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 ن بين البالغين الذكور في مدينتي غدامس ودرج يمعدل انتشار تدخين التبغ وأنماط التدخ
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وهذه الدراسة   ،والسرطانيعتبر تدخين التبغ من العادات الصحية المسببة ألمراض القلب والشرايين والرئتين  الملخص:

من نوعها في مدينتي غدامس ودرج  األولى (Cross Sectional Study) هي دراسة وصفية مستعرضة

 ،عام 19البالغين الذكور فوق من  800 الدراسة شارك في حيث ،اوأنماطه هذه الظاهرةتصف التي  و وضواحيهما

،  SPSS Version 24جمعت البيانات بواسطة استبيان ذاتي التعبئة، وحللت البينات بواسطة البرنامج اإلحصائي 

المدخنين السابقين  ،%41.6نسبة المدخنين الحاليين  وكانت، (سنة 13±39متوسط أعمار المشاركين في الدراسة )

بنسبة  سنة( 49-39رية تدخن التبغ هي )كثر فئة عمأ% من مجمل العينة. 38نوا مطلقا  %، والذين لم يدخ20.3

%، 34.8، التدخين ينتشر بين الغير متزوجين بنسبة السلبي تعرضوا للتدخينالمدخنين % من غير  92.1  .49.0%

)االعدادي دراسي المنخفض ينتشر بين األشخاص ذووا المستوى ال أن التدخين%، كما 65.1وبين المتزوجين بنسبة 

% من المدخنين بدأوا التدخين في 63.1%(. 47.8)بنسبة ، وأكثر بين العاطلين عن العمل %44.4والثانوي( بنسبة 

 ،سيجارة يوميا ( 20أكثر من  )يدخنون % يصنفون كمدخنين شرهين 50.2 (،سنة 18-15) لمبكرةا المراهقةفترة 

من المدخنين حاولوا التوقف عن التدخين مرة على  %(78.4) ،األرجيلة ونيدخن الحاليين %( من المدخنين33.0)

من  %(30.9) يدركون مخاطر التدخين، هممن %(96.4) مام عائالتهم،أال يدخنون  من المدخنين %(53.8) األقل،

تلقوا نصيحة شخاص المدخنين من األ %(85.0و) ،(سنة 20الى 15ح من )اوالمدخنين الحاليين  دخنوا لفترة زمنية تتر

مدخنين يؤيدون وضع قوانين ضد التدخين، التدخين المن غير  %(58.2قبل مقدمي الرعاية الصحية. ) حول التدخين من

بزيادة التوعية وتفعيل  وتوصي الدراسة .%( على التتابع37.1% و46.2) كثر من مدينة غدامسأمدينة درج ينتشر في 

 راء المزيد من الدراسات.القوانين المناسبة لمكافحة التدخين وإج
 

  Ghadamesغدامس  ، tobacco smoking،تدخين التبغ  ،prevalenceنتشار اال معدل) الكلمات المفتاحية:
  ( Dergeدرج 

 
 
 

يعرف تدخين التبغ بأنه العملية  -:ةــدمـمقال .1

التي يتم فيها حرق مادة التبغ واستنشاقها  وتكون هذه 

العادة لغرض الترويح عن النفس ولكنها  بمرور الوقت 

ونبات التبغ يحتوي على  تصبح ادمانا على مادة التبغ،

 -المئات منها سام-كيميائية مادة  7000 كثر منأ

، لذلك فتدخين التبغ  (1)مادة مسرطنة  69 حواليو

مرتبط بأمراض القلب والشرايين والسرطانات، فعلى 

إن ف WHO ة حسب احصائيات منظمة الصحة العالمي

مليون شخص  5 كثر منأتدخين التبغ يسبب في وفاة 

و ما يعادل  وفاة شخص من كل أ حول العالم سنويا،

ة بالغين، ومن الممكن ،إذا لم تتخذ إجراءات عشر

ماليين  10عاجلة أن يزيد عبء الوفيات ليبلغ أكثر من

% منهم في الدول  70، 2020حالة وفاة بحلول عام 

 .(2)النامية 

تنبع مشكلة التدخين في مجتمعنا من عدم وجود قوانين 

 تثقيفيةرادعة ضد تجارة التبغ وعدم وجود برامج 
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وال حتى دراسات واحصاءات عن مدى انتشاره  وتوعية

هذا البحث لمعرفة معدل انتشار  وقد هدف في المجتمع،

مجتمعي غدامس  التدخين فيظاهرة التدخين وأنماط 

تثقيف للعليها برامج  يليبنودرج واستخالص النتائج 

 -ا:همهأد وضعت الدراسة عدة تساؤالت وق صحي.ال

 يلة بين البالغين الذكور؟،جماهي نسبة تدخين التبغ واألر

جتماعية األكثر استخداما ماهي الفئات العمرية واال

ماهي نسبة المدخنين المدركين لمخاطر  ،للتبغ؟

 امأمذين يدخنون ين النوكم نسبة المدخ ،التدخين؟

بدأ فيها  فئة عمرية ماهي أكثر عائالتهم وأطفالهم؟،

ماهي نسبة المدخين الشرهين  ،المدخنون التدخين؟

ة في اليوم ( من سيجار 20)الذين يدخنون أكثر من 

ماهي نسبة المدخنين الذين حاولوا   ،؟مجموع المدخنين

ماهي الفترات الزمنية ، التوقف عن التدخين وفشلوا؟

ماهي نسبة ، التي قضاها المدخنون في التدخين؟

نسبة  وكم ؟،المدخنين الذين يعانون من أمراض مزمنة

المدخنين الذين تلقوا نصيحة طبية حول التدخين؟ ماهي 

هو سبب توقفهم عن  وما ،نسبة المدخنين السابقين

التدخين ؟، وماهي نسبة الغير مدخنين الذين يتعرضون 

 الذين يؤيدونوكم نسبة الغير مدخنين ، للتدخين السلبي؟

 التدخين؟ وضع قوانين ضد

أجريت في مدينتي هذه الدراسة  -البحث: مجتمع .2 

دي بين جزائر تقع في المثلث الحدو)مدينة ليبية  غدامس

وهي ) ودرج (طرابلس كم عن العاصمة650وتبعدوتونس 

قرى تونين ( ومدينة غدامس كم عن 100تبعد مدينة 

بلغ تعداد  .(مس ودرج)ضواحي غدا وتفلفلت وتقطه

في مدينة سنة  48-19الذكور البالغ أعمارهم من 

بلغ عددهم  مدينة درج( ذكرا، أما في 2983غدامس )

ذكرا وهذا بعد الرجوع الى احصائيات السجل ( 1933)

لم نجد أي مرجعية سنة  48فوق أما الفئة ما  المدني،

 نظرا الفتقار منظومة السجل المدني لبيانات هذه الفئة.

شخص من  800حجم العينة الكلية  -البحث: عينة .3

أخذ من منطقة غدامس تم  فوق،سنة فما  19عمر 

حجم العينة تم . ذكر( 396) درجذكر(، و 404)

إلى كتاب أساليب البحث تحديدها من بعد الرجوع 

والذي حدد حجم العينة الممثلة لمجتمع  ،(3)العلمي 

 (322) ( وحدد حجم عينة درج بـ341س بـ )غدام

ولكون (، 663مجموع العينة المفترضة هي ) فكانت

تأخذ بعين االعتبار الذكور البالغ أعمارهم هذه العينة ال 

 سنة، فقد أخذنا عينة أكبر. 48فوق 

هذه الدراسة كانت دراسة وصفية  -: البحث يةمنهج.4

 Cross Sectional Descriptive) مستعرضة

Studyالغين الذكور المدخنين والغير مدخنين في ( للب

مجتمعي غدامس ودرج، من حيث معدل انتشار ظاهرة 

 وأنماط التدخين في كال المجتمعين. التدخين

ذاتي التعبئة  الدراسة استبياناستخدمت  -البحث: أداة .5

 االستعانة باستبيانات ، حيث تمسري لكل مشارك

الستبيان في االستبيان. شمل التصميم  الدراسات السابقة

للمشارك  البيانات الشخصية( عن أسئلة 5) ولجزئه األ

تخص  أسئلة( 7)ولى يليه في الصفحة األ ،في الدراسة

 13) في الصفحة الثانيةو المدخنين االشخاص الغير

توزيع االستبيان بدأ العمل ب .المدخنين لألشخاص سؤال(

علي عامة الناس في القطاعات  2018\3\1بتاريخ 

وانتهى تجميع البيانات ، والمقاهي العامة وأماكن العمل

دد اوراق االستبيان كان إجمالي ع ،2018 /12/5في 

ورقة استبيان(  48الفاقد منها )، ورقة( 860الموزعة )

ورقة يوجد بها انحياز)خطأ في تعبئة االستبيان  12، و

بهذا شملت  ، ن قبل المشارك ( لذلك تم الغاؤهام

% من 93ورقة استبيان(  أي ما يعادل  800)  الدراسة

 اجمالي األوراق الموزعة. 

 تم تحليل البيانات بواسطة استخدام -اإلحصائية: المعالجة .6

 Statistical Package for Social) برنامج

Science version SPSS 24) ، تحليل تم حيث

 (percentage)المئوية باستخراج النسبةالمتغيرات 

 (P-value)ومعامل االرتباط  ،(frequencies)التكرار

 .(Median)متوسط الحسابي الو

بعدة دراسات من  االستعانةتم  -السابقة: .الدراسات 7

ولمقارنة ، االستبياندول مختلفة وذلك لغرض تصميم 
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استخدام  (1الدراسة بها. وهذه الدراسات هي ) نتائج

، سنة النشر ومدى الوعي السلوكيات، في تونس: التبغ

العالمات الحيوية: معدل تدخين التبغ  (2) ،(4)1996

سنة ـ الواليات المتحدة  18 البالغين فوقالحالي بين 

التدخين  وباء (3)  ،(5).2009سنة النشر  االمريكية،

 : معدل االنتشار، الخصائص،بين البالغين الكويتيين

نمط استخدام التبغ بين   (6).1996سنة النشر والمواقف 

لعوامل  اإليرانيين :نتائج المسح الوطني البالغين

 (7).2007سنة النشر لألمراض الغير معدية  االختطار

البيانات بواسطة استخدام تم تحليل  -نتائج: ال. 8

 0.05حيث أن القيمة األقل من ،SPSS V 24برنامج

ل وقد اعتمدنا في تحلي تعتبر ذات أهمية إحصائية.

ومن ثم تحليل عينة  ،البيانات على تحليل العينة ككل

مجتمع درج ومجتمع غدامس كال على حدة للمقارنة 

 بينهما.

 800الدراسة  شملت -للعينة: الوصف اإلحصائي .9

سنة فما فوق  19عمارهم من من الذكور البالغين، أ

وتم تقسيم العينة  ،سنة(13.03±39) بمتوسط حسابي

(، حيث 1عمرية كما هو موضح في الجدول )الى فئات 

 والفئة العمرية من سنة( 28-19ية )الفئة العمر شكلت

  فرد. 205 %(25.6) سنة فما فوق( أعلى النسب 48)

 يوضح توزيع الفئات العمرية للعينة  -(:1جدول )

 
 الفئات العمرية

 

التكرار 
Frequencies 

 النسبة املئوية

percentage 

مواليد التسعينات 
 ( سنة19-28) 

205 25.6% 
مواليد الثمانينات 

 ( سنة29-38)
188 23.5% 

مواليد السبعينات 
 (سنة39-48)

202 25.3% 

مواليد 
 49)الستينات

 سنة فما فوق (
205 25.6% 

على بنسبة هي األ النتائج أن نسبة المدخنين الحاليين تظهر

يليها الذين لم يدخنوا مسبقا  ،من مجمل العينة 41.6%

ن بنسبة السابقو %، وأخيرا المدخنون38.0بنسبة

من مجمل العينة قد استخدموا  %61.9أي أن ،20.3%

موضح في  هو التبغ في مرحلة من مراحل حياتهم كما

 .(2الجدول )

 جدول يوضح نسب استخدام التبغ للعينة-(: 2جدول )

 التكرار النسبة المئوية تصنيف التدخين

 800من 163 %20.3 مدخن سابق

 800من 304 %38.0 غير مدخن 

 800من 333 %41.6 مدخن الحالي

-39كانت أعلى نسب للتدخين في الفئة العمرية من )

، مدخنونمنهم  %(49.0أن )سنة( حيث اتضح 49

 بداللة إحصائيةبين التدخين والفئة العمرية  ارتباط بمعامل

 .(3)الجدول في  اكم ،P-value (PV) (0.008)هامة 

 عمريةيوضح نسبة المدخنين لكل فئة  -(: 3جدول )

 المواليد
 

 التكرار
frequencies 

 النسبة المئوية
percentage 

مواليد التسعينات 
 ( سنة19-28) 

 %46.3 205من  95

مواليد الثمانينات 
 ( سنة29-38)

 %40.9 188 من 77

مواليد السبعينات 
 (سنة39-48)

 %49 202من 99

مواليد 
 49)الستينات

 سنة فما فوق (
 %30 205من  62

 أن؛ مدخن( 333نه في مجتمع المدخنين )المالحظ أمن 

%( 34.8المدخنين كانوا متزوجين و)من  %(65.1)

والتدخين الزواج بين  ارتباطبمعامل ليسوا متزوجين 

بين كما أن التدخين ينتشر  .PV 0.261 ذو أهمية ليس

من  أكثر إعدادي وثانويالعلمي  مؤهله كان من

مدخنين من هم قيد المؤهالت األخرى حيث شكل نسبة 

وكان معامل  ،%(44.4الدراسة في هذين المؤهلين )

 PVهمية ليس ذو أارتباط التدخين بالمؤهل العلمي 

 .(4كما هو موضح بالجدول ) (0.965)

 العلمي المؤهلوالتدخين  العالقة بينيوضح  -(: 4)جدول 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %33.3 12من 4 أمي

 %21.4 14 من3 ابتدائي

 %44.4 108من 48 إعدادي

 %44.4 207من 92  متوسط معهد/ثانوي

 %40.5 459من186 جامعي فما فوق

 

أكثر الوظائف التي ينتشر فيها التدخين هي الفئة  

 االرتباط%( ومعامل 47.8العاطلة عن العمل بنسبة )

أي ليس  PV 1.00( التدخين، الوظيفةبين المتغيرين )

 .(5هو موضح بالجدول )له داللة إحصائية هامة كما 
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يوضح نسبة انتشار التدخين وعالقته  -(: 5جدول )

 بالمهنة

 النسبة المئوية العدد المهنة

 %38.3 336من129 موظف مدني

 %46.0 175من81 موظف عسكري

 %46.0 93من43 عمل حر مهني

 %43.0 101من44 عمل خاص مكتبي

 %47.8 23من11 عاطل عن العمل

 %33.3 18من6 مزارع

 %35.0 54من19 طالب

خصية أكثر القناعة الش السابقين، تعدفي فئة المدخنين 

حيث شكلت  لتوقف عن التدخينلدت أسباب التي األ

ضعفها حيث أبينما الدافع الديني كان  ،%(57.6)

 (6)%(، كما هو موضح بالجدول 4.9شكلت )
  عن التدخين يوضح دوافع التوقف -(: 6جدول )

 النسبة المئوية التكرار سبب التوقف

 %57.6 163من 94 قناعة شخصية

 %9.2 163من15 ضغط االصدقاء

 %28.2 163من46 ضغط عائلي

 %4.9 163من8 أسباب دينية

( كانوا %84.7)السابقين معظم المدخنين كما أن 

%( من 92.1متوقفون عن التدخين ألكثر من سنة. )

أن  . كماالمدخنين تعرضوا للتدخين السلبي غير

أيدوا وضع قوانين ضد %من غير المدخنين 58.2

 .التدخين

( بدأوا التدخين في المرحلة %63.1)معظم المدخنون 

 .(7( كما هو موضح بالجدول )سنة18-15)الثانوية 

 يوضح الفترات العمرية لبداية التدخين -(: 7) جدول

 المئويةالنسبة  بداية التدخين

 %9.2 )ابتدائي( 15اقل من 

 %63.1 )ثانوي( 18_15

 %23.9 )جامعي(24_18

 %3.6 فما فوق 24

)يدخنون أكثر من  أظهرت النتائج أن المدخنين الشرهين

% من نسبة 50.2يمثلون  سيجارة في اليوم( 20

 الحاليين % من المدخنين33.0ن أكما . المدخنين

المدخنين الحاليين ، ومعظم يستخدمون األرجيلة

 حاولوا اإلقالع عن التدخين ولكنهم فشلوا، (78.4%)

مام عائالتهم أ( ال يدخنون %53.8)ن معظمهم وكما أ

ً أوتوصلنا . طفالهمأو خنين د%( من الم56.8ن )أيضا

شكل ارتفاع ضغط الدم و .مزمنة مراضأال يعانون من 

مراض أ كان مدخن ويعاني من منلعلى النسب أ

 .(8كما هو موضح بالجدول ) .%(21.8)المزمنة 

انتشار األمراض المزمنة لدى  ح( يوض8)-جدول:

 المدخنين 

 النسبة المئوية التكرار أمراض المزمنة

 %21.3 333من71 الضغط

 %3.3 333من 11 الربو

 %13.8 333من 46 السكري

 %4.8 333من 16 مراض قلبأ

 %56.8 333من 189 ال يوجد

ن التدخين لديه مخاطر أكان جل المدخنون يدركون  

%( 85.0و ) ،%(96.4)نسبة صحية حيث مثلوا 

منهم تلقوا نصائح حول التدخين من قبل مقدمي الرعاية 

من المدخنين  %(30.9)أن  يضاً أ والحظنا .الصحية

%( 25.2)و ،سنة( 20إلى15منفترة تدخينهم )ح تتراو

ا فوق( كما هو سنة فم 20منفترة تدخينهم )ح اوتتر

 .(9)بالجدول موضح 

 الفترات الزمنية التي قضاها المدخنون في التدخين -(: 9جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفترة الزمنية

 %5.7 333من19 سنوات5قل من أ
 %18.3 333من61 سنوات 10_5

 %19.8 333من66 سنة15_10

 %30.9 333من103 سنة20_15

 %25.2 333من84 فما فوق 20

عند تحليل البيانات اآلتية من مدينتي غدامس ودرج كال 

على حدة تظهر اختالفات واضحة في النسب بين المدينتين 

  .(10)رقم مدرجة في الجدول  االختالفاتوأهم هذه 

في أنماط التدخين بين  االختالفاتأهم  -(: 10جدول )

 .مدينتي غدامس ودرج

 درج غدامس 

 نسبة المدخنين

  ن الحاليي

 من العينة 37.1%

 

 من العينة46.2%

 

PV                =0.009 

نسبة المدخنين 

 السابقين
 من العينة %21.2 من العينة 19.5%

 من العينة %32.5 من العينة %43.3 نسبة الغير مدخنين

أكثر فئة عمرية 

 ها التدخين ينتشر في

بنسبة  سنة(19-28)

51% 

 سنة(39-49)

 %57.2بنسبة

انتشار نسبة 

التدخين بين 

المتزوجين والغير 

 متزوجين

 %51.3المتزوجون

الغير 

 %48.6المتزوجون

 %76.5المتزوجون

الغير متزوجون 

23.5% 

التعرض للتدخين 

 السلبي 

من غير  86.2%

 المدخنين

من غير  99.1%

 المدخنين
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تأييد وضع قوانين 

 ضد التدخين 
من غير  75.9%

 المدخنين

من غير  37.1%

 المدخنين

 

التدخين الشره 

 20)أكثر من 

 سيجارة يوميا(

من  44.7%

 المدخنين

من  54.6%

 المدخنين

من  %26.0 تدخين األرجيلة

 المدخنين

من  38.8%

 المدخنين

التوقف عن  محاولة

 التدخين

من  74.0%

 المدخنين

من % 82.0

 المدخنين

التدخين امام العائلة 

 واالطفال 
من % 31.3

 المدخنين

من  58.5%

 المدخنين

أكثر األمراض 

المزمنة انتشارا 

 بين المدخنين 

 مرض ضغط الدم

% من 16.0

 المدخنين

 مرض ضغط الدم

%من 25.7

 المدخنين

تلقي النصيحة 

 حول التدخين 

من  76.7%

 المدخنين

من  91.3%

 المدخنين

 

أكثر من نصف مجتمع  -والمناقشة: ستنتاجاتاال. 10

% قد استخدموا التبغ في مرحلة من 61.9الدراسة 

مراحل حياتهم )منهم مدخنون حاليون ومنهم مدخنون 

وهذه النتيجة تتبع نمط الدول النامية التي ينتشر سابقون(

، وهذه النسبة بها التدخين على خالف الدول المتقدمة

القلب العالية ستؤثر مستقبال وستسبب في زيادة أمراض 

كثر من أوالرئتان والسرطانات، حيث أن  والشرايين

 بنسبة هم مدخنون حاليونالدراسة  ثلث مجتمع

   (%47.8،)وهذا مقارب لدراسة تونس(% 41.6)

بين  واالجتماعي)قد يكون ذلك نتيجة للتقارب الجغرافي 

( %34.4)وبعيد عن دراسة الكويت تونس وليبيا (

تبلغ كما  (. %23.4)   وإيران( %23.5)وأمريكا 

 الدراسةنسبة المدخنين السابقين أقل من ربع مجتمع 

 تونس )من دراسة وهي أكثر بكثير  (20.3%)

 نصفأن كما (. %6.2ن)ودراسة إيرا (4.4%

يدخنون بشكل في المجتمع  (%50.2)الحاليين  المدخنين

وأكثر من (%66.1)تونس شره وهو أقل من دراسة 

 ةمرتبطالنسبة العالية وهذه  (،%44)الكويت دراسة 

 .أكثر بأمراض نفاخ الرئة والسرطان

غير المدخنين يتعرضون الرباع أكثر من ثالث أ -

وهذا أكثر بكثير من دراسة (%92.1) السلبيللتدخين 

 نصف المدخنينكما أن حوالي  %8.0 تونس

ون أمام عائالتهم وأطفالهم وهذا على ن%( يدخ46.2)

 الذين أقر ثالث أرباعهمعكس المدخنين الكويتيين 

غلب %(  أنهم يدخنون أمام عائالتهم وأطفالهم .و أ73)

يؤيدون وضع قوانين ضد  (%58.2) الغير مدخنين

، وهذا يستلزم توعية اآلباء المدخنين حول التدخين

و صياغة القوانين مضار التدخين السلبي على أطفالهم 

 التي تحمي الغير المدخنين من دخان السجائر.

مواليد كثر فئة عمرية ينتشر فيها تعاطي التبغ هي أ -

على  (.%49) بنسبة( سنة 49 إلى 39 من) السبعينات

 (،%28)سنة( بنسبة  24-18) عكس دراسة أمريكا

حيث ينتشر (، %58.8)سنة( بنسبة  34-25) وتونس

كما أن  ،الثالثينات إلى منتصفالعشرينات  منتصف في

على المؤهل الدراسي، وهذا ب لم يتأثرمعدل التدخين 

دل مع اللتان يقل فيهما دراسة الكويت وتونس عكس

أكثر من نصف  ما أنك .التدخين بزيادة المؤهل العلمي

من )التدخين في فترة المراهقة المبكرة  االمدخنين بدأو

وهذا مشابه  (%51.9) بنسبة( سنة 18 إلى 15 عمر

بنسبة  سنة( 19 إلى 15 من)لدراسة الكويت 

التدخين  (، وهذا يستلزم تركيز جهود مكافحة56.5%)

 على فئة المراهقين. 

( حاولوا التوقف عن %78.4) رباع المدخنينأثالث  -

 وهي أكثر من دراسة الكويت .نعادة التدخي

، وهذه نقطة %(9.4) %(، ودراسة تونس47.0)

ايجابية فهؤالء الفئة يمكن استقطابهم ودعمهم بمراكز 

 حتى يقلعوا عن التدخين. عالجية وتأهيلية

انون من ال يع (%56.8) كثر من نصف المدخنينأ -

وهذه النسبة أكثر بكثير من دراسة  مراض مزمنةأأي 

 (.%27) الكويت

 يدركون مخاطر التدخين .(%96.4)معظم المدخنين  -

وهذا يطرح  (%98.6) تونس بدراسة وهذا شبيه

التدخين تساؤالت عن سبب استمرار المدخنين في 

 بالرغم من معرفتهم بأضراره.
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 15 منهي )أكثر فترة قضاها المدخنون في التدخين  -

دراسة  أقل من. وهي (%30.9)بنسبة  سنة( 20 إلى

، %53.6بنسبة  سنة( 29 إلى 20من تونس هي )

لمضاعفات  وهذه الفترة الطويلة تجعلهم معرضين أكثر

 التدخين.

تلقوا النصيحة من قبل رباع المدخنين أكثر من ثالث أ -

على محاوالت  يدلوهذا  مقدمي الرعاية الصحية.

 .المدخنين عن التدخين الصحية لثنيمقدمي الرعاية 

ثررررر مرررررن كنرررررة درج أيدتنتشررررر ثقافررررة التررررردخين فرررري م -

ونسرررربة  ،ينينررررة غرررردامس ، فنسرررربة المرررردخنين الحررررالمدي

 ،واألرجيلررررررة  ،الشرررررررهالترررررردخين  و ،الترررررردخين السررررررلبي

ونسررربة تعرررررض األطفررررال للتررردخين السررررلبي هرررري أعلررررى 

 .(10أنظرررررررررر جررررررررردول رقرررررررررم )، فررررررررري مدينرررررررررة درج

 -التـوصيـات: . 11

إجرررراء دراسرررات حرررول انتشرررار التررردخين وأنماطررره برررين   (1

األسرررررباب التررررري تشرررررجع المرررررراهقين  المرررررراهقين ومعالجرررررة

 على تعاطيه.

اإلطاريررررة  لتفعيررررل االتفاقيررررةتفعيررررل المجتمررررع المرررردني  (2

والتررررري وقعررررت عليهررررا ليبيررررا  لمكافحررررة الترررردخين الترررري

واصررررردار  ،عليهررررا منظمررررة الصررررحة العالميررررة تشرررررف

القرررررروانين الترررررري تحررررررد مررررررن تجررررررارة التبررررررغ كفرررررررض 

منرررع الترررردخين  وأيضرررا الضررررائب علرررى تجرررارة التبررررغ،

 ماكن العامة إلخ.في األ

المشرررراركة وزيررررادة التوعيررررة حررررول مخرررراطر الترررردخين  (3

عرررن تعررراطي التبرررغ  متنررراعاليررروم العرررالمي لال فررري حملرررة

  .مايو من كل عام 31الذي يصادف 

تحسرررررررررين وتفعيرررررررررل القطررررررررراع الصرررررررررحي لمواجهرررررررررة  (4

المررردخنين  التررردخين ومسررراعدةاألمرررراض التررري يسرررببها 

 .لإلقالع عن التدخين

هرررررذا البحرررررث هرررررو بحررررررث  -والتقكككككدير: .الشككككككر 12

، زامررررز وراتخرررررج مقرررردم مررررن قبررررل )سررررارة الحبيررررب 

الشرررريباني(  ويررررونس علرررريشررررميلة  معبررررد السررررالهرررراجر 

لنيررل الرردبلوم العررالي فرري قسررم التمررريض العررام بالمعهررد 

فلهررررم  2018العرررالي للعلرررروم والتقنيررررة /غررردامس ربيررررع 

نتقرررردم بالشرررركر  مجهرررروداتهم، كمرررراكررررل الشرررركر علررررى 

والررررردكتور صررررررالح  حمررررررود حمرررررود العميرررررق لألسرررررتاذ

 .البخاري

 . المراجع13
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