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  تـقـديـم

 يف األردن التدخنيملسح الرئيسية ن تقدم هذا التقرير التحليلي للنتائج أالعامة  اإلحصاءاتيسر دائرة 
 13غطى املسح عينة من األسر بلغ حجمها حوايل و . 2010الذي نفذته الدائرة خالل شهر تشرين الثاين 

. واستندت واحملافظات قاليمألاأسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى اململكة واحلضر والريف و ألف 
  .2004اإلطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان واملساكن لعام  إىلهذه العينة 

وأنواعه، يف األردن معرفة مدى انتشار التدخني بني أفراد األسرة ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إىل 
يتضمن التقرير منهجية املسح وأسلوب مجع و  .متوسط إنفاق األسرة يوميًا على التدخني إضافة إىل معرفة

   .البيانات والنتائج التحليلية

أسر العينة اليت كان لتجاوا وتعاوا أكرب جلميع ن تعرب عن عميق شكرها أالعامة  اإلحصاءاتتود دائرة و 
املعلومات تفيد  أنلذين سامهوا بإجناحه من الدائرة وخارجها، آملني اكذلك  األثر يف إجناح هذا املسح.

على مستوى متخذي القرار وواضعي سواء  التدخنيالواردة يف هذا التقرير مجيع املهتمني بقضايا 
  على املستويني العام واخلاص.والباحثني السياسات 

  

  المـدير العام                                                          

  حيدر فريحات د.                                                                    

  

  

  



  

 ب 
  

  رسالة خاصة إلى المدخن

مضار التدخني سواء املباشر أو  حول اً ني حيث أن وعي الناس قد زاد كثري هذا وقت عصيب بالنسبة للمدخن
جاج وقد علت أصوات االحت ،ملدخن أو املتعرض للدخان سلبياً على اوسواء  (التدخني السليب) غري املباشر

من احلرية الشخصية للمدخن كما كان  واملدخنني فلم يعد التدخني يف األماكن العامة نوعاً  التدخنيعلى 
  ال شك فيه.  على اآلخرين أصبح أمراً نيدختحيث أن التأثري الضار لل سابقاً 

خرين من فإليك النصائح التالية اليت قد تساعد على محاية اآل ،على التدخني ومع ذلك إذا اخرتت أن تصر
 حولك: 

  مدمرة ومعدية هلم. األطفال فهذه العادة ليست ضارة فحسب ولكنها أيضاً  وجودال تدخن يف  �
نفر منها بل حاول أن تُ  ،ا اآلخرين إن كنت مبتالً  بنييف تفشي هذه اآلفة السيئة  ال تكن سبباً  �

  الناس من حولك كصاحب خربة يف هذا البالء.
فغري املدخنني من أهل بيتك قد يصابون بسرطان الرئة بسبب  ،نظف منزلك من الدخان وآثاره �

  تدخينك.
حاول أن ال تدخن يف السيارة عند اصطحابك أحد من أهلك أو أطفالك وإال عرضتهم لضرر  �

  .التدخني
صرارك على تدخني السجائر بينهم إخرون بسبب مبقدار الدخان الذي يتعرض له اآل ال تستهني �

 يف ضياع صحة غريك. ضآلتها يف نظرك قد تكون سبباً  فهذه الكمية من الدخان على

 واخرياً التدخني يضر بصحتك، فننصحك باإلمتناع عنه. �

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ج 
  

  المشاركون في التقرير

                     غيداء خصاونة
                                         اسامة عالن

  

  د. حيدر فرحيات                                    

  كمال الصاحل     مراجعةال                       
  بتول عبيد                                       

  

  ملخص تنفيذي

خالل شهر حصاءات العامة والذي أجرته دائرة اإل 2010ردن التقرير نتائج مسح التدخني يف األيلخص هذا 

ردن ء الضوء على ظاهرة التدخني يف األلقاإبشكل رئيسي إىل  ويهدف هذا التقرير، 2010تشرين الثاين 

على إنفاق األسرة  معدل إضافة إىل معرفة، التبغ الذي يدخنه أفراد األسرة بني أفراد األسرة وأنواع هانتشار إو 

  التدخني.

شكل منتظم قل يدخن بعلى األواحد فرد  يهافردن من األسر يف األ %61حوايل  أنمن البيانات ويالحظ 

يدخنون ل قوالنسبة األسجائر يدخنون ال) %96(حوايل ، والنسبة األعلى من هذه األسر وع من أنواع التبغن

  لغليون.ا

من  %72ن يدخنون داخل املسكن. وحوايل و أفراد مدخن يهافمن األسر اليت  %94أن حوايل  امللفتومن 

من األسر سبق ألحد أفرادها  %12 كما أن  القسري،ردن مل تسمع مبصطلح التدخني السليب أو األسر يف األ

حوايل نصف فقد بينت النتائج أن  ،أما بالنسبة لإلنفاق على التدخني .قلع عن التدخنيامث أن كان مدخنًا 

  يومياً على التدخني. قل من دينارينأاألسر تنفق 
  

  عداداإل
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  المسح منهجية .1

   مقدمة

ها يف كل ما ميت اإلنسان قد أصيب وس التجارب وعدوا ليس من عصر كثرت فيه التجارب كعصرنا هذا وكأن
التجارب جمرد واجهه أو مدخل شرعي ملمارسة كافة الرغبات واألهواء على  وقد تكون هذه إىل حياته بصلة.

 ،هواها ورغباا إىل عادة مستحكمة تقود اإلنسان حسب حىت تتحول تلك التجارب أخرياً  ختالف أنواعهاإ
نزلت آفة حضارية كريهة أ وتعترب هذه العادةوأكثر ما ينطبق ذلك على عادة التدخني اليت حتكمت بعقول الناس 

. وتعترب ظاهرة التدخني من الظواهر اليت انتشرت مؤخراً بشكل كبري لتشمل العديد من العلل واألمراض باإلنسان
يعترب التدخني السبب املباشر  حيث األفراد من خمتلف املستويات االجتماعية واالقتصادية ومن خمتلف األعمار،

ي إىل اإلصابة بأمراض ، كما يؤدقصبات اهلوائية املزمنوالتهاب اليف سرطان الرئة ومعظم حاالت متدد الرئة 
الصحية مل تكن معلومة منذ البداية،  أضرارهاومما ساعد يف انتشار هذه الظاهرة هو أن  .اجللطة الدماغيةالقلب و 

 األمر الذي ساهم يف االستهانة ا على الصعيدين احمللي والدويل. 

مسح التدخني خالل شهر تشرين ثاين من فذت دائرة اإلحصاءات العامة ن ،لألمهية البالغة هلذا املوضوعا ونظرً 
موزعة على مجيع حمافظات اململكة بأسلوب العينة الطبقية  ألف أسرة 13غطى املسح حوايل و ، 2010عام 

ول لتوفري بيانات ح، واحلضر والريفالعنقودية متعددة املراحل حبيث متثل اململكة واحملافظات واألقاليم الثالثة 
على األسرة إنفاق نوع التبغ املستخدم ومتوسط و  األسر اليت لديها أفراد مدخنني، بنيظاهرة التدخني يف اململكة 

  التدخني.

  أهداف المسح

  يلي: امب املسحا تتلخص األهداف الرئيسية هلذ

 .نتشار التدخني بني أفراد األسرةإمدى  .1
 .نو األفراد املدخن يدخنهنواع التبغ الذي أ .2
 .على التدخني اليومينفاق األسرة متوسط إ .3
 .سر بالتدخني القسريمدى معرفة أفراد األ .4

  إطار المسح

، حيث مت تقسيم 2004تستند عينة هذا املسح إىل اإلطار الذي وفره التعداد العام للسكان واملساكن لعام 
نة كبرية وقد بلغ عددها ألف نسمة مدي 100ربت كل مدينة يبلغ أو يزيد عدد سكاا عن عتُ أاململكة إىل طبقات 

بقية احلضر يف كل  ربتعتُ أمدن الكبرية) إىل ريف وحضر حيث  6مدن، وقد قسمت كل حمافظة (باستثناء الــ  6
 طبقة. 30حمافظة طبقة مستقلة، كذلك احلال بالنسبة للريف اعترب طبقة مستقلة، وقد بلغ عدد الطبقات الكلي 
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االقتصادية يف املدن الكربى بشكل خاص ويف احلضر  - الجتماعيةلوجود تفاوت كبري يف اخلصائص ا ونظراً 
بشكل عام، فقد جرى تقسيم كل طبقة من طبقات املدن الكربى وطبقات احلضر إىل أربع طبقات جزئية حسب 
اخلصائص االجتماعية االقتصادية اليت وفرها التعداد العام للسكان واملساكن وذلك دف توفري طبقات 

  متجانسة.

  م العينةتصمي

عينة اختيار صممت عينة هذا املسح بأسلوب املعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتني، حيث مت يف املرحلة االوىل: 
عترب عدد األسر يف كل أوحدات املعاينة األولية بأسلوب املعاينة املتناسبة مع احلجم واملسحوبة بانتظام، حيث 

ما يف املرحلة الثانية فقد مت حتديث وحدات املعاينة األولية أ وحدة معاينة أولية (عنقود) وزن أو حجم له.
(العناقيد) اليت مت اختيارها يف املرحلة األوىل، مث مت اختيار عدد ثابت من األسر بأسلوب املعاينة العشوائية املنتظمة  

قيم يف مساكن وتشمل العينة األسر اليت ت أسر من كل وحدة معاينة أولية. 10كوحدات معاينة ائية بلغت 
 11885أي أن هناك % 89وقد كانت نسبة االستجابة يف املسح  ،تقليدية، وال تشمل األسر يف املساكن اجلماعية

  . هلا املسحأسرة مت استيفاء بيانات 
  

    جمع البيانات

لني ممن من خالل أحد أفرادها املؤه املقابلة الشخصية لألسرة ستمارة املسح بأسلوبا بيانات من خاللالمت مجع 
وجود عن  حيث مت استيفاء بيانات، عطاء املعلومات عن أفراد األسرةإسنة فأكثر والقادرين على  15أعمارهم 

سرة نفاق األإسرة وعدد األفراد املدخنني ومتوسط يدخنه أفراد األ نواع التبغ الذي، واسرةأفراد مدخنني يف األ
  .اليومي على التدخني
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  الدراسة خصائص مجتمع. 2

شكل و ، ظات اململكةمجيع حماف يفمنتشرة أسرة  11885بلغ عدد األسر اليت مت استيفاء بيانات املسح منها 
من  %14مث حمافظة الزرقاء مبا نسبته  )من األسر %18حوايل (يليها حمافظة اربد  منها %42سكان العاصمة 

  .)سرمن األ% 1.4(األسر وكانت النسبة األقل يف حمافظة الطفيلة 

 2010 ،المحافظةحسب ي تم استيفاء بيانات المسح منها التالتوزيع النسبي لألسر  :1 شكل

من جمموع األسر  %84فقد شكلت األسر يف احلضر حوايل  ،أما بالنسبة النتشار األسر حسب احلضر والريف
من جمموع األسر مقابل % 64.4قليم الوسط وشكلت األسر يف إلألسر يف الريف،  %16الكلي مقابل حوايل 

  يف إقليم اجلنوب. %9يف إقليم الشمال وحوايل % 26.6

 2010 ،اإلقليمحسب مكان االقامة و التي تم استيفاء بيانات المسح منها التوزيع النسبي لألسر  :1 جدول

 النسبة عدد ال قامةمكان اإل

 84.1 9999 حضر

 15.9 1887 ريف

  قليمإلا

 64.4 7651   قليم الوسطإ

 26.6 3158 قليم الشمالإ

 9.1 1076 قليم الجنوبإ
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%

 المسحنتائج . 3

 أو أكثر أنواع التبغ أحدمن األسر في المملكة يدخن فرد من أفرادها بشكل منتظم  % 61حوالي  �
(السجائر، السيجار، الغليون،  أي نوع من أنواع التبغبشكل منتظم  األسر اليت يدخن فرد من أفرادها لتشك

 مما يتطلب يف األردننتشار آفة التدخني بني أفراد األسر إمدى  مما يشري إىل من األسر. %61 حوايل النرجيله)
  تكثيف الربامج املختلفة ملكافحة هذه اآلفة اخلطرية بني أفراد اتمع.

  2010لألسر حسب وجود أفراد مدخنين بشكل منتظم، النسبي  التوزيع: 2شكل 

  

  

  

  

  

  
حيث بلغت نسبة األسر  ،اإلقليميف نسب األسر املدخنة حسب  واضح تفاوت أنه اليوجد بينت النتائجو كما 
يليه إقليم الوسط  %62نواع التبغ يف إقليم اجلنوب حوايل أخن فرد من أفرادها بشكل منتظم أي نوع من داليت ي
خنة دأما بالنسبة لنسب األسر امل .)%60حوايل ( الشمالوكانت النسبة األقل يف إقليم  %61 حوايل بنسبة

 %60.9 حيث بلغت نسبة األسر املدخنة يف احلضر ،النتائج وجود فوارق تذكر تظهرفلم  ،حسب احلضر والريف

  للريف %60.7مقابل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

60.9

39.1

يوجد أفراد مدخنين � يوجد أفراد مدخنين

 ي نوع من أنواع التبغ ألبشكل منتظم  لديها أفراد مدخنينالنسبة المئوية لألسر التي :  3شكل 
 2010قليم، قامة واإلمكان اإلحسب 
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 وعجلون األقل المدخنةنسبة األسر  األعلى نسبة بين المحافظات فيالعقبة  �
 حوايل األسر يف حمافظة العقبة كانت األعلى بني احملافظات بنسبة بلغت أظهرت نتائج املسح أن نسبة تدخني

توفر منتجات التدخني خاصة حرة  اقتصاديةن منطقة العقبة هي منطقة أوقد يعود السبب يف ذلك إىل  66%
، كما أن نسبة الذكور أكرب يف احملافظة ومعلوم أن التدخني بني الذكور خرىبأسعار أقل من احملافظات األفيها 

لكل منهما، يليهما حمافظة  %66.1دبا بنسبة رتبة الثانية حمافظيت الزرقاء ومأ. وجاء يف املأعلى منه بني االناث
  .57%وجاءت حمافظة عجلون يف املرتبة األخرية بنسبة حوايل  64%معان بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 والنسبة األقل كانت للغليون )%96حوالي (البية المدخنين يدخنون السجائر غ �
أفرادها بشكل منتظم  أحدبني األسر اليت يدخن  انتشاراً السجائر هي أكثر أنواع التبغ أن  نتائج املسح أظهرت 

عليها بشكل  وقد يعود ذلك لتوفر السجائر يف احملالت التجارية حبيث ميكن احلصول ،%96بنسبة بلغت حوايل 
كما أن  .االستخدام حبيث ال حتتاج هود كبري الستعماهلا وسهولة أخرىومريح ولرخص مثنها من ناحية  سهل

منهم أا تقوم بنفس دور  اعتقاداً والسيجار والغليون يلجأ هلا املدخنون  النرجيلةهناك أنواع أخرى من التبغ مثل 
حيث أظهرت النتائج أن نسبة األسر اليت يدخن فرد من أفرادها  ة،السجائر دون أن تسبب أضرار صحية مشا

ة للسيجار أما بالنسب .من جمموع األسر الكلي %6وحوايل  من األسر املدخنة% 11النرجيلة بلغت حوايل 
 و 0.4%هذا النوع من التبغ منخفضة جدًا حيث بلغت  يدخن أفرادهافقد كانت نسبة األسر اليت  ،والغليون

  توايل.على ال %0.1

 ي نوع من أنواع التبغ ألبشكل منتظم  لديها أفراد مدخنينالنسبة المئوية لألسر التي : 4 شكل

 2010حسب المحافظة، 
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على الشمال األ إقليماألسر في و  )%96حوالي (للسجائر  اً إقليم الوسط األعلى تدخيناألسر في  �
 لنرجيلة ل اً تدخين

سرة املدخنني نواع التبغ الذي يدخنه أفراد األأقاليم من حيث وجود تفاوت بسيط بني األأشارت نتائج املسح إىل 
يليه إقليم اجلنوب  %96.4قليم الوسط يف إالسجائر كانت النسبة األعلى  دهايدخن أفرا اليتسر لألنسبة فبال

يف إقليم  انتشاراً أكثر ة كان يلتدخني النرج كما بينت النتائج أن .)%(94.0واألقل يف إقليم الشمال  )%(94.6
  .)%8.5(يف إقليم الوسط  مث 12.9% بنسبةإقليم اجلنوب  يليه  %14.5 بنسبة الشمال

  2010 ،اإلقليمقامة و مكان اإل نوع التبغ، أفراد مدخنين حسب لألسر التي لديهالنسبة المئوية ا 2 :جدول

  مملكةال
  قامةإلمكان ا  قليمإلا

  نوع التبغ
  حضر  ريف الوسط الشمال الجنوب

 سجائر 95.9 94.0 96.4 94.0 94.6 95.6
 سيجار 0.3 0.7 0.3 0.3 0.6 0.4

 غليون 0.1 0.4 0.0 0.2 0.4 0.1
 نرجيلة 10.0 13.0 8.5 14.5 12.9 10.5

 مجموع األسر 6091 1145 4673 1897 666 7236

  
  
  

  2010، لديها أفراد مدخنين حسب نوع التبغ لألسر التيالنسبة المئوية  :5شكل 
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 اثنين مدخنين فيهامنها  %17وحوالي  فيها فرد واحد مدخن %)74.5(رباع األسر أ ةثالث �
فيها  )%75حوايل ( كل منتظمبش أفراد مدخنني يهافاليت  كرب من األسرالنسبة األ أظهرت نتائج املسح أن

 %0.3ىل إلتصل   فيها اثنني وتناقصت هذه النسبةمن األسر بلغ عدد املدخنني %17 وحوايلمدخن واحد، 
  أفراد فأكثر. 6اليت يدخن فيها  لألسر

  2010، سر التي لديها أفراد مدخنين حسب عدد األفراد المدخنينلألالتوزيع النسبي : 6 شكل

  

  

  

  

  

  

  

قليم الوسط لألسر اليت فيها مدخن واحد يف إ، حيث كانت النسبة األعلى األقاليم حسبوتباينت هذه النسب 

 .)من األسر %72(قليم اجلنوب مث إر) من األس %74حوايل (الشمال قليم يليه إ، )األسرمن  %75حوايل (

قليم يف إ %16وحوايل ها مدخنني اثنني في والشمال اجلنوب يمن األسر يف إقليم %18 حوايل ويالحظ أن

  اقليم اجلنوب. مدخنني فأكثر كانت يف فرادأ اليت فيها ثالثة لألسرالنتائج أن النسبة األكرب  الوسط، وأظهرت

 2010 ،واإلقليم مكان اإلقامة ،عدد أفراد األسرة المدخنينسر حسب لألالتوزيع النسبي 3:  جدول

  المملكة
  قامةإلمكان ا  قليمإلا

  عدد أفراد االسرة المدخنين
  حضر  ريف الوسط الشمال الجنوب

74.5 72.0 73.9 75.1 73.9 74.6 1 

16.9 18.2 17.6 16.4 17.2 16.8 
2 

5.8 6.8 5.5 5.8 5.7 5.8 
3 

1.9 1.8 2.1 1.8 2.2 1.8 
4 

0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.6 
5 

0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 
6+  

  %100=  مجموع األسر 6091 1145 4673 1897 666 7236
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 داخل المسكن تمارس التدخينألسر من ا %94 حوالي �
من  %94 حوايلف لديهم ثقافة التدخني داخل املسكن، املدخننيفراد األنسبة مرتفعة من  أنأشارت النتائج إىل  

 ميكن أن يسببها التدخني سواء على املدخن داخل املسكن غري مبالني باألضرار الصحية اليت أفرادها يدخناألسر 
ث عن عملية التدخني بكافة من الدخان املنبع ااحمليطني به الذين ميكن أن يتضررو  األشخاصنفسه أو على 

   .أنواعه
) من األسر %95(قليم الوسط قليم وكانت النسبة األعلى يف إاإلوقد تفاوتت هذه النسبة بشكل كبري حسب 

وتفاوتت  ).من األسر %88حوايل (، وكانت النسبة األقل يف اقليم اجلنوب )%92حوايل ( قليم الشمالإ يليه

% 94 حوايل بلغت هذه النسبة يضًا حيثأحسب احلضر والريف فرادها داخل املسكن أنسبة األسر اليت يدخن 

  يف الريف. %93 حوايل يف احلضر مقابل

  2010قليم، قامة واإلحسب مكان اإل لمسكنفرادها داخل اأر التي يدخن النسبة المئوية لألس :7 شكل
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المملكة إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب الحضر الريف
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   ن يومياً على التدخينلى أقل من ديناريإما بين دينار  تنفقاألسر من  49% �

ما بني نفق ت) %49حوايل ( سرمن األأن النسبة األعلى يالحظ ف، التدخنيعلى  ومييالاألسرة إلنفاق أما بالنسبة 
أقل من مخسة و  دينارينما بني  يف املتوسطمن األسر تنفق  %37وحوايل ، يومياً  أقل من دينارينواحد و  دينار
على التدخني، أما األسر اليت تنفق أكثر من مخسة دنانري يوميًا على التدخني فقد بلغت نسبتها  يومياً  دنانري

   .%7حوايل 
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  2010، نفاق اليومي على التدخينمتوسط اإلحسب بشكل منتظم  لديها أفراد مدخننالتوزيع النسبي لألسر التي : 8 شكل

(حوايل إقليم الوسط يف بشكل منتظم  فراد مدخننيأ يهافاليت النسبة األكرب من األسر نتائج املسح أن  أظهرت
كما يالحظ بأن النسبة األكرب من أقل من دينارين،   ىلإنفاقها اليومي على التدخني ما بني دينار إ) متوسط 51%

كانت   ، ومخسة دنانري فأكثرقل من مخسة دنانريأاليومي على التدخني ما بني دينارين و  نفاقهاإاألسر اليت متوسط 
انفاقها اليومي على التدخني أما بالنسبة لألسر اليت متوسط  . )على التوايل %10و %40حوايل ( اجلنوبيف اقليم 

   .)%10حوايل (قل من دينار واحد فكانت النسبة األعلى يف اقليم الشمال أ

 2010 ،واإلقليم إلقامةمكان  ،متوسط انفاق األسرة اليومي على التدخينلألسر حسب التوزيع النسبي   4:جدول

  المملكة
  قامةإلمكان ا  قليمإلا

  متوسط إنفاق األسرة
  حضر  ريف سطالو  الشمال الجنوب

 أقل من دينار واحد 5.8 7.8 4.3 9.7 8.7 6.1

  قل من دينارينأ –دينار  1 48.9 48.4 50.9 46.7 40.2 48.8

  دنانير 5أقل من  –دينار  2 37.5 36.3 36.6 37.8 40.1 37.3

  دنانير فأكثر 5 7.5 6.7 7.8 5.5 10.0 7.4

  أعرف ال 0.3 0.8 0.4 0.2 0.9 0.4

%100=  مجموع األسر 6091 1145 4673 1897 666 7236  

ما بني دينار  تنفق يومياً على التدخنيمدخن واحد فرد من األسر اليت فيها  %61أظهرت نتائج املسح بأن حوايل 

نفاقها اليومي على إمن األسر اليت فيها مدخنني اثنني قد بلغ متوسط  %71اىل أقل من دينارين، وأن حوايل 

نفاقها اليومي على إين اىل أقل من مخسة دنانري، أما األسر اليت فيها ثالث مدخنني ومتوسط التدخني ما بني دينار 

تنفق أما بالنسبة لألسر اليت ، %49ىل أقل من مخسة دنانري فقد كانت نسبتها حوايل إالتدخني ما بني دينارين 

لألسر  %81وحوايل  %78ا حوايل ربعة مدخنني فقد بلغت نسبتهأمخسة دنانري فأكثر يوميًا على التدخني وفيها 

  .فراد مدخننيأ اليت فيها مخسة

أقل من دينار واحد
6.1

أقل من دينارين -دينار  
48.8

أقل من خمسة  -دينارين 
دنانير
37.3

خمسة دنانير فأكثر 
7.4

� أعرف
0.4
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 2010 ،وعدد أفراد األسرة المدخنين نفاق اليومي على التدخينمتوسط اإلحسب  لألسرالتوزيع النسبي : 5 جدول

  المجموع
اليومي  متوسط إنفاق األسرة  عدد أفراد االسرة المدخنين بشكل منتظم

  1  2 3 4 فأكثر 5  التدخينعلى 

 أقل من دينار واحد 7.8 1.6 0.4 0.0 0.0 6.1

اقل من دينارين –دينار  1 61.4 16.8 4.1 2.9 0.7 48.8  

دنانير 5أقل من  –دينار  2  29.3 71.4 49.4 19.3 15.8 37.3  

دنانير فأكثر 5 1.1 9.7 45.5 77.9 81.3 7.4  

أعرف ال 0.4 0.5 0.7 0.0 2.2 0.4  

  %100=  مجموع األسر 5388 1222 422 137 67 7236
  

 من األسر سبق ألحد أفرادها التدخين ثم تركه 12% �

التدخني حىت ال  بأضرارالتوعية وذلك بتعريف الناس  إن حماربة التدخني ضرورة ملحة ومن وسائل هذه احملاربة
عن  لإلقالع اً حافز  هذا يكون ، لعللناس اليهمر يتعداهم ليصيب أحب اوتعريف املدخنني أن الضر  ،يهليقدموا ع
واالرادة  عزميةال هإذا كانت عندو د ذلك اعن التدخني إذا أر قالع أي شخص اإلستطيع يببساطة شديدة و  التدخني

  الكافية لذلك.

وجود  ، ونالحظاالقالع عنهبقام مث من األسر قد سبق ألحد أفرادها التدخني  %12قد كشفت النتائج أن و 
قلع افرادها التدخني مث أحد قليم حيث كانت النسبة األعلى لألسر اليت سبق ألالنسب حسب اإل تفاوت يف هذه

 %10حوايل (مث يف اقليم الوسط  )%15حوايل (قليم الشمال من األسر، يليه إ %17قليم اجلنوب حوايل يف إ عنه
   . )من األسر
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  2010، قليمين ثم تركه حسب اإلالتي سبق ألحد أفرادها التدخألسر ل النسبة المئوية: 9 شكل
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ي فرد أال يوجد فيها  أقلع عنهألحد أفرادها التدخني مث سبق من األسر اليت  %63وأشارت نتائج املسح اىل أن 

فحوايل  ،قليمتفاوت واضح يف هذه النسب حسب اإل مدخن بشكل منتظم يف الوقت احلايل، ويالحظ وجود
فراد مدخنني يف قليم الوسط ال يوجد فيها أإيف  اقلع عنهمن األسر اليت سبق ألحد أفرادها التدخني مث  65%

  .)سرمن األ %54حوايل (قليم اجلنوب إقل يف وكانت النسبة األ )%63حوايل ( قليم الشماليه إالوقت احلايل يل

قفها من التدخين حالياً، مكان سر التي سبق ألحد أفرادها التدخين ثم تركه حسب مو النسبة المئوية لأل:6 جدول
    2010 قليم،إلواقامة اإل

  المملكة
هل يدخن أحد أفراد   قامةإلمكان ا  قليمإلا

  حضر  ريف الوسط الشمال الجنوب  األسرة حالياً 

 نعم 37.4 36.1 34.6 37.5 46.2 37.0

 ال 62.7 63.9 65.4 62.5 53.8 63.0

 المجموع 1149 276 773 467 185 1426
  

  أو التدخين الالإرادي بمفهوم التدخين القسري تسمعمن األسر لم  %72 �

منا يضر نفسه وحسب، وهذا غري إهان العديد من الناس أن املدخن حني يتعاطى التدخني قد يتبادر إىل أذ
صحيح ذلك ألن متعاطي الدخان يضر كذلك من حوله بسبب تعاطي هذه اآلفة يف األماكن العامة أو اليت 

ثره وأصبح هذا لتدخني السليب من أضرار على من يتعرضون ألللقد أدرك الناس اليوم ما  يشغلها غريه من الناس.
على صحة اآلخرين وليس املدخن نفسه وحسب. ويتفق  حقيقياً  وخطراً  األمر ينظر إليه على أنه يعد ديداً 

  ،على عدم وجود أي مستوى من األمان الصحي عند تعرض غري املدخنني لدخان التبغ اجلميع
  التدخني الالإرادي.و أالتدخني السليب غري املباشر بسمي يوهذا ما 

التدخني السليب غري املباشر بطائفة من التأثريات الصحية السلبية الضارة جبسم اإلنسان مبا يف ذلك تبط وير 
 ، حيث ثبت أن تعرض األطفالصعبأبالنسبة لألطفال فاملوقف أما سرطان الرئة وأمراض القلب والشرايني. 

ذن الوسطى، ونوبات الربو، وظاهرة لدخان التبغ هو سبب رئيس لإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي، وأمراض اال
املوت الفجائي عند األطفال. كما أن دخان التبغ مصدر هام لتلوث اهلواء داخل املباين حيث يساهم يف تسميم 

  البيئة ويعترب من مسببات اإلصابة بالتهابات العيون واحللق والسعال والصداع.

 مل يسمع غالبية األسرال أن نتائج املسح أظهرت أن إ ،ضرار الكبرية النامجة عن التدخني القسريوبالرغم من األ
قليم إمن األسر يف  %34أن حوايل  ، وأظهرت النتائج أيضاً )%72(حوايل التدخني القسري مبفهوم  هاأفراد

قليم إمث يف  )%27حوايل (قليم الوسط إاجلنوب قد مسع أحد أفرادها مبفهوم التدخني القسري، يليها األسر يف 
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  . )من األسر فقط %22(الشمال 
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المملكة إقليم الوسط إقليم الشمال إقليم الجنوب
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قل نسبة تعرض للتدخني أن أل صعب من االقالع عن التدخني وذلكأ القسريمسألة التغلب على التدخني  تعدو 
هي منع  القسريالفعالة للتغلب على التدخني  نسان. ولذا فالطريقة الوحيدةتعترب ضارة بصحة اإل القسري

  لوائح وقوانني صارمة لتفعيل ذلك.وتطبيق  ة منعاً باتاً قماكن املغلالتدخني يف األ
ماكن العمل واملدارس واملستشفيات أو  ماكن العامةى منع التدخني منعًا باتًا يف األوتنص قوانني بعض الدول عل

ة يف السيطرة ثبتت فاعلية كبري أجراءات إالطريان والسفن وكلها  واملطارات واملواصالت العامة والقطارات ورحالت
شهر تشرين أول  منذردنية بتطبيق هذه القوانني بدأت احلكومة األ ، وقدثاره الضارةآو  على التدخني السليب

2010.  

من خالل تدخني  القسريحيدث عند األطفال الذين قد يتعرضون للتدخني  القسريإن التأثري املأساوي للتدخني 
اطي الدخان والسجائر فهؤالء األطفال ال ذنب هلم يف التعرض لشىت إذا ما كانت األم من متع الوالدين وخصوصاً 

 ،مآسي الدخان الضارة على أجسامهم اهلشة وهم ال يزالون يف سن مبكرة ال قدرة هلم على متييز الضار من النافع
   و غريمها من أفراد العائلة اآلخرين ممن يعرضون أطفاهلم هلذه اآلفة.أوهذه جرمية يرتكبها الوالدين 

  
  
  
  

  2010، قليمأفرادها بالتدخين القسري حسب اإل النسبة المئوية لألسر التي سمع أحد: 10 شكل
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  المالحق. 4

 استمارة المسح
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  2010 في االردنالتدخين مسح 

                                  

  . البيـــــــانات التعـــــــريفية1
  
      

  __|__|__||__|الرقم المتسلسل للعنقود:                    __|__||                المحافظــة:                101

  |__|__||__|                     :  الجولة والمكررهرقم     109    __|__||                اللـــواء :                  102

  __|__|__||__| رقم العنقود:                                 110  |__|                   القضـــاء:                   103

  (                )رقم المبنى:           111  __|__||__|       التجمع السكاني:             104

  (                )رقم المسكن:          112  __|__||                                 المنطقة:  105

  |__|__|                           :في العنقود سرةرقم ا1   113  __|__||الحي:                                      106 

  ):          (                   )قم الھاتف (إن وجدر  114  __|__|__||                     رقم البلوك:     107

  _|4رقم الربع:                                              |_  115 |__|                            رقم الطبقـة:      108

  |__| الزيارة الثالثة  |__| الزيارة الثانية  |__| الزيارة ا�ولى   رقم الزيارة:  116

   |_|_|  |_|_|يوم    شھر     |_|_|  |_|_|يوم     شھر       |_|_|  |_|_|يوم    شھر      :    تاريخ تعبئة ا?ستمارة  117

   |_|_|  |_|_|دقيقة  ساعة     |_|_|  |_|_|دقيقة    ساعة      |_|_|  |_|_|دقيقة   ساعة                وقت بدء المقابلة:  118

  |___|  في المربع(×) إشارة  يستعملت استمارة مكملة ضعذا اإ: ةمEحظة للباحث 

  

  اKحصاءاتالبيانات سرية بموجب قانون 
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 التدخين

رقم 
 ا?نتقال البدائل السؤال السؤال

ھل يدخن أي فرد من أفراد ا1سرة بشكل منتظم أي  407
نوع من أنواع التبغ مثل (السجائر، السيجار، 

 نرجيلة)؟الالغليون، 

 ............نعم .........................................

........................................................0

0 أعرف...............................................

1 

2 

8 

 

412 

  ما نوع التبغ الذي يدخنه أفراد ا1سرة المدخنين؟ 408

  

 الباحثة: يمكن قبول أكثر من إجابة 

.........................سجائر ........................

..............سيجار ...................................

 .......................غليون...........................

  ............نرجيلة ....................................

 أخرى (حددي) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 

2 

3 

4  

5  

 

 |__|__|  العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما عدد أفراد ا1سرة المدخنين؟ 409

 نعم ..................................................... داخل المسكن؟المدخنين ھل يدخن أفراد ا1سرة  410

...........................0.............................

0 أعرف...............................................

1 

2 

8 

 

 .............أقل من دينار واحد ..................... في المتوسط، كم تنفق ا1سرة يومياً على التدخين؟ 411

 ........دينار ـ أقل من دينارين .................. 1

 ....دنانير ..................... 5ـ أقل من  دينار 2

 .........دنانير فأكثر .............................. 5

 .........0 أعرف.....................................

1  

2  

3  

4  

8  

 

 .....................نعم ................................ ثم تركه؟  ھل سبق 1حد أفراد ا1سرة التدخين سابقاً  412

........................................................0

0 أعرف...............................................

1 

2 

8 

 

 بالتدخين / سمع أحد أفراد ا1سرة ن سمعتأھل سبق  413
 ؟القسري

 ....نعم .................................................

........................................................0

0 أعرف...............................................

1 

2 

8 

 

ضون وبشكل يومي للغازات واملواد ، والذين يتعر ئهم" أو " التدخني الالإرادي على الناس غري املدخنني أو شركاء املدخنني وجلساقسرييطلق مصطلح "التدخني الالتدخين القسري: 
وتؤكد الدراسات احلديثة أن التدخني غري  زمالئهم يف العمل، أو يف البيت، أو يف األماكن العامة مثل وسائل النقل العامة وغريها.  نمالتبغ املنبعثة من تدخني 

 .ذلك اجللطاتالسرطان والقلب والرئة وكاملباشر يعترب من أهم أسباب اإلصابة بأمراض خطرية مثل 
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