
 
وهي الفترة التي (برنامج يهدف إلى الحد من التبغ ألنها تساعد على منع البدء بالتدخين بين الشباب  حمالت التثقيف العام الفعالة هي مكون حيوي ألي 

  الدخان ل التعرض، وتشجع المدخنين على اإلقالع عنه وتزيد من دوافع اإلقالع المتاحة، وتقلل من مدى تقب)يبدأ فيها معظم المدخنين التدخين
وعالوة على ذلك، يمكن لحمالت . ، وتغير من السياق االجتماعي لتعاطي التبغ بحيث ال تعود الرسائل التي تؤيد التدخين سائدة بعد اآلنالمستعمل 

وتحقق . غ وغيرها من التدخالتالتثقيف العام أن تساعد على تغير الوضع الكلي للبيئة، مثل أن يصبح المواطنون أآثر تأييدًا لسياسات مكافحة التب
حمالت التثقيف العام هذه اآلثار من خالل نشر الوعي والمعرفة، وآذلك من خالل تغيير التوجهات والقناعات والمساهمة ف إحداث تغيرات في 

 .السلوك
  

ويوحي البرهان بأن . تستند إلى األدلةيجب على حمالت التثقيف العام أن تستخدم قنوات متعددة للوصول إلى الجمهور المستهدف لتوصيل رسائل 
. 1حمالت وسائل اإلعالم يمكن أن يكون لها تأثير أآبر على اإلقالع أآثر منه على أي وسيلة أخرى لقدرتها على الوصول إلى عدد آبير من المدخنين

 :وحتى تتمكن من أنت تصل الحمالت إلى الجماهير الرئيسة بشكل فعال، يجب عليها أن تشتمل على
 
 مثل التلفاز والمذياع والمطبوعات واالنترنت والسينما ولوحات اإلعالنات والوسائل االلكترونية  األجرتشكيلة من جهود وسائل اإلعالم المدفوعة •

 .الجديدة

 عداد تغطيات إخبارية لقضايا التبغ؛جهود في مجال العالقات العامة، لتشمل ما هو أبعد من وسائل اإلعالم إل •

ل القمصان واألزرار والمطويات والملصقات التي من شأنها إشراك الجمهور المستهدف على المشارآة في الفعاليات وتحثهم على مواد دعائية مث •
الت التثقيف العام إذا ما بلورت إستراتيجية توصيل رسائل وتم ويمكن أن تشكل هذه المواد مكونًا هامًا لحم. التفاعل والتي يمكن أن تدوم طويًال

 .شكل واسعتوزيعها ب

 استنتاجات الخبراء حول حمالت التثقيف العام
 

والبرهان العلمي على نجاعة حمالت التثقيف العام هو برهان . التثقيف الصحي العام هو مكون حيوي لتكون برامج مكافحة التبغ الشاملة برامج ناجحة
  .قوي وتزداد قوته يومًا بعد يوم

 
لمجتمعية أثر حمالت وسائل اإلعالم الجماهيري وغيرها من وسائل الوقاية من التبغ على الوقاية درس الدليل األمريكي لخدمات الوقاية ا •

على أن حمالت اإلعالم الجماهير للتثقيف، التي تتميز بأنها " دليًال قويًا"وقد وجدت وحدات العمل . من استخدام التبغ واإلقالع عن التدخين
حاالت البدء بتعاطي التبغ وتقليل استهالك افق معها وسائل تدخل أخرى، بأنها فعالة في تقليل طويلة األجل وباإلعالن العكسي والتي تتر

 2.منتجات التبغ، وآذلك في زيادة حاالت اإلقالع عنه بين متعاطي التبغ
 
 

 إلى أن حمالت وسائل أشار معهد المملكة المتحدة الوطني للصحة والتميز العيادي، في مسودة دليله حول وسائل التدخل لوقف التدخين، •
 3 . وسائل تدخل أثبتت نجاعتها لوقف التدخين، استنادًا إلى دليل نجاعتها وقلة تكلفتها7اإلعالم الجماهير آواحد من 

 
 

خلص الناطق العام باسم الجراحين األمريكيين إلى أن حمالت اإلعالم الجماهيري هي حمالت فعالة في توعية الناس، بما فيهم الشباب،  •
 4 .مخاطر التدخين ودورها في إيجاد إجراءات وخدمات معينة لوقف التدخينحول 

 

 

 حمالت التثقيف العام هي حمالت فعالة
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وسائل "، أن الممارسات األفضل لبرامج مكافحة التبغ الشاملةتشير نشرة المراآز األمريكية لمكافحة المرض والوقاية منه الُمحدثة مؤخرًا،  •
، وتشجع وتسهل عملية وقف التدخين وخلق أعراف اجتماعية مرتبطة التدخل الصحي يمكن أن تشكل أدوات فعالة في منع البدء بالتدخين

ويمكن للرسائل الفعالة التي تستهدف بشكل مالئم أن تثير تأييدًا عامًا لوسائل التدخل لمكافحة التبغ وتخلق بيئة مشجعة لوضع . بتعاطي التبغ
 دوالر عن آل 3.90 دوالر إلى 1.30اليات المتحدة ما مداه وتوصي هذه المراآز بأن تنفق الو". السياسات وبذل جهود مجتمعية مبرمجة

مواطن في السنة على حمالت اإلعالم الجماهيري لمكافحة التبغ التي تقوم بها من أجل مجابهة تسويق صناعة التبغ ولتتمكن من التقليل من 
 5.استخدام وتعاطي التبغ وتزيد من حاالت اإلقالع عنه

 
 من الميثاق 12وتنص المادة . لي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ إلى أن حمالت التثقيف العام هي أولويةيشير ميثاق إطار العمل الدو •

يجب على آل طرف أن يعزز ويشجع التوعية العامة حول قضايا مكافحة التبغ، باستخدام جميع أدوات التواصل المتاحة، بالشكل "على أن 
على آل طرف أن يتبنى وأن يطبق اإلجراءات التشريعية والتنفيذية واإلدارية وغيرها من اإلجراءات ولتحقيق هذه الغاية، يجب . المناسب
بما فيها الميزة اإلدمانية الستهالك التبغ زيادة إمكانية الوصول إلى برامج التثقيف الشامل والتوعية العامة حول المخاطر الصحية ... لتشجيع

ية العامة حول المخاطر الصحية الستهالك التبغ والتعرض لدخان التبغ، وآذلك حول فوائد التوقف عن  التوع] و [... والتعرض لدخان التبغ
 6"14.2تعاطي التبغ وأنماط حياة خالية من التبغ آما هو محدد في المادة رقم 

 
 حمالت التثقيف العام تقلل من تعاطي التبغ

 
  .تبغ هو دليل راسخ وآبير، آما توضح األمثلة اإلضافيةالبرهان على أن حمالت التثقيف العام تقلل من تعاطي ال

 
دليًال قاطعًا على حمالت اإلعالم الجماهير  Archives of Pediatric and Adolescent Medicineتوفر دراسة نشرتها مجلة  •

وقد وجدت الدراسة ربط .  بين الشبابلمكافحة التبغ التي ترعاها الدولة تعمل على تغيير توجهات الشباب حول التبغ وتقلل من نسبة التدخين
التعرض لإلعالنات المضادة للتبغ التلفزيونية التي ترعاها الدولة وبين صدى إعالنات مكافحة التبغ العامة، وبين توجهات مكافحة قوي بين 

 آانت توجهات وقناعات مكافحة  بمعنى آخر، آلما آان تعرض الشباب لإلعالنات المضادة للتبغ،7. التدخين والمعتقدات، وانتشار التدخين
 .التبغ لديهم أقوى، وآان انتشار التدخين بينهم أقل

 
 

. ، يساهم آل عنصر منها في تقليل نسبة التدخين العامة"عناصر"برنامج مكافحة التبغ الذي نفذته وزارة الصحة في انكلترا ينقسم إلى ستة  •
وقد . إتاحة حمالت تثقيف عامة مستمرة من خالل وسائل اإلعالم الجماهيروالعنصر األهم في البرنامج الحكومي لمكافحة التبغ هو 

 مليون مدخن 1.2، مما يعني أن 2004في عام % 25 إلى 1998في عام % 28انخفضت نسبة التدخين بين البالغين في إنكلترا من 
 أنه وراء قرارهم بمحاولة ترك التدخين واإلقالع والحملة هي السبب األول الذي يقول المدخنون في المملكة المتحدة. أقلعوا عن التدخين

 8.عنه
 

 
الهيئة األمريكية الفدرالية لالتصال خالل نهاية الستينيات من القرن العشرين قد أدت أظهر بحث أن رسائل مكافحة التدخين التي فرضتها  •

وخالل السنوات %. 3دخين بين المراهقين بما نسبته على األقل، وإلى انخفاض انتشار الت% 5إلى انخفاض استهالك التبغ للفرد بما نسبته 
 ثالثة فقط مقارنة مع إعالنات صناعة التبغ، – إلى –الثالث التي ُنّفذ فيها البرنامج، آان يتم بث إعالنات مكافحة التدخين بما نسبته واحد 

 13-9.لسجائر في التأثير على سلوك التدخين ومع ذلك وجد أن إعالنات مكافحة التدخين آانت أآثر فعالية بستة أضعاف من إعالنات ا

 .وتبعًا لذلك، تطوعت شرآات التبغ بسحب إعالناتها الخاصة من التلفاز آي يتم سحب إعالنات مكافحة التدخين
 

 
ي استهالك  الواليات المتحدة، والذي يشتمل على حملة تثقيف عامة ضخمة، أدى إلى انخفاض ف/برنامج مكافحة التبغ لوالية آاليفورنيا  •

 أن حملة مكافحة American Journal of Public Healthوقد وجدت دراسة نشرت في %. 13إلى % 10السجائر بما نسبته 
 والربع 1990 علبة في الفترة ما بين الربع الثالث من عام 232التدخين اإلعالمية في آاليفورنيا قد قللت من مبيعات السجائر بنسبة 

 15-14. 1992األخير من عام 

www.tobaccofreecenter.org  



Public Education Campaigns are Effective / 3 

 
 الواليات المتحدة لمكافحة التبغ، والذي آان من ضمنه في يوم من األيام حملة تثقيف عام ضخمة، ساهم إلى \برنامج والية ماساشوسيتس  •

 لحمة ماساشوسيتس أن استهالك التبغ انخفض 1997 وقد وجد تقييم مستقل أجري عام 17-16.رحد آبير في انخفاض نسبة استهالك السجائ
، أي أآثر من ثالثة أضعاف نسبة االنخفاض التي ُرصدت بين 1997 إلى النصف األول من عام 1992 الفترة من عام في% 31بنسبة 

 18.باقي سكان الواليات المتحدة
 
 

د آبير  الواليات المتحدة وفي الواليات المتحدة إلى ح\ الواليات المتحدة وفي منيسوتا \انخفضت نسبة استهالك التبغ بين الشباب في فلوريدا  •
وآدليل على أهمية اإلبقاء على الحمالت اإلعالمية، خالل ستة أشهر بعد أن تم حل حملة . بسبب حمالت اإلعالم الجماهيري الشاملة

% 53إلى % 43تالشى تأثير الرسالة الرئيسة وزادت احتمالية أن يبدأ الشباب بالتدخين من مينيسوتا بسبب اقتطاعات التمويل، فقد 
.19,20,21. 

 
 .ت التثقيف العام تزيد من محاوالت اإلقالع عن التدخين ونسبة حاالت التوقف عنهحمال

 
أجرت آثير من برامج مكافحة الدليل الذي يدعم أن رسائل اإلعالم الجماهير تمثل آلية لزيادة حاالت التوقف عن التدخين هو دليل واسع االنتشار، وقد 

وتسعى هذه الحمالت إلى نشر المعرفة حول التبعات السلبية . جهودها الشاملة للتقليل من تعاطي التبغالتبغ حول العالم حمالت وقف التدخين آجزء من 
لتعاطي التبغ واستخدام الموارد المتاحة للمساعدة على اإلقالع عنه وتغيير التوجهات واالعتقادات المتعلقة بتعاطي التبغ ودرجة االستعداد لإلقالع عنه 

وتوحي البراهين من عدة دول بأن حمالت وقف التدخين تنشر المعرفة وتغير القناعات والتوجهات الرئيسة وتزيد من . لقة بالتبغوتغيير السلوآيات المتع
 .عدد المقلعين عن التبغ وتساهم في نسبة الهبوط العام الستهالك التبغ وترفع من نسب اإلقالع بين متعاطي التبغ

 
 أن اإلعالنات التلفزيونية American Journal of Preventive Medicine مجلة  من2006وجدت دراسة ُنشرت في عدد مارس  •

وصل اإلعالن التلفزيوني إلى آثير من . المناهضة للتدخين آانت أآثر المصادر التي ذآرت أنها ساعدت المقلعين عن التدخين مؤخرًا
أآثر من أي من %) 30.5(ين قالوا أنه ساعدهم على اإلقالع المدخين، وهكذا، ليس من الغريب أنه آان هناك عدد أآبر من األشخاص الذ

الوسائل األخرى، بما فيها عالج بديل النبكوتين والمساعدة المهنية والمساعدة الذاتية والوصفات الدوائية والبرنامج ومواقع االنترنت والخط 
 22.الساخن للمساعدة على اإلقالع عن التدخين

 
 

ممن أقلعوا عن التدخين حديثًا أن إعالن حملة التبغ الوطنية هو الذي جعلهم أآثر استعدادًا % 60لى أظهر مسح أجري عفي أستراليا،  •
 23.لإلبتعاد عن التبغ

 
 

أثبتت عدة دول أن هناك ترابط واضح بين التوقيتات التي آانت ُتبث فيها اإلعالنات وبين األوقات التي آان الناس فيها يتصلون بالخط  •
 24.التدخين، مما آان يشير إلى تأثير فوريالساخن لإلقالع عن 

 
 

 أن التعرض المتزايد لحمالت اإلعالم Health Education Research من مجلة 2006وجدت دراسة ُنشرت في عدد يونيو  •
.  وقف التدخينالمناهضة للتبغ التي ترعاها الدولة تزيد من نسب التوقف عن التدخين، حتى بعد التحكم بالعوامل األخرى التي قد تؤثر على

 نقطة تقييم إجمالية من إعالن 5000عن آل % 10وبشكل محدد، وجدت األبحاث أن نسبة اإلقالع بين المدخنين البالغين ارتفعت حوالي 
 .25) حوالي التعرض مرتين إضافيتين لإلعالن للفرد في الشهر الواحد(الدولة المناهض للتبغ التي تعرضوا لها على مدى أآثر من سنتين 

 
 

أن هناك انطباعات سلبية متزايدة تجاه التدخين وأن هناك زيادة في ، وجدت 2003 عام Tobacco Controlفي دراسة ُنشرت في مجلة  •
آما أنه آان . القناعات المتعلقة باإلقالع عنه، وأنه تم اتخاذ إجراءات في األسابيع األربعة التي تلت البدء بحملة التبغ الوطنية في أستراليا

 26.دليل على ارتفاع مطرد في محاوالت التوقف عن التدخين لمدة شهر من البدء بالحملةهناك 
 

 
 والية نيويورك، آان المدخنون الذين آانوا على دراية برسائل وسائل اإلعالم الجماهير لوقف التدخين التي تنفذها \في الواليات المتحدة  •

 27. ثر من أولئك الذين لم يكونوا على دراية بهذه الرسائل اإلعالميةالدولة أآثر استعدادًا بشكل خاص للتخطيط لإلقالع أآ
 

 حمالت التثقيف العام ذات جدوى في التكلفة
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حمالت التثقيف العام التي تساعد البالغين والشباب على اإلقالع عن التدخين، والتي تساعد المدخنين السابقين على عدم العودة للتدخين وتحول دون بدء 

 28. تدخين، سوف تؤدي إلى توفير في تكاليف الرعاية الصحية المتعددة بسبب االنخفاض في حاالت المرض والموت التي يسببها التدخينالشباب بال
 

 أن الحملة التلفزيونية التي استخدمت للحث على االتصال بالخط الساخن للمساعدة على اإلقالع عن 2005أظهرت دراسة أجريت عام  •
 193,844( دوالر نيوزيلندي 304,560 آانت مجدية من ناحية التكلفة، حيث أن التكلفة اإلجمالية لإلعالن بلغت التدخين في نيوزيلندا

 دوالر 30 إلى 19( دوالر نيوزيلندي 48 دوالر نيوزيلندي إلى 30مما أدى إلى بلوغ التكاليف من ، )دوالر أمريكي بسعر الدوالر اليوم
 29.من بين جميع المدخنين البالغين من ماوري في نيوزيلندا% 8لساخن وتجنيد عن آل مسجل جديد في الخط ا) أمريكي

 
 

في دراسة أجريت على األشخاص المتحدثين بالترآية في إنكلترا، وجد أنه قد يكون هناك جدوى في التكلفة أآثر لتوجيه الحمالت نحو  •
جدوى التكلفة المقدرة لهذه الحملة هي . سبة انتشار التدخين بينهم أقلالسكان الذين ينتشر بينهم التدخين أآثر منه بين السكان الذين تكون ن

 30%.7-3عن آل سنة حياة يتم تحقيقها، وأدى هذا إلى انخفاض في انتشار التدخين بنسبة )  جنيه إسترليني105( دوالر أمريكي 198
 

 
ع وسائل تدخل الرعاية الصحية األخرى، وأحيانًا بدرجة يمكن لحمالت اإلعالم الجماهيري أن تكون ذات جدوى تكلفة آبيرة جدًا مقارنة م •

  .أآبر مقارنة مع وسائل مكافحة التبغ األخرى
 

 النوعية تم إنقاذها لحملة وقف التدخين – دوالر أمريكي عن آل سنة حياة معدلة 328-151حسبت إحدى الدراسات ما تلكفته  
وقد وجدت الدراسة . ساخن لإلقالع عن التدخين وآتيب معلوماتاالسكتلندية والتي اشتملت على حملة إعالم جماهير وخط 

 31. دوالر أمريكي عن آل مقلع عن التدخين655-298أيضًا أن نفس وسيلة التدخل لتكلفة 
 

 
وجد تحليل لوسائل التدخل لوقف التدخين المتنوعة أن تكلفة إنقاذ سنة حياة معدلة النوعية ليوم عدم التدخين في المملكة المتحدة  

وبنفس   32). دوالر على التوالي80-52( جنيه إسترليني بعد الخصم 40 جنيه استرليني، أو 26أن التكلفة آانت فقط 
حوالي ( جنيه استرليني 30.000-20,000المنظور، استخدم معهد المملكة المتحدة الوطني والتميز العيادي سقف من 

نوعية تم إنقاذها لتحديد جدوى تكلفة وسائل تدخل الرعاية عن آل سنة حياة معدلة ال)  دوالر أمريكي40.000-50.000
 .الصحية

 

 . دوالر أمريكي10,000 إلى 300المعدلة النوعية التي يتم إنقاذها من وسائل تدخل عالج التبغ المستقلة بين حوالي 
 

على اإلعالم 
 . جلسات لوقف التدخين9ج مكون من الجماهيري والخط الساخن والمساعدة الذاتية والمواد وبرنام

 
•

 دوالر 1,593-298ة على أنها تبلغ فقط وسائل اإلعالم الجماهير لوقف التدخين قّيمت التكلف
 .أمريكي عن آل مقلع عن التدخين

 مزايا حمالت وسائل اإلعالم الجماهيري الفعالة

 :ير األبحاث والتجارب المتوفرة أن حملة التثقيف العام يجب أن تشتمل على المزايا التالية لكي تحقق أآبر نجاح ممكن
 

•
 تكون الحمالت التي تدوم لفترة أطول فعالية . وبنشر الوعي حول حملة ما، فاإلعالن أو الرسالة ليست آافيه وحدها. والتوجهات والسلوآيات

 دوالر أمريكي عن آل سنة حياة معدلة النوعية تم إنقاذها لحملة وسائل اإلعالم الجماهير 333حسبت دراسة أخرى ما تكلفته  
التدخين في المدارس وبرنامج المدرسة لمنع تعاطي التبغ بين الشباب في الواليات المتحدة مترافقة مع مقارنة بين برنامج منع 

 وبنفس المنظور، تستخدم 33.وحده، استنادًا إلى دراسة امتدت ألربع سنوات تم أجراؤها في نيويورك وفي فيرمونت ومونتانا
 دوالر أمريكي لكل سنة حياة معدلة النوعية 100.000 – 50.000أدلة الواليات المتحدة لخدمات الوقاية المجتمعية سقف من 

 ومقارنة بالجهود األخرى، تتراوح حسابات تكلفة سنة الحياة 34. يتم إنقاذها لتحديد جدوى تكلفة وسائل تدخل الرعاية الصحية
35

 دوالر أمريكي لبرنامج وقف التدخين اشتمل 1593-796 عن التدخين بـ حسبت دراسة من هولندا تكلفة آل مقلع 
36

ة المدخنين السابقين على عدم العودة للتدخين والحيلولة دون أن يبدأ بتشجيع البالغين والشباب الحاليين على اإلقالع عن التدخين ومساعد 
. آالف األطفال بتعاطي التدخين، يمكن لبرامج الوقاية من التبغ أن تؤدي إلى إنقاذ سنوات حياة آبيرة جدًا لكل شخص توقف عن التدخين

مريكي على األقل أآثر منه عند آل شخص من غير  دوالر أ16,000تبلغ تكاليف وسائل الرعاية الصحية لمعدل العمر لكل مدخن 
 وبالمقارنة بذلك، وجدت أدلة الواليات 37. المدخنين على الرغم من حقيقة أن المدخنين ال يعيشون لفترة زمنية بطول عمر غير المدخنين

المتحدة لخدمات الوقاية المجتمعية أن حمالت 

 

 
تش

 يجب أن يتم مشاهدة وسماع اإلعالنات لفترات آافية آي تكون قادرة على تغيير القناعات – قوة دائمة تحتاج حمالت اإلعالم الجماهير إلى 
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فحسب تقييم لحمالت وسائل اإلعالم لوقف التدخين حول العالم التي أجرتها منظمة الصحة العالمية . هاأآبر من الحمالت التي تتميز بقصر أجل
واستمرار الحملة هما عنصران حيويان لضمان تحقيق ) وصولها وأجلها(والمراآز الصحية األمريكية للوقاية من المرض، وجد أن تأثير الحملة 

 38.انخفاض مستمر في نسبة التدخين
 

ن تشتمل الحملة على مجموعة متنوعة من الرسائل المتغيرة والمستهدفة لتحفيز مختلف الناس على محاولة اإلقالع عن التدخين في يجب أ •
 39.فترات مختلفة

 
الحمالت الفعالة تشتمل بشكل نموذجي على مجموعة متنوعة من اإلعالم المدفوع األجر والعالقات العامة والفعاليات ووسائل الترويج  •

صة بطريقة منسقة يتم دمجها مع البرامج المدرسية والمجتمعية، وآذلك على عناصر أخرى من خطة شاملة لتخفيض نسبة تعاطي الخا
ويمكن للعناصر المتعددة أن تزيد من أثر أي حملة، فبشكل مثالي يمكن  لإلعالن التلفزيوني المدفوع األجر أن يكون جزًء دائمًا   41-40.التبغ

 .ث أن البرهان حتى اليوم يشير بشكل واضح إلى أن الدور الرئيس الذي يمكن أن يلعبه هذا في تميز نتائج الحملةمن خطة الحملة، حي
 

يجب أن تعبر الحمالت عن العبر المستخلصة بشكل دولي بما يتعلق بالرسائل الفعالة واإلستراتيجيات اإلبداعية، ويجب أن يتم التخطيط  •
ويمكن لتقييمات الحمالت الدولية أن توفر توجيهًا يستند إلى العبر المستخلصة من .  عن أي تأثير لصناعة التبغللحمالت وتنفيذها بعيدًا تمامًا

 42,43,44. الحمالت السابقة
 

ويجب أن يتم الجميع بين البحث والتقييم البنائي وبين تقييم العملية . يجب أن تستند الحمالت إلى بحث راسخ ومحدث حول مدى فعاليتها •
ها لضمان أآبر احتمالية ممكنة بأن تؤدي الحملة إلى نشر الوعي والمعرفة، وأن تغير من التوجهات والسلوآيات على النحو ونتائج

 45.المرغوب به
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