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  شـــــكر وتقديـــــر

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره أوًال وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وصلوات اهللا 
  .وسالمة على سيدي وحبيبي محمد، وعلى آلة وصحبة أجمعين، ومن تبع هديه إلى يوم الدين

وفصاحُة اللسان، كي إلهي هذا موقفي، فكم دعوتك ورجوتك أن تلهمني فيه ُحسن البيان، 
أصل بكلماتي إلى كل ذي حق لدي، اللهم وفقني لشكره، والوفاء ولو بجزء من حقه علي، فمن ال 

  .يشكر الناس ال يشكره اهللا

شكرًا لك . ، أستاذًا ومعلمًا ومشرفاً محمد عليان/ الدكتور بأستاذي أكرمنيفالشكر هللا الذي 
وحثك لبواعث علمي، شكرًا لك لتوجيهاتك ورحابة صدرك معلمي على ما علمتني إياه، شكرًا لتشجيعك 
اللهم اجزه خير الجزاء من فيض نعمك وكرمك، واجعله . لمناقشاتي واستفساراتي، ومعاونتك الصادقة

  .دوما نبراسا لكل من يهتدي العلم طريقًا، اللهم آمين

 وأصالة الفكر، أستاذي كما أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى عميد العلم، وقلعة كلية التربية،
، متمنيا من اهللا عز وجل أن ينعم عليه بوافر الصحة عبد العظيم المصدر/ الدكتورومعلمي الفاضل 

  .والعافية، ويطيل عمره ليبقى نبعًا نرتوي من علمه وأدبه، ليبقى أمُال وحلمًا نصبوا لنصل إليه

ممدوح / األستاذ الدكتور، يمينوال يفوتني أن أتقدم بعميق الشكر والتقدير لألستاذين الكر 

 من جامعة محمد جواد الخطيب/ والدكتور من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، الكناني
لى تكرمها الفاضل بقبول مناقشة رسالتنا، وتحملهما عناء قراءتها ع  عضوي لجنة المناقشةاألزهر بغزة،

لعمل ويصل إلى سواء السبيل، داعيا اهللا أن يجزل وتقويمها، وٕاثرائها بمالحظاتهم القيمة، حتى يكتمل ا
  .لهم المثوبة والعطاء

كما أتوجه بالشكر الجزيل والثناء العطر لمن قضى اهللا في محكم تنزيله لهما بخفض جناح 
على حسن التربية، والتوجه، والدعاء في دياجي الليل، ) أبو عالء، وأم عالء (للوالدين الكريمينالذل، 

ني ما جزى به والدًا عن ولده، وأعانني على برهما، ورد شيء من معروفهما، أطال اهللا جزاهما اهللا ع
  .بعمرهما، وجعل رحمته وسكينه دائما عليهما ما طلعت شمس وما غربت

هذا والشكر هللا الذي أوالني بزوجة وصديقة وحبيبة أم ألطفالي، وحافظة لبيتي، وراعية 
 مشقة غيابي عنها أثناء الدراسة وٕاعداد الرسالة، على دعمها على صبرها وتحملها )م راكانإ(لشؤوني 

 



 
 ج 

ومساندتها الدائمة والباقية، أدامها اهللا عونا وسندا وخليًال، واسأل اهللا أن يعوض صبرها خيرا، ويوفقني 
  وٕاياها إلى ما يحبه ويرضاه، انه سميع مجيب

. أ، باسم العجرمي. أ، قطنانيعالء ال. أوختامًا، أتقدم بالشكر الجزيل إلى اإلخوة واألحبة، 

، وجميع من ساهم وساعد في التوجيه، أو المراجعة، أو من شكل إسهامًا في إبراهيم أبو العجين
  .الرسالة

  وآخر دعواي أن الحمد هللا رب العالمين، فالفضل هللا من قبل ومن بعد،،،،

  الباحث
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  ءداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى

  أمي وأبي..... أملي ورجائي 

  زوجتي وأوالدي.... شهد الحياة 

  إخواني وأخواتي .... أحبتي ونور فؤادي 

  

  إلى من نحب نبلغهم بأنهم شمس الصباح لنا 
  و نحن بالهم عميُ 

  

 إلى  ذارفي الدموع بصمت

   من شدة اإلحراج واليأس من النهايةنمن يعانو 

  مزق اإلدمان حياتهم بعزيز لديهمللذين 
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  ملخص الدراسة

 المغايرة باالتجاه نحو - هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة التوجهات السببية، والمسايرة
بواقع )  طالب450( غزة، بلغ قوامها - تعاطي المواد النفسية، على عينة من طلبة جامعة األزهر

 استخدام المنهج الوصفي والمنهج أالرتباطي، حيث تم جمع طالبة، من خالل) 256(طالب و) 185(
 - المسايرة(، )Deci & Ryan, 1985(من إعداد ) التوجهات السببية(البيانات بثالث أدوات 

من إعداد ) االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية(، و)1993سعيد بن مانع، (من إعداد ) المغايرة
المتوسطات واالنحراف المعياري واألوزان النسبية، معامل (ية الباحث، عبر استخدام األساليب اإلحصائ

ألفا لكرونباخ، جتمان "، تحليل التباين األحادي والثنائي، ومعامالت "ت"ارتباط بيرسون، اختبار
لتحليل البيانات، والتي جاء ابرز نتائجها في أن الوزن النسبي لالتجاه نحو تعاطي ") وسبيرمان بروان
، كما %)96.0(، ومستوى شيوع االتجاه السلبي نحو تعاطي المواد النفسية %)44.9(المواد النفسية 

وجد عالقة عكسية دالة إحصائيا بين االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وتوجه االستقالل الذاتي، أما 
 فكانت العالقة موجبة غير دالة إحصائيا، وكذلك وجد عالقة موجبة دالة الالشخصيةمع توجه 
ا بين سمات المغايرة واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، أما مع سمة المسايرة فكانت العالقة إحصائي

سالبة غير دالة إحصائيا، في حين وجدت فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي 
أيضا أن اإلناث المواد النفسية، وبعد االتجاه نحو تعاطي الترامال تعزى للجنس لصالح الذكور، ووجد 

 أكثر، واإلناث أكثر الالشخصيةيتمتعن بتوجه استقاللي أكثر من الذكور بينما تمتع الذكور بتوجه 
مسايرة بينما الذكور األكثر مغايرة، هذا وأوضحت النتائج أيضا أن هنالك فروق بين منخفضي 

لصالح منخفضي التوجه، ومرتفعي توجه االستقالل الذاتي على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 
وفروق بين منخفضي ومرتفعي توجه الضبط على بعد االتجاه نحو تعاطي الكوك لصالح منخفضي 
التوجه، باإلضافة إلى وجود فروق بين منخفضي ومرتفعي المغايرة في الدرجة الكلية وكافة أبعاد 

رى بينت النتائج وجود اثر االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لصالح مرتفعي المغايرة، ومن جهة أخ
 - منخفض( وسمات المغايرة )  مرتفع- منخفض(دال إحصائيا للتفاعل بين توجه االستقالل الذاتي 

في الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وبعد االتجاه نحو تعاطي الترامال لصالح ) مرتفع
 - منخفض(كذلك تفاعل بين توجه الضبط مرتفعي توجه االستقالل الذاتي منخفض سمات المغايرة، و 

 في الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  مرتفع- منخفض( وسمات المسايرة ) مرتفع
وبعد االتجاه نحو تعاطي الترامال لصالح  مرتفعي توجه الضبط منخفضي سمات المسايرة، وأيضا 

على بعد االتجاه )  مرتفع- منخفض(مسايرة سمات الو )  مرتفع- منخفض (الالشخصية توجه تفاعل بين
، هذا ولم  المسايرةسمات مرتفعي الالشخصيةنحو تعاطي مادة القنب لصالح مجموعة مرتفعي توجه 

  .د النفسية الموانحوتجاه  المغايرة والجنس على اال-  المسايرة،ثر للتفاعل بين التوجهات السببيةيوجد ا



 
 و 

Abstract  

This study aimed to identify the relationship of Causality Orientation, Conformity-

Non-conformity trend toward Psychoactive drugs abuse, on a sample (450 students, 185M, 

265F) from Al-Azhar University– Gaza. Through the use of descriptive and correlation 

approach, data have been collected by three different methods (GCOS, by Deci & Ryan, 
1985), (Conformity-Nonconformity, by Saeed Bin Manna, 1993), and (Attitude toward 

Psychoactive drugs abuse by the researcher). Throughout the use of different statistical 

techniques to analyze the data. 

The main findings were, the relative weight of the attitude toward psychoactive 

drugs abuse (44.9%), and the prevalence of negative attitude toward psychoactive drugs 

(96.0%). Also showed correlation the attitude towards Psychoactive drugs abuse an 

inverse relationship with autonomy orientation , And positive relationship with non-

conformity. While there are differences in the attitude toward Psychoactive drugs abuse to 

gender favor of males, at the same time as female presented more autonomy than males. 

Males Are characterized by impersonal orientation more than females, also female 

conformity more than male, while, males shown more non-conformity. Also differences 
between low and high autonomy orientation in their attitude toward Psychoactive drugs 

abuse to favor of the low autonomy orientation.  Also there are differences between low 

and high controlled orientation, in their attitude towards cocktail "heroin & cocaine" abuse 

to favor of low controlled orientation. Moreover, there are differences between low and 

high non-conformity in their attitude toward Psychoactive drugs abuse to favor of high 

non-conformity. The results showed that there are also differences between low and high 

autonomy orientation in their attitude toward Psychoactive drugs abuse to favor of the low 

autonomy orientation. Also there are differences between low and high controlled 

orientation, in their attitude towards cocktail "heroin & cocaine" abuse to favor of low 

controlled orientation. Moreover, there are differences between low and high non-

conformity in their total score and attitudes towards Psychoactive drugs abuse in the favor 

of high non-conformity. In the other hand, the results showed that, there are interaction 
between autonomy orientation (low - high) and the non-conformity (low - high) in their 

total attitude towards Psychoactive drugs abuse, and the attitude toward Tramadol abuse to 

favor of high autonomy orientation and low non-conformity. Also the interaction between 

controlled orientation (low-high) and the Traits of conformity (low-high) in the overall 

attitude towards Psychoactive drugs abuse, and the attitude toward Tramadol abuse to 

favor of high controlled orientation and low conformity, also interaction between attitude 

toward impersonal orientation (low-high) and conformity (low-high) in the light of 

attitude toward cannabis abuse to favor of high impersonal orientation, high conformity. 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  المقدمة

لقد أدت المتغيرات التي تمر بها المجتمعات من نهضة وتقدم حضاري وتكنولوجي، والذي 
أصبح العالم من خاللها كقرية صغيرة، إلى تنمية مدركات اإلنسان في جميع مجاالت الحياة وأصبحت 
الحياة تتسم بالتعقيد وظهور الصراعات وتعدد األدوار، مما أدى لظهور العديد من الظواهر والمشكالت 

، فتلك المشكلة )خدراتالم(االجتماعية والنفسية، وكان أهمها بل وأبرزها مشكلة تعاطي المواد النفسية 
والتي تعتبر من أعقد المشكالت التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر، والتي ما زالت خطرًا يهدد 

  .البشر على اختالف طبقاتهم وفئاتهم

قد زخر التراث النفسي واألدبي والتربوي واالجتماعي بدراسات مستفيضة في هذا الشأن، في و 
 إال أن هذا الوباء وان صح التعبير فال يزال قائما، ريثما يتحول من شكل البيئات العربية واألجنبية،

إلى آخر ومن أسلوب إلى آخر، فال نكاد يوما إال ونسمع عن عقار جديد يتم تعاطيه من اجل تغيير 
في البيئة المزاجية للشخص، أو عن مادة أو مركب كيميائي جديد ينتشر بين أوساط الشباب، فهذا 

ئم في شكل ونوع المواد النفسية يتطلب منا متابعة كل مستجداته بشكل علمي ومنهجي، التغيير الدا
حتى نستطيع سبقه بخطوه واحدة، وهو الذي دائما يسبق المهتمين والدراسيين والقائمين على ضبط 

  .استخداماته بخطوات عدة

لمواد النفسية شهد وبالوقوف على وقائع ما وصلت إليه هذه الظاهرة، نرى أن اإلنتاج العالمي ل
إنتاج المواد النفسية وال خالل عقد من الزمان أي خالل الخمس عشر سنة الماضية، أما زيادة في 

 عند مستويات مرتفعة، وفي اً أو أنه ظل في بعض الحاالت ثابت" الهيروين و الكوكايين و القنب"سيما 
زيادة كبيرة، في حين يشهد نمط ) ةمخدرات، ومنبهات نفسي(الوقت ذاته سجل متعاطي المواد النفسية 

فهذا ما دلت عليه آخر اإلحصائيًات الصادرة عن مكتب األمم المتحدة , التعاطي تغيرات ملحوظة
، والتي أفادت بوجود )2010(وعام ) 2009(المعني بالمخدرات والجريمة في التقرير الختامي لعام 
واق جديدة، وكذلك تنامي ازدياد تناول المواد تحول في تناول المواد النفسية باتجاه مواد جديدة وأس

النفسية في البلدان النامية، وتعاطي المنشطات االمفيتامينيه وعقاقير الوصفات الطبية حول العالم، 
شخص عما )  مليون40 –30(وكما رجح التقرير أن يصبح عدد متعاطي المنشطات االمفيتامينيه من 

 األفيونيه والكوكايين مجتمعين، أما متعاطي مادة القنب قريب، وهو أكثر من عدد متعاطي المواد
وهو العدد الذي )  مليون شخص190 –130(، فقد بلغ عددهم ما بين )البانجو أو الحشيش(الهندي 
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شهد انخفاضا مقارنتا مع األعوام السابقة، إال أن هذا التراجع في تعاطي القنب الهندي قد ذهب بشكل 
  لطبية التي يساء استخدامهاأخر أو تحول نحو الوصفات ا
  )5-3: 2010 و 4: 2009التقرير العالمي الختامي عن المخدرات،  (

وكما أن هناك تغير في أنماط التعاطي وظهور مواد جديدة دوليا، وكون المجتمع الفلسطيني 
لمي، قد واجهنا هذا التغير وٕان لم تكن بالمستوى العافيمثل صورة مصغرة عن العالم، وكجزء ال يتجزأ 

وذلك بسبب خصوصيتنا وديننا وأخالقنا وعاداتنا وتقاليدنا، إال أن هذا التغير قد ظهر جليا في انتشار 
بمعدل ثابت خالل األعوام ) سيفالاأل(وبقاء تعاطي مادة )  واالكستازي- الترامال (تعاطي مادتي 

، )2006(رات للعام الثالثة الماضية، وهذا ما أوضحته إحصائية اإلدارة العامة لمكافحة المخد
، وكذلك إحصائية إدارة مكافحة )2010(وٕاحصائية اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات برام اهللا 

، والتي أشارت جميعها إلى ارتفاع في عدد الضبطيات سنويًا، والكم )2010(المخدرات في غزة 
لترامال في غزة، كما وأشارت األكبر الذي يتم تداوله في سوق المواد النفسية هو البانجو في الضفة، وا

، إلى أن عدد األشخاص 2008 ديسمبر15صحيفة الجارديان البريطانية في نشرتها الصادرة بتاريخ 
- 30شخص، وان ما يقارب من ) 15.000(الذين يتعاطون عقار الترامال في غزة يقدر بحوالي 

ذي (العقار بشكل منتظم عام يتعاطون هذا ) 30-14(من الذكور المتراوحة أعمارهم ما بين % 40

، أما بالنسبة للكوك المخلوط والهيروين فقد كان يسير بمعدل ثابت مع انخفاض )3: 2008جارديان، 
ملحوظ له في األعوام الثالثة الماضية، حيث أنه ال ينتج محليا ولكن يتم جلبه من داخل إسرائيل 

  .فاض ملحوظ في تداولهفاإلغالق والحصار أثر على معدل دخوله وبالتالي أدى إلى انخ

إن هذا التعاطي يكاد يشمل أغلب قطاعات المجتمع بشكل يهدد بالخطر فئة الشباب، حيث 
أن الطلبة أكثر تعرضا لتعاطي المواد النفسية من ) 1998(تؤكد دراسة عصام نوفل وربيعة الرندي 

ية أكثر انتشارا بين الشباب غيرهم؛ كما وتؤكد الدراسات واألبحاث بالمجتمع الفلسطيني أن المواد النفس
  ومن هنا فان االهتمام بالشباب يجب إن يأتي في مقدمة األوليات بالنسبة لمؤسسات الدولة

  ).12: 2007، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (

وٕاذا كان تعاطي المواد النفسية يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب يمثل كارثة للمجتمعات 
فئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليها المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، حيث تمثل تلك ال

وٕان شباب الجامعة هم صفوة الشباب وعيا وٕادراكا لطبيعة التفاعل االجتماعي واأليديولوجية السائدة في 
المجتمع، والشك أن الكشف عن اتجاهات الشباب نحو المواد النفسية ذا أهمية خاصة، وذلك ألن 
هناك عالقة بين االتجاهات التي يعبر عنها الشباب وبين سلوكهم الحالي والمستقبلي، كما أن 
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االتجاهات التي يكونها الشباب تشكل القاعدة لفهم وتفسير الحوادث والقضايا االجتماعية والسياسية 
  ).163: 1998محمد فهمي، (المعاصرة والمستقبلية 

أن مفهوم االتجاهات ) 1967(لمغربي واحمد ألليثي وسعيد ا) 1999(هذا ويذكر مدثر احمد 
يعد من المفاهيم ذات األهمية في الدراسات النفسية واالجتماعية والتربوية،  فاالتجاهات من أهم 
مخرجات عملية التنشئة االجتماعية، وهي في الوقت نفسه من أهم محددات السلوك ودوافعه، والشك 

ية تكوين اتجاهات سوية لدى األفراد أو تعديل اتجاهات غير من أهم وظائف عملية التنشئة والترب
  ).2: 2001عبيد العمري، (مرغوبة لديهم 

إن الوقوف والتعرف على طبيعة اتجاهات الشباب نحو تعاطي المواد النفسية يمكن أن يعين 
ا من شأنه في التنبؤ بسلوك هؤالء الشباب الفعلي وهل هذه االتجاهات أقرب إلى الرفض أم القبول، فهذ

أن يعين الباحثين والمسئولين عند تصميم مختلف البرامج سواء كانت وقائية أو كانت تهدف إلى تغيير 
  .االتجاهات الموجبة نحو تعاطي المواد النفسية

هذا وتختلف اتجاهات األفراد وفق فروقهم الفردية، حيث تعتبر التوجهات السببية شكًال يعبر 
شخاص بعيدا عن تصنيفهم كمتصل نحو سمه ما أو سمات شخصية، عن الفروق الفردية بين األ

، وكذلك )انطوائي وانبساطي(للشخصية ) 1928(والتي أثبتت بأنها مختلفة عن تصنيف يونج 
 & Deci(، حيث يعرفها ديسي وريان )داخلي وخارجي) (1966(اختالفها عن مفهوم الضبط لروتر

Ryan, 1985a (ميول األفراد نحو التوجه وضبط السلوك بطرق بأنها وصف للفروق الفردية في 
 autonomy(توجه االستقالل الذاتي : مختلفة، بحيث تصف ثالث أنواع من التوجهات وهي

orientation ( وتوجه الضبط)Controlled orientation ( الالشخصيوالتوجه) Impersonal 
orientation(الفرد، وكل توجه يوجد بكل ، في حين تعد هذه التوجهات دائمة نسبيا في شخصية 

، كما وقد دلت الدراسات التي )Deci & Ryan, 1985a: 111-112(شخص بنسبه معينه 
اهتمت بالعالقة بين التوجهات السببية والمعارف والسلوكيات والمشاعر واالنفعاالت وأبنية الشخصية 

 ,Hodgins, et al(ية مثل المختلفة، أن التوجهات السببية مرتبطة بالتنظيم العاطفي األكثر فاعل

فقد أظهرت كيف أن التوجهات السببية تتنبأ ) Neighbors & Knee, 2003(، أما دراسة )1996
أن نظرية تحديد ) Prentice & Miller, 1993(بالميول إلى ضغط األقران ومسايرتهم، هذا ويذكر 

بية يكونا أكثر ميال لالنخراط تفترض أن األفراد الذين يعتقدون أن للتعاطي نواحي ايجا) SDT(الذات 
في تعاطي هذه المواد، وهذا ينطبق على األفراد المتسمين بتوجه الضبط أكثر من األفراد المتسمين 
بتوجه االستقالل الذاتي، وكذلك الذين لديهم تحديد ذاتي منخفض، حيث يعزى ذلك إلى أنهم يعتبرون 

بمعنى أن التعاطي يمثل لهؤالء األفراد وسيلة  (هذه النواحي االيجابية وظيفة من النتائج المتوقعة
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حيث من ) خارجية للحصول على نتائج ايجابية مثل الحد من التوتر والشجاعة وتعزيز النشاط الجنسي
المتوقع أن تكون هذه اآلثار واضحة لدى الذكور أكثر منه لدى اإلناث الن التعاطي هو أكثر وضوحا 

أن الدراسات في تعاطي طلبة ) Neighbors, 2003 (لدى الرجال منه لدى النساء، ويضيف
الجامعة للمواد النفسية دلت إلى أن األفراد المتصفين بتوجه الضبط هم أكثر عرضة لتعاطي المواد 

 ,Knee & Neighbors(النفسية، وكذلك ارتباطهم بعدم إدراك األضرار السيئة للتعاطي، وتبين دراسة 
لتعاطي تكون خارجية، وأيضا يتصف الرجال بهذا التوجه أكثر من أن دافعية هؤالء األفراد ل) 2002

  أكثر إدراكا وخضوعا لضغط األقران لسلوك التعاطي) الرجال(النساء، ويكون 
) Neighbors, 2003: 3.(  

-self(كما وتأتي كافة الدراسات في هذا المجال ضمن إطار النظرية العامة لتحديد الذات 
determination( ت إلى االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية على انه مرتبط ارتباطا موجبا ، والتي نظر

بين الدافعية الخارجية، وكذلك للدور الكامن للتأثير االجتماعي الملحوظ في هذه العالقة، وكما صاغت 
فرضية أساسية لتمثيل العالقة بين تحديد الذات واالتجاه نحو التعاطي، بأنها عالقة متوسطة إلى حد 

  ).Christina, et. al, 2010( وذلك عن طريق االستحسان المالحظ من قبل اآلخرين ما،

 المغايرة من المفاهيم الدالة واألساسية على امتثال الفرد لمعايير الجماعة -ويعد مفهوم المسايرة
التي ينتمي إليها، وكما يعتبر أحد جوانب السلوك االجتماعي للفرد، حيث يقصد به التنوع السلوكي 
الذي يصدر عن الفرد في الجماعة، وعندما تمارس هذه الجماعة علية ضغطا، أو عندما يكون هناك 
صراع بين القوى الداخلية عند الفرد وبين الضغوط التي تصدر من الجماعة أو المجتمع والتي تحاول 

ة تلك القوى دفعة إلى أن يدرك، يحكم، يقوم، يعتقد، أو يتصرف في اتجاه مخالف لذلك الذي توجهه إلي
الداخلية؛ وقد تكون الضغوط التي تمارسها الجماعة لتحقيق اتفاق عام أو مسايرة بين أعضائها 
ضغوطا واضحة، ظاهرة، صريحة، وقد تكون هذه الضغوط مستترة، ضمنية، غير مباشرة، إال أن الفرد 

لضغوط أكثر عمقا وتحديدا يدركها ويتأثر بها، وربما كان التأثر بهذا النوع المستتر غير المباشر من ا
، فنجد الفرد والذي ينتمي الي أي سياق )5: 1987سيد عثمان، (التجاهات الفرد وقيمة وأحكامه 

اجتماعي يقع تحت ضغوط نفسية في مسايرة هذه الجماعة أو مغايرتهما، فهو يتعرض في الحالتين 
المغايرة، وقد دلت اغلب لمجموعة من الضغوطات االجتماعية أو النفسية كانت بالمسايرة أو ب

أن العوامل الشخصية المؤدية ) 1999(الدراسات في هذا الشأن مثل دراسة رشاد عبد اللطيف 
لتعاطي األحداث المودعين بدار الرعاية االجتماعية بالرياض للمواد النفسية كانت إثبات الرجولة بنسبة 

، )لكل منهما% 15(ن الهموم بنسبة ، وٕاشاعة جو المرح ونسيا%)30(، والتقليد كانت بنسبة %)40(
والذي طبقت على الطلبة بكافة مراحل تعلميهم حتى الثانوي ) 1984 (بينما بينت دراسة ناصر ثابت
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من أفراد العينة أوضحوا بأنهم يتعاطوا المواد %) 37(في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أن نسبة 
يتعاطوها لدوافع %) 6(طوها للهروب من الواقع، ونسبة يتعا%) 12(النفسية لمجرد التقليد، بينما نسبة 

والتي أجريت على المتعاطين المراجعين ) 1988 (جنسية، في حين أظهرت دراسة سلوى سليم
عادوا لتعاطي المواد النفسية نتيجة %) 38,1(لمستشفى العباسية بجمهورية مصر العربية، أن نسبة 

من عادوا للتعاطي نتيجة الملل والضيق %) 21,4(نسبة تأثير الناتج عن أصدقائهم، في حين وصلت 
وأيضا ما أشار إليه حمودة الشريف ). 48-21: 2002محمد القحطاني وخميس طعم اهللا، (
تبين أهمية التنمية المبكرة ) Crockett, Raffaelli & Shen, 2006(في أن  دراسة ) 2007(

يهم استعداد اكبر للمخاطرة، فتعاطي المواد ، وبالذات لمن لد"Self-regulation"للتنظيم الذاتي 
النفسية والتأثير السلبي لألقران ُينَظر إليها على إنها العمليات التي من خاللها يؤدي االستعداد 
للمخاطرة وضعف الضبط الذاتي إلى السلوك الجنسي غير المأمون؛ في حين يرى بعض الباحثين أن 

 ,Jaccard(ية ربما يكون مبالغا فيه؛ ففي دراسة اثر األقران على بعض االضطرابات السلوك

Blanton and Dodge, 2005 ( وجد أن اثر األقران على األنشطة الجنسية واإلسراف في تناول
 ,Hüsler(الكحول ضعيف على الرغم انه دال إحصائيًا؛ وكما أن بعض الدراسات مثل 

Plancherel & Werlen, 2005 (عالقات األسرية تفقد قيمتها تؤكد أن عوامل الحماية مثل ال
في حين بينت دراسة محمد جمل الليل ). 15: 2007حمودة الشريف، (أمام التأثير السلبي لألقران 

عن عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين االتجاه نحو المواد النفسية وسلوك ) 2003(
 بين المتغيرين في حدود الدراسة الحالية، المسايرة، وبالتالي ال يمكن الجزم بأن هناك ارتباطًا متبادالً 

وٕان كان االتجاه السائد أن من أسباب تعاطي المواد النفسية إذعان المتعاطي ومسايرته ألصدقائه 
المتعاطين أو للمروجين الذين لديهم األساليب المتنوعة التي تساعد على وقوع ضحايا المواد النفسية 

  .في مسايرتهم في التعاطي

 :دراسةمشكلة ال

لقد أظهرت الدراسات واألبحاث، وخاصة منها الدراسات في مستوى انتشار ظاهرة تعاطي 
المواد النفسية في فلسطين، أن هنالك تطورا في أنماط تعاطي المواد النفسية تجلى في ظهور بعض 

السقا ، في حين يذكر مازن )2007، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(المواد مثل مادة الترامال 
إلى أن هناك تفشي كبير لمادة الترامال كأحد المواد النفسية بين صفوف الشباب وخصوصا ) 2009(

، )1: 2009مازن السقا، (منهم الجامعيين مما يشكل خطرا يحدق بتطور العملية التعليمية والتربوية 
ات في غزة قد إلى أن مكافحة المخدر ) 2010(كما وتشير إحصائية إدارة مكافحة المخدرات بغزة 

ثالثة ماليين حبة ترامال خالل الفترة الواقعة من منتصف عام ) 3.000.000(قامت بضبط أكثر من 
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إحصائية (، وهي الكمية التي لم يسبق ضبطها من قبل 2010، حتى مطلع منتصف عام 2008

ى ، حيث يؤكد هذا العدد الضخم من الحبوب المضبوطة مستو )2: 2010مكافحة المخدرات غزة، 
  .انتشارها الواسع في الشارع ألغزي

 ما يقارب الخمس  استمرذيمجال مكافحة المخدرات، والهذا وباإلضافة إلى عمل الباحث في 
عشرة عاما، شارك فيها بالعديد من المؤتمرات والندوات العلمية والتي سعت لبيان مستوى انتشار 

ك طرق خفض العرض والطلب عليها، تعاطي المواد النفسية على المستوى المحلى والدولي وكذل
باإلضافة إلى عمله كضابط ميداني في مجال ضبط متعاطي المواد النفسية، والتعامل معهم عن قرب، 
من مالحظة تنوع سبل مواجهة المواد النفسية تبعا للمستوى الذي يتم فيه العمل، فيرى الباحث أن 

يات وتكاد تكون نموذجا للمشكالت التي تشغل مشكلة تعاطي المواد النفسية هي مشكلة متعددة المستو 
جميع مستويات النظام االجتماعي اإلنساني فهي تمثل ظاهرة عالمية محلية اجتماعية فردية في آن 
واحد، لهذا كان البد من مواجهتها في جميع هذه المستويات المترتبة؛ فمستجدات هذه الظاهرة 

حذر في مراقبة دوافع سلوك الشباب ومعرفة مدى اتجاهاهم وتطوراتها تتطلب قدرًا وافيًا من الحيطة وال
نحو تعاطي هذه المواد، وتنشئتهم التنشئة االجتماعية السليمة، وبنائهم البنية النفسية الكفيلة لحمايتهم 

  .من تعاطي هذه المواد، من خالل تنمية مهارات الرفض الذاتي لها

  ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس

المغايرة باالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى طلبة - ا عالقة التوجهات السببية، المسايرةم

  جامعة األزهر بغزة، في ضوء نظرية تحديد الذات؟

  :ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

نحو تعاطي المواد واالتجاه ،  المغايرة- التوجهات السببية وسمات المسايرة( كل من مستوىما  .1
 لدى أفراد العينة؟) النفسية

 المغايرة، واالتجاه نحو تعاطي - هل توجد عالقة بين التوجهات السببية، وسمات المسايرة .2
 .المواد النفسية لدى أفراد العينة

وفقا )  كوك- قنب-أسيفال -ترامال(هل يختلف اتجاه أفراد العينة نحو تعاطي المواد النفسية  .3
  ؟) متوسط الدخل األسري-  المستوى الدراسي-  التخصص- الجنس(يموغرافية للمتغيرات الد

ألفراد العينة وفقا ) ةالشخصي - ضبط- استقالل ذاتي(هل تختلف طبيعة التوجهات السببية  .4
  ؟) متوسط الدخل األسري-  المستوى الدراسي-  التخصص- الجنس(للمتغيرات الديموغرافية 
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 - الجنس(فراد العينة وفقا للمتغيرات الديموغرافية  المغايرة أل- هل تختلف سمات المسايرة .5
  ؟) تعليم األم-  متوسط الدخل األسري-  المستوى الدراسي-التخصص

وفقا )  كوك- قنب-أسيفال -ترامال(هل يختلف اتجاه أفراد العينة نحو تعاطي المواد النفسية  .6
  ؟)ةالشخصي - ضبط- استقالل ذاتي(لطبيعة توجهاتهم السببية 

وفقا )  كوك- قنب-أسيفال -ترامال(جاه أفراد العينة نحو تعاطي المواد النفسية هل يختلف ات .7
  ؟)مساير، مغاير( المغايرة –لسمات المسايرة 

 –وسمات المسايرة )  مرتفع- منخفض(هل يوجد اثر دال للتفاعل بين التوجهات السببية  .8
 -  قنب- أسيفال - رامالت(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  مرتفع- منخفض(المغايرة 

 ؟) كوك
والجنس ) ةالشخصي -  ضبط- استقالل ذاتي(هل يوجد اثر دال للتفاعل بين التوجهات السببية  .9

 ؟) كوك- قنب- أسيفال - ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  أنثى- ذكر(
 - ذكر(نس والج)  مغاير- مساير( المغايرة - هل يوجد اثر دال للتفاعل بين سمات المسايرة .10

 ؟) كوك- قنب- أسيفال - ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) أنثى

  : أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

، ومستوى اتجاههم " المغايرة- المسايرة"التوجهات السببية وسمات (التعرف إلى درجة كل من  .1
 نة؟لدى أفراد العي) نحو تعاطي المواد النفسية"  ايجابي-سلبي"

 المغايرة، واالتجاه نحو تعاطي - التعرف إلى العالقة بين التوجهات السببية، وسمات المسايرة .2
 .المواد النفسية لدى أفراد العينة

 -  أسيفال- ترامال(التعرف إلى االختالف في اتجاه أفراد العينة نحو تعاطي المواد النفسية  .3
 متوسط -  المستوى الدراسي- خصص الت-الجنس(وفقا للمتغيرات الديموغرافية )  كوك- قنب

  ؟)الدخل األسري
) ةالشخصي -  ضبط-استقالل ذاتي(التعرف إلى االختالف في طبيعة التوجهات السببية  .4

 متوسط -  المستوى الدراسي-  التخصص-الجنس(ألفراد العينة وفقا للمتغيرات الديموغرافية 
  ؟)الدخل األسري

ايرة ألفراد العينة وفقا للمتغيرات الديموغرافية  المغ- التعرف إلى االختالف في سمات المسايرة .5
  ؟) تعليم األم-  متوسط الدخل األسري- المستوى الدراسي- التخصص- الجنس(
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 -  أسيفال- ترامال(التعرف إلى االختالف في اتجاه أفراد العينة نحو تعاطي المواد النفسية  .6
  ؟)ةالشخصي -  ضبط- استقالل ذاتي(وفقا لطبيعة توجهاتهم السببية )  كوك- قنب

 -  أسيفال- ترامال(التعرف إلى االختالف في اتجاه أفراد العينة نحو تعاطي المواد النفسية  .7
  ؟)مساير، مغاير( المغايرة –وفقا لسمات المسايرة )  كوك- قنب

 المغايرة –وسمات المسايرة )  مرتفع- منخفض(التعرف إلى اثر التفاعل بين التوجهات السببية  .8
 ؟)  كوك- قنب-  أسيفال-ترامال(التجاه نحو تعاطي المواد النفسية على ا)  مرتفع-منخفض(

والجنس ) ةالشخصي -  ضبط- استقالل ذاتي(التعرف إلى اثر التفاعل بين التوجهات السببية  .9
 ؟) كوك- قنب-  أسيفال- ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  أنثى- ذكر(
 - ذكر(والجنس )  مغاير- مساير( المغايرة - رةالتعرف إلى اثر التفاعل بين سمات المساي .10

 ؟) كوك- قنب-  أسيفال- ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) أنثى

  :أهمية الدراسة

  :تتمثل أهمية الدراسة الحالية كونها

مدى ارتباط هذه التوجهات باالتجاه نحو تعاطي المواد و مفهوم التوجهات السببية تتناول  .1
 المغايرة واالتجاه نحو - ضافة إلى معرفة طبيعة العالقة ما بين سمات المسايرةالنفسية، باإل

 .تعاطي المواد النفسية
إلقاء الضوء على شريحة هامة في بناء المجتمع وهم طلبة الجامعات، من خالل معرفة  .2

خصائصهم النفسية، لمحاولة الوصول إلى صورة واضحة للعوامل التي تدفع العينة لالتجاه 
ابي نحو تعاطي المواد النفسية، والتي من شانها المساعدة في وضع الخطط العالجية االيج

 .والوقائية لمجتمع الدراسة لحمايتهم من الوقوع ضحية لبراثين المواد النفسية
كما من الممكن أن تتوصل هذه الدراسة إلى مقترحات تساعد اللجنة الوطنية العليا لمكافحة  .3

اإلستراتيجية الوطنية بالشق المتعلق بطلبة الجامعات، والقاضي بتنمية المواد النفسية، في بناء 
  .مهارات الرفض الذاتي للمواد النفسية

وكذلك يمكن التوصل لبعض المقترحات التي من شأنها أن تساعد الجهات المعنية الحكومية  .4
ب ومنع أو األهلية في مجال المواد النفسية من اجل تطوير أبنية واستراتيجيات خفض الطل

  .العرض، للمواد النفسية
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  :حدود الدراسة

التوجهات (، وبمتغيراتها  بجميع كلياتها األدبية والعلميةتتحد الدراسة بطلبة جامعة األزهر بغزة
، وبمنهجها وأدواتها، في العام الدراسي ) المغايرة، واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية- السببية، المسايرة

 )م2011 - 2010(

  :م الدراسةمفاهي

  ): Causality Orientation(التوجهات السببية  .1

بأنها وصف "والذي يشير ): Deci & Ryan, 1985a(سيتبنى الباحث تعريف ديسي وريان 
للفروق الفردية في ميول األفراد نحو التوجه وضبط السلوك بطرق مختلفة، من خالل وصفها لثالث 

والتي ُتعرف بتوجه ) autonomy orientation(ذاتي توجه االستقالل ال: أنواع من التوجهات وهي
والتي لها طابع التحدي الذي يزوده بالتغذية ) الجوهرية(الفرد نحو البيئة التي تحفز فيه الدوافع الداخلية 

الراجعة، حيث يتصف الشخص ذو توجه االستقالل الذاتي العالي بالميل إلى إظهار قدر كبير من 
 نشاطات فيها متعة وتحدي، وكما يظهر قدرا كبيرا من المسؤولية لتصرفاته، المبادرة الذاتية بحثا عن

والذي ُيعرف بتوجه الفرد نحو البيئة ) Controlled orientation(أما التوجه الثاني فهو توجه الضبط 
من خالل الجوائز والمكاسب وتوجهات اآلخرين، حيث يتصف الشخص ذو توجه الضبط العالي 

جوائز وعلى أشياء أخرى مسيطرة، ويكون معتاد بشكل اكبر على مقارنة متطلبات باالعتماد على ال
وهو إيمان ) Impersonal orientation (الالشخصياآلخرين بمتطلباته الشخصية، وأخيرا التوجه 

الشخص بان الحصول على النتائج المرغوب فيها خارجة عن سيطرته، وكذلك أن تحقيقها يعود بشكل 
 العالي بالقلق وعدم فعاليته، وكذلك الالشخصيدر، وكما يتصف الشخص ذي التوجه كبير للحظ والق

ال يمتلك اإلحساس بالقدرة على تغيير النتائج أو مطالب اآلخرين، فهو بذلك يميل إلى أن يكون مثبط، 
وكما يميل لالقتناع بالمواضيع كما هي دائما دون تغيير، حيث تعد هذه التوجهات دائمة ونسبيه في 

  "شخصية الفرد، وكل توجه يوجد بكل شخص بنسبه معينه
) Deci & Ryan, 1985a: 111-112.(  

وتقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس التوجهات السببية الذي أعده 
)Deci & Ryan, 1985 (وترجمه وقننه الباحث.  
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 :Conformity,  Non-Conformity المغايرة –المسايرة  .2

والذي ) 1991(، والذي تبناه سعيد بن مانع )1987(ف يتبنى الباحث تعريف سيد عثمان سو 
هي قيام الفرد بالحرص على أال يخالف الجماعة، ولذا فهو يعدل من "نص على أن المسايرة 

استجاباته وسلوكه إذا ما تعارض مع سلوك الجماعة كي يتمشى معها وال يخالفها، بينما المغايرة هي 
مسايرة أو عدمها أو الحياد في مواجهة أحكام الجماعة وعقائدها ومعاييرها وتصرفاتها، وهنا ال تجنب ال

  ".يساير الفرد وال ينصاع، كما انه ال يقف ضد ضغوط الجماعة

 المغايرة  المزمع - ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس المسايرة
  ).1991سعيد بن مانع، ( أعده استخدمه بالدراسة الحالية والذي

 :Attitude toward Psychoactive drugsاالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية  .3

بأنه الميل أو التأهب النفسي الذي يوجه مشاعر : يعرف الباحث االتجاه نحو المواد النفسية
سلوكية نحو رغبة ومعتقدات وسلوك الفرد الناتجة من تفاعل مجموعة العوامل المعرفية الوجدانية وال

الترامال، (ألي مادة من المواد ) التجريبي، الوقتي، المنتظم، أو المتعدد(غير طبيعية للتعاطي 
في غير ) إراديا، أو عن طريق المصادفة(، تعرف )، البانجو أو الحشيش، الهيروين أو الكوكسيفالاأل

 أو النفسية أو السلوكية، مما يضر األغراض الطبية الموجهة، والتي تؤدي إلى تغيير الحالة المزاجية
بالفرد أو بالمجتمع نفسيا أو جسديا أو اجتماعيا، ويعبر عنه بدرجة القبول أو الرفض والتي تحمل 

  ).نحو الرفض المرتفع أو المنخفض(أو سلبيا ) نحو اإلقبال المرتفع أو المنخفض(طابعا ايجابيا 

الب على مقياس االتجاه نحو تعاطي ويقاس إجرائيا بالدرجة التي سوف يحصل عليها الط
  .المواد النفسية الذي أعده الباحث

  

  



  
  

 الفصل الثاني

  اإلطار النظري ومفاهيم الدراسة
  .التوجهات السببية •
  . المغايرة-المسايرة •

  .االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية •
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري ومفاهيم الدراسة

  :تمهيد

يعد االتفاق على المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في أي إطار نظري أو دراسة هو بمثابة 
خطوة األولى لتحقيق وحدة االنطالق من أرض واحدة؛ ليتم التصرف تباعًا نحو باقي عناصر هذا ال

كما ويشتق اإلطار النظري لهذه الدراسة من التراث النفسي  ).4: 2008وفاء كمال، (اإلطار 
بؤ واألدبيات ذات العالقة بحركة النظريات النفسية القائمة على االتجاهات، باعتبارها مدخال للتن

بسلوكيات األفراد، كما يشتق من األدبيات المرتبطة بمداخل تقديرات مستويات الشخصية، وكذلك من 
البحوث التي قامت على فكرة تنمية الذات، وبالمجمل العام من كل ما كتب حول متغيرات الدراسة، مع 

-selfالتركيز على توضيح األساس النظري الذي تبناه الباحث وهو نظرية تحديد الذات 
determination Theory)( باإلضافة إلى أنه سيتم تناول مفهوم التوجهات السببية ضمن نظرية ،

 المغايرة، - تحديد الذات والفرق بينه وبين المفاهيم المشابهة في نظريات أخرى، ومفهوم المسايرة
واسع حيث سيتم ومفهوم االتجاه، وكذلك سيتم تناول مفهوم االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية بشكل 

التطرق إلى مستوى انتشار المواد النفسية في فلسطين، وأيضا مستوى وأسباب انتشار كل مادة نفسية 
  .على حدا

 )causality orientation(التوجهات السببية  .1
  تمهيد .1.1

إن مفهوم التوجهات السببية من المفاهيم الحديثة في علم النفس، وبالرغم من حداثة هذا المفهوم 
بالمفاهيم النفسية األخرى التي سبق لعلم النفس بمجاالته الواسعة والمتعددة البحث فيها مقارنة 

ودراستها، إال أنه يشكل محور تفاعل الفرد مع بيئته، وبالتالي فإن له األثر الواسع على التنبؤ بسلوك 
خير  أول من قدم هذا المفهوم في شكله األ)Deci & Ryan, 1985a(ويعد ديسي وريان  .الفرد

 في مجال علم SDT1الذي اتجه الباحث إلى دراسته، وذلك في نطاق نظريتهم العامة لتحديد الذات 
                                                           

1 SDT هي اختصار )self-determination Theory( ،نظرية تحديد الذات، التي تعد نظرية واسعة االنتشار ،
عية والشخصية، حيث تركز على نمو الشخصية ووظيفتها داخل السياق االجتماعي، وهي أحد النظريات الخاصة بالداف

وتركز بصور كبيرة على الدرجة التي يصل إليها السلوك اإلنساني إلى حالة تحديد الذات من خالل اإلحساس باالختيار 
في ) Weiner(كاتجاه جديد من نظرية  وظهرت ).Deci & Ryan,2000: 68- 69(في بدء وتنظيم السلوك 

، عن نظريات الفرد المدرك، وكان ذلك كونها )Deci & Ryan, 1985(تحديد مصادر الفرد، والتي بلورها كل من 
سلوكيات التحديد (تضيف تمييزا آخر إلى فئة األداء المقصود المدفوع، إذ إنها تميز بين أنماط ذات التحديد الذاتي 

  ).431: 2000يوسف قطامي ونايفة قطامي، ()سلوكيات تحديد الضبط(وأنماط األداء ذات الحياد الخارجي ) الذاتي
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) perceived locus of causality(النفس المعرفي، والذي تطور من مفهوم مركز السببية المدركة 
)deCharms, 1968; Heider, 1958(1 ،أو  حيث ُعِبر عن هذا المفهوم في ضوء نظرية مصغرة 

، ثم قام عدد كبير من الباحثين بدراسة وتبني هذا المفهوم ضمن اإلطار نفسه SDTُبعد بإطار نظرية 
التعليم، الصحة، الرياضة، شرب الكحوليات، وغيرها من تأثير األوضاع "في مجاالت متعددة منها 

 خالل وصف االجتماعية على الدافعية البشرية وتنمية الشخصية وكيف تتكون الشخصية، وذلك من
الفروق الفردية في اتجاهات األفراد نحو سلوك تحديد الذات؛ ولكن هذا المفهوم ضمن هذه النظرية لم 
يحظى بالنصيب الكافي من الدراسات في البيئة العربية على حد علم الباحث واطالعه، حيث يعزي 

يضًا لعدم توفر مادة باللغة الباحث ذلك للتداخل الموجود ما بين هذا المفهوم ومفهوم الضبط لروتر، وأ
العربية ثرية لهذا المفهوم، حيث يعتقد الباحث أن هذه الدراسة من أول الدراسات في البيئة العربية التي 
استخدمت هذا المفهوم؛ علمًا أن هنالك البعض من الباحثين العرب الذين أولوا نظرية تحديد الذات 

SDT يوسف قطامي ونايفة )2002(مثل نبيل زايد  األهمية في دراساتهم حسب اطالع الباحث ،
، محمد نوفل )2009(، ف أبو عواد )2005(، وليد السيد )2002، 2000، 1998(قطامي 

، ولكن ضمن مجال التعليم والدافعية فقط، )2010(، وأحمد العلوان وخالد العطيات )2009(
اللذان تناوال هذه ) 2008 (ومحمد سعدات) 2006(وباإلضافة إلى محمد عليان وعماد الكحلوت 

  .النظرية ضمن بعد الحاجات النفسية

  Causality orientationتعريف مفهوم التوجهات السببية  .1.2
 التوجهات السببية بأنها وصف للفروق الفردية في ميول )Deci & Ryan, 1985a(يعرف 

دء وتنظيم السلوك، األفراد نحو التوجه لضبط السلوك بطرق مختلفة، والتي يكمن جوهرها في شكل ب
  :بحيث تصف ثالث أنواع من التوجهات السببية العامة وفق توجهاتهم الدافعية

 هو ميل الفرد نحو البيئة التي تحفز فيه ):autonomy orientation(توجه االستقالل الذاتي 
رجة عالية الدوافع الداخلية والتي لها طابع التحدي الذي يزوده بالتغذية الراجعة، وكما ينطوي على د

                                                           
  – توجهـات خارجيـة –توجهـات داخليـة (بأنـه توجـد ثـالث توجهـات ) deCharms, 1968; Heider, 1958( اقتـرح 1

، فقـد عبـر عنهـا )perceived locus of causality ( المدركـة مركـز الـسببية، وحيـث إنهـا تعكـس)الشخصيةتوجهات 
الخــارجي المدركــة  مركــز الــسببية – internal perceived locus of causalityك مركــز الــسببية الــداخلي إدرا(

external perceived locus of causality – مركـز الـسببية الموضـوعي impersonal perceived locus of 
causality( الخـارجي، حيـث يـستخدما علـى  أن هناك قصور في اسـتخدام مـصطلحي الـداخلي و وريان، وهنا يرى ديسي

وهما نتاج لعملية الـضبط للتعزيـز، لـذا قامـا بتطـوير إدراك مركـز الـسببية الـداخلي ) كيف ولماذا(نطاق واسع لإلشارة إلى 
والخارجي إلى توجه االستقالل الذاتي وتوجه الضبط على التوالي مـع الحفـاظ علـى المـسمى األخيـر بالتوجـه الموضـوعي 

 )Deci & Ryan, 1985: 108-109 ( ء وتنظيم السلوك، للمزيدوذلك بناءا على بد
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من الخبرة باالختيار فيما يتعلق ببدء وتنظيم السلوك، فعندما يكون توجه الفرد نحو االستقالل الذاتي 
فإنه يلتمس فرصة الحصول على تحديد الذات واالختيار، في حين يكمن جوهر هذا التوجه باالختيار 

ستقالل الذاتي العالي فإنهم وٕادراك الحاجات العضوية والمتكاملة، فعندما يتصف األفراد بتوجه اال
يميلون إلى إظهار قدر كبير من المبادرة الذاتية بحثًا عن نشاطات فيها المتعة والتحدي، وكما يظهروا 

) self-determined(قدرًا كبيرًا من المسؤولية لتصرفاتهم، وأنه من المرجح أن يكونوا محددين لذاتهم 
تكون المكافآت الخارجية أقل سيطرة عليهم، هذا وسيميلون فيما يتعلق بالمكافآت الخارجية، وعليه فس

وكما أن هذا ، )Deci & Ryan, 1985: 111(وانجازاتهم ) competence(إلى إثبات كفاءتهم 
  ) االستقالل، الكفاءة، واالنتماء(التوجه ينشأ من خالل إشباع الحاجات النفسية األساسية الثالث 

)Deci & Ryan, 1985b.(  

 هو ميل الفرد نحو البيئة من خالل المكافآت ):Controlled orientation (توجه الضبط
خارج (الخارجية وتوجهات اآلخرين، وكما ينطوي على االحترام وااللتزام بالضوابط سواء البيئية 

فيما يتعلق ببدء وتنظيم سلوك الفرد، فعندما يكون توجه ) داخل الشخص(منها أو الداخلية ) الشخص
أو تفسير األحداث والضبط، كما ويكمن جوهر هذا ) select(لضبط فإنه يتلمس االنتقاء الفرد نحو ا

التوجه في التأثر بالضغط الناتج عن بدء السلوك وتنظيمه، أما عندما يكون لألفراد توجه عالي نحو 
ا يميلون إلى ، وكم)ينبغي القيام بها(الضبط فإنهم يميلون إلى القيام باألشياء ألنهم يعتقدون أنها واجبة 

االعتماد على ضبط األحداث مثل المواعيد النهائية أو مراقبة دوافعهم، حيث أنهم ُيدفعون بدوافع 
خارجية، وكذلك عندما يكون توجه األفراد نحو الضبط فإن المكافآت الخارجية تلعب دورًا حاسمًا أكثر 

المتثال للضوابط الحقيقية أو في تحديد سلوكهم، كما ويؤدي اتجاه الضبط في أغلب األحيان إلى ا
، ولكن في بعض الحاالت قد تؤدي إلى  التمرد ) أو توقعات– إغراءات–سواء أكانت تهديدات(الوهمية 

وهذا ال يعتبر فعل استقاللي ألنه ناتج عن رد فعل (على الضوابط أو تسلك عكس ما هو مطلوب 
امتثال (ط وليس اختياريًا، ألن الحالتين يكون السلوك مضبو ) امتثال أو تمرد(، وفي الحالتين )تحكمي
، وكما أن هذا )Deci & Ryan, 1985: 112(تعرض الشخص للضغوط والصراعات ) أو تمرد

التوجه ينشأ من إشباع حاجتي الكفاءة واالنتماء، ونقص في إشباع حاجة االستقالل، حيث يرتبط  
 والخارجية، والناتجة من األداء الجامد من خالل القواسم المشتركة الداخلية) regulation(بالتنظيم 

)rigid functioning ( وتقليل الرفاهية)Deci & Ryan, 1985b.(  
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 وهو الذي ينطوي على إيمان األفراد بأن :Impersonal orientation(1 (الالشخصيتوجه 
يلون وأن تحقيقها يعود بشكل كبير للحظ أو القدر، لذلك يم) سيطرتهم(سلوكهم خارج عن إرادتهم 

لنتائج المرجوة، لالعتقاد بأنهم غير قادرين على تنظيم سلوكهم بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى ا
عن إدارة الموقف، ) غير كفء(عاجزين  فيرون أنفسهم الالشخصيالعالي نحو توجه ذو الألفراد وا

كون الشعور وكذلك يعتقدون بأن تجربة المهام صعبة جدًا وأن النتائج مستقلة عن السلوك، حيث يت
يرتبط  خالل قوى خارجية، و بعدم الكفاءة لهذا التوجه بسبب االعتقاد بأن السلوك يبدأ وينظم من

، ويكون أصحاب هذا االتجاه بال دافعية مستقبلبمشاعر االكتئاب ومشاعر القلق الشديد من ال
Amotivation) Deci & Ryan, 1985: 112( من خالل عدم إشباع هذا التوجه ينشأ ، و

  ).Deci & Ryan, 1985b ()االستقالل، الكفاءة، االنتماء(الحاجات النفسية األساسية الثالث 

 )Causality orientation Theory) COTنظرية التوجهات السببية  .1.3

التوجهات السببية هي نهج أو طريقة لدراسة العمليات المختلفة في تنظيم ترى هذه النظرية أن 
راسة الفروق الفردية في طريقة األساليب المنظمة، من خالل دالسلوك الموجه نحو هدف يكمل 

في تنظيم السلوك، وهذه ) الالشخصي – الضبط–باالستقالل الذاتي ( التي تتصفالعامةالتوجهات 
الطريقة تختصر المجاالت عن طريق تزويد تفاصيل منوعة، وتقييم الدرجة التي يكون عندها األفراد 

الدافعية الداخلية والدافعية "ممثلة على التوالي بالتوجهات العامة نحو في توجهاتهم وهذه التوجهات 
 وقلة التصرف منعكسة ال– الدافعية الخارجية ذات التنظيم االستدماجي–الخارجية ذات التنظيم المتكامل

في دراسته لبناء ) Vallerand, 1997(كما توصل . )Deci & Ryan, 2000: 241" (المقصود
هرمي، حيث كانت التوجهات السببية والدافعية في أعلى مستويات العمومية بينما نموذج للتسلسل ال

  . جاء المجال الخاص ألساليب التنظيم في المستوى األكثر خصوصية

  األسس التي بنيت عليها نظرية التوجهات السببية .1.3.1

 على ثالث أسس رئيسية، يمكن من خاللها الوصول COTاعتمد ديسي وريان في بناء نظرية 
 – التوجهات الدافعية–أشكال السلوكيات(إلى الفروق الفردية التي تكمن بين األفراد، والتي تمثلت بـ 

، والتي من خاللها تم بناء النموذج السببي في مدى ميل األفراد نحو تحديد )أشكال بدء وتنظيم السلوك
ها كنتائج ناشئة من  بأن التوجهات السببية تم التوصل إلي)Vallerand, 1997(الذات، حيث يذكر 

متفاوتة بحيث تدعم سلوك االستقالل الذاتي يئة االجتماعية بدرجات التفاعل النشط للكائن الحي مع الب
 دة عبر فترات زمنية طويلة ينتج عنهاأو تدعم سلوك الضبط أو تنقل عدم الكفاءة إلى مواقف متعد

                                                           
 وبحثـه أي مـن عـه، حيث لم يجد حسب اطالImpersonal تعريبا لمصطلح االشخصي قام الباحث باعتماد مصطلح 1

 . ترجمتهالدراسات العربية التي قامت باستخدام هذا المصطلح أو
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 بيئاتهم إلى حد ما م فيأو إظهار أنفسهمستوى محدد من هذه التوجهات، وبالتالي يتجه األفراد لعرض 
يمكن أن تستخدم هذه التوجهات للتنبؤ بنتائج متعددة ، و )ينالشخصيمستقلين أو مضبوطين أو (أفراد 

  ).Deci & Ryan, 2008: 665(ومختلفة 

  أشكال السلوك .1.3.1.1
إلى أن السلوكيات ودوافع العمليات النفسية ذات الصلة يشار ) Deci & Ryan, 1985b(يذكر 

  :إليها بصورة عامة على أنها

في السلوكيات ذات وتتمثل  ):Self-determined behaviors(سلوكيات تحديد الذات   -أ 
الدافعية الداخلية وهي بمثابة نوع من أنواع سلوكيات تحديد الذات والتي تدعم سلوك االستقالل 

تي تبدأ وتنظم بواسطة الذاتي، والذي يمثل الحالة الكالسيكية أو األصلية لتحديد الذات؛ وهي ال
االختيار، وذلك بناًء على اإلدراك بالحاجات العضوية للفرد واألهداف المتكاملة، وعن طريق 

خارجية، حيث يختار الفرد كيفية التصرف الداخلية أو المصادر المعلومات من الاستخدام 
 وفي المقابل بطريقة الحدس لتحقيق األهداف الذاتية ذات الصلة، وتلبية الحاجات العضوية،

سلوكيات الدافعية الخارجية والتي من لوكيات تحديد الذات تعكس هناك نوع آخر من س
، بمعنى أن )الممكن أن تكون محددة للذات إذا ما ُنظمت بواسطة تنظيم داخلي متكامل

السلوكيات المستندة إلى االختيار وفق حاجات الفرد واألهداف المتكاملة، ستكون سلوكيات 
 .اق المكافئة أو اإلكراهذات وٕان كانت تحدث في سيتحديد ال

 في السلوكيات  وتتمثل):Control-determined behaviors(سلوكيات تحديد الضبط   -ب 
 أن تؤدي إلى تحديد الذات إذا ما نظمت بواسطة دافعية الخارجية، والتي من المحتملذات ال

تي تبدأ وتنظم بواسطة السيطرة تنظيم اندماجي متكامل مع األهداف والقيم الشخصية، وهي ال
مكافئة غير (والتحكم سواء من البيئة أو من داخل الفرد، حيث يتم تحديدها بواسطة السيطرة 

تعتبر أكثر من كونها نظمت باختيار الفرد، بينما ) متوقعة أو حاالت الضبط الداخلية
هنا يكمن الفرق بين هادفة وتعتمد على االختيار واألهداف الشخصية، و سلوكيات تحديد الذات 

سلوكيات تحديد الذات وسلوكيات تحديد الضبط الذي يتمثل محوره في االعتماد على 
الطالب الذين قرروا الدراسة (االستجابة للمواقف بدًال من االعتماد على االختيار، مثال 

، وال ) بأنهم قادرين على دراسته بدًال من االختيار بين أكثر من مجالالعتقادهمبمجال معين 
السلوك (تعتبر استجابة تحديد الضبط متكاملة، وذلك ألنها من سلوكيات الدافع الخارجي 

والتي تتصف بنموذج االمتثال للضبط أو العصيان ضده، حيث أينما وجد ) المدفوع من الخارج
االمتثال وجد العصيان فهما يمثال طرفي القطبين، وٕان سيطرت إحداهما فتبقى األخرى 
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ا خلصت البحوث إلى أن استجابة تحديد الضبط تنطوي على المزيد من الضغط موجودة، وكم
والتوتر، وتكون أقل ابتكارًا ومرونة إذا ما قورنت باستجابة تحديد الذات، وكما تميل إلى 

 .الخارج في إدراك مركز السببية
غير  أو منعكسة ال السلوكيات في وتتمثل):Amotivated behaviors( منعكسةسلوكيات   - ج 

 تصل بأي حال من األحوال إلى تحديد الذات، وهي التي تبدأ وتنظم المدفوعة، والتي ال
بواسطة قوى خارجة عن إرادة الشخص بشكل مقصود، واألفراد المتسمون بهذا السلوك 
يشعرون بأنهم غير قادرين على تنظيم سلوكهم بطريقة من شأنها أن تحقق النتائج المرجوة، 

 التحكم بالقوى الخارجية، والتي يرون أنه يصعب السيطرة عليها ألن لذلك يميلون إلى فقدان
 موجودة بحدود خارجية وحدود داخلية، حيث يعتبر منعكسةالنتائج مستقلة عن السلوك، وال

الحد الفاصل الخارجي هو الحد بين الشخص والقوى البيئية ويتمثل ذلك في ضعف الشخصية 
 على منعكسة التحكم فيها، أما ال يمكن التنبؤ بها ويصعبالتي الوالتي تنتج عن القوى البيئة 

الحد الفاصل الداخلي هي التي تتعلق باألفراد ذوي الخبرة والذين غمروا القوى البيئية في 
ان ف ؛ب والغيرة والتصرف بطريقة يصعب التحكم فيهاداخلهم، حيث يغلب عليهم الغض

ن ينفصلوا عن سلوكهم من خالل تشويهه سلوكهم غير مقصود وغير ُمحِدد لهويتهم، ويمكن أ
أو عدم االهتمام به، وكذلك فإمكانياتهم غير مالئمة ألبنية تنظيم العاطفة والحوافز سواء على 

تحديد الذات أو أبنية التحكم الداخلي التي ) وظيفة(صعيد أبنية تكامل الذات التي تنظم أداء 
 على الحد الداخلي أو الخارجي كسينالمنعتنظم أداء تحديد الضبط، كما ويصبح األشخاص 

 يحترموا ويؤمنوا بالقوى البيئية على أنها ُمشكلة لسلوكهم ومتحكمة فيه
) Deci, Ryan, 1985b: 149-150.(  

ويعد هذا التطور بهذا المفهوم تمثيًال لتجسيد الشخصية كنظام من الصفات المتفاعلة، وتحوًال بعيدًا 
، )Rotter, 1966(تبر األفراد نوع معين مثل داخلي وخارجي عن الرأي القاطع للشخصية التي تع

 أو رؤيتهم بالتصنيف نحو بعد من األبعاد من حيث )Young, 1928(أو منطوي مقابل منبسط 
 والذي استخدم مقياس تقاطع األبعاد لتصنيف )Wundt, 1903(موقعهم على بعدين أو أكثر 

 التصنيف قد تكون مضللة وغير واضحة، بالشكل األفراد، حيث اعتبر ديسي وريان بأن نتائج هذا
الذي يكون علية افتراض أن األفراد متجهين في اتجاهات ثالث إلى حد ما، وهذه التوجهات الثالث  
دائمة نسبيًا في شخصيتهم، بالرغم من احتمال وجود أفراد لديهم أحد التوجهات بصورة مرتفعة، وآخرين 

  هذه التوجهات في التنبؤ بسلوكيات عديدةبصورة منخفضة، وكما يمكن استخدام 
)Deci & Ryan, 1985b: 154.(  
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 : محاور نظرية التوجهات السببية .1.3.2

إن مفهوم التوجهات السببية ينطوي على ثالث توجهات، توجد لكل فرد بشكل نسبي، ولكن 
 & Deci( حسب ما يتمتع به من الكم األكبر بهذا التوجه، ويصف بأحد التوجهاتيوصف الشخص 

Ryan, 1985b: 154-161 (هذه التوجهات الثالث على النحو التالي:  

  ):The Autonomy Orientation(توجه االستقالل الذاتي  .1.3.2.1

  ) مكان اإلقامة– إدراك الحاجات العضوية والمتكاملة–االختيار(يتمثل هذا التوجه من خالل 

  االختيار  -أ 
وجه االستقالل الذاتي، أن في تنظيره لمفهوم ت) Deci & Ryan, 1985b: 154-155(يذكر 

جوهر ومركز هذا التوجه يكمن في تجربة االختيار، حيث يتصف األفراد المتسمين بهذا التوجه، في 
استخدام المعلومات المتاحة لهم التخاذ قراراتهم وتنظيم أنفسهم من أجل تحقيق أهدافهم الذاتية 

وك القائم على أساس االختيار يمثل الخاصة، سواء أكانت بدافع داخلي أو خارجي، لذلك فإن السل
كونه نابع من اإلحساس المتكامل للذات والذي يكمن وراء هذا " self-determined" تحديدًا للذات 

  .التوجه

 مفهوم االختيار كمفهوم دافعي، وبذلك تختلف عن تعريف المعرفيون لهذا SDTهذا وتعرف 
  : هامينالمفهوم، حيث يكمن الفرق بين التعريفين في مبدأين

  االختيار ببعض السلوكيات مقابل االختيار بكل السلوكيات: المبدأ األول

تفترض النظريات المعرفية ضمنًا أو صراحًة أن االختيار يكمن في كل السلوكيات والتي تعتمد  •
 ).Bandura, 1977a; Vroom, 1964(على أساس التوقعات المبنية على التعزيز مثل 

تيار يكمن في بعض السلوكيات فقط، حيث ترى أن هناك العديد من  أن االخSDTبينما تفترض  •
السلوكيات تحدث بشكل تلقائي وبدون أن تتضمن اختيارًا حقيقيًا، حيث تستشهد بالمثال 

فهي تمثل تحديد الضبط وهذه السلوكيات غير اختيارية ألن ) السلوكيات المرتبطة بتحديد التعزيز(
ب الرئيسي لهذا السلوك، وبالتالي فذلك لن يؤدي إلى تحديد التعزيز وحاالت مشابهة هو المسب

  )self-determined(الذات 

  االختيار مرادفًا للقرار مقابل االختيار ليس مرادفًا للقرار: المبدأ الثاني

  .ترى النظريات المعرفية أن االختيار يستخدم كلما قرر الشخص القيام بشيء ما •
يستخدم فقط عندما يشعر الفرد بالحرية في اختيار اإلجراءات  أن االختيار مفهوم SDTبينما ترى  •

، حيث )الطلبة الذين قرروا الدراسة ألنهم اضطروا لذلك(المحددة التخاذ القرار، وتستشهد بالمثال 
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تفسر هذا السلوك من منظور الدافعية، بأنه ال يمكن اعتبار سلوك الطلبة اختيارًا حقيقيًا ألنها 
التوتر والتي تمثل عالمات تحديد الضبط، وبذلك فهي ليست سلوك تحمل عالمات الضغط و 

في هذا الصدد بأن االختيار ليس ) Deci & Ryan, 1985b: 156(ويذكر . تحديد الذات
بالضرورة أن يكون متعمدًا أو تحليليًا، ألنه في بعض الحاالت قد يكون عفويًا أو بديهيًا، وكما 

) Czikszentmihalyi, 1975(تجربة التدفق التي ناقشها  للتأكيد على هذا األمر بSDTتستند 
حيث أشارت إلى أن الشخص الذي يتأثر بالدوافع الداخلية يتصف نشاطه بالتدفق، وفي ظل تلك 
الدافعية فإن الشخص ال يتخذ قرارات مدروسة، بل يتدفق بال قيود في إجراءاته التي تقود إلى 

ال يعتبر وسيلة ) الصلب أو الجامد(سلوك المشروط تحديد ذاته، وعلى العكس من ذلك، فإن ال
لتحديد الذات أو لالستقاللية الذاتية، حتى وٕان اتخذ الشخص قرارًا متعمدًا في سبيل تحقيق ذلك، 
ألن حقيقة عدم المرونة المصحوبة بالضغط والتوتر، تعني أنه لم يكن خيارًا حقيقيًا، بل كان قرار 

 .تحديد الضبط

أن هناك طريقة واحدة لمعرفة أن السلوك مختارًا ) Deci & Ryan, 1985b(كما ويضيف 
غير اختيارًا حقيقيًا أم ناتج عن عوامل أثرت فيه وجعلته يظهر بما هو عليه، وهي أن يكون الشخص 

رغبة  أما إذا كان السلوك ناتج عن عدم ،)سواء بشكل بديهي أو متعمد(القيام بالسلوك قادر على 
لى النظر بجدية في الخيارات األخرى للسلوك، فإن ذلك يشير إلى أن السلوك الشخص وعدم قدرته ع

ال يمثل اختيارًا صحيحًا أو حقيقيًا، حتى لو كان الشخص مقررًا فيه ألنه قد يكون حدث ضمن الضبط 
ولتوضيح هذا الشأن ). internally controlling) (Deci & Ryan, 1985b: 156(الداخلي 

شخص حصل على معدل مرتفع بالثانوية العامة، وعرضت علية بدائل (مثال يمكن االستعانة بال
متعددة من التخصصات، لكنة قرر أن يدرس الطب، دون النظر بجدية في التخصصات األخرى، 
علمًا بأن والد هذا الشخص هو طبيب، وهنا ال يعتبر اختياره اختيارًا حقيقًا ألن قراره قد يكون نابع من 

  ).مشابهة والدهرغبات أسرته في 

وأخيرًا فإن توجه االستقالل الذاتي يستلزم اتخاذ خيارات مرنة ومدروسة سواء بشكل بديهي أو 
  .متعمد أو بشكل واعي أو غير واعي

  والمشاعر) العضوية، المتكاملة(إدراك الحاجات   - ب 
هي شكل مهم ) بالعضوية والتكامل(أن وصف الحاجات ) Deci & Ryan, 1985b(يذكر 

 متكاملة، وتعود أيضًا  بعض حاجات عن توجه االستقالل الذاتي، حيث يتضمن هذا الوصفللتعبير
التي إلى حاجات عضوية وحاجات أخرى مختلفة نوعا ما، بمعنى أنها تركز على أهمية الحاجات 

 مع شعور الفرد بذاته، وذلك بسبب أن بعض الحاجات تكتسب كبدائل للحاجات العضوية التي تتكامل
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شبعة بشكل كاف، وهذه الحاجات ال تعتبر حاجات متكاملة، لذلك فإنها لن تدل على التوجه لم تكن م
 ويضيف أن إدراك الحاجات العضوية المتكاملة يؤدي إلى إرشاد ما يسمى بالتطابق ،االستقاللي
، وكما يستخدم )أي أن يكون هنالك اتساق بين سلوكيات الشخص وأفكاره ومشاعره وحاجاته(العضوي 

 وذلك من SDTطابق العضوي في التوجهات الديناميكية للمعالجة النفسية، كما تقترحها نظرية الت
خالل البحث عن أوجه عدم االتساق بين االتصال اللفظي وغير اللفظي، حيث يبدأ المعالج بالتلميح 
إلى االضطرابات العضوية التي تنتج عن أحد الحاجات العضوية أو بعض المشاعر النابعة من 

  ).Deci & Ryan, 1985b: 156( إلدراك وتعمل سويًا مع ما يعتبر بديل الحاجاتا

  مكان اإلقامة  -ج 

إن توجه االستقالل الذاتي يتميز أيضًا بما يمكن أن يطلق عليه اختيار مكان اإلقامة، فعندما 
نه يصادف الشخص المستقل ذاتيًا المواقف يكون فيها غير سريع االستجابة وهي صفه ال تتغير، ولك

وبالتالي يوجه نشاطه إلى مواقف يكون فيها سريع ) بدًال من الجمود(يقوم بالتالؤم مع الموقف 
االستجابة، وكما يتعامل الشخص المستقل ذاتيًا مع األحداث البيئية كما لو كانت معلومات، واختيار 

ئية كما لو كانت مكان اإلقامة هو مجرد استخدام المعلومات بصورة فعالة للتعامل مع األحداث البي
معلومات، عبر استخدام المدخالت المعلوماتية للحصول على شعور إيجابي وفق ما هو متاح، حيث 
يكون قادرًا على اختيار األهداف التي تحقق أفضل اإلمكانات لتلبية الحاجات التي تدفعه نحو النشاط 

  عليها اختيار مكان اإلقامة ، وهي العملية التنموية التي ترتكز )بدًال من االمتثال(المتكامل 
)Deci & Ryan, 1985b: 156.(  

ويوضح الباحث هذا األمر من خالل أن الفرد المتصف باالستقالل الذاتي عندما يتعرض لموقف 
جديد ال يمتلك به أي خبرة سابقة ال يسارع بتكوين استجابة لهذا الموقف، إال بعد أن يتفهم هذا الموقف 

عة من المعلومات التي ستشكل الخبرة بالموقف، وعليها سيتم دمجها بالبناء ويتالءم معه، ويبني مجمو 
المعرفي لدى الشخص، في حينها يستطيع الشخص أن يتعامل مع المواقف المشابهة باستجابات 
سريعة بناًء على المدخالت السابقة له، ضمن دافعية داخلية تدفعه إلى النشاط المتكامل مع أهدافه 

  .اتهوالتي ستشبع حاج

  االستدالل السلوكي على توجه االستقالل الذاتي  -د 
بأنه يستدل على هذا التوجه سلوكيًا من خالل أن توجه ) Deci & Ryan, 1985b(يذكر 

االستقالل الذاتي القوي ربما يظهر بأشكال متعددة من السلوك، والتي تدفع األفراد للبحث عن فرص 
هو اختيار الفرد لوظيفة (ومن األمثلة على هذا السلوك يمكنهم من خاللها تحقيق االستقالل الذاتي، 

، فعندها سوف يأخذ بعين االعتبار فيما كان الوضع يسمح باالستقاللية، والتي من شأنها أن تقود )ما
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األفراد لمزيد من المبادرة في المواقف التي يواجهونها، وكما يعني هذا أنه تفسير للبيئة المعلوماتية، 
لمعلومات التخاذ خيارات مدروسة بشأن متى وأين نبدأ، كما وستجعل األفراد أيضًا حيث تستخدم هذه ا

أكثر مرونة وأقل عرضة لفقدان الدوافع الداخلية وتحديد الذات في تحكمهم بالبيئة، وٕاذا كان الشخص 
يتميز بتنظيم متكامل خارجي األصل، فإن الشخص يكون أكثر قدرة على تحديد الذات في وجود 

  ).Deci & Ryan, 1985b: 156( الخارجية الضوابط

  The Control Orientationتوجه الضبط   .1.3.2.2

 القدرة – المحدوداإلدراك – الصراع على السلطة–فيذضغوط التن( هذا التوجه من خالل يتحدد
  ) االمتثال والتمرد–والثقة

  ضغوط التنفيذ  -أ 

 تجربة إختبارتضمن التأثر بيكمن جوهر ومركز هذا التوجه في االهتمام بعناصر التحكم، والتي ت
تجربة شعور الحقيقي للباالضغط الناتجة من أحداث بدء السلوك، حيث يؤدي هذا الضغط إلى االفتقار 

االختيار، كما وتكمن إحدى وظائف هذه الضغوط على المدى البعيد بتحديد الضبط في البيئة أو 
، في حين تتمثل )، يتعين، ويلزميجب، يتحتم(تحديد الضبط عن طريق صيغ األوامر الذاتية مثل 

 الذات كنتيجة للنجاح، والشعور بالذنب أو الخزي وهو تقدير(النتائج الدافعية في تنظيم التحكم الداخلي 
  ).Deci & Ryan, 1985b: 157) (كنتيجة للفشل

  الصراع على السلطة  - ب 
على اع أن توجه الضبط ينطوي أيضًا على الصراع أو النز ) Deci & Ryan, 1985b(يذكر 

، وفي بعض الحاالت يكون الصراع بين األشخاص، وأحيانًا أخرى  فيه والمتَحكمالسلطة بين المتحِكم
إال أنه في حاالت كثيرة يكون الصراع ذاتي داخلي حيث يكون , بين شخص ومنظمة أو مؤسسة
بط من داخل نفسه، وفي هذه الحاالت يكون الض) ضابط ومضبوط(الشخص متَحِكم ومتَحَكم فيه 

  .مغروس داخل الشخص ويعمل كمجموعه ضبط داخلية

ويضيف بأنه في حالة تم كبت أو قمع صراع الضبط فسيكون الشخص مطيعًا بدون المرور 
بتجربة الصراع، وذلك أيضًا بدون اإلحساس الحقيقي بشعور اإلخفاق أو االختناق، وعليه سيكون على 

شخص مستقبل لألوامر ومطيعًا لها، ومثقل بالتوتر، ، وهنا يكون ال)التجربة(وعي بسيط بهذا الشعور 
ويقوم بعكس ما يطلب منه، وسواء , وفي نفس الوقت قد يكون متمردًا أو عاصيًا لألوامر بشكل واضح

فإنه يفتقد إلى الشعور بالحرية والقدرة , أو الرفض والعصيان, أكانت استجابته األولية باإلذعان والقبول
يتصرف وبشكل ) يحتج كثيراً (مرد العصي الذي يدعي بأنه حر في قراراته على تحديد الذات، فالمت
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وذلك ألنها تمثل السيطرة، وفي هذه الحالة يكون قد تمت , كبير عكس جهاز الضبط أو التحكم
 watzawicket(السيطرة عليه بشكل عكسي، علمًا بأن هذه الظاهرة تخضع لنظرية النوايا المتناقضة 

& et. al, 1967(ي حاالت كثيرة  يكون التمرد والعصيان أفضل وكما يعتبر ظاهرة صحية ، وف
، )السيطرة أو التحكم(أكثر من اإلذعان وذلك ألن الرغبة في تحقيق الذات هي التي تحارب الضبط 

وهذا , إال أن المعركة نفسها تدل على الضبط أكثر من تحقيق الذات، فالعمل مرتبط من جهة واحدة
  ).Deci & Ryan, 1985b: 157- 158(يًا كامًال ليس استقالًال ذات

   المحدوداإلدراك  -ج 
أن محدودية اإلدراك تعني بأن ينظر األفراد إلى أنفسهم ويتعاملون معها ) bern, 1972( يذكر 

بنفس الطريقة التي يتعامل بها معهم اآلخرين، حيث يالحظون سلوكهم وينظموا أولوياتهم الداخلية طبقًا 
أن هذا المفهوم ينطبق تمامًا على مفهوم توجه ) Deci & Ryan, 1985b(لذلك، وهنا يذكر 

الضبط من خالل ما يسمى باالنطباع الذاتي، والتي تعد إحدى طرق توجه الضبط في معرفة الذات 
الداخلية، أو خالصة المعرفة الحقيقية للذات، وهنا نجد أن األفراد المتسمين بتوجه الضبط والواقعين 

التحريم، المطالب، والحاجات التي تشكل (امر واألحداث الداخلية يهتمون بمفاهيم تحت تحكم األو 
، وهنا يبرز التجانس اإلدراكي بدًال من )البديل لكثير من الحاجات العضوية الغير مشبعة لديهم

 التطابق العضوي والذي يميل من خالله األفراد إلى تبرير وتخفيف التوتر عبر ترتيب أفكارهم وأعمالهم
والجدير بذكره أن هذا الترتيب يمنع إشباع الحاجات العضوية والمشاعر، . بما يتناسب مع ضوابطهم

وكما يعتبر هذا التجانس اإلدراكي والتي يتميز به توجه الضبط لمثال أساسي لعدم التطابق العضوي 
)Organismic incongruence's (والذي يستخدمه المعالج النفسي في كشف كذب التعابير 

الشفهية من خالل االتصاالت الالشفهية، وكما أن التجانس هنا ليس ماديًا بل إدراكيًا يهدف إلى 
  )Deci & Ryan, 1985b: 158(تخفيف حدة التوتر والقلق 

  القدرة والثقة  -د 
, أن التوجه الموجه قد يرتبط بمستوى عالي من الكفاءة) Deci & Ryan, 1985b(يذكر 

، حيث تتكون هذه الكفاءة في الراشدين من خالل عملية ) تحديد الذاتبالرغم من أنها ليست كفاءة(
تعلم كيفية انجاز المطلوب، وكذلك تعلم إظهار الحب والموافقة، ومنها يصبح الشخص كفء وفعال، 

كثيرًا ما يرتبط بمعيار األداء الجيد، لذلك يصبح ) self-worth(ولكن إحساس الشخص بقيمة الذات 
 ,Ryan(كما ويذكر . بإنجاز األداء الجيد) ego-involved(القة األنا الشخص مثقًال من ع

أن ذلك يؤدي إلى تقويض الدافعية الداخلية، هذا وباإلضافة إلى وجود التوجه نحو الضبط ) 1982
ومالزمته لعالقة األنا باإلنجاز، وهنا يأتي دور أحكام الذات والتي ستماثل األحكام التي تمت وقدمت 



 
24 

، الذين يوزعون حبهم وموافقتهم )the significant caregivers(ي الرعاية الهامين من قبل مقدم
  )Deci & Ryan, 1985b: 158-159(بشكل عرضي أو قهري 

  االمتثال بدال من التمرد  -ه 
أن ظاهرة االمتثال بدل التمرد هي الظاهرة التي ينكر ) Deci & Ryan, 1985b( يذكر 

جتمع والبيئة قبل حاجاته ومشاعره الشخصية، بذلك تختلف عن الشخص فيها ذاته، ويضع طلبات الم
الظاهرة الصحية المتأصلة في توجه االستقالل الذاتي، وكما أن وجود توجه الضبط كجزء خارجي 
ومنفصل عن الذات يجعله يشتمل على األنظمة واللوائح بما يتماشي مع الضوابط واألنظمة أكثر من 

، )one's organismic condition(دات االشتراط العضوي ووح) one's self(وحدات الذات 
 the organismic(فالتنظيم الذاتي ال يزال يحتاج إلى التطوير، وكذلك االشتراط العضوي 

condition ( مازال مقموع لحد كبير)Deci & Ryan, 1985b: 159 (  

  االستدالل السلوكي على توجه الضبط  - و 

األحيان إلى اختيار أو تلمس مواقف التحكم، والنظر أو يقود توجه الضبط الناس في كثير من 
البحث عن التحكم في المواقف التي توصف بأنها استعالمية غير رسمية، ومن األمثلة على هذا 

الطالب الخريج الذي سأل األستاذ النصيحة واالقتراح، ومن ثم تعامل مع ذلك االقتراح على (التوجه 
، فهنا نجد أن الطالب الذي آثر على سؤال )Deci & Ryan, 1985b: 159) (أنه مطلب ثابت

معلمه عن المعلومة التي من الممكن أن تتوافق معه أو ال تتوافق، ولكنه تعامل معها بدون النظر إلى 
  .مدى انسجام هذه المعلومة مع بناءه المعرفي والنفسي، لحين أصبحت هذه المعلومة متحكمة فيه

  The Impersonal Orientationالالشخصي توجه  .1.3.2.3

ينبع من اإلحساس بالعجز وعدم القدرة على التعامل مع تحديات الحياة، الالشخصي إن التوجه 
فال يوجد لديها التراكيب النفسية الضرورية للتعامل مع , وغير مقصودة عفوية الالشخصيفالوظائف 

لنتائج مستقلة عن بعضها القوى الخارجية والداخلية، وهذا التوجه ينطوي على االعتقاد بأن السلوك وا
ويدعم , البعض،  وأن هناك قوى خارجية ال يمكن السيطرة عليها، وينتج ذلك عن تجربة عدم الكفاءة

  ).Deci & Ryan, 1985b: 159( في حدودها الخارجية والداخلية منعكسةهذا التوجه ال

شعور بالعجز دراسات على الظروف البيئية التي تروج لل) Seligmans, 1915(في حين أجرى 
، وبإعادة ترتيب تلك )النزوة أو السوء, المصير والفرصة(حيث اكتشف عدة نتائج أهمها , واإلحباط

النتائج تم المالحظة بأنها تشكل القوى في حدودها الخارجية، فالشخص عندما يكون غير قادر على 
لعجز الشخصي، وٕاحساسًا بأنه التحكم في القوى التي تحدد النتائج المرغوب فيها فإنه يطور إحساسًا با
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 يعني الشخص لم الالشخصيغير قادر على تحمل هذه القوى، أما في الحدود الداخلية فإن التوجه 
يتعلم مسبقًا ومطلقًا كيفية إدارة القوى واألحاسيس فهو لم يطور النظام النفسي المطلوب للتعامل مع 

  .)Deci & Ryan, 1985b: 160-161(هذه القوى 

 الالشخصيباعتبار أن التوجه : يمكن تلخيص مناقشتنا السابقة عن التوجهات السببيةوأخيرًا 
 وعدم التنظيم في السلوك، والتي تأتي بدورها من تجارب البيئات منعكسةالالسلوكيات يتضمن 

، بينما يتضمن توجه الضبط ردود فعل خارجية وتنظيم الضبط الداخلي، والتي تأتي بدورها منعكسةال
ب البيئات المتحكمة، في حين أن التوجه االستقاللي يشمل الدافعية الداخلية والتنظيم من تجار 

  .االندماجي المتكامل، والتي تأتي بدورها من البيئات المعلوماتية

  قياس التوجهات السببية .1.4

من البديهي جدًا أن نعتمد على الخلفية النظرية لكل نشاط علمي لقياس أي ظاهرة، وهنا لقياس 
، SDTات السببية سوف يتم االعتماد على النظرية التي انبثقت منها وهي نظرية تحديد الذات التوجه

، وكما لمس الباحث أثناء اطالعه SDTوالتي قام كل من ديسي وريان بتعريف هذا المفهوم في ضوء 
مية بالغة نشاطًا ظاهرًا في األعوام العشر الماضية من الباحثين األجانب، الذين أولو هذا المفهوم أه

  .في دراستهم

ونظرًا لحداثة هذا المفهوم، فقد توفر للباحث مقياسين للتوجهات السببية أحدهم يختص بالجانب 
، "GCOS"، واآلخر هو التوجهات السببية العامة ")ECOS"التوجهات السببية الرياضية (الرياضي 

  .بسلوك اإلنسانوهو األكثر انتشارًا واتساعًا ألنه يقيس كافة الجوانب المتعلقة 

  )GCOS(مقياس التوجهات السببية العامة  .1.4.1
له شكلين، ) GCOS(، أن مقياس التوجهات السببية العامة )Deci & Ryan, 1985a(يذكر

الشكل األول وهو المقياس األصلي وهو األكثر استخداما ومصداقيته عالية، ويتكون من اثني عشر 
مثل التقدم بطلب وظيفة أو ( مقالي يصف حدثا موجه مقالة قصيرة و ستة وثالثون إجابة، وكل سؤال

واحدة منها مبنية على أساس توجه االستقالل الذاتي، : ، حيث يتبع بثالث إجابات)التفاعل مع صديق
، وكما الالشخصيوأخرى منها مبنية على أساس توجه الضبط، وأخرى مبنية على أساس التوجه 

 الموقف نوعية التوجه الذي يتصف به الشخص المجيب، تعكس اإلجابات على السؤال أو المقالة أو
، فالنتائج العالية لتوجه معين تشير )7 إلى 1(وذلك من خالل اختياره إلجابة على مقياس متدرج من 

لفعالية التوجه المتمثلة في اإلجابة، وكما تحصل على النتائج من خالل جمع الست وثالثون إجابة بعد 
  .لمتضمن في اإلجابةتصنيفها كل حسب التوجيه ا
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، فيتضمن سبعة عشر مقالة قصيرة أو سؤال أو موقف وواحد وخمسون GCOSأما الشكل الثاني 
مشتملة على ( عشر موقف األصلية باإلضافة إلى خمس مواقف جديدة أالثنيإجابة، فهو يشتمل على 

، حيث تتعلق )صيشخاللموجة، وخمسة أخرى للتوجه اخمس إجابات للتوجه الذاتي، وخمسة للتوجه ال
األسئلة الجديدة بالتفاعالت االجتماعية، علما أن األسئلة أو المواقف األصلية تركز بشكل كبير على 
األحداث ذي المضمون التحصيلي، وكذلك فان ترتيب األسئلة أو المقاالت األصلية قد اختلف بعد ما 

ظاهرا بالدراسات المختلفة مثل وكما اظهر المقياس الجديد نجاحا . وزعت األسئلة الجديدة عليها
، وهذا الشكل هو ما ينوي الباحث )Hodgins & Koestner, 1996. Duncan, 1996(دراسات 

استخدامه، كونه يتميز عن الشكل األول بإضافته للتفاعل االجتماعي وهو الجزء الذي يرى الباحث فيه 
  .األهمية للتناسب مع أهداف دراسته

 السببية العامة منظورا جيدا لتوجهات الشخص الدافعية العامة، والتي كما وتقدم نظرية التوجهات
، والذي )Ryan & Connell, 1989(هي مكملة لطريقة المجال الخاص الستبيان التنظيم الذاتي 

والتي تعتبر منظور أكثر ) GCOS(يأخذ بعين االعتبار األسباب المؤدية إلى سلوك ما، وطبقا 
ميل أي شخص إلى أن يوجه أو أن يقاد من خالل المصادر العامة عمومية، ومن الممكن قياس 

  ).Strauss & Ryan, 1987(لتنظيم السلوك 

 : قياس التوجهات السببية والمفاهيم األخرى ذات العالقة .1.4.2
 ,deCharms(مفهوم التوجهات السببية، ومفهوم مركز السببية المدركة  .1.4.2.1

  Rotter, 1966(2( ومفهوم وجهة الضبط 1)1968

                                                           
ة إلــى الــدوافع والمجــال المحــدد الــذي يمكنهمــا تغييــر أي إلــى انــه وباإلضــاف) DeCharms, 1968( أشــار ديــشارمز 1

 ثابتة يمكنهـا أن تفـسر مـصدر الـسلوك، كمـا قـام locus of causalityنشاط إلى آخر، فان األفراد لديهم مركز السببية 
لذات الن وهي التي تجعل الفرد يختبر تجربة ا "internal locus of causalityبالتمييز ما بين مركز السببية الداخلي 

وهـي التـي يتـصف بهـا  "external locus of causality، ومـا بـين مركـز الـسببية الخـارجي "تكـون أصـلية فـي أفعالهـا
 ).Milyavskaya, 2009: 10(للمزيد  " الشعور بالوهن والضعف أمام الضغوط االجتماعية ورغبات اآلخرين

2
، بأنـه الجهـة التـي يعـزى  "locus of control" ط إلـى مفهـوم مركـز أو وجهـة الـضب) Rotter, 1966(أشـار روتـر  

 والـذي internal locus of controlإليهـا الـسبب فـي الـسلوك، كمـا قـسم وجهـة الـضبط لقـسمين همـا الـضبط الـداخلي 
اعتبر فيها أن األفراد يعتقدون بان النتائج مرتبطة أو متوقفة على السلوك، وبالتالي فهي تحت الـسيطرة أو الـضبط ألنهـا 

 والــذي external locus of controlرتبطــة بعوامــل داخليــة مثــل الــذكاء أو ســمات الشخــصية، والــضبط الخــارجي م
اعتبــر فيهــا أن األفــراد يعتقــدون بــان الفــرد ال يــتحكم بالنتــائج وبالتــالي فهــي خارجــة عــن ســيطرتهم ألنهــا مرتبطــة بعوامــل 

 ).Rotter, 1966: 26( في خارجية مثل الفرص أو المكافآت أو تأثير اآلخرين، للمزيد
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 أن مفهوم التوجهات السببية استخدمت جنبا إلى جنب مع )Deci & Ryan 1985b( يذكر
مفهوم مركز السببية المدركة، والذي اعتبرهما مختلفان عن مفهوم وجهة الضبط لورتر، وذلك من 
خالل سببان رئيسيان يفسران لماذا وجهة الضبط وتحديدًا الداخلية منها ال تتعلق مباشرة بالتوجهات 

  : الثالثةالسببية

  :الضبط ومفهوم مركز السببية) مركز(السبب األول هو الفرق النظري بين مفهوم وجهة 

وجهة الضبط قامت على الدراسات من منظور التعلم االجتماعي، والتي من ضمنها فهم   -أ 
كيف (السلوكيات التي تسيطر عليها التوقعات حول التعزيز، حتى األسئلة الحاسمة تدور حول 

  .السيطرة على هذه التعزيزات أو النتائج)  أو لماذا
التوجهات السببية قامت على الدراسات من المنظور المعرفي، وكما تقوم على المصدر   -ب 

المحسوس للبدء وتنظيم السلوك، وعلى الرغم من أن نتائج مركز الضبط تؤثر بال شك على 
ناولها هذا المفهوم مثل بدء وتنظيم السلوك، ولكنها واحدة من العديد من العوامل التي ال يت

الحاجة لالستقالل الذاتي ومشاعر الكفاءة والقيم الشخصية واألهداف وان بعض السلوكيات ال 
تهدف إلى تحقيق التعزيزات، وهذا السلوك ذو الدافعية الداخلية يتم تعزيزه، وأيضا أن األسئلة 

  .يفعل الفرد السلوك) كيف(الحاسمة لهذه التوجهات هي 

  :ي هو االختالف في أسس تقسيمات المفهومين، حيث أنالسبب الثان

بناءا ) وجهة الضبط الداخلية، وجهة الضبط الخارجية(وجهة الضبط قسمت األفراد إلى قسمين   -أ 
  .على االعتقاد بالتعزيزات

بناءا ) الشخصي – ضبط –استقالل ذاتي (قسام التوجهات السببية قسمت األفراد إلى ثالث أ  -ب 
ية وليس التعزيزات، حيث ربطت توجه االستقالل الذاتي بالدوافع الداخلية على التوجهات الدافع

بعيدا عن التعزيزات والمكافآت، وربطت توجه الضبط بالدوافع الخارجية، بينما التوجه 
وجد انه مرتبط بشكل ) الالشخصي( باالفتقار للدافعية، علما بان هذا التوجه الالشخصي

-Deci & Ryan 1985b: 165. (لضبط الخارجينظري مفاهيمي وٕاجرائي مع مركز ا
166 .( 

  Self-Determination ومفهوم تحديد الذات التوجهات السببية .1.4.2.2
على مفهومين ) Deci & Ryan, 1985b: 164(يشمل مفهوم تحديد الذات حسب تعريف 

  :أساسيين هما
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 ,Heider(المفهوم األول متصل السببية الشخصية إلى السببية الغير شخصية لهيدر   -أ 
، االرتباط بين السببية الشخصية وتحديد الذات من Deci, 1980(2(حيث وضح : 1)1958

جهة واالرتباط بين السببية الغير شخصية والتحديد الغير ذاتي من جهة أخرى، وكما أن 
التوجهات السببية بعالقتها مع متصل السببية الشخصية كمحدد لتحديد الذات، وجد ارتباط 

اتي مع السببية الشخصية مما يؤدي إلى تحديد الذات، أما توجه الضبط توجه االستقالل الذ
ومع التداخل بينه وبين توجه االستقالل الذاتي في بعض القضايا إال انه جزم بأنه مرتبط 

 فانه الالشخصيبالسببية الغير شخصية وال يرتبط بتحديد الذات، أما بالنسبة إلى التوجه 
  .غير شخصية والتي بدورها ال ترتبط مع تحديد الذاتمرتبط بشكل تام مع السببية ال

يشمل مفهوم تحديد الذات على ): Loevinger, 1976(والمفهوم الثاني هو تطور األنا   -ب 
، والذي اظهر أن المستوى العالي من تطور األنا Loevingerالعالقة مع تطور األنا حسب 

ي تمثل خصائص وصفات توجه يشير إلى وحدة الكائن العضوي ووظيفة االستقاللية، والت
االستقالل الذاتي، وباإلضافة إلى هذا االرتباط النظري، فقد وجد ارتباط إحصائي ايجابي 

" ليفنجر"بين توجه االستقالل الذاتي وتطور األنا على مقياس ) r = 0.43(بمعامل ارتباط 
Loevinger تحقيق  يمثالن حاالت الفشل فيالالشخصي، وكما أن توجه الضبط والتوجه 

الشعور بإحساس موحد بما فيه الكفاءة لتحديد الذات، فمن المتوقع أن ترتبط هذه المؤشرات 
 تكون اقل فاعلية من توجهات الالشخصيسلبا مع تطور أالنا، مع التسليم بان التوجهات 

الضبط كون األخيرة تتضمن أعمال مقصودة، وباإلضافة إلى هذا االرتباط النظري فقد دلت 
ت بوجود هذه العالقة إحصائيًا حيث ارتبطت توجهات الضبط مع تطور األنا بصورة الدراسا

 مع تطور الالشخصي، بينما ارتبطت التوجهات )r= -0.22(سلبيه بسيطة بمعامل ارتباط 
  ).r= -0.32) (Deci & Ryan, 1985b: 164(األنا بصورة سلبية أكثر بمعامل ارتباط 

                                                           
سلـــسلة متـــصلة لالنتقـــال مـــن الـــسببية الشخـــصية إلـــى الـــسببية الغيـــر شخـــصية ) Heider, 1958( وصـــف هيـــذر  1
األثـر المالحـظ للقـوى الشخـصية مقابـل القـوى غيـر الشخـصية، ) درجـة(، والتي تم اسـتخدامها لـتعكس مـدى )االشخصي(

 )االشخصي(لسببية الشخصية والغير شخصية حيث شملت العوامل والمؤثرات ذات العالقة با

2)  Deci, 1980 ( لهيذر"في مناقشته للعالقات بين التوجيهات السببية ومتصل الشخصي وغير الشخصي "Heider ،
والـذي يمثـل ) التـي أطلـق عليهـا اسـم التوجهـات الداخليـة(اقترح بأنـه هنالـك مـستوى عـالي مـن توجهـات االسـتقالل الـذاتي 

جية للـسببية الشخـصية، فـي حـين وجـد مـستوى عـالي مـن التوجهـات الغيـر شخـصية يمثـل الحالـة النموذجيـة الحالة النموذ
يكــون اقــرب إلــى ) التوجــه الخــارجي(للـسببية الغيــر شخــصية، وأيــضا اقتــرح أن وجــود مــستوى عــالي مـن توجــه الــضبط أو 
فــي مخرجــات الـسلوك والمتناســق مــع التوجهـات الشخــصية عــن التوجهـات الغيــر شخــصية، وذلـك بــسبب القاســم المـشترك 

 توجهات االستقالل الذاتي
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ة واإلحصائية بأنها تدعم وجهة النظر القائلة بان تلك ويمكن تلخيص هذه العالقات النظري
المستويات العالية من التوجهات السببية الثالثة يمكن أن توصف بشكل تفاضلي الدرجة التي يعكسون 

 .بها فعالية وأداء تحديد الذات

   (Self- Actualization) ومفهوم تحقيق الذات التوجهات السببية .1.4.2.3

م تحقيق الذات لوصف األشخاص اللذين نجحوا في تطوير مفهو ) Maslow, 1970(استعمل 
الذات إلى النقطة التي استطاعوا عندها استعمال إمكانياتهم الكاملة بطريقة متكاملة وغير متضاربة، 

وألن هذه , )، والعفويةcenterednessاالعتماد على الذات، مركز الثقل (حيث يشمل المفهوم على 
 & Deci( منطقية ومفاهيميه مع مفهوم التوجهات السببية، قام الصفات لها دالالت ذات عالقة

Ryan, 1985 ( بالكشف عن هذه العالقة) ،بين تحقيق الذات واالستقالل الذاتي، الضبط
، حيث افترضا وجود عالقة طردية ايجابية بين تحقيق الذات االستقالل الذاتي، وعالقة )الالشخصيو 

، وللتأكد من هذه الالشخصية عكسية سلبية عالية مع عكسية سلبية بسيطة مع الضبط، وعالق
وهو من )  Slostorm, 1960(، الذي طوره )قائمة التوجهات الشخصية(الفرضية استخدما مقياس 

المقاييس الواسعة االنتشار في قياس مفهوم تحقيق الذات، حيث يحتوى هذا المقياس معياريين مركزيين 
االعتماد على اآلخرين، التركيز على الحاضر مقابل االنشغال االعتماد على الذات مقابل (فرعيين 

  .، باإلضافة إلى عشرة معايير فرعية تتناول الجوانب المختلفة من تحقيق الذات)بالماضي والمستقبل

 وقد أظهرت النتائج بأن هناك عالقة ارتباط موجبة داله إحصائيًا بين نسبة االعتماد على الذات 
، وبين نسبة االعتماد على الذات والتحكم عالقة عكسية ) =0.31r(عامل ارتباط واالستقالل الذاتي بم

 الالشخصيوعالقة عكسية عالية مع مؤشرات التوجه )  =r – 0.29( سلبية متوسطة بمعامل ارتباط 
، كما وقد أظهرت نتائج نسبة االعتماد على الذات نفس النمط ونمط )r= -0.39(بمعامل ارتباط 
أما نتائج المعايير الفرعية التسعة األخرى فقد كانت نتائج متوافقة، مع وجود , ائج العفويةمشابه لنمط نت

بعض االرتباطات ذات العالقة الدالة إحصائيًا، والبعض األخر من االرتباطات غير دال إحصائيًا، 
شر وكما أجمل الباحثان الخالصة وبصورة عامة، أن هنالك دليل واضح لمفهوم تحقيق الذات كمؤ 

  ).Deci & Ryan, 1985b: 165( وصفي قوي في توضيح طبيعة التوجيهات السببية الثالثة

   )Self-Esteem( ومفهوم تقدير الذات التوجهات السببية .1.4.2.4
يرتبط تحديد الذات ارتباطًا قويًا مع مستويات عالية من تقدير الذات، ويرتبط توجه : الفرضية

 يشتمل تمثيل غير كافي وضعيف الالشخصي التوجه الضبط بمعدل ومستوى أداء ذلك الشخص، أما
  .للنفس والذي يصاحب الشعور بعدم تقدير الذات
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حيث أشارت النتائج بوجود عالقة ايجابية ذات دالله إحصائية بين توجه االستقالل الذاتي وتقدير 
لقياس ) Janus & field, 1959 (إختبار، وذلك عند استخدام  )r = 0.35( الذات بمعامل ارتباط 

وكذلك وجد عدم ارتباط بين توجه الضبط وتقدير الذات، حيث يفسر ذلك بأن الفرضيات , تقدير الذات
النظرية لتوجه الضبط يكون فيها تقدير الذات يعتمد على تقييم خارجي بسبب الطبيعة المعيارية لهذه 

ين توجه الضبط وتقدير التقييمات االيجابية والسلبية، ولذلك يجب أن ال تكون هنالك صلة مباشرة ب
 فقد ارتبط ارتباطًا عكسيًا مع تقدير الذات بمعامل ارتباط الالشخصيالذات لدى الشخص، أما التوجه 

)r=-0.61) (Deci & Ryan, 1985b: 165.(  

في ) self-presentation( والحفاظ على الذات التوجهات السببية .1.4.2.5
  )تطور األنا، تحقيق الذات، تقدير الذات(األبعاد 

قد أثبتت الدراسات وجود عالقة ايجابية عالية بين تطور األنا، تحقيق الذات، تقدير الذات ل
  .كصفات أو خصائص ايجابية عالية التقييم من جهة وتوجه االستقالل الذاتي من جهة أخرى

هل تتأثر استجابة الشخص لعناصر توجه االستقالل الذاتي برغبة الحفاظ على الذات، : التساؤل
) Crowne & Marlowe, 1964( من ذلك تم استخدام مقياس عناصر القبول االجتماعي وللتأكد

وٕايجاد العالقة بينه وبين مقياس توجه االستقالل الذاتي، حيث دلت النتائج لعدم وجود ارتباط بينهم، 
  ) . Deci & Ryan, 1985b: 165(ولذا فالمقياس على ما يبدو غير مرتبط بالحفاظ على الذات 

  )social anxiety( ومفهوم القلق االجتماعي ات السببيةالتوجه .1.4.2.6

من المتوقع أن يرتبط القلق االجتماعي بعدم الفاعلية االجتماعية المتمثلة في الوعي : الفرضية
، علما وانه في الحقيقة وجد ارتباط إحصائي قوي الالشخصيالذاتي العام وكذلك ارتباطها بالتوجه 

  .الالشخصيالقلق االجتماعي و بين ) r= 0.58(بمعامل ارتباط 

وجود عالقات سلبية بين الوعي الذاتي العام  ) Plant & Ryan,1985( فقد أشارت نتائج دراسة 
والدوافع الداخلية، وفسرا ذلك كون الوعي الذاتي العام يميل بطبيعته إلى الضبط ويعمل على تقويض 

  .جتماعي يرتبط ارتباطا سلبيا بالدوافع الداخليةأو إضعاف الدوافع الداخلية، كما وجد أيضا أن القلق اال

وأخيرا فالوعي الذاتي الخاص لم يؤثر في الدوافع الداخلية وذلك الن االرتباطات السابقة قد ذكرت 
بان الوعي الذاتي الخاص يرتبط بمستويات عالية مع كل من التوجهات السببية وعلى سبيل المثال 

  ).Deci & Ryan, 1985b: 169(افع الخارجية، وانعدام الدافع ارتباطه بالدوافع الداخلية، والدو 
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  : التوجهات السببية بين الجنسين .1.5

الفروق بين الجنسين في تحديد الذات لم تحسم حتى هذه اللحظة بشكل قاطع، وان دلت اغلب 
، فقد اقترح )Deci & Ryan, 1985a(الدراسات أن النساء أكثر استقاللية واقل ضبطا من الرجال 

)Wong, 2000 ( أن وظيفة االستقالل الذاتي متشابهة لدى الرجال والنساء، وٕانما الضبط قد يكون
مختلف لصالح احد الجنسين، وذلك يعود إلى أن الفرد يفعل ما هو متوقع منه اعتمادا على المعاني 

  نهماالمختلفة بين الرجال والنساء في تفسير هذا الفعل، وكذلك للنتائج المترتبة علية لكل م
) Neighbors, 2003: 3.(  

  :المتغيرات المرتبطة بالتوجهات السببية .1.6

 العالقة بين التوجهات السببية والمعارف والسلوكيات والمشاعر إختبارلقد قامت دراسات عديدة ب
أن ) Koestner & et. al, 1996(واالنفعاالت وأبنية الشخصية المختلفة، حيث وجدت دراسة 

 ,Neighbors & Knee(طة بالتنظيم العاطفي األكثر فاعلية، وكذلك دراسة التوجهات السببية مرتب
والتي أظهرت كيف أن التوجهات السببية تتنبأ بالميول إلى ضغط األقران، وهذه تمثل العديد ) 2003

من الدراسات والتي أوصت بأهمية هذه الفروق الفردية في كيفية توجهات األفراد نحو البيئة االجتماعية 
  .يتهم ألفعالهم وتفاعالتهمودافع

  :المتغيرات ذات العالقة بتوجه االستقالل الذاتي .1.6.1
 & Deci & Ryan, 1985a; Scherhorn(وجد انه مرتبط ايجابيا بتطور األنا األعلى 

Grunert, 1988( ومرتبط ايجابيا أيضا بتحقيق الذات وتقدير الذات واالنفتاح والتجريب، وأيضا ،
تقاللية عند اآلخرين، هذا وقد تنبأ توجه االستقالل الذاتي بنجاح المحافظة بالتوجه نحو تدعيم االس

، وانه مرتبط )Williams et al, 1996(على خسارة الوزن في نظام السعرات الحرارية القليلة 
، وكما انه مرتبط في )Gagane & Deci, 2005(ومنظم لوظيفة الفرد أو لطبيعة العمل التطوعي 

 domain-specific في ذلك زيادة نسبة االستقاللية الخاصة بالمجال مختلف األنشطة بما
)Williams & Deci, 1996; Black & Deci, 2000; Lam & Gurland, 2008( ،

، وكذلك يتنبأ )Gagné, 2003(وأيضا مرتبط بالرضي كحاجة نفسية بشكل كبير، والمشاركة النفسية 
  ).Neyrinck, et al, 2008: 3-5(رد بالمعرفة المنفتحة للمعلومات المتعلقة بالف

وكما ظهر أن األفراد المتمتعون بالتوجه نحو االستقالل الذاتي، أكثر أمانه وانفتاحا بتفاعالتهم عند 
، ويؤكد ذلك دراسة )Hodgins et al, 1996 (الالشخصيمقارنتهم باألفراد المتمتعون بالتوجه 

)Hodgins & Knee, 2002 (راد ذو توجه االستقالل الذاتي على النقيض والتي دلت على أن األف
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من األفراد ذو توجه الضبط، حيث يكونوا اقل اندفاعا وأكثر انفتاحا بين األشخاص وبالتالي تزداد 
فيما بعد ) Knee et al, 2005(قدرتهم على االتصال والنمو الشخصي وهذا ما اتفقت معه دراسة 

فدلت على أن سلوكهم ظاهر ) Koestner et al, 1992(والتي توصلت لنفس النتائج،  أما دراسة 
وغالبا ما يكون ثابتا مع اتجاهاتهم ووصفهم لذواتهم، وهم أيضا أكثر ميال لتحمل مسئولية أفعالهم 

، واقل ميال للمشاركة في الخدمة الذاتية )Hodgins & Liebeskind, 2003(وسهولة االعتذار 
ك يميلون الستخدام تكتيكات معينة لعرض ، وكذل)Knee & Zuckerman, 1996(المتحيزة 
، )Lewis & Neighbors, 2005" (بمعنى لديهم طرقهم في إدارة االنطباعات الشخصية"أنفسهم 
من ) Deci & Ryan, 1995(أن ما أظهرته دراسة ) Hodgins & Knee, 2002: 88(ويرى 

احترام "لصحيح آو اآلمن لتقدير الذات أن األداء االستقاللي مرتبط بالبنية الذاتية المتكاملة واإلحساس ا
، والذي يعتبر إحدى الوظائف المتكاملة التي تزود الفرد بالطاقة النفسية حتى يتصرف الفرد "الذات

بدون اإلحساس المباشر بالتهديد، وبالتالي تمكنه من االندماج بحرية في األحداث المستمرة بأسلوب 
 ,Deponte(م الخبرة المستمرة بصورة دقيقة؛ ويضيف متفتح وغير تقليدي، أي مع االستعداد لفه

أن التوجه ألسببي االستقاللي في مجال المعرفة االجتماعية مرتبط بالوعي الذاتي الخاص ) 2004
والقوي، بمعنى وعي الفرد بأفكاره ومعتقداته ومشاعره، وأيضا مرتبط بأسلوب هوية المعلومات الموجهة 

  ويم المعلومات المتعلقة بالهويةالذي يعكس بحث منفتح وفعال لتق
)Soenes, at al, 2005: 432.(  

وبصفة عامة فان غالبية نتائج هذه الدراسات تشير إلى أن األفراد الذين يتمتعون بتحديد ذاتي 
أكثر، يكون لديهم إحساس ثابت بالذات، ويستخدمون استراتيجيات خاصة حيث يكيفونها للتغلب على 

  .لحياةالمصاعب التي تواجههم با

ويمكن إجمال القول بان األفراد الذين يتمتعون بتوجه االستقالل الذاتي يبحثون عن الفرص 
والتحديات، ويرون إمكانية أن تكون اختياراتهم ذات معنى في العمل والحياة اليومية، وهم اقرب الن 

 المنسجمة مع يضعوا أنفسهم في مواقف تؤدي إلى مزيد من االستقاللية وذلك عن طريق االختيارات
أهدافهم الشخصية أو اهتماماتهم، ومثل هؤالء األفراد غالبا ما تكون دافعيتهم داخلية، والذي بدورة 
تجعلهم بعيدين أكثر من أن يكونوا محكومين أو موجهين نحو المكافآت الخارجية أو االهتمام بالتعزيز 

  .الخارجي أو األفكار الخارجية

  :بطالمتغيرات المرتبطة بتوجه الض .1.6.2

فقد دلت على أن التوجه الموجه مرتبط بالميول إلى مراعاة القواعد واألعراف والوعي الذاتي، وكما 
، )Williams & colleaguse, 1996(يتنبأ بالمحافظة لحد ما على التغيير االيجابي في السلوك 
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الت أخرى وكذلك أظهرت ارتباطا قويا في تقييم النجاح المالي مقارنة مع تقييم النجاح في مج
، باإلضافة إلى انه مرتبط بعرض "كالخدمة االجتماعية أو االنتماء للمجتمع المحلي أو التقبل الذاتي"

الفرد من خالل عيون اآلخرين، والتصرف طبقا لتوقعاتهم، ومرتبط أيضا باالتجاه لتجريب مشاعر 
  ).Neyrinck, et al. 2008: 3-5(عدائية نحو الشركاء االجتماعيين 

د ظهر أن األفراد المتمتعين بتوجه الضبط أكثر ميال لتفسير األحداث من منظور المراقب هذا وق
ال المؤثر، والبحث عن المكاسب المالية، وٕانهم يفعلون األشياء ألنهم مجبرين على فعلها من اجل 

ندة إلى الحصول على المكافآت أو انه حان الوقت النهائي إلنجاز العمل، وغالبا ما تكون قراراتهم مست
 – الهيئة –كم سيكسب من المال إذا أقدم على عمل ما، أو ما هو المنصب "عوامل خارجية مثل 

، وفي بعض األحيان يكون سلوك )Kasser & Ryan, 1993" (المقام الذي سيشغله في وظيفة ما
 & Deci(هؤالء األفراد متسما بالمغايرة أكثر من المسايرة، حيث تشكل ردة فعل آخر على الضبط 

Ryan, 1985a( ويرى ،)Hodgins & Knee, 2002: 88 ( أن ما توصل إليه)Deci & 
Ryan, 1995 ( بان األداء المضبوط أو الموجه مرتبط باإلحساس بالضغط تجاه سلطة األنا والبنية

الذاتية، فهذا يدل أن الواقع لم ينسجم مع هاذين البنائين الذاتيين، بل أن الواقع ربما يقترب بصورة 
مشروطة ومسبوقة ودفاعية، وربما أيضا يتجنب آو ينكر أو يشوه معرفيا، ليحمي ويحافظ على سلطة 

أن التوجه ألسببي ) Deci & Ryan, 1985(أالنا لدى الفرد وكذلك الفهم الذاتي؛ ويضيف 
صرف المضبوط في مجال المعرفة االجتماعية مرتبط بالمراقبة الذاتية القوية، بمعنى الميول إلظهار الت

المالئم والوعي الذاتي العام، وأيضا مرتبط بأسلوب الهوية المعيارية، التي تعكس اعتماد قوي على 
 :Soenes, et al, 2005(الوصفات المعيارية والتوقعات المعيارية من أشكال السلطة الهامة 

ين في مجموعة من الدراسات أن األفراد المتمتع) Hodgins, Liebeskind, 2003(ووجد ) 432
بالتوجه المضبوط ال يمتلكون االستعداد لتحمل المسئولية وٕانما ينكرونها، وحتى أنهم يتجهون الستخدام 

  ).Neyrinck, et al, 2008: 3-5" (الكذب"القصص المختلقة لتخفيف المسؤولية 

  ):شخصيالغير  (الالشخصيرات المرتبطة بالتوجه المتغي .1.6.3

يجابي بالتوجه نحو االكتئاب وتحقير الذات ومركز  بأنه مرتبط وبشكل االالشخصيوجد التوجه 
 & Deci(الضبط الخارجي، والقلق االجتماعي، كما ويرتبط سلبيا بتحقيق الذات وتقدير الذات 

Ryan, 1985a( يعتقدون أن سلوكهم خارج الالشخصي، هذا وقد ظهر أن األفراد المتمتعين بالتوجه 
رى مثل الحظ أو غيره، ويكون ذلك غالبا نتيجة ضعف عن سيطرتهم بسبب أفراد آخرين أو عوامل أخ

الكفاءات المدركة، كما يرى هؤالء األفراد أنفسهم غير قادرين على التحكم في البيئة أو السيطرة على 
المواقف واألحداث، باإلضافة إلى أنهم يتسمون باالكتئاب والقلق عند تعرضهم لمواقف جديدة أو 
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ألسلوب المعتاد في فعل األشياء كما تم فعلها سابقا حتى لو كانت خبرات جديدة، ويفضلون إتباع ا
  النتيجة الفشل، وذلك بدال من محاولتهم ابتكار أسلوب جديد أو تغيير ردة الفعل المعتادة

)Milyavskaya, 2009: 12.(  

  :العالقة بين المتغيرات المرتبطة بتوجه االستقالل الذاتي وبتوجه الضبط .1.6.4
أن العالقة في توجهات االستقالل الذاتي ) Koestner, et al, 1992(فقد كشفت دراسات 

والضبط هي تكامل في الشخصية، وذلك من خالل قيامهم بدراسة سلوكيات وسمات واتجاهات األفراد 
، حيث دلت النتائج أن األفراد المتمتعين بتوجه ) الضبط- االستقالل الذاتي (حسب توجهاتهم 

-selfتهم بوجود عالقة ايجابية قوية بين سلوكياتهم وتقاريرهم الذاتية االستقالل الذاتي أظهرت درجا
reports لسماتهم واتجاهاتهم، في حين أظهرت درجات األفراد المتمتعون بتوجه الضبط بوجود عالقة 

ضعيفة وأحيانا سلبية بين المظاهر المتعددة لشخصياتهم، كما قدمت هذه الدراسات ارتباطات إمبريقيه 
، وذلك في أن األفراد المتمتعين باالستقالل الذاتي regulationم االستقالل الذاتي والتنظيم بين مفاهي

  .أكثر قد اظهروا زيادة في االنسجام بين الشخصية والوعي والسلوك

وكما هو متوقع فقد أظهرت الدراسات أن توجهات االستقالل الذاتي والضبط، يمكن أن تتنبأ 
وعلى سبيل المثال ففي دراسة ). Vallerand, 1997(الت متعددة بأساليب التنظيم في عدة مجا

)Williams and Deci, 1996 ( وجد أن درجات التوجهات السببية تنبأت بأساليب الطالب في
وجد أن درجات ) Williams, Grow et al, 1996(تنظيم عملية التعلم، وأيضا في دراسة 

  .تنظيم خسارة الوزن وتنظيم التمرينات البدنيةالتوجهات السببية قد تنبأت بأساليب المرضى ل

  وبعض المفاهيم األخرى ) autonomy(العالقة بين مفهوم االستقالل الذاتي  .1.7
  )autonomy and relatedness(االستقالل الذاتي واالنتماء  .1.7.1

 كيف أن توجهات االستقالل إختبارالتي قامت على ) Hodgins et al, 1996(في دراسة 
تتعلق بأداء الشخصية في العالقات المختلفة، حيث دلت نتائجها على أن توجه الذاتي والضبط 

االستقالل الذاتي بشكل عام مرتبط ايجابيا بتجربة األفراد في الرضا والصدق أثناء التفاعالت الطبيعية 
ه مع آبائهم وأصدقائهم، بينما توجه الضبط مرتبط ايجابيا بالوظيفة الدفاعية، بمعنى آخر كون التوج

العام أكثر استقالليا فهو مرتبط بشكل ايجابي أكثر بالرضا في العالقات الشخصية، وهذه النقطة مثيرة 
لالهتمام وال سيما في ضوء الوضع ألتنبئي المتذبذب والمتكرر، بين االستقالل الذاتي واالنتماء واللذان 

 ,Blos, 1979; Jordan(يشكال مظهرين متنافسين ومتعارضين كما أظهرتهما دراسات كل من 
et al, 1991.(  
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في هذا المقام أن هنالك مسارين هامين في مجال التنمية البشرية، ) Angyal, 1965(وهنا يرى 
والتي تتطلب الكفاءة، وتكون بمساعدة الحاجات النفسية األساسية، حيث يتطلب تطوير الناس نحو 

، أما لتطويرهم نحو انتماء )داخل الذاتبان يكون من خالل المزيد من التنظيم (استقالل ذاتي أكثر 
 ,Ryan) (فهو بان يكون من خالل االستيعاب والتنظيم للفرد داخل المجتمع االجتماعي(أكثر 

، وهذين المسارين ليس فقط هامين ومتضادين، بل يشمال التنمية واإلصالح معا، حيث ينشأ )1993
با بطريقه تحول الحاجات ضد بعضها التعارض بينهما فقط عندما يكون السياق االجتماعي مرك

البعض، فعلى سبيل المثال في دراسة حديثة لألفراد في مرحلة المراهقة المتأخرة والتي قام بها 
)Assor, Roth, and Deci, 2000 ( أظهرت أن استعمال اآلباء للحب المشروط كأسلوب تأديب

قد ارتبط ليس فقط ) لحصول على الحبوالمتمثل في الطلب من الفرد اإلخضاع لالستقاللية ل(وتهذيب 
بشعور األفراد إنهم مجبرين لتنفيذ السلوكيات المستهدفة، بل أيضا بشعورهم بأنهم محبوبين اقل، 

  ).Deci & Ryan, 2000: 242(وميولهم للغضب أكثر واالستياء اتجاه آبائهم 

  Detachment and independenceاالنفصال واالستقالل  .1.7.2
 االنفصال واالستقالل بالفعل متعارضين مع أن إلى، )Deci & Ryan, 2000: 242(يشير 

االنتماء، ولكن الغموض حول العالقة بين االستقالل الذاتي واالنتماء ربما نشأ من سوء الفهم 
، Detachment or independence على إنها انفصال أو استقالل autonomyلالستقالل الذاتي 

 فهذا ال يعني أن يكون منفصال أو مستقال عن اآلخرين، autonomyفلكي يكون الفرد مستقل ذاتيا 
كيف أن االستقالل الذاتي مرتبط ايجابيا ) Ryan & Lynch, 1989(وفي الحقيقة أظهرت دراسة 

  . باالنتماء وكذلك بالسعادة

وكما يتضمن االستقالل الذاتي أن يكون الفرد إرادي ويتصرف من اإلحساس بتنظيم الذات وتقدير 
 independentذات، وهذا ال يستلزم أن يكون منفصال، كما ال يعتمد على أن يكون الفرد مستقال ال

  ).Deci & Ryan, 2000: 243(عن اآلخرين 

  )Impersonality and Amotivation (الالشخصي و منعكسةال .1.8
 الالشخصيحول التوجهات السببية أن التوجهات ) Deci & Ryan, 1985a(أظهرت دراسة 

أي االعتقاد بان ) (وجهة الضبط الخارجية(ر شخصية كانت مرتبطة بمركز التحكم الخارجي أو الغي
، وكذلك مع تحقير الذات واالكتئاب، وكما تضمنت )الفرد ال يستطيع أن يسيطر أو يتحكم بالنتائج

) Pelletier et al, 1999(عالقة سلبية بالسعادة العامة، وهذه النتائج أيضا كانت ثابتة في دراسة 
حول االعتقادات المرتبطة بالدافعية، حيث وجد هؤالء الباحثين أن شعور األفراد بالدافعية المتعلقة 
بالمشاركة في إعادة تدوير النفايات، وأنشطه أخرى صديقة للبيئة، نتجت من االعتقاد بأنهم ليسوا 
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كما وقد أشارت . يئةقادرين تنفيذ السلوكيات الضرورية، وهذه السلوكيات ال تؤثر بأي حال في الب
 تنتج الالشخصيأن دافعية التوجهات السببية ) Ryan & Deci, & Grolnick, 1995(دراسة 

كما (من عدم إشباع الحاجات النفسية األساسية، وهذا ال يتضمن فقط االفتقار إلى االستقالل الذاتي 
ى ذلك فهي مرتبطة بنتائج ضعف ، إال أنها تعني عدم الكفاءة واالنتماء، وبناًء عل)تفعل دافعية الضبط

  .األداء وضعف الصحة النفسية

 Conformity-Non Conformity المغايرة –المسايرة  .2
 تعريف المفهوم .2.1

  Conformityالمسايرة  .2.1.1

تغير في سلوك الفرد راجع إلى تأثير الجماعة، وينتج ": على أنها) Allan, 1965(عرفها أالن 
  ).34: 2006عهود ألرحيلي، " ( والجماعةعنه ازدياد في التقارب بين سلوك الفرد

اتفاق في استجابة الفرد مع استجابة أغلبية "فقد رأي بأنها ) Show, 1976" (ميرفن شو"أما 
  ).193: 1987عبد الهادي عبده، " (الناس

واحدة من أهم أشكال سلوك الجماعات فعندما ) 1978 (وكما اعتبرها محمود أبو النيل
ولد ضغوط الجماعة عليهم ليتجهوا نحو التماثل فيميل األفراد للتصرف بطريقة تساير يتفاعل األفراد معا تت"

منوال الجماعة حيث تكون للمسايرة وظيفة هامة في إقامة النظام واالستقرار في المجتمع، ومعظم الناس 
  " يسايرون ما هو متوقع حسب المعايير السائدة في تفاعالتهم مع اآلخرين
  )278: 1978محمود أبو النيل، (

والمسايرة هي قيام الفرد بالحرص على أال يخالف الجماعة، ولذا فهو يعدل من استجاباته 
  وسلوكه إذا ما تعارض مع سلوك الجماعة كي يتمشى معها وال يخالفها

)Chris & Borkowski, 1978: 49(  

 الفرد الجماعة، نمط من السلوك يتبع فيه: "يعرف معجم علم النفس والطب النفسي المسايرة بأنها
  " ويخضع لما تمليه تلك الجماعة التي يحددها النمط الثقافي في بيئته

  ).324: 1988جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي، (

  "سمه المقصود بها مسايرة المعايير الثقافية والطاعة للسلطة":  فعرفها بأنها Catell" كاتل"أما 
  ).667: 1989جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي، (
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سمة افتراضية أو ميل عام من جانب الفرد لتقبل : "وتعرف في ذخيرة تعريفات علوم النفس بأنها
  ).292: 1990كمال دسوقي، " (الضغط االجتماعي

تقبل الفرد للعرف االجتماعي : "والمسايرة كما ورد في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأنها
  ).163: 1994المنعم الحنفي، عبد " (واالنسجام مع الجماعة

  .فيعرفها بأنها التزام األفراد سلوكيا بالمعايير االجتماعية) 149: 2000حامد زهران، (أما 

أن يحكم الفرد ويعتقد ويتصرف متفقا مع أحكام وعقائد وتصرفات الجماعة، : "والمسايرة أيضا هي
تجاه المشابهة لها دونما تطرف أو مغاالة، وفي هذا المستوى يستجيب الفرد لضغوط الجماعة بالتحرك في اال

  ).8: 2002سيد عثمان، " (ودونما تضاد أو تنافر بين ما يظهر وما يبطن

  Non Conformityالمغايرة  .2.1.2

نوع من االستقرار في سلوك الفرد واتجاهه، "بأنها ) 193: 1987عبد الهادي عبده، (يعرفها 
عرض لها سواء بشكل ضمني أو صريح في اتجاه موافق وعدم تغييره في ظل الظروف الضاغطة التي قد يت

  ".لحكم األغلبية

تجنب المسايرة أو عدمها أو الحياد في مواجهة أحكام الجماعة : "بأنها) 2002 ( سيد عثمانأما
  " وعقائدها ومعاييرها وتصرفاتها، وهنا ال يساير الفرد وال ينصاع، كما انه ال يقف ضد ضغوط الجماعة

  ).99: 2002سيد عثمان، (

  :لدى المختصين) Conformity - Non Conformity(المغايرة -المسايرة .2.1.3

حالة عقلية يرتهن وجودها بأنواع خاصة من : "بأنها) Rokeach, 1961" (روكيتش"بعرفها 
  ).Rokeach, 1961: 217" (الضغط االجتماعي، وأحيانا أخرى قد تكون سمة ثابتة في الشخصية

ظاهرة تنتج بسبب ضغوط الجماعة، وتتضمن : " فيعرفها بأنها)Krech, 1962" (كرتش"أما 
صراعًا بين قوى موجودة في الفرد تدفعه الن يفكر ويتصرف بطريقة معينة، وقوى أخرى في الجماعة تؤثر فيه 

  ).Krech, 1962: 172" (كي يفكر ويتصرف بطريقة مخالفة

رة هي تغير سلوكي أو اتجاهي المسايرة والمغاي"بان ) Kiesler, 1969" (كيسلر"بينما يرى 
  ).Kiesler, 1969: 235" (يحدث نتيجة لضغط الجماعة الحقيقي أو المتخيل
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تغير حكم الفرد من حكم أكثر صحة : "بأنها) Crutchfield, 1970" (كرتشيفلد"بينما ذهب 
  ).34: 2006عهود ألرحيلي، " (إلى اقل صحة نتيجة لضغط اجتماعي ما

  .مفاهيم األخرى المشابهةمفهوم المسايرة وبعض ال .2.1.4

بان مفهوم المسايرة يختلف عن مفهوم ) 6: 1987سيد عثمان، (يذكر : المسايرة واالتباعية  -أ 
التشابه في أساليب وأنماط السلوك المتعارف "والتي تشير إلى ) Conventionality(االتباعية 

والمناسبات والمشكالت عليها والشائعة والمستقرة التي يواجه بها مجتمع أو فئات منه المواقف 
جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي، (، وكما يرى "المتكررة في حياته الجماعية واالجتماعية

سمة شخصية تتسم باالهتمام المفرط وااللتزام غير المرن "بان االتباعية هي ) 755: 1989
خدم هذا االصطالح ليشير وغالبا ما يست. بالعادات االجتماعية وقيم الطبقة الوسطى ومعايير السلوك

  ".إلى إحدى السمات التي ترتبط بالشخصية التسلطية
يختلف مفهوم المسايرة عن مفهوم التشاكل حيث يدل مفهوم التشاكل على : المسايرة والتشاكل  -ب 

، "التماثل في االتجاهات والعقائد والسلوك القائم على االنتشار والعمومية والذيوع بين أفراد جماعة ما"
اثل والتشابه هنا كما في االتباعية، ليس ناتجا عن خضوع لضغوط الجماعة، أو عن والتم

  ).6: 1987سيد عثمان، (صراع بين الفرد واألغلبية كما هو الحال بالنسبة للمسايرة 

المغايرة، يستنتج الباحث بان هنالك أربع - ومن خالل العرض السابق للمفاهيم المتعددة للمسايرة
  : المغايرة، فمنهم من اعتبرها- الباحثين وعلماء النفس في تعريفهم للمسايرة توجهات اتجه فيها 

وذلك باإلشارة إلى أن المسايرة هي الميل إلى أن يساير الجماعة، وان يسلك : نمط سلوكي  -أ 
جابر عبد الحميد وعالء الدين (ويتصرف بطرق تتسق مع سلوك األغلبية، مثل تعريف 

  ).Show ،Chris ،Allan ،Kieslerكفافي، حامد زهران، 
وذلك حين يكون المقصود تغير في االتجاه أو المعتقد نتيجة لضغط اآلخرين : عقائدينمط   -ب 

، Kieslerعبد المنعم الحنفي،(الذي قد يؤدي أو ال يؤدي إلى تغير سلوكي، مثل تعريف 
Crutchfield.(  

، مثل تعريف وذلك عندما يعني وجود خاصية لشخصية الفرد تميزه عن غيرة: سمة شخصية  - ج 
)Catellكمال دسوقي ،.(  

وذلك حين يكون المقصود حالة عقلية تنتج بسبب ضغوط الجماعة، وتدفعه الن : نمط عقلي  -د 
  ).Rokeach،Krech(يفكر ثم يستجيب ويتصرف بطرق أخرى، مثل تعريف 
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ره المغايرة المقصود بهذه الدراسة يكمن جوه- وأخيرا يستطيع الباحث القول بأن مفهوم المسايرة
في الصراع بين القوى الداخلية لدى الفرد والقوى الخارجية الناتجة من ضغوط الجماعة، وذلك عندما 
يخضع الفرد لتلك الضغوط، الصريحة أو الضمنية، فان ما يميز سلوكه هو المسايرة، وعندما ينزع إلى 

 على خط متصل في مقاومة هذه الضغوط فان سلوكه يتميز بالمغايرة، وكما يمثالن طرفان متباعدان
  .مواجهة ضغوط الجماعة

) 1991 (، والذي تبناه سعيد بن مانع)1974 (وهنا سيتبنى الباحث تعريف سيد عثمان
المسايرة هي قيام الفرد بالحرص على أال يخالف الجماعة، ولذا فهو يعدل من استجاباته : "والذي نص على

ا وال يخالفها، بينما المغايرة هي تجنب المسايرة أو وسلوكه إذا ما تعارض مع سلوك الجماعة كي يتماشى معه
عدمها أو الحياد في مواجهة أحكام الجماعة وعقائدها ومعاييرها وتصرفاتها، وهنا ال يساير الفرد وال ينصاع، 

  ".كما انه ال يقف ضد ضغوط الجماعة

   المغايرة–المتغيرات المحددة لسلوك المسايرة  .2.2

المغايرة من خالل التعريفات السابقة، يمكن أن نميز عددا من - عندما ننظر إلى سلوك المسايرة
، 1987، 1974 (المتغيرات والتفاعالت والعمليات التي تحدده، وتؤثر فيه، وهنا يرى سيد عثمان

  :بأنه يمكن تصنيف هذه المتغيرات وفق أربع أبعاد) 2002

المغايرة، أو الموضوع المدرك، - يعتبر موضوع المسايرة:  المغايرة-موضوع المسايرة: البعد األول
  :المغايرة، بما يتسم من مميزات أهمها- عامال محددا لسلوك المسايرة

فقد لوحظ في كثير من الدراسات مثل : ما يتصل بدرجة اإلدراك أو درجة الوضوح أو اإلبهام  -أ 
)Asch, 1956: 30 ( انه كلما زادت درجة غموض المدرك أو موضوع المسايرة، قل وضوح

 وازداد االعتماد على اآلخرين، وعلية تزداد درجة الخضوع للجماعةبنيته، 
).23: 1987سيد عثمان، (  

 لوحظ أن جميع الدراسات استخدمت في تجاربها مادة أو مضمون ضعيف مثل :المادة  -ب 
 .Sherif, 1935(استخدام األطوال أو األشكال أو تكملة السالسل كما في دراسات 

Asch, 1956(دم الحكم بشكل قاطع على أهمية هذه الميزة، وذلك ألننا ، وهذا يدفعنا لع
نحتاج الستخدام مواضيع ذات معنى أكثر لمعرفة أهمية هذه الميزة والتي لم يتسنى للباحث 

  .االطالع عليها
تكمن هذه الميزة في أهمية موضوع المسايرة بالنسبة للجماعة، فالموضوع الذي يحقق : األهمية  - ج 

أو يقربها من أهدافها البد أن يختلف عن موضوع هامشي من جهة إشباعا لحاجات الجماعة 
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، وهذه الميزة أيضا بحاجة )24: 1987سيد عثمان، (توقع الجماعة ودرجة ضعفها للمسايرة 
  .تحتاج لمزيد من البحث لتحديد األهمية بالنسبة للجماعات الحقيقية أو التجريبية

المغايرة، كما تؤثر في - غيرة في سلوك المسايرةحيث تؤثر الجماعة الص: الجماعة: البعد الثاني
  سائر جوانب أعضائها بما تتميز به من خصائص البنية، الوظيفة، والثقافة
  )10: 1970سيد عثمان، (

وتتكون من مجموعة من األوضاع االجتماعية المتشابكة، : المغايرة- بنية الجماعة والمسايرة  -أ 
السلطة التي تمنحها الجماعة لتحقق هذه التوقعات والتي تتوزع عليها مجموعة من المزايا مثل 

المناطه بالمكانة االجتماعية المختلفة، فلقد لوحظ انه كلما زادت األهمية بالنسبة لمكانه الفرد 
زادت مسايرته، فالقائد مثال قد يغاير معايير جماعته ولكنه في الواقع يساير توقعاتها منه، 

 وقت واحد، وكما أن سلوك القائد سواء كان مسايرة أو وعلى ذلك يبدو مسايرًا ومغايرًا في
 – مدى قبول الجماعة له –درجة طمأنينته لمكانته : (مغايرة، يتوقف على عدة عوامل منها

 ثم الخصائص الشخصية له ذاته ولسائر أعضاء –درجة السلطة الممنوحة له والتي يمارسها 
سكها الذي يتحدد في ضوء المسايرة بين الجماعة، مما يتصل ببنية الجماعة أيضا درجة تما

 ).26-24: 1987سيد عثمان، ) (أعضائها عن تلك األقل تماسكا
العمليات واألساليب التي (والمقصود بوظيفة الجماعة : المغايرة-وظيفة الجماعة والمسايرة  - ب 

التعاهد االجتماعي "تجري في الجماعة لتحقيق أهدافها، وهذه األساليب تتمثل فيما يسمى 
، والذي يكون جوهره متمثال في أي فعل موجه نحو اآلخرين يتضمن توقعًا أو إلزامًا "لمتبادلا

المغايرة في الجماعة - المسايرة" التعاهد االجتماعي المتبادل"، ويمكن أن يفسر )بفعل مقابل
الصغيرة إلى درجة بعيدة، فاألساليب التي تستخدمها الجماعة للوصول إلى مسايرة أعضائها 

ييرها وقيمها واتجاهاتها تعتمد على أساس التبادل، ذلك الن الجماعة تتوقع مسايرة، وفي لمعا
مقابل هذا يتوقع أعضاؤها منها عطاًء مقابًال يدعم المسايرة وينميها ويضمن استمرارها، كما 

 : وتنقسم هذه األساليب إلى مجموعات ثالث

 والبيانات المتصلة بموضوع  وتعتمد على عرض الحقائق والمعلومات:أساليب اإلقناع �
المسايرة، مع إمكانية الحصول على ما يحتاج إليه العضو منها، وحقه في المناقشة 
داخل الجماعة وخارجها، وتوجه المصدر وتحدده، أو تترك لألفراد حرية اختيار 

 .المصدر أو المصادر التي يستقون منها معلوماتهم
يرة أعضاء الجماعة على مدى ما يتوقعه  وتعتمد درجة مسا:أساليب الثواب والعقاب �

هؤالء األعضاء من جراء هذه المسايرة، ومن هذه األساليب ما هو ايجابي والمتمثلة 
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 رفع المكانة االجتماعية –استمرار قبول الجماعة للفرد، وهو أمر مرٍض في ذاته (في 
ت جاذبية وحرص الجماعة على أن تكون ذا_ للفرد الذي ُيبدي اكبر قدر من المسايرة

تضييق مجاالت تفاعل الفرد بحرمانه (، أما ما هو سلبي فيتمثل في )عالية ألعضائها
 ) وخفض مكانته االجتماعية–من بعض حاجاته 

 تمارس الجماعة الصغيرة ضغطًا طبيعيًا على أعضائها :أساليب الضغط والقهر �
جتماعي لضمان ليتوافر بينهم اكبر قدر من المسايرة، وتقرنه بأساليب التدعيم اال

استمراره، إال أن هذه الضغوط تتحول إلى نوع من القهر يتميز باإلجبار واإلنذار عند 
 وقوع المغايرة، وكما وتتناسب قوة القهر هذه طرديًا مع درجة المغايرة 

 )29- 26: مرجع سابق(

وع  وتتكون ثقافة الجماعة الصغيرة الحقيقية من مجم:المغايرة-ثقافة الجماعة والمسايرة  -ج 
األهداف والقيم والمعايير وتوقعات السلوك الخاصة بهذه الجماعة، فكلما كانت أهداف 
الجماعة واضحة وواقعية ومقبولة وتحقق اكبر قدر من اإلشباع لحاجات مشتركه عند 
أعضائها زاد احتمال المسايرة، وكذلك بالنسبة للمعايير، أما عدم الوضوح أو التناقض في 

من المتوقع أن يؤدي إلى مستويات متفاوتة من المغايرة، وباإلضافة إلى األهداف والمعايير ف
أن الجماعة الصغيرة تتأثر باإلطار الثقافي العام الذي تنتمي إلية، وتمثل قيمة ومعاييره 
 - واتجاهاته، فان من المتوقع أن تودي االختالفات الثقافية إلى اختالف في سلوك المسايرة

  ).116- 112: 2002، سيد عثمان، 30-29: مرجع سابق(المغايرة 

-أن من أهم المتغيرات الفردية المحددة للمسايرة) 2002 ( يذكر سيد عثمان:الفرد: البعد الثالث
  :المغايرة هي

 ويتمثل ذلك في مدى وضوح المسايرة، وكذلك إدراك الفرد للجماعة ذاتها، :المتغيرات اإلدراكية  -أ 
ار تهديد وٕاحباط، ويتصل بهذا إدراكه للسلطة من حيث هي مصدر طمأنينة وٕاشباع، أو مث

  .وتوزيعها ومراكزها، وأيضًا إدراك الفرد لمكانته أو وضعة االجتماعي
 وتتمثل في مدى فهم الفرد لثقافة الجماعة وتمثله لقيمها ومعاييرها :المتغيرات المعرفية  - ب 

  .وعقائدها وأهدافها ودرجة تقبله لها
 ,Krech, 1962, Sherif(دراسات التجريبية مثل دراسة  وقد أثبتت ال:الحساسية للمسايرة  -ج 

انه يوجد أفراد لديهم حساسية أو استعداد لتقبل ضغوط الجماعة في اتجاه المسايرة ) 1956
أكثر من غيرهم، وبذلك أمكن الوقوف على بعض السمات الشخصية المميزة لهؤالء األفراد 
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لطًا، اقل آصاله وابتكارًا، وتميزهم بدرجه أكثر خضوعًا، اقل ثقة بالنفس، أكثر تس(على إنهم 
  ).عالية من الجمود والتصلب المعرفي

 ,Festinger( لقد كان من النتائج التجريبية لدراسات مثل :االختالفات في حاجات الفرد  -د 
1957. Krech, 1962 ( أن االختالفات في حاجات األفراد يؤدي إلى االختالف في

  . الجماعةمسايرتهم أو مغايرتهم أمام ضغوط
أن المسايرة تقل مع ) Berends, 1950( حيث أثبتت بعض الدراسات مثل :السن والجنس  -ه 

قد ناقضت هذا التوجه، ومع ذلك فقد ) Crutchfield, 1968(تقدم السن، إال أن دراسة 
 المغايرة وفق السن في مختلف الجماعات والمواقف ونحو - نتوقع اختالفا في سلوك المسايرة

محمد جمل (عات، أما من ناحية الجنس، فقد أشارت غالبية الدراسات مثل مختلف الموضو 
وغيرها، إلى أن اإلناث أكثر ميال إلى المسايرة ) Crutchfield, 1968و . 2008الليل، 

  .من الذكور

- أن المسايرة) 1987 (يذكر سيد عثمان: المغايرة-العمليات النفسية في المسايرة: البعد الرابع
 عمليات نفسية معقدة ومتشابكة ناتجة عن تالقي وتجمع وتفاعل المتغيرات والظروف المغايرة تتضمن

السابقة جميعا، سواء منها ما كان متصال بموضوع المسايرة آو الجماعة أو الفرد، والعمليات النفسية 
ا المغايرة منها ما هو ذو صبغة معرفية، ومنها ما هو ذو طابع انفعالي، ومنه-المتضمنة بالمسايرة

أيضا ما هو عمليات دافعية تتركز حول الدوافع المختلفة التي يستثيرها موقف المسايرة، والتي توجه 
ومن الممكن تلخيص هذه . السلوك وجهات معينة تحقق التوازن داخل الفرد وفيما بينه وبين الجماعة

  :العمليات على النحو التالي

على أحكام اآلخرين، كلما كان موضوع الحكم يتزايد اعتبار الفرد واعتماده : التنافر المعرفي  -أ 
 Cognitive Consonanceغامضًا مبهمًا، حيث يقع الفرد في نوع من التنافر المعرفي 

عندما يدرك االختالف والتفاوت بين إدراكه الذاتي وٕادراك الجماعة، ويتطلب ذلك نشاطًا يؤدي 
إذا اعتقد الفرد أن حكم ) م الذات لو – لوم الجماعة - لوم اآلخرين(إلى التوازن المعرفي مثل 

وكما تتأثر األنشطة المتجهة إلى تحقيق التوازن المعرفي بعوامل كثيرة . الجماعة هو الصائب
 – درجة ما تبديه الجماعة من تسامح وتقبل أو تهديد ألعضائها –موضوع اإلدراك (منها 

 التنافر المعرفي وهو ، وهناك نوع آخر من)وكذلك بالسمات والخصائص الشخصية للفرد ذاته
ما يخفي وما يعلن، وهذا النوع يحدث نشاطا في اتجاه الوصول إلى التوازن أو التخفيف منه، 

  .ويمثل ذلك تبرير االختالف
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 ,Krech( فقد أشارت بعض الدراسات التجريبية مثل :التغير في درجة اليقين من الحكم  - ب 
ط الجماعة، كان للجماعة تأثير ، إلى أن الفرد متى كان قادرًا على مقاومة ضغ)1962

واضح في مستوى يقينه من أحكامه، وانه عندما تكون درجة اليقين من الحكم عالية جدًا في 
البداية، ثم يتعرض إلى ضغوط ناجحة من الجماعة المخالفة لحكمه، ثم يحدث تغير في 

والواقع أن . جداً الحكم موافق حكم الجماعة، فان درجة يقين الفرد من هذا الحكم تكون عالية 
في الحياة ما يؤيد ذلك، فكثيرا ما نلحظ شخصا كان متعصبا لمذهب أو جماعة ثم انقلب إلى 

  .مذهب أو جماعة أخري وصار متعصبا بنفس الدرجة األولى
 ويظهر ذلك عندما يقع الفرد تحت تأثير ضغط الجماعة، فتحدث عنده استثارة انفعالية :القلق  -ج 

بالعزلة والقطيعة واالنقباض، فإذا كانت المفارقة بين حكمه وحكم قد يغلب عليها اإلحساس 
الجماعة تحمل تهديدًا بالعقاب أيًا كان لونه أو درجته، أو كان ال يستطيع تفسير هذه المفارقة، 

  .فانه يتعرض للقلق، مما قد يؤدي ذلك لزيادة مقاومة حكم الجماعة
كان أو مغايرة، ولعل من ابرز هذه الحاجات  إن حاجات الفرد تحدد سلوكه، مسايرة :الدافعية  -د 

الحاجة للقبول االجتماعي، الحاجة لالستقالل التي يشبعها بصفٍة خاصة السلوك المغاير أمام (
 .)39- 33: 1987سيد عثمان، ) (اتفاق الجماعة وٕاجماعها

  المغايرة-سمات المسايرة .2.3

نمط : "السمه على إنهاعرف ) Allport, 1960" (ألبورت"أن ) 1991 (يذكر سعيد بن مانع
" متكرر نسبيا من سلوك اإلنسان على مدار معين من الزمن، وفي مواقف معينه من مواقف الحياة المختلفة

أي أن السمة مظهر سلوكي نستنتجه من سلوك اآلخرين من حولنا ونضعه في نسق عقلي لدينا، ثم 
يعرف ) 1974 (يرى سيد عثماننعود فنصف بعض الناس أو األفراد بتلك الصفات؛ ومن جهة أخرى 

، وكما يعرف المغايرة "أن يحكم الفرد ويتصرف متفقا مع أحكام وعقائد وتصرفات الجماعة"المسايرة بأنها 
 المغايرة –، ويتضح هنا أن سلوك المسايرة "تجنب المسايرة بحيث ال يساير الفرد وال ينصاع"على إنها 

ث، بل حدوثه نسبي، وانه يظهر في بعض األوقات سلوك متكرر، ولكنه غير دائم التكرر والحدو 
وليس جميع األوقات، أي يظهر غالبًا في بعض المواقف ذات المواصفات المعينة دون غيرها، أي أن 

سمتان من " المغايرة في عمومها ترجمة لتعريف السمه، وهنا نستطيع القول أنهما - مفهوم المسايرة
  ).38- 37، 1991سعيد بن مانع، " (سمات الشخصية

" ألبورت"كما هو في تحديد السمه الذي حدده )  المغايرة- المسايرة (وبالتالي فان هاتين السمتين 
Allport ذات حدوث متكرر نسبيًا، مرتبطًا بأزمان ومواقف معينه إذا توافرت زادت من احتمالية 

وار والعادات حدوث هذا السلوك أو هذه السمه أو تلك، ومن ناحية أخرى، قد تحد الضغوط واألد
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والتقاليد والقيم والخبرات الموقفية من حدوث سلوك معين، سمه سلوكية معينه، مسايرة كانت أم مغايرة، 
فتجعل الشخص يسلك سلوكًا غير ما اتسم به أو يتوقع منه، فيخالف أو يغاير السلوك المتوقع، ولكنه 

  ).46: مرجع سابق(ة التي يتصف بهاعمًال قد يكون مؤقتا ويعود بعد ذلك سلوكه إلى النمط أو السم

قام بتصنيف السمات إلى ثالث تصنيفات وهي " ألبورت"أن ) 1991 (ويضيف سعيد بن مانع
وهي تلك السمات القاعدية المشتركة بين الناس جميعًا والتي " Cardinal Traits"السمات األساسية (

وهي صفات رئيسية " Central Traits"تنطلق منها سمات أخرى يطلق عليها السمات الرئيسية 
يشترك فيها أعداد كبيرة من الناس، ولكنها غير مشتركه بينهم جميعا، وتتفرع منها السمات الفرعية 

"Secondary Traits "حيث يقل أو يكثر عدد الناس الذين يتصف سلوكهم بها.(  

مات اجتماعية  المغايرة، حيث نعنى بها كس–وعند تطبيق تصنيف ألبورت للسمات على المسايرة 
والتي " Social Traits"انطالقا من السمة االجتماعية اإلنسانية األساسية، وهي سمة االجتماعية 

تقابل السمة األساسية عند ألبورت؛ ومن تلك السمة االجتماعية األساسية المشتركة بين الناس تأتي 
يث يشترك فيها كثير من الناس المغايرة، وهي تقابل السمات الرئيسية عند ألبورت، ح- سمات المسايرة

أو غالبيتهم، ولكن ال يمكننا القول أن فالنًا مسايرًا كليًا وباستمرار، وال مغايرًا كليًا باستمرار؛ وكما تتفرع 
سمات فرعية لكل منهما ، وهي بذلك تقابل السمات الفرعية "  المغايرة-المسايرة "من السمات الرئيسية 

  )47- 46: 1991سعيد بن مانع، (عند ألبورت 

وفيما يلي صورة مختصرة عن كل سمه من السمات أالثني عشرة المتفرعة من سمات المسايرة، 
وكذلك عن كل سمة من السمات أالثني عشر المتفرعة من سمات المغايرة كما ورد في تصنيف سعيد 

  ):1993(بن مانع 

ر هي سلوك  اإليثا):Altruism - Hedonism Trait(سمتي اإليثار مقابل األثرة   -أ 
اجتماعي من نوع خاص، تتجلى فيه التضحية من اجل اآلخرين بكل غالي ونفيس، حيث 
تصل هذه التضحية من الفرد إلى حد المخاطرة بالنفس دون تفكير في مردود أو مقابل لهذه 
التضحية، في حين أن سمة األثرة تعني السعي للحصول على ما هو مرغوب من اجل التمتع 

  .ل ما قد يحول دون ذلك من أفراد أو معايير أو قيم اجتماعيةالذاتي أو تجاه
- Social Ignorance Trait(سمتي الحساسية االجتماعية مقابل التلبد االجتماعي   - ب 

Social Sensitivity:(  ُيقصد بالحساسية االجتماعية هي أن يأخذ الفرد في االعتبار 
ن إطار العرف العام المتعلق مشاعر اآلخرين نحو ما يقوم به حتى ال يخرج سلوكه ع

بالتفاعل االجتماعي؛ بينما في الطرف اآلخر التبلد االجتماعي والذي يعني عدم مراعاة 



 
45 

مشاعر اآلخرين عندما يقوم الفرد بعمل ما، أما بعدم محاولته التعرف على تلك المشاعر أو 
 .تجاهله لها

ن األمر المعتاد هو أن  إذا كا):Giving- Taking Trait(سمتي العطاء مقابل األخذ   -ج 
تأخذ وتعطي في نفس الوقت، فان هناك من يأخذ دون أن يعطي أو يؤجل العطاء، وبالرغم 
من انه يجب علية أن يعطي، وعلى النقيض هناك من يعطي دون أن يأخذ في الحال، على 

 األخذ أن يأخذ فيما بعد سواًء ماديًا أو معنويًا، هذا وكون الشخص يميل إلى العطاء أكثر من
أو ال يفكر في المردود العاجل لما أعطى، فتلك سمة ايجابية، أما من يميل على األخذ أكثر 
من العطاء أو ال يفكر في رد ما يأخذ، فتلك سمة سلبية، ويظهر أن ذلك السلوك أو ذاك 

 .يعتمد على تفسير الشخص وتقديره الزمني والقيمي للمواقف االجتماعية
 Empathy- Egocentrism(رين مقابل التمركز حول الذات سمتي التمركز حول اآلخ  -د 

Trait:( التمركز حول اآلخرين هو عملية معرفية عليا، تعني أن يضع الفرد نفسه مكان 
اآلخرين للتعرف على  رغباتهم، ثم األخذ بوجهة نظرهم عند التعامل معهم تحريا للوصول 

اء أو االنغالق على الذات حيث ال يتعرف للقرار المناسب؛ أما التمركز حول الذات فهو االنكف
الشخص على وجهات نظر اآلخرين، أو ال يأخذ بها في حالة التفاعل معهم، وبالتالي فانه 

 .غالبا ما يصل إلى قرارات غير مناسبة نتيجة ذلك
 وتعني ):Independence - Dependence Trait(سمتي االستقاللية مقابل التبعية   -ه 

 الفرد لمحاوالت سيطرة اآلخرين والضغط علية في أمور تمس كيانه االستقاللية عدم خضوع
وتعتبر من صميم اختصاصه وحريته الشخصية، وال يوجد تناقض هنا بين االستقاللية 
والمسايرة، الن المسايرة هنا للمعيار العام، وهنا نجد أن تلك المعايير ال تحبذ ذوبان الفرد في 

كون له استقالليته في إطار الجماعة حتى يتم له اإلسهام الجماعة، فبالتالي يكون إمعة، وي
فيها والتأثير المتوازن عليها؛  في حين تتمثل التبعية بعملية استسالم الفرد لما تملية الجماعة 
علية دون أي معارضة بالرغم من انه قد يكون غير راض عن تلك األشياء في قراره نفسه، 

عة، فال يكون له استقالليته الشخصية، وبالتالي تفقد وهنا يكون الذوبان السلبي في الجما
 .الجماعة إسهاماته االيجابية فيها، والتي ال تأتي إال من خالل استقالليته في إطار الجماعة

 ):Peacefulness - Aggressiveness Trait(سمتي المسالمة مقابل العدوانية   - و 
 في ذلك احترام حقوقهم ومشاعرهم وتعني المسالمة االتسام بالتعامل الحسن مع الغير بما

ومحاولة تنمية حسن الظن المتبادل معهم وعدم استغالل اآلخرين في سبيل الوصول لألهداف 
الشخصية البعيدة أو القريبة؛ بينما يعتبر العدوان ميل اإلنسان إلظهار أو استخدام قوته 

ير مباشر في سبيل المادية أو المعنوية للسيطرة على ما يقف بطريقه بشكل مباشر أو غ
تحقيق ما يريد من األشخاص أو األشياء؛ وكما يجب النظر إلى سمة المسالمة هنا على أنها 
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سمة ايجابية، ألنها سمة فيها احترام للنفس ورعاية لحقوقها، كما أن فيها احترام لآلخرين 
 .ي للشخصيةورعاية لحقوقهم، بعيدا عن الخنوع الذي ُيعد استسالم أو تبعية فردية، أو تالش

 وسمة االندماج ):Integration - Loneliness Trait(سمتي االندماج مقابل االنعزال   -ز 
تعني التوحد االيجابي التلقائي للفرد في الجماعة، بحيث يتشرب ثقافة الجماعة التي تنعكس 
في سلوكه، مما يجعل من الصعوبة التخلص من تلك الثقافة؛ بينما يعني االنعزال أن ينأى 

رد بنفسه، وينعزل ماديا أو نفسيا أو كليهما عن الجماعة دون أن يحاول أن يكون قد خبر الف
الجماعة وثقافتها لسبب من األسباب، بالرغم من انه قد يكون في حاجة إلى الجماعة، علما 
أن االندماج هنا أو التوحد مع الجماعة هو اندماج ايجابي، وليس ذلك الذي يذيب شخصية 

الذي يغلب عليه التهور، والذي ال يتسم بفحص مدى صالحية الجماعة المراد الفرد أو ذلك 
 .االندماج فيها واتفاق سلوكها مع األعراف والمبادئ العامة في التعامل

واالنسجام ): Consonance - Dissonance Trait(سمتي االنسجام مقابل التنافر   -ح 
معتقداته؛ والتنافر هو أن تكون أقواله هو أن تكون أقوال الفرد منسجمة أو متسقة مع أفكاره و 

وسلوكه غير متسقة أو منسجمة مع أفكاره ومعتقداته، حيث أن المقصود هنا هو التناسق أو 
االنسجام أو التنافر الظاهر في المواقف االجتماعية، علمًا بان االنسجام أو التنافر يحدث 

فسه، تبعا لنوعية بناءه المعرفي، أما كذلك في السلوك الفردي، وقد يدركه الفرد أو ال يدركه لن
 .االنسجام أو التنافر المقصود فيه ذلك الذي ُيدرك من قبل اآلخرين

 ):Social Confidence- Shyness Trait(سمتي الثقة االجتماعية مقابل الخجل   -ط 
ويقصد بالثقة االجتماعية أن يكون الفرد سعيدا ومتمتعا بوجوده في الجماعة وذا حضور 

 - متخوف (في مختلف أوجه نشاطاتها؛ بينما يعني الخجل أن يكون الفرد متهيب وفاعلية 
من التفاعل مع اآلخرين في المواقف االجتماعية ، وبالتالي يحاول تجنب تلك المواقف ) متردد

وعندما يوضع فيها يظهر علية االرتباك وعدم التمكن من تأدية مهمته في الجماعة بالرغم من 
 .اك سبب ظاهري لمثل هذا السلوكانه قد ال يكون هن

ويقصد ): Cooperation - Competition Trait(سمتي التعاون مقابل التنافس   -ي 
بالتعاون هنا مساعدة الفرد لآلخرين بطريقة تلقائية مباشرة لتحقيق أهدافهم ذات الصبغة 

 غير االيجابية بطريقه تلقائية مباشرة، سواء كانت أهداف شخصية أو اجتماعية مشتركة أو
مشتركة؛ بينما يعني التنافس إحجام الفرد عن تقديم أي مساعدة تحقق، بطريقة مباشرة أو غير 

 .مباشرة، هدفا ما لفرد آخر يسعى إلى تحقيق ذلك الهدف لنفسه
 ويعني االنفتاح ):Openness - Closeness Trait(سمتي االنفتاح مقابل االنغالق   -ك 

و جديد علية سواء مادي أو معنوي لمجرد انه جديد، عدم اتخاذ الفرد موقفا سلبيا من ما ه
بحيث يتقبل هذا الجديد ويتفاعل معه حتى يثبت له بطرق معقولة عدم فائدة التعامل مع هذا 
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الجديد؛ بينما ُيقصد االنغالق عدم االلتفات إلى ما حول الفرد من مستجدات مادية أو معنوية 
وخبرته تتسم بالثبات والتقادم فتزيد من انغالقه بنظرة موضوعية فاحصة مما يجعل عالم الفرد 

 .على تلك الخبرة وعدم تجاوبه مع ما حوله من جديد
والتسامح هو اتسام ): Tolerance - Rigidity Trait(سمتي التسامح مقابل التشدد   - ل 

الفرد بتناسي أخطاء اآلخرين المباشرة وغير المباشرة، ومحاولة تحري ما قد يكون أعذارًا 
م بهذا السلوك غير االيجابي حتى يبرر هذا التسامح أو التغاضي، كما يشمل التسامح لقيامه

التنازل عن بعض اآلراء والقناعات والتوقعات عندما يكون هناك مبررًا لهذا التنازل؛ ويأتي 
على نفس الخط التشدد والذي نعني فيه عدم التغاضي أو التجاهل لتلك الهفوات البسيطة 

لتنازل أو تعديل األفكار والقناعات الشخصية عندما يكون هناك ما يدعو لآلخرين، وعدم ا
 ).194-192: 1993: سعيد بن مانع(لذلك 

 : تفسير مسايرة أو مغايرة األفراد لمعايير الجماعة .2.4
  :أسباب مسايرة الفرد لمعايير الجماعة .2.4.1

في ثالثة نقاط ) Cartwright & Zander, 1968. Malpass, 1967(حيث يلخصها 
  ):2000 (هي كما وردت في حامد زهرانو 

  .إن عضوية الفرد في الجماعة تحدد الكثير من األشياء التي يراها، ويفكر فيها، ويفعلها  -أ 
إن الفرد قد يسلك مسلكا مشابها لسلوك غيرة في الجماعة، ألنه يريد أن يتأكد أن موقفه سليم،   - ب 

موقفه وسالمة فهمة لتقبل آراء وان فهمه لألمور فهم سليم، فإذا لم يكن واثقا من سالمة 
  ).وهم مكونين جماعته المرجعية(األشخاص الذين يحبهم ويحترمهم ويثق في رأيهم 

وهنا . إن ضغط الجماعة على أعضائها بقصد توحيد سلوكهم، يحقق لها الكثير من المزايا  -ج 
أن هناك نوعان من الضغوط التي تساعد على مسايرة ) 153: 2000حامد زهران، (يضيف 

 :الفرد لمعايير الجماعة وهما

o ضغوط داخل الشخص، حين يالحظ أن آراءه أو سلوكه يختلف عن آراء اآلخرين. 
o  ضغط الجماعة (ضغوط موجهة من األعضاء اآلخرين للتأثير في آراء أو سلوك الفرد

  ).على لألعضاء

رد دائما أهمية عملية التنشئة االجتماعية، وان الف) Festingar et al, 1950(كما ويذكر 
يسعى للحصول على القبول االجتماعي، ويبذل كل جهده لتفادي الرفض االجتماعي، وذلك عن طريق 

  .االلتزام بها ومسايرته لمعايير الجماعة
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  العوامل المساعدة على مسايرة الفرد للجماعة .2.4.2
 Taylor, et(و ) 166: 1984 وحامد زهران، 160: 1982مختار حمزة،(يرى كل من 
al, 2000: 213( أن هناك مجموعة من العوامل التي تدفع بالفرد ألن يكون مسايرًا للجماعة التي 

  :ينتمي إليها يمكن تلخيصها على النحو التالي
الرغبة في إتباع السلوك السوي وذلك على اعتبار أن ما تفعله الجماعة هو الصحيح، وٕان   -أ 

  .كان هذا االعتقاد من منظور الفرد في بعض األحيان
رد في االرتباط بالجماعة، من أجل الحصول على قبولها وعدم رفضها له، ومن ثم رغبة الف  - ب 

  .تلقي المعاملة الجيدة
رغبة الفرد في التأكد من فهمه لسلوك الجماعة أو آرائها أو اتجاهاتها نحو شخص من   -ج 

  .األشخاص أو شيء من األشياء، وبالتالي يفضل مسايرة سلوكها
من قبل الجماعة ألفكاره وآرائه، وبالتالي فهو يبادر إلى رغبة الفرد في الحصول على سند   -د 

  .مسايرة أفرادها كي يضمن تأييد اآلخرين له

  :العوامل التي تؤدي إلى مغايرة األفراد لمعايير الجماعة .2.4.3
بان العوامل التي تؤدي إلى مغايرة األفراد لمعايير ) 155: 2000حامد زهران، (يذكر 

، حيث تلعب هذه الفروق الفردية دورا )الفروق الفردية(روف بعلم النفس الجماعة تكمن وراء المبدأ المع
  :كبيرا في سلوك المسايرة أو المغايرة والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي

  .اختالف جاذبية الجماعة بالنسبة لألفراد المختلفين  -أ 
  .غموض معايير الجماعة  - ب 
  .عدم وجود أغلبية  -ج 
  .المخالفين في الجماعةضعف الضغوط الموجهة إلى األفراد   -د 
 .نقص وضوح أهمية العمل الذي تقوم به الجماعة  -ه 

  :الخصائص الشخصية التي تلعب دورا في سلوك المغايرة  .2.4.4

  .ثقة الفرد في نفسه أو االستقالل المبني على ثقة الفرد في إدراكه وخبرته  -أ 
  .انطواء الفرد أو االستقالل مع االنطواء  - ب 
ة الضرورية إلى القيام بالعمل بصورة تتسم بالكفاءة، رغم االستقالل على أساس الشعور بالحاج  -ج 

  )مبدأ خالف تعرف(التعرض للتوتر والتشكك الشديدين 
  .أي ظلم الفرد لنفسه أو لآلخرين عندما ينحرف عن المعايير وهو يعرفها: الظلم  -د 
 ).156: 2000حامد زهران، (وهو انحراف الفرد عن المعايير وهو ال يعرفها : الجهل  -ه 
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  المغايرة-مات العلمية للمسايرةالتقيي .2.5

لو أردنا أن نعرف ما هو المحبب المسايرة أم المغايرة ؟، فلن نجد إجابة علمية واضحة، وذلك الن 
 المغايرة، وما يسببه من تأثير على الفرد –األمر يتوقف على نوع السلوك الناتج عن هذه المسايرة 

نًا قد تكون سيئة، وأحيانا قد تكون جيدة، وأحيانا غير  المغاير، والجماعة المحيطة به، فأحيا–المساير 
  .مهمة

أن كلمة مسايرة ) 2006 (كما ورد في عهود ألرحيلي) Myers, 1993" (مايرس"في حين يذكر 
في حد ذاتها تحمل قيمًا سلبية، خاصة في الثقافات الغربية التي تقدر بالخضوع إلى ضغط القرين أو 

فس االجتماعي في أمريكا الشمالية وأوروبا يعطوا المسايرة معاني تتسم الجماعة، لهذا نجد علماء الن
، أكثر من االيجابية مثل )Compliance(، االنصياع )Submission(الخضوع : بالسلبية مثل
 Cooperative(، فريق اللعب المتعاون )Responsiveness(، التجاوب )Sensitivity(الحساسية 

team play (ر العناوين التي توافق أحكامنا فنحن دائمًا نختا) ،48: 2006عهود ألرحيلي.(  

ولكن هذا ال يعني أن المسايرة سيئة دائمًا، فأحيانا تكون المسايرة مفيدة، بل وضرورية، لشيوع 
  : المغايرة كالتالي–سلوك محبوب وضروري، ويمكن تلخيص اآلثار المرتبة على كل من المسايرة 

  .مسايرةاآلثار المتربة على سلوك ال .2.5.1

الذي يهدد دائمًا استقامة الوجود ) Deviance(أن المسايرة تؤدي دورا في التخلص من االنحراف 
االجتماعي كله، كما أن اشتراك الفرد مع الجماعة في القيام بعمل معين، يترتب علية شعور الفرد بأنه 

ر بلذة أداء العمل، أي واحد ضمن الجماعة، ويترتب عليه تبعًا لذلك نوع من االطمئنان يصحبه شعو 
أن المسايرة تساعد على التماسك الجماعي، كما تساعد على نشر القيم والمعايير المحبوبة في 

محمود أبو النيل، (، ويضيف )25: 1999هاله الشريف، (المجتمع وشيوعها بين أفراد هذا المجتمع 
  .ستقرار في تفاعالتنا مع اآلخرينأن المسايرة لها وظيفتها المهمة في إقامة النظام واال) 278: 1985

أن المسايرة تُيسر إلى حٍد ) 2006 (فيذكر كما ورد في عهود ألرحيلي) 2001كوبوسومي، (أما 
ما عمليات التفاعل االجتماعي بين األفراد، كما إنها تمكنهم من تكوين توقعات عن طريقة تصرف 

  اعد على االتصال االجتماعي الناجح بهماآلخرين، بل وتفسير سلوكهم أحيانًا بطريقة صحيحة مما يس
  ).49، 2006عهود ألرحيلي،  (

  :اآلثار المترتبة على سلوك المغايرة .2.5.2
حيث يتضمن ذلك نقص التعاون، ورفض قواعد السلوك، ورفض المشاركة : التمرد  -أ 

  .االجتماعية، والنقد والرفض المتبادل مع أعضاء الجماعة
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  .عنفويصاحب ذلك شيء من ال: محاولة اإلصالح  - ب 
 ويتضمن ذلك االعتراض الشديد على سلوك اآلخرين، واعتقاد الفرد انه على حق :التطرف  -ج 

  .وان اآلخرين على باطل على طول الخط
 وهو اضطراب نفسي يعبر عن اغتراب الذات عن هويتها وبعدها عن الواقع :االغتراب  -د 

  . وانفصالها عن المجتمع
 اآلثار السابقة، ويبتدئ ذلك في الهروب إلى  وهو قد يكون محاولة للتخلص من أالم:الجناح  -ه 

  ).157- 156: 2000حامد زهران، (اإلدمان أو العدوان أو االنحراف الجنسي 

ومن العرض السابق يتضح لنا أن المسايرة تكون مطلوبة أحيانًا، وتكون مرفوضة أحيانًا أخرى، 
أخرى تتطلب منه أن يكون فهناك بعض المواقف التي تتطلب من الشخص أن يكون مسايرًا ومواقف 

مغايرًا، فهناك أمور يجب مسايرتها حفاظًا على المجتمع من االنهيار مثل القيم واألعراف والتقاليد، 
فهذه األشياء يجب الحفاظ على ثباتها وبقائها، ولكن في نفس الوقت يجب إتاحة الفرصة للتفرد وظهور 

رة من أفراد متشابهين ومتماثلين، أي أن مسايرة االستقالل حتى ال يكون المجتمع عبارة عن نسخ متكر 
  . مغايرة واعية–الفرد ومغايرته لمجتمعة يجب أن تكون مسايرة 

  المغايرة وعالقتها باالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية-المسايرة .2.6

متعاطي المواد النفسية مثل أي أفراد آخرين يبحثون عن استحسان سلوكهم من اقرأنهم وذلك لكي 
 اآلخرين بمشاركتهم في عاداتهم كطريقة للبحث عن استحسانهم، وكما أن نفس ضغط األقران يقنعوا

الذي يحاول أن يحافظ على نمط السلوك للحد المقبول يستطيع أن يدفع األفراد المشككين إلى المسار 
  ).307: 1986زايد الحارثي، . نقل بتصرف(الخاطئ، 

الفلسطينية أظهرت أن الواقع المرير الذي يعيش فيه وحيث أن نتائج مجمل الدراسات في البيئة 
المواطن الفلسطيني، يحتل المرتبة األولى من حيث األسباب التي تؤدي إلى انقياد الفرد لتعاطي المواد 

  ).16: 2006تقرير الوضع الراهن، (النفسية 

طي أن العوامل الشخصية المؤدية لتعا) 1999 (في حين أظهرت دراسة رشاد عبد اللطيف
إثبات الرجولة بنسبة : األحداث المودعين بدار الرعاية االجتماعية بالرياض للمواد النفسية كانت

، )لكل منهما% 15(، وٕاشاعة جو المرح ونسيان الهموم بنسبة %)30(، والتقليد كانت بنسبة %)40(
حتى الثانوي والذي طبقت على الطلبة بكافة مراحل تعلميهم ) 1984 (بينما بينت دراسة ناصر ثابت

من أفراد العينة أوضحوا بأنهم يتعاطوا المواد %) 37(في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أن نسبة 
يتعاطوها لدوافع %) 6(يتعاطوها للهروب من الواقع، ونسبة %) 12(النفسية لمجرد التقليد، بينما نسبة 
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 المتعاطين المراجعين والتي أجريت على) 1988 (جنسية، في حين أظهرت دراسة سلوى سليم
عادوا لتعاطي المواد النفسية نتيجة %) 38,1(لمستشفى العباسية بجمهورية مصر العربية، أن نسبة 

  من عادوا للتعاطي نتيجة الملل والضيق%) 21,4(تأثير الناتج عن أصدقائهم، في حين وصلت نسبة 
  ).48-21: م2002محمد القحطاني وخميس طعم اهللا،  (

تبين ) Crockett, Raffaelli & Shen, 2006(أن  دراسة ) 2007 (الشريفويذكر حمودة 
، وبالذات لمن لديهم استعداد اكبر للمخاطرة، "Self-regulation"أهمية التنمية المبكرة للتنظيم الذاتي 

ي فتعاطي المواد النفسية والتأثير السلبي لألقران ُينَظر إليها على إنها العمليات التي من خاللها يؤد
االستعداد للمخاطرة وضعف الضبط الذاتي إلى السلوك الجنسي غير المأمون؛ في حين يرى بعض 
الباحثين أن اثر األقران على بعض االضطرابات السلوكية ربما يكون مبالغا فيه؛ ففي دراسة 

)Jaccard, Blanton and Dodge, 2005 ( والتي استمرت لمدة عام كامل على عينه كبيرة
مراهقين، وجد أن اثر األقران على األنشطة الجنسية واإلسراف في تناول الكحول ضعيف من صغار ال

 ,Hüsler, Plancherel & Werlen(على الرغم انه دال إحصائيًا؛ وكما أن بعض الدراسات مثل 
  تؤكد أن عوامل الحماية مثل العالقات األسرية تفقد قيمتها أمام التأثير السلبي لألقران) 2005

  ).15: 2007ة الشريف، حمود (

عن عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين ) 2003 (وأخيرا بينت دراسة محمد جمل الليل
االتجاه نحو المخدرات وسلوك المسايرة، وبالتالي ال يمكن الجزم بأن هناك ارتباطًا متبادًال بين 

ن أن من أسباب تعاطي المخدرات المتغيرين في حدود الدراسة الحالية، وٕان كان االتجاه السائد م
إذعان المتعاطي ألصدقائه المتعاطين أو للمروجين الذين لديهم األساليب المتنوعة التي تساعد على 

  .وقوع ضحايا المخدرات في الرضوخ لرغباتهم

ونخلص القول أن كل األسباب التي تدفع بالفرد نحو تعاطي المواد النفسية تحمل بمجملها سمات 
الجتماعية، حيث يمكن إجمال القول أن اثر عامل األقران ال يمكن إغفاله كأحد المحددات المغايرة ا

المنبئة بتعاطي المواد النفسية، وهنا نستطيع القول أن الفرد إذا ما غاير نظم وتقاليد مجتمعة فسوف 
التجاه السلبي ينمي لدية الميول أو االتجاه االيجابي نحو تعاطيها، وٕاذا ما سايرها فسوف ينمي لدية ا

نحو تعاطيها والعكس صحيح فيما يختص بطبيعة الجماعة التي ينتمي إليها الفرد كونها بعيدة 
  .باتجاهها عن تعاطي المواد النفسية

وفي هذه الدراسة سوف نقوم بمعرفة طبيعة العالقة بين سمات المسايرة والمغايرة وبين االتجاه 
والتي نفت وجود العالقة ) 2003 (راسة بدراسة محمد جمل الليلنحو المواد النفسية، ومقارنة نتائج الد
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وفق الداللة اإلحصائية ولكن لم تستطع نفيها وفق الداللة النفسية من جهة، ومن جهة أخرى معرفة 
 المغايرة والتوجهات السببية كسمات نسبية للشخصية، ومدى التفاعل –العالقة بين سمات المسايرة 

  . نحو تعاطي المواد النفسيةبينهما في اتجاه الفرد

 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية .3

قبل التطرق إلى مفهوم االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، يجد الباحث لزامًا أن يعرض   
مفهوم االتجاه كمفهوم مستقل، ومفهوم تعاطي المواد النفسية كمفهوم آخر مستقل، ليتسنى له الوصول 

  ) تجاه نحو تعاطي المواد النفسيةاال(إلى المفهوم المركب 

 االتجاه .3.1
 تعريف مفهوم االتجاه .3.1.1

لقــد تعــددت تعريفــات االتجــاه حيــث ال يوجــد تعريــف واحــد محــدد يعتــرف بــه جميــع المنــشغلين فــي 
الميدان، إال أن التعريـف الـذي ذاع أكثـر مـن غيـره والـذي ال يـزال يحـوز القبـول لـدى غالبيـة المختـصين 

فـــي تعريـــف ألبـــورت ) 514: 2000صـــالح أبـــو عـــالم، (حيـــث يـــذكر " جـــوردون ألبـــورت"هـــو تعريـــف 
اســــتعدادا عــــصبيا نفــــسيا تنظمــــه الخبــــرة، ويــــؤثر فــــي اســــتجابات الفــــرد لجميــــع المواقــــف "لالتجــــاه بأنــــه يعــــد 

، ولكن نظرا ألنه ال يوجد اتجـاه واحـد يـشمل جميـع الموضـوعات أو الجماعـات "والموضوعات المتعلقة به
 متغيــر معــين ربمــا يــؤدي إلــى انفعــاالت خاصــة بــه لــدى الفــرد، وربمــا تتبــاين أو األشــخاص، بــل أن كــل

شدة ايجابية أو سلبية هذه االنفعاالت، فان السلوك الوجداني الذي يعكس اتجاها معينا لدى الفرد يتحدد 
  .جزئيا بالشروط المتوافرة وقت ظهور المثير، في إطار الظروف التي ظهر فيها

دافـع مكتـسب يتـضح "ق مـا ُتعرفـه موسـوعة علـم الـنفس والتحليـل النفـسي، هـو وكما ُيعتبر االتجـاه وفـ
فــي اســتعداد وجــداني لــه درجــه مــا مــن الثبــات يحــدد شــعور الفــرد، ويلــون ســلوكه بالنــسبة لموضــوعات معينــه مــن 

ا وينفـر أو يكرههـ) إن كـان اتجاهـه نحوهـا ايجابيـاً (حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها فإذا بالفرد يحبهـا ويميـل إليهـا 
أمـا موضـوع االتجـاه فقـد يكـون شخـصًا معينـًا أو جماعـة مـا أو شـعبًا مـا أو ) إن كان اتجاهه نحوهـا سـلبياً (منها 

  "ماده علمية أو مذهبًا ايدولوجيًا ما أو فكرة ما أو مشروعًا ما وهكذا تتعد موضوعات االتجاه وتتنوع
  )23: 1993فرج طه وآخرون، (

إلـى اعتبـار االتجـاه معبـرا عـن ) 1993(ا ورد فـي فـرج طـه وآخـرون كمـ" شاكر قنـديل"بينما يذهب 
موقـف إزاء قــضيه أو فــرد أو جماعــة معينـه، كمــا يعكــس هــذا الموقـف مــن حيــث اإليجــاب أو الــسلب أو 

أم الجماعـة يتـضمن عمليـة تقيـيم أو إصـدار حكـم ، واالتجـاه سـواًء أكـان علـى مـستوى الفـرد الالشخصي
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معــين، وكــل حكــم يتــضمن قيمــة موجبــة أو ســالبة وعلــى أســاس هــذه القيمــة تتحــد وجهتــه، واالتجاهــات 
عمليــة اجتماعيـــة قابلــه للتغيـــر، وهنـــاك اتجاهــات علـــى مـــستوى الجماعــة، وهـــي تعبـــر عــن الـــرأي العـــام 

 أو الجماعيـــة، ويتوقــف اســـتعداد الفـــرد أو الجماعـــة للجماعــة، ويمكـــن تـــسميتها باالتجاهــات االجتماعيـــة
لتغيير اتجاهاتها على عوامـل كثيـرة مـن أهمهـا نـوع ومقـدار الفائـدة أو الـضرر الـذي يترتـب علـى تعـديل 

  ).24-23: مرجع سابق(االتجاه ثم درجة المرونة أو الجمود الفكري الذي يتمتع به الفرد أو الجماعة 

مفهــوم ثابــت نــسبيا يعبــر عــن درجــة اســتجابة الفــرد "االتجــاه بأنــه فيعــرف ) 1993 (أمــا محمــد صــديق
لموضــوع معــين، اســتجابة إمــا بــالرفض أو اإليجــاب، نتيجــة لتفاعــل مجموعــة مــن العوامــل المعرفيــة والوجدانيــة 
  " والسلوكية واالجتماعية تشكل في مجملها خبرات الفرد ومعتقداته وسلوكه نحو األشياء واألشخاص المحيطة به

   ).14: 2008ام محمد، سه(

أن االتجاهـات ترجـع إلـى تقيـيم الفـرد لكـل الحقـائق ) Tesser & Martin, 1996(هـذا ويـذكر 
المكونـة لعالمـه االجتمـاعي، والـذي يعـد بمثابـة امتـداد لكـل أفعالـه نحـو مـا يفـضله أو ال يفـضله، وكـذلك 

  ا العالم االجتماعينحو الموضوعات واألفكار واألشخاص والجماعات وكل عنصر من عناصر هذ
  ).15: مرجع سابق(

ـــى مـــشاعر األفـــراد وأفكـــارهم " ـــسبيًا، مثـــل هـــذا الميـــل يمكـــن أن يـــؤثر عل واالتجـــاه هـــو ميـــل مـــتعلم وثابـــت ن
 كمــا ورد فــي مــصطفى ســويف" بوجــاردس"، كمــا ويعرفــه )Sternberg, 1997: 288" (وســلوكهم

 البيئة أو بعيدًا عنها متأثرًا في ذلـك بالمعـايير ميل الفرد الذي ينحو سلوكه تجاه بعض عناصر"بأنه ) 1966(
أن يكـون : ، وهو يشير بذلك إلى مستويين للتأهـب همـا"الموجبة أو السالبة تبعًا لقربه من هذه أو بعده عنها

وينــتج بطبيعــة الحــال مــن التفاعــل اللحظــي بــين الفــرد وعناصــر البيئــة التــي يعــيش فيهــا، ويمثــل (لحظيــا 
حـو الطعـام فـي لحظـة إحـساسه بـالجوع وينتهـي هـذا التهيـؤ المؤقـت بمجـرد إحـساس ذلك، اتجاه الجائع ن

ويتميـز هـذا االتجـاه بالثبـات واالسـتقرار، ويمثـل ذلـك اتجـاه (،أو قد يكـون ذات أمـد بعيـد )الجائع بالشبع ً 
الفــــرد نحــــو صــــديق لــــه، فهــــو ثابــــت نــــسبيًا، وال يتــــأثر غالبــــًا ، كالمــــضايقات العــــابرة، ولــــذلك فمــــن أهــــم 

صائص هــذا النــوع مــن االتجاهــات أنــه تأهــب أو التهيــؤ، لــه صــفة الثبــات أو االســتقرار النــسبي الــذي خــ
وعليــه فاالتجاهــات هــي . يتبــع بطبيعــة الحــال تطــور الفــرد فــي صــراعه مــع البيئــة االجتماعيــة والماديــة

التـراث الحـضاري حصيلة تأثر الفرد بالمثيرات العديدة التي تصدر عـن اتـصاله بالبيئـة وأنمـاط الثقافـة، و 
  ).329: 1966مصطفى سويف، (لألجيال السابق، كما أنها مكتسبة وليست فطرية 

واالتجاه عبارة عن تركيب تشاركي بسيط فهناك نقطة ما تمثـل هـدف االتجـاه وأخـرى تقييميـه ورابـط 
 فيـه هـذه يصل بين النقطتين، ففي االتجاهات القوية البد أن يكون الرابط قويًا، وفي الوقـت الـذي تنـشط
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النقطــة التــي تمثــل هــدف االتجــاه ســوف ينتقــل هــذا النــشاط إلــى النقطــة التاليــة الخاصــة بــالتقويم، وبــذلك 
سينشأ االتجاه ألتشاركي أو التعـاوني، أمـا فـي حالـة االتجاهـات الـضعيفة فهـي لـن تنـشط بهـذه الطريقـة، 

ط الكــافي لنقطــة التقــويم عنــدما وذلــك أن الــرابط الــذي يــصل بــين هــدف االتجــاه والتقيــيم لــن ينقــل التنــشي
  ). Weiner, et al, 2003: 261(تنشط نقطة هدف االتجاه 

ميـل أو تأهـب نفـسي مكتـسب يتميـز بالثبـات :  االتجـاه علـى انـهيمكن تعريـفوفي ضوء ما سبق 
النسبي، يوجه مشاعر ومعتقدات وسلوك الفرد الناتجة من تفاعله مع كل مـا يقـع فـي المحـيط البيئـي لـه 

ـــستد ـــا وي ـــرفض والتـــي تحمـــل طابعـــا ايجابي ـــه بدرجـــة القبـــول أو ال  -مرتفعـــًا (عي االســـتجابة، ويعبـــر عن
  .اتجاه الموضوع أو األفراد أو األشياء)  منخفضاً -مرتفعًا (أو سلبيا ) منخفضاً 

 النظريات المفسرة لالتجاه .3.1.2

  self-determination Theory تفسير نظرية تحديد الذات   -أ 
أن كــل مـن ديــسي وريــان يــروا أن الفــرد مــدفوع نحــو ) 2000( قطــامي يـذكر يوســف قطــامي وناديــه

بـــشكل فطـــري نتيجـــة العالقـــة ) Cognitive Consistency(الوصـــول إلـــى حالـــة االتـــساق المعرفـــي 
الجدلية ما بين الفـرد والبيئيـة والتـي يعـد التفاعـل بينهمـا محـور النمـو، وفيهـا يكـون الفـرد مـدفوعا لتحقيـق 

 الـداخلي، وهـي الحالـة التـي يقـوم فيهـا الفـرد بـالتوفيق وٕايجـاد حالـة االنـسجام بـين حالة االتـساق المعرفـي
األفكــار المختلفــة والمعتقــدات فيمــا يفكــر، أو يعتقــد، فقــد اتفــق علمــاء الــنفس المعرفيــون علــى أن األفــراد 

معرفــي يبحثــون عــن تــوفير حالــة االتــساق فــي إدراكهــم للعــالم مــن حــولهم، وهــذا يقلــل مــن حالــة التنــافر ال
)Cognitive dissonance( تلــك الحالــة المتــسببة عــن المعتقــدات المتــصارعة والمتــضاربة، والتــي ،

يكــون فيهــا الفــرد مــدفوعا للــتخلص مــن حالــة غيــر ســارة، تدفعــه لمحاولــة تقليــل أو حــذف أو إزاحــة هــذه 
يوســف (ه وخبراتــه الحالــة أو تجنبهــا، أو تغييــر المعرفــة الموجــودة لديــة، أو إضــافة معرفــة جديــدة لمعرفتــ

، وكمـا يتبنـى األشـخاص الموضـوعات أو األشـياء التـي تـؤدي )432: 2000قطامي ونايفـة قطـامي، 
نفترض إننـا نريـد الـذهاب إلـى حفلـة ليليـة : بهم إلى تجنب اآلثار السلبية غير المرغوبة، مثال على ذلك

ذه الــصحبة والمتعــة وعــدم مــع بعــض األصــدقاء، فــال شــك إننــا ســنفكر فــي النتــائج المترتبــة علــى مثــل هــ
الذهاب للعمل في اليوم التالي للحفل، فكل منـا فـي هـذه الحالـة يقـوم بحـساب النتـائج وقيمـة هـذه النتـائج 
بالنــسبة لــه، ثــم يأخــذ القــرار بعــد ذلــك، فالنــاس دائمــًا يحــاولون أن يزيــدوا مــن تحقيــق الفائــدة الذاتيــة لهــم 

  ) ، وتوقع أن هذا الموقف سوف يقدم هذا الناتجقيمة الناتج النهائي( والتي هي محصلة كل من
  ).297: 2001معتز عبد اهللا وعبد اللطيف خليفة، (
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 ) نظرية الباعث–منحى التعلم لكارل هوفالند(ويضم : منحي التعلم  - ب 

   :Hovlandمنحى التعلم لـ كارل هوفالند  •
 & Oskamp(و) 2001(ويذكر فيه كل من معتز عبد اهللا، وعبد اللطيف خليفة،   

Schultz, 2005 ( أن أصحاب هذا المنحى يرون االتجاهات كالعاداتHabits ومثل بقية الجوانب 
. أو األشياء المتعلمة، فالمبادئ التي تنطبق على األشكال األخرى للتعلم تحدد أيضًا تكوين االتجاهات

 افتراض أساسي وهو وكما يرتبط منحى التعلم ارتباطا وثيقا بهوفالند، وآخرين، ويقوم هذا المنحى على
أن االتجاهات متعلمة بنفس الطريقة التي نتعلم بها العادات األخرى، فكما يكتسب األفراد المعلومات 
والحقائق، هم أيضا يتعلمون المشاعر والقيم المرتبطة بالحقائق، فيستطيع الفرد أن يكتسب المعلومات 

ترابطات عندما تظهر المنبهات في ظروف ، وتتكون الAssociationوالمشاعر بواسطة عملية الترابط 
بنغمة " نازي"وأماكن متشابهة، فعندما يسمع الطالب من احد المدرسين أو الوالدين أو التلفاز كلمة 

كفيلم "عدوانية، فهم يربطون بين المشاعر السلبية والكلمة، وبالعكس عندما نتعرض ألشياء ايجابية 
ن نربط بين المشاعر االيجابية وهذا الفيلم، كما يمكن أن ، فنح"سينمائي به بعض األعمال البطولية

 فإذا أخذنا بعض الدروس في علم النفس، Reinforcementيحدث التعلم أيضا من خالل التدعيم 
واستمتعنا بها، فان ذلك سوف ُيدعم لدينا الميل الن نأخذ دروسًا أخرى فيما بعد ذلك عن هذا العلم، 

، فالشخص يقلد اآلخرين خاصة إذا Imitationتعلمها من خالل التقليد أخيرًا فان االتجاهات يمكن 
كانوا يمثلون أهمية بالنسبة له، إذن فالترابط والتدعيم والتقليد هي الميكانزمات الرئيسية في تعلم 
االتجاهات، فمنحى تعلم االتجاهات يعتبر منحى بسيطا، إذ يرى الناس على أنهم مصدر للتأثير 

تعرضون للتنبيهات ويتعلمون عن طريق إحدى عمليات التعلم، كما أن هذا التعلم يحدد الخارجي، فهم ي
اتجاهات الشخص، ويضمن االتجاه النهائي لكل الترابطات والقيم والمعلومات التي تراكمت عبر العمر 
لدى الفرد، فتقويم الشخص النهائي لموضوع أو فكره أو قضية، يعتمد على قوة العناصر االيجابية 

  ).Oskamp & Schultz, 2005: 232-233 (والسلبية التي تعلمها

  : نظرية الباعث •

أن الشخص يتبنى ) Oskamp & Schultz, 2005(يرى مؤيدو هذه النظرية وفق ما يذكره 
 Benefits والفوائد Castsاالتجاه الذي يريده ويعطيه اكبر قدر من االهتمام، فهناك حساب للتكاليف 

ا، ويسعى الفرد الن يتبنى القضية التي تحقق له اكبر قدر من المكاسب، ألي قضية من القضاي
وتتلخص نظرية الباعث في تكوين االتجاهات في أنها عملية تقدير وزن كل من التأييدات 
والمعارضات لجوانب عديدة، واختيار أحسن البدائل، فشعور الطالب أن الحفل ممتع وشيق يكون لدية 

لحفل، ولكنه يعرف أن الوالدين ال يريدان حضور هذا الحفل، وطبقا لنظرية اتجاهًا ايجابيًا نحو ا
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الباعث فان القوى أو التأييدات لهذه البواعث تحدد اتجاه الطالب في هذا الموقف، ومن الصور 
 Cognitive Responseنظرية االستجابة المعرفية الشائعة لمنحى الباعث في مجال االتجاهات 

Theory والتي وصفها Green Wald و Petty أو Ostrem و Brock حيث تفترض أن ،
، )االستجابات المعرفية(األشخاص يستجيبون من خالل التخاطب لبعض األفكار االيجابية والسلبية أو 

وان هذه األفكار لها أهميتها، ويمكن االستعانة بها في مجال تغيير االتجاهات كنتيجة للتخاطب، فمثال 
اه منع الدولة للرعاية الطبية عن كبار السن والمعوقين، الشعور باأللم والضيق يسبب سماع خبرًا مؤد

، بحيث ال يحب الشخص سماع مثل هذا الكالم مرة أخرى، ولكن )استجابة معرفية سلبية(لدى المتلقي 
إذا سمعنا خبرًا بان الدولة سوف تزيد من الضرائب على ذوي الدخل الكبير، بهدف عالج المرضى 

، إذًا فاالستجابة )استجابة معرفية ايجابية(فيات، فسوف نؤيد الكالم ونحب سماعه، وهذا يمثل بالمستش
المعرفية تتم في ضوء معالجة المعلومات التي يستقبلها الفرد عن رسالة معينة تقدم إليه، الن الشخص 

  ).46- 45: 2008سهام محمد، (ليس مجرد مستقبل سلبي للرسائل التي يتعرض لها 

  : المعرفيالمنحى  -ج 

 Harmonyيؤكد أصحاب المنحى المعرفي على أن الناس يبحثون عن التوازن أو التناغم    
 بين اتجاهاتهم وسلوكهم، وبشكل محدد يؤكد أصحاب هذا المنحى على Consistencyواالتساق 

 الكلي للشخص، وكما Cognitive Structureقبول االتجاهات التي تتناسب مع البناء المعرفي 
 هذا المنحى عددًا من النظريات المتشابهة إلى حد ما في بعض الجوانب، والمختلفة في بعضها يشمل

األخر، ولكن المنطق األساسي الذي يقف وراءها واحد، فجميعها تفترض أن األفراد يسعون للبحث عن 
مع بعضها االتساق بين معارفهم، فالشخص الذي يوجد لديه العديد من المعتقدات والقيم غير المتسقة 

البعض، يحاول جاهدا في سبيل جعلها متسقة ومترابطة فيما بينها، ومحاولة الفرد الستمرار أو إعادة 
  االتساق المعرفي تعتبر دافعًا أولياً 

  ).Oskamp & Schultz, 2005: 232-233(،  )294- 293: 2001عبد اهللا، وخليفة، (

 & Oskamp(رفي، وهي كما يذكرها كما وتوجد ثالث نماذج أساسية في مجال االتساق المع
Schultz, 2005 (على النحو التالي:  

  :Balance Theoryنموذج التوازن  •

هيدر (وهي من النماذج أو النظريات المهمة في مجال االتساق المعرفي التي أسسها    
Heider( والتي تتضمن ضغوط االتساق بين المؤثرات داخل النسق المعرفي البسيط ،Simple 

Cognitive Systemوالذي يتكون من موضوعين، والعالقات القائمة بينهما أو تقويمات الفرد لهما ، .
تقييم الفرد للموضوع األول، وتقييمه للموضع الثاني، والعالقة القائمة بين هذين (وهناك ثالثة تقييمات 
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) P(تشير ، حيث } ) P (x )X= ( O{ : ، حيث تمت صياغة ذلك في المعادلة التالية)الموضوعين
إلى موضوع االتجاه، وكما يوضح الشكل التالي ) X(إلى الشخص اآلخر، و ) O(إلى الشخص، و 

  .الحاالت المحتملة من التوازن أو عدم التوازن

  

ونظرًا الن الدافع األساسي الذي يدفع األشخاص نحو التوازن هو محاولة تحقيق التناغم وٕاعطاء معنى 
من التفاعل والعالقات االجتماعية، فنظام التوازن يجعلنا نتفق مع للمدركات، وتحقيق أفضل صورة 

  .األشخاص الذين نحبهم، ونختلف مع األشخاص الذين نكرههم

وينشأ عدم التوازن عندما يوجد اتفاق مع األشخاص الذين نكرههم، أو عدم اتفاق مع األشخاص الذين 
ا نحب أن نتفق فيما نحبه أو نكرهه، كما إننا بأنن"نحبهم، فعدم االتساق ينطوي على الحقيقة القائلة 

  ).Oskamp & Schultz, 2005: 234(" نكرة أن نختلف فيما نحبه أو نكرهه

 قد أطلق Newcomb، أن نيوكمب )2001(ويضيف معتز عبد اهللا وعبد اللطيف خليفة 
ال نهتم كثيرًا بما  وفكرته األساسية في ذلك، هي إننا غالبًا Imbalanceعلى هذه المواقف الالتـوازن 

نتفق أو ال نتفق مع شخص ما ال نرغبه، إذ إننا عند ذلك ننهي العالقة وننسى كل شيء عن 
الموضوع كليًة، وكما تكمن القيمة األساسية لتصور نيوكمب في انه يصف االتساق المعرفي 

لى أكثر الجوانب بمصطلحات بسيطة، ويقدم دليًال مقنعًا لفهم االتجاهات، كما انه يركز انتباهنا ع
أهمية في مجال تغيير القيم واالتجاهات، فنموذج التوازن يتضح في موقف معين كأنه إعادة لحل عدم 

  ).301: 2001معتز عبد اهللا وعبد اللطيف خليفة، (االتساق

  Cognitive Affective Consistencyاالتساق المعرفي الوجداني  •
لثاني أو المراجعة الثانية لمنحى االتساق أن الشكل ا) Oskamp & Schultz, 2005(يذكر 

هي أن األشخاص يحاولون دائما أن تكون معارفهم متسقة مع مشاعرهم، فمعتقداتنا ومعارفنا وتبريراتنا 
عن الموضوعات تتحدد في جزء منها من خالل مشاعرنا وتفصيالتنا، والعكس صحيح أي أن تقويماتنا 

 مع تصورنا لكل من االتجاه والقيمة على أنهما يتضمنان ثالثة ومشاعرنا تتأثر بمعتقداتنا، ويتسق ذلك
  ).المعرفة، الوجدان، والسلوك(مكونات 
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 يقدم الدليل على أن التغيرات المعرفية يمكن أن Rosenbergويضيف أيضا أن روزنبرج 
قام تنشأ بواسطة التغير في الوجدان والشعور حيال موضوع القيمة أو االتجاه، وذلك من خالل انه 

بتحديد ودراسة اتجاهات مجموعة من المبحوثين البيض نحو السود والعالقة القائمة بينهما، ثم قام بعد 
، واخبرهم بان اتجاهاتهم نحو السود قد تغيرت إلى "البيض"ذلك بالتنويم الصناعي للمجموعة التجريبية 

د غير مشاعر المفحوصين ق" روزنبرج"عكس االتجاه العام السائد في المجتمع نحو السود، أي أن 
البيض نحو اإلقامة مع السود، والنقطة المهمة في هذه الدراسة أن الباحث غير من مشاعرهم دون 

أن التغيير في االتجاهات والقيم يحدث نتيجة استخدام " روزنبرج"تزويدهم بأي معارف جديدة، وأوضح 
 المفحوصين، والمعارف المرتبطة بذلك، العديد من األساليب كالتنويم، أو األساليب الدراسية لتلقين

وكما تعتبر هذه العملية في غاية األهمية، الن العديد من االتجاهات يتم اكتسابها من خالل الجانب 
الوجداني دون أي معارف تؤيد ذلك، فالطفل الذي يحب الديمقراطيين، الن والديه يفضالن ذلك، ال 

نه يكتسب بعد ذلك المعارف التي تؤيد هذا االتجاه، فاألفراد توجد لدية في البداية معارف تؤيد ذلك، ولك
يتبنون أحيانًا اتجاهات معينة دون وجود معارف قوية تؤيدها ثم يبحثون عن المعارف التي تؤيد هذه 

  ).Oskamp & Schultz, 2005: 233-234(االتجاهات فيما بعد 

  A Theory of Cognitive Dissonanceالتنافر المعرفي  •

، وقد ضلت نتائج هذه النظرية غير "Festinger" "ليون فستنجر" هذه النظرية باسم ترتبط
فكرته التي تقوم على أساس أن التنافر المعرفي هو عبارة " فستنجر"حاسمة لسنوات عديدة، حتى اقترح 

 ,Erwin(عن حاالت من اإلثارة النفسية تحول دون إحداث االتساق المنشود بين االتجاه والسلوك 
وفيها يتم التنبؤ بان االتجاهات والسلوك دائما تميل إلى أن تكون متسقة مع بعضها ). 81 :2001

البعض لدرجة أن الفرد يصبح على وعي بالمتناقضات الحادثة بين اتجاهاته وسلوكه، وان يكون لدية 
 & Semin(الدافع للمعالجة وللحد من هذه التناقضات، مما يؤدي إلى اإلقالل من حدة هذا التنافر

Fiedler, 1996: 6 .( وكما يذكر كل من معتز عبد اهللا، وعبد اللطيف خليفة)2001 (
أن هذه النظرية تتركز حول مصدريين أساسيين لعدم االتساق ) Oskamp & Schultz, 2005(و

دم ، فقد ينشأ ع) وآثار السلوك المضاد لالتجاه- آثار ما بعد اتخاذ القرار : (بين االتجاه والسلوك وهما
االتساق بين االتجاه والقيم التي يتبناها الفرد وسلوكه نظرًا الن الفرد يتخذ قراره دون تروي أو معرفة 
بالنتائج المترتبة على اتجاهاته وقيمة، على الرغم من انه ال يرضى عنه في الحقيقة، فهو يعطيه قيمة 

عدم االتساق بين القيم وأهمية، ألنه يريد الحصول من ورائه على كسب مادي، ومن هنا ينشأ 
والسلوك، وكما توصف أشكال عدم االتساق هذه بأنها حاالت من التنافر المعرفي، والسبيل من التقليل 

  من مثل هذه الحاالت هو القيام بعمليات تغيير قيم الفرد واتجاهاته
  ).Oskamp & Schultz, 2005: 233-234(،  )303: 2001عبد اهللا، وخليفة، (
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  :نظريات المفسرة لالتجاهتعقيب على ال

بعد عرض أهم النظريات التي تحدثت عن االتجاه، يرى الباحث أن هناك عدة نقاط يجب 
  :الوقوف عليها

تتشابه صورة منحى الباعث مع منحى التعلم، وذلك في أن االتجاه يتحدد من خالل مجموعة 
باعث تهمل أصول االتجاه، وتأخذ العناصر االيجابية والسلبية، وكما تختلف الصورتين في أن نظرية ال

فقط في االعتبار التوازن بين البواعث، وكذلك تؤكد على أن الناس يسعون دائما نحو المكاسب، 
وعندما يحدث الصراع بين األهداف فالناس يتبنون الموقف الذي يزيد من مكاسبهم، وكما تنظر إلى 

قابل بنظرية منحى التعلم فتنظر للناس على الناس على أنهم مستقلون وصناع قرار، أما وفي الوجه الم
  .أنهم متأثرون بالقوى الخارجية للبيئة

وبالنظر إلى نظرية تحديد الذات مقارنة بالمنحى المعرفي نجد أنها ركزت على الفروق بين األفراد 
دم في القدرة على تحمل التنافر، وبينت مستويات تقدير االتساق، حيث ُاخذ على النظريات المعرفية ع

تقدير االتساق كون ما هو متسق لدى احد األفراد قد يكون غير متسق مع اآلخر، كما أعطت نظرية 
تحديد الذات أهمية كبرى للعوامل الدافعية وخصوصا الدوافع الداخلية، ونظرت إلى الضغوط البيئة 

  .نظرة شامله وأعطتها أهمية لمستوى الصحة النفسية للفرد

  تصنيفات أنواع االتجاه  .3.1.3

ن االتجاهات تعددت تقسيماتها وأنواعها باختالف الزاوية التـي ينظـر منهـا علـم الـنفس االجتمـاعي أ
  :على النحو اآلتي) 2001 (لالتجاه حيث تذكره سهير احمد

 واالتجاهات الجماعية هي تلك االتجاهات المشتركة بين عدد مـن :اتجاهات جماعية أو فردية  -أ 
بطل ديني، أما االتجاهات الفردية فهي تلك التي تميز الناس كإعجاب الناس بزعيم سياسي أو 

  .فردًا عن أخر كإعجاب الفرد بشخصية معينه أو بفئة معينة من الناس
واالتجـاه العلنــي هـو االتجـاه الــذي يتحـدث فيـه الفــرد أمـام النـاس، أمــا : اتجاهـات علنيــة وسـرية  - ب 

ول إخفـاءه واالحتفـاظ بـه لنفـسه االتجاه السري فهو اتجاه يجد فيه الفرد حرجا فـي إظهـاره، ويحـا
  .بل قد ينكره أحيانا إذا ُسئل عنه

فاالتجاهــات القويــة هــي التــي تــسيطر علــى جانــب كبيــر مــن حيــاة : اتجاهــات قويــة وضــعيفة  -ج 
الناس، وتجعله يسلك في بعض المواقف سلوكًا جادًا مثل االتجاه نحو الدين، أما من يقف مـن 
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متـــه وال احتمالـــه، فانـــه يفعـــل ذلـــك ألنـــه ال يـــشعر بـــشدة االتجـــاه موقفـــا ضـــعيفًا ال يـــستطيع مقاو 
  .االتجاه

 واالتجاهـات الموجبـة هـي التـي تنحـو بـالفرد نحـو شـيء معـين كـالفن :اتجاهات موجبة وسـالبه  -د 
  .مثال، أما االتجاهات السالبة فهي التي تجنح بالفرد بعيدا نحو شيء أخر كاإلدمان مثال

و االتجـــاه الـــذي يكـــون معممـــا نحـــو موضـــوعات  واالتجـــاه العـــام هـــ:اتجاهـــات عامـــة وخاصـــة  -ه 
متعــددة، ويكــون أكثــر ثباتــا واســتقرارًا مــن االتجــاه الخــاص، فاالتجــاه الخــاص هــو االتجــاه الــذي 

  ).103: 2001سهير احمد، (يكون محدودًا نحو موضوع نوعي محدد 

، أن هنـاك اتجاهـات معرفيـة واتجاهـات يحكمهـا )Brock & Green, 2005: 20(ويـضيف 
ور، حيـــث تقـــوم االتجاهـــات المعرفيـــة علـــى معلومـــات أكثـــر موضـــوعية مـــن تلـــك التـــي تقـــوم علـــى الـــشع

  .المشاعر واألحاسيس المرتبطة بشيء أو بقضية ما

نحو تعـاطي المـواد ) االيجابي أو السلبي(وفي دراستنا هذه سيعتمد الباحث بتصنيفه ألنواع االتجاه 
االتجــاه االيجــابي نحــو ) مرتفــع ومــنخفض(ل بيــان قــوة النفــسية، والتــي ســتخدم أهــداف الدراســة، مــن خــال

نحو االمتنـاع أو االبتعـاد عـن ) مرتفع ومنخفض(الميل أو االستعداد لتعاطي المواد النفسية، أو السلبي 
  :تعاطي المواد النفسية، حيث ستصبح االتجاهات على الشكل التالي

عداد الفرد االيجـابي نحـو تعـاطي والذي يدل على أعلى درجة لميول واست: اتجاه ايجابي مرتفع  -أ 
  .المواد النفسية

 والـذي سـيدل علـى درجـة اقـل مـن االتجـاه االيجـابي المرتفـع، فـي حـين :اتجاه ايجابي منخفض  - ب 
  .ستبقي ميول الفرد ايجابية نحو تعاطي المواد النفسية

  . والذي سيدل على مدي بعد وامتناع الفرد عن تعاطي المواد النفسية:اتجاه سلبي منخفض  -ج 
 والــذي يــدل علــى أعلــى درجــة فــي بعــد وامتنــاع الفــرد عــن تعــاطي المــواد :اتجــاه ســلبي مرتفــع  -د 

  .النفسية، بمعنى ستأخذ اقل درجة في ميوله واستعداده لتعاطي المواد النفسية

 مكونات االتجاه  .3.1.4

وهو يعد المرحلـة األولـى فـي تكـوين االتجـاه، : Cognitive componentالمكون المعرفي   -أ 
ارف ومعتقدات الفرد نحو موضـوع االتجـاه، وهـو الـذي يكتـسب عـن طريـق البيئـة ويتضمن المع

المحيطة بالفرد ودرجة ثقافته وتعليمية، وهو عبارة عـن مجمـوع الخبـرات والمعـارف والمعلومـات 
التـي تتــصل بموضـوع االتجــاه والتـي آلــت إلــى الفـرد عــن طريـق النقــل أو التلقـين أو عــن طريــق 

 ما يؤمن به الفرد مـن أراء ووجهـات نظـر نحـو موضـوع معـين اكتـسبها الممارسة المباشرة، وهو
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مــن خبراتــه الــسابقة مــع مثيــرات هــذا الموضــوع ممــا يــسهم فــي إعــادة وتهيئتــه وتأهبــه لالســتجابة 
لهــا، وتقويمهــا فــي المواقـــف والظــروف المتــشابهة بــنفس التفكيـــر النمطــي المبنــي علــى معرفتـــه 

  المسبقة بها
  ). 72: 2001، وسهير احمد، 167: 1999، ماهر عمر، 360: 1998سعد عبد الرحمن، (

 حيث يتأثر االتجاه بالتعزيز والتـدعيم النفـسي :Affective componentالمكون الوجداني   - ب 
الــذي بتمثــل فــي درجــة االنــشراح أو االنقبــاض التــي تعــود علــى الفــرد أثنــاء تفاعلــه مــع المواقــف 

االنفعاليــة التــي تــصاحب تفكيــر الفــرد النمطــي حــول المختلفــة، وهــذه االنفعــاالت تــشكل الــشحنة 
 موضوع االتجاه بما يميزه عن غيرة
 ).72: 2001، وسهير احمد، 167: 1999ماهر عمر، ( 

وهو الذي يمثـل الوجهـة الخارجيـة لالتجـاه، : Behavioral componentالمكون السلوكي   -ج 
طــــوات اإلجرائيــــة التــــي تــــرتبط فيمثــــل انعكاســــًا لقــــيم الفــــرد واتجاهاتــــه وتوقعــــات اآلخــــرين، والخ

بتــصرفات الفــرد إزاء موضــوع االتجــاه بمــا يــدل علــى قبولــه أو رفــضه بنــاًء علــى تفكيــره النمطــي 
حول إحساسه الوجداني، فاالتجاه يرتبط بالسلوك حيث يعد منبئًا للسلوك المستقبلي للفرد، وكما 

 بهدف االتجاه ويعبـرون عـن تنبئ بشكل قوي بالسلوك عندما يكون األفراد لديهم خبرات مباشرة
ــًا فــي االتجــاه، وهــو مجمــوع التعبيــرات واالســتجابات  اتجاهــاتهم بــشكل متكــرر، ممــا يحــدث ثبات
الواضــحة التــي يقــدمها الفــرد فــي موقــف مــا نحــو مثيــر معــين، ومــن الترتيــب المنطقــي أن الفــرد 

لــشيء وعاطفتــه يــأتي بــسلوك معــين تعبيــرًا عــن إدراكــه لــشيء مــا ومعرفتــه ومعلوماتــه عــن هــذا ا
وانفعاله نحوها، ولذلك فان المكون السلوكي لالتجاه هو نهاية المطاف، فعنـدما تتكامـل جوانـب 
اإلدراك وأبعاده وُيكون الفرد بناًء على ذلك رصيدًا من الخبرة والمعرفة والمعلومات التي تـساعد 

تناســـب مـــع هـــذا فـــي تكـــوين العاطفـــة أو االنفعـــال، حيـــث تـــساعد علـــى تقـــديم االســـتجابة التـــي ت
  ).Laura & Dolores, 2006(  االنفعال وهذه الخبرة وهذا اإلدراك

إن هــذا التقــسيم للمكونــات الثالثــة لمفهــوم االتجــاه، قــد اتفــق عليــة اغلــب العــاملين فــي ميــدان علــم 
النفس وعلم االجتماع، ولكن هنالك خالف ظهر بين العلماء نتيجة الختالف النظـر إلـى شـكل وطبيعـة 

   بين هذه المكونات الثالثة مما أصبحت تعكس توجهات نظرية متباينة إلى درجة كبيرةالعالقة
  ).100- 96: 1990معتز عبد اهللا،(
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  عوامل تكوين االتجاه .3.1.5

عند الحديث عن تكوين االتجاهات ينبغي التأكيد على أن االتجاهات حـصيلة تـأثر الفـرد بـالمثيرات 
نمـــاط الثقافـــة والتــراث الحـــضاري لألجيـــال الـــسابقة والتنـــشئة العديــدة التـــي تـــصدر عـــن اتــصاله بالبيئـــة وأ

االجتماعيــة التــي يمــر بهــا الفــرد، لــذا فــيمكن القــول بــان االتجاهــات مكتــسبه وليــست فطريــة أو موروثــة، 
فالمعــايير االجتماعيــة هــي التــي تحــدد قواعــد ســلوك الفــرد وســط مجموعــة األقــران، وأيــضا الفــروق فــي 

، وكذلك المعايير الثقافية وهي التي تنظم قواعد وقـوانين الـسلوك والمعـايير )لخا..... الطبقة االجتماعية
األخالقية السائدة في المجتمـع، والتـي يمكـن أن تكـون هـي المـسئولة عـن خلـق درجـة معينـة مـن التوحـد 
واالتــــساق ســــواء أكانــــت صــــريحة أم ضــــمنية، ولكــــن الخبــــرة المباشــــرة للفــــرد تنــــتج طائفــــة متنوعــــة مــــن 

 واآلراء، فعلى سبيل المثال تجارب الطفولة المبكرة، وقيم األسرة، ومستوى التحصيل العلمي، االتجاهات
وأخالقيات الثقافة الفرعية هي جميعا عناصر تعمل على خلق االختالفات بين األفراد، ويكفي القول أن 

ة تلعـب دورا مهمــا آباءنـا واألقـران واآلخـرين مـن حولنـا، وكـذلك وسـائل اإلعـالم، وجميـع األعـراف الثقافيـ
  ).Pennington, et al, 1999: 71-72 (في تحديد االتجاهات التي نحملها

سـعيد (وهناك عدد مـن العوامـل الواجـب توافرهـا جميعـا حتـى يتكـون االتجـاه النفـسي، حيـث ُيوجُزهـا 
  :فيما يلي) 26: 2001ألغامدي، 

ى تعمـيم هـذه الخبـرات كوحــدة  أي تـشابه الخبــرات الفرديـة حتـى ينحـو اإلنـسان إلــ:تكامـل الخبـرة  -أ 
  .تصدر عنها أحكام الفرد واستجاباته للمواقف المشابهة

  . فلكي يتكون االتجاه يجب أن تكرر الخبرة:تكرار الخبرة  - ب 
 فاالنفعــال الحــاد يعمــق الخبــرة ويجعلهــا ابعــد غــورًا فــي نفــسية الفــرد وأكثــر ارتباطــًا :حــدة الخبــرة  -ج 

  .لمرتبطة بالخبرةبنزوعه وسلوكه في المواقف االجتماعية ا
 أي أن تكـــون الخبـــرة التـــي يمارســـها الفـــرد محـــدده األبعـــاد واضـــحة فـــي محتـــوى :تمـــايز الخبـــرة  -د 

  .تصوره وٕادراكه حتى يربطها بما يماثلها أثناء تفاعله مع عناصر بيئته االجتماعية
 .تنتقل الخبرة عن طريق التصور أو التخيل أو التفكير: انتقال اثر الخبرة  -ه 

  :ات النفسية واالجتماعية وأهميتهاخصائص االتجاه .3.1.6

  :بعض من خصائص االتجاهات النفسية على إنها) 2006 (تذكر مها هاشم، وآخرون
  .مكتسبة ومتعلمة، وليست وراثية والديه  -أ 
  .تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية، ويشترك عدد من األفراد والجماعات فيها  - ب 
  .قة بين فرد وموضوع من موضوعات البيئةال تتكون من فراغ، ولكنها تتضمن دائمًا عال  -ج 
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  .توضح وجود عالقة بين الفرد وموضوع االتجاه  -د 
 ولها صفة الثبات واالستمرار النسبي، ولكن من الممكن تعديلها وتغييرها تحت ظروف معينة  -ه 

  ).264- 263: 2006مها هاشم وآخرون،  (

  :بعض الخصائص األخرى وهي) Erwin, 2001: 15(ويضيف 
  .تعدد وتختلف حسب المثيرات التي ترتبط بهااالتجاهات ت  - و 
وتــرتبط بالــسلوك، فيعتبــر االتجــاه منبئــا للــسلوك المــستقبلي للفــرد، فاالتجــاه يحــدد طريقــة ســلوك   -ز 

  .الفرد ويفسره

  :فيضيف خصائص أخرى مثل) 1998 (أما صالح أبو جادو
  .االتجاهات قابلة للقياس، ويمكن التنبؤ بها  -ح 
وضوع أو شيء ما، ويستدل على االتجاه من مالحظة السلوك نحو االتجاه عالقة بين الفرد وم  -ط 

  .الموضوع والشيء المعين
  .االتجاه دينامي، أي يحرك سلوك الفرد نحو الموضوعات التي انتظم حولها  -ي 
  .قد يكون االتجاه سلبيًا أو محايدًا، وقد يكون ضعيف أو قويا نحو شيء أو موضوع معين  -ك 
الئها، فمنها ما هو واضح المعالم، ومنها ما هو غامض، وتتفاوت االتجاهات في وضوحها وج  - ل 

 الالشخصيوكما يغلب على محتوى االتجاهات، الذاتية أكثر من 
  ).216- 215: 1998صالح أبو جادو، (

  وظائف االتجاهات النفسية .3.1.7

  :مجموعة من وظائف االتجاهات النفسية وهي) 1998 (يذكر يوسف قطامي وناديه قطامي
  . نحو األشياء والموضوعات واألشخاصتحدد استجابة الفرد  -أ 
  .تعبر عن امتثال الفرد لعادات وقيم وثقافة مجتمعة  - ب 
  .تزود الفرد بصورة من عالقته بالمجتمع المحيط به  -ج 
  .تؤدي إلى تنظيم دوافع الفرد حول بعض النواحي الموجودة في مجاله  -د 
 ثابتة دون تردد تيسر للفرد اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة التي يواجها بطريقة   -ه 

  ).165: 1998يوسف قطامي ونايفة قطامي، (

  :في وظائف االتجاهات النفسية) 1997 (وكما يضيف مختار حمزة
تـــنظم العمليـــات الدافعيـــة واالنفعاليـــة واإلدراكيـــة والمعرفيـــة حـــول بعـــض النـــواحي الموجـــودة فـــي   - و 

  .المجال الذي يعيش فيه الفرد
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عالــه وتفاعلــه مــع اآلخــرين فــي الجماعــات المختلفــة فــي تــنعكس فــي ســلوك الفــرد وفــي أقوالــه وأف  -ز 
  .الثقافة التي يعيش فيها

تيــسر للفــرد القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات فــي المواقــف النفــسية المتعــددة فــي شــيء مــن االتــساق   -ح 
  .والتوجيه دون تردد أو تفكير في كل مرة تفكيرًا مستقالً 

  .ماعيتبلور وتوضح صورة العالقة بين الفرد وعالمه االجت  -ط 
  .يحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة الخارجية  -ي 
 واالتجاهات المعلنة تعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعة من معايير وقيم ومعتقدات  -ك 

  ).213- 212: 1997مختار حمزة، (

افـق االجتمـاعي مـع االتجاهات تعبـر عـن قـيم الفـرد، وتوجـه سـلوكه، وتـساعده علـى إحـداث التو   - ل 
  ).Brock et al, 2005: 20(المحيطين به 

 واالتجاه يعبر عن سير السلوك نحو وجهة معينة سيرًا مستقرًا ثابتًا لمواقف عديدة متشابهة  -م 
  ).46: 2004فاروق فليه واحمد الزكي، (

 دافهاالتجاهات تعطي مناشط الفرد وادراكاته معنى وداللة، كما إنها تمكن الفرد من تحقيق أه  -ن 
 ).231: 1997نبيل حافظ،  (

وكمــــا يــــدرب االتجــــاه األفــــراد علــــى كيفيــــة التمييــــز بــــين الخبــــرات الــــسارة ليكرروهــــا ويــــدعموها،   - س 
  ).203: 1999ماهر عمر، (والخبرات الضارة ليحاولوا التصدي لها ونبذها 

  تعديل االتجاهات .3.1.8
دو مـن الوهلـة األولـى ، انـه يبـ)2008 (كما ورد في سـهام محمـد) 2001 (يذكر سعيد أبو العيص

أن تغيير االتجاهات أمر بسيط، فبمـا أن االتجاهـات متعلمـة، فالبـد أن يكـون تعـديل شـدتها أو اسـتبدال 
غيــر المرغــوب منهــا امــرأ مــن الــسهولة باإلمكــان، ومــع ذلــك فــان االتجاهــات ال تتغيــر أو تــستبدل بــنفس 

بح جانبـًا منـدمجًا فـي شخـصية الفـرد، يـؤثر السهولة التـي تُـتعلم أو ُتكتـسب بهـا، فالتجـاه بعـد نـشأته يـص
على أسلوبه السلوكي ككل، وتغييـر اتجـاه واحـد لـيس سـهال ألنـه يـصبح جـزءًا مـن شـبكة تـضفي النظـام 
على شخصية الفرد، وغالبا ما تنجح المحاوالت جيدة التخطيط لتعديل االتجاه بسهولة مع مـرور الوقـت 

  ن تعديلها أو تغييرها تحت ظروف معينةإلى وضعة السابق، ومع ذلك فاالتجاهات يمك
  ).36: 2008سهام محمد،  (

أن هنــــاك طــــرق عديــــدة يمكــــن اســــتخدامها فــــي تعــــديل أو تغييــــر ) 2003 (ويــــضيف حامــــد زهــــران
  :االتجاهات نذكر منها



 
65 

 إن اتجاه الفرد نحو أي موضوع يتأثر وبال شـك بإطـاره المرجعـي الـذي :تغيير اإلطار المرجعي  -أ 
القــيم والمــدركات ويــؤثر فيــه، وهــذا االرتبــاط الوثيــق يؤكــد أن تغييــر االتجــاه يتــضمن المعــايير و 

  .يتطلب إحداث تغيير في اإلطار المرجعي
ــرد  - ب  ــا الف ــي ينتمــي إليه ــر الجماعــة الت حيــث أن للجماعــة أثــرًا فــي تحديــد اتجاهــات الفــرد : تغيي

تتغيــر اتجاهاتــه وتكوينهــا، وقــد تكونــت اتجاهاتــه وقيمــه فــي ضــوء معاييرهــا، ومــن الطبيعــي أن 
بتغير انتمائه من جماعة إلى أخرى، وهو مع ُمضي الوقت يميـل إلـى تعـديل سـلوكه واتجاهاتـه 

  .لتتماشى مع الجماعة الجديدة، إذا حدث تغير في موضوع االتجاه وأدرك الفرد ذلك
يـــسمح للفـــرد بـــان يتعـــرف علـــى الموضـــوع مـــن جوانـــب : االتـــصال المباشـــر بموضـــوع االتجـــاه  -ج 

  . يؤدي إلى تغيير االتجاه نحوهجديدة، مما
فنالحظ مثال أن اتجاهات الطالب : تتغير اتجاهات الفرد والجماعة بتغير المواقف االجتماعية  -د 

  .تتغير عندما يصبح مدرسا مثال
 تقــوم وســائل اإلعــالم بتقــديم المعلومــات والحقــائق واألفكــار حــول :وســائل اإلعــالم المعلومــات  -ه 

  . ضوًء يساعد على تغيير االتجاه إلى اإليجاب أو السلبموضوع ما أو قضية ما، مما يلقي
ــأثير األحــداث المهمــة  - و   يــؤثر تغييــر األحــداث فــي تغييــر اإلطــار المرجعــي للفــرد، ممــا يــؤثر :ت

بـــالطبع علـــى تغييـــر اتجاهاتـــه، وكـــذلك تتـــأثر االتجاهـــات ويمكـــن تغييرهـــا باإلقنـــاع عـــن طريـــق 
  ).171-164: 2003حامد زهران، (استخدام رأي األغلبية والخبراء 

فيرى طرق أخرى يمكن أن تستخدم في عملية تعديل االتجاهـات أو ) 1998 (أما صالح أبو جادو
  :تغييرها وهي على النحو التالي

فالفرد يمر خالل حياته بأوضاع متعددة ومختلفة، وكثيرا ما تتعد اتجاهاته : تغيير أوضاع الفرد  -أ 
  .ؤمًا واتساقًا مع األوضاع الجديدةنتيجة الختالف أوضاعه، بحيث يصبح أكثر تال

 فقـد يـضطر الفـرد أحيانـا إلـى تغييـر اتجاهاتـه نتيجـة لتغيـر بعـض :التغيير ألقسري في السلوك  - ب 
  .الظروف أو الشروط الحياتية التي تطرأ عليه كظروف الوظيفة أو المهنة أو السكن

ضــوع االتجــاه أو  حيــث يتطلــب تغييــر وتعــديل االتجــاه معرفــة بمو :التعريــف بموضــوع االتجــاه  -ج 
تغيــرا كميــًا أو نوعيــًا فــي هــذه المعرفــة، وتلعــب وســائط االتــصال وعملياتــه دورا بــارزًا فــي تغييــر 

  .االتجاهات
 فمن الطبيعي أن نتوقع زيادة فرص تغير االتجاهات أو تعديلها :الخبرة المباشرة في الموضوع  -د 

  .نحو موضوع معين، بازدياد تعرض الفرد لخبرات مباشرة بالموضوع
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 وهــي أقــوى الطــرق لتغييــر االتجاهــات، فعنــدما تتغيــر معــايير الجماعــة :طريقــة قــرار الجماعــة  -ه 
  .المرجعية للفرد فان األفراد تتغير أيضا، وتقل مقاومتهم لتغيير اتجاهاتهم

 وفيهــا يطلــب مــن األفــراد تغييــر اتجاهــاتهم نحــو موضــوع مــا، مــن خــالل :طريقــة لعــب األدوار  - و 
اتهم أصـــًال، كـــأن يطلــــب مـــن المـــدخنين مــــثال، أن يلعبـــوا دورا غيــــر لعـــبهم دورًا يخـــالف اتجاهــــ

  .المدخنين ويقوموا بتقديم رسالة إقناع للمدخنين لحثهم على ترك التدخين
 وتــتلخص فــي إقنــاع صــاحب اتجــاه معــين أن يقــدم خدمــه بــسيطة تخــالف :طريقــة ســحب القــدم  -ز 

قفه والتزاماته، وفي حقيقة األمر قان مواقفه واتجاهاته، فيقدمها الفرد متنازال بقدر بسيط عن موا
التنــازل البــسيط يــؤدي إلــى تحطــيم دفاعــات صــاحب االتجــاه، ويــصبح بعــد ذلــك أكثــر اســتعدادًا 
لتقديم تنازالت أخرى يقترب فيها من اكتساب اتجاهات جديدة يعدل فيها أو يغيـر مـن اتجاهاتـه 

  ).228-227: 1998صالح أبو جادو، (السابقة 

  هم في مدى قابلية االتجاه للتعديلالخصائص التي تس .3.1.9

رأينا في السرد السابق لطرق تعديل االتجاهات إنها قابلـه للتعـديل أو التغييـر، وهنـا يـذكر سـعيد أبـو 
أن هــذا التغييــر أو التعــديل يمكــن أن يقــاوم ) 2008 (وفــق مــا جــاء فــي ســهام محمــد) 2001 (العــيص

  :رد، حيث يسردها على النحو التاليفي حاالت معينة تختص بطرقة بناء االتجاه لدى الف
  .إذا كان قد تعلمها في فترة مبكرة من الحياة  -أ 
  .إذا كان قد تعلمها باالرتباط وبالتحويل  - ب 
  .إذا كانت تساعد على إشباع الحاجات  -ج 
  )40: 2008سهام محمد، (إذا ُأدمجت بعمق في شخصية الفرد وأسلوب سلوكه   -د 

ا مهمـــا فـــي مـــدي قابليـــة االتجاهـــات للتغيـــر أو وكمـــا أن هنـــاك بعـــض الحـــاالت التـــي قـــد تلعـــب دور 
 التبـــديل وهـــو التـــي تتعلـــق بخـــصائص االتجـــاه، ويـــذكرها كـــل مـــن معتـــز عبـــد اهللا وعبـــد اللطيـــف خليفـــة

  :على النحو التالي) 2001(
ــًا أو ســلباً ( فاالتجاهــات المتطرفــة :Extremenessالتطــرف   -أ  تكــون اقــل قابليــة للتغيــر ) إيجاب

  .معتدلةبالمقارنة باالتجاهات ال
 فكلما زاد االتـساق بـين مكونـات االتجـاه كـان : بين مكونات االتجاهConsistencyاالتساق   - ب 

  .من الصعب تغييره
 تختلـــف قابليـــة االتجـــاه للتغييـــر تبعـــًا لدرجـــة تعـــدد عناصـــره، فاالتجـــاه :Multiplicityالتعـــدد   -ج 

  .البسيط أكثر قابلية للتغير من االتجاه المركب أو المتعدد
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 فـإذا كـان االتجـاه ينبـع مــن قـيم أساسـية لـدى الفـرد فـسوف يكـون مـن الــصعب :تجـاهمركزيـة اال   -د 
 ).331-330: 2001معتز عبد اهللا، وعبد اللطيف خليفة، (إحداث أي تغيير فيه 

بعد هذا السرد المفصل لمفهوم االتجاه والنظريات المفسرة له، وجب علينا أن نوضـح المفهـوم الـذي 
  . وهو مفهوم االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةتبنى عليه الدراسة الحالية،

  )Attitude toward Psychoactive drugs(تعاطي المواد النفسية  .3.2

نظرا لتداخل العديد من المفاهيم في مجال المواد النفسية أو المخدرات أو المواد المحدثة 
 في هذه الدراسة، وذلك لإلدمان أو أي تسمية أخرى، وسعيا وراء استقامة المعنى الذي سوف سنتناوله

أن العديد من المفاهيم الذي نحن بصددها هي ترجمة حرفية من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية، 
والتي تثير كثيرا من التداخل بالمفهوم مما يؤدي إلى أقدار متفاوتة من غموض المعاني وٕابهامها، فإننا 

  . ونوضح لماذا سوف نستخدم هذا المفهوم بعينهبداية سنقوم بإيضاح كل مصطلح على انفراد ثم نحدد

  المفاهيم المتعلقة بالتعاطي .3.2.1
 : Narcoticالمخدر  .3.2.1.1

المعطل لإلحساس والمبدل للشعور واإلدراك : "ذكر المخدر في المعجم الوسيط بأنه : لغويا  -أ 
بحيث يقال تخدرت المرأة أي استترت، وخدر ) ستر(يعني ) خدر(والمخدرات لغويًا أتت من اللفظ 

األسد بمعنى لزم عرينه وخدرت جسمه وعظامه وأعضاءه، ويقصد بذلك أن المخدرات هي التي 
  )34: 1999أحمد رشاد، ("يتسبب عنها السكون والكسل

وهنا نجد المعنى اللغوي بعيد جدا عن المعنى المقصود بهذه الدراسة حيث يتمثل هذا المعنى 
ألعراض فقط فهناك بعض المواد لها أعراض بأعراض التخدير والسكون، نحن ال نقصد هنا هذه ا

النشاط وتنبيهه الجهاز العصبي وغيرها من األعراض التي تتنافى مع التعريف اللغوي لمفهوم 
  .المخدر

المادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدير جزئي أو كلي مع فقد الوعي " المخدرات هي :اصطالحاً   - ب 
 السعادة مع الهروب من الواقع إلى عالم الخيال، وقد ويصاحبها شعور كاذب بالنشوة أو. أو دونه

تكون هذه المادة صلبة أو مسحوق ناعم أو بلوري أو سائلة أو على شكل أقراص أو كبسوالت وقفا 
  ).15: 1974جميل مسيحه، " (لطبيعة ونوع المخدر

ة أن هذا المصطلح يدل على معاٍن متعدد) "1996 (ونشير هنا إلى ما يذكره مصطفى سويف
ومتداخلة بدرجة الغموض واإلبهام، حيث يستخدم فقط لإلشارة لمجموعة المواد النفسية المحرمة قانونيا والواردة 
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، )UN, 1961" (1961االتفاقية الوحيدة بشان الجواهر المخدرة لسنة "في االتفاقية الدولية المعروفة باسم 
ته، وشجرة الكوكا ومشتقاتها؛ وعلى أية حال، فقد وهذه المواد هي القنب الهندي ومشتقاته، واألفيون ومشتقا

بإسقاط هذا المصطلح من نظام تصنيف االضطرابات النفسية ) WHO(قامت منظمة الصحة العالمية 
  ).21-20: 1996مصطفى سويف، (، واعتماد مصطلح المواد النفسية )ICD10(والمعروف باسم 

  :العقاقير .3.2.1.2
لمستخلصة من النبات أو الحيوان، وهي تشمل أي جزء من هي المواد التي يتداوى بها، وا: "لغويا  -أ 

 "النبات أو الحيوان أو المتعاطي كله ، أو ما يستخرج منه بشرط أال يكون مادة كيماوية نقية
  ).14: ه1405مركز أبحاث مكافحة الجريمة، (

 التي وهنا أيضا من التعريف اللغوي لمصطلح العقار نجد أن هذا المصطلح يتمثل فقط في المواد
لها أصل نباتي، وهذا بعيد أيضا عن ما نقصده في دراستنا، حيث توجد العديد من المواد المؤثرة 

  .بالجهاز العصبي من أصل كيميائي بحت

مادة تؤثر بحكم طبيعتها الكيميائية في بنية الكائن : " والتعريف العلمي األساسي للعقار أنه:علميا  - ب 
  .)16- 15مرجع سابق، " (الحي أو وظيفته

العقار الخطر مادة خام أو مصنعة تحتوي على مواد منبهة أو منومة أو مسكنة أو : "اصطالحا  -ج 
مهدئة أو مهلوسة من شانها أن تؤدي إلى حالة من االعتماد أو اإلدمان عليها إذا استخدمت في غير 

، وفي إطار التمييز بين كون )14: 2000عبد الرحمن عطيات، " (األغراض الطبية الموجهة
المادة سواء كانت طبيعية "بأن ) 1987خيري، (مادة مخدرة أو مؤثرة في الحالة النفسية يرى ال

، "أو مخلقة، تعد مخدرة أو مؤثرة في الحالة النفسية إذا قصد باستخدامها تغيير حالة أو عملية
قد قد يهدف إلى أحداث تغييرات سلوكية أو حاالت إدراكية، و "والتغيير المقصود كما يرى السيد 

يقصد به أهداف أخري عالجية أو غير طبية، وهنا يتخذ من نية الشخص عند استخدام المادة، محكا 
 " للحكم على كون المادة مخدرة أو مؤثرة في األعصاب من عدمه
  ).42: 2004سمحان الدوسري، (

أما بالتعاريف االصطالحية نالحظ الخلط والبعد بالتعريف االصطالحي عن المعنى اللغوي 
مصطلح مما يؤدي إلى اإلرباك في الفهم والمقصد من المصطلح، ولتالشي هذا اللغط في لل

التداخل بين التعاريف اللغوية والتعاريف االصطالحية، سوف يقوم الباحث باعتماد مصطلح المواد 
  .النفسية بدل مصطلح المخدرات أو مصطلح العقاقير في هذه الدراسة
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  : المواد النفسية .3.2.1.3
إلى أن هذا المفهوم جاء ترجمة لمصطلحين ) 1996 (ر مصطفى سويفيشي: اصطالحا  -أ 

أي مادة إذا تناولها اإلنسان ": والمقصود به) Psychoactive drugs:(باللغة االنجليزية وهما
) Stimulation(وكان تأثيرها تنشيط ) أو بالعمليات النفسية(وأثرت في نشاط المراكز العصبية العليا 

، حيث يستخدم هذا المصطلح لفئة عامة )Hallucinogenic( أو هالوس )Sedition(أو تخميد 
أما المصطلح اآلخر وهو ؛ "تشمل األدوية وغير األدوية من المواد التي تؤثر في العمليات النفسية

)Psychoactive substance (المواد النفسية الدوائية التي تصنع أساسا لتكون : "والمقصود به
، في حين يعرفها البعض )26: 1996مصطفى سويف، " (بات النفسيةبمنزلة أدوية لالضطرا

مجموعة من المواد النباتية ومصنعاتها التي يؤدي تعاطيها في غير األحوال الطبية "بأنها عبارة عن 
إلى االعتماد عليها، ويأخذ حكم المخدرات األدوية، والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والتي تتنوع 

كل، والعدد، والقوام فقد تكون على شكل سائل أو في هيئة أقراص أو كبسوالت كما قد من حيث الش
) 39: 1984سعد المغربي، (، أما )58، 1989درويش صفوت، (" تكون في شكل مسحوق

كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على جواهر منبهة أو مسكنة، من شأنها إذا استخدمت : "فيعرفها
والصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان عليها مما في غير األغراض الطبية 

 " .يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعي
بأنها مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر : "التعريف القانوني  - ب 

 تستعمل إال بواسطة من يتم الترخيص تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إال إلغراض يحددها القانون وال
  )11: 1412ورشيد الرشيد، . 45: 2004عايد الحميدان، " (له بذلك

والذي يقابله المصطلح العربي " Psychoactive drugs"وهنا يتبنى الباحث المصطلح االنجليزي 
، كانت ذا  هو كل مادة طبيعية أو صناعية أو نصف صناعية:والذي يعرفه الباحث" المواد النفسية"

أصل نباتي أو كيميائي بحت، من شأن تناولها في غير األغراض الطبية الموجهة، أن تؤدي إلى 
تغيير الحالة المزاجية أو النفسية أو السلوكية، مما يضر بالفرد أو بالمجتمع نفسيا أو جسديا أو 

  .اجتماعيا

الترامال، (النفسية المتمثلة في بأنها مجموعة المواد : وكما يعرف الباحث المواد النفسية إجرائيا
  ). أو الفاليوم، البانجو أو الحشيش، الهيروين أو الكوكسيفالاأل

  : سوء االستخدام –التعاطي  .3.2.1.4
أن كثيرا من الباحثين يستخدموا مصطلح سوء استخدام ) 1996مصطفى سويف، (يذكر 

لمفاهيم بهذا الصدد، فكما ورد ، ومع ذلك تزخر اللغة العربية با)abused(المخدرات وذلك ترجمة لمصطلح 
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، وبناءا على ذلك نقول "والتعاطي تناول ما ال يحق أو ال يجوز تناوله"في لسان العرب البن منظور ما نصه 
  )24: 1996مصطفى سويف، ".(تعاطي المخدر"، ولكنة "تناول فالن الدواء"

يث تؤدي أثارها إلى وكذلك يشار بتعاطي المواد النفسية بالتناول المتكرر لمادة نفسية بح
  . األضرار أو ينجم الضرر عن النتائج االجتماعية أو االقتصادية المترتبة على التعاطي

وهنا سيقوم الباحث باالعتماد على مصطلح التعاطي بدال من مصطلح سوء االستخدام، كما 
م التعامل معها سيتم التعامل مع كلمة تعاطي في حاالت االستخدام الغير طبية، أما كلمة تناول فسيت

  .في حاالت االستخدام الطبية والمشروعة

  :مفهوم تعاطي المواد النفسية .3.2.1.5

هو رغبة غير طبيعية يظهرها بعض األشخاص نحو "أن التعاطي ) 1999(يذكر احمد رشاد 
وتسبب حالة من اإلدمان تضر بالفرد والمجتمع ) إرادًيا أو عن طريق المصادفة(مخدرات أو مواد سامة تعرف 

بأنه قيام الشخص باستعمال المادة "" الفينكس"؛ ويضيف رشاد وبينما يعرفه "ًيا ونفسًيا واجتماعًياجسم
المخدرة إلى الحد الذي قد يفسد أو يتلف الجانب الجسمي أو الصحة العقلية للمتعاطي أو قدرته الوظيفية في 

 االجتماعية، والمهنية للفرد المدمن بأنه الحد الذي تفسد معه الحياة: ؛ وكما يعرف أيًضاالمجال االجتماعي
الرغبة الملحة في تكرار التعاطي، االتجاه نحو : حيث يصل إلى صورة مركبة معقدة تتميز ببعض السمات مثل

  ).35: 1999احمد رشاد، (زيادة الكمية، التأثيرات السلبية على الفرد وعلى السوط االجتماعي المحيط به 

تعاطي المواد النفسية ) WHO Dictionary, 1988(ة وكما تعرف منظمة الصحة العالمي
التناول المتكرر لمادة نفسية، بحيث تؤدي آثارها إلى اإلضرار بمتعاطيها، أو ينجم الضرر عن النتائج ": بأنها

االجتماعية أو االقتصادية المترتبة على التعاطي، وكما ال يتبع هذا التعاطي بالضرورة نشوء االعتماد أو 
  ".التحمل

  صنيفات أنواع التعاطيت .3.2.2
أنواع التعاطي على ) 1989ومركز مكافحة الجريمة، . 1996مصطفى سويف، (يذكر كل من 
 :الشكل التالي

 وهي عملية ):Experimental use or abuse(التعاطي التجريبي أو االستكشافي   -أ 
تعاطي المواد النفسية، في أول عهد المتعاطي بها، ويتعاطاها بدواعي الفضول وحب 

 االستكشاف، وقد يترتب على ذلك  االستمرار في تعاطيها أو االنقطاع عن التعاطي
وهو عملية تعاطي المواد النفسية ): Occasional use(التعاطي المتقطع أو بالمناسبة   - ب 

كلما حانت مناسبة اجتماعية تدعو إلى ذلك كالحفالت أو األفراح، وتختلف هذه العملية في 
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ات الحضارية العريضة، كما تختلف باختالف الشريحة االجتماعية التي ارتفاعها باختالف البيئ
ينتمي إليها المتعاطي، وكما يشير التعاطي المتقطع إلى مرحلة متقدمة عن مرحلة التعاطي 

 التجريبي في ارتباط المتعاطي بالتعاطي 
ة بعينها ويقصد به عملية التعاطي المتواصل لماده نفسي: )Regular use(التعاطي المنتظم   -ج 

ال حسب مناسبات ) سيكوفيزيولوجي(على فترات منتظمة، يجري توقيتها بحسب إيقاع داخلي 
خارجية اجتماعية، وكما تعتبر هذه العملية مرحلة متقدمة عن مرحلة التعاطي بالمناسبات في 

  .تعلق المتعاطي بالتعاطي
ى تعاطي المتعاطي ويشار إل): Multiple drug use(التعاطي المتعدد للمواد النفسية   -د 

عددًا من المواد النفسية، بدال من االقتصار على مادة واحدة، وقد يتعاطى هذه المواد المتعددة 
معا في وقت واحد، وقد تكون اإلشارة إلى انتقاله من مادة إلى مادة أخرى عبر فترة زمنية 

  ).45: 1989ومركز مكافحة الجريمة، . 19: 1996مصطفى سويف، (محددة 

 : ات أنواع المواد النفسيةتصنيف .3.2.3

باختالف معايير التقسيم، حيث ) عقاقير ومخدرات(اختلفت تصنيفات أنواع المواد النفسية 
، أو حسب األثر االجتماعي في )1986 (صنفها البعض حسب الفئة كما ورد في حسين عبد السالم

ب اللون في صالح ، أو حس)1408 (، أو حسب المصدر في عزت مراد)1428(عبد العزيز العليان 
، أو حسب األضرار الناجمة عن التعاطي في الكتاب الرابع من سلسلة مكافحة )1418 (السدالن
، أو وفق التصنيف الشائع في يزيد )1408 (، أو حسب التأثير في محمد عيد)1405 (المخدرات
كما ورد في ) ICD-1992, 10(، أو وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية )2005 (الشهري

)World Health Organization, 1992( أو وفق تصنيف الرابطة األمريكية للطب النفسي ،
)DSM-1994, IV ( في)Jablensky, 1983.(  

وهنا يرى الباحث وفي إطار التصنيفات المتعددة للمواد النفسية، وتيسيرًا لتناولها في نسق أكثر 
تحديد أنواع وفئات المواد النفسية في تضمينًا لفئات المواد النفسية في مجموعات أوسع، يمكن 

  :مجموعات على النحو التالي

  .مجموعة الكحوليات  -أ 
  .وتشمل البانجو والحشيش وزيت القنب وبذور القنب: مجموعة القنب الهندي  - ب 
 وتشمل الكوكايين، القات، االمفيتامينات حيث يعتبر من أشهر :مجموعة المنشطات  -ج 

  ). البنزدرين، والديكسيدرين، والريتالين، وااليثدرينالكبتاجون، االكستازي،(االمفيتامينات 
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وتتضمن المواد المستخلصة من نبات الخشخاش، ومن أشهر : Opiatesمجموعة االفيونات   -د 
، )Codeine" الكوديين" وMorphine، والمورفين Heroinالهيروين (األمثلة المعروفة عنها 

، Methadone" الميثادون("ه، مثل وهناك أيًضا الكثير من مشتقات األفيونيات التخليقي
  ).Dravon" الدرافون"، Propoxyphene" البروبوكسيفين"و

" البسيلوسيبين"، LSD" حامض الليسيرجيك"المسكالين، ( ومن أشهرها :مجموعة المهلوسات  -ه 
Posilocybine فطر امانتيا مسكاريا ،Amantia Muscaria الياجة أو الكابي -، الحرمل 

Banisterica Caapi, Harmel - rega ،"صبار بيوت كاكتس "Peyote Cacuts بذور ،
 Dimethyl" دي ميثيل تريبتامين"، Morning Glory Seadsتمجيد الصباح 

Tryptamine ملح الهيدوروكلوريد ،Phencyclidine Biperidine : واسمه الشائع
ي  وهNutmeg، جوزه الطيب M.O.D" دي ميثوكسي امفيتامين"، مادة PCPالمختصر 

، Atropa Belladonna" االتروبالدونا"، Myristica Fragransنبات يعرف علميا باسم 
، نبات دودة الخشب Pituri" نبات بتوري"، Mandragon" نبات اللفاح"، Datura" الداتورة"

Worm Wood ،"مشروب كافا كافا "Kava Kava شجرة التامبول، العنبر ،Ambergris ،
  ).Scopalamine" وباالميناالسك"، Saffronالزعفران 

  . وأهمها الترامال، الديكولوفين:Sedativesمجموعة المسكنات   - و 
 مثل Major Tranquillisers وتنقسم إلى قسمين المهدئات العظمى :مجموعة المهدئات  -ز 

 ومن أشهرها Minor Tranquillizersالالرجاكتيل والسيرنس والميلليريل، والمهدئات الصغرى 
 Hypndrom" الهيبندروم: " ومن األمثلة عليهاBenzodiazepines" ازبينالبنزوداي"مركبات 

، Clonazepam واسمه العلمي Clonex" كلونيكس"، Flunitrazepamواسمه العلمي 
  .Diazepam واسمه العلمي Valium" الفاليوم" أو Assival" سيفالاأل"

ن حامض وتقسم لقسمين منومات مشتقة م): Barbiturates(مجموعة المنومات   -ح 
الكلورال والبارلدهايد (الباربيتوريك، ومنومات ليست من مشتقات حامض الباربيتوريك مثل 

  ). والماندراكس والدوريدن والهيمينيفرين الموجادون
 حيث تستخدم في جلسات التفريغ ):Psychostimulants(مجموعة المنبهات النفسية   -ط 

، )الريتالين، الميثيدرين(ن أمثلتها النفسي، واستخدامها بشكل عام يؤدي إلى اإلدمان م
 .وتستخدم عن طريق حقنه بالوريد

وتشمل الغراء، البنزين، وغيرها من المواد الطيارة التي تؤثر بالحالة : مجموعة المستنشقات  -ي 
 .المزاجية للشخص
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  أهم المواد النفسية المنتشرة في فلسطين وأسباب ومستوى انتشارها .3.2.4

إلى أن المواد النفسية السائدة في مناطق ) 27- 25: م2007تقرير الوضع الراهن، (يشير
السلطة الوطنية الفلسطينية تتركز في ثالث إلى أربع أصناف رئيسية تتراوح بين األصناف االعتيادية 

من مجموع %) 96,3(والكيماوية سريعة التأثير، حيث تمركزت في تعاطي القنب الهندي بنسبة 
من مجموع المتعاطين، %) 70,0(ي األدوية النفسية بأنواعها المتعاطين، في حين بلغت نسبة تعاط

، ولم تظهر %)52,8(، أما المنشطات بأنواعها %)55(أما والهيروين واألفيون فبلغت نسبة تعاطيه 
فروق واضحة من حيث التمركز ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وٕان اختلفت من حيث الترتيب من 

إلى أن نسبة معدل انتشار المواد النفسية ) 2008 (ر عالء الشريفحيث نوع المخدر، في حين يشي
، الكوك %)5.8(، األدوية النفسية %)64.9(البانجو : كانت) 2006 – 1998(في السنوات الثمانية 

، أكثر من مادة %)1(، األفيون%)6.6(، الهيروين %)1.8(، الحشيش %)19.6(المخلوط 
 ما يشير بيان اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بغزة، بين)6: 2008عالء الشريف، %) (0.4(
 حتى أالن 2007، إلى أن مستوى ضبط المواد النفسية القى تغيرا ملحوظا منذ نهاية العام )2010(

وهو يثمثل في انخفاض مستوى ضبط وتعاطي البانجو الحشيش، والذي وصل إلى أدنى مستوى له أي 
من مجموع أنماط %) 76(اطي، حيث كان يشكل نسبة من مجموع أنماط التع%) 30(ما نسبته 

التعاطي، في حين بقى معدل ضبط الهيروين والكوك منسجما باألعوام الثالثة الماضية مع أعوام 
، باإلضافة إلى ظهور أنماط تعاطي جديدة اتجاه الوصفات الطبية أو )2007 - 2006 –2005(

ث شهد محافظات قطاع غزة نمو سريعا لالنتشار األدوية النفسية والتي تمثلت بحبوب الترامال، حي
ما يقارب الثالث ) 1/5/2010، حتى ، 1/3/2008(مادة الترامال،  فقد بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 
من مجموع أنماط التعاطي، والتي سجلت في %) 87(ماليين حبة الترامال، وهو يشكل ما نسبته 

 شرة اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بالضفة الغربيةملفات اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما ن
، إال من خالل ظهور مادة )2008 (، فلم تشير إلى أي تغير على دراسة عالء الشريف)2010(

األكستازي وبشكل كبير، في محافظات الضفة الغربية، مع بقاء الترتيب األساسي للبانجو كأكثر مادة 
  .ختلفة وخصوصا األكستازي، ثم الكوك والهيروين بالمرتبة األخيرةمنتشرة، يليها األدوية النفسية الم

ومن هذه األرقام اإلحصائية للنشرات والدراسات المعنية، يمكن حصر المواد النفسية المنتشرة 
  :كاآلتي، مع العلم بأننا سنتداولها بدون ترتيبها وفق االنتشار

  :القنب الهندي .3.2.4.1

 متر، وينمو بريا أو طبيعيا، ومن الممكن 5- 1وهو نبات حولي شجيري يبلغ طوله من 
زراعته في أي مكان من العالم، وكما له أغراض عده، فهو مصدر مهم لأللياف، والبذور تستخدم 
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كغذاء للطيور، أما زيت البذور فيستخدم في بعض أنواع مواد الطالء، في حين يتم تعاطي األوراق 
 منها فإنها تحتوي على مركبات فعالة لها تأثيرات والقمم الزهرية والمادة الرانتيجيه المستخرجة

زين العابدين مبارك، (سيكوفارماكولوجيه على اإلنسان بعد تدخينها أو تعاطيها من خالل الفم 
أن للقنب الهندي عدة مسميات درجت بين متعاطي ) 2006(، ويضيف عالء الشريف )23: 1985

 :ريف التاليةالمواد النفسية في فلسطين يمكن إجمالها بالتعا

 ويسمي زيت الحشيش، حيث ال ينتشر بقوة بين المتعاطين وذلك لعدم وجود :زيت القنب  -أ 
جوار وخاصة مصر، التقنية المطلوبة الستخراجه من نبات القنب، وعلية يتم جلبة من دول ال

 .وسعره مرتفع جدا
متعاطين، وذلك يسمى بانجو أو ماريجوانا، وهو المادة األكثر تداوال بين ال: نبات القنب  - ب 

  .لسهولة زراعته، حيث يتم استغالل الحمامات الزراعية في زراعته
 يسمى الحشيش، والحشيش المتداول بين المتعاطين يمكن تقسيمه لقسمين، :رانتج القنب  -ج 

حشيش من إنتاج محلي، وحشيش من إنتاج مصري أو لبناني أو تركي، حيث يتصف 
ره، نظرا لعدم مهنية مصنعيه، وافتقارهم للمعدات الحشيش المحلى بسوء ألجوده، وانخفاض سع

المطلوبة بالتصنيع، أما الحشيش الُمجلب من دول الجوار فثمنه مرتفع، ونشاط أجهزة 
  .، إذا ما قورن مع ضبط الحشيش المحلي%70المكافحة تكاد أن تكون مسيطرة علية بنسبة 

املين بالمواد النفسية لزراعة بنات تسمى بذور البانجو، وهي التي يستخدمها المتع: بذور القنب  -د 
القنب، وكما توجد هذه البذور بأشكال مختلفة في قطاع غزة منها، طعام الطيور وخصوصا 

، )أي ال يمكن استخدامها إلنبات نبات القنب(، ولكن تكون محمصة )الحسون، الكناري(نوع 
  أن تكون صالحة لإلنبات والجدير بذكره انه من الناحية القانونية يشترط في ضبط بذور القنب

  ).15: 2006عالء الشريف، (

أن نبات القنب منفصل الجنس أو وحيد الجنس ) 1985 (ويذكر زين العابدين مبارك
)unisexual ( بمعنى انه يوجد نبات مذكر ونبات مؤنث وكال الجنسين ينتجان زهورا وهذا الصنف

لى السيقان والغدد تفرز مادة رانتيجية ، والنبات يحمل شعيرات متماثلة عDioeciousيوصف بأنه 
، واألوراق متقابلة بالقرب من )القنابينويدات(غنية بمجموعة من المركبات المميزة لنبات القنب تسمى 

)  وريقة11- 3(قاعدة الساق ولكنها حلزونية مبادلة أعلى الساق، والورقة مركبة راحية بها من 
ة لونها اخضر، والسطح السفلي لورقة نبات القنب يتميز والوريقات مشرشرة ومحببة مسننة ضيقة القم

بوجود ثغور عديدة تحمل شعيرات مخروطية، بينما السطح العلوي فهو ذو جدر مستقيمة وال يوجد به 
على صورة ) Cannabinoids(ثغور ويحوي شعيرات غزيرة، وكما توجد باألوراق القنابينويدات 
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، وغالبا ما تتغير إلى القنابينويدات )Cannabinoid carboxylic Acids) (THCA(أحماض 
) THCA(بالقدم أو بفعل الحرارة، وهنا بجدر الذكر أن حمض التتراهيدروكنابينول ) THC(المتعادلة 

لها ) THC(غير فعال أو غير مؤثر على اإلنسان أو الحيوان، في حين أن مادة التتراهيدروكنابينول 
 ومن المكونات الرئيسية في رانتج القنب الهندي مادة الكنابينول فعالية واضحة وتأثير على اإلنسان؛

)CBN( حيث كان االعتقاد السائد أن النبات األنثى يعطي المركبات المعروفة بالقنابينويدات دون ،
التي يحتوي ) Resin(النبات الذكر، ولكن الدراسات قد أثبتت أن كال الجنسين يفرزان المادة الرانتيجية 

أن نسبة القنابينويدات في النبات ) Agurell, et al, 1971(بينويدات، حيث أثبتت دراسة على القنا
المؤنث والمذكر متساوية، وان القنابينويدات توجد في أجزاء نبات القنب مثل القمم الزهرية واألوراق 

  ينويدات العلوية المحيطة بالزهور واألوراق الكبيرة، أما الجذور والبذور تكون خالية من القناب
  ).26- 25: 1985زين العابدين مبارك، (

أن جرعة القنب ) 1982 (يذكر عادل الدمرداش: ميكانزم عمل القنب الهندي بجسم اإلنسان
) THC(من مادة التتراهيدروكنابينول %) 50-25(تحتوي على ) سيجارة الحشيش، البانجو(الهندي 

ل الغشاء المخاطي المبطن للشعب، فتدخل التي تدخل الجهاز التنفسي، حيث يتم امتصاصها من خال
الدم وتصل للكبد حيث يتم تمثيلها، وتقوم هذه المواد بدورها بالوصول للمخ وٕاحداث تأثيرها علية، 
وتختلف ردود فعل المتعاطي حسب سلوك الجماعة، ومن المألوف أن يشعر المتعاطي بالنشوة 

زداد إدراك المرئيات والحواس بصورة عامة، المصحوبة بالضحك والتي ال يوجد ما يبررها، كما وت
وتختل أحجام وأشكال المرئيات وكذلك المسافات، وكلما زاد حجم الجرعة زاد انزالق المتعاطي في 

، بان الجهاز العصبي )Gate Theory(الخيال، حيث يفسر العلماء ذلك في ضوء نظرية البوابة 
المخ من كل الحواس الخارجية والداخلية فينتقي المركزي يتحكم في التغذية الحسية التي تصل إلى 

المؤثرات المهمة بالنسبة لموقف معين ويستبعد المؤثرات األخرى المالوفه أو غير المطلوبة، حيث يقوم 
القنب بتعطيل هذه البداية فيتدفق فيضان من الحواس المختلفة المتداخلة، فتختل الحواس ويصاب 

ي الحواس بهذه الصورة يجعله يشعر بسرعة مرور الزمن أحيانا، أما المتعاطي بالهلوسات، كما أن توال
فيما يتعلق بالذاكرة فيمنع القنب تحول المعلومات المخزن قصيرة األمد إلى المخزن الطويل األمد، 
ويمنع ترسيخ المعلومات بسبب تدفق الحواس الذي ذكرت سابقا، كما يؤدي اضطراب الذاكرة إلى 

  ).141- 140: 1982عادل الدمرداش، (درة على إدراك األخطاء ضعف التركيز وعدم الق

اآلثار السلوكية للتعاطي ) 1996 (يلخص مصطفى سويف: اآلثار السلوكية لتعاطي القنب الهندي
  :طويل األمد للقنب على النحو التالي
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عند ) الفصام(هنالك عالقة قوية بين التعاطي وترسب االضطرابات العقلية المعروف باسم   -أ 
  .ة عالية من المتعاطيننسب

األفيون (مع طول مدة تعاطي القنب يزداد احتمال ظهور التصعيد إلى تعاطي مخدر أقوى   - ب 
  ).ومشتقاته

التعاطي طويل األمد يقترن باختالف دائم في عدد من الوظائف النفسية والعقلية ذات األهمية   -ج 
قف عند حدود التعاطي المحققة في مواقف العمل المختلفة، والتي بترتب عليه أخطار ال ت

  )1996مصطفى سويف، (وحده بل تتعداه إلى غيرة 

أن البانجو ) 2008 (تشير دراسة عالء الشريف: أسباب ومستوى انتشار تعاطي القنب في فلسطين
من مجمل القضايا % 80هو أكثر المواد النفسية انتشارًا حيث وصل في بعض السنوات إلى ما يقارب 

م؛ وبشكل 2004 - 2003اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات كما في عامي التي تم ضبطها من قبل 
في دراسة ) 2007(عام كان حوالي ثلثي القضايا المضبوطة بانجو، بينما يشير تقرير الوضع الراهن 

لمستوى ظاهرة المخدرات في فلسطين، إلى اعتبار القنب الهندي الشرك األول الذي ينجر من خالله 
من المبحوثين المدمنين بأنهم بدءوا بتعاطي الحشيش %) 81,1(مخدرات، حيث أفاد المدمن لتناول ال

في قطاع غزة، وحسب ما %) 95(في الضفة الغربية و %) 80,9(أو الماريجوانا أو البانجو بواقع 
أفادت مجموعات العمل يعزى ذلك لالعتقاد السائد لدى المتعاطين بان الحشيش أو الماريجوانا ال 

المواد النفسية المدمنة إضافة إلى انتشاره وسرعة الحصول عليه ورخص ثمنه بالمقارنة مع تعتبر من 
  .األنواع األخرى

 الكوك .3.2.4.2

وهي مادة تعرف فقط في محافظات غزة والضفة والقدس وفي األراضي التي احتلت عام 
تصار م، ولم يعرف هذا المصطلح في أي بلد أخر، وذلك يعود إلى أن مادة الكوك جاءت اخ1948

لكلمة كوكتيل وليس كوكايين كما هو دارج عند العامة، حيث تبين من خالل التحاليل الكيميائية التي 
أجرتها اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في بداية ظهور هذه المادة، بالتعاون مع جامعة األزهر، أنها 

يها مخلفات األدوية عبارة عن خليط من المواد التي كانت في بعض األحيان هيروين مضاف إل
، وأحيان أخرى كوكايين مضاف إليها راتس او بعض من األدوية العادية، ولم تظهر التحاليل )راتس(

م، ومن هنا 2002، 2001الكيميائية نسب ثابتة لمجموع العينات التي أجريت عليها التحاليل باألعوام 
 المادة ككوتيل، ولم تتعامل معها تم التعامل من قبل االدراة العامة لمكافحة المخدرات مع هذه

ككوكايين، في حين لم تسجل اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات أي ضبطية لمخدر الكوكايين النقي، 
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بينما سجلت عدد قليل من ضبط مخدر الهيروين النقي، ومن هنا سيتم التعامل مع هذا المصطلح 
 .كهيروين وكوكايين كل على انفراد

 ):Heroin(الهيروين   - أ

وهي كلمة التينية تعني البطولة، ويعتبر الهيروين أهم مركبات المورفين وأخطرها وأعظم عقار 
) Wright(إحداثا لإلدمان على اإلطالق، حيث تم اكتشافه على يد الدكتور االنجليزي جيمس رايت 

لتجاري في مستشفى القديسة ماري لندن، واسمه العلمي ثاني استيل المورفين، والهيروين هو االسم ا
التي أطلقته شركة باير األلمانية، والتي قامت بتسويقه كأفضل مسكن لأللم بدال من المورفين في 

، وكما يعتبر شكل متطور من أشكال )51: 2004الجوهي، (محاولة إليقاف اإلدمان على المورفين 
 عشرة المورفين، ويتم استخالصه من نبات الخشخاش حيث يحتوي على قوة تبلغ من ضعفين إلى

ولذلك فإن التأثير المخدر للهيروين يجعله أكثر المخدرات طلبا لدى المدمنين , أضعاف قوة المورفين
ويعد من أخطر العقاقير المخدرة المسببة لإلدمان ، والهيروين النقي عبارة عن بودرة بيضاء مرة 

 اللون تميل إلى السمرة، المذاق ، ومعظم الهيروين المحظور استخدامه عبارة عن بودرة بيضاء أو بنية
كما ويتصف بأنه عبارة عن مسحوق ابيض، ليست له رائحة، بلوري الشكل، يذوب في الماء، مر 

 ).190: 1989محمد البار، (المذاق ويتميز بنعومته 

 وهي نبتة تكثر زراعتها في معظم دول العالم وخصوصا  ):Opiumاألفيون (نبات الخشخاش 
سم، ثمارها متفتحة على شكل أجراس 210سم إلى 70لحجم يبلغ طولها من األماكن الحارة ، صغيرة ا

بها المادة الفعالة المؤثرة، على جسم اإلنسان، أزهارها مفردة زاهية اللون، حشرية التلقيح، تعد من 
من األجراس، وذلك بتجريح األجراس بشكل طولي ) األفيون (النباتات الحولية ، تستخرج المادة الفعالة 

رات الصباح المبكر، حتى تتم إسالة المادة اللبنية البيضاء الموجودة في األجراس، وتترك المادة في فت
حتى تجف وهي على الجرس، ومن ثم يتم كشط المادة بالة حادة، وتكون هذه المادة هي مادة األفيون 

 ).192: 1989محمد البار، (الخام 

أن البحوث العلمية الحديثة لثبتت ) 1982 (داشيذكر عادل الدمر : ميكانزم عمل الهيروين في الجسم
واالنكفالينات ) Endorphins(أن الجسم يصنع مسكنات طبيعية سميت باالندروفينات 

)Enkephalins ( وهذه المواد تشبه في تركيبها مشتقات األفيون، لذلك عند تعاطي الهيروين تخدع
 خارج الخلية إلى الدم فيرتفع تركيزها فيه هذه المركبات المستقبل وترتبط به وتطرد المسكن الطبيعي

وبالتالي يقل صنعها بواسطة الجسم لوجود مركبات الهيروين على المستقبل، وعند االمتناع عن 
التعاطي فجاه يعاني الجسم من نقص حاد في هذه المواد الطبيعية فيشعر المتعاطي بأعراض االمتناع 

ين من خالل التعاطي المنتظم لمدة تتراوح ما بين أسبوع الشديدة والمزعجة، وكما يحدث إدمان الهيرو 
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أن للهيروين خاصية عبور ) 2004(، ويضيف الجوهي )28: م1982عادل الدمرداش، (وعشرة أيام 
الدم بصورة أسرع من المورفين مما يؤدي إلى شعور المتعاطي بمظاهر فعلة بسرعة تفوق المورفين، 

ميع أنحاء الجسم بعد تعاطيه وخاصة عن طريق الحقن، حيث ينتشر مركب الهيروين بسرعة في ج
غير أن فعلة األساسي يقع على الجهاز العصبي المركزي والذي يصل الية عبر حاجز الدم والدماغ 
على صورة دهن غير قابل للذوبان، ومن ثمة يرتبط بسرعة بمستقبالت عصبية معينة، ونتيجة هذا 

: تخفيف من األلم أو إزالته، واألخرى: األولى(ي يتميز بناحيتين االرتباط فان الهيروين يحدث فعلة والذ
، هذا ويتم احتراق الهيروين في الكبد بصورة كاملة خالل أربع إلى خمس ساعات )إحداث شعور النشوة

فيذكر أن خطورة ) 137: 1995عبد الحليم السواس، (، أما )52: 2004الجوهي، (من تعاطيه 
ة الكوكايين حيث أن الهيروين يمنع باألساس إفراز المورفينات الهيروين تضاهي إضعاف خطور 

  .الدماغية ويحل محلها، في حين أن الكوكايين يزيد من إفراز هذه المورفينات وال يتدخل في إنتاجها

 تعتمد أثار تعاطي الهيروين على شخصية متعاطية وحياته النفسية، وتوقعاته :اثأر تعاطي الهيروين
روف التي يتم فيها االستعمال، وطريقة تعاطيه، ومقادير الجرعة المتعاطاه، وعلى من التعاطي، والظ

الدرجة التي وصل إليها في سلم التعاطي من التعاطي األول، أو في المناسبات أو اإلدمان، ففي 
وهذا الدور يستغرق من دقيقة إلى : دور الغمر(الحاالت االعتيادية فان الهيروين يحدث في متعاطية 

 أما شعور -  ساعة من التعاطي، وفيها يستمتع المتعاطي بشعور اللذة وهو شعور يغمر الجسم كلهربع
النشوة فيأتي بعد ثالث إلى خمس ساعات، ومن مظاهرها الهدوء، وكذلك الشعور بمشاعر وادراكات 

رتخاء مكروهة، القلق، الوهم، التقليل من األلم، ويتصف السلوك بشكل عام بالخمول واالنزواء واال
  ).66-65: 2005الزهراني، ) (والنعاس

  :الكوكايين  -  ب
أن الكوكايين عبارة عن مادة كيميائية لها تأثير منشط ) 1995 ( يذكر عبد الحليم السواس

على الخاليا العصبية ، تستخرج من أوراق شجرة الكوكا ، وهى عبارة عن مسحوق ابيض ناعم، 
نها أكثر المواد فاعلية من حيث تأثيرها السلبي على ممتص للماء الموجود بالهواء الجوي، صنفت بأ

جسم اإلنسان، وهي من الجواهر المخدرة التي منع القانون تداولها أو حيازتها بدون سبب، اما االسم 
، حيث يتصف الكوكايين الصافي بأنه )بيتا بنزوكسي تروبان3بيتا كاربو ميثوكسي، 2(العلمي له هو 

ته شفافة تقريبا غير ذائبة في الماء ولكنها تذوب في ثنائي ايثيل االيثر ال لون له وال رائحة، بلورا
)Diethlether( كما تذوب في المحاليل المخففة من األحماض وتشكل أمالحا ذائبة في الماء، لذلك ،

تستخدم طبيا على شكل أمالح الكوكايين مثل هيدروكلوريد الكوكايين، وهي بلورات شفافة تحتوي على 
 من وزنها من الكوكايين، وتطحن بلورات كلوريد الكوكايين فينتج عنها مسحوق ناعم %89نسبة 
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ابيض اللون، وهو الشكل األكثر شيوعا بين متعاطين الكوكايين، وعموما، يحفظ هيدروكلوريد 
الكوكايين بعبوات محكمة اإلغالق لتجنب الرطوبة الجوية التي تسبب تميعه ، وذلك لقابليته امتصاص 

 )142 :1995عبد الحليم السواس، (من الهواء الجوي الماء 

أن الوظائف في ) 1995 ( يذكر عبد الحليم السواس:ميكانزم عمل الكوكايين داخل جسم اإلنسان
الجسم تتم بتناسق وتنظيم محكم من قبل الجهاز العصبي والغدد التي تفرز الهرمونات، حيث تتحكم 

يسية داخل جسم اإلنسان، ويتم ذلك من خالل إرسال إشارات الجملة العصبية المركزية باألجهزة الرئ
عصبية عبر العصب ألشوكي إلى األعصاب المحيطة المجاورة لتلك األجهزة والعضالت، فتتلقى 
إشارات انعكاسية من هذه األجهزة والعضالت، وكما انه عند تعاطي جرعة الكوكايين تقوم النهايات 

ناقل كيميائي في الجملة العصبية المركزية، بخلق شعور العصبية المحتوية على الدوبامين ك
بالمتعاطي بالسعادة والنشوة، وعدم عودة الناقل العصبي إلى النهايات العصبية يحدث عدم اتزان في 
النهايات مما تدفع المستقبالت السمباثاوية األمامية الموجودة على النهايات العصبية إلي منع الناقل 

 من النهايات العصبية، حيث أن الكوكايين يزيد من تركيز الناقل الكيميائي الكيميائي من الخروج
النورادرالنين لمدة عشرة دقائق، يتبع ذلك انخفاضا في تركيز الناقل إلى مستوى اقل من الطبيعي بعد 
عشرين دقيقة مما يؤدي إلى شعور عكسي مثبط بدال من منشط، مما يدفع المتعاطي إلى اخذ جرعة 

في حين يؤدي الكوكايين إلى زيادة عدد المستقبالت على األنسجة الحية مما يؤدي إلى إضافية، 
انخفاض كمية الناقل بالنسبة إلى عدد المستقبالت المواجهة للنهايات العصبية  وذلك يؤدي إلى هبوط 
ة معدل األثر الحيوي؛ وكذلك يؤثر الكوكايين على تركيز الناقل الكيميائي الذي يصل إلى األنسج

الحية من النهايات العصبية ، من خالل قيامه بمنع عودة جزء من الناقل الكيميائي المتجه إلى 
؛ زيادة تركيز الناقل العصبي في األنسجة الحية تزيد من تنشيط )إفرازه(األنسجة إلى مكان تواجده 

رجية، وهذا ما يجعل المستقبالت باألنسجة الحية، فتزيد كمية االستجابة باألنسجة الحية للمؤثرات الخا
المتعاطي أكثر شدة بالحساسية لألصوات المحيطة به، وشعوره المؤلم بوجود شيء ما يسير تحت 
الجلد بصورة بطيئة، علما أن هذا الشعور هو نتيجة حتمية لزيادة تركيز الناقل الكيميائي في األنسجة 

 بالسيال العصبي؛ بينما تعود الحية والمسئول عن نقل اإلشارات العصبية بمعنى آخر هو ما يسمى
  )ATPأدينوسين ثالثي الفوسفات (الخلية إلى الحالة المستقطبة باستخدام الطاقة الفسفورية 

  )135:  1995عبد الحليم السواس،  (

  : اآلثار النفسية والسلوكية لتعاطي الكوكايين
ر، وهذه هي يؤدي إلى تقلص غالبية األوعية الدموية، مما يضعف األنسجة ويعرضها للنخ  -أ 

  .الذي يصاب بثقوب لدى المستهلكين االعتياديين) nasal septum(حال الحفر األنفية 
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اضطراب نبضات القلب، وقد تؤدي إلى عوارض قلبية، السيما لدى األشخاص الضعفاء أو   - ب 
الذين يستهلكون كميات كبيرة من السجائر، حيث يذكر انه غاليا ما يرتفع مع استهالك 

  .الك السجائر والكحولالكوكايين استه
في ما يتعلق باألشخاص األكثر تأثرا، قد يؤدي استهالك الكوكايين الى اضطرابات نفسية،   -ج 

، )السيما عند سماع ضجة) (paranoid delirium(وعدم استقرار مزاجي، وهذيان عظامي 
  ).panic attack(أو إلى نوبات ذعر 

  .، نسيان، ومراحل استثارةارتفاع النشاط النفسي، وبالتالي بروز حاالت ارق  -د 
من بين خصائص الكوكايين قدرته على رفع الكبت، مما قد يدفع بالشخص إلى ارتكاب عنف   -ه 

الخ، فالشعور بالقوة الناشئ عن الكوكايين يجعل من هذه األخيرة مادة قد .. واعتداءات جنسية
  ).Acting out(تؤدي إلى المرور إلى مرحلة الفعل 

المعدات المستعملة لالستنشاق إلى انتقال فيروسات التهاب الكبد أ، ومن جهة أخرى قد تؤدي   - و 
متى استعملها مستهلكون عدة، وفي حال الحقن، قد تؤدي ) hepatitis A, B, C(ب، ج 

  .هذه المعدات إلى نقل فيروس السيدا، وااليدز

م السلطة  يعود انتشار الكوك إلى ما قبل قدو :أسباب ومستوى انتشار تعاطي الكوك في فلسطين
الفلسطينية وتشكيل إدارتها المتخصصة، حيث كانت النسبة األكبر من متعاطي هذه المادة هم من 
العمال الذين يعملون داخل الخط األخضر، وذلك الحتكاكهم مع مجتمع تنتشر فيه هذه المادة، ومع 

هم وبصورة عالية صغر سن هؤالء العمال بتلك الفترة، وضيق خبرتهم في الحياة، أدى النتشارها بين
جدا، فمنهم من وصل إلى مرحلة اإلدمان عليها وما زال حتى اللحظة مسجل كمدمن لهذه المادة، 
ومنهم من تعاطاها ألجل التجريب ولم يزاول التعاطي فيها، لذلك لم يسجل كمدمن عليها، ولكن 

مقدسي بشكل النتشارها في القدس كانت ظروف خاصة جدا، حيث يعود ذلك الستهداف الشباب ال
مباشر، والجدير ذكره بأنها منتشرة بكثرة بينهم مع وجوهم تحت االحتالل اإلسرائيلي والذي يتمتع 

  .بإمكانيات عالية بمجال ضبط المواد النفسية

أما فيما يختص باألشخاص الذين أدمنوا على هذه المادة ولم يسجل دخولهم إلى داخل الخط 
الت فيها األب مدمن على هذه المادة، والجزء اآلخر منهم أدمن األخضر، فغالبيتهم ينتمون إلى عائ

  .عليها بعد مروره بتعاطي البانجو والحشيش لفترات طويلة

وكما أن منهم من أدمن على مادة الكوك من خالل تجارته في المواد النفسية، سعيا وراء الربح 
  .السريع، وأيضا هؤالء كانوا متعاطين لمواد نفسية أخرى باألصل



 
81 

والجدير بذكره ومن واقع ملفات اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن نسبة المدمنين على مادة 
الكوك، لم يشهدوا ارتفاعا بإعدادهم خالل األعوام الست الماضية، حيث بقوا عند معدل ثابت، وكانت 

نفسية لم تتجاوز الزيادة بهم طفيفة جدا لدرجة ال تذكر، وكما أن نسبتهم من مجموع متعاطي المواد ال
حيث بينت أن ) 2006(في أعلى المستويات، وذلك وفق ما أشارت له دراسة عالء الشريف %) 20(

الكوك المخلوط قد احتل المركز الثاني في انتشاره بين المتعاطين، وقد تجاوز الثلث من المعدل الكلي 
، كما %)10(إلى حوالي ، ثم انخفضت فيما بعد بشكل ملحوظ 2002في أعلى حاالته وكان ذلك في 

أما %) 30-  20(كانت النسبة تتحرك ما بين ) 2000- 1998(أن الفترة التي سبقت االنتفاضة 
، أما %)20(المعدل اإلجمالي للنسبة المئوية للكوك المخلوط فهي قاربت خمس الكمية والتي تساوي 

) 2001 - 1997(ترة ما بين الهيروين فقد حل بالمرتبة الثالثة، حيث كان وجوده بشكل ملحوظ في الف
%) 19(وحتى بدايتها حيث وصل في أعلى حاالته إلى حوالي ) 2002(أي قبل انتفاضة األقصى 

  %)3(أصبحت أقل من ) 2004-  2002(أما في األعوام ) 1999(في عام 
  ).15-12: 2006عالء الشريف،  (

  ):Psychotropic Drugs(ألدوية النفسية ا .3.2.4.3

لكيميائية المصنعة التي تستخدم في عالج األمراض النفسية وهي مجموعة من المركبات ا
والعصبية واضطرابات السلوك، وتسبب هذه األدوية الهدوء وعدم االكتراث وبطء الحركة والتفكير، ومن 

الترامال، (هي ) 2007 (األدوية المنتشرة بين متعاطي المواد النفسية كما يذكرها تقرير الوضع الراهن
  ):سيفال المتمثلة في األالمهدئات النفسية

 ):Tramal(الترامال   - أ

وهو من األدوية التي ظهرت في منتصف التسعينات كثر حولها الجدل فيما إذا كانت من 
أن منظمة الصحة ) WHO 34th ECDD 2006/ 5.4(العقاقير المدمنة أم ال، حيث يذكر 

 تستطيع اتخاذ قرار واضح ، لم)34(وحتى جلستها ) 28(وابتداء من جلستها رقم ) WHO(العالمية 
بشان إدراج عقار الترامادول كمادة نفسية، وان أوصت بمراقبتها، وكذلك األمر فان القانون الفلسطيني 

شهوان الناطق (م، وعلى لسان 2010لم يدرجها في جداول المخدرات، إال انه ومع مطلع العام 
 الرابع للمواد النفسية في محافظات غزة، انه تم إدراج هذه المادة في الجدول) الرسمي باسم شرطة غزة

 . ولم يتسنى للباحث أن يطلع على هذا الجدول

) 10 - 5( هو مسكن لألآلم المتوسطة والقوية وهو ذو تأثير أفيوني وفعالية تساوي :ماهية الترامال
ر ، وهو عقا)CED, 2010(مرات اقل من المورفين كما أنه ال يخضع في الجسم آللية عمل األفيون 
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وكما , تخليقي وليس طبيعي ومصدره يختلف تماما عن االفيونات، حيث يشترك معها في التأثير فقط
بواسطة جرونثال، وذلك الستخدامه في عالج اآلثار ) 1962(تم تصنيع الترامال ألول مرة في عام 

، وهو متوفر أالن كمسكن لألآلم في )WHO, 34th ECDD 2006\ 4.5(السلبية لألفيون 
 -  50(ليات والمستشفيات في شكل أقراص وكبسوالت وأقماع وامبوالت يتراوح تركيزها ما بين الصيد
  )هيدروكلوريد الترامادول(ملغم، وكما تطلق علية االيوباك ) 200

)WHO, 34th ECDD 2006\ 4.5( 

ترامادول، وهو عبارة عن خليط من ) - (+/تتمثل خصائصه في : الخصائص الكيميائية للترامال
ين متشابهتين كيميائيا وجزيئيا ولكن مختلفين فراغيا في ترتيب الجزيئات، حيث أن كال منهما له مادت

ترامادول له تأثير ) - (+/اتجاه مختلف في األفضلية في التأثير على المستقبالت العصبية فنجد أن 
لعصبي ، وأيضا يمنع إعادة امتصاص الموصل ا)mu receptors(ايجابي فعال على مستقبالت ميو 

ترامادول يمنع باألساس إعادة امتصاص الموصل العصبي ) - (، بينما )serotonin) (السيروتونين(
، ويعتبر تأثير هذين المركبين المتشابهين تأثير تكميلي احدهما )nor-epinephrine(النورادرنالين 

%) 68(م إلي لآلخر في التأثير المسكن لأللم فعند تعاطي الترامادول فان نسبته تصل في الجس
 )WHO, 34th ECDD 2006\ 4.5(ويصل إلى أقصى تركيز في الجسم بعد ساعتين 

في انه ) slanar, et al, 2007: 129-131(ويشرحها : ميكانيكية عمل الترامال في الجسم
في ) ميتابولزم(يعتبر هيدروكلوريد الترامادول نسبيا من األدوية السباقة التي تتطلب عملية استقالب 

لتفعيله ألداء عمله كمسكن لأللم، وكما يبلغ حوالي ) Cytochrome p4 50(د بواسطة إنزيم الكب
من المرضى لديهم نقص في هذا اإلنزيم وبالتالي فان الترامال يكون أداؤه في الجسم منقوص، %) 7(

من المرضى لديهم زيادة في هذا اإلنزيم وبالتالي يحدث مضاعفات عند %) 10(في حين يوجد 
دام الترامادول وتظهر أعراض جانبية، وبشكل عام يعمل الترامادول في الجسم بثالث آليات كلها استخ

  : تصب في اتجاه تخيف األلم

 وهي الميل للتأثير على المستقبالت األفيونيه وهو ذو تأثير انتقالي على :اآللية األولى  -أ 
ية، ولكنه يختلف عنهم في أن مستقبالت ميو االفيونيه وفيها يشبه الترامادول االفيونات العاد

قابليته لالرتباط بهذه المستقبالت اقل بستة أالف مرة من المورفين، وأربعمائة مرة من 
الكوديين، وبالتأكيد فان هذه الميزة قللت من األعراض الجانبية للترامادول مقارنة بالمورفين 

  .ومشتقاته األخرى خاصة اإلدمان وتوقف النفس واإلمساك وغيره
تثبيط امتصاص النورادرنالين وهذا يؤدي إلي زيادة مستوي النورادرنالين علي : لية الثانيةاآل  - ب 

  .مستوى الجهاز العصبي المركزي وبالتالي يخفض من إشارات األلم التي تخرج للدماغ
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 تثبيط امتصاص السيروتونين وهذا يؤدي إلى زيادة مستواه في الجسم وبالتالي :اآللية الثالثة  -ج 
  . العصبي وبالتالي يخفض من إشارات األلم التي تخرج إلى الدماغعلى الجهاز

ونالحظ أن اآللية الثانية والثالثة شملت إحباط إعادة امتصاص الموصالت العصبية وهي 
 أن تأخير سرعة القذف في العملية الجنسية كعرض جانبي slanarالنورادرنالين والسيروتين، ويضيف 

   عن تأثير هذه المادة على السيروتونينلتناول مادة الترامادول ناتجة
)slanar, et al, 2007: 129-131.( 

وكما تجدر اإلشارة إلى أن الترامادول ذو تأثير أفيوني، ولكنه ليس من المواد االفيونيه ألنه 
  )  WHO, 34th ECDD 2006\ 4.5(مختلف عنها في المصدر وكذلك آلية العمل بالجسم 

 الحديثة التي أجريت بواسطة زاكني تعرض لنا التأثير النفسي والبدني  الدرسان:تأثير الترامادول
للترامادول لمتعاطي هذا العقار من باب الترفيه أو التسلية تم مقارنة الترامال مع المورفين واللوروزيبام، 

ألداء حيث وجد أن الترامادول ال يفسد الحالة النفسية وكذلك المورفين أما اللورزيبام فانه يؤثر على ا
، وعموما فان متعاطي الترامادول يصفون بالنشاط )WHO, 34th ECDD 2006\ 4.5(النفسي 
  .والخفة

ينتشر تعاطي حبوب الترامال في محافظات غزة أكثر من : أسباب انتشار حبوب الترامال في فلسطين
ي محافظات انتشاره في محافظات الضفة الغربية والقدس، حيث ال يكاد يذكر ضبط حبوب الترامال ف

الضفة والقدس، بينما بلغ مجموع ما تم ضبطه في محافظات غزة خالل العامين المنصرمين ما يقارب 
ثالثة ماليين حبة ترامال حسب ما نشرته إدارة مكافحة المخدرات في غزة، )  حبة3,000,000(

  : تعود إلىويتوقع الباحث حسب خبرته في هذا المجال أن أسباب االنتشار العالية بمحافظة غزة

هناك توجه عالمي بتغير في أنماط التعاطي اتجاه المواد النفسية المخلقة وخصوصا األدوية  •
  .م2010النفسية، كما ظهر بتقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعام 

لة أن حبوب الترامال منتشرة بشكل مرتفع جدا في مصر، وبوجود األنفاق وعدم السيطرة الكام •
عليها، أدى بتجار المخدرات إلى جلب هذه الحبوب إلى غزة، كبديل عن المخدرات التقليدية 

م، في ظل االنفالت األمني بعد انتفاضة 2007التي كانت منتشرة في غزة قبل أحداث 
األقصى التي عمت محافظات غزة وضعف األجهزة األمنية لمكافحة المخدرات في حينها، أما 

، قام العاملين بمكافحة المخدرات في غزة بالتعامل بشكل يكاد 2007لعام بعد أحداث غزة با
، حيث 1987يكون قريب إلى الشكل التي تعاملت فيه الفصائل الفلسطينية إبان انتفاضة 

تعاملت مع كل من يتعاطى المخدرات بلغة القوة ال القانون، مما دفع المتعاطين وبشكل 
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مخدرات والتي ال تكاد أن تكون متوفرة، باإلضافة إلى طبيعي إلى البحث عن بدائل لهذه ال
  . عدم التعامل معهم كمرضى مدمنين قبل التعامل معهم كخارجين عن القانون

مع توفر المادة الجديدة بين أيدي المتعاطين وبكثرة، دفع بالشباب إلى تجربة هذا العقار،  •
االنقسام  (2007ء أحداث عام كمحاولة للتخلص من اآلثار النفسية التي بدت عليهم من جرا

، وأحداث الهجوم العسكري اإلسرائيلي على محافظات )السياسي بين محافظات الضفة وغزة
، حيث سجلت أعلى نسبة للتعاطي لحبوب الترامال ما بين هاتين العامين 2009غزة بالعام 

  .وبعدها، وذلك كما ظهر بنشرة العاملين بمكافحة المخدرات بغزة
ض التسكين العامة التي يتمتع فيها هذا العقار، وخصوصا آثاره الجانبية مع ظهور أعرا •

المتمثلة بتخفيف سرعة القذف لدى المتزوجين، مما حدا بهم إلى استعمال هذه المادة لهذا 
  .السبب

حالة الشعور باالغتراب النفسي المنتشرة لدى أوساط العاملين بالقطاع العام التابع للسلطة  •
، من جراء فقدانهم أماكن عملهم، ووقت الفراغ الكبير الذي وقعوا )رام اهللا(نية الوطنية الفلسطي

فيه، وخوفهم المتزامن بكل شهر من فقدان راتبهم الشهري، لسبب أو آخرا، أدى بهم إلى 
  .تجريب هذه المادة كمحاولة للتخلص من هذا الشعور

 الخاص بمحافظات غزة، وحاالت حالة عدم االستقرار االقتصادي الذي يهدد العاملين بالقطاع •
االستغناء المتكررة لبعضهم من جراء سوء الوضع االقتصادي للمؤسسات الخاصة، مما خلق 

  .لديهم الرعب من المستقبل المنتظر والخالي من أي ضمان معيشية
المساعدة بالسهر واالستذكار، (بعض المفاهيم الخاطئة عن فوائد هذه المادة، والمتمثلة في  •

 الشعور الزائف بالسعادة واالنبساط - ا بالطالب إلى استخدامهم في أوقات االمتحانات مما حد
بالمرح، وخصوصا بالحفالت واألفراح، أدى النتشار هذه المادة بهذه المناسبات، حيث ال تكاد 

 ).تخلو حفلة من متبرع أو أكثر لهذه المادة بين أوساط الجمهور
خدرة في أي من جداول المخدرات الثالثة بالقانون كون مادة الترامال لم تدرج كمادة م •

الفلسطيني في بداية األمر، ساعد على نمو االتجاهات االيجابية لهذه المادة، وان كان البعض 
يميل إلى االعتقاد بان هذه المادة ال تؤدي إلى اإلدمان إذا ما أحسن استخدامها على فترات 

  .متباعدة
أولتها مكاتب مكافحة المخدرات بغزة، أدت إلى انتشار واسع الهالة اإلعالمية الكبيرة التي  •

لماهية هذه المادة، فأصبح الجميع يسمع عنها، مما حدا بالعديد إلي البحث عنها وتجربتها، 
وخصوصا أن هذه الهالة اإلعالمية لم تأتي في سياق خفض الطلب من خالل تنبيه أولياء 

ليب التي تفتقر إلى الخبرة المهنية، ساعدت على األمور من مخاطر هذه المادة، وكذلك األسا
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نمو اتجاهات ايجابية لهذه المادة من باب المناكفة في هذه األجهزة، لما تمتع فيه من البغض 
  .والكراهية في بعض األحيان من الكثير من المواطنين في غزة

 أخرى، من عدم وجود إجماع فقهي بتحريم هذه المادة، أو التعامل معها كأي مادة مخدرة •
  .المواد المدرجة بالقانون الفلسطيني

وأخيرا مادة الترامال مثلها كمثل أي دواء ضروري للحاالت المرضية التي تستدعي استخدامه،  •
 .أدى إلى صعوبة السيطرة الكاملة على طبيعة استخدام هذه المادة

  المهدئات النفسية  -  ب

، كلونيكس )Flunitrazepam(ي واالسم العلم) Hypndrom(الهيبندروم (حيث تنتشر منها 
)Clonex ( واالسم العلمي)Clonazepam(سيفال، األ) Assival ( أو الفاليوم)Valium ( واالسم

، والتي تعتبر )البنزوديازيبينات(وجميع هذه المواد تنتمي لعائلة واحدة وهي ): Diazepam(العلمي 
 .من المواد النفسية المهدئة

 امتصاص بعض مشتقات البنزوديازيبين بشكل بطيء نسبيًا قد يستغرق يتم: امتصاص البنزوديازيبنات
بسرعة، ويصل أعلى ) الفاليوم(، بينما يتم امتصاص البعض اآلخر )مثل ليبريوم( ساعات 3حوالي 

طويل (وعلى الرغم من ذلك فقد يصل نصف حياة عقار الفاليوم . تركيز له في الجسم بعد ساعة واحدة
، وهو من األنواع التي تتحول في الجسم إلى نواتج غذائية نشطة تجعل تأثيره  ساعة32إلى ) المفعول

وتعتمد فترة تأثير العقار على نصف حياته، .  ساعة حتى يتم التخلص منه نهائياً 65يستمر لقرابة 
وكلما قصرت هذه الفترة كلما كان تخلص الجسم من العقار سريعًا، وكما ذكرنا من قبل فإن هذه الفترة 

ولذلك فإن العقاقير قصيرة المفعول يتم تناولها أكثر من مرة، . التي تحدد عدد مرات تناول العقارهي 
  ).113: 1996سامي عبد القوي، (بينما يتم تناول العقاقير طويلة المفعول مرة أو مرتين في اليوم 

 للمخ Depressantsتعمل المطمئنات بشكل عام كمواد مثبطة  : ميكانيكية عمل البنزوديازيبنات
وتعني كلمة مثبطة هنا أنها تبطئ من عمل المخ، وهذا التثبيط يعتمد في شدته على جرعة الدواء 

أما مشتقات . المستخدمة، بمعنى أنه كلما زادت الجرعة زادت درجة تثبيط وبطء عمل المخ
ن، وتحتاج مثلها مثل البنزوديازيبين فتعمل فارماكولوجيًا من خالل تأثيراتها على مستقبالت البنزوديازيبي

التي توجد منتشرة بوفرة ) GABA1(الباربيتيورات إلى وجود مستقبالت الجابا وخاصة مستقبالت 
. بالقرب من مستقبالت البنزديازيبين في مناطق القشرة المخية، والجهاز الطرفي والحبل ألشوكي

كما هو معروف فإن موصل الجابا ولمشتقات البنزوديازيبين قابلية عالية لالرتباط بهذه المستقبالت، و 
ومن ثم تقلل . ذو تأثير مانع ومثبط للجهاز العصبي، وينشط هذا الموصل بفعل تأثير البنزوديازيبين

  ).115مرجع سابق، (هذه المشتقات من نشاط اللوزة وحصان البحر مما يقلل من شدة االنفعاالت 
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بهذا ) 1996 (ا ورد في مصطفى سويفكم) Lader, 1988(ويذكر : أثار تعاطي البنزوديازيبينات
الصدد أن الدراسات التجريبية واإلكلينيكية التي تتناول اآلثار اإلدمانيه لهذه المواد بدأت تتوالى بكثرة 
منذ أوائل الثمانينات، حيث أشارت إلى ظاهرة التحمل جراء تعاطي هذه المواد، وكذلك تبين إنها تظهر 

قيادة السيارات أو الدرجات، وكذلك (بحدود وظائف بعينها مثل بسرعة ملحوظة، وكما تكون محدودة 
، وهذا فيما يختص بمادة اللورازيبام والمعروف تجاريا )بالنسبة لسرعة النقر بالسبابة، والشعور بالدوخة

حفظ المقاطع الصماء، (باسم االتيفان، ولكن ال يظهر التحمل بهذه السرعة لوظائف أخرى مثل 
بين اللورازيبام، والديازيبام ) ولكن في حدود ضيقة(وكذلك تبين وجود تحمل متبادل ، )والشعور بالهدوء

 على بعض الوظائف الحركية والمعرفية، وكذلك تبين في حالة سيفالالمعروف باسم الفاليوم أو األ
المستمرين لمدد طويلة في تعاطي البنزويازيبينات أن ما بصحبها من خلل في الذاكرة قصيرة المدى، 

انخفاض في السرعة الحرجة لظهور الدمج الضوئي تستمر لمدد طويلة، ومن اآلثار التي درست و 
بصورة اشد ) وهي تعرف بأنها عودة لألعراض السابقة من جراء تناول المادة(كذلك ظاهرة االرتداد 

تد بعد مما كانت علية، ومن الظواهر التي تصدق عليها ظاهرة االرتداد هي ظاهرة األرق، فاألرق المر 
تناول البنزوديازيبينات أصبح من الظواهر المسلم بها، ويأخذ شكل تأخر ملحوظ في أن يبدأ النوم 
الفعلي، ثم انه إذا بدأ ال يلبث أن ينقطع فيستيقظ الشخص ثم يعود إلى النوم وهكذا، وكذلك لوحظ 

ت ألقل من ستة أسابيع، القلق على بعض المرضى الذين يعالجون منه بتناول البنزوديازيبينا" ارتداد"
ويحدث هذا بوجه خاص في حالة اإليقاف المفاجئ للدواء، وكما تشير كثير من الدراسات إلى أن 
األشخاص الذين لهم تاريخ في التعاطي بوجه عام يميلون إلى االستمرار في تعاطي البنزوديازيبينات 

داعمة لذاتها، أما بالنسبة لألشخاص إذا ما بدءوها ألول مرة، أي أن هذه المواد تصبح بالنسبة لهم 
الذين يتطوعون لمثل هذه التجارب وال يكون لهم تاريخ في تعاطي المواد النفسية األخرى، فإنها ال 
تكون داعمة لذاتها، بل تظل محايدة أي ال يكون لها خاصية استحداث اإلدمان أو االعتماد، ويضيف 

)Murphy & Tyrer, 1988 (روا إلى أن من يتعاطوا هذه المواد بقصد أن بعض الباحثين يشي
د التعاطي يتعرضون لآلثار اإلدمانيه أكثر بكثير ممن يتناولونها في سياقها الطبي، وكما تذكر العدي

نسحابيه تحدث بعد االنقطاع عن تعاطي هذه األدوية، وان هذه من التقارير الطبية أن أعراضا إ
ازدياد القلق، واألرق، الميل إلى ( ومن هذه األعراض األعراض تزداد شدة مع ارتفاع حجم الجرعة،

االستثارة، الغثيان، الرعشة، التوتر العضلي، الصداع، وقد تظهر شدة الحساسية للمنبهات الحسية، 
، حيث تظهر هذه األعراض جميعا أو )واختالل الشعور بالهوية، وكذلك اختالل الشعور بالواقع

واء بمدد تتراوح بين ثالثة إلى سبعة أيام، في حين تبقى لمدد بعضها، بعد االنقطاع عن تعاطي الد
  ).111- 110: 1996مصطفى سويف، (تتراوح بين خمسة أيام وعشرين يوما 
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المهدئات بشكل عام منتشرة منذ بداية تشكيل : أسباب انتشار مادة المهدئات النفسية في فلسطين
رها على مدمنين المواد النفسية أكثر منها على م، بينما يقتصر انتشا1994السلطة الفلسطينية بالعام 

المتعاطين، ويعود ذلك إلى استخدامها كماده نفسية بديله عن مادتي الكوك والهيروين لدى المدمن، 
وكما ساعد على انتشار هذه المواد في محافظات غزة هو صرفها بشكل طبيعي للمدمنين المسجلين 

  . لقدرات وٕامكانيات لمعالجة هؤالء المدمنينضمن مستشفى الطب النفسي، لعدم امتالكهم

  األسباب الرئيسة العامة لتعاطي المواد النفسية في فلسطين .3.2.5

أسباب : يمكن تصنيف األسباب الرئيسية لتعاطي المواد النفسية إلى ثالثة مجموعات رئيسية
لتقرير مجتمعية، وأسباب أسرية، وأسباب شخصية، وذلك وفق ما أظهرته نتائج المسح الميداني 

، والتي أكدتها المعلومات التي )2006الوضع الراهن لظاهرة تعاطي المخدرات في فلسطين بالعام (
  :تم استقائها من الدراسات السابقة، ومجموعات العمل المركزة التي أعدت التقرير

إن الوضع االقتصادي واالجتماعي في األراضي الفلسطينية قد تأثر بشكل كبير خالل فترة   -أ 
قبل مجيء (ل اإلسرائيلي وخاصة خالل فترة السبعينيات والثمانينات وبداية التسعينات االحتال

حيث أثر على نظام األسرة الفلسطينية ككل حيث ساهم في ) السلطة الوطنية الفلسطينية 
وجود استقاللية اقتصادية خاصة بين األحداث والشباب من خالل تركهم مقاعد الدراسة في 

م بسوق العمل اإلسرائيلي سعيا للكسب المادي المرتفع فيما إذا قورن سن مبكرة والتحاقه
وهذا قد يفسر المستويات التعليمية المنخفضة بين (بمستويات الدخل في األراضي الفلسطينية، 

، عالوة على انفتاحهم بسن )المدمنين، وارتفاع معدالت البطالة في صفوفهم في الفترة الحالية
  .ة مختلفة عن ثقافتهممبكرة على مجتمع وثقاف

كما ال . تلعب البيئة المحيطة بالشخص ومكان السكن دورا فعاال في توجهه لتعاطي المخدر   - ب 
يمكن فصل البيئة المحيطة للمتعاطي عن مكان سكنه، من حيث قربه من أماكن التعاطي من 

ة على انتشار ناحية ونوع السيطرة األمنية بها والثقافة السائدة في المجتمع المحيط به، عالو 
  .الفقر في هذه المناطق والكثافة السكانية بها

إن األسرة هي النواة األساسية للفرد، فإن انفصال الوالدين بالطالق أو وفاة أحدهما أو كليهما   -ج 
أو هجر أحد الوالدين لألسرة، وكثرة مشاكل األسرة وتفككها قد يؤدي إلى اضطراب الفرد 

  .لتعاطياجتماعيا ونفسيا وانقياده نحو ا
يلعب المستوى التعليمي للوالدين دور فعال في انقياد الفرد للتعاطي، فكلما انخفض المستوى   -د 

التعليمي للوالدين كلما زادت احتمالية انقياد الفرد للتعاطي كما أنه ال يمكن االستهانة باألسباب 
 مثل التقليد الذاتية التي تساهم في االنقياد لتعاطي المخدر خاصة بين األحداث والشباب،
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األعمى والمحاكاة لما يسمعه من األصحاب والرفقاء، أو اإلحساس بالنبذ من المجتمع أو 
األسرة أو المدرسة خاصة بين األحداث، أو العجز عن تغيير الواقع المحيط به وعدم القدرة 

ه نحو على التأثير به، أو البحث عن الذات واالستقاللية، كلها عوامل تساهم لالنقياد والتوج
 )XI: م2007تقرير الوضع الراهن، (التعاطي 

  لتعاطي المواد النفسيةself-determination Theoryتفسير نظرية تحديد الذات   .3.3

، فان األفراد الذين ينسبون SDT انه وفقا لنظرية تحديد الذات )Deci & Ryan, 1987(يذكر 
نوا على عكس األفراد الذين يعتبرون أفعالهم لظروف خارجية بدال من الميكانزمات الداخلية، يكو 

وكما قد أشارت الدراسات حول العالقة بين . أنفسهم مستقلين ذاتيا يميلون الن يكونوا مبادرين بأفعالهم
نظرية تحديد الذات واستخدام الكحول لدى طلبة الجامعات إلى أن األفراد في ضوء المعايير السابقة 

 استهالك شرب الكحول لوظيفة للضغط االجتماعي، وعلى لعملية صنع القرار هم مرتبطين بزيادة
 إلى أن األفراد الذين يدعون )Knee & Neighbors, 2002(سبيل المثال، فقد توصلت دراسة 

بأنهم ال يتأثرون أو يندفعون بالعوامل الداخلية قد وجدوا بأنهم مرتبطين بالشرب ألسباب خارجية، مع 
دورة كان مرتبطا بالشرب المفرط للكحول، أما دراسة إدراك قوي لضغوط األقران، والذي ب

)Neighbors, et. al, 2003 ( فقد وجدت أن األفراد المتصفين بالتوجه االستقاللي هم أكثر تقييما
  لآلثار السلبية لشرب الكحول من األفراد المتصفين بالتوجه المضبوط، وكذلك اقل ميال لإلفراط بالشرب 

ح االرتباط الموجب بين الدافعية الخارجية والشرب والدور الكامن للتأثير وبتقديم الدليل على اقترا
االجتماعي الملحوظ في هذه الرابطة أو العالقة، مع األخذ بعين االعتبار طبيعة هذه العالقة الدقيقة؛ 

 قد ربطت بين األشخاص SDTوباإلضافة إلى أن وهنا نستطيع القول أن الدراسات في ضوء نظرية 
ن خارجيا وبين نمو اتجاهاتهم نحو تعاطي المواد النفسية، أكثر من األشخاص المدفوعين المدفوعي

داخليا، مع اخذ بعين االعتبار تأثير السياق االجتماعي من خالل تعرض األفراد لضغوط داخلية 
نحو التعاطي، إال أن هذه الدراسات لم تكن ) ضغط األقران(أو خارجية ) أحداث الحياة الضاغطة(

حة في تحديد اتجاه األفراد الغير مدفوعين داخليا أو خارجيا نحو تعاطي المواد النفسية أو شرب واض
الكحوليات، وكذلك فإنها وصفت أن األفراد المتصفين بسلوكيات تحديد الذات هم اقل عرضة لالتجاه 

  .لضبطنحو تعاطي المواد النفسية أو شرب الكحوليات من األشخاص المتصفين بسلوكيات تحديد ا
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 مفهوم االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية  .3.4

وبعد هذا السرد لمفهوم االتجاه، مفهوم المواد النفسية، ومفهوم التعاطي، والفروق بينها وبين 
 لالتجاه وتعاطي المواد النفسية، يستطيع الباحث أن يعرف SDTالمفاهيم المشابهة، وتفسير نظرية 
  :ةاالتجاه نحو تعاطي المواد النفسي

هو الميل أو التأهب النفسي الذي يوجه مشاعر ومعتقدات وسلوك الفرد الناتجة من : اصطالحا
التجريبي، (تفاعل مجموعة العوامل المعرفية الوجدانية والسلوكية نحو رغبة غير طبيعية للتعاطي 

، تعرف )، الكوك، القنب الهنديسيفالالترامال، األ(ألي مادة من المواد ) الوقتي، المنتظم، أو المتعدد
في غير األغراض الطبية الموجهة، والتي تؤدي إلى تغيير الحالة ) إراديا، أو عن طريق المصادفة(

المزاجية أو النفسية أو السلوكية، مما يضر بالفرد أو بالمجتمع نفسيا أو جسديا أو اجتماعيا، ويعبر 
  ).نحو الرفض(أو سلبيا ) قبالنحو اإل(عنه بدرجة القبول أو الرفض والتي تحمل طابعا ايجابيا 

 بأنه الدرجة التي سوف يحصل عليها المفحوص على مقياس االتجاه نحو تعاطي المواد :إجرائيا
  .النفسية الذي أعده الباحث

  التعليق على اإلطار النظري .4

  :بعد السرد المطول لمفاهيم الدراسة، يمكن إجمال القول بان
توجد باألفراد بشكل ) الالشخصي - الضبط –الذاتي االستقالل (التوجهات السببية الثالث   -أ 

نسبي، وال يمكن تصنيف األفراد بأحد هذه التوجهات بعيدا عن باقي التوجهات األخرى، كما 
 .أن تحديد الذات مرتبط بتوجه االستقالل الذاتي فقط

ي لم تحسم الفروق بين الجنسين بالتوجهات السببية، وان تشير إلى توجه االستقالل الذات  - ب 
 .لصالح اإلناث، وتوجه الضبط لصالح الذكور

يتصف توجه االستقالل الذاتي بالمسايرة وتوجه الضبط بالمغايرة، مع االحتفاظ بان االمتثال   -ج 
والتمرد هما صفتان مالزمتان لتوجه الضبط، كما يتصف ذوي التوجه االستقاللي بمعرفة 

 .شخصيالالخطورة المواد النفسية أكثر من متصفي توجه الضبط و 
يميل أصحاب سمة المغايرة االجتماعية إلى معاكسة المجتمع وعدم االلتزام بالمعايير   -د 

 .واألنظمة، وهم أكثر عرضة لتعاطي المواد النفسية
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  تمهيد

قة في البيئتين العربية واألجنبية التي تمكن من يهدف الباحث من استعراض الدراسات الساب
االطالع عليها مما توفر لديه في المكتبات المحلية والدوريات األجنبية والعربية عبر الشبكة العنكبوتيه 
االنترنت، والمتعلقة بمجال الدراسة الحالية، إلى بيان ما وصلت إلية نتائج هذه الدراسات، والتي يأمل 

ي صياغة ومناقشة نتائج فروضة، وذلك من خالل استعراضها من األحدث إلى منها أن تساعده ف
  :األقدم دون فصل الدراسات العربية عن األجنبية، في ثالث محاور رئيسية

  .الدراسات التي تناولت التوجهات السببية وعالقتها بالمتغيرات المختلفة •
 .المتغيرات األخرىالدراسات التي تناولت سمات المسايرة والمغايرة وعالقتها ب •
  .الدراسات التي تناولت االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وعالقته بالمتغيرات األخرى •

  .الدراسات التي تناولت متغير التوجهات السببية وعالقته بالمتغيرات األخرى: المحور األول

ن بدراسة سعت للكشف عن الفروق بي) Olesen, et al. 2010" (اولسون وزمالءه"قام 
التوجهات السببية العامة المميزة من سمات الشخصية، من خالل التعرف على التداخل في المفاهيم 

حيث قامت الدراسة  . واالختالفات الفردية بين نظرية تحديد الذات والعوامل الخمس الكبرى للشخصية
اث وفيما بلغت نسبة اإلن)  سنه21.71( طالب جامعي جديد بلغ متوسط أعمارهم 1287على 

من العدد اإلجمالي للعينة، حيث استخدم الباحثون في جمع البيانات % 64المشاركات بالعينة 
للعوامل الخمس الكبرى، ومقياس ) NEO-FFI(بالطريقة االلكترونية عبر االنترنت لمقياس 

)GCOS ( أن للتوجهات السببية، وكما تم معالجة البيانات إحصائيًا والتحقق منها، ودلت النتائج على
عن العوامل الخمس لسمات ) منفصل(يعرف بدقه كعامل مستقل ) Autonomy(بعد االستقالل الذاتي 

) Impersonal( أو الالشخصي الالشخصيو ) Control(الشخصية، في حين أن بعدي الضبط 
عن العوامل الخمس مع ظهور تداخل مع عاملي القبول ) منفصل(يعرف بدقه كعامل مستقل 

وقد فسرت هذه النتيجة على أن التوجهات السببية تختلف بشكل واضح وجلي . تواليوالعصابيه على ال
  .عن العوامل الخمسة الكبرى لسمات الشخصية، حيث يرجع ذلك إلى الطبيعة النفسية لكل مفهوم

دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة ) Soenens, et al. 2005(كما وأجرى سوننز وزمالءه 
وفق نظرية تحديد ) الالشخصياالستقالل الذاتي، الضبط، و (بية بأبعادها الثالثة ما بين التوجهات السب
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، على )الهوية المعلوماتية، الهوية المعيارية، والهوية المنتشرة(الذات، وأنماط الهوية بأبعادها الثالثة 
م ما تراوحت أعماره)  شاب367(عينة من الشباب في سن المراهقة المتأخرة من سكان بلجيكا بلغت 

للتوجهات ) GCOS(، وذلك عبر استخدام مقياس ) سنه18(بمتوسط عمري )  سنه25- 17(بين 
ألنماط الهوية، وقد خلصت الدراسة لنتائج عده كان أهمها، ) Berzonsky's, 1990(السببية وقياس 

قة سالبة وجود عالقة دالة إحصائيًا موجبة بين توجه االستقالل الذاتي ونمط الهوية المعلوماتية، وعال
بين توجه االستقالل الذاتي ونمط الهوية المنتشرة، بينما كانت هنالك عالقة دالة إحصائيًا موجبة بين 

 ونمط الالشخصيتوجه الضبط ونمط الهوية المعيارية، وكذلك عالقة دالة إحصائيًا موجبة بين التوجه 
 تعزى لمتغير الجنس، كما وقد هذا ولم تظهر الدراسة أي فروق في هذه العالقات. الهوية المنتشرة

أشارت النتائج إلى أن التوجهات السببية لدى الشباب بسن المراهقة المتأخرة تكشف الصورة الشاملة 
  .للقضايا ذات الصلة بأنماط الهوية

دراسة هدفت إلى تقييم العالقة ) Lewis & Neighbors, 2005(وكذلك اجرى لويس ونيبروز 
واستراتيجيات عرض الذات، على ) التوجهات السببية(رية تحديد الذات بين الفروق الفردية وفق نظ

 253(عينه من طلبة علم النفس بإحدى الجامعات األمريكية من مختلف الجنسيات، والتي بلغت 
، وذلك عبر استخدام مقياس ) سنه20.55(بمتوسط عمري )  ذكر112 أنثى، و141(بواقع ) طالب

)GCOS ( ذو)(، ومقياس )التوجهات السببية(روق الفردية لقياس الف)  موقف17SPT; lee, et al. 
لقياس استراتيجيات عرض الذات، حيث دلت ابرز النتائج إلى  أن األفراد الذين حصلوا على ) 1999

درجات مرتفعة في توجه االستقالل الذاتي يستخدمون عدد قليل من استراتيجيات عرض الذات، بينما 
عة في توجه الضبط يستخدمون استراتيجيات عرض الذات بكثرة، في من حصلوا على درجات مرتف

 يستخدمون استراتيجيات عرض الذات الالشخصيحين أن من حصلوا على درجات مرتفعة في التوجه 
بصورة عالية جدا، كما ويوضح الباحثين أن ذلك يعود إلى محاولة الحصول على المساعدة أو منع 

  .ون استراتيجيات عرض الذات بشكل عاليالتوقعات لألشخاص الذين يستخدم

بدراسة هدفت للكشف عن كيف أن الدوافع وسمات ) Deponet, 2004(وقامت ديفونت 
الشخصية تختلف لدى األفراد وفق توجهاتهم السببية، والتي تشير إلى الطريقة السائدة لديهم في تفسير 

من طالب إحدى )  طالب702(بلغت األحداث التي تبدأ فيها سلوكياتهم الخاصة، وذلك على عينة 
المقنن على البيئة االيطالية لقياس ) GCOS(الجامعات االيطالية، حيث استخدمت الباحثة مقياس 

التوجهات السببية لدى الطالب، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عده أهمها تمحور في أن الطلبة 
قة للتفاعل مع بيئاتهم االجتماعية، في حين المتمتعين بتوجه االستقالل الذاتي امتلكوا طرق فعالة وخال
 دلت نتائجهم إلى انخفاض درجة الالشخصيأن األفراد المتمتعين بتوجه الضبط والمتمتعين بالتوجه 
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تكيفهم النفسي واالجتماعي وفقدانهم للرفاهية، كما توصلت النتائج إلى أن التوجهات السببية تمثل حلقة 
  .خصيةوصل جيدة بين الدوافع وسمات الش

بدراسة هدفت للكشف عن دوافع التعاطي ) Neighbors, et al. 2004(وقام نيبورز وزمالءه 
التزامن الموجب ما "لدى طالب الجامعة من منظور نظرية تحديد الذات، وذلك وفق الفرضية األساسية 

ات في المتمثل في التوجه نحو الضغوط المتزامنة والناتجة من عدم وجود خيار (بين توجه الضبط 
، )المتمثلة في التعزيز ودوافع التعامل(، والتعاطي كوسيلة لتأثير التنظيم )إحدى السلوكيات

، للتأكد من أن استخدام )"المتمثل في المكافآت االجتماعية ودافع المسايرة(واالستحسان االجتماعي 
ما بين توجه الضبط وحدات تقدير الذات المستمدة من التوقعات االجتماعية يمكن أن تتوسط العالقة 

ودوافع التعاطي، والتي بدورها تتنبأ باستهالك المواد النفسية ومخاطرها، حيث قام الباحثون بتنفيذ هذه 
 102(و )  طالب102(من طلبة جامعة واشنطن بواقع )  طالب204(الدراسة على عينة مكونة من 

س التوجهات السببية ، لقيا) GCOS(، عبر استخدام مقياس ) سنه19(، بمتوسط عمري )طالبة
 ,Cooper(لقياس تقدير الذات، ومقياس ) Kernis, 2003 & Paradise, 2003(ومقياس 
لقياس دوافع التعاطي، حيث دلت النتائج إلى أن األفراد الذين يدعون بأنهم ال يتأثرون أو ) 1994

مع إدراك قوي لضغوط يندفعون بالعوامل الداخلية قد وجدوا بأنهم مرتبطين بالشرب ألسباب خارجية، 
األقران، والذي بدورة كان مرتبطا بالشرب المفرط للكحول، كما دلت النتائج على أن األفراد المتصفين 
بالتوجه االستقاللي هم أكثر تقييما لآلثار السلبية لشرب الكحول من األفراد المتصفين بالتوجه 

ق بين الجنسين في وحدات احترام المضبوط، وكذلك اقل ميال لإلفراط بالشرب، وكذلك وجدت فرو 
الذات بمستوى اقل للطالب عن الطالبات ومستوى أعلى بالشرب، وأخيرًا أكدت الدراسة الدليل على 
اقتراح االرتباط الموجب بين الدافعية الخارجية والتعاطي والدور الكامن للتأثير االجتماعي الملحوظ في 

عتبار طبيعة هذه العالقة الدقيقة؛ وباإلضافة إلى أن هذه الرابطة أو العالقة، مع األخذ بعين اال
الفرضية المتمثلة بالعالقة بين تحديد الذات والشرب ربما تكون متوسطة إلى حد ما عن طريق 

  .االستحسان المالحظ من قبل اآلخرين

حاولوا فيها الكشف عن ) Neighbors, et al. 2004a(وكذلك بدراسة أخري لنيبورز وزمالءه 
في توقع وتقييم أثار تعاطي الكحول، على عينة ) التوجهات السببية(روق الفردية بتحديد الذات دور الف

، وذلك عبر استخدام مقياس ) ذكر213 – أنثي 347(بواقع )  طالب560(من طلبة الجامعة بلغت 
)GCOS ( لقياس الفروق الفردية بتحديد الذات، ومقياس)AE ( لقياس توقع وتقييم آثار تعاطي
، حيث دلت ابرز )Brown, 1985; Sher et al., 1996; Wood et al., 1996(حول الك

النتائج على أن التوقع االيجابي آلثار تعاطي الكحول ارتبط بقوة مع االستهالك المفرط للكحول وان 
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األفراد في هذه العالقة يتصفون بتوجه الضبط لصالح الذكور، في حين ارتبط التقييم االيجابي آلثار 
اطي الكحول مع مستوى عالي من التعاطي في األفراد المتصفين بتوجه االستقالل الذاتي تع

المنخفض، لصالح الذكور، وقد خلصت الدراسة إلى بيان أن األفراد الذين يعتقدون أن للتعاطي آثارا 
  .ايجابية هم أكثر ميال لالنخراط في التعاطي، وهم بذلك يتصفون بمستوى متدني من تحديد الذات

والتي هدفت للكشف عن العالقة ما بين التوجهات السببية ) Wong, 2000(ودراسة ماريا ونج 
و الخبرة األكاديمية وااللتزام األكاديمي واألداء األكاديمي، وكذلك للكشف ) االستقالل الذاتي، الضبط(

ثانوية عن دور الجنس في هذه العالقة، وذلك على عينة من الطالب الموهوبين من المدارس ال
، حيث استخدمت الباحثة مقياس ) أنثى91 – ذكر 70(بواقع )  طالب161(الصفوف العليا، بلغت 

)GCOS ( ذو)(لقياس التوجهات السببية، ومقياس )  موقف17ESM. Csikszentmihalyi & 
Larson, 1987 ( جود لقياس الخبرة األكاديمية واألداء وااللتزام األكاديمي، حيث دلت ابرز النتائج بو

عالقة ايجابية دالة إحصائيًا بين توجه االستقالل الذاتي والخبرة األكاديمية لجميع الطلبة من الجنسين، 
وكذلك وجود عالقة سلبية دالة إحصائيًا بين توجه الضبط والخبرة األكاديمية لدى اإلناث من الطلبة، 

الضبط واألداء األكاديمي وااللتزام في حين أظهرت النتائج وجود عالقة سلبية دالة إحصائيًا بين توجه 
األكاديمي، وكذلك عالقة ضعيفة بين توجه االستقالل الذاتي واألداء األكاديمي وااللتزام األكاديمي، 
هذا وخلصت الدراسة لوجود اثر دال إحصائيًا للجنس في العالقة ما بين التوجهات السببية واألداء 

  .وااللتزام والخبرة األكاديمية

   المغايرة وعالقته بالمتغيرات االخرى-الدراسات التي تناولت متغير سمات المسايرة: لثانيالمحور ا

بدراسة هدفت إلى تحديد كيف أن مستويات سمة ) Jeffrey, et al, 2010(قام جفري وآخرون 
الخجل في الفصول الدراسية يمكن ان تؤثر على رأي صاحبها عندما تتعارض مع رأي الجماعة على 

 128( المثيرة للجدل، وذلك على عينة من طلبة سنه أولى بكلية علم النفس، والتي بلغت األسئلة
مثيرة للجدل، يتم اإلجابة )  سؤال50(، حيث تم استخدام مجموعة من األسئلة بلغت )طالب وطالبة

رفع اليدين بشكل ظاهر، أو استخدام لوحة مفاتيح على الفهرس االلكتروني (عليهم عبر طريقتين 
، وقد جمعت البيانات وتم تحديد األشخاص الذين استخدموا طريقة رفع )ون بشكل غير ظاهرويك

اليدين والذين استخدموا طريقة الفهرس، حيث دلت النتائج على أن الطالب المتسمين بسمة الخجل 
كانوا أكثر استخداما لطريقة الفهرس عندما يتعرضون ألسئلة مثيرة للجدل ويختلف رأيهم مع رأي 

جماعة، وكما اظهروا عدم ارتياحهم باستخدام طريقة رفع اليدين، وكانت إجابتهم تختلف بشكل ظاهر ال
عند استخدامهم طريقة رفع اليدين إذ كانوا يميلون إلى االتفاق مع رأي األغلبية، بذلك يؤكد الباحثون 

  .أن سمة المسايرة مرتبطة بشكل مباشر مع سمة الخجل
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المغايرة - بدراسة هدفت للكشف عن عالقة المسايرة) 2006(كما وأجرت عهود الرحيلي 
من العامالت في )  امرأة200(بواقع )  امرأة400(االجتماعية والذكاء االجتماعي، على عينة بلغت 

، و ) معلمات في مراحل تعليمية مختلفة– إداريات – ممرضات –طبيبات (المجاالت المهنية المختلفة 
من محافظة جدة )  سنه40 – 25(ت والتي تراوحت أعمارهن بين من غير العامال)  امرأة200(

 المغايرة، من إعداد سعيد بن –بالمملكة العربية السعودية، حيث استخدمت الباحثة مقياس المسايرة 
 Goerge(، ومقياس جامعة جورج واشنطن للذكاء االجتماعي في صورته المختصرة )1991(مانع 

Special Edition (Washington Test of Social Intelligence ( ترجمة وٕاعداد محمد عماد
، حيث دلت ابرز النتائج على عدم وجود عالقة )م1968(الدين إسماعيل و سعد عبد الحميد مرسي 

 المغايرة االجتماعية والذكاء االجتماعي، بينما وجدت عالقة –ارتباطيه دالة إحصائيًا بين المسايرة 
 المغايرة االجتماعية والذكاء االجتماعي لدى العينة –ًا بين المسايرة ارتباطيه عكسية دالة إحصائي

الكلية من العامالت وغير العامالت، وكما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات 
مرتفعات ومنخفضات المسايرة االجتماعية في الذكاء االجتماعي لدى العامالت لصالح مرتفعات 

المغايرة االجتماعية لدى العامالت وغير - ت فروق بين متوسطي درجات المسايرةالمسايرة، وكذلك وجد
، وأما تبعا لمتغير ) سنه30 إلى اقل من 25من (العامالت تبعا لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية 

المغايرة، وكما لم تظهر فروق في - الحالة االجتماعية فلم تظهر فروق بين متوسطات درجات المسايرة
  .المغايرة لدى العامالت وقريناتهم من غير العامالت- طات درجات المسايرةمتوس

) IQ(إلى معرفة العالقة بين درجة الذكاء ) Osborn, 2005(وهدفت دراسة اوسبورن 
والمسايرة، وكذلك العالقة بين المسايرة ودرجة التحكم لدى الفرد، على عينة بلغت من طالب الكلية 

 مثير خطي، وذلك لتقييم درجة المسايرة، حيث كان على أفراد إختبارجميعًا تلقوا ) طالب100(قوامها 
وطول ثالثة خطوط موضوعية بعد االستماع ) موضوع المقارنة(العينة أن يقارنوا بين طول الخط 

لإلجابات التي يقدمها أربعة شركاء متحالفون، ثم تم قياس درجة التحكم باستخدام أسلوب التوجه في 
شخصية باآلخرين، كما تم حساب درجة الذكاء في تحديد ما إذا كان األفراد ذوي الذكاء العالقات ال

األعلى يسايرون بدرجة اقل مقارنة باألفراد ذوي الذكاء األقل أم ال، ثم تم تحليل االنحدار لمقارنة 
الة درجات المسايرة ودرجات الذكاء الكلي، حيث أشارت النتائج إلى انه توجد عالقة ارتباطيه د

  .إحصائيًا بين درجة الذكاء الكلي والمسايرة

 تأثير إختبار بدراسة هدفت إلى )Hornsey, et al, 2003 (كما وقام هورنسي وآخرون
األساس األخالقي والمبادئ السلوكية للمجموعة على رأي طالب الجامعة حول إعادة صياغة قانون 

بمتوسط عمري )  طالباً 53(، و) طالبه152 (من الطالب والطالبات بواقع) 205(السعادة؛ على عينة 
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؛ حيث أعطي المفحوصين استمارة حول تأييد أو رفض إعادة صياغة قانون السعادة، ) سنه19,88(
وقاموا بتقدير مدى األساس األخالقي والدعم االجتماعي لرأيهم، وعلية أثبتت النتائج أن المفحوصين 

، )مسايرة(يستجيبون للمبادئ السلوكية للمجموعة ) موقفهم(الذين لهم أساس أخالقي ضعيف لرأيهم 
للمبادئ ) مغايرة(وأولئك الذين لهم أساس أخالقي قوي لرأيهم يظهرون عدم انسجام أو حتى معارضة 

السلوكية للمجموعة، وكما أظهرت أن المفحوصين الذين لهم أساس أخالقي ضعيف لرأيهم أكثر ميال 
 على دعم المجموعة مقارنة به عندما يجدوا معارضة من عندما يحصلون) مغايرة(للرأي الخاص 

المجموعة، وان الذين لهم أساس أخالقي قوي فان مبدأ دعم المجموعة ليس له تأثيرُا مهمًا على الرأي 
  .الخاص سواًء أكانت مسايرة أو مغايرة

ل  دراسة هدفت إلى إلقاء المزيد من الضوء على النموذج المعد)2003 (واجرى منير خليل
، وخاصة عن ")1990"منير حسن جمال، وسيد أحمد عثمان : (للمسايرة االجتماعية والذي قدمه

فعالية بعض متغيرات الذات على دقة الحكم اإلدراكي في موقف المسايرة االجتماعية، وبلغت عينة 
يث ، من خالل استخدام أدوات مقياس تقدير الذات من إعداد كوبر سم) طالبًا وطالبه60(الدراسة 

"Cooper Smith) "1981من ترجمة ليلى عبد الحافظ، ومقياس مفهوم الذات من إعداد محمود ) م
، ومقياس المسايرة االجتماعية ودقة الحكم اإلدراكي والذي اعتمد فيه الباحث على )م1990(منسي 

عتمد على مجموعة من اإلجراءات التجريبية لوضع الفرد بموقف المسايرة، وذلك الن مقياس المسايرة ي
المباشر (تكوين موقف تجريبي يتم من خالله جعل األفراد في موقف يتعرضون فيه لضغط الجماعة 

التآمري المباشر، ) Asch(، حيث استخدم في ذلك طريقة تجمع بين أسلوب أش )وغير المباشر
 ابرز ، ودلت)غير المباشر(المعتمد على ضغط الجماعة الوهمية ) Crutchfield(وأسلوب كرتشفيلد 

النتائج أن األفراد األكثر تقديرا للذات قد اظهروا استقاللية عالية بفروق دالة إحصائيًا، ودقة في 
أحكامهم اإلدراكية على المهام المعروضة عليهم، سواء كانت صورًا مرسومة، أو إشكاًال هندسية، مما 

الجماعة التي تعرضوا لها، كما يدل على أن ارتفاع تقدير الذات لديهم قد أدى دورًا في مقاومة ضغوط 
اظهروا انخفاضًا في مسايرتهم مقارنة باألفراد منخفضي تقدير الذات الذين اظهروا مسايرة مرتفعة، كما 
لم تظهر بين المجموعتين أي فروق جوهرية في متغير مفهوم الذات، ومن جهة أخرى أظهرت النتائج 

الصور، واإلشكال (ئهم على مهام األحكام اإلدراكية أن األفراد مرتفعي مفهوميه الذات تميزوا في أدا
بأنهم أكثر استقاللية ودقة ) المزدوج المباشر، وغير المباشر(وتحت ظروف ضغط الجماعة ) الهندسية

في أحكامهم، كما ولم يخضعوا لضغط الجماعة أو يتأثروا بها، أما األفراد األقل في مفهوم الذات 
في الجانب اآلخر لم تتبن أي فروق دالة إحصائيًا في متغير تقدير اظهروا مسايرة مرتفعة ودالة، و 

  . الذات بين المجموعتين
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 بدراسته إلى التحقق من وجود عالقة بين االتجاه نحو تعاطي )2003 (وسعى محمد جمل الليل
 المخدرات وسلوك المسايرة والفرق فيهما لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى وفق المتغيرات

وقد بلغ . الجنس، والسكن في المدينة والقرية، واالختالف في المستوى الدراسي واالقتصادي: اآلتية 
، وقد تم استخدام كل ) طالبة94 – طالب 106(بواقع )  طالب وطالبة200(عدد أفراد عينة الدراسة 

سايرة ومقياس الم) 1998(من مقياس االتجاه نحو تعاطي المخدرات من إعداد أبو بكر مرسي 
) ت (إختبار، كما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام )1412(والمغايرة من إعداد سعيد بن مانع 

وذلك للتحقق من الفروق بين المتوسطات ودرجة االرتباط، ) بيرسون(وتحليل التباين ومعامل االرتباط 
 المخدرات وسلوك أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين االتجاه نحو تعاطي

المسايرة، كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين نفس المتغيرين وفق متغيرات موضوع الدراسة ما 
عدا وجود فرق ذي داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في سلوك المسايرة، ووجود فرق دال 

قيمين في القرية من الطلبة إحصائيًا في االتجاه نحو تعاطي المخدرات بين المقيمين في المدينة والم
كذلك أظهرت الدراسة .  والطالبات لصالح المقيمين في القرية، إذ كان هذا االتجاه أكثر إيجابيًا لديهم

وجود فرق دال إحصائيًا في االتجاه نحو تعاطي المخدرات وفق اختالف المستوى الدراسي لعينة 
  .يالدراسة لصالح المجموعة التي تدرس في المستوى الثان

 إلى التعرف على العالقة بين المشكالت السلوكية الثالث )2000 (وهدفت دراسة وسيمة زكي
، )االندفاع-المغايرة، التروي-الحكم الخلقي، والمسايرة(، وكل من متغيرات )العدوانية، الكذب، والخوف(

الت السلوكية وكذلك للتوصل للفروق بين األطفال المسايرين واألطفال والمغايرين في كل من المشك
-المغايرة، التروي- الحكم الخلقي، المسايرة(موضوع الدراسة، والفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات 

في مرحلة ما قبل )  أنثى71 ذكرًا، و79(بواقع )  طفال150(، وذلك على عينة بلغت )االندفاع
قياس الحكم الخلقي، ومقياس المدرسة االبتدائية، حيث استخدم الباحث قائمة المشكالت السلوكية، وم

المسايرة والمغايرة وجميعها من إعداده، ودلت ابرز النتائج على وجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة 
الخوف (، بينما كانت العالقة موجبة بين )الكذب والمسايرة(، )العدوانية والمسايرة(إحصائيًا بين 

طات درجات األطفال المسايرين واألطفال ، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوس)والمسايرة
المغايرين في الخوف، في حين لم تظهر الدراسة فروقا دالة إحصائيًا بين متوسطات البنين والبنات في 

  )االندفاع-المغايرة، التروي- الحكم الخلقي، المسايرة(المتغيرات 

ف البيئية  إلى معرفة مدى انطباق متغير الظرو )1999 (كما سعت دراسة هالة الشريف
والجغرافية على البيئة المصرية باعتباره احد متغيرات المسايرة االجتماعية، والتعرف على اثر التنشئة 

 طالبا من 35(، و) طالبا من الحضر35(االجتماعية على مسايرة األفراد، وذلك على عينة بلغت 
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وجميعهم ) لبًا من البدو طا50(، و ) طالبًا من الحضر50(، في حين بلغ حجم جماعة الضغط )البدو
من طالب الفرقة األولى بكلية التربية بالعريش، حيث تم استخدام بطاقات األشكال والصور من إعداد 
منير خليل، واستمارة لمعرفة رأي الفرد في بعض الموضوعات والقضايا الجدلية من إعداد الباحث، 

توسط درجات البدو والحضر في المسايرة ودلت ابرز النتائج على انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا م
والمغايرة عند تعرضهم جميعا لموقف ضغط مباشر إلصدار حكم على بطاقات األشكال والصور، 
بينما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األفراد البدو والحضر في المسايرة عند تعرضهم 

  .ية لصالح الحضرجميعًا لموقف المناقشة على استمارة الموضوعات الجدل

 دراسة هدفت إلى محاولة التعرف على أهمية دور جماعة األقران )1994 (وأجرت لطيفة وهبي
ومكانة المدرس، وفعالية كل منهما، وأيهما أكثر تأثيرًا في إنتاج سلوك المسايرة والمغايرة، وذلك من 

 اإلعدادي بالقاهرة، في من طالب الصف الثاني)  طالبة56(خالل نظرية تجريبية، على عينة بلغت 
، من خالل استخدام استمارة استفتاء حر الختيار األقران، واستمارة استفتاء )سنه13,4(متوسط عمري 

حر الختيار المدرسات المحبوبات ذات المكانة، باإلضافة إلى استمارة استجابة باألحكام اإلدراكية 
حث، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة على مهام األشكال، وبطاقة مهام األشكال من إعداد البا

إحصائيًا بين اإلجابات الصحيحة القبلية والبعدية في المجموعة التي تعرضت لضغط األقران 
والمجموعة التي تعرضت لضغط المكانة المرتفعة للمدرسات، وللمجموعة التي تعرضت لضغط 

موعة التي تعرضت لضغط المدرسات الغرباء الزميالت، بينما لم تظهر داللة للتغير في الحكم في المج
  .وكذلك المجموعة الضابطة

 بدراسة هدفت إلى معرفة سمات المسايرة والمغايرة ذات العالقة )1993 (كما قام سعيد بن مانع
بالتحصيل الدراسي العالي والمنخفض بالنسبة للذكور واإلناث  من طالب المرحلة الثانوية، وذلك من 

س المسايرة والمغايرة التي أعده الباحث بعد التأكد من صدقة وثباته بطريقة خالل استخدام مقيا
 110 طالب من المتأخرين دراسيا، و 127 طالب من المتفوقين، و144مرضية، على عينة  بلغت 
 طالبة من المتأخرات دراسيا، وبرزت أهمية النتائج في أن التفوق 113طالبات من المتفوقات، و

اإليثار، الثقة (ن  للذكور أو لإلناث، فأنه يرتبط بسمات المسايرة بعامة وباإلبعاد الدراسي ، سواء كا
، أما التأخر الدراسي فأنه يرتبط  بسمات المغايرة بعامة وباإلبعاد )االجتماعية، االنفتاح، التسامح

إلناث أكثر ، وكما وجد أن الذكور أكثر مغايرة من اإلناث، وان ا)األثرة، الخجل، االنغالق، والتشدد(
 المغايرة بالذكور والبعض اآلخر باإلناث في - مسايرة في الوقت الذي ارتبطت بعض سمات المسايرة 

حالة ضبط متغير التحصيل الدراسي، كما أظهرت النتائج أن اإلناث لكثر إيثارًا ومسالمة وأكثر تعاونًا 
  .عدوانًا وأكثر تنافسًا وتشدداً وتسامحًا وتبعية، في المقابل كان الذكور أكثر استقاللية وأثرة و 
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 التي هدفت إلى الكشف عن طبيعة المسايرة االجتماعية بأبعادها )1990 (ودراسة منير خليل
، )االستقالل المجالي/االعتماد(واألسلوب المعرفي ) تحمل الغموض، المرغوبية االجتماعية، التسلطية(

عرفي حول ظاهرة االتساق السلوكي، وذلك وكذلك لتحديد موقف المسايرة االجتماعية واألسلوب الم
من طلبة كلية التربية بجامعة عين شمس؛ من خالل دراسة االتساق السلوكي )  طالب30(على عينة 

عبر مواقف يواجه فيها الفرد ضغط الجماعة المباشر وغير المباشر، باإلضافة إلى مفردات من 
 اإلشكال المتضمنة والمتوازية إختبارث، وكذلك األشكال الهندسية والرسوم التعبيرية من إعداد الباح

 إختبار، باإلضافة إلى )تصميم المكعبات، جهاز إدراك المتعامد، والخط األفقي(ات األدائية ختبار واإل
تحمل الغموض وهي جميعها من إعداد الباحث بهدف قياس األسلوب المعرفي، أما مقياس التسلطية 

)F.scale(اعية ، وقياس المرغوبية االجتم)MMPI ( لقياس متغيرات المسايرة؛ ودلت ابرز النتائج بأنه
تحمل الغموض، المرغوبية االجتماعية، (ال توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين المتغيرات الثالثة 

وبين المتغيرين األساسيين وما يتفرع منها، إال أن األكثر مسايرة اجتماعيا قد ظهروا في ) التسلطية
ن المتوسطات بأنهم اقل تسلطية، بينما جاءت معامالت االرتباط في إعادة تطبيق الفروق بي

بين متغير االستقالل االجتماعي والمغايرة ) 0.001(ات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ختبار اإل
االجتماعية في موقفي الضغط المباشر وغير المباشر، أما معامل ارتباط المغايرة االجتماعية في 

، وهكذا اظهر األفراد عبر إعادة )0.05(لضغط المباشر جاء دال إحصائيًا عند مستوى دالله موقف ا
  .التطبيق في المسايرة االجتماعية اتساقًا سلوكيًا عالياً 

 إلى مقارنة أساليب المعاملة الوالدية في عالقتها ببعض )1989 (هذا وسعت دراسة على الغامدي
 من  األحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية والتي بلغت المغايرة، لدى عينة-سمات المسايرة

طالب من طالب المدارس الثانوية بالمملكة، من خالل استخدام مقياس ) 206(حدث جانح، و) 206(
المغايرة لبن مانع، ومقياس مكة ألساليب المعاملة الوالدية، وكذلك استمارة من إعداد الباحث، - المسايرة

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات الجانحين وأقرانهم من غير :  النتائجحيث كانت ابرز
لصالح غير ) الحساسية االجتماعية، االنصياع، االنسجام(المغايرة - الجانحين بالنسبة ألبعاد المسايرة

 الرفض، التمركز حول الذات،(لصالح غير الجانحين، و) األثرة(الجانحين، أما بالنسبة ألبعاد المغايرة 
فكانت لصالح الجانحين، وكما أظهرت عدم وجود فروق ) االنعزال، الخجل، التنافس، االنغالق، التشدد

، )التبلد االجتماعي، العدوانية، التنافر(دالة إحصائيًا بين متوسط الجانحين وغير الجانحين في األبعاد 
المغايرة و - ين سمات المسايرةهذا من جانب آخر دلت النتائج على وجود ارتباط دالة إحصائيًا ب

  .أساليب المعاملة ألوالديه
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 – إلى الكشف عن السمات المميزة لسلوك المسايرة )1987 (وقامت دراسة عبد الهادي عبده
وعالقتها بالتفاعل السلوكي لتالميذهم، وقد ) الحلقة األولى(المغايرة لمعلمي مرحلة التعليم األساسي 

، ثم حللت القائمة عامليًا ) معلما52( عينه من المعلمين بواقع طبقت قائمة صفات الشخصية على
 المغايرة من تعريب وٕاعداد الباحث على –واستخرجت سبعة عوامل، ثم طبق مقياس المسايرة 

المعلمين، وتم تحديد المعلمين المسايرين والمعلمين المغايرين؛ ومن ناحية أخرى ُطبق مقياس التفاعل 
 114(من تالميذ المعلمين المسايرين، و)  تلميذاً 125(عينة الدراسة وكانوا السلوكي للتالميذ على 

من تالميذ المعلمين المغايرين؛ ودلت ابرز نتائج التحليل العاملي لقائمة صفات الشخصية عن ) تلميذاً 
  نقص– االنطواء، االلتزام –االنبساط (وجود سبعة عوامل نفسية للمعلمين المسايرين والمغايرين وهي 

 عدم – الذاتية، المثابرة -  السيطرة، الثبات االنفعالي، العصابية، الموضوعية –االلتزام، الخضوع 
، وكما أظهرت النتائج فروق فردية بين المعلمين المسايرين والمعلمين ) التمرد-التحمل، التعاطف 

ل، وكانت جميع المغايرين على قائمة صفات الشخصية، وكانت الفروق داله إحصائيًا في كل العوام
  .الدالالت اإلحصائية لصالح مجموعة المعلمين المسايرين

 فقد هدفت إلى البحث عن العالقة بين )Iscoe, et al, 1984 (أما دراسة ايسكو وآخرون
، على عينة بلغت )المسايرة(وسلوك االنسجام ) الجنس، العمر، العرق، الذكاء(الهوية الشخصية 

، ) أنثى64(و)  ذكر64(طفال من الزنوج بواقع ) 128(عتين األولى مقسمين إلى مجمو )  طفال256(
طفال من البيض بنفس التقسيم، كما قسمت هذه المجموعات إلى أربع مجموعات ) 128(والثانية 

، وتمت هذه الدراسة التجريبية من خالل تعرض المفحوصين ) سنة15، 12، 9، 2(عمرية متساوية 
، وكان المعيار هو المقدرة األولية للطفل في أداء المهمة لمواقف تمثل ضغوط جماعية زائفة

، أما المعيار الثاني هو استجابة المفحوص أثناء التعرض لضغط الجماعة المزيف؛ حيث )االستجابة(
دلت ابرز النتائج بعدم وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين متغيري الجنس والعرق، فكانت إناث 

عن إناث البيض، ولكن الذكور في كال الحالتين العرقيتين كانوا متشابهين ) مغايرة(الزنوج اقل انسجاما 
جدًا، وبشكل عام فان األطفال السود اقل انسجاما من األطفال البيض، وكما دلت النتائج على وجود 

لعمر، عالقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين متغيري العمر والمسايرة، حيث تقل درجة المسايرة مع ازدياد ا
أما فيما يتعلق بمتغير الذكاء فلم يحصل على أهمية في درجة المسايرة، وبالرغم من ذلك فقد أشار 

وأي من المتغيرات السابقة ال ُيعتبر ) االنسجام(الباحثون بهذه الدراسة إلى أن العالقة بين المسايرة 
  .مؤشرًا للتنبؤ بسلوك المسايرة من عدمه

 إلى معرفة العالقة بين سمات الشخصية وبعض )1977 (وقد اتجهت دراسة محمد عمران
المغايرة، على عينه من طلبة المستوى الثالث الجامعي من كلية التربية جامعة عين - مستويات المسايرة
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 سنه 21(طالبَا وطالبه، في حين بلغ متوسط عمر العينة ) 177(شمس من األقسام األربعة بواقع 
مقياس المسايرة اللفظي من إعداده، (احث في هذه الدراسة ثالث أدوات ، وقد استخدم الب)وثمانية أشهر

، حيث دلت ابرز )GPP األشكال للمسايرة من إعداده أيضا، والبروفيل الشخصي لجوردن ٕاختبارو 
النتائج على وجود عالقة ارتباطيه دالة موجبه بين سمة االجتماعية والمسئولية من جهة والمسايرة من 

لت على وجود فروق داله إحصائيًا بين متوسطي درجات السمات الشخصية جهة أخرى، كما د
 المغايرة لدى –ودرجات سمات المسايرة )  السيطرة-  المسئولية – االجتماعية –االتزان االنفعالي (

  .عينة الدراسة

غيرات الدراسات التي تناولت متغير االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وعالقته بالمت: المحور الثالث

  .األخرى

بدراسة هدفت إلى التحقق من دور نظرية ) Christina et al. 2010(قامت كريستينا وآخرون 
تحديد الذات في العالقة ما بين استهالك الكحول وعنف شريك السكن لدى طلبة الجامعات، على 

يكية تراوحت من جامعة نورث وستون بالواليات المتحدة األمر )  طالب وطالبة313(عينة بلغ قوامها 
لقياس بعدين من أبعاد ) GCOS(، حيث استخدمت الباحثة مقياس ) عام21-18(أعمارهم ما بين 
لقياس مستوى عنف ) IPV(، وكذلك مقياس )توجه االستقالل الذاتي، وتوجه الضبط(التوجهات السببية 

ه الضبط لدية أثر الشريك الحميم، وقد جاءت ابرز النتائج أن كل من توجه الالستقالل الذاتي وتوج
دال إحصائيًا بالعالقة ما بين استهالك الكحول وارتكاب عنف الشريك الحميم، كما أكدت الدراسة على 
دور استهالك الكحول في ارتكاب العنف للشريك الحميم، مع وجود فروق لصالح الذكور، هذا وقد 

اسة الفروق الفردية التي خلصت الدراسة إلى أن نظرية تحديد الذات تكشف مجريات األمور في در 
  .تشجع على استهالك الكحول من جهة، وارتكاب أعمال العنف ضد الشريك الحميم من جهة أخرى

 بدراسة العالقة ما بين االتجاه نحو تناول العقاقير واألفكار )2009(وأجرى أنور أبو شنب 
بة جامعة األزهر بغزة، بواقع طالبًا وطالبة ومن طل) 523(الالعقالنية ومفهوم الذات، على عينة بلغت 

، من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر ) من الطالبات258 من الطالب و238(
استخدام ثالث مقاييس لتحقيق هدف الدراسة، جاء فيها مقياس االتجاه نحو العقاقير من إعداده، وكما 

: حصائية للتوصل للنتائج، والتي جاء أبرزهااستخدم الباحث أسلوب التحليل العاملي كأحد األساليب اإل
، وقد اعتبره الباحث اتجاه %)39,9(أن االتجاه نحو العقاقير المخدرة لدى األفراد يقع بوزن نسبي 

سلبي أو اتجاه متوسط نحو العقاقير المخدرة، وكذلك بينت الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيًا بين 
وأبعاده نحو العقاقير المخدرة، باستثناء أبعاد الكمال الشخصي، الدرجة الكلية لألفكار الالعقالنية 

واالهتمام الزائد، وتوقع الكوارث، هذا وبينت الدراسة وجود عالقة عكسية دالة إحصائيًا بين الدرجة 
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الكلية لمفهوم الذات والدرجة الكلية لالتجاه نحو العقاقير المخدرة، وأظهرت أيضًا وجود فروق إحصائية 
 أبعاد االتجاه نحو تناول العقاقير المخدرة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور باستثناء بعد في جميع

لفروق التي تعزى لمتغير تعليم الوالدين فلم تظهر فروق دالة السعادة والمتعة لم يظهر فروق فيه، أما ا
إحصائيًا في اتجاه الطلبة نحو تناول العقاقير المخدرة، وأخيرًا توصل الباحث بأنه ال توجد مكونات 
عاملية بين متغيرات الدراسة، وكما ال يوجد أثر للتفاعل بين الجنس واألفكار الالعقالنية على االتجاه 

  .ير، وأيضًا نفس األمر فيما يختص بمفهوم الذاتنحو العقاق

 فقام بدراسة هدفت للتعرف على اتجاهات الشباب نحو )2008(أما عبد الرحمن النفيسة 
المخدرات وتعاطيها، ومعرفة العالقة بين التدخين وتكون االتجاهات نحو المخدرات، على عينة بلغت 

محافظة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، باإلضافة  طالبًا وطالبة من طالب المرحلة الثانوية ب341
 مدرسًا لهذه المدارس، حيث تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وكما استخدم 30إلى 

أن أكثر أنواع : الباحث مقياس االتجاه نحو المخدرات من إعداد الباحث، حيث جاءت أبرز النتائج
معرفتها من وسائل اإلعالم، وأن مستوى االتجاه نحو المخدرات وقف المخدرات المعروفة للعينة تم 
، وأيضًا أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين %68عند المستوى المتوسط بمعدل 

معرفة صديق أو قريب يتعاطى المخدرات وبين االتجاه االيجابي نحو التعاطي، باإلضافة إلى وجود 
ة بين ممارسة التدخين واالتجاه نحو االيجابي نحو التعاطي، وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائي

عالقة دالة إحصائيًا بين معرفة كيفية الحصول على المخدرات وبين وجود االتجاه االيجابي نحو 
  .تعاطيها

) 2009( كما ورد في أبو شنب )Puente, Gonzales, 2008(كما قام بينتي وجونزاليز 
 على اتجاهات طالب مدارس الثانوية العامة نحو استخدام المواد النفسية بدراسة هدفت للتعرف

ذكور و % 47(من طالب المدارس الثانوية، بواقع نسبي )  طالب450(بأنواعها، على عينة بلغت 
، عبر استخدام مقياس االتجاهات نحو ) سنه18- 15(، كما تراوحت أعمارهم ما بين )إناث% 53

لية وحبوب الهلوسة، حيث بينت أبرز النتائج أن هناك اتجاه ايجابي نحو استخدام المشروبات الكحو 
استهالك المشروبات الكحولية وتعاطي حبوب الهلوسة، وأظهرت النتائج أيضًا أن ميول الطلبة نحو 
حبوب الهلوسة أكثر من ميولهم نحو استهالك الكحوليات، باإلضافة إلى الفروق الدالة إحصائيًا بين 

  .البات نحو تعاطي حبوب الهلوسة واستهالك الكحوليات لصالح الذكورالطالب والط

، دراسة مسحية هدف من خاللها إلى التعرف )SARC, 2006(وأجرى مركز بحوث اإلدمان 
على آراء الطلبة في تعاطي المواد النفسية، وعوامل نشؤها، على عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية 

طالب وطالبة ) 5.000(بلغ قوامها ) حافظات الصفة خمس جامعاتمحافظات غزة أربع جامعات، م(
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طالبات، عبر استخدام استبيان أعده المركز خصيصا بما يخدم %) 52(طالب و%) 48(بواقع نسبي 
أهداف الدراسة، حيث أظهرت ابرز النتائج عن وجود تنامي في المعرفة السلبية للمواد النفسية لدى 

كما أظهرت أن طلبة سنه أولى لديهم خبرة بالمواد النفسية أكثر من طلبة الجامعات في فلسطين، و 
طلبة سنه رابعة، وان الذكور من العينة يميلون إلى الرغبة بتجريب األدوية النفسية والكحوليات أكثر 
من القنب الهندي والكوك، وان اإلناث يميلن إلى تجريب األدوية النفسية أكثر من الكحوليات والقنب 

الكوك، في حين أظهرت فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في المعرفة السلبية عن الهندي و 
المواد النفسية لصالح اإلناث، كما لم تظهر النتائج فروق دالة إحصائيًا في الخبرة بالمواد النفسية تعزى 

  .لمكان السكن، المستوى االقتصادي، مستوى تعليم الوالدين

راسة هدفت للتعرف على الخصائص النفسية واالجتماعية لمتعاطي  د)2006(واعد فايز قديح 
البانجو، والتي أجريت على عينه من المجتمع الفلسطيني، ومقارنتها بخصائص أشقائهم وذلك للتعرف 
على مدى شيوع الخصائص النفسية واالجتماعية السلبية لدى هؤالء المتعاطين وعلى مدى االختالف 

وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق حقيقية على المجاالت .  األسرة الواحدةبينهم وبين أشقائهم داخل
الفرعية الثالثة التي يمثلها مقياس المناخ األسري، أو على الدرجة الكلية بين المتعاطين وأشقائهم غير 

وكشفت النتائج عن اضطراب الشخصية لدى المتعاطين، وبدا واضحًا في االضطراب . المتعاطين
تجاه العالقة باألم، واضطراب العالقات مع اآلخرين سواء من أفراد األسرة، أو العالقة الوجداني 

هذا عن اتفاق . الحميمة مع الزوجة، ومشاعر عدائية تجاه األب، والتي تعكس الموقف األوديبي
ير الحاالت على المعاناة من الوحدة والعزلة ونبذ اآلخرين لهم، والهروب من تحمل المسئولية، والتعب

  . عن مشاعر قلق عامة، ونظرة سلبية وتشاؤمية نحو الحياة، ونحو المرأة التي تمثل له الحياة

 بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي وطالب )2004(وقام سمحان الدوسري 
من طالب )  طالب310 معلم، 100(المدارس الثانوية نحو العقاقير المخدرة، على عينة بلغت 

رس الثانوية بوادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية، وقد استخدم الباحث المنهج ومعلمي المدا
أن معظم : المسحي، وذلك من خالل استبانة من إعداد الباحث لجمع البيانات، وجاءت أبرز النتائج

قة االتجاهات لدى أفراد البحث يميل إلى االتجاه السلبي نحو العقاقير المنبهة، وكما اتضح وجود عال
ارتباط ايجابي دالة إحصائيًا بين وجود قريب للطالب يستخدم حبوب الكبتاجون واالتجاه نحو العقاقير 

من العينة لديهم قريب يستخدم الكبتاجون، وكما ظهرت عالقة عكسية % 30المنبهة، وبأن أكثر من 
رات بأضرار دالة إحصائيًا بين تعرض الطالب عن طريق المدرسة أو المسجد، أو التلفاز لتحذي

المخدرات واتجاهاتهم نحو العقاقير المنبهة، باإلضافة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين تعرض 
المعلمين والطالب لتحذيرات عن طريق االنترنت والراديو بأضرار المخدرات، واتجاهاتهم نحو العقاقير 
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اتجاهات الطالب نحو المنبهة ونحو مستخدميها، كما تباينت الفروق اإلحصائية في متوسطات 
العقاقير باختالف مكان الميالد، وكما أظهرت النتائج أن نصف العينة تقريبًا تعرف شخصًا يروج 

  . حبوب الكبتاجون

 فقام بدراسة هدفت إلى التحقق من وجود عالقة بين االتجاه نحو )2003(أما محمد جمل الليل 
ينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى وفق تعاطي المخدرات وسلوك المسايرة والفرق فيهما لدى ع

. الجنس، والسكن في المدينة والقرية، واالختالف في المستوى الدراسي واالقتصادي: المتغيرات اآلتية
، وقد تم استخدام ) طالبة94 – طالباً 106(بواقع )  طالبًا وطالبة200(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

ومقياس المسايرة ) 1998(ي المخدرات من إعداد أبو بكر مرسي كل من مقياس االتجاه نحو تعاط
) ت (إختبار، كما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام )1992(والمغايرة من إعداد سعيد بن مانع 

. وذلك للتحقق من الفروق بين المتوسطات ودرجة االرتباط) بيرسون(وتحليل التباين ومعامل االرتباط 
 عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين االتجاه نحو تعاطي المخدرات وسلوك وأظهرت نتائج الدراسة

المسايرة، كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين نفس المتغيرين وفق متغيرات موضوع الدراسة ما 
عدا وجود فرق ذي داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في سلوك المسايرة، ووجود فرق دال 

جاه نحو تعاطي المخدرات بين المقيمين في المدينة والمقيمين في القرية من الطلبة إحصائيًا في االت
كذلك أظهرت الدراسة . والطالبات لصالح المقيمين في القرية، إذ كان هذا االتجاه أكثر إيجابيًا لديهم

 وجود فرق دال إحصائيًا في االتجاه نحو تعاطي المخدرات وفق اختالف المستوى الدراسي لعينة
  .الدراسة لصالح المجموعة التي تدرس في المستوى الثاني

 بدراسة هدفت إلى استقصاء اتجاهات طالب كلية التربية )2002(هذا وقام محمد عبد الصبور 
 قراءة كتب -محاضرات وزيارات( أثر البرامج اإلرشادية إختبارببورسعيد نحو اإلدمان، باإلضافة إلى 

ب نحو اإلدمان وتحديد أفضل هذه البرامج، على عينة من طلبة في تعديل اتجاهات الطال) وأبحاث
، حيث تم استقصاء اتجاهات العينة الكلية نحو اإلدمان عبر )447(كلية التربية ببور سعيد بلغت 

استخدام مقياس االتجاه نحو تعاطي المخدرات من إعداد الباحث، ثم تم تحديد واختيار عينة الدراسة 
طالبًا من العينة الكلية، األكثر ايجابية في االتجاه نحو اإلدمان وجميعهم من ) 30(التجريبية وعددها 

الذكور نظرًا ألن جميع الطالب ذوي االتجاه المرتفع نحو اإلدمان من الذكور، وتم تقسيمهم إلى ثالث 
طالب إحداها تتلقى اإلرشاد عن طرق المحاضرات ثم الزيارات ) 10(مجموعات متساوية كل منها 

يدانية لمراكز عالج المدمنين ، والثانية تتلقى اإلرشاد عن طريق قراءة الكتب وٕاعداد األبحاث عن الم
اإلدمان، واألخيرة ال تتلقي أي برامج، حيث كانت أبرز النتائج أن اتجاهات طالب كلية التربية 

الب نحو ببورسعيد تتسم بالسلبية نحو اإلدمان، باإلضافة إلى عدم وجود فروق في اتجاهات الط
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، بينما وجدت فروق دالة ) المجموعة العلمية–المجموعة األدبية(اإلدمان باختالف التخصص الدراسي 
إحصائيًا بين متوسطات درجات الذكور وبين متوسطات درجات اإلناث في االتجاه نحو اإلدمان، في 

ائيًا بالنسبة للمجموعتين حين تمثلت نتائج الدراسة التجريبية، كانت أبرز النتائج وجود فروق دالة إحص
التجريبيتين قبل وبعد البرنامج علي مقياس االتجاه نحو اإلدمان، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا في 
مستوي االتجاه نحو اإلدمان بين مجموعات الدراسة الثالث بعد البرنامج، باإلضافة إلى الفروق الدالة 

لمجموعة التجريبية التي تتلقى اإلرشاد عن طرق إحصائيًا في مستوي االتجاه نحو اإلدمان بين ا
المحاضرات ثم الزيارات الميدانية لمراكز عالج المدمنين، والمجموعة التجريبية التي تتلقى اإلرشاد عن 

  .طريق قراءة الكتب وٕاعداد األبحاث عن اإلدمان

 للكشف هدفت) 2008( دراسة كما ورد في عبد الرحمن النفيسة )2002(واجرى محمد الفالح 
عن اتجاهات طالب المرحلة الثانوية العاديين والموقوفين بقضايا مخدرات والمتعاطين والمروجين نحو 
المخدرات، على عينة من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة الرياض، حيث استخدم الباحث منهج 

جمع البيانات، حيث المسح االجتماعي بطريقة العينة، كما اعتمدت الدراسة على أداة االستبانة في 
وجود فروق دالة إحصائيًا في اتجاهات الطلبة على مقاعد الدراسة ونظرائهم : جاءت أبرز النتائج

الموقوفين في قضايا مخدرات على محور االتجاهات نحو متعاطي المخدرات، وكما أشارت النتائج إلى 
يبة من المخدرات والمتعاطين من العينة لديهم اتجاهات قوية وقر % 3,8 - 4وجود نسبة تراوحت بين 

والمروجين، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في اتجاهات الطلبة نحو مروجي المخدرات تعزى 
  .لنوع الحي وكانت لصالح السكن الراقي يليه السكن المتوسط وأخيرًا السكن الشعبي

الشباب الجامعي  نحو  بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات )2001(هذا وأعد عبيد العمري 
اإلدمان والمشاركة في برامج الوقاية من اإلدمان، على عينة من طالب جامعة الملك سعود بلغ قوامها 

لقياس اتجاهات الشباب الجامعي نحو اإلدمان، ) 1997(طالبًا، عبر استخدام مقياس محمد ) 456(
وية والمتوسطات الحسابية واالنحراف التكرارات والنسب المئ(كما استخدم الباحث في تحليل البيانات 

، حيث أبرزت نتائج الدراسة، أن أفراد العينة لديها اتجاه رافض )ف ٕاختبارالمعياري وتحليل التباين و 
وسائل اإلعالم، الخدم واألجانب، (لإلدمان، وأن مصادر تعلم إدمان المخدرات عند الشباب هي 

ي يحصل عليها الشباب معلوماتهم عن أضرار المخدرات األفالم، األصدقاء والزمالء، أما المصادر الت
هم األساتذة والمقررات الدراسية في الجامعة، كما أظهرت الدراسة أن أهم األسباب والعوامل المؤدية 
لإلدمان هي العمالة الوافدة، عدم معرفة الشباب بأضرار المخدرات، زيادة الدخل في األسرة، المفاهيم 

دم التفاهم بين األبناء و اآلباء، ثم عدم إشباع حاجات الشباب النفسية الخاطئة عن اإلدمان، ع
واالجتماعية، و الملل من الدراسة وقت الفراغ والتفكك األسرى وضعف الوازع الديني ومخالطة رفاق 
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السوء، هذا ومن جانب آخر فقد أكدت الدراسة وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين االتجاه 
ن ومستوى تعليم األب، وكذلك وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحو اإلدمان نحو اإلدما

والتدخين، باإلضافة إلى العالقة الجوهرية وذات داللة إحصائية بين االتجاه نحو اإلدمان ووجود 
  .صديق مدمن، أو وجود أحد أفراد األسرة مدمن

 بدراسة هدفت إلى التعرف على العالقة )1999(وفي المقابل قاما محمد زعتر ومحمد أبو الخير 
بين اضطراب الشخصية االعتمادية وٕادراكها للضوابط ألوالديه واالتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى 
عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية العامة والتجارية والصناعية والزراعية بجمهورية مصر 

، من خالل استخدام استبانه اضطراب ) طالبة206و طالب 209( شخصًا 415العربية، والتي بلغت 
الشخصية االعتمادية، واستبانه نمط الوالدية لممدوحة سالمة، ومقياس االتجاه نحو تعاطي المخدرات 
لمرسي، وجاءت أبرز النتائج في وجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة بين إدراك األبناء للقبول والدفء 

لمخدرات، ووجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة بين إدراك األبناء للضبط ألوالدي، واالتجاه نحو تعاطي ا
وكذلك وجود عالقة ارتباطيه بين االتجاه نحو . العدائي غير المتسق واالتجاه نحو تعاطي المخدرات

تعاطي المخدرات وكل من الحاجة الدائمة إلى الرعاية واالفتقار إلى النضج، وأيضًا مع الدرجة الكلية 
وأيضًا وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات في االتجاه نحو .  االعتماديةللشخصية

تعاطي المخدرات لصالح الطالب، باإلضافة لوجود فروق دالة إحصائيًا في االتجاه نحو المخدرات 
  . وفق نوع التعليم الثانوي

لى التعرف على إ) 2003( نقًال عن جمل الليل )1998(هذا وهدفت دراسة أبو بكر مرسي 
 82 طالبًا و112( فردًا 194معتقدات الشباب وأفكارهم تجاه تعاطي المخدرات، على عينة بلغت 

من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية، حيث تم استخدام كل من مقياس االتجاه نحو ) طالبة
عدم : ز النتائجتعاطي المخدرات الذي أعده الباحث، وكذلك استبانه تقدير الشخصية، وجاءت أبر 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه اإليجابي نحو تعاطي المخدرات بين الطالب والطالبات، 
  .لكن توجد اتجاهات إيجابية عامة لدى عينة الدراسة من الجنسين نحو تعاطي المخدرات

غيرات  بدراسة تتبعية لمعرفة الت)Kohatsu, Sedllacek, 1990(وقاما كوهاتسو وسيدليسك 
التي تطرأ على اتجاهات الملتحقين بالجامعات من الجنسين نحو تعاطي المخدرات وذلك خالل عشر 

ومن أهم نتائج الدراسة .   فرداً 863وكان مجموع أفراد عينة الدراسة ). 1988 –1978(سنوات 
لمواد ظهور فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في االتجاه اإليجابي نحو تعاطي ا

 . المخدرة في جميع صورها، سواًء كان ذلك من حيث التعاطي أو التشريع القانوني له
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 بدراسة لمعرفة العوامل المرتبطة بازدياد )Coslin & Corroyer, 1988(وقام كوزلين وكروير 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مجموعة من . تعاطي األطفال والمراهقين للمخدرات في فرنسا

ضعف الروابط األسرية، والتراخي في : وامل أدت إلى ازدياد تعاطي المخدرات لهذه الفئات هي الع
إعداد القانون المناسب لعقاب هذه الفئة، أو التراخي في استخدام القانون الموجود حاليًا لهذا الغرض، 

في تقليد ومحاكاة وزيادة حب االستطالع في فترة المراهقة، وثورة المراهقين ضد الراشدين، والرغبة 
بعض المشهورين في بعض المجاالت االجتماعية، والهروب من مشاعر القلق والضغوط الناتجة عن 

كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود عوامل ترتبط بتعاطي األطفال والمراهقين . تطور الحياة وتعقدها
ألهمية اإلعالمية التي للمخدرات مثل الضغوط اآلتية من الرفاق ومسايرة المتعاطي لهم، وكذلك ا

تعطى لموضوع المخدرات من قبل وسائل اإلعالم، وأخيرًا سوء فهم المتعاطين لألضرار الناتجة عن 
 .تعاطي المخدرات

 فقام بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات تالميذ )1987(أما مصطفى سويف وآخرون 
ى الذكور فقط، حيث تم اختيار أفراد عينة المدارس الثانوية نحو تعاطي المخدرات، وتركزت الدراسة عل

وكشفت نتائج الدراسة . من الصفوف الدراسية الثالثة من مختلف التخصصات)  طالباً 5530(الدراسة 
وعندما . مفيد) بدون اذن طبي(إلى أن نسبة عالية من أفراد العينة ترى أن تعاطي األدوية النفسية 

أذهانهم أن يتعاطوا هذا أو ذاك لو أتيحت لهم الفرصة، سئل غير المتعاطين عما إذا كان يدور في 
وتم توجيه هذا السؤال بصيغة محددة بالنسبة لألدوية النفسية، وبالنسبة للمخدرات، وبالنسبة للكحوليات 

على التوالي، وهذه النسب المئوية ال يستهان بها والتي % 8.35، %4.1، %9.66وكانت النسب 
  .ذه الموادأقرت بأنها مستعدة لتناول ه

 إلى التعرف على مدى انتشار تعاطي )1985(وفي السياق نفسه هدفت دراسة مصري حنورة 
المخدرات والتدخين بين طالب الجامعة في مصر وما يتعلق بذلك من اتجاهات المتعاطي نحوها، لدى 

ي بلغت عينة من طالب وطالبات كليتي اآلداب والهندسة في الجامعات بجمهورية مصر العربية والت
، من خالل استخدام مقياس اتجاه الطالب نحو تعاطي ) أنثى112 ذكرًا و148( شخصًا بواقع 260

المخدرات وأساليب مكافحة التعاطي ومدى انتشار التعاطي بين الطالب وأقاربهم ومقياس القابلية 
طالبات، وأن لإليحاء، وجاءت أبرز النتائج في أن حجم التعاطي بين الطالب أكبر من نظيره عند ال

أغلب الطالب كانت اتجاهاتهم نحو تعاطي المخدرات سلبية، كما لم توجد فروق لمستوى االنتشار 
  .تعزي لنوع الكلية
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  التعليق على الدراسات السابقة

  :فيما يتعلق بموضوع الدراسات وأهدافها

لسببية انصب  الباحث فيما يتعلق بمحور التوجهات اإليهاحيث تبين أن الدراسات التي توصل   
اهتمامها على دراسة الفروق بين التوجهات السببية العامة المميزة من سمات الشخصية، مثل دراسة 

)Olesen, et al. 2010 .( ودراسة)Deponet, 2004  ( التي أظهرت الفروق في توجهات
) Soenens, et al. 2005(بينما دراسة  . األفراد السببية والتي تعزى للدوافع وسمات الشخصية

) Lewis & Neighbors, 2005(بينت العالقة ما بين التوجهات السببية، وأنماط الهوية، ودراسة 
 .Neighbors, et al(بينت العالقة بين التوجهات السببية واستراتيجيات عرض الذات، ودراسة 

ير الذات، ، أظهرت العالقة ما بين توجه الضبط كأحد التوجهات السببية ودوافع التعاطي وتقد)2004
بينت العالقة ما بين التوجهات السببية والخبرة األكاديمية وااللتزام ) Wong, 2000(ودراسة 

 ,Neighbors(في حين جاءت دراسة  . األكاديمي واألداء األكاديمي،  ودور الجنس في هذه العالقة

et al. 2004 (ة لدى االفرادلتقييم آثار تعاطي الكحول في ضوء التوجهات السببية كفروق فردي .  

 المغايرة انصب اهتمامها على كشف العالقة ما بين - أما الدراسات المتعلقة بمحور المسايرة  
 ,Osborn؛ 2006عهود الرحيلي، ( المغايرة وبعض المتغيرات األخرى مثل - سمات المسايرة

؛ عبد الهادي 1993؛ سعيد بن مانع، 2000؛ وسيمة زكي، 2003؛ محمد جمل الليل، 2005

، والبعض اآلخر حاول التعرف )1977، محمد عمران، Iscoe, et al, 1984؛ 1987عبدة، 
 ,Jeffrey, et al, 2010. Hornsey, et al(على اثر هذه السمات على سمات أخرى مثل 

، في حين ذهب البعض اآلخر إلى التحقق من فاعلية النموذج المعدل للمسايرة االجتماعية )2003
، في الوقت الذي ذهب آخرين لمعرفة دور جماعة )2003منير خليل، (ذات على بعض متغيرات ال

، وجاءت أخرى في جانب )1994لطفية وهبي، ( سلوك المسايرة إنتاجاألقران ومكانة المدرسة في 
  ).1989؛ علي الغامدي، 1990منير خليل، (مقارنة هذه السمات ببعض األساليب المعرفية 

 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية تمحورت في الكشف عن أما الدراسات المتعلقة بمحور  
؛ عبد الرحمن 2009أنور ابو شنب، (العالقات بين هذه االتجاهات وبعض المتغيرات األخرى مثل 

، في حين  )1999؛ محمد زعتر ومحد ابو الخير، 2003؛ محمد جمل الليل، 2008النفسية، 
 ,Puente, Gonzales(عاطي المواد النفسية مثل ذهب آخرون إلى التعرف على االتجاهات نحو ت

؛ SARC, 2006(، بينما انصب اهتمام البعض االخر على مستوى هذه االتجاهات مثل )2008
؛ محمد الفالح، 2002، محمد عبد الصبور، 2004؛ سمحان الدوسري، 2006فايز قديح، 

  .)1987ن، ؛ مصطفى سويف واخرو1998، ابو بكر مرسي، 2001؛ عبيد العمري، 2002
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وهنا يرى الباحث أن جميع موضوعات الدراسات السابقة لم تتطرق إلى إيجاد العالقة ما بين   
التوجهات السببية كفروق فردية بين األفراد وبين االتجاهات لديهم وخصوصا االتجاه نحو تعاطي 

ثار يختلف عن المواد النفسية، وان حاولت لمس الموضوع من جانب التقييم إال أن مفهوم تقييم اآل
مفهوم االتجاه، باإلضافة إلى أن غالبيتها قامت على بيئات أجنبية، ولم يستطيع الباحث التوصل الى 
أي دراسة عربية أو محلية ناقشت أو درست متغير التوجهات السببية بشكل عام، وبعالقته مع 

وع قد درست سمات االتجاهات بشكل خاص، ومن جهة أخرى الحظ الباحث أن الدراسات بهذا الموض
 المغايرة كسمات شخصية - الشخصية وعالقتها بمتغير التوجهات السببية إال إنها لم تدرس المسايرة

محددة للشخصية بعالقتها مع التوجهات السببية، وهذا وهناك بعض الدراسات التي تناولت مفهوم 
دراسة الحالية تختلف في األدوات  المغايرة وعالقته باالتجاه نحو المواد النفسية، إال أن ال- المسايرة

بشكل كامل، ومن هنا يمكن القول أن موضوع الدراسة الحالي هو موضوع لم يدرس بمحتواه ومعناه 
 .وأهدافه سابقا

  :عينة ومجتمع الدراسات السابقة

 المراحل في قامت أغلب الدراسات السابقة التي تمكن الباحث من الوصول اليها، على الطالب
 المعلمين على التي قامت) 1987عبد الهادي عبدة، ( دراسة عدا ما الجنسين، من لمختلفةا التعليمية
عهود الرحيلي، (فئة الجانحين، ودراسة  على التي كانت) 1998علي الغامدي، (ودراسة  الذكور،

التي ) 2000وسيمة زكي، (التي قامت على النساء العامالت وغير العامالت، ودراسة ) 2006
فقد قامت على ) 2006فايز قديح، (األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، أما دراسة أجريت على 

  .متعاطين المواد النفسية

وهنا يرى الباحث أن جميع عينات ومجتمع الدراسات السابقة انصب اهتمامها على طلبة 
يتم فيها الجامعات، وطلبة المدارس الثانوية العليا لما لهذه الفئة من خصائص نفسية كبيرة، حيث 

تحديد االتجاهات وبناء القيم، ووضوح البناء النفسي لهذه الشريحة المجتمعية، والتي يتوقع منها أن 
تكون لبنة وبناء المجتمعات، وهنا يتفق الباحث مع كافة الدراسات السابقة بان هذه الشريحة من أهم 

ق موضوع البحث باالتجاهات شرائح المجتمع الذي يجب أن تقوم عليها الدراسات وخاصة إذا ما تعل
وسمات الشخصية، وذلك من اجل بيان طبيعة هذه االتجاهات والعمل على تعديل االتجاهات السلبية 

  .منها

  : عدد العينة الممثل لطبيعة الدراسة ومنهجها

تنوعت أعداد العينة وفق طبيعة مجتمعات الدراسة وطبيعة المنهج المستخدم فيها، حيث أخذت 
؛ SARC, 2006(صفية أو المسحية أعداد كبيرة من مجتمع الدراسات مثل دراسة الدراسات الو 
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 Olesen, et(ودراسة ) 5.530 - 5.000(والتي تراوحت بين ) 1987مصطفى سويف وآخرون، 

al. 2010( والتي بلغت العينة فيها ،)(، ودراسة ) طالب1287Deponet, 2004 ( التي بلغت
خذت الدراسات أالرتباطيه والتي بحثت العالقات بين متغيرات ، بينما أ) طالب702(العينة فيها 

 .Soenens, et al(، ودراسة )400(والتي بلغت ) 2006عهود الرحيلي، (الدراسة مثل دراسة 

حجما  عينة ، في حين أخذت الدراسات التجريبية أصغر)367(والتي بلغ عدد العينة فيها ) 2005
  ).1990منير خليل، (دراسة  كما هو في) 47(

وهنا يرى الباحث أن أعداد العينات بالدراسات السابقة اختلفت وفق المنهج المستخدم بالدراسة 
رجاء أبو (وطبيعة الدراسة، وهذا يتفق بشكل عام مع األسلوب العلمي في البحوث التربوية الذي يذكره 

 -البحث فروض - نوع البحث(حيث يزداد حجم العينة أو يقل وفق ) 195- 193: 2001عالم، 
مما يدفع بالباحث إلى التأكد ).  الدقة المطلوبة-  طرق جمع البيانات- أهمية النتائج- تكاليف البحث

من أن حجم عينته البد أن تتناسب مع حجم المجتمع المسحوب منه العينة، وطبيعة فروضة، والمنهج 
  ). فرد500 - 300(بين المستخدم، حيث يعتقد الباحث أن العينة الممثلة هي العينة التي تنحصر ما 

  :أدوات القياس بالدراسات السابقة

حيث الحظ الباحث أن جميع الدراسات التي تناولت مفهوم التوجهات السببية، قد اتفقت على    
 17 ذو GCOSمقياس (لقياس التوجهات السببية لدى األفراد، بشقية ) GCOS(اختيار مقياس 
وء نظرية تحديد الذات، كما لوحظ تقنين ، وذلك في ض) موقف12 ذو GCOSموقف، ومقياس 

  .المقياس على أكثر من ثقافة وألكثر من لغة، وحفاظه على كافة فقراته وبنوده

لقياس ) GOCS(وهنا يرى الباحث أن جميع الدراسات السابقة اتفقت على استخدام مقياس 
تي استخدمت مقياس مفهوم التوجهات السببية، لما يتمتع من مصداقية عالية، وكثرة الدراسات ال

GCOS موقف، تعطي الباحث اطمئنان على استخدام هذه األداة في قياس مفهوم التوجهات 17 ذو 
  .السببية، بعد إجراء عمليات التقنين له، ليتوافق مع البيئة الفلسطينية

  المغايرة، حيث اعتمدت- كما الحظ الباحث اختالف األدوات المستخدمة في قياس المسايرة
منير (كدراسة  الجماعة لمواقف ضغط العينة تعرض أثناء السلوك مالحظة على اساتبعض الدر 

الضغط مثل  موضوع حول على استفتاءات اآلخر والبعض) 2003منير خليل، ؛ 1990خليل، 
 Hornsey, et(كدراسة  الباحث إعداد من مقاييس أستخدم ، والبعض)Osborn, 2005(دراسة 

al, 2003( اسة ، في حين استخدمت در) ،عهود 2003؛ محمد جمل الليل، 1998علي الغامدي ،

  ).1993سعيد بن مانع، (، مقياس )2006الرحيلي، 
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 المغايرة ببعض - وهنا يرى الباحث بان اغلب الدراسات التي كانت تبحث عن عالقة المسايرة
محتواه مع ، كونه األكثر انسجاما في )1993سعيد بن مانع، (المتغيرات األخرى قد استخدمت مقياس 

الدراسات أالرتباطيه، وهو ما يساعد الباحث على االطمئنان على هذا المقياس والمزمع استخدامه 
  .بالدراسة الحالية

وأيضا الحظ الباحث أن اغلب الدراسات السابقة في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية قد 
؛ محمد زعتر ومحمد 2003الليل، محمد جمل (استخدمت أدوات من إعداد الباحثين، باستثناء دراسة 

عبيد العمري، (، ودراسة )1998أبو بكر مرسي، (استخدمت استبيان الذي أعده ) 1999أبو الخير، 

  ).1997محمد، (التي استخدمت استبيان ) 2001

وهنا يرى الباحث أن كل دراسة تسعى إلى الوصول ألهدافها على مجتمعها الخاص، لذلك 
تلبي ذلك، لذا سعى الباحث إلعداد استبيان لقياس اتجاهات الطلبة نحو تؤثر على استخدام أدوات 

تعاطي المواد النفسية بما يتناسب مع أهداف دراسته، هذا وباإلضافة إلى أن الباحث الحظ أن اغلب 
أدوات قياس االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية تتعامل مع كافة المواد النفسية بنفس المستوى، دون 

ين أي منها، وهنا يرى الباحث أن االتجاهات من الممكن أن تختلف بين كل مادة وأخرى التمييز ب
حسب خطورتها أو حسب خبرة المفحوص عليها، لذا تم التنبه لهذه النقطة في إعداد األداة بحيث 
  .تقيس اتجاه العينة نحو كل مادة من المواد النفسية بشكل متجرأ، ومن ثم مستوى االتجاه عليها جميعا

  : أهم النتائج المتعلقة بالدراسات السابقة

جاءت ابرز النتائج في كل دراسة بما يخدم أهدافها، وهنا سيتم استعراض النتائج وفق الحاجة إليها 
 :في مجال الدراسة الحالية

فقد دلت دراسة : المتعلقة بارتباط التوجهات السببية مع االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية
)Neighbors, et al. 2004 ( أن هناك ارتباط موجب بين الدافعية الخارجية والتعاطي والدور

فروق بين الجنسين في وحدات احترام الذات . الكامن للتأثير االجتماعي الملحوظ في هذه العالقة
 .Neighbors, et al(بمستوى اقل للطالب عن الطالبات ومستوى أعلى بالشرب، وكذلك دراسة  

2004a (ت إلى أن التوقع االيجابي آلثار تعاطي الكحول ارتبط بقوة مع االستهالك المفرط والتي دل
للكحول وان األفراد في هذه العالقة يتصفون بتوجه الضبط لصالح الذكور، في حين ارتبط التقييم 
االيجابي آلثار تعاطي الكحول مع مستوى عالي من التعاطي في األفراد المتصفين بتوجه االستقالل 

تي المنخفض، لصالح الذكور، وقد خلصت الدراسة إلى بيان أن األفراد الذين يعتقدون أن للتعاطي الذا
  .آثارا ايجابية هم أكثر ميال لالنخراط في التعاطي، وهم بذلك يتصفون بمستوى متدني من تحديد الذات
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م تدرس سمات  ل:المتعلقة بعالقة سمات المسايرة المغايرة باالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية
محمد جمل الليل، ( المغايرة مع االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، إال بدراسة واحدة - المسايرة

  .، حيث لم تظهر هذه الدراسة وجود أي عالقة بين المتغربين)2003

 .Soenens, et al( دلت دراسة :المتعلقة بالفروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة الحالية

لتوجهات السببية لدى الشباب بسن المراهقة المتأخرة تكشف الصورة الشاملة للقضايا ذات أن ا) 2005
بينما دلت . الصلة بأنماط الهوية، وكذلك عدم وجود أي فروق في هذه العالقات تعزى لمتغير الجنس

على وجود اثر دال إحصائيًا للجنس في العالقة ما بين التوجهات ) Wong, 2000(نتائج دراسة 
إلى أن الفروق بين ) SDT(سببية واألداء وااللتزام والخبرة األكاديمية، وبشكل عام أشارت نظرية ال

الجنسين لم تحسم لهذه اللحظة، وان تذهب في توجه االستقالل الذاتي إلى اإلناث وفي توجه الضبط 
؛ وسيمة 2003محمد جمل الليل، ( المغايرة فأشارت دراسة - أما الفروق سمات المسايرة. للذكور

سعيد بن مانع، (لعدم وجود فروق بين الجنسين في سمات المسايرة، أما دراسة ) 2000زكي، 

بينما . فوجدت فروق لصالح الذكور في سمات المغايرة ولصالح اإلناث في سمات المسايرة) 1993
 .Christina et al(الفروق بين الجنسين في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية فجاءت في دراسة 

؛ محمد زعتر SARC,2006؛ Puente, Gonzales, 2008؛ 2009؛ أنور أبو شنب، 2010

  ).Kohatsu, Sedllacek, 1990، 1998، أبو بكر مرسي، 1999ومحمد أبو الخير، 

 ,Deponet(فقد دلت دراسة : المتعلقة بأثر التوجهات السببية كوسيط ما بين السمات واالتجاه

ة تمثل حلقة وصل جيدة بين الدوافع وسمات الشخصية، بينما أكدت أن التوجهات السببي) 2004
أن التوجهات السببية تختلف بشكل واضح وجلي عن العوامل ) Olesen, et al. 2010(دراسة 

 .الخمسة الكبرى لسمات الشخصية

وهنا يرى الباحث أن الدراسات السابقة لم تحسم موضوع الفروق بين الجنسين في التوجهات 
 المغايرة، في حين أشارت معظم الدراسات وجود فروق لصالح الذكور في - ، وسمات المسايرةالسببية

االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، كما لوحظ أيضًا أن الدراسات السابقة لم تدرس التفاعل ما بين 
لسببية التوجهات السببية وسمات الشخصية على االتجاه، بينما استطاعت التمييز ما بين التوجهات ا

واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية من ناحية توقع األثر، هذا وباإلضافة إلى اإلجماع من قبل كافة 
الدراسات أن كل المتغيرات المرتبطة بتوجه االستقالل الذاتي، تقود بالضرورة إلى تحديد الذات، بينما 

نمط تحديد الذات أو التمتع  فإنها لن تؤدي إلى الالشخصيالمتغيرات المرتبطة بتوجه الضبط أو 
مما يعطي الباحث صورة مبدئية عن طبيعة العالقة ما بين متغيرات الدراسة الحالية . بالصحة النفسية
  .والفروق بينها
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  فروض الدراسة

بعد عرض الدراسات السابقة التي تمكن الباحث من االطالع عليها، ومن خالل عرض النتائج 
 ما تم التوصل إلية باإلطار النظري وفق التراث النفسي المبنى بضوء والتعليق عليها، واستنادًا إلى

  :نظرية تحديد الذات، يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي

 المغايرة، واالتجاه نحو تعاطي المواد - توجد عالقة بين التوجهات السببية، وسمات المسايرة .1
 .النفسية

تعزى للمتغيرات )  كوك-  قنب-أسيفال - ترامال( النفسية توجد فروق في االتجاه نحو تعاطي المواد .2
 .لدى أفراد العينة)  متوسط الدخل األسري- المستوى الدراسي-  التخصص- الجنس(الديموغرافية 

تعزى للمتغيرات ) ةالشخصي - ضبط- استقالل ذاتي(ال توجد فروق في التوجهات السببية  .3
 .لدى أفراد العينة)  متوسط الدخل األسري- المستوى الدراسي-  التخصص- الجنس(الديموغرافية 

تعزى للمتغيرات الديموغرافية )  مغايرة- مسايرة( المغايرة - ال توجد فروق في سمات المسايرة .4
 .لدى أفراد العينة)  متوسط الدخل األسري- المستوى الدراسي- التخصص- الجنس(

تجاه نحو تعاطي المواد في اال) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
 -  ضبط-استقالل ذاتي(تعزى لطبيعة التوجهات السببية )  كوك-  قنب- أسيفال -ترامال(النفسية 
 .لدى أفراد العينة) ةالشخصي

تعزى لسمات )  كوك-  قنب-أسيفال - ترامال(ال توجد فروق في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية  .6
 . لدى أفراد العينة) مغايرة-مسايرة( المغايرة - المسايرة

 - منخفض ( المغايرة - والمسايرة )  مرتفع- منخفض (يوجد اثر لتفاعل بين التوجهات السببية  .7
 .لدى أفراد العينة)  كوك- قنب- أسيفال - ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) مرتفع

 - ذكر(والجنس ) ةيالشخص - ضبط- استقالل ذاتي(ال يوجد اثر لتفاعل بين التوجهات السببية  .8
 ). كوك- قنب- أسيفال - ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) أنثى

على )  أنثى- ذكر(والجنس )  مغاير-مساير( المغايرة -ال يوجد اثر لتفاعل بين سمات المسايرة .9
 ). كوك- قنب- أسيفال - ترامال(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 
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  الفصل الرابع

  المنهج واإلجراءات

  تمهيد

يتناول هذا الفصل اإلطار التطبيقي للدراسة، من حيث اإلجراءات الميدانية التي اتبعها الباحث في 
ه الحالية كمنهج الدراسة والخطوات المتبعة في اختيار العينة وخصائصها، وكذلك إلقاء الضوء دراست

على أدوات الدراسة المستخدمة في جمع البيانات، باإلضافة لألساليب اإلحصائية المستخدمة في 
  .معالجة البيانات

  منهج الدراسة .1

، نظـــرا لمالءمتهمـــا لطبيعـــة الدراســـة اســـتخدم الباحـــث بالدراســـة الحاليـــة المـــنهج الوصـــفي أالرتبـــاطي
وأهـدافها، وذلـك مــن خـالل اسـتخدام المــنهج الوصـفي فـي وصــف الظـاهرة محـل الدراســة، وبيـان مــستوى 

 .انتشارها، أما المنهج أالرتباطي فاستخدامه لتحديد العالقات المختلفة بين متغيرات الدراسة

  مجتمع الدراسة .2

لمــسجلين بالفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام الجــامعي  ايــشتمل مجتمــع الدراســة علــى جميــع الطلبــة
يوضــح توزيــع مجتمــع ) 1(، والجــدول )12246( بجامعــة األزهــر بغــزة، والبــالغ عــددهم 2010-2011

  .الدراسة وفق إحصائية دائرة القبول والتسجيل

  )1(جدول 

  )12246= ن(توزيع أفراد مجتمع الدراسة يبين 

         الجنس

 المستوى

 مجموعال إناث ذكور

 3834 1939 1895  سنه أولى

 3120 1567 1553  سنة ثانية

 2405 1252 1153 سنة ثالثة

 2887 1498 1389 سنة رابعة

 12246 6256 5990 المجموع
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 عينة الدراسة وخصائصها .3

والتي تهدف إلى التأكد من سالمة وصالحية أدوات الدراسة : العينة االستطالعية للدراسة .3.1
المزمع )  المغايرة، واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية- لسببية، المسايرةالتوجهات ا(الثالث 

استخدامها بالدراسة، من خالل حساب الصدق والثبات لهذه األدوات، حيث قام الباحث 
بتطبيق أدوات الدراسة الثالث على عينة عشوائية من طلبة الفصل الثاني بجامعة األزهر 

) 7(لبة، وبعد جمع استمارات االستبيان تم استبعاد عدد طالب وطا) 70(بغزة، بلغ قوامها 
) 63(استمارات لعدم اكتمال االستجابات عليها، ليصبح العدد اإلجمالي لالستمارات المستردة 

  ).2(استمارة، جاء توزيعها على النحو الموضح بجدول 

  )2(جدول 

  )63= ن(توزيع العينة االستطالعية يبين 

 لياإلجما العدد نوع العينة

 24 ذكور
 الجنس

 39 إناث
63 

 35 كلية علمية
 التخصص

 29 كلية أدبية
63 

 18 سنه أولى
 المستوى الدراسي

 45 سنة رابعة
63 

والتي تهدف إلى اإلجابة على تساؤالت الدراسة، والتحقق من : عينة الدراسة الفعلية .3.2
بقية النسبية، والتي تمثلت بـ فروضها، حيث تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية الط

 بجامعة األزهر 2011 –2010طالب وطالبة من طلبة الفصل الثاني للعام الدراسي ) 500(
من مجتمع الدراسة، وبعد جمع استمارات االستبيانات تم استبعاد %) 4.08(في غزة، بواقع 

لالستمارات استمارة لعدم اكتمال االستجابات عليها، ليصبح العدد اإلجمالي ) 50(عدد 
 ):3(استمارة، جاء توزيعها على النحو الموضح بجدول ) 450(المستردة 
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  )3(جدول 

 )450= ن (الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يبين 

 المجموع أنثى ذكر البيان

 283 172 111 كليات أدبية
 التخصص 167 93 74 كليات علمية

 450 265 185 المجموع
 231 138 93 أول
 219 127 92 رابع

المستوى 

 سيالدرا
 450 265 185 المجموع

 195 99 96  شيكل2000اقل من 
 186 116 70 4000 الى 2000من 

 69 50 19 4000أكثر من 

مستوى 

دخل 

 االسرة
 450 265 185 المجموع
 22 13 9 امية

 103 56 47 اقل من ثانوي
 178 105 73 ثانوي
 147 91 56 جامعي

مستوى 

 تعليم االم

 450 265 185 المجموع

  أدوات الدراسة .4

 :استمارة البيانات األولية .4.1

الجنس، التخصص، : وقد تضمنت البيانات الديموغرافية التالية: من إعداد الباحث
  .األم، مستوى تعليم المستوى الدراسي، مكان السكن، مستوى دخل األسرة

 د الذاتاستبيان التوجهات السببية وفق نظرية تحدي .4.2

  .وترجمة الباحث) Deci & Ryan 1985a(من إعداد ديسي وريان 

 : وصف االستبيان .4.2.1

يقيس هذا االستبيان مستوى الفروق الفردية بين األفراد في ثالث أنواع من التوجهات السببية 
 The Autonomy(توجه االستقالل الذاتي : المحفزة أو الدافعة للسلوك اإلنساني وهي

Orientation(وجه الضبط ، ت)The Controlled Orientation( الشخصي، وتوجه) The 
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Impersonal Orientation( حيث تعد هذه التوجهات دائمة نسبيا في شخصية الفرد، وكل توجه ،
  .يوجد بكل شخص بنسبه معينه

 وهو يقيس مدى توجه الفرد نحو ):The Autonomy Orientation(توجه االستقالل الذاتي 
والتي لها طابع التحدي الذي يزوده بالتغذية الراجعة، ) الجوهرية( تحفز فيه الدوافع الداخلية البيئة التي

 العالي بالميل إلى إظهار قدر كبير من المبادرة توجه االستقالل الذاتيحيث يتصف الشخص ذو 
  .الذاتية بحثا عن نشاطات فيها متعة وتحدي، وكما يظهر قدرا كبيرا من المسؤولية لتصرفاته

 وهو يقيس مدى توجه الفرد نحو البيئة من ):The Controlled Orientation(توجه الضبط 
 العالي باالعتماد توجه الضبطخالل الجوائز والمكاسب وتوجهات اآلخرين، حيث يتصف الشخص ذو 

على الجوائز وعلى أشياء أخرى مسيطرة، ويكون معتاد بشكل اكبر على مقارنة متطلبات اآلخرين 
 العالي بإعطاء توجه الضبطباته الشخصية، ففي الواليات المتحدة األمريكية يتصف الشخص ذو بمتطل

  .أهمية كبرى للثروة والشهرة وعوامل أخرى خارجية

 وهو ):The Impersonal Orientation) ( غير شخصي- موضوعي  (الشخصيتوجه 
جة عن سيطرته، وكذلك إن يقيس مدى إيمان الشخص بان الحصول على النتائج المرغوب فيها خار 

 العالي بالقلق الالشخصيتحقيقها يعود بشكل كبير للحظ والقدر، وكما يتصف الشخص ذي التوجه 
وعدم فعاليته، وكذلك ال يمتلك اإلحساس بالقدرة على تغيير النتائج أو مطالب اآلخرين، فهو بذلك 

  .  دائما دون تغييريميل إلى أن يكون مثبط، وكما يميل لالقتناع بالمواضيع كما هي

) GCOS(، إن شكل استبيان التوجهات السببية العامة )Deci & Ryan 1985a(ويذكر 
يتضمن سبعة عشر مقالة قصيرة أو سؤال أو موقف وواحد وخمسون إجابة، وكل سؤال مقالي يصف 

 منها واحدة: ، حيث يتبع بثالث إجابات)مثل التقدم بطلب وظيفة أو التفاعل مع صديق(حدثا موجه 
مبنية على أساس توجه االستقالل الذاتي، وأخرى منها مبنية على أساس توجه الضبط، وأخرى مبنية 

، وكما تعكس اإلجابات على السؤال أو المقالة أو الموقف نوعية الالشخصيعلى أساس التوجه 
 1( من التوجه الذي يتصف به الشخص المجيب، وذلك من خالل اختياره إلجابة على استبيان متدرج

  .، فالنتائج العالية لتوجه معين تشير لفعالية التوجه المتمثلة في اإلجابة)7إلى 

 : توزيع العبارات .4.2.2

 Deci & Ryan(قام الباحث بالحفاظ على شكل التوزيع الرئيسي لالستبيان وفق ما ورد في 
1985a(والتي كانت على النحو التالي ، :  
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ج، 8ج، 7ب، 6ب، 5ب، 4أ، 3ج، 2ج، 1: (الل الذاتيردود األفعال التي تعبر عن توجه االستق
، أما ردود األفعال التي تعبر عن توجه )أ17أ، 16أ، 15ج، 14أ، 13أ، 12أ، 11ب، 10ب، 9

ج، 15أ، 14ج، 13ب، 12ب، 11أ، 10ج، 9ب، 8أ، 7أ، 6ج، 5ج، 4ب، 3أ، 2ب، 1: (الضبط
أ، 4ج، 3ب، 2أ، 1: (موضوعي، بينما جاءت ردود األفعال التي تعبر عن التوجه ال)ج17ج، 16
  ).ب17ب، 16ب، 15ب، 14ب، 13ج، 12ج، 11ج، 10أ، 9أ، 8ب، 7ج، 6أ، 5

 طريقة تصحيح االستبيان .4.2.3

يمكن الحصول على نتائج االستبيان من خالل جمع الواحد وخمسون إجابة بعد تصنيفها كل 
ود األفعال حسب التوجه المتضمن في اإلجابة، بحيث يكون كل توجه هو ناتج جمع درجات رد

 - 18( ردة فعل لكل توجه، وتتراوح درجات كل توجه على حدا ما بين 17المتعلقة فيه والبالغ عددها 
  .، وكما تمثل الدرجات األعلى للتوجه، طبيعة توجه الفرد) درجة126

قام الباحث بحساب صدق االستبيان وقد : إجراءات الصدق في الدراسة الحالية .4.2.4
  :بثالث طرق

 :صدق المحكمين  -أ 

، والعاملين في مجال التربية وعلم )1(ملحق ، محكم الموضحة) 12(تم عرض االستبيان على 
النفس، وطلب منهم تحديد مدى شمولية الفقرات التي تمت ترجمتها وصياغتها ألبعاد االستبيان في 

لبعد، ضوء المعايير والتعريفات اإلجرائية، كما ُطلب منهم تحديد مدى صالحية كل عبارة لقياس ذلك ا
وقد أسفرت نتائج التحكيم على حصول معظم الفقرات على درجة اتفاق . والتعليق كلما تطلب األمر
، وتبين من خالل ذلك أن معظم عبارات االستبيان جيدة، وتحمل %90بين المحكمين تزيد عن 

حث بتعديل كما وقد قام البا. مالئمة عالية للمعنى االنجليزي، ومالئمة للتطبيق على مجتمع الدراسة
صياغة بعض الفقرات، بناء على مالحظات واقتراحات بعض أعضاء لجنة التحكيم، ثم تم التأكد من 

  .سالمتها لغوياً 

  :الصدق البنائي   - ب 

قد تم حساب الصدق البنائي بطريقة االتساق الداخلي عبر استخدام معامل ارتباط بيرسون   
)Person correlation coefficient( معرفة مدى ارتباط عبارات االستبيان مع ، وذلك من خالل

  .أبعادها، ومدى ارتباط الدرجات الكلية لألبعاد مع الدرجة الكلية لالستبيان

حساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل موقف من مواقف أبعاد التوجهات السببية مع  - 1- ب 

 ).4(بجدول وذلك وفق ما هو موضح الدرجة الكلية ألبعاد االستبيان في صورته األولية، 
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  قيم معامالت االرتباطيبين ): 4(جدول رقم 

  )63= ن ( بين كل من مواقف أبعاد التوجهات السببية والدرجة الكلية للبعد 

رقم  البعد

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

 معامل االرتباط

 0.331** ب4 0.311* أ3 0.230 ج2 0.343** ج1
 0.416** ج8 0.448** ج7 0.373** ب6 0.582** ب5
 0.636** أ12 0.493** أ11 0.619** ب10 0.348** ب9

 0.652** أ16 0.501** أ15 0.564** ج14 0.687** أ13

توجه 

االستقالل 

 الذاتي

 - 0.568** أ17
 0.171 ج4 0.267* ب3 0.529** أ2 0.292* ب1
 0.237 ب8 0.563** أ7 0.392** أ6 0.186 ج5
 0.385** ب12 0.549** ب11 0.504** أ10 0.499** ج9
 0.495** ج16 0.395** ج15 0.281* أ14 0.439** ج13

توجه 

 الضبط

 - 0.389** ج17
 0.531** أ4 0.274* ج3 0.124 ب2 0.447** أ1
 0.446** أ8 0.310* ب7 0.362** ج6 0.200 أ5
 0.265* ج12 0.526** ج11 0.527** ج10 0.343** أ9
 0.320* ب16 0.285* ب15 0.251* ب14 0.553** ب13

توجه 

 الالشخصي

 - 0.266* ب17
  )α ≥ 0.05(تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية )          * α ≥ 0.01(تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ** 

 أن جميع ردود األفعال على مواقف االستبيان إلى) 4(تشير البيانات في الجدول السابق 
، باستثناء رد الفعل على )α ≥ 0.05(مرتبطة مع الدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى داللة إحصائية 

في بعد ) ب8ج، 5ج، 4(في بعد توجه االستقالل الذاتي، وردود األفعال على المواقف ) ج2(الموقف 
، والتي لم يدل معامل الالشخصيفي بعد توجه ) أ5ب، 2(اقف توجه الضبط، وردود األفعال على المو 

، وعلية سيقوم )α ≥ 0.05(ارتباطاتها بالحد األدنى من الداللة اإلحصائية المقبولة لدى الباحث 
الباحث بحذف هذه الردود على المواقف من االستبيان، وحيث أن الموقف الواحد يقيس ثالث ردود 

ين، فسيضطر الباحث إلى حذف الموقف كامل في حال لم يدل أي بعد أفعال كل يرد يتمثل بتوجه مع
  ).8، 5، 4، 2(فيه على االرتباط اإلحصائي، لذا سيتم حذف المواقف التي تحمل األرقام 

، ) موقف17(بدل )  موقف13(وعلية يصبح االستبيان في صورته المعدلة يتكون من 
ج، 4ب،3أ، 2ج، 1(على توجه االستقالل الذاتي وسيكون ترتيب المواقف في الصورة المعدلة موزعة 
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ج، 5أ، 4أ، 3ب، 2ب، 1(، بينما توجه الضبط )أ13أ، 12أ، 11ج، 10أ، 9أ، 8أ، 7ب، 6ب، 5
أ، 5ب، 4ج، 3ج، 2أ، 1 (الالشخصي، أما توجه )ج13ج، 12ج، 11أ، 10ج، 9ب، 8ب، 7أ، 6
  ).ب13ب، 12ب، 11ب، 10ب، 9ج، 8ج، 7ج، 6

تباط بين درجة ردود األفعال لكل موقف من مواقف أبعاد حساب قيم معامالت االر    - 2- ب 

  .، يوضح ذلك)5(الجدول رقم و التوجهات السببية مع الدرجة الكلية ألبعاد االستبيان، 

  قيم معامالت االرتباطيبين ): 5(جدول رقم 

  )63= ن (بين كل من مواقف أبعاد التوجهات السببية مع الدرجة الكلية للبعد 

رقم  البعد

 فالموق

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

 معامل االرتباط

 0.458** ج4 0.361** ب3 0.383** أ2 0.408** ج1
 0.621** أ8 0.462** أ7 0.629** ب6 0.409** ب5
 0.644** أ12 0.542** أ11 0.583** ج10 0.649** أ9

توجه 

االستقالل 

 الذاتي

 - 0.565** أ13
 0.658** أ4 0.400** أ3 0.295* ب2 0.459** ب1
 0.380** ب8 0.585** ب7 0.598** أ6 0.627** ج5
 0.482** ج12 0.350** ج11 0.283* أ10 0.487** ج9

توجه 

 الضبط

 - 0.328** ج13
 0.302* ب4 0.427** ج3 0.302* ج2 0.480** أ1
 0.331** ج8 0.537** ج7 0.597** ج6 0.397** أ5
 0.381** ب12 0.262* ب11 0.271* ب10 0.475** ب9

توجه 

 الالشخصي

 - 0.351** ب13

إلى أن جميع استجابات المبحوثين على ردود األفعال ) 5(تشير البيانات في الجدول السابق 
 ≤ α(صائية لمواقف أبعاد االستبيان المعدل مرتبطة مع الدرجة الكلية لألبعاد عند مستوى داللة إح

، مما يؤكد عدم حذف أي موقف أو ردة فعل، كما يؤكد اتساق جميع ردود األفعال على )0.05
  .مواقف األبعاد مع الدرجة الكلية لألبعاد، وتمتعها بصدق بنائي عالي أيضاً 

حساب قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية لباقي األبعاد    - 3- ب 

 ).6(وذلك وفق ما هو موضح في جدول رقم لكلية لالستبيان، والدرجة ا
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  قيم معامالت ارتباط يبين ): 6 (جدول

  )63= ن (كل بعد مع الدرجة الكلية الستبيان التوجهات السببية المعدل 

 معامل ارتباط بيرسون مع الدرجة الكلية لالستبيان عدد الفقرات األبعاد

 0.756** 13 توجه االستقالل الذاتي
 0.832** 13 توجه الضبط

 0.478** 13 الالشخصيتوجه 
  )α ≥ 0.01(تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ** 

إلى أن الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد االستبيان ) 6(تشير البيانات في الجدول السابق 
، مما يؤكد عدم حذف )α ≥ 0.01(مرتبطة مع الدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى داللة إحصائية 

  .أي بعد، كما يؤكد اتساق جميع األبعاد مع االستبيان، وتمتعها بصدق بنائي عالي

 الصدق التمييزي  -ج 

%) 27(درجات المجموعة العليا والتي تمثل قد تم حساب الصدق التمييزي بداللة الفروق ما بين 
لكلية، عبر استخدام أسلوب  من العينة ا%)27(من العينة، ودرجات المجموعة الدنيا التي تمثل 

)Mann – Whitney U Test( جدول رقم يوضحه، وفق ما )7.(  
  الفروق بين منخفض ومرتفعي الدرجات) Z(يبين قيمة ): 7(جدول رقم 

  )U( باستخدام اسلوب مان ويتني لكل بعد، والدرجة الكلية الستبيان التوجهات السببية المعدل،

متوسط  العدد المجموعة البعد

 بالرت

مجموع 

 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 

 الداللة

االستقالل  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد الذاتي
0.000 4.984- 0.000 

توجه  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 دمرتفعي الدرجات على البع الضبط
0.000 4.992- 0.000 

توجه  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد الالشخصي
0.000 4.989- 0.000 

التوجهات  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد السببية
0.000 4.980- 0.000 

للدرجة الكلية ألبعاد االستبيان جميعها دالة ) U(، نالحظ ان قيمة )7(من الجدول السابق 
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

حصائية للدرجة الكلية لالستبيان داله إحصائيًا عند مستوى داللة إ) U(بين المجموعتين، وكذلك  قيمة 
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)α ≥ 0.05( مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين، بمعنى أن الدرجة ،
الكلية لجميع األبعاد وكذلك الدرجة الكلية لالستبيان قادرة على التمييز ما بين المجموعة العليا 

التوجهات السببية بالدرجات والمجموعة الدنيا بالدرجات، وهذا يعطي صورة واضحة عن تمتع استبيان 
  .بالصدق التمييزي العالي

التجزئة النصفية، (وقد تم احتسابه بطريقتين : إجراءات الثبات بالدراسة الحالية .4.2.5
 :)كرونباخ ألفامعامل 

 طريقة التجزئة النصفية  -أ 

) F (إختبارحيث تم تقسيم استبيان التوجهات السببية إلى مجموعتين متجانستين، عبر استخدام 
ان تجانس العينات، ثم استخدمت درجات الجزأين، في حساب معامل االرتباط بينهما، اإلحصائي لبي

 Spearman، وتلي ذلك استخدام معادلة سبيرمان براون )½ر (ختبارفنتج معامل ثبات نصف اإل
Brownوكذلك معامل جتمان ختبار كله، بعد تصحيح طول اإلختبار لحساب معامل ثبات اإل ،

وقد قام الباحث باستخراج معامل الثبات للدرجة الكلية . موعتين الغير متساويتينللتجزئة النصفية للمج
  ).8(لكل بعد والدرجة الكلية لالستبيان وفق ما هو مبين بالجدول 

  يبين معامالت االرتباط): 8(جدول 

   بين أبعاد استبيان التوجهات السببية والدرجة الكلية

معامل ارتباط نصفي  األبعاد

 االستبيان

عامل جتمان لتصحيح طول م

  ختباراإل

 0.774 0.632 توجه االستقالل الذاتي: البعد األول
 0.657 0.500 توجه الضبط: البعد الثاني
 0.501 0.353 الالشخصيتوجه : البعد الثالث

 0.750 0.600 الدرجة الكلية لالستبيان

لنصفية ألبعاد استبيان السابق نالحظ أن معامل الثبات بطريقة التجزئة ا) 8(ومن الجدل 
، وهي معامالت ثبات مرتفعة نسبيا، ومقبولة )0.774 – 0.501(التوجهات السببية تراوح ما بين

  .للباحث
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 : Cronbach Alpha "الفا كرونباخ " الثباتمعامل  - ب 

 معامل الثبات تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات مواقف االستبيان، لذا قام الباحث بحساب
اآلتــي ) 9(، ثم قام بحساب معامل ثبات ألفا الستبيان التوجهات السببية ككل، والجدول عدلكل ب

  : لالستبيان وللدرجة الكلية ألفا كرونباخ لكل بعديوضح قيم معادلة

   ألفا كرونباخيبين قيم معامل): 9(جدول 

  لثبات ألبعاد استبيان التوجهات السببية المعدل

 عدد ردود االفعال األبعــاد

 على مواقف البعد

 ألفا معامل

 كرونباخ

 متوسط االرتباطات

 0.517 0.755 13 توجه االستقالل الذاتي: البعد االول
 0.456 0.670 13 توجه الضبط: البعد الثاني
 0.393 0.535 13 الالشخصيتوجه : البعد الثالث

 0.455 0.756 39 الدرجة الكلية لالستبيان

 تتراوح األبعاد قيم معامل الثبات إلجابات المبحوثين على أنإلى ) 9(تشير البيانات في الجدول 
، والتي تظهر ثباتا مرتفعا لحد ما مقارنًة مع متوسط االرتباطات والذي )0.755 – 0.535(ما بين 

، كما اظهر معامل الثبات المحسوب للدرجة الكلية )0.517 – 0.393(تراوح لألبعاد ما بين 
 عالية مقارنة مع متوسط االرتباطات المواقف مع الدرجة الكلية لالستبيان درجة) 0.756(لالستبيان 

ان بثبات جيد، ومقبول لدى الباحث، وهي ، وبذلك يمكن االطمئنان منها على تمتع االستبي)0.455(
 وان اختلفت نسبيا وبشكل التجزئة النصفية،طريقة معامل الثبات بتقاربت جدا مع بذلك تكون قد 
 عدد البنود لكل بعد لن يتأثر ثباته في حال زادت أنبذلك يمكن القول ،  عدد الفقراتطفيف الختالف

  . عدد البنود لكل بعد مناسب للتطبيقأنعدد البنود، مما يطمئن الباحث 

عبر معامل الثبات بطريقة  معامل الثبات المحسوب للدرجة الكلية لالستبيان ونالحظ أيضًا أن
مع ارتفاع كليهما ) 0.750(معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  متجانس مع، )0.756(التباين 

نسبيا، مما يؤكد أيضا مناسبة عدد البنود، وكذلك يدل إلى أن االستبيان يتصف بثبات قياسي عالي 
  .نسبيا بكلتا الطريقتين

 الخصائص السيكومترية لالستبيان الصدق والثبات بمؤشراتمقارنة  .4.2.6

)  طالب636( ُمعدا االستبيان بتقنين االستبيان على عينة قوامها )Deci & Ryan, 1985(قام 
)  من مجهول الجنس128 من اإلناث، 268 من الذكور، 234(من طلبة الجامعات األمريكية، بواقع 

، كما تراوحت معامالت )0,85 – 0,75 (ختبارحيث تراوحت معامالت الثبات بواسطة إعادة اإل
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، أما فيما يتعلق بالصدق فلالستبيان في صورته )0,90 – 0,75(ونباخ الثبات بواسطة معادلة ألفا كر 
األصلية معامالت صدق مرتفعة، من بينها صدق المضمون والصدق التمييزي، وصدق المحك، وقد 

  : بلغت معامالت االرتباط بين الثالث أبعاد الخاصة بالمقاييس على النحو التالي

بين بعد االستقاللية ) 0.001 ≥ ∞(ستوى داللة وجدت عالقة عكسية داله إحصائيًا عند م •
  ).0.25-(، بمعامل ارتباط الالشخصيوبعد 

بين بعد الضبط وبعد ) 0.001 ≥ ∞(وجدت عالقة طرديه داله إحصائيًا عند مستوى داللة  •
  ).0,27 -(، بمعامل ارتباط الالشخصي

 بلغ معامل االرتباط لم توجد عالقة داله إحصائيًا بين بعد االستقاللية وبعد الضبط، حيث •
 ).0.05 ≥ ∞(عند مستوى داللة إحصائية ) 0,03(

وبمقارنة إجراءات الصدق والثبات التي أجريت على استبيان التوجهات السببية مع الخصائص 
الصدق (السيكومترية لالستبيان نالحظ اتفاق الخصائص السيكومترية مع إجراءات الصدق والثبات في 

حث ، في حين لم يتسنى للبا) للثباتألفا مع بعضها، ومعامالت األبعادباط التمييزي، ومعامالت ارت
  . وصدق المحكختبار اإلإعادةمقارنة نتائج 

 الجيد، ختبارأوفت بالشروط السيكومترية لإل) التوجهات السببية(ويستنتج مما سبق أن أداة الدراسة 
دلة هي الصورة النهائية لالستبيان وأنها تفي بأغراض الدراسة، بذلك تكون قد أصبحت الصورة المع

  ).3(ملحق 

 استبيان المسايرة والمغايرة .4.3

 فـي المملكـة العربيـة الـسعودية بهـدف الحـصول علـى ،)1991(من إعداد الدكتور سعيد بن مانع 
تقدير كمي لما يدركه المستجيب على االستبيان من السمات الجزئية لكل من سلوك المسايرة والمغايرة، 

ني عشر ُبعدا اجتماعيـًا وسـلوكيًا تتعلـق بأنمـاط مـسايرة الفـرد أو مغايرتـه للجماعـة، ملحـق حيث يقيس اث
)4.(  

  :وصف االستبيان .4.3.1

، وتحـــت ) المغـــايرة-المـــسايرة (يتكـــون االســـتبيان مـــن بعـــدين رئيـــسيين أو اســـتبيانين فـــرعيين همـــا 
ثــار، الحــساسية االجتماعيــة، اإلي(اســتبيان المــسايرة يقــع اثنــي عــشر بعــدًا فرعيــا تتــضمن الــسمات التاليــة 

ـــالنفس، التعـــاون،  ـــة ب العطـــاء، التمركـــز حـــول اآلخـــرين، االنـــصياع، المـــسالمة، التوحـــد، االنـــسجام، الثق
؛ أما استبيان المغايرة فينطوي تحته اثني عـشر بعـدًا فرعيـا وكـذلك تتـضمن الـسمات )االنفتاح، والتسامح
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ركــز حــول الــذات، الــرفض، العدوانيــة، االنعــزال، التنــافر، األثــرة، التبلــد االجتمــاعي، األخــذ، التم(التاليــة 
  ).الخجل، التنافس، االنغالق، والتشدد

كمــا يتبــع كــل ُبعــد فرعــي مــن أبعــاد المــسايرة وأبعــاد المغــايرة، أربــع بنــود، بحيــث تكــون مجمــوع بنــود 
  .تبيانلكل االس)  بند96(، بمجموع ) بند48(، وكذلك مجموع بنود المغايرة ) بند48(المسايرة 

موافــق تمامــًا، موافــق إلــى حــد (هــذا وتنــدرج تحــت كــل بنــد مــن بنــود االســتبيان ســتة أوزان تبــدأ مــن 
كبيـــر، موافـــق إلـــى حـــد مـــا، غيـــر موافـــق إلـــى حـــد مـــا، غيـــر موافـــق إلـــى حـــد كبيـــر، غيـــر موافـــق علـــى 

بيان ؛ ومـا علـى المجيـب علـى هـذا االسـت)1 - 6(، بحيث تتدرج درجات هذه االختيارات مـن )اإلطالق
  .سوى قرأه البنود ووضع إجابته حسب التدرج الذي يراه مناسبا معه

  طريقة تصحيح االستبيان .4.3.2

بموافـق تمامـا، أو إلـى حـد كبيـر، أو إلـى حـٍد (في حالة اإلجابة علـى فقـرة مـن فقـرات المـسايرة مـثال 
ــ)مــا بغيــر (ك مــثال ، فإنهــا تعتبــر مــسايرة؛ ولكــن وعلــى نفــس التــدرج، إذا ُأجيــب علــى عبــارة المــسايرة تل

فانــه ُيعتبــر مغــاير؛ ) موافــق إلــى حــٍد مــا، أو غيــر موافــق إلــى حــٍد كبيــر، أو غيــر موافــق علــى اإلطــالق
وعلى العكس من ذلك في عبارات المغايرة، فعندما يوافق الشخص المطبق علية االستبيان على العبـارة 

ر مغــايرًا، وان كــان غيــر موافــق مطلقــا فانــه ُيعتبــ) موافقــة تامــة، أو إلــى حــٍد كبيــر، أو إلــى حــٍد مــا(سـواًء 
فانه ُيعتبر مسايرًا، ومن هنا فان الشخص يعتبر مكتسبا لسمة ما من سمات المسايرة أو المغايرة عندما 

الموافقـة التامـة، (يوافق على ثالث عبارات من عبارات السمة األربـع، أي عنـدما تقـع الموافقـة فـي تـدرج 
  ).198: 1993سعيد بن مانع، ) (ة لحد ماأو الموافقة لحد كبير، أو الموافق

  توزيع العبارات .4.3.3

قام الباحث بتوزيع العبارات الفردية الظاهرة في االستبيان لعبارات المسايرة، وأخذت أبعاده العبـارات 
  :التي تحمل أرقام على النحو التالي

العطـــاء ، بعـــد )75، 51، 27، 3(، بعـــد الحـــساسية االجتماعيـــة )73، 49، 25، 1(بعـــد اإليثـــار 
، 57، 33، 9( ، بعد االستقاللية )79، 55، 31، 7(، بعد التمركز حول اآلخرين )77، 53، 29، 5(

، 15(، بعـــد االنـــسجام )85، 61، 37، 13(، بعـــد التوحـــد )83، 59، 35، 11(، بعـــد المـــسالمة )81
، )91، 67، 43، 19(، بعــــد التعــــاون )89، 65، 41، 17(، بعــــد الثقــــة االجتماعيــــة )87، 63، 39

، 47، 23(، إمـــا بعـــد التـــسامح فيأخـــذ العبـــارات التـــي تحمـــل األرقـــام )93، 69، 45، 21(بعـــد القبـــول 
71 ،95.(  
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بينمــا قــام الباحــث بتوزيــع العبــارات الزوجيــة لعبــارات المغــايرة، وأخــذت أبعــاده العبــارات التــي تحمــل 
  :أرقام على النحو التالي

، )78، 54، 30، 6(، بعـد األخـذ )76، 52، 28، 4(، بعـد التبلـد )74، 50، 26، 2(بعد األثرة 
، 12(، بعد العدوانيـة )82، 58، 34، 10(، بعد التبعية )80، 56، 32، 8(بعد التمركز حول الذات 

، بعـد الخجـل )88، 64، 40، 16(، بعـد التنـافر )86، 62، 38، 14(، بعد االنعـزال )84، 60، 36
، أمـــا )94، 70، 46، 22(، بعـــد الـــرفض )92، 68، 44، 20(، بعـــد التنـــافس )90، 66، 42، 18(

  ).96، 72، 48، 24(بعد التشدد فاخذ أرقام العبارات 

قد قام الباحث بحساب صدق االستبيان  :إجراءات الصدق في الدراسة الحالية .4.3.4
 :بطريقتين

 : البنائيصدق  ال  - أ

ن استخدام معامل ارتباط بيرسو ويني بطريقة االتساق الداخلي بقد تم حساب الصدق التك
)Person correlation coefficient( وذلك من خالل معرفة مدى ارتباط عبارات االستبيان مع ،

  .أبعادها، ومدى ارتباط الدرجات الكلية لألبعاد مع الدرجة الكلية لالستبيان

حساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل بند من بنود المسايرة مع الدرجة الكلية  -1- أ

 ).10(وذلك وفق ما هو موضح بجدول ألبعاد المسايرة، 
  قيم معامالت االرتباطيبين ): 10(جدول 

  بين كل بند من بنود المسايرة والدرجة الكلية للبعد

رقم  البعد

 البند

معامل 

 االرتباط

رقم  البعد

 البند

معامل 

 االرتباط

رقم  البعد

 البند

معامل 

 االرتباط

1 **0.623 3 **0.526 5 **0.513 
25 **0.506 27 **0.677 29 **0.504 
49 **0.519 51 **0.772 53 **0.567 

 اإليثار

73 **0.451 

الحساسية 

 االجتماعية

75 **0.729 

 العطاء

77 **0.457 
7 **0.501 9 **0.510 11 **0.526 
31 **0.665 33 **0.504 35 **0.702 
55 **0.559 57 **0.719 59 **0.579 

التمركز 

حول 

 اآلخرين

 
79 **0.618 

 االستقاللية

81 **0.491 

 المسالمة

 

83 **0.668 
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13 **0.412 15 **0.530 17 **0.581 
37 **0.616 39 **0.690 41 **0.653 
61 **0.636 63 **0.520 65 **0.537 

 التوحد

85 **0.495 

 االنسجام

87 **0.548 

الثقة 

 االجتماعية

89 **0.583 
19 **0.481 21 **0.679 23 **0.527 
43 **0.741 45 **0.693 47 **0.334 
67 **0.572 69 **0.463 71 **0.623 

 التعاون

 

91 **0.531 

 القبول

93 **0.504 

 التسامح

 

95 **0.508 

 أبعاد جميع فقرات المسايرة مرتبطة مع أن إلى) 10(تشير البيانات في الجدول السابق 
، مما يؤكد عدم حذف أي موقف، كما يؤكد اتساق )α ≥ 0.01(لة إحصائية المسايرة عند مستوى دال

  .جميع المواقف مع األبعاد، وتمتع الفقرات بصدق بنائي عالي

 المسايرة مع الدرجة الكلية أبعادحساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من  -2- أ

 ).11(وذلك وفق ما هو موضح بجدول للمسايرة، 
  يم معامالت االرتباطقيبين ): 11(جدول 

  بين كل بعد من أبعاد المسايرة والدرجة الكلية للمسايرة

عدد  البعد

 البنود

معامل 

 االرتباط

عدد  البعد

 البنود

معامل 

 االرتباط

عدد  البعد

 البنود

معامل 

 االرتباط

الحساسية  0.518** 4 االيثار

 االجتماعية

 0.543** 4 العطاء 0.546** 4

التمركز 

حول 

 اآلخرين

 0.580** 4 المسالمة 0.413** 4 االستقاللية 0.524** 4

الثقة  0.546** 4 االنسجام 0.622** 4 التوحد

 االجتماعية

4 **0.699 

 0.538** 4 التسامح 0.312* 4 القبول 0.579** 4 التعاون

إلى أن الدرجة الكلية لجميع أبعاد المسايرة مرتبطة ) 11(تشير البيانات في الجدول السابق 
، باستثناء البعد الحادي عشر )α ≥ 0.01( الدرجة الكلية للمسايرة عند مستوى داللة إحصائية مع
، مما يؤكد عدم حذف أي بعد، كما )α ≥ 0.05(، والذي دل عند مستوى داللة إحصائية )القبول(

  .يؤكد اتساق جميع أبعاد المسايرة مع استبيان المسايرة، وتمتع األبعاد بصدق بنائي عالي
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ب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود المغايرة مع الدرجة الكلية ألبعاد حسا -3- أ

 ).12(وذلك وفق ما هو موضح بجدول المغايرة، 
  قيم معامالت االرتباط يبين ): 12(جدول 

  )58= ن (بين كل بند من بنود المغايرة والدرجة الكلية للبعد 

رقم  البعد

 البند

معامل 

 االرتباط

قم ر  البعد

 البند

معامل 

 االرتباط

رقم  البعد

 البند

معامل 

 االرتباط

2 **0.471 4 **0.505 6 **0.581 
26 **0.632 28 **0.657 30 **0.575 
50 **0.689 52 **0.648 54 **0.358 

 األثرة

74 **0.686 

التبلد 

 االجتماعي

76 **0.446 

 االخذ

78 **0.450 
8 **0.471 10 **0.479 12 **0.620 
32 **0.632 34 **0.663 36 **0.675 
56 **0.631 58 **0.635 60 **0.528 

التمركز 

حول 

 الذات

80 **0.544 

 التبعية

82 **0.572 

 العدوانية

84 **0.449 
14 **0.477 16 **0.699 18 **0.755 
38 **0.618 40 **0.607 42 **0.724 
62 **0.685 64 **0.593 66 **0.625 

 االنعزال

86 **0.675 

 التنافر

88 **0.749 

 الخجل

90 **0.679 
20 **0.549 22 **0.591 24 **0.542 
44 **0.507 46 **0.518 48 **0.539 
68 **0.579 70 **0.464 72 **0.446 

 التنافس

92 **0.554 

 الرفض

94 **0.400 

 التشدد

96 **0.544 

السابق إلى أن معامالت ارتباط درجة كل بند من بنود المغايرة ) 12(يشير البيانات بالجدول 
، والتي تدل على )α ≥ 0.01(مع الدرجة الكلية ألبعاد المغايرة، دالة إحصائية عند مستوى داللة 

  .بدرجة عالية جدا من الصدق البنائي) المغايرة(تمتع بنود أبعاد 

بعاد المغايرة مع الدرجة الكلية للمغايرة، حساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أ -4- أ

 ).13(وذلك وفق ما هو موضح بجدول 
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  قيم معامالت االرتباطيبين ): 13(جدول 

  )63= ن ( بين كل بعد من أبعاد المغايرة والدرجة الكلية للمغايرة 

عدد  األبعاد الفرعية

 البنود

معامل 

 االرتباط

عدد  األبعاد الفرعية

 البنود

معامل 

 طاالرتبا

 0.463** 4 التبلد االجتماعي: الثاني 0.547** 4 األثرة: األول
 0.576** 4 التمركز حول الذات: الرابع 0.447** 4 األخذ: الثالث
 0.349** 4 العدوانية: السادس 0.291* 4 التبعية: الخامس
 0.684** 4 التنافر: الثامن 0.610** 4 االنعزال: السابع
 0.711** 4 التنافس: العاشر 0.460** 4 الخجل: التاسع

 0.564** 4 التشدد: الثاني عشر 0.603** 4 الرفض: الحادي عشر

إلى أن معامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المغايرة مع ) 13(يشير الجدول 
ان ، مما يدل على تمتع االستبي)α ≥ 0.01(الدرجة الكلية للمغايرة، دالة إحصائية عند مستوى داللة 

  .بدرجة عالية جدا من الصدق البنائي) المغايرة(

مع الدرجة )  المغايرة–المسايرة (حساب قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لبعدي  -5- أ

 ).14(وذلك وفق ما هو موضح بجدول الكلية لالستبيان، 

  قيم معامالت االرتباطيبين ): 14(جدول 

  مع الدرجة الكلية لالستبيان) غايرة الم–المسايرة (بين الدرجة الكلية لبعدي 

 معامل االرتباط عدد األبعاد الفرعية عدد فقرات البعد األبعاد

 0.664** 12 48 المسايرة: البعد الرئيسي األول
 0.718** 12 48 المغاير: البعد الرئيسي الثاني

المسايرة (ين إلى أن الدرجة الكلية للبعدين الرئيسي) 14(تشير البيانات في الجدول السابق 
مرتبطة مع الدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى داللة )  المغايرة-المسايرة (الستبيان ) والمغايرة

  .، مما يؤكد اتساق البعدين مع االستبيان، وتمتع االستبيان بصدق بنائي عالي)α ≥ 0.01(إحصائية 

 الصدق التمييزي  -  ب

 اقل الدرجات وأعلى الدرجات بعد توزيعهم قد تم حساب الصدق التمييزي بداللة الفروق ما بين
من العينة الكلية، عبر استخدام أسلوب مان ويتني  %) 27(على مجموعتين تمثل كل مجموعة نسبة 
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)Mann – Whitney U Test( وذلك كون نسبة ،)15(، والجدول رقم  فرد25اقل من %) 27 (
  .يوضح ذلك

  عتي منخفض ومرتفعي الدرجاتلفروق بين مجمو ل) Z(يبين قيمة ): 15(جدول رقم 

  )U( باستخدام اسلوب مان ويتني  المغايرة،-لكل بعد، والدرجة الكلية الستبيان المسايرة

متوسط  العدد المجموعة البعد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 

 الداللة

الدرجة الكلية  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد للمسايرة
0.000 4.984- 0.000 

الدرجة الكلية  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد للمغايرة
0.000 4.982- 0.000 

منخفضي الدرجات على الدرجة 
 الكلية لالستبيان

الدرجة الكلية  153.0 9.00 17

 -للمسايرة

مرتفعي الدرجات على الدرجة  المغايرة
 الكلية لالستبيان

17 26.0 442.0 

0.000 4.982- 0.000 

للدرجة الكلية ألبعاد االستبيان جميعها دالة ) U(، نالحظ أن قيمة )15(إن الجدول السابق 
صائية ، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إح)α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

للدرجة الكلية لالستبيان داله إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) U(بين المجموعتين، وكذلك  قيمة 
)α ≥ 0.05( مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين، بمعنى أن الدرجة ،

بين المجموعة العليا الكلية لجميع األبعاد وكذلك الدرجة الكلية لالستبيان قادرة على التمييز ما 
 المغايرة - بالدرجات والمجموعة الدنيا بالدرجات، وهذا يعطي صورة واضحة عن تمتع استبيان المسايرة

  .بالصدق التمييزي العالي

 ختبارقام الباحث بحساب معامل ثبات اإل: إجراءات الثبات بالدراسة الحالية .4.3.5
 :بطريقتين، وهما

 طريقة التجزئة النصفية  -أ 

، ثم استخدمت درجات القسمين، في حساب )علوي، سفلي(ستبيان إلى جزأين تم تقسيم اال
، وتلي ذلك استخدام معادلة سبيرمان )½ر (ختبارمعامل االرتباط بينهما، فنتج معامل ثبات نصف اإل

، وكذلك ختبار كله، بعد تصحيح طول اإلختبار لحساب معامل ثبات اإلSpearman Brownبراون 
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وقد قام الباحث باستخراج معامل الثبات .  النصفية للمجموعتين الغير متساويتينمعامل جتمان للتجزئة
  ).16(للدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لالستبيان وفق ما هو مبين بالجدول 

   قيم معامالت االرتباطيبين): 16(جدول 

  ، وكل بعد ) المغايرة-المسايرة( للدرجة الكلية الستبيان 

 معامل جتمان معامل االرتباط  عدد البنود دد االبعاد ع البعد الرئيس

 0.750 0.600 48 12 الدرجة الكلية للمسايرة
 0.712 0.553 48 12 الدرجة الكلية للمغايرة
 0.737 0.584 96 24 الدرجة الكلية لالستبيان

ستبيان  معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد االأنالسابق نالحظ ) 16(ومن الجدل 
وهي معامالت ثبات مرتفعة نسبيا، ومقبولة للباحث، وبذلك تكون قد ) 0.75 – 0.71(تراوح ما بين

، )0.79 – 0.77(تقاربت لمعامل الثبات في طريقة التباين والتي تراوح معامل الثبات فيها ما بين 
البنود لكل بعد لن وان اختلفت نسبيا وبشكل طفيف الختالف عدد الفقرات، بذلك يمكن القول أن عدد 

يتأثر ثباته في حال زادت عدد البنود، مما يطمئن الباحث على أن عدد البنود لكل بعد مناسب 
أما معامل الثبات . للتطبيق، وهذا يدل أيضا على أن االستبيان يتصف بثبات عالي بكلتا الطريقتين

هو أيضا متجانس مع معامل ف) 0.74(المحسوب للدرجة الكلية لالستبيان بطريقة التجزئة النصفية 
، مع ارتفاع كليهما نسبيا، مما يؤكد أيضا مناسبة عدد البنود، وكذلك )0.76(الثبات بطريقة التباين 

  .يدل إلى أن االستبيان يتصف بثبات قياسي عالي نسبيا بكلتا الطريقتين

  Cronbach Alpha معامل ألفا بمعادلة كرونباخ  - ب 

تباينات بنود االستبيان، لذا قام الباحث بحساب معامل الثبات تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على 
) 17(على حدا، ثم قام بحساب معامل ثبات االستبيان ككل، والجدول ) المسايرة والمغايرة(لكل من 

  :لالستبيانالدرجة الكلية و ألفا كرونباخ لكل بعد اآلتــي يوضح قيم معامالت 

  رونباخمعامل ثبات ألفا كيبين قيم ): 17(دول ج

   ألبعاد االستبيان الرئيسة

 متوسط االرتباطات معامل ثبات الفا كرونباخ عدد البنود االبعاد

 0.535 0.790 48 المسايرة: البعد الرئيس األول
 0.524 0.770 48 المغايرة: البعد الرئيس الثاني

 0.530 0.760 96 الدرجة الكلية لالستبيان
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ى أن قيم معامل الثبات إلجابات المبحوثين على قسمي إل) 17(تشير البيانات في الجدول 
والتي أظهرت ثباتا مرتفعا لحد ما مقارنة بمتوسط االرتباطات ) 0.770 – 0.790(االستبيان 

درجة ) 0.760(، كما اظهر معامل الثبات المحسوب للدرجة الكلية لالستبيان )0.525 – 0.535(
، وبذلك يمكن االطمئنان )0.530(الدرجة الكلية لالستبيان عالية مقارنة بمتوسط ارتباطات األبعاد مع 

  .منها على تمتع االستبيان بثبات جيد

ومن جهة أخرى فان معامل الصدق الذاتي للدرجة الكلية لالستبيان بالنسبة لمعامل سبيرمان 
، وأيضا بالنسبة لمعامل ثبات ألفا 0.858= ½ )0.737(بروان بطريقة التجزئة النصفية يساوي 

  . مما يدل على أن االستبيان صادق ذاتيا وثابت قياسيا0.872=  ½ )0.760(كرونباخ يساوي 

  الخصائص السيكومترية لالستبيانمقارنة مؤشرات الصدق والثبات ب .4.3.6

مـن )  طالبـاً 80( ُمعـد االسـتبيان بتقنـين االسـتبيان علـى عينـة قوامهـا )1991(سـعيد بـن مـانع قام 
، وكـان معامـل الثبـات ) سـنة18- 14(انويـة، وتتـراوح أعمـارهم مـا بـين طالب المرحلتين المتوسطة والث

، أمــا )0,75(، كمــا بلــغ معامــل الثبــات بواســطة معادلــة ألفــا كرونبــاخ )0,82 (ختبــاربواســطة إعــادة اإل
، فــي حــين جــاء )0,75(فيمــا يتعلــق بــصدق االســتبيان فبلــغ معامــل صــدق المحتــوي بواســطة المحكمــين 

، وكـــذلك عـــن طريـــق الـــصدق التالزمـــي )0,01( عنـــد مـــستوى داللـــة اقـــل مـــن معامـــل الـــصدق التمييـــزي
  .)100-99: 1991سعيد بن مانع، (). 0,01(وصدق المقارنة الطرفية عند مستوى اقل من 

وبمقارنة إجراءات الصدق والثبات التي أجريت على استبيان التوجهات السببية مع الخصائص 
الصدق (خصائص السيكومترية مع إجراءات الصدق والثبات في السيكومترية لالستبيان نالحظ اتفاق ال

  .، في حين لم يتسنى للباحث مقارنة نتائج التالزمي)التمييزي، ومعامالت ألفا للثبات

ويستنتج مما سبق أن أداة الدراسة في صورتها األولية قد حافظت على صورتها بدون تعديل 
 الجيد، وأنها تفي ختبار بالشروط السيكومترية لإل، وبذلك أوفت)4(وأصبحت الصورة النهائية ملحق 

  .بأغراض الدراسة

 :استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية .4.4

  ).5(ملحق ، من إعداد الباحث

  :وصف االستبيان .4.4.1

 االتجــاه نحــو –االتجــاه نحــو تعــاطي مــادة الترامــال (يتكــون االســتبيان مــن أربعــة أبعــاد رئيــسية همــا 
، ) االتجـاه نحـو تعـاطي مـادة الكـوك– االتجاه نحو تعاطي مـادة القنـب الهنـدي – سيفالتعاطي مادة األ
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 موقــف، االتجــاه نحــو 17االتجــاه نحــو تعــاطي الترامــال (وينــدرج تحــت كــل بعــد مجموعــة مــن المواقــف 
 7 مواقـــف، االتجـــاه نحـــو تعـــاطي الكـــوك 9 مواقـــف، االتجـــاه نحـــو تعـــاطي القنـــب 9 ســـيفالتعـــاطي األ

 – اتجـاه ايجـابي مــنخفض –اتجـاه ايجـابي مرتفـع (وقـف أربعـة ردود أفعـال تمثــل ، وتحـت كـل م)مواقـف
  ) اتجاه سلبي مرتفع–اتجاه سلبي منخفض 

  تصحيح االستبيان .4.4.2

لكل موقف أربع بدائل أو أربع ردود أفعال، وكل ردة فعل أو بديل يعبر عن مستوى االتجـاه، حيـث 
، والبديل الذي يعبر عن االتجاه )أربع درجات( يأخذ أن البديل الذي يعبر عن االتجاه االيجابي المرتفع

، فـــي حـــين يأخـــذ البـــديل الـــذي يعبـــر عـــن االتجـــاه الـــسلبي )ثـــالث درجـــات(االيجـــابي المـــنخفض يأخـــذ 
، علمـا أن )درجـه واحـدة(، أما البديل الـذي يعبـر عـن االتجـاه الـسلبي المرتفـع يأخـذ )درجتين(المنخفض 

مـنخفض (ل موقـف، ، وتتـراوح درجـات االتجـاه االيجـابي او الـسلبي البدائل ال تأخذ نفس الترتيـب فـي كـ
، امــــا درجــــات االتجــــاه االيجــــابي او الــــسلبي ) درجــــة68 -17(نحــــو مــــادة الترامــــال مــــا بــــين ) ومرتفــــع

، فــي حــين تتــراوح درجــات ) درجــة36 – 9( او القنــب مــا بــين ســيفالنحــو مــادة األ)  مرتفــع–مــنخفض (
، بينمـــا ) درجـــة28 – 7(نحـــو مـــادة الكـــوك مـــا بـــين )  مرتفـــع-مـــنخفض (االتجـــاه االيجـــابي او الـــسلبي 

نحـو المـواد النفـسية بـشكل عـام مـا بـين )  مرتفـع-مـنخفض (تتراوح درجات االتجاه االيجابي او الـسلبي 
<  االتجاه االيجابي المرتفـع ≤ 1.00(، كما وتمثل درجات الحسم لطبيعة االتجاه ) درجة168 – 42(

<  االتجـــاه الـــسلبي المـــنخفض ≤ 2.50(، )2.50< تجـــاه االيجـــابي المـــنخفض  اال≤ 1.75(، )1.75
مفتــاح التــصحيح ) 6(هــذا ويوضــح ملحــق ). 4.00 ≤ االتجــاه الــسلبي المــنخفض ≤ 3.25(، )3.25

  .لالستبيان

 توزيع المواقف وردود األفعال .4.4.3

، 14، 13، 9، 5، 1 (االتجاه نحو تعاطي مادة الترامالقام الباحث بتوزيع المواقف على بعد 
التجاه نحو تعاطي مادة ، بعد ا)42، 39، 38، 35، 34، 32، 29، 28، 24، 21، 19، 17

 االتجاه نحو تعاطي مادة القنب الهندي، بعد )40، 36، 33، 25، 22، 18، 10، 6، 2 (سيفالاأل
، 12، 8، 4 (االتجاه نحو تعاطي مادة الكوك، بعد )41، 37، 30، 26، 23، 15، 11، 7، 3(

16 ،20 ،27 ،31.(  

ج، 5ب، 4أ، 3أ، 2ب، 1 (االتجاه االيجابي المرتفعبينما تم توزيع ردود األفعال على بعد 
أ، 21د، 20ج، 19أ، 18ج، 17أ، 16ب، 15د، 14ج، 13أ، 12د، 11أ، 10أ، 9د، 8ج، 7ج، 6

ج، 36د، 35أ، 34أ، 33أ، 32ب، 31د، 30د، 29ج، 28ب، 27أ، 26د، 25ب، 24ب، 23أ، 22
د، 4ج، 3ج، 2د، 1 (االتجاه االيجابي المنخفضوبعد ). ج42ب، 41ج، 40ج، 39أ، 38ب، 37
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د، 19د، 18ب، 17ب، 16ج، 15أ، 14د، 13ب، 12 أ،11ج، 10ب، 9ب، 8أ، 7د، 6أ، 5
د، 33ج، 32د، 31ج، 30ب، 29أ، 28د، 27ج، 26 ب،25أ، 24د، 23ب، 22ج، 21ب، 20
أ، 1 (االتجاه السلبي المنخفضعد وب). ب42أ، 41أ، 40 أ،39ج، 38ج، 37د، 36أ، 35ب، 34
د، 17ج، 16أ، 15ج، 14ب، 13ج، 12ج، 11 د،10ج، 9أ، 8ب، 7ب، 6د، 5ج، 4د، 3 ب،2

د، 32أ، 31أ، 30أ، 29د، 28أ، 27ب، 26ج، 25 ج،24ج، 23ج، 22د، 21أ، 20ب، 19ج، 18
االتجاه باإلضافة الى بعد ). أ42د، 41ب، 40 د،39د، 38د، 37أ، 36ب، 35ج، 34ج، 33

ب، 14أ، 13د، 12 ب،11ب، 10د، 9ج، 8د، 7ج، 6ب، 5أ، 4ب، 3د، 2ج، 1 (سلبي المرتفعال
ج، 29ب، 28ج، 27 د،26أ، 25د، 24أ، 23د، 22ب، 21ج، 20أ، 19ب، 18أ، 17د، 16د، 15
  ). د42ج، 41د، 40 ب،39ب، 38أ، 37ب، 36ج، 35د، 34ب، 33ب، 32ج، 31ب، 30

 الباحث بحساب صدق االستبيان قاموقد : إجراءات الصدق بالدراسة الحالية .4.4.4
 :بثالث طرق

 الصدق الظاهري  -أ 

، والعاملين في مجال )1(محكمين الموضحة أسمائهم في ملحق ) 10(تم عرض االستبيان على 
التربية وعلم النفس، وطلب منهم تحديد مدى شمولية الفقرات التي تم صياغتها ألبعاد االستبيان في 

ة، كما ُطلب منهم تحديد مدى صالحية كل عبارة لقياس ذلك البعد، ضوء المعايير والتعريفات اإلجرائي
وقد أسفرت نتائج التحكيم على حصول معظم الفقرات على درجة اتفاق . والتعليق كلما تطلب األمر

، وتبين من خالل ذلك أن معظم عبارات االستبيان جيدة، وتحمل صدقًا %80بين المحكمين تزيد عن 
قام الباحث بتعديل صياغة بعض الفقرات، كما و . لى مجتمع الدراسة للتطبيق عظاهريًا جليًا، ومالئمة

  .بناء على مالحظات واقتراحات بعض أعضاء لجنة التحكيم، ثم تم التأكد من سالمتها لغوياً 

 الصدق البنائي  - ب 

قد تم حساب الصدق البنائي بطريقة االتساق الداخلي عبر استخدام معامل ارتباط بيرسون وذلك 
الل معرفة مدى ارتباط مواقف االستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان، ثم مدى ارتباط مواقف من خ

  .االستبيان مع أبعادها، وكذلك مدى ارتباط الدرجات الكلية لألبعاد مع الدرجة الكلية لالستبيان

حساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل موقف من مواقف االستبيان مع الدرجة  - 1- ب 

 ).18(ية لالستبيان في صورته األولية، وذلك وفق ما هو موضح بجدول الكل
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  قيم معامالت ارتباط بيرسونيبين ): 18(جدول 

  بين الدرجة الكلية ودرجات مواقف استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 طاالرتبا

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

1 0.179 2 **0.402 3 **0.324 4 0.095 
5 0.245 6 *0.310 7 0.073 8 **0.361 
9 **0.527 10 0.049 11 *0.299 12 0.157 
13 0.147 14 0.225 15 **0.346 16 **0.312 
17 **0.305 18 *0.262 19 *0.248 20 **0.568 
21 **0.423 22 *0.288 23 **0.592 24 **0.436 
25 **0.546 26 0.007- 27 **0.479 28 **0.540 
29 **0.497 30 **0.408 31 0.006- 32 **0.446 
33 **0.419 34 *0.249 35 **0.442 36 **0.385 
37 **0.356 38 **0.363 39 **0.474 40 **0.427 
41 **0.476 42 **0.354  

  )α ≥ 0.05(تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية * )                      α ≥ 0.01 (تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند** 

إلى أن جميع مواقف االستبيان مرتبطة مع الدرجة ) 18(تشير البيانات في الجدول السابق 
، 1(، باستثناء المواقف التي تحمل األرقام )α ≥ 0.05(الكلية لالستبيان عند مستوى داللة إحصائية 

والتي لم يدل معامل ارتباطها بالحد األدنى من الداللة ) 31، 26، 14، 13، 12، 10، 7، 5، 4
، وعلية سيقوم الباحث بحذف هذه المواقف من )α ≥ 0.05(اإلحصائية المقبولة لدى الباحث 

، ملحق رقم ) موقف42(بدل )  موقف32(االستبيان ليصبح االستبيان في صورته المعدلة يتكون من 
االتجاه نحو تعاطي مادة وعلية سيعيد الباحث أيضًا ترتيب المواقف في شكل جديد ليصبح ، )7(

، 31، 29، 25، 24، 21، 17، 16، 13، 9، 8، 5، 1( يأخذ المواقف التي تحمل األرقام الترامال
، 14، 10، 6، 2( األرقام سيفالاالتجاه نحو تعاطي مادة األ، بينما تأخذ المواقف التي تقيس )32
، 7، 3( فتأخذ األرقام االتجاه نحو تعاطي مادة القنب، أما المواقف التي تقيس )30، 26، 22، 18
، 4( األرقام االتجاه نحو تعاطي الكوك، في حين تأخذ المواقف التي تقيس )27، 23، 19، 15، 11
  ).8(، أما توزيع ردود األفعال على االتجاهات فمبين بالملحق )28، 20، 12

الت ارتباط بيرسون بين درجة كل موقف من مواقف االستبيان مع الدرجة حساب قيم معام - 2- ب 

 ).19(الكلية لالستبيان في صورته المعدلة، وذلك وفق ما هو موضح بجدول 
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  قيم معامالت ارتباط بيرسونيبين ): 19(جدول 

  بين الدرجة الكلية ودرجات مواقف استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية المعدل

  )α ≥ 0.05(تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية  *       )               α ≥ 0.01(تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ** 

إلى أن جميع فقرات االستبيان مرتبطة مع الدرجة ) 19(تشير البيانات في الجدول السابق 
، مما يؤكد عدم حذف أي موقف، )α ≥ 0.05(الكلية لالستبيان المعدل عند مستوى داللة إحصائية 

  .درجة الكلية لالستبيان، وتمتع المواقف بصدق بنائي عاليكما يؤكد اتساق جميع المواقف مع ال

حساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل موقف من مواقف االستبيان مع الدرجة الكلية  - 3- ب 

 ).20(ألبعاد االستبيان المعدل، وذلك وفق ما هو موضح بجدول 

  قيم معامالت االرتباطيبين ): 20(جدول رقم 

  تجاه نحو تعاطي المواد النفسية والدرجة الكلية للبعد بين كل موقف من مواقف اال 

رقم  البعد

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

 معامل االرتباط

1 **0.470 5 **0.431 8 **0.358 9 **0.539 
13 **0.369 16 **0.651 17 **0.499 21 **0.509 
24 **0.382 25 **0.394 29 **0.479 31 **0.582 

 الترامال

32 *0.315 - 
 سيفالاأل 0.371** 14 0.311* 10 0.372** 6 0.510** 2

18 **0.592 22 **0.557 26 **0.511 30 **0.605 
 القنب 0.544** 15 0.407** 11 0.599** 7 0.564** 3

19 **0.635 23 **0.557 27 **0.578 - 
 0.767** 28 0.733** 20 0.257* 12 0.704** 4 الكوك

 رقم

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الموقف

 معامل االرتباط

1 **0.553 2 **0.454 3 **0.337 4 **0.368 
5 *0.272 6 *0.320 7 **0.341 8 *0.286 
9 *0.433 10 *0.279 11 **0.317 12 *0.303 
13 **0.430 14 *0.312 15 *0.608 16 **0.509 
17 **0.509 18 **0.512 19 **0.466 20 **0.628 
21 **0.432 22 **0.387 23 **0.367 24 *0.268 
25 **0.459 26 **0.402 27 **0.486 28 **0.486 
29 **0.396 30 **0.407 31 **0.520 32 **0.372 
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إلى أن جميع فقرات االستبيان المعدل مرتبطة مع ) 20(تشير البيانات في الجدول السابق 
، مما يؤكد عدم حذف أي موقف، كما يؤكد اتساق )α ≥ 0.01(األبعاد عند مستوى داللة إحصائية 

  .لي أيضاً جميع المواقف مع األبعاد، وتمتع المواقف بصدق بنائي عا

حساب قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية لباقي األبعاد  - 4- ب 

 ).21(والدرجة الكلية لالستبيان، وذلك وفق ما هو موضح في جدول رقم 

  قيم معامالت ارتباطيبين ): 21(جدول رقم 

  حو تعاطي المواد النفسية المعدلكل بعد مع باقي األبعاد، ومع الدرجة الكلية الستبيان االتجاه ن

االتجاه نحو  األبعاد

 سيفالتعاطي األ

االتجاه نحو 

 تعاطي القنب

االتجاه نحو 

 تعاطي الكوك

الدرجة الكلية 

 لالستبيان

 0.883** 0.495** 0.535** 0.587** االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.803** 0.508** 0.466** 1 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ

 0.750** 0.465** 1 - تجاه نحو تعاطي القنباال 
 0.720** 1 - - االتجاه نحو تعاطي الكوك

  )α ≥ 0.01(تشير إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية عند ** 

إلى أن الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد االستبيان ) 21(تشير البيانات في الجدول السابق 
 ≤ α(، والدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى داللة إحصائية مرتبطة مع الدرجة الكلية لباقي األبعاد

، مما يؤكد عدم حذف أي بعد، كما يؤكد اتساق جميع األبعاد مع بعضها البعض، وتمتعها )0.01
  .بصدق بنائي عالي

 الصدق التمييزي  -ج 

 قد تم حساب الصدق التمييزي بداللة الفروق ما بين اقل الدرجات وأعلى الدرجات بعد توزيعهم
من العينة الكلية، عبر استخدام اسلوب مان ويتني %) 27(على مجموعتين تمثل كل مجموعة نسبة 

)U) (Mann – Whitney U Test( وذلك كون نسبة ،)فرد لذا تعتبر البيانات  25اقل من %) 27
  ).22(المعلمية، وفق ما هو موضح بجدول رقم 
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  تفعي الدرجاتالفروق بين مجموعتي منخفض ومر يبين ): 22(جدول 

  )U(باستخدام اسلوب مان ويتني لكل بعد من ابعاد استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية المعدل، 

متوسط  العدد المجموعة البعد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 

 الداللة

االتجاه نحو  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد تعاطي الترامال
0.000 5.002- 0.000 

االتجاه نحو  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد سيفالتعاطي األ
0.000 5.063- 0.000 

االتجاه نحو  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد تعاطي القنب
0.000 5.073- 0.000 

االتجاه نحو  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد تعاطي الكوك
0.000 5.124- 0.000 

االتجاه نحو  153.0 9.00 17 منخفضي الدرجات على البعد

تعاطي المواد 

 النفسية
 442.0 26.0 17 مرتفعي الدرجات على البعد

0.000 4.989- 0.000 

للدرجة الكلية ألبعاد االستبيان جميعها دالة ) U(، نالحظ أن قيمة )22(من الجدول السابق 
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

للدرجة الكلية لالستبيان داله إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) U(يمة بين المجموعتين، وكذلك  ق
)α ≥ 0.05( مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين، بمعنى أن الدرجة ،

الكلية لجميع األبعاد وكذلك الدرجة الكلية لالستبيان قادرة على التمييز ما بين المجموعة العليا 
المجموعة الدنيا بالدرجات، وهذا يعطي صورة واضحة عن تمتع استبيان االتجاه نحو بالدرجات و 

  .تعاطي المواد النفسية بالصدق التمييزي العالي

قد قام الباحث بحساب معامل ثبات و : إجراءات الثبات بالدراسة الحالية .4.4.4.1
  : بطريقتينختباراإل

 طريقة التجزئة النصفية  -أ 

مقارنة نتائج قيم الثبات المحسوب بطريقة التجزئة والتي يسعى الباحث من خاللها،   
، وعلية تم تقسيم االستبيان الى )معامل ألفا كرونباخ(النصفية مع قيم الثبات المحسوبة بطريقة التباين 

، ثم استخدمت درجات الجزأين، في حساب معامل االرتباط بينهما، فنتج ) سفلي- علوي (جزأين 
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 Spearman" سبيرمان براون"، وتلي ذلك استخدام معادلة )½ر (معامل ثبات نصف االستبيان 
Brownوكذلك معامل جتمان ختبار كله، بعد تصحيح طول اإلختبار لحساب معامل ثبات اإل ،

للتجزئة النصفية للمجموعتين الغير متساويتين، وقد قام الباحث باستخراج معامل الثبات للدرجة الكلية 
جة الكلية الستجابات العينة على االستبيان وفق ما هو مبين بالجدول الستجابات العينة لكل بعد والدر 

)23.(  

  معامالت االرتباطيبين قيم ): 23(جدول 

  للدرجة الكلية الستبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، والدرجة الكلية لكل بعد 

معامل ارتباط نصفي  البعد

 االستبيان

 معامل الثبات بعد التعديل

 0.639 0.471 االتجاه نحو تعاطي الترامال: ولالبعد األ 
 0.393 0.245 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ: البعد الثاني
 0.465 0.303 االتجاه نحو تعاطي القنب: البعد الثالث
 0.449 0.289 االتجاه نحو تعاطي الكوك: البعد الرابع

 0.830 0.709 الدرجة الكلية لالستبيان

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد تابق نالحظ أن معامالالس) 23(ومن الجدل 
  .وهي معامالت ثبات مقبولة للباحث) 0.64 – 0.39( ما بينتاالستبيان تراوح

 : Cronbach Alpha معامل ألفا كرونباخ  - ب 

تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات مواقف االستبيان، وتوضيح مدى التجانس بين فقرات 
إلى أن معامل ألفا المرتفع ) Clark & Watson, 1995(، حيث يشير كالرك وواطسون االستبيان

بمتوسط حسابي للفقرات ) 0.80(يعكس االتساق الداخلي للفقرات مع البعد  إذا كان معامل ألفا قدرة 
ي  فان معامل ألفا يعكس االتساق الداخلالدرجة الكلية، أما للفقرات مع )0.50- 0.40(يتراوح ما بين 

بمتوسط حسابي الرتباطات الفقرات مع الدرجة الكلية لالستبيان تتراوح ما ) 0.80(إذا كان قريب إلى 
  ).21: 2008أمحمد تعيزة، ) (020 -  0.15(بين 

، ثم قام بحساب معامل ثبات االستبيان ككل،  معامل الثبات لكل بعدلذا قام الباحث بحساب   
  :لالستبيانالدرجة الكلية  و  ألفا كرونباخ لكل بعدتاآلتــي يوضح قيم معامال) 24(والجدول 

  

  



 
141 

  معامل ثبات ألفا كرونباخيبين قيم ): 24(جدول 

   ألبعاد استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية الرئيسة

 متوسط االرتباطات قيمة ألفا عدد مواقف البعد األبعــاد

 0.482 0.671 13 االتجاه نحو تعاطي الترامال: األولالبعد 
 0.477 0.530 8 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ: البعد الثاني
 0.555 0.612 7 االتجاه نحو تعاطي القنب: البعد الثالث
 0.546 0.470 4 االتجاه نحو تعاطي الكوك: البعد الرابع

 0.504 0.843 32 الدرجة الكلية لالستبيان

ثبات إلجابات المبحوثين على األبعاد إلى أن قيم معامل ال) 24(تشير البيانات في الجدول 
مقارنة مع متوسط االرتباطات، تظهر ثباتا مرتفعا لحد ما، مما يدفع إلى الحكم بان معامل ألفا المرتفع 
يدلل على مستوى تجانس المواقف، كما تعكس القاسم المشترك بينها لكل بعد، ويرجع الباحث انخفاض 

ها، ألن زيادة عدد الفقرات يؤدي إلى شمول أكثر للمحتوى، ثبات بعض األبعاد لقلة عدد الفقرات في
وبالتالي صدق محتوى أعلى، أما معامل الثبات المحسوب للدرجة الكلية لالستبيان فيشير إلى انه 

، وهو دليل على مدى تجانس الفقرات مع بعضها )0.504(بمتوسط ارتباطات ) 8340.(مرتفع 
  .وتمتعها بثبات عالي لالستبيان

 عبر معامل الثبات معامل الثبات المحسوب للدرجة الكلية لالستبيانيالحظ أيضًا أن كما و 
، مع ارتفاع )0.830(ة بطريقة التجزئة النصفي، متجانس مع معامل الثبات )0.834(بطريقة التباين 

يدل ، مما )0.504(كليهما نسبيا مقارنة بمتوسط االرتباطات ما بين الموقف والدرجة الكلية لالستبيان 
  .إلى أن االستبيان يتصف بثبات قياسي عالي نسبيا بكلتا الطريقتين

، وان  وطريقة التجزئة النصفية تقارب معامل الثبات في طريقة التباينإلى وباإلضافةهذا 
) طاو(اختلفت نسبيا وبشكل طفيف الختالف عدد الفقرات وكذلك العتماد معامل ألفا على نموذج 

، وهذا يدل )طاو(وهو أكثر صرامة من نموذج ) التوازن(صفية على نموذج بينما تعتمد التجزئة الن
  .أيضًا على أن االستبيان يتصف بثبات بكلتا الطريقتين

 الجيد، وأنها تفي بأغراض ختبارويستنتج مما سبق أن أداة الدراسة أوفت بالشروط السيكومترية لإل
  ).7( بعد الحذف بدون تغيير يذكر ملحق الدراسة، بذلك تكون قد حافظت على الصورة المعدلة لها
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة بالدراسة .5

لمعرفة خصائص العينة ومستوى شيوع : المتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية .5.1
 ).وهي لإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة(الظاهرة محل البحث لدى العينة 

رفة طبيعة العالقة بين كل متغيرين من متغيرات الدراسة لمع: معامل ارتباط بيرسون .5.2
 ).للتحقق من الفرض األول والثاني(
 . الدراسةتاو  ثبات أدحسابل: معادلة سبيرمان بروان .5.3
 . لقياس ثبات أداة الدراسة:معامل ألفا كرونباخ .5.4
ة في لبيان االختالف بين استجابات أفراد العين: لعينتين مستقلتين" t-test ) "ت (إختبار .5.5

 –بالجنس (متغيرات الدراسة األساسية باختالف خصائصهم الديموغرافية والمتعلقة فقط 
 ).المستوى الدراسي

 وهو الذي يعتمد على بيان ):One-Way Analysis(أسلوب تحليل التباين األحادي  .5.6
تأثير متغير مستقل واحد به أكثر من مستويين على متغير تابع متصل، حيث يفيد هذا 

 . باإلجابة على الفروض المتعلقة بالفروق بين متغيرين لهما أكثر من مستوييناألسلوب
 وهو الذي يعتمد على بيان ):Two-Way Analysis(أسلوب تحليل التباين الثنائي  .5.7

تأثير متغيرين مستقلين مكونين من عدة مستويات على متغير تابع متصل، وكما يفيد هذا 
وهو للتحقق من الفروض (تتعلق بقياس اثر التفاعل األسلوب باإلجابة على الفروض التي 

 ).الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر
 . وذلك للكشف عن اتجاه الفروق لدى العينة إذا وجدت: شيفيةإختبار .5.8

 خطوات الدراسة .6

بعد أن قام الباحث باالطالع على ألترات النفسي واألدبي والدراسات السابقة ذات العالقة  .6.1
 . تعريف مفاهيم الدراسة وخصائصها والمتغيرات المرتبطة بهاتممفاهيم الدراسة، ب
 استبياناستمارة البيانات األولية، (تم جمع البيانات من خالل أدوات الدراسة األربع  .6.2

 االتجاه نحو استبيان المسايرة والمغايرة، استبيان، )GCOS(التوجهات السببية العالمية 
 ).تعاطي المواد النفسية

 . جمع البياناتأدواتوثبات صدق استخراج مؤشرات تم  .6.3
 معالجة البيانات عبر استخدام مجموعة األساليب اإلحصائية وفق حزمة البرنامج تم .6.4

عمد الباحث على استخدامها للتحقق من فرضيات الدراسة التي ) SPSS(اإلحصائي 
 .)α ≥ 0.05(صائية عتمد الباحث مستوى الداللة اإلح، حيث اواإلجابة على تساؤالتها



  

  

  الفصل الخامس

   النتائج ومناقشتهاعرض
  النتائج ومناقشتها •
   النتائجأهم •

  والمقترحاتالتوصيات •
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  عرض النتائج ومناقشتها/ أوال

 الباحــث فــي هــذا الفــصل بعــرض نتــائج الدراســة، وذلــك بعــد التحقــق مــن الفــروض باســتخدام قــام
لمناسبة لكل منها، كمـا سـيتم تفـسير ومناقـشة النتـائج التـي يـتم التوصـل إليهـا فـي األساليب اإلحصائية ا

) self-determination(ضــوء مــا ورد مــن التــراث النفــسي باإلطــار النظــري وفــق نظريــة تحديــد الــذات 
  .ونتائج الدراسات السابقة من خالل أوجه االتفاق أو االختالف بينها

، ومستوى االتجاه " المغايرة-المسايرة"لسببية وسمات التوجهات ا( كل من اتدرجمتوسط ما  .1
 لدى أفراد العينة؟) نحو تعاطي المواد النفسية"  ايجابي-سلبي"

  :ولإلجابة على هذا التساؤل تم تقسيمه لعدة أسئلة فرعية
) الالشخصي - الضبط-االستقالل الذاتي( التوجهات السببية متوسط درجاتما  .1.1

  :نةكفروق فردية بين أفراد العي

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 –االستقالل الذاتي(واألوزان النسبية لدرجات أفراد العينة على األبعاد الثالثة للتوجهات السببية 

  :يبين ذلك) 25(، وجدول )الالشخصي -الضبط

  ة المعيارياتنحراف واال ة الحسابياتالمتوسطيبين ): 25(جدول 

  )450= ن(والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة على استبيان التوجهات السببية 

 %الوزن النسبي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الفقرات المتغير

 73.1 9.11 66.50 13 توجه االستقالل الذاتي
 69.4 8.39 63.19 13 توجه الضبط

 48.4 8.79 44.04 13 الالشخصيتوجه 

السابق أن توجه االستقالل الذاتي جاء في أعلى سلم التوجهات ) 25(يتضح من الجدول 
، فيما جاء توجه %)69.4(، يليه توجه الضبط بوزن نسبي )%73.1(السببية بوزن نسبي 

  %). 48.4( في أدنى السلم بوزن نسبي الالشخصي
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ل الذاتي بشكل أعلى من توجه الضبط، مع مما يدل إلى أن أفراد العينة يتسموا بتوجه االستقال
 فهو منخفض بشكل الالشخصيوجود هذا التوجه لديهم بصورة مرتفعة أيضًا، أما اتسامهم بتوجه 

طفيف إذا ما قورن بباقي التوجهات، وهذا يعني أن طلبة جامعة األزهر بغزة، قادرين على تحديد ذاتهم 
  . إذا ما تم تعزيز هذا التوجه لديهم

كسمات شخصية ألفراد )  مغايرة-مسايرة( المغايرة - سمات المسايرةاتدرجط متوسما  .1.2
  :العينة

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
) 26(، وجدول ) مغايرة–مسايرة(واألوزان النسبية لدرجات أفراد العينة على أبعاد سمات الشخصية 

  :يبين ذلك

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارييبين ): 26(جدول 

  )450= ن( المغايرة - والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة على استبيان سمات المسايرة

 %الوزن النسبي  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الفقرات المتغير

 84.6 16.89 202.98 48 سمات المسايرة
 64.5 18.13 154.65 48 سمات المغايرة

السابق أن سمات المسايرة كسمات لشخصية والتي جاءت بوزن ) 26(يتضح من الجدول 
تتوافر في أفراد العينة أكثر من توافر سمات المغايرة والتي جاءت بوزن نسبي %) 84.6(نسبي 

)64.5.(%  

التقاليد مما يدل على أن أفراد العينة منسجمين مع واقعهم ومتفقين مع األنظمة والمثل و 
آخر من كما تظهرها سمات المسايرة، في حين تظهر سمات المغايرة، أن جزءًا االجتماعية في بيئتهم 

يشونها، ويظهرون قدرًا من الرغبة في ي قهر الظروف االجتماعية التي يع يتسمون برغبة فالعينة
  .الفلسطيني وخاصة الغزي منهالتمرد، وهذا أمرًا طبيعيًا نتيجة الظروف الحالية التي يمر فيها المجتمع 

 .نحو تعاطي المواد النفسية"  االيجابي-السلبي"، ومدى شيوع االتجاه ما طبيعة .1.3

 :لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتقسيمه لقسمين
   االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى العينةطبيعةما  .1.3.1
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ابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحس
 - الترامال(واألوزان النسبية لدرجات أفراد العينة على األبعاد األربعة لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

  :يبين ذلك) 27(والدرجة الكلية له، وجدول )  الكوك- القنب الهندي- سيفالاأل

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارييبين ): 27(جدول 

  )450= ن( النسبي لدرجات أفراد العينة على استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية والوزن

 المتغير
عدد 

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 %الوزن النسبي 

 44.3 4.77 23.04 13 االتجاه نحو تعاطي مادة الترامال

 45.7 9.72 14.62 8 سيفالاالتجاه نحو تعاطي مادة األ
 40.5 2.92 11.34 7 التجاه نحو تعاطي مادة القنبا

 41.6 1.91 6.66 4 االتجاه نحو تعاطي مادة الكوك
 44.9 9.72 55.66 32 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 كان في أعلى سلم سيفالالسابق أن االتجاه نحو تعاطي مادة األ) 27(يتضح من الجدول 
، يليه االتجاه نحو تعاطي الترامال بوزن %)45.7(ة بوزن نسبي االتجاه نحو تعاطي المواد النفسي

، وجاء في المرتبة )41.6(، ثم جاء االتجاه نحو تعاطي مادة الكوك بوزن نسبي %)44.3(نسبي 
  ).40.5(األخيرة االتجاه نحو تعاطي القنب الهندي بوزن نسبي 

وهي %) 44.9(عند وزن  نسبي فيما كانت الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 
نسبة متوسطة نسبيًا، وتشير بشكل عام إلى االرتفاع في التوجه نحو تعاطي المواد النفسية إذا ما 

والتي دلت إلى أن االتجاه نحو المواد النفسية لدى عينة ) 2009(قورنت بنتائج دراسة أنور أبو شنب 
ي الباحث هذا االرتفاع إلى الوضع األمني ، ويعز %)39,9(من طلبة جامعة األزهر يقع بوزن نسبي 

  .المتردي التي تتعرض له محافظات غزة من انقسام سياسي، أفرز العديد من الظواهر السلبية

نحو تعاطي المواد النفسية لدى أفراد "  االيجابي-السلبي "ما مدى شيوع االتجاه  .1.3.2
 .العينة

 والنسب المئوية لدرجات أفراد لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب التكراراتو  
 -  القنب الهندي- سيفال األ- الترامال(العينة على األبعاد األربعة لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

  :يبين ذلك) 28(والدرجة الكلية له، وجدول ) الكوك
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  التكرارات والنسب المئويةيبين ): 28(جدول 

  )450= ن(لمواد النفسية لدرجات أفراد العينة على االتجاه نحو تعاطي ا

 %النسبة المئوية  التكرارات المتغير

 90.4 407 سلبي
 االتجاه نحو تعاطي مادة الترامال

 9.6 43 ايجابي
 87.8 395 سلبي

سيفالاالتجاه نحو تعاطي مادة األ  
 12.2 55 ايجابي
 94.2 424 سلبي

 االتجاه نحو تعاطي مادة القنب
 5.8 26 ايجابي
 91.3 411 سلبي

و تعاطي مادة الكوكاالتجاه نح  
 8.7 39 ايجابي

 96.0 432 سلبي
 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 4.0 18 ايجابي

 - بانجو(السابق أن االتجاه السلبي نحو تعاطي مادة القنب الهندي ) 28(يتضح من الجدول 
 بينما كان االتجاه االيجابي نحو ،%)94.2(كان األكثر شيوعًا لدى أفراد العينة بنسبة مئوية ) حشيش

، %)9.6(والترامال بنسبة مئوية بلغت %). 12.2( األكثر شيوعًا بنسبة مئوية سيفالتعاطي مادة األ
في حين كان مستوى شيوع االتجاه السلبي نحو تعاطي المواد النفسية أعلى بكثير من شيوع االتجاه 

  %). 96.0(االيجابي، حيث جاء بنسبة مئوية 

دل على أن أفراد العينة ما زالت تمتلك معرفة وخبرة جيدة حول خطورة تعاطي المواد مما ي
في مستوى شيوع االتجاه %) 12.2 - % 9.6(النفسية بشكل عام، إال أن النسبة المتراوحة بين 

، ال يمكن قراءتها بأنها نسب ضعيفة، وال ) الترامال- سيفالاأل(االيجابي نحو تعاطي المواد النفسية 
ر بشيء، فهذا أمر مضلل إذا ما قورنت بمستوى انتشار تعاطي المواد النفسية لدى طلبة الجامعات تنذ

، والتي أشارت إلى أن طلبة الجامعات هم اقل الفئات المجتمعية )2006(حسب دراسة عالء الشريف 
من %) 1.8(التي تنتشر في أواسطها تعاطي المواد النفسية والتي لم تتجاوز بأقصى حاالتها نسبة 

مجموع متعاطي المواد النفسية بمحافظات الشمال والجنوب من الوطن، وما أشارت إليه صحيفة 
، نقال عن وزارة الداخلية، إلى أن 2008 ديسمبر15الجارديان البريطانية في نشرتها الصادرة بتاريخ 

ان ما شخص، و ) 15.000(عدد األشخاص الذين يتعاطون عقار الترامال في غزة يقدر بحوالي 
عام يتعاطون هذا العقار ) 30- 14(من الذكور المتراوحة أعمارهم ما بين % 40-30يقارب من 

بشكل منتظم، ، باإلضافة إلى أن استجابات الطلبة على استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 



 
148 

لل إلى أن هذه يعبر عما يريد المفحوص أن يكون علية وليس بالضرورة ما هو علية تماما، هذا كله يد
النسبة ليست بالنسبة التي يمكن التغاضي عنها، األمر الذي ينذر بسقوط فكرة نأي طلبة الجامعات 

  .عن تعاطي المواد النفسية

بين ) α ≥ 0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى "والذي ينص على : الفرض األول .2
 ".تجاه نحو تعاطي المواد النفسية المغايرة، واال - التوجهات السببية، وسمات المسايرة

  :وللتحقق من صحة الفرض تم تقسيمه لعدة فروض فرعية

بين التوجهات السببية ) α ≥ 0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  .2.1
 - الترامال(، واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )الالشخصي - الضبط-االستقالل الذاتي(
  :لدى أفراد العينة) الكوك -  القنب- سيفالاأل

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لدرجات أفراد العينة على التوجهات 
) 29(واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، وجدول ) الالشخصي - الضبط–االستقالل الذاتي(السببية 

  :يبين قيم معامالت االرتباط ذلك

  تباط بيرسونمعامل ار يبين قيم ): 29(جدول 

  )450= ن( لدرجات أفراد العينة على استبيان التوجهات السببية، واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

  معامل االرتباط

  المتغيرات
 توجه الضبط توجه االستقالل الذاتي

توجه 

 الالشخصي

 0.061 -0.083 -0.138** االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.067 -0.065 -0.122** لسيفااالتجاه نحو تعاطي األ

 0.055 -0.049 -0.104* االتجاه نحو تعاطي القنب

 0.018 -0.128* -0.193** االتجاه نحو تعاطي الكوك
 0.073 -0.102* -0.178** االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

  0.05ر الى مستوى داللة عند تشي                                           * 0.01تشير الى مستوى داللة عند ** 

  :السابق  أن) 29(يتضح من الجدول 

، ) الكوك-  القنب- سيفال األ-الترامال( العالقة بين أبعاد االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 
، وكذلك العالقة ما )α ≥ 0.05(وتوجه االستقالل الذاتي، هي عالقة سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى 
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، وتوجه ) الكوك-  القنب- سيفال األ-الترامال( لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية بين الدرجة الكلية
  ).α ≥ 0.05(االستقالل الذاتي، هي عالقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى 

مما يشير إلى أنه كلما زاد توجه االستقالل الذاتي لدى أفراد العينة تدنت درجاتهم على االتجاه 
سية بكل أشكالها، وهذا يدل على أن توجه االستقالل الذاتي لدى الفرد يدفعه نحو تعاطي المواد النف

إلى النأي عن تعاطي المواد النفسية، مما يساعده على تحديد ذاته بشكل أفضل، وهذا يتفق مع دراسة 
)Neighbors, et al. 2004( ودراسة ،)Neighbors, et al. 2004a( بأن األفراد المتصفين 

 ,Neighbors(ل الذاتي لديهم دافعية أقل نحو تعاطي المواد النفسية، وتتفق مع دراسة بتوجه االستقال
et. al, 2003 ( التي وجدت أن األفراد المتصفين بالتوجه االستقاللي هم أكثر تقييما لآلثار السلبية

  .لشرب الكحول من األفراد المتصفين بالتوجه المضبوط، وكذلك أقل ميًال لإلفراط بالشرب

ا العالقة بين أبعاد االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وتوجه الضبط عالقة عكسية غير  أم
دالة إحصائيًا، باستثناء بعد االتجاه نحو تعاطي مادة الكوك الذي ارتبط مع توجه الضبط ارتباط 

 ، وكذلك العالقة ما بين الدرجة الكلية لالتجاه نحو)α ≥ 0.05(عكسي دال إحصائيًا عند مستوى 
  ).α ≥ 0.05(تعاطي المواد النفسية مع توجه الضبط فكانت عالقة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى 

مما يشير إلى أنه كلما زاد توجه الضبط لدى األفراد تدنت درجاتهم على االتجاه نحو تعاطي 
وجه الكوك بشكل خاص وتعاطي المواد النفسية بشكل عام، وهذا يدل على أن األفراد المتسمين بت

الضبط لديهم أفكار ومعتقدات سلبية فيما يخص مادة الكوك فقط كونها من أكثر المواد النفسية 
خطورة، وكذلك لديهم تدني في درجات االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية كلما زاد درجات توجه 

  .الضبط لديهم

ية في ضوء نظرية وهي تتفق مع ما أشارت له الدراسات في تعاطي طلبة الجامعة للمواد النفس
تحديد الذات، والتي دلت على أن األفراد المتصفين بتوجه الضبط هم أكثر عرضة لتعاطي المواد 

وكذلك تؤكد  ). Neighbors, 2003(النفسية، وكذلك ارتباطهم بعدم إدراك األضرار السيئة للتعاطي 
ن أكثر ميًال لالنخراط في  أن األفراد الذين يعتقدون أن للتعاطي نواحي ايجابية يكونو SDTنظرية 

تعاطي هذه المواد، وهذا ينطبق على األفراد المتسمين بتوجه الضبط أكثر من األفراد المتسمين بتوجه 
، حيث )Prentice & Miller, 1993(االستقالل الذاتي، وكذلك الذين لديهم تحديد ذاتي منخفض 
بمعنى أن التعاطي (من النتائج المتوقعة يعزى ذلك إلى أنهم يعتبرون هذه النواحي االيجابية وظيفة 

يمثل لهؤالء األفراد وسيلة خارجية للحصول على نتائج ايجابية مثل الحد من التوتر ولشجاعة وتعزيز 
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حيث من المتوقع أن تكون هذه اآلثار واضحة لدى الذكور أكثر منها لدى اإلناث ) النشاط الجنسي
  .ه لدى النساءألن التعاطي هو أكثر وضوحا لدى الرجال من

االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وتوجه )  درجات أبعاد- الدرجة الكلية(أما العالقة ما بين 
  . فكانت عالقة موجبة غير دالة إحصائياً الالشخصي

مما يشير إلى أن أصحاب هذا التوجه من العينة ال يمتلكون أي اتجاه سلبي أو ايجابي نحو 
لظروف البيئية المحيطة بهم، وهذا ما توضح بشكل جيد في باالرتباط التعاطي، وٕانما يخضعون إلى ا

 ≤ α( المغايرة بداللة إحصائية عند مستوى داللة – مع المسايرة الالشخصيااليجابي بين توجه 
  ).0.299(، والتي بلغ معامل ارتباط بينهم )0.05

- المسايرةبين سمات ) α ≥ 0.05(ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عن مستوى داللة  .2.2
 - سيفال األ-الترامال(، واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) مغايرة- مسايرة(المغايرة 
  .لدى أفراد العينة)  الكوك- القنب

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لدرجات أفراد العينة على استبيان سمات 
يبين قيم ) 30(و تعاطي المواد النفسية، وجدول واالتجاه نح)  مغايرة- مسايرة( المغايرة - المسايرة

  :معامالت االرتباط ذلك

  معامل ارتباط بيرسونيبين قيم ): 30(جدول 

  )450= ن( المغايرة واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية -لدرجات أفراد العينة على سمات المسايرة

  معامل االرتباط
  المتغيرات

 المغايرة المسايرة
 0.182** -0.047 عاطي الترامالاالتجاه نحو ت

 0.211** -0.049 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ
 0.230** -0.023 االتجاه نحو تعاطي القنب
 0.188** -0.102* االتجاه نحو تعاطي الكوك

 0.266** -0.047 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية
  0.05تشير الى مستوى داللة عند                       *                      0.01تشير الى مستوى داللة عند ** 

  :أن) 30(يتضح من الجدول السابق 
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، سمات ) القنب-سيفال األ- الترامال(العالقة بين أبعاد االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 
 ≤ α(المسايرة كسمات شخصية لدى أفراد العينة، هي عالقة عكسية غير دالة إحصائيًا عند مستوى 

، باستثناء بعد االتجاه نحو تعاطي الكوك والتي كانت العالقة بينه وبين توجه الضبط عالقة )0.05
، أما العالقة ما بين الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي )α ≥ 0.05(عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى 

قة عكسية غير دالة ، وسمات المسايرة، هي عال) الكوك-  القنب- سيفال األ- الترامال(المواد النفسية 
  ).α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 

مما يشير إلى أن األشخاص المتسمين بسمات المسايرة، ترتبط درجاتهم بشكل عكسي مع درجات 
االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية بشكل عام، إال أن العالقة ظهرت جليًا وبوضوح في رفض فكرة 

حصائية السالبة، أي كلما زادت سمات المسايرة في الفرد كلما تعاطي مادة الكوك، من خالل الداللة اإل
تدنى اتجاه الفرد نحو تعاطي مادة الكوك تحديدًا، وذلك يعود لقناعة أفراد العينة بأن الكوك من أخطر 
المواد النفسية والتي ال يجب االقتراب منها، هذا وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة محمد جمل 

، والتي دلت على عدم وجود عالقة دالة إحصائية بين سمات المسايرة، واالتجاه نحو )2003(الليل 
في أن المسايرة تتضمن االلتزام ) 1984(تعاطي المواد النفسية، كما وتتفق مع ما ذكره حامد زهرات 

  ).282: 1984حامد زهران، (سلوكيًا بالمعايير االجتماعية وفي المواقف والمناسبات االجتماعية 

االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وسمات المغايرة )  أبعاد-الدرجة الكلية(أما العالقة ما بين 
  ).α ≥ 0.05(كسمات شخصية لدى أفراد العينة، فكانت عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى 

التجاه مما يشير إلى أنه كلما ازدادت درجات أفراد العينة على سمات المغايرة، ارتفعت درجات ا
نحو تعاطي المواد النفسية، وهذا أمرًا طبيعيًا، حيث تعبر سمات المغايرة عن التمرد على أنظمة 

، ويعزي )2003(وثقافات المجتمع الذي يعيشون فيه، وتختلف هذه النتائج مع دراسة محمد جمل الليل 
) 2003( جمل الليل الباحث هذا االختالف الختالف أداة الدراسة في قياس االتجاه واكتفاء دراسة

 . المغايرة- بالشق المتعلق بالمسايرة من أداة المسايرة

 ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "والذي ينص على : الفرض الثاني .3
تعزى للمتغيرات )  كوك- قنب-أسيفال -ترامال(في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) 0.05

لدى أفراد )  متوسط الدخل األسري- المستوى الدراسي-التخصص - الجنس(الديموغرافية 
 ".العينة

  :وللتحقق من صحة الفرض تم تقسيمه لعدة فروض فرعية
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في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3.1
 .أفراد العينةتعزى لجنس )  كوك- قنب-أسيفال - ترامال(المواد النفسية 

) 185= ن(تمت المقارنة بين متوسط درجات الطالب الذكور تحقق من هذا الفرض ولل  
في درجاتهم على استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد ) 265= ن(ومتوسط درجات الطالبات اإلناث 
للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين، حيث ) ت (إختبارالنفسية موضوع الدراسة باستخدام 

ث هذا االستبيان اإلحصائي البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من استخدم الباح
مجموعتي التطبيق، إضافة إلى أن عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين فردًا، األمر الذي يحقق شروط 

الفروق بين يوضح ) 31(، والجدول )210: 2005صالح الدين عالم، ) (ت (إختباراستخدام 
 -أبعاد(موعة الذكور ومجموعة اإلناث في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية متوسطي درجات مج

للفرق بين متوسطي ) Independent Samples T Test( إختبار، عبر استخدام )ودرجة كلية
  .مجموعتين مستقلتين

  )ت (إختبارقيم يبين ): 31(جدول 
  )450= ن(تعاطي المواد النفسية لمتوسط درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث في االتجاه نحو 

  الذكور

 185= ن 

  االناث

 265= ن 

 للفرق بين T إختبار

 البعد ينتمجموع

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.050 1.933 3.95 22.68 5.72 23.56 االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.012 2.522 2.91 14.31 3.58 15.08 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ

 0.575 0.561 2.59 11.28 3.34 11.43 تعاطي القنباالتجاه نحو 
 0.064 1.857 1.61 6.52 2.26 6.86 االتجاه نحو تعاطي الكوك

 0.021 2.324 7.99 54.77 11.65 56.93 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية
  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

 α(دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(السابق أن جميع قيم ) 31(يتضح الجدول 
لمجموعتين غير ) ت(، مما يدل على عدم تجانس المجموعتين، لذا سيتم أخذ قيم )0.05 ≤

في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(متجانستين، والذي تبين أنها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
، والدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لصالح سيفالمال، واالتجاه نحو تعاطي األالترا

  .، فلم يتبين أن هناك فروق بين الذكور واإلناث) الكوك-القنب(الذكور، أما االتجاه نحو تعاطي 
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ة في مما يشير إلى أن الذكور من العينة لديهم ميًال أكثر لتعاطي المواد النفسية المتمثل
، وكذلك إلى تعاطي المواد النفسية بشكل عام، أكثر من اإلناث، بينما ميل )سيفال األ- الترامال(

الذكور واإلناث من العينة متجانس في االتجاه نحو تعاطي مادتي القنب والكوك، وهذا يدلل على أن 
 تأثير مادتي الترامال في طبيعة) الذكور واإلناث(هناك تباين في آراء وأفكار وقناعات أفراد العينة 

 لصالح الذكور، بينما يتفقوا في طبيعة مادتي الكوك والقنب الهندي، ويعزي الباحث ذلك إلى سيفالواأل
العوامل المعرفية المؤثرة على بناء االتجاهات لمادة الترامال تحديدًا لما لها من انتشار واسع في 

تع بها الذكور في المجتمع الفلسطيني عن اإلناث، المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى الحرية التي يتم
واالختالف في مستوى تأثير هذه المواد والذي يذهب البعض إلى اعتبارها مخدرة واآلخر يذهب 
العتباره مسكن لآلالم دون أي تأثير، كل هذا أوجد الفروق بين الجنسين، أما التشابه في االتجاه نحو 

الباحث ذلك إلى أن هذه المواد من المواد المنبوذة بالمجتمع تعاطي مادتي القنب والكوك، فيعزي 
الفلسطيني، واالتفاق على حرمتها ورفضها المطلق من قبل السياق االجتماعي، الذي أفرز تشابهًا في 

  .الخلفية الثقافية عن هذه المواد للذكور واإلناث

؛ Puente, Gonzales, 2008؛ 2009أبو شنب، (وهذا وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
؛ Coslin,Corroyer, 1988؛ Kohatsu, Sedllacek, 1990؛ 2002محمد عبد الصبور، 

Fago, Sedlacek, 1974 .(  

، ويعزي )1998أبو بكر مرسي، (، و)2003محمد جمل الليل، (كما وتختلف مع دراسة 
تجاه نحو الباحث االختالف مع هذه الدراسات الختالف مجتمع الدراسة، واختالف أداة قياس اال

تعاطي المواد النفسية، حيث أن هذا االتجاه يحتاج إلى أداة قادرة على كشف وتوضيح هذا االتجاه 
  .والتمييز ما بين كل نوع مادة نفسية وأخرى

في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3.2
 .زى للتخصص الدراسي لدى أفراد العينةتع)  كوك- قنب-أسيفال - ترامال(المواد النفسية 

) Independent Samples T Test) (ت (إختباروللتحقق من هذا الفرض تم استخدام   
إليجاد الفروق بين متوسطي درجات طلبة الكليات األدبية وطلبة الكليات العلمية في االتجاه نحو 

  .)32(دول ، كما هو مبين في ج) ودرجة كلية- أبعاد(تعاطي المواد النفسية 
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  )ت (إختبارقيم يبين ): 32(جدول 

  )450= ن(في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  العلمية- األدبية(لمتوسط درجات طلبة الكليات 

  كليات أدبية

 283= ن 

  كليات علمية

 167= ن 

 للفرق بين T إختبار

 البعد ينتمجموع

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.973 0.034 5.03 23.05 4.63 23.03 امالاالتجاه نحو تعاطي التر 
 0.983 0.021 3.34 14.63 3.17 14.62 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ

 0.270 1.106 3.07 11.14 2.83 11.46 االتجاه نحو تعاطي القنب

 0.991 0.011 2.01 6.65 1.85 6.66 االتجاه نحو تعاطي الكوك
االتجاه نحو تعاطي المواد 

 النفسية
55.77 9.17 55.47 10.68 0.305 0.760 

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ف(السابق إلى أن جميع قيم ) 32(يتضح الجدول 
لمجموعتين ) ت(ذ قيم ، مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخ)α ≥ 0.05(إحصائية 

في األبعاد االتجاه ) α ≥ 0.01(متجانستين، والذي تبين إنها غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
نحو تعاطي المواد النفسية، والدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، بمعنى ال توجد فروق 

 العلمية وطلبة الكليات االدبية في اتجاههم بين طلبة الكليات) α ≥ 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى 
  .نحو تعاطي المواد النفسية

مما يشير إلى أن الطلبة بغض النظر عن الكليات التي يدرسون فيها يمتلكون أفكار 
ومعتقدات متناسقة في طبيعة توجههم نحو تعاطي المواد النفسية، ويعزي الباحث ذلك إلى أنهم 

جتماعي إلى نفس المفاهيم والخبرات فيما يتعلق بالمواد النفسية، كما ال يتعرضون بالجامعة والسياق اال
وبذلك . تؤثر طبيعة الدراسة التي يتعرض لها الطالب على تغيير اتجاهه نحو تعاطي المواد النفسية

، والذي تمثلت )2002؛ محمد عبد الصبور، 1985مصري حنوره، (تتفق هذه النتائج مع دراسة 
  .لكلية التي يدرس بها الطالب ال تؤثر على طبيعة اتجاه نحو المواد النفسيةنتائجها بان نوع ا

في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3.3
 .تعزى للمستوى الدراسي لدى أفراد العينة)  كوك- قنب-أسيفال - ترامال(المواد النفسية 
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) Independent Samples T Test) (ت (إختبارم وللتحقق من هذا الفرض تم استخدا  
إليجاد الفروق بين متوسطي درجات طلبة سنة أولى وطلبة سنة رابعة في االتجاه نحو تعاطي المواد 

  .)33(، كما هو مبين في جدول ) ودرجة كلية- أبعاد(النفسية 

  )ت (إختبارقيم يبين ): 33(جدول 

  )450= ن(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية في )  رابعة-أولى(لمتوسط درجات طلبة سنه 

  سنة أولى

 231= ن 

  سنة رابعة

 219= ن 

للفرق بين  T إختبار

 البعد مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.564 0.578 4.84 22.90 4.71 23.16 االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.603 0.520 3.03 14.54 3.41 14.70 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ

 0.376 0.887 2.94 11.21 2.90 11.46 االتجاه نحو تعاطي القنب
 0.335 0.966 1.87 6.57 1.94 6.74 االتجاه نحو تعاطي الكوك

 0.361 0.914 9.49 55.23 9.93 56.07 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية
  2.58 = 0.01 داللة ، عند مستوى1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

دالة )  القنب- الترامال(لالتجاه نجو تعاطي ) ف(السابق إلى أن قيم ) 33(يتضح الجدول 
، مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

، )α ≥ 0.01(توى داللة لمجموعتين متجانستين، والذي تبين أنها غير دالة إحصائيًا عند مس) ت(قيم 
، والدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد ) الكوك- سيفالاأل(في االتجاه نحو تعاطي ) ف(أما قيم 

، مما يدل على عدم تجانس )α ≥ 0.05(النفسية، غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 
 والذي تبين إنها غير دالة إحصائيًا لمجموعتين غير متجانستين،) ت(المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

 ≤ α(وهذا يدل إلى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ). α ≥ 0.01(عند مستوى داللة 
  .بين طلبة سنة أولى وطلبة سنة رابعة في اتجاههم نحو تعاطي المواد النفسية) 0.05

 عن فارق السن بينهم مما يشير إلى أن طلبة سنة أولى وطلبة سنة رابعة، وبغض النظر
والذي ال يمثل فارقا كبيرا، يمتلكون نفس الخبرات في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، وهذا يختلف 

، والتي أظهرت فروق في طبيعة االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية بين )SARC, 2006(مع دراسة 
 هذا الفرق إلى اختالف مجتمع الدراسة طلبة سنة أولى وسنة رابعة من طلبة الجامعات، ويعزي الباحث

 عليها، والتي غطت كافة الجامعات الفلسطينية SARCوحجم العينة الكبير التي اعتمدت نتائج دراسة 
محمد جمل الليل، (بمحافظات الشمال والجنوب من الوطن، ويختلف أيضا مع ما أظهرته دراسة 

 مستويات الدراسة للطلبة الجامعيين، من وجود فروق بين) Engs, Mulqueeny, 1983(، و)2003
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ويعزي الباحث االختالف هنا إلى أن ثقافة الجامعات األخرى تنمو من خاللها االتجاهات نحو تعاطي 
المواد النفسية، والذي ال يتواجد بجامعة األزهر تحديدا، باإلضافة إلى احتمالية عدم توافق الطالب مع 

  .دراسته الجامعية

في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(اللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات د .3.4
تعزى لمتوسط الدخل األسري لدى أفراد )  كوك- قنب-أسيفال -ترامال(المواد النفسية 

 .العينة

) One- Way ANOVA(وللتحقق من صحة الفرض تم إجراء تحليل التباين األحادي 
، )4.000 أكثر من - 4.000 إلى 2.000 من -2.000اقل من (لفحص أثر متوسط الدخل األسري 

  ):34(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية من أفراد العينة، كما يوضحه جدول 

  تحليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينةيبين قيم ): 34(جدول 

  في أدائهم  على استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية تبعًا لمتوسط الدخل األسري

 مجموع المربعات مصدر التباين يرالمتغ
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف "إختبارقيمة 

 ومستوى الداللة

 20.88 2 41.765 بين المجموعات

 22.784 447 10184.593 داخل المجموعات
االتجاه نحو تعاطي 

 الترامال
  449 10226.358 المجموع

 غير دالة 0.917

 1.686 2 3.373 بين المجموعات
 10.461 447 4676.159 داخل المجموعات

االتجاه نحو تعاطي 

 سيفالاأل
  449 4679.531 المجموع

 غير دالة 0.161

 0.951 2 1.902 بين المجموعات
 8.557 447 3825.078 داخل المجموعات

االتجاه نحو تعاطي 

 القنب
  449 3826.980 المجموع

 غير دالة 0.111

 5.101 2 10.202 بين المجموعات
 3.639 447 1626.778 داخل المجموعات

اطي االتجاه نحو تع

 الكوك
  449 1636.980 المجموع

 غير دالة 1.402

 44.105 2 88.210 بين المجموعات
 94.610 447 42290.448 داخل المجموعات

االتجاه نحو تعاطي 

 المواد النفسية
  449 42378.658 المجموع

 غير دالة 0.466
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ألبعاد االتجاه نجو تعاطي المواد ) ف (إختبارالسابق إلى أن قيم ) 34(يتضح من الجدول 
، مما يدل على )α ≥ 0.05(النفسية، والدرجة الكلية، غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

في ) α ≥ 0.05(تجانس المجموعتين، وهذا يدل إلى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
  .اتجاههم نحو تعاطي المواد النفسية تبعُا لمستوى الدخل األسري

مما يشير إلى أن اتجاه طالب الجامعة لم يتأثر بالفروق االقتصادية بينهم نحو تعاطي المواد 
النفسية، وهذه النتيجة منطقية جدا، حيث أن المجتمع الفلسطيني وألغزي منه تحديدا ال تعتبر الفروق 

ادية بينهم ظاهرة على مستوى التأثير على منحى الحياة كون الجميع يعيش نفس الضغوط االقتص
النفسية وظروف القهر األمني والسياسي من جراء الحصار أو االعتداءات اإلسرائيلية أو االنقسام 

  .السياسي

فقت كما ال يمكن مقارنة هذه النتائج مع أي دراسة سابقة لم تجرى على محافظات غزة، وان ات
  )2009؛ أنور أبو شنب، 2003محمد جمل الليل، (بالمجمل العام مع دراسة 

 ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : "والذي ينص على: الفرض الثالث .4
تعزى للمتغيرات الديموغرافية ) ةالشخصي - ضبط-استقالل ذاتي(في التوجهات السببية ) 0.05

 ".لدى أفراد العينة)  متوسط الدخل األسري- وى الدراسي المست- التخصص- الجنس(

  :وللتحقق من صحة الفرض المركب تم تقسيمه لعدة فروض فرعية

في التوجهات السببية ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4.1
 .تعزى للجنس لدى أفراد العينة) ةالشخصي - ضبط- استقالل ذاتي(

ومتوسط ) 185= ن(تمت المقارنة بين متوسط درجات الطالب الذكور ض وللتحقق من هذا الفر 
) GCOS(في درجاتهم على استبيان التوجهات السببية ) 265= ن(درجات الطالبات اإلناث 

للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين، حيث استخدم الباحث هذا ) ت (إختبارباستخدام 
ب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق، االستبيان اإلحصائي البارامتري بسب

 إختبارإضافة إلى أن عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين فردًا، األمر الذي يحقق شروط استخدام 
الفروق بين متوسطي درجات يوضح ) 35(، والجدول )210: 2005صالح عالم، ) (ت(

 Independent( إختبار عبر استخدام ةمجموعة الذكور ومجموعة اإلناث في توجهاتهم السببي
Samples T Test (للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين.  
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  )ت (إختبارقيم يبين ): 35(جدول 

  )450= ن(لمتوسط درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث في توجهاتهم السببية 

  2.58  =0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :السابق أن) 35(يتضح من الجدول 

، )α ≥ 0.05(لتوجه االستقالل الذاتي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(قيمة 
لمجموعتين متجانستين، والذي تبين ) ت(مما يدل على عدم تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

لنظر إلى الفرق بين المتوسطات بين وبا). α ≥ 0.01(إنها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
المجموعتين نالحظ أن متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور، مما يشير إلى انه توجد فروق دالة 

في متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على استبيان ) α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 
البات يتمتعن باالستقالل الذاتي أعلى من وهذا يوضح أن الط. توجه االستقالل الذاتي لصالح اإلناث

  .الطالب الذكور

 ≤ α(لتوجه الضبط، فهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(أما قيمة 
لمجموعتين غير متجانستين، ) ت(، مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم )0.05

، مما يشير إلى انه ال توجد فروق )α ≥ 0.01(ى داللة والذي تبين إنها غير دالة إحصائيًا عند مستو 
في متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على ) α ≥ 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى 

وهذا يوضح أن الطالب و الطالبات يتمتعون بمستوى متساوي من توجه . استبيان توجه الضبط
  .الضبط

، مما )α ≥ 0.05( عند مستوى داللة إحصائية  دالة إحصائياً الالشخصيلتوجه ) ف(قيمة 
لمجموعتين متجانستين، والذي تبين إنها ) ت(يدل على عدم تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

وبالنظر إلى الفرق بين المتوسطات بين المجموعتين ). α ≥ 0.01(دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
ذكور، مما يشير إلى انه توجد فروق دالة إحصائيًا عند نالحظ أن متوسط اإلناث أعلى من متوسط ال

في متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على استبيان توجه ) α ≥ 0.05(مستوى 

  الذكور

 185= ن 

  اإلناث

 265= ن 

للفرق بين  T إختبار

 البعد مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.001 3.259 7.88 67.71 10.41 64.76 توجه االستقالل الذاتي
 0.099 1.653 8.25 63.73 8.55 62.41 توجه الضبط

 0.018 2.373 8.56 43.23 9.03 45.22 الالشخصيتوجه 
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 أعلى من الالشخصيوهذا يوضح أن الطالب يتصفون بدرجة من .  لصالح الذكورالالشخصي
  .الطالبات

) autonomy orientation(ستقالل الذاتي ويمكن تفسير هذه النتائج من خالل أن توجه اال
يتصرف فيه الفرد وفق اهتماماته، ويتجه نحو البيئة التي تحفز فيه الدوافع الداخلية والتي لها طابع 
التحدي الذي يزوده بالتغذية الراجعة، حيث يتصف بالميل إلى إظهار قدر كبير من المبادرة الذاتية 

كما يظهر قدرًا كبيرًا من المسؤولية لتصرفاته، أما توجه بحثًا عن نشاطات فيها متعة وتحدي، و 
فهو التوجه الذي يؤمن من خالله الفرد بأن الحصول ) Impersonal orientation (الالشخصي

على النتائج المرغوب فيها خارجة عن سيطرته، وكذلك فإن تحقيقها يعود بشكل كبير للحظ والقدر، 
 وعدم فعاليته، وكذلك ال يمتلك اإلحساس بالقدرة على تغيير وكما يتصف بالقلق المتعلق بالكفاءة

النتائج أو مطالب اآلخرين، فهو بذلك يميل إلى أن يكون مثبط، وكما يميل دائمًا باالقتناع للمواضيع 
 :Deci & Ryan, 1985b(كما هي دون تغيير، وكما يرتبط باألداء السيئ والحياة الصعبة 

159.(  

عي الذكور نتج لديهم هذا التوجه من خالل إحساسهم بالعجز وعدم لهذا فان الشباب الجام
, القدرة على التعامل مع تحديات الحياة، والتي أفرزت وظائف عفوية وغير متعمدة وغير مقصودة

وكذلك االفتقار إلى التراكيب النفسية الضرورية للتعامل مع القوى الخارجية والداخلية، وهذا ينطوي 
رجية ال يمكن السيطرة عليها، تمثلت بالظروف القهرية والقمعية التي يتعرضون على أن هناك قوى خا

لها ويمرون بها، حيث ال تسنح لهم الفرصة من تجربة الكفاءة في البحث عن الفرص والتحديات، في 
الوقت الذي يدفعوا من خالله إلى االختيارات بال معنى في الحياة اليومية، وهم ال يستطيعون أن 

نفسهم في مواقف تؤدي إلى مزيد من االستقاللية وذلك من خالل عدم وجود رؤية لطريق يضعوا أ
االختيارات المنسجمة مع أهدافهم الشخصية أو اهتماماتهم، كما أنهم يعتقدوا أن سلوكهم خارج عن 

أن هذا التوجه ناتج ) Gagné, 2003(سيطرتهم بسبب أفراد آخرين أو عوامل أخرى، كما ويذكر 
إشباع حاجة الرضا كحاجة نفسية بشكل كبير، ومرتبط أيضا بعدم المشاركة النفسية، من عدم 
أن أصحاب هذا التوجه يؤمنوا بالحظ وغيرة نتيجة ضعف ) Milyavskaya, 2009: 12(ويضيف 

الكفاءات المدركة، وعدم المقدرة على التحكم في البيئة أو السيطرة على المواقف واألحداث، باإلضافة 
 يتسمون باالكتئاب والقلق عند تعرضهم لمواقف جديدة أو خبرات جديدة، ويفضلون إتباع إلى أنهم

األسلوب المعتاد في فعل األشياء كما تم فعلها سابقا حتى لو كانت النتيجة الفشل، وذلك بدال من 
 .Deci & Ryan, 1985a(محاولتهم ابتكار أسلوب جديد أو تغيير ردة الفعل المعتادة، ويرى 

Deponet, 2004 ( أن هذا التوجه ناجم عن عدم الشعور بالسعادة وانخفاض التكيف النفسي مع
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 ,Ryan & Deci, & Grolnick(السياق االجتماعي للفرد، هذا وباإلضافة إلى ما أشارت دراسة 
 تنتج من عدم إشباع الحاجات النفسية الالشخصيحول أن دافعية التوجهات السببية ) 1995

، إال أنها )كما تفعل دافعية الضبط( يتضمن فقط االفتقار إلى االستقالل الذاتي األساسية، وهذا ال
تعني عدم الكفاءة واالنتماء، وبناًء على ذلك فهي مرتبطة بنتائج ضعف األداء وضعف الصحة 

  .النفسية

، فان الالشخصيأما تمتع الطالبات الجامعيات بتوجه االستقالل الذاتي على حساب توجه 
عن طبيعة تعامل المجتمع معهم، من خالل فتح األبواب لديهم للتعبير عن أنفسهم، وعدم ذلك ناتج 

التعرض لهن بأي شكل من أشكال القمع النفسي، وهذا تطور ملحوظ ، ال يمكن التغاضي عنة، حيث 
أن أصحاب هذا التوجه يظهروا أمانه أكثر وانفتاحا بتفاعالتهم ) Hodgins et al, 1996(يذكر 

  .الالشخصيرنتهم باألفراد المتمتعون بالتوجه عند مقا

، ودراسة )Neighbors, et al. 2004(كما وتتفق النتائج الثالثة في جزء منها مع دراسات 
)Deci & Ryan, 1985a( في أن اإلناث يتمتعن يتوجه االستقالل الذاتي أكثر من الذكور، ولم ،

، )Soenens, et al. 2005(ف مع دراسة في تختل. الالشخصيتحسم بان الذكور يتمتعون بتوجه 
التي أظهرت أن وظيفة االستقالل الذاتي متشابهة لدى الرجال والنساء، ) Wong, 2000(ودراسة 

وٕانما الضبط قد يكون مختلف لصالح احد الجنسين، وذلك يعود إلى أن الفرد يفعل ما هو متوقع منه 
 في تفسير لهذا الفعل، وكذلك للنتائج المترتبة علية اعتمادا على المعاني المختلفة بين الرجال والنساء

  .لكل منهما

في التوجهات السببية ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4.2
)  كليات أدبية-كليات علمية(تعزى للتخصص الدراسي ) ةالشخصي -  ضبط-استقالل ذاتي(

 .لدى أفراد العينة

) Independent Samples T Test) (ت (إختباردام وللتحقق من هذا الفرض تم استخ  
إليجاد الفروق بين متوسطي درجات طلبة الكليات األدبية وطلبة الكليات العلمية في التوجهات 

  .)36(السببية، كما هو مبين في جدول 
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  )ت (إختبارقيم يبين ): 36(جدول 

  )450= ن(ت السببية في التوجها)  العلمية- األدبية(لمتوسط درجات طلبة الكليات 

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

لتوجه االستقالل الذاتي دالة إحصائيًا عند ) ف(السابق أن قيمة ) 36(يتضح من الجدول 
) ت(اخذ قيم ، مما يدل على عدم تجانس المجموعتين، لذا سيتم )α ≥ 0.05(مستوى داللة إحصائية 

، مما )α ≥ 0.01(لمجموعتين متجانستين، والذي تبين إنها غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
في متوسط درجات طلبة ) α ≥ 0.05(يشير إلى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

وهذا يوضح . الذاتيالكليات األدبية ومتوسط درجات طلبة الكلية العلمية على استبيان توجه االستقالل 
  .أن طلبة الكليات األدبية والعلمية يتمتعون بمستوى متساوي من توجه االستقالل الذاتي

، فهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة الالشخصيلتوجه الضبط وتوجه ) ف(أما قيم 
ن غير لمجموعتي) ت(، مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم )α ≥ 0.05(إحصائية 

، مما يشير إلى انه ال )α ≥ 0.01(متجانستين، والذي تبين إنها غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
طلبة و في متوسط درجات طلبة الكليات العلمية ) α ≥ 0.05(توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

بة الكليات األدبية وهذا يوضح أن طل. الالشخصي على استبيان توجه الضبط وتوجه ات االدبيةالكلي
  .الالشخصيوالعلمية  يتمتعون بمستوى متساوي من توجه الضبط و 

في التوجهات السببية ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4.3
 .لدى أفراد العينة)  رابع-أول(تعزى للمستوى الدراسي ) ةالشخصي - ضبط- استقالل ذاتي(

) Independent Samples T Test) (ت (إختبارخدام وللتحقق من هذا الفرض تم است  
إليجاد الفروق بين متوسطي درجات طلبة سنة أولى وطلبة سنة رابعة في التوجهات السببية، كما هو 

  .)37(مبين في جدول 
  

  

  كليات أدبية

 283= ن 

  كليات علمية

 167= ن 

للفرق بين  T إختبار

 البعد مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.209 1.257 7.96 67.17 9.72 66.11 توجه االستقالل الذاتي
 0.924 0.095 8.51 63.14 8.33 63.22 توجه الضبط

 0.752 0.317 9.32 44.22 8.49 43.94 الالشخصيتوجه 
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  )ت (إختبارقيم يبين ): 37(جدول 

  )450= ن(في التوجهات السببية )  رابعة-أولى(لمتوسط درجات طلبة سنه 

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(لية الجدو ) ت(قيمة 

لتوجه االستقالل الذاتي وتوجه الضبط وتوجه ) ف(السابق أن قيم ) 37(يتضح من الجدول 
، مما يدل على تجانس )α ≥ 0.05(، غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية الالشخصي

لمجموعتين غير متجانستين، والذي تبين إنها غير دالة إحصائيًا ) ت(ذ قيم المجموعتين، لذا سيتم اخ
 ≤ α(، مما يشير إلى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )α ≥ 0.01(عند مستوى داللة 

في متوسط درجات طلبة سنه أولى ومتوسط درجات طلبة سنه رابعة على استبيان توجه ) 0.05
وهذا يوضح أن طلبة سنه أولى ورابعة يتمتعون . الالشخصيجه الضبط وتوجه االستقالل الذاتي وتو 

  .بمستوى متساوي من التوجهات السببية الثالث

في التوجهات السببية ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4.4
 من -2.000اقل من (تعزى لمتوسط الدخل األسري ) ةالشخصي - ضبط-استقالل ذاتي(

 .لدى أفراد العينة) 4.000 أكثر من -4.000 إلى 2.000

) One- Way ANOVA(وللتحقق من صحة الفرض تم إجراء تحليل التباين األحادي 
، )4.000 أكثر من - 4.000 إلى 2.000 من -2.000اقل من (لفحص أثر متوسط الدخل األسري 

  ):38(على توجهات أفراد العينة السببية، كما يوضحه جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  سنة أولى

 231= ن 

  سنة رابعة

 219= ن 

للفرق بين  T إختبار

 البعد مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.405 0.833 9.26 66.13 8.96 66.84 توجه االستقالل الذاتي
 0.655 0.448 8.43 63.01 8.37 63.35 توجه الضبط

 0.075 0.177 8.55 44.79 8.98 43.32 الالشخصيتوجه 
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  تحليل التباين األحادييبين قيم ): 38(جدول 

  لدرجات أفراد العينة في أدائهم  على استبيان التوجهات السببية تبعًا لمتوسط الدخل األسري

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف "إختبارقيمة 

 ومستوى الداللة

 314.442 2 628.883 عاتبين المجمو 
 81.959 447 36635.617 داخل المجموعات

توجه االستقالل 

 الذاتي
  449 37264.500 المجموع

 دالة 3.837

 19.867 2 39.735 بين المجموعات
 توجه الضبط 70.672 447 31590.585 داخل المجموعات

  449 31630.320 المجموع

 غير دالة 2810.

 24.059 2 48.117 بين المجموعات
 الالشخصيتوجه  77.658 447 34712.994 داخل المجموعات

  449 34761.111 المجموع

 غير دالة 3100.

  :السابق أن) 38(يتضح من الجدول 

، غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة الالشخصيلتوجه الضبط وتوجه ) ف (إختبار قيم 
هذا يشير إلى انه ال توجد فروق دالة ، مما يدل على تجانس المجموعتين، و )α ≥ 0.05(إحصائية 

  .تبعُا لمستوى الدخل األسري) الالشخصي - الضبط(في توجهي ) α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 

 ≤ α(لتوجه االستقالل الذاتي، دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف (إختبارقيم 
وجود فروق دالة إحصائيًا عند ، مما يدل على عدم تجانس المجموعتين، وهذا يشير إلى )0.05

 من -2.000اقل من (في توجه االستقالل الذاتي تبعُا لمتوسط الدخل األسري ) α ≥ 0.05(مستوى 
  ).4.000 أكثر من -4.000 إلى 2.000

ولتحديد اتجاه الفروق في توجه االستقالل الذاتي تبعًا لمتوسط الدخل األسري، تم استخدام 
 شيفيه لبيان اتجاه الفروق، كما يوضحه جدول ٕاختبارراف المعياري، و المتوسطات الحسابية واالنح

)39.(  
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  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 39(جدول رقم 

   لدرجات أفراد العينة على توجه االستقالل الذاتي ذات الداللة تبعًا لمتوسط الدخل األسري

 العدد البيان المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 10.07 65.15 195  شيكل2.000اقل من 

 7.72 67.51 186  شيكل4.000 إلى 2.000من 
توجه االستقالل 

 الذاتي
 9.37 67.61 69  شيكل4.000أكثر من 

األبعاد ذات  شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات إختباروالجدول التالي يبين نتائج 
  :وى الدراسيتبعًا للمستالداللة 

   شيفيهإختبارنتائج ): 40(جدول رقم 

للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات أفراد العينة على توجه االستقالل الذاتي ذات الداللة تبعًا لمتوسط 

  الدخل األسري

 4000أكثر من  4000 -2000 2000أقل من  الدخل الشهري

 - - - 2000أقل من 

2000- 4000 *0.041 - - 

توجه 

االستقالل 

 الذاتي
  -  0.997  0.154  4000اكثر من 

  0.05تشير إلى مستوى داللة عند                                            * 0.01تشير إلى مستوى داللة عند ** 

  :السابقين) 40، 39(يتبين من الجدولين 

أقل (متوسط دخل أن الفروق في مفهوم توجه االستقالل الذاتي كانت بين مجموعة طالب ذوي 
، وكانت الفروق لصالح مجموعة )4000 - 2000(ومجموعة طالب ذوي متوسط دخل ) 2000من 

 ).4000 - 2000(طالب ذوي متوسط دخل 

  .الالشخصيات عن اتجاه الفروق في ُبعدي توجه الضبط وتوجه ختبار في حين لم تكشف اإل

، يتمتعون بتوجه استقاللي )4.000 - 2.000(مما يشير إلى أن الطالب ذوي الدخل المتوسط 
، ولم تتأثر درجة توجه االستقالل الذاتي )2.000أقل من (أعلى من الطالب ذوي الدخل المنخفض 

  ).4.000أكثر من (بين الطالب ذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المرتفع 
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 ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : "الفرض الرابع والذي ينص على .5
 - الجنس(تعزى للمتغيرات الديموغرافية )  مغايرة-مسايرة( المغايرة -في سمات المسايرة) 0.05

 ".لدى أفراد العينة)  متوسط الدخل األسري- المستوى الدراسي-التخصص

  :وللتحقق من صحة الفرض المركب تم تقسيمه لعدة فروض فرعية

 - في سمات المسايرة) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5.1
 .لدى أفراد العينة)  أنثى-ذكر(المغايرة تعزى للجنس 

ومتوسط ) 185= ن(تم المقارنة بين متوسط درجات الطالب الذكور وللتحقق من هذا الفرض 
 المغايرة، باستخدام - في درجاتهم على استبيان المسايرة) 265= ن(درجات الطالبات اإلناث 

متوسطات درجات عينتين مستقلتين، حيث تم استخدم هذا االستبيان للفروق بين ) ت (إختبار
اإلحصائي البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق، إضافة إلى 

صالح ) (ت (إختبارأن عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين فردًا، األمر الذي يحقق شروط استخدام 
الفروق بين متوسطي درجات مجموعة الذكور يوضح ) 41 (، والجدول)210: 2005عالم، 

 Independent( إختبار، عبر استخدام ) مغايرين-مسايرين (ومجموعة اإلناث في سماتهم 
Samples T Test (للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين.  

  )ت (إختبارقيم يبين ): 41(جدول 

  )450= ن( المغايرة -مات المسايرةلمتوسط درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث في س

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :السابق ان) 41(يتضح من الجدول 

، مما )α ≥ 0.05(لسمات المسايرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(قيمة 
دالة لمجموعتين متجانستين، والذي تبين انها ) ت(يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

 الفرق بين المتوسطات بين المجموعتين إلىوبالنظر ). α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة 
 انه توجد فروق دالة إحصائيًا عند إلى من متوسط الذكور، مما يشير أعلى اإلناث متوسط أننالحظ 

  الذكور

 185= ن 

  اإلناث

 265= ن 

للفروق  T إختبار

 بين مجموعتين

 البعد

 الداللة قيمة ت ع م  ع م

 0.016 2.417 16.17 204.57 17.60 200.69 سمات المسايرة

 0.001 3.269 17.80 152.34 18.12 157.96 سمات المغايرة
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 على استبيان سمات اإلناثفي متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات ) α ≥ 0.05(مستوى 
  . من الطالب الذكورأعلى الطالبات يتمتعن بالمسايرة أنوهذا يوضح . اإلناثمسايرة لصالح ال

، مما )α ≥ 0.05(لسمات المغايرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(قيمة 
 دالة إنهالمجموعتين متجانستين، والذي تبين ) ت(يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

 الفرق بين المتوسطات بين المجموعتين إلىوبالنظر ). α ≥ 0.01(صائيًا عند مستوى داللة إح
 انه توجد فروق دالة إحصائيًا عند إلى، مما يشير اإلناث من متوسط أعلى متوسط الذكور أننالحظ 
 على استبيان سمات المغايرة اإلناثفي متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات ) α ≥ 0.05(مستوى 

  . من الطالباتأعلى الطالب الذكور يتسمون بسمات المغايرة أنوهذا يوضح . لصالح الذكور

 الطالبات في مجتمع كالمجتمع الفلسطيني، والذي يتحمل أنويمكن تفسير هذه النتائج على 
فيه الرجل مسئوليات كبيرة في جوانب عدة منها اتخاذ القرار، جعل المرأة تفضل جانب المسايرة في 

 من الموضوعات تجنبا للصراع، واحتراما لألنظمة والقوانين والعادات والتقاليد التي تحكم كثير
مجتمعنا، وهذه النتائج بالتأكيد ال تتعارض مع نتائج التوجهات السببية وخصوصا توجه االستقالل 

ي يقوم  توجه االستقالل الذاتأن يعزز هذه النتيجة من خالل إنماالذاتي الذي جاء لصالح اإلناث، 
 بما يتوافق مع أهدافه األنظمةعلى االلتزام باألنظمة والتقاليد، ولكن ال يمنع صاحبة من استغالل هذه 

. ، وخصوصا حاجة االنتماء للسياق االجتماعياألساسية حاجاته النفسية إشباعوطموحاته، من خالل 
كون الطالبة بالمجتمع  سلوك المسايرة يعتمد على الجماعات المرجعية، و أن إلىهذا وباإلضافة 

 أكثرالفلسطيني تهتم بشكل كبير بآراء صديقاتها ووجهات نظرهن لألمور يضعها في جانب المسايرة 
 يتمتعن بالذكاء االجتماعي، حيث يعملن على اإلناث أن، كما )23: 1987سيد عثمان، (

هري مع الجماعات  التجانس الظاإلى، الذي يدفعهن األهدافاالستجابات المناسبة من اجل تحقيق 
، )137: 2006عهود الرحيلي، (المرجعية بشكل مختلف عن التجانس الباطني مع هذه الجماعات 

الذي يهدد دائمًا ) Deviance(وفي الوقت التي تؤدي فيه المسايرة دورا في التخلص من االنحراف 
ين، يترتب علية شعور استقامة الوجود االجتماعي كله، يشترك الفرد مع الجماعة في القيام بعمل مع

الفرد بأنه واحد ضمن الجماعة، وكذلك نوع من االطمئنان، أي أن المسايرة تساعد على التماسك 
الجماعي، كما تساعد على نشر القيم والمعايير المحبوبة في المجتمع وشيوعها بين أفراد هذا المجتمع 

في إقامة النظام واالستقرار في ، باإلضافة لما لها من وظيفة هامة )25: م1999هاله الشريف، (
، وهذا بدورة يوضح تناغم توجه االستقالل )278: م1985محمود أبو النيل، (تفاعالتنا مع اآلخرين 

  . الذاتي مع المسايرة االجتماعية
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 التي اتصفوا الالشخصي يتفق مع توجه أيضا اتسام الطلبة الذكور بسمات المغايرة، فهذا أما
 التمرد الذي يأتي في سياق نقص التعاون، ورفض قواعد السلوك، أويرة  المغاأنفيه، من خالل 

ورفض المشاركة االجتماعية، والنقد والرفض المتبادل مع أعضاء الجماعة تأتي في سياق الضبط او 
  .تحكم السياق االجتماعي، فيكون الفرد فيه مجرد رد فعل للمواقف، وليس فاعل لها

 ومفهوم المغايرة من خالل ان توجه الالشخصيوم توجه كما ويبرز االنسجام ما بين مفه
 تشكل نمط حياة صاحبها، وبين المغايرة اآلخرين أو التي يكمن جوهرها في ترك الظروف الالشخصي

المتمثلة، في الوقت التي تتمثل المغايرة بمفهوم التبعية كأحد مكوناتها والتي تتمحور بعملية استسالم 
علية دون أي معارضة بالرغم من انه قد يكون غير راض عن تلك األشياء الفرد لما تملية الجماعة 

في قراره نفسه، وهنا يكون الذوبان السلبي في الجماعة، فال يكون له استقالليته الشخصية، وبالتالي 
 .ل استقالليته في إطار الجماعةتفقد الجماعة إسهاماته االيجابية فيها، والتي ال تأتي إال من خال

 بالعجز وعدم القدرة إحساسهمفسير اتسام الطلبة الذكور بسمات المغايرة من خالل ويمكن ت
 التراكيب النفسية الضرورية للتعامل مع القوى إلى افتقار أفرزتعلى التعامل مع تحديات الحياة، والتي 

لظروف الخارجية والداخلية، وهذا ينطوي على أن هناك قوى خارجية ال يمكن السيطرة عليها، تمثلت با
 االختيارات فارغة المعنى في الحياة إلىالقهرية والقمعية التي يتعرضون لها ويمرون بها، وتدفعهم 

  .اليومية

، )1993سعيد بن مانع، (، )2003محمد جمل الليل، (هذا وتتفق هذه النتيجة مع دراسات 
نسين على ، الذي لم تظهر فروق بالج)2000وسيمة زكي، (في حين اختلف النتائج مع دراسة 

 أن المغايرة، حيث -  نوع موضوع المسايرةإلىاستبيان المسايرة، ويعزي الباحث االختالف هنا 
  . الموضع ومدى تأثيره عليهمأهميةللموضوع عامل مهم في قراءة الفروق بين الجنسين من خالل 

 - في سمات المسايرة) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5.2
 .لدى أفراد العينة)  كليات ادبية-كليات علمية(ة تعزى للتخصص الدراسي المغاير 

) Independent Samples T Test) (ت (إختباروللتحقق من هذا الفرض تم استخدام   
 -  وطلبة الكليات العلمية في سمات المسايرةاألدبيةإليجاد الفروق بين متوسطي درجات طلبة الكليات 

  .)42( جدول المغايرة، كما هو مبين في
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  )ت (إختبارقيم يبين ): 42(جدول 
  )450= ن( المغايرة -في سمات المسايرة)  العلمية-األدبية(لمتوسط درجات طلبة الكليات 

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :السابق ان) 42(يتضح من الجدول 

، مما )α ≥ 0.05(ية لسمات المسايرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائ) ف(قيمة 
 غير أنهالمجموعتين متجانستين، والذي تبين ) ت(يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

 انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند إلى، مما يشير )α ≥ 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 درجات طلبة الكليات العلمية  ومتوسطاألدبيةفي متوسط درجات طلبة الكليات ) α ≥ 0.05(مستوى 

 يتسمون بدرجة متساوية واألدبية طالب الكليات العلمية أنوهذا يوضح . على استبيان سمات المسايرة
  .في سمات المسايرة

، مما )α ≥ 0.05(لسمات المغايرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(قيمة 
 غير إنهالمجموعتين متجانستين، والذي تبين ) ت(ذ قيم يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخ

 انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند إلى، مما يشير )α ≥ 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ومتوسط درجات طلبة الكليات العلمية األدبيةفي متوسط درجات طلبة الكليات ) α ≥ 0.05(مستوى 

 يتسمون بدرجة متساوية واألدبية طالب الكليات العلمية أنهذا يوضح و . على استبيان سمات المغايرة
  .في سمات المغايرة

 - في سمات المسايرة) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5.3
 .لدى أفراد العينة)  سنة رابعة- أولىسنة (المغايرة تعزى للمستوى الدراسي 

) Independent Samples T Test) (ت (تبارإخوللتحقق من هذا الفرض تم استخدام   
 المغايرة، -  وطلبة سنة رابعة في سمات المسايرةأولىإليجاد الفروق بين متوسطي درجات طلبة سنة 

  .)43(كما هو مبين في جدول 

  

  كليات أدبية

 283= ن 

  كليات علمية

 167= ن 

للفروق  T إختبار

 البعد بين مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.114 1.584 16.83 204.61 16.84 202.01 سمات المسايرة
 0.255 1.141 19.25 155.92 17.42 153.90 سمات المغايرة
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  )ت (إختبارقيم يبين ): 43(جدول 

  )450= ن( المغايرة - طلبة سنة رابعة في سمات المسايرةأولىلمتوسط درجات طلبة سنه 

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :أنالسابق ) 43(يتضح من الجدول 

، مما )α ≥ 0.05(لسمات المسايرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(قيمة 
 دالة إنهالمجموعتين متجانستين، والذي تبين ) ت(يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

 انه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى إلى، مما يشير )α ≥ 0.05(توى داللة إحصائيًا عند مس
)α ≥ 0.05 ( ومتوسط درجات سنة رابعة على استبيان سمات أولىفي متوسط درجات طلبة سنة 

 في سمات أعلى طالب سنة رابعة يتسمون بدرجات أنوهذا يوضح . المسايرة لصالح طالب سنة رابعة
  .أولىسنة المسايرة عن طالب 

 طالب سنة رابعة بعد مضي سنوات متعددة على مقاعد الدراسة إلى أنويعزي الباحث ذلك 
 يبدأ بأنهمالجامعية، تتولد لديهم خبرات تسير باتجاه الهدوء وااللتزام بالنظم والتقاليد، وخصوصا 

  .األنظمة من مرحلة المراهقة المتأخرة، والتي تتصف بنوع من التمرد على باالنتهاء

، مما )α ≥ 0.05(لسمات المغايرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف(قيمة 
 غير إنهالمجموعتين متجانستين، والذي تبين ) ت(يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 

 عند  انه ال توجد فروق دالة إحصائياً إلى، مما يشير )α ≥ 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ومتوسط درجات سنة رابعة على استبيان أولىفي متوسط درجات طلبة سنة ) α ≥ 0.05(مستوى 

  . ورابعة يتسمون بدرجة متساوية في سمات المغايرةأولى طالب سنة أنوهذا يوضح . سمات المغايرة

  

  

  سنة أولى

 231= ن 

  سنة رابعة

 219= ن 

للفروق  T إختبار

 البعد بين مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.050 1.926 16.90 204.54 16.73 201.49 سمات المسايرة
 0.159 1.411 18.56 155.89 17.67 153.48 سمات المغايرة
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 - في سمات المسايرة) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5.4
 أكثر -4.000 إلى 2.000 من - 2.000اقل من  (األسريتعزى لمتوسط الدخل المغايرة 

 .لدى أفراد العينة) 4.000من 

) One- Way ANOVA(وللتحقق من صحة الفرض تم إجراء تحليل التباين األحادي 
، )4.000 من أكثر - 4.000 إلى 2.000 من -2.000اقل من  (األسريلفحص أثر متوسط الدخل 

  ):44( المغايرة لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول - رةعلى سمات المساي

  تحليل التباين األحادي): 44(جدول 

  األسري المغايرة تبعًا لمتوسط الدخل -لدرجات أفراد العينة في أدائهم  على استبيان سمات المسايرة

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف "إختبارقيمة 

 ومستوى الداللة

 344.663 2 689.326 بين المجموعات
 سمات المسايرة 284.267 447 127067.494 داخل المجموعات

  449 127756.820 المجموع

 غير دالة 1.212

 867.273 2 1734.546 بين المجموعات
 سمات المغايرة 326.361 447 145883.374 داخل المجموعات

  449 147617.920 المجموع

  غير دالة 2.657

  :أنالسابق ) 44(يتضح من الجدول 

 ≤ α(لسمات المسايرة، غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف (إختبار قيم 
 انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند إلى، مما يدل على تجانس المجموعتين، وهذا يشير )0.05

 2.000 من - 2.000اقل من  (األسري تبعُا لمستوى الدخل في سمات المسايرة) α ≥ 0.05(مستوى 
  ).4.000 من أكثر - 4.000 إلى

 ≤ α(لسمات المغايرة، غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف (إختبارقيم 
 انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند إلى، مما يدل على تجانس المجموعتين، وهذا يشير )0.05

 2.000 من - 2.000اقل من  (األسريفي سمات المغايرة تبعُا لمستوى الدخل ) α ≥ 0.05(مستوى 
  ).4.000 من أكثر - 4.000 إلى

 - في سمات المسايرة) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5.5
 .لدى أفراد العينة)  جامعي- ثانوي-  اقل من ثانوي- أمي (األمالمغايرة تعزى لتعليم 
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) One- Way ANOVA(صحة الفرض تم إجراء تحليل التباين األحادي وللتحقق من 
 المغايرة - ، على سمات المسايرة) جامعي- ثانوي- اقل من ثانوي- أمي (األملفحص أثر مستوى تعليم 

  ):45(لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول 

  تحليل التباين األحادي): 45(جدول 

   المغايرة تبعًا لتعليم االم-تبيان سمات المسايرةلدرجات أفراد العينة في أدائهم  على اس

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف "إختبارقيمة 

 ومستوى الداللة

 221.954 3 665.861 بين المجموعات
 سمات المسايرة 284.957 446 127090.959 داخل المجموعات

  449 127756.820 المجموع

  غير دالة 7790.

 1107.907 3 3323.722 بين المجموعات
 سمات المغايرة 323.530 446 144294.198 داخل المجموعات

  449 147617.920 المجموع

  دالة 3.424

  :أنالسابق ) 45(يتضح من الجدول 

 ≤ α(لسمات المسايرة، غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف (إختبار قيم 
، مما يدل على تجانس المجموعتين، وهذا يشير الى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند )0.05

 -  ثانوي- اقل من ثانوي- امي(في سمات المسايرة تبعُا لمستوى تعليم االم ) α ≥ 0.05(مستوى 
  )جامعي

، )α ≥ 0.05(لسمات المغايرة، دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) ف (إختبارقيم 
 α(مما يدل على عدم تجانس المجموعتين، وهذا يشير الى انه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

  ). جامعي- ثانوي-  اقل من ثانوي- امي(في سمات المغايرة تبعُا لمستوى تعليم االم ) 0.05 ≤

متوسطات ولتحديد اتجاه الفروق في سمات المغايرة تبعًا لمستوى تعليم االم، تم استخدام ال
  ).46( شيفيه لبيان اتجاه الفروق، كما يوضحه جدول ٕاختبارالحسابية واالنحراف المعياري، و 
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  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 46(جدول رقم 

   لدرجات أفراد العينة على سمات المغايرة ذات الداللة تبعًا لمستوى تعليم االم

 العدد البيان المتغير
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 14.05 152.55 22 امي

 18.18 159.47 103 اقل من ثانوي
 16.71 154.02 178 ثانوي

 سمات المغايرة

 19.77 152.37 147 جامعي

 شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات إختبارالتالي يبين نتائج ) 47(والجدول 
  :ستوى الدراسيتبعًا للماألبعاد ذات الداللة 

   شيفيه للكشف عن اتجاه الفروقإختبارنتائج ): 47(جدول رقم 

   بين متوسطات أفراد العينة على سمات المغايرة ذات الداللة تبعًا لمستوى تعليم االم

 جامعي ثانوي اقل من ثانوي امي مستوى تعليم االم

 - - - 0.444 اقل من ثانوي

 - - 0.114 0.988 ثانوي
سمات 

 المغايرة

 - 0.879 0.025* 1.000 جامعي
  0.05تشير الى مستوى داللة عند                                            * 0.01تشير الى مستوى داللة عند ** 

  :السابقين) 47، 46(يتبين من الجدولين 

الب ومجموعة ط)  الجامعيةاألم(أن الفروق في سمات المغايرة كانت بين مجموعة طالب ذوي 
 ). من ثانوياألقل األم(، وكانت الفروق لصالح مجموعة طالب ذوي )االم اقل من ثانوي(ذوي 

  .ات عن اتجاه الفروق في ُبعدي المسايرةختبار في حين لم تكشف اإل

، لوجود ارتباط ما بين سمات األمويعزي الباحث الفروق في سمات المغايرة تبعا لمستوى تعليم 
 دور إلى، وبرجع ذلك )1987على الغامدي، (ملة الوالدية حسب نتائج دراسة  المعاوأساليبالمغايرة 

 وتثقيفهم  أبنائها من حيث تنشئتهم وتربيتهم من خالل العمل على تربية األبناء الكبير في حياة األم
 أن، كما أفضل تحقيق رغباتهم بشكل األبناءبشكل يتناسب ويتماشى مع المجتمع حتى يستطيع هؤالء 

 األنظمةلجامعية تسعى دوما للرقي بأبنائها من خالل بسط مفاهيم الخير والعلم والتقدم واحترام  ااألم
 العمل على تنمية روح االبتكار، وفي سبيل تحقيق ذلك تبذل ما بوسعها إلى لديهم، باإلضافة واآلخرين
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ي والتي يطلق  من ثانو األقل ذي التعليم األمللحصول على مزيد من المعرفة من اجل ذلك، بينما 
 الكفاءة والخبرة في التعامل مع السياق االجتماعي، مما إلىعليهم بأنصاف المتعلمين، والذي يفتقدون 

 معني، مما يساعد على نمو مفاهيم أو بدون فهم اآلخرين لديهم الرغبة بالتقليد ومحكاه أبناءيفرز 
  .تحمل بطياتها مالمح التمرد واالغتراب النفسي

 α( عند مستوى داللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : "الذي ينص علىالفرض الخامس و  .6
تعزى لطبيعة )  كوك- قنب-أسيفال -ترامال(في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) 0.05 ≤

 ". العينةأفرادلدى ) ةالشخصي -  ضبط-استقالل ذاتي(التوجهات السببية 

 بسيطة التحققوللتحقق من هذا المركب، تم تقسيمة لعدة فروض 

 تعاطي في االتجاه نحو) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6.1
 - منخفض(تعزى لتوجه االستقالل الذاتي )  كوك-  قنب-أسيفال -ترامال(المواد النفسية 

 .لدى أفراد العينة) مرتفع

لدرجات وللتحقق من هذا الفرض تم حساب الفروق في متوسطات اقل الدرجات واعلى ا  
على استبيان توجه االستقالل الذاتي، بعد توزيعهم على مجموعتين تمثل كل مجموعة نسبة 

) 122= ن(، حيث تمت المقارنة بين متوسط درجات منخفضي توجه االستقالل الذاتي %)27(
للفروق بين ) ت (إختبار، باستخدام )122= ن(ومتوسط درجات مرتفعي توجه االستقالل الذاتي 

درجات عينتين مستقلتين، علمُا بأنه تم استخدم هذا االستبيان اإلحصائي البارامتري متوسطات 
بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق، إضافة إلى أن عدد أفراد العينة 

: 2005صالح عالم، ) (ت (إختباريزيد عن ثالثين فردًا، األمر الذي يحقق شروط استخدام 
الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي منخفض ومرتفعي يوضح ) 48(، والجدول )210

 Independent Samples T( إختبار عبر استخدام الدرجات على توجه االستقالل الذاتي
Test (للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين.  
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  لمتوسط درجات) ت (إختبارقيم يبين ): 48(جدول 

  جه االستقالل الذاتي في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية مجموعتي منخفضي ومرتفعي درجات تو 

منخفضي توجه 

  االستقالل الذاتي

 122= ن 

مرتفعي توجه 

  االستقالل الذاتي

 122= ن 

للفرق بين  T إختبار

 البعد مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.057 1.910 4.61 22.39 5.23 23.59 االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.032 2.161 3.00 14.25 3.49 15.16 سيفالجاه نحو تعاطي األاالت

 0.050 1.974 2.49 11.11 3.24 11.84 االتجاه نحو تعاطي القنب

 0.000 3.600 1.66 6.29 2.18 7.18 االتجاه نحو تعاطي الكوك
 0.003 2.966 8.45 54.04 11.02 57.77 االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(ولية الجد) ت(قيمة 

لالتجاه نحو تعاطي مادة الترامال غير دالة ) ف(قيمة  :السابق ان) 48(يتضح من الجدول 
، مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

، مما )α ≥ 0.05(تين متجانستين، والذي تبين انها غير دالة إحصائيًا عند مستوى لمجموع) ت(قيم 
في متوسط درجات منخفضي ) α ≥ 0.05(يشير الى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

. توجه االستقالل الذاتي ومرتفعي توجه االستقالل الذاتي على استبيان االتجاه نحو تعاطي الترامال
. وضح منخفضي ومرتفعي توجه االستقالل يحافظون على اتجاه واحد نحو تعاطي مادة الترامالوهذا ي

  .ويعزي الباحث ذلك الى ان كثير من االفراد ال يؤمنوا بان مادة الترامال من المواد النفسية

 غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية سيفاللالتجاه نحو تعاطي مادة األ) ف(قيمة 
)α ≥ 0.05( مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم ،)لمجموعتين متجانستين، اما ) ت

دالة إحصائيًا عند )  الدرجة الكلية للمواد النفسية-  الكوك- القنب(لالتجاه نحو تعاطي مادة ) ف(قيمة 
وعتين لمجم) ت(، مما يدل على عدم تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم )α ≥ 0.05(مستوى 

). α ≥ 0.01(انها تبين انها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ت(غير متجانستين، حيث تبين قيم 
وبالنظر الى الفرق بين المتوسطات بين المجموعتين نالحظ ان متوسط منخفضي الدرجات اعلى من 

في ) α ≥ 0.05(متوسط مرتفعي الدرجات، مما يشير الى انه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
متوسط درجات منخفضي توجه االستقالل الذاتي ومتوسط درجات مرتفعي توجه االستقالل الذاتي على 

لصالح )  الدرجة الكلية للمواد النفسية-  الكوك-  القنب-سيفالاأل(استبيان االتجاه نحو تعاطي مادة 
اتي كلما كان بعيدا عن وهذا يوضح انه كلما ارتفعت درجات توجه االستقالل الذ. منخفضي الدرجات

  .تعاطي المواد النفسية
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) autonomy orientation(ويمكن تفسير هذه النتائج من خالل ان توجه االستقالل الذاتي 
يوجد لدى الفرد بشكل نسبي، فعندما يتصف األفراد بتوجه االستقالل الذاتي العالي فإنهم يميلون إلى 

-self(هم، وأنه يكونوا قريبين جدا لتحديد ذاتهم إظهار قدرًا كبيرًا من المسؤولية لتصرفات
determined ( ،فيما يتعلق بالمكافآت الخارجية، وعليه فستكون المكافآت الخارجية أقل سيطرة عليهم

  ).Deci & Ryan, 1985: 111(وانجازاتهم ) competence(هذا وسيميلون إلى إثبات كفاءتهم 

هب بعيدا عن تحديد ذاته، وباتت المكافآت وعلية فكلما ضعف هذا التوجه لدى الفرد ذ
الخارجية تتحكم به اكثر، حيث تعتبر المواد النفسية من احد اهم المكافآت التي يمكن ان تتحكم بالفرد، 
ويعزى ذلك إلى أنها تعتبر وسيلة خارجية للحصول على نتائج ايجابية مثل الحد من التوتر والشجاعة 

 .Knee & Neighbors, 2002(ه النتائج مع دراسات وتتفق هذ. وتعزيز النشاط الجنسي
Prentice & Miller, 1993. Neighbors, 2003  .(  

في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6.2
لدى )  مرتفع- منخفض(تعزى لتوجه الضبط )  كوك-  قنب-أسيفال -ترامال(المواد النفسية 

 .أفراد العينة

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب الفروق في متوسطات اقل الدرجات واعلى الدرجات   
، حيث %)27(على استبيان توجه الضبط، بعد توزيعهم على مجموعتين تمثل كل مجموعة نسبة 

ومتوسط درجات مرتفعي توجه ) 122= ن(تمت المقارنة بين متوسط درجات منخفضي توجه الضبط 
للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين، كما يبينه ) ت (إختبارام ، باستخد)122= ن(الضبط 
  ):49(الجدول 

  لمتوسط درجات) ت (إختبارقيم يبين ): 49(جدول 

   مجموعتي منخفضي ومرتفعي درجات توجه الضبط  في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

  منخفضي توجه الضبط

 122= ن 

  مرتفعي توجه الضبط

 122= ن 

 لتباين T إختبار

 البعد المجموعات

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.127 1.532 4.40 22.57 5.09 23.50 االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.259 1.132 3.41 14.59 3.38 15.08 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ

 0.593 0.535 2.95 11.30 3.03 11.51 االتجاه نحو تعاطي القنب

 0.004 2.893 1.72 6.26 1.95 6.94 الكوكاالتجاه نحو تعاطي 
االتجاه نحو تعاطي المواد 

 النفسية
57.03 10.65 54.72 9.36 1.801 0.073 
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  :السابق ان) 52(يتضح من الجدول 

غير دالة )  الكوك- القنب- سيفال األ- الترامال(لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) ف(قيمة 
، مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ )α ≥ 0.05(ة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائي

، مما )α ≥ 0.05(لمجموعتين متجانستين، والذي تبين انها غير دالة إحصائيًا عند مستوى ) ت(قيم 
في متوسط درجات منخفضي ) α ≥ 0.05(يشير الى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

باستثناء قيمة . بط على استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةتوجه الضبط ومرتفعي توجه الض
، مما يشير الى انه توجد )α ≥ 0.05(لبعد الكوك، والتي تبين انها دالة إحصائيًا عند مستوى ) ت(

في متوسط درجات منخفضي توجه الضبط ومرتفعي ) α ≥ 0.05(فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
 االتجاه نحو تعاطي الكوك لصالح مرتفعي توجه الضبط، ويعزي الباحث توجه الضبط على استبيان

هذه النتيجة اال ان مادة الكوك تعتبر من وجهة نظر العينة من اخطر المواد النفسية على االطالق، 
 وكلما قل، يقترب لتوجه االستقالل الذاتي، الالشخصيوكون توجه الضبط كلما ارتفع، يقترب لتوجه 

  .ن تكون الفروق لصالح مرتفعي الضبطفمن الطبيعي ا

في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6.3
)  مرتفع-منخفض (الالشخصيتعزى لتوجه )  كوك-  قنب-أسيفال - ترامال(المواد النفسية 
 .لدى أفراد العينة

درجات واعلى الدرجات وللتحقق من هذا الفرض تم حساب الفروق في متوسطات اقل ال  
، %)27(، بعد توزيعهم على مجموعتين تمثل كل مجموعة نسبة الالشخصيعلى استبيان توجه 

  ):50(للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين، كما يبينه الجدول ) ت (إختبارباستخدام 
  لمتوسط درجات) ت (إختبارقيم يبين ): 50(جدول 

    في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةالالشخصيت توجه  مجموعتي منخفضي ومرتفعي درجا

منخفضي توجه 

 122= ن  الالشخصي

مرتفعي توجه 

 122= ن  الالشخصي

للفروق  T إختبار

 البعد بين مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.116 1.576 4.63 22.92 4.64 21.98 االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.190 1.315 3.57 14.62 2.82 14.08 يفالساالتجاه نحو تعاطي األ

 0.085 1.729 2.81 11.48 2.52 10.89 االتجاه نحو تعاطي القنب
 0.867 0.168 2.11 6.64 1.67 6.59 االتجاه نحو تعاطي الكوك
االتجاه نحو تعاطي المواد 

 النفسية
53.56 8.29 55.66 10.24 1.766 0.079 
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  :السابق ان) 50(يتضح من الجدول 

غير دالة )  الدرجة الكلية-  القنب- الترامال(لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) ف(قيمة 
، مما يدل على تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

)  الكوك- سيفالاأل(لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) ف(لمجموعتين متجانستين، اما قيم ) ت(قيم 
، مما يدل على عدم تجانس )α ≥ 0.05(فهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية 

انها غير دالة ) ت(لمجموعتين غير متجانستين، حيث بينت قيم ) ت(المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 
 α(ى ، مما يشير الى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستو )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 

 على استبيان الالشخصي ومرتفعي توجه الالشخصيفي متوسط درجات منخفضي توجه ) 0.05 ≤
  ) الدرجة الكلية-  الكوك-  القنب- سيفال األ- الترامال(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

 منعكسة المرتفع او المنخفض يتضمن الالالشخصيويعزي الباحث هذه النتيجة اال ان توجه 
، وتبقي اسيرة للسياق منعكسةيم في السلوك، والتي تأتي بدورها من تجارب البيئات الوعدم التنظ

االجتماعي في تشكيلها، فلن يكون لها دور في تغيير طبيعة االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، 
  .خطيرة كانت او غير مؤثرة او غير مخدرة

 α(احصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة : "الفرض السادس والذي ينص على .7
تعزى لسمات )  كوك- قنب- أسيفال -ترامال(في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) 0.05 ≤

 ".لدى افراد العينة)  مغايرة-مسايرة( المغايرة -المسايرة

 وللتحقق من هذا الفرض المركب، تم تقسيمة لعدة فروض بسيطة التحقق

في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05( عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .7.1
)  مرتفع- منخفض(تعزى لسمات المسايرة )  كوك- قنب-أسيفال - ترامال(المواد النفسية 
 .لدى أفراد العينة

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب الفروق في متوسطات اقل الدرجات واعلى الدرجات   
، %)27(جموعتين تمثل كل مجموعة نسبة على استبيان سمات المسايرة، بعد توزيعهم على م

ومتوسط درجات ) 122= ن(حيث تمت المقارنة بين متوسط درجات منخفضي سمات المسايرة 
للفروق بين متوسطات درجات عينتين ) ت (إختبار، باستخدام )122= ن(مرتفعي سمات المسايرة 

ري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات مستقلتين، علمُا بأنه تم استخدم هذا االستبيان اإلحصائي البارامت
في كل من مجموعتي التطبيق، إضافة إلى أن عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين فردًا، األمر الذي 
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الفروق يوضح ) 51(، والجدول )210: 2005صالح عالم، ) (ت (إختباريحقق شروط استخدام 
 عبر استخدام مسايرةبين متوسطي درجات مجموعتي منخفض ومرتفعي الدرجات على سمات ال

  .للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين) Independent Samples T Test( إختبار

  لمتوسط درجات) ت (إختبارقيم يبين ): 51(جدول 

   مجموعتي منخفضي ومرتفعي درجات سمات المسايرة في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 البعد
  منخفضي سمات المسايرة

 122= ن 

   سمات المسايرةمرتفعي

 122= ن 

للفرق بين  T إختبار

 مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م 

 0.619 0.498 5.12 22.90 4.07 23.19 االتجاه نحو تعاطي الترامال
 0.092 1.690 3.12 14.52 3.32 15.21 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ

 0.441 0.772 3.01 11.28 3.12 11.58 االتجاه نحو تعاطي القنب
 0.015 2.456 1.71 6.28 1.93 6.86 االتجاه نحو تعاطي الكوك
االتجاه نحو تعاطي المواد 

 النفسية
56.84 9.19 54.98 10.24 1.500 0.135 

  2.58 = 0.01، عند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 448= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :السابق ان) 51(يتضح من الجدول 

 الدرجة -  الكوك-  القنب- سيفال األ- الترامال(لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) ف(قيمة 
، مما يدل على تجانس )α ≥ 0.05(غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة إحصائية ) الكلية

لمجموعتين متجانستين، والذي تبين انها غير دالة إحصائيًا عند ) ت(المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 
لبعد االتجاه نحو تعاطي الكوك الذي تبين انها دالة ) ت(، باستثناء قيمة )α ≥ 0.05(مستوى 

 α(مما يشير الى انه ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ). α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 
في متوسط درجات منخفضي سمات المسايرة ومرتفعي سمات المسايرة على استبيان ) 0.05 ≤

في حين توجد فروق دالة إحصائيًا ).  الدرجة الكلية- القنب- سيفال األ- الترامال(اطي االتجاه نحو تع
في متوسط درجات منخفضي سمات المسايرة ومرتفعي سمات المسايرة ) α ≥ 0.05(عند مستوى 

وهذا يوضح ان منخفضي ومرتفعي سمات المسايرة . على استبيان االتجاه نحو تعاطي الكوك
احد نحو تعاطي المواد النفسية، باستثناء مادة الكوك والتي تختلف اتجاهاتهم يحافظون على اتجاه و 

  . نحوها
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في االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .7.2
)  مرتفع-منخفض(تعزى لسمات المغايرة )  كوك-  قنب-أسيفال - ترامال(المواد النفسية 
 .لدى أفراد العينة

 من هذا الفرض تم حساب الفروق في متوسطات اقل الدرجات واعلى الدرجات وللتحقق  
، حيث %)27(، بعد توزيعهم على مجموعتين تمثل كل مجموعة نسبة الالشخصيعلى استبيان توجه 

ومتوسط درجات مرتفعي ) 122= ن (الالشخصيتمت المقارنة بين متوسط درجات منخفضي توجه 
للفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين، ) ت (إختبارخدام ، باست)122= ن(سمات المغايرة 

  ):52(كما يبينه الجدول 
  لمتوسط درجات) ت (إختبارقيم يبين ): 52(جدول 

   مجموعتي منخفضي ومرتفعي درجات سمات المغايرة في االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

  منخفضي سمات المغايرة

 122= ن 

  ايرةمرتفعي سمات المغ

 122= ن 

للفروق بين  T إختبار

 البعد مجموعتين

 الداللة قيمة ت ع م ع م

 0.016 2.420 5.33 24.38 5.15 22.75 االتجاه نحو تعاطي الترامال

 0.000 3.816 3.66 15.82 2.99 14.19 سيفالاالتجاه نحو تعاطي األ
 0.000 3.585 3.26 12.13 2.71 10.75 االتجاه نحو تعاطي القنب

 0.002 3.208 2.12 7.11 1.73 6.32 اه نحو تعاطي الكوكاالتج
االتجاه نحو تعاطي المواد 

 النفسية
54.02 9.01 59.44 11.74 4.051 0.000 

 - الترامال(لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ) ف(قيمة  السابق ان) 52(يتضح من الجدول 
، مما يدل على )α ≥ 0.05(لة إحصائية غير دالة إحصائيًا عند مستوى دال)  الدرجة الكلية- الكوك

لمجموعتين متجانستين، والذي تبين انها غير دالة ) ت(تجانس المجموعتين، لذا سيتم اخذ قيم 
 - سيفالاأل(لبعد االتجاه نحو تعاطي مادة ) ت(، باستثناء قيمة )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 

وبالنظر الى الفرق بين المتوسطات ). α ≥ 0.05(الذي تبين انها دالة إحصائيًا عند مستوى ) القنب
بين المجموعتين نالحظ ان متوسط منخفضي الدرجات اعلى من متوسط مرتفعي الدرجات، مما يشير 

في متوسط درجات منخفضي سمات ) α ≥ 0.05(الى انه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
ه نحو تعاطي المواد النفسية لصالح مرتفعي المغايرة ومرتفعي سمات المغايرة على استبيان االتجا

وهذا يوضح انه كلما ارتفعت درجات سمات المغايرة كلما ارتفعت اتجاهات . درجات سمات المغايرة
  .الفرد نحو تعاطي المواد النفسية
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لتفاعل ) α ≥ 0.05(ال يوجد اثر دال إحصائيًا عند مستوى : "الفرض السابع والذي ينص على .8
على )  مرتفع- منخفض ( المغايرة - والمسايرة )  مرتفع- منخفض (سببية بين التوجهات ال

 ".لدى أفراد العينة)  كوك- قنب- أسيفال - ترامال(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

 وللتحقق من هذا الفرض المركب، تم تقسيمة لعدة فروض بسيطة التحقق

 بين توجه االستقالل لتفاعل) α ≥ 0.05(ال يوجد أثر دال إحصائيًا عند مستوى  .8.1
على االتجاه نحو تعاطي المواد )  مرتفع- منخفض (والمسايرة )  مرتفع- منخفض (الذاتي 
 .لدى أفراد العينة)  كوك- قنب-أسيفال - ترامال(النفسية 

لفحص أثر تفاعل ) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
)  مرتفع-منخفض(ومتغير سمات المسايرة )  مرتفع-منخفض(قالل الذاتي متغير توجه االست: كل من

، (Greene & Oliveira, 1999: 146)على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى أفراد العينة 
  ):53(كما يوضحه جدول 

  ) 2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ):53(جدول 

 سمات المسايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةلتأثير كل من توجه االستقالل الذاتي و 

 ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  0.159 53.699 1 53.699 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  0.810 1.546 1 1.546 )ب(المسايرة 
 غير دال 0.255 34.980 1 34.980 ) بxأ (تفاعل 

   26.703 130 3471.451 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    134 78200.000 المجموع

  3.604 42.973 1 42.973 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  0.221 2.632 1 2.632 )ب(المسايرة 
 غير دال 0.550 6.554 1 6.554 ) بxأ (تفاعل 

   11.924 130 1550.162 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    134 31770.0 المجموع

  3.018 33.362 1 33.362 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  0.174 1.923 1 1.923 )ب(المسايرة 
 غير دال 0.760 8.401 1 8.401 ) بxأ (تفاعل 

   11.055 130 1437.090 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    134 20174.0 المجموع
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  7.501 29.889 1 29.889 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  1.387 5.526 1 5.526 )ب(المسايرة 
 غير دال 0.442 1.763 1 1.763 ) بxأ (تفاعل 

   3.984 130 517.980 الخطأ

تجاه اال 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    134 6713.0 المجموع

  603.935.168 1 603.933 )أ(ي توجه االستقالل الذات
  0.452 52.849 1 52.849 )ب(المسايرة 
 غير دال 0.163 19.043 1 19.043 ) بxأ (تفاعل 

  116.86 130 15192.565 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    134 453828.0 المجموع النفسية

للتفاعل ما بين توجه االستقالل الذاتي ) ف(السابق ان قيمة ) 53(يتضح من الجدول   
 المسايرة على كافة ابعاد والدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية غير دالة إحصائيًا وسمات

، مما يدل على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين توجه االستقالل )α ≥ 0.05(عند مستوى 
  .الذاتي وسمات المسايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

لتفاعل بين توجه االستقالل ) α ≥ 0.05(صائيًا عند مستوى ال يوجد أثر دال إح .8.2
على االتجاه نحو تعاطي المواد )  مرتفع-منخفض (والمغايرة )  مرتفع- منخفض (الذاتي 
 .لدى أفراد العينة)  كوك- قنب-أسيفال - ترامال(النفسية 

 أثر تفاعل لفحص) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
)  مرتفع- منخفض(ومتغير سمات المغايرة )  مرتفع- منخفض(متغير توجه االستقالل الذاتي : كل من

  ):54(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول 
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  ) 2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ):54(جدول 

 ل الذاتي وسمات المغايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةلتأثير كل من توجه االستقال 

 .ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  0.524 15.058 1 15.058 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  3.077 88.387 1 88.387 )ب(المغايرة 
 دالة 179.056.233 1 179.050 ) بxأ (تفاعل 

   28.728 134 3849.563 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    138 78255.0 المجموع

  0.937 10.376 1 10.376 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  5.852 64.799 1 64.799 )ب(المغايرة 
 ةغير دال 0.583 6.450 1 6.450 ) بxأ (تفاعل 

   11.072 134 1483.697 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    138 32973.0 المجموع

  0.963 7.886 1 7.886 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  6.922 56.662 1 56.662 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.780 6.389 1 6.389 ) بxأ (تفاعل 

   8.186 134 1096.855 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    138 19418.0 المجموع

  5.177 19.274 1 19.274 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  1.506 5.606 1 5.606 )ب(المغايرة 
 غير دالة 1.213 4.517 1 4.517 ) بxأ (تفاعل 

   3.723 134 498.834 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    138 6886.0 المجموع

  204.491.889 1 204.491 )أ(االستقالل الذاتي توجه 
  747.826.909 1 747.821 )ب(المغايرة 
 دالة 423.273.911 1 423.271 ) بxأ (تفاعل 

  108.23 134 14503.155 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    138 457188.0 المجموع النفسية

  السابق) 54(يتضح من الجدول   

قالل الذاتي وسمات المغايرة على الدرجة الكلية لالتجاه للتفاعل ما بين توجه االست) ف(ان قيمة   
، مما يدل على انه يوجد اثر )α ≥ 0.05(نحو تعاطي المواد النفسية دالة إحصائيًا عند مستوى 
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احصائي للتفاعل ما بين توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد 
  .النفسية

لتفاعل بين توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة على الدرجة الكلية ولتحديد اتجاه اثر ا  
 ٕاختبارلالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، و 

  ).55(شيفيه لبيان اتجاه الفروق، كما يوضحه جدول 

  المعياريةيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ): 55(جدول رقم 

   للدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية حسب متغيري التفاعل 

  )توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة(

 توجه االستقالل الذاتي المتغير

  منخفضي الدرجات

 76= ن

  مرتفعي الدرجات

 62= ن
 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  منخفض الدرجات

 68= ن
52.86 7.03 61.39 12.68 

 سمات المغايرة

  مرتفعي الدرجات

 70= ن
53.98 9.41 55.18 12.68 

السابق ان أثر التفاعل على الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد ) 55(يتبين من الجدول   
اتي منخفضي سمات المغايرة من افراد النفسية جاء لصالح لمجموعة مرتفعي توجه االستقالل الذ

  . العينة

للتفاعل ما بين توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة على االتجاه نحو تعاطي ) ف(ان قيمة   
، مما يدل على انه يوجد اثر احصائي للتفاعل )α ≥ 0.05(مادة الترامال دالة إحصائيًا عند مستوى 
  .لمغايرة على االتجاه نحو تعاطي مادة الترامالما بين توجه االستقالل الذاتي وسمات ا

ولتحديد اتجاه اثر التفاعل بين توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة على بعد االتجاه نحو   
 شيفيه لبيان ٕاختبارتعاطي مادة الترامال، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، و 

  ).56(اتجاه الفروق، كما يوضحه جدول 
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  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 56(جدول رقم 

  )توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة(لبعد االتجاه نحو تعاطي مادة الترامال حسب متغيري التفاعل 

 توجه االستقالل الذاتي المتغير

  منخفضي الدرجات

 76= ن

  مرتفعي الدرجات

 62= ن
 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  منخفض الدرجات

 68= ن
21.11 3.60 25.17 6.24 

 سمات المغايرة

  مرتفعي الدرجات

 70= ن
22.80 5.75 22.09 4.24 

السابق ان أثر التفاعل على بعد االتجاه نحو تعاطي الترامال جاء ) 56(يتبين من الجدول   
وهذا يوضح . رتفعي توجه االستقالل الذاتي منخفضي سمات المغايرة من افراد العينةلصالح مجموعة م

انه كلما ارتفع لدى الفرد توجه االستقالل الذاتي وانخفضت سمات المغايرة لدية ينخفض اتجاهه نحو 
بان العالقة بين تحديد ) SDT(تعاطي مادة الترامال، حيث يؤكد ذلك الفرضية المقترحة من نظرية 

لذات واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية ربما تكون متوسطة إلى حد ما عن طريق االستحسان ا
  ).Foote, et al, 2009(المالحظ من قبل اآلخرين 

للتفاعل ما بين توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة على ابعاد االتجاه نحو ) ف(ان قيمة   
، مما )α ≥ 0.05(غير دالة إحصائيًا عند مستوى ) لكوك ا-  القنب- سيفالاأل(تعاطي المواد النفسية 

يدل على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين توجه االستقالل الذاتي وسمات المغايرة على 
  ). الكوك-  القنب- سيفالاأل(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية في االبعاد 

اعل بين توجه الضبط لتف) α ≥ 0.05(ال يوجد أثر دال إحصائيًا عند مستوى  .8.3
على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  مرتفع-منخفض(والمسايرة )  مرتفع-منخفض(
 .لدى أفراد العينة)  كوك- قنب- أسيفال - ترامال(

لفحص أثر تفاعل ) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
على )  مرتفع- منخفض(ومتغير سمات المسايرة ) رتفع م- منخفض(متغير توجه الضبط : كل من

  ):57(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول 
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  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 57(جدول 

 لتأثير كل من توجه الضبط وسمات المسايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 .ح.د مجموع المربعات  التباينمصدر المتغير
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  0.180 3.538 1 3.538 )أ(توجه الضبط 
  2.161 42.539 1 42.539 )ب(المسايرة 
 دالة 7.779 153.105 1 153.105 ) بxأ (تفاعل 

   19.681 137 2696.309 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    141 76493.0 المجموع

  0.044 0.515 1 0.515 )أ(توجه الضبط 

  2.556 29.955 1 29.955 )ب(المسايرة 
 غير دالة 2.909 34.096 1 34.096 ) بxأ (تفاعل 

   11.720 137 1605.649 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    141 33703.0 المجموع
  0.002 0.017 1 0.017 )أ(توجه الضبط 
  0.138 1.450 1 1.450 )ب(المسايرة 
 غير دالة 1.370 14.428 1 14.428 ) بxأ (تفاعل 

   10.535 137 1443.327 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    141 20465.0 المجموع
  6.657 23.548 1 23.548 )أ(توجه الضبط 
  3.062 10.830 1 10.830 )ب(المسايرة 
 غير دالة 1.606 5.683 1 5.683 ) بxأ (تفاعل 

   3.537 137 484.633 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    141 6858.0 المجموع
  0.544 53.616 1 53.616 )أ(توجه الضبط 
  2.760 271.941 1 271.941 )ب(المسايرة 
 دالة 6.040 595.115 1 595.115 ) بxأ (تفاعل 

   98.536 137 13499.401 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    141 460205.0 المجموع النفسية

  السابق) 57(يتضح من الجدول 
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للتفاعل ما بين توجه الضبط وسمات المسايرة على الدرجة الكلية لالتجاه نحو ) ف(ان قيمة   
ئي ، مما يدل على انه يوجد اثر احصا)α ≥ 0.05(تعاطي المواد النفسية دالة إحصائيًا عند مستوى 

  .للتفاعل ما بين توجه الضبط وسمات المسايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

ولتحديد اتجاه اثر التفاعل بين توجه الضبط وسمات المسايرة على الدرجة الكلية لالتجاه نحو   
بيان  شيفيه لٕاختبارتعاطي المواد النفسية، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، و 

  ).58(اتجاه الفروق، كما يوضحه جدول 

  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 58(جدول رقم 

  )توجه الضبط وسمات المسايرة( للدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية حسب متغيري التفاعل 

 توجه الضبط المتغير

  منخفضي الدرجات

 76= ن

  مرتفعي الدرجات

 62= ن
 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  منخفض الدرجات

 68= ن
56.81 9.57 59.81 8.56 

سمات 

 المسايرة

  مرتفعي الدرجات

 70= ن
58.20 12.78 52.64 10.83 

حو تعاطي المواد النفسية السابق ان أثر التفاعل على الدرجة الكلية لالتجاه ن) 58(يتبين من الجدول 
  . جاء لصالح لمجموعة مرتفعي توجه الضبط منخفضي سمات المسايرة من افراد العينة

للتفاعل ما بين توجه الضبط وسمات المسايرة على االتجاه نحو تعاطي ) ف(ان قيمة   
 للتفاعل ، مما يدل على انه يوجد اثر احصائي)α ≥ 0.05(مادة الترامال دالة إحصائيًا عند مستوى 

  .ما بين توجه الضبط وسمات المسايرة على االتجاه نحو تعاطي مادة الترامال

ولتحديد اتجاه اثر التفاعل بين توجه الضبط وسمات المسايرة على بعد االتجاه نحو تعاطي 
 شيفيه لبيان اتجاه ٕاختبارمادة الترامال، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، و 

  ).59(وق، كما يوضحه جدول الفر 

  

  



 
187 

  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 59(جدول 

  )توجه الضبط وسمات المسايرة(لبعد االتجاه نحو تعاطي مادة الترامال حسب متغيري التفاعل 

 توجه الضبط المتغير

  منخفضي الدرجات

 76= ن

  مرتفعي الدرجات

 62= ن
 الدرجة

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  منخفض الدرجات

 68= ن
22.81 4.03 24.65 3.68 

سمات 

 المسايرة

  مرتفعي الدرجات

 70= ن
23.84 6.13 21.34 4.10 

السابق ان أثر التفاعل على بعد االتجاه نحو تعاطي الترامال ) 59(يتبين من الجدول   
وهذا يوضح . فعي توجه الضبط منخفضي سمات المسايرة من افراد العينةجاء لصالح لمجموعة مرت

انه كلما ارتفع لدى الفرد توجه الضبط وانخفضت سمات المسايرة لدية يرتفع اتجاهه نحو تعاطي مادة 
  .عالقة بين تحديد الذات والتوافق االجتماعيهناك بان ) SDT(الترامال، حيث تؤكد نظرية 

ل ما بين توجه الضبط وسمات المسايرة على ابعاد االتجاه نحو للتفاع) ف(ان قيمة و   
، مما )α ≥ 0.05(غير دالة إحصائيًا عند مستوى )  الكوك-  القنب- سيفالاأل(تعاطي المواد النفسية 

يدل على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين توجه الضبط وسمات المغايرة على االتجاه نحو 
  ). الكوك- القنب-سيفالاأل(في االبعاد تعاطي المواد النفسية 

لتفاعل بين توجه الضبط ) α ≥ 0.05(يوجد أثر دال إحصائيًا عند مستوى  .8.4
على االتجاه نحو تعاطي المواد )  مرتفع- منخفض (وسمات المغايرة )  مرتفع-منخفض(

 .لدى أفراد العينة)  كوك- قنب-أسيفال - ترامال(النفسية 

لفحص أثر تفاعل ) X 2 2(خدام أسلوب تحليل التباين الثنائي للتحقق من صحة الفرض تم است
على )  مرتفع- منخفض(ومتغير سمات المسايرة )  مرتفع- منخفض(متغير توجه الضبط : كل من

  ):60(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول 
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  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 60(جدول 

 لتأثير كل من توجه الضبط وسمات المغايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 .ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  1.425 38.808 1 38.808 )أ(توجه الضبط 
  5.487 149.466 1 149.466 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.703 19.151 1 19.151 ) بxأ (تفاعل 

   27.239 135 3677.227 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    139 81614.0 المجموع
  1.059 14.211 1 14.211 )أ(توجه الضبط 
  7.889 105.876 1 105.876 )ب(المغايرة 
 لةغير دا 0.070 0.937 1 0.937 ) بxأ (تفاعل 

   13.421 135 1811.848 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    139 34706.0 المجموع
  0.167 1.773 1 1.773 )أ(توجه الضبط 
  5.718 60.736 1 60.736 )ب(المغايرة 
 غير دالة 1.470 15.612 1 15.612 ) بxأ (تفاعل 

   10.621 135 1433.848 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    139 20130.0 المجموع
  2.129 8.086 1 8.086 )أ(توجه الضبط 
  9.500 36.078 1 36.078 )ب(المغايرة 
 غير دالة 1.289 4.895 1 4.895 ) بxأ (تفاعل 

   3.798 135 512.695 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    139 7148.0 المجموع
  1.633 200.916 1 200.916 )أ(توجه الضبط 
  10.717 1318.784 1 1318.784 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.745 91.620 1 91.620 ) بxأ (تفاعل 

   123.059 135 16612.919 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    139 477136.0 المجموع النفسية

للتفاعل ما بين توجه الضبط وسمات المغايرة ) ف(السابق ان قيمة ) 60(يتبين من الجدول   
والدرجة الكلية، )  الكوك-  القنب-سيفال األ- الترامال(د االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية على ابعا
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، مما يدل على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين )α ≥ 0.05(غير دالة إحصائيًا عند مستوى 
  .توجه الضبط وسمات المغايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 الالشخصيلتفاعل بين توجه ) α ≥ 0.05(ائيًا عند مستوى يوجد أثر دال إحص .8.5
على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  مرتفع-منخفض(والمسايرة )  مرتفع-منخفض(
 .لدى أفراد العينة)  كوك- قنب- أسيفال - ترامال(

لفحص أثر تفاعل ) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
على )  مرتفع- منخفض(ومتغير سمات المسايرة )  مرتفع- منخفض (الالشخصيمتغير توجه : كل من

  ):61(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول 

  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 61(جدول 

 ه نحو تعاطي المواد النفسية وسمات المسايرة على االتجاالالشخصيلتأثير كل من توجه 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات .ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير

  4.400 66.474 1 66.474 الالشخصيتوجه 
  5.355 80.894 1 80.894 )ب(المسايرة 
 ةغير دال 1.905 28.775 1 28.775 ) بxأ (تفاعل 

   15.106 129 1948.679 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    133 67427.0 المجموع

  3.480 29.320 1 29.320 الالشخصيتوجه 
  0.723 6.093 1 6.093 )ب(المسايرة 
 غير دالة 1.453 12.241 1 12.241 ) بxأ (تفاعل 

   8.425 129 1086.807 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    133 29374.0 المجموع

  5.155 29.252 1 29.252 الالشخصيتوجه 
  0.166 0.944 1 0.944 )ب(المسايرة 
 دالة 4.844 27.489 1 27.489 ) بxأ (تفاعل 

   5.674 129 731.986 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    133 17616.0 المجموع

  0.051 0.150 1 0.150 الالشخصيتوجه 
  5.115 15.115 1 15.115 )ب(المسايرة 
 غير دالة 0.006 0.017 1 0.017 ) بxأ (تفاعل 

   2.955 129 381.201 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    133 5880.0 المجموع
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  5.880 345.579 1 345.579 الالشخصيتوجه 
  4.533 266.408 1 266.408 )ب(المسايرة 
 غير دالة 3.323 195.300 1 195.300 ) بxأ (تفاعل 

   58.775 129 7582.014 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    133 401969.0 المجموع النفسية

 وسمات الالشخصيللتفاعل ما بين توجه ) ف(السابق أن قيمة ) 61(يتضح من الجدول   
، )α ≥ 0.05( عند مستوى المسايرة على بعد االتجاه نحو تعاطي مادة القنب الهندي دالة إحصائياً 

 وسمات المسايرة على االتجاه الالشخصيمما يدل على انه يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين توجه 
  .نحو تعاطي مادة القنب

 وسمات المسايرة على بعد االتجاه نحو تعاطي الالشخصيولتحديد اتجاه اثر التفاعل بين توجه   
 شيفيه لبيان اتجاه الفروق، ٕاختبارابية واالنحراف المعياري، و مادة القنب، تم استخدام المتوسطات الحس

  ).62(كما يوضحه جدول 
  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 62(جدول رقم 

  ) وسمات المسايرةالالشخصيتوجه (حسب متغيري التفاعل مادة القنب للدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي 

 الالشخصيتوجه  المتغير

  منخفضي الدرجات

 76= ن

  مرتفعي الدرجات

 62= ن
 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  منخفض الدرجات

 68= ن
11.32 2.32 11.35 2.49 

سمات 

 المسايرة

  مرتفعي الدرجات

 70= ن
10.24 2.05 12.09 2.62 

أثر التفاعل على الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية السابق ان ) 62(يتبين من الجدول 
  .  مرتفعي سمات المسايرة من افراد العينةالالشخصيجاء لصالح مجموعة مرتفعي توجه 

 الالشخصيلتفاعل بين توجه ) α ≥ 0.05(يوجد أثر دال إحصائيًا عند مستوى  .8.6
تجاه نحو تعاطي المواد النفسية على اال )  مرتفع-منخفض (والمغايرة )  مرتفع- منخفض (
 .لدى أفراد العينة)  كوك- قنب- أسيفال - ترامال(
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لفحص أثر تفاعل ) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
على )  مرتفع- منخفض(ومتغير سمات المسايرة )  مرتفع- منخفض (الالشخصيمتغير توجه : كل من

  ):63(ي المواد النفسية لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول االتجاه نحو تعاط

  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 63(جدول 

  وسمات المغايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةالالشخصيلتأثير كل من توجه 

 داللةمستوى ال قيمة ف متوسط المربعات .ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
  1.015 26.321 1 26.321 الالشخصيتوجة 

  2.194 56.889 1 56.889 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.864 22.407 1 22.407 ) بxأ (تفاعل 

   25.927 128 3318.641 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    132 74990.0 المجموع

  1.411 16.866 1 16.866 الالشخصيتوجة 
  2.900 34.655 1 34.655 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.411 4.916 1 4.916 ) بxأ (تفاعل 

   11.952 128 1529.824 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    132 31181.0 المجموع

  1.432 11.146 1 11.146 الالشخصيتوجة 
  6.688 52.050 1 52.050 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.528 4.110 1 4.110 ) بxأ (تفاعل 

   7.783 128 996.206 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    132 18637.0 المجموع

  0.758 3.103 1 3.103 الالشخصيتوجة 
  2.212 9.056 1 9.056 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.219 0.899 1 0.899 ) بxأ (تفاعل 

   4.094 128 524.027 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    132 6494.0 المجموع

  2.022 205.562 1 205.562 الالشخصيتوجة 
  5.502 559.470 1 559.470 )ب(المغايرة 
 غير دالة 0.969 98.524 1 98.524 ) بxأ (تفاعل 

   101.682 128 13015.280 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    132 435440.0 وعالمجم النفسية
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 وسمات الالشخصيللتفاعل ما بين توجه ) ف(السابق ان قيمة ) 63(يتبين من الجدول   
والدرجة )  الكوك-  القنب-سيفال األ- الترامال(المغايرة على ابعاد االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

 يوجد اثر احصائي للتفاعل ، مما يدل على انه ال)α ≥ 0.05(الكلية، غير دالة إحصائيًا عند مستوى 
  . وسمات المغايرة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةالالشخصيما بين توجه 

لتفاعل ) α ≥ 0.05(ال يوجد اثر دال إحصائيًا عند مستوى : "الفرض الثامن والذي ينص على .9
التجاه على ا)  انثى- ذكر(والجنس ) ةالشخصي - ضبط-استقالل ذاتي(بين التوجهات السببية 

 )". كوك- قنب- أسيفال - ترامال(نحو تعاطي المواد النفسية 

 وللتحقق من هذا الفرض المركب، تم تقسيمة لعدة فروض بسيطة التحقق

لتفاعل بين توجه االستقالل ) α ≥ 0.05(ال يوجد اثر دال إحصائيًا عند مستوى  .9.1
 االتجاه نحو تعاطي على)  انثى- ذكر(لدى افراد العينة والجنس )  منخفض- مرتفع(الذاتي 

 ). كوك- قنب-أسيفال - ترامال(المواد النفسية 

لفحص أثر تفاعل ) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
على االتجاه )  انثى-ذكر(ومتغير الجنس )  مرتفع- منخفض(متغير توجه االستقالل الذاتي : كل من

  ):64(لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول نحو تعاطي المواد النفسية 

  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 64(جدول 

  لتأثير كل من توجه االستقالل الذاتي والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  1.864 44.923 1 44.923 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  5.333 128.529 1 128.529 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.217 5.240 1 5.240 ) بxأ (تفاعل 

   24.102 240 5784.477 الخطأ

االتجاه 

 نحو

تعاطي 

 الترامال
    244 136315.0 المجموع

  4.996 52.144 1 52.144 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  6.948 72.516 1 72.516 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.410 4.280 1 4.280 ) بxأ (تفاعل 

   10.438 240 2505.028 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    244 55068.0 المجموع
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  4.613 37.413 1 37.413 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  0.314 2.544 1 2.544 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.106 0.856 1 0.856 ) بxأ (تفاعل 

   8.110 240 1946.389 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    244 33978.0 المجموع

  10.772 38.033 1 38.033 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  0.074 0.263 1 0.263 )ب(الجنس 
  دالةغير 0.754 2.664 1 2.664 ) بxأ (تفاعل 

   3.531 240 847.414 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    244 11741.0 المجموع

  7.200 686.820 1 686.820 )أ(توجه االستقالل الذاتي 
  3.693 352.322 1 352.322 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.269 25.654 1 25.654 ) بxأ (تفاعل 

   95.398 240 22895.465 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    244 786218.0 المجموع النفسية

للتفاعل ما بين توجه االستقالل الذاتي والجنس ) ف(السابق ان قيمة ) 64(يتبين من الجدول   
والدرجة الكلية، )  الكوك-  القنب-سيفال األ- الترامال(على ابعاد االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

 على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين ، مما يدل)α ≥ 0.05(غير دالة إحصائيًا عند مستوى 
  .توجه االستقالل الذاتي والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

لتفاعل بين توجه الضبط ) α ≥ 0.05(ال يوجد اثر دال إحصائيًا عند مستوى  .9.2
د على االتجاه نحو تعاطي الموا)  انثى-ذكر(لدى افراد العينة وجنسهم )  منخفض-مرتفع(

 ). كوك- قنب-أسيفال - ترامال(النفسية 

لفحص أثر ) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي   
على االتجاه نحو تعاطي )  انثى- ذكر(ومتغير الجنس )  مرتفع-منخفض(تفاعل متغير توجه الضبط 

  ):65(المواد النفسية لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول 
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  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 65(جدول 

  لتأثير كل من توجه الضبط والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات .ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير

  0.679 15.900 1 15.90 )أ(توجه الضبط 
  6.048 141.727 1 141.727 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.696 16.300 1 16.30 ) بxأ (تفاعل 

   23.432 240 5623.726 الخطأ

االتجاه 
نحو 

تعاطي 

 الترامال
    244 137801.0 المجموع
  0.801 9.680 1 9.680 )أ(توجه الضبط 
  10.860 131.284 1 131.284 )ب(الجنس 
 غير دالة 3.389 40.965 1 40.965 ) بxأ (تفاعل 

   2901.330 240 2901.330 الخطأ

االتجاه 

نحو 
تعاطي 

 سيفالاأل
   57653.0 244 57653.0 المجموع
  0.090 0.847 1 0.847 )أ(توجه الضبط 
  2.729 25.559 1 25.559 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.256 2.396 1 2.396 ) بxأ (تفاعل 

   9.364 240 2247.377 الخطأ

االتجاه 

نحو 
تعاطي 

 القنب
    244 34088.0 المجموع
  6.084 23.699 1 23.699 )أ(توجه الضبط 
  1.692 6.589 1 6.589 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.545 2.121 1 2.121 ) بxأ (تفاعل 

   3.895 240 934.834 الخطأ

االتجاه 
نحو 

تعاطي 

 الكوك
    244 11789.0 المجموع
  1.575 166.083 1 166.083 )أ(توجه الضبط 
  9.104 960.087 1 960.087 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.049 5.160 1 5.160 ) بxأ (تفاعل 

   105.457 240 25309.717 الخطأ

االتجاه 
نحو 

تعاطي 
مواد ال

    244 799639.0 المجموع النفسية

لضبط والجنس على ابعاد للتفاعل ما بين توجه ا) ف(السابق ان قيمة ) 65(يتبين من الجدول   
والدرجة الكلية، غير دالة )  الكوك-  القنب- سيفال األ- الترامال(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

، مما يدل على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين توجه )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 
  .الضبط والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية
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 الالشخصيلتفاعل بين توجه ) α ≥ 0.05(وجد اثر دال إحصائيًا عند مستوى ال ي .9.3
على االتجاه نحو تعاطي المواد )  انثى-ذكر(لدى افراد العينة وجنسهم )  منخفض-مرتفع(

 ). كوك- قنب-أسيفال - ترامال(النفسية 

  ):66(ل  كما يوضحه جدو ،دام أسلوب تحليل التباين الثنائيللتحقق من صحة الفرض تم استخ
  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 66(جدول 

   والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسيةالالشخصيلتأثير كل من توجه 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات .ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير

  1.897 39.071 1 39.071 الالشخصيتوجه 
  0.772 15.893 1 15.893 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.154 3.177 1 3.177 ) بxأ (تفاعل 

   20.597 240 4943.278 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    244 127865.0 المجموع

 الالشخصيتوجه 

 )أ(

15.034 1 15.034 1.467  

  1.186 12.152 1 12.152 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.311 3.185 1 3.185 ) بxأ (تفاعل 

   10.249 240 2459.832 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    244 5270.0 المجموع

  2.699 18.586 1 18.586 الالشخصيتوجه 
  0.159 1.098 1 1.098 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.001 0.009 1 0.009 ) بxأ (تفاعل 

   6.885 240 1652.431 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    244 32239.0 المجموع

  0.358 1.297 1 1.297 الالشخصيتوجه 
  0.915 3.313 1 3.313 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.652 2.363 1 2.363 ) بxأ (تفاعل 

   3.623 240 869.535 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    244 11606.0 المجموع

  2.818 242.674 1 242.674 الالشخصيتوجه 
  0.789 67.983 1 67.983 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.052 4.516 1 4.516 ) بxأ (تفاعل 

   86.125 240 20669.949 الخطأ

االتجاه 

نحو 

ي تعاط

المواد 

    244 748622.0 المجموع النفسية
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جه الضبط والجنس على ابعاد للتفاعل ما بين تو ) ف(السابق ان قيمة ) 66(يتبين من الجدول   
والدرجة الكلية، غير دالة )  الكوك-  القنب- سيفال األ- الترامال(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

، مما يدل على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين توجه )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى 
  .الضبط والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

) α ≥ 0.05(ال يوجد اثر دال إحصائيًا عند مستوى : " الفرض التاسع والذي ينص على .10
على االتجاه نحو )  انثى-ذكر(والجنس )  مغاير-مساير( المغايرة -لتفاعل بين سمات المسايرة

 )". كوك-  قنب- أسيفال - ترامال(تعاطي المواد النفسية 

 فروض بسيطة التحققوللتحقق من هذا الفرض المركب، تم تقسيمة لعدة 

لتفاعل بين سمات المسايرة والجنس ) α ≥ 0.05(يوجد اثر دال إحصائيًا عند مستوى  .10.1
 ). كوك- قنب- أسيفال -ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  انثى- ذكر(

  ):67(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين ، كما يوضحه جدول 

  )2X2(بين نتائج تحليل التباين الثنائي ي): 67(جدول 

  لتأثير كل من سمات المسايرة والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 ح.د مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  0.002 0.037 1 0.037 )أ(سمات المسايرة 
  1.209 25.671 1 25.671 )ب(جنس ال

 غير دالة 0.920 19.521 1 19.521 ) بxأ (تفاعل 
   21.225 240 5093.979 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    244 134124.0 المجموع

  1.807 18.595 1 18.595 )أ(سمات المسايرة 
  0.980 10.087 1 10.087 )ب(الجنس 
 غير دالة 1.558 16.037 1 16.037 ) بxأ (تفاعل 

   10.292 240 2470.109 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    244 56232.0 المجموع

  0.274 2.557 1 2.557 )أ(سمات المسايرة 
  0.001 0.001 1 0.001 )ب(الجنس 
 غير دالة 33.968 33.968 1 33.968 ) بxأ (تفاعل 

   9.340 240 2241.613 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    244 33956.0 المجموع
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  4.254 14.378 1 14.378 )أ(سمات المسايرة 
  0.448 1.514 1 1.514 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.542 1.833 1 1.833 ) بxأ (تفاعل 

   3.380 240 811.101 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    244 11400.0 المجموع

  1.497 139.576 1 139.576 )أ(سمات المسايرة 
  0.784 73.130 1 73.130 )ب(الجنس 
 غير دالة 1.776 165.560 1 165.560 ) بxأ (تفاعل 

   93.225 240 22373.907 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    244 781764.0 المجموع ةالنفسي

 والجنس على للتفاعل ما بين سمات المسايرة) ف(السابق ان قيمة ) 67(يتبين من الجدول   
والدرجة الكلية، غير )  الكوك-  القنب- سيفال األ-الترامال(ابعاد االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية 

، مما يدل على انه ال يوجد اثر احصائي للتفاعل ما بين )α ≥ 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى 
  .سمات المسايرة والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

لتفاعل بين سمات المغايرة والجنس ) α ≥ 0.05( اثر دال إحصائيًا عند مستوى يوجد .10.2
 ). كوك- قنب- أسيفال -ترامال(على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  انثى- ذكر(

لفحص أثر تفاعل ) X 2 2(للتحقق من صحة الفرض تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي 
على االتجاه نحو )  انثى-ذكر(ومتغير الجنس )  مرتفع- منخفض (متغير سمات المغايرة: كل من

  ):68(تعاطي المواد النفسية لدى أفراد العينة، كما يوضحه جدول 
  )2X2(يبين نتائج تحليل التباين الثنائي ): 68(جدول 

  لتأثير كل من سمات المغايرة والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات .ح.د مجموع المربعات ينمصدر التبا المتغير

  4.003 107.929 1 107.929 )أ(سمات المغايرة 
  2.493 67.212 1 67.212 )ب(الجنس 
 غير دالة 1.979 53.372 1 53.372 ) بxأ (تفاعل 

   26.963 240 6471.185 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الترامال
    244 142505.0 المجموع

  12.596 137.695 1 137.695 )أ(سمات المغايرة 
  2.396 26.190 1 26.190 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.014 0.151 1 0.151 ) بxأ (تفاعل 

   10.932 240 2623.700 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 سيفالاأل
    244 58202.0 المجموع
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  11.769 107.410 1 107.410 )أ(ة سمات المغاير 
  0.00 0.001 1 0.001 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.032 0.294 1 0.294 ) بxأ (تفاعل 

   9.127 240 2190.441 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 القنب
    244 34160.0 المجموع

  8.798 33.125 1 33.125 )أ(سمات المغايرة 
  0.334 1.257 1 1.257 )ب(الجنس 
 غير دالة 2.485 9.358 1 9.358 ) بxأ (تفاعل 

   3.765 240 903.594 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

 الكوك
    244 12008.0 المجموع

  13.614 1462.493 1 1462.493 )أ(سمات المغايرة 
  1.947 209.166 1 209.166 )ب(الجنس 
 غير دالة 0.828 88.997 1 88.997 ) بxأ (تفاعل 

   107.428 240 25782.672 الخطأ

االتجاه 

نحو 

تعاطي 

المواد 

    244 815395.0 المجموع النفسية
= ح.د(، وعنــد 4.61= 0.01، عنــد مــستوى داللــة  3.00= 0.05عنــد مــستوى داللــة ) 248، 2= ح.د(الجدوليــة عنــد ) ف(قيمـة 

عنـــد مـــستوى داللـــة ) 246، 4= ح.د(، وعنـــد 3.78 = 0.01، عنـــد مـــستوى داللـــة 2.60= 0.05عنـــد مـــستوى داللـــة ) 247، 3
  .3.32= 0.01، عند مستوى داللة  2.37= 0.05

للتفاعل ما بين سمات المغايرة والجنس على ) ف( قيمة أنالسابق ) 68(يتبين من الجدول   
والدرجة الكلية، غير )  الكوك-  القنب- سيفال األ-الترامال( االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية أبعاد

 للتفاعل ما بين إحصائي، مما يدل على انه ال يوجد اثر )α ≥ 0.05(وى دالة إحصائيًا عند مست
  .سمات المغايرة والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية

 : نتائج الدراسةملخص/ ثانياً 

عن العالقة بين التوجهات السببية وسمات إلى مجموعة من النتائج أسفرت نتائج الدراسة 
  :تجاه نحو تعاطي المواد النفسية، جاء أبرزها على النحو التالي المغايرة واال- المسايرة

وهي نسبة متوسطة نسبيًا، %) 44.9(االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية جاء عند وزن  نسبي  .1
، واالتجاه نحو تعاطي %)45.7( بوزن نسبي سيفالبينما جاء االتجاه نحو تعاطي مادة األ

، كما وجاء )41.6(جاه نحو تعاطي مادة الكوك بوزن نسبي ، واالت%)44.3(الترامال بوزن نسبي 
  ).40.5(االتجاه نحو تعاطي القنب الهندي بوزن نسبي 
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مستوى شيوع االتجاه السلبي نحو تعاطي المواد النفسية أعلى بكثير من شيوع االتجاه االيجابي،  .2
 نحو تعاطي مادة ، فيما كانت الدرجة الكلية لالتجاه السلبي%)96.0(حيث جاء بنسبة مئوية 

، بينما كان %)94.2(األكثر شيوعًا لدى أفراد العينة بنسبة مئوية )  حشيش- بانجو(القنب الهندي 
والترامال %). 12.2( األكثر شيوعًا بنسبة مئوية سيفالاالتجاه االيجابي نحو تعاطي مادة األ

 %).9.6(بنسبة مئوية بلغت 
، بين متوسط درجات أفراد العينة )α ≥ 0.05(داللة توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا عند مستوى  .3

 :على 
 .، وتوجه االستقالل الذاتي) الكوك-  القنب- سيفال األ- الترامال(االتجاه نحو تعاطي  •
 .الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، وتوجه االستقالل الذاتي •
 .االتجاه نحو تعاطي الكوك، وتوجه الضبط •
 طي الكوك، وسمات المسايرةاالتجاه نحو تعا •
 .الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، وتوجه الضبط •

، بين متوسط درجات أفراد )α ≥ 0.05(توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .4
 .، وسمات المغايرة) الكوك- القنب- سيفال األ- الترامال(العينة على االتجاه نحو تعاطي 

في متوسط درجات أفراد العينة ) α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق .5
 .لصالح الذكور) ذكر، أنثى(تعزى للجنس ) سيفال األ- الترامال(على االتجاه نحو تعاطي مادة 

في متوسط درجات أفراد العينة ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
 .لصالح الذكور) ذكر، أنثى(لية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية تعزى للجنس على الدرجة الك

في متوسط درجات أفراد ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .7
 ).ذكر، أنثى(تعزى للجنس )  الكوك-القنب(العينة على االتجاه نحو تعاطي مادة 

في متوسط درجات أفراد ) α ≥ 0.05(ة عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي .8
العينة على االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية تعزى للتخصص الدراسي والمستوى الدراسي 

 .ومتوسط دخل األسرة
)  إناث- ذكور (في متوسط درجات الطلبة ) α ≥ 0.05(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  .9

، لصالح الالشخصي الذاتي، لصالح اإلناث، وعلى استبيان توجه على استبيان توجه االستقالل
 .الذكور

في متوسط درجات أفراد العينة على ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  .10
، تعزى للمستوى الالشخصياستبيان توجه االستقالل الذاتي واستبيان توجه الضبط، واستبيان توجه 

 .الدراسي، وطبيعة الكلية
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في متوسط درجات طلبة ذوي دخل اسري ) α ≥ 0.05(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  .11
على استبيان توجه ) 4000 - 2000(ومتوسط درجات طلبة ذوي دخل اسري ) 2000أقل من (

 ). 4000 - 2000(االستقالل الذاتي لصالح الطلبة من ذوي دخل اسري 
 - ذكور ( في متوسط درجات الطلبة )α ≥ 0.05(توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  .12

 .على استبيان المسايرة، لصالح اإلناث، وعلى استبيان المغايرة، لصالح الذكور) إناث
في متوسط درجات طلبة الكليات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  .13

 .المغايرةاألدبية ومتوسط درجات طلبة الكلية العلمية على استبيان المسايرة واستبيان 
في متوسط درجات طلبة سنه أولى ) α ≥ 0.05(توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  .14

ومتوسط درجات طلبة سنة رابعة على استبيان المسايرة، بينما لم توجد فروق على استبيان 
 .المغايرة

في متوسط درجات أفراد العينة على ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  .15
 إلى 2.000 من -2.000اقل من (بيان المسايرة واستبيان المغايرة تعزى لمتوسط دخل األسرة است

 ).4.000 أكثر من - 4.000
إالم (في متوسط درجات الطلبة ذوي ) α ≥ 0.05(توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  .16

إالم (طلبة ذوي ، على استبيان المغايرة لصالح ال)إالم األقل من ثانوي(والطلبة ذوي ) الجامعية
 ).األقل من ثانوي

في أبعاد االتجاه نحو تعاطي المواد ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .17
 - منخفض(والدرجة الكلية لالستبيان تعزى لتوجه االستقالل الذاتي )  كوك-  قنب-أسيفال(النفسية 
 .لدى أفراد العينة) مرتفع

في بعد االتجاه نحو تعاطي مادة ) α ≥ 0.05(عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  .18
 .لدى أفراد العينة)  مرتفع- منخفض(الكوك تعزى لتوجه الضبط 

في أبعاد االتجاه نحو تعاطي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .19
 الالشخصيعزى لتوجه والدرجة الكلية لالستبيان ت)  كوك- قنب- أسيفال -الترامال(المواد النفسية 

 .لدى أفراد العينة)  مرتفع-منخفض(
في بعد االتجاه نحو تعاطي مادة ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .20

 .لدى أفراد العينة، لصالح منخفضي المسايرة)  مرتفع-منخفض(الكوك تعزى لسمات المسايرة 
في أبعاد االتجاه نحو تعاطي المواد ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .21

)  مرتفع- منخفض(والدرجة الكلية ة تعزى لسمات المغايرة )  كوك-  قنب- أسيفال - ترامال(النفسية 
 .لدى أفراد العينة، لصالح مرتفعي المغايرة
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منخفض (لتفاعل بين توجه االستقالل الذاتي ) α ≥ 0.05(يوجد اثر دال إحصائيا عند مستوى  .22
على الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية )  مرتفع- منخفض (والمغايرة ) ع مرتف- 

وبعد تعاطي الترامال لصالح مرتفعي توجه االستقالل الذاتي ومنخفضي سمات المغايرة من أفراد 
 .العينة

 - منخفض (لتفاعل بين توجه الضبط ) α ≥ 0.05(يوجد اثر دال إحصائيا عند مستوى  .23
على الدرجة الكلية لالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية وبعد )  مرتفع- منخفض (لمسايرة وا) مرتفع

االتجاه نحو تعاطي مادة الترامال لصالح مرتفعي توجه الضبط ومنخفضي سمات المسايرة من 
 .أفراد العينة

 - منخفض  (الالشخصيلتفاعل بين توجه ) α ≥ 0.05(يوجد اثر دال إحصائيا عند مستوى  .24
على بعد االتجاه نحو تعاطي مادة القنب لصالح مجموعة )  مرتفع- منخفض (والمسايرة ) مرتفع

 . مرتفعي سمات المسايرة من أفراد العينةالالشخصيمرتفعي توجه 
ال يوجد اثر إحصائي للتفاعل ما بين التوجهات السببية والجنس على االتجاه نحو تعاطي المواد  .25

 النفسية
 المغايرة والجنس على االتجاه نحو - عل ما بين سمات المسايرةال يوجد اثر إحصائي للتفا .26

 .تعاطي المواد النفسية

   التضمينات التربوية/ ثالثاً 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، تمت صياغة بعض التوصيات والمقترحات حول 
  :مشكلة الدراسة، تمثلت باالتي

ه االيجابي نحو تعاطي المواد النفسية  هنالك ارتفاع في مستوى االتجاأندلت النتائج على  -1
 :لذا يجب االهتمام بالطلبة من خالللدى طلبة الجامعات، 

 .تكثيف الحمالت اإلعالمية حول خطورة المواد النفسية، وخصوصا تعاطي مادة الترامال •
تكثيف الرقابة من الجهات الرسمية داخل الجامعات، للحد من انتشار تعاطي مادة  •

 .الترامال
ى أعضاء هيئة التدريس إثارة وعي وٕادراك الطالب على أسس علمية وحقائق يجب عل •

ميدانية يوضح خطر المخدرات من الناحية العقلية والنفسية والجسمية واالجتماعية واألسرة 
 .واألخالقية على الفرد المتعاطي  وعلى المجتمع ككل
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 الثقافية، وحسب توجيه برنامج وقائي شامل خاص بالشباب، يخاطبهم حسب مستوياتهم •
نضجهم العقلي، والتأكيد على استضافة أعداد من الشباب في المؤتمرات و الندوات 

 .العلمية التي تناقش المواد النفسية واستعماالتها وأضرارها

 مع ارتفاع دلت النتائج على أن مستوى التوجه االستقاللي منخفض لدى طلبة الجامعات -2
 : لذا يجب االهتمام بالطلبة من خالل،بسمة المغايرة لألنظمة والقوانين

 . وأفكارهم، وعدم ممارسة القمع الفكري معهمهمآرائإعطاء الفرصة للشباب بالتعبير عن  •
 .إشراك الشباب في صناعة القرار •
تنمية الوعي والمعرفة لدى الشباب بأنهم يمكنهم التغلب على مشكالتهم ومقاومة الضغوط  •

ا والسعادة بإشباع وطرق غير المواد النفسية وأن النفسية واالجتماعية وتحقيق الرض
  قضاء وقت الفراغ في أعمال مفيدة مثل الرياضة والقراءة والعبادة

  بحوث ودراسات مقترحة/ رابعاً 

  .القيام بدراسات ممائلة على عينات اكبر وجامعات أخرى -1
ابي نحو  فاعلية برامج مقترحة تستند إلى نظرية تحديد الذات، في خفض االتجاه االيج -2

 .تعاطي المواد النفسية
 .العالقة بين الدوافع واالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية، في ضوء نظرية تحديد الذات -3
 .االهتمام بمحاور نظرية تحديد الذات التي لم تدرس بعد بالبيئات العربية -4
 .التوجهات السببية وعالقتها بالدافعية لالنجاز والرضي الوظيفي -5
 .ات مستقلة جديدة لبيان عالقتها باالتجاه نحو تعاطي المواد النفسية متغير تأخذدراسة  -6
  . المغايرة والذكاء االجتماعي-دراسة العالقة بين المسايرة -7



  

  

  

  المراجع
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، الطبعة الثالثة، دار مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية). 2001(رجاء أبو عالم  .18

 .القاهرة: النشر للجامعات
 المكتب ،"اسة ميدانيةدر "اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات ). 1999(رشاد عبد اللطيف  .19

 .الجامعي الحديث، اإلسكندرية
، الطبعة األولى، طويق للخدمات اإلعالمية أضرار المخدرات االجتماعية). 1412(رشيد الرشيد  .20

 .الرياض: والنشر والتوزيع
نحو إستراتيجية تربوية نفسية اجتماعية للحد من مشكلة المخدرات بين ). 1988(زايد الحارثي  .21

 -281(، ص )1(مجلة جامعة أم القرى، ألسنه األولى، العدد م، دراسة علمية، الشباب المسل
 .مكة المكرمة): 327

جدة، المملكة العربية : ، دار الفنونبناء االستفتاءات وقياس االتجاه). 1992(زايد الحارثي  .22
 .السعودية

 األمن العام ، مطابعالمخدرات والكشف عنها بالوسائل العلمية). 1984(زين العابدين مبارك  .23
 .الرياض: بوزارة الداخلية السعودية

: ، الطبعة االولى، مكتبة النهضةمقدمة في علم االدوية النفسية). 1996(سامي عبد القوي  .24
 .القاهرة

: ، دراسة نفسية اجتماعية، دار الراتب الجامعيةظاهرة تعاطي الحشيش). 1984(سعد المغربي  .25
 .بيروت

، الطبعة الثالثة، دار الفكر س النفسي النظرية والتطبيقالقيا). 1998(سعد عبد الرحمن  .26
 .القاهرة: العربي

اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر في مدينة مكة المكرمة وعالقته ). 2001(سعيد الغامدي  .27
 .السعودية: ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى ببعض المتغيرات

: ، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة أم القرىالمسايرة والمغايرة. )1991(سعيد بن مانع  .28
 .مكة المكرمة
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سمات المسايرة والمغايرة لدى المتفوقين والمتأخرين دراسيًا من الجنسين ). 1993(سعيد بن مانع  .29
مجلة جامعة أم القرى، ألسنه السادسة، العدد الثامن، في المرحلة الثانوية، دراسة نفسيه، 

 .، مكة المكرمة)233- 188(
: ، الكتاب الرابع، الرياضالمخدرات والعقاقير المخدرة). ه1405(سلسلة كتب مكافحة الجريمة .30

 .وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية
اتجاهات معلمي وطالب المدارس الثانوية بوادي الدواسر نحو ). 2004(سمحان الدوسري  .31

الرياض، المملكة : ر غير منشورة، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، رسالة ماجستيالعقاقير المنبهة
 .العربية السعودية

اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو العمل مع الطفل في ضوء بعض ). 2008(سهام محمد  .32
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية رياض المتغيرات النفسية والديموغرافية

 .األطفال، مصر
 .اإلسكندرية: ، مركز اإلسكندرية للكتابعلم النفس االجتماعي). 2001( احمد سهير .33
، مركز تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق). 2002(سهير احمد وسليمان محمد  .34

 .اإلسكندرية، مصر: اإلسكندرية للكتاب
ي مرحلة التعليم السمات المميزة لسلوك المسايرة والمغايرة لمعلم). م1987(السيد عبد الهادي  .35

، جامعة مجلة كلية التربيةوعالقتها بالتفاعل السلوكي لتالميذهم، ) الحلقة األولى(األساسي 
 .207-189طنطا، العدد الخامس، الجزء الثاني، ص 

:  مكتبة االنجلو المصريةالجزء األول،: علم النفس االجتماعي التربوي). 1974(سيد عثمان  .36
 .القاهرة

، المسايرة والمغايرة: الجزء الثاني: علم النفس االجتماعي التربوي  ).1987( سيد عثمان .37
 .القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية

، "التطبيع االجتماعي والمسايرة والمغايرة"علم النفس االجتماعي التربوي ). 2002 (سيد عثمان .38
 . القاهرة: بدون طبعة، مكتبة االنجلو مصرية

، الطبعة األولى، دار الميسرة للطبع ة التنشئة االجتماعيةسيكولوجي). 1998(صالح أبو جادو  .39
 .عمان: والنشر والتوزيع

 والمجتمع الفرد على أضرارها وسلبياتها: النفسية والعقاقير المخدرات). 1997(صالح السدالن  .40
 .والتوزيع، الرياض بلنسية للنشر ، دارمنها والوقاية مكافحتها وطرق

 .، الطبعة الثالثة، األنجلو المصرية، القاهرةسيالقياس النف). 1997(صفوت فرج  .41
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األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث ). 2005(صالح الدين عالم  .42
: ، الطبعة االولى، دار الفكر العربي"البارامترية والالبارامترية"النفسية والتربوية واالجتماعية 

 .القاهرة
: ، دار الثقافة للطباعة والنشرنفس االجتماعي المعاصرعلم ال). 1981(طلعت عبد الرحيم  .43

 .القاهرة، مصر
، المجلس )56(، سلسلة عالم المعرفة اإلدمان ومظاهر عالجه). 1982(عادل الدمرداش  .44

 .الكويت: الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 ،  الواقع دراسة ميدانية من- أهوال المخدرات في المجتمعات العربية). 2004(عايد الحميدان  .45

 ).ن.د(الطبعة الثانية 
 .، الطبعة األولى، د نالكوكايين من الكوكاكوال إلى اإلدمان). 1995(عبد الحليم السواس  .46
، رسالة اتجاهات الشباب نحو تعاطي المخدرات وعوامل تكوينها). 2008(عبد الرحمن النفيسة  .47

 .ةالسعودي: ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود
، أكاديمية نايف المخدرات والعقاقير الخطرة ومسؤولية المكافحة). 2000(عبد الرحمن عطيات  .48

 .الرياض: للعلوم األمنية
، دار غريب للطباعة و سيكولوجية االتجاهات). ب ت(عبد الطيف خليفة وعبد المنعم محمود  .49

 .النشر والتوزيع
، دية والجهود الدولية لمكافحة المخدراتالمملكة العربية السعو ). 1997(عبد العزيز العليان  .50

 .الرياض: الطبعة الثانية، شركة العبيكان للطباعة والنشر
دراسة ميدانية استطالعية عن استنشاق "المراهقون المخدرات، ). 1996(عبد اهللا السدحان  .51

 .الرياض، السعودية: مكتبة العبيكان، "المذيبات الطيارة
، الطبعة الرابعة، مكتبة عة علم النفس والتحليل النفسيموسو ). 2003(عبد المنعم ألحفني  .52

 .مدبولي، القاهرة
السمات المميزة لسلوك المسايرة والمغايرة لمعلمي مرحلة التعليم ). 1987(عبد الهادي عبده  .53

مجلة كلية التربية بطنطا، العدد وعالقتها بالتفاعل السلوكي لتالميذهم، ) الحلقة األولى(األساسي 
 .طنطا، مصر): 207- 189(، ص )2 (، الجزء)5(

، دراسة اتجاهات الشباب نحو اإلدمان والمشاركة في برامج الوقاية). 2001(عبيد العمري  .54
 .السعودية: نفسية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود

 .، الطبعة األولى، د نالبشرية للنفس تخريب المخدرات). 1987(عزت مراد  .55
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اتجاه طلبة المرحلة المتوسطة نحو مشكلة المخدرات ). 1998(عصام الدين نوفل وربيعة الرندي  .56
المؤتمر العالمي األول حول دور الدين واألسرة في وقاية دراسة ميدانية، : في دولة الكويت

 .الكويت.  مارس18- 16، في الفترة الشباب من تعاطي المخدرات
ات الضرورية لإلدارة مستوى انتشار المخدرات في فلسطين واالحتياج). 2006(عالء الشريف  .57

، دراسة تحليلية لصالح مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات العامة لمكافحة المخدرات
 .والجريمة، القاهرة

أعراض االضطرابات النفسية لدى المدمنين بمحافظات غزة، دراسة ). 2008(عالء الشريف  .58
"  2008 -11-30ار وتحديات، واقع المخدرات في المجتمع الفلسطيني أث"مقدمة لليوم الدراسي 

 .غزة: الجامعة اإلسالمية
أساليب المعاملة الوالدية في عالقاتها ببعض سمات المسايرة ). 1989(علي الغامدي  .59

، رسالة ماجستير غير منشورة، والمغايرة لدى األحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية
 .مكة المكرمة: جامعة أم القرى

 المغايرة االجتماعية وعالقتها بالذكاء االجتماعي لدى –المسايرة ). 2006(عهود الرحيلي  .60
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية عينة من العامالت وغير العامالت بمحافظة جدة

 .السعودية: للبنات، جامعة الملك عبد العزيز
، دار الوفاء لدنيا طالحامعجم المصطلحات التربية لفظًا واص). 2004(فاروق فليه وأحمد الزكي  .61

 .مصر. اإلسكندرية: الطبع والنشر
، رسالة دكتوراه، معهد الخصائص النفسية االجتماعية لمتعاطي المخدرات). 2006(فايز قديح  .62

 – جامعة الدول العربية - قسم الدراسات التربوية تخصص علم النفس - البحوث الدراسات العربية
 .القاهرة

موسوعة علم النفس ). 1993( محمد و مصطفى عبد الفتاح فرج طه وشاكر قنديل وحسن .63
 .الكويت: ، الطبعة األولى، دار سعاد الصباحوالتحليل النفسي

دراسة سيكومترية "، )AMS(البنية العاملية لمقياس الدافعية االكاديمية ). 2009(ف ابو عواد  .64
مجلة ، "روا في االردنعلى عينة من طلبة الصفين السادس والعاشر في مدارس الغوث االون

 .)471 - 433(، ص )4- 3(، العدد )25(جامعة دمشق، المجلد 
: ، بدون طبعة، الدار الدولية للنشر والتوزيعذخيرة تعريفات علوم النفس). 1990(كمال دسوقي  .65

 .القاهرة
، مبادئ علم النفس االجتماعي). 2001(كوبوسومي، ترجمة رشاد موسى وعز الدين عطية  .66

 .القاهرة: ى، دار النهضة العربيةالطبعة األول
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، رسالة تأثير جماعة األقران ومكانة المدرس على سلوك المسايرة). م1994(لطيفة وهبي  .67
 .القاهرة: ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس

، نقابة ورشة عمل بعنوان الترامال ما بين اإلدمان وسوء االستخدام). 2009(مازن السقا  .68
 .2009/ 11/ 15. لة بالتعاون مع جامعة األزهرالصياد

 .اإلسكندرية: ، دار المعرفة الجامعيةسيكولوجية العالقات االجتماعية). 1999(ماهر عمر  .69
بيروت، ودار القلم للنشر : ، دار العلوم للنشرالمخدرات الخطر الداهم). 1987(محمد البار  .70

 .دمشق: والتوزيع
الدار : ، الطبعة األولىية للمسكرات والمخدرات والمنبهاتاألضرار الصح). 1989 (محمد البار .71

 .السعودية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
، الطبعة الثانية، دار الميسرة للنشر والتوزيع علم النفس العام). 2006(محمد الريماوي  .72

 .عمان، األردن: والطباعة
االجتماعية والديموغرافية لمتعاطي الخصائص ، )2002(محمد القحطاني وخميس طعم اهللا  .73

، دراسة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المخدرات في المجتمع السعودي
 .تونس: جامعة تونس

العالقة بين االتجاه نحو تعاطي المخدرات والمسايرة وارتباطهما ). م2003(محمد جمل الليل  .74
مجلة جامعة الملك سعود، العلوم  جامعة أم القرى، ببعض المتغيرات لدى طالب وطالبات

 ).380- 345(، ص )1(، العدد 16التربوية والدراسات اإلسالمية المجلد 
اضطراب الشخصية االعتمادية وعالقته بإدراك الضوابط ). 1999(محمد زعتر ومحمد أبو الخير .75

المؤتمر الدولي السادس  الوالدية واالتجاه نحو تعاطي المخدرات لدى طالب المرحلة الثانوية،
 ).619 – 545(جامعة عين شمس، ص: لمركز اإلرشاد النفسي

مجلة كلية ، "اإلدمان"تعديل اتجاهات الطالب نحو المخدرات ). 2002(محمد عبد الصبور  .76
 ).122-87(، ص )12(، المجلد )5(العدد : تربية بنها، جامعة الزقازيق

ت النفسية لألطفال ذوي االعاقة السمعية في الحاجا). 2006(محمد عليان وعماد الكحلوت  .77
الطفل "بحث مقدم الى المؤتمر التربوي الثاني محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات، 

، كلية التربية بالجامعة االسالمية، في القترة "الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل
 .م23/11/2005-22ما بين 

، رسالة ماجستير غير  المغايرة–لشخصية ومستويات المسايرة سمات ا). 1977(محمد عمران  .78
 .القاهرة: منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس
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اتجاهات الشباب الجامعي نحو ظاهرة العنف ضد المرأة و الدور ). 1998(محمد فهمي  .79
، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم المقترح للخدمة االجتماعية في مواجهتها

 . اإلنسانية، العدد الخامس، أكتوبر
الفروق في دافعية التعليم المساندة الى نظرية تقرير الذات لدى عينة ). 2008(محمد نوفل  .80

وكالة : ، رسالة علمية، كلية العلوم التربويةمن طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات االردنية
 .االردن: الغوث 

: ، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربيةنفس االجتماعيعلم ال). 1985(محمود أبو النيل  .81
 .بيروت

 .جدة: ، دار البيان العربيأسس علم النفس االجتماعي). 1982(مختار حمزة  .82
 .جدة: ، دار المجمع العلميعلم النفس العام). 1997 (مختار حمزة .83
ج، سلسلة كتب االدمان أسبابة ومظاهرة الوقاية والعال). 1405(مركز أبحاث مكافحة الجريمة  .84

 .، الكتاب الخامس، الرياضمكافحة الجريمة
، دراسة المسح الصحي لطلبة الجامعات الفلسطينية). SARC) (2006(مركز بحوث االدمان  .85

 .مسحية لصالح مؤسسة ميرك، غزة
مشكلة تعاطي المخدرات والكحوليات بين طالب الجامعة، دراسة ). 1985(مصري حنورة  .86

الهيئة المصرية العامة : ، القاهرة النفس االجتماعي في الوطن العربينفسية، قراءات في علم 
 ).273 – 249(ص: للكتاب، العدد الرابع

، الطبعة الثانية، مكتبة االنجلو مقدمة لعلم النفس االجتماعي). 1966(مصطفى سويف  .87
 .القاهرة: مصرية

 المركز القومي ،تعاطي المواد المؤثرة في األعصاب بين الطالب). 1991(مصطفى سويف  .88
 .القاهرة: للبحوث االجتماعية والجنائية

، )205(، سلسلة عالم المعرفة المخدرات والمجتمع نظرة تكاملية). 1996 (مصطفى سويف .89
 .الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

، اتجاهات تالميذ مدارس الثانوية نحو تعاطي المخدرات). 1987(مصطفى سويف وآخرون  .90
  .القاهرة: سة مسحية، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائيةدرا

 .، أكاديمية الدراسات العالمية، فلسطينمهارات البحث العلمي). 2003(مصطفى عبيد  .91
المعارف والوجدان كمكونين أساسيين في بناء االتجاهات النفسية، ). 1990(معتز عبد اهللا  .92

 ).119- 94( ص ،)15(مجلة علم النفس، القاهرة، العدد 
، دار غريب للطبع والنشر علم النفس االجتماعي). 2001(معتز عبد اهللا وعبد اللطيف خليفة  .93

 .القاهرة، مصر: والتوزيع
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التقرير العالمي الختامي عن ). 2009(مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  .94
 .النمسا: ، فيناالمخدرات

التقرير العالمي الختامي عن ). 2010( رات والجريمةمتحدة المعني بالمخدمكتب األمم ال .95
 .النمسا: ، فيناالمخدرات

، رسالة ماجستير غير منشورة، المسايرة االجتماعية واألسلوب المعرفي). 1990(منير خليل  .96
 .القاهرة: كلية التربية، جامعة عين شمس

الحكم اإلدراكي في فاعلية كل من تقدير الذات ومفهوم الذات على دقة ). 2003(منير خليل  .97
المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد الثالث عشر، العدد موقف المسايرة االجتماعية، 

 .القاهرة): 302- 255(الواحد واألربعون، 
الصحة النفسية وعلم النفس ). 2006(مها هاشم واحمد صالح ومحمد قاسم ونبيلة مكاري  .98

 .اإلسكندرية: رية للكتاب، مركز اإلسكنداالجتماعي والتربية الصحية
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 )ا(ملحق رقم 

   الدراسةأدواتقائمة بأسماء محكمين 

 الدرجة العلمية االسم م
 محاضر اللغة االنجليزية بجامعة القدس المفتوحة جمال ألمسلمي. أ  .1
 مفتش اللغة االنجليزية بمدارس وكالة الغوث بغزة كرم الشنطي. أ  .2

 باسل سكيك. د  .3
أستاذ مساعد باللغة االنجليزية وطرق التدريس بقسم اللغة االنجليزية 

  غزة–بجامعة األزهر 
  غزة–أستاذ مساعد بعلم النفس بجامعة األزهر  باسم أبو كويك. د  .4

 جمال الشريف. د  .5
أستاذ مساعد باللغة االنجليزية والصوتيات بقسم اللغة االنجليزية 

 زة غ–بجامعة األزهر 
 أستاذ مشارك بعلم النفس بالجامعة اإلسالمية في غزة جميل الطهراوي. د  .6
 . بعلم النفس بالجامعة اإلسالمية في غزةساعدأستاذ م عاطف االغا. د  .7
  غزة-  بعلم النفس بجامعة القدس المفتوحة مساعدأستاذ  عبد الروؤف الطالع. د  .8
  غزة–ريس بجامعة األزهر أستاذ مشارك بالمناهج وطرق التد عطا درويش. د  .9

  غزة–أستاذ مساعد بعلم النفس بجامعة األزهر  محمد جواد الخطيب. د.10
  غزة- أستاذ مشارك بعلم النفس بجامعة األقصى  محمد عسلية. د.11
  غزة-  بعلم النفس بجامعة األقصى مساعدأستاذ  يحيى النجار. د.12
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 )2(ملحق رقم 
   صورته العربية االوليةاستبيان التوجهات السببية في

  تعليمات اإلجابة

تصف موقف ما، ) موقف(في هذه الصفحات ستجد سلسله من المقاالت القصيرة، كل مقاله 
  .وعليها ثالث توجهات أو ثالث ردود أفعال للتعامل معها

، بإمعان وفهمها، ومن ثم النظر لردود الفعل المحتمل قيامها )الموقف(يرجى قراءات المقالة 
، من حيث كيف ستكون ردة )إجابة(لجة الموقف، وقبل اإلجابة يجب التفكير في كل رد فعل لمعا

فعلك عليها، فالجميع لديه استجابات متنوعة حول كل موقف، يمثل رد فعلك عليها، فالخيار المستبعد 
ل ، بحسب قوة االستبعاد، بحيث يمثل الرقم األق)2(أو ) ا(جدا القيام به يمكنك أن تختار رقم 

االستبعاد األكبر، وٕاذا كانت ردة فعلك من المحتمل القيام بها بشكل متوسط بإمكانك اختيار احد 
، حيث يمثل الرقم األقل االحتمال األضعف، أما إذا كانت ردة فعلك من )5(أو ) 4(أو ) 3(األرقام 

، حيث يمثل الرقم )7(أو ) 6(المحتمل القيام بهذا الفعل بشكل كبير، فبإمكانك اختيار احد األرقام 
  .األعلى االحتمال األكبر

كما يجب اختيار رقم واحد فقط من األرقام السبعة لكل استجابة أو ردة فعل من االستجابات 
  .أو ردود األفعال الثالثة لكل موقف، وذلك على ورقة اإلجابة المرفقة بالمقياس

  ، بالمقياس)موقف(مقاله : مثال

  
  
  

  

 :ئم لكل سلوك تقوم به، حتى لو كان السلوك جيد من وجهة نظرك، من المرجح ان تقومي يقدم لك انتقاد دا/صديق لك
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 5x 6 7 4 3 2 1 .بلفت انتباه صديقك ان يكف عن انتقادك الدائم  - أ 
 7x 6 5 4 3 2 1 .تقوم بانتقاده بكل سلوك يقوم به كرد فعل  - ب 

1 

 1x 2 3 4 5 6 7 .قف ألنه صديق جيد ويحبكتتعايش مع المو   - ج 
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كنت تعمل بمؤسسه ما لبعض الوقت، ثم عرض عليك مسئوليه جديدة بالمؤسسة التي كنت تعمل بها، فالسؤال األول 
 :المرجح أن يتبادر لذهنك هو

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 لجديدة؟ماذا لو أنني لم استطع تحمل المسؤولية ا  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 هل سأقدم المزيد من االنجاز في هذا العمل الجديد؟  - ب 

1 

 7 6 5 4 3 2 1 أتساءل إذا ما كان العمل الجديد مثيرًا لالهتمام؟  - ج 
نت كا(تقدمت لمقابله لعمل ما قبل عدة أسابيع، وبعدها وصلتك رسالة تفيد بأن الوظيفة التي تقدمت لها قد ُشغلت 

 :، فان أول ما يتبادر لذهنك هو)من نصيب شخصًا آخراً 
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 )المهم الواسطة(المهم ليس ما تعرف، بل من تعرف   - أ 
على األرجح أنني لست جيدا بما فيه الكفاية للحصول على هذه   - ب 

 الوظيفة
1 2 3 4 5 6 7 

2 

 7 6 5 4 3 2 1 .ال يرون أن مؤهالتي تناسب متطلبات الوظيفةبطريقه ما هم   - ج 
تعمل مشرفا على عمل ما بإحدى المؤسسات الصناعية، وقد اتهمت بإعطاء راحة لثالث عمال ليس من حقهم أن 

 :يأخذوا راحة بنفس الوقت، فمن المرجح بأنك ستعالج األمر من خالل
 دامرجح ج من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 أن تخبر العمال الثالثة بالوضع وتجبرهم على العمل وفق جدول زمني  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 ببساطه تحدد مواعيد يتمكن كل عامل من اخذ حقه من الراحة  - ب 

3 

 7 6 5 4 3 2 1 االستفسار من مشرف آخر عما يمكن عمله، أو كيفية العادة المتبعة  - ج 
متحان ما، كنت قد تقدمت له مسبقا، ووجدت أن تحصيلك فيه سيء ، فمن المحتمل أن لقد تسلمت للتو نتائج ا

 :تكون ردة فعلك األولى هي
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .، وتشعر بالحزن"ال استطيع أن اعمل أي شيء بشكل سليم"قولك،   - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .، وتشعر بخيبة األمل"أتعجب كيف إنني أجبت بشكل سيئ"قولك،   - ب 

4 

 7 6 5 4 3 2 1 .، وتشعر بالغضب" التافه ال يقيمنيختبارهذا اإل"قولك،   - ج 
 :، فانك من المرجح أن تقوم بـ)رحله ما(عندما تخطط مع صديقك لقضاء يوم ممتع 

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

لة ألنه من المحتمل أن ال يأخذ ترك األمر لصديقك كي يخطط للرح  - أ 
 برأيك

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 .، ثم تقرروا معا ماذا سوف تفعلون)خطته(كل فرد يطرح اقتراحه   - ب 

5 

  .تلزم صديقك على االلتزام بخطتك أنت  - ج 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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 :ذا الحفل، فمن المحتمل أن، فيها قليل ممن تعرفهم، بينما كنت تتطلع بشغف له)فرح(ذهبت لحضور حفله كبيرة 
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 تتكيف مع الوضع من اجل قضاء وقت ممتع وتحاول أن ال تبدو ممل  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 تبحث عن بعض األشخاص الذين يمكنك التقرب إليهم وتتفاعل معهم  - ب 

6 

 7 6 5 4 3 2 1 .حظها احدأن ينتابك شعور بالعزلة، دون أن يال  - ج 
تقدمت لوظيفة ما، وٕاثناء المقابلة طلب منك أن تضع خطه لنفسك ولمجموعة ممن سيعملون معك، لقضاء رحله ما 

 :، فمن المرجح أن تصف هذا الطلب بأنه يقيس)نزهة(
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 رات هامة بنفسك في العملوهذا يعني بأنك ستتخذ قرا: تحمل مسؤولية  - أ 
وهذا يعني انك لست على قدر المسئولية لمثل هذه : عاده مسبقة  - ب 

 الوظيفة
1 2 3 4 5 6 7 

7 

من خاللها ستسمع أراء اآلخرين قبل وضع الخطة : مشاركة اآلخرين  - ج 
 النهائيه

1 2 3 4 5 6 7 

نظر إليه كترقيه، لكن شخص آخر يعمل معك قد شغلها أثناء عملك بمؤسسه ما، أصبح هناك منصب شاغر، كنت ت
 :بدل منك، فمن المحتمل أن يتبادر لذهنك
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 ).نسياني(في الواقع لم أكن أتوقع هذا المنصب، فكثيرا ما يتم تجاوزي   - أ 
 7 6 5 4 3 2 1  ملتوية الشخص اآلخر على األغلب حصل على المنصب بطرق  - ب 

8 

سوف تفكر بمراجعة العوامل المتعلقة بنشاطك والتي كان لها السبب   - ج 
 .في عدم حصولك على هذا المنصب

1 2 3 4 5 6 7 

 :لقد بدأت عمال جديدا، فمن المتوقع أن يكون أهم اعتبار لديك هو
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 ة حتى ال تتراكم المهام وتصبح مشكلةانجاز العمل بسرع  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1   ).المهام أو األنشطة(مدى اهتمامك  بهذا النوع من العمل   - ب 

9 

 7 6 5 4 3 2 1 .ستفكر بمدى التقدم والرقي الذي سيحققه هذا النشاط أو المهمة  - ج 
ب عموما، لكن أدائها في األسبوعين اآلخرين قد في عمل ما أنت المسئول، وكانت هنالك امرأة تعمل بشكل مناس

 :تراجع، وظهر عليها عدم المباالة بالعمل، فان ردة فعلك المرجحة هي
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .تعلمها أن أدائها يتراجع، وٕانها يجب أن تبذل مزيد من الجهد الجاد  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .دائها، وتخبرها بأنك موجود دائما للمساعدةتسألها عن سبب تراجع أ  - ب 

10 

  7 6 5 4 3 2 1 .من الصعب تحديد التوجه الصحيح في مثل هذا الموقف  - ج 
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تمت ترقيتك في عملك، وهذه ألترقيه تتطلب نقلك لمنطقة بعيدة عن مكان سكناك، ففكرت في االنتقال، فمن المرجح 
 أن

 مرجح جدا ن الممكنم مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .تشعر بالرغبة في التحدي، وقليل من القلق في الوقت ذاته  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .تشعر بالتحمس للدرجة العالية والمرتب المرتفع  - ب 

11 

 7 6 5 4 3 2 1 .تشعر بالتوتر والقلق بسبب التغيرات الجديدة  - ج 
 :قت معه، هومن دائرة أصدقاءك، واحد تفضل قضاء معظم الو 

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .الشخص الذي تقضي وقتك معه في تبادل األفكار والمشاعر  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .الشخص األكثر شعبيه في دائرة أصدقاءك  - ب 

12 

 7 6 5 4 3 2 1 .الشخص الذي يحتاجك أكثر كصديق  - ج 
فــي اجتمــاع أوليــاء األمــور أخبــرك مدرســه أن مــستوى أخيــك ضــعيف وغيــر متفاعــل ت  فــي ســن المدرســة، و /لــديك أخ

 :بالمشاركة الصفية، فمن المرجح أن تقوم بـ 
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 التحدث معه، ومعرفة إذا ما هنالك مشكله يعاني منها  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .توبخه وتأنيه على أمل أن يتحسن  - ب 

13 

 7 6 5 4 3 2 1 .تتابع واجباته، وتحثه على الدراسة بجد أكثر  - ج 
 :صديق أو شريك لك لديه عادة ما يزعجك لحد يصل لغضبك، فمن المرجح أن تقوم بـ

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .أن تنبهه كل مرة، على أمل أن يتوقف عن إزعاجك  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 تجاهل هذه العادة، الن الحديث عنها لن يغير شيءت  - ب 

14 

 7 6 5 4 3 2 1 .ستحاول فهم سبب قيامه بذلك، ولماذا يزعجك دوما  - ج 
صديق مقرب لك من نفس الجنس، وفي اآلونة األخيرة الحظت انه أصبح مزاجي جدا معك، ويغضب منك أكثر من 

 :أي شيء، فانك من المحتمل أن
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا ماالتاالحت

 7 6 5 4 3 2 1 .تشاركه مالحظاتك لمعرفة ماذا يجري معه  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .تتجاهل ذلك، ألنك ال تمتلك القيام بأي شيء حيال ذلك  - ب 

15 

تقول له البد أن تبذل جهد بالسيطرة على نفسك، حتى نقضي وقت ممتع   - ج 
 معا

1 2 3 4 5 6 7 
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يقك الصغرى طالبه بالصف األول االبتدائي، يخبرك صديقك بان أدائها في الدراسة ضعيف، ويسألك ماذا أخت صد
 :يجب ان يفعل؟، فمن المحتمل أن تقدم له المشورة كما يلي

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .أن يتقرب منها، ويحاول أن يعرف ماذا يحدث معها  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 . تكترث لذلك، ألنك ال تمتلك أي شيء لفعلهال  - ب 

16 

 7 6 5 4 3 2 1 .أن يخبرها بان من المهم لها أن تحسن من أدائها ببذل مجهود اكبر  - ج 
 :شعرت أن صديقك غير مراعي لمشاعرك ويزعجك باستمرار، فعلى األرجح انك سوف

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

بحث عن فرصه لتخبرنه انه تصرفه يزعجك، ألنه ربما ال يعرف ت  - أ 
 .ذلك

1 2 3 4 5 6 7 

ال تقول شيء، ألنه إذا كان صديقك حقا ويهتم بك فسوف يفهم   - ب 
 .شعورك

1 2 3 4 5 6 7 

17 

 7 6 5 4 3 2 1 .تطالب صديقك أن يراعي شعورك، وٕاال عليك أن ترد بالمثل  - ج 
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 )3(ملحق رقم 
  ن التوجهات السببية في صورته النهائية بعد التقنيناستبيا

كنت تعمل بمؤسسه ما لبعض الوقت، ثم عرض عليك مسئوليه جديدة بالمؤسسة التي كنت تعمل بها، فالسؤال األول المرجح 
 :أن يتبادر لذهنك هو

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 ية الجديدة؟ماذا لو أنني لم استطع تحمل المسؤول  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 هل سأقدم المزيد من االنجاز في هذا العمل الجديد؟  - ب 

1. 

 7 6 5 4 3 2 1 أتساءل إذا ما كان العمل الجديد مثيرًا لالهتمام؟  - ج 
 أثناء عملك بمؤسسه ما، أصبح هناك منصب شاغر، كنت تنظر إليه كترقيه، لكن شخص آخر يعمل معك قد شغلها بدل

 :منك، فمن المحتمل أن يتبادر لذهنك
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 ).نسياني(في الواقع لم أكن أتوقع هذا المنصب، فكثيرا ما يتم تجاوزي   - أ 
الشخص اآلخر على األغلب حصل على المنصب بطرق ملتوية   - ب 

 الواسطة"
1 2 3 4 5 6 7 

2. 

 العوامل المتعلقة بنشاطك والتي كان لها السبب في سوف تفكر بمراجعة  - ج 
 .عدم حصولك على هذا المنصب

1 2 3 4 5 6 7 

 :لقد بدأت عمال جديدا، فمن المتوقع أن يكون أهم اعتبار لديك هو
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 انجاز العمل بسرعة حتى ال تتراكم المهام وتصبح مشكلة  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1   ).المهام أو األنشطة(مدى اهتمامك  بهذا النوع من العمل   - ب 

3. 

 7 6 5 4 3 2 1 .ستفكر بمدى التقدم والرقي الذي سيحققه هذا النشاط أو المهمة  - ج 
راجع، في عمل ما أنت المسئول، وكانت هنالك امرأة تعمل بشكل مناسب عموما، لكن أدائها في األسبوعين اآلخرين قد ت

 :وظهر عليها عدم المباالة بالعمل، فان ردة فعلك المرجحة هي
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .تعلمها أن أدائها يتراجع، وٕانها يجب أن تبذل مزيد من الجهد الجاد  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .تسألها عن سبب تراجع أدائها، وتخبرها بأنك موجود دائما للمساعدة  - ب 

4. 

 7 6 5 4 3 2 1 .من الصعب تحديد التوجه الصحيح في مثل هذا الموقف  - ج 
 تمت ترقيتك في عملك، وهذه ألترقيه تتطلب نقلك لمنطقة بعيدة عن مكان سكناك، ففكرت في االنتقال، فمن المرجح أن

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .يل من القلق في الوقت ذاتهتشعر بالرغبة في التحدي، وقل  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .تشعر بالتحمس للدرجة العالية والمرتب المرتفع  - ب 

5. 

 7 6 5 4 3 2 1 .تشعر بالتوتر والقلق بسبب التغيرات الجديدة  - ج 
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 :من دائرة أصدقاءك، واحد تفضل قضاء معظم الوقت معه، هو
  جدامرجح من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .الشخص الذي تقضي وقتك معه في تبادل األفكار والمشاعر  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .الشخص األكثر شعبيه في دائرة أصدقاءك  - ب 

6. 

 7 6 5 4 3 2 1 .الشخص الذي يحتاجك أكثر كصديق  - ج 
يف وغيـر متفاعـل بالمـشاركة ت  في سن المدرسة، وفي اجتماع أولياء األمور أخبرك مدرسه أن مـستوى أخيـك ضـع/لديك أخ

 :الصفية، فمن المرجح أن تقوم بـ 
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 التحدث معه، ومعرفة إذا ما هنالك مشكله يعاني منها  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .توبخه وتأنيه على أمل أن يتحسن  - ب 

7. 

 7 6 5 4 3 2 1 .ثرتتابع واجباته، وتحثه على الدراسة بجد أك  - ج 
 :صديق أو شريك لك لديه عادة ما يزعجك لحد يصل لغضبك، فمن المرجح أن تقوم بـ

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .أن تنبهه كل مرة، على أمل أن يتوقف عن إزعاجك  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 تتجاهل هذه العادة، الن الحديث عنها لن يغير شيء  - ب 

8. 

 7 6 5 4 3 2 1 .ستحاول فهم سبب قيامه بذلك، ولماذا يزعجك دوما  - ج 
صديق مقرب لك من نفس الجنس، وفي اآلونة األخيرة الحظت انه أصبح مزاجي جدا معك، ويغضب منك أكثر من أي شيء، 

 :فانك من المحتمل أن
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .معرفة ماذا يجري معهتشاركه مالحظاتك ل  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .تتجاهل ذلك، ألنك ال تمتلك القيام بأي شيء حيال ذلك  - ب 

9. 

 7 6 5 4 3 2 1 تعلمه أن يبذل جهد بالسيطرة على نفسك، حتى نقضي وقت ممتع معا  - ج 
راسة ضعيف، ويسألك ماذا يجب ان أخت صديقك الصغرى طالبه بالصف األول االبتدائي، يخبرك صديقك بان أدائها في الد

 :يفعل؟، فمن المحتمل أن تقدم له المشورة كما يلي
 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .أن يتقرب منها، ويحاول أن يعرف ماذا يحدث معها  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .ال تكترث لذلك، ألنك ال تمتلك أي شيء لفعله  - ب 

10.

 7 6 5 4 3 2 1 .بان من المهم لها أن تحسن من أدائها ببذل مجهود اكبرأن يخبرها   - ج 
 :شعرت أن صديقك غير مراعي لمشاعرك ويزعجك باستمرار، فعلى األرجح انك سوف

 مرجح جدا من الممكن مستبعد جدا االحتماالت

 7 6 5 4 3 2 1 .تبحث عن فرصه لتخبرنه انه تصرفه يزعجك، ألنه ربما ال يعرف ذلك  - أ 
 7 6 5 4 3 2 1 .ال تقول شيء، ألنه إذا كان صديقك حقا ويهتم بك فسوف يفهم شعورك  - ب 

11.

 7 6 5 4 3 2 1 .تطالب صديقك أن يراعي شعورك، وٕاال عليك أن ترد بالمثل  - ج 
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 )4(ملحق رقم 
   المغايرة في صورته النهائية بعد التقنين-استبيان المسايرة

  :تعليمات اإلجابة

عبارات ومواقف اجتماعية تتضمن أنماطًا لبعض السلوكيات التي يتبعها األفراد في فيما يلي قائمة ب
  :مواقف الحياة المختلفة، لذا ُيرجى منك، قراءة كل عبارة جيدا، ثم اإلجابة عليها كما يلي

ن أن الموقـف ينطبــق علـى األســلوب الـذي تــستخدمه أو /فــي الخانـة التــي تـرى) X(ي عالمـة /ضـع
، علـى ضـوء )96(حتـى العبـارة رقـم ) 1(ه بالعبـارة رقـم /قـف الحيـاة المختلفـة مبتـدئتستخدميه، في موا

  .ورقة األسئلة المعطاة لك

ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة، فلكل منا أسلوبه في الحيـاة، إنمـا المهـم هـو التعبيـر الـصادق 
  .عن أسلوبك المتبع لو كنت في الموقف المفترض

  .لمقياس لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمياالستجابات الواردة في هذا ا

  

  حول كيفية اإلجابة: مثال

  

  

  

  

   غير موافق موافق

 م
  

ما مدى موافقتك من عدمها على المواقف والعبارات 
 التالية

 مطلقا لحد كبير لحد ما لحد ما لحد كبير تماما

من الخطأ التنازل عن آرائك التـي تـدافع عنهـا  .1
 .أثناء النقاش

 X     
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   غير موافق موافق
 م

  
لحد  تماما ما مدى موافقتك من عدمها على المواقف والعبارات التالية

 كبير
لحد 

 ما
لحد 

 ما
لحد 
 كبير

 مطلقا

صديق طلب من صديقه بعض النقود ولم يكن معه شيء ولكنه ذهب   .1
 .القتراضها  له

      

        اآلخرينشاب تعود سماع المذياع بصوت عاٍل دون مراعاة مشاعر  .2
       صدور أعمال جيدة من اآلخرين تقابل باالستحسان  .3
       .نقد اآلخرين لتصرفاتي ال يهُمني  .4
       .إذا عملت عمًال أحب أن أكافأ عليه  .5
       .ارغب أن ُأحقق ما أريد ولو على حساب اآلخرين  .6
ي شخص يطلب من صديقه أن يقضي معه وقتًا أطول من الوقت الذ  .7

 .يقضيه في منزله
      

       شخص بين أصحابه يعد قائدًا لهم ويريد أن يكون كذلك بين إخوته  .8
       .ينقاد الفرد للجماعة ألنها سوف تفشي أسراره إذا لم يسايرها  .9

       .ليس من حق الجماعة عزل او نبذ من يحاول كشف اسرارها  .10
        حتى ولو كان فيها نقدمن حق اآلخرين عليك أن تحترم وجهة نظرهم  .11
       .مواجهة المشاكل خير من الهروب منها  .12
       سرعة اندماجك في المجموعة شيء مفضل  .13
       .اشعر بأن الجماعة الزمالء غير مهتمين بي  .14
       لذا فإنني ال أصاحب إال األخيار) المرء على دين خليله(  .15
        ينصح اآلخرين باالمتناع  عنه الشخص يعرف أضرار التدخين غير انه  .16
       .إن االنعزال عن الحياة االجتماعية العامة عمل غير مناسب  .17
       .كثيرا ما أجد صعوبة في الحديث مع الغرباء  .18
       .معرفة أسئلة اآلخرين تقتضي مني اإلجابة عنها  .19
       .ليس من مصلحتي اإلجابة عن أسئلة اآلخرين  .20
       .قضايا المجتمع على تفكيريتهيمن   .21
إتباع خطوات من سبقونا أفضل من التفكير في خطوات جديدة لتحقيق   .22

 .أهدافنا
      

       .علينا التماس العذر لآلخرين عندما يخطئون  .23
       .ليس المهم أن تستمع لآلخرين، وٕانما المهم أن يسمعوا ما تريده  .24
بعض الطعام لنفسه، قابله زميل شخص معه مبلغ معين ليشتري به   .25

 .محتاج فأعطاه كل ما معه
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       .شاب يقضي معظم أوقاته أمام التلفزيون وزمالءه يستغلون أوقاتهم  .26
       معرفة مشاعر اآلخرين تجاه عملك شيء جيد  .27
       .مهما عملت فلن ارضي اآلخرين  .28
       سأظل فاعًال للجميل حتى ولو قوبلت بنكرانه  .29
       .ليس مطلوب مني أن أعطي مقابل ما أخذت  .30
محاضر اعتبر أحد تالميذه غير مهتم بدراسته عندما الحظ كثرة غيابه   .31

 عن المحاضرات
      

       .يتوقع الشاب أن يعامله اآلخرين كما يعامله والدة  .32
       يحق للجماعة أن تؤثر على آراء أعضائها لما فيه مصلحة الجماعة  .33
       .ليس من حق الجماعة عزل من يضع نفسه ُمصلحًا لها  .34
       .يهمني أن ال يكون لآلخرين فكرة سيئة عني  .35
       .صبرك على األذى قد يفسر بالجبن  .36
       أستجيب بسرعة لما تقوم به الجماعة من أشياء  .37
       .ال أجد من اقضي معه وقت فراغي  .38
لجماعة رحمة ولذا فإنه يوافق ما يقوله يعتقد الشاب أن الموت مع ا  .39

 زمالؤه 
      

شخص يعرف أن السرقة حرام، غير انه عندما يحتاج نقود وال يجدها،   .40
 .يعمد إلى السرقة

      

       .حضور الحفالت واألنشطة االجتماعية ممتع لي  .41
       أجد صعوبة في التحدث مع المسئولين وأصحاب الشأن في المجتمع  .42
       دما نرى شخصًا مصرًا على خطأ فإن إقناعه بالعدول عنه أفضلعن  .43
       .من حقي االحتفاظ بمعلوماتي لنفسي  .44
       .ليس من المعقول تجاهل إنجازات من ال نحبه  .45
       .هناك حل واحد صحيح لكل قضية مدار نقاش  .46
       .من واجبي االستماع إلى نصائح من هو أكبر مني  .47
       .لخطأ التنازل عن آرائك التي تدافع عنها أثناء النقاشمن ا  .48
       أخ يبخل على نفسه ليصرف على إخوته حتى ال يظهروا اقل من أقرانهم  .49
من حق كل واحد منا أن يعيش بحسب الطريقة التي تعجبه دون مراعاة   .50

 .اآلخرين
      

       .أثناء الرحلةإذا سافرت مع زمالئي، البد أن أكون ذا دور ايجابي   .51
       .مجاملة اآلخرين، مغالطة لهم وظلم للنفس  .52
       .أعطي اليوم حتى آخذ غداً   .53
       .تنازلي عما املك شيء صعب  .54
       .أحد األطفال أحس بإهمال أسرته إياه بعد والدة أخ له  .55
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ظل الفتى منشغًال مع الزمالء في الوقت الذي أصبح فيه مسئول عن   .56
 .رته ومطالبهاأس

      

على عضو الجماعة القيام بالدور المكلف به حتى لو لم يقتنع به ألن   .57
 .في ذلك مصلحة للجماعة

      

       .ليس من حق جماعة الزمالء عزل العضو الذي ال يمارس هواياتها  .58
       .يستحسن عدم تذكير اآلخرين باألخطاء التي قاموا بها في الماضي  .59
       . لآلخرين بتوجيهيلن اسمح  .60
       .أمتع أوقاتي على اإلطالق تلك التي أقضيها مع الزمالء  .61
       .ليس لي أصدقاء مخلصين افشي لهم أسراري  .62
       .يثق الطالب في أحد زمالئه ولذا يأخذ بقوله دون التفكير فيه  .63
       .شاب يعتبر الواسطة مرفوضة ولكنة يتوسط باآلخرين وقت الحاجة  .64
       .تفاعلك مع اآلخرين يعني تعلمك منهم  .65
       .أحاول تجنب مقابلة اآلخرين أحيانا  .66
       .عدم وقوفك إلى جانب اآلخرين عمل سلبي  .67
       .من ضياع وقتي، انتظاري للمدرس وهو يشرح لبقية الطالب  .68
       .االطالع على المخترعات الحديثة شيء مفيد  .69
       .ذ التعليمات بدًال من البحث عن األخطاء فيهاعلينا تنفي  .70
       أعتبر من يفهمني على خطأ معذور ما دام ال يفهم وجهة نظري  .71
       .بعض الناس يواصل ما بدأه مهما كلف األمر من متاعب لآلخرين  .72
سافر أحد الطالب بسيارته، وفي أثناء الطريق صادفته أسرة تعطلت بهم   .73

 . اتجاهه إليصالهم مكانهمسيارتهم فغير
      

       .شاب يطلب ممن حوله عدم إيقاظه من نومه حتى يستيقظ بنفسه  .74
أنزعج عندما أرى الناس يرمون النفايات في الطرقات أو يقطعون إشارة   .75

 المرور
      

       .أصارح الزمالء بسوء تصرفهم حتى لو أغضبهم ذلك  .76
       .العطاء خير من األخذ  .77
       .من حقي البحث عن النجاح بأي طريقة ممكنة  .78
       .غضب صديق على صديقه في احد المرات ألنه لم يرد عليه السالم  .79
ابن يتوقع من أبية أن يصرف علية كما يصرف آباء الجيران على   .80

 .أبنائهم
      

       .على الفرد أن يتنازل عن أفكاره ما دامت المجموعة ال توافقه عليها  .81
       .ال يحق للجماعة عزل الفرد الذي يستخدم أسلوبها في المناقشة  .82
أن تحل األمور المختلفة بين الناس بالتفاهم خير من حلها عن طريق   .83

 .الجهات الرسمية
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       .لكي تنجح البد من استخدام طرق مألوفة بدال من ألمخاطره  .84
       . المجموعةمن الصعوبة بمكان التخلص مما تعلمته من  .85
       .ال أجد من يحاول التعرف علي  .86
       يعتقد الشاب أن بإمكانه إقناع اآلخرين، لذا يبادلهم الرأي باستمرار  .87
طالب يعرف أن إثارة الضوضاء في الفصل غير مناسبة، ولكنة يثيرها   .88

 .في الفصل بحجة تضايقه من طول الحصة
      

       .محبوبًا من المحيطين بهمن األفضل أن يكون الشخص   .89
       .ال استطيع التحدث طويال في حضور مجموعة من الناس  .90
       .المذاكرة الجماعية أكثر فائدة من المذاكرة الفردية  .91
       .ليس من المفيد التعاون في عالم اليوم  .92
       .أحب أن أسمع عن الجديد حتى إن كنت لن أشتريه  .93
       .ضي محبب إلى نفسيكل ما في الما  .94
       .ليس كل ما تتوقعه من اآلخرين يمكن تحقيقه  .95
       .ال أحب أن اسمع إال اآلراء الواضحة والصريحة  .96
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 )5(ملحق رقم 
  استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية في صورته االولية

  :تعليمات اإلجابة

موقـف علـى كـل موقـف أربـع بـدائل ) 43(مواقف الحياتيـة مكونـه مـن فيما يلي مجموعة من األسئلة وال
تمثــل أربــع ردود أفعــال، نتطلــع إلــى إبــداء وجهــة نظــرك الشخــصية فــي بيــان ردة فعلــك الشخــصية علــى كــل 
موقــف مــن مواقــف المقيــاس بعــد قراءتهــا بإمعــان وفهمهــا، ومــن ثــم النظــر لــردود الفعــل المحتملــة لمعالجــة 

، مــن حيــث كيــف ســتكون ردة فعلــك عليهــا، )إجابــة( يجــب التفكيــر فــي كــل رد فعــل الموقــف، وقبــل اإلجابــة
فالجميع لديه استجابات متنوعة حول كـل موقـف، يمثـل رد فعـل عليهـا، فالخيـار المـرجح أن تقـوم بـه عليـك 

فــي ورقــة اإلجابــة الملحقــة بالمقيــاس، بحيــث ال تختــار ســوى ردة فعــل واحــدة لكــل ) x(وضــع أمامــه إشــارة 
   .موقف

ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة، فلكل منا أسلوبه في الحيـاة، إنمـا المهـم هـو التعبيـر الـصادق 
  .عن أسلوبك المتبع لو كنت في الموقف المفترض

  .االستجابات الواردة في هذا المقياس لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي

  
  :مثال توضيحي مقالة أو موقف بالمقياس 

  
  الترامالهل تعتبر حبوب

 حبوب اذا استخدمت بصورة منظمة تكون مفيدة X .ب حبوب يمكن االدمان عليها .أ

1 

 .حبوب مخدرة .د حبوب ال تستخدم اال باألغراض الطبية .ج
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 :وفق خطورتها، فانك سوف تصنفها) ، البانجو، الكوكسيفالالترامال، األ(طلب منك تصنيف المواد النفسية 

 .جميعها غير خطير  .ب  .ة باستثناء الترامالجميعها خطير   .أ 
1. 

 .الخطر منها الكوك والبانجو فقط  .د  .جميعها خطرة  .ج 
 :ا يعيش/ كمنومات باستمرار للتخلص من األرق، من وجهة نظرك هل تعتبرهسيفاله يتناول حبوب األ/شاب

 .حياه سلبية، فهو يعتبر عبء على المجتمع  .ب  .حياه طبيعية، وهادئة  .أ 
2. 

ئة بالضغوط النفسية، لذلك األفضل له النوم من حياه ملي  .ج 
 مواجهة الحياة

 .حياة ضياع، ألنه ال يعرف كيف يواجه األحداث  .د 

 :من وجهة نظرك، هل تعتبر تعاطي البانجو أو الحشيش نابع من
 .ضعف بالوازع الديني  .ب  الحاجة إلية، ألنه ضروري للتغلب على مشاكل الحياة   .أ 

3. 

 .عدم االلتزام بالقيم والمعايير والعادات االجتماعية  .د  .ية، ما دام ال يضر بأحدالتمتع بالحرية الشخص  .ج 
 :لمادة الهيروين أو الكوك آثار سلبية كبيرة على الشخص، فهل تعرف مواد أخرى لها نفس التأثير ومنتشرة بين الشباب

 .ا نفس التأثيرنعم، اعرف مادتين أو أكثر له  .ب  .ال اعرف نهائيا أي مادة لها نفس التأثير  .أ 
4. 

 .نعم، اعرف مادة واحدة أخرى لها نفس التأثير  .د  .ال اعرف، ولكن أتوقع مادة أخرى قد يكون لها نفس األثر  .ج 
 :أعلنت وزارة الشئون الدينية، أن تناول الترامال حرام شرعا، فعند سماعك الخبر من المرجح أن تشعر بـ

 .الفرح الشديد، الن الترامال مادة محرمة فعال  .ب  .االستياء، الن الترامال كان وسيلة فعالة لتخلص من الهموم  .أ 
5. 

 .ال شيء، الن األمر ال يهمك، فأنت ال تتناول الترامال  .د  .الحزن الشديد، الن الترامال غير محرم وال يوجد نص قراني بذلك  .ج 
، دون حاجته لها، فمن المرجح سيفالعلى وصفة طبية تسمح له بتناول حبوب األصديق لك أبلغك انه توجه إلى طبيب وحصل 

 :أن تشعر
 .باالمتعاض، الن الطبيب عديم المسؤولية  .ب  بالحزن الشديد، ألنه سوف يعرض نفسه لمخاطر صحية   .أ 

6. 

 .اءلة القانونيةباالبتهاج، ألنه لن يعرض نفسه للمس  .د  .بالسرور، ألنه عرف الطريق الصحيح لتناول هذه المادة  .ج 
 :علمت أن صديق لك يتعاطى مادة البانجو أو الحشيش، فمن المرجح أن تشعر بـ

 .االنزعاج، وتعلمه أنها مادة خطرة  .ب  .االستياء، ولكن األمر مرتبط بالحرية الشخصية  .أ 
7. 

 .االنزعاج الشديد، وتقوم بقطع عالقتك معه  .د  .أن الموقف طبيعي، الن البانجو ليس مادة خطيرة  .ج 
 تكثر في وسائل اإلعالم نشرات وندوات التوعية عن أخطار الهيروين أو الكوك، هل تشعر أن هذه النشرات لها صدى لدى الطالب

 .ال اعتقد أن لها أثرها فعال، ولكنها ضرورية  .ب  .اعتقد أن لها اثر على من يشاهدها  .أ 
8. 

  اعتقد أن لها صدى لدى الطالب ألنها غير مجديةال  .د  .اعتقد أن أثرها فعال ولكن تتطلب المزيد والعرض المستمر  .ج 
 :أنت في حفلة لصديق مقرب جدا، وعرض عليك حبوب الترامال، فمن المرجح أن تقوم

 .تفكر بالموضوع، ولكن بالنهاية تشربها  .ب  .بتقبلها وشربها بال تردد  .أ 
9. 

  .تامترفضها بشكل   .د  تمتنع عن شربها ولكن إذا ضغط عليك من الممكن أن تشربها  .ج 
 

 :كنت تعاني من مشاكل نفسية اثر فقدان صديق عزيز، فمن المرجح أن تقوم بـ
 لتساعدك على سيفالاالتصال بصديق للحصول على حبوب األ  .أ 

 .تخطي االزمة التي تمر بها
 .تذهب الستشارة أخصائي نفسي للمساعدة  .ب 

10. 

 . مع الموضوعتحاول التكيف  .د  . من الصيدلي، دون وصفة طبيةسيفالبطلب حبوب األ  .ج 
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ذهبت لرحلة لشاطئ البحر مع مجموعة من أصدقائك المقربين جدا، وقام أصدقائك بتدخين سجائر البانجو، ثم عرض عليك احدهم 
 :المشاركة بالتدخين، فمن المرجح أن تقوم

 ادر المكان بسرعةباالمتناع عن تدخين البانجو، وتغ  .ب  .باالمتناع عن تدخين البانجو، الن هذا المكان الغير مناسب  .أ 

11. 

 .بمشاركتهم بتدخين البانجو، ألنها ليست خطيره  .د  باالمتناع عن تدخين البانجو، وتقضي بصحبتهم وقت ممتع  .ج 
 :تعرفت على مجموعة من األصدقاء، وبعد فتره الحظت إنهم يقوموا بتعاطي مادة الكوك أو الهيروين فمن المرجح أن تقوم 

 .بمحاول الطلب منهم أال يتعاطوا وأنت معهم  .ب  .ذلك يتمثل في الحرية الشخصيةباإلبقاء على عالقتهم، الن   .أ 
12. 

 .بقطع عالقتك معهم بدون تردد  .د  .بنصحهم بالتوقف عن تعاطي هذه المواد لما لها من أثار سيئة  .ج 
 :طلب منك تصنيف حبوب الترامال وفق تأثيرها، فانك سوف تصنفها على أنها عقار

 .مسكن لآلالم، إذا استخدمت بوصفة طبية  .ب  .ى اإلدمانمخدر، ألنها تؤدي إل  .أ 
13. 

 .تأثيرها نفسي، للتخلص من الضغوط النفسية  .د  .مثلها كمثل األكامول واألسبرين  .ج 
 :كنت تعاني من صداع شديد، وقد جربت تناول األكامول أو األسبرين، ولكن دون فائدة، فمن المرجح أن تقوم

 .تنساه، لعلة يخف تدريجيا لوحدة  .ب  .تجرب تناول أكثر من حبة أكامول  .أ 
14. 

 .بتناول حبة ترامال لتخفيف الصداع الشديد  .د  .تتجه لطبيب للكشف الطبي  .ج 
 :طلب منك تصنيف البانجو أو الحشيش من حيث تأثيره، فانك ستقوم بتصنيفها

 .كمادة مساعدة للقيام بالواجبات الزوجية الجنسية  .ب  .كمادة لها آثار اجتماعية سيئة  .أ 
15. 

 .كمادة إدمانيه خطرة  .د  .مادة إذا تعاطيت بشكل غير منتظم لن تؤدي لإلدمانك  .ج 
 :هل ترى أن من أهم أسباب انتشار تعاطي الكوك أو الهيروين هو

 .ضعف األجهزة األمنية المختصة بهذا الشأن  .ب  .توفر مادة الكوك أو الهيروين بين أواسط الشباب الجامعي  .أ 
16. 

 .ضعف الوازع الديني عند المتعاطي  .د  . المتعاطينانحالل بالقيم واألخالق لدى  .ج 
 :تناول حبوب الترامال، يؤدي إلى الشعور بـ

 .االرتياح من ضغوط الحياة  .ب  .ال يؤدي إلى الشعور بأي شيء جيد  .أ 
17. 

 .الحزن والتوتر والقلق  .د  .السعادة، ونسيان الواقع األليم  .ج 
 :فاليوم، قد يدفع بالشخص إلى أو السيفالهل ترى أن االستخدام المتكرر لحبوب األ

 .المزيد من االضطرابات النفسية  .ب  .الهدوء، واالسترخاء، ومتعة بالحياة  .أ 
18. 

 .التعود عليها بشكل بسيط  .د  حالة من اإلدمان والذي قد ال يستطيع التخلص منها فيما بعد  .ج 
 :ن سبب انتشارها هوسمعت أن تناول حبوب الترامال بدون وصفة طبية منتشرة بين الشباب، فهل تعتقد أ

 .ال اعرف إذا ما كانت منتشرة أم ال  .ب  .الن الشباب ال يعرف خطورتها  .أ 
19. 

 .ألنه من السهل الحصول عليها، وال يوجد لها ضرر  .د  .الن ثمنها رخيص، وتأثيرها فعال  .ج 
 : اتجاههبشكل متكرر، فمن المرجح أن تشعر) هيروين أو كوكايين(عند سماعك أن شخص ما يتعاطى مادة الكوك 

 .باالستياء، ألنه األفضل أال يدمن عليها  .ب  .بالحزن، ألنه يعرض نفسه لمخاطر عدة بعض الشيء  .أ 
20. 

 .عادي، الن لدية األسباب الخاصة لتناول هذه المادة  .د  .بالحزن الشديد، الن تناول هذه المادة يؤدي للموت المحقق  .ج 
 :ثر من حبة يوميا، فمن المرجح أن تقوملديك صديق يتناول حبوب الترامال بكثرة تكاد تصل ألك

 تطلب منه االمتناع عن تناولها وٕاال قطعت العالقة به  .ب  .بتجاهل ذلك، الن األمر يعبر عن حرية شخصية  .أ 
21. 

 .تنصحه بالكف عن تناولها  .د  .تنصحه أن يخفف منها، ولو بشكل بسيط  .ج 
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 :عر الفرد بـ أو الفاليوم، ُتشسيفالتميل باالعتقاد إلى أن تناول حبوب األ
 .بالراحة والنوم، للهروب من ضغوط الحياة  .ب  .بالهدوء والطمأنينة  .أ 

22. 

 .القلق وعدم المقدرة على النوم في حال اإلدمان عليها  .د  .اضطرابات بالنوم على المدى البعيد من تناولها  .ج 
 :عند تعاطي البانجو أو الحشيش، من المرجح الشعور بـ

 .السعادة والسرور  .ب  .قتةمشاعر زائفة بالسعادة المؤ   .أ 
23. 

 .الراحة النفسية  .د  .عدم السيطرة على االنفعاالت والعواطف  .ج 
 :تكثر في اآلونة األخيرة النشرات التي تظهر خطورة الترامال إذا استخدمت في غير األغراض الطبية، فهل ترى بذلك

  لها، الن الترامال  ال يؤدي لإلدمانمبالغة ال ضرورة  .ب  .أمرًا ال يستدعي كل ذلك، الن الشباب لن تتأثر فيها  .أ 
24. 

 .النشرات ضرورية لبيان خطر الترامال  .د  .النشرات تفيد في تقنين استخدام الترامال  .ج 

، لتجعلك تنام، فمن )فاليوم (أسيفالكنت تعاني من ارق وقلق شديد، يمنعك من النوم، وعرض عليك احد األصدقاء تناول حبة 
 :المرجح أن تقوم

 ، الن صديقك يتناولها باستمرارسيفالبتناول حبة األ  .ب   ألنه مادة خطرة تؤدي لإلدمانسيفال عن تناول األباالمتناع  .أ 

25. 

 .، ألنك فعال تحتاج للنومسيفالبتناول حبة األ  .د  ، بعد االتصال بطبيب مختصسيفالبتناول حبة األ  .ج 
 :من الممكن تعاطي البانجو، بشرط أن يمتلك الفرد

 .القدرة على التخلي عن القيم واألخالق الحميدة  .ب  .إلدمان عليهاالقدرة على عدم ا  .أ 
26. 

 .القناعة بأن تعاطيها حالل شرعاً   .د  .القدرة على استخدامها بالمناسبات  .ج 
 :هب أن احد أفراد أسرتك يتعاطى مادة الكوك والهيروين، فمن المرجح أن تقوم

 .الن كل شخص له الحرية فيما يفعلال أقوم بشيء   .ب  .أقوم بالحديث معه حتى يكف عن تعاطيها  .أ 
27. 

أسعى جاهدا لعالجه أذا أدمن عليها، وان لم يستجيب ابلغ   .ج 
 .الجهات المعنية عنه

أقوم بلفت نظره أال يدرى احد ألنها عادة اجتماعية غير   .د 
 .مرغوب فيها

 :عند تناول حبوب الترامال، من المتوقع أن يشعر متناولها بـ
 .ضعف بالشخصية، بشكل عام  .ب  .ن النفسقدرة عالية بالتعبير ع  .أ 

28. 

 .خوف من مواجهة اآلخرين  .د  .قدرة عالية في مواجهة اآلخرين  .ج 
وقعت في ضائقة اقتصادية خانقة، وُعرض عليك كحل سريع أن تبيع مجموعة من حبوب الترامال ألصدقائك مقابل مبلغ كبير، 

 :فانك من المحتمل أن
 يقبل ببيع الحبوب تعرض الموضوع على صديق مقرب، لعلة  .أ 

 .وتنال نصيبك منها
تشاور أصدقائك فيما إذا كانوا سيرغبون بالشراء منك   .ب 

 أوال

29. 

 .تقبل العرض، ألنك ال تملك بديل  .د  .ترفض العرض، وتبحث عن بديل آخر  .ج 
 :في ظل الظروف القهرية التي يمر بها الشباب بمجتمعنا، هل ترى أن تعاطي البانجو

 .أمرًا يعبر عن ضعف بإرادة الشاب المتعاطي  .ب  .لشاب المتعاطيحجة يختبئ وراءها ا  .أ 
30. 

 .أمرًا طبيعيا نتيجة الظروف  .د  .يخفف حدة الواقع األليم  .ج 
 :ينتشر تعاطي الهيروين والكوك في كثير من الجامعات العربية واألجنبية، فهل ترى أنها منتشرة في جامعاتنا المحلية

 .نعم، وبكثرة جدا  .ب  .لجزمقد تكون منتشرة ولكن ال استطيع ا  .أ 
31. 

 .نعم، ولكن بشكل نسبي  .د  ال أرى أنها موجودة بين أوساط طالب الجامعات الفلسطينية  .ج 
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 :في ليالي االمتحانات أقوم بـ
بتناول حبوب الترامال، ألنها تساعد على التركيز، وتعطي   .أ 

 .سهولة بالحفظ
 .ابتعد عن تناول أي حبوب  .ب 

32. 

نها تعطي المقدرة على السهر ابحث عن حبوب الترامال، أل  .ج 
 .للمساعدة في الدراسة

 .ال أتناول الترامال، ألنها تشتت وتضعف التركيز  .د 

 حتى يستطيع النوم، وذلك كما وصفة الطبيب له، ولكنة استمر بتناول هذه الحبوب، سيفالشخص ما اعتاد على تناول حبوب األ
 :ألمرحتى بعد انتهاء مشكلته األساسية، هل ترى في هذا ا

 .قد يتعرض إلى اإلدمان، إذا ما استمر في التناول  .ب  ضرورة االستمرار حتى يستطيع النوم ولو بدون اذن الطبيب  .أ 

33. 

 يفضل عدم تناولها بشكل يومي، إال عند الضرورة   .د  .، إذا استمر بتناولهاسيفاللن يستطيع النوم بدون األ  .ج 
 :ل، فأنه سوف يشعر حينها بـشخص تعرض لمشكلة ما، وقام بتناول حبوب التراما

 .المقدرة على نسيان المشكلة  .ب  .المقدرة على حل المشكلة  .أ 
34. 

 .تفاقم المشكلة، وعدم المقدرة على حلها  .د  .انه غير قادر على التعايش مع المشكلة  .ج 
 :قام احد أصدقائك باستشارتك حول استخدام حبوب الترامال، فمن المرجح أن تفيده بأن يتناول

 .حبة واحدة عند الضرورة، وبعد استشارة األخصائي  .ب  .احدة كل أسبوع أو شهرحبة و   .أ 
35. 

 .حبة واحدة يوميا، كحد أقصى  .د  .عدم تناول حبوب الترامال، ألنها خطرة  .ج 
 من إحدى الصيدليات بدون وصفة طبية، والحظت أن الصيدلي امتنع سيفالكنت برفقة صديق لك أثناء توجهه لشراء حبوب األ

 :هذه الحبوب، فمن المرجح أن تشعرعن بيعة ل
بالسرور، الن الصيدلي منع صديقك الذي لم تستطيع إقناعه   .أ 

 .بعدم شراء هذه األدوية
بالسعادة، الن ذلك ينم عن وعي ومسئولية من   .ب 

 .الصيدلي

36. 

بالغضب، الن هناك العديد من الصيدليات تبيع هذه األدوية   .ج 
 .دون وصفه طبية

 . لهذه األدويةباالمتعاض، ألنه بحاجة  .د 

 :علمت أن احد أصدقائك يشرب سجائر البانجو، فمن المرجح أن تميل إلى االعتقاد بان صديقك تناولها
 .ألنه بحاجة إليها، ولديه مبرراته لهذا السلوك  .ب  .ألنه ال يعرف مخاطرها  .أ 

37. 

 .ألنه وقع تحت تأثير احد األفراد السيئين  .د  .ألنه يكثر شربها بين الشباب  .ج 
 : الشباب الجامعي بمشكالت كثيرة، هل ترى أن أفضل حل لها هويمر

 ال اعرف أين الحل، ولكنة ليس بتناول حبوب الترامال  .ب  .تناول الترامال، ألنه بشكل عام عالج لكل مشكلة  .أ 
38. 

 .التعامل مع المشكالت بعدم وجودها  .د  .مشاركة اآلخرين بشرب الترامال، أثناء مناقشة هذه المشكالت  .ج 
 :ها ، حينها سوف يشعر بـ/ه من الجنس األخر، فتناول حبوب الترامال قبل التوجه إلية/ه أن يتعرف على شاب/ شابأراد

 .ها/عدم المقدرة على التوجه إليه  .ب  ). قبول–رفض (تقبل موقف الشخص األخر   .أ 
39. 

 .بفقدان السيطرة على الحوار  .د  .ها/الجرأة في الحوار معه  .ج 
 :، فمن المرجح أن تقوم بـ)فاليوم (أسيفال، لقضاء وقت ممتع عنده، فوجدته يتناول حبة قمت بزيارة ألحد أصدقائك

 الطلب منه التوقف عن تناولها  .ب  .تسأله عن فوائدها  .أ 
40. 

الطلب منه التوقف عن تناولها، وٕاذا رفض تعلمه بأنك ستقوم   .د   منه، من باب التجربةأسيفالطلب حبة   .ج 
 .بقطع عالقتك به
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 : أصدقائك المقربين جدا، وجدته يدخن النارجيلة، وقد أفادك بأنها مخلوطة بمادة البانجو، فمن المرجح أن تقومفي زيارة ألحد
تسأله عن شعوره أثناء الشرب، وٕاذا كان شعور جيد، تقوم   .أ 

 .بمشاركته النارجيلة بشكل خفيف
 .بمشاركته في شرب النارجيلة، من دافع حب االستطالع  .ب 

41. 

 .تمتنع عن الشرب، وتبقى بصحبته  .د  . وتغادر المكان، وتنهي عالقتك معهتمتنع عن الشرب،  .ج 
 :تعرضت لمشكلة عائلية بالمنزل، فمن المرجح أن تقوم

 .التوجه لصديق، لطلب الترامال منه واعلمه بالمشكلة  .ب  .البحث عن جو مرح، حتى انسي الهموم  .أ 
42. 

 .ال اعرف، ولكن المهم إنني لن أتعاطي الترامال  .د  .مومتناول حبوب الترامال، ألنها سوف تساعد على نسيان اله  .ج 
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 )6(ملحق رقم 
  مفتاح تصحيح استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية في صورته االولية

االتجاه نحو  أرقام المواقف
 الترامال

 الدرجة
1 5 9 13 14 17 19 21 24 28 29 32 34 35 38 39 42 

ايجابي 
 فعمرت

 ج ج ا د ا ا د ج ب ا ج ج د ج ا ج ب 4

ايجابي 
 منخفض

 ب ا ج ا ب ج ب ا ا ج د ب ا د ب ا د 3

سلبي 
 منخفض

 ا د د ب ج د ا د ج د ب د ج ب ج د أ 2

 د ب ب ج د ب ج ب د ب ا ا ب ا د ب ج 1 سلبي مرتفع
  

االتجاه نحو  أرقام المواقف
 سيفالاأل

 الدرجة
2 6 10 18 22 25 33 36 40 

 ج ج ا د ا ا ا ج ا 4 ايجابي مرتفع

 ا د د ب ب د ج د ج 3 ايجابي منخفض

 ب ا ج ج ج ج د ب ب 2 سلبي منخفض

 د ب ب ا د ب ب ا د 1 سلبي مرتفع

 
االتجاه نحو  أرقام المواقف

 القنب
 الدرجة

3 7 11 15 23 26 30 37 41 

 ب ب د ا ب ب د ج ا 4 ايجابي مرتفع

 ا ج ج ج د ج ا ا ج 3 ايجابي منخفض

 د د ا ب ج ا ج ب د 2 سلبي منخفض

 ج ا ب د ا د ب د ب 1 سلبي مرتفع
  

االتجاه نحو  أرقام المواقف
 الكوك

 الدرجة
4 8 12 16 20 27 31 

 ا ب د ا ا د ب 4 ايجابي مرتفع

 ج د ب ب ب ب د 3 ايجابي منخفض

 د ا ا ج ج ا ج 2 سلبي منخفض

 ب ج ج د د ج ا 1 سلبي مرتفع
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 االتجاه م االتجاه م االتجاه م االتجاه م االتجاه م االتجاه م االتجاه م

1 
معرفي 
 ترامال

2 
معرفي 
 أسيفال

3 
معرفي 
 قنب

4 
معرفي 
 كوك

5 
وجداني 
 ترامال

6 
وجداني 
 أسيفال

7 
وجداني 

 قنب

8 
وجداني 

 كوك
9 

سلوكي 
 ترامال

10 
سلوكي 
 أسيفال

11 
سلوكي 

 قنب
12 

سلوكي 
 كوك

13 
 معرفي
 ترامال

14 
سلوكي 
 ترامال

15 
معرفي 
 قنب

16 
معرفي 
 كوك

17 
وجداني 
 ترامال

18 
معرفي 
 أسيفال

19 
معرفي 
 ترامال

20 
وجداني 

 كوك
21 

سلوكي 
 ترامال

22 
وجداني 
 أسيفال

23 
وجداني 

 قنب
24 

معرفي 
 ترامال

25 
سلوكي 
 أسيفال

26 
سلوكي 

 قنب
27 

سلوكي 
 كوك

28 
وجداني 
 ترامال

29 
سلوكي 
 ترامال

30 
معرفي 
 قنب

31 
معرفي 
 كوك

32 
سلوكي 
 ترامال

33 
معرفي 
 أسيفال

34 
وجداني 
 ترامال

35 
معرفي 
 ترامال

36 
وجداني 
 أسيفال

37 
وجداني 

 قنب
38 

معرفي 
 ترامال

39 
وجداني 
 ترامال

40 
سلوكي 
 أسيفال

41 
سلوكي 

 قنب
42 

سلوكي 
 ترامال

  

 رقم الموقف االتجاه المادة

 38 35 24 19 13 1 معرفي

 ترامال 39 34 28 17 5 وجداني

 42 32 29 21 14 9 سلوكي

 33 18 2 معرفي

 أسيفال 36 22 6 وجداني

 40 25 10 سلوكي

 

 30 15 3 معرفي

 قنب 37 23 7 وجداني

 41 26 11 سلوكي

 

 16 4 معرفي

 كوك 20 8 وجداني

 27 13 سلوكي

31  
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 )7(لحق رقم م
  اطي المواد النفسية في صورته النهائيةاستبيان االتجاه نحو تع

 :أنت في حفلة لصديق مقرب جدا، وعرض عليك حبوب الترامال، فمن المرجح أن تقوم

 .تفكر بالموضوع، ولكن بالنهاية تشربها  .ب .بتقبلها وشربها بال تردد .أ
1 

 .شكل تامترفضها ب .د .تمتنع عن تناولها، ولكن إذا ضغط عليك من الممكن أن تشربها .ج
 :ا يعيش/ كمنومات باستمرار للتخلص من األرق، من وجهة نظرك هل تعتبرهسيفاله يتناول حبوب األ/شاب

 .حياه سلبية، فهو يعتبر عبء على المجتمع  .ب .حياه طبيعية، وهادئة .أ
2 

 .عرف كيف يواجه األحداثحياة ضياع، ألنه ال ي .د حياه مليئة بالضغوط النفسية، لذا النوم من مواجهة الحياة .ج
 :من وجهة نظرك، هل تعتبر تعاطي البانجو أو الحشيش نابع من

 .ضعف بالوازع الديني  .ب الحاجة إلية، ألنه ضروري للتغلب على مشاكل الحياة  .أ
3 

 .ماعيةعدم االلتزام بالقيم والمعايير والعادات االجت .د .التمتع بالحرية الشخصية، ما دام ال يضر بأحد .ج
 :تكثر في وسائل اإلعالم نشرات وندوات التوعية عن أخطار الهيروين أو الكوك، هل تشعر أن هذه النشرات لها صدى لدى الطالب

 .ال اعتقد أن لها أثرها فعال، ولكنها ضرورية  .ب .اعتقد أن لها اثر على من يشاهدها .أ
4 

 ال اعتقد أن لها صدى لدى الطالب ألنها غير مجدية .د .رض المستمراعتقد أن أثرها فعال ولكن تتطلب المزيد والع .ج
 :تناول حبوب الترامال، يؤدي إلى الشعور بـ

 .االرتياح من ضغوط الحياة  .ب .ال يؤدي إلى الشعور بأي شيء جيد .أ
5 

 .الحزن والتوتر والقلق .د .السعادة، ونسيان الواقع األليم .ج
، دون حاجته لها، فمن المرجح أن سيفالجه إلى طبيب وحصل على وصفة طبية تسمح له بتناول حبوب األصديق لك أبلغك انه تو 

 :تشعر

 .باالمتعاض، الن الطبيب عديم المسؤولية  .ب .بالحزن الشديد، ألنه سوف يعرض نفسه لمخاطر صحية عالية .أ

6 

 .االبتهاج، ألنه لن يعرض نفسه للمساءلة القانونيةب .د .بالسرور، ألنه عرف الطريق الصحيح لتناول هذه المادة .ج
ذهبت لرحلة لشاطئ البحر مع مجموعة من أصدقائك المقربين جدا، وقام أصدقائك بتدخين سجائر البانجو، ثم عرض عليك احدهم 

 :المشاركة بالتدخين، فمن المرجح أن تقوم

 باالمتناع عن تدخين البانجو، وتغادر المكان بسرعة  .ب .ناسبباالمتناع عن تدخين البانجو، الن هذا المكان الغير م .أ

7 

 .بمشاركتهم بتدخين البانجو، ألنها ليست خطير .د .باالمتناع عن تدخين البانجو، وتقضي بصحبتهم وقت ممتع .ج
 :بـأعلنت وزارة الشئون الدينية، أن تناول الترامال حرام شرعا، فعند سماعك الخبر من المرجح أن تشعر 

 .الفرح الشديد، الن الترامال مادة محرمة فعال  .ب .االستياء، الن الترامال كان وسيلة فعالة لتخلص من الهموم .أ
8 

 .ال شيء، الن األمر ال يهمك .د .الحزن الشديد، الن الترامال غير محرم وال يوجد نص قراني بذلك .ج
 : ألكثر من حبة يوميا، فمن المرجح أن تقوملديك صديق يتناول حبوب الترامال بكثرة تكاد تصل

 تطلب منه االمتناع عن تناولها، وٕاال قطعت عالقتك به  .ب .بتجاهل ذلك، الن األمر يعبر عن حرية شخصية .أ
9 

 .تنصحه بالكف عن تناولها .د .تنصحه أن يخفف منها، ولو بشكل بسيط .ج
 :وفق خطورتها، فانك سوف تصنفها) ، البانجو، الكوكسيفالالترامال، األ(طلب منك تصنيف المواد النفسية 

 .جميعها غير خطير  .ب .جميعها خطيرة باستثناء الترامال .أ
10 

 .الخطر منها الكوك والبانجو فقط .د .جميعها خطرة .ج
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 :طلب منك تصنيف البانجو أو الحشيش من حيث تأثيره، فانك ستقوم بتصنيفها

 .كمادة مساعدة للقيام بالواجبات الزوجية الجنسية  .ب .جتماعية سيئةكمادة لها آثار ا .أ
11 

 .كمادة إدمانيه خطرة .د .كمادة إذا تعاطيت بشكل غير منتظم لن تؤدي لإلدمان .ج
 :تعرفت على مجموعة من األصدقاء، وبعد فتره الحظت إنهم يقوموا بتعاطي مادة الكوك أو الهيروين فمن المرجح أن تقوم 

 .بمحاول الطلب منهم أال يتعاطوا وأنت معهم  .ب .باإلبقاء على عالقتهم، الن ذلك يتمثل في الحرية الشخصية .أ
12 

 .بقطع عالقتك معهم بدون تردد .د .بنصحهم بالتوقف عن تعاطي هذه المواد لما لها من أثار سيئة .ج
 : إذا استخدمت في غير األغراض الطبية، فهل ترى بذلكتكثر في اآلونة األخيرة النشرات التي تظهر خطورة الترامال

 .مبالغة ال ضرورة لها، الن الترامال  ال يؤدي لإلدمان  .ب .أمرًا ال يستدعي كل ذلك، الن الشباب لن تتأثر فيها .أ
13 

 .النشرات ضرورية لبيان خطر الترامال .د .النشرات تفيد في تقنين استخدام الترامال .ج
 : أو الفاليوم، ُتشعر الفرد بـسيفالعتقاد إلى أن تناول حبوب األتميل باال

 .بالراحة والنوم، للهروب من ضغوط الحياة  .ب .بالهدوء والطمأنينة .أ
14 

 .القلق وعدم المقدرة على النوم في حال اإلدمان عليها .د .اضطرابات بالنوم على المدى البعيد من تناولها .ج
 : أو الحشيش، من المرجح الشعور بـعند تعاطي البانجو

 .السعادة والسرور  .ب .مشاعر زائفة بالسعادة المؤقتة .أ
15 

 .الراحة النفسية .د .عدم السيطرة على االنفعاالت والعواطف .ج
 :عند تناول حبوب الترامال، من المتوقع أن يشعر متناولها بـ

 .لشخصية، بشكل عامضعف با  .ب .قدرة عالية بالتعبير عن النفس .أ
16 

 .خوف من مواجهة اآلخرين .د .قدرة عالية في مواجهة اآلخرين .ج
وقعت في ضائقة اقتصادية خانقة، وُعرض عليك كحل سريع أن تبيع مجموعة من حبوب الترامال ألصدقائك مقابل مبلغ كبير، فانك من 

 :المحتمل أن

يع الحبوب تعرض الموضوع على صديق مقرب، لعلة يقبل بب .أ
 .وتنال نصيبك منها

تشاور أصدقائك فيما إذا كانوا سيرغبون بالشراء منك   .ب
 أوال

17 

 .تقبل العرض، ألنك ال تملك بديل .د .ترفض العرض، وتبحث عن بديل آخر .ج
جعلك تنام، فمن المرجح أن ، لت)فاليوم (أسيفالكنت تعاني من ارق وقلق شديد، يمنعك من النوم، وعرض عليك احد األصدقاء تناول حبة 

 :تقوم

 ، الن صديقك يتناولها باستمرارسيفالبتناول حبة األ  .ب  ألنه مادة خطرة تؤدي لإلدمانسيفالباالمتناع عن تناول األ .أ

18 

 .، ألنك فعال تحتاج للنومسيفالبتناول حبة األ .د ، بعد االتصال بطبيب مختصسيفالبتناول حبة األ .ج
 :ف القهرية التي يمر بها الشباب بمجتمعنا، هل ترى أن تعاطي البانجوفي ظل الظرو 

 .أمرًا يعبر عن ضعف بإرادة الشاب المتعاطي  .ب .حجة يختبئ وراءها الشاب المتعاطي .أ
19 

 .أمرًا طبيعيا نتيجة الظروف .د .يخفف حدة الواقع األليم .ج
 :بشكل متكرر، فمن المرجح أن تشعر اتجاهه)  أو كوكايينهيروين(عند سماعك أن شخص ما يتعاطى مادة الكوك 

 .باالستياء، ألنه األفضل أال يدمن عليها  .ب .بالحزن، ألنه يعرض نفسه لمخاطر عدة بعض الشيء .أ
20 

  .عادي، الن لدية األسباب الخاصة لتناول هذه المادة .د .بالحزن الشديد، الن تناول هذه المادة يؤدي للموت المحقق .ج
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 :في ليالي االمتحانات أقوم بـ

بتناول حبوب الترامال، ألنها تساعد على التركيز، وتعطي سهولة  .أ
 .بالحفظ

 .ابتعد عن تناول أي حبوب  .ب
21 

ابحث عن حبوب الترامال، ألنها تعطي المقدرة على السهر  .ج
 .للمساعدة في الدراسة

 .تركيزال أتناول الترامال، ألنها تشتت وتضعف ال .د

 حتى يستطيع النوم، وذلك كما وصفة الطبيب له، ولكنة استمر بتناول هذه الحبوب، حتى سيفالشخص ما اعتاد على تناول حبوب األ
 :بعد انتهاء مشكلته األساسية، هل ترى في هذا األمر

 .إلدمان، إذا ما استمر في التناولقد يتعرض إلى ا  .ب .ضرورة االستمرار حتى يستطيع النوم، حتى لو بدون اذن الطبيب .أ

22 

 يفضل عدم تناولها بشكل يومي، إال عند الضرورة  .د .، إذا استمر بتناولهاسيفاللن يستطيع النوم فيما بعد بدون األ .ج
 :علمت أن احد أصدقائك يشرب سجائر البانجو، فمن المرجح أن تميل إلى االعتقاد بان صديقك تناولها

 .ألنه بحاجة إليها، ولديه مبرراته لهذا السلوك  .ب .رف مخاطرهاألنه ال يع .أ
23 

 .ألنه وقع تحت تأثير احد األفراد السيئين .د .ألنه يكثر شربها بين الشباب .ج
 :شخص تعرض لمشكلة ما، وقام بتناول حبوب الترامال، فانة سوف يشعر حينها بـ

 . نسيان المشكلةالمقدرة على  .ب .المقدرة على حل المشكلة .أ
24 

 .تفاقم المشكلة، وعدم المقدرة على حلها .د .انه غير قادر على التعايش مع المشكلة .ج
 :قام احد أصدقائك باستشارتك حول استخدام حبوب الترامال، فمن المرجح أن تقيده بأن يتناول

 .ارة األخصائيحبة واحدة عند الضرورة، وبعد استش  .ب .حبة واحدة كل أسبوع أو شهر .أ
25 

 .حبة واحدة يوميا، كحد أقصى .د .عدم تناول حبوب الترامال، ألنها خطرة .ج
 من إحدى الصيدليات بدون وصفة طبية، والحظت أن الصيدلي امتنع عن بيعة سيفالكنت برفقة صديق لك أثناء توجهه لشراء حبوب األ

 :لهذه الحبوب، فمن المرجح أن تشعر

 الصيدلي منع صديقك الذي لم تستطيع إقناعه بعدم بالسرور، الن .أ
 .شراء هذه األدوية

بالسعادة، الن ذلك ينم عن وعي ومسئولية من   .ب
 .الصيدلي

26 

بالغضب، الن هناك العديد من الصيدليات تبيع هذه األدوية دون  .ج
 .وصفه طبية

 .باالمتعاض، ألنه بحاجة لهذه األدوية .د

 : المقربين جدا، وجدته يدخن االرجيله، وقد أفادك بأنها مخلوطة بمادة البانجو، فمن المرجح أن تقومفي زيارة ألحد أصدقائك

تسأله عن شعوره أثناء الشرب، وٕاذا كان شعور جيد، تقوم  .أ
 .بمشاركته االرجيله بشكل خفيف

 .بمشاركته في شرب االرجيله، من دافع حب االستطالع  .ب
27 

 .تمتنع عن الشرب، وتبقى بصحبته .د .ادر المكان، وتنهي عالقتك معهتمتنع عن الشرب، وتغ .ج
 :هب أن احد أفراد أسرتك يتعاطى مادة الكوك والهيروين، فمن المرجح أن تقوم

 .ال أقوم بشيء الن كل شخص له الحرية فيما يفعل  .ب .أقوم بالحديث معه حتى يكف عن تعاطيها .أ
28 

أدمن عليها، وان لم يستجيب ابلغ أسعى جاهدا لعالجه أذا  .ج
 .الجهات المعنية عنه

أقوم بلفت نظره أال يدرى احد ألنها عادة اجتماعية غير  .د
 .مرغوب فيها

 :يمر الشباب الجامعي بمشكالت كثيرة، هل ترى أن أفضل حل لها هو

 لكنة ليس بتناول حبوب الترامالال اعرف أين الحل، و   .ب .تناول الترامال، ألنه بشكل عام عالج لكل مشكلة .أ
29 

  .التعامل مع المشكالت بعدم وجودها .د .مشاركة اآلخرين بشرب الترامال، أثناء مناقشة هذه المشكالت .ج
 



 
247 

 :، فمن المرجح أن تقوم بـ)فاليوم (أسيفالقمت بزيارة ألحد أصدقائك، لقضاء وقت ممتع عنده، فوجدته يتناول حبة 

 الطلب منه التوقف عن تناولها  .ب .هاتسأله عن فوائد .أ
30 

الطلب منه التوقف عن تناولها، وٕاذا رفض تعلمه بأنك  .د  منه، من باب التجربةأسيفالطلب حبة  .ج
 .ستقوم بقطع عالقتك به

 : بـها ، حينها سوف يشعر/ه من الجنس األخر، فتناول حبوب الترامال قبل التوجه إلية/ه أن يتعرف على شاب/أراد شاب

 .ها/عدم المقدرة على التوجه إليه  .ب ). قبول–رفض (تقبل موقف الشخص األخر  .أ
31 

 .بفقدان السيطرة على الحوار .د .ها/الجرأة في الحوار معه .ج
 :تعرضت لمشكلة عائلية بالمنزل، فمن المرجح أن تقوم

 ول الترامال معه، واعلمه بالمشكلة التوجه لصديق، لتنا  .ب .البحث عن جو مرح، حتى انسي الهموم .أ
32 

 .ال اعرف، ولكن الترامال ليس الحل .د .تناول حبوب الترامال، ألنها سوف تساعد على نسيان الهموم .ج
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 )8(ملحق رقم 
  مفتاح تصحيح استبيان االتجاه نحو تعاطي المواد النفسية في صورته النهائية

  

االتجاه نحو  أرقام المواقف
 الترامال

 الدرجة
1 5 8 9 13 16 17 21 24 25 29 31 32 

 ج ج ا د ا ا ج ج ب ا ج ج ا 4 ايجابي مرتفع

 ب ا ج ا ب ج د ا ا ج ا ب ب 3 ايجابي منخفض

 ا د د ب ج د ب د ج د د د ج 2 سلبي منخفض

 د ب ب ج د ب ا ب د ب ب ا د 1 سلبي مرتفع
  

االتجاه نحو  واقفأرقام الم
 سيفالاأل

 الدرجة
2 6 10 14 18 22 26 30 

 ج ج ا د ا ب ج ا 4 ايجابي مرتفع

 ا د د ب ب د د ج 3 ايجابي منخفض

 ب ا ج ج ج أ ب ب 2 سلبي منخفض

 د ب ب ا د ج ا د 1 سلبي مرتفع
 

االتجاه نحو  أرقام المواقف
 القنب

 الدرجة
3 7 11 15 19 23 27 

 ب ب د ب ب د ا 4 ايجابي مرتفع

 ا ج ج د ج ا ج 3 نخفضايجابي م

 د د ا ج ا ج د 2 سلبي منخفض

 ج ا ب ا د ب ب 1 سلبي مرتفع
  

االتجاه نحو  أرقام المواقف
 الكوك

 الدرجة
4 12 20 28 

 ب د ا د 4 ايجابي مرتفع

 د ب ب ب 3 ايجابي منخفض

 ا ا ج ا 2 سلبي منخفض

 ج ج د ج 1 سلبي مرتفع

  

  



Also, the attitude toward Tramadol abuse in the favor of high autonomy 
orientation and low non-conformity group. Also the correction between 
controlled orientation (low-high) and the characteristics of conformity (low-
high) in the overall attitude towards psychoactive drugs abuse after, intention 
of the attitude toward Tramadol abuse in the favor of high controlled 
orientation and low conformity, also a correlation between attitude toward 
impersonal orientation (low-high) and conformity (low-high) in the light of 
attitude toward cannabis abuse in the favor of high impersonal orientation, 
high conformity group. There was no correlation between causality 
orientation, conformity and non-conformity, gender (male or female) and 
attitude toward towards psychoactive drugs abuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This study aimed to identify the relationship of Causality Orientation, 
Conformity-Nonconformity trend toward Psychoactive drugs abuse, on a 
sample of students from Al-Azhar University – Gaza. The sample total was 
(450 students) of (185) male students and (256) female students.  Through the 
use of descriptive and correlation approach, data have been collected by three 
different methods (GCOS, by Deci & Ryan, 1985), (Conformity- Non-
conformity, by Saeed Bin Manna, 1993), and (Attitude toward Psychoactive 
drugs abuse by the researcher). Throughout the use of different statistical 
techniques (averages, standard deviation, relative weights, Pearson correlation 
factor, "T" test, analysis of variance unilateral and bilateral, α Cronbach, 
Jitman and Spearman Brown) to analyze the data. The main findings were: 
the relative weight of the attitude towards psychoactive drugs (44.9%), and 
the prevalence of negative attitude toward psychoactive drugs (96.0%). 

The research also showed an inverse relationship (statistically 
significant one) between the attitude towards psychoactive drugs abuse and 
autonomy orientation, a positive correlation with impersonal orientation (non 
significant).   And also found a positive (statistically significant) correlation 
between attitude towards psychoactive drugs abuse and non-conformity and a 
negative (non significant) correlation with conformity. 

Meanwhile, statistically significant differences were found in the 
overall attitude towards psychoactive drugs abuse, sex was the main reason 
for taking Tramadol among males,   at the same time as female presented 
more attitude toward independence than males. Males enjoyed impersonal 
orientation more than females, also female enjoyed conformity more than 
male, while, males shown more nonconformity. 

The results showed that there are also differences between low and high 
autonomy orientation groups in their attitude towards psychoactive drugs 
abuse in the favor of the low autonomy orientation group.  Also there are 
differences between low and high controlled orientation groups, in their 
attitude towards cocktail "heroin & cocaine" abuse in the favor of low 
orientation group. Moreover, there are differences between low and high non-
conformity groups in their total score and attitudes towards psychoactive 
drugs abuse in the favor of high non-conformity group. In the other hand, the 
results showed that, there are a statistically significant correlation between 
autonomy orientation (low - high) and the characteristics of non-conformity 
(low - high) in their total attitude towards psychoactive drugs abuse. 
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