
 

 

Country reports  
The World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), Atlanta, developed the Global Youth Tobacco Survey to track 
tobacco use among youth across countries using a common methodology and core 
questionnaire. Information from the Survey is compiled within the participating country 
by a Research Coordinator nominated by the Ministry of Health, and technically 
reviewed by WHO and CDC. The content has not otherwise been edited by WHO or 
CDC. 

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify 
the information contained in this publication. However, the published material is being 
distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility 
for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the 
World Health Organization be liable for damages arising from its use. 
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 ( 11- 14األعمار ) المملكة العربية السعودية 

 م0202لعام  المسح العالمي للتدخين بين الشباب

  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .الحقائق صحيفة

يتضمممممن المسممممح العممممالمي للتممممدخين بممممين الشممممباب  

ممممد   فمممي المملكمممة العربيمممة السمممعودية بيا ممما   مممو 

غيرهمممممما مممممممن م ت مممممما  التبمممممم  ا تشممممممار السمممممم ا ر  

 معلومممممما  عمممممن خمسمممممة م مممممددا إلممممم   باإلضمممممافة

السمممممممعر  التوافر / الم افممممممم :تسمممممممتبدام التبممممممم ال

، (تمممدخين التبممم  السممملبي)السممملبي التعمممرل للمممدخا  

الم مممماه   اإلع  مممما     تسمممما ع اإلعمممم م  اإلقمممم   

همممم م الم ممممددا  هممممي الع ا ممممر التممممي  .الدراتسممممية

يمكممممن ض  تضممممعكا المملكممممة العربيممممة السممممعودية فممممي 

 .بر ام كا الشامع لمكاف ة التدخين

 المسمممممح العمممممالمي للتمممممدخين بمممممين الشمممممباب  كممممما 

مسممم ا  ، قمممد ض مممر 0202السمممعودل الممم ل تممم   فمممي 

ط بممما ممممن تتضممممن  التممميعلممم  مسمممتو  الممممدار  

 مممماوم المر لممممة المتوتسمممماة مممممن ال مممم   األ   

 .إل  الثالث

 

 

تممممم  اتسممممممتبدام ال يمممممام الع  ممممممودل علممممم  مممممممر لتين 

 مممو  التمممدخين فمممي لعمممرل بيا ممما  ممثلمممة للم تمممم  

، فمممي المر لمممة األ لممم  .لمملكمممة العربيمممة السمممعوديةا

با تماليممممممة مت اتسممممممبة ممممممم  تمممممم  اختيممممممار المممممممدار  

تمم  اختيممار ال مماوم ، ا يممةفممي المر لممة الث .  مكمما

فممممممي ال مممممماوم   كممممممع الامممممم ببشممممممكع عشمممممموا ي 

كممممما  معمممممد   .مممممم هلين للمشمممماركة كممممما وا المبتممممار 

،  معممممممممد  اتسممممممممت ابة ٪100اتسممممممممت ابة المممممممممدار 

  فممممممي  ممممممين ض،   ٪100ال مممممماوم  هممممممو ا خممممممر 

 بلمممممم  , %8..4معممممممد  اتسممممممت ابة الامممممم ب  بلمممممم  

  .٪83.4معد  االتست ابة الكلي ما  سبته 

المسمممممح العمممممالمي اركين  فمممممي كممممما  م ممممممو  المشممممم

فمممممممي المملكمممممممة العربيمممممممة للتمممممممدخين بمممممممين الشمممممممباب 

)  تتمممرا ع ضعمممماره  بمممين طالبممما 0658 السمممعودية 

0.– 06.) 

 االنتشار

 (٪15.6= ، فتيا  ٪34.6=فتيا  (٪ من الا ب قد دخ وا الس ا ر لمر  في  ياتك  24.9

 (٪9.1=، فتيا  ٪21.2=فتيا  )ضل م ت  من م ت ا  التب   الياً  يستبدمو ٪ 14.9

 (٪5.0=، فتيا  ٪13.0=فتيا  )٪ يدخ و  الس ا ر  الياً 8.9  

 (٪6.1=، فتيا  ٪13.3=فتيا  )٪ يدخ و  الشيشة  اليا  5.6

 (٪ 7.1= ، فتيا  ٪15.3=فتيا  )م ت ا  ضخر  للتب   اليا يستبدمو  ٪ 11.0

 .العام الم بعغضو   في التدخين ٪ ال ين ل  يسبق لك  التدخين   المر ح بدؤه 21.2

 الوعي والسلوك

 

 العناوين الرئيسة

  ،من 14.9ه اك في الوقت ال اضر ٪

الالبة يستبدمو  ضل شكع من ضشكا  
 الياً  الس ا رم ك  يدخ و  ٪ 8.9التب ؛ 

آخر من  شكع يستبدمو ٪ 11.0؛ 
يدخ و  ٪ 9.5ضشكا  التب ؛ في  ين ض  

 .في الوقت الراهنالشيشة 
 



 .يعت د   ض  ال كور المدخ ين ضكثر  اذبية من غير المدخ ين 25.3٪

 .يعت د   ض  ال ساء المدخ ا  ضكثر  اذبية من غير المدخ ا  17.5٪

 المنافذ والتوافر للمدخنين الحاليين

 .مبز ضل  الس ا ر مني  لو  عل  ٪ 21.1

 )ين التبغ السلبيختد)  التعرض للدخان السلبي

 .٪ يعيشو  في م از  يدخن فيكا ا خر   في   وده 05.6

 .٪ يتعرضو  لدخا  ا خرين خارج م ازلك 6...

 .٪ ي يد    ير التدخين في األماكن العامة5.6.

 .عليك  الضار التب ٪ يعلمو  تأثير 4..5

 .٪ ض د  الديك  ض  ك هما مدخن00.0

 .دخ و ٪ معي  ض   مي  ض دقا ك  م  ..5

 المدخنون الحاليون-اإلقالع 

 .٪ يرغبو  في اإلق   عن التدخين64.8

 .عن التدخين خ   العام الماضياإلق     ا لوا ٪ 51.4

 .يد المساعد  لإلق   عن التدخين تل وا٪  68.0

 وسائل اإلعالم واإلعالنات

 .ثين الماضيةالرتسا ع اإلع مية لمكاف ة التدخين ، في األيام الث  شاهد ا٪ 69.7

 .للس ا ر في ال    ض  الم   ، في األيام الث ثين الماضية ام يدإع  ا  شاهد ا٪ 49.8

 .ي مع شعار الع مة الت ارية للس ا رشيئا ٪ يملكو  12.3

 .تس ا ر م ا ية من قبع ممثلي شركا  التب  عليك ٪ عرل 7.4 

 المدرسة

 .ين في ال  ، خ   الس ة الماضية و  مباطر التدختل وا در تساً تث ياية ٪  42.1

 .األتسباب التي ت عع من ه  في تس ك  يدخ و  ، خ   الس ة الماضيةال   في  اقشوا  ٪ 31.1

 

معد  التعرل لدخا  التب  السلبي هو  •

 02معد  معتد  ــ  والي ث ثة من كع 
ط ب يعيشو  في م از  يدخن فيكا 

آخر  ، في  ين يتعرل ما ي ارب اث ين 
ط ب لدخا  ض ا  آخرين  خمسةمن كع 

 اك ضكثر من خارج  ااق الم ز ،  ه
عل   بين خمسة ط بمن  طالب  ا د

 .ض د  الديه مدخناألقع 
 

ط ب يدركو  مد  األذ   % 4..5 •

 .ال ل يسببه دخا  ا خرين لك 
 

ضكثر من ث ثة ضربا  الا ب ي يد    •

 .قرار م   التدخين في األماكن العامة
 

ثلثين من المدخ ين ال اليين يرغبوا في  •
 .التوق  عن التدخين

 

من الا ب يملكو  ضشياء  % ..00 •
ت مع شعار الع مة الت ارية لشركة 

 .تس ا ر
 

  في الث ثين يوماً الماضية، شاهد ضكثر من

ط ب رتسا ع ت ث  02تسبعة من كع 
عل  مكاف ة التدخين في  تسا ع اإلع م، 
في  ين شاهد ما ي ارب ال    إع  ا  
مر  ة للتب  في ال    ض  الم    

 .ث ثين الماضيةخ   األيام ال

 

 

 



 المقدمة واالهداف

 المبكمممممر للممممممو  الم ديمممممة )تااديكممممما الممكممممن ممممممن التمممممي  ( األتسمممممباب مممممن ر يسممممميا تسمممممببا التمممممدخين يعتبممممر

 شمممب  مليمممو  4.5  ممموالي ممممو ب العالميمممة ال ممم ة لم يممممة  ف ممما يتسمممبب  يمممث .العمممال  فمممي  األممممرال

  مممما   فممممي . بالتممممدخين عل ممممةالمت األمممممرال  ممممراء مممممن (ثمممموا    تسممممت كممممع شممممب  بمتوتسمممم ) عممممام كممممع

 8 ممممن ضكثمممر إلممم  لي مممع المممرق  هممم ا يرتاممم  ض  0202 عمممام ب لمممو  المتوقممم  فممممن ال مممور  بكممم م اتسمممتمرارم

 لمم  ممما شب مماً  بليممو  ب تممع يتسممبب ض  ال ممالي ال ممر   كايممة فممي المتوقمم  مممن ض ممه كممما .عممام كممع  فمما  م يممين

 المممممد   فمممممي تتركممممز الوفيممممما  مهممممم  مممممن %82  ممممموالي إ  .االت ممممام هممممم ا فمممممي  اتسمممممة إ مممممراءا  تتبمممم 

  . الدخع متوتساة  الد   الدخع الم باضة

 الممممدخ ين ممممن %82 ممممن  ضكثمممر ، الياممم  تسمممن فمممي يبمممدض مممما غالبممماً  التمممدخين خممم   ممممن التبممم  اتسمممتك ك إ 

 الياممم  ممممن الممممدخن غيمممر التبممم  مسمممتكلكي أل  باإلضمممافة عشمممر  الثام مممة تسمممن قبمممع التمممدخين بمممدؤ ا البمممال ين

 ض  السممماب ة الدراتسممما  ض ضممم ت  قمممد . ال ضممم  تسمممن بلممموغك  بعمممد تسممم ا ر ممممدخ ي الي مممب و عرضمممة ضكثمممر

 العديمممد فمممي مسممتمر تزايمممد فممي ال سمممبة تلمم   ض   الممممراه ين األطامما  بمممين المممدخ ين ممممن عاليممة  سمممبة ه مماك

 .البلدا  من

 لمراقبممممة مممممرد د  ذا   ياميممممة ثابتممممة هيكليممممة ذا  للمسمممموع آليمممما   ضمممم  تتالممممب التممممدخين مكاف ممممة إ 

 مكاف مممة  مراكمممز العالميمممة ال ممم ة م يممممة قاممممت ال مممرل لكممم ا  .التمممدخين اتسمممتك ك ات اهممما  را تامممو

 البلمممدا  لمسممماعد  " GTSS التبممم  لتر مممد عمممالمي  يمممام" بوضممم  0998 عمممام فمممي م كممما  الوقايمممة األممممرال

  :مسو ا  ضرب  يتضمن  ر دم التب  لتر د برام  إ شاء عل 

 الشباب ع د للتدخين العالمي المسح (GYTS) 

 المدار  في التدريس لااق  العالمي المسح (GSPS) 

 ال  ية المكن لا ب العالمي المسح (GHPSS) 

 البال ين ع د للتدخين العالمي المسح (GATS .)  

 GYTS الشباب عند للتدخين العالمي المسح

   تممم  ،0999 عمممامتسممم ة فمممي  04-00الائمممة العمريمممة  فمممي الشمممباب بمممين للتمممدخين العمممالمي المسمممح ت ايممم  تممم 

 تلمممم  ت مممموم كممممما . تابي ممممه م اطعممممة 00   بلممممًدا 052 اتسممممتكمع السممممتة، الم يمممممة ضقممممالي  كافممممة  عبممممر ا  

  .تس وا  4 -5 كع المسح بتكرار العملية في المشاركة البلدا 



 مسمممتو  علممم  يمممت  عمممام  ممم ي مسمممح ضكبمممر GYTS الشمممباب ع مممد للتمممدخين العمممالمي المسمممح يعتبمممر  بممم ل 

،  ضشمممار   مدرتسمممة ضلممم  00  ، طالمممب مليمممو ي ممممن ضكثمممر المسمممح هممم ا فمممي شمممارك  يمممث ، بأتسمممرم العمممال 

تسممم ة  04-00 تا  مممه فمممي معيممم  البلمممدا  ض  بالمتوتسممم  ،  ا مممد ممممن كمممع عشمممر  طممم ب ممممن الائمممة العمريمممة 

 .يدخ و  الس ا ر

 مراقبمممة علممم  المممد   قمممدر  لتعزيمممز ت مممميمه  مممر  ،  الممممدار  المدرتسمممي الكيكمممع علممم  المسمممح يعتممممد

  آثارهممممما تابي كممممما مراقبمممممة   التمممممدخين مكاف مممممة بمممممرام   قيممممماد  ، الشمممممباب فئمممممة ع مممممد التمممممدخين اتسمممممتبدام

 .  ت ييمكا

 : المسح أهداف

 : إل  الشباب بين للتدخين العالمي المسح يكدم

 .التب  تعاطي ا تشار  ر د توثيق .0

 .ال  ي  ضثرها التب  باتستبدام ال لة ذا  الالبة  تسلوكيا   معارم تو كا   ت يي  فك  .0

 :التالية األمور عل  الب ث ه ا خ   من التركيز  ت  قد

 مشت اته التب  اتستك ك  سبة ت ديد .  

 مر  أل    مشت اته التب  باتستك ك البدء ع د عمرال ت دير.  

 بالتدخين للبدء المدخ ين غير اتستعداد مد  ت دير.  

 السلبي للتدخين تعرلال مد  ت دير. 

 التب  إلع  ا  تعرلال مد  ت دير.   

 يمكمممن  التمممي التبممم  اتسمممتك ك  مممو   السممملوكيا   المعت مممدا  كمممالمواق  الر يسمممية العواممممع ت ديمممد 

  .مست ب ً   قا ية برام  إعداد في تساه  ض 

 فيكا الشباب رضل ت ديد  ك ل  ،التب  اتستك ك  و  الوقا ية البرام    اع مد  ت ديد. 

 :ةالسعودي العربية بالمملكة التبغ ترصد برامجو استهالك

 للتبمممم  العمممالمي التر ممممد بمممرام  فممممي شممماركت التمممي الممممد   ض ا مممع مممممن السمممعودية العربيممممة المملكمممة كا مممت

 إ ممم اراً   تا  كممما خممم   ممممن شمممكلت  التمممي السمممعودل الم تمممم  ممممن عديمممد  فئممما  بمممين التبممم  اتسمممتك ك لت مممدير

 البمممال ين  لمممد للتمممدخين عمممالمي مسمممح ض    تممما    ضظكمممر ف مممد . التبممم  اتسمممتك ك  مممراء ممممن الم مممدق للبامممر

 السممممعوديا  اإل مممما  مممممن ٪4.8   السممممعوديين المممم كور مممممن ٪04.8  مممممن ضكثممممر ض  0222 عممممام بالمملكممممة

 فمممي الشمممباب ع مممد للتمممدخين العمممالمي المسمممح دراتسمممةل األ لممم  ال ولمممة ضظكمممر  كمممما .  ممماليين ممممدخ ين كممما وا



 امممم بال مممممن ٪02 ض  المممم كور  الشممممباب الريممممال العا مممممة مسممممتو  علمممم  اقت ممممر  المممم ل 0220 عممممام

 علمممم  0222 عمممام فمممي الثا يممممة ال ولمممة تلتكممما ، التبمممم  م ت ممما  ممممن ألل  مممماليين مسمممتكلكين كممما وا الممم كور

 ألل مسممممتكلكين كمممما وا الامممم ب مممممن ٪09.0 ض  ضظكممممر التممممي   اال مممما  المممم كور بممممين المممموط ي المسممممتو 

 (. إ ا  ٪00.0 م ابع ذكور ٪05.0) التب  م ت ا  من

  ب ممماء ، الشمممباب فئمممة بمممين التبممم  م ت ممما  مبتلممم  اتسمممتك ك   مممي ت مراقبمممة م ممما  فمممي العممممع  لمتابعمممة

 .الشباب ع د للتب  العالمي المسح من ثالثة  ولة ت اي  من البد كا  الساب ة، ال وال  تو يا  عل 

 :الدراسة منهج

 :الدراسة استراتيجية

 مدرتسمممةال علممم  ترتكمممز م اعمممي مسمممح عمليمممة عمممن عبمممار  همممو الشمممباب ع مممد للتمممدخين العمممالمي المسمممح إ 

 العي ممممة إطممممار ت ديممممد فممممي  معياريممممة مو ممممد  ب ممممث م ك يممممة يسممممتبدم  م ممممدداً    رافيمممماً  إقليممممماً   تت مممما  

 ت ليممممع طممممرق تو يممممد ثمممم   مممممن . الب ممممث اتسممممتمار  فممممي األتسممممئلة   ضمممم   ال مممماوم المممممدار   اختيممممار

 ، لممموط يا المسمممتو  علممم  الدراتسممما   تممما   م ار مممة إمكا يمممة فمممي كبيمممر  فا مممد   لكممم ا . المعلومممما   معال مممة

 .بلد كع في التدخين  ض  تاور  مراقبة ،  العالمي ال ارل المستو  عل   

  المتعل مممة الضمممر رية األتسمممئلة بعممم  تضمممي  ض  د لمممة لكمممع  يمكمممن ر يسمممياً  تسممم االً  45 ممممن المسمممح يتمممأل 

 كمممع يضممم  ب يممث ر يسمممية م مما ر 2 إلممم تمم  ت سمممي  تلمم  االتسمممئلة  . فيكممما التبممم  اتسممتك ك  ضممم  بب و ممية

 :تتضمن التي  هب المتعل ة االتسئلة من وعةم م م ور

 .األخر  التب  م ت ا    الس ا ر تدخين ا تشار .0

 . السلبي لتدخينل التعرل .0

 .تدخينالب يتعلق فيما الشباب  ات اها  معرفة .0

 .التدخين  م    شر في اإلع م  تسا ع د ر .5

 .التدخين عن االق   .4

 . توافرم التب  عل  ال  و  .5

 .مباطرم عن التوعية   شر التدخين من ال د في المدرتسية  الم اه  المدار  د ر .2



 :الدراسة تصميم

 العربيممممة بالمملكممممة المممممدار   طالبمممما  طلبممممة ضمممممن الت ليلممممي الو مممماي الممممم ك  علمممم  المسممممح ضعتمممممد

 علممم  الدراتسمممة طب مممت  يمممث اليممماف  للشمممباب العمممالمي المسمممح فمممي المتبعمممة االتسمممتراتي ية  سمممب السمممعودية

  الممم ل  البممما  ال كمممومي ب ااعيكممما المتوتسممماة المرا مممع علممم  تشمممتمع لتمممي ا المملكمممة ممممدار   ميممم 

 .الب ا   مدار  الب ين مدار  بين م ا    ياما يتب 

 :الدراسة مجتمع

 0229/0202 الدراتسممممي للعممممام المتوتسمممماة بالمر لممممة  الثالثممممة  الثا يممممة األ لمممم  ال مممماوم طمممم ب شممممكع

 تمثمممع  التمممي عشمممر البامسمممةإلممم   عشمممر لثالثمممةاممممن  ضعمممماره  تتمممرا ع مممما عممماد   الممم ل الدراتسمممة م تمممم 

 .الدراتسة لم تم  العمرية الائة

 الدراسة عينة

 ذل الع  مممودل ت ممممي ال الدراتسمممة تاتبعممم ، المتوتسممماة ال ممماوم فمممي الاممم ب ممممن ممثلمممة عي ممما  إلعاممماء

  البا مممة، ال كوميمممة ،  الب ممما  الب مممين ممممدار   ميممم    مممر اال لممم  المر لمممة فمممي تممم   يمممث الممممر لتين

 الممممممدار  اختيمممممار ثممممم   ممممممن المتوتسممممماة المرا مممممع علممممم  تشمممممتمع التمممممي  السمممممعودية العربيمممممة كمممممةبالممل

 اختيممممار تمممم  الثا يممممة المر لممممة فمممي . المرا ممممع تلمممم ب الم تسممممبين الامممم ب عمممدد ممممم  يت اتسممممب بممممما المشممماركة

 العشممموا ية الاري مممة  سمممب مشممماركة مدرتسمممة كمممع ممممن طالبممما 52 عمممن ط بكممما عمممدد ي مممع ال التمممي ال ممماوم

  ا  اختيممممار مراعممما  مممم  المبتمممار  بالمدرتسممممة ال ممماوم  عمممدد يت اتسمممب بممممما متسممما ية اتمممرا ب الم تيممممة

 إ ممممراء  قممممت ال اضممممرين البممممةال  ميمممم  ادراج ثمممم   مممممن البسممممياة العشمممموا ية بالاري ممممة مشممممارك  مممم 

 .بالدراتسة للمشاركة االختيار عليكا  ق  التي ال اوم في المسح

 اختيمممار تممم ( مدرتسمممة ب ممما  04مدرتسمممة ب مممين   04) مدرتسمممة 42 علممم  لتشمممتمع الدراتسمممة عي مممة ت مممدير تممم 

 .طالبا 0224 عدده  بل   ال ل ال اوم بتل  الا ب  مي  لتشمع م كا  اا 052

 :الدراسة أدوات

 العربيممممة لل ممممة تر مممممت  التممممي ال ياتسممممية الشممممباب بممممين للتممممدخين العممممالمي المسممممح اتسممممتبا ة اتسممممتبدام تمممم 

  .البيارا  متعدد تس اال 55 عل  لتشتمع السعودل الم تم  م  يت اتسب بما  رطو 

 التسممممتب   مسممممب ا معممممد  م ا مممملة ا ابممممة  رقممممة علمممم   اسممممه المشممممارك قبممممع مممممن المسممممح اتسممممتبا ة تعبممممأ

 خ و ممممية علمممم  ت مممماف  ض  علمممم  كات ممممميم فممممي ر عممممي كممممما ،الضممممو ي الماتسممممح بواتسمممماة بيا مممما ال

 .المشارك ةهوي عل  ا تواءها عدم  المشاركة طواعية خ   من المشارك



 :البيانات تحليلو عجم

 ضكممممممع بي مممممما ، ٪ 022 ال ممممماوم فمممممي االتسمممممت ابة معمممممد    ، ٪ 022 الممممممدار  اتسمممممت ابة معمممممد  كممممما 

 . ٪8035 اال مالي االتست ابة معد  كا   بالتالي ٪8035 اتست ابة بمعد  االتستبيا  طالبا 0455

 كمممع ختيمممارا ا تماليمممة لممميعكس معي مممة معمممادال  خممم   ممممن طالمممب كمممع اتسمممتمار  علممم  التمممر يح تابيمممق تممم 

 ض   مممم  ض  مدرتسممممة قبممممع مممممن) االتسممممت ابة لعممممدم المبتلاممممة اال ممممماط مممممن ال ممممات  اال  يمممماز  لت ليممممع طالممممب

 التالية ال ي ة من التر يح عامع  يتكو  (.طالب

w=w1* w2* f1* f2* f3* f4 

 : يث

 w1 =  مدرتسة لكع االختيار ا تما  معكو.  

 w2 =  مبتار  مدرتسة كع في دراتسي ف ع لكع االختيار ا تما  معكو. 

 f1 =  فممممي التسمممم يع   مممم  فئممممة ضتسمممما  علمممم  م سمممموباً  المدرتسممممة مسممممتو  فممممي االتسممممت ابة ضممممب 

 هممم م مممن كممع فممي المدرتسممة اتسممت ابة عمممدم م ممدار  ي سممب ؛(كبيممر ض  متوتسمم  ض  ضممئيع) المدرتسممة

 .الث ثة الع ا ر

 f2 = مدرتسة لكع بال سبة م سوباً  ال  ، مستو  في االتست ابة عدم تر يح عامع. 

 f3 = دراتسي    لكع بال سبة م سوباً  الاالب، مستو  في االتست ابة عدم تر يح عامع.  

 f4 = الدراتسية  الس ة ال  س ب سب م سوباً  الت  ي ، بعد ما تر يح عامع. 

 ثممم   ممممن ا لممي بال اتسمممب البيا مما  لتاريممم  الضممو ي الماتسمممح طريمممق عممن االتسمممتمارا  بيا مما  اتسمممتبراج تمم 

 ث مممة  فتمممرا  مر  مممة  سمممب شمممكع علممم  ال تممما   عمممرل  ل سممماب (Epi Info) بر مممام  بواتسممماة كمممات ليل

94٪. 

 :النتائج

  بالتمممالي ، المسمممتكدفة العمريمممة الائمممة خممارج ضعمممماره  كا مممت ممممن اتسمممتبعاد تمم  ف مممد ، الدراتسمممة لم ك يمممة  ف مما

 عامممما 04 -00 ممممن ضعمممماره  ترا  مممت الممم ين عمممدد بلممم  ف مممد االتسمممتبيا  اتسمممتكمع طالمممب 0455 بمممين  ممممن

 :كالتالي بيا اتك  ت ليع  تا   كا ت ابطال 0292



 :الديموغرافية الخصائص

 ٪59.2يوضممممممح ال ممممممد   الب مممممما   الديموغرافيممممممة لعي ممممممة الدراتسممممممة  يممممممث بل ممممممت  سممممممبة الامممممم ب 

 04 المممـ ٪05.0عامممما  05 المممـ   ٪00.2عامممما  00، بي مممما شمممكع الالبمممة فمممي عممممر المممـ  ٪42.0 الاالبممما  

مممممن الالبممممة فممممي  ٪05.0 سممممب ال مممم  الدراتسممممي ف ممممد كمممما   ضممممما فممممي ممممما يتعلممممق بالالبممممة. ٪05.0عاممممما 

فممممممي ال مممممم  الثالممممممث  ٪09.9فممممممي ال مممممم  الثمممممما ي المتوتسمممممم     ٪05.2ال مممممم  األ   المتوتسمممممم    

 .المتوتس 

 

 0212الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، المسح العالمي للتبغ بين الشباب ، المملكة العربية السعودية، : 1 جدول

 % النسبة  العدد 

 59.2 288 ذكر الجنس

 42.0 902 أنثى

 122 1111 االجمالي

 00.2 448 سنة 14 العمر

 05.0 505 سنة 13

 05.0 500 سنة 11

 122 1171 االجمالي

 05.0 420 المتوسط االول الصف الصف

 05.2 580 المتوسط الثاني الصف

 09.9 400 المتوسط الثالث الصف

 122 1111 جمالياال

 

 

 التبغ منتجات وباقي السجائر تدخين انتشار

 العربيدددة المملكدددة ، الشدددباب بدددين للتبدددغ العدددالمي المسدددح، حسدددل الجدددنس انتشدددار تددددخين السدددجائر وبددداقي منتجدددات التبدددغ: 0 جددددول

 0212 السعودية،

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 أو نفخددددددة ولددددددو حتددددددى السددددددجائر دخنددددددوا

 نفختين
05.9 02.9-09.4 05.5 02.5-50.5 04.5 00.0-00.0 

 02.8-8.2 00.5 09.5-04.8 00.8 00.2-00.5 02.0 نفختين أو نفخة ولو حتى الشيشة دخنوا
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  الجنسين كال

 الذكور

 اإلناث

 8.0-0.2 4.2 09.9-8.0 00.2 00.0-5.5 8.9 السجائر حاليا يدخنوا

 02.5-0.4 5.0 02.9-8.0 00.0 00.0-5.2 9.4 شةالشي حاليا يدخنوا

 عددددددددا التبدددددددغ مدددددددن ندددددددوع أي يسدددددددتخدموا

 السجائر
00.2 8.0-05.8 04.0 02.2-00.2 2.0 5.5-00.0 

 00.8-4.8 9.0 09.9-05.5 00.0 09.0-00.0 05.9 التبغ من نوع أي استخدموا

 بدددددأوا والددددذين مددددرة ولددددو السددددجائر دخنددددوا

 العاشرة قبل التدخين
00.9 05.5-08.5 02.4 05.8-02.5 05.0 05.0-02.2 

 للبدددد  االسدددتعداد لدددديهم و يددددخنوا لدددم مدددن

 القادم العام خالل بالتدخين
00.0 08.0-05.4 00.2 08.0-05.4 02.9 02.5-05.8 

 

 

 

  سبة الا ب ال ين دخ وا الس ا ر  ت  ل ابة  ا د  ض  اث تين: ض1شكل 

 

  



 

 

لمممديك  االتسمممتعداد مال ممماً  للبمممدء بالتمممدخين خممم   العمممام   سمممبة ممممن لممم  يمممدخ وا  لممميس: ب 1شدددكل 

 ال ادم

 

 

 

  سبة المدخ ين ال اليين  سب ال  س:  2شكل 
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  حاليا ً يستخدمون الذين الطالب نسبة
   التبغ منتجات من أيا ً

 مدخنون هم الذين الطالب نسبة
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الحاليين المدخنين نسبة  

الجنسين كال  
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  سبة الا ب ال ين يدخ و  الشيشة  الياً :  3شكل 
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 نسبة الطالب الذين يدخنون الشبشة

الجنسين كال  

 الذكور

 اإلناث



 

 :تجربة التدخين

 ،ممما يوممما السمم ا ر تممدخين ت ربممة خاضمموا قممد طمم ب ضربعممة كممع مممن  ا ممد ابممةقر ض  ال ممد   مممن يتضممح

 الممم كور ع مممد  سمممبةال تلممم  ض   ، الشيشمممة تمممدخين ت ربمممة خاضممموا قمممد طممم ب خمسمممة كمممع ممممن  ا مممد بي مممما

 تمممدخين ا ربمممو الممم ين الالبمممة هممم الء ممممن خمسمممة ممممن  ا مممد ض  يتضمممح كمممما .اال ممما  ع مممد التمممي ضمممع 

 اربممم  كمممع ممممن  ا مممد  م ابمممع ذكمممور ةخمسممم كمممع ممممن  ا مممد) العاشمممر  تسمممن قبمممع بمممدض ا ممممر   لمممو السممم ا ر

 (.إ ا 

 :الحاليون المدخنون

 ضل ض  االشيشمممة ض  السممم ا ر تسمممواء،   اليممما دخ و هممم  مممم طممم ب عشمممر  كمممع ممممن  ا مممد ض  ضظكمممر المسمممح

 إلممم  نضمممعاي ممممن تترا  مممب سمممبة )ضكثمممر اقبممماال علممم  التمممدخين ممممن اال ممما   الممم كور يمممث كممما   آخمممر  مممو 

  .(ضضعام ث ثة

 :للتدخين االستعداد 

 بالتمممدخين للبمممدءن لممم  يسمممبق لكممم  ض  دخ ممموا إلممم  اتسمممتعداده  الممم ي الالبمممة ممممن خمسمممة كمممع ممممن  ا مممدضشمممار 

 .بد   تس يع اخت فا  كبير  بين ال  سين ال ادم العام خ  

 

 السلبي للتدخين التعرض

 0212 السعودية، العربية المملكة ، الشباب بين للتبغ العالمي المسحالتعرض للتدخين السلبي حسل الجنس،: 4 جدول

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 للتددددخين يتعرضدددون الدددذين الطدددالب نسدددبة

 المنزل في
09.4 05.5-04.2 09.9 00.5-08.2 08.8 00.0-04.2 

 للتددددخين يتعرضدددون الدددذين الطدددالب نسدددبة

 العامة األماكن في اآلخرين من
02.4 00.5-50.8 55.4 05.5-40.5 00.0 05.2-05.2 

 05.5-05.5 02.0 08.2-05.2 00.2 05.9-02.5 00.2 يدخنان كالهما أو أبويهم أحد

 5.0-0.2 5.8 9.4-5.5 5.2 8.0-5.8 5.0 يدخنون أصدقائهم جميع أو معظم

 بمنددددددع يعتقددددددون الدددددذين الطدددددالب نسدددددبة

 العامة األماكن في التدخين
25.4 20.2-29.5 22.8 20.2-80.9 24.2 22.2-82.2 



 

 سممممبة الامممم ب المممم ين يتعرضممممو  للتممممدخين فممممي الم ممممز  ،   سممممبة الامممم ب المممم ين يتعرضممممو   : 4شددددكل 

للتمممدخين ممممن ا خمممرين فمممي األمممماكن العاممممة ،  سمممبة الاممم ب الممم ين يعت مممد   بم ممم  التمممدخين فمممي األمممماكن 

 .العامة
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 يتعرضون الذين الطالب نسبة
المنزل في للتدخين  

 يتعرضون الذين الطالب نسبة
 في اآلخرين من للتدخين

العامة األماكن  

 يعتقدون الذين الطالب نسبة
 األماكن في التدخين بمنع
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الجنسين كال  
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 مخاطر عن درسوا الذين الطالب نسبة :
الماضية السنة صفوفهم في التدخين  

 فصولهم في ناقشوا الذين الطالب نسبة 
 عمرهم في الذين األشخاص لماذا المدرسية

 يدخنون
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 الذكور

 اإلناث

الجنسين كال  

عمممن مبممماطر التمممدخين فمممي  ممماوفك  السممم ة الماضمممية   سمممبة الاممم ب الممم ين درتسممموا: 5شدددكل 

،  سممبة الاممم ب المم ين  اقشممموا فممي ف مممولك  المدرتسممية لمممماذا األشممبا  الممم ين فممي عممممره  

 يدخ و 



 

 

 

 

 

  االتسممبو  السمممابق خممم  بممالم ز  للتمممدخين ( اال مما  الممم كور) طمم ب ث ثمممة كممع ممممن  ا ممد  ممموالي تعممرل

 ث ثمممة كمممع ممممن  اث مممين ممممدخ ين غيمممر طممم ب خمسمممة كمممع ممممن  ا مممد بواقممم  (٪09.4)علممم  إ مممراء المسمممح 

 .٪80 ب سبة بالم ز السلبي  للتدخين عرضة ضكثر ه  المدخ ا  الاالبا  ض غير  مدخ ين ط ب

خممم    لعاممممةا االمممماكن فمممي للتمممدخين ( اال ممما  الممم كور) طممم ب ث ثمممة كمممع ممممن  ا مممد  ممموالي تعمممرل كمممما

 ثما يمممة م ابممع مممدخ ين غيممر طممم ب عشممر مممن تسممتة بواقمم  (٪02.4)االتسممبو  السممابق علمم  إ ممراء المسمممح 

 كثمممرض كا مممت العاممممة االمممماكن فمممي االخمممرين ممممن الممم كور تعمممرل  سمممبة ض  غيمممر ممممدخ ين طممم ب عشمممر ممممن

 رالمممم كو) طمممم ب خمسممممة مممممن  ا ممممد ض  يتبممممين كممممما .(٪00.0 م ابممممع ٪55.4) اال مممما  تعممممرل  سممممبة ممممن

 غيمممممر ع مممممد ٪04.9  الممممممدخ ين ع مممممد ٪50.0 ب سمممممبة يمممممدخ ا  ك همممممما ض  ضبمممممويك  ض مممممد مممممماإ ( اال ممممما 

  .يدخ و  ض دقا ك   مي  ض  معي  طالب ( اال ا  ال كور) عشرين كع من  ا د ض  كما .المدخ ين

 ا يمممةثم بواقممم  العاممممة األمممماكن فمممي التمممدخين م ممم  ( اال ممما  الممم كور) الاممم ب ضربممما  ث ثمممة  ممموالي يمممدض  

  .مدخ ين غير ط ب عشر من تسبعة م ابع مدخ ين ط ب عشر من

 السدددعودية، العربيدددة المملكدددة ، الشدددباب بددين للتبدددغ العدددالمي المسدددحالتعدددرض للتددددخين السدددلبي حسدددل التدددخين والجدددنس، : 3 جدددول

0212 

 اناث ذكور اجمالي  

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 الدددددذين الطدددددالب نسدددددبة

 فددددي للتدددددخين تعرضددددوا

 االسدددددبوع فدددددي المندددددزل

 الماضي

 02.0-08.0 00.4 00.0-00.2 02.5 05.5-02.0  02.5 مدخ ينًغير

ًمممممممممممممممممممممدخ ين

  اليين

55.8 40.0-25.8 42.0 50.2-20.4 80.2 55.2-92.8 

 الدددددذين الطدددددالب نسدددددبة

 مددددن للتدددددخين تعرضددددوا

 األمددددداكن فدددددي اآلخددددرين

 سدددددبوعاال فدددددي العامدددددة

 الماضي

 09.2-00.5 04.0 52.2-04.0 00.0 00.2-05.2 08.0 مدخ ينًغير

ًمممممممممممممممممممممدخ ين

  اليين

80.0 20.0-82.0 82.2 58.5-88.2 85.0 59.4-90.4 

 كالهمدددا أو أبدددويهم أحدددد

 يدخنان

 02.5-00.9 05.9 02.9-02.0 05.8 08.9-00.0 04.9 مدخ ينًغير

 50.2-02.9 59.5 49.5-00.8 09.0 48.0-09.0 50.0ًمممممممممممممممممممممدخ ين



  اليين

 الدددددذين الطدددددالب نسدددددبة

 التددددخين بمندددع يعتقددددون

 العامة األماكن في

 80.5-20.9 28.2 80.0-20.9 28.0 80.5-25.0 28.0 مدخ ينًغير

ًمممممممممممممممممممممدخ ين

  اليين

52.5 42.5-24.9 20.5 50.2-80.8 42.5 50.5-22.0 

 

 بالتدخين يتعلق فيما الشباب واتجاهات معرفة

 العربيدددة المملكدددة ، الشدددباب بدددين للتبدددغ العدددالمي المسدددحمعرفدددة واتجاهدددات الشدددباب فيمدددا يتعلدددق بالتددددخين حسدددل الجنس،: 1 جددددول

 0212 السعودية،

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 التعدددددرض بددددد ن قدددددا ع بشدددددكل يعتقددددددون

 بالصحة مضر اآلخرين لدخان

50.8 49.0-58.0 49.0 45.5-50.5 58.5 50.5-25.5 

 05.0-04.0 02.0 04.5-00.2 08.0 02.2-02.4 04.0 الطالب جاذبية من يزيد التدخين

 09.4-9.0 00.2 02.5-00.2 09.2 00.4-00.9 02.4 الطالبات جاذبية من يزيد التدخين

 

 

 ، الشددددباب بددددين للتبددددغ العددددالمي والجنس،المسددددح التدددددخين حسددددل  بالتدددددخين علددددقيت فيمددددا الشددددباب واتجاهددددات معرفددددة:  6 جدددددول

 0212 السعودية، العربية المملكة

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 بددد ن قدددا ع بشدددكل يعتقددددون

 بالصحة مضر التدخين

ًغيممممممممممممممممممممر

 مدخ ين
88.2 84.2-90.0 82.4 80.4-90.2 89.2 85.8-90.0 

ًمممممممممممممدخ ين

  اليين
49.9 58.0-22.5 50.0 55.8-24.5 49.0 40.0-55.0 

 بددد ن قدددا ع بشدددكل يعتقددددون

 اآلخددددرين لدددددخان التعددددرض

 بالصحة مضر

ًغيممممممممممممممممممممر

 مدخ ين
58.0 50.9-20.0 54.0 52.5-22.2 22.5 50.4-22.0 

ًمممممممممممممدخ ين

  اليين
52.2 08.0-45.0 59.2 02.5-52.5 55.2 00.0-52.2 

 ذبيدددةجا مدددن يزيدددد التددددخين

 الطالب

ًغيممممممممممممممممممممر

 مدخ ين
00.9 08.5-02.0 09.5 00.2-08.0 02.8 00.8-05.0 

ًمممممممممممممدخ ين

  اليين
00.0 00.2-55.5 00.5 08.5-42.2 02.5 00.2-45.2 

 02.2-5.8 02.9 02.5-00.0 09.9 00.0-00.0 05.0ًغيممممممممممممممممممممر جاذبيدددة مدددن يزيدددد التددددخين



 مدخ ين الطالبات

ًمممممممممممممدخ ين

  اليين
09.8 00.4-09.8 05.0 2.9-02.2 02.2 02.4-50.2 

 ذكدددددا  مددددن يزيددددد التدددددخين

 الطالب وقوة

ًغيممممممممممممممممممممر

 مدخ ين
0.9 0.9-5.0 0.8 0.5-4.5 0.9 0.8-5.5 

ًمممممممممممممدخ ين

  اليين
05.0 8.0-00.0 9.9 0.5-05.0 00.4 04.9-00.2 

 ذكدددددا  مددددن يزيددددد التدددددخين

 الطالبات وقوة

ًغيممممممممممممممممممممر

 مدخ ين
0.0 0.4-0.2 0.0 2.5-0.2 0.5 0.2-0.8 

ًمممممممممممممدخ ين

 ين الي
00.0 5.2-02.4 2.5 0.0-00.8 02.4 00.0-02.2 

 

يعت ممد   بممأ  التممدخين يزيممد مممن  اذبيممة (  ا ممد مممن كممع اربعممة طلبممة) سممبة ليسممت بال ليلممة مممن الامم ب  إ 

 اذا م ار مممة تلممم  ( ٪02.0)ضكثمممر ممممن اال ممما  ( ٪08.0)الالبمممة الممم كور  تمممزداد تلممم  ال سمممبة ع مممد الممم كور 

مممممن ( ٪00.0)دخ ين،   مممد ض كمممما ضيضممما ضكثممممر ع ممممد الممممدخ ين ال مممماليين ال سمممبة بممممين الممممدخ ين  غيممممر الممممم

ممممممن % 02.4 بالمثمممممع ه ممممماك (. ٪02.5)خا مممممة ع مممممد الاالبممممما  الممممممدخ ا  ( ٪00.9)غيمممممر الممممممدخ ين 

الالبمممة يعت مممد   بمممأ  التمممدخين يزيمممد ممممن  اذبيمممة الاالبممما  ب سمممب متماثلمممة ت ريبممما بمممين الممممدخ ين ال ممماليين 

 (. ٪02.2)ال سبة ضكثر ضيضا لد  الاالبا  المدخ ا   غير المدخ ين غير ض  تل  

 ضممما بال سممبة فممي ممما يتعلممق باالعت مماد بممأ  التممدخين يزيممد مممن ذكمماء  قممو  الامم ب  الاالبمما  فك مماك  سممبة ال

مممن كممع مئممة طالممب غيممر مممدخ ين يعت ممد   بمم ل  م ار ممة بوا ممد مممن كممع عشممر  طمم ب مممن  ث ثممةتت مما ز 

 ا مممد  )  ضيضممما ض  هممم م االعت ممماد يسمممود ضكثمممر ع مممد الاالبممما  الممممدخ ا  الممممدخ ين ال ممماليين ، كمممما    ممم

 (.من كع خمس طالبا  مدخ ا 

 :التدخين ومنع نشر في اإلعالم وسائل دور

 

 العربيدددة المملكدددة ، الشدددباب بدددين للتبدددغ العدددالمي الجنس،المسدددح حسدددل التددددخين ومندددع نشدددر فدددي االعدددالم وسدددائل دور:  1 جددددول

 0212 السعودية،

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 خدددالل للتددددخين مضدددادة إعالندددات شددداهدوا

 الماضية يوم 42
20.4 52.9-25.8 20.2 55.0-22.0 22.5 55.5-25.0 

 40.9-52.2 59.9 40.8-50.0 52.9 40.4-55.0 59.8 إعالندددددددات رأوا الدددددددذين الطدددددددالب نسدددددددبة



 خددددالل والجرائددددد المجددددالت فددددي للتدددددخين

 ةالماضي يوم 42ال

 إحددددددد  لددددددديهم الددددددذين الطددددددالب نسددددددبة

 مددددن شددددركة شددددعار عليهددددا التددددي األشدددديا 

 التبغ شركات

00.0 9.0-05.0 00.8 2.4-08.0 00 9.2-04.8 

 أحدددددد لهدددددم قددددددم الدددددذين الطدددددالب نسدددددبة

 مجانية سجائر التبغ شركات مندوبي
2.5 4.0-02.5 2.2 4.0-00.0 5.0 0.0-00.0 

 خدددالل للتددددخين مضدددادة إعالندددات شددداهدوا

 الرياضية االحداث
80.4 29.5-85.2 80.0 28.0-82.2 85.0 22.9-88.9 

 االحدددداث خدددالل للتددددخين إعالندددات شددداهدوا

 الرياضية
40.2 52.2-45.0 40.8 54.0-52.0 42.2 55.5-44.4 

 

 المملكدددة ، الشدددباب بدددين للتبدددغ العدددالمي والجنس،المسدددح التددددخين حسدددل  التددددخينع دور وسدددائل االعدددالم فدددي نشدددر ومنددد: 8 جددددول

 0212 السعودية، العربية

 اناث ذكور اجمالي  

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 لدددديهم الدددذين الطدددالب نسدددبة

 عليهدددا التددي األشدديا  إحددد 

 شدددركات مدددن شدددركة شدددعار

 التبغ

ًغيممممممممممممممممممممر

 مدخ ين
00.0 2.8-04.4 00.8 5.2-02.2 02.2 5.9-05.0 

ًمممممممممممممدخ ين

  اليين
08.0 00.2-05.4 00.0 05.0-02.0 50.8 02.8-44.5 

 قدددددم الددددذين الطددددالب نسددددبة

 شدددركات منددددوبي أحدددد لهدددم

 مجانية سجائر التبغ

ًغيممممممممممممممممممممر

 مدخ ين
4.5 0.0-9.9 5.2 0.9-00.0 5.2 0.0-02.2 

ًمممممممممممممدخ ين

  اليين
05.2 02.9-00.2 05.0 2.9-05.0 04.5 8.4-04.4 
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 للتدخين إعالنات رأوا الذين الطالب نسبة
ال خالل والجرائد المجالت في  يوم 30

 الماضية

 التي األشياء إحدى لديهم الذين الطالب سبة
التبغ شركات من شركة شعار عليها  
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الجنسين كال  

 سمممبة الاممم ب الممم ين رض ا إع  ممما  للتمممدخين فمممي الم ممم    ال را مممد :  6شدددكل 

ي يممموم الماضمممية ،  سمممبة الاممم ب الممم ين لمممديك  إ مممد  األشمممياء التممم 02خممم   ا 

 عليكا شعار شركة من شركا  التب 

 



 

 امضممماد إع  ممماً  الالبمممة ضربممما  ث ثمممةخممم   الث ثمممو  يومممما الماضمممية علممم  ا مممراء المسمممح ، شممماهد قرابمممة 

  ممممم   شممممماهدبي مممممما  .(٪80.4) خممممم   اال مممممدا  الرياضمممممية ( ٪20.4) اإلعممممم م  تسممممما ع فممممميللتمممممدخين 

رياضممممممية  خممممم   اال مممممدا  ال( ٪59.8)  الم ممممم   ال ممممم   فممممممي تمممممدخينللمر  ممممما  إع  ممممما الالبمممممة

ًممممنًشمممركةًشمممعارًعليكممماا مممد  االشمممياء التمممي باقت ممما ك   طلبمممة عشمممر  كمممع ممممن  ا مممدكمممما ضفممماد  .(40.2٪)

 التبممم  شمممركا  يم مممد بض مممد م ا يمممة ممممن قبمممع  تسممم ا ر بمممأ ك  قمممد تسمممبق ض  عمممرل علممميك   التبممم ًشمممركا 

 ا مممد  يملكمممو ض   سمممبة ممممن غيمممر  لمممما تسمممبق لتعرضمممك  بال سمممبةكبيمممر  بمممين ال  سمممين ضل فمممر ق بمممد   

  سممبة ممممن عممرل علممميك  تسمم ا ر م ا يمممة مممن قبمممع  التبمم ًشمممركا ًمممنًشمممركةًشممعارًعليكمممااالشممياء التممي 

ب ممموالي ث ثمممة ضضمممعام ع مممد الممممدخ ين م ار مممة كا مممت ضكثمممر م ا يمممة  تسممم ا ر التبممم  شمممركا  يم مممد بض مممد 

 .ب ير المدخ ين

 :التدخين عن اإلقالع

 

 0212 السعودية، العربية المملكة ، الشباب بين للتبغ العالمي الجنس،المسح سلحاالقالع عن التدخين : 7 جدول

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 الدددذين الحددداليين المددددخنين الطدددالب نسدددبة

 اآلن التدخين عن اإلقالع في يرغبون
55.8 45.2-25.0 55.0 40.4-28.0 54.9 40.9-25.9* 

 الدددذين الحددداليين المددددخنين الطدددالب نسدددبة

 العددددددام التدددددددخين عددددددن اإلقددددددالع حدددددداولوا

 الماضي

40.5 02.0-54.0 55.0 08.0-54.0 52.4 42.2-22.2* 

 الدددذين الحددداليين المددددخنين الطدددالب نسدددبة

 العددام الشيشددة تدددخين عددن اإلقددالع حدداولوا

 الماضي

09.9 08.0-55.9 02.9 05.0-52.5 05.0 02.2-54.8 

 الدددذين الحددداليين المددددخنين لطدددالبا نسدددبة :

 التدخين عن لإلقالع مساعدة لهم قدمت
58 42.0-80.2 54.2 50.9-80.2 25 55.2-92.0 

 لهددددددم وقدددددددمت مددددددا يومددددددا دخنددددددوا مددددددن

 مختصدددين أو برندددامج قبدددل مدددن المسددداعدة

 التدخين عن لإلقالع

00.8 2.8-00.4 05.5 5.8-08.2 00.5 2.5-02.0 

 إذا نالتدددددخي عددددن االقددددالع يسددددتطيع مددددن

 ذلك اراد
20.0 50.2-29.0 20.2 52.2-80.0 20.0 48.0-80.9 

 مشاركاً  04 من ضقع كا  البا ة ه م في المشاركين عدد *



 

 

 

 

 

 ا مممه  ،   ا التمممدخين عمممن اإلقممم   فممميبمممرغبتك  ( ممممن كممم  ال  سمممين) الممممدخ ين الالبمممة ثلثممميضفممماد قرابمممة 

ممممدخ ي الشيشمممة  ثلمممث ممما    بي مممما التمممدخين عمممن االقممم   الممممدخ ين   ممم خممم   العمممام الماضمممي ،  ممما   

 ع مممد ضكثمممر التمممدخين عمممن االقممم   م ممما ال  كا مممت ف مممد الم مممموعتين كممم  فمممي  ، كاتمممدخي  عمممن االقممم  

  .من ال كور اال ا 

،  ع ممد  قمم   عممن التممدخينضث مماء م ا لممة اإلمسمماعد  يممد الكممما ضفمماد ضكثممر مممن ثلثممي المممدخ ين ض ممه قممد تل مموا 

 فمممي مبت مممين ض  بر مممام  قبمممع ممممنقمممد دخ ممموا فمممي يومممما مممما عمممن تل ممميك  ألل مسممماعد   تسممم ا  الالبمممة الممم ين

 . اال ا  ال كور بين متسا ية ب سبب ع   ف  م ك   ٪00.8ف د ض اب  التدخين مكاف ة

 التمممدخين تمممرك علمم  ال مممدر  لممديك  ض ( ممممن كمم  ال  سمممين) ال مماليين الممممدخ ين ثلثممي ممممن ضكثممر ض مممابكمم ل  

 .ذل  يريد   ع دما
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 الحاليين المدخنين الطالب نسبة
 عن اإلقالع في يرغبون الذين

اآلن التدخين  

 الحاليين المدخنين الطالب نسبة
 عن اإلقالع حاولوا الذين

الماضي العام التدخين the 
past year 

 المدخنين الطالب نسبة :
 لهم قدمت الذين الحاليين
التدخين عن لإلقالع مساعدة  

(%
) 

 الذكور

 اإلناث

الجنسين كال  

المممممدخ ين ال مممماليين المممم ين يرغبممممو  فممممي اإلقمممم   عممممن التممممدخين  سممممبة الامممم ب : 7شددددكل  

الممممممدخ ين ال ممممماليين الممممم ين  ممممما لوا اإلقممممم   عمممممن التمممممدخين العمممممام  سمممممبة الاممممم ب ا   ، 

 الممممدخ ين ال ممماليين المممم ين قمممدمت لكممم  مسممماعد  لإلقممم   عممممن سمممبة الاممم ب : الماضمممي ، 

 .التدخين 

 



 :وتوافره التبغ على حصولال

 السددددعودية، العربيددددة المملكددددة ، الشددددباب بددددين للتبددددغ العددددالمي الجنس،المسددددح حسددددلالحصددددول علددددى التبددددغ وتددددوافره : 12 جدددددول

0212 

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 امدد عددادة الددذين الحدداليين المدددخنين نسددبة

 المخزن من سجائرهم يشترون
00.0 00.5-00.0 00 00.5-05.4 00.9 5.0-08.5 

 يشدددترون الدددذين الحددداليين المددددخنين نسددبة

 يمتنددددددع ولددددددم المخددددددزن مددددددن سددددددجائرهم

 سنهم صغر بسبل بيعهم عن المخزن

90.4 58.0-98.5ً* 89.4 45.0-98.0ً* 022.2*  

 الدددددددددذين الحددددددددداليين المددددددددددخنين نسددددددددبة

 أشدددخا  مدددن سدددجائرهم علدددى يتحصدددلون

 منهم أكبر

09.2 2.0-50.2 04.8 2.5-52.5 02.0 5.5-00.2 

 الدددددددددذين الحددددددددداليين المددددددددددخنين نسددددددددبة

 بواسددددددطة سددددددجائرهم علددددددى يتحصددددددلون

 السرقة

00.9 00.9-05.2 05.8 8.4-02.4 00.8 00.8-50.2 
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 الحاليين المدخنين نسبة
 يشترون ما عادة الذين

المخزن من سجائرهم  

 الحاليين المدخنين نسبة
 من سجائرهم يشترون الذين

 المخزن يمتنع ولم المخزن
سنهم صغر بسبب بيعهم عن  

 لهم قدم الذين الطالب نسبة
 التبغ شركات مندوبي أحد

مجانية سجائر  

(%
) 

 الذكور

 اإلناث

الجنسين كال  

:  سمممبة الممممدخ ين ال ممماليين الممم ين عممماد  مممما يشمممتر   تسممم ا ره  ممممن المبمممز  ، :  8شدددكل  

 سمممبة الممممدخ ين ال ممماليين الممم ين يشمممتر   تسممم ا ره  ممممن المبمممز   لممم  يمت ممم  المبمممز  عمممن 

بممميعك  بسمممبب  ممم ر تسممم ك  ،  سمممبة الاممم ب الممم ين قمممدم لكممم  ض مممد م مممد بي شمممركا  التبممم  

 .تس ا ر م ا ية 



 

التمممي   الت اريمممة المبممماز  ممممن تسممم ا ره  ايشمممتر  ض   ممماليين ممممدخ ين طممم ب خمسمممة كمممع ممممن  ا مممدضعتممماد 

 .تسمم ك   مم ر بسممبب الماضممية يمموم الث ثممين خمم   طمم ب عشممر  كممع مممن لتسممعة السمم ا ر بيمم  تممرف  لمم 

 مممم ك  ضكبمممر ضشمممبا  ممممن امممما  تسممم ا ره علممم  يت  ممملو  طممم ب خمسمممة كمممع ممممن ا مممد   ممموالي ض  كمممما

 .(ال كور  سبة ضع  اال ا   سبة) السرقة طريق عن ض  (اال ا   سبة ضع  ال كور  سبة)

 :الدراسية المناهجدور 

 بددين للتبددغ العددالمي الجنس،المسددح حسددل مخددا ره عددن التوعيددة ونشددر التدددخين مددن الحددد فددي الدراسددية المندداهج دور: 11 جدددول

 0212 السعودية، العربية المملكة ، الشباب

 اناث ذكور اجمالي 

 ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪ ٪94 ث ة فتر  ٪

 مخدددا ر عدددن درسدددوا الدددذين بالطدددال نسدددبة

 الماضية السنة صفوفهم في التدخين
50.0 50.0-54.4 54.9 50.8-42.0 08.2 00.4-54.0 

 فصددولهم فددي ناقشددوا الددذين الطددالب نسددبة

 فددددي الددددذين األشددددخا  لمدددداذا المدرسددددية

 يدخنون عمرهم

00.0 02.4-05.9 00.9 02.0-02.9 08.4 00.2-05.2 

 

خممم   العمممام در تسممما عمممن مبممماطر التمممدخين  فمممي المدرتسمممة قمممد تل ممموا ضفممماد ضربعمممة ممممن عشمممر  طممم ب ا كممم 

 الالبمممة تمممدف  التمممي األتسمممباببي مممما ث ثمممة ممممن عشمممر  طممم ب قمممد  اقشممموا مممم  اتسمممات تك   الدراتسمممي الم  مممرم

 . كما      ض  تل  ال سب كا ت ضكثر في مدار  الب ين عن مدار  الب ا  التدخين ممارتسة إل 

 

 :االستنتاجات

 مممن قدمتممه ممما خمم   مممن  خاممرا يمثممع اليممزا  التممدخين ض   ال تمما   المسممح همم ا خمم   مممن يتضممح -0

 فمممي المممم ثر  العواممممع كممم ل   ض واعمممه بكافمممة التمممدخين ا تشمممار معمممدال   مممو  ضتساتسمممية م شمممرا 

 .المبتلاة التدخين مكاف ة برام  تعزيز  ت يي  في تساه  ض  الممكن من  التي ، اتستعماله

  0222م ار مممة بمسمممح%( 4.2)م 0202لعمممام للسممم ا ر لمممو   زيممماد  فمممي عمممدد الاتيممما  الممممدخ ا   -0

(0.2)%. 



  %(05.9)م0202لعمممممام  ألل م ت ممممما  التبممممم  فمممممي  سمممممبة الممممممدخ ين الشمممممباب ا باممممماللمممممو    -0

 .%(09.0) 0222م ار ة بعام 

 

 :التوصيات

 . إشكالهد  ط ب مدار  المتوتساة  و  مباطر التدخين ب مي  ا واعه تكثي  التوعية ل -0

تاعيمممع د ر ال ممم ة المدرتسممممية  المرشمممديين اال تممممماعيين فمممي م مممما  مكاف مممة آفممممة التمممدخين بممممين  -0

 .الا ب

عمممن التمممدخين بالم ممماطق التعليميمممة تسممماعد الاممم ب  لإلقممم  عيمممادا  مركزيمممة  تأتسممميسالعممممع علممم   -0

 .   عن التدخينالمدخ ين الراغبين في االق

 . ير  مي  اشكا  التدخين في المبا ي المدرتسية -5

ب يممر بيمم  م ت مما  التبمم  لمممن همم  د   تسممن تاعيممع قممرار معممالي  زيممر الشمم    البلديممة  ال ر يممة  -4

 .الثام ة عشر

المرا مممع  ضممم  ممممواد معلوماتيمممة  توعويمممة  مممو  مبممماطر التمممدخين فمممي الم ممماه  الدراتسمممية ل ميممم   -5

 .الدراتسية

 . التر ي  لم ت ا  التب   اإلع  تاعيع  ير  مي  اشكا  الدعاية  -2

 .تاعيع  ير بي  الس ا ر بال بة الوا د  -8

 . كوادر المدرتسة من غير المدخ ينالعمع عل  ا  يكو   مي  مدرتسي  -9

 .عدم السماع لبي  م ت ا  التب  بالم    الم ا ر  للمدرتسة -02

 

 

 شكر و تقدير

 

 

الم مممر الر يسمممي  المكتمممب اإلقليممممي فمممي الشمممرق ) ة ض  تشمممكر م يممممة ال ممم ة العالميمممة تمممود  زار  ال ممم



 (المتوتسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

مسدددح التبدددغ العدددالمي لت مممديمكا م  مممة لممموزار   ال ممم ة إل مممراء ( CDC )  مركمممز مراقبمممة األممممرال 

 .المملكددددددددددددددددددددددددددددددددددددة العربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددة السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددعوديةفممممممممممممممممممممممممممممممممممممي  للشددددددددددددددددددددددددددددددددددددباب

 

عا  كمممما  الت سمممميق بي كممممما إل ممممراء همممم م تممممود  زار  ال مممم ة ضيضمممماً ض  تشممممكر  زار  التربيممممة  التعلممممي  لت

 .الدراتسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة المسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ية

 . الدراتسةشكر ل مي  موظاي  زار  ال  ة   مي  المساهمين في ه م 

 

 

  



 



 

 

  

 
 

   

 

 

 

 هيئة التدريسبين المسح العالمي للتدخين 
 بمدارس المتوسطة واإلداريين

0202 

 (GSPS, 2010)  

 

 

 تقرير المملكة العربية السعودية
 

 
 إعداد

 برنامج مكافحة التدخين

 الوكالة المساعدة للطب الوقائي

 وزارة الصحة

 المملكة العربية السعودية

 

 م 1022 -هـ 2341 
 

 



 2 

 

 

                                                            لمملكة العربية السعودية ا 

 م2202لعام  هيئة التدريس بالمدارس المسح العالمي للتدخين بين  

 
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . صحيفة الحقائق

 

عربية السعودية في المملكة ال  أعضاء هيئة التدريس بالمدارس يتضمن المسح العالمي للتدخين بين

الضوء  على دور  أنه يلقيإلى  باإلضافةغيرها من منتجات التبغ انتشار السجائر ومدى  بيانات حول

أراء وتوجهات هيئة التدريس نحو وسائل منع التدخين  التدخينبها في منع  المحيطةالمدرسة والبيئة 

 .والمعرفة بأخطار التدخين واستخدام التبغ  التبغواستخدام 

، مسحا على مستوى 2202في  GSPSألعضاء هيئة التدريس المسح العالمي للتدخين  أجرى قدو

وهي نفس  المدارس التي تتضمن طالبا من صفوف المرحلة المتوسطة من الصف  األول إلى الثالث

تم اختيار و .GYTS) )المدارس التي شارك طالبها في المسح العالمي النتشار التدخين بين الشباب 

تم اختيار طاقم هيئة  وفي المرحلة الثانية. في المرحلة األولى باحتمالية متناسبة مع حجمها المدارس

وأجريت لهم المقابلة واالستطالع من خالل ملء  555التدريس المتواجد في هذه المدارس وعددهم كان 

رنامج جاهز معد ثم تم إدخال البيانات وتحليلها على ب. سؤال اختيار من متعدد، 55استبيان يحتوي على 

 %.39.9وبلغت نسبة االستجابة الكلية (. (Epi infoلذلك 

 

 االنتشار

 

قد دخنوا السجائر  هيئة التدريس ٪ من 11.6

, % 05.2= رين داا)في حياتهم أو أكثر لمرة 

 %(00.2= مدرسيين 

أي منتج من  يستخدمون هيئة التدريسمن ٪ 02.5

مدرسيين  ,% 09.1= رين داا)منتجات التبغ حالياً 

 =02.2)%. 

يدخنون السجائر حالياً  هيئة التدريسمن ٪ 1.3

 .%(1.1= مدرسيين , % 6.1= ادارين )

أي منتج من  يستخدمون هيئة التدريسمن ٪  1.6 

= ادارين )حالياً " غير السجاائر"منتجات التبغ 

 .%(1.5= مدرسيين , % 6.2

 

 سياسات المدرسة في منع التدخين
 

وضحوا بان مدارسهم تمنع من الطالب ا ٪ 63

 .التدخين بين الطالب

من الطالب اوضحوا بان مدارسهم تمنع ٪  69.2

 .المدرسيينالتدخين بين 

 

 ودورات تدريبيةتوفر مواد تدريسية 

سائل مناهج دراسية تتضمن مواد ور 59.5٪

 .تثقيفية لإلقالع عن التدخين

 

 العناوين الرئيسة

 

 02.5 % من المدرسيين واالدارين يستخدمون

حاليا % 1.3منهم . حاليا ايا من منتجات التبغ

يستخدمون % 1.6يستخدمون السجائر و 

 .حاليا منتجات التبغ االخرى

 

   تسعة من كل عشرة مدارس توجد لديهم

وثمانية , الطالبسياسات لمنع التدخين بين 

من كل عشرة مدارس توجد لديهم سياسات 

تسعة من  .لمنع التدخين بين الكوادر المدرسية

كل عشر مدارس يعملوا حاليا على تقوية هذه 

 .السياسات

 

  معظم مدارس المملكة توجد لديهم مناهج

تعليمية تحتوي على مواد لحث الطالب على 

 .عدم التدخين

 

 51.3 %بتدريس مواد  من المدرسين قاموا

 .تحث على عدم استخدام التدخين

 

 06.3 % من المدرسين تلقوا تدريب حول منع

 .التدخين بين الشباب
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يعتقدون ان المدرسين يحتاجون لتدريب % 30.2

 .اعدة الطالب لتجنب التبغمتخصص لمس

قاموا بالتدريس  هيئة التدريس٪ من  51.3

 .والتدريب وتوفير مواد تعليمية للحد من التدخين

حضروا أي تدريب  هيئة التدريس ٪ من 06.3

 .لمنع التدخين والتبغ بين الشباب

قاموا بتنفيذ برامج  هيئة التدريس٪ من 50.2

 .خارج الفصول ضد التدخينوأنشطة 

 

 مواقفال  

يعتقدوا بان التدخين يجب ان يحضر % 32.2

 .باألماكن العامة

يعتقدون بان التعرض لدخان غيرهم % 35.5

 .يسبب لهم الضرر

يعتقدون بان يجب ان يكون هناك حظر % 35.0

 .كامل إلعالنات منتجات التبغ

يعتقدوا بأنه يجب رفع اسعار منتجات % 62.2

 .التبغ

يتعمدوا تشجيع  يعتقدوا ان شركات التبغ% 35.2

 .الشباب على التدخين

 
 



 5 

 

 

 

 مقدمة ال

 

حيبث يمبوت حبوالي ، ديبة للمبوت المبكبر من األسبباب المؤيعتبر التدخين سببا رئيسيا 

حببال فببي و. كببل عببام مببن األمببراض المتعلقببة بالتببدخين تقريبببا  مليببون شببخص  5أكثببر مببن 

كبل  وفباةمليبون 02 زيد الوفيات لتصبل إلبى تس 2292بحلول عام فإنه استمرار هذه الصورة 

خول والبدول في البدول المنخفضبة البد تتركزسمن هذه الوفيات مليون  5حوالي  هناك و. عام

 .الدخولمتوسطة 

لمكافحببة التببدخين واسببتخدام تتخببذ إجببراءات حاسببمة  أن تولهببذا يجببب علببى الحكومببا

 : وتشمل إجراءات مكافحة التدخين اآلتي.التبغ لمنع هذه الوفيات ولإلنقاذ حياة الكثيرين

 زيادة سعر التدخين والتبغ من خالل زيادة الضرائب المفروضة. 

 يق الخاص بالتدخين واستخدام التبغمنع اإلعالنات والتسو. 

  ،بيببك، المسبباواة . م. ريتشببارد )تببوفير هببواء نقببي فببي الببداخل والخببارج

 (والتبغ والفقراء

 

مبن الضبرائب يمكبن أن يقلبل مبن معبدل اسبتخدام التببغ إلبى % 02وقد وجد أن زيبادة 

أفضببل طريقببة فاعلببة وكببفء أن وجببد حيببث . مليببون شببخص 02وإنقبباذ حيبباة % 6حببوالي 

مبببن الضبببرائب % 02فزيبببادة . افحبببة التبببدخين والتببببغ هبببي زيبببادة الضبببرائب المفروضبببةلمك

سببنوي سببيؤدي إلببى % 02لزيببادة سببعر ومنتجببات التبببغ بقيمببة عالميبباً المفروضببة علببى التبببغ 

        مليببون وسبببيتركز انخفببباض الوفيبببات  02وإنقببباذ حيببباة % 6بحببوالي اسبببتهالك التببببغ خفبب  

الببدولي، ك نببالبتقريببر )ضببة الببدخول ومتوسببطة الببدخل فببي البلببدان المنخف%( 32حببوالي ) 

0333). 

 

ام التببغ والتبدخين دوللزيادة المطردة في معدالت استخدام التبغ والوفاة المبكبرة السبتخ

سبتهالك التببغ وتنفيبذ  برامجبه وتو يفبه مبن خبالل للحبد مبن افهذا يتطلب نظام رصد عبالمي 

ذا فقبد قامبت كبل مبن منظمبة الصبحة العالميبة الحكومات الوطنية لمكافحة الدخان والتبغ، ولهب

مبع شبركائهم فبي وضبع نظبام  ومركز مراقبة ومكافحة األمراض وجمعية األورام األمريكية 

لمراقبببة موحببدة وأداة فعالببة ومببؤثرة  هيكليببة ثابتببة نظاميببةمببن خببالل  ليعمبب رصببد عببالمي

ت والنتبائج الخاصبة والتببغ ببين البلبدان ونشبر المعلومبا تطورات اتجاهبات اسبتهالك التبدخين

والمسبئوليين عبن  بهذه البلبدان  لتكبون أداة للتقيبيم أمبام صبانعي القبرار والبباحثين واإلداريبين

ومبن خبالل هبذه البيانبات تسبتطيع الحكومبات الوطنيبة تقيبيم الوضبع  ن والتببغيدختبمكافحة  ال

والخببرات وس خبرى وتعلبم البدرألخان والتبغ ومقارنتبه بالبدول ادالحالي لمعدالت استخدام ال

منظمببة الصببحة العالميببة، ) غة التببدخين والتبببحببمببن الببدول األخببرى فببي مجببال مكاف  المسببتفادة

2222) 

 

ومراقبببة تطببورات  تتطلببب وضببع تليببات للمسببو والتبببغ الفعالببة إن مكافحببة التببدخين 

أداة لهببذه المراقبببة مببن  GTSSنظببام مسببح التبببغ العببالمي  يشببكل و. اسببتهالك الببدخان والتبببغ

 :وهي  كوناته الثالثخالل م
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  المسح العالمي للتدخين عند الشبابGYTS 

  المسح العالمي لطواقم التدريس في المدارسGSPS 

  المسح العالمي لطالب المهن الطبيةGHPSS 

 

يعتببر ضبمن المسبح العبالمي الذي تم بالمملكبة العربيبة السبعودية ( المسح)هذا البحث 

ن واإلداريببين بالمببدارس التببي تببم إختيارهببا ضببمن لهيئببة التببدريس ويشببمل المدرسببيللتببدخين 

وأهبببداف هبببذا المسبببح تتوجبببه نحبببو تحديبببد معبببدل انتشبببار التببببغ ببببين هيئبببة التبببدريس . العينبببة

ع نببفببي طببرس ووسببائل م (المدرسببين واإلداريببين)تراء وتوجهببات هيئببة التببدريس بالمببدارس، 

مدرسببة فببي منبببع ، وإلقبباء الضببوء علبببى دور الالتببدخين ونسبببة معببرفتهم بمخببباطر التببدخين

 . ومكافحة انتشار التدخين والتبغ

 

تمت في المملكة  العربية السعودية لتقدير اسبتهالك دراسات عديدة هذا وقد كان هناك 

التبببغ بببين فئببات عديببدة مببن المجتمببع السببعودي ، وشببكلت نتائجهببا إنببذاراً للخطببر المحببدس مببن 

 ومن هذه الدراسات نذكر . جراء استهالك التبغ

 أ هببر أن أكثببر مببن   1002عااامسببح العببالمي التببدخين لببدى البببالغين دراسببة الم

مبن اإلنباث السبعوديات كبانوا % 5.6مقاببل  % 95.6 ثلث البذكور السبعوديين

 .حاليين المدخنين من ال

  1002عاام عنبد الشبباب والتبدخين أول دراسة تمت حول المسح العالمي للتبغ 

ذكور كانوا مسبتهلكين من الطالب ال% 22في العاصمة الرياض وأ هرت أن 

 .2220خالل عام  حاليين ألي من منتجات التبغ

  عنبد الشبباب التبي تمبت علبى المسبتوى والتبدخين دراسة المسبح العبالمي للتببغ

لطالب كانوا مستهلكين ألي مبن من ا% 03.9أ هرت أن  1002عام الوطني 

 .خالل نفس العام (إناث % 00.2ذكور مقابل % 25.2) ات التبغ منتج

 عنبد الشبباب التبي تمبت علبى المسبتوى والتبدخين سة المسبح العبالمي للتببغ درا

انخفبباض معببدل اسببتخدام ألي مببن أنببواع النتببائج  أ هببرت 1002عااام الببوطني 

% 3.0ذكبببور مقاببببل % 20.2) %  05.3 حيبببث بلبببغ 2225التببببغ عبببن عبببام 

 (إناث

 

ن فئببة لمتابعببة العمببل فببي مجببال مراقبببة وتقصببي اسببتهالك مختلببف منتجببات التبببغ بببيو

إحبداهما . والتبدخينالمسبح العبالمي للتببغ  من 2202جولتين عام الشباب ، كان البد من تنفيذ 

في هذا المسح وهو المسح العالمي للتبغ والتبدخين لهيئبة التبدريس بالمبدارس والبذي سبيناق  

الطبيبة سبيتم  نالعبالمي للتببغ والتبدخين لطبالب المهب في هذا التقرير، ومسبح تخبر هبو المسبح

 .قشته الحقاً منا
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    هــدا األ

 
 :تهد  الدراسة من خالل هذا المسح إلى

 
  تقدير معدل انتشار التبغ والتدخين لهيئة التدريس بالمدارس من مدرسين

 وإداريين

 

  اهتمام ووعي هيئة التدريس من مدرسين وإداريين بمناع والحاد معرفة مدى

 من استخدام التبغ والتدخين بين الطلبة

 

 سة والبيئة المحيطة بالمدرسة في مكافحاة ومناع انتشاار اساتخدام دور المدر

 التبغ والتدخين

 

  طاارو ووسااائع منااع انتشااار التاادخين والتبااغ ماان خااالل ةرا  وتو هااات هيئااة

 التدريس بالمدارس
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 طرو ووسائع المسح
 

 

 توصيف العينات 

 

األول دخلت في إطار المسح األولي كل المبدارس المتوسبطة التبي تحبوي صبفوفاً مبن 

 . طالباً  52للثالث والتي تضم أكثر من 

المبدارس المتوسبطة مبن  جميبعسبتخالص عينبة ممثلبة لافي تصميم العينبة وقد روعي 

مبن هيئبة التبدريس ممثلبة فبي السبعودية، وتبوفير عبدد كبافي  الصف األول للثالث في المملكبة

واإلداريين بالمبدارس  وجميع المدرسين. مدرسبن وإداريين المدارس إلجراء البحث والمقابلة

 . الحرية في المشاركة في المسح من خالل مبلء اسبتبيان خبالل المقابلبة واالسبتطالع مكان له

 :وتم اختيار العينة على مرحلتين

 

المرحلة األولى في إطار المسح األولي تألفت :المرحلة األولى على مستوى المدارس 

ألول للثالبث ، وتبم اختيبار المبدارس من كبل المبدارس المتوسبطة التبي تحبوي الصبفوف مبن ا

 .باحتمالية متناسبة مع حجمها 

 

المدرسببين  تألفببت المرحلببة الثانيببة مببن كببل: اختيببار هيئببة التببدريسالمرحلببة الثانيببة 

 درسبين واإلداريبينالم جميبعكبان حيبث  . تبم اختيارهبا فبي المسبحواإلداريين بالمدارس التبي 

لجميبع إلجبراء البحبث والمسبح بفبرص متسباوية وتبم السبما  ل ،مؤهلين للمشاركة فبي المسبح

 .لتوفير العدد الكافي من المدرسين واإلداريين أثناء المسح

 

 إ را ات  مع العينات 
 

صممت الدراسة بحيث تحافظ على خصوصية المشارك فيها ، حيبث كانبت المشباركة 

مدرسبين العية ، واالستمارات ال تحوي اسم المشبارك ، ووزعبت أوراس االسبتبيان علبى اطو

نفسبه ب لمدرس أو اإلداري اإلجابة عن األسئلة من قبل ا، وتم  واإلداريين في غرفة المدرسين

الكمبيبببوتر مبببن خبببالل تعبئبببة ورقبببة اإلجاببببة التبببي يمكبببن أن تمسبببح ضبببوئياً بواسبببطة وذلبببك 

 . االستبيان والمسح الستخالص بيانات (اآللي الحاسب)2

 

سببؤاالً متعببدد  55يتببألف مببن  التببدريس ةهيئبباسببتبيان المسببح العببالمي للتببدخين عنببد 

واألسببئلة ثببالث منهببا . االختيببارات فببي كببل األسببئلة حيببث يببتم اختيببار إجابببة مببنخيببارات لا

 األسببئلة. والو يفببة ومكببان العمببل بالمدرسببة" ذكببر أو أنثببى"شخصببية تتعلببق بالسببن والنببوع 

كبذلك المعرفبة اسبتخدام التببغ ، واآلخرى تحتوي على معلومات وبيانات عبن معبدل انتشبار و

التبدخين ، ودور طبرس ووسبائل منبع حبول  يسوتراء هيئة التدروالتوجهات بمخاطر التدخين 

أيضبباً يشببمل االسببتبيان  .ومنببع التببدخينوالمنبباهج الدراسببية فببي التوعيببة والقببوانين المببدارس 

يس بعببدم اسببتخدام التبببغ والببدخان بببين الطلبببة ومببدى تببأثير رتوضببيح مببدى اهتمببام هيئببة التببد

 .رسين واإلداريين في منع الطلبة من استخدام التبغ والدخانالمد
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  االستجابة الكلية: 
 

  مدرسبببة علبببى مسبببتوى المملكبببة ، وقبببد  52تبببم اختيبببار : المبببدارس

 %.022استجابت كلها للمشاركة في المسح بنسبة  

 مبن  %65.5المسبح بنسببةفبي  مبدرس555  تبم مشباركة:  المدرسين

 .إجمالي هئية التدريس

 إداري  62داريبين كان عدد اإل من إجمالي هئية التدريس : يينداراإل 

 % .05.1بنسبة مشاركة 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

.%32.9ولإلناث % 35.5ذكور لل الستجابةوبالتالي كانت نسبة ا  

 

:التثقيع   
 

مببع كببل اسببتمارة بحببث لتقليببل االنحيبباز  weightingأ رفببق معامببل تثقيببل البيانببات 

المسببب باالسببتمارات التببي لببم تسببتكمل ، ومببن ثببم تببم اسببتخدام النتببائج المثقلببة للحصببول علببى 

السبتخدام  ومناقشبة النتبائج للحصبول علبى صبورة ممثلبةمن غيبر أخطباء مختلف المعلومات 

المملكببة  مببن مدرسببين وإداريببين بمببدارس تببدريسئببة الهيمببا يتعلببق بببه عنببد الببدخان والتبببغ و

 .العربية السعودية 

هذا وفي األسئلة التي لم تتم إجابتها كان يتم حساب النسبة المئويبة علبى جميبع األسبئلة 

 .التي تمت إجابتها مع حذف األسئلة التي لم تتم إجابتها

 

 بالمدارس هيئة التدريسللمي للتدخين حول المسح العا GSPS 
 

وهو مسح يعتمد على الهيكل المدرسي المدارس ، جرى تصميمه لتعزيبز قبدرة البدول 

وتفعيبببل دور هيئبببة التبببدريس ،  تبببدريس بالمبببدارسئبببة اللهيعلبببى مراقببببة اسبببتخدام التبببدخين 

وقيبادة تخدام التببغ، نع انتشار التدخين واسمبالمدارس ودور المدرسة والبيئة المحيطة بها في 

 .برامج مكافحة التدخين و مراقبة تطبيقها وتثارها وتقييمها وتوحيد 

وانتقباء  العينبةفبي تأسبيس إطبار المسح العالمي للتدخين منهجية بحبث موحبدة يستخدم 

ومبن ثبم تبم توحيبد طبرس . ووضبع األسبئلة فبي اسبتمارة البحبث  هيئة التدريس بهاالمدارس و

ومببات ، ولهببذا فائببدة كبيببرة فببي إمكانيببة مقارنببة نتببائج الدراسببات علببى تحليببل ومعالجببة المعل

المستوى الوطني مع بعضها ، وإيجاد نتائج على المستوى القاري والعالمي ، ومراقببة تطبور 

 .وضع التدخين في كل بلد

نا اإل اإل مالي   المدارس الذكور 

للعينة العدد الكلي 52 252 925 535  

 عدد المشاركين 022 255 922 555

 % االستجابة الكلية 022 35.5 32.9 39.9
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 النتائج

 
 

 

 

نظمت كع البيانات التي تم الحصول عليها في المسح ، 

ها إحصائياً من خالل مختصين ونظمت في  داول وتم تحليل

 . Epi-Infoباستخدام برنامج 

 وأظهرت هذه البيانات النتائج التالية  
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 النتائج
 

 

 إطار العينة
 

 .رييناداالالمدرسين ونسبة :  2 دول 
 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

 المدرسين 65.5 69.5 43.3

 اإلداريين 05.9 01.1 2..2

 اإل مالي 022 022 200

 

 

 

 معدل االنتشار
 

حتى لنفخة واحدة )سجائر الأياً من  استخدمواالذين  هيئة التدريسنسبة   : 1 دول 

 .ستخدمون أي  نوع من التبغ حالياً ينسبة الذين في وقت ما، و( أونفختين

 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

22.2 1.5 01.5 
الذين استخدموا أياً من 

 االسجائر في وقت م

2.2 5.9 3.9 
 السجائرستخدمون يالذين 

 حالياً 

2.4 5 6.9 
ستخدمون أي  نوع يالذين 

 حالياً غير السجائر من التبغ 

20.2 5.6 05.2 
و ستخدمون التبغ يالذين 

 حالياً السجائر 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 00 

 

 
 
 

 معدل االنتشار
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ً المدخنين للسجائر حاليا المستخدمين للتبغ حالياً مستخدمي التبغ والدخان

حالياً

تبغ حالياً )السجائر وأنواع التبغ األخرى( تدريس الذين يستخدمون ال نسبة هيئة ال

  
 2شكل رقم 
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 :القوانين
 

 

 

 والدخان التبغ  من أنواع  أياً  يستخدمونالذين  لتدريسهيئة انسبة :  4 دول 

  في محيط المدرسة خالل العام الماضي

 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

2 0.2 2.6 
نسبة التدخين في 

 المدرسة

 %35الحد األدنى  2.5 2.2 0.4

 %35الحد األعلى  2.1 5.1 ..1
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بين الطلبة هيئة التدريس
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 :القوانين
 

 
على تفعيل القوانين التي تمنع استخدام  توافق هيئة التدريس نسبة:  3 دول 

 وهيئة التدريس ونسبة ماهو مطبق فعلياً الطالب بين لتدخين ا التبغ و

 

 

 

 

 اتجاهات ورؤى طاقم التدريس بالمدارس
 

 
 إلستخدام التبغ والدخانلالطالب التأثير على نسبة  : . دول 

 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

2..2 35.1 35.6 
نسبة توافق هيئة التدريس على تفعيل قوانين 

 منع التدخين بين الطالب

24.2 35.9 35.1 
ق هيئة التدريس على تفعيل قوانين نسبة تواف

 أعضاء هيئة التدريس منع التدخين بين

42 69.6 35.9 
نسبة تطبيق القوانين التي  تمنع التدخين بين 

 الطالب

44.1 62 61.6 
نسبة تطبيق القوانين التي  تمنع التدخين بين 

 أعضاء هيئة التدريس

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

23.4 35.9 39.5 
استخدام طاقم 

 التدريس للتدخين

2..1 31.5 39.5 
تشجيع صناعة التبغ 

 الطالب على التدخين
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 اتجاهات ورؤى طاقم التدريس بالمدارس
 

 

 

 بين الطالبلتدخين واالتبغ  س بمنع انتشارمدى اهتمام هيئة التدري نسبة : 2 دول 

 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

 اهتمام قوي 55.9 13.2 24.2

 بع  االهتمام 03.5 25.5 11.2

 اليوجد اهتمام 9.9 5.0 3.1

200 022 022  

 

 

 

 

تدخين بين الطالب تبغ وال تدريس بمنع انتشار ال نسبة مدى اهتمام هيئة ال

اهتمام قوي; 

73.1

اليوجد اهتمام, 

بعض االهتمام, 4.2

22.7
اهتمام قوي

بعض االهتمام

اليوجد اهتمام

 
 5  شكل رقم



 05 

 

 اتجاهات ورؤى طاقم التدريس بالمدارس
 

 

 لتدخين واالتبغ  تشارطرس ووسائل منع ان نسبة : 2 دول 

 من حيث تراء وتوجهات هيئة التدريس           

 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

20 66.2 30.0 
منع التدخين باألماكن 

 العامة

2..2 35.9 35.6 
منع اإلعالنات عن 

 التدخين

 زيادة سعر التبغ والدخان 60.1 62.1 41.2

42.2 62.2 60.5 
 منع رعاية صناعة التبغ

 ألي نشاط مدرسي
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ال للتدخين باألماكن

العامة

منع إعالنات التدخين زيادة سعر التبغ
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ال لرعاية صناعة التبغ

لألنشطة المدرسية

تدخين  تبغ وال نسبة طرق ووسائل منع انتشار ال

تدريس حسب توجهات وأراء هيئة ال
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 قياس معرفة طاقم التدريس
 

 
             بأخطار استخدام التبغ والدخان هيئة التدريسمعرفة  نسبة : 4 دول 

 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

2. 39.0 35.0 
التدخين ضار 

 بالصحة

22.2 32.1 32.6 
التدخين يسبب 

 اإلدمان

22.4 31.3 35.1 
التدخين يسبب 

 أمراض القلب

22 31 35.1 
التدخين يسبب 

 أورام الرئة

 
 

 

 التدريب
 

 

 أن المدرسين في حاجة إلى دونقتعيالذين  هيئة التدريسنسبة  : 2 دول 

  تدريب متخصص لمساعدة الطلبة على عدم استخدام التبغ والدخان      

 

 
 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

22.2 30 30.9 

يعتقدون الذين  هيئة التدريسسبة ن

أن المدرسين في حاجة إلى تدريب 

متخصص لمساعدة الطلبة على 

  عدم استخدام التبغ والدخان

 %35الحد األدنى  61.9 62.1 3..4

 %35الحد األعلى  35.3 35.2 23.2
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 التدريب
 

 

التدريب نسبة الدور الذي يقوم به طاقم هئية التدريس في التعليم و : 20 دول 

 والبرامج المتخصصة ومناهج التدريس لمنع انتشار استخدام التبغ والتدخين

 

 العنصر %ذكور  %إنا   اإل مالي

.2.2 10.2 55.5 

قيام طاقم التدريس بالتعليم 

والتدريب وتوفير مواد تعليمية 

 لمنع التبغ والتدخين

22.2 09.0 21.3 
حضور طاقم التدريس لدورات 

 تدريبية

32.1 93.5 59.1 
قيام طاقم التدريس بأنشطة 

 خارج الفصول

24.. 52.2 55.5 
مناهج التدريس تتضمن مواد 

 ضد التدخين

 

 

57.7

19.6

41.2

73.5

0

20

40
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القيام بالتدريب

والتعليم

حضور التدريب برامج خارج
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مناهج تدريس

ضد التدخين

تدخين تبغ وال تدريب لمنع انتشار ال تعليم وال تدريس في ال نسبة دور طاقم هيئة ال
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  شاتـناقالم
 

 اطار العينة
 

وكان هنباك اخبتالف  555 كان العدد اإلجمالي لهيئة التدريس الذين اجروا اإلستبيان

 48عبببن عبببدد اإلداريبببين  %(4747) 744ان ببببين عبببدد المدرسبببين البببذين أجبببروا االسبببتبي
ولكبن لبم يكبن هنباك اخبتالف واضبح ببين عبدد المدرسبين . حينما اجريت الدراسة%( 6.41)

وعبببدد %( .674)وكبببذا عبببدد اإلداريبببين البببذكور %( 4.47)واإلنببباث %( 4.44)البببذكور 

حيبث  ويعزى السبب لهذا هو االختيار األمثبل والصبحيح للعينبة. %(6141)اإلداريين اإلناث 

مدرسة  .5)ومدارس البنات ( مدرسة أوالد .5)من مدارس األوالد تم اختيار عدد متساوي 

 (. بنات

 

  نتشار التبغامعدل 
 

من المدرسين واإلداريبين هيئة التدريس بين  ( ألي نوع)وجد أن معدل استهالك التبع 

هببذه النسبببة . مببن إجمببالي عببدد هيئببة التببدريس الببذين أجببروا المقابلببة واالسببتطالع %(6844)

أيضباً . مبن هيئبة التبدريس معرضبين للوفباة المبكبرة%( 6844)مؤشر خطير يعنبي أن عشبر 

بين طالب المدارس حيث وجبد أن تبأثير هيئبة تعتبر هيئة التدريس بالمدارس قدوة يحتذى بها 

إلببى  ه نسبببة كبيببرة تصببلمادالتببدريس علببى الطببالب السببتخدام التبببغ والببدخان أو عببدم اسببتخ

علبببى الطبببالب %( 3.45)ريبببباً متسببباوية بالمقارنبببة مبببع نسبببب التبببأثير والجبببذب تق%  .374

 . والشباب الستخدام التبغ الذي تمارسه صناعة التبغ وتحارب من أجله
 

واسبتخدام  %(143)أيضاً من النتبائج أنبه ال يوجبد فبرس ببين اسبتخدام السبجائر اتضح 

ميبع أنبواع التببغ جريس تسبتخدم ممبا يعنبي أن هيئبة التبد%( 144)األنواع األخبرى مبن التببغ 

بنسب متساوية وهو ما يرشدنا أن رسبالة التثقيبف الصبحي والبوعي الصبحي يجبب أن تتوجبه 

 .أنواع التبغ والدخان وضرورة مكافحتهمإلى أخطار جميع 
 

حيبث يمثبل البذكور واإلنباث كمبا هبو متوقبع البذكور تبدخين كان هناك فرس ببين نسببة 

 %(.44.)إلناث الثلث اآلخر وا%( 6.45)المدخنين الثلثين 

 

 لقوانينا
 

أنواع الدخان أو التبغ خالل العبام  هي نسبة هيئة التدريس الذين استخدموا أياً من% 6

إال أن اسبببتخدام التببببغ  ةوببببالرغم أن النسببببة ضبببئيل. ضبببي إلجبببراء المقابلبببة واالسبببتطالعلماا

هببواء نقببي  رلتببوفي يطببة بهببا،فببي المببدارس والبيئببة المح( تمامبباً )والببدخان يجببب أن يمنببع بتاتبباً 

للطببالب وهيئببة التببدريس وخلببق منبباي إيجببابي بببين طلبببة المببدارس يشببجع علببى عببدم التببدخين 

 . ام التبغدوعدم استخ
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نسبببة توافببق المدرسببين واإلداريببين علببى أهميببة تفعيببل القببوانين بالمببدارس التببي تمنببع 

وهبي نسببة %( 3..3)ريس وببين هيئبة التبد%( 3.46)التدخين والتببغ ببين الطبالب وتكافح 

أعلى مما هبو مطببق ومنفبذ فعليباً مبن قبوانين حاليباً حيبث وصبلت نسببة تطبيبق القبوانين علبى 

  %(.4.45)وعلى هيئة التدريس %( 43)الطلبة 

   

 هات ورؤى هيئة التدريساجتا
 

توجهببات وتراء هيئببة التببدريس مببن مدرسببين وإداريببين حببول أفضببل الطببرس كانببت 

% 4643حة التدخين والتبغ ممثلة في أربع اتجاهبات بنسبب تتفباوت مبن والوسائل لمنع ومكاف

التوقبف عبن إعالنبات وتسبويق التبدخين والتببغ، منبع  هي توهذه األربع توجها% 3.46إلى 

دة أسعار التدخين والتببغ، منبع صبناعة التببغ التدخين باألماكن العامة والهيئات الحكومية، زيا

 . يتم استخدامها في الرعاية لمنتجاتها من رعاية أي أنشطة مدرسية حتى ال
 

غ ليست كبيرة بالقدر بام طلبة المدارس للتدكانت نسبة اهتمام هيئة التدريس لعدم استخ

 .فقط% 4.46الكافي ووصلت إلى 

 

 بالمدارس هيئة التدريس القياس المعرفي لطاقم

 

عتبببر هببي نسبببة معرفببة طبباقم هيئببة التببدريس بمخبباطر التببدخين والتبببغ وهببي ت% 55 

بأخطببار التببدخين وأنببه يسبببب أمببراض القلببب  وكانببت نسبببة معببرفتهم. قياسببياً نسبببة مرتفعببة

 هويمكبن اسبتخدام هبذ. أيضاً مرتفعبة%( 31)ويسبب األورام خاصة أورام الرئة %( .314)

المضادة للتدخين والتبغ ببين  تالنسبة المرتفعة من المعرفة بأخطار التدخين والتبغ في الحمال

والتبببغ بببين الطببالب وكببذا طبباقم هيئببة  اتجبباه سببلبي نحببو التببدخين قمببدارس وخلببالطببالب بال

 .التدريس في المدارس
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  اإلستنتا ات
 

تمت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس فبي الملكبة العربيبة السبعودية  

فبي  اإلداريبينمبن % 6.41إلى  %4747وبلغت نسبة المشاركين من المدرسين  5868لعام 

. بحث واالستطالع الخاص بالمسح العبالمي للتبدخين ببين اعضباء هيئبة التبدريس بالمبدارسال

(GSPS) 
 

وتهببدف الدراسببة إلببى تقببدير معببدل اسببتهالك التبببغ والببدخان بببين طبباقم هيئببة التببدريس  

اهتمبامهم بمنبع اسبتخدام التببغ والبدخان ببين الطلببة، معرفبة توجهباتهم وأرائهبم مبدى ومعرفة 

ن المدارس لمكافحبة التبدخين، أفضبل الوسبائل لمنبع انتشبار التببغ والتبدخين، حول تفعيل قواني

 .ومعرفتهم بمخاطر التدخين

 

أ هببرت النتببائج أن نسبببة طبباقم التببدريس الببذين يببدخنون حاليبباً سببواء تبببغ أو دخببان  

 يوجبدال  أنبه كمبا%.  44.واإلناث % 6.45مع فرس واضح فرس بين نسبة الذكور % 6844

هببذا . %(144)واسببتخدام األنببواع األخببرى مببن التبببغ %( 143)م السببجائر فببرس بببين اسببتخدا

وبالرغم أن معدل االستهالك متوسط إال أنه يدس ناقوس الخطبر لخفب  معبدل اسبتخدام التببغ 

البذين يعتببرون قبدوة  والدخان والحد من انتشباره ببين طباقم هيئبة التبدريس خاصبة المدرسبين

وتزيبد معبدالت  ببين طباقم هيئبة التبدريس فيبات المبكبرةالو ، وحتبى ال تزيبديحتذى بها الطلببة

 .هيئة التدريسو الطالب والشبابالنمو في استهالك التبغ والدخان بين 

  
التدخين بين طاقم هيئة التبدريس أن القوانين المطبقة والمنفذة لمنع  أ هرت النتائجكما 

يببة تفعيببل قببوانين وهببذا مؤشببر يرشببدنا إلببى أهم. %(43)أقببل مببن طلبببة المببدارس  %(4.45)

وقد وجد  .المدارس لمنع التدخين والتبغ خاصة بين طاقم هيئة التدريس وأيضاً طلبة المدارس

أو التبدخين بالمبدارس أنبواع التببغ  هيئة التدريس الذين اسبتخدموا أيباً مبن طاقمنسبة % 6 أن 

 أن التبدخين وببالرغم أنهبا نسببة ضبئيلة إال ضبي إلجبراء المقابلبة واالسبتطالعلماخالل العام ا

هيئبة طباقم تبأثير وذلك كما يتضبح مبن نسببة واستخدام التبغ يجب أن يمنع نهائياً في المدارس 

 .بين طلبة المدارس والتدخين الستخدام أو منع استخدام التبغ% .374المرتفعة التدريس 

 

 والتبدخين غ ببام طلببة المبدارس للتداسبتخبمنبع نسبة اهتمام هيئة التبدريس  وقد وجد أن 

وهبذه النسببة تعكبس االنخفباض الظبباهر %( 1345واإلنباث % .444فبي البذكور ) % 4.46

التعليم المستمر والتدريب مبن طباقم هيئبة التبدريس لمنبع  باهرة اسبتخدام التببغ والتبدخين في 

حيث أن طباقم هيئبة التبدريس البذي تلقبى تبدريب عبن كيفيبة منبع التبدخين . بين طلبة المدارس

، نسبببة البببرامج واألنشببطة الصببيفية خببارج الفصببول والمنفببذة %63.1بببين طببالب المببدارس 

نسبة طاقم التدريس القبائم بالتبدريب . %7645نبواسطة هيئة التدريس للحد من انتشار التدخي

وتوفير مواد تدريبية ودراسبية والتشبجيع علبى اسبتخدامها لمنبع طلببة المبدارس والشبباب مبن 

مناهج الدراسية التي تحتوي على مبواد ومواضبيع ونسبة ال، %444.التدخين واستخدام التبغ 

 %. .4.4لمنع التدخين والتبغ بين الطلبة والشباب تعد نسبة متوسطة 

 

 



 20 

 
 

وأنبه  %.3وصبلت إلبى  نسبة معرفة طاقم هيئة التدريس بمخاطر التبدخين والتببغأما 

ويجببب أن  %(31)ويسبببب األورام خاصببة أورام الرئببة %( .314)يسبببب أمببراض القلببب 

بق ذكبره سبخدم هذه المعرفة الواسعة بأخطار التدخين في الحمالت المضادة للتبدخين كمبا تست

 .بين طالب المدارس وفي اإلذاعة والتليفزيون ووسائل اإلعالم األخرى

 

منببع ومكافحببة وسببائل  بالمببدارس حببول هيئببة التببدريس وتوجهببات طبباقم تراء كانببت   

، منببع التببدخين %3.46 يق التببدخين والتبببغإعالنببات وتسببو تتوجببه نحببو  منببعالتببدخين والتبببغ 

، منببع %4541 ، زيببادة أسببعار التببدخين والتبببغ%38 باألمبباكن العامببة والهيئببات الحكوميببة

 صببناعة التبببغ مببن رعايببة أي أنشببطة مدرسببية حتببى ال يببتم اسببتخدامها فببي الرعايببة لمنتجاتهببا

4643% . 

 

زمبة لخلبق بيئبة نظيفبة وهذا هبو الوقبت المناسبب النتهباج السياسبات واإلجبراءات الال

 .بها السعوديين بصحة وعافيةخالية من التدخين لينعم 

 
 

  

 

  المرا ع العلمية
 

 

  .(المساواة، التبغ والفقراء)بيك . ريتشارد م –

 

 0333البنك الدولي، تقرير  –

 .الحكومات واقتصاديات مكافحة التبغ: مكافحة الوباء: منشور البنك الدولي     

  

 2222لمية، منظمة الصحة العا –

  –منظمة الصحة العالمية )نظام الرصد العالمي لمكافحة التدخين والتبغ      

  .(بيانات خاصة بالبلدان

 

 2202المسح العالمي للتدخين بين الشباب،  –

 .وزارة الصحة السعودية –برنامج مكافحة التدخين والتبغ      
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 اتيوصتال
 

تيجيات خاصببة لمنببع انتشببار التبببغ بببع  اسببترافببي دول الخلببيج عليهببا أن تت كببل البلببدان

استخدامه وإعداد اإلجراءات الالزمة لمكافحة التببغ والتبدخين البذي يعتببر مبن أهبم  والحد من

والمملكبببة العربيبببة .  العوامبببل الخطبببرة لامبببراض المزمنبببة وسببببب رئيسبببي للوفببباة المبكبببرة

 . السعودية ليست مستبعدة من هذه األخطار
 

 : لتوصيات الهامة والمفيدة من خالل هذا التقرير والمسحواآلتي يعتبر من ا
 

 : منع انتشار التبغ خاصة في محيط المدرسة من خالل .0
 

تفعيل ووضع القوانين والسياسبات واإلجبراءات التبي تمنبع اسبتخدام التببغ ببين طبالب  -

 .المدارس والمدرسين واإلداريين وحتى أيضاً الزائرين للمدارس

م والتدريب وحمالت للتوعية بالمدارس لتتوجبه نحبو التعريبف التثقيف الصحي والتعلي -

 .بأخطار التدخين وأيضاً باستخدام التبغ

وانشببطة خببارج الفصببول للمدرسببين والطلبببة لمنببع التببدخين إعببداد جلسببات للتببدريب  -

 .منع االبتداء باستخدامهموخاصة والتبغ والحد من انتشارهم 

عببن التببدخين، وهببذه البببرامج يجببب أن ع واإلقببالتنفيببذ البببرامج للمسبباعدة فببي التوقببف  -

 .تتكامل مع المناهج الدراسية ولست برامج منفصلة

 

صببناعات التبببغ والجهببات المسببئولة عببن رس عببن الموافقببة علببى رعايببة امتنبباع المببدا .2

صبببناعتها وتوزيعهبببا ألي مبببن األنشبببطة المدرسبببية حتبببى التسبببتخدمها فبببي التبببرويج 

 .ن من خالل هذه األنشطةواإلعالن عن منتجاتها من التبغ والتدخا

 

زيببادة االهتمببام ووعببي المدرسببين واإلداريببين بالمببدارس بأهميببة منببع انتشببار التببدخين  .9

 .والتبغ والحد من استخدامهم بين طالب المدارس

 

والتبببغ بببين المدرسببين واإلداريببين وخاصببة المدرسببين داخببل  نمنببع اسببتخدام الببدخا .5

األعلببى الببذي يحتببذي بببه الطلبببة وهببم وخببارج المدرسببة إن أمكببن ألنهببم القببدوة والمثببل 

 .التأثر بمدرسيهم اشديدو

 

واسبتخدام التببغ مبن  نبع انتشبار التبدخينموضع السياسات واإلسبتراتيجيات لمكافحبة و .5

خالل منع اإلعالن عن أي من منتجات الدخان والتبغ، منبع التبدخين والتببغ بالمبدارس 

يببادة سببعر السببجائر والتبببغ زباإلضببافة إلببى والهئيببات الحكوميببة واألمبباكن العامببة، 

  .ضرائب عليهمالوفرض 

 

زيادة المعرفة بأخطار التدخين والتبغ ببين الطلببة والمدرسبين واإلداريبين لخلبق منباي  .1

 .سلبي عام نحو استخدام التبغ والتدخين
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 تقدير و شكر
 

 

المقببر الرئيسببي والمكتببب )أن تشببكر منظمببة الصببحة العالميببة السببعودية تببود وزارة الصببحة 

 (قليمي في الشرس المتوسطاإل

 لتقديمها منحة لوزارة  الصحة إلجراء ( CDC ) األمراض ومكافحة ومركز مراقبة 

 .المملكة العربية السعودية في المدارسبلهيئة التدريس  مسح التبغ العالمي

 

 

 أيضاً أن تشكر وزارة التربية والتعلبيم لتعاونهبا والتنسبيق بينهمباالسعودية تود وزارة الصحة 

 .إلجراء هذه الدراسة المسحية

 
 

 

 




