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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى ال�شباب
الفل�سطيني يف حمافظات غزة يف الفرتة بني �شهري مايو ويوليو  ،2013واملتمثلة يف
الأ�سباب الآتية( :النف�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والرتبوية ،واجل�سمية ،والدينية، ،
القانونية وال�سيا�سية) والعوامل الدميوغرافية امل�ؤثرة على تعاطي ال�شباب لعقار الرتامادول
وهي( :العمر ،واحلالة االجتماعية ،والعمل ،ومكان ال�سكن ،والدخل ال�شهري ،وامل�ستوى
التعليمي ،وعدد مرات التعاطي) .
وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ملعاجلة بيانات م�شكلة الدرا�سة
مبنهجيتها.و�صمم الباحثان ا�ستبانة لقيا�س �أ�سباب تعاطي الرتامادول ،حيث
الت�ساقه
ّ
اقت�رصت الدرا�سة على عينة مق�صودة مكونة من ( )68متعاطي ًا من حمافظات غزة.

وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل تعاطي ال�شباب لعقار
الرتامادول ،وهي على التوايل( :نف�سية ،وقانونية ،وج�سمية ،و دينية ،واقت�صادية ،و

اجتماعية ،و�سيا�سية ،وتربوية) .كما �أظهرت النتائج املتعلقة بالعوامل الدميوغرافية عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني (متغري العمر ،واحلالة االجتماعية ،والعمل ،والدخل
ال�شهري ،وعدد مرات التعاطي ،وامل�ستوى التعليمي)  ،وبني �أ�سباب تعاطي ال�شباب لعقار
الرتامادول.كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري نوع ال�سكن
و�أ�سباب تعاطي ال�شباب لعقار الرتامادول.وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل بع�ض التو�صيات التي
ت�ساعد على احلد من هذه الظاهرة اخلطرية ،ومنها ن�رش الوعي ال�صحي والديني والقانوين
عرب و�سائل الإعالم املختلفة ،كما �أو�صت بتكري�س البحث العلمي لعقد م�ؤمترات علمية،
لإبراز خماطر عقار الرتامادول.
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Reasons for Tramadol Abuse among the Youths
in Gaza Governorate

Abstract:
This study aims to identify the psychological, social, economic,
educational, physical, religious and political causes of Tramadol drug
addiction among young Palestinians in Gaza Governorate during May
and June in 2013.In addition, the study aims to determine the differences
in the causes of Tramadol drug abuse among young people due to several
demographic variables such as (age, marital status, employment, housing,
income, educational level, and the duration of drug taking) .
The researchers used the descriptive- analytical approach as it is
a systematic and appropriate approach.Moreover, a questionnaire was
designed to determine the cause of taking that drug.The target group of this
study is 68 selected young Palestinian addictors of Tramadol drug in the
Gaza Strip.
Based on the findings of the study, the most important reasons behind
taking the Tramadol drug are mainly psychological, physical, religious,
economic, social, political, and educational.It is worth mentioning that there
were no statistically significant differences in the causes of Tramadol abuse
due to the variable of demographic factors (age, marital status, income,
times of taking that drug, and educational level) , but there were statistically
significant differences in the causes of Tramadol abuse due to the variable of
place of dwelling and the reasons for taking Tramadol.
At the end, the study lists a set of important recommendations that
may help in decreasing this dangerous phenomenon through raising the
public health and religious awareness through mass media.In addition, the
researchers strongly recommend holding workshops and doing scientific
researches about the risks of Tramadol.
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مقدمة:
من �أخطر الكوارث التي تهدد املجتمع الفل�سطيني اليوم يف �أمنه و�صحة �أفراده و�سالمة
اقت�صاده انت�شار عقار الرتامادول بني �أفراد املجتمع ،وخا�صة فئة ال�شباب يف حمافظات
غزة ،التي ت�ؤثر على جوانب املجتمع �سواء االجتماعية �أو االقت�صادية �أو ال�سيا�سية.وتختلف
حدة هذه امل�شكالت من جمتمع لآخر ح�سب ظروف كل جمتمع و�إمكاناته ،ومتثل تلك
امل�شكالت حتدي ًا حقيقي ًا يتطلب �رضورة التعامل معه على �أ�سا�س علمي من حيث ت�شخي�ص
واقع كل م�شكلة ت�شخي�ص ًا دقيقاً ،وحتديد العوامل الكامنة وراءها ،ومن ثم و�ضع ت�صور
للعالج الفعال للحد منها.
ويع ّد الرتامادول نوع ًا من �أنواع االفنينامني الذي يع ّد من �أخطر �أنواع املخدرات،
و�أكرثها قدرة علي حتطيم اجل�سم الب�رشي ب�رسعة ،وهي مادة م�ستخل�صة كيميائي ًا
كعقاقري الهلو�سة ،وهي من �أ�شد املثريات خطورة ،وت�ستخدم على هيئة حقن �أو �أقرا�ص
(العايدي. )35 :2011 ،
وتتمثل امل�شكلة احلقيقية يف �أن عقار الرتامادول �أ�صبح بدي ًال مريح ًا ملخدر
الكوكايني ،وقد بلغت ن�سبة ق�ضايا تعاطيه �سنة ( )2010حوايل ( )%66من ق�ضايا التعاطي
يف حمافظات غزة (النجار. )80 :2012 ،
برزت م�شكلة تعاطي الرتامادول مع بداية االنق�سام الفل�سطيني ،واحل�صار املفرو�ض
علي حمافظات غزة ،الذي �أثر على زيادة ن�سبة البطالة ،و�ساهم يف زيادة ن�سبة املتعاطني
من ال�شباب لعقار الرتامادول نتيجة رخ�ص ثمنه و�سهوله تهريبه ،ووجود رغبة لدى ال�شباب
لتناول هذا العقار كنوع من الف�ضول ،وحب اال�ستطالع ،وهروب ًا من الواقع املرير الذي مير
به �سكان حمافظات غزة.
زاد تعاطي الرتامادول من امل�شكالت املحلية التي �أ�صبح يعاين منها املجتمع
الفل�سطيني ،وخا�صة �رشيحة ال�شباب يف حمافظات غزة ،وهي جزء من ظاهرة تعاطي
املخدرات التي تع ّد من �أخطر الظواهر االجتماعية ،وال�صحية ،وال�سيا�سية ،والرتبوية،
والنف�سية ،والأمنية ،واالقت�صادية ،والدينية ،واجل�سمية والقانونية التي تواجه املجتمع
كل من الفرد
الفل�سطيني ،ملا لها من �أ�رضار كبرية علي جميع امل�ستويات ،ويطال خطرها ٍ
والأ�رسة واملجتمع.
278

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )9نيسان 2015

ونظراً الًن املجتمع الفل�سطيني من املجتمعات الفتية ،حيث بلغت ن�سبة ال�شباب يف
املجتمع الفل�سطيني ( )%29.8من �إجمايل عدد ال�سكان ،وبلغ معدل البطالة بني ال�شباب،
ومنهم اخلريجون ( )%50ويتوقع اجلهاز املركزي الفل�سطيني للإح�صاء ب�أن هناك ارتفاع ًا
متزايداً يف عدد ال�شباب ،وقد ي�صل عددهم �إىل � 170.000شاب يف عام ( 2025الإح�صاء
الفل�سطيني. )2011 ،
وت�أتي خطورة هذه امل�شكلة من �أن املتعاطني لعقار الرتامادول يف حمافظات غزة
معظمهم من ال�شباب الذين ال تتجاوز �أعمارهم � 30سنة ،ون�سبتهم ( )%73ومنهم املتزوجون،
وذوو الدخل املنخف�ض (النجار. )1 :2012 ،
�إن �سهولة االت�صال والتنقل بني الدول� ،أدى �إىل �رسعة انت�شار املخدرات ،ومنها عقار
الرتامادول ،لذلك يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ال�صارمة للت�صدي لهذه امل�شكلة اخلطرية،
و�أن ت�شارك كل م�ؤ�س�سات املجتمع الفل�سطيني بدور �إيجابي يف مواجهة هذه امل�شكلة وعالج
�آثارها ال�سلبية.
ولقد �صنف بع�ض علماء النف�س واالجتماع م�شكلة املخدرات �ضمن ال�سلوك امل�ضاد
للمجتمع �أو ال�سلوك ال�سيكوباتى.وهذه امل�شكلة هي م�شكلة قانونية يطبق فيها القانون،
ولذلك على القانون �أخد دوره للت�صدي لهذه الظاهرة املنت�رشة بني ال�شباب الفل�سطيني
(عمران.)171 :2005 ،
ويحتل عقار الرتامادول املرتبة الأوىل من بني امل�ضبوطات للعام  2010مبحافظات
غزة ،وال�سبب يرجع �إىل ثقافة خا�صة مرتبطة بعقار الرتامادول ،حيث �إن ال�شباب يتعاطونه
على �أنه غري حمرم ،وله عالقة باجلن�س (الإدارة العامة ملكافحة املخدرات. )2012 ،
لذا ركز الباحثان يف هذه الدرا�سة على �رضورة معرفة الأ�سباب احلقيقية التي دفعت
ال�شباب يف حمافظات غزة لتعاطي عقار الرتامادول.
�إن م�شكلة تعاطي الرتامادول مل تعد م�شكلة اجتماعية فح�سب ،بل �أ�صبحت م�شكلة تثري
القلق واخلوف ب�أن يتمادى ال�شباب الفل�سطيني يف تناول هذا العقار ،حيث تكمن خطورة
هذه امل�شكلة ب�أنها �أ�صبحت م�شكلة �سيا�سية �أمنية مرتبطة مبا يروج االحتالل الإ�رسائيلي،
لإ�ضعاف ال�شباب الفل�سطيني ،ون�رش التخلف بني �أبنائه بحيث ال ي�سمح لهم بالتفكري يف
الأمور احلياتية الهامة ،كق�ضايا التحرر الوطني وغريها.

مشكلة الدراسة:
لقد �أ�صبحت م�شكلة تعاطي و�إدمان املخدرات من �أخطر امل�شكالت التي انت�رشت يف
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وباء خطرياً يهدد حياة الفرد واملجتمع يف النواحي واملجاالت
جميع �أنحاء العامل ،و�أ�صبحت ً
كافة ،فمن خالل ا�ستعرا�ض الباحثني مل�شكلة �إدمان املخدرات ب�صفة عامة ،وخا�صة عقار
الرتامادول ،باعتباره مو�ضوع البحث احلايل ،وجدا �أن هناك تزايداً ملحوظ ًا وم�ستمراً يف
كمية هذه املواد املخدرة و�إ�ساءة ا�ستعمالها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة الإقبال على
تعاطي هذه املواد املخدرة داخل جمتمعات دول العامل ب�صفه عامه واملجتمع الفل�سطيني
ب�صفه خا�صة ،الأمر الذي ي�شكل خطورة بالغة على الفرد واملجتمع.وتتمثل م�شكلة البحث
يف درا�سة �أ�سباب انت�شار تعاطي عقار الرتامادول بني ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات
غزة ،ويف �ضوء هذه امل�شكلة فقد ج�سد الباحثان م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س

التايل:

ما �أ�سبـــــاب تعـــاطي عقــار الرتامادول لـدى ال�شبـاب الفل�سطيني يف
حمافظات غزة؟
وينبثق من ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق �أ�سئلة فرعية عدة ،وهي كما ي�أتي:
1 .1هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى

ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة تعزى ملتغري العمر (� 25سنة ف�أقل� 26 ،سنة فما
فوق) ؟
2 .2هل يوجد فروق ذات دالله �إح�صائية يف �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى
ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة تعزى ملتغري احلالة االجتماعية (�أعزب ،متزوج) ؟
3 .3هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى
ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة تعزى ملتغري العمل (بدون عمل ،يعمل) ؟
4 .4هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى
ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة تعزى ملتغري نوع ال�سكن (مالك ،م�ست�أجر) ؟
5 .5هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى
ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة تعزى ملتغري الدخل (�1000شيكل ف�أقل� ،أكرث من
� 1000شيكل) ؟
6 .6هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى
ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة تعزى لعدد مرات التعاطي (خم�س مرات ف�أقل� ،أكرث
من خم�س مرات) ؟
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7 .7هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى
ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي (ابتدائي� ،إعدادي،
ثانوي ،دبلوم ،بكالوريو�س) ؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أخطر م�شكلة اجتماعية يواجهها املجتمع
الفل�سطيني يف حمافظات غزة ،وهي م�شكلة تعاطي عقار الرتامادول ،حيث ت�سعى هذه

الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات
قطاع غزة ومنها الأ�سباب (النف�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والرتبوية ،واجل�سمية،
والقانونية ،والدينية ،وال�سيا�سية) .
2 .2التعرف �إىل اجلوانب املختلفة مل�شكلة تعاطي عقار الرتامادول لدى ال�شباب
الفل�سطيني يف حمافظات غزة.
3 .3التعرف �إىل الفروق يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب التي تعزى لعدة
متغريات (العمر ،احلالة االجتماعية ،العمل ،ال�سكن ،الدخل ،امل�ستوى التعليمي) .
4 .4ر�صد �أهم الإح�صائيات املتعلقة بانت�شار عقار الرتامادول يف حمافظات غزة.
�5 .5إلقاء ال�ضوء على اجلهود التي تقوم بها احلكومة يف حمافظات غزة للت�صدي
مل�شكلة انت�شار عقار الرتامادول والعمل على احلد من انت�شاره.

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية هذه الدرا�سة يف حداثتها من بني الدرا�سات النادرة ،حيث �إن هذه الدرا�سة
من الدرا�سات الأوىل يف فل�سطني ،وخا�صة يف قطاع غزة ح�سب علم الباحثني التي لها
عالقة بتعاطي عقار الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني ،فمعظم الأدب الرتبوي حول هذه

امل�شكلة هو مقاالت وور�شات عمل وندوات وتتمثل �أهميتها فيما ي�أتي:
1 .1متثل هذه الدرا�سة ا�ستجابة لالجتاهات الرتبوية احلديثة التي تنادي ب�رضورة
االهتمام بهذه امل�شكلة ،ملا لها من خطورة اجتماعية و�صحية وج�سمية ،وحماولة �إيجاد
احللول الالزمة للت�صدي ،ومواجهة خماطر هذه امل�شكلة.
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2 .2ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها �أي�ضا من فئة ال�شباب ،ملا ت�شكله هذه الفئة العمرية
من قوة ومن عطاء متميزين ،بالإ�ضافة �إيل متثيلها ن�سبة عالية من �إجمايل ال�سكان.
3 .3تفيد هذه الدرا�سة الأ�رس الفل�سطينية يف العمل على كيفية ا�ستخدام �أ�ساليب املعاملة
واتخاذ �أ�ساليب الرقابة والتن�شئة االجتماعية املنا�سبة.
4 .4قد ي�ستفيد من هذه الدرا�سة العاملون يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،ومنهم
اخلرباء يف �إعداد املنهاج الفل�سطيني وم�ؤ�س�سات الرتبية الر�سمية وغري الر�سمية للت�صدي
لهذه امل�شكلة واحلد من انت�شارها.
5 .5تربز �أهمية هذه الدرا�سة يف املتغريات الداخلية واخلارجية التي طر�أت على ال�سياق
الفل�سطيني ،وما بها من تداعيات وت�أثريات على م�سرية التنمية والإ�صالح التي تتطلب
�رضورة م�شاركة املجتمع الفل�سطيني ،من �أجل الت�صدي للآثار ال�سلبية لظاهرة تعاطي
ال�شباب لعقار الرتامادول.
6 .6قد تفيد هذه الدرا�سة امل�ؤ�س�سات الأمنية والعالجية يف مواجهة م�شكلة تعاطي
ال�شباب لعقار الرتامادول ،والك�شف عن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إيل التعاطي و�صو ًال �إىل و�سائل
العالج املنا�سبة ،وبيان دور املتخ�ص�صني يف مواجهة هذه امل�شكلة.
7 .7قد ت�ستفيد من هذه الدرا�سة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف رعاية ال�شباب
وجمعيات مكافحة املخدرات ب�أنواعها ،من �أجل العمل على فتح نوادٍ لرعاية ال�شباب،
واالكت�شاف املبكر للتعاطي ،وحث ال�شباب عن عدم التعاطي وعالجهم وت�أهيلهم.

مصطلحات الدراسة:
◄◄التعاطي :يق�صد به تناول املواد املخدرة ب�شكل جتريبي� ،أو متقطع� ،أو ب�شكل
منتظم (املغاري. )1 :2011 ،
ويعرف �إجرائيا يف هذا البحث :ب�أنه عملية االعتياد والرغبة يف تناول عقار الرتامادول،
وين�ش�أ عن ذلك التعود على تكرار تعاطي هذا العقار ،وال�شعور بالراحة واملتعة لدى ال�شباب
الفل�سطيني ولأ�سباب متعددة.
◄◄الرتامادول :يع ّد عقار الرتامادول من املخدرات التخليقية وامل�صنعة ،وهي التي
ت�صنع يف املعامل �أو املختربات بالطرق الكيماوية ،وت�أخذ �شكل الأقرا�ص �أو احلبوب �أو
الكب�سوالت �أو البودرة �أو ال�سوائل (ع�شيبة. )4 :2003 ،
وقد ظهرت للرتامادول �أ�سماء متعددة منها اترمال� ،أمادول ،تراماك�س ،كونرتامال،
الرتمادول ،تراموندين (منتديات نور الإ�سالم الطبية) � ،أما ا�سمه العلمي هو الرتامادول
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و�أنواعه منها احلقن ،النقط ،التحاميل ،احلبوب اخل�رضاء ،والبي�ضاء ،اللون الزهري
(. )www.nor22.com\110840
ويعرف عقار الرتامادول �أي�ضاً :ب�أنة م�سكن للآالم ينتمي ملجموعة العالجات ي�سمى
«االفيونات» �أو العالجات املخدرة ،وي�ستخدم يف عالج �أنواع ا لأمل املتو�سطة
ال�شديدة ،حيث يعمل على تن�شيط م�ستفيدات الأمل يف اجلهاز الع�صبي املركزي ،وقد
ي�سبب العالج نوع ًا من الإدمان حال ا�ستخدامه بجرعات كبرية �أو لفرتات طويلة
(. )www.altibbi.com\drug\409
وي�صنف عقار الرتامادول �ضمن قائمة الأدوية املراقبة املحظورة ،وال ي�رصف �إال
ب�شكل ر�سمي ،ويف م�رص ُ�ص ِّنف كعقار خمدر من الدرجة الأوىل ،ويعاقب عليه املتعاطي
كجنحة ،وميكن �أن يحب�س عليها ملدة ثالثة �شهور ،وذلك بعد انت�شاره الوا�سع بني جميع
طبقات املجتمع على غرار ما يحدث يف حمافظات قطاع غزة (الرب�ش. )29 :2012 ،
وهناك تقارير �أكدت �أن عقار الرتامادول يحتوي على مواد �إ�ضافية لزيادة الفاعلية
والقدرة التدمريية ملتعاطيها ،حيث ُر�صدت حاالت وفاة مفاجئة ملتعاطيه يف حمافظات
قطاع غزة (النجار. )2012 ،
ويعرف �إجرائيا يف البحث احلايل :ب�أنه العقار املكون من مواد خمدرة تخليقية
وم�صنعة يتناوله ال�شباب للمتعة و لأ�سباب متنوعة �أخرى ،وله �أ�شكال خمتلفة منها
الأقرا�ص� ،أو احلقن� ،أو الكب�سوالت.
◄◄ ال�شباب الفل�سطيني :هم الأ�شخا�ص الذين تبلغ �أعمارهم فوق �سن � 18سنة و
حتى � 40سنة ،حيث متثل ن�سبتهم بقطاع غزة ( )%29.8من �إجمايل عدد ال�سكان (اجلهاز
الإح�صاء الفل�سطيني. )2011 ،
◄◄حمافظات غزة :عدد حمافظات غزة خم�س وهي� :شـــمال غزة ،وغــزة ،وديـــر
الـــبلح ،وخـــانيون�س ،ورفح.وتقع حمافظات غزة يف اجلزء اجلنوبي الغربي من فل�سطني
املحتلة ،وهي �رشيط �ضيق من الأر�ض ميتد من اجلنوب الغربي �إىل ال�شمال ال�رشقي ،تطل
على البحر املتو�سط من جهة الغرب ،وحتيط بها الأر�ض الفل�سطينية املحتلة  ،1948من
جهة ال�رشق وال�شمال ،و�شبه جزيرة �سيناء من اجلنوب ،ويبلغ طول �ساحل حمافظات غزة
حوايل  45كيلومرتا� ،أما عر�ضه فيرتاوح بني ( )4 ،12كيلومرت من �أق�صى ات�ساع و ()8 ،5
كيلو مرت يف �أ�ضيق �أجزائه ،كما تبلغ م�ساحته حوايل ( )365كم مربع ًا (الأطل�س الفني
ملحافظات قطاع غزة. )22 ،1996 ،
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الدراسات السابقة:
أوالً -:الدراسات العربية:
هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت املخدرات ب�أنواعها من حيث �أ�رضارها
و�أ�سبابها ،ولكن هناك ندرة يف الأبحاث التي تناولت م�شكلة تعاطي عقار الرتامادول،
من حيث الأ�سباب والنتائج ،لأن هذا العقار بد�أ تناوله حديثاً ،وي�شكل ظاهرة حديثة على
ال�شباب يف حمافظات غزة.

وفيما ي�أتي التطرق للدرا�سات التي تناولت م�شكلة تعاطي املخدرات فهي:
درا�سة حمي�سن ( )2013بعنوان «�سيكولوجية تعاطي املخدرات و�إدمانها لدى الفتاة

اجلامعية».

هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل �سيكولوجية تعاطي و�إدمان املخدرات (الرتمال) لدى
الفتاة اجلامعية ،وذلك بهدف حتديد اخل�صائ�ص النف�سية للمتعاطي عقار الرتمال بجامعة
الأق�صى بغزة.وا�ستخدم الباحث املقابالت الإكلينيكية وتاريخ احلالة ،ومقيا�س الإكلينيكي،
واختبار تفهم املو�ضوع ( ، )T.A.Tكما ا�ستخدم منهج (درا�سة احلالة) الذي يقوم على
و�صف مو�ضوع مفرد درا�سة مف�صلة للك�شف عن جوانبها والو�صول �إىل تعميمات تنطبق
على غريها.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن من الأ�سباب امل�ؤدية �إىل تعاطي املخدرات (الرتمال)
بالن�سبة للحالة ال�شخ�صية (لالفتقاد لل�شعور باحلب والأمن)  ،والأ�رسية (كال�شجار العائلي)
 ،االجتماعية (كالظروف االجتماعية ال�سيئة) .
درا�سة النجار ( )2012بعنوان «جرمية تعاطي املخدرات يف حمافظات غزة درا�سة
يف جغرافيا اجلرمية».
هدفت الدرا�سة �إيل الك�شف عن حجم م�شكلة تعاطي املخدرات مبحافظات غزة ،والتعرف
علي �أهم الأبعاد اجلغرافية لهذه الظاهرة على عينة مكونة من مائة �شخ�ص من النزالء يف
مركز الإ�صالح والت�أهيل بغزة ،واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي.
و�أظهرت النتائج �أن جرائم املخدرات م�ستمرة يف تزايد ،و�أن �أهم م�شكله هي عقار
الرتامادول الذي �أ�صبح بديال مريحا ،والذي بلغت ن�سبة تعاطيه عام  2010بلغ ()%66
من �إجمايل عدد ق�ضايا التعاطي ،و�أن احل�صار �ساهم يف ارتفاع تعاطي املخدرات وكذلك
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البطالة ،و�أن املتعاطني هم من فئة ال�شباب ،و�أن عقار الرتامادول جاء يف مقدمة �أنواع
املخدرات التي يتعاطاها ال�شباب يف حمافظات غزة.
درا�سة الركابي ( )2011بعنوان «�أ�سباب تعاطي املواد املخدرة لدى طلبة املرحلة
الإعدادية».
هدفت �إىل التعرف �إىل �أ�سباب تعاطي املواد املخدرة لدى طلبة املرحلة الإعدادية،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعد مقيا�س ًا لأ�سباب تعاطي املخدرات ،وتطبيقه على عينة من
( )180طالب ًا وطالبة ،وقد �أظهرت النتائج �أن �أهم �أ�سباب التعاطي :الوازع الديني� ،شخ�صية
املتعاطي و�أ�رسته ،ورفاق ال�سوء.
درا�سة املغاري ( )2011بعنوان «�أثر تعاطي الرتامال على الأمن القومي «املخاطر
واحللول «.
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر تعاطي الرتامال على الأمن القومي يف غزة
(فل�سطني)  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها� :أن الأ�رسة وعملية التن�شئة
االجتماعية لها الدور الكبري واملهم يف تربية الأوالد ،ويرجع انت�شار تعاطي الرتامال �إىل
�أمور عدة منها :ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،اجل�سمية ،والوازع الديني ،و�سهولة احل�صول على
العقار.
درا�سة ح�سانني ( )2010بعنوان «�صورة الذات وبع�ض املتغريات النف�سية ال�سالبة
املرتبطة باملخدر لدى عينة من املتعاطني الرتامادول».
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �صورة الذات وبع�ض املتغريات النف�سية ال�سالبة
املرتبطة باملخدر لدى عينة من املتعاطني لعقار الرتامادول ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )30متعاطي ًا للرتامادول الذين ترتاوح �أعمارهم من  45 – 24عاماً ،حيث اختريت هذه
العينة بالطريقة املقيدة.وا�ستخدمت الباحثة اختبار مفهوم الذات للكبار ،ومقيا�س االكتئاب
والف�صام يف اختبار ال�شخ�صية.وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعه من النتائج �أهمها ،توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة على مقيا�س مفهوم الذات للكبار بني املتعاطني
للرتامادول ،كما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة على مقيا�س االكتئاب يف
اختبار ال�شخ�صية املتعددة الأوجه بني متعاطني للرتامادول.
درا�سة قديح ( )2009بعنوان «اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية ملتعاطي املخدرات
(الباجنو) يف مركز �إ�صالح وت�أهيل غزة».
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هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية ملتعاطي املخدرات
«الباجنو» يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل يف غزة ،ومقارنتها بخ�صائ�ص �أ�شقاء ،على عينة
من املتعاطني بلغت ( )74وغري املتعاطني بلغت (. )74
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق بني املتعاطي وغري املتعاطني يف بع�ض املقايي�س
الفرعية الختبار ال�شخ�صية متعددة الأوجه وهي( :توهم املر�ض ،واالكتئاب ،واله�سترييا،
واالنحراف ال�سيكوباتي ،والبارانويا ،وال�سيكاثينيا ،والف�صام ،والذكورة /والأنوثة) ل�صالح
املتعاطني ،كما يختلف املتعاطون عن غري املتعاطني يف العدوان والعداوة ،وتقدير الذات
ال�سلبي ،وعدم الثبات االنفعايل ،والنظرة ال�سلبية للحياة ل�صالح املتعاطني.
درا�سة :امل�شعان ( )2007بعنوان «�أ�سباب تعاطي املخدرات من وجهة نظر املدمنني
واملتعافني».
هدفت هذه الدرا�سة �إيل التعرف �إىل الأ�سباب امل�ؤدية لتعاطي املخدرات من وجهة
نظر املدمنني واملتعافني بدولة الكويت ،و�أجريت الدرا�سة علي عينة مكونة من ( )230فرداً
منهم ( )121من املتعافني و ( )109من املدمنني يف دولة الكويت من خالل ا�ستخدام �س�ؤال
للعينة عن الأ�سباب امل�ؤدية للتعاطي.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ال توجد عالقة بني املدمنني واملتعافيني ح�سب خ�صائ�صهم
ال�شخ�صية (العمر ،احلالة االجتماعية ،التعليم ،التدخني) .كما تو�صلت �إىل �أن رفقاء ال�سوء
من �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل تعاطي املخدرات ،وتلتها الرقابة الأ�رسية ،ثم �ضعف الوازع
الديني ،و�أخريا كرثة الأحباطات.
درا�سة ال�رشيف ( )2005بعنوان «الإدمان وعالقته باال�ضطرابات النف�سية لدى
مر�ضى املخدرات يف حمافظات غزة».
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أنواع املخدات املنت�رشة بني املدمنني وخ�صائ�صهم
الدميوغرافية واالجتماعية على عينة من املوقوفني يف مركز الإ�صالح والتهذيب ب�سجن
غزة املركزي.و�أكدت النتائج �أن �أكرث فئات العمر تداوال للمخدرات من �صغار ال�شباب مابني
 30 -21عاما ،وان م�ستواهم التعليمي �أقل من ثانوية عامة بن�سبة ( )%67ومنهم ()%55
من العمال العاطلني عن العمل ،و�أن فئة املتزوجني �أكرث تداو ًال للمخدرات بن�سبة (، )%76
و�أو�صت الدرا�سة بتقدمي برامج �إر�شادية حول �أخطار املخدرات.
درا�سة عمران ( )2005بعنوان «تعاطي املخدرات يف القد�س ومقرتحات للحد من
انت�شارها».
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل ت�شخي�ص واقع تعاطي املخدرات يف القد�س يف العام ،2004
ودرجة انت�شارها وواقع مدمنيها ،وقد اعتمدت الدرا�سة علي متغريات م�ستقلة عديدة ،واعتمد
الباحث علي ا�ستبانة وطبقها على ( )230مدمن ًا من مدينة القد�س.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن غالبية املدمنني هم من ال�شباب �صغار ال�سن ،وغالبيتهم
من الذكور غري املتزوجني ،ومعظمهم من ذوي الرتتيب الأو�سط يف العائلة ،وي�ستعملون
املخدرات من خالل احد �أ�صدقائهم ،و�أن معظمهم يتناولون املخدرات �أربع مرات يومياً.
درا�سة عبد اللطيف ( )2003بعنوان «الآثار االجتماعية لتعاطي املخدرات».
بحثت الدرا�سة الآثار االجتماعية لتعاطي املخدرات وعالقتها باالنحرافات ،على
عينة من ( )80حدث ًا من الأحداث اجلانحني.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العوامل االجتماعية
لها دور مهم يف تعاطي املخدرات ،ومن �أبرزها عدم رقابة الوالدين ،وتعاطي �أحد �أفراد
الأ�رسة ،والق�سوة يف املعاملة ،وانخفا�ض امل�ستوى التعليمي للوالدين.
درا�سة حممدين ( )2003بعنوان «الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية مل�شكلة تعاطي
ال�شباب املخدرات وا�سرتاتيجيه مواجهاتها».
تناولت الدرا�سة ر�صد وحتليل ظاهرة انت�شار املخدرات بني ال�شباب يف املجتمع
امل�رصي ،وحتديد الدوافع و الآثار االقت�صادية واالجتماعية التي تقف وراء هذه الظاهرة،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الفقر والبطالة والع�شوائية من �أهم الأ�سباب الدافعة لدخول ال�شباب
عامل التعاطي والإدمان.و�أن �سن التعاطي من � 21 -15سنة ،و�أن ك ًال من رفقاء ال�سوء
وال�سكان احل�رض لهم �صله يف اجلرائم ذات ال�صلة باملخدرات.
درا�سة القحطاين ( )2002بعنوان «اخل�صائ�ص االجتماعية والدميوغرافية ملتعاطي
املخدرات يف املجتمع ال�سعودي».
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل اخل�صائ�ص االجتماعية والدميوغرافية واالقت�صادية
لتعاطي املخدرات يف املجتمع ال�سعودي ،والأ�سباب التي ت�سهم يف ا�ستمرار ال�شباب بتعاطي
املخدرات.
وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إيل �أن معظم �أفراد ال�شباب �أقل من  30عام ًا يتعاطون
املخدرات ،ومل يتجاوز تعليمهم املرحلة الثانوية ،و�أن معظمهم ي�سكنون املدن وموظفون
ومعظمهم من العزاب ،ثم املتزوجون ،و�أن دخلهم �أقل من املتو�سط.و�أو�صت الدرا�سة بالتقليل
من الفوارق االجتماعية ،والعمل على الق�ضاء على البطالة والفقر ون�رش الوعي الديني.
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ثانياً -:الدراسات األجنبية.
درا�سة بروت ( )Pruitt، 2009بعنوان “ �شباب الريف لتعاطي املخدرات” هدفت
الدرا�سة �إيل ت�سليط ال�ضوء على ( )%20من �سكان الواليات املتحدة الأمريكية الذين يعي�شون
يف الأرياف ويواجهون كثرياً من التحديات التي تتعلق بتعاطي املخدرات ،وتو�صلت
عامي  2005و  2006ازدادت يف الريف �أكرث من
الدرا�سة �إىل �أن املتعاطني للمخدرات بني
ْ
املدن وخا�صة يف عمر املراهقني ،و�أرجعت الأ�سباب �إىل �ضعف التح�صيل ،وانعدام الفر�ص
االقت�صادية ،وزيادة ن�سبة الفقر يف الأرياف.
درا�سة كاثلني وبرو�س ( )Kathleen & Bruce, 2005بعنوان “م�صدر الأعرا�ض
ال�شخ�صية واملحفزة لرتك العالج من الإدمان لدى املدمنني” �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن
املدمنني على املخدرات يت�صفون بدافعية منخف�ضة وعدوانية نحو املجتمع ،وبانخفا�ض
القلق و�ضعف الثقة بالنف�س ،مما يدفعهم �إىل ارتكاب �سلوكيات منحرفة نحو املجتمع الذين
يعي�شون فيه.
درا�سة مهوين ( )Mahony, 2000بعنوان “ الفقر و املخدرات يف ايرلندا” هدفت هذه
الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني العوامل االجتماعية واالقت�صادية وجرائم املخدرات
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ( )%80من اجلرائم يف ايرلندا لها �صلة باملخدرات ،وجاءت يف
مناطق حمرومة من مدينة (دبلن)  ،وبينت الدرا�سة �أن العوامل االجتماعية واالقت�صادية لها
دور كبري وخا�صة الفقر منها ،يف انت�شار جرائم املخدرات.
درا�سة جون وباري ( )John، & Barry, 1998بعنوان “ ت�أثري عقار الكوكائني على
تطور العقل”
بينت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الإدمان على املخدرات ي�ؤدي �إىل �ضعف قدرة الفرد على
القيام ب�أن�شطته احلية اليومية� ،سواء يف املدر�سة �أو العمل �أو الألعاب الريا�ضية ،وي�ؤدي
كذلك �إىل �شعور الفرد بالقلق والبارانويا ،وي�ؤثر �سلب ًا على القدرة العقلية ،كما ي�ؤدي �إىل
االكتئاب.
درا�سة النجار وكالرك ( )AlNajar & Clark, 1996بعنوان “عالقة تقدير الذات
والقلق على ا�ستخدام املخدرات يف الكويت” بحثت الدرا�سة يف التعرف �إىل عالقة تعاطي
املخدرات بالقلق وتقدير الذات لدى عينة من متعاطني بلغت ( )321من الذكور ،وعينة
من غري املتعاطني ،حيث �أظهرت النتائج �أن الذين يتعاطون املخدرات �أكرث قلق ًا من غري
املتعاطني.
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درا�سة فريدمان وم�سكروف ( )Fredmen & Musgrove, 1994بعنوان “مفاهيم
م�سيئي ا�ستخدام العقار من �سكان املدن حول عائالتهم” �أجريت الدرا�سة با�ستخدام منهج
درا�سة احلالة املتعمق على ( )12مدمن خمدرات ،وقد كان الهدف من الدرا�سة هو فح�ص
وحتليل مفاهيم ه�ؤالء املر�ضى عن �أ�رسهم ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�صفات امل�شرتكة
للمدمنني هي نق�ص التما�سك والتوا�صل الأ�رسي ،وعدم وجود دور وا�ضح للآباء� ،أو قلة
ال�ضبط الأ�رسي.
درا�سة فالتورو و�آخرون ( )Villatoro et al, 1988بعنوان“ :طرق ا�ستخدام املخدرات
لدي طالب املدار�س الثانوية يف املك�سيك” درا�سة م�سحية لطرق تعاطي املخدرات لدى
طلبة املرحلة الثانوية بهدف التعرف �إىل �أمناط املتعاطني يف املناطق احل�ضارية
املختلفة� ،شملت ( )4051طالبا» من طلب املدار�س الثانوية ك�شفت النتائج عن خطورة
مرحلة املراهقة و�أن الذكور �أكرث �أفراد الأ�رسة عر�ضة لتعاطي املخدرات و�أنهم ي�صبحون
مدمنني م�ستقبالً.

التعقيب على الدراسات السابقة:
كل من حمي�سن ، )2013( ،وقديح ( ، )2009وكاثلني وبرو�س ()2005
اتفقت درا�سة ٍ
 ،وجون وباري ( ، )1998مع الدرا�سة احلالية ،ب�أن الأ�سباب النف�سية من الأ�سباب امل�ؤدية
لتعاطي املخدرات.
كما اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة كل من جون وباري ( ، )1998على �أهمية
الأ�سباب اجل�سمية ك�أحد �أ�سباب تعاطي املخدرات الرتامادول.
كل من الركابي ( ، )2011وامل�شعان
كما اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة ٍ
( ، )2007والقحطاين ( ، )2002حول �أهمية الأ�سباب الدينية ،و�رضورة تعزيز الوازع
الديني للحد من تعاطي املخدرات الرتامادول.
كل من حممدين ( )2003والنجار (، )2012
اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة ٍ
والقحطاين ( ، )2002وبروت)  ، )2009ومهوين ( ، )2000حول الأ�سباب االقت�صادية و�أثر
زيادة ن�سبة البطالة واحل�صار الإ�رسائيلي اجلائر على حمافظات غزة.
كل من حمي�سن ( ، )2013وعبد اللطيف ( ، )2003وحممدين
كما اتفقت مع درا�سة ٍ
( ، )2003وفريدمان وم�سكروف ( ، )1994حول �أهمية الأ�سباب االجتماعية ،و�ضعف
الرقابة واملعاملة الوالدية ،وت�أثري رفاق ال�سوء على ال�شاب املتعاطي.
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كل من بروت ( ، )2009وامل�شعان ( ، )2007وعبد اللطيف
كما اتفقت مع درا�سة ٍ
( ، )2003وفريدمان وم�سكروف ( ، )1994حول �أهمية الأ�سباب الرتبوية ،وزيادة التعاطي
لدى ال�شباب.
كل من حمي�سن ( ، )2013والنجار (، )2012
كما اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة ٍ
ومغاري ( ، )2011ح�سانني ( )2010حول تناول م�شكلة تعاطي الرتامادول.
انفردت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة بتناول الأ�سباب القانونية ،وال�سيا�سية
و�ضعف الرادع احلكومي ملتعاطي الرتامادول ،وغياب ال�سيادة الفل�سطينية على �أرا�ضي
حمافظات غزة ،وتعر�ضها للعدوان لأكرث من مرة خالل خم�سة �أعوام ،بالإ�ضافة �إىل
االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

الطريقة واإلجراءات:
يتناول هذا الف�صل و�صف ًا مف�ص ًال للإجراءات التي اتبعها الباحثان يف تنفيذ هذه
الدرا�سة ،وتتمثل يف تعريف منهج الدرا�سة ،وو�صف جمتمع الدرا�سة ،وحتديد عينة الدرا�سة،
و�إعداد �أداة الدرا�سة ،والت�أكد من �صدقها وثباتها ،وبيان �إجراءات الدرا�سة ،والأ�ساليب
الإح�صائية التي ا�ستخدمت يف معاجلة النتائج ،وفيما يلي و�صف لهذه الإجراءات:
أوالً -منهج الدراسة:
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي الذي
يقوم على و�صف الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة (�أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول لدى ال�شباب
الفل�سطيني يف حمافظات غزة)  ،وحتليل بياناتها وبيان العالقة بني مكوناتها ،والآراء التي
تطرح حولها والعمليات التي تت�ضمنها ،والت�أثريات التي حتدتها ،وهو �أحد �أ�شكال التحليل
والتف�سري العلمي املنظم لو�صف ظاهرة �أو م�شكلة حمددة وت�صويرها كمي ًا عن طريق جمع
بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة �أو امل�شكلة وت�صنيفها وحتليلها و�إخ�ضاعها للدرا�سات
الدقيقة.
ثانياً -جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جمموع متعاطي عقار الرتامادول يف حمافظات غزة
للعام ( ، )2013والذين مل يتم حتديد عددهم ب�سبب �صعوبة احل�صول علي رقم دقيق لعدد
املتعاطني.
290

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )9نيسان 2015

ثالثًا -عينة الدراسة:
�أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )68متعاطيا» لعقار الرتامادول يف حمافظات
غزة (للعام  ، )2013حيث �أخذت عينة متاحة ،وعددها ( )34متعاطيا من نزالء اجلمعية
الفل�سطينية لعالج �ضحايا تعاطي عقار الرتامادول ،ثم �أخذت عينة متاحة عددها ( )34من
النزالء يف مركز الإ�صالح والت�أهيل بغزة واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
الجدول ()1
يبين أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

املتغريات
العمر
احلالة االجتماعية

امل�ستوى التعليمي

العمل
نوع ال�سكن
الدخل
عدد مرات التعاطي

العدد

الن�سبة املئوية

� 25سنة ف�أقل

43

63.24

� 26سنة فما فوق

25

36.76

�أعزب

24

35.29

متزوج

44

64.71

ابتدائي

17

25.00

�إعدادي

16

23.53

ثانوي

25

36.76

دبلوم

3

4.41

جامعي

7

10.29

بدون عمل

54

79.41

يعمل

14

20.59

ملك

46

67.65

م�ست�أجر

22

32.35

� 1000شيكل ف�أقل

48

70.59

�أكرث من � 1000شيكل

20

29.41

 5مرات ف�أقل

47

69.12

�أكرث من  5مرات

21

30.88

68

100

املجموع
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رابعاً -االستبانة املستخدمة للدراسة:
اعتمد الباحثان على �إطار الأدب الرتبوي احلديث والدرا�سات ال�سابقة يف �إعداد ا�ستبانه
الدرا�سة ،حيث وزعت على املتعاطني لعقار الرتامادول باجلمعية الفل�سطينية لعالج �ضحايا
الإدمان ،والنزالء يف مركز الإ�صالح والت�أهيل بغزة ،ملعرفة �أ�سباب تعاطي عقار الرتامادول
لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة عينة الدرا�سة.

● ●�صدق اال�ستبانة:
ويق�صد ب�صدق اال�ستبانة� :أن تقي�س فقرات اال�ستبانة ما و�ضعت لقيا�سه ،وت�أكد
الباحثان من �صدق اال�ستبانة بطريقتني:

�1 .1صدق املحكمني:
عر�ض الباحثان �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني ،ت�ألفت
من (� )6أع�ضاء هيئة تدري�س متخ�ص�صني يف اخلدمة االجتماعية والإر�شاد النف�سي وال�صحة
العامة باجلامعات الفل�سطينية ،وقد طلب الباحثان من املحكمني �إبداء �آرائهم يف مدى
مالءمة العبارات لقيا�س ما و�ضعت لأجله ،ومدى و�ضوح �صياغة العبارات ،ومدى منا�سبة
كل عبارة للمحور الذي تنتمي �إليه ،ومدى كفاية العبارات لتغطية كل حمور من حماور
متغريات الدرا�سة الأ�سا�سية ،هذا بالإ�ضافة �إىل اقرتاح ما يرونه �رضوري ًا من تعديل �صياغة
العبارات �أو حذفها� ،أو �إ�ضافة عبارات جديدة لأداة الدرا�سة.وا�ستناداً �إىل املالحظات
والتوجيهات التي �أبداها املحكومون �أجرى الباحثان التعديالت التي اتفق عليها معظم
املحكمني ،حيث مت تعديل �صياغة بع�ض العبارات وحذف بع�ضها الآخر ،و�إ�ضافة �أخرى
جديدة.وتكونت اال�ستبانة من ( )45فقرة ،ويف �ضوء تلك الآراء مت ا�ستبعاد ( )6فقرات
وتعديل ( )7فقرات لي�صبح عدد فقرات الأ�ستبانة يف �صورتها النهائية ( )39فقرة.

�2 .2صدق االت�ساق الداخلي:
جرى التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي للإ�ستبانة بتطبيقها على عينة الدرا�سة،
وح�سب معامل ارتباط «بري�سون» بني كل فقرة من فقرات الأ�ستبانة والدرجة الكلية
ُ
للمقيا�س ،وكذلك ح�سب معامل ارتباط بري�سون ،وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�صائي
( )SPSSواجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
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الجدول ()2
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات اإلستبيان مع الدرجة الكلية لإلستبيان

رقم معامل
رقم معامل
رقم معامل
رقم معامل
البعد
البعد
البعد
البعد
الفقرة االرتباط
الفقرة االرتباط
الفقرة االرتباط
الفقرة االرتباط
الأ�سباب النف�سية
الأ�سباب االجتماعية

4

0.597

5

0.389

15

6

0.337

16

0.575

7

0.570

17

0.470

8

0.718

18

0.513

9

0.722

19

0.528

10

0.689

20

0.592

الأ�سباب الرتبوية

3

0.661

الأ�سباب االقت�صادية

13

0.581

14

0.657
0.757

25
26

0.704

27

0.748

28

0.533

29

0.719

30

0.648

الأ�سباب ال�سيا�سية

12

0.661

الأ�سباب الدينية

2

0.681

22

0.628

23

0.769

24

0.781
0.585

35
36

0.626

37

0.606

38

0.694

39

0.611

40

0.736

الأ�سباب اجل�سمية

1

0.589

21

0.715

الأ�سباب القانونية

11

0.686

31

0.520

32

0.548

33

0.467

34

0.499
0.511

ر الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (0.302 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (0.233 = )0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط بني الفقرات واملجموع الكلي
للإ�ستبانة دالة عند م�ستوى داللة ( ، )0.01مما يطمئن الباحثني �إىل تطبيقها على عينة
الدرا�سة.
وللتحقق من �صدق االت�ساق الداخلي للأبعاد ،ح�سب الباحثان معامالت االرتباط
بني درجة كل بعد من �أبعاد الإ�ستبيان والأبعاد الأخرى ،كذلك كل بعد بالدرجة الكلية
للإ�ستبيان ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد اإلستبيان واألبعاد األخرى لإلستبيان وكذلك مع الدرجة الكلية

الدرجة
الكلية

البعد
الأول

البعد
الثاين

البعد
الثالث

البعد
الرابع

البعد
اخلام�س

البعد
ال�ساد�س
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البعد
ال�سابع

 1الأ�سباب النف�سية

0.668

1

البعد
الثامن

م

أسباب تعاطي عقار الترامادول ()TRMADOL
لدى الشباب الفلسطيني في محافظات غزة “دراسة ميدانية“
الدرجة
الكلية

البعد
الأول

البعد
الثاين

البعد
الثالث

البعد
الرابع

البعد
اخلام�س

البعد
ال�ساد�س

البعد
ال�سابع

 2الأ�سباب االجتماعية

0.599 0.812

 3الأ�سباب الرتبوية

0.704 0.489 0.766

 4الأ�سباب االقت�صادية

0.538 0.528 0.503 0.753

 5الأ�سباب ال�سيا�سية

0.369 0.534 0.503 0.301 0.687

 6الأ�سباب الدينية

0.250 0.633 0.389 0.409 0.389 0.689

 7الأ�سباب اجل�سمية

0.318 0.234 0.303 0.224 0.286 0.252 0.496

 8الأ�سباب القانونية

0.298 0.480 0.449 0.383 0.352 0.475 0.260 0.680

البعد
الثامن

م

د .بسام فضل الزين
أ .نبهان مصطفى عمر

1
1
1
1
1
1

ر الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (0.302 = )0.01
ر الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (0.233 = )0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع الأبعاد ترتبط بع�ضها ببع�ض وبالدرجة الكلية
للإ�ستبيان ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01 ،0.05وهذا ي�ؤكد �أن
الإ�ستبانة يتمتع بدرجة عالية من الثبات واالت�ساق الداخلي.

● ●ثبــات اال�ستبانة:
حل�ساب ثبات اال�ستبانة مت ا�ستخدام ما ي�أتي:
1 .1طريقــة التجزئة الن�صفية:
ح�سب الباحثان معامل االرتباط بني جممــوع درجات الفقرات الفردية وجمموع
درجات الفقرات الزوجية املكونة لال�ستبانة ،وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون بني
الن�صفني (ر=  )0.660ثم ا�ستخدم الباحثان معادلة «�سبريمان براون» التنب�ؤية ،لتعديل
طول اال�ستبانة ب�سبب كون عدد فقرات املقيا�س زوجي ًا (الن�صفان مت�ساويان)  ،وقد بلغت
قيمة الثبات بعد التعديل (ر=  ، )0.795وهي قيمة مرتفعة ،الأمر الذي يدلل على درجة
جيدة من الثبات.

2 .2معادلة �ألفا كرونباخ:
وق ّدر الباحثان كذلك ثبات اال�ستبانة يف �صورته النهائية بح�ساب معامل �ألفا
كرونباخ لفقرات الإ�ستبيان ،وقد بلغت قيمة �ألفا كرونباخ ( )0.884وهي قيمة تدلل على
م�ستوى جيد من الثبات ،وتفي مبتطلبات الدرا�سة.
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ومما �سبق ات�ضح للباحثني �أن اال�ستبانة مو�ضوع الدرا�سة تت�سم بدرجة عالية من
ال�صدق والثبات ،تعزز النتائج التي جمعت للح�صول على النتائج النهائية للدرا�سة.
خامساً -األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

لقد فرّغ الباحثان وحلّال اال�ستبانة من خالل برنامج
وا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
1 .1معامل ارتباط بري�سون “.”Person
2 .2لإيجاد معامل ثبات اال�ستبانة ،مت ا�ستخدام معامل ارتباط «�سبريمان بروان»
()SPSS

الإح�صائي

للتجزئة الن�صفية املت�ساوية ،ومعامل ارتباط «�ألفا كرونباخ».
3 .3التكرارات واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية.
4 .4اختبار T.test
5 .5حتليل التباين الأحادي (. )One way ANOVA

نتائج الدراسة:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وهو« :ما �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى
ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة»؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحثان التكرارات واملتو�سطات واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
الجدول ()4
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لكل بعد من أبعاد اإلستبيان وكذلك ترتيبها في اإلستبيان

م

البعد

جمموع اال�ستجابات املتو�سط االنحراف املعياري الوزن الن�سبي الرتتيب

1

الأ�سباب النف�سية

806

11.853

2.174

79.02

1

2

الأ�سباب االجتماعية

744

10.941

2.356

72.94

6

3

الأ�سباب الرتبوية

713

10.485

2.385

69.90

8

4

الأ�سباب االقت�صادية

747

10.985

2.098

73.24

5

5

الأ�سباب ال�سيا�سية

729

10.721

2.947

71.47

7
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م

البعد

د .بسام فضل الزين
أ .نبهان مصطفى عمر

جمموع اال�ستجابات املتو�سط االنحراف املعياري الوزن الن�سبي الرتتيب

6

الأ�سباب الدينية

768

11.294

2.419

75.29

4

7

الأ�سباب اجل�سمية

770

11.324

1.912

75.49

3

8

الأ�سباب القانونية

776

11.412

2.570

76.08

2

الدرجة الكلية

6053

89.015

13.156

74.18

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق �أن الأ�سباب النف�سية ح�صلت على املرتبة الأوىل بوزن
ن�سبي ( ، )%79.02واتفقت نتائج اجلدول ال�سابق على �أن الأ�سباب النف�سية من �أكرث الأ�سباب
كل من حمي�سن ، )2013( ،وح�سانني (، )2010
امل�ؤدية لتعاطي الرتامادول مع درا�سة ٍ
وقديح ( ، )2009وكاثلني وبرو�س ( ، )2005وجون وباري ( ، )1998يف �أن الأ�سباب
النف�سية من �أكرث الأ�سباب امل�ؤدية لتعاطي املخدرات ،وقد يرجع ذلك �إىل رغبة ال�شباب
يف حب اال�ستطالع والتخل�ص من العزلة واالنطواء والتغلب على بع�ض امل�شكالت النف�سية،
كالقلق واخلوف من امل�ستقبل.
تليها الأ�سباب القانونية وح�صلت على املرتبة الثانية بوزن ن�سبي ( ، )%76.08وقد
يرجع ذلك �إىل عدم وجود ت�رشيع حكومي رادع ملتعاطي الرتامادول يف حمافظات غزة،
يليهما الأ�سباب اجل�سمية بوزن ن�سبي (. )%75.49واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة
كل من جون وباري ( ، )1998وقد يرجع ذلك �أن تعاطي الرتامادول يع ّد م�سكن للآالم
ٍ
اجل�سمية وال�شعور باملتعة اجلن�سية ،وح�صلت الأ�سباب الدينية على املرتبة الرابعة بوزن
ن�سبي ( ، )%75.29وتتفق نتائج الدرا�سة حول الأ�سباب الدينية مع درا�سة الركابي ()2011
 ،وامل�شعان ( ، )2007والقحطاين ( ، )2002وقد يعك�س ذلك تدين الوازع الديني لدى
املتعاطني واحلاجة �إىل برامج �إر�شادية لتدعيم الوازع الديني.تلي ذلك الأ�سباب االقت�صادية،
وح�صلت على املرتبة اخلام�سة بوزن ن�سبي ( ، )%73.24واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع
كل من حممدين ( )2003والنجار ( ، )2012والقحطاين ( ، )2002وبروت) )2009
درا�سة ٍ
 ،ومهوين ( )2000وقد يرجع ذلك �إىل زيادة ن�سبة البطالة بني الأ�رس الفل�سطينية واحل�صار
الإ�رسائيلي اجلائر على حمافظات غزة ،تلي ذلك الأ�سباب االجتماعية التي ح�صلت على
كل من حمي�سن
املرتبة ال�ساد�سة بوزن ن�سبي ( )%72.94واتفقت نتائج الدرا�سة مع درا�سة ٍ
( ، )2013وعبد اللطيف ( ، )2003وحممدين ( ، )2003وفريدمان وم�سكروف (، )1994
ويرجع ذلك �إىل �ضعف الرقابة الأ�رسية واملعاملة الوالدية ال�سيئة ،وت�أثري رفاق ال�سوء على
ال�شاب املتعاطي.
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تلي ذلك الأ�سباب ال�سيا�سية ،وقد ح�صلت على املرتبة ال�سابعة بوزن ن�سبي ()%71.47
 ،ورمبا يرجع ذلك �إىل غياب ال�سيادة الفل�سطينية على �أرا�ضي حمافظات غزة ،وتعر�ضها
للعدوان لأكرث من مرة خالل خم�سة �أعوام ،بالإ�ضافة �إىل االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
تلي ذلك الأ�سباب الرتبوية ،التي ح�صلت على املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي ()%69.90
كل
�.أما الدرجة الكلية للمقيا�س ح�صل على وزن ن�سبي ( )%74.18واتفقت مع درا�سة ٍ
من بروت)  ، )2009وامل�شعان ( ، )2007وعبد اللطيف ( ، )2003وفريدمان وم�سكروف
( ، )1994وقد يرجع ذلك لتدين م�ستوى التح�صيل والت�رسب الدرا�سي ،والت�أثر بالثقافات
اخلارجية.

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة تعزى
ملتغري العمر (� 25سنة ف�أقل� 26 ،سنة فما فوق) ؟
ذلك:

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحثان اختبار « »T.testواجلدول ( )5يو�ضح
الجدول ()5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» لإلستبيان تعزى لمتغير العمر

الأ�سباب النف�سية
الأ�سباب االجتماعية
الأ�سباب الرتبوية
الأ�سباب االقت�صادية
الأ�سباب ال�سيا�سية

العدد

االنحراف
املتو�سط
املعياري

� 25سنة ف�أقل

43

11.814

2.207

� 26سنة فما فوق

25

11.920

2.159

� 25سنة ف�أقل

43

10.907

2.408

� 26سنة فما فوق

25

11.000

2.309

� 25سنة ف�أقل

43

10.698

2.294

� 26سنة فما فوق

25

10.120

2.538

� 25سنة ف�أقل

43

10.884

2.270

� 26سنة فما فوق

25

11.160

1.795

� 25سنة ف�أقل

43

10.860

3.067

� 26سنة فما فوق

25

10.480

2.771
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قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى الداللة

 0.848 0.193غري دالة �إح�صائي ًا
 0.877 0.156غري دالة �إح�صائي ًا
 0.339 0.963غري دالة �إح�صائي ًا
 0.604 0.521غري دالة �إح�صائي ًا
 0.611 0.511غري دالة �إح�صائي ًا

أسباب تعاطي عقار الترامادول ()TRMADOL
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الأ�سباب الدينية
الأ�سباب اجل�سمية

الأ�سباب القانونية
الدرجة الكلية

د .بسام فضل الزين
أ .نبهان مصطفى عمر

العدد

االنحراف
املتو�سط
املعياري

� 25سنة ف�أقل

43

11.279

2.218

� 26سنة فما فوق

25

11.320

2.780

� 25سنة ف�أقل

43

11.256

2.001

� 26سنة فما فوق

25

11.440

1.781

� 25سنة ف�أقل

43

11.605

2.620

� 26سنة فما فوق

25

11.080

2.499

� 25سنة ف�أقل

43

13.453 89.302

� 26سنة فما فوق

25

12.888 88.520

قيمة
«ت»

قيمة
الداللة

م�ستوى الداللة

 0.947 0.067غري دالة �إح�صائي ًا
 0.705 0.381غري دالة �إح�صائي ًا
 0.421 0.810غري دالة �إح�صائي ًا
 0.815 0.235غري دالة �إح�صائي ًا

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05
قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )5أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة «ت» اجلدولية
يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�س ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري العمر.
وقد يرجع ال�سبب �إىل �أن فئة ال�شباب من �سن � 18سنة وحتى �سن � 40سنة هم الفئة
الواقعة حتت هذه الدرا�سة ،ولي�س هناك فروق بني الأعمار يف تعاطي عقار الرتامادول،
و�أن انت�شار عقار الرتامادول بني ال�شباب من خالل العمل يف الأنفاق الواقعة بني قطاع
غزة وجمهورية م�رص العربية ،و�سهولة تداوله ،ورغبة التجار يف الرثاء ال�رسيع من خالل
ت�سويق عقار الرتامادول بني فئة ال�شباب ،وتهريب هذا العقار من خالل املر�ضى القادمني
من اخلارج �إىل قطاع غزة.ويرى املغاري �أن وجود ع�صابات التهريب �سهل و�صول خمدر
الرتامادول �إىل املتعاطني (املغاري. )2011 :15 ،

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة تعزى
ملتغري احلالة االجتماعية (�أعزب ،متزوج) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخدام اختبار « »T.testواجلدول ()6
يو�ضح ذلك:
298

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )9نيسان 2015

الجدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» لالستبانة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

العدد املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت»
الأ�سباب النف�سية
الأ�سباب االجتماعية
الأ�سباب الرتبوية
الأ�سباب االقت�صادية
الأ�سباب ال�سيا�سية
الأ�سباب الدينية
الأ�سباب اجل�سمية
الأ�سباب القانونية
الدرجة الكلية

�أعزب

24

11.875

2.473

متزوج

44

11.841

2.022

�أعزب

24

11.125

2.290

متزوج

44

10.841

2.411

�أعزب

24

10.500

1.865

متزوج

44

10.477

2.646

�أعزب

24

11.042

2.136

متزوج

44

10.955

2.102

�أعزب

24

10.750

2.723

متزوج

44

10.705

3.092

�أعزب

24

10.917

2.358

متزوج

44

11.500

2.454

�أعزب

24

10.792

2.126

متزوج

44

11.614

1.742

�أعزب

24

11.667

1.993

متزوج

44

11.273

2.848

�أعزب

24

88.667

9.850

متزوج

44

89.205

14.755

قيمة الداللة

م�ستوى الداللة

0.061

0.951

غري دالة �إح�صائي ًا

0.473

0.638

غري دالة �إح�صائي ًا

0.037

0.970

غري دالة �إح�صائي ًا

0.162

0.871

غري دالة �إح�صائي ًا

0.060

0.952

غري دالة �إح�صائي ًا

0.950

0.346

غري دالة �إح�صائي ًا

1.719

0.090

غري دالة �إح�صائي ًا

0.601

0.550

غري دالة �إح�صائي ًا

0.160

0.873

غري دالة �إح�صائي ًا

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05
قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )6أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة «ت» اجلدولية
يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
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د .بسام فضل الزين
أ .نبهان مصطفى عمر

واختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة القحطاين ( ، )2002حيث �أظهرت �أن هناك
فروق ًا بني تعاطي الرتامادول واحلالة االجتماعية ل�صالح غري املتزوجني ،بينما �أظهرت
الدرا�سة احلالية عدم وجود فروق ترجع لعامل احلالة االجتماعية ،وال�سبب �أن فئة ال�شباب
املتزوجني لديهم الرغبة يف تعاطي عقار الرتامادول ،لفهمهم اخلاطئ �أنه يقوي الرغبة
واملتعة اجلن�سية ويطيل يف عملية االت�صال اجلن�سي بينما يغلب طابع حب اال�ستطالع على
ال�شباب غري املتزوجني مت�أثرين بقرناء ال�سوء (املغاري. )21 :2011 ،
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع وهو :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية

يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة تعزى
ملتغري العمل (بدون عمل ،يعمل)

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخدام اختبار « »T.testواجلدول ()7
يو�ضح ذلك:
الجدول ()7
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» لالستبانة تعزى لمتغير العمل

العدد املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة
الأ�سباب النف�سية
الأ�سباب االجتماعية
الأ�سباب الرتبوية
الأ�سباب االقت�صادية
الأ�سباب ال�سيا�سية
الأ�سباب الدينية
الأ�سباب اجل�سمية

بدون عمل

54

11.944

1.985

يعمل

14

11.500

2.849

بدون عمل

54

10.944

2.359

يعمل

14

10.929

2.433

بدون عمل

54

10.500

2.313

يعمل

14

10.429

2.738

بدون عمل

54

10.852

1.994

يعمل

14

11.500

2.473

بدون عمل

54

10.648

3.091

يعمل

14

11.000

2.386

بدون عمل

54

11.204

2.498

يعمل

14

11.643

2.134

بدون عمل

54

11.167

1.871

يعمل

14

11.929

2.018
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م�ستوى الداللة

0.679

0.499

غري دالة �إح�صائي ًا

0.022

0.982

غري دالة �إح�صائي ًا

0.099

0.921

غري دالة �إح�صائي ًا

1.030

0.307

غري دالة �إح�صائي ًا

0.396

0.694

غري دالة �إح�صائي ًا

0.602

0.549

غري دالة �إح�صائي ًا

1.337

0.186

غري دالة �إح�صائي ًا
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العدد املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة
الأ�سباب القانونية
الدرجة الكلية

بدون عمل

54

11.463

2.516

يعمل

14

11.214

2.860

بدون عمل

54

88.722

12.537

يعمل

14

90.143

15.796

م�ستوى الداللة

0.320

0.750

غري دالة �إح�صائي ًا

0.358

0.722

غري دالة �إح�صائي ًا

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05
قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )7أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة «ت» اجلدولية
يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
كل من درا�سة
�إح�صائية تعزى ملتغري العمل.اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة ٍ
ال�رشيف ( ، )2005وحممدين ( ، )2003حيث �أظهرت نتائج هذه الدرا�سات الفروق ل�صالح
العاطلني عن العمل ،ويرجع �سبب االختالف لطبيعة املجتمع الفل�سطيني مبا يعانيه ال�شاب
الفل�سطيني من �ضغوطات نف�سية واجتماعية ناجتة عن احل�صار الإ�رسائيلي على غزة وعدم
توفر االحتياجات الأ�سا�سية بغ�ض النظر عن كونه يعمل �أو ال يعمل.

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س وهو :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة تعزى
ملتغري نوع ال�سكن (مالك ،م�ست�أجر) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخدام اختبار « »T.testواجلدول ()8
يو�ضح ذلك:
الجدول ()8
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» لالستبانة تعزى لمتغير نوع السكن

العدد
الأ�سباب النف�سية
الأ�سباب االجتماعية

املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة

مالك

46

11.587

2.427

م�ست�أجر

22

12.409

1.403

مالك

46

10.630

2.379

م�ست�أجر

22

11.591

2.218
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م�ستوى الداللة

1.472

0.146

غري دالة �إح�صائي ًا

1.591

0.116

غري دالة �إح�صائي ًا

أسباب تعاطي عقار الترامادول ()TRMADOL
لدى الشباب الفلسطيني في محافظات غزة “دراسة ميدانية“
العدد
الأ�سباب الرتبوية
الأ�سباب االقت�صادية
الأ�سباب ال�سيا�سية
الأ�سباب الدينية
الأ�سباب اجل�سمية

الأ�سباب القانونية
الدرجة الكلية

د .بسام فضل الزين
أ .نبهان مصطفى عمر

املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة

مالك

46

9.891

2.378

م�ست�أجر

22

11.727

1.907

مالك

46

10.587

2.197

م�ست�أجر

22

11.818

1.622

مالك

46

10.348

2.822

م�ست�أجر

22

11.500

3.113

مالك

46

10.935

2.407

م�ست�أجر

22

12.045

2.319

مالك

46

11.261

2.049

م�ست�أجر

22

11.455

1.625

مالك

46

10.870

2.526

م�ست�أجر

22

12.545

2.324

مالك

46

86.109

12.921

م�ست�أجر

22

95.091

11.719

م�ستوى الداللة

3.164

0.002

*دالة عند 0.01

2.338

0.022

*دالة عند 0.05

1.523

0.132

غري دالة �إح�صائي ًا

1.801

0.076

غري دالة �إح�صائي ًا

0.388

0.699

غري دالة �إح�صائي ًا

2.624

0.011

*دالة عند 0.05

2.761

0.007

*دالة عند 0.01

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05
قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01
دال إحصائيا

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )8أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة “ت” اجلدولية،
وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري نوع ال�سكن على امل�ستوى
الكلي للمتغري.
وعلى امل�ستوى اجلزئي �أظهرت النتائج �أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة
«ت» اجلدولية ،مما يدلل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأ�سباب( :الرتبوية،
واالقت�صادية ،والقانونية)  ،وتعاطي ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة لعقار الرتامادول،
تعزى ملتغري نوع ال�سكن (مالك ،م�ست�أجر)  ،وقد كانت الفروق ل�صالح امل�ست�أجر ،نتيجة ملا
يعانيه املتعاطي امل�ست�أجر من تدين و�ضعه االقت�صادي ،وذلك لعدم وجود رقابة �أ�رسية
و�ضوابط اجتماعية وانت�شار الفقر والبطالة ،وعدم وجود قانون فل�سطيني رادع لتجار
ومتعاطي الرتامادول.
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بينما �أظهرت النتائج �أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة «ت» اجلدولية ،مما يدلل
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأ�سباب( :النف�سية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية
والدينية)  ،وتعاطي ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة لعقار الرتامادول.ويرجع ذلك �إىل
�أن حمافظات غزة منطقة مكتظة بال�سكان ،والتوا�صل بني ال�سكان �سهل ،مما ي�ؤدي �إىل
�سهولة ح�صول ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة على عقار الرتامادول.كما �أن انت�شار
ثقافة خا�صة مرتبطة بعقار الرتامادول تبني �أن الرتامادول لي�س حمرم ًا ولي�س له �أ�رضار
�صحية ،وله عالقة قوية باجلن�س ،كما �أنه ال توجد توعية �صحية كافية ب�أ�رضار تعاطي
عقار الرتامادول.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�ساد�س وهو :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية

يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة تعزى
ملتغري الدخل ال�شهري (� 1000شيكل ف�أقل� ،أكرث من � 1000شيكل) ؟
ذلك:

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحثان اختبار « »T.testواجلدول ( )9يو�ضح
الجدول ()9
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» لالستبانة تعزى لمتغير الدخل الشهري

العدد املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة
الأ�سباب
النف�سية
الأ�سباب
االجتماعية
الأ�سباب
الرتبوية
الأ�سباب
االقت�صادية
الأ�سباب
ال�سيا�سية
الأ�سباب
الدينية

� 1000شيكل ف�أقل

48

11.938

2.098

�أكرث من � 1000شيكل

20

11.650

2.390

� 1000شيكل ف�أقل

48

10.583

2.314

�أكرث من � 1000شيكل

20

11.800

2.285

� 1000شيكل ف�أقل

48

10.333

2.382

�أكرث من � 1000شيكل

20

10.850

2.412

� 1000شيكل ف�أقل

48

10.875

2.059

�أكرث من � 1000شيكل

20

11.250

2.221

� 1000شيكل ف�أقل

48

10.417

2.850

�أكرث من � 1000شيكل

20

11.450

3.120

� 1000شيكل ف�أقل

48

10.958

2.440

�أكرث من � 1000شيكل

20

12.100

2.222
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0.494

0.623

غري دالة �إح�صائي ًا

1.983

0.052

غري دالة �إح�صائي ًا

0.812

0.420

غري دالة �إح�صائي ًا

0.669

0.506

غري دالة �إح�صائي ًا

1.325

0.190

غري دالة �إح�صائي ًا

1.803

0.076

غري دالة �إح�صائي ًا

أسباب تعاطي عقار الترامادول ()TRMADOL
لدى الشباب الفلسطيني في محافظات غزة “دراسة ميدانية“

د .بسام فضل الزين
أ .نبهان مصطفى عمر

العدد املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة
الأ�سباب
اجل�سمية
الأ�سباب
القانونية
الدرجة
الكلية

� 1000شيكل ف�أقل

48

11.146

1.957

�أكرث من � 1000شيكل

20

11.750

1.773

� 1000شيكل ف�أقل

48

11.313

2.586

�أكرث من � 1000شيكل

20

11.650

2.581

� 1000شيكل ف�أقل

48

87.563

12.447

�أكرث من � 1000شيكل

20

92.500

14.457

م�ستوى الداللة

1.191

0.238

غري دالة �إح�صائي ًا

0.491

0.625

غري دالة �إح�صائي ًا

1.421

0.160

غري دالة �إح�صائي ًا

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05
قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )9أن قيمة «ت» املح�سوبة اقل من قيمة «ت» اجلدولية
يف جميع الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري الدخل ال�شهري ،ويرجع ذلك ل�سهولة احل�صول على عقار الرتامادول،
ورخ�ص �سعره جتعله يف متناول فئة ال�شباب.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�سابع وهو :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية

يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة تعزى
ملتغري عدد مرات التعاطي ( 5مرات ف�أقل� ،أكرث من  5مرات) ؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخدام اختبار « »T.testواجلدول ()10
يو�ضح ذلك:
الجدول ()10
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» لالستبانة تعزى لمتغير عدد مرات التعاطي

العدد
الأ�سباب
النف�سية
الأ�سباب
االجتماعية
الأ�سباب
الرتبوية

املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة

 5مرات ف�أقل

47

12.043

2.010

�أكرث من  5مرات

21

11.429

2.501

 5مرات ف�أقل

47

11.340

2.003

�أكرث من  5مرات

21

10.048

2.854

 5مرات ف�أقل

47

10.851

1.978

�أكرث من  5مرات

21

9.667

3.006
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1.077

0.285

غري دالة �إح�صائي ًا

2.146

0.036

غري دالة �إح�صائي ًا

1.930

0.058

غري دالة �إح�صائي ًا
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العدد
الأ�سباب
االقت�صادية
الأ�سباب
ال�سيا�سية
الأ�سباب
الدينية
الأ�سباب
اجل�سمية
الأ�سباب
القانونية
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت» قيمة الداللة

 5مرات ف�أقل

47

11.340

1.992

�أكرث من  5مرات

21

10.190

2.159

 5مرات ف�أقل

47

11.064

2.690

�أكرث من  5مرات

21

9.952

3.398

 5مرات ف�أقل

47

11.681

2.097

�أكرث من  5مرات

21

10.429

2.891

 5مرات ف�أقل

47

11.191

1.963

�أكرث من  5مرات

21

11.619

1.802

 5مرات ف�أقل

47

12.000

2.032

�أكرث من  5مرات

21

10.095

3.161

 5مرات ف�أقل

47

91.511

10.734

�أكرث من  5مرات

21

83.429

16.354

م�ستوى الداللة

2.143

0.036

دالة عند 0.05

1.449

0.152

غري دالة �إح�صائي ًا

2.017

0.048

دالة عند 0.05

0.850

0.398

غري دالة �إح�صائي ًا

2.986

0.004

دالة عند 0.01

2.424

0.018

دالة عند 0.05

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05
قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )66وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01
دال إحصائيا

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )10أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة «ت» اجلدولية
يف الأ�سباب النف�سية واالجتماعية والرتبوية وال�سيا�سية واجل�سمية ،وهذا يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري عدد مرات تعاطي ال�شباب عقار الرتامادول،
ويرجع ذلك �إىل �أن العوامل النف�سية ،واالجتماعية ،والرتبوية ،وال�سيا�سية ،اجل�سمية هي التي
تدفع ال�شباب الفل�سطيني لتعاطي عقار الرتامادول.
بينما �أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة «ت» اجلدولية يف الأ�سباب االقت�صادية
والدينية والقانونية والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري عدد مرات التعاطي ( 5مرات ف�أقل� ،أكرث من  5مرات)  ،وترجع تلك
الفروق ل�صالح  5مرات التعاطي ف�أقل ،واتفقت مع نتائج درا�سة عمران ( ، )2005حيث
�أظهرت �أن معظمهم ممن يتناولون املخدرات �أربع مرات يومياً ،وقد يرجع ال�سبب �إىل �ضعف
الوازع الديني بالإ�ضافة �إىل غياب القوانني ال�صارمة لدى اجلهات املخت�صة ،ووقت الفراغ
�أدى �إىل كرثة مرات التعاطي.
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◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثامن وهو :هل يوجد فرق ذات داللة �إح�صائية
يف �أ�سباب تعاطي الرتامادول لدى ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة تعزى
ملتغري امل�ستوى التعليمي (ابتدائي� ،إعدادي ،ثانوي ،دبلوم ،بكالوريو�س)
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان با�ستخدام �أ�سلوب حتليل التباين الأحادي
.One Way ANOVA
الجدول ()11
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة “ف”
ومستوى الداللة تعزى لمتغير المستوى التعليمي

البعد

الأ�سباب النف�سية

الأ�سباب االجتماعية

الأ�سباب الرتبوية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

10.967

4

2.742

داخل املجموعات

305.562

63

4.850

املجموع

316.529

67

بني املجموعات

19.333

4

4.833

داخل املجموعات

352.431

63

5.594

املجموع

371.765

67

بني املجموعات

14.872

4

3.718

داخل املجموعات

366.114

63

5.811

380.985

67

9.915

4

2.479

285.071

63

4.525

املجموع

294.985

67

بني املجموعات

14.778

4

3.694

داخل املجموعات

566.913

63

8.999

581.691

67

م�صدر التباين

املجموع
بني املجموعات
الأ�سباب االقت�صادية داخل املجموعات

الأ�سباب ال�سيا�سية

املجموع
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قيمة
«ف»

قيمة
الداللة

0.689 0.565

0.491 0.864

0.636 0.640

0.701 0.548

0.800 0.411

م�ستوى الداللة

غري دالة
�إح�صائي ًا

غري دالة
�إح�صائي ًا

غري دالة
�إح�صائي ًا

غري دالة
�إح�صائي ًا

غري دالة
�إح�صائي ًا
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البعد

الأ�سباب الدينية

الأ�سباب اجل�سمية

الأ�سباب القانونية

الدرجة الكلية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

32.768

4

8.192

داخل املجموعات

359.350

63

5.704

املجموع

392.118

67

بني املجموعات

18.674

4

4.669

داخل املجموعات

226.208

63

3.591

املجموع

244.882

67

بني املجموعات

27.981

4

6.995

داخل املجموعات

414.490

63

6.579

املجموع

442.471

67

بني املجموعات

415.042

4

103.760

داخل املجموعات

11181.943

63

0.675 0.585 177.491

11596.985

67

م�صدر التباين

املجموع

قيمة
«ف»

قيمة
الداللة

0.232 1.436

0.280 1.300

0.382 1.063

م�ستوى الداللة

غري دالة
�إح�صائي ًا

غري دالة
�إح�صائي ًا

غري دالة
�إح�صائي ًا

غري دالة
�إح�صائي ًا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )67 ،4وعند مستوى داللة (3.60 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )67 ،4وعند مستوى داللة (2.50 = )0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )11أن قيمة «ف» املح�سوبة �أقل من قيمة «ف» اجلدولية
عند م�ستوى داللة ( )0.05يف جميع الإبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة� ،أي �أنه ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي.
اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة القحطاين ( ، )2002حيث تو�صلت
نتائج الدرا�سة �إيل �أن معظم �أفراد ال�شباب املتعاطني مل يتجاوز تعليمهم املرحلة
الثانوية ،وقد يرجع ذلك �إيل عدم وجود رقابة �أ�رسية ،وحب التجربة لدى
املتعاطي من جميع فئات ال�شباب والت�رسب الدرا�سي لبع�ضهم يف املراحل ا لأوىل
من الدرا�سة.
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التوصيات:
1 .1ن�رش الوعي ال�صحي والديني والقانوين عرب و�سائل الإعالم املختلفة ،لإبراز م�ساوئ
املخدرات ،ومنها عقار الرتامادول.
2 .2الرتكيز على �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية ال�سليمة امل�ستمدة من الدين الإ�سالمي،
ومراقبة الأبناء وجتنب رفقاء ال�سوء.
� 3 .3إن�شاء جلنة وطنية عليا ملكافحة تعاطي عقار الرتامادول بالتعاون مع وزارة
ال�شباب والوزارات ذات ال�صلة.
4 .4غر�س منظومة القيم االجتماعية عند ال�شباب الفل�سطيني ،وخا�صة طلبة املدار�س،
لتفادي الوقوع يف جرمية الإدمان على املخدرات ومنها عقار الرتامادول.
5 .5تكري�س البحث العلمي لعقد م�ؤمترات علمية لدرا�سة جميع جوانب م�شكلة املخدرات،
و�إي�ضاح �آثارها املدمرة على ال�شباب واملجتمع الفل�سطيني.
6 .6اعتماد عقار الرتامادول �ضمن جداول املخدرات.
7 .7ت�ضمني مو�ضوعات حول املخدرات ،ومنها عقار الرتامادول يف املنهاج الفل�سطيني
و�إبراز الآثار ال�سلبية للمخدرات.
8 .8خلق فر�ص عمل لل�شباب العاطلني عن العمل.
9 .9تطوير اخلطط الأمنية ،لوقف تهريب عقار الرتامادول �إيل حمافظات غزة و�ضبط
احلدود.
�1010إيجاد قانون فل�سطيني ملقاومة جرائم املخدرات ومنها عقار الرتامادول.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو الرو�س ،احمد ( . )2001م�شكلة املخدرات والإدمان ،الإ�سكندرية ،املكتب اجلامعي
احلديث.
2 .2الرب�ش ،عمر ( . )2012ور�شة عمل بعنوان (ظاهرة الرتامادول بني الواقع والقانون) ،
وزارة العدل بغزة ،جملة الر�أي احلكومية العدد  ،154غزة -فل�سطني.
3 .3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني (� )2011أرقام و �إح�صاءات ال�شباب.
4 .4الأطل�س الفني ملحافظات قطاع غزة (. )22 ،1996
5 .5الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ( . )2012تقرير عن عقار الرتامادول ،غزة – فل�سطني.
6 .6الركابي ،ملياء (� . )2011أ�سباب تعاطي املواد املخدرة لدى طلبة املرحلة الإعدادية،
جملة العلوم النف�سية ،اجلامعة امل�ستن�رصية ،ع (.107 -75 ، )19
7 .7ال�رشيف ،عالء ( . )2005الإدمان وعالقته باال�ضطرابات النف�سية لدى مدمني املخدرات
يف حمافظات قطاع غزة ،ورقة عمل يف اليوم الدرا�سي ،واقع املخدرات يف املجتمع
الفل�سطيني� ،أفاق وحتديات ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة -فل�سطني.
8 .8العايدي ،رامز ( . )2011الوجيز يف علم الإجرام والعقاب� ،أكادميية فل�سطني للعلوم
الأمنية ،حما�رضات من�شورة ،غزة -فل�سطني.
9 .9القحطاين ،حممد بن را�شد ( . )2002اخل�صائ�ص االجتماعية والدميوغرافية ملتعاطي
املخدرات يف املجتمع ال�سعودي ،ر�سالة دكتوراه من�شورة ،جامعة تون�س ،تون�س.
1010املغاري ،ه�شام ( . )2011ورقة عمل بعنوان “�أثر تعاطي الرتامال على الأمن القومي
“املخاطر واحللول”� ،أكادميية فل�سطني للعلوم الأمنية ،غزة -فل�سطني.
1111النجار ،و�سام حممد ( . )2012جرمية تعاطي املخدرات يف حمافظات قطاع غزة “
درا�سة جغرافية” ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة باجلامعة الإ�سالمية بغزة.
1212ح�سانني ،مروة (� . )2010صورة الذات وبع�ض املتغريات النف�سية ال�سالبة املرتبطة
باملخدر لدى عينة من املتعاطني الرتامادول ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الآداب جامعة �أ�سيوط.
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1313عبد اللطيف ،ر�شاد ( . )2003الآثار االجتماعية لتعاطي املخدرات ،ط ،1املركز العربي
للدرا�سات الأمنية والتدريب بالريا�ض ،ال�سعودية.16 -13 ،
1414ع�شيبة ،فتحي ( . )2003م�شكلة �إدمان املخدرات يف م�رص ودور الرتبية يف مواجهتها،
م�ؤمتر املخدرات ،م�شكلة اقت�صادية ،جامعة الأزهر.
1515عمران ،حممد ( . )2005تعاطي املخدرات يف القد�س ومقرتحات للحد من انت�شارها،
جملة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث ،املجلد .200 -167 ،2006 )1( 20
1616عويد ،امل�شعان (� . )2007أ�سباب تعاطي املخدرات من وجهة نظر املدمنني واملتعافني،
امل�ؤمتر ال�سنوي العا�رش ،مركز الإر�شاد النف�سي ،جامعة عني �شم�س.
1717قديح� ،سلمان ( . )2009اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية ملتعاطي املخدرات”الباجنو”
يف مركز �إ�صالح وت�أهيل غزة ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،معهد البحوث والدرا�سات
العربية ،القاهرة.
1818حممدين� ،سيد ( . )2003الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية مل�شكلة تعاطي ال�شباب
املخدرات و�إ�سرتاتيجية مواجهتها ،ر�سالة دكتوراه من�شورة ،القاهرة.
 1919حمي�سن ،عون ( . )2013التعرف �إىل �سيكولوجية تعاطي و�إدمان املخدرات (الرتمال)
لدى الفتاة اجلامعية ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية،
املجلد الأول ،ع (.338 -297 ، )2
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