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 دوافع إستهالك السجائر
  دراسة تطبيقية

  .أمحد إبراهيم عبد اهلادى/ د .أ
  )٢٠٠١التسويق وحماية المستهلك إدارة (

  : مشكلةالبحث-١

وأيضا المنظمات المنتجة ، حتى أوائل الستينات من هذا القرن لم يكن يدرك المستهلك
إلى أن ،  المستهلك بسبب تدخين السجائر أن هناك أضرارا صحية كثيرا ما تصيب، للسجائر

، ت والبحوث الطبية فى العديد من األمراض ومنها إنسداد الشريان التاجىظهرت نتائج الدراسا
، والتهاب الشعب الهوائية، وإنتفاخ الرئة، والسكتة المخية، وزيادة إضطراب خفقات القلب

  .)١(وسرطان الفم والرئة واللسان والحنجرة وسرطان المرىء 

جرد رأى ونتيجة لخطورة إن األضرار الصحية لتدخين السجائر حقيقة علمية وليست م
سواء كان ذلك بالدول المتقدمة ، األمراض المترتبة على التدخين فقد أصبحت مشكلة صحة قومية

من الوفيات تحدث % ١٥وجد أن ، على سبيل المثال، ففى الواليات المتحدة األمريكية، أو المتخلفة
ماليين األمريكيين يعانون من هذا باإلضافة إلى أن ، التى سببها تدخين السجائرنتيجة األمراض 

األمراض التى يسببها تدخين السجائر إلى الحد الذى يجعل اآلالف منهم يعالجون ويالزمون 
 هذا باإلضافة إلى أن هناك تقديرات ترى أن تدخين السجائر مسئول عما يزيد على )٢(السرير 

  .)٣(مليون وفاة مبكرة سنويا فى العالم ككل 

وذلك على ،  بشرية وصحية وإقتصادية بسبب تدخين السجائروإذا كانت هناك خسائر
فإن ذلك يمثل مشكلة ذات أبعاد لها ، مستوى الفرد أو السرة وعلى مستوى الدولة بشكل عام

خطورتها فى غالبية الدول النامية والتى لديها اللعديد من المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية والتى 
 تدخين  وزيادة الطلب على خدمات صحية مرتبطة بأضرارتنعكس على أداء الخدمات الصحية

وقد تمتد أضرار التدخين ليترتب عليها ضياع أيام عمل أو إنخفاض إنتاجية عدد غير . السجائر 
هذا باإلضافة إلى مشكالت أخرى تتمثل فى تخصيص جزء من موارد ، قليل من مدخنى السجائر

  .ألدوية الالزمة لمعالجة األمراض التى تسببهاالدولة إلستيراد هذه السلعة وأيضاإستيراد ا

ومن المعتقد أن مستهلك السجائر يخصص جزء من دخلة لشراء هذه السلعة وعلى ، هذا
لدى طبقة عريضة من المستهلكين بالعديد من الدول النامية فإن إقتطاع ضوء إنخفاض الدخول 

لك بالنسبة للمستهلك نفسة أو  سواء كان ذ- عادة-جزء من الدخل سوف يكون على حساب الغذاء
ونقص أو سوء التغذية يمكن أن يزيد الوضع سؤا إذا كان تأثيرة يقع بصورة رئيسية على . أسرته

  .األطفال بشكل خاص أو على األسرة بشكل عام

بالمنزل هذا باإلضافة إلى األضرار الصحية المترتبة على تدخين المستهلك للسجائر 
ليس من الناحية الصحية فقط ولكن أيضا من حيث تكوين إتجاهات وتأثيرات ذلك على األطفال 



 ٢

معينة نحو تدخين السجائر منذ الطفولة المبكرة وقد يساعد ذلك فى إعدادها ليكونوا مدخنين 
  .مستقبال

، وبناء على نتائج البحوث والراسات الخاصة باألضرار الصحية لتدخين لتدخين السجائر
فقدمت سجائر ذات فلتر وبها كميات ، سجائر تقديم منتج أكثر أمنافقد حاولت الشركات المنتجة لل

إال أنه وجد أن المدخنين يزيدون كمية السجائر التى يستهلكونها حيث ، أقل من القار والنيكوتين
ذلك أنهم يحتاجون إلى ، إتضح أن السجائر التى بها كمية أقل من النيكوتين غير مرضية للمدخنين

كما أن الكمية المنخفضة من القار والنيكوتين أكثر ضررا ، وتين يوميامستوى معين من النيك
لتركيز نسبة عالية من الغازات األشد ضررا عند تدخين السيجارة مثل غازى أكسيد النتروجين 

للخطورة ) منهم% ٥٣(وبالرغم من إدراك غالبية مدخنى السجائر . )٤( ومونو أكسيد الكربون
للتدخين فإنهم ال يستطيعون اإلمتناع عن التدخين ولو ليوم واحد واألضرار الصحية المصاحبة 

وعلى ذلك ال يستطيع غالبية مدخنى السجائر اإلمتناع أو التوقف عن التدخين وقتما يريدون . )٥(
  .)٦(ذلك 

وعلى ذلك تتلخص مشكلة الدراسة فى أن الحقائق العلمية تؤكد وجود عالقة بين تدخين 
،  لمخاطر العديد من األمراض وزيادة معدالت الوفيات بين المدخنينالسجائر وتعرض المدخنين

، هذا باإلضافة إلى األضرار اإلقتصادية والصحية على مستوى األسرة وعلى المستوى القومى
وبالرغم من أن تلك المنظمات لم تستطع تقديم منتج أقل ضررا من الناحية الصحية فإنها تتبع 

ة التى تمكنها من اإلحتفاظ بمستوى معين من المبيعات على أقل تقدير العديد من السياسات التسويقي
وفيما يتعلق بالمدخنين فغالبيتهم ال يستطيعون . إن لم تحاول جذب مستهلكين أو مدخنين جدد

اإلمتناع عن تدخين السجائر ولو لفترات زمنية محدودة ويجدون صعوبات متعددة فى هذا الصدد 
  .خاطر الصحية لتدخين السجائربرغم إدراكهم وتعرضهم للم

  
   : أهداف الدراسة-٢
 تحديد أسباب إستهالك السجائر والمتغيرات المحددة لنمط إستهالك السجائر لدى الفئات -٢/١

  .المختلفة من المبحوثين
 تحديد وقياس دوافع إستهالك السجائر واألهمية النسبية لهذه الدوافع لدى الفئات المختلفة -٢/٢

  .ن أو المبحوثينمن المستهلكي
 دراسة مدى إدراك الفئات المختلفة من المستهلكين محل البحث لألضرار الصحية -٢/٣

  .السجائرإلستهالك 
 المبحوثين لإلمتناع عن إستهالك السجائر والمعوقات التى قد تواجههم فى محاوالت دراسة -٢/٤

  .هذا الصدد
ساهمة فى حل بعض جوانب مشكلة  إقتراح التوصيات وطرح بعض األفكار لمحاولة الم-٢/٥

  .تدخين السجائر
  : فروض الدراسة-٣
  : الفرض األول-٣/١
 إستهالك الفرد للسجائريتحدد بناء على بعض عوامل تتعلق بالمستهلك ذاته وبعض أنماط -٣/١/١

  .تفاعلة اإلجتماعى



 ٣

 من بداية من حيث معدل اإلستهالك اليومى( المتغيرات المحددة لنمط إستهالك السجائر -٣/١/٢
تختلف بإختالف التوزيعات المهنية ) عمر المدخن. طول فترة إدمان السجائر. التدخين

  .للمستهلكين
  : الفرض الثانى-٣/٢

تتحدد دوافع تدخين السجائر بناءا على العديد من العوامل اإلجتماعية والنفسية 
  .والفسيولوجية وتأثيرات على األداء العقلى

  : الفرض الثالث-٣/٣
  . يدرك مستهلكو السجائر األضرار الصحية للتدخين-٣/٣/١
 العديد من المعوقات تواجه غالبية مستهلكى السجائر عند محاولتهم التوقف أو اإلمتناع -٣/٣/٢

  .عن التدخين
  : حدود ونطاق الدراسة-٤
 السجائر على تدخين السجائر فقط أما باقى أشكال تدخين التبغ فليست ضمن حدود تقتصر -٤/١

  .راسةالد
  .خنات علناد الدراسة على المستهلكين الذكور فقط لندرة اإلناث المتقتصر -٤/٢
  . تقتصر الدراسة على مدينة القاهرة فقط-٤/٣
 لم يتوافر للباحث إحصاءات عن المدخنين تساعده فى تحديد حجم ومجتمع البحث ولذ فقد -٤/٤

  .إختار الباحث عينة ميسرة
فى هذا المجال دفعت الباحث لإلستعانة بدراسات فى علم النفس  البحوث التسويقية ندرة -٤/٥

  .ومحاولة إستخدامها من وجهة نظر تسويقية، وعلم النفس الفسيولوجى واإلجتماعى
  . مصادر جميع الجداول هى إجابات المبحوثين بعد تفريغها وتجميعها ومعالجتها إحصائيا-٤/٦

  

  :اب ودوافع تدخين السجائر التسويقية السابقة فى مجال أسبالدراسات -٥

 فإنه يرى اإلشارة إلى الدراسات ،قبل مناقشة أسلوب الدراسة الذى إستخدمة الباحث 
التسويقية السابقة فى مجال دوافع تدخين السجائر للعديد من األسباب منها معرفة إتجاهات هذه 

سات ونتائجها ومساعدته الدراسات والنتائج التى توصلت إليها ومدى إستفادة الباحث من هذه الدرا
فى وضع اإلطار والمعالم األساسية لدراسته ومدى إحتياجه لإلستعانة بنتائج دراسات تناولت 
مشكلة تدخين السجائر فى علوم إجتماعية أخرى وإمكانية اإلستفادة منها فى تحديد العديد من 

  .األمور العلمية المتعلقة بالدراسة

ع ودوريات علمية فى مجال الدراسات التسويقية فقد وعلى قدر ما أتيح للباحث من مراج
كان هناك ندرة شديدة فى الدراسات المتعلقة بتدخين السجائر من وجهة النظر التسويقية بالرغم 

وقد أخذت الدراسات التسويقية المتاحة والتى تناولت مشكلة تدخين . من أهمية هذا الموضوع
لدى مدخنى  وهو خاص بدراسة دوافع التدخين لالجانب األو، السجائر أربعة جوانب رئيسية

حيث أشار إلى ، )٧( ’ Ernest Dichter ‘السجائر ومن الدراسات فى هذا الصدد دراسة قام بها 
وهذه ، أن هناك مجموعة دوافع خاصة بتدخين السجائر وهى دوافع إجتماعية ودوافع نفسية

  .الدوافع هى التى تجعل بعض األفراد يدخنون السجائر

فقد كان خاصا بدراسة تأثير اإلعالن عن السجائر فى زيادة الطلب ، الجانب الثانىا أم
 واستعرضت هذه الدراسة )٨(’ Atlman & Others ‘ومن هذه الدراسات دراسة قام بها ، عليها



 ٤

وجهة نظر المنظمات المنتجة للسجائر والتى تتلخص فى أن هذه المنظمات ال تهدف من وراء 
ا زيادة الطلب عليها ولكنها تهدف إلى اإلحتفاظ بمستوى الطلب الحالى وأن اإلعالن عن سلعته

اإلعالنات لم تصمم لجذب مدخنين جدد ولكن لتقوية الوالء للماركة التجارية وأن هذه اإلعالنات 
وفى نفس الوقت أوضحت النتائج العلمية للدراسة أن . ال تستهدف األشخاص األقل من سن الرشد

بليون دوالر سنويا  ٣ اإلنفاق على اإلعالن فى الواليات المتحدة ليصل إلى مبلغهناك تزايدا فى 
 . كما أن التركيز يتم على وسائل اإلعالنية التى تهم أو تجذب الشباب أو النساء، م١٩٨٤فى عام 

حيث تزايد اإلنفاق اإلعالنى فى مجالت الشباب والنساء وأن اإلعالن عن السجائر ال يقتصر على 
 ٣ولكن أيضا لجذب مستهلكين جدد حتى يكون اإلعالن مربحا ألنه يجب جذب ، الوالء فقطعملية 

  .مليون مستهلك سنويا حتى يمكن اإلحتفاظ بمستوى المبيعات وذلك فى الواليات المتحدة وحدها

واستعرضت هذه  )٩(  ’ Richard Olshawky ‘ فقد كان دراسة قام بها الجانب الثالث
خين والصعوبات التى يواجهها مدخنو السجائر عند محاولة اإلمتناع عن الدراسة أضرار التد

وفى نفس الوقت أوضحت هذه الدراسة األدوار المباشرة وغير المباشرة لألنشطة ، التدخين
  .التسويقية فى خلق الطلب على السجائر 

 William ‘ من الدراسات التسويقية فى هذا الصدد فقد كان قام بها الجانب الرابع
Dwyer ’ )وتناولت هذه الدراسة العالقة بين تدخين السجائر واألضرار الصحية فى هذا )١٠ 

، ويرى أنهذه العالقة لم تثبت بصفة قاطعة أو نهائية وإنما تختلف األراء فى هذا الصدد، الصدد
كما أن هناك حرية إختيار لدى المستهلك وأن التدخين أو عدم التدخين قرار يتخذه المستهلك 

  .هذا باإلضافة إلى أهمية ودور صناعة السجائر من الناحية اإلقتصادية، رية كاملةبح

إال أن هذه ، إن نتائج الدراسات السابقة لها أهميتها فى تحديد بعض جوانب المشكلة
الدراسات لم تقدم تفسيرات للعديد من األمور مثل األسباب التى تجعل بعض المستهلكين يدخنون 

وما الدوافع الحقيقية لتدخين السجائر وما الذى يجعل غالبية مدخنى ، دخنوالبعض األخر ال ي
السجائر ال يستطيعون اإلمتناع عن التدخين وقتما يريدون وما الصعوبات النفسية والفسيولوجية 

  .التى تحد من ذلك

لهذا فقد رأى الباحث أنه قد يكون من المفيد اإلستعانة بنتائج بعض الدراسات التطبيقية 
متعلقة بمشكلة تدخين السجائر فى بعض العلوم األخرى مثل علم اإلجتماع وعلم النفس ال

إن كثيرا من ، وهى من العلوم التى تساهم فى تفسير كثير من أنماط السلوك اإلنسانى، الفسيولوجى
نماذج سلوك المستهلك تستمد أفكارها األساسية من نظريات إجتماعية ونظريات خاصة بعلم النفس 

، كثيرا من اإلنتقادات أهمها صعوبة تطبيقها عملياوبالرغم من أن هذه النماذج يوجه إليها ، اعموم
  .)١١(فإنها ساهمت فى فهمنا وتحليلنا لسلوك المستهلك بشكل أفضل 

  

  : الدراسةأسلوب -٦

 إجراءات وضع وإختبار المقياس المستخدم فى دراسة دافعية اإلستهالك أو تدخين -٦/١
  :السجائر

ء على نتائج الدراسات التسويقية والدراسات اإلجتماعية والنفسية المتعلقة بمشكلة تدخين بنا
فقد إقترح الباحث مقياسا لقياس ، السجائر وأيضا بعض الدراسات الخاصة بسلوك المستهلك

فرعى ويتكون كل مقياس ، ولقد تكون المقياس الكلى من أربعة مقاييس فرعية، الدافعية للتدخين



 ٥

 ٤(موافق ، ) درجات٥(موافق جدا : تين وبإستخدام مقياس ليكرت من خمس نقاط من عبار
  ). درجة١(أرفض تماما ، ) درجة٢(أرفض ، ) درجات٣(ال أدرى ، )درجات

المقياس الفرعى األول يقيس تأثيرات المشكالت اإلجتماعية على الدافعية لتدخين السجائر 
والمقياس الفرعى ،  النفسية على الدافعية للتدخينوالمقياس الفرعى الثانى يقيس تأثير الجوانب

أما المقياس ، الثالث يقيس تأثير الجوانب الفسيولوجية للتدخين وتأثيرها على الدافعية للتدخين
الفرعى الرابع واألخير يقيس رأى المدخنين نحو تأثيرات تدخين السجائر على مستويات األداء 

،  أهمية هذا الجانب عن دراسة دوافع إستهالك بعض السلعوهنا يشير الباحث إلى، العقلى للمدخن
 قام بإعداد مجموعة من - وطبقا ألهداف وفروض الدراسة-ويضاف إلى ما سبق فإن الباحث

اإلسئلة المغلقة والمفتوحة للتعرف على أسباب تدخين السجائر وعلى مدى إداك المدخنين لألخطار 
تدخين وبهذا فقد شملت قائمة اإلستقصاء المقياس الصحية للتدخين ومحاولتهم لإلقالع عن ال

  .المستخدم لقياس الدافعية للتدخين ومجموعة األسئلة التى سبقت اإلشارة إليها
  

  : نتائج إختبار المقياس المقترح لقياس الدافعية لتدخين السجائر-٦/٢

المهن  فردا من مختلف ٣٠قام الباحث بإختبار عدد من األفراد المدخنين بلغ مجموعهم 
وقدم لكل مفردة قائمة ، مع مراعاة اإلختالفات فى السن والمستوى التعليمى والحالة اإلجتماعية

اإلستقصاء المقترحة ثم قام الباحث بجمع القوائم من المستقصى منهم ومناقشة كل مفردة فيما قد 
صياغة وقد أعاد الباحث ، يتواجد من صعوبات أو عدم وضوح بعض العبارات أو بعض األسئلة

بعض العبارات الخاصة بالمقياس المقترح للدافعية للتدخين وأيضا أعاد صياغة الكثير من األسئلة 
وبعد ذلك قدم قائمة اإلستقصاء مرة ثانية لنفس ، التى عالجت جوانب أخرى من أهداف البحث

لمات المفردات السابقة وتناقش أيضا من المستقصى منهم بشأن عدم وضوح بعض العبارات أو الك
أو األسئلة وقد إتضح وضوح مختلف العبارات بمقياس الدافعية لتدخين السجائر واألسئلة األخرى 

، وبعد ذلك أجرى الباحث اإلختبارات اإلحصائية إلختبار ثبات المقياس وصدقة، بقائمة اإلستقصاء
ت المقياس وقد إستخدم الباحث معادلة رولون المختصرة للتجزئة النصفية والتى تقيس معامل ثبا

ويعرف ، وبعد ذلك تم إختبار صدق المقياس، ر وهو مرتفع٨وكان معامل ثبات المقياس  )١٢(
الصدق الذاتى للمقياس بأنه صدق الدرجات التجريبية للمقياس بالنسبة للدرجات الحقيقية التى 

 ويقاس الصدق الذاتى بحساب الجذر التربيعى لمعامل ثبات، خلصت من شوائب أخطاء القياس
ر تقريبا وهو ٩ وبالتالى يكون معامل الصدق الذاتى للمقياس محل اإلختبار هو )١٣(المقياس 

ر وبذلك يمكن إستخدام المقياس بدرجة كبيرة من الثبات ٥معامل صدق مرتفع حيث أنه أكبر من 
  .والصدق

  

  : مجتمع وعينة الدراسة-٦/٣

ر الذين يدخنون وقت إجراء يمكن تحديد مجتمع وعينة البحث بأنه كافة األفراد الذكو
هذا ولم يتيسر للباحث الحصول على نسبة هؤالء األفراد الذين يدخنون السجائر إلى عدد ، الدراسة

وهو % ٩٥عند مستوى ثقة % ٥٠األفراد المجتمع ولهذا نفترض أن نسبة مدخنى السجائر تبلغ 
نة فى مجتمع تزيد مفرداته وفى هذه الحالة فإن حجم العي، مستوى مقبول فى البحوث اإلجتماعية

  .)١٤(% ٥ مفردة وذلك عدد حدود خطأ معيارى قدرة ٣٨٤ مفردة هو ٥٠٠٠٠٠على 



 ٦

فقد إختار الباحث عينة ميسرة حيث يمكن ، ولقد كانت العينة المبحوثة غير إحتمالية
 إطار نظرا لعدم وجود، )١٥(للباحث بسهولة الوصول إليها ومقابلتها وجمع البيانات المطلوبة منها 

فى إختيار العينة حيث يهدف الباحث إلى التعرف على أسباب ودوافع التدخين يمكن اإلعتماد عليه 
وقد تمت المقابالت مع األفراد المبحوثين مع مراعاة أن تكون خالل ، لدى األفراد مدخنى السجائر

ت الميدانية مع أيام األسبوع المختلفة وخالل أوقات مختلفة فى نفس اليوم وقد إستمرت المقابال
مفردات العينة مدة شهر وقام بإجراء المقابالت الميدانية مجموعة من طالب الدراسات العليا 

  .بإحدى كليات التجارة المصرية وذلك بعد تدريبهم وتوجيه اإلرشادات الالزمة فى هذا الصدد

نطقة محددة فيما يتعلق بالبعد الجغرافى للعينة فقد إقتصر على محافظة القاهرة فقط وفى م
ذلك أن مدينة القاهرة من مناطق الجذب السكانى والهجرة الداخلية إليها من مختلف أقاليم ، بها

ولهذا تعتبر القاهرة من المحافظات الدولة وبالتالى تتواجد فيها مفردات العينة من مختلف األقاليم 
  .التى يتوافر فيها كثير من خصائص المجتمع المصرى

فقد كانت منطقة ، طقة التى أجريت فيها الدراسة بها فى مدينة القاهرةوفيما يتعلق بالمن
ميدان رمسيس بالقاهرة حيث أجريت المقابلت الميدانية إلستيفاء قوائم اإلستقصاء فى محطة سكك 

حيث يتردد على هذه المنطقة أعدادا كبيرة من ، حديد القاهرة ومواقف سيارات وأتوبيسات األقاليم
ذلك مدخنى السجائر سواء من مختلف األقاليم أو من القاهرة نفسها بسبب ظروف األفراد بما فى 

  .السفر من أو إلى القاهرة

  : أسلوب جمع البيانات-٦/٤

تم إجراء المقابالت الميدانية مع مفرادات العينة بغرض إستيفاء البيانات بقوائم 
  .اإلستقصاء

 : مراجعة قوائم اإلستقصاء-٦/٥
وقد بلغت القوائم الصالحة ، ستقصاء لتحديد صالحيتها للتحليلتمت مراجعة قوائم اإل

) ١(هذا ويوضح جدول رقم ، من القوائم التى تم توزيعها% ٨٩ر٨٤ قائمة وبنسبة ٣٤٥للتحليل 
عينة المبحوثين طبقا للحالة اإلجتماعية والتعليمية والسن والتوزيع المهنى للمبحوثين حيث يشمل 

) وإصالح وصيانة السيارات وحرف يدوية مختلفة، لمعمار والنجارةحرفى ا(حرفيون : ستة فئات 
وعاملون ) ومقاولون وأصحاب مشروعات مختلفة، تجار جملة وتجزئة(وتجار وأصحاب أعمال 

وفالحون ومزارعون وعمال زراعة أما الفئة ) موظفون مختلفون بالحكومة والقطاع العام(بالدولة 
أما الفئة السادسة )  محامون- محاسبون- مهندسون-أطباء(علمية الخامسة فهى فئة المهن الفنية وال

، عاطلون، مجندون وعاملون بالشرطة والقوات المسلحة، طالب(واألخيرة فهى فئات أخرى 
                                                                                                     ).وموظفون بالمعاشات
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  :  نتائج الدراسة -٧

  :  نتائج خاصة بدارسة العالقة بين بعض خصائص المستهلك واستهالكه للسجائر٧/١

هناك أربعة مراحل لكى يصبح الفرد مدخنا للسجائر، المرحلة األولى هى المرحلة 

التحضيرية حيث يتم خاللها تكون إتجاه نحو التدخين ، كأن يتأثر الطفل بوالده المدخن وهذا قد 

نحو التدخين بوالده المدخن وهذا قد يخلق اتجاهات إيجابية لدى يخلق إتجاهات إيجابية لدى الطفل 

الطفل نحو التدخين ويؤثر أيضا على اختياره ألصدقائه مستقبال وعما إذا كانوا يدخنون أو ال 

لمبكرة يلى ذلك المرحلة الثانية وهى المرحلة التجريبية حيث يكتسب المدخن الخبرة ا. يدخنون 

مع السيجارة ، وهنا يتوقف استمراره أو عدم استمراره فى التدخين على مدى قبول جسمه أو 

حساسيته للسيجارة األولى ، ويجب أن نشير إلى أن هناك اختالفات بين األفراد فيما يتعقل 

التدخين بإستجاباتهم الفسيولوجية للتدخين أو كراهيتهم له ويترتب على ذلك إما أن يستمر الفرد فى 

من المبحوثين جربوا السيجارة الثانية فى نفس % ٣٢,٢أوال يستمر فى التدخين ولدق وجد أن 

انتظروا من ثمانية أيام إلى سنة كاملة % ٢٥,٥انتظروا من يوم إلى أسبوع ، وأن %٢٥,٩اليوم و 

 تقدر وعلى ذلك فإن هناك فترة. انتظروا أكثر من سنة لتدخين السيجارة الثانية % ٣١,٥وأن 

بعامين أو أكثر لينتقل الفرد من حالة التجريب أو اإلعداد إلى المرحلة الثالثة وهى مرحلة التدخين 

المنتظم وهى تبدأ عندما يبدأ الفرد يدخن وحده بدون زمالء وبمرور الوقت تظهر قدرة الجسم 

 للتدخين حيث على إحتمال التأثيرات الفسيولوجية للتدخين وحيث يكتسب المدخن الخبرة اليومية

العصبى والتيقظ أما المرحلة الرابعة واألخيرة فهى مرحلة الشعور بالنشاط والتحرر من التوتر 

أدمان تدخين السجائر وتتسم بالرغبة الملحة فى التدخين واإلستخدام اليومى المكثف للسجائر بداية 

  .)١٦(من الصباح الباكر 

 التدخين تبدا منذ فترة الطفولة فقد وجد ومن استقصاء آراء المبحوثين وجد أن بداية سن

من % ٥٤,٦ سنة وأن ١٢ سنوات إلى ٧من المبحوثين بدأوا التدخين من سن % ١٣,٦أن 

 سنة أى أن حوالى ثلثى العينة المبحوثين ١٨ سنة إلى ١٣البحوثين بدأوا التدخين من سنة 

 سن المراهقة ، ويوضح كانت بداية التدخين لديهم منذ فترة الطفولة وحتى بداية%) ٦٧,٨((

  . التوزيع المهنى للمدخنين طبقا لبدايات سن التدخين السجائر) ٢(الجدول رقم 



 ٩

  )٢(جدول رقم 

  توزيع المبحوثين طبقا لفئاتهم المهنية وبدايات سن تدخين السجائر

  

 ١٢-٧  إحمالى
  سنة

١٨-١٢ 
  سنة

٢٤-١٩ 
  سنة

٣٠-٢٥ 
  سنة

٣٥-٣١ 
  انـــــــبي  سنة

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  -  -  ٤,٢  ٤  ١٩,٦  ١٨  ٥٣,٣  ٤٩  ٢٢,٨  ٢١  ٢٦,٧  ٩٢  رفين ـــــح

  -  -  ٥,٧  ٤  ٣٩,٠  ١٨  ٣٩,٠  ٤١  ١٠,٠  ٧  ٢٠,٣  ٧٠  ة ـعاملين بالدول

  ١,٥  ١  ٩,٠  ٦  ١٦,٧  ١١  ١٦,٧  ٤٢  ٩,٠  ٦  ١٩,١  ٦٦  ال ـأصحاب أعم

  ٢,٢  ١  ٨,٧  ٤  ٤٢,٥  ٢٠  ٤٣,٥  ١٨  ٦,٥  ٣  ١٣,٣  ٤٦  مهن فنية وعلمية 

  ٤,٩  ٢  ١٧  ٧  ١٤,٦  ٦  ١٤,٦  ١٨  ١٩,٥  ٨  ١١,٩  ٤١  حين ومزارعين فال

  -  -  -  -  ٣٠,٠  ٩  ٣٠,٠  ١٩  ٧,٠  ٢  ٨,٧  ٣٠  رى ــــــأخ

  ١,٢  ٤  ٧,٢  ٢٥  ٢٣,٨  ٨٢  ٥٤,٢  ١٨٧  ١٣,٦  ٤٧  ١٠٠  ٢٤٥  الى ـــــإجم

 

أن البدايات المبكرة لمحاوالت التدخين لدى ثلثى العينة المبحوثة يمكن تفسيرها على 

: األصدقاء والزمالء واألقارب فى هذه الصدد ، فعند سؤال المبحوثين السؤال التالى تأثير أساس 

منهم أنهم دخنوا أو جربوا أول سيجارة مع % ٦٢,٦مع من دخنت أو سيجارة ؟ فقد أجاب 

منهم جربوا أول سيجارة % ١٧,٧منهم جربوا أو سيجارة مع األقارب ،بينما % ١٩,٤األصدقاء و

  .ذلك ) ٣( رقم وحدهم ، ويوضح جدول

الزمالء أو األصدقاء (ينتمى إليها الفرد والتى يرتبط بها إرتباطا قويا أن المجموعة التى 

تؤثر تأثيرا قويا على عليه كمستهلك نظرا لتقارب عدد كبير من اإلهتمامات وأنماط ) أو األقارب

ولة المبكرة ويتزايد حتى  ، ويبدوا هذا التأثير منذ الطف)١٧(الحياة بين أعضاء المجموعة الواحدة 

  . بدايات سن الرشد 

  



 ١٠

  )٣(جدول رقم 

  تأثير الجماعة على الفرد لمحاولة تدخين أول سيجارة

  لدى الفئات المختلفة من المبحوثين

  

  إجمالى  مع من دخنت أول سيجارة
  بيان

  %  عدد  وحدك  األقارب  األصدقاء

      ١٦  ١٤  ٦٢  ون ــــــــحرفي

  ٢٦,٧  ٩٢  ١٢  ١٩  ٣٩  ة ــــعاملون بالدول

  ٢٠,٣  ٧٠  ١٨  ٩  ٣٩  ال ـتجار وأصحاب أعم

  ١٩,١  ٦٦  ١٠  ٩  ٣٧  أصحاب مهن فنية وعلمية 

  ١٣,٣  ٤٦  ٥  ١٣  ٢٣  ون ـــــــــفالح

  ١١,٩  ٤١  ١  ٣  ٢٦  رى ـــــات أخــفئ

  ٨,٧  ٣٠  ٦٢  ٦٧  ٢١٦  دد ــــــــــع

  ١٠٠  ١٧,٧  ١٩,٤  ٦٢,٦  (%)ة مئويةــــنسب

  

صدد مع نتائج أخرى فى بيئات أخرى ، فلقد وجد أن األفراد وتتفق النتائج فى هذا ال

 أو الزمالء وأنهم فعلوا ذلك األصغر سنا والذين جربوا السيجارة األولى تحت الحاح األصدقاء

  ).١٨(للحصول على القسم اإلجتماعى فى المجموعة 

 مدخنا وتؤدى الخصائص النفسية أو العقلية للطفل دورا كبيرا فى التأثير عليه ليصبح

للسجائر ، حيث يعتقد أن األطفال األقل نجاحا فى المدرسة يكونون أكثر تمردا وأكثر إنجذابا 

للتدخين فى مرحلة مبكرة من العمر كمال أن بعض األطفال يدخنون إلعتقادهم أن تدخين السجائر 

  ).١٩(اطرةوسيلة لتعريف أنفسهم بأنهم مستقلون وأنهم متمردون ومشاكسون وأنهم أكثر ميال للمخ

وبدراسة شعور المدخن عند تدخين أول سيجارة من حيث كون ذلك أمرا طبيعيا أو يسبب 

له السعادة أو أنه كان أمرا مثيرا للقلق أو الخوف من األب إذا علم بذلك فقد تم استقصاء ذلك، 

  يوضح اإلجابات الخاصة بسؤال المستقصى منه عن– فى الجزء األول منه –) ٤(والجدول رقم 

  .شعوره عند تدخين أو سيجارة فى حياته 



 ١١

 تمدنا بمؤشرات أو نتائج – الجزء األول منه -)٤(إن األرقام والنسب فى الجدول رقم 

هذا ويبدوا أن تجربة تدخين أول . خاصة ببعض العبد االجتماعى لعدد غير قليل من المدخنين 

من المبحوثين عند تدخين أول % ٢٧,٢سيجارة لها أهميتها بالنسبة للمدخن ، فلقد كان شعور 

سيجارة شعورا يرتبط بالسعادة وربما كان ذلك أمرا طبيعيا لدى هذه النسبة من المبحوثين إال أنه 

من المبحوثين كانوا يواجهون القلق عند تدخين أو سيجارة فى % ٣٢,٥من جانب آخر فإن 

عمرية مبكرة تتراوح ما بين حياتهم، فإذا كان غالبية المبحوثين يجربون أول سيجارة فى مرحلة 

 سنة فقد يعكس ذلك توافر بعض المشكالت التى تواجه عدد غير قليل من المدخنين منذ ١٨-٧

طفولتهم أو أنهم يتميزون بصفات نفسية معينة وكما يوضح ذلك بعض الدراسات التى سبقت 

  .اإلشارة إليها 

اآلباء إذا عرفوا أن من المبحوثين كانوا يشعرون بالخوف من % ٣٩,٨د أيضا أن جو

وهذا قد يعكس بعدا نفسيا آخر يتمثل فى تأثير الخوف على تصرفات . أبناءهم يدخنون السجائر 

ويعكس أيضا بعدا اجتماعيا بتمثل فى أنه قد يكون هناك اضطراب فى . هذه الفئة من المبحوثين 

ذه النسبة من العالقات األسرية فى بعض مراحل الطفولة وخاصة العالقة األبوية لدى ه

  .  المبحوثين



 ١٢

  )٤(جدول رقم 

  شعور المبحوثين عند تدخين السجائر ألول مرة

  وحجم ما تم تدخينه من أول سجارة

  حجم ما دخنته من أول سيجارة  شعورك عند تدخين أول سيجارة  إجمالى
  انـــــــبي

  كلها  أكثرها  قليل منها  الخوف من األب  القلق  السعادة  %  عدد

  ٤٦  ٢١  ٢٥  ٤٣  ٢٤  ٢٣  ٢,٦٧  ٩٢ون ـــــــــحرفي

  ٣١  ٢٢  ١٦  ٢٨  ٢٢  ٣٠  ٣٠,٣  ٧٠  دولة ـــــعاملون بال

  ٣١  ١٥  ٢٠  ٢٢  ١٩  ٢٥  ١٩,١  ٦٦  ال ـتجار واصحاب أعم

  ٢٠  ١٤  ١٢  ١٥  ٢٠  ١١  ١٣,٣  ٤٦  أصحاب مهن فنية وعلمية 

  ٢١  ١٠  ١٠  ١٩  ١٤  ٨  ١١,٩  ٤١  ون ـــــــــفالح

  ١٣  ٧  ١٠  ١٠  ١٣  ٧  ٨,٣  ٣٠  رى ـــــــفئات أخ

  ١٦٢  ٨٩  ٩٣  ١٣٧  ٢١١  ٩٤  ١٠٠  ٣٤٥  ددــــــــــع

  ٤٧  ٢٥,٩  ٢٧,١  ٣٩,٨  ٢٢,٥  ٣,٧٢      %وية ـــــنسبة مئ

  

فى الجزء الثانى منه ، بنتائج خاصة بمدى ) ٤(وتمدنا األرقام والنسب بالجدول رقم 

ا السيجارة من المبحوثين دخنو% ٤٧اإلستجابة الفسيولوجية للتدخين لدى المبحوثين ، فقد وجد أن 

من المبحوثين دخنوا حجما كبيرا منها وأن % ٢٥,٩كلها عند تجربتهم لها ألول مرة ، وأن 

  .من المبحوثين دخنوا قليال من السيجارة عند تجربتهم لها ألول مرة % ٢٧,١

كانت لديهم معدالت استجابة فسيولوجية %) ٧٢,٩(وهذا يوضح أن غالبية المبحوثين 

  .ر ومن ثم استمرارهم وتحولهم إلى مدخنين مرتفعة لتدخين السجائ

وبناء على نتائج اإلستقصاء المبحوثين ، وبناء على نتائج العديد من الدراسات والتى 

اجريت فى بيئات أخرى فى هذا الصدد ، يعتقد الباحث أن عدد غير قليل من مستهلكى السجائر قد 

ة منها القلق ، الخوف ، والرغبة يتوافر لديهم خصائص شخصية معينة مثل توافر خصائص نفسي

أيضا قد تتوافر خصائص جسمانية معينة لدى . فى اإلستقالل أو التمرد بدرجة أو بأخرى 

مستهلكى السجائر وهذه الخاصية هى درجة تقبل الجسم لعملية تدخين السجائر ، هذا ويختلف 

لفرد سيكون مدخن أو غير األفراد فيما بينهم فى هذا الصدد لدرجة تصل إلى تحديد ما إذا كان ا

هناك أيضا خاصية تتعلق بنمط التفاعل االجتماعى للفرد من حيث درجة تقبله لضغوط . مدخن 



 ١٣

 - العم-األخ(التوافق االجتماعى بمختلف أشكاله وطبيعة عالقاته األسرية خاصة األب أو األقارب 

 بالجداول –المبحوثين ومدة تأثره بهم وتفاعله معهم ، ولقد أوضحت نتائج استقصاء ) الخال

 –ولقد إنعكس ذلك .  تلك الخصائص أو العوامل وعالقتها بتدخين السجائر –وبالتحليل السابق 

  . على األسباب التى حددها المبحوثين والتى يوضحها –بشكل أو بآخر 

  )٥(جدول 

  إدراك المبحوثين ألسباب تدخين السجائر ألول مرة
  

  إجمالى  رةسبب محاولتك التدخين ألول م
تقليد   بيان

  الوالد
تقليد 
  األقارب

حب   اإلعالن
  اإلستطالع

ال 
  يوجد

  %  عدد

  ٢٦,٧  ٩٢  ٢٢  ٤١  ٣  ١٠  ١٥  ون ـــــــــحرفي

  ٢٠,٣  ٧٠  ١٢  ٤٣  ٣  ٧  ٥  ة ــــــعاملون بالدول

  ١٩,١  ٦٦  ٢٠  ٢٦  ١  ٥  ١٢  ال ــتجار واصحاب أعم

  ١٣,٣  ٤٦  ٩  ٣٢  ١  ٢  ١  أصحاب مهن فنية وعلمية 

  ١١,٩  ٤١  ٧  ١٤  ١  ٨  ١١  ون ــــــــفالح

  ٨,٧  ٣٠  ٤  ١٣  ٦  ٣  ٤  رى ــــــفئات أخ

    ٣٤٥  ٧٤  ١٦٩  ١٥  ٣٥  ٤٨  ددـــــــــع

  ١٠٠    ٢١,٤  ٤٩  ٤,٣  ١٠,١  ١٣,٩  %نسبة مئوية 

والخاصة بدراسة أسباب محاولة ا لتدخين ألول ) ٥(توضع األرقام والنسب بالجدول رقم 

ول مرة بسبب تقليدهم للوالد أو األقارب والذين هم من المبحوثين حاولوا التدخين أل% ٢٤مرة أن 

فى نفس الوقت يدخنون السجائر ، وبذلك تؤثر العائلة تأثيرا ملحوظا فى سلوك المستهلك ، 

فالمستهلك يعيش فى أسرة يرتبط مع أعضائها برباط وثيق وهو يستفيد من معلومات بقية أفراد 

يدخن السجائر فقد يتكون لديه إتجاهات إيجابية مه  وهو عندما يرى والده وأخاه أو ع)٢١(األسرة 

من المبحوثين أن حب االستطالع هو السبب % ٤٩نحو التدخين السجائر ألول مرة حيث يرى 

  . الذى جعلهم يحاولون تدخين السجائر أو تجربتها ألول مرة 

ن السجائر كنوع م هناك العديد من المؤثرات التى تجعل بعض األفراد يحاولون تدخين

كثيرا ممن نتعامل معهم  ، ففى كل مكان نجد من يدخن السجائر ونجد االستطالعأنواع حب 

أو أقارب أو غيرهم ، وعلى ذلك فالعديد من  زمالء أو أصدقاءيدخنون السجائر سواء كانوا 



 ١٤

العادية وقد ال يدركون األضرار الصحية لتدخين السجائر، األفراد يرون أن التدخين من األمور 

لديهم صورة ذهنية جيدة نحو السجائر بدليل أن كثيرين يدخنوها وبالتالى ربما كان لها   كان وربما

فوائد بشكل أو بآخر ولهذا يحاولون تجربة السجائر كنوع من أنواع حب االستطالع ، إال أن حب 

  . هذا ما هو محاولة تقليد لآلخرون فى كثير من األحياناالستطالع

هذا لمبحوثين حاولوا التدخين بسبب اإلعالن عن السجائر فإن من ا% ٤,٣وبالرغم من أن 

أن األنشطة التسويقية ليس لها تأثيرات هامة على مبيعات السجائر، ذلك أن دور ال يعنى 

هو دور العامل المساعد ، فاإلنخفاض النسبى ألسعار السجائر وفعالية نظم المتغيرات التسويقية 

 من منافذ التوزيع وبصفة مستديمة فيترتب على ذلك سهولة اإلنتاج وتوافر السلعة فى العديد

  ).٢٢(الحصول على السجائر وإستهالكها 

السجائر ، من المبحوثين ال يعرفون السبب الذى جعلهم يدخنون % ٢١,٤وإذا كان هناك 

فيمكن تفسير ذلك على  أساس عدم وضوح هيكل الحاجات المتعلقة بالنواحى اإلجتماعية والنفسية 

أنها متداخلة تماما مما يجعل هناك اختالفات بين األفراد فى الشعور بالحالجات المختلفة ومدى كما 

 ، ولهذا نجد بعض  المبحوثين يعتقدون أنه ال توجد أسباب جعلتهم )٢٣(إدراكها لهذه الحاجات 

تهلكين يحاولون تجربة السيجارة األولى ، فإذا لم تكن هذه السلعة تشبع حاجة ما لدى هؤالء المس

 فإنه لم يكن هناك سبب الستمرارهم فى تدخين السجائر – سواء كان ذلك شعوريا أو ال شعوريا –

ولقد أوضحت نتائج بعض الدراسات التسويقية أن هناك عالقة ارتباط إيجابية بين اإلنطباع . 

   .)٢٤( األولى إلستخدام السعلة وتأثيره على المستهلك فى إستمراره إلستعمال السلعة من عدمه

  : وبذلك تثبت صحة الفرد الفرعى األول من فروض الدراسة والقائل 

إستهالك الفرد للسجائر يتحدد بناء على بعض عوامل تتعلق بالمستهلك ذاته وبعض أنماط "

  ".تفاعله اإلجتماعى 

  :  نتائج خاصة بالمتغيرات ا لمحددة لنمط إستهالك السجائر -٧/٢

إختالف التوزيعات المهنية للمبحوثين وبإختالف سن بداية تختلف أنماط تدخين السجائر ب

التدخين وعمر المدخن ، ومدة التدخين ومتوسط اإلستهالك اليومى للسجائر ، ويوضح ذلك 

  )٦(الجدول رقم 
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  مدة التدخين  سن المدخن  سن بداية التدخين
  متوسط اإلستهالك
   اليومى للسجائر

  %  عدد  انــــــبي

  متوسط
انحراف 
  معيارى

معامل 
  االختالف

  متوسط
انحراف 
  معيارى

معامل 
  االختالف

  متوسط
نحراف ا

  معيارى
معامل 
  االختالف

  متوسط
انحراف 
  معيارى

معامل 
  االختالف

  ونـــــحرفي
              

  ة ــعاملون بالدول
              

  ال ــاصحاب أعم
              

  مهن فنية وعلمية 
              

  فالحون ومزارعون
              

  رى ــــفئات أخ
              

  ة ـــالعينية الكلي
              



 ١٦

 فروق بين الفئات المختلفة من المبحوثين فيما يتعلق بأنماط تدخين وبالرغم من وجود

ى أو اإلنحراف المعيارى أو معامل اإلختالف والذى يستخدم السجائر سواء فى المتوسط الحساب

 فإنه ينبغى التعرف على مدى ،)٢٥(لمعرفة مدى التشابه أو اإلختالف بين مجموعة من القيم 

، ويوضح )٢٦(معنوية هذه الفروق ، ولهذا إستخدم الباحث اسلوب تحليل التباين متعدد اإلتجاهات 

  اين ألنماط تدخين السجائر لعينة المبحوثين نتائج تحليل التب) ٧(الجدول رقم 

  

  )٧(جدول رقم 

  تحليل تباين المتغيرات المحددة لنمط استهالك السجائر للعينة المبحوثة

  

درجات   مصدر االختالف
متوسط مجموعة   مجموع المربعات  الحرية

  ف  المربعات

    ٤٩١,٤١٣  ١٤٧٤,٢٤٠  ٣  بين المتغيرات المبحوثة 

  *٤٣,٩٣٨  ٤١,٠٣٠  ٢٠٥,١٥١  ٥   ات المستهلكينـبين فئ

  **٣,٦٦٨  ١١,١٨٤  ١٦٧,٧٦٩  ١٥  أ التجريبى ـــالخط

        ٢٣  وعــــــالمجم

  

  ٠,٠١معنوى عند (*) 

  ٠,٠٥معنوى عند (**) 



 ١٧

  : اإلختالفات بين فئات المستهلكين محل البحث بشأن أنماط استهالكهم للسجائر-٧/٢/١

نماط تدخين السجائر للعينة المبحوثة كانت والخاص بتحليل التباين أل) ٧(من الجدول رقم 

ذلك بالكشف عنها بجداول  و٠,٠٥ وهى معنوية عند مستوى معنوية ٣,٦٦٨= قيمة ف المحسوبة 

حرفيون ، عاملون بالدولة ، (وهذا يدل على أنه هناك إختالف بين المستهلكين . النسبة الفائية 

وأن هذه ) ومزارعون ، وفئات أخرىأصحاب أعمال ، أصحاب مهن فنية ، وعلمية ، فالحون 

اإلختالفات جوهرية ، وهذا يعنى أن كل فئة من فئات المستهلكين محل البحث تختلف تماما عن 

  .الفئة األخرى فى نمط إستهالكها للسجائر 

   -: اإلختالفات بين المتغيرات المحددة لنمط إستهالك السجائر بالعينة المبحوثة -٧/٢/٢

الخاص بتحليل التباين ألنماط تدخين السجائر للعينة المبحوثة كانت و) ٧(من الجدول رقم 

وذلك بالكشف عنها ) ٠,٠١( وهى معنوية عند مسمتوى معنوى ٤٣,٩٣٨= قيمة ف المبحوثة 

بجداول النسبة الفائية وهذا يدل على أنه هناك إختالفات جوهرية بين المتغيرات المحددة لنمط 

دخين ، سن المدخن ، مدة التدخين ، متوسط اإلستهالك اليومى من سن بداية الت(إستهالك السجائر 

  . وأن هذه المتغيرات تختلف فيما بينها ) السجائر

وعلى ذلك هناك فروقا جوهرية بين الفئات المختلفة من المستهلكين للسجائر فيما بينهم ، 

ظروف الخاصة ببعض وربما كان يرجع ذلك لعوامل ترجع إلى اختالفات بين هذه الفئات تتعلق بال

تتعلق بقة االجتماعية التى تنتمى إليها بعض فئات المبحوثين أو لعوامل العوامل االجتماعية أو الط

بالمستوى التعليمى وربما لطبيعة المهنة نفسها وربما كان لتلك العوامل تاثيرات على الجوانب 

ر سواء كان ذلك حاليا أو النفسية واإلجتماعية للفرد يمكن أن تؤثر فى نمط إستهالك السجائ

  .مستقبال 

لهذا يون هناك اختالفات جوهرية بين الفئات المختلفة من المبحوثين فيما يتعلق 

بالمتغيرات التى تحدد نمط استهالك السجائر ، مثل سن بداية التدخين ، مدة التدخين ، سن المدخن 

توضح أن معامالت ) ٦(رقم النتائج بالجدول ، ومتوسط اإلستهالك اليومى من السجائر ، إن 

والخاص بتحليل التباين ) ٧(اإلختالف بالنسبة لغالبية هذه المتغيرات مرتفعة ، كما أن جدول رقم 

فى هذا الصدد أوضح مدى جوهرية هذه الفروق بين المتغيرات المبحوثة وبين فئات المستهلكين 

  .محل البحث 
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  :وبذلك ثتبت صحة الفرض الفرعى الثانى من الغرض األول وهو القائل

من حيث معدل اإلستهالك اليومى ، سن ( المتغيرات المحددة لنمط استهالك السجائر " 

تختلف بإختالف التوزيعات المهنية أو ) بداية التدخين ، طول فترة إدمان السجائر وعمر المدخن

  .فئات المستهلكين 

  : بقياس دافعية تدخين السجائر  نتائج – ٧/٣

نتائج قيام الدافعية لتدخين السجائر لدى عينة البحث وأيضا ) ٨(يوضح الجدول رقم 

وقد تم قياس الدافعية للتدخين من خالل أربعة مقايسس . ترتيب األهمية النسبية لدوافع التدخين 

ماعية ، نفسية ، فرعية وكل مقياس فرعى يقيس دافع يختلف عن اآلخر فهناك دوافع إجت

  .فسيولوجية ودوافع فكرية أو عقلية 



 ١٩

 
 

  عدد المستقصى منهم ونسبتهم

  غير موافق تماما  غير موافق  ال أدرى  موافق  موافق جدا
  اراتــــــالعب    اإلجمالى

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

نسبة 
  الموافقة

 ترتيب
األهمية 
  النسبية 

                              الدوافع االجتماعية) أ(
 المشكالت العائلية تجعل بعـض النـاس        -١

  يدخنون السجائر 
  الثالث  %٦٤  ١٠٠  ٣٤٥  ٣,٢  ١١  ٢٥,٨  ٨٩  ٧,٠  ٢٤  ٣٨,٥  ١٣٣  ٢٥,٥  ٨٨

 المشكالت مع اآلخرين فى العمل تجعـل        -٢
  بعض الناس يدخنون السجائر 

  الخامس   %٦١,٤  ١٠٠  ٣٤٥  ٢,٧  ٩  ٢٨,٤  ٩٨  ٧,٥  ٢٦  ٤٢,٦  ١٤٧  ١٨,٨  ٦٥

                              الدوافع النفسية ) ب(
  الرابع  %٦١,٧  ١٠٠  ٣٤٥  ٢,٧  ٩  ٢٥,٥  ٨٨  ١٠,١  ٣٥  ٥٠,٧  ١٧٥  ١١  ٣٨   تدخين السجائر من الشعور بالملل  -٣
  الرابع  %٦١,٧  ١٠٠  ٣٤٥  ٥,٣  ١٨  ٢٥,٥  ٨٨  ٧,٥  ٢٦  ٤٨,٤  ١٦٧  ١٣,٣  ٤٦   تدخين السجائر يقلل من التوتر أو القلق -٤
                              الدوافع الفسيولوجية ) جـ(
  الثانى  %٧٥  ١٠٠  ٣٤٥  ١  ٣  ٢٢  ٧٦  ٢  ٧  ٤٠,٨  ١٤١  ٣٤,٢  ١١٨   تدخين السجائر متعة للمدخن -٥
ر عـادة تعـود عليهـا        تدخين الـسجائ   -٦

  المدخن
  األول   %٩٠,٤  ١٠٠  ٣٤٥  ١,٢  ٤  ٦,١  ٢١  ٢,٣  ٨  ٤٣,٢  ١٤٩  ٤٧,٢  ١٦٣

                              الدوافع الفكرية ) د(
 تدخين السجائر يجعـل بعـض النـاس         -٧

  .يؤدون عملهم أفضل 
  السادس  %٥٤,٥  ١٠٠  ٣٤٥  ٤  ١٤  ٣٨,٦  ١٣٣  ٢,٩  ١٠  ٤٠  ١٣٨  ١٤,٥  ٥٠

انتبـاه أو    تدخين السجائر يساعد علـى       -٨
  التركيز 

  السابع  %٤٩  ١٠٠             ٣٤٥  ٧,٢  ٢٥  ٣٧,٧  ١٣٠  ٦,١  ٢١  ٣٥,٩  ١٢٤  ١٢,١  ٤٥

  



 ٢٠

وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق جوهرية بين الفئات المختلفة من المبحوثين فى 

الدافعية للتدخين وماذا كانت هناك فروق جوهرية بين المقاييس المختلفة للتدخين ، فقد تم إجراء 

  ) .٩(ر المعينة المبحوثة كما يوضح جدول رقم تحليل التباين فى الدافعية لتدخين السجائ

  

  )٩(جدول رقم 

  تحليل التباين فى الدافعية لتدخين السجائر للعينة المبحوثة

        

مجموعة   درجة الحرارة  مصدر االختالف
  المربعات

متوسط مجموع 
  ف  المربعات

بين المقاييس الفرعية 
  للدافعية للتدخين 

٤٦,١٥  ٣,٨٧٦٦  ١١,٦٣  ٣(*)  

  )-(١,٧٢٦  ٠,١٤٥  ٠,٧٣  ٥  ت المستهلكين بين فئا

    ٠,٠٨٤  ١,٢٦  ١٥  الخطأ التجريبى 

        ٢٣  المجموع 

  

  ٠,٠١معنوى عند (*) 

  غير معنوى  ) -(
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 بين المقاييس الفرعية للدافعية للتدخين االختالفات  :  

 وذلك ٠,٠١ وهى معنوية تماما عند مستوى ٤٦,١٥= كانت قيمة ف) ٩(من جدول رقم 

الفسيولوجية ، النفسية ، (وهذا يدل على أن دوافع التدخين . ا بجداول النسبة الفائية بالكشف عنه

  .تختلف باختالف جوهرية فيما بينها فى التأثير على مدخنى السجائر ) الفكرية واالجتماعية

 بين فئات المستهلكين االختالفات  :  

لكشف عنها  وهى غير معنوية وذلك با١,٧٢٦= كانت قيمة ف) ٩(من جدول رقم 

وهذا يدل على أن ليس هناك فروقا جوهرية بين المجموعات من . بجداول النسبة الفائية 

فى دافعيتهم )  عاملين بالدولة ، أصحاب أعمال ، فالحين ، فئات أخرى–حرفين (المستهلكين 

  . للتدخين 

 كثير إن مشكلة التدخين ودوافع استهالك السجائر تختلف فى طبيعتهم عن دوافع استهالك

وإبرز هذه اإلختالفات هو أن هناك . من السلع األخرى وبصرف النظر عن تقسيماتها السلعية 

العديد من التغييرات الفسيولوجية والنفسية تحدث للمدخن بسبب التدخين وفى نفس الوقت هناك 

ا احتماالت متعددة يمكن أن يصاحب تدخين السجائر أضرارا أو أخطار صحية سبقت اإلشارة إليه

  .وبالرغم من ذلك يجد المستهلك صعوبة فى التوقف عن التدخين وقتما يريد 

ويتم دراسة وتحليل دوافع تدخين السجائر على أربعة مستويات ، المستوى الفسيولوجى ، 

ولقد سبقت اإلشارة إلى أنه تجربة تدخين أول سيجارة لها أهميتها فى استمرار الفرد فى التدخين 

  .أو اإلمتناع عنه

يتوقف ذلك على مدى تقبل الفرد فسيولوجيا تدخين السيجارة ، فإذا تقبل الجسم عملية و

التدخين واستمرار الفرد وانتظامه فى التدخين فإنه بذلك يكتسب عادة التدخين ، والعادة عامل من 

  خاصة إذا كانت هذه العادة مرتبطة)٢٧(عوامل الدافعية وهى عندما تنشأ فإنه من الصعب تغييرها 

بحاجة الجسم إلى النيكوتين والذى يتوافر بالسجائر باإلضافة إلى شعوره بالمتعة الناتجة من 

   .)٢٨(اإلشباع الفسيولوجى المكتسب من تدخين السيجارة 

إن التعود على تدخين السجائر وإدمانها يرجع إلى مادة النيكوتين بشكل أساسى ، وهذه 

عصبى ، فعلى سبيل المثال فإن النيكوتين يغير مستويات المادة لها تأثيرات على مراكز النظام ال

األحماض األمينية فى الخاليا العصبية ويغير أنشطة النظام العصبى وله أيضا تأثيرات على 

ولذلك فإن التأثيرات الفسيولوجية للتدخين . )٢٩(مستوى النشاط بقشرة المخ وخاليا النخاع العظمى 

  .ديد دافعية الفرد الستهالك السجائرعلى درجة كبيرة من األهمية فى تح
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أما المستوى الثانى ، وهو المستوى النفسى ، هناك دراسات ترى أن التدخين يستخدم 

لتنظيم الحالة العاطفية الداخلية للفرد ويقلل من ردود األفعال أو المشاعر السلبية فى المواقف 

ويقلل .  يقلل من الشعور بالقلق –د كما تشير الدراسات فى هذا الصدالمختلفة ، فتدخين السجائر 

من التوتر العصبى ، يقلل الملل ويساعد على سرعة مرور الوقت ويساعد أيضا على تحمل أعباء 

 وإذا كان ذلك له عالقة بتدخين السجائر فيعتقد الباحث أن النيكوتين ليس له )٣٠(المشكالت اليومية 

  . ثيرات نفسية بشكل أو بآخرتأثيرات فسيولوجية فقط ولكن أيضا قد يكون له تأ

فتوضح نتائج الدراسات أن . وهو المستوى الفكرى أو العلمى . أما المستوى الثالث 

لتدخين السجائر تأثير منبه ويساعد الفرد على تركيز أفكاره وأداء األعمال العقلية أو الفكرية 

   .)٣٢(نبه الفكرى أو العقلى  وفى هذا الصدد فإن للنيكوتين تأثير على الشعور بالت)٣١(بشكل أفضل 

فقد أوضحت بعض الدراسات التى . واألخير فهو الجانب اإلجتماعى أما المستوى الرابع 

تناولت هذا الجانب أن التدخين يساعد على تقليل اإلحساس بالضغوط االجتماعية ويساعد الناس 

ئر يساعد على تكوين على التوافق مع مشكالت الحياة أو مشكالت العمل ، كما أن تبادل السجا

  )٣٣(. صداقات متعددة وهى بذلك تساعد على كسر العديد من الحواجز االجتماعية

" إن آراء المبحوثين وتفسيرها يوضح صحة الفرض الثانى من فروض الدراسة والقائل 

تتحدد دوافع تدخين السجائر بناء على العديد من العوامل االجتماعية والنفسية والفسيولوجية 

  " .يرات على االداء العقلىوتأث

 نتائج خاصة بإدارك مستهلكى السجائر لألضرار الصحية لها ومحاوالت االمتناع عن -٧/٤

  : التدخين 

كثير من مستهلكى السجائر لم يكونوا يدركون األخطار الصحية التى سوف تصيبهم 

غيرة فمن جدول رقم مستقبال بسبب تدخين السجائر ، وذلك ألن غالبيتهم بدأوا التدخين فى سن ص

من المبحوثين جربوا أو سيجارة من هم فى سن يتراوح ما بين سن % ٥٤,٢ونالحظ أن ) ٢(

السابعة إلى سن الثانية عشر ، كما أن هذه النتائج تتفق مع كثير من نتائج دراسات أجريت فى 

رج فى المراحل  ثم يتدفكثير منهم يبدأ تجربة التدخين بعدد قليل من السجائر. )٣٤(بيئات أخرى 

المختلفة للتدخين ليصبح مدخنا ، يتم ذلك قبل أن يصل الفرد للعمر الذى من خالله يكون لديه 

المعرفة الكاملة والفهم الصحيح للنتائج الخطيرة لفعله ، كما أن كثير من مدخنى أو مستهلكى 

. )٣٥(بالتدخين اآلنالسجائر اآلن كانوا يدخنون السجائر قبل معرفتهم باألضرار الصحية والخاصة 

وطبقا ألهداف وفروض الدراسة ، فقد حاول الباحث التعرف على مدى إدراك المبحوثين لألخطار 
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 وأيضا دراسة مدى معرفتهم لبعض األمراض أو )٣٦(أو األضرار الصحية لتدخين السجائر 

   )٣٧(االضرار الصحية التى يسببها تدخين السجائر للمدخن

  .النتائج فى هذا الصدد ) ١١(وأيضا الجدول رقم ) ١٠(ويوضح الجدول رقم 

وفيما يتعلق باستطاعة المبحوث أن يقوم بتحديد مرض أو أمراض يمكن أن يسببها تدخين 

يوضح مدى معرفة المبحوثين لمرض أو أكثر يمكن ) ١٠(السجائر للمدخنين ، فإن الجدول رقم 

  ).١١(مفردة كما فى جدول رقم  ٢٥٨المبحوثين فى هذا الصدد (أن  يصيب مدخنى السجائر 

وبناء على النتائج الخاصة بإدراك مستهلكى السجائر لالخطار واألمراض التى تربتط 

من العينة الكلية ال ملحوثين يدركون أن التدخين له % ٨٩بتدخين السجائر فإنه يمكن القول أن 

ار يعلمون أن من المبحوثين الذين يدركون هذه األخط% ٨٤اضراره وأخطاره الصحية وأن 

تدخين السجائر قد يترتب عليه تعرض المدخن الصابالة ببعض األمراض الصدرية أو أمراض 

  .القلب أو أمراض سرطانية أو أمراض أخرى 
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  )١٠(جدول رقم 

  إدارك مفردات العينة لألخطار الصحية لتدخين السجائر
  

إدراك األضرار   مفردات العينة
  الصحة للسجائر

حوثين الذين يدركون أضرار المب
  التدخين

  انـــــبي

ال   يدركون  %  عدد
  يدركون

حدودا أمراض 
  أو أكثر

لم يحددوا 
  مجموع  أمراض

  ٨٣  ٢٠  ٦٣  ٩  ٨٣  ٢٦,٧  ٩٢  ون ــــــالحرفي

  ٧٠  ٣  ٦٧  -  ٧٠  ٢٠,٣  ٧٠  ة ـــعاملون بالدول

  ٥٩  ١١  ٤٨  ٧  ٥٩  ١٩,١  ٦٦  اصحاب أعمال وتجار

  ٤٦  ١  ٤٥  -  ٤٦  ١٣,٣  ٤٦  ة ــمهن فنية وعلمي

  ٢٧  ٩  ١٨  ١٤  ٢٧  ١١,٩  ٤١  فالحون ومزارعون

  ٢٢  ٥  ١٧  ٨  ٢٢  ٨,٧  ٣٠  رى ــــفئات أخ

  ٣٠٧  ٤٩  ٢٥٨  ٣٨  ٣٠٧    ٣٤٥  ددــــــــع

%    ١٠٠  ١٦  ٨٤  ١١  ٨٩  ١٠٠  

ويمكن تفسير إرتفاع نسبة إدارك المبحوثين لألضرار الـصحية السـتهالك الـسجائر أو          

أنفسهم يواجهون فعال مشكالت صحية يرجعونها إلـى        تدخينها على اساس أنه قد يكون المبحوثين        

تدخينهم للسجائر أو أن مثل هذه المشكالت الصحية واجهت غيرهم من المـدخنين سـواء كـانوا              

%) ٥٠أكثـر مـن   (وربما كان بسبب أن نسبة كبيرة من المبعوثين . زمالء أو أقارب أو أصدقاء     

ونوا أكثر إدراكا لمثل هذه األضرار الـصحية        حاصلين على قدر أو أخر من التعليم وبالتالى قد يك         

  .لتدخين السجائر 
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  ئرالمرض أو األمراض التى يمكن أن تصيب مستهلكى السجا  اإلجمالى

  انــــــبي
  سرطانية  قلب  صدرية  %  عدد

صدر 
  وقلب

صدر 
  وسرطان

قلب  
  وسرطان

قلب 
وصدر 
  وسرطان

أمراض 
  أخرى

  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٤  ١٠  ٢٩  ٢٤,٤  ٦٣  ون ـــــــالحرفي

  ١  ٥  ٣  ٤  ٥  ٥  ١٤  ٣٠  ٢٦,٠  ٦٧  ة ــــعاملون بالدول

  ٢  ٤  ١  ٣  ٣  ٣  ١٥  ١٨  ١٨,٦  ٤٨  اصحاب أعمال وتجار

  ١  ٦  ٢  ٤  ٣  ٣  ٧  ١٩  ١٧,٥  ٤٥  ة ــمهن فنية وعلمي

  ٢  -  ١  ١  ٢  ١  ٥  ٦  ٧,٠  ١٨  فالحون ومزارعون

  ٢  ١  ١  ١  ٢  ١  ٢  ٧  ٦,٥  ١٧  رى ــــفئات أخ

  ١٠  ١٩  ١٢  ١٨  ٢٠  ١٧  ٥٣  ١٠٩    ٢٥٨  ددــــــــع

%    ٣,٨  ٧,٤  ٤,٧  ٧  ٢,٨  ٦,٦  ٢٠,٥  ٤٢,٢  ١٠٠  
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" وعلى ذلك يمكن القول بصحة الفرض الفرعى األول من الفرض الرئيسى الثالث والقائل              

  " .يدرك مستهلكى السجائر األضرار الصحية للتدخين 

  : اجههم نتائج خاصة بمحاوالت المبحوثين اإلمتناع عن التدخين والمعوقات التى تو٧/٥

إن إدارك ومعرفة غالبية مستهلكى السجائر لألضرار الصحية للتدخين وربمـا مواجهـة             

كثير منهم لمشكالت صحية بسبب التدخين قد تجعل نسبة غير قليلة منهم يحاولون اإلمتنـاع عـن       

تدخين السجائر ، أما أن يحاول المدخن نفسه اإلمتناع أو من خالل العديد من أنواع العالج التـى                  

  .تستخدم للمساعدة فى اإلمتناع عن التدخين 

من المدخنين حاولوا   % ٦٠وتشير نتائج بعض الدراسات التى أجريت فى بيئات أجنبية أن           

ولكنهم فشلوا ، وغالبية من لـم يحـاولوا االمتنـاع أبـدوا             اإلمتناع عن التدخين مرة على األقل       

   )٣٨(لذلك إستعدادهم لإلمتناع عن التدخين إذا وجدوا طريقة سهلة 

وفيما يتعلق بالمبحوثين كل الدراسة فإنه من خالل تحليل إجابتهم عن الـسؤال الخـاص               

) ١٢(فإن جدول رقـم      . )٣٩(المدخنين أنفسهم   بمحاوالت اإلمتناع عن التدخين من خالل وبرغبة        

من المبحوثين لم يحـاولوا اإلمتنـاع عـن        % ٢٩,٣يوضح النتائج فى هذا الصدد ، ولقد وجد أن          

حاولوا اإلمتناع أكثر من مرة ولكنهم فـشلوا فـى          % ٧٠,٧لتدخين بينما باقى المبحوثين ونسبتهم      ا

  .اإلمتناع نهائيا عن التدخين 

وفيما يتعلق بمدى فعالية بعض أنواع العالة بمختلف أشكالها لمساعدة بعـض مـستهلكى              

  .عالية غالبية أنواع العالجالسجائر أو المدخنين لإلمتناع أو التوقف عن التدخين ، فقد ثبت عدم ف

فمن خالل العالج السلوكى ، حيث يتم من خالل التحكم فى عمليـة اإلسـتجابة لتـدخين                 

من المدخنين استطاعوا تخفيض كميات السجائر التى كانوا يدخنونها         % ٧٥السجائر ، فقد وجد أن      

 السجائر التى كـانوا     لفترة زمنية قصيرة وعادوا مرة ثانية إلى نفس معدالت إستهالك الكميات من           

وفيما يتعلق بإستخدام أساليب أخرى لمساعدة المدخنين على اإلمتناع عـن التـدخين             . يستهلكونها  

مثل أساليب الصدمات الكهربائية ، العالج النفسى ، التنويم المغناطيسى ، تدخل الطبيب والعـالج               

نين على اإلمتنـاع ذلـك أنهـا    السريرى ، فقد وجد أيضا عدم فعالية هذه األساليب لمساعدة المدخ      

تساعد المستهلكين على اإلمتناع لفترة قصيرة باإلضافة إلى أن معدالت العودة للتدخين مرة أخرى              

   )٤٠(هذه األساليب مرتفعة . بين المستهلكين الذين يعالجون بالعديد 
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إن ومن دراسة محاوالت اإلمتناع عن تدخين السجائر ، وتعدد هذه المحاوالت وفشلها ، ف
ذلك يوضح أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه مدخنى أو مستهلكى السجائر عند محاولتهم 

  .التوقف أو اإلمتناع 

من هذه المعوقات هو إعتقاد بعض مستهلكى السجائر أنه لم تحدث لهم أضـرار بـسبب                

هم يصرون على   التدخين ألنهم يدخنون السجائر منذ فترة ما ولم تحدث لهم أية أضرار فعلية تجعل             

اإلمتناع عن التدخين ، أيضا بعض مستهلكى السجائر ال يصرون على االمتناع إلصابتهم بـبعض          

األضرار الصحية المرتبطة بالتدخين واألمر لديهم ال يختلف كثيرا فإذا كان التدخين ضـار فـإن                

 عـدد غيـر     الضرر قد حدث ولهذا فال فائدة من اإلمتناع عن التدخين من المعوقات أيضا تجاهل             

قليل من المدخنين مشكلة التدخين أو الهروب من المشكلة من خالل إلقاء اللوم على اآلخرين مثل                

  .)٤١(الوالد ، شركات السجائر  ، األطباء الذين يدخنون وينصحون الناس بعدم التدخين 

ن ولقد قام الباحث باستقصاء وآراء المبحوثين نحو مواجهتهم لمشكلة اإلمتناع عن التـدخي            

أو التهرب منها وإلقاء اللوم على اآلخرين ، وأيضا إحساسهم بحدوث أو عـدم حـدوث اضـرار              

  . صحية بسبب التدخين وأثر ذلك على استمرار فشل محاوالت اإلمتناع عن التدخين 

  .نتائج اإلستقصاء فى هذا الصدد ) ١٣(ويوضح الجدول رقم 

لمبحوثين يتهربون من مشكلة التدخين     أن غالبية ا  ) ١٣(ويالحظ من البيانات بالجدول رقم      

وهذا ممـا يجعـل غالبيـة       ) ٤,٦(واألطباء  ) ٣٢,٥(والدولة  %) ٢١,٢(ويلقون باللوم على األب     

المدخنين أقل إصرارا فى مواصلة اإلمتناع عن التدخين السجائر وتجنب األضرار الصحية التـى              

  .قد ترتبط بذلك 

  %).٥٦,٨(يضا أن غالبية المبحوثينأ) ١٢(كما يالحظ من البيانات بالجدول رقم 



 ٢٩

  )١٢ (رقمجدول 

  الشعور باإلضافة الصحية لتدخين السجائر

  والتهرب من مشكلة التدخين لدى المبحوثين
  

  المسئولين عن مشكالت تدخين السجائر  أضرار التدخين
  %  عدد  انـــــبي

المدخن   األطباء  الدولة  األب  لم تحدث  حدثت
  نفسه

  ٢٧  ٢  ٤٦  ١٧  ٥٣  ٣٩  ٢٦,٧  ٩٢  ون ــــــالحرفي

  ٣٤  ٣  ١٦  ١٧  ٣١  ٣٩  ٢٠,٣  ٧٠  ة ـــعاملون بالدول

  ٢٨  ٣  ١٨  ١٧  ٣٣  ٣٣  ١٩,١  ٦٦  اصحاب أعمال وتجار

  ٢٦  ٤  ٩  ٧  ٣١  ١٥  ١٣,٣  ٤٦  ة ــمهن فنية وعلمي

  ١٩  ٣  ١١  ٨  ٢٩  ١٢  ١١,٩  ٤١  ونـفالحون ومزارع

  ١٠  ١  ١٢  ٧  ١٩  ١١  ٨,٧  ٣٠  رى ـــــفئات أخ

  ١٤٤  ١٦  ١١٢  ٧٣  ١٩٦  ١٤٩    ٣٤٥  ددــــــــع

%    ٤١,٧  ٤,٦  ٣٢,٥  ٢١,٢  ٥٦,٨  ٤٣,٢  ١٠٠  

  

يشعرون بأنه لم تحدث لهم أضرار صحية بسبب تدخين السجائر ولهذا فهم أقل أضـرارا               

من المبحوثين يرى أنه يشعر     %) ٤٣,٢(بالنسبة لإلستمرار فى االمتناع عن التدخين ، بينما هناك          

ا أن الضرر قد حدث فإنه ال داعى لالستمرار فى اإلمتنـاع            بأضرار بسبب تدخينه للسجائر وطالم    

  .عن التدخين 

ومن المعوقات التى تواجه مستهلكى السجائر عند محاولتهم اإلمتناع عن التدخين أن هناك             

: أعراض فسيولوجية ونفسية تظهر لدى المدخن فور اإلمتنـاع عـن تـدخين الـسجائر وهـى                  

ضغط الدم ، انخفاض فـى درجـة حـرارة الجـسم ،             اضطراب فى خفقان القلب ، انخفاض فى        

إنخفاض فى إفرازات هرمون اإلدرينالين ، هذا باإلضافة إلى أعراض أخرى تظهر فـى المـدى                

زيادة فيروزن الجسم ، صعوبة التحكم فى األداء النفـسى الحركـى ، الغنيـان ،                : الطويل وهى   

لق ، عدم اإلسـتقرار النفـسى ، عـدم          الخمول ، والكسل ، الدوار والصداع ، اإلمساك ،زيادة الق         

اإلنتظام فى النوم ، هذا ويمكن أن تظهر الحاجة الملحة للتدخين حتى بعد مرور خمس سنوات أو                  

   .)٤٢(أكثر من اإلمتناع عن تدخين السجائر 
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وتتفق نتائج دراسة أخرى مع نتائج الدراسة السابقة وتضيف أيـضا أن اإلنقطـاع عـن                

الطباع ، األرق ، عدم القدرة على التركيـز ، الـضجر ، اإلرتجـاف ،    التدخين يترتب عليه حدة  

  .)٤٣(اتجة عن زيادة القلق والمصاحبة لإلمتناع عن التدخين الحاجة إلى التدخين ، العصية الن

أن نتائج الدراسات السابقة توضح أن هناك تأثيرات سلبية على النواحى النفسية 
عدد  فهذه التأثيرات قد تكون من أهم المعقوات التى تجعل والفسيولوجية لمدخن السجائر وبالتالى

  .من مدخنى السجائر يجدون صعوبة فى االمتناع عن تدخين السجائر لمدة طويلة 

ويمكن تفسير التأثيرات النفسية والفسيولوجية السلبية لإلمتناع عن تدخين السجائر والسابق           

 –أن تدخين السجائر بما تشمله من نيكـوتين         بناء على نظرية علمية تتلخص فى        –اإلشارة إليها   

يؤدى إلى إنتظام مستوى النيكوتين فى جسم الفرد ليقترب المستوى المثـالى ، وعنـدما يـنخفض          

مستوى النيكوتين خالل الرئتين وباقى األعضاء ليكون أكثر الطـرق فعاليـة بالنـسبة إلنتظـام                

ية أن التجارب العلمية أثبتـت أن الـشخص   ويوجد هذه النظر. مستويات النيكوتين فى بالزما الدم      

بها كمية نيكوتين منخفضة فإنه يزيد      الذى يدخن سيجارة بها كمية نيكوتين مرتفعة ثم يدخن سجائر           

من عدد السجائر حتى يدخنها تعويضا عن انخفاض مستوى النيكوتين فـى الـسيجارة الجديـدة ،           

 معين من النيكوتين فى بالزمـا الـدم ،       وعلى ذلك فإن مدخنى السجائر يدخنون لالحتفاظ بمستوى       

  .)٤٤(وأن انخفاض هذا المستوى لدرجة التوقف والتى تجعل المدخن فى حاجة ملحة للسيجارة 

أن النتائج الخاصة بمحاوالت المبحوثين اإلمتناع عن التدخين السجائر والمعوقـات التـى             

ة الفرض الفرعى الثـانى مـن   تواجههم فى هذا الصدد ، وتفسير هذه النتائج وتحليلها توضح صح      

العديد من المعوقات تواجه غالبيـة مـستهلكى الـسجائر عنـد            " الفرض الرئيسى الثالث والقائل     

  " . محاولتهم التوقف أو االمتناع عن التدخين 
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   -:الدراسة  توصيات -٨

   -:بناء على نتائج الدراسة يوصى الباحث بالتوصيات التالية

 لتقليل أو تخفيض تأثيرات المواد الضارة التى تنتج عند تدخين القيام بدراسات وبحوث -٨/١

السجائر وذلك من خالل تطوير فلتر السيجارة ليكون أكثر فاعلية إلمتصاص نسبة أكثر من 

  .بعض المواد الضارة بالسيجارة ، وذلك من خالل المنظمات المنتجة للسجائر 

" التدخين ضار بالصحة " جائر بطبع عبارة  يرى الباحث عدم اكتفاء المنظمات المنتجة للس-٨/٢

 وضع نشرة بحجم مناسب داخل عبوة – كل فترة زمنية معينة –فقط ويعتقد أنه يجب 

أو السلبية لتدخين السجائر فى المدى القصير / السجائر توضح بعض التأثيرات اإليجابية 

فى محاوالته والبعيد حتى يكون لدى المستهلك معلومات عن السلعة يمكن أن تساعده 

اإلمتناع أو التوقف عن إستعمالها وتحفز المستهلك للقيام بهذه المحاوالت عن إقتناع يساعده 

  .على الحد من تدخين السجائر بشكل أسرع وأفضل 

 يوصى الباحث بعد التوسع فى تشكليه المنتجات التى تقدمها المنظمات المنتجة للسجائر -٨/٣

ادة النظر فى حجم العبوة وذلك لتوفير عبوات بأحجام وإجراء دراسات تسويقية خاصة إلع

تلفة ترشيدا إلستهالك السجائر ، وذلك من خالل أدارات بحوث التسويق فى هذه مخ

  .المنظمات أو المنظمات المتخصصة فى بحوث التسويق 

 يوصى الباحث بالحد من أية مجهودات ترويجية تتعلق بمحاوالت زيادة إستهالك السجائر -٨/٤

  . ك من خالل القوانين أو التشريعات التى يمكن أن تحقق ذلك وذل

 يوصى الباحث أيضا بإعادة النظر فى سياسات تسعير السجائر ورفع أسعارها وذلك ترشيد -٨/٥

لإلستهالك وذلك من خالل التنسيق مع األجهزة المختصة بتحديد السياسات المالية والنقدية 

  .بالدولة 

وائى للتغلب على مشكلة اإلمتناع عن تدخين السجائر يوصى الباحث  فى مجال العالج الد-٨/٦

المنظمات المنتجة لألدوية بإعداد دراسات لتوفير بعض المستحضرات الطبية واألدوية التى 

  .يمكن أن تساعد المستهلك على اإلمتناع عن التدخين 

عها من عمالء او  يوصى الباحث مختلف المنظمات بمنع العاملين بها أو المتعاملين م-٨/٧

  .غيرهم من تدخين السجائر فى أوقات العمل الرسمية 
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 يوصى الباحث بعض اآلباء الذين يدخنون السجائر بعدم تدخين السجائر أمام اطفالهم -٨/٨

وأيضا المدرسين بمختلف المراحل التعليمية نحو تدخين السجائر لدى الطالب وذلك للحد 

  .ين السجائر لدى األطفال أو خالل مرحلة المراهقة من تكوين اتجاهات إيجابية نحو تدخ

 يوصى الباحث الشخص الذى يحاول االمتناع عن تدخين السجائر ، أن يحاول االمتناع -٨/٩

تدريجيا وذلك بتخفيض كمية السجائر التى يستهلكها يوميا وببطء حتى إذا استغرق ذلك من 

بسبب التوقف المفاجئ عن نفسية فترة زمنية حتى ال تحدث له إضرابات فسيولوجية أو 

إمداد الجسم المدخن بحاجته اليومية من النيكوتين ، مما يتسبب عنه فشل محاوالت االمتناع 

  .بالرغم من تكرارها 

 يرى الباحث أجهزة اإلعالم المختلفة بالقيام بحكالت توعية مستمرة لتوضيح األضرار -٨/١٠

 على الفرد المدخن وأسرتها ، وتوجيه السلبية لتدخين السجائرالصحية والتأثيرات 

اإلرشادات المناسبة لمساعدة مدخنى السجائر على اإلمتناع أو التوقف عن التدخين وربما 

كان للندوات والمناقشات التى يمكن أن يقوم بها بعض المتخصصون من أطباء وباحثين فى 

ثيرا على قدر من مجال التدخين وأضراره ببعض البرامج التليفزيونية أو اإلذاعية تأ

  .األهمية فى هذا الصدد 
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  )١(ملحق رقم 

  قائمة االستقصاء

  عندما دخنت أول سيجارة  كم كان عمرك -١

......................................       

  

   مع من دخنت أول سيجارة ؟ -٢

   مع األصدقاء أو الزمالء -٢/١

   مع أحد األقارب -٢/٢

   وحدك -٢/٣

  

(    )  

(    )  

(    )  

   ما سبب محاولتك تدخين أول سيجارة فى حياتك؟ -٣

   تقليد الوالد -٣/١

   أحد األقارب  تقليد-٣/٢

   االعالنات عن السجائر -٣/٣

   حب االستطالع -٣/٤

   ال يوجد أى سبب -٣/٥

  

(    )  

(    )  

(    )  

(    )  

(    )  

   ماذا كان تأثير أول سيجارة دخنتها فى حياتك ؟ -٤

   الشعور بالسعادة -٤/١

   الشعور بالقلق -٤/٢

   الخوف من عقاب األب إذا علم بذلك -٤/٣

  

(    )  

 )(     

(    )  

   عندما دخنت أول سيجارة فى حياتك ؟ -٥

   دخنت قليال منها -٥/١

   دخنن أكثرها -٥/٢

   خنت السيجارة كلها -٥/٣

  

(    )  

(    )  

(    )  

   كم عدد السجائر التى تدخنها يوميا ؟ -٦

.........................................      

  

  

  



 ٤٢

  نحو تدخين السجائر  الستطالع رأى المدخنين  فيما يلى مجموعة من العبارة-٧

  : فى الحانة التى تتفق مع رأيك (             ) نرجو وضع عالمة 

  ات ارــــــــالعب
موافق 

  جدا
  موافق

ال 

  أدرى

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  تماما

المشكالت العائلية تجعل بعض الناس يدخنون  -١

  السجائر 

 المشكالت مع اآلخرين تجعل بعض الناس -٢

 .يدخنون السجائر 

 .تدخين السجائر يقلل من الشعور بالملل  -٣

 تدخين السجائر يقلل من التوتر أو القلق  -٤

 تدخين السجائر متعة للمدخن  -٥

 تدخين السجائر عادة تعود عليها المدخن  -٦

تدخين السجائر يجعل بعض الناس يؤدون  -٧

 عملهم أفضل 

  أو التركيز تدخين السجائر يساعد على االنتباه  -٨

          

   هل تعلم أن تدخين السجائر ضار بالصحة -٨

  (       )ال (     )                                    نعم 

   هل تعرف بعض األمراض التى يسببها تدخين السجائر -٩

   أمراض القلب -

   أمراض الصدر -

   أمراض السرطان -

   أمراض أخرى -

  

(    )  

(    )  

(    )  

(    )  



 ٤٣

  ولة اإلمتناع عن تدخين السجائر؟ هل سبق لك محا

  (        ) ال           (       )              نعم 

  

  :  كم مرة حاولت االمتناع عن تدخين السجائر برغبتك -١١

  (       ) مرتين           -(        )              مرة واحدة        -

  (       ) رات        أربع م-(        )            ثالث مرات       -

  

  :  يرجع عدم اإلصرار على االمتناع عن التدخين إلى -١٢

   أنه لم تحدث لى أضرار صحية بسبب تدخين السجائر حتى اآلن -

   أنه إذا كان تدخين السجائر ضار فالضرر قد حدث -

  

(    )  

(    )  

   هل فى اعتقادك المسئول عن مشكلة تدخين السجائر ؟ -١٣

  ب الذى يدخن أمام أطفاله  األ-١٣/١

   الدولة ألنها تسمع بانتاج وبيع السجائر -١٣/٢

   األطباء الذين يدخنون وينصحون الناس بعدم التدخين-١٣/٣

  .  الشخص الذين يدخن هو المسئول عن مشكلة التدخين -١٣/٤

  

(    )  

(    )  

(    )  

(    )  

   -: نرجو  استيفاء البيانات التالية -١٤

  :............................. المهنة -

  : ............................. السن -

  : .................... الحالة اإلجتماعية -


