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 شكر وتــــــقدیر



 

 ث

  
نحمد اهللا حمد الشاكرین ونثني علیه ثناء الذاكرین أن وفقنا وسدد خطانا إلتمام هذا 

  .الجهد المتواضع

  .فالحمد لك حتى ترضى والحمد لك إذا رضیت والحمد لك بعد الرضا

اللهم أن تجعل عملي هذا صالحا لوجهك الكریم وأن تنفعنا به وتنفع كل من  وأسألك

 .یقرأه

المشرف على بحثنا والذي لم  میهوبي رضواننتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ الفاضل 

رشاداته ونصائحه الهامة   .یتوان بتقدیم توجیهاته القیمة وإ

خوان وزمالء، كما ال ننسى أن نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بع ید من أهل وإ

وخاصة أساتذة العلم الذین زودونا بما نحتاجه من رصید وهذا خالل الفترة الجامعیة، 

 ماعلینا بنصائحه لم یبخال انذلال عباس فاطمة ةواألستاذ وهاب یوسفوخاصة األستاذ 

.ماومعلوماته  

.جامعة البویرةبالذكر طاقم مكتبة  كما ال ننسى أن نخص  

ن كنا عاجزین عن شكر الجمیع فعند اهللا خیر الجزاء وأوفره  .وإ

ü  وردة. 

ü   مأمون. 
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 إهـــــــــــــــــــــــداء



 ا
 

أجمعين هصحب  وعلى آله و نشرف المرسليلصالة والسالم على أا  
بعدأما    

فـالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  السالم اإلسالمكالمي بالتحية وتحية    أبدأ  
.هذا العمل  إتمامنحمد اهللا تعالى على نعمة    

كل من    إلىإلى الشموع التي احترقت لتنير دربي  هذا العمل  ثمرة جهدي  هدي  أ
  من وقف بجانبي بحبه وحنانه في فرحتي وفي حزني  إلىعلمني حرفـا  

رحل   لكن اليوم بفـارغ الصبر  انتظر هذا اطالموالذي لإنسان على قـلبي    أغلىروح   إلى
  .فسيح جنانه  هسكناهللا وأ  هالغالي رحم  أبي إلىشاركني فرحتي  ي أندون  

 إليكالتي الجنة تحت قدميها    إلىحن شخص عرفته البشرية  في الوجود وأ  سمى ماأ  إلى
  .مي الحبيبة حفظك اهللا ورعاكأ

  ،  كل باسمه  ة واالخواتخو اإل  إلى
،الى كل شخص تجاوز لدي  الى اصدقـائي وزمالئي سواء في الدراسة او في العمل

الى كل شخص مد لى يد العون ولو  ن،  و مأشريكي في العمل مالى  . درجة الصداقة  
  .اهدي هذا العمل لك انت الذي تقرئ فيه    بكلمة تشجيعية ،

 -ج -
 



 ا
 

أجمعين هصحب  وعلى آله و نشرف المرسليلصالة والسالم على أا  
بعدأما    

فـالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  السالم اإلسالمكالمي بالتحية وتحية    أبدأ  
.هذا العمل  إتمامنحمد اهللا تعالى على نعمة    

 
كل من    إلىإلى الشموع التي احترقت لتنير دربي  هذا العمل  ثمرة جهدي  هدي  أ

  من وقف بجانبي بحبه وحنانه في فرحتي وفي حزني  إلىعلمني حرفـا  
  أبي إلى اليوم بفـارغ الصبر  انتظر هذا اطالموالذي لإنسان على قـلبي    أغلى إلى

  .الغالي  
 إليكالتي الجنة تحت قدميها    إلىحن شخص عرفته البشرية  في الوجود وأ  سمى ماأ  إلى

  .مي الحبيبة حفظك اهللا ورعاكأ
  ة واالخوات ،خو اإل  إلى

، اهدي هذا العمل لك انت    الى شريكتي في البحث وردةو الى اصدقـائي وزمالئي  
  .الذي تقرئ فيه  

 -ج -                                          
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  :قائمة األشكال
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نتائج إجابات العبي عینة البحث عن ما اذا كانوا یتناولون   تمثل )2(الدائرة النسبیة 53

 .مواد اخرى غیر التدخین

02 
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 .مدخنون 
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 .الداخلي للنادي یتضمن مادة تمنع تناول التبغ بانواعة اثناء الممارسة

06 

عن ما اذا كان كل  العبي عینة البحثیتعلق بنتائج إجابات  )7(الدائرة النسبیة 59

 .الریاضیین یتناولون التبغ
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 08 .عن السبب وراء تدخینهم االعبین نتائج إجابات تمثل )8(الدائرة النسبیة 60

حول متى تأتیهم الرغبة والحاجة الملحة  الالعبیننتائج إجابات  تمثل )9(الدائرة النسبیة 61

 .لتناول التبغ اثناء التدریبات

09 

حول متى یتم تناول التبغ في حالة الالعبین نتائج إجابات  تمثل )10(الدائرة النسبیة 62

 .منافسة

10 

قدرتهم (حول مدى تعلقهم بهذه المواد  االعبیننتائج إجابات  تمثل )11(النسبیةالدائرة  63

 ).على االستغناء عنها

11 

حول درجة  انتشار هذه  العبي عینة البحثنتائج إجابات  تمثل )12(الدائرة النسبیة 64

 .ظاهرة تناول التبغ في الوسط الریاضي
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یمثل نتائج إجابات الالعبین حول ان كانوا یعانون من مشاكل  )13(الدائرة النسبیة 65

 .ضاغطة سواء اثناء الممارسة او في الحیاة الیومیة
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 14 .عن من كان السبب وراء تدخینهم الالعبین نتائج إجابات تمثل )14(الدائرة النسبیة 66

عن مدى اعتقادهم ان  العبي عینة البحث نتائج إجابات تمثل )15(الدائرة النسبیة 67 15 



 قائمة األشكال
 

 
 د

 

 .التدخین  یزید من هیبتهم كریاضي

حول درجة اسهام التدخین  العبي عینة البحث نتائج إجابات تمثل )16(الدائرة النسبیة 68

 في اخراجهم من حالة التوتر التي قد یتعرضون الیها اثناء المنافسة

16 

لقلق *حول ما اذا كانت مقولة  ةالعیننتائج إجابات العبي  تمثل )17(الدائرة النسبیة 69

 .المنافسة حل وحید هو التدخین صحیحة

17 

عن  مدى اسهام التدخین في تعزیز  أالعبیننتائج إجابات  تمثل )18(الدائرة النسبیة 70

 .ثقتهم بأنفسهم

18 

حول اذا كانوا یوافقون على ان  الالعبین نتائج إجابات تمثل )19(الدائرة النسبیة 71

 .التدخین یحد من االرتباك لدیهم اثناء الممارسة 

19 

إذا كانوا  یعتقدون ان  الالعبین  حول مانتائج إجابات  تمثل )20(الدائرة النسبیة 72

 التدخین یبعث فیهم راحة نفسیة

20 

حول تلقائیة تناولهم للمواد  العبي عینة البحث نتائج إجابات  تمثل )21(الدائرة النسبیة 73

 التبغیة

21 

 22 اعتقادهم ان التبغ ینشطهم ذهنیانتائج إجابات الالعبین حول  تمثل )22(الدائرة النسبیة 74

بنتائج إجابات العبي عینة البحث عن اذا كان التدخین وسیلة لنسیان هموم  تمثل )23(الدائرة النسبیة 75

 .وضغوط الحیاة
23 

نتائج إجابات الالعبین عما إذا كان التدخین یزیل االرهاق الذي یلي  تمثل )24(النسبیةالدائرة  76

 التدریبات
24 

نتائج إجابات العبي عینة البحث حول ما اذا كانو یفكرون في التدخین في  تمثل )25(الدائرة النسبیة 77

 .حالة شعورهم بالقلق او التوتر 
25 

بنتائج إجابات العبي عینة البحث عن ما اذا كانو یشعرون  تمثل )26(الدائرة النسبیة 78

 .باإلهمال و التهمیش  من طرف المدرب

26 

یمثل نتائج إجابات العبي عینة البحث عن ما اذا كانوا یشعر  )27(الدائرة النسبیة 79

 .باالنعزال بین الزمالء 

27 

اذا كانوا یشعرون باإلحباط نتائج إجابات الالعبین حول ما  تمثل )28(الدائرة النسبیة 80
 .في المیدان بسبب معاملة المدرب و الزمالء

28 

 29 .نتائج إجابات الالعبین حول مدى ثقتهم بانفسهم  تمثل )29(الدائرة النسبیة 81

نتائج إجابات العبي عینة البحث حول ما إذا كانت ضغوط  تمثل )30(الدائرة النسبیة 81

 المنافسة تجعلهم یدخنون

30  

وط غنتائج إجابات العبي عینة البحث حول ما اذا كانت الض تمثل )31(الدائرة النسبیة 82 31  
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  :ملخص البحث

  صحة العب كرة القدم   على هاتتناول التبغ وانعكاساسباب ودوافع 

 
  عباس مأمون العقاد / مخزوم وردة : إعداد

 میهوبي رضوان: إشراف األستاذ

  

وانعكاساتة على صحة العبي كرة في الوسط الریاضي تناول التبغ  دوافع واسبابهذه الدراسة  تناولنا في        

االسباب المؤدیة الى میدانیا، وكذا معرفة  المسببة النتشار هذه الظاهرة من خالل التعرف على أهم العناصر القدم 

  .الصحة النفسیة والفیزیولوجیة لالعب كرة القدمعلى  تناول مثل هذه المواد وانعكاساته 

استعمال اإلستبیان كأداة ب النه انسب منهج ،، واعتمدنا على المنهج الوصفي العبا 52ت عینة البحث شمل       

وكرة  النفسیة والفیزیولوجیة  والصحة ومكوناته فصل نظري تناولنا فیه كل من التبغ، فصلینون من ـتكحیث .لدراسةل

، توصلنا إلى أن لتحلیل ما تم جمعه ²و كا المئویة ب ـنسلدام اـاستخفیه م ـتالقدم، وفصل تطبیقي لتحلیل النتائج، 

كذا نوع . منتشر بصورة كبیرة، ووجود عالقة مباشرة بین الضغوط النفسیة والتدخین تناول التبغ في الوسط الریاضي

  من االدمان على التدخین یظهر من خالله اعراض نفسیة سلوكیة وأخرى بیولوجیة   

  

 التبغ، الصحة، كرة القدم: الكلمات الدالة



 

 

 

 

 

 

 مقدمــــــــــــة



 مقدمة
 

 
 و

 

 : مقدمة 

لتشمل مالیین  هاتولقد اتسعت دائر , التدخین ظاهرة من الظواهر التي إنتشرت في كثیر من دول العالم           

انه یتم مادة یتم حرقها ومنه فوقد عرف التبغ على انه  .األفراد من مختلف المستویات اإلجتماعیة ومختلف األعمار

 .تذوق الدخان او استنشاقه

ضرار الناجمة عنه، لذا فإننا نجد إلى أن سلوك التدخین یعد مشكلة بسبب خطورة األ) 1991حبشي، (وقد أشار 

عن طریق دراسات اهتمت بهذه علم النفس،  هاالعلوم المختلفة تحاول اإلسهام في حل هذه المشكلة، ومن بینان 

النیكوتین منشط موجود في نبات التبغ فیعد  اإلقالع عن التدخین في تهمبإعداد برامج نفسیة لمساعد وذلك، الفئة

یمكن  كماوفي الغالب یتم تناوله عن طریق التدخین ، . مثال یمثل العنصر المخدر الرئیسي في السجائر حیث،

ــا زادت كمیّ  ،اخرىأیضا مضغه أو استنشاقه في حاالت  في الّدم و تراكمت كان له أثر كبیر و قد  تهو كلمـ

یؤذي التدخین جمیع أجزاء الجهاز حیث ، ثبت في عدید الّدراسات أن له تأثیر سلبّي على كّل أجهزة الجسم

 وعلى  .األمراض ألشائعة مثل الحرقة والقرحة الهضمیة والعدید من فهو یسّبب الغثیان و القيءألهضمي 

حدث شعورا ی، عن الجانب النفسي حیث  ناهیك ،الخ..الجهاز التنفسي وكذالك اثارة على القلب و الشرایین

وغیابها ، ا هو التدعیم اإلیجابي للنیكوتینرفع مستوى اإلنتباه، ویعد كذلك معدال للوزن و الشهیة، وهذو یبالمتعة، 

ومما لفت ، ارة األعصاب، اضطرابات في النوم یصاحبه أعراض اإلنسحاب، الشعور بحالة النقص، الغضب، إث

كما هو ف، انتباهنا انتشار تناول التبغ في كل االوساط بما في ذلك الوسط الریاضي وباألخص ریاضة كرة القدم 

 تتجسد شعبیة واسعة اكتسبت كما األخرى، الریاضات تبلغه لم حدا الشهرة من بلغت هذه الریاضة معروف فان 

صورتها من جراء هذا السلوك ت اال انها شوه. اتهمباریا مشاهدة على والتسابق ممارستها على اإلقبال شدة من

وال جدال  .النفسیة والفیزیولوجیة  صحتهمرغم االضرار السالفة الذكر على كل من الالعبین  مألوف بینالذي بات 

خر، معرفة آلالتدخین، وهذه األسباب تختلف من شخص  أن هناك أسباب كثیرة ومتباینة تؤدي إلى انتشار عادة

یمكن أن تؤدي  قدرا من البیانات، تساعد على توعیة األفراد وتوعیة األسرة باألسالیب التي هذه األسباب سیوفر لنا

 .ها إلى الحد من انتشار 

التبغ وانعكاساته على صحة نتطرق في دراستنا هذه إلى اإلطالع على واقع واقع تناول  ومن هذا المنطلق ارتأینا أن

العبي كرة القدم ، حیث قسمنا البحث إلى جانبین نظري وتطبیقي، فتناول الجانب النظري ثالثة محاور، األول 

تحدث عن التبغ ومكوناته ونبذة تاریخیة عنه ،وكیفیة التعود الى سلوك التدخین ،وطرق التدخین الحدیثة ، وفي 

حیث تناولنا مفهومها وانعكاسات التبغ علیها سواء من الناحیة النفسیة او من  المحور الثاني تطرقنا إلى الصحة 

الناحیة الفیزیولوجیة إلى غیر ذلك مما یخصها، أما المحور الثالث فقد كان یتناول ریاضة كرة القدم بكل نواحیها 

في . ا المتعددة وقوانینهاوجوانبها من تعاریف ونشأة وأهمیة ومواصفات هذه الریاضة إضافة إلى بعض من فعالیاته

حین تناولنا في الجانب التطبیقي فصلین، األول ذكرنا فیه اإلجراءات المیدانیة والمنهج المتبع، عینة البحث، 

  .، أما الثاني فقد تناول عرض وتحلیل ومناقشة النتائج، ومقارنتها بالفرضیات..والوسائل المستخدمة بالبحث



 

 

 

 

 

مــدخل عام    

 التعریف بالبحث



 البحثالتعریف ب                                                    :مدخل عام
 

 
2 

 

    :اإلشكالیة-1

داف التي وجد لها في هذه الجسم البشري هو عطاء من الخالق یجب العنایة به لتحقیق االغراض واأله       

وعلى هذا االساس فكل فرد معني بصحته التي تتجاوز الجانب  اهتمت الدراسات العلمیة به بشكل كبیر، .الحیاة

ومن  سويلك مثاال للحیاة وتتفاعل فیما بینها لتحقیق سلوك بشري لتكون بذ ،البدني لترتبط بالجانب النفسي والعقلي

لذا فقد تزاید االهتمام . هنا كان للنشاط البدني والریاضة الدور الفاعل واالیجابي لتعزیز السلوكیات السلیمة لدى الفرد

ال الى اعداد الطاقات بمزاولة الریاضة باعتبارها من الوسائل الضروریة في تحقیق التنمیة في المجاالت كافة وصو 

ك نظام اجتماعي و واقعا ملموسا في حیاتنا بحیث لتعد بذف، البشریة وتوظیفها في مجاالت العمل والبناء واإلنتاج 

 للضغوطعلما ان . یحدث فیها كل انواع السلوك التي تحدث في الحیاة  العادیة من ضغوطات نفسیة واجتماعیة

حیث  1986 وسارسون عموما وهذا ما اثبته جونسون والجسدیة لنفسیةا صحته وعلى الریاضي سلوك على آثار

وطریقة  قدرة والفیزیولوجیة وتختلف النفسیة على الوظائفالوسط الریاضي  ألحداث هناك تأثیرات أن توصل الى

، )*Lemaire, J.F. 1992(والتكیف  لالستجابة له طریقته فكل الضاغطة الحیاة ألحداث تحملهم في الریاضین

 مختلفة باستجابات تواجه األحداث الحیاتیة أن یرى حیث (Dohrenwend,1981) دوهرنویند  یؤكده ما هذاو 

 عن فرد كل بها یتمیز التي واالجتماعیة الشخصیة العوامل مجموعة من إلى یرجع االختالف وهذا لألفراد بالنسبة

حیث  هذه الظاهرة ة یلعب دور كبیر في انتشارلذا فان محاكات االقران من االصدقاء او احد افراد العائل .اآلخر

تدخل فیها قوة الشخصیة ، وحب االستطالع ومن ثم مسایرة االصدقاء حتى ینتهي االمر بالفرد مدمنا دون ان 

یشعر بذلك وهناك حاالت یتعرض فیها الفرد الى ضغوط نفسیة فوق طاقته فیبحث عن أي وسیلة تنسیه او 

التي اظهرت فاعلیة الذات وارتباطها بالتدخین لدى الطالب حكیم  دراسة طیبي في باألحرى تلهیه وهذا ما اثبت

التبغ یحتوي على مواد كیمیائیة سامة كالنیكوتین وغاز النشادر والكاوي والقطران وثاني اكسید علما ان . المدخن

دراسة ف ،المواد المخدرة  ان تدخین التبغ یسبب االدمان مثل جمیعفاثبتت االبحاث الطبیة الحدیثة  كما الكربون

 هحیث ان لتناول ،الخ...متفاوتة بمستویات النیكوتین على فیزیولوجیة  اعتمادیة بلعیدي حنان توصلت الى انه توجد

  . متفاوتة ، ما یتعارض مع متطلبات الجسم الریاضي تأثیراتبیة الى الصحة عموما انعكاسات سلب

طالت حتى المجال الریاضي ، الذي و من المفروض ان یكون دواء  والحقیقة المؤلمة ان انتشار هذه الظاهرة 

تحسین كفاءة فاألولى تعمل على  ،یاضة والتدخین ال یمكن ان یتفقافالر إال انه لم یسلم من تغلغلها،  للقضاء علیها،

التطرق لهذا تبادرت الى اذهاننا فكرة لذا  ،إضعافها الثاني الذي یعمل على هدمها و ، امااجهزة الجسم وأعضاءه

جاء تساؤلنا العام على النحو فسعیا من خالله الى محاولة فهم سلوك الریاضي السلوك الدخیل على الریاضة 

 ما هو واقع تناول التبغ و ما انعكاساته على صحة العبي كرة القدم ؟ :التالي
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  :الجزئیة التساؤالت -

Ø دم ؟ما مدى انتشار ظاهرة تناول التبغ بین العبي كرة الق 

Ø هل توجد عالقة بین العوامل النفسیة  و تناول التبغ من قبل الالعب ؟ 

Ø هل توجد عالقة بین تناول التبغ والحالة الفیزیولوجیة لالعب ؟ 

  :فرضیات الدراسة-2

  : الفرضیة العامة -2-1  

Ø  الضارة شیوع تناول التبغ في الوسط الریاضي رغم انعكاساته الصحیة.  

  :الفرضیات الجزئیة -2-2

Ø  بین العبي كرة القدم بصورة مألوفة هناك انتشار لظاهرة تناول التبغ. 

Ø  توجد عالقة بین العوامل النفسیة وتناول التبغ من قبل الالعب.  

Ø  توجد عالقة بین تناول التبغ والحالة الفیزیولوجیة لالعب.  

  :أسباب اختیار الموضوع-3

Ø مالحظة انشار أو شیوع تناول التبغ في المجال الریاضي. 

Ø الالمبالة وعدم اإلهتمام بمخاطر تناول التبغ على صحة الریاضي.  

Ø قلیل من الریاضیین المدخنین یدركون جمیع أخطار تناول التبغ على صحتهم. 

Ø ال وعي الریاضي المدخن بانعكاس التبغ على صحته وبالتالي على اداءه. 

 :   حث أهمیة الب-4

 : البحث عبارة عن دراسة بغرض الوصول إلى معلومات ومعارف تقودنا نحو

Ø توعیة الریاضیین بمخاطر تناول التبغ نظرا لشیوع هذه الظاهرة في المجال الریاضي. 

Ø  كون البحث  یٌشارك في تحدید األسباب والعوامل التي تدفع إلى ممارسة سلوك التدخین في المیدان

   د على فتح المجال لبحوث أخرى تحاول االستفادة من هذا البحث في ما یٌخصالریاضي مما یٌساع

 .التدخین  

   : أهداف البحث-5

Ø إلقاء الضوء على األسباب المؤدیة إلى انتشار التدخین لدي الریاضي. 

Ø عدم وجود بحوث میدانیة في مجال تناول التبغ في المجال الریاضي. 

Ø الریاضي الوقوف على نسبة انتشار التدخین لدي. 

Ø الریاضي تقدیم مقترحات للحد من انتشار التدخین لدى. 

Ø الوصول إلى نتائج وحلول لإلشكالیة. 

Ø لفت انتباه الباحثین الى هذا المجال.  



 البحثالتعریف ب                                                    :مدخل عام
 

 
4 

 

  : تحدید المصطلحات والمفاهیم-6

Ø التبغ: 

الفصیلة  من (Nicotiana tabacum) أوراق شجر تدعى” عرف التبغ بأنه  :التعریف االصطالحي

  ”، وله أكثر من ستین نوعًا وال یستخدم منها في مجال التدخین إال النوع البري من التبغنیةالباذنجا

ومن هنا فانه یتم تذوق الدخان او استنشاقه كما وتتم هذه  التبغ هو مادة یتم حرقها :التعریف اإلجرائي

   .العملیة باعتبارها المقام االول للترویح عن النفس 

 الناس أغلب یتعرض التوقف الناجح بعد فحتى التغییر، یقاوم سلوك التدخین كسلو  :تعریف سلوك التدخین

  .)337 ص ، 2008 تایلور شیلي( لإلنتكاس

عبارة عن التعود على لف السیجارة و اشعالها وبالتالي سحب وامتصاص الدخان : التعریف االجرائي 

  .الصادر عنها واستنشاقه 

Ø الصحة: 

الجسمیة واإلجتماعیة والعقلیة والنفسیة والعاطفیة والروحیة للفرد و لیست  هي الحالة: التعریف االصطالحي 

و بالنمو المتوازن للمكونات السابقة یتكون األساس الجید لحیاة  ,فقط مجرد خلو الجسم من العاهات و األمراض

  ).66ص,2009,ولید توفیق قصاص(.صحیة سعیدة

  .و الرفاهیة الجسدیة والنفسیة والروحیة واإلجتماعیةهي حالة من العافیة الكاملة  :التعریف اإلجرائي

Ø  كرة القدم:  

  .)1986.ل روجي جمی(كلمة التینیة تعني ركل الكرة بالقدم) foot ball(كرة القدم :  التعریف الغوي

هي لعبة تتم بین فریقین یتكون كل واحد منهما من احد عشر العب یستعملون كرة  :التعریف االصطالحي

ضیة ملعب مستطیلة الشكل في نهایة كل طرف من طرفیها مرمى للهدف ،یحاول كل طرف منفوخة في ار 

مأمور بن حسن (وللتفوق على المنافس في احراز النقاط) هدف(ادخال الكرة في مرمى الخصم للحصول على نقطة 

  )1998السلمان

العب في  11حد منهما من كرة القدم لعبة جماعیة تلعب بین فریقین حیث یتكون كل وا :التعریف االجرائي 

د،  15د بینهما مدة راحة تقدر ب  45د تنقسم الى شوطین كل شوط فیه  90ملعب مستطیل الشكل لمد 

  . بحیث یحاول كل فریق احراز اكبر عدد من االهداف في مرمى الخصم
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  :تمهید  -

نظرا للدور الهام الذي تلعبه الخبرات والمعارف النظریة لنجاح أي دراسة أو بحث علمي، حیث أن لهذه األخیرة  دور 

یة للدراسة تناولنا فیه الخلفیة النظر  محوري في مناقشة وتفسیر نتائج البحث، فإننا تطرقنا إلى هذا الفصل والذي

  :جاءت على النحو التالي ساسیة والتى ألى ثالث محاور إ تمت تجزئتهبحیث 

. أهم العوامل المؤدیة الى سلوك التدخینمفهوم سلوك التبغ وأنواعه و  المحور األول، تناولنا فیه التبغ حیث تطرقنا إلى

طرقنا فت الصحیة التدخین جسامة عن ءراوالخب العلماء یؤكده مابأما المحور الثاني فقد تناولنا فیه الصحة 

  .التدخینالنفسیة الناجمة عن الى أهم األضرار الجسمیة و 

عن المحور الثالث فتطرقنا إلى ریاضة كرة القدم والتي هي محور من محاور دراستنا، فتناولنا كل من تعریفها ولمحة و 

  .عن تاریخها وكذا تنظیمها
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   .ومكوناته  التبغ :المحور األول - 1
ویحتوي على مجموعة من المواد والمضغ  االستنشاقلة الباذنجانیة ،یستهلك بعدة طرق منها یالتبغ نبتة من الفص

  و هنالك عدة اسباب تدفع بالفرد لتناوله.السامة المضرة بالصحة وخاصة مادة النیكوتین التي تسبب االدمان 

  : التدخین سلوك تعریف -1-1-1

 تمر و اجتماعیة نفسیة و ألسباب تعود إدمانیة عادة هو التدخین سلوك  : 1982 الدمرداش عادل تعریف *

  : وهي مختلفة بمراحل العادة هذه

ü للمركز رمزا یعتبره ألنه سلوك التدخین إلى المرحلة هذه في المدخن یلجأ : االجتماعي  النفسي التدخین 

  . الذات واحترام االجتماعي

ü المدخن لدى تحقیق اللذة في األساسي الدور التدخین طقوس تلعب  :الحركي النفسي التدخین.  

ü عادل الدمرداش(  المزعجة آثار االمتناع یتجنب حتى المرحلة هذه في الشخص یدخن : اإلدماني التدخین ، 

  )176 ،ص 1982

 بعض في یعتقدون فالمدخنین المنتظمین بالمعتقدات یرتبط سلوك التدخین سلوك :J.grube 1986تعریف  *

  )9 ص ، 1996 ، اهللا عبد سید معتز(للتدخین  اإلیجابیة والسیكولوجیة اإلجتماعیة المترتبات

 شیلي(التوقف صعوبة األفراد من فیه یعاني إدماني سلوك التدخین سلوك :Shiffman et al 1994تعریف  *

  )311 ،ص 2008 ، تایلور
 على وذلك اإلدمان التي تسبب المواد ضمن التبغ أدرجت حیث OMSالعالمیة  الصحة منظمة أكدته ما وهذا

  . تدخین السجائر على تنطبق اإلدمان تشخیص محكات أن اعتبار

 امتناعه عند المفرط المدخن یشعر به ما وهذا المادة توفر عدم عند الملحة بالرغبة الشعور األولى اإلدمان وصفة

 نفس على للحصول تدریجیا یزیدها ثم صغیرة بجرعة یبدأ التحمل فالمدمن تسبب اإلدمانیة والمواد ، السجائر عن

 /08/04(.مزعجةوجسمیة  نفسیة بأعراض یشعر اإلمتناع عند فالمدمن السجائر، تدخین في یحدث وهذا ما المفعول

2010، Jean marc plassart(  
 ومعاناة ، مادة النیكوتین وجود بسبب التدخین لسلوك اإلدمانیة الطبیعة إلى معظمها في السابقة التعاریف تشیر

 غایة في أمرا األخیر هذا من یجعل هذا السلوك عن التوقف محاولة عند اإلنسحابیة األعراض من المدخنین

  .بأضراره وأخطاره الوعي توفر لو حتى الصعوبة

  :نبذة تاریخیة -1-1-2

الحمر  الهنود كولومبو،وكان  یزرعه كریستوفر التدخین هو اكتشف من أول السنین وكان مئات منذ التدخین عرف

 الفرنسي استورده البحار حیث م 551عام  دخل أوروبا ولقد میالدي الخامس عشر القرن أواخر في وذلك

 السجائر وعلب لف مكائن اخترعت 1889 عام وفي التدخین بالنیكوتین الرئیسیة في المادة سمیت ولذلك)نیكوت(

 قوانین وهولندا الدانمرك والسوید حكومات أصدرت السابع عشر القرن وفي هذه العادة، یسر انتشار مما الكبریت

 التبغ نبات اكتشاف تم .العشرین القرن أوائل في االستعمار اإلسالمي مع العالم السجائر دخلت وقد .تحریم التدخین
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 عدیدة بأشكال واستخدامه زراعته انتشرت ثم والقرح والصداع  للزكام كعالج البدایة في یستخدم وكان 1492 سنة

 یصبح و بالسجائر المعروف بالشكل لیصبح رقیق ورق داخل لفه طریقة، 1840 سنة الفرنسیون اكتشف حتى

 األمراض من بالعدید إصابته في یتسبب حیث اإلنسان صحة على ضررا السلوكیة العوامل من أكثر استعمالها

  .)2001. یخلف عثمان(الرئة  سرطان لحدوث الرئیسي السبب یعتبر كما القلب كأمراض المزمنة

  :طرق التدخین المعروفة حالیا -1-1-3

  :یتم تدخین التبغ بطرق متعددة وهي 

ü  هي الطریقة االكثر شیوعا وانتشارا بین الناس ،تحضر اما یدویا او صناعیا حیث تم تصنیعها  :السیجارة

  .1930و أضیف الفیلتر الیها عام   ،1843للمرة االولى 

ü تعرف علیه اوال كریستوف كولومبس في كوبا وكان یدعى  :السیكارcohiba حیث عرف سكان امریكا ،

  .الجنوبیة بتدخین السیكارة ،وذلك بلف اوراقه للحصول على لفافة كبیرة 

ü في امریكا الشمالیة  آالف سنة 3هو الطریقة االكثر قدما،حیث یعود استخدامه الى حوالى  :الغلیون

،وعرف استخدامه في ارجاء المعمورة ،حیث عرف عن الرومان استخدام اوراق االوكولبتوس واالجاص في 

  .وكانت الغالیین القدیمة مصنوعة من الفخار ومن ثم من الخشب .تلك الحقبة من التاریخ 

ü وسط، والشیشة في مصر، تختلف تسمیتها باختالف البلدان ،فهي االركیلة في الشرق اال :االركیلة

شهدت العقود الثالث الماضیة طفرة من انتشار االركیلة ،خاصة مع استخدام . والهوكة في باكستان

المعسل بدال من التنباك التقلیدي وال یطال هذا االنتشار الدول العربیة فحسب ، بل الدول االوروبیة 

  .لألركیلة بالمعسل  واالمریكیة ایضا، ویعتبر العنصر الشاب هو المدخن االول

ü  في الفم، ) المحضر اما على شكل عجینة او على شكل مسحوق(وهو وضع التبغ  :التخزین او النقع

بین اللثة وباطن الخد او الشفة السفلى، لفترات طویلة حیث یمتص الجسم تدریجیا المواد التبغیة اما عبر 

  )12-11-10، صفحة 2009ابو حامد،.(اغشیة الفم او البلع 

  :المكونات الكیمیائیة للسجارة -1-1-4

 یحتویها التي الفعالة المستعمل والمادة الدخان نوع حسب نسبتها تختلف التي المركبات آالف على التبغ یحتوي

 السیجارة تحتویها التي المركبات بین ومن ، 1828 مرة في ألول مخبریا النبات من عزل الذي النیكوتین هي التبغ

  : یلي ما نذكر

ü  النیكوتین:Nicotine النیكوتین من % 40 محلوال بتركیز أن من للنیكوتین القاتل التأثیر على أدل لیس 

 Bousset etاأللمانیان  العالمان ید على المركب هذا وكان اكتشاف جدا سام مركب وهو حشري، كمبید یستخدم

Reymen مائال للصفرة یصبح لكنه زیتي وقوامه النقیة، حالته في واللون الرائحة عدیم مركب وهو1820  سنة 

  .للهواء مالمسته بمجرد
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 النیكوتین من ملغ 03 على كل سیجارة وتحتوي ، استعماله وطریقة المصنع التبغ لتنوع وفقا النیكوتین نسبة وتختلف

 في % 10 و یستنشقونه الذین األشخاص عند % 90 بنسبة یكون إمتصاصه الذي التبغ من غ1 على احتوت إذا

 طریق عن والغلیون نیكوتین السیجار بینما ، الرئة من العادیة السجائر في النیكوتین یمتص حیث عدم اإلستنشاق،

  .والغلیون السیجار مدخني من أكثر الدخان السجائر یستنشقون مدخني بأن یالحظ ولذلك ، والبلعوم الفم

ü البیریدین Pyridine: 1 من أكثر التبغ من غ1 عن حرق ینتج ال إذ ، كمیة وأقل النیكوتین من سمیة أقل وهو 

  .البیریدین  من ملغ

ü القطرانیة المواد :Tarالمادة لهذه أن علمیا ثبت وقد .، المحروق التبغ من كغ 1 كل من ملغ 40 حوالي یتولد 

  .)1989 عادل الدمرداش، ( السرطان تكوین في كبیرا دورا

  :أخرى مركبات

ü المدخن لرئة أكسید الكربون أول من ملغ 17 إلى 10 بین ما العادیة السیجارة تنفث : الكربون أكسیدات 

 الدم قابلیة بوقف فیقوم الهیموقلوبین مع یتحد الغاز السام وهذا التبغ احتراق من یتشكل منه % 36 ، مباشرة

  .وحرج ضیق تنفسهم غالبا المدخنین السبب فإن ولهذا ، األكسجین لحمل

ü النیتروجین  أكسیدات:NO وأكسید أكسید النیتروجین ثاني( النیتریك أكسید على السجائر دخان یحتوي 

 في النیتریك أكسید كمیة وتبلغ النیتروز، من أكسید آثار مع النیتریك أكسید غاز المدخن فم یدخل )النیتروز

خالل  النیتروجین أكسید ثاني إلى الرئة داخل النیتریك أكسید یتأكسد میكروغرام، 600حوالي  الواحدة السیجارة

 وتساعد زراعته، عند استخدم السماد إذا التبغ في النیتروز أكسید ویزداد ، األكسجین وجود في قصیر زمن

  .السامة) نیتروزامین( مادة تشكیل على األكسیدات هذه

ü االمونیا  مركبات :Amonia derivatire من وینتج االمونیا من میكروغرام106 على الواحدة السیجارة تحتوي 

 .مركبات األمونیاك من ملغ 5 إلى 3 من التبغ من غ1 حرق

 والقصبة والحنجرة والفم المخاطي للعین الغشاء إلتهاب هو المركب هذا یسببه الذي الصحي الضرر

  .لدى المدخنین السعال حدوث في السبب وهو الهوائیة،

ü الهیدروجین سیانید :HCN وكذلك التبغ في ومصدرها النترات السجائر مكونات أخطر من المادة هذه تعتبر 

  .السام المركب هذا یشكل تفككه عند التبغ بروتین فإن

ü الرئتین عمل تعیق سامة مواد وتعتبر طبیعیا التبغ داخل توجد :الكیتونات.  

  )Jack Henni - ngfield ,Katharine. Hamoud,10/09/2010( فیثولیة أجسام اإلیثلي، الكحول المیثان، غاز :أخرى مواد
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  :مراحل التعود على سلوك التدخین -1-1-5

 السلوك هذا عن التخلي علیه من الصعب یصبح بحیث علیه، التعود إلى التبغ تجربة من مراحل بعدة المدخن یمر

  :یلي فیما إیجازها یمكن مراحل وهي

Ø التحضیریة  المرحلةl’étape préparatoire: منصبة  الشخص معتقدات واتجاهات فیها تكون مرحلة وهي 

  .فشیئا شیئا تتأكد اعتقادات وهي السلوك هذا یحققها التي الفائدة على

 استقاللیتهم تعكس كما من یسلكونه نضج تعكس بطریقة المحیط في مالحظا المرحلة هذه في التدخین سلوك یكون

  .األصدقاء جماعة مع روابط لخلق أو كوسیلة الضغوط لمواجهة كوسیلة السلوك هذا یظهر و

Ø التجریب  مرحلةl’étape d’essai: عادة ذلك ویكون السجائر األولى الشخص فیها یدخن التي المرحلة وهي 

  .بالمتعة والنضج وشعورا بالرجولة إحساسا یمنحه مما األصدقاء مع

Ø دون انتظام ولكن متكررة بطریقة الشخص فیها یدخن التي المرحلة وهي :التكرار مرحلة.  

Ø یشعره استعمال السیجارة ویصبح بانتظام الشخص فیها یدخن التي المرحلة وهي :التعود مرحلة 

  (K.lucas,B.loyd ,2005) . ) الفیسیولوجي و النفسي التعود(باإلسترخاء

Ø للتبغ جسمیة یةغتب أعراض فیها تظهر التي المرحلة وهي :المداومة مرحلة.  
(L. Monique, B . Heneman, 2004 ) 

  :التدخین و اإلدمان -1-1-6

 المواد جمیع اإلدمان مثل یسبب التبغ تدخین أن الطبیة األبحاث حیث أثبتت اإلدمان أنواع من نوعاً  التدخین یعتبر

 وسبب% 96 هي التدخین یدمن من تبلغ نسبة بینما ، مدمني یصبحون یشربون الخمر ممن 85% أن إذ المخدرة

 والجهاز المخ یعتاد ما وسرعان المخ شرایین یغذي الدم الذي یدخل السیجارة في الموجود النیكوتین أن اإلدمان

  .إدمان إلى العادة وتتحول باستمرار فیتعود ویطلبه النیكوتین وجود على العصبي

  :التدخین بین العادة و اإلدمان -1-1-7

 یعني اإلدمان وذلك ألن إدمان أنه إلى ذهب من فمنهم ، طبیعته وتحدید التدخین تفسیر في الباحثون اختلف

 السلبیة اآلثار لتّجنب أو محببة أو تجربة تأثیر على للحصول ، مستمرة وتیرة على لعقاقیر اإلجباري االستعمال"

 طویلة أبو(. الكلمة بمعنى إدمان ّإنه ، عادة مجرد من ّأنه أكثر حیث ، التدخین على ینطبق ما وهذا ، منه لالنسحاب

  )2، ص1997،حسن
 محكات أن ذلك ، المسببة لإلدمان المواد ضمن التبغ أدرجت العالمیة الصحة منظمة أن ذكره الجدیر ومن

 عند التدخین في الملحة والرغبة بالتوق الشدید یشعرون فهم ، المدخنین لدى كلها تتوافر ، اإلدمان تشخیص

  .التدخین عن االمتناع عند مزعجة نفسیه وجسمیة أعراض تعتریهم ، المدخنین أن وكما ، عنه االمتناع
  .)4، ص1993،عبداللطیف عثمان، (

ن التأثیر بإغراء تنتقل مكتسبة عادة التدخین أن إلى األغا ذهب وقد  هو ّإنما ، مرة كل في ممارسة التدخین وإ

  )5،4، ص ص 1993،إحسان األغا (. عادة ممارسة
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 تعودوا الذین بالمدخنین یرتبط" فتدخین العادة ، واإلدمان العادة بین یقع ان یمكن  التدخین أن رأى فقد الزهار وأما

 یرتبط وهو منتظم غیر هذا والتدخین ، التلفزیون مشاهدة أو أثناء القراءة في أو واالسترخاء الراحة فترات في علیه

  )5، صمحمود الزهار (. األفعال هذه بممارسة

 في الموجودة المواد بعض نقص أو بسبب غیاب ، وجسدیة نفسیة لتغیرات استجابة یأتي" فهو االدمان تدخین وأما

  . "فقط ساعة نصف عن تزید لمدة تناولها عن الشخص عند امتناع األعراض هذه وتحدث ، والنیكوتین التبغ

 األول الجزء یقضون المدخنین إن المدخنین حیث عند واإلدمان العادة بین ، التدرج عالقة إلى العال عبد أشار وقد

  .منه التخلص یحاولون إدماناً  لیصبح األمر لدیهم یتطور ثم ، سیئة كعادة یدخنون حیاتهم من

ن العالج سلوكیة تستدعي مشكلة یعد كلیهما فإن ، التدخین في واإلدمان العادة بین العالقة وبثبوت  درجة اختلفت وإ

 حالة من المدخن سینتقل متى التنبؤ ، الصعب من أنه ، كما كلیهما في متحصل الضرر فإن ، الحالتین في الشدة

  . اإلدمان إلى العادة تدخین

  :العوامل واألسباب المؤدیة إلى التدخین  -1-1-8

عوامل نفسیة : یتطلب اللجوء إلى التدخین واالعتیاد علیه وادمانه وجود عوامل عدیدة مسببة له، نذكر منها

  :ونتوقف هنا في حدیثنا عن أهم هذه العوامل وهي . وغیرها واجتماعیة وعائلیة واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة واعالمیة

ü  عوامل نفسیة: 

في كتابه المخدرات و التدخین ومضارها، إن المراهقون یعتبرون التدخین وسیلة ناجحة ) 2002جعفر،(بین

وان شـعور الطالب باإلحباط وعدم القدرة  من وسائل تحقیق الذات والتمرد على النفس وعلى األسرة والمجتمع ككل،

على تغییر الواقع اإلجتماعي واإلقتصادي والسیاسي یؤدي إلى تمیز نفسیة المدخن بالتوتر، القلق، اإلكتئاب، 

اإلنهیار، الخوف، الملل، ضعف الشخصیة وانفصالها والعصاب، كما أشار إلى إن التدخین من الممكن أن یكون 

كذلك بینت دراسة قامت بها .تخفیف وطأ المتاعب والمشاكل النفسیة و التعویض عن الخجل إثبات الذات، : نتیجة

یتوهم الكثیر من المراهقین أن التدخین یعطیهم شعورا ) 1995وزارة التربیة ، -إدارة الخدمة االجتماعیة والنفسیة (

یلة للتخلص من عقدة النقص واخفاء بالثقة بالنفس واإلحساس باألمان الداخلي، إضافة إلى استخدام التدخین كوس

  .الشعور بالخجل واإلرتباك

ü  عوامل عائلیة: 

في كتابة السابق الذكر، أن األسرة تلعب دور أساسي في التأثیر على الشاب المراهق، )  2002جعفر،(أشار

ئتهم العائلیة، لذلك فإذا كان األهل من المدخنین انتقلت عدوى التدخین إلى أبنائهم بسرعة، وان األطفال یتأثرون ببی

 .نرى ازدیاد نسبة المدخنین في أوساط الشباب الذین یكون التدخین من عادات تقالید أسرتهم 

أوضحت إن من العوامل العائلیة التي ) 1995وزارة التربیة ، -إدارة الخدمة اإلجتماعیة والنفسیة (أما دراسة 

قار النصیحة والقدوة من اآلباء، فقد أثبتت األبحاث كما تسبب ممارسة سلوك التدخین عند المراهق، تتمثل في افت

ذكرت الدراسة، أن األب المدخن أو األم المدخنة سببا وراء تدخین األبناء إضافة إلى ذلك عدم وجود الرقابة على 
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شيء األبناء ،وارتفاع المستوى المادي لألسرة فالوفرة المادیة في ید األبناء تدفعهم إلي الرغبة في تجربة كل 

  .كالسجائر والمخدرات 

یمكن تفسیر ممارسة عادة التدخین وفق نظریة التعلم حیث نجد أن التعود على التدخین یماثل اإلدمان على 

ویحدث ذلك في .المخدرات والكحول في أسباب تعاطیه إذ یمكن إرجاعه لعنصر المحاكاة وتقلید النموذج المؤثر 

عندما ال یجد حوله غیر  -خاصة النشء –فالفرد . ج اإلجتماعیة السویةمعظم األحوال في حالة اإلفتقار للنماذ

. النماذج اإلجتماعیة غیر السویة یقوم بتقلیدها وذلك بتبني األنماط السلوكیة المنحرفة التي تكون علیها تلك النماذج

مل كمدعمات قد تكون وعلیه فان التدخین یعتبر نمطا سلوكیا متعلما مصحوبا بعوامل سابقة علیه وأخرى الحقه تع

اجتماعیة كضغط جماعة األقران أو الشعور بالرجولة أو الدخول في عالقات اجتماعیة معینة، أو شخصیة تتضمن 

 ).199715:،الدمرداش(التأثیرات اإلدمانیة للنكوتین 

ü  عوامل اجتماعیة: 

في كتابه السابق الذكر أن من العوامل االجتماعیة التي تؤدي إلى انتشار عادة التدخین  )2002جعفر،(عدد

عند المراهقین، تقلید غیرهم من رفاقهم المدخنین، التشبه بذویهم وأقاربهم المدخنین، محاولة المراهق تقدیم صورة عن 

یره التدخین من متعة، رغبة بااللتحاق نفسه تتمیز بالقوى والصالبة، حب االستطالع والفضول لمعرفة مدى ما یث

بمجموعة الزمالء واألصدقاء المدخنین، الظروف الصعبة والقاهرة التي تدفع المراهق إلى اإلقدام على التعاطي 

  .التدخین هربا من واقعه المؤلم 

جتماعیة التي ذكرت إن من العوامل اال) 1995وزارة التربیة ، - إدارة الخدمة االجتماعیة والنفسیة (أما دراسة 

تسبب ممارسة سلوك التدخین عند المراهق، مصاحبة أصدقاء مدخنین، والتجمعات والسهرات والحفالت، عدم 

 .االستغالل األمثل لوقت الفراغ 

ü  عوامل مجتمعیة: 

كالتمدن والتأثر بكل ما هو غربي ورغبة المراهق في الشعور بالحریة وعدم وجود وعي بخطورة التدخین 

 .والدعایة عن السجائر بمختلف وسائل اإلعالم واإلعالنات
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  .النفسیة والفیزیولوجیة الصحة :المحور الثاني  -1-2

ــا زادت كمّیة النیكـــوتین في الّدم و تراكمت كان . الماّدة الفّعالة األساسّیة في الّدخــان  وهو النیكوتین و كلمـ

  .و قد ثبت في عدید الّدراسات أن الّنیكوتین له تأثیر سلبّي على كّل أجهزة الجسم ریكبله أثر 

  :التفسیر البیولوجي لعمل النیكوتین في الدم -1-2-1
مل عند نهایة /نغ30من النیكوتین المستنشق األسناخ الرئویة إلى الدم، أین یصل معدله  ℅ 90یعبر حوالي 

 .المعدل؛ وذلك بسبب امتصاص مادة النیكوتین من طرف خالیا الدماغكل سیجارة، وخالل ثواني ینزل هذا 

في أغشیة العصبونات  "acetylcholine"األستیل كولین " إذن، یحمل الدم النیكوتین إلى الدماغ، فتحتل مستقبالت

ف جزیئات منبهة من طر  الخالیاكما ولو كانت ، تفریغ الدوبامین فینتج عن هذا "dopamine"التي تفرز الدوبامین 

وبدوره  یعمل  الدوبامین  على  استثارة  مختلف  أجزاء  الدماغ  المختصة  بنظام  المكافأة  .األستیل كولین
."système de récompense" 

یكمن في أن األستیل كولین المنتج من ) بین اإلستثارة باألستیل كولین و اإلستثارة بالنیكوتین( غیر أن اإلختالف

                 أما النیكوتین فیتوفر بشكل فائض وبانتظام عن طریق التدخین إلى حد أن .كون بطریقة متزنة طرف الجسم نفسه ی

فال یجد العصبون المستقبل إال خیار واحد وهو زیادة عدد .كل مستقبالت األستیل كولین تكون مشبعة وممتلئة 

 .المستقبالت إلحتواء كمیة النیكوتین المتوفرة

الدوبامین یكون مفتعال وعال بشكل غیر طبیعي، وبالتالي تنبیه نظام المكافأة بشكل زائد عن العادة إذن إنتاج 

ال تملئ المستقبالت الزائدة، هذا یؤدي إلى معاناة  وینتهي األمر بهذا النظام إلى اإلعتیاد، فعند نقص النیكوتین

  Jamma, 1992:19).( جارة أخرى وهكذا دوالیكنظام المكافأة من حالة نقص ویلجأ المدخن إلى إشباع حاجته بسی

ولذلك، فعند وصول النیكوتین إلى الدماغ، تحدث شعورا بالمتعة، تحارب القلق و الكآبة، ترفع مستوى اإلنتباه، 

 .ویعد كذلك معدال للوزن و الشهیة، وهذا هو التدعیم اإلیجابي للنیكوتین

لنقص، الغضب، إثارة األعصاب، اضطرابات في النوم حاجة وغیابها یصاحبه أعراض اإلنسحاب، الشعور بحالة ا

و یعدل المدخن استهالكه للسجائر بطریقة یحافظ فیها على النسبة الدنیا للنیكوتین  …ال تقاوم بأخذ سیجارة أخرى

  .في الدم، والحاجة تعود كلما كانت نسبة النیكوتین أقل من الحد األدنى

  :أضرار التدخین على الصحة النفسیة -1-2-2

عند التوقف عن التدخین یصاب  تناذر سحب النیكوتینف تمتد آثار التدخین لتشمل الصحة النفسیة للمدخنین،

الشخص ببعض األعراض المرضیة الوقتیة التي تسبب له بعض االضطرابات التي یعتبر بعض المدخنین أن 

  :إصالحها یتم بالعودة إلى التدخین 

االستثارة أو الهیجان، العصبیة، العدوانیة، االكتئاب، ضعف التركیز، تبدالت مزاجیة، تعرق شدید، إحباط، 

، كذلك عدم الرضا Sarason,1962)( ،یعاني المدخنون من سوء التوافق، القلق، الشعور بالذنبوكذا . اضطراب في النوم

  ).  Byrne & Lindgren 1975(عن الذات، ضعف التحكم الذاتي، التمرد، الضغط النفسي 
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إلى أن سلوك التدخین یعد مشكلة بسبب خطورة اإلضرار الناجمة عنه، لذا فإننا نجد  )1991حبشي، (أشار 

العلوم المختلفة تحاول اإلسهام في حل هذه المشكلة، ومن بین هذه العلوم علم النفس، ویتمثل إسهام هذا العلم في 

اهتمت بالمدخنین، ومنها من اهتمت بإعداد برامج نفسیة لمساعدة المدخنین على العدید من الدراسات النفسیة التي 

  .اإلقالع عن التدخین 

 :اضرار التدخین على الوظائف الفیزیزلوجیة - 3- 2- 1

Ø التدخین وأمراض القلب:  

ü التدخین وأمراض القلب التاجیة:  

على الرغم من أن التدخین وارتفاع الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وقلة النشاط الجسدي والسمنة  •

والسكري هي العوامل الستة الرئیسة المرتبطة بأمراض القلب التاجیة التي یمكن السیطرة علیها أو التقلیل من 

الجلطة القلبیة، حیث أن المدخنین الذین تأثیرها إال أن التدخین یشكل الخطر األكبر للموت المفاجئ بسبب 

  .یصابون بالجلطة یكونون أكثر عرضة للموت خالل ساعة واحدة من الجلطة مقارنة بغیر المدخنین

  .یزید التدخین من ضغط الدم وتخثره، كما ویقلل القدرة على تحمل التمارین الریاضیة •

  .جیة بعد عملیة القلب المفتوحیزید التدخین من خطورة معاودة اإلصابة بأمراض القلب التا •

تزید خطورة اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغیة عند النساء المدخنات اللواتي یستخدمن حبوب منع  •

  .الحمل بشكل كبیر مقارنة مع غیر المدخنات اللواتي یستخدمن هذه الحبوب

ü التدخین والسكتة الدماغیة وأمراض الشرایین الطرفیة:  

  .ن التدخین عامل مهم في حدوث السكتة الدماغیةأظهرت الدراسات أ •

  ).األورطا(یزید التدخین من خطورة اإلصابة بأمراض الشرایین الطرفیة ومرض تمدد األوعیة الدمویة  •

Ø  التدخین وأمراض الجهاز التنفسي:  

عند غیر  ویكون عمل الرئتین عند جمیع المدخنین أقل منه. یبدأ تلف الرئتین عند المدخنین في مرحلة مبكرة

یسبب التدخین العدید من أمراض الرئة التي تساوي . المدخنین، كما ویزداد الوضع سوء مع استمرار التدخین

  :وتتضمن هذه األمراض ما یلي. في خطورتها مرض سرطان الرئة

ü التهاب القصبات الهوائیة المزمن:  

المجاري التنفسیة لكمیات كبیرة من المخاط، مما  تؤدي اإلصابة بالتهاب القصبات الهوائیة المزمن إلى إفرز •

ومع اإلصابة بهذا االلتهاب تبدأ الرئتین . وتشیع هذه المشكلة عند المدخنین. یجعل المدخن یسعل إلخراجه

وال یتحسن . بإنتاج كمیات أكبر من المخاط مع الوقت لتصبح المجاري التنفسیة منتفخة ویصبح السعال مزمنا

وقد یؤدي كل ذلك إلى . ول، كما ویحصل انسداد للمجاري التنفسیة بسبب الندب والمخاطهذا الوضع وال یز 

 .التهاب خطیر
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ü اإلنتفاخ الرئوي:  

یؤدي التدخین إلى نقصان مساحة سطح ألرئتین األمر الذي یؤدي إلى نقصان كمیة األوكسجین التي تصل  •

لدرجة یحتاج فیها الشخص أن یلهث لیتمكن  ومع الوقت قد تصبح مساحة سطح الرئتین صغیرة جداً . إلى الدم

  .من التنفس

والسعال ) خاصة عندما یكون الشخص مستلقیا(العالمات المبكرة لحالة االنتفاخ الرئوي هي ضیق النفس  •

الخفیف المزمن والشعور بالتعب ونقصان الوزن، كما وتؤدي هذه الحالة إلى جعل الشخص المصاب معرضا 

  .طة بضعف الرئتین، ومنها االلتهاب الرئويلمشاكل أخرى عدیدة مرتب

ü اإلنسداد الرئوي المزمن:  

  .یجمع هذا المرض ما بین التهاب القصبات الهوائیة المزمن واالنتفاخ الرئوي •

  .یتسبب هذا المرض في وفاة النساء أكثر من الرجال •

  .یعتبر التدخین العامل الرئیسي الذي یؤدي إلى اإلصابة بهذا المرض •

حیث یشعر المریض . المراحل المتقدمة من هذا المرض واحدة من أسوأ الحاالت المرضیة على اإلطالقتعتبر  •

  .خاللها بالرغبة باللهاث المستمرة ویتشابه هذا الشعور مع ما یشعر به الشخص الذي یغرق

Ø التدخین وأمراض الجهاز الهضمي:  

والعدید من األمراض ألشائعة مثل  و القيء فهو یسّبب الغثیانیؤذي التدخین جمیع أجزاء الجهاز ألهضمي 

  .الحرقة والقرحة الهضمیة

ü الحرقة:  

وتحدث هذه الحالة عندما ترتد األحماض المعدیة . تعتبر الحرقة عرضا لحالة تسمى باالرتداد المعدي المریئي •

هناك صمام عضلي أسفل المريء یقوم بحفظ األحماض المعدیة في  ففي الوضع ألطبیعي ،. إلى المريء

المعدة ومنعها من دخول المريء، إال أن التدخین یضعف هذا الصمام األمر الذي یؤدي إلى ارتداد األحماض 

  .وتجدر اإلشارة إلى أن تعرض المريء لألحماض یؤدي إلى تقرح جداره. إلى المريء

ü القرحة الهضمیة:  

وتتضمن األسباب المؤدیة . لهضمیة بأنها تقرح أو تآكل في جدار المعدة أو االثنى عشرتعرف القرحة ا •

  .لإلصابة بها االلتهاب البكتیري واالستخدام المتواصل لفترات طویلة لمضادات االلتهاب غیر الستیرویدیة

وفي حالة . یكونون أكثر عرضة لإلصابة بالقرحة الهضمیة أظهرت الدراسات أن األشخاص المدخنین •

استمرارهم بالتدخین فإن القرحة قد ال تشفى أو قد تحتاج وقتًا أطول للشفاء كما ویزید التدخین من احتمالیة 

باإلضافة إلى ذلك فإن . الذي یسبب القرحة الهضمیة) هیلیكوباكتر بایلوري(اإلصابة بااللتهاب البكتیري 

 .یزید من احتمالیة اإلصابة بالقرحة بسبب الكحول أو مسكنات األلم التدخین
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Ø أمراض الكبد:  

وتتضمن وظائف الكبد . أظهرت األبحاث أن التدخین یعیق عمل الكبد الذي یعتبر عضوا هاما في الجسم •

  .تحلیل األدویة والكحول  والسموم وطرحها خارج الجسم

  .ض الكبد الناتج عن تعاطي الكحولأظهرت األبحاث أن التدخین یزید من سوء مر  •

Ø حصى المرارة:  

  .تظهر العدید من الدراسات أن التدخین یمكن أن یزید من احتمالیة اإلصابة بحصى المرارة خاصة لدى النساء •

Ø التدخین والسرطان:  

  .من وفیات سرطان الرئة% 87یسبب التدخین حوالي  •

التدخین سرطان الحنجرة والفم والحلق والمريء و المثانة كما ویساعد في تطور سرطان البنكریاس وعنق  یسبب •

  .الرحم والكلى والمعدة

  .یرتبط التدخین بتطور بعض أنواع سرطانات الدم •

  :تأثیرات أخرى للتدخین -1-2-4

Ø العیون والنظر:  

لتهـــاب في األغشیة التي تحت الجفـون و لها أضرار الّتدخین على العیون قد یؤّدي الّتدخین إلى  • ِا

ــا و بریقهــا  تأثیر ساّم قد یتلف خالیا داخل شبكّیة العین و یسّبب التهـــاب العین  و فقدانهــا للونهـ

 .و تساقط شعر األهداب و الجفون و حدوث اختالل في الّرؤیة

تین إلى ثالث مرات بین المدخنین أظهرت الدراسات أن معدل اإلصابة بحاالت العمى هي أكثر بمر  •

  .والمدخنین السابقین

  .عاما 15یبقى خطر اإلصابة بالعمى كبیرا لدى من قاموا بترك التدخین حتى لدى من تركوه منذ أكثر من  •

  .ترتبط حاالت الماء األزرق التي تصیب العین بالتدخین •

Ø الفم والحلق:  

ة وتستجیب هذه األنسجة بأن تصبح أكثر سماكه كما یقوم التدخین بتهییج العینین واألنف والحلق واللث •

  .وتتغیر طبیعة ألخالیا مما یؤدي في النهایة لإلصابة بسرطانات الفم والحلق والمريء

  .تعتبر أمراض اللثة وتساقط األسنان أمورا شائعة بین المدخنین •

ت الخشن للمدخن ویالحظ هذا التأثیر في الصو . یؤدي التدخین إلى تلف أنسجة الحنجرة بشكل دائم •

  .المزمن

 .یقلل التوقف عن التدخین من معدل اإلصابة بسرطان الحنجرة •
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Ø  التناسلي –الجهاز البولي:  

  .یسبب التدخین سرطان المثانة والكلى لدرجة جعلته یعتبر المسبب األقوى لإلصابة بسرطان المثانة •

معدل إصابة المدخن السابق بسرطان المثانة إلى النصف خالل السنوات القلیلة األولى من تركه  یقل •

  .للتدخین ولكن احتمال اإلصابة بالسرطان یبقى مرتفعًا لعقود

Ø الجهاز العضلي العظمي:  

  .یرتبط التدخین بمرض ترقق العظام لدى النساء وأمراض الدیسك لدى الجنسین •

ه إلى اإلصابة بالكسور مما یؤدي إلى أإلعاقات وخاصة لدى النساء المتقدمات في یؤدي ترقق العظام بدور  •

  .العمر

یسبب التدخین ظهور تجاعید في الوجه في وقت مبكر وذلك بسبب انقباض الشعیرات الدمویة في ألوجه  •

  .األمر الذي یؤدي إلى تقلیل وصول األوكسجین والغذاء إلى خالیا الوجه

وتكون عادة أعراض دائمة ال تزول ) سنوات 5(بعد سنوات قلیلة فقط من التدخین قد تظهر هذه األعراض  •

  .إال بالجراحة المكلفة والخطیرة

Ø تأثیرات أخرى:  

  .الشعر تتغیر رائحة الشعر ولونه •

  .األنف تضعف حاسة الشم •

  .اللثة باإلضافة إلى ذلك فقد تتساقط األسنان وتلتهب. ألسنان كما ویتكون لبالكاألسنان یتغیر لون ا •
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  كرة القدم :لثالمحور الثا -1-3

 :القدم كرة عن تاریخیة لمحة  -1-3-1

 األكثر و ممارستها إقباالعلى األكثر الریاضة و أقدمها، و العالم في انتشارا الریاضیة األلعاب أكثر من القدم كرة

 إلى یعود الحكومات و الجماهیر اهتمام واكتساب الشعبیة من الحد هذا إلى الوصول و .إعالمیة السوق في رواجا

 .تطورها و اتهنشأ إلى أدت التي الظروف إلى و اللعبة هذه طبیعة

 .ا؟تهنشأ إلى أدت التي الظروف هي ما و اللعبة هذه هي فما

 :القدم كرة بریاضة التعریف -1-3-2

 :اللغوي التعریف •

 تسمیة یطلقون األمریكیون نجدأن بینما .بالقدم الكرة ركل وتعني التینیة كلمة هي Football  الفرنسیة باللغة القدم كرة

Football بالریقبي عندهم یعرف ما علىRugby،سنتناولها التي و المعروفة القدم كرة أما .القدم األمریكیة كرة أو 

  )5،ص1986جمیل، روحي( (Soccer)باإلنجلیزیة  تسمى هذه دراستنا في

  :االصطالحي التعریف •

 طرفي من طرف ایة كلنه وفي الكرة، یستعملون العبا 11 من منهما كل یتألف فریقین بین تتم لعبة القدم كرة

 هدف تسجیل بغیة حارس المرمى، عبر خصمه مرمى في الكرة إدخال فریق كل یحاول و هدف، مرمى الملعب

  )11،ص1988مختار، سالم.( المنافس الفریق على والتفوق

 المنطقة داخل بیده یمسك الكرة أن المرمى لحارس إال یسمح ال اللعب وخالل والرأس، باألقدام الكرة تحریك یتم و

 و .الوقت لمراقبة رابع وحكم وحكمین تماس، وسط حكم المباراة، هذه تحكیم على ویشرف الجزاء، بمنطقة تعرف

  )11،ص1988مختار، سالم( . .شوطین من المباراة توقیت یتألف

  :القدم وتطور كرة نشأة -1-3-3

 شدة من تتجسد شعبیة واسعة اكتسبت كما األخرى، الریاضات تبلغه لم حدا الشهرة من القدم كرة ریاضة بلغت

 مرت اآلن، علیه هي الذي الشكل الوصول إلى وقبل لكن .اتهمباریا مشاهدة على والتسابق ممارستها على اإلقبال

 كانت بدایتها أن نجد القدم كرة تاریخ إلى الحدیثة وبالرجوع اتهصور إلى وصلت أن إلى عدیدة بتطورات اللعبة هذه

  .آنذاك أخرى ریاضیة لعبة أي مثل مثلها التهذیب أو الدراسة الفن أو من أسس على تقوم ال و باالرتجالیة تتسم

حوالي  منذ إطار عسكري ضمن الصین في عرفت القدم كرة أن على والمؤرخین الریاضیة التربیة خبراء جمیع یتفق

 القدم كرة لعبة كبیر حد تشبه إلى لعبة تمارس الصینیة الجیوش فكانت ،"تشوا تسو" اسمها وكان م،.ق 3000

  .والدفاع الهجوم حیث العسكریة من متهلتدریبا مكمل جزء ممارستها یعتبرون وكانوا

 في الشعب لعبها حیثالشاسعة  إمبراطوریتهم عبر الرومان مارسها ثم "بستم هار" اسم تحت اإلغریق وعرفها

 شغلت انهأل كثیرة أحیان في محاربتها ومنعها إلى الملوك بعض اضطر مما والمدارس، والحدائق والشوارع الطرقات

  )342،ص1993نظیف، جمیل( .م1410منذ  "كالشیو" اسم تحت انهیلعبو كانوا ایطالیا وفي .الفروسیة عن الناس
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 اسمها وكان مضت قرن 14 أكثر من منذ الیابان في عرفت القدم كرة أن المؤرخین أحد یقول أخرى جهة ومن

 األصل في القدم هي كرة أن یَدعون فهم .غیرهم قبل اللعبة بإنشائهم ادعاء الشعوب أكثر هم واإلنجلیز."كماري"

 خالل من ينهأ قد) م1042- م1016(النجلترا  الدانماركي االحتالل إن المؤرخین أحد یقول حیث إنجلیزیة، لعبة

 انهیتقاذفو وأخذوا وداسوها، القائد الدانماركي رأس وقطعوا الدانماركیین على اإلنجلیز فیها تغلب فاصلة معركة

  .واالنتقام للثأر وعالمة قومیا، تقلیدا صار ثم باألقدام

 بدرجة شعبیتها زادت أن القدم إلى كرة بلعبة یستمتع الشباب أخذ وبالتدرج بكرة، الدانماركي القائد رأس استبدلت ثم

 الجنود انصراف و المدینة في الكرة وراء سببه التدافع الذي اإلزعاج أن إال .أوسع بصورة انجلترا في وانتشرت كبیرة،

 الزمنیة الحقب مرَ  على انجلترا حكام من بالعدید أدى اللعبة ممارسة هذه في البدنیة طاقتهم إهدار و متهتدریبا عن

  .منعها و تحریمها إلى

 في أیضا واالحتفاالت و العطل في تمارس أصبحت و باالنتشار اللعبة استمرت ذلك، من بالرغم و لكن، و

 كل في العب20یمارسها  كان حیث اآلن، علیه هي ما على مختلفة صورة و بقواعد تمارس كانت و .المدارس

 والمناوالت الطویلة الضرباتحرمت  اذ الخلف، من ومغلق األمام من مفتوح طویل طریق في تلعب وكانت فریق

  .والعادات التقالید على الفترات تلك في الكرة لعبة اعتمد قد و األمامیة،

 والرمیات ضربات الهدف على التعرف تم و القوانین بعض وضع في كبیرة جهود بذلت م 1800 بدایة في لكنه

  )9ص،1999المولي، مجید موفق( ).هاور قانون( التسلل نظام وأسس الجانبیة

 األكثر الریاضات بین أصبحت من و انتشارها زاد ممارستها، طریقة حیث من خاصة القدم، كرة تطور بازدیاد و

  .اإلعالم وسائل عبر رواجا األكثر و علیها إقباال األكثر و العالم في شعبیة

 والمتفرجین في المتتبعین عدد تزاید حول "موران و بارو" من كل ابه قام التي الدراسة نتائج تؤكده ما هذا و

 ملیار ونصف إلى متفرج ملیون 400 من العدد انتقل حیث) م1966انجلترا (العالم  لكأس النهائیة المباریات

  )12،ص2002-2001زعبار، سلیم(.متفرج

 كرة یلعبون شخص ملیون 240 أكثر من فإن ، 2001 عام ربیع في FIFAالفیفا  أعلنتها التي لإلحصائیات ووفقا

  .العالم أنحاء كل في بلدة 200 من أكثر في بانتظام القدم

 حول شخص مائة ملیون ثمان و ملیار من أكثر شاهدها 2002 القدم لكرة العالم لكأس النهائیة المباراة أن یذكر و

  .األرضیة الكرة سكان من % 28 نسبة یقارب ما وهو العالم

  :القدم كرة لعبة تنظیم -1-3-4

 مناسبة قواعد وهیكلة إیجاد ضرورة إلى القدم كرة للعبة المنظمة غیر و اإلنسانیة غیر النشأة و البدایة أدت

  .انتشار و شعبیة من بلغته ما مع تتماشى و تتأقلم حتى لممارستها
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 و العسكري مستواها الحربي من انتقلت حیث الهیكلة، و التقنین و التنظیم من عالیة درجة حالیا القدم كرة تعرف

، )والتنظیمیة التشریعیة الممارسة والنصوص قواعد(ومقنن ) متخصصة ریاضیة هیئات(منظم  نشاط إلى اللعبي

  .اللعبة هذه على الریاضة إطالق مصطلح الممكن من أصبح و التنافسي الریاضي الطابع اكتسبت وبالتالي

 مختلف بالتنظیم تنسیق نعني و .منسق و ممیز فني و تقني أسلوب وفق ومؤسسة منظمة جماعیة لعبة القدم فكرة

 تسمح التي األداة فالتنظیم هو .المسطرة األهداف تحقیق أجل من الهیئات و األشخاص بین النشاطات و الجهود

  .اللمجا هذا في بفعالیة العمل من األفراد بدورها تمكن هیئات بخلق

  :یلي فیما أهمها نتناول وطنیة أخرى و دولیة هیاكل القدم كرة ریاضة تنظیم في تتدخل و

ü القدم لكرة الدولي االتحاد: 

 تأسس ذلك بعد."كرة القدم جمعیة " اسم تحت 1863 عام لندن في اللعبة هذه لتنظیم رسمیة هیكلة أول ظهور كان

  " FIFA-الفیفا " اسم تحت باریس م في1904عام  القدم لكرة العالمي االتحاد

 أول تنظیم تم المتحدة و األمم منظمة إلى المنظمة البلدان عدد من أكثر أي وطنیا، اتحادا 193 حالیا تضم والتي

  .باألوروغواي 1930 عام في القدم لكرة عالمیة بطولة

 األمم كأس ثم أربع سنوات كل تقام والتي العالم كأس بطولة اإلطالق على أهمها القدم كرة بطوالت من العدید وتقام

 العالم وكأس أمریكا وكوبا األمم اآلسیویة وبطولة اإلفریقیة األمم بطولة أیضا وهناك أوروبا أبطال ودوري األوربیة

  .غیرها و للشباب

ü القدم لكرة القاریة االتحادیات: 

 للنوادي عدیدة بتنظیم مسابقات تقوم كما الجغرافي، موقعها حسب قاریة اتحادیات في الوطنیة االتحادیات تتجمع

  :الوطنیة وهي والمنتخبات

 .م 1954 عام ، تأسس)VEFA(القدم  لكرة األوروبي االتحاد .1

 .م 1954 عام ، تأسس)AFC(القدم  لكرة اآلسیوي االتحاد .2

 .م 1956 عام ، تأسس)CAF(القدم  لكرة اإلفریقي االتحاد .3

 .م 1961 عام ، تأسس)(CON CA CAFالقدم  لكرة الكارییب ودول الشمالیة أمریكا إتحاد .4

 .م 1961 عام ، تأسس) (CON ME BALالقدم  لكرة الجنوبیة أمریكا االتحاد .5

 2م،ص1999وآخرون، فرحات رشید( .م 1966 عام تأسس القدم لكرة األوقیاني االتحاد .6
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  :خالصة -

النیكوتین تغییرات في بنیة ووظیفة  یسبب. سلوك معقد وبمرور الوقت تحول إلى عادة یصعب مقاومتها تناول التبغ

المخ بحیث یحدث أحاسیس إیجابیة مثل الشعور بالنشوة واالسترخاء وتحسن في مستوى التركیز باإلضافة إلى 

األعراض السلبیة لالنقطاع عن التدخین مثل العصبیة والشعور باالستیاء وحدة الطباع والقلق وضعف القدرة على 

سات الفیزیولوجیة  كالصداع ، والسعال المتكرر ، والغثیان ،االرق واضطرابات في ناهیك عن االنعكا. التركیز

الخ  دون ان ننسى االمراض الخطیرة التي تلحق بمختلف االجهزة الوظیفیة للجسم كسرطان ...النوم، حرقة المعدة 

  .الرئة مثال 

لیم عقلیا وبدنیا بعكس التبغ الذي یحطم وفي االخیر ال یتسنى لنا اال ان نقول ان الریاضة تعمل على بناء جسم س

  .الالعب من كل االتجاهات ، ومنه فان الریاضة والتبغ ال یمكن ان یلتقیا في اي ناحیة من النواحي

لذا وجب على الالعب ان  یكون على درایة تامة بنتائج هذا السلوك وان یتفادى القیام به او على االقل محاول 

  .االقالع عن تناول التبغ

 



 

 

 

الفصل الثاني 

الدراسات المرتبطة 

 بالبحث
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  :تمهید

مصدر اهتمام لكل باحث مهما كان تخصصه فكل بحث هو عبارة عن تكملة للبحوث تعد الدراسات السابقة 

لذلك یجب القیام اوال بتصفح اهم ما جاء في الكتب ومختلف المصادر واإلطالع  االخرى وتمهیدا لبحوث قادمة،

، فهي تفید في نواحي النقص والفجوات وتفید الباحث في تحدید ابعاد على الدراسات السابقة التي تكتسي اهمیة كبیرة

  .المشكلة التي یبحث عنها

تي كانت في مجملها مرتبطة ببحثنا هذا والتي یمكن ولذلك فقد تناولنا في هذا الفصل مجموعة من الدراسات وال 

االستفادة منها في عدة اشیاء كاإلطالع على مختلف المعارف النظریة المرتبطة ببحثنا واهم المراحل التي مرت 

  .الخ ...علیها هذه البحوث

مدى انتشاره في  افان بحثنا هذا یخص جانب التبغ بصفة عامة وتناول التدخین بصفة خاصة وهذا لمعرفة واكتش 

الدراسة والتاثیرات الناتجة عنه صحیا سواء من الناحیة النفیسة او الفیزیولوجیة، وهذا ما یولي  ،الوسط الریاضي

  .اهمیة بالغة 
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 : الدراسات السابقة -

  :الدراسة األولى 1-

Ø  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر :2012- 2011حكیم طیبيدراسة  

ü لدى التدخین وعالقتها بسلوك الضاغطة الحیاة مواقف مع التعامل في الذات فاعلیة دور : الدراسة عنوان 

  )مقارنة دراسة( الجامعي الطالب

ü الدراسة اهداف:  

 .الضاغطة الحیاة ومواقف الذات فعالیة بین العالقة عن الكشف •

 .المدخن وغیر المدخن الطالببین  الذات فعالیة درجة في اإلحصائیة الداللة ذات الفروق على التعرف •

 وغیر المدخن الطالب بین الحیاة الضاغطة مواقف مستوى في اإلحصائیة الداللة ذات الفروق على التعرف •

 .المدخن

ü المقارن الوصفي المنهج هو المتبع المنهج: الدراسة منهج.  

 بین أعمارهم تراوحت مدخن غیر طالب 110 مدخن و طالب 110 على الحالیة الدراسة عینة شملت :الدراسة عینة

  .سنة 30 و 19

ü الدراسة أدوات:  

 .2003سنة شقیر محمود زینب إعداد الضاغطة الحیاة مواقف مقیاس •

 ).2001(العدل  عادل إعداد الذات فاعلیة مقیاس •

 .التدخین استبیان •

ü اإلحصائیة األسالیب:  

  :التالیة االحصائیة األسالیب على باالعتماد spssاإلحصائیة  الحزم برنامج باستخدام

 .بیرسون االرتباط معامل •

 .الحسابي المتوسط •

 .المعیاري االنحراف •

 .Tإختبار  •

ü الدراسة نتائج:  

 .الثانیة الفئة لصالح والغیر المدخن المدخن الطالب بین الذات فعالیة درجة في إحصائیا دالة فروق هناك .1

 .المدخن وغیر الطالب المدخن بین الضاغطة الحیاة مواقف مستوى في إحصائیا دالة فروق هناك .2

 .المدخن الطالب الضاغطة لدى الحیاة ومواقف الذات فعالیة درجة بین وسالب دال ارتباط هناك .3
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  :الدراسة الثانیة-2

Ø مقدمة لنیل شهادة الماجستیر :2011-2010مشاشو  دراسة قرمیة  

 المدخنین لدى التدخین و سلوك الواقعي غیر التفاؤل بین العالقة طبیعة عن الكشف إلى الدراسة هدف في هذه

 لدراسة المقارن الوصفي المنهج ذلك أجل من الباحثة اتبعت الطالبة و الرئة، بسرطان المصابین غیر و المصابین

و  الدراسة لمتطلبات وفقا تصمیمها تم أدوات على ذلك في معتمدة الفروق المتغیرات ودراسة بین العالقات

 استخدمت أدوات هي و غیر الواقعي التفاؤل مقیاس و التدخین سلوك مقیاس في تمثلت و المختارة العینة خصائص

 المدخنین من حالة 112 و الرئة بسرطان غیر المصابین المدخنین من حالة 130 شملت تطبیقیة دراسة في

  .المصابین

  SPSS 18بنظام  باالستعانة البیانات تفریغ تم وقد

  :في المتمثلة و طرحها تم التي األسئلة حول اإلجابات النتائج تضمنت و

 المدخنین عند یومیا السجائر المستهلكة وعدد الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة ارتباطیه عالقة توجد هل •

 .الرئة بسرطان المصابین غیر

 لمدخنینا عند السجائر سنوات تدخین وعدد الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة ارتباطیه عالقة توجد هل •

 .الرئة بسرطان المصابین وغیر المصابین

 وغیر المصابین عند المدخنین السن و الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة ارتباطیه عالقة توجد هل •

 .الرئة بسرطان المصابین

 المستوى الى تعزى بسرطان الرئة المصابین غیر المدخنین عند الواقعي غیر التفاؤل في فروق توجد هل •

 .التعلیمي

 المدخنین عند التدخین على سلوك والتعود الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة ارتباطیه عالقة توجد هل •

 .الرئة بسرطان المصابین غیر

 المدخنین عند التدخین بأضرار سلوك والوعي الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة إرتباطیه عالقة توجد هل •

 .الرئة بسرطان المصابین غیر

 غیر المدخنین عند والوعي بأضراره التدخین سلوك على التعود بین إحصائیا دالة إرتباطیه عالقة توجد هل •

 .الرئة بسرطان المصابین

 .بسرطان الرئة المصابین وغیر المصابین بین الواقعي غیر التفاؤل في فروق توجد هل •

  :إلى الدراسة وانتهت

 عند یومیا المستهلكة وعدد السجائر الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة إیجابیة إرتباطیه عالقة توجد •

 .الرئة بسرطان المصابین غیر المدخنین
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 عند السجائر سنوات تدخین وعدد الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة سلبیة إرتباطیه عالقة توجد •

 .الرئة بسرطان المصابین وغیر المصابین المدخنین

 وغیر المصابین عند المدخنین السن و الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة سلبیة إرتباطیه عالقة توجد •

 .الرئة بسرطان المصابین

 المستوى الى تعزى بسرطان الرئة المصابین غیر المدخنین عند الواقعي غیر التفاؤل في فروق توجد •

 .التعلیمي

 عند التدخین على سلوك والتعود الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة إیجابیة إرتباطیه عالقة توجد •

 .الرئة بسرطان المصابین غیر المدخنین

 عند التدخین سلوك والوعي بأضرار الواقعي غیر التفاؤل بین إحصائیا دالة سلبیة إرتباطیه عالقة توجد •

 .الرئة بسرطان المصابین غیر المدخنین

 غیر المدخنین عند بأضراره التدخین والوعي سلوك على التعود بین إحصائیا دالة سلبیة إرتباطیه عالقة توجد •

 .الرئة بسرطان المصابین

 غیر المدخنین لصالح بسرطان الرئة المصابین وغیر المصابین بین الواقعي غیر التفاؤل في فروق توجد •

 .الرئة بسرطان المصابین

 :الدراسة الثالثة-3

Ø مقدمة لنیل شهادة الماجستیر :  2009العمومیة للصحة الوطني المعهد دراسة  

إفریقیا  شمال دول في الصحي األوبئة والنظام علم حول بحث مشروع ضمن یندرج الصحة حول وطني تحقیق وهي

TAHINA أهدافه من والذي:  

 .السكان لدى الوفیات عدد تقدیر •

 التحقیق واشتمل التدخین بینها سلوك من والتي سنة، 70 إلى 35 من الراشدین لدى الخطر عوامل تردد تقدیر •

 الكلي والمجموع ، الریف في % 39.2 و المدینة في منها 60 %أسرة، 4818 من مكونة كلیة عینة على

 .إناث % 49.5 و ذكور % 50.5بمعدل  32663هو  لها المكونین لألفراد

  :إلى النتائج وتوصلت

v 26.40 %الذكور( مدخنین العینة أفراد من(. 

v 0.43  % إناث( مدخنین العینة أفراد من(. 

v 11.55 % المدن في. 

v 10.64 % الریف في. 
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 :الدراسة الرابعة-4

Ø . مقدمة لنیل شهادة  :1999-2000 السیاني محمد وحمود القاسم عبده إنصاف دراسة

  الماجستیر

 العام التعلیم في الثانوي التعلیم مدارس  وطالبات طالب بین التدخین ظاهرة حجم عن الكشف استهدفت دراسة وهي

 .والمدرسة والمجتمع المتعلم بخصائص ارتباطها ودرجة التدخین في تؤثر التي العوامل وتحدید ، الیمن في

 والفترة ، الرشد في دائم تدخین إلى یؤدي الذي الطفولة في المنتظم التدخین خطورة في الدراسة مشكلة وتحددت

  :التالیة األسئلة على اإلجابة الدراسة حاولت وقد) سنة 18و10( بین هي التدخین سلوك لتعلم الحرجة

 .في الیمن الثانوي التعلیم مدارس وطالبات طالب بین التدخین ظاهرة انتشار مدى ما •

 .الثانوي مدارس التعلیم وطالبات طالب بین التدخین ظاهرة انتشار في المؤثرة العوامل ماهي •

 حسب التدخین نحو في إتجاهاتهم العینة أفراد تقدیرات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل •

 .المحافظة ومتغیر الجنس متغیر

 التدخین بأضرار الوعي لمقیاس مستوى العینة أفراد تقدیرات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل •

 .المحافظة و الجنس بحسب

 .بأضرار التدخین وعیهم ومستوى التدخین نحو البحث عینة إتجاهات بین عالقة توجد هل •

 منهم المدخنین وحث الطالب والطالبات بین التدخین ظاهرة انتشار من الوقایة لبرنامج الالزمة المقترحات ما •

 على توزعوا ، طالبة) 1120(و طالب) 1742(وطالبة  العینة طالب حجم بلغ وقد التدخین عن اإلقالع على

 مختلف هذه المحافظات وتمثل ، حضر موت ، الجدیدة عدن ، تعز ، العاصمة ، أمانة خمس محافظات

 .الیمن مناطق لجمیع ممثلة الدراسة جعل عینة مما ، الیمن في والثقافیة واالقتصادیة الطبیعیة البیئات

  : الدراسة في استخدم وقد

 العوامل على وتوزعت تدخین الطالب، في المؤثرة العوامل تحدید إلى ویهدف سؤاال 32 على یحتوي(استبیان •

 .)بالوالدین مرتبطة وعوامل واإلجتماعیة النفسیة

 43 به خماسي مقیاس التدخین وهو نحو الطالب اتجاهات معرفة إلى ویهدف :التدخین نحو اإلتجاه مقیاس •

 .فقرة

 بأضرار العینة أفراد مستوى وعي قیاس إلى تهدف فقرة 25 من یتكون : التدخین بأضرار الوعي مقیاس •

 .التدخین

  : التالیة النتائج إلى الدراسة هذه وتوصلت

 .التاسع الصف إلى قبل الدخول تبدأ التعود ومحاولة ، الثانوي التعلیم مدارس في الطلبة بین التدخین ینتشر •

 .اإلناث من أكبر الذكور بین التدخین إنتشار •

 .الطالب لدى التدخین سلوك إنتشار في دور واألقران واألباء للمدرسین •
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 .للتدخین الطالب جذب في اإلجتماعیة للعوامل أثر وجود •

 .للتدخین واإلقتصادیة الصحیة المشكالت نحو إیجابیة الطالب إتجاهات •

 .والجنین الحامل األم على التدخین بأضرار وعیا الطالب أظهر •

  :الدراسة الخامسة-5

Ø مقدمة لنیل شهادة الماجستیر :1996 اهللا عبد سید معتز دراسة 

 أبعاد أهم عن الكشف إلى وهدفت اهللا عبد سید معتز المصري الباحث قبل من 1996 سنة الدراسة هذه أجریت

 أسئلة ثالثة عن لإلجابة محاولة في وذلك المدخنین السجائر وغیر مدخني من كل لدى التدخین حول المعتقدات

 : هي فرعیة

 .المدخنین وغیر السجائر مدخني من كل لدى السجائر تدخین حول المعتقدات أبعاد أهم ماهي •

 .المدخنین السجائر وغیر مدخني لدى السجائر تدخین حول المعتقدات أبعاد بین العالقة طبیعة ماهي •

 .وغیر المدخنین السجائر مدخني بین السجائر تدخین حول المعتقدات أبعاد تختلف هل •

 العینة أما ، المدخنین الذكور من 205 قوامها األولى ، فرعیتین عینتین على موزعین فرد 390 من العینة وتكونت

 .سنة 27.53 عمر  بمتوسط المدخنین الذكور من مبحوث 185 فشملت الثانیة

 .المهنة و التعلیم مستوى العمر، مثل المتغیرات من عدد في التكافؤ المجموعتین أفراد إختیار في روعي و

 إعداده تم والذي السجائر تدخین حول المعتقدات مقیاس عن عبارة فهي الدراسة هذه في المستخدمة األداة أما

 .وصدقها ثباتها حساب تم بند 57 من وتكون الدراسة هدف ضوء في وتكوینه

 14 تفسیر أمكن عامل عشرین في تنتظم المدخنین عینة معتقدات أن تبین العاملي التحلیل أسلوب باستخدام و

 .منها عامل 13 تفسیر أمكن عامل 18في فتنظمت المدخنین غیر عینة معتقدات أما ، منها عامل

 تدخین حول المعتقدات نسق تمثل التي العوامل مضمون في واضحا تشابها هناك أن عن النتائج كشفت عام وبوجه

 سواء الباحث إلیها توصل التي العوامل مجموعتي أن تبین كما ، المدخنین وغیر المدخنین من كل لدى السجائر

 من یتكون السجائر تدخین حول المعتقدات نسق أن یعني مما ، مستقلة أبعاد المدخنین غیر أو المدخنین لدى

  . 1996 )اهللا، عبد سید معتز (  بینها فیما واالستقالل بالتمایز تتسم المعتقدات مجموعة

  :الدراسة السادسة-6

Ø مقدمة لنیل شهادة الماجستیر :1998 الرحمن عبد السید محمد دراسة  

 من مجموعتین على عینتها ،واشتملت الذات وكفاءة التدخین سلوك بین العالقة دراسة منها الهدف كان دراسة وهي

  .الذكور

 الثانویة المراحل من طالب سنة 38 و 14 بین ما أعمارهم تتراوح مدخن 72 وعددهم المدخنین الذكور عینة •

 .العلیا والدراسات والجامعیة

 .سنة 36 و 14 بین ما أعمارهم تتراوح فرد 144 وعددهم المدخنین غیر الذكور •
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 ومقیاس الباحث إعداد التدخین من لسلوك الذاتي التقریر قائمة في تمثلت بحث أدوات األولى المجموعة على طبقت

 من كل إعداد(للذات  العامة الكفاءة مقیاس معا على المجموعتین وطبق ، الباحث إعداد من للمدخنین الذات كفاءة

  :یلي كما كانت الدراسة ونتائج ) Tipton Worthingtonولیفرت ورثنجتون  تبتون روبرت

 اإلحباطات مواجهة الذات في كفاءة بعد في سنا واألكبر سنا األصغر المدخنین بین جوهریة فروق وجود •

 ال حین في سنا األصغر المدخنین لصالح والفروق  للمدخنین، الذات كفاءة لمقیاس الكلیة الدرجة وفي الداخلیة

 .للذات العامة والكفاءة الخارجیة للضغوط االستجابة بعد المجموعتین في بین فروق توجد

 مواجهة في الذات كفاءة في بعد) سنوات فأكثر 5-1(التدخین  مدة باختالف المدخنین بین جوهریة فروق وجود •

 العامة الكفاءة ومقیاس ، للمدخنین الذاتیة الكفاءة الكلیة لمقیاس الدرجة من كل وفي ، الداخلیة اإلحباطات

 .األصغر لصالح المدة والفروق للذات

 الذات كفاءة من كل في) وشهرفأكثر ، شهر من أقل(اإلمتناع  مدة باختالف المدخنین بین جوهریة فروق وجود •

 في والفروق العامة الذات كفاءة وفي ، للمدخنین للكفاءة الذاتیة الكلیة والدرجة الخارجیة للضغوط لإلستجابة

 كفاءة الذات بعد في المجموعتین بین فروق توجد ال بینما ، طویلة لمدة التدخین الممتنعین عن مجموعة صالح

 )2003، زید أبو الحمید عبد مدحت(الداخلیة  اإلحباطات مواجهة في

  :الدراسة السابعة-7

Ø مقدمة لنیل شهادة الماجستیر : 2004 وآخرون القصیر بشیر دراسة  

 ، التبغ وتعاطي التغذیة للصحة كسلوكات المهددة للسلوكات العالمي الصحي المسح إطار في أجریت دراسة هي

  . سنة 15 و 13 بین أعمارهم الذین تتراوح األردن في المدارس طلبة على اإلعتماد وتم

  : كانت السجائر تدخین حول الدراسة هذه ونتائج

 .یوما األخیرة 30 خالل أكثر أو لمرة أشكاله بكافة التبغ تعاطوا الطلبة من % 19.9 •

 .األخیرة أیام خالل السبعة بحضورهم بالتدخین قاموا بالغین أشخاصا أن أكدوا الطلبة من % 12.6 •

 .أشكاله بمختلف التبغ یتعاطى الوالدین أحد بأن أفادوا الطلبة من % 51.7 •

  :الدراسة الثامنة-8

Ø 1999:العمومیة  للصحة الوطني المعهد دراسة INSP  

 المستویات، مختلف من طلبة(المجتمع المختلفة  فئات شملت عرضیة بدراسة العمومیة للصحة الوطني المعهد قام

  .إناث % 40 و ذكور % 60 سنة بنسبة 30 و 15 بین عمریة فئة من) بطالین عمال،

 7 ) سبعة على المطبق اشتمل االستبیان حیث التدخین سلوك حول العینة اتجاهات معرفة إلى الدراسة هدفت •

  التدخین سوابق*  : )أسئلة

   .نتائجه*                          

  السرطانیة أخطاره*                          
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  .وجنینها األم على خطره*                          

  .التدخین منع*                          

 .التدخین محاربة كیفیة*                           

 والیة من 84     و الجزائر ووهران والیة من 147 منها استرجع ، اإلستكمال ذاتي استبیان 300 توزیع تم وقد

 ثم ، 1999 أفریل غایة إلى 1998 نوفمبر من أشهر6 غضون  في الدراسة هذه تمت ، 231 بمجموع أي بسكرة

  :كالتالي النتائج وكانت EPI infoطریق نظام  عن وتحلیلها البیانات جمع تم

 .على الصحة حقیقیا خطرا یمثل التدخین بأن عموما وعي على العینة أفراد من %97 •

 .مدخنون هم العینة أفراد من %40 •

 .السرطان إلى یؤدي التدخین أن أكدوا العینة أفراد من % 97 •

 .یسببها التدخین كسرطنات الحنجرة وسرطان الرئة سرطان حددوا العینة أفراد من %89 •

 .والجنین الحامل المرأة على خطر التدخین أن أكدوا العینة أفراد من %93 •

 .والمكاتب السینما قاعات في ممنوع التدخین أن أكدوا %80 •

 .العامة األماكن في ممنوع یكون أن یجب التدخین أن أكدوا العینة أفراد من %69 •

  : التدخین لمكافحة وبالنسبة

 .التسلیة حدائق في منعه ضرورة أكدوا أفراد ثالثة من واحد •

 .الصحیة التربیة لتطویر برنامج اقتراح ضرورة أكدوا أفراد ثالثة من واحد •

 .السجائر وتصنیع بیع منع اقترحوا العینة أفراد من %27 •

(L’institu national de la santé publique 1999) 

 :التعلیق على الدراسات 

معظم الدراسات السابقة المتعلقة بسلوك التدخین التي استطعنا االطالع علیها هي في الحقیقة دراسات سعى من 

خاللها الباحثون كل حسب هدف دراستة المتمثل في العالقة بین متغیر التدخین ومتغیر آخر وغالبیة هذه المتغیرات 

  :بقة لهذا البحث نظرا لمحتواها البارز فیما یلي كانت صفات وسمات شخصیة ونفسیة ، واعتمدناها كدراسات سا

  .اشارت الدراسات جمیعا الى ان البیئة تعتبر سببا من االسباب التي یعزى الیها اقبال االفراد على التدخین  •

معظم الدراسات عبارة عن دراسات مقارنة بین المدخنین وغیر المدخنین وعالقة متغیر التدخین بمتغیر  •

 ).وعي باضرار التدخینمدى ال(مثال .آخر

، معظم الدراسات اجریت على الطالب واغلبها مسحیة ووصفیة هدفت الى معرفة مدى انتشار هذا السلوك  •

 .معرفة االسباب والدوافع التي ادت الى التدخین في الوسط الجامعي وكذا 

 .البیانات وبعضها استخدم مجموعة من المقاییس النفسیة  لجمع كأداة االستبیان الدراسات معظم استخدمت •

 . عن المنهج المستخدم فهو النهج الوصفي المقارن والوصفي التحلیلي  اما •
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 :اما بالنسبة الوجه االستفادة منها في بحثنا 

 فقد افادتنا من حیث المنهجیة المستخدمة  •

 في االستبیان المنهج المستخدم المنهج الوصفي و اداة البحث التي تمثلت •

 وكذا استخدمنا الدراسات السابقة في االحالة العلمیة للنتائج التي توصلنا الیها  •

  :اوجه االختالف 

الدراسة الحالیة حصرت في االسباب والدوافع المؤدیة بالریاضي الى التدخین في حین الدراسات السابقة ارتبطة 

 .الجامعیین او بین المدخنین وغیر المدخنین معضمها بسمة معینة وسلوك التدخین سواء عند الطلبة 

  :خالصة-    

ترتبط جل الدراسات والبحوث العلمیة و األكادیمیة بعدد من الدراسات السابقة و المشابهة ذات الصلة          

المباشرة بالمواضیع المراد دراستها، و ألهمیة هذه الدراسات، فإن صاحب البحث قد حاول استعراض  جملة من 

، بغرض تحدید و ضبط بعض المتغیرات الرئیسیة في وعلم النفس الریاضي  الدراسات في میدان التدریب الریاضي

  .میدان بحثه

  

 



 

 

 

 الجانب التطبیقي

الدراسة المیدانیة 

 للبحث



 

 

 

 الفصل الثالث

منهجیة البحث 

 وٕاجراءاته المیدانیة



جراءاته المیدانیة:                                                 الفصل الثالث منهجیة البحث وإ  
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  : تمهید -

 إلى بإخضاعها ذلك یتــم ،و وضعها الـتي الفرضیات صحة من التحقیق إلى یسعى بحثه خالل من باحث لعل كل

 القیام كذا الدراسة، و طبیعة مع یتالءم مـنهج بإتباع وذلك ,العلمیة المواد من مجموعة باستخدام العلمي التجریب

 على الفصل هذا ویشمل األصلیة العینة و االستطالعیة العینة على االختبارات تطبیق طریق عن میدانیة بدراسة

 الشروط كذا و الزماني و المكاني المجال و االستطالعیة الدراسة على  تشتمل التي و للبحث المنهجیة الطرق

 كیفیة و البحث عینة على اشتمل كما الدراسة متغیرات ضبط مع والموضوعیة والثبـات الصدق هي و لألداة العلمیة

  الدراسة حدود و المیداني التطبیق إجراءات كذا و الدراسة وأدوات المـستخدم المنهج و اختیارها

 في الظواهر فإخضاع ، الدراسة مجتمع في الموجودة الحقائق إلى الوصول جلأ من هامة وسیلة المیدانیة فالدراسة

 الوصول إلى سعیا األسالیب اإلحصائیة ، واعتماد والتجریب القیاس والریاضة عموما إلى  والریاضیة البدنیة التربیة

 طرح حیث من العلمیة الموضوعیة كذلك إضفاء ، و البحوث في إلیها المتوصل النتائج في الدقة من كبیر لقدر

 اإلجابة قصد وهذا العلمیة البحوث في التطبیقي على الجانب كثیرا التركیز یتم ، ولذلك معالجتها وكذلك المواضیع

 للتأكد والتفسیر التحلیل في اإلحصائیة التقنیات بتوظیف الموضوع المدروس ، وهذا حول تطرح التي التساؤالت على

 المعلومات لجمع والمناسبة الصحیحة الوسائل اختیار أهمیة تتجلى ا، وهنانهبطال أو الفرضیات المصاغة صحة من

 . بالبیانات المتعلقة للترجمة والتقنیات المناسبة

 المناسب وشرح المنهج حیث من المیدانیة الدراسة بمنهجیة المتعلق الفصل هذا في نتناول سوف ولذلك      

 وكذا النظري الفرضیات والجانب في عالقتها إبراز مع ذلك ، وتحلیل المعلومات لجمع المستعملة والوسائل األدوات

  .التفصیل من بشيء اإلحصائیة التقنیات شرح
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  :منهجیة البحث واإلجراءات المیدانیة -

  :ویحمل هذا الفصل النقاط التالیة

  :الدراسة االستطالعیة -3-1

البحوث االستطالعیة في معناها العام أنها البحوث جدیدة التناول لم یتطرق إلیها من قبل وال تتوفر علیها      

 .)74، ص1984ناصر ثابت ، ( بیانات أو معلومات علمیة مسبقة تجعل الباحث یجهل كثیرا من أبعادها وجوانبها 

ة البحث ومدى صالحیة األداة المستعملة حول الهدف من الدراسة االستطالعیة هو التأكد من مالءمة مكان دراس

موضوع البحث، وذلك قبل الشروع في طبع وتوزیع االستبیان على الالعبین، وقد قمنا بذلك عن طریق إجراء 

و  مقابالت شفویة مع بعض الالعبین والمدربین إضافة إلى بعض العاملین بإدارات الفرق والرابطات بالبویرة

 .وطرح أسئلة ذات العالقة بموضوع البحث بوسعادة سیدي عیسى، ضریة،، امشدالة، األخالمسیلة

 :والمتكونة من مایلي :األساسیةالدراسة  -3-2

  :بحثمنهج ال -3-2-1

یعتبر اختیار منهج الدراسة مرحلة هامة في عملیة البحث العلمي، إذ یحدد كیفیة جمع البیانات والمعلومات      

لذلك فإن المنهج له عالقة مباشرة بموضوع الدراسة وبإشكالیة البحث، إذ أن طبیعة  حول الموضوع المدروس،

الموضوع هي التي تحدد نوع المنهج الذي یجب استعماله، فالباحث یجد نفسه مجبرا على اتباع منهج معین حسب 

نا نجد البحوث العلمیة   طبیعة اإلشكالیة التي طرحها، والتي تفرض المنهج الضروري والمالئم لدراسته، وعلیه فإن

  .قد تستعمل منهج واحد كما أن هناك من یلجأ إلى استعمال أكثر من منهج حسب الظاهرة موضوع الدراسة

وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي ألنه من أكثر مناهج البحث استخداما، وخاصة في مجال البحوث      

فهو یهتم بجمیع األوصاف الدقیقة العلمیة للظواهر المدرسیة، ووصف  التربویة والنفسیة واإلجتماعیة والریاضیة،

الوضع الراهن وتفسیره، وكذلك تحدید المواجهات الشائعة والتعرف على اآلراء والمعتقدات واإلتجاهات عند األفراد 

اخالص .( .المختلفةوالجماعات وطرقها في النمو والتطور، كما یهدف أیضا إلى دراسة العالقات القائمة بین الظواهر 

  )2002محمد،

فالمنهج الوصفي في مجال التربیة البدنیة والریاضیة یساهم في إضافة معلومات حقیقیة عن الظواهر الریاضیة      

المختلفة، فهو یعتمد على الوصف الدقیق للظواهر من خالل جمع الحقائق والبیانات الكمیة والكیفیة عن الظاهرة 

ئق تفسیرا كافیا بإتباع الخطوات العلمیة، وهي أهمیة الحاجة إلى حل المشكلة وصیاغة المحددة، وتفسیر الحقا

عدادها وتقنینها وتصنیفها  األهداف ووضع الفروض واختیار عینة البحث المناسبة، وأسالیب جمع البیانات وإ

دي إلى تقدم المعرفة ووصف النتائج وتحلیلها وتفسیرها في عبارات واضحة ومحددة ومحاولة استخالص تقسیمات تؤ 

 .ووضع الحلول المناسبة للمشكلة المطروحة
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  :ویحمل المتغیرات المرتبطة بالدراسة وهي:متغیرات البحث -3-2-2

ü العالقة بین السبب والنتیجة أي العامل المستعمل الذي نرید من خالله قیاس  :المستقل المتغیر

   )10، صفحة 2009حسین الجادي ، یعقوب عبد اهللا أبو حلو، عدنان ( .النواتج

  .واقع تناول التبغویتمثل المتغیر المستقل في  

ü الذي یتأثر بالتغیرات التي تحدث على المتغیرات المستقلة ویمكن للباحث أن  هو :التابع المتغیر

  )84، صفحة 2009عدنان حسین الجادي ، یعقوب عبد اهللا أبو حلو، ( .یكشف تأثیر المتغیرات المستقلة فیها

  .القدم كرةصحة العبي  المتغیر التابع في دراستنا ویتمثل 

  :مجتمع البحث -3-2-3  

حسین الجادي ، یعقوب عبد اهللا أبو  عدنان( یعني مجموعة من المفردات أو العناصر التي تدخل في دراسة ظاهرة معینة     

إن مجتمع الدراسة یمثل الفئة التي نرید إقامة الدراسة التطبیقیة علیها وفق المنهج المختار ، )92، صفحة 2009حلو، 

و اشتمل  ،مجموعة من العبي كرة القدم لوال یتي البویرة والمسیلة  على دراستنا تمثلتوالمناسب لهذه الدراسة ، 

  .المجتمع اإلحصائي على مجموعة من فرق كرة القدم لكل من والیتي البویرة والمسیلة 

  :اختیارها كیفیةو  عینة البحث -3-2-4

العینة في معناها هي مجتمع الدراسة الذي یجمع منه البیانات المیدانیة وهي جزء من الكل، وتعني بذلك   

دراسته، وتستخدم للداللة على جزء من مفردات المجتمع التي تم اختیارها  عدد األفراد المستخرج من المجتمع المراد

  .في الدراسة في أغلب األحیان و تطبق نتائجها على المجتمع

حرصنا للوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعیة ومطابقة للواقع وذالك باختیار عینة بحثنا بطریقة قصدیة تخدم     

تمیز بمجموعة من الخصائص والممیزات، حیث اخترنا الفئة المدخنة بالتحدید غرض البحث أي أننا اخذنا عینة ت

  .من بین العبي كرة القدم

  :وتم اختیار العینة بطریقة قصدیة لسببین

  .الن الفئة المدخنة أدرى بالعوامل واألسباب التي دفعتهم للتدخین  :السبب األول

  .والنفسیة التي تصاحبها النها أدرى باألعراض الفیزیولوجیة   :السبب الثاني

  ). متناول للمواد التبغیة(العب مدخن  52ومنه تكونت عینة بحثنا من 

 :مجاالت الدراسة-3-2-5

إن لكل بحث علمي مجاالت على الباحث أن یأخذها بعین االعتبار لتوضیحه أكثر، ومن بین هذه       

 :المجاالت نجد
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Ø المجال البشري: 

 52بمختلف بمختلف فرق كرة القدم لكل من والیتي البویرة والمسیلة وكان عددهم  یتمثل في العبي كرة القدم ،

  .العب من المجتمع األصلي

Ø المجال المكاني :  

  :و قد قسم إلى جانبین وهما

علوم وتقنیات النشاطات (لقد قمنا ببحثنا هذا في مختلف المكتبات منها مكتبة المعهد  :الجانب النظري •

  ).مكتبة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، ومكتبات أخرى وفي مختلف الجامعات البدنیة    والریاضیة،

تم توزیع اإلستبیان على العبي كرة القدم على مستوى المالعب الجواریة ،و في : الجانب التطبیقي •

قاعات لممارسة الریاضة ، نظرا لمداهمة الوقت لنا ونهایة الموسم الریاضي مما صعب علینا إیجاد افراد 

  .لعینةا

Ø المجال الزماني:  

أي عمل أو بحث انطلقنا في بحثنا مع بدایة الموسم  إنجاز خاللها تم التي الزمنیة الفترة الزماني المجال یمثل   

  :وفق الخطوات التالیة . 2015/2016الجامعي 

  . 2015وذلك في نهایة شهر نوفمبر  موافقة األستاذ المشرف على مشروع البحث باإلضافة إلى اإلدارة   -

  .إبتداءا من شهر جانفي إلى غایة شهر مايانطلقنا مباشرة في بدایة البحث  -

وفي هذه المدة قمنا بتحضیر اإلستبیان وتحكیمه ) مارس، أفریل، ماي(أما الجانب التطبیقي فقد دام لثالثة أشهر  -

 .تعمال الطرق اإلحصائیةثم قمنا بتوزیعه وتحلیل النتائج المتحصل علیها باس

 : بحثأدوات ال -3-3

  :اإلستبیان -3-3-1

وهو أداة من أدوات الحصول    لقد استعملنا االستبیان كأداة في هذه الدراسة، ألنه أنسب وسیلة للمنهج الوصفي،     

الحقائق والبیانات والمعلومات فیتم جمع هذه البیانات عن طریق االستبیان من خالل وضع استمارة          

األسئلة، ومن بین مزایا هذه الطریقة أنها اقتصاد في الجهد والوقت كما أنها تساهم في الحصول على بیانات       

  )حسین أحمد الشافعي( .فیر شروط التقنین من صدق وثبات وموضوعیةمن العینات في أقل وقت بتو 

مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین، یتم وضعها في استمارة ترسل     " ویعرف االستبیان بأنه     

وبواسطتها  إلى األشخاص المعنیین بالبرید أو یجري تسلیمها بالید تمهیدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فیها،

یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة عن الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف علیها لكنها غیر مدعمة بحقائق، 

  :إال أن هذا األسلوب الخاص بجمع المعلومات یتطلب إجراءات دقیقة منذ البدایة وهي

 .ـــــ تحدید الهدف من اإلستبیان



جراءاته المیدانیة:                                                 الفصل الثالث منهجیة البحث وإ  
 

 
 

45 
 

 .انـــــ تحدید وتنظیم الوقت المخصص لإلستبی

 .ـــــ اختیار العینة التي یتم استجوابها

 .ـــــ وضع العدد الكافي من الخیارات لكل سؤال

 .ـــــ وضع خالصة موجزة ألهداف اإلستبیان

ویتجلى األسلوب المثالي في وجود الباحث بنفسه لیسجل األجوبة والمالحظات التي تثري البحث، واالستبیان 

مات بوفرة وأكثر دقة، وكونه تقنیة شائعة االستعمال، ووسیلة علمیة لجمع یتضمن نوعین كوسیلة لجمع المعلو 

البیانات والمعلومات مباشرة من مصدرها األصلي، وذلك باعتباره مناسبا للمستوى العلمي لالعب ، واألسئلة هي 

  .استجابة للمحاور وبالتالي استجابة للفرضیات، فكل سؤال مطروح له عالقة بالفرضیات

Ø یعتمد على أنواع متعددة من األسئلة اإلستبیان:  

  .نعم أو ال: وهي األسئلة التي یحدد فیها الباحث إجاباته مسبقا وغالبا ما تكون بـ :األسئلة المغلقةــــ 

وهي عكس المغلقة إذ یعطي المستجوب الحریة التامة لإلجابة علیها واإلدالء برأیه  :األسئلة المفتوحةــــ 

  .الخاص

  .وهي أسئلة مضبوطة بأجوبة متعددة ویختار المجیب الذي یراه مناسبا :لمتعددة األجوبةاألسئلة اــــ 

  :فقد قمنا بتوزیع إستبیان على الالعبین، وقد كان على الشكل التالي :أما إجرائیا

سؤاال موزعة على ثالث محاور وكل محور یحتوي على مجموعة من ) 45(ویضم خمسة واربعون  :اإلستبیان

  .األسئلة

  )13(إلى السؤال رقم )                       01(من السؤال رقم : المحور األول

  )33(إلى السؤال رقم )                       14(من السؤال رقم : المحور الثاني

  على شكل مجموعة من العبارات                       ویتضمن اثنتي عشر عبارة : المحور الثالث

Ø اإلستبیان تطبیق من الهدف: 

 .البحث مصداقیة من تزید وأفكار بمعلومات المیدانیة الدراسة تزوید  -

 .اإلشكالیة عن اإلجابة على یساعده مما الفرضیات نفي أو تأكید  -

Ø أسلوب توزیع اإلستبیان:  

بصفة نهائیة، وعرضه على بعض األساتذة بغرض المعاینة ،والموافقة علیه من طرف  االستبیانبعد صیاغة 

  .العبین لالمشرف قمنا بتوزیعه بطریقة مباشرة على ا

  :المصادر والمراجع -3-3-2

ال بد في أي بحث من استعمال مجموعة من المصادر لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بطریقة علمیة      

ملنا في بحثنا على أن تكون هذه المعلومات من مصادر موثوقة كالكتب والمجالت والمذكرات والمنشورات وقد استع
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مجموعة من الكتب والمنشورات والموسوعات إضافة إلى عدد من المذكرات ذات العالقة بموضوع البحث الذي كنا 

 .في صدد القیام به

 :لألداة العلمیة الشروط-3-4

  : صدق اإلستبیان -

لكل  االستبیانیعني التأكد من أنه سوف یقیس ما أعد لقیاسه كما یقصد بالصدق شمول  صدق اإلستبیان     

العنــاصر التي یجـب أن تدخـل في التحـلیل من ناحیة، ووضــوح فـقـراتها ومفرداها من ناحیة أخـرى، بحیـث تكـون 

  )2002-فاطمة عوض صابر (.مفهومة لكل من یستخدمه

  هو أن یقیس اإلختبار بالفعـل للظاهرة التي وضع لقیـاسها ویعتبر الصـدق مـن أهـم  االستبیانكما یقصد بصدق      

 )1999-محمد حسن عالوي (.المعامالت ألي مقیاس أو اختبار حیث أنه من شروط تحدید صالحیة اإلختبار

  .باستخدام صدق المحكمین انللتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث

Ø  صدق المحكمین(الصدق الظاهري:(  

بجامعة  (Staps)الخاصة بالالعبین على خمسة أساتذة محكمین من معهد  االستبیانتم عرض استمارة      

البویرة، مشهود لهم بمستواهم العلمي، وتجربتهم المیدانیة في المجاالت الدراسیة ومناهج البحث العلمي، بغرض 

لمحاور، وكذا المحاور بالفرضیات وكذلك حذف أو إضافة أو تعدیل تحكیمه وذلك لمراعاة إمكانیة توافق العبارات با

  .    أي عبارة من العبارات

وقـد تـم تعدیل كل اإلشــارات التي أوصى بـهـا المحكمیــن وفـق المعـایـیـر المنـهجیة للبـحـــث وهـو مـا أسـفـرت عنـه مـن 

  .االستبیانجانب صدق 

     :إجراءات التطبیق المیداني -3-5

بعد ضبط الجانب النظري لموضوع الدراسة توجهنا للجانب التطبیقي الذي قمنا فیه بضبط االستبیان، حیث      

استمارة على الالعبین لمعرفة آرائهم حول واقع تناول التبغ وانعاساته على صحة العبي كرة القدم لوالیتي  52وزعنا 

                                                                                                    .البویرة والمسیلة

 :اإلحصائیةالوسائل -3-6

، قمنا بعملیة تفریغها وفرزها، حیث تتم في هذه العملیة بحساب عدد  االستبیاناتبعد عملیة جمع كل 

  .وبعدها یتم حساب النسب المئویة بالطریقة اإلحصائیة التالیة ،االستبیانتكرارات األجوبة الخاصة بكل سؤال في 

  :الطریقة الثالثیة •

بغرض الخروج بنتائج موثوق بها علمیا، استخدمنا الطریقة اإلحصائیة في بحثنا لكون اإلحصاء هو األداة 

القاعدة (م الطریقة التالیة والوسیلة الحقیقیة التي نعالج بها النتائج واعتمدنا على استخراج النسبة المئویة باستخدا

  ): الثالثیة
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  A                     100%                              B x 100%  

  B                     %C                           

                       

  

  

 

 

  :حیث أن

A :تمثل عدد أفراد العینة        .B :یمثل عدد التكرارات.              C :المطلوب حسابها یمثل النسبة المئویة.  

2كاولمطابقة النتائج مع الجانب النظري نقوم بحساب 
) 0.05(المجدولة بعد تحدید مستوى الداللة  2كابعد ذلك نجد  

  .ودرجات الحریة

حساب اختبار كاف تربیع، ویسمى هذا اإلختبار حسن المطابقة أو اختبار التطابق النسبي وهو من أهم الطرق      

وعة التي تستخدم عند مقارنة مجموعة من النتائج المشاهدة أو التي یتم الحصول علیها من تجربة حقیقیة بمجم

-فرید كامل أبو زینة .(الفرضیة التي وضعت على أساس النظریة الفرضیة التي یراد اختیارها. أخرى من البیانات

2006(  

  

     

  

  

  

       

 :2كا اختبار •

 :من القانون هذا یتكون

 .ستبیاناإل توزیع بعد علیها نتحصل التي التكرارات وهي :المشاهدة التكرارات

 .)اإلختیارات(المقترحة  اإلجابات عدد على یقسم التكرارات مجموع وهو :المتوقعة التكرارات

 :على الجدول هذا یحتوي  2كا جدول

 .اإلحصائي القرار إلتخاذ المحسوبة 2كا مع نقارنها ثابتة قیمة وهي :المجدولة 2كا

 .المقترحة اإلجابات عدد هي n حیث ،]nـــــــ  1[ هو وقانونها :DFالحریة  درجة

A 

  X 100التكرارات                                            

  =%النسبة المئویة 

 عدد األفراد                                 

  2)التكرارات المتوقعة –التكرارت المشاهدة (مجموع                  

   =2كا

  التكرارات المتوقعة                               
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 .0.01 أو 0.05 داللة مستوى یستعملون وأغلب الباحثین عندها النتائج بمقارنة نقوم :αالداللة  مستوى

 :اإلحصائي ستنتاجاإل •

 :فإذا المجدولة 2كا ب بمقارنتها نقوم المحسوبة 2كا نتائج على الحصول بعد

 التي H1 البدیلة الفرضیة ونقبل H0  فإننا نرفض الفرضیة الصفریة المجدولة 2كا من أكبر المحسوبة 2كا كانت -

 .إحصائیة داللة توجد أي الفئتین بین للفروق یعود النتائج في الفرق نأب تقول

ذا  بین فروق توجد ال بأنه التي تقول H 0 الصفریة الفرضیة نقبل فإننا المجدولة 2كا من أقل المحسوبة 2كا كانت وإ

نما النتائج  .الصدفة عامل إلى ذلك یعود وإ
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 :خالصة -

 ضبط أجل من انالباحث یتبعها التي المنهجیة الخطواتتناولنا في هذا الفصل التمهیدي للجانب التطبیقي       

المعلومات وتسلسلها  جمع في المستعملة واألدوات الطرق أهم بالدراسة و توضیح الخاصة اإلجراءات المیدانیة

 فیها تمت التي المجاالت استعمالها  باإلضافة إلى كیفیة وتوضیح واألدوات الطرق هذه وتنظیمها ، وأیضا عرض

دراستنا ، والهدف  حوله تمحورت الذي البحث وعینةمجتمع  من كل حددنا وزماني ، كما مكاني مجال من الدراسة

 بطریقة مصاغة نتائج إلى الصور  ألجل الوصول أحسن في وعرضها الظروف في أحسن المعلومات منها  جمع

  .سلفا المطروحة للمشكلة حلول إیجاد على تساعد علمیة

 واضحة عمل لرسم  خریطة انالباحث علیها یعتمد التي المنهجیة الركیزة وتكمن أهمیة هذا الفصل  كونه یعتبر     

لبحثه،  علمیة مصداقیة لیعطى به یلتزم أن الباحث على الذي یجب والعلمي المنهجي اإلطار واألبعاد ویحدد المعالم

 االعتماد یمكن ودقیقة علمیة نتائج إلى لبحثه للوصول إنجازه أثناء واإلجراءات الخطوات هذه یتبع فالباحث الذي

  .تعمیمها إمكانیة وحتى مستقبال علیها

 



 

 

الفصل الرابع 

عرض وتحلیل 

 ومناقشة النتائج
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 تمهيد:
 السليمو استعمالنا لوسائل البحث وبإتباعنا للمنهج العلمي الصحيح  العملثمرة هذا  رابعتبر الفصل اليع         

 .سالمة هذا البحثأنتجنا ثمرة مفيدة تدل على صحة و بناءا على اإلطار النظري للدراسة  نأمل أن نكون قد و 
استنطاق األرقام واستخراج الدالالت اإلحصائية  لينإليها محاو  النتائج المتوصل انهذا الفصل يستعرض فيه الباحث

ومستندين إلى  للبحثل إليه في الدراسة النظرية من أجل تحليل ومناقشة فرضيات البحث مستخدمين ما تم التوص
 متعمدةالت في الحكم على الفرضيا ما تم التوصل إليه في الدراسات السابقة من نتائج كل ذلك لالبتعاد عن الذاتية

 .ج والبراهين فيما تم التوصل إليها عطاء الحجو  التدعيمبغية و 
ناقشة كل فرضية جزئية على وفي األخير نعرض ونختم هذا الفصل بالنتائج العامة المتوصل إليها مع م       
ثبات صحتها أو خطئها بناءا على النتائج المتحصل عليها، والخروج ببعض حدى  والفروض  االقتراحاتوا 

 مستقبلية.ال
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 تحليل النتائج: -4-1
 :لالعبينتحليل نتائج اإلستبيان الموجه  -4-1-1

 .مدى انتشار ظاهرة تناول التبع بين العبي كرة القدم : المحور األول
 ؟.انت مدخن هل  :السؤال األول

 مدخنين.العبون ال معرفة إن كان :منهالغرض 
 .ما اذا كانوا مدخنين عن  عينة البحث العبيالمتعلقة بإجابات  يمثل النتائج(: 1جدول رقم )
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  %69.23 36 نعم
61,39 

 

 
7.82 

 
0.05 

 

 
3 

 
 0% 0 ال دالة

 25% 13 احيانا
 5.77% 03 نادرا

 %100 52 المجموع
 (:01الشكل رقم)

 

69%0%

25%

6%

   الدائرة النسبي  

   

 

      

     

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك من اكبرالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك اختبار( ويؤكده 1كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
توجد فروق  وبالتالي مرفوضة H0ن الفرضية الصفرية ، ومنه نستنتج أ3 وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 
منهم  %25من مجموع العينة ذكروا انهم مدخنون ،و% 69.23في كون  تتمثلبين النتائج ،ذات داللة إحصائية 

منهم انهم نادرا ما يدخنون في حين انه لم يذكر منهم احد انه ال يدخن بما  %5.77ذكروا انهم احيانا ما يدخنون و
 البحث كانت قصدية عنقودية .ان عينة 
 هم مدخنون. لكرة القدمعينة البحث  العبي: نستنتج أن معظم اإلستنتاج
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 ؟.إضافة الى التدخين هل تتناول مواد تبغية أخرى  -أ السؤال الثاني:
 .اخرى غير التدخين تبغية االعبون يتناولون مواد معرفة إن كانت  منه:الغرض 

 .يتناولون مواد اخرى غير التدخين اما اذا كانو عن  عينة البحث العبيإجابات يمثل نتائج (: 2الجدول رقم )
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  75% 39 نعم
12.04 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 

 
 25% 13 ال دالة

 %100 52 المجموع
 (:02الشكل رقم)

75%

25%

   الدائرة النسبي  

   

 

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك من اكبرالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار2كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
لي توجد فروق مرفوضة وبالتا H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 

في حين  يتناولون مواد تبغية اخرى غير التدخين ،من مجموع العينة  %75 ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 . يدخنون فقطمنهم  25%

وهذا دليل على  انتشار هذه  م افراد العينة يتناولون مواد تبغية أخرى غير التدخينظنستنتج ان معاالستنتاج: 
 .الظاهرة بين الالعبين 

 إذا كان الجواب نعم فما هي هذة المواد ؟ -ب
 معرفة نوع هذه المواد . الغرض منه:

 تحليل ومناقش  االجابات :
 من افراد العينة الذين اجابوا بنعم اكدوا انهم يتناولون الشمة . %75كما توضحه االجابات فان 

 .افراد العينةن طرف الشمة والدخان اكثر المواد التبغية استهالكا منستنتج أن  :االستنتاج
 ؟.منذ متى وأنت تتناول مثل هذه المواد  السؤال الثالث:
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 .المدة الزمنية التي استغرقها في التدخين )درجة االدمان( معرفة  :الغرض منه
 المدة الزمنية التي استغرقها وهو مدخن )درجة االدمان( عينة البحث العبيمتعلق بنتائج إجابات (: 3الجدول رقم )

 ناول الحدى المواد التبغية .و متأ
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  13.46% 07 سنة 2اقل من 
8.46 

 
7.82 

 
0.05 

 
3 

 
 4الى  2من  دال

 سنوات
10 %19.23 

 6الى  4من 
 سنوات

21 %40.38 

سنوات فما  6من 
 فوق

14 %26.92 

 %100 52 المجموع
 (:03الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:  

المجدولة  ²ك من اكبرالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار3كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
توجد فروق وبالتالي  رفوضةم H0ة الصفرية ، ومنه نستنتج أن الفرضي3وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 
 %26.92سنوات، و  6الى  4من أفراد العينة تتراوح مدة استهالكهم من  %40.38 حيث، ذات داللة إحصائية

سنوات، اما  4الى  2منهم فتتراوح مدة استهالكهم من  %19.23سنوات استهالك، في حين ان  6فلديهم أكثر من 
 دة استهالكهم أقل من سنتين.ح مالمتبقية فتتراو  13.46%

14%

19%

40%

27%
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جابات ان مدة االستهالك تتراوح بين االربع الى الستة سنوات أي مرحلة ادمانية )أي من هذه اال: نستنتج اإلستنتاج
 ان االعبين اصبحوا مدمنين على التدخين والشمة(.

 ؟.زمالءك مدخنون  هل -أ السؤال الرابع:
 .دخنون مع  الالزمالء كان اذا معرفة  منه:الغرض 

 كان الزمالء مدخنون .عن ما إذا  عينة البحث العبييمثل نتائج إجابات  (:4الجدول رقم )
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  96.15% 50 نعم
44.31 

 
3.84 

 
0.05 

 

 
1 
 

 
 3.85% 02 ال دالة

 %100 52 المجموع
 (:04الشكل رقم)

96%

4%

   الدائرة النسبي  

   

 

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك المحسوبة اكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار4كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي توجد فروق  H0الصفرية  ، ومنه نستنتج أن الفرضية1وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 

من مجموع العينة بالتاكيد من ان زمالءهم مدخنون ، في حين  %96.15ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 . نفوا تناول زمالءهم للمواد التبغية 3.85%

 .لظاهرة مما يثبت انتشار هذه ااكدوا ان زمالءهم مدخنون افراد العينة  معظمنستنتج ان االستنتاج: 
 إذا كان الجوا  نعم فهل كلهم، بعضهم ،اغلبهم ؟ -ب

 عبين يتناولون التب  .ال:معرفة كم من ال الغرض منه
 تحليل ومناقش  االجابات :

فقط يتناولون التب  ،في  الالعبينمن عينة البحث اكدوا ان بعض  %51.9من خالل االجابات نستنتج ان نسبة 
 المتبقية فقد اقروا ان كل الرياضيين يتناولون التب . %17.3م يتناولون التب  ،اما منهم اجابوا ان اغلبه %25حين 
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 يتناولون التب  . الالعبين: نستنتج من هذه اإلجابات أن بعض اإلستنتاج
 هل سبق وان الحظك مدربك وأنت تدخن ؟. -ا السؤال الخامس:

 لهذه المواد . هبيمعرفة ما اذا كان المدر  على دراية بتناول الع الغرض منه :
حول ما اذا كان المدر  على دراية بتناول العبي لهذه  العبي عينة البحثيمثل نتائج إجابات (: 5الجدول رقم)

 المواد.
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  28.85% 15 نعم
9.31 

 
3.84 

 
0.05 

 

 
2 

 
 دالة

 71.15% 37 ال

      %100 52 المجموع
 (:05الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك اختبار( ويؤكده 5كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي توجد فروق  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2رجة الحريةوبد 0.05عند مستوى الداللة 

 الالعبينمن افراد العينة اجابوا بان المدر  ليس على دراية بان  %71.15ذات داللة إحصائية تتمثل في أن نسبة 
 اجابوا بان المدر  على دراية. %28.85يدخنون في حين 

مما يدل على انهم  ال يتناولون التب  امام مدربيهم الالعبينابات أن اغل  : نستنتج من خالل اإلجاإلستنتاج
 .يتناولةن خفية 

 اذا كان الجوا  نعم فما كانت ردة فعله ؟ - 
 معرفة تصرف المدر  في هذا الموقف. الغرض منه:
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 تحليل ومناقش  االجابات:
ان تأني  المدر  لهم بسب  هذا السلوك في من عينة البحث اكدوا  %86.67من خالل االجابات نستنتج ان نسبة 

 لم يبالوا بهم . %13.33حين 
وهذا يفسر السرية  المدربين يؤنبون العبيهم بسب  هذا السلوك معظممن خالل االجابات يتبين لنا ان االستنتاج: 

 .التي ينتهجها الالعبون في تناولهم للتب  
 هل مدربك يتناول التب  ؟. السؤال السادس:

 معرفة ما اذا كان المدر  يتناول التب  . منه :الغرض 
 .يتناول التب  حول ما اذا كان المدر  العبي عينة البحثيمثل نتائج إجابات (: 6الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  50% 26 نعم
0 
 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 

 
 50% 26 ال دالةغير 

 %100 52 المجموع
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك من اقلالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار6كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
توجد فروق  ال وبالتالي مقبولة H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 
االخرى تدل الى انهم ال  %50من المدربين يدخنون في حين  %50بين النتائج ، حيث ان ذات داللة إحصائية 

 يدخنون .
وهذا دليل  نصف المدربين يتناولون المواد التبغية في حين ان النصف االخر ال يتناولون: نستنتج أن اإلستنتاج

 .ال تقتصر فقط على الالعبين بل شملت المدربين ايضا  على ان هذه الظاهرة
 ؟. هل يتضمن القانون الداخلي للنادي مادة تمنع تناول التب  بانواعة اثناء الممارسة:  السابعالسؤال 

 .معرفة إن كان القانون الداخلي للنادي يتضمن مادة تمنع تناول التب  بانواعة اثناء الممارسة؟ الغرض منه:
معرفة إن كان القانون الداخلي للنادي يتضمن مادة عما  عينة البحث العبييمثل نتائج إجابات (: 7م )الجدول رق

 .تمنع تناول التب  بانواعة اثناء الممارسة
عدد  االقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  46.15% 24 نعم
0.31 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 

 
 53.85% 28 ال دالةغير 

 %100 52 المجموع
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 (:06الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك المحسوبة اقل من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار7كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مقبولة وبالتالي ال توجد فروق  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05ة عند مستوى الدالل

من  %53.85ذات داللة إحصائية وهذا االختالف بين االجابات راجع لعامل الصدفة ،حيث تمثل هذا االختالف 
في الفريق وا على وجود قانون اكد %46.15افراد العينة نفوا وجود قانون في الفريق يمنع تناول التب ، في حين 

 يمنع تناول مثل هذه المواد.
 .بأنواعهالفرق الرياضية تتضمن قانون يمنع تناول التب   معظممن خالل االجابات ان : نستنتج اإلستنتاج

 ؟.هل ترى أن كل الرياضيين يتناولون التب   السؤال الثامن:
 .التب  ما اذا كان كل الرياضيين يتناولونمعرفة  الغرض منه:
 .عن ما اذا كان كل الرياضيين يتناولون التب  عينة البحث العبييتعلق بنتائج إجابات (:8الجدول رقم)
عدد  االقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  0% 0 كلهم
39.97 

 
5.99 

 
0.05 

 
2 

 
 28.85% 15 اغلبهم دالة

 71.15% 37 بعضهم
 %100 52 المجموع
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 (:07الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك ر مناكبالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار8كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي توجد فروق  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 

بغض الرياضيين فقط يتناولون التب  ،في  اكدوا انمن مجموع العينة  %71.15ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 اكدوا ان اغلبهم يتناولون التب  . %28.85حين ان 
 فقط يتناولون التب . بعض الرياضيين: نستنتج أن اإلستنتاج
 في رايك الى ماذا تعود اسبا  تناول التب  ؟. :التاسعالسؤال 

 معرفة  السب  وراء تدخين االعبين ؟. الغرض منه:
 عن السب  وراء تدخينهم  . االعبين يمثل نتائج إجابات(:9الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

توى مس
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  %19.23 10 اسبا  عائلية
8.92 

 

 
7.82 

 
0.05 

 

 
3 

 
 %15.38 8 اسبا  إجتماعية دالة

 %42.31 22 اسبا  نفسية
 %23.08 12 شيء آخر
 %100 52 المجموع
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 (:08الشكل رقم)

25%

23%35%

17%

   الدائرة النسبي  

            

              

           

       

 
 ومناقش  الجدول:تحليل 

برالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار9كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )  ²ك مناك
وبالتالي مرفوضة  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 3وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

اكدوا ان الضغوط والعوامل النفسية هي السب  عينة من افراد ال %42.62حيث  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية
اشاروا الى االسبا   %23.08اجابوا ان التدخين يعود الى اسبا  عائلية و %25في التدخين ،في حين 

 المتبقية فاجابوا الى شيء آخر %17.31االجتماعية ،اما 
 ناول التب .من خالل االجابات ان العوامل النفسية من اسبا  ت: نستنتج من اإلستنتاج
 متى تشعر بالرغبة والحاجة الملحة لتناول التب  اثناء التدريبات ؟. :العاشرالسؤال 

 الغرض منه: معرفة متى يشعر بالرغبة والحاجة الملحة لتناول التب  اثناء التدريبات .
ل التب  اثناء الرغبة والحاجة الملحة لتناو  تأتيهمحول متى  الالعبينيمثل نتائج إجابات (: 10الجدول رقم)

 التدريبات.
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

قبل الممارسة 
 مباشرة

35 %67.31  
35.35 

 
5.99 

 
0.05 

 
2 

 
 دالة

قبل ساعة من 
 الزمن

00 %00 

قبل وقت ال باس 
 به

17 %32.69 

 %100 52 المجموع
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 (:9الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك ر مناكبالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار10كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0الصفرية ، ومنه نستنتج أن الفرضية 2 وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

تتناول التب  قبل الممارسة مباشرة في من مجموع العينة  %67.31 توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 من افراد العينة يتناولون التب  قبل وق  ال باس به. %32.69حين ان 
 .قبل الممارسة مباشرةيتناولون التب   الالعبين معظمنستنتج من خالل اإلجابات   :اإلستنتاج
 في حالة منافسة متى تتناول التب  ؟. :الحادي عشرالسؤال 

 معرفة متى يتم تناول التب  في حالة منافسة . الغرض منه:
 حول متى يتم تناول التب  في حالة منافسة . الالعبينيمثل نتائج إجابات (: 11الجدول رقم)
عدد  االقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  98.07% 51 قبل مباشرة
98.1 

 

 
5.99 

 
0.05 

 

 
2 
 

 
بعد نهاية الشوط  دالة

 االول
01 %1.92 

في الوقت 
 المستقطع

00 %00 

 %100 52 المجموع
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 (:10الشكل رقم)

98%

2%
0%

    الدائرة النسبي  

           

                    

                 

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة اكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار11كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2وبدرجة الحرية  0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

من مجموع العينة تتناول التب  قبل ممارسة المنافسة  %98.07توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 من افراد العينة يتناولون التب  في نهاية الشوط االول. %1.92مباشرة في حين ان 

 .يتناولون التب  قبل المنافسة مباشرة الالعبين معظمنستنتج من خالل اإلجابات   :اإلستنتاج
 ع عن تناول التب  لالنضمام إلى نادي مشهور فماذا ستفعل؟إذا اشترط عليك اإلقال :الثاني عشرالسؤال 

 بهذه المواد )قدرته على االستغناء عنها(. الالع معرفة مدى تعلق  الغرض منه :
 حول مدى تعلقهم بهذه المواد )قدرتهم على االستغناء عنها(. أالعبينيمثل نتائج إجابات (: 12الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
ة النسب

 المئوية
 ²ك

 المحسوبة
 ²ك

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  88.46% 46 قبول الشرط
113.54 

 
7.82 

 
0.05 

 
3 

 
 11.54% 06 التفكير والتردد دالة

 00% 00 الرفض المباشر
 00% 00 راي آخر
 %100 52 المجموع

 
 
 
 
 



جالفصل الرابع:                                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائ  
 

63 
 

 (:11الشكل رقم)

88%

12% 0% 0%

    الدائرة النسبي  

           

               

             

       

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك مناكبر المحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة ²ك ( ويؤكده اختبار12كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 3وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

 %11.54يقبلون الشرط ، في حين من مجموع العينة  %88.46إحصائية تتمثل في كون توجد فروق ذات داللة
 المتبقية يفضلون التردد والتفكير.

 سيقبلون بالشرط ويغتنمون الفرصة. الالعبينان اغلبية : نستنتج من خالل اإلجابات اإلستنتاج
 ؟.في الوسط الرياضي  ما رأيك في درجة  انتشار هذه ظاهرة تناول التب  :الثالث عشرالسؤال 

 درجة  انتشار هذه ظاهرة تناول التب  في الوسط الرياضي ؟معرفة  الغرض منه:
حول درجة  انتشار هذه ظاهرة تناول التب  في الوسط  عينة البحث العبييمثل نتائج إجابات (:13الجدول رقم)

 .الرياضي
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 مجدولةال

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  59.62% 31 درجة كبيرة
45.38 

 
7.82 

 
0.05 

 

 
3 
 

 
 32.69% 17 درجة متوسطة دالة

 7.59% 4 درجة قليلة
 0% 0 ال توجد تماما

 %100 52 المجموع
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 (:12الشكل رقم)

60%

33%

7% 0%

    الدائرة النسبي  

          

           

          

            

 
 يل ومناقش  الجدول:تحل

 ²ك ر منبالمحسوبة أك ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار13كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية  3وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

اجابوا بانها درجة كبيرة ،في حين من مجموع العينة  %59.62توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون 
 المتبقية قالوا ان التدخين منتشر بدرجة قليلة %07.59في حين  اكدوا انها درجة متوسطة 32.69%

 .اكدوا ان ظاهرة تناول التب  منتشرة بدرجة كبيرة الالعبين: نستنتج أن أغل  اإلستنتاج
 ط النفسي  وتناول التبغ من طرف أالعبين .المحور الثاني :توجد عالق  بين الضغو 

 ؟. هل تعاني من مشكالت ضاغطة :السؤال الرابع عشر
 يعاني من أي مشاكل ضاغطة سواء اثناء الممارسة او في الحياة اليومية الالع ان كان معرفة  الغرض منه:
اغطة سواء اثناء الممارسة او ان كانوا يعانون من مشاكل ضيمثل نتائج إجابات الالعبين حول  (:14الجدول رقم)

 في الحياة اليومية.
عدد  االقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  25% 13 دائما
1.88 

 
5.99 

 
0.05 

 
2 

 
 40.38% 21 احيانا دالةغير 

 34.62% 18 نادرا
      %100 52 المجموع
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 (:13الشكل رقم)

25%

40%

35%

    الدائرة النسبي  

     

      

     

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك من اقلالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك اختبار( ويؤكده 14كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
 ال وبالتالي مقبولة H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

من مجموع العينة احيانا ما يعانون من مشاكل  %40.38بين النتائج ،حيث ان توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 المتبقية فدائما ما يعانون من مشاكل الحياة %25نادرا ما يعانون من مشاكل اما  %34.62ضاغطة ،في حين

 .حياتية ضاغطةالعينة يعانون من مشاكل من خالل االجابات ان افراد : نستنتج اإلستنتاج
 ؟.من كان السب  في تدخينك  :الخامس عشرالسؤال 

 .؟ وراء تدخين االعبينمن كان السب  معرفة  الغرض منه:
 .من كان السب  وراء تدخينهم   نع الالعبين يمثل نتائج إجابات(:15الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 وبةالمحس

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  57.69% 30 صدقاءاأل
36 
 

 
7.82 

 
0.05 

 

 
3 

 
 23.07% 12 احد افراد العائلة دالة

 00% 00 المدر 
 19.23% 10 شيء آخر
 %100 52 المجموع
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 (:14الشكل رقم)

58%23%

0%
19%

    الدائرة النسبي  

       

                 

      

       

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار15كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 3وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

من مجموع العينة اشاروا الى األصدقاء في حين  %57.69سبة توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون ن
 المتبقية فأشاروا الى احد افراد العائلة. %23.07الى شيء آخر ،اما  19.23%

 اء تناولهم لمثل هذه المواد.ر معظم افراد العينة كان االصدقاء هم السب  و : نستنتج أن اإلستنتاج
 ؟ضة لالقالع عن تناول التب  ينصح بممارسة الريا -أ :السادس عشرالسؤال 

 .عن تناول التب * لإلقالعينصح بممارسة الرياضة *مدى صحة هذه المقولة معرفة  الغرض منه:
 لإلقالعمدى صحة هذه المقولة *ينصح بممارسة الرياضة حول  الالعبينيمثل نتائج إجابات (:16الجدول رقم)

 .عن تناول التب 
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  %100 52 موافق
52 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 

 
 %00 00 غير موافق دالة

 %100 52 المجموع
 

 تحليل ومناقش  الجدول:
 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار16كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )

مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
 على صحة المقولة .اي ان كل افراد العينة موافقة  %100توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون نسبة 

 إذا كنت موافق فلماذا ؟ - 
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 عرفة إذا كان االع  على دراية بقيمة الرياضة.: مالغرض منه
 :االجاباتتحليل ومناقش  

 لى لياقته البدنية.عالرياضة خاصة  بأهميةعلى دراية  الع المن خالل االجوبة تبين لنا ان 
 ؟.ن يزيد من هيبتك كرياضي هل ترى ان التدخي :السابع عشرالسؤال 

 لتدخين يزيد من هيبته كرياضي.يعتقد ان ا الع الاذا كان معرفة  الغرض منه:
ن التدخين  يزيد من هيبتهم عن مدى اعتقادهم ا عينة البحث العبي يمثل نتائج إجابات(: 17الجدول رقم)

 .يكرياض
عدد  االقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  19.23% 10 نعم
19.69 

 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 
 

 
 80.77% 42 ال دالة

 %100 52 المجموع
 (:15الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجداول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار17كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05ة المجدولة عند مستوى الدالل

يعتقدون ان التدخين يزيد في هيبتهم  المن مجموع العينة  %80.77توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 يعتقدون العكس.منهم  %19.31ين ،في حين انيكرياض

 يعتقدون ان التدخين يزيد في هيبتهم كرياضيين .ال ة : نستنتج أن معظم عناصر العيناإلستنتاج
في نظرك الى أي درجة يسهم التدخين في اخراجك من حالة التوتر التي قد تتعرض لها اثناء  :الثامن عشرالسؤال 

 ؟.المنافسات 
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ض اليها لدرجة اسهام التدخين في اخراجه من حالة التوتر التي قد يتعر  الع المدى اعتقاد معرفة  الغرض منه:
 اثناء المنافسة.
درجة اسهام التدخين في اخراجهم من حالة التوتر حول  عينة البحث العبي يمثل نتائج إجابات(: 18الجدول رقم)

 التي قد يتعرضون اليها اثناء المنافسة.
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

لة الدال
 اإلحصائية

  26.92% 14 درجة كبير
18.08 

 

 
5.99 

 
0.05 

 

 
2 

 
 61.54% 32 درجة متوسطة دالة

 15.38% 08 درجة  صغيرة
 %100 52 المجموع

 (:16الشكل رقم)

26%

59%

15%

 16 الدائرة النسبي  

         

            

            

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكثر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ختبار( ويؤكده ا18كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

ان التدخين يسهم بدرجة متوسطة من مجموع العينة  61.54%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 15.38%ان التدخين يساعدهم بدرجة كبيرة ، اما  يؤكدونمنهم  26.92%في حين  ،منافسةمن توتر ال بإخراجهم

 المتبقية فبدرجة قليلة.
 يعتقدون ان التدخين يسهم في اخراجهم من حالة توتر المنافسة.: نستنتج أن معظم عناصر العينة اإلستنتاج
 ؟.ين صحيحة هل مقولة لقلق المنافسة حل وحيد هو التدخ :التاسع عشرالسؤال 

 . *مقولة لقلق المنافسة حل وحيد هو التدخين*مدى صحة معرفة إذا  ض منه:الغر 
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ما اذا كانت مقولة *لقلق المنافسة حل وحيد هو التدخين حول  العينةالعبي  يمثل نتائج إجابات(:19الجدول رقم)
 صحيحة.
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  23.08% 12 نعم
15.08 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 
 

 
 76.92% 40 ال دالة

 %100 52 المجموع
 (:17الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك ر منبالمحسوبة أك ²ك حظ أن قيمةنال، ²ك ( ويؤكده اختبار18كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

ال يوافقون على العبارة ،في حين ان من مجموع العينة  76.92%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 ى ان لقلق المنافسة حل وحيد هو التدخين.المتبقية موافقون عل %23.08
 ال يوافقون على مقولة ان لقلق المنافسة حل وحيد هو التدخين.: نستنتج أن معظم عناصر العينة اإلستنتاج 

 هل يساعدك التدخين في زيادة ثقتك بنفسك خالل التدريبات ؟. :العشرونالسؤال 
 .أالع  بنفسه خالل التدريبات ؟    مدى اسهام التدخين في زيادة ثقتهمعرفة الغرض منه:
 .مدى اسهام التدخين في تعزيز ثقتهم بأنفسهمعن   أالعبينيمثل نتائج إجابات (: 20الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  50% 26 ربما
10.65 

 
5.99 

 

 
0.05 

 
2 
 
 

 
 36.54% 19 احيانا دالة

 13.46% 07 غالبا
 %100 52 المجموع
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 (:18الشكل رقم)
 

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك ر منبالمحسوبة أك ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار20كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2 وبدرجة الحرية 0.05ند مستوى الداللة المجدولة ع

اجابوا بربما يسهم التدخين في زيادة ثقتهم من مجموع العينة  50%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
يؤكدون ان التدخين غالبا ما يغزز فالمتبقية 13.46% . أما اجابوا بأحيانا منهم 36.54% في حين  ،بأنفسهم

 ثقتهم بأنفسهم.
غير متأكدين ما اذا كان التدخين يعزز ثقتهم بأنفسهم ،من جهة اخرى : نستنتج أن نصف أفراد العينة اإلستنتاج

 . متأكدين بدرجات متفاوتةنجد النصف االخر 
 ؟.ممارسة، هل توافق على ذلك التدخين يحد من درجة االرتباك لديك اثناء ال : الواحد والعشرونالسؤال 

 يوافق على ان التدخين يحد من االرتباك اثناء الممارسة . الالع اذا كان معرفة  : الغرض منه
يوافقون على ان التدخين يحد من االرتباك لديهم  كانوااذا حول  الالعبين يمثل نتائج إجابات(: 21الجدول رقم)

 اثناء الممارسة .
عدد  اإلقتراحات

 اتالتكرار 
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  44.23% 23 نعم
3.77 

 
5.99 

 
0.05 

 

 
2 

 
 9.62% 05 ال دالةغير 

 46.15% 24 ربما
 %100 52 المجموع
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 (:19الشكل رقم)

44%

10%

46%

    الدائرة النسبي  

   

 

    

 
 الجدول:تحليل ومناقش  

 ²ك من اقلالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده اختبار21كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
ال وبالتالي  قبولةم H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

اجابوا  44.23%اجابوا بربما ،في حين ينة من الع 46.15%تتمثل في كون ،توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 المتبقية فرفضوا هذه الفكرة. 9.62%ان التدخين يحد من درجة االرتباك .اما  علىبنعم اي الموافقة 

 .يعتقدون ان التدخين يحد من درجة االرتباك لديهم  الالعبينان اغل  : نستنتج اإلستنتاج
 ؟.ين ألنه يشعرك بالراحة النفسية هل تلجا الى التدخ :والعشرين  ثانيالالسؤال 

 .الع  يعتقد ان التدخين يبعث فيه راحة نفسية المعرفة اذا كان  الغرض منه:
 وا  يعتقدون ان التدخين يبعث فيهم راحة نفسية .إذا كان حول ما العبين اليمثل نتائج إجابات (: 22الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 وبةالمحس

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  63.46% 33 نعم
2.77 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 

 
 36.54% 19 ال دالةغير 

 %100 52 المجموع
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 (:20الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أقل من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار22كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مقبولة وبالتالي ال  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

ذا بين اإلجابات راجع إلى عامل الصدفة، حيث تمثل ه واالختالفتوجد فروق ذات داللة إحصائية  بين النتائج، 
 36.54%في حين يعتقدون ان التدخين يبعث فيهم راحة نفسية، من مجموع العينة  63.46%في كون االختالف

 يعتقدون ان التدخين يبعث فيهم راحة نفسية .  ال
 النفسية.راحة اليعتقدون ان التدخين يبعث فيهم  افراد العينة: نستنتج من هذه اإلجابات ان معظم اإلستنتاج
 تتناول المواد التبغية ؟. متى -أ والعشرين: الثثالسؤال ال

 تلقائية تناول المواد التبغية.معرفة  الغرض منه:
 تلقائية تناولهم للمواد التبغية .حول  عينة البحث العبي يمثل نتائج إجابات(: 23الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

رجة د
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  61.54% 32 تلقائيا
1.28 

 
3.84 

 
0.05 

 

 
1 
 

 
 38.46% 20 في اوقات محددة دالةغير 

 %100 52 المجموع
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 (:21الشكل رقم)

62%

38%

    الدائرة النسبي  

       

              

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أقل من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ار( ويؤكده إختب23كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مقبولة وبالتالي ال  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين النتائج، واإلختالف بين اإلجابات راجع إلى عامل الصدفة، حيث تمثل هذا 
يتناولون التب  في اوقات  38.46%في حين يتناولون التب  تلقائيا، من مجموع العينة  61.54%كوناإلختالف في 

 .محددة 
 ؟.اذا كان في اوقات محددة فمتى  - 

 .اوقات الرغبة في التناول او )الحاجة للتناول(الغرض منه: معرفة 
 تحليل ومناقش  اإلجابات:
من  االستيقاظيتناولون اما بعد االكل، اثناء الغض ، عند وا ممن أجابوا صرح 75%كما توضحه اإلجابات فإن

 النوم...
 .افراد العينة يتناولون التب  تلقائيا: نستنتج أن معظم اإلستنتاج
 هل تعتقد ان التب  يعمل على تنشيطك ذهنيا )التركيز واالنتباه( اثناء التدريبات ؟. :والعشرين الرابعالسؤال 

 . )التركيز واالنتباه( اثناء التدريباتالع  يعتقد ان التب  ينشطه ذهنيالا كانمعرفة إن  الغرض منه :
 ان التب  ينشطهم ذهنيا . اعتقادهميمثل نتائج إجابات الالعبين حول  (:24الجدول رقم )

عدد  اإلقتراحات
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 ائيةاإلحص

  34.62% 18 غالبا
0.31 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
2 

 
 42.31% 22 احيانا دالةغير 

 23.08% 12 نادرا
 %100 52 المجموع
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 (:22الشكل رقم)

35%

42%

23%

    الدائرة النسبي  

     

      

     

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أقل من ²ك ةنالحظ أن قيم، ²ك ( ويؤكده إختبار24كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مقبولة وبالتالي ال  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين النتائج، واإلختالف بين اإلجابات راجع إلى عامل الصدفة، حيث تمثل هذا 
 34.62%في حين ان التب  احيانا ما يعمل على تنشيطهم ذهنيا، العينة من مجموع  42.31%في كون االختالف

 المتبقية فذكروا انهم نادرا ما ينشطهم التب  ذهنيا. 23.08%منهم غالبا ما يعمل على تنشيطهم ذهنيا،اما 
 . م افراد العينة يعتقدون ان التب  ينشطهم ذهنياظمن خالل االجابات نستنتج ان مع االستنتاج:

 هل تعتقد انه وسيلة لنسيان هموم وضغوط الحياة ؟ :والعشرينخامس ال السؤال
 معرفة إن كان التدخين وسيلة لنسيان هموم وضغوط الحياة . الغرض منه :
متعلق بنتائج إجابات العبي عينة البحث عن اذا كان التدخين وسيلة لنسيان هموم وضغوط  (:25الجدول رقم )

 الحياة.
عدد  اإلقتراحات

 راتالتكرا
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  46.15% 24 نعم
11.08 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 

 
 53.85% 28 ال دالةغير 

      %100 52 المجموع
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 (:23الشكل رقم)

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار25اإلجابات في الجدول رقم ) كما توضحه
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

التدخين وسيلة لنسيان ن يوافقون امن مجموع العينة ال 53.85%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 .موافقونمنهم  46.15%في حين  ،هموم وضغوط الحياة

 .التدخين وسيلة لنسيان هموم وضغوط الحياةافراد العينة ال يوافقون ان : نستنتج أن معظم اإلستنتاج
 هل توافقني ان التدخين يزيل االرهاق الذي يلي التدري  او المنافسة ؟ .:  والعشرين سادسالالسؤال 

 معرفة ان كان التدخين يزيل االرهاق الذي يلي التدريبات. الغرض منه:
 يمثل نتائج إجابات الالعبين عما إذا كان التدخين يزيل االرهاق الذي يلي التدريبات(: 26الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

ة الدالل
 اإلحصائية

  26.92% 14 اوافق
15.08 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 

 
 73.08% 38 اوافق ال دالة

 %100 52 المجموع
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 (:24الشكل رقم)

27%

73%

    الدائرة النسبي  

     

       

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك سوبة أكبر منالمح ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار26كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

التدخين يزيل االرهاق ال يعتقدون ان من مجموع العينة  73.08%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 التدخين يزيل االرهاق الذي يلي التدريباتدون ان يعتقمنهم  26.92%في حين الذي يلي التدريبات ، 

 .التدخين يزيل االرهاق الذي يلي التدريباتافراد العينة ال يعتقدون ان : نستنتج أن معظم اإلستنتاج
 هل تفكر في التدخين عندما تكون قلق او متوتر ؟.:  والعشرين ابعسالالسؤال 

 ين عندما يكون قلق او متوتر  ؟      .معرفة ان كان أالع  يفكر في التدخ الغرض منه :
يمثل نتائج إجابات العبي عينة البحث حول ما اذا كانو يفكرون في التدخين في حالة شعورهم  (:27الجدول رقم)

 بالقلق او التوتر .
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةاإل

  76.92% 40 نعم
38.77 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 

 
 23.08% 12 ال دالة

      %100 52 المجموع
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 (:25الشكل رقم)

77%

23%

    الدائرة النسبي  

    

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار27كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

التدخين في حالة شعورهم من مجموع العينة يفكرون في 76.92%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 حالة شعورهم بالقلق او التوتر.التدخين في يفكرون في  ال منهم 23.08%في حين بالقلق او التوتر، 

 .التدخين في حالة شعورهم بالقلق او التوتريفكرون في : نستنتج أن معظم افراد العينة اإلستنتاج
 هل تشعر باإلهمال و التهميش  من طرف مدربك ؟. :والعشرين  ثامنالالسؤال 

 معرفة ان كان يشعر باإلهمال و التهميش  من طرف المدر  ؟. الغرض منه :
يتعلق بنتائج إجابات العبي عينة البحث عن ما اذا كانو يشعرون باإلهمال و التهميش  من  (:28الجدول رقم)

 .طرف المدر  ؟
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  13.46% 07 نعم
15.08 

 
7.82 

 
0.05 

 

 
3 

 
 13.46% 07 غالبا دالة

 17.31% 09 احيانا
 55.77% 29 ال

      %100 52 المجموع
 
 
 
 
 



جالفصل الرابع:                                                                  عرض وتحليل ومناقشة النتائ  
 

78 
 

 (:26الشكل رقم)

14%

13%

17%
56%

    الدائرة النسبي  

   

      

      

 

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار27كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 3وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

يشعرون باإلهمال و التهميش في من مجموع العينة ال  55.77%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
وكذا نفس النسبة اجابوا بأنهم غالبا ما فقالوا نعم  13.46%اجابوا باحيانا اما  17.31%الميدان ،في حين 

 يشعرون باإلهمال و التهميش في الميدان.
ان اغلبية افراد العينة ال يشعرون بالتهميش في حين توجد نسبة ال يستهان بها يشعرون : نستنتج االستنتاج

 .بالتهميش في الميدان
 هل تشعر باالنعزال بين الزمالء ؟. :والعشرين  تاسعالالسؤال 

 .الع   يشعر باالنعزال بين زمالءهلمعرفة إن كان ا رض منه:الغ
 .يمثل نتائج إجابات العبي عينة البحث عن ما اذا كانوا يشعر باالنعزال بين الزمالء  (:29الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 ئيةاإلحصا

  17.31% 09 نعم
10.42 

 

 
3.84 

 

 
0.05 

 
1 
 

 
 82.69% 43 ال دالة

 %100 52 المجموع
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 (:27الشكل رقم)

17%

83%

    الدائرة النسبي  

   
 

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار28كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

في  ،يشعرون باالنعزال بين الزمالء ال من مجموع العينة  82.69%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 .يشعرون باالنعزال بين الزمالءمنهم   17.31%حين 

 يشعرون باالنعزال بين الزمالء.معظم افراد العينة ال نستنتج من خالل اإلجابات أن  :اإلستنتاج
 هل تشعر باإلحباط في الميدان بسب  معاملة المدر  و الزمالء؟ . : الثالثونالسؤال 

 معرفة ان كان يشعر باإلحباط في الميدان بسب  معاملة المدر  و الزمالء؟ الغرض منه :
كانوا يشعرون باإلحباط في الميدان بسب  معاملة  ما اذال نتائج إجابات الالعبين حول يمث(: 30الجدول رقم)

 .المدر  و الزمالء
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  15.38% 08 دائما
19.66 

 
5.99 

 
0.05 

 
2 

 
 32.69% 17 نااحيا دالة

 51.92% 27 ابدا
 %100 52 المجموع
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 (:28الشكل رقم)

15%

33%52%

    الدائرة النسبي  

     

      

    

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار30كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 2وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

بسب  المعاملة في  باإلحباطال يشعرون ابدا أشاروا إلى  51.92%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
فقد اكدوا  المتبقية 15.38%اما  وباإلحباطانهم احيانا ما يشعرون أشاروا إلى منهم  32.69% بينما ألميدان

 بسب  المعاملة في الميدان . باإلحباطشعورهم 
من خالل االجابات ان نصف افراد العينة تقريبا ال يشعرون باإلحباط في حين ان النصف : نستنتج اإلستنتاج

 .حياناو أ دائمااالخر موزع بين 
 هل ثقتك بنفسك ؟. :الواحد والثالثينالسؤال 

 .بنفسه  الع المعرفة مدى  ثقة  الغرض منه:
 .يمثل نتائج إجابات الالعبين حول مدى ثقتهم بانفسهم  (:31الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  59.91% 31 قوية
0.69 

 
5.99 

 
0.05 

 
2 

 
 28.85% 15 متوسطة دالة

 9.62% 5 ضعيفة
      %100 52 المجموع
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 (:29الشكل رقم)

61%
29%

10%

    الدائرة النسبي  

    

      

     

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار31)ما توضحه اإلجابات في الجدول رقم ك
مرفوضة وبالتالي  H0نتج أن الفرضية الصفرية ، ومنه نست2وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

في ، اشاروا الى ان ثقتهم بنفسهم قويةمن مجموع العينة 59.91%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون
 .المتبقية فأكدوا ضعف ثقتهم بأنفسهم9.62%اكدوا ان ثقتهم بأنفسهم متوسطة اما منهم  28.85%حين 

 .افراد العينة ثقتهم بأنفسهم قوية معظم : نستنتج أن االستنتاج
 هل ضغوط المنافسة تجعلك تدخن ؟. : الثينالث و ثانيال السؤال

 .معرفة إن كانت ضغوط المنافسة تجعلك تدخن  الغرض منه:
 .يدخنون يمثل نتائج إجابات العبي عينة البحث حول ما إذا كانت ضغوط المنافسة تجعلهم (:32الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 لتكراراتا
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  55.77% 29 نعم
37.23 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 
 

 
 44.23% 23 ال دالة

 %100 52 المجموع
 (:30الشكل رقم)
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 تحليل ومناقش  الجدول:
 ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة ²ك ( ويؤكده إختبار32جابات في الجدول رقم )كما توضحه اإل

مرفوضة وبالتالي  H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 
غوط المنافسة اشاروا الى ان ضمن مجموع العينة  55.77%توجد فروق ذات داللة إحصائية تتمثل في كون

 اكدوا ان ضغوط المنافسة ال تدفع بهم الى التدخين.منهم  44.23%، في حين تجعلهم يدخنون
 .افراد العينة اكدوا ان ضغوط المنافسة تجعلهم يدخنون: نستنتج أن أغل  اإلستنتاج
 هل ترى ان الضغوط النفسية سب  في التدخين ؟. و الثالثون : ثالثالسؤال ال

 فة مدى مساهمة الضغوط النفسية في تدخين االعبينمعر  الغرض منه:
 يمثل نتائج إجابات العبي عينة البحث حول ما اذا كانت الضعوط النفسية سب  في تدخينهم. (:33الجدول رقم)
عدد  اإلقتراحات

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 ²ك
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  92.31% 48 نعم
37.23 

 
3.84 

 
0.05 

 
1 
 

 
 7.69% 4 ال دالة 

 %100 52 المجموع
 (:31الشكل رقم)

92%

8%

    الدائرة النسبي  

   

 

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

 ²ك من اكبرالمحسوبة  ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار33كما توضحه اإلجابات في الجدول رقم )
وبالتالي  مرفوضة، H0، ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية 1وبدرجة الحرية 0.05وى الداللة المجدولة عند مست

ان الضغوط النفسية سب  في من مجموع العينة  92.31% ، حيث النتائجتوجد فروق ذات داللة إحصائية  بين 
 منهم اشاروا الى ان الضغوط النفسية ليست سب  في تدخينهم. 7.69%في حين تدخينهم، 

افراد العينة يؤكدون ان الضغوط سب  في التدخين )تناول المواد  معظممن خالل االجابات نستنتج ان  الستنتاج:ا
 التبغية(
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 الفرضي  الثالث  : عالق  تناول التبغ بالحال  الفيزولوجي  .
 . يمثل اجابات الالعبين عن االعراض الفيزولوجية التي يشعرون بها قبل تناول التب  (:34الجدول )

 التناولقبل 

الرقم
 

 ²ك ابدا نادرا احيانا دائما العبارات
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة الحرية
 

الداللة
صائية 

االح
 

التكرار
النسبة 
التكرار 
النسبة 
التكرار 
النسبة 
التكرار 
النسبة 
 

1 
 

 الزيادة في عدد
 نبضات القل 

 غير دال 3 0.05 7.82 3.33 16.66 7 21.42 9 35.71 15 26.19 11

  
 

 قرحة المعدة )حرقة
 المعدة(

 دال 3 0.05 7.82 8.48 33.33 14 35.71 15 7.14 3 23.80 10

 دال 3 0.05 7.82 9.24 40.47 17 30.95 13 19.05 8 7.14 3 التعرق الشديد 3
 الغير د 3 0.05 7.82 1.24 30.95 13 23.80 10 19.05 8 26.19 11 السعال المتكرر  
5 

 
 احساس بالوخز و

 التنميل
 غير دال 3 0.05 7.82 7.33 16.66 7  12 40.47 17  6

  
 

 فقدان االعصا 
 واإلرتجاف

 دال 3 0.05 7.82 23.90 19.05 8 0 0 26.19 11 52.38 22

 دال 3 0.05 7.82 19.14 9.52 4 7.14 3 38.09 16 45.23 19 فقدان الشهية 7
 دال 3 0.05 7.82 21.05 14.28 6 2.38 1 35.71 15 47.61 20 إضطرابات النوم )األرق( 8
9 

 
 االحساس بالغثيان

 )التقيء(؟
 دال 3 0.05 7.82 13.05 42.85 18 33.33 14 7.14 3 16.66 7

10 
 

 الشعور باآلالم في
 الصدر

 دال 3 0.05 7.82 11.14 40.47 17 33.33 14 7.14 3 19.04 8

 دال 3 0.05 7.82 33.62 7.14 3 0 0 38.09 16 54.76 23 الشعور بالصداع 11

 غير دال 3 0.05 7.82 3.90 33.33 14 21.42 9 30.95 13 14.28 6 الشعور بالدوار 12

 تحليل ومناقش  الجدول:
المجدولة عند  ²ك المحسوبة أقل من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار34في الجدول رقم ) موضحكما 

 H0ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية ( 12-5-4-1لكل من العبارات )، 3رجة الحريةوبد 0.05مستوى الداللة 
 ²ك ويؤكده إختبارلهذه العبارات ، في حين  مقبولة وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين النتائج

لباقي العبارات  ،3وبدرجة الحرية 0.05المجدولة عند مستوى الداللة  ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة
مرفوضة وبالتالي توجد فروق ذات داللة  H0ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية  (2-3-6-7-8-9-10-11)

 .إحصائية
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 الزيادة في عدد نبضات) التالية االعراضبال يشعرون  تناول التب  نستنتج ان الالعبين في فترة قبل االستنتاج:
قرحة )،في حين انهم اكدوا شعورهم بما يلي  و التنميل، الشعور بالدوار( احساس بالوخزالقل ، السعال المتكرر، 

 واإلرتجاف، فقدان الشهية، إضطرابات النوم المعدة(، التعرق الشديد، فقدان االعصا  المعدة )حرقة
 . الشعور بالصداع(الصدر،  )التقيء(، الشعور باآلالم في االحساس بالغثيان)األرق(،

ليا التاثر الالعبين بالمواد التبغية التي يتناولها في حالة عدم التناول او قبل التناول وهذه النسبة وبالتالي يتضح لنا ج
( في 11-10-9-8-7-6-5-3-2)هذه النسبة تمثل العبارات ذات الداللة االحصائية،أي  %66.67تتمثل في 

ن بها أي ال عالقة للتدخين (ن فهم ال يشعرو  12-5-4-1أي ) %33.33حين باقي العبارات التي تمثل نسبة 
 بهذه االعراض 
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 يمثل اجابات الالعبين عن االعراض الفيزولوجية التي يشعرون بها اثناء تناول التب  . (:35الجدول رقم )

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك المحسوبة أقل من ²ك نالحظ أن قيمة، ²ك ( ويؤكده إختبار35في الجدول رقم ) موضحهو كما 
ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية ( 10()4()1لكل من العبارات )، 3وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 

H0 لهذه العبارات ،  لتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين النتائجمقبولة وبا 

 أثناء التناول

الرقم
 

 ²ك ابدا نادرا احيانا دائما العبارات
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
درجة الداللة

 
الحرية

صائية 
الداللة االح

 

التكرار
النسبة 
التكرار 
 

النسبة
التكرار 

النسبة 
التكرار 
النسبة 
 

 
1 

 الزيادة في عدد نبضات
 القل 

غير  3 0.05 7.82 1.62 33.33 14 21.42 9 23.80 10 21.42 9
 دال

 
  

 قرحة المعدة )حرقة
 المعدة(

 دال 3 0.05 7.82 9.62 23.80 10 40.47 17 28.57 12 7.14 3

 دال 3 0.05 7.82 23.71 52.38 22 30.95 13 14.28 6 2.38 1 التعرق الشديد 3

غير  3 0.05 7.82 6.57 9.52 4 23.80 10 30.95 13 35.71 15 السعال المتكرر  
 دال

 دال 3 0.05 7.82 21.81 45.23 19 4.76 2 40.47 17 9.52 4 احساس بالوخز و التنميل 5

  
 

 صا فقدان االع
 واإلرتجاف

 دال 3 0.05 7.82 25.24 47.61 20 40.47 17 9.52 4 2.38 1

 دال 3 0.05 7.82 19.90 0 0 21.42 9 30.95 13 47.61 20 فقدان الشهية 7

8 
 

 إضطرابات النوم
 )األرق(

 دال 3 0.05 7.82 9.62 38.09 16 35.71 15 14.28 6 11.90 5

9 

 
 االحساس بالغثيان

 )التقيء(؟
 دال 3 0.05 7.82 19.52 47.61 20 33.33 14 16.66 7 2.38 1

10 
 

 الشعور باآلالم في
 الصدر

غير  3 0.05 7.82 4.28 33.33 14 28.57 12 26.19 11 11.90 5
 دال

 دال 3 0.05 7.82 9.62 23.80 10 28.57 12 40.47 17 7.14 3 الشعور بالصداع 11

 دال 3 0.05 7.82 10.19 42.85 18 19.05 8 28.57 12 9.52 4 الشعور بالدوار 12
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المجدولة عند مستوى الداللة  ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة ²ك ويؤكده إختبارفي حين يوضح 
ة ومنه نستنتج أن الفرضي (،12( )11( )9( )8( )7( )6( )5( )3( )2لباقي العبارات ) ،3وبدرجة الحرية 0.05

 .مرفوضة وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية H0الصفرية 
 الزيادة في عدد نبضاتنستنتج ان الالعبين في اثناء تناولهم للتب  ال يشعرون باإلعراض التالية ) االستنتاج:

 - في: بباقي االعراض والمتمثلة( ،في حين انهم اكدوا شعورهم الصدر القل  السعال المتكرر، الشعور باآلالم في

إضطرابات النوم  - فقدان الشهية - فقدان االعصا  واإلرتجاف - التعرق الشديد - قرحة المعدة )حرقة المعدة(
 الشعور بالصداع(.  - الشعور باآلالم في الصدر - )التقيء( االحساس بالغثيان -  )األرق(

 %75وهذه النسبة تتمثل في اثناء التناول في  وبالتالي يتضح لنا جليا تاثر الالعبين بالمواد التبغية التي يتناولها
( في حين باقي 12( )11( )9()8()7( )6( )5( )3()2)هذه النسبة تمثل العبارات ذات الداللة االحصائية،أي )

أي ال عالقة للتدخين بهذه االعراض  ،(، فهم ال يشعرون بها10( )4( )1أي ) %25العبارات التي تمثل نسبة 
 .االخيرة 
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 يمثل اجابات الالعبين عن االعراض الفيزولوجية التي يشعرون بها بعد تناول التب  . (:36الجدول رقم )

 
 تحليل ومناقش  الجدول:

المجدولة  ²ك المحسوبة أكبر من ²ك نالحظ أن قيمة ،²ك ( ويؤكده إختبار37في الجدول رقم ) موضح هوكما 
( 10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1لكل العبارات ) ،3وبدرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة 

 . داللة إحصائية مرفوضة وبالتالي توجد فروق ذات H0ومنه نستنتج أن الفرضية الصفرية  (،12( )11)
 
 

 
 
 

 بعد التناول

الرقم
 

 ²ك ابدا نادرا احيانا دائما العبارات
 المحسوبة

 ²ك
 المجدولة

مستوى 
 الداللة

درجة الحرية
صائية 

الداللة االح
 

التكرار
النسبة 
التكرار 
 

الن
سبة

التكرار 
النسبة 
التكرار 
النسبة 
 

 
1 

 الزيادة في عدد نبضات 
 القل 

 دال 3 0.05 7.82 15.71 28.57 12 2.38 1 45.24 19 23.8 10

 دال 3 0.05 7.82 10.38 9.52 4 16.66 7 33.33 14 40.47 17 قرحة المعدة )حرقة المعدة(  
 دال 3 0.05 7.82 26.19 57.14 24 23.80 10 14.28 6 4.76 2 التعرق الشديد     3
 دال 3 0.05 7.82 11.14 7.14 3 19.04 8 33.33 14 40.47 17 السعال المتكرر      
 دال 3 0.05 7.82 24.09 54.76 23 23.80 10 19.04 8 2.38 1 احساس بالوخز و التنميل 5

 
  

 فقدان االعصا      
 واإلرتجاف

 دال 3 0.05 7.82 59.14 76.19 32 11.90 5 7.14 3 4.76 2

 دال 3 0.05 7.82 53.62 4.76 2 0 0 23.80 10 71.43 30 فقدان الشهية 7
غير  3 0.05 7.82 6.57 26.19 11 14.28 6 19.04 8 40.47 17 إضطرابات النوم )األرق( 8

 دال
االحساس بالغثيان  9

 )التقيء(؟
 دال 3 0.05 7.82 41.62 66.66 28 21.42 9 7.14 3 4.76 2

 دال 3 0.05 7.82 8.09 16.66 7 11.90 5 33.33 14 38.09 16 الشعور باآلالم في الصدر 10
 دال 3 0.05 7.82 11.14 40.47 17 19.04 8 33.33 14 7.14 3 الشعور بالصداع 11
 دال 3 0.05 7.82 23.52 40.47 17 45.23 19 4.76 2 9.52 4 الشعور بالدوار 12
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 مناقش  ومقارن  النتائج بالفرضيات: -4-2
قمنا بطرح  التب  وانعكاساته على صحة العبي كرة القدم،من خالل الدراسة التي قمنا بها قصد معرفة واقع      

ن خالل الواقع ثالث أسئلة جزئية متفرعة عن اإلشكالية ثم اقترحنا ثالث فرضيات لدراستها ميدانيا وتسجيل النتائج م
 الميداني.

 مناقش  ومقارن  النتائج بالفرضي  الجزئي  األولــــــــــــى: -4-2-1
 . المتضمن لالسئلة الموجهة لالعبين المتعلق بالمحور االول الخاص بالفرضية االولى (:37جدول رقم )

 نتائج خاص  بإجابات الالعبين

 ²ك النسب  المئوي  االجاب  األسئل 
 المحسوب 

 ²ك
 المجدول 

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 دال 7.82 61.39 %69.23 نعم ؟   انت مدخن هل 
 %25 احيانا
 %5.77 نادرا
 %0 ال

 دال 3.84 44.31 %96.15 نعم اضافة الى التدخين هل تتناول مواد تبغية أخرى؟

 %3.85 ال

 دال 3.84 12.05 %75 نعم ؟زمالءك مدخنونهل 
 %25 ال

 منذ متى وأنت تتناول مثل هذه المواد ؟.
 

سنة 2اقل من 
  

 دال 7.82 8.46 % 13.46

 4الى 2من 
 سنوات.

19.23 % 

 6الى  4من 
 سنوات

40.38 % 

 % 26.92 فما فوق 6من 
 دال 5.99 39.97 %0 كلهم ؟هل ترى أن كل الرياضيين يتناولون التب  

 %28.85 اغلبهم
 %71.15 بعضهم

ما رأيك في درجة  انتشار هذه ظاهرة تناول التب  في 
 ؟الوسط الرياضي 

 دال 7.82 45.38 %59.62 درجة كبيرة
 %32.69 درجة متوسطة

 %7.59 درجة صغيرة
 %0 ال توجد تماما
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 ور االول لمحالعبين المتعلق بالالموجهة ل لألسئلة(، المتضمن 38تبين من خالل نتائج الجدول رقم) -
ان ،  في الوسط الرياضي تنص على ان هناك إنتشار لظاهرة تناول التب  التيالخاص بالفرضية االولى 

 ،0.05عند مستوى الداللة ، ²كهناك فروق ذات داللة إحصائية في جميع االسئلة وهذا من خالل إختبار 
المجدولة والتي تتراوح  ²كر من قيم ( وهي قيم اكب98.1(و)12.05التي تتراوح بين ) المحسوبة ²ك سجلنا
 ( على الترتي  .7.82(و)3.84بين )
  أن: و هذا ما يفسر

، األصدقاءالمحيط الذي نجد فيه نذكر منها عائد الى عدة أسبا   شيوع ظاهرة التدخين في المجال الرياضي     
 حافزين، بوجود مع الوقت يتدعم يالذ المتكيف غير السلوك من نوع التدخين نأل ذلكالعائلة، زمالء التدري ، و 

 نفسه. الكيميائي للعقار والحافز األقران، من االهتمام في متمثال االجتماعي الحافز
 مع إياه وتقّبلهم األقران والرفاق، من الثناء تجل  البداية في فممارسته االشراط من نوع هو التدخين فإن وعليه،
 المشاعر في سبيله المدخن يتحمل جزاء أو دعما ذلك يعتبر و لي(.تقدير الذات المثا)يشعر ب بالرجولة الشعور
 التدخين يصبح الجسم، من النيكوتين وتمكن الوقت مضي ومع ،مرة ألول يدخن من بها شعري التي المزعجة
 .(207: 1989البنا، محمد العظيم ) عبدالعادة. يكثف دعما الذي يصاحبه والتوتر ،منه والتخلص
جتماعية التي تسب  ممارسة سلوك التدخين عند المراهق، مصاحبة أصدقاء مدخنين، من العوامل االو   

 .(1995وزارة التربية ، -إدارة الخدمة االجتماعية والنفسية ).والتجمعات والسهرات والحفالت، عدم االستغالل األمثل لوقت الفراغ 

الشعور بالحرية وعدم وجود وعي بخطورة في  تهورغب نالتمد، التقليدضحايا  الرياضيين يقعون أغل  أن نرى 
 التقليد أن االجتماعي التعلم نظرية كما تؤكدف عن السجائر بمختلف وسائل اإلعالمالتدخين واإلعالنات والدعاية 

 أن رياضيال فيالحظ ،(207: 1989البنا، محمد العظيم ) عبد .عادة التدخين وتطور نشأة في كبير تأثير ذات والمحاكاة
 عند أول موقف احباطي،يلجؤون للتدخين  ، المدر  أو رئيس النادي الوالدين وبخاصة حياته في لهامةا النماذج
 .، كالضغوط المعاشة داخل الميدانالمختلفة الضغوط إلى فيها يتعرض التي في األوقاتهم يقلد وبالتالي
أوضحت إن  ( والتي1995وزارة التربية ، -دراسة )إدارة الخدمة االجتماعية والنفسية وهذا يثبت ما اشارت اليه      

من العوامل العائلية التي تسب  ممارسة سلوك التدخين عند المراهق، تتمثل في افتقار النصيحة والقدوة من اآلباء، 
إلى ذلك  الدراسة، أن األ  المدخن أو األم المدخنة سببا وراء تدخين األبناء إضافة فقد أثبتت األبحاث كما ذكرت

فالوفرة المادية في يد األبناء تدفعهم إلي الرغبة في   الرقابة على األبناء ، وارتفاع المستوى المادي لألسرةعدم وجود 
المخدرات و التدخين ( في كتابه 2002ثبت ما ذكره )جعفر،وهو ايضا ي  .كالسجائر والمخدرات تجربة كل شيء

ادة التدخين عند المراهقين، تقليد غيرهم من ان من العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى انتشار ع ا،ومضاره
المدخنين، التشبه بذويهم وأقاربهم المدخنين، والنفسية من خالل محاولة المراهق تقديم صورة عن نفسه تتميز  رفاقهم

التدخين من متعة، رغبة بااللتحاق بمجموعة  بالقوى والصالبة، ح  االستطالع والفضول لمعرفة مدى ما يثيره
التدخين  وكذا الظروف الصعبة والقاهرة التي تدفع المراهق إلى اإلقدام على التعاطي األصدقاء المدخنين،الزمالء و 

 .هربا من واقعه المؤلم
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سلوك التدخين النتشار  مسببةال العديدةعوامل من ال المجتمعيةو  كنتيجة يمكن القول أن العوامل العائلية ،اإلجتماعية
هناك انتشار لظاهرة تناول أن  على تنص التي األولى الجزئية الفرضية صحة یثبت امم و ادمانه، و االعتياد عليه

 .بين العبي كرة القدمالتب  
 :لثاني مناقش  ومقارن  النتائج بالفرضي  الجزئي  ا -4-2-2

 . الخاص بالفرضية الثانيةلالعبين المتعلق بالمحور الثاني  المتضمن لالسئلة الموجهة (:38جدول رقم )
 ئج خاصة بإجابات الالعبيننتا

النسب   االجاب  األسئلة
 المئوي 

 ²ك
 المحسوب 

 ²ك
 المجدول 

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 %76.92 نعم هل تفكر في التدخين عندما تكون قلق او متوتر؟
 

 دال 3.84 38.77

 %23.08 ال
الى اي درجة يساهم التدخين في اخراجك  من حالة 

 التوتر اثناء المنافسة ؟
 دال 5.99 18.08 %.54 كبيرة

 %3.85 متوسطة 

 %15.38 صغيرة

 دال 5.99 10.65 %50 ربما ؟يسهم التدخين في في تعزيز ثقتك بنفسكهل 
 %36.54 احيانا
 %13.46 غالبا

في نظرك الى ماذا تعود اسبا  التدخين او تناول 
 ؟التب  بصفة عامة 

 دال 5.99 39.97 %15.38  اجتماعيةاسبا  

 %42.31 اسبا  نفسية
 %19.23 اسبا  عائلية
 %23.08 اسبا  اخرى

 دال 3.84 37.23 %55.77 نعم هل ضغوط المنافسة تجعلك تدخن ؟.

 ال
 

44.23% 
 

 دال 3.84 37.23 % 92.31 نعم هل ترى ان الضغوط النفسية سب  في التدخين؟

 ال
 

7.69% 
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(، المتضمن لالسئلة الموجهة لالعبين المتعلق بالمحور الثاني 39ل نتائج الجدول رقم)تبين من خال -
تناول التب  ، ان هناك و  عالقة بين الضغوط النفسيةالخاص بالفرضية الثانية التي تنص على ان هناك 

 سجلنا ،0.05عند مستوى الداللة ، ²كفروق ذات داللة إحصائية في جميع االسئلة وهذا من خالل إختبار 
المجدولة والتي تتراوح بين  ²ك( وهي قيم اكبر من قيم 39.97(و)10.65التي تتراوح بين ) المحسوبة ²ك
 ( على الترتي  .5.99(و)3.84)

 الضغطف التدخين، سلوك إلىلجوء الرياضي  األسبا  وراء من أهم  النفسية المختلفة الضغوطوهذا يفسر ان 
 مع للتعامل كوسيلة يعد التدخين إذ بالتدخين، بالبدء ترتبط التي المهمة واملالع من به المرتبط والضيق النفسي
 (Pederson et Tyas 1998 ).سواء على حد والبالغين الصغار المدخنين أوساط في النفسي الضغط

 لعنيفا السلوك عن الناتج بالتوتر النفسي كذا و الذات تقدير ضعف و العاطفية بالمشاكل التدخين سلوك يرتبط ماك
  (.87: 2010آخرون، و الحسيني اللطيف )عبداألسرة  داخل
) االجتماعي. القلق وخاصة القلق، أو الضغط لمقاومة كمحاولة كذلك أخرى ومخدرات التب  والكحول تناول فيتم

1990:13 ،Botvin et al.)                 

 خين في حالة شعورهم بالقلق او التوتر،لتدأكدوا لجوءهم الى ا %76.92( حيث 27من خالل نتائج السؤال رقم )
 والضغط والتوتر القلق مثل النفسية المعانات على للتغل  يدخنمن أنواع التدخين نجد التدخين المهدأ حيث ف

اثاء  العالي التركيزحيث يحتاج الى الذهنية  مقدرتهم زيادة في أمال بالتدخين الرياضين بعض يبدأ العصبي،
 .(24ة وهذا اثبت في اجابات االعبين على السؤال رقم )التدري  او المنافس

 من ،ضمن الفريق الوجدانية بالنفس والمشاركة الثقة زيادة بهدفالرياضي  يمارسه تدخين النفسي وهو التدخين 
 نالمدخ ةمتع تزداد وقد واالسترخاء، فترات الراحة في خاصة االستمتاع اجل من التدخين التدخين انتشارا أنواع أكثر

 . األغاني وسماع األفالم أو مشاهدة القهوة أو الشاي تناول أثناء أو األكل بعد بالسيجارة
 المدخنين أن عن الدراسة أسفرت حيث (،1998أحمد ) توفيق زكريا دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج تتفق و

  .والضعيف المتوسط التدخينفئتي  ضغط متوسط يفوق كثيفا تدخينا المدخنين ضغط متوسط وأن ضغطا، أكثر
 (274: 2002 مؤلفين، )مجموعة
 ارتباط التدخين عن أسفرت والتي (1988آخرون) و أبرامز راسةد نتائج مع الحالية الدراسة نتائج تتفق كذلك

 .المدخنة العينة لدى خصوصا المرتفع الضغط بمستويات
لنا تحقق الفرضية الثانية التي تنص على وجود  بناء علي ما سبق وبالمطابقة مع النتائج المتحصل عليها تبين

 اضي .يعالقة بين الضغوط النفسية وتناول التب  من قبل الر 
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 :ثالث مناقش  ومقارن  النتائج بالفرضي  الجزئي  ال -4-2-3

 ثة.المتضمن للعبارات الموجهة لالعبين والمعلقة بالمحاور الثالثة الخاصة بالفرضية الثال(:39الجدول رقم )
 
 الداللة االحصائية 

 بعد تناول التب  اثناء تناول التب  قبل تناول التب  االعراض
 االعراض البيولوجية

 دال دال غير دال الزيادة في نبضات القل -1
 دال دال دال قرحة المعدة -2
 دال دال دال التعرق الشديد -3
 دال غير دال  غير دال  السعال المتكرر -4
 دال غير دال دال الصدر آالم في  -5

 االعراض العصبية
 دال دال غير دال االحساس بالوخز والتنميل -1
 دال دال دال فقدان االعصا  واالرتجاف  -2
 دال دال دال االحساس بالغثيان )التقيء( -3

 االعراض السلوكية
 دال دال دال فقدان الشهية -1
 دال دال دال اضطرابات النوم )االرق( -2
 دال دال دال الشعور بالصداع  -3
 دال دال غير دال   الشعو بالدوار  -4
  :(39تحليل نتائج الجدول رقم )  

في المحور الثالث للفرضية الثالثة يحاول القل  استرجاع حالة التكيف و حالة الراحة إال أن تلويث األكسجين أثناء 
راحة و هذا مؤشر مرضي خطير مما يدل على أن الجهاز عملية التنفس تجعل القل  يبذل مجهود كبير في حالة ال

فتجريبيا يصل النيكوتين إلى الدوري بدأ يعاني من النيكوتين و يعتبر كمؤشر لإلصابة بالضغط الشرياني الدموي، 
ثواني  لينبه خاليا الجهاز العصبي الالإرادي مما يزيد من نشاط القل  والعضالت واألوعية الدموية 7المخ خالل 

رهقها، كما يزيد من إحتمالت اإلصابة بالجلطة الدموية وتصل  الشرايين التعود على النيكوتين هو المسؤول بعد في
 (2012)طيبي حكيم،ذلك عن اإلحساس بحالة نقص عند المدخن.
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م أما بالنسبة للمحور األول و الثاني فلم نجد داللة إحصائية دليل على أن عدم إرتفاع نبضات القل  بسب  أن جس
 الرياضي مروض و أعضاءه الحيوية كالقل  و الرئتان يعمالن بايقاع نازل و منخفض بفضل التدري .

و في ما يخص القرحة المعدية فهذا دليل آخر على أن الرياضي المدخن، عوض أن تكون له تغذية كاملة         
ترجاع بسب  القرحة المعدية التي بدون تخوف إال أننا نجده مجبر على تفادي بعض المأكوالت الهامة في اإلس

تزاوله قبل، أثناء و بعد التدخين التي تظهر من خالل النتائج أن سببها التدخين مما يؤثر على كمية الطاقة و 
الغذاء يلع  دورًا مهما في أن  د. عبد العزيز بن محمد العثمان  السعرات الحرارية الالزمة لهذا النشاط. كما يشير

أو التخفيف من حدتها ويمكن أن يساعد في الشفاء منها. فالهدف العالجي التغذوي يركز ة المعدية القرحالوقاية من 
على التقليل من محفزات افراز العصارات الهاضمة والحامضية ويذكر هنا بعض األغذية التي يج  االبتعاد عنها 

  وتجنبها: 
مواد المحتوية على الكافين باإلضافة إلى المشروبات المشروبات : المياه الغازية القهوة الشاي النسكافيه وكل ال

 . الكحولية المحرمة
 .السيجار الشيشة وغيرهار  التدخين:السجائ

 األطعمة: الفلفل ،ال بد من التقليل من تناول الثوم و البصل، وأحيانا الحوامض ) البرتقال، الليمون (، والخل. 
على أن النيكوتين مادة سامة و دخولها للجسم يجعل هذا األخير أما بالنسبة للوخز والتنميل فهذا دليل        

يستجي  بسرعة بأحاسيس المتعة التي لها بعد عصبي حسي، هذا البعد يمكن أن يكون سب  في الشعور بالوخز و 
التنميل المعروفين عند المدخنين، في المقابل لم نجد داللة احصائية قبل التناول و ذلك قد يكون راجع لغيا  

 النيكوتين.
وأحيانا يتعرض المدخن لألرق المرير الطويل إذ يستمر مستيقظًا متوتر األعصا  حتى الصباح، طالبًا النوم      

بإلحاح دون فائدة، ويحدث ذلك عند اإلكثار من تناول التب  أثناء السهرة وقبل الذها  للسرير فيجد المدخن نفسه 
الماسة للنوم والراحة كما بينته النتائج في المحور الثالث، أما بالنسبة  وقد جافاه النوم رغم تعبه الشديد وحاجته

المسئول عن إدمان التدخين ، أي إن الجسم يعتاد عليه ، لغيا  النيكوتين فهو للمحور األول فقد يكون ذلك راجعا 
لصاحبه من أجل  ملزماَ  شكل مستمر ، يصبح أمراَ  وهذا اإلدمان يكون عضويا و نفسيَا، اذ إن التزود بالنيكوتين في

ذا لم يوفق الشخص المدمن في الحصول عليه، فال يستطيع النوم حتى يشبع حاجته.  الحفاظ على توازن معين وا 
الجهاز العصبي يسهم بشكل كبير في السيطرة على الجسم، لكن في بعض األحيان قد يفقد الرياضي توازنه؛     

وذلك ناتج عن نقص المواد المؤثرة دميه وباقي أجزاء جسمه وهذا االهتزاز بحيث يشعر باهتزاٍز ال إرادي في يديه وق
المباشر عليها، و  على األعصا  حيث تنقص ترويتها بما تحدثه من انقباض وعائي و لتأثيرها السمي واضح

 على يقبل المدخن أن الصيدالنية او العيادية  بالنظرية القائمون ، هذا ما أكدهيتجلى ذلك في ارتجاف باألطراف
 لتنظيم الدخان، من معينة نسبة تدخين إلى فيسعى الدم، في النيكوتين كمية فيها بنقص يشعر أوقات في التدخين

 وقد الجهاز العصبي، في النيكوتين انسحا  يحدثها التي السيئة اآلثار من للتخلص دمه، في مستوى النيكوتين
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 العصبي الجهاز في معينة بوجود مستقبالت التدخين في اإلدمانية الناحية الفسيولوجي اإلدمان نظرية فسرت
 (.85: 2002حسن، محمد ) زين .والجسم المخ على العقار والمستقبل فيؤثر العقار بين التفاعل ويتم العقار، بها يلتصق

دالت فقالت سوزان فيلدهير، من كلية ط  والية بنسلفانيا أن النيكوتين يزيد من مع أما بالنسبة لفقدان الشهية 
التمثيل الغذائي وهو يجعل المدخنين فاقدي الشهية للطعام.وهذا ينطبق على الرياضي المدخن علما أنه يحتاج الى 

 تغذية كاملة إلنتاج الطاقة و السعرات الحرارية الالزمة لهذا النشاط. 
عالقة بين تناول  وجود على تنص التي الثالثة الجزئية الفرضية صحةيلها تبين لنا ومن خالل عرض النتائج وتحل  
 .تب  والحالة الفيزيولوجية لالع ال
   مقابل  النتائج بالفرضي  العام : -4-2-4

 نتائج صحة الفرضيات. (:40جدول رقم)
 النتائج صياغتها الفرضي 

 تحققت .بين العبي كرة القدم بصورة مألوفةهناك انتشار لظاهرة تناول التب   الفرضية األولى
 تحققت .سية وتناول التب  من قبل الالع توجد عالقة بين العوامل النف يةالفرضية الثان

 تحققت .توجد عالقة بين تناول التب  والحالة الفيزيولوجية لالع  الفرضية الثالثة
 
 الضارة. شيوع تناول التب  في الوسط الرياضي رغم انعكاساته الصحية  :انطالقا من الفرضية العامة والتي مفادها   
يعني ان التب  منتشر في الوسط الرياضي وينعكس سلبا على بما أن الفرضيات الجزئية الثالثة قد تحققت، فهذا و 

، شيوع تناول التب  في الوسط الرياضيفي  ومن بين أسبا  هذا الواقع المتمثلصحة الالع  نفسيا وفيزيولوجيا، 
مما يثبت صحة  خين،ة و كذا عدم الوعي بأضرار التدنجد أن العوامل النفسية، العائلية، االجتماعية و المجتمعي

  الفرضية العامة وتحقيقها.
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  :اإلستنتاج العام

انطالقا من الجانب النظري الذي سمح لنا بالتحكم في متغیرات موضوع الدراسة ومن خالل ما تطرقنا إلیه        

 النتائج ضوء وعلى الجزئیة الفرضیات نتائج مناقشة خالل ومن في الجانب التطبیقي من طرح اسئلة اإلستبیان،

أن ظاهرة تناول التبغ منتشرة في الوسط الریاضي سواء كانت متناولة على شكل سیجارة  لنا تبین علیها المتحصل

او في اشكال أخرى  وان هذه الظاهرة تعود بدرجة كبیر الى اسباب نفسیة وضغوطات ریاضیة مما ینعكس سلبا 

   .اء من الناحیة النفسیة او من الناحیة الفزیولوجیة على صحة وسالمة الریاضي سو 

ومن خالل النتائج التي تحصلنا علیها یتضح لنا أن هناك انتشار واسع لتناول المواد التبغیة من طرف       

الخ، واالهم من ذلك ..الریاضیین ویعود هذا االنتشار الى عدة اسباب منها تقلید االصدقاء او احد افراد العائلة 

السباب النفسیة حیث ان لضغوطات ومشاكل في الوسط الریاضي دور بارز في جعل االعب یتناول هذه المواد ا

تنعكس سلبا على الصحة ربما لیس على المدى القریب لكنها تؤثر وبشكل كبیر خاصة على الوظائف  يوالت

   .الفیزیولوجیة فیتسبب باإلصابة بعدة امراض

من كل هذا خرجنا بنتیجة مؤلمة للریاضة بصفة عامة و لكرة القدم بصفة خاصة وهي واقع سیئ بانتشار          

وشیوع ظاهرة تناول التبغ مما یؤثر سلبا على صحة الریاضي سواء من الناحیة النفسیة او من الناحیة الفیزیولوجیة 

مكانیات مهاریة  یتناول المواد التبغیة مما شوه صورة الریاضة فمن المؤسف ان نجد ریاضي ذو قدر    . ات بدنیة وإ
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 :خاتمة
فرق كرة في مختلف على مجموعة من الالعبین من خالل البحث النظري والدراسة المیدانیة التي قمنا بها         

تبین لنا ولألسف الشدید أنه هناك انتشار شائع لتناول التبغ بین  ، وباستخدام اإلستبیانالقدم لكل من البویرة والمسیلة

الالعبین  حیث الحظنا هذا في المیدان وفي المالعب، وهذا االنتشار راجع لعدة عوامل اجتماعیة وبیئیة وعائلیة 

النجوم او  حیث یقتدي بجماعة االصدقاء ویشعر ان تناول التبغ یثبت شخصیته ومكانته بین زمالءه او تشبهه باحد

ابطال في كرة القدم اللذین یدخنون المنتشرة صورهم وأخبارهم في شتى وسائل اإلعالم وأهمها عوامل نفسیة حیث 

والتوتر واالرتباك توصلنا الى ان الالعب یعتبر التبغ حل للمشاكل النفسیة والضغوطات التي یتعرض الیها كالقلق 

. ترسخ هذه الحاالت النفسیة عندما یصل الریاضي الى حالة االدمانفي حین ان التبغ یعمل على  ،الخ...والغضب 

ففي الحالة العادیة بدون تبغ یشعر بالقلق ویزول ذالك القلق  بمرور بعض الوقت في حین انه عندما یلجأ الى 

فتتعدى آثاره التدخین إلزالته فانه یصبح یشعر بالقلق، والغضب، وفقدان السیطرة عندما ال یدخن، وهنا تكون الكارثة 

و التي وجدناها تتأثر بظهور مجموعة من االعراض منها التعرق الشدید، ) البیولوجیة(لتشمل الحالة الفیزیولوجیة 

والسعال المتكرر، الشعور بالصداع ناهیك عن االصابة بعدة امراض تمس مختلف أجهرة الجسم واخطرها االصابة 

ئج ستكون ادق بهذا الخصوص لو استعنا بالتحالیل المخبریة، اال بالسرطانات خصوصا سرطان الرئة، وكانت النتا

  .ان الوقت واإلمكانیات مع االسف لم یسمحان لنا بذلك

إضافة إلى ذلك فإن المسؤولین على فرق كرة القدم ال یولون تناول العبیهم التبغ اي اهتمام  وبالتالي فهم ال یهتمون 

برمجة حصص ودورات تعلیمیة لشرح مدى خطورة تناول التبغ وتوعیة  بوضع قوانین صارمة تمنع تناول التبغ  أو

  .الالعبین ان للتبغ أثار سلبیة على صحتهم والتي ربما لن تظهر في المدى القریب لكن نتائج تناوله وخیمة

ومن ناحیة أخرى فإن غیاب التوعیة والتوجیه والمساندة من طرف المختص النفسي او المحضر النفسي ساهم في 

همال جانب الصحة النفسیة لالعبین مما فتح لهم المجال لتجربة مجوعة من الطرق للتخلص من الضغوط النفسیة ا

  .التي یعاعنون منها 

وفي األخیر نتمنى ألن یجد الالعبون االهتمام والعنایة الكافیة من طرف المدربین واإلداریین والمختصین والتخفیف 

ا فهم مسؤولین عنهم وبالتالي علیهم رعایتهم ورعایة مصالحهم، والرعایة من كمیة المشاكل التي یتخبطون فیه

عبین من مسؤولیتهم عن أنفسهم في صحتهم، ألن التهاون في ذلك سیؤدي إلى المسؤولیة كبیرة وهذا ال یخلص ال

 مشاكل وعواقب ال یحمد عقباها التي قد تؤدي به إلى اعتزاله للممارسة الریاضیة
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 :اقتراحات وفروض مستقبلیة

 والتوصیات االقتراحات بعض الباحثان یطرح عنها أسفر التي النتائج ضوء وفي البحث هذا استعراض خالل من

  :بینها من

ü بالنادي الریاضي التحاقهم بدایة عند وذلك للریاضیین واالجتماعي النفسي بالجانب االهتمام . 

ü في المقبولة السلوكیة القواعد عن شاذاً  وسلوكاً  منكراً  شیئاً  التدخین في ترى لریاضیینا لدى اتجاهات تطویر 

 . المجتمع

ü رشادیة نفسیة خدمات بتوفیر االهتمام  الضغوط النفسیة واألسریة على التغلب على الریاضیین لمساعدة وإ

 .لها یتعرضون التي

ü المحیطة مع الظروف التعایش وأهمیة التدخین أضرار حول والمحاضرات الدورات تنظیم في القیام 

 .الضاغطة األحداث لمواجهة المناسبة االستراتیجیات واختیار بالریاضي

ü التي الضغوط من الحد في تسهم بصورة نادي الریاضيال في النفسي األخصائي دور تفعیل 

 ریاضیینال تواجه

ü  الدولة من اهتمامها بوباء التدخین واستخدام اإلعالم كوسیلة لمحاربة هذه اآلفةأن تزید. 

ü  حتى ال یقعوا في أزمات -كوقایة-المربون والمرشدون النفسیون بمشاكل الشباب وحلها بطرق سلیمةأن یهتم

 .وضغوط فوق درجة تحملهم تجعلهم یلجئون للتدخین كوسیلة للهروب من مشاكلهم

  :مقترحة ساترالد توصیات

ü وعالقتها الریاضیین بین التدخین ظاهرة حول العلمیة والبحوث ساتراالد من المزید ءراإج 

 .بالضغوط

ü المدخنین ریاضیینبال للتكفل عالجي برنامج وضع. 

ü اجراء دراسة بعنوان دور المساندة اإلجتماعیة للتخفیف من مشكلة التدخین لدى الالعبیین. 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                          
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  ـالعقيد آكلي محند ولحاج البويرة جامعة 
  .ةوالرياضي ةالبدني اتمعهد العلوم وتقنيات النشاط

  التدريب الرياضيقسم 
  

  
  

 : في إطار انجاز مذكرة بحث موضوعها

  ه عل الصحةاتتناول التبغ في المیدان الریاضي وانعكاس واسباب دوافع 

قصد إفادتنا وذلك لتعدیلها أو  ا اإلستبیانبإلقاء نظرة على هذ التكرممنكم  أستاذي الكریم ،  یرجى

  .إعطاءنا اقتراحات تمكننا من تنقیح هذه األداة

تناول التبغ في المجال الریاضي و ما انعكاساته على صحة  اسباب ودوافعما  :التساؤل العام 

  ؟الریاضي

   التساؤالت الجزئیة

Ø الریاضي ؟ وسطما مدى انتشار ظاهرة تناول التبغ في ال    

Ø هل توجد بین العوامل النفسیة وتناول التبغ من طرف الریاضي ؟  

Ø ؟بغ والحالة الفیسیولوجیة للریاضيهل توجد عالقة بین تناول الت 

  :الفرضیة العامة

Ø  الضارةشیوع تناول التبغ في الوسط الریاضي رغم انعكاساته الصحیة.  

   :الجزئیة الفرضیات

Ø  في الوسط اللریاضي بصورة ومألوفة هناك انتشار لظاهرة تناول التبغ. 

Ø توجد عالقة بین العوامل النفسیة وتناول التبغ من قبل الریاضي.  

Ø  للریاضيتوجد عالقة بین تناول التبغ و الحالة الفیزیولوجیة.  

  

 .تقبلوا جزیل الشكر و التقدیر 



 .هناك انتشار لظاهرة تناول التبغ في الوسط الریاضي بصورة مألوفة : 1الفرضیة 
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 . توجد عالقة بین الضغوط النفسیة وتناول التبغ من طرف الریاضیین: الفرضیة

 من كان السبب في تدخینك ؟  .1
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 .توجد عالقة بین الحالة الفیزیولوجیة للریاضي وتناول التبغ: الفرضیة الثالثة
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Résumé  
  Notre étude s’est centrée sur la réalité de la consommation du tabac et son 
impact sur la santé des footballeurs à travers les différents aspects contribuant 
a sa propagation dans le milieu du sport. 
La méthode descriptive via un questionnaire distribué sur 52 joueurs. On à 
divisé notre étude en 2 parties, théorique, et pratique. 
Nos résultats ont révélés une corrélation directe entre les différentes tensions 
psychologiques que vie le joueur, ainsi que des signes d’addiction au tabac 
enregistrés sur des comportements et des réactions psychosomatiques. 
Mots clés : les tabac, la santé, football 


