
0 
 

 

 

 

 

 

التوكيديه بين طالبات جامعة المنوفية وعلاقتها 

بالاتجاه نحو التدخين فى ضوء بعض المتغيرات 

 النفسية والديمجرافية

 

 د. ولاء لبيب محمد الدسوقى

مدرس بقسم                                               

 علم النفس

 كلية اآلداب جامعة المنوفية
 

 

 مقدمة:



1 
 

ً وجود  العلم أثبت بالرغم من لكن و، عن ممارسة عادة التدخين  ضرراً كبيراً ناتجا

خاصة لتدخين يقبل على ا هناك عدد ليس بالقليل من البشر ذلك نجد أنه ال يزال

الشباب ، ومن المؤسف أن نسبة كبيرة من المراهقين والشباب المقبلين  المراهقين و

فى مجتمعاتنا العربية واالسالمية  وفغير مألوهو االمر ،  على التدخين من اإلناث 

  العادات والتقاليد الشرقية.  حيث يتنافى هذا الفعل مع االسالم كما يتنافى مع

 سرهماللواتي يمارسنها خفاء عن أ الجامعة و قد انتشرت عادة التدخين بين طالبات

 علنا، بينما تمارسها بعضهن  المدن الجامعيةفي  ن ، كما يمارسنهاعلم بعضهب وذلك

. 

وقد انتشرت عادة التدخين لدى غير الملتزمين دينيا أكثر من الملتزمين دينيا فقد 

تشار التدخين بين ن( أن ا (Wasserman & Trovato . 1996دراسة أشارت 

لك في ، وكذ (٪29.4٪ مقابل 20.6) الذكور المصلين كانت أقل من غير المصلين بنسبة

 (.٪22.6مقابل  ٪13.1اإلناث )

إال أنه اآلن اصبح  ارتباطا وثيقا بالرجل  مرتبطةقديماً  وبعد أن كانت صفة التدخين 

أكثر ظهورا بين الفتيات ولم يعد االمر مقتصرا فقط على العالم الغربى والثقافات 

فى الدول العربية بل وايضا الدول  منتشرا بوضوحاالجنبية بل أصبح االمر 

أو جماعة الرفاق ، او كمظهر لالخرين من االهل  االسالمية كنوع من التقليد االعمى

  . ذكورفى المساواه بال ناثبة من األت ، أو رغاهر إثبات وتوكيد الذامن مظ

خاصة لدى اإلناث  .مجتمعنا انتشرت فى الوقت الحاضر ظاهرة التدخين فى  وقد

المنتميات للطبقة الثرية كرغبة منهم فى إثبات ثرائهن أو توكيد ذواتهن ، أو تقليد 

الذكور أو الغرب ، وكذلك فقد تستخدمن التدخين كوسيلة للتعبير عن التحرر. لذا 

تسعى الدراسة الحالية للكشف عند االتجاه نحو انتشار ظاهرة التدخين بين االناث فى 

عالقته بالمستوى االجتماعى واالقتصادى ، وكذلك عالقته بالرغبة فى المجتمع و

 توكيد ذواتهن . 

 

 مشكلة البحث :
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يعد مفهوم االتجاهات من المفاهيم ذات األهمية في الدراسات النفسية واالجتماعية                

االتجاهات من كما تعتبر ، والتربوية،  فاالتجاهات من أهم محددات السلوك و دوافعه 

ومن أهم مظاهر عملية  (م 1999، أهم مخرجات عملية التنشئة االجتماعية )أحمد

 ( 2003) العمرى ،  التعلم تكوين اتجاهات سوية أو غير سوية .

%( من اجمالى الشعب  35.9)  2010عام  فى مصر بلغت نسبة المدخنين وقد

  ىالمصر

حيث يؤدى هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة تنشاق الدخان اسوأكدت الدراسات أن  
   الى تلف الرئتين خاصة على المدى الطويل 

 ) Hall, 2009)                                                                                                      
        

ً كانت  باالقبال على تدخين التبغ أو أسباب ودوافع التدخين سواء وبصفة عامة وأيا

 حيث يسبب التدخينفإننا ال يمكننا إنكار أضرار التدخين  مجرد استنشاق الدخان

يؤدي حيث  ضرر على الرئتين والقلب سعال مزمن و سواء المباشر أو الغير مباشر

 حيث ( OCKENE, etal ,1990  )الرئة    والسرطان. إلى اإلصابة بأمراض القلب

يؤدي إلى  كما. % من حاالت سرطان الرئة ناتجة عن التدخين90 – 80 ننجد أ

يؤذي األسنان واللثة ويسبب و  ،مارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الد

 . يضر العضالت والدم والجلدن ، ورائحة فم كريهة مع اصفرار األسنا

 

الدراسات التى قارنت أشارت  بصفة خاصة حيث على النساءالضرر الواقع  ويزداد
الع عن التدخين إلى صعوبة اقالع االناث عن ن الذكور واالناث فى امكانية االقبي

 التدخين مقارنة بالذكور
 ( Pirie, etal .1991)   

 

  ) الثديسرطان ب إلى زيادة احتمالية اإلصابة المباشرهذا ويؤدى التدخين 

Reynolds, et  al. 2004) حدوث اإلجهاض وحاالت النزف  كما يؤدى إلى

 يؤدي إلى تناقص وزن الجنينو ملمم الحوانزالق المشيمة والوالدة المبكرة وتس
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 و،   يحدث تغيراً في نبرة الصوت ويزيد تجاعيد الوجه ويؤثر على نضارة الوجهو

  .يزيد من إمكانية حدوث هشاشة العظام

يؤدى الى الشعور  ، و رأةؤثر على انتظام الدورة الشهرية وعلى خصوبة المكما ي

 بالعصبية والتعب واالرهاق وعدم القدرة على تربية االبناء

 (2000( , )خضر ،  1989)النبهان ، 

 World Health organization) منظمة الصحة العالمية»تشيرو 

WHO, 2009 )  التبغ )النيكوتين( يحتوي على ما يزيد عن  دخان»أن

مادة مدرجة ضمن  60من بينها أكثرمن ، ثبت أن  مادة كيميائية 4000

والفم والحنجرة  والحلقالمواد المسببّة مباشرةً في اإلصابة بسرطانات الرئة

 في أن التدخين هو أحد األسباب التي قد تتدّخل»وتضيف «. والمرارة

ظهور سرطانات البنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكلى والمعدة والدم، ما 

اة بالسرطان في من جميع حاالت الوف 30حوالي % التبغ يشّكل دخان يجعل

 . األميركيةالواليات المتحدة

 

 

 

 

 

 

انخفاض المهارات التوكيدية لدى  ماء النفس فى العصر الحديث الى أنوقد أشار عل

وقد يكون االتجاه نحو التدخين من ، ( 1998،  فرجالفرد قد ينجم عنه أثار ضارة )



4 
 

التعرف على عدد من لذا تكمن مشكلة البحث الحالى فى ضمن هذه اآلثار الضاره .

االجابة على التساؤالت األتية :  متغيرات المرتبطة بتدخين الفتيات وذلك من خاللال  

 
 متغير  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاه الطالبات نحو هل -1

 .مهارات التوكيديةو بين مستوى ال ( التدخينتجنب  ) التدخين / 

 متغير االتجاه نحوتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين هل  -2

 ( وبين المستوى االقتصادى.التدخين ) التدخين / تجنب 

 متغير االتجاه نحوتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين هل  -3

 وجود أصدقاء مدخنين .و بين  (التدخين ) التدخين / تجنب 

 متغير وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحهل  -4

 وجود شخص مدخن باالسرة .و بين  (التدخين ) التدخين /  تجنب 

 متغير توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوهل  -5

 مكان السكن .و بين ( التدخين ) التدخين / تجنب 

 متغير توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوهل  -6

 السن .و بين ( التدخين ) التدخين / تجنب 

 

 

  أهمية البحث :
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مفهوم االتجاه له قيمه كبيرة في مجال البحوث النفسية و  االهمية النظرية :

االجتماعية حيث يساعد على التنبؤ بالسلوك ،كما أن معرفة طبيعة االتجاه تساعد 

على أعداد برامج تساعد على تغيير هذا االتجاه خاصة فى حالة االتجاهات الغير 

 يتم تكوينها لدى الشباب نتيجة أساليب تعلم خاطئةمرغوبة والتى 

  (2003)العمرى ،  

واالنفتاح الثقافى والمعلوماتى الحياة  طورنتيجة لتفى اآلونة االخيرة أنه  ظلوح حيث

و برامج  مواقع التواصل االجتماعى ،وكثرة االختالط بالجنسيات المختلفة نتيجة , 

من المشكالت النفسية و  عديدظهور الأدى الى مما  المنح والبعثات فى الجامعات

باالضافة الى التقليد ,  بين طالبات الجامعة الجسمية التي من ضمنها مشكلة التدخين

 . مجتمعاتنا العربيةالذي انتشر بصورة واضحة و ملموسة في األعمى 

 و قد لوحظ أن نسب انتشار التدخين بين االناث مقارنة بالذكور تختلف من بلد الى

اخرى ففى البلدان ذات الدخل المرتفع للفرد لوحظ أن االناث يدخنون بنفس معدل 

تدخين الرجال ، أما فى البلدان ذات الدخل المنخفض فإن نسبة اإلناث المدخنات تقل 

 عن الذكور بنسبة كبيرة 

( World Health organization WHO, 2009)   

األفراد بصفه عامة واالناث بصف ونظرا لما سبق عرضه من اضرار التدخين على 

 لدى االناث الضوء على العالقة بين توكيد الذاتهذا البحث  لقىيتوقع أن ي خاصة

 .تجاههن نحوالتدخينابين و وعدد أخر من المتغيرات 

 

 

 

 األهمية التطبيقة : 
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عادة التدخين مقترحة للتخلص من  حلوالً  تقدم الدراسة الحاليةيتوقع ان  -

 بما قدبعد الوقوف على ابعادها االقتصادية و النفسية و االجتماعية وذلك 

 . الظاهرةسهم في عالج هذه ي

توجيه االهتمام الى اجراء مزيد من الدراسات التطبيقية القائمة على اعداد  -

برامج توعوية و التى تعمل على الحد من انتشار التدخين لدى الفتيات 

ً مع الظروف بصفة خاصة والمجتمع ككل بصفى عام ة وذلك تماشيا

 االقتصادية الحالية للبالد .
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 أهداف الدراسة :

 
/ تجنب التدخين(  التدخين)متغيراتجاهات الطالبات نحوعالقة  التعرف على -1

 بالمهارات التوكيدية لديها

خين ( التعرف على العالقة بين االتجاه نحو متغير ) التدخين / تجنب التد -2

 راد العينة . االقتصادى ألف وبين المستوى

 التدخين(  تجنبمتغير) التدخين /  عالقة بين االتجاه نحوالتعرف على ال -3

 وجود أصدقاء مدخنينو بين 

( التدخين  تجنبالتدخين / متغير)  عالقة بين بين االتجاه نحوالتعرف على ال -4

 وجود شخص مدخن باالسرةو بين 

  ( التدخين تجنبمتغير ) التدخين /  عالقة بين االتجاه نحوالتعرف على ال -5

 مكان السكنو بين 

 

 

 

 مصطلحات الدراسة :
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 التدخين : -1

  (Nicotiana tabacum)التعريف العلمي: التبغ هو أوراق شجرة تدعى

و يشمل جنس نيكتينا أكثر  Fam.Solanacea)من الفصيلة الباذنجانية )

من ستين نوعا من هذه الشجيرات , و ال يستخدم منها في مجال التدخين و 

المضغ و النشوق إال النيكوتين و هو النوع البري من التبغ , و هو مادة شبه 

قلوية شديدة السمية ) قطرة و احدة تكفي لقتل رجل (و تسبب اإلدمان القهري 

  (م 1982,  انيةدائرة المعارف البريط ) .

 

 التعريف االجرائي :
 هو تدخين السجائر العادي و ) الشيشة / األرقيلة ( .فى هذا البحث يقصد بالتدخين 

 

 : المهارات التوكيدية -2

د هو أن يعبر الفرد عن مشاعره إلى أن معنى التوكي Vedene Ryder يشير 

لذاته  اً يكون الشخص مؤكدمباشرة ، أن يطلب ما يريد ، ويرفض ماال يريد ، فعندما 

،  يكون متأكد وواثق ، وأن يحترم األخرين ، ويعامل الناس بصدق وأمانه 

والتوكيدية تختلف عن العدوانيه ، فالعدوانية سلوك عدائى قهرى مخرب يشتمل على 

أن يحط الفرد من قدر اآلخرين ، فالتوكيدية إيجابيه أما العدوانية سلبيه فعندما يكون 

ا فإن هذا يساعده على االتصال باالخرين بطريقة فعاله ، والتوكيدية الفرد مؤكد

تساعد الشخص على أن يقيم عالقات إيجابيه مع األخرين كما تساعده على تحقيق 

 أهدافه وعندئذ يشعر بالرضا عن نفسه

 

 

 

 ومن اهم مظاهر التوكيديه أن يكون الشخص قادر على ما يلى : 
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 ووضوحالتعبير عن مشاعره بصراحة  -1

 أن يقول) ال ( دون أن يشعر بالخوف أو التبرير أو االعتذار  -2

 أن يتمسك بمعتقداته دون مهاجمة معتقدات األخرين -3

 أن يعبر عن ذاته دون أن يحط من قدر األخرين -4

خصائص الشخص األخر أن يتحكم فى غضبه وأن يقوم بالتعبير مباشرة عن  -5

 دون تجريح لفظى أو جسمى

                                  (Ryder  ,1990) 

 

كذلك تعنى التوكيدية أن: يتمسك الفرد بحقوقه، والسلوك التوكيدي يختلف عن 

السلوك العدواني، فعندما تكون مؤكدا تحترم حقوق اآلخرين كما لو كانت حقوقك 

 الشخصية، ومع ذلك تحمى حقوقك دون أن تهين اآلخرين الذين قد يخدعوك

 

أنه عندما يواجه الفرد بصراع ويقوم     Deutsch 1993وقد اقترح دويتش 

حيث يكون   Friendlyوهى أن يكون     F 3باستخدام التوكيد فإنه يجب أن يستخدم 

 ثابتا وراسخا                 Firm معتدال وظريفا ،   Fairمسالما ومحبوبا ، 

                                                         ( QUINN,1995   ) 

أى الخوف من هللا  ، والتوكيد هو    Fear of Godرابعة وهى  Fاضافة كما يمكن 

 مضاد لالمتثال والسلبيه والطاعة العمياء

ً إجرائيا التو كيد   1998 ، طريف شوقي قد تبنت الباحثة تعريف و  -بأنه:كتعريفا

عبارة عن مهارات سلوكية لفظية وغير لفظية، نوعية موقفية متعلمة، ذات فعالية 

ثناء (، والسلبية )غضب  –نسبية تتضمن تعبير الفرد عن مشاعره اإليجابية )تقدير 

احتجاج( بصورة مالئمة، ومقاومة الضغوط التي يمارسها اآلخرون إلجباره على  –

فعل ما يرغبه، والمبادرة ببدء، واالستمرار فيه، إتيان ما ال يرغبه أو الكف عن 

وإنهاء التفاعالت االجتماعية، والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكها شريطة 

 (1998) فرج ،  عدم انتهاك حقوق اآلخرين
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 الطالبات الجامعيات : /3

المنوفية محافظة مجمع الكليات النظرية بفى  الطالبات الملتحقات  بكلية االدابهن 

 فى جمهورية مصر العربية

لبات االقتصادية للطاالمستويات  تم تصنيف/ المستوى االقتصادى ألفراد العينه :  4

 يكون دخل االسرة تكون مستوياتهن كاآلتى المستوى االقتصادى المنخفضعلى أن 

دخل  شهريا ، والمستوى االقتصادى المتوسط يترواح جنيه مصرى 3000أقل من 

فيه  ، أما المستوى االقتصادى المرتفع هو الذى يزيد  7000:  3000ن م األسرة

ً  جنيه مصرى 7000عن دخل األسرة    . شهريا

 االطار النظرى :

في دول  بنسبه كبيرة ايضاالتدخين ظاهرة منتشرة في جميع دول العالم و تنتشر    

م , حيث الحظ 1492ولقد بدأ اإلنسان في ممارسة التدخين في عام  ، العالم العربي 

الرحالة كولومبس أن بعض سكان مدينة سان سلفادور يدخنون التبغ وكانوا يحملون 

جذورات النار ليشعلوا بها األعشاب التي كانت تتصاعد منها رائحة الدخان ليتطيبوا 

 بها .

 

ولقد كان أول من أدخل نبات التبغ الى أوروبا الطبيب فرانشكوهر نانديز الذي  

يب الثاني ملك أسبانيا في بعثة إستكشافية. وقد إنتشرت عادة التدخين في أرسله فيل

القرن الخامس عشر حيث إنتقلت هذه العادة من المكسيك إلى المكتشفين األسبانيين, 

وبعد إنتصار أسبانيا في القرن السادس عشر إزداد إنتشار التدخين حيث أقبل الناس 

مما أدي إلى إدمان العديد من األفراد على عليه للتغلب على الجوع والتعب والبرد 

التدخين. ومن المرجح أن يكون التبغ قد إنتقل إلى بالد اإلنجليز عن طريق أسبانيا, 

اال أن هناك بعض األدلة التي تشير إلى أن رالفيني أول حكام فرجينيا وفرنسيس 

ديا السير وأه1586دريك أمير التجار المشهور قد أحضر التبغ إلى إنجلترا في عام 

  . راللي بعضا من التبغ, وكان السير راللي هو أول من دخن التبغ في الغليون

www.smoking.mam9.com 
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لصحة و الشخصية و النشاط ل هو تدميرو لقد أثبتت التقارير الطبية بأن التدخين 

القلب ،  الحيوية بما يجعله من األمراض فهو يضعف الشهية و يضعف القدراتو

 ، و اإليمان و يسبب قلق النفس و توتر األعصاب ويقلل درجة ويذهب العقل ، ،

 من األمراض ...  والكثيركثيرالو يؤدي إلى  ويهدر االموال

البرامج االعالمية و حتى مصانع وشركات الحكومات و المؤسسات و  وقد حاولت

التدخين والحد من االقبال  التدخين نفسها أن تقوم بتوعية المواطنين بأخطار وعواقب

التدخين ضار بالصحة ويؤدى إلى  عليه لدرجة أنه يكتب على علب السجائر عبارة )

 الوفاه (

 

 على المدخن أن يشعر بأن الصحة أغلى من استنشاقه المواد  : أسباب التدخين

تأثير السامه و يعلم ما يتصوره من لذة و راحة عند تناوله السيجارة / الشيشة ماهو إال 

النيكوتين على المجموعة العصبية و الدورة الدموية حيث يسبب تهيجا فسيولوجيا للغدد 

ث يتحول إلى خمول عام في البدن وهبوط في ضغط و المخ ال يلبث إال بضع دقائق حي

 (صبح تحت تأثير هذه العادة السيئة)التدخينيالدم وكسل في المعدة و

 

جة في التدخين و يرى معظم المدخنين مخرجا ال شك أن الكثيرين يجدون متعة و به

من القلق و الضيق و التوتر و يجد فيه آخرون مخرجا من الملل و متعة يتقاسمونها 

مع االصدقاء أثناء االلتقاء بهم فإذا ساد الصمت و لم يجد المجتمعون ما يقولونه لجأوا 

 –تجديدا للنشاط  إلى اشعال سجائرهم تبديدا للصمت و الملل أو طلبا لالسترخاء أو

و وسيلة لإلقبال على العمل  و يرى البعض أنه مظهر من مظاهر االحتفاء  –بزعمهم 

في اختيار نكهات المعسالت و يختارون  فيهتمون ويدققون بالضيوف من األقران 

 اشكاال متنوعة من الشيشة باختالف أحجامها و ألوانها .

أما السيدات فقد بدأن يقبلن على التدخين كمظهر من مظاهر الحرية و التقليد و مسايرة 

 ( 1989)النبهان ، الموضة 

 : األسباب التي تدفع المرأة للتدخين 
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 تصور المرأة أن التدخين هو من الحقوق التي تساويها بالرجل .-1

 منظر المرأة و هي تدخن يشعرها بالقوة . -2

الجانب النفسي لدى المرأة حيث يصحب مظاهر تدخينها مشاعر الرفض   -3

 االجتماعي مقارنة بمشاعر التسامح مع الرجل .

 .اب العناد و المجاملة أو اإلثارةتقليد المرأة األعمى لزميلتها المدخنة أو من ب -4

 لجوء بعض السيدات إلى ) األرقيلة / الشيشة ( تقليدا وراثيا . -5

 ( 2000)خضر ، 

 : تفسير ظاهرة التدخين 

فالمراهق  –خاصة من الفتيات  –صغار السن  نظراً لعدم إدراك مخاطر التدخين عند

مقلد لذلك فكالهما  بالتحرريريد أن يشعر بانه قد صار رجال و الفتاة تريد ان تشعر 

 لما يراه فى البيئة المحيطة

لمحتمل أن يبدأ فيه سنة هو السن ا 18 – 16و تتفق البحوث على أن العمر ما بين 

الفرد بالتدخين حيث أن الفرد يكون في سن المراهقة و يبدأ في تجريب تدخين 

السجائر و تكشف البحوث عن عدة عوامل ذات تأثير حاسم في بدء التدخين إذ تعمل 

كل منها , سواء بمفردها أو بالتفاعل معها على تهيئة الفرد أو إعداده لهذا البدء و 

يئة أو اإلعداد فترة زمنية طويلة تبدأ مع بداية إدراك الطفل لما يفعله تستغرق هذه الته

والداه و أقرانه و ما تقدمه و سائل اإلعالم و تنتهي الفترة بمحاولة المراهق تجريب 

 ( 1998)محمود ، .  تدخين سيجارة أولى أو أخذ نفس أول من األرقيلة /الشيشة 

 

 

 

  بدء التدخين : دوافع الفتيات نحوأهم 

 للتدخين : ؤيداالتجاه الم -1
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للتدخين محدد مهم و دافع قوي لبدء سلوك)عادة(  ؤيدتؤكد البحوث أن االتجاه الم

 التدخين , إذ ترتفع درجة هذا اإلتجاه في ظل وجود محاوالت للتدخين  الفعلي .

 وسائل اإلعالم : -2

بالمتعة و اإلثارة و القوة و تربط أجهزة اإلعالم و خصوصا السينما تدخين السجائر 

النضج و حب المغامرة , و تقرنه اإلعالنات بسباقات مشوقة كسباقات السيارات و 

الخيول و تسلق الجبال ... الخ و يسهم هذا العرض المتكرر و المبهر في تكوين 

ضغط اجتماعي يبرز التدخين كعالمة للنضج و االستقال ل و المغامرة و الحيوية من 

 صور ايجابية للمدخن . خالل رسم

 تدخين األب : -3

يقلد الطفل والده معظم األحيان و ينظر إليه على أنه مثال يحتذى و قدوة و من هنا 

تاتي خطورة تدخين األب أمام أبنائه , كما يؤثر تدخين األب تأثير غير مباشر إذ 

تجريبه كما يسهم في تكوين اتجهات ابنائه المحبذه للتدخين التي تحثهم على محاولة 

 ( 1984البار ، )  0يجعل اختيار أصدقاء مدخنين مقبوال

 : الصديقاتتدخين  -4

االرتباط بصديقات مدخنات هو أكبر دليل على انسياق الفتاه وراء تؤكد البحوث أن 

ن أن يجرب المراهق تدخي مستحيل , فتأثيرهم هنا تأثير مباشر ألنه من ال التدخين

ً ولكن سيجارة أولى في وجود والديه   .يتم تجربته مع الصديقات غالبا

 االقتداء باالثرياء فى االماكن العامة   -5

 

والرغبة فى تجربة كل ما هو ممنوع وغير  االستطالع ـبالفضول وح -6

 مألوف .

 

 *حكم التدخين في اإلسالم :
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يم ى تحرهل يوجد في القرآن أو السنة ما يدلُّ علالمدخنين ) غالبا ما يتساءل

 (الدخان؟

 

 كل ما هناك كثيٌر من اآليات واألحاديث التي تقضي بتحريمفى الواقع نجد أن 

ت هو مضر بصحة االنسان وما دام التدخين مضرا بصحة االنسان فإنه يندرج تح

 :اآليات لكتومن المحرمات 

م هللا الخبائث -1 َويُِحلُّ لَُهمُ بقوله:  -والتدخين يعتبر من ضمن الخبائث  -  حرَّ

ُم َعلَْيِهُم اْلَخَبائِثَ الطَّيِّبَ  لُوا اْلخَ قال تعالى: و[، 157]األعراف:  اِت َويَُحّرِ بِيَث َواَل تَتَبَدَّ

 [.2]النساء:  بِالطَّيِّبِ 

التدخين ، ويعتبر [195البقرة: ] َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلَُكةِ قال تعالى:  -3

ً إهالك  للنفس ا

ِرينَ َواَل : قال تعالى -4 ْر تَْبِذيًرا * إِنَّ اْلُمبَذِّ  ينِ َن الشَّيَاطِ ْخَواَكانُوا إِ  تُبَذِّ

 ِرفِينَ بُّ اْلُمسْ َواَل تُْسِرفُوا إِنَّهُ اَل يُحِ  تعالى [ وقال27، 26]اإلسراء: 

ً التدخين إسرافيعتبر  و، [31]األعراف:   اً .وتبذير ا

 1«ال ضرر وال ضرار»:  وسلمصلى هللا عليه النبي قال النبوية فى السنة  و -5

 . على النفس وعلى األخرين ضرريلحق بالوالدخان ، 

 ن لتدخياوبذلك فإن القرآن الكريم والسنة النبوية تحتوى ضمنيا ً على  النهى عن 

في  –رحمه هللا  –وقد أفتى الشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية 

ريب في خبث الدخان ونتنه ، وإسكاره أحيانا  الرسالته في حكم شرب الدخان قال: 
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القسم العلمى  )الصريح ، وكالم األطباء وتحريمه بالنقل الصحيح ، والعقل  . وتفتيره

 ( 1981،  بمدار الوطن

منهم الشيخ محمد بن إبراهيم  علماء الدين عدد منكما ذهب إلى تحريم التدخين 

الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا ابن والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ، آل الشيخ 

 باز رحمهم هللا جميًعا، ولهم فتاوى في ذلك.

 فمن علماء الحنفيةعدد من علماء المذاهب الفقهية أيضاً ذهب إلى تحريمه  كما

  جوانب : من أربعة التدخين الشيخ محمد العيني ذكر في رسالته تحريم 

 األطباء .الطب و ان التدخين مضرا بالصحة من وجهة نظر  :والً ا

 ً المخدرات المنهي عن استعمالها شرعا لحديث أحمد عن أم  قد يحتوى على : ثانيا

 ( 1990) زينو، سلمة نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل مسكر 
    

                       
 ً رائحته كريهه تؤذي الناس الذين اليستعملونه )من أكل ثوما وبصال  أن : ثالثا

ليست أقل التدخين ومعلوم أن رائحة  فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته(
 . كراهيه من الثوم والبصل

من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني  ديث عنه عليه الصالة والسالم أنه قالوفي الح
 . فقد آذى هللا( رواه الطبراني في االوسط عن أنس رضي هللا عنه بإسناد حسن

 (1989، ) النبهان 

 ً  من وجهة نظر أهل العلمفا ليس فيه نفع بل فيه الضرر اسرإ يعتبر التدخين : رابعا

 

 الحنابلة :ومن فقهاء   -

بغ الشيخ عبد هللا بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا قال في ثنايا جوابه عن الت

سرد نصوص تحريم المسكر وذكر كالم أهل العلم في تعريف االسكار  بعد ما

http://www.5jle.com/vb/f2/t68480.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t68480.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t68480.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t68480.html
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 :مانصه

 .ندخيتحريم الت ما يؤكد على نال يتضح  ومما سبق

 

 ومن فقهاء الشافعيه : 

 :  الغزي الشافعي قال ما نصهالشيخ الشهير بالنجم 

بعد االلف يدعى 15) والتوتون / التنمباك (الذي حدث وكان حدوثه بدمشق سنة 

شاربه أنه ال يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمه قالت : 

 )نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر( 

المرة أو مرتين أي االصرار عليه يكون كبيرة كسائر  قال : ليس من الكبائر تناولهو

الكبائر وقد ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة 

 .االصرار عليها:أشياء احداها 

  . الثانيه :التهاون بها وهو االستخفاف بها وعدم المباالة بفعلها

 . الثالثه :الفرح والسرور بها

 . ر بها بين الناسالرابعة :التفاخ

 .الخامسة : صدورها من عالم أو ممن يقتدى به

 

 

 

 و من علماء المالكية :  
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  أجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية بقوله :

) ال تجوز إمامة من يشرب التنباك واليجوز االتجار به وال بما يسكر ( كذلك حرمه  

( 1989) المرجع نفسه ،   شيخ الملكية في مصر الشيخ ابراهيم اللقاني المالكي  

هـ، عن اللجنة 9/11/1396وتاريخ  1407جاء في الفتوى الصادرة برقم  كما

" ال تحل التجارة في الدخان والجراك  الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالرياض:

وسائر المحرمات ألنه من الخبائث، ولما فيه من الضرر البدني والروحي 

والمالي. وإذا أراد شخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي أن 

يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو يحج به أو ينفقه في وجه الخير وقال تعالى 

ا أَْخَرْجنَا لَكُْم ِمَن اأْلَْرِض َوال يَا أَيُّ : ) َها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

َ َغنِي   ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنِفقُوَن َولَْستُْم ِبآِخِذيِه إِالَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  تَيَمَّ

 267قرة : آية سورة الب2)َحِميدٌ 

 
لذكور االخوة العينه على التدخين الى تقليد الوالد أو ا بعض أفرادويرجع اقبال معظم 

ية أو لجامعا، كما يرجع ايضا الى تقليد زميالت الدراسة سواء فى الكلية او المدينه 

ً تقليد المشاهير او ابناء الطبقات الراقيه كما ذكرنا   تبرونراهقون يعالمإن كما ،  آنفا
سرة التدخين وسيلة ناجحة من وسائل تحقيق الذات والتمرد على النفس وعلى األ

 ( 2002)جعفر،.  والمجتمع ككل

 

غير  أنواع التدخين وذلك على الرغم من أنه نوع نوع من التدخين السلبى  ويعد

  ^ا ثارهآمقصود من التدخين إال أنه يؤثر بشدة على األفراد لدرجة ال يمكن إغفال 

)n, 2009World Health Organizatio. ) 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
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ويتم استنشاقه  بالمدّخن هو النوع الذي ينتشر في الهواء المحيط التدخين السلبيو

وقد أكدت   .التدخين اإليجابيال يقّل ضرراً عن و هو المدّخنين قبل غير من

 2لمدّخنين بنسبة اإلصابة بنوع من سرطان الرئة ترتفع لدى نساء ا أن البحوث

أهم أسباب العقم  منالتدخين  يعتبرو المدخنين .نساء غير  أضعاف عن 4إلى 

 عند الرجال

Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.   

 

 ، يعاني المدخنون من سوء التوافق، القلق، الشعور بالذنب، الصراعكما  .1

يؤدي إلى كما  ضعف التحكم الذاتي، التمرد، الضغط النفسيوالعدوانية، 

 صعوبة القدرة على التركيز، بطء الفهم، شرود الذهن، بسبب عدم نقاء الدم.

  ( 2006) المرجع نفسه ، 

 
 

 الفتيات بالتدخين فى العالم : بداية اهتمام
 

عندما بدأت شركات  1967بدأ اهتمام الفتيات بتدخين السجائر منذ عام 

التبغ باالعالن عن ماركات خاصة بالفتيات ، فأدى ذلك الى اقبال الفتيات 
على التدخين على اساس أنه يقلل من االرق واالكتئاب والضغوط النفسية . 

)     .2009Flagler ) 

 1991٪ في عام 17رس الثانوية من اارتفع التدخين بين الفتيات في المدوقد 
1997في عام  34.7إلى٪   

 (  2009) المرجع نفسه ،                                                                              
 

 لتدخين :لالنظريات المفسرة 

:النظرية السلوكية -1  

http://www.cdc.gov/
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 متعلمةالالسلوكيات  في اكتساب وأهميتها هذه النظرية حول عملية التعلم رتكزت
تستخدم في عالج السلوكيات غير كما   التدخين وهو ما ينطبق على سلوك هالجديد
  . مرغوبإعداد نظام إلعادة تعلم السلوك ال من خالل  كالتدخين المرغوبه 

المالحظة المباشرة للسلوك  ، ( وقد أكد السلوكيون على أهمية 1998)الهاشمى ، 

(2000  )عبد الهادي,ودور الثواب والعقاب فى تعديل سلوك الكائن الحى  

 رية السلوكية فى القضاء على التدخبن :ظالن أهمية

خطوات لعالج الالتعليمية عدداً من  ؤسساتطرحت الم

  : منها ما يليهذه المشكلة 

  . ـ القدوة الحسنة في البيت والمدرسة1

  . أصدقاء السوء صحبة أصدقاء الخير والبعد عنـ 2

  . ـ إبراز أضرار التدخين وأنه خطوه األولى إلى المخدرات3

      من قبل المدرسين والتربويين نشر حكم التدخين الشرعي  ـ4

  .بالمؤسسات التعليمية

  . الال صفية بالنشاطات الفراغ ـ القضاء على أوقات5

  . ـ التوعية اإلعالمية بأضرار التدخين6

 (  2007) الزهرانى ،  ـ تقوية الوازع الديني7

 نظرية العالج السلوكي االنفعالي العقالني : -2
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خصائص العالج السلوكي: يعتمد هذا لعالج على مبدأ أن اإلنسان 
الغير سوي من خالل تفاعله مع البيئة و  يتعلم السلوك السوي و

 الغير مرغوبة على تدعيم السلوكيات المرغوبة ويعمل التعزيز 

 ( 2003) عمر ،  

بالمهارات و من هنا نجد أن النظرية لها عالقة و طيدة بدراسة التدخين و عالقته  
بالطريقة عالي العقالني فاستخدام فنيات العالج السلوكي االن حيث يمكن,  التوكيدية

 . ك التدخين سلولقضاء على إلى ا التى تؤدى

 من الوالدين والثقافةسواء ينبع التفكير غير العقالني من التعلم غير المنطقي حيث  -
يمكن  وهى التي تقوم على أساس غير عقالني وغير منطقيهى تلك األفكار السالبة و

 إعادة تنظيمها عقالنيا ومنطقيامن ثم دحضها وتعديلها إلى موجبة و
 (1997) زهران ،                                                                    

 

 القضاء على التدخين يمكن أن يتم من خالل : 

وسيلة عالجية فعّالة في  يعد استخدام عالج بديل للنيكوتين:   بدائل النيكوتين -

يلة من النيكوتين. ومن وقل وذلك بإمداد الجسم بجرعات مستمرةاإلقالع عن التدخين 

 اللبان بطعم التبغ  ن استخداماً: لصقات النيكوتين أوبين أكثر بدائل النيكوتي

الى الحد من عملية العقاقير الدوائية بعض  يؤدي استخدام :  العقاقير الدوائية -

 التدخين

تعمل  دقيقة في مواضع معينة من الجسمالالوخز باإلبر  مثل :   عالجات تكميلية -

 .على تقليل الرغبة للنيكوتين وإبطال التدخين 

وإرشادهم باستمرار ، هم ناقرأك ضرورة متابعة أولياء األمور أبنائهم لمعرفة سلو  - 

 .باالبتعاد عن مرافقة األشخاص الذين يمارسون عادات ضارة كالتدخين

 
 

http://www.addthis.com/privacy?utm_source=mf&utm_medium=link&utm_content=AT_privacy_MF15PC&utm_campaign=AT_privacy
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 التطبيقية في العالج السلوكي االنفعالي العقالني الفنياتومن أهم 

 تمثيل األدوار المنعكسة :

 
حيث يلعب المرشد النفسي دور ) المدخن ( في الطبيعة في حياته العادية اليومية و 

يلعب ) المدخن ( دور المرشد النفسي في المقابالت االرشادية . و يحاول المرشد أن 

يجعل يظهر األفكار غير العقالنية التي يتبناها الشخص المدخن و ذلك بأداء تمثيلي 

 . عملية التدخين وما يتبعها من مساوىءالمدخن يشعر بالنفور من 

  نظرية التعلم االجتماعى :ثالثا ً 

يمكن تفسير وحيث يشير باندورا إلى أن عملية التعلم تحدث من خالل المحاكاة   

حيث نجد أن التعود على التدخين االجتماعى ممارسة عادة التدخين وفق نظرية التعلم 

أسباب تعاطيه إذ يمكن إرجاعه لعنصر المحاكاة يماثل إدمان المخدرات والكحول في 

 –وتقليد النموذج. ويحدث ذلك في حالة االفتقار للنماذج االجتماعية السوية. فالفرد 

عندما ال يجد حوله غير النماذج االجتماعية غير السوية يقوم بتقليدها  -خاصة النشء

 النماذج وذلك بتبني األنماط السلوكية المنحرفة التي تكون عليها تلك

 (1982الدمرداش،)

وتتوقع الباحثة وجود ارتباط عكسى بين االتجاه نحو التدخين وبين التوكيد ويقصد 

 –اهتمام  –تقبل  –استحسان بشكل مباشر عن المشاعر االيجابية )التوكيد : التعبير ب

 –اعجاب ( أو عن المشاعر السلبيه ) رفض  –صداقه  –حب  –مشاركة  –ود 

أسى ( وذلك دونما تردد أو قلق أو  –ريبه  –شك  –م استياء حزن ال –عدم تقبل 

 (1992 ،  . )عليان الحاق اضرارغير مشروعة باآلخرين أو الذات
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إلى أن التوكيدية وسيلة تعبير   Lenz & Adms 1979 لينز وأدمز،  كما أشار

واضحة وامينه عن الذات فى الوقت الذى يحافظ فيه على حقوقه مراعيا حقوق 

 اآلخرين

أن التوكيدية هى اإليجابيه فى العالقات ، وتذهب إلى  1981وتشير القطان ، 

إلى أن التوكيدية هى الواجهة األمامية التعبيرية عن اتزان انفعالى  1981القطان 

أن التوكيديه سلوك متعلم كما تشير نظرية التعلم  1990، أعمق ، وتذكر الببالوى 

إلى أن توكيد الذات يعنى الثقة    ( , Willingham , ,ET AIويشير  االجتماعى

فى المواجهة ، الحرية فى التعايش ، تبادل الثقة مع األخرين ، والتعبير بصورة أكثر 

 فاعلية .

 

 مكونات السلوك التوكيدى : 

، والجانب غير  ) الجانب اللفظىيتضمن السلوك التوكيدى جانبين رئيسيين هما 

 نقدم وصفا تفصيلياً لكل منهما فيما يلى :  اللفظى ( ويمكن أن

 أوال : المكونات اللفظية للتوكيد  : وتنقسم إلى قسمين هما 

مظاهر سلوكية داخلية : مثل العمليات الفسيولوجيه كالنبض وضغط الدم ،  –أ 

 وتقلصات المعدة ، وهى من الصعب رصدها 

مدة االستجابة  -االبتسام – مظاهر سلوكية خارجية وهى تتمثل فى التقاء العيون -ب 

وضع  –التوقيت  –الصمت  –ارتباك الكالم  –شدة الصوت  –كمون االستجابة  –

 معدل سرعة الكالم . –التعبيرات الوجهيه  –الجسم 
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ثانيا ً : المكونات اللفظية للتوكيد ويتميز صاحب السلوك التوكيدى اللفظى بأنه 

والجدال ، مع التعبير المالئم عن المشاعر ، يشارك األخرين فى الحديث والمناقشة 

موافقته أو عدم موافقته مع قدرته على الحديث  كما أنه يتحدث بشكل صريح موضحاً 

 .عن الذات ، وذكر األخطاء

 : أبعاد السلوك التوكيدى 

 أربعة أبعاد لقياس التوكيديه وهى : 1980حدد لورر 

وتعنى قدرة الفرد على بدء ،   Social Assertivenessالتوكيدية االجتماعية  -1

مواصلة ، وإنهاء التفاعالت االجتماعيه بيسر وسهولة فى المواقف االجتماعية 

 المختلفة 

ويعنى قدرة الفرد على المطالبة    Defense Of Rightsالدفاع عن الحقوق :  -2

 بحقوقه ورفض الطلبات غير المقبوله

: وتعنى قدرة الفرد على القيادة والتوجيه والتأثير على  Directiveness التوجيهية -3

 األخرين

وتعنى قدرة الفرد على مواجهة الضغوط الجماعية  Independenceاالستقاللية  -4

أ, الفردية التى يحاول األخرون فرضها عليه كما تشير إلى قدرة الفرد على إبداء 

 رأيه ومعتقداته .

 والسلبية /لعدوانية ين التوكيدية واالتمييز ب -5

ى أن يتمسك توكيدية تعنلفا التوكيد هو مضاد لالمتثال والسلبية والطاعة العمياء ،

ك التوكيدى ليس هو نفسه السلوك العدوانى فعندما تكون الفرد بحقوقه ، والسلو

مؤكدا فإنك تحترم حقوق األخرين كما لو كانت حقوقك الشخصية ومع ذلك تحمى 

 ( :Quinn, V. , 1995حقوقك بدون اهانة لألخرين    ) 

من ض، ويت ومخرب  أما السلوك العدوانى فهو سلوك جبرى قهرى عدائى مهدد

 ، فالتوكيدية ايجابية أما العدوانية سلبية.الحط من قدر األخرين 
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                                                    (Ryder , 1990  ) 
 

وسط فاصل ما بين العدوانية واإلذعانية )  -ويعرف صالح مخيمر التوكيدية بأنها :

 السلبية ( فى مجال العالقات الشخصية .

 (1995)عوض ،                                                   

كيد تقوم على أن نظرية التو(Townend ,1991 ) نظرية التوكيد : يذكر تونند 

الفرض القائل بأن لكل فرد حقوقه االنسانية التى يجب أن تحترم من قبل األخرين ، 

 كما أن تلك الحقوق يقابلها مسؤليات نحو األخرين 

 (  1997عبد ربه ، )                                                

 

 

الحقوق التوكيدية للفرد هى القدرة على أن  تعرض أفكارك ومشاعرك بوضوح 

ليس فيها اعتداء على حقوق األخرين ، فالتوكيدية تبدأ فيها تبادل اإلحترام ، بطريقة 

 : مثل (بفرض وهو ) أن كل انسان يكون له حقوق

 أنت لديك الحق فى التعبير عن إدراكاتك -

 أنت لديك الحق فى القيام بالمسؤليات الشخصية -

 أنت لديك الحق فى االنحراف بالمسؤلية عن طريق األخرين -

 أنت لديك الحق فى تسأل عما تريده وتعبر عن ما تشعر به -

 وعندما تكون مؤكدا فهذا دليل على الصحة النفعاليه

        )  Griffiths , 1978) 
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 الدراسات السابقة : -

 أوالً : الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغير األول ) التدخين (

لم يوجد فى حدود علم الباحثة دراسات تناولت التدخين لدى االناث فى عالقته ببعض 

الدراسات التى تناولت التدخين لدى الطالب متغيرات الشخصية لذا  تم تناول عدد من 

 بصفة عامة كما يلى :

 ( 1986 ،عبد هللا  دراسة ) -1
العالقة بين التدخين وبعض المتغيرات الشخصية لدى طالب الجامعة ) دراسة عنوان الدراسة : 

 :تجريبية ( 

، الدراسة :دراسة الفروق بين المدخنين وغير المدخنين فى درجة التوافق أهداف 

حقيق أهداف الدراسة تم مدخنين فى نفس المتغيرات ، ولتوكذلك الفروق بين فئات ال

استخدام األدوات األتية : استمارة بيانات ، دليل مستوى االجتماعى االقتصادى ، 

واختبار التوافق للطلبة ، وقد استخدمت الدراسة المنهج االحصائى فى التحليل القائم 

 خنين فى بعض متغيرات الشخصية .على دراسة الفروق بين المد

 

 .طالب من كلية التربية واألداب والتجارة بسوهاج 300عينة الدراسة : تكونت من 

صائية بين المدخنين لنتائج عن وجود فروق ذات داللة احا نتائج الدراسة : كشفت

درجة التوافق المنزلى واالنفعالى ، والثقة بالنفس واالستقرار وغير المدخنين فى 

عاطفى واالكتفاء الذاتى لصالح غير المدخنين ، بينما كانت الفروق ذات داللة ال

 .احصائية فى درجة التوافق االجتماعى لصالح المدخنين
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 م(1998،البنا )دراسة :  - 2

دخنين من طالب عنوان الدراسة : دراسة تحليلية لخصائص شخصية المراهقين الم -

 المدرسة الثانوية 

 : أهداف الدراسة 

المراهق المدخن و معرفة ماهية  تهدف الدراسة إلى الكشف عما يتعلق بسمات شخصية 

العوامل النفسية و االجتماعية التي تدفع بالمراهق إلى التدخين . و لتحقيق تلك األهداف تم 

 ( و استبيان دوافع التدخين EPI) قائمة فرايبورج للشخصية  تطبيق األدوات التالية :

 ( . ة) إعداد الباحث

تم تطبيق الدراسة على عينة من تالميذ المدرسة الثانوية بمتوسط  عينة الدراسة :

 ( غير مدخنين .60( مدخن و ) 60( تلميذ , منهم ) 120سنة بلغت ) 17عمر 

المدخنين في  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المدخنين و غير فروض الدراسة :

 السمات الشخصية .

 : نتائج الدراسة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المدخنين و بين متوسط  (1

درجات غير المدخنين في السمات الشخصية ) العصابية , العدوانية , 

 االكتئابية , االجتماعية , القابلية لالستثارة ( لصالح المدخنين .

بين متوسط درجات المدخنين في السمات وجود فروق دالة إحصائيا  (2

الشخصية ) الهدوء , الكف عن الممارسات الخاطئة و المنبوذة اجتماعيا ( 

 لصالح غير المدخنين .

ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات غير المدخنين في سمة  (3

 السيطرة .

هر من تعدد و اختالف دوافع التدخين لدى المراهقين و بين ) التدخين كمظ (4

حب  –تقليدا للنموذج المدخن في األسرة  –مجاملة الشلة  –مظاهر الرجولة 

الجهل بأمور الوعي الصحي و مضار  –إثبات نوع من الترف  –المغامرة 

 التدخين ( .
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  ( 2000) قاسم واخرون ، دراسة :  -3

التعليم الثانوى العام فى  عنوان الدراسة : التدخين بين طالب وطالبات مدارس

 الجمهورية اليمنية 

اهرة التدخين بين طالب وطالبات مدارس التعليم ظهدف الدراسة :الكشف عن حجم 

الثانوى العام ، وتحديد العوامل المؤثرة فى التدخين ودرجة ارتباطها بخصائص 

 سنة 18:  10المتعلم والمجتمع والمدرسة خاصة فى الفترة الحرجة من 

طالب وطالبة من طالب مدارس التعليم الثانوى العام بالجمهورية  2862 العينة

 طالبة . 1120طالب ،  1742ات بواقع ظاليمنية من خمس محاف

 

لتحديد العوامل المؤثرة فى التدخين ، ومقياس االتجاه نحو  أدوات الدراسة : استبيان

 التدخين ، ومقياس الوعى بأضرار التدخين 

وتحليل التباين ومعامل ارتباط  ( ،  ت ) : تم استخدام اختبار األساليب االحصائية

 بيرسون

النتائج : توصلت الدراسة الى أن التدخين يحدث عادة قبل االنتقال للصف التاسع 

والمدرسين لهم  وينتشر بين الذكور أكثر من اإلناث ، واتضح أن الوالدين واألقران

خاطر التى يسببها التدخين مالطالب وعيا بالهر ظدور هام فى عملية التدخين ، كما أ

 خاصة على األم الحامل والجنين

الكويت وزارة التربية ، -دراسة )إدارة الخدمة االجتماعية والنفسية  -4

،1995 ): 

أوضحت إن من العوامل العائلية التي تسبب ممارسة سلوك التدخين عند المراهق، 

اآلباء، فقد أثبتت األبحاث كما ذكرت الدراسة، تتمثل في افتقار النصيحة والقدوة من 

أن األب المدخن أو األم المدخنة سببا وراء تدخين األبناء إضافة إلى ذلك عدم وجود 

الرقابة على األبناء ،وارتفاع المستوى المادي لألسرة فالوفرة المادية في يد األبناء 

 تدفعهم إلي الرغبة في تجربة كل شيء كالسجائر والمخدرات.
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الدراسات المتعلقة بالمتغير الثاتى وهو توكيد الذات لم يوجد فى حدود علم ثانياً : 

 الباحثة دراسات تناولت التدخين مقترناً مع توكيد الذات سوى الدراسة التالية :

 Aspropoulos .E, et al 2010دراسة  -1

 لعملعنوان الدراسة : التنبؤ بنوايا توكيد الذات لدى غير المدخنين أثناء ا

أهداف الدراسة : تهدف الدراسة الى تحديد المنبئات النفسية لنوايا الموظفين العاملين 

غير المدخنين فى تأكيد ذواتهم عندما يطلبون من زمالئهم المدخنين عدم التدخين فى 

شركة ، وكان  15موظف يونانى فى  137العمل وقد تكونت عينة الدراسة من 

 لذات المقياس الرئيسى نية توكيد ا

، لنوايا توكيد الذات لدى غير المدخنين  نتائج الدراسة : أظهرت النتائج مؤشر قوى

وانهم كانوا أكثر حزما تجاه زمالؤهم من المدخنين نظرا النزعاجهم من تعرضهم 

 للتدخين السلبى أثناء العمل.

 

 فروض الدراسة : 

 متغير توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاه الطالبات نحوال  -1

 .مهارات التوكيديةو بين مستوى ال ( التدخينتجنب  ) التدخين /  

 متغير االتجاه نحوتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال  -2

 ( وبين المستوى االقتصادى.التدخين ) التدخين / تجنب 

 متغير االتجاه نحوتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ال  -3

 وجود أصدقاء مدخنين .و بين  (التدخين ) التدخين / تجنب 

 متغير  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوال   -4

 وجود شخص مدخن باالسرة .و بين  (التدخين ) التدخين /  تجنب

 متغير توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوال  -5

 مكان السكن .و بين ( التدخين ) التدخين / تجنب 

 متغير ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوتوجد عالقة ال   -6

 السن .و بين ( التدخين ) التدخين / تجنب 
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 االجراءات المنهجية للدراسة : 

 

 : منهج الدراسة -

هو  المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي , و المنهج الوصفي

يستهدف الوصف  وهو،  غيرهلعديد من المشكالت التربوية اكثر من كثر مالئمة لاأل

الكمي أو الكيفي لظاهرة إنسانية أو اجتماعية أو إدارية أو مجموعة من الظواهر 

 المترابطة

 ( 1998،   و آخرونعبيدات  )                                                                                

 : عينة الدراسةثانيا : 

 مجموعتين كما يلى : تتكون عينة البحث من 

طالبة من طالبات كلية  40عينة الدراسة االستطالعية : وقد تكونت من  -1

اداب جامعة المنوفية وذلك للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة 

 ومالئمتها للتطبيق على العينة االساسية .

كلية   ن طالبات( طالبة م 120  )عينة الدراسة االساسية : وقد تكونت من  -2

قد  الطالباتهؤالء  أنبسؤال أفراد العينة اتضح  و ،جامعة المنوفية ب اآلداب

وتمثل العينة نسبة  . قاموا بتدخين السجائرأو الشيشة مرة واحدة على األقل 

   % تقريبا من مجتمع الدراسة 5

 العينة الكلية ( يوضح عدد الطالبات المشاركات فى البحث من كل فرقة ونسبتهم الى1جدول )

الفرقة  الكلية
 االولى

الفرقة  الفرق الثالثة  الفرقة الثانية
 الرابعة

 المجموع

عدد 
 الطالبات

24 27 36 33 120 

 100 % 27.5 %30  %22.5  % 20 النسبة
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 0.78، وانحراف معيارى  2.21بمتوسط   سنة 21:  18وتتراوح أعمار أفراد العينة بين 

 ( يوضح اعمار أفراد العينة  ونسبتهم وتكرارتهم2جدول )                                        

 المجموع 21 20 19 18 السن

 120 31 36 49 4 التكرارات

 100 % 31 %30  %40.8  % 3.3 النسبة

                            

 : دراسةثالثاً : األدوات المستخدمة في ال

  االتجاه نحو التدخين :مقياس  -1

وقد قامت بين أدوات البحث ,  لرئيسيةتجاه نحو التدخين هو األداة ااال يعتبر مقياس

، وذلك بعد  (تجنب التدخين التدخين /  )الباحثة بتصميم مقياس لقياس االتجاه نحو

ف االتجاه نحو التدخين تأليالمقاييس المشابهة مثل مقياس /    االطالع على عدد من

 .حو التدخين تأليف / حياة الحريبىمقياس االتجاه نعبد المنعم شحاته محمود ، و د.

 

 : وصف المقياس 

 تم اعداد هذا المقياس لقياس اتجاه الطالبات نحو التدخين , و قد تم إعداد المقياس من

 أبعاد و هي : خمسة

 18،  13،  12،  10،  9،  7،  4،  1المعرفى. وتمثله البنود رقم )البعد  -1

 ،24  ،26  ،30 ،31  ،32  ،33  ،37 ) 

،  23،  22،  19،  15،  8،  5،  2الوجدانى.وتمثله البنود رقم )البعد  -2

28  ،29  ،34  ،35  ،36  ،41  ،44  ،45 ) 

،  20،  17،  16،  14،  11،  6،  3 السلوكى . وتمثله البنود رقم )البعد  -3

21  ،25  ،27  ،38  ،39  ،40  ،42  ،43 ) 
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 :في اإلجابة و هي الخماسية  قد اتبعت طريقة ليكرتو 

 أرفض بشدة ( –أرفض  –محايد  –موافق  –موافق بشدة )  

 : طريقة تقديم المقياس 

  قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية للتأكد من مدى مالئمة الشروط

 الباتمن ط طالبة 40السيكومترية للمقياس وذلك على عينة مكونه من ) 

 . الجامعة (

  بالنسبة لصدق االستبيان / تم حساب صدق المقياس بعدة طرق حيث اعتمدت

صدق المحكمين من خالل عرض  الصدق الظاهرى و  الباحثة فى البداية على

المقياس على ثالثة خبراء متخصصين فى علم النفس لتحديد مدى مالئمة المقياس 

بنود بناًء على آراء المحكمين كما لقياس ما أعد لقياسه ، وقد تم حذف عدد من ال

بنود وأصبح  3تم تعديل صياغة بعض العبارات وكان من نتيجته أن تم استبعاد 

بنداً كما تم التأكد من صدق الفقرات  45المقياس فى صورته النهائية مكون من 

االتساق الداخلى صدق تم حساب  ذلكوسالمتها اللغوية وصالحيتها للتطبيق . ك

من خالل معامل االرتباط بين درجات عينة التقنين والدرجة  قياسلعبارات الم

 0.67الكلية على كل بعد من أبعاد المقياس  وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 

 :0 .90 . 

  باالضافة الى ما سبق قامت الباحثة بحساب الصدق عن طريق حساب معامل

التدخين اعداد حياة  االرتباط بين المقياس الحالى وبين مقياس االتجاه نحو

 86. 0الحربى وبلغ معامل االرتباط بين المقياسين 

  : بالنسبة لثبات المقياس 

 باستخدام  0.9بنسبة  بعد تطبيقه على عينة التقنين وقد تحقق ثبات المقياس %

 .معامل ثبات ألفا كرونباخ 
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 مقياس المهارات التوكيدية : -2

ف شوقى لقياس السلوك التوكيدى لدى شرائح معينة فى يقام بتصميم هذا المقياس طر

 .بنداً  89الثقافة المصرية ويتكون مقياس السلوك التوكيدى من 

 –أحيانا  –كثيرا  –طريق التصحيح : يوجد امام كل بند خمس اختيارات هى ) دائما 

ية ، أرائه الشخصنادراً ( يطلب من المفحوص تحديد االختيار الذى يتالئم مع  –قليال 

لالجابة  4درجات لالجابة بدائما ،  5وتترجم االختيارات إلى درجات حيث تعطى 

لالجابة ب نادراً ، عدا البنود  1لالجابة بقليال ،  2لالجابة ب احيانا ،  3بكثيرا ، 

كسية يتم تصحيحها عكس ذلك ، وبعد ذلك يتم جمع الدرجات على كل بند ليحصل عال

درجة تعبر عن  439درجة :  89ة كلية تتراوح بين المفحوص فى النهاية على درج

 مقدار توكيد الذات لدى المفحوص

 

صدق المقياس : اعتمد الباحث االصلى على صدق التكوين بأشكاله المتعددة والذى 

يعتمد على المدى الذى يقيس به مفهوما نظريا معينا ، وهو يتطلب تراكم قدرا من 

الظاهرة ، كما اعتمد على قياس الصدق العاملى المعلومات من مصادر متنوعة عن 

للمقياس مستخدما طريقة المكونات االساسية لهوتيللنج والتى قدمت نتائج التحليل 

سواء للعينات الكلية أو العينات الفرعية دعماً لصدق المحتوى ، كما اعتمد أيضاً على 

للظاهرة  صدق المحتوى والذى أكد أن محتوى المقياس يعكس المحتوى الفعلى

المقاسة وهى التوكيد ، كما تم لتأكد من  تجانس البنود فيما بينها  وانها تنتم فى فئات 

 فرعية تعكس المهارات النوعية للتوكيد والتى ترتبط بدورها بالتوكيد العام

طالبة وكان  60على عينة قوامها ثبات المقياس : قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس 

  . 0.94معامل الثبات 
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 الدراسة االساسية :

 

قامت الباحثة بعد ذلك بإجراء الدراسة األساسية على عينة مكونة من  -1

 من اإلناث . 120

كلية قامت الباحثة بتقديم المقياس بنفسها للمفحوصات )طالبات  -2

 ( اآلداب  

 

: ً االساليب االحصائية المستخدمة : قامت الباحثة باستخدام أسلوب معامل  رابعا

 االرتباط بيرسون للتحقق من صحة الفروض 

 

 ً  : عرض النتائج و تحليلها :خامسا

 تفسير نتائج الفروض : -أ

 نتائج الفرض األول :

توجد عالقة بين اتجاه ال ’’ الختبار الفرض األول الذي ينص على أنه  -1

  المهارات التوكيدية نحو التدخين و تدني مستوىكلية االداب طالبات 

نحو  طالباتالتوجد عالقة بين اتجاه تم رفض الفرض الصفرى حيث اتضح أنه 

الطالبات  اتضح أنحيث  المهارات التوكيديةمستوى  ارتفاعو بين  تجنب التدخين 

ن يلجأن للتدخين إما و بالتالي فإنه بارتفاع مهاراتهم التوكيديةالمدخنات ال يشعرن 

تقليدا و تأثر بالغير أو العتقادهن أن التدخين يدل على قوة الشخصية و التحرر و 

الختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام ،  و  وتوكيد الذات الثقة بالنفس

 لحساب معامل االرتباط اختبار بيرسون
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مقياس االتجاه نحو عينة الدراسة في  لدرجاتمعامل ارتباط بيرسون وفيما يلى 

 مقياس المهارات التوكيديةو، التدخين تجنب  التدخين /

 

 بين االتجاه نحو تجنب التدخين وبين مستوى المهارات التوكيدية( معامل ارتباط بيرسون   3جدول )

 

 معامل االرتباط التدخين التوكيد 

 0.742 
0,000 
120 

1 
 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التدخين (

   

   

 1 ا
 

120 

0.742 
0.000 
120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التوكيد (

 .  

   

                                                                                              0.01** الداللة االحصائية عند مستوى 

 

التدخين و االتجاه نحو يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين مقياس 

,  %0.01وهو معامل ارتباط ذو داللة عند مستوى  0.7مهارات التوكيدية مقياس ال

وهو ما يدل على وجود ارتباط ايجابى بين االتجاه نحو التدخين وبين تدنى المهارات 

باط ايجابى بين االتجاه نحو تحنب التدخين التوكيدية والعكس صحيح حيث يوجد ارت

 وبين ارتفاع مستوى المهارات التوكيدية 
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توجد عالقة  بين االتجاه نحو التدخين و ال ’’ تنص الفرضية الثانية على أنه :  -2

، وقد تم رفض الفرض الصفرى حيث  المستوى االقتصادي لدى عينة البحث

 اتضح 

التدخين و المستوى االقتصادي لدى عينة وجود عالقة ايجابية بين االتجاه نحو 

حيث اتضح من خالل النتائج أن الطالبات المنتميات للمستوى االقتصادى البحث , 

المرتفع والمتوسط هن أكثر اقباال على التدخين من الطالبات ذوات المستوى 

االجتماعى المنخفض حيث تعتبر الطالبات أن التدخين يعتبر مظهرا من مظاهر 

 الرفاهية .الثراء و

تحليل التباين ختبار صحة الفرضية قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي و إل

فى اتجاه واحد لمعرفة العالقة بين االتجاه نحو التدخين والمستوى االقتصادى 

بين االتجاه نحو تجنب  0.05وكشفت النتائج عن وجود ارتباط ذو داللة عند مستوى 

االقتصادى ألفراد عينة البحث ، والعكس صحيح حيث التدخين وانخفاض المستوى 

 :ة ذات المستوى االقتصادى المرتفعيوجد اتجاه مرتفع نحو التدخين لدى العين

 بين االتجاه نحو تجنب التدخين وبين مستوى المهارات التوكيدية( معامل ارتباط بيرسون   4جدول )     

 معامل االرتباط التدخين التوكيد 

 0.742 
0,000 
120 

1 
 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التدخين (

   

   

 1 ا
 

120 

0.742 
0.000 
120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التوكيد (

 .  

   

                                                                                              0.01** الداللة االحصائية عند مستوى 
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ال أنه من خالل تحليل التباين االحادى  تم قبول الفرض الصفرى حيث ثبت  -3

 التدخين / تجنبمتغير االتجاه نحو ) توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 وجود أصدقاء مدخنينو بين  (التدخين

 
 

 بين االتجاه نحو تجنب التدخين وبين االصدقاء المدخنين( معامل ارتباط بيرسون   5جدول )        

 معامل االرتباط التدخين االصدقاء المدخنين 

 0.149 
0.104 
120 

1 
 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التدخين (

   

   

 1 ا
 

120 

0.149 
0.104 
120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التوكيد (

 .  

   

                                                                                             

 

متغير ) التدخين /   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوال  -4

ال ختبار صحة  و ،  وجود شخص مدخن باالسرةو بين  (التدخين تجنب

تحليل التباين فى اتجاه الفرضية قامت الباحثة باستخدام األسلوب اإلحصائي 

واحد لمعرفة العالقة بين االتجاه نحو التدخين ووجود شخص مدخن فى 

وهنا تم رفض الفرض الصفرى حيث اتضح وجود عالقة بين االتجاه االسرة 

حيث إنه كلما وجد مدخن  وجود شخص مدخن باالسرةنحو التدخين و

 باالسرة كان ذلك مشجعاً ومحفزا بدرجة أكبر للفتاة على تجريب التدخين .



37 
 

 

 

 

 

 

 

 بين االتجاه نحو تجنب التدخين وبين وجود مدخن فى العائلة( معامل ارتباط بيرسون  6جدول )          

االرتباطمعامل  التدخين وجود مدخن فى العائلة   

 0.572 

0,000 

120 

1 

 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التدخين (

   

   

 1 ا

 

120 

0.572 

0.000 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

وجود مدخن فى العائلة (العينة )  

 .  

   

                                                                                              0.01** الداللة االحصائية عند مستوى 

 

 متغير ) التدخين / تجنب توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوال  -5

ال ختبار صحة الفرضية قامت الباحثة ، و مكان السكنو بين ( التدخين

تحليل التباين فى اتجاه واحد لمعرفة العالقة باستخدام األسلوب اإلحصائي 

بين االتجاه نحو التدخين ومكان السكن ) سواء عاصمة كبيرة أومدينة 

وهنا تم رفض الفرض الصفرى حيث أثبت تحليل التباين صغيرة أو قرية ( 

، حيث  مكان السكن وبين االتجاه نحو التدخين االحادى أنه توجد عالقة بين
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اتضح أن الفتيات االئى يسكن فى عاصمة كبيرة يفضلن التدخين بدرجة أكبر 

 من الذين يعيشون فى المدينة الصغيرة والقرى

 
      

 

 

 

 بين االتجاه نحو تجنب التدخين وبين مكان السكن( معامل ارتباط بيرسون   7جدول )   

 مكان السكن 
 معامل االرتباط التدخين

 0.563 

0,000 

120 

1 

 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التدخين (

 
 

 

   

 1 ا

 

120 

0.563 

0.000 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة )مكان السكن(

 . 
 

   

                                                                                              0.01** الداللة االحصائية عند مستوى 

         

 متغير ) التدخين / تجنب توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحوال  -6

قامت الباحثة باستخدام ال ختبار صحة الفرضية السن ، وو بين ( التدخين

معامل االرتباط لمعرفة العالقة بين االتجاه نحو التدخين  األسلوب اإلحصائي

 والسن

وقد اتضح عدم وجود عالقة بين االتجاه نحو التدخين وبين السن لدى عينة 

 الدراسة
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 التدخين وبين السنبين االتجاه نحو تجنب ( معامل ارتباط بيرسون   8جدول )         

 السن 
 معامل االرتباط التدخين

 1680.  

660,0  

120 

1 

 

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

 العينة ) التدخين (

   

   

 1 ا

 

120 

1680.  

660.0  

120 

 بيرسون

 مستوى الداللة

(السنالعينة )  

 . 
 

   

                                                                                              

 

التى تم عرضها فى  والدراسات السابقة النظرياتمناقشة النتائج في ضوء  -6

 : الدراسة

إلطار اارتباطا و ثيقا ب أن هناك يتضحمن خالل النتائج التي تم التوصل إليها 

لديها انخفاض فى توكيد الذات تحاول أن الطالبة المدخنة  نجد للبحث حيثالنظري 

تعويضه عن طريق التدخين الذى يعبر عن مكنون نفسى لديها وهو شعورها بإثبات 
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وهو ما اشارت اليه نظرية التعلم إلى التدخين  صديقاتها قد تدفعهاذاتها كما 

د فق االسرى واالجتماعى أو عدم االهتمام الكبت كذلك الشعور بواالجتماعى ، 

باالضافى الى , النشوة وتحقيق الذاتو  تحرر والقوةتتصور أن التدخين يشعرها بال

تواجد بعض الطالبات فى سكن خاص بعيدا عن األهل المقيمين فى محافظة أخرى ، 

ً ارتباط وثيقانخفاض المهارات التوكيدية لدى الطالبه يرتبط و نجد  االتجاه  ارتفاعب ا

وذلك رغبة منهن فى تحسين مفهومهن عن ذواتهن وإثبات شخصيتهن التدخين  نحو

والرغبة فى اثبات الذات واثبات مساواتها بالذكور عن الشعور بالنقص تعويضا  و

 وانها ليست اقل منهم ، باالضافة الى رغبة الفتاة فى التدخين والظهور امام االخرين

،  وتحدى العادات والتقاليد  كنوع من لفت االنتباهخنة بمظهر المد ) من معارفها ( 

واعتقاد الفتيات خصوصا من الطبقات االقتصادية المرتفعه بأن التدخين يدل على 

و من هنا يكون التدخين راجعاً للبيئة المحيطة في  .ه والتحررالثراء ومسايرة الموض

أو مهاراتها التوكيدية ضعيفة  ابنفسه اأو ثقته تاهالوقت الذي تكون فيه شخصية الف

 متدنية .

 

و كذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية مع النظرية السلوكية حيث أنها تنص على أن 

لشاذ المنحرف أن يتعلم السلوك ا اإلنسان يستطيع أن يتعلم السلوك السوي المفيد و

وبة والتى الغير مرغالمنحرفة ) التدخين ( من السلوكيات  ،ويعتبر الغير مرغوب فيه

مشاعر من قبيل تدنى مفهوم الذات او  هيتم تعلمها خاصة اذا كان لدى الفتاه المدخن

انخفاض المهارات التوكيدية أو الشعور بنظرة المجتمع اليها على انها اقل من الفتى 

،  النظرية السلوكية تستخدم في عالج السلوكيات الغير مرغوب فيها نجد أن, و الذكر

فنيات العالج السلوكى المختلفة وهو ما ينصح به فى الدراسات وذلك باستخدام 

 .التاليه

 تفسير و مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة : -7

( والتى كشفت عن وجود فروق بين 1986دراسة ) عبد هللا ،  تتفق هذه الدراسة مع

المدخنين وغير المدخنين لصالح غير المدخنين فى الثقة بالنفس وهو متغير يتشابه مع 
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توكيد الذات فى الدراسة الحالية بينما اختلفت معها فى أن درجة التوافق االجتماعى 

 ( 1986كانت أعلى لدى المدخنين فى دراسة ) عبدهللا ، 

وزارة  -)إدارة الخدمة االجتماعية والنفسية دراسة مع كما اتفقت الدراسة الحالية  

فى أن االتجاه نحو التدخين يرتبط بالمستوى اإلقتصادى  (1995الكويت ،التربية ،

لالسرة ، فكلما توافر االستقرار االقتصادى لالسرة وارتفع المستوى المادى كانت 

جريب التدخين كما قد تعتبره نوعا من التحضر ودليالً على الفتاه أكثر إقباال على ت

 الثراء.

أثبتت نتائجها بأنه  والتى م (1998دراسة )البنا  كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع 

فروق ذات داللة إحصائية بين المدخنين و غير المدخنين في السمات الشخصية  توجد

القابلية لالستثارة ( لصالح المدخنين , أي أن  –االكتئابية  –العدوانية  –) العصابية 

تتفق مع نتائج دراستنا الحالية لهذه األمراض , و هذه النتيجة المدخنين أكثر عرضة 

خنات وغير دالتى توصلت الى ان هناك فروق فى المهرات التوكيدية بين الم

المدخنات لصالح الغير مدخنات ، مما يدل على وجود خلل عام فى السمات 

 . الشخصية للمدخنات والمدخنين بصفه عامه

 

( فى أن 2000دراسة ) قاسم وأخرون ،   كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع 

)إدارة الوالدين لهم دور هام فى االتجاه نحو التدخين وهو أيضا نفس ما اشارت إليه 

ا أشارت وهو نفس م (1995الكويت ،وزارة التربية ، -الخدمة االجتماعية والنفسية 

إليه الدراسة الحالية أن وجود مدخن باالسرة يزيد من االتجاه نحو التدخين  بينما 

حيث أشارت الدراسة  2000اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة قاسم وأخرون 

الحالية إلى عدم وجود عالقة بين وجود أصدقاء مدخنين وبين االتجاه نحو التدخين 

 2000راسة قاسم واخرون وهو عكس ما أشارت إليه د

 Aspropoulos .E, et alاتفقت أيضاً نتائج الدراسة الحالية مع دراسة قد و

فى أن غير المدخنين أكثر توكيداً لذواتهم وأكثر حزما فى التعامل مع غير   2010

 المدخنين
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