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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم



 
 

 IV الخمس / ليبيا   –جامعة املرقب   –كلية التربية البدنية 

 

 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 بجامعة املرقب  بين طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أسباب انتشار التدخين

 

 انبيص      د. عبدالسالم صالح  

 كريمة     ابراهيم د .عادل            

    

 املقدمة : -

احرريا الارر الس الةررلضار اللرر ان الترري اول ررسا مررأ سام العرر لر  و ةرر مي  ا تيلررسن ا ال  ماررر   حارر   رر   ليرر   التررين  عتبرر  ي     

ا  رررر   م تلررررا ا ةررررت ة ا االتت  ااررررر  ام تلررررا االا رررر ا   ا لرررر   رررر لس ر مرررر   االول رررر ا ال اتررررا لل رررر ا ا ادرررر   مرررر  اال ررررساس  

لا لسن للعا   .اا ر  ا التيذدساا ا  أضسااه الجةا ر ابرر  اترر  ا االضساا الصحار ااالتت  اار ااال تص سدر الحقاقار ا

ن صررر مرررا الرر ااس االحصررر  ا ا  ظرررا امررو مةررت ة الغ مرررأ اال لرر    التررين  االارراا اتلتل ررر مرررأ ت اررا سام العرر لر  اال ا  اول ررر ا 

قتررررر    مررررر  امرررررسا  العصرررررس الحيدثررررر التررررري الالي اقررررر اررررر  بررررح د ه ا ض شرررررسن ا  ررررر  ا ض شررررسن مرررررأ  رررررا ارررر ا  ا رررررذل  اال ل ررررر   ا 

امررريا لررر ا الترري الررريال ترررل ل ال ررسس  نرررام م  اترررتغ ل   رر ر الا مارررر مررر  الع ايعررري الرررر الرر      صررر ان مض شررسن .  لتررين   

بر    ايةعو سا    لليمر اال ساس اب  ا ل  ف  م  سانا او ةير اب  اتت ي ا  دقرريا ليررر    سةقررر ال اررر م ا ررر اللرر     الوثسه

ا رري   احررر اا صرريا ار مررأ االتررتث   ا االثرر ان الترري دقرريمي  الض حرر  ترر االا   ورر  اترر لر اا ماحارر ا اا    لرر  ليررر  الةررسةر االس 

                                                                                                            مأ  ا ار ال ص م الو حقاقر االتض ب التي الثعا ال سس دلجو الو التين   .      الض حث  انتلا العل  ال ا 

ايعتبرر  التررين   مرر  أ برر  االن رر ا الصررحار الترري شررييل  العرر لر  حارر  يعتبرر  الع مررا االام ااالن ررس مررأ حصرري االااا  ال  ررسةر 

ر مادرر   ترر اال مررين    اا   رر  مررين       يرر  دررمست مررأ  ررا ارر ا القسةضرر   يارر ن تررتر مادرر    ةرر ر القسةضرر   مرر رر ا ترر  مرر  ن ةرر 

م   دتع ط وغ اا تضق لير تع طاررغ  امرر  ا ت  ررا ا  السال ررا حرر الا ال  رر ن  ةرر   التررين   الررو ث  واررر مادرر    ةرر ر  يلرر م ارر ا 

2030                        .                                (16  ) 

االالررررر ام ا صررررر  ا اللرررررت  مررررر  معيلرررررغ  اا رررررر لرررررذه اتلررررر طس التررررري ال دأررررر س دصررررري ي  العقرررررا اال أ  ال  رررررسةر ال الررررر ام تررررر  سن مرررررأ  مرررررر   

ا رري   مرر  اليا رر ا ال ضاررر   ثيرر ساا تضرر ان لت ضرران م رر طس التررين   امررو  ترراث اال   لأررا فررلو مررأ    رر  االا  د مارر   

  ررر  ا  ل ررر ل  اةررريا    لررر  لرررذه اليا ررر ا   لحررري مررر  م ررر طس الترررين    ابررريأا  عرررو الحأ مررر ا تةرررتثا  ااةررريا ا  الصرررحر  

                                    ح رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراا سالاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لت ااررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر الج رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ل      رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر طس التررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين   ا  حقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر امررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو الصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحر .                                                               

(18  :3) 

 : مشكلة البحث وأهميته  -

ا ررأ    ارر ا(25-15ن صررر مررأ   ررر ا ررسالق   ا ررأ ال  ررر الترري ال يصررس اا  الرر  مرر   رر   )   ض  ا تيا    التين  لقي أصضن اول  ا       

امررر  دث ررر  القلرررق لررر  أ  لرررذه ال  رررر  رررأ مررر  تلةرررتلر  مررر ا ا ضررر سان  ال  رررر الع سةرررر التررري   لضررر  مررر  الرررتر  مرررر  الثسبرررر اام تررراث ان  

لرررذه الاررر لسن سانرررا اليالرررر   ررر   مرررر  ا رررياال االج معررر ا لررر  ملررراعر لج وررر   ض ررر  مررر  ثساا ررررر   االقاررر سن مةرررتقضا   ااول ررر ا

واررررسا ل مرررر ام النض رررر ن  الترررري  ا  سدررررر اال  ررررسةر اتررررتن ف النث رررر  مرررر  امأ وا  ررررر  امعرررر ر ات يرررر ي  ع  رررر ا الت  اررررر ال  ررررسةر  مررررر   

س ر مرررر  ا  التررررين   مرررر  أ  رررر  الع امررررا . ابرررر لانليرررر تتصررررسف تح ابررررر لررررذه الارررر لسن ااررررام ملرررر ا  ا التررررين   لل ررررين    س 

اب لس ر م  ح رراا الت ااررر ا  ل ررسن مررأ ااترر و االااماررر االصررحار االتعلا اررر   اا  ا ا ضنس  ا ةتعصار    ل مسا ا ة ضر  
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ا رري يعرر س لررذا الررو انررو تررعسه ا لررر الرر  أ  رر    صرر ا  ض رر ا ترريا  اااررياس ا ررين    مررأ ا سدرر س اابرر    اال ا  اول رر ا التررين    

مررأ  لاررر الت  اررر الضيواررر االرر ا السة ضررر  رر لل    الض حثرر  ا ين    ا   ل  م  االتض ب ا مسدر الو التين    امرر  نررام ا ررا 

اب االضرررر  مرررر  نررررام اتررررساال امتي ورررر ا القضرررر م لل رررراب الجرررريس امرررر  نررررام مت  عررررر اتح ضررررساا الع لاررررر الترررري دضرررريم  مررررر  ال رررر 

التعررر  الةرررسيا لرررضعو ال ررراب نرررام اتح ضرررساا الع لارررر ا رررذل  شرررأ ا  الض حثررر  مثيررر ساا  يوارررر  لةررر  مت  االرررر الحررر  

 الترررين   صرررساحر ااررريا ال نررر رر مررر  اال ررراد ا رررغ طررر لض   ا ةررر اين   ضررراق التررر    االرررضعو االنرررس اشرررتأ  مررر   علرررير مررر 

 لرررا طسةقرررر أحاررر  ا  معس رررر االترررض ب ا مسدرررر الرررو الترررين    رررأ   دق مررر ا  ثررر ال مررر  حرررا لرررذه ا  رررألر لرررو اا الض حثررر    ع ررري

واررسا للل رر ان النض رر ن ليررذه الارر لسن الترري  ررريس شررض      ا   تح ابر لذه الا لسن الل   ن الترري تةرر ريف شررض ب االمررر امةررتقضلي 

   اتررض  اول رر ال  ل يرر ام معرر  ا  وتصرريا ليررذه الارر لسن   ارر  ا  م  ااتض رر    ةررل     الض حث  دسا  ا ةلر مأ  ا غ اانا ا الغ  

ااصررر   يااترررر  االطررراد المرررر  الرررر    ررر  ا  معارررر اليااتررر ا الةررر  قر التررري مررر  نرررام معس رررر االترررض ب مررر  ا رررين    مض شرررسن .

االترررري ت عسضرررري  مررررأ اليااترررر ا  و ا  رررر ا اتجت ررررا اتلتل ررررر ان صررررر ال ررررض ب اا ال رررراب  رررر   ااترررر  التررررين  أتررررض ب اول رررر ا 

                                       .ي   ا ستعار  ليذا الض

أ  أن ررررس مرررر  مررررأ م ضرررر د التررررين   لرررر  اول رررر ا معرررريالا ا ررررين     رررر   ا ررررسالق   اال رررراب ( 2016محمددددد الددددد يم  اةررررذ س     

  رراب ا ساحررا ا ت ترر ر االج معاررر ابصرر ان الأرر س الأرر   اب  اررر   م رر  د رر ست  ول اررر سااتررر االتررض ب الترري الرري ا    للصرر ،  

  امررررريا اساال اتلررررر طس ا ت الضرررررر امرررررو اول ررررر ا لرررررذه الاررررر لسن الةرررررلضار  ررررر   طررررراب ا ساحرررررا  لررررر الال ال ررررراب ويررررر  لرررررذا الةرررررل ل

 (  1:  14)               اليااتار ن صر م ر  الج معار.   

ميررر ان  رر  ترر اال امررو دررحر ال ررسس اا اتجت ررا   اا  مررأ   وررغ دت ررسر الررو م ضرر د  رريدر متثرريس  أل اررر   رر  د ثررا لررذا الضيرر    

دررحتغ ااثررسه  مأدمثس امو ال سس مأ اتجت ا ا ةلر  ا مأ ا أ  ير االعام  ر  حا  يةتن ف امأ وا    امو ال  ار اليالر اال  ال   

 لغ احأ ا ت ذ سل  الحق .   االغ  ااض س  م  اتر  الةلبي امو

الرررر أحررري  ررساد مررأ لرررذا اتجرر م االرررذت يةررت يا  الض حثررر   اطررادل اررر لرررذا الضيرر  مرررأ   وررغ اليااترررر االالررو حةررر  أالسترررا   رر  

  ررذل  معل رر   رر   طرراب  لاررر الت  اررر الضيواررر االرر ا السة ضررر  ث معررر ا س رر    التررين  الرر    مررأ الضيرر  ارر  اتررض ب اول رر ا 

االاالضررر و  ررر    الضيررر ا التررري الررريال الرررين م مرررأ مثررر م انرررس  عاررري اررر  الضيررر ا ا ت صصرررر مرررأ الت  ارررر الضيوارررر ااالوتقررر م برررر  الرررو

ثس االترروثس   لسة ضررر   ررأا اا الترري الررم ا صررر طاب الت  ار الضيوار مأ الج و  االنس مرر  حارر  رر الل   الةل ل الذت د  اتغ  عو

                                                                                                     -  اة ن  الللاو أل ار لذا الضي  مأ االتي :نسآ 

مرررأ ااتررر و طررراب  لارررر الت  ارررر الضيوارررر االررر ا السة ضرررر  ث معرررر ا س ررر  مرررأ حرررياس  الترررين  التعرررسف امرررو ألرررر أترررض ب اول ررر ا  -

                                                                                    .  اا ر اليااتر

  لار .لار للتع ما ما  عو االتض ب التي  ي الأ   متعلقر   لع لار التعلا ار مأ الأآال ص م الو   -

د نرر  ا  ال ارري لررذه اليااتررر ادررح ب القررساا االجيرر ا اتلتصررر مررأ مثرر م التررين   امأ  يررر اول رر اه   ا رر ال صرر ان اابررحر  -

 م   يةيا اضا الحل م ليذه ا  ألر .   ا  ألر االتض ب التي الي ا ال اب للتين    

  :  يريف الضي  للتعسف امو:    البحث  أهداف -

 . ث معر ا س       طاب  لار الت  ار الضيوار اال ا السة ضر  التين  أتض ب اول  ا     

 -امو اللة ؤم الت لأ : لإلت  ريةعو الضي     تساؤالت البحث: -
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      ؟    طاب  لار الت  ار الضيوار اال ا السة ضر  ث معر ا س    التين  أتض ب اول  ا  م  أ   - 

 مصطلحات البحث: -

 التدخين -1

السرررج  س اا الولاررر   ا   ل ررر    اتررر ر شررريقغ  مررر  اررر سن دا ميررر  اال ةررر   ا رررأ ا لارررر تلررر  الرررين   )التضررر  ( الرررو الجةررري لررر  -

 (4  :10)                                           .ااا  طسةق ا و اا ا ل  اا االتتل  ر

 نية وعلوم الرياضة بجامعة املرقب :كلية التربية البد -2

ج معرررر ال  عرررر لمررر  مثلررر  الررر  ااال ا رررأ   قرررساا 2015 رررأ احررريا  لاررر ا الت  ارررر الضيوارررر االررر ا السة ضرررر مرررأ لا اررر  الوتةررر  تررر ر  

 .(إجرائي)   ا س   االقا   لقسب م  ا قس الس يس ي للج معر   يد ر الل   مأ سالر لا ا 

  االطار النظري 

 عرري أ  ال رر    رر  ال درريد مثررا لل رر  أ  التررين   أن ررس  إ  م ض د التين    رري أثرر ا الت رر ا اليا رر ا الصررحار الع  اررر  ا لرر 

مرر  ات ابرر ال ارر  ي اأ  ارريس الررذد  دا رر   حررت ير ولاثررر التررين   مررأ العرر لر دضلورر   ا ررساا ا ادرر   مررأ  ررا ارر ا    رر  أ  ارريس 

 (  13:9) .   الذد  يعي    حا ن تعيةر ملا ر   ألتق ا ا    م   ل   نث  
                                                                                       .اال اأرر ال          لرر  ارر سن تررل  ار التلرر   اتتن رر ف مرر سن التضرر  الترري اليترر ت امررو   ارر ا مرر  الق ررسا   :  تعريددا التدددخين -

(14  :187)   

  مكونات التدخين : -

اليااترر ا االضيرر ا احترر اال مرر سن التضرر  امررو أ  رر  مرر  اايعررر ااف مرر سن  ا ا  اررر ضرر ان   لصررحر لل ررين  ا  رر  ا ررين   أثضلرر 

 (  23  :  4)                     (.1,     د ب  تيام )  الذت يةتل ق م ر  ن ة   ر م سن ض ان

نسددددددددددددددددددبته  دددددددددددددددددد  السددددددددددددددددددديجار   أضراره على الصحة

 الواحد 

 ت املكون 

 -1  از اول اكسيد الكربون  %  2.5 -1من تقليل األوكسجين داخل انسجة الدماغ والعضالت وبعطي االحساس باالرتخاء وذلك بامتصاصه لألوكسجين  

 -2  از ثاني اكسيد الكربون  %15 -5 يعمل على صعوبة نقل االوكسجين املحمل بكريات الدم الحمراء الى أنسجة الجسم وخاصة عضلة القلب

ثر على االفرازات القصبية وتسبب تشنج الطرق الهوائية    الرئة وه  مواد مضافة صناعيا ً لتحسين النكهة تؤ 

 واملساعد     سرعة االحتراق

 -الليمونيدددددددددددددددددددددك  -أحمدددددددددددددددددددددا  النمليدددددددددددددددددددددك   ير محدد 

 -الخليدددددددددددددددددددك  -الفينددددددددددددددددددول -االكسدددددددددددددددددداليك 

 البنزويك     

3- 

 -4 ماد  البنزوبيرين  ير محدد  وه  املسبب الرئيس ي ملر  السرطان 

 -5 الزرنيخ %10 يستخدم كمبيد حشري لحماية نبات التبغ من اآلفات وهو من مسببات امرا  الرئة الرئيسية. 

يدددة وهدددو املكدددون الرئيسددد ي املسدددبب لبدمدددان وهدددو منبددده معتددددل للجهددداز العصدددمي ومنبددده قدددوي للقلدددب واالوعيدددة الدمو 

 ويعمل على زياد  ضغط الدم 

 -6 النيكوتين    % من وزن التبغ8

 -7 القطران %17-11 ماد  صفراء لزجة تؤدي الى التهاب اللثة واالسنان وتسبب اصفرارها وتظهر بوضوح    مصفي فلتر( السيجار 

 -8 النيتروجين %75 وهو عامل مساعد علو ظهور الخاليا السرطانية    أنسجة الجسم

وه  مسبب تهتك انسجة رئة املدخن وه  ماد  لها نشاط إشعاع  تستمد من السماد الفوسفاتي التي يستخدم 

    مزارع التبغ

 -9 البولونيوم املشع  ير محدد 

 ألنسجة الجلد وتظهر بوضوح عالمات الشيخوخة
ً
 -10 ايداالسيتاليده  ير محدد  ماد  كيميائية يتم اخراجها تسبب اضرارا

 4   :20  )12  :3     )8  :13 )12  :8) 
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 :مكونات كيميائية اخرى للتبغ   -

 الأ سما ا    –االتيت وات د     -اليد  ة   –السص ، الثقاا    –ال اأا    –التا تي  ا    –تا واي الياياات    

 :أصناف املدخنين  -

 .ااظا تغ ا سا  الست لر اةتر ا سن  صحضر اانسة  ( التدخين النفس ي االجتماع  :1

 .االيا ا لغ ال ع ا   الوتع ش تجسس التين    ( التدخين االحساس ي :  2

الرررررررررررررررر  أ  رررررررررررررررر  اورررررررررررررررر اد التررررررررررررررررين   شررررررررررررررررا ا   حارررررررررررررررر  ي ررررررررررررررررعس ا ررررررررررررررررين    لةررررررررررررررررع سن مررررررررررررررررأ  ترررررررررررررررر اا                                       ( التدددددددددددددددخين االسددددددددددددددترخائي : 3

    عي اتض ا ال ع ا االة   طضع  و س ي .               االتت ن ال االتا 

سكن  :  4
ُ
 ال  الذت يعتقي  اغ ا ين  ا  د  ا م  اللوط ال  س ي  (التدخين امل

: الررررررررر  الرررررررررذت درررررررررسا ا رررررررررين  اورررررررررغ د ةررررررررري مررررررررر   ياالرررررررررغ امرررررررررو الع رررررررررا االرررررررررساه مرررررررررأ اا ررررررررر ا الع رررررررررا ال نرررررررررست                        ( التددددددددددخين امل شدددددددددط 5

 االجة   ي . 

 ارررررررررر  ح تررررررررررر الجةررررررررررر                          ( التددددددددددخين ا دمددددددددداني:  6
 
اال دأرررررررررر   التررررررررررين   بررررررررررريف ال ررررررررررع ا   لةررررررررررع سن االسضرررررررررر   ررررررررررا دأرررررررررر   و الثرررررررررر 

 ا ين    اوغ ال يةت اا اال اد ا غ ا ر اوغ مقت ا  وضسااه. لل اأ ال   ال م  د ار

لرررررررررررررين   ا ارررررررررررررغ الرررررررررررررسا ا رررررررررررررين  دضررررررررررررريأ  ترررررررررررررين                                  الررررررررررررر  اس  عرررررررررررررا مررررررررررررر عن  تعرررررررررررررسف  ع لارررررررررررررر تلةرررررررررررررلر ا ( التدددددددددددددخين اآللدددددددددددد  :7

 .تاث ان تيدين  ضا او ر ال الةاث ان القيد ر  

الرررررررررررر  اتتل رررررررررررر ر الررررررررررررين   الصرررررررررررر سا مرررررررررررر  الةرررررررررررراث ان ا  ررررررررررررتعلر و ةرررررررررررري  اا الررررررررررررين   اللرررررررررررر ام مرررررررررررر                                :( التددددددددددددخين السدددددددددددلمي 8

   (  26:  12)                                             .       ا ين   عي مسااه  س لاغ

  حكم التدخين    الشريعة االسالمية : -

االسد   التي أو لي  هللا تع لو و ل  لص ل  ال  س  رييرر الو طسةق الل    ا ا م  حسا هللا تع لو اوهى ا ررغ إو رر   رر   لحن ررر   لوررر 

 امرررو ايررري ال ضررر ن حترررى دصررريا 
 
تررر اال  ظررر لسن اا   ط رررر امرررأ سدررر  هللا ا اترررا ال احررري االلررر الر لرررر دنررر  الرررين   )التضررر  (  م تررر سا

 مررررررأ  لرررررر   رررررر لتيسةر اا ال هرررررري ا ررررررغ اا الث ضررررررغ   تررررررلرالسترررررر م صررررررمو هللا الاررررررغ ا 
 
                      .االحنررررررر ال ررررررس أ دررررررسالضط سا  رررررر    رررررر ألثس حن رررررر 

(2    :89)    .                                      

مأ معررس  ت ا ررغ ارر  تررمام حرر م حنررر التررين   اال ي ررر  ق لررغ ا ر رر  مرر  اتحسمرر ا  (1996 عبد العزيز بن باز االم ا  تي  اة   

  رر   رر م ارر  اتررا مررأ  ت  ررغ      مر  م  اللض  ااالضساا النث رر ن ايةررت سس او رر  أحررا هللا تعرر لأ لعضرر سه ال اضرر ا احررسا اللض  رر   

السا عرررر . ا ررر م مرررأ اصرررا و ارررغ صرررمو هللا الارررغ " تررر ان ا   رررين اادرررر  "يسدددالونك مددداذا أحدددل لهدددم قدددل أحدددل لكدددم الطيبددداتالنرررسةر 

                         (                               99-98: 9)  .157ترررررررررررررررررررررررررر ان االاررررررررررررررررررررررررررساف اادررررررررررررررررررررررررررر"وُيحددددددددددددددددددددددددل لهددددددددددددددددددددددددم الطيبددددددددددددددددددددددددات وُيحددددددددددددددددددددددددرم علدددددددددددددددددددددددد هم الخبائددددددددددددددددددددددددث " اتررررررررررررررررررررررررررلر 

 لرري  مرر  ال اضرر ا الترري ا  حيرر   االضررساا النث رر ن   ا  لي  مرر  اللض  رر   رر   مررر  مرر    م  ال اض ا      ث اا أو اد التين   لية

 االحرررذا م ررر  اتيررر س الررر    مررأ  لررر  .ال  الرر    أمررر ان   لةررر ال اال مرر  احرررر ايرري    الض رررأ لل رررمم  أ  هللا تعرر لو   ل اتررر  الس يرر  

               دث لي و ةغ مأ السل م  دلسه م  لذه اللض    ا   ل  .

أ  الررررين   حررررساا اتررررتع  لغ للررررساه ضررررساا دلحررررق   لصررررحر اا رررر م  الأ وررررغ تررررل  مرررر  ديرررريا   (1991  محددددرم مصددددطف اةررررسا 

ال يدسا مأ االاص ب  ي  ي ضغ اال ا   االح يش مأ تلةي   او اي    يلاا اوغ م  اام شسبغ دلضغ االاص ب   ا ي أتل رريي 
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هللا صررمو هللا الاررغ اتررلر ارر   ررا مةررنس   يرريد  السترر م صررمو هللا الاررغ اتررلر ارر  أا تررل ر اترر ي هللا ا ررر    لرر  "وهررى اترر م 

ام ترر  " اة قررا ميررسا  ترر ا مي رري ال ارر  ال ثرر ا  ررو  الررين   فررجسن نضيثررر  هرري حررساا  رر و القررسآ  النررسةر اوصرر ، الةرر ر 

ال ررررسة ر    لررررا ارررر  ات رررر د اطضرررر ال العرررر لر امررررو ضررررسا الررررين   امررررو الصررررحر     رررر  اتررررتيم   قررررا  ترررر ا   سةرررر  البرررر ت الرررر  مرررر  

                                                                                                     (  71-  70:  17.          )سة   تيسةر التين  ال قي ال ا ع ص

 الدراسات املرجعية : -

مةررررررت ا القلررررررق االقرررررريدس الررررررذاا ااا  ررررررر   ررررررياا ا التررررررين   لرررررريا "( بعنددددددوان 14( 2016دراسددددددة محمددددددد محمددددددد الددددددد يم   -1

ا ررررسالق  " الررررري   الررررو التعرررررسف امررررو العا رررررر  رررر   مةرررررت ا القلرررررق االقرررريدس الرررررذاا ااا  ررررر   رررررياا ا التررررين   لررررريا ا رررررسالق   

ل سالرررر ط لررر    رررياا 90,اترررت يا الض حررر  ا ررر  و ال صررر ي ااتسةررر  اليااترررر امرررو اا رررر مررر  طررراب ا سحلرررر ا ت تررر ر  لوررر  

الأ ةرر  ,ا  ورر  ألررر وت  ثيرر  ا  الررر ساا ررا التررين    ررأ الررت لو مرر  القلررق اساا االصرري  ال االس رر ر االقلارري ال الرريد   ررأ الررر 

 الياا ا ا مسدر للتين   .  

 رر   ال لضررر الجرر معا   مررأ ميد ررر ال  صررسةر  رر لعسار  التررين  سااتر اول رر ا  ( بعنوان"15( 2011دراسة منذر كامل عود     -2

    ال اب الج معا   مأ ميد ر ال  صررسةر   اتررت يا الض حرر  ا رر  و ال صرر ي  التين  " الي   الو التعسف امو ميا اول  ا 

                                                                                               %(.     19.4  اال صل  اليااتر الو ا   ةضر ال اب الج معا   ا ين     لو  )

" الترررين   لرريا طرراب اط لضررر ا الج معررر االاسوارررر اتررض  غ املررر اه  ( بعنددوان5( 2009أمددل محمددد علدد  الخدداروف   دراسددة -3

اطرررسر ااترررغ" لررري   اليااترررر الرررو التعرررسف امرررو االترررض ب التررري الررري ا ال لضرررر للترررين   ايعرررو االلرررياف االنرررسا ااترررت يم  

ر االتررض ب الترري الض حثررر ا رر  و ال صرر ي ااتسةرر  اليااتررر امررو اا ررر مرر  طرراب اط لضرر ا الج معررر االاسواررر اال صررل  الررو ا  ألرر 

العا ررر ا االترررسةر الةررري ر االقلاررري االنرررسة  ا ااتضررر ا الترررين   سارررر للرررذاا اتررري لر الحصررر م الارررغ  رررأ الررري ا ال لضرررر للترررين   

 .      اااتض ا التين   اتالر للت  اغ ا  ال   

ساا رررا ام   ررر ا الترررين   مرررأ ضررر ال ا تو ررر اا ال  ةرررار ااالتت  اارررر لررريا بعندددوان"  (1( 2004احمدددد متدددول  عمدددر دراسدددة  -4  

طرررراب الج معرررررر الرررررذ  ا" حارررر  لررررري   الرررررو التعرررررسف امررررو  يرررررو الع امرررررا ال  ةرررررار ااالتت  ااررررر ا سالض رررررر  ةرررررل ل الترررررين   

حاررر    التررر السمررر  الرررين   ال الررريد   الرررت لو  القلاررري االصررري  ال  اللةرررلار مرررأ ا ررر  ال رررسا     الالثررر ه ويررر  الترررين    الل صرررر  

ااتررررت يا الض حرررر  ا رررر  و ، ط لضرررر  مرررر  طرررراب  لاررررر ا عل رررر   ت معررررر  ي ررررر     لنررررر الةررررع سدر 163شرررر ل  العا ررررر امررررو ارررريس 

  رررر  ال صررررل  الررررو ا  ألررررر الررررياا ا  ررررأ الررررت لو مرررر    الررررين   االب ال صرررر ي اال صررررل  اليااتررررر لعرررريا ااالضرررر و الررررين   اال  رررر ال ا

 لثقر   ل   .        القلاي االصي  ال   ل ة سن ا الت الس  

لرريا طررراب ا ساحرررا ويررر  الترررين   ال  ةرررار ااالتت  ااررر ياا ا الررر بعنددوان " (7( 2002سددالم  زي ددب محمددد حسددن دراسددة  -5

ااالضعرر  الض حثررر ،للتررين    " الرري   اليااتررر للتعررسف امررو الررر الررياا ا الترري الرري ا ا ررسالق   اا سالقرر ااإلاياسدررر االث و ةررر 

ا  وررر  الرررر وتررر    اليااترررر الررريا ا ال  سررر ي االتت ررر  أ االتررري ال ثرررا مرررأ و ررر  م مرررين  سانرررا االترررسن اا ميررراط ا ررر  و ال صررر ي 

        االصي  ال  اض  ر للتعس  الو ضو و اال سا  .
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 إجراءات البحث  -

 .ا   و ال ص ي   الض حث  اتت يا  :    منهج البحث -1

االضرررر ل   2020-2019للعرررر ا الجرررر معأ  راالايعرررر اليااتررررار ال ثررررا مررررأ طرررراب  لاررررر الت  اررررر الضيواررررر   لةرررر  اا  :مجتمددددع البحددددث  -2

   (150ايسلر )

ال ثلرر  اا ررر الضيرر  مررأ ت اررا ال رراب ا لت مرر     لحلرر ا الارر مي للألاررر اا قارريا    لةرر  اا االايررا نررام عينددة البحددث :  -3

 ار ( االر انتا الر   ل سةقر الع  ا 100ابل  ايسلر )  2020  -2019الع ا الج معأ 

 مجاالت البحث: -4

 (  2020 -  12  -3الو    2020  -11 -  21االت تار نام ال ت ن م   الر اتساال اليااتر  : املجال الزمني   -

 .الل   –الت  ار الضيوار اال ا السة ضر   الر اتساال اليااتر  ق ا ا  لار:  املجال املكاني  -

  وار اال ا السة ضر ت معر ا س    طاب  لار الت  ار الضي  اا ر م   اتساال اليااتر اموالر :  املجال البشري  -

 وسائل جمع البيانات :  -5 

) مس ررق ( الر اات  س اتررت  ان ت ررا الضا ورر ا   رر  مررأ 1مس ق :  عي اس  االتت  ان امو اللب اال )االتت  ان )االتت ا   ا  ت   (   -

      االنسا .  الضا و ا  ا يس ي  قط  ايعواالتي تعت ي امو تمام    (2

( طرراب مرر  نرر ام اا ررر اليااتررر للتعررسف امررو مرريا 4الررر اتررساال اليااتررر االتررت ااار امررو ارريس )الدراسددة االسددتطالعية :  -6

ام  تررضر طسةقررر انررسام االتررت  ان لأرري يةرريا امررو ال  لرر  م  تررضر صررا  ر اتررامر ا  ررسساا ا أ وررر للةررمام الس يسرر ي للضيرر  

 . ت  ر  يةس اتي لراال 

( ط لررر  مررر   لارررر الت  ارررر الضيوارررر االررر ا السة ضرررر ت معرررر ا س ررر  100الرررر ال  يرررا االترررت ا   امرررو اررريس )الدراسددة االساسددية :  -7

(اتررت  ااا  يارر  2مررا ارريا االت  ررر امررو ارريس ) ( االررر اتررتامي    ملررر2020 - 12 - 3 الررو ) (  2020 - 11 - 21نررام ال ترر ن مرر  ) 

 اتت  ان.  (98اصضن العيس الذت الر االات  س الاغ مأ الضي  ل  )

  اللةضر ا   ةر للحص م امو وت    للةمام الس يس ي للضي  . -التنساا   الض حث  : اتت يا  املعالجات االحصائية   -8

 عر   ومناقشة النتائج

  رررر   طرررراب  لاررررر الت  اررررر الضيواررررر االرررر ا السة ضررررر التررررين  )) مرررر  أ أتررررض ب اول رررر ا عدددر  ومناقشدددة تسددداؤل البحدددث ونصددده  -

  ث معر ا س  ((
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 ( 2الجدول  

 لعينة البحث وال سب املئوية  يوضح اسباب التدخين والتكرارات

 98ن= 

 ت االسباب التكرارات ال سبة املئوية

 -1 ال ماال( –ت  ار الس  ر )االصي  ال   69 70%

 -2 ( اايا اال  و م مأ أا  م م اين  ال سا  )ا    يا  اتلث  ا 49 51%

 -3 (الخ الت الس ... –ا لا  –الل ف   –الير  –اللو و ال  ةار )القلق  38 38%

 -4 الجيا  تع لار اليد  33 33%

 -5 ا    ا االتت  اار االع  لار 32 32%

 -6 ...الخ (الشلصا ا الع مر – ض ا الة   -ال ماال -االخ اال ب  -التقلاي )األب   31 31%

 -7 ايا إساال ن  ان التين   امو الصحر 25 25%

 -8 ايا الثقر   ل    –ضعا الشلصار   25 25%

 -9  قيا  اا در ال اليد  ا لر الت  مير 24 24%

 -10 ايا الت اار م  االلا     طس التين   اأضسااه 23 23%

 -11 الاساف اال تص سدر   23 23%

 -12 الض  لر )ايا الحص م امو ا ا  ( 22 22%

 -13 االاتق س  و  التين   م  اام ا الست لر 21 21%

 -14 الضي ر اتحا ر –ال ضا الع ا لليالر  16 16%

 -15 االاتق س  و  التين   دثل   الساحر االةع سن  14 14%

 -16 ايا ات س  سام  ال ا ةر     طس التين   اأضسااه مأ الألار .  6 6%

 -17 ايا ات س اق ب ا ااسار لل ين    اتعسه السناو اسا الول  اه 6 6%

 -18 ااالتلةاا للاولنة ان االلياف ا  ض ار مأ الحا ن   5 5%

 -19 (   سبر ا أ   – حة ل  الوسبر )   4 4%

 -20 ايا م  اتر السة ضر 4 4%

 

 لوررررر  ( الرررررذت د بررررر  اترررررض ب الترررررين   ا التنرررررساااا االلةررررر  ا   ةرررررر الترررررتث   ا اا رررررر الضيررررر  االتررررري 2) مررررر  نرررررام الجررررريام 

ا رررساس اا رررر الضيررر  مررر  طررراب  اترررتث   احةررر   (%4 -%70السااحررر  مررر   ررر   )( تررر   الرررمست للترررين   ابلةررر  م  ةرررر 21اررريس)

 ت معر ا س  . -  لار الت  ار الضيوار اال ا السة ضر

مرررسن  (69ب) لررر  ا  ررر  أترررض ب الترررين   النرررسااا ((الدددزمالء  –جماعدددة الرفددداق مدددن االصددددقاء   وثررري أ  ( 2ابررر ل اس مرررأ تررريام ) 

( النررسااا 49ب) مررأ ا س رر  الثرر  ي ((الفدراغ "وقدب بددون اسدتثمار" %( احررا مررأ ا س رر  االام    ي  رر  ترر ال )70بلةضر م  ةر  لو  )ا 

  51 لةضر م  ةر  لو  )  ا
 
( 38)ب ((التدوتر ...الد "  –امللدل  –الخدوف  –الهدم  –القلد    الضدغوط النفسدية " %(  ات ال ث لثرر 
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 38)  لةرررضر م  ةرررر  لوررر  النرررسااا ا
 
%( 33بلةرررضر م  ةرررر  لوررر )( النرررسااا ا 33ب )  الجهدددل بتعددداليم الددددين (( %(   ي  ررر  تررر ال اا عررر 

 
 
 32)  لةرررضر م  ةرررر  لوررر ( النرررسااا ا 32ب )  املشددداكل االجتماعيدددة والعائليدددة((  ي  ررر  تررر ال ن مةررر 

 
%(   اتررر ال مرررأ ا س ررر  ت ستررر 

اتررر ال       %(.31 لةرررضر م  ةرررر  لوررر  ) الشخصددديات العامدددة ....الددد  (( –كبدددار السدددن  -الدددزمالء -االخ االكبدددر –  التقليدددد  األب 

 
 
النررررساا ابلةررررضر ( 25)ب عدددددم الثقددددة بددددالنف ( – ضددددعا الشخصددددية ا دم إدراك خطددددور  التدددددخين علددددى الصددددحة( عددددترررر  ع 

ابلةررررضر م  ةرررررر  لوررررر   ( النرررررساا24ب) فقدددددان رعايددددة الوالدددددين وقلددددة اهتمددددامهم( ثررررر ال تررررر ال مررررأ ا سالضرررررر الث م ررررر .%(25م  ةررررر )

 و  الظدروف االقتصدادية(  عدم التوعية من االهل بمخاطر التدخين وأضراره ( أم  مأ ا سالضر الت تعر  ث ال  ا م   (%.24)

 ابلةررررضر م  ةررررر  لورررر  )23) ب
 
 %(23( النررررسااا

 
 22) ب( "عدددددم الحصددددول علددددى عمددددل  "   البطالددددة . اترررر ال ا شررررسا

 
ابلةررررضر  ( النررررسااا

 ابلةررضر م  ةررر 21ب )  االعتقداد بد ن التددخين مدن عالمدات الرجولدة( ا ررس الح سدررر ي    حا مأ ا سالضررر   %(.22 لو  )
 
( النررسااا

ابررر ل اس الرررو  .الةررر  ق   رررسه%( حةررر  الجررريام  4 - %16(%. ا   لررر  مررر  االترررض ب التررري   رررسا  لةررر  السااحررر  مررر  )21 لوررر  )

ا  وترر    ا لرر  اليااترر ا الترري الضيرر  مررأ االتررض ب ا مسدررر الررو اسمرر    ال ال تلاواح  ا ر     وو  وت    لذه اليااتر   أا ا ا  

دراسدة و  (5( 2009دراسدة أمدل محمدد الخداروف    مرراوت    لذه اليااتر  اال ق حا     م  حا  الع  ا  اا تل ل التين    

مررأ ا  ألررر اتررض ب التررين    ررأ القلارري اال رر ال ااالصرري  ال ( 7( 2002و دراسة زي ب محمد سالم  (  1 (2004احمد متول  عمر 

الررررر  الةررررر   اال  ررررر  النرررررساا مررررر  اتيرررررر وارررررس ال ررررراب مرررررأ لرررررذه اليااترررررر .  ررررر  اال قررررر  وتررررر    لرررررذه اليااترررررر مرررررا وتررررر     اا الس ررررر ر

ال رراب مررأ لررذه   ررأ الع امررا االتررسةر االترري أشرر ا المررر  االتررض ب الترري الررمست الررو التررين   مرر  ألررر  اليااترر ا ا ررذ  ان مررأ  رر   ا 

اليااتر     رر  ا االتت  ااررر االع  لاررر االقلارري اال رر ال ا قرريا  السا دررر مرر  االلررا اارريا مترر  ع رر أل  رر  رر  اارريا ال ااررر االلررا 

ليرررر    ررر طس الترررين    اال ال تلرررا ال تررر    مرررأ اليااتررر ا التررري  يثررر  مرررأ اترررض ب الترررين   اا الع امرررا ا مسدرررر الارررغ  ث ررر ا اال مرررأ 

   حاررر  أال قررر  مررر  حاررر  ا  ضررر د  يرررذه االترررض ب انتل ررر  مررر  و حارررر الت اليررر   قرررط  انرررتاف شرررنمأ   ألتررر ل .ا السالابرررر  الررر 

مرررررا لرررررذه اليااترررررر مررررر  حاررررر  الت اليررررر  االةررررر    قررررري أ ررررريا اليااترررررر امرررررو ا  القلاررررري ( 1( 2004احمدددددد متدددددول  عمدددددر  سااترررررر 

                                                                                                       .ا مسدر للتين  االصي  ال م  ألر االتض ب 

  الدتخلص مدن ا    دور االصددقاء (التي ااتب ا ا  ألر اتض ب التين   لرر  (14 (2016محمد الد يم  االم ي وت    سااتر   

ا  الرريا ا اااال الررين   السررج  س  (3( 1999  واخدرون اسدماعيل خليدلم ر  سااتر  ,ال  م  ال صل  الاغ ساات ا  ث  ن  القل (

تررل    دررتر تعل ررغ ارر  طسةررق   حارر  دررسا  ا  التررين   .% 34لرر  تشررجاا احرري االصرري  ال اا مي  رر  رر االقلارريلر ابلةررضر م  ةررر 

( احرري اتررض ب ا ررذ  ان مررأ لررذه اليااتررر  دلجررو الرقابددة مددن االهددل والوالدددين اتح  رر ن االقلارري ال  رر  م االتت  ااررر, امررأ  ارر ب) 

ا ررين    الررو القلارري ال  رر  م االتت  ااررر   رر  ا قض لررر  م رر  دلررت  ا ررغ  عررو او رر و الةررل ل   رر  الةرر ت مثررا التررين    اةررسا 

ال  اليرر  امررو ترر اا اوغ  ي دأ   أيةس ااتيا اأام تل ل دثسبغ ا ين  مأ طسةق االويساف الذت دضيأ ارر سن  ةرراث ان   الض حث  

النرر   ا رر  د ررو ساا االصرري  ال االس رر ر  ررو  لررذه  التثسبر , اثي و ةغ مأ طسةق ملا ر    ت ل ا ااترر لا  اال رر اال اتلتل ررر .

تعلر االتت   أ االتي الم ي لذا االالث ه الو ا  ظ الس الررتعلر الترري اللررت  ارر  اللبرر اا ا ض شررسن ال لاثر   لذاا الت ق ما واسةر ال

امرررر  دت الرررر  امررررو لررررذا  د نرررر  ا  اليرررريا امررررو أترررر ل الررررتعلر     رررر لين اا الررررتعلر  رررر لعب ن ,ات مرررر  نررررام تررررل ل فررررلو انررررس ,

 :6)                 .    ن أا االحتأرر ل  رر لنث    رر تحا   الةررل ل مرر  وترر    ,ال رر ل او رر و تررل ل متعرريسن  مررأ الحارر ن النلةرر    تح  رر 

الدددد يم محمدددد  يةررر  سااترررر لرررذه اليااترررر ا  الرررين   ال الررريد  مررر  ألرررر ساا رررا الترررين    أ ررريا   ررر                                ( 26

للتل رر ر االتت  ااررر األ ا ررر  االترري مرريا الرروثس ال ررسس  رر انسة  ن صررر ال الرريد  .الررذا ث ررسن  الرر  مرر  دم رري حقاقررر (14 (2016 

ال ضا فلصار اال   ال سانا االتررسن  ةررل  ا ا   رر  مس رر ب  مررر  ام ررر  تررل ل التررين   ن صررر مررأ ح لررر م  اتررر احرري ال الرريد  
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 رر لس ر مرر  صررحار ا  رر  الصررحار مررأ حارر ن ال ررسس , ضقرر  الضي ررر االتررسةر ح ترر ر مررأ ال  اررر الةررل  ا ا الاي ررأا ارر ا الللتررين   .

االعتقددداد بددد ن التددددخين مدددن    ررر    وررر   عرررو ال تررر    مثرررا              ررر  مرررا االرررييرر. مررر  ال  مرررا الو ررر  قلررر   اا  الررر  ا  ررر  ا ررررر د

( 14( 2016محمدددد الدددد يم   ح ضرررسن أدلررر  مرررأ سااتررررعالمدددات الرجولدددة( االعتقاد بددد ن التددددخين يجلدددب الراحدددة والسدددعاد ( 

االلرررسام اررر  ترررل ر     رررر  شرررع ا  ا رررا لررريا ا رررين    درررسالضط  ررر ل ل  ااالحةررر ل   لست لرررر , االتيررريت االت رررسس وا ررري  ةرررسل   

  تعرررررر ااالساال اللررررر ط   ررررر   الترررررين   مصررررريا لت  ارررررا الي ررررر ا االتررررر الس ,امررررر  اتحت رررررا ا  لرررررذا ال رررررع ا  االلرررررا اا عل ررررر   

    (                                     199:  14)  .الصحار للتين    ن    ح م اتل طسالتين   يع س الو ضآلر ا عل م ا ليا ا ي

 االست تاجات والتوصيات

 
ً
 :االست تاجات -أوال

 ت معر ا س  . -    طاب  لار الت  ار الضيوار  التين  ( ت ض  الول  ا  21ا ساس العا ر )  حيس  -1

( مرررسن 69لررر  ا  ررر  أترررض ب الترررين   النرررسااا     ب) الدددزمالء (( –االصددددقاء جماعدددة الرفددداق مدددن  ررر   أ  ررر  االترررض ب النرررسااا لررر ) -2

 %( احا مأ ا س   االام.70ابلةضر م  ةر  لو  )

 %(51( النسااا ا  لةضر م  ةر  لو  )49مأ ا س   الث  ي ب)الفراغ "وقب بدون استثمار" (( ت ال ) -3

4-  
 
  -5 . %(38( النرررررسااا ابلةرررررضر م  ةرررررر  لوررررر  )38) ب...الددددد " (( الهدددددم  –  الضدددددغوط النفسدددددية " القلددددد  تررررر ال ث لثررررر 

 
تررررر ال اا عررررر 

 %( .33( النسااا ابلةضر م  ةر  لو )33ب )  الجهل بتعاليم الدين (( 

6-   
 
 %(.   32( النسااا ا  لةضر م  ةر  لو  )32ب )  املشاكل االجتماعية والعائلية(( ت ال ن مة 

7-  
 
  لةررررضر م  ةررررر  لورررر      ....ال  (الشخصدددديات العامددددة –كبددددار السددددن  -الددددزمالء -الكبددددراالخ ا – التقليددددد  األب ترررر ال ت سترررر 

     ال صل  اليااتر الو وت    انسا ابلة  م  ةر معتب ن .      %(.  31)

 
ً
 :التوصيات  –ثانيا

 -بال سبة  للوالدين واالهل : -أ

 ال  دت ذلر اال   ال  يان تةت ت    -1
 
   .التقلايايا التين   الث ض 

  سا ير مأ اا  م م اين. اا  ا   اشوا اال   ال  تعلار -2

 تعلار اال   ال  ا ار اوتق ال االصي  ال اا الس  ر االت ة ال حة  القار االتسةر الة ةر مأ اتجت ا. -3

 ألحأ ا ال سيعر االت -4
 
 .ماا       امار     اغ م  اللسا اإلال للتعلار اال   ال ا  التين   ميسا طضق 

 مت  عر اال   ال ن ام الضي   اايا الس ير لل  اد دتعل    م غ الةل ل     الة ت. -  5

 حا ا    ا االتسةر مأ اط ا ال س االت  لر االيياال    لي  م  أثس ي يال امو تل ل اال   ال .  -6

 -بال سبة ملؤسسات املجتمع : -ب

 .اامو    ا انسا   إتساال  ي ا م  برر اب تو  اا م تل ر امسالض ر اامو اا  ا ا ب  اااتا  -1

ال اارررر ال رررض ب ابررر  اتررر  ا االاررراا اتلتل رررر ا ةررر  ار اا س ارررر اا قرررساالن ن صرررر اتررر  ا الت اصرررا االتت ررر  أ اررر  ن ررر ان  -2

.
 
 التين   اأضسااه اااللر اوغ حساا شسا 

  ين    مأ االم    الع مر الأ    وسام ا الص ايدر .ت  العق ب ا الساسار لل -3

 ا ا اللسةضر الج س ار امو  ا الةلا ا تعلقر   لتض  االين     أا  ض   االص ايت للحي م  اتت  اسل  -4
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 .اسد اتل ل    ت ضاق   او   م ا التين   ا ال اا    ر ا متة ا سانا اتجت ا الع مر االل صر  -5

 اأضساا الح اا االشي اةر ا   للر للتين   االتي تة ريف التعسةا  ون  اهسار   -6

 املراجع واملصادر 

 

 

 

 

 : (2004  احمد متول  عمر  .1
افددع ومنبئددات التدددخين  دد  ضددوء املتغيددرات النفسددية واالجتماعيددة لدددى طددالب الجامعددة الددذكور   دو

   كلية التربية جامعة بيشة  السعودية 45-1مجلة كلية التربية عدد يناير 

 والقران والسنة   دار التوزيع وال شر االسالمية  القاهر   .مصر التدخين بين  الطب : (1998  أرناؤوط محمد السيد   .2

3.  
 اسماعيل   خليل 

 محمد عثمان كتبخانة 
 1999) : 

 بعدددل العوامدددل االجتماعيدددة والدددنف  اجتماعيدددة املرتبطدددة بممارسدددة الشدددباب الجدددام   للتددددخين  

 153- 152 ص 86املجلة العربية للعوم االنسانية .العدد 

 ال تتوقا عن التدخين حتى تقرأ هذا الكتاب ،دار الفاروق لل شر والتوزيع  القاهر   مصر : (2004  الدر هاري وآخرون   .4

 : (2009  أمل محمد الخاروف  .5
التدخين لدى طالبات وطالب الجامعة االردنية  اسبابه ومضاره وطرق عالجه  اصدرات الجامعة 

 االردنية  عمان.

6.  

 حصة عبد الرحمن 

 خليفة   الناصر

 عبد اللطيا محمد   

 2000) : 
نسدددد  املعتقدددددات حددددول التدددددخين وعالقتدددده بالسدددددمات الشخصددددية لدددددى عينددددة مددددن طددددالب جامعدددددة 

   جامعة الكويب  الكويب 142الكويب  حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية  الرسالة رقم 

 : (2002  زي ب محمد سالم  .7
افع النفسددددددية واالجتماعيددددددة لتدددددددخين السددددددجائر لدددددددى عينددددددة مددددددن طددددددالب املرحلددددددة االعداديددددددة  الدددددددو

 والثانوية  رسالة دكتوراه  ير م شور    جامعة عين شم  .مصر

 خطوات لل شر والتوزيع  دمش   سوريا  التدخين آفة العصر من االلا الى الياء .دار  : (2009  سمير ابو حامد   .8

 مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  االدار  العامة للطبع والترجمة  الريا   السعودية   : (1996  عبد العزيز عبد هللا بن باز  .9
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