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ערבים מתחילים נוער בני מקובלים,.  יותר להיות  כדי לעשן מתחילים  יהודים נוער  בני

אסור״. ״בגלל שזה לעשן

תמונה

הנוער בכתבה׃ הסיבות לעישון בקרב עוד

ערבים נוער בני בקרב העישון  שכיחות את בנפרד, שבדק, הראשון  הישראלי במחקר

לעישון מתייחסות האתניות הקבוצות שתי שבה בדרך גדולים הבדלים נמצאו ויהודים,

שערי הרפואי מהמרכז רופאים שלושה החוקרים, לעשן. התחילו שבגללן ובסיבות והסיבות

עישון. למניעת לעיצוב התוכניות בנוגע השלכות יש כי לתוצאות אומרים בירושלים, צדק

שבין והתרבותיים החברתיים בהבדלים התחשבות מתוך ייבנו התוכניות אם לדבריהם,

עישון. במניעת יעילות יותר שהן יהיו ייתכן הקבוצות,

אחוז גוש, ומאבו מירושלים 17 עד 11 בגיל ונערות נערים 791 שכלל הסקר, ממצאי לפי

מדי פעם מתנסים או מעשנים הם כי כ-35% אמרו מעשנים׃ ומהיהודים דומה מהערבים

כי התגלו הבדלים, והתברר וגיל מין לפי קבוצות של העישון אך כשנבחנה שכיחות בעישון.

הן קבוצת 17 עד 14 בנות יהודיות נערות ערביות. נערות בקרב מקובל פחות העישון הרבה

מעשנות. הן כי דיווח מהן 41% ביותר, השכיח הוא העישון שבה הנוער

ברנסקי, אומר דוד ופרופ׳ מייג׳ר ד״ר בועז יחד עם המחקר את ערך אשר כרם, פרופ׳ איתן

החברתיות מהנורמות לנבוע הנערות הערביות המעשנות עשוי של יחסית הקטן מספרן כי

ורק מעשן אביהם כי אמרו מהתלמידים הערבים כי 50% מציין הוא בסביבתן. המקובלות

אומר בנוסף, הבדלים. נמצאו לא היהודיים ההורים בין מעשנת. אמם גם כי אמרו 3%

שכיחות דומה עירוני מצאו באזור הגרים ערבים שבדקו חוקרים אמריקאים פרופ׳ כרם,

גבוהה שכיחות נמצאה בסעודיה שנעשה עירוני באזור שבמחקר בעוד ונשים, גברים אצל

המסורתיות המגבלות את מחלישה שהחברה המערבית משערים ״אנחנו גברים. אצל יותר

הערבית לחברה מערביים דפוסים חלחול כי והוסיף אמר, ערביות״, נשים של עישון נגד

להתחיל לעשן. ערביות נערות יגרום ליותר
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אמרו מהיהודים הרבה שונות. מסיבות התחילו לעשן גם בסקר שהשתתפו והיהודים הערבים

מהנערות ו-67% היהודים  78% מהנערים יותר מקובלים״׃ להיות לעשן ״כדי התחילו כי

מהנערים והנערות 35% רק אך הסיבות להתחלת העישון. כאחת זה מניע היהודיות ציינו

מאשר נערים יהודים יותר הרבה לעישון. כסיבה מקובלים להיות הרצון ציינו את הערבים

מבוגר״. יותר להיראות להיראות חזק״ ו״כדי התחילו לעשן ״כדי כי אמרו ערבים נערים

עצמם את להבדיל כדרך לעישון מתייחסים הערבים ומהנערות מהנערים משמעותי חלק

כי אמרו הערביות מהנערות ו-53% הערבים מהנערים ש-37% בכך משתקף הדבר מהכלל,

להיראות ׳כדי הסיבה את גם ציינו מהם חצי ובערך אסור׳, שזה ׳מכיוון ׳בגלל מעשנים הם

של יולי בגיליון התפרסמו שתוצאותיו במחקר, ועמיתיו כרם פרופ׳ כתבו כך מבוגרים׳, יותר

החוקרים אומרים .”The Israel “Medical Association Journal העת הרפואי כתב
הממצא גם תומך הייחודיות, להדגשת אמצעי בעישון רואים ערבים נוער שבני בסברה כי

בהשוואה אמיצים, הם שמעשנים תלמידים שלדעתן אמרו הערביות מהנערות 46% שלפיו

היהודיות. מהנערות ל-10%
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הסיבות
ערביםיהודים

בנותבניםבנותבנים

78%67%36%33%להיות מקובל

חדש משהו 68%80%53%50%לנסות

חדש מישהו 76%58%55%53%להיראות

יותר חזק 53%39%31%41%להיראות

אסור זה 57%50%37%53%כי

מעשנות 41% ביותר. השכיח הוא העישון שבה הקבוצה הן 17 עד 14 בנות יהודיות
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גילאי 14-11
ערביםיהודים

בנותבניםבנותבנים

79%85%72%89%מעולם לא עישנו

בעישון 19%12%19%8%התנסו

2%3%9%3%מעשנים

גילאי 17-14
ערביםיהודים

בנותבניםבנותבנים

47%41%26%56%מעולם לא עישנו

בעישון 29%18%38%35%התנסו

27%41%36%9%מעשנים

 


