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اجلامعة الأمريكية يف بريوت

ƞųǋƄŽȚ ǜž ǋȿ ƇƴŽ ǠƶŶǞŽȚ ǃžƾſǍƃŽȚ

AUB Tobacco Control Research Group

ﺩﺭاسة ﻧوﻋية تقييمية لواﻗع تﻄبيق سياسات منع
التدخين فﻲ المﺆسسات التربوية فﻲ لبناﻥ
كان الهدف من هذه الدرا�صة تقييم �صيا�صات منع التدخني ا◊الية يف املوؤ�ص�صات الرتبوية يف لبنان .فتم اإجراء حتقيق نوعي مع جامعتني ومدر�صتني كانت
قد فر�صت �صيا�صات منع التدخني داخل من�صاآتها .اأجريت  29مقابلة مع املوظفني الإداريني والأ�صاتذة (املدخنني وغري املدخنني) يف املدار�س واجلامعات
 12hحلقة نقا�صية بني الطالب (›موع  78طالبا ً; �صملت يف املدار�س كل من ال�صف التا�صع والعا�رض وا◊ادي ع�رض ويف اجلامعات كل من ال�صنة الأوىل والثانية
والثالثة).

خﻼﺻة النتاﺋﺞ الرﺋيسية
ﺃسباﺏ تﻄبيق سياسات منع التدخين

اأجمعت جميع املوؤ�ص�صات الرتبوية على فوائد �صيا�صة منع التدخني من ناحية توفري بيئة اآمنة و�صحية للمدخنني وغري املدخنني يف املدار�س واجلامعات.
ودافع اإحدى هذه املوؤ�ص�صات على اإتباع �صيا�صة منع التدخني كان هدف خلق �صورة اإجتماعية لها تنم عن امل�صوؤولية يف حني بداأت موؤ�ص�صة اأخرى اإتباع هذه
ال�صيا�صة نتيجة لقناعة دينية تتعلق �Ãصار التدخني .هذا و�صجع النجاح الذي حققته اجلامعة الأمريكية يف بريوت على م�صتوى تطبيق �صيا�صة منع التدخني،
املوؤ�ص�صات الأخرى على اإتباع املبداأ نف�صه.

ﺩﺭجات تﻄبيق سياسات منع التدخين

منعت املدر�صة رقم واحد التدخني يف جميع اأرجاء من�صاآتها وداخل حميط كيلومرت ويف املركبات التابعة لهاُ .ي�صمح لالأ�صاتذة باÿروج من املدر�صة للتدخني
ومينع على التالمذة حيازة ال�صجائر .لي�س هناك لفتات ت�صري اإىل منع التدخني يف مبنى املدر�صة .تقوم املدر�صة باإعالم الأ�صاتذة ب�صيا�صة منع التدخني عند
كتيب الطالب.
توظيفهم وخالل اإجتماعاتها يف بداية العام الدرا�صي .اأما بالن�صبة للتالمذة فهذه ال�صيا�صة مذكورة يف ّ
مت اإعالن املنع بعد
منعت املدر�صة رقم اإثنني التدخني يف جميع اأرجاء من�صاآتها ويف املركبات التابعة لها .لي�س هناك لفتات ت�صري اإىل منع التدخني .وقد ّ
�صدور فتوى دينية .علم من بعدها التالمذة والأ�صاتذة بالأمر من خالل التداول ال�صفهي.

منعت اجلامعة رقم واحد التدخني داخل املبا Êوحتى يف الأماكن اÿارجية �صمن ا◊رم اجلامعي ،باإ�صتثناء م�صاحات �ص�صة لهذه الغاية .تنت�رض لفتات منع
التدخني يف كل مكان وتتوفر املناف�س فقط يف الأماكن املخ�ص�صة للتدخني .يتم اإعالم الطالب ب�صيا�صة عدم التدخني خالل الدورات التوجيهية ،وهي موثّقة
يف دليل الطالب.
منعت اجلامعة رقم اإثنني التدخني داخل املبا ÊاجلامعيةÃ ،ا فيها ال�صفوف واملمرات وامل�صاعد وال�رضفات .التدخني غري حمظور يف اأي من امل�صاحات
اÿارجية �صمن ا◊رم اجلامعي ،وي�صمح على املداخل ويف ا◊دائق ويف بع�س الأماكن داخل الكافترييا .توجد لفتات منع التدخني داخل املبا Êيف كل طابق.
يتم اإعالم الطالب والأ�صاتذة ب�صيا�صة منع التدخني من خالل اإجتماعات ومذكّ رات اإدارية ،وهي موثقة يف القواعد والأنظمة املعمول بها يف اجلامعة.

تﻄبيق سياسة منع التدخين
ﻛاﻧﺖ العوامل المعيقة لتﻄبيق سياسة منع التدخين والتﻲ تﻢ الحديث ﻋنها فﻲ تلﻚ المدﺭستين
والﺠامعتين من ﻗبل الﻄﻼﺏ واإلﺩاﺭﺓ واﻷساتﺬﺓ ،ﻛما يلﻲ:
.1
.2
.3
.4
.5

غياب قانون وطني �صامل.
اإن اإ�صرتاحات التدخني تقطتع من الوقت املخ�ص�س للعمل كما توؤدي اإىل ح�رض اإقامة العالقات الإجتماعية باملدخنني فقط.
ح�رض التدخني يف مناطق حمددة يوؤدي اإىل تركيز تلوث الدخان يف مكان واحد.
حق املدخنني بالتدخني.
جتاهل ◊ق غري املدخنني بتن�صّ ق الهواء النظيف والتاأكيد الزائد على ّ
اأما العائق الرئي�صي لتطبيق قوانني اأك� Ìصمولً ملنع التدخني يف اإحدى اجلامعات فيعود اإىل اأن املوظفني ›ربون قانونيا ً على البقاء داخل اأماكن العمل
خالل الدوام ،مما مينع املدخنني من الذهاب اإىل خارج ا◊رم اجلامعي للتدخني.

العوامل المسهّ لة للتﻄبيق ﻛاﻧﺖ:

 .1من املتوقع اأن تكون املدار�س واجلامعات بيئات نظيفة.
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يتوجب على الأ�ساتذة �أن يكونوا قدوة يحتذي بها ال�صغار.
طبق �سيا�سات منع التدخني على التالمذة و�أع�ضاء هيئة التدري�س على ح ّد �سواء �إذ
ّ
2 .2ينبغي �أن ُت ّ
3 .3مت الإعرتاف باملنافع ال�صحية ل�سيا�سة منع التدخني ب�شكل وا�ضح.

تفعيل سياسات منع التدخين واإللتزام بها

لوحظ تفعيل �سيا�سة منع التدخني ب�شكل ممتاز يف امل�ؤ�س�سات الأربع التي متت درا�ستها .وفر�ضت كل من املدار�س واجلامعات تدابري �إنفاذ �صارمة على
الطلبة كما يلي:
1 .1يف املدار�س  ،بالإ�ضافة �إىل التحذيرات وتعليق الدرو�س والإحتجاز ،يتم تبليغ الأهايل يف حال مل يحرتم �أوالدهم هذه ال�سيا�سة.
2 .2يف احدى اجلامعات ،يتم حتذير الطالب من قبل عميد الطالب يف حال عدم التزامهم.
3 .3على الرغم من �أنه متوقع �أن يلتزم الأهايل والزوار بهذه ال�سيا�سات مل تكن هناك �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لكيفية �ضبط املخالفات.

العوامل المعيقة للتفعيل التي تم تحديدها في كلتي المدرستين والجامعتين كانت:

1 .1غياب قانون وطني �شامل.
2 .2غياب هيئة تفعيل مالئمة.
�3 .3شعور البع�ض بعدم الإرتياح جتاه �إبالغ زمالئهم ب�أن التدخني ممنوع خوفا ً من املواجهة.
�4 .4أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفون هم �أقل تقبالً للتنبيه من قبل هيئة التفعيل.
5 .5لني �إلتزام هيئة التفعيل بهذه ال�سيا�سات يبعث بر�سائل متناق�ضة للطالب .على �سبيل املثال ،عندما يرى الطالب الأ�ساتذة يدخنون خالفا ً ل�سيا�سة املنع
يفقدون �إحرتامهم لهذه الأخرية.

العوامل المسهّ لة للتفعيل التي تم ذكرها من قبل كل من إدارات الجامعتين والمدرستين والطالب كانت:

�1 .1إعتماد �سيا�سة منع التدخني يف وقت مبكر من تاريخ ت�أ�سي�س املدر�سة �أو اجلامعة.
يحملهم م�س�ؤولية الإلتزام بهذه ال�سيا�سة �أي�ضا ً.
2 .2تزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س بال�سلطة لتفعيل ال�سيا�سة �إذ �أنه ّ
تقبل ل�سيا�سات منع التدخني.
3 .3حت ّول املعايري �إىل ّ

العوامل المعيقة لإللتزام التي تم ذكرها من قبل كل من إدارات الجامعتين والمدرستين والطالب كانت:

1 .1التبغ هو مادة تت�سبب بالإدمان.
2 .2الرتاخي العام يف لبنان يف تطبيق ال�سيا�سات وتفعيلها.
3 .3يف املدار�سُ ،يعترب كل من الدعم واملراقبة من قبل الوالدين عن�رصاً �رضوريا ً.
4 .4يف اجلامعات� ،ساهم غياب الأماكن املخ�ص�صة املنا�سبة والكافية للتدخني يف عدم الإلتزام.
التعر�ض غري املبا�رش لدخان ال�سجائر
مل�ضار
5 .5الوعي املحدود يف كل من اجلامعات واملدار�س
ّ
ّ

من أبرز العوامل المسهّ لة لإللتزام:

 .1موجب تطبيق وتفعيل �سيا�سة املنع على جميع امل�ستويات يف هذه امل�ؤ�س�سات من الإدارة �إىل املوظفني فالطالب.
 .2الت�صدي للإنتهاكات بحزم من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل م�ستوى عال من الإلتزام.
 .3توفري امل�ساعدة للإقالع عن التدخني لطالب اجلامعات.

� .4ساهم توفري ما يكفي من الأماكن البديلة للتدخني يف ت�سهيل عملية الإلتزام يف اجلامعات (�سواء كان خارج املبنى� ،أو �ضمن مناطق حمددة داخل
املبنى.)...

كان تبادل املعلومات حول ت�أثري التدخني على ال�صحة ،وخا�صة دخان ال�سجائر غري املبا�رش� ،رضوريا ً على م�ستوى كل من اجلامعة واملدر�سة .لوحظ �أي�ضا �أن
عملية �إعداد الأ�شخا�ص وتعزيز �إ�ستعدادهم لفهم �أهمية �سيا�سة املنع �سوف ت�ؤدي �إىل حت�سني الإلتزام .وميكن حتقيق ذلك من خالل �إعتماد مقاربة و ّدية
للتفعيل بدالً من املقاربات العدائية.

إستنتاجات
تظهر التجارب امل�س ّجلة من امل�ؤ�س�سات الرتبوية الأربع التي متت درا�ستها �أنه بالإمكان يف الواقع تطبيق �سيا�سات منع التدخني بنجاح يف لبنان .ومت
�إعتبار وجود قانون وطني �شامل مينع التدخني يف الأماكن العامة املغلقة عامالً �أ�سا�سيا يف تعزيز عملية تطبيق �سيا�سة املنع على م�ستوى كل من املدار�س
امل�سهلة
م�سهلة م�ؤاتيةّ � .إن فهم العوامل
واجلامعات .بالرغم من وجود عقبات تعرت�ض �سبيل التطبيق والتفعيل والإلتزام ،ك�شفت النتائج �أي�ضا ً عن عوامل
ّ
ّ
والعوامل املعيقة للتطبيق والتفعيل والإلتزام� ،سوف يدعم امل�ؤ�س�سات الأخرى التي تخطط لإعتماد �سيا�سات منع التدخني.

فريق البحث
ت�ألّف فريق البحث من :الدكتورة رميا نقا�ش (باحثة رئي�سية � /أ�ستاذة بحوث م�ساعدة) ،وال�سيدة جوانا خليل (باحثة  /من�سقة للم�رشوع) ،والدكتورة رميا
عفيفي (باحثة رئي�سية م�شاركة � /أ�ستاذة م�شاركة) ،والدكتورة مونيك �شعيا (باحثة رئي�سية م�شاركة � /أ�ستاذة م�شاركة) من كلية علوم ال�صحة يف اجلامعة
مت متويل هذا امل�رشوع من قبل املركز الدويل للبحوث الإمنائية  -هيئة البحوث الدولية ملكافحة التبغ� .إمتدت مرحلة جمع املعلومات من
الأمريكية يف بريوتّ .
نخ�ص بال�شكر جميع امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين �شاركوا يف هذه الدرا�سة.
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