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 ملخص 

هتمت ادلراسة بتعرف العالقة بني املربرات الس ببية لالس مترار ابلتدخني والتشوه املعريف دلى طلبة  

طالبا وطالبة من   188ار عينة مكونة من جل حتقيق هذا الهدف مت اختي امعة املدخنني، ومن أ  اجل

املدخنني يف جامعة القادس ية، مت اختيارمه ابلطريقة القصدية، وبىن الباحث استبانة املربرات  

(  24ومقياس التشوه املعريف املكون من )( فقرة، 16ر ابلتدخني املكونة من )الس ببية لالس مترا

ون مجموعة من املربرات الس ببية اليت تساعدمه  ن الطلبة املدخنني يس تعملقرة. وأ ظهرت النتاجئ أ  ف

حلصول عىل الراحة والاسرتخاء(،  جل ارار ابلتدخني )عىل سبيل املثال: أ دخن من أ  عىل الاس مت 

جيابية بني بعض املربرات  املعريف، ووجود عالقة ارتباطية ا   ن الطلبة املدخنني يعانون من التشوهوأ  

ن التدخني أ حد مظاهر التحرض، ا  ابلتدخني والتشوه امل الس ببية لالس مترار ن التدخني عريف )مثل ا 

حد العادات السلوكية اليت انني املشهورين، التدخني وس يةل ل ثبات اذلات، أ نه أ  تقليد للنجوم والفن

ىل أ  ميارسها الكب ن التشوه املعريف يسامه يف ظهور لك مربر  ار(، فضال عن ذكل توصلت ادلراسة ا 

 ضوء اس تعامل معادةل حتليل الاحندار.  سبيب لالس مترار ابلتدخني يف

 التشوه املعريف.  ؛املربرات الس ببية لالس مترار ابلتدخني ؛: التدخنيفتاحية لكامت امل ال

The relationship between causal justifications for the continuation of 

smoking and cognitive distortion among university student smokers 
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Abstract 

The study aimed to identify the relationship between Causal 

justifications for the continuation of smoking and cognitive distortion 

Among smokers students. The study sample consisted of (188) female-

male student smokers, selected base don a Purposive style. To achieve 

the objectives of this study, the researcher elaborated a questionaire 

concerning Causal justifications for the continuation of smoking, which 

consists of 16 items, and a scale of cognitive distortion which consists of 

24 items. The results showed that student smokers used Causal 
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justifications for the continuation of smoking (e.g. I Smoke in order to 

feel comfortable and relaxed) and they have cognitive distortions. The 

results of this study also indicated that there were positive relationship 

between some Causal justifications for the continuation of smoking and 

cognitive distortion (e.g. Smoking is one aspect of urbanization, I smoke 

to imitate my favorite stars and artists; Smoking is a way to prove my 

oneself, Smoking is one of the behavioral habits for adults). The 

regression analysis showed that cognitive distorsion contributes to all the 

causal justifications for continuation of smoking 

Keywords: Smoking; Causal justifications for the continuation of 

smoking; cognitive distortion. 
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 مقدمة 

ذ عامة يف مجيع أ حناء العال ل يزال التدخني عامال مسببا للموت وتدهور الصحة ال ني  ن تدخأ  ، ا 

.  (Villanti et al, 2011)مراض اجلسمية من ال  صابة ابلعديد لوفاة وال  السجائر سبب رئييس ل

ن ميوتون  ؤكد منظمة الصحة العاملية أ ن تعاطي التبغ يكون مسؤول عن الوفيات أ كرث من اذليوت

 ,Ezzati et al)بسبب الكحول، وفريوس نقص املناعة البرشية، واخملدرات غري املرشوعة 

٪ من مجيع الوفيات اليت حدثت  15 يا أ ن سرتال أ  حصائيات يف ل  رت اعىل سبيل املثال قد، (2002

 & Koning, Webbink)عاما اكنت بسبب تدخني التبغ  65للساكن قبل وصوهلم معر 

Martin, 2010)  ذ يظهر   18لتدخني يبدأ  عادة دون سن ن اأ  ىل ا  وتشري ادلراسات عاما، ا 

طريق تدخني  رية سواء عن اب بدرجة كب نه ينترش بني املراهقني والش ب أ  املسح الوطين للتبغ 

طريق الورق، كذكل وجدت  و لفها عن أ   انبيب )الرنجيةل( و التبغ عن طريق ال  أ  لس يجار ا

ن اذلين يبدؤون التدخني أ  كرب من النساء، و أ   ني الرجال بدرجة التبغ ينترش بن تدخنيأ  ادلراسات 

صابة الرسيعة ب يف س نوات مبكرة من العمر  مراض الرسطان، والقلب  أ  يكونون معرضني لال 

بية،  ال س نان، وأ مراض اجلهاز التنفيس، واملشالكت ال جنال وعية ادلموية، وأ مراض وا

 ,Minichino et al)م مية، وهشاشة العظاصابة ابلقرحة الهض والانتصاب، ومرض العني، وال  

يفرت وزمالؤهأ ظهرت و . (2013 من   ظمن اذلين يبدؤون التدخني املنت ( أ  1999) نتاجئ دراسة ا 

 .  (Zolnowski, 2012)قل عرضة للنجاح يف ال قالع عن التدخنيأ  كر يكونون مرحةل البلوغ املب 

مواهلم يف سبيل التدخني؟ وما  أ  ء الش باب خيرسون حياهتم وحصهتم و ولكن ما اذلي جيعل هؤل

ن ال   ت  جااببعض ال  س باب اليت حتفزمه عىل الاس مترار بتدخني الس يجار رمغ معرفهتم خبطورته؟ ا 

تسمح هلم مبامرسة سلوك  فاكر ومربرات أ  فامي يعتقد به املدخنون من ن مكتعىل هذين السؤالني 

 التدخني.

ل فاكر والعواطف ووهجات النظر اخملتلفة اليت تمتثل مربرات التدخني ابملعتقدات، واملعلومات، وا

 Soutar)ا  وعرفه ، (Orcullo & Member, 2016) ها املدخن جتاه ممارسة سلوك التدخنيحيمل

& Sweeney, 2003)  جل تقليل مصادر هتديد تناول السجائر  أ  عذار يتبناها املدخنون من أ  هنا أ  ب

من املهدئات اجليدة وقت الغضب،  الس يجار  نأ  عذار ب ابلرتياح النفيس، وتمتثل هذه ال  والشعور 

حة مثل ما  حدى سامت اذلكورة، ول يرض ابلصا  و هو أ  ىل الشعور ابلراحة، ا  ن التدخني يؤدي أ  و 

، وتقليل مشاعر القلق جتاه   عىل الاس مترار ابلتدخنيلواقع، مما حيفز املدخننيهو موجود يف ا

ن مربرات  أ   (Kirscht et al, 1987)صابة ابل مراض اجلسمية والنفس ية، ووجدت دراسة ال  

مات  واملعلو  منا تعمل عىل مقاومة الوسائلا  ع عىل الاس مترار ابلتدخني حفسب و التدخني ل تشج

قناع ادلاخيل ذلات  وال   غراءعن التدخني، وهبذا متارس دور ال   قالع ىل ال  ا  اخلارجية اليت هتدف 

رات عامال خطرا عىل فشل برامج  املدخن حىت يس متر بسلوك التدخني، مما تشلك هذه املرب 

ليه دراسة ا  عىل ترك الس يجار، وهذا ما توصلت قالع عن التدخني وحث املدخنني ال  



 خنني.رار ابلتدخني وعالقهتا ابلتشوه املعريف دلى طلبة اجلامعة املداملربرات الس ببية لالس مت

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
60 

(Guillaumier et al, 2016)   عفاء اذلات ا  رات التدخني تعمل عىل مرب ن أ  ىل اSelf-

Exempting تعاطي  ل  )أ فاكر تس تعمل لتربير الاس مترار ابلتدخني عىل الرمغ من ال رضار املعروفة

ىل  ا  اض الصحية، وذكل من خالل اللجوء صابة ابل مر بغ( من مشاعر القلق واخلوف من ال  الت 

 يه:   عفاء اذلات ا  ات من معتقدات لتعرف عىل أ ربع فئ ومت ا  ناكر،شاكل ال  أ  العديد من 

 الاعتقادات اليت تقلل من أ رضار التدخني. - skeptic"املتشككة  -1

نه  ا  ال رضار اليت يرتكها التدخني، ف نه رمغ أ  اعتقاد املدخنني  -worth itاس تحقاق العناء  -2

 يس تحق تناوهل. 

 . مراض قليةلصابة ابل  ن فرصة ال  أ  ن ب اعتقاد املدخ –" bulletproofصابة ضد ال   -3

 عن اخملاطر املوجودة يف البيئة.  ن اخملاطر الطبيعية للتدخني انجتةأ  الاعتقاد  -" jungleالغاب  -4

موافقة  نه عىل الرمغ من أ  ، (Chapman, Wong & Smith, 1993)راسة وهذا ما وجدته د

ن  ا  ة فمراض جسمي أ  قل خبمسة ال   هنم قد يصابون عىلأ  سرتاليا( ب أ  عينة البحث )عينة من غرب 

شارت دراسة  أ  لهم يس مترون بسلوكيات التدخني. و عفاء اذلات عن خماطر التدخني جتعا  معتقدات 

(Yong & Borland, 2008)   جيابية للتدخني ا  س باب ونوااي أ  ات التدخني تعطي ربرن مأ  ىل ا

ة كام تعمل عىل تدين فاعلي قالع عن التدخني، دوافع املدخنني، وتثبيط معلية ال  وتعمل عىل تعزيز 

رات الرئيسة لالس مترار  نواع من املرب أ  ىل س تة ا  يف ترك التدخني، وتوصلت ادلراسة ذات املدخن 

هنا تساعد عىل مواهجة الضغوط، تساعد عىل  ا  مشاعر الذلة،  ن السجائر تزيد منأ  ابلتدخني، يه: 

، كذكل  ا مظهرا اجامتعيا مقبولالرتكزي، تساعد عىل تعزيز احلياة، تساعد ابلتحمك يف الوزن، له 

ن  أ  :  مشاهبة لدلراسة السابقة تمتثل بـ ىل معتقدات ا   (West et al., 2001)توصلت دراسة 

ىل زايدة غري مقبوةل  أ  جامتعية، ي الثقة يف املواقف الاالسجائر تعط ن التخيل عن التدخني يؤدي ا 

 .ني مصدر رئييس للمتعةن التدخأ  مواهجة الضغوط من دون السجائر،  يف الوزن، ل ميكن 

طات معرفية توجه عقلية  ذا تعمل مربرات التدخني واملعتقدات ال جيابية حول تناوهل مكخطهبو 

و ترك التدخني  أ  ن قرار الاس مترار أ   (Litz, Payne & Colletti, 1987)ذ يفرتضا  املدخن، 

ته حول التدخني، متاحة يف ذاكر  يعمتد جزئيا عىل ما يس تدعيه الفرد بشلك انتقايئ من معلومات

جيابية حول التدخني فا هنا توفر مصدرا فريدا  ا  دخن دليه جتارب ومعتقدات ومربرات ن املذا اكا  ف

ىل وضع  نه لكام تعرض املدخنون  أ   خربة التدخني، و د لتنظميخمطط جيملعاجلة املعلومات، وتؤدي ا 

جل تقليل  أ  وةل ورسعة من نه يس تدعهيا بسه ا  ملعقدة واملتضاربة حول التدخني فابنتظام للمعلومات ا

 عيل اذلي ميثهل هذا السلوك نفسه.اخلطر الف

 Optimisticذه املعاجلة املعرفية ابلتحزي التفاؤيله (Williams & Clarke, 1997)ووصف 

bias ذ يقمي املدخنون أ نف  صابة مبخاطر التدخني أ كرث من  سهم بشلك ا جيايب بشأ ن قةل فرص ال  ، ا 

  عن  ال قالع يف جناهحم احامتل بةنس   نأ   يعتقدون كذكل نس،واجل  العمر نفس من املدخنني

خرين، ذلا يعد  كرث من املدخنني الآ أ  مراض الرئة والقلب أ  صابة ب التخلص من خطر ال  و  التدخني
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يفرس سبب اس مترار الناس يف القيام ابلسلوكيات الصحية السلبية، عىل الرمغ زي التفاؤيل عامال التح

 من معرفهتم بعواقهبا. 

وهجت حنو تعرف  خرى تأ  ن دراسات ا  رات التدخني ف تعرف مرب  ت السابقةحاولت ادلراسا ذاا  و 

ذ وجدت دراسة أ   ن  أ   (Song et al., 2009)س باب ظهور هذه املربرات دلى املدخنني، ا 

صنع القرار، وهمارات تقيمي اخملاطر، مما ر نتيجة افتقاد الش باب ل ماكنية مربرات التدخني تظه

ىل الاعتقا  ,Villanti et al)، وتوصلت دراسة التدخني د بأ هنم غري معرضني خلطر يقودمه ا 

تقدات ثر عىل تغيري مع أ  قران هل وطات الاجامتعية اليت ميارسها ال  ن للتأ ثريات والضغأ   (2011

ذ وجدت   (Paek, 2009)تبين سلوكيات التدخني، وهذا ما أ يدته دراسة ابيك الش باب، و  ا 

ن ذكل يؤدي ا ىل  ا  دخني، ف ممارسة الت م يوافقون عىل معات أ قراهننه لكام رأ ى طلبة اجلاأ  ادلراسة 

ن  أ   (Villanti et al., 2011)زايدة نواايمه وموافقهتم عىل ممارسة التدخني. كذكل بينت دراسة 

و الكهام من  أ  حد الوادلين أ  زداد بدرجة كبرية عندما يكون  تفرص ظهور مربرات التدخني

 باب.يف مرحةل املراهقة والش   ات الصةل بزايدة التدخنيوترتبط وسائل ال عالم ذاملدخنني، 

ىل يضأ  تشري  ذ  الرشوع ابلتدخني واحملافظة عليه ن الشخصية متارس أ ثرا هاما يفأ  ا بعض النتاجئ ا  ، ا 

كرث انبساطية وعصابية من غري املدخنني، وابملثل، أ  أ ن املدخنني يكونون ( 1970ث )جد مسي و 

اذلين بدأ وا التدخني يف ش باب أ ن ال  ىل ا   (Tucker et al., 1995)و  (Gilbert, 1995)ل توص

، ورمغ ودرجات منخفضة عىل حيوية الضمري جسلوا درجات مرتفعة عىل الانبساط، مرحةل البلوغ

تدمع العالقة الارتباطية بني سامت الانفتاح، والطيبة والتدخني يف  القليل من ال دةل ذكل هناك 

مناط الشخصية  أ  رف ىل تعا  اليت هدفت  (Fakharri et al., 2017)حني توصلت دراسة 

ثرا  أ  ن منط الشخصية ميارس أ  دخني دلى عينة من طلبة اجلامعة، وعالقهتا بسلوكيات ومعتقدات الت 

ذ جاءت سيف انتظام سلوكيا لوكيات احملافظة عىل التدخني دلى الشخصية الاكتئابية ت التدخني، ا 

Depressive personality   السادية   ابلشخصية املمتثةل  طراابت الشخصيةوىل، واضابدلرجة ال

ن الشخصية أ   صية الهامش ية، كذكل وجدت ادلراسةوالهس تريية يف ادلرجة الثانية، ومن مث الشخ 

كرب من الشخصية السادية أ  ارتباطية مرتفعة ابلتدخني بدرجة ية ذات عالقة الاكتئابية والهس تري 

 والهامش ية. 

ورته  التدخني رمغ معرفهتم خبط يربر الناس ممارسة سلوك ظهرت بعض الامنذج اليت فرست ملاذا 

منوذجا نظراي يفرسان يف ضوءه   (Leventhal & Cleary, 1980)علهيم؟ فاقرتح ليفنثال ولكريي 

ذ من املرحج التبغ من حيث الضغوط النفس ية، و اس تعامل  ن بعض ال فراد  أ  التنظمي الوجداين، ا 

عند مواهجة املتاعب  لسلبية اليت يشعرون هبا يدخنون من أ جل خفض احلاةل الانفعالية ا

منوذجا مشاهبا يامتىش   (Wills, 1986)غوط، وزايدة انفعالت الراحة ال جيابية ، واقرتح ويلز والض

فراد اذلين يتعاملون مع املشالكت عن طريق التدخني لتوافق مع ال هجاد، ويقرتح أ ن ال  مع منوذج ا

انون من زايدة   حل مشالكهتم ويعهنم غري قادرين عىلأ  ومبا يعانون من جعز يف همارات التوافق، 
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ة هذه املشالكت وختفيف ىل التدخني كوس يةل ملواهجا  هنم يلجؤون ا  توتر والانفعالت السلبية فال 

دخنون  ن مربرات التدخني يس تعملها املأ  المنوذجني السابقني يؤكدان عىل  ن أ  ذا رأ ينا ا  ضغوط، و ال

اذلي قدمه عاملي   Planned Behaviorالسلوك اخملطط  وذج أ منن ا  ملواهجة الضغوط النفس ية ف

القرن العرشين يعد من   ( يف مثانينياتAjzen & Fishbein, 1980النفس أ جازين وفشنب ) 

ذ يتبىن هذا ال  اليت فرست ج النظرية فضل الامنذأ   منوذج اخملططات املعرفية اليت  مربرات التدخني، ا 

ذ يفرتض هذا ال منوذج أ  يف الاس مترار ابلتدخني، تعمتد عىل توقعات املدخن ونواايه  ن التدخني  ا 

عنه، قالع و رغبته يف ال  أ  ته ابلس مترار بسلوكيات التدخني يقوم عىل معتقدات الفرد اليت حتدد رغب 

ن للنوااي واملعتقدات اليت يتبناها  ا   (Ajzen & Fishbein, 1980) ويضيف أ جازين وفشنب

ذا اعتقد اك التدخنيوظيفة هممة يف ظهور سلو املدخن   يشعره ابلرتياح،  لفرد أ ن التدخني، فا 

ت  عيدة جدا عنه يف الوق صابة مبخاطر التدخني ب ن ال  أ  ىل الرتكزي يف ادلراسة والعمل، و ويساعده ع 

سلوك الفرد أ و  ب  تعد معتقدات الفرد أ فضل متنبأ   نه سيتوجه سلوكيا حنو القيام به، وبذكلا  احلارض، ف

، وهبذا س يعمتد الباحث  (Kinmonth, 2002)حته ن سلوكيات همددة لص القيام به مما ينوي 

 عىل هذا المنوذج يف بناء مقياس مربرات التدخني وتفسري نتاجئه.

 : التشوه املعريف 

فراد ومدراكهتم جتاه  املعرفية اليت تركز عىل معارف ال  وه املعريف من رمح النظرايت وم التشظهر مفه

ذ جاءت هذه خرين والعال احمل نفسهم والآ أ   سلوب  ايت نتيجة عدم الرضا عن ال  نظرال  يط هبم، ا 

ىل أ نه ل توجد أ دةل جتريبية عىل جناح التحليل النف يس الفرويدي التقليدي لالكتئاب. وتوصلوا ا 

الفرويدي يف فهم الاكتئاب أ و عالجه، كذكل ظهرت النظرايت املعرفية نتيجة رفض علامء التوجه 

مع ذكل، فا ن  و  .اجلد عند دراسة الشخصية فاكر واملشاعر عىل محمل سلويك املبكر يف أ خذ ال  ال 

مناملبادئ السلوكية والتحليلية، و احلركة املعرفية ل ترفض  ء احلركة املعرفية ا اكنت الفكرة الاكمنة وراا 

راد تنتج عن  فن سلوكيات ال  أ  وذكل من منطلق . ال حداث العقلية يف ال طار السلويكعرب دمج 

 . (Alloy et al., 1999)ر  مثل التفكري والشعو عرفية لل حداث العقلية املعاجلة امل

املمتثلني بـ بيك،  ومت ابتاكر مفهوم التشوه املعريف من قبل علامء احلركة املعرفية يف العالج النفيس 

مير  ( عندما افرتضوا أ ن  Beck, Rush, Shaw, and Emery, 1979ي )وراش، وشو، وا 

 تأ خذ شلك ال فاكر  ئة أ و غري العقالنية اليت تنتج عن ال درااكت اخلاط مشاعر وسلوكيات الاكتئاب 

 . (Moore & Fresco, 2012)وال حاكم املشوهة 

ىل  ل  ه مجموعة من اأ نويعرف التشوه املعريف ب  خطاء أ و التحزيات يف التفكري ميكن أ ن تؤدي ا 

تس تنتج   عقولنا افرتاضات خاطئة، وتزيد من سوء املزاج، كذكل يه أ مناط غري مفيدة، جتعل 

ذن أ  قي ىل العال احلقيا  ن ننظر أ  لك خاطئ من دون برسعة وش و نبذل هجدا يف التفكري فيه، ا 

فاكره مشوهه  أ  ن أ  شوه معرفيا ل يدرك ابلرضورة مل ان أ  ه املعريف ل يتوافق مع الواقع، رمغ فالتشو 
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ل  زعاج واملشاعر  فاكر بدرجة كبرية، وتسبب هلم الاخرين يالحظون هذه ال  ن الآ أ  دامئا، ا 

 . (Rnic, Dozois & Rod, 2016)ات السلبية والسلوكي 

  قابلية  تزيد مننه عبارة عن أ خطاء متحزية سلبا يف التفكري، اليت أ  كل يعرف التشوه املعريف ب كذ

ذالتأ ثر ابلكتئاب عند الاس تجابة لل حداث، واليت فاكر تلقائية أ  خيترب ال فراد املشوهني معرفيا  ، ا 

ىل ردود الفعل العاطفي بدورها تؤدي ط املعتقدات ال ساس ية السلبية ة والسلوكية، فعندما تنشا 

لسلوكيات غري املتكيفة ىل الانفعالت السلبية واا  هنا تؤدي ا  ثار ال فاكر التلقائية السلبية فوت 

(Poletti, Colombo & Benedetti, 2014) ( ويشري بيكBeck, 1995 )  ن  أ  ىل ا

هنا تعمتد  أ  ة واملهنية وادلراس ية، ول س امي عي رب خمتلف اجملالت الاجامتع التشوهات املعرفية تظهر

 للفرد، اليت تقع عادة يف صنفني: عىل حمتوى املعتقدات ال ساس ية

 خلضوع الاجامتعي / الاتاكلية. عىل العمل / ا. عدم القدرة أ  

 ب.  العجز / الاس تقاللية/ ال جناز. 

دما يشاهد  عية، وذكل عن بطريقة اجامت  تسب، ويظهرن التشوه املعريف مك أ  وتؤكد دراسات بيك 

رسة اخملتةل وادلهيم يفشلون يف التعامل بنجاح مع التجارب الضاغطة أ و  ال  وخيترب ال طفال يف 

ىل نقص اخلربات اليت من شأ هنا أ ن تسهل وتطور همارات التكيف  .ؤملةال حداث امل مما يؤدي ا 

 . (Moore & Fresco, 2012)ة الناحج

تنشأ  يف كثري من ال حيان نتيجة جتارب الطفوةل  ات املعرفية" أ ن التشوه"Beckقد بيك كذكل يعت 

 negativeسليب طط ذات ىل تشكيل خما  تعرض للنقد أ و ال ساءة أ و التمنر، مما يؤدي السلبية وال 

self-schema  كرث عرضة لتفسري أ  ون هذه اخملططات اذلاتية يكونون فراد اذلين ميتلكن ال  أ  ، و

ىل ظهور ت مات املواهجة بطريقة خاط املعلو  الصورة اذلاتية،  شوهات معرفية تؤثر عىلئة، مما يؤدي ا 

 The pessimistic explanatory سلوب تفسريي متشائ أ  وتظهر هذه التشوهات بشلك 

style  حداث احلياتية بصورة  مع ال   العصابيون أ و  ملكتئبونا يتفاعل هبا الناس  ، يصف الطريقة اليت

لقاء اللوم عىل اذلات بدل من ال حداث اخلارجة عن  ي عىل ا  ي ينطو ري ا ال سلوب التفسسلبية، هذ

ىل   ال بد، مما تؤثر  س يطرهتم أ و سلوك الآخرين، ويعتقدون أ ن مثل هذه ال حداث سوف تس متر ا 

 . (Beck et al., 1993)ة بشلك كبري عىل شعورمه ابلسعادة والرفاهي 

فراد املشوهني ال   ل املثال، مييلغريمه، عىل سبي عرفيا عن دراك الناس املشوهني ما  وهبذا خيتلف 

ىل رؤية أ نفسهم، وبيئهتم، واملس تقبل يف ضوء سليب متشائ، ذلكل يسيئون تفسري احلقائق    معرفيا ا 

ىل سامهتم وقدراهتم اخلاصة، ا  خفاق، ويعزونه ا  و أ  بية، ويلومون أ نفسهم عىل أ ي فشل بطرائق سل 

ذلا يعمل هذا التفكري السليب وأ سلوب احلمك   لطريقة اليت يفكرون هبا،ىل اا  ن معظمه قد يرجع أ  رمغ 

يه عليه يف   كوظيفة متحزية سلبيا، جيعل من السهل عىل الناس رؤية ال وضاع بأ هنا أ سوأ  بكثري مما 

 ,Beck et al)هجادالاكتئاب والاس تجابة املثرية لال   راضع واقع، مما يزيد من خطر تعرضهم ل  ال

1987)   
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راد اليت هتمين عىل  فل  خمتةل يف معتقدات )أ و خمططات( ا يسةك وجود ثالثة موضوعات رئ ويؤكد بي 

 ، تمتثل هذه ابل فاكر التية:تفكريمه

 ماكنيات اكفية. ا  دلي قدرات و تسم ابلعيوب أ و ليست  أ  ( أ ان 1

ىل الهزمية أ و الفشل. أ  ( لك اخلربات اليت 2  متلكها تؤدي يب ا 

 .ن مس تقبيل ميؤوس منها  ( 3

ذه املعتقدات سليب، وعندما تكون هثة ابلثالوث املعريف ال بيك هذه املوضوعات الثال ووصف

ندراك الفرد فا  املشوهة موجودة يف    (Davison, 2001)ب ه من املرحج جدا أ ن يصاب ابلكتئاا 

 . ( الثالوث املعريف السليب اذلي وضعه بيك" 1ويوحض الشلك )

 
ىل رؤية العال عىل  ا  ت تؤدي املعتقدات السلبية لذلا نأ  ( الثالوث املعريف السليب، يوحض 1شلك) 

حنو غري واقعي، ومن مث رؤية املس تقبل بصورة متشامئة، اليت تنعكس بدورها عىل صورة  

 . (CBT, 2016)اذلات

بناها الفرد يف اثلوثه  وتمكن العملية املعرفية اليت حتدث نتيجة احملتوى السليب لل فاكر اخلاطئة اليت يت 

عهل ذكل يترصف وفق ما  جوانب معينة يف بيئته، مما جينتقايئ ا ىل ىل الانتباه الا ا  ا تدفعه هنأ  املعريف ب 

يف الواقع، ذلا يفشل املشوه   دةل أ  اخلاصة وليس وفق ما هو موجود من فاكره أ  و وفق أ  يعرفه فقط 

يالء الاهامتم بشلك حصيح معرف مس  طلق بيك عىل هذه العملية ا أ  ىل الوقائع اخلارجية، و ا  يا يف ا 

و   faulty information processing (Beck, 1967)اطئة معاجلة املعلومات اخل 

(McLeod, 2015) . 

  .ة جدا للمشوه معرفيا وللعقل املكتئبوهبذا تعد ال خفاقات اخلاصة يف معاجلة املعلومات مسة ممزي 

ظهار الاهامتم الانتقايئ للمعلومات اليت تتط  ىل ا  ابق مع توقعاته  عىل سبيل املثال، مييل املشوه ا 

ىل املعلومات اليت تتعارض مع تكل التوقعات، وحىتوعدم الانتباه الانتقايئ السلبية، عندما توجد    ا 

جيابية ويركز عىل  حداث ال  نه يقلل من معىن ال  ا  جيابية ف حداث اخلارجية اب  فرص جيدة ملواهجة ال  
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  وعي، ووظيفهتا املساعدة  ن لك هذه املناورات حتدث دون أ  ، ويرى بيك حداث السلبيةتضخمي ال  

 . (Gross, 2015)السلبية ال ساس ية يف مواهجة أ دةل متناقضة   يف احلفاظ عىل اخملططات

تفكري  ه املعريف ببقية املتغريات ذات العالقة ابل نتيجة ذلكل حاول الباحثون تعرف عالقة التشو 

ة، واليأ س، السليب، واضطراب الشخصية، والصورة السلبية حول اذلات، والضغوط النفس ي 

 ,Krueger et al)ليت جتعل الفرد يترصف بطريقة خاطئة ملهددة للصحة النفس ية، اوالسلوكيات ا

ان   (Poletti, Colombo & Benedetti, 2014). عىل سبيل املثال وجدت دراسة  (1996

اسة  جيابية بني التشوه املعريف والاكتئاب واملعامةل الوادلية القاس ية، وتوصلت در ا  هناك عالقة 

(Nasir et al, 2016)   نه ينشأ   أ  س ية دلى الش باب، و ن التشوه املعريف يتنبأ  بظهور الوحدة النف أ

التشوهات  عن أ ن (Zamani et al, 2014)سفرت نتاجئ دراسة أ  حداث احلياة الضاغطة، و أ  عن 

ة  املعرفية تسامه يف تدين مس توى الصالبة النفس ية، وجتنب املواقف الضاغطة، وبينت نتاجئ دراس

(Nock & Prinstein, 2004)   ن التشوه املعريف يرتبط مع السلوكيات غري التكيفية واملهددة  أ

ظرية  ة. س يعمتد الباحث عىل نيذاء اذلات بأ دوات جارحا  ات مثل تناول الكحول واخملدرات و لذل

(Beck, 1979)  .يف التشوه املعريف يف قياس وتفسري نتاجئ البحث 

 مشلكة ادلراسة:   -

آ س يف ضوهئا الفرد مس تقبهل وحيقق تية اليت يؤسالش باب من املراحل احليا تعد مرحةل  ماهل  أ

ل يف ضوء متتع  ن هذه املشاريع احلياتية ل تت ا  يؤسس عائةل صغرية هل، ورمغ ذكل ف وطموحاته و  حقق ا 

ن أ  حية، ذلا حتاول ادلراسة احلالية مراض واملهددات الص رد حبياة حصية طيبة وخالية من ال  الف

لبة اجلامعة، والتعرف عىل املربرات  متثةل ابلتدخني دلى ط حدى همددات الصحة امل ا  ن تكشف ع 

فظون عليه، رمغ معرفهتم  املعرفية اليت جتعل الطلبة يس مترون يف هذا السلوك املؤذي لذلات، وحيا

منا تتوجه  ا  قف ادلراسة عند هذا الهدف حفسب و خبطورته عىل بنيهتم اجلسمية والنفس ية. ول تتو 

م  أ  عي انمجة عن التشوه املعريف دلى الطالب اجلامخني ومربراهتا ن سلوكيات التدأ  تعرف هل ىل ا  

ته جتاه حياته  اجلامعي ومدراكخرى؟ وهبذا تتعلق ادلراسة احلالية بصحة الطالب أ  نتيجة متغريات 

حنو خرين والعال اخلاريج، وهبذا تفتح ادلراسة احلالية الباب ىل ذاته والآ ا  الصحية وكيف ينظر 

 ما ميتلكونه من خمططات معرفية.  دلى طلبة اجلامعة يف ضوءكشف مربرات التدخني 

دبيات اخلاصة مبعتقدات  ية متت صياغهتا يف ضوء مراجعة ال  ن مشلكة ادلراسة احلال أ  وميكن القول 

، فضال  (1979) الطلبة حول التدخني والتشوه املعريف اذلي مت اكتشافه من قبل بيك وزمالؤه

  ، ال مر اذلي ودل دلى الباحث الصحية يف اجملال الشخيصية و لنفس  ع عىل تطبيقاهتام اعن الاطال

 حساس برضورة الكشف عن العالقة بيهنام. ال  

 فرضيات ادلراسة:   -

 تية:جابة عن التساؤلت الآ احلالية ال  دلراسة حتاول ا 
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لتدخني والاس مترار  لوكيات اجل القيام بسأ  اليت يس تعملها طلبة اجلامعة من  . ما يه املربرات1

 عليه؟

( بني مربرات التدخني تعزى جلنس  0,05حصائية عند مس توى )ا  . هل هناك فروق ذات دلةل 2

 الطلبة املدخنني؟

 ؟ (0,05حصائية ) ا  لطلبة املدخنني عند مس توى دلةل ريف دلى ا. ما درجة التشوه املع3

شوه املعريف تعزى للجنس  ( يف الت 0,05حصائية عند مس توى )ا  . هل هناك فروق ذات دلةل 4

 اجلامعة املدخنني؟ وس نوات التدخني دلى طلبة

  ( بني مربرات التدخني والتشوه 0,05حصائية عند مس توى )ا  ك عالقة ذات دلةل . هل هنا5

 ؟املعريف دلى طلبة اجلامعة املدخنني

ظهور  ( للتشوه املعريف يف 0,05حصائية عند مس توى ) ا  هل هناك قمية تنبؤيه ذات دلةل  .  6

 امعة املدخنني؟طلبة اجل  دخني دلىمسببات الت 

 أ مهية ادلراسة :   -

 خشصية  مهية ادلراسة احلالية من كوهنا تبحث يف ظاهرة حصية ونفس ية ابلغة اخلطورة عىلأ  تظهر 

ذ يتسم الطلبة ني بسلوكيات تعرضهم  املدخن الطالب اجلامعي ومس تقبهل ادلرايس والعائيل واملهين، ا 

جناب وتزيد  ض القلب واملعدة وتقلل من فرص ال  مراأ  مراض رسطان الرئة و أ  بة بصاللخطر مثل ال  

كل ينظر الناس  احلياة، فضال عن ذ عباء أ  قلل من الطاقة اجلسدية عىل حتمل من جتاعيد البرشة وت

لس امي عندما يدخنون(،  ىل املدخنني بطريقة سلبية، وحياولون جتنهبم يف بعض املواقف احلياتية )ا  

فراد غري املدخنني بعض الصور المنطية  كل يتبىن ال  امتعيا، كذملدخنني اجىل استبعاد اا  مما يؤدي 

 . ملعايري الاجامتعيةهامل واخلروج عىل اجتاه املدخنني مثل عدم الاعتناء ابلنظافة وال  

ن التدخني انمج عن التشوه املعريف؟ وما  أ  ىل حقيقة هممة، هل ا  ن تتوصل أ  يضا أ  حتاول ادلراسة 

دخني دلى الش باب اجلامعي، وهبذا  لسلبية يف زايدة فرص الت مهة اخملططات املعرفية امدى مسا 

ي العالقة ابلعملية  ن وذو رشدين تساعد الباحثني واملأ  اسة معلومات وبياانت مفيدة ميكن تقدم ادلر 

 ت: اكدميية يف تعرف الآ ال  

 ىل العال اخلاريج. ا  ون ا املدخنني الش باب وكيف ينظر هنا تكشف عن الطريقة اليت يفكر هب ا  أ . 

 س باب الرئيسة اليت حتفز الطلبة عىل التدخني وحماوةل تصحيحها. تعرف ال   ب.

دخنني عىل ترك السجائر،  لبة املة الط ماكني ا  رشادية وحصية مناس بة تزيد من ا  ج. تصممي برامج 

 قدام علهيا. وعدم ال  

 اذلات دلهيم.  دخنني، وحتسني صورة د. زايدة وتشجيع السلوكيات الصحية دلى امل

 ترك التدخني. جل تشجيعهم عىل أ  محالت حصية جادة بني الش باب من   قامةا  هـ. 

 : حدود ادلراسة   -
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نسانية التابعة  انث يف اللكيات العلمية وال  كور وال  ابلطلبة املدخنني من اذل تتحدد ادلراسة احلالية

 (. 2017-2016)  ىل جامعة القادس ية يف العام ادلرايسا  

 راسة مصطلحات ادل   -

 صطلحات الآتية : تتحدد ادلراسة ابمل

 : justification for smokingول. مربرات التدخني أ  

اليت حددت   اب واملعتقدات: ابهنا الاس ب (Ajzen & Fishbein, 1980)جزن وفشنب أ  عرفها  -

رغبة الفرد ابلتدخني والاس مترار عليه. وتقاس اجرائيا بتكل ادلرجة اليت حيصل علهيا الطالب  

عليه وفق بدائل املقياس املعّدة يف اداة   مربرات التدخني والاجابةدخن بعد اعطاءه استبانة امل

 البحث. 

 : Cognitive Distortionاثنيا. التشوه املعريف  

ط من التفكري يتكون من ال فاكر غري العقالنية واملبالغ فهيا اليت تشوه  من  (Beck, 1976)ا عرفه -

جرائيا بتكل ادلرجة  ا  ويقاس  .بل بطريقة سلبيةر ذلاته وللعال واملس تقحمك الفرد للواقع، وجتعهل ينظ

فق بدائل  جابة عليه و عطاءه مقياس التشوه املعريف وال  ا  صل علهيا الطالب املدخن بعد اليت حي

 قياس املتبىن يف البحث احلايل. امل

جراءات البحث   -  : ا 

 *جممتع البحث وعينته: 

( من  8214)( طالبا وطالبة بواقع 17482ية اذلين بلغ عددمه )تأ لف اجملمتع من طلبة جامعة القادس  

  (. 2017- 2016 )( لكية يف العام ادلرايس18انث اذلين توزعوا عىل )( من ال  9268كور و) اذل

( لكيات اتبعة جلامعة  8جل اختيار عينة البحث من الطلبة املدخنني قام الباحث ابختيار )أ  ومن 

وب والرايضيات، الطب البيطري، حلاس، علوم ا)الهندسة شوائيةالقادس ية مت حسهبا ابلطريقة الع 

ة ، ومن مث اختيار عينة البحث من الطلب اثر(الآ  دارة والاقتصاد، الآداب، الرتبية، القانون،ل  ا

( من  130اقع )( طالبا بو 188اليت بلغت )  Purposive sampleاملدخنني ابلطريقة القصدية 

 . ( س نة21س نة( ومبتوسط معري ) 24-18عامرمه بني ) أ  اوح انث اذلين ترت ( من ال  58اذلكور و) 

 أ داات البحث:   * 

 : وىل: املربرات الس ببية لالس مترار للتدخني داة ال  ال  

من مربرات س ببية لالس مترار ابلتدخني، ( فقرة تتض16نة مكونة من )معد الباحث عىل بناء استبا

تقاقه من  مفتوح يتضمن سؤالا مت اش  وذكل يف ضوء مجموعة من اخلطوات، متثلت بتوزيع اس تبيان 

( حول  Ajzen & Fishbein, 1980قصود لعاملي النفس أ جازين وفشنب )منوذج الفعل امل

  التدخني، كذكل الاطالع عىل مقاييس ادلراسات  املربرات اليت جتعل الطالب يقوم بسلوك
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ة ة، موافق،  موافق بدرجة كبري ) ، كذكل حدد الباحث بدائل ال جابة عن املقياس بـ 12السابق

 . ( ريةافق ،غري موافق بدرجة كب حمايد،غري مو 

البالغ عددمه  ، عىل مجموعة من اخملتصني يف عمل النفسمت عرض الاستبانة * صالحية الاستبانة: 

اعمتد الباحث  ، و ى مالمئهتا للهدف اذلي وضع ل جهل، ومدحية الاستبانةخرباء، ملعرفة صال (10)

  ( وبعد اس تخراج 157ص. ، 1985يرات احملمكني )عودة، كرث بني تقدأ  ( ف %80نس بة اتفاق ) 

 ن الاستبانة صاحلة للقياس. أ  نس بة التفاق بني احملمكني ظهر 

مؤلفة من   طبق الباحث الاستبانة عىل عينة صغرية * التطبيق الاس تطالعي ال ول لالستبانة: 

رف مدى وضوح  جل تع أ  جامعة القادس ية، وذكل من -ىل لكية الآداب ا  ( طالب ممن ينمتون 10)

جابة،   ،وبدائلها ووضوح لغهتا بانة وتعلاميهتافقرات الاست فضاًل عن حساب الوقت املس تغرق لال 

(  6 -3قرات مفهومة، وبلغ وقت ال جابة بني ) وتبني للباحث أ ن تعلاميت الاستبانة واحضة والف

 دقيقة. 5دقيقة، ومبتوسط 

ذا اكنت ال  طريقة ليكرت يف اس تعمل الباحث تصحيح الاستبانة:  * لطالب املدخن  ة اجابا  جابة، فا 

جابته بـ  ا  ذا اكنت ا  كبرية( تعطى هل )مخسة درجات( يف حني عن فقرة الاستبانة بـ )موافق بدرجة 

 دة(. كبرية( تعطى هل )درجة واح )غري موافق بدرجة

ستبانة  اس تخرج الباحث القوة المتيزيية لال* التطبيق الاس تطالعي الثاين )عينة حتليل الفقرات(: 

( طالبا  150) بلغت مناملدخنني يف جامعة القادس ية عينة عشوائية من الطلبة بعد تطبيقها عىل 

  هام: وطالبة، ومّت اس تخراج متيزي فقرات الاستبانة بطريقتني

أ خذ نس بة الـ   وذكل من خالل:  Extreme Groups Methodأ . طريقة اجملموعتني املتطرفتني 

  ( اس امترة 41لغت )لستبانة البحث، اليت ب دلنيا من ادلرجات اللكية%( من ادلرجات العليا وا 27)

باحث  ل اية للك فقرة من فقرات الاستبانة، اس تعمل من أ جل اس تخراج القوة المتيزي للك مجموعة.و 

لعينتني مس تقلتني ملعرفة دلةل الفرق بني اجملموعتني العليا وادلنيا للك   (T-test)الاختبار التايئ 

 وحض ذكل. ( ي1ت الاستبانة وجدول )فقرة من فقرا

مت ذكل   : Internal Consistency Methodللمقياس ب. عالقة درجة الفقرة ابدلرجة اللكية 

انة عرب اس تعامل بني درجة لك فقرة وادلرجة اللكية لالستب من خالل تعرف العالقة الارتباطية

نتاجئ  ظهرت ال أ  من املدخنني، و  ( طالبا150معامل ارتباط بريسون، عىل ذات العينة املؤلفة من )

ارتباط  اذلي حدد  (Nunnally, 1994)اننليل عىل وفق معيار ن مجيع معامالت الارتباط داةل أ  

 

 فقرات. 7من  عتقدات حول التدخني، تتكوناملعارف وامل   ،(Li et al, 2010)ة استبان 12

 فقرة. 14عفاء اذلات حول التدخني، يتكون من ا  معتقدات  ، (Chapman, Wong & Smith, 1993). مقياس 2

 رات.فق  4عتقدات ذات العالقة ابلتدخني، يتكون من امل   (Sterling et al, 2013). مقياس 3
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( عند  1.98ومقارنهتا ابلقمية اجلدولية البالغة )كرث، أ  ف (0,20)رتباط الفقرة ابجملموع اللكي مبعامل ا

 وحض ذكل. ( ي 1دول )اجل. و 148وبدرجة حرية    0.05مس توى دلةل 

بأ سلوب اجملموعتني   تبانة املربرات الس ببية لالس مترار ابلتدخنيالمتيزيية لس  ( القوة 1جدول ) 

 لمجال املتطرفتني وعالقة درجة الفقرة ابدلرجة اللكية ل

القمية التائية   اجملموعة ادلنيا اجملموعة العليا  رمق

 احملسوبة 

معامل ارتباط  

عالقة درجة الفقرة  

 ابدلرجة اللكية 

 

الاحنراف   حلسايب الوسط ا الفقرة  النتيجة 

 املعياري

الوسط  

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

 داةل 0.306 3.453 1.28072 2.9024 1.07749 3.8049 1

 داةل 0.468 4.357 1.07465 2.5366 1.00244 3.5366 2

 داةل 0.562 5.903 1.30150 3.3902 0.52149 4.6829 3

 ةلاد 0.549 7.789 0.96335 1.8537 1.04823 3.5854 4

 داةل 0.605 6.663 1.28832 3.1220 0.50243 4.5610 5

 داةل 0.679 7.272 0.58643 1.3902 1.02529 2.7317 6

 داةل 0.598 5.717 1.28405 2.4146 1.10432 3.9268 7

 داةل 0.508 4.401 1.15135 2.2195 1.05461 3.2927 8

 داةل 0.590 6.512 0.60988 1.3171 1.11530 2.6098 9

 داةل 0.493 4.680 1.32518 3.4878 0.70624 4.5854 10

 داةل 0.651 7.404 0.63726 1.4878 0.86673 2.7317 11

 داةل 0.526 6.737 1.12889 1.9756 1.26057 3.7561 12

 داةل 0.745 8.664 0.98092 2.2927 0.87722 4.0732 13

 داةل 0.551 6.379 1.07010 2.1707 0.89579 3.5610 14

 داةل 0.430 4.640 1.24107 2.9024 1.03417 4.0732 15

 داةل 0.597 5.711 1.18528 2.5366 0.96966 3.9024 16

حصايئ ابل سلوبني  بعد اس تعامل اجراءات التحليل ال   ات الاستبانة وبذكل ل حتذف من فقر 

 . ( فقرة16وبقّي املقياس مكون من ) ، السابقني

 :ستبانة احلالية املؤرشات الآتيةالاس تخرج ل صدق الاستبانة: * مؤرشات  

حتقق هذا النوع من الصدق يف ضوء عرض فقرات   : Face Validityالصدق الظاهري  -1

 .صالحية الاستبانة جملمتع ادلراسةمجموعة من اخلرباء النفس يني بشأ ن  الاستبانة عىل 

ات الاستبانة  ل اس تعامل قوة متيزي فقر : مت ذكل من خالConstruct Validityصدق البناء  -2

 ، وعالقة الفقرة ابدلرجة اللكية.موعتني املتطرفنيبأ سلوب اجمل

بة املدخنني ( اس امترة من عينة الطل 40اس تخرج الباحث الثبات بعد حسب )الثبات: مؤرشات * 

 :جياد الثبات ابلطريقتني الآتيتنيا  بصورة عشوائية. ومت 
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ىل قسمنيوذكل من خالل تقس مي الا :طريقة التجزئة النصفية  -1 ول من  ، يتكون ال  ستبانة ا 

التأ كد  درجات ال فراد عىل الفقرات الفردية، والثاين من مجموع الفقرات الزوجية ذلات ال فراد. وبعد 

  من تاكفؤ نصفي املقياس الفردي والزويج، اس تعمل الباحث معادةل ارتباط بريسون، فوجد أ ن قمية 

بانة كلك، مت اس تعامل معادةل  عامل ثبات الاست(. ولغرض تعرف م0.772ة ) معامل ثبات الاستبان

(  0.871ة )س بريمان براون التصحيحية، وظهر أ ن معامل الثبات اللكي لالستبانة بصورهتا الهنائي 

 ,Ebel)فأ كرث  (0,70)ذا بلغ ا  لفا اذلي يكون جيدا أ  مقارنته مبعيار وهو معامل ثبات جيد عند 

1972, P. 59) 

لفا كرونباخ ووجد أ ن ثبات الاستبانة بلغ  أ  باحث معادةل مل ال اس تع : ةل أ لفا كرونباخ اد مع  -2

 حصائيا عند مقارنته ابملعيار السابق. ا   وهو ثبات جيد (0.748)

 ا الهنائية: بصيغهت ة  ستبان * الا 

مخسة   ضوهئا الطالب املدخن عىلفقرة يس تجيب يف  ( 16) تأ لفت الاستبانة بصيغهتا الهنائية من 

(  5تدخني عىل الاستبانة )يربر به الطالب سلوك ال  للك سبب عىل درجةأ  ن ا  ئل، وبذكل فبدا

 (. 3( ومبتوسط فريض ) 1دىن درجة يه )أ  درجات و 

 : Cognitive distortionاثنيا. التشوه املعريف  

،  تطلب قياس التشوه املعريف أ داة تتصف ابلصدق والثبات، وهبذا تبىن الباحث مقياس )بدر 

( فقرة مس توحاة من نظرية  24ة اجلامعة، ويتكون من ) التشوه املعريف دلى طلب  ( لقياس2015

،  بدا(أ  ، اندرا ، ان حيا أ  غالبا ،  )دامئا ، مخسة بدائل جابة علهيا وفق ، تمت ال  (Beck, 1999)بيك 

 :تيةجرى الباحث اخلطوات الآ أ  جل تكييف املقياس عىل الطلبة املدخنني أ  ومن 

( خرباء،  10البالغ عددمه )ساتذة عمل النفس أ   عىل مجموعة من ض املقياس : مت عر * صالحية املقياس 

(  24)  ن من بعد عرضه مكو وهبذا بقّي املقياس وحصلت مجيع فقرات املقياس عىل موافقة احملمكني، 

 . فقرة

قام الباحث بتطبيق املقياس عىل مجموعة من الطلبة  * التطبيق الاس تطالعي ال ول للمقياس: 

اميت اكنت واحضة والفقرات مفهومة، دس ية. وتبني أ ن التعلية الآداب يف جامعة القااملدخنني يف لك 

 ة. دقيق  8ط  ( دقيقة مبتوس9 -7ن الوقت املس تغرق يف ال جابة يرتاوح بني )أ  و 
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 تصحيح املقياس: *

جابة،  سلوب ليكرت يف ال  أ  ليت تعمتد عىل ، اجابةطريقة املقياس املتبىن يف ال  اعمتد الباحث عىل 

ذا اكنت منه ال   فبعد قراءة الطالب للفقرة، يطلب  جابته عن  ا  جابة عهنا، عىل وفق ما يراه ويقميه، فا 

بـ  رة املقياس جابته عن فقا  ذا اكنت ا   هل )مخسة درجات( يف حني( تعطى فقرة املقياس بـ )دامئا

 . بدا( تعطى هل )درجة واحدة(أ  )

 

 الفقرة 

 اجملموعة ادلنيا اجملموعة العليا 

القمية التائية  

 احملسوبة 

معامل ارتباط  

درجة الفقرة  

 ابدلرجة اللكية 

 

الوسط   جة النتي

 احلسايب

  راف الاحن 

 املعياري

الوسط  

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

 داةل 0.509 5.325 0.83593 2.5854 1.09600 3.7317 1

 داةل 0.435 2.404 1.04356 2.2439 1.48980 2.9268 2

 داةل 0.408 4.821 1.14498 2.1951 1.44872 3.5854 3

 داةل 0.563 5.252 1.21475 2.7805 0.90796 4.0244 4

 داةل 0.575 6.755 1.28500 2.2683 1.09433 4.0488 5

 داةل 0.661 6.998 1.11912 2.4390 0.85111 3.9756 6

 داةل 0.402 2.038 1.24939 2.1951 1.45292 2.8049 7

 داةل 0.418 2.836 1.07010 2.8293 1.18528 3.5366 8

 داةل 0.301 3.875 1.29445 3.2195 1.09042 4.2439 9

 داةل 0.452 5.043 0.95891 2.0732 1.51858 3.4878 10

 داةل 0.372 4.297 1.07692 3.1220 86462. 4.0488 11

 داةل 0.557 5.716 1.13481 2.3659 1.33023 3.9268 12

 داةل 0.495 4.405 1.07124 1.9512 1.41249 3.1707 13

 داةل 0.647 6.560 1.24548 2.2683 1.03417 3.9268 14

 داةل 0.573 6.511 1.35790 2.6098 0.85967 4.2439 15

 داةل 0.682 6.126 1.17026 2.9268 1.02410 4.4146 16

 داةل 0.256 2.813 0.89101 2.6098 1.40730 3.3415 17

 داةل 0.534 5.305 1.18579 3.4878 59058. 4.5854 18

 داةل 0.573 5.746 1.04997 2.5610 1.13911 3.9512 19

 داةل 0.639 7.749 1.19399 2.7805 0.67264 4.4390 20

 داةل 0.335 4.065 1.20365 3.4146 0.75627 4.3171 21

 داةل 0.509 3.575 1.20213 1.8293 1.55548 2.9268 22

 داةل 0.521 4.468 1.02707 2.4634 1.28215 3.6098 23

 داةل 0.564 6.884 0.92789 2.8049 0.90054 4.1951 24
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ية للمقياس  اس تخرج الباحث القوة المتيزي * التطبيق الاس تطالعي الثاين )عينة حتليل الفقرات(: 

قه عىل ذات العينة العشوائية اليت طبق علهيا استبانة مربرات التدخني، ومّت املتبىن بعد تطبي 

 :  هامفقرات الاستبانة بطريقتنيزي اس تخراج متي 

أ خذ نس بة الـ   وذكل من خالل: Extreme Groups Method أ . طريقة اجملموعتني املتطرفتني 

للك  ( اس امترة 41، اليت بلغت )ن ادلرجات اللكية للمقياس%( من ادلرجات العليا وادلنيا م 27)

 الفرق  ني مس تقلتني ملعرفة دلةل لعينت (T-test)مجموعة. وبعدها اس تعملت معادةل الاختبار التايئ 

 ( يوحض ذكل. 2العليا وادلنيا للك فقرة من فقرات املقياس وجدول )بني اجملموعتني 

مت ذكل من خالل   : Internal Consistency Methodب. عالقة درجة الفقرة ابدلرجة اللكية 

ء اس تعامل معامل  تعرف العالقة الارتباطية بني درجة لك فقرة وادلرجة اللكية للمقياس يف ضو 

ن مجيع أ  ظهرت النتاجئ أ  ، و ( طالبا من املدخنني150املؤلفة من )بريسون، عىل ذات العينة ارتباط 

ذ  (Nunnally, 1994) اننليلوفق معيار معامالت الارتباط داةل  تكون الفقرة ذات ارتباط  ا 

( عند مس توى دلةل  1.98ومقارنهتا ابلقمية اجلدولية البالغة )كرث، أ  ف (0,20)جيد عندما تكون 

 ( يوحض ذكل. 2دول )اجل. و 148وبدرجة حرية  0.05

 ( القوة المتيزيية ملقياس التشوه املعريف بأ سلوب اجملموعتني املتطرفتني 2جدول ) 

 :للمقياس احلايل املؤرشات الآتية اس تخرج دق املقياس:  ات ص * مؤرش 

 ضوء عرض املقياس  حتقق هذا النوع من الصدق يف : Face Validityالصدق الظاهري  -1

 .الحية الاستبانة جملمتع ادلراسةء يف عمل النفس بشأ ن صته عىل مجموعة من اخلرباوفقرا

قوة متيزي فقرات املقياس   خالل اس تعامل : مت ذكل من Construct Validityصدق البناء  -2

 ، وعالقة الفقرة ابدلرجة اللكية.بأ سلوب اجملموعتني املتطرفني

ينة الطلبة املدخنني ( اس امترة من ع 40د حسب )اس تخرج الباحث الثبات بع الثبات: مؤرشات * 

 :الثبات ابلطريقتني الآتيتني ،بصورة عشوائية

ىل قسمني، يتكون ال  خالمن وذكل  :طريقة التجزئة النصفية  -1 ول من درجات  ل تقس مي املقياس ا 

تاكفؤ   ذلات ال فراد. وبعد تعرفال فراد عىل الفقرات الفردية، والثاين من مجموع الفقرات الزوجية 

ردي والزويج، اس تعمل الباحث معادةل ارتباط بريسون، فوجد أ ن قمية معامل  نصفي املقياس الف

كلك، مت اس تعامل معادةل س بريمان براون  ل ثبات الاستبانة . ولغرض تعرف معام (0.765ثبات )

امل  وهو مع ، (0.867)  اكنت ية التصحيحية، وظهر أ ن معامل الثبات اللكي للمقياس بصورته الهنائ 

 ( (Ebel, 1972, p. 59  فأ كرث (0,70)ذا بلغ ا  ار الفا اذلي يكون جيدا مقارنته مبعي ات جيد عند ثب 

، ووجد أ ن ثبات الاستبانة بلغ  لفا كرونباخ للثباتأ  الباحث معادةل عمل اس ت  معادةل أ لفا كرونباخ:   -2

 ار السابق. حصائيا عند مقارنته ابملعي ا  وهو ثبات جيد  (0.775)

 الهنائية:   ته يغ بص * املقياس  
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 مخسة  ضوهئا الطالب املدخن عىلفقرة يس تجيب يف  ( 24) بقّي  املقياس بصيغته الهنائية يتأ لف من 

(  120ن حيصل عليه الطالب ) أ  النظري ل عىل درجة للمقياس ميكن املدى ، وبذكل فأ ن بدائل

 (. 72( ومبتوسط فريض )24دىن درجة )أ  و 

 يئ: * التطبيق الهنا 

(  188) ، طبقا عىل عينة قواهما الصدق والثبات ية مناسان رشوطهام الهنائ بعد أ ن اس توىف املقي

انث يف  من ال   58ر ومن اذلكو  130وبواقع  طالبا وطالبة من املدخنني يف جامعة القادس ية،

 ادلراسات الصباحية.

 * الوسائل ال حصائية: 

حصائية للعلوم  ضوء برانمج احلقيبة ال   حصائية يفاس تعمل الباحث مجموعة من الوسائل ال  

 : هذه املعادلت يه ، و Statistical Package for Social Science (SPSS)الاجامتعية 

 . ة.الاختبار التايئ لعينة واحد 1

 . الاختبار الزايئ دللةل الفرق بني نس بة عينتني مس تقلتني. 2

 .حتليل التباين الثنايئ.3

 . Pearson Correlation Cofficient. معامل ارتباط بريسون 3

 . Coefficient Alpha. معامل أ لفا كرونباخ للثبات 4

 . معادةل حتليل الاحندار البس يط. 5

 عرض النتاجئ وتفسريها 

جل القيام بسلوكيات التدخني  أ  اليت يس تعملها طلبة اجلامعة من  : ما يه املربرات ول * التساؤل ال  

 والاس مترار عليه؟ 

دخنني، اس تخرج  خني دلى طلبة اجلامعة املالس ببية لالس مترار ابلتدلغرض تعرف املربرات 

  ول داجلقياس واليت ظهرت كام يف الباحث الوسط املرحج والوزن املئوي للك فقرة من فقرات امل

(3 ) : 

 ( يوحض الوسط املرحج والوزن املئوي لفقرات استبانة مربرات التدخني3جدول ) 

 النتيجة  الوزن املئوي  الوسط املرحج  الفقرة  ت 

 حمايد  68.92 3.446 ترك السجائر يف  رادةضعف ال   1

 حمايد  57.02 2.851 صابة ابل مراض اجلسميةعدم توقع ال     2

3 
 اءطلب الشعور ابلراحة والاسرتخ 

4.021 80.42 
موافق بدرجة  

 كبرية

 حمايد  53.18 2.659 وجه الشعور ابلقوة الشخصيةأ  حد أ   4

 موافق  78.08 3.904 التخلص من الشعور ابمللل  5

 ارفض 39.36 1.968 النجوم والفنانني املشهورين  يد تقل  6
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 موافق  67.86 3.393 صدقاءسلية واملشاركة الاجامتعية مع ال  الت  7

 حمايد  55.1 2.755 والانتباه  لرتكزي  زايدة ا 8

 ارفض 40.2 2.010 وجه الريق ومظاهر التحرض أ  حد أ   9

 موافق  78.72 3.936 موم  وس يةل للتخلص من الضيق واهل 10

 ارفض 45.1 2.255 ثبات اذلات  وس يةل ل   11

 حمايد  56.8 2.840 للتدخني نكهة وراحئة ممزية  12

 حمايد  62.34 3.117 ارسها الكبارحدى العادات السلوكية اليت مي ا   13

 حمايد  56.58 2.829 الشعور ابلس تقاللية  14

 موافق  71.62 3.563 الشعور املزتايد بقلق املس تقبل 15

 حمايد  67.02 3.351 عة اكفية مبخاطر التدخنيود قناعدم وج 16

وزان مئوية  أ  و ، (1.968 -4.021 أ ظهرت نتاجئ البحث أ ن املتوسطات املرحجة تراوحت ما بني ) 

ن القسم الكبري أ  وزان عىل وال   ملتوسطاتتدل هذه ا%( و  39.36 –%80.42) تراوحت ما بني 

، وذكل م طلبة اجلامعة بسلوكيات التدخنيسا لقيا التدخني اكنت سببا رئي من مربرات الاس مترار يف 

جوع  (. وعند الر 60يقدر بـ) 14ووزن مئوي فريض 13(  3عند مقارنهتا بوسط فريض يقدر بـ )

ن السجائر  أ  الطلبة يدخنون نتيجة اعتقادمه ب  نأ  الطلبة عىل مربرات التدخني جند  لس تجاابت

للتسلية واملشاركة ووس يةل  لل،ملاوالتخلص من  الاسرتخاء،الشعور ابلراحة وجتلب هلم 

وعند حتليل هذه   ،الشعور املزتايد بقلق املس تقبلو من الضيق واهلموم، والتخلص الاجامتعية، 

عباء س يةل ملواهجة الضغوط النفس ية وال  ىل التدخني بوصفه و ا  ن الطلبة يلجؤون أ  تجاابت جند الاس  

ف وقةل فرص  ن روف اس تثنائية تتسم ابلع لش باب العرايق يعيش يف ظن اأ  احلياتية الصعبة، ولس امي 

هنم يس تعملون السجائر للتخفيف من حدة هذه الضغوط والشعور ابلراحة ا  الزواج والعمل، ذلا ف 

املتبىن  (Ajzen & Fishbein, 1980)  جزن وفشنب أ  واتسقت هذه النتيجة مع منوذج  لنفس ية.ا

ذ يف حال اعتقد  ىل الرتكزي يف  ابلرتياح، ويساعده ع املدخن أ ن التدخني يشعرهيف البحث احلايل، ا 

 نه سيتوجها  عيدة جدا عنه يف الوقت احلارض، فصابة مبخاطر التدخني ب ن ال  أ  ادلراسة والعمل، و 

سلوك الفرد أ و ما ينوي القيام به  ب  ذكل تعد معتقدات الفرد أ فضل متنب و القيام به، وب سلوكيا حن

  (Altunay et al, 2013)دراسة  ، كذكل اتسقت النتيجة معمن سلوكيات همددة لصحته

نواع  أ  ىل التدخني للتخفيف من ا  ن املدخنني يلجؤون أ  اللتان وجدات  (Attwood, 2014)ودراسة 

تقليل من مشاعر الغضب والقلق، والس يطرة عىل املشالكت والصعوابت  النفس ية، وال الضغوط 

 

 . دة الفقرةعددها، ويس تعمل لقياس حل / سط الفريض للفقرة = مجموع درجات البدائتو امل  13
 جابة عىل الفقرة. قىص درجة لبدائل ال  أ  /  x 100الوزن املئوي الفريض للفقرة = الوسط املرحج  14
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حداث احلياة الضاغطة  أ  ع التبغ كوس يةل للتوافق م اليت تواهجهم، ذلا يس تعمل الطلبة املدخنني

 وحتسني املزاج والتخلص من الانفعالت السلبية.

،  مقارنهتام ابلوسط والوزن الفريض خني عندواختذ الطلبة موقفا حمايدا جتاه فقرتني من مربرات التد

وقد ينتج عن   رادة يف ترك السجائر، وعدم وجود قناعة اكفية مبخاطر التدخني،بضعف ال  وتمتثل 

وهلام ضعف  أ  فظة الطلبة عىل سلوكيات التدخني، ىل حماا  ين متغريين هممني يؤداين رهذين املرب 

ائر اذلي يمتثل مبعتقدات الطلبة عىل عدم قدرهتم  فاعلية اذلات دلى الطلبة املدخنني عىل ترك السج

ني، مما صابهتم مبخاطر التدخا  دم املمتثل ابعتقاد الطلبة حول عائر، واثنهيام التحزي التفاؤيل برتك السج

لطلبة عىل الاس مترار بتدخني السجائر. واتسقت هذه النتيجة مع دراسة  قد يشجعان ا

(Masiero, Lucchiari & Pravettoni, 2015)  ودراسة(Arnett, 2000)   اللتان وجدات

ض اجلسمية مراصابهتم ابل  ا  ل التحزي التفاؤيل يف تقليل مدى ىل اس تعاما  ن املدخنني يلجؤون أ  

بب التدخني حىت لو  هنم س ميوتون بسأ  هنم يشكون يف أ  ن خالل الاعتقاد ب موالنفس ية، وذكل

ن يرتكوا التدخني بعد  أ   يس تطيعون  مأ هننة قادمة، كذكل اعتقد املدخنون س   40و أ   30دخنوا بعد 

تعزز اس مترار  دراك اخملاطر الصحية بطريقة ا  هبذا تؤثر التحزيات املعرفية يف هذه الفرتة الزمنية، و 

 التدخني. الطلبة عىل

سط والوزن الفريض، وهذه  تو ما بقية الفقرات ل تكن ذات اس تجابة حدية عندما مقايس هتن ابمل أ  

هنا تزيد من الرتكزي  أ  ابلقوة الشخصية وتقليد النجوم و  الشعور ه وجأ  حد أ  ن السجائر أ  متثلت ب

 تقاللية.وجه الريق ول ثبات اذلات والشعور ابلس  أ  حد أ  والانتباه و 

ين ملتوسطات املربرات الس ببية لالس مترار ابلتدخني دلى طلبة ( اخملطط البيا2ويوحض الشلك )

 اجلامعة: 
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لتدخني  ( بني مربرات ا0,05احصائية عند مس توى )  التساؤل الثاين: هل هناك فروق ذات دلةل 

 تعزى جلنس الطلبة املدخنني؟ 

ري  س مترار ابلتدخني وفق متغىل املربرات الس ببية لالعىل دلةل الفرق يف النسب املئوية عللتعرف 

(  4دول )اجل و  . تعرف الفرق بني نس بيتني مس تقلتنيل  Zاس تعمل الباحث الاختبار الزايئ اجلنس 

 يوحض ذكل: 

 جابة عىل املربرات السبية للتدخني وفق متغري اجلنس ( يوحض الفرق بني نسب ال  4جدول ) 

 الفقرة  ت

 الاانث  اذلكور 
ائية  القمية الز 

 احملسوبة 
الوسط   النتيجة 

 املرحج

الوزن  

 املئوي

الوسط  

 املرحج

الوزن  

 املئوي

 ةل دا غري -1.146 76.24 3.362 69.68 3.484 رادة يف ترك السجائرضعف ال   1
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 غري داةل  -0.424 59.3 2.965 56.00 2.800 صابة ابل مراض اجلسمية عدم توقع ال   2

 غري داةل  -0.141 81.02 4.051 80.14 4.007 ء طلب الشعور ابلراحة والاسرتخا 3

 غري داةل  0.339 51.02 2.551 54.14 2.707 وجه الشعور ابلقوة الشخصية أ  حد أ   4

 غري داةل  -0.757 81.38 4.069 76.6 3.830 التخلص من الشعور ابمللل  5

 غري داةل  0.205 38.26 1.913 39.84 1.992 تقليد النجوم والفنانني املشهورين  6

 غري داةل  -0.328 69.64 3.482 67.06 3.353 صدقاءعية مع ال  جامتة الاالتسلية واملشارك  7

 ةل غري دا 0.369 53.1 2.655 56 2.800 زايدة الرتكزي والانتباه  8

 غري داةل  0.363 38.26 1.913 41.06 2.053 وجه الريق ومظاهر التحرض أ  حد أ   9

 غري داةل  -0.941 82.74 4.137 76.92 3.846 وس يةل للتخلص من الضيق واهلموم  10

 غري داةل  0.434 42.74 2.137 46.14 2.307 ثبات اذلات وس يةل ل   11

 غري داةل  0.365 54.82 2.741 57.68 2.884 للتدخني نكهة وراحئة ممزية  12

 غري داةل  -0.807 66.54 3.327 60.46 3.023 حدى العادات السلوكية اليت ميارسها الكبار ا   13

 غري داةل  0.895 51.1 2.655 58.14 2.907 الشعور ابلس تقاللية  14

 غري داةل  -0.302 72.74 3.637 70.6 3.530 الشعور املزتايد بقلق املس تقبل  15

 غري داةل  -0.315 68.62 3.431 66.3 3.315 فية مبخاطر التدخني قناعة اك عدم وجود 16

انث من  ل  ر واذلكو لس تجاابت الطلبة ا الفروق بني النسب املئويةأ ظهرت نتاجئ البحث أ ن 

انث يتبنون نفس  ن اذلكور وال  أ  ىل ا  حصائية، وهذا يشري ىل مس توى ادللةل ال  ا  املدخنني ل ترتقي 

ن الك اجلنسني يعانون من نفس  أ  ىل ا   لالس مترار ابلتدخني، وقد يرجع ذكل املربرات الس ببية 

فاكر اخلاطئة حول  ل  ت واودلهيم نفس التصورا الظروف احلياتية الصعبة اليت تدفعهم اىل التدخني،

فوائد التدخني للتخلص من القلق والضيق والشعور ابلسرتخاء، فضال عن التقارب العمري، 

مرا مقبول ومسليا بني املراهقني أ  اطئة( مثل التدخني اذلي يعدونه وكية )اخلومشاركة العادات السل

  (Masiero, Lucchiari & Pravettoni, 2015)والش باب. واتسقت هذه النتيجة مع دراسة 

انث حول  ية فروق يف معتقدات اذلكور وال  أ  اللتان ل جتدا  (Melikian et al, 2007)ودراسة 

ذ  عذار واملربرات غري املنطقية اليت جتعلهم  ون ذات ال  سني يس تعمل ن الك اجلن أ  التدخني، ا 

وجدت   و تدخني السجائر، كذكلجيابية متقاربة حنا  ون عىل التدخني، ودلهيم اجتاهات حيافظ

، أ س يويني، ةن هذا التشابه ظهر دلى عينات خمتلفة يف ضوء ال صل العريق )أ فارقأ  ادلراس تان 

كور مقارنة بنس بة املدخنات يف ارتفاع نس بة املدخنني من اذل وربيني(، رمغ الاختالف اذلي ظهر أ  

 انث، والاختالف يف مكية تدخني السجائر.من ال  

حصائية  ا  لطلبة املدخنني عند مس توى دلةل ريف دلى ا لث: ما درجة التشوه املع التساؤل الثا 

 ؟ ( 0,05) 

ة واحدة، وذكل بعد  جابة عىل هذا التساؤل قام الباحث ابس تعامل الاختبار التايئ لعين لال  

عياري ومقارنته  الطلبة املدخنني والاحنراف امل اس تخراج املتوسط احلسايب للتشوه املعريف دلى 

 ذكل. ( 5، ويبني جدول )الفريض ابملتوسط
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 التشوه املعريف ( الفرق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفريض ملقياس 5جدول)
 عدد أ فراد 

 العينة 

 املتوسط 

 احلسايب

 الاحنراف 

 املعياري

 املتوسط 

 الفريض 

 درجة 

 احلرية 

القمية التائية  

 احملسوبة 

القمية التائية  

 اجلدولية 

 مس توى 

 ادللةل

 داةل 1,96 4.783 187 72 12.28940 76.2872 188

املدخنني يتسمون ابلتشوه  ن الطلبة أ  ب (Beck, 1979)وميكن تفسري هذه النتيجة وفق نظرية بيك 

فاكر السلبية والتحزيات بة املدخنني يعانون مجموعة من ال  ن الطل أ  ىل ا  وهذا ما يشري ، املعريف

ويلومون   يةلب فسري احلقائق بطرائق س يسيئون ت والافرتاضات اخلاطئة حول الواقع، مما جتعلهم 

مل ذلا يعنفسهم ومس تقبلهم بصورة سلبية، أ  ورؤية خفاق حيدث هلم، ا  و أ  أ نفسهم عىل أ ي فشل 

ثري مما يه  فراد رؤية ال وضاع بأ هنا أ سوأ  بكة، جيعل من السهل عىل ال  التشوه املعريف كوظيفة متحزي 

ل دامئهه فاكره مشو أ  ن أ  لرضورة املشوه معرفيا ل يدرك ابن أ  عليه يف الواقع، رمغ  ن هذه  أ  ا، ا 

ىل القيام ابلسلوكيات السلبية واملهددة لذلات  ا   الكثري من املشالكت، وتؤدي به فاكر تسبب هل ال  

 . (Beck et al, 1987) والانتحار والتدخني  مثل الاكتئاب

املعريف   ( يف التشوه 0,05حصائية عند مس توى ) ا  التساؤل الرابع: هل هناك فروق ذات دلةل 

 امعة املدخنني؟ وات التدخني دلى طلبة اجل تعزى للجنس وس ن

لغرض تعرف دلةل الفروق بني متوسطات درجات طلبة املدخنني يف التشوه املعريف عىل وفق  

انث( وس نوات التدخني )مخسة مفا دون،  متغري اجلنس )ذكور،  كرث من مخسة(، اس تعمل  أ  ا 

(.  0.05دلةل )( عىل وفق مس توى Tow way ANOVAالباحث حتليل التباين الثنايئ )

 . ( 6دول ) اجليوحض ذكل و 

 ( الفروق يف الشوه املعريف وفقا ملتغري اجلنس وس نوات التدخني6جدول ) 

 :وتبني النتاجئ السابقة أ ن

انث(الف -1  : رق وفق متغري اجلنس )ذكور، ا 

 مصدر التباين 

 

 ملربعات عة امجمو 

S-S 

 درجة احلرية 

D-F 

 متوسط املربعات

M-S 

 القمية الفائية 

F 

القمية 

 اجلدولية 

 مس توى ادللةل

S-g 

 2.504 374.585 1 374.585 اجلنس 

3,84 

 

05,0 

 

 0.011 1.593 1 1.593 س نوات التدخني 

التفاعل  

س نوات  x)اجلنس

 التدخني( 

80.665 1 80.665 0.539 

 149.595 184 27525.445 اخلطأ  

 188 1122354.000 اللكي
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عىل مقياس التشوه املعريف عندما   فرق بني اذلكور وال انث  دول السابق أ نه ل يوجديتضح من اجل 

( عند مس توى دلةل  3,84) ( مع القمية اجلدولية البالغة 2.504نقارن القمية الفائية احملسوبة )

ذ بلغ املتوسط احلسايب لذلكور ) (0,05)حصائية ا   ( يف حني بلغ املتوسط احلسايب  75.0923ا 

انث ا انث يتبنون  ن الطلبة من اذلكور وال  بأ  النتيجة  تفسري هذه (. وميكن 78.9655لبالغ )لال 

ن املتوسط  أ  رمغ حداث اخلارجية، فكري السليب عند تفسري وتقيمي ال  مس توى متقارب من الت 

ل عىل بقليل أ  انث يف التشوه املعريف احلسايب لال   ىل  ا  نه ل يصل أ  من املتوسط احلسايب لذلكور، ا 

 حصائية. لةل ال  مس توى ادل

بنية وخمططات معرفية متشاهبة، جتعلهم يعاجلون  أ  ن دلى الك اجلنسني من املدخنني أ  جند وهبذا 

واملدراكت  فاكر ون دلهيم نفس ال  غري منطقية، ذلكل تك ند تعرضهم لها بطريقةاملعلومات اخلارجية ع 

  ن أ  فراد ع ال  من واجب مجي ن أ  والعال من حوهلم، مثل الاعتقاد نفسهم أ  السلبية عندما يقميون 

ن الناس يسيئون  أ  وأ ن احلياة ل قمية لها، و  هنم خالني من العيوب،أ  فسهم بأ ن يلبون مطالهبم، ورؤية 

ىل ا  رجاع هذه النتيجة ا  وغريها. كذكل ميكن  ن تسري كام خططوا لها... أ  ن احلياة لبد أ  الظن هبم، و 

دة، وتبين ذات  ار من بيئة اجامتعية واح تقارب الك اجلنسني يف مس توى التعلمي والعمر والاحند

 Nasir et)واتسقت هذه النتيجة مع دراسة  املهددة للصحة املمتثةل مبخاطر التدخني. السلوكيات

al, 2011) انث عىل مقياس التشوه املعريف. اذلكور وال   د فرق بنياليت ل جت 

 : كرث من مخسة( أ  قل، أ  الفرق يف س نوات التدخني )مخسة ف ب.

قل والطلبة  أ  اذلين دخنوا التبغ مخلسة س نوات فبني الطلبة اجلدول السابق أ ن الفرق يتضح من 

نقارن القمية الفائية  عندما  حصائيةىل ادللةل ال  ا  كرث من مخسة س نوات ل يرىق أ  تبغ اذلين دخنوا ال 

ذ أ ننا نالحظ ، (0,05)( عند مس توى 3,84( مع القمية اجلدولية البالغة ) 0.011احملسوبة )   ن أ  ا 

( يقرتب كثريا من املتوسط  76.0968)  نني مخلسة س نوات مفا دون املدخ للطلبةاملتوسط احلسايب 

. وميكن تفسري هذه النتيجة ( 76.6563احلسايب للطلبة املدخنني ل كرث من مخسة س نوات البالغ ) 

ن  أ  حج م لسلوكيات التدخني، ومن املرفراد منذ بداية ممارس هتن التشوه املعريف يسامه وحيفز ال  بأ  

ن التشوه املعريف  ة ابلتدخني وعدم الانقطاع عنه، ل  الطلب كبرية عىل اس مترار  يكون مسؤول بدرجة

، وجيعلهم  حول التدخني ابلنس بة هلمزية متح احاكمأ  جيعل الطلبة يتخذون  -رشان سابقاأ  كام -

 ,Oakes et al)لخطر. وهذا ما أ يدته دراسة لهنم قد ل يتعرضون أ  يتوقعون بصورة مفرطة ب 

جيابية بني  ا  نه يوجد عالقة أ  ب (Peretti-Watel, Halfen & Grémy, 2007)ودراسة  (2004

صابة ابخلطر  ات حول عدم ال  اذل عفاءا  التفاؤيل الذلان حيفزان معتقدات التشوه املعريف والتحزي 

ذ تساعد هذه املعتقدات عىل دلى املدخن   صابة، ويربر عفاء املدخن لنفسه من خطورة ال  ا  ني، ا 

و  أ  اعه ادلاخيل عند تعرضه ملعلومات ورصتدخني، كذكل خيفف توتره بصورة مس مترة قيامه ابل 

فالم والربامج  املعريف( عرب ال  خني )حل التنافر صابة احلقيقة النامجة عن التدمشاهدة خماطر ال  

 و حنجرته. أ  جرى معلية جراحية لرئتيه أ  طالع عىل مجموعة من الصور ملريض و الاأ  الواثئقية 
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 لتدخني:تفاعل اجلنس وس نوات ا -3

يتضح من اجلدول السابق أ ن الفرق بني الطلبة املدخنني من اذلكور وال انث اذلين مارسوا التدخني 

 مقياس  واذلين مارسوا سلوكيات التدخني ل كرث من مخسة س نوات عىلمن مخسة س نوات مفا دون 

( مع القمية  0.539سوبة )ارن القمية الفائية احمل حصائية عندما نقىل ادللةل ال  ا  التشوه املعريف ل يرىق 

، وبذكل ل يظهر تفاعل للجنس مع س نوات  (0,05( عند مس توى دلةل ) 3,84اجلدولية البالغة )

 أ ثري عىل التشوه املعريف كام موحض يف اجلدول السابق. التدخني يف الت 

( بني مربرات  0,05حصائية عند مس توى ) ا  خلامس: هل هناك عالقة ذات دلةل * التساؤل ا 

 عريف دلى طلبة اجلامعة املدخنني؟ والتشوه امل   التدخني 

التشوه املعريف  بني املربرات الس ببية لالس مترار ابلتدخني و الارتباطية ل جل التعرف عىل العالقة 

، وظهرت معامالت الارتباط كام يف  نني مت حساب معامل ارتباط بريسوندلى الطلبة املدخ

( ودرجة حرية  0.05ى دلةل )( ومس تو 1.96ية )اختبارها عند قمية جدول  (، اليت مت8اجلدول )

(186) : 

   يف والتشوه املعرس مترار ابلتدخني( درجات العالقة الارتباطية بني املربرات الس ببية لال7)  جدول

 دلى الطلبة املدخنني

القمية التائية ملعامل   معامل الارتباط  الفقرة  ت

 الارتباط 

 ادللةلمس توى  نوع الارتباط 

 داةل اجيايب ضعيف  2.52 0.183 ك السجائريف تر رادة ضعف ال   1

 غري داةل  ل توجد 1.23 0.090 صابة ابل مراض اجلسمية عدم توقع ال   2

 داةل اجيايب مرتفع 8.66 0.538 والاسرتخاء  ر ابلراحة طلب الشعو  3

 داةل اجيايب ضعيف  3.34 0.239 وجه الشعور ابلقوة الشخصية أ  حد أ   4

 داةل اجيايب ضعيف  2.13 0.155 لل التخلص من الشعور ابمل 5

 داةل اجيايب متوسط 4.25 0.299 تقليد النجوم والفنانني املشهورين   6

 داةل اجيايب ضعيف  3.5 0.250 صدقاءجامتعية مع ال  سلية واملشاركة الاالت  7

 داةل اجيايب ضعيف  2.33 0.169 زايدة الرتكزي والانتباه   8

 داةل اجيايب متوسط 4.23 0.298 جه الريق ومظاهر التحرض و أ  حد أ   9

 داةل اجيايب متوسط 6.33 0.423 وس يةل للتخلص من الضيق واهلموم   10

 داةل اجيايب متوسط 4.28 0.301 ثبات اذلات  وس يةل ل   11

 داةل اجيايب متوسط 7.18 0.468 للتدخني نكهة وراحئة ممزية  12

 داةل اجيايب مرتفع 7.94 0.505 يت ميارسها الكبار حدى العادات السلوكية الا   13

 داةل اجيايب متوسط 5.97 0.403 الشعور ابلس تقاللية   14

 داةل اجيايب مرتفع 8.32 0.523 الشعور املزتايد بقلق املس تقبل  15

 داةل اجيايب متوسط 4.97 0.344 عدم وجود قناعة اكفية مبخاطر التدخني  16
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الس ببية حول الاس مترار  جلامعة للمربرات ن اس تعامل طلبة اأ  ة سابقجند من خالل النتاجئ ال 

ذ ارتبط التشوه املعريف بلك من مرب ابلتدخني يرتفع  ن  أ  ر )لكام ازداد التشوه املعريف دلهيم، ا 

املزتايد بقلق   نه يس تعمل نتيجة الشعورأ  السلوكية اليت ميارسها الكبار، و حدى العادات ا  التدخني 

تية عريف بظهور املربرات الس ببية الآ بط التشوه املجيابية مرتفعة، كذكل ارت ا  املس تقبل( بدرجة 

لتخلص من الضيق  جه الريق ومظاهر التحرض، وس يةل ل أ و حد أ   )تقليد النجوم والفنانني املشهورين،

عدم وجود   للتدخني نكهة وراحئة ممزية، الشعور ابلس تقاللية، ثبات اذلات،، وس يةل ل  واهلموم

ن هذه املربرات ذات  أ  جيابية متوسطة. مما يوحض ذكل ا   خاطر التدخني( بدرجةمبقناعة اكفية 

 دخني.تربير معلية الاس مترار ابلت خمططات معرفية مشوهه يس تعملها الطلبة املدخنون ل 

( للتشوه  0,05حصائية عند مس توى ) ا  هل هناك قمية تنبؤيه ذات دلةل  * التساؤل السادس: 

 دخنني؟ خني دلى طلبة اجلامعة امل املعريف يف ظهور مسببات التد 

سهام التشوه املعريف يف ظهور لك مربر سبيب لالس مترار ابلتدخني دلى طلبة ا  لغرض تعرف مدى 

 ت: الآ  دولر البس يط، وكام مبني يف اجلاحث حتليل الاحندا اجلامعة املدخنني، اس تعمل الب 

 املربر السبيب للتدخني 
 

  القمية الفائية 

 معامل 

 الاحندار

B 

 طأ  اخل

 املعياري

دار  الاحن  معامل

 Beta ملعياريا

 

 القمية 

 التائية 

 

 ادللةل

 الاحصائية 

 0.000 4.943 538. 008. 0.041 24.434 طلب الشعور ابلراحة والاسرتخاء 

 0.018 2.431 299. 010. 0.023 5.909 تقليد النجوم والفنانني املشهورين 

 0.019 2.419 298. 009. 0.022 5.850 وجه الريق ومظاهر التحرض أ  حد أ  

 0.001 3.613 423. 009. 0.033 13.055 تخلص من الضيق واهلموم  لل وس يةل 

 0.017 2.445 301. 008. 0.020 5.976 ثبات اذلات وس يةل ل  

 0.000 4.099 468. 012. 0.048 16.798 نكهة وراحئة ممزية خني  للتد

 0.000 4.527 505. 010. 0.046 20.494 حدى العادات السلوكية اليت ميارسها الكبار ا  

 0.001 3.415 403. 009. 0.031 11.662 الشعور ابلس تقاللية 

 0.000 4.749 523. 010. 0.046 22.555 الشعور املزتايد بقلق املس تقبل 

 0.006 2.840 344. 011. 0.031 8.063 عدم وجود قناعة اكفية مبخاطر التدخني 

 

لتدخني اليت  ية لالس مترار ابيف ظهور املربرات الس بب ن التشوه املعريف يسامهأ  يتضح من النتاجئ 

كرث، وميكن تفسري هذه النتيجة بأ ن التشوه املعريف  أ  جيايب بدرجة متوسطة فا  انلت معامل ارتباط 

ذ الطلبة املدخنني يسوفون قراراهتم يف ترك التدخنيجيعل  ن  أ  ، وحيفزمه عىل الاس مترار به، ا 

ثق مبا يراه فقط،  منا جيعهل ي ا  ة عقالنية، و قائق اخلارجية بصور احلالتشوه املعريف جيعل املدخن ل يقمي

ن أ  مثل جتعهل ذو فائدة ابلنس بة هل، س باب تربر معلية الاس مترار ابلتدخني، و أ  والمتسك حبجج و 

حد مظاهر  أ  ه أ نو رؤية التدخني عىل أ  ووس يةل للتخلص من الضيق واهلموم التدخني جيلب الراحة 

  ,Williams & Clarke)ليه نتاجئ دراسة ا  رت اش أ  وغريها. وهذا ما  ذلاتثبات االريق ووس يةل ل  

خنني مييلون للحفاظ عىل  ن املدأ  ب  (Sharot, Korn & Dolan, 2011)ودراسة  (1997
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جيابية حنو التدخني، ويتجاهلون اخملاطر اليت رمبا س تحدث هلم يف املس تقبل، ويمت ذكل  ا  ت اجتاها

ني، وجتعلهم متفائلني حول عدم  لتدخراراهتم ابلس مترار يف امن خالل البحث عن مربرات تدمع ق

 صابة مبخاطر التدخني.ال  

 : التوصيات * 

رشادية  اكدميية ال  دس ية واملؤسسات ال  ىل لك من جامعة القاا  يف ضوء نتاجئ البحث يويص الباحث 

 : ية ووزارة التعلمي العايل ابلآت والصح 

يت تدفع الطلبة حنو  الة لص من املربرات الس ببيرشادية للتخعقد ورش العمل والربامج ال   -

 التدخني.

 صابة الفعلية للتدخني.انت والربامج اليت توحض خماطر ال  عالنرش ال   -

 قسام العلمية.يقومون ابلتدخني يف املمرات وال   ت للطلبة اذلينوضع غرامات مالية وعقواب -

م ترك التدخني وتطوير  رشاد الصحي اجلامعي ملساعدة الطلبة عىل تعزيز دور ال   - نياهتم عىل  اكا 

 ة اليت حتهثم عىل تدخني السجائر.مواهجة الرغبات امللح

 ى الطلبة املدخنني. رشاد النفيس يف تصحيح التشوهات املعرفية دلتفعيل دور ال   -

جيابية وتغيري  فاكر الطلبة ال  أ  شاورات النفس ية حول كيفية تعزيز عقد الندوات والاجامتعات وامل  -

مثل املرسح  من خالل تفعيل مشاراكهتم الالصفية ن يمت ذكلأ  وم اذلات السليب، وميكن همف

 عامل التطوعية.والرمس والرايضة وال  

 : املقرتحات *  

 ، يقرتح الباحث الآت:ايلاس تكامل للبحث احل

 دراسة مقارنة بني الطلبة املدخنني وغري املدخنني عىل مقياس التشوه املعريف.  -

 حداث احلياة الضاغطة.أ  لتدخني وعالقهتا ابلكتئاب و ابر رات الس ببية لالس مترادراسة املرب  -

 طلبة اجلامعة املدخنني.جيابية للتدخني وعالقهتا ابلتفاؤل املتحزي دلى دراسة الصور المنطية ال  -
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