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ابململكة العربية طالب املرحلة املتوسطة ي املعريف لدى فاعلية وحدة عن أضرار التدخني يف تنمية الوع
تصور لوحدة دراسية مقرتحة عن التدخني تقدمي هو واهلدف من الدراسة .هحنو السعودية واجتاههم 

لتنمية الوعي البيئي لطالب املرحلة املتوسطة ابململكة العربية السعودية مما جيعلهم يتجنبون التدخني يف 
الباحث املنهج التجرييب، حيث إن جتربة الدراسة تتمثل يف إعداد وحدة مقرتحة .وقد اتبع املستقبل

أهم نتائج الدراسة ومتثلت تبني أضرار التدخني مما ينمي الوعي البيئي للطالب فيتجنبوه يف املستقبل.
سطني ( للفرق بني متو tبلغت قيمة )ابلنسبة للوعي البيئي لطالب املرحلة املتوسطة املعنيني يف أنه قد 

،  37.5، كما بلغت لكل من التذكر، والفهم، والتطبيق 55.5مرتبطني ابلنسبة للوعي البيئي الكلي 
دولية لكل من املستوايت الثالثة، وذلك ( اجلtعلى الرتتيب، وهي أكرب من قيمة ) 34.2،  35.6
اء لدى أفراد للتعرف على مقدار التحسن الناتج يف األد tبلغت قيمة ، كما 0.01مستوى داللة عند 

، عند 0،92،  0.93،  0.93للوعي البيئي ككل، وللمستوايت املعرفية الثالثة  0.97عينة البحث 
بني متوسطي درجات الطالب يف  لة إحصائيةتوجد فروق ذات دال مما يدل على أنه 0.01داللة 

ملعرفية الثالثة التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار مقياس الوعي البيئي ككل، وللمستوايت ا
بلغت  Blake بعدي، أما ابلنسبة لفاعلية الوحدة فإنه وابستخدام معادلة بليكلصاحل التطبيق ال

، 1.2وهذا جيعلها قيمة مقبولة تعدت  ،على مستوى الوعي البيئي ككل 1.3 فاعلية الوحدة
تطبيق البعدي وهي نسبة عدد الطالب الذين حصلوا يف ال %82 وابلنسبة لكفاءة الوحدة فقد بلغت
أما ابلنسبة ملقياس االجتاه حنو التدخني فقد بلغت فأكثر. %80ألسئلة مقياس الوعي البيئي على 

وهذا يدل على وجود فروق 0.01عند مستوى داللة  37.45للفرق بني متوسطني مرتبطني  tقيمة 
 البعدي. ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالب على مقياس االجتاه لصاحل املقياس
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Abstract  
Study Summary Researcher: Mostafa Kamel ELsayed Bassyouni Supervision: Dr. Eman 

Mohamed Mabrouk kottbThe effect of teaching a proposed module about smoking in the 

development of environmental awareness among preparatory school students in Saudi Arabia 

and their direction towards it. The aim of the study is to present a concept for a proposed 

smoking module for the development of environmental awareness for preparatory school 

students in Saudi Arabia, which makes them avoid smoking in the future.The researcher 

followed the experimental method, as the experiment of the study is to prepare a proposed 

module shows the harm of smoking, which raises the environmental awareness of students 

and they avoid it in the future. 

The most important results of the study for the environmental awareness of the concerned 

preparatory students were: The value of (t) for the difference between the two averages 

associated with the total environmental awareness: 55.5, and for the Memorization, 

Understanding and Application: 37.5, 35.6, 34.2 respectively, Which is greater than the 

tabular (t) value of each of the three levels, At a level of 0.01, as (t) value for the 

improvement in the performance of the sample was: 0.97 for environmental awareness as a 

whole and for the three cognitive levels: 0.93, 0.93, 92, at the mean of: 0.01, indicating that 

there are statistically significant differences between the average scores of students in the Pre-

application and Postapplication of the Blake equation, the efficiency of the module was: 1.3 at 

the level of environmental awareness as a whole, which makes it an acceptable value 

exceeding 1.2, and for the efficiency of the module itself was: 82%, which is the percentage 

of students in the Postapplication of the questions of the environmental awareness scale: 80%. 

As for the scale of smoking trend, the value of (t) for the difference between the two averages 

was: 37.45 at the mean of: 0.01. This indicates that there were statistically significant 

differences between the average scores of the students on the trend scale in favor of the Post-

scale  
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 المقدمة: الفصل األول 

يف هذا الفصل يعرض الباحث اخلطوط العريضة اليت سيتم العمل عليها فعليًا يف دراسته، 
حيث يعرض فيه الباحث رؤية كاملة عن مشكلة الدراسة، وكذلك أسئلتها اليت يسعى 

ودراسته لإلجابة عنها، وكذلك أهدافها اليت يسعى الباحث لتحقيقها من الباحث طوال حبثه 
 .خالل عمل جتربة الدراسة

كما يتضمن هذا الفصل التعريف بأهم مصطلحات الدراسة من الناحية اللغوية والناحية 
العلمية اإلصطالحية، مث يعرض بعد ذلك هيكلة البحث اليت تبني الفصول اليت يتناوهلا 

 .واضيع اليت يتكون منها كل فصلالبحث، وامل
  المقدمة

إن اإلنسان بطبعه حيب التجربة، وهذه التجربة قد يستسيغها اإلنسان وقد ينفر منها، فإذا 
أحب اإلنسان تلك التجربة ظل ميارسها حىت تصبح لديه عادة حىت لو كانت تلك العادة 

 .حمرمًة أو مصحوبًة بأضرار

إذا أحبها اإلنسان وظل يداوم عليها عادة التدخني، على وإن من تلك العادات الضارة اليت 
الرغم من أن التدخني أخطر من أي وباء عاملي، وأن عدد الذين يالقون حتفهم بسبب 
التدخني يف العامل يبلغون عشرات املاليني يف كل عام، وأن عدد الذين يعيشون حياة تعيسة 

 (م1891البار، ) .مليئة باألسقام بسبب التدخني أكثر من ذلك بكثري

مليونًا من األطفال  011بل إن وباء التبغ العاملي سيؤدي إىل الوفاة املبكرة لعدد يصل إىل 
واملراهقني الذين يعيشون اليوم يف عاملنا، وذلك بسبب إقبال املراهقني الزائد على التدخني 

 (م1891البار، . )وقلة وعيهم بأضراره

ى اآلباء فقط، وإمنا هي مسئولية كافة مؤسسات وال تقع مسئولية مكافحة التدخني عل
أن املدرسة ميكن أن تؤدي دوراً ( م1880)اجملتمع ويف مقدمتها املدرسة، حيث يؤكد النمر 

فعااًل يف الوقاية من مشكليت التدخني واإلدمان مبا هلا من إمكانات بشرية مؤهلة ومتخصصة 
افة إىل ما حيدثه املعلم من تأثري يف شخصية يف اجلوانب الرتبوية والنفسية واالجتماعية، باإلض

 .التلميذ، وتكوين أو تعديل كثرياً من أساليب السلوك
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علم البيولوجي هو أكثر العلوم الطبيعية واالجتماعية ارتباطًا مبجال صحة اإلنسان  يعدو 
ومرضه، فهو يسعى إىل توفري الفرص الفنية للتالميذ ملعرفة وفهم كيف تعمل وتنشط 

 .أجسامهم

كما يهدف إىل تزويد املتعلمني باآلليات الدفاعية ضد السلوكيات الشخصية املؤدية إىل 
اإلضرار بصحة اإلنسان خاصة جهازه العصيب، إىل جانب إتاحة الفرصة للتالميذ إلدراك 

للمواد الكيميائية بكافة أنواعها  ( غري الطيب)األضرار املرتتبة على االستخدام اخلاطئ 
ثبطات والتدخني وغريها، وتنمية الفهم العميق لدى التالميذ للتأثري الضار كاملنشطات وامل

 .الذي ينتج عن التدخني املباشر والسليب على الرئتني والقلب واجلهاز اهلضمي والعضالت

أن الدراسات اليت تناولت اإلدمان رغم كثرهتا وتعدد جماالهتا  ألمور اليت جيب مراعاهتاومن ا
قته باإلدمان، وأن الدراسات اليت تناولت التدخني أمهلت بشكل أمهلت التدخني وعال

ملحوظ وقاية املراهقني من التدخني، وزيادة وعيهم البيئي بأضراره النفسية واالجتماعية 
 .والعضوية

حيث إن هذه الدراسات أمهلت التدخني على الرغم من أنه ثبت طبيًا أن تدخني الطباق 
 & Lichtenstein)رغم من ذلك أكثر قبواًل يف اجملتمع أكثر ضررًا من احلشيش، وهو بال

Brown, 1980) يف إحدى دراساته بأن ( م1890)ويؤكد ذلك ما توصل إليه زين العابدين
من املدمنني كانوا مدخنني، وأن املدخنني هم أكثر استخدامًا للكحوليات % 11

ؤدي إىل إحداث اعتماد إىل أن تدخني الطباق ي (Kerr, 1988)واملخدرات األخرى، ويشري 
حقيقي لدى املدخنني، وأنه ضمن املواد النفسية اليت تؤثر على احلالة املزاجية والعقلية للفرد، 
وأنه عند التوقف املفاجئ عن تعاطيه يؤدي إىل بعض أعراض االنسحاب، ألن النيكوتني  

العصيب، وأنه يعمل  كأي عقار منبه يلعب دورًا فعااًل يف رفع مستوى التنبيه واإلثارة للجهاز
 .على مواقع عصبية معينة باملخ أمكن للعلماء حتديدها

التابع ( اجلراح العام)وهذا يتفق مع ما جاء يف التقرير الصادر عن اجلمعية العامة للجراحة 
لقطاع خدمات الصحة العامة األمريكية والذي جاء فيه أن املادة الفعالة يف الطباق وهي 

 .هنا حتدث اإلدمانوأ Nicotinالنيكوتني 
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(Report Of Surgeon General On Nicotin Addiction, 1988) 
هذا كله خبالف األضرار النفسية اليت يسببها التدخني، فهو سبب للقلق والعصبية واالنطوائية 

. واالنعزالية وعدم االستقرار أو السواء النفسي والعقلي، باإلضافة إىل رهاب األماكن املتسعة
(Jeffrey G. Johnson,2001) 

ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة الحظ أيضًا أهنا تفتقر إىل احلديث عن 
الوعي البيئي حنو التدخني على الرغم من أننا نعاين من قصور معريف حقيقي مبا خيص 
التدخني وأضراره، فمن خالل خمالطة الباحث للطالب املراهقني يف جمال عمله الحظ أهنم 

يعلمون عن أضرار التدخني سوا أنه مضر ضرر ال يؤدي إىل الوفاة، حيث يغفل الكثري ال 
من الناس عن أن التدخني ضرره مميت حىت ولو كان على املدى البعيد يف كثري من األحيان، 

تبني أن كل سيجارة تقتطع من عمر املدخن الذكر  (Ser Richard Dole, 1999)ففي دراسة 
 .دقيقة 11يف املتوسط 

وال يقتصر ضعف الوعي البيئي لدى الطالب على هذا احلد، بل إن كثريًا من الناس ال 
، وأنه يؤدي إىل (Marten Brins&, 2002)يعلمون أن التدخني يؤثر على القدرات العقلية 

 اً إىل االنتحار للتخلص من العذاب النفسيالقلق والتوتر واالكتئاب بل وأحيان

 (T Selebis & Athanassios, 2003). 

ستساعدهم على االحنراف  ب يف املرحلة املتوسطة فإهنا خصائصإىل خصائص الطالوبالنظر 
انتقاليه أهنا  األخالقي إذا ما مت ضبطها بشكل جيد، فمن خصائص تلك املرحلة العمرية

امليل وبالتايل يشعر دائمًا إىل احلاجة يف إثبات رجولته، و  ية املراهقةالطفولة وبدامن لالنتهاء 
تغريات فسيولوجية بالنشاط واهلرمونات يف جسمه ويظهر عليه حتدث و  ،الدائم إىل احلركة

تقليد الكبار يف ، و يل احلريةإوالرغبة  ف،طراالصوت وطول األ ةمسات البلوغ مثل خشون
العناد يسود هذه املرحلة وتذبذب الثقة بالنفس ، و االستقاللية حماوله إثبات الذات والرغبة يف

 (م1881احلافظ، . )اوحماوله إثباهت

فهذه كلها خصائص تدفع املراهق إىل تقليد الكبار يف عاداهتم سواء اإلجيابية أو السلبية، 
لة وإذا مل يتم توعية الطالب يف تلك املرحلة العمرية مبا هو نافع هلم، فإن خصائص املرح
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العمرية اليت ميرون هبا ستجعلهم ميشون على حسب أهوائهم وملذاهتم، وسيجعلون من 
 .أنفسهم املقياس الوحيد ملا هو صحيح وما هو خاطئ

  االحساس بمشكلة البحث
 

لعل معايشة الباحث لفرتة ليست بالقصرية يف مدارس املرحلة املتوسطة باململكة العربية 
مع الطالب داخل املدرسة، وذلك من خالل عمله كمرشد السعودية، والتعامل املستمر 

ه كان هو الباعث واحملرك األول وراء إجراء 1430طاليب بعدة مدارس بالرياض منذ عام 
هذا البحث، فمن خالل هذه املعايشة واالحتكاك اليومي املباشر والتعامل مع هذه الشرحية 

ملشكلة اليت تواجه هذه الفئة العمرية من طالب املرحلة املتوسطة بدأ الباحث يستشعر مدى ا
 .فيما خيص موضوع التدخني دون أن تشعر هذه الفئة خبطورة ذلك األمر

أن بعض هؤالء الطالب يعتقد أن التدخني من املباح وليس من احملرمات يف  جتدفعندما 
ومهية الشريعة اإلسالمية، بل وأن التدخني عالمة للرجولة وإثبات الذات وغري ذلك من فوائد 

مدى املشكلة احلقيقية اليت تنتظر هؤالء الطالب ألهنم بذلك  ستدركليس هلا عالقة بالواقع، 
 .أكثر عرضة للوقوع يف مصيدة التدخني بسبب قلة وعيهم البيئي بأخطار التدخني

وقد أثبتت العديد من الدراسات السابقة ضرورة وقاية تلك الفئة العمرية من التدخني، فعلى 
 م0111املثال جاءت نتائج دراسة جامعة بيل يف عام سبيل 

(Yale University, 2005)  ،لتبني لنا أمهية اجلهود الرامية إىل وقاية املراهقني من التدخني
 .وذلك ملا يسببه التدخني من تأثري شديد على الوظائف الذهنية لديهم

واليت أكدت  (Leslie K. Jacobsen ,2005)بل إن األشد من ذلك هو ما توصلت إليه دراسة
أن املراهقني املدخنني الذين قرروا التوقف عن التدخني يعانون من قصور أكرب يف الذاكرة بعد 
التوقف عن التدخني نتيجة انسحاب النيكوتني يف جسمه، وبالتايل فإن هذه األمر حيتاج  

 .كما بينت تلك الدراسة إىل اهتمام أكثر من قبل القائمني على التدريس
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هذا ناهيك عن أضرار التدخني على وظائف اجلسم، فإدمان السجائر يسبب سرطان كل 
الرئة واحلنجرة والشفة والفم والبلعوم واملريء والبنكرياس واملثانة والكلى، وااللتهاب الشعيب 

 (م1891البار، . )املزمن، وجلطات القلب، وجلطات األوعية الدموية للمخ

. ربو والتهابات اجللد، وأمراض األنف واألذن واحلنجرةوهذا غري أمراض احلساسية مثل ال
 (م1889أرناؤوط، )

وباطالع الباحث على الدراسات اليت تناولت أضرار التدخني تبني له أن هذه األضرار ال 
تقتصر على األضرار العضوية، بل مشلت اجلانب النفسي أيضاً، وهذا ما ال يعلمه كثري من 

تبني أن املراهقني املدخنني  (Jeffrey G. Johnson, 2001)دراسةالناس وخاصة املراهقني، ففي 
بعلبة سجائر يوميًا فأكثر والذين استمروا يف التدخني إىل مرحلة الشباب يصابون بنوبات 

ضعفًا باملقارنة بغريهم من غري املدخنني، وكذلك يصابون برهاب األماكن  10اهللع مبعدل 
هم من غري املدخنني، وكذلك يصابون باضطراب القلق أضعاف مقارنة بغري  1املتسعة مبعدل 

أضعاف مقارنة بغريهم من غري املدخنني، وتبني أن إقبال املراهقني والشباب  1العام مبعدل 
 .سبباً لإلصابة باضطرابات القلق وليس نتيجة يعدعلى سلوك التدخني 

راهقني عليها شديد، وعلى الرغم من هذه األضرار اليت ال حصر هلا للتدخني فإن إقبال امل
فهم جيدون يف التدخني الرجولة ملا فيه من تقليٍد للكبار، كما جيدون فيه شغل أوقات الفراغ، 

 (م1811عازر، . )وحتقيق الذات، واهلروب من الواقع واملشاكل الشخصية

ومن خالل اطالع الباحث على املناهج الدراسية للمرحلة املتوسطة تتحدد مشكلة الدراسة 
ور هذه املناهج الدراسية يف تناول أضرار التدخني الذهنية والعضوية والنفسية، حيث يف قص

ركزت هذه الدروس على ترهيب الطالب من التدخني أكثر من تركيزها على تنمية وعيهم 
 .البيئي بكم األضرار اهلائلة اليت يلحقها التدخني بصحة اإلنسان

املتوسطة من خالل طبيعة عمله تبني له أن هؤالء ومن خالل خمالطة الباحث بطالب املرحلة 
الطالب يف تلك املرحلة العمرية يعانون من ضعف الوعي البيئي يف الكثري من املواضيع 

 .واملشكالت اليت تواجه حياتنا، ومنها بال شك موضوع التدخني
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 حث تحديد مشكلة الب
 

ب املرحلة املتوسطة مبدينة تتمثل مشكلة البحث يف انتشار التدخني لدى عدد كبري من طال
الرياض يف اململكة العربية السعودية، وما يزيد من خطورة املشكلة هو أن كثري جدًا من 
املدخنني من طالب املرحلة املتوسطة يعتقدون بأن التدخني من املباحات شرعاً، وأن ضرره 

ة بسيطة يف ال يتعدى جمموعة من األعراض اليت تشبه أعراض اإلنفلونزا كالسعال وصعوب
التنفس، األمر الذي يدل على ضعف يف الوعي البيئي بالتدخني وأضراره مما جيعل اجتاهاهتم 
أقرب ما تكون لإلجيابية منها إىل السلبية جتاه التدخني، فكان لزامًا على الباحث أن يضع 

قد جيعل  برناجمًا يعمل على تنمية الوعي البيئي هلذه الشرحية العمرية بالتدخني وأضراره مما
 .اجتاهاهتم سلبية حنوه

 البحث أسئلة 
 

 -:يسعى هذا البحث إىل اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل 

طالب املرحلة املتوسطة  لدى املعريف التدخني يف تنمية الوعي أضرار أثر وحدة مقرتحة عنما 
 ؟السعودية واجتاهاهتم حنوه باململكة العربية

 

 -:األسئلة الفرعية التالية وينبثق عن السؤال الرئيسي 

 لدى طالب املرحلة املتوسطة؟ املعريففاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية الوعي ما  -1
 حنو التدخني؟ االجتاهات السلبيةما فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية  -2

 

 أهداف البحث 
لتنمية تصور لوحدة دراسية مقرتحة عن التدخني يهدف هذا البحث باألساس إىل تقدمي 

الوعي البيئي لطالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية مما جيعلهم يتجنبون التدخني 
 :يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية, وبشكل أكثر حتديداً . يف املستقبل

فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة  معرفة - أ
 .املتوسطة
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 .حنو التدخني االجتاهات السلبيةلوحدة املقرتحة يف تنمية فاعلية امعرفة  - ب

 .التدخنيطالب املرحلة املتوسطة حنو الكشف عن تصورات واجتاهات  - ت
 أهمية البحث 

 :واألمهية التطبيقية , هلذا البحث أمهية من جانبني رئيسيني ومها األمهية النظرية

 -:األمهية النظرية  -
من املوضوعات القدمية واملهمة واحليوية، إال أن  يعدحيث أن موضوع التدخني 

مل تعطي  –يف حدود علم الباحث  –الدراسات حوهلا باململكة العربية السعودية 
القدر الكايف من االهتمام بالتوعية البيئية لطالب املرحلة املتوسطة والذين هم أخطر 

انتشار التدخني من ميثل مرحلة املراهقة بأضرار التدخني، وذلك على الرغم من 
 .بشكل مبالغ فيه باململكة

اليت تناولت  هذا البحث من األحباث النادرة داخل اململكة العربية السعودية يعدوقد 
رحلة املتوسطة بالتدخني وأضراره، وذلك حسب قضية تنمية الوعي البيئي لطالب امل

تلفة تتناول خربة الباحث داخل اململكة العربية السعودية بعد البحث عن مراجع خم
 .هذا املوضوع

ومن هنا تأيت أمهية هذا البحث لتناوله مفهوم التدخني وأسبابه، واألضرار املدمرة 
املرتتبة عليه عضويًا ونفسياً، داخل وحدة مقرتحة منظمة غرضها تنمية الوعي البيئي 

هذا  لطالب املرحلة املتوسطة، األمر الذي بال شك سوف يستفيد منه الباحثون يف
 .ن يف جمال الرتبية والتعليموضوع واملشتغلو امل

 -:األمهية التطبيقية  -
يقدم البحث منوذج مقرتح للتصميم التعليمي للمقررات التوعوية اخلاصة بصحة  - أ

الطالب، خاصة طالب املرحلة املتوسطة والذين لدى كثري منهم اجتاهات 
ذي ميكن إجيابية حنو موضوع التدخني لفقر الوعي البيئي لديهم، األمر ال

 .االسرتشاد به عند تصميم وتطوير املقررات املقدمة يف املدارس املتوسطة
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ميكن االسرتشاد بالتصور املقرتح املقدم للوحدة املقرتحة عن التدخني    - ب
كنموذج ملقرر يسعى لتنمية الوعي البيئي لطالب املرحلة املتوسطة األمر 

 .منها يتجنب التدخنيالذي جيعل األجيال القادمة أو على األقل كثري 
ميكن أن يستفيد املشتغلني يف العملية التعليمية خاصة يف املرحلة املتوسطة يف  - ت

مدارس اململكة العربية السعودية من هذا البحث من خالل توضيح أمهية 
تناول موضوع التدخني بشيء من األمهية واألولوية وتسليط الضوء على 

وكيفية أخذ هذا األمر , قررات املدارسأضرار التدخني العضوية والنفسية يف م
 .بعني االعتبار أثناء تصميم املقررات الدراسية

ميكن االستفادة من الوحدة املقرتحة عن التدخني بتطبيقها على طالب  - ث
 . البحثاملرحلة املتوسطة يف جمتمع 

 مصطلحات البحث 
  : (Unit)الوحدة الدراسية  -1

هي احتاد جمموعة من الدروس املتعلقة مبوضوع ووفقًا ملعجم املعاين لغويًا الدراسية الوحدة 
 .معني

سلسله ذات معىن من اخلربات واألنشطة هي للوحدة الدراسية ف االصطالحيأما التعريف 
أبولنب، . )التعليمية املتنوعة تدور حول موضوع دراسي أو مشكله يهتم هبا املتعلمون

 (م2.11

إحدى طرق تنظيمات املنهج، وتقوم على  للوحدة الدراسية فهيوأما التعريف اإلجرائي 
بني جمموعة من الدروس اليت ختص جانب معني يتم احلديث عنه من  حتقيق الدمج والتكامل

 .حيث كل جوانبه، مما يؤدي إىل حتقيق التكامل يف ما يراد تدريسه وعرضه على الطالب

 : )Smoking(التدخني -2

، ويُقال دخَّن َدخَّنَ من الناحية اللغوية ووفقًا ملعجم املعاين فإّن التدخني يف اللغة مصدر 
 .دخانه مث أخرجه من فمه أو أنفه الشخص التبغ أي امتصّ 
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أما تعريف التدخني اصطالحًا فهو عملية إشعال أي شخص للسيجارة أو الغليون أو 
 (م.1.2الزهار، . )ه من الفم واألنفامتصاص الدخان الناتج عن االشتعال، مث إخراج

يف اململكة العربية السعودية، فالتدخني  لشائعويف هذا البحث فإننا سنتكلم عن التدخني ا
الذي سنتكلم عنه هو حرق مادة التبغ فينتج عنه مادة النيكوتني اليت تؤثر على املخ ختديرياً 

 .حىت يتعود عليها اجلسد فيصعب تركها

 )awareness Environmental(الوعي البيئي -3

 .الوعي يف اللغة وطبقاً ملعجم املعاين هو الفهم وسالمة اإلدراك

أما البيئة يف اللغة وأيضًا طبقًا ملعجم املعاين فهي جمموع العناصر الطبيعية واالصطناعية اليت 
 .حتيط باإلنسان واحليوان والنبات، وتشكل حميطه الطبيعي

بيئي هو إدراك الفرد ملتطلبات البيئة عن طريق إحساسه ومعرفته الويف االصطالح فإّن الوعي 
مبكوناهتا، وما بينهما من العالقات، وكذلك القضايا البيئية وكيفية التعامل معها، وهذا الوعي 

قادر، . )ال ميكن أن يتحقق فقط من خالل التعليم، وإمنا يتطلب خربة حياتية طبيعية أيضاً 
 (م...2

بيئي الذي يقصده الباحث فهو إدراك اإلنسان للعناصر احمليطة من حوله أما تعريف الوعي ال
من حيث استخدام الصاحل منها، وجتنب الضار منها، واالستخدام األمثل ملوارد البيئة مبا 

فرد واجملتمع البيئي احمليط حوله، وهو الذي ميكن قياسه من خالل اختبار حيقق سالمة ال
يس حجم الوعي البيئي قبل إجراء جتربة البحث، ومن مث مكون من جمموعة من األسئلة تق

 .معاودة االختبار مرة أخرى بعد إجراء التجربة ملعرفة مدى النمو احلادث يف الوعي البيئي

 )Attitude( االجتاه -4

يل واالستجابة ملوقف
َ
 .االجتاه يف اللغة وطبقاً ملعجم املعاين هو امل
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عقلي وعصيب، خفي، متعلم، منظم حول اخلربة واالجتاه اصطالحًا هو استعداد أو هتيؤ 
احلارثي، . )لالستجابة بانتظام بطريقة حمببة أو غري حمببة فيما يتعلق مبوضوع االجتاه

 (م2..1

أما تعريف االجتاه الذي يقصده الباحث فهو إميان الفرد بفكرة معينة أو جمموعة من األفكار 
ما يؤمن به حقًا حىت لو كان الذي يؤمن به  معينًا يتفق مع مما يدفعه إىل أن يسلك سلوكاً 

وهو الذي ميكن قياسه من خالل يتعارض مع عرف اجملتمع أو مع الدين الذي ينتمي إليه، 
اختبار مكون من جمموعة من األسئلة تقيس اجتاه الفرد من حيث كونه إجيايب أو سليب قبل 

إجراء التجربة ملعرفة ما إذا إجراء جتربة البحث، ومن مث معاودة االختبار مرة أخرى بعد 
 .حدث تغري يف اجتاه الفرد بفضل جتربة البحث

 )Middle School Students( املرحلة املتوسطةطالب  -5

توسطة يف هذا البحث طالب مرحلة من مراحل التعليم يف اململكة واملقصود بطالب امل
مستقلة تلي املرحلة االبتدائية، العربية السعودية تسمى املرحلة املتوسطة، وهي مرحلة تعليمية 

وتسبق املرحلة الثانوية، ويلتحق هبا املتعلم يف سن الثانية عشرة من عمره، وهي بذلك تتفق 
 .مع اخلصائص النفسية واجلسمية للطالب يف بداية مرحلة املراهقة

 البحث  هيكلة
واليت تشمل كل جوانب التدخني نظرياً  يتكون هذا البحث من جمموعة من الفصول املتكاملة

وعة من املواضيع املتعلقة مبوضوع ، فكل فصل من هذه الفصول حيتوي على جمموعملياً 
التدخني وبالدراسة اليت سيتم تطبيقها على طالب الصف الثاين املتوسط مبدارس رواد الرتبية، 

 :وهيكلة البحث تتمثل يف

 :على املواضيع التالية مشكلة البحث، ويشتمل: الفصل األول -1

 مقدمة البحث - أ
 حتديد مشكلة البحث - ب
 أسئلة البحث - ت
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 أهداف البحث - ث
 أمهية البحث - ج
 مصطلحات البحث - ح
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة، ويشتمل على املواضيع التالية: الفصل الثاين -3

 :اإلطار النظري، ويشمل/ أوالً 

 التدخني - أ
 خصائص طالب املرحلة املتوسطة - ب
 الوعي البيئي - ت
 االجتاهات - ث
 نبذة خمتصرة عن التعليم يف اململكة العربية السعودية - ج

 :الدراسات السابقة، وتشمل/ ثانياً 

 دراسات تناولت التدخني - أ
 دراسات تناولت الوعي البيئي - ب
 دراسات تناولت االجتاهات - ت
 تعليق عام على الدراسات السابقة - ث

 :التاليةمنهجية البحث، ويشتمل على املواضيع : الفصل الثالث -3

 منهج البحث - أ
 جمتمع البحث - ب
 عينة البحث - ت
 حدود البحث - ث
 إجراءات البحث - ج
 إعداد املواد التعليمية وأدوات البحث - ح
 .نتائج البحثلعرض وتفسري نتائج البحث، وفيه : الفصل الرابع -.
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 :خامتة البحث، وفيه: الفصل اخلامس -5
 ملخص البحث - أ

 توصيات البحث - ب
 البحوث املقرتحة - ت
 واألجنبيةعرض للمراجع العربية  - ث

وكما يتضح من هيكلة البحث اليت مت عرضها يف هذا الفصل فإنه ال بد بعد عرض مشكلة 
الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهم مصطلحاهتا من عرض مادة علمية مفصلة عن كل عنصر 
من العناصر اليت يتشكل منها البحث احلايل، وهو ما يسمى باإلطار النظري، وغرضه هو أن 

أكثر عن كل عناصر حبثه مما يساعده يف إجناز البحث، وكذلك لكي يستفيد  يطلع الباحث 
كل من يطلع على هذا البحث بعد إجنازه، وهذا بالتحديد ما سيتناوله الفصل القادم 

 .باإلضافة إىل جمموعة من الدراسات السابقة اليت استفاد منها الباحث يف إمتام دراسته
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 الفصل الثاني

 أدبيات البحث

 :اإلطار النظري -
 التدخني: املبحث األول -1
 خصائص طالب املرحلة املتوسطة: املبحث الثاين -2
 الوعي البيئي: املبحث الثالث -3
 االجتاهات: املبحث الرابع -.
 نبذة خمتصرة عن التعليم يف اململكة العربية السعودية: املبحث اخلامس -5
 :الدراسات السابقة -
 دراسات تناولت التدخني: األولاحملور  -1
 دراسات تناولت الوعي البيئي: احملور الثاين -2
 دراسات تناولت االجتاهات: احملور الثالث -3
 تعليق عام على الدراسات السابقة -.
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 الفصل الثاني

 أدبيات البحث 

يف هذا الفصل يعرض الباحث كّل من اإلطار النظري للبحث، والدراسات السابقة اليت 
موضوع البحث أو مواضيع مشاهبة له، ففي اإلطار النظري يعرض الباحث  تناولت نفس

مادة علمة مفصلة عن كل كلمة يتشكل منها عنوان البحث، باإلضافة إىل توثيق كل معلومة 
 .من املراجع العلمية املختلفة

كما يعرض الباحث يف هذا الفصل الدراسات السابقة اليت تناولت كّل من التدخني، والوعي 
بيئي، وموضوع االجتاهات، وهي املباحث اليت يتناوهلا هذا البحث، وذلك بغرض االستفادة ال

من هذه الدراسات يف الدراسة احلالية، وجتنب السلبيات اليت هبا، واالستفادة من إجيابياهتا مما 
 .يسهل من حتقيق أهداف الدراسة

 اإلطار النظري(: أوالا )
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 التدخين: المبحث األول 

 تعريف التدخين والتبغ / أوالا 

يعرف الدخان لغة من كلمة َدَخَن، ويقال اّدخنت النار أي خرج دخاهنا وارتفع، ويقال دخَّن 
أي امتص دخان لفافة التبغ أو دخان التنبك من النار جيلة مث جمه، ويقال َدُخَن أي صار 

 (م1880البعلبكي، .)لونه أكدر يف سواد كالدخان فهو أدَخن

للفعل دَخن، ويقصد هبا عملية إشعال أي شخص للسيجارة أو  التدخني هي مصدر وكلمة
الزهار، . )الغليون أو امتصاص الدخان الناتج عن االشتعال، مث إخراجه من الفم واألنف

 (م.1.2

والتبغ يف اللغة هو الدخان، وهو جنس من النباتات األمريكية، فيه مادة سامة، مأخوذ من 
 (م1..1حمرم، . )اسم جزيرة يف خليج املكسيك ُوجد فيها ونُقل منهالفظة تاباغو، وهي 

وهي " تابسكو"فريجع أصل كلمة تبغ إىل اهلنود احلمر ومعناها ( م...2أبوطويلة، )أما 
اسم الغليون الذي استعمله اهلنود احلمر للتدخني إذ مل يعرفوا السجائر يف عهد كريستوفر  

 .كولومبس

بغ أيضًا بالتنت أو الطباق أو الدخان، وهو من الفصيلة الت( م2..2جعفر، )ويسمي 
 .الباذجنانية السامة

 تاريخ ظهور الدخان / ثانياا 

إن عادة التدخني عرفت منذ العصور القدمية قبل امليالد، وأن ( م3..1الغباشي، )يقول 
هدئة جنود الرومان كانوا يتلهون بعد املعارك بتدخني أوراق اخلس، وهي حتتوي على مواد م

سنة قبل  ..3لألعصاب، وقيل أيضًا أنه وجدت بعض اآلثار يف أمريكا يعود تارخيها إىل 
 .امليالد بينها غليون من الفخار لتدخني التبغ

م تقريبًا حيث رأى بعض 2..1إن الدخان ظهر عام ( م.1.2عبداحلميد، )ويقول 
ة، وقد انتشر الدخان انتشاراً البحارة األسبانيني شجرة الدخان عند اكتشافهم القارة األمريكي
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رهيبًا يف أوروبا يف هناية القرن السادس عشر، وبقي شأنه هكذا إىل أن جاء جيمس األول 
 .م ضد التدخني..13ملك بريطانيا فشن حرباً على التدخني، وأصدر منشوراً سنة 

 :تركيب دخان السجائر / ثالثاا 

ن، وأمحاضًا طيارة، ومادة مهيجة تعرف غاز أول أكسيد الكربون وغاز ثاين أكسيد الكربو 
بالغول، ومادة البنزوبريين، والزرنيخ والنيكوتني والقطران واألزوت، وكربيتيد األيدروجني، 

 (م.1.2الزهار، . )وسيانيد اهليدروجني، وخبار املاء

. ، والبولونيوم املشع الذي يرتكز يف رئة املدخن(م2..2جعفر، )وكذلك التيوسينات 
 (م.1.2د، عبداحلمي)

 أصناف التدخين / رابعاا 

 .التدخني النفسي واالجتماعي ووظيفته إبراز الرجولة -1
 .التدخني اإلحساسي والدوافع له الشعور باالنتعاش مبجرد التدخني -2
التدخني االسرتخائي وفيه يشعر املدخن بالسعادة يف فرتات االسرتخاء والسيما  -3

 .بعد وجبة الطعام
 .خيفف من الضغط النفسيالتدخني املسكن الذي  -.
 .التدخني املنشط الذي تراه يف فرتات العمل الفكري واجلسماين -5
 .التدخني اإلدماين الناتج عن حاجة اجلسم إىل النيكوتني -3
التدخني اآليل األوتوماتيكي حيث يبدأ املدخن بسيجارة جديدة قبل االنتهاء من  -.

 (م...1ربيع، . )القدمية

ر من التدخني وهو التدخني الالإرادي أو السليب والذي ويرى الباحث أنه يوجد نوع آخ
يتمثل يف استنشاق دخان اآلخرين، فهو خطر يتعرض له اإلنسان دون أن يكون له 

 .دخل مثل أضرار السعال وهتيجاً يف العيون

 التدخين واإلدمان / خامساا 
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كية لألطباء جاء أن التدخني يسبب اإلدمان مثل مجيع املواد املخدرة، ففي تقرير الكلية املل
تدخني التبغ هو أكثر املواد املسببة لإلدمان الضار انتشارًا يف العامل، حيث تبلغ نسبة 

، وال يستطيع أن ميضي ساعة   أو ساعتني على %25املدخنني الذين يصبحون مدمنني 
املدخن دون أن يتناول سيجارة يدخنها، وهي عادة سرعان ما تتأصل يف اإلنسان مبجرد 

 (م.1.2البار، . )ني سيجارة أو اثننيتدخ

دقيقة  .12-..أن متالزمة اإلدمان على النيكوتني تتطور خالل  (Caplan:1994)ويرى 
بعد تدخني آخر سيجارة ومتتد لعدة أسابيع أو أشهر عند بعض األشخاص، وعند عدم 

وبة يف حصول املدخن على السيجارة يشعر باإلحباط والغضب وعدم االرتياح، والقلق، وصع
الرتكيز، والدوخة وصعوبات يف النوم، واخنفاض عدد دقات القلب، واخنفاض ضغط الدم، 

 .وزيادة يف تقلصات العضالت، وزيادة شهية الطعام وزيادة الوزن عند ترك التدخني

ويرى الباحث أن إدمان املخدرات هو تدرج طبيعي إلدمان التبغ، فإذا نظرنا إىل مجيع 
ا اإلنسان فهي يف احلقيقة تكون نتيجة أن هذا اإلنسان قد استصغر ذنباً املعاصي اليت ميارسه

فمارسه، إىل أن أصبح لديه عادة ال يشعر بالذنب واحلزن إذا مارسها، مث بعد ذلك يستصغر 
الذنب األكرب منه فيمارسه، مث يعتاد عليه إىل أن يألفه، مث يستصغر الذي بعده، وهكذا 

سه املدخن ويعتاد عليه وال يشعر بالذنب أنه قد عصى ربه احلال مع التدخني، حيث ميار 
وأضر نفسه، فيستصغر ما هو أعظم منه من خمدراٍت ومسكراٍت فيبدأ بتعاطيها إىل أن يعتاد 

 .عليها أيضاً 

وبناًء على ما سبق نستطيع أن نقول بأن العلم الذي أثبت أضراراً عديدة وجسيمة 
 :صحياً يف للمخدرات واليت تتمثل

حدوث اضطرابات يف القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي يف بعض األحيان إىل  -1
 .حدوث انفجار الشرايني

 .التعرض لنوبات الصرع إذا توقف اجلسم عن تعاطي املخدر فجأة -2
حدوث التهابات يف املخ واليت تؤدي إىل الشعور باهللوسة وأحيانًا فقدان  -3

 .الذاكرة
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 .السموم يف اجلسم تليف الكبد وبالتايل زيادة نسبة -.
اضطرابات اجلهاز اهلضمي وفقدان الشهية مما يؤدي إىل اهلزال والشعور بعد  -5

 .االتزان
 .التأثري السليب على النشاط اجلنسي -3
من أضرار املخدرات الصحية أيًضا ضعف اجلهاز املناعي والصداع املزمن، ويف حالة  -.

اجلنني وقد ميتد األمر احلمل قد تتعرض املرأة احلامل حلدوث فقر الدم وإجهاض 
 (م1.23املغريب، ) .حلدوث عيوبًا خلقية لألجنة

 :كما تتمثل نفسياً وعقلياً يف
حدوث تغيري يف تركيبة املخ باإلضافة إىل حدوث خلل يف الطريقة اليت يعمل  -1

 .هبا
ظهور العديد من السلوكيات السلبية على متعاطي املخدرات مثل سرعة  -2

 .بالقلقاالضطراب والشعور الدائم 
 .السلوك العدواين جتاه اآلخرين -3
 .صعوبة التوقف عن إدمان املخدرات بصورة منفردة -.
إذا متادى املدمن يف تعاطي املخدرات وامتنع عن العالج فقد يصل إىل مرحلة  -5

 .الالعودة
باإلضافة إىل أضرار املخدرات النفسية، هناك العديد من األضرار األخرى اليت تتعلق  -3

املخدرات، مثل األضرار اليت قد تصيب اجملتمع كحوادث الطرق وجلوء باإلدمان على 
املدمن إيل السرقة ورمبا إىل القتل أحيانًا، باإلضافة إىل األذى الذي يلحقه املدمن 

 .بنفسه، فقد يصل األمر أحيانًا إىل إقبال مدمن املخدرات على االنتحار
نستطيع أن ندرجها من ضمن أضرار  فإن العلم عندما أثبت هذه األضرار للمخدرات فإننا

 (م...1أبوحطب، ) .التدخني، ألنه بال شك مسبب قوي إلدمان املخدرات
 أسباب التدخين / سادساا  

التقليد، حيث إن املراهق يريد أن يشعر بالرجولة فيقلد الوالدين           أو  -1
 (م.1.2البار، . )املمثلني يف التلفاز
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قدرته على تغيري الواقع االجتماعي واالقتصادي شعور الشاب باإلحباط، وعدم  -2
 (م2..2جعفر، . )والسياسي

البار، . )املدرس املدخن يشجع طالبه على التدخني مبمارسته للتدخني -3
 (م.1.2

 (م2..2جعفر، . )األسرة املدخنة، فالطفل والشاب يتأثر ببيئته األسرية -.
، أو كرمز للقوة التدخني كنوع من إثبات الذات واستكمال الرجولة واحلرية -5

 (م2..1أرناؤوط، . )والنضج، وتعويض الفشل يف جماالت احلياة
أرناؤوط، . )التدخني كنوع من اإلحياء النفسي بأنه مرتبطة باللذة والراحة النفسية -3

 (م2..1
الرغبة يف احلصول على النشاط يف حالة التعب واإلجهاد لكي حيافظ املدخن  -.

 (م.1.2الزهار، . )على األداء الوظيفي

ويرى الباحث أن من أسباب التدخني أيضًا قلة الوعي بضرر التدخني، فكثري من 
املراهقني يعتقدون أن أضرار التدخني بسيطة وغري قاتلة، ويستشهدون على ذلك بأن 
معظم املدخنني الذين يشاهدوهنم يوميًا يف حياهتم ال يعانون من أمراض واضحة هتدد 

جلهل بأضرار التدخني، إذا أهنم ال يعلمون أن األمراض حياهتم، وبالطبع فهذا من قمة ا
اليت يسببها التدخني قد ال تأيت بسرعة، وأن اإلصابة هبا قد تأخذ فرتة طويلة إىل أن 

 .يتفاجأ املدخن بإصابته مبرض مزمن ال يستطيع عالجه فيؤدي به إىل الوفاة

 التدخين واألمراض العضوية / سابعاا 

سرطان الرئة، وسرطان احلنجرة، وااللتهاب الشعيب، / يف اجلهاز التنفسي  -1
 .واالمفيزميا

جلطات القلب واألوعية الدموية للمخ، واضطراب / يف القلب واجلهاز الدوري  -2
 .الدورة الدموية يف األطراف وجلطاهتا، وكذلك موت الفجأة

سرطان الشفة والفم والبلعوم واملريء والبنكرياس، وقرحة / يف اجلهاز اهلضمي  -3
 .ملعدة واألثىن عشرا
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 .سرطان املثانة والكلى، وأورام املثانة احلميدة/ يف اجلهاز البويل  -.
كثرة اإلجهاض، وقلة موازين املواليد، وزيادة وفيات / للمرأة احلامل واألطفال  -5

 . املواليد، وزيادة االلتهابات الرئوية لدى األطفال الرضع
 (م.1.2لبار، ا. )أمراض نادرة كالتهاب عصب اإلبصار والعمى -3
وهذا غري أمراض احلساسية مثل الربو والتهابات اجللد، وأمراض األنف واألذن  -.

 (م2..1أرناؤوط، . )واحلنجرة

 األضرار النفسية للتدخين / ثامناا 

أن التدخني سبب رئيسي لالكتئاب النفسي والقلق والتوتر،  (B Erdur:2004)تبني من دراسة 
 .قلق إذا ما قورنوا بقرنائهم غري املدخننيفاملدخنني عادًة ما يشعرون بال

تبني أن هناك عالقة تبادلية بني التدخني واالكتئاب  (Naumi Bresslaw:2002)ويف دراسة 
النفسي الشديد، فالنيكوتني يؤثر بشكل كبري على املدخن فيشعره بالقلق والتوتر ومن مث 

 .على التدخني االكتئاب، وأن االكتئاب الشديد أيضاً يكون دافعاً للشاب

فقد ثبت أن الشباب الذين يدخنون علبة  (Jeffrey G. Johnson:2001)أما يف دراسة 
سجائر أو أكثر يف اليوم يصابون بالعديد من األضرار النفسية، فهم يصابون بنوبات اهللع 

ضعفًا مقارنة بغريهم من غري املدخنني، كما يصابون برهاب األماكن املتسعة  12مبعدل 
ضطراب القلق العام أضعاف مقارنة بغريهم من غري املدخنني، كما يصابون با 5مبعدل 
أضعاف مقارنة بغريهم من غري املدخنني، وأن التدخني سبب هلذه األضرار النفسية  5مبعدل 

 .وليس نتيجة هلا

م بينت أن التدخني من أسباب الرغبة يف 1..2أما دراسة جامعة ميتشيغان األمريكية عام 
راسة أعدادًا كبرية لغري االنتحار ملن ميارس عادة التدخني وليس ملن تركها، فقد سجلت الد

 .مدخنني كانت لديهم النية لالنتحار

كما تبني أيضًا يف دراسة أخرى أن التدخني من أسباب الضغط النفسي، إذ أنه يسبب 
 .االكتئاب للموظفني مبختلف املؤسسات والشركات وجيعل لديهم دوافع قوية لالنتحار
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   (R P Caplan:1999) 

د من فقر األسرة الفقرية واملتوسطة من خالل إنفاق املبالغ ويرى الباحث أن التدخني يزي
الطائلة يف شراء علبة أو علبتني يوميًا مما يزيد من الضغط النفسي على رب األسرة يف توفري 

 .النفقات اليت حيتاجها منزله

 :الحكم الشرعي في التدخين / تاسعاا 

رب الدخان والشيشة بقوله يف معرض جوابه عن سؤال حول حكم ش( م3..1)يفيت الباز، 
أهنا من احملرمات ملا فيها من اخلبث واألضرار الكثرية، ويستطرد قائاًل أن اهلل سبحانه وتعاىل 
إمنا أباح لعباده الطيبات وحرم عليهم اخلبائث، كما قال اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه صّلى اهلل 

، وقال  .املائدة اآلية (( يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات: ))عليه وسّلم 
،  .15األعراف اآلية (( وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث: ))سبحانه وتعاىل 

فجميع أنواع التدخني ليست من الطيبات، بل كلها من اخلبائث ملا فيها من األضرار 
النفس يف الكثرية، فليست من الطيبات اليت أباحها اهلل، فالواجب تركها واحلذر منها، وجهاد 

 .ذلك، ألن النفس أمارة بالسوء إال من رحم اهلل

ببعض األدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية على ( م.1.2عبداحلميد، )وقد استشهد 
 :حترمي شرب الدخان منها 

 1.5البقرة اآلية (( وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة: ))قال تعاىل  -1
 .2ساء اآلية الن(( وال تقتلوا أنفسكم: ))قال تعاىل  -2
يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم : قال تعاىل  -3

 .15األعراف اآلية (( اخلبائث
أن : ويف احلديث الذي يرويه أبو سعيد سعد بن سنان اخلدري رضي اهلل عنه  -.

، حديث حسن، ((ال ضرر وال ضرار: ))رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم قال 
 .ابن ماجه والدارقطين وغريمها مسنداً، ورواه مالك يف املوطأ رواه
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ويرى الباحث أنه على الرغم من األدلة الواضحة من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة على 
حترمي التدخني، إال أنه يوجد الكثري من املدخنني اليوم ينكرون حترمي التدخني، ويّدعون أهنا 

العلماء، وجيادلون كثرياً حول هذا األمر كما قال اهلل تعاىل يف سورة مسألٌة فيها خالف بني 
 ((.وكان اإلنسان أكثر شيٍء جدالً : )) .5الكهف اآلية 

وميكن الرد على هؤالء بأن علبة السجائر نفسها تشهد على حترمي التدخني يف القرآن والسنة، 
وأنه مدمر للصحة ويسبب  إذ أن علبة السجائر دائما ما يكون فيها حتذير من التدخني

الوفاة، فهذا وحده تأكيد على ضرر التدخني، وكل ما هو مضر فهو يف الشرع حمرم كما يف 
 ((.ال ضرر وال ضرار))حديث الرسول صّلى اهلل عليه وسلم الذي ذكرناه 

 :اإلقالع عن التدخين / عاشراا 

الناس فإن اإلقالع عن على العكس مما هو شائع، وعلى النقيض مما يعتقد قطاع عريض من 
 (م...2أبوطويلة، . )التدخني ليس باألمر الصعب جداً أو املستحيل

ويرى الباحث من خالل إطالعه على كثري من املراجع اليت تناولت موضوع التدخني بشكل 
 :دخن على اإلقالع عن التدخنيمفصل أنه توجد العديد من الطرق اليت ميكن أن تساعد امل

باالقتناع بفوائد ترك التدخني، كما أنك تستطيع أن تزيد دخلك ابدأ : االقتناع  -1
 (م2..1أرناؤوط، . )من مثن السجائر

حبيث يأخذ % 1أن يعطى املدخن حملول من نرتات الفضة برتكيز : التنفري  -2
جرعة صغرية يتمضمض هبا مث يلفظها، فإذا دخن بعدها أحس بالغثيان فيقلع 

 (م.1.2الزهار، . )بالتدريج عن التدخني
مثاًل خذ شهقة واحدة من كل سيجارة مث : التدخني اجلزئي وتدمري املتبقي  -3

أتلفها، حىت لو أشعلت سيجارة أخرى خالل دقائق قليلة، كرر نفس األسلوب 
 (م...2أبوطويلة، . )ستجد نفسك قد ختليت عن التدخني خالل أسبوع

وة أو الشاي أن يقطر للمدخن يف القه: كره الدخان بواسطة مواد كيميائية  -.
. عشرون قطرة من رودنات البوتاسيوم ثالث مرات يوميًا فيصبح كارهًا للدخان

 (م.1.2الزهار، )
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عن مدخن بدأ يف ( م...2أبوطويلة، )حيي : التقليل التدرجيي للتدخني  -5
إنقاص عدد السجائر سيجارتني يومياً، مث بعد ذلك ترك التدخني يف الصباح، مث 

 .، مث يف املساء سيجارة واحدة، مث بعد ذلك ال شيءترك التدخني يف الظهرية
فهو شهر يتيح للمسلم التعود على عادات : استغالل شهر رمضان املبارك  -3

 (م2..1أرناؤوط، . )أخرى طيبة بدالً من عادة التدخني
يقول أبوطويلة أنه قد تعددت اآلراء واالجتاهات يف : االستعانة بالطعام والشراب  -.

عض استعمل أقراص النعناع، أو أقراص مرطبات احللق أو هذا املضمار، فالب
 .اللبان، والبسكويت، أو شرب كأس من املاء عند الشعور حباجة إىل السيجارة

مرة يف الدقيقة، وأخذ  13مثل التنفس املنتظم مبعدل : تغيري السلوك اليومي  -2
ادة قسط وافر من النوم، وإشغال الفم واليد بأي عمل أو طعام حبيث تتبدل ع

. اليد يف التدخني إىل عادات أخرى طيبة كتناول حبات النعناع واملكسرات
 (م.1.2الزهار، )

عندما يكتشف األهل أن ابنهم مدخن مدمن على التبغ، يتوجب : دور األهل  -.
عليهم التحلي بالصرب والرؤية واهلدوء واحلكمة وبذل اجلهود الصادقة ملعرفة 

دت به كشاب مراهق إىل إدمان السجائر، األسباب احلقيقية الرئيسية اليت أ
وبالتايل يتطلب األمر من األهل العمل اجلاد على معاجلة إدمان ابنهم بإجياد 

 (م2..2جعفر، . )حلول واقعية
تزوج غري مدخنة وتزوجي غري مدخن، وكذلك البد من اإلقالع : دور األصدقاء  -.1

. اإلقالع عن التدخنياجلماعي املشرتك عن التدخني، وكذلك التباهي والتفاخر ب
 (م...2أبوطويلة، )

مساعدة األهل عن طريق معايشة مشاكل املراهق والبحث معه : دور املدرسة  -11
عرب أسلوب احلوار اإلجيايب، والبناء يف طرق معاجلة ما يعانيه واتباع منهج 
الصراحة والشفافية وإقامة عالقة صداقة مع املراهق حىت يتمكن املعلم من 

ب املشكلة اليت دفعت هذا الشاب إىل اإلدمان على التدخني كي الدخول إىل ل
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يستطيع املعلم يف هناية املطاف إقناع تلميذه بضرورة التخفيف التدرجيي حىت 
 (.م2..2جعفر، . )الوصول إىل مرحلة اإلقالع النهائي عن تعاطي التبغ

التدخني، أنا أعرف أنه جيب علّي اإلقالع عن : القرار وقوة اإلرادة يف التطبق -12
وأجري يف العمل أصبح منخفض، ومل أستطع االستمرار يف التدخني، اإلقالع 

 (م...1األنصاري، . )بالنسبة يل كان كدخول جهنم، ولكنين نفذته وجنحت
مثل أنه عندما يشعر بالرغبة يف التدخني، جيرب نفسه على عدم : تكتيك التأخري -13

لك مثاًل أنه نتيجة ثورة التدخني فقط للخمس دقائق القادمة، وهكذا، وكذ
غضبه على األسعار املرتفعة يف السجائر، يقرر اإلقالع عن التدخني ملدة أسبوع 

موسى، ) .فقط، ويف هنايته جيد العهد ألسبوع آخر، وهكذا حىت ميتنع متاماً 
 (م3..1

ومن األمثلة على ذلك الذي تعلم موسيقى : الزفري –الشهيق  –طريقة النفخ  -.1
القرب، وبعد عشر دقائق وجد أنه ال فائدة من رئته لذلك، ومن هنا وجد أنه ال 
لزوم للتدخني، وكذلك الذي بدأ يدرب نفسه على اجلري املتواصل، فكان حيتاج 

 (.م.1.2نافع، . )للتنفس الصحيح، مما اضطره لإلقالع عن التدخني
استخدام اللبان احلاوي لبعض النيكوتني، ولكنها قد تكون : املهنية املساعدة -15

مكلفة ماديًا أكثر من التدخني نفسه، وكذلك التنومي املغناطيسي، وكذلك 
العالج بالوخز باإلبر، وكذلك عيادات ضد التدخني، ولصقة النيكوتني، ومتارين 

 (م5..2العاملية، منظمة الصحة . )اليوجا، وأقراص مصنوعة من مادة اللوبيلني
كأن يقول املدخن يف نفسه أن زميله يف العمل مثاًل تويف عن : حتسني الصحة -13

. سنة نتيجة مرض الصدر والقلب، فيقرر اإلقالع عن التدخني 23عمر 
 (م.1.2شنودة، )
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 خصائص طالب المرحلة المتوسطة: المبحث الثاني 

 المرحلة المتوسطةالخصائص النفسية لطالب / أوالا 

إىل أن طالب املرحلة اإلعدادية يعانون من جمموعة من ( م.1.2املليجي، )يذهب 
 -:االضطرابات االنفعالية واليت تتمثل يف 

فأحالم اليقظة هي ضرب من اخليال، وهي ال تعترب اضطراباً / أحالم اليقظة  -1
تشغل إال جزء من انفعاليًا للمراهق إذا كانت معقولة بني الواقع واخليال، وال 

 .حياة املراهق وتفكريه
أما االستغراق يف أحالم اليقظة إىل درجة تعرقل حياة املراهق التعليمية 
واالجتماعية والعقلية، حبيث تشغل احليز األكرب من حياة املراهق وتفكريه 

 .وطاقاته فهنا تعترب احنرافاً جيب عالجه والتصدي له
ق وعدم قدرته على حتقيق ما حققه اآلخرين، فمع ختبط املراه/ الشعور بالنقص  -2

ومع غياب التوجيه واإلرشاد وتراكم خربات الفشل واليت حياول املراهق تناسيها 
باستمرار، فإن سلوك املراهق يتأثر بتلك األفكار واخلربات فتتكون بعض 
العاهات أو العقد النفسية اليت منها عقدة الشعور بالنقص واليت بدورها تدفعه 

 .إثبات ذاته بأي طريقة من الطرقإىل 
مزاج املراهق غري مستقر، فهو متغري الذوق واالنفعال / التقلبات املزاجية  -3

واألفكار واالختيارات والطموحات، فهو متقلب بني احلزن والبهجة وبني الرفض 
والقبول وبني التزمت واالقتناع وبني العطف والقسوة؛ وذلك بسبب التغريات 

ائص منوه من ناحية؛ والضغوطات املدرسية واألسرية الفسيولوجية خلص
واالجتماعية من ناحية أخرى، فاألوامر والنواهي أو األمور الشرعية قد متنعه من 
أمور كثرية يرغب هبا كإشباع الرغبة اجلنسية وغريها من الرغبات أو حتقيق الشعور 

 .املزاجباالستقالل، وهذا كله جيعله شخصية مضطربة حادة الطبع متقلبة 
فاملراهق فريسة سهلة جملموعة من / االضطرابات االنفعالية الفسيولوجية  -.

االضطرابات االنفعالية الفسيولوجية واليت عادة ما حتدث نتيجة للتغريات 
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اجلسمية والفسيولوجية السريعة واملطالب االجتماعية اجلديدة واختالق توازن 
 -:ا املراهق املراهق، ومن هذه االضطرابات اليت يعاين منه

وهو خوف غالبًا ما يكون جمهول السبب حيث يصبح املراهق فجأة : القلق  - أ
متهيجًا وغري مستقر، وغالبًا ما تظهر عنده أعراض جسمية كالدوخان          

 (ه.1.1عقل، ) .أو الصداع أو الغثيان مع شيوع اضطرابات النوم لديه
بعض املراهقني يف مظاهر تظهر مشاعر االكتئاب لدى : اكتئاب املراهقة  - ب

االنسحايب حيث تظهر مشاعر احلزن وحب الوحدة وانعدام   السلوك السليب
التعاون اجلماعي غري أن أغلب املراهقني املكتئبني خيفون هذه املشاعر حتت ستار 
عدم االستقرار والسأم والشكاوي املرضية املتومهة أو بعض مظاهر اجلنوح كالتهور 

أبوجاد، ) .اخلمور واملخدرات أو اإلفراط يف األنشطة اجلنسية واالندفاع أو تعاطي
 (م2.11

وهو شعور املراهق ببعض األسقام أو القصور يف بعض أعضاء : توهم املرض  - ت
اجلسم أو االحساس بأعراض مرضية ليس هلا أساس حقيقي، فكل هذه األوهام 

عاين منه ليس هلا أساس منطقي، ولكنها تعبري خفي عن القلق الشديد الذي ي
 (م.2.1صاحل، ) .املراهق

ومن األعراض السلوكية لتوهم املرض لدى بعض املراهقني كثرة انشغاهلم بوظائف 
أجسامهم، واملبالغة يف تفكريهم واهتماماهتم واعتقادهم بأن خطأ موجود يف 

 .نبض قلوهبم أو هضمهم مع أن كل تلك الوظائف اجلسمية سليمة متاماً 

  سدية والبيولوجية لطالب المرحلة المتوسطةالخصائص الج/ ثانياا 

بيولوجية اليت يتميز هبا إىل أن أهم اخلصائص اجلسدية وال( م.2.1أبوجعفر، )يذهب 
 -:املراهق

حيث تظهر قفزة سريعة يف النمو، طواًل ووزناً، ختتلف بني / النمو اجلسدي  -1
الذكور واإلناث، فتبدو الفتاة أطول وأثقل من الشاب خالل مرحلة املراهقة 
األوىل، وعند الذكور يتسع الكتفان بالنسبة إىل الوركني، وعند اإلناث يتسع 
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ني بالنسبة الوركان بالنسبة للكتفني واخلصر، وعند الذكور تكون الساقان طويلت
  .لبقية اجلسد، وتنمو العضالت

يتحدد النضوج اجلنسي عند اإلناث بظهور الدورة الشهرية، / النضوج اجلنسي  -2
منو الثديني : مثل)ولكنه ال يعين بالضرورة ظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية 

، أما عند الذكور، فالعالمة (وظهور الشعر حتت اإلبطني وعلى األعضاء التناسلية
وىل للنضوج اجلنسي هي زيادة حجم اخلصيتني، وظهور الشعر حول األعضاء األ

التناسلية الحقاً، مع زيادة يف حجم العضو التناسلي، ويف حني تظهر الدورة 
الشهرية عند اإلناث يف حدود العام الثالث عشر، حيصل القذف املنوي األول 

 .عند الذكور يف العام اخلامس عشر تقريباً 

 متوسطة لطالب المرحلة ال العقليةخصائص ال/  ثالثاا 

 -:فللمراهق جمموعة من اخلصائص العقلية يتمتع هبا أيضاً 

يستطيع املراهق يف هذا السن أن يدرك املفاهيم اجملردة بدرجة كبرية، وعليه فهو  -1
قادر على إدراك املفاهيم األخالقية وقد يوجد بعض املراهقني الذين يعجزون عن 

يف هذه املرحلة على  املفاهيم إدراكا جيدا رغم توافر القدرة لديهمإدراك بعض 
 (م...1زهران، . )فهم اجملردات

إال أن بعضهم مييل إىل أحالم  لفرتة طويلة نسبياً  يبقى متنبهاً  املراهق يستطيع أن -2
خاصة تلك ليت يتخيل أنه حيقق هبا أحالمه و اليقظة كنوع من الطرق والوسائل ا

حتقيقها يف الواقع ولكنه حيلم هبا ويتخيل نفسه وقد حققها اليت ال يستطيع 
 (م...1زهران، . )ويعيشها خياال ويضيع فيها الكثري من الوقت

يصل املراهق يف هذه املرحلة إىل احلد األعلى من القدرة العقلية، ونستطيع أن  -3
لكم املوروث يف نقول أن أي إنسان يصل إىل أعلى قدر من ذكائه من ناحية ا

، غري أن ما يزيد وينمو فيما بعد هو اخلربات سنة تقريبا 12إىل  13ن مابني الس
 (م2..1صاحل، .)واملعلومات واملعارف والقدرة على استعماهلا

 لطالب المرحلة المتوسطة  االجتماعيةالخصائص /  رابعاا 
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هي ختتلف للمراهق حياة اجتماعية ختتلف عن غريه من األفراد من املراحل العمرية املختلفة، و 
 -:من مراهق آلخر إال أهنم يشرتكون يف جمموعة من اخلصائص االجتماعية تتمثل يف 

يغلب على السلوك االجتماعي للمراهق طابع التأثر باجلماعة واإلعجاب  -1
. بالبارزين فيها وتقليدهم وتصبح مجاعة الرفاق مصدر القوانني السلوكية العامة

(Bischof, 1969) 
لديهم ولذا تشتد الصداقات كما تشتد  املراهقني مهمة جداً آراء اآلخرين يف  -2

القذايف، . )املشاجرات بينهم ويصبح الصديق اجليد هو من يكتم األسرار
 (م5..1

تشيع بني املراهقني يف هذه املرحلة ظاهرة استخدام لغة خاصة بأعضاء مجاعة  -3
وحيرص املراهقون على أن ال يعرف غريهم  ،الرفاق أو مجاعة األصدقاء

ويشكل هذا اجلزء من االعتزاز باجلماعة أو الشلة، وحرصهم على  ،مفاتيحها
 (Bischof, 1969). االستقالل النفسي عن الكبار

ومن رأي الباحث فإن كل خاصية من هذه اخلصائص اليت تتميز هبا مرحلة املراهقة جتعل من 
راء برنامج وقائي هلا من التدخني، فمن خصائص املراهق هذه املرحلة هي األنسب إلج

النفسية شعوره بالنقص واستغراقه يف أحالم اليقظة بأنه مشهور وصاحب شخصية فذة يسد 
هبا شعوره بالنقص، فلعله يعتقد أن يف التدخني ما يكمل نقصه وحيقق له الشخصية املثالية 

 .اليت دائماً ما حيلم هبا يف يقظته

خصائص املراهق النفسية أيضًا التقلبات املزاجية واالضطرابات االنفعالية كما أن من 
الفسيولوجية واليت يف رأي الباحث جتعل عقله تربة خصبة لتلقي بذرة أن التدخني يعدل املزاج 

 .ويريح األعصاب، وهذه األفكار كثرياً ما يقنع الطالب بعضهم البعض من خالهلا

اخلصائص اجلسدية للمراهق  راجع املختلفة وجد أن منومن خالل اطالع الباحث على امل
أن املراهق سريع النمو اجلسدي واجلنسي، فيحب دائمًا أن يظهر  هووعالقتها بالتدخني 

مجياًل خصوصًا أمام الفتيات، ولعله يعتقد أن للتدخني وسيلة لتجميل شخصيته وهيئته أمام 
 (هـ.1.2قزاقزة، ) .شخصيتهاجلنس اآلخر فيجد من التدخني وسيلة جلذهبن إىل 
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أما عن اخلصائص العقلية للمراهق فهي الدافع األساسي للباحث لالعتماد على أسلوب 
تنمية الوعي البيئي هلم بأضرار التدخني، وذلك ألن املراهق أصبح ال يستجيب للنصائح 

عقلية لديه يف القائمة على األوامر والنواهي كما كان طفالً يف السابق، فالنواحي اإلدراكية وال
قمتها، وحيتاج إىل االقتناع بأمهية سلوك معني ليسلكه، أو االقتناع بضرر أو خطأ سلوك آخر 
فيتجنبه، وهنا تظهر لنا أمهية توعيته بيئيًا لكي يتخذ قرارًا صارمًا من نفسه وباقتناٍع تام 

 (م...2جلنة التعريب والرتمجة، ) .بضرورة جتنب التدخني

اهقني االجتماعية واليت من أبرزها تأثرهم باجلماعة واهتمامهم بآراء أما عن خصائص املر 
اآلخرين فيهم فهذا قد يكون من أكثر الدوافع للمراهقني املدخنني لسلوكهم يف التدخني، 
ذلك أن املراهق الذي ينتمي جلماعة من األصدقاء املدخنني قد يدفعه بنسبة كبرية إىل أن 

هبم، بل وخيشى أن تتهمه مجاعته بالضعف واخلوف فيدخن يدخن مثلهم، فهو بطبعه يتأثر 
 (م1.21حممود، ) .نظراً الهتمامه الشديد بأن حيصل على الثناء واحلب منهم
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 الوعي البيئي: المبحث الثالث 

 تعريف الوعي البيئي / أوالا 

مبكوناهتا، وما بينهما من هو عن إدراك الفرد ملتطلبات البيئة عن طريق إحساسه ومعرفته 
 (...1ستنك وآخرون، ).العالقات، وكذلك القضايا البيئية وكيفية التعامل معها

والوعي البيئي ال ميكن أن يتحقق فقط من خالل التعليم، إمنا يتطلب خربة حياتية 
 (م3..1خطيب، ). طبيعية

كثرية عن نبات ما من وهناك فرق أساسي بني الرتبية والوعي، فرمبا يتعلم الفرد معلومات  
. النباتات النادرة، ويعرف الكثري عن صفاته ولكنه يف نفس الوقت يقتلعه وال يهتم به

 (م2..2مآرب، )

إن الوعي البيئي يف أصله يتكون من ثالث حلقات منفصالت و متداخالت يف آن واحد 
 : وهي 

 : الرتبية والتعليم البيئي -1
ر خالل مراحل التعليم العام إىل التعليم اجلامعي، ويبدأ بالتعليم من رياض األطفال ويستم

السعدين والبساط، ) .بشرط أساسي وهو وجود تكامل ألهداف الربامج التعليمية والرتبوية
 (م2..2

 : الثقافة البيئية -2
تبدأ من توفري مصادر املعلومات كتب ونشرات وإشراك املثقفني البيئيني يف احلوارات 

وادث والقضايا البيئية ذات الصلة املباشرة وغري املباشرة باجملتمع، والنقاشات املذاعة، ويف احل
 (م1..2عبداملقصود، ) .خاصة ذات املردود اإلعالمي

 : اإلعالم البيئي -3
هو أحد أهم أجنحة التوعية البيئية وهو أداة إذا مت استثمارها بشكل جيد كان هلا مردود 

 . ليم للقضايا البيئيةإجيايب للرقي بالوعي البيئي، ونشر اإلدراك الس
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ويعمل اإلعالم البيئي يف تفسري وفهم وأدراك املتلقي لقضايا البيئة املعاصرة وبناء قناعات 
معينة جتاه البيئة وقضاياها مبا أنه مرت عالقة اإلنسان بالبيئة كما هو معروف مبراحل عديدة 

 (م...2احلموري، ). عكست على حنوها ظهور املشكالت البيئية أطوار تفقدها

ولعل أبرز مرحلة يف هذا الشأن هي مرحلة استغالل اإلنسان للموارد الطبيعية عشوائيا 
. وبشكل جائر على حساب التوازن البيئي ودون االهتمام الحتياجات األجيال التالية

وللكائنات األخرى للبقاء مما أدى إىل بروز ظواهر تنذر بأخطار كبرية وحتولت أجزاء واسعة 
ألرضية إىل بيئة ملوثة وحىت معدمة بلغت يف مناطق عديدة عدم صالحيتها حلياة من الكرة ا

 (م...2قادر، . )الكائنات احلية

 مفهوم التوعية البيئية / ثانياا 

هي برامج أو نشاطات توجه للناس عامة أو لشرحية معينة من الناس هبدف توضيح وتعريف 
وشعور باملسئولية وبالتايل تغري اجتاههم مفهوم بيئي معني، أو مشكلة بيئية خللق اهتمام 

 (م...2البدراين، . )ونظرهتم، وإشراكهم يف إجياد احللول املناسبة ملشكلة البيئة

 أهمية التوعية البيئية / ثالثاا 

تكمن أمهية ودور التوعية البيئية يف إجياد الوعي عند األفراد واجلماعات وإكساهبم املعرفة، 
والسلوك حنو البيئة مبشاركتهم يف حل املشكالت البيئية حيث يقومون وبالتايل تغري االجتاه 

بتحديد املشكلة ومنع األخطار البيئية من خالل تنمية املهارات يف متابعة القضايا البيئية 
الدخيل، . )واإلدارة البيئية املرتبطة بالتطور دون املساس بالبيئة وحتقيق تنمية مستدمية

 (م...2

 توعية البيئية أهداف ال/ رابعاا 

هتدف التوعية البيئية يف جمال التلوث البيئي إىل حتقيق جمموعة من األهداف ومن أمهها ما 
 : يلي
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تزويد الفرد املعرفة واملهارة وااللتزام لتحسني البيئة واحملافظة عليها لضمان حتقيق  -1
 .التنمية املستدامة

 .ث على صحتهحتسني نوعية املعيشة لإلنسان من خالل تقليل أثر التلو  -2
تطوير أخالقيات بيئية حبيث تصبح هي الرقيب على اإلنسان عند تعامله مع  -3

 (م...1عبداحلميد، ) .البيئة
 .تفعيل دور اجلميع يف املشاركة باختاذ القرار مبراعاة البيئة املتوفرة -.
 .مساعدة الفرد يف اكتشاف املشاكل البيئية وإجياد احللول املناسبة هلا -5
 . تعزيز السلوك اإلجيايب لدى األفراد يف التعامل مع عناصر البيئة -3

 (م...1الصباغ، )

 لتوعية في حل المشكالت البيئية دور ا/ خامساا 

تساهم التوعية البيئية بشكل فعال يف التقليل من املشاكل البيئية من خالل برامج التوعية 
جنب مع الوسائل األخرى، فيما تشكل املختلفة، وقد أكدت الدراسات فعاليتها جنبًا إىل 

 .التشريعات البيئية والبحوث العلمية والتوعية البيئية وغريها الوسيلة املثلى حلماية البيئة
 (م3..2املرزوقي، )

إن البشرية حتتاج إىل أخالق اجتماعية عصرية ترتبط باحرتام البيئة وال ميكن أن نصل إىل 
ضح لإلنسان مدى ارتباطه بالبيئة، يقابلها دائما هذه األخالق إال بعد توعية حيوية تو 

ولقد أصبح من الضروري تنمية . واجبات حنو البيئة، فليست هناك حقوق دون واجبات
الوعي البيئي لدى املواطنني للمحافظة على البيئة وصيانتها، واحلد من خمالفات الصيد يف 

 .نات الفطرية املهددة باالنقراضاحملميات، وبدء إجراءات تنفيذ برامج إعادة توطني احليوا
 (م3..2حفظي، )

االلتزام بإجراءات محاية البيئة يف املشروعات الصناعية يف املدن واملناطق احلضرية كما جيب 
حيث يؤدي نشر الوعي البيئي بني املواطنني إىل ترشيد النفقات اليت . املأهولة بالسكان

. م يف تنمية السلوك احلضاري للمواطننيتتحملها الدولة للمحافظة على البيئة، كما يسه
 (م1..2، الشبو ووظفة)
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وهذا كله يتطلب تكثيف جهود مجيع األجهزة املعنية بالبيئة عن طريق تكثيف محالت 
التوعية يف األجهزة اإلعالمية املختلفة، ووضع برامج تدريبية للعاملني يف اجملاالت البيئية، 

ش العمل ذات العالقة بالعمل البيئي، والتوسيع يف مناهج واملشاركة يف الندوات واملؤمترات وور 
 (م3..1عبداهلل، ). محاية البيئة، واحملافظة على احلياة الفطرية يف مجيع مراحل التعليم

وتكمن أمهية ودور التوعية يف إجياد الوعي عند األفراد واجلماعات وإكساهبم املعرفة وبالتايل 
مبشاركتهم يف حل املشكالت البيئية وقيامهم بتحديد  تغيري االجتاه والسلوك حنو البيئة

املشكلة ومنع األخطار البيئية من خالل تنمية املهارات يف متابعة القضايا البيئية واإلدارة 
 (م5..2علي، . )البيئية املرتبطة بالتطور دون املساس بالبيئة

ب أن يكون عليها األبناء ويأيت دور آخر للوعي لبيئي، وهو توعية اآلباء بالسلوكيات اليت جي
عندما يكونون يف األماكن الفسيحة من حدائق ومتنزهات، وهذا كله يبني األمهية الكبرية 

 (م...1أبوجالل، . )للوعي البيئي وأنه ال غىن عنه يف حياتنا

 قياس مستوى الوعي البيئي / سادساا 

مبا أنه يف هذه األيام يزداد احلديث عن التلوث البيئي الذي أصبح اليوم يشمل كافة جماالت 
احلياة اإلنسانية ويشمل العديد من النظم البيئية الطبيعية املختلفة سواء أكانت حملية أو 
إقليمية أو قارية والذي ازدادت حدته نتيجة التطور الصناعي والزراعي الذي حدث على 

العاملي إىل احلد الذي بدأ يهدد احلياة نفسها وألمهية هذا املوضوع وانعكاساته على املستوى 
صحة اإلنسان والبيئة ولغرض الوقوف على آراء املختصني واملواطنني حول السبل الكفيلة 
خبلق وتأسيس بيئة صحية ونظيفة أجريت دراسة مسحية هي األوىل من نوعها على مستوى 

مارات بواسطة إحدى الشركات املتخصصة لقياس مستوى الوعي إمارة أبوظيب ودولة اإل
والسلوك البيئي لدى جمموعات خمتلفة من شرائح اجملتمع احمللي يف اإلمارة حول القضايا 

 (م...2قادر، ). البيئية الرئيسية

يف حني وصلت % ..وكشفت النتائج أن متوسط مستوى الوعي البيئي العام وصل إىل 
وأن اهلدف الرئيسي للمسح الذي % ..ايب البيئي بني هذه البيئات إىل نسبة السلوك اإلجي

فئة من  12عينة مثلت  2233قد مشل  2..2و مايو  ...2جرى يف فرتة بني سبتمرب 
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فئات اجملتمع، وكان الغرض تقييم مستوى الوعي البيئي بني خمتلف فئات اجملتمع احمللي، وقد 
لقياس مستوى الوعي البيئي لدى الفئات  جرى املسح عن طريق املقابالت الشخصية

اجملتمعية املؤثرة كوسائل اإلعالم والوعاظ واملعلمني ومسامهتهم يف نشر الوعي البيئي وتغيري 
 (م...2قادر، ) .السلوك بني فئات اجملتمع املختلفة

ي وقد أشارت نتائج املسح إىل أن أهم القضايا البيئية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ه
قضية التلوث تليها قضية حركة املرور وبعدها موضوع النفايات وطرق التخلص منها، وبعدها 
تغيري املناخ واستخدام املواد البالستيكية، وباألخص األكياس البالستكية، وسجل الوعي 
البيئي أعلى مستوى بني أوساط الشباب، يف حني أدىن مستوى الوعي بني األطفال و 

 . الصغار

مة كانت املرأة أكثر وعيًا من الرجل يف حني كشفت الدراسة إىل أن هناك تباين وبصفة عا
 .واضح بني مستوى الوعي والسلوك بني البالغني

ومت وضع األسئلة يف املسح بعناية لتقييم مستوى الوعي البيئي وتضمن األسئلة حول القضايا 
ينة اجلمهور طلبة املرحلة البيئية العامة وصممت حسب العمر واجلنس والفئة، وقد مشلت ع

ومن . االبتدائية الدنيا والعليا، وطلبة املرحلة الثانوية، واجلامعات والبالغني من الذكور واإلناث
اجلنسيات املختلفة األسيوية والعربية واألوروبية والفئة العمرية واجلنس ومكان وحدة اإلقامة 

 (م...2قادر، ). طفالوالطبقة االجتماعية واالقتصادية للكبار والشباب واأل

ولقد مت حتليل نتائج املسح وقياس مستوى الوعي البيئي من خالل استخدام الوسائل 
وقد كان مستوى . اإلحصائية وأحدث الطرق التكنولوجية املعلوماتية لتفسري النتائج إحصائياً 

ي يف حني مستوى الوعي البيئ% 31.3الوعي البيئي بقضايا الطاقة هو األعلى حيث بلغ 
وفيما خيص السلوك كان مستوى السلوك % 2..2بقضية املياه كان األقل حيث بلغ 

يف حني مستوى السلوك اإلجيايب % ..اإلجيايب األعلى بني مجيع القضايا حيث بلغ حوايل 
 (م...2قادر، %. )1.حنو املياه كان األقل حيث بلغ حوايل 
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 االتجاهات: المبحث الرابع 

 تعريف االتجاه / أوالا 

تعددت تعريفات االجتاه، حيث مل يتفق الباحثون يف جمال علم النفس على مفهوم حمدد له، 
فجاء كل تعريف منها يركز على مكون من مكونات السلوك أو مسة من مساته، لذا اقرتح 

 :بريكوفيتز تصنيفاً هلا يتلخص يف تقسيمها إىل ثالثة فئات رئيسية 

 .عنصر األكثر سيطرة يف االجتاه وهو تقومي الفرد لسلوك ماتركز على ال: األوىل 

 ((استعداد الستجابة بطريقة معينة بالنسبة لشيء ما))تعرف االجتاه على أنه : الثانية 

استخدمت خمططًا ثالثيًا من مكون معريف ووجداين وسلوكي، وهذا املنظور أكثر : الثالثة 
 (م1..1عبداحلميد، . )قبوالً وشيوعاً 

ف جوردون ألبورت االجتاه على أنه حالة من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي، ويعر 
تنتظم من خالل خربة الشخص، وتكون ذات تأثري توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد 

 (O'Keefe, 2002). جلميع املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابة

 مكونات االتجاه / ثانياا 

، والثاين هو Knowingعرف منذ القدم أن لإلنسان ثالثة جوانب، األول هو جانب املعرفة 
، وعلى ذلك ينطوي االجتاه على املكونات Action، والثالث هو الفعل Feelingالشعور 

 (م2.13عطية، . )الثالثة

 .يضم املعتقدات واآلراء واألفكار عن موضوع االجتاه: املكون املعريف  -1
 .وهو عبارة عن مشاعر الفرد وانفعاالته حنو موضوع االجتاه: الوجداين املكون  -2
خيتص بالنوايا أو امليل للسلوك أو التصرف بشكل معني إزاء : املكون السلوكي  -3

 (م2..2حممد، . )موضوع االجتاه

 خصائص االتجاهات / ثالثاا 
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 -:تتميز االجتاهات النفسية بعدد من اخلصائص ميكن إمجاهلا فيما يلي 

 .مكتسبة متعلمة، وليست وراثية والدية -1
تتكون وترتبط مبثريات ومواقف اجتماعية، ويشرتك عدد من األفراد واجلماعات  -2

 .فيها
 .ال تتكون من فراغ، فهي عالقة بني فرد وبني موضوع من موضوعات البيئة -3
هلا صفة الثبات واالستمرار النسيب، ولكن من املمكن تعديلها وتغيريها حتت  -.

 .عينةظروف م
 .تتعدد وختتلف حسب املثريات اليت ترتبط هبا -5
 . قابلة للقياس، وميكن التنبؤ هبا -3
 .االجتاه دينامي حيرك سلوك الفرد حنو املوضوعات اليت انتظم حوهلا -.
 .تتفاوت يف وضوحها -2
ال تتكون من فراغ ولكنها تتضمن دائمًا عالقة بني فرد وموضوع من موضوعات  -.

 .البيئة
 .وجود عالقة بني الفرد وموضوع االجتاهاالجتاهات توضح  -.1
يرتبط االجتاه بالسلوك، فاالجتاه يعد منبثًا للسلوك املستقبلي للفرد، فاالجتاه حيدد  -11

 .طريقة سلوك الفرد ويفسره
االجتاه عالقة بني الفرد وموضوع أو شيء ما، ويستدل على االجتاه من مالحظة  -12

 .السلوك حنو املوضوع والشيء املعني
االجتاه سلبياً أو حمايداً، وقد يكون قوياً أو ضعيفاً حنو شيء أو موضوع قد يكون  -13

 .معني
تتكون االجتاهات وترتبط مبثريات ومواقف اجتماعية، ويشرتك عدد من األفراد أو  -.1

 .اجلماعات فيها
ال تتكون االجتاهات من فراغ، ولكنها تتضمن دائماً عالقة بني فرد وموضوع من  -15

 .موضوعات البيئة
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ت االجتاهات يف وضوحها وجالئها، فمنها ما هو واضح املعامل، ومنها ما تتفاو  -13
حممد، . )هو غامض ويغلب على حمتوى االجتاهات الذاتية أكثر من املوضوعية

 (م2..2

 وظائف االتجاهات / رابعاا 

 : ميكن إمجال أهم وظائف االجتاهات النفسية فيما يلي 

لتحسني البيئة واحملافظة عليها لضمان حتقيق  تزويد الفرد املعرفة واملهارة وااللتزام -1
 .التنمية املستدامة

 .حتسني نوعية املعيشة لإلنسان من خالل تقليل أثر التلوث على صحته -2
تطوير أخالقيات بيئية حبيث تصبح هي الرقيب على اإلنسان عند تعامله مع  -3

 .البيئة
 .ة املتوفرةتفعيل دور اجلميع يف املشاركة باختاذ القرار مبراعاة البيئ -.
 .مساعدة الفرد يف اكتشاف املشاكل البيئية وإجياد احللول املناسبة هلا -5
. عناصر البيئةتعزيز السلوك اإلجيايب لدى األفراد يف التعامل مع  -3

 (م.1.2شريغلي،)
 

  قياس االتجاهات / خامساا 

بوقاردوس " عندما قام  1.25جتاهات يف عام كانت البدايات األوىل يف بناء مقاييس لال
 " (Bogardus) جتماعي، مث طوًّر ثريستون ببناء مقياس أطلق عليه مقياس البعد اال

(Thurstone)  جتاهات عرف فيما بعد بامسه، مث جاء مقياسًا لال( ليكرتLikert  ) ليضع
 . يكشف درجة القبول أو الرفض لدى املفحوصني و حساب االجتاهات كمياً  مقياساً 

فقد أنشأ مقياسًا متجمعًا متدرجاً، و فيما يلي وصف هلذه  (Guttman )" جتمان"أما 
 .وذلك من أجل بيان النموذج املتبىن يف هذه الدراسة( Shaw & Wright, 1967)املقاييس 

 : (Bogardus )مقياس بوقاردوس  -1
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جتاهات األفراد يف بعض القضايا اذا املقياس على نطاق واسع لقياس دم هاستخ
جتاهات اجتماعية مثل قياس املواقف حنو األجناس املختلفة، فاستخدم املقياس لقياس اال

 . األمريكيني حنو الزنوج على سبيل املثال
وال ويف هذا املقياس فإن األبعاد اليت يستجيب إليها املفحوص ال تكون متدرجة 

توجد بينها عالقات ظاهرية كأن يعطي رأيه حول الزواج منهم أو مصادقتهم أو جماورهتم أو 
قبوهلم كمواطنني، أو عدم قبوهلم واستبعادهم، أي أن العبارات غري املتدرجة تدرجاً متساويًا، 

 (م...2السيد، ) .وال يقيس هذا املقياس االجتاهات احلادة جداً 
 :  (Thurstone)مقياس ثريستون  -2

و يف طريقة ثريستون يقوم الباحث جبمع عدد كبري من العبارات اليت يرى أهنا تقيس 
جتاهات األفراد حنو قضية معينة و اليت تنحصر بني املوافقة و الرفض، مث تعرض العبارات ا

على جمموعة كبرية من احملكمني الذين يعتقد الباحث أهنم ذوي اخلربة يف املوضوع إلبداء 
وضوحها أو غموضها و عما إذا كانت قادرة على قياس االجتاهات حنو موضوع الرأي يف 

الفقرة، مث تستبعد العبارات الغامضة و غري املناسبة و كذلك تلك العبارات اليت اختلف 
و حلساب متوسط كل عبارة يطلب من احملكمني إعطاء درجة هلا ترتاوح . عليها احملكمون

، مث تطبق (3)و سلبيتها، وإذا كانت حمايدة تعطي الرقم حبسب إجيابيتها أ( 11)، (1)بني 
 .العبارات على عينة من املفحوصني حلساب الثبات

ومن عيوب طريقة ثريستون أن احملكمني قد ال يكونوا مؤهلني تأهياًل كافيًا يف احلكم 
على املوضوع، كما أهنم قد خيتلفون مع أفراد العينة يف احلكم على الفقرات، كما أن 

 (م2..1سويف، ) .جراءات املتبعة هنا طويلة و معقدة وغري مضمونة النتائجاإل

 : (Likert)مقياس ليكرت  -3
جاءت طريقة ليكرت لسد الثغرة الرئيسة يف طريقة ثريستون املعتمدة على احملكمني 
وابتكر طريقة لقياس االجتاهات يف كثري من املوضوعات، حبيث يظهر املفحوص ما إذا كان 
يوافق بشدة أو ال يوافق بشدة أو مرتدداً على كل عبارة، وتتدرج املوافقة وتعطى قيم ترتاوح ما 

، ال أوافق (3)، مرتدد(.)، موافق (5)موافق بشدة )بشدة أو عدم املوافقة بشدة  بني املوافقة
، والدرجة املرتفعة هنا تدل على االجتاهات املوجبة والدرجة ((1)، ال أوافق بشدة (2)
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جتاهات املفحوص العامة حنو القضية اولتحديد  املنخفضة تدل على االجتاهات السالبة، 
 .اته على كافة الفقرات الواردة يف املقياسار البحث ميكن مجع درجسم

و تتميز طريقة ليكرت يف أهنا سهلة اإلعداد و التطبيق، و تعطي املفحوص احلرية يف 
حتديد موقفه و درجة إجيابية أو سلبية هذا املوقف يف كل عبارة األمر الذي يكشف عن رأيه 

، كما أن وجود درجات يف بعض القضايا اجلزئية و اليت تعترب معلومات قيمة للباحث
 (م5..1طلبة، ) .للمقياس و تطبيقه على عينة كبرية يزيد من ثبات املقياس

 :(Guttman)طريقة جتمان  -.
يعتمد مقياس جتمان على تدريج الفقرات من األدىن إىل األعلى حبيث إذا وافق 

ات األعلى، املفحوص على فقرة معينة فإنه قد وافق على الفقرة السابقة وال يوافق على الفقر 
وحتدد درجة اجتاهات املفحوص بالنقطة اليت تفصل بني الفقرات الدنيا والفقرات العليا، فإذا 
كان على الفرد حتديد موقفه من التعليم بأن يوافق على احلد املناسب للتعلم ضمن التدرج 

 يوافق على حمو األمية و تعليم الكبار فهذا يعين أنه موافق على حمو األمية و ال) يف املستوى 
املستويات األعلى من التعليم كالتعليم املستمر، و الثانوية واجلامعية وهذا ما جيعل بناء 
املقياس هبذه الطريقة قاصرًا على الفقرات املتدرجة، و هلذا فإن استخدام مقياس جتمان 

 (م3..1راجح، ) .حمدود

إمجاع بني الباحثني أن ويف إطار مراجعة األدبيات املتعلقة باملوضوع، تبني أن هناك 
التوجه اإلحصائي األنسب لقياس االجتاهات يكمن يف استخدام مقياس ليكرت، حيث 

كان تتوزع االستجابات لكل فقرة على مدى التدرج اخلماسي الذي يعكس حدة االجتاه إن  
والرفض وميّكن من حتديد درجة املوافقة (. Shaw & Wright, 1967) أو حياداً   أو إجياباً  سلباً 

على األبعاد اليت ترتاوح ما بني املوافقة والرفض، و ميكن حساب اجتاهات املفحوص بوجه 
عام من خالل مجع الدرجات على مجيع الفقرات، واستخراج املعدل العام من خالل تقسيم 

وهلذا فقد تبىن الباحث طريقة . الدرجة الكلية على عدد فقرات البنود الواردة يف االستبانة
 .يف إعداد املقياس املقرتح هلذه الدراسة ليكرت

 :ويف ضوء ما تقدم، ميكن أن نستنتج من اإلطار النظري هلذه الدراسة ما يلي 
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حملو األمية مكانة متميزة يف منظومة تعليم الكبار ببعديها الرأسي واألفقي، بوصفها   .1
عليم الكبار وتنمية القاعدة األساسية اليت ميكن االنطالق منها لربامج شاملة ومستدامة لت

 .املوارد البشرية للمجتمع بشكل عام
من برامج حمو األمية وخباصة فيما  املرجوةلالجتاهات أمهية بالغة يف حتقيق األهداف   .2

عن أهنا  يتعلق جبذب أكرب قدر ممكن من املتعلمني الكبار إىل برامج حمو األمية، مقراً 
 . تعلمعوامل أساسية لزيادة واقعية الدارسني حنو ال

ميكن قياس االجتاهات ويزخر األدب الرتبوي بالعديد من املقاييس العلمية يف هذا   .3
اجملال، إال أن املنطقة العربية تفتقر بشكل عام إىل مثل هذه املقاييس بسبب إمهال هذا 

 .اجلانب من قبل الباحثني يف ميدان حمو األمية وتعليم الكبار
وتعد طريقة ليكرت من أشهر األساليب هناك طرق عديدة لقياس االجتاهات،   ..

 .   وأدقها وأكثرها استخداما ومالئمة للمتعلمني الكبار
(Shaw & Wright, 1967         ) 
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 نبذة مختصرة عن التعليم في المملكة العربية السعودية:  مسالخاالمبحث 

. حكـومي، وخــاصومهـا  ،شــكلنييتـوفر علـى إن النظـام التعليمـي يف اململكـة العربيــة السـعودية 
ات غـــــــــري احلكوميــــــــة نســـــــــبة القــــــــادرين علـــــــــى القــــــــراءة والكتابـــــــــة يوتقــــــــدر بعـــــــــض اإلحصــــــــائ

 .لإلناث% ....للذكور، و  %89.1 السعودية يف

جامعـات أهليـة والعديـد  .، وجامعـة حكوميـة .2التعليم يف السعودية حـوايل تضمن نظام وي
تدار يف معظم بقـاع  مدرسة ..33,5ن الكليات واملعاهد اخلاصة، باإلضافة إىل أكثر من م

 . اململكة

. (اجلـامعي االبتدائي، واملتوسط، والثانوي، والتعلـيم)وتوفر احلكومة تعليم جماين مبراحله األربع 
وُيصــرف للطالــب الكتــب املدرســية، ووســائل النقــل، ومكافــأة للطــالب اجلــامعيني وللملتحقــني 

 (م5..2احلامد وزيادة، ) .باملعاهد املهنية

 :تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية/ أوالا 

مراحل قبل توحيد اململكة العربية السعودية، مل يكن هناك أي وجود ألي نظام تعليمي لل
بشكل عام، وكان املنهيج الدراسي  الكتاتيب التعليمية، فالتعليم حينها كان يقتصر على

 . ابيعتمد على حفظ القرآن والقراءة واإلمالء واخلط واحلس
وكان وجود املدارس قليل وينحصر على أماكن معينة، فكان املدارس إما 

يف ذلك الوقت، ومن  املواطنني ، أو مدارس أنشئت جبهوداهلامشيون أو العثمانيون أسسها
 : تلك املدارس

صولت )، أنشأها أحد علماء اهلند بدعم من سيدة هندية امسها الصولتية  املدرسة -1
 هـ12.1، وذلك عام (النساء

، الفخرية، أنشأها أحد أساتذة املدرسة الصولتية، الشيخ عبداحلق قاري  املدرسة -2
 هـ12.3عام  وذلك

 هـ1323عام  وأنشأها احلاج حممد علي زينل مدارس الفالح، ومها مدرستان، -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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هـ ، بدأت .133عام  شريف احلسني بن عليال أسسها : املدارس اهلامشية -.
باملدرسة اخلريية التحضريية ، مث مدرستني أوليتني ، مث املدرسة الراقية وهي أعلى ، 

 . مث املدرسة العالية وهي مدرسة ثانوية
حتتوي على أربع مراحل و ،مدهتا أربعة عشرة سنة ،  الصولتية  وعلى سبيل املثال فاملدرسة

 .  سنوات ، ثانوية .سنوات ، ابتدائية  .حتضريية   : سيم التايلتأخذ التقو تعليمية، 
 . وهذه األخرية تقابل التعليم اجلامعي حاليا. سنوات ، عالية سنتان

املعهد  ممثلة يف  أما أول مدرسة ثانوية أنشئت يف عهد الدولة السعودية احلالية فكانت
ومدة الدراسة فيه ( 1.23)هـ 13.5الذي افتتح يف مكة املكرمة عام  العلمي السعودي

، مث زيدت الدراسة فيه إىل مخس سنوات عام  أربع سنوات ألعداد معلمي املرحلة االبتدائية
شهادة القسم )هـ وكان الطالب الناجح من السنة الثالثة مينح شهادة تسمى  1333

 . أما بعد اجتياز السنة اخلامسة فيمنح شهادة قسم املعلمني الثانوي( التجهيزي
كمال الدراسات غري أن البداية احلقيقية للتعليم الثانوي مبفهومه احلديث الذي يعد الست

املكرمة ، ومدة   هـ بافتتاح مدرسة حتضري البعثات يف مكة1355اجلامعية، فقد كان يف عام 
يلتحق فيها من محل شهادة املعهد العلمي السعودي ، مث   الدراسة فيها ثالث سنوات ،

مرحلة : هـ وقسمت إىل قسمني .133زادت مدة الدراسة فيها إىل مخس سنوات عام 
لتصبح   ثانوية ومدهتا ثالث سنوات ، واملرحلة الثانوية وهي سنتان ، مث زادت سنةالكفاءة ال

 . الدراسة الثانوية ثالث سنوات
ميالدية ،  1.32إىل عام ( الدولة العثمانية سابقاً )تعود بداية التعليم يف السعودية رمسياً 

 (م2..1آل الشيخ، )  .الكتاتيب وقبل ذلك كانت حمدودة على مايسمى
حالياً، يبدأ التعليم العام يف السعودية من التعليم االبتدائي مرورا باملتوسطة حىت التعليم 

احلياة ومع ازدهار . الثانوي وهي متاحة جلميع املقيمني يف اململكة العربية السعودية
أصبحت ثقافة التعليم املدرسي منتشرة عند أغلب  ،االجتماعية واإلقصادية يف اململكة

 .املواطنني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A8
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من األطفال ينتظمون % 31ميالدية، بينت أن ما يقارب  3..1و يف دارسة أقيمت عام 
 .يف احلضور إىل املدرسة األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم

 :وزارة المعارف/ ثانياا 

يؤمن بأن التعليم أحد األسس الرئيسة لركائز قيام أمة قوية، فقام بإنشاء  امللك عبدالعزيز نكا
يف رمضان ، وأنشئت املديرية مكة مديرية املعارف بعد اجتماعه مع العلماء يف

 . اختذت مكة مقراً هلا م1.23 آذار عام/، مارسهـ..13 عام
ال يتجاوز أربعة مدارس، وكان كان عدد املدارس يف اململكة العربية السعودية  وعندما أُنشئت

وقامت  ،إشرافها يقتصر على شؤون املدارس وكليات الشريعة فقط يف مجيع أحناء البالد
 . مدرسة يف أهم مدن احلجاز، مث امتد نشاطها لألحساء وجند 12بافتتاح 

ويف العام نفسه مت  .م1926 يوليو/هـ1345 وابتدأ التدريس رمسياً يف بداية شهر حمرم عام
ت ، وتأسست مدرسة حتضري البعثااملعهد العلمي السعودي تأسس

، واليت هتدف إلرسال الطالب السعوديني للدراسة يف البلدان م1936/هـ1355  عام
، حيث م1938 /هـ1357 مت إرساء النظام اخلاص مبديرية املعارف يف عامو  ،العربية

تنظمت طريقة اإلشراف وصدر نظام املدارس األهلية، وأصبحت ُتشرف على مجيع شؤون 
 . التعليم يف اململكة، باستثناء التعليم العسكري

 .2وبعد مايقارب حنو . مدرسة 3.3بلغ عدد املدارس إىل  م1952/هـ1372 يف عام
عاماً من تأسيس مديرية املعارف العمومية، مت تأسيس وزارة املعارف حتت مرسوم ملكي 

فهد بن عبد  واليت توىل إدارهتا م1953 ديسمرب 24 /هـ1373ربيع الثاين 12وذلك يف 
 . م.1.3واستمر حىت عام ، فكان أول وزير هلا العزيز آل سعود

كان من أبرز العقبات اليت واجهتها الوزارة هي تباعد مناطق اململكة وتعددها، وإجياد و 
ز املدارس وحتضري األدوات املدرسية، فتم رصد ميزانية تبلغ معلمني سعوديني، وبناء وجتهي

، لاير 2,5.3,152.، ويف خالل سنة واحدة قفزت حىت وصلت إىل ...,..12,2
. مليون لاير 3.1وتضاعفت امليزانية بعد عشر سنوات من إنشاء الوزارة حىت بلغت أكثر من 

لاير، حيث كان ُيصرف على الطالب  711,377,892 م1972 و بلغت امليزانية يف عام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1344_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1344_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1345_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1345_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1355_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1355_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1355_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1355_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1357_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1357_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1372_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1372_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/1373_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
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لاير يف العام، وبلغ عدد الطالب مدارس وزارة املعارف يف وقتها  .215الواحد أكثر من 
 .طالباً  .32,23.

عليم هتمت يف إنشاء مدارس التامل تقتصر جهود وزارة املعارف على التعليم العام فقط، فقد و 
وجمال حمو األمية وتعليم الكبار، وتعليم ذوي ( الصناعي، الزراعي، التجاري)الفين 

 .اإلحتياجات اخلاصة
صدرت سياسة التعليم يف اململكة، حيث ُحددت األسس  م،.1.3/هـ1390 ويف عام

يقوم عليها التعليم، وأهداف مراحل التعليم، والتخطيط ملراحل التعليم ابتداءاً من  العامة اليت
دور احلضانة ورياض األطفال وصوالً للتعليم العايل، واشتملت على األحكام اخلاصة اليت 

تتعلق باملعاهد العلمية، وتعليم البنات، والتعليم الفين، واعداد املعلم، ومدارس القرآن الكرمي 
ده، والتعليم األهلي، ومكافحة األمية وتعليم الكبار، والتعليم اخلاص باملعوقني، ورعاية ومعاه

 (م2.13وزارة التعليم السعودية، . )النابغني
 :تعليم البنات في المملكة العربية السعودية/ ثالثاا 

من احملرمات، و دعوة لالحنالل  يعدعتقاد لدى عامة الناس بأن تعليم الفتاة كان يسود اال
والفجور وإفساد االخالق وفتح باب للفساد والرذيلة، بالرغم من ذلك كان هنالك تعليم 

 .أو عرب السفر خارجاً للتعلم متاح للبنات عرب الكتاتيب، واملدارس األهلية
، املدينة املنورة ، ومكة املكرمة وكانت الكتاتيب النسائية منتشرة يف منطقة 
لسيدات بتعليم القرآن، ومبادئ ، وفيها تقوم سيدة، أو جمموعة من االقطيفو  جدة و

 . الكتابة، واحلساب، واخلياطة والتطريز يف بيوهتن، وذلك بنفقة األهايل
ويلتحق بالكتاتيب النسائية الذكور واإلناث على حٍد سواء، إال أن نسبة الفتيات تغلب 

 الذكور، وذلك ألهنا خمصصة هلن
تأسس يف أوائل القرن الرابع عشر كّتاب السيدة آشية الذي : ومن أشهر الكتاتيب يف مكة 

 .هجري، وكتاب الشامية، و املدرسة الصلوتية للبنات، وكتاب الفقيهة فاطمة البغدادية
 (م2..1دهيش، ) .مدرسة الفوز والنجاح، املدرسة الفخرية: ويف املدينة املنورة

https://ar.wikipedia.org/wiki/1390_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1390_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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مدرسة  15قام بعض األهايل بتطوير بعض الكتاتيب لتحويلها إىل مدارس أهلية، وافتتحت 
هـ، وتوزعت يف كل من مكة، والرياض، و جدة، 13.2-1332وذلك بني األعوام 

على أحناء اململكة،  موزعةمدرسة  33والدمام، وكان إمجايل عدد املدارس األهلية وقتها يبلغ 
 .طالبة 3553كانت تضم و 

مدرسة دار احلنان جبدة على  فيصل بن عبدالعزيز آل سعود زوجة عفت الثنيان أسستوقد 
احلضانة، : مراحل تعليمية 5وتضم  م1955/هـ1375 نفقتها اخلاصة وذلك يف عام

 والتمهيدي، واإلبتدائي واملتوسط والثانوي
م أعطى فيصل .1.5واسم املدرسة مستوحى من أمر قرآين للعناية بالفتيات، يف عام  

أحد أهداف هذه املدرسة هو وكان الضوء األخضر للصحافة بنشر أهداف مدرسة احلنان، 
 تنشئة أمهات على تربية إسالمية اجلوهر، ومبنية على نظريات التعلم احلديثة،  

 .لى أثر ذلك فكرت الدولة بنظام رمسي يضمن تعليم البناتولقيت املدرسة إقباالً كثرياً، وع
 24/هـ1379 ،ربيع الثاين 21 تعليم البنات يف سعود بن عبدالعزيز آل سعود أقر امللك

، حيث أصدر أمراً ملكياً بإنشاء مدارس لتعليم البنات باململكة، م1959 ،أكتوبر
عبد  حتت رئاسة م1960متوز/هـ1380 صفر وتأسست الرئاسة العامة لتعليم البنات يف

وبدأ التعليم رمسياً يف املدارس احلكومية  عتمدت ميزانية خاصة هبا،ا، و العزيز بن ناصر الرشيد
، وهكذا أتيح لإلناث حق التعليم بعد إعتماده رمسياً من م1960/هـ1380 يف عام

وتتوىل الرئاسة العامة لتعليم البنات شؤون التعليم العام للبنات اليت تشمل املراحل . احلكومة
االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية، ومعاهد إعداد املعلمات، وتعليم الكبريات وحمو األمية 

 .لإلناث، ومراكز التفصيل واخلياطة لإلناث
طالبة، كما  .512ضمت  م1960/هـ1380 مدرسة ابتدائية يف عام 15وافتتحت  

  . طالبة من خرجيات املدارس األهلية اإلبتدائية 21افتتح معهد إلعداد املعلمات ضم 
ويف . طالبة 21وضمت  م1963/هـ1383 بنات يف عاموافتتحت أول مدرسة ثانوية لل

طالبة يف  25م، افتتحت كلية الرتبية للبنات بالرياض والتحق هبا ...1/هـ..13عام 
 . سنة األوىلال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%AA_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1375_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1375_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1379_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1379_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1380_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1383_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1383_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
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مدرسة، أما عدد الطالبات فبلغ  566 م1972 وقد بلغ عدد مدارس البنات يف عام
 .35طالبة يف  .122,12طالبة يف املدارس احلكومية فقط، ويبلغ إمجالياً  133,..1

تساوى عدد  م1981 ، وحبلول عام[3]هليةمدرسة موزعني على املدارس احلكومية واأل
 الطالبات امللتحقات بعدد الطالب

طالبة حسب إحصاء  .3.,3,3.3ويبلغ عدد الطالبات امللتحقات باملدارس  
 (هـ5..1حليب، ) م2015 عام

أرسل امللك فيصل  م1963 يف عام .األصوليني أدى مساح التعليم خلروج مظاهرات من قبل
 للسيطرة على املظاهرات بريدة جنوداً عندما افتتحت مدرسة يف

وكان جلياً أن امللك فيصل يدعم حقوق املرأة التعليمية بالرغم من كل املعارضات اليت  
لقيها، وحاول فيصل إقناع القبائل البدوية بأمهية تعليم املرأة، غري أنه مل يستطع على إقناع 

هتم للتعلم يف املدارس، ولكنه أصر على جعل التعليم اجلميع، ومل جيرب أحداً على إحلاق بنا
متاح ملن أراده، يف الوقت عينه، كان امللك فيصل يرى احلاجة لتثقيف شعبه للمفاهيم 

 . اإلسالمية خبصوص التعليم النسائي
: هل هنالك شئ يف القرآن مينع تعليم املرأة؟ وكان أيضاً يقول: كان يقول كلما القى مقاومة

 .أي دليل على حجة أن اهلل مينع التعليم على الطالب أو الطالبة املسلمةليس هنالك 
قبل األصوليون تعليم البنات ولكن بضوابط وقيود معينة، حبيث جيب أن تكون املدارس 
حماطة جبدران طويلة، وستائر حاجبة خلف مدخل كل باب، وأن يتم وضع شخص أو 

ى هوية من يدخل للمدرسة، وبشكل لإلشراف عل .3إىل  .5شخصني بعمر يرتاوح بني 
; عام حلراسة البنات االيت يف املدرسة حىت جمئ أبائهم أو أخوهتم، وحبكم أن التعليم حمافظ

م م، أقرت وزارة الرتبية والتعلي2014 فإن التعليم الرياضي للنساء غري متاح، ولكن يف عام
 .[12]قراراً يسمح بإدخال حصص الرتبية البدنية

زيرة الثقايف، الذي حتول الحقاً وقد أسست عفت، زوجة امللك فيصل نادي فتيات اجل
، وتولت اجلمعية يف البداية مهام حمو األمية بني النساء، م1962 يف عام مجعية النهضة إىل

مث توسعت حىت مشلت رعاية األيتام، وتعليم اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، والكتابة على اآللة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#cite_note-:0-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#cite_note-18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
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وكانت من مهامها التالية أيضاً تنظيم ندوات وحماضرات ورحالت، واإلعتناء باألسر الطابعة، 
 (Hamdan, 2005). للكفيفات لغة برايل الفقرية، وتقدمي الدورات املتقدمة يف تعليم

 :لمملكة العربية السعوديةمراحل التعليم با/ رابعاا 

يلتحق الطالب يف بالتعليم العام باملدرسة ابتدأ من عمر ست سنوات ويبدأ باملرحلة اإلبتدائية 
، مث يلتحق باجلامعة، وميكن أن يلتحق بالتعليم مث املرحلة املتوسطة و ينتهي باملرحلة الثانوية

 .اإللكرتوين
القرآن )سنوات، ويتعلم هبا الطالب ومدة الدراسة ست / املرحلة االبتدائية -1

الكرمي، جتويد القرآن، التوحيد، والفقه والسلوك، واحلديث، والسرية، واللغة 
العربية، والرتبية االجتماعية والوطنية، والرياضيات، والعلوم، واللغة االجنليزية، 

 .والرتبية الفنية واملهنية، والرتبية البدنية
القرآن )الدراسة هبا ثالث سنوات، ويتعلم الطالب ومدة / املرحلة املتوسطة -2

الكرمي، والتفسري، واحلديث، والفقه، والتوحيد، والرياضيات، والعلوم، واللغة 
االجنليزية، واللغة العربية، والدراسات االجتماعية والوطنية، واحلاسب، والرتبية 

 (الفنية، والرتبية البدنية
ثالث سنوات، ويتعلم الطالب يف الصف  ومدة الدراسة هبا/ املرحلة الثانوية -3

الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واألحياء، وعلم النفس، والقرآن )األول الثانوي 
 (الكرمي، والتوحيد، واحلديث، واللغة االجنليزية، والدراسات االجتماعية والوطنية

يم أما طالب الصف الثاين الثانوي والصف الثالث الثانوي فيتعلم إما التعل
العلمي، وهو ماميثله املواد العلمية حمذوفاً منها بعض املواد األدبية، وإما التعليم 

 .األديب، والذي يتعلم فيه املواد األدبية حمذوفاً منها بعض املواد العلمية
أول جامعة يف اململكة، وتأسست  جامعة امللك سعود تعدحيث / التعليم العايل -.

حتت املرسوم  م1957 ،تشرين الثاين 14 املوافق هـ1377 ربيع الثاين 21 يف
، وبدأت اجلامعة بكلية اآلداب، ومل يتجاوز الطالب حني .1امللكي رقم 

طالب، أما حالياً فهي تشمل على كليات اآلداب والرتبية،  21إنشاءها على 
والعلوم واهلندسة، وإدارة األعمال، وعلوم احلاسب واملعلومات، والطب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1377_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1377_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
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طالباً حسب  51,132والرتمجة، وقد بلغ عدد الطالب  والصيدلة، واللغات
 .م2.15تعداد عام 

 املدارسمن  بدأت املدارس اخلاصة يف السعودية وبعضاً / التعليم اإللكرتوين -5
الذي يتيح للطالب االستغناء عن الكتاب كوسيلة  التعليماإللكتروني احلكومية بتبىن

 .تدراسة واالعتماد على احلاسب اآليل يف كثري من اجملاال
املناهج  وقواعده من أهم األساسيات اليت جيب أن تدرس يف اإلسالم يعد -3

  .السعودية
جتاهات السلوكية تنمية اال"وعلى هذا جاء املبدأ العام يف سياسة التعليم وهو 

ة الفرد ليكون عضواً البناءة، وتطوير اجملتمع اقتصادياً واجتماعياً، وثقافياً، وهتيئ
 (م2.11وزارة التعليم العايل، ) ."نافعاً يف بناء جمتمعه

 :التعليم في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية/ خامساا 

مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الناشئ تربية املرحلة املتوسطة يف امللكة العربية السعودية 
وجسمه وخلقه، يراعى فيها منوُّه وخصائص الطور الذي ميرُّ إسالمية شاملة لعقيدته وعقله 

 (م1.23عبدالواسع، . ) به، وهي تشارك غريها يف حتقيق األهداف العامة من التعليم

 :وأهداف املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية هي

، العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب ، وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته متكني  -1
 .وتنمية حمبة اهلل وتقواه وخشيته يف قلبه

باخلربات واملعارف املالئمة لسنِّه ، حىت يلمَّ باألصول العامة واملبادئ تزويده  -2
 .األساسية للثقافة والعلوم

 .إىل البحث عن املعرفة ، وتعويده التأمل والتتبع العلمي تشويقه -3
القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب ، وتعهدها بالتوجيه  تنمية -.

 .والتهذيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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على احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودها اإلخاء والتعاون ، وتقدير  تربيته -5
 .التبعة وحتمل املسؤولية

 .على خدمة جمتمعه ووطنه ، وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره تدريبه -3
ستعادة أجماد أُمَّته املسلمة اليت ينتمي إليها ، واستئناف السري يف مهته ال حفز -.

 .طريق العزة واجملد
االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة ، واستثمار فراغه يف األعمال النافعة ،  تعويده -2

 .وتصريف نشاطه مبا جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية
يواجه اإلشاعات املضللة كيف   -بقدر سنه  -وعي الطالب ليعرف  تقوية -.

 .واملذاهب اهلدامة واملبادئ الدخيلة
 (هـ5..1شامي ومزيك، . )ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة إعداده -.1

ونظراً ألن ختصص الباحث يف العلوم العلمية، فإننا نسرد هنا أهداف مادة العلوم يف 
 :املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية

وترسيخ اإلميان باهلل تعاىل وفق أحكام الدين اإلسالمي وذلك عن طريق تثبيت  -1
مشاهدة مايف هذا لكون من عظيم اخللق وعجيب الصنع ومالحظة الدقة الرائعة 

 .يف احلوادث الطبيعية واكتشاف انسياقها التام وخضوعها الكامل لقدرة اهلل
ا يسمع ويراه ويفكر فيه التلميذ على املناقشة والبحث واالستنتاج يف كل م تعويد -2

 . ليصل إىل احلقائق تنمية الروح العلمية لدى الطالب
التالميذ بالنقد املهذب واحلقائق واملفاهيم العلمية اليت تساعد على فهم  تزويد -3

 .وتفسري الظواهر باستخدام الطرق العلمية كاملشاهدة والتجريب
ليل املعلومات بذور الطرق العلمية يف نفوس التالميذ وذلك مثل حت غرس -.

 .والتحقق من صحتها وإبداء الرأي فيها
التالميذ بالبيئة وما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخري العلوم يف إصالحها  تعريف -5

 .وتطويرها واحملافظة عليها
التالميذ على تعلم العادات السليمة وإتباع القواعد الصحيحة وتعريفهم  مساعدة -3

 (م5..2العتييب ومتويل، ) . حياة اإلنسانالصحة اجليدة يف هبالدور الذي تلعب
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 :الدراسات السابقة (: ثانياا ) 

فيما يلي يتم استعراض عدد من الدراسات السابقة وثيقة الصلة بالبحث احلايل من حيث 
ونتائجها مع إبراز أهم أوجه االستفادة من هذه الدراسات يف , وأدواهتا, ومناهجها, أهدافها

 :اجلديد الذي يضيفه البحث إىل هذه الدراساتوتوضيح , البحث احلايل

 :دراسات تناولت التدخني/ ر األول احملو 

 (هـ9391الزهراني، : )دراسة  -9

املراهقني عن التدخني يف   تقومي فاعلية برنامج إرشادي مقرتح إلقالع))عنوان الدراسة 
 ((البيئة السعودية

    , ملراهقني و العوامل املؤدية لذلككانت هبدف التعرف على مدى تفشي التدخني بني او 
وقد أسفرت النتائج طالبا، وكان املنهج املتبع هو املنهج التجرييب، 1.33وبلغ حجم العينة 

، وتباينت هذه النسبة بني %.,..أفرد جمتمع الدراسة بنسبة  عن تفشي التدخني بني
تبطة أن أهم العوامل املر كما أسفرت النتائج عن ،  دارس الثانوية العامة والفنيةطالب امل

والعوامل  مستوى التدين، واالجتاه حنو التدخني، والعوامل االجتماعية،: بالتدخني هي 
وقد حتققت فروض الدراسة بفاعلية ، النفسية املصاحبة له على التوايل، والعوامل لفسيولوجيةا

عينة التجريبية عن راد الالربنامج اإلرشادي الذي اقرتحه الباحث يف توقف املراهقني من أف
، وميكن تعميم املتابعة اليت استمرت أربعة أشهرفاعليته بعدا انتهاء فرتة  ، واستمرار التدخني

 .نتائجها على اجملتمع الذي اشتقت منه العينة ، وقامت يف ضوئه الدراسة

  (Klaif Beats, 2006): دراسة  -8

 ((بالسكتة القلبيةأثر التدخني على إمكانية اإلصابة ))عنوان الدراسة 

يقول الباحث يف هذه الدراسة العلمية إن املدخنني يدمنون على النيكوتني خالل أيام 
فقط من بدئهم تدخني عدد ضئيل من السجائر، وهو ما يعين أن قابلية اإلدمان على 
 هذه املادة املوجودة يف التبغ أعلى مما كان متصوراً، وكان املنهج املتبع هو املنهج الوصفي
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مراهق ترتاوح  ...بني  الباحث أنه اخترب تأثريات التدخني على أكثر من  مثالتحليلي، 
عاماً، والحظ أهنم يدمنون على النيكوتني بشكل فوري تقريباً،  .1و 12أعمارهم بني 

وبينت الدراسة أن عددًا كبريًا منهم أظهروا عالمات على إدمان النيكوتني من تدخني 
ت متباعدة، لكنهم وجدوا أيضًا أن جمموعة أخرى من األطفال سجائر قليلة ويف فرتا

سجائر يوميًا دون أن تظهر عليهم عالمات اإلدمان كما هو حال  5تدخن ما معدله 
أقراهنم، ويقول الباحث أن نتائج الدراسة األخرية تؤكد أن اإلدمان هو السبب يف 

العتقاد بأن اإلدمان حيدث االستمرار يف التدخني وليس العكس، كما تستبعد الدراسة ا
 .عندما يصبح اإلنسان يف األربعني أو اخلمسني من العمر

  (Moray Metellman ,2006): دراسة  -4

 ((التدخني وعالقته خبطورة اإلصابة بالسكتة القلبية))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن تأثري التدخني على القلب، وكان املنهج املتبع يف 
حالة من  2..الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

مرضى القلب، وقد وجد الباحث أن حجم كتلة الدم املتخثرة أو اجللطة عند أولئك 
من إصابتهم بالسكتة القلبية هو أكرب  الذين دخنوا سيجارة واحدة قبل ست ساعات

من التخثر عند أولئك الذين دخنوا سيجارة واحدة خالل أربع وعشرين ساعة من 
ومن . ونصف مليمرت مربع 12مليمرت مربع إىل  23إصابتهم باألزمة القلبية مبعدل 

 احلقائق املعروفة أن التدخني املتواصل يفاقم أمراض القلب على املدى البعيد، لكن
اجلديد يف األمر هو أن الباحثني اكتشفوا اآلن أن هناك خماطر للتدخني على املدى 
القريب أيضاً، وهي زيادة احتمال اإلصابة بأمراض القلب، والسبب يف ذلك يعود إىل أن 
لكل سيجارة تأثريًا على نظام عمل القلب، ويقول الدكتور موراي ميتلمان من مركز 

أهم شيء ميكن أن يفعله املرء لتجنب السكتة القلبية هو ديكونس الطيب يف بوسنت أن 
اإلقالع عن التدخني، وقد تكون املنفعة فورية، وبشكل عام فإن التخثر الدموي يكون 
أكرب عند املدخنني منه عند غري املدخنني، ومن الثوابت العلمية أن التخثر الدموي أو 

ة وحدهتا ألهنا ستشكل عائقًا يف اجللطة كلما كان أكرب ازدادت خماطر السكتة القلبي
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طريق الدم الذاهب إىل القلب، وكلما كانت كمية الدم الواصلة إىل القلب قليلة، ازدادت 
األضرار اليت يتعرض هلا القلب عند حصول اجللطة، وقال متحدث باسم مجعية أطباء 

املدخنون  القلب الربيطانية أن هذه الدراسة قد تفتح طريقًا جديدًا للبحث، فقد يتمكن
يف مخس سنوات من اإلقالع أن يقلصوا خماطر إصابتهم بالسكتة القلبية بنسبة مخسني 

 .يف املائة، وأن هذا البحث يعكس أمهية اإلقالع، إذ بإمكان املرء أن يقلع اليوم قبل غد

  (Leslie K. Jacobsen ,2005): دراسة  -3

 ((ذهنية للمراهقني املدخننيالتدخني يؤدي إىل قصور يف الوظائف ال))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة للكشف عن قياس مدى التأثري احلاد واملزمن لتدخني التبغ على 
الوظائف الذهنية للمراهقني املدخنني مقارنًة بأقراهنم من غري املدخنني، وكان منهج 
البحث هو املنهج الوصفي من خالل مجع البيانات واملعلومات عن الوظائف الذهنية 

مراهق من  32مراهق من املدخنني و 1.قني املدخنني، وقد أجري البحث على للمراه
غري املدخنني، حيث مت تطبيق اختبارات الذاكرة واالنتباه ومدى تأثري األعراض 
االنسحابية من جراء وقف النيكوتني، وكانت نتائج الدراسة أن املراهقني املدخنني يعانون 

ن غري املدخنني، كما أهنم يتعرضون لقصور حاد من قصور يف الوظائف الذهنية أكثر م
يف الذاكرة بعد التوقف عن التدخني نتيجة لتأثري األعراض االنسحابية للنيكوتني، 
وجاءت نتائج هذه الدراسة لتبني أمهية اجلهود الرامية إىل وقاية املراهقني من التدخني يف 

عن التدخني يعاين من  هذه السن، كما أكدت النتائج على أن املراهق الذي يتوقف
قصور أكرب يف الذاكرة نتيجة انسحاب النيكوتني يف جسمه، وبالتايل حيتاج إىل عناية 

 .واهتمام أكثر من قبل القائمني على التدريس

 ( م8191مازياك وطابة، )دراسة  -5

 ((التدخني بني البالغني يف سوريا))عنوان الدراسة 

تلميذًا وتلميذة يف سن  3.33مدينة حلب مشل يف هذه الدراسة مت إجراء استطالع يف 
طفال البحث يف عوامل الربو واحلساسية لدى األ إىلالدراسة  تعامًا، وهدف .13-1
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مت سؤال التالميذ عن و  ، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي،واملتعلقة بتدخني الوالدين
و من أبرز  ،يف املنزلمي لألم وعدد املدخنني عادات تدخني والديهم وعن املستوى العل

من التالميذ الذكور يدخنون % 13 فكانت نتشار التدخني بني تالميذ العينةاالنتائج، 
أحد  فكانت أنئيات املتعلقة بالوالدين حصا، أما اإلمن التالميذ اإلناث يدخنّ % .و

عائالت فيها مدخن واحد و  %..13: الوالدان معًا يدخنان، و %..52 الوالدين يدخن
جزء آخر من الدراسة مثري لالهتمام حقًا وهو عالقة ، وكان هناك %..35: قلعلى األ
نسبة املدخنات بني املتعلمات حىت  فكانت دخنات اإلناث مبستواهن التعليمينسبة امل

% نسبة املدخنات بني املتعلمات حىت املرحلة اإلعدادية والثانويةو  %13.2املرحلة االبتدائية 
تعترب هذه الدراسة ، و %5..2املتعلمات حىت التعليم اجلامعي  نسبة املدخنات بنيو  1..1

ًا على أوىل الدراسات اليت توفر إحصائية على عينة هبذا احلجم من العائالت اعتماد
وهي % .5تظهر الدراسة أن نسبة املدخنني البالغني من الذكور و  ،بروتوكوالت قياسية عاملية

أما بالنسبة لتدخني اإلناث فتبلغ %. 2.لغت نسبة قريبة من اإلحصائيات السابقة حيث ب
! أي الضعف.. اإلحصائيةيف هذه % 12مقابل % .النسبة يف اإلحصائيات السابقة 

ة ميكن أن نعزو هذا الفارق بني الدراستني إىل عدم توفر معلومات مناسبة يف التقارير السابق
راسة أجريت يف الكويت ميكن مقارنة هذه األرقام بدو  ،وقلة اعرتاف املدخنات بالتدخني

وبني اإلناث % 32حول نسبة املدخنني حيث وجد أن نسبة املدخنني البالغني بني الذكور 
من  %35أن حيث رتفعة جدًا للتدخني داخل العائلة،تظهر الدراسة نسبة مو %.   2

  (هـ.1.2هرموش،).العائالت فيها مدخن واحد على األقل

ويف دراسة أجريت على عينة من النساء من ذوات الدخل املتدين يف مدينة حلب ُوجد أن 
. مقارنة مع ربات البيوت غري العامالت%.25التدخني لدى املوظفات أعلى بنسبة 

 (م5..1عرايب، )

النتائج املثرية لالهتمام هي تلك املتعلقة بنسبة املدخنات حسب فئة التحصيل وكانت 
توجد زيادة خطية بني مستوى التعليم ونسبة التدخني، حيث أن أقل نسبة الدراسي، حيث 

مدخنات هي بني الاليت مل يتجاوزن املرحلة االبتدائية إىل ما بعدها، وأعلى نسبة مدخنات 
هي يف صفوف طالبات اجلامعات، متامًا على عكس الدول املتقدمة حيث ينخفض معدل 
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حد التفسريات املمكنة هلذه الظاهرة هو أن زيادة أ. املدخنات مع ازدياد مراحل التعليم
مستوى تعليم املرأة يعين زيادة حتررها يف اجملتمعات التقليدية، وترى بعض النساء التدخني  

كما وجدت الدراسة ،  زيد نسبة التدخني لدى املتعلماتكمظهر من مظاهر هذا التحرر مما ي
مدخنني أعلى بثالث مرات من نسبة  أن نسبة الزوجات املدخنات الاليت يعشن مع أزواج

م تدخني الزوج املدخنات الاليت يعشن مع أزواج غري مدخنني، مما ُيظهر تأثري تدخني أو عد
يظهر التقرير أن املعلومات اليت تعطيها املدخنات عن أنفسهن .. وأخرياً ، على تدخني الزوجة

ات متدنية للتدخني بينهن، يف منحازة وغري دقيقة ومتأثرة بنظرة اجملتمع، لذلك تعطي مستوي
 .(م2..1عثمان ،.)حني أن املعلومات املأخوذة من أبنائهن هي أكثر حيادية ودقة

 (م8113عبدالرازق، )دراسة  -2

 ((التدخني لدى عينة من طلبة كليات الطب))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن عدد املدخنني يف كليات الطب مبصر وعن أماكن 
وعن اإلنسان القدوة للمرضى، وكان املنهج املتبع هو املنهج الوصفي التحليلي، التدخني 

من طالب السنة الثالثة بكليات الطب، وأجري  ..35وقد مشل املسح ما يقرب من 
من الطالب يدخنون % .1جامعة يف خمتلف أحناء مصر وقد تبني أن  .1يف 

ن يف احلرم اجلامعي، بينما كان من هؤالء يدخنو % 1.السجائر، ويف العام السابق كان 
من طالب % 2.منهم يدخنون داخل مباين التعليم نفسها، وقد أعرب % .,.3

الطب الذين مشلهم املسح عن اعتقادهم بأن أرباب املهن الصحية هم القدوة ملرضاهم،  
منهم عن اعتقادهم بأن لألطباء دورًا ال يستهان به يف نصح % 1,1.كما أعرب 

 .عن التدخني مرضاهم بالتوقف

 (هـ9381العمري، ) دراسة -7

 نظر وجهة من التدخني سلوك ممارسة إىل تدفع اليت واألسباب العوامل))عنوان الدراسة 
 ((املتوسطة املرحلة طالب من املدخنني وغري املدخنني الطالب بعض
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 املرحلة لطالب التدخني ملمارسة واألسباب العوامل أهم على التعرف إىل الدراسة تهدف
 الدراسة نتائج، وكان املنهج املتبع هو املنهج االستنباطي، وكانت املخواة مبحافظة املتوسطة

 مدخنني الغري نسبة بلغت بينما, %32.5املدخنني نسبة أن إىل الباحث توصل هي
 مث  االقتصادية العوامل تليها مث األوىل املرتبة  االجتماعية العوامل واحتلت, 5%..3
 .النفسية وأخرياً  فالثقافية فالرتبوية ةيالدينف فاإلعالمية  األسرية

  (Naumi Bresslaw, 2002): دراسة  -2

 ((التدخني وعالقته باالكتئاب النفسي))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن عالقة التدخني باالكتئاب النفسي، واستخدم الباحث 
التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من االستبانة حيث اعتمد على املنهج الوصفي 

شاب وتوصلت الدراسة اليت أجراها مركز أحباث هنري فورد األمريكي للعلوم  ...1
يكونون أكثر ( اكتئاب نفسي شديد)الصحية أن املرضى الذين شخصت حاالهتم 

استعدادًا إلدمان التبغ مبعدل ثالثة أضعاف أقراهنم من غري املصابني باالكتئاب، وأن 
هناك دالئل على وجود أسباب مشرتكة بني السلوك االكتئايب والتدخني وأن البيئة 
االجتماعية والعامل الشخصي يلعبان دورًا أساسيًا يف اكتساب عادة اإلدمان، يف حني 
يرى الباحث النفسي يف املركز واملشرف على الدراسة اليت استمرت مخس سنوات أن 

ثري النيكوتني الذي يظهر بشكل خاص على السبب يف ذلك قد يرجع إما إىل تأ
املعرضني لالكتئاب، أو أن يكون التدخني عالجًا ذاتيًا للحالة املزاجية للمكتئب، أو أن 
يكون االكتئاب الشديد دافعًا للمكتئب الشاب على تنمية عادة التدخني يوميًا خاصة 

 .خالل فرتة املراهقة

 (م8117القرشي، : )دراسة -1

لدى  مدى تأثري التوعية والتثقيف الصحي على املعلومات واالجتاهات))عنوان الدراسة 
باملنطقة الشرقية باململكة  إدارة الرتبية والتعليم عن أضرار املخدرات والتدخني منسويب

 ((العربية السعودية
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معرفة مدى تأثري التوعية والتثقيف الصحي عن أضرار املخدرات إىل  الدراسة تهدف
 الطالبإدارة الرتبية والتعليم بقسم  ومات واالجتاهات لدى منسويباملعلوالتدخني على 
تتمثل يف  طريقة الدراسةوكان املنهج املستخدم هو املنهج التجرييب، وكانت  .باملنطقة الشرقية

بإدارة الرتبية  ورة توعية إحدى و ستون مسئولم استبيان مكون من ثالثني سؤااًل لديصمت
و لقد متت اإلجابة . عن أضرار املخدرات و التدخني الطالبباملنطقة الشرقية قسم  التعليمو 

 نتائج الدراسة، وكانت ذه العينة قبل و بعد هذه الدورةعلى هذا االستبيان من قبل أفراد ه
باملقارنة بني االستبيانات املوزعة قبل الدورة و اليت بعدها أن هناك فرقاً معنوياً عالياً مبا خيتص 

، هذا باإلضافة إىل أن معدالت املتوسط ( P= o,ooo)بتغري املعلومات لدى أفراد العينة 
احلسايب لإلجابات املتعلقة مبجموع االجتاهات قبل و بعد الدورة لنفس العينة كانت ذات 

   .تداللة إحصائية عالية للمعلومات عن االجتاها

  (Ralf Dolfeeno, 2002): دراسة  -91

 ((أسباب التدخني لدى عينة من املدخنني الذكور واإلناث))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن أسباب التدخني لدى عينة من الرجال والنساء، وقد 
 35رجل و 25استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 
يومني كاملني،  امرأة ومجيعهم من املتطوعني الذين خضعوا ملتابعة دقيقة على مدى

وأظهرت نتائج البحث أن الرجال أكثر إقبااًل على التدخني يف حاالت السعادة، وقيس 
ضغط الدم للمتطوعني كل عشرين دقيقة، كما سجلت انفعاالهتم النفسية واستهالكهم 
للسجائر، وأظهرت النتائج أن حاالت الغضب تدفع الرجال والنساء للتدخني، لكن 

لتدخني حلظة الغضب، وأوضحت النتائج كذلك أن الشعور باحلزن الرجال أكثر عرضة ل
يدفع الرجال والنساء على السواء للتدخني، وأن احتماالت اللجوء إىل إشعال سيجارة 
تتضاعف عند الشعور بالتوتر لدى اجلنسني، لكن النساء أكثر إقباال من الرجال، على 

على البحث الذي أجري جبامعة  التدخني يف حاالت السعادة، وأوضح الباحث املشرف 
كاليفورنيا يف مدينة إرفاين بأن ما وصلت إليه النتائج ميكن أن يساعد على وضع 
أساليب فعالة لإلقالع عن التدخني، وقال أن الغضب وغريه من املشاعر السلبية يدفع 



 

63 

البعض للتدخني، وأن هذا يفسر احتماالت العودة للتدخني بعد اإلقالع عنه بني 
ص األكثر عدوانية واألكثر مياًل لالكتئاب، وذكر أن نتائج البحث تلقي الضوء األشخا

على إمكانية استحداث أساليب جديدة لإلقالع عن التدخني تعتمد على تدريب 
الراغبني يف اإلقالع عن التدخني على التحكم يف مشاعر الغضب والتوتر اليت تنتاهبم، 

 .والسيطرة على مشاعرهم بصفة عامة

  (Jeffrey G. Johnson,2001):  دراسة -99

التدخني يزيد من خطورة اإلصابة باضطرابات القلق لدى املدخنني ))عنوان الدراسة 
 ((الشباب

هدفت الدراسة إىل كشف مدى تأثري التدخني على اإلصابة باضطرابات القلق، وكان 
مات عن منهج البحث هو املنهج الوصفي باستخدام االستبانة، جلمع البيانات واملعلو 

مدى تأثري التدخني على حاالت اهللع، حيث كشفت الدراسة أن الشباب يف مرحلة 
يوميًا تزداد إمكانية إصابتهم ( سيجارة .2)الشباب املبكرة الذين يدخنون علبة سجائر 

باضطرابات القلق مثل نوبات اهللع، ورهاب األماكن املتسعة، واضطرابات القلق العام، 
 1.25يف العام  322الستبانة، وقد تكونت عينة البحث من وقد استخدم الباحث ا

 3عاماً، وقد متت معاينتهم مرة أخرى بعد  13حينما كانت أعمارهم  1.23والعام 
سنة، وكانت نتائج الدراسة أن الشباب الذين  22سنوات أي حينما أصبحت أعمارهم 

ًا مقارنة بغريهم من ضعف 12يدخنون علبة سجائر أو أكثر يصابون بنوبات اهللع مبعدل 
أضعاف مقارنًة بغريهم  5غري املدخنني، وكذلك يصابون برهاب األماكن املتسعة مبعدل 

أضعاف مقارنًة  5من غري املدخنني، وكذلك يصابون باضطرابات القلق العام مبعدل 
بغريهم من غري املدخنني، كما أشار البحث إىل أن إقبال الشباب على سلوك التدخني 

 .لإلصابة باضطرابات القلق وليس نتيجة سبباً  يعد

 ( م8192تركية وعربش، ): دراسة  -98

العوامل االجتماعية واألسرية اليت تدفع املراهق للتدخني من وجهة نظر ))عنوان الدراسة 
 ((طلبة املرحلة الثانوية دراسة ميدانية
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طلبة املرحلة معرفة مدى انتشار ظاهرة التدخني بني أفراد العينة من  هدف البحث إىل
والتعرف إىل العوامل االجتماعية واألسرية اليت تدفع املراهق للتدخني، ولتحقيق . الثانوية

ذلك مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، ومت اعتماد استبانة كأداة جلمع املعلومات، 
بلغ , وطبقت على عينة من إحدى املدارس الثانوية يف مدينة القطيفة يف ريف دمشق

ن من أهم العوامل أ هي وتوصل البحث إىل عدد من النتائج .طالباً ( ..1)ا حجمه
االجتماعية اليت تدفع املراهقني إىل التدخني هي التعبري عن الرجولة، والشعور بالثقة 
بالنفس، وعدم تطبيق قرار منع بيع السجائر لألطفال واملراهقني، أما العوامل األسرية 

لآلباء واألقارب املدخنني، والتدليل الزائد من قبل األهل،  فكان من أمهها تقليد األبناء
إضافة إىل الـتأثر بالقنوات الفضائية واملواقع االلكرتونية اليت تشجع على التدخني، ومت 

 .التوصل إىل عدد من التوصيات

  (Ser Richard Dole, 1999): دراسة  -94

 ((املدخنأثر عدد السجائر املدخنة على عمر ))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن عدد السنوات اليت خيسرها املدخنني الذكور والناجتة عن 
تدخينهم، وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، ويظهر البحث أن كل 

دقيقة، وقد بين هذا التقرير الذي  11سيجارة تقتطع من عمر املدخن الذكر يف املتوسط 
طانية الطبية على أساس الفارق الذي يفصل بني متوسط أعمار نشرته اجلريدة الربي

الذكور املدخنني وغري املدخنني، ومت تقسيم هذه الفجوة الزمنية على متوسط عدد 
ويقول السري ريتشارد دول وهو أحد  . السجائر اليت يستهلكها املدخن العادي يف حياته

ستة أعوام ونصف عن أعمار  كبار خرباء مرض السرطان أن أعمار املدخنني تقل بنحو
عامًا بدأ  .1وذكر أنه إذا افرتض أن شابًا بريطانيًا يبلغ من العمر . غري املدخنني

واستهلك متوسط  –عاماً ونصف  ..حيث يبلغ متوسط العمر  –التدخني يف بريطانيا 
كمية السجائر اليت يستهلكها املدخنون وهي مخسة آالف واثنان وسبعون سيجارة يف 

ألف  311عاماً، بعد أن يكون قد استهلك  1.فإنه لن يُقدر له أن يعيش فوق  العام
 .دقيقة من عمره 11سيجارة تكلفة كل منها  322و
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 (م8194العقيلي، : )دراسة  -93

حالة صحة الفم لدى املراهقني الذين يستخدمون التبغ بدون دخان يف ))عنوان الدراسة 
 ((اململكة العربية السعودية

حالة صحة الفم لدى املراهقني الذين يستخدمون يوميًا التبغ  وصف هذه الرسالة هدف
لذلك فهي تقوم على املنهج  .يف اململكة العربية السعودية( الَشمَّة)احمللي بدون دخان 

طالبًا يف املرحلة اإلعدادية  ..2وقد استكملت عينة مالئمة تتألف من  الوصفي،
وكانت النتائج أن . على الفم وقياس نيكوتني اللعاباستمارات، وأجريت هلم فحوصات 

وسطي نقاط َمْنَسب )من هؤالء الطالب لديهم ترسبات من اللوحيات السنية  3.%
وسطي فقدان االرتباط )منهم لديهم التهاب اللثة  1.%، وأن (1.33اللوحيات السنية 

ان املنخورة نقاط األسن)منهم لديهم خنر سين  53%، وأن (ميلي مرت 1.1السريري 
منهم لديهم آفة واحدة على األقل يف الطبقة  23%، وأن (2.1والساقطة واحملشوة 

أما مستويات اللوحيات السنية والتهاب اللثة والنخر السين والتهاب دواعم السن . املخاطية
لدى املستخدمني للتبغ بدون دخان فكانت مشاهبة ملا لدى معظم املراهقني بغض النظر عن 

طالب آفة يف الطبقة املخاطية، ميكن أن  .1من بني كل  .وكان لدى . التبغ استخدام
واستنتج الباحثان أن من الواجب اختاذ تدابري قوية . تعزى إىل استخدام التبغ بدون دخان

الستخدام التبغ وملكافحة  الضارةلزيادة مستوى الوعي بني الطالب حول اآلثار الصحية 
 .حصوهلم على التبغ

، مركز المعلومات والبحوث بمؤسسة الملك حسين بن طالل): دراسة  -95
 ( م8114

مشروع دراسة ظاهرة تدخني السجائر واألرجيلة بني املراهقني يف ))عنوان الدراسة 
 ((األردن

دراسة ظاهرة تدخني السجائر واألرجيلة بني املراهقني البالغ عمرهم من  هبدف كانتو 
طالب وطالبة من مدارس خاصة وحكومية،  2..1وبلغ حجم العينة , سنة 15-12

تبني يف النتائج أنه كلما ازداد عمر املراهق زادت و وكان املنهج املتبع هو املنهج الوصفي، 
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خيناً من النساء، وأن أكثر الدوافع اليت دفعتهم جرأته على التدخني، وأن الذكور أكثر تد
للتدخني هي األصدقاء املدخنني، ومعرفة أحد الوالدين بأمر تدخني ابنه، واعتقاد 
الشباب أن التدخني مريح لألعصاب، وتواجد الشباب يف أماكن توجد فيها األرجيلة مما 

 .يشجعهم على ذلك، وزيادة مصروف الشباب
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 :الوعي البيئي دراسات تناولت / المحور الثاني 

 ( م8192الفويهي، : )دراسة  -9

برنامج تدرييب لتنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة : املدارس البيئية ))عنوان الدراسة 
 ((الثانوية

هدف البحث إىل دراسة املدارس البيئية ومعرفة مدى فاعلية برنامج تدرييب لتنمية الوعي  
لدى طالب املرحلة الثانوية، وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب، وتكونت البيئي 

طالبًا من املرحلة الثانوية مبدينة سكاكا منطقة اجلوف، ومت تقسيمهم  32العينة من 
طالب يف كل جمموعة، وتراوحت ( 31)بالتساوي بني جمموعتني الضابطة والتجريبية 

سنة،  1,11واحنراف معياري  5,.1سنة، مبتوسط عمر  .1-13أعمارهم بني 
، وقد (من إعداد الباحث)واستخدم الباحث مقياس الوعي البيئي والربنامج التدرييب 

أشارت نتائج البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف القياس البعدي يف اجتاه 
فرعية يف الدرجة الكلية للمقياس ويف اجملاالت ال( 1.,.)اجملموعة التجريبية عند مستوى 

تشكيل اللجنة البيئية، ووضع خطة العمل البيئية، واشرتاك اجملتمع احمللي، )للمقياس 
كما أشارت إىل (. واملراقبة، والتقييم، والربط باملناهج، واملراجعة البيئية، والشعار البيئي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف القياس التتبعي لصاحل القياس البعدي يف 
لية واألبعاد الفرعية عدا بُعد الربط باملناهج، وقام الباحث بتفسري النتائج وفق الدرجة الك

 .الرتاث النظري وطرح التوصيات واملقرتحات البحثية

 ( م8194الزعبي، : )دراسة  -8

مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية وعالقته ببعض ))عنوان الدراسة 
 ((املتغريات

الدراسة إىل معرفة مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف هدفت هذه  
العلوم اإلسالمية العاملية، وعالقته مبتغريي اجلنس والتخصص، وكان منهج الدراسة  جامعة

مث  ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانةهو املنهج الوصفي املسحي التحليلي، 
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وتكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة كلية لطرق املالئمة، التأكد من صدقها وثباهتا با
العام العلوم الرتبوية يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية يف الفصل الدراسي الثاين من 

أما عينة الدراسة فقد .  طالبًا وطالبة 3.5م والبالغ عددهم2.13-2.12اجلامعي 
 ة، وكانت نتائج الدراسةلعشوائية البسيطاختيارها بالطريقة اطالباً وطالبة، ومت  .2بلغت 

، كما بينت %(5,..)أن مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة مرتفع وبنسبة مئوية بلغت 
يف مستوى الوعي ( 5.,.)النتائج عدم وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

لة البيئي يعزى ملتغري اجلنس، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال
يف مستوى الوعي البيئي تعزى ملتغري التخصص لصاحل ختصص اإلرشاد ( 5.,.)

 .والصحة النفسية

 ( م8114الحصان، : )دراسة  -4

سرتاتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي يف تشخيص إفعالية ))عنوان الدراسة 
لة االبتدائية وتعديل أمناط السلوك البيئي اخلاطئ وتنمية الوعي به لدى تلميذات املرح

 ((مبدينة الرياض

تشخيص وتعديل السلوكيات البيئية اخلاطئة األكثر شيوعًا لدى هدفت الدراسة إىل  
، وذلك من خالل إسرتاتيجية (الصف السادس االبتدائي)تلميذات املرحلة االبتدائية 

التجرييب، ، وقد استخدمت الباحثة املنهج مقرتحة قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي
، تلميذات الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض واقتصرت عينة الدراسة على

إعداد إطار نظري مفصل مشل أمهية السلوك البيئي يف برامج واعتمدت الدراسة على 
نظريات ومناذج و  عالقة السلوك البيئي بنواتج التعلم األخرى للرتبية البيئية،و الرتبية البيئية، 
أمناط السلوك و وك البيئي، وأساليب ووسائل تشخيص السلوك البيئي، لدراسة السل

خصائص النمو لتلميذات املرحلة و البيئي، وأساليب وطرق تعديل السلوك البيئي، 
وعالقتها بعملية تعديل السلوك، وأخريًا اإلجراءات العامة ( الطفولة املتأخرة)االبتدائية 

، كما اعتمد البحث على اقض والتعاقد السلوكيلإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة على التن
مث بعد  ،إعداد قائمة بالسلوكيات البيئية اخلاطئة اليت تسلكها تلميذات املرحلة االبتدائية
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إعداد بطاقة تقدير لتحديد  ، مثمت ترتيب هذه السلوكيات وتصنيفها يف عدة حماورذلك 
لميذات وذلك لإلجابة عن وحصر أكثر السلوكيات البيئية اخلاطئة شيوعًا لدى الت

. التساؤل الثاين من تساؤالت الدراسة، ومت تطبيقها ميدانيًا عن طريق املالحظة املباشرة
للسلوكيات البيئية ( عينة الدراسة)مستوى ممارسة التلميذات  أنخلصت الدراسة إىل و 

عينة  السلوكيات البيئية اخلاطئة األكثر شيوعًا لدى التلميذاتوأن  )متوسط)اخلاطئة 
فأكثر من ( ٪ .1)الدراسة هي تلك السلوكيات اليت تكررت دائمًا وغالبًا لدى 

التلميذات يف بطاقة التقدير السلوكية وبلغ عددها مثانية عشر سلوكًا وقد تفاوتت نسبة 
مستوى وعي أن  كما تبني  .الشيوع من سلوك آلخر ومن مستوى ممارسة آلخر

موقف التلميذات ممن يفعل  وأن( منخفض)طئة التلميذات بالسلوكيات البيئية اخلا
سرتاتيجية املقرتحة يف أثبتت الدراسة فعالية اإل ، كما)سليب)السلوكيات البيئية اخلاطئة 

تعديل السلوك البيئي اخلاطئ لدى هؤالء التلميذات ورفع مستوى الوعي به وتعديل 
فروق ذات داللة  مواقفهن جتاه من ميارسه من التلميذات األخريات، والدليل وجود

قبلياً ( عينة الدراسة)بني متوسطات درجات التلميذات ( ., 1.)إحصائية عند مستوى 
لإلسرتاتيجية  وتبني أن وبعديًا يف مجيع أدوات الدراسة وذلك لصاحل القياس البعدي

يف تعديل  (98,0) (ω²)ميجا املقرتحة قوة تأثري كبرية، حيث كانت قيم مربع أو
يف رفع مستوى الوعي بتلك السلوكيات، ( .,.2)ية اخلاطئة، والسلوكيات البيئ

 كما تبني أن  .يف تعديل املوقف ممن يفعل هذه السلوكيات اخلاطئة( .,3.)و
سرتاتيجية املقرتحة فعالية كبرية يف تعديل السلوكيات البيئية اخلاطئة، ورفع مستوى لإل

حيث بلغت نسبة . نة الدراسةالوعي هبا، وتعديل املوقف ممن يفعلها من التلميذات عي
يف ( 1, 33)يف تعديل السلوكيات البيئية اخلاطئة، و (1,21(( لبليك)الكسب املعدل 

يف تعديل املوقف ممن يفعل هذه ( 1, 5.5)مستوى الوعي هبذه السلوكيات، و
 .السلوكيات البيئية اخلاطئة

 ( م8119اللجنة الوطنية األردنية للوقاية من التدخين، : )دراسة  -3

 ((وعي املراهقني املدخنني مبضار التدخني، وأثر ذلك عليهم مدى))عنوان الدراسة 
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مستوى وعي املراهقني ألضرار التدخني، وهل هذا يؤثر على هدفت هذه الدراسة إىل معرفة 
، وكان منهج الدراسة هو املنهج الوصفي املسحي مقدار السجائر اليت يدخنوها أم ال

حبيث تقيس األوىل وعي  تنياستبان لجنةال تالدراسة أعدأهداف ولتحقيق التحليلي، 
طالب وطالبة من املدخنني بأضرار  ...1املراهقني املدخنني من الذكور واإلناث وعددهم 

التدخني، وتقيس الثانية مقدار تدخينهم للسجائر أو األرجيلة من حيث املدة أو الكم، 
 وكانت النتائج هي أن هناك وعيًا عند الشباب والشابات وبشكل كبري ملضار التدخني،
ولكن هذا الوعي ال يؤثر على املدخن وعلى زيادة عدد السجائر لكل مدخن، بل كانت 
املفاجأة تتمثل يف أن معظم هؤالء املراهقني املدخنني كانوا يرون أن للتدخني فائدتني 

 . أساسيتني مها إراحة األعصاب ونسيان امللل
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 االتجاهات دراسات تناولت / المحور الثالث 

 -(:م8194عطية، : )دراسة  -9

أثر تدريس وحدة مقرتحة يف التدخني واإلدمان على معلومات تالميذ ))عنوان الدراسة 
 ((املرحلة اإلعدادية واجتاهاهتم

هدفت الدراسة للكشف عن قياس مدى التأثري اإلجيايب لشرح مقرر دراسي مقرتح يف 
املرحلة اإلعدادية، ومن مَثّ أثر قيمهم هذه اإلدمان والتدخني وأضرارمها على قيم طالب 

على اجتاههم حنو اإلدمان والتدخني، وكان منهج البحث هو استخدام املنهج التجرييب 
يف دراسة مشكلة البحث، ومت استخدام العرض التجرييب ذو اجملموعة التجريبية الواحدة، 

ينة، وقد مت إعداد اإلطار هذا التصميم يعتمد على القياس القبلي والبعدي على أفراد الع
النظري من خالل البحوث والدراسات السابقة والرسائل اجلامعية، وقد مت إعداد األدوات 
الالزمة لتقومي جتربة البحث وتتمثل يف إعداد اختبار التحصيل الدراسي، وإعداد مقياس 

 .االجتاه حنو التدخني، وإعداد مقياس االجتاه حنو اإلدمان

تلميذ من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي مبحافظة  .21نة من وقد بلغ حجم العي
اإلسكندرية، وتطبيق أدوات البحث على أفراد العينة قبل التعرض للمتغري التجرييب، مث 
تعريض العينة للمتغري التجرييب وهو تدريس الوحدة الدراسية املقرتحة، مث إعادة تطبيق 

يس الوحدة، وكانت نتائج الدراسة أن أدوات البحث مرة أخرى بعد االنتهاء من تدر 
موضوع الوحدة ارتبط حباجات التالميذ ومشكالهتم مما أدى إىل رغبتهم الدائمة يف 
التعرف على املزيد من املعلومات حول أضرار تعاطي املواد النفسية على اجلسم، كما 

س، تبني وجود تكامل بني عناصر الوحدة الدراسية من حمتوى، تنوع يف طرق التدري
الوسائل واألنشطة التعليمية، أساليب التقومي، مما أتاح للتالميذ فرصة املشاركة يف مجع 
املعلومات املرتبطة مبوضوع الوحدة وتنظيمها وتصنيفها ومناقشتها جبدية مما سهل عليهم 
فهمها واالستفادة منها على املستوى التطبيقي، وكل ذلك يؤدي يف النهاية لتحصيل 

علمية، وهذا ما يتفق مع ما نادى به خرباء الرتبية، كما حدث حتسن يف أفضل للمادة ال
وعلى مقياس % .2األداء البعدي للتالميذ على مقياس االجتاه حنو التدخني بنسبة 
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أي أنه حدث منوًا يف اجتاهات التالميذ ضد التدخني % 5.االجتاه حنو اإلدمان بنسبة 
 .واإلدمان

  (Tomson T & H Helgason ,2003): دراسة  -8

 ((املعرفة واالجتاهات وسلوك األطباء املدخنني لدى أطباء مدينة الو))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى دراسة األطباء بالتدخني واجتاهاهتم حنوه وكذلك 
إىل معرفة سلوك األطباء املدخنني، وكان منهج الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي، 

من % 2.طبيب أي  151حيث استخدم الباحث االستبانة وقد استجاب للبحث 
لة، وقد خلصت الدراسة إىل أن نسبة انتشار العينة وامتنع الباقون عن الرد على األسئ

ومل . أحياناً % .1يدخنون يومياً و% 13، وأن %35التدخني بني األطباء الذكور هي 
من األطباء املدخنني أهنم % 5تشر أي من الطبيبات اإلناث أهنن يدخن، وقد اعرتف 

% .1ف على دراية باألمراض اخلمسة األساسية النامجة عن التدخني، يف حني اعرت 
بأهنم على علم مبرض واحد فقط، طبيب واحد من بني اثنني أفادوا بأهنم ينصحون 
مرضاهم باإلقالع عن التدخني وأهنم حيذروهنم من األضرار النامجة عنه، ومجيع األطباء 

أمراً  يعدأيدوا الطرق والوسائل املتبعة لإلقالع عن التدخني وأفادوا بأن الوقاية من التبغ 
 .هاماً 

  (I Taacob & Z Abdullah, 1991): ة دراس -4

 ((عادة التدخني واالجتاهات لدى أطباء مستشفى سينز اجلامعي املاليزي))عنوان الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن دراسة عادة التدخني لدى األطباء املدخنني، ومت 
ء هم من األطبا% 12استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدراسة إىل أن 

% .3من األطباء هم من األطباء املقلعني عن التدخني، وأن % 13من املدخنني، وأن 
من  .1طبيبة مدخنة أقلعت عن التدخني،  32من بني  .3من األطباء غري مدخنني، 

طبيب مدخن أفادوا بأهنم يدخنون يف األماكن اليت ال ميكن رؤيتهم فيها من  21بني 
سة كذلك أن معظم املدخنني احلاليني واملقلعني عن قبل عامة الناس، وأظهرت الدرا
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من أقربائهم يعانون من أمراض % 22التدخني هلم أقرباء درجة أوىل من املدخنني وأن 
من غري املدخنني % 21ذات صلة بالتدخني، وأظهرت الدراسة كذلك أن األطباء 

دخني، من األطباء املدخنني ينصحون األشخاص األصحاء باإلقالع عن الت% 3.و
من األطباء % 52من األطباء غري املدخنني و% 2.وأظهرت الدراسة كذلك أن 

من أصل  .املدخنني يدعمون حظر التدخني يف املستشفيات، وأظهر الدراسة كذلك أن 
 .من األطباء املدخنني مل حياولوا اإلقالع عن التدخني 21

 :تعليق عام على الدراسات السابقة  -

تنوعت أهداف الدراسات السابقة ما بني إظهار أضرار التدخني على الوظائف الذهنية، 
وأضرار التدخني النفسية على الشباب وباألخص فيما يتعلق بالقلق، وكذلك أضرار التدخني 

، هذا خبالف طبعًا أضرار التدخني العضوية واألمراض الناجتة عنه وأهنا املراهقنيالنفسية على 
 .يف موت اإلنسانسبب أساسي 

كما هدفت بعض الدراسات السابقة إىل الكشف عن أسباب إقبال الذكور واإلناث على 
  .وأن هذه األسباب تتنوع ما بني اجتماعية وأسرية ودينية واقتصادية التدخني،

التدخني سبب للقصور الوظيفي للمدخن، كما  وقد ظهر أيضًا يف الدراسات السابقة أن
 أيضًا على التدخني الذي يكون يف مرحلة املراهقة أو مرحلة الشباب ركزت بعض الدراسات

 .وأثر ذلك عليهم مستقبالً 

وقد ركزت بعض الدراسات على أمر هام من وجهة نظر الباحث وهو التدخل املباشر يف 
وقاية املراهقني غري املدخنني من التدخني أو عالج املدخنني منهم من التدخني وذلك من 

والتثقيف الصحي هلم وملعلميهم وأيضًا من خالل الربامج اإلرشادية املختلفة  خالل التوعية
هـ ودراسة .1.1اليت تغري اجتاهاهتم حنو التدخني كما ظهر ذلك يف دراسة الزهراين عام 

 م...2القرشي عام 

وكان من بني هذه الدراسات دراسات تناولت موضوع الوعي البيئي، حيث هدف بعضها 
الوعي البيئي يف مرحلة املراهقة، وعالقته ببعض املتغريات، ومل يكتفي  إىل قياس مستوى
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بعضها بقياس مستوى الوعي البيئي بل حرص على إجياد برامج عملية لتنمية الوعي البيئي 
لدى املراهقني، بل اهتمت بعض الدراسات اليت تناولت الوعي البيئي بتوظيف تنمية الوعي 

م ذلك على التأقلم مع احلياة وتعديل السلوك مبا حيقق البيئي للمراهقني حبيث يساعده
 .اإلشباع النفسي هلم

وحرص الباحث أيضًا على وضع جمموعة من الدراسات السابقة اليت اهتمت مبوضوع االجتاه 
حنو التدخني حبيث يتم الربط بني املوضوعني التدخني واالجتاهات، فكان هدف أحد تلك 

ه املوجود لدى األطباء يف إحدى املستشفيات حنو التدخني الدراسات هو معرفة مدى االجتا
ومدى إقباهلم عليه، أما الدراسة الثانية حول االجتاهات فكان هلا هدف عملي بأن يتم وضع 
منهج معني خاص بالتدخني لتغيري اجتاهات الطالب املراهقني وخاصة طالب املرحلة 

ه سليب يقي الطالب يف املستقبل من الوقوع اإلعدادية من اجتاه إجيايب حنو التدخني إىل اجتا
 .يف فخ التبغ

أما الدراسة الثالثة اليت تناولت االجتاه وعالقته بالتدخني فكان هدفها الرتكيز على بعض  
 .األطباء املدخنني بالفعل مبستشفى سينز املاليزية ملعرفة اجتاههم حنو التدخني بالفعل

ا البحث وبني الدراسات السابقة السالف ذكرها، وهناك أوجه اتفاق وأوجه اختالف بني هذ
 -:فمن أوجه االتفاق بني هذا البحث وبني الدراسات السابقة 

يف إبراز دور التدخني (Leslie K. Jacobsen ,2005)اتفق هذا البحث مع دراسة  -1
وهي نفس املراهقني،  يف التأثري السليب على الوظائف الذهنية والعقلية للمدخنني

  .ية اليت يركز عليها البحث احلايلالعمر املرحلة 
يف أن هذا البحث أيضاً  (Ralf Dolfeeno, 2002)اتفق هذا البحث مع دراسة  -2

سريكز على عرض األسباب اليت تدفع املراهقني والشباب إىل التدخني، ألن 
اإلنسان إذا أراد أن يهدم ظاهرة سلبية فعليه أن حيارب األسباب املؤدية إىل تلك 

ة، حيث سيتم االستفادة يف هذا البحث من دراسة                  الظاهر 
(Ralf Dolfeeno, 2002)  واليت ركزت على األسباب اليت تدفع الشباب إىل

 .التدخني
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اتفق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة يف إبراز أضرار التدخني النفسية،  -3
ية املختلفة هو أن حيث إن ما يغفل عنه كثري من الناس يف مراحلهم العمر 

للتدخني أضرارًا نفسية ال ُيستهان هبا، وهذا البحث سريكز على عرض تلك 
األضرار النفسية للتدخني يف الوحدة املقرتحة اليت سيتم تفعيلها للطالب املراهقني 
باملرحلة املتوسطة، وسيتم االستفادة من بعض هذه الدراسات السابقة اليت 

واليت  (Jeffrey G. Johnson,2001)تدخني وهي دراسة تناولت األضرار النفسية لل
 ق، وأيضًا دراسةركزت على أثر التدخني على إصابة الشباب املدخنني بالقل

(Naumi Bresslaw, 2002)  من أسباب  يعدواليت ركزت على أن التدخني
 .االكتئاب النفسي أيضاً 

إىل جانب أنه اتفق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة يف أن التدخني  -.
إدمان فهو أيضًا عادة، وهذا يعين أن املدخنني ال يصعب عليهم ترك التدخني 
ألنه إدمان فقط، بل ألنه عادة أيضاً، وهذا ما يزيد من صعوبة تطبيق القرار 

مت دراسة التدخني  ( م...2عبدالرازق، )بالتخلي عن التدخني، فمثالً يف دراسة 
عينة من طلبة كلية الطب، حيث تبني أن كعادة يصعب االستغناء عنها لدى 

معظمهم يدخن يف احلرم اجلامعي عالنيًة، واألقل يدخن داخل املباين % .1
 .التعليمية

اتفق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة يف عرض األضرار العضوية واملزمنة  -5
اليت يسببها التدخني، وأثر ذلك على عمر املدخنني، فهذا البحث سيتم العمل 

يه على توجيه اجتاهات طالب املرحلة املتوسطة إىل ترك التدخني وسيتم ف
االعتماد على عرض األضرار واألمراض العضوية واملزمنة اليت يسببها التدخني، 

 (Moray Metellman ,2006)و (Klaif Beats, 2006) دراسيتوهو ما ركزت عليه 
اض السكتة القلبية حيث مت تسليط الضوء على أثر التدخني يف اإلصابة بأمر 

 (Ser Richard Dole, 1999)املزمنة وأهنا سبب رئيسي للوفاة، وكذلك دراسة 
واليت بينت أن كل سيجارة يدخنها املدخن هي يف احلقيقة تنقص تقريبًا حوايل 

 .دقيقة من عمر املدخن 11
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مت الرتكيز على نفس الفئة العمرية اليت يركز ( م.2.1مازياك وطابة، )يف دراسة  -3
عليها البحث احلايل، صحيح أهنا دراسة وصفية وليست جتريبية كالبحث احلايل، 
ولكنها اهتمت بأمر ميكن االستفادة منه يف هذا البحث وهو أضرار التدخني 
السليب على املراهقني الذين يعيشون مع آبائهم املدخنني، وهذا ما ميكن وضعه 

مي وعي الطالب البيئي عن يف االعتبار عند إعداد الوحدة الدراسية اليت تن
 .التدخني يف حبثي احلايل

مت الرتكيز على طالب املرحلة املتوسطة كما هو ( هـ.1.2العمري، )يف دراسة  -.
احلال يف البحث احلايل، ويرى الباحث ضرورة االستفادة من العوامل اليت تسبب 

ايل حىت التدخني هلذه املرحلة العمرية يف الوحدة الدراسية املقرتحة بالبحث احل
يتم توعية الطالب هبا وبالتايل عدم التعرض هلا يف املستقبل لكي ال تؤدي هبم 

 .إىل التدخني
يف التعرض لألضرار اليت ( م2.13العقيلي، )يتفق هذا البحث مع دراسة  -2

يلحقها التدخني بالفم لدى املراهقني، فالفم نعمة عظيمة من اهلل ملا له من 
نسان، وال شك أن التعرض ألضرار التدخني على وظائف كثرية يعتمد عليها اإل

الفم هلو من أهم األمور اليت تساعد على تنمية الوعي لدى طالب املرحلة 
 .املتوسطة مما جيعل اجتاهاهتم سلبية حنو التدخني

مت أيضًا الرتكيز على العوامل اليت تسبب ( م2.13تركية وعربش، )يف دراسة  -.
طالب املرحلة الثانوية، وذلك ألن طالب التدخني للمراهقني من وجهة نظر 

املرحلة الثانوية خاصًة املدخنني منهم قد مروا خبربات أكثر من طالب املرحلة 
املتوسطة، ولديهم قدرة أكرب على وصف ما حدث هلم ودفعهم إىل التدخني مما 
جيعل الباحث يستفيد من تلك العوامل اليت حددها طالب املرحلة الثانوية يف 

 . ركية وعربش لكي يتم توعية الطالب هبادراسة ت
القرشي، )ودراسة  (هـ.1.1الزهراين، )دراسة كل من اتفق هذا البحث مع   -.1

ضرورة تقدمي برنامج إرشادي مقرتح جيعل املراهق من تلقاء نفسه يف ( م...2
ال مييل إىل التدخني، فالبحث احلايل يسعى إىل تقدمي وحدة دراسية عن التدخني 
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املراهقني البيئي حول أضرار التدخني وبالتايل الوقاية من هذا السلوك لتنمية وعي 
مستقباًل، وكذلك فإن دراسة الزهراين تتمثل يف التوعية اإلرشادية للمراهقني 

يقلعون عن  ولكن ليس لوقايتهم من التدخني، وإمنا جلعل املدخنني منهم
وية ملنسويب إدارة دراسة القرشي تقوم على عمل دورة توع التدخني، وكذلك فإن

التعليم اليت تعىن بتلك املرحلة العمرية للعمل على تثقيفهم وتنمية وعيهم بأضرار 
 .التدخني مما جيعل اجتاهاهتم سلبية حنوه

يف  (م0113الحصان،)ودراسة  (م0116الفويهي،)اتفق هذا البحث مع دراسة  -11
دى الطالب، أن كل منهم يضع برنامج تعليمي غرضه تنمية الوعي البيئي ل

فالبحث احلايل يعتمد على اقرتاح وحدة منهجية عن التدخني وأضراره املختلفة 
لتنمية الوعي البيئي للطالب، وكذلك فإن دراسة الفويهي تعتمد على دور 
املدارس يف تنمية الوعي البيئي للطالب، ولكن االختالف يكمن يف أن الفويهي 

. عام وليس فيما خيص التدخني فقطيسعى لتنمية الوعي البيئي للطالب بشكل 
إسرتاتيجية قائمة على التناقض والتعاقد أما دراسة احلصان فقد اعتمدت على 

 .السلوكي يف تشخيص وتعديل أمناط السلوك البيئي اخلاطئ وتنمية الوعي به
يف ضرورة قياس الوعي البيئي  (م0113الزعبي،)اتفق هذا البحث مع دراسة  -12

حبث أو دراسة، حيث إن البحث احلايل قبل أن يطبق لعينة الدراسة يف أي 
الوحدة املقرتحة املتعلقة بأضرار التدخني سوف يسعى أواًل لقياس مستوى الوعي 

 .البيئي لعينة الدراسة
 I)       ودراسة (Tomson T & H Helgason ,2003)اتفق هذا البحث مع دراسة  -13

Taacob & Z Abdullah, 1991)  يف أن كل منهم يرى أمهية أن يتم قياس مدى
اجتاه املدخنني حنو التدخني، صحيح أن هذا البحث ال يتناول املدخنني وإمنا 
يتناول وقاية طالب املرحلة املتوسطة من التدخني، إال أنه يتفق مع تلك 
الدراستني يف ضرورة قياس االجتاهات حنو التدخني للوقوف على أمهية املوضوع 

ية، وملعرفة مدى أثر الربامج العالجية أو الوقائية اليت يتم اتباعها يف من ناح
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املدخنني أو غري املدخنني حنو  اجتاهات موضوع التدخني وأثرها على تغيري
 .التدخني من ناحية أخرى

يف املنهج التجرييب املتبع من أجل  (م0113عطية،)اتفق هذا البحث مع دراسة  -.1
طة بأضرار التدخني، حيث أن كل منهما يركز على توعية طالب املرحلة املتوس

ضرورة عمل وحدة مقرتحة عن أضرار التدخني جلعل اجتاهات الطالب سلبية 
جتاه التدخني، وكذلك اشرتك كل منهما يف املرحلة العمرية اليت يتم تطبيق 

مل تضع كل تركيزها على موضوع  (م0113عطية،)البحث عليها، إال أن دراسة 
ذ جعلت التدخني هو احللقة األضعف يف البحث نظراً لرتكيز الدراسة التدخني، إ

 .الشديد على موضوع اإلدمان األمر الذي مل يعطي أمهية كبرية ملوضوع التدخني
يف أن كل ( م3..2مركز املعلومات والبحوث، )اتفق هذا البحث مع دراسة  -15

رب يف اإلطار منهما يدرس ظاهرة التدخني عند املراهقني، وكان التشابه األك
النظري والذي ركز يف البحثني على دوافع املراهقني للتدخني، وهو ما سعى 

 .البحث احلايل يف إدراج موضوعه يف الوحدة املقرتحة
اللجنة الوطنية األردنية للوقاية من التدخني، : ) اتفق هذا البحث مع دراسة -13

مبضار التدخني، وعي املراهقني املدخنني  مدى))واليت كانت بعنوان  (م1..2
يف املرحلة العمرية لعينة الدراسة، وهي مرحلة املراهقة، وأن كاّلً  ((وأثر ذلك عليهم

من الدراستني صب اهتمامًا كبريًا على مسألة الوعي البيئي هلؤالء املراهقني 
 .بأضرار التدخني

 

 -:أما عن أوجه االختالف بني هذا البحث وبني الدراسات السابقة فهو 

فقط  ا ركزتيف أهن (Leslie K. Jacobsen ,2005) هذه الدراسة عن دراسةختتلف  -1
على أضرار التدخني على الوظائف الذهنية والقدرات العقلية للمدخنني، ومل تركز 
على أضرار التدخني األخرى أو أسباب اإلقبال على التدخني وهو ما يشمله 

الب املرحلة املتوسطة البحث احلايل، كما أن البحث احلايل يسعى إىل توعية ط
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بأضرار التدخني على الوظائف الذهنية للمدخنني وليس فقط دراسة الظاهرة من 
 .وصفية التحليليةالناحية ال

مت الرتكيز على األسباب والدوافع اليت تدفع  (Ralf Dolfeeno, 2002)يف دراسة  -2
البحث  الذكور واإلناث إىل التدخني، حيث مل تركز على مرحلة املراهقة كما يف

احلايل، كما أهنا اقتصرت على هذا املوضوع ومل تتناول التدخني من مجيع 
اجتاهاته، كما أهنا كانت دراسة قائمة على املنهج الوصفي التحليلي ومل تتطرق 

 .إىل التدخل الوقائي وحماربة األسباب والدوافع اليت تؤدي إىل التدخني
مت  (Naumi Bresslaw, 2002)و (Jeffrey G. Johnson,2001)يف دراسة كل من  -3

الرتكيز فقط على أن التدخني له أضرار نفسية متعلقة بالقلق واالكتئاب، ومل 
تتناول األضرار األخرى للتدخني كما يف البحث احلايل الذي مشل األضرار 
النفسية والعضوية، كما أن هذه الدراسات كانت قائمة على املنهج الوصفي 

ضرار النفسية للتدخني ومل تتدخل يف كيفية التحليلي حيث درست فقط األ
العالج منها أو الوقاية منها على عكس البحث احلايل الذي يهتم بعرضها على 
الطالب لتنمية وعيهم البيئي حنو التدخني وأضراره، كما أهنا مل هتتم مبرحلة 

 .املراهقة كما يف البحث احلايل
مت الرتكيز  (Moray Metellman ,2006)و (Klaif Beats, 2006)يف دراسة كل من  -.

على أثر التدخني يف اإلصابة بالسكتة القلبية للمدخنني ومل تتناول أضرارًا أخرى 
على عكس البحث احلايل، كما أهنا درست هذا املوضوع من ناحية املنهج 
الوصفي التحليلي ومل تتناوهلا باملنهج التجرييب الذي غرضه تغيري اجتاهات 

دخنني حنو التدخني كما يف البحث احلايل، كما أن الدراستني املدخنني أو غري امل
 .مل تركز على مرحلة املراهقة مبدارس املرحلة املتوسطة كما هو يف البحث احلايل

مت عمل دراسة وصفية لدراسة الضرر الواقع ( م.2.1مازياك وطابة، )يف دراسة  -5
اسة احلالية ستعرض على املراهقني من التدخني السليب آلبائهم، يف حني أن الدر 

أضرار التدخني السليب يف الوحدة املقرتحة اليت سيتم تدريسها للطالب املراهقني 
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لتنمية وعيهم البيئي حول هذا األمر مما سيكون دافع كبري هلم يف جتنب التدخني 
 .مستقبالً 

يف أن الثاين يعتمد على ( هـ.1.2العمري، )خيتلف هذا البحث عن دراسة  -3
اطي لدراسة العوامل املختلفة اليت تدفع املراهقني للتدخني، بينما املنهج االستنب

البحث احلايل فهو قائم على املنهج التجرييب لوقاية هذه املرحلة العمرية من 
التدخني والعوامل املؤدية إليه، لذلك سيتم بإذن اهلل االستفادة من دراسة العمري 

وبالتايل العمل قدر املستطاع لكي يتم توعية املراهقني بعوامل سلوك التدخني 
 .على عد التعرض هلا وبالتايل عدم الوقوع يف هاوية التدخني

مت االعتماد على املنهج الوصفي ملعرفة األضرار ( م2.13العقيلي، )يف دراسة  -.
اليت يلحقها التدخني بفم املراهقني املدخنني يومياً، أما البحث احلايل فسوف 

ا التدخني بالفم يف املنهج التجرييب عندما يتم يستغل تلك األضرار اليت يلحقه
إعداد وشرح الوحدة الدراسية املتعلقة بالتدخني وأضراره ليتم تنمية وعي طالب 

 .املرحلة املتوسطة بأضرار التدخني مما جيعل اجتاههم سليب حنوه
فهي تعتمد على املنهج الوصفي للوقوف ( م2.13تركية وعربش، )أما دراسة 

االجتماعية واألسرية اليت تدفع املراهقني للتدخني، ومل تتدخل يف على العوامل 
 .القضاء عليها أو يف حماولة وقاية املراهقني من التدخني

مت الرتكيز على التدخني كعادة، وأن عادة ( م...2عبدالرازق، )يف دراسة  -2
املدخنني يف التدخني هي اليت تعيقهم عن ترك التدخني، وأن األمر ال يقتصر 

اإلدمان فقط، وهو جانب من جوانب الوحدة الدراسية املقرتحة اليت  على
كإدمان وكعادة، كما أن دراسة   يقدمها البحث احلايل والذي يتناول التدخني

على املنهج الوصفي التحليلي وعمل إحصائية ألعداد أو نسب  عبدالرازق قامت
ما خيتلف عن هلا مع كل عينة وهو  نني بناء على النتائج اليت توصلتاملدخ

البحث احلايل الذي يقوم على املنهج التجرييب الذي غرضه تنمية الوعي البيئي 
 .بأضرار التدخني وجعل اجتاهات الطالب سلبية جتاهه
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مت تقدمي برنامج إرشادي للمراهقني ولكن ليس  (هـ.1.1الزهراين، ) يف دراسة -.
ج مشكلة التدخني لوقايتهم من التدخني كما هو يف البحث احلايل، وإمنا لعال

للمراهقني املدخنني بالفعل، أما البحث احلايل فيقدم وحدة دراسية مقرتحة عن 
التدخني جتعل للمراهق وعيًا بيئيًا ميكنه من عدم الوقوع يف آفة التدخني يف 

 .املستقبل
فهي صحيح قائمة على نفس املرحلة العمرية ( م...2القرشي، )أما دراسة 

حلايل ولكن بطريقة غري مباشرة، فهي تسعى إىل تنمية اليت يتناوهلا البحث ا
مهارات املسئولني بإدارة الرتبية والتعليم يف تنمية الوعي بأضرار التدخني 
واملخدرات لطالب املرحلة املتوسطة، يف حني أن البحث احلايل يركز على 
التدخني فقط وليس املخدرات، وينمي الوعي البيئي هلم بطريقة مباشرة من 

 .ل شرح وحدة دراسية مقرتحة عن التدخنيخال
مت دراسة أثر التدخني على عمر املدخن  (Ser Richard Dole, 1999)يف دراسة  -.1

وأنه ينقص من عمر املدخنني، حيث درست واقع معني مل يتم التدخل فيه من 
الدارس، على عكس البحث احلايل الذي يقوم على املنهج التجرييب لوقاية 

تدخني من خالل توعيتهم بتقدمي وحدة دراسية مقرتحة الطالب من خطر ال
 .حتيط بالتدخني من كل جوانبه

مت الرتكيز على  (م3..2احلصان، )و (م2.13الفويهي، )يف دراسة كل من  -11
تنمية الوعي البيئي لعينات الدراسة كما هو البحث احلايل، ولكن الدراستني ركزتا 

موضوع التدخني وأضراره كما يف  على تنمية الوعي البيئي ككل وليس فيما خيص
البحث احلايل، كما أن أدوات املنهج التجرييب املتبعة يف الدراستني اختلفت عن 
أدوات املنهج التجرييب املتبع يف البحث احلايل، حيث اعتمدت دراسة الفويهي 

ة على اخلدمات اليت تقدمها املدارس البيئية والربامج التدريبية املتبعة فيها جتاه تنمي
الوعي البيئي مع التعديل عليها من قبل الباحث، واعتمدت دراسة احلصان على 
إسرتاتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي يف تشخيص وتعديل أمناط 

، وهذا كله خيتلف عن البحث احلايل السلوك البيئي اخلاطئ وتنمية الوعي به
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واألسباب املؤدية إليه الذي يقدم وحدة دراسية مقرتحة عن أضرار التدخني 
لتنمية الوعي البيئي لطالب املرحلة املتوسطة، كما أن عينة دراسة الفويهي كانت 
تتمثل يف طالب املرحلة الثانوية، وعينة احلصان كانت تتمثل يف تلميذات املرحلة 

 .االبتدائية، أما عينة البحث احلايل فهم عينة من طالب املرحلة املتوسطة
لدى طلبة كلية العلوم مت قياس الوعي البيئي  (م2.13، الزعيب)يف دراسة  -12

ومل تتدخل الدراسة يف تنمية الوعي البيئي كما يف البحث احلايل الذي  الرتبوية
يسعى لتنمية الوعي البيئي، وكذلك اختلفت عينة الدراسة املستهدفة حيث 

ة وعي يعتمد البحث احلايل على تطبيق وحدة دراسية مقرتحة عن التدخني لتنمي
 .عينة من طالب املرحلة املتوسطة البيئي

مت االعتماد على تقدمي وحدة دراسية مقرتحة عن ( م2.13عطية، )يف دراسة  -13
اإلدمان والتدخني لطالب املرحلة اإلعدادية، لكنها مل تركز على موضوع 
التدخني فقط حيث أعطت األمهية القصوى ملوضوع إدمان احلشيش واملخدرات 

لرتكيز يف موضوع التدخني، أما البحث احلايل فيعطي كل تركيزه على مما أثر على ا
موضوع التدخني لتنمية الوعي به وبالتايل جعل اجتاهات طالب املرحلة املتوسطة 
حنو التدخني سلبية، كما أن دراسة عطية مل هتتم بتنمية الوعي البيئي جتاه 

حلة اإلعدادية من التدخني بل تعاملت مع املوضوع من باب ترهيب طالب املر 
التدخني جلعل اجتاهاهتم سلبية حنوه على عكس البحث احلايل الذي يعتمد ليس 
على الرتهيب من التدخني ولكن على تنمية الوعي البيئي بالتدخني وتكوين مادة 
علمية جيدة يف ذهن العينة موضوع الدراسة مما سيؤثر عليهم باإلجياب من ناحية 

 .اد عن هذه اآلفة العظيمةاحلفاظ على صحتهم واالبتع
 I Taacob & Z)و(Tomson T & H Helgason ,2003)يف دراسة كل من  -.1

Abdullah, 1991)  مت قياس مدى اجتاه األطباء العاملني يف بعض املستشفيات
حنو التدخني، حيث مل تسعى الدراستان إىل تغيري هذه االجتاهات أو توجيهها 

بحث احلايل فيسعى لتوجيه اجتاهات بل درست األمر كما هو عليه، أما ال
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طالب املرحلة املتوسطة حنو التدخني من خالل تنمية وعيهم البيئي حنوه بتقدمي 
 .وحدة دراسية مقرتحة عن التدخني

يف أن ( م3..2مركز املعلومات والبحوث، )اختلف هذا البحث عن دراسة  -15
ني األردنيني، الثاين اعتمد على املنهج الوصفي لوصف ظاهرة التدخني للمراهق

يف حني أن البحث احلايل يعتمد على املنهج التجرييب الذي يهدف إىل تنمية 
 .وعي املراهقني السعوديني بالتدخني وأضراره ليتجنبوه يف املستقبل

اللجنة الوطنية األردنية للوقاية من التدخني، : ) اختلف هذا البحث مع دراسة -13
املراهقني املدخنني مبضار التدخني، وعي  مدى))واليت كانت بعنوان  (م1..2

يف منهج البحث، فدراسة اللجنة الوطنية اعتمدت على  ((وأثر ذلك عليهم
املنهج الوصفي ملعرفة مدى وعي املراهقني املدخنني بأضرار التدخني، وهل كان 
هذا الوعي موجهًا بشكٍل صحيح لكي يرتكوا عادة التدخني، أما البحث احلايل 

ي بيئي جيد وموجه بشكل سليم للطالب املراهقني ليكّونوا من فيهتم بتكوين وع
 .خالل وعيهم اجتاهاٍت سلبية حنو التدخني تقيهم منه يف املستقبل

وقد أسفرت الدراسات السابقة عن العديد من النتائج اهلامة للغاية بالنسبة للبحث احلايل؛ 
النفسية، وأهم األسباب وكذلك أضرار التدخني , فقد أبرزت أضرار التدخني العضوية

والدوافع اليت تدفع الذكور واإلناث إىل تلك العادة، كما بينت أفضل الطرق إلعداد وحدة 
 .دراسية مقرتحة تتناول أضرار التدخني واإلدمان، وكيفية التأثري على اجتاهات الطالب حنوها

ألدوات كما أن الدراسات السابقة تنوعت يف استخدامها إلجراءات البحث من حيث ا
واملعاجلات اإلحصائية كل حسب هدفه وفروضه، مما أتاح للباحث احلايل فرصة االستفادة 

 .واالستنارة هبا وفق متطلبات البحث احلايل

التباين بني هذه الدراسات يف األهداف والفروض واألدوات والعينة  يظهروبنظرة فاحصة 
 .واألساليب اإلحصائية والنتائج

أنه يتناول قضية الوقاية من التدخني : الدراسات السابقة يف وينفرد هذا البحث عن 
لدى طالب املرحلة املتوسطة، تلك املرحلة اليت من السهل على من مير هبا أن يُفنت بالعادات 
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الضارة اليت تليب له بعض املنافع النفسية، فهي املرحلة العمرية اليت يف الغالب ليس لصاحبها 
طبعه مييل إىل جتربة كل شيء، وتصديق احلمالت الدعائية هدف حقيقي يف احلياة، ومن 

 .الكاذبة واملغرية
يف  –خاصة وأن الدراسات واألحباث اليت متت على التدخني يف اململكة العربية السعودية 

 .مل تركز على اجلانب الوقائي لتلك املرحلة العمرية -حدود علم الباحث علم الباحث

السابقة اليت مت عرضها يف هذا الفصل كانت بغرض أن يطلع إن اإلطار النظري والدراسات 
الباحث أكثر على عناصر حبثه حبيث يكون ملم مبادة علمية جيدة تساعده على إجراء 
الدراسة يف هذه العناصر بشكل جيد، ولكي يستفيد من الدراسات السابقة اليت عرضها يف 

املثالية اليت ستحقق له نتائج مثالية  إمتام دراسته، وحتديد املنهج السليم لبحثه، والعينة
للبحث، ولكي يستفيد أيضًا يف حتديد اإلجراءات واخلطوات املناسبة اليت ستجعله حيقق 
األهداف اليت يصبو إليها من خالل دراسته، وهذا بالتفصيل ما سيعرضه الفصل القادم 

 (.الفصل الثالث)
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية

 منهج البحث -
 جمتمع البحث -
 عينة البحث -
 حدود البحث -
 إجراءات البحث -
 :إعداد املواد التعليمية وأدوات البحث -
 "التدخني وأضراره"إعداد الوحدة املقرتحة عن التدخني : أوالً  -
 إعداد مقياس الوعي البيئي حنو التدخني: ثانياً  -
 إعداد مقياس االجتاه حنو التدخني: ثالثاً  -
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث

يف هذا الفصل يتناول الباحث بالشرح والتوضيح منهج الدراسة، وجمتمع الدراسة، واختيار 
عينة الدراسة وتوزيع أفراد العينة، واألدوات املستخدمة يف الدراسة من حيث بنائها واختبار 

 .الباحث خبطوات الدراسة هصدقها وثباهتا، مث ينهي
 :ويهدف هذا الفصل إىل

اختيار العينة، وحتديد : صف اإلجراءات اليت متت قبل تنفيذ جتربة البحث مثلو  - أ
 .التصميم التجرييب الذي يستخدم يف جتربة البحث

وصف إجراءات تنفيذ جتربة البحث تطبيقًا قبليًا، مث تدريس الوحدة املقرتحة،  - ب
نفس وبعد االنتهاء من عملية التدريس مث تطبيق أدوات التقييم مرة أخرى على 

 .العينة تطبيقاً بعدياً 
توضيح األساليب اإلحصائية اليت استخدمت ملعاجلة البيانات الناجتة عن تطبيق  - ت

 .أدوات تقومي البحث

 منهج البحث  -9
مع طبيعة البحث، والذي عنوانه أثر  لتماشيههذا البحث على املنهج التجرييب نظرًا  اعتمد

البيئي لدى طالب املرحلة املتوسطة  تدريس وحدة مقرتحة عن التدخني يف تنمية الوعي
باململكة العربية السعودية واجتاههم حنوها، حيث أن هذا البحث حيتوي على متغري مستقل 
وهو إعداد وحدة دراسية مقرتحة عن التدخني، وما له من أضرار، والدوافع اليت تدفع 

رحلة املتوسطة باململكة تنمية الوعي البيئي لطالب امل: املدخنني إليه، ومتغريين تابعني مها
 .العربية السعودية حنو التدخني، واجتاهات الطالب حنو التدخني

وكما هو واضح من هذا العنوان أن الباحث سوف يتحكم يف املتغريات املوجودة بالبحث وال 
 .يدرس الواقع كما هو كائن، وهذا ما ميثله املنهج التجرييب

 مجتمع البحث -8
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الصف الثاين املتوسط مبدارس رواد الرتبية األهلية واليت مقرها جمتمع البحث من طالب  تكون
على أمهية الوقاية من التدخني  ركزمدينة الرياض باململكة العربية السعودية، حيث إن البحث 

يف تلك املرحلة العمرية داخل تلك البيئة اجملتمعية، وملا كانت املدرسة هي البيئة اليت حيصل 
رباته احلياتية يف تلك املرحلة العمرية، كان ال بد من إجراء التجربة منها الطالب على معظم خ

الطالب الصاحلون بالطالب الذين لديهم  داخل إحدى هذه املدارس، حيث جيتمع فيها
ميول لالحنراف األخالقي، والذين بدورهم يؤثرون على غريهم من الطالب؛ لتغيري سلوكهم 

 .واجتاهاهتم بطريقة سلبية
العمل على وقاية مجيع طالب الصف الثاين املتوسط مبدارس رواد الرتبية  متحث ويف هذا الب

طالب داخل مخسة فصول من خالل عرض وحدة مقرتحة عن  1.5األهلية والبالغ عددهم 
التدخني عليهم، وتدريسهم حمتواها العلمي لتنمية الوعي البيئي لديهم جتاه التدخني، وبالتايل 

 .بية حنو التدخنيحماولة جعل اجتاهاهتم سل
 عينة البحث -4

اختريت عينة البحث احلايل من طالب الصف الثاين املتوسط بنني مبدارس رواد الرتبية األهلية 
البحث مجيع الطالب وليس عينة منهم  مشلمبدينة الرياض باململكة العربية السعودية، حيث 

سنة  15-13 طالب تراوحت أعمارهم بني 1.5عينة البحث  بلغتداخل املدرسة، حيث 
 :موزعني على مخسة فصول كما هو مبني يف اجلدول التايل

 عدد الطالب الفصل الصف م
1 2 1 21 
2 2 2 21 
3 2 3 22 
. 2 . 21 
5 2 5 2. 

 :م بالعديد من اخلصائص من أمههاوسبب اختيار الباحث للمرحلة املتوسطة أهنا مرحلة تتس
 .وبداية املراهقةنتهاء الطفولة ال ةانتقالي ةمرحل أهنا - أ
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فسيولوجية بالنشاط واهلرمونات يف التغريات الو  ،امليل الدائم إىل احلركة - ب
بالصوت وطول  ةويظهر عليه مسات البلوغ مثل خشون ،جسمه

 .طرافاأل
 .النضج الذهين والعقلي واجلسمي هبذه املرحلة - ت
 .ااخلوف من السلطة واحلاجة إليه - ث
 .احلرية إىلثاليات إىل احملسوسات والرغبة االنتقال من امل - ج
 .تقليد الكبار يف حماوله إثبات الذات والرغبة يف االستقاللية - ح
زهران، ) .إثباهتا ةرحلة وتذبذب الثقة بالنفس وحماولالعناد يسود هذه امل - خ

 (م1.23

ومن خالل هذه اخلصائص وجد الباحث أن هذه املرحلة العمرية هي األنسب إلجراء جتربة 
بحث، فهي هناية مرحلة الطفولة فيبدأ يشعر أنه رجل حيتاج إلثبات رجولته لكي يبني أنه ال

 .ختلص من كونه طفل صغري فيسهل خداعه ولو بأشياء ومهية تثبت رجولته كالتدخني

كما أنه يسعى إىل السلطة حىت لو كانت سلطة ومهية، مما قد جيعله يلجأ إىل احلصول عليها 
سلوكية خاطئة هو يعتقد أهنا جتعله أكثر قوة وسلطوية كسلوك التدخني، من خالل ممارسات 

 .وبذلك يظن أنه سيفرض شخصيته على من حوله

أيب وأمي قاال يل افعل )كما أنه يف هذه املرحلة يتخلص من مثاليات الطفولة واليت تتمثل يف 
رج من كونه مازال ، وهنا يشعر أنه كبري ال حيتاج لنصائح أحد، بل قد يشعر باحل(وال تفعل

يسمع لكالم ونصائح أبيه وأمه، فيلجأ إىل تصرفات حرة لتجعله كرجل حر التصرف مما قد 
 .جيعل سلوكه ينحرف حنو أمور خاطئة كالتدخني

ومن أكثر اخلصائص اليت قد تدفع املراهقني إىل التدخني هي رغبتهم الدائمة يف إثبات ذاهتم 
 غالبيتهم عادة التدخني، فيسهل عليهم تقليد هذا من خالل تقليد الكبار والذين هم يف

 .السلوك

ب علينا إبعاد هذه الفئة العمرية من التدخني هو أهنا مرحلة تتميز بالعناد، فهم صعّ وما يُ 
ليسوا أطفااًل لكي ينفذوا األوامر دون تفكري أو لكي خيافوا من غضب الوالدين ومن هم 
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العقل واحلكمة واملوعظة احلسنة لتكوين وعي بيئي جيد أكرب منهم سناً، فإن مل يتم إقناعهم ب
يف عقوهلم حبيث يكون هذا الوعي البيئي لديهم هو احملرك لوقايتهم من عادة التدخني، فإنه 
سيكون من الصعب وقايتهم من عادة التدخني أو عالجهم من سلوك التدخني إذا كانوا 

 .مدخنني فعالً 

 .جعلت الباحث خيتارها إلجراء جتربة البحث عليهافهذه خصائص املرحلة املتوسطة اليت 

أما عن اختيار الباحث للمراهقني بالصف الثاين املتوسط إلجراء البحث عليهم فليس ألن 
البحث ال ميكن إجراءه على طالب الصف األول أو الثالث املتوسط، حيث إنه من املمكن 

ن وجهة نظر الباحث هو األنسب، إجراء التجربة عليهم أيضاً، لكن الصف الثاين املتوسط م
فطالب الصف األول املتوسط هم يف هناية مرحلة الطفولة مازالت لديهم بعض صفاهتا، 
فمثاًل تؤثر عليهم املثاليات وال يغرتون باحملرمات بسرعة، وال تظهر عليهم خصائص املرحلة 

 .املراهقة كما هو احلال يف الصفوف األكرب سناً 

جهة نظر الباحث ليس مناسباً للصف الثالث املتوسط بنفس قدر كما أن هذا البحث من و 
مناسبته للصف الثاين املتوسط، فهذا البحث وقائي أكثر من كونه عالجي، والصف الثالث 
املتوسط قد يفوت الكثري منهم قطار الوقاية من التدخني، فكلما كانت التوعية يف مرحلة 

 .ألوان ويقع الطالب يف فخ التدخنيمبكرة كان األمر أفضل، وذلك قبل أن يفوت ا
 البحث حدود -3
 م31/5/2.12م إىل 2.13/.1/1يف الفرتة من / حدود زمانية  -1
مدارس رواد الرتبية األهلية مبدينة الرياض باململكة العربية / حدود مكانية  -2

 .السعودية
 على طالب مجيع فصول الصف الثاين املتوسط مت عمل البحث/ حدود بشرية  -3

 -:مبدارس رواد الرتبية األهلية، فاملرحلة املتوسطة هلا عدة خصائص من أمهها 
 .نتهاء الطفولة وبداية املراهقةال ةانتقالي ةمرحل أهنا - أ

 ،فسيولوجية بالنشاط واهلرمونات يف جسمهالتغريات الو  ،امليل الدائم إىل احلركة - ب
 .طرافاألبالصوت وطول  ةويظهر عليه مسات البلوغ مثل خشون
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 .النضج الذهين والعقلي واجلسمي هبذه املرحلة - ت
 .ااخلوف من السلطة واحلاجة إليه - ث
 .احلرية إىلثاليات إىل احملسوسات والرغبة االنتقال من امل - ج
 .تقليد الكبار يف حماوله إثبات الذات والرغبة يف االستقاللية - ح
زهران، ) .إثباهتا ةرحلة وتذبذب الثقة بالنفس وحماولالعناد يسود هذه امل - خ

 (م1.23

ومن خالل هذه اخلصائص وجد الباحث أن هذه املرحلة العمرية هي األنسب 
إلجراء جتربة البحث، فهي هناية مرحلة الطفولة فيبدأ يشعر أنه رجل حيتاج 
إلثبات رجولته لكي يبني أنه ختلص من كونه طفل صغري فيسهل خداعه ولو 

 .بأشياء ومهية تثبت رجولته كالتدخني

ه يسعى إىل السلطة حىت لو كانت سلطة ومهية، مما قد جيعله يلجأ إىل كما أن
احلصول عليها من خالل ممارسات سلوكية خاطئة هو يعتقد أهنا جتعله أكثر قوة 

 .وسلطوية كسلوك التدخني، وبذلك يظن أنه سيفرض شخصيته على من حوله

أيب وأمي )ل يف كما أنه يف هذه املرحلة يتخلص من مثاليات الطفولة واليت تتمث
، وهنا يشعر أنه كبري ال حيتاج لنصائح أحد، بل قد يشعر (قاال يل افعل وال تفعل

باحلرج من كونه مازال يسمع لكالم ونصائح أبيه وأمه، فيلجأ إىل تصرفات حرة 
لتجعله كرجل حر التصرف مما قد جيعل سلوكه ينحرف حنو أمور خاطئة  

 .كالتدخني

تدفع املراهقني إىل التدخني هي رغبتهم الدائمة يف  ومن أكثر اخلصائص اليت قد
إثبات ذاهتم من خالل تقليد الكبار والذين هم يف غالبيتهم عادة التدخني، 

 .فيسهل عليهم تقليد هذا السلوك

وما يصعب علينا إبعاد هذه الفئة العمرية من التدخني هو أهنا مرحلة تتميز 
األوامر دون تفكري أو لكي خيافوا من بالعناد، فهم ليسوا أطفااًل لكي ينفذوا 

غضب الوالدين ومن هم أكرب منهم سناً، فإن مل يتم إقناعهم بالعقل واحلكمة 



 

93 

واملوعظة احلسنة لتكوين وعي بيئي جيد يف عقوهلم حبيث يكون هذا الوعي 
البيئي لديهم هو احملرك لوقايتهم من عادة التدخني، فإنه سيكون من الصعب 

التدخني أو عالجهم من سلوك التدخني إذا كانوا مدخنني وقايتهم من عادة 
 .فعالً 

فهذه خصائص املرحلة املتوسطة اليت جعلت الباحث خيتارها إلجراء جتربة 
 .البحث عليها

أما عن اختيار الباحث للمراهقني بالصف الثاين املتوسط إلجراء البحث عليهم 
ل أو الثالث فليس ألن البحث ال ميكن إجراءه على طالب الصف األو 

املتوسط، حيث إنه من املمكن إجراء التجربة عليهم أيضاً، لكن الصف الثاين 
املتوسط من وجهة نظر الباحث هو األنسب، فطالب الصف األول املتوسط 
هم يف هناية مرحلة الطفولة مازالت لديهم بعض صفاهتا، فمثاًل تؤثر عليهم 

تظهر عليهم خصائص املرحلة املراهقة  املثاليات وال يغرتون باحملرمات بسرعة، وال 
 .كما هو احلال يف الصفوف األكرب سناً 

كما أن هذا البحث من وجهة نظر الباحث ليس مناسباً للصف الثالث املتوسط 
بنفس قدر مناسبته للصف الثاين املتوسط، فهذا البحث وقائي أكثر من كونه 

ار الوقاية من عالجي، والصف الثالث املتوسط قد يفوت الكثري منهم قط
التدخني، فكلما كانت التوعية يف مرحلة مبكرة كان األمر أفضل، وذلك قبل أن 

 .يفوت األوان ويقع الطالب يف فخ التدخني
أثر تدريس وحدة مقرتحة عن مت يف هذا البحث تناول / حدود موضوعية  -.

ه، التدخني يف تنمية الوعي على طالب املرحلة املتوسطة وأثره على اجتاههم حنو 
حيث حرص الباحث كل احلرص على عمل وحدة دراسية تنمي الوعي البيئي 

 .هلم بأضرار التدخني مما ينفر الطالب منه وجيعل اجتاههم حنوه سليب

 إجراءات البحث -5
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من أهم األمور اليت تساعد الباحث على استكمال حبثه  يعدإن حتديد إجراءات البحث 
بصورة جيدة، مما يساعده على حتقيق أهداف البحث وجين مثاره الطيبة، فإن إجراءات 

وبالرتتيب  الباحث قبل القيام ببحثه؛ لكي يطبقها تدرجيياً  قد حددهاالبحث هي خطوات 
اليت خطط هلا  عرض إلجراءات البحثا يلي يف حبثه حىت ينتهي منه بتوفيق اهلل تعاىل، وفيم

 :الباحث قبل الشروع يف جتربة البحث
 . واإلجابة عن هذه التساؤالت ،حتديد مشكلة البحث وتساؤالته -1
والدراسات السابقة وثيقة الصلة، وعمل دراسة مسحية لتلك , مراجعة أدبيات البحث -2

 .الدراسات
 .ائيحتديد عينة البحث يف ضوء ما يسمح به االختيار العشو  -3
 :إعداد املواد التعليمية واألدوات الالزمة لتجربة البحث وتشمل -.

 .إعداد الوحدة املقرتحة عن التدخني من خالل مراجع علمية متعددة - أ
إعداد مقياس يقيس مدى الوعي البيئي بالتدخني للطالب قبل تعرضهم للمتغري  - ب

يكون التجرييب، والذي يتمثل يف شرح وحدة مقرتحة عن التدخني، حبيث 
، مث يتم إعادة تطبيق هذا املقياس مرة أخرى عليهم بعد املقياس على هيئة اختبار
 .تعريضهم للمتغري التجرييب

إعداد مقياس يقيس مدى اجتاه الطالب حنو التدخني قبل تعريضهم للمتغري  - ت
التجرييب، حبيث يتم إعادة تطبيق هذا املقياس مرة أخرى عليهم بعد تعريضهم 

 .يبللمتغري التجري
تعريض عينة البحث للمتغري التجرييب وهو تدريس الوحدة املقرتحة عن التدخني، واليت  -5

 .والعقلية واالجتماعية والبيئية تتضمن معلومات عن التدخني وأضراره العضوية والنفسية
 .تطبيق أدوات البحث بعد تعريض العينة للمتغري التجرييب -3

 .معاجلة النتائج إحصائياً مث تفسريها -.
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 :متثلت إجراءات البحث الفعلية اليت اتبعها الباحث يفو 
حيث هتدف التجربة إىل التعرف على فاعلية وحدة مقرتحة : اهلدف من التجربة -1

عن التدخني وأضراره يف تنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة املتوسطة 
 .بالتدخني، واجتاههم حنوه

ومقياس اجتاه الطالب حنو  التطبيق القبلي ملقياس الوعي البيئي بالتدخني، -2
 :التدخني

مت إجراء التطبيق القبلي الختبار مقياس الوعي البيئي ومقياس االجتاه حنو التدخني يوم 
 :م على الطالب عينة البحث مع مراعاة التايل.2.1/.1/.2األحد 

 .شرح تعليمات االختبار، وقياس االجتاه واهلدف منها - أ
 .اهتوضيح كيفية االستجابة ملقياس االجت - ب
 .اإلجابة عن استفسارات الطالب - ت

وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار ومقياس االجتاه قبليًا، مت تصحيح أوراق اإلجابة ورصد 
درجات الطالب من كشوف أعدت خصيصاً لذلك، وهذه النتائج سوف يقوم الباحث 

 .مبناقشتها تفصيلياً يف اخلطوات اخلاصة بتفسري النتائج
 :تدريس الوحدة -3

حبكم عمله كمرشد طاليب باملرحلة ( موضوع التجربة)الباحث بتدريس الوحدة قام 
متبعًا اإلجراءات اليت مت اإلشارة  –طالب املرحلة املتوسطة  –املتوسطة لطالب العينة 

 .إليها مسبقاً 
وقد حرص الباحث على توزيع الوحدة مطبوعة على الطالب مبا فيها من رسومات 

 :ل التايل إجراءات تطبيق التجربةوصور بيانية، ويوضح اجلدو 
 املوضوع التاريخ اليوم

التجربة االستطالعية لكل من اختبار مقياس الوعي  م.5/2.1./2. الثالثاء
 .البيئي القبلي ومقياس االجتاه حنو التدخني القبلي

 .بداية شرح الوحدة املقرتحة على العينة االستطالعية م.5/2.1./.. الثالثاء
 .هناية شرح الوحدة املقرتحة على العينة االستطالعية م.5/2.1./23 الثالثاء
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التجربة االستطالعية لكل من اختبار مقياس الوعي  م.5/2.1./.3 الثالثاء
 .البيئي البعدي ومقياس االجتاه حنو التدخني البعدي

إجراء اختبار مقياس الوعي البيئي القبلي ومقياس االجتاه  م.2.1/.1/.2 األحد
 .التدخني القبلي على العينة األصليةحنو 

 .بداية شرح الوحدة املقرتحة على العينة األصلية م.5/11/2.1. األحد
 .هناية شرح الوحدة املقرتحة على العينة األصلية م.3/12/2.1. األحد
إجراء اختبار مقياس الوعي البيئي البعدي ومقياس االجتاه  م.12/2.1/.1 األحد

 .على العينة األصلية حنو التدخني البعدي
التطبيق البعدي ملقياس الوعي البيئي بالتدخني، ومقياس اجتاه الطالب حنو  -.

 :التدخني
بعد االنتهاء من تدريس الوحدة مت تطبيق اختبار مقياس الوعي البيئي ومقياس االجتاه 
حنو التدخني بعديًا على الطالب عينة البحث، وذلك بغرض التعرف على مدى بلوغ 

اف احملددة للوحدة، ومن مث التعرف على مدى منو الوعي البيئي للطالب عينة األهد
 .البحث جتاه أضرار التدخني

لذا فقد قام الباحث بتصحيح أوراق إجابات الطالب، وإعدادها يف كشوف رصد 
 .الدرجات متهيداً ملعاجلتها إحصائياً 

 :املعاجلات اإلحصائية -5
 :حيث قام الباحث باآليت

الوصفي، ومتثل يف حساب متوسطات أفراد عينة البحث يف التطبيق اإلحصاء  - أ
القبلي والتطبيق البعدي الختبار مقياس الوعي البيئي من ناحية، وملقياس االجتاه 

 .حنو التدخني من ناحية أخرى
للفرق بني ( t)اإلحصاء االستداليل، ومتثل يف حساب الداللة اإلحصائية لقيمة  - ب

ن اختبار مقياس الوعي البيئي ومقياس االجتاه حنو متوسطني مرتبطني يف كل م
التدخني، وكذلك حساب فاعلية الوحدة على مستوى الوعي البيئي ككل 
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للطالب عينة البحث، وعلى مستوى كل من التذكر والفهم والتطبيق كل على 
 .حده، وذلك يف اختبار مقياس الوعي البيئي فقط

 :ب فاعلية الوحدة، وهيوقد مت االعتماد على معادلة بليك يف حسا
 س -س         ص -ص                       

  س -د                د                       
حيث ص هي متوسط درجات الطالب يف التطبيق البعدي، و س هي متوسط 

 .درجات الطالب يف التطبيق القبلي، و د هي القيمة العظمى لدرجات املهارة
الوحدة يف كل من مقياسي الوعي البيئي ومقياس االجتاه حنو التدخني، وذلك  حساب كفاءة

فأكثر من درجة % .2من خالل حساب النسبة املئوية لعدد الطالب الذين حصلوا على 
 .النهاية العظمى للمقياسني يف التطبيق البعدي

 أدوات البحثد إعدا -2
الباحث  وقد حرصعليها الباحث يف تطبيق حبثه احلايل،  اعتمدهناك جمموعة من األدوات 

 .على دقة هذه األدوات، وصحتها وثباهتا؛ لكي حيقق الغرض من البحث
 ".التدخين وأضراره"إعداد الوحدة المقترحة عن التدخين (:أوالا )

 :تحديد المحتوى وتنظيمه
م على 2.13طية عام سامية ندا ع/ البحث احلايل امتداد لدراسة قامت هبا الطالبة يعد

أساس اقرتاح وحدة دراسية تتناول أخطار اإلدمان والتدخني على صحة الفرد، وذلك من 
 .أجل جعل اجتاهات طالب املرحلة اإلعدادية سلبية جتاه إدمان املخدرات التدخني

وكما ذكرنا سالفاً فإن البحث احلايل ال يركز على إدمان املخدرات كدراسة سامية عطية عام 
م، وإمنا يركز فقط على التدخني بغرض تنمية الوعي البيئي لطالب املرحلة املتوسطة 2.13

 .مما جيعل اجتاهاهتم سلبية جتاه التدخني
وقد مت االستعانة يف البحث احلايل ببعض املوضوعات اليت استخدمتها دراسة سامية ندا 

أمهيته، وقد مت  عطية حبيث تتضمن الوحدة الدراسية املقرتحة مفهومًا أو أكثر حسب
 :يف اآليتالسابقة  االستفادة من الدراسة

+ 
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 عرض فكرة البحث على جمموعة من املتخصصني يف جمال الرتبية والتعليم -1
باململكة العربية السعودية، وجمموعة أخرى من العاملني يف جمال تدريس املرحلة 

 :املتوسطة، مث يُطلب منهم
 .الصف الثاين املتوسطحتديد املفاهيم اليت تتناسب مع طالب  -
حتديد املناهج اليت تعرب عن األهداف املراد حتقيقها، واملتضمنة قائمة األهداف  -

 .املرفقة
إضافة اجلديد الذي يراه املتخصصون يف جمال الرتبية والذي مل يرد يف القائمة  -

املعروضة عليهم، مبا حيقق األهداف بشرط أن يتناسب مع تالميذ الصف الثاين 
 .وحذف ما ال يرونه مناسباً  املتوسط،

االستعانة بعدد ال بأس به من املراجع العلمية يف موضوع التدخني مبا يتفق معه  -2
 .احملكمون

 :صياغة احملتوى العلمي للوحدة من خالل مراعاة االعتبارات التالية -3
طبيعة املناهج يف املرحلة املتوسطة واليت تتميز بأهنا غري متخصصة، فهي املرحلة اليت  -

تم فيها عرض املواد التعليمية بشكل تدرجيي لتهيئة الطالب لالنتقال من الطفولة ي
مراعاة جتنب الفصل التعسفي بني فروع العلوم  يف الوحدةإىل مرحلة البلوغ، وعليه مت 

املختلفة من جهة، وبني ما يعيشه التالميذ من مشكالت احلياة اليومية من جهة 
 .أخرى

ة املتوسطة وخصائصهم اجلسمية والعقلية واالنفعالية مراعاة طبيعة طالب املرحل -
مت تنظيم الوحدة الدراسية بعرض املفاهيم واملبادئ الرئيسية يف جمال و واالجتماعية، 

التدخني واليت جيب أن يدرسها التلميذ أواًل حىت يتمكن من فهم تطبيقات هذه 
 .اجلوانب بسهولة، وربطها باجلوانب احلياتية

 
 :ى بعد تنظيمه على جمموعة من احملكمني؛ لتحديد ما يليمت عرض احملتو و  -
 .مدى حتقيق احملتوى لألهداف املراد حتقيقها على الطالب -1
 .مدى مناسبة احملتوى لتالميذ الصف الثاين املتوسط -2
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 .ذكر أي مالحظات على احملتوى وطريقة تنظيمه -3
 آراء المحكمين حول موضوع الوحدة

احملكمني واليت تتمثل يف تعريف التدخني  مت عرض موضوعات الوحدة على جلنة - أ
وما له عالقة به كالتبغ والنيكوتني، وكذلك األسباب والدوافع اليت تدفع الشباب 
إىل التدخني، وكذلك أضرار التدخني العضوية والذهنية والنفسية وأنه يؤدي إىل 
اإلدمان، إىل جانب أنه عادة يصعب على الذي اعتاد عليها أن يقلع عنها، 

لك لكي تتم االستفادة من رأي جلنة احملكمني على هذه املوضوعات، وذ
 .والتعديل عليها حسب ما يرونه مناسباً 

، وقد رأت جلنة احملكمني ضرورة عمل موضوع عن تاريخ ظهور وتطور التدخني - ب
 .استجاب الباحث بالفعل

 عرض ترتيب املوضوعات على جلنة احملكمني لكي يتم االستفادة منهم يف كيفية - ت
 .ترتيب املوضوعات وأولويات عرضها

 "التدخين وأضراره"تحليل المحتوى العلمي لوحدة 
يقصد بتحليل احملتوى للمادة التعليمية التقيد باملعاين الواضحة، بينما يقصد باملوضوعية يف 

عبداحلميد، )الوصف الظاهري، أن تتوافر صفة الثبات والصدق يف عملية التحليل 
جمموعة من الضوابط  Leaswell، ولكي تتحقق املوضوعية يف التحليل حدد الزول (م1..1

 :هي
حليل املستخدمة تعريفًا إجرائياً، حبيث يستطيع اآلخرون أن تعرف فئات الت - أ

 .تطبيقها على نفس احملتوى لتحقيق نفس النتائج
 .ترتك احلرية للقائم بالتحليل يف كتابة ما يعتربه مثرياً لالهتمام - ب
استخدام أساليب كمية يف حتديد فئات التحليل، واستخدام العمليات  - ت

 .لثباتاإلحصائية املناسبة لتحديد الصدق وا
ويف هذا البحث ميثل حتليل احملتوى عنصرًا هامًا ألنه يفيد يف حتديد جوانب التعلم 
املتضمنة يف الوحدة املقرتحة، وذلك من خالل حقائق، ومفاهيم، وتعميمات تفيد 

 .يف إعداد اختبار التحصيل ومرجع الوحدة
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 خطوات تحليل المحتوى
حتديد جوانب التعليم  حيث هدف إىل: حتديد اهلدف من حتليل احملتوى - أ

املتصمنة بالوحدة من خالل حقائق، ومفاهيم، وتعميمات تفيد يف إعداد اختبار 
 .التحصيل ومرجع الوحدة

ويقصد بوحدات احملتوى تلك : حتديد التعريف اإلجرائي لوحدات احملتوى - ب
العناصر املكونة حملتوى الوحدة واليت متثل اهليكل البنائي ملادة العلم، وقد أمكن 
حتديد التعريفات اإلجرائية لكل جانب من جوانب التعلم باالستعانة باملصادر 

 .املهتمة بتحليل بنية العلم يف جمال الرتبية العملية
هي مجلة تصف حدثًا معيناً، أو تعرب عن ظاهرة أو نتيجة خاصة  Factاحلقيقة 

ات مبوقف معني، وعليه مالحظتها مباشرة أو باستخدام أداًة صادقة من أدو 
 .العلم، وميكن تكرار حدوثها حتت نفس الظروف أو الشروط

وهو جتريد للعناصر املشرتكة بني عدة مواقف أو أحداث أو  Conceptاملفهوم 
 .ظواهر، ويعطى هذا التجريد امساً أو مصطلحاً أو رمزاً 

وهو مجلة تشري إىل عالقات بني عدد معني من  Generalizationالتعميم 
 .املفاهيم، أو استنتاجاً يلخص حجماً من املعلومات الفردية

، مت Reliabitity، وثبات Validityولكي تتحقق موضوعية التحليل من صدق 
 .مبجموعة من احملكمني الذين لديهم خربة يف جمال حتليل احملتوى االستعانة

 صدق التحليل
أن يكون صاحلًا لرتمجة الظاهرة اليت حيللها بأمانة، ويتحدد ذلك من خالل ويقصد به 

 :اإلجابة على التساؤالت التالية
 هل التصنيف املستخدم يف التحليل مناسب للمحتوى الذي مت حتليله؟ - أ

 .هل معايري التصنيف املتبعة التحليل معرفة إجرائياً  - ب
 . عملية التحليلهل مت االلتزام باملعايري والتعريفات احملددة يف - ت
 .هل وحدات التحليل حمددة بوضوح - ث
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ولذلك مت تعريف وحدات احملتوى تعريفًا إجرائياً، وكذلك طلب من القائمني بالتحليل 
 .االلتزام بتلك الوحدات

وللتأكد من أن نواتج التحليل متثل احملتوى متثياًل حقيقياً، وأن تكرارات النتائج يف احملتوى 
سبة االتفاق بني حتليل املشرتكني يف عملية التحليل، حبيث صحيحة فقد مت حساب ن

يكون التحليل صادقًا إذا كانت نسبة االتفاق مرتفعة، وذلك ميكن حتديده عند حتديد 
 .ثبات التحليل

وثبات التحليل هو ثبات نتائج عملية التحليل مهما تباين القائمون بعملية التحليل     
 : Holistiامل ثبات التحليل باستخدام معادلة هوليسيت أو زمنه، وقد مت حساب مع

 
 
 

عدد  N1عدد الفئات اليت مت االتفاق عليها بني القائمني بعملية التحليل، و هي Mحيث 
عدد الفئات اليت توصل إليها التحليل الثاين،  N2الفئات اليت توصل إليها التحليل األول، و

 .عدد الفئات اليت توصل إليها التحليل الثالث N3و
 :وقد كانت نتائج عملية التحليل كما يف اجلدول التايل

 نسبة االتفاق إمجايل عدد وحدات التحليل رقم التحليل
 األول
 الثاين

 الثالث

31. 
23. 
22. 

 
0.92 

 .وهو يعترب مقبوالً  0.92وهكذا يتضح أن معامل ثبات التحليل قد بلغ 
 

 الوسائل التعليمية اختيار
" التدخني وأضراره"تزداد أمهية استخدام الوسائل التعليمية واالستعانة هبا يف تدريس وحدة 

واليت تتناول التدخني والدوافع إليه وأضراره العضوية والذهنية والنفسية، خبالف أضراره على 

3M 

N1 + N2 + N3 
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تدريس الوحدة على الوسائل التعليمية املستخدمة يف  تنوعتاألداء املهين والوظيفي، لذا 
 :النحو التايل

السبورة، باعتبارها وسيلة أساسية يف التدريس عموماً، وميكن استغالهلا يف عمل  - أ
 .ملخص سبوري عن احلصة

، وسيلة ال غىن عنها اآلن؛ ألهنا تصنف ضمن الوسائل Power Pointعرض  - ب
عرض الوحدة املقرتحة من جهاز احلاسوب الشخصي  متالتعليمية احلديثة، حيث 

لعرض الوحدة مصحوبة بالرسومات  Power Pointللباحث مستعينًا بوسيلة 
 .التوضيحية واألفالم التعليمية ومواقع اإلنرتنت واليت تعرض التدخني وأضراره

وقد مت طباعة الوحدة " التدخني وأضراره"كتاب الطالب، أو مذكرة فيها وحدة  - ت
لتكون هلم مرجعًا دائمًا يرجعون له مىت  ل وتسليم كل طالب نسخة منهابالفع
 .أرادوا

االستعانة باملقاالت وامللصقات اليت يشارك هبا الطالب يف موضوع التدخني  - ث
 .وأضراره، وذلك بغرض ربط الوعي البيئي بالنشاط الطاليب

 .لعدديةاالستعانة ببعض الرسوم البيانية اليت تفسر البيانات اإلحصائية ا - ج
 اختيار طرق التدريس

هو تنمية الوعي البيئي " التدخني وأضراره"نظرًا ألن اهلدف األساسي من تدريس وحدة 
لطالب املرحلة املتوسطة، األمر الذي قد جيعل اجتاهاهتم حنو التدخني سلبية وبالتايل 

ملستخدمة وقايتهم من الوقوع يف تلك اآلفة اخلطرية، كان من الضروري أن تتنوع الطرق ا
يف التدريس مبا حيقق تنمية تفكري املتعلم ووعيه البيئي، ومشاركته يف احلديث 
واملناقشة؛األمر الذي يساعد على حتقيق أهداف البحث، وعليه فإن طرق التدريس اليت 

 :استخدامها يف شرح الوحدة هي مت
حبيث تتمثل الطريقة ال غىن عنها يف العملية التعليمية،  وهذه: الشرح والتحليل - أ

يف إبراز أمهية موضوع الدرس، وعرض بعض احلقائق واإلحصائيات، وتفسري 
باستخدام طريقة ضرب  وشرح بعض املفاهيم املرتبطة مبوضوع التدخني، وذلك

 .األمثلة ببعض السلوكيات املتبعة يف التدخني لتيسري فهم الطالب للوحدة
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كرب يف التدريس، حىت نعطي وعليها يقع العبء األ: المناقشة العلمية الهادفة - ب
للتلميذ الفرصة للتعبري عما جيول خباطره حول موضوع التدخني واإلدمان، وذلك 
هبدف تنمية تفكريه ووعيه خبطورة هذه املواد، من أجل االقتناع التام بضررها، مما 
يساعد يف تكوين االجتاهات املرغوبة والقائمة على تنمية وعيه البيئي جتاه أضرار 

 .نيالتدخ
 "التدخين وأضراره"مداخل تدريس وحدة 

عادة ما يواجه املعلم بعض املشكالت أثناء قيامه بعملية التدريس، هذه املشكالت ترجع 
لطبيعة املادة أو أساليب تدريسها أو اإلمكانات املتاحة مما جيعل املعلم يف حاجة إىل بعض 

الوحدة من أجل حتقيق اإلرشادات اليت تساعده يف اختيار أنسب السبل يف تدريس 
 .األهداف املرجوة منها

واملثايل يف تدريس " الوحيد"وليس هناك مدخاًل حمددًا ميكن أن يكون هو املدخل 
العلوم، وإمنا يستخدم أكثر من مدخل حسب طبيعة املوضوع واألهداف املرجو حتقيقها، 

لوباً، فضاًل عما خاصة وأن تنويع املداخل مبا يالئم تنوع املواقف واألهداف أمرًا مط
 .حيققه ذلك من إثارة نشاط املتعلمني ومراعاة الفروق الفردية بينهم

وهو يناسب تدريس هذه الوحدة لطبيعتها وطبيعة : مدخل املشكالت -1
املوضوعات اليت تتضمنها، وهناك عدة خطوات يتضمنها مدخل حل املشكالت 

بيانات املرتبطة باملشكلة، هي الشعور باملشكلة، وحتديدها حتديدًا دقيقاً، ومجع ال
وفرض الفروض، مث اختبارها الختيار أفضلها، والوصول حلل املشكلة، وتصميم 

 .النتائج
من أهم املداخل املستخدمة يف تدريس العلوم،  يعدوهو : املدخل الكشفي -2

ويتميز بأنه جيعل الطالب حمور العملية التعليمية، وأنه يؤكد على العمليات 
د على األسئلة ال اإلجابة، كما يعىن بالعملية التعليمية على أهنا العقلية، كما يؤك

 .مستمرة ال تنتهي بانتهاء شرح الدرس
وله نزعتان، أوهلما نزعة تاريخ احلالة واليت تعتمد على اختيار : املدخل التارخيي -3

واقعة أو حالة عملية معينة، ويتم مراجعة هذه احلالة العلمية وما صاحبها من 
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اث، ويتم توجيه التالميذ إىل فهم ما كان هلذه الواقعة العلمية من ظروف وأحد
يف امليدان  أثر على تقدم العلم، كما خيتم تاريخ احلالة بسرد ما عليه املعرفة احلالية

املتعلق بتلك احلالة، وثانيهما نزعة حتليل احلالة واليت لكي يتم االلتزام هبا ال بد 
يلها، والدراسة التحليلية التفصيلية هلذه املادة من حتديد حالة علمية معينة لتحل

العلمية بأسلوب علمي سليم، والدراسة التحليلية التفصيلية هلذه املادة العلمية 
 .بأسلوب علمي سليم

وإن كان هذا املدخل نادر االستخدام يف تدريس : مدخل األحداث اجلارية -.
االجتماعية إال أنه موضوعات العلوم رغم شيوع استخدامه يف تدريس الدراسات 

لوحدة، وذلك ميكن أن يؤدي استخدامه إىل نتائج طيبة يف تدريس هذه ا
ويفيد استخدام األحداث اجلارية يف تشجيع التالميذ على لطبيعتها االجتماعية، 

نقاط عند  القرارات اخلارجية، ويستمد مدخل األحداث اجلارية أمهيته من عدة
الجتماعية للوحدة، وأنه ينمي للتالميذ عدة الطبيعة اتدريس هذه الوحدة، وهي 

مهارات كالتمييز بني احلدث اهلام وغري اهلام، ويساعد يف تنمية القدرة على 
التفكري الناقد لدى التالميذ، ويساعد يف تنمية بعض االجتاهات من خالل 
متابعة األحداث اجلارية واملرتبطة مبوضوع الدراسة باستمرار وجتعله على معرفة 

ددة باستمرار يف جمال الدراسة، وتساعد األحداث اجلارية يف ربط األحداث متج
احلاضرة باملاضي مما جيعل التعليم أكثر تشويقًا للتالميذ، ويساعد استخدام 

 .األحداث اجلارية يف تدريب الطالب على احلوار اجليد واملناقشة املوضوعية
حداث اجلارية هي أن يكون وهناك شروط جيب االلتزام هبا عند الشرح مبدخل األ

احلدث مرتبطًا مبوضوع الدرس، وله عالقة باألهداف املرجو حتقيقها من الدرس، 
وأن تكون األفكار الرئيسية باحلدث اجلاري معروضة بطريقة مشوقة، وأن يكون 
موضوع احلدث مناسبًا للتالميذ من حيث مستوى نضجهم وقدراهتم العقلية 

 .وخرباهتم السابقة
 طة تقويم الوحدةإعداد خ

 :مت استخدام نوعني من التقومي قدو 
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كل التقومي أثناء   وقد متوهو التقومي أثناء الدرس وهنايته، : التقويم المرحلي اآلني -1
درس من قبل املعلم للتالميذ حيث يستعني باألسئلة املوجودة يف مرجع الوحدة؛  

بالدرس، ويف  كي حيدد مدى استفادة التالميذ واكتساهبم للخربات املتضمنة
هناية الدرس توجد بعض األسئلة اليت تقيس مدى حتقيق أهداف الدرس، وهذه 
األسئلة تعطى للتالميذ كواجب منزيل يقوم باإلجابة عليها، مث يتناقش فيها مع 

 .املعلم يف احلصة القادمة
وهو منط التقومي الذي يستخدم يف هناية فصل، أو عام : التقويم التجميعي -2

 .اية مقرر، أو برنامج، أو التخرج أو التقومي املتقدمدراسي، أو هن
 إعداد مرجع الوحدة

إعداد مرجعًا للوحدة املقرتحة على أن يكون مصدرًا للمعلم يستفيد منه يف تدريس  مت
علم، بل يفيده يف توفري كثري من قد الوحدة بنجاح، و 

ُ
مت إعداده بأسلوب ال يقيد حرية امل

 :مرجع الوحدة على اآليت قد اشتملها، و البدائل اليت خيتار من بين
لطالب " التدخني وأضراره"توضيح أمهية تدريس وحدة  متوفيها : المقدمة - أ

 .الصف الثاين املتوسط، مع بعض اإلرشادات للمعلم أثناء تدريسه للوحدة
 .وتشمل األهداف العامة للوحدة، واألهداف اإلجرائية: أهداف الوحدة - ب
وضوعات اليت تضمنتها الوحدة، واحلصص الالزمة ويقصد به امل: محتوى الوحدة - ت

 .لتدريس كل موضوع
منها  هامرجع الوحدة عدة طرق لتدريس وقد مشل: طرق التدريس المقترحة - ث

الشرح والتحليل، واملناقشة العملية اهلادفة، والتقارير واللجان واألحداث اجلارية، 
 .وذلك حىت خيتار منها الباحث ما يناسب الوحدة والتالميذ

اإلشارة يف مرجع الوحدة إىل نوعني منها،  مت قدو : األنشطة التعليمية المقترحة - ج
استهاليل يستخدمه الشارح يف بداية الدرس، واآلخر نشاط داخل : أوهلما

الوحدة، وذلك إلشراك الطالب مع املعلم يف عرض الوحدة وفهمها ومناقشتها، 
 .مما ييسر عملية تنمية وعيهم البيئي باملوضوع



 

106 

عدة أسئلة يف هناية كل درس،وخيتار املعلم منها ما  قد تضمنتو : ائل التقويموس - ح
 .يراه مناسباً للتالميذ

تزويد مرجع الوحدة بقائمة من أمساء املراجع  مت: مراجع للمعلم والتالميذ - خ
والكتيبات اليت ميكن االستعانة هبا يف االستزادة من املعلومات املرتبطة مبوضوع 

 .التدخني
 الوحدة ومرجعهاضبط 

هذه اخلطوة إىل التأكد من ترابط أهداف الوحدة وحمتواها، وطرق التدريس،  هدفت
جعها على عرض الوحدة ومر  ومتوالوسائل التعليمية، وكذلك األنشطة ووسائل التقومي، 

جمموعة من املتخصصني يف جمال تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من معلمني وموجهني،  
املناهج وطرق التدريس، حىت يتم التأكد من أن الوحدة وأدوات كذلك يف جمال 

عند اختيار  وقد روعيتدريسها صاحلة للتجربة على طالب الصف الثاين املتوسط، 
 :احملكمني ما يلي

احلصول على درجة املاجستري، أو : بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس - أ
 .الدكتوراه يف املناهج وطرق التدريس

اختيار املوجهني،  متحيث : سادة المشتغلين في مادة العلومبالنسبة لل - ب
 .واملعلمني يف املرحلة املتوسطة الذين ال تقل خربهتم عن مخس سنوات

التعديل : بالنسبة لمالءمة محتوى الوحدة لطالب الصف الثاني المتوسط - ت
يف بعض اآلراء  على الوحدة حسب ما يراه احملكمون، وال مانع من مناقشتهم

 .ل إىل أفضل حمتوى للوحدةللوصو 
 التجربة االستطالعية

طالبًا غري العينة األصلية للبحث،  .2مت تطبيق الوحدة على عينة استطالعية عددها 
وذلك هبدف التعرف على مدى مناسبة الوحدة لطالب الصف الثاين املتوسط، وحتديد 

الوحدة يف ضوء نتائج اخلطة الزمنية لتدريس كل موضوع من موضوعات الوحدة، وتعديل 
 .التجربة االستطالعية



 

107 

وقد مت تطبيق الوحدة على طالب أحد فصول الصف الثاين املتوسط مبدارس الرقي 
األهلية حبي السويدي مبدينة الرياض، والتابعة ملكتب التعليم بالسويدي، وطلبنا منهم 

الوحدة تطبيق مخس حصص، ولكن مل ُيسمح لنا إال بثالث حصص فقط مت فيها شرح 
قدر املستطاع، وكانت املفاجأة هي تقبل الطالب لشرح الوحدة وتفاعلهم  املقرتحة

بشكل ملحوظ، بل وجدنا بعض الطالب يريد املشاركة يف ذكر أضرار التدخني، وكانت 
 .االستفادة من هذه احلصص ملحوظة بفضٍل وبركٍة من اهلل تعاىل

 :خينإعداد مقياس الوعي البيئي نحو التد(: ثانياا )

إن البحث احلايل يهدف إىل تنمية الوعي البيئي لدى أفراد العينة حنو أضرار التدخني، 
األمر الذي قد جيعل اجتاهات الطالب حنو التدخني سلبية، وبالتايل وقايتهم من التدخني 
يف املستقبل، لذلك كان من الضروري إعداد مقياس ملستوى الوعي البيئي لدى أفراد 

دى استفادهتم من الوحدة املقرتحة اخلاصة بالتدخني، وقد مرت إجراءات العينة ملعرفة م
 :تصميم هذا املقياس باخلطوات التالية

 تحديد الهدف من المقياس

عمل مقياس ثابت وصادق لدرجة مطمئنة، حبيث ميكن بواسطته حيث يهدف إىل 
ط احلصول على بيانات يستدل منها على مدى حتصيل طالب الصف الثاين املتوس

وفقًا للمستويات املعرفية األوىل من " التدخني وأضراره"جلوانب التعلم املتضمنة يف وحدة 
وهي التذكر والفهم والتطبيق  –اجلانب املعريف  –لألهداف الرتبوية  Bloomتصنيف 

 (Bloom. 1956)باعتبارها متثل احلد األدىن من مستوى أداء الطالب 

استدعاء األفكار واملعلومات اليت سبق له دراستها هو قدرة الطالب على : التذكر -
 .ضمن حمتوى الوحدة

هو قدرة الطالب على استخدام ما لديه من معلومات على أي من : الفهم -
 :املستويات الثالثة التالية

وهي قدرة الفرد على التعبري عن املعلومات واألفكار اليت اكتسبها يف : الرتمجة - أ
 .صورة لفظية أو رمزية
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وهو قدرة الفرد على إعادة ترتيب املعلومات وتنظيمها يف صورة : التفسري - ب
 .جديدة

 .وهو قدرة الفرد على التنبؤ أو التوصل إىل ما وراء البيانات املعطاه: االستنتاج - ت
وهو قدرة الفرد على استخدام ما لديه من معلومات يف مواقف جديدة مل : التطبيق -

 .تكن مألوفة من قبل

 قياستحديد نوع أسئلة الم

 مت تصميم املقياس على هيئة اختبار مبا يتفق وخصائص االختبارات املوضوعية لكي

يعطي تقدير دقيق ملستوى الوعي البيئي للطالب، وليكون سهل تصحيحه، ولضمان  
 .عدم تأثر نتائجه باحلكم الشخصي للمصحح، ولضمان الدقة يف حتليل النتائج

 يقة المستخدمة في إعداد المقياسالطر 

حيث قد اطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة اليت تسعى إىل قياس الوعي 
البيئي لدى أفراد عينتها، ومبا أنه من متطلبات البحث احلايل تطبيق أداة لقياس الوعي 

، مث (م...2الدخيل، )البيئي فقد وقع اختيار الباحث على املقياس الذي استخدمه 
فقرة  35املقياس من  وقد تكونلقياس الوعي البيئي ،  (م...2البدراين، )عاد لتطبيقه 

، خاصة وأن هذا النوع من األسئلة هو من نوع االختيار من متعدد بني أربعة بدائل
 .األكثر مرونة لتقومي مدى حتقيق األهداف التعليمية املرجوة

  إعداد جدول المواصفات وتحديد عدد األسئلة

إىل حتديد عدد املفردات اليت ترتبط بكل  specificationيهدف جدول املواصفات 
مستوى من مستويات السلوك لكل موضوع من موضوعات الوحدة، وذلك عن طريق 

 .حتديد األمهية النسبية للموضوعات املتضمنة هبا وأهدافها التعليمية

ولتحديد الوزن النسيب لألهداف فإن الطريقة املتاحة عي استطالع آراء اخلرباء 
، لذا مت االستعانة ببعض املتخصصني لتحديد الوزن (1995وحطب، أب)املتخصصني 
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النسيب لألهداف اليت تقيس كل من التذكر والفهم والتطبيق لكل موضوع من موضوعات 
الوحدة، وذلك عن طريق حتديد األمهية النسبية للموضوعات املتضمنة هبا وأهدافها 

 .التعليمية

ريقة املتاحة هي استطالع آراء اخلرباء ولتحديد الوزن النسيب لألهداف، فإن الط
لذا مت االستعانة ببعض املتخصصني لتحديد الوزن ( 5..1أبوحطب، )املتخصصني 

النسيب لألهداف اليت تقيس كل من التذكر والفهم والتطبيق لكل موضوع من موضوعات 
 :الوحدة على حده، وكانت نتيجة هذه اخلطوة كما يف اجلدول التايل

جمموع أوزان  األهداف أوزان املوضوع
 تطبيق فهم تذكر احملتوى

 %..1 %23 %25 %52 التدخني وأضراره
ميكن عمل جدول املواصفات، وحتديد عدد ومن خالل حتديد الوزن النسيب لألهداف 

األسئلة لكل موضوع من موضوعي الوحدة يف كل مستوى من املستويات املعرفية الثالثة 
 (.التطبيق -الفهم -التذكر)

وهكذا مت احلصول على النسب املئوية لعدد املفردات اليت جيب أن يشملها االختبار يف  
، ونظرًا ألن العدد الكلي (التطبيق -الفهم -التذكر)كل مستوى من املستويات الثالثة 
مفردة يكون التوزيع التقرييب هلذه املفردات على ( 35)ملفردات مقياس الوعي البيئي هي 

 :ية كما يف اجلدول التايلاملستويات املعرف
 

املستويات 
 املعرفية

 

 تذكر
 

 فهم
 

 تطبيق
 

عدد 
 األسئلة

أرقامها على 
 المقياس

عدد 
 األسئلة

أرقامها على 
 المقياس

عدد 
 األسئلة

أرقامها على 
 المقياس

 

عدد 
 األسئلة

وحدة 
التدخين 
 وأضراره

15 2،8،9    
91،93،99 
81،84،83 
87،82،85 
43،44،82 

1. 3،5،1،98 
95،92،89 
81،41،48 

1. 4،2،7،91 
94،97،92 
88،49،45 

35 

 ياغة مفردات أسئلة المقياسص
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مت صياغة مفردات أسئلة املقياس حبث تقيس كل هدف من أهداف الوحدة املقرتحة 
 :اليت وقع االختيار عليها، وقد روعيت عدة اعتبارات عند صياغة املفردات هي

 .واضحةأن ُتطرح مقدمة السؤال بصيغة حمددة  -1
 .أن يكون معظم املفردة متضمناً باملقدمة، وأن تكون البدائل قصرية ما أمكن -2
 .جتنب استخدام صيغ النفي يف مقدمة السؤال  -3
 .أن تؤلف اإلجابات اخلاطئة للسؤال حبيث تكون إجابات معقولة يف الظاهر -.
 .التأكد من خلو صيغة السؤال من التلميح لإلجابة الصحيحة -5
مفردات أسئلة مقياس الوعي البيئي أن يشار للمفردات وقد روعي يف عرض  -3

 باألرقام، بينما يشار إىل اإلجابات احملتملة باحلروف أ،ب،ج،د
 :مت عرض املقياس يف صورته املبدئية على جمموعة من احملكمني للتأكد من -.
 .صحة متثيل املفردات ملا وضعت لقياسه - أ

 .صحة صياغة مفردات أسئلة املقياس لغوياً وعلمياً  - ب
 .أن املفردات تناسب طالب الصف الثاين املتوسط - ت
 .املفردات اليت جيب تعديلها أو حذفها - ث

 المقياس على العينة االستطالعية تطبيق

مت تطبيق اختبار مقياس الوعي البيئي يف صورته املبدئية على عينة استطالعية من طالب 
طالب، وهي  .2 الصف الثاين املتوسط مبدارس الرقي األهلية، وهو فصل مكون من

عينة غري عينة البحث األساسية، ومت تطبيق املقياس عليهم بعد شرح الوحدة املقرتحة 
 .استطالعياً 

وقد لفت انتباه الطالب أن الوقت غري حمدد، وأنه جيب على كل طالب أن يسجل 
الزمن خلطة البدء يف اإلجابة على االختبار، ويسجل الزمن خلطة االنتهاء من اإلجابة 

 .كل أسئلة االختبار  على

وقد مت تصحيح أوراق اإلجابة باستخدام املفتاح املثقب لإلجابة، وبعد ذلك صححت 
 .الدرجات من أثر التخمني
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 تحديد زمن االختبار

 :وذلك عن طريق

ترتيب أوراق اإلجابة ترتيبًا تصاعديًا وفقًا للزمن الذي استغرقه كل طالب يف  - أ
 .اإلجابة على االختبار

دقيقة، وكذلك  35زمن اإلرباعي األعلى من الطالب فكان  ُحسب متوسط - ب
دقيقة، وُحسب زمن االختبار باملتوسط  ..متوسط زمن اإلرباعي األدىن فكان 

ملعرفة الزمن املناسب لالختبار فكان عن طريق مجع متوسط زمن اإلرباعي 
 فكان الزمن 2األعلى مع متوسط زمن اإلرباعي األدىن، مث تقسيم الناتج على 

 .دقيقة 2.املناسب لالختبار 

 الزمن املناسب لالختبار الزمن المستغرق باإلرباعي األدنى الزمن المستغرق باإلرباعي األعلى
 دقيقة 2. دقيقة .. دقيقة 35

 :تحديد معامالت سهولة المفردات وصعوبتها -9

 :مت حساب معامل السهولة باملعادالت التالية

 

عدد  Wهي عدد اإلجابات الصحيحة، و  Cهي معامل السهولة، و  F.Iحيث 
 .اإلجابات اخلاطئة

ونظراً ألن األسئلة اليت تعتمد يف إجاباهتا املتعددة على االختيار قد تتأثر بعامل التخمني، لذا 
 .فقد مت تصحيح معامالت السهولة من أثر التخمني

شديدة السهولة، واليت ال تقل ( 0.8)أكثر من وتعترب املفردة اليت يصل معامل سهولتها إىل 
 ، 0.6)تكون شديدة الصعوبة، ولكن جاءت معامالت سهولة املفردات بني ( 0.2)عن 

 .لذا مت حذف أي عبارة بسبب معامل السهولة أو الصعوبة هلا( 0.37

 (بطريقة االحتمال المنوالي)تحديد معامالت ثبات المفردات 
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حتمال املنوايل نظرًا ألهنا تصلح حلساب ثبات مفردات أسئلة وقد مت استخدام طريقة اال
املقياس اليت تعتمد على اختيار إجابة واحدة صحيحة من عدة إجابات حمتملة، ومت 

 :استخدام املعادلة التالية

 

هي عدد االحتماالت االختيارية للمفردة،  Nهي معامل ثبات املفردة، و RIحيث 
 .أكرب تكرار نسيب ألي احتمال من االحتماالت االختيارية Lو

وذلك بعد تعديل أي  0.53،  0.36وقد تراوحت معامالت ثبات املفردات بني 
  0.2مفردة يقل معامل الثبات هلا عن 

 تحديد معامالت تمييز العبارات

لب الضعيف يف ويقصد مبعامل التمييز قدرة املفردة على التمييز بني الطالب املمتاز والطا
اإلجابة على أسئلة املقياس، وقد مت حساب معامالت متيز مفردات أسئلة املقياس بعد 

اليت تقع يف اجلزء العلوي، ( من درجات أفراد العينة% .2)فصل اإلرباعي األعلى 
 :وهي Johnsonوكذلك اليت تقع يف اجلزء السفلي، مث طبقت معادلة جونسون، 

 

هي عدد إجابات  QHو  Index Discriminationملفردة هي معامل متيز ا D.Iحيث 
هي عدد إجابات السؤال الصحيحة يف  QLالسؤال الصحيحة يف اإلرباعي العلوي، و

 .هي عدد األفراد الذين أجابوا على االختبار Nاإلرباعي السفلي، و

 .باعتبارها غري مميزة( 0.2)وقد عدلت املفردات اليت يقل معامل متييزها عن 

 االحتماالت االختبارية لمفردات أسئلة المقياس تحليل

ويقصد هبا دراسة استجابات األفراد لكل احتمال اختياري للسؤال، وقد مت ذلك 
بتسجيل تكرار استجابات الطالب عن كل احتمال من احتماالت السؤال يف اإلرباعني 

سبية لالحتماالت األعلى واألدىن، وحتويلها إىل تكرارات نسبية، ومبقارنة التكرارات الن

N 1 
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االختيارية من اإلرباعني األعلى واألسفل على أن تقبل املفردة اليت يزيد التكرار النسيب 
لكل احتمال من احتماالهتا االختيارية اخلاطئة يف اإلرباعي األسفل عن اإلرباعي األعلى 
فيما عدا االحتمال الصحيح فيجب أن يزيد تكراره النسيب يف اإلرباعي العلوي عن 

 .اإلرباعي السفلي

واملفردة اليت ال يتحقق فيها هذا الشرط حتذف وتعترب غري مقبولة، وقد قام الباحث 
 .بتعديل االحتماالت االختيارية لبعض املفردات ذات معامالت السهولة والتميز املقبولة

 تحديد معامل ثبات أسئلة المقياس

 مت حساب معامل ثبات أسئلة املقياس باستخدام معادلة كيورد ريتشاردسون 

Kuder-Richardson  حيث تتميز بأهنا تعطي احلد األدىن له، باإلضافة إىل سهولة
 .استخدامها

 

Siحيث 
معامل ثبات  Rttهي عدد أسئلة االختبار، و Nهي تباين درجات الطالب، و  2

 .أسئلة املقياس

N 
 

X. Si
 معامل الثبات 2

Rtt 

35 15.63 70.63 0.9 
 تحديد صدق أسئلة المقياس

ويقصد به أن يقيس االختبار أو أسئلة مقياس معني ما وضع لقياسه، وال يقيس شيء 
 :آخر، وقد اعتمد يف ذلك على

 :الصدق املنطقي - أ
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حيث روعي يف إعداد أسئلة املقياس أن تكون العبارات ممثلة للمجال الذي يقيسه، 
فصممت األسئلة حبيث متثل مستوى الوعي البيئي لطالب عينة البحث جتاه التدخني 

 .وأضراره املختلفة، كما مت االستعانة برأي املتخصصني يف اجملال للتأكد من ذلك

 :ألسئلة املقياس( الذايت)الصدق اإلحصائي  - ب

 .وحيسب باجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات أسئلة املقياس

 =    ألسئلة املقياس ( اإلحصائي)الصدق الذايت 

 .وهو يعترب مقبول

 :إعداد مقياس االتجاه نحو التدخين(:ثالثاا )

نظرًا ألن البحث احلايل يسعى إىل التعرف على اجتاهات أفراد العينة حنو التدخني بعد 
التغري يف تنمية وعيهم البيئي بأضرار التدخني، فإن ذلك يتطلب إعداد مقياس لقياس 

 :االجتاهات إن وجد، وقد مرت إجراءات تصميم هذا املقياس باخلطوات التالية

 : تحديد الهدف من المقياس

إىل التعرف على مدى التغري أو النمو الناتج عن الوعي البيئي الذي  هدف املقياسحيث 
 .ميكن أن حيدث لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط بعد شرح الوحدة املقرتحة

 يقة المستخدمة في إعداد المقياسر الط

اتباع طريقة ليكرت  مترغم تعدد الطرق املستخدمة لقياس االجتاهات النفسية إال أنه 
Likert وألهنا تعطي  ؛يف هذا البحث لسهولة استخدامها يف بناء مقاييس االجتاهات

عدداً ، ويف هذه الطريقة يقدم للفرد (1..1عبداملنعم، ) معامل ثبات أكرب من غريها
من العبارات اليت تدور حول موضوع االجتاه، حيث تتبع كل عبارة منها جمموعة من 

وتعطى لكل منها ( أدري، أعارض، أعارض بشدة، ال أوافق، بشدة أوافق)االستجابات 
للعبارة السالبة، ( 3،2،1،.،5)للعبارة املوجبة، و( 5،.،1،2،3)أوزانًا على التوايل 
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على درجات للموافقة على العبارة املوجبة واملعارضة  مخسحيث تعين أعلى درجة وهي 
 .عبارة السالبةال

أما بالنسبة للبديل احملايد وهو البديل الذي جيب أن خيتاره املفحوص حينما يكون موقفه من 
من أفراد العينة وإال % 25أكثر من  هعبارة االجتاه وسطًا أو حمايدًا فإنه ال جيب أن خيتار 

فإنه  من أفراد العينة% 25عن  يارهلعبارة، حيث إنه إذا زادت نسبة اختيعاد النظر يف ا
حيتمل أن تكون هذه العبارة غري وثيقة الصلة مبوضوع االجتاه، أو أهنا ال تتطلب من 

 .املفحوص إظهاراً لشدة انفعاله حنو العبارة سواء بالرفض أو القبول

 25: .2العبارات اليت ترتاوح بني  أن حيتوي مقياس اجتاه التدخني على عدد من وقد روعي
 .تتساوى فيها العبارات املوجبة مع العبارات السالبةعبارة 

 صياغة المفردات

من تالميذ أحد فصول الصف الثاين املتوسط التعبري عن آرائهم حول موضوع التدخني  طُلب
يف صورة عبارات قصرية، ومت تزويدهم مبجموعة من احملاور الرئيسية اليت متثل املقياس كعناصر 

 .أساسية تدور حوهلا عباراهتا

وما ميثل سلوكيات حتليل عبارات التالميذ واختيار ما يدل منها على آرائهم،  متبعد ذلك 
هذه اخلطوة يف التعرف على مستوى لغة  وقد فادتترتبط جبوانب االجتاه حنو التدخني، 

إىل هذه القائمة جمموعة أخرى من العبارات اليت أعدت يف ضوء العديد  مت إضافةالتالميذ، و 
 .مما كتب يف هذا اجملال

فردات اليت تعرب عن كل حمور مع مراعاة ومت إعداد قائمة باحملاور اليت متثل مقياس االجتاه، وامل
 :بعض اجلوانب يف هذه املفردات مثل

 .التأكد من وضوح املعىن - أ
 .عدم احتواء العبارة على أكثر من فكرة واحدة - ب
 .االلتزام بلغة التلميذ قدر اإلمكان - ت
 .أن تأخذ العبارات صورة جدلية - ث
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 .التأكد من متثيل اجلوانب املختلفة ملوضوع االجتاه - ج

 محتوى صدق المقياستحديد 

التأكد من أن مضمون املقياس يتفق مع أهدافه، وأن  إىل تلك اخلطوة وقد هدفت
 املشار إليهاعرض القائمة  وقد متجله، ألعبارات املقياس تصلح فعاًل لقياس ما أعدت 

يف اخلطوة السابقة عند صياغة املفردات يف املقياس على جمموعة من املتخصصني يف 
جمال علم النفس بكليات اآلداب والرتبية، وكذلك قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية 
الرتبية، فضاًل عن بعض أساتذة علم االجتماع بكلية اآلداب، وذلك لفحص عبارات 

ارتباطها مبوضوع االجتاه الذي أعدت ألجله، ومدى املقياس من حيث دقة العبارات و 
 .تالميذ الصف الثاين املتوسط، وتقدمي االقرتاحات الالزمةمع  متاشيها

 : التجريب االستطالعي

طالب عشوائيًا من طالب الصف الثاين  .2اختبار عينة البحث وعددها  وقد مت
ليل مفردات مقياس من ذلك حت وكان اهلدفاملتوسط من غري عينة البحث األصلية، 

 .دقيقة 5.، وكان االجتاه حنو التدخني، وحتديد الزمن الالزم لإلجابة على املقياس

  ائي لعبارات االتجاه نحو التدخينالتحليل اإلحص

ويهدف هذا التحليل إىل حساب الشدة االنفعالية ودرجة الواقعية، ومعامالت التمييز، 
 :حنو التدخني حسب اخلطوات التاليةومعامالت الصدق لعبارات مقياس االجتاه 

حتديد الوزن النسيب لكل بديل لتحديد الشدة االنفعالية لكل عبارة، وذلك  مت - أ
عن طريق حتديد النسبة املئوية للتالميذ الذين اختاروا البديل احملايد يف كل عبارة، 

% 25تعديل العبارات اليت جتاوزت فيها نسبة اختيار هذا البديل عن  ومت
رها عبارات منخفضة االنفعالية، بينما مت اإلبقاء على العبارات اليت مل باعتبا

شديدة االنفعالية،   باعتبارها% 25تتجاوز فيها نسبة االختيار للبديل احملايد 
أي عبارة خيتلف متوسطها أو احنرافها املعياري عن احلد الذي  مت تعديلكما 
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إىل  1للمتوسط و  3,5و 2,5اقرتحه شرجلي وكوباال وهو على التوايل ما بني 
 . لالحنراف املعياري 1,5

 :اسحتديد درجة الواقعية لكل عبارة من عبارات املقي - ب

هذا اإلجراء إىل التأكد من أن كل عبارة متثل موقفاً واقعياً للتلميذ يستطيع أن  وقد هدف
تحديد مدى الواقعية ل وكان ذلكخيتار فيه االستجابة اليت تعرب عن اجتاهه بصدق، 
 :وذلك كما يلي (Eysenck)لعبارات مقياس االجتاه حنو التدخني معادلة هوفستاتر 

 النسبة المئوية لمجموع استجابات أرفض بشدة أو أرفض ×النسبة المئوية لمجموع استجابات أوافق بشدة أو أوافق                     
 محايد النسبة المئوية لمجموع استجابات                                                            

درجة، ومتوسطة إذا كانت من  1وتعد درجة واقعية املقياس منخفضة إذا كانت أقل من  
درجة، ومرتفعة إذا  ..,.إىل  2,5درجة، وفوق متوسطة إذا كانت من  ..,2إىل  1

 .درجات .1الدرجة عن درجات، ومرتفعة جداً إذا زادت  .1إىل  5كانت من 

 تحديد معامالت تمييز العبارات

هذا اإلجراء إىل التأكد من قدرة كل عبارة على التمييز بني التالميذ ذوي  وقد هدف
 .االجتاهات املوجبة، والتالميذ ذوي االجتاهات السالبة

 تحديد معامل الثبات

طالب غري  .2من أخرى إعادة تطبيق مقياس االجتاه حنو التدخني على عينة  متحيث 
، حيث العينة األصلية حلساب معامل ثبات هذا املقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 :مت حساب معامل ثبات املقياس باستخدام املعادلة التالية

                               
 

 .أسئلة املقياسعدد هي  nحيث 

 :وكانت النتائج كالتايل

 =درجة الواقعية 
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مقياس 
االتجاه نحو 

 التدخين

N  عدد أفراد
 العينة

مجموع تباينات درجات 
 التالميذ

التباين الكلي 
 للمقياس

معامل ثبات 
 المقياس

24 2. 5..25 252 ..2. 
 وهكذا يكون معامل ثبات مقياس االجتاه حنو التدخني مقبوالً 

 ويكون الصدق الذايت بالنسبة لالجتاه حنو التدخني 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية -
لإلجابة على أسئلة البحث احلايل والتحقق من الفروض مت استخدام األساليب 

 :اإلحصائية التالية

    ملتوسطني مرتبطني، وذلك حلساب الداللة االحصائية  ( t)اختبار  - أ
Statistical Significance  للفرق بني متوسطي درجات الطالب يف التطبيق

على ( t)القبلي والبعدي ملقياس الوعي البيئي ككل، وكذلك مت حساب 
، كما استخدمت نفس املعادلة (تذكر، فهم، تطبيق)املستويات املعرفية الثالثة 

 .يف مقياس االجتاه حنو التدخني بالنسبة ألداء الطالب

  

 

 هي عدد أفراد العينة، و  nهي متوسط الفروق، و   Dحيث 

 .هي درجات احلرية (n-1)هي جمموع مربعات احنرافات الفروق عن املتوسط، و 

 داللة العمليةحساب ال

يرى بعض املتخصصني يف جمال البحث الرتبوي أن الداللة اإلحصائية وحدها ليست  
كافية للحكم على األمهية الرتبوية للفرق بني متوسطني أو أكثر، فكون الفرق بني 
متوسطني ما دااًل إحصائياً ال يعين بالضرورة أن هلذا الفرق قيمة تطبيقية تربوية، فكثرياً ما 

ني دااًل إحصائيًا غري أنه من الصفر حبيث ال يكون هلذا الفرق يكون الفرق بني متوسط

 

∑ ( Di – D ) 
2 



 

119 

قيمة تربوية أو تطبيقية تذكر، لذا أوصى هؤالء املتخصصون الرتبويون بعدم االكتفاء 
بالكشف عن الداللة اإلحصائية للفرق بني متوسطني، وإمنا حبساب الداللة العملية هلذا 

 :، وتستخدم املعادلة التالية" أثري التجرييبمقدار الت"الفرق، وذلك حبساب ما يسمى بـ 

  

 nهي درجات احلرية، و ( n-1)للفرق بني املتوسطني، و( t)هي مربع قيمة  حيث أن 
 .هي عدد أفراد العينة

 :حساب فاعلية الوحدة -3
وذلك حبساب النسبة املعدلة للنمو يف التحصيل الدراسي ككل، وكذلك على مستوى  

وذلك لتقومي فاعلية الوحدة على إحداث النمو ( التذكر، الفهم، التطبيق)كل من 
  Blake’s Ratioاملرغوب، وقد مت استخدام معادلة بليك 

 
 

ص هي متوسط درجات الطالب يف التطبيق البعدي، و س هي متوسط  حيث
 .درجات الطالب يف التطبيق القبلي، و د هي القيمة العظمى لدرجات املهارة

حىت ميكن اعتبار الوحدة فعالة بدرجة مقبولة،  1.2ويشرتط بليك أال تقل هذه النسبة عن 
 .ختبار القبليعلى أن يكون االختبار البعدي صورة طبق األصل من اال

 :حساب كفاءة الوحدة -.
تعرف كفاءة الربنامج بأهنا قدرة الربنامج على حتقيق األهداف التعليمية كما يقيسها 

من الطالب % ..1الربنامج مثالياً إذا متكن  يعد، و (م3..1هاشم )االختبار البعدي 
من درجات االختبار البعدي، حىت ولو مل تكن % ..1املتعلمني من احلصول على 

حيث يشري العدد ( 100/100)لديهم أية خربات سابقة، وهكذا يعرب عن الكفاءة بـ 
ي باليسار إىل األول على اليمني إىل النسبة املئوية لعدد الطالب، ويشري العدد الثاين الذ

 .النسبة املئوية للدرجات اليت حصلوا عليها يف االختبار البعدي
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وللحكم على كفاءة الوحدة، فإن أصحاب التعليم للتمكن حددوا معيارًا للكفاءة هو 
على األقل %  .2، أي أنه لتتحقق كفاءة الوحدة فإنه جيب أن حيصل على  .2/.2

 .لعظمى لدرجات االختبار البعديفأكثر من النهاية ا% .2من الطالب على 
 :وعلى ذلك

ميكن حساب كفاءة الوحدة حبساب النسبة املئوية لعدد الطالب الذين حصلوا على 
 مقياس الوعي البيئي،فأكثر من درجات النهاية العظمى يف األداء البعدي على % .2

حساب درجة، فإنه حلساب كفاءة الوحدة يتم  35هي  لهونظرًا ألن النهاية العظمى 
 .درجة فأكثر 22يف هذا املقياس على نسبة الطالب الذين حصلوا 

 
إنه ملن الطبيعي بعد أن تناولنا يف هذا الفصل منهج البحث، وعينة الدراسة، وأدواهتا، 
واإلجراءات اليت سار عليها الباحث إلمتام دراسته أن يتم عرض نتائج تلك الدراسة، 

التجربة على اإلجابة على تساؤالت البحث وحتقيق ومدى استطاعة الدراسة بعد إجراء 
 .أهدافه، وهذا ما سيتم عرضه تفصيلياً وبالرسومات البيانية يف الفصل القادم
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 مناقشة النتائج وتفسريها: ثالثاً  -
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 الرابعالفصل 
 عرضها وتفسيرها: نتائج البحث

، عرضًا ألهم إجراءات جتربة البحثيف هذا الفصل يتناول الباحث بالشرح والتوضيح 
 .ونتائجها، مث مناقشة هذه النتائج وتفسريها يف ضوء مشكلة البحث وتساؤالته

 

 :النتائج وتفسيرها/ أوالا 
ما هو أثر تدريس ))السؤال الرئيسي للبحث، والذي يتمثل يف  لنسبة لإلجابة علىبا -

وحدة مقرتحة يف تنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية 
قام الباحث حبساب متوسطات أفراد عينة البحث يف التطبيق القبلي  ((السعودية؟

 .يسمى باإلحصاء الوصفيوالتطبيق البعدي الختبار مقياس الوعي البيئي، وهو ما 
فرق بني متوسطني مرتبطني لل( t)كما قام الباحث حبساب الداللة اإلحصائية لقيمة 

 .لبيئياختبار مقياس الوعي ا يف
 :اإلحصاء الوصفي -9

لتطبيق القبلي متوسطات درجات أفراد عينة البحث يف ايعرض الباحث يف هذا اجلدول 
 .البيئيقياس الوعي ختبار موالتطبيق البعدي ال

  الدرجة الكلية املتغريات

 Xاملتوسط 
 Ps.tبعدي  Pr.tقبلي 

أسئلة مقياس الوعي 
 البيئي

35 6.36 28.29 

 12.13 2.2 15 التذكر
 2... ..2 .1 الفهم
 3..2 2.5 .1 التطبيق

سؤال موزعني  35يتبني من اجلدول السابق أن عدد األسئلة اإلمجالية ملقياس الوعي البيئي 
، وأن  .1،  .1،  15يق على الرتتيب املستويات املعرفية الثالثة التذكر والفهم والتطبعلى 

درجة، وأن  35على كل سؤال درجة مما يعين أن الدرجة اإلمجالية لدرجة االختبار هي 
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 3.33متوسط درجات الطالب عينة البحث يف التطبيق القليب ملقياس الوعي البيئي ككل 
،  ..2،  2.2ملعرفية الثالثة التذكر، والفهم، والتطبيق على الرتتيب وأهنا على املستويات ا

وهي على  .22.2، وأن متوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي لالختبار نفسه  2.5
وذلك مبتوسط  3..2،  2...،  12.13املستويات املعرفية الثالثة نفسها على الرتتيب 

على املستويات املعرفية الثالثة على  يف الوعي البيئي ككل، ومبتوسط فروق 23.23فروق 
 .2..،  3.3،  12..1الرتتيب 

 :هبذا اجلدول بيانياً كانت النتائج كما يف الشكل التايل وبالتعبري عن البيانات املدونة

 
 :اإلحصاء االستداللي -8

متوسط التطبيق القبلي والبعدي الختبار مقياس الوعي يف هذا اجلدول يعرض الباحث 
وكذلك لكل من التذكر، والفهم، والتطبيق كل على حده، كما يعرض  البيئي ككل،

للفرق بينها وداللتها اإلحصائية، وكذلك ( t)متوسط فروق الدرجات لكل منها، وقيمة 
 .الداللة العملية، وذلك بالنسبة لعينة البحث
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املستويات 
 املعرفية

متوسط  املتوسط
 الفروق
D 

( t)قيمة 
 احملسوبة

الداللة  nالعينة 
العملية 

للفرق بني 
 املتوسطني

قبلي 
Pr.t 

بعدي 
Ps.t 

الوعي 
البيئي  
 ككل

6.36 28.29 23.23 55.5 105 0.97 

 3... 1.5 5..3 12..1 12.13 2.2 التذكر
 3... 1.5 35.3 3.3 2... ..2 الفهم

 2... 1.5 2..3 .2.. 3..2 2.5 التطبيق
 0.0.1عند مستوى  دالة

أن متوسط درجات الطالب عينة البحث يف التطبيق القليب ملقياس  اجلدوليتضح من هذا 
وأهنا على املستويات املعرفية الثالثة التذكر، والفهم، والتطبيق على  3.33الوعي البيئي ككل 

، وأن متوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي لالختبار نفسه  2.5،  ..2،  2.2الرتتيب 
،  2...،  12.13الثالثة نفسها على الرتتيب وهي على املستويات املعرفية  .22.2

يف الوعي البيئي ككل، ومبتوسط فروق على  23.23وذلك مبتوسط فروق  3..2
 .2..،  3.3،  12..1املستويات املعرفية الثالثة على الرتتيب 

اجلدولية بالنسبة للفرق بني ( t)احملسوبة أكرب من قيمة ( t)قيمة كما يتضح من اجلدول أن 
لطالب يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار مقياس الوعي البيئي، حيث بلغت قيمة درجات ا

(t ) وهي أكرب من قيمة  55.5احملسوبة يف الوعي الكلي(t ) اجلدولية عند درجات حرية
،  5..3احملسوبة لكل من التذكر، والفهم، والتطبيق ( t)، وكذلك بلغت قيمة ( ..1)

يم اجلدولية، حيث تعترب هذه الق( t)أكرب من قيمة  على الرتتيب، وهي 2..3،  35.3
 1...مجيعها دالة عند مستوى 
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احملسوبة، وذلك للتعرف على  tالداللة العملية لقيمة ويتضح من هذا اجلدول أيضًا حساب 
على  0.97مقدار التحسن الناتج يف األداء لدى أفراد عينة البحث، وقد بلغت هذه القيمة 

فقد ( التذكر، والفهم، والتطبيق)الوعي البيئي ككل، أما بالنسبة للمستويات املعرفية الثالثة 
حتسن كبري يف أداء  يعترب، وهو  2.،.،  3...،  3...بلغت هذه القيمة على الرتتيب 

 :وعليه يتضحالطالب البعدي، 

درجات الطالب بني متوسطي  1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار مقياس الوعي البيئي ككل، وكذلك على مستوى  

 .والتطبيق لصاحل التطبيق البعدي الختبار مقياس الوعي البيئي كل من التذكر والفهم

ما هو ))للبحث، والذي يتمثل يف األمر الذي جييب على النصف األول من السؤال الرئيسي 
تدريس وحدة مقرتحة يف تنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية  أثر

 ((السعودية؟

حيث إن اإلجابة هي أن الوحدة املقرتحة عن التدخني وأضراره قد أثرت على الوعي البيئي 
و لدى طالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية من خالل تنميته بشكل كبري حن

 .أضرار التدخني

بالنسبة لإلجابة على السؤال الفرعي األول واملنبثق من السؤال الرئيسي للبحث،  -
ما فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية الوعي البيئي لدى طالب ))والذي يتمثل يف 
قام الباحث حبساب فاعلية الوحدة على مستوى الوعي البيئي   ((املرحلة املتوسطة؟

أضراره للطالب عينة البحث، وعلى مستوى كل من التذكر ككل حنو التدخني و 
وقد مت االعتماد على معادلة بليك يف حساب والفهم والتطبيق كل على حده، 

 .فاعلية الوحدة
كفاءة الوحدة يف اختبار مقياسي الوعي البيئي، وذلك من  م الباحث حبسابكما قا

فأكثر من % .2لى خالل حساب النسبة املئوية لعدد الطالب الذين حصلوا ع
 .درجة النهاية العظمى للمقياس يف التطبيق البعدي

 :فاعلية الوحدة -9
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حيث يعرض اجلدول التايل فاعلية الوحدة املقرتحة على مستوى الوعي البيئي ككل، 
 :وعلى مستوى كل من التذكر والفهم والتطبيق كل على حده

 
 

 املتغريات

 

 
 Xاملتوسط 

 
النهاية العظمى 

 املقياسلدرجات 

النسبة املعدلة 
 للكسب

Blake’s 
Ratio 

   Ps.tبعدي  Pr.tقبلي  
البيئي  الوعي 

 ككل
6.36 28.29 35 1.3. 

 1.32 15 12.13 2.2 التذكر
 1.2 .1 2... ..2 الفهم

 1.3 .1 ...2 2.5 التطبيق
 :ومن خالل اجلدول يتضح اآليت

 :بالنسبة للوعي البيئي ككل/ أوالً 

أي أهنا تعدت النسبة اليت حددها  1.39يتضح من اجلدول أن النسبة املعدلة للنمو بلغت 
 .مما يدل على أن الوحدة ذات فاعلية مقبولة 1.2بليك  

 :بالنسبة للتذكر/ ثانياً 

 1.2وهي نسبة مقبولة حيث تعدت  1.32بلغت النسبة املعدلة للنمو يف التذكر 

 :بالنسبة للفهم/ ثالثاً 

وهي نسبة مقبولة حيث مل تقل عن النسبة اليت  1.2النسبة املعدلة للنمو يف الفهم بلغت 
 1.2حددها بليك وهي 

 :بالنسبة للتطبيق/ رابعاً 
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 .أيضاً  1.2وهي نسبة مقبولة حيث تعدت  1.3بلغت النسبة املعدلة للنمو يف التطبيق 

 :كفاءة الوحدة -8

% .2التالميذ الذين حصلوا على ُقدرت كفاءة الوحدة حبساب النسبة املئوية لعدد 
فأكثر من درجة النهاية العظمى ألسئلة مقياس الوعي البيئي يف التطبيق البعدي، وفيما 

 .يلي البيانات اخلاصة حبساب كفاءة الوحدة

النهاية العظمي لدرجات 
 املقياس

من % .2
النهاية 
 العظمى

عدد أفراد 
 العينة

عدد 
احلاصلني 

% .2على 
 فأكثر

كفاءة 
 ةالوحد

الوعي البيئي  
 ككل

35 22 1.5 23 0.82 

قد  1.5من طالب عينة البحث الذين عددهم  23يتضح من نتائج اجلدول أن حوايل 
درجة فأكثر من  22مقياس الوعي البيئي على الختبار  حصلوا يف التطبيق البعدي

درجة، وبذلك تكون نسبة احلاصلني على  35الدرجة العظمى للمقياس واليت بلغت 
 .، وهي متثل كفاءة الوحدة%22فأكثر يف االختبار التحصيلي البعدي هي  %.2

ما فاعلية الوحدة املقرتحة يف )) الذي يتمثل يف الثاين السؤالبالنسبة لإلجابة على  -
الدرجات قام الباحث حبساب متوسطات  ((؟ تنمية االجتاهات السلبية حنو التدخني

، وهو ما يسمى باإلحصاء اه حنو التدخنييف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االجت
 .الوصفي

طني للفرق بني متوسطني مرتب( t)حبساب الداللة اإلحصائية لقيمة  كما قام الباحث
 .مقياس االجتاه حنو التدخنييف 

 اإلحصاء الوصفي -9
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يبني اجلدول التايل متوسطات الدرجات يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حيث 
 :حنو التدخني

  الدرجة الكلية املتغري

 Xاملتوسط 
 Ps.tبعدي  Pr.tقبلي 

مقياس االجتاه حنو 
 التدخني

12. .3 103.5 

 :وميكن التعبري عن هذه البيانات بيانياً فتكون النتيجة كما يف الشكل التايل

 
حيث ميثل هذا املخطط درجات الطالب يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو 

 .التدخني

 اإلحصاء االستداللي -8

يعرض اجلدول التايل املتوسطني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو التدخني، حيث 
 .وكذلك متوسط فروق الدرجات بني التطبيق القبلي والبعدي

 .وداللتها اإلحصائية والعملية( t)كما يعرض أيضاً قيمة 
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 املقياس  

 

 
 Xاملتوسط 

متوسط 
 الفروق
D 

 
 

 (t)قيمة 

 
 

 nالعينة 

الداللة 
العملية 

للفرق بني 
 املتوسطني

القبلي  
Pr.t 

البعدي 
Ps.t 

D.    

االتجاه نحو 
 التدخين

.3 103.5 37.11 37.45 105 0.86 

 0.01دالة عند مستوى 

 37.45احملسوبة ملقياس االجتاه حنو التدخني بلغت  tيتضح من اجلدول السابق أن قيمة 
 :، وعليه يتضح0.01اجلدولية، وأهنا دالة عند مستوى داللة  tوهي أكرب من قيمة 

بني متوسطي درجات الطالب  1...توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو التدخني

ما ))يتمثل يف ذي ، والللبحثالسؤال الرئيسي  املتفرع منالثاين  السؤالجييب على  وهذا
 ((؟ فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية االجتاهات السلبية حنو التدخني

طالب  اجتاهحيث إن اإلجابة هي أن الوحدة املقرتحة عن التدخني وأضراره قد أثرت على 
مما يعين أنه قد حدث حتسنًا يف  حنو التدخني املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية

كما ظهر يف النتائج من حيث منو اجتاهاهتم السلبية % 23البعدي للطالب بنسبة األداء 
 .(التدخني وأضراره)حنو التدخني، وميكن أن يعزى ذلك إىل تدريس وحدة 
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 :مناقشة النتائج وتفسيرها(: ثانياا )

 :مناقشة النتائج الخاصة بالوعي البيئي -9
فروق ذات داللة إحصائية نتائج البحث احلايل قد أوضحت وجود الحظنا مما سبق أن 
بني متوسطي درجات الطالب يف التطبيق القبلي والتطبيق  1...عند مستوى داللة 

البعدي الختبار مقياس الوعي البيئي ككل، وكذلك على مستوى كل من التذكر والفهم 
، وأن هلذا الفرق داللة .يئيوالتطبيق لصاحل التطبيق البعدي الختبار مقياس الوعي الب

، حيث بلغت يف الوعي البيئي ككل، ويف املستويات املعرفية الثالثة أيضاُ  مرتفعة نسبياً 
كما بلغت قيمة هذه الداللة يف كل من   ،0.97 كله  قيمة هذه الداللة يف الوعي البيئي

،  3...،  3...على الرتتيب ( التذكر، الفهم، التطبيق)املستويات املعرفية الثالثة 
ميكن إرجاع هذا التحسن يف أداء التالميذ على  وبناًء على هذه النتائج فإنه 2...

التطبيق البعدي إىل دراسة الوحدة املقرتحة، وأن تدريس هذه الوحدة قد أدى إىل منو 
 :الوعي البيئي لدى الطالب، ورمبا يرجع ذلك إىل

أدى إىل رغبتهم  ارتباط موضوع الوحدة حباجات الطالب ومشكالهتم، مما -1
 وأضراره الدائمة يف التعرف على املزيد من املعلومات حول إدمان التدخني

 .النفسية والعضوية
باملعلومات اليت تتضمنها الوحدة املقرتحة، وأن أن الطالب مل يكونوا قد مروا  -2

استجابتهم على بنود االختبار هو من خرباهتم السابقة حول حمتوى الوحدة، وأن 
 Power Pointشرح الوحدة هلم مع ما تضمنته من رسومات وشروحات وعرض 

 .قد زاد من معلوماهتم، ومن مهارات التذكر والفهم والتطبيق لدى الطالب
ف وخطوات الربنامج اإلجرائية تتيح الفرصة للطالب كل حسب وضوح أهدا -3

 .قدراته يف السري يف موضوعات الربنامج، وهذا يزيد من دافعيتهم للتعلم
األنشطة التعليمية املصاحبة للوحدة قد جذبت الطالب، وزادت من انتباههم،  -.

 .وأبعدهتم عن احملور التقليدي الذي يسبب هلم امللل



 

132 

الوحدة الدراسية من حمتوى، تنوع يف طرق التدريس،  التكامل بني عناصر -5
الوسائل واألنشطة التعليمية، أساليب التقومي، مما أتاح للطالب الفرصة للمشاركة 
يف مجع املعلومات املرتبطة مبوضوع الوحدة وتنظيمها وتصنيفها ومناقشتها جبدية 

وكل ذلك يؤدي مما سهل عليهم فهمها واالستفادة منها على املستوى التطبيقي، 
يف النهاية إىل حتصيل أفضل يف املادة العلمية، ومنو أكرب يف الوعي البيئي، وهذا 

 Yager,1988&Rubba,1991& Zuller,1991يتفق مع ما نادى به خرباء الرتبية 

، وقد يعزى ذلك إىل لدى الطالب الوعي البيئي منو كما أوضحت نتائج البحث احلايل
أتاح للطالب الفرصة لفهم املعلومات املتضمنة هبا، وتفسريها، أن تدريس الوحدة قد 

وترمجتها واالستفادة منها يف حل بعض املشكالت، مما سهل على الطالب اسرتجاعها، 
 :وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات اليت متت يف جمال اإلدمان مثل

حدة مقرتحة يف التدخني م، واليت استهدفت أثر تدريس و 2.13دراسة سامية ندا عطية 
واإلدمان على معلومات تالميذ املرحلة اإلعدادية واجتاهاهتم، حيث توصلت نتائج تلك 
الدراسة إىل حدوث حتسن يف معلومات أفراد عينة البحث حول موضوعي التدخني 
واإلدمان، إال أهنا دراسة اختلفت عن الدراسة احلالية يف أن الدراسة احلالية ركزت فقط على 

وضوع التدخني، مما جعل فاعلية تنمية الوعي البيئي لدى عينة البحث احلايل أكبري من م
 .فاعليتها يف دراسة سامية ندا عطية

 :مناقشة النتائج الخاصة باالتجاهات -8
بني املتوسط القبلي  0.01أوضحت نتائج البحث احلايل وجود فرق ذا داللة عند مستوى 

على مقياس االجتاه حنو التدخني لصاحل التطبيق البعدي والبعدي لدرجات أفراد عينة البحث 
كما ظهر يف النتائج % 23مما يعين أنه قد حدث حتسنًا يف األداء البعدي للطالب بنسبة 

من حيث منو اجتاهاهتم السلبية حنو التدخني، وميكن أن يعزى ذلك إىل تدريس وحدة 
 (.التدخني وأضراره)

 -:فهذه الوحدة املقرتحة قد
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الفرصة للطالب للتفاعل اإلجيايب واإلحساس خبطورة التدخني، كذلك  أتاحت -1
أتاحت هلم فرصة التعبري عن الرأي والتدريب على التفكري الناقد مبا ساعد على 

 .تنمية اجتاهاهتم اإلجيابية ضد التدخني
استطاعت التأثري وبشكل مثري يف اجتاهات الطالب حنو القراءة يف كل ماخيص  -2

اهتا املختلفة على الصحة العضوية والنفسية للمدخن، وهذا مرده السجائر وتأثري 
إىل عامل اإلثارة، واجلذب، والتشويق والتنوع، واإلمكانيات اليت صاحبت شرح 
الوحدة املقرتحة، واليت اختلفت عن األنشطة املمارسة يف غرفة الصف التقليدية، 

، ألن من بني أبرز ويرى الباحث أن هذه النتيجة تؤثر إجيابيًا على التحصيل
عوامل حتقيق اهلدف والتقدم حنوه هو حب الطالب ملادهتم، وطريقة تدريسها، 

 .وميلهم جتاهها إجيابياً 
أكدت على أن اجتاهات الطالب تتأثر بكل ما هو إجيايب لديهم من تعلم، وهذا  -3

 .يتطلب الرتكيز على حتسني اجتاهات الطالب حنو عمليات التعلم

ودراسة  (هـ.1.1الزهراين، )البحث مع بعض الدراسات السابقة كدراسة وتتفق نتائج هذا 
ضرورة تقدمي برنامج إرشادي مقرتح جيعل املراهق من  القائمتني على( م...2القرشي، )

تلقاء نفسه ال مييل إىل التدخني، فالبحث احلايل قدم وحدة دراسية عن التدخني لتنمية وعي 
خني وبالتايل الوقاية من هذا السلوك مستقباًل، وكذلك فإن املراهقني البيئي حول أضرار التد

دراسة الزهراين متثلت يف التوعية اإلرشادية للمراهقني ولكن ليس لوقايتهم من التدخني، وإمنا 
جلعل املدخنني منهم يقلعون عن التدخني، وقد أسفرت النتائج عن إقالع كثري من هؤالء 

 .الطالب عن التدخني بالفعل

أن دراسة القرشي تقوم على عمل دورة توعوية ملنسويب إدارة التعليم اليت تعىن  يظهروكذلك 
بتلك املرحلة العمرية للعمل على تثقيفهم وتنمية وعيهم بأضرار التدخني مما جيعل اجتاهاهتم 
سلبية حنوه، وقد حتققت فروض الدراسة بالفعل، وثبت فاعلية تلك الدورة التوعوية يف تنمية 

 .عينة الدراسة اإلجيابية ضد التدخنياجتاهات 

 .ولكن البحث احلايل خيتلف عن الدراستني السابقتني يف املرحلة اليت أجريت عليها الدراسة
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كما تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج العديد من الدراسات األجنبية اليت متت يف هذا 
 :اجملال مثل دراسة كل من

Sullivan(2003), Lavik(2007), Dejon(2005), Johnston(2013), Jensen(2010), 

Kim(2013), Lignell(2015). 

حيث استهدفت كل منها تقومي أثر استخدام برنامج تعليمي معني على مرحلة تعليمية 
معينة، حيث دلت نتائجها مجيعًا على فاعلية تلك الربامج يف إحداث تغريًا وحتسنًا يف 

أو املخدرات وأضرارها، وكذلك حتسنًا يف االجتاهات  معلومات األفراد حنو التدخني وأضراره
 .حنو تلك العادات السيئة

حيث جاء  Kelly (2014)وختتلف نتائج البحث احلايل مع النتائج اليت توصلت إليها كلي 
تأثري الربنامج الذي استخدمته بتأثري ضعيف على اجتاهات تالميذ املرحلة االبتدائية رغم 

 .ماهتم حول أضرار التدخني واملخدراتتأثريه الفعال يف معلو 
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 الفصل الخامس

 خاتمة البحث

 ملخص البحث: أوالً  -
 توصيات البحث: ثانياً  -
 البحوث املقرتحة: ثالثاً  -
 :قائمة املراجع -
 املراجع العربية: أوالً  -
 املراجع األجنبية: ثانياً  -
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 الخامسالفصل 
 خاتمة البحث

ملخص البحث الذي قام به، حيث يبني باختصار مشكلة يف هذا الفصل يعرض الباحث 
الدراسة، وأهدافها، واألدوات املستخدمة فيها، وكذلك املنهج الذي مت استخدامه يف 
الدراسة، واإلجراءات اليت مشى عليها الباحث طوال فرتة حبثه ودراسته، وكذلك األساليب 

سته، وكذلك النتائج اليت توصلت اإلحصائية اليت استخدمها الباحث للوصول إىل نتائج درا
 .إليها الدراسة

مث يعرض الباحث بعد ذلك أهم التوصيات اليت يوصي هبا الباحث بناًء على نتائج حبثه، مث 
ينتهي بعرض جمموعة من املقرتحات لدراسات يتمىن الباحث أن يتم العمل عليها من خالل 

 .االستعانة بالدراسة احلالية
 :ملخص البحث(: أوالا )

 :قدمةم

تعترب مشكلة التدخني من املشكالت الكبرية اليت هتدد كيان اجملتمع، فالفرد املدخن ال يضر 
نفسه فقط، بل ميتد ضرره لآلخرين وللمجتمع ككل ملا يسببه من آثار سلبية اجتماعية 
واقتصادية وخلقية سلبية، خاصة وأن من أكثر املراحل العمرية اليت تقع يف فخ اإلدمان هي 

 .املراهقة واليت هي عصب وأساس أي جمتمع مرحلة

وهلذا وجب التصدي للتدخني، وال يتأتى ذلك إال بتضافر جهود اجملتمع ككل مبؤسساته 
املختلفة وعلى رأسها املدرسة، وذلك ألهنا املصدر الذي يثق به الطالب يف احلصول على 

 .ثقافته ومعلوماته

اإلدمان، صحيح أنه ليس دائمًا يقع  أحد مقدمات يعدوال خيفى على أحد أن التدخني 
 .أحد املقدمات اليت قد تدفع صاحبها بقوة إىل اإلدمان يعدصاحبه يف فخ اإلدمان، ولكنه 

وعلى هذا األساس جيب أن تقوم الرتبية بدورها يف مكافحة التدخني من خالل تقدمي املناهج 
التعليمية اليت هتدف إىل تزويد الطالب باملعلومات واالجتاهات اليت متكنهم من محاية 
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أنفسهم من الوقوع يف التدخني، وبذلك يكون التعليم ذا معىن للطالب، ألنه يرتبط أشد 
 .ه االجتماعية، وما يواجهه من مشكالت هتدد حياته ومستقبلهاالرتباط حبيات

 :مشكلة البحث

البيئي  أثر تدريس وحدة مقرتحة عن التدخني يف تنمية الوعياهتم البحث احلايل بدراسة 
 .باململكة العربية السعودية واجتاههم حنوهاطالب املرحلة املتوسطة  لدى

معايشته لطالب املرحلة املتوسطة لفرتة ليست وقد اهتم الباحث مبشكلة التدخني من خالل 
بالقليلة، وذلك من خالل عمله كمرشٍد طاليب للمرحلة املتوسطة لعدة مدارس مبدينة الرياض 

 :حيث ال حظ الباحث جمموعة من املشكالت املتعلقة بالتدخني مثل

يعتقد بعض طالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية أن التدخني من  -1
املباحات يف الشريعة اإلسالمية، وأنه عالمة من عالمات الرجولة، وحل 
املشكالت، وشغل أوقات الفراغ، فالوعي البيئي هلم ضعيف جدًا حول موضوع 

 .التدخني
جيهل كثري من طالب املرحلة املتوسطة أن للتدخني أضرارًا أخرى غري العضوية،   -2

ة وقلة الرتكيز، واألضرار النفسية  كاألضرار الذهنية اليت يسببها مثل ضعف الذاكر 
 .كالرهاب واهللع

اً قصور وجد  املتوسطة من خالل اطالع الباحث على املناهج الدراسية للمرحلة -3
تناول أضرار التدخني الذهنية والعضوية والنفسية، حيث ركزت  فيها من حيث

هذه الدروس على ترهيب الطالب من التدخني أكثر من تركيزها على تنمية 
 .م البيئي بكم األضرار اهلائلة اليت يلحقها التدخني بصحة اإلنسانوعيه

 :منهج البحث

مع طبيعة البحث، والذي عنوانه أثر  لتماشيههذا البحث على املنهج التجرييب نظرًا  اعتمد
تدريس وحدة مقرتحة عن التدخني يف تنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة املتوسطة 

 يتمثل يفمتغري مستقل  حيث سعى إىل إعدادباململكة العربية السعودية واجتاههم حنوها، 
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تنمية الوعي البيئي : امتغريين تابعني مهليؤثر يف ، وأضراره وحدة دراسية مقرتحة عن التدخني
لطالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية حنو التدخني، واجتاهات الطالب حنو 

 .التدخني
 :أسئلة البحث

أثر تدريس وحدة مقرتحة ))هو  تعترب جتربة البحث احلايل حماولة لإلجابة على سؤال رئيسي
باململكة العربية السعودية لة املتوسطة طالب املرح البيئي لدى عن التدخني يف تنمية الوعي

 ((واجتاهاهتم حنو التدخني؟
 :وما ينبثق عنه من أسئلة فرعية تتمثل يف

 ما فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة املتوسطة؟ -1
ما أسس وإجراءات إعداد وحدة لتنمية الوعي البيئي لدى طالب املرحلة  -2

 املتوسطة؟
 فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية االجتاه الصحيح حنو التدخني؟ما  -3

 :إجراءات البحث

 :مرت جتربة البحث بعدة إجراءات لتنفيذها هي

 . واإلجابة عن هذه التساؤالت, حتديد مشكلة البحث وتساؤالته -1
والدراسات السابقة وثيقة الصلة، وعمل دراسة مسحية , مراجعة أدبيات البحث -2

 .الدراساتلتلك 
 .حتديد عينة البحث يف ضوء ما يسمح به االختيار العشوائي -3
 :إعداد املواد التعليمية واألدوات الالزمة لتجربة البحث وتشمل -.
 .إعداد الوحدة املقرتحة عن التدخني من خالل مراجع علمية متعددة - أ

إعداد مقياس يقيس مدى الوعي البيئي بالتدخني للطالب قبل تعرضهم للمتغري  - ب
التجرييب، والذي يتمثل يف شرح وحدة مقرتحة عن التدخني، حبيث يكون 

، مث يتم إعادة تطبيق هذا املقياس مرة أخرى عليهم بعد املقياس على هيئة اختبار
، مع مراعاة أن يشتمل اختبار املقياس على ثالثة أنواع تعريضهم للمتغري التجرييب
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ت املعرفية الثالثة اليت حددها من األسئلة، وكل نوع يقيس مستوى من املستويا
 .بلوم وهي التذكر، والفهم، والتطبيق

إعداد مقياس يقيس مدى اجتاه الطالب حنو التدخني قبل تعريضهم للمتغري  - ت
التجرييب، حبيث يتم إعادة تطبيق هذا املقياس مرة أخرى عليهم بعد تعريضهم 

 .للمتغري التجرييب
تدريس الوحدة املقرتحة عن التدخني،  تعريض عينة البحث للمتغري التجرييب وهو - ث

 .واليت تتضمن معلومات عن التدخني وأضراره العضوية والنفسية
 .تطبيق أدوات البحث بعد تعريض العينة للمتغري التجرييب - ج
 .معاجلة النتائج إحصائياً مث تفسريها - ح

 :األساليب اإلحصائية والنتائج

 :بالنسبة لمقياس الوعي البيئي/ أوالا 

على الوعي البيئي لدى أفراد عينة ( تدريس الوحدة املقرتحة)أثر العامل التجرييب مت حتديد 
 :البحث بعدة أساليب هي

، للفرق بني متوسطني مرتبطني بالنسبة للوعي البيئي ككل( t)حساب قيمة  -1
حيث بلغت  ،(التذكر، والفهم، والتطبيق)وبالنسبة للمستويات املعرفية الثالثة 

اجلدولية عند ( t)وهي أكرب من قيمة  55.5 الوعي الكلي احملسوبة يف( t)قيمة 
احملسوبة لكل من التذكر، ( t)، وكذلك بلغت قيمة ( ..1)درجات حرية 

على الرتتيب، وهي أكرب من قيمة  2..3،  35.3،  5..3والفهم، والتطبيق 
(t )حيث تعترب هذه القيم مجيعها دالة عندلكل من املستويات الثالثة اجلدولية ، 

  1...مستوى 
احملسوبة، وذلك للتعرف على مقدار التحسن  tحساب الداللة العملية لقيمة  -2

على  0.97الناتج يف األداء لدى أفراد عينة البحث، وقد بلغت هذه القيمة 
التذكر، والفهم، )الوعي البيئي ككل، أما بالنسبة للمستويات املعرفية الثالثة 

،  2.،.،  3...،  3...الرتتيب  فقد بلغت هذه القيمة على( والتطبيق
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، ومن هنا يتضح أنه توجد فروق حتسن كبري يف أداء الطالب البعدي يعدوهو 
بني متوسطي درجات الطالب  1...ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار مقياس الوعي البيئي ككل، وكذلك 
والفهم والتطبيق لصاحل التطبيق البعدي الختبار على مستوى كل من التذكر 

 .مقياس الوعي البيئي
املقارنة الوصفية بني األداء القبلي والبعدي ألفراد العينة على مقياس الوعي البيئي  -3

من خالل متوسطات الدرجات يف التطبيق القبلي والبعدي، والتعبري عنها يف 
 .احلادث يف األداءصورة أعمدة بيانية يتضح هبا مقدار التحسن 

حيث بلغت هذه  Blake’s Ratioحساب فاعلية الوحدة باستخدام معادلة بليك  -.
كما بلغت على املستويات   على مستوى الوعي البيئي ككل، .1.3القيمة 

  1.3،  1.2،  1.32على الرتتيب ( التذكر، والفهم، والتطبيق)املعرفية الثالثة 
 1.2للفاعلية وهي  Blakeيمة اليت حدده وهذا جيعلها قيمة مقبولة يف ضوء الق

وذلك حبساب نسبة عدد الطالب الذين حصلوا يف التطبيق : كفاءة الوحدة -5
فأكثر من الدرجة الكلية % .2البعدي ألسئلة مقياس الوعي البيئي على 

من % 22، مبعىن أنه قد حصل  0.82ألسئلة املقياس، وقد بلغت الكفاءة 
رجة، أي أن الوحدة حققت أهدافها بدرجة فأكثر من الد% .2الطالب على 

 .مقبولة

 :بالنسبة التجاهات الطالب نحو التدخين/ ثانياا 

وهي دالة  t 37.45للفرق بني متوسطني مرتبطني، حيث بلغت قيمة  tمت حساب قيمة 
% 23، وأنه قد حدث منوًا يف اجتاهات الطالب ضد التدخني بنسبة 0.01عند مستوى 

وعليه يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  نتيجة دراستهم للوحدة
بني متوسطي درجات الطالب يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو  1...
 .التدخني
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 :توصيات البحث(: ثانياا )

 :يف ضوء نتائج البحث احلايل، ميكن تقدمي التوصيات التالية

مبقررات العلوم بالصف الثاين املتوسط " لتدخني وأضرارها"تضمني الوحدة احلالية  -1
 .لتزويد الطالب ببعض املعلومات عن أضرار التدخني

نظرًا ألن الدراسة احلالية تعتمد على تقدمي وحدة دراسية متضمنة إلحدى  -2
القضايا االجتماعية املرتبطة بالصحة وهي التدخني، فقد لوحظ أثناء تدريس 

ام الطالب هبا، ومشاركتهم اإلجيابية الواضحة، لذا يوصي هذه الوحدة زيادة اهتم
الباحث بإعادة صياغة املقررات الدراسية يف ضوء الرتابطات االجتماعية للعلم، 

 .واحلاجات الشخصية للطالب
ملا كان كتاب الطالب بصورته التقليدية املقررة من قبل وزارة التعليم السعودية  -3

تهية ال تتيح الفرصة للطالب بالقيام يقدم للطالب املعلومات بصورة من
بالعمليات العقلية، مما يدفع الطالب حلفظ املعلومات دون فهم، لذا جيب أن 
يراعى يف صياغة مقررات العلوم أن تتيح الفرصة للطالب للوصول إىل املعلومات 

 .بأنفسهم
توصي الدراسة احلالية بإعداد دورات تدريبية للمعلمني هبدف تدريبهم على  -.

تخدام أسلوب حل املشكالت، وتدريبهم على إدارة احلوار داخل الفصل اس
 .خاصة يف تدريس القضايا أو املوضوعات اليت هتدف إىل التأثري على االجتاهات

 :البحوث المقترحة(: ثالثاا )

يف ضوء ما هدفت إليه الدراسة احلالية، وما جتمع لدى الباحث من معلومات حول 
التدخني وأضراره يف العملية التعليمية لتنمية الوعي البيئي لطالب استخدام وحدة تناقش 

املرحلة املتوسطة جتاه التدخني، واستنادًا ملا توصلت إليه الدراسة من نتائج يف موضوع 
 :البحث، يقرتح الباحث إمكانية القيام بالدراسات واألحباث التالية
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نمية الوعي البيئي لدى أثر تدريس وحدة مقرتحة عن التدخني واإلدمان يف ت)) -1
، حيث ميكن ((طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية واجتاههم حنوها
 .عمل دراسات مشاهبة للدراسة احلالية على طالب املرحلة الثانوية

مدى فاعلية برنامج تدرييب إرشادي يف تعديل االجتاه حنو التدخني لدى عينة )) -2
، وهذا إذا أردنا أن نطبق دراسة مشاهبهة على ((ةمن أطفال املرحلة االبتدائي

 .طالب املرحلة االبتدائية مبا يتفق مع خواصهم العقلية
فاعلية وحدة تعليمية مقرتحة لتنمية مفاهيم الثقافة الزوجية لدى طالبات )) -3

، حيث ميكن عمل دراسات مشاهبة ختص ((املرحلة الثانوية، واجتاههم حنوها
 .مواضيع تفيد اإلناث

دراسة أثر املفاهيم اخلاطئة عن التدخني لدى طالب املرحلة املتوسطة على )) -.
 .، وميكن إجراءها على طالب املرحلة الثانوية((اجتاههم حنوه

فاعلية استخدام طريقة العصف الذهين يف شرح درس أضرار اإلدمان على )) -5
رحلة الصحة مبادة األحياء للصف األول الثانوي، وعالقتها باجتاهات طالب امل

 .((اإلدمانالثانوية حنو 
فاعلية وحدة مقرتحة قائمة على اسرتاتيجية التعلم االلكرتوين يف إبراز أضرار )) -3

، وميكن إجراءها ((التدخني االلكرتوين لدى عينة من طالب املرحلة املتوسطة
 .على طالب املرحلة الثانوية
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 المراجع

 :المراجع العربية / أوالا 

ط .د. –الطفولة والمراهقة  –علم النفس التطوري ،(م2.11)صاحل،أبوجاد،  -1
 .(دار املسرية للطباعة:  عماناألردن،)

اجلماهريية ) 2ط  .علم النفس النمو،(م.2.1)أبوجعفر، حممد عبداهلل العابد، -2
 .(مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية:  الليبية

 1ط . مفهوم الوعي االجتماعيإشكالية تحديد ،(م...1)أبوجالل، عبداهلل، -3
 .(اجمللة اجلزائرية:  اجلزائر)

مكتبة األجنلو :  القاهرةمصر،) ط.د. القدرات العقلية،(م...1)أبوحطب، فؤاد، -.
 .(املصرية

تقويم فاعلية برنامج للتربية على حقوق ،(م...2)بوطالب، عماد هشام،أ -5
 .(يةجملة كلية الرتب :م .د) 2ط . اإلنسان لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

فلسطني،  ) ط.د. التدخين وباء القرن العشرين،(م...2)أبوطويلة، حسن علي، -3
 .(اجلامعة اإلسالمية:  غزة

مقالة  :مصر،القاهرة ) .Unitsالوحدات الدراسية ،(م2.11)أبولنب، وجيه مرسي، -.
 (وجيه مرسي صفحة الدكتور On-lineتربوية، 

 ط.د .التدخين بين الطب والقرآن والسنة،(م2..1)أرناؤوط، حممد السيد، -2
 .(دار التوزيع والنشر اإلسالمية:  القاهرةمصر،)

تدريس الدراسات االجتماعية تخطيطه ،(م1..2)حممد عبداملقصود،إمساعيل،  -.
مكتبة :  العنياإلمارات العربية املتحدة،) 1ط. وتنفيذه وتقويم عائده التعليمي

 .(الفالح
الفروق بين مدخني السجائر وغير ،(م...1)األنصاري، بدر حممد، -.1

:  الكويت) 2ط . مدخنيها من طلبة جامعة الكويت في بعض سمات الشخصية
 .(جامعة الكويت
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ط . التدخين وأثره على الصحة، السعودية،(م.1.2)البار، حممد علي، -11
 .(الدار السعودية للنشر والتوزيع:  جدةالسعودية،) 2

الوعي البيئي لدى طلبة قسم علوم ،(م...2)البدراين، علي حممد أمحد، -12
 رسالة دبلوم غري منشورة. الحياة في كلية التربية وعالقته ببعض المتغيرات

 .(ية،جامعة املوصلكلية الرتب: املوصل )
دار العلم :  بريوت) ط.د. معجم أعالم المورد،(م2..1)البعلبكي، منري، -13

 .(للماليني
. اإلنسان في الحياة التربويةحقوق ،(م2..2)اجلرجاوي، زياد حممد، -.1

 .(دار املناهج للنشر والتوزيع:  عماناألردن،) ط.د
. بناء االستفتاءات وقياس االتجاهات،(م2..1)احلارثي، زايد بن عجري، -15

 .(دار الفنون:  جدة) ط.د
املؤسسة العربية :  بريوتلبنان،) ط.د. المراهق،(م...1)احلافظ، نوري، -13

 .(للدراسات والنشر
التعليم في ،(م5..2)د معجب، وزيادة، مصطفى عبدالعزيز،حمماحلامد،  -.1

 ط.د. المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل
 (ن.د:  الرياض،السعودية)
على فعالية إستراتيجية قائمة ،(م3..2)احلصان، أماين حممد مسلم، -12

البيئي الخاطئ التناقض والتعاقد السلوكي في تشخيص وتعديل أنماط السلوك 
رسالة . وتنمية الوعي به لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

كلية الرتبية،جامعة امللك : السعودية،الرياض ) ستري مقدمة لقسم الرتبية العملية ماج
 .(سعود

سياسة التعليم في المملكة ،(هـ1.13)احلقيل، سليمان بن عبدالرمحن، -.1
 .(مكتبة العبيكان:  الرياضاململكة العربية السعودية،) ط.د. العربية السعودية

أثر برنامج إثرائي في التربية البيئية في ،(م...2)احلموري، خالد عبداهلل، -.2
تنمية مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل لدى الطلبة الموهوبين في منطقة 
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 سلسلة الدراسات"اجلامعة اإلسالمية :  القصيمالسعودية،) ط.د. القصيم
 ("اإلنسانية

توجيهات حديثة في تطوير المناهج ،(م.1.2)اخلليلي، خليل يوسف، -21
الشبكة :  عمان) ط.د. لتستوعب التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 .(الدولية للمعلومات اخلاصة بتدريس العلم والتكنولوجيا
 الوعي البيئي لدى المتعلمين الكبار،(م...2)الدخيل، حممد عبدالرمحن، -22

قافة املنظمة العربية للرتبية والثجملة تعليم اجلماهري،: م .د) ط.د. في منطقة الرياض
 (والعلوم

مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية ،(م2.13)الزعيب، عبداهلل سامل، -23
جامعة العلوم : األردن،عمان ) ط.د. العلوم التربوية وعالقته ببعض المتغيرات

 .(عامليةاإلسالمية ال
التدخين في قطاع غزة ويالته ومآسيه، ،(م.1.2)حممود،الزهار،  -.2

 .(اجلامعة اإلسالمية:  غزة) ط.د. فلسطين
تقويم فاعلية برنامج إرشادي مقترح ،(هـ.1.1)الزهراين، أمحد مخيس، -25

 :السعودية،الرياض ) ط.د. المراهقين عن التدخين في البيئة السعودية  إلقالع
 .(م حممد بن سعودجامعة اإلمااالجتماعية،ية العلوم كل،قسم علم النفس

التنوير ،(م2..2)رمحن حممد، والبساط، أماين مصطفى،السعدين، عبدال -23
من كتاب أبحاث " دراسة تحليلية نقدية"البيئي في مجالت األطفال العربية 

ط .د، "جماعة البيئة ضرورة من ضروريات الحياة"المؤتمر الدولي الثاني عشر 
 .(بة اإلسكندريةمكت:  اإلسكندرية)
مصر، ) 2ط  .علم النفس العام،(م...2)،السيد، عبداحلليم حممود -.2

 .(دار الغريب للطباعة: القاهرة 
علم النفس اإلحصائي وقياس أثر العقل ،(م...1).السيد، فؤاد البهي -22

 .(دار الفكر العريب: مصر،القاهرة ) 2ط  .البشري
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الحركة التعليمية تاريخ ،(م2..1)آل شيخ، حسن بن عبداهلل بن حسن، -.2
قافلة الزيت :  ظهراناململكة العربية السعودية،) ط.د. في المملكة العربية السعودية

 .(للنشر
: بنية الوعي الوحدوي واتجاهاته،(م1..2)ة، علي،الشبو، سعاد، ووظف -.3

جملة الرتبية الصادرة عن اللجنة الوطنية :  قطر) 2ط  .حالة طالب جامعة الكويت
 (.والثقافةبية القطرية للرت 

الوعي البيئي لدى طالب كلية ،(م...1)الصباغ، محدي عبدالعزيز، -31
جامعة أم ،كلية الرتبية: السعودية،املدينة املنورة )ط .د. المعلمين بالمدينة المنورة

 .القرى
مبادئ القياس والتقويم ،(م2..2)مترجان، وجاكلني،، الظاهر، زكريا حممد -32

 .(دار الثقافة والنشر : عماناألردن،) ط.د .في التربية
التعليم في ،(م5..2)ومتويل، نبيل عبداخلالق،العتييب، بدر بن جويعد،  -33

 .(دار الرياض للنشر:  الرياض،السعودية) ط.د. المملكة العربية السعودية
المدخل إلى البحث في العلوم ،(هـ1.21)العساف، صاحل محد، -.3

 .(مكتبة العبيكان :السعودية،الرياض ) ط.د .السلوكية
حالة صحة الفم لدى المراهقين الذين ،(م2.13)،العقيلي، دانية إبراهيم -35

:  السعودية) 2ط . يستخدمون التبغ بدون دخان في المملكة العربية السعودية
 (ة الصحية بالشرق األوسطاجملل

 ط.د .لغة التربويين،(م...2)العمر، عبدالعزيز بن سعود، -33
 .(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج : الرياضالسعودية،)
 إلى تدفع التي واألسباب العوامل،(هـ.1.2)العمري، عبداهلادي بن حيىي، -.3

 المدخنين وغير المدخنين الطالب بعض نظر وجهة من التدخين سلوك ممارسة
 الرتبية،جامعة كلية  :اململكة العربية السعودية )ط .د. المتوسطة المرحلة طالب من
 .(القرى أم
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 ط.د. السيجارة مقبرة المدخنين،(م3..1)الغباشي، شعيب، -32
 .(دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير:  القاهرةمصر،)
المدارس البيئية برنامج تدريبي ،(م2.13)الفويهي، هزاع بن عبدالكرمي، -.3

اجمللة : اجلوفالسعودية،) ط.د. لتنمية الوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية
 (املتخصصةبوية الدولية الرت 

اجلماهريية ) 2ط . علم نفس النمو،(م5..1)القذايف، رمضان حممد، -..
 .(اجلامعة املفتوحة:  طرابلسالليبية،

مدى تأثير التوعية والتثقيف ،(م...2)القرشي، عبدالرمحن حممد، -1.
إدارة التربية والتعليم عن  يلدى منسوب الصحي على المعلومات واالتجاهات

 ط.د. بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أضرار المخدرات والتدخين
 .(كلية الطب جامعة امللك فيصل:  الدمامامللكة العربية السعودية،)
مدى وعي ،(م1..2)نية األردنية للوقاية من التدخني،اللجنة الوط -2.

 (ن.د:  عماناألردن،) ط.د. المراهقين المدخنين بمضار التدخين
علم االتصال بالجماهير، األفكار، ،(م1..2)نة، فالح كاظم،احمل -3.

 .(مؤسسة الوراق:  عماناألردن،) 1ط . النظريات، األنماط
فاعلية برنامج أنشطة بيئية صفية وال ،(م3..2)املرزوقي، عبداملنعم حممد، -..

الحلقة الثانية من التعليم صفية على تنمية المهارات والقيم البيئية لدى تالميذ 
جامعة عني  : القاهرة) 1ط . "دكتوراة رسالة" األساسي بدولة اإلمارات العربية

 .(مشس
 ط.د. تعاطي المخدرات المشكلة والحل،(م1.23)املغريب، سعد، -5.

 .(اهليئة املصرية العامة للكتاب:  القاهرةمصر،)
:  القاهرةمصر،) ط.د. النمو النفسي،(م.1.2)املليجي، عبداملنعم، -3.

 .(مكتبة مصر
مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية ،(م2..2)املوىل، مآرب حممد أمحد، -..

 .(جامعة املوصل: املوصل ) 1ط . التربية في ضوء بعض المتغيرات
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تنظيم القيم واالتجاهات عند الفرد ،(م.1.2)الناودي، حسني رشدي، -2.
 (العربيةجملة اجلمعية الفلسفية : م .د) 1ط .ووسائل تعديلها

دور جديد للتربية البيولوجية في حماية ،(م2..1)النمر، مدحت أمحد، -..
 (جامعة عني مشس: القاهرة ) 1ط  .النشئ من أخطار المواد والعقاقير النفسية

:  الكويت) ط.د. أصول البحث العلمي ومناهجه،(م.1.2)بدر، أمحد، -.5
 .(وكالة املطبوعات

. مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة،(م3..1)بن باز، عبدالعزيز عبداهلل، -51
 .(اإلدارة العامة للطبع والرتمجة: الرياضالسعودية،) ط.د
عامل :  الكويت) ط.د. تغيير الحالة المزاجية،(1.25)تايلور، جون، -52

 .(املعرفة
العوامل االجتماعية واألسرية التي ،(م2.13)صبا، وعربش،، تركية، هباء -53

 ط.د .المرحلة الثانوية دراسة ميدانيةتدفع المراهق للتدخين من وجهة نظر طلبة 
 .(جامعة تشرين :اجلمهورية العربية السورية،حمافظة الالذقية )
القياس النفسي والتقويم ،(م.1.2)إليزابيث، وهيجن،، ثورنديك، روبرت -.5

 .(مركز الكتب األردين :األردن ) ط.د .في علم النفس والتربية
أساسيات المناهج التعليمية ،(م2..2)جامل، عبدالسالم عبدالرمحن، -55

 .(دار املناهج للنشر والتوزيع:  عماناألردن،) 2ط. وأساليب تطورها
 1ط . والتدخين ومضارهما المخدرات،(م2..2)جعفر، حسان، -53

 .(دار احلرف العريب للطباعة والنشر والتوزيع:  بريوتلبنان،)
 : القاهرةمصر،) ط.د. علم اجتماع التنمية،(م3..2)حفظي، إحسان، -.5

 .(دار املعرفة اجلامعية
 ط.د. النهضة التعليمية للفتاة السعودية،(5..1)ليلى هشام،حليب،  -52

 .(ن.د:  الرياض،اململكة العربية السعودية)
. تعلم من أجل البيئة أو تعلم للعيش في البيئة،(م3..1)خطيب، علي، -.5

 .(والثقافة والعلومجملة الرتبية الصادرة عن اللجنة الوطنية القطرية للرتبية : قطر) ط.د



 

150 

 .أساليب تدريس االجتماعيات،(م1..2)إبراهيم،دبور، مرشد واخلطيب،  -.3
 .(دار الثقافة للنشر والتوزيع:  مصر، القاهرة) ط.د
المدخن، المراهقة، البيئة، الشخصية، ،(م1.23)درويش، زين العابدين، -31

 .(جامعة املنيا:  املنيامصر،) ط.د .السلوك
التعاطي غير الطبي لألدوية النفسية بين ،(م.1.2)العابدين،درويش، زين  -32

ط .د .تحليل مقارن للمتغيرات المصاحبة.طالب التعليم الثانوي العام والفني
 .(مكتبة األجنلو املصرية:  القاهرةمصر،)
تعليم البنات بالمملكة العربية ،(م2..1)دهيش، عبدامللك بن عبداهلل، -33

 .(دار بكة للطباعة:  مكةالعربية السعودية،اململكة ) ط.د. السعودية
 ط.د. أصول علم النفس،(م3..1)راجح، أمحد عزت، -.3

 .(املكتب املصري احلديث:  اإلسكندريةمصر،)
 1ط. الصحة العامة وحماية البيئة،(م...1)ربيع، عطا اهلل وغريه، -35

 .(جامعة القدس املفتوحة:  عماناألردن،)
 ط.د. النفسية والعقلية علم األمراض،(م...2)ريتشارد، سوين، -33

 .(دار النهضة العربية:  القاهرةمصر،)
. (الطفولة والمراهقة)علم نفس النمو ،(م1.23)زهران، حامد عبدالسالم -.3

 .(دار املعارف للطباعة والنشر والتوزيع:  القاهرةمصر،) ط.د
نمو مهارات التدريس أثناء فترة التربية ،(.1.2)زيتون، حسن حسني، -32

. بالتدريس لدى الطالب والطالبات بالمملكة العربية السعودية العملية وعالقته
 (جملة كلية الرتبية،جامعة املنيا:  املنيامصر،) 1ط 

:  القاهرةمصر،) ط.د. مهارات التدريس،(م...2)زيتون، حسن زيتون، -.3
 .(عامل الكتب

إدارة :  الكويت) ط.د. المعيشة في البيئة،(م...1)ستنك وآخرون، -..
 .(والنشر التأليف والرتمجة
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 ط.د .مقدمة لعلم النفس االجتماعي،(م2..1)سويف، مصطفى، -1.
 .(مكتبة اخلاجني: القاهرة مصر،)
ط .د. التعليم للمرأة،(هـ5..1)سراب حسن، ومزيك، جمد ماجد،شامي،  -2.

 (.ن.د:  الرياض،السعودية)
 ط.د. مفهوم االتجاه وتعليم العلوم،(م.1.2)،شريغلي، روبرت -3.

 .(جامعة الريموك،مركز البحث والتطوير الرتبوي منشورات: األردن،أربد )
مشكلة اإلدمان بين طالب المرحلة ،(م.1.2)شنودة، إميل فهمي حنا، -..

 (جملة كلية الرتبية،جامعة املنصورة: مصر،املنصورة ) ط.د. اإلعدادية
:  القاهرةمصر،) ط.،علم النفس الرتبوي، د(م2..1)صاحل، أمحد زكي، -5.

 .(مكتبة النهضة املصرية
 ط.د. التعامل مع املراهقنيفنون ،(م.2.1)صاحل، عبدالكرمي، -3.

 .(دار الراية للتوزيع والنشر: القاهرةمصر،)
التقويم التربوي أسسه ،(م1..2)ربي، ماهر إمساعيل والرافعي، حمبص -..

 .(مكتبة الرشد:  الرياضالسعودية،) ط.د. وإجراءاته، السعودية
. العلوم اإلنسانيةتحليل المحتوى في ،(م.1.2)طعيمة، رشدي، -2.

 .(دار الفكر العريب:  القاهرةمصر،) ط.د .مفهومه، أسسه، استخداماته
: القاهرةمصر،) ط.د. المدخل إلى علم النفس،(م5..1)طلبة، صالح -..

 .(دار املعارف
: القاهرةمصر،) ط.د. التدخين والشباب والمرأة،(م...1)عازر، شكري -.2

 .(العريب للنشر والتوزيع
 :اإلسكندريةمصر،) ط.د. األسرة والبيئة،(م...1)حيىيعبداحلميد، أمحد  -21

 .(املكتب اجلامعي احلديث
دار  :مصر،القاهرة ) ط.د .علم النفس البيئي،(م1..1)احلميد، جابرعبد -22

 .(النهضة العربية
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. حكم الدين في اللحية والتدخين،(م.1.2)عبداحلميد، علي حسن، -23
 .(املكتبة اإلسالمية: عماناألردن،) ط.د
. التنمية املستدمية والعالقة بني البيئة والتنمية،(م3..1)عبداهلل، عبداخلالق، -.2

 .(بل العريباملستق:  بريوت،لبنان) ط.د
 ط.د. قضايا بيئية معاصرة،(م1..2)عبداملقصود، زين الدين، -25

 .(منشأة املعارف :مصر،اإلسكندرية )
األساسية رؤى مستقبلية لتطوير العلوم ،(م1..1)عبداملنعم، علي حممد، -23

 .(مكتب الرتبية لدول اخلليج: السعودية،الرياض ) ط.د. في المرحلة الجامعية
التعليم في المملكة العربية السعودية ،(م1.23)عبدالوهاب،عبدالواسع،  -.2

:  الرياض،اململكة العربية السعودية) ط.د. بين واقع حاضره واستشراف مستقبله
 .(دار الرياض للطباعة

 ط.د. التدخين يقتلك ببطء،(م2..1)موسى،عثمان، عبداللطيف  -22
 .(دار غريب:  القاهرةمصر، )
عالقة التحصيل الدراسي للطالبة السعودية ،(م5..1)عرايب، حكمت، -.2

 .(جامعة امللك سعود: السعودية،الرياض ) ط.د. ببعض المتغيرات األسرية
أثر تدريس وحدة مقترحة في التدخين ،(م2.13)عطية، سامية ندا -..

رسالة ماجستري .على معلومات تالميذ المرحلة اإلعدادية واتجاهاتهمواإلدمان 
كلية الرتبية، جامعة : مصر،اإلسكندرية ) مقدمة لقسم املناهج وطرق التدريس

 .(اإلسكندرية
ط .د. لة والمراهقةالنمو اإلنساني الطفو ،(هـ.1.1)عقل، حممود عطا، -1.

 .(اخلرجيي للنشر والتوزيع دار: الرياضاململكة العربية السعودية،)
: القاهرةمصر،) ط.د. الطب النفسي المعاصر،(م.1.2)عكاشة، أمحد، -2.

 .(مكتبة األجنلو املصرية
أثر استخدام أسلوب العصف الذهني ،(م5..2)علي، وفاء حممود يونس، -3.

وتآلف األشتات في تنمية التفكير اإلبداعي والوعي البيئي واكتساب المفاهيم 
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ط .د. البيئة والتلوث لدى طلبة الصف الثالث قسم علوم الحياةاإلحيائية لمادة 
 (جامعة املوصل: املوصل )
أثر استخدام العروض االستقصائية على  :(م2..1). غازي، إبراهيم توفيق -..

التحصيل الدراسي وتنمية عمليات العلم واالجتاهات العلمية لدى طالب الصف 
 .الرتبية، جامعة االسكندريةكلية . رسالة دكتوراه. الثاين املتوسط

أثر تدخني السجائر على الذاكرة قصرية  (:م1.23) الرفاعي، أمحد غنيم -5.
-.35الكتاب السنوي يف علم النفس، اجمللد اخلامس، : املدى، مصر، القاهرة

32.. 
التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في ،(م...2)أمني قادر، حمسن حممد -3.

 .(األكادميية العربية املفتوحة يف دمنارك: م .د) ط.د. الحد من التلوث البيئي
 ط.د. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة،(.12.)،قزاقزة، أمحد حممد -..

 .(دار النشر الدويل:  الرياضعودية،اململكة العربية الس)
تدخين وأثره في الجسم والعقل وطريقة ال،(م1..1)حمرم، مصطفى، -2.

 .(وهبةمكتبة :  القاهرةمصر،)ط .د. إبطاله
اتجاهات معلمات رياض األطفال ،(م2..2)حممد، سهام إبراهيم كامل، -..

ط .د. نحو العمل مع الطفل في ضوء بعض المتغيرات النفسية والديموجرافية
 .(جامعة القاهرة:  القاهرةمصر،)
السلوكية لدى  االضطراباتأنواع ،(م...2)،جلنة التعريب والرتمجة -..1

 .(دارالكتاب اجلامعي:  العنياإلمارات،) ط.د. والمراهقين األطفال
 ط.د. المراهقة خصائصها ومشكالتها،(م1.21)،وجيه إبراهيمحممود،  -1.1
 .(داراملعارف : القاهرة،مصر)
مشروع دراسة ظاهرة تدخين ،(م3..2)مركز املعلومات والبحوث األردنية، -1.2

مؤسسة  :األردن،عمان ) ط.د. السجائر واألرجيلة بين المراهقين في األردن
 .(امللك احلسني بن طالل
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دور أرباب المهن الصحية في مكافحة ،(م5..2)منظمة الصحة العاملية، -1.3
باملكتب اإلقليمي لشرق  منشورات منظمة الصحة العاملية: م ,د) ط.د. التبغ

 (أوسط
 ط.د. اإلنسان والتدخين،(م3..1)موسى، مجال الدين حممد، -913
 .(للكتاباهليئة املصرية العامة :  القاهرةمصر،)
اهليئة :  القاهرةمصر، ) 2ط . كارثة اإلدمان،(م.1.2)منافع، إبراهي -1.5

 .(املصرية العامة للكتاب
 ط.د. التدخين وطرق مميزة لتركه،(هـ.1.2)هرموش، هشام، -1.3
 .(دار الغد:  عماناألردن،)
اململكة ) ط.د. دليل المرشد الطالبي،(م2.13)سعودي،وزارة التعليم ال -..1

 .(ن.د:  الرياض،العربية السعودية
التعليم العالي في المملكة العربية ،(م2.11)وزارة التعليم العايل، -1.2

اململكة العربية ) 3ط . السعودية مؤشرات محلية ومقارنات دولية
 (مرصد التعليم العايل:  الرياض،السعودية
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 (9)ملحق 
استمارة التحكيم على وحدة التدخين وأضراره، )

 (وأسماء السادة المحكمين على الوحدة
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 جامعة املدينة العاملية
 كلية الرتبية

 املناهج وطرق التدريسقسم 
 استمارة التحكيم على وحدة مقترحة بعنوان

 "التدخين وأضراره"
 :األستاذ            
 :الوظيفة           

 بعد التحية        
نرجو التكرم باالطالع على هذه القائمة وهي تتضمن بعض املوضوعات املقرتح تدريسها 

 :املتوسط لتعريفهم بأضرار التدخني، ويرجى لطالب الصف الثاين
 .حتديد املوضوعات اليت حتقق األهداف العامة للوحدة وهي مدونة أدناه

 .حتديد املوضوعات اليت تناسب تالميذ الصف الثاين املتوسط
 .إضافة التعديالت اليت ترون أهنا حتقق اهلدف

مع األهداف العامة للوحدة  حذف املوضوعات اليت ترون أهنا ال تناسبهم أو ال تتماشى
 :وهي
 .تاريخ التدخني - أ

 .مفهوم التدخني - ب
 .تركيب السجائر - ت
 .التدخني عادة - ث
 .حكم التدخني يف اإلسالم - ج
 .العوامل اليت تدفع املراهقني للتدخني - ح
 .التدخني سبب إلدمان املخدرات - خ
 .أضرار التدخني - د
 .التدخني السليب وأضراره - ذ

 الباحث                                                                                  
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 مالحظات ال حيذف حيذف املوضوعات

 .تاريخ التدخني/ أوالً 
 .مفهوم التدخني/ ثانياً 
 :تركيب السجائر/ ثالثاً 

 النيكوتني -1
 املواد السرطانية -2
 مواد مهيجة -3
 أخرىأول أكسيد الكربون وغازات  -.
 .التدخني عادة /رابعاً 

 .حكم التدخني يف اإلسالم/ خامساً 
العوامل اليت تدفع املراهقني / سادساً 

 :للتدخني
عوامل تتعلق خبصائص مرحلة  -1

 .املراهقة
 .عوامل خارجية -2
 .التدخني سبب إلدمان املخدرات/ سابعاً 
 :أضرار التدخني/ ثامناً 

 .األضرار العضوية للتدخني -1
 .للتدخنياألضرار النفسية  -2
 .األضرار العقلية للتدخني -3
 .األضرار االجتماعية للتدخني -.
 .التدخني وتلوث البيئة -5
 .أضرار التدخني السليب/ تاسعاً 
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أسماء السادة الذين شاركوا في التحكيم على الوحدة ومرجعها واالختبار 

 :التحصيلي
 
 

 معاوية حممد بين محدان: الدكتور -
جامعة أم درمان، ومشرف تربوي مبدارس  -التدريس دكتوراه يف املناهج وطرق 
 .رواد الرتبية األهلية بالرياض

 
 فتحية حسين حممد: الدكتورة -

 .جامعة اإلسكندرية -كلية الرتبية   -أستاذ املناهج وطرق التدريس
 
 هنلة فهد العتييب: األستاذة -

 . جامعة امللك سعود -أستاذة املناهج وطرق التدريس 
 
 الح حممدرائف ص: األستاذ -

 .أستاذ املناهج وطرق التدريس جامعة اإلسكندرية
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أسماء مدرسي العلوم بالمرحلة المتوسطة الذين شاركوا في التحكيم على 
 الوحدة

 
 

 علي يوسف مرسي: األستاذ -
 .معلم مادة العلوم باملرحلة املتوسطة مبدارس رواد الرتبية األهلية بالرياض

 
 عادل رفاعي عوض: األستاذ -

 .معلم مادة العلوم باملرحلة املتوسطة مبدارس رواد الرتبية األهلية بالرياض
 
 إبراهيم أمحد إبراهيم: األستاذ -

 .معلم مادة العلوم باملرحلة املتوسطة مبدارس رواد الرتبية األهلية بالرياض
 
 

 السادة موجهي العلوم
 

 حممد شريف منصور: األستاذ -
دائية واملتوسطة مبدارس رواد الرتبية األهلية موجه مادة العلوم باملرحلتني االبت

 .بالرياض
 

 حسني ياقوت صربة: األستاذ -
موجه مواد الكيمياء والفيزياء واألحياء بالقسم الثانوي مبدارس رواد الرتبية 

 .األهلية بالرياض
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 التدخين وأضراره
 

 مقدمة
 تاريخ التدخني/ أوالً 
 مفهوم التدخني/ ثانياً 
 :السجائرتركيب / ثالثاً 

 النيكوتني -1
 املواد السرطانية -2
 مواد مهيجة -3
 أول أكسيد الكربون وغازات أخرى -.

 التدخني عادة/ رابعاً 
 حكم التدخني يف اإلسالم/ خامساً 
 :العوامل اليت تدفع املراهقني للتدخني/ سادساً 

 عوامل تتعلق خبصائص مرحلة املراهقة -1
 عوامل خارجية -2

 التدخني سبب إلدمان املخدرات/ سابعاً 
 :أضرار التدخني/ ثامناً 

 األضرار العضوية للتدخني -1
 األضرار النفسية للتدخني -2
 األضرار العقلية للتدخني -3
 األضرار االجتماعية للتدخني -.
 التدخني وتلوث البيئة -5

 أضرار التدخني السليب/ تاسعاً 
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 (8)ملحق 
الوحدة المقترحة قبل وبعد تعديالت السادة )

 (المحكمين
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 "التدخين وأضراره"وحدة 

 قبل تعديالت السادة المحكمين
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 مقدمة

التدخين داء وبيل، ومرض خطير ابتلي به كثير من الناس، وهي عادة قد ظهر خبثها، 
 .وبان ضررها بحيث لم يعد هناك مجال للشك في القول بحرمتها، وإثم متعاطيها

 .وفي هذه الوحدة سنتناول موضوع التدخين في جميع جوانبه

 : مفهوم التدخين/  أوالا 

التدخين هو عملية إشعال أي شخص للسيجارة أو مادة التبغ، ثم امتصاص الدخان 
 .الناتج عن االشتعال، ثم إخراجه من الفم واألنف

للداللة على أنواع التدخين المختلفة، والتبغ هو (( التبغ))وكثيراا ما يتم استخدام كلمة 
وهو (( تاباغو))ادة سامة، وكلمة التبغ مأخوذة من لفظ نوع من النباتات األمريكية فيه م

 .اسم جزيرة في المكسيك مأخوذ منها هذا النبات

 : تركيب السجائر/  ثانياا 

مركب كيميائي  9111تتكون السيجارة من عدة مركبات يصل عددها إلى أكثر من 
المسالك بعضها يؤثر في الفم والشعب الهوائية، والبعض اآلخر يمتص في الفم أو 

 .والجيوب الهوائية إلى أن يصل إلى الرئة ثم الدم، وبالتالي يؤثر في أنسجة الجسم كله

 :ويمكن تقسيم المواد التي يحتويها الدخان إلى أربع مجموعات هي

 :النيكوتين -9

وهو المادة الفعالة في دخان التبغ، ويكفيك أن تعلم أنه مادة سامة لدرجة أنه 
 .الحشريةيدخل في صناعة المبيدات 
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 .بيرين( أ)المواد السرطانية مثل مادة بنزو  -8
 : مواد مهيجة -4

وهي المسئولة عن إحداث السعال، وضيق الشعب الهوائية، وهي أيضاا من 
مسببات السرطان بشكل غير مباشر ألنها تعمل على زيادة إفراز المواد المخاطية 

 .التي تساعد على اإلصابة بالسرطان

 :ات أخرىأول أكيسد الكربون وغاز  -3

فأول أكسيد الكربون غاز سام يتميز بقدرته الفائقة على االتحاد بهيموجلوبين الدم 
بحيث يقلل من فرصة حمل الهيموجلوبين لألكسجين الالزم للجسم فتقل نسبة 
األكسجين عن المعدل الذي يحتاجه الجسم مما يؤثر في وظائف بعض األعضاء  

 .كعضلة القلب

 : التدخين عادة/  ثالثاا 

يعتقد كثير من الناس أن التدخين إدمان بحجة أن اإلنسان إذا دخن يدخل جسمه 
النيكوتين بنسبة معينة حتى يتعود الجسم على هذا النيكوتين، فإذا ترك اإلنسان 

 .التدخين يشعر بالصداع والتوتر ألن النيكوتين أصبح ال يدخل الجسم

يتعاطى النيكوتين بعدما اعتاد  وعلى الرغم من أن جسم اإلنسان يتعب بالفعل إذا لم
عليه، إال أن ذلك ال يعتبر إدماناا يستحيل على اإلنسان ترك التدخين بسببه ألنه إدمان 

 . بسيط جداا 

فقد قام العلماء بعمل تجربة لمعرفة هل التدخين إدمان أم عادة، فاختاروا مجموعة من 
لنيكوتين الموجودة في سيجارة يومياا، وحسبوا كمية ا 41المدخنين الذين يدخنون 
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الثالثين سيجارة ووضعوها في أقراص، وجعلوا المدخنين يتركون التدخين ويتعاطون 
 .هذه األقراص التي تحوي نفس كمية النيكوتين التي كانوا يأخذونها من السجائر

وكانت النتائج تتمثل في أن المدخنين رغم أنهم يأخذون نفس كمية النيكوتين ظهرت 
من األعراض كالتوتر والصداع والقلق واألرق والملل عليهم مجموعة 

 .الخ....واالكتئاب

وهكذا وصل العلماء لحقيقة تتمثل في أن االرتباط بالسيجارة ال يرجع إلى إدمان 
 .النيكوتين أو حرق مادة التبغ، ولكن هذا االرتباط نفسي بحت

 : حكم التدخين في اإلسالم/  رابعاا 

زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم، لكن ديننا العظيم قد جاء  لم يكن التدخين موجوداا في
بأصول عامة تندرج تحتها فرعيات كثيرة تدل على تحريم التدخين كما قال علماء 

 .األمة

فالدخان من الخبائث وليس من الطيبات، ألن الخبيث في اللغة هو الرديء المستكره 
لي هو محرم لقوله تعالى في سورة طعمه أو ريحه، وهذا ما ينطبق على التدخين، وبالتا

 ((َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئثَ : ))957األعراف اآلية 

والتدخين أيضاا من الفواحش، ألن الفاحشة في اللغة هي ما تستفحشه النفوس 
لى في سورة وتستقبحه، وهذا ما ينطبق على التدخين، فهو لذلك محرم أيضاا لقوله تعا

َها َوَما َبَطنَ : ))959األنعام اآلية   ((َواَل تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 : العوامل التي تدفع المراهقين للتدخين/  خامساا 

 :يمكن تصنيف العوامل التي تدفع المراهقين للتدخين إلى صنفين
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 :عوامل تتعلق بخصائص مرحلة المراهقة تدفعهم للتدخين، وهي -9
شعور المراهق بالنقص، وذلك ألنه يجد نفسه ال يحقق ما يحققه الكبار،  - أ

 .فيلجأ إلثبات نفسه بأي وسيلة حتى لو كانت مضرة
تقلبات المراهق المزاجية، مما يجعله أكثر عرضة لالقتناع بأن التدخين  - ب

 .يخفف التوتر والقلق ويهدئ األعصاب
ة وأنه يجب أن يكون المراهق سريع النمو الجسمي، فيبدأ يشعر بالرجول - ت

جميالا وجذاباا، مما قد يدفعه للتدخين الذي يجعل مظهره أكثر جاذبية 
 .ووسامة

قوة النواحي اإلدراكية والعقلية للمراهق، فهذا يجعله ال يستجيب للنصائح  - ث
القائمة على األوامر والنواهي، فهو يحتاج إلى االقتناع بالشيء ليفعله، أو 

وقلة الوعي بأضرار التدخين وحرمانيته شرعاا قد  عدم االقتناع به فيتجنبه،
 .يجعله يقتنع بالتدخين فيمارسه

تأثر المراهق بالجماعة وبآراء اآلخرين، فإذا اختلط المراهق بجماعة من  - ج
رفقاء السوء فإنه يسعى إلرضائهم ولو بتقليد بعض التصرفات الخاطئة لهم 

 .ومنها عادة التدخين
 :ن للتدخينعوامل خارجية تدفع المراهقي -8
غياب القدوة من الوالدين، فإذا كان األب مدخناا، فإن المراهق يتحجج  - أ

 .بذلك في أن التدخين ليس باألمر الخاطئ
 .رفقاء السوء، فهم مصدر قوي إلقناع أصدقائهم بالتدخين - ب
توفر السجائر بسهولة، فإن أكثر السجائر التي يحب المراهق تجربتها هي  - ت

 .أدنى مجهود أو كلفة تلك الموجودة في بيته دون
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اإلعالنات التي تروج للتدخين بأساليب مغرية، خاصة تلك التي تستعين  - ث
 .بشخصيات مشهورة تروج للتدخين

 : التدخين سبب إلدمان المخدرات/  سادساا 

يعتبر تدخين السيجارة بمثابة مفتاح لتعاطي المخدرات، حيث أثبتت إحدى الدراسات 
بلوا على إدمان المخدرات، بينما تقل النسبة بين ممن يدخنون السجائر أق% 27أن 

 .فقط% 81غير المدخنين إلى 

وقد أثبتت الدراسات أن التدخين أكثر ضرراا من الحشيش الذي هو نوع من أنواع 
 .المخدرات، ولكنه أقل ضرراا من أنواع أخرى من المخدرات

 : أضرار التدخين/  سابعاا 

وأخرى عقلية، وأخرى اجتماعية، بل وللتدخين للتدخين أضرار عضوية، وأخرى نفسية، 
 -:أضرار على البيئة كاآلتي

 -:األضرار العضوية للتدخين -9
في الجهاز التنفسي التدخين سبب في سرطان الرئة والذي يجعل صاحبه   - أ

كثير السعال، وسرطان الحنجرة، وااللتهاب الشعبي المزمن، وانتفاخ 
ة بين الحويصالت الهوائية الشعب الهوائية مع تحطيم الحواجز الموجود

 (.األمفيزيما)
كما أن مادة القطران في التدخين تتراكم على جدر الحويصالت الهوائية 

 .مما يعمل على عدم قيام الرئتين بوظيفتهما كما يجب
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في القلب والجهاز الدوري يسبب التدخين جلطات القلب والموت  - ب
ب الشلل، واضطراب المفاجئ، وجلطات األوعية الدموية للمخ مما قد يسب

 .الدورة الدموية مما قد يسبب جلطات في أماكن مختلفة من الجسم
في الجهاز الهضمي يسبب التدخين سرطان الشفة، وسرطان الفم والبلعوم،  - ت

وسرطان المريء، وسرطان البنكرياس، باإلضافة لرائحة الفم الكريهة 
 .واصفرار األسنان

ة التذوق مما يفقد اإلنسان كمان أن النيكوتين يعمل على إتالف حاس
 .الشهية، ويسبب قرحة المعدة ألنه يغير من خصائص العصارة المعدية

 .في الجهاز البولي يسبب التدخين سرطان المثانة وأورامها، وسرطان الكلى - ث
التدخين قد يسبب العقم ألنه يعيق تدفق الدم ألجزاء الجسم الهامة  - ج

 .لإلنجاب
ب اإلبصار الذي يسبب العمى لكبار في أحيان قليلة يسبب التهاب عص - ح

 .السن، وذلك ألن النيكوتين له تأثير قابض لألوعية الدموية
بالنسبة للمرأة الحامل فإن التدخين يزيد من احتمال حدوث اإلجهاض  - خ

والوالدة المبكرة، وصغر حجم المواليد ألن يمنع وصول الدم إليه بشكل 
ل وفاة المواليد أثناء الوالدة جيد، والتشوهات الخلقية، وكذلك زيادة احتما

أو إصابة المولود بمرض ضغط الدم أو السكري، ويسمى الجنين الذي 
 ((.الجنين المدخن))تدخن أمه أثناء حملها به 

التدخين يكسر ألياف الكوالجين المسئولة عن صالبة جلد الوجه مما  - د
يجعله غير صلب وتظهر التجاعيد في الوجه فيكون شكل المدخن أكبر 

 .اا من سنه الحقيقيسن
 -:األضرار النفسية للتدخين  -8
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الدخان يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي لجسم اإلنسان، فيكون  - أ
مزاجه العصبي سيء، وإذا تأخر المدخن عن تدخين السجائر يزداد عصبيةا 

 .وقلقاا 
لذلك فإن المدخنين في شهر رمضان هم أكثر من يخسرون الخير العظيم 

مبارك؛ ألنهم يتأخرون عن التدخين فيزدادون عصبيةا في هذا الشهر ال
 .وتكثر شتائمهم وألفاظهم السيئة التي تخسرهم الثواب العظيم

في إحدى الدراسات تبين أن التدخين سبب رئيسي لالكتئاب النفسي  - ب
والقلق والتوتر، بل وقد تبين أن التدخين يدفع كثير من المدخنين إلى 

قلق الشديد الذي يشعرون به والذي يصل التفكير في االنتحار بسبب ال
 .بهم إلى درجة االكتئاب

التدخين فيه إهدار لمال رب األسرة مما يزيد من األعباء المادية لديه مما  - ت
 .يزيد من ضغوطاته النفسية

 -:األضرار العقلية للتدخين -4

من خالل العديد من التجارب التي أجراها علماء أمريكيون على طالب المدارس 
 :والجامعات األمريكية تبين أنّ 

 .المدخنين أقل ذكاءا من غيرهم غير المدخنين - أ
ذاكرة المدخنين أضعف من غيرهم غير المدخنين، وبالتالي فقوة الحفظ  - ب

 .لديهم ضعيفة
مستوى النشاط الذهني للمدخنين أدنى من مستوى النشاط الذهني لرفاقهم  - ت

 . غير المدخنين
 -:األضرار االجتماعية للتدخين -3
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 .المدخن يضر غيره من أفراد المجتمع عند استنشاقهم لدخان السجائر - أ
رائحة فم المدخن كريهة، مما يجعل من حوله ينفرون منه، وهذا يظهر أيضاا  - ب

في صالة الجماعة، حيث إن المصلين يتضررون من الصالة بجوار 
 .المدخنين

وة سيئة األب المدخن أمام أبنائه أو المعلم المدخن أمام طالبه يكون قد - ت
لهم، مما يُنشئ جيالا قد يتخذ منهم حجةا ومبرراا للتدخين مما يزيد من 

 .انتشاره
تدخين المدخن أمام ضيوفه أو أمام أشخاص من أصحاب مكانة وفضل  - ث

يعتبر من السلوكيات غير األخالقية لما فيها من قلة احترام لألشخاص 
 .الذين يدخن المدخن أمامهم

 -:التدخين وتلوث البيئة -5
لتدخين من أهم مصادر تلوث البيئة؛ نظراا ألن المدخنين يتنقلون ا - أ

بسجائرهم في كل أنحاء البيئة فيلوثونها بمركبات السجائر من النيكوتين 
 .وأول أكسيد الكربون والقطران وغيرها

 .من الحرائق تحدث بسبب التدخين% 92-92أثبتت الدراسات أن  - ب
 .التدخين وحوادث السيارات كما أثبتت الدراسات وجود عالقة قوية بين - ت

 : التدخين السلبي وأضراره/  ثامناا 

التي يستخدمها  التبغ استنشاق الدخان المنبعث من منتجاتالتدخين السلبي هو 
 .لمباشرالدخان غير ا أيضاا  ويُطلق عليه وخاصة السجائر، اآلخرون

وما ال يعرفه كثير من الناس أن للتدخين أضراراا ليس فقط على المدخنين، بل على غير 
 :المدخنين المستنشقين لدخان السجائر أيضاا ومن هذه األضرار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA
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إن األماكن المغلقة كالسيارات والمكاتب الصغيرة وغيرها من األماكن  -9
دخان السجائر الذي العامة المغلقة والتي يستنشق فيها كثير من الناس 

يدخنه المدخنون يجعلهم عرضة ألمراض التدخين الخطيرة كسرطان الرئة 
 .وأمراض القلب

استنشاق دخان السجائر يضر المستنشق بغاز أول أكسيد الكربون الذي  -8
هو غاز سام يجعل نسبة األكسجين الذي يحتاجه الجسم يقل عن المعدل 

 .كعضلة القلب  المطلوب مما يؤثر في وظائف بعض األعضاء
بالنسبة لمرضى الربو الذين يستنشقون دخان السجائر تحدث لديهم األزمة  -4

الربوية في كثير من األحيان، وال يقتصر ذلك على مرضى الربو بل يمتد 
 .أيضاا ألولئك الذين يعانون من حساسية وأمراض الصدر

استنشاق دخان السجائر بشكل عام يسبب أمراض االلتهاب الشعبي  -3
 .لتهاب الرئوي خاصة عند األطفال حديثي الوالدةواال
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على السادة احملكمني، كانت مالحظاهتم " التدخني وأضراره"بعد عرض الوحدة املقرتحة 
 -:على النحو التايل

مقدمة الوحدة فقرية ال يظهر فيها أهداف الوحدة، أو املنفعة اليت ستعود على  -1
 .الطالب عند دراستها، وال الدروس اليت تتكون منها الوحدة

هذه الوحدة تفتقر لعرض ولو باختصار لتاريخ التدخني، فإن تناول تدخني  -2
الشيء جيذب االنتباه وينمي الدافع لتعلمه، لذلك ال بد من إضافة تاريخ 

 .التدخني للوحدة املقرتحة
الوحدة ال حتتوي على قصة أو حكاية أو طرفة يتم فيها جذب انتباه الطالب  -3

لدروس الوحدة، وحبيث يستنتج الطالب عند قراءهتا أمهية وأهداف الوحدة، 
والدروس اليت جيب االنتباه هلا كأضرار التدخني، وأنه عادة يصعب التخلي عنها، 

 . وأنه قد يؤدي إىل إدمان املخدرات
 .أهداف عامة للوحدة املقرتحةال بد من وضع  -.
كما أنه ال بد من وضع أهداف خاصة لكل درس من دروس الوحدة حبيث  -5

جتعل الطالب يستنتج الفائدة اليت سوف تعود عليه عند دراسة كل درس من 
 .الدروس

مل يتم توضيح طرق التدريس اليت سوف يتم استخدامها يف شرح الوحدة  -3
كل درس من الدروس، وال أساليب التقومي املقرتحة، وال األنشطة املصاحبة ل

 .املستخدمة مما قد يدل على عدم املصداقية يف تدريس الوحدة
مبا أن الوحدة املقرتحة تتناول موضوع التدخني وأضراره على صحة اإلنسان،  -.

فلماذا مل يرفق مع دروس الوحدة رسومات توضيحية تسهل على الطالب فهم 
 .الوحدة
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 "التدخين وأضراره"
 

 األهداف العامة للوحدة
 

 :يهدف تدريس الوحدة إىل
 
 .تعريف الطالب باملركبات الضارة اليت تتكون منها السجائر -1
أن يدرك الطالب أن التدخني ليس جمرد إدمان، بل هو عادة إذا اعتاد عليها  -2

 .اإلنسان فإنه من الصعب تركها
 .أن يفهم الطالب موقف الدين من التدخني -3
تعريف الطالب بالعوامل اليت تدفع املراهقني إىل التدخني، وكيفية العمل على  -.

 .جتنبها للوقاية من التدخني
 .أن يعلم الطالب أن التدخني مدخل من املداخل األساسية إلدمان املخدرات -5
 .ببها التدخني لإلنسانتزويد الطالب باملعلومات حول األضرار العضوية اليت يس -3
مساعدة الطالب على معرفة األضرار النفسية والعقلية الذهنية اليت يسببها  -.

 .التدخني للمدخنني
 .التعرف على تأثري التدخني على احلياة االجتماعية للفرد -2
 .تزويد الطالب مبعلومات عن األضرار البيئية للتدخني -.

 .أن يفهم الطالب معىن التدخني السليب -.1
الطالب حجم الضرر الذي يسببه التدخني على اآلخرين غري املدخنني  أن يدرك -11

 .ممن يستنشقون دخان السجائر
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 مقدمة

التدخين داء وبيل، ومرض خطير ابتلي به كثير من الناس، وهي عادة قد ظهر خبثها، 
 .وبان ضررها بحيث لم يعد هناك مجال للشك في القول بحرمتها، وإثم متعاطيها

خطر التدخين قلة الوعي بما يحتويه التدخين من مركبات ضارة قد ومما يزيد من 
تسبب الوفاة في كثير من األحيان، فضالا عن األضرار النفسية والعقلية واالجتماعية 
والبيئية التي يسببها التدخين، وما يسببه أيضاا من أضرار على غير المدخنين الذين 

 .يستنشقون دخان السجائر

ن الدراسات أن تدخين الفرد يبدأ من مرحلة المراهقة إما للتجربة وقد أثبتت العديد م
أو إلثبات الرجولة أو لغير ذلك من العوامل التي تجعل المراهق يجرب التدخين مجرد 
تجربة تتحول فيما بعد إلى عادة ال يستطيع الفرد التخلي عنها حتى ولو علم الفرد 

 .موقف الدين من تلك العادة

عن أضرار ومخاطر التدخين يجعلك عزيزي الطالب أن تفكر مراراا إن كل ذلك وأكثر 
وتكراراا قبل أن تتخذ خطوةا واحدة نحو تدخين السجائر، وال يتم ذلك إال بالقراءة 
والبحث أكثر حول التدخين، وهذا هو الهدف من هذه الوحدة، وهو أن تعطيك مادةا 

 .علميةا ال بأس بها حول التدخين

الطالب أن هناك من المدخنين من وصل بهم الحال إلى إدمان أال تعلم عزيزي 
المخدرات، وأن هناك العديد من القصص الحقيقية التي تدور حول أشخاٍص تحول 

 .معهم التدخين إلى إدماٍن للمخدرات كقصة حازم
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 قصة حازم مع التدخين -

 .قصة حقيقية عن سيجارة حطمت حياة هذا الصبي

وقاا في دراسته، وذات يوم همس أحد زمالئه في أذنه قائالا كان حازم طفالا هادئاا متف
، بيد مرتجفة أمسك حازم بالسيجارة وأشعلها، وأخذ ((السيجارة ستجعل منك رجالا ))

منها نـََفس، ومنذ ذلك الحين لم يقدر الصغير على التخلص من هذه العادة السيئة رغم 
 .العقاب القاسي الذي ناله من والديه

ة كانت هي األخطر، حيث بدأ الصغير بإضافة الحشيش إلى ورقة التبغ الخطوة التالي
ليستمتع بذهاب عقله، وجاءت للصغير فكرة شيطانية، وهي أن يسرق األموال من 

 .بيت جيرانه بعد أن حرمه والداه من مصروفه اليومي، فتحول الصغير البريء للص

ات أن حازم يدخن لم يقف األمر عند هذا الحد، فقد الحظ أحد تجار المخدر 
الحشيش، فأعجب به، وعرض عليه أن يعمل معه بأن يراقب رجال الشرطة لكي يحذر 
تاجر المخدرات منهم في حال اقترابهم منه، وكان المقابل هو أن يحصل حازم على 
جزء من المخدرات، فمشى حازم في هذا الطريق الجديد لمدة شهرين ترك فيها 

 .المدمنيندراسته ومنزل أبويه ليعيش مع 

ثم طلب حازم من تاجر المخدرات أن يكون مثله تاجراا كبيراا رغم أن عمره لم يتجاوز 
عامه السابع عشر، وبالفعل بدأ حازم بتجارة المخدرات حتى ذاع صيته، وبدأت 
النهاية، فقد وصلت معلومة إلى النقيب خالد عكاشة عن نشاط حازم في بيع 

 .ل التاجر الصغيرالمخدرات، وتم تكثيف التحريات حو 
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وفي ليلة من الليالي لم يصدق حازم بأن آخر زبائنه في تلك الليلة كان النقيب أحمد 
فهمي والذي اشترى منه لفافة من البانجو، وبمجرد أن حصل عليها من البائع الصغير 

 .ألقى القبض عليه مباشرةا 

وتم حبسه اعترف حازم في التحقيقات بتجارته للمخدرات وحكى قصته بالتفصيل 
 .أربعة أيام على ذمة التحقيق

 :تاريخ التدخين/ أوالا 

 

 

 

  

م الحظ الرحالة كولومبس أن بعض سكان مدينة سان سلفادور بأمريكا 9318في عام 
 .يدخنون التبغ ويشعلون النار في بعض األعشاب التي تتصاعد منها رائحة الدخان

حيث انتقلت هذه العادة من وقد انتشرت عادة التدخين في القرن الخامس عشر، 
 .المكسيك إلى إسبانيا، ثم ازداد انتشارها في إسبانيا في القرن السادس عشر

ومما زاد من انتشار التدخين أكثر وأكثر في القرن السابع عشر اعتقاد األطباء بفائدة 
 .التدخين، وأصبحوا يشجعوا الناس عليه، فانتشر في الشرق األوسط وأفريقيا والصين
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القرن التاسع عشر أصبح التدخين ظاهرة اجتماعية نظراا لحاجة الكثير من الدول وفي 
لألموال التي تُفرض كضرائب على التدخين، وحاجتها لألموال التي تحصل عليها من 

 .الدعاية واإلعالن للتدخين

هـ احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في استهالك التبغ 9344وفي عام 
فرد  28ألف مدخن سنوياا في المملكة بمعدل  88مستوى العالم، حيث يموت على 
 .يومياا 

من المتوقع أن يصل  هإلى أن 2013 كشفت تقارير منظمة الصحة العالمية عاموقد  
 م2020  ماليين مدخن عام 10 إلى عدد المدخنين في المملكة العربية السعودية

 : مفهوم التدخين/ ثانياا 

عملية إشعال أي شخص للسيجارة أو مادة التبغ، ثم امتصاص الدخان التدخين هو 
 .الناتج عن االشتعال، ثم إخراجه من الفم واألنف

للداللة على أنواع التدخين المختلفة، والتبغ هو (( التبغ))وكثيراا ما يتم استخدام كلمة 
وهو (( تاباغو)) نوع من النباتات األمريكية فيه مادة سامة، وكلمة التبغ مأخوذة من لفظ

 .اسم جزيرة في المكسيك مأخوذ منها هذا النبات

 : تركيب السجائر/ ثالثاا 

مركب كيميائي  9111تتكون السيجارة من عدة مركبات يصل عددها إلى أكثر من 
بعضها يؤثر في الفم والشعب الهوائية، والبعض اآلخر يمتص في الفم أو المسالك 

 .لى الرئة ثم الدم، وبالتالي يؤثر في أنسجة الجسم كلهوالجيوب الهوائية إلى أن يصل إ

 :ويمكن تقسيم المواد التي يحتويها الدخان إلى أربع مجموعات هي
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 :النيكوتين -9

وهو المادة الفعالة في دخان التبغ، ويكفيك أن تعلم أنه مادة سامة لدرجة أنه 
 .يدخل في صناعة المبيدات الحشرية

 .بيرين( أ)مادة بنزو المواد السرطانية مثل  -8
 : مواد مهيجة -4

وهي المسئولة عن إحداث السعال، وضيق الشعب الهوائية، وهي أيضاا من 
مسببات السرطان بشكل غير مباشر ألنها تعمل على زيادة إفراز المواد المخاطية 

 .التي تساعد على اإلصابة بالسرطان

 :أول أكيسد الكربون وغازات أخرى -3

ز سام يتميز بقدرته الفائقة على االتحاد بهيموجلوبين الدم فأول أكسيد الكربون غا
بحيث يقلل من فرصة حمل الهيموجلوبين لألكسجين الالزم للجسم فتقل نسبة 
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األكسجين عن المعدل الذي يحتاجه الجسم مما يؤثر في وظائف بعض األعضاء  
 .كعضلة القلب

 : التدخين عادة/ رابعاا 

التدخين إدمان بحجة أن اإلنسان إذا دخن يدخل جسمه يعتقد كثير من الناس أن 
النيكوتين بنسبة معينة حتى يتعود الجسم على هذا النيكوتين، فإذا ترك اإلنسان 

 .التدخين يشعر بالصداع والتوتر ألن النيكوتين أصبح ال يدخل الجسم

اعتاد وعلى الرغم من أن جسم اإلنسان يتعب بالفعل إذا لم يتعاطى النيكوتين بعدما 
عليه، إال أن ذلك ال يعتبر إدماناا يستحيل على اإلنسان ترك التدخين بسببه ألنه إدمان 

 . بسيط جداا 

فقد قام العلماء بعمل تجربة لمعرفة هل التدخين إدمان أم عادة، فاختاروا مجموعة من 
سيجارة يومياا، وحسبوا كمية النيكوتين الموجودة في  41المدخنين الذين يدخنون 

الثين سيجارة ووضعوها في أقراص، وجعلوا المدخنين يتركون التدخين ويتعاطون الث
 .هذه األقراص التي تحوي نفس كمية النيكوتين التي كانوا يأخذونها من السجائر

وكانت النتائج تتمثل في أن المدخنين رغم أنهم يأخذون نفس كمية النيكوتين ظهرت 
اع والقلق واألرق والملل عليهم مجموعة من األعراض كالتوتر والصد

 .الخ....واالكتئاب

وهكذا وصل العلماء لحقيقة تتمثل في أن االرتباط بالسيجارة ال يرجع إلى إدمان 
 .النيكوتين أو حرق مادة التبغ، ولكن هذا االرتباط نفسي بحت
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 : حكم التدخين في اإلسالم/ خامساا 

ه وسلم، لكن ديننا العظيم قد جاء لم يكن التدخين موجوداا في زمن النبي صلى اهلل علي
بأصول عامة تندرج تحتها فرعيات كثيرة تدل على تحريم التدخين كما قال علماء 

 .األمة

فالدخان من الخبائث وليس من الطيبات، ألن الخبيث في اللغة هو الرديء المستكره 
في سورة طعمه أو ريحه، وهذا ما ينطبق على التدخين، وبالتالي هو محرم لقوله تعالى 

 ((َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئثَ : ))957األعراف اآلية 

والتدخين أيضاا من الفواحش، ألن الفاحشة في اللغة هي ما تستفحشه النفوس 
وتستقبحه، وهذا ما ينطبق على التدخين، فهو لذلك محرم أيضاا لقوله تعالى في سورة 

َها َوَما َبَطنَ : ))959ة األنعام اآلي  ((َواَل تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 : العوامل التي تدفع المراهقين للتدخين/ سادساا 

 :يمكن تصنيف العوامل التي تدفع المراهقين للتدخين إلى صنفين

 :عوامل تتعلق بخصائص مرحلة المراهقة تدفعهم للتدخين، وهي -9
لك ألنه يجد نفسه ال يحقق ما يحققه الكبار، شعور المراهق بالنقص، وذ - أ

 .فيلجأ إلثبات نفسه بأي وسيلة حتى لو كانت مضرة
تقلبات المراهق المزاجية، مما يجعله أكثر عرضة لالقتناع بأن التدخين  - ب

 .يخفف التوتر والقلق ويهدئ األعصاب
المراهق سريع النمو الجسمي، فيبدأ يشعر بالرجولة وأنه يجب أن يكون  - ت

جميالا وجذاباا، مما قد يدفعه للتدخين الذي يجعل مظهره أكثر جاذبية 
 .ووسامة
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قوة النواحي اإلدراكية والعقلية للمراهق، فهذا يجعله ال يستجيب للنصائح  - ث
القائمة على األوامر والنواهي، فهو يحتاج إلى االقتناع بالشيء ليفعله، أو 

التدخين وحرمانيته شرعاا قد عدم االقتناع به فيتجنبه، وقلة الوعي بأضرار 
 .يجعله يقتنع بالتدخين فيمارسه

تأثر المراهق بالجماعة وبآراء اآلخرين، فإذا اختلط المراهق بجماعة من  - ج
رفقاء السوء فإنه يسعى إلرضائهم ولو بتقليد بعض التصرفات الخاطئة لهم 

 .ومنها عادة التدخين
 :عوامل خارجية تدفع المراهقين للتدخين -8
دوة من الوالدين، فإذا كان األب مدخناا، فإن المراهق يتحجج غياب الق - أ

 .بذلك في أن التدخين ليس باألمر الخاطئ
 .رفقاء السوء، فهم مصدر قوي إلقناع أصدقائهم بالتدخين - ب
توفر السجائر بسهولة، فإن أكثر السجائر التي يحب المراهق تجربتها هي  - ت

 .تلك الموجودة في بيته دون أدنى مجهود أو كلفة
اإلعالنات التي تروج للتدخين بأساليب مغرية، خاصة تلك التي تستعين  - ث

 .بشخصيات مشهورة تروج للتدخين

 : التدخين سبب إلدمان المخدرات/ سابعاا 
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يعتبر تدخين السيجارة بمثابة مفتاح لتعاطي المخدرات، حيث أثبتت إحدى الدراسات 
المخدرات، بينما تقل النسبة بين ممن يدخنون السجائر أقبلوا على إدمان % 27أن 

 .فقط% 81غير المدخنين إلى 

وقد أثبتت الدراسات أن التدخين أكثر ضرراا من الحشيش الذي هو نوع من أنواع 
 .المخدرات، ولكنه أقل ضرراا من أنواع أخرى من المخدرات

 : أضرار التدخين/ ثامناا 

خرى اجتماعية، بل وللتدخين للتدخين أضرار عضوية، وأخرى نفسية، وأخرى عقلية، وأ
 -:أضرار على البيئة كاآلتي

 -:األضرار العضوية للتدخين -9
في الجهاز التنفسي التدخين سبب في سرطان الرئة والذي يجعل صاحبه   - أ

كثير السعال، وسرطان الحنجرة، وااللتهاب الشعبي المزمن، وانتفاخ 
الهوائية  الشعب الهوائية مع تحطيم الحواجز الموجودة بين الحويصالت

 (.األمفيزيما)
كما أن مادة القطران في التدخين تتراكم على جدر الحويصالت الهوائية 

 .مما يعمل على عدم قيام الرئتين بوظيفتهما كما يجب
في القلب والجهاز الدوري يسبب التدخين جلطات القلب والموت  - ب

ب المفاجئ، وجلطات األوعية الدموية للمخ مما قد يسبب الشلل، واضطرا
 .الدورة الدموية مما قد يسبب جلطات في أماكن مختلفة من الجسم
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في الجهاز الهضمي يسبب التدخين سرطان الشفة، وسرطان الفم والبلعوم،  - ت
وسرطان المريء، وسرطان البنكرياس، باإلضافة لرائحة الفم الكريهة 

 .واصفرار األسنان
قد اإلنسان كمان أن النيكوتين يعمل على إتالف حاسة التذوق مما يف

 .الشهية، ويسبب قرحة المعدة ألنه يغير من خصائص العصارة المعدية
 .في الجهاز البولي يسبب التدخين سرطان المثانة وأورامها، وسرطان الكلى - ث
التدخين قد يسبب العقم ألنه يعيق تدفق الدم ألجزاء الجسم الهامة  - ج

 .لإلنجاب
يسبب العمى لكبار في أحيان قليلة يسبب التهاب عصب اإلبصار الذي  - ح

 .السن، وذلك ألن النيكوتين له تأثير قابض لألوعية الدموية
بالنسبة للمرأة الحامل فإن التدخين يزيد من احتمال حدوث اإلجهاض  - خ

والوالدة المبكرة، وصغر حجم المواليد ألن يمنع وصول الدم إليه بشكل 
أثناء الوالدة  جيد، والتشوهات الخلقية، وكذلك زيادة احتمال وفاة المواليد

أو إصابة المولود بمرض ضغط الدم أو السكري، ويسمى الجنين الذي 
 ((.الجنين المدخن))تدخن أمه أثناء حملها به 

التدخين يكسر ألياف الكوالجين المسئولة عن صالبة جلد الوجه مما  - د
يجعله غير صلب وتظهر التجاعيد في الوجه فيكون شكل المدخن أكبر 

 .قيسناا من سنه الحقي
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 -:األضرار النفسية للتدخين -8
الدخان يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي لجسم اإلنسان، فيكون  - أ

مزاجه العصبي سيء، وإذا تأخر المدخن عن تدخين السجائر يزداد عصبيةا 
 .وقلقاا 

يخسرون الخير العظيم  لذلك فإن المدخنين في شهر رمضان هم أكثر من
في هذا الشهر المبارك؛ ألنهم يتأخرون عن التدخين فيزدادون عصبيةا 

 .وتكثر شتائمهم وألفاظهم السيئة التي تخسرهم الثواب العظيم

 

 صورة تعبر عن أضرار التدخين العضوية
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في إحدى الدراسات تبين أن التدخين سبب رئيسي لالكتئاب النفسي  - ب
خنين إلى والقلق والتوتر، بل وقد تبين أن التدخين يدفع كثير من المد

التفكير في االنتحار بسبب القلق الشديد الذي يشعرون به والذي يصل 
 .بهم إلى درجة االكتئاب

التدخين فيه إهدار لمال رب األسرة مما يزيد من األعباء المادية لديه مما  - ت
 .يزيد من ضغوطاته النفسية

 

 

 

 

 

 
 

 -:األضرار العقلية للتدخين -4

خالل العديد من التجارب التي أجراها علماء أمريكيون على طالب المدارس من 
 :والجامعات األمريكية تبين أنّ 

 

 الجهاز العصبي لإلنسان
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 .المدخنين أقل ذكاءا من غيرهم غير المدخنين - أ
ذاكرة المدخنين أضعف من غيرهم غير المدخنين، وبالتالي فقوة الحفظ  - ب

 .لديهم ضعيفة
ى النشاط الذهني لرفاقهم مستوى النشاط الذهني للمدخنين أدنى من مستو  - ت

 . غير المدخنين
 -:األضرار االجتماعية للتدخين -3
 .المدخن يضر غيره من أفراد المجتمع عند استنشاقهم لدخان السجائر - أ

رائحة فم المدخن كريهة، مما يجعل من حوله ينفرون منه، وهذا يظهر أيضاا  - ب
في صالة الجماعة، حيث إن المصلين يتضررون من الصالة بجوار 

 .مدخنينال
األب المدخن أمام أبنائه أو المعلم المدخن أمام طالبه يكون قدوة سيئة  - ت

لهم، مما يُنشئ جيالا قد يتخذ منهم حجةا ومبرراا للتدخين مما يزيد من 
 .انتشاره

تدخين المدخن أمام ضيوفه أو أمام أشخاص من أصحاب مكانة وفضل  - ث
ة احترام لألشخاص يعتبر من السلوكيات غير األخالقية لما فيها من قل

 .الذين يدخن المدخن أمامهم
 -:التدخين وتلوث البيئة -5
التدخين من أهم مصادر تلوث البيئة؛ نظراا ألن المدخنين يتنقلون  - أ

بسجائرهم في كل أنحاء البيئة فيلوثونها بمركبات السجائر من النيكوتين 
 .وأول أكسيد الكربون والقطران وغيرها

 .ن الحرائق تحدث بسبب التدخينم% 92-92أثبتت الدراسات أن  - ب
 .كما أثبتت الدراسات وجود عالقة قوية بين التدخين وحوادث السيارات - ت
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 :التدخين السلبي وأضراره/ تاسعاا 
 

  

 
 

التي يستخدمها  التبغ استنشاق الدخان المنبعث من منتجاتالتدخين السلبي هو 
 .الدخان غير المباشر أيضاا  ويُطلق عليه وخاصة السجائر، اآلخرون

وما ال يعرفه كثير من الناس أن للتدخين أضراراا ليس فقط على المدخنين، بل على غير 
 :المدخنين المستنشقين لدخان السجائر أيضاا ومن هذه األضرار

لصغيرة وغيرها من األماكن إن األماكن المغلقة كالسيارات والمكاتب ا -9
العامة المغلقة والتي يستنشق فيها كثير من الناس دخان السجائر الذي 
يدخنه المدخنون يجعلهم عرضة ألمراض التدخين الخطيرة كسرطان الرئة 

 .وأمراض القلب
استنشاق دخان السجائر يضر المستنشق بغاز أول أكسيد الكربون الذي  -8

ين الذي يحتاجه الجسم يقل عن المعدل هو غاز سام يجعل نسبة األكسج
 .المطلوب مما يؤثر في وظائف بعض األعضاء كعضلة القلب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA
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بالنسبة لمرضى الربو الذين يستنشقون دخان السجائر تحدث لديهم األزمة  -4
الربوية في كثير من األحيان، وال يقتصر ذلك على مرضى الربو بل يمتد 

 .راض الصدرأيضاا ألولئك الذين يعانون من حساسية وأم

استنشاق دخان السجائر بشكل عام يسبب أمراض االلتهاب الشعبي  -3
 .وااللتهاب الرئوي خاصة عند األطفال حديثي الوالدة
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 (4)ملحق 
 "(التدخين وأضراره"لتدريس وحدة  ةالخطة الزمني)
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 "التدخين وأضراره"الخطة الزمنية لتدريس وحدة 
 

 مواضيع احلصة ترتيب احلصص م
عن طريق " التدخني وأضراره"التهيئة لوحدة  -1 احلصة األوىل 1

مقدمة يتم فيها توضيح اهلدف من شرح الوحدة 
 .وأمهيتها

 .تاريخ التدخني -2
 .مفهوم التدخني -3

 .تركيب السجائر -1 احلصة الثانية 2
 .التدخني عادة -2
 .حكم التدخني يف اإلسالم -3

 .املراهقني للتدخنيالعوامل اليت تدفع  -1 احلصة الثالثة 3
 .التدخني سبب إلدمان املخدرات -2

 .األضرار العضوية للتدخني -1 احلصة الرابعة .
 .األضرار النفسية للتدخني -2

 .األضرار العقلية للتدخني -1 احلصة اخلامسة 5
 .األضرار االجتماعية للتدخني -2
 .التدخني وتلوث البيئة -3
 .التدخني السليب وأضراره -.
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 (3)ملحق 
، "التدخين وأضراره"تدريس وحدة مداخل )

واألنشطة التعليمية والوسائل التعليمية وطرق 
 (التدريس وأساليب التقويم المستخدمة
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 مداخل تدريس الوحدة
 

عادة ما يواجه املعلم بعض املشكالت أثناء قيامه بعملية التدريس، هذه املشكالت ترجع 
املتاحة مما جيعل املعلم يف حاجة إىل  لطبيعة املادة أو أساليب تدريسها أو اإلمكانات

بعض اإلرشادات اليت تساعده يف اختيار أنسب السبل يف تدريس الوحدة من أجل 
 .حتقيق األهداف املرجوة منها

وبالرغم من كل ما لدى املعلم من خربات تدريسية إال أن مرجع الوحدة احلايل حيتوي 
ملعلم ما يراه حيقق األهداف املرجوة على بعض املقرتحات اليت ميكن أن يستخدم منها ا

من تدريس الوحدة بأقل جهد ويف أقل وقت، ولذلك فإن ما يُقدم يف هذا املرجع من 
خربات ما هو إال جمرد مقرتحات وليس إجباريًا على املعلم، بل هي جمرد حماوالت 

ج متطورة للتيسري على املعلم أثناء تدريس الوحدة إذا أراد ذلك من أجل الوصول إىل مناذ 
 .يف التدريس

واملثايل يف تدريس " الوحيد"وليس هناك مدخاًل حمددًا ميكن أن يكون هو املدخل 
العلوم، وإمنا يستخدم أكثر من مدخل حسب طبيعة املوضوع واألهداف املرجو حتقيقها، 
خاصة وأن تنويع املداخل مبا يالئم تنوع املواقف واألهداف أمرًا مطلوباً، فضاًل عما 

 .ه ذلك من إثارة نشاط املتعلمني ومراعاة الفروق الفردية بينهمحيقق
ولن يتم التعرض للمداخل اليت ميكن استخدامها يف تدريس الوحدة تفصياًل، وإمنا نكتفي 
بإشارة سريعة لبعض منها جملرد تذكري املعلم هبا بغية ترمجتها إىل تطبيقات عملية يف 

 .التدريس مما يثري عملية التدريس
 :المشكالت مدخل -9

وهو يناسب تدريس هذه الوحدة لطبيعتها وطبيعة املوضوعات اليت تتضمنها، وهناك عدة 
 :خطوات يتضمنها مدخل حل املشكالت هي

 .الشعور باملشكلة -1
 .حتديد املشكلة حتديداً دقيقاً  -2
 .مجع البيانات املرتبطة مبوضوع املشكلة -3
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 .فرض الفروض -.
 .اختبار صحة الفروض الختيار أحسنها -5
 .وصول إىل حل املشكلةال -3
 .تصميم النتائج -.
 .االستفادة من التعميمات يف تفسري النتائج -2
 :المدخل الكشفي -8

 :وهو يعترب من أهم املداخل املستخدمة يف تدريس العلوم، ويتميز مبا يلي
 .جعل التلميذ هو حمور العملية التعليمية -
املالحظة )هذه العمليات يؤكد على العمليات العقلية بدالً من جمرد املعرفة، ومن أهم  -

الوصف، االفرتاض، التصنيف، القياس، التوضيح، التعليل، التفسري، التنبؤ، املقارنة، 
 (اخل....التنظيم

يؤكد على األسئلة ال على اإلجابة، حيث يهتم بتوجيه األسئلة للتالميذ حىت يستثري  -
 .اهتمامهم وتفكريهم

 تنتهي بانتهاء الدرس أو املوضوع وإمنا يُعىن بالعملية التعليمية على أهنا مستمرة ال -
 .تكون نقطة انطالق دراسات أخرى

 :وهناك صورتان للمدخل الكشفي
 .املدخل الكشفي غري املوجه -1
 .املدخل الكشفي املوجه -2

وفي هذه الوحدة سيتم االعتماد على المدخل الكشفي الموجه 
ألنها يناسبها، حيث نقدم للتلميذ مشكلة معينة لحلها مع بعض 

 :اإلرشادات التي تساعد المعلم في استخدام هذا المدخل مثل
أن يقتصر دور املعلم على التوجيه واإلرشاد، ودور التلميذ يتمثل يف اكتشاف  -1

 .املعلومات ومجعها
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أن يبدأ املعلم باستخدام املعلومات املعروفة للتالميذ، مث يتدرج فيها إىل  -2
 .املعلومات اجلديدة

 .مناسبة تدعو إىل التفكري أن تصاغ األسئلة بطريقة -3
 .وضوح املعلومات يف ذهن املعلم -.
 .املرونة يف مناقشة الفصل وإدارة احلوار -5
 :المدخل التاريخي -4

 :وله عدة نزعات من بينها نزعتان مها
 Case History Approach: نزعة تاريخ الحالة - أ

 .وهي تعتمد على اختيار واقعة أو حالة عملية معينة -1
 .احلالة العلمية وما صاحبها من ظروف وأحداثيتم مراجعة هذه  -2
 .يتم توجيه التالميذ إىل فهم ما كان هلذه الواقعة العلمية من أثر على تقدم العلم -3
 .خيتم تاريخ احلالة بسرد ما عليه املعرفة احلالية يف امليدان املتعلق بتلك احلالة -.

 -:وعند استخدام هذا املدخل يف التدريس جيب مراعاة التايل
تكون هناك كفاية للمادة التارخيية املتعلقة باملوضوع أو احلالة العلمية حمل  أن -1

 .الدراسة
أن يعطي املعلم مقدمة تارخيية للتالميذ حول موضوع الدراسة أو احلالة العلمية  -2

 .حىت يصبح لديهم خلفية عن هذا املوضوع
مبوضوع يقوم املعلم بعرض اجلهود اليت بذهلا العلماء والظروف اليت أحاطت  -3

 .الدرس حىت توصلوا إىل حل املشكالت اليت صادفتهم يف هذا اجملال
استخدام املدخل التارخيي وخصوصاً نزعة تاريخ احلالة حبيث يتم عرض األحداث  -.

 .بأسلوب شيق جذاب
إبراز اآلثار االجتماعية املرتتبة على األحداث واالكتشافات املرتبطة باملوضوع  -5

 .حمل الدراسة
 .لم التدريس مبلخص ألهم األحداث والتطورات املرتبطة باحلالةأن ينهي املع -3
 Case-Analisis Approach: نزعة تحليل الحالة - ب
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 :ولكي يتم التدريس بهذه النزعة يجب االلتزام بعدة خطوات
 .تحديد حالة علمية معينة لتحليلها -9
 .سليمالدراسة التحليلية التفصيلية لهذه المادة العلمية بأسلوب علمي  -8
 :مدخل األحداث الجارية -5

وإن كان هذا املدخل نادر االستخدام يف تدريس موضوعات العلوم رغم شيوع 
استخدامه يف تدريس الدراسات االجتماعية إال أنه ميكن أن يؤدي استخدامه إىل نتائج 

 .طيبة يف تدريس هذه الوحدة، وذلك لطبيعتها االجتماعية
يف تشجيع التالميذ على القرارات اخلارجية، ويستمد ويفيد استخدام األحداث اجلارية 

 :مدخل األحداث اجلارية أمهيته من عدة نقاط عند تدريس هذه الوحدة، وهي
 .الطبيعة االجتماعية للوحدة -1
 .أنه ينمي للتالميذ عدة مهارات كالتمييز بني احلدث اهلام وغري اهلام -2
 .الميذيساعد يف تنمية القدرة على التفكري الناقد لدى الت -3
يساعد يف تنمية بعض االجتاهات من خالل متابعة األحداث اجلارية واملرتبطة  -.

 .مبوضوع الدراسة باستمرار وجتعله على معرفة متجددة باستمرار يف جمال الدراسة
تساعد األحداث اجلارية يف ربط األحداث احلاضرة باملاضي مما جيعل التعليم  -5

 .أكثر تشويقاً للتالميذ
استخدام األحداث اجلارية يف تدريب الطالب على احلوار اجليد واملناقشة يساعد  -3

 .املوضوعية
 :شروط استخدام األحداث الجارية -
أن يكون احلدث مرتبطًا مبوضوع الدرس، وله عالقة باألهداف املرجو حتقيقها  -1

 .من الدرس
 .أن تكون األفكار الرئيسية باحلدث اجلاري معروضة بطريقة مشوقة -2
موضوع احلدث مناسبًا للتالميذ من حيث مستوى نضجهم وقدراهتم أن يكون  -3

 .العقلية وخرباهتم السابقة
 كيف نستخدم األحداث الجارية في حجرة الدراسة؟ -

3-  
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تعتمد على ختصيص وقت الدراسة لتناول األحداث اجلارية كأن / الطريقة األوىل -1
صيص ختصص حصة أسبوعية ملناقشة تلك األحداث، وبعض املعلمني يفضل خت

 .دقائق من زمن كل حصة لألحداث اجلارية ومناقشتها .5-1
وفيها تعاجل األحداث اجلارية كمساعدة للمادة الدراسية وأال / الطريقة الثانية -2

 .تدرس مستقلة عن املقرر
ولكي تتحقق الفائدة الكاملة من استخدام األحداث اجلارية يف التدريس، فإنه جيب 

على اختيار احلدث اجلاري ذات االرتباط الوثيق مبوضوع على املعلم أن يدرب تالميذه 
 :الدراسة، ويوجه أنظارهم إىل مصادر احلصول عليه من التايل

 .الصحف اليومية واجملالت األسبوعية والدوريات الشهرية -1
اإلذاعة املسموعة واملرئية كاألفالم والشرائح واألفالم اإلخبارية والتسجيالت  -2

 .والرسوم
 .مة واملؤمترات، واملناقشاتاحملاضرات العا -3

وهكذا تتنوع املداخل اليت ميكن استخدامها يف تدريس الوحدة حسب كل موضوع من 
موضوعاهتا، حىت إن املوضوع الواحد منها قد يستخدم فيه أكثر من مدخل يف التدريس  

 .كما سبق اإلشارة
قدرته على وعلى املعلم أن خيتار من بينها ما يتمشى مع كل درس، مع مراعاة أن 

 .االستخدام السليم هلذه املداخل حيقق تدريساً مثمراً وفعاالً 
 :وهناك بعض اإلرشادات والتوجيهات للمعلم

جيب استخدام أسلوب مشوق وجذاب يف صياغة األسئلة حىت تثري تفكري  -1
 .التالميذ

تشجيع التالميذ على املشاركة الفعالة يف احلوار واملناقشة واستخدام أساليب  -2
 .ة يف التعزيزمتنوع

عدم انتقاد أو توبيخ التلميذ الذي مل يوفق يف اإلجابة الصحيحة، بل جيب  -3
 .تشجيعه وتقدمي االقرتاحات اليت تعينه على اإلجابة

 .احرتام كل اإلجابات اليت يأيت هبا التالميذ -.
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تشجيع التالميذ على التفكري حىت لو وقعوا يف اخلطأ، فهذا أفضل من عدم  -5
 .ية الوقوع يف اخلطأإعمال عقوهلم خش

 .ختطيط أسئلة املعلم قبل وضع تصور مسبق ملا سيتم داخل احلصة -3
مشاركة كل التالميذ يف احلوار واملناقشة، ويطلب منهم مجع املعلومات من  -.

 .املصادر املختلفة
استخدام أسئلة استقصائية تثري تفكري الطالب، واالستفادة من أخطائهم  -2

 .للوصول إىل اإلجابة الصحيحة
 .عدم التعصب لوجهة نظر معينة -.

 .الربط بني ما يتم تدريسه وبني حياة الطالب -.1
أن يشرح املعلم مقدمًا ما ينوي أن يقوله من خالل إخبار التالميذ باألهداف  -11

 .املرجو حتقيقها من كل درس
 .التنويع يف الوسائل التعليمية، واألنشطة املستخدمة يف تدريس الوحدة -12
بالدوافع والظروف اليت يرتدد أنه تشجع على التدخني، جتنب التفاصيل اخلاصة  -13

 .وكذلك األسباب اليت يتخذها املدخنون حجة لتدخينهم
التأكيد على مهارة اختيار األصدقاء ومعايري اختيار الصديق، وكذلك اختيار  -.1

 .املكان والزمان وطريقة شغل أوقات الفراغ
اجملاالت الرياضية ليكونوا ضرب األمثلة لبعض البارزين يف جمال عملهم خصوصًا  -15

 .قدوة حيتذى هبا ملن يريد أن يكون ذو حياة ناجحة بال ضرر صحي أو نفسي
 :اختيار األنشطة التعليمية -

نظرًا ألن تدريس هذه الوحدة يهدف أساسًا إىل تنمية تفكري التلميذ وسلوكه حنو شيء 
ملية التدريس تتطلب يعترب من أخطر األشياء اليت هتدد صحته وهي التدخني، لذا فإن ع

 .االهتمام باألنشطة التعليمية اهلادفة اليت حتقق الغرض املرجو من تدريس الوحدة
لذا تعددت األنشطة اليت ميكن استخدامها يف تدريس الوحدة ملا هلا من أمهية يف حتقيق 

 :أهداف الوحدة، وتتمثل هذه األنشطة يف
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لنشرات اليت ترتبط تكليف التالميذ جبمع قصاصات الصحف واجملالت وا -1
 .مبوضوع التدخني، ووضعها يف كراسة للنشاط مع كتابة التعليق املناسب

 .تكليف التالميذ بكتابة ما ميكن أن يقوم به اآلباء حلماية أبنائهم من التدخني -2
 تكليف التالميذ جبمع األنباء واألخبار عن احلوادث اليت حدثت بسبب التدخني -3
مناقشة مفتوحة مع التالميذ حول أضرار  استدعاء املرشد النفسي حلضور -.

 .التدخني
تكليف بعض التالميذ بإجراء املقابالت مع بعض الشخصيات اليت تعمل يف  -5

 .جمال عالج إدمان التدخني من أجل احلصول على بيانات مفيدة
لتوعية طالب " مجاعة مكافحة التدخني"تكوين مجاعات مدرسية من الطالب  -3

 .املدرسة بأضرار التدخني
تكليف بعض التالميذ ممن لديهم هواية الرسم بتصميم بعض امللصقات والصور  -.

 .اليت تعرب عن املشكلة
 :اختيار الوسائل التعليمية -

تزداد أمهية الوسائل التعليمية واالستعانة هبا يف تدريس الوحدة، لذا تنوعت الوسائل اليت 
خيتار منها ما يناسب تدريس  ميكن أن خيتار منها املعلم أثناء تدريس الوحدة، وعليه أن 

 :كل درس من دروس الوحدة
، باعتبارها وسيلة أساسية يف التدريس عموماً، وميكن استغالهلا يف الذكية السبورة -1

 .عمل ملخص سبوري عن احلصة
، وسيلة ال غىن عنها اآلن؛ ألهنا تصنف ضمن Power Pointعرض  -2

قرتحة من جهاز الوسائل التعليمية احلديثة، حيث سيتم عرض الوحدة امل
لعرض الوحدة  Power Pointاحلاسوب الشخصي للباحث مستعيناً بوسيلة 

مصحوبة بالرسومات التوضيحية واألفالم التعليمية ومواقع اإلنرتنت واليت تعرض 
 .التدخني وأضراره

يتم تسليمها للطالب " التدخني وأضراره"كتاب الطالب، أو مذكرة فيها وحدة  -3
 .ماً يرجعون له مىت أرادوالتكون هلم مرجعاً دائ
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االستعانة باملقاالت وامللصقات اليت يشارك هبا الطالب يف موضوع التدخني  -.
 .وأضراره، وذلك بغرض ربط الوعي البيئي بالنشاط الطاليب

 .االستعانة ببعض الرسوم البيانية اليت تفسر البيانات اإلحصائية العددية -5
 :اختيار طرق التدريس -

ميكن استخدامها مع العلم بأنه ال توجد طريقة مثالية يف التدريس، هذه بعض الطرق اليت 
ولكن كل درس حسب طبيعته يتطلب طريقة معينة، وقد ُيستخدم يف الدرس الواحد 

 :أكثر من طريقة للتنويع وجذب انتباه التالميذ، ومن هذه الطرق
 :طريقة الشرح والتحليل -1

ليم مثل إبراز أمهية موضوع الدرس، وميكن االستعانة هبا يف تدريس بعض جوانب التع
" احتمال"وعرض بعض احلقائق، وتفسري وشرح بعض املفاهيم املرتبطة بالدرس كمفهوم 

 .اخل".....انسحاب"أو 
 :طريقة املناقشة العلمية اهلادفة -2

وعليها يقع العبء األكرب يف تدريس هذه الوحدة ألهنا تتناسب وطبيعة الوحدة، 
األهداف املرجوة من تدريس الوحدة، حيث تساهم يف تنمية باإلضافة إىل أهنا حتقق 

التفكري الناقد لدى التالميذ مما يساعده على تكوين اجتاهات مرغوبة ضد التدخني 
 .واإلدمان

 :إعداد خطة تقويم البحث -
 :وهناك نوعان من التقومي

 .ويقصد به التقومي أثناء الدرس ويف هنايته( اآلين)التقومي املرحلي  -1
وهو منط التقومي الذي يستخدم يف هناية فصل أو عام دراسي : التجميعي التقومي -2

 .أو هناية وحدة معينة
 كيف يمكن الحكم على نجاح أحد الدروس؟ -

ميكن احلكم على جناح العملية التدريسية ألحد الدروس من خالل عدة تساؤالت ميكن 
 :باجلدول التايلمن خالهلا احلكم على مدى جناح العملية التدريسية كما هو موضح 
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اجلوانب املرجوة يف 
 التدريس

 (هذه األسئلة موجهة للمعلم)أسئلة للحكم على مدى حتقيقها 

 هل تستخدم لغة سهلة يف التدريس؟ .الوضوح/ 1
 هل تستخدم وسائل مسعية وبصرية؟

هل يستطيع مجيع التالميذ أن يسمعوا ويشاهدوا بوضوح أثناء 
 عملية التدريس؟

روق مراعاة الف/ 2
 .الفردية

 هل تنوع يف طرق التدريس املستخدمة؟
هل تشجع التالميذ على التعليم بأساليب خمتلفة كل حسب 

 قدرته وميوله؟
 هل تسمح للتالميذ بالعمل على سرعات متفاوتة؟

 هل تبدي اهتمامك باإلعداد املتقن حلصص الدرس؟ .االهتمام/ 3
 هل تستمتع لتعليقات تالميذك أثناء التدريس؟

 هل تشعر الطالب باهتمامك بعملهم وجمهودهم املبذول؟
 هل تطلب من التالميذ اإلجابة على بعض أسئلة الدرس؟ .التعليم النشط/ .

 هل تشرح هلم كيف حيسنون أداءهم يف العمل؟
 هل تشرح هلم األخطاء اليت يقعون فيها؟

 هل خترب تالميذك بدرجة إجادهتم للعمل؟
 مات يف حل مشكالهتم؟هل تطلب منهم تطبيق املعلو 

جعل التدريس ذا / 5
 .مغزى

 هل تربط ما تتحدث عنه حبياة التالميذ؟
 هل تضرب هلم أمثلة من الواقع؟

 هل تقدم هلم خالصات؟
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 (5)ملحق 
تفاصيل شرح الوحدة المقترحة في كل حصة من )

 (حصص تدريس الوحدة المقترحة
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 الحصة األولى
 "مقدمة عن التدخين"

 الوسائل واألنشطة عناصر الدرس
 .تاريخ التدخني -
 .مفهوم التدخني -

 Power Pointعرض  -
 السبورة الذكية -
 كتاب الطالب -
االستعانة ببعض اإلحصاءات الرمسية والرسوم  -

البيانية إلظهار حجم مشكلة التدخني 
 .وانتشارها يف اململكة العربية السعودية

 :أهداف الدرس -
 :احلصة أن يكون الطالب قادراً على ينبغي بعد االنتهاء من هذه

 .أن يتعرف على تاريخ التدخني وبداية نشأته -1
 أن يدرك أمهية موضوع التدخني وملاذا ندرسه؟ -2
 .أن يقدر حجم املشكلة وانتشارها يف اململكة العربية السعودية -3
 .أن يشرح مفهوم التدخني -.
 .أن يعرب عن التدخني بأمساء أخرى غري السجائر -5
 :الدرسخطة السير في  -

يبدأ املعلم قبل البدء يف تدريس الوحدة بإعطاء فكرة عامة عن الوحدة اليت سوف 
يدرسها التالميذ، حىت تتكون لديهم فكرة عامة مرتابطة عما سيدرسون، مع مراعاة 

 .التشويق يف عرض املقدمة
 :توجيهات يقدمها المعلم لتالميذه للعمل بها أثناء دراسة الوحدة -

طي للتالميذ جمموعة من اإلرشادات والتوجيهات اليت يستفيدون بالعمل على املعلم أن يع
 :هبا خالل دراسة الوحدة مثل

 .تعريفهم باألهداف املرجو حتقيقها بعد تدريس الوحدة بصورة مبسطة -
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 .تعريفهم باملوضوعات اليت سيتم شرحها -
 .يطلب من كل تلميذ كراسة خاصة بالنشاط يقسمها التلميذ حسب كل درس -
هم باألسلوب الذي سوف يتبعونه يف تدريس الوحدة، ويؤكد على أمهية النشاط يعرف -

 .يف مجع البيانات واملعلومات الالزمة من مصادر كالكتب واجملالت والصحف
واليت ترتبط مبوضوع  Power Pointكذلك عرض جمموعة من الفيديوهات على 

 .الوحدة، مث تكليف الطالب بتفريغ حمتواها يف كراسة النشاط
كذلك سيتم مجع أي صور أو ملصقات أو بيانات إحصائية حول موضوعات  -

 .الوحدة، مث وصفها بالدرس اخلاص هبا يف كراسة النشاط حىت حيني وقت دراستها
 .كذلك ميكن تكليفهم بعمل جملة حائطية يف الفصل حتذر من أخطار التدخني -
م من خطورة كذلك سيتم عمل مجاعة من الطالب تتوىل عملية حتذير زمالئه -

 .التدخني
ضرورة أن يؤكد املعلم على أن متيز الطالب يف هذه الوحدة يتمثل يف املناقشة احلرة  -

 .وإبداء الرأي بصراحة ودقة يف األمور املتعلقة بالوحدة
 .مث ينتقل املعلم ملوضوع الوحدة والذي يتناول مشكلة التدخني

مشكلة التدخني يف اململكة العربية أن يأيت املعلم خبرب من األخبار اليت تتناول حجم  -
 .السعودية، مث يطلب من الطالب إبداء آرائهم وتعليقاهتم على هذا اخلرب

لكة كذلك يستعني املعلم ببعض اإلحصاءات الرمسية اليت تتناول حجم املشكلة باملم -
 .العربية السعودية ويناقشها مع الطالب

ه، ويعرض ذلك على السبورة الذكية من ينتقل املعلم بعد ذلك إىل نشأة التدخني وتارخي -
 .ويناقش ذلك مع الطالب Power Pointخالل عرض 

مث يعرض املعلم أهم املصطلحات اليت تعرب عن التدخني والسجائر، ويبني الفرق بينها من  -
 .خالل تعريفها بشكل واضح

 :التقويم
 السعودية؟ملاذا تعترب مشكلة التدخني من أهم املشكالت باململكة العربية  -1
 .خلص تاريخ نشأة التدخني -2
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 .عرف التدخني -3
 .للتعبري عن التدخني بكل أنواعه" التبغ"ما السر وراء استخدام كلمة  -.

 :الواجب المنزلي
امجع أي معلومات عن تركيب السجائر، وضرر كل منها، وكذلك ( نشاط حتضريي)

 .حكم التدخني يف الشريعة اإلسالمية
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 الثانيةالحصة 
 "تركيب السجائر، وحكمها الشرعي"

 الوسائل واألنشطة عناصر الدرس
 .تركيب السجائر -
 .التدخني عادة -
حكم التدخني يف  -

 .اإلسالم

 Power Pointعرض  -
 السبورة الذكية -
 كتاب الطالب -
باملقاالت وامللصقات اليت يشارك هبا  االستعانة -

ما خيص تركيب السجائر وحكمها الطالب في
 .الشرعي

 :أهداف الدرس -
 :ينبغي بعد االنتهاء من هذه احلصة أن يكون الطالب قادراً على

 ".النيكوتني"أن يتعرف على املادة الفعالة يف التدخني وأضرارها وهي مادة  -1
 .أن يدرك أن للتدخني مواداً مهيجة وأخرى سرطانية -2
أن يقدر خطورة التدخني من خالل معرفة خطر غاز أول أكسيد الكربون كغاز  -3

 .أساسي من الغازات املكونة للتدخني
 .أن يشرح أن التدخني عادة إىل جانب كونه إدمان -.
 .أن يتعرف على حكم التدخني يف الشريعة اإلسالمية -5
 :خطة السير في الدرس -

يبدأ املعلم قبل البدء يف شرح الدرس بالتمهيد له بصورة مشوقة من خالل توجيه أسئلة 
ومن خالل إجابتهم يصل هبم إىل أن هناك للطالب عن سبب كون التدخني مضر، 

 .مكونات ومركبات تتكون منها السجائر وهي اليت تسبب الضرر اخلطري للتدخني
 :مث يبدأ املعلم يف عرض الدرس من خالل شرح كل عنصر منه بالتفصيل

ويطلب من  Power Pointيعرض املركبات اليت تتكون منها السيجارة بعرض  -
 .على السبورة الطالب قراءة املعلومات
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يطلب املعلم من الطالب شرح املركب األساسي للتدخني واملتمثل يف النيكوتني،  -
 .ويستمع إىل مجيع اإلجابات دون حتقري أي منها

يكرر املعلم اإلجابات الصحيحة اليت رددها الطالب مث يفصل فيها ويبينها بأسلوب  -
 .أكثر سهولة

سأل املعلم الطالب عنها من خالل وكذلك بالنسبة للمركبات األخرى للسجائر ي -
 .Power Pointقراءة املعلومات اخلاصة هبا مما هو معروض على السبورة بعرض 

مث يسأل الطالب عما فهموه، ويستمع إىل مجيع اإلجابات دون حتقري أي منها، مث  -
 .تكرار اإلجابات الصحيحة وتبسيط املعلومات للطالب

، مث يطلب من الطالب شرح كيف يكون يقول املعلم للطالب أن التدخني عادة -
 .التدخني عادة، مث يسمع إلجابات الطالب كاملة ليثري التشويق فيهم

 .مث يعلق املعلم على اإلجابات حبيث يبني كيف أن التدخني عادة بصورة بسيطة -
يطلب املعلم من الطالب املشاركة باألنشطة اليت كلفهم هبا احلصة السابقة واليت  -

 يف اإلسالم، مث يستلم هذه األنشطة واليت هي ستكون إما ختص حكم التدخني
عبارة عن نشرات أو مطويات أو مقااًل دينيًا يف جملة أو صحيفة، أو حىت معلومات 

 .الشخصيشفهية يستطيع الطالب التعبري عنها من فهمه 
 Powerمث يعرض املعلم حكم التدخني يف اإلسالم على السبورة من خالل عرض  -

Point  ح ذلك للطالب ويسمح هلم مبناقشته يف ذلكويشر. 
جيب أن يتوقع املعلم أن واحدًا من الطالب أو أكثر سيكون معرتضًا على حترمي  -

التدخني، فهنا جيب على املعلم أال حيقر من شأن هذا الطالب وال حيرمه من ذكر 
 رأيه، بل يستمع إليه جيداً، ويستغل ذلك يف عمل مناظرة بسيطة مع هذا الطالب
أمام زمالئه الطالب، ألن هذه املناظرة ستجعل الطالب يقتنعون متامًا حبرمانية 

 .التدخني، فال يأخذون ذلك من باب التكليف، وإمنا باالقتناع أيضاً 
 :لتقويما

 ملاذا يدخل النيكوتني يف صناعة املبيدات احلشرية؟ -1
 ...........................مادةميكن تصنيف مادة بينزو أ بريين على أهنا  -2
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كيف يؤثر غاز أول أكسيد الكربون والذي هو من مركبات السجائر على عضلة  -3
 .القلب

 .اشرح املقصود بأن التدخني عادة -.
 .اذكر دليالً من القرآن الكرمي على حرمانية التدخني -5

 :الواجب المنزلي
من هم يف عمرك إىل اكتب يف كراسة النشاط األسباب اليت تدفع ( نشاط حتضريي)

 .التدخني
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 الحصة الثالثة
 "العوامل التي تدفع المراهقين للتدخين، ومن ثم المخدرات"

 الوسائل واألنشطة عناصر الدرس
العوامل اليت تدفع  -

 .املراهقني للتدخني
التدخني سبب إلدمان  -

 .املخدرات

 Power Pointعرض  -
 السبورة الذكية -
 كتاب الطالب -
كراسة النشاط للطالب الذين حضروا فيها  -

 .األسباب اليت تدفع املراهقني للتدخني
 :أهداف الدرس -

 :ينبغي بعد االنتهاء من هذه احلصة أن يكون الطالب قادراً على
أن يعدد الطالب العوامل املرتبطة خبصائص مرحلة املراهقة اليت تدفع املراهقني  -1

 .للتدخني
 .العوامل اخلارجية اليت تدفع املراهقني للتدخنيأن يتعرف الطالب على  -2
أن يقدر الطالب حجم مشكلة التدخني كونه أحد املقدمات اليت تؤدي إىل  -3

 .إدمان املخدرات
 :خطة السير في الدرس -

يبدأ املعلم قبل البدء يف شرح الدرس بالتمهيد له بصورة مشوقة، حيث سيطلب من 
لعوامل اليت تدفع املراهقني للتدخني، ويستمع إىل  الطالب أن يذكروا رأيهم يف األسباب وا

 :كل منها بشكل جيد دون أن يعلق على اإلجابات، مث يقوم املعلم باآليت
 .يعلق على إجابات الطالب، ويركز على ذكر اإلجابات الصحيحة ويرددها -
العوامل اليت  Power Pointيعرض املعلم على السبورة الذكية من خالل عرض  -

 .قني للتدخني واليت تتعلق خبصائص منوهمتدفع املراه
 .يطلب املعلم من الطالب قراءة هذه العوامل من خالل العرض على السبورة الذكية -
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مث يتناقش املعلم مع الطالب، ويطلب من الطالب املشاركة من خالل شرح  -
 .املعلومات اليت على السبورة لزمالئهم الطالب

املعلومات يقوم املعلم بتلخيصها وعرضها بصورة بعد أن يشارك الطالب يف شرح  -
 .مبسطة ليطمئن بأن مجيع الطالب قد استوعبوا الدرس

يعرض املعلم األسباب اخلارجية اليت تدفع املراهقني للتدخني من خالل عرضها بنفس  -
 .الطريقة السابقة على السبورة الذكية

 .يطلب املعلم من الطالب قراءة ما هو معروض -
م بعض الطالب الذين مل يشاركوا يف املرة السابقة لكي يشحوا األسباب خيتار املعل -

 .اخلارجية اليت تدفع املراهقني للتدخني
يطلب املعلم من الطالب التعليق على ما مت شرحه من ِقبل زمالئهم، مث يلخص  -

 .املعلم ما ورد عن األسباب اخلارجية اليت تدفع املراهقني للتدخني
كيف أن   Power Pointورة الذكية من خالل عرض يعرض املعلم على السب -

 .التدخني سبب يف إدمان املخدرات
 .يشرح املعلم ذلك بصورة مبسطة للطالب -
يسأل املعلم الطالب عن رأيهم يف هذا األمر، ويستمع إىل مجيع اآلراء، ويسمح  -

 .مبناقشة الطالب لبعضهم البعض شريطة أال حيدث منهم إزعاج وفوضى
 :لتقويما

 .باختصار العوامل اليت تدفع املراهقني للتدخني واليت تتعلق خبصائص منوهماذكر  -1
 ..........................من األسباب اخلارجية اليت تدفع املراهقني للتدخني  -2
 ...........................و
 اشرح كيف ميكن للتدخني أن يكون سبباً يف تعاطي املخدرات؟ -3

 :الواجب المنزلي
احضر مقااًل من جريدة أو جملة أو من خالل بعض املواقع على ( حتضريينشاط )

 .اإلنرتنت عن أضرار التدخني جلسم اإلنسان
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 الحصة الرابعة
 "األضرار العضوية والنفسية للتدخين"

 الوسائل واألنشطة عناصر الدرس
األضرار العضوية  -

 .للتدخني
األضرار النفسية  -

 .للتدخني

 Power Pointعرض  -
 السبورة الذكية -
 كتاب الطالب -
مقاالت ونشرات عن أضرار التدخني جلسم  -

اإلنسان إما من صحف أو جمالت أو من 
 .خالل اإلنرتنت أو من غري ذلك

 :أهداف الدرس -
 :ينبغي بعد االنتهاء من هذه احلصة أن يكون الطالب قادراً على

 .أن يتعرف الطالب على األضرار العضوية الكثرية للتدخني -1
 .يشرح الطالب األضرار النفسية للتدخنيأن  -2
أن يقدر الطالب حجم مشكلة التدخني من خالل معرفته لألنواع العديدة  -3

 .والكثرية ملرض السرطان واليت يسببها التدخني
 :خطة السير في الدرس -

يبدأ املعلم قبل البدء يف شرح الدرس بالتمهيد له بصورة مشوقة، حيث سيطلب من 
ضريي الذي كلفهم به احلصة السابقة والذي يتمثل يف إحضار الطالب النشاط التح

مقاالت من صحف أو جمالت أو من خالل شبكة اإلنرتنت أو من أي مصدر آخر عن 
 :األضرار العضوية للتدخني، مث يقوم املعلم باآليت

يطلب املعلم من الطالب الذي شاركوا يف النشاط أن يلخصوا األضرار العضوية  -
 .و موجود يف املقاالت اليت أحضروهاللتدخني حسبما ه

يطلب املعلم من الطالب أنه إذا كان ألحدهم تعليق على ما ذكره زمالئهم أن  -
 .يعلقوا دون خجل
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يلخص املعلم ما ذكره الطالب من معلومات حول أضرار التدخني العضوية ويشرح  -
 .منها ما يستوجب الشرح ليكون مبسطاً على الطالب

ريات الطالب حول األضرار العضوية للتدخني هبا نقص إذا كانت إجابات وحتض -
يكملها املعلم من خالل عرض املعلومات الناقصة على السبورة الذكية من خالل 

 .ويذكرها للطالب ويشرح ما يستوجب منها الشرح هلم Power Pointعرض 
مث يعرض املعلم األضرار النفسية للتدخني على السبورة، ويعطي للطالب بضعًا من  -

الدقائق لقراءة املعلومات بالسبورة الذكية، مث يعرض على الطالب شرح تلك 
 .املعلومات ملن يريد أن يشرح ذلك

يستمع املعلم للطالب الذين يشرحون ما على السبورة وينوع بينهم وجيعل بعض  -
 .اختياراته عشوائية لضمان مشاركة معظم أو مجيع الطالب

ألحدهم أي تعليق على هذه املعلومات أن  يطلب املعلم من الطالب أنه إذا كان -
 .يتفضل هبا ليتم مناقشتها مع بقية الطالب ومع املعلم

 :لتقويما
 .اذكر األمراض اليت يسببها التدخني يف اجلهاز التنفسي -1
 :علل -2

 .يسبب النيكوتني فقدان الشهية للمدخن
 .خلص األضرار النفسية اليت يسببها التدخني للمدخنني -3

 :الواجب المنزلي
احبث من خالل الشبكة العنكبوتية عن ماهية التدخني السليب، وما ( نشاط حتضريي)

 هي األضرار اليت يسببها؟
 .مث سجل ذلك يف كراسة النشاط

احضر مقااًل من جريدة أو جملة أو من خالل بعض املواقع على اإلنرتنت عن أضرار 
 .التدخني العقلية واالجتماعية لإلنسان
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 الحصة الخامسة
 "األضرار العقلية واالجتماعية والبيئية للتدخين، والتدخين السلبي"

 الوسائل واألنشطة عناصر الدرس
األضرار العقلية  -

 .للتدخني
األضرار االجتماعية  -

 .للتدخني
 .التدخني وتلوث البيئة -
 التدخني السليب -

 Power Pointعرض  -
 السبورة الذكية -
 كتاب الطالب -
العقلية مقاالت ونشرات عن األضرار  -

واالجتماعية للتدخني إما من صحف أو جمالت 
 .أو من خالل اإلنرتنت أو من غري ذلك

كراسة النشاط للطالب الذين حضروا فيها  -
 .مفهوم التدخني السليب وأضراره

 :أهداف الدرس -
 :ينبغي بعد االنتهاء من هذه احلصة أن يكون الطالب قادراً على

 .ية والذهنية للتدخنيأن يتعرف الطالب على األضرار العقل -1
 .أن يشرح الطالب األضرار االجتماعية للتدخني -2
 .أن يقدر الطالب حجم املخاطر البيئية اليت حيدثها التدخني -3
 .أن يعّرف الطالب مفهوم التدخني السليب -.
 .أن يدرك أضرار التدخني السليب -5
 :خطة السير في الدرس -

صورة مشوقة، حيث سيطلب من يبدأ املعلم قبل البدء يف شرح الدرس بالتمهيد له ب
الطالب النشاط التحضريي الذي كلفهم به احلصة السابقة والذي يتمثل يف إحضار 
مقاالت من صحف أو جمالت أو من خالل شبكة اإلنرتنت أو من أي مصدر آخر عن 

 :األضرار العقلية واالجتماعية للتدخني، مث يقوم املعلم باآليت
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كوا يف النشاط أن يلخصوا األضرار العقلية يطلب املعلم من الطالب الذي شار  -
 .واالجتماعية للتدخني حسبما هو موجود يف املقاالت اليت أحضروها

يطلب املعلم من الطالب أنه إذا كان ألحدهم تعليق على ما ذكره زمالئهم أن  -
 .يعلقوا دون خجل

يلخص املعلم ما ذكره الطالب من معلومات حول أضرار التدخني العقلية  -
 .واالجتماعية ويشرح منها ما يستوجب الشرح ليكون مبسطاً على الطالب

إذا كانت إجابات وحتضريات الطالب حول األضرار العقلية واالجتماعية للتدخني  -
هبا نقص يكملها املعلم من خالل عرض املعلومات الناقصة على السبورة الذكية من 

ستوجب منها الشرح ويذكرها للطالب ويشرح ما ي Power Pointخالل عرض 
 .هلم

مث يعرض املعلم األضرار البيئية للتدخني على السبورة، ويعطي للطالب بضعًا من  -
الدقائق لقراءة املعلومات بالسبورة الذكية، مث يعرض على الطالب شرح تلك 

 .املعلومات ملن يريد أن يشرح ذلك
وجيعل بعض  يستمع املعلم للطالب الذين يشرحون ما على السبورة وينوع بينهم -

 .اختياراته عشوائية لضمان مشاركة معظم أو مجيع الطالب
يطلب املعلم من الطالب أنه إذا كان ألحدهم أي تعليق على هذه املعلومات أن  -

 .يتفضل هبا ليتم مناقشتها مع بقية الطالب ومع املعلم
أن يطلب املعلم من الطالب الذين حضروا يف كراسة النشاط ماهية التدخني السليب  -

 .يتفضلوا هبذه التعريفات وقراءهتا أمام زمالئهم الطالب
بالطبع ستكون معظم إجابات الطالب أو كلها صحيحة، وهنا يقوم املعلم بإعادة  -

تكرار مفهوم التدخني السليب للطالب، ويبني هلم أننا مجيعاً عرضة له وأنه جيب علينا 
 .مجيعاً احلذر منه

سليب على السبورة الذكية، ويطلب من الطالب مث يعرض املعلم أضرار التدخني ال -
 .التناقش فيما بينهم حول ما هو معروض من معلومات

 .مث يسمح هلم املعلم مبناقشة ذلك معه يف الفصل -
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 :لتقويما
 .اذكر األضرار اليت يسببها التدخني لعقل املدخن -1
 :علل ما يلي -2

 .املدخن يؤذي املصلني يف صالة اجلماعة - أ
 .السلوكيات غري األخالقية اجتماعياً التدخني يعترب من  - ب

 .اكتب مثالني عن األضرار اليت يلحقها التدخني بالبيئة احمليطة -3
 .عرف التدخني السليب -.
 .خلص األضرار السلبية للتدخني -5
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 (2)ملحق 
 (مراجع الوحدة)
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 مراجع وحدة
 "التدخين وأضراره"
 
آفة العصر من األلف إىل الياء، سوريا، التدخني (: م...2)أبو حامد، مسري  -1

 .خطوات للنشر والتوزيع: دمشق
التدخني بني الطب والدين، الرياض، (: م2.13)األثري، عبداهلل عبداحلميد  -2

ده بتاع . )دار ابن خزمية للطباعة والنشر والتوزيع: اململكة العربية السعودية
 .(التدخني يف الشرع حرام

التدخني وأثره على طالب املدارس، (: هـ.1.3) آل محود، عيسى عبداهلل سعد -3
 .حبث مقدم لكلية الرتبية، جامعة امللك سعود

التدخني دراسة علمية هادفة، (: م.1.2)الدنشاري، عزالدين وزمالؤه  -.
 .دار املريخ للنشر: السعودية، الرياض

التدخني يف قطاع غزة ويالته ومآسيه، فلسطني، (: م.1.2)الزهار، حممود  -5
 .امعة اإلسالميةاجل: غزة

التدخني عادة سيئة يهديها األهل لألبناء، (: م...2)شكور، خليل وديع  -3
 .دار عامل الكتب: لبنان، بريوت

أثر تدريس وحدة مقرتحة يف التدخني واإلدمان (: م2.13)عطية، سامية ندا  -.
على معلومات تالميذ املرحلة اإلعدادية واجتاهاهتم، رسالة ماجستري مقدمة لقسم 

مرجع التدخني سبب . )ناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة اإلسكندريةامل
 (إلدمان املخدرات

السيجار وآثاره على  –التمباك  –التدخني  –التبغ (: م2..2)اليف، حممد  -2
 .الفرد واجملتمع وحكم اإلسالم فيه، فلسطني، غزة
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إبطاله،  التدخني وأثره يف اجلسم والعقل وطريقة(. م1..1)حمرم، مصطفى  -.
 .مكتبة وهبة: مصر، القاهرة

دار : التدخني وطرق مميزة لرتكه، األردن،  عمان(: هـ.1.2)هرموش، هشام  -.1
 .الغد

هل التدخني إدمان؟، املوقع اإللكرتوين لوزارة (: م2.15)وزارة احلرس الوطين  -11
 الشئون الصحية –احلرس الوطين 

http://ngha.med.sa/Arabic/HealthAwareness/Articl
es/Pages/smoking.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ngha.med.sa/Arabic/HealthAwareness/Articles/Pages/smoking.aspx
http://ngha.med.sa/Arabic/HealthAwareness/Articles/Pages/smoking.aspx
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 (7)ملحق 
قبل وبعد تعديالت السادة " الوعي البيئي"مقياس )

 (المحكمين
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 جامعة املدينة العاملية
 كلية الرتبية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 

 مقياس الوعي البيئي للتدخيناستمارة التحكيم على 
 :األستاذ            
 :الوظيفة           

 

 بعد التحية        
هذا املقياس الذي يقيس مدى الوعي البيئي لطالب الصف  نرجو التكرم باالطالع على

 :، ويرجىالثاين املتوسط للتدخني وأضراره
 .للممتحنما إذا كان املقياس صادقاً حتديد  -
 .ما إذا كانت األسئلة هلا عالقة باملوضوع املراد قياسهحتديد  -
التعديل من خالل حذف األسئلة اليت تروهنا ال تصلح لقياس الوعي البيئي للتدخني  -

 .وأضراره، واستبداهلا بأسئلة أكثر واقعية يف القياس
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 أسماء السادة معلمي العلوم
 :مقياس الوعي البيئي للتدخينالذين شاركوا في التحكيم على 

 
 

 علي يوسف مرسي: األستاذ -
 .معلم مادة العلوم باملرحلة املتوسطة مبدارس رواد الرتبية األهلية بالرياض

 
 عادل رفاعي عوض: األستاذ -

 .معلم مادة العلوم باملرحلة املتوسطة مبدارس رواد الرتبية األهلية بالرياض
 
 إبراهيم أمحد إبراهيم: األستاذ -

 .م مادة العلوم باملرحلة املتوسطة مبدارس رواد الرتبية األهلية بالرياضمعل
 
 حممد السيد أمحد: األستاذ -

 .معلم مادة العلوم باملرحلة الثانوية مبدارس رواد الرتبية األهلية بالرياض
 
 فهد سعد القحطاين: األستاذ -

 .بالرياض معلم مادة العلوم باملرحلة الثانوية مبدارس رواد الرتبية األهلية
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 "الوعي البيئي"مقياس 

 قبل تعديالت السادة المحكمين
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أصبح التدخين ظاهرة اجتماعية نظراا لحاجة الكثير من الدول لألموال التي  -9
 :تُفرض كضرائب على التدخين، وكان ذلك في القرن

 .   السابع عشر -(ب.                                         )الخامس عشر -(أ) 

 .  السادس عشر -(د.                                         )التاسع عشر -(ج)

 

الكلمة التي يكثر استخدامها للداللة على التدخين نظراا ألنها مأخوذة من  -8
 :نباتات يتم صناعة السيجارة منها

 .   التبغ -(ب.                                             )النيكوتين -(أ) 

 .بنزو بيرين -(د.                                                )تاباغو -(ج)

 

 :يؤدي النيكوتين إلى فقدان شهية المدخن للطعام، وذلك ألنه -4

 .   يعمل على ضمور خاليا المعدة -(ب.        )يمنع إفراز العصارة الهاضمة -(أ) 

 . يغير تركيب الطعام -(د.                )يعمل على إتالف حاسة التذوق -(ج)

لك صديق يدخن، فذكرت له أضرار النيكوتين، ثم تبين لك أن هذه  -3
 :األضرار التي ذكرتها كلها صحيحة فيما عدا واحدة هي

 .   األمفيزيما -(ب.    )انتفاخ الشعب الهوائية -(أ) 

 . توسيع األوعية الدموية أكثر من الطبيعي -(د.         )االلتهاب الشعبي -(ج)
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تساعد المواد المهيجة في دخان السيجارة على إصابة الفرد بالسرطان  -5
 :ألنها

 .تعتبر من المواد المسرطنة بشكل مباشر -(أ) 

 .   ادة إفراز المواد المخاطية مما يساعد على اإلصابة بالسرطانتعمل على زي -(ب)

 .بها فيروسات تسبب السرطان -(د.      )تقلل من مناعة الجسم الطبيعية -(ج)

 :ترجع إصابة المدخنين بالسرطان الحتواء دخان السيجارة على مادة -2

 .   سيد الكربونأول أك -(ب.                               )بيرين -أ–بنزو  -(أ) 

 .الميسكالين -(د.                                      )النيكوتين -(ج)

 :هو اسم يطلق على(( الجنين المدخن)) -7

 .الجنين الذي يولد وأبوه مدخن -(أ) 

 .   الطفل الذي يكون مثله األعلى شخص مدخن -(ب) 

ار                                         الطفل الذي ينشأ في بيت يستنشق فيه التدخين باستمر  -(ج)
 .  الجنين الذي تدخن أمه أثناء حملها به -(د)

من أوائل من قام بتدخين التبغ والذين الحظهم الرحالة كولومبس عام  -2
 :م وهم يشعلون الدخان9318

 .   األسبان -(ب.                              )سكان سان سلفادور بأمريكا -(أ) 

 .الفراعنة -(د.                                        )هاواي جزرسكان  -(ج)
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 :يؤدي كثرة التدخين إلى ضعف اإلبصار، وذلك ألن النيكوتين -1

 .   يعمل على تصلب القرنية -(ب.          )له تأثير قابض لألوعية الدموية -(أ) 

 .ب جلطة بأوعية العينيسب -(د.           )يمدد الشعيرات الدموية للعين -(ج)

 :يطلق على الشخص الذي(( التدخين السلبي)) -91

 .   يدخن وال يريد ترك التدخين -(ب. )يزيد من عدد السجائر التي يدخنها -(أ) 

 .  يترك التدخين ثم يعود إليه -(د.)ال يدخن ولكن يستنشق دخان اآلخرين -(ج)

 :المادة الفعالة في السجائر والتي تسبب اإلدمان -99

 .   النيكوتين -(ب.                                             )التبغ -(أ) 

 .القطران -(د.                                         )الكافيين -(ج)

 

يؤكد األطباء أن السعال شبه المستمر للمدخنين يعتبر تحديداا مبكراا من  -98
 :اإلصابة بمرض

 .   تحجر الرئة -(ب)                         .         تضخم الحنجرة -(أ) 

 .سرطان الرئة -(د.                                     )قرحة المعدة -(ج)
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يحتوي دخان السجائر على غاز أول أكسيد الكربون الذي يتميز بقدرته  -94
 :الفائقة على

 .   إتالف نخاع العظم -(ب.                )تدمير الصفائح الدموية -(أ) 

 .  االتحاد مع هيموجلوبين الدم -(د.                 )االتحاد مع بالزما الدم -(ج)

المادة التي تساعد على اإلصابة بقرحة المعدة بمعدالت مرتفعة ألنها تغير  -93
 :من خصائص العصارة المعدية

 .   بنزو بيرين -(ب.                                             )وتينالنيك -(أ) 

 .القطران -(د.                                                 )التبغ -(ج)

 :يدخل النيكوتين في صناعة المبيدات الحشرية ألن من خصائصه أنه -95

 .   ات بالعقم فال تتكاثريصيب الحشر  -(ب.                  )ذو تأثير سام -(أ) 

 .رائحته طاردة للحشرات -(د.      )رائحته جاذبة للحشرات -(ج)

 :يعاني بعض المدخنين من قصور في وظائف الرئتين، وذلك نتيجة لـ -92

 .      دخول الهواء الساخن لها باستمرار -(أ) 

 .   تأثير الرئة بمادة النيكوتين -(ب)

 .        ةالدخان بشكل عام يتعب الرئ -(ج)

 .  تراكم القطران على جدر الحويصالت الهوائية -(د)
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 :أثبتت الدراسات أن تدخين األم الحامل يعطل نمو الجنين ألن التدخين -97

 .   يفسد الطعام الذي تتناوله األم -(ب.          )يعطل إفراز الغدد اللبينة -(أ) 

 .يفسد الفيتامينات الممتصة -(د.            )يعطل وصول الدم إلى الجنين -(ج)

التدخين يسبب ظهور التجاعيد في الوجه، ويجعل جلده غير صلب ألنه  -92
 :يعمل على كسر ألياف

 .   الكوالجين -(ب.                                                 )الكافيين -(أ) 

 .البشرة -(د.                                              )جلد الوجه -(ج)

 :من أضرار التدخين النفسية -91

 .   االكتئاب -(ب.                                         )الوسواس القهري -(أ) 

 .  شعور المدخن بالغرور والتكبر -(د.         )مرض الشهرة وحب الظهور -(ج)

 :من أضرار التدخين على البيئة -81

 .   سبب في حدوث الحرائق -(ب)      .               تلوث البيئة بالدخان -(أ) 

 .جميع ما سبق -(د.             )سبب في حوادث السيارات -(ج)

استنشاق غير المدخن للتدخين يجعل نسبة األكسجين التي تدخل إليه أقل  -89
 :من المعدل الطبيعي بسبب

 .   ينالنيكوت -(ب.                                 )غاز ثاني أكسيد الكربون -(أ) 

 .القطران -(د.                                )غاز أول أكسيد الكربون -(ج)
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إلى جانب كون التدخين إدمان، فإن هناك سبب آخر يجعل ترك التدخين صعب  -88
 :وهو

.   أن ترك التدخين متعب لمن يتركه -(ب.                  )أن التدخين عادة -(أ)
 .أن التدخين متعة كاذبة للمدخن -(د)              .    أن التدخين داء -(ج)

هـ احتلت المملكة العربية السعودية عالمياا في استهالك 9344في عام  -84
 :التبغ المرتبة

 .   الخامسة -(ب.                                                    )الثالثة -(أ) 

 .  الثانية -(د)                   .                                الرابعة -(ج)

من المتوقع أن  هإلى أن 2013 كشفت تقارير منظمة الصحة العالمية عام -83
 :إلى م8181عدد المدخنين في المملكة العربية السعودية عام يصل 

 .   مليون مدخن 91 -(ب.                                 )مليون مدخن 5 -(أ) 

 .مليون مدخن 81 -(د)                             مليون مدخن     95 -(ج)

هـ أثبتت اإلحصاءات أنه يموت في المملكة العربية 9344في عام  -85
 :السعودية سنوياا بسبب التدخين حوالي

 .   ألف مدخن 98 -(ب.                                 )ألف مدخن 88 -(أ) 

 .ألف مدخن 48 -(د)         .                        ألف مدخن 38 -(ج)
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 السادة المحكمين تعديالت
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على السادة احملكمني، كانت مالحظاهتم على النحو " الوعي البيئي"بعد عرض مقياس 
 -:التايل

ال توجد مقدمة للمقياس، حيث ال بد من وضع مقدمة للمقياس حتوي عنوان  -1
 .البحث، واهلدف منه، واهلدف من إعداد املقياس

ال بد من عمل ورقة يف مقدمة مقياس الوعي البيئي فيها خطاب للطالب، حبيث  -2
حيوي هذا اخلطاب معلومات خمتصرة جداً عن البحث وعنوانه واهلدف منه، وأن 
هذا املقياس يؤدي إىل حتقيق أهداف البحث بشكل خيدم اجملتمع، وحبيث 

إلجابة على أسئلة يشمل أيضاً جمموعة من التعليمات للطالب يسرتشد هبا عند ا
املقياس، مع ضرورة توضيح أن أسئلة املقياس ال عالقة هلا بدرجات الطالب وإمنا 
هي فقط خلدمة اجملتمع، وغري ذلك من عبارات جتعل الطالب مهيأ نفسياً وذهنياً 

 .لإلجابة على أسئلة املقياس
لتدخني ا"أسئلة املقياس ال تشمل املادة العلمية يف الوحدة املقرتحة، فوحدة  -3

وحدة جيدة مليئة باملعلومات القيمة واجلديدة اليت حيتاج الطالب إىل " وأضراره
معرفتها، وال بد أن تقيس أسئلة املقياس وعي الطالب البيئي بكل أو كثري جداً 
من املعلومات اليت حتويها الوحدة املقرتحة، وهذا ال حيدث إال بزيادة عدد أسئلة 

 .مقياس الوعي البيئي
يوجد منوذج لإلجابة يساعد الشخص املعين بتحليل نتائج املقياس حبيث ال  -.

 .يؤدي عمله بالشكل املطلوب
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 "الوعي البيئي"مقياس 

 تعديالت السادة المحكمين بعد
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 مقياس الوعي البيئي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :عزيزي الطالب

 :،وبعد...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أثر تدريس وحدة مقرتحة عن : ))مصطفى كامل السيد بإجراء حبث بعنوان :يقوم الباحث
باململكة العربية السعودية طالب املرحلة املتوسطة  البيئي لدى التدخني يف تنمية الوعي

وذلك للحصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس من كلية (( واجتاههم حنوها
 .العاملية املاليزيةالرتبية جبامعة املدينة 

نرجو منكم التعاون معنا إلجناح هذه الدراسة حبيث حتقق اهلدف األساسي الذي يصبو إليه 
تصور لوحدة دراسية مقرتحة عن التدخني لتنمية الوعي البيئي تقدمي هذا البحث وهو 

 .املستقبللطالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية مما جيعلهم يتجنبون التدخني يف 

وهذا ما دفعنا لتصميم هذه االستبانة هبدف قياس الوعي البيئي احلايل لطالب املرحلة 
املتوسطة بالتدخني وأضراره من أجل العمل على تنمية وعي الطالب البيئي ووقايته مستقبال 

 .من الوقوع يف هذه العادة السيئة الضارة واحملرمة شرعاً 

 .الستبانة سوف تكون سرية جدا وألغراض البحث العلميعلماً بأن إجاباتكم على أسئلة ا

 تعليمات االختبار

مفردة، وتصحح كل مفردة بدرجة واحدة، ومدة ( 35)يتضمن هذا االختبار  -
 .دقيقة 5.االختبار هي 
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يف املكان املخصص يف ورقة اإلجابة، وال تكتب ( اختياري)اكتب امسك وفصلك  -
 .شيئاً يف ورقة األسئلة

 .هذا االختبار له إجابة واحدة صحيحة، وبقية االختيارات خاطئةكل سؤال يف  -
 .تأكد أنك سجلت اختيارك يف املكان املناسب -
ال تضيع وقتاً طوياًل يف السؤال الذي ال تعرفه، فإما أن جتيب مبا تعرف أو ترتك ما ال  -

 .تعرف
 .ال ختمن اإلجابة على سؤال أنت ال تعلم إجابته -
 :مثال -

 :ني على البيئةمن أضرار التدخ -1

 .   سبب يف حدوث احلرائق -(ب.                  )تلوث البيئة بالدخان -(أ)    

 .مجيع ما سبق -(د.                   )سبب يف حوادث السيارات -(ج)
 فتكون اإلجابة على هذا النحو -
 أ      أو     ب     أو     ج     أو     د -1
 .ى األسئلة سلم أوراق اإلجابة واألسئلة أيضاً بعد االنتهاء من اإلجابة عل -
 .ال تقلب الصفحة قبل أن يطلب منك ذلك -
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أصبح التدخين ظاهرة اجتماعية نظراا لحاجة الكثير من الدول لألموال التي  -9
 :تُفرض كضرائب على التدخين، وكان ذلك في القرن

 .   السابع عشر -(ب.                                         )الخامس عشر -(أ) 

 .  السادس عشر -(د.                                         )التاسع عشر -(ج)

 

الكلمة التي يكثر استخدامها للداللة على التدخين نظراا ألنها مأخوذة من  -8
 :نباتات يتم صناعة السيجارة منها

 .   التبغ -(ب.                                             )النيكوتين -(أ) 

 .بنزو بيرين -(د.                                                )تاباغو -(ج)

إلى فقدان شهية المدخن للطعام،  يؤدي النيكوتين أثبتت الدراسات أن -4
 :بسبب أنهوذلك 

 .   يعمل على ضمور خاليا المعدة -(ب.        )الهاضمةيمنع إفراز العصارة  -(أ) 

 . يغير تركيب الطعام -(د.                )يعمل على إتالف حاسة التذوق -(ج)

 

لك صديق يدخن، فذكرت له أضرار النيكوتين، ثم تبين لك أن هذه  -3
 :األضرار التي ذكرتها كلها صحيحة فيما عدا واحدة هي

 .   األمفيزيما -(ب)        .   وائيةانتفاخ الشعب اله -(أ) 

 . توسيع األوعية الدموية أكثر من الطبيعي -(د)         .       االلتهاب الشعبي -(ج)
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أصيب أحد األفراد المدخنين بالسرطان، وعندما ذهب للطبيب أخبره أن  -5
 :السبب هو احتواء التدخين على مواد مهيجة والتي

 .تعتبر من المواد المسرطنة بشكل مباشر -(أ) 

 .   تعمل على زيادة إفراز المواد المخاطية مما يساعد على اإلصابة بالسرطان -(ب)

 .بها فيروسات تسبب السرطان -(د.      )تقلل من مناعة الجسم الطبيعية -(ج)
 

ه عندما كنت أحذر أحد أصدقائي المدخنين من أضرار السجائر، بينت له أن -2
 :دخان السيجارة على مادةالحتواء  وذلك يسبب السرطان

 .   أول أكسيد الكربون -(ب.                               )بيرين -أ–بنزو  -(أ) 

 .الميسكالين -(د.                                      )النيكوتين -(ج)

(( الجنين المدخن))كنت مع صديقي أشاهد التلفاز، فسمعنا مصطلح  -7
 :أنه يطلق على قلت لهعن هذا المصطلح  وعندما سألني صديقي

 .الجنين الذي يولد وأبوه مدخن -(أ) 

 .   الطفل الذي يكون مثله األعلى شخص مدخن -(ب) 

الطفل الذي ينشأ في بيت يستنشق فيه التدخين باستمرار                                          -(ج)
 .  الجنين الذي تدخن أمه أثناء حملها به -(د)
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من أوائل من قام بتدخين التبغ والذين الحظهم الرحالة كولومبس عام  -2
 :م وهم يشعلون الدخان9318

 .   األسبان -(ب.                              )سكان سان سلفادور بأمريكا -(أ) 

 .الفراعنة -(د.                                        )هاواي جزرسكان  -(ج)

 :وتفسير ذلك هو أن النيكوتينيؤدي كثرة التدخين إلى ضعف اإلبصار،  -1

 .   يعمل على تصلب القرنية -(ب.          )له تأثير قابض لألوعية الدموية -(أ) 

 .جلطة بأوعية العينيسبب  -(د.           )يمدد الشعيرات الدموية للعين -(ج)

وعندما استفسرت عنه (( التدخين السلبي))قرأت في جريدة مصطلح  -91
 :وجدت أنه يطلق على الشخص الذي

 .   يدخن وال يريد ترك التدخين -(ب. )يزيد من عدد السجائر التي يدخنها -(أ) 

 .  يترك التدخين ثم يعود إليه -(د.)ال يدخن ولكن يستنشق دخان اآلخرين -(ج)

 

 :مادة الفعالة في السجائر والتي تسبب اإلدمانال -99

 .   النيكوتين -(ب.                                             )التبغ -(أ) 

 .القطران -(د.                                         )الكافيين -(ج)
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 يعتبر تحديداا مبكراا قد األطباء أن السعال شبه المستمر للمدخنين  يفسر -98
 :من اإلصابة بمرض

 .   تحجر الرئة -(ب.                                  )تضخم الحنجرة -(أ) 

 .سرطان الرئة -(د.                                     )قرحة المعدة -(ج)

أثبتت  الذيو يحتوي دخان السجائر على غاز أول أكسيد الكربون  -94
 :لىيتميز بقدرته الفائقة ع الدراسات أنه

 .   إتالف نخاع العظم -(ب.                )تدمير الصفائح الدموية -(أ) 

 .  االتحاد مع هيموجلوبين الدم -(د.                 )االتحاد مع بالزما الدم -(ج)

 

المادة التي تساعد على اإلصابة بقرحة المعدة بمعدالت مرتفعة ألنها تغير  -93
 :من خصائص العصارة المعدية

 .   بنزو بيرين -(ب.                                             )النيكوتين -(أ) 

 .القطران -(د.                                                 )التبغ -(ج)

أخبرك أخوك أنه عندما يستخدم المبيدات الحشرية يأتيه سعال شديد،  -95
تأثير سام مثلها مثل فذكرت له سبب ذلك وهو أن المبيدات الحشرية ذات 

 :هماتدخان السجائر، فهما يدخل في صناع

 .   التبغ -(ب)                           .                  النيكوتين -(أ) 

 .بنزو بيرين -(د)                                       .     القطران -(ج)
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 :تفسير ذلك هو فكانيعاني بعض المدخنين من قصور في وظائف الرئتين،  -92

 .      دخول الهواء الساخن لها باستمرار -(أ) 

 .   تأثير الرئة بمادة النيكوتين -(ب)

 .        الدخان بشكل عام يتعب الرئة -(ج)

 .  تراكم القطران على جدر الحويصالت الهوائية -(د)

 

 :أثبتت الدراسات أن تدخين األم الحامل يعطل نمو الجنين ألن التدخين -97

 .   يفسد الطعام الذي تتناوله األم -(ب.          )يعطل إفراز الغدد اللبينة -(أ) 

 .يفسد الفيتامينات الممتصة -(د.            )يعطل وصول الدم إلى الجنين -(ج)

ظهور التجاعيد في  من أسبابالتدخين لم يكن معروفاا في السابق أن  -92
الحديثة بعد ذلك ، ولكن الدراسات غير صلب الجلد وجعلالوجه، 

 :ألنه يعمل على كسر ألياف أظهرت أن التدخين قد يسبب ذلك

 .   الكوالجين -(ب.                                                 )الكافيين -(أ) 

 .البشرة -(د.                                              )جلد الوجه -(ج)

 :من أضرار التدخين النفسية -91

 .   االكتئاب -(ب)                   .  اس القهريالوسو  -(أ) 

 .  شعور المدخن بالغرور والتكبر -(د.         )مرض الشهرة وحب الظهور -(ج)
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 :من أضرار التدخين على البيئة -81

 .   سبب في حدوث الحرائق -(ب.                     )تلوث البيئة بالدخان -(أ) 

 .جميع ما سبق -(د.             )اراتسبب في حوادث السي -(ج)

استنشاق غير المدخن للتدخين يجعل نسبة األكسجين التي تدخل إليه أقل  -89
 :من المعدل الطبيعي بسبب

 .   النيكوتين -(ب.                                 )غاز ثاني أكسيد الكربون -(أ) 

 .القطران -(د)         .                       غاز أول أكسيد الكربون -(ج)
 

إلى جانب كون التدخين إدمان، فإن هناك سبب آخر يجعل ترك التدخين  -88
 :صعب وهو

.   أن ترك التدخين متعب لمن يتركه -(ب.                  )أن التدخين عادة -(أ)
 .أن التدخين متعة كاذبة للمدخن -(د.                  )أن التدخين داء -(ج)

هـ احتلت المملكة العربية السعودية عالمياا في استهالك 9344في عام  -84
 :التبغ المرتبة

 .   الخامسة -(ب.                                                    )الثالثة -(أ) 

 .  الثانية -(د.                                                   )الرابعة -(ج)
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من المتوقع أن  هإلى أن 2013 لصحة العالمية عامكشفت تقارير منظمة ا -83
 :إلى م8181عدد المدخنين في المملكة العربية السعودية عام يصل 

 .   مليون مدخن 91 -(ب.                                 )مليون مدخن 5 -(أ) 

 .مليون مدخن 81 -(د)مليون مدخن                                  95 -(ج)
 

هـ أثبتت اإلحصاءات أنه يموت في المملكة العربية 9344ام في ع -85
 :السعودية سنوياا بسبب التدخين حوالي

 .   ألف مدخن 98 -(ب.                                 )ألف مدخن 88 -(أ) 

 .ألف مدخن 48 -(د.                                 )ألف مدخن 38 -(ج)

 :أن التدخين يبدأ من مرحلةأثبتت العديد من الدراسات  -82

 .   المراهقة -(ب)                       .                    الطفولة -(أ) 

 .الكهولة -(د)         .                                 الشباب -(ج)

في السجائر مواد مسئولة عن إحداث السعال وضيق الشعب الهوائية  -87
 :، هذه المواد ُتسمى بـية في جسم اإلنسانوزيادة إفرازات المادة المخاط

 .   النيكوتين -(ب)   .                             المواد المسرطنة -(أ) 

 .المواد الفيروسية -(د.                                 )المواد المهيجة -(ج)

 



 

248 

من العوامل التي تتعلق بخصائص مرحلة المراهقة والتي تدفع المراهقين  -82
 :للتدخين

 .   أن التدخين من المباحات -(ب)  .اعتقاد المراهق أن التدخين مفيد للصحة -(أ) 

 .شعور المراهق بالنقص وحاجته إلثبات ذاته -(د).               رفقاء السوء -(ج)

في تقديرك سألك أحد األصدقاء عن التدخين والحشيش أيهما أكثر ضرراا  -81
 :فكانت إجابتك أن التدخين

 .   مساٍو لضرر الحشيش -(ب.              )أكثر ضرراا من الحشيش -(أ) 

 .أقل ضرراا من كل أنواع المخدرات -(د.               )أقل ضرراا من الحشيش -(ج)

 :كل ما يلي من أضرار التدخين على الجهاز التنفسي ماعدا -41

 .   االلتهاب الشعبي المزمن -(ب.                                 )األمفيزيما -(أ) 

 .سرطان البلعوم -(د)                          .سرطان الحنجرة -(ج)

طلب مني زميلي في المرحلة المتوسطة أن أبين له العوامل التي تدفع  -49
الطالب إلى التدخين، وذلك لكي يتجنبها وال يصبح من المدخنين في 

له العوامل الخارجية التي تدفع المراهقين للتدخين  فذكرتالمستقبل، 
 :ومنها

 .   قوة النواحي اإلدراكية للمراهق -(ب) .لمراهق بآراء اآلخرينتأثر ا -(أ) 

 .شعور المراهق بالنقص وحاجته إلثبات ذاته -(د).               رفقاء السوء -(ج)
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 :اكل ما يلي من أضرار التدخين على الجهاز الهضمي ماعد -48

 .   سرطان البلعوم -(ب)    .           سرطان الحنجرة -(أ) 

 .سرطان البنكرياس -(د).               سرطان المريء -(ج)
 

إن جلطات األوعية الدموية للمخ واضطراب الدورة الدموية هي من أضرار  -44
 :التدخين على

 .   القلب والجهاز الدوري -(ب)   .           الجهاز البولي -(أ) 

 .ألياف الكوالجين المسئولة عن صالبة الجلد -(د).             الجهاز العقلي -(ج)
 :التدخين نفسياا يؤثر بشكل كبير على الجهاز -43

 .   التناسلي -(ب)              .           الدوري -(أ) 

 .العقلي -(د)                        .العصبي -(ج)
حدثني أحد األصدقاء المدخنين بشراهة والمتأخرين في اإلنجاب عن  -45

رغبته الملحة في أن يكون أباا، فطلبت منه أن يقلع عن التدخين، وذلك 
 :التدخين قد يسبب العقم ألنهألن 

     ..           يعمل على زيادة إفراز المواد المخاطية -(أ) 

    .لإلنجابيعيق تدفق الدم ألماكن هامة  -(ب)

 .               يغير من خصائص العصارة المعدية -(ج)

 .يمنع إفرازات هرمونات الجهاز التناسلي -(د)
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 نموذج إجابة اختبار قياس الوعي البيئي للتدخين
 

 ج        -1

 ب        -2

 ج        -3

 د        -4

 ب        -5

 أ         -6

 د        -7

 أ         -8

 أ         -9

 ج -11

 ب -11

 د -12

 د -13

 أ -14

 أ -15

 د -16

 ج -17

 ب -18

 ب -19

 د -21

 ج -21

 أ -22

 ج -23

 ب -24

 أ -25

 ب -26
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 ج -27

 د -28

 أ -29

 د -31

 ج -31

 أ -32

 ب -33

 ج -34

 ب -35
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 (2)ملحق 
قبل وبعد تعديالت " االتجاه نحو التدخين"مقياس )

 (السادة المحكمين
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 جامعة املدينة العاملية
 كلية الرتبية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 

 مقياس االتجاه نحو التدخيناستمارة التحكيم على 
 :األستاذ            
 :الوظيفة           

 

 بعد التحية        
هذا املقياس الذي يقيس مدى اجتاه طالب الصف الثاين  نرجو التكرم باالطالع على

 :، ويرجىاملتوسط
ما إذا كان املقياس صادقًا للممتحن يف قياسه الجتاهات الطالب حنو حتديد  -

 .التدخني
لقياس اجتاه الطالب حنو  التعديل من خالل حذف األسئلة اليت تروهنا ال تصلح -

 .التدخني، واستبداهلا بأسئلة أكثر واقعية يف القياس
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 أسماء السادة
 :الذين شاركوا في التحكيم على مقياس االتجاه نحو التدخين

 
 

 معاوية حممد بين محدان: الدكتور -
جامعة أم درمان، ومشرف تربوي مبدارس  -دكتوراه يف املناهج وطرق التدريس 

 .رواد الرتبية األهلية بالرياض
 

 فتحية حسين حممد: الدكتورة -
 .جامعة اإلسكندرية -كلية الرتبية   -أستاذ املناهج وطرق التدريس

 
 زكريا السيد عبداهلادي: الدكتور -

 .األخصائي النفسي مبستوصف األسرة الطيب بالرياض
 
 سارة عبدالسميع حممد التهامي عليبة: األستاذة -

 .بنات بالرياض –أخصائية علم االجتماع مبدارس الرقي األهلية 
 
 عاطف بركات: األستاذ -

معلم مادة االجتماعيات باملرحلة املتوسط مبدارس رواد الرتبية األهلية 
 .بالرياض
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 "االتجاه نحو التدخين"مقياس 

 قبل تعديالت السادة المحكمين
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 .أشعر بالذنب لمجرد التفكير في التدخين -9
 

 .التدخين يقلل من قيمة الفرد في نظري -8

 

 .أعتقد أن التدخين دليل على الرجولة -4

 

أرى أنه من الظلم عقاب شخص يدخن في األماكن العامة   -3
 .كالمواصالت

 

 .دخين يجعل الفرد أكثر ثقة بنفسهأعتقد أن الت -5

 

 .ال أحب أن يكون أحد أفراد أسرتي مدخناا  -2

 

 .المدخن في نظري هو شخص ضعيف اإلرادة -7

 

 أدري      أعارض    أعارض بشدةأوافق بشدة      أوافق       ال 

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة
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 .من الممكن أن أدخن سيجارة لمجرد حب االستطالع -2

 

س أبي إذا كان مدخناا فإن هذا دليل جيد على أن التدخين لي -1
 .من األمور المحرمة أو الخاطئة وبالتالي هو جيد للفرد

 
 .التدخين في نظري خطأ يرتكبه المدخن في حق اآلخرين -91

 
 .التدخين يجب محاربته بشكل أكثر جديةأرى أن  -99

 
التدخين في نظري يساعد الفرد على التخلص من متاعبه  -98

 .النفسية
 .ى من يبيع السجائر لألطفالأطالب بتشديد العقوبة عل -94

 
 .أعتقد أن التدخين قد يدفع المدخن لتعاطي مخدرات أخرى -93

 
ال يهمني عند اختيار أصدقائي أن يكونوا من المدخنين أو من  -95

 . غير المدخنين

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة
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أرى أن التدخين يزيد من قدرة الطالب على التركيز عند  -92
 . استذكار دروسهم

 
أرى أن التدخين يهدر مال المدخن مما يزيد من األعباء  -97

 .المادية عليه مما يسبب له المزيد من ضغوطات الحياة
 
يمكن أن أدخن مع زمالئي المدخنين حتى ال أتعرض  -92

 .لسخريتهم

 

أرى أن التدخين يحسن من رائحة الفم، فمثالا المدخن في   -91
المسجد عندما يصلي فإن المصلين من حوله ال يجدون منه 

 .إال الرائحة الطيبة
 

 .أرى أن التدخين يتعارض مع مبادئ الدين اإلسالمي -81

 

 
 

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 ي      أعارض    أعارض بشدةأوافق بشدة      أوافق       ال أدر

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض بشدة

 بشدة أوافق بشدة      أوافق       ال أدري      أعارض    أعارض
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 تعديالت السادة المحكمين
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كانت مالحظاهتم على على السادة احملكمني،  " االجتاه حنو التدخني"بعد عرض مقياس 
- :النحو التايل

، حيث ال بد من وجود مقدمة "االجتاه حنو التدخني"ال توجد مقدمة ملقياس  -1
للمقياس حتوي عنوان البحث، واهلدف منه، وكذلك اهلدف من مقياس االجتاه 
حنو التدخني، فإن تلك املعلومات عندما يقرأها الطالب يستشعر مدى أمهية ما 

ابة على أسئلة املقياس، مما يزيد من جناح البحث وحتقيق يقوم به عند اإلج
 .أهدافه

كذلك ال توجد تعليمات للطالب يسرتشدون هبا عند اإلجابة على أسئلة  -2
، فإن جناح االستبانات يتوقف على مصداقية "االجتاه حنو التدخني"مقياس 

موعة الطالب عند اإلجابة على أسئلتها، وهذا ال حيدث إال بإعطاء الطالب جم
من التعليمات تبني للطالب أن املقياس ليس اختبارًا يُقيم عليها الطالب، وأن 
هذه األسئلة غرضها فقط خدمة اجملتمع، وطريقة اإلجابة على أسئلة املقياس، 

 .وأن إجابات الطالب سرية جداً ولن يطلع عليها إال املعنيني بذلك
جيدة، وأنه من األفضل أن طريقة عرض عبارات املقياس وعبارات التقييم ليست  -3

توضع عبارات املقياس وعبارات التقييم يف جدول شامل هلا، مما ينظم عملية 
 .عرض عبارات املقياس والتقييم

يستحسن زيادة عدد عبارات املقياس مما يساعد على معرفة مدى اجتاهات  -.
 .الطالب حنو التدخني أكثر
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 "االتجاه نحو التدخين"مقياس 

 السادة المحكمينبعد تعديالت 
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 مقياس االتجاه نحو التدخين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :عزيزي الطالب

 :،وبعد...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أثر تدريس وحدة مقرتحة عن : ))مصطفى كامل السيد بإجراء حبث بعنوان: يقوم الباحث
باململكة العربية السعودية طالب املرحلة املتوسطة  البيئي لدى التدخني يف تنمية الوعي

وذلك للحصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس من كلية (( واجتاههم حنوها
 .الرتبية جبامعة املدينة العاملية املاليزية

نرجو منكم التعاون معنا إلجناح هذه الدراسة حبيث حتقق اهلدف األساسي الذي يصبو إليه 
وحدة دراسية مقرتحة عن التدخني لتنمية الوعي البيئي تصور لتقدمي هذا البحث وهو 

 .لطالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية مما جيعلهم يتجنبون التدخني يف املستقبل

وهذا ما دفعنا لتصميم هذه االستبانة هبدف قياس اجتاه كل طالب منكم حنو التدخني، 
، مما سيعود بالنفع على هذه "ني وأضرارهالتدخ"وذلك بعد أن حضرمت مجيعًا شرح وحدة 
اجتاهات أبناء  واليت ستعمل بدورها على حتسنيالدراسة من حيث تطوير الوحدة املقرتحة 

 .اململكة العربية السعودية حنو التدخني مما قد يقلل من انتشار تلك الظاهرة مستقبالً 

 .وألغراض البحث العلميعلماً بأن إجاباتكم على أسئلة االستبانة سوف تكون سرية جدا 
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 تعليمات االختبار

أمامك مقياس حول موضوع التدخني، واهلدف منه التعرف على رأيك بصراحة يف   -
 .كل عبارة منها، علماً بأنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة

كذلك فإنه ليس اختباراً، لذا عليك االستجابة لكل عبارة وفق ما تراه، ويوجد أمام   -
 :خانات هي على الرتتيب الثثكل عبارة 

 .أعارض بشدة –أعارض  –أدري ال  –أوافق  –أوافق بشدة 
 .يف اخلانة اليت تراها تتفق مع رأيك يف كل عبارة( صح)وعليك أن تضع عالمة 

 :مثال -
عبارة  م

 المقياس
أوافق 
 بشدة

أعارض  أعارض ال أدري أوافق
 بشدة

أرى أن  1
التدخني حمرم 

 شرعاً 



√
   

 
 (.أوافق)تعين أنك اخرتت استجابة ( √)العالمة هذه 

 .ال ترتك أي عبارة يف املقياس دون إبداء رأيك فيها -
ليست هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فكل اإلجابات صحيحة عندما تعرب  -

 .عن رأيك بصدق
 .ال تبدأ اإلجابة حىت يطلب منك ذلك -
 دقيقة 5.مدة االختبار  -

 .يطلع عليها أحداعلم أن إجاباتك سرية ولن 
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أوافق  عبارة المقياس م
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

أعارض  أعارض
 بشدة

أشعر بالذنب جملرد التفكري  9
 .يف التدخني

     

التدخني يقلل من قيمة  8
 .الفرد يف نظري

     

أعتقد أن التدخني دليل  4
 .على الرجولة

     

أرى أنه من الظلم عقاب  3
شخص يدخن يف األماكن 

 .العامة كاملواصالت

     

أعتقد أن التدخني جيعل  5
 .الفرد أكثر ثقة بنفسه

     

ال أحب أن يكون أحد  2
 .أفراد أسريت مدخناً 

     

املدخن يف نظري هو  7
 .شخص ضعيف اإلرادة

     

من املمكن أن أدخن  2
سيجارة جملرد حب 

 .االستطالع

     

أيب إذا كان مدخنًا فإن  1
جيد على أن هذا دليل 

التدخني ليس من األمور 
احملرمة أو اخلاطئة وبالتايل 

 .هو جيد للفرد
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التدخني يف نظري خطأ  91
يرتكبه املدخن يف حق 

 .اآلخرين

     

أرى أن التدخني جيب  99
 .حماربته بشكل أكثر جدية

     

التدخني يف نظري يساعد  98
الفرد على التخلص من 

 .متاعبه النفسية

     

أطالب بتشديد العقوبة  94
على من يبيع السجائر 

 .لألطفال

     

أعتقد أن التدخني قد  93
يدفع املدخن لتعاطي 

 .خمدرات أخرى

     

ال يهمين عند اختيار  95
أصدقائي أن يكونوا من 
املدخنني أو من غري 

 .املدخنني

     

أرى أن التدخني يزيد من  92
قدرة الطالب على الرتكيز 

 .استذكار دروسهمعند 

     

ميكن أن أدخن مع زمالئي  97
املدخنني حىت ال أتعرض 

 .لسخريتهم
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أرى أن التدخني يهدر مال  92
املدخن مما يزيد من األعباء 
املادية عليه مما يسبب له 

 .املزيد من ضغوطات احلياة

     

أرى أن التدخني حيسن من  91
رائحة الفم، فمثاًل املدخن 

املسجد عندما يصلي يف 
فإن املصلني من حوله ال 
جيدون منه إال الرائحة 

 .الطيبة

     

أرى أن التدخني يتعارض  81
مع مبادئ الدين 

 .اإلسالمي

     

يعجبين مشاهدة بعض  89
الشخصيات املشهورة  

 .كاملمثلني وهم يدخنون

     

تضايقين رائحة الدخان  88
 املشتعلة جبواري

     

أن ميتنع أحد يسعدين  84
أصدقائي املدخنني عن 

 التدخني هنائياً 

     

أرى أن التدخني جمرد عادة  83
 .يسهل تركها يف أي وقت

     

 

 



 

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




