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 ملخص الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية الكشف عن البنية العاملية لمقياس إدمان تدخين السجائر لدى الطلبة العرب في الجامعات

( مدخن حالي ضمن الطلبة العرب 911الحكومية الماليزية، والتحقق من دالالت الصدق والثبات على عينة قوامها )

في الجامعات الحكومية الماليزية، بعد التحليل اإلحصائي، أظهرت نتائج الدراسة على أن مقياس إدمان تدخين 

ملي رات الصدق والثبات، كما أسفر التحليل العاالسجائر يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة، حيث ظهر هذا في مؤش

 ( من التباين الكلي.%19.19لبنود المقياس استخالص ثالثة عوامل فسرت ما نسبته )

  العرب، الجامعات. السجائر،إدمان، تدخين  سيكومترية، البناء العاملي، الكلمات المفتاحية:
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The psychometric characteristics and factorial structure of the measure of 

cigarette smoking addiction among Arab students 

 In Malaysian public universities.     

 

Abstract  

The current research aimed at describing the factorial structure of the measure cigarette 

smoking addiction among Arab in Malaysian public universities, it tries to test of 

reliability and validity indication, The study sample consisted of (191) current smokers 

styling at Malaysian public universities, after data analysis, the results showed that the 

measure of smoking addiction has satisfactory psychometric indication, The factorial 

analysis of item has extracted three factors which  explained (61.41%) the total 

variance. 

Keywords: The psychometric, Factors structure, Addiction, Cigarette smoking, 

Arab, Universities.  

 

 المقدمة:

احتل موضوع إدمان التدخين مكانا كبيراً ، وأثار اهتماما بالغاً لدى الباحثين والعاملين في مجال علم النفس، وكذلك 

في المجال الطبي، وقد ازدادت األبحاث الطبية والنفسية التي تحث لدراسة عالقة إدمان التدخين باالضطرابات 

 ن، وبعض االضطراباتارتباط كبير بين إدمان التدخي النفسية، والعضوية، وأكدت أغلب الدراسات على وجود

( على أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة بين القلق واالكتئاب لدى الطالب 4191دراسة زيدان ) النفسية، وكشفت

على ( والتي كشفت على أن المدخنين تحصلوا 4192المدخنين، وفي نفس السياق اتفقت معه نتائج دراسة النفيسة )

 ، واالكتئاب من غير المدخنين.عة في مستوى القلقدرجات مرتف

ويعتبر اإلدمان رغبة مرضية ملحة جامحة من اإلنسان نحو الموضوع اإلدماني، وهكذا يكون الموضوع اإلدماني  

موضوعا ماديا كالمواد المخدرة، والخمور، والحبوب، والسجائر وغيره من أنواع اإلدمان، وهنا نشير إلى مسألة 

رضية على أنها رغبة قهرية، ومدمرة، ويعد إدمان السجائر من أقدم أنواع اإلدمان؛ ألن مجتمعات أمريكا الرغبة الم

الجنوبية كانت أولى المجتمعات التي تنتج التبغ، في حين أن التدخين للغليون قد انتشر بين الهنود الحمر كوسيلة 

 (.4119للتدخين كما أنهم استخدموا التبغ عن طريق الفم )فطاير، 
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والجدير بالذكر إن إدمان تدخين السجائر من الظواهر الخطرة لما لها من أثار سلبية، وسيئة على الفرد، واألسرة، 

والمجتمع، ولكن تتجسد أهم مخاطرها خالل انتشارها في الوسط الجامعي على نطاق واسع بين الشباب، ويتضح 

التي تناولت المعتقدات  Al-Dubai, et al ., 2014)ذلك من خالل ما توصل إليه الدوبي وآخرون في دراستهم )

الخاطئة التي يحملها طالب الجامعات حول التدخين، وبينت النتائج بأن التدخين يساعدهم على كسب العديد من 

الصدقات، ونستنتج مما سبق أن إدمان تدخين السجائر لطالب المرحلة الجامعية كرد فعل لمشكلة نفسية، أو بناًء 

تقدات السلبية التي يحملها الطالب الجامعي ومفادها بأن التدخين يرمز للنضج، والرجولة، باإلضافة بأن على المع

 التدخين يحد من التوتر والقلق، أو الرهاب االجتماعي، والتي قد يعانيه بعض الطالب في بداية المرحلة الجامعية.  

لمجال النفسي والتي كشفت  بأن إدمان تدخين السجائر وقد أجريت مجموعة من الدراسات، واألبحاث العلمية في ا  

األسباب  عن الكشفمرتبط بالعوامل النفسية، بالرغم من أن أسباب التدخين معقدة، ولكن بعض الدراسات حاولت 

( عن طريق فحص بعض العوامل النفسية  4111الكامنة وراء إدمان التدخين، ويتضح ذلك من خالل دراسة عمر )

المرتبطة بسلوك المدخنين، والمتمثلة في االتجاه نحو التدخين ، ومعرفة أهم الدوافع لتدخين السجائر، وأبرز النتائج 

أهم الدوافع الشخصية لتدخين السجائر والمتمثلة في التخلص من التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة إن من 

التوتر، وتقليد األصدقاء ومن أجل زيادة الثقة في الذات، ففي نفس السياق توصلت نتائج الدراسة التي قام بها كال 

 ,.Dahne, Hise, Brnner, Lejuez, & Mocphersonمن داني، هايس، بريينر، ليجويز، ومكفرسون )

لى أن من أهم الدوافع الرئيسية لتدخين السجائر لدى المصابين بالرهاب االجتماعي من أجل التخلص من ( إ2015

 لتأثير السلبي للضغوط االجتماعية.ا

 مشكلة البحث: 

نرى من خالل مراجعة التراث األدبي إن هناك غياب شبه تام للمقاييس العربية التي تقيس مستوى إدمان تدخين 

معظم الدراسات العربية استخدمت استبانة البيانات الشخصية في تحديد هوية المدخن دون  السجائر، ونجد إن

اإلشارة إلى مستوى إدمان تدخين السجائر من خالل أبعاد االعتماد النفسية والعضوية، ومن هنا جاءت فكرة تصميم 

 ن االعتماد النفسي والعضوي.الناتجة عفيه كافة االعراض االنسحابية  مقياس إدمان تدخين السجائر متناوالً 

 :بحثأسئلة ال

 الرئيسي التالي:  العام من خالل ما تم عرضه يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتساؤل

ما هي الخصائص السيكومترية لمقياس إدمان تدخين السجائر لدى الطلبة العرب الدارسين في المرحلة 

 ؟الماليزية ت العليا(، في الجامعات الحكومية)الجامعية، الدراسا

 ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية األتية: 

  العرب الدارسين في المرحلة ما دالالت صدق مقياس إدمان تدخين السجائر من قبل الطلبة

 ( في الجامعات الحكومية الماليزية؟)الجامعية، الدراسات العليا

  ما دالالت ثبات مقياس إدمان تدخين السجائر من قبل الطلبة العرب الدارسين في المرحلة

 )الجامعية، الدراسات العليا( في جامعة التكنولوجية الماليزية؟  
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 أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي بوجه عام إلى بناء مقياس إدمان تدخين السجائر من خالل اتخاذ عدد من اإلجراءات تتمثل 

 ي استخراج معامالت الصدق والثبات والمعايير التي يتم في ضوئها تحديد مستويات إدمان تدخين السجائر. ف

 أهمية البحث:

وتكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية الجانب الذي تتصدى لدراسته، إذ تحاول أيضا إعداد مقياس إدمان التدخين، 

 الجالية العربية في المرحلة الجامعية ةبالسجائر لطل تدخينمان وجود أداة مناسبة لقياس إد وخاصاً في ظل عدم

في ماليزيا، وذلك من خالل اتخاذ عدد من اإلجراءات تتصل بتصميم، وبناء مقياس إدمان التدخين  والدراسات العليا

ير معامالت الصدق، والثبات والمعاي الخصائص السيكومترية المتمثلة فيوالبناء العاملي،  عن طريق التحقق من

 .السجائر نتدخيم من خاللها تحديد مستوى إدمان التي يت

 حدود البحث:

الحدود الزمنية بتطبيق الدراسة الميدانية خالل بداية التطبيق الفعلي على  انالباحث حدد: الحدود الزمنية  

.4192/4191الثاني للعام الجامعي بعد الفصل الدراسي  المفحوصين  

: تجرى الدراسة على عدد من الجامعات الحكومية الماليزية بعد اختيارها عشوائياً عن طريق المكانيةالحدود 

-الماليا-القرعة، واسفرت نتائج القرعة اختيار أربعة جامعات حكومية والمتمثلة في جامعة )التكنولوجية الماليزية

 العالمية اإلسالمية(.   -الوطنية الحكومية

تجرى الدراسة على عينة من المدخنين الحاليين من ضمن طلبة الجالية العربية الذكور : الحدود البشرية

 الدارسين في الجامعات الحكومية الماليزية.

    :الدراسةمصطلحات 

لقيام بعدة من خالل اهي تلك الصفات الضرورية، والمتعلقة بمدى فاعلية بنود االختبار الخصائص السيكومترية: 

 (.4191إجراءات لتحديد نواحي مؤشرات صدق وثبات األداة )بو سالم، 

ويقصد بها الكشف عن دالئل الصدق، ومؤشرات الثبات لمقياس  التعريف اإلجرائي للخصائص السيكومترية:

  إدمان تدخين السجائر لدى طلبة الجالية العربية في الجامعات الحكومية الماليزية المدخنين الحاليين.

يتم التحقق من البنية العاملية لمقياس إدمان تدخين السجائر من خالل التحليل العاملي عن طريق العاملية:  البنية

 استخدام التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي:      

ويهدف هذا النوع من التحليل إلى اختزال عدد من المتغيرات المالحظة المكونة التحليل العاملي االستكشافي: -أ

 (.4192للمتغير الرئيسي، أو اختزال هذه المتغيرات إلى عدد أقل من العوامل واالبعاد )غانم، 

الكامنة  اتتركيبة المتغير استكشافهو التحليل العاملي بهدف التعريف اإلجرائي للتحليل العاملي االستكشافي: 

  جائر. )األبعاد( التي تصنف إليها المتغيرات المالحظة لمقياس إدمان تدخين الس

للتحقق من الصدق البنائي عن طريق استخدام التحليل العاملي التحليل العاملي التوكيدي: -ب

تطوير األداة والتحقق من موثوقية البيانات بأساليب  يف  Confirmatory Factor Analysis (CAF)التوكيدي

 . (Brown, 2015)حديثة 
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هو الكشف عن البنية العاملية لمقياس إدمان تدخين السجائر لدى الطلبة العرب في المرحلة وتعرف إجرائياً: 

الجامعية والدراسات العليا المدخنين الحاليين، من أجل تحديد األبعاد المكونة لهذا المقياس وتفسيرها بطريقة 

 المكونات األساسية. 

دية بسبب غياب أو نقص بعض المواد النفسية الموجودة هو استجابة لتغيرات نفسية، وجس إدمان تدخين السجائر:

في التبغ والنيكوتين، وتحدث هذه األعراض عند امتناع الشخص عن تناولها لمدة تزيد عن نصف ساعة فقط 

 (. 41: 9121)الزهار، 

ية، النفس المتمثلة في العالمات واألعراض عادهإلب : هي الدرجة التي يحصل عليها المدخن طبقاً تعرف إجرائياً 

، وزمن االمتناع عن التدخين العالمات واألعراض لألضرار العضويةبعد و العالمات واألعراض للتوق واللهفة،و

 . انمن خالل مقياس إدمان التدخين الذي سوف يقوم بإعداده الباحث

 :فرضيات الدراسة

 عد خصائص المقياس الجيد ب مقبولة تناسبين السجائر بمعامالت صدق "يحتفظ مقياس إدمان تدخ

طلبة الجالية العربية في الجامعات الحكومية  المدخنين الحاليين ضمن عينة من علىتطبيقه 

 الماليزية".

 عد خصائص المقياس الجيد بن السجائر بمعامالت ثبات مقبولة تناسب "يحتفظ مقياس إدمان تدخي

العربية في الجامعات الحكومية  طلبة الجاليةالمدخنين الحاليين ضمن تطبيقه على عينة من 

 الماليزية".

    السابقة:الدراسات 

 )Robabeh,., Jalali,., Mahnaz., & Amir., 2017(هدفت دراسة كل من روباية، جاللي، ماهناز، وأمير

على المرضى   (FTND)لالعتماد على النيكوتين  Fagerstrom  التحقق من موثوقية النسخة الفارسية من اختبار 

( مريضا يعانون من مشكلة تعاطي األفيون في 221واشتملت عينة الدراسة من )إدمان األفيون، الذين يعانون من 

، ومقياس فاجستروم، وتوصلت ابرز DSM-5مستشفى غيالن، وتم االعتماد على معيار االعتماد على النيكوتين 

ية أن مؤشرات جودة التطابق أفضل من النموذج األصلي حيث النتائج من خالل التحليل العاملي من الدرجة الثان

 .1.19، وبلغت قيمة معامل الفا (𝑥2/𝑑𝑓) = 9.22 بلغت قيمة مربع كاى على درجة الحرية

هو تقييم الخصائص السيكومترية  (Moreno & Villaobs, 2017)والغرض من دراسة مورينو، وفياللوس 

من إعداد فاجستروم للمتحدثين للغة اإلسبانية، وتكونت عينة الدراسة من  FTNDلمقياس االعتماد على النيكوتين 

كما و( مدخناً، واسفرت النتائج على أن معامل االتساق الداخلي للمقياس للنسخة األصلية أقل من المترجمة، 921)

الع عن لى التنبؤ باإلقأظهرت النتائج من خالل استخدام تحليل االنحدار الثنائي أن مقياس فاجستروم غير قادر ع

 التدخين.

), .Cosci., Giannini.,  Svicher ، وفاجسترومكل من سفيتشر، كوسي، جيانيني، بستيليوفي نفس السياق قام 

)2018 Pistelli., & Fagerström,  بدراسة هدفها الكشف عن الخصائص السيكومترية لمقياس فاجستروم عبر

 ( مدخناً إيطالياً،214نظرية االستجابة للفقرة، وتكونت عينة الدراسة من )
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 لمكونات مقياس اإلدمان على النيكوتين، واسفرت النتائج لعاملي للتحقق من البناء العامليوتم استخدام التحليل ا 

 والتجانس لمعظم فقراته. اد على النيكوتين أحادي البعدعن أن مقياس االعتم

الكشف ،  )(Miguel., Kienen,, & Scarinci., 2019ومن ناحية أخرى هدفت دراسة ميغل، كين وسكارينسي 

لدى النساء  (BSCQ-A)الستبانة عوقب التدخين القصيرة  لإلصدار المخفض عن الخصائص السيكومترية

( امرأة برازيلية، وشملت أدوات  التشخيص مقياس االعتماد 242وتكونت عينة الدراسة من )البرازيليات البالغات، 

وتوصلت النتائج من خالل إجراء التحليل العاملي (BSCQ-A) على النيكوتين من إعداد فاجستروم واستبانة 

( عوامل 1لى )( فقرة موزعة ع42) ( فقرة بدالً من49بأن اإلصدار المخفض يحتوى على ) (CFA)التوكيدي 

المقترحة أصالً من راش  وكوبالند، وهذه المجاالت تتمثل في )الحد من التأثير، التحفيز، المخاطر  (91بدالً من )

الصحية، التالعب/الشعور الحركي، التوافق االجتماعي/التحكم في الوزن، التوق/اإلدمان، االتجاه السلبي نحو 

االنطباع االجتماعي السلبي النخفاض تحاميل الفقرات على العامل. الجسم، والحد من الملل(، واستبعاد عامل 

  (.1.14(، وقيمته في اإلصدار المخفض )1.11وبلغت بقيمة معامل ألفا لإلصدار األصلي الكامل )

وبعد االطالع على العديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي لم يجد الباحثان أي دراسة 

توى التي تسعى لبناء مقياس متعدد األبعاد في تحديد مسواولت مشكلة الدراسة في البيئة العربية واإلسالمية، منها تن

الجدل في اختالف نتائج الدراسات حول المتغيرات الكامنة التي تحددها المتغيرات إدمان تدخين السجائر، ولحسم 

تم االستعانة بالدليل التشخيصي الخامس في تحديد فقرات المقياس، واالستعانة بالمقاييس السابقة التي  ،المالحظة

تحدد مستوى إدمان تدخين السجائر بالرغم من اختالف أهدافها، ومن خالل استخدام التحليل العاملي الذي لم يتم 

ن التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس إدمااستخدامه في عالمنا العربي بحسب حدود علم الباحثان في بناء و

   تدخين السجائر.

   :اإلجراءات المنهجية

 منهج الدراسة:

للتحقق من أهداف الدراسة الحالية استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها،  

ويهدف هذا النوع من المناهج إلى التوصل لحلول للمشكالت التي تخضع للتحليالت، وتصنيفها، وتحويلها إلى 

 (.  4192إلى حلول للمشكلة )البياتي،  بيانات رقمية وإخضاعها للعمليات اإلحصائية من أجل التوصل

 عينة الدراسة: مجتمع و

تكون مجتمع الدراسة من المدخنين الحاليين الذكور ضمن الطلبة العرب الدارسين في المرحلة الجامعية والدراسات 

يا(، الحكومية، مالالمختارة عشوائياً )التكنولوجية الماليزية، العالمية اإلسالمية، الوطنية العليا في الجامعات 

( مدخن حالي من ضمن الطلبة العرب الذكور الدارسين في الجامعات 919العينة السيكومترية من ) وتكونت

وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية متعددة المراحل، ، الماليزية في المرحلة الجامعية والدراسات العلياالحكومية 

 سنة. 12-92أعمارهم ما بين  وتتراوح
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 ( يوضح عدد المدخنين بحسب الجنسيات العربية.1جدول )

التكنولوجية  الجامعة 

 الماليزية 

الوطنية  ماليا 

 الحكومية 

العالمية 

 اإلسالمية 

 )%(  تكرارال

 الجنسية 

 %94.11 24 1 9 94 92 مصر 

 %91.11 49 1 4 2 94 ليبيا 

 %92.24 22 94 4 2 91 اليمن 

 %1.22 91 94 1 1 4 الجزائر 

 %1.22 92 1 2 2 1 العراق 

 %2.11 91 91 9 1 4 السودان 

 %4.11 1 9 9 1 4 عمان 

 %2.91 1 1 2 1 2 السعودية 

 %1.21 92 2 9 1 4 سورية 

 %4.14 2 9 1 1 1 الكويت 

 %4.11 1 1 1 1 1 موريتانيا

 %9.12 4 9 1 1 9 األمارات 

 %2.42 91 2 1 4 2 األردن

 %1.24 9 1 1 1 9 لبنان 

 %1.42 94 1 4 2 2 فلسطين

 %911 919 21 44 21 19 المجموع 

  

 :(انخطوات إعداد مقياس إدمان تدخين السجائر )من إعداد الباحث

تطلبت إجراءات الدراسة الحالية إعداد مقياس إدمان تدخين السجائر، وإلعداد هذا المقياس تم اتباع سلسلة من 

  كما هو موضح في العرض اآلتي: تدخين السجائراإلجراءات إلعداد مقياس إدمان 

  األدبيات السابقة: مراجعة-أوال

من خالل العرض السابق لألدبيات والدراسات السابقة في الدراسة الحالية، فقد تم تحديد معايير تصنيف ابعاد 

كونها خلفية لهذه (، في (DSM-IV, 2013اإلدمان من خالل الدليل التشخيصي للجمعية األمريكية للطب النفسي 

وحيث تم االطالع على عدد من المقاييس المتاحة، والتي صممت لقياس إدمان تدخين السجائر، ولكن هذه ، األداة

المقاييس تختلف تبعاً لألساس النظري للمقياس، كما أن بعض المقاييس السابقة ركزت على البعد الفسيولوجي في 

ض اآلخر يركز على البعد النفسي، ومن اجل بناء مقياس إدمان تدخين تحديد مستوى إدمان تدخين السجائر، والبع

السجائر تم تحديد العديد من المقاييس، واألدوات التي تناولت إدمان التدخين لغرض انتقاء فقرات من هذه المقاييس 

 ،بما يالئم األبعاد التي سيتم تحديدها في المقياس الحالي عن طريق التحليل العاملي االستكشافي
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  (ومن هذه المقاييس التي تم االستفادة منها على سبيل الذكر ال الحصر أمثال مقياس سبيلدجر وآخرون 

Spielbrger, Reheiser, Calor, & Foreyt., 2000) ( ومقياس فاجستروم إلدمان النيكوتينFagerstrom 

Test for Nicotine والذي تم أقباسه من دراسة ، )(Fagerstrom, Russ, Yu, Yunis, & Foulds,. 

، وقمنا أيضا باالطالع على عدد من الدراسات التي تناولت مقياس إدمان التدخين كما في دراسة ديفرنزا (2012

، والذين طبقوا   مقياس الحكم الذاتي (Difranza, Wellman, Urspunng, & Sabiston.,  2009)وآخرون  

( لألمراض العقلية والنفسية في (Dsm-IVشخيصي واإلحصائي على التدخين، وقد تم االستعانة ايضا بالدليل الت

 تحديد االعراض االنسحابية لإلدمان على التدخين والتي ساهمت في تحديد فقرات مقياس إدمان تدخين السجائر.

 مفهوم إدمان تدخين السجائر:  تحديد-ثانيا

د تم تحديد مفهوم إدمان تدخين السجائر وابعاده، فقبعد االطالع على األدبيات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية، 

عرفه الباحث "بأنه تناول جرعات من النيكوتين المسبب لإلدمان عن طريق ممارسة تدخين السجائر بمعدل ال يقل 

عن عشرة سجائر يومياً في مدة ال تقل عن شهر أو يزيد عن ذلك بحيث يؤثر معدل تدخين السجائر اليومي، وعدد 

 فدخين في ظهور عالمات لهفة اإلدمان، واألعراض االنسحابية النفسية والفسيولوجية الناتجة عن التوقسنوات الت

 . المؤقت والدائم لتدخين السجائر

 هدف من المقياس: تحديد ال-الثاث

تم إعداد مقياس إدمان تدخين السجائر للتعرف على مستوى إدمان تدخين السجائر لدى المدخن، وذلك كما تعكسه 

 رجاتهم على المقياس، وقد صمم المقياس ليطبق بطريقة فردية وجماعية.د

 تحديد فقرات المقياس: -رابعا

بعد االطالع على تلك المقاييس أدرك الباحث بأن فقرات كثيرة ضمن تلك المقاييس ال تتناسب مع المتغير المراد 

مختلفة ولمجتمعات تختلف كثيراً عن مجتمع  قياسه في الدارسة الحالية، وذلك لقياسها إدمان التدخين في مجاالت

الدراسة الحالي، بالرغم من اقتباس عدد من الفقرات من تلك المقاييس التي تالئم مجال الدراسة، ويحتوي مقياس 

 ( فقرة.41إدمان التدخين في صورته المبدئية )

 تصحيح فقرات مقياس إدمان تدخين السجائر:-خامسا

( من خمس بدائل  لتحديد درجات األهمية النسبية لكل بند من بنود Likert scale ( لقد تم اعتماد مقياس ليكرت 

( يوضح توزيع األوزان 9( فقرة إيجابية وجدول )41المقياس بحسب المتوسط المرجح، وتم تصنيف المقياس إلى )

 على بدائل اإلجابة.

 .( يوضح نوع االستجابة ودرجتها في مقياس إدمان تدخين السجائر2جدول)

 كثيراً جداً  كثيراً  متوسط قليالً  ال مطلقاً  نوع االستجابة

 درجة االستجابة 

 للفقرة 

19 14 12 11 12 
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 إعداد تعليمات المقياس:-سادسا

تم إعداد تعليمات المقياس بطريقة سهلة واضحة، وهي تعليمات تتضمن بياناً تعريفيا بالمفحوص يشمل، الجنس،  

الجنسية، عدد سنوات التدخين، باإلضافة إلى العديد من التعليمات التي تساعد العمر، المستوى التعليمي، 

المفحوصين عن اإلجابة بكل صدق من خالل طمأنتهم بإن المقياس معد لغرض البحث العلمي، وللتغلب على 

أخرى يحة والمرغوبية االجتماعية تم ذكر انه ال داعي لذكر االسم، مع التأكيد للمفحوص انه ال توجد عبارات صح

خاطئة، وعلى المدخن أن يختار احد البدائل الخمسة التي تنطبق عليه بكل صدق وامانة دون أن يترك فقرة من 

فقرات المقياس دون أن يجيب عليها، وفي جميع األحوال فإن إجابته سوف تحاط بالسرية التامة، وال تستخدم نهائياً 

ليمات: ) عدم ذكر االسم، عدم ترك أي فقرة بال إجابة، ال توجد إال في أغراض البحث العلمي، ومن أهم هذه التع

 امام البديل الذي يراه المدخن مناسباً(.√( فقرات صحيحة وأخرى خاطئة وانما بدائل بدرجات مختلفة، وضع عالمة)

 التطبيق االستطالعي:-سابعا

ن من ضمن الطالب العرب ( مدخ11طبق مقياس إدمان تدخين السجائر على عينة استطالعية بلغ عددها ) 

الدارسين في الجامعات الحكومية الماليزية المختارة عشوائياً عن طريق القرعة في هذه الدراسة، وتم اختيار الطالب 

المدخنين بالطريقة العشوائية البسيطة عن طريق اختيار أحد االلواح الخشبية الملونة فالمدخن الذي يختار اللون 

 العينة، والذي يختار اللون األحمر يتم استبعاده.األصفر يتم اختياره ضمن 

وضوح الفقرات والتعليمات، والوقت الالزم لإلجابة، والكشف عن  مدى الغرض من هذا التطبيق هو التعرف على

الفقرات التي تحتاج إلى تعديل في حال إن اثارت بعض التساؤالت، وقد تبين أن الفقرات والتعليمات مفهومة 

اس فقد ما متوسط زمن المقيللمفحوصين، وقد استنتج ذلك من قلة االستفسارات حول الفقرات، أ وواضحة بالنسبة

حسبت عن طريق المتوسط الحسابي، وقد تم استبعاد نوع اإلناث من الدراسة الحالية وذلك لرفضهن  ( دقائق1بلغ )

 . الماليزية معات الحكوميةالمشاركة بسبب المرغوبية االجتماعية، وقلة عدد المدخنات العربيات في الجا

 :  للخصائص السيكومترية والتحليل العاملي اإلحصائية المعالجة

لغرض استخدام مجموعة من التقنيات اإلحصائية التحليلية،  SPSS v22برنامج بواسطة  اإلحصائي تم التحليل

  . AMOS v23واستخدام برنامج 

  :وفي هذه الخطوة تم عرض المقياس على عدد من المحكمين والخبراء صدق المحكمين وصدق المحتوى

في مجال علم النفس والتربية واإلحصاء، وذلك للتعرف على مدى قياس كل فقرة من هذه الفقرات لمستوى إدمان 

د (، حتى يمكن استبعا%21تدخين السجائر، ومن خالل نسبة االتفاق بين المحكمين والتي يقدرها الباحث بحوالي )

الفقرات غير واضحة المعنى، أو مزدوجة المعنى، أو غير مناسبة في الصياغة مع المفحوصين، وتم حساب صدق 

 ,Lawshe، والتي تسمى معادلة لوش )  Content validity Ratio (CVR)المحتوى للفقرات باستخدام معادلة 

  . (Brinkman, 2009)( 1،12محكمين )  2(، والقيمة الحرجة لعدد 1975

     :حيث يمكن من خالل اتباع تقدير صدق التكوين من فحص الخصائص التي صدق التكوين الفرضي

يقيسها االختبار أي يتم تحديد المفاهيم التفسيرية والتكوينات النظرية المسؤولة عن األداء على االختبار )الريماوي، 

 الفرضي والمتمثلة في االتي: وتم استخدام عدة طرق إحصائية للتحقق من صدق التكوين (.912: 4191
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    :للتحقق من أدلة الصدق البنائي تم إجراء نوعين من الصدق: صدق التحقق من أدلة صدق البناء

الغرض من اجراء صدق  :(Discriminant Validity)وصدق التمايز  (Convergent Validity)التقارب 

(. 4192س في مكوناته المراد دراستها )باتشرجي، التقارب في التحقق من مدى التقارب الذي يكون عليه المقيا

. (Hair et al, 2017)وكما يستخدم للتأكد من ارتباط المقاييس أو المتغيرات على المستوى النظري والميداني 

وهناك العديد من االدلة للتحقق من صدق التقارب لمتغيرات مقياس إدمان تدخين السجائر، هناك ثالثة مؤشرات 

لتقارب والمتمثلة من خالل فحص تشبعات المؤشرات من أجل التحقق من صدق التقارب، والقيمة لتحديد صدق ا

(، وعندما تصل التشبعات أو نسبة التحميل هذه القيمة يمكن تفسير 1.11الحدية لها في تجاوز متوسط تشبعاتها )

يجب أن تكون  (CR)مركب (. في حين إن قيمة الثبات ال4191( من التباين )المرجع السابق، %21أكثر من )

 . (Hair et al, 2016)( 1.11أعلى من قيمة المحك )

 :ويعرف الصدق الذاتي "بأنه صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية لالختبار  الصدق الذاتي

 (.111: 4199ن، )حس   معامل الثباتوهي الميزان أو المحك" ويحسب بالقانون اآلتي: الصدق الذاتي =

  ويقصد بالثبات االستقرار، أي إمكانية المقياس إعطاء نفس النتائج تقريباً معامالت الثبات: حساب

 ،(. وللتحقق من معامالت ثبات مقياس إدمان تدخين السجائر تم استخدام معامل ألفا4191)عطوان، وأبو شعبان، 

وتقيس هذه الطريقة معامل الثبات لكل بعد من ابعاد أداة الدراسة، وكذلك الدرجة الكلية عن طريق حساب معامل 

باإلضافة تم استخدام التجزئة النصفية،  (.4191( )أبو سمرة، والطبطي، (Cronbachs Alphaالفا كرونباخ 

لفردية ومجموع الدرجات الزوجية للفقرات، حساب معامل االرتباط بين مجموع الدرجات ايتم وفي هذه الطريقة 

وعن طريق هذه الطريقة نحصل على ثبات نصف االختبار، ومن أجل التحقق من ثبات المقياس الكلي نطبق معامل 

سبيرمان براون وهي إليجاد الثبات الكلي لالختبار عن طريق المعادلة اآلتية: معامل ثبات االختبار الكلي  

𝑅2

1+𝑅
   ٌRr 

 (Rr )( معامل ثبات االختبار الكلي(R  ،معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات الفردية والزوجية )باهي، سالم، ومحمد

4192 .)  

 الدراسة ومناقشتها:  نتائجعرض 

 عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى ومناقشتها: 

بمعامالت صدق مقبولة تناسب خصائص االختبار  مقياس إدمان تدخين السجائر يحتفظ " نصت الفرضية األولىو

 ."الجيد بعد تطبيقه على عينة من المدخنين الحالين ضمن طلبة الجالية العربية في الجامعات الحكومية الماليزية

دة ع وللتحقق من مدى صحة الفرضية قام الباحثان باستخراج صدق المقياس في هذه الدراسة من خالل اعتماد

 سيتم عرض النتائج: وفيما يلي  طرق،

 صدق المحتوى أو صدق المحكمين: 

-12( بينت أن جميع مفردات مقياس إدمان تدخين السجائر تراوحت بين )CVR (وعن نسبة صدق المحتوى لوش 

(،  وهي نسبة صدق مقبولة تشير إلى إمكانية 1.12( وجميعها أكبر من القيمة الحرجة التي حددها لوش أقل من )9

  .لدراسة الحالية ، والوثوق بالنتائج التي ستسفر عنها النتائجاستخدامه في ا
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 ( يوضح نسبة اتفاق المحكمين للفقرات وتحليل المحتوي بمعامل لوش.3جدول )

معامل  المحكمين  ت 

CVR 

معامل  المحكمين  ت القرار 

CVR 

 القرار

 ال تقيس تقيس ال تقيس تقيس 

 تقبل  9 1 2 99 تقبل  1.12 9 1 9

 تقبل  9 1 2 94 تقبل    9 1 2 4

 تقبل  1.12 9 1 92 تقبل  1.12 9 1 2

 تقبل  1.12 9 1 91 تقبل  1.12 9 1 1

 تقبل  1.12 9 1 92 تقبل 9 1 2 2

 تقبل 9 1 2 91 تقبل  9 1 2 1

 تقبل 9 1 2 91 تقبل 9 1 2 1

 تقبل  9 1 2 92 تقبل 9 1 2 2

 تقبل 9 1 2 91 تقبل 9 1 2 1

 تقبل  9 1 2 41 تقبل  1.12 9 1 91

 

( فقرات، 91بناًء على آراء السادة الخبراء في مجال علم النفس والتربية، تم تعديل الصياغة اللغوية والتي تناولت )

لى عينة عفي حين لم تلغ أي فقرة من قفرات المقياس، وبعد إعادة ترتيب فقرات المقياس أصبح جاهزاً لتوزيعه 

  (.%911البناء، أما نسبة أتفاق السادة الخبراء بخصوص صالحية البدائل فكانت نسبة االتفاق عليها )

 : الفرضي صدق التكوين 

 ومن إجراءات حساب صدق التكوين الفرضي:

يجب  Exploratory Factor Analysisولتطبيق التحليل العاملي االستكشافي التحليل العاملي االستكشافي: 

التحقق من عدة شروط قبلية منها امتثال البيانات للتوزيع الطبيعي، وللتحقق من اعتدالية التوزيع تم اجراء االختبار 

على عينة التحليل االحصائي، وتم استخدام اختبار كولمنجروف سمير نوف لبيانات عينة المدخنين وتصل قيمتها 

ي أنها غير دالة مما يؤكد اعتدالية التوزيع، والمحك اآلخر اثناء ( وهذا يعن1.12( وهذه القيمة أكبر من )1.122)

االجراء كان البد من التحقق من كفاية حجم العينة، وللحكم على مدى كفاية حجم عينة المدخنين المشاركين على 

ر أكب حيث تعتبر العينة مناسبة إذا كانت قيمة االختبار KMO-Testمقياس إدمان تدخين السجائر نجري اختبار 

( وهي قيمة جيدة 1.211في الدراسة الحالية ) KMO(. حيث وصلت قيمة اختبار 4194( )تيغزة، 1.12من )

( وهي دالة إحصائيا 1.111. ومستوى الداللة على اختبار بارتليت تساوي )(Kaiser, 1974)بحسب معيار كايزر 

 ياس. وهذا يدل أن العينة مناسبة للتحليل العاملي لتحقق شروط جودة الق

كما بعد هذه الخطوة يتم النظر في مؤشر مصفوفة االرتباط، والتي تحدد مدى االرتباط بين فقرات مقياس إدمان 

 ،(1.11( وال تتجاوز )1.21تدخين السجائر، ويفضل أن يكون معظم الفقرات تتجاوز قيمة االرتباط بينها )
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رتبطة بشكل متفاوت وتتجاوز معظمها القيمة ومن خالل مصفوفة االرتباط وجدنا أن عالقات جميع الفقرات م 

 (.1.11( وال توجد فقرات تجاوزت القيمة )1.21)

 استخراج العوامل باستخدام المكونات األساسية لمقياس إدمان تدخين السجائر:

ت اللتحقق من صدق البناء العاملي للمقياس تم التحليل استخدام العاملي االستكشافي وذلك باعتماد طريقة المكون 

لتحديد  Varimaxباإلضافة إلى إجراء التدوير المتعامد بطريقة   Holting Principal componentاألساسية 

 eigenvaluesاالبعاد والجدر الكامن لكل بعد، أو عامل، حيث يعتبر العامل داالً إذا كانت قيمة محك الجذر الكامن 

وإذا تشبعت Guilford ( طبقا لمعيار أو محك جيلفورد 1.21أكثر من الواحد صحيح وتشبعت عليه العبارة بقيمة )

 (. 4191العبارة على أكثر من بعد أو عامل فيتم اعتماد القيمة األعلى)الشافعي، 

 ( يوضح قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل4جدول )

 نسبة التباين التراكمي نسبة التباين الجذر الكامن العامل

 %11741 %43784 8..87 األول

 %11711 27332 الثاني

 %6781 171.2 الثالث

 

من خالل استقرائنا للجدول السابق أظهرت نتائج التحليل العاملي وجود ثالثة أبعاد تزيد قيمة الجذر الكامن 

( 2.112للتباين اذ بلغت قيمة الجذر الكامن للبعد األول )عن الواحد صحيح، وكان البعد األول األكثر تفسيراً 

( من التباين الكلي لمقياس مستوى إدمان تدخين السجائر، وقد فسرت األبعاد %12.21وهو يفسر ما نسبته )

( من التباين الكلي للمقياس، وهي تعتبر مقبولة، كما تم تمثيل الجذور %19.19الثالثة مجتمعة ما نسبته )

، حيث يمثل المحور األفقي األبعاد، أو العوامل، ويمثل المحور (Scree plot)انياً من خالل ما يعرف الكامنة بي

 العمودي مقدار الجذر الكامن.  

 

 .( يبين التوزيع البياني لألبعاد الثالثة على مقياس مستوى إدمان تدخين السجائر1الشكل )
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الكامن ألكبر من الواحد صحيح ينحصر في ثالثة أبعاد، وبناء على من خالل معاينة الشكل البياني نالحظ أن الجذر 

ما سبق من خالل ما تم التوصل إلية من اختبار الجذور الكامنة لمقياس مستوى إدمان تدخين السجائر، قد اتسقت 

د هذه عمع ما تم التوصل إليه في المخطط التمثيلي إلى وجود ثالثة أبعاد تحدد مستوى إدمان تدخين السجائر، وب

بسبب العوامل المستخرجة قبل التدوير ال تمثل تفسير  وذلك Varmax الخطوات تم االعتماد التدوير المتعامد

واضح لألبعاد(، ومن خالل التدوير المتعامد تم الحصول على التشبع األفضل، وقد تم تسمية األبعاد على حسب 

 مات إدمان تدخين السجائر.العامل المتشبع األكبر وقد تطابقت مع طبيعة اعراض وعال

 

 .( مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد وتسمية األبعاد6جدول)

ألعراض اعالمات وال االبعاد

 ةالنفسي

 ألعراضعالمات واال

 لتوق واللهفةل

عراض ألعالمات واال

 ضرار العضويةلأل

 التشبع التشبع التشبع )الفقرات(

Q1 .81. 242. - 

Q2 814. - - 

Q3 142. .11.  

Q4 221. 818.  

Q5 .28. 111. - 

Q6 .42. - - 

Q7 221. .14.  

Q8 .42. - - 

Q9 824. - - 

Q10 221. 824. - 

Q11 244. 861. - 

Q12 - 82.. 114. 

Q13 - .62. - 

Q14 - 148. - 

Q15 - - 86.. 

Q16 - - 8.4. 

Q17 - - .21. 

Q18 - - 823. 

Q19 - - 8.1. 

Q20 - - 828. 

 * عالمة بلد للتشبع األكبر 
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( فقرات من فقرات المقياس، وجميعها تتعلق بالبعد 1( أن العامل األول تحملت عليه )2يتضح من بيانات الجدول )

(، وهي قيم مقبولة التشبع، وكما تشير النتائج 1.211و 1.149النفسي، وقد تراوحت قيم تشبع الفقرات عليه بين )

( فقرات من فقرات المقياس وجميعها تتعلق بأعراض التوق واللهفة الناتجة 2إلى أن العامل الثاني قد تحملت عليه )

(، والعامل الثالث تحملت 1.211و 1.112إدمان تدخين السجائر، وقد تراوحت قيم تشبع الفقرات عليه بين ) عن

( فقرات من فقرات المقياس وهي متعلقة باألضرار العضوية الناتجة عن تدخين السجائر، وقد تراوحت 1عليه )

 ( وهي قيم جيدة التشبع. 1.211و 1.119قيم التشبع عليه)

للتأكد مما تم  (SEM)ويعتبر من ضمن تطبيقات نموذج المعادلة البنائية  :(CFA)املي التوكيدي التحليل الع

التوصل إليه في مخرجات التحليل العاملي االستكشافي، ويمكن التأكد من صحة النموذج الذي تم بناءه على أسس 

دمان، وتم االعتماد على طريقة نظرية سابقة، واالعتماد على التدليل التشخيصي الرابع في تحديد اعراض اإل

 .AMOS V 23من خالل البرنامج اإلحصائي   Maximum likelihoodاألرجحية العظمى 

لتحديد مدى تطابق نموذج مقياس إدمان تدخين السجائر مع بيانات العينة، وهناك مؤشرات جودة مطابقة النموذج: 

 موذج مع البيانات. عدة مؤشرات التي من خاللها يتم التأكد من مدى تطابق الن

لتحليل استجابة  AMOSوللتحقق من جودة مطابقة البيانات باستخدام التحليل العاملي التوكيدي تم استخدام برنامج 

( البناء النظري لمقياس إدمان تدخين السجائر الذي تم تصميمه بناًء على 4المدخنين، ويظهر من الشكل رقم )

 مخرجات التحليل االستكشافي. 

 

 ( يبين جودة مؤشرات التطابق لمقياس إدمان تدخين السجائر.2الشكل )

( حيث نجد 4يتضح من الشكل إن معظم مؤشرات المطابقة تدل على حسن مطابقة النموذج الموضح في الشكل )

( وهي دالة إحصائيا أي 911( بدرجات حرية )422.111الذي يساوي ) Chi-square (Cmin)أن قيمة مربع 

في المجتمع نرجعه إلى حجم العينة، أما الحقيقي المناظر له  طابق بين النموذج المفترض والنموذجعدم وجود ت

×)   ) قيمة مربع كاى المعياري عبارة عن قسمة كاى المحسوبة على درجة الحرية ² ∕  df ،) 
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( وتدل على أن النموذج مطابق للبيانات، ومن أهم مؤشرات المطابقة فاعلية هو الجذر 9.121فبلغت قيمتها )

( وهذه القيمة تدل أن النموذج متفق مع البيانات 1.12حيث تساوي ) (RMSEA)التربيعي لمتوسط الخطأ االقتراب 

 (. 4194بدرجة مقبولة )المالكي، 

( وبالتالي تدل على مطابقة مقبولة بحسب RMR( )1.12متوسط مربع البواقي ) باإلضافة نجد أن قيمة مؤشر

( حيث إذا انخفضت قيمته CFIالمحك، ومن أفضل مؤشرات المطابقة المتمثلة في قيمة مؤشر المطابقة المقارن )

المطابقة (، وفي الدراسة الحالية بلغت قيمة مؤشر 4192( يجب تعديل النموذج )القهوجي، وأبو عواد، 11عن )

 ( مما يعطينا مؤشر بقبول النموذج.1.11المقارن )

( حيث 1.11( تصل قيمتها )TLIلويس )-(، ومؤشر تاكر1.12كما أن قيمة مؤشر المطابقة المعياري تساوي )

 فاقت قيمتها القيمة المحكية وتدل إن نموذج مقياس إدمان تدخين السجائر يتمتع بمطابقة مرتفعة.   

 :البنائيلصدق التحقق من أدلة ا

 (1وتم التحقق من أدلة الصدق البنائي لمقياس إدمان تدخين السجائر كما هو موضح في جدول رقم )

 

 ( ادلة صدق التقارب لمقياس إدمان التدخين.1جدول )

 الفقرات البعد

Items)) 

 التشبعات

(Factor 

loading) 

متوسط التباين 

 المستخرج

AVE)) 

 الثبات المركب

CR)) 

 1.11 1.19 1.11 1 النفسية االعراض

4 1.21 

2 1.21 

1 1.12 

2 1.19 

1 1.22 

 1.21 1.19 1.19 1 التوق واللهفة

2 1.24 

1 1.19 

91 1.29 

99 1.21 

94 1.29 

92 1.12 

91 1.11 

 1.14 1.12 1.21 92 االضرار العضوية

91 1.22 
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91 1.11 

92 1.24 

91 1.22 

41 1.29 

 

يظهر من الجدول أعاله، ان نسبة التحميل أو التشبعات لدى الفقرات في االبعاد الثالثة أعلى أو تساوي قيمة المحك 

(، في حين نجد أن قيمة 1.21بين االبعاد أعلى من نسبة المحك ) (AVE)(، باإلضافة ان معيار التقارب 1.1)

سجائر يتمتع (، وهذه المؤشرات تبين إن مقياس إدمان تدخين ال1.11تتجاوز قيمة المحك ) (CR)الثبات المركب 

بصالحية صدق التقارب، وتم إجراء التحليل العاملي للتأكد من مؤشرات صدق التمايز لمقياس إدمان تدخين السجائر 

 ز.. والجدول التالي يوضح أدلة صدق التمايAMOS V23عن طريق استخدام برنامج 

 ( يوضح أدلة صدق التمايز لمقياس إدمان تدخين السجائر.جدول )

متوسط  االبعاد

التباين 

 المستخلص

(AVE) 

التباين 

 المشترك

(MSV) 

الجذر التربيعي 

لمتوسط 

التباين 

المستخلص 

Sqrt(AVE) 

معامالت االرتباط بين 

 (R)االبعاد 

 1.21 1.12 1.41 1.19 عراض النفسيةألاالعالمات و

لتوق لعالمات واألعراض لا

 واللهفة

1.21 1.42 1.11 1.22 

 1.11 1.24 1.11 1.12 األضرار العضوية

                            

( أن االرتباط ما بين االبعاد يقل عن المحك حيث انحصرت قيم معامالت االرتباط ما 1يظهر من خالل الجدول )

( من ضمن 4191لتمايز أبعاد المقياس، وبحسب ما أورده )حسين، ( وهذا يعطينا مؤشر 1.11( إلى )1.22بين )

المؤشرات لتحديد صدق التمايز  استخدام المقارنة بين بين قيم الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج والعالقات 

خين مان تدبين معامالت االرتباط، ومن استقرائنا للنتائج نجدها أكبر من أي معامل ارتباط بين أبعاد مقياس إد

( وهي أكبر من 1.24( إلى )1.11السجائر حيث تراوحت قيم الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج ما بين )

اض النفسية وبعد والتي تمثل العالقة ما بين بعد االعر  1.11قيمة أعلى ارتباط ما بين االبعاد والتي تصل قيمته 

أعلى من قيمة  (AVE)ركر نجد أن قيمة التباين المستخلصال-وبالنظر إلى معيار فورنل، األضرار العضوية

(. حيث تراوحت قيم التباين المستخلص لمقياس إدمان تدخين السجائر 4194)المالكي،  (MSV)التباين المشترك 

( 1.42( وهي أعلى من قيم التباين المشترك ما بين االبعاد والتي تصل قيمه ما بين )1.12( إلى )1.21ما بين )

 ( يبين أدلة الصدق البنائي لمقياس إدمان تدخين السجائر. 2(. والشكل )1.11إلى )
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 ( يبين أدلة الصدق البنائي لمقياس إدمان تدخين السجائر.3الشكل )

  :صدق االتساق الداخلي

وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من 

 SPSSالثالثة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  األبعادفقرات 

والجدول التالي يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الذي ينتمي إليه والدرجة الكلية ، 44إصدار 

 للمقياس.

  .الدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه والمقياس ككل( يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة و8جدول )

االرتباط  الفقرات البعد

 بالبعد

قيمة 

 الداللة

قيمة  االرتباط بالدرجة الكلية

 الداللة

االعراض العالمات و

 النفسية

9 1.121** 1.111 1.121** 1.111 

4 1.114** 1.111 1.211** 1.111 

2 1.212** 1.111 1.111** 1.111 

1 1.242** 1.111 1.112** 1.111 

2 1.194** 1.111 1.211** 1.111 

1 1.114** 1.111 1.211** 1.111 

العالمات واالعراض 

 لتوق واللهفةل

1 1.111** 1.111 1.111** 1.111 

2 1.141** 1.111 1.114** 1.111 

1 1.122** 1.111 1.219** 1.111 

91 1.111** 1.111 1.121** 1.111 

99 1.212** 1.111 1.112** 1.111 

94 1.111** 1.111 1.129** 1.111 
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92 1.111** 1.111 1.121** 1.111 

91 1.111** 1.111 1.121** 1.111 

العالمات واالعراض 

 ضرار العضويةلأل

92 1.111** 1.111 1.141** 1.111 

91 1.229** 1.111 1.121** 1.111 

91 1.222** 1.111 1.121** 1.111 

92 1.111** 1.111 1.121** 1.111 

91 1.111** 1.111 1.221** 1.111 

41 1.111** 1.111 1.291** 1.111 

 (1،19تشير إلى مستوى الداللة )** 

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات االبعاد والدرجة الكلية للبعد والدرجة 

(. ، وعليه فإن جميع فقرات االبعاد الثالثة متسقة داخلياً 1،19للمقياس دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )الكلية 

مما يدل على تجانس الفقرات مع البعد،  ونستنتج من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج  ،مع البعد الذي تنتمي إليه

يه، والدرجة الكلية للمقياس مرتفعة، " وهكذا تزداد جودة حول عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إل

 (.411: 4191المقياس إذا على فقرات ترتبط ارتباطاً مرتفعا بالدرجة الكلية لالختبار )ملحم، 

 االتساق الداخلي لألبعاد   

رجة الكلية والدحيث تم حساب صدق البناء أو صدق التكوين وذلك بحساب االرتباطات الداخلية بين أبعاد المقياس 

 :اس كما هو موضح في الجدول التاليللمقي

 

 معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس إدمان تدخين السجائر والدرجة الكلية للمقياس.( 4جدول )

 قيمة الداللة معامل االرتباط األبعاد

 1،111 **1،212 ةالنفسيالعالمات واالعراض 

 1،111 **1،212 لهفة لتوق والالعالمات واألعراض ل

ألضرار العالمات واالعراض ل

 العضوية 

1،121** 1،111 

 .(1،19تشير لمستوى الداللة )**  

تشير البيانات الموضحة في الجدول السابق إلى أن جميع معامالت االرتباط إلبعاد مقياس إدمان التدخين 

(، حيث تراوحت جميعها على التوالي 1،19والدرجة الكلية للمقياس كلها دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

الداخلي للمقياس كمؤشر لصدق (، وهذا ما يؤكد مدى تجانس وقوة االتساق 1،121(، )1،212(، )1،212)

 التكوين في مقياس إدمان تدخين السجائر. 
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 :الصدق الذاتي

وقد تم حساب معامل الصدق الذاتي لمقياس إدمان التدخين بعد الحصول على معامل ثبات المقياس عن طريق  

(، ومن خالل وضع قيمته تحت الجذر التربيعي توصلنا إلى 1،191معامل الفا كرونباخ والذي وصلت قيمته )

 مقياس تدخين السجائر له درجة عالية من الصدق.  ومنه نستنتج أن 1،12=   0.91النتيجة التالية: الصدق الذاتي

  :نتائج الفرضية الثانية 

"يحتفظ مقياس إدمان تدخين السجائر بمعامالت ثبات مقبولة تناسب خصائص االختبار الجيد وينص هذا الفرض: 

لتحديد وبعد تطبيقه على عينة من المدخنين الحاليين ضمن طلبة الجالية العربية في الجامعات الحكومية الماليزية" 

 معامل ثبات مقياس إدمان التدخين تم حسابها على النحو اآلتي:

 كرونباخ: معامل الفا 

لقياس مدى ثبات مقياس إدمان تدخين السجائر استخدم معامل الفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة 

( يوضح بشكل 91( طالب مدخن وقد تم استبعادهم من العينة الكلية، والجدول رقم )11استطالعية مكونة من )

 ائر.أكثر تفصيل معامالت ثبات مقياس إدمان تدخين السج

 

 .( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس إدمان تدخين السجائر12جدول )

 ثبات البعد عدد الفقرات األبعاد

 1،222 1 االعراض النفسيةالعالمات و

توق العالمات واالعراض لل

 هفة للاو

2 1،211 

 1.211 1 األضرار العضوية

 1،191 41 معامل الثبات العام للمقياس

 

( 1.19( أن معامل الثبات العام ألبعاد مقياس إدمان تدخين السجائر مرتفع حيث بلغ )91)رقم يتضح من الجدول 

( كحد أعلى، وهذا يدل أن 1،21( كحد أدنى و)1،222إلجمالي فقرات المقياس، فيما تراوح ثبات األبعاد ما بين )

ة يمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني في الدراسمقياس إدمان تدخين السجائر يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات 

 (. Nunnally & Bernstein, 1994 (( كحد أدنى للثبات 1،11الحالية بحسب مقياس نانلي والذي أعتمد )

 : معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

للتحقق من معامل ثبات مقياس إدمان تدخين  44إصدار  SPSSوتم في الدراسة الحالية تطبيق البرنامج اإلحصائي  

 (.91السجائر بطريقة التجزئة النصفية مثلما هو موضح في الجدول رقم )
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 (.42( معامل الثبات لمقياس تدخين السجائر باستخدام التجزئة النصفية ن)11جدول )

 المتغير 

 

قبل  رتباطاالمعامل  الفقرات

 التعديل

معامل 

الثبات بعد 

 التصحيح

الفقرات  الفقرات الفردية

 الزوجية

  

االعراض و العالمات بعد

 النفسية

2 2 1.112 1.211 

توق لل العالمات واألعراض بعد

 لهفة الو

1 1 1.194 1.224 

بعد العالمات واألعراض 

 ضرار العضويةلأل

2 2 1.241 1.112 

 1،111 1،211 91 91 المقياس ككل 

 

انه تم التحقق من الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس إدمان تدخين السجائر، بسحب ( 99نالحظ من جدول )

( مدخن من العينة االستطالعية، وتبين أن معامل ارتباط بيرسون بين مجموعة الفقرات الفردية والزوجية 11)

(، مما يعني 1،11(، وبعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون تم الحصول على معامل ثبات مصحح قدره )1،21)

ثبات واستقرار الدرجة الكلية لمقياس إدمان تدخين السجائر، وبالنظر إلى معامل الثبات لألبعاد الثالثة بعد التصحيح 

( مما يدل على استقرار مقياس إدمان 1.241( إلى )1.194باستخدام معامل سبيرمان براون فقد تراوح ما بين )

 تدخين السجائر.

 : قياس إدمان تدخين السجائرصورة النهائية لمال

تم التوصل إلى الصورة النهائية لمقياس إدمان تدخين السجائر، وذلك بعد التحقق من موثوقية األداة من خالل إتباع 

 خطوات بناء وتصميم المقاييس النفسية، والجدول اآلتي يوضح ذلك: 

 

 ( يوضح مقياس إدمان تدخين السجائر في صورته النهائية.12جدول )

 كثيراً جداً  كثيراً  متوسط قليالً  ال مطلقاً  الفقرات ت

 العالمات واألعراض النفسيةبعد 

 6 4 3 2 1 اعتمد على التدخين لزيادة تركيز انتباهي. 9

يساعدني التدخين في التخلص من اإلجهاد  4

 والضغوط.

1 2 3 4 6 
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أفقد أعصابي بسهولة عندما ال أدخن لفترة  2

 طويلة.

1 2 3 4 6 

تصيبني حالة التوتر والقلق دون تدخين  1

 سجائر.

1 2 3 4 6 

 6 4 3 2 1 أشعر بالضيق عندما ال أدخن. 2

يساعدني التدخين على االسترخاء في المواقف  1

 المحرجة.

1 2 3 4 6 

 بعد العالمات واألعراض للتوق واللهفة

 6 4 3 2 1 أشعر بنفاذ الصبر عندما ال أدخن لفترة طويلة. 1

مجرد وجود السجائر بجانبي فقط يشعرني  2

 بالراحة.

1 2 3 4 6 

أشعر بالملل في األماكن التي يمنع فيها  1

 التدخين.

1 2 3 4 6 

أدخن أول سيجارة بعد استيقاظي من النوم  91

 .مباشرةً 

1 2 3 4 6 

 22-11معدل تدخيني اليومي يتراوح ما بين  99

 سيجارة.

1 2 3 4 6 

 6 4 3 2 1 تلقائية دون تفكير.أدخن بصورة  94

عندما ال أملك سيجارة يجب أن أحصل عليها  92

 بأي طريقة.

1 2 3 4 6 

 6 4 3 2 1 أحرص على تناول سيجارة بعد األكل مباشرةً  91

 بعد العالمات واألضرار العضوية

 6 4 3 2 1 مسك السيجارة باليد أدت إلى اصفرار أظافري.  92

 6 4 3 2 1 ناتج عن التدخين.تغير لون أسناني  91

 6 4 3 2 1 .التدخين أسناني للتسوس بسببتعرضت  91

أجد صعوبة في البلع بسبب االلتهاب المزمن  92

 في الحنجرة. 

1 2 3 4 6 

تضايقني الكحة وخصوصاً بعد استيقاظي من  91

 النوم.

1 2 3 4 6 

أالحظ بوجود دماء على فرشاة األسنان بسبب  41

 اللثة.التهاب 

1 2 3 4 6 
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 ( يوضح مستوى إدمان تدخين السجائر بحسب األبعاد الفرعية والمقياس ككل.13جدول )

 الداللة التشخيصية الدرجة األبعاد ت

 ال يوجد إدمان 1-1 العالمات واالعراض النفسية 9

 إدمان بسيط 12-.

 إدمان متوسط 13-18

 إدمان مرتفع 14-24

 شديد جداً إدمان  26-32

 ال يوجد إدمان 8-1 العالمات واالعراض للتوق واللهفة 4

 إدمان بسيط 4-11

 إدمان متوسط 24-.1

 إدمان مرتفع 26-32

 إدمان شديد جداً  33-42

 العالمات واالعراض األضرار العضوية 2

 

 

 

 

 ال يوجد أثر  1-1

 أثر بسيط 12-.

 أثر متوسط 13-18

 مرتفعأثر  14-24

 أثر مرتفع جداً  26-32

 الدرجة الكلية لمقياس إدمان تدخين السجائر 

 ال يوجد إدمان 1-22

 إدمان بسيط 21-42

 إدمان متوسط 41-12

 إدمان مرتفع 11-82

 إدمان مرتفع جداً  81-122

 

 

 الخالصة: 

( (SPSS v22بعد إخضاع نموذج مقياس إدمان تدخين السجائر للتحليل العاملي االستكشافي باستخدام برنامج 

المستخرجة من التحليل العاملي  النتائج ، كشفت(AMOS V23)والتحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج 

وتتمثل  ، وتم اختزال الفقرات تحت ثالثة ابعادالتوكيدي بأنها متسقة مع ما نتج عنه من التحليل العاملي االستكشافي

 العالمات واألعراض لتوق واللهفة، وبعدالعالمات واألعراض لاألعراض النفسية، وبعد و العالمات في: بعد

ألضرار العضوية، وأظهرت ايضاً مؤشرات حسن المطابقة أن بيانات النموذج المقترح مقبولة وموثوق به ل

وكما عززت مؤشرات صدق التقارب، والتمايز من موثوقية ى إدمان تدخين السجائر، الستخدامه في تحديد مستو

       المقياس بعد إجراء معامل الثبات والتي جاءت وفق المحك المطلوب. 
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 رحات تالتوصيات والمق

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في البحث الحالي، يوصي الباحثان ما يلي: 

سيكومترية على عينة أكبر من المدخنين من خلفيات اجتماعية مختلفة وذلك من إجراء دراسات  .9

 أجل التحقق من مالئمة المقياس.

والفسيولوجية على كافة  واثارها النفسية جراء مزيد من الدراسات حول إدمان تدخين السجائرإ .4

 المراحل العمرية.

ان لدى المدخنين الشباب اإلدماعتماد مقياس إدمان تدخين السجائر كمؤشر لتحديد مستوى  .2

 .والراشدين

استخدام مقياس إدمان تدخين السجائر في عمليات تشخيص وتقييم مستوى اإلدمان من قبل  .1

 األخصائيين النفسيين، واألطباء العامليين في المجال الصحي. 

ن م بناء برامج إرشادية للحد من إدمان تدخين السجائر وانتشارها بين الطالب اللذين يعانون .2

 اضطرابات نفسية.

 

   والمصادر قائمة المراجع

 المراجع العربية

. مناهج البحث العلمي من التبيين إلى التمكين(. 4191أبو سمرة، محمود أحمد؛ والطبطي، محمد عبد اإلله. )

 (. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر.  9ط)

)ترجمة الحيان، خالد بن ناصر(.  والممارسات.بحوث العلوم االجتماعية المبادئ (. 4192باتشرجي، أنول. ) 

 (. عمان: دار اليازوري العلمية والتوزيع.4ط)

المرجع في اإلحصاء التطبيقي (. 4192باهي، مصطفى حسين؛ سالم، أحمد عبد الفتاح؛ ومحمد، سعيد محمد. )

 (. القاهرة: مكتبة األنجلو. 9ط. )اعملي-نظري

 (. الجزائر: دار قرطبة. 9. )طس في علم النفس والتربيةالقيا(. 4191بو سالم، عبد العزيز. )

 (. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.9. )طالحاوي في مناهج البحث العلمي(. 4192البياتي، فارس. ) 

(. عمان: دار المسيرة للنشر 9ط) التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي.(. 4194تيغزة، أمحمد دوزان. )

 والتوزيع.

(. عمان: مركز الكتاب 9ط. )القياس والتقويم في الفن والتربية الفنية(. 4199عبد المنعم خيري. ) ن،سح

 األكاديمي.

الثبات والصدق التقاربي والتمايزي للمقاييس النفسية والتربوية باستخدام (. 4191حسين، محمد حبشي. )

متاح على موقع  1:11الساعة  42/9/4141 تاريخ الزيارة .AMOSبرنامج ِ

> videos. www.yotube.com>hussein1262 

(. عمان: دار 9ط. )بناء وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية(. 4191لريماوي، عمر طالب. )ا

 أمجد للنشر والتوزيع. 
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 غزه: الجامعة اإلسالمية.التدخين في قطاع غزه ويالته ومآسيه. (.  9121الزهار، محمود. )

(. التدخين وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى طالب المدارس الثانوية الفنية 4191زيدان، أحمد سعيد عبد القوي. ) 

 . 912-29( ابريل، ص ص 4(، ع )1) مج مجلة كلية التربية بالسويس،التجارية بمحافظة كفر الشيخ. 

اإلحصاء التقليدي والمتقدم في البحوث التربوية: أسس نظرية باستخدام (. 4191عي، محمد منصور. )الشاف

 الرياض: مكتبة الرشد.  .SPSS_LISREL_AMOSبرنامج 

 (. بيروت: دار الكتب العلمية. 9ط. )القياس والتقويم التربوي(. 4191عطوان، أسعد حسين؛ وأبو شعبان. )

دوافع ومنبئات التدخين في ضوء بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية والديمغرافية  (.4111عمر، أحمد متولي. )

 . 12-9(، ص ص 21(، ع )91مج ) مجلة كلية التربية،لدى عينة من طالب الجامعة الذكور. 

 الكتب. (. القاهرة: عالم9ط)التحليل العاملي نظريا وعمليا في العلوم اإلنسانية والتربوية. (. 4192غانم، حجاج. )

  (. القاهرة: دار الشروق.9ط. )اإلدمان، أنواعه، مراحله، عالجه(. 4119فطاير، جودة. ) 

(. عمان: 9ط)النمذجة بالمعادالت البنائية باستخدام برنامج أموس. (. 4192القهوجي، أيمن وأبو عواد، فريال. ) 

 دار وائل للنشر.

نمذجة العالقات بين مداخل لعلم اإلحصاء ومهارات التفكير الناقد ( 4194عمر العبدلي. ) عبد هللاالمالكي، فهد 

 رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة أم القرى السعودية.والتحصيل األكاديمي لدى طالب جامعة أم القرى. 

 (، عمان: دار المسيرة للنشر. 9ط. )القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(. 4191ملحم، سامي محمد. )-

(. القلق واالكتئاب لدى طالب جامعة نايف من المدخنين وغير المدخنين 4192فيسة، عبد العزيز بن علي. )الن

 .921-942(، ص ص 12(، ع)29، مج)المجلة العربية للدراسات األمنية"دراسة مقارنة". 
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