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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارير والترجمات وفق القواعد اآلتية:

 واالنجليزية العربية باللغتين للنشر البحوث تقبل. 

 التدريس هيئة معاوني بحوث المجلة تنشر 
 الماجستير درجتي على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هيئة ألعضاء العلمية المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدريس

 اإلعالم أساتذة من اثنين تحكيم على النشر يعتمد 
البحث  تحته يندرج الذي الدقيق التخصص في 

 للنشر.صالحية المادة مدى تحديد ل

 .أال يكون البحث قد سبق نشره في أي مكان آخر 

  ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن
عشرة آالف كلمة ... وفي حالة الزيادة يتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  يزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبيوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن يكتب اسم الب
غالف مستقل ويشار إلى المراجع والهوامش في 
المتن بأرقام وترد قائمتها في نهاية البحث ال في 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 
الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فيها.

 نشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها 
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 ()مستخلص
التربية اإلعالمية مهمة جدا ولقد ازدادت أهميتها في الفترة األخيرة لمواجهة التأثيرات الضارة لوسائل أصبحت 

 لدراسات التي تهتم لها لنفس السبب.اإلعالم, كما أن هناك زيادة في ا
  -هــــدف الدراسة:

إعداد برنامج للتربية اإلعالمية وقياس مدي تأثيره على اتجاهات طالب الثانوية نحو هدفت الدراسة إلى 
التدخين, وتحاول الدراسة أيضا أن تمد الطالب باتجاهات إيجابية نحو برنامج للتربية اإلعالمية لمكافحة التدخين, 

ما أثر استخدام برنامج للتربية اإلعالمية على اتجاهات تلخص مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي وهو وت
 طالب المدارس الثانوية وسلوكهم نحو التدخين؟

دراسة شبة تجريبية: وتعتمد علي المنهج التجريبي وذلك باستخدام تصميم القياس نوع الدراسة ومنهجها: 
 القبلي والبعدي للعينه

 العينة:
مفردة موزعة  80تستخدم هذه الدراسة المنهج التجريبى في محافظة الدقهلية وذلك علي عينة عشوائية قوامها 

 بالتساوي علي طالب الثانوي العام والفني بأنواعه الثالثة صناعي وزراعي وتجاري.
 

 -النتائج العامة للدراسة التجريبية:
رجات معرفة الطالب قبل التجربة مقارنة بها بعد التجربة عند توجد داللة في الفروق بين متوسطات د -1

   000مستوى دالله
توجد داللة في الفروق بين متوسطات االتجاه نحو التدخين قبل التجربة مقارنة بها بعد التجربة عند مستوي  -2
 000معنوية 
بها بعد التجربة عند مستوى توجد داللة في الفروق بين متوسطات المكون السلوكي قبل التجربة مقارنة  -3

   000دالله
 

Abstract study 
Media  literacy become very importants its importance has increased  lately to face 

harmful effects of media messages and there is an increase in studies which is interested 
in the media literacy for the same reason. 

The  aim  of  the study:-  
This Study  aimed to prepare a media literacy program and to measure its effect on 

secondary students
, 
 attitudes towards smoking. It also tries to provide students with  

positive attitudes towards  media literacy  program to fight smoking. The problem of 
study can be summarized  in this question: 

 
 ''what is the effect of media literacy program on secondary  students

 ،
attitudes 

and  behaviors  towards smoking? '' 
 
Type and Method of Study: Semi-empirical Study: Based on the experimental 

method using the pre-measurement and post 
the sample:-. This  study used  semi  experimental methodology  in  Daqahliya  

governorate  on arandon  sample  of  80 students equally  distributed from general, 
industrial ,agricultural  and trade schools.  

 
General Results to semi experimental study:-  
  
1-  There

'
s  differences  in means between the degrees of students

'
 knowledge before 

comparing the experience  after experience, at the level of moral(.000. 
2- There

'
s differences in means between attitude towards smoking before comparing 

the experience  after experience,at the level of moral(.000) . 
3- There

'
s  differences in means between behavioral component before comparing 

the experience  after experience, at the level of moral(.000). 
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يقوم اإلعالم في المجتمع المعاصر بدور كبير في تنشئة األفراد، وخاصة أن تأثيره يصل إلى 
وظائفها مع وظائف  قطاعات واسعة في المجتمع. ومما زاد من تأثير وسائل اإلعالم تداخل
وفى إطار هذا   .(1) مؤسسات المجتمع، وتعمل على االستفادة من وظائفها في برامجها التربوية

 لحماية األجيال الجديدة من الشباب الواقع الثقافي الجديد بسلبياته البد أن نفكر في أسلوب مثالي
ومن هنا  ،قولة عن وسائل اإلعالمالمن والمراهقين واألطفال من التأثيرات السلبية للرسائل الضخمة

أصبح من الضروري أن يهتم العالم العربي بنشر تعاليم ومبادئ التربية اإلعالمية وهى تعد ثورة 
عن الفرد من تصرفات  يصدر ويعد السلوك اإلنساني هو جملة ما .(2) جديدة في مجال اإلعالم

السلوكيات. هذه السلوكيات تتأثر بثقافه أو أفعال أورد فعل للمثيرات المختلفة، وهى ما نطلق عليه 
يعد  .(3) كما تتأثر بالسلطة التي تحاسبه وعالقاته وحالته الجسمية، والوراثة ،الفرد، اتجاهاته

فهو آفة العصر التي يزداد انتشارها في دول  ،التدخين الظاهرة األخطر التي تهدد حياة البشرية
ولطالما تم توثيق التدخين على أنه السبب  ،لعامةويشكل مصدر قلق كبير للصحة ا ،العالم كافة

إضافة إلى العبء االقتصادي الهائل الذى يفرضه  ،الرئيسي للعديد من األمراض المسببة للوفاة
 .(4) ستة مالين نسمه تقريبا التدخين سنويا بحياة ويؤدى ،نظام الرعاية الصحية لمواجهة آثاره

ثورة جديدة في مجال اإلعالم وهناك من يطلق .Media literacyوتعد التربية اإلعالمية 
ذا كان مصطلح األمية في أوائل القرن الماضي يعنى أن الفرد ال  عليها محو األمية اإلعالمية. وا 
يستطيع القراءة والكتابة فقد اختلف في األلفية الجديدة، فهذا الشخص باإلضافة إلى أنه يستطيع 

 .(5)سائل التي يتعرض لها يوميا من وسائل اإلعالم المختلفة معرفة القراءة والكتابة، أن يفسر الر 
 

 الدراسات السابقة:
 :محورينتم تقسيم هذه الدراسات إلى 

 دراسات خاصة بالتربية اإلعالمية -:األول المحور
 .دراسات خاصة بالتدخين -المحور الثاني:
 -:الدراسات الخاصة بالتربية اإلعالمية -:المحور االول

" تأثير تصميم الوسائط المتعددة  بعنوان (6) (2019ء محمد فتح اهلل())دعادراسة  -
 "الرقميالتعامل مع اإلعالم  فيمهارات التربية اإلعالمية لدى األطفال  على تحسين

إلى الكشف عن تأثير تصميم الوسائط المتعددة على تحسين مهارات التربية  هدفت الدراسة   
 ،الدراسة إلى الدراسات شبة التجريبيةتنتمى  ،الرقمي ع اإلعالممالتعامل  فياإلعالمية 
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صورته  فيمقياس مهارات التربية اإلعالمية الرقمية  اختبار استمارة الدراسة واستخدمت
 ،صورته النهائية فيتضمنت المقياس  التي والبعدي القبليتقييم القياس  واستمارة ،األولية

من تالميذ المرحلة اإلعدادية وتكون العينة  ةاحتماليوأجريت الدراسة على عينة عمدية غير 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  وتوصلت الدراسة. لثالثامجموعات للمفردة  60من 

 .للمجموعات التجريبية البعديومتوسط درجات التطبيق  القبليبين متوسط درجات التطبيق 
 فيعالمية وطر  تممينها بعنوان "التربية اإل (7)(2018)()صالح عابر صالح الشمريدراسة -

 دولة الكويت ". فيالمؤسسات التعليمية  فياإلطار العام للمناهج 
الكويت  في االبتدائيطالب مرحلة التعليم  كيفية إمداد التعرف على هدفت الدراسة إلى

وتستخدم  االستكشافية. وتعتبر الدراسة من الدراسات التعليمينطاق النظام  فيبالتربية اإلعالمية 
أن جميع الطالب وبنسبة  وتوصلت الدراسة إلىومنهج البحوث الكيفية  المسحيل من المنهج ك

 المراقبة والتوجيه. فيلألسرة  إيجابييستخدمون وسائل اإلعالم بشكل عام وان هناك دور  100%
 التمكين أم التحصين". :بعنوان "الوعى اإلعالمي (8)( 2017دراسة )عبد الرحيم درويش( ) -

راسة إلى التعرف على أساليب تدخل الوالدين في استخدام أبنائهم لإلنترنت من أجل هدفت الد
ترشيد استخدامه محاوله منهم في تقليل آثاره الضارة عليهم وتعزيز استخدامهم للجوانب اإليجابي 

وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمت منهج المسح على عينة من اآلباء واألمهات  ،فيه
وتوصلت الدراسة عدة نتائج أهمها ، مفرده 300افظة دمياط على عينة حصصيه قوامها في مح

أن المتغيرات الديموجرافية ال تؤثر على استخدام األبناء لإلنترنت وأن المبحوثين يستخدمون بعض 
 .المواقع أكثر من اإلناث مثل المواقع التعليمي وغيرها

بعنوان " فاعلية تطبي  برنامج للتربية  (9) (2015) آخروندراسة )محمد معوض إبراهيم( و  -
في تنمية مهارات النقد والتحليل لدى  الفيديواإلعالمية من خالل استخدام ألعاب 

 المراهقين"
هدفت الدراسة للتعرف على مدى فاعلية تطبيق برنامج للتربية اإلعالمية من خالل استخدام 

سابهم والوقوف على العالقة بين النوع ومعدل اكتألعاب الفيديو في تنمية مهارات النقد والتحليل، 
( مفرده من المراهقين بمدرسة 400وأجريت الدراسة على عينة قوامها ) لمهارات التربية اإلعالمية،

أبو زهرة الخاصة وهذه العينة الميدانية، أما العينة التحليلية فشملت بعض األلعاب، وتعد هذه 
وتوصلت الدراسة الى نتائج معينة أهمها وجود فروق دالة  الدراسة من الدراسات الشبة تجريبي.

إحصائيا بين متوسطات درجات المراهقين على مقياس مهارات التفكير الناقد والتحليلي ال من 
 ،خالل ممارسة ألعاب الفيديو قبل تطبيق برنامج التربية اإلعالمية وبعده لصالح التطبيق البعدي

ت درجات المراهقين على مقياس مهارات التفكير الناقد وعدم وجود فروق دالة بين متوسطا
  .والتحليل من خالل ممارسة ألعاب الفيديو قبل تطبيق برنامج التربية اإلعالمية تبعا للنوع
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بعنوان "التربية اإلعالمية نحو ممامين الشبكات  (10 )(2015دراسة )أحمد جمال( ) -
 تماعية لدى طالب الجامعة ".االجتماعية: نموذج مقترح لتنمية المسئولية االج

لمعرفة تأثير نموذج التربية اإلعالمية نحو مضامين مواقع الشبكات االجتماعية  هدفت الدراسة
 .لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة

مفرده من طالب الجامعة الفرقة الثانية قسم إعالم  (40أجريت الدراسة على عينة قوامها )
التأثير  واستخدم المنهج الوصفي التحليلي والشبه تجريبي وأظهرت الدراسة .منياتربوي بجامعة ال

الكبير الذى أحدثه النموذج المقترح في إكساب طالب الجامعة مهارات التربية اإلعالمية. وتحسين 
 أداء طالب المجموعة في البعدي مقارنة بالقبلي.

 

التربية اإلعالمية والرد على ":عنوانب( 11)(2018) (و)هيى صانج لى دراسة )دانيل بيرجان( -
 أخبار اإلرهاب".

 األمريكيالمجتمع  فيهدفت الدراسة الى توضيح أن ازدياد الخوف والتهديد تجاه االرهاب  
 المرض هذا زراعة للعالم نظرية أوضح كما، حية اخبارية الى تغطيات كبير حد الى يرجع الحالي
ذا ارتفعت، والتهديد الخوف التصور هذا تخفيض على يساعد قد إعالمية بوسائط بالوسائط  وا 
 العالقة في الواقعة والتحقيق على تمثيل نركز نحن. باإلرهاب تتأثر ان المحتمل من اقل ستكون

 الذى االطار وسائط احد مكونات، االمية ومحو االعالم ووسائط باألخبار االرهاب تأثير بين
والدراسة  االعالمية والرسائل .الواقع تمثيل يفيةيتناول ك الذى(، 2006) هوبز، Primack وضعه
، تهديد أى دون االرهاب أخبار أخر أو االخبار قراءة ،مجموعتين الى المشاركين تقسيم تناولت
 بوسائط مستويات وقياس
 

بعنوان "تأثير التربية اإلعالمية على  Anna Katharina (2017)(12)  (أناكاترينا)دراسة  -
 .فالم والوسائط المتعددة "تعليم األطفال من األ

التربية اإلعالمية على تعلم األطفال من التليفزيون والوسائط  هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير
وأهم نتائح الدراسة  من ألمانيا اولد   80بنت و 70طفل مقسمة إلى  150المتعددة وعينة الدراسة 

مؤشر ذات داللة على تعليم األطفال أن تحليل االنحدار الهرمى وضح أن التربية اإلعالمية كانت 
 .حالة ضبط العوامل األخرى مثل الذكاء في من وسائل اإلعالم حتى

 

بعنوان "الثقافة   Sara Mahmoud Ahmed (2016)(13) )سارة محمود أحمد( دراسة -
 .مصر " فياإلعالنية لشباب الجامعات 

ة مهارات محددة الثقافة هدفت الدراسة لمعرفة إلى أى مدى يمتلك طالب الجامعات المصري
 –الكلية  –التخصص –الجامعة  –اإلعالنية كما تهدف إلى تحديد بعض المتغيرات )النوع 
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 4 فيمفردة من طالب الجامعات  400المستوى االقتصادي...( وطبقت على عينة من 
خالل صحيفة استقصاء  فيجامعات حكومية وخاصه  فيتخصصات تطبيقية واجتماعية 

اإلعالنية التي ركز عليها  ة إلى أن أغلبية المبحوثين يمتلكون مهارات الثقافةوخلصت الدراس
  .اإلعالن فيالبحث فيما عدا تحديد الشعار المستخدم 

 

 ".بعنوان "حالة التربية اإلعالمية  James Potter (2010)( 14) )جيمس بوتر( دراسة -
عالمية وأوجه الشبه هدفت الدراسة لعرض مجموعة مختلفة من التعريفات للتربية اإل

التربية اإلعالمية يهتمون بدور التعليم  فيوأوضح الباحث أن الباحثين ، التعريفات فيواالختالف 
  .العملية التعليمية فيوبين أيضا دور التربية اإلعالمية .فيها

 

بعنوان " قياس تأثيرات برامج التربية  Erica Sharer (2009)(15) دراسة )ايريكا تشارر( -
 .مية على كال من الصرا  والعن  "اإلعال

تأثير العنف الذى تقدمة البرامج التليفزيونية على تفكير وسلوك  هدفت الدراسة إلى معرفة
  .مفردة من الطالب عن طريق االستبيان 57واجريت الدراسة على  ،الطالب

لون العنف الذى طبق عليهم جعلهم ال يقب التربية اإلعالمية أن برنامج وتوصلت الدراسة إلى
 .الحياة فيكتصرف 

 
 -:بالتدخين الخاصة الدراسات -المحور الثاني:

دراسة :مكافحة التبغ في" الحسبة :بعنوان ( 16)(2018( ))محمد بن فهد الفريحى دراسة -
 تطبيقية على نظام مكافحة التدخين السعودي ".

وبيان  ،ة السعوديةالمملكة العربي فيعلى واقع التبغ ومكافحته  هدفت الدراسة إلى التعرف
براز عقوبات المخالفات الواردة  ،أركان الحسبة من خالل نظام مكافحة التدخين السعودي  فيوا 

يضاح التدابير الوقائية من التدخين  ،نظام مكافحة التدخين السعودي نظام مكافحة التدخين  فيوا 
هة بحزم وصرامة إلى أن المملكة متوج :وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها، السعودي

مكافحة التبغ  فيوتبين أن الجهة الرسمية الموكل إليها مهمه الحسبة  ،الحد من آثار التبغ وأخطاره
مكافحة التبغ ال يقتصر على متعاطي التبغ فحسب بل  في االحتسابوزارة الصحة، كما أن  :هى

 ولو من غير استخدام لها. يشمل المزارع والمصنع و والمستورد والموزع والمؤيد لمنتجات التبغ

" دراسة مدى انتشار ظاهرة التدخين لدى :بعنوان ( 17)(2017( )لبنى جمال عبد الملكدراسة ) -
 جامعة بنغازى" –طلبة كلية الصحة العامة 

العوامل المؤثرة على عادات التدخين لدى طلبة كلية الصحة  استطالعهدفت الدراسة إلى 
على طلبة كلية الصحة العامة  عرضيوأجريت دراسة قطاع  ،يةالعامة مع دراسة األسباب الرئيس
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وتبين  ،منهم مدخنين %43وكان  اطالب  122بجامعة بنغازى وتوصلت النتائج إلى أن أفراد البحث 
ووافق  ،من الطلبة المدخنين %61مصادقة أصدقاء مدخنين كان السبب الرئيسى وراء تدخين 

   ن له أثر سئ على الصحة.من الطلبة المدخنين على أن التدخي 94%
 

بعنوان: "العوامل واألسباب  (18)(2017و)سامى الفطايرى( ) (بهجت أبو سليمان)دراسة  -
جامعة  فيالدافعة لممارسة سلوك التدخين من وجهة نظر طلبة السنة التحميرية 

 ".القصيم
ن وجهة هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل واألسباب الدافعة لممارسة سلوك التدخين م

 في( طالبا 213وتكونت عينة الدراسة من ) .جامعة القصيم فينظر طلبة السنة التحضيرية 
( طالبا غير مدخن وتم تطبيق 143( طالبا مدخنا و)79من السنة منهم ) والثانيالمستوى األول 

 في مقياس عوامل وأسباب التدخين على جميع أفراد العينة وأشارت النتائج إلى أن نسبة المدخنين
 %( 41،8المستوى الثانى ) فيحين بلغت نسبة المدخنين  في%(، 34،9المستوى األول بلغت )

 
تحديد  في"أثر اإلعالن التوعوى :بعنوان (19)(2017( )أمل محمد رضا يوسف الدجانىدراسة ) -

 الجامعات األردنية الخاصة" فيظاهرة التدخين لدى الطلبة 
 فيالتوعوى للحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اإلعالن

( طالب وطالبة تم اختيارهم 400عينة الدراسة مكونة من ) اختياروتم  ،الجامعات األردنية
واستخدمت الباحثة أداتين لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن مستوى  ،بالطريقة الطبقية العشوائية
وأن درجة استخدام اإلعالن ، نية الخاصة كان متوسطاالجامعات األرد فيانتشار ظاهرة التدخين 

  .الجامعات األردنية الخاصة كانت مرتفعة فيالتصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة  في التوعوي

 فيدور الصحافة األردنية ":بعنوان (20)(2016)دراسة )عبد الكريم على جبر الدبيسي(  -
 "مكافحة التدخين

ألطر التي قدمت بها الصحافة األردنية موضوع مكافحة التدخين هدفت الدراسة إلى معرفة ا     
من خالل دراسة كم التغطية الصحفية ونوعها والكشف عن االتجاهات واألفكار السائدة لدى 

واستخدام تحليل المضمون أداة منهجية للدراسة الكمية والكيفية لعينة من ثالث  ،القائمين باالتصال
اليوم وخلصت النتائج إلى أن الصحافة األردنية استخدمت خمسة صحف الرأي والدستور والعرب 

اإلطار القانوني لمكافحة انتشار :هي على التوالي تغطيتها لموضوع مكافحة التدخين فيأطر 
طار مسؤولية ،%29،6واإلطار المحدد بقضية مكافحة التدخين بنسبة  ،%30،4التدخين بنسبة  وا 

طار التخويف من أثار التدخين بنسبة  ،%28،1بنسبة  التسبب بعدد من األمراض فيالتدخين  وا 
 .%0،2%، واإلطار االقتصادي بنسبة 11،7
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( Muralidhar M Kulkarni, Veena Ganesh Kamathميراليدال وفينا( ))دراسة  -
للقواعد حتى تصبح األفالم  واالمتثالبعنوان "تقيم مدى التطر  لصور التبغ  (21 )(2019)

 التبغ".الهندية خالية من 
األفالم هو من أسباب التدخين بين  فيهدفت الدراسة إلى توضيح أن التعرض للتدخين 

وانه يجب علينا  داخل االفالم الهندية المراهقين فالبد من التحقق من ظهور الصور الخاصة بالتبغ
اللغات  فياألفالم وتكون محدودة السيما لألفالم  فياالمتثال للقوانين والضوابط الحاسمة  أيضا  

وأنها تنتشر انتشار متساوي  من محتوى األفالم %14ففى جميع األفالم يحتل التبغ اإلقليمية، 
 .% من األفالم14،74من أصل  110وتصنف 

 
 Daniel Araya, Jeffrey Drope (Guillermo Paraje, (2018)(22)دراسة ) -

 .تخلو من تجارة السجائر " " عاصمة سانتياغودى شيلى :بعنوان
 هذه الدراسة للوصول إلى تقدير دقيق المنهجية االحصائية ومستقلة عن صناعة التبغ تهدف

العاصمة شيلى باإلضافة إلى تحديد المتغيرات إحصائيا  فيوانتشار واستهالك سيجارة مهربة 
من المدخنين 581وهى من الدراسات االستقصائية على .المرتبطة باختيار دخان السجائر المهربة

وتوصلت .العاصمة وجمعت باستخدام تقييم العينات التي جمعت من النقاط المزدحمة فيالمقيمين 
%( وضبط 10،9)  العاصمة حوالى فيالدراسة أن نسبة المدخنين لتدخين السيجارة المهربة 

 شهر.  فيالغير مشروعة  %( من السجائر المستهلكة16،3كثافة التدخين )
" كي  -:بعنوان tobaccofreekids.org )) (2017 )(23) لمنظمة أطفال بال تبغ()دراسة  -

 تبغ". بال مساعدة الطالب على البقاء للمدارس يمكن
 التقليل من المخاطر التي فيدور كبير  فريده وتلعب لها قوة أظهرت هذه الدراسة أن المدارس

 وهو المدارس فيون ظييق وقتهم وهم ألن الطالب يقضون ثلث .لها األطفال مثل التدخين يتعرض
تدفع للتدخين وتقريبا  المدارس فياألقران  وكثير من ضغوط ،شهرية ساعة1350ما يعادل 

يبين  2015. وهناك بحث أجرى 18قبل سن  ن التدخينو يبدأ %( من البالغين من المدخنين90)
%( من طالب الصف األول 4،9و) ،%( من طالب الصف األول اإلعدادي مدخنين  2،6أن )

ووجد أن  .الشهر الماضي فيمرة  الثانوي دخنوا الثانى طالب الصف%( من 10،5) ،الثانوي
 -:من خالل التدخين تقليل فيويأتي دور المدرسة  .يدخنون 18طفل تحت سن  (مليون 5،6)

مداد الطالب بتعليم يساعدهم على منع التدخين  منع التدخين من الطالب والزوار داخل المدارس وا 
 التدخين.  لمنع تم تدريبهم عليه ببرنامج علميوكذلك امداد الطالب والمعلمين 
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 -بعنوان:  Ranti Kemala Nastasia  (2016)( 24)رانتى كيماال ناستاسيا()دراسة  -
  أندونيسيا". في"برنامج التربية اإلعالمية الخاص بالتدخين وسلوك المراهقين 

ى إلى تقليل التدخين لدى هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كان برنامج التربية اإلعالمية يؤد 
عبارة ومدى  16وطلب من الطالب أن يكملوا مقياس التربية اإلعالمية المكون من  .الشباب

وتعد هذه الدراسة  مفردة( 86،354أجريت الدراسة على ) ،المستقبل أم ال فيإمكانيتهم أن يدخنوا 
التربية  ط بين برنامجوأظهرت النتائج أن هناك ارتبا ،أندونسيا فيهذا الموضوع  فيرائدة 

بين المراهقين الذى قل بشكل كبير كما تبين أن هناك تغير للمدخن أال  وسلوك التدخين اإلعالمية
وضع منهج  فيالتدخين ويفيد  فييدخن وهذا يعنى أن برنامج التربية اإلعالمية يؤثر على النية 

 .التربية اإلعالمية في
 "مقارنة: بعنوان (25 )(2014واخرون )) BRIAN A. PRIMACK بريماك .دراسة )بريان -

 برنامج للتربية اإلعالمية وبرنامج تعليمي عادى لمنع تدخين السجائر".
هدفت الدراسة إلى المقارنة بين التربية اإلعالمية والتعليم المعتاد لمنع استخدام التبغ. وأجريت 

مدارس  في( فصل 64طالب من طالب الصف التاسع تم اختيارهم من ) (1170الدراسة على )
اإلعالمية وأخر برنامج تعليمي عادى  برنامجين إحداهما برنامج للتربية فيعامة وأدخل الطالب 

ووجد أن برنامج التربية اإلعالمية لمنع التدخين  للبرنامجين النواتج فيلمعرفة مدى االختالف 
SML)  ) فمن بين الذين يدخنون  ،رالمشاركين مقارنة بالبرنامج اآلخ فيوجد أنه أكثر فاعلية وأثر

 ا من البرنامج التقليدي. وجدوا أن نسبة أكبر يودون اإلقالع عن التدخين وهذا يشكل أكثر تأثير  

 مشكله الدراسة:
اإلحساس من جانب الباحث بوجود مشكلة معينة من  هي العلميالبحث  فيتعتبر نقطة البدء 

يوليها اهتماماته التطبيقية. وال  التيأو  ،تخصص فيها التي إطار المجاالت فيبين عدة مشكالت 
شك أن التدخين ُيعد مشكلة صحية ذات نتائج متعددة من كافة النواحي النفسية واالجتماعية 

 والسلوكية 
التربية اإلعالمية، وتبين أن تعليم التربية  فيوتشير الدراسات إلى أهمية دور المدرسة 

ى إلى أطفال ومراهقين أقل تأثيرا بوسائل اإلعالم كما المدارس يمكن بالفعل أن يؤد فياإلعالمية 
ويجب أن تتضمن  ،مجال السجائر والكحوليات فييمكن أن يحسن مهاراتهم النقدية وخصوصا 

نحن نقضى وقتا طويال من أعمارنا  .المدارس مساعدة الطالب على التفكير فيالتربية اإلعالمية 
يكون قد مضى  قبل أن يبلغ الثامنة عشرة، العربيلطفل أثبتت الدراسات أن ا ،أمام وسائل اإلعالم

تطور وسائل  المدرسة. ومع فيقضاها  التيمن تلك  وقتا طويال امام شاشة التليفزيون أكثر
 ،فإنها أصبحت تستهلك جزءا كبيرا من حياة الناس ،وتعددها وتنوعها ،السنوات األخيرة فياإلعالم 

العالم ليست عملية عبثية ألهداف  فير، فصناعة اإلعالم للكبا من الصغار ،وأوقاتهم وأعمارهم
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صناعة مقننة لها أهداف محددة وواضحة  هيلها وليست ممارسة عدمية لها طائل من ورائها بل 
 .بالدرجة األولى المتلقيتستهدف التأثير على 

نشر  في( لها دور قوى وفعال المدرسةوبهذا يتمح لنا ان للمؤسسات التربوية وأهمها )
 موء هذه الدراسة إلى: في الباحثةالتربية اإلعالمية لذا تسعى 

طالب المدارس الثانوية  اتجاهاتللتربية اإلعالمية على  أثر استخدام برنامجمعرفة 
 التدخين وسلوكهم نحو

 -:اآلتي الرئيسيالتساؤل  فيمشكلة الدراسة  ويمكن صياغة
طالب المدارس الثانوية وسلوكهم  اهاتاتجللتربية اإلعالمية على  أثر استخدام برنامج ما

 نحو التدخين؟ 
 

 أهمية الدراسة:
برنامج للتربية  وهو بناءمن الموضوعات المهمة تناولها لموضوع  فيتكمن أهمية الدراسة 

اإلعالمية وتأثيرها على اتجاهات الطالب حيث ان التدخين يسبب أمراض كثيرة ويكلف الدولة 
لسلبية وأنه يسبب عائق على األسرة والوالدين ومن هنا يمكن توضيح مبالغ هائلة لمعالجة أثاره ا

 -:اآلتيةالنقاط  فيتلك األهمية 
تعتبر الدراسة نموذجا  يمكن من خالله أن يؤثر برنامجا  للتربية اإلعالمية في الجانب  .1

المعرفي للمراهقين مما يؤدى بهم اما لإلقالع عن التدخين أو اقناع األخرين من 
 .وغير المدخنين بمخاطر التدخين المدخنين

في دراسات التربية اإلعالمية لمكافحة المشكالت التي  تكون نواه للدراسات المستقبلية .2
 .تواجه المجتمع كالكحوليات والمخدرات كما يمكن أن تقيد في معالجة ادمان االنترنت

لنسبة لطالب تعد هذه الدراسة مهمه ألنها تبصر المجتمع بأهمية التربية اإلعالمية با .3
كالتركيز على دور  المدارس مما يلقى الضوء على أهميتها في التعليم غير الرسمي

 .المعلمين والوالدين ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني
 أهدا  الدراسة:

 -:كاآلتيتسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهى 
ه على اتجاهات طالب الثانوية نحو تأثير  ىإعداد برنامج للتربية اإلعالمية وقياس مد .1

 التدخين.

التعرف على مدى استفادة طالب الثانوية من محتوى التربية اإلعالمية فيما يتعلق  .2
 .بمكافحة التدخين، وخصوصا من الناحية المعرفية

 معرفة تأثير التربية اإلعالمية على اتجاهات طالب الثانوية نحو التدخين. .3
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ات إيجابية نحو برنامج للتربية اإلعالمية بالتطبيق على تزويد طالب الثانوية باتجاه .4
 مكافحة التدخين.

 .تعديل سلوك طالب الثانوية من خالل معرفتهم بالتربية اإلعالمية نحو التدخين .5
فيما يتعلق بالتدخين وخصوصا مع  فنى(المستقبلية -طالب الثانوية )عام التعرف على نية .6

 .تطبيق التربية اإلعالمية عليهم
 
 اؤالت الدراسة:تس

 -وهو: رئيسيتعتمد هذه الدراسة على تساؤل 
طالب المدارس الثانوية وسلوكهم نحو  اتجاهاتبرنامج للتربية اإلعالمية على  أثر استخدامما 

 التدخين؟
 :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

خدامها القدرة على التعامل مع وسائل اإلعالم وكيفية است هي التربية اإلعالمية: (1)
تكوين  فيتؤثر  التيبحيث تشكل معتقداتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم  بالنسبة للفرد والجماعة

 وعاداتهم وتقاليدهم وتساعدهم على التفسير بوعى للرسائل اإلعالمية. سلوكياتهم
( سنة لهم 17-15هم فئة من الذكور واإلناث في سن ) طالب المرحلة الثانوية: (2)

 يزهم.خصائصهم وسماتهم التي تم
هو فعل يقوم به اإلنسان عندما يمسك بين اصبعية سيجارة ويضعها بين التدخين:  (3)

 .ثم تخرج دخانا ابيضا من فمه وأنفهشفتيه ويقوم بإشعالها 
الميل لالستجابة بطريقة معينة للمواقف التي يمربها األفراد في مواجهة االتجاه:  (4)

أن نستدل على هذه المواقف من خالل  بحيث يمكن ،بهم ةالمحيط القضايا والمسائل واالمور
 -3، سلوكي -2،معرفي  -1-النظر إلى االتجاه باعتباره يتكون من ثالث أجزاء وهى:

 .انفعالي
هو مجموعة من التصرفات الداخلية والخارجية التي يقوم بها الفرد خالل :السلوك (5)

 نشاطه اليومي من أجل إشباع حاجاته ورغباته.

 :فروض الدراسة التجريبية
      الفروق بين متوسطات درجات معرفة الطالب قبل التجربة مقارنة  فيتوجد داللة  -:الفرض األول

 .بها بعد التجربة
نحو التدخين قبل التجربة مقارنة  االتجاه الفروق بين متوسطات فيتوجد داللة  -:الفرض الثانى
 .بها بعد التجربة
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قبل التجربة مقارنة بها  السلوكيالمكون  سطاتالفروق بين متو  فيتوجد داللة  -:الفرض الثالث
 بعد التجربة 
النية للتدخين قبل التجربة مقارنة بها بعد  الفروق بين متوسطات فيتوجد داللة . -:الفرض الرابع

  التجربة
 متغيرات الدراسة:

 .)من إعداد الباحثة( برنامج للتربية اإلعالمية -:المتغير المستقل -
والمستوى  االقتصاديالمستوى  التعليمية،المرحلة  )النوع، مثل -:الوسيطةالمتغيرات  -

تدخين  الوالدين،تدخين  الوالدين،سفر  ال،معيشة المبحوث مع الوالدين أم  لألسرة، التعليمي
 .(تدخين المبحوث نفسه المدرسين،تدخين  األصدقاء،

لتدخين واالتجاه طالب المدارس الثانوية وسلوكهم نحو ا اتجاهات -:المتغير التابع -
 .لالمستقب فيوالنية للتدخين  السلوكي واالتجاهالسلبى  واالتجاهنحو التدخين  اإليجابي

 منهج الدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الشبه التجريبية حيث أن المنهج شبة التجريبي هو ذلك 

خدم التجربة في قياس المنهج الذي تتمثل فيه معالم الطريقة العلمية بصورة واضحة فهو يست
متغيرات الظاهرة وتمتاز البحوث التجريبية بإمكانية إعادة إجرائها بواسطة أشخاص آخرين مع 
الوصول إلي نفس النتائج إذا توحدت الظروف وهذا المنهج يقوم علي أساس جمع البيانات بطريقة 

ؤثر في الظاهرة تسمح باختبار عدد من الفروض عن طريق التحكم في مختلف العوامل التي ت
موضوع الدراسة والوصول بذلك إلي العالقات بين األسباب والنتائج، وتعتمد هذه الدراسة علي 

باعتبارها أنسب المناهج لتناول مشكلة هذه الدراسة وذلك باستخدام تصميم  (المنهج التجريبي)
  (26 ) للعينه القياس القبلي والبعدي

 :الدراسة مجتمع
 (فنى –على عدد من طالب المرحلة الثانوية )عام راسة شبة التجريبية تم تحديد مجتمع الد -

 بمدارس حكومية بمحافظة الدقهلية.
  عينة الدراسة:

بمدارس  (فنى –طالب المرحلة الثانوية )عام  تم تطبيق الدراسة الشبه التجريبية علي عينة من
وي علي طالب الثانوي العام مفردة( موزعة بالتسا 80بلغ قوامها )و  حكومية بمحافظة الدقهلية

 .والفني بأنواعه الثالثة صناعي وزراعي وتجاري
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 أدوات الدراسة:
طبقت الدراسة برنامج خاص بالتربية اإلعالمية على طالب الثانوية ثم تم عمل التجربة 

( 2لقاءات مع الطالب كل لقاء ) (8) . وتم البرنامج من خاللوالبعدي القبليباستخدام التكنيك 
  .البعديوفى اللقاء االخير تم عمل القياس  القبليوفى اللقاء األول تم عمل القياس  ساعة

 -يتضمن: فاللقاء األول
المبادئ التأسيسية للتربية  – ما المقصود بالتربية اإلعالمية)مقدمة عن التربية اإلعالمية  -1

 التدخين( ما أضرار –ما المقصود بالتدخين ) التدخين -2 اإلعالمية(
 .م عرض أفالم ولقطات تسجيلية عن التربية اإلعالميةوت
  .عرض أفالم ولقطات تسجيلية عن التأثيرات السلبية وأضرار التدخين على صحة المدخن وتم

 المدخن.تبين أضرار التدخين على  التيكذلك تم عرض مجموعة من الصور 
 اإلعالمية.النظرية للتربية  األسس -:يتممن -الثاني:اللقاء 

 .أهمية التربية اإلعالمية -
 .أنواع التدخين -
 للسيجارة "مكونات السيجارة  الكيميائيالتركيب  -

 .وأهميتها وتم عرض فيديو عن التربية اإلعالمية -
 .وكذلك مكونات السيجارة أيضا تم عرض فيديوهات عن أنواع التدخين -
 .تم عرض مجموعة من الصور توضح أنواع التدخين ومكونات السيجارة -

 .التربية إعالمية أهداف -:يتممن -:اء الثالثاللق 
 .(إلعالميةنموذج بوتر لمهارات التربية ا)مهارات التربية اإلعالمية  -
 .فوائد التدخين -
 .اإلسالم فيحكم التدخين  -
 . الناقدةالمهارات اإلعالمية و تم عرض فيديو ندوة عن التربية اإلعالمية وأهدافها  -

 أخرىأخر عن فوائد التدخين وفيديوهات  كرتونيم وفيل عرض فيديو عن فوائد التدخين -
  .التدخين فيحول حكم الدين  علماء الدين آلراء

 اإلعالمية.يمكن أن تقوم بالتربية  التيالمؤسسات  -يتممن: -الرابع:اللقاء 
 .كيف تتخلص من التدخينو  التربية اإلعالمية داخل األسرة. -
 .خينالمشكالت المادية واألسرية الناتجة عن التد -
 فيوفيديو عن دور األسرة  .عجمان فيالتربية اإلعالمية  فيتم عرض فيديو عن مؤتمر  -

 الواقع.التربية اإلعالمية إلدراك 
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وفيديو آخر يقدم نصائح مهمة  كذلك عرض فيلم قصير عن كيفيه اإلقالع عن التدخين -
  .يساعد المدخن على هجر التدخين بنجاح

 اإلعالمية.التربية  فيمدرسة والمؤسسات التعليمية ال دور -يتممن: -الخامس:اللقاء 
 اإلعالمية.تواجه التربية  التيالصعوبات والعقبات  -

 تم عرض مجموعة من اإلحصائيات عن التدخين وعن اآلثار السلبية الناتجة عنه. -

تم عرض فيديو لمؤتمر نظمه وزارة التربية والتعليم عن التربية اإلعالمية لترسيخ  -
 .دولة لدى الطلبةمبادئ وقيم ال

أقلعوا   وهل.تم عرض كثير من نماذج المدخنين وغير المدخنين -:يتممن -للقاء السادس:ا
 عن التدخين أم ال وكيف يغير المدخنين حياتهم ؟ 

 عرض مواقف تمثيلية وقصص واقعية للمدخنين وغير المدخنين  -:يتممن -:اللقاء السابع

من فيديوهات وصور  اللقاءات السابقة فيق عرضة عرض لما سب -:يتممن -:اللقاء الثامن 
 نهاية اللقاء في البعديوتم عمل القياس  .عن التربية اإلعالمية والتدخين

 

 -:تصميم أدوات الدراسة واجراءاتها المنهجية
مرت  مفرده. وقد( 80تم تطبيقها على ) والتيالتجريبية  استمارة الدراسةقامت الباحثة بتصميم 

ة مراحل شملت تحديد متغيرات الدراسة لتحقيق أهدافها بدقة ثم تم عرضها على بعد االستمارة
بشكلها  االستمارةوصممت  والنفسية،العلوم التربوية  وأساتذة اإلعالم،السادة المحكمين من أساتذة 

 .(27ن )و المحكمأشار إليها  التيبعد التعديالت  النهائي
  -:مقاييس الدراسة شبه التجريبية -
عبارة كل عبارة تقيس  21وتمثل هذا المقياس في  -االتجاه العام نحو التدخين:مقياس  -1

 االتجاه العام للمبحوث نحو التدخين. 
عبارات كل عبارة تقيس  7وتمثل هذا المقياس في  -:مقياس االتجاه السلبى نحو التدخين -2

ات كل عبارة تقيس عبار 10وتمثل هذا المقياس في  -:مقياس المكون السلوكي -3 -3االتجاه ال
  .سلبى للمبحوث نحو التدخين االتجاه السلوكي للمبحوث نحو التدخين

عبارات كل عبارة 3وتمثل هذا المقياس في  -مقياس النية المستقبلية لتدخين السجائر: -4
 تقيس نية المبحوث نحو التدخين 

ارة فيه تقيس مدى عبارة كل عب 18مقياس التربية اإلعالمية حيث تمثل هذا المقياس في  -5
  تأثير التربية اإلعالمية.

 -:ثبات مقياس الدراسة شبه التجريبية
 تم باستخدام مقياس التربية االعالمية Cronbach's Alpha وبلغ قيمة ()ألفا كرونباخ 

 ( ويعد معامل ثبات عال.72.كرونباخ )



 

                                                    281 

 النتائج العامة للدراسة شبه التجريبية
 ة إلى بعض النتائج الهامة وفيما يلى نعرض لهذه النتائج خلصت الدراسة شبه التجريبي   

 (1جدول رقم )
 مدى فاعلية برامج التربية اإلعالمية لمنع التدخين بين المراهقين

برامج التربية اإلعالمية فعالة السابق أن المراهقين عينة الدراسة يرون أن  ويتضح من الجدول
دل على يوهذا إن  %30% وفعاله بنسبة 70% وتوزعت هذه النسبة بين فعالة تماما 100بنسبة 

عالمية ومدى نجاح هذه البرامج في على مدى وعى المراهقين واستيعابهم الجيد لبرامج التربية اإل
 .Bruce E وقد تتفق تلك النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة تحقيق الهدف المرجو منها.

Pinkleton (2007 ) حيث أظهرت الدراسة أن التربية اإلعالمية آداه تأثير على المجتمع لكل
دم التدخين. وتتفق أيضا ع فيالمشاركين سواء كانوا مدخنين أو غير مدخنين وأظهرت مقاومتهم 

%( 48حيث بينت الدراسة أن ) Brian A. Primark, Danielle Fine (2009)مع دراسة 
 .من الطالب وجدوا أن برامج التربية اإلعالمية إيجابية أكثر وتفيد الطالب

 
 (2جدول رقم )

 مقياس االتجاه نحو التدخين

ترى أن برامج التربية اإلعالمية يمكن أن تكون 
 فعالة لمنع التدخين بين المراهقين

 
 التكرار "ك"

 
النسبة 
 المئوية"%"

 70 56 فعالة تماما
 30 24 فعالة

 100 80 المجموع

 
 م

 
 العبارات

 
غبر موافق 

 بشدة

 
 غير موافق

 
 محايد

 
 وافقم

 
 موافق بشدة

 
الوسط 

 الحسابى
 % ك % ك % ك % ك % ك

 3,9 50 80 21,2 34 5 8 13,8 22 10 16 أؤيد حمالت منع التدخين 1
أحزن عندما أرى الناس  2

يدخنون بجواري عندما 
 األماكن العامة فيأكون 

13 8,1 28 17,6 13 8,1 37 23,1 69 43,1 3,8 

التدخين يجب أن يحظر  3
االماكن العامة كل  في

 التي يتواجد فيها األطفال

6 3,8 4 2,5 25 15,6 45 28,1 80 50 4,2 
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الحسابي  بة من حيث الوسط( تمثل أعلى نس10ويتضح من الجدول السابق أن العبارة رقم ) 
%( ثم تأتى  4،3( حيث بلغت نسبتها )7%( تأتى بعدها العبارة رقم )4،5لغت نسبتها )بحيث 

( بنسبة 8%( وتأتى العبارة رقم ) 4،2( حيث بلغت نسبتهما )12،11،6،3العبارات رقم )
دراسة أن هناك النتيجة مع دراسة ماجي إبراهيم و عدة بن عتو حيث بينت ال وقد تتفق تلك.%(4)

وتتفق تلك النتيجة مع .عالقة ارتباطية سالبة بين اتجاهات الطلبة نحو التدخين والمستوى الدراسي
حيث بينت الدراسة وجود عالقه قوية بين التدخين  (2008) دراسة عيسى عبد اهلل سعد آل حمود

ضية والمجاالت األلعاب الريا فيوتميز الغير مدخنين .وبين التخلف الدراسي لدى المدخنين
 المهنية على المدخنين 

يؤلمني أن يدخن شخص  4
 بجواري بشكل عام

10 6,3 30 18,8 21 13 42 26,3 57 35,6 3,7 

التدخين اختيار شخصي  5
 وال يجب أن يمنع

41 25,6 24 15 16 10 29 18,1 50 31,3 3,2 

 اواةالمس التدخين يحقق 6
 والمرأة الرجل بين

6 3,8 11 6,8 16 10 43 26,9 84 52,5 4,2 

يقول  أشعر بالفخر عندما 7
بأنني  األخرون عنى

 مدخن شخص

5 3,1 4 2,5 16 10 47 29,4 88 55 4,3 

 الدراسي التفوق  يرتبط 8
 بالتدخين  عادة

8 5 25 15,6 10 6,3 41 25,6 76 47,5 4 

الطالب  التدخين يساعد 9
 مشكالته حلعلى 

20 12,5 15 9,4 8 5 34 21,3 83 51,8 3,9 

تجسد المرأة المدخنة  10
لقوة  النموذجية الصورة

 شخصيتها

4 2,5 2 1,3 11 6,8 50 31,3 93 58,1 4,5 

 شخصية التدخين ينمى 11
 اإلنسان

2 1,3 18 11,3 23 14,4 33 20,5 84 52,5 4,2 

 بنفسه ثقة اإلنسان تزداد 12
فرصة  لهتتوفر  عندما

 بالمدخنين االختالط

3 1,9 21 13 14 8,8 34 21,3 88 55 4,2 

 في التدخين منع أفضل 13
 التربوية المؤسسات

21 13,1 12 7,5 26 16,3 32 20 69 43,1 3,8 

 اإلنسان يجعل التدخين 14
 باألحداث وعيا أكثر

11 6,9 29 18,1 22 13,8 37 23,1 61 38,1 3,7 

 3,03 16,3 26 28,7 46 15,6 25 20,6 33 18,8 30 ذيربالتب  المدخن يتصف 15
يزيد التدخين من غرور  16

 المدخنين
27 16,9 43 26,8 55 34,4 24 15 11 6,9 2,7 

يحطم التدخين القيود  17
 االجتماعية البالية

38 23,8 61 38,1 16 10 21 13,1 24 15 2,6 

 المدخنون أقل 18
 إنتاجا من غير المدخنين

26 16,3 32 20 53 33,1 23 14,4 26 16,3 3 

يتصف المدخنون   19
 باالتزان االنفعالي

11 6,9 29 18,1 33 20,6 20 12,5 67 41,9 3,7 

يتصف المدخنون عادة   20
 بالتعاون مع األخرين

12 7,5 29 18,1 67 41,9 21 13,1 31 19,4 3,2 
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 (3جدول رقم )
 مقياس االتجاهات السلبية نحو التدخين

( تمثل أعلى نسبة من حيث الوسط الحسابي حيث 6ويتضح من الجدول السابق أن العبارة رقم )
%( ثم 2،5(حيث بلغت نسبة كال منهما )5و4رقم ) %( تأتى بعدها العبارتان 3بلغت نسبتها )

( 1%( وأخيرا تأتى العبارة رقم )2،3( حيث بلغت نسبة كال منهما )7و3و2تأتى العبارات رقم )
 (2009) وقد تتفق تلك النتيجة مع دراسة أمل محمد على الخاروف.%(1،9وبلغت نسبتها )

ترك التدخين مع أن بعضهم حاولوا  فيحيث بينت أن ثلثي المدخنين والمدخنات قد أبدوا صعوبة 
إلدمان على التدخين أو أن جميع تركه إال أنهم لم ينجحوا لعدة أسباب منها المشاكل العائلية أو ا

 من يتعاملون معهم مدخنون أو لوجود وقت فراغ وعدم توافر اإلرادة الكافية. 
 

 
 
 
 
 

 م
 

 العبارات

غير موافق 
  موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 الوسط
 % ك الحسابي

 % ك % ك % ك % ك 

 السجائر ليس تدخين 1
يعتقد  كما بالصحة مضرا
 البعض

101 63,1 19 11,9 8 5 20 12,5 12 7,5 1,9 

ي تدخين السجائر ف 2
 الحفالت يحقق المتعة

77 48,1 31 19,4 16 10 10 6,3 26 16,2 2,3 

التدخين يساعد الناس في  3
  معالجة بعض المشكالت

 والضغط   كالقلق

78 48,8 27 16,8 17 10,6 6 3,8 32 20 2,3 

التدخين يساعد اإلنسان في  4
 أن يظل رشيقا

48 30 35 21,9 48 30 12 7,5 17 10,6 2,5 

 أكثر يكونون نالمدخنو 5
 المدخنين من غير لطفا

57 35,6 21 13,1 43 26,9 27 16,9 12 7,5 2,5 

 كل يدخن بدأ شخص لو 6
 أن يتوقف الصعب من يوم

47 29,4 25 15,6 16 10 29 18,1 43 26,9 3 

 الشخص يجعل التدخين 7
للجنس  جاذبية أكثر يبدوا

 األخر 

81 50,6 15 9,4 25 15,6 17 10,6 22 13,8 2,3 
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 (4جدول رقم )
 مقياس المكون السلوكي

 م
 العبارات

وسط متال معارض محايد موافق
 % ك % ك % ك الحسابي

 2،5 22،5 36 10،6 17 66،9 107 لى تقدم التي السيجارة أرفض 1
 2،5 20 32 12،5 20 67،5 108 التدخين أتجنب 2
 االبتعاد منه أطلب بقربى يدخن أحد عندما 3

 عنى
83 51،9 40 25 37 23،1 2،3 

 2،5 15،6 25 20 32 64،4 103 سيجارة شخص  لى يقدم عندما ال أقول 4
 أصدقائي عندما أمام أصمد كيف أعرف 5

 التدخين يطلبون منى
91 56،9 29 18،1 40 25 2،4 

تشجع على  أرى إعالنات أستطيع أن 6
 التدخين وال أتأثر 

86 53،8 30 18،7 44 27،5 2،3 
 2،5 19،3 31 11،3 18 69،4 111 التدخين منع حمالت  أؤيد 7
 2،5 20 32 18،7 30 61،3 98 يدخنون الناس أرى عندما أحزن 8
 2،5 23،7 38 10 16 66،3 106 التدخين  الدولة تحظر أن يجب 9

عندما أقنع صديقا  بالسعادة أشعر 10
 باإلقالع عن التدخين

108 67،5 46 28،8 6 3،7 2،7 

( تمثل أعلى نسبة من حيث الوسط الحسابي 10العبارة رقم ) ويتضح من الجدول السابق أن
(حيث بلغت نسبة كال منهما 9و8و7و4و2و1%( ثم تأتى العبارات رقم )2،7حيث بلغت نسبتها )

( وبلغت 6و 3)%( وتأتى العبارات رقم 2،4( وبلغت نسبتها )5ثم تأتى العبارة رقم )%( 2،5)
  %( وقد تختلف تلك النتيجة مع دراسة عيسى عبد اهلل سعد آل حمود2،3نسبة كال منهما )

 .حيث بينت أن الشباب المدخنون يدخنون استجابة لدعايات شركات السجائر والدخان (2008)
 

 (5جدول رقم )
 المستقبل فيالنية لتدخين السجائر  مقياس

 
 م

 
 العبارات

 بالتأكيد نعم
 

الوسط  ربما ال بالتأكيد ال ربما نعم
 الحسابي

 % ك % ك % ك % ك
لو قدم لك أحد أصدقائك  1

 سيجارة هل ستدخنها
43 

 
26,8 11 6,9 100 62,5 6 3,8 1,6 

 12في أي وقت خالل ال 2
شهر القادمة هل تعتقد انك 

 سيجارة ؟ستدخن 

15 9,4 22 13,8 107 66,8 16 10 1,3 

هل تعتقد أنك ستدخن  3
السجائر بعد خمس سنوات 

 من اآلن ؟

9 5,6 30 18,8 101 63,1 20 12,5 1,2 
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أن مقياس النية للتدخين في المستقبل أصبح سلبى حيث أن  الجدول السابق ويتضح من 
%( 1،3وجاءت العبارة الثانية بنسبة ) %(1،6المتوسط الحسابي للعبارة االولى جاء بنسبة )

 في %( وهذا يعنى أن التجربة نجحت في التأثير على الطالب1،2وجاءت العبارة الثالثة بنسبة )
 Ruth E Malone, Quinn وقد تتفق تلك النتيجة مع دراسة ،عدم النية للتدخين في المستقبل

Grundy,  Lisa A Bero (2017)   م دراسات التدخين تبين دور الدراسة أن معظحيث وجدت
  .النية لإلقالع عن التدخين فيإيجابي لحمالت السجائر 

 
 (6جدول رقم )

 مقياس التربية اإلعالمية
  م

 العبارات
غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 الحسابي
 % ك % ك % ك % ك % ك

إعالنات السجائر يتم تصميمها  1
 مدمنه للتدخين لتجعل الناس

0 0 1 6. 1 6. 17 10,6 61 38,2 4,8 

شركات السجائر قوية جدا حتى  2
 خارج نطاق عملها

0 0 0 0 11 6,9 34 21,3 35 21,8 4,3 

شركات السجائر ال تهتم إال  3
 بكسب االموال

0 0 0 0 0 0 21 13,1 59 36,9 4,8 

ماركات السجائر يتم تصميمها  4
 لتستميل الشباب

0 0 0 0 0 0 38 23,8 42 26,2 4,6 

عندما يلبس البعض مالبس  5
تحمل شعار ماركة سجائر يعد 

 هذا إعالنا متنقال لهذه الماركة

0 0 1 6. 1 6. 37 23,1 41 25,7 4,5 

إعالنات السجائر تربط التدخين  6
بأشياء يحبها الناس مثل المظهر 

 الجيد والحب والقوة

0 0 0 0 8 5,0 37 23,1 35 21,9 4,4 

يمكن لشخصين أن يشاهدا نفس  7
الفيلم أو اإلعالن عن السجائر 

 مختلفة أفكار ويحصال على

0 0 0 0 3 1,9 43 26,8 34 21,3 4,4 

يمكن لشخصين أن يشاهدا نفس  8
 عن السجائر ويشعرا اإلعالن
 تماما مختلف بإحساس

0 0 0 0 3 1,9 49 30,6 28 17,5 4,4 

يمكن إلعالن السجائر أن  9
شخص ما بينما قد  انتباهيجذب 

 آخر ال يهتم به شخص

0 0 1 6. 4 2,5 44 27,5 31 19,4 4,4 

يتأثر الناس بالتليفزيون واألفالم  10
 ال أم أدركوا سواء

0 0 0 0 2 1,3 39 24,3 39 24,4 4,5 

 4,3 17,8 28 31,6 50 .6 1 0 0 .6 1 باإلعالنات الناس يتأثر 11
ض عندما تصنع األفالم والعرو 12

التليفزيونية كل لقطة كاميرا يتم 
 التخطيط لها بعناية

0 0 0 0 4 2,5 48 30 28 17,5 4,3 

 فيتوجد غالبا رسائل خفية  13
 السجائر إعالنات

1 6. 0 0 11 6,8 42 26,3 26 16,3 4,1 
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له أثر كبير حيث بلغ المتوسط  التربية اإلعالمية الجدول أن مقياس ويتضح من هذا      

( جاءت 17،4%( ثم جاءت العبارات رقم )4،8( جاءت بنسبة )3،1للعبارات رقم ) الحسابي
%( ثم جاءت العبارات رقم 4،5( جاءت بنسبة )10،5%( تليهم العبارات رقم )4،6بنسبة )

( جاءت بنسبة 12،11،2ءت العبارات رقم )ثم جا %(4،4( حيث جاءت بنسبة )9،8،7،6)
حيث بينت الدراسة أن التربية ( 2007)حسين أبوبكر لف هذا مع دراسة ت%(. وقد يخ4،3)

 .اإلعالمية ضعيفة بالنسبة لسيطرة وسائل اإلعالم األخرى
 

 (7جدول رقم )
 درجات الطالب في الدراسة التجريبية

 النسبة المئوية"%" التكرار "ك" الدرجة
8 3 1,9 
9 10 6,3 
10 67 41,8 

 50 80 المجمو 

زيادة درجات الطالب وهذا يدل على أن البرنامج حقق الهدف الجدول السابق ويتضح من    
%( وحصل 41،8في االختبار بنسبة ) 10من  10( طالب على 67)  المرجو منه فقد حصل

من  8( طالب على 3%( وأيضا حصل )6،3في االختبار بنسبة ) 10من  9( طالب على 10)

معظم األفالم والعروض  14
التليفزيونية التي تقدم المدخنين 

 تبدوا أكثر جاذبية من الواقع

0 0 5 3,1 3 1,9 43 26,9 29 18,1 4,2 

إعالنات السجائر تضم مشاهد  15
صحية وطبيعية وجميلة لتجعل 
الناس تنسى المخاطر الصحية 

 للسجائر

1 6. 6 3،7 8 5 42 26،3 23 14،4 4 

عندما تشاهد إعالنات السجائر  16
التي تغرى الناس بالتدخين 

 فإنك تخسر عندما تدخن

3 1،9 21 13،1 11 6،8 26 16،3 19 11،9 3،5 

عندما نشاهد إعالنا عن  17
السجائر مهم جدا أن نفكر في 
الشئ الذى لم يتم قوله في 

 اإلعالن

2 1،3 1 6. 7 4،3 50 31،3 20 12،5 4،06 

اإلعالنات عادة تترك كثيرا من  18
 المعلومات المهمة جدا

13 8،1 10 6،3 23 14،4 25 15،6 9 5،6 3،08 
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حيث  (2015)وقد تتفق تلك النتيجة مع دراسة احمد جمال.%(1،9في االختبار بنسبة ) 10
في اكساب طالب الجامعة مهارات التربية  أظهر التأثير الكبير الذى أحدثة النموذج المقترح

 البعدي مقارنة بالقبلي.  فيوتحسين أداء طالب المجموعة  االعالمية
 

 ت فروض الدراسة شبه التجريبيةنتائج اختبارا
الفرو  بين متوسطات درجات معرفة الطالب قبل التجربة  فيتوجد داللة  -:الفرض األول

 .مقارنة بها بعد التجربة
 (8جدول رقم )

 أثر برنامج التربية اإلعالمية على درجات معرفة الطالب.
  

 أثر البرنامج على درجات معرفة الطالب
 

 قيمة ت
 

درجات 
  الحرية

 
مستوى 
 الداللة 

المتوسط الحسابي قبل 
 التجربة

 
3.09 

 
 
-46.6  

 
 

158 
 

 
 

المتوسط الحسابي بعد   000.
 التجربة

 
9.8 

 
ويتضح من الجدول السابق أن البرنامج أثر على معرفة الطالب بدرجة كبيرة عند مستوى 

ن متوسط درجات وهذا يعنى أ .158 وجاءت بدرجة حرية  46.6-وأتت قيمة ت   000دالله
 9.8وجاء بعد التجربة  3.09المعرفة زادت حيث جاء المتوسط الحسابي قبل التجربة 

 
االتجاه نحو التدخين قبل التجربة  الفرو  بين متوسطات في. توجد داللة -:الفرض الثانى

 .مقارنة بها بعد التجربة
 (9جدول رقم )

 برنامج التربية اإلعالمية على االتجاه نحو التدخين. أثر 
 أثر البرنامج على االتجاه نحو التدخين.

 
جات در  قيمة ت

 الحرية 
مستوى 
 الداللة 

  71.7 المتوسط الحسابي قبل التجربة
4.2 

 
158 

 

 

.000  

 81.25 المتوسط الحسابي بعد التجربة
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ين ويتضح من الجدول السابق أن برنامج التربية اإلعالمية أثر علي اتجاهات الطالب نحو التدخ
وبدرجة ثقة  000.وهذه القيمة دالة عند مستوي معنوية 4،2بشكل كبير حيث بلغت قيمة ت 

وبعد  71.7وبالنسبة للمتوسط الحسابي التجاهات الطالب قبل تطبيق البرنامج كان  ،% 95
وهذا يعني أنه لو تم تطبيق برنامج للتربية اإلعالمية علي المراهقين  81،25البرنامج أصبح 

 يؤثر علي اتجاههم نحو التدخين، وقد يدفعهم هذا فيما بعد إلي اإلقالع عن التدخين.فيمكن أن 
 

قبل التجربة مقارنة  المكون السلوكي الفرو  بين متوسطات فيتوجد داللة  -:-:الفرض الثالث
 .بها بعد التجربة

 (10جدول رقم)
 .تدخينال فيأثر برنامج التربية اإلعالمية على المكون السلوكي للمراهقين 

درجات  قيمة ت أثر البرنامج على المكون السلوكي
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

المتوسط الحسابي قبل 
 التجربة

 
21.56 

 
 

5.2 

 
 

158 

 
 

المتوسط الحسابي بعد   000.
 التجربة

 
26.96 

 
 التدخين بدرجة فيالمكون السلوكي للمراهقين  ويتضح من الجدول السابق أن البرنامج أثر على

وأتت  26.96وبعد التجربة  21.56حيث جاء المتوسط قبل التجربة  000.كبيرة عند مستوى دالله
 .158وجاءت بدرجة حرية  5.2قيمة ت 

 
قبل التجربة مقارنة بها  النية للتدخين الفرو  بين متوسطات فيتوجد داللة  -:الفرض الرابع
 .بعد التجربة

 (11جدول رقم )
 .قبل وبعد التجربة النية للتدخين فيق بين المراهقين لقياس الفرو  T testاختبار 

 

 مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت أثر البرنامج على النية للتدخين 

  3.2 المتوسط الحسابي قبل التجربة
5.6- 

 
158 

 

 

 4.7 المتوسط الحسابي بعد التجربة  000.
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النية للتدخين بدرجة كبيرة عند  فيهقين يتضح من الجدول السابق أن البرنامج أثر على المرا
% وأتت 4.7% وبعد التجربة بنسبة  3.2حيث جاء المتوسط قبل التجربة  000.مستوى دالله

 .158 % وجاءت بدرجة حرية-5.6بنسبة  قيمة ت

 التعلي  على نتائج اختبارات الفروض التجريبية 
 -هناك فرض رئيسي وهو: -

 -:المتغيرات االتية فيت الطالب ** أثرت التجربة على متوسطات درجا
درجات معرفة الطالب بمعلومات عن التدخين وأضراره والمكونات الداخلة في تركيب  -1

في استمارة الدراسة التجريبية، حيث زادت درجات  12السجائر كما في السؤال رقم 
المعرفة، وتم  فيالطالب وارتفعت نتيجة تأثرهم بالبرنامج حيث سجلوا أعلى الدرجات 

 مناقشة هذا في الفرض األول للدراسة التجريبية.
 -االتجاه نحو التدخين: 

 حيث قلت االتجاهات اإليجابية نحو التدخين وزادت االتجاهات السلبية نحو التدخين. 
 -االتجاه السلوكي: -2

حيث أصبح الطالب يستطيع أن يرفض السجائر ويتجنب التدخين ويبتعد عنه ويصمد عندما 
ن وأصبح يشعر بالسعادة القصوى عندما يقنع أحد األصدقاء باإلقالع عن يطلب منه التدخي

 .التدخين
 فيواتضح انهم أقلعوا عن التدخين ولم يكن لديهم نيه للتدخين  -:النية نحو التدخين -3

 .المستقبل بأي شكل من األشكال
 -الخالصة ألهم النتائج العامة للدراسة التجريبية:

 -تبين أن:  Enter Linearى بطريقة بإجراء معادلة االنحدار الخط
االتجاه السلبى نحو التدخين والمكون السلوكي ومقياس التربية  في( يؤثر sexالجنس ) .1

 اإلعالمية.

االتجاه السلبى واالتجاه العام نحو التدخين حيث تأثر التعليم الفني  فينوع التعليم أثر  .2
 .أكثر

  .دخيناالتجاه السلبى نحو الت في تعليم األب أثر فقط .3
 .مقياس التربية اإلعالمية فيأثر فقط  عمل األب .4
 .االتجاه السلبى نحو التدخين فيتدخين األب أثر  .5
 .االتجاه العام والنية للتدخين فيتدخين األصدقاء أثر  .6
 .المكون السلوكي والنية للتدخين فيتدخين المبحوث يؤثر  .7
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