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هدفت الدراس ــة إىل التعرف إىل عالقة العوامل االجتماعية املتمثلة يف األسرة واجملتمع ووسائل اإلعالم
واملستوى االقتصادي واألصدقــاء ،واملعلوما

حول املخــدرا  ،واالجتاه حنو اإلدمان لدى طالب اجلامعة.

وتكونت العينة من  200طالب وطالبة ،موزعني على التخصصا

النظرية والتطبيقية ،منهم  100طالب من

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،و 100طالبة من جامعة األمرية نورة .وقد مت استخدام استبانة جلمع
البياان الشخصية والعوامل االجتماعية ،ابإلضافة إىل مقياس االجتاه حنو اإلدمان .وقد كشفت النتائج عن وجود
عالقة بني العوامل االجتماعية واالجتاه حنو اإلدمان ،كما كشفت عن وجود فروق يف االجتاه حنو اإلدمان وف ًقا
ملتغري اجلنس لصاحل الذكور ،كما تبني وجود فــروق يف االجتاه حنو اإلدمان لصاحل طاب األقســام النظرية ،وأخرياً
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كـرم هللا سـبحانه وتعاىل اإلنسـان بنعمـة العقل وميزه هبـا من سـائر املخلوقا ،وهبـذه النعمـة يسـتطيع أن
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()املراسال اخلاصة هبذا البحث توجه إىل معلوي بن عبد هللا الشهراين ـ جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،الرايض ،اململكة العربية السعودية ،الربيد
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ومل تعد مشكلة تعاطي املخدرا واالجتاه حنو اإلدمان هتدد مصري فئة عمرية حمددة أو تفرق بني الرجل
واملرأة والطفل والكبري ،فإن الشباب وخباصة طاب اجلامعة من أكثر الفئــا العمرية عرضة للوقوع يف هذا الداء،
وذلك لضعف جتربتهم يف احلياة ،وسرعة التغرير هبم لعدم اكتمال نضجهم ،وملا يعتقدونه خطأ ِبن التعاطي يدعم
القدرا احلسية والعقلية وغريها ،ويساعد على التخلص من املشكال واَلموم.
واالجتاه حنو اإلدمان أمر تســببه وحتكمه عوامل عديدة من بينها عملية التنشــئة االجتماعية ،ودور األسرة
يف تربية أوالدها ورعايتها َلم ،حيث يؤثر سوء الرعاية وعدم االعتنــاء برتبية األوالد على حنو صحيح ســلباً يف
األوالد ،ويوقعهم يف براثن أصدقاء السوء الذين َلم اتريخ سابق مع التعاطي ،وغريهم ممن ميدون تلك الفئا
ابملعلوما عن اإلدمان ،ويعملون على تعبيد الطريق َلم ،وأن اإلدمان هو السبيل للراحة والسعادة.
وال شــك أن املســتوى االقتصادي له دور فاعل يف عملية االجتاه حنو اإلدمان ،خاصة لو توافر املال دون
حســاب أو رقابة من اآلابء لألبناء ،ما يسهل فرصة احلصول على املادة اليت تســبب اإلدمان ،ويرتبط هبذا املستوى
املعيشي ـ خاصة املرتفع ـ لألسرة وعاقتها مع الغري ممن تربطهم عالقة جوار وصا وترابط.
ـريا مـا تعرض
ومـن أهـم وأخطر ما ميكن أن يؤثر يف االجتاه لإلدمان والتعاطي وسـائل اإلعالم التـي كث ً
صورا ومناذج تبني بشـكل مبـاشر أن اإلدمان هـو بوابة اخلروج مـن الضغـوط ومتاعـب احليـاة ،ولعل أبسـط الصـور
ً
َلذا هـو التدخني ،حيـث يُظهر البطـل املدخـن أن حل مشـكاته يكمن يف التفكـري بعمق إذا قـام ابلتدخني بشراهة.
وال ميكـن إغفـال دور اجملتمـع يف متابعتـه للمدمنـني وحماوالتـه املسـتمرة مـن أجـل القضـاء على مجيع صـور
اإلدمان والتعاطـي ،وأمام هـذا اخلطر الداهـم وإدرا ًكا خلطـورة هـذه الظاهـرة وضعت اجلها

الرسـمية ابختالف

فئاهتا مجيـع طاقاهتا وكل إمكاانهتـا ملكافحـة هـذا الـداء؛ حفاظًا عـلى شـبابنا ،ووحدة جمتمعنـا ،وإيقافًـا لنزيف
األمـوال املهدرة.
إن موقف اإلسالم واضح من هذه الظاهرة ،حيث اتفق علماء الشرع املطهر على حترمي املخدرا بشــىت
أنواعها واعتربوا تعاطيها من الكبائر اليت يســتحق مرتكبوها العقاب يف الدنيا واآلخرة؛ ملا يرتتب عليها من فساد
عظيم للفرد واجملتمع.

101

العوامل االجتماعية وعالقتها ابالجتاه حنو اإلدمان لدى طالب اجلامعة ...معلوي بن عبد هللا الشهراين

إن تعاطي املخدرا أمر قاتل مثله مثل السرطان واإليدز ،حيث يصيب اإلنسان يف عقله ودينه وعرضه
وعلما يدرسه
وماله ونفسـه وعمله ،والتعاطي كارثة ينبغي الوقــوف عندها ،فقــد أصبح تروجيهــا واالجتار هبا فنًّا ً
ونظاما يُتعلم للقضاء على هذه الظاهرة (الشهري
علما وفنًّا
ً
اللصوص وأع ـوان الفســاد ،وأصبحت املكافحة ً
والعجان ،ب.) .
ويف ضـوء مـا تقدم ،فقـد رأى الباحث دراسـة ظاهـرة االجتاه حنـو اإلدمان لدى طـاب اجلامعة من اجلنسـني
وعاقتهـا ببعض العوامـل االجتماعيـة ،ويف ضوء بعض املتغـريا الدميوجرافية كما سـيتبني الح ًقا.
ويــرى الباحث أن االجتاه حنو اإلدمان يقصد به احلالة الوجدانية لطاب اجلامعة حول موضوع االجتاه حنو
اإلدمان ،اليت تكونت بناء على ما لديهم من معارف ومعتقدا وخربا عن موضوع اإلدمــان ،وقد تؤدي هبم
هذه احلالة الوجدانية إىل القيام ببعض االســتجااب أو األفعال ،ويتحدد من خال هذه االســتجااب درجة رفض
أو قبول الطالب لإلدمان ،وذلك ابعتبار أن االجتــاه مفهوم مركب من ثالثة أبعاد أو مكوان اعتمد عليها
الدراسة هي :البُعد املعريف (ويقصد به جمموع معلوما وأفكار الشباب عن االجتاه حنو اإلدمان) ،والبُعد الوجداين
(ويقصد به ما ُيمله الشــباب من مشــاعر وانفعاال تعرب عن القبول أو النفور من اإلدمان) ،والبُعد السلوكي
(ويقصد به وجود اســتعداد لدى الشباب للقيام بسلوكيا

أو استجااب

تتسم ابلسلب أو اإلجياب حنو

اإلدمان).
وقد أجريت جمموعة من الدراســا حول تعاطي املخدرا نستعرضها فيما يلي حســب املوضوع :فمن
الدراسا اليت ركز على االجتاها حنو املخدرا  ،دراسة الســعيد ( )1988على متعاطي احلشــيش يف منطقة
الرايض وقد كشــفت أن من أهم أسباب االجتاه حنو تعاطي احلشيش جماراة أصدقاء السوء ،والرغبة يف نسي ــان
اَلموم واملشكال  ،والبحث عن السعادة الومهية ،ومتاعب العمل ،والرغبة يف إطالة مدة العملية اجلنســية وحتسني
املزاج .أما دراســة نوفل والرندي ( )1998حول اجتاه طلبة املرحلة املتوســطة حنو مشــكلة املخدرا

يف دولة

اليت تدل على وجود ظاهرة تعاطي املخدرا

بني طلبة

الكويت ،فقد أكد

النتائج أنه ابلرغم من املؤشرا

قواي ابلرفض َلذه الظاهرة .وينبع هذا االجتاه من قناعة الطلبة
اجتاها ًّ
املراحل املتوسطة من اجلنسني ،فإن هناك ً
والطالبا

مبضار تعاطي املخدرا  ،وأن الدين والقيم االجتماعية ُيرماهنا .وكشفت دراســة سويف وآخرين
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( )1987حول أتثري الضغوط احلياتية على االجتاه حنو تعاطي املخدرا بني الذكور من تالميذ املدارس الثانوية،
أن نسبة عالية من أفراد العينة ترى أن أحداث احلياة الضاغطة تدفعهم إىل تعاطي األدوية النفسية (بدون إذن
طيب) ،وعندما سئل غري املتعاطني :هل يدور يف أذهاهنم أن يتعاطوا هذا أو ذاك لو أتيحت َلم الفرصة؟ ومت توجيه
،وابلنسبة للكحوليا

هذا الس ـؤال بصيغة حمددة ابلنسبة لألدوية النفسية ،وابلنسبة للمخدرا

وكانت النســب

 %5..1 ،%1.5 ،%9.66على التوايل ،وهذه النسب املئوية ال يستهان هبا ،حيث أقر أهنا مستعدة لتناول
هذه املواد.
وحول دور الربامــج العالجية يف تغيري اجتاها
( )2002اليت هدفت إىل اســتقصاء اجتاها

الطالب حنو تعاطي املخدرا

جاء

دراســة منصور

عينة من طاب كلية الرتبية ببور ســعيد حنو اإلدمان واملكونة من

 447طالبًا ،ووجد فروق دالة بني اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.
وركز بعض الدراســا على العالقة بني تعاطي املخدرا وبعض املتغريا األخرى ،منها دراسة داود
ومحدي ( )1997اليت هدفت إىل معرف العالقة بني مصادر الضغوط اليت يعانيها الطلبة ومفهوم اإلدمان لديهم،
وقد اشــتملت الدراسة على عينة مكونة من  320طالبًا وطالبة من الصف الســادس حىت العاشر .واســتخدم
الباحثان قائمة االجتاه حنو اإلدمان وقائمة مصادر الضغوط اليت طرحتها نسيمة داود ( .)1995وأظهر النتائج
أن الفروق بن اجلنســني يف االجتاه لإلدمان كانت لصاحل الذكور ،كما أظهر نتائج الدراسة وجود ارتباطا
سالبة ذا

داللة بني الدرجة الكلية للتفكري يف اإلدمان وكل من الدرجة الكلية ملصادر الضغوط والدرجا

الفرعية جملاال مصادر الضغط كل على حدة ،وأن جماال الضغوط املتمثلة يف املدرسة واجلو الصفي والعالقة
بني األبوين واإلخوة قد فسر ( )% 43من التباين يف الدرجة الكلية ملفهوم الذا  .أما دراســة الليل ()2005
فقد هدفت إىل التحقق من وجود عالقة بني االجتاه حنو تعاطي املخدرا وسلوك املســايرة والفرق بينهما لدى
عينة مكونة من  200طالب وطالبة يف جامعــة أم القرى ،فقد وجد

عالقة دالة بني االجتــاه حنو تعاطي

املخدرا لصاحل الذكور ،واختالف املستوى الدراسي لصاحل اجملموعة اليت تدرس يف املستوى الثاين.
ومن الدراسا اليت حاولت الكشف عن أسباب أو دوافع التعاطي دراسة ماثيو ()Matthew, 2010
اليت سعت إىل التعرف إىل األسباب اليت تدفع الشباب يف الوالاي
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واملواد املخــدرة ،ووصلت إىل أن أهم هذه األســباب هي الضجر (الســأم) ،واإلحباط ،وعدم قبول الشباب من
قبل اآلخرين أو األهل ،ابإلضافة إىل بعض املتغريا

االجتماعية األخرى مثل :الطاق وسوء املعاملة .وبينت

دراســة اخلوالدة واخلياط ( )2011أن األس ـباب اليت تقود إىل تعاطي العقاقري اخلطرة واملخدرا من وجهة نظــر
عينة مكونة من  384مدمنًا للمخدرا
املشكال

املراجعني للمراكز واملستشفيا

اليت تقدم العالج للمدمنني هي

األسرية ،واحلصول على اللذة واملتعة ،واَلروب من األزمة املالية ،ومسايرة الرفاق ،إضافة إىل نسيان

اَلموم واملشكال  .أما ما يتعلق ابلدوافع ،فقد كشفت دراسة الكردي وآخرين ( )1989على عينة مكونة من
 973من طاب املرحلة اإلعدادية والثانوية أن هناك عدة دوافع منها ما يعود إىل الضغوط احلياتية ،سواء أكانت
شخصية أم اجتماعية أم مدرسية ،وذلك بنسبة ( ،)%32ومنها ما يعود إىل الرغبة يف التجريب ،ومنها ما يعود
إىل الصحبة بنسبة ( ،)%29ومنها ما يعود إىل وسائل اإلعالم بنسبة ( .)%19وذكر أولياء األمور أن سهولة
احلصول على املخدر تعد السبب الرئيس يف التعاطي.
ومشكلة تعاطي املخدرا

تعد من املشكال

االجتماعية اليت تؤثر يف بناء اجملتمع وأفراده مبا يرتتب

عليها من آاثر ســلبية تؤثر يف كل من الفرد واجملتمع ،كما أهنا ظاهرة اجتماعية مرضية تدفــع إليها عوامل عديدة،
بعضها يتعلــق ابلفرد ،واآلخر ابألسرة ،والثالث ابلبناء االجتماعي العام للمجتمع وظروفه.
ويقتضي التحليل املوضوعي لظاهرة تعاطي املخدرا

يف عاقتها ابلشباب تناوَلا يف ضوء جمموعة من

احملددا األساســية؛ ال ســيما ما يتعلق بتأكيد أن ظاهرة تعاطي املخدرا كغريها من الظواهر االجتماعية يف أي
جمتمع ال جيوز فصلها عن جممل الظروف احمليطــة هبا يف داخل هذا اجملتمع أو خارجه ،األمر الذي ُيتم على من
يتناول مثل هذه الظاهرة أن يتناول بشيء من التحليل اخلصائص االجتماعية واالقتصادية اليت يعيش فيها املدمــن
واليت ترتبط ابإلدمان ومنها :النوع ،والعمر ،والتخصص الدراسي ،فضاً عن دور األسرة والظروف االقتصادية
واألصدقاء واجملتمع ،ووسائل اإلعالم ،يف التأثري على الشباب والتوجه حنو التعاطي ،مث اإلدمان ،ومن مث حتليل
ودراسة األسباب االجتماعية العامة املؤدية إىل هذه الظاهرة وانتشارها بني صفوف الشباب خاصة.
وهناك دراسا

متعددة تسعى للتعرف على ظاهرة االجتاه حنو اإلدمان على مستوى املراحل العمرية

املختلفة ،سواء يف مرحلة الطفولة أو مرحلة املراهقة أو مرحلة الشباب من طاب اجلامعة خاصة.
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كــما أن هناك الكثري مــن البحوث اليت اجتهت حنو دراســة اآلثــار الناجتة عن تعاطي املخدرا

من

اجلوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية ،كما أن تعاطي الطلبة للمخدرا يؤثر يف حتصيلهم الدراسي ،وتسبب
الرسوب والتخلف ،وتؤدي إىل اَلروب من املدرســة وكثرة الغياب ،واإلحساس املستمر ابلكسل والنعاس وعدم
االنتباه أثناء شرح الدرس ،واإلحساس ابخلوف والقلق( .العمري ،ب.) .
وإذا كان تعاطي الكبار للمخدرا ميثل ظاهرة خطرية ،فإن تعاطي الشباب ميثل كارثة للمجتمعا ،
حيث متثل تلك الفئة رأس املال الربي الذي تعتمد عليه اجملتمعا يف تنميتها وتطورها وتقدمها.
إن شــباب اجلامعة هم صفوة الشــباب وعيًا وإدرا ًكا لطبيعة التفاعل االجتماعي واأليديولوجية الســائدة يف
اجملتمع ،وال شــك أن الكشف عن اجتاها الشباب حنو املخــدرا واإلدمان ذو أمهية خاصة ،وذلك ألن هناك
عالقة بني االجتاها

اليت يعرب عنها الشباب وبني سلوكهم احلالـي واملستقبلي ،كما أن االجتاها

اليت يكوهنا

الشباب تشــكل القاعدة لفهم وتفســري احل ـوادث والقضااي االجتماعية والسياســية املعاصرة واملستقبلية (فهمي
.)1998،
كما أن الربامج اليت يتم إعدادها للوقاية من اإلدمان ال بد من أن تقوم على دراسة علمية موضحة
لطبيعة اجتاها الشباب حنو مشكلة اإلدمان وكيفية الوقاية منها ،لذلك جند أن من املهام األساسية عند دراسة
مشكلة تعاطي املخدرا لدى الشباب والعوامل املؤثرة فيها والعمل على الوقاية منها ،العمل على حتديد اجتاها
الشــباب املرتبطة هبذه املشكلة والتعرف على طبيعتها ،هل هي اجتاها إجيابية أم سلبية حنو اإلدمان واملشاركة يف
برامج الوقاية؟ وما الشكل الذي تتميز به تلك االجتاها ؟ وكيفية العمل على توجيه وتغيري االجتاها السلبية حنو
املشاركة يف برامج الوقاية من اإلدمان إىل اجتاها إجيابية ،ما يدعم فاعلية الربامج وأتثريها يف الشباب للوقاية من
اإلدمان.
لذلك تركز هذه الدراســة على التعرف إىل العوامل االجتماعية املرتبطة ابجتاها

الشباب اجلامعي من

اجلنسني حنو اإلدمان ،والفروق بينهما يف االجتاه حنو اإلدمان ،ويف ضوء بعض املتغريا الدميوجرافية حمل الدراسة
احلالية.
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تساؤالت الدراسة

يف ضوء ما تقدم ميكن حتديد التساؤل الرئيس للدراسة على النحو التايل:
مـا العالقة بـن العوامل االجتماعيـة( :األسرة ،اجملتمع ،وسـائل اإلعـالم ،األصدقاءـ املسـتوى االقتصـادي،
معلومـات احلصول علـى اإلدمـان) واالجتاه حنـو اإلدمان لدى طـالب اجلامعة من اجلنسيـن؟
ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
-5
-2

هل توجد فروق جوهرية دالة ترجع لعامل اجلنس يف االجتاه حنو اإلدمان؟
هـل توجـد فروق ذا

داللـة إحصائية ترجـع لعامل التخصص الـدراسي (أديب ـ علمـي) يف االجتاه حنـو

اإلدمان؟
-.

هـل توجـد فـروق ذا داللة إحصائية ترجع لعامل السـن :األصغر سـنًا (السـنة األوىل والثانيـة) ـ واألكرب
سـنًا (السـنة الثالثـة والرابعة) ،يف االجتاه حنـو اإلدمان؟

املنهجيــة

العيـنـ ــة
مت سحب عينة عشوائية من طلبة اجلامعة ،وزعت على النحو التايل:
-5

( )100طالـب مـن طـاب جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسالمية مـن التخصصـا العلميـة والنظريـة.

-2

( )100طالبة من طالبا جامعة األمرية نورة من التخصصا العلمية والنظرية.

أدوات الدراس ــة :تكونت أدوا الدراسة من:
-5

استبانة البياانت الشخصية واالجتماعية
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اشتملت تلك االستبانة على البياان الشخصية لكل فرد من أفراد العينة ،وأسرته ،وأصدقائه ،واملستويني
االقتصادي واملعيشي ،والعوامل اليت تؤدي لإلدمان من وجهة نظرهم ،ودور كل من األسرة ،واجملتمع واجلامعة
واإلعالم يف االجتاه لإلدمان من عدمه.
وكان اَلـدف األسـاسي مـن احلصول عـلى تلك البيانـا يتمثـل يف حبث وجود عالقة ارتباطيـة بـني بعـض
العوامـل االجتماعيـة التـي تتضمنهـا االسـتبانة واالجتاه حنـو اإلدمـان لدى اجلنسـني.
-1

مقياس االجتاه حنو اإلدمان
تـم اسـتخدام مقيـاس اجتاهـا الشـباب حنـو اإلدمـان مـن إعـداد( :الظريف  )1997،ويتكـون املقيـاس مـن

 45عبـارة منهـا ( )15عبـارة سـلبية و ( )30عبـارة إجيابيـة ،ويتضمـن املقيـاس ثالثة أبعـاد كـما هـي يف جـدول .1
جدول  1أبعاد مقياس االجتاه حنو اإلدمان ودرجة كل بُعد
األبعــاد

الدرج ــة

البُعد املعريف الجتاه حنو اإلدمان

من  15إىل 75

البُعد الوجداين الجتاه حنو اإلدمان
البُعد السلوكي الجتاه حنو اإلدمان
الدرجة الكلية للمقياس

من  15إىل 75
من  15إىل 75
من  15إىل 235

واملقياس يتكون من ( )45عبارة أمام كل عبارة ميزان درجا مكون من مخســة بدائل ،وتتم اإلجابة عن
عبارا

املقياس ابختيار الطالب أو الطالبة إلحدى اإلجااب

املناســبة على مقياس (ليكر ) اخلماسي ،الذي

يرتاوح بني غري موافق بشــدة إىل موافق بشــدة .ومت عكس أوزان العبارا

السلبية ،حيث يكون احلد األدىن

للدرجا ( )15وتشــري إىل عدم املعاانة من الرغبة يف االجتاه حنو اإلدمان واحلد األعلى ( )235درجة ،وتشري إىل
الرغبة يف االجتاه حنو اإلدمان.
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اخلصائص السيكومرتية للمقياس
صدق املقياس

كشفت الدراسة عن أن قيم معامال االرتباط تراوحت ما بني ( )* 1.515وبني ( )** 1.55.وهو
مســتوى داللة يقع بني ( )1.11و ( )1.15وهذا دليل على ارتباط العبارا

ابلبُعد الذي تنتمي إليه ،وأن

جيدا.
العبارا متثل البُعد الذي تنتمي إليه متثيال ً
وأثبتت نتائج االتســاق أن قيم معامال االرتباط بــني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكليــة للمقياس
قد تراوحت بني ( )1.159و( )696ومجيعها دال إحصائيًّا عند مســتوى ( ،)1.15وهذا يعين ارتباط الدرجة
أيضا وجود اتساق داخلي بني األبعاد املعدة للمقياس ،وكذلك
الكلية لــكل بعد ابلدرجة الكلية للمقياس ،ما يعين ً
يعين وجود اتســاق بني العبارا واألبعاد اليت تنتمي إليها ،وهذا يدل على أن املقياس يتمتع مبستوى صدق مرتفع،
أي أن املقياس يقيس ما وضع لقياسه.
ثبات مقياس االجتاه حنو اإلدمان

تـم استخ ــدام عدة طـرق لقياس ثبـا املقياس ،وأكـد النتائج أن املق ــياس يتمتـع بث ــبا مرت ــفع؛ إذ بلـغ
معامل ألفـا كرونبـاخ  0.86واجلـدول التايل يبني ثبـا املقيـاس وأبعـاده وفق معامـل جومتان.
جدول  1قيم معامالت ثبات جتمان العام لدرجات أبعاد مقياس االجتاه حنو اإلدمان
معامل جتمان العام

البُع ـ ـ ــد

أقل قيمة

أكرب قيمة

املعريف

1.1.1

1.555

الوجداين
السلوكي
الدرجة الكلية

1.11.
1.1..
1.15.

1.512
1.552
1.52.

كما أثبت ــت التجزئ ــة النصفي ــة ثبـا

املقياس واجلـدول رقـم ( )3يبني نتائج سـبريمان بـراون – .Spearman

Brown
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جدول  3معامالت ثبات (ألفا) و(جتمان) و(التجزئة النصفية) ملقياس االجتاه حنو اإلدمان
(االبعاد واملقياس كامالا)
أسلوب
الثبات

عدد

املفردات

التجزئة النصفية
ألفا ـ كرونباخ

قبل تصحيح

بعد تصحيح الطول بطريقة

بعد تصحيح الطول مبعامل

املعريف

15

0.851

0.673

0.807

0.768

الوجداين

15

0.723

0.763

0.864

0.861

السلوكي

15

0.769

0.796

0.884

0.883

املقياس كامال

11

1.921

1.595

1.915

1.9.2

املقياس

الطول

جتمان

سبريمان ـ براون

النتائــج

نتائج التساؤل الرئيس:
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بني العوامل االجتماعية واالجتاه حنو اإلدمان؟
جدول  1معامل ارتباط بريسون بن العوامل االجتماعية واالجتاه حنو اإلدمان لدى اجلنسني
اإلدمـان

العوام ــل
األصدقاء

**

اجملتمع

**

0.711
0.679

املستوى االقتصادي

0.525

وسائل اإلعالم

0.427

األسرة

0.401

املعلوما اليت ُيصلون عليها عن اإلدمان واملخدرا

0.381

** مجيع معامال االرتباط دالة عند مستوى ()1.15
وتشــري النتائج املوضحة يف جدول  .4إىل أن مجيع العوامل االجتماعية الواردة يف الدراســة ترتبط ابالجتاه
حنو اإلدمان مع اختالف يف قوة االرتباط .وهذا يعين أن كال منهــا قد يؤدي دوره بطريقة معينة يف دفع الطالب
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إىل التعاطي .وقد أكد هذه النتيجة كثري من الدراسا السابقة ،منها دراســة السعيد ( ،)1988اليت بينت أن
من أسباب االجتاه حنو اإلدمان مبنطقة الرايض ،جماراة أصدقاء الســوء ودراسة الكردي وآخرين ( ،)1989اليت
أشار إىل أن  %63يعزي التعاطي إىل الضغوط احلياتية و ،%29يعزيه إىل الصحبة ،و :%19إىل وســائل
اإلعالم .كما أشار نتائج دراسة فريجسون وآخرين (( Fergusson, et, al., 1997ودراســة اخلوالدة واخلياط
( )2011اليت توصلت إىل أن أهم أسباب إدمان املخدرا يعود إىل املشكال األسرية والتعرض للقسوة الزائدة
من قبل األسرة ابستخدام العقاب البدين خال فرتة الطفولة.
نتائج التساؤل الفرعي األول

هل توجد فروق جوهرية دالة ترجع لعامل اجلنس يف االجتاه حنو اإلدمان؟
وفيما يلي نعرض النتائج اإلحصائية املرتبطة بنتائج التساؤل األول ،واخلاصة بنتائج املتوسطا احلسابية
واالحنرافا املعيارية وقيمة « » على مقياس االجتاه لإلدمان كما يوضحها جدول .5
جدول  5قيمة «ت» للفرق بن الذكور واإلانث يف أبعاد مقياس االجتاه حنو اإلدمان ودرجته الكلية

البُعد املعريف
البُعد الوجداين
البُعد السلوكي
الدرجة الكلية للمقياس

النوع

العدد

املتوسط االحنراف املعياري

ذكور

511

24.750

3.403

إانث

511

12.038

2.009

ذكور

511

24.350

3.523

إانث

511

11.519

1.816

ذكور

511

24.630

3.057

إانث

511

11.615

1.896

ذكور

511

73.73

9.151

إانث

511

35.172

5.741

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
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قيمة ت

الداللة

32.167

1.15

32.373

1.15

36.180

1.15

35.692

1.15
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أوالا :ابلنسبة للبُعد املعريف لالجتاه لإلدمان
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى ( )1.15بني متوسطي درجا الذكور واإلانث يف البُعد املعريف
الجتاه حنو اإلدمان لصاحل الذكور ،حيث كان متوسط درجا عينة الذكور ( ،)21.111ومتوس ـط درجا عينة
اإلانث ( ،)52.1.5وقيمة « » تساوى ( ).2.5.1وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى ()1.15
اثنياا :ابلنسبة للبُعد الوجداين لالجتاه لإلدمان
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى ( ،)1.15بني متوسطي درجا
الوجداين الجتاه حنو اإلدمان لصاحل الذكور ،حيث كان متوســط درجا
درجا

الذكور واإلنــاث يف البُعد

عينة الذكور ( ،)21..11ومتوسط

عينة اإلانث ( ،)55.159وقيمة « » تساوي ( ،).2..1.وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى

()1.15
اثلثاا :ابلنسبة للبُعد السلوكي لالجتاه لإلدمان
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى ( ،)1.15بني متوسطي درجا الذكور واإلانث يف البُعد املعريف
الجتاه حنو اإلدمان لصاحل الذكور .حيث كان متوسط درجا عينة الذكور ( ،)21...1ومتوســط درجا عينة
اإلانث ( ،)55..51وقيمة « » تساوي ( ،)...551وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
رابعا :ابلنسبة للدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو اإلدمان
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى ( ،)1.15بني متوسطي درجا

الذكور واإلانث يف البُعد

الســلوكي الجتاه حنو اإلدمان لصاحل الذكور .حيث كان متوســط درجة عينة الذكور ( ،)1..1.ومتوســط
درجا

عينــة اإلانث ( ،).1.512وقيمة « » تساوي ( ،).1..92وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى

(.)1.15
هذا وميكن تناول النتائج السابقة الواردة ابجلدول السابق بيانيًّا يف الشكل التايل:
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شكل  1يوضح الفروق بني متوسط درجات الذكور واإلانث على مقياس االجتاه حنو اإلدمان
نتائج التساؤل الفرعي الثاني

هل توجد فروق ذا

داللة إحصائية ترجع لعامل التخصص الدراسي (نظري ـ علمي) يف االجتاه حنو

اإلدمان؟
يستعرض اجلدول رقم ( )6نتائج التساؤل الفرعي الثاين اليت تتضمن املتوسطا

احلســابية واالحنرافــا

املعيارية وقيمة « » ملقياس االجتاه حنــو اإلدمان لدى عينة الدراسة يف ضوء التخصص الدراسي (النظري ـ
العلمي).
جدول  1قيمة «ت» للفرق بن التخصص :نظري علمي يف مقياس االجتاه حنو اإلدمان

البُعد املعريف
البُعد الوجداين

االحنراف

درجات
595

التخصص

العدد

املتوسط

نظري

511

24.800

3.031

علمي

511

12.096

2.078

نظري

511

19.920

3.027

املعياري

علمي

511

9.884

1.656

البُعد السلوكي

نظري

511

27.020

4.261

علمي

511

16.250

3.363

الدرجة الكلية

نظري

511

71.74

11.313
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احلرية

595
595
595

قيمة ت

الداللة

34.569

1.15

29.086

1.15

19.841

1.15

24.274

1.15
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التخصص

العدد

املتوسط

علمي

511

38.23

االحنراف
املعياري

درجات
احلرية

قيمة ت

الداللة

7.911

يتضح من نتائج اجلدول السابق ما يلى:
أوال :ابلنسبة للبُعد املعريف لالجتاه حنو اإلدمان
ا
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى( ،)1.15بني متوسطي درجا

طاب القســم العلمي وطاب

القسم النظري يف البُعد املعريف لصاحل طاب القسم النظري ،حيث كان متوسط درجا عينة طاب القسم النظري
( ،)21.511ومتوسط درجا

عينة طاب القسم العلمي ( ،)52.19.وقيمة « » تساوي (،).1.1.9

وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
اثنياا :ابلنسبة للبُعد الوجداين لالجتاه حنو اإلدمان
توجد فــروق دالــة إحصائيًّا عند مســتوى ( ،)1.15بني متوســطي درجا طاب القســم العلمي وطاب
القسم النظري يف البُعد الوجداين الجتاه حنو اإلدمان لصاحل طاب القســم النظري ،حيث كان متوســط درجة عينة
طاب القسم النظري ( ،)59.921ومتوســط درجا

عينة طاب القسم العلمي ( ،)9.551وقيمة « »

تساوي ( ،)29.15.وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
اثلثاا :ابلنسبة للبُعد السلوكي لالجتاه حنو اإلدمان
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى ( )1.15بني متوسطي درجا

طاب القســم العلمي وطاب

القسم النظري يف البُعد السلوكي الجتاه حنو اإلدمان لصاحل طاب القســم النظري ،حيث كان متوســط درجــا
عينة طاب القســم النظري ( ،)21.121ومتوسط درجا عينة طاب القسم العلمي ( ،)5..211وقيمة « »
تساوي ( ،)59.515وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
ابعا :ابلنسبة للدرجة الكلية ملقياس االجتاه لالدمان
را
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توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى ( )1.15بني متوسطي درجا

طاب القسم العلمي وطاب

القســم النظري يف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو اإلدمان لصاحل طاب القســم األديب ،حيث كان متوســط
درجة عينة طاب القسم النظري ( ،)15.11ومتوســط درجا

عينة طاب القســم العلمي ( ،).5.2.وقيمة

« » تساوي ( ،)21.211وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
هـذا وميكـن تنـاول النتائج السـابقة الـواردة ابجلـدول السـابق بيانيًّـا ،وذلك يف الشـكل التايل:

شكل  1يوضح الفروق بن متوسط درجات عينة طالب القسم العلمي وعينة طالب القسم النظري
يف مجيع أبعاد مقياس االجتاه لإلدمان
نتائج التساؤل الفرعي الثالث

هـل توجـد فروق ذا داللة إحصائية ترجع لعامل السـن :األصغر سـنًّا (السـنة األوىل والثانيـة) ـ واألكرب
سـنًّا (السـنة الثالثة والرابعة) ،يف االجتـاه حنو اإلدمان؟
وفيما يلي يعرض الباحث النتائج اإلحصائية املرتبطة ابلتساؤل الفرعي الثالث ،كما يبينها جدول . 7
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جدول  7يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة «ت» للفرق بني األصغر سنًّا واألكرب سنًّا
على مقياس االجتاه لإلدمان

البُعد املعريف
البُعد الوجداين
البُعد السلوكي
الدرجة الكلية

االحنراف

النوع

العدد

املتوسط

األصغر

100

15.915

3.470

األكرب

100

28.700

4.470

األصغر

100

15.509

3.109

املعياري

األكرب

100

28.880

4.375

األصغر

100

15.000

2.614

األكرب

100

29.060

4.375

األصغر

100

46.424

8.490

100

5...1

5..5..

درجات
احلرية
198

قيمة ت

الداللة

22.593

0.01

198

24.912

0.01

198

27.587

0.01

198

25.675

0.01

يتبني من اجلدول السابق ما يلي:
أوال :ابلنسبة للبُعد املعريف لالجتاه حنو اإلدمان
ا
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى ( ،)1.15بني متوســطي درجا

عينة الطالب األصغر سنًّا،

وعينة الطالب األكرب سنًّا يف متوسط درجا البُعد املعريف الجتاه حنو اإلدمان لصاحل الطالب األكرب سنًّا ،حيث
كان متوسط درجا

عينة الطالب األكرب سنًّا ( ،)25.111ومتوســط درجا

عينة الطالب األصغر سنًّا

( ،)51.951وقيمة « » تساوي ( ،)22.19.وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.115
اثنياا :ابلنسبة للبُعد الوجداين الجتاه اإلدمان
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى ( ،)1.115بني متوسطي درجا عينة الطالب األصغر سنًّا،
وعينة الطالب األكرب سنًّا يف متوسط درجا البُعد املعريف الجتاه حنو اإلدمان لصاحل الطالب األكرب سنًّا ،حيث
كان متوسط درجا

عينة الطالب األكرب سنًّا ( .)25.551ومتوســط درجا

عينة الطالب األصغر سنًّا

( ،)51.119وقيمة « » تساوي ( ،)21.952وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
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اثلثاا :ابلنسبة للبُعد السلوكي الجتاه اإلدمان
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى ( ،)1.15بني متوســطي درجا

عينة الطالب األصغر سنًّا،

وعينة الطالب األكرب يف متوسط درجا البُعد املعريف الجتاه حنو اإلدمان لصاحل الطالب األكرب سنًّا ،حيث كان
متوسط درجا

عينة الطالب األكرب سنًّا ( ،)29.1.1ومتوسط درجا

عينة الطالب األصغر سنًّا

( ،)51.111وقيمة « » تساوي ( ،)21.151وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
ابعا :ابلنسبة للدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو اإلدمان
را
توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى ( ،)1.15بني متوســطي درجا

عينة الطالب األصغر سنًّا

وعينة الطالب األكرب سنًّا يف متوسط الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو اإلدمان ،حيث كان متوسط درجا عينة
الطالب األكرب سنًّا ( ،)5...1ومتوسط درجا عينة طاب األصغر سنًّا ( ،)1..121وقيمة « » تساوى
( ،)21..11وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)1.15
هذا وميكن تناول النتائج السابقة الواردة ابجلدول السابق بيانيًّا ،وذلك يف الشكل التايل:

شكل  3يوضح درجات عينة الدراسة (األصغر واألكرب سنًّا) على أبعاد مقياس االجتاه لإلدمان
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املناقشــــة

موضوعا من املوضوعا
تناول هذا البحث
ً
ظــل اإلرهاب والتهديدا

املطلوبة على الســاحة العربية عامة ،والســعودية خاصة يف

اليت تواجــه أمتنا العربية ،ويف ظل الرتبص خبرية شبابنا من طلبة اجلامعة لدفعهم حنو

اإلدمان ،وهم يستغلون ذلك بعدة طرق كوســائل اإلعالم ،واملستواي
األصدقاء أيضاً ،وإاتحة الكثري من املعلوما

االقتصادية املتباينة لألسر ،ومن خال

اليت تيسر لطلبة اجلامعة من اجلنسني كيفية احلصول على

املخدرا  ،ومن مث االجتاه حنو اإلدمان.
ويف ضوء ما سبق ،ومن خال خربة الباحث األكادميية ،وقربه من طلبة اجلامعة ،س ـواء ابلتدريس َلم أو اإلشراف
العلمــي واألكادميي عليهــم رأى توجيه االهتمام للعوامل االجتماعية املتمثلة يف( :األسرة ،اجملتمع ،وسائل اإلعالم،
األصدقاء ،املستوى االقتصادي ،معلوما احلصول على اإلدمان).
وقد كشــفت نتائج الدراســة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بني العوامل االجتماعية ســابقة الذكر
واالجتاه حنو اإلدمان .كما كشــفت النتائج عن وجود فروق جوهرية دالة إحصائيًّا يف االجتاه حنو اإلدمان لصاحل
الذكور ،مقارنة ابإلانث .ويرجع الباحث هذه االختالفا والفروق اجلوهريــة بني الذكور واإلانث ،إىل االختالف
يف أســاليب مواجهة الضغوط ،حيث ال متيل اإلانث بطبيعتهن إىل التفكري يف االجتاه حنو اإلدمان كسبيل إىل حل
مشكاهتن ومواجهة ضغوط احلياة لديهن ،خاصة يف تلك البيئة اجلامعية اليت اعتاد

على االنغالق والتمسك

ابلقيم األخالقية والدينية وعدم ممارسة امل ـرأة حلريتها بصورة كاملة مقارنة ابلذكور ،ما يدفع اإلانث إىل أســاليب
أخرى منها االكتئاب واَلروب والســلبية .وهذه األســاليب ترجع يف األصل إىل أساليب التنشئة االجتماعية ،بينما
أحياان العنف ،وقد مييلون
مييل الذكور إىل أساليب أخرى يف مواجهة الضغوط ختتلف عن اإلانث مثل :املواجهة و ً
إىل االجتاه لإلدمان كســبيل يرون فيه الدفاع عن وجودهم وإثبا شخصياهتم وعقاب جمتمع الكبار الذي ُياول
أن يسلبهم احلق يف إثبا

شخصياهتم عن طريق فرض السيطرة املتمثلة يف األوامر املستمرة والنقد الالذع

لسلوكياهتم والتحقري من قدراهتم.
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وكشــفت النتائج عن وجود فروق بــني التخصص النظــري والعلمي لصاحل طاب القسم النظري ،والنتيجة
على النحو الذي جاء عليه تكشف عن أن أصحاب التخصصا العلمية ،هم أبعد عن االجتاه حنو اإلدمان
دائما إىل أن يكونوا يف
مقارنة ِبصحاب التخصصا النظرية ،فهم أكثر واقعية ،وأوقا فراغهم أقل ،ويسعون ً
الصدارة ،ومنهم من يعمل ابلقطاع الطيب ،واَلندسي ،وغري ذلك.
إن وجود فروق يف االجتاه حنو اإلدمان على أســاس الســن ولصاحل الفئة األكرب س ـنًّا ،يعزوه الباحث إىل
أن الطالب األكرب سنًّا رمبا يكونون أكثر خربة من األصغر سنًّا ولديهم جتارب أكثر ،مقارنة ابألصغر يف جمال
التعرف على الســبل اليت تؤدي لإلدمان ومــا يرتبط هبا من عوامل اجتماعية أخرى مثل األصدقاء ،والســبل
املرتبطة ابحلصول على معلوما عن املخدر واالجتاه حنو اإلدمان.
التوصيــات

-5

دعـوة املؤسسـا

املعنية ابلشـباب واألطفـال إىل تعزيز تفاعلها مـع اجملتمع ،وأال تكتفـي ابألطروحـا

النظريـة والقيام بـدالً منهـا بفعاليا

ميدانية على مسـتوى األسر واجلماعـا االجتماعيـة األخـرى؛ بغية

زيـادة الوعي اجلماهـريي ابألخطار اجلسـيمة اليت تشـكلها ظاهـرة االجتاه حنـو اإلدمان وتعاطـي املخدرا .
-2

حـث وسـائل اإلعالم احملليـة املرئيـة منها واملسـموعة واملقـروءة على إيـالء هذه الظاهـرة االهتمام الـذي
تسـتحق؛ لتوعية الشـباب ِبخطـار املخدرا .

-.

ضرورة قيـام مؤسسـا

الدولـة املعنيـة مبكافحة املخـدرا

ابتباع طـرق جديدة للتقـي عن حجـم ظاهرة

اجتاه الشـباب لإلدمان وتعاطيهم للمخـدرا  ،وذلك ألن البيانـا
تفشـيها ،األمر الذي ينعكس سـلباً.
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