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  دمةـــــــــــــــــــــمق

 ة مجموعة من التغيرات والتحوالت العربية خالل القرون األخير لقد واجھت المجتمعات

الرواد  اھتماموتعتبر القضايا المجتمعية المتزايدة موطن  ،أثرى الدراسات الحقلية والحقبية مما

السوسيولوجي عن غيره، ذب الباحث جوعلماء االجتماع المحدثين، وخاصة المشكالت التي ت

أن المجتمعات العربية أشكال المشكالت التي ھي من الطابوھات، وخاصة  وذلك لتعدد وتنوع

كبيرا للظواھر االنحرافية المجتمعية ،وھته المشكالت ماھي إال صورة مطابقة للحياة  انتشاراتشھد 

الغربية بفعل االديولوجيات والتيارات العلمانية ومن ھذه الظواھر ظاھرة التدخين التي لم تعد 

عند النساء األميات أو غير عند النساء أيضا ، وليس صارت بل فقط مقتصرة على الرجال 

ل ؤيمات وھذا ما يودي إلى طرح التسابل عند الطالبات الجامعيات ،وخاصة المقالمتعلمات 

  الرئيسي التالي:

  ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ انتشارماھي أسباب 

  الت التالية:ؤوالذي يتفرع إلى التسا

  ية؟ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامع النتشارماھي األسباب االجتماعية  - 1

  ماھي األسباب النفسية إلنتشار ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ - 2

 ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ النتشارماھي األسباب االقتصادية  - 3

  :تقسيم البحث إلى الفصول التالية الت فقد تمؤولإلجابة على ھذه التسا

  ماھية الدراسة :ولالفصل األ

  .دمان عليهالتدخين واإلدمان ، وتم التطرق فيه غلى ماھية التدخين وماھية اإل: الثانيالفصل 

لطالب ، وتم تقسيمه إلى قسمين األول تناول اانحرافھاالطالبة الجامعية ووسائل  الفصل الثالث:

  .ونفسية واقتصادية اجتماعيةوھي  تناول وسائل االنحراف، الثانيو، الجامعي والتعليم العالي

  الدراسة الميدانية. لفصل الرابع:ا

 .وإنھاء البحث بخاتمة ائج الدراسة،وفي األخير تم التوصل إلى نت        



  
  الفصل األول:
  موضوع الدراسة
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 : إشكالية الدراسة:أوال
 جوانب المشكلة وتساؤالت الدراسة: - 1

إن علم االجتماع جاء ليدرس جّل القضايا والمشكالت التربوية واالجتماعية التي تطرح 

، ونظرا طابعا إشكاليا عبر األزمنة، وھذا بسبب تعقد المجتمعات وشابك األطروحات والطابوھات

عل المواضيع  الضوءألھميتھا البالغة ومحاولة الغوص والتعمق في مثل ھته الدراسات التي تسلط 

 ، كما ال ننكر أن التغيرات االجتماعية وتوسع الثوراتتي تثير حيرة الرواد االجتماعيينال

الوطنية في ديولوجيات الضمنية التي أفقدت األفراد ھوياتھم التكنولوجية والعلمانية بفعل اإلي

جتماعية وتراجع دور ھذه التعليمية واال الموئساتالمجتمعات العربية، وإلى جانب تھميش دور 

وذلك لطغيان الفساد والظواھر االجتماعية االنحرافية واآلفات االجتماعية وعدم فاعلية  ،األخيرة

 ت الوظائف واألدوارالطبقة المثقفة والواعية، وحصر الشباب والشابات في غيابات العولمة واختلّ 

وھذا  ،وقيم وعادات وثقافات ال تتوافق مع المجتمعات األصلية وسلوكيات انحرافاتوذلك لظھور 

  ما أكده الباحثون االجتماعيون 

بشكل  وأصبحت المرأة ،والمنظمات المساواة بين الجنسين ولقد طالبت أغلب التشريعات

، وبوسعھا الخروج للعمل كحق وضرورة أولية نتيجة لظروف عام تشارك الرجل في كل شيء

، وأصبح العمل تصادية ونفسية كبيرة على المجتمعواق اجتماعيةالمعيشة ،وھذا ما خلف آثارا 

باحية لمختلف الوسائل ، وبتأثير البرامج اإلالمھن مع الجنس اآلخر مطلب أساسي وممارسة

الواسع  وخاصة األسرة والمدرسة مع االنتشار ،عيةالتنشئة االجتما مؤسساتوتراجع  اإلعالمية

ألبعاد الفقر واآلفات االجتماعية والرغبة في االستقرار النفسي والتكّيف االجتماعي الذي صعب 

في وقتنا الحالي، أصبحت المرأة تريد الخروج من البيت بذريعة العمل وھذا ما شجع البنات و 

 ،تقيد بالقيم والمعايير األخالقيةء إلى التعلم والتعليم وعدم الاألمھات المتعلمات والطالبات إلى اللجو

الحاجيات  وعدم توفر انحرافھنولية من طرف الوالدين مما يزيد من الغياب التام للمسؤوندرة أو 

بر آفة ، وھو يعتنحرافات االجتماعية مثل التدخينالمادية والمعنوية دفعھن إلى  ممارسة بعض اال

احترام والمشكالت النفسية والتي صعدت إلى الحرم الجامعي من غير  ،جتماعيةمن بين اآلفات اال

  .للمقدسات التعليمية

  ل التالي: من خالل ما سبق يطرح التساؤ

  ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ انتشارماھي أسباب 
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  الت التالية:والذي يتفرع إلى التساؤ

  ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ النتشارماھي األسباب االجتماعية  -

  ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ النتشارماھي األسباب النفسية  -

  ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ النتشارماھي األسباب االقتصادية  -

  أھمية الدراسة: - 2
تكمن أھمية ھذا الموضوع في أنه ذو صلة وطيدة بمستقبل ھذا المجتمع، فبمعالجتنا 

لموضوع يعتبر من الطابوھات المجتمعية، و المتمثل في أسباب انتشار التدخين لدى الفتيات 

الجامعيات المقيمات، نكون قد ساھمنا بتزويد صناع القرار بمعطيات و تحليالت و تفسيرات 

مساعدتھم على وضع األساليب و البرامج المناسبة لتجاوز ھذا في مرحلة أولى علمية، تعمل على 

  و إحداث مسارات التغيير و التحديث المرجوة كمرحلة ثانية. 
  أسباب اختيار الموضوع: - 3

  يمكن تلخيص أھم األسباب التي جعلتنا نختار ھذا الموضوع في النقاط التالية:

موضوع جديد و تجنب مجاالت البحث  حب االطالع و الفضول من خالل الخوض في -

  الروتينية و المتكررة.

محاولة الكشف على واقع ظاھرة التدخين في أوساط طالبات الجامعة، و ذلك بمنظور  -

  علميا.  ةالغير مؤسس اتحوعن الطر اسوسيولوجي بعيد

محاولة الكشف عن األسباب الكامنة وراء ممارسة الفتيات الجامعيات المقيمات لفعل  -

  خين  بالرغم من أنھم يمثلون الدعامة المبدئية لتشكيل النخبة االجتماعية.التد

  أھداف الدراسة: - 4
  و يمكن تلخيصھا في النقاط التالية:

  التعرف على األسباب االجتماعية التي أدت بالطالبات الجامعيات المقيمات للتدخين. -

  المقيمات للتدخين.التي أدت بالطالبات الجامعيات النفسية التعرف على األسباب  -

 التي أدت بالطالبات الجامعيات المقيمات للتدخين.االقتصادية التعرف على األسباب  -
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  للدراسة: تحديد مفاھيم ثانيا:
مرحلة تحديد المفاھيم اإلجرائية من أھم مراحل البحث العلمي، و نظرا لكون دراستنا  تعد

  تتعلق بأسباب التدخين لدى الفتيات الجامعيات المقيمات، فإننا سنقوم بعرض المفاھيم التالية:

  ھي العملية التي يتم فيھا حرق مادة التبغ، و من ثم يتم استنشاقه عن طريق الفم. التدخين:

ھي الفتاة الحاملة لشھادة البكالوريا و التي سمحت لھا باالنتقال للجامعة،  لبة الجامعية المقيمة:الطا

  بين مسكنھا األصلي و الجامعة.   و اإلقامة داخل احد أحيائھا نظرا لبعد المسافة

  :الدراسات المشابھة :ثالثا
  :في دراستنا ھذه على ثالث دراسات مشابھة ھي كالتالي لقد اعتمدنا

سارة بن عمر، كريمة خنوفة: اتجاھات الطلبة الجامعيين نحو ظاھرة تدخين البنات المقيمات  .1

  .....:2010....النفس المدرسيفي علم  شھادة ليسانس بالحي الجامعي، دراسة لنيل

نحو ظاھرة تدخين البنات المقيمات  ھدفت الدراسة إلى معرفة اتجاھات الطلبة الجامعيين

ھذا فقد تضمنت الدراسة التساؤل الرئيسي التالي: ماھي اتجاھات الطلبة بالحي الجامعي، و ل

و لمعالجة موضوعھا معالجة  البنات المقيمات بالحي الجامعي؟ الجامعيين نحو ظاھرة تدخين

  فرضيات ثالث ھي:علمية فقد تضمنت الدراسة 

  الجامعي. اتجاھات الطلبة ذات طبيعة سلبية نحو ظاھرة تدخين البنات المقيمات بالحي -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاھات الطلبة نحو ظاھرة تدخين البنات المقيمات  -

  بالحي الجامعي.  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاھات الطلبة تخصص علمي/ أدبي نحو ظاھرة  -

  تدخين البنات المقيمات بالحي الجامعي.

كونه األنسب لموضوع  ى المنھج الوصفيو لقد استندت ھذه الدراسة في تحليالتھا عل

اختيرت العينة من خمس معاھد بالمركز الجامعي بالوادي بطريقة عشوائية الدراسة، كونھا 

  عنقودية، و لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  اتجاھات الطلبة الجامعيين نحو ظاھرة تدخين البنات المقيمات بالحي الجامعي اتجاه محايد. -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاھات الطلبة "ذكور/إناث" نحو ظاھرة تدخين   -

  البنات المقيمات بالحي الجامعي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاھات الطلبة من حيث التخصص "علمي/أدبي"   -

   نحو ظاھرة تدخين البنات المقيمات بالحي الجامعي. 
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لدى الطالبات الجامعيات  مع دراستنا في مسألة معالجتھا موضوع التدخينتتقاطع ھذه الدراسة 

أما عن كيفية استفادتنا من ھذه الدراسة، فلقد استفدنا  المقيمات، و ھي الفئة المستھدفة في دراستنا،

  في الجانب النظري من الناحية المفاھيمية. منھا

خليل أبو دف: مشكلة التدخين في المجتمع الفلسطيني و عالجھا في ضوء التربية  محمود - 2

 .1998الماجستير في علم التربية،  ، مذكرة لنيلاإلسالمية

، و كذا الكشف عن ھدفت الدراسة إلى تحديد األسباب و العوامل المشجعة على التدخين

، و لھذا فقد استھدفت لفرد و المجتمعاآلثار المترتبة على التدخين سواء كان ذلك على مستوى ا

  الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

  ما حجم مشكلة التدخين و مدى انتشارھا في المجتمع الفلسطيني؟ -

  لماذا يقبل كثير من األفراد على تعاطي التدخين؟ -

  بة على التدخين؟ تماھي اآلثار المتر -

  يمكن أن سھم التربية اإلسالمية في عالج مشكلة التدخين؟ كيف

و لقد استعمل المنھج الوصفي التحليلي على شريحة واسعة من قطاع غزة و لقد توصل إلى النتائج 

  التالية:

و  ، نفسية"اجتماعية أسباب إن من بين أھم األساليب و العوامل المشجعة على التدخين -

  فكرية".

ربية اإلسالمية لعالج مشكلة التدخين شاملة الجوانب عديدة و جاءت وسائل و طرق الت -

  متكاملة.

بعض من أھدافھا، حيث تھدف إلى معرفة أسباب إقبال األفراد  تتقاطع ھذه الدراسة مع دراستنا في

في الجانب  أما عن كيفية استفادتنا من ھذه الدراسة، فلقد استفدنا منھاعلى تعاطي التدخين، 

  الميداني حيث أفادتنا في تحليل و تفسير البيانات.

، عبد اللطيف الحسيني و آخرون، التدخين و العوامل المرتبطة به في األرض الفلسطينية المحتلة - 3

  :2010دراسة لفريق بحثي تابع لمعھد الصحة العامة و المجتمعية لجامعة بيرزيت/ فلسطين، 

 بھا في األرض التدخين و العوامل المؤدية لھاھدفت الدراسة إلى البحث في ظاھرة 

المحتلة و كذلك استقصاء العالقة بين التدخين و التعرض لعنف الجيش اإلسرائيلي، و  الفلسطينية

استھدفت الدراسة طلبة الصفوف من السابع إلى العاشر المقيمين في محافظة رام هللا وسط الضفة 

و لقد  البيانات االستبيانشمال الضفة الغربية و لقد استخدم في جمع ة و محافظة جنين الغربي
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 وصلت الدراسة إلى أن من بين أھم العوامل المؤدية إلى التدخين ھي الرغبة في تھدئة األعصاب

  لتجاوز نماذج العنف المتعددة، و ثانيھما مسألة الرغبة في الحصول على القبول االجتماعي.

لألسباب و العوامل المؤدية لتوجه األفراد  تتقاطع ھذه الدراسة مع دراستنا في مسألة معالجتھا  

في الجانب الميداني  أما عن كيفية استفادتنا من ھذه الدراسة، فلقد استفدنا منھا لتعاطي التدخين،

  حيث أفادتنا في تحليل و تفسير البيانات.

  :رابعا: المداخل النظرية
  السوسيولوجية في تفسير السلوك االنحراف:المدرسة - 1

 الجريمة وظاھرة الھجرة:

ھناك من الباحثين من يحاول الربط بين الجريمة واالنحراف من ناحية وبين الھجرة 

الريفية الحضرية نتيجة لعوامل اقتصادية من ناحية أخرى، و ھكذا تصبح كافة الظروف 

المھاجرين مھيئة للزج بھم إلى االنحراف والجريمة االجتماعية والنفسية و الموقفية لبعض ھؤالء 

بكافة أشكالھا وأنواعھا ، وھناك من يربط بين الجريمة والفشل الدراسي و ھناك أيضا من يربطھا 

بالمستوى التعليمي ، وھناك من يربط بين الجريمة والمدخل االقتصادي لفھم الجريمة و ھناك من 

ھناك من يربط بين الجريمة كسلوك مكتسب وھناك من يربط بين الجريمة ومشكالت الشباب، و

التفاضلي وھناك أيضا من يربط بينھا و بين التنشئة  االختالطيربط بين الجريمة ونظرية 

 والجريمة ،وھناك من يربط بين الجريمة ومناطق الجناح وبين الجريمة وتفكك األسرة االجتماعية

  اإلنحرافي:التكاملي في تفسير السلوك  االتجاه- 2
 :االنحرافالسوسيولوجية في تفسير  االتجاھات

 االنحرافالتنظيمي و يحاول أنصاره ربط  االتجاهاألول: و ھو ما يمكن أن نطلق عليه  االتجاه -

حيث يتم  نظمة اجتماعيةأالتنظيمي للمجتمع وما يوجد و يسود بداخله من  باإلطارو الجريمة 

ه و مستوى معيشة الناس وأسلوب توزيع الثروة حيث يتم بحث معرفة  طبيعة المجتمع و ما بداخل

  ظاھرة الجريمة على مستوى المجتمع بأكمله ومن بين أبرز أنصاره"بونجيه"

اجتماعي وھو الذي يحاول ربط -السيكو االتجاهالثاني: وھو ما يمكن أن نطلق عليه  االتجاه -

للمنحرف أو المجرم ، و بعمليات  نحراف والجريمة بالظروف االجتماعية األسريةظاھرة اال

  تطبيعه أو بالعملية التربوية من حيث الشكل و المضمون و ھنا تضيق وحدة التحليل.
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  :االنحرافمداخل فھم 
الشخصي: ويتمثل في فشل الفرد في تحقيق التوافق مع القيم والمعايير  االنحرافمدخل 

للقواعد السائدة يخرج عليھا بشكل انحرافي وھنا يمكننا  االمتثالالمقبولة داخل المجتمع وبدال من 

 )1(.أن نعالج تحت ھذا كله كافة االضطرابات النفسية و العضوية و سوء التنشئة االجتماعية

نحرافية في مدخل صراع القيم :و يمكننا أن نفسر في ظل ھذا المدخل العديد من الجوانب اال

ك مثل البغاء و القمار و اإلدمان ،فھي تختلف في الحكم المجتمع الناتجة عن قيم متصارعة ، وذل

اختالف  وأيضاطبيعة المجتمع األمريكي تختلف في تقييم ھته السلوكات  وأيضاحسب المجتمعات 

التي يتلقاھا اإلنسان في البيت و المدرسة تختلف عما يجده في الممارسة العملية الواقعية مثل  القيم

ھذا التناقض يفقد الفرد ثقته في ھته القيم و ھما يؤكدان أن كثرة األمانة والصدق واإلخالص، و

 الجرائم في المجتمع األمريكي مسألة طبيعية.

القيمة العليا للنجاح بأي أسلوب ومن خالل  إبرازطالما أن ھذا المجتمع تقوم ثقافته على 

  .المنافسة العنيفة

 مدخل التفكك االجتماعي : 

ھنا مرتبط بمعدل التغير والعمليات للتغير االجتماعي في ارتفاع معدل الجرائم  فاالنحراف

ومثال ھذا تحديث أو تنمية المجتمع الريفي أو محاولة نشر تعليم أو صناعة داخل منطقة معينة أو 

روبية ،كما ھذا يحدث تفكك داخل المجتمع في والثقافي بين المجتمعات التقليدية واأل االحتكاك

 االنحرافه االجتماعية وعلى الرغم من أن نظرية "ھورتون" وزميله قد حاولت تفسير جماعات

داخل أي مجتمع ، فالمدخل  االنحرافاتداخل المجتمع األمريكي إال أنھا غير قادرة على تفسير 

دون غيرھم ومدخل  لالنحرافالشخصي يفسر لنا سبب تعرض بعض الناس  االنحرافاألول 

يفسر لنا ضروب التبرير التي يصطنعھا البعض لتبرير طبيعة المواقف و  القيم المتصارعة فھو

  القيم المتغيرة.

يرتبط ارتباطا  باعتبارهأما المدخل األخير فإنه يكشف لنا عن األساس البنائي لالنحراف 

من تفكك في بناء المجتمع والثقافة الخاصة إذا ما كان  إليهو ما يؤدي  االجتماعيوثيقا بالتغير 

  له سريعا ومتواليا وفي غيبة القيم اإلسالمية الضابطة والموجھة.معد

  

  

                                                            
  .212، ص 1983نبيل محمد توفيق السمالوطي: الدراسة العلمية للسلوك اإلجرامي، دار الشروق، جدة،   1
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  التفسير اإلسالمي للسلوك االنحرافي:- 3
نستطيع أن نستخرج من القرآن الكريم مجموعة من الحقائق األساسية حول اإلنسان واالنحراف 

  أھمھا: واالستواء

هللا خلق اإلنسان و أودع داخله نوازع للخير والشر ومنحه حرية االختيار و زوده  إن -

 وكرمه بالعقل القادر على التمييز بينھما.
 وإتباعو ھنا ركز على تأثير النفس الشھوانية على اإلنسان و نسيانه للنعيم األبدي والجنة  -

 .نزواته الشھوانية والمادية

إلنسان لعقله فحسب لكنه زوده باألوامر اإللھية وبالرساالت لم يترك هللا سبحانه وتعالى ا -

 و الرسل على األرض من أجل ھدايته.

وفيه أن هللا أنزل آدم وزوجته نتيجة الخطأ الذي ارتكباه و نفسيھما التي مالت إلى  -

 العصيان والشھوانية و التنافس والكيد والصراع .

الشيطان ھو العدو األول والرئيس لإلنسان من خالل اإلغراءات الشھوية والمادية التي  -

والبعد عن أوامر هللا سبحانه وتعالى فلقد عاد الشيطان آدم  االنحرافتؤدي باإلنسان إلى 

وتحريك نوازع الشر داخله ودفعه إلى االنحراف عن الصراط  إغوائهفي الجنة من خالل 

ل ھذه الغواية على األرض ، وتوضح اآليات الكريمة من سورة المستقيم فھو يواص

األعراف قصة الشيطان وكيف أنه ھو العامل األساسي في انحراف الناس و ليس كل 

 الناس لكن الضعفاء منھم عن الصراط المستقيم.

اقتضت حكمة هللا أن يبتلي اإلنسان المؤمن بالشيطان ووساوسه و الناس صنفان ، حزب  -

الذين خسروا حياتھم في الدنيا ومصيرھم إلى  نالشيطان وم المفلحون ، وحزبهللا وھم 

النار في اآلخرة و بئس المصير و ذلك بقوله سبحانه وتعالى:"فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 

و ظلموا أنفسھم فجعلناھم أحاديث و مزقناھم كل ممزق إن في ذلك آليات لكل صبار 

نه فاتبعوه إال فريقا من المؤمنين و ما كان له عليھم من شكور و لقد صدق عليھم إبليس ظ

سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن ھو منھا في شك  وربك غلى كل شيء حفيظ" سبأ 

19 -21.)1( 

  

 

                                                            
  .257نبيل محمد توفيق السمالوطي، المرجع السابق، ص 1
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 لقد التزم الشيطان في عداوته لإلنسان و ذلك بأمرھم بمعصية الخالق . -

إنما يحاول دفع اإلنسان إلى و الشيطان غير متخصص في نوع معين من المعصية و  -

سلوكية  ارتكاب جميع أنواع المعاصي واالنحرافات سواء انحرافات فكرية أو قلبية أو

 ظاھرة أو باطنة بالقصد والنية .

و تصدر أوامر الشيطان لإلنسان في صورة خواطر تناديه من باطنه و اللطف الذي يتھيأ  -

الستعداد للخير ھو ما يطلق عليه علماء به لقبول الوسوسة وتسمى خذالنا ويمكن تفسير ا

 )1(الجريمة المحدثين والمعاصرين االستعداد اإلجرامي .

  

                                                            
  .257نبيل محمد توفيق السمالوطي، المرجع السابق، ص  1
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 تمھيد:
  

إن البحث في الجوانب العلمية النظرية أمر في غاية األھمية، و ذلك لتحديد موضوع 

الدراسة ضمن مفاھيم و تصورات، و المرور بالمراحل المطلوبة في البحوث و الدراسات العلمية 

الباحثين االجتماعيين و التربويين و اإلحساس بالمشكلة المثيرة للجدل، و إتباع و إتباع نظريات 

  الخطوات و البرامج المعرفية،

ومن بين القضايا التي تثير اھتمامات الباحثين ظواھر سوسيولوجية ذات طابع إشكالي  

ير داخل تشكل عوائق في المجتمعات العربية مثل ظاھرة التدخين التي أصبحت منتشرة بشكل كب

  أوساط األحياء الجامعية.

تعد مقتصرة على فئة الطلبة فقط بل طالت فئة الطالبات أيضا، و ھذا ما سيتم تناوله في ھذا 

  الفصل، حيث يتم طرح ماھية التدخين؟  و كيفية اإلدمان عليه؟
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  : التدخينأوال

  :تعريف -1
َن، تدخينا بتضعيف  الفعل ألن صيغة الفعل دائما مصدر لفعل التدخين ھو مصدر للفعل: دخَّ

شعل السيجارة و صدر و ھو فعل المرء المدخن، إذن أمضعف كالتسليم من سلم، فالتدخين إذا م

  )1(امتصھا بشفتيه ليخرج بذلك دخانا أبيضا كثيفا.

  بداية التدخين: -2

يدخنون عن طريق البايت أو الجوزة أو الشيشة أو من خالل  1881قبل عام كان الناس 

اخترعت ماِكَنة السجائر وأتى بعدھا اختراع الكبريت  1881، وفي عام االستنشاقأو  المضغ

كان تدخين  1945التدخين وبحلول عام  انتشاراآلمن الذي يسھل إشعال السجائر مما يشجع 

با محل األنواع األخرى من التدخين وزاد معدل تدخين السجائر في الواليات السجائر قد حل تقري

سيجارة في  12. 860حتى وصل إلى  1881سيجارة في عام  40المتحدة األمريكية للفرد من 

 )2(ھذا العام من أكثر األعوام استھالكا للسجائر بين الشعب األمريكي.حيث يعد  1977عام 

  :الشيشة

ه األيام ھو تدخين الشيشة ذالمستخدمة بين الشباب من الفئات المختلفة في ھولعل من اآلفات 

اھم بسھولة على أي مقھى بخالف تر بين كل من البنات والسباب والصغار والكبار الذين يمكن أن

   المقاھي الغير مرخصة.

 الطعم ، ومكتسبات ، به نسبة عالي من القران والنيكوتينهوغيرلعمل المعسل  التبغ المستخدم

  أكثر من النسبة الموجودة في دخان السيجارة. ،الصناعية
  قدر الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء أن المصريين استھلكوا تبًغا  2001في رمضان عام

 )3( مليون جنيه. 300للشيشة بحوالي 

 

                                           
  .122، ص 2005، األردن، 5فتحي دردار: اإلدمان، المخذرات، الخمر، التدخين، اإلتقان للتصفيف، ط  1
  .71، ص2004عبد الھادي مصباح: اإلدمان، الدار المصرية اللبنانية،   2
  .199، ص2008محمد الصالح الصديق: أوراق في الدين و األدب و األخالق، موفم للنشر، الجزائر،   3
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  أصل نبات التبغ وزراعته: -3

م وجد الھنود الحمر 1492في القارة األمريكية سنة " بما اكتشف "كريستوف كولمبس

يدخنون ھذه النبتة معتقدون أنھا تحتوي خصائص جيدة، فعملھا مكتشف العالم الجديد في اسبانيا 

والبرتغال ثم انتشرت زراعتھا في مختلف بقاع العالم، فھكذا انتقلت نبتة التبغ من منطقة 

رض وكان التبغ ال يدخن األمن قبل األغنياء بالمكسيك إلى األقصى جزء من األ» توباكو«

 النخفاض اخين في مختلف طبقات المجتمع نظروالبحارة ألن ثمنه مرتفًعا ثم سرعان ما انتشر التد

ثمنه سبب انتشاره الواسع وسھولة تصنيعه "لفه في سجائر" وضعت منه أنواًعا مختلفة فتنافست 

  شركات اإلنتاج على ترويجه وتسويقه.

 %90نواع التبغ حسب خبراء سوق التدخين ھو تبغ نيكوتينا تاباكوم الذي يشكلوأحسن أ  

   )1(من األصناف المسوفة.

  أشكال التدخين: -4
تتعدد أشكال التدخين وأنواعه حسب نوع مادة التبغ المستخدمة والطريقة أو األداة المستخدمة 

   التالية:إشتعال وحرق ھذه المادة، ويمكن تقسيم التدخين إلى األنواع 

 .تدخين السيجارة السجائر بأنواعھا 
 .تدخين السيجار 
 .تدخين البايب 
 .(الشيشة)تدخين النارجيلة 
 .تدخين الجوزة 
 2( .والحشيش والبانجو منى المخذرات( 

 

  

 

 
                                           

  .123- 122فتحي دردار: مرجع سابق، ص  1
وٕاعاقة التنمية، مكتبة دار المعرفة الناشر األكاديمية الحديثة للكتاب  واإلدمانالتدخين  :حسن أحمد شحاتة 2

  . 21، ص2006الجامعي،  مصر، 
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 :عوامل انتشار التدخين -5
 :تدخين بوجه عاممل انتشار العوا -

وخاصة بين صغار السن من الشباب نالحظ في اآلونة األخيرة انتشار وتفشي ظاھرة التدخين 

 تفشي ھذه الظاھرة في مجموعة من العوامل أھمھا:يمكن حصر أسباب ، ووفئات الحرفيين

                 قلة الوعي   .الجھل وانتشار األمية  

 محاولة تقليد الكبار   .رفقاء السوء  

 .ضعف رقابة األسرة على أبنائھا   .حب االستطالع  

  األب.تفكك األسرة، وغياب

 الھروب من المشاكل الخاصة.   

 .تدليل األبناء وخاصة إذا كان ھذا اإلبن ھو الوحيد  

  :صاخبوجه للسجائر عوامل انتشار التدخين 

 صغر حجمھا وسھولة حملھا. -
  سھولة التنقل واإلحتفاظ بھا. -
 سھولة إشعالھا -
 الحصول على أعداد قليلة منھا. إمكانية -

 )1(التقليد والقدوة السيئة. -

 

 

 

                                           
  .23-21حسن أحمد شحاتة، المرجع السابق، ص  1 
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 :عوامل انتشار التدخين لدى طلبة الجامعة-

التدخين عادة خطيرة تؤثر على سلوك واتجاھات الطلب وقد تؤدي إلى المخذرات وذلك 

 آلتي:ألسباب ھي كا

 ضعف الوازع الديني. -
 ضعف الرقابة األسرية. -
 مصاحبة رفقاء السوء. تقليد من حوله من بعض اآلباء والمعلمين. -
 نفسي يعاني منه.وجود مشكلة أو اضطراب  -
  توفر المال بيد الطالب. -
  أسلوب التربية الخاطئ في المنزل. -

 )1( .وسيلة تسليةأو إلثبات الشخصية أو  اعتقاد الطالب أن التدخين وسيلة لتھدئة األعصاب-

 :مدخنونأقسام ال -6
  يقسم المدخنون إلى أربعة أقسام:

من تبغ الفليون أو  غرامات 5 أوسجائر يوميا الذين يدخنون حوالي خمسة ھم المعتدلون: 

ملغ من النيكوتين في  15وبذلك يتناولون حوالي  المضغغ) من تبغ 2يمضغون غرامين(

 اليوم.
غرام من تبغ الفليون أو  10أو سيقارين أو  سجائر يوميا 10: ھم الذين يدخنون المتوسطون 

 النيكوتين. ملغ من 30غ) من تبغ المضغ وبذلك يتناولون حوالي4غرامات(4يمضغون 

غ 20سيجارة أو  ثالثة إلى أربعة لفائف من السيقار أو  20: ھم الذين يدخنون المكثرون 

 )2( النيكوتين في اليوم.

                                           
، دار االجتماعيةعبد هللا الطراونة، مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي، مشاكل الطالب التربوية النفسية السلوكية  1 

  .  138، ص2009يافا العلمية، األردن، 
   .122، صالمرجع السابقفتحي دردار،  2 
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 60سيجارة أي أكثر من20 : ويشكلون زمرة المدمنين وھم الذين يدخنون أكثر من المفرطون

 باختالفويجب اإلشارة إلى أن درجة التأثير بالنيكوتين تختلف  ملغ من النيكوتين يوميا

بالنسبة لغيره وكذلك  إفراطاالشخصي فيما يعتبر مدى عند أحدھم قد يمكن أن يكون  االستعداد

 شيوًخا بلغوا الثمانين أو أكثرھم وھم يتمتعون بصحة جّيدة على الرغم من ال ينكر أن ھناك

 ھؤالء الشواذ ال يمكن اعتبارھم دليال على عدم ضرر ولكن تعاطيھم التدخين المفرط.

  التدخين.

 التدخين عند المرأة :-7

  في دراسة للمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية حول وبائيات التعاطي واإلدمان بين

من الطالبات المشتركات في  %40أظھرت النتائج  2002طالبات الجامعة في مصر في عام 

سيجارة يوميا وأعلى نسبة في عمر الطالبات المدخنات،  20يدخن أكثر من  7255العينة وعددھا 

  كانت من البنات أقل من عشرين عاًما.

يتعاطون  %15 المھدئةدوية األامعة يتعاطين من طالبات الج %53وكشفت الدراسات أن     

يتعاطين األدوية المنومة، وتراوحت أعمار المتعاطيات عند بداية التعاطي  %45 األدوية المنشطة

 سنة وكانت أعلى نسبة تحسن عشرين عاًما. 26إلى  12ما بين 

ت وكانت في مواجھة المشكالت ادئھالم ييھا الطالبات لتعاطأما المناسبات التي لجأت ف

فالتعب يترك الفتاة تلجأ إلى  االمتحانات النفسية ثم الشعور بالتعب واألرق، ثم أثناء المذاكرة و

من الطالبات الالتي تناولنا ھذه األدوية سعين للحصول على  %40المنشطات، وأكدت الدراسة أن

وحصلت  منھن حصلن عليھا بعدما قدمھا لھن آخرون. %50ھذه األدوية النفسية ألول مرة. وأن

ثم عن طريق اآلباء  %38.7صدقاء الطالبات الالتي يتعاطين الكحوليات عليھا بواسطة األ

 )1( وذلك خالل أول مرة للتعاطي.   %33.11بنسبة

 

                                           
  . 68-83عبد الھادي مصباح، المرجع السابق، ص 1
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في الواليات المتحدة توجد بين  علمنا أن أكبر نسبة من المدخنين اآلن إذاولعلنا ال نندھش     

والتدخين يقلل من خصوبة كل من المرأة والرجل ويزيد  عاما23البنات والنساء الذين ھنَّ أقل من

حدوث اإلجھاض ونسبة والدة األطفال ميتة أو مشوھة. كما يسبب حاالت من القرف نسبة 

   .من معدالت وزن الطفل الطبيعي ء الحمل وينتج أطفاال وزنھم أقلالمستمر أثنا

فاألطفال الذين يولدون ألمھات مدخنات تكون نسبة نموھم أقل من أطفال غير المدخنات والتدخين  

جلطات بين النساء خاصة اذا كانت ھذه المرأة تستخدم من أھم أسباب اإلصابة بأمراض القلب و

بسبب انتشار  1993حبوب منع الحمل، وأيضا ظھور سرطان الثدي ھو األول وذلك منذ عام 

ألف  1957إلى 1993ن بين النساء والبنات أصبحت عدد الوفيات من سرطان الرئة عام التدخي

  حالة. 36حالة وسرطان الثدي 

  8.6 كانت نسبة النساء المدخنات في اليابان بشكل عام 1986في عام% 

  وفي الشريحة العمرية من   %13.4ارتفع معدل العام للمدخنات في العالم إلى 1999عام في

 للمدخنات. %23.2عاما إلى  29إلى  20

  من البنات تحت سن العشرين ويدخن  %4.3 عاما وذلك 20في اليابان ممنوع التدخين أقل من

 بانتظام.
  لدى الرجال  في اليابان انخفض معدل التدخين  1999وحتى  1996خالل الفترة ما بين عامي

 .%52.8 ليصل إلى  %59.7 من

 ين ح  عاما في اسبانيا من المدخنات في 15من البنات من عمر  %27 كان 1994 في عام

 فقط من األوالد نفس العمر.  %15  كانت نسبة

  من النساء ترى أنھن  %40 دول آسيوية كانت ھناك نسبة 3في استطالع للرأي بين النساء في

 )1( يدخن اآلن منع التدخين يسبب لھن البدانة وھذا خطأ.

                                           
  .86عبد الھادي مصباح، المرجع السابق، ص  1
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  عام  %8 شركات للدخان في العالم من 6ارتفع معدل تصدير السجائر للدول التنمية في أكبر 

  .1994عام  %30إلى 6 ليصل 1984

إن التدخين في الكثير من األحيان يؤدي إلى اضطراب الدورة العادة الشھري للمرأة بحيث     

بين طمثين متتاليين أو تقصر بشكل ملحوظ أو قد يتوقف الطمث نھائيا وقد يحدث  تتباعد المدة

 المبرحة التي قد تحدث أحيانا. التشنجيةنزيف دموي غزير باإلضافة إلى اآلالم 
ومن ناحية أخرى بينت الدراسات أن النساء المدخنات يصلن إلى سن اليأس قبل وصول     

نا التدخين ية قد تصل إلى عشر سنين أحيانا عند اللواتي بدأمثيالتھن من غير المدخنات بفترة زمن

 سنة. 45استمرين في ذلك حتى وصولھن سن  باكًرا و

أما تأثير التدخين على الحمل والوالدة فھو أمر في غاية األھمية فمن الثابت أن فرصة     

أكبر من فرصة  إجھاضھاوفرصة من فرصة حمل المرأة غير المدخنة حمل المرأة المدخنة أقل 

غير المدخنة أيضا. كما تعاني المرأة المدخنة من مشاكل وأعراض قاسية أشد مما تعانيه المرأة 

الحمل تكون بنسبة أعلى بكثير عند امرأة غير مدخنة بنسبة  إتماموكذلك الوالدة قبل  الغير المدخنة

رضعة يفرز مادة النيكوتين قد تبين أن ثدي األم الم ،نصف كيلوغرام بشكل عام وبالنسبة للرضاعة

  مع حليب الرضاعة بمعدل نصف ملغ تقريبا وھذا كاٍف ليحدث تسمما عند الرضيع.

ويحدث التدخين تشنًجا في الرحم يؤدي إلى الشعور بنوبات شديدة من األلم قد تؤدي إلى     

م فيھا اإلجھاض في حالة الحمل ألن ھذا التشنج يمتد إلى الشرايين فنضيف وننقص من كمية الد

  يصبح غير كاٍف لتغذية الجنين. وقد يؤدي تدخين األم إلى زيادة ضربات قلب الجنين.

الحليب منھما. والتسمم الزمن تنتقل  إفرازاتوأن النيكوتين يؤدي إلى تھدل الثديين ويقلل     

أضراره إلى النسل أيضا بضعف األطفال بعد والدتھم ويؤخر نمّوھم ويزيد من نسبة الوفيات  

 )1( ھم ويؤھلھم لإلصابة بشتى األمراض.بين

  

 

 

  

                                           
  . 143- 137سابق، صفتحي دردار، مرجع  1
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 أسباب تعاطي النساء للتدخين: -
رن بظروف صعبة  االنفعالالنساء عامة يتميزون بسرعة      والمزاج المتقلب خاصة إذا مرَّ

، الطالق، قلة دخل الزوج إن لم تكن عاملة، الفشل االغتصاب( أو تعرضھنَّ لمواقف صعبة

  باإلضافة إلى سرعة تأثرھن بأي شيء وتقليدھنَّ ألي شيء.الدراسي، صدمة عاطفية)، 

في عدم الزواج قد يدفعھا ة سن األربعين ولم تتزوج ويأسھا بمعنى تجاوز المرأ و العنوسة

  للتدخين.

  طلقت بدون سبب أو تزوج عليھا زوجھا. إذا

  كانت ال تنجب األوالد. إذاعدم عمل الزوجة وغياب زوجھا كثير عنھا، خاصة 
 ن تعرض امرأة على صديقاتھا أو جارتھا مادة مخذرة أساء سريعات في تقليد بعضھن فما الن

 أو تدخين الھيروين.
 نھنَّ منبوذات من المجتمع النساء المنحرفات ألن عملھن في المالھي والدعارة يشعرھن بأ

. وإذا سقطت المرأة في عالم الرذيلة وفقدان فيغرقن  في اإلدمان لنسيان واقعھنَّ

أخالقھا(الدعارة)فما يمنعھا في الوقوع في األخطر من ذلك إلى التدخين وتعاطي المخذرات 

 والشيشة فال عائلة تحاسبھا وال والدين يراقبان.
 )1( .ضعاف اإليمان والمستخفين باألديان -

 :شركات التدخين - 8
بعد أن كان ممنوع التدخين داخل ساحات السينما والتلفزيون والطائرات والمطاعم     

. ولجأت شركات الدخان الكبرى إلى حيلة خبيثة من أجل استمرار التواجد عل والكافيتريات

مع الشركات المنتجة للفلم بما فيھم النجوم الكبار واألبطال. من أجل  باالتفاقالشاشة الفضية وذلك 

   مشاھد لبطل أو البطلة أثناء تدخينھم للسجائر التي تنتجھا الشركة. أن يتضمن

ألف  40فقد دفع أصحاب شركة فيليب موريس أيضا مبلغ ، »2-سوبرمان« أما في فيلم    

وھي تدخن أحد منتجات  ،»لوالين« الشابة الجميلةمن أجل  أن تظھر بطلة الفيلم  ،دوالر للمنتج

 )2(مشھًدا40 تي ظھرت في الفيلم تدخن في أكثر من الشركة من السجائر الشھيرة وال

                                           
   .83- 80، المرجع السابق، ص فتحي دردار 1 
   .80-77عبد الھادي مصباح، المرجع السابق، ص 2
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مبلغ نصف مليون دوالر من أجل نفس الغرض في ثالثة من » ستالون سيلفستر«وتقاضي  

أفالمه، التي تم عرضھا وحققت نجاًح كبيًرا واقتبست التي تنتج السيجارة نفس الفكرة، ظھرت كل 

من: ديمي مور، بروس ويليس، بيرس بروسنان، في بعض أفالمھم وھم يدخنون السيجارة وكذلك 

     ».   ستقاللااليوم «جيف جولدبلوم، في فيلم 

 التدخين: إعالناتقوة ونفوذ  - 9
 ،مليون دوالر للمنتج 250ارتفعت تكاليف المبالغ المخصصة لإلعالنات عن السجائر من  -10

 اإلذاعة والتلفزيون يالسجائر ف إعالنات. وبعد توقف 1993 عام %2.5لتصل إلى 1971عام 

الشركات تنفق بسخاء على  والصحف وأصبحتإلى المجالت  واتجھت اإلعالنات 1971األمريكي

ھذه إلى المباريات الرياضية والمسابقات العالمية، التي تحتاج إلى قوة وتدعيم ھذه الشركات من 

  ھم الشباب والمراھقين.في ھذه الحالة ندھم الناحية المالية فالھدف ع
 النإعولدراسة تأثير اإلعالن على األطفال والشباب تبين من خالل أحد األبحاث أنه بعد  -11

وأظھرت نتائج دراسة أخرى أنة  األطفال الذين   Camelعن سجائر كاميل  1988معين عام 

 .سنوات فأكثر 6تتراوح أعمارھم مابين 

السياسية الكبرى  لألحزابمليون دوالر  47ـ: تبرعت شركات الدخان بـ 1992وفي عام  -12

لحقيقة تعتبر نوعان من الرشوة في الواليات المتحدة من أجل تنفيذھا للبرنامج السياسية. وھي في ا

المقنعة حتى ال يصدروا قوانين صارمة لمنع التدخين، مما يدل على قوة وتغلغل ھذه الشركات 

            )1( .داخل أروقة صانعي القرار لحماية مصالحھم

 :آثار التدخين -10
إلى فقدان مئات في دم اإلنسان من النيكوتين  يؤدي التدخيل وما يدخلاآلثار الصحية للتدخين:  -

المجتمع  فيألف وفاة 400اآلالف سنوًيا في جميع أنحاء العالم. منھم على سبيل المثال

 )2(.وقة عضا يؤدي إلى أمراض الرئة المزمنة الموحده. وأي األمريكي
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ألف  100والتدخين مسؤول عن حالة واحدة من كل ثالث حاالت الوفاة بالسرطان منھا حوالي  

ماليين شخص  3ووفقا لبعض التقديرات الحديثة نسبيا فإن ھناك نحو سرطان الرئةحالة وفاة من 

في العالم جراء آفة التدخين لدرجة أن ھناك حالة وفاة  في العالم تحدث كل عشر ثوان. يموتون 

ومن أخطار التدخين كذلك أنه يعرض الحوامل لإلجھاض وإلى الوالدة المبكرة فضالً عن وجود 

 .أمھات مدخنات ه أو الضعف التي قد يتعرض لھا األبناء منالنقص أو التشو
الوفيات  ن المؤسف أن معدالت الوفيات أو قتل النساء بسرطان الرئة قد فاقت نسبةمو   

الرئة قد فاقت نسبة الوفيات الناجمة عن اإلصابة بسرطان الثدي الناجمة عن اإلصابة بسرطان 

    الوفاة. وبالطبع اإلقالع عن التدخين يقلل أخطار
 مسترضاةتعتبر مواد ، (البتروبايرين) ومادة القطرانمادة على األقل أھمھا  13في السجائر   

بلعوم، الالحنجرة،  الشفتين اللسان، الفم، والتدخين سبب رئيسي في اإلصابة بسرطان الرئة

من حاالت  %85بأنالقصبة الھوائية، المعدة، المثانة البولية وتؤكد اإلحصائيات الطبية المريء، 

      )1( سرطان الرئة تحدث بين المدخنين.

  اآلثار االجتماعية للتدخين: -

تعد اآلثار االجتماعية المترتبة على ظاھرة التدخين موضوًعا أساسًيا من المواضيع التي  

وذلك  بتأثير التدخين  على األسرة أخذ الباحثون بإظھارھا ورھا في معظم الدراسات العربية. 

يؤدي إلى تفكك األسرة والروابط األسرية وزيادة المشكالت الزواجية والتي تنتھي في كثير حيث 

من األحيان إلى تدمير األسرة وفراق الزوجين وضياع األبناء وأيًضا يؤدي إلى تردي الوضع 

المعيشي لألسرة وانخفاض مستوى معيشتھا وبالنظر إلى كون األب يشكل نموذًجا سيئا بين أبنائه 

س غريبا أن يدفع األبناء إلى الطريق نفسه الذي سلكه األب وبخاصة إذا كان ھذا النموذج فلي

غ عملية ا   )2(لتعاطييسوَّ
 

                                           
ب ب، ب س  الربيعي مغير حسين عباس: التأشيرة الصحية للتدخين، كلية التربية األساسية، جامعة بابل، 1 
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تقنعه وتلفت حوله جھرة من رفاق السوء. ومعاناة المدمن من  ويجد لنفسه األسباب التي

  األغراض النفسية والجسمية السيئة التي تنعكس آثارھا على األسرة برمتھا.

فيمھل نفسه وصحته وينطوي على ذاته، باإلضافة إلى كونه يتصف بالعصبية والعنف  

الدين  ديدھوت، وخارجھا من أصدقاء  وأقارب وجوارفيؤثر بذلك على المحيطين به ضمن األسرة 

وتھديد  ،ة والكذب والسلب واالحتيال والغشبالمدخن إلى السرقويؤدي المعتقدات. والقيم و

واألسرية وتفكك األسرة والروابط األسرية وجنوح األحداث  االجتماعية األخالق والروابط

وتھديد صحة أفراد المجتمع ونشر األمراض النفسية والعقلي ، لشبابوانحراف المراھقين وا

صاد األمة والحضارة ومقومات توالعصبية الجنسية ما يجعل المجتمعات مريضة خلقيا وتھديم اق

 من قبل جماعات ظالمة طاغية تسعى للسيطرة على العالم.األمة خاصة إذا كانت موجھة 
 ية للتدخين:داصتقاآلثار اال -

تكاليف مادية كبيرة مادية كبيرة بغية مكافحة ھذه اآلفة  إنفاقيؤدي انتشار التعاطي إلى     

يتطلب ذلك جھوًدا وأعماالً كثيرة وموظفين ومعدات ووسائط نقل  إذعلى مستوى اإلنجاز الغير 

واتصاالت وغيرھا  مما يكلف الدولة قدًرا كبيًرا من النفقات التي يعجز عنھا الكثير من الدول 

  النامية.

العمل في مختلف القطاعات بحسب درجة انتشار  إنتاجيةوغالبا ما يترتب عنه، انخفاض     

املين ذلك أن التعاطي يؤدي إلى ضعف صحتھم العامة وكثرة تغيبھم عن ظاھرة التعاطي بين الع

         )1( العمل وانحراف بعضھم.

الفقيرة وتخسر الدول الغنية  تزداد ھذه اآلفة انتشاًرا في الدول النامي وفي صفوف الطبقات

من األمراض مليار دوالر سنوًيا سبب التدخين ففي مصر تبلغ كلفة العالج  مائتيوالفقيرة مًعا 

   مليون دوالر سنوًيا. وخمسمائةالناجمة عن التدخين خمسة وأربعين 

حديثة فإن  إحصائياتوحسب غ في الصين ستة مليارات نصف المليار دوالر سنويا وتبل 

 و على التعليم %5 تنفق مانالسنوي على التدخين بي من دخلھا %6 بالمتوسطاألسرة األردنية تنفق 

 )2(.ويدفع المجتمع األردنيالصحة على  3.5%
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مليون دينار سنويا ثمنا للتبغ وذلك حسب دراسات مركز  خمسمائةوخمسين إلى  ثالثمائةمابين  

   الحسين للسرطان.

  عالج التدخين: -11
سجائر موزعة على كامل اليوم، وأن تكون من  4أو 3قلل قدر اإلمكان من التدخين وليكن  -

 جيًدا ألن نسبة النيكوتين تكون فيه قليلة.النوع الرفيع والمخمر تخميًرا 
 استخدام مبسًما مزود بمصفاة من القطن إلى أن تبدل عند كل سيجارة. -
 شديد. ببطءيستحسن أن تدخن  -

 يستحسن أن ال تدخن الثلث األخير من السيجارة. -
 تبلْع الدخان إلى صدرك تجنبا لكل األضرار التي يحدثھا النيكوتين. ال -
أو في األماكن بعد تناول الطعام وينصح بعدم التدخين في الصباح  لتدخينيكون ايستحسن أن  -

 المغلقة وخاصة غرف النوم.
إن المدخن ال يالم لوحده بل يالم معه المجتمع أيضا ويتحمل ھذا األخير كامل المسؤولية  -

 سبب ما يقدمه من تسھيالت وما يبديه من تقصير في مجابھة ھذه اآلفة.
التدخين تبدو. بريئة إال أنھا شبيھة إلى حد كبير بمظاھر التدخين التي تحاربھا  إن ظاھرة -

 )1( الدول.

مضادة للتدخين انخفضت ظاھرة  إعالميةفلقد دلت الدراسات أنه كلما كانت ھناك حمالت  -

 االعتيادالنتائج البشعة التي يتركھا  إظھارعن طريق ¾ التدخين، كما تنخفض تلك النسبة إلى 

 التبغ. على
تلعب القوانين التي تصدرھا السلطة التشريعية في الدول أھمية كبيرة في منع التدخين  -

والترويج له واإلشھار. كما تستطيع الدول أن تبرمج حصص ثقافية شھرية متلفزة أو عن 

 )2( طريق الراديو.
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القوانين التي تمنع التدخين في  إصداروبما أن الدولة تملك سلطة اردع فإنھا تملك حق    

              .      ما يغيره السلطان ال يغيره القرآن: ووسائل النقل وذلك انطالقا من المثال القائل امةقَ أماكن ال

كان المدخنون  إذا .عن التدخين قد يكون في بادئ األمر أمر صعب وقد يكون مستحيالً  اإلقالع أن

رة أصال بضرورة اإلقناع عن التدخين أو كانوا ال يملكون اإلرادة غير مقتنعين أصال بضرو

في أيام اإلقالع األولى ويمكن اإلنسان أن يقلع عن التدخين  إزعاجوالصبر على ما يصيبھم من 

  بعدة طرق أھمھا:

 إرادة: وھي طريقة سھلة عند بعض المدمنين على التدخين الذين يملكون الفجائي االنقطاع -

اض ويصبرون على ذلك وعادة األعر االمتناع أعراضوتصميما قويين والذين يتحملون 

 على وجه التقريب.المزعجة ألكثر من أسبوع واحد 
: وھي طريقة أكثر سھولة وأخف وطأة على المدخن وتتم بتقليل عدد التدريجي االنقطاع -

يدخنه يوميا سيجارة واحدة أو ن يوما بعد يوم حتى يصل معدل ما السجائر التي يدخنھا المدم

 اثنين فقط. 
: يتم بموجبھا استعمال بعض الحبوب(األقراص)التي تحتوي على النيكوتين. الطريقة الدوائية -

 عن التدخين بھدف تخفيف أعراض  االمتناعأو على مواد شبيھة بالنيكوتين أثناء فترة 
 عدة أيام بھدف تحقيق التوترالمفاجئ أو استعمال الحبوب المھدئة بإشراف طبي ل االمتناع

    .  والعصبية المرافقين لإلقالع عن التدخين 
 األمور المساعدة على ترك التدخين: -
 على هللا سبحاه وتعالى والتوكل عليه. االعتماد -
 الرغبة الصادقة والعزيمة األكيدة واإلرادة القوية في اإلقالع عنه. -
 تدريجيا أو فوريا.خطط لطريقة تقلع فيھا عن التدخين كأن يكون  -
 أخبر أصدقائك ومن حولك أنك ستقلع أو أقلعت عن التدخين. -
 ال َتْرَتْد األماكن التي يكثر فيھا التدخين. -
 استعمل السواك أو اللبان أو العلك، اذا وجّدت حنيًنا للتدخين. -
 )1( أكثر من شرب الماء والعصير لتخفيف تركيز النيكوتين بالدم. -
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  تستشيره. حاول زيارة طبيب مختص -
  غاز ثاني أكسيد الكربون سينخفض من جسمك بعد يومين من اإلقالع عن التدخين. -
كر أنك اآلن  -  )1( .أقلعت عن التدخين وأضراره وأنظر لنفسك أنك شخص غير مدخنَّ تذَّ
 القدوة الحسنة من المربين، وعدم التدخين أمامھم. -
وبيان حرمته الشرعية ووضع صور تكثيف التوعية المستمرة طول العام بأضرار التدخين،  -

 منفردة تبين خطورته.
 جماعي. إرشاد فردي و إرشادحصر الطالب المدخنين في المدرسة وعقد جلسات  -
 مالحظة ومتابعة الطالب المدخنين أثناء الفسحة وعند ذھابھم إلى دورات المياه. -
 تعريف الطالب بعيادة مكافحة التدخين. -
 تحفيظ القرآن الكريم ومجالسة الصالحين. توجيه الطالب المدخن إلى حلقات -
 تنمية اإلرادة القوية. -
اإلكثار من أحاديث الذات ويكون التدخين مضر وحرام سوف أتركه وأستطيع التخلص منه  -

 كغيري.
 عن التدخين. االمتناعتعزيز سلوك  -
 .االسترخاءتع_ليم الطالب أسلوب  -
 في أنشطة المدرسة الرياضية. إشراكه -
  )2( بة تكرار التدخين لفترة حتى ترتبط باأللم.الممارسة السال -
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 ثانيا: اإلدمان 

تعريف ديفيد سميث في سان فرانسيسكو بكاليفونيا. حيث عرفه بأنه استخدام : تعريف - 1

اإلجباري للمادة المخذرة أو الدواء مع النقد التام سيطرة اإلنسان على إرادته والتحكم في 

في التعاطي على الرغم من اآلثار السلبية، والخطورة التي يواجھھا  واالستمراررغباته، 

 المدمن للحصول على المادة التي يدمنھا.
البد أن ھناك تغيرات بيولوجية تحدث المخ تجعله المدمن عبًدا للمادة التي يدمنھا ولذلك 

واإلجباري للمادة الالّإرادي  االشتياق و دمان حسب ھذا المفھوم. ھو الرغبةفالتعريف األمثل لإل

المسببة لإلدمان تماًما مثل وحم السيدة الحامل. والبحث عنھا واستخدامھا على الرغم من المعرفة 

والقانونية السلبية لھذا االستخدام فاإلدمان مرض مخي تظھر  واالجتماعيةاليقينية باآلثار الصحية 

و الخروج منه ينبغي أن يعتمد على أعراضه على شكل سلوك قھري والدخول في اإلدمان أ

    )1(عوامل سلوكية وبيولوجية واجتماعية مًعا.

عليه وقد لجأ إلى تأثير  المضطر االعتماداإلدمان لغة المداومة على الشيء أو بيقصد     

مع طول الوقت ولكن يترتب عليه  االعتيادالمادة المخذرة وال يسبب عنه مجرد المداومة أو 

اعتماد الجسم على تعاطي المادة المخذرة في أداء وظائف بحيث تنتاب الجسم تغيرات وآالم 

إذا ما انقطع عنھا، وھو أمر ال يستطيع احتماله لھذا رأت منظمة الصحة العالمية أن كلمة. 

   )2(على المواد المخذرة أصدق من التعبير من كلمة اإلدمان. االعتماد

 خصائص اإلدمان:-2

 في التعاطي والحصول على العقار بأي وسيلة. االستمرارالرغبة الملحة في  -
أن كان بعض المدمنين على جرعة  زيادة الجرعة بصورة متزايدة لتعود للجسم على العقار و -

 ثابتة.
 النفسي العضوي على العقار. االعتماد -
 )3( المفاجئ. االمتناعظھور أعراض  نفسية وجسمية مميزة  لكل عقار عند  -
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  اآلثار الضارة على الفرد المدمن والمجتمع. -
  أسباب اإلدمان:  - 3

يؤدي التأثير الفارماكولوجي للعقار المخذر على الجھاز العصبي دوًرا مسبًبا كبيًرا في ذلك 

  الوحيد.المجال ولكن ال يمكن أن يكون ھذا ھو السبب 

ا في تعاطي ھذه العقاقير كما أن ھناك أسباب االستمرارفال بد أن يكون سيكولوجي يرغم على 

 .جغرافية تساعد في حدوث اإلدمان
من المعروف أنه إذا داوم شخص ما على استعمال عقاقير معينة لفترة أسباب تكمن في العقار:  -

زمة لتأدية وظيفتھا ويألف الجسم مفعوله طويلة فإن أنسجة تعتبره أحد المكونات الطبيعية الال

 االستجابةالزمن واستمرار التعاطي ومن ثم يستلزم زيادات الجرعات للحصول على  بمرور

العادية والعقاقير التي تؤثر على الجھاز العصبي مثل المنبھات والحشيش والكوكايين واألفيون 

 تحدث حالة انشراح. 
راقبة ودراسة نماذج مختلفة من البشر من سن الطفولة بم لقد قام الباحثونشخصية المدمن:  -

ولمدة سنوات متتالية وأجر وتحاليل وخرجوا بعدة آراء وعلى سبيل المثال التصنيف الذي قام 

 اللذان وصال إلى: "كيسل" و" والتون"به كل من  
 مدمن أناني، ومدمن ناقص النضج، مدمن غير ناضج جنسًيا، مدمن مضطرب دائم التوتر، حب

 ثار، أصدقاء السوء، الملل، الجھل.ياإلستطالع حب اإل
اآلباء فيصبح  وإدمانوتركھم لشأنھم  االھتماماآلباء لألبناء وعدم  إھمالالعوامل األسرية:  -

 شيء عادي لھم والتفكك األسري كل ھذا يدفعھم لممارسة اإلدمان.
المجتمع له دور فمثال المجتمع الھولندي ببيع الحشيش  إن :واالجتماعيةالعوامل الحضارية  -

عدد المدمنين وتجار المخذرات أما في الدول اإلسالمية، فال تسمح ببيع  بازديادوبذلك تسمح 

 أي كمية مما يجعل نسبة المتعاطين قليلة.
 كلما كان الدخل مرتفع كلما زاد عدد اإلدمان والمدمنين والعكس.العوامل اإلقتصاية:   -
يلجأ إلى اإلدمان دائما األشخاص متوسطي الثقافة واألملين أما األشخاص العوامل الثقافية:   -

 )1(نفسھم.فإنھم يعالجون أ اإلدمانفي خطأ  اذو مستوى عالي فإذا وقعو
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في  كاالنھزام.)، أو بشرية ..فيضاناتسواء كانت طبيعية مثل (زلزال، براكين،  :الكوارث -

كان اإلنسان ضعيف الشخصية وعديم  إذاخاصة  انفجارمختلفة أو  إصاباتالحروب أو 

  .اليقظةالمستوى يلجأ إلى المخضرات لينسى حاضره ويغيب في مجھول المستقبل وأحالم 

: وذلك خالل الحرب الفيتنامية األمريكية خالل السبعينات ونظًرا لتفوق العامل السياسي  -

ترويج للمخذرات بين أفراد الجيش األمريكي إلى ال الفيتناميونالعسكري األمريكي عمد 

  لتحطيم معنوياتھم وسلبھم أسلحتھم.

كما عمد اليھود في فلسطين ومصر إلى نشر المخذرات بين الشباب للسيطرة عليھم     

 وجعلھم ينفقون المال على اإلدماج بدل تحسين وضعھم وينسون قضية تحرير فلسطين. 
  :و اإلدماناختالف وظائف الجسم ما  بين الليل والنھار -4

ويستتبع دورة الليل والنھار أو ساعة.  24الساعة البيولوجية داخل جسم اإلنسان مضبوطة على 

لجسم الدورة السركادية داخل أنسجة الجسم وفي الھرمونات المختلفة التي تؤثر في وظائف ا

في الليل لكي يبني  إفرازهوھو ھرمون النمو فنجد أنه يزداد  ،خرالحيوية. ونأتي إلى ھرمون آ

خاليا الجسم المختلفة وليستفيد اإلنسان بما تناول من طعام ال يتم استنفاذه من خالل الطاقة التي 

وبالتالي يعوض الجسم عن الخاليا المفقودة ويجدد نموھا  ،يبذلھا اإلنسان خالل نشاطه بالنھار

  ألطفال الذين يحتاجون إلى ھرمون النمو بشدة.وحيويتھا وخاصة عند ا
نجد أن إفراز البوتاسيوم والكالسيوم بالنھار يختلف عنه في الليل، فيزداد بالنھار ويقلل   

   .ولكي يتناسب مع عملية اإلخراج التي تصاحب األكل والشرب أثناء النھار والحركة .أثناء الليل

ديوم من العناصر الضرورية جًدا بكثير من وظائف ووالكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والص

وخاصة العظام والقلب واألعصاب حتى إن زيادة أو نقصا طفيفا في  ،الجسم الحيوية المختلفة

نسبتھا في الدم يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب عن النبض والوفاة وھكذا تسير وظائف الجسم 

داره هللا وحدد لنا الوظيفة التي نقوم بھا فيه، الحيوية في توافق وتناغم مع الزمن الذي خلقه وأ

 اضطراباوحين يحدث خلل في ھذا التناغم سواء من خالل اإلدمان أو غيره من األسباب، فإن 

يصيب اإلنسان وال  واكتئابھرمونيا يحدث داخل جسم اإلنسان، ويعقبه اضطراب نفسي وقلق 

 )1( األبحاث العلمية اكتشفتھاة التي يستطيع أن يكشف له سببا واضًحا. وإليكم بعض األمثل

 

                                           
  . 60-37مرجع سابق، ص عبد الھادي مصباح، 1



التدخين و اإلدمان                                                                 الفصل الثاني   
 

32 
 

لبعض التغيرات التي تطرأ على الجيم على مدار األربع والعشرين ساعة تبًعا للساعة البيولوجية  

   ».ساينتيفيك أمريكان« والتي نشرتھا مجلة

  :   اإلدمان على التدخين  -5

ھو السر أو التأثير  اإلدمان آفة تھدد مئات الماليين من الناس في شتى أنحاء العالم، فما  

الذي يمكن أن يحدثه كأس من الخمر أو نفس من السيجارة أو شمة من الكوكا بين الھيروين أو 

سيجارة البانجو أو حفنة من الماكس أو قرص مما يطلقون عليه أبو صليبة أو الفراولة أو 

  الصراصير.

أن بعضھا محّرم  إذا نظرنا إلى األشياء المشتركة في كل ھذه المواد بغض النظر عن  

رم. وبعضھا م فسوف نجد أن ھذه المواد بينھا ، سموح بتداوله مثل التبغ والتدخينوبعضھا مجَّ

   الخ. كيمياءشيء مشترك أال وھو أنھا تطلق تريلونات من الجزيئات التي تغير من 

" في مناطق معينة بالمخ من خالل الدوبامينوتشترك كل ھذه المواد في أنھا ترفع نسبة "

أساليب مختلفة وقد يتعجب البعض أن إدمان الشكوالطة والقمار والجنس يرجعه العلماء أيضا 

  " في المخ الذي يخلق نوًعا من اإلدمان واإلحساس باللذة والسرور.    الدوبامينلزيادة نسبة "

والنشوة ولعلى الكثير منا ال يعرفون أن التدخين يؤثر على المناطق التي تفرز الدوبامين   

  ي المخ بنفس الكيفية التي تؤثر بھا عليھا الكوكايين. إال أن تأثير الكوكايين أسرع وأكثر حدة.ف

ومع تقدم العلوم الحديثة واكتشاف خبايا كثيرة عن كيفية عمل عقل وكيمياء المخ وما يحويه من 

يتألم موصالت عصبية ومناعية، والتكنولوجيا الحديثة التي مكنتنا من تصوير المخ وھو يفكر و

   .)PET(من الحاالت النفسية المتلفة من خالل فحص ويكتئب ويدمن وغير ذلك

  بھا علماء  واالھتمامتثيري ظاھرة اإلدمان اھتماًما عالمًيا، ويقوم على دراستھا

ومتخصصون في كافة فروع العلم ألنھا ظاھرة ذات جوانب متعددة ومن أھم العناصر التي تجعل 

 :اجتماعيةكلة ما مش اجتماعيةمن ظاھرة 
 .اجتماعيةما مشكلة  اجتماعيةالتفاوت بيت العناصر التي تجعل من ظاھرة  -
 )1( اإلحساس الجماعي بضرورة وإزالة ھذه األفعال. -
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ولما كانت مشكلة اإلدمان من المشكالت ذات األْبعاد  أساسًيا. اجتماعياأن تكون أصول المشكلة  -

بدراستھم وتحليلھا العلماء والمتخصّصون من ھذه األبعاد، فھي  اھتموالجوانب المتعددة فقد 

مشكلة طبية يتناولھا األطباء النفسانيون وھي مشكلة سلوكية يدرسھا ويھتم بھا األخصائيون. 

والنفسانيون وھي مشكلة اجتماعية قانونية يتناولھا رجال الشرطة ورجال القضاء والقانون 

  .وعلماء اإلجرام

وية يھتم بھا المربون لرسم البرامج الوقائية والعالجية لھا ھذا الجزء وھي مشكلة ترب -

والتربوية لمشكلة  واالجتماعيةمن كتاب الدكتور(أنور الشرقاوي) األبعاد النفسية  بتصريفمأخوذ 

ونظًرا ألن كال من ھؤالء المتخصصين يتناول المشكلة من الجانب الذي  .لدى الشباب .اإلدمان

يھمه دون سواء. كان لنا أن نتوقع أن تختلف وجھات النظر ولھا، وأن تختلف أساليب تفسيرھا 

فروع التخصص في الوقت نفسه، ھناك نقص واضح في المعلومات العلمية المتاحة عن  باختالف

افعة إليه وآثاره المباشر في الجھاز العصبي واآلثار النفسية المترتبة ظاھرة اإلدمان والعوامل الد

عليه، في سلوك األفراد وعما يرتبط به من مشكالت اجتماعية وصحية وغيرھا، فضالً عن وجود 

صور من صور الخلط والتعارض في نتائج البحوث القليلة التي أجريت بشأنه في مجتمعات كثيرة 

تعمال العقاقير والكحوليات بدأت تأخذ شكالً وبائًيا بدخول السموم تعاطي المخذرات وسوء اس

البيضاء والعقاقير المختلفة لسوق العرض والطلب بما يفضح بأفدح الخسائر المادية والنفسية 

  ، وتبرز خطورة ھذه المشكلة فيما تراه من مظاھر انحراف.واالجتماعيةواألسرية 

 : لجنسيةإدمان التدخين وتأثيره على القدرة ا -6
من العجب أن نذكر أضرار التدخين على الجسم كله ونسينا تأثيره على القدرة الجنسية   

  وعى خصوبة كل من الرجل والمرأة والحمل واإلنجاب ووالدة األطفال مشوھين ناقصين النمو.

نات ويسبب التدخين العقم عند كل من الرجل والمرأة لتأثيره السلبي والمشوه على تكوين الحيوا  

  المنوية من حيث العدد والحيوية

معرض حديثنا عن اآلثار  وتأثيره أيضا على التبويض عند المرأة وفي الحقيقة أننا في    

السلبية للتدخين، قد أغفلت ھذه المھمة الحيوية عن تأثير التدخين على القدرة الجنسية وعلى 

)1(. وھي نقطة جديرة بأن توضع على رأس أضرار التدخين .الخصوبة
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أن التدخين السلبي  االعتباربعد ذلك مع الوضع في  االختبارالتي ينبغي تعريف المدخن عليھا. وله 

يمكن حدوثه لنفس األعراض ألشخاص الذين يعيشون وسيتنشقون الدخان حتى ولو كانوا غير 

  مدخنين.

  :اإلدمان ر إلىالتجربة ھي الباب الملكي للعبو -7

  في الحقيقة أن اإلدمان بشكل عام مرتبط ارتباًطا وثيًقا بعدة عوامل منھا:

 اإلدمان.نسبة تكرار االستخدام للمادة المسببة  -
 الجرعة التي يتم تعطيھا في كل مّرة من مرات التعاطي. -
 أسلوب التعاطي فأسلوب الشم يختلف عن الحقن وھذا يختلف عن التدخين. -
 الزمن الذي مدى على بدء التعاطي. -

ومن الواضح أنه ال أحد يبدأ في تجربة أو تعاطي أي مادة أو دواء من التي تسبب له كل   

ما يكن أن تسببه اإلدمان وھو ينوي أو يدرك أنه سوف يدمنھا أو أنھا سوف تسبب له كل ما يمكن 

أن تسببه منى المشاكل والكوارث التي تظھر فيما بعد، ولكنه يجربھا من باب الفضول أوجب 

أو التجريب أو الضياع أو التقليد أواثبات الذات أو غيرھا من األسباب التي تدفع الشاب  عاالستطال

وتزداد المشكلة تعقيًدا في حالة التجربة مع أصدقاء السوء ، لفتاة للدخول في مثل ھذه التجربةأو ا

عوا ھم اثن اإلدمان كما وقالذين يمدون كل وسائل العون والتشجيع إلى المجرب، لكي يقع في بر

   .من قبل

وقد تصاحب التجربة ألول مرة أعراضا حادة وربما حالة من التسمم التي قد تؤدي إلى  

مضاعفات خطيرة عند بعض الناس والتي قد ُيسببھا التأثير على مراكز معينة في المخ نتيجة أخذ 

بشكل جرعة زائد في المخدر. وقد يتطور استخدام الشخص المجرب لھذه المواد فيستخدمھا 

متكرر ولكن عشوائي عندما تسمح ظروفه بذاك وھو يظن أنه يملك القوة لألخذ والمنع تبًعا 

إلرادته وھذا خطأ جسيم ويمكن للتجار خلط المخذرات بمواد خطيرة وسامة بطبيعة الحالة فمثال 

الھيروين في بعض األحيان يتم خلطه بمادة "ستركنين" وھي بمنتھى الخطورة على الجھاز 

   )1( بي المركزي.العص

  

    

  
                                           

  . 28-26عبد الھادي مصباح، المرجع السابق، ص.  1



التدخين و اإلدمان                                                                 الفصل الثاني   
 

35 
 

  :العالمات التي تشير إلى السقوط في بئر اإلدمان -8

  .غالبا ما يحمل المتعاطي مثل ھذه المواد معه في كل وقت وفي كل مكان 
  إليه. االحتياجشراء كميات كبيرة من الدواء وتخزينه خوفا من احتمال نقصه في السوق وقت 
  محاولو إيجاد األعذار دائما لتناول الدواء بشكر متكرر مثل اشتداد األلم أو سوء الحالة النفسية

 والشجار. واالنفعالأو التوتر 
  على نفسه وتغيير أصدقائه الذين تعد الجلوس معھم إذا كانوا  االنغالقغالبا ما يحاول المتعاطي

 ال يشاركونه أو ال يوافقونه عل ما يتعاطى.
والحقيقة أن نظرة المتعاطي وتقييمه لنفسه في ھذه المرحلة، واكتشاف العالمات التي تدل على 

النفسي على الدواء من قبل الدخول إلى الحلقة المفرغة لإلدمان  االعتمادالعالمات التي تدل على 

لحقيقة تعد من األھمية القصوى لكي يلتمس ھذا المتعاطي في الوقت المناسب ولكي يواجه نفسه با

فنجد أن المتعاطي لھذا الداء أو ھذه المادة. قبل التعرض ، بالحقيقة التي يحاول الھرب منھا التي

  ألي انفعال نفسي أو توتر عصبي وذلك بقيامه بتناول ھذا الدواء لكي ينسي نفسه.

ومع استخدام تناول ھذا الدواء أو المادة المخذرة في جسم اإلنسان أو ما يسمى بالمقاومة   

وربما يحاول المدمن التخلي  ،وھي ظاھرة تحدث نتيجة تكرار استخدام نفس الدواء لفترات طويلة

وإلى ما جاوره من مواد أخرى تؤثر عليه وعلى أسرته وزوجته  إليهعن التدخين ولكنه يعود 

  وإخوته وأبنائه وحتى الوالدين.

 بداع وتكثر أخطاؤه وغيابه والطبع نقل قدرة ھذا المدمن على العمل واإلنتاج والتفكير واإل

وفقدان الثقة في نفسه وقد ببدو ذلك في شكله ومظھره وأسلوب  واالكتئابوتنتابه حالة من الفشل 

حديثه ويجب على المقربين والحبين للمدمن االستمرار في الدعم النفسي والرعاية والحنان 

ى المتخصصين لمساعدتھم عل والتوجيه والمساندة في مثل ھذه الظروف وينبغي عليھم إن يلجأ إل

   )1( اجتياز  ھذه المحنة.
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  :طرق عالج اإلدمان -9

  االنسحابحيث تحدث استجابة طرق مساعدة المريض على التوقف عن تعاطي العقار:   -

 فقدان الشھية. و التعرق ،ب، سيالن الدموع من العينين العطسؤيحدث التثا 
  تقلصات ال يمكن السيطرة عليھا األرق االستقرارأما األعراض الجسمية التململ الشديد عدم ،

 .االنتحارواإلسھال والتھيج ومحاوالت  التقيؤ
 يستخدم الميثادون وھو عقار مضاد في فعله للمخذرات فيعطل عمل لعالج الدوائيا :

الھبروبين والمورفين ومشتقات األفيون األخرى. ويستخدم الميثادون عادة في عالج المدمن على 

 االمتناع.ومشتقاته حتى ال تظھر عليه عالمات  األفيون
   فيعطى بواسطة الحقن وتستخدم المھرمات لعالج وزيادة شھية المريض، كما يستخدم

 .االنسحابالعالج المائي والعالج بالترويج والعالج بالعمل. كلھا عوامل مساعدة في أثناء فترة 
 في بادئ األمر على تھيئة المريض : يخصص للتخفيف من العوامل التي عملت لعالج النفسيا

قيمة الذات أو كراھية  بانخفاض إحساسعلى العقاقير وما قد عند المريض من اكتئاب أو  االعتماد

نحو بيئته ويعالج ھذا المريض بعدة جلسات للتحليل النفسي بوسائل متعددة وتساعد التغلب على 

 ذاته والتفاعل مع اآلخرين.
 ن خالل دمج المدمن مع الجماعات وشغل وقته ويتم تأھيله : وھو يتم ملعالج الجماعيا

 لتولي عمل معين أو تجارة أو لكي يعود إلى حياته الطبيعية السابقة.
  عالج  الواقع أنلتفادي االنتكاس أو الرجوع ثانية لإلدمان:  إتباعھاالخطوات التي يتم

نفسانيين واجتماعيين  مختصينيجب عالجھا على إنفراد مع وضرورة وجود  الحاالت المتعصية

ومشرفين صحيين لمتابعة المدمنين بعد خروجھم من المستشفيات العالجية والمصحات ومتابعة 

حالته الصحية والنفسية وحث األھل واألصدقاء على االتصال بھم مباشرة ومن الضروري أن 

التبعية الجسمية أو  يقوم المدمن بمعاونة أھله أو رفاقه بمراجعة الطبيب المختص ليست معالجة

عن تناول المخذر مھمة بقدر ما أن التبعية النفسية أيضا والعالج  )االمتناع( العضوية أو العظام

  )1(النفسي لھما أھميتھا في اإلقالع التام عن تناول العقار. والمسبب لإلدمان.
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  :اإلسالميةمن منظور الشريعة على التدخين  اإلدمان  -10
كل مدمن لم يبدأ مدمنا أبدا ولكنه دخل من باب التجربة أو التقليد أو التباھي ظن منه أنه      

من القوة والتحكم بما يجعله يتوقف وقتا يشاء وھذا ھو المدخل الشيطاني الدائم اإلنسان، بمساعدة 

صبح النفس األمارة بالسوء فال يمكن أن يتخيل الطفل البالغ من العمر عشر سنوات أنه سوف ي

مدمنا أو سوف تحل به كل ھذه الكوارث الناتجة عن التدخين وھو يمسك بأول سيجارة ليقلد والده 

أو تقليد والدتھا. أو أحد نجوم السينما أو غيرھم، أو يثبت ألصدقاء السوء أنه ّأصبح رجال ناضًجا، 

ِ َفاَل : ﴿بقوله تعالىولذلك نجد بالغة القرآن الكريم     )1(.﴾َتْعَتُدوَھا ِتْلَك ُحُدوُد هللاَّ

َما اْلَخْمُر :وحين يتحدث عن األشياء التي تؤدي إلى اإلدمان فإنه يقول المولى عز وجل ﴿إِنَّ

ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ      )2(.﴾َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
أال شرب الخمر ولكن ال تجلس في ولكن يجب أن تبتعد عن كل ما يقربك منه فليس بكاف     

مكان يقدم  فيه خمر، أو مع صديق يشرب الخمر أو تحمله إلنسان لكي يشربه ألن النفس األمارة 

  بالسوء قد تجد في ھذا مدخال أو نقطة ضعف لديك بعدھا إلى سلطان اإلدمان.

فكل ما يؤدي إلى اإلصرار بالجسد البشري، والعقل الذي ميز به هللا اإلنسان عن  إذن    

سائر مخلوقاته وجعله خليفته في األرض وإنما من الخبائث وبالتالي من المحرمات وأعتقد أن 

حجر الزاوية في اإليمان ھو استخدام العقل الذي يمكن من خالله أن تصل إلى قمة اإليمان. ثم 

ي تجعلك تتغلب على نفسك األمارة بالسوء لكي تحول ما أنت مقتنع به من فكر اإلرادة الت

    )3(.وعمل

  

  

  

  

  

  

  

                                           
   ].229سورة البقرة اآلية:  [ 1

.]90سورة المائدة اآلية:  [  2  
   .67-60سابق، صعبد الھادي مصباح، مرجع  3



التدخين و اإلدمان                                                                 الفصل الثاني   
 

38 
 

  خالصة:

  تم التطرق في ھذا الفصل إلى ماھية التدخين من تعريف و إشكال و آثار صحية و اجتماعية

أسباب و . و كذلك تم التطرق إلى ماھية اإلدمان من تعريف و الخو اقتصادية و طرق عالجه... 

  آثاره و طرق عالجه.

  مما نستنتج أن التدخين في أغلب األحيان يبدأ بتجربة إلى أن يؤدي بالفرد إلى شبح اإلدمان.    

  



 
 الفصل الثالث:

الطالبة الجامعية 
 ووسائل إنحرافھا



 الطالبة الجامعية ووسائل انحرافها                                    الفصل الثالث
 

40 
 

  تمھيد:

إن ھته الدراسة تنطلق من تساؤالت  أثارت جدل كبير و خاصة لدى الباحثين و 

االجتماعيين الذين درسوا جل الظواھر االجتماعية التي تمارس في أوساط المجتمع، و ال تطابق 

القيم االجتماعية و الثقافية و التربوية و الدينية و لقد سلطت الضوء على  عنصر مھم في المجتمع 

ھم فئة الطلبة الجامعيين، و لقد كان تخصيص الطالبات المقيمات الجامعيات محل عناية نظرا  و

لعدم تكيفھن اإليجابي مع مجتمعاتھن، ألن المرأة بصفة عامة و الطالبة لھا دور كبير، فإن صلحت 

 صلح المجتمع و إن فسدت فسد المجتمع. و إذا فسدت المرأة فإن ذلك يكون بسبب عدة وسائل و

  ھذا ما سيتم التطرق إليه في ھذا الفصل.
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  :ي والتعليم العاليأوال: الطالب الجامع

  الجامعة:تعريف  -1

لم يتفق علماء التنظيم التربوي على إيجاد تعريف قائم بذاته أو تحديد شخصي وعالمي 

المجتمع الذي لمفھوم الجامعة إال أن المتفق عليه أن الجامعة تنشا بناءا على مشاكل ومطامح 

وجدت فيه فالمجتمع ھو الذي يحدد أھداف وتوجھات جامعاته ألنه ال يمكن فصل الجامعة عن 

  .)1(محيطھا االجتماعي واالقتصادي والسياسي...الخ

التطرق بإيجاز لبعض التعاريف والمفاھيم التي حاولت تعريف الجامعة  يتموفيما يلي س

  ومنھا:

من الناس وھبوا أنفسھم لطلب العلم دراسة وبحثا  عرفھا رابحي تركي "أنھا مجموعةي

  وھداف الجامعة ھو طلب العلم والبحث العلمي".

يحدد ھذا التعريف ھدف الجامعة في طلب العلم والبحث العلمي، غير انه اغفل أن 

الجامعة أنشئت لخدمة المجتمع وحل مشاكله وتحقيق طموحاته وأماله فطلب العلم ليس ھو غاية 

  )2( وحيدة.الجامعة ال

إما الجامعة حسب تعريف توران فھي "مكان لقاء يتحقق فيه االحتكاك بين عملية تنمية 

 المعرفة وخدمة ھدف التعليم والحاجة إلى الخريجين.

وھذا التعريف يحقق إلى حد كبير مفھوم الجامعة حسب دراستنا والمتمثل أساسا في الحاجة 

 )3( التنمية. للخريجين أي تكوين اإلطارات لخدمة أھداف

  

                                                            
إشكالية المشاركة الديمقراطية بالجامعة الجزائرية. منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، : فضيل دليو وآخرون 1

 .77، ص2001
 .73، ص1992المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان 3رابحي تركي: أصول التربية والتعليم، ط  2
 .15، ص2001سامي سلطي عريفج: الجامعة والبحث العلمي، دار الفكر، األردن،   3
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  يتضح من خالل التعاريف الواردة انه يمكن القول بأنه :

الجامعة مؤسسة اجتماعية تضم مجموعة من األفراد وتقوم بنشر المعرفة والعمل على «

  ».تقدمھا من خالل البحث العلمي وإعداد القوى البشرية ونقل التراث الثقافي

ومكتبات وغيرھا ال تشكل في حد ذاتھا جامعة المباني الجامعية من قاعات للمحاضرات -

  على الرغم من أنھا جميعا ضرورية لتكوين الجامعة.

  تھدف الجامعة أساسا إلى خدمة المجتمع والرقي به إلى جانب تطويره وتنميته.-

من خالل التمارين التي أوردناھا سابقا حول مفھوم الجامعة نستخلص بعض العناصر 

ھا لصياغة مفھوم أو تعريف للجامعة يتوافق وموضوع بحثنا ويفي بغرض المھمة والتي نعتمد علي

  )1( :دراستنا، فتكون الصياغة كالتالي

والجامعة  "الجامعة أو التعليم العالي عبارة عن مرحلة تعليمية تلي مرحلة التعليم الثانوي.

بغرض الرقي كتنظيم أو مؤسسة عبارة عن مؤسسة اجتماعية أي أنھا تكملة للجھود اإلنسانية 

فضال عن كونھا تسد حاجات المجتمع من خبرات ومھارات ، باإلنسان وتحقيق طموحاته المعرفية

   (2)معينة بغرض التنمية والتطور، فقد وجدت أوال وأخيرا لخدمة المجتمع وحل مشاكله.

 أھمية التعليم العالي: -2
بشكل خاص لھا أبعاد  يؤكد معظم التربويين أن عملية التعليم بشكل عام والتعليم العالي

خطيرة وكبيرة في أن واحد الن العملية التعليمية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية، 

  )3( باإلضافة لكونھا عملية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان وجيل معين.

 

                                                            
، الدار العالمية، »دراسة تحليلية للعالقة بين الجامعة والسلطة«عبد العزيز الغريب صقر: الجامعة والسلطة   1

 .50، ص2005مصر، 

  .51مرجع سابق، ص يب صقر،عبد العزيز الغر 2
  :من محرك البحث- دور الجامعة في خدمة المجتمع :فواز عقل 3

http://www.Google.com  (0930/2006/03/09) 
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األفراد فالجامعة ال يمكن أن تؤدي  دورھا الكامل في المجتمع دون تحقيق التفاعل بين 

وبيئتھم االجتماعية، وعلى ھذا يمكن مالحظة أھمية الجامعية باعتبارھا األساس األول لتطوير أي 

مجتمع كان في جميع مظاھره الحياتية وفي مختلف قطاعاته، ألنھا تتصل بتكوين النفوس وبناء 

التي تقوم عليھا  العقول فالتعليم الجامعي يتميز بأھمية خاصة، إذ أن الجامعة ھي الدعامة الثابتة

نھضة األمم، فنشاط الجامعة اليوم لم يعد قاصرا على التعليم النظري وحده، بل امتد في الدراسات 

   .التطبيقية العالية ومھمة الجامعة لم تعد تقتصر على تطوير العلم

جل العلم والوصول إلى الحقائق العلمية، إنما امتدت لتشمل تطوير المجتمع والنھوض أمن 

جميع جوانبه، والمساھمة في حل مشكالته وتحقيق الرخاء والرخاء والتوافق بين المجتمع  به في

  . )1(وحاجاته

  مكونات التعليم العالي:  -3

يعتبر التعليم العالي تقليديا رأس الھرم في النظام التعليمي في أنحاء العالم كافة وھو العمود 

ر الحاضر، حيث أصبح التعليم المستمر األساسي للتنمية البشرية المستدامة وخصوصا في العص

ت ألجلھا ال بد ئنشأالمؤسسة الجامعية بالوظائف التي من أھم بنود استراتيجيات الدول ولكي تقوم 

  لھا من عناصر وأطراف فاعلة ومتفاعلة تتمثل في :

  الھيكل اإلداري والتنظيمي.-3 .الجماعة الطالبية (الطالب الجامعي)-2 .ھيئة التدريس- 1

زاء وظيفتھا إلى عنصر ذي أھمية إالمؤسسة الجامعية  ھيئة التدريس (األستاذ): تحتاج- 1

كبيرة، يتمثل في ھيئة كبيرة، يتمثل في ھيئة التدريس أو األستاذ الجامعي، الذي يعد (حجر الزاوية 

  )2( .في العملية البيداغوجية في الجامعة)

                                                            
دراسة نظرية وتحليل مقارن «حمد منير مصلح: نظلم التعليم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، أ 1 

 .463، ص1982شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، ، عمادة 2، ط»لنظم التعليم العربي ومشكالته
إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية، مخبر اجتماع االتصال+مخبر : فضيل دليو وآخرون   2

 .91-79، ص2001منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، -التطبيقات النفسية والتربوية
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ري والتشريعات فحسب، بل ال بد أن تجمع فالجامعة ال تصنع الخبرة بواسطة الھيكل اإلدا«

في مدرجاتھا ومحابرھا عددا من المدرسين والباحثين الذين ال يكلفون بتلقين طالبھم مجموعة من 

المعلومات المعروفة سابقا...أو بمجرد نقل الخبرة الموجودة في البالد األجنبية ولكنھم يتعاونون 

لك المعلومات وتمثيلھا وإعادة صياغتھا وتطويرھا معھم على اكتشاف الطريق األمثل الستخدام ت

  .)1(»وفق معطيات الواقع الوطني

الفرد الذي يحمل «ويعرف األستاذ الجامعي أو عضو ھيئة التدريس في الجامعة على انه 

درجة دكتوراه أو ما يعادلھا واستثناءا من يحمل درجة ماجستير، ويعين في الجامعة برتبة جامعية 

أو أستاذ مشارك أو أستاذ متقاعد، ويعتبر عضو ھيئة التدريس الدعامة األساسية كأستاذ مساعد 

  )2( .الكبرى في قوة الجامعة ومستواھا ونوعيتھا وسمعتھا

  وأساتذة الجامعة يقومون عادة برسالتين في وقت واحد.

وتمثل في القيام بالتدريس لطلبة الجامعات في مختلف مراحل التعليم الرسالة األولى: 

  لجامعي.ا

تتمثل في القيام بالبحوث العلمية ألجل تقديم العلم وترقيته، وأستاذ الجامعي الرسالة الثانية: 

 الكامل ھو الذي يجمع بين وظيفة البحث العلمي والتأليف ووظيفة التدريس في وقت واحد

العالي كما نجد األستاذ الجامعي أيضا رجال إداريا، توكل إليه مھمة إدارة مؤسسات التعليم 

والجامعي، حيث نجده مثال رئيسا للقسم أو عميدا للكلية أو حي للجامعة ، ھذا ويبقى األستاذ 

 .)3(الجامعي أو عضو ھيئة التدريس

                                                            
محمد العربي ولد خليفة: النھان الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1

 .197، ص1989
مجلة مخبر أبحاث في اللغة واألدب  -عبد الرحمان برقوق: عضو ھيئة التدريس وأخالقيات وأدبيات الجامعة 2

 .65 -59ص ،2005دار الھدى، الجزائر، ، الجزائري
 .73-72، ص 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3أصول التربية والتعليم، ط: رابح تركي 3
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ھو ذلك الذي يدرب طالبه على استخدام اآللة العلمية وليس الذي «كما يرى جون ديوي: 

نمو ذاتي يصل إلى أعماق الشخصية  يتعلم بالنيابة عنھم، وھو الذي يشترك مع طالبه في تحقيق

  ».ويمتد إلى أسلوب الحياة

  معيين):االطالب الجامعي (الطلبة الج-4

شخص سمح له مستواه العلمي باالنتقال من المرحلة «نه: أيعرف الطالب الجامعي على 

أن الثانوية بشقيھا، العام والتقني إلى الجامعة وفقا لتخصص يحول له الحصول على الشھادة، إذن 

  ».للطالب الحق في اختيار التخصص الذي يتالءم وذوقه ويتماشى وميله

ويعتبر الطالب الجامعي احد العناصر األساسية الفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين 

الجامعي ويمثل عدديا بالفئة الغالبة في المؤسسة الجامعية، فمن خالل التكوين الجامعي الذي يتلقاه 

دراسته في الجامعة، يتمكن ھذا األخير من تطوير قدراته واستعداداته الشخصية، خالل سنوات 

وتنمية مھاراته بھدف التحصن بالمعرفة الالزمة في حياته العلمية الالحقة لحياته الجامعية ولعل 

أفضل الطرق التعليمية التي توفر للطالب الجامعي ذلك، ھو أن يكون محور العملية التدريسية مما 

  )1( له باكتشاف المعرفة بنفسه عن طريق قيامه بأنشطة ذاتية موجھة في المواقف التعليمية. يسمح

والطالب الجامعي الذي يصبح بعد نھاية دراسته الجامعية خريجا جامعيا، يتجه لتطبيق 

معارفه ومھاراته المكتسبة في سوق العمل وخالل حياته المھنية، التي من المفروض أن تكون 

  دمة في مشوار حياته العلمية، وھذا ما سنعتمده في دراستنا.وجھته القا

ويتضح مما سبق أن المنظومة التعليمية أشبه ببناء ھرمي ينبغي أن تعمل بطريقة ديناميكية 

مرنة، فعطاء ومتانة المراحل الالحقة يتوقف على مدى صالبة األسس التي وضعت في المراحل 

  .)2(السابقة

 

                                                            
، 193المستقبل العربي، العدد » منظور الجامعة العصرية«رياض قاسم: مسؤولية المجتمع العلمي العربي:    1

 .85، ص1995مارس ، الكويت
 .194-192محمد العربي ولد خليفة: مرجع سابق: ص   2
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لطالب واختياره للتخصص الذي يرغب في دراسة، فھو في كما يجب احترام شخصية ا

  .)1(مرحلة تجعل من االختيار جزء من الشخصية وميزة تجعله مسئوال في المراحل الالحقة

الشخص المسجل لنيل درجة «*وكذلك حسب اتحاد الجامعات العربية يعرف الطالب بأنه 

 .)2(»علمية وفق األنظمة المعمول بھا في الجامعة المعينة

  الھيكل اإلداري والتنظيمي: -5

أن الجامعة باعتبارھا تنظيم اجتماعي رسمي يتم داخلھا تفاعل اجتماعي بين عناصر 

  مختلفة من عالقات وقوى اجتماعية وقيم سائدة وبين أطراف العملية التعليمية الجامعية.

يسمى  خرى في المجتمع، لھا مايسري عليھا ما يسري على التنظيمات االجتماعية األ

طة التنظيم أو الھيكل التنظيمي الذي يحدد المواقع الرئيسية التنظيمية داخل الجامعة، ويرسم يبخر

  )3( .لشاغلي تلك المواقع حدود اختصاصاتھم والمھام الموكلة إليھم

تلك المكونات البشرية المتكاملة والمتناسقة النشاطات «فالھيكل اإلداري والتنظيمي ھو:  

اإلدارية والتنظيمية وفقا للنظام، الھيكلي العام الوظيفي العام (الھرم اإلداري والتنظيمي)، التي 

من لى تحقيق الغايات التي أنشئت تدير وتسير المؤسسة الجامعية وتسعى من خالل مخرجاتھا إ

  ».جلھاأ

أن من أھم عوامل نجاح المؤسسة الجامعية تكوين اإلطار اإلداري أكفء المتخصص، 

وبناء الھيكل التنظيمي المرن دون اإلخالل بالوحدة العضوية بين الجھازين اإلداري والتنظيمي 

 التربوي الذين يساھمان معا ولكن بطرق مختلفة في تحسين المردود ورفع اإلنتاجية في المؤسسة

 )4( الجامعية.

                                                            
 .194محمد العربي ولد خليفة: مرجع سابق، ص   1
نديم ربحي محمد الحسن: اتجاه طلبة الجامعات األردنية نحو المحطات الفضائية العربية، كلية العلوم اإلنسانية،    2

 .2008جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 
، مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة »رؤية نقدية استشرافية«بوحنية قوي: التعليم الجامعي في ظل ثورة، المعلومات    3

 .179-163، ص2005، دار الھدى، عين مليلة، الجزائر، سبتمبر 8بسكرة، العدد 
 .94فضيل دليو وآخرون، مرجع سابق، ص   4
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  ثانيا: وسائل إنحراف الطالبة الجامعية:

 وسائل إجتماعية : -1
  األسرة: - 1-1

األسرة بأنھا الخلية األولى في جسم المجتمع، وأنھا النقطة األولى التي يبدأ منھا  :تعريف كونت

  التطور وأنھا الوسط الطبيعي االجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد.

  )1(األسرة بأنھا الوحدة البيولوجية و االجتماعية. :تعريف ھربرت سبنسر

 طبيعة األسرة و خصائصھا: -
 األسرة أول خلية يتكون منھا البنيان االجتماعي. -
 تقوم األسرة على أوضاع و مصطلحات يقرھا المجتمع. -
تعتبر األسرة اإلطار العام الذي يحد تصرفات أفرادھا، فھي التي تشكل حياتھم و تضفي  -

 ھا و طبيعتھا.عليھم خصائص
 األسرة بوصفھا نظام اجتماعي تؤثر فيما عداھا من النظم االجتماعية و تتأثر بھا. -
  تعتبر األسرة وحدة اقتصادية. -
  األسرة وحدة إحصائية. -
األسرة ھي الوسط الذي اصطلح عليه المجتمع لتحقيق غرائز اإلنسان و دوافعه الطبيعية و  -

 )2( االجتماعية.
 

 

                                                            
  .07، األزاريطة، ص 2006المعرفة الجامعية، عبد العاطي و آخرون: األسرة و المجتمع، دار 1 

سامية مصطفى الخشاب: النظرية االجتماعية و دراسة األسرة، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،  2

  .15-13، ص 2008
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يظھر من استقراء تراث علم االجتماع و األنثروبولوجيا عن النسق األسري  وظائف األسرة: -

في المجتمعات التقليدية، و لكن األسرة نشأتھا في ذلك شأن النظم األخرى في المجتمع تخضع 

  لقانون التغير الدائم.

ولقد عكست األسرة في كل مرحلة من مراحل التغير ھذه مدى تأثرھا بالمناخ االقتصادي 

  االجتماعي و التكنولوجي العام.و 

و يقول" بيتريم سوروكن" كاتحاد مقدس يتكون من الزوج و الزوجة ومن اآلباء واألبناء 

سيستمر في االنحالل و تستمر الوظائف االجتماعية و الثقافية الرئيسية لھا في النقصان حتى 

  تصبح منعدمة.

ظرية " وليم اجبرن" التي يؤكد و يذكرنا ذلك بما سبق أن عرضنا له عندما كنا نحلل ن

فيھا فقدان األسرة لوظائفھا نتيجة التخلف االجتماعي العام الذي تقع فيه األسرة نتيجة للتقدم 

التكنولوجي عكس المجتمعات التقليدية التي كانت متوافقة مع الجوانب المادية من ثقافة، ووظيفة 

  لحسنة.األسرة : اإلنجاب و التنشئة االجتماعية و الرعاية ا

نستطيع أن نقول أن الغالبية العظمى من األسر في الوقت الحالي تقوم الوظيفة االقتصادية:  -

بوضع الكثير من متطلبات في المنزل و خاصة في فئات العمال و الفالحين، كما نستطيع أن 

  نستنتج أن الفئة الحضرية ھي أكثر الفئات تأثرا و مسايرة للتغيرات

ع في الفترة األخيرة، إال أن ھذا التأثر اتخذ صورة غير مباشرة نتيجة التي تعرض لھا المجتم

  للتغيرات في النسق االقتصادي و إتاحة الفرصة أمام الزوجات لاللتحاق بالعمل.

إذا كان التعليم قد انتقل بالفعل من البيت إلى المدرسة إال أن األسرة ھي الوظيفة التعليمية:  -

لرغم من مجانية التعليم إال أنھا مازالت تنفق الكثير في سبيل تعليم التي تقوم بدفع نفقاته، و با

 أوالدھا.
 فاألم لھا دور أكثر فاعلية من األب في اإلشراف على واجبات األبناء المدرسية  -
أنه في حالة اشتراك الزوجين معا في اإلشراف على متابعة تعليم أبنائھما فان االشتراك يقل و  -

 )1( ي لألم يتناقص من الفئة الحضرية حتى الفئة الريفية.ذلك أن المستوى الثقاف

                                                            
  .216-213، ص 2001طة، يسناء الخولي: األسرة و الحياة العائلية، دار المعرفة الجامعية، األزار  1
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و بالرغم من انتقال الوظيفة التعليمية و خاصة من أبعادھا الرسمية إلى مؤسسات خارجية إال  -

أن األسرة تعكس ما كان موجودا من قبل أن تنھض بوظيفة جديدة ھي المتابعة المستمرة لتقدم 

 أبنائھا المدرسي.
و المقصود بالتنشئة االجتماعية الحديثة في التربية ھو منح مكانة وظيفة التنشئة االجتماعية:  -

متساوية نسبيا لجميع أفراد األسرة من حيث المساواة و حق إبداء الرأي و المناقشة الحرة و 

  الخ. المكانة المتساوية لألطفال دون تفرقة بين الذكور و اإلناث...

على أن معاملة الطفل بطريقة تجمع بين اللين و الشدة طبقا للمواقف  و قد أجمع الكثيرون

  المختلفة التي يتعرض لھا من أفضل وسائل التربية

الطرق الحديثة في التربية في المجتمع  و بالرغم من ذلك فان نسبة منھم ال يتبعون 

في طفولتھم أو عدم  العربي مازالت عالية، و يرجع ذلك إلى اختالف ھذه الطرق عما تعودوا عليه

 )1(اقتناعھم بھذه الطريقة أو صعوبة تنفيذھا.

  العالقة الوظيفية بين الفرد و العائلة و المجتمع: -

تعتبر العائلة و القرابة من أھم المؤسسات االجتماعية في المجتمع المعاصر نظرا 

التي تقدمھا للمجتمع لعالقاتھا الوثيقة بالفرد و المجتمع و التي تتجسد في الوظائف الجوھرية 

الكبير من خالل قيامھا برعاية الفرد و السھر على تلبية ما يحتاج إليه من خدمات و عناية و 

إشراف، و لفھم طبيعة العالقة بين العائلة و الفرد و المجتمع من الضروري أن نبدأ دراستنا ھذه 

فرد من جھة و بين العائلة و بتوضيح العالقة الوظيفية بين العالقة الوظيفية بين العائلة و ال

 )2( المجتمع من جھة أخرى.

 

 

  

                                                            
 .292-216سناء الخولي، المرجع السابق، ص  1 

  .58، ص 2005إحسان محمد الحسن: علم اجتماع العائلة، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،   2
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  وسائل اإلعالم: - 1-2

سبق أن التطورات المتسارعة في تكنولوجيا االتصال و المعلومات أسھمت في تضييق 

وأتاحت للطرفين فرصة التصحيح الفوري و ، ة بين الشخص العام و الشخص الخاصالفجو

التفاوت ال يزال قائما بين الشخص العام والشخص الخاص في العاجل وعلى نطاق أشمل، إال أن 

  .إطار استخدام شبكة اإلنترنت

بيد أنه في بعض الحاالت قد تتالشى الفوارق مما يقتضي معالجة كل حالة على حدة و  

في إطار سياقھا الخاص و العام، وعدم التسرع في الدعوة إلى وضع معايير جديدة قبل أن تستقر 

  )1( لسوابق القضائية المتعلقة بالتشھير اإللكتروني.التجارب و ا

 اإلعالم كوسيلة للتنشئة الثقافية: -

تعتبر وسيلة اإلعالم (اإلذاعة و التلفزيون، الصحف، و المجالت) من الوسائل التي 

  تستخدمھا الثقافة الحديثة في عملية التنشئة االجتماعية.

نتاج العصر التكنولوجي بعدة خصائص و تعتبر وسائل اإلعالم الحديثة باعتبارھا من 

تكسبھا طبيعتھا المتميزة في عملية إنجازھا للتنشئة االجتماعية، و نجد أن وسائل الثقافة الحديثة 

في العملية التعليمية تتميز بطابع العصر الحديث و المعاصر، عنى عصر االنتصار و السيطرة 

   التكنولوجية.

  العولمة: -

تتحرك باتجاه جميع الجوانب الحياتية و كذلك باتجاه جميع  العولمة ظاھرة و حركة حية

األصعدة إال أن المجال االقتصادي يعتبر األھم من الناحية العلمية و الثقافية المؤثرة على الجوانب 

السياسية و االجتماعية و لوال الوسائل و األدوات التكنولوجية لما وصلت العولمة إليه و أصبحت 

 )2( تدخل مكاتبنا و بيوتنا.تتدخل في حياتنا و 

                                                            
محمد سعد إبراھيم: أخالقيات اإلعالم و اإلنترنت ز إشكاليات التشريع، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع،   1

  .53، ص 2007القاھرة، 
علي ليلة: الطفل و المجتمع التنشئة االجتماعية و أبعاد االنتماء االجتماعي، المكتبة المصرية للطباعة و النشر   2

  .277، ص 2006و التوزيع، اإلسكندرية، 
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  األبعاد الثقافية للعولمة: -

التھديدات التي يفرضھا عصر المعلومات الحرة على قيم و عادات المجتمعات العربية و يرجع  

  ذلك إلى االنبھار بثقافة الغرب ووجود القوة الجذابة لھذه الثقافة.

الھوية و صد التقول الثقافي الخارجي ضرورة تفادي االنحالل الثقافي بحجة المحافظة على  -

فاالنفتاح الواعي الذي بقدر ما يتأثر و يميز الخبيث من الطيب و ينمو بالتفاعل ھو األسلوب 

  األمثل للتفاعل مع ثقافة اآلخر.

تشغيل النظرة إلى المرأة و مكانتھا في المجتمع و مدى مساھمتھا في الحياة العامة و في الجھود  -

ملموسا في العادات االجتماعية و المفاھيم الثقافية و ھذا يتطلب النھوض بالمرأة  التنموية حيزا

 )1(.العربية المقيدة

  تيار العولمة و المرأة:  -

سعى ھذا التيار منذ التسعينات من القرن الماضي إلى تحريض المرأة المسلمة عموما و 

بعيدا عن أي حدود أو قيود منذ وصولھا العربية خصوصا على المطالبة بحقھا في حياتھا الجنسية 

إلى سن السادسة عشرة بحرية يحميھا القانون. ألن منع ھذه الحرية عنھا يؤدي إلى الكبت الجنسي 

  و من ثم التعقيدات في مؤسسات المجتمع المدني.
الناظم للحياة الجنسية وأن ال يكون اإلطار ي ھو ھذا معناه أن ال تكون الحياة الزوجية  

جي ھو غاية المرأة بل إحدى الوسائل التي تتطلع إليھا جنسيا أي القفز من فوق كل األخالق الزو

و كذلك القفز من فوق أسس " الفطرة و الطبيعة" لتحل  .االجتماعية لألسرة اإلسالمية العربية

محلھا مذاھب ھذا التيار السوقية و نشير إلى أنه في مجال ھذا التحريض تضمن إعالن مؤتمر 

 )2( .1995رأة الذي انعقد في بكين في أيلول سبتمبر الم

  

                                                            
محمد عبد الفتاح محمد: ظواھر و مشكالت األسرة و الطفولة المعاصرة من منظور الخدمة االجتماعية،   1

  .83- 77، ص 2009المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

   .194-193،  ص 2003يحي أحمد الكعكي: العولمة اإلسالمية العربية، دار النهضة العربية، لبنان،  2 
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، فقد دعا ھذا اإلعالن إلى التسامح ي المجتمع المعولمف الكثير من أسس ھذه النظرة للمرأة

  مع ما يسمى باألسرة الالنمطية التي أشرنا إليھا في ختام الفصل الخامس.

الجنس حتى لو كانت متزوجة  كما حث تيار العولمة، أن تكون للمرأة حريتھا في ممارسة 

بعيدا عن القھر الجنسي الذي يمارسه الزوج عليھا، ألن من حقوقھا اإلنسانية أن تتمتع المرأة 

   زوجة كانت أو غير زوجة بالمتاع الجنسي.

إن ذلك كله معناه أن تيار العولمة في نظرة المرأة بدأ يفرض نظرته الخاصة عن الجنس  

   .ثانيا، من حيث أن ھذا الوجود ھو وجود بدني و جسديبأنه متعة أوال، وللوجود 

و يمكن أن نسمي ذلك ردة إلى المذھب الوجودي الذي وضع أسسه "جان بول سارتر" و  

  ھو يقوم على أسس نظرة خاصة مفادھا "أنت تستمتع بجسدك إذن أنت موجود".

و " دارون" و " فرويد"  و بھذه الدعوة " إلى اإلباحة الجنسية" تكون أفكار " جان بول سارتر"

كلھا في قالب واحد يحاول "تيار العولمة" أن يصب فيه كل المجتمعات المدنية دون استثناء. 

   وبذلك تتحول المرأة بكونھا مخلوق عاقل مفطر له رأيه.

أي مجرد سلعة تباع و تشترى في مجال اإلعالم خصوصا، فھي تتخذ وسيلة لتحقيق غايات مادية، 

  )1(بعيدا عن كونھا غاية اجتماعية في إطار مكارم األخالق اإلسالمية.تجارية بحتة 

وھي الجماعة التي تتكون من أصدقاء الطفل و الذين جماعة الزمالء و األصدقاء:  - 1-3

يتقاربون في أعمارھم و ميولھم و ھواياتھم، وكذلك فإن الطفل عند انضمامه إلى جماعات 

يتخذھا مثال أعلى و بالتالي يمتص أدواتھا و الصفات  أخرى غير األسرة فإنه يقابل نماذج

المحببة فيھا، و قد دلت األبحاث على أنه كثيرا ما يعدل الطفل من القيم و المعايير التي يكتسبھا 

في المنزل تبعا لم تتطلبه جماعة القرناء، وھذا ما يجعل لتوجيه اآلباء ألطفالھم في اختيار 

 )2(.ما تؤدي الصداقة الخاطئة أصدقائھم أھمية خاصة إذ كثيرا

 

                                                            
 .194مرجع السابق، يحي أحمد الكعكي، ال 1
-39، ص 2006رشاد صالح دمنھوري: التنشئة االجتماعية و التأخر الدراسي، دار المعرفة الجامعية، مصر، 2 

41 .  
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راف و غالبا ما يجد الطفل في جماعة النظائر متنفسا لسلوكه حإلى أنواع مختلفة من االن 

  العدواني الذي ال يستطيع تحقيقه سواء في المدرسة أم األسرة. 

و جماعة النظائر تلعب دورا بارزا في عملية التنشئة االجتماعية فھي تؤثر في قيمه و 

و اتجاھاته، كما  أنھا تساعد على تكوين المعايير االجتماعية لدى الطفل تدريبه على تحمل  عاداته

وھو االعتماد على النفس و االستقالل كما  ،المسؤولية و تساعده على تحقيق أھم مطالب النمو

 تساعد على إشباع حاجة الفرد إلى المكانة و االنتماء. كما أنه لوحظ من خالل التجارب أن مدى

  .ف على العالقة بين الفرد و صحبتهتأثر الفرد بالصحبة ھو أمر يتوق

و كلما ازدادت درجة ھذه العالقة بين الفرد و صحبته و كلما ازدادت درجة العالقة ازداد 

مدى تمسك الفرد لما اصطلحت عليه الجماعة من أنماط سلوكية و أننا نجد أنه عندما تتضارب 

جماعة الزمالء فإن الطفل غالبا ما يتھمش مع معايير جماعة أقرانه و ربما معايير جماعة اآلباء و 

  .يكون ذلك طريقا لتأكيد الطفل على استقالليته عن والديه

ق و يتماثل بأن يتجنب نبذ الجماعة التي يتطا وإضافة إلى ذلك حاجة الطفل األساسية في

ة غالبا ما يكون بصورة أكبر من معھا مما يجدر ذكره أن يتطابق الطفل مع المواقف المختلف

من خالل بحثھا لتمييز الخطوط أن أغلب  1950تطابق الراشد مع أقرانه ، و لقد الحظ "برناد" 

 17) طفلة قد سايرت األحكام الخاطئة التي صدرت عن زمالئھم في حين أن نسبة 76األطفال (

"برناد" بأن الحاالت قد  طفال قد امتثل للتمييز الخاطئ الذي صدر عن مدرسيھم و قد أشارت

أذعنت من للجماعة ، كما أن األطفال الصغار كانوا أكثر تأثرا برأي الغالبية الكاذب من األطفال 

  األكبر سنا.

وأن من أھم أسباب السلوك االمتثالي من قبل الطفل لزمالئه يرجع إلى أن األطفال ال 

رد عن لسان أحد األطفال لتفسير تحب أن تكون مرفوضة أو تبدو مختلفة عن اآلخرين ، كما و

 )1( سلوكه.

 

  

                                                            
 .41، ص ، المرجع السابقرشاد صالح دمنهوري 1
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الكامل على أسرته و غالبا ما  االعتمادكما أننا نالحظ أن الطفل يحاول أن يحرر نفسه من 

الكامل  االعتمادنجد جماعة الزمالء توفر الكما أننا نالحظ أن الطفل يحاول أن يحرر نفسه من 

البديلة و الموجودة في األسرة ، فنجد  االحتماالتعلى أسرته و غالبا ما نجد جماعة الزمالء توفر 

  .أن جماعة الزمالء غالبا ما تكافئ أو تعاقب الطفل

كما أنھا تشجع بصورة ملحوظة نمو أنماط سلوكية ليست متفقة مع تلك السائدة داخل  

اء سريعي التأثر بقوة سلطة جماعة الزمالء على طفلھم وھذه المجال األسري وغالبا ما يكون اآلب

ھي إحدى األسباب في قلقھم اتجاه جماعة زمالء أطفالھم و نجدھم يحددون عالقة أطفالھم ممن 

يختلط بھم من حيث المستوى االجتماعي والطبقي والعنصري كما أن ذلك غالبا ما يكون محددا 

  )1( ارس التي يلتحق بھا أطفالھم.في اختيارھم المناطق السكنية و المد

من بين الجماعات األولية في عملية التنشئة االجتماعية و  كما تعتبر جماعة الرفاق

و تساعده على التكيف مع حياة  االندماجالجماعة ھته تزود الفصل الدراسي بالشعور بالوحدة و 

كانوا رفقاء ايجابيين و  إذاالمدرسة و تساعد جماعة الرفاق على نجاح و تعزيز القيم االجتماعية 

  تسعى جماعة الرفاق في المحافظة على الثقافة و خلق قيم اجتماعية و سياسية. 

مع الطالب  و يوسع االرتباطات القوية لطالب الكلية بشكل متزايد و ارتباطات قوية

اآلخرين في السكن الجامعي رغم اختالف البيئات و لكن قد يجتمع الرفقاء مع بعضھم و تتوحد 

  )2( قيمھم.

كما يمكن القول أن جماعة األقران تعد من الجماعات األولية التي لھا عظيم األثر على 

 )3(.السلوكالفرد، حيث يكتسب فيھا الفرد الكثير من العادات و النماذج المختلفة من 

  

                                                            
 .41رشاد صالح دمنھوري، المرجع السابق، ص 1
، ص 2000السلوك السياسي، دار وائل للنشر، األردن، ثرھا على أرعد حافظ سالم: التنشئة االجتماعية و  2 

74-79.  
صالح أحمد العزي، دور التنشئة االجتماعية في الحد من السلوك اإلجرامي، مدخل نظري و دراسة ميدانية،   3

  .257، ص 2010دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، 
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وھي تحاول أن تطبعه بطابعھا الخاص و تجعله ينھج نھجھا و يعتاد على عاداتھا، وبما  

أن العالقة التي تربط الفرد بھذه الجماعة ھي عالقة قوية راسخة، فإنھا أضحت سلطة قوية في 

 )1(عملية الضبط االجتماعي ألنھا تكيفه لبيئتھا.

  وسائل نفسية: -2

  الحرية: - 2-1

ي كالم العرب مطلقا على معنيين، الشيخ محمد الطاھر بن عاشور: جاء لفظ الحرية فيقول 

  حدھما ناشئ عن اآلخر.أ

المعنى األول: ضد العبودية، و ھي أن يكون تصرف الشخص العاقل في شؤونه باألصالة 

  تصرفا غير متوقف على رضا أحد آخر.

الشخص من  االستعمال، وھو ما تمكنالمعنى الثاني: ناشئ عن األول بطريقة المجاز في 

  )2(التصرف في نفسه كما يشاء دون معارض.

  الصدمة النفسية: -2-2

ھي التعرض لحدث مفاجئ و عنيف مھدد للحياة ليجعل الشعور بالخطر، التعرض للضرب أثناء 

االعتصام أو التحرش العنيف أثناء المظاھرات، و غيرھا من صور العنف التي تعرضن لھا 

   في العمل االجتماعي و السياسي. النساء

في الشارع، من قوات األمن، معاودة المعيشة للحدث الصادم بكل  أعراض الصدمة النفسية:

تفاصيله، و صوره المزعجة و المخيفة، القلق و الخوف المفرط، الحزن الشديد، تشوه صورة 

 )3( الذات، اضطرابات نفسية جسدية، اضطرابات النوم، اضطرابات الشھية.

  

                                                            
 .257حمد العزي، المرجع السابق، صأصالح  1
أحمد فقيھي: مفھوم الحرية، إشراف عبد هللا بن محمد العمرو، مذكرة ماجستير، كلية  علي بن حسين بن  2

 .2001- 2000الشريفة بالرياض، المملكة العربية السعودية، 
3  www. nazra.orginfo@nazra.org. 
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  الضغوط النفسية: -2-3

أو خارجية، و ھذه ات داخلية الضغط النفسي: ھو ما نواجھه في حياتنا اليومية من تغير

جسديا، و من اجل الحياة  أوسلبية، و قد تسبب اضطرابا نفسيا  أوالتغيرات ربما تكون إيجابية 

  بدون منغصات يجب التكيف مع تلك التغيرات و الضغوط.

  النفسية:مصادر الضغوط 

  مصادر داخلية: الفرد-

   :شخصية الفرد

 مفھوم الذات، السمات الشخصية. -
 االتجاھات و القيم.  -
 الحالة الصحية للفرد و األمراض المزمنة. -
  النشاط الفيزيولوجي (نظام الرياضة، روتين العمل). -

للسرطان و الرجال : تأثير النوع على االستجابة للضغوط النفسية، فمثال النساء أكثر عرضة النوع

 أكثر عرضة ألمراض للقلب، و الغضب و العدوانية.

المرحلة العمرية للفرد: فالكبار في السن أكثر عرضة للسرطان و الرجال أكثر عرضة  -

  ألمراض القلب و الغضب و العدوانية.
  التعارض بين أدوار الفرد. أوتعدد األدوار: عدم وضوح الدور  -

  الفرد مع اآلخرين و البيئة.تفاعل  مصادر خارجية:-

 بيئة الجامعة من طلبة و أساتذة و إداريين. -
 )1( دوار و المسؤوليات.رة و الصعوبات األسرية و تعدد األاألس -

                                                            
-2012التعامل مع الضغوط النفسية، فريق الدراسات جدة،  إستراتيجيةعبد الرحمن الدرباشي الزھراني:  1

 .06، ص 2013
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ھزات  أوالحالة الصحية و االقتصادية لألسرة و الفرد، حدوث حاالت و فيات في األسرة  -

  مفاجئة.
التنشئة االجتماعية، التكنولوجيا و اتجاھات المجتمع  المجتمع بما فيه من عادات و تقاليد، -

 نحوھا.

   )1(الحياة االجتماعية و صعوبة تكوين عالقات أو صداقات جيدة. -

  :وسائل إقتصادية -3

  البطالة: -3-1

البطالة أو معدل البطالة ھي نسبة عدد العمال العاطلين عن العمل إلى قوة العمل المدنية 

من العاطلين و العاملين (أولئك الراغبين و القادرين على العمل المدفع الكلية، و التي تتضمن كال 

  األجر).

فالبطالة الدورية تحدث حينما تتقلص فرص العمل في االقتصاد الوطني بعد رواج كبير 

تصل فيه العمالة إلى الذروة في التشغيل. و ھي نتيجة من نتائج فشل الطلب االقتصادي بسبب 

  نشاط خالل فترة معينة.تغيرات في مستويات ال

أما البطالة االحتكاكية فھي تحدث بسبب الحراك المھني، و تنشأ نتيجة نقص المعلومات 

لدى أصحاب األعمال الذين تتوافر لديھم فرص العمل. و البطالة  أولدى الباحثين عن العمل، 

ؤھال على يكون م أواالحتكاكية تتمثل في أن الباحث عن عمل ينتقل من منطقة إلى أخرى، 

 )2( تخصص ال يتطلب غير الثانوية العامة، و يرتقي مؤھله إلى المؤھل الجامعي.

 

  

                                                            
 .10عبد الرحمن الدرباشي الزھراني، المرجع السابق، ص  1
يت)، ھبة النيل العربية للنشر و والك- السعودية- أزمة البطالة، دراسة مقارنة (مصر :صالح محمد عبد الحميد 2

 .07ص ،التوزيع
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بالنسبة للبطالة الھيكلية، وتسمى في مراجع أخرى البطالة الفنية، و أسبابھا كثيرة: منھا 

  )1( التغير في ھيكل الطلب على المنتجات.

العرضية: وھي بطالة تحدث خالل موسم معين، أو بعد  أوو ھناك البطالة الموسمية 

انتھاء عمل عرضي معين مثلما يحدث في محالج القطن أو في أعمال الشحن و التفريغ في 

  الموانئ.

  الفقر: -3-2

يعرف الفقر بأنه: "عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية يمثل الحد 

  .تمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة"األدنى المعقول و المقبول في مج

الذي يرتبط و ھذا التعريف يركز على مستوى المعيشة المادي القابل للقياس، و  

االجتماعية لكل مجتمع من المجتمعات على حدة، و خالل فترة زمنية  بالظروف االقتصادية و

   محددة.

  مؤشرات الفقر: -

في دراسات الفقر في المجتمع، إال أنه بحكم تركيبه ال  أھميتهخط الفقر، على الرغم من 

يصلح إال لغرض تمييز الفقراء من عدم الفقراء في المجتمع، و ال يعطي دالالت أخرى ال تقل 

أھمية عن مدى عمق ظاھرة الفقر مثال أو خصائص الفقراء، كما انه و بسبب طبيعته المحلية ال 

ن الكبير الذي تنعكس فيه أسعار السلع و تغيراتھا يصلح للمقارنات الدولية، و بسبب الوز

  (التضخم) فإنه محدود الفائدة في المقارنات الزمانية حتى للقطر الواحدة.

  )2( ومن أھم ھذه المؤشرات ھي: مؤشر عدد الرؤوس، و مؤشر فجوة الفقر، و مؤشر شدة الفقر.

  

                                                            
 .20-19النشر: مجموعة النيل العربية  ص  ، دارالبطالة في الوطن العربي المشكلة ...و الحل :خالد الزواوي  1

، 2001،بيروت ،الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية :عبد الرزاق الفارس 2

 .28- 21ص ص 
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و يحاول قياس ظاھرة تفشي  مؤشر عدد الرؤوس: و ھو ابسط ھذه المقاييس و أكثرھا شيوعا، -

 .الفقر، و ھذا المؤشر يعبر عن عدد األفراد أو األسر في المجتمع الذين يقعون تحت خط الفقر
فجوة الفقر: و لتكميل المؤشر السابق، فقد تم تقديم فجوة الفقر و الذي يحاول قياس حجم  -

 الفقير و خط الفقر.الفجوة بين دخل 
 )1( .ه من خالل متوسط المربع النسبي لفجوة الفقرمؤشر شدة الفقر: و يمكن احتساب -
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

                                                            
 .30-28عبد الرزاق الفارس، المرجع السابق، ص 1
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  خالصة:

عة و وسائل انحراف الطالبة معي و الجاماتم التطرق في ھذا الفصل إلى ماھية الطالب الج

سرة و اإلعالم و الجامعية و توجھھا نحو التدخين، و قد تنوعت ھذه الوسائل إلى اجتماعية مثل األ

جماعة الرفاق ووسائل نفسية  مثل الحرية، الصدمة النفسية، الضغوط النفسية، الدراسية و 

 األسرية، و وسائل اقتصادية مثل الفقر و البطالة و الرفاھية. 



 

  الفصل الرابع:
 الدراسة الميدانية
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 :تمھيد
  
من خالل ما سبق تم التطرق إلى الجانب النظري لموضوع أسباب انتشار ظاھرة التدخين    

لدى طالبات اإلقامة الجامعية، و اآلن سيتم التطرق إلى الجانب الميداني للدراسة، و ذلك بالنزول إلى 

للوصول إلى إجابات الواقع اإلمبريقي المعاش و جمع المعلومات و تحليلھا و مناقشتھا و تفسيرھا 

  على التساؤالت المطروحة.
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  أوال: اإلجراءات المنھجية للدراسة:

  مجاالت الدراسة: -1

  المجال البشري: طالبات اإلقامات الجامعية لمدينة بسكرة.

  : اإلقامات الجامعية لإلناث لمدينة بسكرة.جال المكانيالم

إلى غاية  2014فيفري  15الميدانية خالل الفترة الزمنية التالية: من المجال الزماني: تمت الدراسة 

  م.2014ماي  16

  عينة الدراسة:-2

  تعريف مجتمع البحث: - 

ھو مجموعة عناصر لھا خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزھا عن غيرھا من العناصر 

اسة ھو الطالبات األخرى، و التي يجري عليھا البحث أو التقصي و في البحث يعتبر مجتمع الدر

  المدخنات المقيمات في اإلقامة الجامعية.

معاينة: ھي مجموعة من العمليات تسمح بانتقاء مجموعة فرعية من مجتمع البحث بھد التعريف  - 

 )1(تكوين عينة.
سحب اختيار عينات من و تقوم المعاينة على المالحظة االمبريقية التي مؤداھا أنه إذا كررنا   - 

 )2(الناس أو األشياء من اجل قياس درجة تواتر سمة معينة في تلك الجماعة.جماعة معينة من 
 

  

                                                            
موريس أنجرس، ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشرف سعيد سبعون: منھجية البحث العلمي في العلوم الغنسانية،   1

  .301-298، ص2006، الجزائر، 2تدريبات علمية، دار القصبة للنشر و التوزيع، ط
، 2009محمد محمود الجوھري: اسس البحث االجتماعي، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، األردن،   2

  .137ص
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حتمالية: يلجأ الباحث إلى استخدام ھذا النوع من العينات في حالة االالعينة غير العشوائية غير  - 

عدم معرفة جميع أفراد المجتمع األصلي، ومن ثم تكون العينة غير ممثلة في للمجتمع األصلي 

   لذا ال تنطبق نتائج البحث على كل أفراد المجتمع األصلي.بشكل دقيق، 

  العشوائية عدة أنواع: غيرو للعينة 

 عينة الصدفة غير العشوائية.-
 العينة الحصصية غير العشوائية.-
رضية أو القصدية غير العشوائية، و قد تم استعمال ھذه العينة في البحث و يتم اختيار غالعينة ال-

ھذه العينة اختيارا حرا لتحقيق غرض البحث، إذ ليس من الضروري أن تكون العينة ممثلة ألحد 

ھو الحصول على معلومات محددة نوعھا سلفا وال تتوفر إال لدى مجموعة معينة ألن المطلوب 

  )1( من الناس.

وتم اختيار ھذا النوع من العينات ألنه األنسب واألفضل لموضوع الدراسة حيث تم التوجه 

مفردة من  21مباشرة إلى الطالبات المدخنات داخل اإلقامات الجامعية ،وتكونت عينة الدراسة من 

  طالبات اإلقامات الجامعية لوالية بسكرة.

  منھج الدراسة:  - 3

بطرق ومناھج البحث حيث يقصد بطرق البحث تلك األدوات  Method تترجم كلمة :تعريف المنھج

و قد تستخدم الورقة و القلم في  .أو الوسائل أو األساليب أو التقنيات المستخدمة في جمع المادة العلمية

 )2(، و قد تكون ھناك آالت للتصوير و التسجيل الصوتي و غيرھا.Dataتسجيل المادة العلمية 

  

  

                                                            
، 2010، عمان، 2إبراھيم بن عبد العزيز الدعيلج: مناھج و طرق البحث العلمي، دار صفاء للنشر و التوزيع، ط  1

  .96-95ص
، 2009أنثروبولوجي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، - محمد عبده محجوب: طرق و مناھج البحث السوسيو  2

  .09ص
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البحث التي يعتمدھا الباحث في جمع المعلومات والبيانات المكتبية أو الحقلية ھو طريقة و     

وتصنيفھا وتحليلھا وتنظيرھا. والمجتمع يخدم المعرفة العلمية فال معرفة علمية بدون منھج ألن المنھج 

  )1(ھو الذي يجمعھا ويحللھا. ويصبھا أو يصوغھا إطار نظري معروف.

 أن المنھج ھو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة باعتبار ي:ومن التعاريف للمنھج العلم    

في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تھيمن على سير الفعل ولتحديد عملياته حتى يصل 

     )2( إلى نتيجة معلومة.

  :المنھج الوصفي ھو جمع البيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن الظاھرة ومن ثم المنھج الوصفي

 )3(دراسة وتحليل ما تم جمعه بطريقة موضوعية وصوالً إلى العوامل المؤثرة على تلك الظاھرة 

  و ھو أكثر أنواع المناھج استخداما في البحوث التربوية و النفسية و االجتماعية، و يتعلق البحث

ة بوصف ظاھرة معينة دون التعمق في العالقات السببية، ومن ثم فھو يدرس الظاھرة الوصفي عاد

 كما تبدو في وضعھا الراھن، ووصف العالقات بين المتغيرات كما أو كيفا.

و قد تم استعمال المنھج الوصفي ألنه األكثر مالئمة لموضوع الدراسة، كما أنه المنھج المناسب 

 )4( ألغلب البحوث االجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  . 11، ص2005، دار وائل للنشر والتوزيع، بغداد، االجتماعيمناھج البحث  :محمد الحسن إحسان 1
  . 11، ص. 2005، دار وائل للنشر والتوزيع،  بغداد، االجتماعيمناھج البحث  :جمال شحاتة حبيب 2
   .66، ص. 2008البحث العلمي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  أساليبالبياني، منھجية محمود  :دالل القاضي 3

العربي بلقاسم فرحاتي، البحث الجامعي بين التحرير و التصميم و التقنيات، دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن، 4 
  .127، ص2012
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  :أدوات الدراسة -4

 المالحظة: -
ھناك عدة من التعريفات التي أشار إليھا كثير من الباحثين عند تناولھم للمالحظة، يمكن عرض 

  بعضھا فيمايلي:

يعرفھا الدكتور محمد طلعت عيسى: بأنھا األداة األولية لجمع المعلومات و ھي النواة التي يمكن 

المعرفة العلمية و المالحظة في أبسط صورھا ھي النظر إلى األشياء و أن يعتمد عليھا للوصول إلى 

  )1(إدراك الحالة التي ھي عليھا.

   )2(و تعني المالحظة االھتمام أو االنتباه إلى شيء أو حدث أو ظاھرة بشكل منظم عن طريق الحواس.

و المالحظة من أدوات البحث العلمي الواسعة االنتشار في البحوث التربوية. المالحظة بشكل 

اكتسابھا عن طريق أن كثيرا من الخبرات يتم عام، و تشكل احد مصادر اكتساب الخبرة لإلنسان إذ 

العفوية و ليست  ة،المالحظة المباشرة و تزداد الخبرة أھمية عندما تكسب بالمالحظة المنظمة الھادف

 ألن المالحظة المنظمة توجه االنتباه نحو جوانب محددة من السمات التي يراد قياسھا.

و قد تم استعمال ھذه األداة بصفة ثانوية لكنھا األداة األولى في االستعمال، ألنه من خالل المالحظة 

تم استعمال المالحظة العادية، تم مالحظة ھذه الظاھرة في اإلقامات الجامعية ثم جاءت فكرة البحث ثم 

 )3( العلمية لدراسة ھذه الظاھرة.

ھو جملة من األسئلة المھيكلة شكال و مضمونا تھدف إلى معالجة موضوع اجتماعي االستبيان:  -

عبر الحصول على معلومات معينة ذات عالقة به، و يعتبر المرحلة األخيرة قبل تحليل المعطيات 

   )4(و استخراج النتائج العلمية.

                                                            
عبد هللا محمد عبد الرحمن، محمد علي البدوي: مناھج و طرق البحث االجتماعي، دار المعرفة للطبع و النشر و   1

  .383، ص2002التوزيع، األزاريطة، 
جودت عزت عطوي: أساليب البحث العلمي مفاھيمه، أدواته، طرقه اإلحصائية، دار الثقافة للنشر و التوزيع،   2

   .130، ص 2007
لي عطية: البحث العلمي في التربية مناھجه، أدواته، وسائله اإلحصائية، دار المناھج للنشر و التوزيع، محسن ع  3

  .228، ص2010األردن، 
، 2004خمّيس طعم هللا: مناھج البحث و أدواته في العلوم االجتماعية، مركز النشر الجامعي، قرطاج تونس،   4

  .90-89ص
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و يعرف االستبيان أيضا على أنه وسيلة من وسائل جمع البيانات لتحديد درجة امتالك شيء أو 

شخص لصفة معينة، كما يعرف بأنه نوع من المقارنة التي تعرض في شكل رقمي و تبدأ المقارنة 

  )1(مستواھا. أوبالنواحي الكيفية و تنتھي إلى  النواحي الكمية عن مقدار وجود الصفة 

كما يعرف االستبيان بأنه وثيقة يتم بواسطتھا تسجيل البيانات و المعلومات و جمعھا حول 

(موضوع البحث)، و تتم بطرح أسئلة مكتوبة على استمارة يعدھا الباحث تطرح مباشرة من الظاھرة 

ب قبل الباحث أو بواسطة البريد أو الھاتف أحيانا مكتوبة بلغة سھلة و مبسطة و مركزة، دون إطنا

  )2(.للدراسة مبتدئة باألسئلة من العام إلى الخاصخالية من المصطلحات العلمية 

و ھو تصميم فني لمجموعة من األسئلة أو البنود حول موضوع معين تغطي جميع جوانب ھذا 

الموضوع لتمكن الباحث من الحصول على البيانات الالزمة للبحث من خالل إجابة المفحوصين على 

  )3(البنود التي يتضمنھا ھذا التصميم.األسئلة أو 

و قد تم استعمال ھذه األداة بصفة رئيسية ألنھا األنسب و األكثر مالئمة في أغلب البحوث 

 االجتماعية خاصة التي تستعمل المنھج الوصفي و كذلك يعتبر األداة األكثر مالئمة لموضوع الدراسة.
 

 

 

 

 

  

  اقشة بيانات الدراسة:ثانيا: عرض و من

                                                            
، 2012سماح سالم سالم: البحث االجتماعي عن األساليب المناھج، اإلحصاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،   1

  .163-144ص ص
محمد أزھر سعيد الّسّماك: طرق البحث العلمي، أسس و تطبيقات، دار اليازوتي العلمية للنشر و التوزيع، األردن،   2

  .93، ص2011
  .212جع سابق، صمر، محسن علي عطية  3
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  البيانات الشخصية: -1
  السن:-

  

  

 

 

من العينة يتراوح فيھا سن الطالبات  %80.95من خالل الجدول نالحظ أن النسبة المئوية 

  سنة. 27سنة إلى  22المقيمات المدخنات من 

سنة، أي أن النسبة الكبيرة و الغالبة للطالبات  32سنة إلى  27من سن  %19.04بينما نسبة 

سنة نسبة قليلة و ھذا يعود  32إلى  27سنة، بينما اللواتي سنھن من  27إلى  22اللواتي سنھن من 

أكثر من  27إلى  22إلى أنھن في المحلة الجامعية و الطالبات في ھذه المرحلة يكون سنھن ما بين 

سنة، بل إن ھذه الفئة الثانية وجودھا في اإلقامة الجامعية لظروف شخصية أو  32سنة إلى  27

  تخصص ثاني.

  

  

  

  

  

  

  

  الحالة المدنية:-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

]22- 27]  17  80.95%  

]27- 32]  4  19.04%  

 %100  21  المجموع
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  %90.47  19  عزباء

  %0  0  متزوجة

  %9.52  02  مطلقة

  %0  0  أرملة

 %100  21  المجموع

بينما  %90.19المقيمات الجامعيات العازبات من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات 

، أما األرملة %9.52، أي ال توجد طالبة مدخنة متزوجة بينما نسبة المطلقات %0نسبة المتزوجات 

  .%0فال يوجد أي نسبة 

النسبة الغالبة ھي نسبة العازبات و ذلك ألنھا ال زالت في الطور الجامعي و  أننالحظ 

أي نسبة قليلة و ھذا ممكن سبب  %9.52بنسبة فالمطلقات  أما، نسبة المتزوجات فمنعدمة أمايدرسن، 

 ، نَّ األرمالت فال يوجد أية طالبة أرملة  أماانحرافھن أي سبب فشلھن في حياتھن الزوجية جعلھن يدخِّ

  و مدخنة في اإلقامات الجامعية.

  مكان اإلقامة:-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %47.61  10  ريف

  %52.38  11  مدينة

  %100  21  المجموع

 

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات الجامعيات المقيمات المدخنات اللواتي يسكن في  

  .%52.38، بينما اللواتي يسكن في المدينة فبنسبة %47.61الريف  ھي: 

مما يدل على أن النسبة متقاربة بينھما، و لقد كان في السابق المتوقع أن تقل النسبة بالنسبة 

المدينة  أماللواتي سكنھن في الريف مقارنة بالمدينة، ألن الريف يعرف بالمحافظة و األخالق الحميدة، 
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ير وسائل اإلعالم و بالتحضر و االنحراف األخالقي، لكن ھذا لم يعد يوجد حاليا بفعل العولمة و تأث

كذلك بفعل جماعة الرفاق و األصدقاء، المتواجدون في الجامعة و اإلقامة الجامعية و البعد عن األھل 

  .و المجتمع الذي يراقب و يحاسب

  

  

  

   المستوى التعليمي:-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %71.42  15  ليسانس

  %23.80  05  ماستر

  %4.76  01  ماجستير

 0  0  دكتوراه

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي في طور الليسانس 

، بينما اللواتي في طور الماجستير فبنسبة %23.80، بينما اللواتي في طور الماستر فبنسبة 71.42%

  .%0الدكتوراه فال يوجد أي نسبة  أما، 4.76%

أنه كلما زاد المستوى التعليمي، كلما قلت الظاھرة حيث تحتل مرحلة الليسانس مما يدل على 

أكبر نسبة ثم الماستر ثم الماجستير، ثم الدكتوراه. و يمكن أن يرجع ھذا إلى أن العلم يزيد من نسبة 

  الوعي و التكوين الجيد للذات.

  التخصص:-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %52.38  11  اإلنسانية و االجتماعيةكلية العلوم 

  %19.04  04  كلية اآلداب و اللغات
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  %23.80  05  كلية الحقوق و العلوم السياسية

  %4.47  01  كلية الري

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يدرسن في كلية العلوم 

 ، أما اللواتي يدرسن في كلية اآلداب و اللغات بحوالي%52.38بلغت حوالي اإلنسانية و االجتماعية 

، أما اللواتي %23.80، أما اللواتي يدرسن في كلية الحقوق و العلوم السياسية فبنسبة 19.04%

  .%4.76يدرسن في كلية الري فبنسبة 

تأتي بعدھا كلية الحقوق يالحظ أن النسبة الغالبة ھي في كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ثم 

  ية اآلداب و اللغات ثم كلية الري.و العلوم السياسية، ثم كل

  إعادة السنة:-

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %33.33  07  نعم

  %66.66  14  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي أعدن السنة ھي 

يؤثر على . مما يدل على أن التدخين لم %66.66، أما اللواتي لم يعدن السنة بنسبة 33.33%

مستواھن الدراسي، و ھذا ما أكدته النظرية للجريمة و ظاھرة الھجرة، و ذلك بأنه ھناك باحثون 

يحاولون الربط بين الجريمة و االنحراف، و الجريمة لھا عالقة بالفشل الدراسي و ھناك أيضا من 

ط بينھما بالمستوى التعليمي، في حين أن انحراف الفتاة أو الطالبة المقيمة يدفعھا إلى اللجوء إلى يرب

  .التدخين
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  في حالة اإلجابة بنعم: -

  كم مرة أعدِت السنة؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %95.7  6  مرة واحدة

  %14.2  1  مرات 3

 %100  07  المجموع

  

اللواتي أعدن السنة مّرة واحدة من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات 

  .%14.2، أما اللواتي أعدن السنة ثالث مرات فبنسبة %95.7ھي: 

نالحظ أن أغلبية المدخنات المقيمات اللواتي أعدن السنة مرة واحدة فقط، بنسبة عالية جدا، و 

في الجامعة أو المراحل السابقة ليس معيارا لتدخين المقيمة، و ھذا يدل  ھذا مل يدل على أن اإلعادة

  الدراسة و المقيمة في حد ذاتھا. إھمالعلى حرصھن على طلب العلم و عدم 

  عاملة:-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

 %14.28  03  نعم

  %85.71  18  ال

 %100  21  المجموع

، بينما %14.28الطالبات المقيمات المدخنات العامالت ھي من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

و ھي النسبة الطاغية أي أن أغلب  %85.71ما تبقى  من النسبة ھنَّ غير عامالت أي بنسبة 

  الطالبات غير عامالت و ھذا بسبب أنھن الزلن يدرسن في الجامعة.
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  األسباب االجتماعية تدفع الطالبة الجامعية المقيمة للتدخين: -2
  ھل والداك على قيد الحياة؟-

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %80.95  17  نعم

  %19.04  04  ال

  %100  21  المجموع

  

نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي أولياؤھن على قيد  أنمن خالل الجدول نالحظ 

  .%19.04، أما اللواتي غير ذلك فالنسبة %80.95الحياة ھي 

أغلب المدخنات أولياؤھن على قيد الحياة،  أنالنسبة الغالبة ھي اإلجابة بــ: نعم، أي  أن يالحظ

و ھذا ما يدل على عدم اھتمام أولياؤھن بھّن و عدم مراقبتھن و القيام بالوظيفة الرئيسية و التنشئة 

اتھم في بناتھّن، االجتماعية الصحيحة لھّن، أو أنھم ال يعلمون بانحراف بناتھّن في اإلقامة، أو حسن ني

أو أن األولياء في حد ذاتھم يدّخنون أو ال يعارضون تدخينھّن، أي ھو بالنسبة لھم شيء عادي في 

نون. و ھذا ما أكدته نظرية فھم االنحراف لمدخل  مجتمعاتھم و جل أقارب ھؤالء الطالبات ھم مدخِّ

ب االنحرافية في المجتمع الناتجة صراع القيم و يمكن من خاللھا تفسير ھذا المدخل العديد من الجوان

عن قيم متصارعة و ذلك مثل اإلدمان فھي تختلف في الحكم و التقدير حسب المجتمعات، و أيضا 

طبيعة المجتمع األمريكي و السلوكات فيه تختلف عن المجتمعات العربية، و ذلك من خالل ما يتلقاه 

ة الواقعية و ھذا التناقض الذي يفقد الطالبة اإلنسان في المدرسة و البيت مقارنة بالممارسة العملي

الجامعية المقيمة ثقتھا في نفسھا و في المجتمع التي ھي فيه، فقد ترى أباھا يربيھا بطريقة خاصة و 

  تجد الجامعة لھا طريقة أخرى و تجد حريتھا في اإلقامة  و تربى بطريقة أخرى.
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  ھل عالقتك مع والداك؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %52.38  11  جيدة

  %33.33  7  متوسطة

  %14.28  3  سيئة

 %100  21  المجموع

  

نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي عالقتھن مع أوليائھن  أنمن خالل الجدول نالحظ 

أما اللواتي عالقتھن  %33.33، بينما اللواتي عالقتھن معھم متوسطة فالنسبة %52.38جيدة ھي 

  .%14.28معھم سيئة فنسبة 

عالقتھن بآبائھن جيدة و ھذا إن دل فإنه يدل على أن اإلفراط في  ن النسبة الغالبةأ يالحظ

و الترف  الحنان و توفير الحاجيات المادية و المعنوية من طرف الوالدين، تبث في نفس الطالبة التمرد

رفقاء السوء، و  إتباعبعض الموبقات و اآلفات االجتماعية و  الزائد و الرغبة في الفضول و تجريب

خاصة إذا كانت رّدة فعل الوالدين خاصة األم التي تدافع عن البنت و إن كانت منحرفة و ھذا الخطأ 

  بحد ذاته.

  ھل والداك:-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %95.23  20  مرتبطان

  %4.76  1  منفصالن
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 %100  21  المجموع

  

مرتبطون  أولياؤھنمن خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي 

 األولياء. مما يدل على أن نسبة %4.76، أما نسبة اللواتي أولياؤھن منفصلون ھي %95.23ھي: 

  المرتبطون ھي الطاغية.

ارتباط الوالدان ليس مقياس النحراف الطالبة المقيمة فقد تستغل ھذا الجو  أنو ھذا يدل على 

العكس باالستغالل السلبي، و ليس اإليجابي و أساليب التنشئة الوالدية حسب  أومن التفاھم و الحوار 

فقد يكون الوالدان يمارسان نمط التسيب، و عدم الحرص و لحماية و تلبية كل احتياجات  األنماط

م و ھذا ما لمحت و أشارت إليه المدرسة السوسيولوجية في تفسير سلوك االنحراف و الجريمة و أبنائھ

ظاھرة الھجرة أي أن التنشئة االجتماعية قد تؤدي إلى انحراف الطالبة المقيمة، إذا كانت التربية غير 

في تفسير  صحيحة فإنه يحدث الخلل رغم عدم تفكك األسرة، و ھذا ما دعمه االتجاه السوسيولوجي

اجتماعي و ربط الجريمة باالنحراف حسب الظروف المعاشة -االنحراف و نطلق عليه االتجاه السيكو

التي تتأثر بھا الطالبة الجامعية المقيمة و العمليات التربوية التي تخلط عليھا المفاھيم، من حيث الشكل، 

  المھيمنة. اإليديولوجيات ثيرالمنھاج التربوي و مضامينه الخفية و تضييق وحدات التحليل و تأ

  ھل لديك إخوة؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  100  21  نعم

  0  0  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي لديھن إخوة ھي 

  لديھن إخوة.، أي أن جميع مفردات العينة %0 ، و اللواتي ليس لديھن إخوة ھي100%

و من ھنا نالحظ أن وجود إخوة ذكور أو إناث كانوا كبارا أو صغارا، فھم ليسوا على ارتباط 

و عالقة وطيدة بينھم و بين ھته الطالبة المقيمة، أي أنه ال يوجد تفاعل إيجابي بينھا و بين إخوتھا، و 
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سائد بالتفاھم و التحاور و المحبة لديھم سلطة قوية على ھته األخيرة، فالجو األخوي و العائلي ال  ليس

و العكس و إذا توفر الوازع الديني و االحترام للقيم التربوية و الدينية و  ، فسيجني منه ثمارا طيبة

و ذلك ما دعمته النظرية االجتماعية و الثقافية و احترام اآلخرين، و ھذا ما ينقص الطالبة المدخنة. 

اإلنحرافي: الشيطان ھو العدو األول و الرئيسي من  خالل اإلسالمية للتفسير اإلسالمي للسلوك 

اإلغراءات المنھجية الشھوية. و اقتضت حكمة هللا أن يبتلي اإلنسان المؤمن بالشيطان و وساوسه و 

  الناس صنفان: حزب هللا و ھم المفلحون، و حزب الشيطان وھم الخاسرون و مصيرھم إلى النار.

  كم عدد أخواتك اإلناث؟-

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

أخواتھن  من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي لھن عدد

 4، و اللواتي لھن %14.28اللواتي لھن أختين ھي  ، و%0ھي  1، و اللواتي لھن %0اإلناث ھي 

، أما اللواتي لھن %28.57ھي  06ن ، و اللواتي لھ%23.80ھي  5، و اللواتي لھن %19.04ھي 

  .%14.28فالنسبة  3

  كم عدد أخواتك الذكور؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  النسبة المئوية  التكرار  ةالعبار

0  0  0%  

1  0  0%  

2  03  14.28%  

3  04  19.04%  

4  05  23.80%  

5  06  28.57%  

6  03  14.28%  

  %100  21  المجموع
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0  2  9.52%  

1  2  9.52%  

2  06  28.57%  

3  05  23.80%  

4  03  14.28%  

5  01  4.76%  

6  01  4.76%  

7  01  4.76%  

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي لھن عدد اإلخوة 

فالنسبة  2، أما اللواتي لھن %9.52ھي  1، أما اللواتي لھن عدد الذكور %9.52ھي  0 الذكور

ظن أما اللواتي لھن %14.28فقد كانت  4، و اللواتي لھن %23.80فھي  3، أما اللواتي 28.57%

  .%4.76فھي  7، أما اللواتي لھن %4.76فھي  6، أما اللواتي لھن عدد الذكور %4.76ھي  5

  ھل عالقتك مع إخوتك؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %57.14  12  جيدة

  %33.33  7  ضعيفة

  %9.52  2  سيئة

  %100  21  المجموع
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خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المدخنات المقيمات اللواتي عالقتھن مع إخوتھم من 

، أما اللواتي %33.33، بينما اللواتي عالقتھن مع إخوتھم ضعيفة فقد كانت %57.14جيدة ھي 

  .%9.52عالقتھن مع إخوتھم سيئة فھي 

ھذه العالقة الودية، إال و ھذا يدل على أن غالبية المدخنات عالقتھن بإخوتھن جيدة و رغم 

أنھن يدّخن فھذا يرجع غلى الطالبة المقيمة في حد ذاتھا لعوامل كثيرة منھا التأثر بالحي الجامعي، و 

و الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ال تملكھا في منزلھا مثل بعض األجھزة النقالة و  أقرانھا

ذا ما دلت عليه نظرية مدخل التفكك االجتماعي و االنترنت، فليس كل المقيمات بإمكانھن اقتنائھا و ھ

التي تكشف لنا األساس البنائي لالنحراف باعتباره يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغير االجتماعي و ما يؤدي 

  من تفكك المجتمع.

  ھل تعرضت العتداءات من طرف أحد أفراد أسرتك؟
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %38.09  08  نعم

  %61.90  13  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي تعرضن العتداءات 

، و ھذا %61.90، أما اللواتي لم يتعرضن لذلك فبنسبة %38.09من طرف أحد أفراد أسرھن ھي 

 أنيدل على أن غالبية المدخنات لم يتعرضن العتداءات من طرف أحد أفراد أسرھن و ھذا يدل على 

، و دوما نركز على دور األسرة و نھمش دور المدرسة و المؤسسات الخلل غير موجود في األسرة

  .االجتماعية األخرى و دور المجتمع ووسائل اإلعالم و التغيرات االجتماعية المفاجئة
  ھل تجدين صعوبة في تكوين عالقات جيدة مع صديقاتك؟-

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %38.09  08  نعم
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  %61.90  13  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يجدن صعوبة في 

اللواتي يجدن صعوبة في ذلك فبنسبة ، أما %38.09تكوين عالقات جيدة مع صديقاتھن ھي 

. و ھنا تبين النتائج أن نسبة المدخنات الغالية ال يجدن صعوبة في تكوين عالقات جيدة مع 61.90%

مع أقرانھن، و قد يكون رفقاء السوء ھم  صديقاتھن، أي ھن على اتصال و تفاعل اجتماعي إيجابي

ما دعمته نظرية التفسير اإلسالمي للسلوك  في انحراف الطالبة المقيمة. و ھذا العامل األساسي

االنحرافي، و ذلك في طغيان الجانب الشھوي على الجانب العقلي و غلبة النفس األمارة بالسوء و عدم 

تھذيب النفس و الخوف من هللا بالدرجة األولى و جعله في نصب كل شيء، و أن ال يغتر اإلنسان 

  سعير.بالحياة الدنيا لكي ال يكون من أصحاب ال

  ھل تعجبك الممثالت المدخنات؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %57.14  12  نعم

 %42.85  09  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي تعجبھن الممثالت 

فرأي غالبية المدخنات  ،%42.85تعجبھن فالنسبة كانت ، أما اللواتي ال %57.14المدخنات ھي 

يتأثرن بالممثالت المدخنات، و ھذا من تأثير وسائل اإلعالم و ما يسود المجتمع من تغيرات سريعة و 

حوادث لعوامل كثيرة، و ھذا ما أكدته نظرية االتجاه التكاملي في تفسير السلوك االنحرافي و االتجاه 

  بأكمله.الذي يحاول ربط انحراف المدخنة على مستوى المجتمع 
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  ھل ممثلتك المفضلة تدخن؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %57.14  12  نعم

  %42.85  09  ال

  %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات اللواتي ممثالتھن المفضالت يدخن ھي 

  .%42.85، أما اللواتي غير ذلك فالنسبة 57.14%

خنات يتابعن البرامج اإلباحية لممثالت مدخنات و دأن األغلبية الساحقة للمو ھذا يدل على 

  ، و ھذا راجع إلى ضعف الشخصية و سوء التنشئة االجتماعية.يقمن بتقليدھن

  متى كانت بداية تدخينك؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %66.66  14  عند التحاقك بالجامعة

  %33.33  07  في مراحل سابقة

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي كانت بداية تدخينھن 

، أما اللواتي كانت بداية تدخينھن في مراحل سابقة فالنسبة %66.66عند التحاقھن بالجامعة ھي 

33.33%.  
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اإلقامة الجامعية لما فيھا و ھذا يدل على أن أغلبية المدخنات كانت أول محطة إلفالسھن ھي 

فيھا و غياب الضمير الحي و الخوف من هللا، و استغالل  المسئولينمن حرية زائدة و سوء رقابة 

  طلب العلم في طلب الھوى ،  ھذا ما أكدته النظرية اإلسالمية لتفسير السلوك االنحرافي.

  

  

    كيف جاءتك فكرة التدخين ألول مرة؟ -
  المئوية النسبة  التكرار  العبارة

  %52.38  11  من طرف صديقاتك

  %33.33  07  من طرفك شخصيا

  %14.28  03  من طرف آخر (األھل)

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي جاءتھن فكرة التدخين 

من طرفھن شخصيا ھي ، أما اللواتي جاءتھن الفكرة %52.38ألول مرة من طرف صديقاتھن ھي 

  .%14.28، أما اللواتي أجبن بأن الفكرة جاءتھن بطرق أخرى فقد كانت 33.33%

المقيمات تأتي بنسبة عالية ھن من طرف  و ھذا يدل على أن فكرة التدخين لدى الطالبات

صديقاتھن أي رفيقات السوء و ذلك من باب التحضر تحت شعار مسايرة العصر و تأتي بالدرجة 

تدخين الطالبة المقيمة من طرفھا شخصيا أمر يثير التعجب، و ذلك أنھا تصدم القيم و المفاھيم  الثانية

فتجد نفسھا غير قادرة على تغيير الواقع فتلجأ إلى التدخين للھروب من الواقع المر و الحزين لنسيان 

  اآلالم و األوھام و فكرة االنتحار.

  كيف تدخنين؟-
  المئويةالنسبة   التكرار  العبارة

  %65.21  15  فرديا

 %34.78  08  جماعيا
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 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يدّخن بطريقة فردية  

  .%34.78، أما اللواتي يدّخن بطريقة جماعية فكانت النسبة %65.21ھي 

بمفردھن أكبر من نسبة تدخينھن جماعيا، و ھذا يدل على  و ھذا يدل على أن نسبة المدخنات

ارتفاع دخلھن المعيشي أو أنھن يصرفن الجزء األساسي من أموالھن في اإلنفاق على السجائر بشكل 

  غير ظاھري (خفية).

  متى تدخنين؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %42.85  09  دائما

  %42.85  09  أحيانا

  %14.28  03  نادرا

  %100  21  المجموع

 

نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يدّخن دائما ھي  أنمن خالل الجدول نالحظ 

، أما اللواتي يدّخن نادرا فالنسبة ھي %42.85فنسبتھن  أحيانا، أما اللواتي يدّخن 42.85%

14.28%.  

أو الدراسية أو و ھذا يدل على أن المدخنات يدخن في غالبية الوقت نظرا للضغوط النفسية 

  إحساسھن بالوحدة و الفراغ.

  ھل تدخنين؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %28.57  06  علنا

  %71.42  15  خفية



الدراسة الميدانية                                                         الفصل الرابع   
 

83 
 

  %100  21  المجموع

  

نَّ بطريقة علنية ھي  من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يدخِّ

نَّ خفية فنسبة  أما، 28.57%   .%71.42اللواتي يدخِّ

و ھذا يدل على أن أغلبية المدخنات يدخن خفية، و ھذا يدل على خوفھن من أن يكشف أمرھن 

فشل الفرد في تحقيق التوازن مع من طرف صديقاتھن في اإلقامة أو من طرف أسرھن و يتمثل 

داخل فھم االنحراف الشخصي، و تتمثل المعتقدات و العادات و التقاليد و ھذا ما ركزت عليه نظرية م

في عدم التوافق مع المعايير المقبولة و القواعد السائدة، و يخرج عليھا بشكل انحرافي، و ھنا يمكننا 

  أن نعالج تحت ھذه االضطرابات النفسية و العضوية و سوء التنشئة االجتماعية.

  ن:األسباب النفسية تدفع الطالبة الجامعية المقيمة للتدخي -3

  ھل تشعرين بالحرية في حيِِّك الجامعي؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %80.95  17  نعم

  %19.04  04  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يشعرن بالحرية في  

ِھنَّ الجامعي ھي    .%19.04بالحرية في حيِِّھنَّ الجامعي فبنسبة ، أما اللواتي ال يشعرن %80.95حيِّ

و كانت أغلبية إجابات المدخنات أنھن يحسسن بالحرية في حيھن الجامعي و بعيدا عن الرقابة و 

  -التي قد تحاول نسيانھا بأي شكل-السلطة و العنف و المشاكل األسرية

  ھل تعرضِت لصدمة نفسية عنيفة في حياتك؟-
  المئويةالنسبة   التكرار  العبارة

  %28.57  6  نعم
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  %71.42  15  ال

  %100  21  المجموع

  

الل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي تعرضن لصدمة نفسية من خ

، بل توجد عراقيل أخرى تؤدي بالمقيمة إلى التدخين، كمشكل عائلي يعيقھا و ال تجد  عنيفة في حياتھنَّ

  المقيمة في صراع داخلي كبير و عوامل أخرى.له حل فتبقى الطالبة 

  ھل فشلت في تجاربك العاطفية السابقة؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %95.23  20  نعم

 %4.76  1  ال

  "100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي فشلن في تجاربھن 

  .%4.76. أما اللواتي لم يفشلن فبنسبة %95.23العاطفية السابقة ھي 

و ھذا يدل على أن أغلب المدخنات فشلن في تجاربھن العاطفية السابقة، و لم يحققن 

استقرارھن النفسي و لم يجدن السكينة و الھدوء التي تتمتع به أي طالبة، فيدفعھا إلى ما ال يحمد عقباه 

  ن.منتھجة الطريق إلى االنتقام و ذلك بالتدخي

  ھل تتناولين السجائر؟
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %56.66  17  للھروب من الضغوط النفسية

  %26.66  8  للھروب من الضغوط األسرية

 %16.66  5  للھروب من الضغوط الدراسية

 %100  21  المجموع
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السجائر ھي من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يتناولن 

، أما اللواتي يتناولنھا للھروب من الضغوط األسرية ھي %56.66للھروب من الضغوط النفسية ھي 

  .%16.66نھا للھروب من الضغوط الدراسية كانت النسبة ل، أما اللواتي يتناو26.66%

و ھذا يدل على أن النسبة السائدة من خال تناول السجائر للھروب من الضغوط النفسية أكبر 

من الضغوط األسرية و الدراسية، و ھذا العامل يؤثر على الفتاة في ھته المراحل الحساسة و تتأثر 

بأتفه األسباب فھي محتاجة إلى أسرة حاضنة و رفقاء صالحين و مجتمع خال من  الكوارث و اآلفات 

  االجتماعية.

  ھل إحساسك بالحزن و الكآبة يجعلك تدخنين؟
  ئويةالنسبة الم  التكرار  العبارة

 %95.23  20  نعم

 %4.76  1  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي أحسسن بالحزن و 

   .%4.76، أما اللواتي لم يحسسن بذلك فالنسبة ھي %95.23الكآبة جعلھن يدخن ھي 

إحساسھن بالحزن و الكآبة يجعلھن و ھذا يدل على أن رأي أغلبية المدخنات يتمحور حول 

يدخن بشكل كبير، و ذلك لعدم تحقيق آمالھن أو رغبتھن في االنتحار لعدم تكيفھن مع الواقع المعاش و 

  األلم الداخلي الذي يراود الطالبة المقيمة.

  ھل تشعرين بالراحة و االسترخاء عندما تدخنين؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %66.66  14  نعم

  %33.33  7  ال

  %100  21  المجموع
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من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يشعرن بالراحة و 

  .%33.33، أما اللواتي ال يشعرن بذلك فھي %66.66االسترخاء عندما يدخن ھي 

الناتج عن و ھذا يدل على أن أغلبية المدخنات يشعرن بالراحة و االطمئنان و االسترخاء 

  بة و الكآبة و الحرمان.بعض الضغوط أو األمراض النفسية التي تصاب بھا الطال

  ھل تشعرين بالمتعة و اللذة عندما تدخنين؟
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %66.66  14  نعم

  %33.33  07  ال

  %100  21  المجموع

  

واتي يشعرنَّ بالمتعة و اللذة نسبة الطالبات المقيمات المدخنات الل أنمن خالل الجدول الحظ 

نَّ ھي عند   .%33.33، أما اللواتي ال يشعرن بذلك فنسبة %66.66ما يدخِّ

ھذا يدل على أن معظم المدخنات يشعرن بالمتعة و اللذة حينما يتناولن السجائر، و ھذا يعكس 

مة و معاناتھا الحقيقية من خالل الحرمان العاطفي من طرف الطالبة المقي الصورة السلبية التي تحملھا

  العائلة خاصة الوالدين، و ھذا ما يدفعھا للجوء إلى بديل و أنيس ليشبع حاجاتھا.

  ھل تدخنين عندما تتعرضين لموقف محرج؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

 %42.85  09  نعم

 %57.14  12  ال

  %100  21  المجموع

   

الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يدخن عند تعرضھن من خالل 

  .%57.14، أما اللواتي ال يفعلن ذلك فالنسبة %42.85لموقف حرج ھي 
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نالحظ أن غالبية الطالبات المدخنات ال يتعرضن لموقف حرج و يقمن بالتدخين، بل يعانين من 

إلى التدخين، و ربما يكون أحد أفراد األسرة سببا في مشاكل اجتماعية أو أسرية أخرى أّدت بھن 

ال تجد من يقف بجانبھا ال أسرتھا في حد ذاتھا و ال حتى  أنھاانحراف الطالبة المقيمة، و الشيء المؤلم 

  األقارب، مما يدفعھا إلى اللجوء إلى التدخين و الوقوع في المشاكل االجتماعية و النفسية و األسرية.

  ما تحسين بالتذمر؟ھل تدخنين عند-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %52.38  11  نعم

  %47.62  10  ال

  %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يدخن عندما يشعرن 

  .%47.62، أما اللواتي ال يفعلن ذلك فقد كانت %52.38بالتذمر ھي 

أغلب الطالبات المقيمات يقمن بالتدخين عندما يشعرن بالتذمر و اإلحباط من و ھذا يعني أن 

واقعھن المعاش سواء األسرة أو الواقع الموجود في المدرسة و الجامعة و ھذا ما يتركھا تلجأ لفرض 

وجودھا و إثبات كيانھا من خالل معرفة أن التدخين و الخروج عن الطريق أمر يثير اھتمام اآلخرين، 

و عادي في مجتمعاتھم عكي مجتمع ھته الطالبة الضحية، لذلك تحس بأنھا متذمرة و غير أو ھ

  متوزانة و متكيفة اجتماعيا فتلجأ إلى التدخين.

   و عدم ثقتك بنفسك يجعلك تدخنين؟ ھل إحساسك بالنقص-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %42.85  9  نعم

  %57.14  12  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يؤدي شعورھن 

بالنقص و عدم الثقة إلى التدخين، و ھنا كانت إجابة أغلبية المدخنات المقيمات بأنھن ال يحسسن 
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، و ھذا يدا على أن الطالبة التي تتناول الس نَّ جائر بالنقص و عدم ثقتھن بأنفسھن ھو الذي جعلھن يدخِّ

ليست بالضرورة أن تكون مريضة أو عندھا مشكلة نفسية بل قد ال تكون في كامل قواھا العقلية و 

تفعل شيئا آخر في حياتھا الجامعية، رغم توفر المال و الرعاية الجيدة و التنشئة األسرية  أنتحب 

نظرية مداخل فھم الحسنة، إال أنھا تنحرف بمحض إرادتھا من غير سبب مقنع، و ھذا ما أشارت إليه 

االنحراف و مدخل االنحراف الشخصي، و يتمثل فشل الفرد في تحقيق التوافق مع المعايير المقبولة 

  داخل المجتمع و بدال من االمتثال للقواعد السائدة و يخرج عليھا بشكل انحرافي.

  ھل التدخين يجعلك تشعرين بإثبات الذات؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %38.09  08  نعم

  %61.90  13  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يشعرن بإثبات الذات 

  .%61.90، أما اللواتي ال يشعرن بإثبات الذات حينما يدخن فبنسبة %38.09حينما يدخن ھي 

الذات و ھنَّ يدخنَّ بل ھّن يدخن فقط  و ھذا يدل على أن أغلبية المدخنات ال يشعرن بإثبات

لتأثرھن بالمحيط و المجتمع، و ھذا ما استندت له نظرية االتجاھات السوسيولوجية  لتفسير االنحراف 

و ذلك من خالل ربط المجتمع باإلطار التنظيمي و ما يوجد بداخله من نظم اجتماعية و مستوى 

  كد عليه "بونجيه".معيشة الناس و أسلوب توزيع الثروة و ھذا ما أ

  ھل تشعرين باھتمام اآلخرين عندما تدخنين؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %28.57  6  نعم

  %71.42  15  ال

 %100  21  المجموع
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من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يشعرن باھتمام 

، و كان %71.42ال يشعرن بذلك فكانت النسبة  ، أما اللواتي%20.57اآلخرين عندما يدخن ھي 

نَّ ألنفسھن ال يھمھم اآلخرون.   رأي األغلبية بعدم تدخينھن لُيشِعرَن اآلخرين باھتمامھن لھن فقط يدخِّ

  دما تدخنين؟ھل تشعرين بالقوة عن-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %47.61  10  نعم

 %52.38  11  ال

 %100  21  المجموع

  

خالل لجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يشعرن بالقوة عندما من 

، و %52.38، أما اللواتي ال يشعرن بالقوة عندما يقمن بالتدخين فكانت النسبة %47.61ھي    يدخنّ 

على ھذا يدل على أن أغلبية الطالبات المدخنات ال يشعرن بالقوة عندما يدخن، و ھذا يدل على أنھن 

دراية و وعي بالوضع الذي ھم فيه و أنھن لسن على رغبة منھن في التدخين و إثارة الغير و اآلخرين 

  و لفت انتباھھن بل ھن فقط يقمن بالتدخين إلدمانھن أو تأثرھن بالحي الجامعي.

  األسباب االقتصادية تدفع الطالبة الجامعية المقيمة للتدخين:- 4

  ھل سكنك العائلي؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %90.47  19  ملك

 %9.52  02  إيجار

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي لديھن سكن عائلي 

  .%9.52، أما اللواتي لديھن سكن عائلي مأجور فالنسبة %90.47مملوك ھي 
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سكن عائلي ملك و ليس إيجار، و ھذا دليل على توفر و ھذا يدل على أن أغلب المقيمات لھن 

المال و االستقرار االجتماعي و قد يكون الترف من العوامل المساعدة في فساد الطالبة و إنفاقه في 

  الجانب السلبي.

  ھل تبيعين أغراضك الخاصة من أجل شراء السجائر؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %33.33  07  نعم

 %66.66  14  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يبعن أغراضھن 

  .%66.66اللواتي ال يفعلن ذلك بنسبة  أما، %33.33الخاصة من أجل شراء السجائر ھي 

ھنا إما ، و الخاصة لشراء السجائر أغراضھنو ھذا ما يدل على أن أغلب المدخنات ال يبعن 

ين و جلب صديقاتھا  توفر المال و إنفاق والدھا عليھا بشكل كبير أو حصولھا على المال عن طريق الدَّ

  أو المنحة الجامعية ھي التي تسدد بھا حق السجائر.

  ھل سكنك العائلي مناسب مقارنة مع أفراد العائلة؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %90.47  19  نعم

  %9.52  02  ال

  %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات اللواتي لديھن سكن عائلي مناسب مقارنة 

، أما اللواتي لديھن سكن عائلي غير مناسب مقارنة بعدد أفراد العائلة %90.47بعدد أفراد العائلة ھي 

، و المدخنات اللواتي سكنھن مناسب مقارنة بعدد أفراد العائلة اغلبيهھذا يدل على أن  .%9.52ھي 

على الطالبة المقيمة، فيوجد طالبات متوفر لديھن كل الظروف  تأثيرھذا يدل على أن السكن ليس له 
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السوسيولوجية لتفسير  غليه النظرية أشارتالمعيشية الجيدة و رغم ذلك يلجأن إلى التدخين، و ھذا ما 

، تحت اسم االتجاه لتغيرھا الشخصي بمحض إرادتھا و المقيمة في في تغير الفتاةالسلوك االنحرا

  رغبتھا في ممارسة نمط آخر من العيش غير الحياة األسرية التي اعتادتھا.

  ھل الدخل العائلي؟-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %14.28  03  ضعيف

  %52.38  11  متوسط

  %33.33  07  جيد

  %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي لھن دخل عائلي 

، أما اللواتي لھن دخل %52.38، أما اللواتي لھن دخل عائلي متوسط فبنسبة %14.28ضعيف ھي 

  . %33.33عائلي جيد فكانت النسبة 

و ھذا يدل على توفر الدخل بشكل متوسط و ھذا ما يؤثر على نفسية الطالبة المقيمة و يؤدي 

غير مشروعة لنيل الشھادة و طلب العلم، فتجد  أوبھا إلى االنحراف لجلب المال بأية وسيلة مشروعة 

  ضعيفا، فھذا يؤثر سلبا عليھا. أودخل والدھا متوسطا 

  ھل ثمن السجائر التي تشترينھا؟-
  النسبة المئوية  التكرار  لعبارةا

  %38.09  08  مرتفع

 %9.52  02  متوسط

 %52.38  11  منخفض

 %100  21  المجموع
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من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يستعملن سجائر ذات ثمن 

أما اللواتي ، %9.52متوسط فبنسبة  ، أما اللواتي يستعملن سجائر ذات ثمن%38.09مرتفع ھي 

  .%52.38يستعملن سجائر ذات ثمن منخفض فالنسبة 

الطالبات المدخنات يشترين السجائر بثمن منخفض نظرا لظروفھن العائلية و  أغلبيةو نالحظ أن 

و انخفاض الدخل و المستوى المعيشي، و ھذا ما يؤدي الطالبة المقيمة إلى التدخين و الفقر  االجتماعية

   لى اإلدمان على التدخين، و شراء السجائر بسعر منخفض.يؤدي بھته األخيرة إ

  ھل توفر لك أسرتك كل متطلباتك األساسية؟
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

 %76.19  16  نعم

 %23.80  05  ال

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي توفر لھن أسرھن كل 

، أما اللواتي ال توفر لھن أسرھن كل المتطلبات األساسية ھي %76.19المتطلبات األساسية ھي 

23.80%.  

ساسية، و توفر لھن أسرھن كل متطلباتھن األ غلبية المدخنات المقيماتو ھذا يدل على أن أ

ء السوء، قاالھوى و رف إتباعذي يؤدي بالطالبة إلى استغالل الوضع و شراء السجائر و ھذا العامل ال

  ذا وصلت إلى اإلدمان.و صرف كل أموالھن خاصة إ

إليه العالم و الباحث  أشارو ھذا ما دعمته نظرية مداخل التفكك االجتماعي: و ذلك ما 

االجتماعي "ھورتون" و زميله في تفسير االنحراف و وجود صناعه داخل منطقة معينة في مجتمعات 

، فالمدخل غير قادرة على تفسير االنحرافات داخل أي مجتمع أنھا، إال األمريكيتقليدية و المجتمع 

األول لالنحراف الشخصي يفسر لنا تعرض بعض الناس لھذا األخير انحراف دون غيرھم، و تصادم 

و تصارع القيم و التي تلخص في مجموعة تبريرات مصطنعھا يفرضھا التماشي مع طبيعة المواقف 

  و القيم المتغيرة.
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  تحصلين على ثمن السجائر؟ين من أ-
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  %52.38  11  من المصروف الشخصي

  %14.28  03  من االصدقاء

 %33.33  07  من بيع الشرف

 %100  21  المجموع

  

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي يحصلن علة ثمن 

 األصدقاءاللواتي يحصلن على ثمنھا من  أما، %52.38 السجائر من مصروفھن الشخصي ھي

  .%33.33، أما اللواتي يحصلن على ثمنھا من خالل بيع شرفھن فبنسبة %14.28فالنسبة 

الشخصي، و ھذا يدل على توفر فأغلبية المدخنات يحصلن على ثمن السجائر من المصروف 

الحاجيات المادية و المعنوية و توفر ل األسري و حرص الوالدان على توفير كل المتطلبات و الدخ

المنحة الجامعية لھا تأثير في تصرف الطالبة و تتيح لھا شراء ما تريد، فالوالدان ليسا على دراية 

  كاملة بما تفعله الطالبة المقيمة في الحي الجامعي، لذا تجد الحرية التامة.

  ثالثا: عرض و مناقشة النتائج على ضوء التساؤالت:

  مناقشة النتائج على ضوء التساؤل األول:عرض و -1

 إن النتائج المتوصل إليھا من خالل تحليل و مناقشة محور األسباب االجتماعية التي تدفع

  الطالبة إلى التدخين ثم التوصل إلى النتائج التالية:

على قيد الحياة بنسبة عالية تقدر بــ:  أولياؤھنأغلب الطالبات المدخنات المقيمات و  أنعلى -

، و %52.38اللواتي عالقتھن مع آبائھن و أوليائھن جيدة فالنسبة معتبرة و كانت  أما، 80.95%

النسبة عالية و قدرت بـ:  أنالطالبات المدخنات   المقيمات و أولياؤھن مرتبطون فنجد أيضا أغلبية 

. أم اللواتي ھّن على عالقة جيدة مع %100دا تقدر بــ: ، و اللواتي لھن إخوة بنسبة عالية ج95.23%
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، أما الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي لم يتعّرضن %57.14تقدر بـ: نت النسبةاإخوتھم فك

  .%61.90العتداءات من طرف أحد أفراد أسرھن فالنسبة كبيرة و قدرت بـ: 

في تكوين عالقات جيدة مع  أما الطالبات المقيمات المدخنات اللواتي ال يجدن صعوبة

، %57.14، و اللواتي ال تعجبھن الممثالت المدخنات فألبھن يقدرن بـ %61.90صديقاتھن فنسبتھن 

، %57.14اللواتي ممثالتھن المفضالت بالنسبة لھن وھن مدخنات فكانت النسبة عالية و قدرت بـ  أما

: ـن عند التحاقھن بالجامعة تقدر بو الطالبات المدخنات المقيمات اللواتي كانت بداية تدخينھ

من طرف صديقاتھن فكانت حوالي  ، أما اللواتي جاءتھن فكرة التدخين ألول مرة66.66%

، أما اللواتي يدخن دائما بنسبة %65.21، و اللواتي يدخن فرديا ھم األغلبية الساحقة بنسبة 52.38%

، نفس النسبة السابقة، أما %42.85بـ: . أما اللواتي يدخن أحيانا فقدرت %42.85تقدر بـ:  معتبرة

، أما اللواتي يدخن خفية فھّن األغلبية الساحقة بنسبة مقدرة حوالي: %14.28اللواتي يدخن نادرا نسبة 

71.42%.  

أفراد فاعلين و صالحين في  فاألسرة ھي الخلية األولى و النواة الركيزة في تشكيل و إنتاج

مجتمعاتھم، و الوالدان ھم المرآة ألبنائھم من خالل جلب و تحقيق كل أنماط و أساليب التنشئة السائدة 

، و مدى في األسرة، كما صدقت إلى معرفة أثر و مستويات دافعية االنجاز الدراسي لدى الطالبات

راسة الجامعية، و مناقشة دور األسرة و أھمية تناسب ھته الظروف األسرية المعيشية مع متطلبات الد

تماعي األسري و دوره فيھا و أساليب التنشئة الوالدية و العوامل المؤثرة فيھا، و كيفية التفاعل االج

اتجاه غالبية اآلباء و األمھات بكيفية التعامل معھم مما يسمح لھم بتحقيق درجة من االستقالل و 

إلى مناقشتھم في أمورھم الخاصة و ال يفرضون عليھم مجاال معينا،  االعتماد على النفس إذ يميلون

كما انه ال يمكن تجاھل و تھميش دور المؤسسات التربوية و االجتماعية األخرى، و أيضا عندما 

يستقل ھذا الفرد و ينعزل عن أسرته قد يتفاعل مع محيط آخر و يتغير في شخصه و تطفى عليه القيم 

  ا في مجتمع آخر و ھنا تتصادم القيم.و العادات التي يجدھ
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و كذلك بالنسبة لتأثير وسائل اإلعالم على المرأة و خاصة الطالبة الجامعية التي تحولت من 

، و ذلك بتأثرھن بالممثالت المدخنات، و أصبح التدخين موضة بين ھوىالعلم إلى طالبة الطالبة 

صبحت كل الممثالت المفضالت العربيات و المقيمات، و إذا لم تدخن فھي ضعيفة الشخصية ، كما أ

ما سھل المھمة للطالبة المقيمة، و توفر الوسائل اإللكترونية بكثة في  الغربيات لديھن يدخن و ھذا

اإلقامات الجامعية، فقد تنعدم الوسائل في البيت أو تكون موجودة و لكن ال تستعمل إال ألغراض 

مة الجامعية أين تجد الطالبة المقيمة  نفسھا  في عالم آخر و علمية أو دينية، لكن يحدث العكس في اإلقا

، أنواعھاما يعرف بـ: مفھوم الحرية، أين تجد رفقاء السوء و تكثر اآلفات االجتماعية بجميع أشكالھا و 

بالتشدد أو  ون الوالدان سببا في انحراف بناتھن و لجوئھن إلى التدخين و ذلك لمعاملتھم لھنكو قد ي

ھنَّ  و االعتداء عليھّن و  غفلتھم عن أساليب التنشئة االجتماعية الصحيحة و ممارسة العنف ِضدَّ

 االعتداء بكل أنماطه.
 إلىلقد أشارت النظريات السوسيولوجية لتفسير سلوك االنحراف و الجريمة لظاھرة الھجرة 

ة إذا كانت التربية غير صحيحة، فإنه يحدث إلى انحراف الطالبة المقيم تؤديالتنشئة االجتماعية أن 

  خلل رغم ارتباط الوالدين

إعمال العقل  تركيزھا على عندو أيضا دعمت نظرية التفسير اإلسالمي للسلوك االنحرافي 

أوامر هللا عز وجل، و اجتناب النواھي و اعتبار العاطفة شيئا فطريا و  إتباعفي كل األمور و 

  عة.تسخيرھا في مواقفھا المشرو

األساس البنائي لالنحراف و أيضا اعتبرت نظرية مدخل التفكك االجتماعي التي كشفت عن 

باعتباره اتصال تام مع التغير االجتماعي الحاصل، و ھو ما أدى إلى تفكك المجتمع. و أيضا دعمت 

فسرت العديد من الجوانب الناتجة عن قيم نظرية فھم االنحراف لمدخل صراع القيم و التي 

متصارعة، و ذلك مثل اإلدمان فھي تختلف في الحكم و التقدير و طبيعة المجتمع األمريكي و 

السلوكات تختلف عن المجتمع العربي و الممارسات العملية الموجودة في البيت، تختلف عن المدرسة 

فسھا، و أيضا أشارت النظرية لالتجاھات و ھذا التناقض يفقد الطالبة الجامعية ثقتھا في ن

السوسيولوجية في تفسير االنحراف، و يحاول االتجاه التنظيمي ربط اإلطار التقييمي بالمجتمع حول 

بحث ظاھرة الجريمة على مستوى المجتمع معرفة معيشة الناس و أسلوب توزيع الثروة، و يتم 

"بونجيه" و االتجاه اآلخر حول تأثير الظروف  بأكمله، و من بين أنصار ھته النظرية السوسيولوجية

  االجتماعية األسرية للمنحرف و عمليات ...... بالعملية التربوية شكال و وحدة و تحليال.



الدراسة الميدانية                                                         الفصل الرابع   
 

96 
 

  عرض و مناقشة النتائج على ضوء التساؤل الثاني:-2

ن إن النتائج المتوصل إليھا من خالل تحليل و مناقشة محور األسباب النفسية النتشار التدخي

لدى طالبات اإلقامات الجامعية، ثم التوصل إلى انه توجد أسباب كبيرة تدفع الطالبة إلى ممارسة 

التدخين، و ذلك من خالل انتشار اآلفات و المشكالت النفسية و السلوكية غير السوية و ذلك لمسببات 

األسرة التي عانت حادة من خالل تھيئة الجو المفعم بالحرية، و جعل المؤسسات التربوية كبديل عن 

منھا أو ھي لم تتفاعل معھا نظرا لعدم تلقي الرعاية المعنوية و المادية و تھيئة كل ظروف االنحراف 

، و اللواتي تعرضن %80.95سبة الجامعي بن و الطالبات المقيمات أغلبھن يشعرن بالحرية في حيِّھنَّ 

الغالبية الساحقة لم يتعرضن لھا فالنسبة قدرت  أما، %28.57لصدمة نفسية عنيفة في حياتھن فبنسبة 

  .%71.42بـ: 

، و الباقي فبنسبة قليلة جدا %95.23أغلبھن فشلن في تجاربھن العاطفية السابقة بنسبة  أنكما 

، لم يفشلن في تجاربھن العاطفية السابقة و اللواتي يتناولن السجائر للھروب من %4.76تقدر بـ: 

، ثم %26.66، و يليھا الھروب من الضغوط األسرية بنسبة %56.66عالية الضغوط النفسية فالنسبة 

و إحساس الطالبة المقيمة المدخنة بالحزن و  .%16.66الھروب من الضغوط الدراسية فكانت حوالي 

، أما اللواتي كان شعورھن %95.23الكآبة يجعلھا تدخن و ذلك بنسبة عالية جدا فقدرت بـ: 

  .%66.66عندما يدخن فبنسبة عالية و ھي: باالسترخاء و الراحة 

، و اللواتي ال %42.85أما اللواتي يدخن عندما يتعرضن لموقف محرج فبنسبة تقدر بـ: 

، و اللواتي يدخن عندما يشعرن %57.14يدخن عندما يتعرضن لموقف محرج فبنسبة تقدر بـ: 

: حسسن بالتذمر فقدرت النسبة بـما يعند ، أما اللواتي ال يدخن%52.38بالتذمر فالنسبة تقدر بـ: 

  .%42.85 اللواتي يحسسن بالنقص و عدم ثقتھن بأنفسھن يجعلھن يدخن فكانت أما، 47.61%
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، أما اللواتي ال يدخن إلثبات ذواتھن فالنسبة: %38.09اللواتي يدخن إلثبات ذواتھن  فقدرت بـ: أما 

، أما اللواتي ال يدخن %28.57فالنسبة كانت . أما اللواتي يدخن ليشعرن باھتمام اآلخرين 61.90%

. أما %47.61، و اللواتي يدخن ليشعرن بالقوة فبنسبة %71.42ليشعرن باھتمام اآلخرين فبنسبة 

  .%52.38العكس فقدرت النسبة بـ: 

نظرا لتوفر جو الحرية و االسترخاء و  و ھذا كله يدل على أن الطالبة الجامعية المقيمة تدخن

ن تجدھما في الحي الجامعي، و تفرغ كل مكبوتاتھا التي تعرضت لھا في أسرتھا أو في المتعة اللذا

مجتمعھا و تستغل كل منفذ خارج رقابة و محاسبة أھلھا بسبب البعد عن القيم التربوية و ھذا ما أكدت 

عليه النظرية السوسيولوجية لتفسير السلوك االنحرافي، و مدخل االنحراف الشخصي و يتمثل في 

  السائدة و التي تتوافق مع المجتمع. شل الفرد في تحقيق التوافق مع المعايير و القيمف

  عرض و مناقشة النتائج على ضوء التساؤل الثالث:-3

على ضوء تحليل و تفسير النتائج تم التوصل إلى استنتاجات حول األسباب و العوامل 

كانت نسبة الطالبات المدخنات الغالبية لديھن سكن االقتصادية التي تدفع الطالبة المقيمة للتدخين، حيث 

ال يبعن أغراضھن الخاصة من أجل شراء  ، و اللواتي%90.47ملكا و ليس إيجارا قدرت بــ:  عائلي

، أما اللواتي لھن سكن عائلي مناسب مقارنة بعدد أفراد عائلتھن بنسبة %66.66السجائر فتقدر بــ: 

خل العائلي للطالبات المقيمات المدخنات فيعتبر متوسط بنسبة ، أما الد%90.47كبيرة تقدر بــ: 

، أما الطالبات المقيمات المدخنات يشترين ثمن السجائر بسعر منخفض فبنسبة عالية و ھي 52.38%

. %76.19، و اللواتي يوفرن لھن أسرھن كل االحتياجات و المتطلبات األساسية فكانت 52.38%

  .%52.38أغلبھن يحصلن على ثمن السجائر من مصروفھن الشخصي بنسبة  أنكما 

إن للعامل االقتصادي مكانة ھامة في ظل التغيرات الطارئة و بتأثير الدول المھيمنة بكل الوسائل 

الحديثة الجد متطورة على أفكار و معتقدات الطبقة المثقفة و على الشباب بالدرجة األولى، و ذلك من 

كل النظم األخرى و التيارات العلمانية التي لھا آثارا على شتى المادة و الرأسمال على خالل طغيان 
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المجاالت الحياتية العلمية و العملية، فقد يؤثر االقتصاد و المستوى المعيشي للوالدين على أبنائھم 

"تناسلوا........ خاصة إذا كانت الحياة التقليدية التي تقوم على أساس اإلنجاب إلتباع السنة النبوية: 

إني مباه بكم األمم يوم القيامة". و إنجاب األوالد بكثرة رغم الفقر المدقع و عدم تربيتھم على أكمل 

وجه، و تحقيق كل الوسائل و المتطلبات األساسية خاصة في المراحل التعليمية التي تحتاج إلى 

أة و الطالبة ذلك ما يؤثر على المر ميزانية خاصة و ذلك بحكم التماشي مع العصر و غالء المعيشة، و

  مل أو أي وسيلة للحصول على النقود، أو الطالب الذي يلجأ إلى العبشكل خاص عكس الرجل



  
  
  

  ةــاتمـخ
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  اتمةخـــــــ
 

من خالل ھته الدراسة التي تم فيھا محاولة الكشف عن أسباب انتشار تعاطي الطالبات المقيمات 

  للتدخين تّم التوصل إلى أنه يوجد العديد من األسباب وھي:

أسباب اجتماعية تتمثل في النواة األولى في المجتمع  وھي األسرة فھذه األخيرة ھي المنبت 

فإذا غرست فيه القيم واألخالق الحسنة نبتت فيه، وإذا أھملت ھذا الدور أو غرست األول للفرد، 

  العكس فإن ذلك طبعا سينبت في الفرد ، وكذلك وسائل اإلعالم وجماعة الرفاق.

الصدمات  أسباب نفسية تتمثل في الحرية المعطاة للطالبة المقيمة وبعدھا عن أھلھا والمراقبة،

  ة واألسرية والدراسية.النفسية، والضغوط النفسي

أسباب اقتصادية تتمثل في الفقر والبطالة التي تسبب الھروب من الواقع،أو في الرفاھية وزيادة 

  الدخل العائلي حيث بتوفر المادة تذھب الطالبة إلى التجربة وبالتالي الوقوع في بئر اإلدمان .

 



 
 

  ة المصادرـقائم   
راجعـو الم   



102 
 

  قائمة المصادر و المراجع:

  أوال: المصادر

  القرآن الكريم-

  المراجع:ثانيا: 

، 2إبراھيم بن عبد العزيز الدعيلج: مناھج و طرق البحث العلمي، دار صفاء للنشر و التوزيع، ط- 1
  .2010عمان، 

  
  .2005إحسان محمد الحسن: علم اجتماع العائلة، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،  - 2

  . 2005إحسان محمد الحسن: مناھج البحث االجتماعي، دار وائل للنشر والتوزيع، بغداد،  - 3

أحمد عبد العزيز األصفر: عوامل انتشار ظاھرة تعاطي المخذرات في المجتمع العربي، مكتبة فھد  - 4

   .2004الوطنية، السعودية، 

دراسة نظرية «السعودية والوطن العربي، أحمد منير مصلح: نظلم التعليم في المملكة العربية  - 5
، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 2، ط»وتحليل مقارن لنظم التعليم العربي ومشكالته

  .1982الرياض، 
 
الربيعي مغير حسين عباس: التأشيرة الصحية للتدخين، كلية التربية األساسية، جامعة بابل، ب ب،  - 6

  ب س.
  
حاتي، البحث الجامعي بين التحرير و التصميم و التقنيات، دار أسامة للنشر و العربي بلقاسم فر - 7

  .2012التوزيع، األردن، 
  
، مجلة العلوم »رؤية نقدية استشرافية«بوحنية قوي: التعليم الجامعي في ظل ثورة، المعلومات  - 8

.، دار الھدى، عين مليلة، الجزائر8اإلنسانية لجامعة بسكرة، العدد   



103 
 

  . 2005جمال شحاتة حبيب: مناھج البحث االجتماعي، دار وائل للنشر والتوزيع،  بغداد،  - 9

جودت عزت عطوي: أساليب البحث العلمي مفاھيمه، أدواته، طرقه اإلحصائية، دار الثقافة  -10
  .2007للنشر و التوزيع، 

   
  .2003جودي خوني: اإلقالع عن التدخين، دار براكتيكوم، الجزائر،  -11

حسن أحمد شحاتة: التدخين واإلدمان وإعاقة التنمية، مكتبة دار المعرفة الناشر األكاديمية  -12
  .2006الحديثة للكتاب الجامعي،  مصر، 

  
  .ار النشر: مجموعة النيل العربيةخالد الزواوي: البطالة في الوطن العربي المشكلة ...و الحل، د -13
  
الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  عبد الرزاق الفارس: الفقر و توزيع -14 

  .2001بيروت،
  

خمّيس طعم هللا: مناھج البحث و أدواته في العلوم االجتماعية، مركز النشر الجامعي، قرطاج  -15

  .2004تونس، 
  

عمان، دالل القاضي: محمود البياني، منھجية أساليب البحث العلمي، دار الحامد للنشر والتوزيع،  -16
2008.  

   
 .1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3رابح تركي: أصول التربية والتعليم، ط -17

 . 1992،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر3رابحي تركي: أصول التربية والتعليم، ط -18

رشاد صالح دمنھوري: التنشئة االجتماعية و التأخر الدراسي، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -19
2006 .  

  
رعد حافظ سالم: التنشئة االجتماعية و أثرھا على السلوك السياسي، دار وائل للنشر، األردن،  -20

2000.  



104 
 

المستقبل العربي،  »منظور الجامعة العصرية«رياض قاسم: مسؤولية المجتمع العلمي العربي:  -21
  .1995، الكويت، مارس 193العدد 

 
 .2001سامي سلطي عريفج: الجامعة والبحث العلمي، دار الفكر، األردن،  -22

سامية مصطفى الخشاب: النظرية االجتماعية و دراسة األسرة، الدار الدولية لالستثمارات  -23
  .2008الثقافية، مصر، 

  

االجتماعي عن األساليب المناھج، اإلحصاء، دار الثقافة للنشر و سماح سالم سالم: البحث  -24
  .2012التوزيع، األردن، 

  
  .2001سناء الخولي: األسرة و الحياة العائلية، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة،  -25

صالح أحمد العزي، دور التنشئة االجتماعية في الحد من السلوك اإلجرامي، مدخل نظري و  -26
  .2010ميدانية، دار غيداء للنشر و التوزيع، عمان، دراسة 

  
الكويت)، ھبة النيل - السعودية-أزمة البطالة، دراسة مقارنة (مصر صالح محمد عبد الحميد: -27

  العربية للنشر و التوزيع.
 

طارق كمال، أنوار حافظ: المشكالت االجتماعية في المجتمع المعاصر، مؤسسة شباب الجامعة،  -28
  .2009اإلسكندرية، 

  
مجلة مخبر أبحاث في  -عبد الرحمان برقوق: عضو ھيئة التدريس وأخالقيات وأدبيات الجامعة.29

.2005اللغة واألدب الجزائري، دار الھدى، الجزائر،   

 
   .2005عبد الرحمن محمد العيسوي: المخذرات  وأخطارھا، دار الفكر الجامعي، مصر،  -30

  .، األزاريطة2006آخرون: األسرة و المجتمع، دار المعرفة الجامعية، عبد العاطي و  -31



105 
 

، »دراسة تحليلية للعالقة بين الجامعة والسلطة«عبد العزيز الغريب صقر: الجامعة والسلطة  -32
  .2005الدار العالمية، مصر، 

  
النفسية السلوكية عبد هللا الطراونة، مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي، مشاكل الطالب التربوية -33

  . 2009االجتماعية، دار يافا العلمية، األردن، 
  

عبد هللا محمد عبد الرحمن، محمد علي البدوي: مناھج و طرق البحث االجتماعي، دار المعرفة  -34
  .2002للطبع و النشر و التوزيع، األزاريطة، 

  
  .2004عبد الھادي مصباح: اإلدمان، الدار المصرية اللبنانية،  -35

ة علي بن حسين بن أحمد فقيھي: مفھوم الحرية، إشراف عبد هللا بن محمد العمرو، مذكر -36
  .ماجستير، كلية الشريفة بالرياض

  
عبد الرحمن الدرباشي الزھراني: إستراتيجية التعامل مع الضغوط النفسية، فريق الدراسات  -37 

  .2001- 2000.المملكة العربية السعودية، 2013-2012جدة، 
  

علي ليلة: الطفل و المجتمع التنشئة االجتماعية و أبعاد االنتماء االجتماعي، المكتبة المصرية  -38
  .2006 للطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية،

  
 .2005، األردن، 5فتحي دردار: اإلدمان، المخدرات، الخمر، التدخين، اإلتقان للتصفيف، ط -39
  . 2006دراسات االجتماعية، دار المسيرة، األردن، فخري رشيد خضر، طرائق تدريس ال -40

إشكالية المشاركة الديمقراطية بالجامعة الجزائرية. منشورات جامعة : فضيل دليو وآخرون -41
  .2001منتوري، قسنطينة، 

  
إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية، مخبر اجتماع : فضيل دليو وآخرون -42

  .التطبيقات النفسية والترباالتصال+مخبر 
محمد العربي ولد خليفة: النھان الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، ديوان المطبوعات   -43

 .1989الجامعية، الجزائر، 



106 
 

محسن علي عطية: البحث العلمي في التربية مناھجه، أدواته، وسائله اإلحصائية، دار المناھج  -44
  .2010للنشر و التوزيع، األردن، 

  
محمد أزھر سعيد الّسّماك: طرق البحث العلمي، أسس و تطبيقات، دار اليازوتي العلمية للنشر و  -45

  .2011التوزيع، األردن، 
  

محمد سعد إبراھيم: أخالقيات اإلعالم و اإلنترنت ز إشكاليات التشريع، دار الكتب العلمية للنشر  -46
  .2007و التوزيع، القاھرة، 

  
أنثروبولوجي، دار المعرفة الجامعية، - محجوب: طرق و مناھج البحث السوسيومحمد عبده  -47

  .2009اإلسكندرية، 
  

سس البحث االجتماعي، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، أمحمد محمود الجوھري:  -48

   .2009األردن، 
منظور الخدمة محمد عبد الفتاح محمد: ظواھر و مشكالت األسرة و الطفولة المعاصرة من  -49

  .2009االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 
  

موريس أنجرس، ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشرف سعيد سبعون: منھجية البحث العلمي  -50

  .2006، الجزائر، 2، تدريبات علمية، دار القصبة للنشر و التوزيع، طاإلنسانيةفي العلوم 
  

، 1983لوطي: الدراسة العلمية للسلوك اإلجرامي، دار الشروق، جدة، نبيل محمد توفيق السما -51
  .212ص 

  
نديم ربحي محمد الحسن: اتجاه طلبة الجامعات األردنية نحو المحطات الفضائية العربية، كلية  -52

  .2008العلوم اإلنسانية، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 

 
   .2003العربية، لبنان، يحي أحمد الكعكي: العولمة اإلسالمية العربية، دار النھضة  -53

  



107 
 

  ثالثا: المواقع اإللكترونية:

54- http://www.Google.com  (0930/2006/03/09) 
55-  www. nazra.orginfo@nazra.org. 
 



  
  
  

  قـــالحـالم
 

 



  ملخص الدراسة:
نتشار ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات اه الدراسة لتسليط الضوء على أسباب تجاءت ھ 

ماھي أسباب انتشار ظاھرة التدخين لدى  الجامعية. و ذلك باالنطالق من التساؤل الرئيسي التالي:

 طالبات اإلقامات الجامعية؟ و الذي تفرع إلى التساؤالت الفرعية التالية:
 ماھي األسباب االجتماعية النتشار ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامة الجامعية؟ - 1
 ماھي األسباب النفسية النتشار ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ - 2
 ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية؟ النتشارماھي األسباب االقتصادية  - 3

الفصل  ،الفصل األول: ماھية الدراسة الفصول التالية:البحث إلى جل ھذا تم تقسيم أو من 

الفصل الرابع: الدراسة  الفصل الثالث: وسائل انحراف الطالبة الجامعية. ،الثاني: التدخين و اإلدمان

  الميدانية.

مفردة و  21حتوت على اھذا األخير تم فيه اختيار عينة غير احتمالية قصدية عرضية، 

  الوصفي و كذلك أدوات الدراسة، المالحظة، و االستبيان.استعمل فيھا المنھج 

  و من خالل تحليل و مناقشة البيانات تم التوصل إلى النتائج التالية:

ھناك أسباب اجتماعية النتشار ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية، مثل األسرة و  -

 وسائل اإلعالم ، و جماعة الرفاق.
شار ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجامعية، و تتمثل في الحرية وھناك أسباب نفسية النت -

 األسرية و الضغوط الدراسية.و التعرض للصدمة النفسية و سيطرة الضغوط النفسية 
معية و التي كما ھناك أسباب اقتصادية النتشار ظاھرة التدخين لدى طالبات اإلقامات الجا -

 فاھية العيش. ر البطالة أو تتمحور في: الفقر أو
 

 

 

 

 



Résumé : 

Cette étude est venu pour faire la lumière sur les raisons de la prévalence 

du tabagisme chez les étudiants des résidences universitaires. Avec le départ 

de la principale question: Quelles sont les raisons de la prévalence du 

tabagisme chez les étudiants de logements universitaires?  

 Et la fourche aux questions suivantes: 

1. Quelles sont les causes sociales de la prévalence du tabagisme chez les 

étudiants de logements universitaires? 

2. Quelles sont les causes psychologiques de la prévalence du tabagisme chez 

les étudiants de logements universitaires? 

3. Quelles sont les raisons économiques de la prévalence du tabagisme chez 

les étudiants de logements universitaires? 

Et pour cette recherche est divisée en chapitres suivants : chapitre 1: la 

nature de l'étude. Chapitre II : le tabagisme et la dépendance-Chapitre 3: 

déviation de l'étudiant à l'Université-Chapitre IV: étude de terrain. Ce dernier 

est une transversale de l'échantillonnage non probabiliste induite, contient 21 

single et utilisé un descriptif  ainsi que l'étude outils, observation, inspection et 

la visite. 

Grâce à l'analyse des données a été tiré les conclusions suivantes:-il y a 

des raisons sociales pour la prévalence du tabagisme chez les étudiants des 

résidences universitaires, tels que la famille et les médias et la communauté de 

camarades. 

Il y a des raisons psychologiques pour la prévalence du tabagisme chez 

les étudiants des résidences universitaires et la liberté et l'exposition au stress 

et trauma contrôle des pressions familiales et scolaires. Il y a aussi des raisons 

économiques de la prévalence du tabagisme chez les étudiants des résidences 

universitaires et centré sur : vie de pauvreté ou de fumer ou de luxe. 



Summary: 

This study came to shed light on the reasons for the prevalence of 

smoking among students of university residences. With the departure of the 

main question: what are the reasons for the prevalence of smoking among 

students in University accommodation?  

-And the fork to the following questions: 

1. What are the social causes of the prevalence of smoking among students in 

University accommodation? 

2. What are the psychological causes of the prevalence of smoking among 

students in University accommodation? 

3. What are the economic reasons for the prevalence of smoking among 

students in University accommodation? 

And for this research is divided into the following chapters: Chapter 1: 

the nature of the study. Chapter II: smoking and addiction-Chapter 3: 

deviation of University student-Chapter IV: field study. The latter is a non-

probability sample induced transverse, contains 21 single and used a 

descriptive as well as study tools, observation, inspection and survey. 

Through the analysis and discussion of data was reached the following 

conclusions:-there are social reasons for the prevalence of smoking among 

students of university residences, such as the family and the media, and the 

community of comrades. 

There are psychological reasons for the prevalence of smoking among 

students of university residences, and the freedom and exposure to trauma and 

stress control of family and school pressures. 

There are also economic reasons for the prevalence of smoking among 

students of university residences and centered on: poverty or smoking or 

luxury living. 
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