
تأثير تسويق التبغ على استهالك التبغ ومدى فعالية قوانني احلظر الشاملة: نتائج الدراسة
دور اإلعالم في ترويج وخفض استهالك التبغ حول

دور اإلعالم في ترويج وخفض استهالك في أغسطس من هذا العام، مت اإلعالن عن دراسة كبرى بعنوان
 مؤلفاً و23 محررين و5).  على مدى خمس سنوات، مت تطَوير الدراسة من قبل فريق مكون من1(التبغ
 مراجع خبير، وقام أحد املناظرين بعمل مراجعة عامة خالل عملية مماثلة لتلك التي أجريت لتقارير كبير62

األطباء األمريكيني ووجد أن الدراسة متثل موجزاً حالياً وشامالً إلى حد كبير لألدب العلمي حول االتصال
اإلعالمي للترويج للتبغ ومكافحته. إنها تعيد النظر في البحث من حيث ضوابط التسويق وعلم النفس

واالتصاالت واإلحصائيات وعلم األوبئة والصحة العامة ذلك أنها توصلت لعدد من االسنتاجات الهامة التي
تشمل:

أن إجمالي أهمية البراهني املتحصل عليها من أنواع مختلفة من الدراسات التي أجراها– 
 –باحثون ذوي أنظمة مختلفة يستخدمون بيانات تنتمي لنطاق كبير من البلدان يبني العالقة

). و2العرضية بني تسويق التبغ واالستهالك املتزايد له(
أن دراسة قوانني احلظر املفروضة على تسويق التبغ في البلدان املختلفة، يظهر أن احلظر

الشامل يقلل من استهالك التبغ، في حني أن القيود غير الشاملة تؤدي عموماً إلى زيادة
النفقات املخصصة لإلعالنات في اإلعالم "غير املحظـور" وغيره من األنشطة التسويقية، مما
يعمل على تعويض التأثير الذي أحدثه احلظر اجلزئي بحيث أن أي تغير صافي في استهالك

).3التبغ يعتبر صغيراً أو مهمالً(
 تعيد الدراسة النظر في عدد كبير من الدراسات لتقييم العالقة بني تسويق التبغ واستهالكه. ويشمل ذلك:

، حيث مت استطالع رأي لألفراد في نقطة واحدة وفي الوقت دراسة مقطع عرضي52)1(
املحدد لفحص العالقات بني مدى حجم التعرض لتسويق التبغ والسلوكيات واملواقف من

)،4حجم استهالك التبغ(
تضمنت استطالعات رأي ملجموعة من السكان على مستوى نقاط  دراسة مقطع طولي،16)2(

مختلفة في وقت محدد حيث مت فحص العالقات بني مدى حجم التعرض لتسويق التبغ
)،5والسلوكيات واملواقف من حجم استهالك التبغ(

حيث عاجلت جتريبياً مسألة  دراسات جتريبية (فيما بني عشوائية وغير عشوائية)،9)3(
السلوكيات واملواقف من حجم تأثير هذا التعرض على التعرض لتسويق التبغ ثم َقيَّمت

مبرور الزمن بي العالقة لتقييم مت مراجعتها  دراسة اقتصادية،24)، و6استهالك التبغ(
حد تسويق التبغ ومستوى

حيث تشمل: ،)7 استهالك التبغ()4(
15 ،دراسة قومية استخدمت بيانات ذات تسلسل زمني حول نفقات التسويق
3دراسات استخدمت بيانات على املستوى املحلي وبيانات تخص دراسات املقطع 

العرضي حول نفقات التسويق،
6.دراسات فحصت تأثير قيود إعالنات التبغ على استهالكه 
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تشمل استنتاجات أخرى للدراسة ما يلي:
سيطرت ثالثة أفكار على تسويق التبغ:-

،(املذاق، احليوية، االعتدال) توفير الرضا
خفض القلق بخصوص مخاطر استهالك التبغ، و
الربط بني استهالك التبغ والنتائج املرغوبة (االستقالل، النجاح االجتماعي، اجلاذبية

)8اجلنسية، اللطافة، إلخ)،(
كثيرٌ ما يستهدف تسويق التبغ االحتياجات النفسية للمراهقني مثل-

الشعبية والقبول لدى الرِفْقَة وصورة الذات اإليجابية ذلك أن األكثر
ميالً الستهالك منتجات التبغ هم املراهقني الذين يعتقدون أن استهالك
التبغ ميكنه إشباع احتياجاتهم النفسية أو حتى هؤالء الذين يجدون

)،9الصورة املرغوبة ألنفسهم مشابهة لصورتهم كمستهلكني للتبغ(
حتى القليل من التعرض لتسويق التبغ يؤثر في موافق املراهقني-

ومفاهيمهم جتاه استهالك التبغ ومستهلكيه، ويؤثر كذلك في نوايا
)،10املراهقني الستهالك منتجات التبغ(

 –استهداف شرائح عديدة من السكان مبا في ذلك الرجال والنساء-
واألطفال والشباب والشباب من البالغني والشرائح السكانية

العنصرية والعرقية واجلماعات الدينية والطبقات الكادحة وممارسي
).11 -اللواط والسحاق أصبح شيئاً مهماً استراتيجياً لصناعة التبغ(

تؤكد نتائج هذا التقرير الكبير من جديد على أن كافة األطراف في االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية
 (إعالنات التبغ والترويج له ودعمه)، حيث يؤدي احلظر الشامل13 حول مكافحة التبغ، معترفون باملادة

على إعالنات التبغ والترويج له ودعمه إلى تقليل استهالك منتجات التبغ، والتوكيد على أهمية احلاجة ملؤمتر
 التي تعتبر بحق شاملة ملساعدة األطراف13 األطراف التابع لالتفاقية إلى اتخاذ إرشادات لتنفيذ املادة

في التنفيذ الفعال لهذا اإلجراء احلاسم.
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