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دراسدة  ) تجاهات طلبة جامعة دمشق نحو منع التددين  يدأل امداا  العامدة    

 (مة على طلبة النتأل التربنة والعلومندانن
 *حممد عزت عريب كاتيب.د 

 المليص
قاا الباح  اارلسة بتااهلب ع ناا نلطلبااهلياا للتحااهلوتلعااملباعجسلااهلمبا تاا العاامل  ي ااهل ي اا ل  اا ليباا ل

مل احهليا للتحاهلباتابعل لبألماا للل اح  لل144باعةخل لعملبألي و لبا  يه،ل لرلستغلطة لأعجب لبا لبهل
ل.مباجبس ه

با دصام،لبابستاام،ل:لطحا   ل  عطاعلطتا لبألس ا  لباع الاهل41يا لليك  ا  للبتاعدةالباح  ارلبتاعحل    ل
ل.بال عم طم،لباثق عم

ل:  صللباح  رلإا لطة لي لبابع ئج
 ئل  لطتاا ليقلاا تلبال عااا نل  اا ليباا لباعااةخل لعاااملبألياا و لبا  يااهليعمثتاااهلم اا  لعااجملل باااهلإ صااا

ل.س اة  هلباكتلهلمع ليعغلجلباعبسلمذاكلاص احلبإل  ث
م اا  لعااجملل باااهلإ صااا ئل  لطتاا ليقلاا تلبال عااا نل  اا ليباا لباعااةخل لعاااملبألياا و لبا  يااهليعمثتاااهل

ل.بلوتلهلباعجسلهس اة  هلباكتلهلمع ليعغلجلبالخعص صلبألو  يمملمذاكلاص احللال
طااةالم اا  لعااجملل باااهلإ صاا ئل  لطتاا ليقلاا تلبال ع ناا نل  اا ليباا لباعااةخل لعااملبألياا و لبا  يااهل

ل.يعمثتهلس اة  هلباكتلهلمع ليعغلجلباتبهلباة بتله
م اا  لعااجملل باااهلإ صااا ئل  لطتاا ليقلاا تلبال عااا نل  اا ليباا لباعااةخل لعاااملبألياا و لبا  يااهليعمثتاااهل

ل.لجلبامةخبل س اة  هلباكتلهلمذاكلاص احلغ
ل:نمه أباح  رليعم طهلي لبامقعج  نلو نلمعملض ءل ع ئجلباح رلقةال

ل.با مللطت ل  ةيةلأي و لخ صهلاتمةخبل ل-
باقلاا السة بتااهلبال ع ناا نل  اا ليباا لباعااةخل لعااملبألياا و لبا  يااهلطتاا لطلباا نلأمتاا لأملطتاا لل-

ل.عئ نلأخجىلي لبامععم 
ل.لهلهلاتمةخبل ضجم  لي   وهلمت ئللبإلطالالس متهل   ل-
ل.ب لباعةخل لمس اص  جلم   ليتصق نل  ذيجيهلي لأضل-
ل.م   ل  عليعة جلاتمد اسل لباذي لي عبا بليةخب نلعملبألي و لبا  يهل-
ب داا ذلبإل ااجبءبنلباعاامل تاا طةلطتاا لبا ااةلياا لب ع اا  لماا نج لباعااةخل لم م يااهلبامععماا لياا لل-

ل.صليبهأضجب نلسم لعملذاكل قةيملبامت طة لام ليجيةلباعدت
 .، سوريةكلية الرتبية، جامعة دمشق* 
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 :مقدمة البحث -1

ومكوهسسات ، وعن سسرات ديناميسسات مسس  عنامسسر هفامسس  الن  سس  ،تعكس  ااااسسات ال سسرد جاهمسسا م مسسات مسس     سسي  
 ممسسا لعل سا تستأر تس أبات مما سسرات علسا تكي س  الن  سس ، حيويسات   ي  موفسأ يو ي  سسلوت ي  سس ي يو ي سدر عنس 

 .وعلا عالفات  مع اآلخري  م  حول ، لرتبو  وامل يناالج ماع  واو 
وتُسعَّسسسُد ، هلسس ا ل سسض مواسسسوا االاااسسات مكاهسسة م مسسسزل   الدراسسسات الن  سسية والرتبويسسسة    سسا  الش  سسية

فاالاساي لسدد ال سسلوت وي  سري ويسسنفد ، املنفمسة لسس و  االاااسات مس  ياسسد حمسددات ال سلوت املوج سسة وال ساب ة
 كسب وسسلوت يري سة حمسسددل وال  دراتادولمسض ال سرد علسا ، املعرفيسةو  وااله عاليسة واددراكيسةالعمليسات الدافعيسة 

 .إزاء مواوعات الميئة اخلارجية
الثمسسات الن سسيب والسسسيما بعسسد تكوزسسا وتعزيزاسسا ف زسسا و  ب سسدر مسس  االسسس  رارت  سسأ  وهفسسرات  ا االاااسسات

وتسسزود الش  سسية ن سسزوا اااسسض مسس  ال سسلوكيات ، ب سسة ه سسميات اعسسض جاهمسسات كمسسبات وم مسسات مسس  سسسلوكيات ال سسرد أا
ال جديسسد حينسسات يو فرمسسسات لل تيسسز وال ع سسل واجلمسسسود وال لسسق حينسسسات و  االب كسسسارو  اجلسساازل ممسسا ي سسسي  فرمسسات لل  سسور

 .لآخر
ال وجيسس    حسساالت ال مسسو  وادفسسدا  و  ال تريسس و  وبسالرمد مسس  يا االاااسسات تن سسو  علسسا فسسدر مسس  السسدفع

ادحجسسسا  ف زسسا اعسسسض ت سسسرفات ال سسسرد حيويسسة ةاسسسسية موج سسس  بعيسسدل عسسس  العشسسسوااية مسسس  و  السسسرف يو حسساالت 
دراسسسة يليليسسة و  واسس ا مسسا لعسسض االاااسسات ت  لسسل معاجلسسة عمي سسة. وميكسس  ال نمسست نسسا مسس  ج سسة يخسسر ، ج سسة

  كسض فسرد  املة كما او احلا    مواوا ال دخني ف و م  املواوعات اهلامة ويمم  نثابسة عامسض م سدد ل
ال ي سأ املواسوا عنسد اس ا احلسد بسض ي عسداي ، و اجمل مع م مثالت ذل  خب ورت  علا متة ال رد ومتة اآلخري 

 .إىل كثب م  ا ارار اليت ميك  يا ي مم ا ال دخني
ال  سور الس   تشس دي بالدهسا العربيسة ت خس  السدو  علسا عات  سا احلسد مس  ال سدخني   و  ومع ال  د  العلمس 

فمسسسع . اآلفسسسات ال سسرياهية السسيت لسسدأ او  لعامسسة حرمسسات علسسا ال سسسالمة العامسسة وال   يسسأ مسس  ا وبئسسةا مسساك  ا
فسسساهوا منسسسع ال سسسدخني   ا مسسساك  العامسسسة اسسسض سسسس  دب ااااسسسات يلمسسسة جامعسسسة دمشسسسق  سسسو منسسسع ال سسسدخني   

الخ  سسا  ا مسساك  العامسسة ل واسسض سسس   لأ اسس ي االاااسسات بسسني املسسدخنني ومسسب املسسدخنني وكيسسأ سسسيتأر ا
 .المتثا ا اجلن  علا ا ي االاااات وا ا ما سنعرا   ، و وال نة الدراسية، ا كادمي 

  : مشكلة البحث ومسوغاته -2

ممسسا ، ي سود عاملنسسا اليسو  اع  سساد بس ا العامسسض امل سسد وراء معفسد املشسسكالت االج ماعيسة اسسو العامسض اده سساي
ويع سسا االاسساي مسس  ياسسد عنامسسر اسس ا العامسسض ، جسسة ا وىلي سس وجل حلسسوالت هلسس ي املشسسكالت ترتكسسز عليسس  بالدر 

اده اي إذ يا مل  و  االاساي فيم س  الكمسبل    سا  المتسوف الن  سية واالج ماعيسة بومس   وسسيلة للت سو  
علسسا املعلومسسات وال نمسست بال سسلوت واسسم   يو السس تكد فيسس  وبال سسان ف سسد الفسسواار الن  سسية واالج ماعيسسة والسسيت 

ت ا  اجمل مع ب فرادي مث الومسو  مل رتحسات فسد تشسكض هسوال ح ي يسة وذات ي يسة حلسض تلس   تشكض مشكالت
 . املشكالت   امل   مض ال ريل
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بسسض ، مشسسكلة ال سسدخني السسيت م تعسسد م   سرل علسسا   مسسع معسسني سسيوعات اس   إحسد  يكثسسر تلسس  املشسسكالت
وتن شسسر بشسسكض  يسسأ ، وامل علمسسني ا ميسسني، الرجسا  والن سساء، ال سسدارو  يمسمت  مشسسكلة عامسسة ت سسا  الكمسسار

، ممسا ي س دع  العمسسض علسا إه سساذ ا جيسا  مسس  اس ي العسسادل وإدرات اخل سر اجل سسيد الس   ي سسدد جيسض امل سس  مض
 . وال   يع ا عماد الوي  ويمض م   مل 

، ا ي املشكلة يممت  تواج  الشعوب م   دف   مانا بشكض خا  وم سيعة جلاهسل كمسب مس  أروا سا
 .ثب م  إمكاها ا ومعوفة لاامج ال نمية في ا وم يئة ل يم ا ومثل اومع لة للك

ورمسسد ذلسس  ، ويع سا ال سسدخني سسسلوت مس علد بدرجسسة كمسسبل واسسو مس  يمثلسسة ا  سساح ال سسلوكية مسب ال سستيتة
ف و سلوت مشروا   بع  اجمل معات ومرفوض ومب مرمسوب بس      معسات يخسر ، والسسيما   ا مساك  

يد  دمسسسدار ال سسسرارات اخلامسسسة ننسسسع ال سسدخني   ا مسسساك  العامسسسة بعسسسدل   معسسسات ومن سسسا   معنسسسا العامسسة ممسسسا 
وعلسسسا السسسرمد مسسس  يا معفسسسد النسسسا  يمسسسمتوا يسسسدركوا مسسسد  ال سسسرر السسس   يلت سسس  ال سسسدخني . العسسسريب ال سسسور 

الاااسسات ولعسسض الكشسأ عس  ا ،إال يا املالحس  يحياهسسا عسد  االل سزا  ب سسرار منسع ال سدخني ،ب ست  د وبيئس  د
 سسو مشسسسكلة ال سسدخني با مسسساك  العامسسسة فسسد ي سسساعد   بلسسورل املشسسسكلة مسسسع ادحايسسة با سسسسماب الكامنسسسة وراء 

 .سلوت عد  االل زا 
وميثسسض ال سسدخني يحسسد )مسس  ال سسدخني ل ت سسن  مسستة اجلميسسع،     يدرت اجلميسسع فااسسدل اسسواء هفيسسأ خسسا ولسسو

، 8991، عمسد السرة )( اليل ومن سا المتسث العلمس ا ي املتأرات ال ارل اليت لل ال  د  هلا بشىت ا سس
ااااسسسات يلمسسسة جامعسسسة دمشسسسق  سسسو منسسسسع مسسسا " :مشسسسكلة المتسسسث كمسسسا يلسسسس يديسسسد ممسسسا ت سسسد  ميكسسس   (.472

 ."ال دخني   ا ماك  العامة
 :أهمية البحث -3

ل: ععت لأنملهلباح رلعملبابق طلباع اله
  ا مسساك  العامسسة  العينسسة  سسو منسع ال سسدخني ي س د المتسسث   يديسسد ال سسروه   ااااسات يفسسراد -4-4

 .  كض بعد م  يبعاد امل يا  
اسسس  فئسسسة الشسسسماب و  كمسسسا يا للمتسسسث ي يسسسة خامسسسة تنمسسسع مسسس  ي يسسسة ال ئسسسة السسسيت ت ناوهلسسسا بالدراسسسسة -4-2

 . اجلامع  واليت ت  د   بناء م   مض اجمل معات
جنميسسسة عسس  منسسسع ال سسدخني   ا مسسساك  و  حسسدود علسسسد الماحسسث ال توجسسسد ييسسة دراسسسسات عربيسسة وي -4-4

 .العامة
 :أهداف البحث -4

 :ي دف المتث إىل ما يل 
الكشسأ عس  ال سسروه   م وسسب إجابسات يفسسراد عينسة المتسسث علسا م يسا  االاااسسات  سو منسسع  -1-4

 .ال دخني   ا ماك  العامة وف ات إىل م دب اجلن 
 ة المتث علا م يا  االاااات  و منع يفراد عينإجابات  الكشأ ع  ال روه   م وسب -1-2
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 .ال دخني   ا ماك  العامة وف ات إىل م دب االخ  ا  ا كادمي 
يفسسراد عينسة المتسسث علسا م يسا  االاااسسات  سو منسسع إجابسات  الكشسأ عس  ال سسروه   م وسسب -1-4

 .ال دخني   ا ماك  العامة وف ات إىل م دب ال نة الدراسية
يفسسراد عينسة المتسسث علسا م يسا  االاااسسات  سو منسسع إجابسات  وه   م وسسبالكشسأ عس  ال سسر  -1-1

 (.كوا الش ص مدخ  يو مب مدخ )لعادل ال دخني وف ات ال دخني   ا ماك  العامة 
 :فرضيات البحث -5

 :ين لق المتث م  ال رايات ال الية
   ا مساك  العامسة وفسق ال توجد فروه دالة إح اايات علا م يا  االاااات  سو منسع ال سدخنيل-5-4

 :ي  را ع  ا ي ال راية ال رايات ال اليةو (. 0,،,) م دب اجلن  عند م  و 
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الش    وفق م دب اجلن ل-5-4-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الن    وفق م دب اجلن ل-5-4-2
 .ح اايات علا المعد الث ا  وفق م دب اجلن ال توجد فروه دالة إل-5-4-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد االج ماع  وفق م دب اجلن ل-5-4-1
ال توجد فروه دالة إح اايات علا م يا  االاااات  سو منسع ال سدخني   ا مساك  العامسة وفسق ل-5-2

 :ا ي ال راية ال رايات ال الية وي  را ع  .(0,،,) م دب االخ  ا  ا كادمي  عند م  و 
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الش    وفق م دب االخ  ا  ا كادمي ل-5-2-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الن    وفق م دب االخ  ا  ا كادمي ل-5-2-2
 .الخ  ا  ا كادمي ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الث ا  وفق م دب ال-5-2-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد االج ماع  وفق م دب االخ  ا  ا كادمي ل-5-2-1
ال توجد فروه دالة إح اايات علا م يا  االاااات  سو منسع ال سدخني   ا مساك  العامسة وفسق ل-5-4

 : رايات ال اليةوي  را ع  ا ي ال راية ال(. 0,،,) م دب ال نة الدراسية عند م  و 
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الش    وفق م دب ال نة الدراسية -5-4-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الن    وفق م دب ال نة الدراسية -5-4-2
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الث ا  وفق م دب ال نة الدراسية -5-4-4
 .الدراسية  توجد فروه دالة إح اايات علا المعد االج ماع  وفق م دب ال نةال -5-4-1
ال توجد فروه دالة إح اايات علا م يا  االاااات  سو منسع ال سدخني   ا مساك  العامسة وفسق ل-5-1

 :وي  را ع  ا ي ال راية ال رايات ال الية(. 0,،,) م دب عادل ال دخني عند م  و 
  وه دالة إح اايات علا المعد الش    وفق م دب عادل ال دخنيال توجد فر  -5-1-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الن    وفق م دب عادل ال دخنيل-5-1-2
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الث ا  وفق م دب عادل ال دخنيل-5-1-4
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 . ماع  وفق م دب عادل ال دخنيمعد االجلال توجد فروه دالة إح اايات علا ال-5-1-1
 : حدود البحث -6

 : عا المتث إىل ي ي  ا مت  الدراسة ام  احلدود ال اليةي  إيار ا اداف اليت 
 .العلو و  مت ال  ميق   جامعة دمشق   كلييت الرتبية: احلدود املكاهية -6-4
 .ال  ض الثاي( ,4,8 – 9,,4)العا  الدراس  : احلدود الزماهيةل-6-2
 .العلو  جبامعة دمشقو  الرابعة   كلييت الرتبيةو  يلمة ال نة ا وىل: احلدود المشرية -6-4
اف  ر المتث علا فيا  ااااات عينة م  يلمة جامعة دمشق  سو منسع ال سدخني   ا مساك   -6-1
 .العامة
 :مصطلحات البحث -7

ت السيت يع  سداا ال سرد  سو اسو تنفسيد مك  سل لس  مس ة االسس مرار الن سيب للمع  سدال:االجتاا   -7-1
 (.808، 8917جال ، )مواوا يو موفأ وي يئ  لالس جابة باس جابة تكوا هلا ا ف لية عندي 

كمسسا عسسرَّف كسساتز وسسس وتلند االاسساي ب هسس  هزعسسة ال سسرد واسسس عدادي امل سسمق إىل ت سسو  مواسسوا مسسا يو رمسسز يرمسسز 
 (.808، 8917جال ، )هل ا املواوا ب ري ة معينة 

تش وكرتشسس يلد االاسساي الن  سس  ب هسس  تكسسوي  دااسسد مسس  السسدوافع واددرات وااله عسسا  والعمليسسات ويعسسرف كسسر 
 (.229يبو النيض ،بدوا عا ، )املعرفية املرتم ة جبواهل حيال ال رد 

. ب هسس  ذو بنيسسة وجداهيسسة تعمسسض   ت اعسسض م سس مر ل تديسسد ال سسلوت ال سسان: (Levin)وكسس ل  يعرفسس  لي سسني 
 سس  بس ا االاسساي م  سو  يوجسسدي اده ساا لي سأ بسس  تسرابب االسسس جابات امل  سورل لل سسرد إزاء ويتكسد منسيد   تعري

 .مشكلة يو مواوا معني
 ي علسق فيمسا اع  سادي الشس ص يو ري  وراء ال اامة الوجداهية احلالة" ب ه  لالااي تعري     سويأ ويتيد
، يمسا يلمسورت يعسرف "ال مسو  يو لسرف ا ودرجسة اس ا فمولس  يو املواسوا هلس ا رف س  حيسث مس  معسني، نواسوا

حالسسة مسس  االسسس عداد الع لسس  والع سسيب، تسسنفد خسسال  خسسال الشسس ص ومتسسار  تسس أبات توجي يسسات يو : االاسساي ب هسس 
 .ديناميكيات علا اس جابة ال رد  و مجيع املواوعات يو املوافأ املرتم ة ن ي االس جابة

ال سسساار، )وامسسسض وراأيسسة م مثلسسة باالسسس عدادات ويخسسر  بيئيسسة واسس ا ال عريسسأ ي ودهسسا إىل يا االاسساي ي سس أر بع
8998   ،41.) 
 :التعريف اإلجرائي لالجتا  -7-2

االاااسسات اسس  حم سسلة اسسس جابات امل تسسو  علسسا اسسس ماهة ااااسسات عينسسة مسس  يلمسسة جامعسسة دمشسسق  سسو 
حيسسث ت ييسسد  ذلسس  مسس و  اج ماعيسسة – باع مسساري مواسسوعات ذو مسسمدة ه  سسية، منسسع ال سسدخني   ا مسساك  العامسسة

 .امل تو  هل ا املواوا يو معارا   ل 
 :طلبة جامعة دمشق -7-3
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العلسسسسسو  جبامعسسسسسة دمشسسسسسق للعسسسسسا  الدراسسسسسس  و  الرابعسسسسسة امل سسسسسجلني   كليسسسسسيت الرتبيسسسسسةو  واسسسسسد يلمسسسسسة ال سسسسسنة ا وىل
(4,,9– 4,8,.) 

 : األماكن العامة -7-4

، واملسسسسدار ، الشسسسسارايعسسسسات وت مثسسسسض بواسسسس  كسسسسض مكسسسساا ال يع سسسسا خامسسسسات ب سسسسرد واحسسسسد وإ سسسسا ملسسسس   للنسسسسا  مج
 .اخل باس ثناء املنز  ال   يعيش في  ال رد.....واجلامعات واملتس ات وامل اا  وامل اعد واملشا  واحلدااق

 :التدخني -7-5

يشسسمض كافسسة يهسسواا ال سسدخني كال سسجاار وا رجيلسسة وال سسيجار ومباسسا مسس  ا هسسواا السسيت تشسس مض علسسا ه سس  
 .املواد
 :الدراسات السابقة -8

ا علسسسا الدراسسسسات ال سسساب ة السسسيت تناولسسس  مواسسسوا ال سسسدخني م يكسسس  بوسسسسع الماحسسسث سسسسو  بعسسسد االيسسسال
 : وياد ا ي الدراسات. اخ يار الدراسات املناسمة ف ب ملواوا الدراسة احلالية

 :الدراسات العربية -8-1

ل(:ل4896)  بتهلي عزلطحةلبهلللل-
مسسسب املسسسدخنني و  رات لسسسد  املسسسدخننياالاااسسسات  سسسو تعسسساي  امل سسدو  دراسسسة املع  سسسدات:لطبااا بنلباة بتاااه

ل.لل جاار
امل ارهسسة بسسني املع  سسدات اخلامسسة ب سس أب املسسواد الن  سسية املسستأرل   ا ع سساب لسسد  مسسدخين  :نااةالباة بتااه

 .مب املدخننيو  ال جاار
( ,081) بلس  يفراداسا، و اخ بت العينسة مس  يسالب الثاهويسة العامسة ندينسة ال ساارل الكسا  :طلبهلباة بته

 .مب مدخ ( 2097)و مدخ ( 015) موزعوا إىل، ات يالم
 .أمات و  بعد ال ت ق م  مدف ( 8971) اس  د  االس  مار ال   يعدي سويأ عا  :أ ب لباة بته
ل:أنملبابع ئج

مسسسب املسسسدخنني يكثسسسسر اع  سسسادات   اآلأسسسار ال سسسسارل للمسسسواد الن  سسسية املسسسستأرل   ا ع سسساب ب ئا سسسا السسسسثالف  -
 .م  مدخين ال جاار( الكتوليات، و ال ميعيةا دوية ،وامل درات )

. مسدخين ال سجاار يكثسر اع  سادات   ال س أب امل يسد ل عسساي  املسواد املستأرل   ا ع ساب مس  مسب املسسدخنني -
 (411، 8991حممود وخلي ة، )

ل(:2222ل–ل4888)لشمت نمللباتل  مملل  بتهلق تمل-
 .  اجلم ورية اليمنية  عليد الثاهو  العا يالمات مدار  الو  ال دخني بني يالب :طب بنلباة بته
   ال علسيد الثساهو  مسدار  ويالمسات يسالب بسني ال سدخني ظساارل حجسد عس  الكشسأ :نةالباة بتاه

 .واملدرسة واجمل مع خب ااص امل علد ارتماي ا ودرجة ال دخني   تتأر اليت العوامض ويديد، العا  ال عليد
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 يالمسسسات ( 4114) بلسسس  عسسسدد يفراداسسسا، و مسسس  يلمسسسة الثاهويسسسة العامسسسةاخ سسسبت عينسسسة المتسسسث  :طلباااهلباة بتاااه
، يماهسة العامسمة: يالمسة   سس  حماففسات اس ( ,884)، يالمسات ( 8724) موزعسوا وفسق النسوا إىل، يالمةو 

 .ح رموت، احلديدل، تعز ،عدا
ل:لأ ب لباة بته

ال علسيد الثساهو  العسا    يالمسات مسدار  و  اس مياا اس  دف يديسد العوامسض املستأرل   تسدخني يسالب –
 .اجلم ورية اليمنية

 .م يا  االااي  و ال دخني –
 .م يا  الوع  ب ارار ال دخني –

ل:أنملبابع ئج
 .بني ادهافاه شاري اه شار ال دخني بني ال كور يكثر م   –
 .ا مدفاء دور   اه شار ال دخني بني ال البو  ا فرااو  اآلباءو  للمدرسني –
 .لعوامض االج ماعية   ج ب ال الب لل دخنيوجود يأر ل –
االف  سسسسسادية و  ال المسسسسسات   ال علسسسسسيد الثسسسسساهو  إلابيسسسسسة  سسسسسو املشسسسسسكالت ال سسسسستيةو  ااااسسسسسات ال سسسسسالب –

 (http://www.erdc-aden.com/drasat/s1.pdf) .لل دخني
ل(:4885)ل  بتهلتتلم نل تعجنل-

 .دراسة دوافع ال الب المنني   جامعة  ااد   ال وج   و ال دخني :طب بنلباة بته
 .دراسة دوافع ال الب المنني   جامعة  ااد   ميوهلد  و ال دخني :نةالباة بته
 تكوهسس  عينسسة الدراسسسة مسس  ال لمسسة اجلسسامعيني املسسدمنني علسسا ال سسدخني السس ي  بلسس  عسسدداد :طلبااهلباة بتااه

 .لمات يا( ,9)
 .اس مارل جلمع املعلومات :أ ب لباة بته
ل:لأنملبابع ئج

لكس  بسالرمد و  روح سدو  معفد ال ي  مت اخ ماراد كاهوا علا علسد بال سرر الس   يلت س  ال سدخني جب سم د
 .م  ذل  يدخنوا

ال سالب ل سدخني ال سجاار م سدراا يسسماب ه  سية يكثسر ممسا تكسوا استالء  تشب املعلومسات إىل يا دوافسع
 :م  ا سماب الن  ية، و عيةاج ما
 . م ة إزالة ال عل –
 . يلل ال ل ذ –
 . م ة إزالة االهزعاج –
 .م ة ال  ليض م  حالة االا راب –

 .وجود ا فراد املدخنني داخض ا سر يلعل دورات متأرات   ميو  ا بناء  و ال دخني

http://www.erdc-aden.com/drasat/s1.pdf
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 .  و ال دخنيوجود ا مدفاء املدخنني ميك  يا يشكض عامالت متأرات   ميوهلد 
http://www.shahed.isaar.ir/ar/inde×.php?Page=definition&UID10458 

 :الدراسات األجنبية -8-2

ل(:ل2221)ل  بتهلبامةيجلباعبسلذيلبإلتكعتبةيل–
 .و منع ال دخني   اسكوتلندااالاااات   :طب بنلباة بته
ل:لنةالباة بته
 :ادجابة علا ا سئلة ال اليةإىل  دف الدراسة 

 ما ا  يكثر ا ماك  اليت ي عرض في ا النا  لل دخنيل –
 امل اعد ب مل الدخاالو  اض ي  اد  النا  احلاهات –
 امل اعدلو  ما ا  ااااات النا   و منع ال دخني   احلاهات –

 (.10 إىل 81)فردات م  ا عمار( 8157)تكوه  عينة الدراسة م   :بتهطلبهلباة ل
 .يدال مل   الري  :أ ب لباة بته
ل:أنملبابع ئج

 .احلاهاتو  يكثر ا ماك  اليت ي عرض في ا امل  جيمني لدخاا اآلخري  ا  امل اعد –
خاا النسسسسا  ي  سسسساد  امل سسسساعد  زسسسسد ي  سسسساي وا بسسسسد٪ 21ومسسسس  امل سسسس جيمني ي  سسسساد  احلاهسسسسات ٪ 59 –

 .اآلخري 
 .احلاهاتو  ه مة عالية م  امل  جيمني يدعد منع ال دخني   امل اعد –
مسس  املسسدخنني يع  سسدوا  ٪80و احلاهسساتو  انسسات دعسسد مسس  فمسسض املسسدخنني ل تديسسد ال سسدخني   امل سساعد –

 .يا ال دخني لل يا ي  مر لي م  هلد بدخو  احلاهات حبرية
مسس  يربسساب ٪ 52 اوت بشسسكض ملتسسوق وفسسق هسسوا العمسسض حيسسث يام سس و  السسدعد ملنسسع ال سسدخني ي  سس –

مسس  الس ي  يعملسوا   وظسسااأ روتينيسة يسدعموا منسسع ٪ 87 املسديروا يسدعموا منسسع ال سدخني بينمسا، و ا عمسا 
 .ال دخني

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/07/2992847/28552)) 

للMike Males(2004):ل  بتهلي يكلي اسل–
 .ال دخني االج ماع  جبامعة كالي ورهيا، يالب ساه ا كروز :باة بتهلطب بن

 ."ال دخني االج ماع "تع ل تدبات هوعية   عادات ال الل مثض  :نةالباة بته
يالمسسسات ويالمسسة مسسس  جامعسسة كالي ورهيسسسا، موزعسسوا وفسسسق ( ,17)تكوهسس  عينسسسة الدراسسسة مسس   :طلبااهلباة بتاااه

يالمسسات ويالمسسة ومسسس  ( 814)سسسنة ( 89 – 81)المسسة، وفسسق العمسسر مسس  ي( 251)يالمسسات، و( 452)النسسوا إىل 
يالمسسسات ويالمسسسة، ووفسسسق اآلبسسساء املسسسدخنني ( 852)سسسسنة ( 44)يالمسسسات ويالمسسسة ومسسس  ( 502)سسسسنة ( 48 – ,4)
 . يالمات ويالمة( 552)

 .يدال مل   ال دخني لد  ال الب :أ ب لباة بته

http://www.shahed.isaar.ir/ar/index.php?Page=definition&UID=10458
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ل:أنملبابع ئج
ا تسسسدخني اج مسسساع  يعلسسسا مسسس  ه سسمة يفسسسراد العينسسسة السسس ي  ال يسسسدخنوا ه سسمة يفسسسراد العينسسسة السسس ي  يسسدخنو  –

 .تدخني اج ماع 
 .انات ارتماح بني تدخني اآلباء وتدخني ا بناء –
 .ه مة ال دخني االج ماع  عند ال كور يعلا م  ه مة ال دخني االج ماع  عند ادهاف –

 (Males , 2006 , 1 →14)ل
 :دراسات السابقةمكانة الدراسة احلالية بني ال -8-3

حيسسث . اسس ي الدراسسسات تناولسس  جاهمسسات واحسسدات يو يكثسسر مسس  اجلواهسسل السسيت تناوهلسسا المتسسث احلسسان بالدراسسسة
ات سق اس ا المتسث مسع دراسسة املسدير ال ن يس   االسسك لند    تناوهلسا الاااسات النسا   سو منسع ال سسدخني   

ومش ساا   يا اه شسار ال سدخني بسني الس كور يكسا  احلاهات وامل اعد، وك ل  ي  ق مع دراسة فاسد وال ياي
 . خر  م  حيث الن ااج يو امل دباتمن  بني ادهاف، واخ لأ المتث مع باف  الدراسات ا 

 :االجتا  ودور  يف السلوك -9

يسسدخض   مكوهسسات كسسض سسسلوت إه سساي، وي سس د املكسسوا االاسساا    ال سسلوت ( Attitude)إا االاسساي 
ومي سسد تسس أب االاسساي الن  سس  إىل كسسض ي سسكا  ال سسلوت السسيت ميارسسس ا ال سسرد   بيئ سس  ال ميعيسسة  ب وجيسس   سسو ادفسس ،

تركيسسل ع لس  ه  سس  يحدأ سس  اخلسال امل كسسررل، ومي سساز بالثمسسات " واملشسيدل، وميكسس  تعريسسأ االاساي الن  سس  ب هسس  
ه سسسسسال عسسسسس  ". ةواسسسسسو حالسسسسسة ع ليسسسسسة ه  سسسسسية، حالسسسسسة مسسسسسع يو اسسسسسد، حالسسسسسة حسسسسسل يو كراايسسسسس. واالسسسسسس  رار الن سسسسسيب

 .(17-11، ,,,4ال اار،)
حالسة مسس  االسس عداد الع لسس  الع سيب السسيت ت كسوا يو تسسنفد خسال  ال جربسسة "االاساي ب هسس  ( يلمسسورت)وعسرف 

املوافسسأ السيت تسسرتمب نسس ا واخلسال والسسيت ت سمل بسسدوراا تسس أبات موج سات علسسا اسس جابات ال سسرد لكسسض املواسوعات و 
 ". االااي

ويالحس  العديسسد مس  المساحثني   علسد السسن   " ابلسة لل عسديض وال ديسسب ب سره   ل سة واالاااسات م ساايد ف
الميئسسس  يا يكثسسسر ا سسسساليل ال سسساادل   تديسسسب ااااسسسات ا فسسسراد  سسسو الميئسسسة تنت سسسر   يسسسسلوبني راي سسسني  سسسا 

ادلسسايب ويسسسلوب الثسسواب والع سساب يو مسسا يعسسرف باسسسد ال عزيسسز ...يسسسلوب الدعايسسة وادعسسالا بوسسسااض   ل سسة
يو مسا ت سسو  بسس  العديسسد مسس  السسدو  امل  دمسسة ب تديسسد ...كادعالهسسات السسيت يسس ر مسس  ال لسسوف...وال عزيسز ال سسليب

 .جوااز مل  ي   دموا وسااض ه ض مدبل
ولسسدف تدسسب االاسساي اع مسسادات علسسا اخلسساات ال سساب ة للشسس ص ويليلسس  مل سسامين ا، كمسسا تسستأر اجلماعسسة   

عليس ، ف عمسض علسا إفناعس  ب ديسب ااااس ، كمسا لسدف   احلمسالت السيت ت سو  الش ص وتشكض عامض اسدب 
واسس ي . نسا اجلمعيسات واملنفمسات واملتس سات امل  ل سسة، لك سل ال  ييسد  مسور كال  سساء علسا ال لسوف الميئس 

راد واالت االت ادفناعية ذات ت أب كمب علسا اجمل مسع وعلسا سسلوت ا فس( ات االت إفناعية)احملاوالت ت ما
وتكوا االت االت يكثر فاعلية عند تركيزاا علا هوا احلجج اليت ت سدم ا، وكي يسة اس ا ال  سد  وزمنس ، ...في 
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والرتكيسسسسز علسسسسا العوايسسسسأ واملع  سسسسدات، وخ سسسسااص الشسسسس ص امل ل سسسس  للرسسسسسالة االت سسسسالية، إاسسسسافة إىل وجسسسسود 
انسسسات أالأسسسة يهسسسواا مسسس   باخ  سسسارل(-11، ,,,4ال سسساار، )(. االسسسس عداد عنسسسد الشسسس ص  ا يدسسسب ااااسسس 

امل دسسبات ل لسأ مسس  سسسلوت إىل آخسسر  تعمسسض كمتسسددات يساسسية لل سسلوت ويا السسوزا الن سيب هلسس ي  دسباتامل
 :وم    ص إىل آخر وا ي امل دبات ا 

 ويع مد علا مع  دات الش ص خب و  عوافل ال لوت املعني   موفأ: االاااات  و ال لوت -
 .افلمعني، وت و  الش ص هل ي العو 

 .وتشمض املعيار الش    لل لوت واملعيار االج ماع : املع  دات الش  ية واالج ماعية -
 . وتشمض الرممة وعد  الرممة: الدفاعية لل م   باملعايب -

WWW. Alsabaah.com /paper. php ? source = find) http://) 

 : مكونات االجتاهات النفسية االجتماعية -9-1

 : وعلماء الن   يا لالااي أالأة مكوهات يساسية ا ير  العديد م  الرتبويني
 (:املعريف)املكون الفكري  -9-1-1

لسس  يكسسوا لل سسرد ييسسة ااااسسات حيسسا  ي  مواسسوا، إال إذا كاهسس  عنسسدي يوالت وفمسسض كسسض  سس ء معرفسسة عنسس ، 
لسد  ال سرد  وين و  املكوا املعر  علا املعلومات واحل ااق املواوعية امل سوفرل. ولي   بال رورل معرفة كاملة

عس  مواسوا االاساي، ولس ل  ت  سم  ااااسات ال سسرد  سو بعس  املشسكالت االج ماعيسة جاهمسات ع ليسات ل لسسأ 
 .م  واي باخ الف تع يد املشكلة، ميكن  م  اختاذ االااي املناسل

 (:الوجداني)املكون العاطفي  -9-1-2

ج  سسسا ال سسسرد  سسسو مواسسسوا االاسسساي، ويشسسسب المعسسسد العسسساي   االه عسسسان إىل مشسسساعر احلسسسل والكراايسسسة السسسيت يو 
ويسسرتمب ب كوينسس  العسساي  ، ف سسد لسسل مواسسوعات مسسا فينسسدفع  سسوي، وي سس جيل لسس  علسسا  سسو إلسسايب، وفسسد يكسسري 
مواسوعات آخسر فين سر منسس ، وي س جيل لس  علسا  سسو سسليب، وميكننسا ال عسرف إىل  سسدل اس ي املشساعر مس  خسسال  

 .ي  بني ال  مض ال ا  والنم  امل لق ملواوا االااي. يديد موفع ال رد بني ير  االااي امل  رفني
 (:امليل للفعل)املكون السلوكي  -9-1-3

ولل ال مييز انا بني امليض ال لوك  وال سلوت ال علس ، فامليسض لل سلوت يعسا عس  الرممسة   سسلوت مسا، يمسا 
مسا، مث تالاسا  سعور حمسدد ال لوت ال علس ، ف هس  يرمسز إىل ال عسض احل ي س ، فس ذا تسوافر لسد  فسرد معرفسة نواسوا 

. إلسايب يو سسليب حيسا  اس ا املواسوا، ف هس  ي سم  يكثسر مسيالت إىل يا ي سل  سسلوكات حمسددات اساي اس ا املواسسوا
ويع  سسد بعسس  علمسساء السسن   يا . ي  يا امليسسض ال سسلوك  اسسو السس   لعسسض لل سسرد سسسلوكات معينسسات وااسستات ومسسرلات 

 .د ميك  ال نمت ب ااااات معينة ت ود بال رورل إىل سلوت حمد
ويسسر  العلمسساء يهسس  مسس  ال سسسابق  واهسس  يا  كسسد بسس ا املوفسسأ يو االاسسساي ي سسمل ال سسلوت، حيسسث يا اسسس ا 

 االفرتاض م يثم  ف عات، بض يا انات مت رات تد  
ليجطمل)م(ل222ل-248،ل4889أس ل   م،ل)لعلا يا ال لوت فد يكوا سممات للموفأ يو االااي
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ل(.129-124،ل4894مستقلس،ل
 :االجتاهات يف احلياة النفسيةوظيفة  -9-2

  :احلاجة إىل االنتساب جلماعة معينة -9-2-1

مسسا ي  سس  اده سساا   أورتسس   فاده سساا ي  سس  ا حكسسا  ال مليسسة للجماعسسة السسيت ين  سسل إلي سسا، بسسض ويحياهسسات  
هن سم ا  يسة السيتففاارل اختاذها لري  معني ال ت تدد ف ب بال يمسة احل ي .علا مجاع   ا حكا  ال ملية امل ادل

إىل ا ا الري  بض يي ات حباج نا إىل االه  اب إىل مجاعة معينة وا ي ال كرل فكرل احلاجة إىل االه  ساب اس  
كيسسأ يا اجملسسر   ف سس  علسسد اجلرميسسة مسسثالت يواسس  الجسسا .   مايسسة ا  يسسة وتسس تكد   العديسسد مسس  االاااسسات
ويا اللدسسة اخلامسسة باجلماعسسات هلسس  . هسسدماج   اجلماعسسةرمسسد تع سس  االج ماعيسسة ال سسيئة لسس  باحلاجسسة إىل اال

 . م  عالمات االه  اب إىل ا ي اجلماعات
 : احلاجة إىل االستمرار يف حياتنا واحلاجة إىل امللجأ -9-2-2

وعلسسسا العكسسس  هعجسسسز يمسسسا  . ت سسساعدها االاااسسسات علسسسا يا ه  سسس  سسسسلوكات جديسسسدات   مواج سسسة كسسسض اربسسسة 
 .عني ع  يا هدرت ما في  م  هواح  اجلدلموفأ  مي   م ات خشنات نوفأ م

 : احلاجة إىل إعطاء احلوادث معنى وداللة -9-2-3

خامسسسسة إزاء ال دسسسسبات وا زمسسسسات واهلسسسسزااد، إذ ت سسسسم  املع  سسسسدات ب ع سسسساء دور جديسسسسد لل سسسسرد، ومسسسس  مث مل
 .ب ع اء مدز  للتيال

امل سافة  مثسا  علسا ذلس  اخ مسار :احلاجة إىل االحتماء الوجداني واملعريف من جمهول -9-2-4
. ل د مجع  ااااات مناا ة إزاء اس ي الملسداا الثالأسة: بلدات من ا أالأة مب موجودل( 54)االج ماعية إزاء 

لس  يمسدو اجمل سو  باع مساري خ سسرات، فاالاااسات تلسيب حاجسة إىل االح مساء الوجسداي واملعسر  علسسا وبنساءت علسا ذ
 .ال واء

http:// WWW.minshawi.com/cgi-bin/search/fmsearch.cgi))ل
كمسسا يا االاسساي لسسدد يريسسق ال سسلوت وي  سسسري ويسسنفد العمليسسات الدفاعيسسة وااله عاليسسة واددراكيسسة واملعرفيسسسة 

املوجودل   اجملا  الس   يعسيش فيس  ال سرد وتسنعك  االاااسات   سسلوت ال سرد   يفوالس   حو  بع  النواح 
يوجس  ( ي  االاساي)و  الث افسة السيت يعسيش في سا واسو الس    امل  ل سة ويفعال  وت اعل  مع اآلخري    اجملساالت

أاب سسة، واالاااسسات تملسسور وتواسس   اسسس جابات ال سسرد لص سس ا  وا  سسياء واملواسسوعات ب ري سسة تكسساد تكسسوا
مورل العالفة بني ال رد وبني عامل  االج ماع ، وا  اليت تي ر لل رد ال درل علسا ال سلوت واختساذ ال سرارات   

 امل عسددل    س ء مس  االت ساه وال وحيسد دوا تسردد يو ت كسب   كسض موفسأ و  كسض مسرل لن  سيةاملوافسأ ا
 .ت كبات م   الت 

. اخلارجيسسسة واالاسسساي لمسسسض ال سسسرد علسسسا يا لسسس  ويسسسدرت وي كسسسر ب ري سسسة حمسسسددل إزاء مواسسسوعات الميئسسسة
 . دات وفيدواالاااات املعلنة تعا ع  م ايرل ال رد ملا ي ود   مع  م  معايب ومع 



 عربي كاتبي.د… .  ..................................اكن العامةاتجاهات طلبة جامعة دمشق نحو منع التدخين في األم
 

 

 611 

الدرجسة املرت عسة علسا العمسارل ال سلمية مثسض امل سجلة انسا تعسين . وي كوا امل يا  م  عمسارات سسالمة وموجمسة
 .ارت اا االااي ال ليب  و املريل بينما املرت عة علا ادلابية تعين ارت اا ادلايب 

 :التدخني -9-3

 :تعريف التدخني -9-3-1

  يهسسس  إدمسسساا  ا االسسسس  دا  املسسسزم  للنيكسسسوتني يسسستد  إن ت سسسنأ منفمسسسة ال سسستة العامليسسسة ال سسسدخني علسسس
االع ماد علي  وب ل  ف ا املدخ  يشعر باآل  بدهية وه  ية عنسد ال وفسأ عس  ال سدخني ويستد  ذلس  إىل يا 

واكسسس ا ي تسسسو  ال سسسدخني إن هسسسوا مسسس  اددمسسساا علسسس  . ي سسسم  ال سسسدخني سسسسلوكات ف سسسريات م مكنسسسات مسسس  املسسسدخ  
ل  يخ اري االج ماعية والن  ية والع وية ويخ ر م  ذلس  فس ا ال سدخني اسو املسدخض امل درات واملكي ات و 
 (.يبو العزا ، ع  االهرته )الراي   إىل اددماا 

. او عمارل ع  حره مادل مالمات ما تكوا ا ي املادل ال م ، حيث ي د ت وه الدخاا يو اس نشاف 
http:// (ar.wikipedia.org/wiki) 

تسسو  ي  نشسس  ا اده سساا إىل داخسسض را يسس  ت سسمل لسس   موعسس  مسس  ا مسسراض ال سسرياهية يو اسسو عمسسارل عسس  
ل(http:// forum.egypt.com)                .ال  اكة جب م 

 :آثار التدخني على الوطن -9-3-2

 –ييسسسة دولسسسة  –زاهيسسسة الدولسسسة يعسسد تسسسدخني ال سسسجاار عمئسسسات أ سسسيالت علسسسا االف  سسساد ال سسسوم ، إذ ي   سسسع مسسس  مي
يمسسسواالت ياالسسسة، تن سسسق   إه سسساج ال سسسجاار يو ك كل سسسة للعنايسسسة ال ميسسسة بسسسا مراض املرتم سسسة ب سسسدخني ال سسسجاار يو 

بليسسسوا دوالر ( 5)حسسسوان " كنسسسدا" الدعايسسسة هلسسسا، يو احلمسسسالت امل سسسادل لل سسسدخني، فعلسسسا سسسسميض املثسسسا ، تن سسسق 
ملرتتمسسة علسسا ال سسدخني يكثسسر مسسس  عنايسسة ال ميسسسة با اسسرار ال سستية اسسسنويات   مسسناعة ال سسجاار، كمسسا تكل  سسا ال

 .بليوا دوالر كض عا ( 0.8)
( 8971)مليسوا جنيس  وارت عس  عسا  ( 98)، كل   مناعة ال جاار   م ر حوان (8910)و  عا  
مليسسوا جنيسس  وفسسدرت عسسا  ( 241)حسسوان  ,891مليسسوا جنيسس  م سسر ، وبلدسس  عسسا  ( 422)إىل يكثسسر مسس  

بسسس كثر مسسس  مليسسسار جنيسسس  م سسسر ، كمسسسا ت كلسسسأ م سسسر   العنايسسسة ال ميسسسة بسسسا مراض املرتم سسسة ب سسسدخني  8910
يس  ه يجسة ال ديسل عس  العمسض مليسوا جن( 0.04)مليوا جني  م ر ، باداسافة إىل ( 885)ال جاار حوان 

ب مل تل  ا مراض، كما ي مل تسدخني ال سجاار خ ساار ماديسة ج سمية   املمساي واملنشسةت ه يجسة كوهس  
علمات ب ا م ر تعاىن م  مشسكلة اف  سادية ياحنسة اعل سا . م  احلرااق( ٪ ,4)ال مل الراي     إ عا  

لسسس  بن  سسسات مسسسناعة ال سسسجاار السسسيت ي سسساف إلي سسسا مسسسب فسسسادرل علسسسا يمسسسض ييسسسة ه  سسسات ت سسسوه فسسسدر ا، فمسسسا با
 (.25-24، 8915مرع  وبل ي ، )اخل اار اجل يمة النااة ع  تدخين ا 

 :آثار التدخني على اآلخرين -9-3-3

 إىل اهلواء احمليب ( ويو  يوك يد الكربوا" ال ياهيد: "مثض)ي يأ ال رد ب دخين  ال جاار مازات سامة 
 ه يجة اس نشاف د اواءت ملوأات  –ل ح  د   اواء ه   ويعرا د لإلمابة ب  وبدبي م  مب املدخنني في ل
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ب مراض اجل ازي  الدور  وال ن    املزمنة، وتزداد اخل سورل إذا دخس  ال سرد   مكساا مدلسق، والس   لمعس   –
عسسادل مسسع يحمااسس  مسس  يالسس  ويمسسدفاا  فيعراسس د ب دخينسس  اسس ا إىل اخل سسر السسدااد السس   ي خسس  مسسورات م عسسددل 
من سا اخل سسر ال سست  السس   ال خت سا مفسسااري علسسا يحسسد، ومن سسا اخل سر االج مسساع  امل مثسسض   اف  سساا الرجسسض 
جسسزءات مسس  دخسسض يسسسرت  ده افسس  علسسا ال سسجاار يو بسسا حر  علسسا  سسراء ال سسرر هلسسد، كمسسا يعسسد تسسدخني ال سسرد، 

ض ال سسجاار   م نسساو  والسسسيما إذا كسساا يبسسات، مشسسكلة تربويسسة إذ ي يسسء يي السس  لمسسدء ال سسدخني مسس  خسسال  جعسس
ييسسدي د وت سسد  النمسسوذج ال سسسلوك  لل سسدخني في  سسد  بسسس  ا ي سسا  وي لدوهسس  ولسسس ل  يعسسد تسسدخني ا ب ياسسسد 

ل(.28، 8915مرع  وبل ي ، )لحمددات بدء املراا ني تدخني ال جاار
 .ووجد يا ياد يسماب تدخني ا ي ا  او ال دول ال يئة وحل ال  ليد ا عما

عمسا تسزداد كثسبات ه سمة املسدخنني مس  ا والد، فليس  الكمسار مي نعسوا عس  ال سدخني يمسا  وب مل ال  ليد ا 
ل.(,2 - 59، 8,,4 ،عمد املعز)ل.ال دار علا ا فض حىت ي جاوزوا مرحلة ال مييز بني ال يل ومبي

 :التأثريات العامة للتدخني -9-3-4

  ال  سسد ب هسس  يسستد  إىل إدمسساا، إاَّ اسسس عما  ال مسس  وال سسدخني علسسا فسسدر مسس  االه شسسار حبيسسث ي سسعل معسس
وعلا الرمد م  ذل ، ف ا ال دخني يتمِّ  كض الشروح الالزمة لإلدماا علي ، حيث يا اسس عما  ال مس  فريسد 
مسسس  هوعسسسس ، إذ يا كسسسسض ت أباتسسس  الكامنسسسسة ال سسسسيئة اسسس    اسسسسس عمال  يو تدخينسسسس  املسسسزم ، يكثسسسسر مسسسس  تدخينسسسس    

 . املناسمات
وتني، وعلا املسواد ال  راهيسة النااسة عس  ال مس  احملسرته، وت سدر كميسة النيكسوتني ولو  ال م  علا مادل النيك

ي س  د  ج ساز ال  سوير الشسعاع  لص سعة فسوه المن  سجية هلس ي  باسس  دا  يج سزل   مايسة الدفسة، وكثسبات مسا
 .الداية

املكوهسات يع سا ي يما ف راا ل افات ال م  في كوا م   موعة م  املواد ميك  ف ل ا كيمياايسات، بعس  اس 
 .وبع  ا م يجات، والمع  اآلخر لي  ل  ت أب معروف علا اجل د ،منم ات

وي سو  مجيسع يهسواا السدخاا، نسا   ذلس  دخسساا الل افسات، علسا مساز يو  يوك سيد الكربسوا، ذلس  الدسساز 
يساد با وك سجني ال ا  ال   ي تد نادل اهليموملوبني   كريات الد  احلمراء، وب ل  ال يسرتت هلسا فرمسة اال

 .   الرا ني وتوزيع  علا اخلاليا
كمسسسا يا يملسسسل النيكسسسوتني ي سسسض إىل السسسرا ني مسسسع اهلسسسواء امل  نشسسسق، ومسسس  السسسرا ني لمسسسض اجلسسسزء ا كسسسا مسسس  

 .النيكوتني إىل ال لل، وم  انات يوزا سريعات علا مجيع يه جة اجل د
ولمسسض السسد  . دخني نجسسرد يا يشسسعض ال مسس واسس ا اسسو ال سسمل   يا املسسدخ  سسسرعاا مسسا يشسسعر ب سس أب ال سس

النيكوتني إىل اخلاليا الع سمية، حيسث يسدف  موعسات مس  ال  ساعالت املع سدل، والنيكسوتني يستأر علسا أالأسة 
 :يجزاء م  اجل از الع يب

 ع اب ات توزيع اجل از الع يب ا وتوماتيك ، وعلا مكاا االت ا  بني ا سسسسسسسسسسسد يو لوحسسسسسسسسسسعلا الع 
  .ية، مث يم ض عمل ا تدرليات   ا ي الن ب ينم  النيكوتني اخلاليا الع م. والع لة، وعلا الدماغ ه   
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يمسسا تسس أب النيكسسوتني علسسا يع سساب ال لسسل ف سسو ي سسمل زيسسادل   سسسرعة دفسسات ال لسسل، كمسسا ي سسمل مالمسسات 
 . لمية ال اب ة ال كرعد  اه فام ا، إاافة إىل ت مم    ايق ا وعية الدموية ال

إا لل دخني خ سرات وااستات علسا ا  س ا  الس ي  يعساهوا مس  ااس رابات ا وعيسة الدمويسة   ا يسراف،  
كمسا يا لس  خ سرات علسا املراسا امل سابني بال رحسة املعديسة وال شسنجات املعديسة املعويسة، وينمس  النيكسوتني اجل سساز 

 .الدماغ، مما ي مل خلق  عور بالع مية وادأارلالع يب املركز  وي مل زيادل وإسراعات   هشاح 
يمسسسا النيكسسسوتني السسس   يسسسدخض السسسرا ني ف هسسس  ين شسسسر سسسسريعات   اجل سسسد، واسسس ا بسسسدوري ي سسسرز عسسس  يريسسسق المسسسو  

 .واللعاب يو العره
ويف ر يا انال  ات افات حو  ت أب ال دخني ال يء علا اجلن  المشر ، ولك  مازلنسا حباجسة للمزيسد مس  

 (.87-85، ,,,4ياسني، )ب آأار ف راا الدخاا اخل بل ال وية المتث ل   
 :إجراءات البحث-11

 :تقديم -11-1

ل د متَّ ال  كد م  مده االسس مياا وأماتس      مسع المتسث مث بعسد ذلس  تكسوا مرحلسة ال  ميسق، وفسد مت 
مسسني مت ال  كسسد مسس  وبعسسد ت ميسسق امل يسسا  واسسس عادت  مسس  امل تو . ال  ميسسق   اسس ا المتسسث بال ري سسة اجلماعيسسة

إمتسسا  كسسض م تسسو  ادجابسسة علسسا امل يسسا  املع سسا لسس  كاملسسة، ومت اسسس معاد امل سسايي  السسيت م ت سس كمض ادجابسسة 
مث . ومسس  مث مت ت سستي  امل يسسا  السس   يمسسق مسس  خسسال  االسسس عاهة ن  سساق ال  سستي  اخلسسا  بامل يسسا . علي سسا

ملعرفسسة  SPSSح سساا    العلسسو  ال سسلوكية يخ سسع  المياهسسات لل تليسسض ادح سساا  مسس  خسسال  الاهسسامج اد
ه سسااج امل ارهسسات لسسد  اجملموعسسات امل  ل سسة وفسسق امل دسسبات السسيت يشسس مض علي سسا المتسسث مسس  يجسسض ال  كسسد مسس  

 .متة ال روض اليت ي و  علي ا المتث
 :منهج البحث -11-2

سسة ميداهيسة اف    يميعة ا ا المتث االع ماد علا املن ج الومس   ال تليلس  ك سسلوب مناسسل   درا
ت عا إىل فيا  ااااات يلمة جامعة دمشق  و منع ال دخني   ا مساك  العامسة والوفسوف علسا يأسر بعس  

 .العوامض وامل دبات   ا ي االاااات
او املن ج ال   يشس مض علسا خ سوات علميسة ومن جيسة تن سو  علسا "وي  د باملن ج الوم   ال تليل  

 (.28،   ,899ة  ، )" عالفات بني م دبا ا مث ت  ب ه ااج افتص الفاارل ويليل ا ودراسة ال
اه لسسق الماحسسث مسس  دراسسسة هفريسسة لالاااسسات وحسسني جسساء إىل الدراسسسة امليداهيسسة فسسا  يوالت ب تديسسد اجمل مسسع 

 .ا مل  واخ يار عينة المتث وعمد بعد ذل  إىل ت ميق يدال مت إعداداا م  فمض الماحث
يدال المتث املع مدل وجدولة ا ي الن ااج باس  دا  احلاسوب كساا مس  امل سرتض وبعد إجناز ت ري  ه ااج 

االع مساد علسا ادح ساء   إبسراز اس ي الن سااج وت سد  ا سسا  السالز  ملسا ميكس  الومسو  إليس  مس  تعمسيد اسس ي 
 .اج الن ااج واس  راج دالال ا مث االه  اء إىل بع  امل رتحات ا ساسية امل   ل ة م  المتث وه ا
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 :جمتمع البحث -11-3

ي كسسسوا اجمل مسسسع ا مسسسل  للمتسسسث مسسس  مجيسسسع ال لمسسسة امل سسسجلني   كليسسسيت الرتبيسسسة والعلسسسو    ال سسسنة ا وىل 
وفسسسسسد بلسسسسس  عسسسسسدد يفسسسسسراد اجمل مسسسسسع ا مسسسسسل  ل سسسسسالب كليسسسسسة الرتبيسسسسسة ( ,4,8–9,,4)والرابعسسسسسة للعسسسسسا  الدراسسسسسس  

وبس ل  ، يالمسات ويالمسة( 8872)ة العلسو    حسني بلس  اجمل مسع ا مسل  ل سالب كليس، يالمات ويالمسة( 4215)
 .وفد ستم  العينة بال ري ة العشوااية. يالمات ويالمة( 5157)يكوا اجمل مع ا مل  للعينة الكلية 

 :عينة البحث -11-4

يالمسسات م تسسو  مسس  يلمسسة جامعسسة دمشسسق واسس  ت سسوزا كمسسا ( 288)تكوهسس  عينسسة المتسسث ا ساسسسية مسس  
 :تمني اجلداو  ال الية

ل  ععلأعجب لبا لبهلمعق  لإا ليعغلجلباعبس(ل2)لباعةملل قم

 إ  ث ذو   بامعم ع باعبس باكتله
 244 441 84 باعجسله
 222 96 441 با ت ا
ل  ععلأعجب لبا لبهلمعق  لإا ليعغلجلبالخعص صلبألو  يممل(4)باعةملل قمل

 با ت ا باعجسله بامعم ع بالخعص صلباة بتم
244 222 144 

ل  ععلأعجب لبا لبهلمعق  لإا ليعغلجلباتبهلباة بتلهل(1)باعةملل قمل

 باجبس ه بألما  بامعم ع باتبهلباة بتله باكتله
 244 425 426 باعجسله
 222 85 425 با ت ا

ل  ععلأعجب لبا لبهلمعق  لإا ليعغلجلط   لباعةخل ل(5)باعةملل قمل

 غلجليةخ  يةخ  بامعم ع ط   لباعةخل  باكتله
 244 442 94 باعجسله
 222 445 95 با ت ا

 :أدوات البحث -11-5

ل(:إطةب لباح  ر)يقل تلبال ع نل   ليب لباعةخل لعملبألي و لبا  يهل
فمسسض المسسدء   بنسساء م يسسا  االاسساي  سسو منسسع ال سسدخني   ا مسساك  العامسسة فسسا  الماحسسث بسسالعودل إىل اديسسار 

( 51)لمنسود وفسد تكسوا امل يسا  ب سورت  ا وليسة مس  النفر  ال   ي ناو  مواوا ال دخني وواسع عسددات مس  ا
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ومت عسرض اس ا ( الش  س  والن  س  والث سا  واالج مساع )بندات ومت توزيع اس ي المنسود علسا يربعسة يبعساد واس  
امل يسا  علسسا عسدد مسس  احملكمسسني لل  كسد مسس  مسيامة العمسسارات ومناسسسم  ا لصبعساد وبنسساء علسا ذلسس  مت تعسسديض 

 .ض زيادل واوح اميامة بع  المنود بدر 
 .بندات مت في ا مراعال توزيع المنود ال لمية وادلابية( 52)وفد اس  ر عدد بنود امل يا  علا 

ل:لجيقهلبإل  سهل-
: متسس  مسسيامة بنسسود امل يسسا  علسسا يا تكسسوا ادجابسسة علي سسا ت سسع علسسا م  سسض ساسسس  وفسسق يري سسة ليكسسرت

 .ليرف  بشد –يرف   –مب م  كد  –موافق  –موافق بشدل 
 .  خاهة ادجابة اليت تعا ع  ريي  يو ما يشعر ب  يو ي  رف ( ×)حيث ي ع امل تو  إ ارل 

ل:  تلم نلبامقل تل-
واسسع  ال عليمسسات نسسا ي ناسسسل مسسع سسس  ال ئسسة العمريسسة وال عليميسسة السسيت سسسيوج  إلي سسا امل يسسا  واسس  يلمسسة 

 :وجاءت ميامة ال عليمات علا النتو ال ان. اجلامعة
فيما يل   موعة عمارات تعا عس  بعس  مفساار ال سدخني وف ساياي ويمسا  كسض عمسارل س سة  يعرض علي 

 :خيارات وعلي  يا ت و  نا يل 
 .  خاهة موافق بشدل إذا كن  توافق بشدل علا ما جاء   العمارل( ×)واع عالمة  –
 .  خاهة موافق إذا كن  توافق علا ما جاء   العمارل( ×)واع عالمة  –
 .  خاهة مب م  كد إذا كن  ال ت   يع يا ت در ب ية درجة تن مق علي  العمارل( ×)ع عالمة وا –
 .  خاهة مب موافق إذا كن  مب موافق علا ما جاء   العمارل( ×)واع عالمة  –
 .  خاهة مب موافق بشدل إذا كن  مب موافق بشدل علا ما جاء   العمارل( ×)واع عالمة  –

فادجابسة تع سا مستيتة ف سب عنسدما تعسا عس  . يه  ال توجد إجابة متيتة ويخر  خايئسةمع مالحفة 
 .ح ي ة ما تع  دي يو تشعر ب  ااي املعىن ال   ت  من  العمارل

ل:لجيقهلباعص لحل-
 :ي د ت تي  ادجابات ب ع اا ا ا وزاا الرفمية وفق ما او ممني   االجلدو  ال ان

لل(6)باعةملل قمل
لباجقملهلاإل  س نلطت لبامقل تبألمعبنل

 با ح   

 با عنلباجقمملات ح   لباتتحله با عنلباجقمملات ح   لبإليع سله    هلبام بعقه
 8 0 موافق بشدل

 4 2 موافق
 5 5 مب م  كد

 2 4 يرف 
 0 8 يرف  بشدل

ل
ل
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لل(4)باعةملل قمل
ل  سهلطبه   ععلبا ح  بنلطت ل  ب بلبامقل تلمع لصل غعه لمع لأتت بلبإل

لي  م لباح رللللللل
 باح ةلباثق عم باح ةلبال عم طم باح ةلبابستم باح ةلبا دصم   علباصل غه

، 1،80،48،40،49 باحب  لبإليع سله
58 4 88 ،89 ،52 1 ،4, ،42 ،47 ،

5, ،54 

، 87، 85، 9، 7 55، 84،81، 8 باحب  لباتتحله
45 ،41 ،41 5 ،0 ،81 ،44 2 ،8, ،82 

ض امل س جيمني علسسا درجسسة زاايسة اسس  ح سسيلة مجسع ا وزاا الرفميسسة دجاباتسس  علسا مجيسسع بنسسود وبس ل  ل سس
امل يسسسسا  وإا يف سسسسا درجسسسسة ميكسسسس  يا ل سسسسض علي سسسسا امل تسسسسو  والسسسسيت تعسسسسا عسسسس  يف سسسسا ااسسسساي إلسسسسايب لديسسسس  

 (.52=52×8)ويف ا درجة تعا ع  اااي سليب تا  م اوية ( ,87=52×0)
 :صدق املقياس -11-6

 :قياسحتكيم امل –11-6-1

بعد يا فا  الماحث ن مة واع بنود امل يا  ودراس  ا فا  بعراس ا علسا  موعسة مس  احملكمسني مس  ذو  
االخ  امسسسات واخلسسسال   ميسسسداا علسسسد السسسن   لالسسسس  ادل مسسس  مالحفسسسا د   واسسسوق ال عليمسسسات وم سسسموا 

جلامعسة وأ ساف  د ويديسد المنود ومسده متثيل سا حملساور المتسث وم س و  لد  سا ومسد  مالامسة مسيام  ا ل لمسة ا
 .املوفع املناسل لكض بند م  المنود   توزع  علا يبعاد امل يا 

 (8)اهفر امللتق رفد : احملكموا اد كض م  ال ادلو 
 وميك  تل يص ياد ال عديالت واملالحفات اليت افرتح ا ال ادل احملكموا 

 ( ال ورل املعدلة للم يا ( 5)فد ال ورل ا ولية للم يا ، ور ( 4)اهفر امللت ني رفد : )نا يل 
 (.,4، 7، 8)ح ف العمارات ذوات ا رفا   –
 ( ,41،5، 89، 84، ,8، 1، 0، 2)إعادل ميامة العمارات ذوات ا رفا   –

م ي سسأ احملكمسسوا ييسسة عمسسارل جديسسدل علسسا امل يسسا  ممسسا يسسد  علسسا يا بنسسود امل يسسا  فسسد م سس  مواسسوا 
 .المتث بشكض كاف  
ء ال عسسديالت علسسا امل يسسا    اسسوء مالحفسسات احملكمسسني وفسسد بلسس  عسسدد بنسسود امل يسسا  فسسا  الماحسسث بسس جرا

 .بندات موزعة علا ا بعاد( 52)ب ورت  الن ااية 
درجسة والسيت تعسا عس  يف سا ااساي إلسايب ويفسض درجسة ( ,87)ويف ا درجة ل سض علي سا امل تسو  اس  

ااسسساي سسسسسليب وتكسسسسوا درجسسسة احليسسسساد اسسسس  درجسسسسة والسسسسيت تعسسسا عسسسس  يف سسسسا ( 52)ل سسسض علي سسسسا امل تسسسسو  اسسس  
 .يكوا االااي  ديد ال لمية( 17-52)، ي  عندما ت ع درجة امل تو  بني (8,4)

 .يكوا االااي م مو ( 8,8 - 11)وعندما ت ع درجة امل تو  بني 
 .يكوا االااي  ديد ادلابية( ,87 - 8,5)وعندما ت ع درجة امل تو  بني 
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 :الصدق باالتساق الداخلي -11-6-2

وفد ت كد الماحث م  مده امل يا  باالت ساه السداخل  بعسد ت ميسق امل يسا  علسا عينسة مس  يلمسة كليسيت 
 (.18،,)الرتبية والعلو  وذل  م  خال  ح اب معامض يل ا كروهماخ وفد بلد  فيم   

 :ثبات املقياس -11-6-3

لرتبيسة والعلسسو  فوام سسا مت ح ساب الثمسسات ب ري سة ال جزاسسة الن سس ية بعسد ت مي سس  علسا عينسسة مسس  يلمسة كليسسيت ا
 .بواس ة معادلة ج ماا حل اب الثمات بال جزاة الن  ية( 18،,)يالمات ويالمة حيث بلد  فيم   ( ,5)

 :إجراءات التطبيق -11-6-4

مت ت ميسسسق امل يسسسا  السسس   ي سسسو  عليسسس  المتسسسث علسسسا  موعسسسة مسسس  يلمسسسة جامعسسسة دمشسسسق مسسس  كليسسسيت الرتبيسسسة 
اجلمعس ، إمسا داخسض ال اعسات الدراسسية يو اسم  حسر  اجلامعسة علسسا  والعلسو ، وفسد مت ال  ميسق ب ري سة ال  ميسق

 موعسسات مسسدبل مسسس  ال لمسسة السسس ي  ت وعسسوا لإلجابسسة علسسسا امل يسسا  ب لسسسل مسس  الماحسسث، حيسسسث كسساا ي سسسو  
الماحسسث بشسسرق مسسرض الدراسسسة للم تومسسني كمسسا  سسسرق هلسسد يري سسة ادجابسسة علسسا امل يسسا  امل سس  د ، وكسسساا 

ال يوجسسسد فسسسرتل زمنيسسسة حمسسسددل لإلجابسسسة علسسسا امل يسسسا  ولكسسس  ي  سسسض يا ليسسسل  الماحسسسث يشسسسب بواسسسوق إىل يهسسس 
. امل تسو  بس و  إجابسة خت سر   ذانس  عس  العمسارل والسيت تن مسق علسا مسا يسراي يو ي  نسع بس  فيمسا ي علسق بالعمسارل

وتكوا ادجابة م  خال  االخ يار بني س ة خيسارات، كمسا فسا  الماحسث ب عسداد م  ساق ت ستي  مس  يجسض 
 . راج الن ااج علا ا بعاد ا ربعة والدرجة الكليةاس 

 :صعوبات البحث -11-7

ال ختلو يية عملية حبث علم  م  وجود معوبات   ل ة وكما   كسض ا حبساف واجس  الماحسث مسعوبات 
 :  ل ة كاا ي  ا

 .فلة املراجع العربية اليت ختص مواوا ال دخني -
 .اي  و منع ال دخني   ا ماك  العامةعد  توافر دراسات حملية نا ي علق باالا -
 .عد  ااوب بع  يفراد العينة لإلجابة علا بنود امل يا  -
الن ص الس   يوجسد   الكثسب مس  يوراه ادجابسة يو عسد  اجلديسة   ادجابسة رمسد اك مسا  ادجابسات،  -

ممسا ااس ر إىل . املثسا وكاا ي د اك شاف ذل  م  خال  ادجابة عس  كسض المنسود بسن   ادجابسة علسا سسميض 
 .إلداء ا ي ا وراه   سميض ال دلل علا ا ي ال عوبة

 :املعاجلة اإلحصائية -11-8

سسسس يوده  لداللسسسة ( ت)لإلجابسسسة علسسسا ال سسسروض السسسيت ي رح سسسا المتسسسث احلسسسان اسسسس  د  الماحسسسث اخ مسسسار 
 ارهسسة بسسني  موعسسسات ال سسروه بسسني م وسسس ني، وذلسس  للم ارهسسسة بسسني يلمسسة كليسسة الرتبيسسة ويلمسسسة كليسسة العلسسو ، وامل

السس كور و موعسسات ادهسساف   العين سسني، وللم ارهسسة بسسني يسسالب ال سسنة ا وىل والرابعسسة، وإاسسافة للم ارهسسة بسسني 
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ا فسسراد املسسدخنني وا فسسراد مسسب املسسدخنني،   االسسس جابة علسسا م يسسا  االاسساي  سسو منسسع ال سسدخني   ا مسساك  
 .العامة

 سسسا ما سسة علسسا احلاسسسسل اآلن حيسسث متسس  معاجلسسسة الن سسااج مسسس  وم يك سسل هسسص اسسس ا ال سساهوا كوزسسا مجيع
 .(SPSS)ام  الرزمة ادح ااية 

وفسسسد يسسسس رت اسسس ي املعاجلسسسات ادح سسسااية السسسس جابات العينسسسات مواسسسع االا مسسسا    اسسس ا المتسسسث عسسس  
 .الن ااج اليت ي ك ض ننافش  ا وت  باا، واو ما سنعرض ل  الح ات 

 :نتائج البحث ومناقشتها -11

 :مناقشة الفرضية األوىل -11-1

ال توجد فروه دالة إح اايات علا م يا  االاااات  سو منسع ال سدخني   : وتنص ا ي ال راية علا يه 
 :ي  را ع  ا ي ال راية ال رايات ال اليةو  . (0,،,) ا ماك  العامة وفق م دب اجلن  عند م  و 

 .ش    وفق م دب اجلن ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الل-44-4-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الن    وفق م دب اجلن ل-44-4-2
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الث ا  وفق م دب اجلن ل-44-4-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد االج ماع  وفق م دب اجلن ل-44-4-1

ل(ل9)باعةملل قمل
ل ئجلباسجضلهلبألما ي ضحل ع

 ال رار م  و  الداللة دق ت اال راف املعيار  امل وسب العدد اجلن  

 الدرجة الكلية
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 0.181- 87.9,2 8,2،92 488 ال كور
     82.9,8 2,.882 ,,4 ادهاف

 بعد     
 8,.,دالة عند  ,,,،, 2,9 2،700- ,0.71 49.48 488 ال كور
     1.125 54.85 ,,4 افاده

 بعد ه   
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 2.207- 2.995 42.92 488 ال كور
     2.995 0,.47 ,,4 ادهاف

 بعد اج ماع 
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 10,،0- 0.4,1 ,45.2 488 ال كور
     2.252 40.18 ,,4 ادهاف

 بعد أ ا 
 8,.,دالة عند  8,,., 2,9 ,5.55- 1.471 47.51 488 ال كور
     0.8,1 49.41 ,,4 ادهاف

 :ي مني ب ه ( 1)م  خال  اجلدو  رفد 



 عربي كاتبي.د… .  ..................................اكن العامةاتجاهات طلبة جامعة دمشق نحو منع التدخين في األم
 

 

 611 

توجسد فسسروه دالسسة إح سساايات علسا م يسسا  االاسساي  سسو منسسع ال سدخني   ا مسساك  العامسسة م مثلسسة بالدرجسسة  -
 . راية المديلةالكلية وفق م دب اجلن  وذل  ل احل ادهاف وب ل  هرف  ال راية ا وىل وه مض بال 

توجسسد فسسروه دالسسة إح سساايات علسسا يبعسساد م يسسا  االاااسسات  سسو منسسع ال سسدخني   ا مسساك  العامسسة وفسسق  –
م دب اجلن  وذل  ل احل ادهاف، وب ل  هرف  ال رايات ال رعية، وميكس  ت  سب ذلس  اه الفسات مس  هفسرل 

ات حيسسث يع سسا سسسلوت ال سسدخني يكثسسر اسسس  جاهات   معنسسا ويري سسة الرتبيسسة وال نشسسئة ا سسسرية السسيت ت ل ااسسا ال  يسس
لسد  ال  يسات منس  لسد  الس كور وبس ل  يسنعك  علسا ااااسات ال  يسات  سو ال سدخني وي سمت  تمعسات لن سااج 

 . المتث يكثر إلابية  و منع ال دخني   ا ماك  العامة م  ال كور
 :مناقشة الفرضية الثانية -11-2

توجد فروه دالة إح اايات علا م يا  االاااات  سو منسع ال سدخني   ال : وتنص ا ي ال راية علا يه 
ي  سسسسرا عسسسس  اسسسس ي ال راسسسسية و (. 0,.,) ا مسسسساك  العامسسسسة وفسسسسق م دسسسسب االخ  سسسسا  ا كسسسسادمي  عنسسسسد م سسسس و 

 :ال رايات ال الية
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الش    وفق م دب االخ  ا  ا كادمي ل-44-2-4
 . توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الن    وفق م دب االخ  ا  ا كادمي الل-44-2-2
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الث ا  وفق م دب االخ  ا  ا كادمي ل-44-2-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد االج ماع  وفق م دب االخ  ا  ا كادمي ل-44-2-1

ل(ل8)باعةملل قمل
لي ضحل ع ئجلباسجضلهلباث  له

 ال رار م  و  الداللة دق ت اال راف املعيار  امل وسب العدد م دب الكلية 

 الدرجة الكلية
 8,.,دالة عند  5,,., 2,9 4.941 85.859 888.71 488 تربية
     811.,4 8,1.15 ,,4 علو 

 بعد     
 0,.,دالة عند  57,., 2,9 12,.4- 2.721 49.99 488 تربية
     7.111 ,58.5 ,,4 علو 

 بعد ه   
 مب دالة 91,., 2,9 8.105 ,5.59 41.51 488 تربية
     0.749 40.01 ,,4 علو 

 بعد اج ماع 
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 0.145 5.990 40.11 488 تربية
     ,0.02 45.89 ,,4 علو 

 بعد أ ا 
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 0.227 2.899 49.71 488 تربية
     1.719 41.75 ,,4 علو 

 :ي مني يه ( 9)م  خال  اجلدو  رفد 
 توجد فروه دالة إح اايات علا م يا  االااي  و منع ال دخني   ا ماك  العامة م مثلة بالدرجة  –
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اسسية الكليسسة وفسسق م دسسب االخ  سسا  ا كسسادمي  وذلسس  ل سساحل عينسسة يسسالب كليسسة الرتبيسسة، وبسس ل  هسسرف  ال ر 
الثاهية، وميك  يا ي  ر ذل  ب ا ال سالب   كليسة العلسو  ي عساملوا مسع مسواد ة سية وكيماايسة وي سياء ماديسة 
ال ي  لل سسا العامسسسض الن  سس  مسسس  اجلاهسسسل اده سساي، يمسسسا بالن سسسمة ل سسالب كليسسسة الرتبيسسسة فسسيمك  يا يعسسسود اسسس ا 

 بس زد سسوف يكوهسوا فسدول يني يو معلمنياالااي ادلايب إىل وع  ال الب بدوراد امل   مل  كمر دي  ه  
كما وي  أر ااساا د بالسدور املنساح نسد   هشسر السوع  الث سا  واالج مساع  كرتبسويني     سني    ،  لآلخري 

وميكسس  يا يعسسود ذلسس  إىل تزييسسأ ادجابسسات مسس  . تأر علسسا ااسساا د  سسو منسسع ال سسدخنياسس ا اجملسسا  واسس ا مسسا يسس
 .ات ل در حجد العينةفمض امل تومني ورنا يعود يي 

ال توجد فروه دالة إح اايات بني م وسب درجات ال الب علا المعد الش    وعلسا المعسد الن  س   -
، وميكسسس  يا يعسسسود ذلسسس  إىل (ي، ب)وفسسسق م دسسسب االخ  سسسا  ا كسسسادمي  وبسسس ل  ه مسسسض ال راسسسي ني ال سسسرعي ني 

ا املسسدخ  وعلسسا ا  سس ا  احملي سسني بسس  املعلومسسات امل  اربسسة السسيت مي لك سسا ال سسالب حسسو  م سسار ال سسدخني علسس
 .وآأاري الن  ية علا الش ص

 :مناقشة الفرضية الثالثة -11-3

ال توجسد فسروه دالسة إح ساايات علسا م يسا  االاااسات  سو منسع ال سدخني  :و تنص ا ي ال راية علسا يهس 
 .(0,،,)   ا ماك  العامة وفق م دب ال نة الدراسية عند م  و 

لي ضحل ع ئجلباسجضلهلباث اثهلل(42)باعةملل قمل
 ال رار م  و  الداللة دق ت اال راف املعيار  امل وسب العدد ال نة 

 الدرجة الكلية
 مب دالة 417., 2,9 17,.8 87.151 40،,88 488 يوىل
     81.042 8,1،20 ,,4 رابعة

 بعد     
 مب دالة 71,., 2,9 8.717 1.955 58.87 488 يوىل
     0.195 1,.,5 ,,4 رابعة

 بعد ه   
 مب دالة 218., 2,9 751., 2.1,9 41.82 488 يوىل
     2.991 40.79 ,,4 رابعة

 بعد اج ماع 
 مب دالة 218., 2,9 759., 2.945 42.70 488 يوىل
     14,.0 42.59 ,,4 رابعة

 بعد أ ا 
 مب دالة 711., 2,9 490., 0.114 41.57 488 يوىل
     0.712 41.48 ,,4 رابعة
 :تمني يه ( ,8)م  اجلدو  رفد 

علسسسسا م يسسسا  االاااسسسات  سسسو منسسسسع ال سسسدخني   ا مسسساك  العامسسسة م مثلسسسسة ال توجسسسد فسسسروه دالسسسة إح سسساايات 
بالدرجسة الكليسسة وفسق م دسسب ال سنة الدراسسسية وبسس ل  ه مسض ال راسسية الراي سية، وميكسس  يا يعسود ال سسمل   اسس ي 

كسس  يا تسستأر علسسا ال السسل مسسب احملسسيب اجلسسامع  لل السسل مثسسض الرتبيسسة ا سسسرية الن يجسسة إىل يا انسسات عوامسسض مي
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وفناعسسسات كسسسض فسسسرد بال سسسلوت السسس   ي سسسلك  بدسسس  النفسسسر عسسس  عمسسسري السسسزمين يو سسسسن   الدراسسسسية، يو يا عسسسادل 
فااسساا د  سسو ال سسدخني ت كسسوا مسسع السسزم  وم ي كسسوا نجسسرد ، ال سسدخني عسسادل ي سسعل علسسا بع سس د تديباسسا 

 . اجلامعة واخ يار االخ  ا  املناسل هلددخوهلد إىل
 :مناقشة الفرضية الرابعة -11-4

 : و تنص ا ي ال راية ب ه 
ال توجسسد فسسروه دالسسة إح سساايات علسسا م يسسا  االاااسسات  سسو منسسع ال سسدخني   ا مسساك  العامسسة وفسسق م دسسب 

 :وي  را ع  ا ي ال راية ال رايات ال الية(. 0,.,) عادل ال دخني عند م  و 
 . ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الش    وفق م دب عادل ال دخنيل-44-1-4
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الن    وفق م دب عادل ال دخنيل-44-1-2
 .ال توجد فروه دالة إح اايات علا المعد الث ا  وفق م دب عادل ال دخنيل-44-1-4
 .معد االج ماع  وفق م دب عادل ال دخنيلإح اايات علا ا ال توجد فروه دالةل-44-1-1

ليحل ل ع ئجلباسجضلهلباجبس هل(ل44)باعةملل قمل

اال راف  امل وسب العدد ل/مدخ  
م  و   دق ت املعيار 

 ال رار الداللة

 الدرجة الكلية
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 051.,8- ,82.91 99.71 811 مدخ 

     80.554 880.17 420 مب مدخ 

 بعد     
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 9.548- ,0.59 47.20 811 مدخ 

     97,.1 54.71 420 مب مدخ 

 بعد ه   
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 1.440- 2.197 45.75 811 مدخ 

     2.457 47.29 420 مب مدخ 

 بعد اج ماع 
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 -7.895 57,.0 ,44.0 811 مدخ 

     2.220 40،91 420 مب مدخ 

 بعد أ ا 
 8,.,دالة عند  ,,,., 2,9 1.488- 0.159 41،44 811 مدخ 

     0.0,2 49.19 420 مب مدخ 
 :تمني ب ه ( 88)م  اجلدو  رفد 

توجسسد فسسسروه دالسسسة إح سساايات علسسسا م يسسسا  االاسسساي  سسو منسسسع ال سسسدخني   ا مسساك  العامسسسة م مثلسسسة بالدرجسسسة 
ية وذل  ل احل مب املدخنني وب ل  هرف  ال راسية الراي سية، ورنسا تعسود اس ي الن يجسة إىل يا املسدخنني الكل

اسسد يكثسسر النسسا  املسسدركني مل سساير ال سسدخني وي جلسسا ذلسس  بعسسد  فسسدر د علسسا ادفسسالا عنسس  بسسالرمد مسس  تسس أر 
، ال سسدخني كمسسا حسسدف مع سسسدالنسسسا  وراء مسست  د اجل سسدية والن  سسية منسس  ولسسس ا هسسرااد ال يرممسسوا بسس ا تن سساد 

 حيث هر  الوالد مثالت علا الرمد م  يه  مدخ   ل نوات يويلة ولك  ال يرمل يا ي علد يوالدي ا ي 
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 .العادل ال يئة
 :مقرتحات البحث -12

العمسسض علسسا يديسسد يمسساك  خامسسة للمسسدخنني ممسسا ي سساعد علسسا االل سسزا  ب سسرار منسسع ال سسدخني    -42-4
الشسسروح وال يسسود امل رواسسة علسا املسسدخنني بوجسسود مكسساا خسسا  بسس  يأنسساء ال سسدخني ا مساك  العامسسة ولعسسض تلسس  

 .يعمض كمعزز سليب يدفع املدخنني لإلفالا ع  ال دخني
ال يسسا  بدراسسسة االاااسسات  سسو منسسع ال سسدخني   ا مسساك  العامسسة علسسا عينسسات يوسسسع يو علسسا  -42-2

 .فئات يخر  م  اجمل مع
 .ادعال  حبملة توجي ية للمدخننيارورل مشاركة وسااض ل-4-42لللل

 .وجود مل  ات ي يرية م  يارار ال دخني وبال ور -42-1
 .وجود ردا م درج للم ال ني ال ي  مازالوا يدخنوا   ا ماك  العامة -42-5
ال  كيسد علسا احلسوار والن سا  مس  فمسسض متس سات ال نشسئة االج ماعيسة كا سسرل واملدرسسة لكسس   -42-6

ممسسادي يسستم  نسسا   إيسسار مسس  احلريسسة وامل سستولية وبال سسان ت كسسوا لديسس  ااااسسات إلابيسسة عسس   ينشسس  ال سسرد علسسا
 .فناعة تامة وال ت عرض تل  االاااات لل دب ب دب احملي ني

اختاذ ادجراءات اليت ت اعد علا احلد م  اه شار ظساارل ال سدخني وةايسة اجمل مسع مس  ياسراري  -42-4
 .دل مل  يريد ال  لص من نا   ذل  ت د  امل اع
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 املراجع

 :املراجع العربية -

دار الن  سة العربيسة لل ماعسة : بسبوت، علد الن   االج ماع  .(بدوا عا )  .يبو النيض، حممود ال يد -
 .والنشر
 دار امل سسبل: عمسساا، ال نشسسئة االج ماعيسسسة ةسسسيكولوجي .(8991)  .يبسسو جسسادو، مسساحل حممسسد علسس  -

 .لنشرالل ماعة و 
ر  دار اليسسازو : عمساا، علسد السسن   االج مساع  .(4,,4)  .عمسد احلساف  ،تسسي ، و سسالمة ،يبسو مدلس  -

 .العلمية للنشر و ال وزيع
  .م معة االياد :، دمشقيمو  المتث   علد الن   .(,899) .ة  ، اه وا -
 .دار ال كر العريب :، ببوتعلد الن   االج ماع  .(8992) .حيدر، فتاد -
ار د: ال ساارل، سسيكولوجية االاااسات .(,899) . ستاتة ،عمد املسنعدو  ،حممد ،عمد الل يأ ،خلي ة -

 .مريل لل ماعة و النشر
دار : ال سساارل، املع  سسدات و االاااسسات  سسو املسسرض الن  سس  .(8994) .حممسسد ،عمسسد ال يسسأ ،خلي سسة -

 .الث افة للنشر و ال وزيع، ال اارل
دار فمسسساء : ال سسساارل، دراسسسسات   علسسد السسسن   االج مسسساع  .(8991)  .دحممسسس ،خلي سسة، عمسسسد الل يسسسأ -

 .النشر، ال اارللل ماعة و 
 . ية لالس ثمارات الث افيةالدار الدول: ال اارل، ال لوت االج ماع  .(,,,4)  .دافيدوف، ليندا -
 .مدخض إىل منااج المتث   الرتبية و علد الن   .(7,,4)  .، حممد خليضعما  -
دار فمسسسساء لل ماعسسسسة : ال سسسساارل، دراسسسسسات   ال سسسستة الن  سسسسية .(8991)  .السسسسرة ، حممسسسسد ال سسسسيدعمسسسد  -

 .والنشر، اجلزء ا و 
 .م معة احلرف ال ايب: ال اارل، مكافتة ال دخني .(8,,4) .عمد املعز، ح   المنا حممد -
 .رو النش ار مريل لل ماعةد: ال اارل، سيكولوجيا ال دخني .(8991) . تات ، عمد املنعد -
 .دار ال كر اجلامع : االسكندرية، علد الن   االج ماع  .(8994) .الشيخ، عمد ال ال  -
، م  سو  الس ات و مركسز ال سمب و عالف  مسا بال سلوت الميئس  .(,,,4) . ار حممسودال اار، عمد ال س -

 .، كلية الرتبية، جامعة دمشق(دراسة ميداهية) رسالة دك وراي   علد الن   
االاسساي  سسو م نسسة ال سسدري  و عالف  سسا بسسمع  امل دسسبات الدراسسسية لسسد   .( 8998)  .ار، م سسد ال سسا -

، جامعسسة امللسس  ، كليسسة الرتبيسسة(دراسسسة ميداهيسسة)د السسن   الرتبسسو  ، رسسسالة ماج سس ب   علسسيسسالب كليسسة الرتبيسسة
 .سعود
 .ال رفاا، ا ردا دار،لاملي ر   علد الن   الرتبو  .(8915)  .يةد ،توفيقو بل ي ،  ،مرع  -
 .، منشورات جامعة دمشق(1ط)لل،ال علد و هفريات  ،(5,,4) .من ور، عل  -
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 .دار ال رفااا ردا، ، (5ح) ل،علد الن   الرتبو  .(8917)  .اجمليدهشوايت، عمد  -
 .ار مريل لل ماعة و النشرد: ال اارل، لوفاية م  تعاي  امل دراتب .(8999) .يوسأ، مجعة سيد -
ل
ل
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 :املراجع األجنبية -
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 – Males , Mike(2004). Social Smoking by University of California, Santa 
Cruz Student , Californian. Journal of Health Promotion, 2006, 5(1),9-13. 
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 – Google : 
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