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 مشكالت واحتیاجات وثغرات جوھریة في الصراع للقضاء على التدخیناستطالع دولي جدید یلقي الضوء على 

 
~االستطالع یكشف أن اختالف العادات والخصائص الدیموغرافیة ووجھات نظر المدخنین سیتطلب حلوًال مبتكرة عبر مختلف الثقافات 

 والظروف االقتصادیة~
 
 

 The Foundation for a Smoke-Free Worldنشرت منظمة  - 2018مارس  19مدینة نیویورك، والیة نیویورك، 
(منظمة عالم بال تدخین) الیوم نتائج استطالع دولي أُجري من أجل الوصول لفھم أفضل للمدخنین وتجاربھم والتحدیات التي 

التدخین،  كذلك یلقي االستطالع الضوء على وعي المدخنین باألضرار التي یسببھا یواجھونھا عندما یحاولون اإلقالع عن التدخین.
وكیف أن رؤیتھم للسجائر والمنتجات البدیلة لھا وللنیكوتین تؤثر على مدى تحفزھم لالبتعاد عن التدخین. ستستخدم ھذه البیانات لتطویر 

 أبحاث ھدفھا تحدید أفضل الحلول لإلسراع بالقضاء على التدخین في مختلف الثقافات والظروف االقتصادیة.
 

من المدخنین الحالیین والمدخنین  17421) 2018(أوضاع التدخین لعام  The 2018 State of Smoking Surveyتضمن استطالع  
دولة: البرازیل، فرنسا، الیونان، الھند، إسرائیل، الیابان، لبنان، مالوي، نیوزیالندا، روسیا، جنوب  13المقلعین وغیر المدخنین، من 

مریكیة. وقد عقدت بشكل مواٍز سلسلة من مجموعات التركیز للتقییم الكیفي في سبع دول أفریقیا، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة األ
(فرنسا، الیونان، الھند، نیوزیالندا، جنوب أفریقیا، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة األمریكیة) وذلك إلعطاء سیاق توضیحي إضافي 

(كانتار بابلیك)، وھي وكالة للخدمات االستشاریة والبحثیة المتكاملة،  Kantar Publicللنتائج الكمیة. أُجري االستطالع بواسطة وكالة 
 ُعیِّنت من قِبَل المنظمة.

 
 النتائج الرئیسیة ھي: 

 
التدخین لیس بعادة معزولة. فالمدخنون یعتبرونھ جزء ال یتجزأ من متع الحیاة األساسیة، كاألكل والشرب والتواصل االجتماعي.  .1

 الموجودة حالیًا ال تضع ھذه األمور في االعتبار، مما یؤدي إلى استمرارھم في التدخین.وطرق اإلقالع 
یدرك المدخنون أن التدخین یضر بصحتھم، والكثیر منھم یرى أن صحتھم في حالة أسوأ من غیر المدخنین، ومع ذلك فھم ال   .2

ھم حول الحلول الفعالة لإلقالع أو تخفیف األضرار یتعاونون بشكل إیجابي فعال مع مقدمي رعایتھم الصحیة وال یتناقشون مع
الصحیة. یحتاج نظام الرعایة الصحیة إلى التفاعل بشكل أفضل مع المدخنین، كما یحتاج مقدمو الرعایة الطبیة إلى أدوات أكثر 

 فاعلیة لمساعدة المدخنین على اإلقالع عن التدخین.
ضرار النسبیة الناتجة عن التدخین، وباألضرار األقل الناتجة عن بدائل ھناك ارتباك بین المدخنین؛ وذلك فیما یتعلق باأل  .3

التدخین. في حین أن الناس "یدخنون من اجل الحصول على النیكوتین، إال أنھم یموتون بسبب القطران" . إن األمرال یزال 
شأن ذلك التأثیر على ما لدیھم من حافز  محاط بالكثیر من سوء الفھم؛ وذلك فیما یتعلق بالمخاطر الناجمة عن النیكوتین. إن من

 لإلقالع عن التدخین، أو محاولة تجربة المنتجات البدیلة ذات الخطر المنخفض.
 

قال الدكتور "دیریك یاخ" ، رئیس مؤسسة عالم خاٍل من التدخین: " آمل أن یؤدي ھذا االستقصاء إلى إخافة وإقناع العدید من مدخني  
ون شخًصا بالتوقف عن التدخین، وأن یبدأ نقاش حول األسباب المعقدة للغایة والتي یستمر بسببھا الكثیر من الناس العالم، الذین یبلغون بلی

في التدخین، وأن یتم بیان الحاجة الملحة لتطویر وسائل اتصاالت وتدخالت أكثر فاعلیة، وذلك بغرض مساعدة المدخنین على اإلقالع عن 
المخاطر التي یتعرضون لھا". "إن بإمكاننا المساعدة في الحد من العواقب الصحیة السلبیة، بالنسبة  التدخین، أو الحد بشكل كبیر من

ي للكثیرین ممن یقعون في شرك دورة اإلدمان لمنتجات التبغ القابلة لالحتراق؛ وذلك من خالل الفھم األفضل للدوافع الرئیسیة لألسباب الت
 التي تحول بینھم وبین اإلقالع عن التدخین، والدوافع التي قد تشجعھم على اإلقالع عن التدخین ."تجعل الناس یبدؤون التدخین، وللحواجز 

 
 

 تشتمل النتائج المحددة لالستقصاء العالمي على ما یلي: 
 



 

یرتبط التدخین بشكل وثیق بالطقوس الیومیة وباألنشطة الروتینیة مثل االستیقاظ من النوم، ووقت تناول وجبة الطعام، وأوقات الراحة   •
في كثیر من  -لتناول القھوة / الشاي، باإلضافة إلى التنشئة االجتماعیة. وغالباً ما یتم تدخین السجائر مع القھوة أو الشاي، كما یتم عادة 

 تدخین السجائر بعد الوجبات؛ وذلك في بعض البلدان (مثل البرازیل والیونان ولبنان). -حیان األ
 

 (٪ ، أعلى ثالثة أجوبة لكل بلد) أي من الحاالت التالیة، إن وجدت، تنطبق علیك؟ 
 

 

 
 

 في معظم البلدان، كانت ھناك رغبة كبیرة في اإلقالع عن التدخین.  •
 

 (٪ ، إجمالي "نعم") اإلقالع عن التدخین؟ھل سبق لك أن حاولت 
 

 
 

یدرك معظم المدخنون الذین شملھم االستطالع أن التدخین ضار بصحتھم، كما أنھم یُقِرون بأنھم أقل صحة من غیر المدخنین؛   •
 ومع ذلك فإنھم یترددون على مزودي الرعایة الصحیة بمعدالت أقل من غیر المدخنین.

 إلى أي مدى توافق أو ال توافق على العبارة التالیة؟ 
 التدخین یضر بصحتك. (٪ ، المجموع "موافق")

 



 

 
 

 كم مرة قمت بزیارة طبیب أو مقدم رعایة صحیة خالل االثني عشر شھًرا الماضیة؟ 
 (٪، مطلقا)

 

 
 

 ھو قلقھم بشأن حالتھم الصحیة في المقام األول الدافع الرئیسي الذي یحفز المدخنین على اإلقالع عن التدخین أو التفكیر فیھ •
 

 
 

 
 
  



 

 
بالرغم من أن أغلبیة المدخنین الذین شملھم االستطالع حاولوا اإلقالع دون مساعدة، فإن أولئك الذین كانوا یبحثون عن المساعدة  •

طبیة. في بعض البلدان (مثل فرنسا، الیونان، غالباً ما لجؤوا في البدایة إلى العالج ببدائل النیكوتین واألدویة التي تتطلب وصفة 
الیابان، لبنان، نیوزیلندا، روسیا، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة)، إستطاع مستخدموا السجائر اإللكترونیة و البدائل األخرى 

 للنیكوتین التخفیض أو اإلقالع عن تدخین السجائر.
 

 
 

 
 

 المزید من النتائج من ھذه الدراسة متوفرة بالموقع التالي: 
  -conference-press-yach-https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/uploads/derek

presentation.pdf  
 

ھناك صور عالیة الدقة للرسوم البیانیة متوفرة بالموقع  
 https://www.dropbox.com/sh/0bw9ckaac0h7cu9/AAB1ihaAu9Ilr_aFdaxZq60ia?dl=0  التالي:

 
 

الفریدة للمدخن ، یمكننا دعم رحلة إقالع كل فرد یقول الدكتور 'یاش' أن البیانات تشیر إلى أنھ من خالل فھم أفضل للخبرات والكفاءات  
بشكل أفضل.  "في ھذا العصر من الطب الشخصي، من المنطقي أن نتوقف عن معاملة المدخنین في العالم كمجموعة واحدة متجانسة و 

ى مع وضعھم، و األھم من ذلك، نبدأ بتطویر و إدراج سلسلة واسعة من الحلول التي تسمح لألفراد المدخنین باختیار الطریقة التي تتماش
 تقلیل نسبة الضرر و المرض و الموت التي یسببھا التدخین".

 
 

 حول مؤسسة عالم خاٍل من التدخین
 

قدمت شركة فیلیب   المؤسسة ھي، مؤسسة مستقلة خاصة تم تأسیسھا وتشغیلھا بصفة حرة و من دون سیطرة أو تأثیر أي طرف ثالث.
تقدم المؤسسة منحا و دعما لألبحاث الطبیة والزراعیة والعلمیة للحّد من التدخین  األولي للمؤسسة.  موریس الدولیة، ش.م التمویل

 وآثاره الصحیة ، وللتصدي لتأثیر انخفاض الطلب العالمي على التبغ.
 

### 

https://www.dropbox.com/sh/0bw9ckaac0h7cu9/AAB1ihaAu9Ilr_aFdaxZq60ia?dl=0
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