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מדינת ישראל
משרד החינוך

أضرار التدخین واألرجیلة
منظومة بّث قُطرّیة

مع المستشار التربوّي: رائد داغر
مرشد في الخدمات النفسّیة االستشارّیة
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لحظة، قبل أن نبدأ..

إلیكم درس المھارات الحیاتّیة عن ُبعد، ولكنكم ستشعرون من ▪
خاللھ بالقرب!

مجرى حیاة جدید- كیف تتدّبرون أموركم؟▪
نحن جمیًعا نملك مھارات حیاتّیة: إنھا القدرات والطاقات ▪

الكامنة فینا
ھّیا بنا، سننطلق اآلن!!!
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ماذا سنتعلّم الیوم؟

 طرح موضوع فترة المراھقة والتحّدیات التي نواجھھا.•

 أضرار التدخین.•

 أضرار األرجیلة. •

مھارات حیاتّیة .•
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قبل أن نبدأ، نستنشق الھواء

    أرجو أن تكون محاضره شیقة وممتعھ وتزّودكم \ن بمعلومات ھاّمة من شأنھا 
المساھمة في حیاة أفضل... 
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نبدأ بفعالّیة – عرض مواقف وسلوكّیات مختلفة

- السرقة من "سوبر" أو دّكان
 السباحة في بحر ھائج-
 كشف سّر لصدیق -
الھروب من المدرسة -

 تدخین سیجارة أو تدخین األرجیلة-
 الغّش باالمتحان-

 - البقاء نائًما رغم أّن علّي النھوض.
 عارضت، قلت "ال"  ألصدقائك أو مجموعتك -
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تعریف السلوك الخطر
السلوك الخطر ھو كلّ سلوك یھّددنا ویھّدد كیاننا، السلوك الذي فیھ تحدٍّ وتوّتر وموجود بین حدود األمان والخطر، بین 

األشیاء المؤّكدة وغیر المعروفة. 

عندما نخوض مخاطر تھّدد سالمة الجسم والنفس ,فإّن ھذا ُیعتبر مخاطرة كبیرة، مثال : 

مخاطر جسدّیة، مخاطر اجتماعّیة، مخاطر عاطفّیة، مخاطر نفسّیة، مخاطر مادّیة، التوّرط مع القانون ...

الخطر یبدو مغرًیا  لكن نھایتھ لیست واضحة، ومن المھّم أن نتملك القدرة على مواجھة االغراءات في ظل التأثیرات 

االجتماعیة.
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ما ھي الدوافع التي تؤّدي الى التدخین، ھل ھي:

ُحّب االستطالع؟⚫
البحث عن االنفعاالت؟⚫
التمّرد على البالِغین؟⚫
 "حتى یكون مقبولا-    IN   " ؟⚫
ئ؟⚫ االعتقاد أّن التدخین ُمَھدِّ
الوالدان وأفراد األسرة یدّخنون؟⚫
تأثیر اإلعالنات؟⚫
نون⚫ االعتقاد أّن جمیع البالغین ُیدخِّ



8

التدخین ھو عملّیة حرق لماّدة التبغ، حیث ینتج عن ھذا االحتراق مادة 
النیكوتین، التي تملك تأثیر مخّدر على المّخ، ومن ثّم یعتاد علیھا الجسد 

ویشعر بصعوبة بالغة اذا انسحب منھا وحاول تركھا. 
ھنالك عدة أنواع من التدخین : 

تدخین أرجیلة 
تدخین سجائر
تدخین سیجار
تدخین غلیون 
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المعّسل:
مادة بالغة الخطورة ال تمّت بصلة بالعسل أو بالفاكھة الصحّیة وإّنما ھي مجرد مصطلحات ھدفھا 

تضلیل الشباب وتسویقھاعلى أّنھا ماّدة مفیدة.

 محتویات المعسل : نبات التبغ، نشارة الخشب، فاكھة غیر صالحھ لألكل، جلسترین (ماده ساّمة
  .ومسرطنة)، لیموسین (الروب)، فطریات العفن، مكسبات الرائحة والطعم
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األنبوب

بیئة مثالّیة لتكاثر البكتیریا الجرثومّیة

الفحم 

یؤّدي فحم األرجیلة إلى ارتفاع ماّدة أّول أكسید الكربون في الدم 
والتي تؤّدي الى التسّمم الدموّي 
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المیاه
 تؤّدي المیاه إلى الشعور بترطیب الحلق مّما یؤّدي إلى استمرار التدخین

 لعّدة ساعات بدون توّقف، عوًضا عن استعمال الكحول بدل الماء
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ھل تعرف ما ھي أضرار األرجیلة؟
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الفم واللثة

القلب واألوعیة الدموّیة
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نواصل التعلّم

الجنین الرئتین



15

نضارة البشرة والجمالمشاكل جنسّیة
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اللیاقھ البدنّیة
 

بعد التدخینقبل التدخین

ومن الممكن أن تؤّدي إلى الموت
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حقائق اخرى

 تدخین رأس أرجیلة واحد یساوي
كمیة 40-60 سیجارة
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مكّونات السیجارة
النیكوتین: مبید حشرات وعقار مخدر•

أول أكسید الكربون: غاز سام•

السیانید: سم فئران قاتل•

كادمیوم: یستخدم في صناعة بطاریات السیارات•

األمونیا: منظف أرضیات•

القطران: مادة تستخدم في الطالء وتعبید الطرق•

المیثانول: یستخدم في وقود الصواریخ•

الزرنیخ: مادة شدیدة السمّیة•

الفینول: مادة مطھرة وسامة•

الفورمالین: بستخدم في حفظ األعضاء•

األسیتون: مادة إلزالة طالء األظافر•
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 التدخین یمّس بالصّحة وُیسبِّب
!أضراًرا

إلحاق الضرر باللیاقة البدنّیة والقدرة الریاضّیة⚫
دات في بَشرة الوجھ⚫  تجعُّ
رائحة كریھة واصفرار األسنان⚫
السعال وضیق التنفُّس⚫
أمراض القلب واألوعیة الدموّیة⚫
أمراض السرطان (الرئتان، الحنجرة، وغیرھا)⚫
أمراض الرئة ⚫
تضعف قدرة اإلخصاب عند النساء والقدرة ⚫

الجنسیّة عند الرجال
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!التدخین قاتل

كّل عام، یموت في إسرائیل نحو 8 آالف شخص بسبب أمراض ذات صلة ⚫
بالتدخین، بینھم نحو 1500 من جّراء التدخین السلبيّ  . 

التدخین ھو أكبر عامل للموت یمكن منعھ في العالم!⚫

ا! التدخین یضّر اقتصادّیً
التدخین یضّر اإلنسان، الحیوان، والبیئة! 
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التدخین والقانون

 في إسرائیل قوانین أساسّیة ُتعنى بالتدخین:

1. قانون منع التدخین في األماكن العاّمة والتعرُّض للتدخین⚫
2 . قانون تقیید اإلعالنات والتسویق لمنتجات التبغ⚫
3. قانون منع التدخین للطالب والمعلمین بجمیع الفئات العمریة ⚫

داخل المدارس، الساحات وبعیًدا عن بواّبة المدرسة ب 10 متر.
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من أصعب التحدیات على المراھقین ھو مواجھة "الضغط الجماعي" من ِقَبل 
أصدقائھ المدّخنین. یمیل َمن یفتقر إلى الثّقة بالنفس إلى التدخین كي ال یكون مختلًفا 

عن زمالئھ.

نون لكّن جمیع األبحاث  االفتراض الشائع لدى الشّبان ھو أّن غالبیتھم ُیدخِّ
نون! واإلحصاءات تشیر إلى العكس، فمعظم الشّبان ال یدخِّ
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أن تدّخن أم ال تدّخن؟   ھذا ھو السؤال!

سیواجھ كّل شاّب وشاّبة یوًما ما قرار التدخین أو عدم التدخین

واآلن، بعد أن أدرك كّل منكم الوقائع الصحیحة، وفَحص 
المواقف والسلوكیات الخطرة واألضرار من األسھل أن یقّرر 
عدم التدخین حّتى إن واجھ قراًرا كھذا، فماذا سیقّرر كّل منكم؟
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كلمة قبل أن ُننھي...

آمل أن تكونوا قد شعرتم بالقرب بالرغم من الُبعد.▪
ال نبقى وحیدین /ال تبقوا بمفردكم▪
تواصلوا مع العائلة، األصدقاء، المعلّمین.▪
اھتموا بمشاعركم وأفكاركم.▪

نلتقى في درس المھارات الحیاتیة القادم 
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מדינת ישראל
משרד החינוך

!شكًرا لكم على مشاھدة ھذا البّث


