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يف عام 1998، أطلقت منظمة الصحة العاملية )WHO( ومراكز مكافحة األمراض واتقائها )CDC( ورشكائهام النظام 

العاملي ملراقبة التبغ )GTSS( ملساعدة البلدان يف إنشاء برامج مراقبة ورصد عملية مكافحة التبغ. تشمل املكونات 

النشطة الحالية لـلنظام العاملي ملراقبة التبغ الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب )GYTS( )مسح عىل 

مستوى املدرسة(، املسح العاملي الستهالك التبغ بني البالغني / والدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والكبار مسح 

لألرس املعيشية(، واألسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح )TQS( )مجموعة موحدة من األسئلة حول تعاطي التبغ والتي 

ميكن دمجها يف أي مسح للبالغني(. وتوفر هذه املكونات إطارا ثابتا للمراقبة، مبا يف ذلك اإلجراءات املعيارية ألخذ 

العينات وعنارص االستبيان األساسية والتدريب يف اإلجراءات امليدانية وتحليل البيانات واإلبالغ املتسق عىل نطاق جميع 

البلدان املشاركة.

أحدث مكون للنظام العاملي ملراقبة التبغ هو األسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح الخاصة بالشباب )TQS-Youth(، وقد 

تم تطويرها لتوفري مجموعة موحدة من أسئلة املسح حول تعاطي التبغ للمسوح الخاصة بالشباب من أجل تحسني 

قابلية املقارنة مع مرور الوقت ومواءمة األسئلة عرب جهود املراقبة والرصد العاملية.

التبغ  تعاطي  مراقبة ورصد  الحكومية يف  )القطاعات( غري  والقطاع  الحكومة  التبغ دور  ملراقبة  العاملي  النظام  يعزز 

واملؤرشات الرئيسية ملكافحته، والتدخالت والربامج السياساتية العامة. فالتآزر بني البلدان التي مترر قوانني ولوائح أو 

قرارات مكافحة التبغ والتصديق عىل اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واالمتثال لها، وإجراء 

مسوحات النظام العاملي ملراقبة التبغ تتيح فرصاً لتطوير وتنفيذ وتقييم سياسات شاملة ملكافحة التبغ.

يعكس النظام العاملي ملراقبة التبغ الجهود املستمرة إلنشاء برامج مراقبة ورصد مكافحة التبغ لتتبع االتجاهات مبرور 

الوقت يف املعرفة واملواقف والسلوكيات والتأثريات البيئية املتعلقة بالتبغ.

النظام العاملي ملراقبة التبغ
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مقدمة

نظرا للقبول العاملي ونجاح األسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح، طور رشكاء النظام العاملي ملراقبة التبغ نسخة لتستخدم يف املسوح الخاصة 

بالشباب. واألسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح هي مجموعة فرعية من املسح العاملي الستهالك التبغ بني البالغني )GATS( ليتم استخدامه يف 

استطالعات البالغني التي ترغب يف تضمني أسئلة حول التبغ. إذ ميكن استخدام األسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح كمسح مستقل ولكن غالبا 

ما يتم دمجها يف املسوحات الحالية )عىل سبيل املثال، مسوحات عوامل الخطر املتعددة، املسوحات الوطنية للحالة الصحية(.

وإذا  التبغ.  حول  أسئلة  تضمني  تريد  التي  الشباب  ملسوحات  بالشباب  الخاصة  املسوح  يف  بالتبغ  املتعلقة  األسئلة  الوثيقة  هذه  أعدت 

استخدمت املسوحات الوطنية ودون الوطنية فئات األسئلة واإلجابات يف هذا الدليل، فقد يساعد ذلك يف تحسني قابلية املقارنة للدراسة 

عىل مدار الوقت ومواءمتها مع األنشطة الدولية ملراقبة التبغ ورصده.

لتوفري  الدراسة  تطوير هذه  والشباب. وتم  التبغ  العاملية عن  االستقصائية  الدراسة  الدليل مأخوذة من  الواردة يف هذا  املسح  أسئلة  إن 

بروتوكول موحد عاملي للمراقبة املستمرة لتعاطي التبغ بني الشباب الذين يلتحقون باملدرسة، وهو مسح عىل مستوى املدرسة يوفر بيانات 

متثيلية عىل املستوى الوطني للشباب يف الصفوف املرتبطة باألعامر من 13 إىل 15  عاما. كام تستخدم الدراسة االستقصائية العاملية عن 

التبغ والشباب استبيانا أساسيا موحدا ومتسقا وتصميم العينة وإجراءات جمع البيانات التي تم إنشاؤها من قبل خرباء من البلدان املتقدمة  

والنامية. يُعطي االستطالع تقديرات عن تعاطي التبغ )بالدخان وبدونه(، والتعرض للتدخني السلبي، واإلقالع عن تعاطي التبغ، والوصول 

إىل التبغ وتوافره، والوعي مبعلومات مكافحة التبغ، والتعرض لتسويقه. تهدف الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب إىل مساعدة 

مفصلة  عامة  نظرة  االطالع عىل  وميكن  الشباب.  تستهدف  التي  منه  والوقاية  التبغ  مكافحة  برامج  وتقييم  وتنفيذ  تصميم  البلدان عىل 

عىل الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب يف امللحق أ. كام يتم تعيني األسئلة يف هذا الدليل عىل االستبيان األسايس للدراسة 

االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب يف امللحق ب.

من أجل الحفاظ عىل االتساق وقابلية املقارنة يف مراقبة تعاطي التبغ بني الشباب عىل مستوى العامل ومواكبة املشهد املتغري باستمرار 

ملكافحة التبغ، من األهمية مبكان أن يتم تنفيذ مجموعة معيارية من أسئلة املسح حول تعاطي التبغ عرب العديد من االستطالعات. 

وملعالجة الثغرات املحتملة يف مراقبة التبغ  بني بالشباب، أنشأ رشكاء النظام العاملي ملراقبة التبغ كتيب األسئلة هذا املتعلق بالتبغ يف 

املسوح الخاصة بالشباب الذي يتضمن مجموعة فرعية من أسئلة املسح الرئييس من الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب. 

دمج  أو  الخاصة،  أولوياتها  أو  تركيزها  بناء عىل  لتضمينها  القامئة  من هذه  املقابلة  واألسئلة  املؤرشات  تحدد  أن  للمسوحات  وميكن 

املجموعة الكاملة إذا كان ذلك مناسبا.
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هذا الدليل:

« يوضح سبب أهمية تبني مجموعة معيارية من أسئلة التبغ يف املسوح.

« يقدم مجموعة من األسئلة حول التبغ ومؤرشات التحليل املقابلة مبا يف ذلك:

أسئلة حول تعاطي التبغ، والتي تعترب رضورية لرصد معدالت تعاطي التبغ.	 

أسئلة إضافية تغطي الجوانب الرئيسية لسياسات مكافحة التبغ.	 

« يرشح كيفية استخدام بيانات املسح من األسئلة لتقدير مؤرشات التبغ الرئيسية.
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1. ملاذا استخدام األسئلة املوحدة يف مسوحات التبغ؟

رصد تعاطي التبغ وسياسات منعه؛

حامية األشخاص من دخان التبغ؛

عرض املساعدة لإلقالع عن تعاطي التبغ؛

التحذير من أخطار التبغ؛

فرض حظر عىل اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته؛

زيادة الرضائب عىل التبغ.

1تقرير منظمة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي، 2017: مراقبة سياسات تعاطي التبغ والوقاية منه، 

يعد تعاطي التبغ أحد األسباب الرئيسية للوفاة املبكرة واملرض يف جميع أنحاء العامل التي ميكن الوقاية منها . ميوت ما يقرب سبعة مليون 

شخص كل عام بسبب األمراض املرتبطة بالتبغ - وهو رقم يتوقع أن يرتفع إىل أكرث من مثانية ماليني بحلول عام 2030. ما مل يتم تغيري االتجاه 

الحايل، من املتوقع أن تحدث الغالبية العظمى من هذه الوفيات يف العامل النامي.

تم وضع االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ )WHO FCTC( كردة فعل عىل انتشار وباء التبغ يف العامل. توفر 

االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية وإرشاداتها األساس للبلدان لتنفيذ وإدارة مكافحة التبغ، ووضع األساس لخفض الطلب عىل التبغ 

وعرضه.

الست  السياسات  برنامج  العاملية  الصحة  منظمة  قدمت  العاملية،  الصحة  ملنظمة  اإلطارية  االتفاقية  متطلبات  تلبية  يف  البلدان  ملساعدة 

MPOWER، وهي حزمة تقنية من تدابري مختارة واردة يف االتفاقيةلخفض الطلب .)ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول مبادرة 

) www. who.int/tobacco:منظمة الصحة العاملية للتحرر من التبغ عىل موقع

 كام هو موضح يف املادة 20 )البحث واملراقبة وتبادل املعلومات( واملادة 21 )اإلبالغ وتبادل املعلومات( من االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة

 العاملية، فإن آلية املراقبة الفعالة واملنهجية لرصد وباء التبغ هي مكون أسايس للمكافحة الشاملة للتبغ. ومن أجل الحفاظ عىل االتساق وقابلية

 املقارنة يف مراقبة تعاطي التبغ، ميكن تنفيذ مجموعة موحدة من أسئلة مسح تعاطي التبغ عرب مختلف أنشطة املراقبة. وتم تطوير املسح العاملي

 الستهالك التبغ بني البالغني والدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب لتلبية هذه الحاجة من خالل توليد بيانات قابلة للمقارنة داخل

البلدان وفيام بينها. وتقدم األسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح

 وتلك الخاصة بالشباب أسئلة موحدة حول التبغ إلدماجها يف املسوح األخرى الخاضعة للمراقبة املستمرة و / أو عندما ال يكون من املمكن

بالنسبة للبلدان إجراء املسح العاملي الستهالك التبغ بني البالغني أو الدراسة العاملية عن التبغ والشباب1.
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ميكن أن تصبح األسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح وتلك الخاصة بالشباب املعيار العاملي ألسئلة تعاطي التبغ األساسية، مام يعزز بشكل كبري 

تزداد  أن  املوحدة، ميكن  األسئلة  لهذه  املوسع  االستخدام  التبغ وتعاطيه. ومع  املصلحة عىل مراقبة تدخالت مكافحة  قدرة جميع أصحاب 

مجموعة البيانات املوثوقة، مام قد يؤدي إىل تقديرات ذات جودة عىل املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية. كام سيكون استخدام هذه 

البيانات مهام للمساعدة يف الحد من تعاطي التبغ بني الشباب، مام سيسهم يف النهاية يف تحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة لألمم 

املتحدة )ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر(.
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تهدف األسئلة الـ21 االستقصائية يف هذا الدليل إىل تقييم الجوانب الرئيسية ملراقبة تعاطي التبغ بني الشباب. وهي 

أسئلة غري شاملة، ولكنها مبثابة مجموعة رئيسية يجب إدراجها يف االستطالعات الخاصة بالشباب. وميكن للمسوحات 

اختيار أسئلة معينة ومؤرشات التحليل املقابلة من هذه املجموعة أو دمج جميع األسئلة، إذا كان ذلك مناسبا. تم 

تطوير هذا الهيكل بحيث ميكن للمسوحات أن تختار من بني مختلف مؤرشات التحليل واألسئلة بناًء عىل احتياجاتها 

وحاالت مكافحة التبغ إذا مل يتمكنوا من إضافة جميع األسئلة.

 هناك خمسة أسئلة رئيسية تقيس معدل انتشار تعاطي التبغ. هذه

 األسئلة هي أهم التدابري ذات األولوية ومن األهمية مبكان إدراجها يف

للتبغ. الشباب  تعاطي  تقيس  التي  االستقصائية  الدراسات   جميع 

 وبالتايل، بالنسبة للمسوحات التي تحتوي عىل عدد قليل من األسئلة،

 ميكن إدراج هذه األسئلة. يقدم الجدول 2-1 أدناه وصفا موجزا لهذه

.األسئلة الخمسة ومؤرشات التحليل املقابلة

2. نظرة عامة عىل األسئلة املتعلقة بالتبغ بني الشباب

حول  الخمسة  األسئلة  إدراج  يجب 
جميع  يف  التبغ  تعاطي  انتشار 
التبغ.  تعاطي  تقيس  التي  املسوحات 
تحديد  ذلك  بعد  للمسوحات  ميكن 
املوضوعات  تغطي  إضافية  أسئلة 

الرئيسية حسب االقتضاء.
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التبغ، مبا يف ذلك اإلقالع عن التدخني،  الـ16 األخرى يف هذا الدليل املوضوعات الرئيسية اإلضافية املتعلقة بسياسات مكافحة  تغطي األسئلة 

والتعرض للتدخني السلبي SHS، وإمكانية الوصول إىل السجائر، ومعلومات مكافحة التبغ، وتسويق التبغ، والسجائر اإللكرتونية. يقدم الجدول 

2-2 وصفا موجزا لهذه األسئلة ومؤرشات التحليل املناسبة. يرجى مالحظة أن املسوح التي ستضّمن بعض أو كل هذه األسئلة فيها، يجب أن 

تضمن أيضا األسئلة الخمسة حول انتشار تعاطي التبغ )س1 - س5 التي متت مناقشتها أعاله( من أجل إدارة املسح ووضع مؤرش التحليل بشكل 

صحيح.

الجدول 2-1. قياس مدى انتشار تعاطي التبغ

إسم املؤرش ووصفه موضوع التبغ

مدخنو السجائر ولو ملرة واحدة

نسبة الشباب الذين يدخنون السجائر.

السن عند بدء تدخني السجائر

نسبة الشباب الذين جربوا سيجارة ألول مرة يف سن 7 أو أقل؛ 8 أو 9؛ 10 أو 11؛ 12 أو 13؛ 

14 أو 15 سنة.

مدخنو التبغ الحاليون

نسبة الشباب الذين يدخنون حاليا أي نوع من منتجات التبغ.

مدخنو السجائر الحاليون

نسبة الشباب الذين يدخنون السجائر حاليا.

مدخنو السجائر بشكل متكرر

نسبة الشباب الذين دخنوا السجائر يف 20 يوما أو أكرث خالل الـ30 يوما املاضية.

املدخنون الحاليون ملنتجات أخرى

نسبة الشباب الذين يدخنون حاليا منتجات التبغ غري السجائر.

املتعاطني الحاليني للتبغ بدون دخان

نسبة الشباب الذين يتعاطون حاليا منتجات التبغ بدون دخان.

مستخدمو التبغ الحاليون

نسبة الشباب الذين يتعاطون حاليا أي نوع من منتجات التبغ.

س1. تدخني سيجارة 

ملرة واحدة عىل األقل

س2. السن عند بدء 

تدخني السجائر

س3. تدخني السجائر 

حاليا

س4. تدخني تبغ آخر 

حاليا

س5. تعاطي تبغ بدون 

دخان حاليا

بغ
الت

ي 
اط

تع
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الجدول 2-2. قياس الجوانب الرئيسية ملراقبة التبغ

إسم المؤشر ووصفه موضوع التبغ

محاولة اإلقالع عن التدخني خالل الـ12 شهرا املاضية

نسبة املدخنني الحاليني الذين حاولوا اإلقالع عن التدخني خالل األشهر الـ12 املاضية.

س6. محاوالت اإلقالع عن 

التدخني

الع
إلق

تلقي املساعدة لوقف التدخنيا

نسبة املدخنني الحاليني الذين سبق وأن تلقوا مساعدة / مشورة من برنامج أو متخصص 

معني للتوقف عن التدخني.

س7. تلقي نصيحة لإلقالع عن 

التدخني

التعرض للتدخني السلبي داخل املنزل

نسبة الشباب الذين تعرضوا إىل دخان التبغ داخل املنزل خالل األيام الـ7 املاضية.

س8. التعرض 

للتدخني السلبي 

داخل املنزل

ي
سلب

 ال
ني

دخ
التعرض للتدخني السلبي يف األماكن العامة املغلقةالت

نسبة الشباب الذين تعرضوا إىل دخان التبغ يف األماكن العامة املغلقة خالل األيام 

الـ7 املاضية.

س9. التعرض للتدخني 

السلبي يف األماكن 

العامة

التعرض للتدخني السلبي يف املدرسة

نسبة الشباب الذين رأوا شخصا ما يدخن داخل مبنى املدرسة أو خارجه ويف 

مرافقها خالل الـ30 يوما املاضية.

س10. التعرض للتدخني 

السلبي يف املدرسة

وصول القارصين إىل رشاء السجائر

نسبة مدخني السجائر الحاليني الذين مل يتم منعهم من رشاء السجائر خالل الـ30 

يوما املاضية بسبب سنهم.

س11. الوصول إىل رشاء 

السجائر

ول
ص

لو
ة ا

اني
مك

إ
وحدة السجائر املشرتاة

نسبة مدخني السجائر الحاليني الذين اشرتوا السجائر آخر مرة كـ)حبة واحدة، حزمة، 

علبة؛ تبغ مفتوح للسجائر امللفوفة يدويا[ خالل الـ30 يوما املاضية.

س12. وحدة رشاء 

السجائر
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الوعي برسائل مكافحة التبغ يف وسائل اإلعالم

نسبة الشباب الذين شاهدوا أو سمعوا أي رسائل ملكافحة التبغ يف وسائل اإلعالم خالل الـ30 يوما 

املاضية.

س13. رسائل مكافحة التبغ يف 

وسائل اإلعالم

بغ
الت

ة 
فح

كا
 م

ت
ما

لو
مع

مالحظة التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر

نسبة مدخني السجائر الحاليني الذين الحظوا تحذيرات صحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما 

املاضية.

التفكري يف اإلقالع بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر )بني جميع مدخني السجائر 

الحاليني(

نسبة مدخني السجائر الحاليني الذين فكروا يف اإلقالع عن التدخني خالل الـ30 يوما املاضية بسبب 

التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر.

التفكري يف اإلقالع بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر )بني مدخني السجائر الحاليني 

الذين الحظوا التحذيرات الصحية(

نسبة مدخني السجائر الحاليني الذين الحظوا التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 

يوما املاضية، وفكروا يف اإلقالع عن التدخني بسبب التحذيرات الصحية.

التفكري يف عدم بدء التدخني بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر

نسبة الذين مل يسبق لهم أن دخنوا السجائر وفكروا يف عدم الرشوع فيه خالل الـ30 يوما املاضية 

بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر.

س14. التحذيرات الصحية 

عىل علبة السجائر

تعلم مخاطر تعاطي التبغ يف املدرسة

نسبة الشباب الذين تم تدريسهم حول مخاطر تعاطي التبغ يف الفصل خالل الـ12 شهرا املاضية.

س15. تعلم مخاطر تعاطي 

التبغ يف املدرسة

الوعي بتسويق التبغ يف نقاط البيع )بني السكان املستهدفني(

نسبة الشباب الذين شاهدوا أي تسويق للتبغ يف نقاط البيع خالل الـ30 يوما املاضية.

الوعي بتسويق التبغ يف نقاط البيع )بني الذين زاروا نقاط البيع(

نسبة الشباب الذين زاروا نقاط البيع خالل الـ30 يوما املاضية وشاهدوا تسويقا للتبغ يف نقاط 

البيع.

س16. تسويق التبغ يف 

نقاط البيع
بغ

الت
ج 

وي
تر

 و
ت

النا
إع

امتالك يشء ما يحمل شعار العالمة التجارية للتبغ

نسبة الشباب الذين لديهم يشء يحمل شعار العالمة التجارية ملنتجات التبغ.

س17.  امتالك عنارص  

تحمل 

شعارات عالمة التبغ

التعرض للرتويج املجاين للتبغ

نسبة الشباب الذين عرضت عليهم منتجات التبغ مجانا من ممثل رشكة للتبغ.

س18. الرتويج املجاين 

للتبغ
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التالية. ويشمل ذلك:  األقسام  بالتفصيل يف  بالشباب  الخاصة  املسوح  بالتبغ يف  املتعلقة  األسئلة  يتم وصف جميع 

صياغة األسئلة، وخيارات االستجابة، والغرض من تضمني السؤال، وبناء مؤرشات التحليل. يقدم القسم األخري من هذا 

الدليل جداول أمثلة اإلبالغ عن املؤرشات.

يرجى العلم أن تنسيق األسئلة والتفاصيل ذات الصلة يخصون الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب. كام 

أن الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب عبارة عن استبيان ورقي مدارة ذاتيا وال تشمل منط تخطي بعض 

األسئلة وتوفر مجموعة من اإلجابات الحرصية والشاملة املحتملة لكل سؤال. نظرا لعدم وجود أمناط تخطي سؤال 

معني يف الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب، يتم تطبيق قواعد التحرير أحيانا عىل اإلجابات غري املتسقة. 

)ميكن توفري وثائق الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب بشأن قواعد التحرير عن طريق مراكز مكافحة 

األمراض واتقائها.(

ميكن تكييف أسئلة املسح الواردة يف هذا الدليل وفقا ألمناط إدارة املسح األخرى )مثل، مدارة حسب املقابلة(. وعىل سبيل املثال، ميكن إضافة 

تخطي إرشادات املنطق للمسوح التي تستخدمها، مام يلغي الحاجة إىل تضمني خيار »غري قابل للتطبيق« كإجابة. وباإلضافة إىل ذلك، يف حني 

أن الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب تستهدف عادة الطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 13 و 15 عاما، ميكن توزيع هذه األسئلة 

عىل الشباب خارج هذه الفئة العمرية )عىل سبيل املثال، من عمر 12 إىل 17 عاما(.

سبق وأن سمع بالسجائر اإللكرتونية:

نسبة الشباب الذين سمعوا بالسجائر اإللكرتونية.

س19. معرفة السجائر 

اإللكرتونية

ية
ون

كرت
إلل

ر ا
جائ

س
ال

مستخدمو السجائر اإللكرتونية الحاليون:

نسبة الشباب الذين يتعاطون السجائر اإللكرتونية حاليا.

س20. التعاطي الحايل 

للسجائر اإللكرتونية

 من سبق له تعاطي السجائر اإللكرتونية:

نسبة الشباب الذين تعاطو السجائر اإللكرتونية.

س21. سبق وأن 

تعاطي السجائر 

اإللكرتونية
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3. انتشار تعاطي التبغ

التبغ.  تعاطي  انتشار  مدى  لتقييم  املستخدمة  الخمسة  األسئلة  من  األولوية  من  قدر  أعىل  ذات  املؤرشات  بناء  يتم 

ويقيس س1 تعاطي السجائر ولو ملرة واحدة ويقيس س2 سن بدء تدخني السجائر. كام تقيس األسئلة من 3 إىل 5 

التعاطي الحايل لـ: السجائر )س3( والتبغ اآلخر الذي تم تدخينه )س4( والتبغ دون دخان )س5(. من الرضوري إدراج 

هذه األسئلة يف أي مسح خاص بالشباب يريد فحص معدالت أساسية النتشار تعاطي التبغ.

س1. سبق وجرب تدخني السجائر

هل سبق لك أن حاولت أو جربت تدخني

نعم  .a

b. ال 

الهدف

تحديد ما إذا سبق للمجيبني أن جربوا تدخني السجائر من قبل أم ال.

املؤرش

دخن ولو ملرة واحدة السجائر: نسبة الشباب الذين سبق وأن جربوا تدخني السجائر.

 البسط: عدد املجيبني الذين تعاطوا أو جربوا تدخني السجائر، ولو نفخة واحدة أو اثنني؟

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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س2. كم كان عمرك عندما جربت التدخني ألول مرة؟

كم كان عمرك عندما حاولت تدخني سيجارة ألول مرة؟
a. أنا مل أحاول تدخني السجائر أبداً 

b. 7 سنوات أو أصغر
c. 8 أو 9 سنوات

d. 10 سنوات أو 11 سنة
e. 12 أو 13 سنة
f. 14 أو 15 سنة

g. 16 سنة أو أكرب

الهدف

تحديد السن عند بدء تدخني السجائر

مالحظات

ميكن تعديل الفئات العمرية حسب عمر املجيبني عىل املسح.

املؤرش

السن عند بدء تدخني السجائر: نسبة الشباب الذين سبق وأن جربوا السجائر ألول مرة يف سن 7 أو أقل؛ 8 أو 9؛ 10 أو 11؛ 12 أو 13؛ 

14 أو 15 سنة.

البسط: عدد الشباب الذين سبق وأن جربوا تدخني السجائر ألول مرة يف سن 7 أو أقل؛ 8 أو 9؛ 10 أو 11؛ 12 أو 13؛ 14 أو 15 سنة.

املقام: عدد الذين سبق وأن جربوا السجائر. )يجب أن يقترص تحليل هذا السؤال عىل الذين سبق وأن جربوا التدخني ولو بنفخة 

واحدة، كام هو معرف سابقا. س2= أ  يجب إزالة األجوبة من املقام.(
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س3. التدخني الحايل للسجائر

خالل الثالثني يوماً املاضية، كم يوماً دخنت فيها السجائر؟

a. وال يوم واحد

b. يوماً واحداً أو يومني

c. 3  إىل 5 أيام

d. 6 إىل 9 أيام

e. 10 أيام إىل 19 يوماً

f. 20 إىل 29 يوماً

g. طوال الثالثني يوماً

س4. تدخني تبغ آخر حاليا

خالل الثالثني يوماً املاضية، هل استهلكت أي نوع من منتجات التبغ املدخن غري السجائر )مثل اذكر األمثلة املالمئة 

للبلد(؟

a. نعم

b. ال

س5. التعاطي الحايل للتبغ بدون دخان

   خالل الثالثني يوماً املاضية، هل استهلكت أي نوع من منتجات التبغ غري املدخن )مثل اذكر األمثلة املالمئة 

للبلد(؟ 

a. نعم

b. ال
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الهدف

تحدد هذه األسئلة الثالثة حالة تعاطي التبغ الحايل بني املجيبني.

مالحظات

ينبغي إدراج أمثلة مناسبة ملنتجات التبغ األخرى التي تم تدخينها ومنتجات التبغ بدون دخان يف البلد املحدد. ميكن إدراج األسئلة 

اإلضافية التي تقيس منتجات التبغ األخرى إذا كانت مهمة )مثال، قياس معدل انتشار تدخني الشيشة(.

املؤرش 1

مدخنوا التبغ الحاليني: نسبة الشباب الذين يدخنون حاليا أي نوع من منتجات التبغ.

البسط: عدد املجيبني الذين دخنوا السجائر يف يوم واحد أو أكرث خالل الـ30 يوما املاضية )س3 = ب لـ ز( أو أي منتج تبغ آخر تم 

تدخينه يف الـ30 يوما املاضية )س4 = أ(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل األسئلة.

املؤرش 2

مدخنو السجائر الحاليون: نسبة الشباب الذين يدخنون السجائر حاليا.

البسط: عدد املجيبني الذين دخنوا السجائر يوما أو أكرث خالل الـ30 يوما املاضية )س3=ب لـ ز(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.

املؤرش 3

مدخنو السجائر بشكل متكرر: نسبة الشباب الذين دخنوا السجائر يف 20 يوما أو أكرث خالل الـ30 يوما املاضية.

البسط: عدد املجيبني الذين دخنوا السجائر يف 20 يوما أو أكرث خالل الـ30 يوما املاضية )س3=و أو ز(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.

املؤرش 4

املدخنون الحاليون ملنتجات أخرى: نسبة الشباب الذين يدخنون حاليا منتجات التبغ غري السجائر.

البسط: عدد املجيبني الذين دخنوا منتجات التبغ غري السجائر خالل الـ30 يوما املاضية )س4 = أ(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.

املؤرش 5

املتعاطني الحاليني للتبغ بدون دخان: نسبة الشباب الذين يتعاطون حاليا منتجات التبغ بدون دخان.

البسط: عدد املجيبني الذين استخدموا منتجات التبغ بدون دخان خالل الـ30 يوما املاضية )س5 = أ(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.

املؤرش 6

مستخدمي التبغ الحاليني: نسبة الشباب الذين يتعاطون حاليا أي نوع من منتجات التبغ.

البسط: عدد املجيبني الذين دخنوا السجائر يف يوم واحد أو أكرث خالل الـ30 يوما املاضية )س3 = ب إىل ز( أو دخنوا أي منتجات 

تبغ غري السجائر خالل نفس الفرتة )س4 = أ( أو استخدموا أيا من منتجات التبغ دون دخان خالل نفس الفرتة )س5 = أ(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل األسئلة.
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4. اإلقالع

يتم قياس مفهومني من خالل هذه األسئلة: 1( محاولة املدخنني الحاليني لإلقالع عن التدخني )س6(، و 2( تلقي 

املساعدة / النصيحة لإلقالع عن التدخني )س7(.

س6. محاوالت اإلقالع عن التدخني

خالل الـ12 شهراً املاضية، هل حاولت التوقف عن التدخني؟

a. أنا مل أدخن أبداً من قبل

b. أنا مل أكن أدخن خالل الـ12 شهراً املاضية

c. نعم

d. ال

الهدف

تحديد ما إذا كان مدخنو التبغ الحاليون قد حاولوا اإلقالع عن التدخني خالل األشهر الـ12 املاضية.

      املؤرش

محاولة اإلقالع عن التدخني خالل الـ12 شهرا املاضية: نسبة املدخنني الحاليني للتبغ الذين حاولوا اإلقالع عن التدخني خالل األشهر الـ12 

املاضية.

البسط: عدد املدخنني الحاليني للتبغ الذين حاولوا اإلقالع عن التدخني خالل األشهر الـ12 املاضية )س6=ج(.

املقام: عدد مدخني التبغ الحاليني. )يجب أن يقترص تحليل هذا السؤال عىل مدخني التبغ الحاليني، كام هو محدد سابقا. س6 =  

يجب استبعاد أجوبة أ أو ب من املقام.(

البسط: عدد املجيبني الذين تعاطوا أو جربوا تدخني السجائر، ولو نفخة واحدة أو اثنني؟

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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س7. تلقي نصيحة لإلقالع عن التدخني

هل تلقيت أي مساعدة أو نصيحة ملساعدتك عىل التوقف عن التدخني؟

)اخرت إجابة واحدة فقط(

a. أنا مل أدخن أبداً من قبل

b. نعم، من أحد الربامج أو أحد املتخصصني

c. نعم، من صديق

d. نعم، من أحد أفراد األرسة

e. نعم، من كل من الربامج أو املتخصصني ومن األصدقاء أو أفراد األرسة

f. ال 

الهدف : يُحدد ما إذا كان املجيبون قد تلقوا مساعدة أو نصيحة لإلقالع عن التدخني.

املؤرش: تم تلقي املساعدة لوقف التدخني: نسبة مدخني التبغ الحاليني الذين سبق وأن تلقوا مساعدة / نصيحة من برنامج أو 

متخصص معني لإلقالع عن التدخني.

البسط: عدد مدخني التبغ الحاليني الذين تلقوا أي مساعدة / نصيحة من برنامج أو متخصص ملساعدتهم عىل اإلقالع عن التدخني 

)س7 = ب أو ه(.

املقام: عدد مدخني التبغ الحاليني. )يجب أن يقترص تحليل هذا السؤال عىل مدخني التبغ الحاليني، كام هو محدد سابقا.  يجب 

استبعاد أجوبة س7 =أ من املقام.(
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5. التعرض للتدخني السلبي:

تقيس هذه األسئلة التعرض للتدخني السلبي داخل املنزل )س8(، ويف األماكن العامة املغلقة )س9(، ويف املدرسة 

)س10(.

س8. التعرض للتدخني السلبي داخل املنزل

 خالل السبعة أيام املاضية، كم يوماً قام أي شخص يف وجودك بالتدخني داخل منزلك، ؟

a. وال يوم واحد

b. يوماً واحداً إىل يومني

c. 3 إىل 4 أيام

d. 5 إىل 6 أيام

e. 7 أيام

الهدف: يحدد ما إذا كان املجيبون تعرضوا للتدخني السلبي داخل منازلهم.

املؤرش: التعرض للتدخني السلبي داخل املنزل: نسبة الشباب الذين تعرضوا إىل دخان التبغ داخل املنزل خالل األيام الـ7 املاضية.

البسط: عدد املجيبني الذين ذكروا أن التدخني قد حدث يف وجودهم داخل منزلهم يف يوم واحد أو أكرث من األيام الـ7 املاضية )س8 = 

.)e ب إىل

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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س9. التعرض للتدخني السلبي يف األماكن العامة

خالل السبعة أيام املاضية، كم يوماً قام أي شخص بالتدخني يف وجودك، يف أي مكان عام مغلق، غري منزلك  

)مثل اذكر األمثلة املالمئة للبلد: املدرسة، املحالت التجارية، املطاعم، األسواق، دور السينام(؟

a. وال يوم واحد

b. يوماً واحداً إىل يومني

c. 3 إىل 4 أيام

d. 5 إىل 6 أيام

e. 7 أيام

الهدف: حدد ما إذا كان املجيبون تعرضوا للتدخني السلبي يف األماكن العامة املغلقة.

مالحظات: يجب تضمني أمثلة مناسبة لألماكن العامة املغلقة لبلد معني.

املؤرش: التعرض للتدخني السلبي يف األماكن العامة املغلقة: نسبة الشباب الذين تعرضوا إىل دخان التبغ يف األماكن العامة املغلقة خالل 

األيام الـ7 املاضية.

البسط: عدد املجيبني الذين ذكروا أن التدخني قد حدث يف وجودهم يف أي مكان عام مغلق غري منازلهم )مثل املدارس واملتاجر 

واملطاعم ومراكز التسوق ودور السينام( يف األيام الـ7 املاضية )س9 = ب إىل ه(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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س10. التعرض إىل التدخني السلبي

خالل الثالثني يوماً املاضية، هل رأيت أي شخص يدخن بداخل املباين املدرسية او بالخارج يف محيط الحرم                

املدريس ) داخل أسوار املدرسة( ؟

a. نعم

b. ال

الهدف: يحدد ما إذا حدث التدخني يف املدرسة.

مالحظات: يفرتض هذا السؤال أن املجيب يحرض املدرسة ألن سؤال الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب هو من استطالع عىل 

مسوى املدرسة. وبالنسبة للمسوحات العامة للسكان، ميكن إضافة فئة لألجوبة اإلضافية )أو تخطي التوجيه املنطقي( لإلشارة إىل ما إذا كان 

املجيب ال يذهب إىل املدرسة.

املؤرش: التعرض إىل التدخني السلبي يف املدرسة: نسبة الشباب الذين رأوا شخصا ما يدخن داخل مبنى املدرسة أو خارجه ويف مرافقها خالل 

الـ30 يوما املاضية.

البسط: نسبة املجيبني الذين رأوا شخصا يدخن داخل أو خارج مبنى املدرسة يف ممتلكاتها خالل الـ30 يوما املاضية.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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6. إمكانية الوصول إىل السجائر

تقوم هذه األسئلة بقياس ما إذا كان الشباب قادرين عىل رشاء السجائر بغض النظر عن أعامرهم )س11( وشكل 

السجائر التي تم رشائها )س12( )مثال، سيجارة واحدة، علب(.

س11. الوصول إىل رشاء السجائر

خالل الثالثني يوماً املاضية، هل رفض أحد أن يبيع لك السجائر بسبب صغر سنك؟

a. مل أحاول رشاء السجائر خالل الثالثني يوماً املاضية

b. نعم، رفض أحد األشخاص بيع السجائر يل بسبب صغر سني

c. ال، مل مينعنى صغر سني من رشاء السجائر

الهدف: يحدد ما إذا حدث التدخني يف املدرسة.

مالحظات: يفرتض هذا السؤال أن املجيب يحرض املدرسة ألن سؤال الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب هو من استطالع عىل 

مسوى املدرسة. وبالنسبة للمسوحات العامة للسكان، ميكن إضافة فئة لألجوبة اإلضافية )أو تخطي التوجيه املنطقي( لإلشارة إىل ما إذا كان 

املجيب ال يذهب إىل املدرسة.

املؤرش: التعرض إىل التدخني السلبي يف املدرسة: نسبة الشباب الذين رأوا شخصا ما يدخن داخل مبنى املدرسة أو خارجه ويف مرافقها خالل 

الـ30 يوما املاضية.

البسط: نسبة املجيبني الذين رأوا شخصا يدخن داخل أو خارج مبنى املدرسة يف ممتلكاتها خالل الـ30 يوما املاضية.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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س12. وحدة رشاء السجائر
يف آخر مرة اشرتيت فيها السجائر خالل الثالثني يوماً املاضية، كيف اشرتتيها؟

a. مل اشرت أي سجائر خالل الثالثني يوماً املاضية

b. اشرتيت السجائر بالعلبة 

c. اشرتيت السجائرفرادى )فرط - بالواحدة(

d. اشرتيت السجائر بالكرتونة

e. اشرتيت التبغ وقمت بلفه بنفيس

الهدف: يحدد وحدة رشاء السجائر يف آخر مرة.

مالحظات: ميكن تعديل الوحدات لبلد معني.

إذا كان ذلك ممكنا بالنسبة لبلد ما، فيمكن إدراج سؤال آخر مامثل بالنسبة لألنواع األخرى من منتجات التبغ )مثل التبغ دون دخان(.

املؤرش :وحدة السجائر املشرتاة: نسبة مدخني السجائر الحاليني الذين اشرتوا السجائر آخر مرة كـ]حبة واحدة، حزمة، علبة؛ تبغ 

مفتوح للسجائر امللفوفة يدويا[ خالل الـ30 يوما املاضية.

البسط: عدد مدخني السجائر الحاليني الذين اشرتوا السجائر آخر مرة ك)حبة واحدة، حزمة، علبة؛ تبغ مفتوح للسجائر امللفوفة 

يدويا[ خالل الـ30 يوما املاضية.

املقام: عدد مدخني السجائر الحاليني الذين قاموا برشاء السجائر خالل الـ30 يوما املاضية. )يجب أن يقترص تحليل هذا السؤال عىل 

املدخنني الحاليني، كام هو ُمعرف سابقا.  يجب استبعاد أجوبة س12 =أ من املقام.(
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7. معلومات مكافحة التبغ

هناك ثالثة مقاييس مهمة مدرجة يف هذا القسم: 1( الوعي برسائل مكافحة التبغ يف وسائل اإلعالم )س13(، 2( 

مالحظة التحذيرات الصحية عىل علب السجائر وتأثريات هذه التحذيرات )س14(، و 3( التعرف عىل مخاطر تعاطي 

التبغ يف املدرسة )س15(.

س13. رسائل مكافحة التبغ يف وسائل اإلعالم

خالل الثالثني يوماً املاضية، هل رأيت أو سمعت أي رسائل إعالمية مضادة للتبغ يف التلفزيون، أو الراديو، أو 

اإلنرتنت، أو اللوحات اإلعالنية، أو امللصقات/ البوسرتات، أو الصحف، أو املجالت، أو األفالم؟

a. نعم

b. ال

الهدف:  يُحدد ما إذا كان املجيبون قد الحظوا، خالل الـ30 يوما املاضية، أي معلومات ضد تعاطي التبغ يف وسائل اإلعالم )السجائر، وأي 

نوع آخر للتبغ، أو تبغ بدون دخان(.

املؤرش: الوعي برسائل مكافحة التبغ يف وسائل اإلعالم: نسبة الشباب الذين شاهدوا أو سمعوا أي رسائل مكافحة التبغ يف وسائل اإلعالم 

خالل الـ30 يوما املاضية.

البسط: عدد املجيبني الذين رأوا أو سمعوا أي رسائل مكافحة للتبغ يف وسائل اإلعالم )مثل التلفزيون أو الراديو أو اإلنرتنت أو 

اللوحات اإلعالنية أو امللصقات أو الصحف أو املجالت أو األفالم( خالل الـ30 يوما املاضية )س13 = أ(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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س14. التحذيرات الصحية عىل علبة السجائر

خالل الثالثني يوماً املاضية، هل الحظت أي تحذيرات صحية موجودة عىل علب السجائر؟

  a. نعم، ولكني مل أفكر فيها كثرياً

  b. نعم، وقد جعلتنى أفكر يف التوقف عن التدخني أو عدم البدء يف التدخني

  c. ال

الهدف: تحديد ما إذا كان املشاركون قد الحظوا التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية وما إذا كانت التحذيرات 

الصحية لها أي تأثري عىل التفكري يف اإلقالع عن التدخني أو عدم البدء يف التدخني.

مالحظات: إذا كان ذلك ممكنا بالنسبة لبلد ما، فيمكن إدراج سؤال آخر مامثل بالنسبة لألنواع األخرى من منتجات التبغ )مثل التبغ دون 

دخان(.

عبوات  تحذيرات صحية عىل  الذين الحظوا  الحاليني  السجائر  نسبة مدخني  السجائر:  عبوات  الصحية عىل  التحذيرات  1: مالحظة  املؤرش 

السجائر خالل الـ30 يوما املاضية.

البسط: عدد مدخني السجائر الحاليني الذين أجابوا بـ«نعم، لكنني مل أفكر فيها كثريا« أو »نعم، وقادتني إىل التفكري يف اإلقالع عن التدخني أو 

عدم بدء التدخني« لرؤية التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية )س14 = أ أو ب(.

املقام: عدد املدخنني الحاليني للسجائر. )يجب أن يقترص تحليل هذا السؤال عىل املدخنني الحاليني، كام هو ُمعرف سابقا.(

املؤرش 2: التفكري يف اإلقالع بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر )بني جميع مدخني السجائر الحاليني(: نسبة مدخني السجائر 

الحاليني الذين فكروا يف اإلقالع عن التدخني خالل الـ30 يوما املاضية بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر.

البسط: عدد مدخني السجائر الحاليني الذين أفادوا بأن رؤية التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية قد دفعهم إىل 

التفكري يف اإلقالع عن التدخني )س14 = ب(.

املقام: عدد املدخنني الحاليني للسجائر. )يجب أن يقترص تحليل هذا السؤال عىل املدخنني الحاليني، كام هو ُمعرف سابقا.(

املؤرش 3 : التفكري يف اإلقالع بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر )بني مدخني السجائر الحاليني الذين الحظوا التحذيرات الصحية(: 

نسبة مدخني السجائر الحاليني الذين الحظوا التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية، وفكروا يف اإلقالع عن التدخني 

بسبب التحذيرات الصحية.

البسط: عدد مدخني السجائر الحاليني الذين أفادوا بأن رؤية التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية قد دفعهم إىل 

التفكري يف اإلقالع عن التدخني )س14 = ب(.

املقام: عدد مدخني السجائر الحاليني الذين الحظوا تحذيرات صحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية. )يجب أن يقترص تحليل 

هذا السؤال عىل املدخنني الحاليني، كام هو ُمعرف سابقا.  يجب استبعاد أجوبة س14 =ج من املقام.(

املؤرش 4: التفكري يف عدم بدء التدخني بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر: نسبة الذين مل يسبق لهم أن دخنوا السجائر وفكروا 

يف عدم الرشوع فيه خالل الـ30 يوما املاضية بسبب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر.

البسط: عدد الذين مل يسبق لهم أن دخنوا وأفادوا بأن رؤية التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية قد دفعهم إىل 

التفكري يف عدم بدء التدخني )س14 = ب(.

املقام: عدد الذين مل يسبق لهم أن دخنوا الذين رأوا تحذيرات صحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية. )يجب أن يقترص تحليل 

هذا السؤال عىل الذين مل يسبق لهم أن دخنوا: يجب استبعاد أجوبة س1 =ب . س14=ج من املقام.(
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س15. تعلم مخاطر تعاطي التبغ يف املدرسة

خالل الـ12 شهراً املاضية،هل تم تدريس أي شئ لك عن مخاطر استهالك التبغ يف أى فصل من الفصول الدراسية؟

a. نعم

b. ال

c. ال أعرف

الهدف: يُحدد ما إذا كان قد تلقى املجيب تعليم حول مخاطر تعاطي التبغ )السجائر، التبغ اآلخر، أو التبغ بدون دخان( يف املدرسة.

املؤرش: تعلم مخاطر تعاطي التبغ يف املدرسة: نسبة الشباب الذين تم تدريسهم حول مخاطر تعاطي التبغ يف الفصل خالل الـ12 شهرا 

املاضية.

البسط: عدد املجيبني الذين تم تدريسهم يف فصل من الفصول عن مخاطر تعاطي التبغ خالل الـ12 شهرًا املاضية )س15 = أ(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال. )يجب تضمني إجابات “ال أعرف” يف املقام(.
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8. اإلعالن عن التبغ والرتويجه

 ،)s17( وملكية يشء يحمل شعار العالمة التجارية للتبغ ،)تقيس هذه األسئلة التعرض لتسويق التبغ يف نقاط البيع )س16

وما إذا عرض عىل الشباب منتجات التبغ مجانا من ممثل رشكة للتبغ )س18(.

س16. تسويق التبغ يف نقاط البيع

خالل الثالثني يوماً املاضية، هل رأيت أي إعالنات أو ترويج ملنتجات التبغ يف أماكن البيع )مثل اذكر األمثلة املالمئة 

للبلد:  املحالت واملتاجر واألكشاك وغريها(

a. مل أزر أي مكان من أماكن البيع طوال الثالثني يوماً املاضية

b. نعم 

c. ال

الهدف

تحديد ما إذا كان املجيب قد شاهد، خالل الـ30 يوما املاضية، إعالنات أو عروض ترويجية ملنتجات التبغ )السجائر، تبغ مدخن آخر، أو تبغ 

بدون دخان( عند نقاط البيع.

مالحظات

ينبغي إدراج أمثلة مناسبة لنقاط البيع يف البلد املحدد.

املؤرش 1

الوعي بتسويق التبغ يف نقاط البيع )بني السكان املستهدفني(: نسبة الشباب الذين شاهدوا أي تسويق للتبغ يف نقاط

نقاط

البسط: عدد املشاركني يف االستطالع ممن رأى إعالنات ملنتجات التبغ أو عروض ترويجية لها يف نقطة البيع )مثل املتاجر واملحال واألكشاك وما إىل ذلك( 

.)Q16=b( خالل الـ 30 يوم املاضية

املقام: إجاميل عدد املشاركني يف االستطالع

املؤرش رقم 2

التوعية بالتسويق للتبغ يف نقظة البيع )من بني األشخاص الذين ترددوا عىل نقاط البيع(: نسبة الشباب الذين ترددوا عىل نقاط البيع خالل الـ 30 يوًما 

املاضية ممن رأوا أترويج للتبغ يف نقاط البيع.

البسط: عدد املشاركني يف االستطالع ممن رأى إعالنات ملنتجات التبغ أو عروض ترويجية لها يف نقاط البيع )مثل املتاجر واملحال واألكشاك وما إىل ذلك( 

خالل 

.)Q16=b( الـ 30 يوم املاضية

املقام: عدد املشاركني يف االستطالع ممن ترددوا عىل نقاط البيع خالل الـ 30 يوًما املاضية. )Q16= ردود يجب استبعادها من املقام.(
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س17. امتالك عنارص تحمل شعارات عالمة تجارية ملنتجات التبغ

هل لديك )عىل سبيل املثال قميص أو قلم أو حقيبة  أو غري ذلك( عليه عالمة تجارية ملنتج من منتجات التبغ؟

a. نعم

b. ال

الهدف: يحدد ما إذا كان املجيبون ميتلكون شيئًا يحتوي عىل شعار العالمة التجارية ملنتج التبغ )السجائر، تبغ  مدخن آخر، أو تبغ بدون 

دخان(.

املؤرش: امتالك يشء ما يحمل شعار العالمة التجارية للتبغ: نسبة الشباب الذين لديهم يشء يحمل شعار عالمة تجارية ملنتجات التبغ.

البسط: عدد املجيبني الذين لديهم يشء )مثل، قميص، قلم، حقيبة ظهر( عليه شعار عالمة تجارية ملنتجات التبغ )س17 = أ(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.

س18. الرتويج املجاين للتبغ

هل سبق ان قدم لك مندوب إحدى رشكات التبغ يف مرة من املرات منتجاً مجانياً من منتجات التبغ؟

a. نعم

b. ال

 

الهدف

يُحدد ما إذا كان قد تم تزويد املجيبني مجانا مبنتج تبغ )سيجارة أو تبغ مدخن آخر أو تبغ بدون دخان( من شخص يعمل لدى رشكة 

تبغ معينة.

املؤرش

التعرض للرتويج املجاين للتبغ: نسبة الشباب الذين عرضت عليهم منتجات التبغ مجانا من ممثل رشكة للتبغ.

البسط: عدد املجيبني الذين عرضت عليهم منتجات التبغ مجانا من ممثل رشكة التبغ.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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9. السجائر اإللكرتونية

تقيس هذه األسئلة معرفة السجائر اإللكرتونية )س19( تعاطيها الحايل )س20( وملرة واحدة عىل األقل )س21(.

س19. معرفة السجائر اإللكرتونية

السجائر اإللكرتونية هي عبارة عن أجهزة إلكرتونية تحتوي يف العادة عىل النيكوتني السائل الذي يتم تبخريه 

واستنشاقه. ولعلكم ترونها يف شكل أقالم بخار vape-pens ، أو أقالم الرنجيلة، أو الشيشة اإللكرتونية، أو السيجار 

اإللكرتوين، أو الغليون اإللكرتوين، أو أجهزة التبخري اإللكرتونية. ويبدو بعضها مثل السجائر والبعض اآلخر مثل 

األقالم الحرب أو الغليون الصغري. هذه األجهزة تعمل بالبطارية التي تنتج البخار بداًل من الدخان.

قبل يومنا هذا،هل سبق لك أن سمعت عن السجائر االلكرتونية؟

a. نعم

b. ال

الهدف  يحدد ما إذا كان قد سبق للمجيبني أن سمعوا بالسجائر اإللكرتونية.

املؤرش سبق وأن سمع بالسجائر اإللكرتونية: نسبة الشباب الذين سمعوا بالسجائر اإللكرتونية.

البسط: عدد املجيبني الذين سمعوا بالسجائر اإللكرتونية.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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س20. التعاطي الحايل للسجائر اإللكرتونية

خالل الثالثني يوًما السابقة، كم يوًما استهلكت فيه السجائر االلكرتونية؟

a. وال يوم واحد

b. يوًما واحًدا أو يومني اثنني

c. 3 إىل 5 أيام

d. 6 إىل 9 أيام

e. 10 أيام إىل 19 يوًما

f. 20 إىل 29 يوًما

g. طوال الثالثني يوًما

الهدف: يحدد ما إذا كان املجيبون يتعاطون السجائر اإللكرتونية حاليا.

املؤرش: مستخدمو السجائر اإللكرتونية الحاليون: نسبة الشباب الذين يتعاطون السجائر اإللكرتونية حاليا.

البسط: عدد املجيبني الذين استخدموا السجائر اإللكرتونية يف يوم واحد أو أكرث خالل الـ30 يوما املاضية )س20 = ب إىل ج(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.

س21. سبق وأن تعاطى السجائر اإللكرتونية

إجامأل، كم يوًما استهلكت فيه السجائر اإللكرتونية طوال حياتك؟

a. وال يوم واحد

b. يوًما واحًدا 

c. يومان إىل 10 أيام

d. 11 اىل 20 يوًما

e. 21 اىل 50 يوًما

f. 51 اىل 100 يوم

g. أكرث من 100 يوم

الهدف: يحدد ما إذا سبق للمجيبني أن جربوا  السجائر اإللكرتونية من قبل أم ال.

املؤرش: من سبق له تعاطي السجائر اإللكرتونية: نسبة الشباب الذين تعاطو السجائر اإللكرتونية.

البسط: عدد املشاركني الذين استخدموا السجائر اإللكرتونية يف يوم واحد أو أكرث خالل حياتهم  

)س21 = ب إىل ج(.

املقام: إجاميل عدد املجيبني عىل السؤال.
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10. تحليل األسئلة املتعلقة بالتبغ

يقدم هذا القسم أمثلة للجداول التي تعمل كدليل لتحليل بيانات األسئلة. الحظ أن جداول األمثلة هذه خاصة بالدراسة 

االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب، حيث يتم اإلبالغ عن التقديرات الخاصة بالشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 13 و 15 

عاما، ويتم اإلبالغ عن نوع الجنس باعتباره املتغري السكاين الرئييس. يجب تعديل جداول التحليل لتصميم واحتياجات املسح 

املحددة.

انتشار تعاطي التبغ

الجدول 10-1. حالة تعاطي التبغ املفصلة، عموما وحسب نوع الجنس

إناث  عموما ذكور

)*CI ٪95( النسبة املئوية

التبغ املدخن

مدخنو التبغ الحاليني1

مدخنو السجائر الحاليني2

مدخنو السجائر بشكل متكرر3

مدخنو التبغ الحاليون4

 الذين سبق لهم أن جربوا التدخني5

تبغ بدون دخان

املستخدمون الحاليون للتبغ بدون دخان6

تعاطي التبغ

مستخدمو التبغ الحاليون7

1التبغ الذي تم تدخينه يف أي وقت خالل الـ30 يوما املاضية. 2 السجائر التي تم تدخينها يف أي وقت خالل الـ30 يوما املاضية. 3السجائر التي تم 

تدخينها آخر ـ20 يوما أو أكرث من آخر 30 يوما. 4التبغ الذي تم تدخينه غري السجائر يف أي وقت خالل الـ30 يوما املاضية. 5  السجائر التي تم 

تجربتها، ولو بنفخة واحدة أو اثنتني. 6 التبغ بدون دخان الذي تم تعاطيه يف أي وقت خالل الـ30 يوما املاضية.  7سجائر تم تدخينها و / أو تبغ 

آخر، و / أو تبغ بدون دخان تم تعاطيه يف أي وقت خالل الـ30 يوما املاضية.

*%95 فاصل الثقة
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اإلقالع

الجدول 10-3. مؤرشات اإلقالع عن التدخني بني املدخنني الحاليني، عموما وحسب نوع الجنس

الجدول 10-2. العمر عند بدء تدخني السجائر بني الذين سبق لهم أن دخنوا ولو ملرة واحدة، عموما وحسب 

نوع الجنس

إناث ذكور  عموما  

)*CI ٪95( النسبة املئوية

املدخنون الحاليون الذين...    

حاولوا اإلقالع عن التدخني خالل الـ12 شهرا املاضية

تلقوا أي مساعدة / مشورة من أي برنامج أو

متخصص للتوقف عن التدخني

إناث ذكور  عموما  

)*CI ٪95( النسبة املئوية

يف سن الـ7 أو أقل 8 أو

يف سن 8 أو 9 سنوات

10 أو 11 سنة

12 أو 13 سنة

14 أو 15 سنة

100 100 100 املجموع

1بني أوالئك الذين سبق لهم أن جربوا تدخني السجائر ولو ملرة واحدة.

*%95 فاصل الثقة

*%95 فاصل الثقة
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الجدول 10-4. التعرض للتدخني غري املبارش، عموما وحسب نوع الجنس

الجدول 10-5. مدخنو السجائر الحاليني الذين مل يتم منعهم من رشاء السجائر بسبب أعامرهم، عموما وحسب 

نوع الجنس

إناث ذكور  عموما  

)*CI ٪95( النسبة املئوية

التعرض لدخان التبغ داخل املنزل خالل األيام الـ7 املاضية

التعرض لدخان التبغ يف أي مكان عام مغلق خالل األيام الـ7 املاضية

مشاهدة أي شخص يدخن داخل مبنى املدرسة 

أو خارجه خالل الـ30 يوما املاضية

عموما ذكور إناث

)*CI ٪95( النسبة املئوية

مدخنو السجائر الحاليني

الذين مل يتم منعهم من رشاء 

السجائر بسبب سنهم1 

*%95 فاصل الثقة

1بني الذين حاولوا رشاء السجائر خالل الـ30 يوما املاضية.

*%95 فاصل الثقة

التعرض للتدخني السلبي:

إمكانية الوصول إىل السجائر
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الجدول 10-7. مالحظة املعلومات املتعلقة مبكافحة التبغ، عموما وحسب نوع  الجنس

الجدول 10-6. وحدة رشاء السجائر بني مدخني السجائر الحاليني، عموما وحسب نوع  الجنس

إناث ذكور  عموما  

)*CI ٪95( النسبة املئوية

متت مالحظة رسائل مكافحة التبغ يف

اإلعالم1 خالل الـ30 يوما املاضية

تم تدريسه يف املدرسة حول مخاطر

تعاطي التبغ يف األشهر الـ12 املاضية

إناث ذكور  عموما   وحدة الرشاء1

)*CI ٪95( النسبة املئوية

مجموعة 

حبات الفردية

علبة

تبغ مفتوح للسجائر امللفوفة يدويا

100 100 100 املجموع

1عىل سبيل املثال، التلفزيون، الراديو، اإلنرتنت، اللوحات اإلعالنية، امللصقات، الصحف، املجالت، األفالم.

*%95 فاصل الثقة

1 بناء عىل آخر عملية رشاء، بني أولئك الذين اشرتوا السجائر خالل الـ30 يوما املاضية.

*%95 فاصل الثقة

معلومات مكافحة التبغ
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الجدول 10-8. مالحظة التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر بني مدخني السجائر الحاليني والذين مل يسبق لهم 

أن دخنوا، عموما وحسب نوع الجنس

إناث ذكور  عموما  

)*CI ٪95( النسبة املئوية

مدخنو السجائر الحاليني الذين الحظوا تحذيرات 
صحية عىل عبوات السجائر 1

وفكروا يف اإلقالع عن التدخني بسبب التحذيرات 

الصحية عىل عبوات السجائر 1 

بني مدخني السجائر الحاليني

بني مدخني السجائر الحاليني الذين الحظوا التحذيرات 

الصحية

نسبة الذين مل يسبق لهم أن دخنوا السجائر وفكروا 

يف عدم الرشوع فيه بسبب التحذيرات الصحية عىل 
عبوات السجائر 1،2

1 خالل الـ30 يوما املاضية.

2 من بني مدخني السجائر الذين مل يالحظوا تحذيرات صحية عىل عبوات السجائر خالل الـ30 يوما املاضية.

*%95 فاصل الثقة

الجدول 10-9. التعرض لتسويق التبغ، عموما وحسب نوع الجنس

إناث ذكور  عموما  

)*CI ٪95( النسبة املئوية

متت مالحظة إعالنات أو الرتويجات للتبغ يف نقاط 

البيع

بني جميع الشباب خالل الـ30 يوما املاضية

بني الذين زاروا نقاط البيع خالل الـ30 يوما املاضية

التالميذ الذين ميتلكون شيئا يحمل شعار عالمة تجارية 
ملنتجات التبغ 1

  الذين مل يسبق أن عرضت عليهم منتجات التبغ 

مجانا من ممثل رشكة التبغ

1 عىل سبيل املثال، قميص، قلم، حقيبة ظهر.

متت مالحظة إعالنات أو الرتويجات للتبغ يف نقاط البيع 

*%95 فاصل الثقة

اإلعالن عن التبغ والرتويج له
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الجدول 10-10. العلم بالسجائر اإللكرتونية وتعاطيها ولو ملرة واحدة وتعاطيها حاليا، عموما وحسب نوع 

الجنس

إناث ذكور  عموما  

)*CI ٪95( النسبة املئوية

مل يسبق أن سمع عن السجائر اإللكرتونية

 مل يسبق أن استخدم السجائر اإللكرتونية1

مستخدموا السجائر اإللكرتونية الحاليني2

1استخدم سيجارة إلكرتونية يف يوم 1 أو أكرث من العمر.

2 استخدم سيجارة إلكرتونية يف أي وقت خالل الـ30 يوما املاضية.

*%95 فاصل الثقة

السجائر اإللكرتونية
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الخلفية

يف 1998-1999، تم تطوير الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب )GYTS( للبدء يف عملية رصد عاملي موحد للشباب 

بقصد توليد بيانات قابلة للمقارنة دولياً. وتعترب هذه الدراسة هي املعيار العاملي للمراقبة املنتظمة لتعاطي الشباب للتبغ وتتبع 

مؤرشات مكافحة التبغ الرئيسية. يف عام 2012، تم تنقيح الربوتوكول ألول مرة منذ إطالقه ليشمل التطورات يف سياسات مكافحة 

التبغ وضامن التمثيل الوطني للمسوحات كمعيار.

وتعترب الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب مسح متثييل عىل املستوى القومي للطالب يف املدارس ترتاوح أعامرهم بني 

13-15 عاما، باستخدام بروتوكول ثابت وموحد يف جميع البلدان. تقيس هذه الدراسة تأثري اسرتاتيجيات مكافحة التبغ والوقاية 

منه بشكل غري مبارش. وبالتوافق مع اسرتاتيجيات حزمة برنامج السياسات الست )MPOWER(، تساعد الدراسة املذكورة البلدان 

من خالل مراقبة مواد مختارة متعلقة بالطلب التفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ - وهي معاهدة صحية 

عاملية.

ابتداء من تاريخ نرش هذه الوثيقة، تم إجراء الدراسة يف أكرث من 187 دولة وموقعا حيث استكمل 149 منها الجولة الثانية؛ و114 

العاملية وغري  الرابعة. تم تدريب أكرث من 120 دولة )الدول األعضاء يف منظمة الصحة  الثالثة؛ وقامت 38 بإنهاء الجولة  الجولة 

األعضاء فيها( باستخدام بروتوكول 2012 املنقح.

االستبيان

يتم تناول املواضيع التالية يف استبيان الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب:

« الخصائص األساسية

« تدخني التبغ

« تبغ بدون دخان

« اإلقالع

« التدخني السلبي

« املعرفة واملواقف

« وسائل اإلعالم

« التعليم املدريس

امللحق أ: نظرة عامة عىل الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب 



35

يتم جمع البيانات برسية باستخدام استبيان ورقي قائم بذاته. يكمل الطالب االستبيان خالل فصل درايس معني. ال توجد خانات ميكن تخطيها 

خالل اإلجابة عىل االستبيان بحيث يُطلب من جميع الطالب اإلجابة عىل كل سؤال. ويتم ذلك حتى يتمكن الطالب من إكامل االستبيان يف 

نفس الوقت تقريبا للمساعدة يف ضامن رسية اإلجابات )عىل سبيل املثال، يجب عىل أولئك الذين يدخنون حاليا اإلجابة عىل األسئلة أكرث من 

أولئك الذين ال يدخنون.(

تصميم العينات

إن الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب هي متثيلية عىل الصعيد الوطني للطالب يف الصفوف التي ترتاوح أعامرها بني 13 إىل 15 

عاما، وهي مصممة إلنتاج تقديرات شاملة ملجموعة من القطاعات لكل بلد. فهي تستخدم منهجية موحدة عاملية تتضمن تصميم منوذج من 

مرحلتني مع املدارس املختارة مع احتامل يتناسب مع حجم الطالب املسجلني. كام يتم اختيار الفصول داخل املدارس املختارة بشكل عشوايئ 

وميكن لجميع التالميذ يف الفصول املختارة املشاركة يف املسح. يجب أن يتم تصميم عينة كل مسح خاص بهذه الدراسة للحصول عىل استبيانات 

كاملة من ما ال يقل عن 1500 طالب حيث أن نصف املجيبني ذكورا والنصف اآلخر إناثا. ستقوم أحجام العينات الدنيا هذه بإنتاج تقديرات 

متثيلية عىل املستوى الوطني تلبي متطلبات الدقة املتوقعة من الدراسة املعنية.

املنظامت واألدوار الرشيكة الرئيسية 

يشمل الرشكاء الحكومات الوطنية )وزارات الصحة، وزارات التعليم، إلخ( واملؤسسات، ومنظمة الصحة العاملية، واملراكز األمريكية

ملكافحة األمراض واتقائها )CDC(. وتقوم منظمة الصحة العاملية بتوفري قيادة عاملية وإقليمية وقطرية باإلضافة إىل دعم املوارد والربامج؛ 

وتوفر مراكز مكافحة األمراض واتقائها، وهو مركز متعاون مع منظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ، مساعدة فنية لتنفيذ نظام املراقبة 

وتحليل البيانات واإلبالغ عنها.

وتقوم املراكز األمريكية ملكافحة األمراض واتقائها بتقديم الدعم املادي للدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب يف جميع أنحاء العامل.

ففي إفريقيا، يتم متويل هذه الدراسة جزئيا من قبل مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها من خالل منح من مبادرة بلومربغ  للتقليل من 

تعاطي التبغ التابعة لبلومربج لألعامل الخريية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس. كام قدمت العديد من البلدان التمويل املشرتك أو الدعم العيني.

عن  العاملية  االستقصائية  الدراسة  حول  املعلومات  من  مزيد  عىل  االطالع  ميكن 

التبغ والشباب عىل: 

مراكز مكافحة األمراض واتقائها:

https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation. aspx?SUID=1&DOCT=1

 منظمة الصحة العاملية

www.who.int/tobacco/surveillance/gyts
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امللحق ب: تحديد أسئلة الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب

تم أخذ أسئلة التبغ يف هذا الدليل من االستبيان األسايس للدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب. توجد اإلشارة إىل ترقيم 

االستبيان األسايس للدراسة املعنية أدناه.

 الوصف
 اإلشارة إىل رقم س

 الدراسة
رقم السؤال

تدخني سيجارة ملرة واحدة عىل األقل ج5 س1

السن عند بدء تدخني السجائر ج6 س2

تدخني السجائر حاليا ج7 س3

تدخني تبغ آخر حاليا ج10 س4

تعاطي تبغ بدون دخان حاليا ج14 س5

محاوالت اإلقالع عن التدخني ج16 س6

تلقي نصيحة لإلقالع عن التدخني ج18 س7

التعرض للتدخني السلبي داخل املنزل ج19 س8

التعرض للتدخني السلبي يف األماكن العامة ج20 س9

التعرض للتدخني السلبي داخل املدرسة ج22 س10

الوصول إىل رشاء السجائر ج27 س11

وحدة رشاء السجائر ج28 س12

رسائل مكافحة التبغ يف وسائل اإلعالم ج30 س13

التحذيرات الصحية عىل علبة السجائر ج32 س14

تعلم مخاطر تعاطي التبغ يف املدرسة ج33 س15

تسويق التبغ يف نقاط البيع ج35 س16

امتالك عنارص تحمل شعارات عالمة تجارية ملنتجات التبغ ج37 س17

الرتويج املجاين للتبغ ج38 س18

معرفة السجائر اإللكرتونية ه1 س19

التعاطي الحايل للسجائر اإللكرتونية ه2 س20

سبق وأن تعاطي السجائر اإللكرتونية ه3 س21
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شكر وتقدير

يرغب رشكاء الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب يف اإلشادة باإلسهامات التي قدمها العديد من املتعاونني يف 

البحث يف املجموعة املقرتحة من أسئلة التبغ الرئيسية وتطويرها، مبا يف ذلك األعضاء التاليني يف مجموعة عمل األسئلة 

املتعلقة بالتبغ يف املسوح الخاصة بالشباب: غاري جيوفينو )جامعة بوفالو، جامعة والية نيويورك(، براكاش غوبتا )هيليس 

- معهد سخساريا للصحة العامة(، كانديس كريكيس جونز )الـRTI الدولية( وجريميي مورتون )مؤسسة مراكز مكافحة 

األمراض واتقائها(.

إن الدعم املايل املقدم من مبادرة بلومربغ للحد من تعاطي التبغ من خالل مؤسسة مكافحة األمراض واتقائها مبنحة 

من بلومربغ لألعامل الخريية ألمر معرتف به بامتنان للمساهامت التي قدمها جريميي مورتون )من املؤسسة املذكورة( 

الذي قام بكتابة وتنظيم املسودة األولية للكتيب.

باإلضافة إىل ذلك، يتم تقديم شكر خاص إىل منظمة الصحة العاملية ومراكز مكافحة األمراض واتقائها، ومؤسسة هذه 

األخرية عىل املساعدة يف مراجعة وتحرير وإعداد تخطيط التصميم والطباعة، وإىل مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 

واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيرسك( عىل ترجمة هذا الكتيب من اإلنجليزية إىل العربية.

املنظامت املتعاونة يف الدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب:

)CDC( املراكز األمريكية ملكافحة األمراض واتقائها »

« مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها

« RTI الدولية

)WHO( منظمة الصحة العاملية »

«  مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيرسك(
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معلومات االتصال

ميكن تنزيل كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ يف املسوح الخاصة بالشباب من موقع مراكز مكافحة األمراض واتقائها عىل: 

https://www.cdc.gov/tobacco/global/  أو موقع منظمة الصحة العاملية عىل 

http://www.who.int/tobacco/surveillance :اإلنرتنت

GTSSINFO@cdc.gov للمزيد من املعلومات، املرجو التواصل عن طريق
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