
المســـح العالمــــــي الستهالك التبـغ بين البالغـين

 (GATS)

إعداد
تامً محمد أمٍن



(GATS)المسح العالمً الستهالك التبغ بٍن البالغٍن 

نهًذخٍ سٕاء) انحبغ السحٓالك انًُٓجٙ نهزصذ عبنًٙ يعٛبر 

 األسبسٛة انًؤشزات نححبع انببنغٍٛ، بٍٛ (انًذخٍ غٛز أٔ

.انحبغ نًكبفحة

بزٔجٕكٕل اسحخذاو عهٗ ٚعحًذ انٕطُٙ نهٕضع يًثم يسح 

.يصز فٛٓب بًب نهًسح انًُفذِ انذٔل  كم عبز ٔيحسق يعٛبر٘



(GATS)المسح العالمً الستهالك التبغ بٍن البالغـٍن تابع 

   ٚعززشس انًسززح انعززبنًٙ السززحٓالك انحبززغ بززٍٛ انبززبنغٍٛ  ززذر

انبهذاٌ عهٗ جصًٛى ٔجُفٛذ ٔجقٛٛى بززاي  يكبفحزة انحبزغ ، كًزب     

اَّ ٚسزبعذ انبهزذاٌ عهزٗ انٕفزبء ببنحشايبجٓزب ٔفقزبا الطبراجفب ٛزة        

. يُظًة انصحة انعبنًٛة نًكبفحة انحبغ 



(GATS)ممىل المسح العالمً الستهالك التبغ بٍن البالغٍن 

         انًسززززززززح يًززززززززٕل يززززززززٍ يؤسسززززززززة بهززززززززٕيبز  انخٛزٚززززززززة

(Bloomberg philanthropies)      ٌنًسززبعذ      انبهززذا

.انًُخفضة ٔانًحٕسطة انذخم ٔانحٙ ُٚحشز بٓب اسحٓالك انحبغ

     جصُف يصزكأحذ انذٔل فٙ انعبنى ٔانًُطقزة  انحزٙ ُٚحشزز بٓزب

اسزززحخذاو انحبزززغ بزززٍٛ انبزززبنغٍٛ بصزززٕر  كبٛزززز  نزززذا فٓزززٗ جحظزززٗ    

.ببألٔنٕٚة فٙ  انًببدارت انعبنًٛة بهٕيبز  



(GATS) منفذوا المسح العالمً الستهالك التبغ بٍن البالغٍن

:جعبٌٔ فٙ جُفٛذ انًسح ثالخ جٓبت عهٗ انًسحٕٖ انٕطُٙ    

   انقبْز  فٙ انعبنًٛة انصحة يُظًة يكحب.

     انصحة ٔسار.

   ٔاإلحصبء انعبية نهحعبئة انًزكش٘ انجٓبس.  



(GATS) سمات المسح العالمً الستهالك التبغ بٍن البالغٍن

   أٔل دراسززة تسحقصززبوٛة ٔطُٛززة فززٙ يصززز ٚززحى  جًززع انبٛبَززبت

ْٔزززٙ  (handheld)بإسزززحخذاو أجٓزززش  انكٕيبٛزززٕجز انًحًٕنزززة  

جكُٕنٕجٛب حذٚثة نجًع انبٛبَبت

  ٔفزت ْذِ انحكُٕنٕجٛب انٕ ث ٔانجٓذ فٙ عًهٛة جًع انبٛبَزبت

كًززب  يكُحُززب يززٍ تعززالٌ انُحززبو  األٔنٛززة فززٕر األَحٓززبء يززٍ  انعًززم 

.انًٛذاَٙ



(GATS) التبغ بين البالغين الستهالكسمات المسح العالمي  تابع

     اسزززحخذيث تجززززاءات يزا بزززة انجزززٕد  نضزززًبٌ د زززة انبٛبَزززبت
.ٔججُب أ٘ أخطبء

      االجحًززبب ببَحظززبو يززع انبززبحثٍٛ نهًُب شززة ٔانًسززبعذ  فززٙ حززم
انًشززكالت انحززٙ  ززذ جطزززأ سززٕاء ببنُسززبة نًححززٕٖ االسززحبٛبٌ أٔ       

.ببنُسبة  إلجًبو انًقببهة

   نألسزززز  انًعٛشزززٛة ،  % 93.2ارجفزززبب يعزززذل االسزززحجببة فبهزززغ
.نهفزد% 98.1



(  GATS)منهجية المسح العالمي الستهالك التبغ بين البالغين

      ًٍاسزززحخذو انًسزززح يُٓجٛزززة عبنًٛزززة يعٛبرٚزززة ، ْٔزززٕ ٚحضززز

يعهٕيززبت عززٍ سززًبت انًشززبركٍٛ فززٙ انًسززح ٔاسززحخذاو انحبززغ        

ٔاأل الب عٍ انحذخٍٛ ٔانحزذخٍٛ انسزهبٙ ٔاال حصزبدٚبت انخبصزة     

بزززبنحبغ ٔاإلعزززالو ٔانًعهٕيزززبت ٔٔجٓزززبت انُظزززز ٔانحصزززٕرات     

.انخبصة ببسحٓالك انحبغ فٙ يصز



الجــــــــدول الزمنــــــي للمســـــح -1 

ححٗ  2007دٚسًبز ) األَشطة انححضٛزٚة  :المرحلة األولـــى
(.2009َٓبٚة  فبزاٚز 

شزززًهث جزززذرٚب انبزززبحثٍٛ ٔانعًزززم انًٛزززذاَٙ  :المرحلةةةة اليا يةةةة
(.2009يبٕٚ –فبزاٚز )

ججٓٛش انبٛبَبت ٔانححقزق يزٍ د حٓزب ٔتعزذاد      :المرحلة الياليــــة
( 2009أغسطس –ٕٚنٕٛ  ) انشزٚط انُظٛف 

جحهٛم انبٛبَبت ٔتعذاد انحقزٚز: المرحلة النهائيـة  .



االختبــــــــــار القبلـــــــــــي  -2  

بٍٛ  ببنحسبٔ٘  سًث  يعٛشٛة، أسز  302 يٍ عُٛة اخحٛزت  

.(رٚفٛة كًحبفظة) ٔانجٛش  ، (حضزٚة كًحبفظة) انقبْز  يحبفظحٙ

انكًبٕٛجز . انبٛبَبت نجًع ٔسٛهحٍٛ انقبهٙ االخحببر فٙ اسحخذو 

  ٔسٛهة أفضم نححذٚذ انٕر ٙ االسحبٛبٌ ٔ(handheld) انًحًٕل

.عهٛٓب االعحًبد ًٚكٍ

ببسحخذاو انًقببهة اسحغز ث (handheld) ٙد ٛقة 30 حٕان  

.د ٛقة 60 –46اسحغز ث انٕر ٙ االسحبٛبٌ ٔببسحخذاو



أعشة  20000اعخخذاو عٍُت طبقٍه عُقىدٌت نذىانً       

يعٍشٍت وأخخٍش فشدًا وادذاعشىائٍأ يٍ كم أعشة

اختيـــــــــار العينــــــــــة  -3              



التـــــــــــــدرٌب  -4  

أعبعٍٍٍ قغًٍٍ إنى انخذسٌب  اَقغى:
.(handheld) انـ اعخخذاو عهى فًُ حذسٌب    •
.نهببدزٍٍ يٍذاًَ حذسٌب    •
 ببعخخذاو االعخبٍبٌ حكٍٍف عهى انًٍذاًَ انخذسٌب سكض  

(handheld)انًشكضي انجهبص يٍ وانًششفٍٍ انببدزٍٍ واخخٍش 
 هزا فً واععت خبشة يٍ نذٌهى نًب واإلدصبء انعبيت نهخعبئت
.انًجبل
نخُظٍى انًٍذاًَ انعًم نًششفً خبصت حذسٌبٍت دوساث  َفزث  

  بإعخخذاو انًقببهت بٍبَبث قىاعذ  َقم كٍفٍت  وششح انعًم عٍش
(handheld) نفشٌق انًشافق انًعهىيبث حكُىنىجٍب نًهُذط 

  .انعًم



العمـــــــل المٍدانــــــــً  -5    

 فشٌق كم عًم فشٌق 13 يٍ انًٍذاًَ انعًم حأنف  

 /يٍذاًَ يششف (إَبد 2 –ركىس 2) ببدزٍٍ 4 يٍ ٌخكىٌ

   انًعهىيبث حكُىنىجٍب يٍ يهُذط /انجىدة نًشاقبت  يششف

  خالل يٍ وَقههب انبٍبَبث جًع عًهٍت نخغهٍم نهفشٌق يشافق

 عهى نإلششاف انًٍذاًَ نهعًم يُغق /انزاكشة بطبقبث

.يُطقت كم فً انًغخ



العمـــــــــــل المٍدانــــــــــً  -5 تابع    

  :يُبطق خًظ حغطً يشادم رالرت عهى انًغخ َفز       

.(دضشوسٌف) انبذـشي انىجه شًهج   : األولــى المزحلة

.(وسٌف دضش) انقبهــــً انىجه شًهج  : الثانٍـة المزحلة

 انقبهشة وهً انذضشٌت انًُبطق شًهج  : الثالثـة المزحلة

.وانغىٌظ وبىسععٍذ واإلعكُذسٌت                      

.يقببهت 8-5 ببدذ نكم انٍىيٍت انًقببالث عذد يخىعط     

.يعٍشٍت أعشة 23760 انًغخهذفت األعش عذد    



معالجـــــــــة البٍانــــــــات  -6

.وحبىٌبهب ووصَهب انبٍبَبث صذت يٍ نهخذقق



إعــــــداد التقـــــزٌز القطــــــزي -7  

. أعهُج انُخبئج األونٍت نهًغخ خالل ٌُبٌش انًبضً 

وجبسي انعًم الصذاس  انخقشٌش انُهبئً خالل شهش 

. 2010إبشٌم 

 




