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Abstract:
The current study aimed at identifying different aspects pertaining to the extent of smoking prevelence among 
SQU students. Among these aspects, reasons behind students’ smoking, students’ atttiudes towards smoking, 
their attempts to quit, and their awarness of smoking negative efffects in terms of physical, psychological, social, 
and academic effects. Quantitiative approach was used and the sample included 3931 male and female students 
(22.80% of the population), who were enrolled in different colleges and from different academic degrees (e.i., 
undergraduate and postgraduate studies).
The study findings showed that 4% of the study sample smoked different types of smokes, especially ciggerates. 
Most of the students had started smoking before they joined SQU or during their first or second years at SQU. In 
addition, friends a major reason for starting smoking.  The study also showed that the students smoked in order 
to get rid of tension and study stress. Furthermore, more than half of the sample decleared their desire to quit 
smoking and join any therapy or counselimg programs which can help them. 

Keywords: Smoking, students, university, levels, reasons

Smoking among Sultan Qaboos University Students:
Prevalence rates, attiudes, causes and treatment

امللخص:
تهدف هذه الدراسة إىل تعرف جوانب مختلفة تتعلق بمدى انتشار التدخني لدى الطلبة يف جامعة السلطان قابوس، وأهّمها األسباب التي 
التدخني الصحية والنفسية واالجتماعية  التدخني، واتجاههم نحوه، ومحاوالتهم لإلقالع عنه، ومستوى وعيهم ألرضار  إىل  الطلبة  تدفع 
 %22.٨0 نسبة  يشكلون  وطالبة،  طالبا   )3931( الدراسة  عينة  شملت  حيث  الكمي  املنهج  باستخدام  البحث  فريق  قام  وقد  واألكاديمية. 

من مجتمع الطلبة يف الجامعة، من مختلف الكليات يف الجامعة، ومن مختلف املراحل الدراسية )الدراسات الجامعية والدراسات العليا(.
بدأوا  أغلبهم  وأن  للتدخني،  الجاهزة  السجائر  وبخاصة  الدخان،  أنواع  مختلف  يدخنون  الجامعة  طلبة  من   %4 أن  إىل  الدراسة  وتوّصلت 
التدخني قبل االلتحاق بالجامعة، أو يف السنتني األوىل والثانية من الجامعة، وأن األصدقاء هم سبب رئيس لبدء التدخني واالستمرار فيه، 
نصف  أكثر من  أبدى  نفسه  الوقت  ويف  الدراسية،  الضغوط  من  وهربا  التوتر،  من  للتخلص  بالتدخني  الطلبة  قيام  إىل  النتائج  أشارت  وقد 

عينة املدخنني رغبتهم يف اإلقالع عن التدخني وحرصهم عىل االلتحاق بأي برامج عالجية وإرشادية تساعدهم عىل ذلك. 

الكلمات املفتاحية: التدخني، طلبة، الجامعة، مستويات، أسباب.

الظفري وآخرون

Aldhafri et AL.,
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الظفري وآخرون ...

املقدمة:
اختالف  عىل  األمم  تواجه  التي  العاملية  املشاكل  من  التدخني  يعد 
مسببة  يوم  بعد  يوما  تتفاقم  واملشكلة  وتقدمها،  رقيها  درجات 
املزيد من األرضار الصحية واالجتماعية واملادية، ولعل هذا التأثري 
الساّمة  املركبات  من  الكثري  وجود  عن  ناتج  للتدخني  السلبي 
زال  ما  والعالم  التبغ،  والقطران يف دخان  النيكوتني  واملؤذية، مثل 
التي تفتك باملدخنني، ففي  آثارها االجتماعية واملرضية  يعاني من 
كل عام يقتل ثالثة ماليني مدخن، ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد 
الرغم من محاربة دول  إىل عرشة ماليني بحلول عام 2030، وعىل 
العالم لهذه القضية، إال أن املزيد من الشباب يقبلون عليها؛ لذا كان 
لزاما عىل كل مجتمع واع أن يحارب بقوة هذا العدو بكل األسلحة 

املمكنة )الخاروف، 2009: ٦1(.
املستخدمة  التبغ  مادة  نوع  حسب  وأنواعه  التدخني  أشكال  تتعدد 
وحرقها،  املادة  هذه  إشعال  يف  املستخدمة  األداة  أو  والطريقة 
وتدخني  بأنواعها،  السيجارة  تدخني  إىل  التدخني  تقسيم  ويمكن 
)الشيشة(،  النارجيلة  وتدخني  البايب،  وتدخني  والتبغ،  السيجار، 
وتدخني الجوزة )شحاته، 200٦: 21(. ويقسم املدخنون إىل أربعة 
سجائر  خمس  حوايل  يدخن  الذي  وهو  )املعتدل(،  وهم:  أقسام، 
الفليون، أو يمضغ غرامني )2غ( من تبغ  يوميا، أو )5غ( من تبغ 
املضغ، وبذلك يتناول املدّخن حوايل 15 ملغ من النيكوتني يف اليوم، 
من  )10غ(  أو  يوميا،  سجائر   10 يدخن  الذي  وهو  و)املتوسط(، 
يتناول حوايل  أو يمضغ )4غ( من تبغ املضغ، وبذلك  الفليون،  تبغ 
30 ملغ من النيكوتني، و)املكثر(، وهو الذي يدخن 20 سيجارة، أو 
يف  النيكوتني  من  )20غ(  أو  أربع،  إىل  السيجار  من  لفائف  ثالث 
اليوم، و)املفرط(، ويشكل زمرة املدمن، وهو الذي يدخن أكثر من 
)دردار،  يوميا  النيكوتني  من  ملغ   ٦0 من  أكثر  أي  سيجارة   20

.)122 :2005
مكافحة  بشأن  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  ُوِضعت  وقد 
االتفاقية  هذه  وتوفر  التبغ.  وباء  لعوملة  استجابًة  التبغ  استهالك 
مكافحة  البلدان  تطبق  لكي  الالزم؛  األساس  التوجيهية  ومبادؤها 
عىل  الطلب  لتقليل  األساس  خط  وتضع  وتديرها  التبغ  استهالك 
عىل  البلدان  ُتساعد  ولكي  سواء.  حد  عىل  منه  واملعروض  التبغ 
الوفاء بمتطلبات االتفاقية املذكورة التابعة ملنظمة الصحة العاملية، 
الست«،  السياسات  »برنامج  العاملية  الصحة  منظمة  طرحت  فقد 
اتفاقية  يف  الواردة  املنتقاة  الطلب  تقليل  تدابري  من  حزمة  وهو 
التبغ  استهالك  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة 

)منظمة الصحة العاملية، 2011(.    
الطبقات  صفوف  ويف  النامية  الدول  يف  انتشاًرا  اآلفة  هذه  وتزداد 
دوالر  مليار  مائتي  مًعا  والفقرية  الغنية  الدول  وتخرس  الفقرية، 
سنوًيا بسبب التدخني، ففي مرص بلغت كلفة العالج من األمراض 
بينما  سنوًيا،  دوالر  مليون  وأربعني  خمسة  التدخني  عن  الناجمة 
)خرض،  سنويا  دوالر  املليار  ونصف  مليارات  ستة  الصني  يف  بلغت 
200٦: 95(. وقد توّصلت دراسة سالم )2002( إىل انتشار ظاهرة 

التدخني بني املراهقني يف مرص ما بني 15 و1٨ سنة.
إىل   1999( من   للفرتة  املتوسط  رشق  إقليم  إحصائيات  وأشارت 

2007( حول التغريات يف تعاطي التبغ عرب الزمن بني املراهقني إىل 
أن تعاطي التبغ يمثل أحد املشكالت الصحية العامة بني املراهقني 
ممن تراوحت أعمارهم بني 13 و15 سنة، ولوحظ  أيضا ازدياد يف 
لهم  يسبق  لم  ممن  بالتدخني  البدء  احتمال  ويف  الشيشة،  تعاطي 
يف  الصغريات  الشابات  لدى  التبغ  تعاطي  ازدياد  واحتمال  تعاطيه، 

. معظم بلدان اإلقليم 
من  أضحى  السجائر  تدخني  أن  إىل  العاملية  اإلحصائيات  وتشري 
املصائب التي تفوق الحروب يف فداحة ما تلحقه بالجنس البرشي، 
تنخر  حطام  إىل  املدخن  اإلنسان  ويحّول  الصحة،  يهدم  فالتدخني 
املزمنة  الشعبية  والنزلة  الرئة  كرسطان  الخطرية،  األمراض  فيه 
التاثريات  وتنسحب  والرشايني،  القلب  وأمراض  الرئتني  وانتفاخ 
يف  أيضا  اإلحصائيات  وأشارت  املدخنني.  غري  من  حوله  من  عىل 
الواليات املتحدة األمريكية إىل انتشار التدخني بني املراهقني ما بني 
الصف  طلبة  لدى   % و30  الثامن،  الصف  طلبة  لدى   %19 إىل   13
تزايد  إىل  يشري  مما  عرش،  الثاني  الصف  طلبة  لدى  و%37  العارش، 

نسب التدخني )سالم، 2010: 2٦3(. 
مستوى عىل  التدخني  عن  نرشت  التي  اإلحصائيات   واختلفت 
كانوا املراهقني  من   %٦1 أن  وجد  الجنوبية  كوريا  ففي   العالم، 
وآخرون العودة  أشار  بينما   .)140  ،1997 )ليسرت،   مدخنني 
واليمن السعودية  العربية  اململكة  أن     )2014( إىل 
معدل فيها  ارتفع  دول  عرش  ضمن  من  كانت  عمان   وسلطنة 
الكويت دولة  يف  أما   .2012 يف  للسجائر  اليومي   االستهالك 
السجائر الستهالك  ملحوظا  ارتفاعا  فسجلت  وروسيا   والصني 
يستهلكون الكويت  يف  املدخنني  إّن  إذ  التدخني؛  ارتفاع  نسبة   مع 
املرتبة السعودية  العربية  اململكة  اليوم، وسجلت  يف   22 سيجارة 
35 بمعدل  للتدخني  اليومي  االستهالك  معدل  يف  عامليا   السادسة 
33 بمعدل  السابعة  املرتبة  يف  عمان  سلطنة  وجاءت   سيجارة، 
وقد سيجارة.   30 بمعدل  العارشة  املرتبة  يف  واليمن   سيجارة، 
عىل املدخنات  النساء  نسبة  الرتفاع  معدل  أعىل  لبنان   سجلت 

األوسط الرشق  دول   .مستوى 
أما يف سلطنة عمان  فال توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد املدخنني، 
الدراسات، ومنها دراسة  التدخني يف األفراد، سوى بعض  أثر  وعن 
مسحية  دراسة  وهي   ، وعفيفي  الريامي 
والسابقني  الحاليني  املدخنني  خصائص  وتعرف  التدخني  النتشار 
 %7 كانت  التدخني  انتشار  نسبة  أن  وتبني  العمانيني،  البالغني  من 
اإلناث(،  من   %0.5 و  الذكور،  من   %13.4( الحاليني  املدخنني  لدى 
النتشار  اإلجمايل  املعدل  وأن  السابقني،  املدخنني  لدى  و%2.3 
التدخني كان 7.1٨  لبدء  الوسطي  العمر  وأّن  التدخني كان %11.1، 
التعليمي  للمستوى  وكان  لإلناث،  سنة  و24.3  للذكور،  سنة 
والحجم العائيل الكبري دور يف الوقاية من التدخني. ويف دراسة قام 
 (Jaffer, Afifi, Al Ajmiوالوحييش والعجمي  وعفيفي  جعفر  بها 
الثانوية  املدارس  طلبة  من  عّينة   (Alouhaishi, 2006 &عىل 
إىل تقيص  أنثى، هدفت  بسلطنة عمان شملت 1٦70 ذكراً، و1٦75 
التدخني،  مثل:  الصحة،  يف  املؤثرة  السلوكيات  بعض  ممارسة 
وجود  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت  واملخدرات،  الكحول  وتعاطي 
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4.٦% من أفراد العينة من املدخنني. وتحقق الظفري وأمبوسعيدي 
مسقط  محافظة  طلبة  لدى  الصحية  العادات  من   )2013(
ومحافظة ظفار، حيث ركزت الدراسة عىل عدد من املمارسات من 
عن  الدراسة  نتائج  كشفت  وقد  املمنوعة،  املواد  تناول  ضمنها 
املواد  لتناول  اإليجابية  االتجاهات  يف  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 
املمنوعة بني طلبة محافظة مسقط وطلبة محافظة ظفار لصالح 
محافظة ظفار، وأيضا أوضحت النتائج ارتفاع مستوى االستخدام 
بطلبة  مقارنة  ظفار  محافظة  طلبة  لدى  املمنوعة  للمواد  الفعيل 

محافظة مسقط. 
وتوصلت دراسة قامت بها وزارة الصحة )2007( بسلطنة عمان 
إىل تعّرف اتجاه الشباب العماني )13- 15 سنة( نحو تعاطي التبغ 
بأنواعه للمدخن وغري املدخن، إىل أّن طالبا واحدا من كل عرشة قد 
اإلناث(،  %من  و5,7  الذكور،  من   %5.14) سابقا  التدخني  مارسوا 
غري  التبغ  من   أخرى  منتجات  استخدموا  الطلبة  من   %7.5 وأّن 
مارسوا  سنة   15  -13 سن  يف  الطلبة  عدد  ثلث  وأّن  السجائر، 
يف  يرغبون  الطلبة  من   %57,٨ وأن  العارشة،  سن  قبل  التدخني 
خالل  عنه  اإلقالع  حاول  منهم   %3.٦1 أن  حني  يف  عنه،  اإلقالع 

السنة السابقة للدراسة لكنهم فشلوا. 
بالسلطنة  وأُجِريت دراسة مسحية  
التبغ  من  األخرى  واألنواع  السجائر  استخدام  انتشار  مدى  حول 
معلومات  عىل  احتوت  وقد  عاما(،   15-13( عمر  من  الشباب  بني 
إىل  الوصول  إمكانية  وهي  التبغ،  الستخدام  محددات  خمس  حول 
عن  واإلقالع  السلبي،  للتدخني  والتعرض  وسعره،  وتوفره،  التبغ، 
)املجموع 1٦20( من  املدارس  الدراسة طلبة  واستهدفت  التدخني، 
الصف ٨ إىل الصف 10، حيث كان )905( من هؤالء الطلبة يف سن 
لم  الطلبة  من   %10.2 أن  إىل  النتائج  وأشارت  سنة.   )15 إىل   13(
يدخنوا من قبل، وأن 3.3% من الطلبة يستخدمون حاليا أحد أنواع 
التبغ، وأن 1.٨% منهم يدخنون سيجارة، و1.5% يدخنون الشيشة، 
و%2.2  دخانية(،  )غري  التبغ  من  أخرى  أنواعا  يستخدمون  و٦.%1 
املدخنني  غري  من  و%13.2  التبغ،  من  أخرى  منتجات  يستخدمون 
يتعلق  فيما  أما  القادمة.  السنة  يف  التدخني  بدء  احتمالية  لديهم 
بالوعي فقد أشار 19% من الذكور و12.1% من اإلناث املدخنني أن 
أنهم  العينة  من   %11.9 وأشار  جاذبية.  أكثر  يجعلهم  التدخني 
و%15  تواجدهم،  عند  يدخنون  اآلخرون  حيث  بيوت  يف  يسكنون 
املنزل،  خارج  مختلفة  أماكن  يف  يدخنون  آخرين  مع  يعيشون 
كل  أو  معظم  و%4.2  كالهما،  أو  يدخن  والديهم  أحد  و٨.%12 

أصدقائهم يدخنون.
ويمكن تقييم تشكل سلوك التدخني يف إطار نظرية األنساق العامة 
من  جزء  هو  فالفرد  ترابطي؛  أساس  عىل  العالم  إىل  تنظر  التي 
فرد  كل  فيؤثر  بأفرادها  أرسة  كل  مكونات  تتأثر  أرسية  منظومة 
إطارا  لألرسة  وأّن  األرسة،  نسق  داخل  تفاعله  نطاق  يف  ويتأثر 
مرجعيا معينا يتمثل يف العادات والتقاليد، التي تحدد نمط السلوك 
النسق، ويتم تقييم األفراد بناء عليه. وهو ما يتفق  املقبول داخل 
أجزاء  له  كل  إنه  حيث  من  للنسق  والريد  هارتمان  تعريف  مع 
تتفاعل فيما بينها، ويعتمد بعضها عىل بعضها اآلخر )الدامغ، ب. 

ت(، وبالنظر إىل سلوك التدخني، نجد مجموعة من الدراسات عزت 
بدء تشكل سلوك التدخني إىل وجود فرد ضمن النسق األرسي يؤثر 
 Khader ;200يف بقية األفراد )سليمان،1995(؛ )سالم، 2002(؛ ,٨
Alsadi &(، وإّن كيان األرسة مرتبط بالكيانات املجتمعية األخرى 
فكيان  أفرادها؛  يف  السلوك  لتشكيل  بينها  فيما  تتفاعل  التي 
كيان  وهكذا  السلوك،  تشكيل  يف  األرسة  كيان  ينافس  األصدقاء 
تشكل  أن  يمكن  التي  العوامل  بحث  يجعل  مما  وغريها،  املدرسة 

هذا السلوك رضورة ملحة من منطلق نظرية األنساق العامة.

الدراسات السابقة 
بحثها  حيث  من  التدخني؛  ظاهرة  تناولت  التي  الدراسات  تعددت 
ألسباب التدخني ودوافعه وحجم التدخني، وعالقة سلوك التدخني 
عينات  استخدام  مع  والنفسية،  الديمغرافية  املتغريات  بمختلف 
الرتكيز يف هذه  الجامعات، وسيكون  أو  املدارس  مختلفة من طلبة 

الدراسة عىل الدراسات املتعلقة بطلبة الجامعات.
هدفت دراسة سليمان )1995( إىل تعرف دوافع الطلبة الجامعيني 
يف التوجه نحو التدخني، عىل عينة بلغت 90 طالبا، وتوصلت إىل أن 
من  أكثر  نفسية  أسباب  مصدرها  السجائر  لتدخني  الطلبة  دوافع 
دور  له  األرس  داخل  املدخنني  األفراد  ووجود  اجتماعية،  تكون  أن 
املدخنني  األصدقاء  ووجود  التدخني،  نحو  األبناء  ميول  يف  مؤثر 

يمكن أن يشكل عامال مؤثراً يف ميولهم نحو التدخني.
يف  األهل  تأثري  مدى  اختبار  بهدف   )2000( شكور  دراسة  وجاءت 
الفرد  أن يكون  العينة  التدخني، وقد روعي يف  األبناء عادة  إكساب 
وأن  الرشيكني،  أحد  قبل  من  جديدة  مؤثرات  تدخل  ال  حتى  أعزب؛ 
كل  مسؤوال عن  يكون  حتى  فوق؛  فما  عاما  يكون عمره عرشين 
أنثى اختريت بشكل  العينة 4٦1 ذكرا؛ و315  به. بلغت  عمل يقوم 
الدراسة  نتائج  أهم  الشمايل. وكان من  لبنان  عشوائي من مناطق 
العادات  األوالد  إكساب  يف  واألبناء  األهل  بني  وثيق  ارتباط  وجود 
غري املستحبة عن طريق تأثرهم باألهل، حيث تبني أن الذكر يتأثر 
واإلخوة  والجد  األب  من  خاصة  بصورة  التدخني،  عادة  باكتساب 
األم  من  خاصة  بصورة  التدخني  عادة  تكتسب  واألنثى  الكبار. 
يؤثرون  الكبار  اإلخوة  أن  إىل  اإلشارة  الكبار، مع  واإلخوة  والجدة 

يف اإلناث أكثر من تأثريهم يف الذكور.
العادات  تعرف  إىل  هدفت  مليكة  التي  دراسة  ويف 
جامعة  طلبة  لدى  بالتدخني  املتعلقة  واملمارسات  والتوجهات 
الطلبة  تدفع  التي  العوامل  إىل  باإلضافة  والتكنولوجيا،  العلوم 
أعىل منها بني  الجامعة  التدخني بني طلبة  أن نسبة  للتدخني، وجد 
الطالب  من  كل  يختارها  التي  األماكن  يف  اختالف  مع  الطالبات، 
للتدخني  الرئيس  السبب  أن  أيضا  وأوضحت  للتدخني،  والطالبات 
بداية  هو  الرئيس  الدافع  وأن  األهل،  ال  األصدقاء  هو  الطلبة  عند 
املبحوثني  ثلثا  عرب  وقد  والفضول.  التوتر  يليه  التسلية،  أو  املتعة 
عن رغبتهم يف اإلقالع عن التدخني، وأ كد الباقون أنهم مستمرون 
وإّما  اإلدمان،  بسبب  وإّما  املجتمع،  نظرة  بسبب  إما  التدخني  يف 
لعدم معرفتهم كيفية اإلقالع عنه، وأوضحت كذلك الدراسة أن غري 

املدخنني هم أكثر من غريهم وعيا بآثار التدخني ومضاره. 
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الظفري وآخرون ...

طبقت  التي   ، وآخرين  كونتز  دراسة  ومنها   
املدخنني، وتوصلت  املدخنني وغري  الجامعيني  الطلبة  عىل 34٨ من 
من  الجامعية  السكنات  يف  أقل  بنسبة  يوجدون  املدخنني  أن  إىل 
الطلبة غري املدخنني. وأّن مجموعة املدخنني هم أكثر ميوال وخربة 
من  أقل  نسبة  وأن  املدخنني،  غري  مجموعة  من  الخمر  رشب  يف 
الطلبة املدخنني- يف أوقات متقطعة- )7.٦%( يطلقون عىل أنفسهم 
بالطلبة  بأنهم مدخنون(، مقارنة  )أو يعرتفون  مصطلح )مدخن( 
فعال.  مدخنني  أنفسهم  يعتربون  الذين   ،)٨7.45( يوميا  املدخنني 
أوقات  يف  يدخنون-  الذين  الطلبة  من  أقل  نسبة  حاولت  وقد 
التدخني )37.55%( مقارنة باملدخنني يوميا  متقطعة- اإلقالع عن 
املدخنني  عمر  متوسط  أّن  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت   ،)%٦9.4(

كان 19.3 سنة. 
مدخني  شخصية  يف  البحث  إىل   )2004( األنصاري  دراسة  وهدفت 
انتشار  معدالت  عن  والكشف  الكويت،  جامعة  طلبة  من  السجائر 
النتائج  وبينت  الذكور،  من  الكويت  جامعة  طلبة  بني  التدخني 
 ،%42 بنسبة  الذكور  لدى  السجائر  تدخني  انتشار  معدالت  ارتفاع 
 20 إىل   1٦ عمر  من  ابتداء  التدخني  مارسوا  الطلبة  من   %7٨ وأن 
هي  التدخني  إىل  املدخنني  الطلبة  دفعت  التي  األسباب  وأكثر  سنة، 

الرغبة يف االسرتخاء ملواجهة القلق والغضب.
النفسية  العوامل  بعض  فحص  إىل   )2004( عمر  دراسة  وهدفت 
ووجهة  التدخني،  نحو  االتجاه  مثل  التدخني،  بسلوك  املرتبطة 
والتنبؤ  العصابية،  االنفعايل/  والثبات  واالكتئاب  الضبط،  )مركز( 
االجتماعية  الدوافع  أهم  وتحديد  التدخني،  بسلوك  خاللها  من 
املعلمني  كلية  من  طالبا   1٦3 من  العينة  وتكونت  والشخصية. 
بالسعودية. وبّينت النتائج أن نسبة انتشار التدخني كانت 33% بني 
بالتدخني،  بدًءا  األعمار  أكثر  كان  سنة   17 عمر  وأن  العينة،  أفراد 
أثر  هناك  كان  يف حني  األبناء،  تدخني  يف  أثر  األب  لتدخني  يكن  ولم 
التوتر  من  التخلص  ومحاولة  األصدقاء،  تقليد  عىل  إحصائيا  دال 
ذات  فروقا  أيضا  ووجدت  بالتدخني،  بالبدء  الذات  يف  الثقة  وزيادة 
التدخني  نحو  االتجاه  متغريات  يف  املدخنني  لصالح  إحصائية  داللة 
الرتاكمي،  املعدل  يف  فروق  تظهر  ولم  الضبط،  ووجهة  واالكتئاب 
وقد كان متغرييا االتجاه نحو التدخني واالكتئاب من أقوى املنبئات 

بسلوك التدخني.
إىل  والسعدي   الخرض  دراسة  وهدفت 
األردن، وكان معدل  يف  الجامعات  التدخني بني طلبة  عادات  تعّرف 
معظمهم  وكان  لإلناث(،  و%11.4  للذكور،   %5٦.9(  %35 االنتشار 
السجائر، ومن  يدخنون  يوميا، و٨0% منهم  يدخنون  ٨٦.3% ممن 
وتدّني  الدخل،  ارتفاع  التدخني  معدل  من  زادت  التي  العوامل 
الذين  األرسة  أفراد  أو  األصدقاء  عدد  وازدياد  األكاديمي  التحصيل 
يدخنون، وأّن أقل الطلبة تدخيًنا هم من كليتي الحقوق والرشيعة 

مقارنة بباقي الكليات. 
واستهدفت دراسة الخاروف )2009( تعرف الخصائص االجتماعية 
التي  واملدخنني، واألسباب  للمدخنات  والديموغرافية  واالقتصادية 
طالبات  من  عينة  عىل  الدراسة  وُطبِّقت  للتدخني،  الطلبة  تدفع 
وتوصلت  واملدخنني،  املدخنات  من  األردنية  الجامعة  وطالب 

التدخني  إىل  اإلناث والذكور  التي تدفع  العوامل  أهم  أن  إىل  الدراسة 
األسباب  ومن  اآلخرين،  وتقليدهم  السيئة.  األرسية  العالقات  هي 
أيضا عّد التدخني وسيلة من وسائل دعم الذات، وتبني أن لسهولة 
الحصول عىل السجائر أثًرا يف دفعهم إىل التدخني، وأيضا شعورهم 
أن  وتبني  النفس.  عن  الرتفيه  وسائل  من  وسيلة  التدخني  بأن 
بأمراض  عالقته  حيث  من  التدخني  مخاطر  يدركون  معظمهم 
واملدخنات  املدخنني  ثلثي  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  مختلفة، 
إال  تركه  أن بعضهم حاولوا  التدخني، مع  ترك  أبدوا صعوبة يف  قد 
مشاكل  وجود  استمرار  منها  ألسباب،  ذلك  يف  ينجحوا  لم  أنهم 
من  جميع  أن  بسبب  أو  التدخني،  عىل  اإلدمان  بسبب  أو  عائلية، 
اإلرادة  توفر  الفراغ وعدم  لوقت  يتعاملون معهم مدخنون، وكان 

الكافية دور يف ذلك. 
لدى  التدخني  انتشار  عوامل  من  أن  إىل   )2009( الطراونة  وتوصل 
األرسية  الرقابة  وضعف  الديني  الوازع  ضعف  هي  الجامعة  طلبة 
مشكلة  ووجود  واملعلمني  اآلباء  وتقليد  السوء،  رفقاء  ومصاحبة 
الطالب،  بيد  املال  وتوفر  الطالب،  منه  يعاني  نفيس  اضطراب  أو 
أن  الطالب  إىل اعتقاد  املنزل، باإلضافة  الخاطئ يف  الرتبية  وأسلوب 
وسيلة  أو  الشخصية  إلثبات  أو  األعصاب  لتهدئة  وسيلة  التدخني 

تسلية وقد ترّد اىل أسباب نفسية. 
وأمني  انتشار  املحمد  دراسة  وبحثت 
األنماط املختلفة للتدخني بني الطلبة الذكور يف جامعة امللك الفيصل 
يف السعودية عىل عينة عشوائية تكونت من 13٨2 طالبا، وأظهرت 
سجائر،   %21.٦(  %2٨.1 كان  التدخني  انتشار  معدل  أن  النتائج 
منبئات  من  أن  إىل  الدراسة  أيضا  توصلت  وقد  للشيشة(،  و٦.%14 
وبني  األرسة  يف  مدخنني  ووجود  املنزل،  عن  بعيدا  العيش  التدخني 

األصدقاء املقربني.
وهدفت دراسة مشلح )2010( إىل تقييم التدخني، وتعاطي الكحول 
لدى طالب كلية طب األسنان بجامعة دمشق من الذكور واإلناث. 
املدخنني، توزعوا  أن 20.3% كانوا من  إىل  الدراسة  وتوصلت نتائج 
 )%40( املدخنني  أغلب  أن  وتبني  إناثاً،  و٦.%5  ذكوراً،   %14.7 بني 

كانوا ممن يعيش بمفرده.
إىل  هدفت  فقد  وآخرين   نظري  دراسة  أما 
تعرف نسبة انتشار ظاهرة التدخني لدى طلبة كلية العلوم الطبية 
عينة  بلغت  وقد  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  يف  سيمنان  يف 
وأشارت  والدبلوم،  البكالوريوس  درجة  من  طالًبا   320 الدراسة 
املدخنني  غري  نسبة  وبلغت   ،%14.4 املدخنني  نسبة  أن  إىل  النتائج 
ممارسة  يف  بدأوا  الذين  املدخنني  نسبة  أن  أيضا  واتضح   ،%٨5.٦
عادة التدخني من قبل دخولهم إىل الجامعة 45.٦1%، حيث ترتاوح 
بدأوا  الذين  املدخنني  نسبة  أما  بني سن 1٨-20 سنة،  ما  أعمارهم 
وأشارت   .%43.5 بلغت  الجامعة  يف  وهم  التدخني  عادة  بممارسة 
بشكل  يساهمون  واألرسة  األصدقاء  أن  إىل  الدراسة  نتائج  أيضا 

كبري يف انتشار هذه الظاهرة بني الطلبة.
إىل   )2011( والزعبي  وشموط  وبطاينة  الزعبي  دراسة  وهدفت 
املتغريات  لبعض  تبعا  املدخنني،  وغري  املدخنني  بني  الفروق  تعرف 
وتدخني  اإلخوة،  وتدخني  الوالد،  وتدخني  )الجنس  الديمغرافية 
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العلمي  والتحصيل  الحياة،  قيد  عىل  الوالدين  ووجود  األصدقاء، 
الدخل  ومعدل  السكن،  ومكان  لألم،  العلمي  والتحصيل  لألب، 
األردنية  الجامعة  طلبة  عىل  الدراسة  وأُجريت  لألرسة(،  الشهري 
الهاشمية، وتوصلت إىل أن نسبة املدخنني من طلبة الجامعة كانت 
النتائج  47.5%، وأن نسبة الذكور أعىل من نسبة اإلناث، وأظهرت 
وجود أثر ملتغريات تدخني األصدقاء، ووجود الوالد عىل قيد الحياة، 
دخل  ومعدل  السكن،  ومكان  لألم،  العلمي  التحصيل  ومستوى 

األرسة يف عادة التدخني. 
طلبة  اتجاهات  تعرف  إىل  مسمار   دراسة  وهدفت 
الجامعة يف فلسطني نحو التدخني، وتعرف خصائص املدخنني وفق 
عدد من املتغريات هي الجنس، والعمر، ومكان السكن )مع األرسة، 
علمية(،  )إنسانية،  الكلية  ونوع  األصدقاء(،  سكنية،  مجمعات 
الدراسية، والحالة  العايل(، واملرحلة  املتوسط،  )املنخفض،  والدخل 
وتوصلت  الوعي،  ودرجة  التدخني،  دوافع  وتعرف  االجتماعية، 
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح كل من الذكور 
مع  يعيشون  والذين  سنة(،   20 من  )أكرب  سنا  األكرب  واألعمار 
الكليات  يف  يدرسون  والذين  السكنية،  املجمعات  ويف  األصدقاء 
تظهر  لم  حني  يف  والعايل،  املتوسط  الدخل  وأصحاب  اإلنسانية، 
فروق ذات داللة إحصائية وفق متغريي املرحلة الدراسية والحالة 
أكثر  اتجاهاتهم  كانت  املدخنني  أن  إىل  التوصل  وتم  االجتماعية. 
املدخنني  غري  الطلبة  معظم  وأن  املدخنني،  بغري  مقارنة  إيجابية 
أكثر  اإلناث  وأن  املدخنني،  من  أكثر  التدخني  ألرضار  وعي  لديهم 

وعياً بأرضار التدخني من الذكور.
وفريتانن  وجعفري،  وخامي،  كشهافرز،  دراسة  وقدمت 
عن  مسحا   (Keshavarz, Khami, Jafari, &Virtanen, 2013)
وشمل  إيران،  جمهورية  يف  األسنان  طب  طلبة  بني  التبغ  تعاطي 
األسنان،  لطب  كليات  ثماني  يف  الرابعة  السنة  طالب  جميع  املسح 
لطالب  العاملي  املسح  استبانة  باستخدام  عشوائًيا  اختيارها  تم 
منهم   %54.2 وكان  طالباًً،   325 العينة  عدد  وكان  الصحية.  املهن 
الذكور  من   %73( حياته  من  مىض  ما  وقت  يف  التبغ  تعاطى  ممن 
الشيشة  تعاطى  قد  منهم   %50.٨ وكان  اإلناث(،  من   %27 مقابل 
)النرجيلة(، و34% منهم قد دخن السجائر، و9.3% منهم قد تعاطى 
منتجات أخرى، وكان العمر األكثر شيوعا عند التعاطي ألول مرة 
يرتاوح بني 20 و24 عاما يف كال الجنسني، وتوصلت كذلك الدراسة 
إىل ارتفاع معدل تعاطي التبغ بني طلبة طب األسنان من اإليرانيني، 
بني  واضحة  اختالفات  وجود  ومع  الشيشة،  استخدام  وبخاصة 
النساء،  من  للتبغ  استخداما  أكثر  كانوا  الرجال  إّن  حيث  الجنسني 
ولم تظهر أي اختالفات كبرية يف معدل استخدام التبغ، وفقا لتأثري 

الوضع االجتماعي واالقتصادي. 
بني  الفروق  معرفة  إىل   )2013( الرحمن  عبد  دراسة  وهدفت 
الشخصية،  تقدير  يف  الجامعة  طلبة  من  املدخنني  وغري  املدخنني 
خالل  من  بالتدخني  التنبؤ  إمكانية  مدى  تعّرف  إىل  كذلك  وهدفت 
من  طالبا   70 من  العينة  وتكونت  السلبية،  الشخصية  متغريات 
التدخني  سلوك  بني  ارتباط  وجود  النتائج  وبّينت  حلوان،  جامعة 
العدوان  متغريات  يف  فروق  وجود  وعدم  االنفعايل،  الثبات  وعدم 

واالعتمادية والتقدير السلبي للذات. 
 (McKee, Barry, وأجرى ميكي وبريي ومولني وألوريت وهايس
تعرف  إىل  هدفت  دراسة   Mullin, Allwright, & Hayes 2017)
بمجموعة  ذلك  عنه، وعالقة  اإلقالع  التدخني وسلوك  مدى شيوع 
من املتغريات الديمغرافية لدى 739 طالبا وطالبة يف إحدى جامعات 
أشارت  وقد  التدخني،  سلوك  حول  استبانة  باستخدام  إيرلندا، 
يدخنون   %7 منهم  يدخنون؛  املشاركني  من   %19 أن  إىل  النتائج 
أعمار  وكانت  يومي،  غري  بشكل  يدخنون  و%12  يومي،  بشكل 
من  نوعا  السجائر  تدخني  يعتربوا  ولم  وأكرب،  سنة   22 املدخنني 
إىل محاوالت سابقة لإلقالع  املدخنني  أشار 44% من  اإلدمان. وقد 
خالل  باإلقالع  يفكرون  و%35  املاضية،  السنة  يف  التدخني،  عن 
الشهر القادم، و53% خالل األشهر الستة القادمة، بينما أشار %40 
التدخني، وقد دلت  أنهم لم يستخدموا أي معينات عىل اإلقالع عن 
النتائج عىل أن سلوك التدخني يزداد طرديا مع العمر، وقد وجدت 
إدراك  املدخنني يف  املدخنني وغري  دالة إحصائيا بني  الدراسة فروقا 
رضورة  الدراسة  وأكدت  بالتدخني.  املرتبطة  الصحية  املخاطر 
التدخني، وطرق الحصول  التوعية حول مضار  الرتكيز عىل برامج 
عىل الدعم، باإلضافة إىل برامج الوقاية من انتشار مشكلة التدخني 

وسط الطلبة.
مدى   (Ansari & Farooqi, 2017) وفاروقي  أنصاري  وبحث 
 332 لدى  بالتدخني  املرتبطة  والعوامل  التدخني  مشكلة  شيوع 
الدمام  التطبيقية يف جامعة  الطبية  العلوم  طالبة سعودية يف كلية 
املعدلة من  التدخني  الطالبات الستبانة  استجابت  بالسعودية، وقد 
من   %13.3 أن  إىل  النتائج  أشارت  وقد  للتبغ،  العاملية  االستبانة 
العينة حاولن التدخني، بينما كانت نسبة املدخنات فعال 0.9%، مع 
املختلفة  األقسام  طالبات  بني  التدخني  انتشار  يف  فروق  وجود 
ارتبط  الرتاكمي  املعدل  ارتفاع  أّن  كذلك  النتائج  ودلت  بالكلية. 
من   %٦1.3 أن  إىل  أيضا  النتائج  وأشارت  التدخني،  بسلوك  طرديا 
مدخنا،  شخصا  رؤيتهن  بسبب  بدايتها  كانت  التدخني  محاوالت 
وجود  أكدا  الباحثني  أن  إال  املدخنات،  نسبة  ارتفاع  عدم  ورغم 
نسبة  وجود  مع  التدخني،  مشكلة  بانتشار  تدفع  قد  خطر  عوامل 

عالية ممن حاولن سابقا تجريب التدخني.
تدخني  أسباب  عن  الكشف  إىل   )2017( أحمد  دراسة  وهدفت 
نظر  وجهة  من  بمرص  حلوان  جامعة  يف  الجامعيات  الطالبات 
االجتماعيني  واألخصائيني  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالبات، 
من  كل  يف  طالبة   230 من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  بالجامعة. 
أيضا  العينة  واشتملت  االجتماعية،  الخدمة  وكلية  التمريض  كلية 
عىل 20 أخصائيا اجتماعيا، و10 أعضاء هينة تدريس. وقد طبقت 
الباحثة أداة الدراسة عىل العينات الثالث، حيث تقيس أداة الدراسة 
العوامل املرتبطة بتدخني الطالبات يف عدة مجاالت: عوامل مرتبطة 
بالطالبة، وباألرسة، وبالزمالء واألصدقاء، وبالجامعة، وباملجتمع، 
مجموعات  أن  الدراسة،  نتائج  أشارت  وقد  اإلعالم.  وبوسائل 
املرتبطة باإلعالم كانت أعىل  العوامل  أن  اتفقت عىل  الثالثة  العينة 
ثم  باألصدقاء،  املرتبطة  العوامل  تتبعها  للتدخني،  مسببة  العوامل 
ثم  بالجامعة،  ثم  باملجتمع،  ثم  باألرسة،  املرتبطة  العوامل 
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الظفري وآخرون ...

بالطالبات. فبالنسبة للعوامل املرتبطة باإلعالم، فقد اتضح أن أهم 
التوعوي  بدورها  اإلعالم  وسائل  قيام  »عدم  كانت:  العوامل  هذه 
اإلعالم«  وسائل  يف  والثقايف  الفكري  »والغزو  التدخني«،  عن 
أن  بالطالبات، فقد اتضح  املرتبطة  العوامل  )ص.9٦(. ومن ضمن 
أهم هذه األسباب كانت: »تعتقد الفتاة أن التدخني حرية شخصية 
االستطالع  حب  يف  لرغبتها  بالتدخني  الفتاة  و«قيام  لها«، 
وقد  )ص.٨3(.  بالفراغ«  لشعورها  الفتاة  و«تدخن  والتجربة«، 
اتضح أن العوامل املرتبطة بتدخني الطالبات ال تختلف باختالف كل 
من: العمر، وعدد أفراد األرسة، ومحل اإلقامة، واملستوى التعليمي 

لألم واألب، وتدخني األب.
األسباب  من  التحقق  إىل   )2017( والقطايري  سليمان  أبو  وهدف 
الدافعة للتدخني من وجهة نظر طلبة السنة التحضريية يف جامعة 
مقياس  تطبيق  تم  حيث  السعودية.  العربية  باململكة  القصيم 
مكونة  عينة  عىل  التدخني«  ملمارسة  الدافعة  واألسباب  »العوامل 
أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  وقد  فقط.  الذكور  من  طالبا   213 من 
الباحثون  عّده  ما  وهو  مدخنني،  كانوا  الدراسة  عينة  من   %41.٨
أن  اتضح  وقد  تقريبا.  العينة  ثلث  عن  تعرب  إنها  إذ  كبرية؛  نسبة 
تتبعها  للتدخني،  املسببة  العوامل  أعىل  كانت  االقتصادية  العوامل 
الدينية  العوامل  كانت  بينما  األرسية،  ثم  االجتماعية  العوامل 
وقد  املسببات.  هذه  أقل  هي  الرتتيب(  )عىل  واإلعالمية  والثقافية، 
أعىل  كان  والنضج«  بالرجولة  »الشعور  أن  أيضا،  النتائج  أشارت 
العوامل النفسية التي تدفع أفراد العينة للتدخني، بينما كان »توفر 
السجائر يف املجمعات التجارية بسهولة« أعىل العوامل االجتماعية، 
العوامل  أعىل  املرض«  يسبب  التدخني  بأّن  القناعة  »عدم  وكان 
العوامل  أعىل  حراما«  ليس  التدخني  بأن  »االعتقاد  وكان  الثقافية، 
الدينية، بينما كان »ضعف الدور الرتبوي للمدرس يف نصح الطالب 
تلبية  »عدم  وكان  الرتبوية،  العوامل  أعىل  التدخني«  عن  لإلقالع 
األرسية،  العوامل  مقدمة  يف  الرضورية«  أبنائهم  لحاجات  اآلباء 
األسباب  أعىل  كان  حاجته«  من  أكثر  نقودا  الطالب  و«إعطاء 
مقدمة  يف  الجذاب«  السجائر  علبة  »شكل  وكان  االقتصادية، 

العوامل اإلعالمية )ابو سليمان؛ القطايري:511- 519(.  
بعض  آراء  باستطالع   )201٨( واإلدرييس  بنسعيد  من  كل  وقام 
الشباب يف املغرب حول أهم األسباب التي تدفعهم للتدخني وتعاطي 
البطالة،  ضمنها  من  أسباب  عدة  الشباب  أوضح  وقد  املخدرات، 
يعيشون  الذي  الحي  يف  املدخنني  األرسية، ووجود بعض  واملشاكل 
األساس  »الوسيلة  التدخني  اعتربوا  فإنهم  ذلك،  إىل  باإلضافة  فيه. 
وأوضح   .)107 )ص.  األرسة«  به  تعرتف  ال  الذي  النضج  إلثبات 
بأنواع  لديهم خربة واسعة  الدراسة كانت  أن عينة  الباحثان  كذلك 
التعاطي  بطرق  واسعة  دراية  عىل  وأنهم  واملخدرات،  السجائر 

املختلفة.  
أوساط  يف  التدخني  مشكلة  شيوع  تؤكد  الدراسات  هذه  وخالصة 
انتشار  نسبة  تفاوت  مع  الذكور،  وبخاصة  الجامعيني  الطلبة 
عىل  الحالية  الدراسة  اعتمدت  وقد  ألخرى،  دراسة  من  التدخني 
السابقة؛ من أجل اختيار  الدراسات  املدروسة يف  املتغريات  خالصة 
ظاهرة  انتشار  يف  تؤثر  أن  يمكن  التي  الديمغرافية  املتغريات 

وتمت  الحالية،  الدراسة  استبانة  يف  نت  ُضمِّ ولذلك  التدخني، 
نتائج  وربط  مناقشة  يف  السابقة  الدراسات  نتائج  من  االستفادة 

الدراسة الحالية.
مشكلة الدراسة

خاص،  بشكل  شبابها  مستهدفة  الشعوب  التدخني  ظاهرة  تهدد 
إمكاناتها،  للكثري من  ثرواتها، ومعطلة  ومضيعة لجانب كبري من 
ومعوقة لربامج التنمية فيها، ومسيئة لقيمها ومثلها. إن مشكلة 
صحية  مشكلة  هي  بل  فحسب  اجتماعية  مشكلة  ليست  التدخني 
وانتشار  املدخنني  ازدياد  القلق  يثري  ما  وإّن  وأخالقية،  واقتصادية 
بشكل  والشباب  عام  بشكل  املختلفة  الفئات  بني  التدخني  ظاهرة 
الصحية  الهيئات  تحذير جميع  استمرار  رغم  وإناثاً.  ذكوراً  خاص 
املحلية والعاملية من أخطاره وعواقبه، وعليه يمكن بلورة مشكلة 

التالية: الدراسة الحالية باإلجابة عن األسئلة 
السلطان . 1 جامعة  طلبة  لدى  التدخني  ظاهرة  انتشار  مدى  ما 

قابوس؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املدخنني وغري املدخنني . 2

يف اتجاهاتهم نحو التدخني؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املدخنني وغري املدخنني . 3

يف املشكالت التي يواجهونها؟
ما ممارسات التدخني عند الطلبة املدخنني يف الجامعة؟. 4
ما أسباب التدخني لدى الطلبة املدخنني يف الجامعة؟. 5
ما خصائص بيئة التدخني لدى الطلبة املدخنني؟. ٦
الطلبة . 7 لدى  التدخني  عن  اإلقالع  محاوالت  خصائص  ما 

املدخنني؟
ما مدى وعي الطلبة املدخنني ألرضار التدخني الصحية؟. ٨
من . 9 للتقليل  املدخنني(  وغري  )املدخنني  الطلبة  اقرتاحات  ما 

ظاهرة التدخني يف الجامعة؟ 

أهمية الدراسة
يمثلون رشيحة مهمة  الجامعة  أن طلبة  إىل  الدراسة  أهمية  ترجع 
مما  صحتهم؛  من  عديدة  جوانب  يف  أثر  له  والتدخني  املجتمع،  يف 
ويمكن  املجتمع،  يف  أدائهم ومدى مساهمتهم  يف  أثًرا سلبًيا  يشكل 

تلخيص أهمية الدراسة من خالل: 
الدراسة محاولة علمية لتعرف حجم انتشار التدخني لدى طلبة . 1

الشباب  وهم  املجتمع،  يف  مهمة  لفئة  وأسبابه  الجامعة، 
الجامعي، وهي تسهم يف بناء املجتمع ومستقبله.

الخطط . 2 بوضع  الدراسة  هذه  نتائج  من  ُيستفاد  أن  ُيتوقع 
لهذه  التصدي  عىل  العمل  شأنها  من  التي  والربامج،  العالجية 

املشكلة. 
والنفسية . 3 االجتماعية  الظواهر  من  بجملة  يرتبط  التدخني  أن 

والسلوكية التي تستدعي البحث والدراسة، مع ندرة الدراسات 
التي ركزت عىل العوامل املرتبطة بظاهرة التدخني.

حاالت . 4 عدد  اكتشاف  إمكانية  عىل  الدراسة  نتائج  تساعد 
التدخني، ومن خالل ذلك يمكن إعداد برامج وقائية عن التدخني 
لدى الشباب، تتضمن الجوانب الشخصية للفرد املنبئة بالتدخني.
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حدود الدراسة:
اقترصت الدراسة الحالية عىل:

الحدود املوضوعية: ظاهرة التدخني لدى طلبة جامعة السلطان أ. 
نحو  الطلبة  واتجاهات  انتشارها،  مدى  حيث  من  قابوس 
التدخني، وأسباب التدخني، وبيئة التدخني، ومدى إدراك أرضاره، 

ومحاولة اإلقالع عنه.
الحدود املكانية: طلبة جامعة السلطان قابوس، وذلك بسبب ما ب. 

الحظه الباحثون من انتشار ظاهرة التدخني بني طلبة الجامعة 
ويف مختلف الكليات، مما أثار رغبة الباحثني يف التحقق من هذه 

الظاهرة ودراستها.  
إىل ج.   2015 يناير  شهر  من  البحث  إجراء  فرتة  الزمانية:  الحدود 

أغسطس 2015.

تحديد املصطلحات:
أوال: التدخني:

قدمت الدراسة عدة تعريفات، منها:
عضويا  املعتمد  الفرد  حالة  »هي   :)3٦1  :2010( املفرجي  تعريف 
مقدرته  عىل  تؤثر  جانبية  أعراض  وظهور  النيكوتني،  مادة  عىل 

الجسمية والذهنية«. 
وعرفه عباس وجلوب )2012: 199( بقوله: »هي العملية التي يتم 

التبغ، ومن ثم يتم استنشاقه عن طريق الفم«.  فيها حرق مادة 
ثانيا: االتجاه: 

العقيل  االستعداد  من  »حالة  بأّنه:   )2٨  :1991( الطاهر  عرفه 
استجابته  يف  تأثرياً  وتمارس  الفرد،  خربة  خالل  تنظم  والعصبي، 

نحو جميع املواضيع، وتتأثر بالعوامل الوراثية والبيئية«. 
وعرفه كاتبي )2013: 170( بأّنه: »الحالة الوجدانية القائمة وراء 
حيث  من  معني  بموضوع  يتعلق  فيما  اعتقاده  أو  الشخص،  رأي 

رفضه أو قبوله«.
مقياس  يف  الطلبة  عليها  يحصل  التي  بالدرجة  إجرائيا  ويعرف 

االتجاهات املعد لهذه الدراسة.
ثالثا: مستوى الوعي:

الذي  الشعوري  النشاط  بأّنه: »طبيعة  الحنفي )1990: 7٨(  عرفه 
يعي  ال  ولكنه  الفرد،  سلوك  يعدل  وقد  الواقع،  بمتطلبات  يتأثر 

طبيعة الدوافع الكامنة وراء تعديل السلوك«. 
»إدراك  بأنه:  التدخني  بأرضار  الوعي   )3٦  :2007( التويم  وعرف 

الفرد لذاته، وإدراكه ألرضار التدخني عىل صحته«. 
مقياس  يف  الطلبة  عليها  يحصل  التي  بالدرجة  إجرائيا  ويعرف 

الوعي بمضار التدخني املطبق يف الدراسة الحالية.
املنهجية واإلجراءات

منهج الدراسة:
لتحقيق  األنسب  املنهج  إّنه  إذ  الوصفي؛  املنهج  الدراسة  تستخدم 
الباحث  يستطيع  الوصفي  املنهج  خالل  فمن  الدراسة،  أهداف 

إىل  الحاجة  دون  من  املجتمع،  يف  تحدث  كما  ما  ظاهرة  وصف 
جمع  طريق  عن  وذلك  املتغريات،  من  أي  يف  التحكم  أو  الضبط 
الشواهد والبيانات وتحليلها وتفسريها )الدليمي؛ صالح، 2014(.

املجتمع والعينة:
جامعة  يف  واإلناث  الذكور  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكّون 
الجامعية  الدراسات  بربامج  وامللتحقني  قابوس،  السلطان 
ماجستري،  العايل،  )الدبلوم  العليا  والدراسات  )بكالوريوس(، 
إلحصائيات  وفقا  طالبا   )17241( عددهم  والبالغ  دكتوراه(، 

عمادة القبول والتسجيل يف الجامعة 2014- 2015م. 
طريق  عن  وذلك  عشوائية،  بطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  تم  وقد 
البحث،  موضوع  عن  إلبالغهم  أوال؛  الكليات  عمداء  مع  التواصل 
وعن رغبة الفريق البحثي بزيارة بعض الصفوف الدراسية لجمع 
البيانات، ثم قام املنسقون يف الكليات باختيار مجموعة من الشعب 
األساتذة،  وإبالغ  عشوائية  بطريقة  الكلية  ملواد  التابعة  الدراسية 
االستبانة.  وتطبيق  الباحثني  قبل  من  الصفوف  زيارة  تمت  ثم 
بنسبة  وطالبة،  طالبا   )3931( من  الدراسة  عينة  وتكونت 

)22.٨0%( من املجتمع، وتمثل اإلناث %54.79. 

أداة الدراسة: 
املقاييس  مراجعة  عىل  الدراسة  أداة  إعداد  يف  البحث  فريق  اعتمد 
بظاهرة  املتعلقة  الجوانب  مختلف  لتقيس  أعدت  التي  السابقة 
 Tolonen, et  ،2011 العاملية،  الصحة  منظمة  )مثل:  التدخني، 
 Health Sponsorship Council, n.d.; The stop;2002,.al
 Hamilton public health services, ;1990,research team

.)n.d.; Quick smoking clinic, n.d
جوانب  تغطي  أساسية  أجزاء  تسعة  من  الدراسة  أداة  تتكون 
مختلفة حول ظاهرة تدخني الطلبة يف الجامعة بشكل غري متساو، 
ما  فمنها  عنها،  الدراسة  عينة  إجابة  حيث  من  األجزاء  واختلفت 
وغري  باملدخنني  خاصا  كان  ما  ومنها  فقط،  باملدخنني  خاصا  كان 
يحدد  سؤااًل  بدايتها  يف  االستبانة  تتضمن  بحيث  أيضا،  املدخنني 
إىل  ذلك  بعد  يوجه  ثم  ال،  أم  مدخنا  كان  إذا  ما  خالله  من  الطالب 
املدخنون  يجيب  بحيث  عنها.  اإلجابة  عليه  يتوجب  التي  األجزاء 
وغري املدخنني عن الجزء األول والثاني والثامن والتاسع، أما بقية 

األجزاء فهي للمدخنني فقط، وتتضح هذه األجزاء كما ييل: 
الجنس،  مثل:  للطلبة  الديموغرافية  املتغريات  األول  الجزء  شمل 
الدراسية، واملحافظة،  بالجامعة، والسنة  االلتحاق  والكلية، وسنة 
الفرق  الثاني  الجزء  ويقيس  إلخ.  الدراسة...  أثناء  السكن  ومكان 
ظاهرة  حول  املدخنني  وغري  املدخنني  من  الطلبة  اتجاهات  بني 
خمايس  بتدرج  عبارة   15 من  مكون  مقياس  باستخدام  التدخني، 
االستبانة  من  الثالث  الجزء  ويغطي   .)0.٨٨ لكرونباخ=  )ألفا 
)مثل:  املستخدم  الدخان  أنواع  حيث  من  املدخنني  ممارسات 
يوم،  )كل  استخدامها  ومستوى  إلخ(،  غليون...  نشقات،  سجائر، 
أيضا هذا  أو غري مستخدم(. ويضم  األسبوع،  فرتات متقطعة من 
الجزء أسئلة تحدد عمر الطالب والسنة الدراسية عند بدء التدخني، 
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الظفري وآخرون ...

%عدد الطالبمدخن/ غير مدخنم

1343.50مدخن1

367196.50غير مدخن2

100%3805المجموع

الكليةم
العدد 
الكلي 
للعينة

المدخنون 
من 

الذكور

المدخنات 
اإلجماليمن اإلناث

نسبة 
المدخنين من 

العينة

1

2

3

4

4578191.96التربية

3501230.85العلوم

1290110.77الطب والعلوم الصحية

العلوم الزراعية 
3426061.75والبحرية

991122.02التمريض5

297181196.39الحقوق6

االقتصاد والعلوم 7
808364404.95السياسية

اآلداب والعلوم 8
863363394.40االجتماعية

449150153.34الهندسة9

851398المجموع

مال  من  مايرصفه  ومقدار  الواحد،  اليوم  يف  تدخينه  مرات  وعدد 
الطلبة يف  لدى  التدخني  أسباب  الرابع  الجزء  ويقيس  التدخني.  عىل 
 .)0.94 لكرونباخ=  )ألفا  عبارة(   30( من  مكون  خمايس  مقياس 
حيث  من  التدخني  بيئة  االستبانة  من  الخامس  الجزء  ويغطي 
فيها  يزداد  التي  واألماكن  الطلبة،  معهم  يدخن  الذين  األشخاص 
الذين كانوا سببا يف بدئهم بالتدخني،  معدل تدخينهم، واألشخاص 
السادس  الجزء  ويتعلق  تدخينهم.  من  الوالدين  أو  األهل  وموقف 
أسباب  حيث  من  الطلبة،  عند  التدخني  عن  اإلقالع  بمحاوالت 
رغبتهم أو عدم رغبتهم يف اإلقالع، وإن كان قد سبق أن أقلعوا عن 
مدى  السابع  الجزء  ويقيس  انقطاعهم.  مدة  كانت  وكم  التدخني، 
أو  نفسية،  كانت  سواء  التدخني  ألرضار  املدخنني  الطلبة  وعي 
مقياس  يف  وذلك  أكاديمية،  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية،  أو  صحية، 
 .)0.93 لكرونباخ=  )ألفا  خمايس  بتدرج  عبارة   1٨ من  مكون 
يف  املدخنني  وغري  املدخنني  بني  الفرق  الثامن  الجزء  ويقيس 
 17 من  مكون  مقياس  يف  وذلك  منها،  يعانون  قد  التي  املشكالت 
يحتوي  وأخريا   .)0.7٨ لكرونباخ=  )ألفا  خمايس  بتدرج  عبارة 
حول  املدخنني  وغري  للمدخنني  مفتوح  سؤال  عىل  التاسع  الجزء 
اقرتاحاتهم ملكافحة التدخني يف الجامعة. وقد ُعِرضت أداة الدراسة 
وعلم  النفس،  علم  يف  املختصني  املحكمني  من  مجموعة  عىل 

االجتماع للتأكد من الصدق الظاهري لألداة.  

إجراءات تطبيق الدراسة:
يف  الطالبية  الجماعات  طلبة  مع  وبالتعاون  الفريق،  أعضاء  قام 
الجامعة، بالدخول إىل الفصول الدراسية لتطبيق أداة البحث، وذلك 
عىل  والحصول  الكليات،  وإداراة  الجامعة،  إدارة  مع  التنسيق  بعد 
موافقة األساتذة يف الفصول الدراسية. حيث استغرقت مدة تطبيق 
أُعلِم  وقد  املحارضة،  وقت  من  دقيقة   25  -20 حوايل  االستبانة 
الطلبة برسية بياناتهم واستخدامها لغرض البحث العلمي فقط. 

نتائج الدراسة:
طلبة  لدى  التدخني  ظاهرة  انتشار  مدى  ما  األول:  السؤال  نتائج 

جامعة السلطان قابوس؟
يف  املدخنني  وغري  املدخنني  الطلبة  ونسب  أعداد   )1( جدول  يوضح 
عينة  من  وطالبة  طالًبا   134 املدخنني  عدد  بلغ  حيث  الجامعة. 

الدراسة، وهو مايشكل نسبة %3.5.
التي  والنسبة  كلية  كل  يف  املدخنني  أعداد   )2( جدول  ويوضح 
أكرب  الحقوق  كلية  سجلت  حيث  الدراسة،  عينة  من  يشكلونها 
والعلوم  االقتصاد  بكلية  متبوعة   ،)%٦.39( للمدخنني  نسبة 
السياسية )4.95%(، بينما كانت أقل نسبة للمدخنني يف كلية الطب 

والعلوم الصحية )0.77%(.  جدول )2( 

بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاني:  السؤال  نتائج 
املدخنني وغري املدخنني يف اتجاهاتهم نحو التدخني؟

نحو  املدخنني  وغري  املدخنني  اتجاهات  مستوى  يف  الفرق  ملعرفة 
يف  يتضح  كما  املستقلة،  للعينات  »ت«  اختبار  أُجري  التدخني، 
غري  من  عشوائية  عينة  اختيار  تم  املقارنة  ولغرض   ،)3( جدول 
إىل  النتائج  وتشري  الفئتني.  يف  الطلبة  عدد  لتفاوت  نظرا  املدخنني؛ 
بني   )0.05 االحتمالية=  )القيمة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
اتجاهات املدخنني وغري املدخنني، حيث إن املدخنني لديهم مستوى 
غري  بعكس  التدخني  نحو   )3.09 )م=  اإليجابي  االتجاه  من  أعىل 

املدخنني. جدول )3(
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  السؤال  نتائج 

املدخنني وغري املدخنني يف املشكالت التي يواجهونها؟ 
ملعرفة الفروق يف املشكالت التي يواجهها املدخنون وغري املدخنني، 
جدول  يف  يتضح  كما  املستقلة،  للعينات  »ت«  اختبار  إجراء  تم 
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  النتائج  وتشري   ،)4(
املدخنني وغري املدخنني يف »صعوبة التواصل مع اآلخرين« )القيمة 
يف  أكرب  صعوبة  لديهم  املدخنني  إّن  حيث   ،)0.00 االحتمالية= 

التواصل مع اآلخرين قياًسا بغري املدخنني. 
املدخنني  الطلبة  عند  التدخني  ممارسات  ما  الرابع:  السؤال  نتائج 

يف الجامعة؟ 
تم الكشف عن الخصائص املختلفة ملمارسات التدخني لدى الطلبة 
من خالل إيجاد التكرارات والنسب املؤية ملختلف املمارسات، وهي:

أوال: أنواع الدخان املستخدم، فقد اتضح أن أكثر األدوات استخداما 
 )57( يدخنها  والتي  للتدخني،  الجاهزة  السجائر  هي  التدخني  يف 
)ن=39(،  الغليون  يليها  يومي،  بشكل  املدخنني  من  وطالبة  طالبا 

مدخن/ غير م
مدخن

عدد 
الطلبة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

القيمة 
تدرجة الحريةاالحتمالية

1342.04مدخن1
0.680.0524812.60-

1173.09غير مدخن2
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م

كلة
مش

مدخن/ ال
غير مدخن

عدد 
الطلبة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
القيمة تالحرية

االحتمالية

1

ر 
عو

لش
ا

دة
وح

1232.531.252282.33مدخنبال
0.93

1072.141.26غير مدخن

2

ع 
 م

صل
وا

الت
ة 

وب
صع

ين
خر

اآل

1232.411.362272.67مدخن

0.00
1061.971.05غير مدخن

3

ت 
ابا

طر
ض

ا
كل

األ

1252.291.232282.48مدخن
0.32

1051.891.21غير مدخن

4

ت 
ابا

طر
ض

ا
وم 

الن

1252.521.302282.52مدخن
0.74

1052.091.29غير مدخن

النشقات  اليومي  االستخدام  يف  أقلها  بينما  )ن=22(،  الشيشة  ثم 
)ن=4(.

أن  اتضح  بالتدخني، حيث  البدء  والعمر عند  الدراسية  السنة  ثانيا: 
قبل  بتدخينهم  بدأو  قد  )ن=٨7(  املدخنني  الطلبة  من  األكرب  العدد 
التحاقهم بالجامعة، وأغلبهم كانوا أقل من )1٨( سنة عندما بدأوا 

بالتدخني ألول مرة.
املدخنني  االكرب من  العدد  أن  اتضح  التدخني، وقد  ثالثا: عدد مرات 

)ن=42( يدخنون من ٦-14 مرة يف اليوم الواحد.
معظم  أن  اتضح  فقد  التدخني،  عىل  ُيرَصف  الذي  املبلغ  رابعا: 
التدخني  عىل  3رياالت(  )ريال-  من  يرصفون  )ن=5٦(  املدخنني 

أسبوعيا.
نتائج السؤال الخامس: ما أسباب التدخني لدى الطلبة املدخنني يف 

الجامعة؟ 
إىل  تدفعهم  التي  األسباب  بتحديد  املدخنني  من  العينة  أفراد  قام 
وتم  خمايس،  بتدرج  عبارة   )30( من  مكون  مقياس  عىل  التدخني 
إيجاد املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لالستجابات. يوضح 
ألسباب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )5( جدول 

التدخني عند الطلبة مرتبة تنازليا.
للتدخني  الطلبة  التي تدفع  أكثر األسباب  أن  يتضح من جدول )5( 
هي  األسباب  أقل  بينما   ،)3.42 )م=  التوتر«  من  »للتخلص  هي 

»إلرضاء الناس من حويل« )م= 1.9٨(.
الطلبة  لدى  التدخني  بيئة  خصائص  ما  السادس:  السؤال  نتائج 

املدخنني؟ 
استجاب أفراد العينة ألسئلة االستبانة التي تدرس خصائص بيئة 

التدخني، وهي:
أن  إىل  النتائج  أشارت  وقد  معهم،  يدخنون  الذين  األشخاص  أوال: 
أصدقائهم،  مع  يدخنون   )%7٦.٦0( املدخنني  من  الكربى  النسبة 

بينما النسبة األقل منهم )10.20%( يدخنون مع أساتذتهم.
أوضحت  وقد  تدخينهم،  معدل  فيها  يزداد  التي  األماكن  ثانيا: 
معدل  يزداد   )%43.70( املدخنني  من  الكربى  النسبة  أن  النتائج 
 )%12.70( منهم  األقل  النسبة  بينما  العامة،  األماكن  يف  تدخينهم 

يزداد معدل تدخينهم يف وسائل النقل.

الكربى  النسبة  أن  اتضح  حيث  التبغ،  عىل  الحصول  طريقة  ثالثا: 
الشخيص،  مرصوفهم  من  التبغ  يبتاعون   )%93.50( املدخنني  من 
أو  املنزل  يف  متوافرا  يجدونه   )%3.20( منهم  األقل  النسبة  بينما 

يحصلون عليه من اآلخرين.
أن  اتضح  حيث  تدخينهم،  بدء  يف  سببا  كان  الذي  الشخص  رابعا: 
بسبب  بالتدخني  بدأوا  قد   )%51.٦0( املدخنني  من  الكربى  النسبة 
بدء  يف  السبب  والدهم  كان  منهم   %14.50 بينما  أصدقائهم، 

تدخينهم، و4% منهم كانت والدتهم السبب يف بدء تدخينهم.
النسبة  أن  اتضح  حيث  تدخينهم،  من  الوالدين  موقف  خامسا: 
الكربى من املدخنني )4٨.40%( ال يعلم والداهم/ أهلهم بتدخينهم، 
أهلهم  والديهم/  أن  إىل  أشاروا   )21.٨0( منهم  األقل  العدد  بينما 

يعلمون وال يهتمون.  
التدخني  نتائج السؤال السابع: ما خصائص محاوالت اإلقالع عن 

لدى الطلبة املدخنني؟
خصائص  تدرس  التي  االستبانة  ألسئلة  العينة  أفراد  استجاب 
هذه  تركز  حيث  التدخني،  عن  لإلقالع  بها  قاموا  التي  املحاوالت 
محاوالتهم،  يف  الطلبة  بها  يمر  التي  اإلقالع  مراحل  عىل  األسئلة 
فقد أظهرت النتائج أن العدد األكرب من املدخنني )ن=٨9( قد سبق 
أن فكر يف اإلقالع عن التدخني، بينما لم يفكر )39( طالبا/ طالبة 
من  طالبة  طالبا/   )٦٦( أن  أيضا  واتضح  اإلقالع.  يف  املدخنني  من 
املدخنني خططوا لإلقالع، بينما لم يخطط )٦2( لذلك. وعىل الرغم 
من أن العدد األكرب من الطلبة املدخنني قد سبق أن فكر يف اإلقالع، 
لإلقالع  عملية  خطوات  اتخذ  منهم  قليال  عددا  أن  إال  له،  وخطط 
اإلقالع  ملحاولة  عملية  خطوة  أي  يتخذ  لم  بمن  مقارنة  )ن=4٨( 
سبق  قد  الطلبة  من   )٨5( أن  أيضا  النتائج  وأوضحت  )ن=7٦(، 
أن  يسبق  لم  طالبة  طالبا/   )40( بينما  التدخني،  عن  توقفوا  أن 
الذين  الطلبة  عند  اإلقالع  مدة  يخص  وفيما  التدخني.  عن  توقفوا 
ملدة  توقف  طالبا   )32( أن  اتضح  التدخني،  عن  توقفوا  أن  سبق 
ترتاوح بني أسبوع إىل شهر، بينما عدد قليل منهم )ن=11( تمكنوا 
عدد  إىل  الطلبة  أشار  وقد  أكثر.  أو  أشهر  ستة  ملدة  التوقف  من 
العدد األكرب  أّن  التدخني، وتبني  السابقة يف اإلقالع عن  محاوالتهم 
)ن=14(  منهم  األقل  العدد  بينما  أبدا،  يحاول  لم  )ن=41(  منهم 

حاول مرتني فقط. 
األسباب  املدخنني  العينة من  أفراد  فقد حدد  إىل ماسبق،  باإلضافة 
يف  الرغبة  لديهم  كانت  إن  التدخني  عن  اإلقالع  عىل  تحفزهم  التي 
لإلقالع  الرغبة  لديهم  )ن=59(  املدخنني  أكثر  أن  اتضح  وقد  ذلك، 
مع  »تجاوبا  اإلقالع  يف  )12( طالبا  رغب  بينما  »ألسباب صحية«، 
الطلبة لألسباب  التوعية«. ويوضح جدول )٦( استجابات  حمالت 

التي تحفزهم عىل اإلقالع عن التدخني مرتبة تنازليا.
عن  اإلقالع  من  تمنعهم  التي  األسباب  إىل  أيضا  الطلبة  وأشار 
)٦0( طالبا  أشار  )7(، حيث  مثلما هو موضح يف جدول  التدخني، 
إىل أن »اإلدمان عىل التدخني« هو السبب الذي يجعلهم غري قادرين 
»املشاكل  أن  إىل  طالبا   )11( أشار  بينما  التدخني،  عن  اإلقالع  عىل 
األرسية و االجتماعية« كانت السبب يف عدم قدرتهم عىل اإلقالع.

ألرضار  املدخنني  الطلبة  وعي  مدى  ما  الثامن:  السؤال  نتائج 
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الظفري وآخرون ...

المتوسط األسبابم.
الحسابي

االنحراف 
المعياري

3.421.084للتخلص من التوتر1

3.131.321لنسيان مشاكلي الدراسية2

3.111.168للتسلية في وقت الفراغ3

3.101.134ألرفّه عن نفسي4

3.091.191لزيادة التركيز في المذاكرة5

3.061.271للتخلص من ضغوطات حياتي6

3.921.242للتقليل من قلق االختبار7

2.731.167العتقادي بأن التدخين غير محرم شرعا8

2.681.315ألجرب شيئا جديدا9

2.591.377بسبب رائحته الجميلة بالنسبة لي10

2.521.229بسبب انتشار التدخين والشيشة في المقاهي11

2.471.259لشعوري بالوحدة12

2.461.385لسكني خارج الجامعة13

2.461.210لسهولة حصولي على الدخان بمختلف أنواعه14

2.451.180لمجاراة األصدقاء المدخنين15

2.381.268لرغبتي في الشعور باالستقاللية16

2.341.139ألنني أعتقد أن التدخين غير ضار بصحتي17

لشعوري بأن شكل السيجارة مثير لالهتمام وأرغب 18
2.331.212بتجريبه

2.271.215بسبب إغراءات وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 19

2.241.153تأثرا بأشخاص مشهورين يعجبونني20

2.241.195لزيادة ثقتي بذاتي21

2.231.218بسبب مشاكل أسرية22

2.221.234ألنني مغترب عن أهلي23

2.171.133لإلحساس بالرجولة/ األنوثة24

2.161.202تقليدا ألحد أفراد األسرة25

2.121.108كي أبدو متحضرا26

2.061.160ألنني على عالقة عاطفية مع شريك مدخن27

2.041.176لضعف عالقتي بوالدي28

2.021.200إلثبات شخصيتي أمام من حولي29

1.981.153إلرضاء الناس من حولي30

النسبةالعددالخياراتالسؤال

إذا كنت ترغب بترك التدخين، ما 
الذي يحفزك على ذلك؟

5947.60أسباب صحية

5846.80أسباب شخصية

5544.40أسباب اجتماعيه

5342.70أسباب دينية

5342.70اقتناعي بأضرار التدخين

4737.90تشجيع وحث اآلخرين 

2520.20أسباب مادية

1915.30ال أرغب بترك التدخين

1814.50أسباب دراسية

129.70تجاوبا مع حمالت التوعية

%العددالخياراتالسؤال

ما أسباب عدم قدرتك على 
التوقف عن التدخين؟

6048.80اإلدمان على التدخين

4032.50الفراغ

3830.90عدم توافر اإلرادة الكافية

3629.30الضغوط الدراسية

3024.40اإلحساس بالرضا والمتعة

2318.70جميع من تتعامل معهم يدخنون

1613.00عدم وجود المساعدة والعالج

118.90المشاكل األسرية واالجتماعية

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1

2

3.911.159يضر بالرئتين

3.591.158يسبب اإلصابة بالسرطان

3,521.233يسبب اإلدمان3

3.381.210يسبب الضرر لغير المدخنين4

3.341.236يسبب رائحة كريهة في فمي5

3.121.237يسبب خسارة كثير من مصروفي الشخصي6

3.091.276يسبب لي مشاكل ونزاعات مع أسرتي7

3.001.203يسبب ارتفاع ضغط الدم وتسارع دقات القلب8

2.991.292يؤثر سلبا في مزاجي9

2.951.300يجعلني أشعر بالخجل من نفسي10

2.811.255يشعرني بالتوتر عندما أدخن بكثرة11

2.801.196يجعلني أعاني من األرق12

2.731.198يسبب قلة تركيزي في المحاضرات13

2.681.310يشعرني باالكتئاب والحزن بعد انتهائي منه14

2.651.398يسبب شعوري بالندم بعد صرفي مبالغ طائلة لشراء التبغ15

2.591.319يسبب انخفاض معدلي التراكمي16

2.491.320يسبب دخولي في نزاعات مع بعض أساتذتي17

2.361.333يشعرني بالتعب مما يجعلني أتغيب عن محاضراتي18

التدخني الصحية؟
مدى  يقيس  خمايس  مقياس  عىل  املدخنني  من  العينة  أفراد  أجاب 
ويوضح  صحتهم،  عىل  التدخني  يخلفها  التي  لألرضار  وعيهم 
للمخاطر  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )٨( جدول 
التي  األرضار  أكثر  أن  ويتضح  تنازليا.  مرتبة  الطلبة  يعيها  التي 
بينما   ،)3.91 )م=  بالرئتني«  »يرض  التدخني  أن  هي:  الطلبة  يعيها 
عن  أتغيب  يجعلني  مما  بالتعب  »يشعرني  التدخني  أن  هي:  أقلها 

محارضاتي« ) م= 2.3٦(.
نتائج السؤال التاسع: ما مقرتحات الطلبة املدخنني وغري املدخنني 

للتقليل من ظاهرة التدخني يف الجامعة؟ 
ظاهرة  انتشار  من  التقليل  إمكانية  حول  اقرتاحاتهم  الطلبة  أبدى 
يف  مفتوح  سؤال  عن  إجابتهم  خالل  من  الجامعة،  يف  التدخني 
الجزء األخري من االستبانة. ويوضح جدول )9( مقرتحات الطلبة 

املدخنني وغري املدخنني.  
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غير المقترحم.
المدخنينالمدخنين

1
منع التدخين في الحرم الجامعي، ووضع قوانين صارمة في الجامعة، وتطبيقها ومتابعة مدى االلتزام بها، وتخصيص عقوبات صارمة ومتدرجة للمخالفين في الحرم الجامعي )مثل: 

السجن, وغرامة مالية، وجلسات تأديبية، وقطع العالوة الشهرية، وعقوبة أكاديمية للطلبة(.
299120

2
فريق تثقيفي ديني، وإقامة محاضرات وورش وحمالت توعية بطريقة تناسب تفكير الجيل الحالي، وتقديم مسرحيات توعوية مؤثرة ومبتكرة، وعمل إعالنات وملصقات، وورش 

تختص بتنمية الذات، وفيديوهات غير تقليدية ولوحات، وبرامج ترفيهية بدءا باألسبوع التعريفي، وعرض نماذج واقعية ألشخاص مدخنين )إيجابية وسلبية(.
960-

3
إنشاء مركز مختص بوضع برنامج عالجي إرشادي وطبي لمساعدة المدخنين على اإلقالع عن التدخين، مع السرية التامة )أن يكون برنامجا ابتكاريا وإبداعيا من قبل طالب 

الجامعة(, ويركز على الصحبة والمشكالت األسرية، وتوفير أجهزة تساعد على منع التدخين )السيجارة غير الضارة, علكة النيكوتين, عطور تقلل الرغبة في التدخين(.
4283

2671تخصيص أماكن للتدخين )وضع لوائح تدل على أماكن التدخين(، يقرن دخول المكان بدفع مبلغ.4

-224مراقبة مستمرة للمدخنين من طلبة وأكاديميين )كاميرات, طالب متطوعين, أجهزة إنذار حساسة(, تشديد المراقبة على سكنات الطالبات.5

-164منع بيع أدوات التدخين في الجامعة بشكل خاص، وفي السلطنة بشكل عام، ومعاقبة من يبيعه.6

-63رفع أسعار التبغ ومشتقاته.7

34التواصل بين إدارة الجامعة وأولياء أمور المدخنين.8

293التدخين حرية شخصية.9

-21إلزام المدخنين بدراسة مقرر جامعي. أو تضمين الموضوع من ضمن المقررات اإللزامية على جميع الطلبة.10

-19تخصيص مكافأة مالية كبيرة لمن يقلع عن التدخين.11

-13وضع عدم التدخين إحد شروط القبول في الجامعة.12

16عدم مكافحة التدخين.13

املناقشة
طلبة  بني  التدخني  لظاهرة  أفضل  فهم  إىل  الدراسة  نتائج  تخلص 
الجامعة، واألسباب التي تدفعهم إىل التدخني، وما يصاحب ذلك من 
التدخني،  عن  االقالع  من  تمنعهم  وعقبات  للتدخني،  داعمة  بيئات 
من  للتقليل  مقرتحة  خطة  وضع  عىل  تشجع  النتائج  أن  شك  وبال 

هذه الظاهرة. ويمكن إيجاز أبرز نتائج الدراسة فيما ييل:
ما 	  الذكور  يمثل  الجامعة،  طلبة  من   %4 بني  التدخني  ينترش 

يقارب تسعني باملائة من إجمايل عدد املدخنني من الطلبة البالغ 
من  أكثر  الذكور  بني  التدخني  وانتشار  وطالبة،  طالبا   )134(
اإلناث يتفق مع ما توصلت إليه مختلف الدراسات يف مجتمعات 

 (Malakah, 2001 2011؛ أخرى )الزعبي وآخرون، 
يتوزع الطلبة املدخنون عىل مختلف املحافظات مع نسبة عالية 	 

نسبة  ويعيش  وظفار،  مسقط  محافظتي  من  املدخنني  من 
األصدقاء  أو يف سكن مع  أهلهم )%44(  املدخنني مع  كبرية من 
األكاديمية،  املستويات  مختلف  عىل  ويتوزعون   ،)%44.٦0(
ومختلف مستويات الدخل األرسي، ومختلف مستويات التعليم 
العوامل  لهذه  يكون  أن  دون  األرس،  أحجام  ومختلف  للوالدين، 
التدخني. بينما يزيد عدد املدخنني بالبيت  تأثري واضح يف سلوك 
الطلبة غري  بأرس  قياسا  املدخنني  الطلبة  األقارب يف أرس  أو من 
املدخنني، مما يؤكد تأثري نسق األرسة يف تشكيل سلوك التدخني 
الدراسات  من  مجموعة  إليه  توصلت  ما  وهذا  الشباب،  لدى 
فيها  مدخنني  بوجود  األرسة  أفراد  تأثر  أكدت  التي  السابقة 
 Al-Mohamed & Amin, 2000؛  شكور،  2002؛  )سالم، 

 2010; Nazary et al., 2010; Khader & Alsadi, 2008.
أظهر املدخنون مستويات أعىل من االتجاهات اإليجابية املتقبلة 	 

للتدخني قياسا بغري املدخنني، وهذا ما يتفق مع بعض الدراسات 
وأنهم   ،(McKee et al., 2017؛ Musmar, 2012) السابقة 
بمشكالت  يتصل  فيما  املدخنني  غري  من  أكرب  مشكالت  يعانون 
األكل،  واضطرابات  اآلخرين،  مع  والتواصل  بالوحدة،  الشعور 
مثل  أخرى  دراسات  إليه  توصلت  ما  وهو  النوم،  واضطرابات 
االكتئاب  مستويات  ارتفاع  وجدت  التي   )2004( عمر  دراسة 

بني املدخنني قياسا بغري املدخنني.
كلية، 	  كل  من  الدراسة  يف  املشاركني  الطلبة  أعداد  مع  باملقارنة 

فقد كانت أعىل نسبة تدخني بني طلبة كلية الحقوق )39.٦%(، 
 ،)%4.95( السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  طلبة  نسبة  يليها 
ثم طلبة اآلداب والعلوم االجتماعية )4.40%(، يليها طلبة كلية 
الهندسة )3.34%(، ثم كلية التمريض )2.02%(، ثم كلية الرتبية 
كلية  ثم   ،)%1.75( والبحرية  الزراعية  العلوم  وكلية   ،)%1.95(

العلوم )0.٨٨%(، وأخريا طلبة كلية الطب )%0.77(.  
يبدأ معظم الطلبة )٦٨.50%( يف التدخني قبل املجيء إىل الجامعة، 	 

الثامنة  قبل سّن  بالتدخني  بدأوا  املدخنني  أن معظم  يعني  وهذا 
األنصاري  دراسة  إليه  توّصلت  ما  مع  يتفق  ما  وهو  عرشة، 
إيران  يف  وآخرين  نظري  ودراسة  الكويتي،  املجتمع  يف   )2004(
بعد  التدخني  بدأوا  الذين  الطلبة  أما   ،(Nazary et al., 2010)
األوىل  السنتني  يف  التدخني  بدأ  معظمهم  فإن  الجامعة  دخول 

والثانية )٦7.3٨%(.
عدم 	  أبدت  تقريبا  العينة  ثلث  لكن  التدخني  مرات  عدد  تباينت 

التدخني اليومي، وثلثها أظهرت التدخني ألقل من خمس مرات، 
والثلث اآلخر تدخن بني ٦ إىل 14 مرة.

التدخني 	  إىل ثالث رياالت من قبل )44.10%( يف  يتم رصف ريال 
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من  أقل  العينة  بقية  ترصف  بينما  أسبوعيا،  العينة  أفراد  من 
ذلك أو أكثر. 

أبرزها 	  وكان  التدخني،  إىل  الطلبة  تدفع  التي  األسباب  تعددت 
والتسلية،  الدراسية،  املشكالت  ونسيان  التوتر،  من  التخلص 
الدراسة،  ضغوطات  من  والتخلّص  املذاكرة،  يف  الرتكيز  وزيادة 
دفعا  األسباب  أقل  كانـت  بينما  االختبار،  قلق  من  والتقليل 
أو  الذات،  إثبات  أو  الناس  بإرضاء  يتعلق  ما  للتدخني  للطلبة 
الدوافع  الوالدين. وتتشابه هذه  التحرض، أو ضعف العالقة مع 
مع دوافع عينات أخرى من الطلبة يف مختلف الثقافات واألقطار 

)الخاروف، 2009؛ الطراونة، 2009(.
أكثر 	  التدخني؛ حيث أشار  يمثل األصدقاء أهم عنرص يف ظاهرة 

أصدقائهم  تأثري  بسبب  التدخني  بدأوا  أنهم  املدخنني  نصف  من 
 Al-Mohamed & Amin, 2010 ؛Khader &2002؛ )سالم، 
 Alsadi, 2008  ؛Nazary et al., 2010؛ Smith & Stutts,

  1999)،
وأشار 7٦.٦0% من املدخنني أنهم يدخنون حاليا مع أصدقائهم. 

األماكن 	  يليها  للمدخنني،  تواجدا  األكرب  املكان  املقاهي  تمثل 
وسكن  الجامعة  إىل  باإلضافة  والخالء،  والشارع،  العامة 

الدراسة. 
لتغطية 	  الشخيص  مرصوفهم   )%93.50( املدخنون  يستخدم 

مرصوفات التدخني.
نصف 	  من  قريبة  نسبة  التدخني  لبدء  الذاتي  الدافع  يمثل 

يعلمون  ال  األهل  أن  أكدت  العينة  وأن نصف   ،)%45.20( العينة 
بتدخينهم.

املدخنني 	  تحفز  قوية  دوافع  تمثل  األسباب  من  مجموعة  هناك 
وشخصية،  صحية،  أسباب  وأبرزها  التدخني  عن  التوقف  عىل 
ويمكن  اآلخرين،  وحث  تشجيع  مثل  واجتماعية،  ودينية، 
لرفع  األسباب  هذه  تستثمر  أن  والتوعوية  اإلرشادية  للربامج 

نسبة املتوقفني عن التدخني.
يف املقابل فإن من أبرز ما يمنع الطلبة عن التوقف عن التدخني 	 

السابقة  الدراسات  بعض  إليه  توصلت  ما  مع  متفقا  جاء 
قابوس  السلطان  جامعة  طلبة  أشار  فقد   ،)2009 )الخاروف، 
التدخني،  الشعور باإلدمان عىل  العوامل، منها  إىل مجموعة من 
الكافية،  اإلرادة  توافر  وعدم  الدراسية،  والضغوط  والفراغ، 
معها  التعامل  يمكن  عوامل  وهي  واملتعة،  بالرضا  واإلحساس 
من خالل برامج عالجية وإرشادية ملساعدة الطلبة عىل التوقف 
االلتحاق  يف  نيتها  أبدت  العينة  نصف  أن  بخاصة  التدخني،  عن 

بمثل هذه الربامج يف حال توافرها.
أشارت نتائج الدراسة إىل وعي الطلبة بدرجة مرتفعة باألرضار 	 

سبب  وأنه  بالرئتني،  كرضره  التدخني؛  عىل  املرتتبة  املختلفة 
روائح  ويسبب  باآلخرين،  ويرض  اإلدمان،  ويسبب  للرسطان، 
عنه  ينتج  وقد  الشخيص،  املرصوف  يف  سلبا  ويؤثر  كريهة، 
يف   )2009( الخاروف  إليه  توصل  ما  وهو  أرسية.  مشاكل 
متعددة،  بأمراض  التدخني  الرتباط  الطلبة  إدراك  من  دراسته 
بينما يرى قلة من الطلبة أن التدخني يمكن أن يسبب انخفاضا 

يف  الدخول  أو  املحارضات،  عن  التغيب  أو  الدرايس،  التحصيل  يف 
نزاعات مع األساتذة.

فيهم 	  )بما  العينة  أفراد  من  وطالبة  طالب  آالف  ثالثة  يقرتح 
بعض املدخنني( منع التدخني كليا يف الجامعة، وفرض عقوبات 
صارمة عىل املدخنني، ويقرتح قرابة ألف مشارك، ممن شاركوا 
يف الدراسة الحالية، إعداد برنامج تثقيفي ديني إرشادي، يشتمل 
عىل محارضات وورش وحمالت توعية بطريقة جذابة تؤثر يف 
يقدم  مختص  مركز  إنشاء  اقرتاح  إىل  باإلضافة  الجامعة،  طلبة 
اإلقالع  عىل  املدخنني  ملساعدة  وطبيا  إرشاديا  عالجيا  برنامجا 

عن التدخني.
تتم  أن  يمكن  ال  التدخني  أن معالجة مشكلة  إىل  نخلص  أن  ويمكن 
من خالل الرتكيز عىل سبب دون غريه، وال عىل دافع دون غريه من 
التدخني يمكن  الدوافع، وبهذا نرى أن التصور األمثل لحل مشكلة 
أن يبنى عىل نظرية األنساق العامة التي أرشنا إليها يف مقدمة هذه 
تتفاعل  املختلفة  األنساق  أن  النظرية  هذه  تفرتض  حيث  الدراسة؛ 
عنارصه  تتفاعل  متكامال  كال  يمثل  نسق  كل  أن  كما  بينها،  فيما 
التي  حدودها  خالل  من  األخرى  باألنساق  وتتأثر  بينها،  فيما 
تسمح بمرور املعلومات والطاقة عرب األنساق؛ ولذلك فإن معالجة 
مشكلة التدخني يف الحرم الجامعي تتطلب سياسة متكاملة توظف 
األنساق يف  بالجامعة، وترشك جميع  املتوافرة  اإلمكانيات  مختلف 
املجتمع الجامعي، بل والعماني بدءا باألرسة، واملدرسة والجامعة 
الذاتي،  التميز  الطالبي، ومركز  اإلرشاد  املتعددة كمركز  بمراكزها 
حمالت  إىل  باإلضافة  الديني،  اإلرشاد  كدائرة  املتعددة  ودوائرها 
الطب  كلية  فيها  تسهم  أن  يمكن  التي  العالجية  والربامج  التوعية 
العمل  وقسم  الرتبية،  بكلية  النفس  علم  وقسم  الطبية،  والعلوم 
االجتماعي بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية، إىل جانب الترشيعات 

والقوانني التي يمكن أن تسهم يف عالج املشكلة.
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