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  :ملخص الدراسة
 المملكة في الریاضفي مدینة  المخدرات ظاھرة انتشار حجمعلى  التعرف      ھدفت الدراسة إلى 

 الصحیة اآلثار دتحدیوكذلك ، جامعة الملك سعود بالریاض طالب نظر وجھة من السعودیة العربیة
 الجامعة دورعلى  الوقوفثم ، المخدرة للمواد الجامعة طالب وإدمان تعاطي على المترتبة النفسیةو

 التحلیلي؛ الوصفي المنھج الباحث  واستخدم.وأضرارھا المخدرات بأخطار الوقائیة التوعیة في
 المعلومات جمع خالل من دقیقًا وصفًا الظاھرة وصف على یقوم حیث الدراسة، لطبیعة لمالءمتھ

 موضوع حول استنتاجات إلى للوصول وذلك وكیفًا، كمًا عنھا والتعبیر تصنیفھا على والعمل
 مع، األفراد من لعدد مفتوحة استبانة ووجھت للدراسة، أداة االستبانة الباحث اعتمدو .الدراسة
 ظاھرة انتشار محج إلى للتوصل الدراسة بموضوع الصلة ذات المواضیع على الواسع االطالع

 أعدت ثم، الجامعة طالب نظر وجھة من السعودیة العربیة المملكة في الریاضمدینة  في المخدرات
 الجامعة طالب وإدمان تعاطي على المترتبة والصحیة النفسیة اآلثار أھم لتحدید مغلقة؛ استبانة
  .المخدرة للمواد

  :ومن أھم نتائج ھذه الدراسة ما یلي
 بائعي ضد الصارمة القوانین تطبیق المجال ھذا في فعالة وسیلة أكثر نأ المبحوثون رأى  -١

 .المخدرات
% ٩٣ وبنسبة، الحوار موقع ثم تویتر یستخدمون الدراسة عینة من% ٩٥الي حو أن -٢

 وبنسبة المدونات ثم، %٨٤ وبنسبة الدردشة وغرف والمنتدیات بي سكاي ومحادثات
على  لإلنترنت استخدامھم في یعتمدون راسةالد عینة من نسبة أكبر أن دلیل وھذا% ٨٣

إلى  تصل قد والتي والدردشة الحوار تبادل في تسھم أن یمكن والتي الحواریة المواقع
 .استخدامھا وآلیات الرقمیة المخدرات
  . مواقع التواصل االجتماعي– المخدرات الرقمیة –المخدرات : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
   This study aimed to identify the extent of the spread of the drug 
phenomenon in Riyadh city in the Kingdom of Saudi Arabia from the point 
of view of king Saud university students in Riyadh, as well as to determine 
the health and psychological effects of the addiction of drugs on the 
university student In order to find out the role of the university in 
preventive awareness of the dangers of drugs and their effects. The 
researcher used the analytical descriptive approach to suit the nature of the 
study, as it based on describing the phenomenon accurately by collecting 
information, classifying it and expressing it quantitatively and qualitatively 
in order to reach conclusions about the subject of the study. The researcher 
verified the validity  of the questionnaire of  study, and  an open 
questionnaire  was directed to a number of individuals, with a wide 
knowledge of the subjects related to the subject of the study to reach the 
extent of the spread of the phenomenon of drugs in the   Riyadh city in 
Saudi Arabia from the point of view of university students, and then  a 
closed questionnaire was prepared ; to identify the most important 
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psychological and health effects of the abuse and addiction of university 
students to drugs. 
The study reached several results, the most important of which are: 

1- The respondents considered that the most effective means in this field 
were the application of strict laws against drug sellers. 

2-  .٩٥ % of the study sample uses Twitter, followed by dialogue by 93%, 
followed by Sky Talk, forums and chat rooms at 84% and finally 
blogs by 83%. This is evidence that the largest percentage of the 
study sample depends on their use of the Internet on dialogue sites 
that can contribute to the exchange of dialogue and chat, which 
may reach digital drugs and their mechanisms of use. 

Keywords: drugs - digital drugs - social networking sites. 
  :المقدمة

در واد تاالمخ سبب م شاكل ت دة م ي عدی م ف الد معظ الم ب ف الع دول وتكل سائر ال شریة خ  ب
صادیة رة واقت ا كبی دمر ألنھ سان ت سیا اإلن ا نف سمیا واجتماعی صورة وج دة،امتز وب ا ی ل مم ن جع  م

ة  واإلقلیمیة الدولیة الھیئات أولتھا مشكلة اإلدمان رة  أھمی وال  وصرف  كبی  ولالعق  وخصصت ، األم
ة  ستھاالدر ى  الوصول  لمحاول ول  إل د  حل ن  تح شیھا  م دھا اوتز تف دمرد ( المضطرد  ی  ،م١٩٨١ ش،اال
 تاالحضار  ثاتر في ورد فقد السنین الفآ من بل عامین أو عام ولیدة تاالمخدر تكن ولم ،)٨ ص

 تلك وجدت وقد البعیدة، األزمنة تلك منذ المخدرة بالمواد اإلنسان معرفة على تدل كثیرة أثار القدیمة
ار ى اآلث كل عل وش ش ى نق در عل د ناج ات أو المعاب ى كتاب ردي قاور أعل صریة  الب ةالم  وأ القدیم

  ).ھـ١٤٢٦ الشریف،( األجیال تناقلتھا مرویة كأساطیر
د  بحتوق اھرة أص ان ظ ر إدم ع داأف در المجتم ة "تاللمخ شباب خاص اھرة" ال ر ظ ن أخط  م

 اإلدمان بینما علیھا، والسیطرة منھا للنیل العقول یستھدف ماإن الثقافي الغزو ألن ذلك الثقافي، الغزو
ا  الشباب بین تاالمخدر وترویج دف  إنم ى  یھ ى  القضاء  إل ول  عل شباب  عق دانھم  ال ي  وأب د،  آن ف  واح

ضاء ا والق ًا، علیھم ذا مع ر وھ ن إن أم ن تمك باب م ع ش ر المجتم ة دهاوأف ذا ب، ذھعام ع ھ  المجتم
اع ستقبلھ؛ وض ذلك م بحت ول اھ أص ان رةظ در إدم ن تاالمخ ر م شكالت أخط ي الم شغل الت ال ت  ب

د  ویوم. اإلسالمي عالمنا وخاصة العالم، أنحاء جمیع في المسؤولین وم  بع ستفحل  ی ان،  خطر  ی  اإلدم
وم  كل یزداد ألنھ ع  ی اض  م ن  انخف ان  س ات  ودخول  اإلدم دة  نوعی ن  جدی صبیة  م شباب  ال  صغار  وال

  ).١٥٢ص، م٢٠٠٦ الطحاوي،( والھالك الموت دائرة الجامعات، وطلبة المدارس تالمیذ من السن
ر  إضافة  في االجتماعي التواصل شبكات مواقع ساھمتقد  و ن  الكثی ى  النضج  م امالت  عل  تع

ي  المواقع تلك استخدام من الرغم وعلى مستخدمیھا وتصرفات ة  ف ة وإ للدردشة  البدای صداقات  قام  ال
غ شحنات وتفری ة، ال ھ إال العاطفی ع أن رور م ورت تالوق م ة تط ین العالق ستخدمین ب ع الم  ومواق

اعي  التواصل  دأوا  االجتم ستخدمونھا  فب ي  ی ادل  ف ات  تب ا  النظر،  وجھ ي  نجحت  وكم ل  ف دا نق  ثاألح
ة ة لحظ ر بلحظ ادل عب ات تب شاركتھا المعلوم ع وم رة م ارف دائ ل المع ع داخ ل مواق  التواص

اعي،  إن  االجتم ك ف ع  تل اعدتالمواق ر   س ن الكثی انون  مم ن  یع ش م سیة  كالتالم ن النف ع التعامل  م  م
ع  واستخدام المشاكل ھذه على التغلب على اآلخرین اعي  التواصل  مواق ذا ، االجتم  استخدمت  إذا وھ

ذه  ع ھ لوب المواق ابي بأس دل، إیج ھ إال ومعت د أن ذ  ق ى یتخ ر منح ر آخ ك غی تخدام داز إذا ذل ذه اس  ھ
 تم أو المواقع ھذه استخدام ُأسئ إذا أو االستخدام في طااإلفر إلى وتحول المقبول المعدل عن المواقع
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لوب استخدامھا  لبي بأس الغ س ھ مب ر فی ر ولغی ي  ضااألغ شئ الت ن أن ا م ا أجلھ ول وھن تخدام یتح  اس
بكات ل ش اعي التواص ى االجتم لوك إل ي س ون مرض صدد وتك اھرة ب لبیة ظ رة س ى خطی اة عل  حی
  ).م٢٠١٥ الوطن، نداء مجلة (النفسیة وصحتھ نھاواتز اإلنسان

سنوات  في الجامعات طلبة بین المخدرات تعاطي ظاھرة ازدادتوقد   رة،  ال ع  األخی شار  فم  انت
ائل  صال وس ي االت ا  الت صعبربم ى ی زة عل ض األجھ ا بع ل مراقبتھ رامج مث صال ب ر االت  عب

  .الشباب أوساط بین وتوزیعھا المخدرات ھذه جلب السھل من أصبح اإلنترنت،
ستقبل  ویمثل بل واالستقرار والتنمیة البناء في رمحال رأس الجامعي الشباب یمثلو ع  م  المجتم

ى  األوضاع  تطورات بسبب ولكن وإبداعاتھ، مھاراتھ إلظھار لھ المواتیة الفرصة وجد نإ  أرض عل
ا  نجاة  طوق  إلیجاد  یصارع  الریح مھب في نفسھ وجد الواقع ھ  یحیط  مم ن  ب ن  م ن  إح ضیق ف  ومح
دیات  شكل  ذلك كللدى البعض،   التعلیمیة المستویات ضوانخفا المخدرات وانتشار العمل فرص  تح
د  أن یجب  ذا  .والمتكامل  والمناسب  العاجل  الحل  تج أتي  ل ذه  ت ة  الدراسة  ھ دة  متناول ن  واح ر م  أخط

شكلة  وھي  أال الجامعي  الشباب تواجھ التي التحدیات شار  م درات  انت ا   المخ ث  ، بأنواعھ  سنحاول  حی
ل ضیة تحلی ق الق ي والتعم ضامینھا ف وف م ى والوق باب عل امي أس اھرة تن اد الظ تخدام وأبع  اس

دیم  بھدف معھا، والتعامل المخدرات ول  تق ات  حل د  علمي  كإسھام  االختصاص  ذات للجھ ى    یعتم  عل
ارف  البحث منھجیة ا  المتع اول  علیھ ل  لتن ذه  مث ة  األطر  ذات القضایا  ھ شتھا  المتقاطع  بصورة  ومناق
  .المجال ھذا في للمشتغلین فائدة ذات تكون توصیات إلى تفضي
  :الدراسة مشكلة

، لمالعا  كل تھدد مشكلة أصبحت أنھا  یوضحلمالعا في وانتشارھا للمخدرات واقع من ذكر ما   
وظاھرة انتشار ، واألغلبیة ھم من فئة طالب الجامعة، وتستھدف أكثر ما تستھدف فئة الشباب

جتماعي یعد قضیة كبري أمام المخدرات بأنواعھا وخاصة الرقمیة وإدمان مواقع التواصل اال
 في الحالیة سةاالدر مشكلة صیاغة یمكنولھذا ، تعطیل التنمیة التي عمادھا طاقة وعقول الشباب

 الجامعة طالب لظاھرة انتشار وإدمانوالنفسیة  الصحیة اآلثار ما: التاليالرئیس  التساؤل
  :اآلتیة الفرعیة التساؤالت نم مجموعة التساؤل ھذا عن وینبثق، ؟للمخدرات بأنواعھا المختلفة

حجم انتشار ظاھرة المخدرات في مدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة من وجھة  ما -
  ؟نظر طالب جامعة الملك سعود

  المخدرة؟ للمواد الجامعة وإدمان طالب لتعاطي النفسیةو  الصحیة اآلثار ما  -
  وأضرارھا؟ اتالمخدر بأخطار الوقائیة التوعیة في الجامعة دور ما  -
  :الدراسة أھداف
  التعرف على حجم انتشار ظاھرة المخدرات في مدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة

 .من وجھة نظر طالب جامعة الملك سعود
 واالنترنتالمخدرة للمواد الجامعة طالب إدمان على المترتبةالنفسیة الصحیة و اآلثار تحدید . 
  وأضراره اإلدمان بأخطار الوقائیة التوعیة يف الجامعة دورالوقوف على. 
  :الدراسة أھمیة

وھم طالب الجامعة؛ حیث یعتبرون ،   تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة الشریحة التي تتناولھا
، وقد یتعدى ھذا االستخدام إلى شكل اإلفراط، من أكثر العینات التي تستخدم المخدرات بأنواعھا

دمان؛ ونظرًا لما یترتب على ذلك االستخدام المفرط من أضرار على وتظھر علیھم أعراض اإل
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الصحة الجسمیة والنفسیة لدى طالب الجامعة؛ فإن الدراسة الحالیة تكتسب أھمیة خاصة على 
  :كما یلى، المستویین النظري والتطبیقي

 :األھمیة النظریة للدراسة -١
ة القلیلة في حدود علم الباحث التي تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا من الدراسات العربی -

 .تناولت ھذا الموضوع البحثي على الرغم من أھمیتھ
وھي المرحلة الجامعیة؛ وھذه المرحلة تعد من ، تھتم ھذه الدراسة بمرحلة عمریة معینة ومھمة -

أكثر المراحل تعرضًا للضغوط الحیاتیة ولالضطرابات النفسیة ولآلثار الناجمة عن االستخدام 
 .ط للمخدرات وإدمان مواقع التواصل االجتماعيالمفر

 :األھمیة التطبیقیة للدراسة -٢
 .تاللمخدر یروج الذي المنحرف الفكر مع االنسیاق بعدم والمعلمین اآلباء تبصیر -
أن نتائج ھذه الدراسة تتیح للقائمین على السیاسة التعلیمیة والتربویة التعرف على طبیعة العالقة  -

مواقع التواصل االجتماعي لدى طالب الجامعة؛ مما یساعدھم من بین إدمان المخدرات و
توظیف ذلك في تقدیم برامج تربویة وعالجیة مناسبة ورسم الخطط والسیاسات التي تساعد في 

   .حمایة الشباب
  :منھج الدراسة

 وصف على یقوم حیث سة،االدر لطبیعة لمالءمتھ التحلیلي؛ الوصفي المنھج الباحث استخدم        
 وكیفًا، كمًا عنھا والتعبیر تصنیفھا على والعمل المعلومات جمع خالل من دقیقًا وصفًا رةالظاھ
  .سةاالدر موضوع حول استنتاجات إلى للوصول وذلك

  :حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على التعرف علي اإلدمان بشقیھ المخدرات واإلنترنت لدى : الحد الموضوعي -

 .طالب جامعة الملك سعود بالریاض
 .جامعة الملك سعود بالریاض: لحد المكانيا -
 .طالب جامعة الملك سعود بالریاض: الحد البشري -
 .ھـ١٤٤١ -ھـ ١٤٤٠الفصل الدراسي األول للعام الجامعي : الحد الزماني -

  :أدوات الدراسة
 االطالع مع، دافراأل من لعدد مفتوحة استبانة ووجھت ،للدراسة أداة االستبانة   اعتمد الباحث        
 المخدرات ظاھرة انتشار حجم إلى للتوصل سةاالدر بموضوع الصلة ذات المواضیع على عالواس

  أھملتحدید؛ مغلقة استبانة أعدت ثم، جامعة الملك سعود طالب نظر وجھة من الریاضفي مدینة 
 واستخدمت ،الجھود المبذولة لمكافحة انتشار المخدراتوتحدید ، أسباب ظاھرة انتشار المخدرات

 .الجامعة  طالبقبل من االستبانة على اإلجابات خالل ومن، إحصائیة كوسیلة مئویةال النسب
  :مصطلحات الدراسة

  : المخدرات-١
: والخدرة الظلمة: والَخدروالمخدر ، یمد للجاریة في ناحیة البیت ستر وھو.. الِخْدر من مشتقة: لغة 

 فتور وضعف یعتري الشارب :واءوالد الشراب من والَخدُر الكسالن،: والخادر الشدیدة، الظلمة
  ).٢٣٢ص، ت. د، ابن منظور(
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 جسم إلى تدخل مادة كل" المخدر العالمیة الصحة لمنظمة التابعة ءاالخبر لجنة َعّرفت: اصطالحًا
 كل نھابأ علمیًا تاالمخدر وتعرف". وظائفھ من كثر أو واحدة تعطیل على وتعمل الحي، الكائن

، م٢٠٠٤، الصالح (باآلالم  المصاحبالوعي غیاب أو والنوم النعاس إلى تناولھا یؤدي كیمائیة مادة
  ).٣٤٦ص

 أو مخدرة عناصر على تحتوي مصنعة أو طبیعیة مواد أي بأنھا :جرائیاإ المخدرات وتعرف  
 المواد ھذه استخدام حالة وفي طبیة، ضاأغر لتحقیق مادة تستخدم مھلوسة، وأ منبھة وأ مسكنة
 في سلبا یؤثر ما علیھا، اإلدمان أو تعاطیھا على التعود إلى تؤدي فإنھا طبیة غیر ضاأغر لتحقیق
  .والمجتمع الفرد صحة

  : مواقع التواصل االجتماعي-٢
 مجتمع بیئة في األفراد بین التواصل تتیح اإلنترنت شبكة على المواقع من مجموعة:   قیل ھي
 ھذا كل )شركة مدرسة، جامعة، بلد،( انتماء شبكات أو اھتمام مجموعات حسب یجمعھم افتراضي

 الشخصیة الملفات على االطالع أو الرسائل إرسال مثل المباشر التواصل خدمات طریق عن یتم
  .)١٢ص، م٢٠١٤، فرج(للعرض یتیحونھا التي ومعلوماتھم أخبارھم ومعرفة لآلخرین
 من مجموعة بین االجتماعیة الحیاة تسھیل في جدًا فعالة مواقع شبكة :إجرائیًا بأنھا   وتعرف
 سنوات طول وبعد ببعض بعضھم االتصال من القدامة األصدقاء تمكن كما واألصدقاء المعارف
 توطد التي اإلمكانیات من وغیرھا الصور وتبادل والصوتي المرئي التواصل من أیضا وتمكنھم
  .بینھم االجتماعیة العالقة

  :وتتضمن ما یلي، السابقة والبحوث الدراسات
 : ظاھرة انتشار المخدراتاسات تخصدر   ) أ(

 ):م٢٠١٦(دراسة عتیقة  -١
 وغیر تارللمخد المتعاطین ھقیناالمر بین الفروق عن الكشف :إلى سةاالدر تھدف   

 تاللمخدر المتعاطین ھقیناالمر بین الفروق عن الكشف و.النفسي باراالغت في المتعاطین
– العجز – االجتماعیة ةالعزل( النفسي بااالغتر أبعاد من بعد كل في المتعاطین وغیر

 بأسلوب التحلیلي الوصفي المنھج الباحثة اعتمدت و.)التمرد – الالمعنى – الالمعیاریة
 تم وبعدھا شقیر، لزینب النفسي بااالغتر مقیاس على بیاناتھا جمع في اعتمدت كما. المقارنة

 والتأكد باتوالث الصدق معامالت حساب خالل من للمقیاس السیكومتریة الخصائص من التأكد
  البیانات عولجت ثم األساسیة، سةاالدر تطبیق قبل داللتھا من

 النتائج عن سةاالدر وأسفرت، )(SPSS V20 االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الحزمة باستخدام
 بااالغتر في المتعاطین وغیر المتعاطین ھقیناالمر بین إحصائیا دالة فروق وجود :التالیة

 وغیر المتعاطین ھقیناالمر بین االجتماعیة العزلة في إحصائیا الةد فروق توجد ال .النفسي
  .تاللمخدر المتعاطین

 ):م٢٠١٧(وآخرون ، دراسة المعایطة -١
وتعرف ،    ھدفت الدراسة إلى تعرف ظاھرة تعاطي المخدرات وآثارھا في حدوث الجریمة

واستخدم المنھج ، مخدراتاآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة لتعاطى ال
المسحي االجتماعي الذى تضمن مسحًا مكتبیًا بالرجوع للمصادر والمراجع لبناء اإلطار 

ومن ثم التطبیق المیداني لجمع البیانات عن طریق أداة الدراسة لإلجابة عن ، النظري للدراسة
، عبارة عن استبانةوكانت أداة الدراسة ، أسئلة الدراسة باستخدام التحلیل اإلحصائي المناسب
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وأظھرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابیة لآلثار النفسیة لتعاطي المخدرات قد جاءت 
وھذا یعني أن تعاطي المخدرات یؤثر على اإلنسان المتعاطي للمخدرات من ، بمستوي متوسط

رًا كبیرًا حیث أن االضطرابات النفسیة التي تحدث نتیجة تناول العقاقیر والمخدرات تؤثر تأثی
 .على الحالة النفسیة

  ):م٢٠١٨(دراسة جابر  -٢
 كلیة طلبة نظر وجھة من تاالمخدر انتشار أسباب بعض على التعرف سةاالدر استھدفت  

 فردا )٦٥ ( من متكونة البحث عینة وكانت والتحلیلي، الوصفيالمنھج  اعتمد األساسیة، التربیة
 ١٣ من وتكونت للبحث كأداة االستبانة واعتمدت ة،العام العلوم قسم األساسیة التربیة بةطل من

 إلى سةاالدر وتوصلت سة،اللدر إحصائیة كوسائل المئویة والنسب تاراالتكر واستخدام فقرة
 األسرة، ودور اإلنترنت ودور السوء، رفاق ھي كانت نسب ثالث على أ:التالیة االستنتاجات

 علمیة تامؤتمر ءاجرإ المقترحات ومن الفرد، الرفیق إلى االنتباه أھمیة توصیات من كان
  .والمجتمع الفرد على ثارھاوآ تاالمخدر خطارأ تبین للطلبة

  :المحور ھذا دراساتعلى  العام التعلیق
  :الھدف حیث من -١
 الطالبات وإدمان تعاطي مشكلة على الوقوف إلى السابقة الدراسات من عدد ھدفت   

تعرف ظاھرة تعاطي  إلى التعرف راساتالد بعض ھدفت كما، للمخدرات الجامعیات
وتعرف اآلثار النفسیة والصحیة واالجتماعیة ، المخدرات وآثارھا في حدوث الجریمة
 ،كما)م٢٠١٧ (المعایطة وآخرون دراسة  ومنھاواالقتصادیة واألمنیة لتعاطى المخدرات

 طلبة ظرن وجھة من تاالمخدر انتشار أسباب بعض على لتعرفا إلى الدراسات إحدى وھدفت
  ).م٢٠١٨ ( جابر دراسةوھي ، األساسیة التربیة كلیة

  :العینة حیث من -٢
 طالب وھم الحالیة الدراسة عینة وھي الدراسة عینة على السابقة الدراسات معظم اتفقت   

  ).م٢٠١٨ ( جابر دراسة مثل الجامعات وطالبات
  :األدوات حیث من -٣
دراسة جابر  مثل إعدادھم مناستبیانات  حثونالبا استخدم حیث الدراسة أدوات تشابھت   
  .الحالیة الدراسة منھج ھو وھذا الوصفي المنھج اتبعت الدراسات ومعظم، )م٢٠١٨(
  :النتائج حیث من -٤
 منھا، كل وفروض ھدف الختالف نتیجة الدراسات، ھذه إلیھا توصلت التي النتائج تعددت   

 االنتشار ھذا في زیادة ھناك وأن الطالبات وسط للمخدرات انتشار وجود أظھر معظمھا ولكن
 ھذه على وترتب األسریة، المشكالت وأیضًا األسرة مراقبة غیاب ذلك في األساسي والسبب
 أظھرت الدراسات وبعض، جتماعیةواال النفسیة اآلثار رأسھا وعلى متعددة سالبة آثار المشكلة

 مرتبطا أو المجتمع فئات من ینھابع مجموعة أو فئة علىرًا مقتص لیس تامخدرال تعاطي نأ
  . ككلالمجتمع في فعال وبشكل تؤثر مشكلة إنھا بل معین اقتصادي بمستوى

  :السابقة بالدراسات الحالیة الدراسة عالقة
  قد الحالیة دراستھ أن الباحث وجد السابقة الدراسات على الباحث اطالع خالل من  
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 في الدراسات بعض مع واختلفت حیة،نا من الجوانب بعض في الدراسات بعض مع اتفقت
  .أخرى ناحیة من الجوانب بعض
  :السابقة والدراسات الحالیة الدراسة بین االتفاق أوجھ

 توافقت أنھا كما، )إدمان المخدرات( متغیر مثل السابقة الدراسات متغیرات بعض استخدام    
  .لسابقةا الدراسات بعض مع الجامعة طالب وھي الدراسة عینة استخدامھا في

  :االختالف أوجھ
  علم حد على الوحیدة الدراسة أنھا في السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة اختلفت  

 یتم دراسة أول الحالیة الدراسة تعتبر حي الحالیة الدراسة متغیرات تناولت التي الباحث
 وتقدیم اھذ كل مواجھة ومحاولة، بأنواعھا المخدرات انتشار ظاھرةعلى  للتعرف إجراؤھا

 یمیز ما وھذا، السعودیة العربیة بالمملكة الجامعة طالب لدى الظاھرة لھذه األفضل العالج
  .الحالیة الدراسة

  :السابقة الدراسات من االستفادة
، طلبة الجامعة على طبق قد المخدرات إدمان موضوع تناولت دراسة أي وجود، عدم -

 ثم ومن، المخدرات انتشار اھرةظ بدراسة رغبتھ تأكید في الباحث ساعد ما وھذا
  .المجتمع في الھامة الفئة الجامعة طلبة لدى وعالجھا مواجھتھا

 الفروض ووضع الحالیة، الدراسة أسئلة صیاغة في السابقة الدراسات ساعدت كما -
 وكیفیة إلیھا، التوصل تم التي النتائج وتفسیر الدراسة أھداف وتحدید للدراسة المناسبة

 .الحالیة للدراسة نظريال الجانب كتابة
وإدمان مواقع التواصل ، دراسات تخص ظاھرة انتشار المخدرات الرقمیة  - ب

 :االجتماعي
 ): م٢٠١٤(Strano  دراسة -١

السیما ما ،      ھدفت ھذه الدراسة إلى تفسیر كیف یقدم مستخدمو اإلنترنت المخدرات الرقمیة
وفي تغییر ، ستخدمة في االختیاریتعلق بصورھم الشخصیة أثناء اإلدمان من حیث األسس الم

وذلك من خالل ، وھل یتأثر ھذا االختیار بالنوع االجتماعي والعمر؟، الصورة من وقت آلخر
وقد كشفت ، مفردة تم الحصول علیھا من خالل عینة الكرة الثلجیة) ٤٢٧(عینة مكونة من 

ثناء إدمان المخدرات الدراسة أن من أفراد العینة المبحوثة غالبًا ما یقمن بتغییر صورھن أ
كما كشفت الدراسة أیضًا أن ، للتأكید على رغبتھن في الصداقة والعالقات الحمیمة، الرقمیة

التي ، یرغبون في اإلدمان على المخدرات الرقمیة، النساء المتزوجات والرجال على حد سواء
 .تدلل على العالقات الحمیمة بین أفراد األسرة الواحدة

 ):م٢٠١٦(دراسة مرسي  -٢
 الجامعي للشباب الشخصي واالستخدام التفاعل مستوى على التعرف  ھدفت ھذه الدراسة إلى 

 للمخدرات العربي الشباب إدمان أنماط على التعرفو .اإلنترنت عبر المتواصل العربي
 ألنھ نظرًا العینة طریق عن االجتماعي المسح جھمن على الدراسة ھذه اعتمدتو، الرقمیة
، االستبیان استمارة على الحالیة الدراسة اعتمدتو .الدراسة ونوع المشكلة طبیعة مع یتمشى

 على المترتبة النفسیة اآلثار مھأ من: وتوصلت الدراسة إلى الكثیر من النتائج من أھمھا ما یلي
وة بعد سماع نش المستمع تعطي أنھا الرقمیة المخدرات على اإلدمان العربي الشباب إقبال
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 أمام طویلة لساعات غرفتھ في والبقاء العزلة یفضل الشباب تجعل وسیقیة،الممقاطع الفیدیو 
  .التشنجات وبعض العاطفي التوترإلى  تؤدي كما الحاسوب

 ):م٢٠١٧(دراسة الجھني  -٣
   ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف أثر استخدام طلبة الجامعة لمواقع التواصل االجتماعي في 

وتعرف ، ختالف اختصاصاتھم النظریة والتطبیقیةالتوافق الشخصي واالجتماعي لدیھم با
ومن ثم ، الفروق بین الجنسین من المستخدمین لتلك المواقع في توافقھم الشخصي واالجتماعي

تقدیم بعض المقترحات التي یمكن أن تساعد في استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل 
طالب وطالبة من طلبة السنة ) ٢٠٠(وتكونت عینة الدراسة من ، أفضل من قبل طالب الجامعة

یوجد : وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج من أھمھا، األولي الجامعیة في جامعة البعث
فروق دالة لصالح غیر المستخدمین لمواقع التواصل االجتماعي في التوافق الشخصي والتوافق 

قع التواصل االجتماعي على وأنھ ال توجد فروق بین الجنسین من المستخدمین لموا، االجتماعي
  .مقیاس التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي

  :علیق العام على دراسات ھذا المحورالت
  :الھدف حیث من -١

 وعالقتھا، االجتماعي التواصل شبكات أھم إلى التعرف إلى السابقة ساتاالدر من عدد ھدفت   
 إدمان إلى التعرف ساتاالدر بعض ھدفت كما، الجنسین كال من الشباب لدى تاالمتغیر ببعض

  .العربیة المجتمعات من مختلفة عینات لدى اإلنترنت
  :العینة حیث من -٢

 طالب وھم الحالیة سةاالدر عینة وھي سةاالدر عینة على السابقة ساتاالدر معظم اتفقت   
  .الجامعات وطالبات

  :األدوات حیث  من-٣
 من االجتماعي التواصل شبكات مقاییس ونالباحث ستخدما ثحی سةاالدر أدوات تشابھت   

 من اإلنترنت إدمان مقیاس الباحثین استخدام في سةاالدر أدوات أیضا وتشابھت، إعدادھم
  .الحالیة سةاالدر منھج ھو وھذا الوصفي المنھج اتبعت ساتاالدر وجمیع، إعدادھم

  :النتائج حیث من -٤
 منھا، كل وفروض ھدف الختالف نتیجة ،ساتاالدر ھذه إلیھا توصلت التي النتائج تعددت   

 وشبكات اإلنترنت استخدام بین إحصائیة داللة ذات عالقة وجود عدم أظھر معظمھا ولكن
 داللة ذات عالقة وجود أظھرت ساتاالدر وبعض، الجنس لمتغیر تعزى االجتماعي التواصل
 أن وتبین، الجنس لمتغیر تعزى االجتماعي التواصل وشبكات اإلنترنت استخدام بین إحصائیة

 االجتماعي التواصل شبكات بین إحصائیة داللة ذات عالقة وجود أظھرت ساتاالدر معظم
  .األخرى سةاالدر تامتغیر وبین اإلنترنت وإدمان

  :السابقة ساتابالدر الحالیة سةاالدر عالقة
  قد الحالیةاستھ در أن وجد الباحث السابقة ساتاالدر على الباحث اطالع خالل من  

 في ساتاالدر بعض مع واختلفت ناحیة، من الجوانب بعض في ساتاالدر بعض مع اتفقت
  .أخرى ناحیة من الجوانب بعض
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  :السابقة ساتاوالدر الحالیة سةاالدر بین االتفاق أوجھ
  -التعلیمي المستوى -الجنس( متغیر مثل السابقة ساتارالد تامتغیر بعض استخدام    

 كما ،)االجتماعي التواصل لشبكات المستخدمة الساعات عدد – العلمي أو األدبي التخصص
  .السابقة ساتاالدر بعض مع الجامعة طالب وھي سةاالدر عینة استخدامھا في توافقت أنھا

  :االختالف أوجھ
  علم حد على الوحیدة سةاالدر أنھا في السابقة ساتاالدر عن الحالیة سةاالدر اختلفت  

 یتم سةادر أول الحالیة سةاالدر تعتبر حي الحالیة سةالدرا تامتغیر تناولت التي الباحث
، المخدرات بأنواعھا وكذلك إدمان المخدرات الرقمیة  للتعرف على ظاھرة انتشارؤھااإجر

محاولة مواجھة كل ھذا وتقدیم العالج األفضل لھذه الظاھرة و االجتماعي التواصل شبكاتو
 .الحالیة سةاالدر یمیز ما وھذا، ةبالمملكة العربیة السعودی جامعةال طالب لدى

  :السابقة ساتاالدر من االستفادة
 التواصل شبكات تناولت التي السابقة ساتاوالدر األدبیات على الباحث إطالع خالل من   

 سةاللدر مالئمة األكثر االجتماعي التواصل شبكات إدمان تصمیم إلى توصلت االجتماعي
  .الحالیة

، المخدرات وخاصة الرقمیة منھا إدمان موضوع تناولت سةارد أي وجود، عدم أن كما   
 تأكید في الباحث ساعد ما وھذا، الجامعة طلبة على طبق قد االجتماعي التواصل شبكاتو

 الفئة الجامعة طلبةومن ثم مواجھتھا وعالجھا لدى ، ظاھرة انتشار المخدرات سةابدررغبتھ 
  .المجتمع في الھامة

 المناسبة الفروض ووضع الحالیة، سةارالد أسئلة صیاغة في لسابقةا ساتاالدر ساعدت كما  
 الجانب كتابة وكیفیة إلیھا، التوصل تم التي النتائج وتفسیر سةاالدر أھداف وتحدید سةاللدر

  .الحالیة سةاللدر النظري
  :اإلطار النظري

 :ویشتمل اإلطار النظري للبحث علي عدة نقاط ھي         
 ظاھرة انتشار المخدرات التقلیدیة والرقمیة: أوًال

. التقلیدیةظاھرة انتشار المخدرات: المبحث األول  
 أنواع جمیع تناول اإلسالم حرم   لقد:المخدرات من اإلسالمي الدین موقف: المطلب األول

 من تسببھ لما وذلك كبیرة أم صغیرة، الكمیة وسواء كانت مخدرات أم خمرًا كانت سواء المسكرات
بین علماء اإلسالم أن اإلجماع  علیھ المتفق ومن. بصفة عامة اإلسالمي والمجتمع للفرد أضرار

 والسنة الكتاب دبع الشرعي الحكم دلیل وأن والشریعة  األحكاما من مصادروالقیاس یعتبران مصدر
یتماثل  المخدرات على القیاس كان وإن القیاس، في یلتمس فإن لم یوجد فیھ فإنھ، اإلجماع في یكون

 علة وتلك بھ والذھاب العقل وحجب اإلسكار في كالخمر فالمخدرات ،في ما ینطرح على الخمر
ومن (: تعالى قولھ في كما جاء للخمر التدریجي التحریم في حكمتھ  وجاءت.في القرآن التحریم
  .٦٧ :النحل) َیْعِقُلوَن ِلَقْوٍم َلَآَیًة َذِلَك ِفي ِإنَّ َحَسًنا َوِرْزًقا َسَكًرا ِمْنُھ َتتَِّخُذوَن َواْلَأْعَناِب النَِّخیِل ثَمَراِت
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 :وأنواعھا المخدرات تصنیف: المطلب الثاني
 إلى النوع حیث  من المخدرات امانقس: منھا عدیدة مختلفة بطرق وتصنیفھا المخدرات تقسیم  یمكن 

  :وھى كالتالي، الصناعیة والمخدرات مصنعة نصف ومخدرات طبیعیة مخدرات
  :الطبیعیة المخدرات -١

 تصنیعي تدخل دون مباشرة اإلنسان یستخدمھا التي األولیة النباتیة المنتجات تلك وھي           
  ):٣ص، م٢٠١٢، مانعث( ومنھا

 األمریكیون  یسمیھ،زراعتھ تتم أو فطریًا ینمو عشبي تنبا الھندي القنب: الماریجوانا -
. البنقو باسم أیضًا ویعرف، الحشیش باسم العرب ویعرفھ والعبودیة، السجن ومعناھا) الماریجوانا(

 عن تعاطیھ یتمو ،ذكریة وأخرى مؤنثة نبتة منھ نبات وھو فردي فصوصھا وعدد مسننة وأوراقھ
 أسلوب وھو) المعسل (أو التبغ مع مخلوطًا السجائر خالل من سواء) االستنشاق (ینالتدخ طریق
 لیبدأ العصبي والجھاز المخ ثم الدم إلى ومنھا مباشرةین الرئت إلى الدخان یدخل حیث للغایة خطر

  ).١٥ص، م١٩٧١، حماد( ساعات٤-٣یمتد لحوإلى و دقائق خاللیره تأث
 تشریط بعد الخشخاش من ثمر جةالمستخر اللزجة العصارة ھو األفیون: الخشخاش: األفیون -

 شدیدة الرائحة، كریھة مادة لیصبح یجفف األبیضیر العص نضجھا وھذا قبل الخضراء جدرانھا
بید أن المورفین ھو العامل ، ینالمورف أھمھا مختلفة مادة ٢٥ عن یزید ما على تحتوي المرارة،

 علىإن تأثیر األفیون یكون عامًا . یرات األفیون المختلفةتأث إلیھ ترجع والذياألساسي في اإلدمان 
 على األعراض وتظھر والعضالت العصبي والجھاز المخ على أساسیة بصورة ویؤثر الجسم

 لعدة األفیون على اإلدمان ینشأ تعاطیھ، من ساعة نصف عن تزید ال وجیزة فترة خالل متعاطیھ
 في استمروكلما ، بالنشوة شعورال وراء سعیًا الجرعة زیادة في المتعاطي یبدأ بعدھا قلیلة، أیام

 عن تزید لفترة التعاطي عن التوقف یستطیع ال وبعدھا الجرعة زیادة إلى حاجتھ استمرت التعاطي
 في المدمن حیاة تنتھي ما وعادة المفاجئ التوقف أعراض مننى یعا بعدھا تقریبًا، ساعة ١٢

  ).١٥ص، م١٩٨٣، محمد(األمراض العقلیة أو بالموت في سن مبكرة مصحات
ئي بسیط ومواد كیمیا تفاعل خالل من حضرت مخدرات  وھي:المصنعة نصف المخدرات -٢

 المادة من أقوىیر تأث ذات التفاعل من المنتجة المادة تكون والتي المخدرة النباتاتمستخلصة من 
  :ومن أھم أنواعھا ما یلي، )١٤ص، م٢٠١٢، عثمان (الطبیعیة

 وتأثیرًا یتم شراسة لإلدمان  وأكثر العقاقیر المسببةالمورفین مشتقات أحد ھو: الھیروین -
 عشرة إلى ما بین أربعة تتراوح كیمیائیة وفعالیتھ المورفین بعملیات من تحضیره صناعیًا

 مر الملمس، ناعم الرائحة، عدیم أبیض مسحوق عن عبارة وھو تأثیرات المورفین، أضعاف
، آدم(القوي التأثیر الدواء ومعناھا لمانیةاأل من تسمیتھ وجاءت بالماء للذوبان قابل المذاق
  ).١١ص، م٢٠١٠

 أو المضافة أو الممزوجة أو المستخلصة المواد من مجموعة ھي :المخدرات المصنعة -٣
 ،)طبیعیة مخدرات ( فعالة مخدرة عناصر على تحتوى الطبیعة في موجودة نباتات من المحضرة

 وإدمانًا اعتمادًا المتعاطي لدى تترك قد أنھا كما لإلدراك، كلي أو جزئي فقدان تعاطیھا عن ینتج
  : ما یليأھمھامن و كالھما أو عضویًا أو نفسیًا

 واستخراجھ تصنیعھ تم ولقد األفیون مكونات من% ٢الى حو الكودایین یمثل: الكودایین -
 تطویره وتم میالدیة ١٨٢٢ عام في البدایة وكانت لأللم كمسكن المورفین الستخدامھ من
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 ساھم قد ذلك أن غیر ، المخ مراكز بعض على لتأثیره نظرا)  الكحة ( للسعال كمھبط خدملیست
 .اإلسھال ومضادات أدویة السعال من عدد في لتوفره نظرا إدمانھ انتشار في
 وقد والسبارتین السكوبوالمین أھمھا أخرى ومكونات المورفین من مزیج وھو: السیدول -

 بطریق المدمنون استخدمھ ما وسرعان الجراحیة ملیاتوالع ضد اآلالم كعقار تصنیعھ تم
 سارعت وقد المدمن لدى وجسدیة نفسیة إدمانًا وتبعیة یترك تناولھ استمراریة ومع الحقن
 .العقار ھذا صرف وتناول وتنظیم تقنین إلى الكویت بینھا من العالم دول من عدید

 :المخدرات وأسباب انتشار عوامل: المطلب الثالث
 بالمجتمعات تحصد اجتماعیة وآفة ًاخطیر مرضا الحدیث العصر في تارالمخد أصبحت            

 ویرجع .الھشیم في النار تسري كما، المجتمعات في وتسري الجسد قبل اإلنسانیة الروح وتقتل
  :منھا ّعدة عوامل إلى انتشارھا

 تاالمخدر تعاطی فتجعلھ الفرد نفس في تعتمل التي الداخلیة الدوافع وھي :النفسیة العوامل - ١
 البشریة النفس طبیعة فمن الظروف، أو المناسبات حسب تافتر في أم منتظمة بصورة سواء

، شعبان(والھموم  والمتاعب المشاكل عن اإلمكان قدر واالبتعاد والسرور الفرح عن البحث
  ).٣٩ص، م١٩٨٤

 اإلسالمي للعالم توضع مخططات باطنا أم ًاظاھر كان سواء لالستعمار إن: السیاسیة  العوامل-٢
 وتدمیر وقتل طاقاتھا وشل وإضعافھا علیھا السیطرة أجل من عموما النامیة وللدول خصوصا

 السریعة السیما زھیدة بأثمان بأنواعھا تاالمخدر نشر عند إال یتم ال وھذا دھااأفر نفوس
  .)١٧ص، م٢٠١٢، المراشدة(والتدمیر اإلدمان

 نطاق على تاالمخدر انتشار في أساسیا ر دوا االقتصادیة باألسبا أدت :االقتصادیة العوامل -  ٣
 أرباح على للحصول تاالمخدر من شتى أنواع وإنتاج عةابزر عدة دول تقوم حیث واسع
، الحراحشة (الطبیة النواحي في منھا لالستفادة األخرى الدول إلى وتصدر تباع حیث منھا،

  . )٤٢ص، الجزازى
 یتأثر ما فأول لذا مطلقا بمفرده العیش یطیق ال بطبیعتھ، اجتماعي اناإلنس :االجتماعیة العوامل -  ٤

 شخصیتھ تكوین على تأثیر فلذلك أسرتھ محیط من یتلقاه ما االجتماعي سلوكھ ویوجھ بھ
 العقد عن بعیدا سویا ینشأ فإنھ سعیدة أسرة في نما فإن المستقبل، في سلوكھ وتحدید

  ).١٤ص، م٢٠٠٥، انقاز( والعكس صحیح .والشذوذ فاواالنحر
 تعالیمھا ضمن من التي المجتمع على الدخیلة الثقافات انتشار في وتتمثل: الثقافیة العوامل -٥

 أماكن وجود لعدم إضافة الشباب لدى كبیرة غافر أوقات ووجود ت،االمخدر تعاطي ضرورة
 وتبدید یاعھمض إلى یؤدي مما لدیھم الطاقة لتفریغ الھادفة مجاالبر ذات األندیة مثل للنشاط
، م٢٠١٢، المراشدة (غاالفر ذلك لملء تاالمخدر على إدمانھمإلى وبالت لدیھم واإلبداع الجھد

  . )٧٩ص
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 :والمجتمع الفرد على المخدرات تعاطي أضرار: المطلب الرابع 
من ، فالمجتمع أسرتھ على ثم ومن المتعاطي على بالضرر تعود آثار تاالمخدر لتعاطي            

  :أھمھا ما یلي
 العامة الصحة لسوء نتیجة جسمیا المدمن الشخص یصاب حیث :الفرد على تعود  أضرار-١

 والتھاب الكبد وتلف الھضمي الجھاز باواضطر الشھیة كفقدان مختلفة ضابأمر والضعف
 في عضویة تاتغییر إلى تاالمخدر بعض تناول یؤدي كما،)٦٣ص، م٢٠٠٩، عمارة(المخ 

 واجباتھ أداء ویھمل والنشاط الحركة قلة في تتمثل أخرى تحوالت جانب إلى العصبي، الجھاز
  .)٣٥ص، م١٩٨٤، شعبان(الناس مع تعاملھ في منحرف جامز ذا ویصبح ومسؤولیاتھ

 یؤثر األبناء أحد من أو األم أو األب من سواء تاالمخدر تعاطي: األسرة على تعود  أضرار-٢
 لسوء دائمة وخالفات شقاق من األسرة یھتعان ما نتیجة األسریة الروابط على ًامباشر ًاتأثیر

 أطفال والدة إلى تاالمخدر تعاطي یؤدي كما األسرة، داأفر وبقیة المدمن بین العالقات
 أن كما، اتالمخدر على اإلنفاق زیادة بسبب األسرة دخل ویقل مدمنة األم كانت إذا مشوھین

 عن بحثًا منھ والھروب المنزل ركوت الوالدین عقوق إلى بھم تؤدي األبناء على ئدةاالز القسوة
 وتعاطي والمعصیة الشر طریق إلى بھم یدفع الذي رااألشر مجتمع سوى یجدون فال مأوى

  .)٢٥ص، م٢٠١٢، المراشدة (تاالمخدر
 بسبب المجتمع في األمن زعزعة إلى تاالمخدر تعاطي یؤدي :المجتمع على تعود أضرار -٣

 المال على للحصول ئماللجر المتعاطین فااقتر إلى وترویجھا وتھریبھا تصنیعھا عصابات
  ).٩٦ص، م٢٠١٢، المراشدة(المخدر ءالشر الكافي

 :المخدرات لمكافحة الدولیة الجھود: المطلب الخامس
 جھود في یتمثل األول النوع نم المخدرات مشكلة لمواجھة الدولیة الجھود من نوعان ھناك          

 واإلتجار والزراعة والتصنیع التھریب مكافحةإلى  تھدف التي الجھود وھي العرض مكافحة
 الطلب خفض جھود علیھ یطلق الثاني والنوع. المخدرة للمواد المشروعة غیر والحیازة والتوزیع

 أي ( المستھلكین رغبات انقاص أو خفض تستھدف التي واإلجراءات السیاسات جمیع بھا ویقصد
، م١٩٩٦، سویف(ممكنة  درجة دنيإلى أ المخدرة الموادعلى  الحصول سبیل في )المتعاطیین

 اتفاقیات سبع عقدت ثم م١٩٢٥ عام جنیف اتفاقیة عقدت حیث الدولیة الجھود تتابعت وقد .)١١ص
 عامي( فیوناأل استخدام انتشار من بالحد یتعلق فیما سواء م١٩٤٨ و م١٩٢٥ األعوام بین دولیة

 المخدرات بصناعة یتعلق یماف أو ،)م١٩٢٥ عام( باألفیون واإلتجار ،)م١٩٣١ و م١٩٢٥
 على والرقابة ،)م١٩٣٦ عام( فیھا المشروع غیر التداول من والحد ،)م١٩٣١ عام( وتجارتھا

 العام األمین عمل أوزارھا الثانیة العالمیة الحرب وضعت أن وبعد. )م١٩٤٨ ( المصنعة المخدرات
 یلخص اتفاقیة مشروع ویرتط على) م١٩٥٥ عام في(  األمم عصبة محل حلت التي المتحدة لألمم

  .تاریخھ حتى عقدت التي الدولیة االتفاقیات كل
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 :المخدرات تعاطي من والعالج الوقایة دور الجامعة في: المطلب  السادس
 خالل من منھا والوقایة تاالمخدر تعاطي ظاھرة عالج في دورھا تؤدي أن للجامعة یمكن           
  :التالي النحو على وذلك امعاتالجب النظام حددھا حسبما بھا، المنوطة وظائفھا

 بتدریس القیام )التعلیم(التدریس وظیفة خالل من الجامعة تستطیع: )التعلیم(التدریس وظیفة -  ١
 واالجتماعیة الصحیة آثارھا وتوضح ت،االمخدر تعاطي ظاھرة تعالج سیةادر ومناھج تامقرر

  .وغیرھا
  :تيباآل القیام )التعلیم(التدریس فةوظی خالل من الجامعة تستطیع: العلمي البحث وظیفة -  ٢

 ھذه سةالدر الدوریة، وغیر السنویة العلمیة تاوالمؤتمر العلمیة الندوات عمل 
 .بھا المتعلقة الجوانب كافة من مستفیضة علمیة سةادر الظاھرة

 األسباب سةابدر ت،االمخدر تعاطي ظاھرة حول متخصصة علمیة أبحاث عمل 
 .الظاھرة لعالج توصیات إلى للوصول نتائجھا لیلوتح إلیھا أدت التي المختلفة

 الظاھرة، ھذه حول هاوالدكتور الماجستیر رسائل وعمل العلمي البحث تشجیع 
  .والمجتمع الفرد على وآثارھا المختلفة أبعادھا سةاودر

  :تيباآل القیام المجتمع خدمة وظیفة خالل من الجامعة تستطیع: المجتمع خدمة وظیفة -  ٣

  أبعاد كشف على مھمتھا تقوم ات وأسابیع توعویة لخدمة المجتمعفعالی عمل 
 .مكان كل في المجتمع داألفر الظاھرة

 النوادي تجوب بھا والمختصین األساتذة من توعیة مجموعات بعمل الجامعة تقوم 
 الظاھرة ھذه مخاطر لتبین األخرى، االجتماعیة والمؤسسات والمدارس الریاضیة

 .؟عالجھ یمكن وكیف تعاطيالم على التعرف وكیفیة
  :المخدرات تعاطي من والعالج الوقایة سبل: المطلب السابع

  :المخدرات تعاطي من الوقایة سبل -١
 ببرتوكول المعدلة بصیغتھام ١٩٦١ لعام تاللمخدر الوحیدة االتفاقیة من ١ / ٣٨ المادة ّنصت

 لمنع عملیا الممكنة یرالتداب جمیع وتتخذ خاصا اھتماما فااألطر الدول تعیر أنم ١٩٧٢ سنة
 وعالجھم مبكر موعد في بذلك، المتورطین األشخاص ومعرفة تاالمخدر استعمال إساءة

 الحكم ھذا  ونفس،الغایات لھذه جھودھا وتنسق اجتماعیا وإدماجھم رعایتھم ومتابعة وتعلیمھم
 تاالمخدر في عالمشرو غیر اإلتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة من ١ / ٢٠ المادة علیھ نصت
   ).٢٣٨ص، م٢٠٠٦، عتیق(م ١٩٨٨ لسنة

  :تاالمخدر تعاطي من العالج خطوات -٢
 األھمیة ومن. تاالمخدر تعاطي عن التوقف الشخص فیھا یقرر التي اللحظة في العالج یبدأ       

 إلى یعود أن یلبث لن فإنھ وإال علیھ یفرض ولم بالتوقف راالقر اتخذ الذي ھو یكون أن بمكان
 خارج المدمن معالجة الحدیثة التنظیمات بعض أجازت لقد. لھ تسنح فرصة أول في يالتعاط

 أكثر یجعلھم حیث ُمالءمة أكثر المدمنین لبعض بالنسبة یعد قد العالج من النوع وھذا المصحات
  ).٢٤٠ص، م٢٠٠٦، عتیق (مشكالتھم وطرح معالجیھم مع الحوار إلى یدفعھم مما بالثقة ارشعو

 المستشفیات داخل الوقت من لفترة ومستمرة مكثفة طبیة رعایة اإلدمان عالج بیتطل كما     
 والتعامل مجرما ولیس مریضا المدمن اعتبار منھا حلامر بعدة العالج یمر حیث المتخصصة
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 بسرعة المدمن وعرض العقاب من أكثر العالج إلى یحتاج مریض إنسان أنھ أساس على معھ
  ).١١٣ص، م٢٠٠٥، العیسوي (الكافیة اتالمستشفی وتوفیر األطباء على

  :خالصة القول
 بل بعینھا دول منھا تعاني محلیة مشكلة یعد لم وإدمانھا تاالمخدر تعاطي أن سبق مما نستنتج  

 الستئصالھا الجذریة الحلول إلیجاد، واإلقلیمیة الدولیة الھیئات تتكاتف، دولیة مشكلة أصبح
 أخطار من عنھا یترتب ما عالج لمحاولة واالجتماعیة، ةوالطبی العلمیة الكفاءات لذلك وترصد
 الدول من یتطلب مما وانتشارھا تفشیھا من الحد لتضیق الطائلة األموال وتنفق ودولیة إقلیمیة

 یالقیھا التي رااألضر وبیان الثقافي الوعي تنمیة في اإلعالم وسائل دور تدعیم والحكومات
 الوعظ تقدیم وزیادة للشباب الدیني الوعي تنمیة على ملوالع .اإلدمان تجربة خالل من المدمن

 على التركیز مع الشباب نفوس في واألخالقیة الدینیة والقیم المبادئ وترسیخ. لھم واإلرشاد
 حقیقیة عمل فرص توفیر إلى باإلضافة .والخمر تاللمخدر الدیانات وباقي اإلسالم تحریم

 على الحصول في المدمن ومساعدة وكذا مجتمع،ال ویفید یفیده بما ذھنھ یشغل حتى للشباب
  . لذلك الكافیة المستشفیات وتوفیر األطباء على بسرعة عرضھ خالل من العالج

 ظاھرة انتشار المخدرات الرقمیة:  ثانیًا
 : وطریقة عملھامفھوم المخدرات الرقمیة : المطلب األول

 صوتیة، فاتشكل مل في یتجسد ت،االمخدر من جدیدًا نوعًا الرقمیة تاالمخدر تعتبر    
 بالوالیات" أوكالھوما "مدینة في كاف ظھورھا بدایة أن ویعتقد مباشرة، الدماغ موجات تستھدف
 لیھمع ظھرت الطالب من عدد ھناك أن خبر ماإلعال  وسائلعبر انتشر حیث األمریكیة، المتحدة

 استمعوا نما وإالكحولیات، أو تاالمخدر  یتعاطوا مل مأنھ  منالرغمعلى  والسكر، النشوة ضاأعر
  .خاصة صوتیة بترددات الموسیقي من معین نوعإلى 

" على األذنین القرع" أیضا یھاعل أدق یطلق وبشكل ،Digital Drugs الرقمیة تاالمخدر   
Binaural Beats، عمي قادرة أنھا یعتقد التي النغمات أو األصواتمن  مجموعة عن عبارة ھي 

 یةعمل ھتحدث لما مماثل نحوعلى  هتغییر أو الوعي تغییبعلى   تعملة،دماغی تاتغییر إحداث
 ,Walsh, 2011"( إلخ ..والماریجوانا والحشیش األفیون "مثال الواقعیة، تاالمخدر تعاطي

PP.5-60( 
 والیسرى الیمنى األذنین في الترددین یوحد أن جاھدًا الدماغ یحاول الرقمیة المخدرات في
 مستوى على مستقرة غیر حالة في الدماغ یترك الذي األمر للصوتین، حدوا مستوى على للحصول
 الذي العقار نوع المخدرات ھذه لمثل المروجون یختار ھنا ومن یرسلھا، التي الكھربائیة اإلشارات

 بعد الدماغ عن تصدر التي الكھربائیة اإلشارات وطبیعة الدماغ حالة دراسة خالل من .تریده
 من نوع كل أن حیث المرغوبة، النشوة حالة تحدید یمكن المخدرات من معین نوع تعاطي

  . )(الدماغي النشاط من معینًا نمطًا یستھدف أن یمكن الرقمیة المخدرات
  
  

                                                             

  منشور في " المخدرات الرقمیة ومستقبل الطب"مقالquharrison.com ١/٥/٢٠١٩، تمت مراجعتھ في.  
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  :االجتماعي التواصل مواقع وتطور نشأة: المطلب الثاني
 تسكالس می (مثل التسعینات أواخر في الظھور في االجتماعیة المواقع من مجموعة بدأت   
)CLAS SMATES دجریزسس سكس (وموقع سة،االدر زمالء بین للربط ) ١٩٩٥ ( عام 
)SIX DEGREES (عام ) بین  المباشرة الروابط على األخیر الموقع ركز حیث ،)١٩٩٧ 

 الست الدرجات – علیھا یطلق بسیطة، فكرة على أساسا فكرتھ تقوم وكانت األشخاص،
 درجات ست من أكثر اآلخر عن تفصلھ ال العالم يف شخص أي أن ضااالفتر أي ،–لالنفصال

 الستة، األشخاص ھؤالء طریق عن الدنیا في شخص أي إلى التوصل ویمكن ،)أشخاص أو(
 الخاصة الرسائل إرسال وخدمة للمستخدمین الشخصیة والملفات المواقع تلك في فظھرت

 الوقت ذلك في رواج یلقى لم اإللكترونیة المواقع من النوع ھذا أن إال األصدقاء، من لمجموعة
، الحالیة االجتماعیة المواقع في موجود ھو لما مشابھة لخدمات المواقع تلك توفیر من الرغم على
 لم والتي األخرى االجتماعیة المواقع مجموعة ظھرت) م١٩٩٩(من الفترة وخالل ذلك وبعد
  ).١٢٣ص، م٢٠١٠ اهللا، عبد. (سابقتھا مثل تنجح

 :االجتماعي التواصل مواقع ئصخصا: المطلب الثالث
 اآلخر عن البعض یتمایز بینما أساسیة، خصائص في االجتماعي التواصل مواقع تشترك   

  :ھي الخصائص ھذه أبرز من ومستخدمیھا، الشبكة طبیعة تفرضھا تابمیز
 االجتماعي التواصل مواقع انتشار على تساعد التي األمور بین من: االستخدام سھولة -١

 إنشاء یمكنھ اإلنترنت في أساسیة تامھار یملك شخص أي فإن لذا ا،بساطتھ وھي
 نریمان، (مجاني المواقع ھذه في التسجیل أن كما اجتماعیة، شبكة موقع وتسییر
 ).٥٤ص، م٢٠١٢

 وسیلة في التحكم فیھا یتوافر التي العملیة بأنھا عرفت وقد الصدى، رجع وتعني: التفاعلیة -٢
 ھذه طریق وعن، بعد عن االتصال عملیة إدارة على القدرة خالل من االتصال
 طریق عن اإلعالمیة المادة صانع مع مباشرة یتحاور أن للمستخدم یمكن الخاصیة
 ).٥٥ص، م٢٠١٤ ،شقرة (ءااآلر عرض طریق عن فیھا المشاركة أو الدردشة

 التعرف یمكن الشخصیة الملفات خالل من): الشخصیة الصفحات (الشخصیة الملفات -٣
 المیالد، تاریخ اللقب، االسم،: عنھ األساسیة المعلومات ومعرفة الشخص اسم على
 الملف ویعد. المعلومات من غیرھا إلى باإلضافة الشخصیة الصورة االھتمامات، البلد،

 للملف الرئیسة الصفحة خالل فمن الشخص، عالم إلى الدخول بوابة الشخصي
 الصور ھي وما أصدقائھ ھمأ ھم ومن ،امؤخر الشخص نشاط مشاھدة یمكن الشخصي

 .ذلك غیر إلى رفعھا التي
 إیجابیات وسلبیات مواقع التواصل االجتماعي: 

  :االجتماعّي الّتواُصل مواقع إیجابّیات: أوًال
 بإیجابّیات أجمع العالم على عادت قد االجتماعّي الّتواُصل مواقع أنَّ حقیقة إنكار ُیمكن ال  

 ُجُدد، أصدقاء على التعرُّف عملّیة سّھلت قد أّنھا المثال سبیل على اإلیجابّیات ھذه ومن عدیدة،
 عالوًة وضّرائھ، بسّرائھ أصدقاَءه فُیشارك نفسھ، عن الفرد لُیعبِّر ُفرصًة المواقع ھذه أتاحت كما

 الّتواُصل مواقع بفضل جّدًا وسریعًة وُمیسَّرًة، سھلًة الّتواُصل عملّیة أصبحت فقد ذلك، على
 أشبھ بفضلھا وأصبح ِمصراَعْیھ، على العالم االجتماعّي الّتواُصل مواقع فتحتو. االجتماعّي

 آخر مكان في آخر شخص مع یتواصل أن المواقع ھذه ُمستخدم یستطیع حیث صغیرة، بقریة
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 على للتعرُّف ُفرصًة للُمستخِدم االجتماعّي الّتواُصل مواقع وّفرت كما سھولة، بكّل عنھ بعید
  ).١٥٢ص، م٢٠٠٣، رامي (معھم جدیدة عالقات وتكوین االھتمامات، ركونھُیشا ُجُدد أشخاص

  : االجتماعّي الّتواُصل مواقع سلبّیات: ثانیًا
 خطیرة ُتعّد قد أیضًا عدیدٍة سلبّیاٍت لھا فإنَّ عدیدة، إیجابّیات االجتماعّي الّتواُصل لمواقع  أنكما  

 تكون ما عادًة االجتماعّي الّتواُصل مواقع عبر بناؤھا یتّم التي فالعالقات األحیان؛ بعض في
 وبین بینھا التفریق الّصعب من فُیصبح العكس، یظّن المرء تجعل أّنھا إّلا حقیقّیًة، ولیست زائفًة

 بعض ِقبل من التنمُّر بغرض المواقع ھذه ًتستَغّل وقد الحقیقّي، العالم في الحقیقّیة العالقات
 نیوز إس بي سي قناة أجرتھا إحصائّیٍة فحسب ب؛الّشبا فئة ضّد وخصوصًا األفراد،

 تعّرضوا قد المواقع ھذه في الُمشاركین الّشباب من% ٤٢ فإّن) CBS News: باإلنجلیزّیة(
 إنتاجّیة قّللت قد االجتماعّي الّتواُصل مواقع أنَّ حقیقة إنكار ُیمكن ال. عبرھا التنمُّر من لنوع

 الفرد إنتاجّیة قلَّل وحده فیسبوك فموقع أعمالھم؛ عن لموّظفینا إشغال في تتسبَّب فھي الفرد؛
 نتیجة سنوّیًا؛ دوالر ملیار ٢٫٢ ُیقارب ما تخسر البریطانّیة الشركات أنَّ كما ،%١٫٥ بمقدار
 االجتماعّي الّتواُصل مواقع فإنَّ ذلك، على عالوًة لموّظفیھا، االجتماعّي الّتواُصل مواقع إلھاء
 خصوصّیة لحمایة المواقع؛ ھذه توفِّرھا التي اإلعدادات بوجود حّتى األفراد بخصوصّیة ُتِخّل

  ).١٦٠ص، م٢٠٠٣، رامي(الُمستخِدمین
  :التواصل وسائل سلبیات من كیفیة الحد: ثالثًا

 التواصل وسائل عن الناجمة السلبیات من الحّد شأنھا من التي الطرق بعض اتباع یمكن    
  :)٦٠ص، م٢٠١٦، یونس( یأتي ما ومنھا االجتماعي،

 التواصل وسائل تطبیقات عدد تقلیل یمكن :الشخصیة الواجبات على التركیز زیادة -١
 والحیاة بالعمل صلة أكثر تكون التي الشبكات إلى الجھاز على الُمثّبتة االجتماعیة
 على الفرد یقضیھا التي الساعات عدد تقلیل إلى ذلك یؤدي أن یمكن حیث الشخصیة،

 األخرى الیومیة الواجبات على أكبر بشكل والتركیز االجتماعي، صلالتوا وسائل
 . أھمیة األكثر

 للتواصل ُملّحة أسباب األحیان بعض في یوجد :آخر إلى وقٍت من الفلترة أسلوب استخدام -٢
 على معرفة أّي بینھم یوجد ال أشخاص وجود أّما االفتراضي، العالم في ما شخص مع

 على معروفین غیر األشخاص بحذف القیام المھم من أّنھ یعني امّم القلق، ُیثیر قد الواقع
 .المشاكل من وغیرھا الخصوصیة اختراق خطر لتفادي وذلك التواصل؛ وسائل

 أھم النظریات المفسرة لظاھرة مواقع التواصل االجتماعي: 
 كتنفھای وما االجتماعیة الحیاة بأن التفاعلیة النظریة تعتقد: الرمزیة التفاعلیة النظریة 

 التفاعالت من نسیج من معقدة شبكة إال ھي ما وحوادث وظواھر عملیات من
 یمكن االجتماعیة فالحیاة المجتمع، منھا تكون التي والجماعات دااألفر بین والعالقات

 فھمھا یمكن وال المجتمع، منھا یتكون التي والجماعات دااألفر بین واستیعابھا فھمھا
المجتمع  ھذا داأفر بین تحدث التي التفاعالت إلى لنظرا طریق عن إال واستیعابھا

  ).٦٧-٦٥ص، م٢٠٠٥ إحسان،(
 أحد المستحدثات النتشار روجرز نظریة تعتبر :لروجرز المستحدثات انتشار نظریة 

 الجدیدة للمخترعات المجتمعات تبني لظاھرة الحدیث، العصر في األساسیة النظریات
 أو بابتكار المعرفة خاللھا من یتم التي العملیة :أنھ باالنتشار المقصود تعریف ویمكن

 روجرز قام وقد االجتماعي، النسق داأفر بین اتصالیة قنوات عدة خالل من ما، عرااخت
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 وحدوث المستحدثات انتشار بین عالقة ھناك أن ووجد المجال ھذا في عدیدة ساتابدر
  ).٢٥٧-٢٥٦ص، م١٩٩٨ حسین، حسن،(االجتماعي التغیر

 حینما  م،١٩٥٩ عام في األولى للمرة المدخل ھذا قدم :واإلشباعات تخداماتاالس مدخل
، االتصال بحوث فیھ تسیر الذي الخط تغیر ضرورة عن، kat) كاتز (االتصال عالم تحدث

 على تأثیرھا عن الحدیث عن بدال اإلعالم، وسائل مع الناس تعامل كیفیة على والتركیز
 ادور تلعب التي تاالمتغیر سةادر إلى التحول رةضرو الباحثین على واقترح الجمھور،

 وسائل مع الجمھور یفعل ماذا :السؤال إجابة عن البحث خالل من التأثیر ھذا في وسیطا
 ).١٥٢ص، م٢٠٠٤ ،شیحي (اإلعالم؟

 :االجتماعي التواصل  مواقعأھم: المطلب الرابع
 حصر في صعوبة ھناك فإنھ الجتماعيا بالتواصل الخاصة المواقع من العدید النتشار نتیجة      
 المواقع تلك تعدد من بالرغم أنھ إال - االجتماعي التواصل - النشاط بذلك الخاصة المواقع جمیع
  :وھي أال المجال ھذا في األبرز ھي تعد المواقع بعض ھناك یظل

  ):١١٤ص، م٢٠١٦، خلیفة(بوك الفیس -١
 البعض بعضھم مع بالتواصل بھ لمشتركینل یسمح االجتماعي، التواصل مواقع من موقع ھو   

 یسمح كما خاللھ، من جیدة وصداقات روابط وتكوین الموقع أدوات استخدام طریق عن
 والمنظمات والھیئات كالشركات االعتباریین األشخاص أو الحقیقیة بصفتھم الطبیعیین لألشخاص

  .بھویتھم المجتمع للتعریف جدیدة آفاق وفتح خاللھ من بالمرور
  ):١١٨ص، م٢٠١٦، خلیفة(تویتر -٢
 تمیل ثحی ال، أو ةاجتماعی بكةش عالموق ذاھ انك إذا اوم )یوتیوب( عموق ولح اآلراء اختلفت    

 اعي االجتملالتواص عمواق نم كنوع تصنیفھ إن الفیدیو، مشاركة موقع اعتباره إلى ءااآلر بعض
 لألھمیة انظرالمواقع  ذهھ أھمك ھعن ثدنتح اجعلن ائصالخص نم دةع يف امعھ كھاترالش ارنظ

  .واسع بشكل رھاونش اعلیھ اتالتعلیق تقبالواس دیوھاتالفی رنش المج يف بھا یقوم التي الكبیرة
  :الیوتیوب -٣

 موقع أم االجتماعي للتواصل موقع الیوتیوب كون حول اآلراء بعض اختالف من الرغم على   
 غیره عن یمیزه ما وھو النشاطین بین یجمع موقع ھبأن یقول رأي ھناك أن إال الفیدیو، ملفات لرفع
 بعض یدفع ما وھو خاللھ من تنشر التي الفیدیوھات مشاھدة على الھائل للضغط نتیجة وذلك

 مجال یفتح ما وھو المنشور الفیدیو على تعلیقات ووضع آراءھم بإدالء للمشاركة المشتركین
  .)٧٠ص، م٢٠١٦، خلیفة(یوالفید نفس متابعي من غیرھم مع االجتماعي للتواصل

  :شات السناب  برنامج-٤
 جامعة في وفریقھ سمیث، دانیل أنشأه تطبیق ھو) SnapChat: باإلنجلیزیة (شات السناب   برنامج
 بسناب ُتسمى والتي الفیدیو، مقاطع وتسجیل الصور، التقاط إمكانیة لمستخدمیھ یتیح ستانفورد

 كما محددین، أفراد إلى وإرسالھا لھا، فرعي عنوان أو وصف، إضافة ثم ،)snaps: باإلنجلیزیة(
 لتتم الفیدیو، ومقاطع الصور، ھذه لعرض زمني حد تعیین إمكانیة لمستخدمیھ شات سناب یّوفر

 للمستخدمین األمان خاصیة من یعّزز مما المستلم، وجھاز شات، السناب خادم من ذلك بعد إزالتھا
  .منھم إذن دون استخدامھا أو اإلنترنت، على صورھم ینتخز إمكانیة حیال بالقلق یشعرون الذین
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  :)Instagram: باإلنجلیزیة (إنستجرام أو إنستغرام أو  إنستقرام-٥
 ومستحوذ ٢٠١٠ عام أكتوبر في وأطلق أیًضا، اجتماعیة وشبكة الصور لتبادل مجاني تطبیق ھو   

 في مشاركتھا ثم إلیھا رقمي فلتر وإضافة صورة التقاط للمستخدمین ویتیح فیسبوك، من حالیًا
  .نفسھا إنستغرام وشبكة االجتماعیة الشبكات خدمات من متنوعة مجموعة

 تمت ٢٠١٢ أبریل وفي تاتش، بود واآلي باد واآلي فون اآلي على البدایة في إنستغرام دعم   وكان
 یونیو وفي بالي، وجوجل آیتونز متجر عبر توزیعھ یتم ،)٢٫٢ (فرویو أندروید منصة على إتاحتھ

  .للمستخدمین المتقطع بالشكل الفیدیو تصویر تطبیق وضع جرى ٢٠١٣
 :االجتماعي التواصل مواقع دوافع استخدام: المطلب الخامس

 تلك وتتباین االجتماعي التواصل مواقع الستخدام األفراد تدفع التي الدوافع من العدید ھناك    
  :یلي اكم سنوضحھا واألسباب األھداف حیث من الدوافع

  :واألقارب األھل بین المسافات بعد -١
 لدواعي للسفر المقربین األشخاص بعض واضطرار واألقارب األھل بین المسافة بعد أدى    

 ذلك وكان األشخاص، ھؤالء مع للتواصل ووسیلة طریقة على البحث محاولة إلى العالج أو العمل
  .ماعياالجت التواصل مواقع استعمال إلى للجوء ھاما سببا

  :األسریة المشكالت -٢
 األسریة المشكالت من كھروب االجتماعي التواصل مواقع استخدام إلى األفراد من الكثیر یلجأ   

  .التوتر ذلك عن للبعد كمحاولة جدد أصدقاء عن البحث إلى الفرد فیلجأ المنزل، داخل تحدث التي
  :للعمل فرص وجود عدم -٣
 عمل فرص توافر وعدم للبطالة كنتیجة االجتماعي التواصل واقعم إلى الشباب من الكثیر یلجأ   

 االجتماعي التواصل مواقع إلى فیتجھ واإلنجاز، العطاء على وقدرتھ طاقتھ الشباب فیھا یفرغ
  ).١٢١ص، م٢٠٠٩، الجعبري(المریر الواقع ذلك من للھروب

  :الفراغ أوقات -٤
 جدیدة صداقات وتكوین األصدقاء بعض مع التحاور طریق عن الفراغ وقت بملء البعض یقوم   
 شاشات وراء اجتماعي جو وخلق التجدید في والرغبة بالملل الشعور على للقضاء منھم محاولة في

  ).١٢١ص، م٢٠٠٩، الجعبري(الكمبیوتر
   : الفضول-٥

، ص  تشكل مواقع التواصل االجتماعي عالمًا افتراضیًا ملیئًا باألفكار المتجددة التي تستھوى الشخ
  .وتقوم على فكرة الجذب وإذا ما توفرت ثنائیة الجذب والفضول تحقق األمر

 :االجتماعي التواصل مواقع على اإلدمان آثار: المطلب السادس
 توضیح یلي وفیما. إیجابیة أم سلبیة كانت سواء اآلثار من العدید لھا االجتماعي التواصل مواقع    

  :لھا واإلیجابیة اإلیجابیة التأثیرات لبعض
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  :اإلیجابیة التأثیرات: أوًلا
 عنھا نتج تكنولوجیة طفرة االجتماعي التواصل مواقع فتعد: القارات بین المسافات تقریب 

 بالعمل خاصة اجتماعات إجراء طریقھا عن یمكن كما واألھل األقارب مشاھدة إمكانیة
 .قبل فیما إنجازھا یصعب كان التي المھام من العدید وإنجاز

 ما كل تقدیم االجتماعي التواصل مواقع استطاعت :الصداقات وتكوین خبراتال اكتساب 
 مكنت كما العالم أنحاء جمیع من الخبرات الكتساب وأدوات إمكانیات من المرء یحتاجھ
 .العالم مستوى على صداقات تكوین من األفراد

  :السلبیة التأثیر: ثانًیا
 ضعفا تشھد العربیة األسرة أصبحت :لألسرة النسبیة والعزلة األسریة العالقات ضعف 

 انخفاض ھناك وأصبح أفرادھا بین السائد ھو الفردي الطابع وأصبح تركیبتھا في وتخلخال
 اآلباء وبین األبناء وبین الزوجین بین سوءًا العالقة وزادة األسرة أفراد بین التفاعل في

 .طویلة لفترات الكمبیوتر وألعاب التلفاز أما الجلوس بسبب وذلك
 ٤٣ص، م٢٠٠٢، وآخرون، جبریل( األسریة األمور مناقشة في الزوجین بین التباعد-

 منھم كل انشغال ھو العربیة األسرة داخل األزواج بین السائدة السمة أصبحت: )٤٤
 بھ الخاصة األفالم متابعة أو كمبیوتر أو محمول تلیفون جھاز كان سواء الخاص بجھازه

 .الزوجین ینب كبیرة فجوة حدوث إلى أدى مما
 على المترتبة السلبیة اآلثار من :الشباب بین وخاصة األسر داخل االستھالك ثقافة شیوع 

 قدرات یفوق ما إلى والتطلع االستھالك ثقافة شیوع الحدیثة االتصال وسائل استخدام انتشار
 لمجرد بما بھ الخاص المحمول التلیفون جھاز یحدث أن یرید فرد فكل المالیة األسرة

 مواقع استخدام على دائما للبقاء أعلى إمكانیات ذو متطور آخر جھاز على حصولال
 تعمل والتي المحمول شركات كبرى إلیھ للوصول تتھافت ما وھو االجتماعي التواصل

 بمحاولة المستھلك لیقوم عالیة تقنیات ذات جدیدة بأجھزة فترة كل السوق إغراق على
 قد والتي االقتصادیة المشكالت تقعإلى وبالت العربیة ةاألسر میزانیة یرھق ما وھو التحدیث

  .بكاملھا باألسرة النھایة في تودي
 :عالج إدمان شبكات التواصل االجتماعي: المطلب السادس

 يف الجامعات طالب ینب وتواجده انتشاراه أن إال  ًاحدیث لاز ام الموضوع ھذا أن نم الرغم على   
 أھم ومن النفسیة المساندة ىعل جمیعھا قائمة اإلنترنت نإدما الجع الباحث وجد دوق ،ملحوظ دایتز

  :اإلنترنت شبكات على اإلدمان ظاھرة لعالج المقترحة الحلول
  ھمن یطلب األسبوع امأی طوال اإلنترنت استخدام المریض اعتاد فإذا :العكس عمل -٣

 االجتماعي التواصل شبكات یفتح انك واذا األسبوعیة، اإلجازة میو يف یستخدمھ ىحت االنتظار
  ینتظر أن ھمن یطلب النوم من یستیقظ حین شيء أول اإللكتروني البرید أو

 أن منھ یطلب النوم حجرة يف اإلنترنت یستخدم انك واذا الصباح، أخبار ویشاھد یفطر، حتى
  .وھكذا... المعیشة حجرة في یستخدمھ

  بحیث اإلنترنت دخولھ یةبدا قبل منبھ ضبط المریض من تطلب: خارجیة موانع إیجاد. ٢
  ال حتى الجامعة أو مثال للعمل ذھابھ قبل واحدة ساعة اإلنترنت على الدخول ینوي
  .ذھابھ موعد یتناسى ثبحی اإلنترنت في یندمج
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 ان كإذا بحیث استخدامھ ساعات وتنظیم تقلیل المریض نم یطلب :االستخدام وقت تحدید. ٣
 أسبوعیا، ساعة ٢٠ إلى التقلیل ھمن نطلب أسبوعیا ساعة ٤٠ دةلم اإلنترنت على دخلی مثال

 یتعدى ال ثبحی الیوم من محددة ساعات في األسبوع أیام على بتوزیعھا الساعات تلك وتنظیم
  .المحدد الجدول

 الشباب فراغ أوقات لشغل اإلنترنت على تعتمد واجتماعیة تربویة وأنشطة برامج إعداد .٤
بال فائدة  اإلنترنت مقاھي على ترددھم أوغیر المفیدة  تاإلنترن  استخداممعدالت یقلل بما

  .الرقمیة المخدرات انتشار منبع تعتبر والتي المواقع لھذه واستخدامھم
 التقلید األعمى لعدم تؤھلھم التي للخبرات اإلنترنت على المترددین اكتساب على العمل .٥

  . الغربیة السلبیة للسلوكیات
 وعاداتھم الدینیة بقیمھم التمسك على تساعدھم للشباب إیجابیة اتجاھات تنمیة على العمل .٦

  .وأخالقیاتھم وقیمھم
  وإجراءاتھا المیدانیة ثالثًا الدراسة
  :الدراسة منھج: المطلب األول

الي وبالت ووصفھ، الواقع سةابدر یھتم كونھ والتحلیلي، الوصفي المنھج ت الدراسةاعتمد         
 البحوث من یكون وبھذا األسباب، ومعرفة الواقع ھذا فھم في تسھم استنتاجات إلى الوصول
  .التحلیلیة الوصفیة

  .جامعة الملك سعود بالریاض طالب جمیع: الدراسة مجتمع: المطلب الثاني
  .عشوائیة بطریقةجامعة الملك سعود  طالب من ًاطالب ٦٥ عدد: الدراسة عینة: المطلب الثالث
  :الدراسة أداة: المطلب الرابع

 سةاالدر أسئلة لتغطي وُصممت المعلومات، لجمع أداة االستبانة ذه الدراسة ھاعتمدت        
 انتشار أسباب ظاھرة تناولت أساسیة، محاور) ٥ ( ضمت ،عبارة ) ٣٥ ( وشملت وأھدافھا

وظاھرة  ،والجھود المبذولة لمكافحة انتشار المخدرات ،وانتشار ظاھرة المخدرات ،المخدرات
 – ال أوافق –ال أوافق بشدة (ینما انحصرت متغیرات االستبانة في ب، انتشار المخدرات الرقمیة

  .وتم التأكد من صدق وثبات االستبانة، ) أوافق بشدة– أوافق –محاید 
  :المستخدمة اإلحصائیة األسالیب: المطلب الخامس

 وبعض والنسب تاراالتكر جرااستخ علىالدراسة  ھذه في اإلحصائي التحلیل خطة اعتمدت
 الحزمة برنامج باستخدام وأھدافھا، سةارالد ألسئلة وفقًا البسیطة اإلحصائیة والمعامالت تااالختبار

 بصیغتھا االستبانة إلى التوصل تموتجدر اإلشارة إلى أنھ . )Spss (االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة
  :ءاتااإلجر من عدد اتخاذ بعد النھائیة
 ساتاكالدر مختلفة ومصادر متعددة وانبج من الدراسة موضوع على الواسع االطالع بعد -١

  .ابھ المتعلقة العلمیة والمواد السابقة
 الباحث بین وقد ،الدراسة عینة فردأ على وزعت، النھائي بالشكل االستبانة صیاغة بعد -٤

 كبیره، درجھ(مستویات ثالث لذلك وحددت، االستبانة مليء وكیفیة دالألفر الدراسة ھمیةأ
 ).ةضعیف درجھ متوسطة، درجھ

  .النتائج لتحلیل المؤدیة النسبة اعتماد تم االستبانات جمع بعد -٥
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  :وتفسیرھا الدراسة نتائج: المطلب السادس
 النتشارالمؤدیة  األسباب ھمأ تحدید تم، تھاافقر على اإلجابة وتم االستبانة وزعت نأ بعد -١

  :التالي الجدول یبینھا كما، المئویة والنسبة تاراالتكر باعتماد تنازلیا تاالفقر رتبت، تاالمخدر
  االستبانة لفقرات التنازلي الترتیب یبین) ١( جدول

  النسبة  التكرار  الفقرات  ت
  %٧٥و٣٨  ٤٩  رفقاء السوء  ١
  %٥٨و٤٦  ٣٨  دور األسرة  ٢
  %٦٠  ٣٩  دور اإلنترنت  ٣
  %٤٦و١٥  ٣٠  شخصیة المتعاطي  ٤
  %٤٤و٦  ٢٩  ضعف مراقبة أجھزة األمن  ٥
  %٣٤و٠٧  ٢٨  ضعف الوازع الدیني  ٦
  %٤٠  ٢٦  )الحروب(استخدام العالج السيء   ٧
  %٣٦و٩٢  ٢٤  دور المؤسسات التربویة  ٨
  %٣٠و٧٦  ٢٠  وجود المخدر  ٩

  %٢١و١٥  ١٤  وسائل اإلعالم   ١٠
  %١٦و٩٢  ١١  ارتفاع المستوي االقتصادي  ١١

  : كانت كما یليفقراتلل نسب أعلى أن الجدول من ویتضح      
 معینة جماعة في الشباب بین تاالمخدر تعاطي انتشر ما ذاإ  %:٧٥٫٣٨ بنسبة السوء رفاق  -

 من یمارس الذي االجتماعي الضغط بسبب الجماعة دافرأ بقیة بین تعاطیھاینتشر  نأ المرجح فمن
  ).٢٦ ص ،م٢٠١٢ البدانیة،( أفرادھا على الجماعة

 وجأ وبلغ اإلنسانیة مضمار في واسعة تاطفر البشري العقل حقق  %:٦٠ بسنبة اإلنترنت  دور-
 عبر للبشریة تحقق ما أضعاف تھاإنجاز بلغت حیث العشرین،القرن  من الثاني النصف في تفتحھ
  ).٥ص ،م٢٠٠٣ عبد، (الطویل ھاتاریخ

 انتشار على ساعدت يالت العوامل من األسري التفكك یعد  %:٥٨٫٤٦ بنسبة األسرة دور -
 في رااالستقر عدم تعاني التي األسر نأ لمتعددةا ساتاالدر أكدت حیث الشباب، بین تاالمخدر

 فیھا یترعرع التي لألسر الممیزة النماذج من ھي والطالق الھجر نسبة وارتفاع الزوجیة العالقات
  ).٦٠ص ،م٢٠٠٣ علي، بوأ(  اتالمخدر متعاطو

 إلى واقع من وھروبھا للشخصیة الكامل النضج عدم نأ  %:٤٦٫١٥ بنسبة المتعاطي شخصیة -
 في باواضطر الخارجي، العالم عن االستقالل في والرغبة تاالمخدر لذة خالل من لمًاأ قلأ قعوا

 الھروبیة الحیل إلى والمیل باألمن الطفل شعور عدم إلى یؤدي والذي والوالدین الطفل بین العالقة
  ).٨٦ ص ،م١٩٩٦ سویف،(
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 منھا(الفساد ظاھرة تفشي أسباب ھمأ من نأ  %:٤٤٫٦ بنسبة األمن أجھزة مراقبة  ضعف-
 الضبط ءاتاإجر بسط تستطیع قویة تفتیشیة أو رقابیة أجھزة وجود عدم أو ضعف ھو) تاالمخدر
  ).٣٥ ص ،م٢٠١٥ بوسعیود، (الداخلي

 تاوالمخدر الخمر تحریم من اإلسالم موقف نأ  %:٤٣٫٠٧ بنسبة كان الدیني الوازع ضعف -
 اإلنسان، بصحة ضار ھو ما كل عن االبتعاد اإلسالم في األساسیة المبادئ فمن وواضح صریح

 ُتْلُقوا َوَلا( تعالى اهللا ویقول واجتماعیة، ونفسیة جسمیة مضار إلى یؤدي تاالمخدر تعاطي نوأ
  ).٤٧ ص ،م٢٠٠٧ مصعب،( ،) التَّْھُلَكِة ِإَلى ِبَأْیِدیُكْم

 تھدد التي خطاراأل برأك حدأ الحروب تعد  %:٤٠ بنسبةاستخدام الحرب العالج السيء  -
 حیاة في وعمیقة سلبیة نتائج من لھا لما رھااواستقر كیانھا وتزعزع اإلنسانیة المجتمعات
  .)٢١٨ ص ،م٢٠١٣ الكبیسي،( بعدھا فیما مأ الحرب مدة في ذلك كان سواء المجتمعات

 االجتماعیة للتنشئة األساسیة المصادر حدأ ھي  %:٣٦٫٩٢ بنسبة التربویة المؤسسات  دور-
 مرغوبة غیر سلوكیات الكتساب خصب مجال نفسھ الوقت في ولكنھا المرغوب السلوك بوإكسا

  في المنحرفة السلوكیات ھذه مثل تعلم یتم حیث تاالمخدر تعاطي مثل
 جامعة( أحیانا المنحرفین الزمالء ومصاحبة والتقلید التعلم عملیات خالل من التربویة المؤسسات

  .)٥ ص، م٢٠٠٧ نایف،
 عملیة أركان من ساسیاأ ركنا المخدرة المادة وجود یعد  %:٣٠٫٧٦ بنسبة رالمخد  وجود-

 وال موجودة، غیر باألساس ھي سلعة تعاطي على اإلدمان ممارسة الفرد یستطیع ال ذإ التعاطي،
  ).١٦٠-١٤ص، م٢٠١٢ صفر،األ( شیئا، عنھا یعرف

 والصحف، لفزیون،والت دیو،االر في تتجسد التي ھي  %:٢١٫١٥ بنسبة اإلعالم  وسائل-
 شخصیة، في تؤثر التي المرجعیة مؤسسات ھمأ من ھي واإلعالن، والسینما، والكتب، والمجالت،

  ).١٤٢ص، م٢٠١٠ حلس،( البعید األمد المستوى على الشباب وممارسات وأفكار، وقیم،
 لم الوفرة من حالة في یعیش الشباب صبحأ  %:١٦٫٩٢ بنسبة االقتصادي المستوى  ارتفاع-
 والتفرغ التعلیم عن فااالنحر إلى البعض دفع الذي األمر وھو القدیمة، المجتمعات عرفھات

 ،م٢٠٠٧، الحمیدان(  تاالمخدر على الحصول سھولة لىإ دىأ مما المقیدة، غیر لالستمتاع
  ).٦٩ص

  :تاالمخدر ظاھرة  انتشار-٢
 مستوى تقیس أساسیة سئلةأ طرح تم تاالمخدر انتشار لظاھرة الطالب كاإدر مدى على للوقوف   

  :من أھمھا ما یلي أساسیة، زوایاعدة  من والتوقع كااإلدر
 أي تعاطوا أن لھم سبق الذین الطالب أنالتإلى  الجدول یوضحو :التعاطي في الشخصیة الخبرة - 

 لھم یسبق لم والذین % ٢٫٤ واحدة لمرة جربوا والذین %) ١٠٫٦ ( شكلوا تاالمخدر من نوع
 أعلى %) ٣٫٤٩ ( الحبوب جاءت بینما ، %٨٧تاالمخدر أنواع لكافة التعاطي أو عاملالت نھائیًا
 ( الطالب من المدخنین نسبة كانت فیما ،للطالب الشخصیة الخبرة حسب ًاانتشار تاالمخدر أنواع

٢٥.(%  
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   بیان نوع المخدرات)٢ (جدول
مرة واحدة   ال  نعم

  تجربة
  الفقرة  الكلي

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع
 وأن تناولت ھل سبق

  الحشیش؟
  ١٠٠  ٥٣٨  ٠و٤  ٢  ٩٦و٥  ٥١٩  ٣و٢  ١٧

ھل سبق وأن تناولت 
  الحبوب؟

 ١٠٠ ٥٣٨  ٠و٩  ٥  ٩٥و٢  ٥١٢  ٣و٩  ٢١

ھل سبق وأن تناولت 
  منشطات؟

 ١٠٠ ٥٣٨  ٠و٧  ٤  ٩٧  ٥٢٢  ٢و٢  ١٢

ھل سبق وأن تناولت مواد 
  متطایرة؟

 ١٠٠ ٥٣٨  ٠و٢  ١  ٩٩و١  ٥٣٣  ٠و٧  ٤

ھل سبق وأن تناولت 
  األفیون؟

 ١٠٠ ٥٣٨  ٠و٢  ١  ٩٩و٣  ٥٣٤  ٠و٦  ٣

ھل سبق وأن تناولت نوعًا 
  من الدخان؟

 ١٠٠ ٥٣٨  ١و٣  ٧  ٧٣و٨  ٣٩٧  ٢٤و٩  ١٣٤

 معرفة مدى )٣ ( رقم الجدول یوضح :الطالب من المتعاطین معرفة في الشخصیة الخبرة -
 یعرفون الذین شكل حیث ت،االمخدر یتعاطون المحلي المجتمع من داألفر المبحوثین الطالب

 من أكثر یعرفون والذین %) ١٠ (% أشخاص ثالثة یعرفون والذین ، %)٧٫٤ ( واحدًا اطیًامتع
  . )٢٨٫١ ( أشخاص خمسة

  الطالب من المتعاطین معرفة في الشخصیة الخبرةبیان ) ٣ (جدول
  الجنس

  أنثي  ذكر
  الفقرة  الكلي

  %  ع  %  ع  %  ع
  ٥٤و٥  ٢٩٣  ٩٦و٥  ١٤٢  ٧٤و٢  ١٥١  ال أعلم أحدًا

 ٧و٤ ٤٠  ٩٥و٢  ٢٠  ٦و٣  ٢٠   واحدًاأعلم فردًا
 ١٠و٠ ٥٤  ٩٧  ١٧  ١١و٦  ٣٧  أعلم أكثر من ثالثة أفراد
 ٢٨و١ ١٥١  ٩٩و١  ٣٩  ٣٥  ١١٢  أعلم أكثر من خمسة أفراد

 ١٠٠ ٥٣٨  ١٠٠  ٢١٨  ١٠٠  ٣٢٠  الكلي
 من %) ٧٢٫٣ ( أن )٤ ( رقم الجدول یوضح :الجامعة في مخدرات مشكلة لوجود الطالب  إدراك-

 سة،االدر مجتمع ثلثي من أكثر بذلك وھم  ،الجامعة في كبیرة تامخدر مشكلة بوجود أفادوا الطالب
 وجود إلى %) ٦٫٩ ( أشار فیما ت،االمخدر انتشار مشكلة وجود بعدم أفادوا فقط %) ١٫٧ ( مقابل

  .یوضح ذلكالي والجدول الت، بدایاتھا في مشكلة
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  معةبیان بوجود مشكلة انتشار المخدرات في الجا) ٤ (جدول
  النسبة  ع  الفقرة

  ٧٢و٣  ٣٨٩  توجد مشكلة ضخمة
  ٦و٩  ٣٧  ھناك مشكلة في البدایة

  ١٣و٠  ٧٠  توجد مخدرات بشكل روتیني
  ١و٧  ٩  ال توجد ظاھرة انتشار المخدرات نھائیًا

  ٦و١  ٣٣  ال أعلم شیئًا عن ذلك 
  ١٠٠و٠  ٥٣٨  الكلي

 والتي ،الطالب لدى تاالمخدر تعاطي لظاھرة المفسرة المدركات طبیعة على النتائج ھذهكل  تدل  
 في الدیني والمكون األسریة العالقات ودور للمجتمع الثقافي - االجتماعي التكوین طبیعة تعكس
 اجتماعیة ألسباب التعاطي ظاھرة النتشار  الطالبتفسیر ولعل االجتماعي، للضبط أدوات توفیر
 ھذا یفرضھ وما واسعًا، وثقافیًا اجتماعیًا اغیرت تشھد التي أي المتحولة المجتمعات أزمة یؤكد ودینیة
 الحقائق عنھا تعبر التي االجتماعي الضبط معاییر بین ما واختالالت تناقضات من التغیر

 الدوافع بین من ولعل .الیومیة الحیاة في الممارسات وبین الدینیة وتحدیدًا والثقافیة االجتماعیة
 المناطق بطبیعة ذلك ربط یمكن حیث ت،االمخدر جتروی كثرة التتبع وتستحق كااإدر األكثر

  .الطلب المكثف العرض یفرض حیث الخارجي العالم مع المكثف االتصال ذات والمناطق الحدودیة
  :انتشار المخدرات المبذولة لمكافحة  الجھود-٣

  الجھود المبذولة لمكافحة انتشار المخدرات) ٥(جدول 
  الجھد  غیر مھمة  مھمة

  %  ع  %  ع
  ٣٤و٨  ١٨٧  ٦٥و٢  ٣٥١  وإحكام األجھزة األمنیةقوة 

  ٨١و٦  ٤٣٩  ١٨و٤  ٩٩  العالج االختیاري لمتعاطي المخدرات
  ٦٥و٢  ٣٥١  ٣٤و٨  ١٨٧  العالج اإللزامي لمتعاطي المخدرات
  ٢١  ١١٣  ٧٩  ٤٢٥  القوانین الرادعة لبائعي المخدرات

  ٦٨  ٣٦٦  ٣٢  ١٧٢  حمالت التوعیة
  ٦٦و٤  ٣٥٧  ٣٣و٦  ١٨١  الدعم بأنواعھ لعالج المتعاطي

  ٦٣  ٣٣٩  ٣٧  ١٩٩  إجراءات الردع
 انتشار من الحد في فعالیة  الجھودأفضل حول الطالب اتجاھات السابق الجدول یوضح    

 الصارمة القوانین تطبیق المجال ھذا في فعالیة وسیلة أكثر أن المبحوثون ىأر حیث ت،االمخدر
 األجھزة سیطرة الثاني الترتیب وفي مھمة، بأنھا قدروا % ٧٩ بنسبة ت،االمخدر بائعي ضد

 في حازمة ءاتاإجر إلى الحاجة الثالث الترتیب وفي مھمة، وسیلة أنھا % ٦٥ وأجاب األمنیة،
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 تاالمخدر انتشار من للحد المقترحة الوسائل أقل جاءت بینما ، %٣٧ مھمة أنھا وأجاب الجامعات،
  .المبحوثین من % ١٨٫٤ مھمة وسیلة بأنھا وأجاب ،للمتعاطین االختیاري العالج

  : أنواع اإلنترنت التي یستخدمھا الطالب-٤
  أنواع اإلنترنت المستخدم من طالب الجامعة) ٦(جدول 

  المتغیر  م  االستجابات

  ال  أحیانًا  موافق

مجموع 
  األوزان

الوزن 
  المرجح

  الترتیب  النسبة 

  ١  %٩٥  ٢و٨  ٨٨٩  ١٦  ٦  ٢٨٧  تویتر   ١
  ٥  %٨١  ٢و٤  ٦٥٠  ٦٥  ٤٧  ١٩٧  الفیس بوك  ٢
  ٩  %٦٧  ٢و٠٠  ٦٢١  ١٠٥  ٩٦  ١٠٨  مشاركة الفیدیو  ٣
  ٨  %٧٢  ٢و١  ٦٦٥  ١٠٠  ٦٢  ١٤٧  مشاركة الصور  ٤
  ٦  %٧٩  ٢و٣  ٧٣٢  ٥٠  ٩٥  ١٦٤  جوجل  ٥
  ٧  %٧٨  ٢و٣  ٧٢٢  ٩٧  ١١  ٢٠١  البرید اإللكتروني  ٦
  ٣  %٨٤  ٢و٥  ٧٧٨  ٥١  ٤٧  ٢١١  المنتدیات  ٧
  ٣  %٨٤  ٢و٥  ٧٨١  ٦٧  ١٥  ٢٢٧  محادثات سكاي بي  ٨
  ٢  %٩٣  ٢و٨  ٨٦٧  ١٤  ٣٢  ٢٦٣  مواقع الحوار  ٩

  ١٠  %٥٤  ١و٦  ٥٠٨  ١٧٨  ٦٨  ٦٨  الویكي  ١٠
  ١١  %٤٣  ١و٢  ٣٩٩  ٢٢١  ٤٣  ٤٥  البود كاست  ١١
  ٣  %٨٤  ٢و٥  ٧٨١  ٦٤  ١٨  ٢٢٧  غرف الدردشة  ١٢
  ٤  %٨٣  ٢و٥  ٧٧٤  ٧٠  ١٣  ٢٢٦  المدونات  ١٣

، ن تویتر ثم موقع الحوارمن عینة الدراسة یستخدمو% ٩٥     تبین من الجدول السابق أن حوالى 
ثم المدونات ، %٨٤ومحادثات سكاي بي والمنتدیات وغرف الدردشة وبنسبة % ٩٣وبنسبة 
وھذا دلیل أن أكبر نسبة من عینة الدراسة یعتمدون في استخدامھم لإلنترنت على % ٨٣وبنسبة 

ل إلى المخدرات المواقع الحواریة والتي یمكن أن تسھم في تبادل الحوار والدردشة والتي قد تص
  .الرقمیة وآلیات استخدامھا
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  اإلنترنت عبر الرقمیة المخدرات ظاھرة انتشار مدى یوضح) ٧(جدول 
  المتغیر  م  االستجابات

  ال  أحیانًا  موافق

مجموع 
  األوزان

  الوزن
   المرجح

  الترتیب  النسبة 

ن   ١ ة م واع حدیث شار أن انت
اطع   دئات كالمق المھ

  .الموسیقیة

  ٤  %٩٦  ٢و٨  ٨٩٣  ١٢  ١٠  ٢٨٧

أثیر       ٢ ا ت المقاطع الموسیقیة لھ
  .للمخدرات

  ٧  %٥٠  ١و٥  ٤٦٤  ٢١٨  ٢٧  ٦٤

درات   ٣ ة المخ وم بتجرب أق
  .الرقمیة بشكل مستمر

  ٥  %٨٣  ٢و٠٤  ٧٦٩  ٤٧  ٦٤  ١٩٨

درات   ٤ ى المخ ت عل تعرف
  .الرقمیة من النت

  ٣  %٩٧  ٢و٨  ٨٩٦  ١٣  ٥  ٢٩١

درات     ٥ ي للمخ ة األول التجرب
  .الرقمیة ال تدمن الفرد

  ٢  %٩٨  ٢و٩  ٩١٤  ١٦  ٢  ٢٩٧

ر    ٦ ة غی درات الرقمی المخ
  .مدمنة كالمخدرات التقلیدیة

١  %١٠٠  ٣  ٩٢٧  -  -  ٣٠٩  

ى     ٧ ة ھ درات الرقمی المخ
  .للترفیھ فقط

١  %١٠٠  ٣  ٩٢٧  -  -  ٣٠٩  

المخدرات الرقمیة تخرجني      ٨
  .من عاطفتي المؤلمة

١  %١٠٠  ٣  ٩٢٧  -  -  ٣٠٩  

ر    ٩ ة غی درات الرقمی المخ
  .محرمة شرعًا

١  %١٠٠  ٣  ٩٢٧  -  -  ٣٠٩  

المخدرات الرقمیة ال یعاقب      ١٠
  .علیھا القانون

١  %١٠٠  ٣  ٩٢٧  -  -  ٣٠٩  

أبلغ عن المواقع اإللكترونیة     ١١
شر   ى ن ساعد عل ي ت الت

  .المخدرات الرقمیة

  ٦  %٦٩  ٢و٠٠  ٦٤٢  ١٣٣  ١٩  ١٥٧

ر    ١٢ ة غی درات الرقمی المخ
ة   صحة العام ى ال ؤثرة عل م

  .للفرد

١  %١٠٠  ٣  ٩٢٧  -  -  ٣٠٩  

د تبین أن فق اإلنترنت، عبر الرقمیة المخدرات ظاھرة انتشار مدى السابق الجدول   تبین من 
 اوإنھ ،التقلیدیة المخدرات مثل مدمنة غیر الرقمیةمن عینة الدراسة یرون أن المخدرات % ١٠٠

 خصوصًا ة،المؤلم العاطفیة مھحالت من مھتخرج الدراسة عینة عند اھأن كما فقط، والتسلیة للترفیھ
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وال یعاقب علیھا القانون خاصة وإنھا غیر مؤثرة على ، وأنھم یعتقدون أنھا غیر محرمة شرعًا
كل ذلك أدى إلى انتشار ظاھرة المخدرات الرقمیة عبر اإلنترنت بین الشباب دون ، صحة الفرد

اب بخطورة وھذا یحتاج إلى جانب توعوي واستباقي للشب، معرفتھم لمدى خطورتھا وأثارھا السلبیة
  .إلخ... المخدرات الرقمیة ویكون ذلك من المواقع والمنتدیات والمدونات والفیس بوك

  :ملخص ألھم نتائج الدراسة
 والتي الطالب، لدى المخدرات تعاطي لظاھرة المفسرة المدركات طبیعةتم التعرف علي  -١

 والمكون یةاألسر العالقات ودور للمجتمع الثقافي - االجتماعي التكوین طبیعة تعكس
 .االجتماعي للضبط أدوات توفیر في الدیني

 رأى حیث المخدرات، انتشار من الحد في فعالیة الجھود أفضل حول الطالب اتجاھات -٢
 بائعي ضد الصارمة القوانین تطبیق المجال ھذا في فعالیة وسیلة أكثر أن المبحوثین

 . %٧٩ بنسبة المخدرات،
 الحواریة المواقع على لإلنترنت استخدامھم في دونیعتم الدراسة عینة من نسبة أكبر أن -٣

 الرقمیة المخدرات إلى تصل قد والتي والدردشة الحوار تبادل في تسھم أن یمكن والتي
 .استخدامھا وآلیات

 المخدرات مثل مدمنة غیر الرقمیة المخدرات أن یرون الدراسة عینة من% ١٠٠ أن تبین -٤
 .طفق والتسلیة للترفیھ وإنھا التقلیدیة،

  : الدراسةتوصیات
  :لیھ الدراسة من نتائج توصي بما  یلي  فى ضوء ما توصلت إ         
 تحقیق األسرة رب على لذا األبناء، فیھ یتربى الذي األول التربوي المحضن ھي األسرة -١

 قبةاومر اإلسالمي، الدین مبادئ على تقوم التي السلیمة والتربیة األسري، التماسك
 .أصدقائھم اختیار يف دور لھم یكون وأن أبنائھم

 المجتمع دور وتفعیل السوء، أصدقاء عن واالبتعاد األصدقاء اختیار في األھل مشاركة -٢
 وتوجیھھم الشباب إلرشاد الخیریة والجمعیات المدني المجتمع ومؤسسات المحلي

 .المخدرات من آفة وحمایتھم
 بالنفس الثقة یقلتحق خاصة بصفة لألسرة الموجھة والوقائیة التوعویة البرامج تكثیف -٣

 المحیطة ألخطارا بدرء المجتمع في الحقیقي دورھا لممارسة ألسرة اھدعائم وتقویة
 .المخدرات على االعتماد كارثة ومنھا

 نحو طاقاتھم لتوجیھ تثقیفیة توعویة برامج في المخدرات على المعتمدین الشباب إدماج -٤
 .المجتمع تنمیة في واإلسھام المخدرات عن اإلقالع

 النشرات خالل من علیھا واإلدمان المخدرات بأضرار الطالب أمور أولیاء ةتوعی -٥
 والمحاضرات والندوات والكتیبات والملصقات

  .والمجتمع الفرد على وآثارھا المخدرات أخطار تبین للطلبة علمیة مؤتمرات إجراء -٦
 بابالش نفوس في الدیني للوازع المعزز الدیني الخطاب تكثیف مع العبادة دور تفعیل -٧

 .الدینیة والمحاضرات بالمساجد وربطھم
 التربویة ألسالیبل االعتبارب واألخذ، الصحیحة التنشئة في األسرة دور فاعلیة زیادة -٨

 .الجدیدة التحدیات مواجھة في الفرد مع والوقوف الصحیحة
دعوة الجامعات إلى إنشاء مراكز أبحاث وطنیة بمشاركة أقسام رعایة الشباب بالجامعات  -٩

 الشباب لدى الرقمیة المخدرات رةھظاوتھتم بدراسة ،  على مواقع اإلنترنتتعتمد
 .المعتدلة الشخصیة بناء في مااھإس ھمل األساسیة الحاجات لكشف وتسعى العربي،
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ضرورة تفعیل عملیات التبادل التربوي واالجتماعي بین الجامعات العربیة فیما یخص  - ١٠
 لغرض تنشیط ثقافة أعضاء ھیئة التدریس وقایة الشباب العربي من المخدرات الرقمیة

 .وأقسام رعایة الشباب ونقل خبراتھم في ضوء ضوابط الشریعة اإلسالمیة
 أشیاء من تقدمھ بما واالنتفاع الحدیثة االتصال وسائل تحملھا التي اإلیجابیة القیم تعزیز - ١١

 والفكر قلالع وتنمیة الجیدة والبرامج المفیدة المعلومات ونقل الثقافة مثل إیجابیة
 .والعنف والتراخي السلبیة إلى یدعو ما كل عن والبعد والمدارك

  :مقترحات الدراسة
   تقترح الدراسة بعض البحوث والدراسات األخرى المكملة لھا فى مجالھا والتي من أھمھا          
  :ما یلي

 .عالقة التأخر الدراسي باإلدمان لدى طالب الجامعات السعودیة -
  . المدمنین مع برنامج إرشادي مقترحالرعایة النفسیة للطالب -
 .الفرد لتنشئة الصحیحة الطرق حول سةادر ءاإجر -
  .تاالمتغیر سنف تخدامباس ةمختلف ھإكلینیكی اتفئ لىع ةالحالی ةاسرللد ةمماثل ةاسدر ءارإج -
  .لدیھم اإلدمان سلوك لخفض االجتماعي التواصل شبكات لمدمنین إرشادیة مجابر بناء -
 اعي،االجتم لالتواص بكاتش ىعل دمنینالم نم اتعین ىعل ةحال ةاسدر ءارإج -

 .نفسیا والمضطربین
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  المراجع
 -ثاراآل– سباب األ– تاالمخدر تعاطي ظاھرة ).م٢٠٠٣ (حامد وفقي علي، أبو -١

 .الثقافیة الشؤون قطاع سالمیةاإل والشؤون وقافاأل رةاوز العالج،
 ،١ط للنشر، وائل دار ،المتقدمة االجتماعیة النظریات ،)م٢٠٠٥(  حسن ،إحسان -٢

 .عمان
، ظاھرة تعاطي الطالب والطالبات الجامعیین للمخدرات). م٢٠١٠(أسامة بشیر ، آدم -٣

كلیة الدراسات االجتماعیة ، بحث تكمیلي لنیل درجة البكالوریوس في علم االجتماع
 .جامعة جوبا، واالقتصادیة

 العربي، المجتمع يف تاالمخدر تعاطي سبابأ ).م٢٠١٢(العزیز عبد حمدأ صفر،األ -٤
 . المملكة العربیة السعودیةالریاض،

الندوة العلمیة في معالجة مشكلة الجریمة ). م٢٠٠١(أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة -٥
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، واالنحراف في الدول العربیة

 عزة دار، معًا لكشف المخدرات والمؤثرات العقلیة). م٢٠٠٣(كمال عمر ، بابكر -٦
 .السودان، الخرطوم، للنشر

المملكة ، الریاض ت،اوالمخدر واالنترنت الشباب ).م٢٠١٠(موسى ذیاب البدانیة، -٧
 .العربیة السعودیة

 وأضرارھا دینیًا المخدرات تحریم – المخدرات احذروا ).م٢٠٠٤( طھ بدوي ،بدوي -٨
 .بیروت ١ ط – والتوزیع والطباعة للنشر الثقافیة المكتبة -طبیًا

، م٢٠١٢- ١٩٩٩مأساة مكافحة المخدرات في الجزائر ). م٢٠١٥(بادیس ، عیودبوس -٩
مدرسة الدكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزر، جامعة مولود معمرلي

 .للحقوق والعلوم السیاسیة
مجمع ، المخدرات في رأى اإلسالم). م١٩٨٥(محمد فتحي ، وعید، حامد، جامع - ١٠

 .مصر، القاھرة، الكتاب األول، ة البحوث اإلسالمیةسلسل، البحوث اإلسالمیة
 من الحد في التربویة المؤسسات دور ).م٢٠٠٧ (األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة - ١١

 . المملكة العربیة السعودیةالریاض، ت،االمخدر تعاطي
ظاھرة انتشار المخدرات بین الشباب اللیبي األسباب ). م٢٠١٥(جبارة محمد ، جبارة - ١٢

مجلة ، كلیات منطقة الجفرة،  دراسة استطالعیة آلراء طالب جامعة سرتوالحلول
 .لیبیا، الجفرة، كلیة اآلداب والعلوم

، الخدمة االجتماعیة في مجال األسرة والطفولة). م٢٠٠٢(وآخرون ، ثریا، جبریل - ١٣
 .مصر، القاھرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، مركز بیع الكتاب الجامعي

 للنشر الفالح مكتبة العربي، والشباب الفیسبوك ،)م٢٠١٢(  أحمد لىلی ،راجر - ١٤
 .عمان، ١ ط والتوزیع،

الرواد للنشر ، اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي). م٢٠٠٩(باسم ، الجعبري - ١٥
 .١ط، والتوزیع

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التوافق ). م٢٠١٧(فادیا ، الجھني - ١٦
مجلة ،  دراسة على عینة من طالب جامعة البعث-  عند الشبابالشخصي واالجتماعي

 .٦٦ع، ٣٩مج، العراق، جامعة البعث
 آراء -تعاطي المخدرات وسط طالبات الجامعات). م٢٠١٤(أم العز یوسف ، حاج أحمد - ١٧

 .السودان، الخرطوم، مركز دراسات المرأة، الطالب والطالبات حول األسباب واآلثار
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 إربد مدینة في الثقافي التحول في ودورھا اإللكترونیة لمقاھيا. )م٢٠٠٢( جیھان،حداد - ١٨
 .منشورة غیر ماجستیر رسالة الیرموك، جامعة. انثروبولوجیة دراسة: 

إدمان المخدرات وأسالیب ).م٢٠١٢(جالل على ، والجزازى، أحمد حسن، الحراحشة - ١٩
 .األردن، دار الحامد، العالج

القات االجتماعیة والتفاعلیة باإلنترنت أثر شبكات الع). م٢٠٠٩(أشرف جالل ، حسن - ٢٠
، ورسائل الفضائیات على العالقات االجتماعیة واالتصالیة لألسرة المصریة والقطریة
، دراسة تشخیصیة مقارنة على الشباب وأولیاء األمور في ضوء مدخل اإلعالم البدیل

ن األسرة والذى عقد بعنوا، جامعة القاھرة، مقدمة إلى أعمال مؤتمر كلیة اإلعالم
 .م٢٠٠٩ فبرایر١٧-١٥واإلعالم وتحدیات العصر بتاریخ 

الدار المصریة ، االتصال ونظریاتھ المعاصرة). م١٩٩٠(لیلي ، حسین، عماد، حسن - ٢١
 .القاھرة، اللبنانیة

 في اإلعالم وسائل دور). م٢٠١٠(علي  ناصر،مھديو الرحیم، عبد موسى حلس، - ٢٢
 .٢العدد بغزة، األزھر جامعةمجلة  یني،الفلسط الشباب لدى االجتماعي الوعي تشكیل

، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه، الخمر بین الطب والفقھ). م١٩٧١(عبد الغني ، حماد - ٢٣
 .مصر، القاھرة، جامعة األزھر، كلیة الشریعة والقانون

 المجتمع في الجھود وتكامل المخدرات على الطلب خفض ).م٢٠٠٦ ( عابد،الحمیدان - ٢٤
 .الكویت الكویتي،

المملكة ، الریاض ت،االمخدر انتشار في الحروب ثرأ ).م٢٠٠٧(علي عاید لحمیدان،ا - ٢٥
 .العربیة السعودیة

 المملكة الریاض، ت،االمخدر انتشار في الحروب ثرأ ).م٢٠٠٧(علي عاید الحمیدان، - ٢٦
 .العربیة السعودیة

 وزارة الھدایة، مجلة والمفترات، المخدرات تناول حكم).م١٩٩٠(  الخطیب، محمد - ٢٧
 .١٥٢ العدد البحرین، والشئون اإلسالمیة، لعدلا

 عبر العصریة التغییر أدوات "االجتماعي التواصل مواقع). م٢٠١٦ ( إیھاب،خلیفة - ٢٨
 .األولى الطبعة والنشر، للتدریب العربیة المجموعة ،"اإلنترنت

 النفسي بالتوافق وعالقتھ اإلنترنت على اإلدمان. )م٢٠١٤(محمد الفتاح عبد الخواجة، - ٢٩
 المفتوحة القدس جامعة ةمجل، ماجستیر رسالة قابوس، السلطان جامعة طلبة ىلد

 .عمان ،٨ العدد الثاني، المجلد والنفسیة، التربویة لألبحاث والدراسات
مجلة ، استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي). م٢٠٠٣(زاھر ، رامي - ٣٠

 . عمان، جامعة عمان األھلیة، ١٥ع، التربیة
حكم تناول المخدرات والمفترات وتناولھا في التشریع ).م١٩٨٥(عادل ، نرسال - ٣١

 .مصر، القاھرة، مطبعة نھضة مصر، اإلسالمي والقانوني
 التواصل لشبكة والتنمویة واالجتماعیة النفسیة المسائل ،)م٢٠١٢(  جمال ،الزرن - ٣٢

 .ونست واالتصال، لإلعالم الحدیثة التكنولوجیا حول الشباب ملتقى االجتماعي،
إدمان اإلنترنت وعالقتھ بالتواصل ). م٢٠١٤(أمل بنت على بن ناصر ، الزیدى - ٣٣

جامعة ، كلیة العلوم واآلداب، ماجستیر، والتحصیل الدراسي لدى طلبة جامعة نزوى
 .عمان، نزوى

 وإنتاج العولمة راھنة، اجتماعیة مشكالت).٢٠٠٤(خضر، زكریاو ،  سالم،ساري - ٣٤
 .١ط، سوریا دمشق، والتوزیع، والنشر للطبعإلى األھ جدیدة، مشكالت
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دراسة مقارنة لقوانین ، قوانین المخدرات الجزئیة). م٢٠٠٦(كامل فرید ، السالك - ٣٥
، المخدرات في ألمانیا والبالد العربیة على ضوء أبحاث علم اإلجرام والسیاسة الجنائیة

 .لبنان، بیروت، ١ط، منشورات المجلس القومیة
المجلس الوطني ، نظرة تكاملیة، درات والمجتمعالمخ). م١٩٩٦(مصطفي ، سویف - ٣٦

 .٢٠٥ع، سلسلة عالم المصارف، الكویت، للثقافة والفنون
المجلس الوطني ، نظرة تكاملیة، المخدرات والمجتمع). م١٩٩٦(مصطفي ، سویف - ٣٧

 .٢٠٥ع، سلسلة عالم المصارف، الكویت، للثقافة والفنون
 .العراق، بغداد، ١ط، اسة مقارنةدر، جرائم المخدرات). م١٩٨٤(صباح كرم ، شعبان - ٣٨
 أسامة دار ،)االجتماعي التواصل شبكات (الجدید اإلعالم ).م٢٠١٤(على خلیل ، شقرة - ٣٩

 .عمان ،١ ط والتوزیع، للنشر
الشعور بالوحدة النفسیة وعالقتھا بسمات الشخصیة لدي ). م٢٠٠٤(جوھرة ، شیحي - ٤٠

 .مكة المكرمة، جامعة أم القري، عینة من الطالبات
،  المخدراتإدمان لمعالجة العالجیة المجتمعات فاعلیة ).م٢٠٠٤ ( أسامة لح،الصا - ٤١

، ٢ع، ٣١مج، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، دراسات، دراسة مقارنة، التجربة األردنیة
 .٣٦٥-٣٤٦ص

الحاجات النفسیة المشبعة لدى مستخدمي شبكة ). م٢٠١٥(إسالم جمیل ، الطھراوي - ٤٢
الجامعة ، كلیة التربیة، ماجستیر، وك من طلبة الجامعاتالتواصل االجتماعي الفیس ب

 .فلسطین، غزة، اإلسالمیة
، وسائل االتصال الحدیثة من الجریدة إلى الفیس بوك). م٢٠١١(فتحي حسین ، عامر - ٤٣

 .مصر، القاھرة، دار العربي للنشر والتوزیع، ١ط
ي في حدوث أثر المخدرات على الواقع الفلسطین). م٢٠١٠(میساء كمال ، العبادلة - ٤٤

، غزة، كلیة اآلداب، الجامعة اإلسالمیة، دراسة في جغرافیة الجریمة، الجریمة
 .فلسطین

، استخدام اإلنترنت في تعاطي المخدرات). م٢٠١٠(أبو سریع أحمد ، عبد الرحمن - ٤٥
، القاھرة، وزارة الداخلیة، اإلدارة العامة للمعلومات والتوثیق، المخدرات الرقمیة

 .مصر
 عینة على میدانیة دراسة: العربي العالم في اإلنترنت ).م٢٠٠٠(سامي ،الرؤوف عبد - ٤٦

 .٤عدد العام، الرأي لبحوث المصریة المجلة العربي، الشباب من
المملكة ، الریاض، اإلنترنت ودوره في انتشار المخدرات). م٢٠٠٣(محمد فتحي ، عبد - ٤٧

 . ١ط، العربیة السعودیة
 .١ط، مصر، القاھرة، دار النھضة، جرائم المخدرات). م٢٠٠٦(السید ، عتیق - ٤٨
أبعاد االغتراب النفسي وعالقتھا بتعاطي المخدرات لدى ). م٢٠١٦(سعیدي ، عتیقة - ٤٩

، دراسة میدانیة على عینة من تالمیذ ثانویات مدینة بسكرة دراسة مقارنة، المراھق
 .بسكرة، جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، دكتوراه

ورشة ، اتجاھات الشباب نحو تعاطي المخدرات). م٢٠١٢(د الرحمن أحمد عب، عثمان - ٥٠
عمل إقلیمیة حول تنامي ظاھرة اإلدمان على المخدرات بین طالب الجامعات ودور 

قدمت بجامعة أفریقیا ، المؤسسات الرسمیة ومنظمات المجتمع المدني في مواجھتھا
 .السودان، الخرطوم، العالمیة
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 تحفیز في االجتماعي التواصل مواقع دور). " م٢٠١٢  (سلیم حاتم عالونة، - ٥١
 في قدمت بحثیة ورقة". الجماھیري الحراك في المشاركة في األردنیین المواطنین

 الجمعیة عقدتھ والذي" والتطبیقیة النظریة التحدیات...الجدید عالماإل " مؤتمر
 دیسمبر ٤- ٢ بین ما الفترة في الریاض مدینة في واالتصال لإلعالم السعودیة

 .م٢٠١٢
دار ، السموم والمخدرات بین العلم والخیال). م٢٠٠٩(ھاني عبد القادر ، عمارة - ٥٢

 .١ط، األردن، زھران للنشر والتوزیع
ظاھرة تعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع ). م٢٠١٤(حامد خزعل ، العنزى - ٥٣

، یولوجيتحلیل سس، العوامل المؤثرة والتأثیرات الناجمة وآلیات الوقایة، الكویتي
 .مصر، القاھرة، م٢٠١٤، دیسمبر، أكتوبر، ٤٢مج، حولیات آداب عبن شمس

دار النشر ، جریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن). ت. د(محمد فتحي ، عید - ٥٤
 .السعودیة، بالمركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب بالریاض

اھقة أساسھا الفسیولوجي مشكالت الطفولة والمر). م١٩٩٩(عبد الرحمن ، العیساوي - ٥٥
 .بیروت، ٣ط، دار العلوم العربیة، والنفسي

، دار الفكر الجامعي، المخدرات وأخطارھا). م٢٠٠٥(عبد الرحمن محمد ، العیسوي - ٥٦
 .١ط، اإلسكندریة

، اإلدمان على المخدرات وأثره على الوسط األسري). م٢٠١٢(سلیمان ، فتیحة - ٥٧
 .الجزائر، ة وھرانجامع، كلیة العلوم االجتماعیة، ماجستیر

بحث الندوة العربیة حول ، الشباب وتعاطي المخدرات). م١٩٧١(فرج أحمد ، فرج - ٥٨
 .ظاھرة تعاطي المخدرات

أثر مواقع التواصل االجتماعي على العالقات ). م٢٠١٤(وداد قسم السید ، فرج - ٥٩
 كلیة الدراسات، جامعة النیلین، ماجستیر، االجتماعیة داخل األسرة بوالیة الخرطوم

 .السودان، االقتصادیة واالجتماعیة
، دراسة سوسیولوجیة، إدمان المخدرات والتفكك األسري). م٢٠٠٥(عبد اهللا ، قازان - ٦٠

 .١ط، األردن، دار الحامد للنشر والتوزیع
، القاھرة، دار غربي، النظریات المعاصرة في علم االجتماع). م١٩٩٩(لطفي ، كامل - ٦١

 .مصر
 مجلة لوصدھا، السبل ما ئماالجر بوابة تارالمخد ).م٢٠١٣(سالم الستار عبد الكبیسي، - ٦٢

 .خاص ٢٠ عدد المنصور،
 .مصر، القاھرة، جرائم المخدرات فقھًا وقضاًء). م١٩٨٣(عصام أحمد ، محمد - ٦٣
، جریمة المخدرات أفة تھدد المجتمع الدولي). م٢٠١٢(یوسف عبد الحمید، المراشدة - ٦٤

 .دار الحامد
ت الرقمیة عبر اإلنترنت وتأثیرھا على إدمان المخدرا). م٢٠١٦(محمد ، مرسي - ٦٥

، دراسة میدانیة مطبقة على الشباب العربي بجامعة األزھر بالقاھرة، الشباب العربي
 .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الندوة العلمیة

المملكة ، والمقاومةتقنیة االتصال الحدیث بین القبول ). م٢٠٠٩(خالد محمد ، مسعود - ٦٦
، المؤتمر الدولي األول لتقنیات االتصال والتغییر االجتماعي، العربیة السعودیة نموذجًا

 .الریاض، جامعة الملك سعود
 والتطبیقات، والوسائل المفاھیم الجدید اإلعالم ،)م٢٠٠٨(  عباس صادق ،مصطفى - ٦٧

 .الشروق دار
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 . لبنانوت،بیر ت،االمخدر ئماجر ).م٢٠٠٧ (مرعى محمد صعب،م - ٦٨
 انتشار من الحد في العامة العالقات دور ).م٢٠١١(عاید خالد سالم المعایطة، - ٦٩

 جامعة ردنیة، األتاالمخدر مكافحة إدارة في العاملین نظر وجھة من تاالمخدر
 .األوسط الشرق

 المخدرات، أنقاض تحت وآھات ضحایا).ھـ١٤٢٣ (عبدالكریم بن سلیمان، المفرج - ٧٠
 .الجوف للنشر، الوطن دار سالمیة،اإل الكتیبات

المخدرات وآثارھا النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة ). م٢٠١٣(خالد حمد ، المھندي - ٧١
 .قطر، الدوحة، وحدة الدراسات والبحوث بالمجلس، في مجلس التعاون الخلیجي

نحو رؤیة تكاملیة لموضوع المخدرات في الوطن ). م٢٠٠١(محمد أحمد ، النابلسي - ٧٢
مة إلى مؤتمر االتحاد العربي للجمعیات غیر الحكومیة لمكافحة ورقة مقد، العربي
 .مصر، القاھرة، اإلدمان

مطابع الدوحة ، المخدرات من القلق إلى االستعباد). ھـ١٤٠٧(محمد محمود ، الھواري - ٧٣
 .قطر، الحدیثة

إدمان شبكات التواصل االجتماعي وعالقتھا ). م٢٠١٦(بسمة حسین ، یونس - ٧٤
جامعة ، كلیة التربیة، ماجستیر، دى طلبة الجامعة في مدینةغزةباالضطرابات النفسیة ل

 .فلسطین، غزة، األزھر
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