
 أ

 

 

 كمية الدراسات العميا
 برنامج ماجستير التوجيو واإلرشاد النفسي

 قسـ التوجيو واإلرشاد
 

لدى طمبة المرحمة الثانوية في المخدرات  الدينية وعالقتيا بتعاطي تجاىاتال 
  منطقة النقب

 إعداد الطالب:

 أبو كؼعمي محمد خضر 

 

 إشراؼ

 عبد الناصر السويطيد. 

 

ًل لمتطمبات درجة الماجستير في التوجيو واإلرشاد النفسي بكمية الدراسات قدمت ىذه الرسالة استكما
 العميا والبحث العممي في جامعة الخميؿ

ـ2022-ىػ4443 



2 

 



 أ

 

 اإلىداء

 
 إلى أبي العزيز عمى قمبي 

 
 إليؾ أمي نبع المحبة والعطاء

 
 إلى إخوتي وأخواتي حفظيـ اهلل ورعاىـ

 
 إلى زوجتي الغالية 

 
 إلى أولدي

 
 إلى كؿ األصدقاء مف كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي

 
 إلى كؿ مف ساىـ في تعميمي ولو بحرؼ في حياتي الدراسية

 

 إلى ىؤلء جميعًا أىدي عممي ىذا



 ب

 

 شكر وتقدير

كر  سبحانو وتعالى ال يسعني وقد شارفت عمى االنتياء مف ىذا العمؿ المتواضع إال أف أتقدـ بالش

 الذي اعطاني العزيمة والقوة، وأليمني الصبر في إنجاز ىذا العمؿ. 

وأقدـ أجمؿ عبارات الشكر والتقدير واالمتناف .... إلى جامعة الخميؿ ممثمة برئيس مجمس األمناء 

الدكتور نبيؿ الجعبري وعمدائيا ورؤساء األقساـ وموظفييا لما ليـ مف فضؿ في منحي فرصة 

 استكماؿ دراستي. 

الذي أشرؼ عمى ىذا العمؿ ولـ يبخؿ بجيده  لمدكتور عبد الناصر السويطيكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ 

 ونصائحو الى أف خرج الى حيز الوجود. 

عمى تفضميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة،  المناقشةوأقدـ شكري وامتناني لألساتذة الكراـ أعضاء لجنة 

نجاز ىذه الدراسة.ولما قدموه مف إرشادا  ت وتوجييات أسيمت وساعدت في إتماـ وا 

كما أتقدـ باالمتناف والشكر الكبير لمجنة المحكميف لمذيف ساعدوني وقدموا لي التسييالت لتحكيـ أدوات 

 ىذه الدراسة لتنفيذىا. 

مني  وختامًا أتقدـ بجزيؿ شكري وامتناني إلى كؿ مف دعـ بيذه الدراسة ولو بكممة أو نصيحة، ليـ

 أسمى عبارات الشكر والعرفاف، راجيًا ا سبحانو وتعالى أف يوفقني في رد بعض مف أفضاليـ عمي.
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 ممخص الدراسة

تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة التجاه نحو الدينية وعالقتيا بالتجاىات 
 النقب 

 إعداد: محمد أبو كؼ

 إشراؼ: د. عبد الناصر السويطي

 المرحمة طمبة لدى المخدرات بتعاطي وعالقتيا الدينية االتجاىاتىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 
االرتباطي، لتحقيؽ أىداؼ  الوصفي المنيج عمى الدراسة ىذه دتاعتم ،النقب منطقة في الثانوية

 الفعمية الدراسة عينة تكونت الدراسة تـ أعداد مقياس لالتجاىات الدينية ومقياس تعاطي المخدرات،
 .وطالبة طالباً ( 88) اإلحصائي التحميؿ عمميات عمييا أجريت التي

 منطقة في الثانوية المرحمة طمبة لدى الدينية تاالتجاىا مستوى : أفأظيرت الدراسة النتائج اآلتية
مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة وكذلؾ  متوسطة، بدرجة جاء النقب

متوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في وأظيرت النتائج عدـ متوسطة، النقب جاء بدرجة 
 تعزىلدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب االتجاىات ا حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات
حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات وجود فروؽ في  وأظيرت النتائج الجنس،  لمتغير

المعدؿ  ،االتجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف
فروؽ لصالح التجمعات البدوية وسكاف القرى، لصالح الطمبة ذوي ، ومستوى الدخؿ وكانت الالدراسي

 أفراد استجاباتمتوسطات وجود في عدـ تشير النتائج إلى  المرتفع ، والدخؿ07المعدالت أكثر مف 
 لمتغير تعزىمستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب  حوؿ الدراسة عينة

مستوى تعاطي حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات في فروؽ د وجو ، كما تبيف الجنس
، المعدؿ الدراسي ،المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف

، وذوي الدخؿ المنخفض، أظيرت 07ذوي المعدؿ أقؿ مف و ومستوى الدخؿ لصالح سكاف المدينة، 
التجاىات الدينية وتعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة ابيف  سية متوسطةعكوجود عالقة النتائج  

 وُقدمت بعض التوصيات. ،الثانوية في منطقة النقب

 .النقب منطقة، المرحمة الثانوية، تعاطي المخدرات، االتجاىات الدينية: الكممات المفتاحية لمدراسة
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Religious attitudes and their relationship to drug abuse among secondary school 

students in the Negev area 

Abstract: 

This study aimed to identify religious attitudes and their relationship to drug abuse among 

secondary school students in the Negev area. (88) male and female students. 

The study showed the following results: The level of religious attitudes among secondary 

school students in the Negev area came to a medium degree, as well as the level of drug 

abuse among secondary school students in the Negev area came to a medium degree, and 

the results showed that there were no statistically significant differences in the average 

responses of the study sample members about Religious attitudes among secondary school 

students in the Negev area due to the variable of sex, and the results showed that there 

were differences in the average responses of the study sample members about the religious 

attitudes of secondary school students in the Negev area due to the variable of place of 

residence, academic average, and income level, and the differences were in favor of 

Bedouin communities and village residents , in favor of students with averages of more 

than 70, and high incomes. The results indicate that there are no average responses of the 

study sample members about the level of drug abuse among secondary school students in 

the Negev area due to the gender variable, as it was found in the average responses of the 

study sample members about the level of drug abuse. among secondary school students in 

the Negev area due to the variable of place of residence, academic average, and income 

level in favor of city residents, with high For an average of less than 70, and those with low 

incomes, the results showed a medium inverse relationship between religious attitudes and 

drug use among secondary school students in the Negev area, and some recommendations 

were made. 

 

Keywords: religious attitudes, drug abuse, secondary school, the Negev area 

 



5 

 

 انفصم األول

 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

 المقدمة

 وأسئمتيا مشكمة الدراسة

 فرضيات الدراسة

 أىمية الدراسة

 ىداؼ الدراسةأ

 حدود الدراسة

 الدراسة مصطمحات

 



2 

 

 الفصؿ األوؿ

 خمفية الدراسة ومشكمتيا



 المقدمةأوًل 

في العالـ فيي ال يعد اإلدماف عمى المخدرات مف المشكالت االجتماعية التي شاع انتشارىا 

وىي آفة تنتشر بيف الشباب والشابات  ،أو مجتمع دوف اآلخر ،تقتصر عمى حضارة دوف األخرى

والكبار والصغار والفقراء واألغنياء، وأنو ليس مف السيؿ عمى أي دولة في وقتنا الحاضر أف تكؼ 

 (.Al-hmari et al., 2015أذى اإلدماف عف أبنائيا )

ى ػعمالخطيرة التي تؤثر النفسية االجتماعية لمواد المخدرة مف المشكالت وتعتبر مشكمة تعاطي ا

آثار نفسية ًاجتماعية  هعمييا مبما يترتب د بصفة خاصة رًعمى الف ،بصفة عامة المجتمع

ية ربشالذيف يمثموف قوة  الشباب، وتكمف  خطورة ىذه المشكمة في انتشارىا لدى ًاقتصادية  سيئة

واحدًا عقارا يتعاطى د رالفلـ يعد أنو في أيضا تكمف خطورة ىذه المشكمة ا كملمجمتع، افي أساسية 

ذلؾ البناء لما دعامات إحدى ذاتو ًالصحة النفسية ىي في الوقت عقار  هم رأكثيتعاطى أصبح بؿ 

)رجيعة، اد راألفبيف العالقات وتحسيف فات االنسان رعمي تصفي السيطرة فعاؿ أثر  همليا 

2009.) 

اجتماعي، يذؿ الفرد ويحطمو، ويؤثر عمى نفسيتو، وينعكس عمى  مشكمةالمخدرات  ويعّد تعاطي

شخصػػيتو، فيمحػػوا منػػو الفضػػيمة، ويدفعػػو إلػػى الرذيمػػة، ويقػػود الشػػخص إلػػى التبمػػد والالمبػػاالة ممػػا يفقػػده 

ال الشػػعور بالمسػػئولية، ويبعػػده عػػف واقػػع الحيػػاة، يبػػدو دائمػػًا خػػائر القػػوى، دائػػـ الجمػػوس قميػػؿ الحركػػة، 
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يقوى عمى العمؿ، ينتيي بو الحاؿ إلى اإلقامة بأحد المستشفيات لعالج مرض عضوي مزمف، ال شػفاء 

 (.2007منو، أو بمستشفى األمراض العقمية إلى أف تنتيي حياتو )غباري، 

وتؤدي المخدرات إلى نتائج سيئة لمفرد سواء بالنسبة لعممػو أو إرادتػو أو وضػعو االجتمػاعي وثقػة 

 وألسػبابتجعػؿ منػو إنسػانًا كسػواًل ذو تفكيػري سػطحي، وال يبػالي بمسػؤولياتو، وينفعػُؿ بسػرعةي الناس بو، ف

 (.2008تافيةي، وذو أمزجةي منحرفة في تعامميـ مع الناس )اليدية، 

المراىقة وتتميز ىذه المرحمة فػي كونيػا قػد تكػوف سػببًا  يعيشوف فترةالمرحمة الثانوية  والشباب في

ردود األفعػػػػاؿ النفسػػػػية، وكػػػػذلؾ ظيػػػػور بعػػػػض السػػػػموكيات المنحرفػػػػة كتعػػػػاطي فػػػػي حػػػػدوث العديػػػػد مػػػػف 

المخػػدرات الػػذي يعتبػػره الػػبعض ىروبػػًا مػػف الواقػػع إلػػى عػػالـ الخيػػاؿ والمتعػػة، فػػالمراىؽ فػػي ىػػذه المرحمػػة 

يعيش صراعًا نفسيًا بحكـ المرحمة التػي يمػر بيػا والتػي قػد تجعمػو يعػيش حالػة نفسػية مضػطربة )قبقػوب 

 (.2015وسعيدي، 

بعػػض األخطػػاء واألفعػػاؿ المحرمػػة أو الممنوعػػة ويخفييػػا عػػف النػػاس وينكػػر الشػػاب ربمػػا يرتكػػب 

أفعالو، ولكنو في نفس الوقت يدرؾ أف ىناؾ قوة تػديف جوىريػة تمنعػو مػف التمػادي فػي ذلػؾ وتعػدؿ مػف 

وتحقيػؽ  سموكياتو، حيث اعتبر أف التديف الجوىري ىو بمثابػة مصػدر لتيػذيب السػموؾ وتقػويـ األخػالؽ

، مف حيػث أعمػاؿ لتديف والمتمثؿ بااللتزاـ بالديفالمعاممة الحسنة، ىنا يتضح مدى أىمية التوجو نحو ا

 .(2006الحجار ورضواف، القمب وأعماؿ المساف وأعماؿ الجوارح امتثااًل ألوامر ا عز وجؿ )

الفرد بخمس مراحػؿ  ، حيث يمريـتشير النظرية المعرفية إلى أف االتجاىات تكتسب نتيجة التعمو 

حؿ مشكمة اجتماعية ىػي: )الترميػز، التمثيػؿ العقمػي، الوصػوؿ إلػى  وصوالً أساسية لمعالجة المعمومات 

االسػػتجابة، تقػػديـ االسػػتجابة، االختيػػار والفعػػؿ( حيػػث يظيػػر الشػػباب واألفػػراد األكثػػر اسػػتعدادًا  لمسػػموؾ 

 (.2013المراحؿ )الطويسي وآخروف،  المنحرؼ أو لمتعاطي في مواقؼ محددة في أي مرحمة مف ىذه
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تعتبر األدياف أقػدـ المؤسسػات الفكريػة االجتماعيػة عبػر التػاريا اإلنسػاني عمػى الكػرة األرضػية، و 

وىػػي موجػودة فػي كػػؿ المجتمعػات اإلنسػانية لتسػػد احتياجػات ميمػة إلفػراد ىػػذه المجتمعػات مػػف الناحيػػػة 

ى تغميب مصػمحة الجماعػة عمػى المصػمحة الخاصػة وتغػذي االجتماعيػة والنفسية، فالديف يدفع األفراد إل

 (2003بػذلؾ مػا يػسمى بالعاطفة الجماعية )البصري، 

والػػديف اإلسػػالمي يتميػػز بيػػذا المجػػاؿ لمػػا يتمتػػػع بػػػو مػػػف المرونػػػة والعقالنيػػة والبحػػث واالقتنػػاع  

تطػػػػػور والحػػػػوار المسػػػػتمر بالحقيقػػػة، وىػػػػو ديػػػػف يػػػػدعو إلػػػػى المعرفػػػػة والحقيقػػػة واالنفتػػػػاح عمػػػػى العػػػػػالـ وال

 (.2000والتواصؿ وتأصيؿ لغة التعايش مع األخر )السادة، 

إف حالػػة االنفصػػاـ أو االنفصػػاؿ بػػيف الػػديف المشػػوه فػػي الحضػػارات الغربيػػة والتكنولوجيػػا الحديثػػػة 

 ىػو الذي يشكؿ مشكمة اإلنساف المعاصر، فعدـ االلتقاء يبف الفكر الديني وبيف الفكر التكنولػوجي خمػؽ

فجػػػوة مػػػف االلتقػػػاء العقالنػػػي بػػيف الػػػديف والتطػػػور العممػػػي والتكنولػػوجي لتخفيػػػؼ حػػػدة التػػػوتر واالنفصػػػاـ 

 (.2018،صالح)

( أف االتجاىػػات مػػف أبػػرز دوافػػع السػػموؾ التػػي تػػؤدي دورًا أساسػػيًا فػػي 2016كمػػا يػػرى الرفػػاتي )

األولى وفػي بعػض أىػدافيا  ضبطو وتوجييو، وتعتبر االتجاىات دوافع عامة مكتسبة إدراكية في نشأتيا

وىػػي بتكوينيػػا ومقوماتيػػا وأركانيػػػا تتخػػذ لنفسػػيا وظػػػائؼ عامػػة وخاصػػة، وأنيػػػا تسػػعى لتحقيػػؽ أىػػػداؼ 

الجماعة والفرد وىي ديناميكية في تفاعميا مع الموقؼ الذي يحتوي الفرد والبيئة فيي بذلؾ إدراكية وليػا 

 وظيفة ديناميكية في تحديد مواقؼ الفرد الحياتية.

د امتػػد خطػػر المخػػدرات لدرجػة أنيػػا أصػػبحت تسػػتخدـ كوسػػيمة خفيػة ومسػػتترة فػػي الحػػروب بػػيف لقػ

بؿ ىناؾ مجتمعات تصدر ىػذه السػمـو القاتمػة لغيرىػا مػف المجتمعػات بقصػد النيػؿ الدوؿ والمجتمعات، 

لػػى قػػوة  مػػف عضػػد أبنائيػػا وخاصػػة الشػػباب مػػنيـ وتحػػويميـ مػػف قػػوة وطنيػػة فاعمػػة إلػػى حطػػاـ وركػػاـ، وا 
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رة تنحػػر فػػي كيػػاف المجتمػػع ككػػؿ وتشػػؿ حركتػػو وتبػػدد ثروتػػو، فالشػػخص المػػدمف عمػػى المخػػدرات ال مػػدم

يستطيع أف يخدـ مجتمعو بشيء بؿ ىذا الشخص ىو عالة عمى المجتمع الذي يعيش فيو، ومف ىنا ال 

 .(2012)المذحجي،  بد مف البحث في عالقة االتجاىات الدينية بتعاطي المخدرات

، فغالبيػػة فػػي الػػداخؿ المحتػػؿ العػػربالمػػواطنيف األكبػػر لضػػحايا اإلدمػػاف مػػف  كػػذلؾ يبػػرز العػػددو 

% ذوو تحصػػيؿ 40المػػدمنيف الكبػػرى ىػػي ممػػف لػػـ يتمقػػوا أكثػػر مػػف التحصػػيؿ العممػػي الثػػانوي كالتػػالي: 

% يحممػوف 6% يحممػوف شػيادة بجػروت، 12سػنة تعميميػة،  12% حتى 37سنوات،  10عممي حتى 

ف شػػيادات تأىيػػؿ مينػػي، أي أف احتمػػاؿ التػػورط فػػي اإلدمػػاف حسػػب ىػػذه % يحممػػو 5شػػيادة أكاديميػػة و

دة إنيػاء األرقاـ سيصبح أكبر لدى مف لػـ تسػعفيـ الظػروؼ واألحػواؿ االقتصػادية والسياسػية لتمقػي شػيا

 (.2017)نعناع،  التعميـ وشيادة البجروت

خػػدرات  بػػيف حػػوؿ تعػػاطي الم 2020ينػػاير  6نشػػر فػػي صػػحيفة القػػدس العربػػي فػػي  تقريػػرأفػػاد و 

% مػػػف األفػػػراد قػػػالوا بػػػأنيـ يعتقػػػدوف بوجػػػود 45.1أف  فػػػي الػػػداخؿ المحتػػػؿ العػػػرب الفمسػػػطينييف السػػػكاف

. وترتفع ىذه النسبة في منطقػة المركػز لتصػؿ الواقعة في منطقة الجنوب مخدرات في بمداتيـلممتعاطي 

% 5.7مػػف الػػذكور و% 30% تنػػاولوا الكحػػوؿ فػػي السػػنة االخيػػرة بواقػػع 17.9 أف%. كمػػا 74.9الػػى 

 .(2020)صحيفة القدس العربي،  %23مف اإلناث وترتفع ىذه النسبة في منطقة الشماؿ لتصؿ الى 

مػػا م، فػػي سػػموكيات الفػػرد النظػػاـ الػػديني فػػي بنػػاء األساسػػي السػػميـعممػػاء الػػنفس بأىميػػة  ونػػادى

إنيػـ يعيشػوف فػي يساعدىـ في حؿ مشكالت الحياة ويجنبيـ القمؽ الذي يتعرض كثيػر مػنيـ، وبخاصػة 

عصػػػػر يسػػػػيطر عميػػػػو االىتمػػػػاـ الكبيػػػػر بالحيػػػػاة الماديػػػػة، والتنػػػػػافس الشػػػػديد فػػػػي المصػػػػالح والمغريػػػػات 

االجتماعيػػة واالقتصػػادية، ويفتقػػر فػػي الوقػػت نفسػػو إلػػى الغػػػذاء الروحػػػي ممػػػا انعكػػس عمػػى حيػػاة ىػػؤالء 
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واألزمػػػات االجتماعيػػة، حتػػى األفػػراد سػػمبًا وأصػػبحوا عرضػػة لألصػػابة بػػاألمراض واالضػػطرابات النفسػػية 

 (.2006)بركات،  أصبح يعرؼ ىذا العصر بعصر القمؽ واالضطراب النفسي

أف الػػػػديف يػػػػزود الفػػػػرد بنسػػػػؽ مػػػػف القػػػػيـ والمبػػػػػادئ والمعػػػػػايير ( 1997عتػػػػـو وعبػػػػد ا )لاويػػػػرى 

جػػود والمحكات االجتماعية التي توفر لو التكيؼ مع ما حولػو، حيػث أف سػموؾ اإلنسػاف ال يضػطرب لو 

نمػػػا يضػػػطرب عنػػػدما يبتعػػػد الفػػػرد عػػػف ىػػػػذه  القػػػيـ والمعػػػايير األخالقيػػػة الضػػػابطة كمػػػا يػػػدعي الػػػبعض وا 

المعػػػايير وعػػػف فطرتػػو التػػي خمقػػو ا تعػػالى عمييػػا، ىػػذه الفطػػرة التػػي تػػؤثر تػػأثيرًا عظيمػػًا عمػػى صػػحتو 

 .معالنفسية وتمتعػو بالػسعادة والرضا والغبطة وحسف توافقو مع الحياة والمجت

 وأسئمتيا مشكمة الدراسةثانيًا 

دماف المخدرات مف المشاكؿ الخطيرة التي تيدد صحة الشباب النفسية  تعد مشكمة تعاطي وا 

واالجتماعية واالقتصادية والمجتمع العربي في الداخؿ المحتؿ حالو حاؿ المجتمعات األخرى التي 

دثو مف أضرار خطيرة عمى مستوى الفرد يعاني مف ىذه اآلفة الفتاكة والتي تتجمى خطواتيا فيما تح

األسوأ مف حيث تزايد عدد المدمنيف عمى تجاه الوالمجتمع وقد بات واضحًا بأف المشكمة تسير في ا

 المخدرات.

مشكمة المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في النقب أو في الداخؿ الفمسطيني تختمؼ  حيث

ف قانوف االحتالؿ يختمؼ عف قانوف السمطة الفمسطينية عف باقي المناطؽ الفمسطينية، والسبب ىو أ

في جـر المخدرات، فالنقب يخضع تحت االحتالؿ اإلسرائيمي والقانوف اإلسرائيمي الذي يسمح بتعاطي 

 المخدرات وحيازتيا في البيت بشرط أف تكوف لالستعماؿ الشخصي.
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في المناطؽ العربية، فيـ  رائيميوالقانوف اإلسالشرطة اإلسرائيمية  ىناؾ تياوف مف قبؿ ونجد أف

معنيوف أف تكوف المخدرات منتشرة بيف الشباب في المجتمع العربي، فوصؿ األمر إلى أبعد األمور في 

النقب، فقد أصبح ألصحاب المصالح والمروجيف إلى المخدرات أماكف تعرؼ أنيا تبيع المخدر، كما 

ًا أو غير بالغ ومنيـ طالب المرحمة غاف بالأف أي شخص يستطيع أف يشتري مف ىذه األماكف سواء ك

 الثانوية.

 الحظ أف فقد، في المصحات النفسية بالتدريب في مساؽ التدريب العممي الباحث لقياـنتيجة و 

، ومف اتتعاطي المخدر عدد مف طمبة المرحمة الثانوية يترددوف عمى تمؾ المصحات بسبب  ىناؾ

تشار ليذه الظاىرة بيف عدد مف الطمبة في المدارس خالؿ االستكشاؼ عف األمر وجد أف ىناؾ ان

  الثانوية.

  : جابة عف السؤاؿ التاليالدراسة تتركز في اإلف مشكمة يرى الباحث ألذا 

 ؟عالقة التجاىات الدينية بتعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقبما 

 : اآلتيةالفرعية  اإلجابة عمى األسئمةوبالتالي سعت الدراسة إلى 

 ؟طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب عينة مف التجاىات الدينية لدى مستوى اما  .1

طمبة المرحمة الثانوية في منطقة  عينة مف لدى اتتعاطي المخدر االتجاه نحو ما مستوى  .2

 النقب؟

ثانوية طمبة المرحمة العينة مف االتجاىات الدينية لدى  درجةىؿ ىناؾ فروؽ في متوسطات  .3

 في منطقة النقب، وفقًا لمتغيرات الدراسة: )الجنس، المعدؿ الدراسي، المستوى االقتصادي(؟



: 

 

طمبة المرحمة الثانوية عينة مف لدى  تعاطي المخدراتىؿ ىناؾ فروؽ في متوسطات درجة  .4

 (؟سي، المستوى االقتصاديفي منطقة النقب، وفقًا لمتغيرات الدراسة: )الجنس، المعدؿ الدرا

طمبة المرحمة عينة مف توجد عالقة بيف االتجاىات الدينية وبيف تعاطي المخدرات لدى ىؿ  .5

 الثانوية في منطقة النقب؟

 فرضيات الدراسة ثالثاً 

 لألجابة عمى األسئمة )الثالث والرابع والخامس( فقد صيغت الفرضيات اآلتية:

في متوسطات (  ≥ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1

طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب، وفقًا لمتغيرات عينة مف االتجاىات الدينية لدى 

 .الدراسة: )الجنس، المعدؿ الدراسي، المستوى االقتصادي(

تعاطي  ( في متوسطات ≥ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

ة الثانوية في منطقة النقب، وفقًا لمتغيرات الدراسة: طمبة المرحمعينة مف لدى  المخدرات

 )الجنس، المعدؿ الدراسي، المستوى االقتصادي(

( بيف متوسطات  ≥ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

 طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب.عينة مف االتجاىات الدينية بتعاطي المخدرات لدى 



; 

 

 أىمية الدراسة اً رابع

 األىمية النظرية

تأتي أىمية ىذه الدراسة مف الخطورة التي تنطوي عمييا تعاطي المخدرات والتي تشكؿ تيديدًا حقيقيًا 

لمجتمعنا نظرًا الستيدافيا ألىـ عنصر فيو وىـ الشباب الذي يمثموف الدعامة األساسية التي يقـو 

 ما ينعكس سمبًا عمى كافة النواحي المختمفة.ويرتكز عمييا مجتمعنا العربي الفمسطيني، م

وتكمف أىمية ىذه الدراسة أنيا تركز عمى شريحة ميمة مف المجتمع العربي في منطقة النقب  .1

 وىـ طمبة المرحمة الثانوية والتي ليا أثر كبير داخؿ المجتمع العربي.

 لنقب.الكشؼ عف مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة ا .2

لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة  االتجاىات الدينية إلىتفيد ىذه الدراسة في التعرؼ  .3

 .النقب

االتجاه عمـ الباحث األولى في منطقة النقب مف حيث تناوليا عمى حد تعد الدراسة الحالية  .4

 المخدرات.  الديني وعالقتو باالتجاه نحو

 

 األىمية التطبيقية

االتجاه حوؿ  راسة بتزويد مؤسسات الصحة النفسية بالمعمومات الكافيةتكمف أىمية ىذه الد .1

 .المخدرات الديني وعالقتو باالتجاه نحو

تنبع أىمية الدراسة مف تناوليا موضوع ىاـ وحيوي يتمثؿ في التعرؼ عمى االتجاىات الدينية  .2

 لدى طمبة المرحمة الثانوية.
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مكانية تنفيذ بر ، موضوع الدراسة إلىلتعرؼ ا .3 تحد مف االتجاه تحو تعاطي امج تساعد عمى وا 

 . وذلؾ مف خالؿ ممارسة الشعائر الدينية  المخدرات

األثر الذي قد تتركو ىذه الدراسة عمى األسرة، مما يزيد مف فاعمية المؤسسات الخدمية مف  .4

 أجؿ معالجة مشكمة اإلدماف عمى المخدرات.

رات، مف خالؿ فتح الباب لمباحثيف فتح آفاؽ مستقبمية في مجاؿ البحث حوؿ مدمني المخد .5

 بقضايا أخرىوعالقتو ىذا المتغير  دراسةمستقباًل في 

 أىداؼ الدراسةًا خامس

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة: 

طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة  عينػة مػف تعػاطي المخػدرات لػدىاالتجاه نحو معرفة مستوى  -1

 النقب

طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة  عينػػة مػػف رات لػػدىعالقػػة االتجاىػػات الدينيػػة بتعػػاطي المخػػد -2

 النقب

طمبة  عينة مفتعاطي المخدرات لدى االتجاه نحو عالقة االتجاىات الدينية بفروؽ في معرفة ال -3

سػي، المسػتوى المرحمة الثانوية في منطقة النقب، وفقًا لمتغيرات الدراسة: )الجػنس، المعػدؿ الدرا

 (االقتصادي

 ةحدود الدراسًا دسسا

 ليذه الدراسة مجموعة مف الحدود، وىي: 

 . طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب عينة مف اقتصرت ىذه الدراسة عمى :ةالبشري الحدود -
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-2020مف العاـ الدراسي  األوؿالفصؿ الدراسي  طبقت ىذه الدراسة خالؿ :ةالزمني الحدود -

 .ـ2021

 . منطقة النقبطمبة المدارس الثانوية في  ى اقتصرت ىذه الدراسة عم: ةالمكاني الحدود -

الحدود اإلجرائية: استخدـ في ىذه الدراسة مقياس االتجاىات الدينية، ومقياس تعاطي المخدرات  -

وىي بالتالي ستقتصر عمى األدوات المستخدمة لجمع البيانات ودرجة صدقيا وثباتيا عمى عينة 

 الدراسة وخصائصيا.

 الدراسة مصطمحاتًا سابع

ىو تكويف انفعالي يكونو الفرد نحو موقؼ معيف يما يحممو مف جوانب إيجابية أو سمبية  التجاىات:

 (.2017)جودة، 

: ىي عالقة وجدانية روحية داخمية بيف الفرد وخالقو وىذه العالقة ليا صدى في التجاىات الدينية

 (.2018قو )غريب وعالف، ضمير الفرد ووجدانو وتصبح المحرؾ األساسي لسموكو ومعامالتو وأخال

وتعرؼ إجرائيًا: بأنيا متوسط  الدرجات التي يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتجاىات 

 المستخدـ في الدراسة. الدينية

مجموعة المواد المحدثة لألدماف، يؤدي تعاطييا إلى تسمـ الجياز العصبي، ويحضر المخدرات: "

األفيوف ومشتقاتو؛  يا إاّل ألغراض محددة وبترخيص قانوني؛ وتشمؿتداوليا أو زراعتيا أو صناعت

والحشيش؛ وعقاقير اليموسة؛ والمنشطات؛ والكوكاييف، بينما ال تصنؼ الخمر والميدئات والمنومات 

 .(2011إلحداث اإلدماف" )الركابي،  ضمف المخدرات بالرغـ مف ثبوت أضرارىا وقابميتيا
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وية وممحة وقيرية مزمنة ،يدفع المدمف إلى تعاطي مادة معينة مف المواد ىو "تعّود وبصورة ق :اإلدماف

المخدرة، وبصورة متكررة، ومستمرة لمحصوؿ عمييا بأي طريقة مع الميؿ إلى زيادة الجرعة مف وقت 

آلخر، ألف التأثير الذي يحصؿ مف استعماؿ الجريمة يقؿ، باإلضافة إلى صعوبة اإلقالع عنيا ألف 

 .(2007تمدا نفسيا وجسميا عمى العقار" )غانـ، الفرد أصبح مع

في ىو اعتياد المدمف عمى تناوؿ المواد المخدرة وتصبح لديو رغبة ممحة ي :تعريؼ االدماف إجرائياً 

 ويصر عمى االستمرار في التعاطي بالرغـ مف األذى المتواصؿ. تناوؿ المخدرات
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 طار النظرياإل

 أوًل: التجاىات 

 الدينيةثانيًا التجاىات 

 المخدرات ثالثاً 

 

 الدراسات السابقة

 أوًل الدراسات العربية

 ثانيًا: الدراسات األجنبية
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

االتجاىات الدينية  مفيـوألدب النظري الذي يقدـ تعريؼ يتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ مف الدراسة ا

وعالقتيا بالمخدرات وتـ استعراض االتجاىات واالتجاىات الدينية والمخدرات والنظريات المفسرة ليما، 

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة.بوينتيي ىذا الفصؿ 

 أوًل التجاىات 

، ويعتبر مف أىـ نواتج عممية التنشئة الجتماعيىمة خاصة في عمـ النفس ايحتؿ موضوع االتجاىات أ

 ،تمثؿ االتجاىات عنصًرا ىامًا في بناء الشخصيةاالجتماعية ومحددًا وضابطًا لمسموؾ اإلنساني، و 

تحكـ العديػد مػف أشكاؿ التفاعؿ بيف مختمؼ مواقؼ الحياة سواء اتجاىاتيـ نحو بعضيـ الػبعض  وىي

أو اتجاىاتيـ نحو أشياء وموضوعات وقضايا اجتماعية ليا  كأعضاء في جماعات ليا خصاؿ مميزة،

 .(2004)العتيبي،  داللة بالنسبة ليا

استخدـ ىذا المصطمح حيف قاؿ إف وصولنا مف  ؿأو  (1862) ولقد كاف الفيمسوؼ االنجميزي سبنػسر

ىذا في مسائؿ كثيرة، يعتمد إلى حد كبير عمى اتجاىنا الذىني ونحف تصغ إلى  إلى أحكاـ صحيحة

 (.2000الجدؿ ونشارؾ فيو )المعايطة، 

ـ االتجاىات وكثرة تداولو بيف الباحثيف إلى عدة أسباب منيا أنيا تعكس و مفياستخداـ ويرجع شيوع 

المختمفة وكذلؾ استيعابيا  إدراؾ الفرد لمعالـ المحيط بو، وتحدد الطريؽ التي يستجيب بيػا لممواقػؼ

 (.   2001، العنزي) يتعامؿ معو الفػرد لتأثير ظروؼ السياؽ االجتماعي الذي
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 :التجاه

( بأنو استعداد نفسي أو تييء عقمي عصبي متعمـ لالستجابة الموجبة أو السالبة 2003يعرفو زىراف )

)القبوؿ أو الرفض( نحو أشخاص وأشياء، أو موضوعات، أو مواقؼ جدلية في البيئة التي تثير ىذه 

 االستجابة.

ثابت نسبيًا ويميؿ بالفرد إلى موضوعات معينة  مكتسب ( بأنيا استعداد وجداني2018الغانـ )ويعرفو 

 فيجعمو ُيقبؿ عمييا ويحبذىا ويرحب بيا أو يبتعد عنيا ويعرض عنيا أو يرفضيا أو يكرىيا.

( بأنو مفيوـ ثابت نسبيًا يعبر عف درجة استجابة الفرد لموضوع معيف، استجابة 2018) عرفشةويعرفو 

القبوؿ أو االيجاب، نتيجة لتفاعؿ مجموعة مف العوامؿ الوجدانية والسموكية واالجتماعية بالرفض أو 

 تشكؿ في مجمميا خبرات الفرد ومعتقداتو وسموكو نحو األشياء واألشخاص المحيطة بو.

( بأنو تييؤ عقمي عصبي يكونو الفرد نحو موضوع معيف أو موقؼ معيف 2017) شحاتةويعرفو 

 سمبيًا أو إيجابيًا وتكوف االستجابة إلى حد ما في مواقؼ متشابية.وينعكس عمى سموكو 

بأنو استعداد عقمي عصبي ينشأ مف خالؿ التجربة ويؤثر تأثيرًا  (Elbert, 1935) ويعرفو ألبورت

 (.2005ديناميًا عمى استجابات الفرد إزاء جميع الموضوعات والمواقؼ التي يتصؿ بيا  )عيد، 

يتخذىا الفرد والجماعات حياؿ أشياء أو ( بأنو مواقؼ فردية جماعية 2009ويعرفو عسيمة والبنا )

 أشخاص أو مواقؼ تختمؼ حوليا اآلراء وتتبايف إزاءىا وجيات النظر.

االتجاه موقؼ الفرد وشعوره نحو بعض األفكار التي تتعمؽ بجانب معيف مف  ( أف2017ويرى جودة )

والمجتمع يعبر عف محصمة استجابات الفرد نحو قضايا حيث درجة صعوبتيا وأىميتيا بالنسبة لمفرد 

 .معينة بالقبوؿ والموافقة أو بالرفض والمعارضة



58 

 

المعرفي، والسموكي، واالنفعالي،  المكوفعمى المكونات الثالثة المتكاممة، وىي  االتجاه يعتمدلذلؾ 

واألمور المحيطة بيـ،  فاالتجاىات تمثؿ المواقؼ التي يتخذىا األفراد في مواجية القضايا والمسائؿ

 :مكوناتوبحيث يمكف أف نستدؿ عمى ىذه المواقؼ مف خالؿ 

ويتكوف ، ، ويشير إلى المعمومات التي لدى الفرد والمتعمقة بيذه القضايا أو المسائؿاألوؿ: المعرفي 

 عف ىذا الموضوع، وكذلؾمف إدراؾ الشخص لموضوع االتجاه ومعتقداتو عنو ومف أفكاره التي تحمميا 

 .(2010)الحرممي،  الحجج التي يقبميا الشخص نحو موضوع االتجاه

، ويتمثؿ في األفعاؿ التي يقوـ بيا الفرد أو يعمؿ عمى الدفاع عنيا أو تسييميا فيما الثاني: السموكي

ويتخذ ىذا المكوف شكؿ الخطة لسموؾ الفرد نحو موضوع االتجاه في موقؼ ، يتصؿ بمثؿ ىذه القضايا

ما أف يسمؾ سموكًا إيجابيًا أو يسمؾ سموكًا سمبياً  اجتماعي معيف،  .(2012، أبو زريؽ) وا 

مف مشاعر الشخص ورغباتو  ات الفرد لكؿ ما يتصؿ بيذه القضاي، ويعبر عف تقويماالثالث: انفعالي

نحو الموضوع ومف إقبالو عميو أو نفوره منو وحبو أو كرىو لو، فعمى الرغـ مف أنو يكوف لدى 

 غير مالئمة اتجاه موضوع ما فأف مشاعرىما نحوه قد تكوف مختمفة تماماً  شخصيف اتجاىات

 .(2013)النصيرات وآخروف، 

ويتأثر االتجاه بضوابط التنشئة االجتماعية والوضع االقتصادي واالجتماعي لمفرد أي أف ىذه الضوابط 

وتتبادؿ المكونات  االقتصادية واالجتماعية ممكف أف تمنع الفرد مف سموؾ معيف اتجاه موضوع معيف

الثالثة لالتجاه في قدرىا العاـ فيو، وليس مف الضروري أف تكوف ليا نسب محددة أو متساوية، فقد 

يحتوي االتجاه مكونًا أكثر مف آخر حسب موضوع االتجاه، ألف االتجاىات مكنونة داخمية في 

يا تالحظ وتستنتج مف شخصية اإلنساف أي أنيا تكويف فرضي ال يمكف مالحظتو بشكؿ مباشر، ولكن

 (.2009السموؾ الذي يسمكو الفرد كاستجابات لموضوعات معينة أو مواقؼ معينة )عسيمة والبنا، 

 تكويف التجاىات والعوامؿ المؤثرة فييا
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تكوف واكتساب االتجاىات النفسية إال أف االتجاه الغالب ىػو  العوامؿ الوراثية والفػسيولوجية فػي تسيـ

نيا  نفسية تتكوف عمى أساس مف الخبػرة المباشػرة أو غيػر المباشػرةاالتجاىات ال أف بموضوع االتجاه وا 

 ولمممونيف مف بني البشر أو لمتدخيف أو متعممة، فالفرد ال يولد مزودا بالحب والكراىية لمديكتاتورية

بخبرات  المرور أف االتجاىات النفسية تمر في خطوات معينة تمثمت في (1994) عطوة، وبيف لممرأة

تمايز ىذه ، و تكامؿ ىذه الخبرات وتناسقيا وتكامميا في وحدة كمية، و فردية تتعمؽ بموضوع االتجاه

تعميـ ىذه االتجاه ، المجموعة مف الخبرات وتفردىا عف غيرىا وظيورىا في صػورة اتجاه نفسي عاـ

 ضوع االتجاهوتطبيقو عمى الحاالت والمواقؼ الفردية التي تواجػو الفػرد التي تتعمؽ بمو 

( أف ىناؾ عوامؿ ومؤثرات ثقافية وحضارية بما تشممو مف النظـ الدينية 2000وذكر زىراف )

تمعب التجارب الشخصية في ، و واألخالقية واالقتصادية والسياسية دوًرا ميما في تحديد اتجاىات الفرد

ممية التوحد مع بعض االتجاىات، كما أف ع المواقؼ االجتماعية المختمفة دورًا ميمًا في تكػويف

 دورًا ميمًا في اكتساب بعض االتجاىات.تعمب الشخصيات والنماذج االجتماعية 

ىي محصمة  مما سبؽ يتضح لنا أف عممية تكويف واكتساب االتجاىات النفسية عممية دينامية أو

متعددة ليذا بحيث يمكف عبر القنوات ال، عمميات تفاعؿ معقدة بيف الفرد وبيف معالـ بيئتو االجتماعية

 النفسية. التفاعؿ امتػصاص واكتػساب االتجاىػات

 وظائؼ التجاىات: 

وتقميؿ  الثوابتمثمت وظائؼ لالتجاه بالوظيفة التوافقية التي يبحث اإلنساف مف خالليا عمى زيادة 

التعزيزية العقوبة، والوظيفة الدفاعية لمذات والتي تحميو كميكانزمات دفاع مف اآلالـ الداخمية، والوظيفة 

التي تسيـ في تكويف صورة مقبولة لمذات، وأخيرًا الوظيفة المعرفية التي تمده بالقيـ والمعارؼ وتمكنو 

صدار األحكاـ عمييا،  طريقة  تحديد( وظائؼ االتجاىات في 2014يحدد جودت )و مف تقييميا وا 

حوؿ المجاؿ الذي يماشيو  يةاالتجاه يضـ العمميات كالدافعية واالنفعالية والمعرف، و السموؾ ويفسره
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االتجاىات تربط الفرد ، االتجاىات تنعكس في سموؾ الفرد واقوالو وافعالو وتفاعمو مع االخريف، و الفرد

 االتجاىات تبمور وتوضح صورة العالقة بيف الفرد وبيف عالمو االجتماعي.، و ببيئتو الخارجية

 :ىياسية مكونات األسأف وظيفة االتجاىات ك( 2010كما يرى )محمد، 

إنيا ترتبط بمكافآت أو عقوبات رافقػت استجابات لدى  أي: وظيفة إرضاء الحاجات أو إشباعو

 .كػرة أو مؤسسػة أو موضوع اجتماعيالشخص بدت في قولو وفعمو مما يتصؿ بشػخص أو ف

نات اف الفرد الذي يكوف اتجاىو نحو الديمقراطية اتجاه تفضيؿ، وىو يعبر عف حس: التقويمية الوظيفة

 وغير ذلؾ. واقتصادياً  وسياسياً  الديمقراطية اجتماعاً 

، مسػتوى مقبوؿ مف الثباتيظير في أنماط مف السموؾ بينيا تناسؽ وفييػا : وظيفة الدفاع عف" األنا

ومثاؿ ىذه ، وذلؾ عمى الرغـ مف وجود اختالؼ في الظروؼ التي يمكػف أف يظيػر موضوع االتجاه

ة التعميـ وكيؼ يبدو ىذا االتجاه فػي مناقشة يسيـ ىذا الشاب في تعاممو الحاؿ اتجاه الشاب نحو مين

 . مع المعمميف وفي سموكو المعبر عف اختيار المينػة

 .يسيـ في تكويف االطمئناف لديو تساعد االتجاىات صاحبيا في فيـ عالمو فيماً  :الوظيفة المعرفية

يف الفرد ومجتمعو أو فئة مف ذلؾ المجتمع ويدعـ يربط االتجاه ب :وظيفة النتماء والتوحد مع اآلخريف

أنو مثؿ اآلخريف ويؤلؼ وحدة شعور ذلػؾ الفػرد باالنتماء إلى ذلؾ المجتمع أو تمؾ الفئة وشعور ب

 .معيـ

 أىمية التجاىات:

األساسية التفسيرية في دراسات عمـ  أف مفيـو االتجاه ما زاؿ مف أىػـ المفػاىيـ( 2001بيف العنزي )

 االجتماعي وىو موجو نحو اكتشاؼ بناء وظائؼ االتجاىات كجزء مف البناء النفسي لمفرد. النفس
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دورًا بارًزا في الكثير مف دراسات الشخصية  تمثؿ  دراسة االتجاىات( أف 2004) العتيبيوأظير 

ديني، ال الجماعة، وفي كثير مف المجاالت التطبيقية كالتربية وتنمية المجتمػع، واإلرشػاد وديناميات

 .واإلعالـ والتثقيؼ الصحي وغيرىا وتوجيو الرأي العاـ

عمى ( عمى أىمية االتجاىات في حياة الفرد مف الناحية الوظيفية فيي تساعد 2005) عيدوأكد 

التكيؼ مع الحياة الواقعية كما تساعده عمى التكيؼ االجتماعي عف طريؽ قبوؿ الفرد لالتجاىات التي 

 .ـ فييا ومف ثـ يشعر بالتجانس معيـتعتنقيا الجماعة فيشاركي

 :قياس التجاىات

 :إلى أربعة طرؽ لقياس االتجاىات ىي (2010)محمد، ويشير 

تحاوؿ ىذه الطريقة قياس العالقات االجتماعيػة أو البعػد : (Bogardus) أوال: طريقة بوجاردوس

وؿ الزواج مف شخص مف االجتمػاعي بػيف األشػخاص والجماعات وتعطي عادة سبع فقرات تبدأ مف قب

 الجماعة موضوع االتجاه إلى استبعاده مف الوطف.

ف المقياس يطمب ريقة بطريقة المقارنة المزدوجة أل: تسمى ىذه الط(Thurston) ثانيا:ػ طريقة ثرستوف

مػف المبحػوث إف يقػوـ بتفضيؿ اتجاه عمى اتجاه أخر في الموضوع المقياس وتتميز الفقرات عمى وفؽ 

 .يقػة بالتدريج مف التأييد القوي لمموضوع إلى المعارضة الشديدة لوىذه الطر 

بيف  : وتعد ىذه الطريقة مف أكثر طرؽ قياس االتجاىات شيوعاً (Likert) ثالثا :ػ طريقة ليكرت

البػاحثيف وتتميػز الفقػرات باستخداـ ىذه الطريقة بانقساميا إلى نصفييف : األوؿ يحتوي عمى الفقرات 

ماـ الفقرات سواء أكانت ايجابية وسمبية بدائؿ أو الثػاني يحتوي عمى فقرات سمبيةو  االيجابية ، وا 

 )موافؽ، معارض، معارض جدًا(.مثؿ اختبارات قػد تكوف ثالث أو أربعة أو خمسة ..الا 
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 نعـ،)تمثؿ ىذه الطريقة إعطاء فقرات قبػوؿ أو رفػض االسػتجابة : (Getman) تمافج: طريقة رابعاً 

 .فانو سػيوافؽ عمػى الفقرات األخرى( 1ف المفحوص عندما يقبؿ الفقرة )أف لمباحث أف يخرج بال( ويمك

 التجاىات الدينيةثانيًا 

التوجو الذي يميز حياة الفرد الذي ينظر إلى الديف عمى أنو نمط يعمؿ لخدمة ذاتو تعرؼ بأنيا 

 (. 2016وحمايتيا )مرزوؽ، 

نية أنيا عالقة وجدانية روحية داخمية بيف الفرد وخالقو بحيث االتجاىات الديأف ( 2018عالف )وبيف 

 تصبح المحرؾ األساسي لسموكو ومعامالتو وأخالقو.

 وممارسات سموكيات مف الفرد بو يقـو بما يختص والذي الظاىري؛ التديف وىو التديف نحو التوجوو 

 لدى جوىري داخمي وازعي  عم ذلؾ يرتبط ال وربما واألخالؽ، والمعامالت بالعبادات، تتعمؽ دينية

 .(2006)الجدار ورضواف،  اإلنساف

 العامؿ االنفعالي فنجد شعور: يفأمرحمة المراىقة إلى جز  التجاه الديني في (2117القدرة )ويقسـ 

أو البغض شعور مركب مف عناصر متناقضة متفاعمة الود  المراىؽ "سواء بدا فيو الحب أو الخوؼ

العقمي عمى الشعور الديني  الثاني مف المرحمة يسيطر العنصر في القسـو ، والخوؼ والعداء، واألمف

 جتماعًياا وخصوًصا إذا كانت البيئة تستخدـ في تشكيمو في أواخرىا ،ويكوف المراىؽ أكثر قابمية لمشؾ،

 .تعسفًيا أسموًبا

 :ىي مراحؿ ثالث في تمر األطفاؿ لدى الديني نمو التجاه ( أف مراحؿ2116وذكر بركات )

ىذه  في األطفاؿ فمعظـ الوىمية و الخيالية والمعتقدات األفكار تسود وفييا :األسطوري التصور مرحمة

 .أسطورية شخصية مف كنوع ا عف يعبروف المرحمة
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الظواىر  أساس عمى تقـو التي بالتأويالت ويعتقدوف خياالتيـ األطفاؿ يرفض ىنا الواقعية: المرحمة 

 .الطبيعية

ممارسة  خالؿ مف ودوافعو حاجاتو ترضي التي العناصر اختيار الطفؿ يبدأ : وفيياةالفردي المرحمة

 التديف.

 نمو الشعور الديني وتطوره

إف مرحمة الشعور الديني ىو حالة مالزمة لمفرد في مراحؿ حياتو المختمفة ويبدأ مف مرحمة الطفولة 

عورًا قائمًا بذاتو وال انفعاالت خاصة ويستمر إلى المراحؿ الالحقة مف النمو، والشعور الديني ليس ش

إنما ىي انفعاالت وعواطؼ تتبمور حوؿ موضوعات التديف، وتمثؿ نمو متصؿ فيما بينيا لتحقيؽ 

وأف النمو الديني لدى الفرد يتسـ بالواقعية الشكمية والنفعية، والعنصر االجتماعي التوافؽ بمعناه الواسع 

 .(2016الرفاتي، افؽ مع الطبيعة واألنساف )وىو عممية متصمة تيدؼ إلى تحقيؽ التو 

تنادي االتجاىات  بأىمية الديف أو التوحد مع النظاـ الديني في بنػاء الصحة النفسية والتكيؼ النفسي و 

واالجتماعي لألفراد، مما يساعدىـ في حؿ مشكالت الحياة ويجنبيـ القمؽ الذي يتعرض كثير منيـ، 

عميو االىتماـ الكبير بالحياة المادية، والتنػافس الشديد في  وبخاصة إنيـ يعيشوف في عصر يسيطر

المصالح والمغريات االجتماعية واالقتصادية، ويفتقر في الوقت نفسو إلى الغػذاء الروحػي ممػا انعكس 

عمى حياة ىؤالء األفراد سمبًا وأصبحوا عرضة لألصابة باألمراض واالضطرابات النفسية واألزمػات 

 .(2006ى أصبح يعرؼ ىذا العصر بعصر القمؽ واالضطراب النفسي )بركات، االجتماعية، حت

يمعب االتجاه الديني دورًا ىامًا في بناء شخصية سوية لمشباب، فيو يؤمف لألنساف السعادة واليناء و 

 (.2016)الرفاتي، عاسة والشقاء في الدنيا واآلخرة في الدنيا واآلخرة، واالبتعاد عنو يؤدي إلى الت
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الديف في المغة بأنو الطاعة والخضوع واالستسالـ واالستعالء والممؾ والسمطاف والجزاء  ويعرؼ

 (.2007واإلحساف والعبادة والقضاء والمذىب والممة والشريعة )صالح، 

( بأنو األوامر والمنييات التي وردت في القرآف الكريـ 2011والديف في االصطالح يعرفو الوحيدي )

 دية والتي يكافئ مف فعميا ويعاقب مف تركيا.والسنة النبوية المحم

( بأنو التزاـ المسمـ بعقيدة اإليماف الصحيح اإليماف با ومالئكتو وكتبو ورسمو 2006ويعرفو الصنيع )

وباليـو اآلخر، وبالقدر خيره وشره، وظيور ذلؾ عمى سموكو بممارسة ما أمر ا بو واالبتعاد عف ما 

 نيى عنو.

سؾ بعقيدة معينة، يمتزميا اإلنساف في سموكو فال يؤمف إال بيا، وال يخضع إال ليػا وال التديف ىو التمو 

يأخذ إال بتعاليميا، وال يحيد عف سننيا وىدييا، أما الديف فيو اإليماف بذات إلييػة جػديرة بالطاعػة 

نظرنا إليو مف حيث والعبادة، ىذا إذا نظرنا إلى الديف مف حيث ىو حالة نفسية بمعنى التديف ، أما إذا 

ىو حقيقة خارجية فنقوؿ: ىو جممة النواميس النظرية التي تحدد صفات تمؾ القوة اإللييػة وجممة 

 (.2007القواعد العممية التي ترسـ طريؽ عبادتو )القدرة، 

 وأىـ تمييز بيف الديف والتديف ىو إف التديف ليس صورة مطابقة لمديف، وال يعنينا أف يكوف تعبيرا صادقا

عف الديف أو غير صادؽ. ما ييمنا ىو السموؾ الفردي والجماعي الذي يستميـ مف الديف مرجعيتو، إذ 

يصبح التديف ىو حضور الديف كنمط سموؾ فردي واجتماعي، متأثر بتأويالت ثقافية متعددة ومتباينة، 

تحديد التديف  تتغير بتغير األفراد وأنماط شخصياتيـ. لذلؾ تكوف ألنماط الشخصية أىمية قصوى في

 (.2019وأنماطو المختمفة، بنفس الدرجة التي تتأثر فييا أيضا الشخصية بنمط التديف )الحوش، 

أف الديف ضروري لتحقيػؽ تػوازف اإلنػساف وأمنو وبقائو، لكننا يمكننا أف نحدد عدًدا  (2007القدر ) يرى

، إلى الديف بدافع فطرييمجأ ف اإلنساأ  يعتقد كما مف وجيات نظر تفسر حاجة اإلنساف إلى الديف
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لى الديف بسبب العوامؿ البيئيةو  لى الديف طالما كاف ذلؾ يؤدي إلى تطػوره، وارتقائػو، وتنميػة قدراتػو ، وا  ا 

 .وطاقاتو

 ظير أثار التديف في توجيو الشباب في الجوانب اآلتية:تو 

الو واستقامتو وتتضمف أركاف : ويقصد بو صمة العبد بربو والتي يحفظ بيا سموه وكمالتكويف الروحي

األيماف وأداء العبادات مع اإلحساس الدائـ بالقرب مف ا ومراقبتو في أعماؿ مما ينعكس عمى سموؾ 

 .(2011 ،القريشي) الفرد بشكؿ إيجابي

: ويظير ذلؾ مف خالؿ سعي الفرد لتحقيؽ الغاية مف وجوب طاعة ا وعبادتو التكويف الجسمي

 ج إلى جيد وطاقة جسدية حيث حث اإلسالـ عمى االعتناء بالبدف وصحتو وقوتو.والدعوة إليو تحتا

التكويف العقمي: ويشمؿ الوظائؼ العقمية مثؿ الذكاء والقدرات الخاصة والعمميات العقمية كاإلدراؾ 

والحفظ والتذكر والتخيؿ وغيرىا، وقد أعمى اإلسالـ مف قيمة العقؿ وحث المسمـ عمى تنمية عقمو 

 .(2016 ،الرفاتي)هوتفكير 

: ويتضمف أساليب النشاط المتعمقة باالنفعاالت مثؿ الحب الكره والخوؼ والغضب التكويف النفعالي

والبيجة والسرور، وقد نادى اإلسالـ بضبط االنفعاالت وتعديمو، فيكوف حبو وفرحو وحزنو وغضبو في 

عمى التمتع بالصحة السوية، ألنو  حدود األمف واالطمئناف، فاالنفعاالت المعتدلة ليا تأثير كبير

يصاحبيا عادة حالة وجدانية سارة، فيطمئف قمبو ويتحرر مف الضغوط والمخاوؼ وتصؿ قمبو دائمًا 

 .(2011 ،القريشي) بذكر ا في السراء والضراء

: ويمثؿ ىذا الجانب التنشئة االجتماعية لمفرد في األسرة والمدرسة والمجتمع التكويف الجتماعي

 ،موسي) معايير االجتماعية واالتجاىات والقيادة والتبعية والعالقات االجتماعية مع اآلخريفوال

1997). 
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 عالقة الديف بالصحة النفسية:

منذ نياية القرف التاسع وحتى منتصؼ القرف العشريف اعتبر الديف بمثابة المسؤوؿ األوؿ عف 

أف الديف بمثابة اضطراب  (Freud) رويداألعراض النفسية والعصبية لممرضى النفسييف وقد رأى ف

شباع رغبات البشر، وناصره إلبرت   أصاب البشرية ووصؼ االعتقادات الدينية أنيا نوع مف اليذاءات وا 

(Elbert)  واعتبر الديف وجو لمتفكير الالمنطقي والعالج ىو عدـ التديف، كما أنو ال ينبغي بالضرورة

ت بؿ ىو عامؿ مساعد لمناس عمى أف يتعايشوا مع واقع يتسـ أف يكوف سببًا لممعاناة مف االضطرابا

الديف نجح و بالقسوة والشدة وأظيروا أف الديف ال يكوف نافعًا في مجاؿ الطب النفسي والصحة النفسية، 

في عالج االضطرابات واستبعاده فيو مضرة وقد استخدـ المعالجيف النفسييف األدعية واألذكار في 

 (.2015، الربيعةلنفسييف )عالج المرضة المرضى ا

الصفات الحميدة، مما يحقؽ االستقرار بيف األفراد ويساعدىـ عمى و إلى مكاـر األخالؽ  الديف يدعوو 

التمتع بالصحة النفسية وبناء شخصية الفرد بالصورة السميمة مف خالؿ محاسبة النفس دائمًا كما أشار 

والتوبة والصبر مما يساعد عمى استعادة التوازف إلى وسائؿ العالج الذاتي مف العبادات واالستغفار 

 .(2001)الشناوي،  النفسي في أي موقؼ

( عف اآلثار اإليجابية لاللتزاـ الديني وتمثمت في أف الديف مصدر استكماؿ 2006) الصنيعوتحدث 

شباع الميوؿ الطبيعية لمتديف، كما أف الديف يؤدي إلى تحقيؽ التكا مؿ النفسي النزعة الفطرية لالعتقاد وا 

لدى الفرد وىو مصدر السعادة وقوة العزيمة ونظرتو اإليجابية لمحياة، كما أف الديف يولد التفاؤؿ 

والديف مصدر  ،والسكينة والطمأنينة واألمف النفسي ويغرس الثقة بالنفس ويجنب الفرد الصراع النفسي

لعدؿ عمى أساس قيـ الحؽ والخير واالفضائؿ يمـز أفراد المجتمع بإقامة العالقات االجتماعية وتعامميـ 

 . والنزاىة والتسامح والتعاطؼ
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 الدينية: لالتجاىاتالنظريات المفسرة 

بأف الديف تطور مف خالؿ بعض النظريات ترى فيناؾ  فالنظر التي فسرت الدي وجياتلقد تعددت 

ينشأ مف الذي أكد عمى أف الديف  (Freud) المخاوؼ الالشعورية وىذا يمثؿ وجية نظر فرويد

أف الديف يحصف الفرد مف القمؽ والشؾ  (Elbert) صراعات في مرحمة الطفولة، بينما يرى ألبرت

يرى أف وظيفة اإلنساف التوحيدية ( from)، ولكف فرـو لعـز في كؿ مرحمة مف مراحؿ النموويمده با

غ ولكف يونىي انقاذ اإلنساف مف كؿ أنواع العصاب التي يتحدث عنيا البعض مف عمماء النفس، 

(Young)  ذكر أف معظـ الناس يؤمنوف با وىذه ىي حقيقة نفسية صادقة ال جدؿ فييا، في حيف

عمى القيـ الروحية حيث اعتبرىا مف الحاجات العميا وىي شبو غريزية ( maslow)يؤكد ماسمو 

عندما بدأ  متأصمة في الطبيعة البيولوجية لمفرد، وقد بيف صحاب النظرية المعرفية أف الديف ظير

الناس يفكروف في األحداث التي يصعب فيميا وتفسيرىا مما أدى إلى ظيور التفسيرات الدينية 

 .(2016مرزوؽ، )

  :نظرية الخوؼ

ف أف التديف ظاىرة اجتماعية نفسية و تعتبر إقديمة جدًا مف العصور اليونانية والرومانية  النظريةىذه 

، فالناس في تمؾ المجتمعػات البدائيػة وبسبب أ إلػى الديفي جعمت اإلنساف يمجخشية المجيوؿ ىي الت

ظروفيـ القاسية تحت ضغوط المرض والجوع والحروب القبمية والتخمؼ والجيؿ يسعوف إلى كػسب 

عطؼ القوى الغيبية لتأميف سالمتيـ وتجنب سخط ىذه القوى مف خالؿ إرضائيا والتقػرب منيػا 

ىـ الطقوس الروحية الدينية في ىذه المجتمعات طقوس المرور أو بالعبػادة والطقوس والقرابيف، ومف أ

تمؾ الطقوس التي كاف يعتقد األفراد إنيا تساعد عمى انتقاؿ الفرد مف مرحمة  طقوس التأىيؿو  االنتقاؿ

 (.2007، صالحالطفولة إلى مرحمة النضج أو الرشد االجتماعي )
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 النظرية الحيوية

 Herbert) ىربرت سبنسرو  (Just Count) وأجست كونت (Taylor) تايمور تعود ىذه النظرية إلى

Spencer) تميؿ إلى إف اإلنساف البدائي يضفي عمى الظواىر الطبيعية الحياة وأنو كاف ينسب  وىي

ليا شخصيات حتػى تصمح قوى روحانية غيبية تنشأ معيا عالقات تشبو العالقات القائمة بيف الكائنات 

ة تذىب لالعتقاد باف األرواح والرؤى تعطينا أضيؽ تعريؼ ممكف لمديف، وىو اإلنسانية. وىػذه النظريػ

أوؿ وعي ليذا الديف الذي اخػذ بالتطور نتيجة لممؤثرات الشخصية واالعتقادات الواضحة في مراحؿ 

 ). 2016، مرزوؽمتأخرة )

 النظرية النثروبولوجية

تقبؿ ىذه النظرية بشكؿ باف عصر التنوير، و اتعود ىذه النظرية إلى العصور القديمة إلى األوربيوف  

عاـ بفكرة القوى الروحية والقوى المشخصة أو الخارقة لمطبيعة كأساس لكؿ األدياف، بؿ ويروف 

أصحاب ىذه النظرية إف ىذه القوى وجدت مع بعضيا البعض ولـ تنػشأ أحػداىما عػف األخرى، فقد 

ؿ والمجتمعات البدائية وتعمقيـ في نظاـ حياتيا بشكؿ الحظ االنثروبولوجيوف مف خالؿ دراساتيـ لمقبائ

صميمي إف ىذه القبائؿ والجماعات تدرؾ العالـ الذي تعيش فيو بأنو ينشطر إلى شطريف المقدس 

وغير المقدس، ففي الشطر المقدس تدخؿ بعض األشياء واألماكف والكممات واألشخاص والتي يتفاعؿ 

، وىناؾ األشياء التي يتعامؿ معيا ىؤالء األفراد دوف إف يكوف معيا األفػراد عمى أساس صفة التقديس

ليا ىذه الصفة مػف القدسية، وبذلؾ فقد ركز االنثوروبولوجيوف في دراساتيـ لمنظـ الدينية في ىذه 

المجتمعػات عمػى ركيػزتيف أساسيتيف ىما: العقائد، والطقوس أو الشعائر، وىما ركناف يكمالف بعضيما 

ىذه المجتمعػات البدائية، كما لوحظ إف النظـ الروحية البدائية ال تقتصر عمى العقائد  بعضا في أدياف

 (2021، مميكة)الدينية فقط بػؿ تػضـ أيػضًا العقائػد والممارسات السحرية إضافة إلى األساطير 
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  النظرية الثقافية

ما ىو إال عنصر ضروري بأف الديف Arnold and Elliot) ) أرنولد واليوت يرى أصحاب ىذه النظرية

مف عناصػر الثقافة فيو يقدـ مفيومًا وتكوينًا أخالقيا وشيئًا مف التكويف االنفعالي لمثقافة، وىو بذلؾ 

القيمة النيائية ليػا واف الديف في الثقافة أمؿ ومستقبؿ ىذه الثقافة، واف الديف والثقافة ىما مظيراف 

إف الثقافة ال يمكف حفظيا وتنميتيا بغير الديف، واف  يعنوف بذلؾ واحد وأصحاب ىذه النظريػة لشيء

المحافظة عمى الديف ورعايتػو يحتػاج إلػى الثقافة األصيمة وانو ال يمكف الفصؿ بيف الديف والثقافة 

 (.2016، مرزوؽ)

  نظرية التحميؿ النفسي

لمرض النفػسي أو وترجع ىذه النظرية الديف إلى االضطراب أو ا (Freud) ىذه النظرية فرويد ترتبط 

 الصراع القائـ في نفس اإلنساف، ىذا الصراع الناتج عف تبايف وظائؼ جوانب الشخصية الثالثة: اليو

  بما يمثمو مف قيـ وتقاليد ومعػايير المجتمػع، واالنػا األعمى بما يحمؿ مف رغبات جنسية محرمة، واألنا

العمر الذي  راع يبدأ السنة الخامسة مف العمر،وبما يمثمو مف ضمير والمثؿ العميا لمفرد، واف ىذا الص

لذي يؤدي بيذه ا االوديبية، ويحؿ الفرد ىذا الصراع عادة باسػتخداـ آليػة الكبػت ياسماه فرويد بالمرحم

الخبرات إلى حيز الالشعور، وتظير ىذه الخبرات المكبوتة في حياة الفرد عف طريؽ دافعيف أو 

 (.2007، لحصاغريزتيف ىما الجنس والعدواف )

 النظرية الجتماعية

 ,Jean-Jacques Rousso, Adam Smith, Auguste Cont) ويرى أصحاب ىذه النظرية

bandora)  ،بأف الديف وجد مف أجؿ ترسيا مفيػـو التػضامف االجتمػاعي فػي المجتمعات البدائية

لغيبي في ىذه المجتمعات ويدلؿ عمى ذلؾ كثرة وكثافة الطقوس الروحية في ىذه المجتمعات، فالنظاـ ا

يعتبر قوة موحدة وفاعمة في زيادة التآزر والتضامف االجتماعي، وتذىب ىذه النظرية إلى اعتبػار 
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ظاىرتي الزواج والموت وما يتبعيما مف طقوس احتفالية وتأبينية في الزواج والموت أىـ المظاىر 

، العتيبيفراد في ىذه المجتمعات )االجتماعية التي تشير إلى أىمية التضاميف االجتماعي بيف األ

2004.) 

 : المخدراتثالثاً 

ىي مجموعة المواد المحدثة لألدماف، يؤدي تعاطييا إلى تسمـ الجياز العصبي، ويحضر تداوليا أو 

األفيوف ومشتقاتو؛ والحشيش؛  زراعتيا أو صناعتيا إاّل ألغراض محددة وبترخيص قانوني؛ وتشمؿ

ت؛ والكوكاييف، بينما ال تصنؼ الخمر والميدئات والمنومات ضمف وعقاقير اليموسة؛ والمنشطا

 (.2011المخدرات بالرغـ مف ثبوت أضرارىا وقابميتيا إلحداث اإلدماف )الركابي، 

والمادة المخدرة ىي كؿ مادة خاـ أو مستحضرة تحتوي عمى مواد منبية أو مسكنة مف شأنيا إذا 

ة الموجية، أف تؤدي إلى حالة التعود واإلدماف عمييا استخدمت في غير األغراض الطبية والصناعي

 (.2016السعيدي، بما يضر بالفرد والمجتمع )

 أنواع المخدرات

 (2011ويمكف تقسيـ المخدرات مف حيث مصدرىا إلى ثالثة أنواع كما تناوليا )المبادلة، 

طريؽ أبحاث قاـ بيا، وىي التي اكتشفيا اإلنساف في الطبيعة سواء أكاف ذلؾ عف  مخدرات طبيعية:ال

أو عف طريؽ الصدفة، ولـ يكف لو يد في وجودىا، وىي مف أصؿ نباتي مثؿ ) الحشيش، األفيوف، 

الكوكا، القات(، والتي تحتوى أوراقيا وأزىارىا وثمارىا عمى المادة الفعالة المخدرة كما يمكف أف يتـ 

  .تناوؿ ىذه األوراؽ واألزىار والثمار مباشرة
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وىي التي تصنع وتستخرج مف مصادر طبيعية حيث يتـ التعديؿ عمى صفاتيا  :صنعةالمخدرات الم

المورفيف والييرويف والكوداييف )األساسية وتكتسب بذلؾ تأثيرًا ومفعواًل اقوي وانقي مف ذي قبؿ وأىميا 

 .(والسيدوؿ والديوكامفيف والكوكاييف والكراؾ

قاقير التي يتـ تصنيعيا في المعامؿ مف مركبات ىي مجموعة مف الع المخدرات التخميقية )صناعية(:

كيميائية بحتة دوف أف تحوى أي مواد طبيعية، ولكنيا تعطي تأثيرات متباينة إما مسكنة أو منومة أو 

ميدئة أو ميموسة وتسبب اإلدماف عمييا بدرجات متفاوتة ومف أىميا عقاقير اليموسة والعقاقير 

 ة.المنشطة والمنبيات والعقاقير الميدئ

 المخدرات:  عمى إلدمافلالدوافع النفسية األسباب و 

)عمي،  إف تأثير اإلدماف عمى الحالة النفسية لمفرد أو وضعو النفسي يكاد يكوف شماًل لعمـو جوانبو

2012): 

: حيث نرى المدمف يعاني مف اضطراب يدفعو إلى الحزف الشديد، ولوـ الذات، الجانب النفعالي

 ريفوالميؿ لمعزلة عف اآلخ

لدرجة تتكوف عنده  اآلخريفوىنا يظير الخمؿ واضحا في التعامؿ مع الذات ومع  :الجانب السموكي

في آف واحد، ويؤدي  واآلخريفإلى توجيات عدوانية لتدمير الذات  األحيافمشاعر تدفعو في بعض 

عمى أيضا إلى تدىور شخصية المدمف واضطراب معالميا حتى تصبح بعد مدة مف الزمف اعتمادية 

 .واآلخريفالغير، تتسـ بالتيرب مف المسؤولية وعدـ الثقة بالنفس 

: وىنا يكوف تأثير اإلدماف أكثر شدة ويختمؼ التأثير ىنا بحسب نوع المخدر وتركيبتو الجانب العقمي

 .الكيميائية وفترات تناولو

 أما مف حيث األسباب فيي تعود إلى ما يمي:
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أسباب تكمف وراء اإلقداـ عمى إدماف الفرد عمى المخدرات ويمكف  : ىناؾ عدةاألسباب التي تعود لمفرد

 :(2012شة، الحرا) تقسيميا كاآلتي

عف تعاليـ  االلتزاـإف ابتعاد بعض الشباب خاصة المراىقيف عف   :ضعؼ الوازع الديني لدى الفرد

وازع الديني السميـ فانعداـ ال،  عمييا واإلدمافيقود إلى تعاطي المخدرات  الحنيؼ قد اإلسالميالديف 

 لدى كثير مف المراىقيف، أفقدىـ المرجعية التي يقيـ مف خالليا المراىقيف سموكيـ واتجاىاتيـ وأفكارىـ

 .(2018)محمد، 

ال شؾ أف الحاجة إلى األصدقاء تقع في قاعدة الحاجات االجتماعية، فكؿ  :مجالسة رفقاء السوء

فسية متأصمة في النفس البشرية منذ أف بدأ يدرؾ ويفيـ ما إنساف يحتاج إلى الرفقة، ألف الرفقة حاجة ن

 .(2011)عبد الحؽ،  يدور حو لو، فإذا صمح الشخص استقاـ االصدقاء

إف وجود الفراغ مع عدـ توفر األماكف الصالحة التي تمتص طاقة المراىقيف والشباب  :الشعور بالفراغ

 (2011)كماؿ،  درات واإلدماف عميياإيجابيا تعتبر مف األسباب التي تؤدي الى تعاطي المخ

قد يرجع ذلؾ إلى ما يقوـ بو بعض المراىقيف مف محاولة إلثبات ذاتيـ وسعييـ  :حب الػػتقػػػميد

لموصوؿ إلى الرجولة قبؿ أو أنيا عف طريؽ تقميد الكبار، وخاصة األفعاؿ المتعمقة بتعاطي المخدرات 

 .(2004منصور، ) ء أو الجنس اآلخرمف أجؿ إطفاء طابع الرجولة عمييـ أماـ الزمال

إف سوء العممية التعميمية التي تركز عمى حشو الرأس وقير الطفؿ والمراىؽ  :انخفاض مستوى التعميـ

، وجعمو يقبؿ ما يعرض لمتنمروجعمو في موقؼ المتمقي السمبي، وىذا األمر ينمي اعتماديتو والقابمية 

 .(2003)الشامي، عميو دوف نقاش أو تفكير

إف الجو األسري الممموء باالضطراب يؤدي إلى الكثير مف المشكالت، : سباب التي تعود لألسرةاأل

المودة والمحبة وعدـ التماسؾ تبعا لقيـ الديف  عالقاتكما وأف األسر التي تفقد بيف أعضائيا 
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لقادـ اإلسالمي تؤدي بأبنائيا إلى أعمى درجات االنحراؼ ومظاىر السموؾ المنحرؼ ويتميز الشخص ا

مف ىذه األسر بالعدوانية الشديدة والالمباالة وعدـ احتراـ شعور اآلخريف وممارسة ألواف مف السموؾ 

ف الماؿ والغني وارتفاع دخؿ الفرد مع عدـ الضارة بنفسو وبأسرتو وبمجتمعو، وىو تعاطي المخدرات ، وا 

المتعة الزائدة بأي ثمف قد يؤدي وجود الخمؽ الفاضؿ والتربية السميمة ومحاولة مؿء الفراغ والبحث عف 

 .(2015صياـ، ) إلى انتشار تعاطي المخدرات

فقد توصمت بعض الدراسات إلى  المشكالتيؤدي إلى الكثير مف  باالضطرابالممموء  األسريوالجو 

التي تفقد بيف أعضائيا عالقات المودة والمحبة وعدـ التماسؾ تبعا لقيـ  األسرنتيجة واحدة مفادىا أف 

ومظاىر السموؾ المنحرؼ ويتميز الشخص  االنحراؼتؤدي بأبنائيا إلى أعمى درجات  اإلسالميف الدي

وممارسة ألواف مف  اآلخريفوعدـ احتراـ شعور  والالمباالةبالعدوانية الشديدة  األسرالقادـ مف ىذه 

 .(2006عبد المعطي، ) السموؾ الضارة بنفسو وبأسرتو وبمجتمعو وىو تعاطي المخدرات

ي، د)العبا : ىناؾ أسباب في تعاطي المخدرات تعود لممجتمع ومنياسباب التي تعود لممجتمعاأل

2008): 

  قمة الدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعالـ المختمفة، حيث أف ليا دورًا فعااًل في انتشار ظاىرة

اإلدماف عمى المخدرات في المجتمعات، حيث أف بث المعمومات واألفالـ وعرض صور 

 .يجذب المراىقيف إلييا مضممة مما

  ،االنفتاح االقتصادي حيث يحاوؿ بعض األفراد استغالؿ االنفتاح االقتصادي استغالاًل سيئًا

فبداؿ مف قيامة باستيراد السمع الضرورية لألفراد يقوموف بتيريب المخدرات بطرؽ غير 

 مشروعة لكونيا تحقؽ ليـ أرباحا كبيرة وبأقؿ الجيود.
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  عف طريؽ الميربيف والمروجيف ويعتبر ىذا العامؿ مف أىـ العوامؿ التي توافر مواد اإلدماف

تعود لممجتمع، والتي تجعؿ تعاطي المخدرات سياًل وميسورًا بالنسبة لممراىقيف والشباب ويرجع 

 .ذلؾ كوف كؿ مجتمع يحوي أفرادا ضاليف فاسديف يحاولوف إفساد غيرىـ مف أبناء المجتمع

 الدراسات السابقة

االتجاىات بية واألجنبية التي تتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية، ر لباحث مجموعة مف الدراسات العتناوؿ ا

ب، وقػد تػـ تعػاطي المخػدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػاالتجػاه نحػو الدينية وعالقتيا ب

  ترتيب الدراسات وفؽ الترتيب الزمني ليا مف األحدث إلى األقدـ.

 :بيةالعر الدراسات 

 ( بعنواف: الغتراب النفسي وتعاطي المخدرات لدى المراىؽ المتمدرس2148دراسة عتيقية )

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف االغتراب النفسي ودوره في تعاطي المخدرات لدى المراىؽ المتمدرس، 

ي لمتعاطي بيدؼ معرفة أكثر أبعاد االغتراب النفسي المؤدية لمتعاطي، وكذا استخراج البروفيؿ النفس

المخدرات )الحشيش( وتحديد الخصائص النفسية لممتعاطي، وذلؾ بغرض وضع برامج وقائية وعالجية 

ممكف أف توجو لممتعاطي والحد مف مشاعر االغتراب. وقد تـ استخداـ المنيج العيادي مف خالؿ 

لمقابمة دراسة حالة لمراىؽ متمدرس متعاطي لممخدرات بمدينة بسكرة كما استخدمت الباحثة ا

اإلكمينيكية النصؼ موجية. وقد توصمت الدراسة إلى أف لالغتراب النفسي دور في تعاطي المراىؽ 

لممخدرات ممثال في العزلة االجتماعية والالمعنى والعجز، وكذا ضعؼ الوازع الديني. باإلضافة إلى 

األب الذي ينظر لو ه الالمشكالت العالئقية، كتعرضو لصدمة الحرماف األمومي والتعمؽ باألـ، وت

كنموذج لمتماىي. وكؿ ىذه المشاعر تظير في نفسية المراىؽ فيجد نفسو تحت تأثيرات بيا عدة 



55 

 

خيارات متنوعة مثؿ اختيار الذات، وىذا يؤدي بو إلى االنطواء، وكذا سموؾ المخاطرة وقمة الضبط 

 .األسري وانخفاض الوازع الديني

غيرات النفسية والجتماعية الدالة عمى تعاطي المخدرات ( بعنواف: آثار المت2148دراسة محمد )

 وعالقتيا باللتزاـ الديني

ىدفت الدراسة الي معرفة آثار المتغيرات النفسية واالجتماعية الدالة عمى تعاطي المخدرات وعالقتيا 

ربية كمية الت طمبةمف  الدراسة بااللتزاـ الديني، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي. اختيرت عينة

( طالب وطالبة، تـ اختيارىا بالطريقة 100بمغ حجميا)، وقد بجامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا

الطبقية العشوائية وتمثمت أداة الدراسة في استبانة المتغيرات النفسية واالجتماعية لمجنسيف، وتمخصت 

فسية واالجتماعية الدالة عمى أىـ النتائج التي بأنو توجد فروؽ في رؤى عينة الدراسة بيف العوامؿ الن

تعاطي المخدرات عند تصنيؼ العينة عمى أساس النوع لدى طالب كمية التربية. يوجد ارتباط طردي 

قوي داؿ احصائيا . توجد عالقة ارتباط في رؤى عينة الدراسة بيف متغير العوامؿ النفسية ومستوى 

 جتماعية واألفكار والمعتقدات.االلتزاـ الديني عمى تعاطي المخدرات في بيف العوامؿ اال

دمانيا لدى الفتاة الجامعية 2143دراسة محيسف )  ( بعنواف: سيكولوجية تعاطي المخدرات وا 

دماف المخدرات)الترماؿ( لدى الفتاة الجامعية  ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى سيكولوجية تعاطي وا 

إلى معرفة ديناميات الشخصية لدى وذلؾ بيدؼ تحديد الخصائص النفسية لممتعاطي، كما ىدفت 

)الترماؿ(، وكذلؾ معرفة العوامؿ واألسباب والخبرات السيكولوجية التي   الفتاه التي تتعاطى المخدرات

تشكؿ البيئة النفسية لممتعاطي، وذلؾ بغرض تحقيؽ المزيد مف البرامج الوقائية والعالجية التي يمكف 

دراسة الحالة لفتاة جامعية مدمنة عمى   الباحث منيجلمدمني المخدرات، وقد استخدـ   أف توجو

المخدرات )الترماؿ( بجامعة األقصى بغزة، واستخدـ الباحث المقابمة اإلكمينيكية وتاريا الحالة ومقياس 

(، وقد توصمت الدراسة إلى أف مف األسباب T.A.Tالتحميؿ اإلكمينيكي واختبار تفيـ الموضوع )
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لترماؿ( بالنسبة لمحالة: األسباب الشخصية) كاالفتقاد لمشعور بالحب المؤدية لتعاطي المخدرات )ا

واألمف( واألسرية )كالشجار العائمي وعدـ المتابعة( واالجتماعية)كالظروؼ االجتماعية السيئة( والثقافية 

والدينية )كضعؼ الوازع الديني(، كما توصمت الدراسة مف خالؿ استخداـ اختبار التحميؿ اإلكمينيكي 

معاناة الحالة مف الفصاـ والبارانويا والشعور بالذنب وتوىـ المرض والقمؽ واالكتئاب، كما كشفت  إلى

بطاقات اختبار تفيـ الموضوع عف ديناميات الشخصية لدى الحالة وافتقادىا لموضوع الحب وشعورىا 

  بعدـ الثقة والعجز واليأس مما دفع الحالة لألدماف.

بعنواف: اتجاىات الشباب في محافظة معاف بجنوبي األردف نحو ( 2143دراسة الطوسي وآخروف )

 المخدرات

استيدفت الدراسة تعرؼ اتجاىات الشباب في محافظة معاف بجنوبي األردف نحو المخدرات، والكشؼ  

عف مالمح الثقافة السائدة في تفسير ىذه الظاىرة، والوعي بأبعادىا وسط ىذه الفئة االجتماعية. وتأتي 

أجريت الدراسة عمى عينة  وقدراسة مف كوف المجتمع المستيدؼ مف المجتمعات الحدودية أىمية الد

النتائج إلى أف أكثر فئات الشباب  وتوصمت، شخصاً  (538) بمغ قواميا( مجتمعات محمية 6مف )

%( كما أف أكثر الجيات التي 12.1%( ثـ طمبة الجامعات )26.6تعاطيًا ىـ العاطموف عف العمؿ )

الشباب في الحد مف انتشار المخدرات ىـ رجاؿ الديف ودائرة مكافحة المخدرات ومعممو يثؽ بيا 

المدارس، وأف أكثر الوسائؿ التي يراىا الشباب فعالة في الحد مف انتشار ظاىرة المخدرات ىي تطبيؽ 

 القانوف الصاـر بحؽ بائعي المخدرات ومروجييا.

ات عمى التحصيؿ العممي لدى الشباب الجامعي ( بعنواف: أثر تعاطي الق2142دراسة المذحجي )

 وعالقتو باإلدماف

ىدفت إلى معرفة أثر تعاطي القات عمى التحصيؿ العممي لدى الشباب الجامعي وعالقتو باإلدماف، 

مف أجؿ الخروج بتوصيات ومقترحات قد تساعد في الحد مف ىذه الظاىرة والتغمب عمييا في المجتمع 
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( فرد موزعيف عمى فئتيف  300المشكمة كثيرا. تكونت عينة الدراسة مف ) اليمني الذي عانى مف ىذه

فردا( وفئة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة صنعاء  180ىما: فئة مدرسي المرحمة الثانوية )

فردا(. وقد أظيرت نتائج الدراسة أف لمقات أثرا سمبيا في التحصيؿ العممي، ولو عالقة مؤكدة  120)

 مستوى التعميـ إلى جانب العوامؿ األخرى.بتدني 

 ( بعنواف: أسباب تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة اإلعدادية2144دراسة الركابي )

ىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة اإلعداديػة، وتػألؼ مجتمػع الدراسػة 

وطالبػػة مػػف الدراسػػات الصػػباحية لمدينػػة  طالػػب 180مػػف طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة وتكونػػت العينػػة مػػف 

فقػػرة وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف أسػػباب  26بغػػداد، وتػػـ اختيػػار عينػػة عشػػوائية وطبػػؽ مقيػػاس تكػػوف مػػف 

تعػػػػاطي المخػػػػدرات كانػػػػػت كػػػػاآلتي: ضػػػػعؼ الػػػػػوازع الػػػػديني فػػػػي المرتبػػػػػة األولػػػػى، العوامػػػػؿ الشخصػػػػػية 

رفقػػػاء السػػػوء والعوامػػػؿ السياسػػػية فػػػي المرتبػػػة  االجتماعيػػػة فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة، ثػػػـ تػػػأثير األسػػػرة وتػػػأثير

 األخيرة.

 ( بعنواف: العالقة بيف مخالطة الرفاؽ المدمنيف وادماف المخدرات2144دراسة أبو منجؿ )

ىدفت إلى تحديد أىـ العوامؿ االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بإدماف بعض المراىقيف عمى تعاطي 

داـ المنيج الوصفي. واشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع المخدرات. واعتمدت الدراسة عمى استخ

( سنة وكانوا في الفترة التي أجريت فييا الدراسة نزالء 21-10المدمنيف الذيف تتراوح أعمارىـ مف )

بالمؤسسات اإلصالحية اآلتية: مؤسسة اإلصالح والتأىيؿ بطرابمس، ومركز عالج ورعاية وتأىيؿ 

حداث الذكور. وبناء عمى الحصر الشامؿ لمنزالء المدمنيف في ىذه المدمنيف، ودار تربية وتوجيو األ

( فرد، ومف أىـ النتائج التي أظيرتيا الدراسة: 100المؤسسات اإلصالحية بمغ إجمالي عينة الدراسة )

أف ىناؾ عالقة بيف اإلدماف عمى تعاطي المخدرات وارتكاب الجريمة، وأف أكثر أنواع الجرائـ انتشارا 

يف ىي جرائـ السرقة. كما أظيرت النتائج أف غالبية عينة البحث ينحدروف مف أسر بيف المدمن
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متوسطة أو كبيرة الحجـ، مما يشير إلى وجود عالقة ببف كبر حجـ األسرة وظيور بعض أشكاؿ 

السموؾ المنحرؼ مثؿ تعاطي المخدرات وخاصة بيف المراىقيف. وكذلؾ أظيرت النتائج عدـ وجود 

سكف واإلدماف عمى تعاطي المخدرات. كما تبيف مف النتائج وجود عالقة ارتباط ببف عالقة بيف نوع ال

 .تعاطي المخدرات وانخفاض مستوى التحصيؿ العممي

( بعنػػواف دور األسػػرة فػػي عػػالج مػػدمني الكحػػوؿ والمخػػدرات الػػػذيف يخضػػػعوا 2141دراسػػة حسػػف )

 روفيسػور عبػد العػاؿ اإلدريسيلمعالج بمؤسسو عالجيو في السوداف، دراسة حالو مستشػفى الب

تناولت الدراسة قضيو اإلدماف والدور الذي تمعبو األسرة فػي سػبيؿ عػالج مريضيا الذي يخضع لمعػالج 

بالمؤسسػػػات، وذلػػػؾ بدراسػػػة العػػػالج فػػػي مستشػػػفى عبػػػد العػػػػاؿ اإلدريسػػػي، اتبعػػػت فييػػػا الباحثػػػة المػػػنيج 

وبعػػػػػض المسػػػػػئوليف بالمستشػػػػػفى، باإلضػػػػػافة الوصػػػػفي التحميمػػػػػي، و المقػػػػػابالت مػػػػػع المرضػػػػػي وأسػػػػػرىـ 

يقومػػوف بالػػدور االيجػػابي والمسػػاندة لمرضػػاىـ  ىسػػػر المرضػػألممالحظػػة وتوصػػمت مػػف خالليػػػا إال أف 

، فمعظػػـ األسػػر لتتعػػرؼ عمػػي مػػريض اإلدمػػاف إال بعػػد حػػدوث  ولكػػف كثيػػرا ماليػػاتي ىػػػذا الػػػدور متػػأخراً 

بعادىػا كمػا أف المستشػفمشكمو لو وتنقصػيا المعرفة بطبيعة المشكمة وأس تفتقػد لبرنػامج الرعايػة  ىبابيا وا 

الالحقػػػة نالحػػػظ مػػػف الدراسػػػة السػػػابقة أف الباحثػػػة ركػػػزت عمػػػى دور األسػػػرة عمػػػى المػػػدمف ومػػػدى تقبميػػػا 

 .ومساندىا لو، أنيا لـ تتطرؽ لدور المستشفى في العالج وطرؽ وتكنيكات ونوع العػالج

 :األجنبيةالدراسات 

مساىمة الديف في منع الناس مف الوقوع  ( بعنواف:Brian and Melissa, 2019دراسة )

 ضحية لتعاطي المخدرات في الوليات المتحدة األمريكية

مساىمة الديف في منع الناس مف الوقوع ضحية لتعاطي  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى

اف في الواليات المتحدة ٪ مف برامج عالج اإلدم73المخدرات ومساعدتيـ عمى التعافي منيا. نجد أف 
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األمريكية تتضمف عنصًرا قائًما عمى الروحانية، والتي تؤكد الغالبية العظمى منيا عمى االعتماد عمى 

٪ مف الدراسات العممية تظير أف  84بالنظر إلى أف أكثر مف و  أو عمى قوة أعظـ لمبقاء رصيف. ا

٪ مف الدراسات التي 2افي و مخاطرة في أقؿ مف اإليماف عامؿ إيجابي في الوقاية مف اإلدماف أو التع

منيا أمر ال ، نستنتج أف قيمة المناىج الدينية لموقاية مف تعاطي المخدرات والتعافي تمت مراجعتو

، نستنتج أيًضا أف تراجع االنتماء الديني في الواليات المتحدة ليس فقط مصدر قمؽ جداؿ فيو. وامتداًدا

 ؿ مصدر قمؽ وطني لمصحة.لممنظمات الدينية ولكنو يشك

ضطرابات السموكية المتعمقة بتعاطي المخدرات ال( بعنواف: Madrine,2015دراسة مادريف)

 المرحمة الثانوية في كينياطمبة وأسبابيا لدى عينة مف 

ىدفت الى الكشؼ عف االضطرابات السموكية المتعمقة بتعاطي المخدرات وأسبابيا لدى عينة مكونة 

وطالبة مف المرحمة الثانوية في كينيا. كشفت النتائج أف أكثر االضطرابات السموكية  طالباً  (2155مف)

ارتباطًا بتعاطي المخدرات ىي: العنؼ والعدواف عمى األقراف والمعمميف داخؿ المدرسة وممارسة 

ـ سموكيات إجرامية كالسرقة، واالعتداء الجنسي، واليروب مف المدرسة، ومشاكؿ صحية، وتدني االلتزا

المدرسي. وبينت النتائج أف أىـ األسباب الدافعة لتعاطي المخدرات ىي: األزمات الحياتية، وسوء 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية والنفسية، إضافة إلى النماذج السمبية لألدماف مف الوالديف واألقراف 

ازليًا كاآلتي: الكحوؿ، والمعمميف  وأظيرت النتائج كذلؾ  أف اكثر أنواع المخدرات  كانت مرتبة تن

المشتقات مثؿ البنزيف، المييات النفسية. كما أكد المشاركوف عمى وجود تعاطي المخدرات داخؿ 

المدرسة الثانوية، مع عدـ توفر برامج الوقاية مف المخدرات وعدـ كفاءة المدرية في التعامؿ مع مشكمة 

 المخدرات.
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( بعنواف: مدى انتشار ظاىرة المخدرات  ,2144Simatwe et al) دراسة سيماتو وزمالئو

 واستراتيجيات المدارس الثانوية في مكافحتيا، والتحديات التي واجيتيا

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى انتشار ظاىرة المخدرات، والتعرؼ إلى استراتيجيات المدارس 

( مديرًا، 20(طالبًا، و)320الثانوية في مكافحتيا، والتحديات التي واجيتيا. تكونت عينة الدراسة مف)

( مرشدًا في مقاطعة كينيا الشرقية. كشفت النتائج عف انتشار تعاطي 20( مساعد مدير، و)20و)

المخدرات بيف الطمبة في المدارس الثانوية، وقد كانت أكثرىا انتشارًا وفقا لمترتيب اآلتي: )الكحوؿ، 

ئج  اف أبرز استراتيجيات المدارس الثانوية في السجائر، القات، الماريجواف، الغراء. كما أظيرت النتا

مواجية المخدرات تمثمت بدعوة ضيوؼ خبراء، والتعميـ  مف خالؿ المناىج، وتدريب المربيف، وتفعيؿ 

دور اإلرشاد والتوجيو، واستخداـ الممصقات والموحات االرشادية وتشكيؿ فرؽ خاصة لممدمنيف العقاب، 

ر تحديات المدارس الثانوية في مواجية المخدرات ارتبطت بتيديدات في المقابؿ بينت النتائج أف أكث

 وخالفات مع المدمنيف، ومشكمة عدـ االنضباط وااللتزاـ، وصعوبة تحديد مصادر المواد المخدرة.

التديف واستخداـ المراىقيف لممواد المخدرة: أدلة مف ( بعنواف:  Ford and Hill, 2012دراسة )

 المسح الوطني حوؿ تعاطي المخدرات والصحة

ستخدـ ، تعاطي المخدرات في مرحمة المراىقةو التديف  ييدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف

فيمنا لطبيعة العالقة بيف التديف البحث الحالي المسح الوطني حوؿ تعاطي المخدرات والصحة لتعزيز 

وتعاطي المخدرات خالؿ فترة المراىقة. تظير النتائج أف التديف يقمؿ مف احتماالت استخداـ التبغ 

ساءة استخداـ العقاقير الموصوفة وتعاطي الماريجوانا وتعاطي المخدرات غير  والشرب المفرط وا 

 ف واألقراف تجاه تعاطي المخدرات، وبدرجة أقؿمواقؼ المستجيبي وىناؾ ارتباط بيفالمشروع األخرى. 

حيث يوضح ما بيف  تعاطي المخدرات عمى المستجيبالرفاه النفسي لممستجيبيف. يتضح تأثير سموؾ و 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853221000560#!


5; 

 

االرتباط بيف التديف  وىناؾ٪ )التبغ( االرتباط بيف التديف وتعاطي المخدرات. 53٪ )الماريجوانا( و 41

 وتعاطي المخدرات.

( بعنواف: استقصاء وجيات نظر الطالب المرحمة الثانوية Ekpenyong, 2012غ )دراسة إيكبنيون

 نحو انتشار المخدرات وتأثيرىا في سموكاتيـ

ىدفت الدراسة إلى استقصاء وجيات نظر الطالب المرحمة الثانوية نحو انتشار المخدرات وتأثيرىا في  

( مدارس ثانوية في نيجيريا. كشفت 4)( طالبًا وطالبة مف370سموكاتيـ. تكونت عينة الدراسة مف)

النتائج أف ىناؾ مستوى متوسطًا مف إدراؾ طالب المرحمة الثانوية لمخاطر تعاطي المخدرات 

%( مف الطمبة اتجاىا وتصورات سمبية نحو المخدرات، في حيف 60.0وأضررىا السمبية، حيث أظير)

%( محايديف. 8.6ات، بينما كاف)%( مف الطمبة  تصورات إيجابية نحو تعاطي المخدر 31.4أظير)

( 33.8كما بينت النتائج وجود مشكمة تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية، حيث أكد )

تعاطييـ أشكااًل مختمفة مف المخدرات. كما أشار المشاركوف أف اآلثار السمبية لممخدرات عمى 

لنفسية، وعدـ القدرة عمى التركيز، سموكاتيـ تمثمت في الشعور بالكسؿ، وتدني الصحة الجسمية و ا

وسوء العالقات االجتماعية وعدـ االىتماـ بالدراسة، وزيادة الرغبة في الغياب عف المدرسة واليروب 

منيا، واالنسحاب االجتماعي، وعدـ االنضباط. كما أظيرت النتائج وجود فروؽ في الميؿ لتعاطي 

 المخدرات تعزى لمجنس لصالح الذكور.

( بعنواف: تقييـ برامج معالجة المخدرات Roberts& Wolfwer ,2011ولفير)و  زتدراسة روبر 

 وأساليبيا، وخبرات المدمنيف لدى عينة  مف المراىقيف في أمريكيا

( 17ىدفت إلى تقييـ برامج معالجة المخدرات وأساليبيا، وخبرات المدمنيف لدى عينة  مكونة مف) 

( أشير في أمريكيا. وظفت الدراسة 3المخدرات استمر لمدة) مراىقة أتممف المشاركة في برنامج معالجة

أدوات المقابالت، وتحميؿ السجالت. أظيرت النتائج وجود عوامؿ اجتماعية ونفسية متعددة غير 
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األدوية الطبية كاف ليا األثر في العالج مف اإلدماف، أىميا: حسف التعامؿ والدؼء والمحبة مف 

التعزيز مع التقدـ بالعالج، والخوؼ مف العقاب. كما كشفت خبرات مقدمي العالج، واستخدـ أساليب 

المراىقات الذاتية عف تحسف صورة الذات بعد العالج، إضافة إلى الشعور بمستوى أفضؿ مف الصحة 

البدنية والعقمية والنفسية. كما تحسنت قدرتيف عمى التكيؼ، وزادت مستويات الدعـ االجتماعي المقدـ 

 ليف.

( بعنػواف: األسػباب التػي تػدفع الشػباب فػي الوليػات المتحػدة األمريكيػة Matthew, 2010دراسػة )

 إلى تعاطي المخدرات

ركز الباحث عمى األسباب التي تدفع الشباب في الواليات المتحدة األمريكية إلى تعاطي المخدرات،  

واإلحباط، وعدـ قبوؿ والمواد المخدرة، ووصمت الدراسة إلى أف أىـ ىذه األسباب ىي الضجر )السأـ(، 

الشباب مف قبؿ اآلخريف أو األىؿ، باإلضافة إلى بعض المتغيرات االجتماعية األخرى مثؿ: الطالؽ 

وسوء المعاممة. وتناولت الدراسة أنواع المخدرات التي يتعاطاىا الشباب في المجتمع مثؿ: المارجوانا 

لمنبيات، واالستنشاؽ لبعض المواد والكوكائيف وبعض الفيتامينات التي تؤدي إلى اليموسة، وا

الكيمائية. وقد بيف الباحث في دراستو اآلثار السمبية الناتجة عف تناوؿ المخدرات، مثؿ: سرعة التنفس، 

 .والتثبيط واإلحباط، وزيادة سرعة ضربات القمب، وتغيرات في المزاج، والوفاة في بعض األحياف

الشباب نحو مشكمة تعاطي المخدرات وشرب  ( بعنواف: اتجاىاتArun et al., 2010دراسة )

 الكحوؿ

فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات الشباب نحو مشكمة تعاطي المخدرات وشرب الكحوؿ، وىي 

( سنة، في بعض المناطؽ 15( فردًا تزيد أعمارىـ عف )2292عبارة عف مسح ميداني أجري عمى )

اسة إلى انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات بيف الشباب الريفية والحضرية في اليند. وقد أشارت نتائج الدر 

في أرجاء واسعة مف اليند، وخصوصا في المناطؽ الريفية والمناطؽ الفقيرة، وبينت الدراسة أنو في 
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سبيؿ حؿ ىذه المشكمة، فال بد أف نتعرؼ إلى مواقؼ واتجاىات المجتمع تجاه مشكمة التعاطي وشرب 

ىات الشباب بالذات تجاه تعاطي المخدرات. واالختالفات بيف الكحوؿ. باإلضافة إلى معرفة اتجا

متعاطي المخدرات بيف الشباب والظروؼ والبيئة التي تدفع بيـ إلى التعاطي، مثؿ: الظروؼ 

 .االجتماعية والنفسية والمادية

 التعقيب عمى الدراسات السابقة

المخدرات لدى طمبة المرحمة  االتجاىات الدينية وعالقتيا بتعاطيتمحور الدراسات السابقة حوؿ 

 وقد تـ التعقيب عمى الدراسات السابقة مف خالؿ المحاور اآلتية: الثانوية في منطقة النقب

 أوًل: األىداؼ:

، (2010حسف )ىناؾ مجموعة مف الدراسات السابقة تمحورت حوؿ تعاطي المخدرات مثؿ دراسة 

الطوسي ، ودراسة (2012المذحجي )راسة ، ود(2011أبو منجؿ )، ودراسة (2011الركابي )ودراسة 

، (2018عتيقية )، ودراسة (2018محمد )ودراسة ، (2013محيسف )، ودراسة (2013وآخروف )

 Roberts& Wolfwer)ودراسة ، (Arun et al., 2010)، ودراسة (Matthew, 2010)ودراسة 

دراسة ، و ( ,.2014Simatwe et al)، ودراسة (Ekpenyong, 2012)، ودراسة (2011,

(Madrine,2015). 

 :وعينتيا ثانيًا: مجتمع الدراسة

ودراسة أبو منجؿ ( 2011الركابي )مثؿ دراسة  المدارسىناؾ دراسات سابقة تكوف مجتمعيا مف طمبة 

 2014Simatweدراسة )، و (Ekpenyong, 2012)(، ودراسة 2018ودراسة عتيقية )(، 2011)

et al) و ،( دراسةMadrine,2015)، راسات تكوف مجتمعيا مف طمبة الجامعات مثؿ وبعض الد

مف الدراسات ما ، و (2018ودراسة محمد ) (2013، ودراسة محيسف )(2012المذحجي )دراسة 
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( Matthew, 2010)ودراسة ( 2013طبقت عمى الشباب بشكؿ عاـ مثؿ دراسة الطوسي وآخروف )

 .(Arun et al, 2010دراسة )و  (Roberts& Wolfwer ,2011) دراسةو 

 ثالثًا: المنيج

(، ودراسة 2010حسف ) ىناؾ مجموعة مف الدراسات استخدمت المنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة

(، 2013(، ودراسة محسيف )2013، ودراسة الطوسي )(2011(، ودراسة أبو منجؿ )2011الركابي )

دراسة و  ،(Arun et al., 2010دراسة )و ، (Matthew, 2010دراسة )( و 2018ودراسة عتيقية )

(Ekpenyong, 2012)،   و( دراسةRoberts& Wolfwer ,2011) 2014دراسة )، وSimatwe 

et al) و ،( دراسةMadrine,2015) 

المذحجي كما أف ىناؾ مجموعة مف الدراسات استخدمت المنيج الوصفي االرتباطي مثؿ دراسة 

 .(2018ودراسة محمد )( 2012)

 رابعًا: األدوات:

( 2013ت المقابمة كأداة لتحقيؽ أىدافيا مثؿ دراسة محيسف )ت استخدمىناؾ العديد مف الدراسا

وباقي الدراسات التي تناولتيا الدراسة استخدمت االستبانة لتحقيؽ أىدافيا مثؿ  (2018عتيقية )ودراسة 

(، ودراسة 2013(، ودراسة الطوسي )2011(، ودراسة أبو منجؿ )2011مثؿ دراسة الركابي )

دراسة و  ،(Arun et al., 2010دراسة )، و (Matthew, 2010سة )درا(، و 2013محسيف ) 

(Ekpenyong, 2012)،   و( دراسةRoberts& Wolfwer ,2011) 2014دراسة )، وSimatwe 

et al) و ،( دراسةMadrine,2015) ومف الدراسات ما استخدمت استبانتيف لتحقيؽ أىدافيا مثؿ ،

 (.2018( ودراسة محمد )2012دراسة المذحجي )
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 مسًا النتائج:خا

درجػػة متوسػػطة مػػف انتشػػار المخػػدرات،  ( Ekpenyong, 2012إيكبنيونػػغ )دراسػػة أظيػػرت 

التػي أظيػرت أف انتشػار المخػدرات بػيف الشػباب فػي أرجػاء واسػعة مػف  (Arun et al, 2010)ودراسػة 

 التػي أظيػرت أف ىنػاؾ انتشػار لممخػدرات ( ,2014Simatwe et alدراسػة سػيماتو وزمالئػو)الينػد، و 

عمػػى وجػػود  (Madrine,2015دراسػػة مػػادريف)بػػيف صػػفوؼ طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة، كمػػا اكػػدت دراسػػة 

 .تعاطي لممخدرات داخؿ المدارس الثانوية في كينيا

دراسػة أبػو فروقػًا لصػالح الػذكور، و  ( Ekpenyong, 2012دراسػة )أما تعاطي المخدرات فقد أظيرت 

كػػاف السػػكف، بينمػػا أظيػػرت فروقػػًا لصػػالح ذوي المعػػدؿ التػػي لػػـ تظيػػر فروقػػًا لصػػالح م (2011منجػػؿ )

 .الدراسي المتدني

أنػو مػف أما بخصوص الدراسات التي جمعت بيف االتجاىات الدينية وتعاطي المخدرات فكانػت نتائجيػا 

، (2018دراسػة عتيقيػة )و  (2011دراسػة الركػابي )مثػؿ  أسباب تعاطي المخدرات ضعؼ الوازع الديني

 التي أظيرت تأثير تعاطي المخدرات عمى الجانب الديني. (2018دراسة محمد )و 
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 الفصؿ الثالث

 جراءات طريقة واإلال

 أوًل منيج الدراسة

 ثانيًا مجتمع الدراسة

 ثالثًا عينة الدراسة

 رابعًا أدوات الدراسة

 خامسًا متغيرات الدراسة

 سادسًا إجراءات الدراسة

 سابعًا األساليب اإلحصائية
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 الفصؿ الثالث

 جراءات المنيجية لمدراسةاإل

 بتحديػد بدايػة الدراسػة، فػي اتباعيػا تـ التي الفصؿ وصفًا كاماًل لمطريقة واإلجراءات ىذا يتناوؿ

 تػػػـ التػػػي األدوات إلػػػى باإلضػػػافة الدراسػػػة، مجتمػػػع وعينػػػة وتعريػػػؼ ووصػػػؼ اتباعػػػو، تػػػـ الػػػذي المػػػنيج

 التػػػي اإلحصػػػائية المعالجػػػات يتضػػػمف كمػػػا اسػػػتخداميا وكيفيػػػة التحقػػػؽ مػػػف خصائصػػػيا السػػػيكومترية،

 .الدراسة أسئمة عف لألجابة استخدمت

 منيج الدراسةأوًل 

اعتمػػػدت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى المػػػنيج الوصػػػفي االرتبػػػاطي لمحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات الخاصػػػة 

وذلػػػؾ ألنػػػو أكثػػػر المنػػػاىج مالئمػػػة لطبيعػػػة ىػػػذه الدراسػػػة حيػػػث أف المػػػنيج الوصػػػفي  ،بموضػػػوع الدراسػػػة

مثؿ لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة كونو المنيج الذي يقـو بدراسة وفيـ ووصؼ الظػاىرة االرتباطي ىو األ

دقيقًا مف خالؿ المعمومػات واألدبيػات السػابقة، وال يعتمػد ىػذا المػنيج فقػط عمػى جمػع المعمومػات  وصفاً 

إنما يقػوـ بػالربط وتحميػؿ العالقػة مػا بػيف متغيػرات الدراسػة لموصػوؿ إلػى االسػتنتاجات المرجػو الوصػوؿ 

 إلييا مف خالؿ الدراسة.

 مجتمع الدراسةثانيًا 

 ( طالػػب وطالبػػة،12457حمػػة الثانويػػة  والبػػالغ عػػددىـ )تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف طمبػػة المر 

، ( طالبػة6978و) اً ( طالبػ5569مػنيـ ) حسب احصػائية دائػرة المعػارؼ اإلسػرائيمية فػي منطقػة النقػب/

 ـ.2020/2021وذلؾ لمعاـ الدراسي 
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 دراسةعينة الثالثًا 

دراسػػة األساسػػية، وطالبػػة مػػف خػارج عينػػة ال اً ( طالبػػ30العينػة االسػػتطالعية: حيػػث تػػـ اختيػار ) - أ

( تعاطي المخدراتمقياس و االتجاىات الدينية مقياس )وذلؾ لمتأكد مف صالحية أدوات الدراسة 

 مف حيث دالالت صدقيا وثباتيا.

( طالبػًا ::) اً إحصػائيتـ معالجتيػا تكونت عينة الدراسة الفعمية التي : العينة األساسية لمدراسة - ب

ممية مسح ميداني مف واقع ممفات المرشديف بالتعرؼ وطالبة، حيث قاـ الباحث قبؿ التطبيؽ بع

عمػػى الطمبػػة الػػذيف كػػانوا يتعػػاطوف المخػػدرات حتػػى ولػػو مػػرة واحػػدة وىػػـ جميػػع األفػػراد الػػذيف تػػـ 

 :تطبيؽ أدوات الدراسة عمييـ والجدوؿ اآلتي يوضح خصائص العينة الديمغرافية

 لعينة الدراسة(: الخصائص الديموغرافية 1جدوؿ )

  المئوية النسبة التكرارات ستويات المتغيرم المتغير

 الجنس

 60.2 53 ذكر

 39.8 35 أنثى

 %411 88 المجموع

 مكاف السكف

 48.9 43 مدينة 

 35.2 31 قرية

 15.9 14 تجمع بدوي

 %411 88 المجموع

 المعدؿ الدراسي
 30.7 27 60أقؿ مف 

60-70 9 10.2 



69 

 

71-80 27 30.7 

 28.4 25 80أكثر مف 

 %411 88 المجموع

 المستوى القتصادي لألسرة

 23.9 21 منخفض

 37.5 33 متوسط

 38.6 34 مرتفع

 %411 88 المجموع

 

 دوات الدراسةأ :رابعاً 

 النقب منطقة في الثانوية المرحمة طمبة لدى الدينية مقياس التجاىات

 وصؼ المقياس:

المتعمقة بموضوع الدراسة مثؿ دراسة الطوسي وآخروف بعد الرجوع لألطار النظري والدراسات السابقة 

االتجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة قاـ الباحث بتطوير مقياس (، 2018(، ودراسة محمد )2013)

 .الثانوية في منطقة النقب

(، ويتـ اإلجابة عمى فقرات المقياس عف 2( فقرة )الممحؽ 40وتضّمف المقياس بصورتو النيائية )

ار الطالب عمى سّمـ االستجابة الذي يتبع الفقرة وفؽ تدريج ليكرت الخماسي، وىي كاآلتي: طريؽ اختي

( 3( درجات، درجة متوسطة وتعطى )4( درجات، درجة كبيرة وتعطى )5درجة كبيرة جدًا وتعطى )

( درجات، وتكوف الدرجة العميا 1( درجات، درجة قميمة جدًا وتعطى)2درجات، درجة قميمة وتعطى )

 .40= 40×1، والدرجة األدنى عميو 200=40×5و عمي
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 الخصائص السيكومترية لممقياس 

 :المقياس صدؽ

محكميف ( 7عمى )بصورتو األولية لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لممقياس قاـ الباحث بعرض المقياس 

نفس، في التربية وعمـ ال في الجامعات الفمسطينية مف ذوي االختصاص والخبرة األساتذة العامميف مف

وبعد األخذ بآراء المحكميف  ،اسي، وذلؾ مف أجؿ التوصؿ إلى الصدؽ الظاىري لممق(3انظر )الممحؽ 

االتجاىات الدينية ( فقرة لقياس 40مف حيث اإلضافة والحذؼ، وتضّمف المقياس بصورتو النيائية )

وؿ المعمومات األولية االستبانة مف قسميف األ ، وقد تكونتلدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب

وتضـ )الجنس، المعدؿ الدراسي، المستوى االقتصادي( والقسـ الثاني عبارة عف فقرات المقياس ويضـ 

 .تتمحور حوؿ االتجاىات الدينية ( فقرة 40)

  العامميصدؽ ال

( طالػب وطالبػة ىػـ 30االتساؽ الداخمي حيث تـ تطبيػؽ المقيػاس عمػى ) تـ التحقؽ مف صدؽ

( لفقػرات المقيػاس Pearson correlationبحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف ) الستطالعيةمف العينة ا

 اآلتي: مع الدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ

لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة مف فقرات  (Pearson correlation(: نتائج معامؿ الرتباط بيرسوف )2جدوؿ )

 لمرحمة الثانوية في منطقة النقب مع الدرجة الكمية لممقياسالتجاىات الدينية لدى طمبة ا

 الفقرات الرقـ
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف )ر(

القيمة الحتمالية 

(Sig.) 

 0.032 *0.240 تحري الحالؿ في الرزؽ والكسب يؤدي إلى الجوع والفقر  .1



6; 

 

 الفقرات الرقـ
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف )ر(

القيمة الحتمالية 

(Sig.) 

 0.011 *0.326 في إقامة الصالة راحة لمنفس وتخفيؼ ليموميا  .2

 0.000 **0.572 تعبدية يجب الحرص عمى إخراجياالزكاة فريضة   .3

 0.035 *0.272 عمى اإلنساف أف يجتيد في قضاء حوائج الناس مف حولو  .4

 0.000 **0.403 الحج يحرر اإلنساف مف الذنوب والمعاصي   .5

 0.000 **0.553 اإليماف بالقضاء والقدر دليؿ عمى الضعؼ والعجز  .6

مار( إذا كانت فرصتو في يمكف لألنساف أف يمعب الميسر )الق  .7
 الفوز كبيرة

0.569** 0.000 

 0.000 **0.386 يمكف لألنساف أف يكذب إذا كاف ذلؾ ال يضر اآلخريف  .8

يمكف لألنساف أف يصـو شير رمضاف إذا كاف في حاجة لفوائده   .9
 الصحية والطبية

0.554** 0.000 

 0.000 **0.607 اإليماف با يبعث الشعور باألمف والطمأنينة  .10

 0.000 **0.656 تقوى ا ىي أفضؿ وسيمة لتأميف مستقبؿ الحياة  .11

 0.000 **0.652 في طاعة الوالديف واالىتماـ بيا راحة نفسية كبيرة  .12

قياـ الناس مف قبورىـ لمحساب والجزاء أمر يقيني ال شؾ في   .13
 حدوثو ووقوعو

0.509** 0.000 

 0.000 **0.467 وعمى اإلنساف أف يداـو عمى زيارة أىمو وأقارب  .14

 0.000 **0.703 طاعة المرأة لزوجيا واجب ديني  .15

 0.000 **0.713 في الحرص عمى صالة الجماعة مضيقة لموقت والجيد  .16

 0.000 **0.636 مف الممكف شرب قميؿ مف الخمر مجاممة لألصدقاء المقربيف  .17

 0.000 **0.604 في الحج أضاعة لألمواؿ والمدخرات  .18

 0.000 **0.314 مؿ لكؿ حياة الفرد والمجتمعاإلسالـ نظاـ شا  .19

عمى المسمـ أف يتجنب الميسر )القمار( قواًل وفعاًل لو كاف الفوز   .20
 المضموف

0.550** 0.000 
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 الفقرات الرقـ
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف )ر(

القيمة الحتمالية 

(Sig.) 

عمى اإلنساف أف يتحرى الحالؿ في كسبو لو أدى ذلؾ إلى إصابتو   .21
 بالجزع أيامًا وشيور

0.609** 0.000 

 0.000 **0.548 .بخشوع صالتي أؤدي  .22

 0.000 **0.437 المسجد في الصالة أداء عمى أحرص  .23

**0.549 .النميمة و الغيبة عف أبتعد  .24
 0.000 

**0.513 أحافظ عمى صمة الرحـ  .25
 0.000 

**0.384 أصـو شير رمضاف المبارؾ  .26
 0.002 

**0.429 النوافؿ بصـو أتطوع  .27
 0.000 

**0.585 رمضاف في التطوع عبادات في أجتيد  .28
 0.000 

**0.535 الكبير أوقر و صغيرال أرحـ  .29
 0.000 

**0.457 الحج فريضة أداء في أفكر  .30
 0.000 

**0.542 الحراـ ا لبيت عمرة ألداء أسعى  .31
 0.000 

**0.737 .بالشدة أدعوه كما الرخاء في ا أدعو  .32
 0.000 

**0.705 في الطاعات الفراغ وقت أستثمر و ا ذكر عمى أداـو  .33
 0.000 

**0.504 .المنكر عف النيي و بالمعروؼ مراأل عمى أحرص  .34
 0.000 

**0.526 صمى ا عميو وسمـ أكثر مف نفسي يأحب النب  .35
 0.000 

**0.364 صغيرة كانت لو و معصية مف فعمت ما عمى أندـ  .36
 0.004 

**0.509 بأوؿ أوالً  بالتوبة ذنوبي معالجة عمى أحرص  .37
 0.000 

**0.571 .بيا أقـو ميمة أي عند با أستعيف  .38
 0.000 

**0.514 منيا بأحسف التحية رد عمى أحرص  .39
 0.000 

**0.462 .الطريؽ عف األذى ُأميط  .40
 0.000 
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إلػى أف جميػع قػيـ مصػفوفة ارتبػاط فقػرات المقيػاس  السػابؽ تشير المعطيات الواردة فػي الجػدوؿ

 .فقرات المقياسبيف داخمي  اتساؽ وجودمع الدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيًا، مما يشير إلى 

 مقياس: ال ثبات

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

بعػػد تطبيػػؽ األداة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية  الثبػػات ألفػػا كرونبػػاخ،  مػػؿمعامػػف خػػالؿ حسػػاب الثبػػات  تػػـّ 

 اآلتي: كما ىو موضح في الجدوؿ( طالب وطالبة، 30مكونة مف )

ت الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في التجاىامقياس (: نتائج معامؿ ألفا كرونباخ لثبات 3جدوؿ )

 منطقة النقب

 قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة لمقياسا

التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة 

 الثانوية في منطقة النقب
30 40 0.871 

 

أف قيمػػػػة معامػػػػؿ ثبػػػػات ألفػػػػا كرونبػػػػاخ لمقيػػػػاس السػػػػابؽ تشػػػػير المعطيػػػػات الػػػػواردة فػػػػي الجػػػػدوؿ 

، مرتفعػػة تحقػػؽ أىػػداؼ الدراسػػةالدينيػػة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب كانػػت االتجاىػػات 

مػػف الثبػػات (، ممػػا يشػػير إلػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة 0.87حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ )

 .تحقيؽ أىداؼ الدراسةليصمح لمتطبيؽ 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

نصػفي المقيػاس،  االنحرافػات المعيػاري تسػاويعدـ بسبب ماف لمتصحيح جتاستخداـ معادلة  تـّ   

 ( يوضح نتائج الثبات مف خالؿ استخداـ التجزئة النصفية .4والجدوؿ )
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التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في لمقياس  نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (4جدوؿ )

 منطقة النقب

 معامؿ الرتباط عدد الفقرات قياسالم
معامؿ الرتباط المصحح 

 لسبيرماف براوف 

التجاىات الدينية لدى طمبة 

 المرحمة الثانوية في منطقة النقب
41 1.867 1.829 

 

(، وىػػو يشػػير إلػػى أف 0.829) يأف معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس يسػػاو  السػػابؽ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ

ف الثقػة عنػد اسػتخداـ المقيػاس كػأداة لمقيػاس مػف الثبػات، ويعطػى درجػة مػ يتمتع بدرجة مرتفعػةالمقياس 

 ة.الحالي لدراسةفي ا

 لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعاطي المخدراتمقياس 

 وصؼ المقياس

 تعاطي المخػدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػب مقياسبتطوير  الباحث لقد قاـ

تعػاطي المخػدرات لػدى طمبػة المتعمقػة بموضػوع  مػف الدراسػات عػدد في الواردة المقاييس عمى باالعتماد

حيػػث   (،2012)المػػذحجي (، ودراسػػة 2011مثػػؿ دراسػػة الركػػابي ) المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب

 عػػف المقيػػاس فقػػرات عمػػى اإلجابػػة ويػػتـ ،(2 الممحػػؽ)،  فقػػرة( 28) النيائيػػة بصػػورتو المقيػػاس تضػػّمف

: كػاآلتي وىػي الخماسػي، ليكرت تدريج وفؽ الفقرة يتبع الذي الستجابةا سّمـ عمى الطالب اختيار طريؽ

( 3( درجػػات، درجػػة متوسػػطة وتعطػػى )4( درجػػات، درجػػة كبيػػرة وتعطػػى )5درجػػة كبيػػرة جػػدًا وتعطػػى )
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( درجػػات، وتكػػوف الدرجػػة العميػػا 1( درجػػات، درجػػة قميمػػة جػػدًا وتعطػػى)2درجػػات، درجػػة قميمػػة وتعطػػى )

 .28= 28×1األدنى عميو ، والدرجة 140=28×5عميو 

 الخصائص السيكومترية لممقياس

 :الصدؽ

 (الظاىري الصدؽ) المحكميف صدؽ

 محكمػػاً ( 7) األوليػػة عمػػى بصػورتو المقيػػاس بعػػرض الباحػث قػػاـ لممقيػػاس الظػاىري الصػػدؽ مػػف لمتحقػؽ

 فسفػػػي التربيػػػة وعمػػػـ الػػػن والخبػػػرة االختصػػػاص ذوي الفمسػػػطينية الجامعػػػات فػػػي العػػػامميف األسػػػاتذة مػػػف

 تػػـ المحكمػيف بػػآراء األخػذ وبعػػد لممقيػاس، الظػاىري الصػػدؽ إلػى التوصػػؿ أجػؿ مػػف وذلػؾ ،(3 الممحػؽ)

عادة تعديؿ  (.2 الممحؽ) فقرة( 28) النيائية بصورتو المقياس وتضّمف الفقرات، بعض صياغة وا 

 صدؽ التساؽ الداخمي 

( لفقػػرات Pearson correlationتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف )

 .(5المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )

 لمصفوفة ارتباط كؿ فقرة مف فقرات مقياس (Pearson correlation(: نتائج معامؿ الرتباط بيرسوف )5جدوؿ )

 ية لممقياستعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب مع الدرجة الكم

 الفقرات الرقـ
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف )ر(

القيمة الحتمالية 

(Sig.) 

 0.008 **0.341 .الحياة في الفشؿ جوانب تخطى و النسياف عمى تساعد المخدرات أف أعتقد  .1

 0.001 **0.421 .بالقوة إحساس تعطي المخدرات أف أعتقد  .2
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 الفقرات الرقـ
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف )ر(

القيمة الحتمالية 

(Sig.) 

 0.008 **0.339 .المخدرات تعاطي نجرب أف أزمة ليست  .3

 0.005 **0.355 .التركيز عمى يساعد ما العقاقير مف ىناؾ أف أعتقد  .4

 0.012 *0.321 .إدمانيا عدـ في اإلرادة الفرد أمتمؾ إذا المخدرات تجريب مف مانع ال  .5

 القياـ عمى إيجابي الميدئة( تأثير-المنومة-لمعقاقير)المنشطة أف أعتقد  .6
 .االجتماعية بالمسؤوليات

0.269* 0.038 

 0.049 *0.255 .بالقيمة الشعور مف نوع تحقؽ المخدرات أف أعتقد  .7

 0.000 **0.573 .المخدرات انواع لكؿ قاطع ديني تحريـ ىناؾ ليس  .8

 0.000 **0.854 .الحياة مشكالت مواجية في قوة تعطي المخدرات أف اعتقادي في  .9

 0.000 **0.566 .واقعو مع توافقا أكثر الفرد تجعؿ المخدرات أف تصوري في  .10

 0.000 **0.621 .الصعبة المواقؼ مواجية عمى قدرة أكثر الفرد تجعؿ المخدرات  .11

 0.000 **0.420 .الخاصة أو العامة المناسبات في المخدرات تجريب مف مانع ال  .12

 0.000 **0.490 .الحياة أعباء مواجية في شجاعة أكثر الفرد يجعؿ ما المخدرات مف ىناؾ  .13

 0.000 **0.485 .السمبية و بالعجز الشعور مف الفرد خمصت المخدرات أف أعتقد  .14

 0.000 **0.518 .عمييا التعود بالضرورة يعني ال المخدرات تجريب  .15

 0.000 **0.795 .بالوحدة الشعور يجنب المخدرات تعاطي جمسات في التواجد  .16

 0.000 **0.475 .أعمالو إنجاز عمى الفرد قدرة مف تزيد المخدرات أف أعتقد  .17

 0.000 **0.466 .متعة عمى يطوي تصوري في المخدرات تناوؿ  .18

 0.000 **0.884 األصدقاء يتعاطوىا ى المخدرات الفتعاطأ  .19

 0.001 **0.493 .النفسية المعاناة و القمؽ مشاعر مف المخدرات تخفؼ  .20

 0.000 **0.894 .الكآبة و بالممؿ الشعور مف تخمص المخدرات أف اعتقادي في  .21

 0.000 **0.944 .النفس عف بالرضا شعورا لممتعاطي اتالمخدر  تحقؽ  .22
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 الفقرات الرقـ
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف )ر(

القيمة الحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **0.847 .مشكالتو و الواقع ىمـو عمى التغمب في يساعد المخدرات تعاطي  .23

 0.000 **0.748 شرعاً  محرمة غير المخدرات اف اعتقد  .24

 0.000 **0.848 بسيولة المخدرات عمى الحصوؿ استطيع  .25

 0.000 **0.406 لممخدرات منافع بوجود اعتقد  .26

 0.000 **0.762 المخدرات اتعاطى لذلؾ ضعيؼ لدي الديني الوازع  .27

 0.000 **0.461 المخدرات أتعاطى يجعمني كثيرة نقودا واعطائي تدليمي في اىمي مبالغ  .28

 مػع المقيػاس فقػرات ارتبػاط مصػفوفة قيـ جميع أف إلى( 5) الجدوؿ في الواردة المعطياتتشير 

 .المقياس فقرات بيف داخمي اتساؽ وجود إلى يشير مما إحصائيًا، دالة لممقياس الكمية الدرجة

   :ثباتال

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

، كمػػا ىػػو لالتسػػاؽ الػػداخمي ألفػػا كرونبػػاخ لمعادلػػة الثبػػات مػػؿمعامػػف خػػالؿ حسػػاب الثبػػات  تػػـّ 

 (.6موضح في الجدوؿ )

المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في تعاطي مقياس (: نتائج معامؿ ألفا كرونباخ لثبات 6جدوؿ )

 منطقة النقب

 قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة مقياسال

تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة 

 النقب
30 28 0.949 
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أف قيمػػة معامػػؿ ثبػػات ألفػػا كرونبػػاخ لمقيػػاس تعػػاطي  (6)تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ 

ى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب كانػػت مرتفعػػة، حيػػث بمغػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا المخػػدرات لػػد

يصػػػمح لمتطبيػػػؽ و (، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المقيػػػاس يتمتػػػع بدرجػػػة مرتفعػػػة مػػػف الثبػػػات، 0.94كرونبػػػاخ )

 .تحقيؽ أىداؼ الدراسةو 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

تجزئػة المقيػاس إلػى  وذلػؾ مػف خػالؿيػاس، حساب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات نصػفي المق تـّ 

نصػػفيف، ثػػـ إيجػػاد مجمػػوع درجػػات المبحػػوثيف لكػػؿ نصػػؼ مػػف المقيػػاس، ثػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط 

يوضح نتائج الثبات مف خالؿ  اآلتي الذيالجدوؿ سبيرماف براوف كما في استخداـ معادلة  بينيما، وتـّ 

 استخداـ التجزئة النصفية

تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في  لمقياس بطريقة التجزئة النصفية نتائج الثبات: (7جدوؿ )

 منطقة النقب

 معامؿ الرتباط عدد الفقرات مقياسال
سبيرماف معامؿ الرتباط 

 براوف

تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة 

 الثانوية في منطقة النقب
41 1.846 1.947 

 

(، وىػػػػو يشػػػػير إلػػػػى أف 0.917) يت المقيػػػػاس يسػػػػاو أف معامػػػػؿ ثبػػػػا (7) يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ

مػف الثبػات، ويعطػى درجػة مػف الثقػة عنػد اسػتخداـ المقيػاس كػأداة لمقيػاس  يتمتع بدرجة مناسبةالمقياس 

 ة.الحالي لدراسةفي ا
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 متغيرات الدراسةخامسًا 

  الجنس، مكاف السكف، المعدؿ الدراسي، المستوى االقتصادي لألسرة. :المستقمةالمتغيرات 

 :االتجاىات الدينية وعالقتيا بتعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمػة الثانويػة فػي  المتغير التابعة

 .منطقة النقب

 إجراءات الدراسةسادسًا 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإجراء الدراسة وفؽ عدد مف المراحؿ، وىي كاآلتي: 

 لمقػػاييس التػػي وردت فػػي الدراسػػات إعػػداد مقيػػاس الدراسػػة، وذلػػؾ بعػػد االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف ا

 السابقة

  الحصػوؿ عمػػى كتػػاب تسػػييؿ الميمػػة لمباحػػث وتقديمػػو لممسػػؤوليف فػػي مػػدارس منطقػػة النقػػب، مػػف

 (.4أجؿ التمّكف مف تطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة المستيدفة ممحؽ )

  ـّ توزيعيػػا، وتػػـ جمػػع جمػػع البيانػػات، حيػػث حػػرص الباحػػث عمػػى اسػػترجاع جميػػع النسػػا التػػي تػػ

 ( نسخة صالحة لمتحميؿ.88)

 .ـّ إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة لتحميؿ النتائج  ت

 .تفسير واستخالص النتائج 

 األساليب اإلحصائيةسابعًا 

ـّ استخداـ ةدراسالتحميؿ بيانات ل  : حزمة البرامج االحصائية لمعموـ االجتماعية ت
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, Version (25)esStatistical Package for the Social Scienc :SPSS 

 اإلحصائية التالية: األساليباستخداـ  تـّ حيث 

  والنسب المئوية لمعرفة خصائص المجتمع الديموغرافية.التكرارات 

 االنحرافات المعيارية.و  المتوسطات الحسابية 

 لمقياساختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات ا. 

  بطريقة التجزئة النصفية.  اسالمقي رتباط سبيرماف براوف لمعرفة ثباتاالمعامؿ 

 ( )ت( اختبػػارIndependent samples t-Test لمعرفػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات عينتػػيف )

 مستقمتيف.

 ( اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػاديANOVA لمعرفػػة الفػػروؽ فػػي متوسػػطات أفػػراد المجتمػػع )

 ة.تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانويو االتجاىات الدينية عمى مقياسي

االتجاىات الدينية وتعاطي المخدرات لدى لمقياسي مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية

 طمبة المرحمة الثانوية

 التجاىات الدينية وتعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانويةلمقياسي  ح التصحيحتا(: مف8جدوؿ )

 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 منخفضة 46.6% -% 21 4.11-2.33

 متوسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67

 مرتفعة 411% -% 73.5 3.68-5.11
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 تـّ حساب طوؿ الفترة في المتوسط الحسابي وفؽ المعادلة اآلتية:

 3 /الحد األدنى لالستجابة(  –طوؿ الفترة = )الحد األقصى لالستجابة 

 وبما أف المقياس كاف وفؽ تدريج ليكرت الخماسي فإف:

 1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5ؿ الفترة = )طو 

 وكذلؾ تـّ حساب النسبة المئوية وفؽ المعادلة اآلتية:

 %100 ×عدد البدائؿ(  ÷النسبة المئوية = )الوسط الحسابي 
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة

 مقدمة نتائج الدراسة:

ـّ التوصػؿ ليػا بعػد إجػراء ال عرضًا لنتػائج الدراسػةيتضمف ىذا الفصؿ   لبيانػاتي حصػائؿ اإلتحميػالتػي تػ

 الدراسة.

 تحميؿ نتائج الدراسة

 ؟النقب منطقة في الثانوية المرحمة طمبة لدى الدينية التجاىات: ما مستوى وؿالسؤاؿ األ نتائج 

توى استخراج المتوسطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة لقيػاس مسػ تـّ  ،السؤاؿمى لألجابة عو 

 (.9االتجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )

مستوى التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة لقياس (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 9جدوؿ )

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الثانوية في منطقة النقب

رقـ 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
النحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الدرجة النسبي

4 
يمكف لألنساف أف يمعب الميسر )القمار( إذا كانت فرصتو في الفوز 

 87.6 0.79 4.38 كبيرة

 مرتفعة

 مرتفعة 82.2 0.77 4.11 يمكف لألنساف أف يكذب إذا كاف ذلؾ ال يضر اآلخريف 5
 متوسطة 72.8 0.88 3.64 ألمواؿ والمدخراتفي الحج أضاعة ل 85
 متوسطة 72.2 1.38 3.61 .بيا أقـو ميمة أي عند با أستعيف 85

 متوسطة 69 1.06 3.45 أحافظ عمى صمة الرحـ 52

 متوسطة 68.6 1.37 3.43 الحج فريضة أداء في أفكر 83

 متوسطة 68.4 0.71 3.42 عمى اإلنساف أف يجتيد في قضاء حوائج الناس مف حولو 4
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 متوسطة 67.6 0.78 3.38 في طاعة الوالديف واالىتماـ بيا راحة نفسية كبيرة 85

 متوسطة 67.4 1.46 3.37 .المنكر عف النيي و بالمعروؼ األمر عمى أحرص 84

 متوسطة 66.4 1.32 3.32 الكبير أوقر و الصغير أرحـ 56

 متوسطة 66.2 0.69 3.31 الحج يحرر اإلنساف مف الذنوب والمعاصي  2

 متوسطة 66.2 1.11 3.31 المسجد في الصالة أداء عمى أحرص 58

 متوسطة 65.6 0.67 3.28 اإليماف با يبعث الشعور باألمف والطمأنينة 83

 متوسطة 65.6 1.04 3.28 .بخشوع صالتي أؤدي 55

 متوسطة 65.6 1.11 3.28 الحراـ ا لبيت عمرة ألداء أسعى 88

 متوسطة 65.6 1.54 3.28 صمى ا عميو وسمـ أكثر مف نفسي يأحب النب 82

 متوسطة 65.4 1.18 3.27 النوافؿ بصـو أتطوع 54

 متوسطة 65.4 1.63 3.27 .بالشدة أدعوه كما الرخاء في ا أدعو 85

 متوسطة 65.2 0.71 3.26 في إقامة الصالة راحة لمنفس وتخفيؼ ليموميا 5

 متوسطة 65.2 1.11 3.26 .نميمةال و الغيبة عف أبتعد 54

 متوسطة 65.2 1.22 3.26 بأوؿ أوالً  بالتوبة ذنوبي معالجة عمى أحرص 84

53 
عمى المسمـ أف يتجنب الميسر )القمار( قواًل وفعاًل لو كاف الفوز 

 65 1.04 3.25 المضموف

 متوسطة

 متوسطة 65 1.44 3.25 رمضاف في التطوع عبادات في أجتيد 55

 متوسطة 64.4 0.67 3.22 فريضة تعبدية يجب الحرص عمى إخراجياالزكاة  8

6 
يمكف لألنساف أف يصـو شير رمضاف إذا كاف في حاجة لفوائده 

 64.2 0.61 3.21 الصحية والطبية

 متوسطة

 متوسطة 64.2 0.92 3.21 عمى اإلنساف أف يداـو عمى زيارة أىمو وأقاربو 84

 متوسطة 63.8 1.48 3.19 صغيرة كانت لو و معصية مف فعمت ما عمى أندـ 83

 متوسطة 63.8 1.11 3.19 منيا بأحسف التحية رد عمى أحرص 86

 متوسطة 63 0.88 3.15 تقوى ا ىي أفضؿ وسيمة لتأميف مستقبؿ الحياة 88

58 
عمى اإلنساف أف يتحرى الحالؿ في كسبو لو أدى ذلؾ إلى إصابتو 

 62.8 0.86 3.14 بالجزع أيامًا وشيور

 متوسطة

 متوسطة 62.6 1.31 3.13 أصـو شير رمضاف المبارؾ 53
 متوسطة 62.6 1.64 3.13 في الطاعات الفراغ وقت أستثمر و ا ذكر عمى أداـو 88

88 
قياـ الناس مف قبورىـ لمحساب والجزاء أمر يقيني ال شؾ في حدوثو 

 61.4 0.89 3.07 ووقوعو

 متوسطة

 متوسطة 47.6 0.94 2.38 مضيقة لموقت والجيدفي الحرص عمى صالة الجماعة  83
 منخفضة 45.6 1.03 2.28 مف الممكف شرب قميؿ مف الخمر مجاممة لألصدقاء المقربيف 84
 منخفضة 43.4 0.56 2.17 تحري الحالؿ في الرزؽ والكسب يؤدي إلى الجوع والفقر 8
 منخفضة 28.4 0.52 1.42 اإليماف بالقضاء والقدر دليؿ عمى الضعؼ والعجز 3
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 منخفضة 27 1.04 1.35 اإلسالـ نظاـ شامؿ لكؿ حياة الفرد والمجتمع 86
 منخفضة 25.4 0.97 1.27 .الطريؽ عف األذى ُأميط 43
 منخفضة 24.2 0.91 1.21 طاعة المرأة لزوجيا واجب ديني 82

الدرجة الكمية التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة 
 النقب

 متوسطة 61.0 1.09 3.05

االتجاىػات الدينيػة لػدى طمبػة المرحمػة أف مسػتوى إلػى ( 9تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )

( 3.05، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة )متوسػػطةجػػاء بدرجػػة  الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب

 .(1.09وانحراؼ معياري )

يمكف لألنساف أف يمعب الميسػر ا الفقرة )أعمى درجة حصمت عميي( أف 9يتضح مف الجدوؿ )و 

حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة مرتفعػػة جػػاء بدرجػػة ( )القمػػار( إذا كانػػت فرصػػتو فػػي الفػػوز كبيػػرة

يمكػػػف لألنسػػػاف أف يكػػػذب إذا كػػػاف ذلػػػؾ ال ، وتالىػػػا الفقػػػرة )(0.79( وانحػػػراؼ معيػػػاري )4.38الكميػػػة )

( وانحػػػراؼ 4.11وسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة )حيػػػث بمػػػغ المتمرتفعػػػة جػػػاء بدرجػػػة  (يضػػػر اآلخػػػريف

حيػث بمػغ  متوسػطةجػاء بدرجػة  (ضاعة لألمػواؿ والمػدخراتإفي الحج وتالىا الفقرة ) (،0.77معياري )

بينمػا أقػؿ درجػة حصػمت عمييػا   (،0.88( وانحػراؼ معيػاري )3.64المتوسط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )

حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة  منخفضػػة،ء بدرجػػة جػػا( طاعػػة المػػرأة لزوجيػػا واجػػب دينػػيالفقػػرة )

 .(0.91( وانحراؼ معياري )1.21الكمية )

 : ما مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب؟الثانيالسؤاؿ نتائج 

 استخراج المتوسطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة لقيػاس مسػتوى تـّ  ،السؤاؿمى لألجابة عو 

تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب، وذلػػؾ كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الجػػدوؿ 

(10.) 



86 

 

مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة لقياس (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 41جدوؿ )

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الثانوية في منطقة النقب

 الفقرة قرةرقـ الف
المتوسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعياري

الوزف 

 النسبي
 الدرجة

 المخدرات اتعاطى لذلؾ ضعيؼ لدي الديني الوازع 54
4.47 0.66 89.4 

 مرتفعة

 مرتفعة 86.2 0.72 4.31 شرعاً  محرمة غير المخدرات اف اعتقد 54
 متوسطة 58.8 1.21 2.94 .بالقوة إحساس تعطي المخدرات أف أعتقد 5
 متوسطة 53.8 1.01 2.69 .المخدرات انواع لكؿ قاطع ديني تحريـ ىناؾ ليس 5

 متوسطة 53 1.03 2.65 .الخاصة أو العامة المناسبات في المخدرات تجريب مف مانع ال 85

 متوسطة 52.8 1.14 2.64 .التركيز عمى يساعد ما العقاقير مف ىناؾ أف أعتقد 4

 متوسطة 52.8 1.15 2.64 .بالقيمة الشعور فم نوع تحقؽ المخدرات أف أعتقد 4

58 
 و الواقع ىمـو عمى التغمب في يساعد المخدرات تعاطي
 52.8 0.77 2.64 .مشكالتو

 متوسطة

2 
 عدـ في اإلرادة الفرد أمتمؾ إذا المخدرات تجريب مف مانع ال

 52.2 1.06 2.61 .إدمانيا

 متوسطة

3 
 عمى إيجابي دئة( تأثيرالمي-المنومة-لمعقاقير)المنشطة أف أعتقد
 52.2 1.06 2.61 .االجتماعية بالمسؤوليات القياـ

 متوسطة

 متوسطة 52.2 0.94 2.61 .الصعبة المواقؼ مواجية عمى قدرة أكثر الفرد تجعؿ المخدرات 88

 متوسطة 51.8 0.91 2.59 .بالوحدة الشعور يجنب المخدرات تعاطي جمسات في التواجد 83

 متوسطة 51.8 0.85 2.59 .النفس عف بالرضا شعورا ممتعاطيل المخدرات تحقؽ 55

8 
 الفشؿ جوانب تخطى و النسياف عمى تساعد المخدرات أف أعتقد
 51.2 1.48 2.56 .الحياة في

 متوسطة

 متوسطة 50.8 1.16 2.54 .المخدرات تعاطي نجرب أف أزمة ليست 8

6 
 مشكالت مواجية في قوة تعطي المخدرات أف اعتقادي في
 50.4 0.96 2.52 .لحياةا

 متوسطة

 متوسطة 50.4 1.01 2.52 .واقعو مع توافقا أكثر الفرد تجعؿ المخدرات أف تصوري في 83

 متوسطة 50.2 0.91 2.51 .السمبية و بالعجز الشعور مف الفرد تخمص المخدرات أف أعتقد 84

 متوسطة 50.2 0.96 2.51 .متعة عمى يطوي تصوري في المخدرات تناوؿ 85

 متوسطة 50.2 0.78 2.51 .الكآبة و بالممؿ الشعور مف تخمص المخدرات أف اعتقادي في 58

 متوسطة 50.2 0.72 2.51 لممخدرات منافع بوجود اعتقد 53

 متوسطة 49.6 1.02 2.48 األصدقاء يتعاطوىا ى المخدرات الفتعاطأ 86
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 طةمتوس 49.2 1.66 2.46 بسيولة المخدرات عمى الحصوؿ استطيع 52

 متوسطة 48.6 0.94 2.43 .أعمالو إنجاز عمى الفرد قدرة مف تزيد المخدرات أف أعتقد 84

88 
 مواجية في شجاعة أكثر الفرد يجعؿ ما المخدرات مف ىناؾ
 48.4 1.03 2.42 .الحياة أعباء

 متوسطة

 متوسطة 48.4 0.82 2.42 .النفسية المعاناة و القمؽ مشاعر مف المخدرات تخفؼ 53

 منخفضة 46.4 0.91 2.32 .عمييا التعود بالضرورة يعني ال المخدرات جريبت 82

55 
 أتعػػػاطى يجعمنػػػي كثيػػػرة نقػػػودا واعطػػػائي تػػػدليمي فػػػي اىمػػػي مبػػػالغ

 26.2 1.55 1.31 المخدرات

 منخفضة

الدرجة الكمية  لمستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في 

 منطقة النقب
 طةمتوس 52.8% 1.41 2.64

تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة  االتجػػاه نحػػوأف إلػػى ( 10تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )

، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة متوسػػطةالمرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب جػػاء بدرجػػة 

 .(1.41نحراؼ معياري )ا( و 2.64)

لػػوازع الػػديني لػػدي ضػػعيؼ اأعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )( أف 10يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )و 

( 4.47حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة ) مرتفعػػػةجػػػاء بدرجػػػة ( لػػػذلؾ اتعػػػاطى المخػػػدرات

 مرتفعػةجػاء بدرجػة  (اعتقػد اف المخػدرات غيػر محرمػة شػرعاً ، وتالىػا الفقػرة )(0.66وانحراؼ معيػاري )

أعتقػد أف وتالىا الفقرة ) (،0.72)( وانحراؼ معياري 4.31حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة  متوسػػػطةجػػػاء بدرجػػػة  (المخػػػدرات تعطػػػي إحسػػػاس بػػػالقوة.

مبػػالغ اىمػػي فػػي تػػدليمي بينمػػا أقػػؿ درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )  (،1.21( وانحػػراؼ معيػػاري )2.94)

حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي  منخفضػػة،جػػاء بدرجػػة ( واعطػػائي نقػػودا كثيػػرة يجعمنػػي أتعػػاطى المخػػدرات

 .(1.55( وانحراؼ معياري )1.31لمدرجة الكمية )
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اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة : ىػؿ توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية فػي متوسػطات الثالػث السؤاؿ

مكػاف تعػزى لمتغيػر )الجػنس،  التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانويػة فػي منطقػة النقػبحوؿ 

 ؟(المستوى القتصادي لألسرة المعدؿ الدراسي،، السكف

 لإلجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ تحميؿ الفرضيات اآلتية: 

استجابات متوسطات ( في α≤ 0.05ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) .4

تعزى  التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقبأفراد عينة الدراسة حوؿ 

  الجنسلمتغير 

( Independent Sample t-Testـ اختبػػار )ت( )ااسػػتخدلفحػػص الفرضػػية السػػابقة تػػـ ّ 

االتجاىػػػات الدينيػػػة لػػػدى طمبػػػة المرحمػػػة  الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتوسػػػطات فػػػي إليجػػػاد الفػػػروؽ 

 .الجنس لمتغير تعزى الثانوية في منطقة النقب

ؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample t-Testنتائج اختبار )ت( ) :(44جدوؿ )

 لمتغير تعزى التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

 الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الدللة اإلحصائية

 1.11 2.99 53 ذكر
0.597 0.552 

غير 

 1.06 3.14 35 أنثى دالة

 86(، درجات الحرية = 1.15* دالة إحصائيًا عند مستوى دللة )
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متوسػػػطات وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي عػػػدـ ( إلػػػى 11تشػػػير النتػػػائج فػػػي الجػػػدوؿ )

 تعزىفي منطقة النقب  االتجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

مػػف مسػػتوى  أكبػػر( وىػػي 0.552)الداللػػة اإلحصػػائية عمػػى الدرجػػة الكميػػة ، حيػػث بمغػػت الجػػنس لمتغيػػر

 .(0.05داللة )

استجابات متوسطات ( في α≤ 0.05ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) .2

الثانوية في منطقة النقب تعزى  التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمةأفراد عينة الدراسة حوؿ 

  مكاف السكفلمتغير 

ـّ استخداـ  ( لمعرفػة الفػروؽ ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادي )لفحص الفرضية السابقة ت

االتجاىػػات الدينيػػة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي  حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتوسػػطات فػػي 

 (.12،13، وذلؾ كما ىو موضح في الجداوؿ )فمنطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السك

حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات42جدوؿ )

 التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف

 العدد مكاف السكف
المتوسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعياري

 0.99 2.46 43 مدينة 

 1.00 3.42 31 قرية

 0.09 4.02 14 تجمع بدوي

 1.09 3.05 88 المجموع
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 أفراد استجاباتؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ): (43جدوؿ )

 ة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكفالتجاىات الدينية لدى طمبة المرحم حوؿ الدراسة عينة

 مصدر التبايف
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

مستوى الدللة 

 اإلحصائية

 16.109 2 32.218 بيف المجموعات

 0.844 85 71.774 داخؿ المجموعات دالة 0.000 19.078

 ----- 87 103.992 المجموع

 (1.15* دالة إحصائيًا عند مستوى دللة )

 اسػػتجاباتمتوسػػطات ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 13، 12يتضػػح مػػف الجػػداوؿ )

االتجاىػات الدينيػة لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر حػوؿ  الدراسػة عينة أفراد

 . (، وىي دالة إحصائياً 0.05)مف  أقؿوىي  (0.000) مكاف السكف، حيث كانت الداللة اإلحصائية

( لممقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة Tukey Testوإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ اسػػػتخدـ اختبػػػار تػػػوكي )

لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر االتجاىػػات الدينيػػة  لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات

 (.14، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )مكاف السكف

التجاىات ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(44جدوؿ )

 مكاف السكفلدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير  الدينية

 المقارنات
المتوسط 
 الحسابي

 تجمع بدوي قرية مدينة

 1.555233- 0.958458-  2.27 مدينة 

   0.958458 1.56 قرية

   1.555233 1.30 تجمع بدوي
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االتجاىات متوسطات إلى أف الفروؽ في  (14وفؽ الجدوؿ ) تشير المقارنات الثنائية البعدية
كانت الفروؽ بيف سكاف المدينة وبيف سكاف القرى، لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب  الدينية

التجمع وبيف سكاف  لؾ كانت الفروؽ بيف سكاف المدينة، وكذحيث كانت الفروؽ لصالح سكاف القرى
 التجمع البدوي.، حيث كانت الفروؽ لصالح سكاف البدوي

استجابات متوسطات ( في α≤ 0.05ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) .3

قة النقب تعزى التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطأفراد عينة الدراسة حوؿ 

 المعدؿ الدراسيلمتغير 

ـّ استخداـ  ( لمعرفػة الفػروؽ ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادي )لفحص الفرضية السابقة ت

االتجاىػػات الدينيػػة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي  حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتوسػػطات فػػي 

 (.16،15ما ىو موضح في الجداوؿ )، وذلؾ كمنطقة النقب تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي

حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات45جدوؿ )

 التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي

 العدد المعدؿ الدراسي
المتوسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعياري

 0.09 1.76 27 60أقؿ مف 

60-70 9 1.74 0.19 

71-80 27 3.95 0.12 

 0.11 3.94 25 80أكثر مف 

 1.09 3.05 88 المجموع
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 أفراد استجاباتؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ): (46جدوؿ )

 لدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المعدؿ الدراسيالتجاىات ا حوؿ الدراسة عينة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الدللة 
 اإلحصائية

 34.246 3 102.738 بيف المجموعات
 0.015 84 1.254 داخؿ المجموعات دالة 0.000 2294.217

 ----- 87 103.992 المجموع

 (1.15* دالة إحصائيًا عند مستوى دللة )

 اسػػتجاباتمتوسػػطات ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 16، 15يتضػػح مػػف الجػػداوؿ )

االتجاىػات الدينيػة لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر حػوؿ  الدراسػة عينة أفراد

(، وىػػػػي دالػػػػة 0.05)مػػػػف  أقػػػػؿوىػػػػي  (0.000) ث كانػػػػت الداللػػػػة اإلحصػػػػائيةالمعػػػػدؿ الدراسػػػػي ، حيػػػػ

 . إحصائياً 

( لممقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة Tukey Testوإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ اسػػػتخدـ اختبػػػار تػػػوكي )

لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر  التجاىػػات الدينيػػة لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات

 (.17ذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )المعدؿ الدراسي، و 

التجاىات ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(47جدوؿ )

 لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي الدينية

 المقارنات
المتوسط 
 الحسابي

 80أكثر مف  80-71 70-60 60أقؿ مف 

 2.187815- 2.199074-   1.76 60أقؿ مف 

60-70 1.74   2.214815- 2.203556- 

71-80 3.95 2.199074 2.214815   

   2.203556 2.187815 3.94 80أكثر مف 
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االتجاىات متوسطات إلى أف الفروؽ في  (17وفؽ الجدوؿ ) تشير المقارنات الثنائية البعدية
كؿ وبيف   80-71ذوي المعدؿ كانت الفروؽ بيف المرحمة الثانوية في منطقة النقب لدى طمبة  الدينية

، وكذلؾ 80-71ذوي المعدؿ ، حيث كانت الفروؽ لصالح (70-60، و60مف ذوي المعدؿ )أقؿ مف 
( حيث 70-60، و60وبيف كؿ مف ذوي المعدؿ )أقؿ مف   80الفروؽ بيف ذوي المعدؿ أكثر مف 

 .80المعدؿ أكثر مف  كانت الفروؽ لصالح ذوي

استجابات متوسطات ( في α≤ 0.05ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) .4

التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 المستوى القتصادي لألسرةلمتغير 

ـّ استخداـ  ( لمعرفػة الفػروؽ ANOVAر تحميؿ التبايف األحػادي )اختبالفحص الفرضية السابقة ت

االتجاىػػات الدينيػػة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي  حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتوسػػطات فػػي 

 (.18،19، وذلؾ كما ىو موضح في الجداوؿ )منطقة النقب تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة

حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية سابية والنحرافات(: األعداد والمتوسطات الح48جدوؿ )

 التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المستوى القتصادي لألسرة

المستوى القتصادي 

 لألسرة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

النحراؼ 

 المعياري

 0.52 1.89 21 منخفض

 1.14 2.87 33 متوسط

 0.10 3.94 34 مرتفع

 1.09 3.05 88 المجموع
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 أفراد استجاباتؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ): (49جدوؿ )

تصادي التجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المستوى الق حوؿ الدراسة عينة

 لألسرة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الدللة 
 اإلحصائية

 28.188 2 56.376 بيف المجموعات
 0.560 85 47.616 داخؿ المجموعات دالة 0.000 50.319

 ----- 87 103.992 المجموع

 (1.15* دالة إحصائيًا عند مستوى دللة )

 اسػػتجاباتمتوسػػطات ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 19، 18يتضػػح مػػف الجػػداوؿ )

االتجاىػات الدينيػة لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر حػوؿ  الدراسػة عينة أفراد

 (، وىػػي0.05)مػػف  أقػػؿوىػػي  (0.000) المسػػتوى االقتصػػادي لألسػػرة، حيػػث كانػػت الداللػػة اإلحصػػائية

 . دالة إحصائياً 

( لممقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة Tukey Testوإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ اسػػػتخدـ اختبػػػار تػػػوكي )

لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر  االتجاىػػات الدينيػػة لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات

 (.20، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )المستوى االقتصادي لألسرة

التجاىات ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات Tukey Testنتائج اختبار توكي ) :(21جدوؿ )

 المستوى القتصادي لألسرةلدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير  الدينية

 المقارنات
المتوسط 
 الحسابي

 مرتفع متوسط منخفض

 2.05319- 0.986364-  1.89 منخفض

 -1.066823  0.986364 2.87 سطمتو 

  1.066823 2.05319 3.94 مرتفع
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االتجاىات متوسطات إلى أف الفروؽ في  (20وفؽ الجدوؿ ) تشير المقارنات الثنائية البعدية
ذوي المستوى االقتصادي كانت الفروؽ بيف لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب  الدينية

الدخؿ ، حيث كانت الفروؽ لصالح ذوي ستوى االقتصادي المنخفضالموبيف كؿ مف ذوي  المتوسط
وبيف كؿ مف ذوي   الدخؿ االقتصادي المرتفع، وكذلؾ الفروؽ بيف ذوي المعدؿ االقتصادي المتوسط
 .الدخؿ االقتصادي المرتفع( حيث كانت الفروؽ لصالح ذوي المتوسط، المنخفض) الدخؿ االقتصادي

 

اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات : ىػػؿ توجػػد فػػروالرابػػع السػػؤاؿ

تعػزى لمتغيػر )الجػنس،  لدى طمبة المرحمة الثانوية فػي منطقػة النقػب حوؿ مستوى تعاطي المخدرات

 ؟(المستوى القتصادي لألسرة المعدؿ الدراسي،، مكاف السكف

 لإلجابة عف التساؤؿ السابؽ تـ تحميؿ الفرضيات اآلتية: 

متوسطات ( في α≤ 0.05توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )ل  .4

لدى طمبة المرحمة الثانوية في  استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مستوى تعاطي المخدرات

  الجنسمنطقة النقب تعزى لمتغير 

( Independent Sample t-Testـ اختبػػار )ت( )ااسػػتخدلفحػػص الفرضػػية السػػابقة تػػـ 

مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات في د الفروؽ إليجا

 .الجنس لمتغير تعزى الثانوية في منطقة النقب
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ؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample t-Testنتائج اختبار )ت( ) :(24جدوؿ )

 لمتغير تعزى ت الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقبالتجاىا حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات

 الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الدللة اإلحصائية

 1.46 2.72 53 ذكر
0.012 0.477 

غير 
 1.34 2.50 35 أنثى دالة

 86الحرية =  (، درجات1.15* دالة إحصائيًا عند مستوى دللة )

متوسػػػطات وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي عػػػدـ ( إلػػػى 21تشػػػير النتػػػائج فػػػي الجػػػدوؿ )

مسػػتوى تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة  حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجابات

 أكبػػري ( وىػ0.477)الداللػػة اإلحصػائية عمػى الدرجػة الكميػة ، حيػث بمغػت الجػنس لمتغيػر تعػزىالنقػب 

 .دالة إحصائياً غير وىي ، (0.05مف مستوى داللة )

متوسطات ( في α≤ 0.05ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) .2

مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ 

  مكاف السكفمنطقة النقب تعزى لمتغير 

ـّ استخداـ لفحص الفرضية ال ( لمعرفػة الفػروؽ ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادي )سابقة ت

مستوى تعاطي المخدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة  حوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات في 

 (.22،23، وذلؾ كما ىو موضح في الجداوؿ )في منطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف

 



97 

 

حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية المتوسطات الحسابية والنحرافات(: األعداد و 22جدوؿ )

 مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف

 العدد مكاف السكف
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 1.33 3.39 43 مدينة 
 1.20 2.18 31 قرية

 0.80 1.34 14 تجمع بدوي
 1.41 2.64 88 المجموع

 أفراد استجاباتؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ): (23جدوؿ )
 مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير مكاف السكف حوؿ الدراسة عينة

 لتبايفمصدر ا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

مستوى الدللة 

 اإلحصائية

 27.254 2 54.509 بيف المجموعات

 1.397 85 118.764 داخؿ المجموعات دالة 0.000 19.506

 ----- 87 173.273 المجموع

 (1.15* دالة إحصائيًا عند مستوى دللة )

 اسػػتجاباتمتوسػػطات ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 23، 22اوؿ )يتضػػح مػػف الجػػد

مسػتوى تعػاطي المخػدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػب تعػزى حػوؿ  الدراسػة عينػة أفراد

(، وىػػػي دالػػػة 0.05)مػػف  أقػػػؿوىػػي  (0.000) لمتغيػػر مكػػػاف السػػكف، حيػػػث كانػػت الداللػػػة اإلحصػػػائية

 . إحصائياً 

( لممقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة Tukey Testالفػػػروؽ اسػػػتخدـ اختبػػػار تػػػوكي ) وإليجػػػاد مصػػػدر

تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر  لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات

 (.24، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )مكاف السكف
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لثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات تعاطي ( لممقارنات اTukey Testنتائج اختبار توكي ) :(24جدوؿ )
 مكاف السكفالمخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير 

 المقارنات
المتوسط 
 الحسابي

 تجمع بدوي قرية مدينة

 2.050673 1.212738  3.39 مدينة 

   1.212738- 2.18 قرية

   2.050673- 1.34 تجمع بدوي
 

تعاطي متوسطات إلى أف الفروؽ في  (24وفؽ الجدوؿ ) نات الثنائية البعديةتشير المقار 
كانت الفروؽ بيف سكاف المدينة  وبيف سكاف لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب  المخدرات

، وكذلؾ كانت الفروؽ بيف سكاف المدينة  وبيف سكاف المدينةالقرى، حيث كانت الفروؽ لصالح سكاف 
 .المدينةبدوي، حيث كانت الفروؽ لصالح سكاف التجمع ال

متوسطات ( في α≤ 0.05ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) .3

مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 المعدؿ الدراسيمنطقة النقب تعزى لمتغير 

( لمعرفػة الفػروؽ ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادي )استخداـ  لفحص الفرضية السابقة تـّ 

مستوى تعاطي المخدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة  حوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات في 

 (.25،26، وذلؾ كما ىو موضح في الجداوؿ )في منطقة النقب تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي

حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية سطات الحسابية والنحرافات(: األعداد والمتو 25جدوؿ )
 مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي

المتوسط  العدد المعدؿ الدراسي
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 0.12 4.33 27 60أقؿ مف 
60-70 9 4.26 0.27 
71-80 27 1.49 0.13 

 0.13 1.46 25 80أكثر مف 
 1.41 2.64 88 المجموع
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 أفراد استجاباتؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ): (26جدوؿ )
زى لمتغير المعدؿ مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تع حوؿ الدراسة عينة

 الدراسي

 مصدر التبايف
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

مستوى الدللة 

 اإلحصائية

 57.109 3 171.326 بيف المجموعات

 0.023 84 1.947 داخؿ المجموعات دالة 0.000 2464.350

 ----- 87 173.273 المجموع

 (1.15مستوى دللة ) * دالة إحصائيًا عند

 اسػػتجاباتمتوسػػطات ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 26، 25يتضػػح مػػف الجػػداوؿ )

مسػتوى تعػاطي المخػدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػب تعػزى حػوؿ  الدراسػة عينػة أفراد

(، وىػي دالػة 0.05)وىػي أقػؿ مػف  (0.000) لمتغير المعػدؿ الدراسػي، حيػث كانػت الداللػة اإلحصػائية

 . إحصائياً 

( لممقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة Tukey Testوإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ اسػػػتخدـ اختبػػػار تػػػوكي )

تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر  لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات

 (.27المعدؿ الدراسي، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )

( لممقارنػػػات الثنائيػػػة البعديػػػة Tukey Testالفػػػروؽ اسػػػتخدـ اختبػػػار تػػػوكي )وإليجػػػاد مصػػػدر 

تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر  لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات

 (.27المعدؿ الدراسي، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )
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ت الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات تعاطي ( لممقارناTukey Testنتائج اختبار توكي ) :(27جدوؿ )
 المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي

 المقارنات
المتوسط 
 الحسابي

 80أكثر مف  80-71 70-60 60أقؿ مف 

 2.872751 2.840535   4.33 60أقؿ مف 

60-70 4.26   2.766461 2.798677 

71-80 1.49 -2.840535 2.766461-   

   -2.798677 2.872751- 1.46 80أكثر مف 
 

تعاطي متوسطات إلى أف الفروؽ في  (27وفؽ الجدوؿ ) تشير المقارنات الثنائية البعدية
 60أقؿ مف كانت الفروؽ بيف ذوي المعدؿ لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب  المخدرات

أقؿ مف ، حيث كانت الفروؽ لصالح ذوي المعدؿ (80، أكثر مف 80-71) وبيف كؿ مف ذوي المعدؿ
(، 80، أكثر مف 80-71كؿ مف ذوي المعدؿ )وبيف   70-60، وكذلؾ الفروؽ بيف ذوي المعدؿ 60

 .70-60حيث كانت الفروؽ لصالح ذوي المعدؿ 

متوسطات ( في α≤ 0.05ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) .4

تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في بات أفراد عينة الدراسة حوؿ مستوى استجا

 المستوى القتصادي لألسرةمنطقة النقب تعزى لمتغير 

ـّ استخداـ  ( لمعرفػة الفػروؽ ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادي )لفحص الفرضية السابقة ت

وى تعاطي المخدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة مست حوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات في 

، وذلػػػؾ كمػػػا ىػػػو موضػػػح فػػػي الجػػػداوؿ فػػػي منطقػػػة النقػػػب تعػػػزى لمتغيػػػر المسػػػتوى االقتصػػػادي لألسػػػرة

(28،29.) 
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حوؿ  الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية والنحرافات28جدوؿ )
 ت لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المستوى القتصادي لألسرةمستوى تعاطي المخدرا

المستوى القتصادي 
 لألسرة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 0.62 4.21 21 منخفض
 1.43 2.83 33 متوسط
 0.13 1.48 34 مرتفع
 1.41 2.64 88 المجموع

 أفراد استجاباتؼ عمى الفروؽ في متوسطات ( لمتعر  ANOVAؿ التبايف األحادي )نتائج اختبار تحمي: (29جدوؿ )
مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير المستوى  حوؿ الدراسة عينة

 القتصادي لألسرة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 بةالمحسو 

مستوى الدللة 
 اإلحصائية

 49.466 2 98.933 بيف المجموعات
 0.875 85 74.341 داخؿ المجموعات دالة 0.000 56.559

 ----- 87 173.273 المجموع

 (1.15* دالة إحصائيًا عند مستوى دللة )

 اسػػتجاباتمتوسػػطات ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 29، 28يتضػػح مػػف الجػػداوؿ )

مسػتوى تعػاطي المخػدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػب تعػزى حػوؿ  الدراسػة عينػة ادأفر 

(، 0.05)مػف  أقػؿوىػي  (0.000) لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة، حيث كانت الداللة اإلحصائية

 . وىي دالة إحصائياً 

الثنائيػػػة البعديػػػة ( لممقارنػػػات Tukey Testوإليجػػػاد مصػػػدر الفػػػروؽ اسػػػتخدـ اختبػػػار تػػػوكي )

تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر  لمفػػروؽ فػػي متوسػػطات

 (.30المستوى االقتصادي لألسرة، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )
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اطي ( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في متوسطات تعTukey Testنتائج اختبار توكي ) :(31جدوؿ )
 المستوى القتصادي لألسرةالمخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب تعزى لمتغير 

 المقارنات
المتوسط 
 الحسابي

 مرتفع متوسط منخفض

 2.732671 1.378593  4.21 منخفض

 1.354078  1.378593- 2.83 متوسط

  -1.354078 2.732671- 1.48 مرتفع

 

تعاطي متوسطات إلى أف الفروؽ في  (30وفؽ الجدوؿ ) البعدية تشير المقارنات الثنائية
كانت الفروؽ بيف ذوي المستوى االقتصادي لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب  المخدرات

، حيث كانت الفروؽ لصالح ذوي الدخؿ المرتفعالمتوسط وبيف كؿ مف ذوي المستوى االقتصادي 
وبيف كؿ مف ذوي   المنخفضؽ بيف ذوي المعدؿ الدخؿ االقتصادي ، وكذلؾ الفرو المتوسطاالقتصادي 

 .المنخفض( حيث كانت الفروؽ لصالح ذوي الدخؿ االقتصادي المرتفعالدخؿ االقتصادي )المتوسط، 

 

تعاطي المخدرات لدى و التجاىات الدينية  توجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف: ىؿ السؤاؿ الخامس

 ي منطقة النقب؟طمبة المرحمة الثانوية ف

 ومف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ الفرضية اآلتية:

تعاطي و لتجاىات الدينية  بيف( α≤ 0.05ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) عالقةل توجد 

 المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب.

ـّ اسػتخداـ التجاىػات العالقػة بػيف  إليجػاد (بيرسػوف)معامػؿ ارتبػاط  ولفحص الفرضػية السػابقة تػ

، كمػػا ىػػو واضػػح مػػف خػػالؿ الدينيػػة وتعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب

 (.31الجدوؿ )
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لتجاىات الدينية وتعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة ا(: نتائج معامؿ ارتباط بيرسوف لمعالقة بيف 34جدوؿ )
 الثانوية في منطقة النقب

 الدللة اإلحصائية يمة )ر(ق المتغيرات

 0001. -0.993  تعاطي المخدرات التجاىات الدينية

 (1.15* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )

بػػيف دالػة إحصػائيًا  قويػةعكسػية وجػػود عالقػة إلػى ( 31تشػير المعطيػات الػواردة فػي الجػدوؿ )و 

معامػػؿ  فػي منطقػػة النقػػب، حيػث بمػػغ التجاىػات الدينيػػة وتعػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػة المرحمػػة الثانويػػةا

ت االتجاىػػػات الدينيػػػة قػػػؿ تعػػػاطي كممػػػا زادأي أنػػػو (، 0.000( بداللػػػة إحصػػػائية )-0.993) االرتبػػػاط

 . لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقبالمخدرات 
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 الفصؿ الخامس

 والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 

 أوًل التمييد 

 ةثانيًا مناقشة نتائج الدراس

 ثالثًا التوصيات

 

 

 

 

 

 

 



:5 

 

 الفصؿ الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

 أول: تمييد:

بعد إجراء ىذه الدراسة التي ىدفت إلى دراسة االتجاىات الدينية وعالقتيا بتعاطي المخدرات لدى       

 طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب، فإف الباحث قد توصؿ إلى النتائج التالية:

 النتائج مناقشة  ثانياً 

 منطقػة فػي الثانويػة المرحمػة طمبػة لػدى الدينيػة التجاىػات: مػا مسػتوى وؿالسؤاؿ األ مناقشة نتائج 

 ؟النقب

أف مستوى أف مستوى االتجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة أظيرت النتائج  

يمكػػف لألنسػػاف أف يمعػػب الميسػػر )أعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة أف و ، متوسػػطةالنقػػب جػػاء بدرجػػة 

يمكػف لألنسػاف أف يكػذب مرتفعة، وتالىػا الفقػرة )جاء بدرجة ( )القمار( إذا كانت فرصتو في الفوز كبيرة

ضػػػػاعة لألمػػػػواؿ إفػػػػي الحػػػػج وتالىػػػػا الفقػػػػرة ) ،مرتفعػػػػةجػػػػاء بدرجػػػػة  (إذا كػػػػاف ذلػػػػؾ ال يضػػػػر اآلخػػػػريف

طاعػػة المػػرأة لزوجيػػا واجػػب مييػػا الفقػػرة )بينمػػا أقػػؿ درجػػة حصػػمت ع  ،متوسػػطةجػػاء بدرجػػة  (والمػػدخرات

 منخفضة.جاء بدرجة ( ديني

يػػرى الباحػػث أف ىنػػاؾ رقابػػة أسػػرية فػػي المجتمػػع البػػدوي تحػػث الطالػػب عمػػى االلتػػزاـ بػػاألدب 

واألخالؽ مما يعزز االتجاىات الدينية لدى الطمبة كما أف ىناؾ رقابة مف قبؿ المدرسػة مػف أجػؿ تعمػيـ 

التػػػي يحػػث عمييػػا الػػػديف اإلسػػالمي، كمػػا أف معظػػـ أفػػػراد المجتمػػع يمنػػوف بػػػا  الطمبػػة القػػيـ األخالقيػػة
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ويعمموف عمى تطبيػؽ تعػاليـ الػديف اإلسػالمي خػالؿ ممارسػاتيـ اليوميػة، كمػا أف ىنػاؾ العديػد مػف أفػراد 

المجتمػػػع يعتبػػػروف أف زيػػػادة التقػػػوى تسػػػيؿ أمػػػور الحيػػػاة  بحيػػػث يػػػؤدوف الصػػػموات ممػػػا شػػػعرىـ بالراحػػػة 

بعػػد تأديػػة فػػروض الصػػالة، كمػػا أف ىنػػاؾ طاعػػة لموالػػديف تنشػػر فػػي المجتمػػع ممػػا يظيػػر بػػأف  النفسػػية

َواْعُبػُدوا المهػَو  ﴿طاعة الوالديف حث عمييا ا سبحانو وتعالى في العديػد مػف اآليػات، حيػث قػاؿ تعػالى: 

 [.36النساء: ]ِإْحَساًنا﴾  َوِباْلَواِلَدْيفِ  َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا

: مػا مسػتوى تعػاطي المخػدرات لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة الثػانيالسػؤاؿ اقشة نتائج من

 النقب؟

أف مستوى تعاطي المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب جاء أظيرت النتائج  

ى الػػػوازع الػػػديني لػػػدي ضػػػعيؼ لػػػذلؾ اتعػػػاطأعمػػػى درجػػػة حصػػػمت عمييػػػا الفقػػػرة )ف وأ، متوسػػػطةبدرجػػػة 

جػػػاء بدرجػػػة  (اعتقػػػد اف المخػػػدرات غيػػػر محرمػػػة شػػػرعاً مرتفعػػػة، وتالىػػػا الفقػػػرة )جػػػاء بدرجػػػة ( المخػػػدرات

بينمػػا أقػػؿ  ،متوسػػطةجػػاء بدرجػػة  (أعتقػػد أف المخػػدرات تعطػػي إحسػػاس بػػالقوة.وتالىػػا الفقػػرة ) ،مرتفعػػة

( ى المخػػدراتمبػػالغ اىمػػي فػػي تػػدليمي واعطػػائي نقػػودا كثيػػرة يجعمنػػي أتعػػاطدرجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )

 منخفضة.جاء بدرجة 

التػي أظيػرت متوسػطة مػف  ( Ekpenyong, 2012دراسػة إيكبنيونػغ )ىػذه النتيجػة مػع  تتفػؽ

التػػي أظيػػرت انتشػػار  (Arun et al, 2010)وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة انتشػػار المخػػدرات، 

 ( ,2014Simatwe et alدراسة سيماتو وزمالئو)المخدرات بيف الشباب في أرجاء واسعة مف اليند، و 

التػػػػي أظيػػػػرت أف ىنػػػػاؾ انتشػػػػار لممخػػػػدرات بػػػػيف صػػػػفوؼ طمبػػػػة المرحمػػػػة الثانويػػػػة، كمػػػػا اكػػػػدت دراسػػػػة 

 .عمى وجود تعاطي لممخدرات داخؿ المدارس الثانوية في كينيا (Madrine,2015مادريف)
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حػوؿ يرى الباحث أف المجتمع يعمؿ عمى نبذ ظاىرة تعاطي المخدرات وأف ىناؾ بػرامج توعيػة 

أضرار تعاطي المخدرات يتـ تنظيميا عمى مستوى المدرسة كما اف المعمميف يعمموف عمػى حػث الطمبػة 

عمى االبتعاد عف كؿ ما يسيء ليـ وخاصة المخدرات، وأف ىناؾ مؤسسػات محميػة فػي المجتمػع تعمػؿ 

في المجتمع  عمى متابعة الشباب مف أجؿ ابعادىـ عف ظاىرة تعاطي المخدرات، كما أف األسرة العربية

 البدوي تعمؿ عمى متابعة أبنائيا وتحثيـ عمى االبتعاد عف رفقاء السوء.

اسػتجابات أفػراد : ىػؿ توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية فػي متوسػطات الثالػث السػؤاؿمناقشة نتائج 

تعػزى لمتغيػر  التجاىػات الدينيػة لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي منطقػة النقػبعينػة الدراسػة حػوؿ 

 ؟(المستوى القتصادي لألسرة المعدؿ الدراسي،، مكاف السكفنس، )الج

 حوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في أظيرت النتائج عدـ 

 .الجنس لمتغير تعزىاالتجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب 

ليػػػـ فيػػـ ينشػػػأوف فػػي أسػػػرة ليػػا نفػػػس العػػادات والتقاليػػػد  الجػػنسؼ يػػرى الباحػػث أف الطمبػػػة عمػػى اخػػػتال

وتتطبػػػؽ تعػػػاليـ اإلسػػػالـ داخػػػؿ المجتمػػػع الػػػذي تعػػػيش فيػػػو وتشػػػجع الفضػػػيمة وتحػػػث عمػػػى االبتعػػػاد عػػػف 

ناثًا.  الفضيمة جميع أفرادىا ذكورًا وا 

حػػوؿ  راسػةالد عينػة أفػراد اسػتجاباتمتوسػطات وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي  أظيػرت النتػائج و 

، وكانػػت االتجاىػػات الدينيػػة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر مكػػاف السػػكف

 .التجمعات البدوية وسكاف القرى لصالحالفروؽ 

 ( التي أظيرت فروقًا لصالح سكاف القرى.2017ىذه النتيجة مع دراسة شحاتو ) وتتفؽ
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ـ تمسؾ في االتجاىات الدينية وذلؾ ألف العػادات والتقاليػد لديي يرى الباحث أف المجتمع البدوي وسكاف

والقيـ األخالقية فييػا ذات طػابع يػتـ التمسػؾ فيػو بخػالؼ سػكاف المػدف الػذيف يػروف أنػو يجػب أف يكػوف 

 ىناؾ انفتاح عمى الحياة وممارسة الحريات دوف تقييد. 

حػػػػوؿ  الدراسػػػػة عينػػػػة ادأفػػػػر  اسػػػػتجاباتمتوسػػػػطات وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي كمػػػػا تبػػػػيف 

، لصػالح االتجاىات الدينية لدى طمبة المرحمة الثانويػة فػي منطقػة النقػب تعػزى لمتغيػر المعػدؿ الدراسػي

 .70الطمبة ذوي المعدالت أكثر مف 

لدييـ اىتماـ بدراستيـ وىـ يدركوف مػا يتعممػوه مػف  70الطمبة ذوي المعدالت أكثر مف يرى الباحث أف 

دركوف أف تعػػػاليـ الػػػديف االسػػػالمي يجمػػػب الطمأنينػػػة والسػػػكينة لمفػػػرد لػػػذلؾ فيػػػـ قػػػيـ اسػػػالمية وكػػػذلؾ يػػػ

 . يمارسونيا أكثر مف الطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض

حػػػوؿ  الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتوسػػػطات وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي وبينػػػت النتػػػائج 

لنقػػػب تعػػػزى لمتغيػػػر المسػػػتوى االقتصػػػادي االتجاىػػات الدينيػػػة لػػػدى طمبػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة فػػي منطقػػػة ا

، وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح ذوي الػػدخؿ المرتفػػع مقابػػؿ ذوي الػػدخؿ المتوسػػط والمػػنخفض، ولصػػالح لألسػػرة

 .ذوي الدخؿ المتوسط مقابؿ ذوي الدخؿ المنخفض

 يػػرى الباحػػث أف المسػػتوى االقتصػػادي يمعػػب دورًا فػػي االتجاىػػات الدينيػػة فػػالفرد تكػػوف اتجاىاتػػو الدينيػػة

حسب رفاىية الحياة التي يعيشيا فنجد أف االنساف التي تضيؽ عميو الحياة، نجده يبتعػد عػف دينػو ألنػو 

 .يشعر بالظمـ في ىذه الحياة
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اسػتجابات أفػػراد : ىػػؿ توجػد فػروؽ ذات دللػة إحصػػائية فػي متوسػطات الرابػع السػؤاؿمناقشػة نتػائج 

تعػػزى  رحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػبلػػدى طمبػػة الم عينػػة الدراسػػة حػػوؿ مسػػتوى تعػػاطي المخػػدرات

 ؟(المستوى القتصادي لألسرة المعدؿ الدراسي،، مكاف السكفلمتغير )الجنس، 

 عينػػة أفػراد اسػػتجاباتمتوسػطات وجػػود فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي عػدـ تشػير النتػائج إلػػى 

 لمتغيػػػر تعػػزىب مسػػتوى تعػػاطي المخػػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػػي منطقػػة النقػػ حػػوؿ الدراسػػة

 .الجنس

التػػػي أظيػػػرت فروقػػػًا  ( Ekpenyong, 2012دراسػػػة إيكبنيونػػػغ )ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع  وتختمػػػؼ

 لصالح الذكور.

لديػو مػف الرقابػة عمػى أبنػاءه بمػا المجتمػع البػدوي  يعيشػوف فػياإلنػاث و يرى الباحث أف الػذكور 

 .رات ال تختمؼ بيف الذكور واإلناثيتوافؽ مع العادات والتقاليد لذا وجد أف ىناؾ االتجاه نحو المخد

حػوؿ  الدراسػة عينػة أفػراد اسػتجاباتمتوسػطات وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي كما تبيف 

، مسػػتوى تعػػاطي المخػػدرات لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي منطقػػة النقػػب تعػػزى لمتغيػػر مكػػاف السػػكف

 .لصالح سكاف المدينة

 التي لـ تظير فروقًا لصالح مكاف السكف. (2011)دراسة أبو منجؿ ىذه النتيجة مع  وتختمؼ

دوي لديو تجانس في الكثيػر مػف الممارسػات اليوميػة لػذا ال نجػد أف أف المجتمع البيرى الباحث 

، فػالجميع التجمعػات البدويػةىناؾ فرقًا في التعامؿ بيف أفراد المجتمع سػواء كػاف ذلػؾ فػي القريػة أو فػي 

، ولكػف سػكاف المدينػة لػدييـ درجػة ف االنحػراؼ وتعػاطي المخػدراتيعمموف عمى أساس حماية أبنػائيـ مػ

 .مف االنفتاح أكثر ويصعب عمى األىؿ مراقبة أبنائيـ لذلؾ نجد أف درجة تعاطي المخدرات أكبر
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 الدراسػة عينػة أفػراد اسػتجاباتمتوسػطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  وأظيرت النتائج

بػػػة المرحمػػػة الثانويػػة فػػػي منطقػػػة النقػػب تعػػػزى لمتغيػػػر المعػػػدؿ مسػػػتوى تعػػػاطي المخػػدرات لػػػدى طمحػػوؿ 

 .70حيث كانت الفروؽ لصالح ذوي المعدؿ أقؿ مف ، الدراسي

التػػي أظيػػػرت فروقػػًا لصػػالح ذوي المعػػػدؿ  (2011دراسػػة أبػػػو منجػػؿ )وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػػة مػػع 

 الدراسي المتدني.

ىمػاؿ فػي ممارسػاتو اليوميػة فنجػده متدني لديػو االيرى الباحث أف الطالب ذوي المعدؿ الدراسي 

ال ينػتظـ فػػي بػػرامج التوعيػػة وكػػذلؾ يقضػػي وقتػػو فػػي المعػب وخػػارج المنػػزؿ وال يمػػـز فػػي البيػػت مػػف أجػػؿ 

وكػذلؾ نجػد أف درجػة اىتمػاـ األىػؿ فيػو أقػػؿ مػف غيػره فمػذلؾ نجػد أف لديػو اقبػاؿ عمػى تعػػاطي  ،الدراسػة

 المخدرات أكثر مف غيره مف الطمبة.

حػػػوؿ  الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي متوسػػػطات  وبينػػػت النتػػػائج

مسػػػػتوى تعػػػػاطي المخػػػػدرات لػػػػدى طمبػػػػة المرحمػػػػة الثانويػػػػة فػػػػي منطقػػػػة النقػػػػب تعػػػػزى لمتغيػػػػر المسػػػػتوى 

لصالح ذوي الدخؿ المنخفض مقابؿ الدخؿ المرتفع والمتوسط، وذي الدخؿ المتوسط  االقتصادي لألسرة

 .خؿ المرتفعمقابؿ ذوي الد

تعػػػاطي المخػػػدرات حيػػػث يمجػػػأ الطمبػػػة إلػػػى  ييػػػرى الباحػػػث أف الوضػػػع االقتصػػػادي يمعػػػب دورًا ىامػػػًا فػػػ

تعاطي المخدرات الذيف يكوف لدييـ مشكالت أو رفقاء سوء أو لدييـ وقت فراغ ال يستطيعوف اسػتغاللو 

 مثػؿ تعػاطي المخػدرات وغيرىا مف المشكالت مما يجعؿ الفرد يمجأ إلى بعض السػموكيات غيػر السػميمة

 .وذلؾ بسبب ضيؽ الوضع االقتصادي
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تعػاطي و التجاىات الدينية  توجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف: ىؿ مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس

 المخدرات لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب؟

ت الدينيػة وتعػاطي المخػدرات التجاىاابيف دالة إحصائيًا  عكسية متوسطةوجود عالقة أظيرت النتائج  

ت االتجاىػػػػات الدينيػػػػة قػػػػؿ تعػػػػاطي كممػػػػا زادأي أنػػػػو لػػػػدى طمبػػػػة المرحمػػػػة الثانويػػػػة فػػػػي منطقػػػػة النقػػػػب، 

 لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقبالمخدرات 

التػػي أظيػػرت أنػػو مػػف أسػػباب ( 2018دراسػػة عتيقيػػة )و  (2011دراسػػة الركػػابي )تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع 

التي أظيػرت تػأثير تعػاطي المخػدرات  (2018دراسة محمد )مخدرات ضعؼ الوازع الديني، وتعاطي ال

 عمى الجانب الديني.

يرى الباحث أف الطمبة الذيف ليدىـ واوزع دينػي قػوي ال يمجػأوف إلػى تعػاطي المخػدرات ألنيػـ يعتبرونيػا 

وف إلػى مجػتمعيـ ويسػعوف محرمة في الديف وكذلؾ يعمموف عمػى تنميػة المسػتوى األخالقػي لػدييـ وينتمػ

إلى تطوير أبنائو فيـ طمبة منتجوف يحبوف الخير لذا نجدىـ يبتعدوف عف كؿ شر والمخدرات مف أكبر 

 الشرور التي تيدـ المجتمع والديف والثقافة والقيـ. 
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 ثالثًا التوصيات:

 مف خالؿ النتائج السابقة يوصي الباحث بما يمي:

نػائيـ عنػد الخػروج إلػى المدرسػة ومتابعػة أصػدقائيـ مػف أجػؿ أف يقوـ األىالي بمتابعػة سػموؾ أب .1

 التأكد مف عدـ ممارسة األبناء أي سموكيات منحرفة.

دورىػا الفاعػؿ فػي ارسػاء دعػائـ  المؤسسػات التربويػةضرورة اف تأخػذ مؤسسػات المجتمػع ومنيػا  .2

 .التديف السميـ واالبتعاد عف التعصب

حوؿ مضار المخدرات مف أجؿ الوصوؿ إلػى مجتمػع  أف يتـ توعية الطمبة في المرحمة الثانوية .3

 خالي مف المخدرات

دراسة المشكالت التي تواجو الطمبة الذيف يتعػاطوف المخػدرات مػف خػالؿ دائػرة اإلرشػاد النفسػي  .4

 ومساعدة الطمبة عمى التخمص مف ظاىرة التعاطي.

لتعػػػاطي فػػػي تقػػػديـ الػػػدعـ النفسػػػي لمطمبػػػة الػػػذيف يتعػػػاطوف المخػػػدرات مػػػف أجػػػؿ العػػػزوؼ عػػػف ا .5

 المستقبؿ.
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 المراجع:

 المراجع العربية

مجمة العموـ (. أسباب تعاطي المواد المخدرة لدى طمبة المرحمة االبتدائية. 2011الركابي، لمياء. )

 .109-21، (19)، القاىرة، النفسية

 .عدار غريب لمنشر والتوزيالقاىرة، . بحوث ميدانية في تعاطي المخدرات(. 2007غانـ، محمد. ) 

 .دار الوفاء، االسكندرية. اإلدماف خطر ييدد األمف االجتماعي( 2007غباري، سالمة )

السياسػة الجنائيػة لمكافحة ترويج المخدرات فػي نظػـ دوؿ مجمػس التعػاوف (. 2008اليديػة، أحمػد. )

 .رياض. رسػالة ماجسػتير غير منشػورة، جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػـو األمنية . الالخميجػي

المخدرات ": ندوة عممية اآلثار النفسية لتعاطي وادماف المخدرات(. 2009رجيعة، عبد الحميد. )

 واألمف االجتماعي،  مصر.

(. اتجاىات الشباب نحو التديف بيف الواقع واالفتراضي لدى عينة مف الشباب 2019محمد. )الحوش، 

 .119-107،  (50) ،نسانية واالجتماعيةمجمة جيؿ العمـو االالجامعي بالمغرب: دراسة ميدانية، 

بحث ، النسبة األكبر لضحايا اإلدماف عمى المخدرات عرب وييود عرب(. 2017نعناع، ىشاـ )

 /https://www.madarcenter.orgمنشور في مركز مدار، 

مس سكاف إسرائيؿ ومجتمع فتيّ يشيد تحوالت فمسطينيو الداخؿ: خ(. 2020صحيفة القدس العربي )

 https://www.alquds.co.uk، اجتماعية عميقة

، منطقة النقب(. 2011موقع الجزيرة. )

et/news/reportsandinterviews/2011/6/1https://www.aljazeera.n 

https://www.madarcenter.org/
https://www.alquds.co.uk/
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/1
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/1
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( االتجاه نحو االلتزاـ الديني وعالقتو بالتكيؼ النفسي واالجتماعي لدى طمبة 2006بركات، زياد )

 .30-1 ( ص2) 2 ،لمبحوث مجمة جامعة الخميؿ، جامعة القدس المفتوحة

سات القرآنية، جامعة تبوؾ ( اتجاىات طمبة كمية المعمميف بتبوؾ نحو الدرا2012أبو زريؽ، ناصر، )

 .410-383 (،2) 28 ،مجمة جامعة دمشؽالمممكة العربية السعودية، 

(، التوجو الديني وعالقتو باالتجاىات التعصبية لدى طمبة الدراسة االعدادية 2018صالح، صوفي )

 .335-316(، 4) ،جامعة االنبار لمعمـو االنسانيةجمة م العائديف مف النزوح،

االتجاىات الدينية وعالقتيا بالسعادة واألمؿ والتفاؤؿ والرضا عف الحياة (، 2018، )الغانـ، سعود

 .139-109، (4) 19، مجمة العمـو التربوية والنفسية، وحب الحياة لدى طمبة جامعة الكويت

بالرياض،  دى طمبة جامعة الممؾ سعود(، التوجو الديني وعالقتو بقمؽ الموت ل2015الربيعة، فيد، )

 .41-25، (51)، والنفسية التربوية لمعموـ مجمة

التوجو الديني وعالقتو بمعنى الحياة والتفكير الالعقالني لدى طالب (،  2018عرفشة، نوؼ، )

 .624-605، (3) 12، مجمة الدراسات التربوية والنفسية، الجامعة بمدينة جدة

ينة مف طالب المرحمة الثانوية: التوجو الديني وعالقتو باألمف النفسي لدى ع(، 2017شحاتة، أيمف، )

 .245-213، (45)شمس،  مجمة حوليات آداب عيف، دراسة مقارنة بيف الحضر والريؼ

-67(، 5)5، مجمة التقويـ والقياس النفسي والتربوي(. سيكولوجية التديف، 1997موسى، رشاد. )

100. 

عمى األمف النفسي لدى (. أثر سماع القرآف الكريـ 1997العتوـ، عدناف وعبد ا، عندليب. )

 .54-23(، 16) 10، جامعة أـ القرى لمبحوثمجمة الطالبات ، 

 .48-15(، 48) 6، ، مجمة النبأ(. نحف واآلخر: االنفتاح أو التعصب2000السادة، مصطفى. )
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، (1)17، مجمة أنثروبوجية األدياف(. إعادة التفكير في االنثروبولوجية الدينية، 2021مميكة، حاتـ. )

208-229. 

، رسالة ماجستير، اتجاىات طالب وطالبات الجامعة نحو مرتكبي الجريمة(. 2004العتيبي، خالد. )

 جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، السعودية.

 .عماف، دار الفكر لمطباعة والنشر ،عمـ النفس االجتماعي(. 2000المعايطة، خميؿ. )

 .الرياض، مطابع التقنية لألوفست، 3ط ،عمـ النفس االجتماعي(. 2001العنزي، فالح. )

 .صفاء لمنشر والطباعة دارعماف،  ،لمطفؿ ةيالتنشئة االجتماع(. 2001. )محمد الشناويالشناوي،  

 ، دار نصار لمنشر.مدخؿ عمـ النفس االجتماعي(. 1994عطوة، أحمد. )

 .القاىرة، عالـ الكتب، 6، طعمـ النفس االجتماعي(. 2000، حامد. )زىرف

، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ المخدرات وتأثيرىا وطرؽ التخمص اآلمف منيا(. 2012، محمد. )عمي

 لمعمـو األمنية، السعودية.

ىوية الذات والتوافؽ النفسي لدى السجناء متعاطي المخدرات وأبناءىـ في (. 2015صياـ، طارؽ. )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.قطاع غزة

(. دراسة نفسية لمكشؼ عف البدايات السموكية لالنحراؼ وتعاطي 2006، مصطفى. )عبد المعطي

 .129 - 114(،71)، مجمة عمـ النفسالمخدرات لدى المراىقيف، 

(. اتجاىات الشباب نحو المخدرات دراسة ميدانية في محافظة 2013النصيرات، محمد وآخروف. )

 .294-278 ،(2) 40، دراسات العمـو االنسانية واالجتماعيةمعاف، 

مجمة ، التوجو نحو التديف لدى طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة(. 2006الحجار، بشير ورضواف. )

 .289-269، (1)14 ،الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(
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(. االغتراب النفسي وتعاطي المخدرات لدى لمراىؽ 2015قبقوب، عيسى وسعيدي، عتيقة. )

 .237-216، (1)1، العمـو النفسية والتربويةمجمة المتمدرس، 

 أثر السموؾ الديني عمى التكيؼ النفسي واالجتماعي عند(. 2018غريب، أيمف وعالف، عمي. )

-1085(، 6) 32، مجمة جامعة النجاح لألبحاثاألشخاص الصـ في المممكة األردنية الياشمية، 

1110. 

بالصحة النفسية لدى طمبة كمية العمـو اإلسالمية،  (. اإللتزاـ الديني وعالقتو2007صالح، فاطمة. )

 .359-329(، 4) 14، مجمة التربية والعمـ

(. آثار المتغيرات النفسية واالجتماعية الدالة عمى تعاطي المخدرات وعالقتيا 2018محمد، بخيتة . )

 .75-61(، 2)19، جامعة السوداف لمعمـو التكنولوجيا، مجمة العمـو التربويةباإللتزاـ الديني، 

الذكاء االجتماعي لدى طمبة الجامعة اإلسالمية وعالقتو بالتديف وبعض (. 2007القدرة، موسى. )

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.المتغيرات

 .الرياض، دار الفضيمة ،التديف والصحة النفسية(. 206الصنيع، صالح. )

مجمة القانوف ، لجنائية الدولية لمكافحة المخدراتبحث في السياسة ا (.2775) .عبد الكريـ، الشامي
 .:9-8;(، 56)، والقضاء

واقع وآفاؽ التعاوف األمني في المتوسط في مجاؿ مكافحة المخدرات، (. 2755، )عبد الحؽ، زغدار
 .295-277(، :)، مجمة المفكرجامعة محمد خضير بسكرة،  

سطيني في حدوث الجريمة ) دراسة في جغرافية المخدرات عمى الواقع الفم أثر. (2755) ميساء،، كماؿ
 .http://site.iugaza.edu.ps، بحث مقدـ ضمف مساؽ جغرافية الجريمة ،الجريمة(
 ،رسالة ماجستير ،الجريمة حدوث في الفمسطيني الواقع عمى المخدرات اثر .(2755) ميساء المبادلة،
 .اإلسالمية الجامعة

، رسالة دكتوراه، غير منشورة، فية لمجريمة في محافظة غزةاألبعاد الجغرا .(2776منصور، عادؿ )
 جامعة الدوؿ العربية .
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دمانيا لدى الفتاة الجامعية، 2013محيسف، عوف. ) مجمة جامعة (. سيكولوجية تعاطي المخدرات وا 

 .338-297، (3)1، القدس المفتوحة

االستذكاء لدى طالب  االتجاىات نحو الدراسة وعالقتيا بعادات(. 2010محمد، عبد الحميد. )

 ، رسالة ماجستير، جامعة بنغازي.الثانويات التخصصية بمدينة المرج

، رسالة أبعاد االغتراب النفسي وعالقتيا بتعاطي المخدرات لدى المراىؽ(. 2018عتيقة، سعيدي. )

 ماجستير جامعة محمد خيضر، بسكرة.

الضغوط النفسية لدى طمبة نظاـ  التوجو نحو التديف وأثره في مواجية(. 2016مرزوؽ، محمد. )

 ، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياؼ، المسيمة.ؿ.ـ.د

 .عماف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمـ الجريمة(. 2011القريشي، غني. )

، رسالة ماجستير، جامعة اتجاىات السباب نحو المخدرات(. 2013الطويسي، باسـ وآخروف. )

 الحسيف بف طالؿ، معاف.

دماف المخدرات بيف الشباب العماني وأساليب مواجيتيا(. 2010سعيد. ) الحرممي، ، وزارة تعاطي وا 

 التنمية االجتماعية، ُعماف.
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 (1مهحق )

 االستبانة بصىرتها األونية

 
 
 

 كمية الدراسات العميا
 

التجاىات الدينية وعالقتيا بتعاطي المخدرات يقـو الباحث في جامعة الخميؿ بإجراء دراسة حوؿ "
وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة  لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة النقب"

 الماجستير مف جامعة الخميؿ.
، وذلؾ بما يتوافؽ مع وجية نظرؾ، عممًا بأف بيانات الدراسة ىي لذا أرجو التكـر بتعبئة ىذا االستبياف

 ألغراض البحث العممي فقط، وسيتـ الحفاظ عمى سريتيا وال يتطمب كتابة اسمؾ أو ما يشير إليؾ.
 الباحث: محمد خضر أبو كؼ
 إشراؼ: د. عبد الناصر السويطي

 القسـ األوؿ: المعمومات األولية
   الجنس: 

 ى )   (أنث  ذكر )   ( 
     

 المعدؿ الدراسي:  
 )   ( 90أكثر مف   )    (    90-80    )    (      80-70  )   (    70أقؿ مف 

 
   المستوى القتصادي: 

 مرتفع )    (  متوسط )   (  منخفض )   ( 
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ي المكاف الذي ف ) xنرجو منؾ قراءة الفقرات اآلتية بعناية واإلجابة عمييا بوضع إشارة)القسـ الثاني : 
 يناسب رأيؾ.

 أوًل مقياس التجاىات الدينية
 

 الفقرات
 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 البعد األوؿ: التجاىات الدينية

      التفكير في الكوف يقود صاحبو لأليماف بوجود ا  .1
      التوكؿ عمى ا يعطؿ طاقات الفرد والمجتمع  .2
      تحري الحالؿ في الرزؽ والكسب يؤدي إلى الجوع والفقر  .3
      في إقامة الصالة راحة لمنفس وتخفيؼ ليموميا  .4
      الزكاة فريضة تعبدية يجب الحرص عمى إخراجيا  .5
      عمى اإلنساف أف يجتيد في قضاء حوائج الناس مف حولو  .6
سعة( يحافظوا عمى الصالة، ضرب اآلباء ألبنائيـ المميزيف )فوؽ سف التا  .7

 أسموب تربوي متخمؼ بجب إيقافو
     

      الحج يحرر اإلنساف مف الذنوب والمعاصي   .8
      اإليماف بالقضاء والقدر دليؿ عمى الضعؼ والعجز  .9

      يمكف لألنساف أف يمعب الميسر )القمار( إذا كانت فرصتو في الفوز كبيرة  .10
      كاف ذلؾ ال يضر اآلخريف يمكف لألنساف أف يكذب إذا  .11
يمكف لألنساف أف يصـو شير رمضاف إذا كاف في حاجة لفوائده الصحية   .12

 والطبية
     

      اإليماف با يبعث الشعور باألمف والطمأنينة  .13
      بعث ا األنبياء والرسؿ ليداية الناس وتصحيح عقائدىـ  .14
      بالجياد تتحقؽ العزة والكرامة لممسمميف  .15
      تقوى ا ىي أفضؿ وسيمة لتأميف مستقبؿ الحياة  .16
      في طاعة الوالديف واالىتماـ بيا راحة نفسية كبيرة  .17
قياـ الناس مف قبورىـ لمحساب والجزاء أمر يقيني ال شؾ في حدوثو   .18

 ووقوعو
     

      عمى اإلنساف أف يداـو عمى زيارة أىمو وأقاربو  .19
      جيا واجب دينيطاعة المرأة لزو   .20
في نشر المعرفة والعمـو الدينية دليؿ عمى استمرار تفشي الجيؿ والخرافة   .21

 بيف الناس
     

      في الحرص عمى صالة الجماعة مضيقة لموقت والجيد  .22



575 

 

      المالئكة مخموقات وىمية ال وجود ليا  .23
      الذيف يؤمنوف بيـو القيامة واىموف  .24
      جب رغـ تعقد ظروؼ الحياة المعاصرةالوفاء بالوعد وا  .25
      مف الممكف شرب قميؿ مف الخمر مجاممة لألصدقاء المقربيف  .26
      ازدحاـ المساجد بالشباب مدعاة لمفخر واالعتزاز  .27
      في الحج أضاعة لألمواؿ والمدخرات  .28
      تقوى ا مفيـو مجرد ال أثر لو في حياة الناس  .29
      شامؿ لكؿ حياة الفرد والمجتمعاإلسالـ نظاـ   .30
      عمى المسمـ أف يتجنب الميسر )القمار( قواًل وفعاًل لو كاف الفوز المضموف  .31
      يمكف لألنساف أف يبر والديو إذا كاف في حاجة لمساعدتيما  .32
      يمكف لألنساف أف يتجنب شرب الخمر ولو القميؿ منو  .33
في كسبو لو أدى ذلؾ إلى إصابتو بالجزع عمى اإلنساف أف يتحرى الحالؿ   .34

 أيامًا وشيور
     

      النظاـ الضريبي أفضؿ مف نظاـ الزكاة في الدولة الحديثة  .35
 

 ثانيًا: مقياس تعاطي المخدرات
 

 الفقرات
 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
تعاد عف تعاطي اعتمد المعيار الديني كموجو لسموكي في االب  .1

 المخدرات
     

      ال أغضب ا بمجرد التفكير في تعاطي المخدرات  .2
      لممسجد دور بارز في الحماية مف تعاطي المخدرات  .3
      الرقابة الدينية الداخمية تحد مف تعاطي المخدرات  .4
      الصالة تنمي الوازع الديني مف أجؿ االبتعاد عف المخدرات  .5
      يجعمني أكثر التزامًا بالديف مما يمنعني مف تعاطي المخدراتالصياـ   .6
      الديف يحـر كؿ ما ىو خبيث والمخدرات مف الخبائث  .7
      حضور جمسات اإلرشاد والوعظ تقيني مف تعاطي المخدرات  .8
يساعد االلتزاـ الديني عمى إدارة وضبط االنفعاالت لدي لالبتعاد عف   .9

 تعاطي المخدرات
     

      يحميني القرآف مف األوىاـ والوسواس التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات  .10
      التزامي بالعبادات داعـ أساسي في عدـ تعاطي المخدرات  .11
      أشعر بأف حفظي لمقرآف يساعد عمى االبتعاد عف المخدرات  .12
      تحتاج الحياة إلى إيماف قوي مف أجؿ االبتعاد عف تعاطي المخدرات  .13
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      فيـ القرآف الكريـ يجعمني أدرؾ أف تعاطي المخدرات حراـ   .14
قراءة القرآف تبعد القمؽ عني  وتحميني مف التفكير في تعاكي   .15

 المخدرات
     

      أشعر بأف ا يراقبني وال أعصيو في تعاطي المخدرات  .16
ى أستعيف بالصبر والتوكؿ عمى ا إذا فشمت في أمر ما وال أتوجو إل  .17

 تعاطي المخدرات
     

قراءة القرآف تزيد مف مستوى التفكير اإليجابي لدي وتبعدني عف   .18
 تعاطي المخدرات

     

      أؤمف بأف الخير والشر تقدير مف ا فال ألجأ إلى تعاطي المخدرات  .19
حفظ القرآف وفر لي االستقرار واألماف في حياتي مما يبعدني عف   .20

 تعاطي المخدرات
     

أشعر أف ظروفي الحياتية أفضؿ عندما أقرأ القرآف مما يبعدني عف   .21
 تعاطي المخدرات 

     

      المخدرات مف األضرار التي يقي الديف منيا  .22
يحث الديف عمى االعتناء بالصحة الجسدية مف خالؿ االبتعاد عف   .23

 المخدرات
     

      يحث الديف عمى عدـ اىالؾ النفس مف خالؿ تعاطي المخدرات  .24
      يصبح متعاطي المخدرات مف العاصيف ألمر ا  .25
      .يعارض متعاطي المخدرات معالـ الديف  .26
      ال أتعاطى المخدرات خشية مف غضب ا  .27
      ينظر الناس إلى متعاطي المخدرات بأنو عاصي ألمر ا  .28
يستخدـ متعاطي المخدرات العنؼ في التعامؿ مع اآلخريف وىذا   .29

 يتنافى مع تعاليـ الديف
     

      يشعر متعاطي المخدرات بالذنب أغمب األوقات  .30
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 (2مهحق )

 االستبانة في صىرتها اننهاية

 ِِ 
 
 

 كمية الدراسات العميا
 

 المخدرات بتعاطي وعالقتيا الدينية التجاىاتيقـو الباحث في جامعة الخميؿ بإجراء دراسة حوؿ "
وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة  النقب" منطقة في ةالثانوي المرحمة طمبة لدى

 الماجستير مف جامعة الخميؿ.
لذا أرجو التكـر بتعبئة ىذا االستبياف، وذلؾ بما يتوافؽ مع وجية نظرؾ، عممًا بأف بيانات الدراسة ىي 

 يشير إليؾ. ألغراض البحث العممي فقط، وسيتـ الحفاظ عمى سريتيا وال يتطمب كتابة اسمؾ أو ما
 الباحث: محمد خضر أبو كؼ
 إشراؼ: د. عبد الناصر السويطي

 القسـ األوؿ: المعمومات األولية
   الجنس: 

 أنثى )   (  ذكر )   ( 
 

 مدينة )   (      قرية)   (         تجمع بدوي  )    (    مكاف السكف
     

 المعدؿ الدراسي:  
 )   ( 80أكثر مف   )    (    80-71     )    (     70-60  )   (    60أقؿ مف 

 
   :  ةالمستوى القتصادي لألسر 

 مرتفع )    (  متوسط )   (  منخفض )   ( 
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في المكاف الذي  ) xتية بعناية واإلجابة عمييا بوضع إشارة)نرجو منؾ قراءة الفقرات اآل القسـ الثاني :
 .يناسب رأيؾ

 أوًل مقياس التجاىات الدينية
 

 قراتالف
 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 

      تحري الحالؿ في الرزؽ والكسب يؤدي إلى الجوع والفقر  .1
      في إقامة الصالة راحة لمنفس وتخفيؼ ليموميا  .2
      الزكاة فريضة تعبدية يجب الحرص عمى إخراجيا  .3
      الناس مف حولو عمى اإلنساف أف يجتيد في قضاء حوائج  .4
      الحج يحرر اإلنساف مف الذنوب والمعاصي   .5
      اإليماف بالقضاء والقدر دليؿ عمى الضعؼ والعجز  .6
      يمكف لألنساف أف يمعب الميسر )القمار( إذا كانت فرصتو في الفوز كبيرة  .7
      يمكف لألنساف أف يكذب إذا كاف ذلؾ ال يضر اآلخريف  .8
نساف أف يصـو شير رمضاف إذا كاف في حاجة لفوائده الصحية يمكف لأل  .9

 والطبية
     

      اإليماف با يبعث الشعور باألمف والطمأنينة  .10
      تقوى ا ىي أفضؿ وسيمة لتأميف مستقبؿ الحياة  .11
      في طاعة الوالديف واالىتماـ بيا راحة نفسية كبيرة  .12
الجزاء أمر يقيني ال شؾ في حدوثو قياـ الناس مف قبورىـ لمحساب و   .13

 ووقوعو
     

      عمى اإلنساف أف يداـو عمى زيارة أىمو وأقاربو  .14
      طاعة المرأة لزوجيا واجب ديني  .15
      في الحرص عمى صالة الجماعة مضيقة لموقت والجيد  .16
      مف الممكف شرب قميؿ مف الخمر مجاممة لألصدقاء المقربيف  .17
      عة لألمواؿ والمدخراتفي الحج أضا  .18
      اإلسالـ نظاـ شامؿ لكؿ حياة الفرد والمجتمع  .19
      عمى المسمـ أف يتجنب الميسر )القمار( قواًل وفعاًل لو كاف الفوز المضموف  .20
عمى اإلنساف أف يتحرى الحالؿ في كسبو لو أدى ذلؾ إلى إصابتو بالجزع   .21

 أيامًا وشيور
     

      .بخشوع صالتي أؤدي  .22
      المسجد في الصالة أداء عمى أحرص  .23
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      .النميمة و الغيبة عف أبتعد  .24
      أحافظ عمى صمة الرحـ  .25
      أصـو شير رمضاف المبارؾ  .26
      النوافؿ بصـو أتطوع  .27
      رمضاف في التطوع عبادات في أجتيد  .28
      الكبير أوقر و الصغير أرحـ  .29
      حجال فريضة أداء في أفكر  .30
      الحراـ ا لبيت عمرة ألداء أسعى  .31
      .بالشدة أدعوه كما الرخاء في ا أدعو  .32
      في الطاعات الفراغ وقت أستثمر و ا ذكر عمى أداـو  .33
      .المنكر عف النيي و بالمعروؼ األمر عمى أحرص  .34
      صمى ا عميو وسمـ أكثر مف نفسي يأحب النب  .35
      صغيرة كانت لو و معصية مف فعمت ما عمى أندـ  .36
      بأوؿ أوالً  بالتوبة ذنوبي معالجة عمى أحرص  .37
      .بيا أقـو ميمة أي عند با أستعيف  .38
      منيا بأحسف التحية رد عمى أحرص  .39
      .الطريؽ عف األذى ُأميط  .40
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 ثانيًا: مقياس تعاطي المخدرات

 
 

 الفقرات
 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 في الفشؿ جوانب تخطى و النسياف عمى تساعد المخدرات أف أعتقد  .1

 .الحياة
     

      .بالقوة إحساس تعطي المخدرات أف أعتقد  .2
      .المخدرات تعاطي نجرب أف أزمة ليست  .3
      .التركيز عمى يساعد ما العقاقير مف ىناؾ أف أعتقد  .4
      .إدمانيا عدـ في اإلرادة الفرد أمتمؾ إذا المخدرات تجريب مف مانع ال  .5
 القياـ عمى إيجابي الميدئة( تأثير-المنومة-لمعقاقير)المنشطة أف أعتقد  .6

 .االجتماعية بالمسؤوليات
     

      .بالقيمة الشعور مف نوع تحقؽ المخدرات أف أعتقد  .7
      .المخدرات انواع لكؿ قاطع ديني تحريـ ىناؾ ليس  .8
      .الحياة مشكالت مواجية في قوة تعطي المخدرات أف اعتقادي في  .9

      .واقعو مع توافقا أكثر الفرد تجعؿ المخدرات أف تصوري في  .10
      .الصعبة المواقؼ مواجية عمى قدرة أكثر الفرد تجعؿ المخدرات  .11
      .الخاصة أو ةالعام المناسبات في المخدرات تجريب مف مانع ال  .12
 أعباء مواجية في شجاعة أكثر الفرد يجعؿ ما المخدرات مف ىناؾ  .13

 .الحياة
     

      .السمبية و بالعجز الشعور مف الفرد تخمص المخدرات أف أعتقد  .14
      .عمييا التعود بالضرورة يعني ال المخدرات تجريب  .15
      .لوحدةبا الشعور يجنب المخدرات تعاطي جمسات في التواجد  .16
      .أعمالو إنجاز عمى الفرد قدرة مف تزيد المخدرات أف أعتقد  .17
      .متعة عمى يطوي تصوري في المخدرات تناوؿ  .18
      األصدقاء يتعاطوىا ى المخدرات الفتعاطأ  .19
      .النفسية المعاناة و القمؽ مشاعر مف المخدرات تخفؼ  .20
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