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המכללה האקדמית אשקלון

יחזקאל  אלינור , נעמה מטקוב: מציגות

תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת 

:עישון בקרב בני נוער צעירים

ממצאי מחקר בחטיבת ביניים באשקלון

המכללה האקדמית אשקלון, החוג לבריאות הציבור-אסנתבשקין' דר: מנחות
ח מאוחדת"קופ, מחוז יהודה והדרום, מקדמת בריאות-צביה קסל' גב
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רקע

עישון הוא אחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים ביותר לבריאות

מעשנים נמצאו כבעלי רמת הידע הנמוכה ביותר אודות נזקי העישון ובעלי עמדות  

חיוביות יותר כלפי עישון

קיים קשר בין ידע אודות נזקי העישון לבין עמדות כלפי עישון

תכנית קצרת טווח עשויה להיות יעילה בשיפור רמת הידע אודות                        

נזקי העישון
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שיטת המחקר
מדגם ושיטת דגימה, אוכלוסיית המחקר

שאלות על הרגלי , שאלות דמוגרפיות

כ "סה, עישון ועל מידת החשיפה לעישון

שאלות20

1חלק 

2חלק 

3חלק 

,                    היגדים שהציגו עמדות כלפי עישון20

אני מודאג מהבריאות שלי                    : 'לדוג

כשמישהו מעשן לידי

היגדים שהתייחסו לידע אודות נזקי                 20

שאיפת עשן שמישהו                          : 'לדוג, העישון

אחר מעשן מזיקה לבריאות
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שיטת המחקר
תכנית התערבות

מפגש ראשון

המיתוסים  "מצגת 

"והאמת על עישון

:  מטרת המפגש

העלאת רמת 

הידע אודות  

נזקי העישון

מפגש שני

מתן כלים 

להתמודדות עם  

לחץ חברתי

מפגש שלישי

הרצאה של נגמל 

שמטרתה  מעישון 

לשתף בסיפורו האישי
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ממצאים

נמצא קשר חיובי מובהק בין ידע אודות נזקי העישון לעמדות כלפי עישון לפני 

(r=0.61, p<.01)וגם אחריה  ( r=0.33, p<.01)ההתערבות 

כך העמדות כלפי עישון , ככל שרמת הידע בנושא עישון גבוהה יותר

שליליות יותר באופן מובהק

הקשר בין ידע בנושא עישון לעמדות כלפי עישון
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ממצאים

נמצאה רמת ידע גבוהה יותר ועמדות כלפי עישון שליליות יותר 

בקרב תלמידים ללא בן משפחה מעשן

הבדלים בידע ועמדות כלפי עישון לפי בן משפחה מעשן

t= -4.51, p<0.01 t= -2.31, p <0.05

3.75

4.19
4.25

4.46

עמדות ידע

יש בן משפחה מעשן אין בן משפחה מעשן
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ממצאים

הבדלים בידע ועמדות בנושא עישון לפני ואחרי ההתערבות בקבוצות הניסוי והביקורת

לאחר ההתערבות בקרב כלל התלמידים נמצאו עמדות  

שליליות במידה רבה כלפי עישון ורמת ידע גבוהה יחסית  

בנוגע לנזקי העישון

התערבות העמדות לתכניתבקרב קבוצת הניסוי שנחשפה 

ורמת הידע גבוהה יותר כלפי עישון נמצאו שליליות יותר 

באופן מובהק לאחר החשיפה

בקרב קבוצת הביקורת שלא נחשפה תכנית התערבות רמת 

הזמן  ' הידע אודות נזקי העישון נמצאה גבוהה יותר בנק

יחד עם זאת לא נמצאו הבדלים בעמדות בקרב  . השנייה

קבוצת הביקורת

3.93 3.94

4.24

4.33

4.26

3.99

4.56 4.55

ניסוי-עמדות -עמדות
ביקורת

ניסוי-ידע ביקורת-ידע

לפני התערבות לאחר התערבות
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דיון

.  נמצא קשר חיובי מובהק בין ידע לעמדות כלפי עישון

התערבות עשויות לתרום להעלאת ידע ומודעות אודות נזקי העישון בקרב בני נוערתכניות

.נמצא כי סטטוס עישון בני משפחה משפיע על ידע ועמדות בני נוער ביחס לעישון

.תכנית ההתערבות היוותה גורם משפיע על עמדות התלמידים ביחס לעישון
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תודה על ההקשבה

המיתוסים והאמת על עישון


