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סיגריות אלקטרוניות הפכו מזמן לחלק מהנוף האורבני שלנו .הן זוכות ליותר ויותר פופולריות בשנים
האחרונות ואי אפשר להיות אדיש אליהן .אחד הגורמים לעלייה בביקוש ,אומרים מומחים ,נעוץ בטעמי
הנוזלים לסיגריה אלקטרונית .טעמים מתוקים כמו וניל ,דבש ,בננה או קאפקייק אם אתם בעניין של מתוקים
או טעמי תות ,דובדבן או עוגת גבינה וגרידת לימון ,אם בא לכם עכשיו דווקא משהו חמצמץ.

למי שטרם מכיר אז באופן כללי סיגריה אלקטרונית פועלת כך :יש לה  2חלקים עיקריים :ספק כוח שמגיע
בצורת סוללה ותא מילוי ,אשר לתוכו מכניסים את נוזל המילוי .בתוך תא המילוי יושב גוף חימום ,אשר
מחמם ומאדה את הנוזלים ,אותם אנחנו שואפים.

לאור הפופולריות הגואה של סיגריות אלקטרוניות בכלל ונוזלי סיגריה אלקטרונית בפרט ,החליטו צוות של
חוקרים לבדוק מה סוד הקסם של נוזל לסיגריה אלקטרונית .הם ביקשו להבין מה הן הסיבות שבעטיין
בוחרים צרכני סיגריות אלקטרוניות לשלב נוזל בסיגריה האלקטרונית ולשם כך ערכו מחקר שהתפרסם
בכתב העת המקוון המפורסם."com.Drugandalcoholdependence" :

על החוקרים שביצעו את המחקר נמנים אלקסה לופז ,אריק סולו ,מוניק סי .גאיי וקרוליין או .קוב ,וזה מהלך
המחקר שביצעו ותוצאותיו המעניינות.

הרקע של המחקר:

נוזלי סיגריות אלקטרוניות רבים מכילים טעמים .מעט מאוד מחקרים נערכו במטרה להבין את התפקיד של
טעמים בנוזלי הסיגריה האלקטרונית  .המחקר הזה נועד לבחון את הסיבות לכך שאנשים בוחרים בנוזלים
בטעמים לסיגריה האלקטרונית שלהם.

השיטה:

המחקר נערך במשך  30יום והוא בדק צרכני סיגריות אלקטרוניות בוגרים שענו על שאלונים און ליין .בפני
הנבדקים הוצגו  107סיבות/הצהרות לצריכת נוזל בטעמים לסיגריות אלקטרוניות בסגנון הזה" :אני משתמש
בנוזל לסיגריה אלקטרונית כי ,"...ולצד כל סיבה/הצהרה נתבקש הנבדק לסמן עד כמה הוא מסכים עם כל
סיבה )-1לא מסכים בכלל שזו הסיבה ועד  -7מסכים מאוד שזו הסיבה(.
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לניתוח תוצאות המחקר השתמשו בתוכנה סטטיסטית ששכללה את התוצאות.

ואלו תוצאות המחקר

ניתוח תוצאות המחקר הניב  5סיבות עיקריות שבעטיין צרכני סיגריות אלקטרוניות בוחרים בנוזלים עם
טעמים:
מאחר והטעם משפר את ההנאה והסיפוק.
כי הטעם טעים יותר מטעמה של סיגריה.
בגלל שיש מגוון רחב של טעמים ושילובים יוצאי דופן של טעמים.
כדי לעצור רעב לאוכל.
בשל השפעה חברתית/לחץ חברתי.

חשוב לציין בנקודה זו כי  2הסיבות הראשונות" :לשיפור ההנאה והסיפוק" וכן "מאחר והטעם טוב יותר מזה
של סיגריה"  -קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר והם דורגו גבוה יותר בפער גדול )(0.05 > psמיתר
הסיבות שהוצגו.
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מסקנות המחקר:

השימוש בנוזלים לסיגריות אלקטרוניות בטעמים נובע ממגוון רחב של סיבות .חלק מההצהרות מציעות
שטעמי הנוזלים מספקים חיזוק חיובי לצרכנים – על פי תשובות הנבדקים :הטעמים מעצימים את ההנאה
והסיפוק והטעמים גם מאוד טעימים להם .תוצאות אלו תומכות במחקרים אחרים שבוצעו וחקרו התנהגות
של צרכני סיגריות אלקטרוניות.
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