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 مىٍج المحاضرج 

التدخٌن  ماهو  

 تارٌخ التدخٌن 

االركٌلة السٌكاراو  السٌكارةمكونات   

 الجوانب الصحٌة 

 الجوانب االجتماعٌة 

 كٌف تملع عن التدخٌن 



 التّدخيه

هو عملٌّةٌ ٌجري فٌها إحراق ماّدةٍ ُمعٌّنة، والمادة األكثر 

 ٌتذّولها، وبعد إحرالها مادة التّبغاستخداماً فً ذلن هً 

ٌلجأ بعض األشخاص للتدخٌن [ ١.]وٌَستنشمهاالشخص 

العتبارهم أنّه ممارسةٌ تُساعد فً التروٌح عن النفس، وتتّم 

ُممارسته أحٌاناً فً بعض الطموس الدٌنٌة إلضفاء حالة التنوٌر 

الروحً، ومن أبرز وسائل التّدخٌن شٌوعاً فً هذا الولت 

ًّ أو تلن التً تُلفُّ بالٌد، كما  الّسجائر سواًء أكانت بإنتاجٍ صناع

…أنّها توجد وسائل وأدوات أخر  



 التثغ

من  نٌكوتٌاناالتبغ هو االسم الشائع للعدٌد من النباتات فً جنس 

، والمصطلح العام ألي منتج ٌتم إعداده من سوالناسًعائلة 

ومن المعروف أن هنان أكثر من . المعالجة لهذه النباتات أالوراق

.  نوعا من التبغ، ولكن المحصول التجاري الرئٌسً هو ن 70

والبدٌل أكثر فعالٌة لد ٌستخدم أٌضا من لبل البعض . تباكوم  

. 



وهو نوٌع من أنواع النباتات فً أمرٌكا، وٌحتوي على ماّدةٍ 

على جزٌرة فً الُمطلك " تاباغو"ساّمة، ولفظه مأخوذٌ من كلمة 

حٌُث ُوجد ألول مرة فٌها، ونُمل منها إلى ُمختلف خلٌج المكسٌن 

روستكاهو ن  البلدان.العالمأنحاء   



 التثغ 

هو نوٌع من أنواع النباتات 

فً أمرٌكا، وٌحتوي على 

ماّدةٍ ساّمة، ولفظه مأخوذٌ من 

الُمطلك على " تاباغو"كلمة 

جزٌرة فً خلٌج المكسٌن 

حٌُث ُوجد ألول مرة فٌها، 

ونُمل منها إلى ُمختلف أنحاء 

.العالم  



 تاريخ التدخيه 

لبل المٌالد؛ حٌُث كان  5000ٌعوُد تارٌخ التّدخٌن إلى سنة 
موجوداً فً ُمختلف الثّمافات فً العالم، ولد ارتبطت باالحتفاالت 
والَمباهج الدٌنٌة لدٌماً بالتّدخٌن؛ حٌُث كان ٌُرافك تمدٌم المرابٌن 

عندما غزت . لآللهة المدٌمة، كما كان ُمالزماً لطموس التّطهٌر
أوروبا استكشافٌّاً المارتٌن األمرٌكٌتٌن ساهم ذلن فً انتشار التّبغ 
إلى كّل أجزاء العالم بشكٍل سرٌع، وفً أوروبا ساهم التّدخٌن فً 
تمدٌم نشاطاٍت اجتماعٌّة جدٌدة للُسّكان وصورةً من صور تعاطً 

المخّدرات بشكٍل لم ٌُعرف سابماً، أّما فً الدّول العربٌة ففً 
م فً زمن السلطان 1603فلسطٌن لد ُعرف التبغ ألّول مّرٍة عام 

، وبعد ذلن تّم َمنع وَحظر التدخٌن على السكانكاناألولأحمد   

 



 دخان السكائر

مادة سامة جدا وتعتبر من : النٌكوتٌن -1

.الوى السموم الموجودة   

هو مادة صمغٌة سوداء : المطران  -2

.تستخدم أساسا فً صناعة مواد الطالء   

وٌتألف من : أول أكسٌد الكربون  -3
 الغازات السامة 



 الجُاوة الصحيح  َاضرار التدخيه

 

 

ضربات الملب وانمباض ازدٌاد  -1

.الملب  فٌهاشراٌٌنالشراٌٌن بما   

زٌادة التصاق الصفائح  -2

.المسئولة عن الجلطات   

وهو مرض ٌهدم  االنفسٌماء -3

.تركٌب الرئة   

السرطان وهو مرض خبٌث  -4

ٌنتج عن نمو الخالٌا وبشكل خارج 

.عن تحكم الجسم   

ٌؤثر على التفكٌر والتذكر  -5

 وٌملل النشاط 



 الشعة الٍُائيح 



 رئح مدخه َرئح سليمً





 لتدخٌن ٌضع بصمته فً الجٌنوم الوراثً

أظهرت دراسة نشرت فً دورٌة ساٌنس 

عاللة  2016.11.03الخمٌس ( العلوم)

مباشرة بٌن عدد السجائر التً ٌدخنها 

 التحوراتالمدخن على مدار حٌاته وعدد 

. فً الحمض النووي لؤلورام السرطانٌة

ٌشار إلى أن التشخٌص المبكر ٌمً من 

والتدخٌن سبب %. 50السرطان بنسبة 

وهذا ال ٌمتصر . ُخْمس حاالت السرطان

على سرطان الرئة بل ٌتعداه إلى أنواع 

التدخٌن هو . أخرى من األورام الخبٌثة

السبب األكثر شٌوعا للتسبب بالسرطان 

.لكنه لٌس الوحٌد  



وجلٌس السوء اآلباء تملٌد  -1

. 

ضعف رلابة األسرة  -2

.وتفككها   

.الضغوط النفسٌة المختلفة  -3  

سهولة الحصول على  -4

السٌجارة الى جانب سهولة 

.حملها وإخفائها   

عدم المباالة بعوالب  -5

 التدخٌن

 

 اسباب الولوع فً التدخٌن



التدخيهتعض األسثاب التي تدفع األتىاء إلى   

. لمواكبة الجماعة التً ٌنتمون إلٌها -  

. لكً ٌبدون بمظهر جذاب -  

. حٌاً فً تجربة كل ما هو جدٌد علٌهم -  

. وجود بعض األصدلاء ٌدخنون -  

. للتعبٌر عن التمرد -  

لكً ٌبدون أكبر فً السن -  

 

https://www.feedo.net/Smoking1/HarmfulEffe
ctsOfSmoking/ChildrenAndSmoking.htm#6 



التحجج الذائن تضعف اإلرادج  -1

التٍرب الدائم مه الحديث عه  -2

.أضراري   

اإلنكار على االعتذاد تعذم  -3

. الوذخن  

وجىد قذوات في الوجتوع  -4

 تشـجع علـى التذخــين

(األب  –الطثية )   

التعلل تىجىد أشخاص أكثر  -5

. هنهن سناً أصحاء   

 

التدخٌنفً  األستمراراسباب   



الحصول على لدر كبٌر من  -1

االسترخاء وبخاصة خالل 

األٌام األولى من التولف عن 

 التدخٌن

اإلكثار من اكل الفكهة -2

والخضروات الطازجة وعدم 

.تناول األطعمة الدسمة   

اإلكثار من تناول الماء -3

لتخلٌص الجسم من  وذالن

النٌكوتٌن والمواد الضارة 

الشاي   تخفبف وكذالن

والمهوة وخاصة فً األٌام 

.الخمسة األولى   

. 

خطوات  
اإلق الع عن  

 التدخين



عن المدخنٌن وأجواء  األبتعادحاول -4

.التدخٌن   

اصرف النظر عن التفكٌر فً العودة -5

إلٌه عندما تحس بالحنٌن الٌه وتذكر 

وتصبر عنه وأشغل نفسن  مضاره

.بشًء من الحلوٌات أو اللبان   

.عود نفسن على استعمال السوان -6  

تناول ٌومٌاً بعد اإلفطار كأساً من  -7 

اللٌمون أو البرتمال ألنه ٌخفف من شدة 

.الرغبة فً التدخٌن   

مراجعة ألرب عٌادة لمكافحة  -8
 التدخٌن 



 ٌل ممكه ان اشفى مه تلف الرئح




