناع عن  العاملي  اليوم 
وزارة ال�سحة ال�سعودية

http://www.alamal.med.sa/page_35_34.shtml

 ، التدخني  (:م�سار  الفل�سطينية)1999. 8 الطبية  االغاثه  جلان  واحتاد  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمه 
ط)1(، ال�سفة الغربية.فل�سطني

التدخني االجابي و التدخني ال�سلبي، مقاالت طبية، موقع طبيب دوت كوم. 9

http://www.6abib.com/a-979.htm

يف املدار�س  وزارة الرتبية والتعليم العايل ، درا�سة م�سحية حول:انت�سار ظاهرة التدخني بني الطلبة . 10
كانون  الرتبوي،  واالر�ساد  املدر�سية  ال�سحة  مركز  الرتبوي،  للتخطيط  العامة  االإدارة  الفل�سطينية، 

اول/2002

http://www.moe.gov.ps/publications/smoking.doc

بالل حممد �سبري، تراجع ن�سبة املدخنني بني طالب  فل�سطني، 2008/5/6. 11

http://www.shbair.com/vb/archive/index.php/t-14371.html
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6. ملحق

منوذج الأحدى اال�ستبانات التي وزعت خالل اجراء البحث:
جمموعة من الباحثني يقومون باإجراء بحث حتت عنوان » توجه ال�سباب نحو التدخني وعالقته بالثقافه 
العامة »، �سمن م�سروع الباحث ال�سغري باإ�سراف موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي وبدعم 

من اليوني�سيف.
لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه اال�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع العلم باأن هذه اال�ستبانة اأُعدت من 

قبل الطالب امل�ساركني وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط ، ن�سكر لكم تعاونكم..

اجلن�س:         اأ.   ذكر            ب. اأنثى.
مكان �سكنك      اأ. مدينة.                    ب. قرية.                        ج.خميم.

العمر:  ............................

متو�سط دخل االأ�سرة �سهريا؟    
اقل من 1500	.أ �سيكل.

1500 �سيكل ولغاية 2500	.أ �سيكل.

2500 �سيكل ولغاية 4000	.أ �سيكل.
. اكرث من 4000	.أ
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1- هل اأنت من املدخنني:
اأ. نعم                             ب. ال                           ج. احيانا

 2-كم �سنة كان عمرك عندما حاولت تدخني ال�سجائر الأول مرة 
   اأ. اأقل من 14 �سنوات.                ب. بني 14-15 �سنة

   ج. بني 15- 18 �سنة               د. اأكرث من 18

3- منذ متى واأنت تدخن ؟
أاقل من �سنة. .	

	.أمن �سنة اىل �سنتني.
	.أ�سنتني اىل ثالث �سنوات

اأكرث من 3	.أ �سنوات  ...........

4- ما املعدل اليومي لعدد ال�سجائر التي دخنتها خالل الثالثني يومًا املا�سية ؟
أمل اأدخن اأبدا خالل الثالثني يوما املا�سية  .	

	.أ�سيجارة يوميًا ولكن لي�س بانتظام )اأيام اأدخن �سيجارة واأيام ال اأدخن(.
	.أ�سيجارتان اإىل ع�سرة �سجائر يوميًا.

	.أغري ذلك:____________
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5-  يف اأي االأوقات عادًة تدخن؟
أيف االأفراح واملنا�سبات ال�سعيدة.  .	

	.أيف اأالأتراح واملنا�سبات غري ال�سعيدة. 
	.أعندما اأكون وحيدًا. 

	.أاأدخن يف اأي وقت.
	.أيف احلاالت التالية:_________

6-  يف اأي مكان عادًة  تدخن ؟
أاأدخن يف البيت                       ب. اأدخن عندما اأكون يف بيت اأحد اأ�سدقائي  .	

	.أاأدخن يف املنا�سبات االجتماعية يف االأماكن العامة. 
	.أاأدخن يف اأماكن عامة ) ال�سوارع ، مراكز الت�سويق ، الدوائر واملوؤ�س�سات ...الخ (

	.أاأدخن يف اأي مكان.

7-  من هي اجلهة التي اأثرت عليك لتبداأ التدخني ؟
أاأنا �سخ�سيا دون اأي جهة.                           ب. التقليد لبع�س افراد االأ�سرة. .	

	.أاالأ�سدقاء.                                                     د. غري ذلك ...........

8-  ما االأ�سباب التي دفعتك للتدخني ؟
أ�سهولة احل�سول على ال�سجائر                                                          ب. تقليد االآخرين. .	
�سعور باال�ستقاللية.                                                            د. تراكم امل�ساكل والهموم. ال	.أ
أالدعاية واالإعالم.               و. احل�سول على املتعة.                 ك.  مواكبة اال�سدقاء. .	
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9- هل �سبق واأن قدم لك اأحد ما  ن�سائح اأو ح�سلت على م�ساعدة من جمتمعك لوقف التدخني ؟
أنعم  ، كيف ومن :___________                          ب. ال  .	

10- هل يزعجك االأ�سخا�س الذين يقومون بتدخني ال�سجائر يف ح�سورك ؟
أنعم، ملاذا:_______________           ب. ال .	

 
11- هل يتم يف منزلك منع التدخني بني افراد االأ�سرة االخرين؟  

أنعم                               ب.ال  .	

12- هل يتم يف منزلك منع التدخني اأمام الوالدين او االأفراد االأكرب �سنا؟  
أنعم                               ب. ال  .	

13-  هل يتم يف منزلك تقدمي ال�سجائر لل�سيوف؟  
أنعم                       ب. ال                            ج. اأحيانا .	
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14- * ما مدى اتفاقك مع العبارات التالية : 
ال اأواقف ب�سدةال اأوافقحمايداأوافقاأوافق ب�سدةالعبارة

التدخني ي�سبب االإدمان

التدخني �سبب رئي�سي لالأمرا�س مثل ال�سرطان
تدخني ال�سجائر ي�سر غري املدخنني من املتواجدين 

يف حميط املدخنني ولي�س املدخنني فقط
الن�سائح املقدمة من املجتمع بعدم التدخني فعالة

حمددة  وتعليمات  �سيا�سة  هنالك  يكون  اأن  يجب 
متنع التدخني يف االأماكن العامة

يجب منع الدعاية ملنتجات التدخني منعا باتًا

يجب رفع اأ�سعار منتجات التدخني

التدخني ت�سكك وتقلل من �سلبيات  دعاية �سركات 
التدخني لت�سجع ال�سباب على التدخني

22- هل تعتقد اأن الذين يدخنون يكون لديهم اأ�سدقاء اكرث اأو اقل ؟
.          ج. لي�س للتدخني عالقة بعدد االأ�سدقاء. أ لديهم اأ�سدقاء اأكرث.       ب. لديهم اأ�سدقاء اأقل	.

23- هل تعتقد اأن ال�سخ�س الذي يدخن بح�سور االآخرين عليه اأن ي�ستاأذن منهم؟
	.أنعم.                       ب. ال
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24- العوامل التي تدفع ال�ساب اإىل التدخني، ح�سب راأيك:
ال اأوافق ب�سدةال اأوافقحمايداأوافقاأوافق ب�سدةالعامل

التباهي بني االآخرين اأو التميز عنهم
التقليد االأعمى للغري ) خا�سة االأبوين (

رفاق ال�سوء وما لهم من تاأثري على ال�ساب
عدم مراقبة االأهل ل�سلوك اأبنائهم

اعتقاد البيئة املحيطة باأن املدخن هو االأف�سل واالأكرب 
توفر املال يف يد ال�ساب 

اعتقاد ال�ساب باأن التدخني و�سيلة لتهدئة االأع�ساب
عدم وجود �سلعة بديلة خا�سة بال�سباب

جمم�عات البحاثة يف م��س�ع التدخني من جميع املحافظات 
يناق�س�ن هيكلية ابحاثهم


