
1



دولة اإلمارات العربية املتحدة.   حكومة الشارقة.   املجلس األعلى لشؤون األسرة.   إدارة مراكز التنمية األسرية



�ساحب ال�سمو  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي.. حفظه اهلل

عضو املجلس األعلى -  حاكم إمارة الشارقة

الناشر: إدارة مراكز التنمية األسرية، المجلس األعلى لشؤون األسرة. الشارقة. اإلمارات العربية المتحدة
06 506 55 54 
06 506 55 04 

2064, Sharjah, UAE 
www.fdc-shj.ae   

info_tanmya@fdc.shj.ae  
FDCtanmya  

إخراج فني: فخرية علي آل علي

ISBN:    978 - 9948 - 13 - 824 - 2



3

�ساحب ال�سمو  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي.. حفظه اهلل

عضو املجلس األعلى -  حاكم إمارة الشارقة





جـائزة إدارة مـراكز التنميـــــة األســــرية
للبحوث والدراسات الدورة الثانية عشر 2015 م

)المخدرات المستحدثة وأثرها على األسرة(

الفائز بالمركز األول: أ. فاطمة بنت سعيد بن عبيد العبري
الفائز بالمركز الثاني: أ. فدوى إبراهيم العوض

الفائز بالمركز الثالث: أ. مريم علي عبداهلل مراد

تنسيق ومتابعة: أميمة العاني ـ هدى العقروبي 

املدقق اللغوي: أحمد العموش



المخدرات الرقمية من وجهة نظر المختصين بوزارة التربية 

والتعليم بسلطنة عمان 

)العوامل واآلثار والدور المتوقع للجهات المختلفة(

إعداد: فاطمة بنت سعيد بن عبيد العبري
دراسة مقدمة جلائزة إدارة مراكز التنمية األسرية بالشارقة للدراسات والبحوث للباحثني العرب والشباب

 



7

ملخص الدراسة
هدفــت الدراســة احلاليــة إلــى التعــرف علــى أهــم العوامــل االجتماعيــة والنفســية والعقليــة واالقتصاديــة املؤديــة إلــى تعاطــي 
املخــدرات الرقميــة، واآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة، كمــا تهــدف إلــى التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه 
اجلهــات املختلفــة للوقايــة مــن خطــر املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم بســلطنة عمــان 
يف ضــوء متغيــرات كل مــن النــوع؛ املعرفــة باملخــدرات الرقميــة، الدرجــة العلميــة، اخلبــرة. وقــد تألفــت عينــة الدراســة مــن 
166 موظفــًا وموظفــة، يشــغلون الوظائــف املتنوعــة مــن الوظائــف اإلداريــة والفنيــة والتدريســية، وقــد مت اســتخدام اســتبيان 
ــة  ــة( املؤدي ــة، االقتصادي ــية، العقلي ــة، النفس ــل )االجتماعي ــي: العوام ــاور، وه ــن 6 مح ــون م ــة يتك ــدرات الرقمي ــن املخ ع
إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة، واآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة، والــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة 
للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة، مــن إعــداد الباحثــة. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود عوامــل اجتماعيــة كبيــرة مؤديــة 
ــدى املراهقــني،  ــراغ ل ــات الف ــادة أوق ــاء الســوء، زي ــة، أصدق ــة منهــا: ســوء التربي ــى تعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقمي إل
ــن أو كليهمــا  ــة، الهــروب مــن املشــاكل األســرية، تهــرب أحــد الوالدي ــة الدخيل ــة، العــادات االجتماعي ــاع نســبة البطال ارتف
مــن مســؤوليتهما، كذلــك عوامــل نفســية كبيــرة منهــا: احلصــول علــى اللــذة وجتنــب األلــم، االفتقــار للعالقــات االجتماعيــة 
املناســبة، الهــروب مــن ضغــوط احليــاة، الكشــف عــن املشــاعر املكبوتــة، الرغبــة يف إخــراج الرغبــات املكبوتــة. كمــا أظهــرت 
ــة  ــط املســتقبلي، الرغب ــة منهــا: ضعــف التخطي ــى تعاطــي املخــدرات الرقمي ــة إل ــرة مؤدي ــة كبي الدراســة وجــود عوامــل عقلي
ــل  ــة عوام ــرت الدراس ــك أظه ــر. كذل ــراب التفكي ــوة، اضط ــة النش ــى حال ــل إل ــال العق ــة، إيص ــالم اليقظ ــتغراق بأح يف االس
ــح عــن النفــس،  ــة األماكــن املخصصــة للمراهقــني للتروي ــة منهــا: قل ــى تعاطــي املخــدرات الرقمي ــة إل ــرة مؤدي ــة كبي اقتصادي
ابتــكار أنــواع تكنولوجيــة جديــدة مــن املخــدرات الرقميــة تتناســب ورغبــة كل متعــاٍط، انخفــاض ســعر املخــدرات الرقميــة. 
ــق  ــزال املراه ــا: انع ــني منه ــى املراهق ــة عل ــدرات الرقمي ــي املخ ــن تعاط ــة م ــرة ناجت ــارًا كبي ــاك آث ــة أن هن ــدت الدراس ــد وج وق
عــن العالــم احمليــط بــه، اللجــوء للكــذب لعــدم الرغبــة يف كشــف البرامــج الذكيــة املســتخدمة، انخفــاض مســتوى التحصيــل 
ــت الدراســة أن دور اجلهــات املختلفــة يف  ــة؛ كمــا أثبت ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــات الرياضي الدراســي، إهمــال املراهــق للهواي
الوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة هــو دور ضعيــف، حيــث لــم جنــد إال جهــة واحــدة وهــي املــدارس، كونهــا تضــع قوانــني صارمة 
 α ــتوى ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــة وج ــت الدراس ــد أثبت ــدارس. وق ــة للم ــزة الذكي ــاب األجه ــأن اصطح بش
0.05 ≥ تبعــًا ملتغيــر النــوع يف احملــاور التاليــة: العوامــل النفســية، ويف محــور اآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة 
ومحــور الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة؛ كمــا أوجــدت الدراســة وجــود فــروق ذات 
ــة  ــة: العوامــل االقتصادي ــة يف احملــاور التالي ــة باملخــدرات الرقمي ــر املعرف ــًا ملتغي ــد مســتوى α ≤ 0.05 تبع ــة عن ــة إحصائي دالل
املؤديــة إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة، اآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات باملخــدرات الرقميــة، الــدور املتوقــع الــذي تقــوم 
بــه اجلهــات املختلفــة للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة؛ كمــا أوجــدت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
α ≤ 0.05 تبعــًا ملتغيــر الدرجــة العلميــة يف محــور الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة، 
ــدرات  ــي املخ ــى تعاط ــؤدي إل ــي ت ــية الت ــل النفس ــور العوام ــرة يف مح ــر اخلب ــًا ملتغي ــة تبع ــة إحصائي ــًا ذات دالل ــدت فروق وأوج
ــد مــن  ــى العدي ــات وأشــارت إل ــد مــن التوصي ــرة األقــل مــن )5( ســنوات؛ وقــد قدمــت الدراســة العدي ــة لصالــح اخلب الرقمي

املقترحــات.
العوامــل  العقليــة،  العوامــل  النفســية،  العوامــل  العوامــل االجتماعيــة،  الرقميــة،  املخــدرات  املفتاحيــة:  املصطلحــات 

االقتصاديــة.
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The summary of the study
 This study aims to know the most important factors social, psychological mental
 and commercial factors which lead to dry abuse. It also aims to know the results
 consequences of taking drugs and the role which the special institutions, play to
 prevent stop the dangers of drugs according to the point of view of the specialists
 in the Ministry of Education in Sultanate of Oman based on some variables like
 gender, Knowing the drugs, scientific degree and experience. The sample of study
 consists of (166) employees from the Ministry of Education who have different
 jobs technical and academic jobs. A questionnaire about drugs which consists of
(6) elements has been used. These are (Social, psychological, metal and econom-
 ical) factors which lead to taking drugs, the consequences of tacking drugs and
 the role of the different specialist to prevent this problem done by the researcher.
 The study shows that there are some social factors which cause this problem like:
 bad friends, a lot of free time for the teenagers, bad rising up, and lack of jobs for
 those who search for work, incorrect social behaviors, irresponsible parents as
well as some psychological factors. For instance avoiding pain, enjoying them-
 selves, lack of life social relationships, avoiding stress and the desire to show their
 needs. The study also shows the presence of some mental factors which lead to
 taking drugs such as weak planning for the future , day dreams, the state of mental
 .enjoyment , lake of thinking
 In addition the study shows some economical factors which lead to the use of the
drugs. Some of the factors are few places for entertainment, inventing new tech-
 nological drugs which match the desire of the users, low price of the drugs. The
 study finds out that these are a lot of influence of using drugs on the teenagers
 like: being alone, don’t like other people, not being social, saying lies in order to
 avoid telling about the programmers which are used, low academic achievement,
 the neglect of social, sports and intellectual hobbies. The study also finds out the
 role of different institution in preventing drugs. It shows that of the institution
 don’t play, have are effective role expect the schools which is the only are which
 put some rules for teenagers and don’t allow them to use the technical equipment.
 This study proves some differences according to gender psychological factors, the
.consequences of using drugs and the role the institutions
 The study also finds some statistical differences according to the variables of
 knowing the drugs, the economical factors, the results of taking drugs and the role
.of the institutions
In addition it proves some statistical difference according to experience and psy-
 chological factors which is on the behalf of experience less than (5 years). The
.study presents many recommendation and suggestions
 key words: binaural beat, social factors, psychological factors, mental factors,
economic factors
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الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها

1-1 مقدمة
تشــغل مشــكلة تعاطــي املخــدرات يف العالــم ويف املجتمــع العربــي حيــزًا كبيــرًا مــن اهتمامــات املفكريــن والباحثــني االجتماعيــني 
ورجــال السياســة واملعنيــني مبســائل الضبــط االجتماعــي؛ نظــرًا ملــا حتملــه مــن مخاطــر تهــدد أمــن املجتمــع ومنظومــات القيــم 
والضوابــط األخالقيــة للســلوك االجتماعــي، إضافــة إلــى آثارهــا املتعــددة يف بنيــة االقتصــاد الوطنــي املترتبــة علــى انتشــارها 
نتيجــة امتصاصهــا للثــروات االجتماعيــة واإلمكانــات التــي ميلكهــا األفــراد مــن خــالل أمنــاط ســلوكية حترمهــا الشــرائع ومتنعهــا 
القوانــني )األصفــر، 2004: 7(؛ بــل إنهــا تعتبــر مــن أعقــد املشــكالت التــي تواجــه املجتمعــات يف الوقــت احلاضــر، وال يــكاد 
يفلــت منهــا أي مجتمــع، ســواء كان متقدمــًا أم ناميــًا. فهــي قــد نالــت انتشــارات واســعة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا 

وإجنلتــرا، كمــا ال تقــل انتشــارًا عنهــا يف نيجيريــا أو زائيــر أو تايلنــد )ســويف، 1999: 17(.
ــتقرار  ــن اس ــة، ع ــدرات واجلرمي ــي باملخ ــدة، املعن ــب األمم املتح ــي مبكت ــز اإلعالم ــن املرك ــي م ــر التفصيل ــف التقري ــد كش وق
ــم يف  ــكان العال ــن س ــو 5 ٪ م ــرد، أي نح ــون ف ــم 243 ملي ــغ عدده ــم، ويبل ــاء العال ــدرات يف كل أنح ــار املخ ــدالت انتش مع
الفئــة العمريــة مــن 15-64 ســنة )مجلــة البشــائر، 2014: 7(؛ كمــا بلــغ حجــم جتــارة املخــدرات واألدويــة املســببة لإلدمــان 
ــدرات  ــة للمخ ــة الدولي ــج املكافح ــر برنام ــر يف تقري ــا نش ــب م ــنويًا، حس ــار دوالر س ــو )400( ملي ــم نح ــتوى العال ــى مس عل
التابــع لــأمم املتحــدة يف عــام 1999، وهــو ميثــل )8٪( مــن حجــم كل أنــواع التجــارة العامليــة، كمــا أن أرباحهــم قــد تضخمــت 
وتزايــدت بصــورة هائلــة؛ فاجلهــود التــي تبــذل علــى مســتوى العالــم ال تضبــط ســوى )13 ٪( مــن حجــم التجــارة يف بعــض 

ــاح، 2004: 37(. ــى )28-40 ٪( )مصب ــل إل ــد يص ــر ق ــا اآلخ ــدرات، ويف بعضه ــواع املخ أن
كمــا بينــت اإلحصائيــة الصــادرة مــن موقــع http://www.binauralbeatsgeek.com تزايــد مســتخدمي اإلنترنــت 
مبــا يقــارب مليــاري نســمة يف اليــوم الواحــد، مــا يقــرب مــن )51 ٪( يســتخدمون اإلنترنــت للحصــول علــى املعلومــات 

الصحيــة، كمــا تقــدر مبيعــات العقاقيــر الطبيــة بـــ )11( مليــار دوالر.
 لقــد أصبــح اإلنترنــت يــؤدي دورًا مهمــًا يف جتــارة املؤثــرات النفســانية اجلديــدة، وذلــك أن )88 ٪( مـــن البلـــدان علــى مســتوى 
العالم قالـــت إَنّ اإلنترنـــت يشّكل مـــصدرًا رئيـــسًا لإلمـدادات من العقاقير الطبية املوجــــودة يف أســواقها. ويف الوقــت نفــسه، 
وجــــد استقــــصاء أجرتــــه مؤســــسة القيــــاس األوروبيــة أّن )7 ٪( مــن مســتهلكي هــذه املؤثــرات هــم الشــباب يف أوروبــا )مــن 
الفئـــة العمريـــة 15-24( ســنة: حيــث يـــستخدمون اإلنترنـــت لـــشراء هـــذه املـــواد فعليـــًا، وعلــى الرغــم مــن أن اســتيراد هــذه 
املــواد وبيعهــا باجلملــة جُتــرى بصــورة متزايــدة عبــر اإلنترنــت، إال أن املـــستهلك النـــهائي مـــا زال يفـــّضل اللجــوء إلــى قنــوات 

التوزيــع والبيــع بالتجزئــة التقليديــة نســبيًا. )تقريــر املخــدرات العاملــي، 2013: 8(. 
لذلــك يحمــل اإلنترنــت خطــرًا أكبــر علــى الشــباب إثــر ظهــور نــوع جديــد مــن املخــدرات -حيــث يحصــل عليهــا مــن خــالل 
ــر أقــوى مــن  ــد ذو تأثي ــة املختلفــة والبرامــج الذكيــة، حيــث تســمى باملخــدرات الرقميــة؛ وهــي نــوع جدي املواقــع اإللكتروني
املخــدرات التقليديــة أو املصنعــة- دخلــت إلــى العالــم العربــّي يف األعــوام القليلــة املاضيــة، وتســتهدف فئــة الشــباب مــن أجــل 
تدميــر حياتهــم ومســتقبلهم والقضــاء عليهــم، ثــم القضــاء علــى مجتمعــات بأكملهــا، فــإذا كان انتشــار الهيرويــن واحلشــيش 
واألفيــون ومختلــف األنــواع املخــدرة املعروفــة أصبــح يف متنــاول اليــد، فكيــف باملخــدرات الرقميــة التــي يســتطيع املروجــون 
ــرع  ــباب بأس ــول للش ــر والوص ــة روح العص ــا ملواكب ــتحدثتها التكنولوجي ــث اس ــهولة، حي ــكل س ــوت ب ــى البي ــا إل أن يدخلوه
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وأحــدث الطــرق لتدميرهــم )مجلــة البشــائر، 2014: 39(. 
حيــث تعــد املخــدرات الرقميــة مشــكلة كبيــرة، إذ ال ميكــن رؤيــة أو تــذوق أو حتــى ملــس هــذا النــوع، فقــط كل مــا يحتــاج إليــه 
املريــض للحصــول علــى هــذا النــوع مــن املخــدرات الرقميــة هــو جهــاز كمبيوتــر. ويشــار إليهــا باألدويــة الوهميــة، أو كمــا 
تســمى “I- اجلرعــات”، حيــث تعتبــر ملفــات صوتيــة يتــم حتميلهــا وبصــورة قانونيــة، كمــا يوجــد لديهــا شــعبية مــع املراهقني، 
ــع  ــا حتقــق غرضهــا وتوق ــًا م ــة، غالب ــة جتريبي ــي كعّين ــل أواًل بشــكل مجان ــة mp3 حتّم ــه شــكل ملفــات صوتي وتأخــذ منتجات

.)http://www.preventionworksct.org (ــة اإلدمــان املســتمع إليهــا ضحي
 وبــني )بــو دبــوس، 2014( يف مجلــة الوســط أن املخــدرات الرقميــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األصــوات املوســيقية لهــا 
ــوازن اإلنســان، مــن  ــوازن يف األذنــني، لكونهمــا املســببني لت ــة مــن خــالل اختــالل الت ــا األعصــاب الدماغي ــرات يف خالي تأثي
خــالل عــدم التناســق يف املوســيقى لــكل أذن، ويــؤدي ذلــك إلــى حــدوث خلــل يف اجلهــاز العصبــّي لإلنســان. وقــد أّدى انتشــار 
هــذا اخلطــر إلــى اســتنفار اجلهــات املعنّيــة، حكوميــة كانــت أم مدنّيــة؛ وذلــك لــدرء خطــره عــن الشــباب واملراهقــني خصوصــًا. 
وتقــوم املخــدرات الرقميــة التــي تنســاب مــن األذنــني علــى شــكل نغمــات، لتصــل إلــى الدمــاغ وتؤثــر يف ذبذباتــه الطبيعيــة، 

بإدخــال متعاطيهــا إلــى عالــم آخــر مــن االســترخاء. 
كمــا أكــدت )Stephanie Moran( أن مــا يزيــد املخــدرات الرقميــة شــعبية بــني أوســاط املراهقــني هــو انخفــاض ســعرها 
الــذي يقــارب دوالرًا وال يتجــاوز )4( دوالرات، حتــى يتمكــن مــن حتميــل امللفــات الصوتيــة التــي تقــدم جتربــة تصــل إلــى حالة 
مــن الثمالــة أو أخــذ املاريجوانــا والكوكايــني وحبــوب الهلوســة أو أي عقــار آخــر يصنــف بأنــه مخــدر. كمــا تعــد املخــدرات 
الرقميــة إحــدى املســارات التــي تســتطيع محــاكاة الواقــع وتأثيــرات املخــدرات التقليديــة الكوكايــني والهيرويــن وجميــع األنــواع 

)www.mynlccc.org;2012( .املختلفــة مــن املخــدرات التقليديــة
ــرددات  ــا ذات ت ــام دوف، وأنه ــش ويلي ــي هنري ــل الفيزيائ ــن قب ــام 1839 م ــرة ع ــة ألول م ــدرات الرقمي ــاف املخ ــد مت اكتش لق
مميــزة، وقــد اســتخدمت يف عــام 1970م لعــالج األزمــات العصبيــة بواســطة صدمــات كهربائيــة للدمــاغ، يعتقــد أن لهــا تأثيــرًا 

يف درجــة نشــاط املــخ واســتقباله لألــم وإدراكــه للبيئــة احمليطــة. )العــدوان، 2014(
وقــد بــني الدكتــور علــي أبورمــان، رئيــس مجلــس إدارة مركــز جابــر العثــرات، إمكانيــة أن يتــم ذلــك التأثيــر مــن خــالل إرســال 
http://( إشــارتني صوتيتــني مختلفتــني إلــى الدمــاغ تضعفــان مــن تكيــف الدمــاغ، وقــد تتســببان يف اإلصابــة بكســل العيــون
www.talabanews.net(. وقــد نالــت هــذه الظاهــرة اهتمامــًا مــن قبــل الباحثــني والهيئــات العامليــة حملاولــة الوصــول 

إلــى حــل يحــد مــن انتشــارها والســيطرة عليهــا. )عبــد املنعــم، 2008: 7(
ــة  ــى درج ــا إل ــل مبتعاطيه ــي، وتص ــتخدم يف التعاط ــي تس ــدرات الت ــكال املخ ــد أش ــة أح ــدرات الرقمي ــت املخ ــك أصبح لذل
اإلدمــان عليهــا، كمــا جتعــل عقــل مســتمعها يصــل إلــى حالــة مــن اخلــدر، حيــث أصبــح مجموعــة مــن الشــباب يســتخدمون 
تلــك املوســيقى يف العــالج النفســي، دون استشــارة طبيــب متخصــص، وقــد انتشــرت املخــدرات الرقميــة يف اآلونــة األخيــرة 
انتشــارًا واســعًا وســريعًا، ســبب قلقــًا شــديدًا لأســرة واملجتمــع مبؤسســاته احلكوميــة األهليــة وغيرهــا، وقــد أجمــع األطبــاء 

ــي، 2012( ــة. )املعين ــة والتصنيعي ــة ال تقــل خطــورة عــن املخــدرات الطبيعي واملتخصصــون أن املخــدرات الرقمي
ــة  ــل إنهــا مشــكلة صحي ــة مشــكلة تخــص القطــاع العــام، أو مشــكلة القطــاع اخلــاص، ب ــم تعــد مشــكلة املخــدرات الرقمي ل
عامــة، وليســت مقتصــرة علــى املريــض / املســتهلك، وإمنــا هــي مشــكلة اجتماعيــة عامليــة، تتطلــب شــراكة القطاعــني العــام 

)Timothy, Mackey, MAS,2012:2( .ــا ــل جتاهه ــى ح ــول إل ــاص للوص واخل
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2-1 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

يعــد الشــباب أغلــى ثــروة وقيمــة يف حيــاة املجتمــع، ولهــم مكانــة كبــرى يف حيــاة األمــة، وتنبــع أهميتهــم مــن مقومــات القــوة 
واحليويــة واحلماســة، وهــم مــن أهــم املــوارد التــي يتوجــب علــى مؤسســات املجتمــع كافــة )احلكوميــة، اخلاصــة واألهليــة( 
االســتثمار يف هــذا املــورد مــن أجــل إحــداث تنميــة متكاملــة ومســتدامة. حيـــث يتوجـــب علـــى هـــذه املؤسســات كافـــة دراســة 
كيفيــة حتويــل طاقــات الشــباب وإبداعاتهــم إلــى عناصــر إنتــاج إيجابيــة تخـــدم وتنمـــي املجتمــع سياســيًا، وثقافيــًا، واجتماعيــًا 

ــات، 2009: 4( ــًا. )عضيب واقتصادي
ــع يف  ــرد واملجتم ــى الف ــرة عل ــار مدم ــن آث ــا م ــا له ــع، مل ــم أجم ــات يف العال ــغلت املجتمع ــد ش ــدرات ق ــكلة املخ ــا أن مش ومب
مجــاالت متعــددة، بــل أصبحــت مشــكلة تــؤرق املهتمــني يف املجتمــع كالقيــادات األمنيــة، وعلمــاء االجتمــاع وعلمــاء 
النفــس، ورجــاالت الديــن؛ وذلــك مــن أجــل احتوائهــا ومحاصرتهــا واحلــد مــن مخاطرهــا. )املهنــدي، 2013: 7( وممــا يزيــد 
األمــر خطــورة أن مشــكلة املخــدرات قــد تفاقمــت يف العالــم العربــي، وأخــذت باالتســاع والتفاقــم يف هــذا الوقــت الــذي يشــهد 
فيــه العالــم العربــي انقســامًا وتشــرذمًا بــني أقطــاره؛ ممــا يجعلــه أكثــر عرضــة خلطــر املخــدرات الداهــم، وأقــل حتصنــًا ومناعــة 

ــي، 2003: 9( ــا. )الدليم حياله
وتفاقمــت املشــكلة وتزايــدت بظهــور املخــدرات الرقميــة أو مــا يســمى )بالرنــني األذنــي(، بــل مــا يزيــد مــن خطــورة املشــكلة 
هــو العوامــل املؤديــة إلــى اإلدمــان علــى هــذا النــوع مــن املخــدرات، مــع صعوبــة حصرهــا لتنوعهــا مــن االجتماعيــة والعقليــة 
ــت  ــة، وأصبح ــات املختلف ــاء املجتمع ــن أبن ــر م ــدد الكثي ــذي يه ــر ال ــد اخلط ــر تزاي ــت يف األم ــة. والالف ــية واالقتصادي والنفس

الســالح اخلفــي الــذي ميكــن أن يوجــد يف كل بيــت دون حســيب أو رقيــب مــن رب األســرة.
ــى  ــة إل ــة ومنتج ــة فاعل ــوة وطني ــن ق ــم م ــل حتويله ــن أج ــم م ــباب منه ــة الش ــتهدف فئ ــي يس ــالح اخلف ــذا الس ــح ه ــك أصب لذل
ــد ليشــمل صغــار الســن ممــن هــم يف ســن )12( ســنة. )الســليم،  ــل امت ــه، ب ــدد ثروات ــوة مدمــرة تشــل حركــة املجتمــع وتب ق
ــث  ــر؛ حي ــني البش ــان ب ــائل اإلدم ــدث وس ــن أح ــدرات م ــذه املخ ــت ه ــث بات ــي، 2013: 9( حي ــا ورد يف )اجلهن 2006( كم
تعتمــد علــى جرعــات موســيقية صاخبــة توحــي بنشــوة التعاطــي بــني الشــباب، وتعطيهــم إحساســًا بالســعادة غيــر الدائمــة؛ إذ 
حتــدث تأثيــرًا يف احلالــة املزاجيــة للشــخص، حتاكــي تأثيــر احلشــيش والكوكايــني واملاريجوانــا مــن خــالل االســتماع إليهــا عبــر 
ــث يدعــى  ــه اإلحســاس بصــوت ثال ــج عن ــا ينت ــاغ بدمــج اإلشــارتني، م ــرات الصــوت: ويقــوم الدم ســماعات األذن أو مكب
)binaural beat(؛ تــؤدي هــذه املوســيقى إلــى خلــق أوهــام لــدى الشــخص املتلقــي وتنقلــه إلــى حالــة الالوعــي، وتهــدده 
بفقــدان التــوازن النفســي واجلســدي. )حســن، 2015: 1( لذلــك يقــوم الباحــث باســتقصاء عينــة مهمــة يف املجتمــع العمانــي 
ومؤثــرة، وهــي املختصــون بــوزارة التربيــة والتعليــم، والتــي لهــا دور يف التنشــئة والتربيــة والتوعيــة، كمــا لهــا دور فاعــل يف 
الوقايــة مــن خطــر املخــدرات الرقميــة لتقصــي العوامــل املؤديــة إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة واآلثــار الناجتــة مــن تعاطيهــا، 
إضافــة إلــى تقصــي دور اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة مــن خطــر املخــدرات الرقميــة، وبذلــك جــاءت الدراســة احلاليــة لإلجابــة 

علــى األســئلة التاليــة: 
مــا أهــم العوامــل االجتماعيــة املؤديــة الســتخدام املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختّصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم 	 

يف ســلطنة عمــان؟
مــا أهــم العوامــل النفســية املؤديــة الســتخدام املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختّصــني بــوزارة التربيــة يف 	 

ســلطنة عمــان؟
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مــا أهــم العوامــل العقليــة املؤديــة الســتخدام املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختّصــني بــوزارة التربيــة يف 	 
ســلطنة عمــان؟

مــا أهــم العوامــل االقتصاديــة املؤديــة الســتخدام املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختّصــني بــوزارة التربيــة 	 
يف ســلطنة عمــان؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف العوامــل االجتماعيــة والنفســية والعقليــة واالقتصاديــة تعــزى ملتغيــر النــوع، 	 
معرفــة املخــدرات الرقميــة، الدرجــة العلميــة، اخلبــرة؟

ما أهم اآلثار املؤدية الستخدام املخدرات الرقمية من وجهة نظر املختّصني بوزارة التربية والتعليم؟	 
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول اآلثــار املؤديــة الســتخدام املخــدرات الرقميــة تعــزى ملتغيــر النــوع، معرفــة 	 

املخــدرات الرقميــة، الدرجــة العلميــة، اخلبــرة؟
مــا الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني 	 

ــم؟ ــة والتعلي ــوزارة التربي ب
ــوع، 	  ــر الن ــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان تعــزى ملتغي ــة للــدور الــذي تقــوم ب ــة إحصائي هــل توجــد فــروق ذات دالل

ــرة؟  ــة، اخلب ــة العلمي ــة، الدرج ــدرات الرقمي ــة املخ معرف
1-3 أهداف الدراسة 

دراســة العوامــل االجتماعيــة املؤديــة الســتخدام املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم 	 
يف ســلطنة عمــان.

ــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة يف 	  دراســة العوامــل النفســية املؤديــة الســتخدام املراهقــني املخــدرات الرقمي
ســلطنة عمــان.

ــة يف 	  ــوزارة التربي ــة مــن وجهــة نظــر املختصــني ب ــة الســتخدام املراهقــني املخــدرات الرقمي ــة املؤدي دراســة العوامــل العقلي
ســلطنة عمــان.

دراســة العوامــل االقتصاديــة املؤديــة الســتخدام املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة 	 
يف ســلطنة عمــان.

ــر 	  ــي تعــزى ملتغي ــة، الت ــة واالقتصادي ــة والنفســية والعقلي ــة يف العوامــل االجتماعي ــة اإلحصائي إيجــاد الفــروق ذات الدالل
ــرة، احملافظــة. ــة، اخلب ــة، املهن النــوع، الدرجــة العلمي

 حصــر أهــم اآلثــار املؤديــة الســتخدام املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم بســلطنة 	 
عمــان.

إيجــاد الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة ألهــم اآلثــار املؤديــة الســتخدام املخــدرات الرقميــة، التــي تعــزى ملتغيــر النــوع، 	 
الدرجــة العلميــة، املهنــة، اخلبــرة، احملافظــة.

 التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر 	 
املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم.

ــر 	  ــزى ملتغي ــي تع ــلطنة عمــان، الت ــة بس ــه اجلهــات املختلف ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة لل ــة اإلحصائي ــروق ذات الدالل إيجــاد الف
ــة. ــرة، احملافظ ــة، اخلب ــة، املهن ــة العلمي ــوع، الدرج الن
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4-1 أهمية الدراسة ومبرراتها 
ــة والنفســية  ــى أهــم العوامــل االجتماعي ــل يف التعــرف عل ــة، ويتمث ــه موضوعــًا يتســم باحلداث ــة البحــث يف تعاطي تتســم أهمي
والعقليــة واالقتصاديــة املؤديــة الســتخدام املخــدرات الرقميــة )binaural beat(، إضافــة إلــى أهــم اآلثــار املؤديــة 
الســتخدام املخــدرات الرقميــة )binaural beat( مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان، 
ويف حتديــد الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة يف ســلطنة عمــان. كمــا تســتمد أهميتهــا 
ــة التــي  ــدرة الشــديدة يف الدراســات والبحــوث العلمي ــي مــن الن ــد يعان ــة كحقــل تربــوي جدي مــن موضــوع املخــدرات الرقمي
تناولــت هــذا املوضــوع، ســواء بالتجريــب أم بالبحــث والتقصــي؛ ومــا يبــرز احلاجــة إلــى القيــام بالدراســات يف هــذا املوضــوع 
احليــوي تعاظــم حجــم هــذه الظاهــرة وخطورتهــا وأضرارهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة والنفســية التــي 
ال حــدود لهــا، إلــى أن وصلــت إلــى األضــرار السياســية والدوليــة. )الغــول، 2011: 5( كمــا أنهــا ال تقتصــر علــى شــعب 
دون غيــره أو علــى بلــد معــني، بــل إنهــا تفشــت يف كل شــعوب العالــم، وأصبحــت خطــرًا يهــدد العالــم بأســره؛ فمثلمــا يهــدد 
الــدول الصناعيــة املعتمــدة علــى التكنولوجيــا فإنــه كذلــك يهــدد الــدول الناميــة التــي تعانــي مــن ســوء األحــوال االقتصاديــة. 
ــة لقطاعــات  ــة واالقتصادي ــد املنعــم، 2008: 22( كمــا أن آثارهــا باتــت مدمــرة علــى املســتويات اإلنســانية واالجتماعي )عب
هامــة مــن أفــراد الشــعوب. )راســخ،1998: 5( فــإذا كانــت املخــدرات التقليديــة هــي مــن يذهــب إليهــا الشــباب للبحــث عنهــا 
واإلدمــان عليهــا، بــل يدفــع املبالــغ الهائلــة للحصــول عليهــا، فكيــف إذا وصلــت املخــدرات إلــى بــاب املنــزل وبثمــن زهيــد 

جــدًا يســتطيع الفقيــر قبــل الغنــي احلصــول عليهــا؟ وميكــن حتديــد أهميــة الدراســة ومبرراتهــا باآلتــي: 
دراسة ظاهرة مهمة بدأت تنتشر يف الطبقات االجتماعية واملهنية والعمرية املختلفة كافة.	 
تناول الدراسة لشريحة مهمة يف املجتمع، وهم الشباب واملراهقون.	 
ــة مــن وجهــة نظــر شــريحة 	  ــة وآثارهــا املؤذي ــة إلــى تعاطــي املخــدرات الرقمي تقــدم هــذه الدراســة وصفــًا للعوامــل املؤدي

ــز عليهــا خــالل العمــل. ــاه لهــا والتركي مهمــة يف املجتمــع؛ لالنتب
ــة 	  ــة وعمــل الــالزم للوقاي ــاه إلــى ظاهــرة املخــدرات الرقمي مســاعدة اجلهــات املختلفــة يف القطاعــات املختلفــة إلــى االنتب

منهــا.
ــى هــذه 	  ــز عل ــط والتركي ــم بســلطنة عمــان مــن إعــادة التخطي ــة والتعلي ــد هــذه الدراســة املســؤولني يف التربي ميكــن أن تفي

ــا. ــة حوله ــة للتوعي ــة واضح ــع خط ــة ووض ــية املختلف ــج الدراس ــرة يف املناه الظاه
ــة  ــة واحلضاري ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي ــروف واملتغي ــًا للظ ــة تبع ــدرات الرقمي ــن املخ ــة م ــرق الوقاي ــة بط ــة الكامل اإلحاط
والثقافيــة والقيميــة والنظــم االجتماعيــة القائمــة مــن اجلهــات املختلفــة، مثــل األنديــة الرياضيــة واجلمعيــات األهليــة واإلعالم.

5-1 حدود الدراسة 

1-6-1 الحدود الموضوعية 

ــدرات  ــتخدام املخ ــة الس ــة املؤدي ــة واالقتصادي ــية والعقلي ــة والنفس ــل االجتماعي ــة العوام ــى دراس ــة عل ــذه الدراس ــر ه تقتص
ــة  ــات املختلف ــه اجله ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــى دراس ــة إل ــني، إضاف ــى املراهق ــة عل ــدرات الرقمي ــار املخ ــة آث ــة، ودراس الرقمي

ــم. ــة والتعلي ــوزارة التربي ــني ب ــر املختص ــة نظ ــن وجه ــان م ــلطنة عم ــة بس ــدرات الرقمي ــن املخ ــة م للوقاي
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2-6-1 الحدود البشرية 

تقتصر الدراسة على املختصني العاملني بوزارة التربية والتعليم.

3-6-1 الحدود الزمانية

تطبيق الدراسة على عينة من املختصني بوزارة التربية والتعليم 2015/ 2016

4-6-1 الحدود المكانية

مت تطبيــق الدراســة امليدانيــة علــى عينــة ممثلــة مــن املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان وقــد مت اختيــار املختصــني 
عشــوائيًا مــن جميــع احملافظــات يف ســلطنة عمــان.

7-1 مصطلحات الدراسة 

املخــدرات يف االصطــالح: عــرف محمــد أمــني عابديــن املخــدرات بأنهــا مــادة تغيــب العقــل مــن غيــر نشــوة وطــرب. )الهدية، 
)8 :2008

التعريــف العلمــي للمخــدرات: مــادة كيميائيــة تســبب النعــاس أو النــوم أو غيــاب الوعــي املصحــوب بتســكني األلــم، وكلمــة 
مخــدر ترجمــة لكلمــة Nar-cotic املشــتقة مــن اإلغريقيــة Narkosis التــي تعنــي يخــدر أو يجعــل الفــرد مخــدرًا. )عبــد 

املنعــم، 2008: 189(
املخــدرات الرقميــة )iDoser( هــي عبــارة عــن مقاطــع موســيقية تبــث تــرددات معينــة يف األذن اليمنــى وتــرددات أقــل 
إلــى األذن اليســرى، يحــاول الدمــاغ جاهــدًا أن يوحــد التردديــن يف األذن اليمنــى واليســرى للحصــول علــى مســتوى واحــد 
ــا  للصوتــني، األمــر الــذي يتــرك الدمــاغ يف حالــة غيــر مســتقرة علــى مســتوى اإلشــارات الكهربائيــة التــي يرســلها، ومــن هن

ــة البشــائر، 2014: 39( ــده. )مجل ــذي تري ــار ال ــوع العق ــل هــذه املخــدرات ن ــار مروجــو مث يخت
املختصــون بــوزارة التربيــة والتعليــم: جميــع املوظفــني العاملــني بــوزارة التربيــة والتعليــم، وتشــتمل علــى الوظائــف اإلداريــة 

والتدريســية والفنيــة.
تعريــف العوامــل: هــي املجموعــات التــي يرتبــط بعضهــا ببعــض، وتنتظــم يف نســق معــني، حيــث تــؤدي يف مجموعهــا إلــى 

إحــداث نتيجــة. )الطيــار، 2005: 6(
تعريــف اآلثــار: األضــرار الناجتــة مــن تنــاول أو تعاطــي أو ممارســة أي ســلوك، ســواء كان الســلوك الــذي يقــوم بــه الشــخص 

ــًا. )ســيدبي، 2009: 13( ــًا أو معنوي مادي
تعريــف الوقايــة: أي فعــل مخطــط، تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة حتســبًا لظهــور مشــكلة معينــة، أو مضاعفــات ملشــكلة كانــت 

قائمــة أصــاًل، وذلــك بغــرض اإلعاقــة اجلزئيــة أو الكاملــة للمشــكلة، وملضاعفاتهــا، أو للمشــكلة واملضاعفــات معــًا. 
)الرميــح، 2004: 7(
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوالً: اإلطار النظري
ــد  ــى فوائ ــة إل ــافها، إضاف ــخ اكتش ــة وتاري ــدرات الرقمي ــوم املخ ــى مفه ــة إل ــذه الدراس ــري له ــار النظ ــرق يف اإلط ــيتم التط  س
ــة  ــى آلي ــة إل ــة وأنواعهــا وآثارهــا، إضاف ــة كمــا تدعيهــا املواقــع املروجــة، وطريقــة عمــل املخــدرات الرقمي املخــدرات الرقمي

ــا. ــة منه ــة يف الوقاي ــات املختلف ــة، ودور اجله ــدرات الرقمي ــن املخ ــة م ــة الوقاي ــة، وكيفي ــدرات الرقمي ــي املخ تعاط

1-2 مقدمة

ــي تبتلــى بهــا الشــعوب واألمم، فتنخــر عقــول الشــباب وأجســادهم، وهــي واحــدة مــن  ــرة الت املخــدرات مــن اآلفــات اخلطي
أخطــر املشــكالت وأعقدهــا، التــي يعانيهــا الكثيــر مــن املجتمعــات والــدول يف عاملنــا املعاصــر، ســواء الناميــة منهــا أو املتقدمــة، 
كمــا أنهــا مــن الظواهــر التــي تفاقمــت يف اآلونــة األخيــرة وانتشــرت بشــكل ســرطاني عبــر العالــم غيــر مســتثنية، تقريبــًا، أي 
أمــة أو طبقــة اجتماعيــة أو أي فئــة مــن فئــات العمــر املختلفــة )الدليمــي، 2003: 7(، وبخاصــة يف عصــر العوملــة والتكنولوجيا 
الرقميــة، حيــث أصبــح املجتمــع العربــي أكثــر عرضــة ملثــل هــذه الظواهــر؛ وذلــك بســبب االنفتــاح احلضــاري واالقتصــادي 
والعلمــي الــذي بــدأت حتملــه ريــاح العوملــة مــن مــدة ليســت بالقصيــرة، وبالتالــي بــدأت تدخــل أنــواع جديــدة مــن املخــدرات، 
ــى تســتطيع أن تتمكــن مــن الشــباب واملراهقــني والســيطرة عليهــم  ــي وجــدت لهــا منفــذًا ســهاًل حت ــة منهــا، الت وهــي الرقمي
وحتطيمهــم، وبالتالــي يتحطــم املجتمــع اإلســالمي ويتداعــى كمــا تتداعــى األســوار املنيعــة التــي أهملــت التحصينــات الالزمــة 
للوقايــة مــن هــذا اخلطــر الــذي يشــكل تهديــدًا، ليــس فقــط علــى فئــة الشــباب، وإمنــا أيضــًا علــى املراحــل األكبــر ســنًا رجــااًل 

كانــوا أم نســاء.
ــة  ــية والعقلي ــة والنفس ــل االجتماعي ــى العوام ــة عل ــات العين ــط درج ــي متوس ــة: ه ــدرات الرقمي ــرايئ للمخ ــف اإلج التعري

ــة  ــات املختلف ــه اجله ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــور ال ــة، ومح ــدرات الرقمي ــي املخ ــن تعاط ــة م ــار الناجت ــور اآلث ــة، ومح واالقتصادي
ــة. ــدرات الرقمي ــن املخ ــة م للوقاي

رق باألذنين( 2-2 تاريخ اكتشاف المخدرات الرقمية )الطَّ

ــتمر  ــد اس ــي يف 1839. وق ــرب أملان ــو مج ــل )H. W. Dove(، وه ــن قب ــرة م ــني( أول م ــرق باألذن ــدق )الط ــف ال اكتش
ــني عــن  ــا األذن ــدق بكلت ــة ال ــث درســت عملي ــأذن واحــدة. حي ــدق ب ــادرة لل ــة الن ــة الظواهــر الصوتي ــة يف جترب لســنوات طويل
طريــق اســتخدام الشــوكة الرنانــة التــي وضعــت قــرب آذان منفصلــة مــن املســتمع. يف ذلــك الوقــت، واعتقــد الباحثــون يف ذلــك 
الوقــت أن املشــاركني يف الدراســة كانــوا يكشــفون األصــوات التــي كانــت تســتهدف األذن األخــرى أو األصــوات التــي كانــت 

)Cola, 2012,p. 9 ــا ورد يف ــرية )Oster, 1973( ) كم ــة البش ــر اجلمجم ــر عب مت
إال أن ضيــق اســتخدام التكنولوجيــا، فإنــه قــد مت جتاهلهــا، وعلــى الرغــم مــن أن )H. W. Dove( قــال إنهــا حالــة خاصــة 
تافهــة، إال أنــه أثبــت أنــه عنــد اســتخدام التــرددات علــى نطــاق واســع بالــدق / الطــرق األذنــي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تأثيــر 

)Gunnel. ,2009,p.2( نفســي وبدنــي يف اجلســم البشــري
ــن  ــف ع ــادرًا يختل ــكاًل ن ــن ش ــم يك ــني ل ــا األذن ــدق بكلت ــر، أن ال ــت مبك ــاء، ويف وق ــف العلم ــام 1900 م اكتش ــة ع ويف بداي



16

الــدق بــأذن واحــدة. حيــث أجــرى )Peterson ,1916( دراســات عــدة لفحــص كيفيــة تأثــر املتطوعــني بالــدق بكلتــا األذنــني 
والــدق بــإذن واحــدة، حيــث توصــل ) Peterson ,1916( أن الــدق/ الطــرق بــإذن يحتمــل أن ينشــأ، ثــم يؤثــر يف الغشــاء 
القاعــدي يف الدمــاغ، يف حــني الدق/الطــرق بكلتــا األذنــني ميكــن أن يؤثــر يف قشــرية الدمــاغ يف األصــل. ونتيجــة لذلــك، حــول 
بحــث ) Peterson ,1916( دفــة األمــور يف اجتــاه فهــم الطبيعــة احلقيقيــة لــإلدراك البشــري للــدق/ الطــرق بكلتــا األذنــني. 
وبعــد مــرور عــدة عقــود، بــدأت التكنولوجيــا أيضــًا مبســاعدة الباحثــني يف دراســة الــدق/ الطــرق بكلتــا األذنــني. وقــد مكنــت 
هــذه التطــورات العلمــاء مــن دراســة التأثيــر مــن خــالل مؤشــرات الذبذبــة اإللكترونيــة التــي زودت نغمــات مراقبــة بشــدة، مــع 

.)Oster, 1973( صفــاء الذبذبــات التــي تبــث لأذنــني
ومــن ثــم بــدأ الباحثــون بــإدراك أن الشــخص الــذي يســتمع إلــى الذبذبــات بكلتــا األذنــني كان يســمع الفــرق بــني التردديــن، 
بــداًل مــن ســماع التــرددات بشــكل منفصــل. هــذا يعنــي أنــه إذا بثــت 320 هرتــز يف أذن واحــدة و332 هرتــز يف األخــرى، فــإن 

الــدق / الطــرق بكلتــا األذنــني لــه تــردد مختلــف، وهــو الفــرق بــني التردديــن وهــو مــن 12 هرتــز.
كانــت هــذه النتيجــة مثيــرة جــدًا للجــدل، إال أن العديــد مــن الدراســات التجريبيــة أثبــت ذلــك، إضافــة إلــى التوصــل إلــى أن 
البشــر ال يســتطيعون ســماع األصــوات األقــل مــن 20 هرتــز )Bear, Connors, & Paradiso, 2007(. بــل يحــدث 
هــذا الفــرق تأثيــرًا فريــدًا إلدراك األصــوات ذات التــردد املنخفــض مــن إدراك الدمــاغ البشــري للــدق/ الطــرق بكلتــا األذنــني. 
وكذلــك، وجــدت )Oster, 1973( أنــه عندمــا يكــون الشــخص معرضــًا للــدق/ الطــرق بكلتــا األذنــني ينشــأ مــن ذلــك وهــم 

يجعلــه يعتقــد أن األصــوات تأتــي مــن مــكان مــا داخــل الــرأس بــداًل مــن خارجــه.
وكمــا هــو متوقــع، أجريــت الدراســات علــى احليوانــات أيضــًا بهــدف فهــم كيفيــة تأثيــر الــدق/ الطــرق بكلتــا األذنــني يف اخلاليــا 
ــت  ــث الحظ ــل Kuwada, Yin, and Wickesberg,1979((، حي ــن قب ــت م ــة أجري ــاغ. يف دراس ــة يف الدم العصبي
اســتجابة اخلاليــا لإليقــاع وبشــكل دوري وفقــًا ملعــدل تــردد الــدق/ الطــرق بكلتــا األذنــني، وبالتالــي توصــل الباحثــون إلــى 

)Kuwada, Yin, & Wickesberg, 1979, p. 586( صــدق نتائجهــم التــي اســتخلصت علــى البشــر
ــا األذنــني فإنــه ويف الوقــت احلاضــر، حدثــت تطــورات كثيــرة مــع  ومــن خــالل االســتعراض التاريخــي للــدق/ الطــرق بكلت
ــس  ــذي يقي ــتخدم EEG، ال ــر )EEG(. واس ــس بيرغ ــة هان ــرات كهربائي ــالل تأثي ــن خ ــوظ، م ــي امللح ــدم التكنولوج التق
النشــاط الكهربائــي يف الدمــاغ باســتخدام أقطــاب كهربيــة توضــع علــى فــروة الــرأس، لدراســة التأثيــرات الســمعية املوجــات 
الدماغيــة مــن قبــل معهــد مونــرو يف منتصــف عــام 1970 م. إضافــة إلــى إجــراء الدراســات التــي حتــاول قيــاس اآلثــار النفســية 
علــى اإلنســان والتــي يترتــب عليهــا أن يفقــد اإلنســان وعيــه مــن جــراء التعــرض للتــرددات املختلفــة مــن خــالل الــدق / الطــرق 

.)Cola, 2012,p. 9( ــا ورد يف ــني )Ulam, 1991( كم ــا األذن بكلت

3-2 ماهية المخدرات الرقمية 

املخــدرات الرقميــة ليســت مخــدرات حقيقيــة باملعنــى التقليــدي مــن حيــث اجلوهــر، واملكــون والشــكل، وطــرق التعاطــي، 
حيــث يتــم فيهــا حتويــل املــادة املخــدرة واملؤثــرة يف النواحــي العقليــة، والنفســية، مــن شــكلها املــادي أو الســائل أو الغــازي، 
ــات،  ــطوانات أو ملف ــكل أس ــى ش ــة عل ــة أو رقمي ــة إلكتروني ــدرات يف أوعي ــذه املخ ــل ه ــالل حتمي ــن خ ــد م ــكل جدي ــى ش إل
بحيــث يشــكل امللــف أو األســطوانة اجلرعــة املخــدرة، مبــا يكــون لهــا مــن تأثيــر قــد يعــادل التأثيــر نفســه الــذي حتدثــه املخــدرات 
ــر  ــة، وقــد تكــون دافعــًا يف كثي ــة النفســية والعصبي ــة، ويف احلال ــة، والعصبي ــة يف عمــل الدمــاغ والتفاعــالت الكيميائي التقليدي
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مــن احلــاالت لتعاطــي املخــدرات احلقيقيــة التقليديــة، وقــد عرفــت املخــدرات الرقميــة أيضــًا علــى أنهــا ملفــات صوتيــة لهــا 
إيحــاءات ســلبية علــى عقــل اإلنســان، مــا يؤثــر بالســلب يف تصرفاتــه، كمــا تتمثــل املخــدرات الرقميــة يف أنهــا نــوع مــن أنــواع 
املوســيقى الصاخبــة التــي حتــدث تأثيــرًا يف احلالــة املزاجيــة، وكل مــا يلــزم للدخــول يف هــذه احلالــة املزاجيــة هــو اختيــار جرعــة 
ــه املتعاطــي، وحتميلهــا علــى جهــاز  ــر صنــف املخــدر الــذي يرغــب في موســيقية مــن بــني جرعــات عــدة متاحــة، تعطــي تأثي
مشــغل األغانــي املدمجــة MP3، أيــًا كان نوعــه، وســماعات مخصصــة لــأذن، ثــم االســتلقاء علــى وســادة، واالســترخاء 
ــع األجهــزة التــي تســبب إزعاجــًا  ــة العينــني، وغلــق جمي ــداء مالبــس فضفاضــة، وتغطي يف غرفــة ضوؤهــا خافــت، مــع ارت

حتــى ينصــب التركيــز علــى املقطوعــة التــي تســمع. )الدليمــي، 2003 (

4-2 فوائــد المخــدرات الرقميــة كمــا تدعيهــا المواقــع اإللكترونيــة المروجــة 
للمخــدرات الرقميــة

زيادة اإلبداع واالسترخاء والتأمل.	 
تساعد على زيادة التركيز.	 
حل املشكالت 	 
زيادة الذاكرة 	 
زيادة القدرة على التعلم	 
تساعد على النوم خاصة للمصابني باألرق	 
السيطرة على األلم	 
 	)Megabrain,Hutchison,1986:3( التعلم املعزز. وقد ورد هذا يف كتاب

5-2 طريقة عمل المخدرات الرقمية 

تســتند املخــدرات الرقميــة بنــاء علــى اســمها إلــى الرنــني األذنــي، الــذي كان موضــوع عــدة دراســات مــع نتائــج مثيــرة للجــدل 
لعــدة عقــود. ويســتند الرنــني األذنــي علــى الظواهــر عنــد ســماع صــوت مــع كثافــة ثابتــة وتــردد إلــى أذن وتــردد آخــر مختلــف 
قليــاًل إلــى األذن األخــرى. فــإن الدمــاغ ينتــج نبضــات داخليــة تتســع للفــرق يف التــردد بــني األذنــني التي تعــرف بالرنــني األذني، 
ــر  ــرح أن تأثي ــة املعروفــة )دوف 1841 م، اوســتر، 1973م) وقــد ُاقت ــي تعــد واحــدة مــن أقــدم محفــزات الدمــاغ التجريبي والت
الرنــني األذنــي علــى اســتجابات الدمــاغ الســمعية يعتمــد علــى اختــالف التــردد والنغمــة التــي يســتقبلها الدمــاغ )اوســتر،1973 
( علــى ســبيل املثــال؛ إذ مت إعطــاء إحــدى األذنــني نغمــة نقيــة ترددهــا 300( هرتــز( وإعطــاء األذن األخــرى نغمــة مماثلــة مــع 
تــردد  310( هرتــز( فــإن الدمــاغ يســمع التــردد الثالــث 10( هرتــز) وهــو الفــرق بــني التردديــن مــع الرنــني األذنــي  (أكيــرود،  
ــي مــن خــالل  ــني األذن ــم ســماع الرن ــغ وشــاريتون، 2008 ( واآلن يت ــة بالفكــرة الرائعــة (هوان 2010( وتســمى هــذه العملي
ســماعات األذن وتؤثــر كل ســماعة مبحيطهــا اخلارجــي علــى نصــف فــص الدمــاغ. كمــا أن هــذا التأثيــر أو التحفيــز أو اإلجهــاد 
علــى الدمــاغ ميكــن أن يغيــر مــن وتيــرة أنشــطة الدمــاغ التردديــة، التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى حالــة الوعــي واألداء احلركــي 
النفســي واملــزاج  (لــني وآخــرون، 1988 ) وتعــد النغمــات التــي ترددهــا مــن ) 200 - 900 هرتــز( هــي األكثــر فاعليــة يف إنتــاج 
الرنــني األذنــي مــن تلــك التــي تتجــاوز )1000 هيرتــز( )لكاليــدر وآخريــن، 1950 م )عــالوة علــى ذلــك فــإن أفضــل تــردد هــو  
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500 )هرتز(علــى األعلــى.  )بيــروت ونيلســون، 2005 م(
وقــد مت إدراج الرنــني األذنــي يف العديــد مــن النواحــي الفســيولوجية، والنفســية، والعصبيــة يف عديــد مــن الدراســات، وكانــت 
النتائــج متضاربــة؛ حيــث كان التأثيــر محفــزًا يف بعــض الدراســات ومثبطــًا يف دراســات أخــرى. ويف اآلونــة األخيــرة، مت اقتــراح 
ــات  ــل تقلــب معــدل ضرب ــر املتجانســة مث ــات النشــاط املتجانســة وغي ــر حــاد علــى مكون ــه تأثي ــي قــد يكــون ل ــني األذن أن الرن

القلــب واالســترخاء  (ماكونيــل وآخــرون، 2014 م ) كمــا ورد عنــد الصالــح وآخــرون، 2015: 7(.
كمــا يــرى بعــض املختصــني أن الذيــن يروجــون للمخــدرات الرقميــة يعتمــدون فيهــا علــى اجلانــب النفســي للشــخص وحالتــه 
املزاجيــة وشــخصيته. ويبــدأ عمــل املخــدرات الرقميــة مــن خــالل تــرددات خاصــة لــكل نــوع مــن املخــدرات مثــل الكوكايــني 
وميثانفيتامــني املعــروف “بكريســتال ميــث” وغيرهــا، منهــا مــا يدفــع للهلوســة، وآخــر لالســترخاء، وآخــر للتركيــز املزعــوم، 
ــة بأشــكال  ــة مــواد بصري ــرددات، كمــا يترافــق مــع تلــك امللفــات الصوتي ــم مقاطــع املوســيقى مبــا يتناســب وتلــك الت وتصمي
وألــوان تتحــرك وتتغيــر وفــق معــدل مــدروس متــت هندســته لتخــدع الدمــاغ عــن طريــق بــث أمــواج صوتيــة مختلفــة التــردد 
بشــكل بســيط لــكل أذن، وحيــث إن هــذه األمــواج الصوتيــة غيــر مألوفــة، يعمــل الدمــاغ علــى توحيــد التــرددات مــن األذنــني 
ــم  ــاغ يت ــة الدم ــالف يف كهربائي ــوع االخت ــب ن ــتقر، وحس ــر مس ــًا غي ــح كهربائي ــي يصب ــد، بالتال ــتوى واح ــى مس ــول إل للوص
ــة  ــود الوصــول إليهــا كالنشــوة ) مجل ــي ت ــواع املخــدرات أو املشــاعر الت الوصــول إلحســاس معــني يحاكــي إحســاس أحــد أن

ــائر، 2014: 39(. البش

6-2 آلية تعاطي المخدرات الرقمية

يخلــق املســتمتع باملخــدرات الرقميــة بيئــة مثاليــة لالســترخاء حيــث يتــم اجللــوس يف مــكان هــادئ تكــون فيــه اإلضــاءة خافتــه 
وهــو معصــم العينــني، ثــم يقــوم بتشــغيل املوســيقى عــن طريــق ســماعات األذن وفــق تــرددات معينــة حســب نــوع املخــدر: 
ــوع  ــد ن ــم حتدي ــة يت ــارات الكهربائي ــاغ لإلش ــة الدم ــالل دراس ــن خ ــتقرة؛ إذ م ــر مس ــة غي ــاغ يف حال ــل الدم ــذي يجع ــر ال األم
اإليعــازات املطلوبــة، إذ إن كل نــوع مــن أنــواع املخــدرات الرقميــة يســتهدف منطــًا معينــًا مــن النشــاط الدماغــي؛ فمثــال عنــد 
ــي  ــد تعاط ــا بع ــم حتفيزه ــي يت ــورة الت ــابه الص ــورة تش ــاغ بص ــز الدم ــى حتفي ــيدفع إل ــك س ــإن ذل ــني ف ــرددات الكوكاي ــماع ت س
املخــدرات بصــورة واقعيــة عــن طريــق الشــم أو احلقــن أو املضــغ. )حســن،2015:  2( أمــا بالنســبة للخطــوات التــي يقــوم بهــا 

املتعاطــي لتهيئــة نفســه جللســة التعاطــي فهــي كالتالــي: 
االســتماع يف بيئــة مريحــة مــن دون إزعــاج لعــدم التعــرض ألي ضغوطــات تؤثــر علــى ســماع املخــدرات الرقميــة )طــرق 	 

األذنــني(.
استخدام سماعات استيريو بحيث تغطي األذنني بكاملها ملنع الضجيج اخلارجي بالكامل.	 
يجب أن تكون البيئة اخلارجية هادئة مع وجودة سماعات استيريو أيضًا حتى ال تضر طبلة األذن.	 
ال بد من اخلضوع جللسة تستمر )15( دقيقة حتى يشعر املراهق باالنتعاش ويحصل على هدوء وصفاء الذهن.	 
بعــد ذلــك يتــم االســتماع ملــدة )30( دقيقــة كل يــوم، وخصوصــًا عندمــا يحــدد املراهــق هدفــه والنشــاط الــذي يحتاجــه، 	 

إضافــة إلــى وضــع تصــور عــن حالتــه التــي يرغــب يف الوصــول إليهــا مســبقًا، والتــي تــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات إيجابيــة 
يف احليــاة بشــكل ملحــوظ.

تكرار التجربة بانتظام لبناء استجابة معززة من خالل اإلجراءات التالية: 	 
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طرق أو دق األذنني.. 1
الضوضاء البيضاء . 2
االسترخاء أو التنومي املغناطيسي.. 3
تقنيات التخيل املوجه.. 4
تقنيات التنفس. 5
الهمهمة، التنغيم . 6
ممارسة الرياضة البدنية . 7
تدريب التحفيز الذاتي. 8
9 .http://www.binauralbeatsgeek.com/brain- تصــور األهــداف املطلوبــة لبرمجــة العقــل الباطــن

wave-entrainment

7-2 أنواع المخدرات الرقمية 

هنــاك تــرددات لــكل نــوع مــن املخــدرات تقريبــًا مثــل الكوكايــني وميثانفيتامــني املعــروف بـ”كريســتال ميــث” وغيرهــا، التــي 
يدفــع بعضهــا إلــى الهلوســة وآخــر لالســترخاء، ويدفــع آخــر للتركيــز. )مجلــة البشــائر، 2014: 39( كمــا تختلــف الذبذبــات 

التــي يتــم تلقيهــا مــن قبــل الفــرد حســب نــوع املخــدر املــراد تعاطيــه:
1. ملــف املارجوانــا: عبــارة عــن ذبذبــات محســوبة بطريقــة معينــة ملــدة 45 دقيقــة تقريبــًا جتعــل الفــرد يصــل إلــى حالــة الهلوســة 

وينتقــل مــن الوعــي الدماغــي إلــى مرحلــة الالوعــي؛ فيشــعر بنفــس تأثيــر املخــدر الطبيعــي، وتظهــر عليــه نفــس األعــراض.
ــة  ــر واألعــراض الظاهري ــس التأثي ــا، وحتــدث نف ــات املارجوان ــة مــن ذبذب ــات مختلف ــارة عــن ذبذب ــن: عب ــف الكوكاي 2. مل

ــدر. للمخ
أمــا بالنســبة للموجــات الدماغيــة فــإن دمــاغ اإلنســان يصــدر ذبذبــات كهربائيــة، وميكــن قيــاس موجــات هــذه الطاقــة الكهربائيــة 

بالهرتــز، وميكــن تقســيم هــذه املوجــات إلى:
 1. موجات بيتا من )40-14( هرتز وتتصف باإلدراك الواعي والتوتر.

2. موجات ألفا من )14-8( هرتز وتتصف باالسترخاء والتأمل.
3. موجات ثيتا من )8-4( هرتز وتتصف باالسترخاء العميق والنعاس. 

4. موجات الدلتا من )4-1( هرتز هي مرحلة النوم العميق. 
فعلــى ســبيل املثــال: لــو تعرضــت األذن اليمنــى إلــى موجــة 325 هرتــز واليســرى إلــى موجــة 315 هرتــز فــإن الدمــاغ ســيعمل 
علــى معاجلــة املوجتــني لتشــكيل موجــة موحــدة لتكــون موجــة 10 هرتــز، وهــي نفــس املوجــة التــي تتصــف باالســترخاء والتأمل 
ــون  ــوا يتعاط ــن كان ــن الذي ــون م ــاس أن يك ــذا اإلحس ــعر به ــي يش ــي ك ــى املتعاط ــا(. وعل ــات ألف ــاغ )موج ــا الدم ــي ينتجه الت

املخــدرات التقليديــة، فهــو يحــاول أن يصنــع لنفســه نفــس اإلحســاس عبــر الذبذبــات الصوتيــة )احلارثيــة، 2012(.
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8-2 آثار المخدرات الرقمية 

1. االكتئاب 

حيــث يــؤدي االســتماع إلــى الرنــني األذنــي )ثيتــا( إلــى تدهــور املــزاج، بينمــا االســتماع إلــى )بيتــا( يــؤدي إلــى تعزيــز املــزاج. 
وعنــد االســتماع إلــى التحفيــز الســمعي ملــدة )30( دقيقــة؛ مبعنــى أن يتــم تعريــض األذن اليمنــى إلــى رنــني )ثيتــا( بتــردد يصــل 
إلــى )133( هيرتــز، بينمــا يتــم تعريــض األذن اليســرى إلــى رنــني )بيتــا( بتــردد يصــل إلــى )140( هيرتــز؛ يتــم إنتــاج مــزاج أكثــر 
تعكــرًا، وأثبتــت الدراســات أن املســتمعني إلــى ثيتــا/ بيتــا ســجلوا درجــة أعلــى يف االكتئــاب، يف حــني ســجل املســتمعون إلــى 

بيتــا وحدهــا تدهــورًا أقــل يف املــزاج واالكتئــاب )لــني وآخــرون، 2008( )كمــا عنــد الصالــح وآخريــن، 2015: 8(.
1. القلق 

لــم توجــد الدراســات عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني الرنــني األذنــي والقلــق، حتــى بعــد تكــرار التجــارب علــى تــردد أعلــى 
مــن )10( هيرتــز، الــذي هــو يف موجــات )ألفــا( وتخفيضهــا إلــى )2.5( هيرتــز ضمــن موجــات )الدلتــا( خــالل فتــرة شــهرين 
علــى عينــة مــن )8( أشــخاص أصحــاء. )وهبــة آخــرون( كمــا ورد يف دراســة )الصالح وآخــرون، 2015: 8(. إال أن دراســات 
أخــرى أثبــت وجــود اجتــاه بــني القلــق والرنــني األذنــي وملــدة )5( مــرات علــى عينــة تعانــي مــن القلــق وملــدة )4( أســابيع، حيــث 

أدى إلــى انخفــاض القلــق )لوســكورنيس وآخــرون، 2001( كمــا ورد يف )الصالــح وآخــرون: 2015: 9(.
3. القدرات اللفظية

لــم تثبــت الدراســات وجــود حتســن يف القــدرات اللفظيــة إثــر اســتخدام الرنــني األذنــي علــى )4( أصحــاء )الصالــح وآخــرون، 
.)9 :2015

4. التعلم

لم توجد دراسات دقيقة حول مدى تأثير الرنني األذني يف زيادة مستوى التعلم.
5. االنتباه

توصلــت بعــض الدراســات التــي أجريــت علــى طلبــة كليــة التقنيــة بديجيــت ســبان وديجيــت ســيمبل إلــى أن الطلبــة الذيــن 
مت تعريضهــم لالســتماع للرنــني األذنــي ملــدة )15( دقيقــة أدى ذلــك إلــى تســجيل درجــات أعلــى يف معــدل االنتبــاه مــن الطلبــة 
الذيــن لــم يعرضــوا لالســتماع للرنــني األذنــي، إال أن بعــض الدراســات أوصــت بضــرورة تطبيقهــا علــى عينــة أكبــر مــن النــاس 

لقلــة املجموعــة التــي تعرضــت للتجربــة الســابقة.
)وهبة وآخرون، 2007( كما ورد يف )الصالح وآخرون، 2015: 10(.

6. الذاكرة

إن الطلبــة الذيــن تعرضــوا لالســتماع إلــى الرنــني األذنــي ملــدة )15( دقيقــة قامــوا بــأداء أفضــل يف اســتبانة )الــوورد ليســت فــري 
ــة  ــه )وهب ــة املتحكــم في ــة(؛ حيــث لوحــظ تذكــر فــوري يف بيئ ــى اســتبانة )الذاكــرة اللفظي ــة إل كــول تيســت( للذاكــرة، إضاف

ــرون، 2015: 10(. ــح وآخ ــرون، 2007( كمــا ورد يف ) الصال وآخ
ــد مــن املشــاعر  ــت التجــارب الســابقة أن املتلقــي يشــعر بالعدي ــث أثبت ــاء املــخ؛ حي ــى كهرب ــة عل ــر املخــدرات الرقمي كمــا تؤث
املختلفــة منهــا: االبتهــاج، الشــرود الذهنــي؛ حيــث يصــل املتعاطــي إلــى حالــة مــن االنفصــال عــن الواقــع، كمــا يــؤدي إلــى 
تقليــل تركيــزه بصــورة شــديدة، نوبــات تشــنج، الهلوســة، االرجتــاف، تســارع التنفــس ونبضــات القلــب )مجلــة البشــائر، 

)39  :2014
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9-2 كيف يتم الوقاية من المخدرات الرقمية 
1-9-2 مقدمة

إن التوعيــة بأخطــار املخــدرات وأضرارهــا تأتــي ضمــن مجــاالت التوعيــة األمنيــة التــي ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا مبجــاالت اخلطــر 
التــي مــن املتوقــع أن يتعــرض لهــا الفــرد يف مياديــن احليــاة املختلفــة، حيــث تتنــوع مجــاالت التوعيــة بتنــوع مجــاالت اخلطــر. 
)مجلــة البشــائر، 2014: 39( والوقايــة مــن املخــدرات ال تقتصــر علــى مكافحــة تهريبهــا وتصنيعهــا وتشــديد العقوبــات علــى 
مرتكبــي املخــدرات فقــط، بــل يتطلــب ذلــك التوعيــة بأخطــار املخــدرات بأنواعهــا عامــة والرقميــة خاصــة وأضرارهــا علــى 
الفــرد واملجتمــع، وحتصــني املواطنــني باملبــادئ األخالقيــة والثقافيــة الســليمة، وتنميــة الــوازع الدينــي، إضافــة إلــى خلــق رد 

فعــل ســلبي عندهــم جتــاه هــذه املشــكلة بجوانبهــا املختلفــة )الســعد، 1999: 3(

2- 9- 2 تعريف الوقاية

ــوع مشــكلة، أو لنشــوء مضاعفــات لظــروف بعينهــا،  ــي تتخــذ حتســبًا لوق ــر الت ــه مجموعــة التدابي ــة يقصــد ب ــح الوقاي مصطل
ــكلة. أو  ــوع املش ــكان وق ــى إم ــي عل ــاء اجلزئ ــل أو القض ــاء الكام ــر القض ــدف التدابي ــون ه ــل؛ ويك ــة بالفع ــكلة قائم أو ملش

املضاعفــات، أو املشــكلة ومضاعفاتهــا معــًا )ســويف، 1999: 136(. 

3-9-2 أنواع الوقاية 

وقاية دينية: اجتماعية تعتمد التنشئة الدينية الصحيحة املعتدلة، وتنشئة اجتماعية متوازنة.

ــوات  ــق القن ــن طري ــي ع ــالم الصح ــة اإلع ــالل تقوي ــن خ ــي م ــي والصح ــي العلم ــث الوع ــى ب ــوم عل ــة: تق ــة– صحي علمي
اإلعالميــة كافــة )املســموعة واملرئيــة واملقــروءة(.

وقاية قانونية: بوليسية: وذلك من خالل تشديد العقوبة على املتاجرين واملتعاملني املروجني واملتسترين عليهم.

النجــاح وفرصــه ومــا جتنيــه، وإيجــاد بدائــل مفيــدة  بتنميــة احلــس احلضــاري وفتــح آفــاق  حضاريــة ثقافيــة: وذلــك 
.)18 )املعينــي،2012: 

تربوية – اجتامعية: تأتي من خالل الرقابة املدرسية واألسرية على الطلبة يف مرحلة املراهقة. )احلارثية، 2012(

4-9-2 كيفية الوقاية من المخدرات الرقمية

ُنشر ملركز دعم القرار بإمارة دبي )6( حلول متنوعة حملاربة تلك املخدرات الرقمية، وهي كالتالي: 
تطوير وحتديث القانون لتجرمي استخدام هذه املخدرات.

تدريب فرق املكافحة على رصد وحجب املواقع التي تروجها.
إيجاد تعاون دولي قوي لتحديد مصادر هذه املواقع، والعمل على ضبط مروجها.

توعية مبتكرة تتناسب مع الشباب تنبه إلى مخاطر تلك املخدرات وتأثيرها على صحة اإلنسان.
التواصل مع األسر، وتدريبها على فرض نوع من الرقابة الذاتية على أبنائها.

اســتهداف املــدارس واجلامعــات بالتوعيــة مــن خــالل التنســيق مــع إداراتهــا، حيــث أن الطلبــة يتبادلــون خبراتهــم ويجــب علــى 
املختصــني لعــب دور يف توجيههــم ومتابعــة ســلوكهم. )عبــداهلل، 2012(
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5-9-2 دور المدرسة في الوقاية من المخدرات الرقمية 

رفــع الوعــي باملخاطــر الكامنــة فيهــا، وأهميــة احلفــاظ علــى اخلصوصيــة لــدى اآلخرين وكيفيــة حفــاظ الفرد علــى خصوصيته. 
وكذلــك املهــارات الالزمــة للتأكــد مــن كيفيــة الولــوج إلــى املواقــع التــي تتمتــع مبصداقيــة يف املعلومــات التــي تبثهــا، إضافــة إلــى 
أهميــة التدريــب علــى كيفيــة التعامــل الصحيــح مــع وســائل االتصــال االجتماعــي التــي أصبحــت أحــد القنــوات األساســية يف 

تعامــل أفــراد املجتمــع بعضهــم مــع بعــض، مبــا يضمــن عــدم نشــر أي معلومــات أو بيانــات قــد يســاء اســتخدامها مســتقباًل.

6-9-2 دور األسرة في الوقاية من المخدرات الرقمية 

توعية أبنائهم يف التعامل اآلمن مع اإلنترنت.
تعزيز القيم األخالقية والسلوكيات اإليجابية الستخدام أفضل وآمن لإلنترنت.

ــل  ــن قب ــتغالل م ــوء االس ــم، أو س ــن قبله ــتخدام م ــوء االس ــن س ــم م ــم حلمايته ــة خصوصيته ــى حماي ــاء عل ــب األبن تدري
اآلخريــن.

تنبيه األبناء على عدم نشر أي معلومات أو بيانات أو صور أو غيرها قد يساء استغاللها.
احلــرص علــى تقنــني وحتديــد أوقــات اســتخدام اإلنترنــت والتقنيــات احلديثــة؛ حتــى ال يصبــح األبنــاء عرضــة إلدمــان 

اإلنترنــت.
بنــاء عالقــة إيجابيــة مــع األبنــاء، وضــرورة تواصلهــم يف حــال تعرضهــم الســتغالل أو ابتــزاز أو تهديــد مــن قبــل أحــد 

األشــخاص.
متابعة األبناء فيما يصل إليهم من رسائل أو بيانات.

 تدريب األبناء على كيفية التعامل مع الرسائل مجهولة الهوية.
 تعريف األبناء وتوعيتهم باألحكام القانونية املتعلقة باجلرائم اإللكترونية وخطورتها. )النعيمي،2015(



23

ثانيًا: الدراسات السابقة

 )DD( ــة ــدرات الرقمي ــن املخ ــة ع ــة العلمي ــص املعرف ــى تلخي ــت إل ــة هدف ــرون، 2015( بدراس ــح وآخ ــن )الصال ــام كل م ق
وإدمــان املخــدرات الرقميــة )DDA( وتقــدمي اســتنتاجات علميــة وتوصيــات بشــأن التعامــل مــع املخــدرات الرقميــة، وقــد 
 INFO و Psych و  Googleو  PubMed :جمعــت املــادة العلميــة باســتخدام محــركات بحــث عامليــة وهــي: وهــي
ــدرات  ــح املخ ــة يف مصطل ــات حال ــة أو دراس ــات علمي ــود أي دراس ــدم وج ــى ع ــة إل ــت الدراس ــد توصل و EBSCO، وق
الرقميــة، وإمنــا مت ذكرهــا حتــت مصطلــح الرنــني األذنــي، والرنــني األذنــي هــو مــا يتــم للدمــاغ مــن حتفيــز بعــد التعــرض الدمــاغ 
للرنــني، ويف بعــض الدراســات لــم يثبــت ذلــك، هــو مــا يتــم للدمــاغ مــن حتفيــز بعــد التعــرض للرنــني. كمــا توصــل إلــى أن 
بعــض الدراســات تشــير إلــى تعــرض الدمــاغ لتأثيــر إيجابــي علــى املــزاج أو التقليــل مــن القلــق مــع زيــادة الرنــني للدمــاغ، ويف 
بعــض الدراســات لــم يثبــت ذلــك، أو تأكيــد هــذه النتائــج. إال أن الدراســة توصلــت إلــى أن االســتماع إلــى الرنــني األذنــي 
ارتبــط مــع تغيــرات يف املــزاج، حيــث إن االســتماع إلــى تــرددات بيتــا يف الرنــني األذنــي يــؤدي إلــى حتســني احلالــة املزاجيــة، 
وعنــد االســتماع إلــى ثيتــا / دلتــا فــإن الرنــني األذنــي يــؤدي إلــى تدهــور احلالــة املزاجيــة. أضــف إلــى ذلــك أنــه عنــد االســتماع 
إلــى ألفــا فــإن الرنــني األذنــي يــؤدي كذلــك إلــى خفــض مســتوى القلــق، كمــا ارتبــط أيضــًا االســتماع إلــى الرنــني األذنــي إلــى 
تعزيــز قــدرات التعلــم، وشــد االنتبــاه، وحتفيــز الذاكــرة ســواء لأصحــاء أو األطفــال املعاقــني أو املســنني. كمــا توجــد نتائــج 
ــي، وذلــك نتيجــة  ــني األذن ــى الرن ــد االســتماع إل ــي للدمــاغ عن ــة، والرســم الكهربائ ــج الهرموني ــق بالنتائ متناقضــة فيمــا يتعل
لعــدم قــدرة أغلــب الدراســات علــى حتديــد تــردد الرســم الكهربائــي للدمــاغ الــذي يتوافــق مــع تــرددات الرنــني األذنــي، أو 

التغيــرات الهرمونيــة التــي حتقــق التغيــرات املعرفيــة.
ــت  ــث تناول ــي، حي ــرع اجلنائ ــل املش ــدى تدخ ــة.. وم ــدرات الرقمي ــى املخ ــرف عل ــن، 2015( التع ــور الدي ــة )ن ــت دراس بين
الدراســة مجموعــة مــن املفاهيــم واآلراء املختلفــة التــي أثيــرت أخيــرًا بشــأن املخــدرات الرقميــة، ومنهــا مــا ذكــر أن املخــدرات 
الرقميــة تعــد نوعــًا مســتحدثًا مــن املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، التــي أثــارت حولهــا كثيــرًا مــن اجلــدال والنقــاش علــى كل 
ــم،  ــة، أو وه ــا خراف ــض بأنه ــا البع ــي؛ إذ وصفه ــي والقانون ــي والنفس ــي، الطب ــث العلم ــاالت البح ــد، ويف كل مج الصع
أو مجــرد حيــل إعالميــة دعائيــة، تروجهــا بعــض الشــركات املســتفيدة مــن إثــارة اجلــدل بشــأنها، بينمــا أكــد البعــض اآلخــر 
حقيقــة تأثيرهــا، وخطورتهــا، وانتشــار تعاطيهــا بــني الشــباب، إذ تنتــج عنهــا آثــار متاثــل اآلثــار املترتبــة علــى تعاطــي املخــدرات 
التقليديــة، علــى اختــالف أنواعهــا، كمــا أوصــت الدراســة بإعــداد دراســة قانونيــة إماراتيــة حديثــة، وتشــكيل جلنــة وطنيــة 
متخّصصــة؛ لدراســة موضــوع املخــدرات الرقميــة، دراســة علميــة معّمقــة، للوقــوف علــى حقيقــة خطورتهــا مــن عدمهــا، 
وإثبــات مــدى تأثيرهــا يف الصحــة النفســية أو العقليــة لإلنســان، بالصــورة التــي يــرّوج لهــا مــن عدمــه، كذلــك إذا ثبــت بالبحــث 
ــة،  ــدرات الرقمي ــروج املخ ــي ت ــة الت ــع اإللكتروني ــب املواق ــم حج ــب أن يت ــه يج ــة، فإن ــدرات الرقمي ــورة املخ ــة خط والدراس
ومراقبتهــا مراقبــة مشــددة، واتخــاذ كل اإلجــراءات القانونيــة ضدهــا، كمــا يجــب أن يتدخــل املشــرع اجلنائــي بالنــص صراحــة 
م تعاطيهــا وترويجهــا، أو إصــدار قانــون خــاص يحــدد طبيعــة  علــى إدخــال املخــدرات الرقميــة ضمــن جــدول املخــدرات املجــرَّ
املخــدرات الرقميــة، ويقــرر عقوبــات جنائيــة علــى تعاطيهــا وترويجهــا؛ واتخــاذ مجموعــة مــن احللــول ملواجهــة املخــدرات 
الرقميــة، يف حــال ثبتــت أضرارهــا، مــن أهمهــا: تكثيــف حمــالت التوعيــة عــن حقيقــة املخــدرات الرقميــة، مــن حيــث تأثيرها 
يف احلالــة املزاجيــة ملســتمعيها، والتنبيــه علــى األهالــي بضــرورة متابعــة أبنائهــم، ومراقبــة ســلوكياتهم عــن كثــب، ومالحظــة 
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أي تغيــرات تطــرأ علــى ســلوكياتهم، مــن ذلــك امليــل إلــى االنعــزال عــن بقيــة أفــراد األســرة، والعدوانيــة، وردود األفعــال 
.) .http://w.lahaonline.com( احلــادة، فقــد تكــون مؤشــرًا إلــى تأثرهــم باملخــدرات الرقميــة

كشــفت دراســة )مركــز دعــم اتخــاذ القــرار بشــرطة دبــي، 2014( أن املخــدرات الرقميــة املعروفــة باســم »I doser«  ال تقــّل 
خطــورة عــن أكثــر أنــواع املخــدرات التقليديــة فتــكًا، مثــل الهيرويــن والكوكايــني، ووضــح مــن خــالل الدراســة أن املخــدرات 
ــن  ــر الهيروي ــي تأثي ــتخدم فتعط ــا املس ــتمع إليه ــة، يس ــة، أو ثنائي ــات أحادي ــى نغم ــوي عل ــة حتت ــات صوتي ــي ملف ــة ه الرقمي
والكوكايــني، وغيرهمــا مــن املخــدرات احلقيقيــة، إذ صممــت بطريقــة حتاكي الهلوســة وحــاالت االنتشــاء املصاحبــة للتعاطي، 
كمــا أثبتــت الدراســة أن هــذه املخــدرات تســبب الهلوســة وتتلــف خاليــا املــخ، وتســبب أعراضــًا أخــرى نفســية مثــل االكتئــاب 
ــة، تســبب  ــة مــن نغمــات أحادي ــة مؤلف ــا تتضاعــف تأثيراتهــا مســتقباًل يف احلــاالت املتقدمــة. امللفــات الصوتي ــر، ورمب والتوت
ــه مضاعفــات مختلفــة.  ــى الوعــي، مــا يشــكل ل ــداد إل ــًا ال يســتطيع مســتخدمها االرت ــومي املغناطيســي، وأحيان مــا يشــبه التن
وكشــفت الدراســة أن ترويــج هــذه امللفــات عبــر اإلنترنــت ميثــل حتديــًا خطيــرًا أمــام األجهــزة األمنيــة والرقابيــة؛ ألن التجربــة 
العمليــة أثبتــت صعوبــة مكافحــة اجلرميــة العابــرة للقــارات، خصوصــًا يف ظــل اإلمكانــات الكبيــرة للتقنيــات احلديثــة ووســائل 
التواصــل، وأن مــن أخطــر تأثيــرات املخــدرات الرقميــة أنهــا جتعــل مســتخدمها هدفــًا ســهاًل لتجربــة املخــدرات الكيميائيــة؛ إذ 
تضعــف مقاومتــه، وجتعلــه أقــرب إلــى املتعاطــني، ويف حــال نفســية ومزاجيــة غيــر طبيعيــة«، مؤكــدة ضــرورة وضــع حلــول 

ســريعة تركــز علــى حمايــة املراهقــني، ألنهــم املســتهدفون بهــا بشــكل مباشــر، ملنــع انتشــار هــذه املخــدرات يف الدولــة. 
ــة، وهــل  ــرددات )theata( علــى القشــرة الدماغي ــر ت ــة هدفــت إلــى قيــاس مــدى تأثي قــام )Cola, 2012( بدراســة جتريبي
ــدل )30(  ــًا مبع ــدة )45( يوم ــة مل ــتمرت التجرب ــد اس ــوص، وق ــدى املفح ــة ل ــاه أو الرفاهي ــبة الرف ــادة نس ــى زي ــك إل ــؤدي ذل ي
دقيقــة يوميــًا علــى عينــة عشــوائية متطوعــة مت جمعهــا عــن طــرق اإلنترنــت، حيــث متثــل العينــة نطاقــات مختلفــة يف األعمــار، 
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــة م ــق اجلغرافي ــة، واملناط ــات التعليمي ــن، واخللفي ــة، وامله ــات االجتماعي ــة، والطبق ــات العرقي واملجموع
ــة  ــت الدراس ــد توصل ــة )125(، وق ــة الضابط ــة )125(، والعين ــة التجريبي ــت العين ــث بلغ ــة، حي ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول مــدى تأثيــر تــرددات )theta( علــى العينــة التجريبيــة، وبالتالــي فإنــه لــم 
يثبــت أن هــذه التــرددات مــن خــالل الــدق / الطــرق بكلتــا األذنــني تزيــد مــن معــدل الشــعور بالرفاهيــة والســعادة لــدى العينــة 

ــة.  التجريبي
كمــا قامــت )مبــارك،2012( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى كيفيــة تأثيــر املخــدرات الرقميــة علــى املــخ، وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى أن املخــدرات الرقميــة عبــارة عــن موجــات صوتيــة مغطــاة ببعــض اإليقاعــات البســيطة، للتغطيــة علــى إزعاجها. 
ــا  ــرددات مختلفــة، م ــا ت ــني متشــابهتني، لكنهمــا ذوات ــني بنغمت ــدق يف األذن وكشــفت الدراســة أن تلــك املخــدرات تعمــل بال
يعطيهــا القــدرة علــى تغييــر أمنــاط املوجــات الدماغيــة، وإحــداث حالــة تغييــر وتغييــب للوعــي مماثلــة لتلــك التــي حتــدث نتيجــة 
ــة مــن الالوعــي  ــى شــعور املتلقــي بحال ــًا إل ــة عميقــة مــن التأمــل والذهــول، تصــل أحيان ــق حال تعاطــي املخــدرات، أو حتقي
ــن أن  ــات ميك ــوات أو النغم ــك األص ــرط لتل ــتخدام املف ــت أن االس ــدي. وأوضح ــزان اجلس ــدان االت ــة وفق ــة بهلوس مصحوب
ــة  ــي تســتعمل يف احلــاالت املرضي ــل اســتخدام املنشــطات الت ــوم، متامــًا مث ــات يف الن ــل إلــى اضطراب ــؤدي علــى املــدى الطوي ي
كعــالج نفســي. وبحســب آراء طبيــة، اســتندت إليهــا الدراســة، فــإن هــذه النغمــات ذات تأثيــر ســيئ يف كهربــاء املــخ، إذ ال 
تــؤدي إلــى الشــعور باالبتهــاج فحســب، وإمنــا تســبب مــا يعــرف بلحظــة الشــرود الذهنــي، التــي ُتعــد مــن أخطــر املراحــل التــي 
يصــل إليهــا الدمــاغ. وأشــارت الدراســة إلــى أن أهــم نقــاط اجلــذب اإلعالنــي يف الترويــج لتلــك املخــدرات هــو أنهــا قانونيــة؛ 
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ــًا أن  ــة، خصوص ــدرات التقليدي ــر املخ ــا تأثي ــى إن كان له ــة، حت ــات الصوتي ــل امللف ــع حتمي ــم مين ــون يف العال ــد قان إذ ال يوج
املوجــات الصوتيــة تســتخدم فعــاًل يف مجــاالت أخــرى، مثــل العــالج النفســي للتوتــر والقلــق واألرق وعــدم انتظــام النــوم. 
هدفــت دراســة )املعينــي، 2012( إلــى الوقــوف علــى مالمــح ظاهــرة املخــدرات الرقميــة يف املجتمــع اإلماراتــي، خاصــة أن 
اإلمــارات مــن أوائــل دول العالــم العربــي يف اســتخدام التقنيــة احلديثــة، مــا يزيــد مــن خطورة املشــكلة وأهميــة ســبل مواجهتها، 
مــن حيــث حتديــد مواصفــات املســتخدمني واملتعاطــني لهــا، وقيــاس نســبة اســتخدامهم هــذه النوعيــة مــن املخــدرات، وطــرق 
ــة مــن  ــى آراء عين ــت مــن الوقــوف عل ــي أمكن ــي مت جتميعهــا خــالل الدراســة، والت ــات الت ــى البيان ــات ذلــك، اســتنادًا إل وآلي
ــرق وأســاليب  ــتحدثة، وط ــدرات املس ــذه املخ ــول مــدى وعيهــم وإدراكهــم له ــات ح ــدارس واجلامع ــالب امل ــباب وط الش
التعاطــي معهــا، والعوامــل واألســباب والدوافــع املؤديــة إلــى التــورط فيهــا واآلثــار الناجمــة عنهــا.  وقــد توصلــت الدراســة 
ــرز التشــابه مــن حيــث خصائصهــا؛ إذ  ــث يب ــة، حي ــة والرقمي ــني املخــدرات التقليدي ــاك أوجــه اختــالف وتشــابه ب ــى أن هن إل
يعــد كل منهمــا مــن املــواد املخــدرة، إضافــة إلــى التشــابه مــن حيــث فــرص التأثيــر يف أجهــزة اإلنســان، ومــن حيــث النتائــج 
ــم  ــة تقــع حتــت مفهــوم اجلرائ ــة اإلدمــان، فضــاًل عــن أن املخــدرات الرقمي ــى مرحل ــؤدي إل ــث ت ــي تصيــب اإلنســان، حي الت
املنظمــة املشــروعة يف وقتنــا احلالــي، عــالوة علــى إحــداث كل مــن نوعــي املخــدرات التأثيــر نفســه مــن حيــث النشــوة واحلالــة 
املزاجيــة. بينمــا يبــرز االختــالف مــن حيــث التجــرمي والعقــاب. وقــد أســفرت الدراســة عــن بعــض النتائــج منهــا عــدم معرفــة 
الشــباب مبفهــوم املخــدرات الرقميــة، وقــد اتضــح ذلــك بشــدة مــن خــالل حتليــل االســتبيان املوجــه إلــى الشــباب والعاملــني 
ــدرات  ــني املخ ــا وب ــة بينه ــان والعالق ــى اإلنس ــة عل ــدرات الرقمي ــر املخ ــدى تأثي ــوح م ــدم وض ــة، وع ــات التعليمي يف املؤسس
التقليديــة، وقلــة حمــالت التوعيــة اخلاصــة باملخــدرات واإلدمــان، والســطحية الظاهــرة يف معلومــات عينــة البحــث مبــا يخــص 

أخطــار ومراحــل اإلدمــان، ونضــوب املعلومــات اخلاصــة بســبل الوقايــة والعــالج مــن اإلدمــان. 
كمــا أوصــت الدراســة بإعــداد شــراكة بــني وزارتــي الداخليــة والصحــة لوضــع آليــة محــددة، ومدروســة، ومجربــة ملواجهــة 
هــذه اآلفــة اخلطــرة قبــل أن تتفاقــم وتصــل إلــى مرحلــة املــرض، مــع أهميــة إقــرار وزارة الصحــة بهــذه اخلطــورة الناجمــة مــن 
التأثيــر الســلبي لهــذه امللفــات الصوتيــة حتــى وإن لــم تســم باملخــدر؛ فليــس شــرطًا أن يــدرج بجــداول املخــدرات التقليديــة، 
ولكــن ميكــن أن يكــون ضمــن جــداول ملحقــة حتــت مســمى اآلثــار الســلبية للتقنيــة يف العصــر احلديــث، ويتــم توضيــح اآلثــار 
ــة مــن  ــي تطــرح هــذه النوعي ــع الت ــة للمواق ــة اإللكتروني ــة املراقب ــوزارة الصحــة. أهمي الســلبية لهــا، فهــو دور مهــم بالنســبة ل
امللفــات مثــل أمريــكا، وكنــدا، وأوروبــا، ملكافحــة املواقــع مــن خــالل الســيرفرات التــي تعرضهــا، حيــث متثــل خطــورة ال بــد 
مــن مكافحتهــا علــى املســتوى احمللــي لــكل دولــة، ثــم العمــل ضمــن شــبكة دوليــة للمكافحــة، إلــى جانــب تكثيــف احلمــالت 
املختصــة باألســلوب األمثــل الســتخدام التقنيــة احلديثــة علــى اإلنترنــت. إعــداد خطــة اســتراتيجية علــى مــدار خمــس ســنوات 
يف املــدارس اإلعداديــة والثانويــة لغــرس القيــم الثقافيــة والدينيــة والعالقــة بينهــا وبــني التقنيــات احلديثــة، ومشــاركة الشــباب من 
ســن الثالثــة عشــرة حتــى مرحلــة الثانويــة العامــة يف رصــد كل مــا هــو جديــد يف مجــال اإلنترنــت مــن خــالل أوراق عمــل تقــدم 
لــوزارة التربيــة والتعليــم، وحتديــد جوائــز ماليــة لهــا. التنســيق الدائــم واملســتمر بــني وزارتــي التربيــة والتعليــم، والداخليــة يف 
شــأن إعــداد أنشــطة أمنيــة ثقافيــة للطــالب يندمجــون فيهــا، ويطرحــون مــن خاللهــا مشــاكلهم النفســية واالجتماعيــة.  منــع 
دخــول أجهــزة )I-pod(،  )MP3( إلــى املــدارس واجلامعــات، واالســتعانة بأوليــاء األمــور لتحقيــق ذلــك، وبيــان املخاطــر 

واألضــرار املترتبــة علــى اســتخدام هــذا النــوع مــن املخــدرات مــن الناحيتــني الصحيــة واألســرية.
أثبتــت دراســة كل مــن )Wahbeh, Calabrese, and Zwickey, 2007( ( أن الــدق / الطــرق بكلتــا األذنــني 
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ــت  ــي أثبت ــق الت ــدة التطبي ــادة اإلحســاس بالســعادة، إال أن م ــى زي ــؤدي إل ــة( ي ــا( ) املخــدرات الرقمي ــا( أو )ثيت ــرددات )دلت بت
ــًا.  ــة يومي ــدل )40( دقيق ــًا مبع ــت )60( يوم ــك كان ذل

 1-2-2 تعقيب على الدراسات السابقة 
ــارك،  ــرون، 2014(، )مب ــح وآخ ــة )الصال ــل دراس ــري مث ــي النظ ــج التحليل ــى املنه ــة عل ــات العربي ــة الدراس ــزت غالبي رك

ــي ــج الوصف ــت املنه ــد اتبع ــي، 2012( فق ــة )املعين ــدا دراس ــا ع ــن، ب.ت( م ــور الدي 2012(، )ن
 Wahbeh, Calabrese, and(و  )Cola, 2012( مثــل:  التجريبــي  املنهــج  علــى  األجنبيــة  الدراســات  ركــزت 

 )  )Zwickey, 2007
لــم تتنــاول الدراســات األجنبيــة مصطلــح املخــدرات الرقميــة وإمنــا مصطلــح )الرنــني األذنــي( أو الطــرق أو الــدق باألذنــني، أمــا 

الدراســات العربيــة فقــد ركــزت علــى مصطلــح املخــدرات الرقميــة.
لــم توجــد أي دراســات عربيــة تناولــت دراســة املخــدرات الرقميــة ســواء باملنهــج الوصفــي باملنهيــة العلميــة وال باملنهــج 

التجريبــي.
توصلــت بعــض الدراســات األجنبيــة إلــى أن تأثيــر املخــدرات الرقميــة تأثيــر إيجابــي علــى املــزاج أو التقليــل مــن القلــق مــع 

ــادة الرنــني للدمــاغ، ويف بعــض الدراســات لــم يثبــت ذلــك، أو تأكيــد هــذه النتائــج. زي

من خالل ما سبق ميكن استخالص التايل:

لم توجد دراسة عربية تناولت العوامل املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية باملنهج الوصفي. 
لــم توجــد أي دراســة عربيــة تناولــت دراســة اآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة ســواء باملنهــج الوصفــي أو املنهــج 

التجريبــي.
لــو توجــد دراســة عربيــة تناولــت بالدراســة الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان خاصــة أو يف الوطــن العربــي 

عامــة حســب علــم الباحــث يف الوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة.
ندرة الدراسات التي تتناول بالدراسة املخدرات الرقمية من وجهة نظر العديد من العينات املختلفة يف املجتمع.

ســوف تتركــز الدراســة مــن خــالل مــا ســبق علــى دراســة ثالثــة محــاور رئيســة؛ وهــي العوامــل املؤديــة إلــى تعاطــي املراهقــني 
للمخــدرات الرقميــة، اآلثــار الناجتــة مــن تنــاول املخــدرات الرقميــة، دور اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة. 

سوف تتناول الدراسة وجهة نظر عينة مهمة ومؤثرة يف املجتمع العماني وهم املختصون بوزارة التربية والتعليم.
أوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة 

اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة يف االطــالع علــى اإلطــار النظــري املتصــل باملخــدرات الرقمية بشــكل عــام والعوامل 
التــي تؤثــر علــى املراهقــني وتدفعهــم إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة بشــكل خــاص، كمــا اســتفادت الباحثــة يف التعــرف علــى 
املنهجيــات العلميــة املســتخدمة يف الدراســات الســابقة، ومت االســتفادة كذلــك مــن الدراســات الســابقة يف بنــاء اســتبانة العوامــل 
االجتماعيــة والعقليــة والنفســية واآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة، إضافــة إلــى دور اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة 
مــن املخــدرات الرقميــة، كذلــك مت االطــالع علــى املعاجلــات اإلحصائيــة املناســبة لهــذا النــوع مــن األبحــاث، واالســتفادة مــن 

النتائــج وتوصيــات الدراســات التــي تدعــم الدراســة احلاليــة. 
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3-2-2 منهج الدراسة 

ــه األنســب للتعامــل مــع مشــكلة  ــار أن ــة باســتخدام املنهــج الوصفــي، علــى اعتب ــًا مــن أهــداف الدراســة قامــت الباحث انطالق
الدراســة، وهــو املنهــج الــذي يعنــى بوصــف الظاهــرة كمــا هــي يف الواقــع، وجمــع املعلومــات املتصلــة بهــا وتفســيرها وحتليلهــا 

واســتخالص االســتنتاجات منهــا.

الفصل الثالث: إجراءات الدراسة
ــن  ــة ع ــات الالزم ــع البيان ــتخدمة يف جم ــراءات املس ــرق واإلج ــا، والط ــة وعينته ــع الدراس ــًا ملجتم ــل وصف ــذا الفص ــاول ه يتن
الدراســة، وأداة الدراســة املتمثلــة يف اســتبانة العوامــل االجتماعيــة والنفســية والعقليــة واالقتصادية املؤدية الســتخدام املخدرات 
الرقميــة، إضافــة إلــى اآلثــار املترتبــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة، ودراســة الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة 
عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة، وإجــراءات صدقــه وثباتــه، كمــا يتضمــن متغيــرات الدراســة ومنهجيتهــا، ويف اخلتــام 

اســتعراض املعاجلــات اإلحصائيــة املســتخدمة لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وفحــص فرضياتهــا.

1-3 مجتمع الدراسة 

تكــّون مجتمــع الدراســة مــن املختصــني التابعــني لــوزارة التربيــة والتعليــم بســلطنة عمــان للعــام )2016/2015(، الذيــن بلــغ 
عددهــم )42693( حســب اإلحصــاءات الــواردة مــن وزارة التربيــة والتعليــم.

2-3 عينة الدراسة 

تكونــت عينــة الدراســة مــن )166( موظفــًا وموظفــة مــن املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم، مــن جميــع احملافظــات التعليميــة 
بســلطنة عمــان، ومــن جميــع الوظائــف املتنوعــة ســواء اإلداريــة أو التدريســية أو الفنيــة حســب التوزيــع التالــي: 

اجلدول )1( يوضح متغيرات الدراسة وتوزيعها والنسبة املئوية

%النسبة املئويةاملجموعتوزيع العينةمستوياتهاملتغيرم

النوع1
ذكور
إناث

70
95

166
42.4
57.7

املعرفة باملخدرات الرقمية2
نعم
ال

59
106

166
35.8
64.2

الدرجة العلمية3
دبلوم

بكالوريوس
دراسات عليا

20
44
101

166
12.1
26.7
61.2

اخلبرة4
أقل من 5 سنوات

من 6-10
فوق 10

31
27
127

166
18.8
64.8
16.4

الوظائف5
معلمون
إداريون
فنيون

79
37
47

166
41.2
23.1
29.1
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احملافظات التعليمية6

الباطنة
البرميي والظاهرة

مسقط
الداخلية
 الوسطى
مسندم
ظفار

الشرقية

68
29
16
5
13
8
13
13

166

41.2
17.6
9.7

3
7.9
4.8
7.9
7.9

3-3 متغيرات الدراسة 

النوع 	 
املعرفة باملخدرات الرقمية 	 
الدرجة العلمية 	 
اخلبرة 	 

4-3 أدوات الدراسة 

لتحقيــق أهــداف الدراســة قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة موضوعيــة مــن نــوع اختيــار مــن متعــدد ذي خمســة بدائــل، وذلــك 
ــى املخــدرات بصــورة عامــة  ــي تطرقــت إل ــى الدراســات الســابقة الت ــوي والرجــوع إل مــن خــالل االطــالع علــى األدب الترب

واملخــدرات الرقميــة بصفــة خاصــة، ومت عــرض االســتبانة علــى مجموعــة مــن احملكمــني للتأكــد مــن صدقهــا.

1-4-3 الصدق الخارجي 

مت الطلــب مــن احملكمــني إبــداء آرائهــم يف االســتبانة مــن حيــث مناســبة األســئلة لقيــاس العوامــل املؤديــة إلــى تعاطــي املخــدرات 
الرقميــة، واآلثــار التــي تســببها املخــدرات الرقميــة، إضافــة إلــى دور اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن 
وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم، ومــدى وضــوح األســئلة وســالمة صياغتهــا اللغويــة، ومــا ميكــن إضافتــه مــن 
ــم،  ــم ودرجاته ــني وتخصصاته ــماء احملكم ــة أس ــح قائم ــق )1( يوض ــرى، وامللح ــات أخ ــاس أو مقترح ــرى للمقي ــرات أخ فق
ــرة، وإن  ــول الفق ــني كاٍف لقب ــن احملكم ــاع )90 %( م ــة أن إجم ــرت الباحث ــا. واعتب ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــاتهم العلمي ومؤسس
ــي،  ــي والعجم ــا ورد يف )البلوش ــه كم ــرة أو حذف ــل الفق ــًا لتعدي ــك كافي ــد ذل ــن )20 %( ع ــر م ــن أكث ــات م ــت مالحظ قدم
ــة أســئلة أخــرى مقترحــة، كمــا مت  ــار، وإضاف ــة لعــدد مــن أســئلة االختب ــل الصياغــة اللغوي ــد جــرى تعدي 2012: 59(. وق
حــذف بعــض األســئلة. وبنــاء علــى مالحظــات احملكمــني قامــت الباحثــة بإجــراء التعديــالت الالزمــة، وامللحــق )2( يوضــح 
املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان، واملتكــون مــن )74( فقــرة، وتتــوزع 
ــرة،  ــة: )15( فق ــدرات الرقمي ــي املخ ــى تعاط ــة إل ــة املؤدي ــل االجتماعي ــا العوام ــاور، متثله ــى )6( مح ــتبانة عل ــرات االس فق
ــدرات  ــي املخ ــى تعاط ــة إل ــة املؤدي ــل العقلي ــرة، العوام ــة: )15( فق ــدرات الرقمي ــي املخ ــى تعاط ــة إل ــية املؤدي ــل النفس العوام
ــببها  ــي تس ــار الت ــرات، اآلث ــة: )8( فق ــدرات الرقمي ــي املخ ــى تعاط ــة إل ــة املؤدي ــل االقتصادي ــرات، العوام ــة: )8( فق الرقمي

ــة: )17( فقــرة. ــة مــن املخــدرات الرقمي ــة: )11( فقــرة، دور اجلهــات املختلفــة يف الوقاي املخــدرات الرقمي
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2-4-3 صدق االتساق الداخلي 

للتأكــد مــن صــدق االتســاق ألســئلة االســتبانة جــرى حســاب معامــالت ارتبــاط بيرســون )Pearsom( بــني كل درجــة فقــرة 
والدرجــة الكليــة لالســتبانة، واجلــدول التالــي يوضــح ذلك:

اجلدول رقم )2(: معامالت االرتباط بني كل درجة من أسئلة االستبانة والدرجة الكلية لكل محور
 

رقم الفقرة
)احملور)1

مستوى الداللةمعامل االرتباط
رقم الفقرة
)احملور)2

معامل االرتباط
رقم الفقرةمستوى الداللة

)احملور)3
مستوى الداللةمعامل االرتباط

10.624**0.00010.779**0.00010.686**0.000
0.000**20.638غير دال0.00020.312**20.758
30.368*0.03830.692**0.00030.739**0.000
0.000**0.00040.762**40.602غير دال40.128
50.402*0.02350.799**0.00050.673**0.000
0.000**0.00060.800**60.781غير دال60.271
70.488**0.00570.820**0.00070.724**0.000
80.598**0.00080.770**0.00080.709**0.000
90.784**0.00090.754**0.00090.3300.065

100.679**0.000100.476**0.006
110.675**0.000110.547**0.001
120.746**0.000120.714**0.000
130.537**0.002130.799**0.000
140.435**0.009140.589**0.000
150.412*0.019150.617**0.000
160.638**0.000160.618**0.000
170.437*0.01217

رقم الفقرة
)احملور )4

مستوى الداللةمعامل االرتباط
رقم الفقرة
)احملور )5

مستوى الداللةمعامل االرتباط
رقم الفقرة
)احملور)6

مستوى الداللةمعامل االرتباط

10.511**0.00310.872**0.00010.826**0.000
20.395*0.02520.721**0.00020.895**0.000
30.799**0.00030.788**0.00030.920**0.000
0.000**40.888غير دال0.00140.195**40.568
50.447*0.01050.892**0.00050.934**0.000
60.636**0.00060.886**0.00060.746**0.000
70.688**0.00070.825**0.00070.677**0.000
80.501**0.00480.829**0.00080.946**0.000
990.3390.05790.840**0.000

10100.731**0.000100.829**0.000
11110.776**0.000110.909**0.000
12120.709**0.000120.765**0.000
0.000**130.835غير دال13130.139
0.000**140.762غير دال14140.039

15150.871**0.000
16160.692**0.000
17170.869**0.000

*ر عند درجة حرية )45( ومستوى داللة )0.005( =0.325    * ر عند درجة حرية )45( ومستوى داللة 
0.418=)0.005(

2-4-3 الثبات 

وللتحقــق مــن ثباتــه مت اســتخدام )معامــل ألفــا كرونبــاخ( لالتســاق الداخلــي للفقــرات، حيــث قامــت الباحثــة بتطبيــق املقيــاس 
ــان  ــلطنة عم ــم بس ــة والتعلي ــوزارة التربي ــني ب ــن العامل ــًا م ــت )32( مختص ــة بلغ ــة الفعلي ــمولة يف الدراس ــر مش ــة غي ــى عين عل
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عشــوائيًا، كمــا مت حــذف الفقــرات ذات معامــل االرتبــاط املنخفــض وغيــر الــدال إحصائيــًا، وقــد بلــغ كالتالــي: 

اجلدول )3(: معامل الثبات حملاور عوامل املخدرات الرقمية وآثارها ودور اجلهات املتنوعة يف الوقاية منها

قيمة معامل الثباتعدد الفقراتاحملور

150.850األول

150.922الثاني

80.864الثالث

80.708الرابع

110.928اخلامس

170.972السادس

محور العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات الرقمية 
مت االعتمــاد علــى )5( بدائــل لــكل )فقــرة(، وعلــى املختــص بــوزارة التربيــة والتعليــم اختيــار مــا يناســب وجهــة نظــره، ومت 
حتديــد العوامــل املؤديــة إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة مــن خــالل املجمــوع الكلــي الســتجاباته علــى مجمــوع محــور العوامــل 
املؤديــة إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة )46( فقــرة للمحــور. وأعطيــت خمســة بدائــل للفقــرات مــن )1-5( كاآلتــي: )موافــق 
بشــدة = 5، موافــق = 4، موافــق بدرجــة متوســطة = 3، غيــر موافــق = 2، غيــر موافــق بشــدة =1( ومــن ثــم فــإن أقصــى درجــة 
ميكــن أن يحصــل عليهــا املختــص يف االســتبانة هــي )46×5=78(، وأقــل درجــة هــي )46×1=46(، وعليــه فالدرجــة الكليــة 
ــي  ــى تعاط ــة إل ــل املؤدي ــة العوام ــي أن درج ــى )78( يعن ــد األعل ــن احل ــص م ــة املخت ــراب درج ــور )78-46(؛ إذ إن اقت للمح
ــل  ــة العوام ــي درج ــي تدن ــى )46( يعن ــد األدن ــن احل ــا م ــدًا، واقترابه ــرة ج ــص كبي ــر املخت ــة نظ ــن وجه ــة م ــدرات الرقمي املخ

املؤديــة إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختــص بــوزارة التربيــة والتعليــم. 

محور اآلثار الناتجة من تعاطي المخدرات الرقمية.
مت االعتمــاد علــى )5( بدائــل لــكل )فقــرة(، وعلــى املختــص بــوزارة التربيــة والتعليــم اختيــار مــا يناســب وجهــة نظــره، ومت 
حتديــد العوامــل واآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة مــن خــالل املجمــوع الكلــي الســتجاباته علــى مجمــوع محــور 
اآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة )11( فقــرة للمحــور. وأعطيــت خمســة بدائــل للفقــرات مــن )1-5( كاآلتــي: 
ــإن  ــم ف ــر موافــق بشــدة =1( ومــن ث ــر موافــق = 2، غي )موافــق بشــدة = 5، موافــق = 4، موافــق بدرجــة متوســطة = 3، غي
ــه  ــي )11×1=11(، وعلي ــة ه ــل درج ــي )11×5=55(، وأق ــتبانة ه ــص يف االس ــا املخت ــل عليه ــن أن يحص ــة ميك ــى درج أقص
فالدرجــة الكليــة للمحــور )-55 11(؛ إذ إن اقتــراب درجــة املختــص مــن احلــد األعلــى )55( يعنــي أن درجــة اآلثــار الناجتــة مــن 
تعاطــي املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختــص كبيــرة جــدًا، واقترابهــا مــن احلــد األدنــى )11( يعنــي تدنــي درجــة اآلثــار 

الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختــص بــوزارة التربيــة والتعليــم. 
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محور دور الجهات المختلفة في الوقاية من خطر المخدرات الرقمية 
كذلــك مت االعتمــاد علــى )5( بدائــل لــكل )فقــرة(، وعلــى املختــص بــوزارة التربيــة والتعليــم اختيــار مــا يناســب وجهــة نظــره، 
يف دور اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة مــن خطــر املخــدرات الرقميــة مــن خــالل املجمــوع الكلــي الســتجاباته علــى مجمــوع دور 
اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة مــن خطــر املخــدرات الرقميــة )17( فقــرة للمحــور. وأعطيــت خمســة بدائــل للفقــرات مــن )5-1( 
كاآلتــي: )موافــق بشــدة = 5، موافــق = 4، موافــق بدرجــة متوســطة = 3، غيــر موافــق = 2، غيــر موافــق بشــدة =1( ومــن ثــم 
فــإن أقصــى درجــة ميكــن أن يحصــل عليهــا املختــص يف االســتبانة هــي )17×5=85(، وأقــل درجــة هــي )17×1=17(، وعليــه 
فالدرجــة الكليــة للمحــور )85-17(؛ إذ إن اقتــراب درجــة املختــص مــن احلــد األعلــى )85( يعنــي أن دور اجلهــات املختلفــة يف 
الوقايــة مــن خطــر املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختــص كبيــر جــدًا، واقترابــه مــن احلــد األدنــى )17( يعنــي تدنــي دور 

اجلهــات املختلفــة يف الوقايــة مــن خطــر املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختــص بــوزارة التربيــة والتعليــم. 

5-3 المعالجات اإلحصائية 

ــة للعلــوم اإلنســانية )SPSS( يف احلاســب اآللــي، إلجــراء  ــق اســتخدام الرزمــة اإلحصائي ــات، عــن طري متــت معاجلــة البيان
ــة علــى أســئلة الدراســة املختلفــة كمــا يلــي: التحليــالت اإلحصائيــة، لإلجاب

لإلجابــة علــى الفقــرة األولــى والثالثــة واخلامســة، ســوف يتــم حســاب املتوســطات واالنحرافــات املعياريــة، لــكل فقــرة 	 
مــن فقــرات االســتبانة. 

لإلجابــة علــى الفقــرة الثانيــة والرابعــة والسادســة، اختبــار )ت( لعينتــني مســتقلتني للمتغيــرات التــي تتضمــن مســتويني، 	 
حول ما إذا كان هناك فروق يف عينة الدراسة ملتغير النوع، املعرفة باملخدرات الرقمية. 

 	 One Way( لإلجابــة كذلــك علــى الفقــرة الثانيــة والرابعــة والسادســة ســيتم اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي
Anova( ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق بــني آراء عينــة الدراســة، تعــزى ملتغيــر الدرجــة العلميــة، اخلبــرة.

الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
يتضمــن هــذا الفصــل اإلجابــة علــى أســئلة الدراســة التــي مت وضعهــا، إضافــة إلــى مناقشــة نتائــج الدراســة التــي مت التوصــل 
إليهــا، وذلــك مــن خــالل مقارنتهــا بنتائــج الدراســات الســابقة، وتفســيرها، ويف اخلتــام ســيتم عــرض توصيــات ومقترحــات 

الدراســة.
ــدرات  ــة للمخ ــة واالقتصادي ــية والعقلي ــة والنفس ــل االجتماعي ــم العوام ــى أه ــرف عل ــتبيان للتع ــق اس ــة بتطبي ــت الباحث وقام
الرقميــة وأهــم اآلثــار الناجتــة عــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة، إضافــة إلــى الــدور الــذي يقــع علــى اجلهــات املختلفــة املعنيــة 
باملجتمــع للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة، حيــث مت حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة، كمــا اســتخدمت 
الباحثــة اختبــار )t.test( ملقارنــة املتوســطات احلســابية البعديــة ملتغيــرات الدراســة )النــوع، معرفــة العينــة للمخــدرات 
الرقميــة، واســتخدام )One Way Anova( ملقارنــة املتوســطات البعديــة ملتغيــرات الدراســة )اخلبــرة، الدرجــة العلميــة(.

أوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال األول
4-1-1 مــا أهــم العوامــل االجتماعيــة املؤديــة لتعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة 
والتعليــم يف ســلطنة عمــان؟ لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات 



32

أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور العوامــل االجتماعيــة املؤديــة إلــى تعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر 
املختصــني بــوزارة التربيــة يف ســلطنة عمــان، واعتمــدت الباحثــة يف احلكــم علــى العوامــل االجتماعيــة املؤديــة لتعاطــي املراهقني 

للمخــدرات الرقميــة مــن املعيــار التالــي املشــتق مــن املقيــاس اخلماســي لـ)ليكــرت( حســب التصنيــف التالــي:
• 5-4.5 بدرجة كبيرة جدًا           • 4.49 – 3.5 بدرجة كبيرة           •  3.49 2.5 بدرجة متوسطة                         

•2.49 1.5 بدرجة قليلة               • أقل من 1.49 بدرجة قليلة جدًا

                  
اجلدول رقم )4( نتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية حملور العوامل االجتماعية لدرجات أفراد عينة الدراسة

 االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالفقراتم

4.2970.977سوء التربية 14

4.2181.000أصدقاء السوء7

4.2061.073زيادة وقت الفراغ لدى املراهقني11

4.0240.956 ارتفاع نسبة الباحثني عن عمل16

4.0001.088العادات االجتماعية غير الصحيحة8

3.9811.056الهروب من املشاكل األسرية2

3.9510.980تهرب أحد الوالدين أو كليهما من مسؤوليتهما9

3.9211.110التفكك األسري12

3.7871.209أساليب التربية غير الصحيحة13

3.7631.023تقليد منط احلياة الغربي3

3.5331.113ندرة البرامج اإلعالمية التوعوية5

3.5151.140قصور اإلجراءات الرقابية17

3.4901.223ضعف الرقابة األسرية1

3.3511.075االجنراف نحو برامج اإلنترنت15

3.2841.229 تزايد وقت الفراغ لدى املراهقني10

يتضح من اجلدول )4( أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة قد تراوحت بني 4.297 3.284 حيث حصلت 
الفقــرات علــى تقديــرات مــن كبيــرة إلــى متوســطة، كمــا لــم حتصــل أي فقــرة مــن الفقــرات الســابقة علــى درجــة قليلــة أو قليلــة 
جــدًا. حيــث يتضــح أن جميــع العوامــل االجتماعيــة قــد حصلــت علــى درجــة كبيــرة مــا عــدا العوامــل التاليــة: ضعــف الرقابــة 
ــرات متوســطة  ــد وقــت الفــراغ لــدى املراهقــني؛ فقــد حصلــت علــى تقدي األســرية، االجنــراف نحــو برامــج اإلنترنــت، تزاي
مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم. وتعــزو الباحثــة ارتفــاع درجــة العوامــل االجتماعيــة املؤديــة إلــى تعاطــي 
املخــدرات الرقميــة إلــى أن األســرة العمانيــة تعانــي مــن العديــد مــن املشــاكل التــي تؤثــر علــى األبنــاء وبالتالــي تدفــع بهــم إلــى 
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الهــروب مــن هــذه املشــاكل واللجــوء إلــى عالــم آخــر يســتطيع مــن خاللــه املراهــق أن يجــد نفســه مــن وجهــة نظــره، حيــث 
وصــل عــدد حــاالت الطــالق يف عــام 2014 إلــى )12574( حالــة، إضافــة إلــى تزايــد حــاالت الهجــر يف عــام )2014( إلــى 
)290( حالــة، كمــا لــم تقــدم خدمــات اإلرشــاد واالستشــارات األســرية إال إلــى )35( أســرة فقــط والعائليــة )77( مــن مناطــق 
الســلطنة كافــة، إضافــة إلــى حــاالت اليتــم بنوعيهــا، حيــث يتأثــر املراهــق بخســارة أحــد والديــه، وبالتالــي يعــوض هــذا الفقــد 
ــك حســب  ــة، وذل ــى )7550( حال ــث وصــل عــدد حــاالت فقــدان األب إل ــاد عــن األســرة، حي ــة واالبتع مــن خــالل العزل
)الدليــل اإلحصائــي الصــادر مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة، http://mosd.gov.om)47 ،5 :2014 كمــا تــرى 
ــل  ــع، ب ــا املجتم ــي منه ــي يعان ــرية الت ــكالت األس ــط يف املش ــر فق ــة ال ينحص ــل االجتماعي ــس للعوام ــبب الرئي ــة أن الس الباحث
يتعــدى ذلــك إلــى عــدم وجــود العديــد مــن اخلدمــات التــي يجــب أن تقــدم لأســرة؛ منهــا عــدم توفــر مراكــز لإلرشــاد األســري 
ــن  ــرة م ــدم لأس ــي تق ــات الت ــة اخلدم ــة، ومحدودي ــرات الديني ــظ واحملاض ــز للوع ــر مراك ــدم توف ــة، وع ــات املختلق يف احملافظ
محاضــرات تربويــة وأســرية، التــي تــؤدي إلــى تراكمــات مختلفــة تعانــي منهــا األســرة بصفــة عامــة واألبنــاء بصفــة خاصــة. 

4-1-2 مــا أهــم العوامــل النفســية املؤديــة لتعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة 
والتعليــم يف ســلطنة عمــان؟ لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــدرات الرقمي ــني للمخ ــي املراهق ــى تعاط ــة إل ــية املؤدي ــل النفس ــور العوام ــى مح ــة عل ــة الدراس ــراد عين أف
املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان، واعتمــدت الباحثــة يف احلكــم علــى أهــم العوامــل النفســية املؤثــرة علــى 
تعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن املعيــار التالــي املشــتق مــن املقيــاس اخلماســي لـ)ليكــرت( حســب التصنيــف التالــي:

• 5-4.5 بدرجة كبيرة جدًا           • 4.49 – 3.5 بدرجة كبيرة           •  3.49 2.5 بدرجة متوسطة                         
•2.49 1.5 بدرجة قليلة               • أقل من 1.49 بدرجة قليلة جدًا

اجلدول رقم )5( نتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية حملور العوامل النفسية لدرجات أفراد عينة الدراسة

االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالفقراتم

3.9700.977 احلصول على اللذة وجتنب األلم 10

3.8610.959 االفتقار للعالقات االجتماعية املناسبة7

3.8180.999 الهروب من ضغوط احلياة1

3.8100.952الكشف عن املشاعر املكبوتة11

3.8000.949الرغبة يف إخراج الرغبات املكبوتة9

3.7461.001الصراعات املستمرة بني األبوين أمام األبناء5

3.6240.945نبذ أحد األبوين أو كليهما للمراهق3

3.6241.020الشعور بالوحدة املستمرة16

3.6001.035االكتئاب النفسي8

3.5701.031التعرض لصدمة نفسية حادة6
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3.5151.016التعرض للعف األسري أو املدرسي12

3.5091.022القلق املستمر13

3.5031.074زيادة القدرة اجلنسية14

3.3211.115انعدام طموح أحد األبوين أو كليهما4

3.2181.218فقدان أحد األبوين أو كليهما15

يتضــح مــن اجلــدول )5( أن املتوســطات احلســابية لتقديــرات أفــراد العينــة قــد تراوحــت بــني 3.970 و3.218 حيــث حصلــت 
الفقــرات علــى تقديــرات مــن كبيــرة إلــى متوســطة، كمــا لــم حتصــل أي فقــرة مــن الفقــرات الســابقة علــى درجــة قليلــة أو قليلــة 
جــدًا. ويتبــني مــن خــالل اجلــدول الســابق أن جميــع العوامــل النفســية قــد حصلــت علــى درجــة كبيــرة مــا عــدا ضعــف انعــدام 
طمــوح أحــد األبويــن أو كليهمــا وفقــدان أحــد األبويــن، فقــد حصلــت الفقرتــان علــى تقديــرات متوســطة مــن وجهــة نظــر 
املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم، وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى طبيعــة مرحلــة املراهقــة، حيــث يرغــب املراهــق مــن 
خــالل هــذه املرحلــة إلــى إثبــات نفســه واكتشــاف ذاتــه، كمــا يســعى إلــى حتــدي األســرة، واملجتمــع، إضافــة إلــى ذلــك تكمــن 
لديــه رغبــة جامحــة نحــو التجربــة واملتعــة والوصــول إلــى درجــة النشــوة، وبالتالــي جميــع مــا ســبق يؤثــر عليــه بالعديــد مــن 
الضغوطــات النفســية ســواء مــن األســرة، املدرســة، الرفــاق يف املدرســة والشــارع؛ كمــا أن التحــوالت الهرمونيــة والتغيــرات 
ــة، كمــا يحــدث النمــو  ــات االجتماعي ــزاج والعالق ــة وامل ــى الصــورة الذاتي ــًا عل ــرًا قوي ــر تأثي ــة تؤث ــة املراهق اجلســدية يف مرحل
اجلنســي أزمــات للمراهقــني، فقــد دلــت التجــارب علــى أن النظــم االجتماعيــة احلديثــة التــي يعيــش فيهــا املراهــق هــي املســؤولة 
عــن حــدوث أزمــة املراهقــة، وبالتالــي إن لــم يجــد املراهــق املســاعدة الالزمــة لهــذه املرحلــة فإنه مييــل إلــى املراهقة االنســحابية، 
حيــث ينســحب املراهــق مــن مجتمــع األســرة، ومــن مجتمــع األقــران، ويفضــل االنعــزال واالنفــراد بنفســه، حيــث يتأمــل ذاتــه 
ومشــكالته. وبالتالــي يبحــث عــن بدائــل أخــرى، ومنهــا املخــدرات الرقميــة التــي تســاعده علــى االســترخاء واالنســجام أكثــر 

 )https://saaid.net/tarbiah/107.htm( داخــل األســرة واملجتمــع
ــوزارة  ــني ب ــر املختص ــة نظ ــن وجه ــة م ــدرات الرقمي ــني للمخ ــي املراهق ــى تعاط ــة إل ــة املؤدي ــل العقلي ــم العوام ــا أه 4-1-3: م
ــة  ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات احلس ــتخراج املتوس ــؤال مت اس ــذا الس ــى ه ــة عل ــان؟ لإلجاب ــلطنة عم ــم يف س ــة والتعلي التربي
لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور العوامــل العقليــة املؤديــة لتعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر 
املختصــني بــوزارة التربيــة يف ســلطنة عمــان، واعتمــدت الباحثــة يف احلكــم علــى أهــم العوامــل العقليــة املؤثــرة علــى تعاطــي 

املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن املعيــار التالــي املشــتق مــن املقيــاس اخلماســي لـ)ليكــرت( حســب التصنيــف التالــي:
• 5-4.5 بدرجة كبيرة جدًا           • 4.49 – 3.5 بدرجة كبيرة           •  3.49 2.5 بدرجة متوسطة                         

•2.49 1.5 بدرجة قليلة               • أقل من 1.49 بدرجة قليلة جدًا

اجلدول رقم )6( نتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية حملور العوامل العقلية لدرجات أفراد عينة الدراسة

االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالفقراتم

3.8121.021ضعف التخطيط املستقبلي 3

3.7760.945الرغبة يف االستغراق يف أحالم اليقظة1
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3.7090.910إيصال العقل إلى حالة النشوة9

3.7090.890اضطراب التفكير2

3.6911.021ضعف مستوى التفكير لدى املدمن5

3.4611.056الرغبة يف فقدان الوعي4

3.2181.048فقدان الهوية8

3.8901.167إطالق القدرات اإلبداعية الكامنة كالرسم والكتابة والفنون7

3.5091.257الرغبة يف التفوق الدراسي6

ــد  ــث ق ــني 3.812 و3.509 حي ــت ب ــد تراوح ــة ق ــراد العين ــرات أف ــابية لتقدي ــطات احلس ــدول )6( أن املتوس ــن اجل ــح م يتض
حصلــت جميــع الفقــرات علــى تقديــرات كبيــرة، كمــا لــم حتصــل أي فقــرة مــن الفقــرات الســابقة علــى تقديــرات متوســطة أو 
درجــة قليلــة أو قليلــة جــدا. وذلــك مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم، حيــث تعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى 
انخفــاض الدافعيــة لــدى الطلبــة نحــو التعليــم، ويعــود ذلــك لأســباب التاليــة: توقعــات الوالديــن املرتفعــة جــدًا أو التوقعــات 
املنخفضــة مــن األبنــاء، عــدم االهتمــام أو الصراعــات األســرية الزوجيــة أو األســرية احلــادة أو النبــذ املتكــرر، كذلــك الوضــع 
االقتصــادي، وتزايــد نســبة العوامــل العقليــة التــي تؤثــر علــى املراهــق، واللجــوء إلــى عالــم يســتطيع مــن خاللــه االبتعــاد عــن 
املتطلبــات التــي تفرضهــا األســرة أو املجتمــع عليــه، كذلــك قــد تكــون األســباب متعلقــة باملدرســة التــي تؤثــر علــى تزايــد نســبة 
العوامــل العقليــة، ومنهــا البيئــة املدرســية وعــدم توفــر األنشــطة املناســبة التــي تســاعد املراهــق علــى الترفيــه عــن نفســه والتعــرف 
علــى ذاتــه، والنظــام املدرســي وكثــرة تقومياتــه وواجباتــه واختباراتــه، واجلــو الصفــي ومــا يســوده مــن مشــكالت بــني األقــران 
يف الصــف الواحــد، وبالتالــي تــؤدي باملراهــق إلــى اللجــوء للمخــدرات الرقميــة ملقاومــة الوضــع العــام يف املجتمــع واملدرســة، 
وبالتالــي يتحقــق لــه مــا يرغــب ومــا يتمنــى يف املســتقبل )حلــب،2009( كذلــك علــى الرغــم مــن توفــر مختصــني )نفســي، 
اجتماعــي، توجيــه مهنــي( يســعون إلــى رفــع مســتوى الطمــوح والرغبــة يف النجــاح والتفــوق وإلــى التخطيــط اجليــد للمســتقبل 
ــه املهنيــة وســماته  ــار املناســب للمــواد الدراســية وإلــى التخصــص املناســب يف املســتقبل التــي تناســب الطالــب وميول واالختي
الشــخصية، إضافــة إلــى مســاعدة الطلبــة علــى اتخــاذ القــرار الســليم والوقــوف معــه جنبــًا إلــى جنــب، إال أن املالحــظ التدنــي 

يف املســتوى التحصيلــي، وانســحاب نفســي مــن قبــل الطلبــة وعــزوف عــن حتديــد ورســم املســتقبل املهنــي والتعليمــي.
ــوزارة  ــر املختصــني ب ــة نظ ــن وجه ــة م ــدرات الرقمي ــني للمخ ــي املراهق ــة لتعاط ــة املؤدي ــل االقتصادي ــم العوام ــا أه 4-1-4: م
ــة  ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات احلس ــتخراج املتوس ــؤال مت اس ــذا الس ــى ه ــة عل ــان؟ لإلجاب ــلطنة عم ــم يف س ــة والتعلي التربي
لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور العوامــل االقتصاديــة املؤديــة لتعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة 
ــة  ــل االقتصادي ــم العوام ــى أه ــم عل ــة يف احلك ــدت الباحث ــان، واعتم ــلطنة عم ــم يف س ــة والتعلي ــوزارة التربي ــني ب ــر املختص نظ
ــب  ــرت( حس ــي لـ)ليك ــاس اخلماس ــن املقي ــتق م ــي املش ــار التال ــن املعي ــة م ــدرات الرقمي ــني للمخ ــي املراهق ــى تعاط ــرة عل املؤث

ــي: ــف التال التصني
• 5-4.5 بدرجة كبيرة جدًا           • 4.49 – 3.5 بدرجة كبيرة           •  3.49 2.5 بدرجة متوسطة                         

•2.49 1.5 بدرجة قليلة               • أقل من 1.49 بدرجة قليلة جدًا
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اجلدول رقم )7( نتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية حملور العوامل االقتصادية لدرجات أفراد عينة الدراسة

 االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالفقراتم

4.0421.095قلة األماكن املخصصة للمراهقني للترويج عن النفس 4

3.8851.032ابتكار أنواع تكنولوجية جديدة من املخدرات الرقمية تتناسب ورغبة كل متعاٍط5

3.6791.121انخفاض سعر املخدرات الرقمية1

3.6551.080رغبة املراهقني يف زيادة مستوى الدخل عن طريق التجارة غير املشروعة8

2
 السفر والرحالت إلى اخلارج التي يتم التعرف من خاللها على مواقع الكرتونية

3.4001.219خطيرة

3.3701.117وقوع املراهقني ضحية للصراعات بني الدول والشعوب7

3.3641.205ارتفاع مستوى الدخل3

3.0731.102 الفقر وسوء األحوال املادية6

يتضــح مــن اجلــدول )7( أن املتوســطات احلســابية لتقديــرات أفــراد العينــة قــد تراوحــت بــني 4.042 و3.073 حيــث حصلــت 
الفقــرات علــى تقديــرات كبيــرة إلــى تقديــرات متوســطة، كمــا لــم حتصــل أي مــن العوامــل االقتصاديــة علــى تقديــرات قليلــة أو 
قليلــة جــدا؛ مــا عــدا الســفر والرحــالت إلــى اخلــارج، ووقــوع املراهقــني ضحيــة للصراعــات بــني الــدول والشــعوب، وارتفــاع 
مســتوى الدخــل، والفقــر وســوء األحــوال املاديــة؛ فقــد حصلــت علــى تقديــرات بدرجــة متوســطة، وذلــك مــن وجهــة نظــر 
املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم. وتعــزو الباحثــة ظهــور بعــض العوامــل االقتصاديــة علــى تقديــرات كبيــرة إلــى عــدم توفــر 
األماكــن الترفيهيــة للمراهقــني والطلبــة، حيــث ال توجــد األنديــة املتخصصــة يف الفروســية والســباحة والرياضــات املتنوعــة، 
ــة  ــني وبصف ــراغ املراهق ــات ف ــا أوق ــغل فيه ــة تش ــات متنوع ــوم بفعالي ــدم وال تق ــرة الق ــم بك ــي تهت ــة الت ــة الرياضي ــط األندي فق
مســتمرة، كذلــك تطــور األنــواع التكنولوجيــة للمخــدرات الرقميــة، حيــث ال تتوانــى الشــركات املصنعــة عــن تســويق أنــواع 
كثيــرة مــن املخــدرات الرقميــة، حيــث تبــاع مــن خــالل املواقــع بأســعار تبــدأ مــن 3 دوالرات وتصــل إلــى 30 دوالرًا وأكثــر، 
وتختلــف حســب اجلرعــة ومدتهــا واإلحســاس الــذي يــود أن يتحقــق، ويســتطيع املتعاطــي أن يصــل إليهــا بســهولة، وبذلــك 
تزيــد نســبة الفرصــة لــدى املراهــق، ســواء بالتعاطــي أم بالترويــج للمخــدرات الرقميــة بــني أقرانــه، كذلــك رد الفعــل احلكومــي 
http:// ،2014 ،ــان )حبــش ــارات ولبن ــى الســعودية واإلم ــذي يقتصــر عل ــف يف ظــل ضعــف انتشــارها ال ــي ضعي العرب

.)/www.tech-wd.com/wd
4-2: النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثانــي: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف العوامــل االجتماعيــة والنفســية والعقليــة 

واالقتصاديــة تعــزى ملتغيــر النــوع، معرفــة املخــدرات الرقميــة، الدرجــة العلميــة، اخلبــرة؟
أواًل: متغيــر النــوع: لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )t.test( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور العوامــل 
االجتماعيــة والنفســية والعقليــة واالقتصاديــة املؤديــة لتعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة 

التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان.
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اجلدول رقم )8(: اختبار)ت( لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور العوامل االجتماعية والنفسية والعقلية واالقتصادية 
املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية

اإلناث=95الذكور=70
 درجات
الحرية

قيمة )ت(
 مستوى
الداللة متوسطعدد الفقراتالمحور

 انحراف
معياري

متوسط
 انحراف
معياري

13.7900.6473.8460.649163األول
149.0390.5500.583

23.4930.6593.7350.700163الثاني
153.6552.264*0.025

33.3270.6663.4890.647163الثالث
146.441.5690.120

43.4230.6553.6580.745163الرابع
144.2820.0340.588

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05 (
ــل  ــاور العوام ــة يف مح ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــارت إل ــار)ت( أش ــج اختب ــدول )8( أن نتائ ــن اجل ــح م يتض
االجتماعيــة والعقليــة واالقتصاديــة، وأثبتــت وجــود فــروق يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد مســتوى )a ≤ 0.05( يف 
محــور العوامــل النفســية تعــود لصالــح اإلنــاث، حيــث حصــل اإلنــاث علــى متوســط أعلــى )3.735( مــن الذكــور. وتعــزو 
الباحثــة ظهــور الفــروق لصالــح اإلنــاث إلــى وجــود اإلنــاث كأمهــات يف البيــت ومالحظتهــم لأبنــاء بشــكل مســتمر، وبالتالــي 

يالحظــن التغيــر النفســي الــذي قــد يطــرأ علــى نفســية األبنــاء قبــل تعاطــي املخــدرات الرقميــة وبعــده.

ثانيًا: متغير المعرفة بالمخدرات الرقمية 
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )t.test( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور العوامــل االجتماعية والنفســية 
ــم يف  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة مــن وجهــة نظــر املختصــني ب ــة لتعاطــي املراهقــني املخــدرات الرقمي ــة املؤدي ــة واالقتصادي والعقلي

ســلطنة عمــان.
اجلدول رقم )9(: اختبار)ت( لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور العوامل االجتماعية والنفسية والعقلية واالقتصادية 

املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية

 درجاتال=59نعم = 106
الحرية

قيمة )ت(
 مستوى
الداللة انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسطعدد الفقراتاحملور

13.7560.7263.3550.598163األول
102.0780.9760.330

23.5500.7743.6790.641163الثاني
102.4251.1380.284

33.3800.6743.4420.651163الثالث
116.5620.5780.568

43.4060.7133.6430.707163الرابع
119.0792.049*0.042

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــة يف محــاور العوامــل  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــى عــدم وجــود ف ــار )ت( أشــارت إل ــج اختب يتضــح مــن اجلــدول )9( أن نتائ
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االجتماعيــة والنفســية والعقليــة وأثبتــت وجــود فــروق يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد مســتوى )a ≤ 0.05( يف محــور 
العوامــل االقتصاديــة لصالــح العينــة، التــي أكــدت أنهــا ال تعــرف املخــدرات الرقميــة، حيــث حصلــت علــى متوســط أعلــى 
)3.643( مــن العينــة التــي تعــرف املخــدرات الرقميــة. وتعــزو الباحثــة ظهــور الفــروق لصالــح العينــة التــي ال تعــرف املخدرات 

الرقميــة إلــى أن العوامــل االقتصاديــة مــن العوامــل اخلطيــرة التــي تدفــع الشــباب املراهقــني إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة، 

ثالثًا: متغير الدرجة العلمية 
ــل  ــور العوام ــى مح ــة عل ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــتخراج )One Way Anova( لدرج ــؤال مت اس ــذا الس ــى ه ــة عل لإلجاب
االجتماعيــة والنفســية والعقليــة واالقتصاديــة املؤديــة لتعاطــي املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة 

التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان.

اجلدول رقم )10( نتائج حتليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور العوامل االجتماعية والنفسية 
والعقلية واالقتصادية املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية

مستوى الداللةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناحملور

1
بني املجموعات

داخل
املجموع

0.159
68.402
68.561

2
162
164

0.080
0.4220.1880.828

2
بني املجموعات

داخل
املجموع

0.343
78.134
78.476

0.171
0.4820.3550.701

3
بني املجموعات    

داخل
املجموع

0.196
70.843
71.039

0.098
0.4370.2240.799

4
بني املجموعات

داخل
املجموع

0.028
83.989
84.017

0.014
0.5180.0270.973

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــة  ــية والعقلي ــة والنفس ــل االجتماعي ــاور العوام ــة يف مح ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه ال توج ــدول )10( أن ــن اجل ــح م يتض
 .)a ≤ 0.05( ــد مســتوى ــًا عن ــة إحصائي ــر دال ــت قيمــة )ف( احملســوبة غي ــث كان ــة، حي ــر الدرجــة العلمي ــة ملتغي واالقتصادي
ــي تضمنتهــا درجــة الدبلــوم، حيــث كان عددهــم )20(؛ ودرجــة البكالوريــوس،  ــة الت ــة العين ــى قل ــة ذلــك إل وتعــزو الباحث

ــة )101). ــدد العين ــث كان ع ــوراه(، حي ــتير – دكت ــا )ماجس ــات العلي ــة الدراس ــة بدرج ــم )44( مقارن ــث كان عدده حي

رابعًا: متغير درجة الخبرة
ــل  ــور العوام ــى مح ــة عل ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــتخراج )One Way Anova( لدرج ــؤال مت اس ــذا الس ــى ه ــة عل لإلجاب
االجتماعيــة والنفســية والعقليــة واالقتصاديــة املؤديــة لتعاطــي املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة 

التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان
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اجلدول رقم )11( نتائج حتليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور العوامل االجتماعية والنفسية 
والعقلية واالقتصادية املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية

مستوى الداللةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناحملور

1
بين المجموعات

داخل
المجموع

0.667
67.894
68.561

2
162
164

0.334
0.4190.7960.453

2
بين المجموعات

داخل
المجموع

3.929
74.548
78.476

1.964
0.4604.2690.016*

3
بين المجموعات

داخل
المجموع

1.250
69.789
71.039

0.625
0.4311.4510.237

4
بين المجموعات

داخل
المجموع

0.691
83.325
84.017

0.346
0.5140.6720.512

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــة  ــة واالقتصادي ــة والعقلي ــة يف محــاور العوامــل االجتماعي ــة إحصائي ــه ال توجــد فــروق ذات دالل يتضــح مــن اجلــدول )11( أن
ملتغيــر اخلبــرة، حيــث كانــت قيمــة )ف( احملســوبة غيــر دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )a ≤ 0.05(، مــا عــدا محــور العوامــل 
النفســية، حيــث ظهــرت فــروق دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )a ≤ 0.05( يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة، وعنــد حســاب 
شــيفيه للمقارنــات البعديــة ظهــرت فــروق عائــدة إلــى اخلبــرة األقــل مــن )5 ســنوات( علمــًا بــأن االختــالف بــني العينــة كبيــر، 
حيــث يصــل عــدد اخلبــرة األقــل مــن )5( ســنوات إلــى )31(، كذلــك اخلبــرة فــوق )10( ســنوات )27 ( مقارنــة باخلبــرة مــن 
)6-10( الــذي يصــل عددهــم إلــى )107(. وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى اجليــل اجلديــد واطالعــه علــى املعلومــات وإحساســه 
باملشــكلة أكثــر حلداثتــه يف امليــدان، ومعلومــات الدراســة اجلامعيــة مــا زالــت مؤثــرة كذلــك، وقــد تكثــر املشــكالت اجلامعيــة 

عــن املشــكالت املدرســية )املراهقــني(. 

سادسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
مــا أهــم اآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة 
عمــان؟ لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة 
علــى محــور العوامــل العقليــة املؤديــة لتعاطــي املراهقــني املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم 
ــب  ــرت( حس ــي لـ)ليك ــاس اخلماس ــن املقي ــتق م ــي املش ــار التال ــى املعي ــم عل ــة يف احلك ــدت الباحث ــان، واعتم ــلطنة عم يف س

التصنيــف التالــي:
• 5-4.5 بدرجة كبيرة جدًا           • 4.49 – 3.5 بدرجة كبيرة           •  3.49 2.5 بدرجة متوسطة                         

•2.49 1.5 بدرجة قليلة               • أقل من 1.49 بدرجة قليلة جدًا
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اجلدول رقم )12( نتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على محور اآلثار الناجتة من 
تعاطي املخدرات الرقمية

 االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالفقراتم

4.1641.002انعزال املراهق عن العالم احمليط به 1

4.1030.928اللجوء للكذب لعدم الرغبة يف كشف البرامج الذكية املستخدمة2

4.0420.996انخفاض مستوى التحصيل الدراسي7

4.0121.042إهمال املراهق الهوايات الرياضية والثقافية واالجتماعية3

3.9760.904االبتعاد عن األنشطة املهنية املعتاد القيام بها6

3.9701.090تسبب الشرود الذهني11

3.9581.055تسبب ضعف التركيز10

3.9580.926محدودية النشاط الذي يقوم به مستخدم املخدرات الرقمية8

3.9030.970االنطواء عن اآلخرين بصورة غير طبيعية5

3.6001.152التحول من تعاطي املخدرات الرقمية إلى املخدرات التقليدية12

3.1521.102الشعور بالسعادة طوال اليوم9

يتضــح مــن اجلــدول )12( أن املتوســطات احلســابية لتقديــرات أفــراد العينــة قــد تراوحــت بــني 4.164 و3.152 حيــث يتضــح 
أن جميــع الفقــرات قــد حصلــت علــى تقديــرات كبيــرة إلــى تقديــرات بدرجــة متوســطة. ويتبــني مــن خــالل اجلــدول الســابق أن 
جميــع اآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات الرقميــة هــي كبيــرة، مــا عــدا فقــرة واحــدة قــد حصلــت علــى تقديــرات متوســطة، 
ــذه  ــة ه ــزو الباحث ــم، وتع ــة والتعلي ــوزارة التربي ــني ب ــر املختص ــة نظ ــن وجه ــك م ــوم، وذل ــوال الي ــعادة ط ــعور بالس ــي الش وه
النتيجــة إلــى النغمــات املوســيقية ذات الذبذبــات الثنائيــة بتــرددات مختلفــة التــي تؤثــر علــى الدمــاغ وتختلــف تأثيــر املخــدرات 
الرقميــة تبعــًا لنوعيــة النغمــات املوســيقية التــي يســتمع إليهــا املتعاطــي، حيــث أثبتــت بعــض الدراســات أن النقــر متبايــن التــردد 
علــى األذنــني يــؤدي إلــى انخفــاض يف كفــاءة الذاكــرة قصيــرة املــدى اخلاصــة باالســترجاع الســريع للمعلومــات، وفقــًا لبعــض 
التجــارب التــي أجريــت، بينمــا وجــدت بعــض الدراســات أن األشــخاص الذيــن خضعــوا لتقنيــة النقــر متبايــن التــردد علــى 
األذنــني قــد زادت لديهــم معــدالت االكتئــاب بعــد فتــرة مــن الوقــت، كمــا أن االســتخدام املنزلــي لتقنيــة النقــر متبايــن التــردد 
ــر  ــى تأثي ــل يف اجلهــاز الســمعي ال ســيما مــع عــدم جنــاح الشــخص يف احلصــول عل ــط بخطــر حــدوث خل ــني يرتب ــى األذن عل
ــرددات، وهــو مــا ينعكــس ســلبًا علــى اجلهــاز الســمعي، كمــا أن  ــادة درجــة الصــوت وقــوة الت انتشــائي، ممــا يدفعــه إلــى زي
ــون  ــن يتمتع ــخاص الذي ــل األش ــن قب ــدرات الرقمية( م ــي للمخ ــم العلم ــني )االس ــى األذن ــردد عل ــن الت ــر متباي ــتخدام النق اس
مبســتويات جيــدة مــن التركيــز والقــدرة علــى اإلبــداع يــؤدي لتدهــور قــدرات هــؤالء األشــخاص، وفقــًا للتجــارب املتوافــرة 
digital-/02/http://www.addiction-treatment-clinic.org/2015  ،2015 )النوبــي، 
drugs-or-binaural-beats_8.html(. وقــد أثبتــت بعــض الدراســات بعضــًا مــن التأثيــرات التــي وردت ســابقًا 
 )Wahbeh, Calabrese and Zwickey,2002(و )منهــا دراســة )الصالــح وآخــرون، 2015( و)الدليمــي،2003

.)Cola, 2012( بينمــا دراســات أخــرى لــم تثبــت بعضــًا مــن األثــار، وهــي
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ســابعًا: النتائــج املتعلقــة بالســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول اآلثــار املؤديــة الســتخدام املخــدرات 
الرقميــة تعــزى ملتغيــر النــوع، معرفــة املخــدرات الرقميــة، الدرجــة العلميــة، اخلبــرة؟

أوالً: متغير النوع 
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )t.test( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور أهــم اآلثــار املؤديــة لتعاطــي 

املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان.
اجلدول رقم )13(: اختبار)ت( لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور اآلثار الناجتة من تعاطي املخدرات الرقمية

اإلناث=95الذكور=70
 درجات
الحرية

قيمة )ت(
 مستوى
الداللة متوسطعدد الفقراتالمحور

 انحراف
معياري

متوسط
 انحراف
معياري

13.7610.8393.9920.068163 محور اآلثار
144.2822.1540.033*

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
يتضــح مــن اجلــدول )13( أن نتائــج اختبــار )ت( أشــارت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف محــاور اآلثــار الناجتــة مــن 
اســتخدام املخــدرات الرقميــة تعــزى ملتغيــر النــوع، حيــث أثبتــت وجــود فــروق يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد مســتوى 
)a ≤ 0.05( تعــود لصالــح اإلنــاث، حيــث حصــل اإلنــاث علــى متوســط 3.992. وتعــزو الباحثــة ظهــور الفــروق لصالــح 
اإلنــاث إلــى وجــود األمهــات يف البيــت ومالحظتهــن لأبنــاء بشــكل مســتمر، وبالتالــي مالحظــة التغيــر النفســي الــذي قــد يطــرأ 
علــى نفســية األبنــاء قبــل تعاطــي املخــدرات الرقميــة وبعــده، بعكــس الرجــل الــذي يف غالبيــة وقتــه يكــون يف اخلــارج، كمــا أن 

تواصلــه مــع األبنــاء أقــل، وبالتالــي تقــل نســبة مالحظتــه للتغيــرات التــي ميكــن حتــدث علــى األبنــاء. 
  

ثانيًا: متغير المعرفة بالمخدرات الرقمية 
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )t.test( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى أهــم اآلثــار املؤديــة لتعاطــي املراهقــني 

للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان.
اجلدول رقم )14(: اختبار)ت( لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور اآلثار الناجتة من تعاطي املخدرات الرقمية.

 درجاتال=59نعم = 106
الحرية

قيمة )ت(
 مستوى
الداللة انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسطعدد الفقراتاحملور

13.7430.09943.9790.061163 اآلثار
102.4492.1290.035*

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــار الناجتــة  ــة يف محــاور اآلث ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــار)ت( أشــارت إل ــج اختب يتضــح مــن اجلــدول )14( أن نتائ
مــن اســتخدام املخــدرات الرقميــة تعــزى ملتغيــر املعرفــة باملخــدرات الرقميــة، حيــث أثبتــت وجــود فــروق يف تقديــرات أفــراد 
عينــة الدراســة عنــد مســتوى )a ≤ 0.05( لصالــح العينــة التــي ال تعــرف املخــدرات الرقميــة، حيــث حصــل علــى متوســط 
)3.979( أعلــى مــن العينــة التــي تعــرف املخــدرات الرقميــة. وتعــزو الباحثــة ظهــور الفــروق لصالــح العينــة التــي ال تعــرف 
املخــدرات الرقميــة لكــون العينــة ال تعــرف املخــدرات الرقميــة، وقياســًا علــى آثــار املخــدرات التقليديــة ومــا لهــا مــن تأثيــرات 
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كبيــرة جــدًا، بــل خطيــرة علــى األبنــاء مــن جانــب وعلــى املجتمــع بأســره مــن جانــب آخــر، بالتالــي عــدم معرفتهــم توحــي لهــم 
بــأن مســمى املخــدرات الرقميــة قــد تكــون آثارهــا كبيــرة كذلــك.

ثالثًا: متغير الدرجة العلمية 
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )One Way Anova( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور أهــم اآلثــار 

املؤديــة لتعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان.
اجلدول رقم )15( نتائج حتليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور اآلثار الناجتة من تعاطي املخدرات 

الرقمية

مستوى الداللةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناحملور

1
بني املجموعات

داخل
املجموع

0.516
77.406
77.922

2
162
164

0.254
0.4780.5400.584

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــارت إل ــج )One Way Anova( أش ــدول )15( أن نتائ ــن اجل ــح م يتض
محــاور اآلثــار الناجتــة مــن اســتخدام املخــدرات الرقميــة تعــزى ملتغيــر الدرجــة العلميــة يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد 
ــى  ــا عل ــة، وتأثيره ــدرات الرقمي ــار املخ ــى آث ــتويات عل ــع املس ــن جمي ــة م ــاق العين ــى اتف ــدل عل ــا ي ــتوى )a ≤ 0.05( مم مس

ــع.  املجتم

رابعًا: متغير الخبرة 
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )One Way Anova( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور أهــم اآلثــار 

املؤديــة لتعاطــي املراهقــني للمخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم يف ســلطنة عمــان.
اجلدول رقم )16( نتائج حتليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور اآلثار الناجتة من تعاطي املخدرات 

الرقمية

مستوى الداللةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناحملور

 اآلثار
بني املجموعات

داخل
املجموع

0.300
77.622
77.922

2
162
164

0.150
0.479

0.3130.732

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــور  ــة يف مح ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــج )One Way Anova( إل ــالل نتائ ــن خ ــدول )16( م ــار اجل أش
 a ≤( ــد مســتوى ــة الدراســة عن ــراد عين ــرات أف ــرة يف تقدي ــر اخلب ــة تعــزى ملتغي ــار الناجتــة مــن اســتخدام املخــدرات الرقمي اآلث

ــة. ــدرات الرقمي ــار املخ ــى آث ــة عل ــرات املختلف ــتويات اخلب ــاق مس ــى اتف ــك إل ــة ذل ــزو الباحث 0.05(. وتع
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ثامنًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
مــا الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة 
التربيــة والتعليــم؟ لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة 
الدراســة علــى محــور الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر 
املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم. واعتمــدت الباحثــة يف احلكــم علــى أدوار اجلهــات املختلفــة مــن املعيــار التالــي املشــتق مــن 

املقيــاس اخلماســي لـ)ليكــرت( حســب التصنيــف التالــي: 
• 5-4.5 بدرجة كبيرة جدًا           • 4.49 – 3.5 بدرجة كبيرة           •  3.49 2.5 بدرجة متوسطة                         

•2.49 1.5 بدرجة قليلة               • أقل من 1.49 بدرجة قليلة جدًا

اجلدول رقم )17( نتائج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على محور الدور املتوقع 
للجهات املعنية للوقاية من املخدرات الرقمية 

 االنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالفقراتم

3.6061.248تضع املدارس قواعد معينة بشأن اصطحاب األجهزة الذكية للمدارس 6

3.4181.230تراقب املدرسة السلوكيات التي قد تطرأ على الطلبة وتتواصل مع األسرة بشأنها12

3.3091.232تنظم األندية الرياضية مسابقات وبطوالت رياضية متنوعة7

3.1941.224تقوم وزارة األوقاف مبحاضرات دينية حول اجتناب ما حرم اهلل ومنها املخدرات الرقمية11

3.1641.211متابعة األسرة للتغيرات الغريبة التي قد حتدث لأبناء واستشارة املختصني بشأنها13

3.0001.283تنظم األندية الرياضية معسكرات صيفية للطلبة أو املراهقني بشكل مستمر10

2.9761.239متابعة األسرة لنوعية البرامج واأللعاب التي يستخدمها األبناء عبر األجهزة الذكية14

5
 محاربة اإلعالم العماني لأفكار واالجتاهات السلبية التي تغزو فكر املراهقني من خالل

2.9521.273البرامج املميزة

2.8671.309ينظم اإلعالم جلسات حوارية للمراهقني مع جهات مختلفة توضح مخاطر املخدرات الرقمية2

16
 يوجه اإلعالم العماني رسائل مباشرة ألولياء األمور حول متابعة عدد الساعات التي يقضيها

2.8551.340األبناء يف استخدام البرامج الذكية

2.8551.340تنظم جمعية املرأة العمانية محاضرات توعوية حول مخاطر استخدام األجهزة اإللكترونية1

2.842292تقوم جمعية املرأة العمانية نشاطات ثقافية متنوعة للمراهقني تشغل بها أوقات فراغهم 9

2.8181.336يوعي اإلعالم العماني املراهقني مباهية املخدرات الرقمية والتحذير من خطر جتربتها8

2.8061.298توزع الصحة نشرات توضح اآلثار السلبية من استخدام املخدرات الرقمية15

3
 بث االتصاالت الرقمية لرسائل نصية ألولياء األمور حول أهمية تقنني استخدام األبناء 

2.7581.461للمواقع احملظورة

17
 يوجه اإلعالم العماني رسائل مباشرة ألولياء األمور حول متابعة عدد الساعات التي يقضيها 

2.6421.388األبناء الستخدام البرامج الذكية

2.6361.449اطالع األسرة على آخر املستجدات احلديثة حول املخدرات الرقمية4

يتضــح مــن اجلــدول )17( أن املتوســطات احلســابية لتقديــرات أفــراد العينــة قــد تراوحــت بــني 3.606و 2.636، حيــث تشــير 
التقديــرات إلــى كبيــرة وكبيــرة بدرجــة متوســطة. ويتبــني مــن خــالل اجلــدول الســابق أن جميــع اجلهــات املعنيــة تقــوم بــدور 
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متوســط فقــط مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، مــا عــدا دور واحــد وهــو مــا تقــوم بــه املــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، 
ــن وزارة  ــة م ــات املعني ــة اجله ــا بقي ــدارس، أم ــة للم ــزة الذكي ــاب األجه ــأن اصطح ــة بش ــد معين ــع قواع ــدارس تض ــو أن امل وه
األوقــاف، األنديــة الرياضيــة، اإلعــالم، الصحــة، جمعيــات املــرأة العمانيــة، إضافــة إلــى األدوار املتبقيــة للمدرســة والــواردة 
ــة  ــى درج ــا عل ــت جميعه ــد حصل ــة، فق ــدرات الرقمي ــن املخ ــة م ــة للوقاي ــات املختلف ــع للجه ــدور املتوق ــق بال ــور املتعل يف احمل
ــى عــدم ظهــور أي حــاالت  ــة هــذه النتيجــة إل ــم. وتعــزو الباحث ــة والتعلي ــوزارة التربي متوســطة مــن وجهــة نظــر املختصــني ب
مرضيــة أو حــاالت وفــاة مــن جــراء تعاطــي املخــدرات الرقميــة، حيــث أكــد رئيــس قســم اإلدمــان مبستشــفى املســرة د. هاشــم 
ــن  ــددًا م ــب،2014( إال أن ع ــان الرقمي )رج ــاالت اإلدم ــن ح ــة م ــى اآلن أي حال ــفى حت ــرد للمستش ــم ت ــه ل ــن أن ــد زي حمي
املتخصصــني النفســيني أكــدوا أن الوقايــة املبكــرة خيــر مــن العــالج يف قضيــة املخــدرات الرقميــة، ألن عالجهــا يكــون نفســيًا، 
للتبعيــة النفســية التــي تترتــب علــى هــذا النــوع مــن اإلدمــان، وليــس اجلســدية مثلمــا احلــال حــني تعاطــي املخــدرات التقليديــة، 

لــذا فالتبعيــة النفســية تعالــج مــن خــالل طبيــب نفســي. )شــعيب، 2014( 
وقــد أكــدت بعــض الدراســات دور الوقايــة للجهــات املختلفــة مــن املخــدرات بشــكل عــام واملخــدرات الرقميــة بشــكل خــاص 

مثــل )نــور الديــن،2015( و )الدليمــي،2003( 

تاسعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال السادس
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات 
الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم تعــزى ملتغيــر النــوع، معرفــة املخــدرات الرقميــة، الدرجــة العلمية، 

اخلبرة؟
أوالً: متغري النوع 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )t.test( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى محــور الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات 
املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم.

اجلدول رقم )18(: اختبار)ت( لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور الدور الذي تقوم به اجلهات املختلفة للوقاية من 
املخدرات الرقمية 

اإلناث=95الذكور=70
 درجات
الحرية

قيمة )ت(
 مستوى
الداللة متوسطعدد الفقراتالمحور

 انحراف
معياري

متوسط
 انحراف
معياري

 محور الدور
 الذي تقوم به

اجلهات املختلفة
12.6921.0323.1961.026163

148.2452.1060.002*

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــه  ــة يف محــور الــدور الــذي تقــوم ب ــة إحصائي ــار)ت( أثبتــت وجــود فــروق ذات دالل أشــار اجلــدول رقــم )18( أن نتائــج اختب
اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم تعــزى 
ــة الدراســة عنــد مســتوى )a ≤ 0.05( تعــود لصالــح  ــرات أفــراد عين ــروق يف تقدي ــود ف ملتغيــر النــوع، حيــث أثبتــت وج
اإلنــاث، حيــث حصــل اإلنــاث علــى متوســط )3.196(. وتعــزو الباحثــة هــذه الفــروق إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه املــرأة حاليــًا 
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مــن خــالل جمعيــات املــرأة العمانيــة الــذي قــد يكــون فعــااًل يف إبــراز بعــض املشــكالت املجتمعيــة وإيجــاد احللــول املختلفــة، 
كمــا اســتطاعت املــرأة الظهــور ومحاولــة إبــراز دورهــا يف املجــاالت املتنوعــة لذلــك جتــد أن اجلهــات املختلفــة تبــذل جهودهــا 

واملتأمــل أن تزيــد هــذه األدوار بفضــل املــرأة مســتقباًل.
ثانياً: متغري املعرفة باملخدرات الرقمية 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )t.test( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى الــدور الــذي تقــوم به اجلهــات املختلفة 
بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليم

اجلدول رقم )19(: اختبار)ت( لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور الدور الذي تقوم به اجلهات املختلفة للوقاية من 
املخدرات الرقمية 

 درجاتال=59نعم = 106
الحرية

قيمة )ت(
 مستوى
الداللة انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسطعدد الفقراتاحملور

 محور الدور
13.0771.0392.9301.066163 املتوقع

122.6330.8650.392

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
يتضــح مــن اجلــدول )19( أن نتائــج اختبــار)ت( أثبتــت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف محــور الــدور الــذي تقــوم 
بــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم تعــزى 

 )a ≤ 0.05( ملتغيــر مــدى معرفــة العينــة باملخــدرات الرقميــة يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد مســتوى
ثالثاً: متغري الدرجة العلمية 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )One Way Anova( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى الــدور الــذي تقــوم بــه 
اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم؟

اجلدول رقم )20( نتائج حتليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور الدور الذي تقوم به اجلهات املختلفة 
للوقاية من املخدرات الرقمية

مستوى الداللةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناحملور

1
بني املجموعات

داخل
املجموع

6.595
176.093
182.688

2
162
164

3.298
1.0873.0340.051*

* دالة إحصائيًا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
ــة يف محــور  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــج )One Way Anova( أشــارت إل يتضــح مــن اجلــدول )20( أن نتائ
ــوزارة  ــة مــن وجهــة نظــر املختصــني ب ــة مــن املخــدرات الرقمي ــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقاي الــدور الــذي تقــوم ب
التربيــة والتعليــم يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة عنــد مســتوى )a ≤ 0.05( وعنــد حســاب شــيفيه للمقارنــات البعديــة فقــد 
ظهــرت عــدم وجــود فــروق لصالــح أي مســتوى مــن متغيــر الدرجــة العلميــة، موضحــة أن الســبب عــدم التكافــؤ النســبي بــني 

املجموعــات.



46

رابعاً: متغري الخربة 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت اســتخراج )One Way Anova( لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى الــدور الــذي تقــوم بــه 
اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني بــوزارة التربيــة والتعليــم؟

اجلدول رقم )21( نتائج حتليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور الدور الذي تقوم به اجلهات املختلفة 
للوقاية من املخدرات الرقمية

درجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناحملور
 متوسط
املربعات

مستوى الداللةقيمة ف احملسوبة

 محور الدور
 املتوقع

بني املجموعات
داخل

املجموع

4.713
177.975
182.688

2
162
164

2.356
1.0992.1450.120

* دالة إحصائيا عند )α أصغر من أو تساوي 0.05(
يتضــح مــن اجلــدول )21( أن نتائــج )One Way Anova( أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف محــور 
ــوزارة  ــة مــن وجهــة نظــر املختصــني ب ــة مــن املخــدرات الرقمي ــه اجلهــات املختلفــة بســلطنة عمــان للوقاي الــدور الــذي تقــوم ب
ــة عــدم  ــد مســتوى )a ≤ 0.05( وقــد تعــزو الباحث ــة الدراســة عن ــرات أفــراد عين ــرة يف تقدي ــر اخلب ــم تبعــًا ملتغي ــة والتعلي التربي

ظهــور فــروق لعــدم التكافــؤ النســبي بــني املســتويات املختلفــة يف متغيــر اخلبــرة.

الخالصة: ملخص نتائج الدراسة
توصلــت نتائــج الدراســة احلاليــة إلــى أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة مــن وجهــة نظــر املختصــني 

بســلطنة عمــان. 
1: العوامل االجتماعية املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية حسب وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة كبيرة

سوء التربية.. 1
أصدقاء السوء.. 2
زيادة وقت الفراغ لدى املراهقني.. 3
ارتفاع نسبة الباحثني عن عمل. . 4
 العادات االجتماعية غير الصحيحة.. 5
الهروب من املشاكل األسرية.. 6
 تهرب أحد الوالدين أو كليهما من مسؤولياتهما. . 7
التفكك األسري.. 8
أساليب التربية غير الصحيحة. . 9

تقليد منط احلياة الغربي. . 10
ندرة البرامج اإلعالمية التوعوية. . 11
قصور اإلجراءات الرقابية.. 12



47

2: أهم العوامل النفسية التي تؤدي باملراهقني إلى تعاطي املخدرات الرقمية بدرجة كبيرة 
احلصول على اللذة وجتنب األلم.. 1
االفتقار للعالقات االجتماعية املناسبة.. 2
الهروب من ضغوط احلياة.. 3
الكشف عن املشاعر املكبوتة.. 4
الرغبة يف إخراج الرغبات املكبوتة . 5
الصراعات املستمرة بني األبوين أمام األبناء.. 6
نبذ أحد األبوين أو كليهما للمراهق.. 7
الشعور بالوحدة املستمرة. . 8
االكتئاب النفسي.. 9

التعرض لصدمة نفسية حادة. . 10
التعرض للعف األسري أو املدرسي.. 11
القلق املستمر. . 12
زيادة القدرة اجلنسية.. 13

3: أهم العوامل العقلية املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية بدرجة كبيرة 
ضعف التخطيط املستقبلي.. 1
الرغبة يف االستغراق يف أحالم اليقظة.. 2
إيصال العقل إلى حالة النشوة.. 3
اضطراب التفكير.. 4
ضعف مستوى التفكير لدى املدمن.. 5
الرغبة يف فقدان الوعي.. 6
فقدان الهوية.. 7
إطالق القدرات اإلبداعية الكامنة كالرسم والكتابة والفنون.. 8
الرغبة يف التفوق الدراسي.. 9

4: أهم العوامل االقتصادية التي تؤدي إلى تعاطي املخدرات الرقمية بدرجة كبيرة هي: 
قلة األماكن املخصصة للمراهقني للترويح عن النفس.. 1
ابتكار أنواع تكنولوجية جديدة من املخدرات الرقمية تناسب رغبة كل متعاٍط.. 2
انخفاض سعر املخدرات الرقمية. . 3
رغبة املراهقني يف زيادة مستوى الدخل عن طريق التجارة غير املشروعة.. 4

5: أهم اآلثار الناجتة من تعاطي املخدرات الرقمية من وجهة نظر املختصني بوزارة التربية والتعليم بدرجة كبيرة هي: 
انعزال املراهق عن العالم احمليط به.. 1
اللجوء للكذب لعدم الرغبة يف كشف البرامج الذكية املستخدمة.. 2
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انخفاض مستوى التحصيل الدراسي.. 3
إهمال املراهق للهوايات الرياضية والثقافية واالجتماعية.. 4
االبتعاد عن األنشطة املهنية املعتاد القيام بها.. 5
تسبب الشرود الذهني.. 6
تسبب ضعف التركيز.. 7
محدودية النشاط الذي يقوم به مستخدم املخدرات الرقمية. . 8
االنطواء عن اآلخرين بصورة غير طبيعية.. 9

التحول من تعاطي املخدرات الرقمية إلى املخدرات التقليدية.. 10
6: أهــم األدوار التــي تقــوم بهــا اجلهــات املختلفــة للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة بدرجــة كبيــرة هــي فقــط: وضــع املــدارس 
ــا  ــطة، م ــة متوس ــى درج ــت عل ــد حصل ــة األدوار فق ــا بقي ــدارس. أم ــة للم ــزة الذكي ــاب األجه ــأن اصطح ــة بش ــد معين لقواع
يــدل علــى وجــوب االنتبــاه والتركيــز مــن قبــل اجلهــات املختلفــة ووضــع اخلطــط والبرامــج املناســبة للتوعيــة حــول املخــدرات 

الرقميــة. 
ــية  ــة والنفس ــل االجتماعي ــاور العوام ــتوى α ≤ 0.05 يف مح ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــًا ذات دالل ــة فروق ــد الدراس ــم توج 7: ل

ــي. ــل العلم ــرة، املؤه ــة، اخلب ــدرات الرقمي ــة باملخ ــوع، املعرف ــر الن ــزى ملتغي ــة تع ــة واالقتصادي والعقلي
8: أوجــدت الدراســة فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى α ≤ 0.05 يف محــور اآلثــار الناجتــة مــن تعاطــي املخــدرات 
ــدرات  ــرف املخ ــي ال تع ــة الت ــح الفئ ــة لصال ــدرات الرقمي ــة باملخ ــر املعرف ــاث ومتغي ــح اإلن ــوع لصال ــر الن ــزى ملتغي ــة تع الرقمي
ــر املؤهــل  ــرة ومتغي ــر اخلب ــد مســتوى α ≤ 0.05 تعــزى ملتغي ــة عن ــة إحصائي ــًا ذات دالل ــم توجــد الدراســة فروق ــة، ول الرقمي

العلمــي.
9: أوجــدت الدراســة فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى α ≤ 0.05 يف محــور الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات املختلفــة 
للوقايــة مــن املخــدرات الرقميــة تعــزى ملتغيــر النــوع لصالــح اإلنــاث ومتغيــر اخلبــرة، ولــم توجــد الدراســة فروقــًا ذات داللــة 

إحصائيــة عنــد مســتوى α ≤ 0.05 تعــزى ملتغيــر املعرفــة باملخــدرات الرقميــة واملؤهــل العلمــي.
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توصيات الدراسة
توعية املجتمع بأضرار املخدرات الرقمية عن طريق اجلهات املختصة.. 1
تفعيل الدور الرقابي لالتصاالت احمللية. )هيئة الرقابة يف االتصاالت(. 2
 حظر املواقع املروجة للمخدرات الرقمية والتحديث املستمر للحظر بشكل دوري.. 3
تشخيص حاالت متعاطي املخدرات الرقمية بواسطة وزارة الصحة مع إثبات حالة التعاطي.. 4
سن قوانني وتشريعات يف القانون اجلنائي جترم متعاطي املخدرات الرقمية ومروجيها.. 5
تشكيل هيئة أو دائرة أو فرق عمل دولية حملاربة ومكافحة املخدرات الرقمية.. 6
 تفعيــل دور اجلهــات املختلفــة )األنديــة، املدرســة، اجلمعيــات، األوقــاف، األمــن، اإلعالم...إلــخ( يف توعيــة املجتمــع . 7

بآثــار ومخاطــر املخــدرات الرقميــة.
عمل أقسام خاصة ملعاجلة مدمني املخدرات الرقمية إن ثبت فعليًا وجود حاالت بالسلطنة.. 8
تبادل التقارير بني الدول عن حاالت متعاطي املخدرات الرقمية ومدى تأثيرها على املدمن.. 9
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المالحق

ملحق )1( قامئة بأسامء املحكمن

جهة العملاملسمى الوظيفياالسمت
الدرجة العلمية

املركز الوطني للتوجيه املهني باحث تربويسعود بن مبارك البادري1
 دكتوراه الفلسفة يف التربية/ علم

النفس

خميس الكندي2
 مدير مركز البحوث والتحليالت

اإلحصائية
دكتوراه يف علم النفسقطاع خاص

 مديرة مدرسة النهضةفاطمة صقر املسلمية
 املديرية العامة للتربية والتعليم

ماجستير علم نفسمبحافظة شمال الباطنة

مشرفة صعوبات تعلمعلياء بنت سيف بن سعيد العيسائية3
 املديرية العامة للتربية والتعليم

مبحافظة البرميي
ماجستير إرشاد نفسي

 مشرفة إرشاد اجتماعيشيخة بنت عبيد بن أحمد املزاحمي4
 املديرية العامة للتربية والتعليم

مبحافظة البرميي
 بكالوريوس تربية

ملحق )2( استبيان تحكيم دراسة املخدرات الرقمية من وجهة نظر املختصن بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن 

“العوامل واآلثار وطرق الوقاية منها”

ــن  ــة وم ــات احلديث ــر التقني ــم عب ــا تت ــم؛ ألنه ــى املعل ــر أو حت ــي األم ــا ول ــعر به ــة ال يش ــني والطلب ــط باملراهق ــار حتي ــاك أخط هن
خــالل البرامــج الذكيــة التــي يســتخدمها املراهقــون، بــل قــد يجلســون معنــا ويف نفــس الوقــت يســتخدمون تلــك البرامــج التــي 
يســمعون مــن خاللهــا موســيقى ثنائيــة التــردد عبــر األذنــني تؤثــر علــى الدمــاغ، وهــذه تســمى املخــدرات الرقميــة، التــي أصبــح 
تأثيرهــا وفقــًا للدراســات يعــادل تأثيــر املخــدرات الرقميــة، وتصــل إلــى درجــة اخلطــورة، وتقــوم الباحثــة هنــا بدراســة العوامــل 
املســببة للمخــدرات الرقميــة وآثارهــا، إضافــة إلــى دور املدرســة يف الوقايــة منهــا، علمــًا بــأن اســتجابة األفــراد ســتكون وفــق 
تصنيــف ليكــرت اخلماســي علــى محــاور الدراســة املتعــددة )موافــق بشــدة، موافــق، موافــق بدرجــة متوســطة، غيــر موافــق، 

غيــر موافــق بشــدة(. 
لــذا نرجــو مــن الســادة احملكمــني إبــداء رأيهــم باالســتبانة والتعليــق عليهــا وفقــًا النتهــاء كل فقــرة إلــى احملــور التابــع لهــا وصحتها 
لغويــًا ونقــل الفقــرة للمحــور املناســب لهــا، باإلضافــة إلــى إضافــة أي فقــرات يــرى احملكــم أنــه يســتوجب إدراجها يف االســتبيان 

مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة
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محور العوامل االجتماعية املؤثرة يف تعاطي املخدرات الرقميةم
 تنتمي

للمحور
ال تنتمي

صحيحة
لغويًا

غير
صحيحة

لغويًا

 احملور الذي
يناسبها

ضعف الرقابة األسرية1

.الهروب من املشاكل األسرية2

تذبذب القيم املجتمعية يف ضوء اإلعالم املعاكس للتربية الدينية3

تقليد منط احلياة الغربي4

ضعف الوازع الديني5

ضعف التوعية اإلعالمية6

أصدقاء السوء7

زيادة اجلرأة يف التعامل مع اآلخرين8

العادات االجتماعية اخلاطئة9

تهرب الوالدين أو أحدهما من مسؤوليتهما10

زيادة وقت الفراغ لدى املراهقني11

انحراف أحد الوالدين12

التفكك األسري13

سوء التربية14

عوامل اجتماعية أخرى ميكن إضافتها من وجهة نظرك مسببة للمخدرات الرقمية

محور العوامل النفسية املؤثرة يف تعاطي املخدرات الرقميةم
 تنتمي

للمحور
ال تنتمي

صحيحة
لغويًا

غير
صحيحة

لغويًا

 احملور الذي
يناسبها

 الهروب من ضغط احلياة1

احلصول على املتعة والسرور2

نبذ األبوين للمراهق3

انعدام طموح األبوين أو أحدهما4

الصراعات املستمرة بني األبوين أمام األبناء5

جتنب ضغوط احلياة ومشكالتها6

التعرض لصدمة نفسية حادة7

االفتقار للعالقات االجتماعية املناسبة له8

االكتئاب النفسي9

الرغبة يف إفراغ الرغبات املكبوتة10

احلصول على اللذة وجتنب األلم11
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الكشف عن املشاعر املكبوتة أو املتعارضة مع املجتمع12

 العنف سواء يف املدرسة أو املنزل13

القلق املستمر14

عوامل نفسية أخرى ميكن إضافتها من وجهة نظرك مسببة للمخدرات الرقمية

محور العوامل العقلية املؤثرة يف تعاطي املخدرات الرقميةم
 تنتمي

للمحور
ال تنتمي

صحيحة
لغويًا

غير
صحيحة

لغويًا

 احملور الذي
يناسبها

حتسني األداء اجلسدي1

الرغبة يف النسيان والغرق يف األحالم غير الواقعية املستحيلة احلدوث2

رغبة املراهق يف اضطراب تفكيره واالبتعاد عن الواقع3

 ضعف التخطيط املستقبلي4

الرغبة يف فقدان الوعي والدخول إلى عالم األوهام5

 الرسوب املستمر يف املدرسة6

زيادة القدرة اجلنسية7

ضعف مستوى التفكير لدى املدمن8

الرغبة يف التفوق الدراسي9

.الرغبة يف اكتشاف القدرات العقلية10

إثارة اإلبداع الفني كالقدرات الفنية والكتابة والرسم11

عوامل عقلية أخرى ميكن إضافتها من وجهة نظرك مسببة للمخدرات الرقمية

محور العوامل االقتصادية املؤثرة يف تعاطي املخدرات الرقميةم
 تنتمي

للمحور
ال تنتمي

صحيحة
لغويًا

غير
صحيحة

لغويًا

 احملور الذي
يناسبها

ارتفاع أسعار املخدرات التقليدية1

رداءة مخرجات التعليم واالجنراف نحو برامج اإلنترنت2

3
 السفر والرحالت إلى اخلارج وتعرفهم على التقنيات الرقمية خارج

الدولة

تطور التقنيات احلديثة وضعف برامج الرقابة التقنية4

ارتفاع نسبة الباحثني عن عمل5

ارتفاع مستوى دخل األسرة6

قلة األماكن املخصصة للمراهقني للترويح عن النفس7

8
 ضعف التنظيم الرقابي لهيئة تنظيم االتصاالت للمواقع املروجة

للمخدرات الرقمية

ابتكار أنواع جديدة تكنولوجية من املخدرات الرقمية9

ضعف مستوى الدخل لأسرة10
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الرقابة املشددة على بيع وتداول املخدرات التقليدية11

عدم املساواة يف مستوى الدخل12

عوامل اقتصادية أخرى ميكن إضافتها من وجهة نظرك مسببة للمخدرات الرقمية

اآلثار املرتتبة عىل استخدام وسامع املخدرات الرقمية 

اآلثار املترتبة على استخدام املخدرات الرقميةم
 تنتمي

للمحور
ال تنتمي

صحيحة
لغويًا

غير
صحيحة

لغويًا
مالحظات

تؤدي املخدرات الرقمية إلى االنعزال عن العالم احمليط به1

2
 تقصير بعض املسؤولني يف اجلهات األمنية عن مالحقة مروجي برامج

املخدرات الرقمية

اللجوء للكذب لعدم كشف البرامج التي يستخدمها3

إهمال الهوايات املختلفة الرياضية والثقافية واالجتماعية4

اإلهمال وعدم العناية باملظهر5

االنطواء عن اآلخرين بصورة غير عادية6

االبتعاد عن األنشطة املهنية املعتاد القيام بها7

8
 انخفاض مستوى التحصيل الدراسي للمدمن الذي يتعاطى املخدرات

الرقمية

التخلي عن القيام باألنشطة االجتماعية9

تسبب املخدرات الرقمية نشاطًا محدودًا لدى املراهق املدمن10

يشعر مدمن املخدرات الرقمية بسعادة كبيرة طوال فترة اليوم11

تؤدي املخدرات الرقمية إلى ضعف التركيز12

تصل املخدرات الرقمية باملدمن إلى حالة من الشرود الذهني13

14
 ميكن أن يتحول مدمن املخدرات الرقمية إلى تعاطي املخدرات

التقليدية

يرغب املدمن من تعاطي املخدرات الرقمية يف زيادة الثقة بالنفس15

16
.تتسبب املخدرات الرقمية مبشاكل صحية خطيرة

آثار أخرى ميكن إضافتها من وجهة نظرك للمخدرات الرقمية
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دور املدرسة يف الوقاية من خطر املخدرات الرقمية 

دور املدرسة يف الوقاية من خطر املخدرات الرقميةم
 تنتمي

للمحور
ال تنتمي

صحيحة
لغويًا

غير
صحيحة

لغويًا
مالحظات

 تنظيم محاضرات توعية عن مخاطر استخدام األجهزة اإللكترونية1

2
 تنظيم جلسات حوارية للطلبة مع جهات مختصة طبية ودينية وإرشادية

لبيان مخاطر املخدرات الرقمية من كل اجلوانب

3
 محاربة األفكار واالجتاهات السلبية لدى الطلبة من خالل عروض

.فيديوهات وأفالم تعليمية

.تنبيه األسرة حول تقنني استخدام األبناء لأجهزة اإللكترونية4

.االطالع على آخر املستجدات احلديثة حول املخدرات الرقمية5

6
 التعرف على طبيعة وماهية املخدرات الرقمية وغرس اخلوف يف نفوس

 الطلبة من جتريبها

7
 تقييد إحضار أو إدخال األجهزة الذكية للمدارس ومعاقبة املخالفني

.لذلك

8
 تنظيم املسابقات الرياضية واإلشراف عليها بالتعاون مع األندية

.الرياضية باملنطقة

.تنظيم أنشطة ثقافية للمراهقني بالتعاون مع جمعيات املرأة العمانية9

10
 متابعة ورصد كل ما هو جديد يف مجال اإلنترنت من خالل البحث

 والتقصي

11
 تعزيز القيم الدينية يف نفوس الطلبة من خالل االستعانة باملرشدين

.الدينيني

 التركيز على التغيرات التي قد تظهر على الطلبة خاصة عند الغضب12

.متابعة التغيرات التي تظهر على الطلبة املراهقني وتبليغ األسرة عنها13

14
 متابعة نوعية البرامج واأللعاب التي يستخدمها الطلبة عبر األجهزة

.الذكية

15
 توزيع نشرات وكتيبات تنبه الطلبة وتوضح اآلثار السلبية الستخدام

.املخدرات الرقمية

16
 استضافة خبراء يف التقنية اإللكترونية لتقدمي محاضرات حول طرق

حجب البرامج اخلطيرة

17
 توجيه رسائل مباشرة ألولياء األمور واضحة إلدراك خطر املخدرات

.الرقمية

توجيه األسرة ملراقبة الصغار حول مدى استخدامهم للبرامج الذكية18

19
 تقدمي محاضرات توجيهية توضح دور األسرة يف الرقابة املستمرة على

األبناء

20
 مخاطبة أولياء األمور حول متابعة عدد الساعات التي يقضيها أبناؤهم

.على اإلنترنت

أدوار أخرى للمدرسة ميكن إضافتها من وجهة نظرك تقي من خطر املخدرات الرقمية



المخدرات الرقمية في اإلمارات بين الحقيقة والوهم 
 دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الجامعيين اإلماراتيين في أبوظبي

إعداد الباحثة
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بحث مقدم إلى مراكز التنمية األسرية بالشارقة
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المقدمة
يعــد انتشــار التقنيــة الرقميــة يف العالــم بشــكل عــام وتزايــد انتشــارها يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مؤشــرًا إيجابيــًا، ذلــك 
أن تســارع انتشــار األجهــزة الرقميــة والذكيــة وامتــداد شــبكة اإلنترنــت لتصــل ملالكــي تلــك األجهــزة يجعــل كل فــرد مــن أفــراد 
هــذا املجتمــع جــزءًا فاعــاًل يف العالــم، ســواء كان مســتقباًل للمعلومــات أو مرســاًل أو متفاعــاًل، إال أن االندمــاج يف عالــم التقنية 
الواســع محــا احلــدود بــني األفــراد إلــى حــد كبيــر، بــل جعــل العديــد مــن اجلهــات يف العالــم تســتثمر ذلــك االنفتــاح لتضــخ 

املعلومــات واألفــكار واملنتجــات لتصــل بهــا إلــى أبعــد نقطــة.
 وألن دولــة اإلمــارات تعتبــر مــن أعلــى الــدول اســتخدامًا لشــبكة اإلنترنــت، فهــي بذلــك علــى احملــك، حيــث احتلــت الدولــة 
 we are املرتبــة الثانيــة عامليــًا يف اســتخدام اإلنترنــت، بحســب عــدد الســكان، وبلــغ 92 % بحســب دراســة أجراهــا موقــع
ــة،  ــكان الدول ــدد س ــي ع ــن إجمال ــال %89 م ــف النق ــبكات الهات ــر ش ــت عب ــتخدمي اإلنترن ــدد مس ــغ ع ــا بل social1، كم

ــت يف املرتبــة الـــ11 عامليــًا يف نســبة انتشــار مســتخدمي اإلنترنــت الســريع عبــر شــبكات الهاتــف النقــال، بحســب تقريــر  حيــث حلَّ
اللجنــة الدوليــة اخلاصــة بالنطــاق العريــض مــن أجــل التنميــة الرقميــة2.

مــن أجــل ذلــك، يواجــه مجتمــع اإلمــارات غــزوًا فكريــًا وثقافيــًا يتعلــق باملنتــج املصــدر إليهــم عبــر قنــوات تســتخدم شــبكة 
اإلنترنــت وســيلة للترويــج ملــا هــو جديــد، مثيــر، ومغــٍر، وهنــا نتحــدث عــن منتــج عرفــه الغــرب قبــل أن تعرفــه منطقتنــا العربية 
 I ويطلــق عليهــا كذلــك digital drugs بوجــه عــام، ودولــة اإلمــارات بشــكل خــاص، أال وهــو »املخــدرات الرقميــة« أو
doser، وهــي عبــارة عــن ملفــات صوتيــة (نغمــات( يتــم حتميلهــا عــن طريــق مواقــع إلكترونيــة متخصصــة يف بيعهــا مقابــل 
ــث نغمــات ذات  ــا تب ــك أنه ــة، ذل ــا تعمــل عمــل املخــدرات التقليدي ــم تســميتها واإليحــاء بأنه ــة، ويت ــغ مالئمــة لأغلبي مبال
تردديــن مختلفــني يف قوتهمــا ويقــاس بـــ »هرتــز«، فيحــاول الدمــاغ جاهــدًا توحيــد النغمتــني مــا يجعلــه يف حالــة غيــر مســتقرة.
وقــد طرحــت املخــدرات الرقميــة الكثيــر مــن اجلــدل بــني أوســاط املختصــني يف املجــاالت املتعلقــة: األطبــاء العضويــني 
والنفســيني، اجلهــات األمنيــة والقضائيــة، واألكادمييــني، بســبب أهميتهــا وتأثيراتهــا املشــاعة، إال أنهــا لــم تصــل إلــى نتيجــة 
ــوث  ــق البح ــن طري ــام ع ــني ت ــا يق ــا دومن ــى آثاره ــكام عل ــالق األح ــى إط ــن إل ــد بالكثيري ــل احل ــل وص ــك اآلراء، ب ــد تل توح
العلميــة الدقيقــة، لكــن أجمعــوا علــى أن تأثيراتهــا ســتكون األبلــغ بــني فئــات األطفــال واملراهقــني والشــباب، باعتبارهــم الفئــة 
األكثــر اســتخدامًا لشــبكة اإلنترنــت واألكثــر فضــواًل لتعــرف كل مــا هــو جديــد والفــت لالنتبــاه، وإذا ثبتــت آثارهــا الســلبية 

ــا تنطلــق أهميــة البحــث حــول املخــدرات الرقميــة. فإنهــا تســتهدف بذلــك أهــم فئــات املجتمــع، ومــن هن

1. 

1. »%92 انتشار اإلنترنت في اإلمارات«، صحيفة البيان، عن الموقع اإللكتروني: www.albayan.ae، بتاريخ 1-6-2015.
2. اإلمارات الـ11 عالمياً في استخدام اإلنترنت عبر المحمول، صحيفة االتحاد، عن الموقع اإللكتروني: ،www.alittihad.ae  بتاريخ 10-30-
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المبحث األول
اإلطار المنهجي للبحث

أوالً ـ مشكلة البحث: 
تعتبــر مشــكلة البحــث3 قضيــة مــا زال يحيــط بهــا الغمــوض، ولــم تتــم دراســتها بشــكل عميــق ودقيــق، وال الوصــول حيالهــا 
إلــى حلــول أو إجابــات شــاملة وشــافية، يف ظــل تزايــد عــدد وكــم مســتخدمي اإلنترنت مــن قبل الفئــات املجتمعيــة، وباألخص 
فئــة الشــباب اإلماراتــي الذيــن يعتبــرون مكونــًا فاعــاًل يف املجتمــع، كمــا أن جــودة احليــاة مكنــت هــذه الفئــة مــن االطــالع علــى 
كل جديــد يف عالــم التقنيــة وامتــالك وســائلها، مــا يجعلهــا الفئــة األكثــر تأثــرًا مبعطياتــه اإليجابيــة والســلبية، هــذا مــا يجعلهــا 
األكثــر قــدرة علــى اإلجابــة عــن تســاؤالت البحــث حــول املخــدرات الرقميــة، التــي يعتبرهــا البعــض ظاهــرة مســتجدة علــى 
املجتمــع العربــي واإلماراتــي، بينمــا يــرى آخــرون أنهــا أقــل مــن ظاهــرة وال اعتبــار ملخاطرهــا، وهــذا مــا نحــاول استكشــافه 

مــن خــالل البحــث، الــذي يرتكــز علــى تســاؤل محــوري ميثــل مشــكلة البحــث الرئيســة:
ــة 	  ــة الشــباب ومــن هــم دونهــم، يف ظــل كثاف ــي بــني فئ ــة ظاهــرة يف املجتمــع اإلمارات هــل تشــكل املخــدرات الرقمي

ــة؟  ــات احلديث ــتخدامهم للتقني اس

ويندرج حتت هذا التساؤل العديد من األسئلة الفرعية التي تتعلق باملخدرات الرقمية، وهي كما يلي:
هل تعرف املخدرات الرقمية؟ 	
كيف علمت باملخدرات الرقمية؟ 	
هل ترى أن املخدرات الرقمية منتشرة؟ 	
هل حاولت اكتساب معلومات عن ماهية املخدرات الرقمية من خالل وسائل اإلعالم واإلنترنت؟ 	
ما دوافع استخدام املخدرات الرقمية برأيك؟ 	
باعتقادك، هل للمخدرات الرقمية تأثير جسدي وعقلي يوازي املخدرات التقليدية؟ 	
هل ترى أن هناك حاجة حلمالت توعوية مبخاطر املخدرات الرقمية؟ 	
برأيك، هل املجتمع بحاجة إلى تشريع قانوني مينع تداول املخدرات الرقمية والترويج ملواقعها وحظرها؟ 	
هل تعرف مواقع إلكترونية تسوق للمخدرات الرقمية؟ 	

ثانيًا- أهمية البحث:
ــع  ــًا بواق ــًا وثيق ــط ارتباط ــي ترتب ــة«4، الت ــدرات الرقمي ــو »املخ ــه، وه ــذي يتناول ــوع ال ــدة املوض ــث يف ج ــة البح ــن أهمي تكم
حيــاة اإلنســان، وتؤثــر عليهــا بشــكل مباشــر مــن خــالل تأثيرهــا املباشــر علــى صحتــه ســواء اجلســدية أو النفســية، وهنــا ميكــن 
اجلــزم أن املشــكالت املرتبطــة بالعالــم الرقمــي باتــت تــؤرق أوليــاء األمــور، بــل أضحــت يف كثيــر مــن األحيــان خــارج حــدود 
ــة، واســتخدامه بشــكل خــاص يف الدراســة، وألن وعــاء  ــي لإلنترنــت يف الدول ســيطرتهم، وذلــك بســبب االســتخدام العال
ــة املخــدرات الرقميــة وأســباب  املخــدرات الرقميــة ومصدرهــا هــو شــبكة اإلنترنــت، فــإن ذلــك يســتدعي البحــث عــن ماهي

3. تعرف مشكلة البحث بأنها تساؤل أو غموض يحيط بقضية ما، تحتاج إلى معالجتها من خالل األطر البحثية، وهي عبارة عن موقف غامض أو 
ظاهرة تحتاج إلى تفسير أو قضية تم االختالف حولها، وهي أي قضية يمكن مالحظتها وإدراكها، أو تساؤل يقتضي الوصول إلى الحل من خالل 

جمع المعلومات والحقائق عن طبيعتها ومسبباتها. نقالً عن: حميد جاعد محسن الدليمي، أساسيات البحث المنهجي )بغداد: شركة الحضارة للطباعة 
والنشر، 2004م( ج1، ص 34.

4. تم اعتماد مصطلح »المخدرات الرقمية« بناًء على تداوله تحت هذا المسمى، بغض النظر عن حقيقة تأثيرها الجسدي والنفسي المتعلق بمسمى 
»مخدرات«.
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وجودهــا ومســاحة انتشــارها والفئــات التــي تســتهدفها، أو التــي تقــع حتــت طائلــة اســتخدمها.
 وممــا ال شــك فيــه أن جــدة املفهــوم وضبابيــة معنــاه أثرتــا يف مســتوى اليقــني بوجــوده مــن عدمــه، بــل حــدا ذلــك الكثيــر مــن 
الباحثــني واملختصــني إلــى اعتبــاره وهمــًا شــائعًا ال وجــود لــه يف الواقــع، اســتنادًا إلــى خالصــات ونتائــج عــدد مــن الدراســات 
التــي قيــم بهــا يف هــذا املجــال، بيــد أننــا عندمــا ننظــر إلــى الواقــع بدقــة نــدرك أن هنــاك ظــالاًل حقيقيــة ملــا يســمى بـــ »املخــدرات 

الرقميــة« تظهــر وتختفــي تبعــًا للمــكان والزمــان وبحســب الهــدف والغايــة.
ــة  ــه، مــن خــالل تقــدمي مقارب ــام عــن هــذا املوضــوع احلســاس واملهــم يف الوقــت عين وتعمــل هــذه الدراســة علــى إماطــة اللث
ــة  ــة اجلامعــة، إضافــة إلــى املراجــع املتوافــرة عــن املخــدرات الرقمي جديــدة تســتند إلــى خالصــة اســتبيانات موجهــة إلــى طلب

ــًا. ــًا وعاملي محلي
تكمــن اإلضافــة النوعيــة التــي يقدمهــا البحــث يف إثــراء املكتبــة اإلماراتيــة والعربيــة مبوضــوع »املخــدرات الرقميــة«، الــذي ال 
يــزال يتنــاول يف ســياقات محــدودة ال تتعــدى املقــاالت الصحفيــة واخلواطــر املعبــرة عــن املخــاوف أو الهواجــس التــي تنتــاب 
ــتوى  ــى مس ــل عل ــص احلاص ــد النق ــة لس ــث والدراس ــاء البح ــهم عن ــوا أنفس ــوع، دون أن يكلف ــذا املوض ــال ه ــا حي أصحابه
ــة  ــات علمي ــى معطي ــت تســتند إل ــا كان ــدم، خاصــة إذا م ــا ق ــة، كمــا تشــكل يف الوقــت نفســه اســتمرارية مل الدراســات العلمي

ــد يف فهــم ماهيتهــا ودراســتها ومعرفــة حــدود انتشــارها. دقيقــة، مــن شــأنها أن تفي
ثالثًا ـ أهداف البحث: 

ــة  ــباب يف الدول ــع الش ــي ملجتم ــون األساس ــي »املك ــباب اإلمارات ــة الش ــدى معرف ــى م ــوء عل ــليط الض ــى تس ــث إل ــدف البح يه
واألكثــر اطالعــًا علــى مســتجدات احليــاة الرقميــة« مبفهــوم املخــدرات الرقميــة، ورؤيتهــم حيــال أضرارهــا جتــاه مســتخدميها، 

ومــدى تشــابهها مــع املخــدرات التقليديــة ودوافــع اســتخدامها، واحلاجــة إلــى التوعيــة بهــا وجترميهــا.
ــر  ــد تأثي ــة«، وترص ــدرات الرقمي ــول »املخ ــات ح ــال الدراس ــة يف مج ــة نوعي ــاؤالت إضاف ــذه التس ــى ه ــة عل ــكل اإلجاب وتش
انتشــار اســتخدام التقنيــة لــدى مجتمــع الشــباب اإلماراتــي واطالعهــم علــى املخــدرات الرقميــة، ذلــك أنــه حتــى اليــوم لــم 
ــذه  ــتنا ه ــد دراس ــي، وتع ــرحان املعين ــور س ــة الدكت ــالل دراس ــن خ ــًا إال م ــي محلي ــي وبحث ــكل علم ــوع بش ــد املوض ــم رص يت
ــًا للدراســة، وأجراهــا علــى عينــة مــن طلبــة املــدارس الثانويــة واجلامعــات ونشــرت يف العــام 20125، وننشــد  مســارًا تكميلي
الوصــول إلــى نتائــج جديــدة بإمكانهــا أن تفيــد يف فهــم املوضــوع الشــائك أو تكشــف بعــض جوانبــه اخلفيــة، وهــو مــا ســنعمل 

علــى رصــده يف اإلطــار التطبيقــي للبحــث.
يبرز حتقيق أهداف البحث من خالل اإلجابة على عدة تساؤالت هي:

حتديــد مــدى معرفــة الشــباب اإلماراتــي باملخــدرات الرقميــة، حيــث تكشــف اإلجابــة مــدى انتشــار االســتخدام وحتولــه  	
إلــى ظاهــرة مــن عدمــه.

تعّرف الوسائل التي شكلت مصدرًا للتعرف على املخدرات الرقمية. 	
تقييم الشباب اإلماراتي ملدى انتشار املخدرات الرقمية يف املجتمع وبني أوساط فئتهم ومن هم دونهم. 	
رصد الرغبة يف اكتساب معلومات من قبلهم عن املخدرات الرقمية. 	
رصد أبرز الدوافع التي تقود إلى استخدام املخدرات الرقمية من وجهة نظر الشباب اإلماراتي. 	
التحقق من مدى معرفة الشباب اإلماراتي مبخاطر املخدرات الرقمية ومستوى مقارنتها باملخدرات التقليدية. 	
رصد احلاجة إلى حمالت توعوية مبخاطر املخدرات الرقمية من وجهة نظر الشباب اإلماراتي. 	
إبراز مدى احلاجة إلى تشريع قانوني مينع تداول املخدرات الرقمية والترويج ملواقعها وحظرها. 	

5. سرحان حسن المعيني، المخدرات الرقمية وآثارها )الشارقة: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2012(.
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رصد معرفة الشباب اإلماراتي باملواقع اإللكترونية التي تسوق للمخدرات الرقمية. 	
ــم  ــد معرفته ــي: رص ــة، والثان ــدرات الرقمي ــاه املخ ــي جت ــباب اإلمارات ــلوك الش ــد س ــقني، األول: رص ــة ش ــل الدراس وحتم
مبســتخدميها، مــا مينــح األســرة اإلماراتيــة القــدرة علــى اكتشــاف أبــرز العوامــل والوســائل التــي قــد تقــود أبناءهــم إلــى اتخــاذ 
املخــدرات الرقميــة رفيقــًا رقميــًا جديــدًا، والتعــرف علــى أبعادهــا الســلبية التــي يعــد أقلهــا ضــررًا ضيــاع وقتهــم وأموالهــم، 

وإيهــام أنفســهم بجدواهــا يف الوصــول إلــى الراحــة النفســية، ومــا قــد جتــره عليهــم مــن تأثيــرات صحيــة ســلبية.
رابعًا: المفاهيم النظرية واإلجرائية:

 استخدمنا يف هذا البحث مجموعة من املفاهيم النظرية واإلجرائية بهدف اخللوص إلى النتائج املتوخاة من الدراسة، وبيان ⦁•
مدى تناسقها فكرًة ومضمونًا، جنملها فيما يلي:

 املخدرات الرقمية )digital drugs أو I doser(: ملفات صوتية تبث نغمات ذات ترددين مختلفني يف قوة التردد ⦁•

الذي يقاس بـ »هرتز«، فيحاول الدماغ جاهدًا توحيد النغمتني، ما يجعله يف حالة غير مستقرة، ويتم حتميل هذه امللفات 
تأثيرها  يف  توازي  مخدرات  بوصفها  لأغلبية  مالئمة  مبالغ  مقابل  ببيعها  تقوم  متخصصة  إلكترونية  مواقع  طريق  عن 

املخدرات التقليدية.
 املخدرات التقليدية: املخدرات لغة تطلق على كل مادة حتدث خدرًا يف اجلسم الذي يتناولها، وعلميًا هي مادة كيميائية ⦁•

تسّبب النوم والنعاس وغياب الوعي املصحوب بتسكني األلم، وطبيًا هي كل مادة سواء كانت نباتية أو كيميائية أو مركبة 
ذات خواص جتعل متعاطيها مدمنًا ال إراديًا عليها »باستثناء حاالت العالج«، وتشكل ضررًا على املتعاطي سواء كان نفسيًا 

أو صحيًا أو اجتماعيًا. 
 املواقع اإللكرتونية: املقصود املواقع اإلعالنية والترويجية اإللكترونية أي التي تنشر عن طريق الشبكة العنكبوتية العاملية ⦁•

)اإلنترنت(، وتعمل على بيع وتداول املخدرات الرقمية عن طريقها.
 مواقع التواصل االجتامعي: ونعني بها قنوات تتخذ من الشبكة العنكبوتية العاملية )اإلنترنت( منصة لها، وميكن استخدامها ⦁•

من قبل أي شخص عارف بالتقنية من خالل التسجيل دون أي رسوم، لذلك هي منصة تواصل اجتماعي يجتمع فيها 
األفراد واملؤسسات من كل العالم. وغدت بذلك ذات حضور يف تشكيل الوعي الفردي واجلمعي. من أهمها: »فيس 

بوك«، »تويتر«، »انستغرام«، وتوفر هذه املواقع االجتماعية بيئة خصبة لترويج وانتشار املخدرات الرقمية. 
 األجهزة الذكية: املقصود بها األجهزة اإللكترونية احلديثة )األجهزة اللوحية، الهواتف النقالة...(، التي تشغل بأنظمة ⦁•

برمجية ذكية متكن مستخدميها من االطالع على أحدث البرامج والتطبيقات أواًل بأول. 
 الشباب اإلمارايت: اعتمدنا الفئة العمرية من اجلنسني )الذكور واإلناث( من طلبة اجلامعة اإلماراتيني، وذلك نظرًا لكون ⦁•

هذه الفئة األقرب واألكثر التصاقًا وانفتاحًا وتأثرًا بالتقنيات احلديثة وما أفرزه عصر التكنولوجيا الرقمية من معطيات مبا فيها 
استخدام برامج وتطبيقات خاصة متكن هذه الفئة من ولوج مواقع محظورة أو مسموحة داخل الدولة. 

 التقنيات الحديثة: املقصود بها ما أفرزه عصر التكنولوجيا من أدوات ووسائل تقنية حديثة، كاحلاسوب وغيره. ⦁•

 ظاهرة: اجتماعيًا تعني ظهور أمر بني الناس وانتشاره بينهم، وقد قمنا باستخدام هذا املصطلح للداللة على مدى انتشار ⦁•

املخدرات الرقمية أو عدمه. 
 حالة: املقصود بها يف البحث عينة واحدة محددة ومحصورة، ومتثل مبتدأ الظاهرة مع التكرار، حيث تشكل مجموعة ⦁•

حاالت متتابعة ظاهرة باملفهوم االجتماعي. 
 ترشيع قانوين: نعني به يف سياق البحث سّن قوانني صارمة تقضي بعقوبة من يقدم على إدمان املخدرات عقوبة رادعة له ⦁•
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وزاجرة لغيره. 
 حمالت توعية: وسيلة إعالمية تستخدم أدوات متعددة من شأنها إبالغ اجلمهور الواسع وإذكاء وعيه من خالل توصيل ⦁•

معلومات هادفة عن موضوع معني، ومن أبرز أدواتها وسائل اإلعالم التقليدية كاإلذاعة والتلفزيون والصحافة املكتوبة، 
واملدارس  التسوق  كمراكز  والفئوية  اجلماهيرية  األماكن  أبرز  يف  احلضور  خالل  من  باجلمهور  املباشر  اللقاء  إلى  إضافة 

واجلامعات، كما تستخدم املنشورات املطبوعة. 
 ملفات صوتية: املقصود بها يف البحث نغمات صوتية تكون يف شكل ملف إلكتروني بصيغة mp3، أي ملف مضغوط. ⦁•

باالستمرار يف ⦁• ُيعبر عنه  التكيف  أمناط االستعمال سيئة  التأثير، وهو »منط من  نفسية  تعاطي مواد  به  املقصود  التعاطي:   

االستعمال رغم املعرفة مبواجهة مشاكل اجتماعية أو مهنية أو سيكولوجية أو بدنية – مستمرة أو متكررة – تنجم أو تتفاقم 
عن طريق االستعمال املتكرر، يف حاالت يكون فيها خِطرًا من الناحية البدنية.

 اإلدمان: هو اعتياد مرضي لإلنسان على سلوك معني أو عقار معني أو مادة مخدرة، بحيث يصبح حتت تأثيرها يف كل ⦁•

سلوكيات حياته اليومية، وال يتخيل أنه يستطيع االستغناء عنها، ومبجرد غياب مفعولها أو عدم القيام بالسلوك املعتاد تتأثر 
حالته النفسية واملزاجية بشكل ملحوظ ويصبح كل ما يشغله هو أن يتحصل عليها لتعود له سعادته الزائفة.

خامسًا ـ الدراسات السابقة:
 سرحان حسن املعيني، 2012، املخدرات الرقمية وآثارها.⦁•

ــات واملعلومــات. ومــن خــالل  اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي املســحي، معتمــدًا اســتمارة االســتبيان كأداة جلمــع البيان
االســتمارة التــي أعدهــا ووزعهــا علــى عينــة مــن طــالب املــدارس الثانويــة واجلامعــات توصــل إلــى نتائــج عــدة أهمهــا: إن 
ــون  ــني ال يعرف ــن املبحوث ــون، وإن %75 م ــن يعرف ــم م ــط ه ــة، و%10 فق ــدرات الرقمي ــون املخ ــة ال يعرف ــن العين %65 م
تأثيرهــا علــى أجســامهم، و%15 فقــط يعرفــون. و%25 منهــم يعرفــون منــاذج مــن املخــدرات الرقميــة، كمــا أن %15 مــن 

ــة، و%70 ال يعرفــون. ــى متاجــر املخــدرات الرقمي ــة تعــرف معن العين
 علياء حسني مبارك، 2013، املخدرات الرقمية.⦁•

اعتمــدت الباحثــة املنهــج الوصفــي يف رصــد ظاهــرة املخــدرات الرقميــة، مــن خــالل رجوعهــا إلــى عــدد مــن املراجــع البحثيــة 
محليــًا ودوليــًا، دون اســتخدام أدوات منهجيــة، بــل اعتمــدت وصــف احلالــة. 

وخلصــت الباحثــة مــن خــالل رصدهــا الوصفــي للظاهــرة إلــى نتائــج عــدة، أهمهــا كــون خطــورة املخــدرات الرقمية أنهــا تصل 
مبتعاطيهــا إلــى درجــة اإلدمــان، حيــث إنهــا انتشــرت أخيــرًا بــني أوســاط الشــباب، وذلــك بأنهــا »جتعــل عقــل مســتمعها كمــا 
يدعــي البعــض يصــل إلــى حالــة مــن اخلــدر تشــبه تأثيــر املخــدرات احلقيقيــة«، وبوجــوب اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة ملواجهــة اخلطر 
الــذي قــد يتعــرض لــه األبنــاء، ذلــك أن جتريــب املخــدرات الرقميــة ســيؤدي إلــى جتريــب املخــدرات األخــرى يف املســتقبل. 
ــة التــي يتصفحهــا األبنــاء، واملوســيقى التــي يســتمعون  ــة أبنائهــم مــن خــالل وعيهــم باملواقــع اإللكتروني ــاء حماي وعلــى اآلب
إليهــا، والتحكــم يف احلاســوب بغــرض حجــب تلــك املواقــع، وســؤال األبنــاء عمــا يســتمعون إليــه بــني حــني وآخــر، مبينــة أن 

دعــم اآلبــاء مــن أفضــل األســاليب التــي حتميهــم مــن الســلوكيات الضــارة.
نخلــص ممــا ســبق، أن إفــراد دراســة جديــدة حتــاول علــى ضــوء الدراســات الســابقة أن تتلمــس أصــداء املخــدرات الرقميــة يف 
أوســاط الشــباب اجلامعيــني اإلماراتيــني أمــر بالــغ األهميــة، علهــا تستكشــف نتائــج جديــدة بإمكانهــا أن تعطينــا صــورة جديــدة 

عــن حجــم املوضــوع واملســتوى الــذي وصــل إليــه يف دولــة اإلمــارات، ومــا إذا كان باإلمــكان وصفــه حاليــًا بالظاهــرة.
ونستنتج بعد االطالع على الدراسات السابقة التالي:
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لم تصل الدراستان يف نتائجهما وخالصاتهما إلى مرحلة وصف املوضوع املدروس بالظاهرة. -1

قدمــت الدراســتان للباحــث معلومــات نظريــة هامــة حــول املخــدرات الرقميــة، إال أنهــا لــم تفــض إلــى نتائــج تقــود  -2
لدراســة أعمــق مــن حيــث اتخــاذ ســمات العينــة أو عددهــا.

ركــزت الدراســتان جهودهمــا علــى فئــة الشــباب يف اختيــار العينــة، التــي تعتبــر بحســبهما الفئــة األكثــر اطالعــًا وتأثــرًا  -3
مبســتجدات العالــم الرقمي.

كشــفت الدراســة األولــى، عــن قلــة معرفــة العينــة املبحوثــة باملخــدرات الرقميــة، وهــو مــا ركزنــا علــى تأكيــده أو  -4
نفيــه وتطويــره خــالل هــذا البحــث.

ارتكــز البحــث األول علــى أســئلة شــمولية تتضمــن املعرفــة العامــة باملخــدرات علــى أنواعهــا، مــا جعــل املعلومــات  -5
املتاحــة حــول الرقميــة منهــا قليلــة، وقادنــا ألن نركــز يف بحثنــا عليهــا بشــكل خــاص.

سادسًاـ منهج البحث وعينته:
لــكل منهــج6 طرائقــه يف حــل املشــكلة، وألننــا بصــدد حــل مشــكلة تســتدعي الوصــف كمــًا وكيفــًا، مــن خــالل االطــالع علــى 
ــي،  ــج الوصف ــتخداُم املنه ــا اس ــًا بن ــه، كان حري ــات حول ــع أدق املعلوم ــره وجم ــه وعناص ــام بحيثيات ــوع واإلمل ــب املوض جوان
الــذي يعــد مــن أنســب املناهــج التــي ميكــن أن تلــم بقضيــة مــا علــى عــدة مســتويات تاريخيــة وتطوريــة وحتليليــة، حيــث ميكــن 

مــن خاللــه وصــف الظاهــرة أو احلالــة وصفــًا دقيقــًا.
 ويتفــرع عــن املنهــج الوصفــي أمنــاط للدراســة اعتمــد مــا يالئــم البحــث منهــا، وهــي البحــوث املســحية التــي تقــوم علــى مســح 

عينــة تخــدم اإلجابــة علــى أســئلة البحــث.
وقــد مت اســتخدام االســتبيان كأداة بحثيــة مــن شــأنها أن تثــري البحــث يف احلصــول علــى إجابــات لتســاؤالته، مــن خــالل حتديــد 
عينــة البحــث املكونــة مــن 120 مــن طلبــة جامعــة خليفــة يف أبوظبــي، حيــث تتضمــن العينــة الذكــور واإلنــاث، مــن مســتويات 
فصليــة وتخصصيــة عــدة، ومــن إمــارات مختلفــة مــن الشــباب اإلماراتــي، حيــث تشــكل العينــة تنوعــًا ثقافيــًا، لكنــه يف الوقــت 

ذاتــه يرتكــز علــى فئــة الشــباب اإلماراتــي.
المبحث الثاني

المخدرات الرقمية بين الحقيقة والوهم
تعــّرف املخــدرات يف اللغــة بأنهــا كل مــادة حتــدث خــدرًا يف اجلســم الــذي يتناولهــا، وعلميــًا هــي مــادة كيميائيــة تّســبب النــوم 
ــة ذات  ــة أو مركب ــة أو كيميائي ــت نباتي ــادة ســواء كان ــًا هــي كل م ــم، وطبي ــاب الوعــي املصحــوب بتســكني األل والنعــاس وغي
خــواص جتعــل متعاطيهــا مدمنــًا ال إراديــًا عليهــا »باســتثناء حــاالت العــالج«، وتشــكل ضــررًا علــى املتعاطــي ســواء أكان نفســيًا 

أم صحيــًا أم اجتماعيــًا7. 
ــة تبــث  ــارة عــن ملفــات صوتي أمــا املخــدرات الرقميــة )digital drugs أو I doser( فهــي وفــق التعريفــات املتداولــة عب
نغمــات ذات تردديــن مختلفــني يف قــوة التــردد الــذي يقــاس بـــ »هرتــز« فيحــاول الدمــاغ جاهــدًا توحيــد النغمتــني، مــا يجعلــه 

6 يعرف منهج البحث بأنه الطريقة أو األسلوب الواضح في الحصول على المعرفة العلمية، ومجموعة اإلجراءات المستخدمة لجمع المعلومات 
ومعالجتها لغرض ضمان الحصول على نتائج علمية، وهو حل مشكلة البحث والكشف عن جوهر الحقيقة. نقالً عن: حميد جاعد محسن الدليمي، 

مرجع سابق، ص 60.
7 سرحان حسن المعيني، »دور المصحات العالجية في عالج مدمني المخدرات بدولة اإلمارات »دراسة مقارنة«« في مؤتمر:    دور 

األسرة في المجتمع الحديث )أبوظبي: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 15 مايو / أيار 2012( ص 9-8.
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يف حالــة غيــر مســتقرة، ويتــم حتميــل هــذه امللفــات عــن طريــق مواقــع إلكترونيــة متخصصــة تقــوم ببيعهــا مقابــل مبالــغ مالئمــة 
لأغلبيــة بوصفهــا مخــدرات تــوازي تأثيــر املخــدرات التقليديــة. 

ــرة عــام  ــش دوف عــام 1839، واســتخدمت ألول م ــي هينري ــي الفيزيائ ــم األملان ــل العال ــة مــن قب اكتشــفت املخــدرات الرقمي
1970 لعــالج بعــض احلــاالت النفســية، لشــريحة مــن املصابــني باالكتئــاب اخلفيــف يف حالــة املرضــى الذيــن يرفضــون العــالج 
ــر  ــمى »النق ــت تس ــزاج، وكان ــطة للم ــواد منش ــرز م ــية، لف ــات كهرومغناطيس ــق تذبذب ــن طري ــالج ع ــذا مت الع ــة، وله باألدوي

ــني«8. باألذن
ونظــرًا إلــى انتشــار هــذه التســمية ومــا واكبهــا عامليــًا وعربيــًا ومحليــًا مــن تهويــل وتضخيــم جعلهــا تتصــدر صفحــات الصحــف 
واملواقــع اإللكترونيــة والقنــوات الفضائيــة بوصفهــا خطــرًا يتهــّدد العالــم ويقتحــم البيــوت دون ســابق إنــذار، مــا يســتدعي، 

بالضــرورة، تســليط الضــوء عليهــا ومناقشــة األفــكار واملقاربــات املطروحــة يف هــذا الســياق. 
أوالًـ المخدرات الرقمية في وسائل اإلعالم العالمي

ــه مــن تعميــم  اختلــف تعاطــي املؤسســات مــع موضــوع املخــدرات الرقميــة كل بحســب مــا توصــل إليــه، وبحســب مصلحت
وجــود وتأثيــر املخــدرات الرقميــة الســلبي علــى أجســام متعاطيهــا وبالتالــي صحتهــم، ويبــدو أن احلديــث بشــأن املخــدرات 
الرقميــة بشــكل عــام أضحــى ظاهــرة عامليــة واتخــذ شــكلني: أحدهمــا جــاء مســتندًا إلــى حاالت ألشــخاص مارســوا االســتماع 
للملفــات الصوتيــة ذات الذبذبتــني املختلفتــني أي املخــدرات الرقميــة أو أوحــوا بذلــك، وأخــرى جــاءت لتســتند إلــى مــا قيــل 
ــة تلــك  ــم تكلــف غالبي ــة وتبنــى علــى أساســها املخاطــر أو العكــس أي دحــض مخاطرهــا. ولأســف ل يف املخــدرات الرقمي
املؤسســات نفســها العنــاء يف البحــث امليدانــي والتطبيقــي ودراســة وتشــخيص احلــاالت املتعاطيــة للمخــدرات الرقميــة، ذلــك 

أن دراســتها حتتــاج الكثيــر مــن الوقــت واجلهــد والتعــاون ألجــل رصدهــا واخلــروج بنتائــج علميــة حقيقيــة. 
ــل وســائل اإلعــالم  ــل تناولهــا مــن قب ــة وتأثيراتهــا قب ــاول وســائل اإلعــالم ملفهــوم املخــدرات الرقمي ــدأ تن ــم ب يف أنحــاء العال
ــة  ــة وكيفي ــدرات الرقمي ــول املخ ــااًل ح ــي، مق ــوم« اإللكترون ــكا الي ــع »أمري ــب موق ــام 2008 كت ــي الع ــة. فف ــة واحمللي العربي
تصديــر املواقــع اإللكترونيــة القلــق لآلبــاء، وأشــار املقــال إلــى أن املروجــني للملفــات الصوتيــة يتالعبــون مبــا ميكــن أن تقدمــه 
تلــك املوجــات الصوتيــة بهــدف بيــع منتجهــم الســمعي، فمنهــا مــن يعلــن بأنهــا تســاعد علــى تطويــر قــوى اإلنســان الكامنــة 
وحواســه مثــل التخاطــر، مشــيرًا إلــى أنهــا مــن األهــداف احلميــدة ظاهريــًا، بينمــا غيرهــا يــروج لهــا علــى أنهــا عالجيــة ألنهــا 
ــد والشــيب؛ لكــن أســوأها  ــوزن الزائ ــص مــن ال ــى التخّل ــا يســاعد عل ــق وبعضه ــى اإلدمــان والقل ــب عل ــى التغّل تســاعد عل
بحســب املوقــع هــو مــن يــروج لهــا بأنهــا جرعــات حتاكــي تأثيــر الكحــول واملخــدرات علــى أنواعهــا، إضافــة إلــى تلــك التــي 

ــز اجلنســية وتوهــم املســتخدمني بتحقيقهــا النشــوة9. حتاكــي الغرائ
ــل علمــي  ــه ال يوجــد دلي ــا، أن ــة أريزون ــارو لأعصــاب يف والي ــودور، جــراح املــخ يف معهــد ب ــور نيكــوالس تي ويشــير الدكت
يؤكــد محــاكاة املخــدرات الرقميــة للمخــدرات التقليديــة، إال أنهــا حتاكــي عواطــف ومشــاعر املســتخدمني، وترويــج مواقــع 
بيعهــا للمســتخدمني يحمــل وجهــني، فهــي تدعــي أنهــا آمنــة وال تســبب مخاطــر صحيــة وبدنيــة، ويف نفــس الوقــت يعلنونهــا 
بأنهــا حتاكــي تأثيــر املخــدرات التقليديــة والكحــول، وبــني األمريــن تناقــض شــديد، إال أن الســيئ هــو أن بعضهــا يــرّوج بأنهــا 
ميكــن اســتخدامها مــع املخــدرات التقليديــة، وينــوه تيــودور بــأن شــيوع مواقــع بيــع املخــدرات الرقميــة يفتــح بابــًا لأهالــي بــأن 
يكثفــوا مــن مراقبــة اســتخدام أبنائهــم لإلنترنــت، وذلــك بهــدف توعيتهــم بخطــورة االســتخدام اخلاطــئ ألي مواقــع ذات أبعــاد 

8 مخدر رقمي، شبكة ويكيبيديا، على الموقع اإللكتروني: https://ar.wikipedia.org، بتاريخ 2015-9-25.
Web delivers new worry for parents: digital drugs 9، نقالً عن الموقع اإللكتروني usatoday30.usatoday.com، بتاريخ -8-7

.2008
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ســلبية10.
ويف العــام 2010 نشــر شــخص يدعــى »إيــد فيلتــني« مقــااًل حــول جتربتــه الشــخصية مــع املخــدرات الرقميــة، ذاكــرًا أنهــا جــاءت 
لهــدف علمــي، مشــيرًا إلــى أن يقينــه الغالــب بأنهــا لــن تســبب لــه الضــرر هــو مــا دفعــه للتجربــة، وبذلــك قــام بتنفيــذ التعليمــات 
املوصــى بهــا بعــد حتميلــه مقطعــًا موســيقيًا، مــن خــالل ارتــداء ســماعات أذن كبيــرة ضاغطــة، واســتلقى علــى الســرير، تــاركًا 
األفــكار الدنيويــة خلفــه، مغلقــًا عينيــه، مشــغاًل املوســيقى، واســتمع للموســيقى ملــدة 15 دقيقــة، إال أنــه لــم يســتمع ســوى 
ملوســيقى ضجيــج مــع خلفيــة موســيقية هادئــة، مشــبهًا إياهــا بصــوت مــا بعــد إقــالع الطائــرة. وبعــد انتهائــه مــن االختبــار لــم 
يشــعر ســوى بانقطاعــه عــن العالــم اخلارجــي، وخلــص يف جتربتــه إلــى نصــح األطفــال باالبتعــاد عنهــا ألنهــا لــن تقــدم لهــم 

ســوى مضيعــة الوقــت، مــع إمكانيــة إحلاقهــا الضــرر بحاســة الســمع11.
ويف تقريــر ملوقــع بــي بــي ســي اإلخبــاري يف العــام 2010، فــإن ثالثــة طــالب يف مدرســة ثانويــة يف واليــة أوكالهومــا 
األمريكيــة، مت اســتجوابهم بعــد مالحظــة اضطرابهــم، فاعترفــوا بأنهــم كانــوا يســتمعون للمخــدرات الرقميــة، وعلــى إثــر هــذه 
احلادثــة مت إبــالغ أوليــاء األمــور يف املدرســة ملالحظــة هــذه الســلوكيات الغريبــة لــدى أبنائهــم. ويذكــر التقريــر حديثــًا للدكتــور 
ــة  ــدرات الرقمي ــرة املخ ــة، أن فك ــطن األمريكي ــال يف بوس ــفى األطف ــخيصي يف مستش ــمع التش ــم الس ــر قس ــر مدي ــان فليك بري
ــرًا علــى املتعــة اخلاصــة مبســتخدمها ســوى أنهــا  ــرك تأثي ــة عبــث يف الســمع، وال تت ــًا، ومــا هــي إال عملي ــر مدعومــة علمي غي
تضــر بالســمع، ومــا يشــعر بــه مســتخدموها مــا هــو إال وهــم يقنعــون أنفســهم بتأثيراتهــا للحصــول علــى متعــة غيــر موجــودة 
يف العالــم الواقعــي، ويذكــر التقريــر أن مخاطــر تلــك اجلرعــات تكمــن فيمــا يترتــب عليهــا بعــد ذلــك، حيــث تفتــح أذهــان 

ــة12. ــال واملراهقــني للمخــدرات التقليدي مســتخدميها وخاصــة مــن األطف
ــدرات  ــر املخ ــد خط ــة تؤك ــات طبي ــى اآلن دراس ــد حت ــه ال يوج ــي، أن ــة نيوجرس ــن والي ــرًا ع ــي أن أن تقري ــع س ــورد موق وي
الرقميــة مــن عدمهــا، مشــيرًا إلــى اختــالف أعــراض مســتخدميها، وذلــك بذكــر أقــوال لعــدد مــن مســتخدميها، فمنهــم مــن 
ــر لدرجــة نســيانه مــا ســمع بعــد نصــف ســاعة قطنهــا يف الظــالم، كمــا أن أحدهــم أورد تعرضــه  ينفــي أن يكــون لهــا أي تأثي
خلــدر يف جــزء مــن اجلســم، وغيــره ممــن يزعــم أنــه رأى مخلوقــات كالفيــل والســلحفاة وســانتا كلــوز، كمــا يقــول غيــره أنــه 

شــعر بنبــض قلبــه بقــوة وارجتــاف 13.
ــى  ــبي، إل ــا النس ــى تأثيره ــزًا عل ــني« مرك ــر باألذن ــة »النق ــهدتها تقني ــي ش ــورات الت ــر التط ــاري، ذك ــام اجل ــر الع ــر نش ويف تقري
ــة  ــاول قص ــي يف تن ــالم األمريك ــة اإلع ــر مبالغ ــد التقري ــوة للمريــض، وأك ــة املرج ــى احلال ــول إل ــرى للوص ــر أخ ــب عقاقي جان
الطلبــة يف واليــة أوكالهومــا، مشــيرًا إلــى التأثيــر الوهمــي للمخــدرات الرقميــة، فهــي ببســاطة متنــح بعضــًا مــن التأثيــر الوهمــي 
ملــن يريــد ويســتعد نفســيًا لذلــك التأثيــر، وإن املطالبــة بتجــرمي املخــدرات الرقميــة يأتــي علــى إثــر الضجيــج الــذي خلقته وســائل 
ــدًا عــن الضجيــج  ــة، ولعــل اإلنصــات بشــكل هــادئ وبعي ــدًا محاكاتهــا للمخــدرات التقليدي اإلعــالم حــول تأثيراتهــا وحتدي
ملوســيقى مــوزارت أو شــوبان كأمنــاط مــن املوســيقى الكالســيكية ســيخلق لــدى مســتمعها حالــة مــن االرتيــاح. وأكــد التقريــر 
أن مــن الســذاجة أن يضيــع املســتخدمون أموالهــم يف شــراء امللفــات الصوتيــة علــى أنهــا مخــدرات رقميــة، فــال يعّبــر ذلــك إال 
ــات  ــد مــن املتعــة مبلفــات ذات نوعي ــن يعــدون باملزي ــني تلــك امللفــات بحســب املروجــني الذي عــن جهــل، واألســوأ التنقــل ب

Web delivers new worry for parents: digital drugs 10، املرجع نفسه.
my experiment with digital drugs“ 11”، عن املوقع اإللكتروني: freedom-to-tinker.com، بتاريخ 16-7-2010.

Can ‘digital drugs’ get you high? 12، عن الموقع اإللكتروني: www.bbc.com، بتاريخ 22-7-2010.
E-affordable drugs online and I-Doser Blog For Usage Recommendations and Side Effects 13، عن الموقع اإللكتروني: 

ireport.cnn.com، بتاريخ 26-1-2012.
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مختلفــة ومبســميات مثيــرة.14
وإذا كانــت تلــك هــي صــورة املخــدرات الرقميــة وكيفيــة تعامــل مختلــف وســائل اإلعــالم العاملــي، فمــا هــي إذن أصــداء هــذا 

املوضــوع عربيــًا؟ 
ثانيًا ـ المخدرات الرقمية في اإلعالم العربي 

لــم تختلــف طريقــة تعاطــي وســائل اإلعــالم العربيــة كثيــرًا عــن نظيرتهــا العامليــة، مــن حيــث احلديــث عــن هــذا املوضــوع ومــا 
رافقــه مــن زخــم وتهويــل، وإن كان ثمــة ردود إضافيــة مــن لــدن أصحــاب االختصــاص، لكــن مــا يجمعهمــا هــو أن االنقســام 
مــا بــني منــدد ومحــذر منهــا تأثــرًا بالضجــة التــي أثيــرت حولهــا، دون أن يكــون لذلــك مبــرر علــى مســتوى خطرهــا الصحــي. 
لكــن املفصــل يف غالبيــة املوضوعــات التــي مت تناولهــا مــن قبــل الصحافــة العربيــة مشــرقًا ومغربــًا، هــو تقريــر فيديــوي بثتــه قنــاة 
mtv اللبنانيــة، حيــث أظهــر تقريــر لصحفــي القنــاة جــورج عيــد يف 29-10-2014 أظهــرت القنــاة فيــه حــاالت تســتجيب 
للمخــدرات الرقميــة مــن خــالل اضطرابهــا حــال االســتماع لهــا فتحصــل لهــا حــاالت ارجتــاف وتشــجنات. وخــالل التقريــر 
قــال القاضــي محمــد صعــب املستشــار القانونــي لوزيــر العــدل يف لبنــان: إن املخــدرات الرقميــة تصــل مبتعاطيهــا إلــى شــعور 
مشــابه ملــا تقدمــه لــه املخــدرات التقليديــة، وأكــد صعــب أن كل التقاريــر الطبيــة العامليــة جزمــت بخطــورة هــذه املخــدرات، 
وأوضــح أنــه طالــب وزيــر العــدل بتشــكيل جلنــة لدراســة املوضــوع قبــل أن تقــع الكارثــة يف لبنــان، التــي قــد تقــود إلــى تشــريع 
حلمايــة األبنــاء منهــا، حيــث ختــم صعــب حديثــه. وأوضــح التقريــر أن املواقــع التــي تبيــع تلــك النغمــات املوســيقية ال تخفــي 
خطورتهــا وتتــراوح أســعارها بــني 3-30 دوالرًا، وبــث التقريــر أيضــًا لقــاء مــع جوزيــف حــواط رئيــس جمعيــة “جــاد” شــبيبة 
ضــد املخــدرات، الــذي أشــار إلــى أن اجلمعيــة تلقــت حالتــني للعــالج مــن املخــدرات الرقميــة، لكــن تلــك احلــاالت تعانــي 
ــر أن احلــاالت  ــه األهــل الســتخدامات أبنائهــم لإلنترنــت. وأوضــح التقري تبعاتهــا نفســيًا ال جســديًا، وأكــد ضــرورة أن يتنب

بلبنــان لــم تتعــدَّ احلالتــني مقابــل 200 ألــف بتركيــا15.
ــة بــني أوســاط املجتمعــات  ــة، جــداًل واســعًا وبلبل ــًا عــن املخــدرات الرقمي ــي، الــذي يعــد األول عربي ــر التلفزيون ــار التقري أث
ــه بيــوم واحــد مطالبــُة  العربيــة، حتــى بــدأت تتداولــه وتبنــي عليــه العديــد مــن الكتابــات يف وســائل اإلعــالم العربيــة، وتــال بثَّ
وزيــر العــدل اللبنانــي، أشــرف ريفــي، مــن النيابــة العامــة العمــل علــى مكافحــة »املخــدرات الرقميــة«، واتخــاذ اإلجــراءات 
القانونيــة الالزمــة ملكافحــة الظاهــرة، وضــرورة حجــب املواقــع اإللكترونيــة التــي تــروج للمخــدرات الرقميــة، محــذرًا مــن 
ــب  ــي واملطال ــر التلفزيون ــني16. إال أن التقري ــكل اللبناني ــي ل ــن االجتماع ــي واألم ــباب اللبنان ــى الش ــورة عل ــكل خط ــا تش أنه
بإجــراءات القانونيــة وحظــر تلــك املواقــع أثــار اســتهجان الكثيريــن، فمنهــم مــن فنــد أن يكــون لتلــك امللفــات الصوتيــة التأثيــر 
الــذي أظهرتــه القنــاة مــن خــالل الرجــوع آلراء االختصاصيــني يف احلقــل الطبــي، ومنهــم مــن أكــد عــدم مصداقيــة العديــد مــن 
ــة،  ــاة التــي بثــت التقريــر، مشــيرين إلــى أن هدفهــا إلهــاء املجتمــع مبوضوعــات وهمي وســائل اإلعــالم اللبنانيــة، ومنهــا القن

وصرفــه عمــا هــو أهــم.
ويف مصــر، أوضحــت مراكــز )احلريــة والتعــايف( التابعــة لــدار األمــل، وهــي مــن مراكــز عــالج اإلدمــان، أن تأثيــر املخــدرات 
الرقميــة يعــادل تأثيــر املخــدرات التقليديــة مــن حيــث تداخلهــا علــى عمــل الدمــاغ والتفاعــالت الكيميائيــة والعصبيــة واحلالــة 
ــراز للمــادة  ــا تتســبب يف إف ــة مــن القــوة أو االســترخاء بعدم ــح حال النفســية للمتعاطــي، وأنهــا  تخلــق ردة فعــل للدمــاغ فتمن
ــة، واالنعــزال والســعي  ــة العقلي ــة واإلعاق ــا العصبي ــر اخلالي ــة بالتشــنجات وتدمي ــي قــد تــؤدي لإلصاب املنشــطة يف املــزاج، الت
لنشــوة زائفــة وحــدوث خلــل يف اجلهــاز الســمعي، إال أن املراكــز لــم تصــرح بــأي حالــة مــن حــاالت العــالج لديهــا، ســوى 

So what is the deal with digital drugs  14?، عن املوقع اإللكتروني: nobullying.com، بتاريخ 30-1-2015.
15  المخدرات الرقمية في لبنان، نقاًل عن الموقع اإللكتروني على يوتيوب: MTVLebanonnews، بتاريخ 2015-10-29.

16 في لبنان.. إجراءات لمكافحة »المخدرات الرقمية« نقاًل عن الموقع اإللكتروني:  www.skynewsarabia.com، بتاريخ 2014-10-30.. 
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اســتعانتها ببعــض املعلومــات املتناقلــة17. 
ويذكــر بحــث نظــري أعــده املقــدم الدكتور أبوســريع أحمــد عبدالرحمــن ضمــن مطبوعــات وزارة الداخلية يف مصــر، مجموعة 
مــن آراء ألطبــاء املــخ واألعصــاب حــول املخــدرات الرقميــة، منهــم الدكتــور راجــي العمــدة مستشــار طــب األعصــاب باللجنــة 
ــاء املــخ، وأنهــا حتــدث مــا يســمى »حلظــة  ــة لــأمم املتحــدة، الــذي أكــد تأثيــر اجلرعــات املوســيقية الصاخبــة علــى كهرب الطبي
ــز وحتــدث  شــرود ذهنــي« تكمــن خطورتهــا بأنهــا توهمهــم بالنشــوة واالســتمتاع بينمــا هــي حلظــة يشــتد فيهــا ضعــف التركي
ــد  ــد أحم ــور محم ــث رأي الدكت ــاول البح ــنج. وتن ــات تش ــى نوب ــؤدي إل ــب ي ــك الصخ ــرار ذل ــع، وتك ــن الواق ــااًل ع انفص
عويضــة أســتاذ الطــب النفســي بكليــة الطــب بجامعــة األزهــر، وقــال فيــه: إن اســتخدام تلــك اجلرعــات املوســيقية الصاخبــة 
اســتخدمت كنــوع مــن العــالج الــذي يغنــي عــن عقاقيــر اإلدمــان، وتســمى »الهولــو تروبيــك«، وتســمح ملســتمعها بالدخــول 
إلــى مرحلــة مــا بــني الوعــي والالوعــي تســمى »مــا قبــل الوعــي« تســتدعي ذكريــات حياتــه، مشــيرًا إلــى أن اســتخدامها مــن 
قبــل الشــباب دون إشــراف طبيــب لــه تأثيــرات مدمــرة، فمــن لديهــم بــؤر صرعيــة غيــر مكتشــفة يصابــون بالتشــنج، لذلــك 
فتأثيرهــا يختلــف مــن شــخص آلخــر. واختتــم البحــث بنتائــج تذكــر املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان املرتبطــة بحــق كل دولــة 
يف حمايــة أفــراد مجتمعهــا وحرياتهــم يف الوقــت ذاتــه، مســتنتجًا حــق الدولــة يف إدارة اإلنترنــت داخــل حدودهــا حلمايــة أفــراد 

املجتمــع18.
ويف األردن، تناولــت نــدوة نظمتهــا جامعــة البلقــاء التطبيقيــة موضــوع املخــدرات الرقميــة مــن عــدة جوانــب، يف الوقــت الــذي 
نفــى فيــه املركــز الوطنــي لتأهيــل املدمنــني التعامــل مــع أي حالــة تعاطــي مخــدرات رقميــة علــى لســان مديرهــا الدكتــور جمــال 
ــد حســان عليمــات، رئيــس قســم مخــدرات البلقــاء، أن بعــض وســائل اإلعــالم ضخمــت موضــوع  العنانــي. وأشــار الرائ
املخــدرات الرقميــة وتعاملــت معهــا بطريقــة ســلبية، الفتــًا لتقريــر تلفزيونــي غيــر موّثــق أثــار ضجــة حولهــا، يف الوقــت الــذي 
ــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت  ــة هيئ ــه مت مخاطب ــة تعــاٍط، لكــن يف الوقــت ذات ــه إدارة مكافحــة املخــدرات أي حال لــم ترصــد في

بغلــق 30 موقعــًا إلكترونيــًا19.
ــبب  ــاة بس ــة وف ــادر أول حال ــض املص ــت بع ــا تناول ــة، بعدم ــدرات الرقمي ــر املخ ــول تأثي ــًا ح ــدل قائم ــل اجل ــعودية ظ ويف الس
املخــدرات الرقميــة، إال أن وزارة الصحــة الســعودية لــم تؤكــد أو تنفــي اخلبــر، وشــهدت وســائل اإلعــالم الســعودية اختالفــًا 
ــر العــام ملكافحــة املخــدرات يف الســعودية اللــواء  ــة كغيرهــا، ورغــم أن نائــب املدي يف اآلراء حــول تأثيــرات املخــدرات الرقمي
عبــداهلل اجلميــل حــذر مــن تعاطــي هــذا النــوع مــن املقاطــع املوســيقية إال أنــه أكــد عــدم تســجيل أي حالــة يف اململكــة، لذلــك ال 
عقوبــة ملروجيهــا، وعــرف املخــدرات الرقميــة بأنهــا لعبــة جديــدة يــرّوج لهــا الغــرب ويبيعــون األوهــام، وحــّذر الشــباب مــن 

االجنــرار خلــف األوهــام20. 
ــة هــو مجــرد وهــم نفســي، ومــن  ــرات املخــدرات الرقمي وأكــد عــدد مــن االختصاصيــني يف الســعودية أن مــا يشــاع عــن تأثي
هــؤالء مديــر مستشــفى األمــل يف جــدة الدكتــور أســامة إبراهيــم، مشــيرًا إلــى عــدم تســجيل أي حالــة وفــاة أو إصابــة باملخدرات 
الرقميــة ضمــن مجموعــة مستشــفيات األمــل يف مكــة املكرمــة، عســير، أبهــا، واملدينــة املنــورة؛ وأشــار إلــى إحاطــة املوضــوع 
ــي.  ــي ال كيميائ ــا نفس ــأ تأثيره ــا؛ فمنش ــتخدم له ــرد املس ــل الف ــدى تقب ــى م ــد عل ــا يعتم ــات، وأن تأثيره ــن املبالغ ــر م بالكثي

 . www.freedomest.com :17 المخدرات الرقمية، دار األمل للتعافي من اإلدمان بتاريخ 25-10-2015 في الموقع اإللكتروني
18 أبو سريع أحمد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص 8-7.. 
19 »المخدرات الرقمية« ندوة في جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة البلقاء، الموقع اإللكتروني: www.bau.edu.joK بتاريخ 2014-12-16.. 
20 اللواء الجميل للشرق: ال عقوبات ضد مروجي المخدرات الرقمية، عن الموقع اإللكتروني: www.alsharq.net.sa، بتاريخ -18-11. 
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وقالــت منــى الصــواف، استشــارية الطــب النفســي يف أمانــة اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات وخبيــرة األمم املتحــدة يف عــالج 
اإلدمــان، إن إطــالق مســمى »املخــدرات الرقميــة« علــى املؤثــرات الصوتيــة هــو مســمى خاطــئ كونهــا ليســت مخــدرات، ومــا 
ســببته مــن لغــط ليــس لــه أســاس علمــي، مشــيرة إلــى تصريــح للدكتــور شــتاين يف منظمــة »nida” املركــز القومــي ألبحــاث 
ــبب  ــا تس ــت أنه ــم يثب ــاغ، ول ــية الدم ــم كهرومغناطيس ــراب يف تناغ ــى اضط ــل عل ــا تعم ــكا بأنه ــدرات يف أمري ــان واملخ اإلدم

اإلدمــان21.
ويف الكويــت نظمــت صحيفــة األنبــاء الكويتيــة نــدوة ناقشــت فيهــا املخــدرات الرقميــة مــن جوانــب عــدة. علــى اجلانــب التقنــي 
أشــار أســتاذ علــم اللغــة احلاســوبي واملعاجلــة احلاســوبية للغــة الطبيعيــة بجامعــة الكويــت ومستشــار اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيا 
ــة موثقــة حــول الظاهــرة تؤكــد أن  ــل أو تعريــف علمــي أو معلومــات علمي ــه ال يوجــد دلي املعلومــات د. صــالح الناجــم، أن
مــا يســمى باملخــدرات الرقميــة تســبب اإلدمــان، داعيــًا إلــى ضــرورة أن يتدخــل أهــل االختصــاص ليحســم البحــث العلمــي 
مخاطــر هــذه الظاهــرة وأضرارهــا العضويــة والنفســية بشــكل قاطــع، وأوضــح أن القائمــني علــى مواقع بيعهــا يؤكــدون أن تقنية 
النغمــات الثنائيــة املســتخدمة ميكــن أن تؤثــر علــى طريقــة عمــل الدمــاغ وهــو مــا يتســبب يف ظهــور آثــار متعــددة علــى املســتمع، 
منهــا أن يقــوم الدمــاغ بإرســال إشــارات إلــى اجلســم إلفــراز مــواد كيميائيــة معينــة مثــل الســيروتونني واإلندورفــني وهــي مــواد 
 ،anti-depressants ــاب ــادة لالكتئ ــر املض ــة أو العقاقي ــدرات الفعلي ــر املخ ــبه تأثي ــة تش ــل بطريق ــم والعق ــر يف اجلس تؤث
ولكــن إلــى اآلن ال يوجــد دليــل علمــي يثبــت هــذا القــول. وأكــد  أســتاذ أنظمــة املعلومــات ونائــب رئيــس رابطــة أعضــاء هيئــة 
ــه  ــدو كون ــه ال يع ــة، وأن ــدرات الرقمي ــرف باملخ ــا يع ــًا م ــد علمي ــه ال يوج ــان أن ــد احلني ــة د. أحم ــات التطبيقي ــس للكلي التدري
مصطلحــًا جتاريــًا اســتخدمه مروجــوه لترغيــب واســتقطاب الشــباب الســتخدامها، وكونهــا تســبب اإلدمــان فهــذا أمــر يحتــاج 
إلــى مختصــني إلثباتــه، ومــا يجــب دراســته هــو التبايــن بــني النغمتــني ومــا ميكنــه فعلــه يف إفــراز مــواد معينــة يف اجلســم. وأكــد 
أســتاذ علــم النفــس بجامعــة الكويــت د. خضــر بــارون أن تأثــر اإلنســان باملوجــات الســمعية قــدمي جــدًا، وأن هــذه امللفــات 
الصوتيــة تخاطــب املــخ وتتبايــن نتائــج اســتجابته لهــا مــا بــني االســترخاء أو النشــاط املفــرط أو الهيــاج، مشــيرًا إلــى أن ملثــل 
هــذه النغمــات تأثيــرًا ســلبيًا يف احلالــة النفســية واألعصــاب واملــزاج العــام، وقــد حتــّول املتعاطــي إلــى شــخص عدوانــي مييــل إلى 
العنــف داخــل أســرته وخارجهــا، وذلــك حســب مــدة تعّرضــه ملثــل هــذه الذبذبــات وشــّدتها، وعلــى حســب مــا يتوقعــه منهــا، 

وتــزداد شــدة أعراضهــا نســبة لعوامــل الشــخص النفســية مثــل اإليحــاء والتوقــع22. 
ثالثًا ـ المخدرات الرقمية في دولة اإلمارات

نتيجــة لعــدم وضــوح الرؤيــة حــول املخــدرات الرقميــة، وذلــك بســبب عــدم وجــود دراســات طبيــة علــى املســتويات اجلســدية 
والنفســية ملســتخدمي تلــك امللفــات الصوتيــة، ظهــرت علــى الســاحة احملليــة العديــد مــن األصــوات، مــا بــني مؤيــد ورافــض ملــا 

يتــم تداولــه عــن املخــدرات الرقميــة بــدءًا مــن مســماها وحتــى تأثيراتهــا.
 وتناقلــت وســائل اإلعــالم احملليــة املخــدرات الرقميــة كظاهــرة أحيانــًا، واتخــذ غالبهــا زاويــة املخاطــر التــي يخلفهــا ذلــك النــوع 
مــن املخــدرات، مــن بــاب “الوقايــة خيــر مــن العــالج”، دون أن تكــون هنــاك أي دراســات علميــة أو أكادمييــة تؤكــد ذلــك 

اخلطــر، أو وجــود حالــة إدمــان تعضــده. 
ولــم تدخــر الصحافــة املكتوبــة يف اإلمــارات جهــدًا يف تنــاول املوضــوع، واتبعــت يف ذلــك أســلوبًا ركــز علــى إبــراز مخاطــره 
ــس  ــا دعــا املجل ــر املداهــم، م ــك اخلط ــن ذل ــكل عــام م ــكل خــاص واملجتمــع بش ــور بش ــاء األم ــرًا ألولي ــة حتذي ــن رنان بعناوي

 .www.alriyadh. :21 متخصصون وأطباء: المخدرات الرقمية مجرد »وهم نفسي« ولم يثبت ضررها، صحيفة الرياض، عن الموقع اإللكتروني
com، بتاريخ 13-11-2014.

 . /www.alanba.com.kw :22 مافيا المخدرات وراء انتشار المخدرات الرقمية لتوسيع نطاق تجارتهم، صحيفة النبأ، عن الموقع اإللكتروني
بتاريخ 2014-11-26.
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الوطنــي لإلعــالم بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة للوقــوف علــى حقيقــة املخــدرات الرقميــة وما يتــم تداولــه يف وســائل اإلعالم 
احملليــة عنهــا لتوفيــر محتــوى إعالمــي متــوازن ومســؤول ونزيــه، يحمــي فئــات املجتمــع مــن التأثيــرات الضــارة احملتملــة23.

ومــن بــني املوضوعــات التــي ضجــت عناوينهــا باخلطــر احملــدق وخلــت مضامينهــا مــن ذلــك، حتقيــق نشــرته إحــدى الصحــف 
ــة “املخــدرات  ــا العصبي احملليــة عــن املخــدرات الرقميــة حتــت عنــوان: “جرعــات حتاكــي األمزجــة وشــحنات تضــرب اخلالي
الرقميــة” إدمــان جديــد يغيــب العقــول واألجيــال”24، ولــم يســتند املوضــوع ألي رأي طبــي وعلمــي نابــع مــن دراســة علميــة، 

بــل كل مــا مت إيــراده ال يعــدو كونــه مجــرد تكــرار ملــا يشــاع عــن تأثيراتهــا. 
ويف عنــوان آخــر: “املخــدرات الرقميــة خطــر جديــد يــدق أبــواب شــبابنا”25 تنــاول كاتبــه العديــد مــن اآلراء القانونيــة، األمنية، 

الصحيــة، مؤسســاتية، وحتــى وقائيــة، ومــع ذلــك فلــم ينطــِو املوضــوع علــى مــا يســتدعي التهويــل الــذي يحيــل إليــه عنوانه. 
ــة بــل علميــة يف التعامــل مــع  ــر هــدوءًا مــن العنــوان، بــل وأكثــر عقالني ويف العديــد مــن املوضوعــات األخــرى كان املــن أكث
ــاء املختصــون  ــه األطب ــات صــرع وتشــنجات، وصــرح في ــة بنوب ــؤدي لإلصاب ــوان أكــد أنهــا ت ــة، ومنهــا عن املخــدرات الرقمي
بتأثيرهــا علــى الســمع إذا زادت عــن حــد معــني، وعــدم تأثيرهــا علــى األشــخاص بــذات القــدر، وآثارهــا ال تظهــر إال 

ــهر26. ــا ألش ــتماع له ــتمرارية االس باس
ــيقية  ــة موس ــا “جرع ــة، منه ــدرات الرقمي ــأن املخ ــرة بش ــن مثي ــاب عناوي ــض الكّت ــرأي لبع ــاالت ال ــن مق ــد م ــت العدي وتناول
مخــدرة27” و“شــبح املخــدرات الرقميــة”28 و”جرميــة ال يعاقــب عليهــا القانــون”29، وتطرقــت إلــى الكثيــر مــن املخاطــر التــي 
ميكــن أن تســببها املخــدرات الرقميــة، ودور األســرة يف حمايــة األبنــاء منهــا، لكنهــا كغيرهــا لــم تســتند إلــى دراســات جــادة 

تناولــت تلــك املخاطــر، مــا جعــل موضــوع املخــدرات الرقميــة مــادة إعالميــة مثيــرة للقــارئ ويكســب مــن يوقــد إثارتهــا.
 رغــم ذلــك، ال نخفــي تنــاول بعــض املوضوعــات، وإن كانــت أقــل مــن ســابقتها، املخــدرات الرقميــة بشــيء مــن الواقعيــة 
ــدرات  ــة “املخ ــوان “حقيق ــوع بعن ــا موض ــرى، منه ــالم األخ ــائل اإلع ــدم يف وس ــا ق ــدة مل ــل وناق ــم، ب ــن التضخي ــدة ع البعي
الرقميــة”.. وحــش وهمــي يصنعــه اإلعــالم”30، وآخــر بعنــوان “املخــدرات الرقميــة: طــالق العلــم وســخافة اإلعــالم”31، 

مــا يشــير وبشــدة إلــى أن املوضــوع مــا زال بــني شــد وجــذب. 

جهات رسمية حازمة:

تعاملــت اجلهــات الرســمية يف الدولــة مــع موضــوع املخــدرات الرقميــة بشــكل منطقــي ومتــوازن، حيــث لــم تصــدر تصريحــات 
بشــأن وجودهــا مــن عدمــه إال بعــد مضــي فتــرة علــى تــداول أخبــار انتشــارها يف الــدول العربيــة واخلليجيــة وغزوهــا املرتقــب 

23 »الوطني لإلعالم» يجري تنسيقًا بشأن »املخدرات الرقمية«، وكالة األنباء اإلماراتية، عن املوقع اإللكتروني: http://www.wam.ae/، بتاريخ . 
.2014-11-17

24 »املخدرات الرقمية» إدمان جديد يغيب العقول واألجيال، صحيفة اخلليج، عن املوقع اإللكتروني: http://www.alkhaleej.ae، بتاريخ . 
.17-11-2014

25 المخدرات الرقمية خطر جديد يدق أبواب شبابنا، صحيفة الخليج، عن الموقع اإللكتروني: http://www.alkhaleej.ae ، بتاريخ -17-11. 
.2014

 .http://www. :26“المخدرات الرقمية” جرعات موسيقية تؤذي الصحة، ملحق صحة وطب، صحيفة الخليج، عن الموقع اإللكتروني
alkhaleej.ae، بتاريخ 21-7-2013.

27 جرعة موسيقية مخدرة، صحيفة االتحاد، عن الموقع اإللكتروني: http://www.alittihad.ae ، بتاريخ 12-8-2010.. 
28 شبح المخدرات الرقمية، صحيفة البيان، عن الموقع اإللكتروني: http://www.albayan.ae/، بتاريخ 22-8-2015.. 
29 جريمة ال يعاقب عليها القانون، صحيفة اإلمارات اليوم، عن الموقع اإللكتروني: www.emaratalyoum.com، بتاريخ 7-8-2015.. 
30 حقيقة المخدرات الرقمية وحش وهمي يصنعه اإلعالم، موقع 24 اإللكتروني: http://24.ae/، بتاريخ 1-11-2014.. 
31 المخدرات الرقمية طالق العلم وسخافة اإلعالم، الموقع الرسمي للدكتور جمال الكعبي: http://www.jalkaabi.ae/، بتاريخ -10-11. 

.2014
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ــا  ــة32، وأن م ــة يف الدول ــدرات الرقمي ــر للمخ ــود أي أث ــة وج ــة اإلماراتي ــي وزارة الداخلي ــالل نف ــن خ ــك م ــاء ذل ــًا، فج محلي
ــة  ــة أي حال ــجل وزارة الداخلي ــم تس ــة؛ إذ ل ــة والدراي ــدم الدق ــابه ع ــد ش ــأنها ق ــة بش ــالم احمللي ــائل اإلع ــض وس ــه بع تداولت
ــوع مــن  ــة هــذا الن ــم ترصــد الوســائل امليداني ــة، ول ــرات ســمعية كمخــدرات داخــل الدول اســتخدام مقاطــع موســيقية أو مؤث
االســتخدام، وأن بعــض الــدول املتقدمــة يف مجــال مكافحــة املخــدرات أكــدت عــدم رصــد هــذه املمارســة لديهــا، وأنهــا ال 
ــه  ــادت ب ــا أف ــذا م ــدرات، وه ــمعية كمخ ــرات الس ــذه املؤث ــتخدم ه ــخص يس ــط أي ش ــم يضب ــوف، ول ــا أي تخ ــكل لديه تش

ــة33.  ــة العاملي ــة الصح منظم
وصرحــت اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات يف شــرطة دبــي أن شــرطة دبــي لــم تســجل أي حالــة ملتضرريــن مــن املخــدرات 

الرقميــة، وال يوجــد دليــل علمــي أو طبــي يؤكــد وجــود مثــل هــذا النــوع مــن املخــدرات34.

ولــم ُترصــد أي حــاالت يف الدولــة ممــن هــم حتــت طــور تأثيــر املخــدرات الرقميــة أو يعانــون مــن تبعاتهــا، حيــث نفــى املركــز 
الوطنــي للتأهيــل، اجلهــة الوحيــدة يف الدولــة التــي تتكفــل بتأهيــل مرضــى اإلدمــان، أن يكــون املركــز اســتقبل أي حالــة مــن 
ــة يف  ــع اإلخباري ــض املواق ــي وبع ــل االجتماع ــائل التواص ــه يف وس ــا مت تداول ــد أن م ــة، وأك ــدرات الرقمي ــى املخ ــني عل املدمن
اآلونــة األخيــرة ليــس لــه أي قاعــدة علميــة ثابتــة أو دراســات أو أوراق علميــة تثبــت أن لهــا تأثيــر املخــدرات احلقيقيــة نفســه35. 
ــوع مــن  ــة أن هــذا الن ــرات العقلي ــة املخــّدرة واملؤث ــا لأدوي ــة العلي ــى املســتوى الصحــي، أشــارت وزارة الصحــة واللجن  وعل
املؤثــرات الصوتيــة يدخــل ضمــن امللوثــات الســمعية كغيرهــا مــن ملوثــات البيئــة، فــال توجــد أدلــة علميــة علــى تأثيرهــا يف عقــل 
اإلنســان وجســمه، ومت التعــاون مــع هيئــة تنظيــم االتـــصاالت حلجــب عــدد مــن املواقــع اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت، 
التــي تــروج ملثــل هــذه املؤثــرات، وأن الــوزارة رصــدت هــذه املؤثــرات الصوتيــة منــذ عــام 2012، ومت التعــاون مــع هيئــة تنظيــم 
االتصــاالت حلجــب عــدد مــن املواقــع اإللكترونيــة التــي تــروج ملثــل هــذه املؤثــرات علــى شــبكة اإلنترنــت36. يف الوقــت الــذي 
تعنــى الهيئــة باتخــاذ إجراءاتهــا وفــق توصيــات أو أحــكام صــادرة عــن ذوي االختصــاص واجلهــات احلكوميــة حيــال املخــدرات 

الرقميــة37.
رابعًا: المخدرات الرقمية في الميزان

ـ املخدرات الرقمية واإلدمان 1

ــتمرار يف  ــا باالس ــر عنه ــف ُيعب ــيئة التكي ــتعمال س ــاط االس ــن أمن ــط م ــه »من ــر« بأن ــية التأثي ــواد نفس ــي امل ــي »تعاط ــرف التعاط يع
ــة – مســتمرة أو متكــررة – تنجــم أو  ــة أو ســيكولوجية أو بدني ــة أو مهني ــة مبواجهــة مشــاكل اجتماعي االســتعمال رغــم املعرف
تتفاقــم عــن طريــق االســتعمال املتكــرر، يف حــاالت يكــون فيهــا خِطــرًا مــن الناحيــة البدنيــة«. ويشــير التعريــف إلــى االســتعمال 
الضــار الــذي ينــدرج حتتــه اســتعمال املــواد نفســية التأثيــر مــا يســبب ضــررًا للصحــة، فقــد يكــون الضــرر نفســيًاًا )مثــل ُنــَوب 
االكتئــاب التاليــة لتنــاول كميــات كبيــرة مــن الكحــول(، واملــواد نفســية التأثيــر هــي املــواد التــي عندمــا تؤخــذ أو تعطــى ضمــن 

32 ال وجود للمخدرات الرقمية داخل الدولة، صحيفة الخليج، عن الموقع اإللكتروني: www.alkhaleej.ae بتاريخ 9-2-2015.. 

 .  www.emaratalyoum.com  :33 »الداخلية«: المخدرات الرقمية غير موجودة في الدولة، صحيفة اإلمارات اليوم، عن الموقع اإللكتروني
بتاريخ 2015-6-3.

34 عبيد بن حارب: المخدرات الرقمية أكذوبة، صحيفة البيان، عن الموقع اإللكتروني: www.albayan.ae بتاريخ 7-4-2015.. 
35 المخدرات الرقمية خطر جديد يدق أبواب شبابنا، صحيفة الخليج، عن الموقع اإللكتروني: www.alkhaleej.ae، بتاريخ 17-11-2014.. 
 .http://www.emaratalyoum. :36 لجنة عليا: ال يوجد إثبات على وجود المخدرات الرقمية، صحيفة اإلمارات اليوم، عن الموقع اإللكتروني

com/، بتاريخ 2014-12-7.
37  تصريح من هيئة تنظيم االتصاالت، فريق طوارئ احلاسب اآللي، عن املوقع اإللكتروني: aecert.ae، بتاريخ 9-11-2014.. 
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جهــاز اإلنســان تؤثــر علــى العمليــات العقليــة؛ مثــل اإلدراك أو العاطفــة، وهــذا املصطلــح ومــا يعادلــه الــدواء نفســي التأثيــر، 
همــا املصطلحــان األكثــر حياديــة ووصفيــة لكامــل فئــة املخــدرات - املشــروعة وغيــر املشــروعة - التــي تهــم السياســات املتعلقــة 
باملخــدرات، وإن كلمــة »نفســي التأثيــر« ال تعنــي بالضــرورة أنــه يــؤدي إلــى االعتمــاد، ويف اللغــة الشــائعة، غالبــًا مــا يتــرك 

املصطلــح غيــر صريــح، كمــا هــي احلــال يف »اســتعمال املخــدرات« أو »تعاطــي املــواد«38.
ــاد مرضــي لإلنســان علــى ســلوك معــني أو عقــار معــني أو مــادة مخــدرة بحيــث يصبــح حتــت  ــه اعتي أمــا اإلدمــان فيعــرف بأن
تأثيرهــا يف كل ســلوكيات حياتــه اليوميــة، وال يتخيــل أنــه يســتطيع االســتغناء عنهــا، ومبجــرد غيــاب مفعولهــا أو عــدم القيــام 
ــه  ــة بشــكل ملحــوظ، ويصبــح كل مــا يشــغله هــو أن يتحصــل عليهــا لتعــود ل ــه النفســية واملزاجي ــاد تتأثــر حالت بالســلوك املعت

ســعادته الزائفــة39.
ــة، هــي  ــوم باملخــدرات الرقمي ــة املبرمجــة أو مــا يســمى الي ــى أن امللفــات الصوتي وتشــير تلــك التعريفــات للمصطلحــات، إل
ــل عرفــت بوصفهــا »ملفــات  ــدرج حتــت أي مــن التعريفــات الســابقة، ب وســائل مســتحدثة، بحيــث ال ميكــن اجلــزم بأنهــا تن
صوتيــة حتتــوي علــى نغمــات أحاديــة أو ثنائيــة يســتمع إليهــا املســتخدم جتعــل الدمــاغ يصــل إلــى حالــة مــن اخلــدر تشــابه تأثيــر 
ــة  ــدرات الرقمي ــة أو املخ ــات الصوتي ــذه امللف ــت ه ــد صمم ــض، وق ــه البع ــا يدعي ــذا م ــل ه ــى األق ــة أو عل ــدرات احلقيقي املخ
حملــاكاة الهــالوس وحــاالت االنتشــاء املصاحــب لتعاطــي املــواد املخــدرة عــن طريــق التأثيــر علــى العقــل بشــكل الالوعــي، هــذا 
التأثيــر الــذي يحــدث عــن طريــق موجــات صوتيــة غيــر ســمعية لــأذن تســمى )الضوضــاء البيضــاء( مغطــاة ببعــض اإليقاعــات 
البســيطة لتغطيــة إزعــاج تلــك املوجــات«40، ويف تعريــف مقــارب يشــار إليهــا بأنهــا »Digital Drugs« أو »iDoser« هــي 
عبــارة عــن مقاطــع نغمــات يتــم ســماعها عبــر ســماعات بــكل مــن األذنــني، كمــا ســبق، بحيــث يتــم بــث تــرددات معينــة يف 

أذن ويف األخــرى تــرددات أقــل منهــا. 
ويقــوم املســتخدم بشــراء املوســيقى املختــارة مــن مواقــع عــدة متوفــرة علــى شــبكة اإلنترنــت بحســب اختيــاره والهــدف منهــا، 
بصيغــة mp3، وعليــه قبــل ذلــك أن يطلــع علــى كتيــب املعلومــات، الــذي يرشــده إلــى طريقــة الوصــول إلــى الهــدف املرجــو، 
بوضــع ســماعات أذن ضاغطــة، واالســتلقاء يف غرفــة مظلمــة وتغطيــة العينــني واالنســجام مــع املوســيقى التــي تتــراوح مدتهــا 

بــني 15-30 دقيقــة للمخــدرات املعتدلــة، و45 دقيقــة لشــديدة التأثيــر41.
يف التعريفــات الســابقة، لــم يثبــت علميــًا وقطعيــًا تأثيــر امللفــات الصوتيــة املبرمجــة واملســماة اليــوم املخــدرات الرقميــة، ذلــك 
أن إثبــات تأثيرهــا - بــأن تســري يف اجلســم وتفــرز مفعــواًل كاملخــدر الطبيعــي أو املركــب - هــو أمــر بحاجــة إلــى اختصاصيــني 
يف مجــال الطــب الدقيــق، وال ميكــن أن يتــم االعتمــاد علــى ردود فعــل نفســية مــن قبــل متعاطيهــا كمــا هــو احلــال حينمــا تتــم 

اســتجابة اجلســد نفســيًا ال عضويــًا ألي مؤثــر خارجــي.
2 ـ جدل قضائي

ــًا مــا يســمح بإطــالق باســم  نظــرًا إلــى عــدم وضــوح ماهيــة املخــدرات الرقميــة وتأثيراتهــا الصحيــة لــم يثبــت علميــًا وال طبي
املخــّدر عليهــا ومــا يرتبــط بــه مــن مســارات طبيــة كالتعاطــي واإلدمــان، كمــا لــم يتــم حتــى اليــوم ســن تشــريع قانونــي يجرمها؛ 
ألن الســلطات األمنيــة املعنيــة ومراكــز العــالج لــم ترصــد أي حالــة مصابــة بتأثيــرات املخــدرات الرقميــة. بيد أن دراســة صدرت 
عــن مركــز اتخــاذ القــرار يف القيــادة العامــة لشــرطة أبوظبــي، بعنــوان “ترشــيد اســتخدام التقنيــات الرقميــة يف حتقيــق معــدالت 

38 منظمة الصحة العالمية، نقاًل عن الموقع اإللكتروني: http://www.who.int/ar/، بتاريخ 2015-10-20.. 
39 موسوعة اإلدمان، نقاًل عن الموقع اإللكتروني: http://www.addiction-wiki.com/، بتاريخ 2015-10-20.. 
40 أبو سريع أحمد عبدالرحمن، استخدام اإلنترنت في تعاطي المخدرات »المخدرات الرقمية« )مصر: وزارة الداخلية المصرية، قطاع الشؤون . 

الفنية، اإلدارة العام للمعلومات والتوثيق( ديسمبر 2010، ص 5.
41 أبوسريع أحمد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص 7.. 
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أعلــى للســالمة املروريــة” للباحــث محمــود عبدالقــادر، حــذرت مــن مخاطــر تأثيــر املخــدرات الرقميــة أثنــاء القيــادة، حيــث 
متنــح مســتمعها تأثيــرات مشــابهة لتعاطــي املخــدرات التقليديــة، مــا يجعلهــا وســيلة للتغييــب العقلــي أو االختــالل الذهنــي، مبــا 
يؤثــر علــى درجــة تركيــز الســائق أو حتــى بعــد القيــادة لســريان األثــر التخديــري لهــا علــى الــرأس؛ وطالبــت الدراســة بإصــدار 
تشــريعات جتــرم بــث مــا ميكــن أن يهــدد الســالمة املروريــة مــن املواقــع اإللكترونيــة، رغــم أنهــا أكــدت تضــارب آراء األطبــاء 

حــول تأثيراتهــا، مطالبــة بدراســات مســتفيضة لتحديــد األضــرار أو املخاطــر املتعلقــة42. 
القضاء كان له دوره يف أمر املخدرات الرقمية، وكانت أبرز اإلشكاليات التي طرحت: 

ــون املخــدرات االحتــادي رقــم 14  -1 تعريــف امللفــات املوســيقية علــى أنهــا مــادة، وإدراجهــا ضمــن اجلــداول امللحقــة بقان
ــن  ــى م ــات عل ــة واإلثبات ــع األدل ــط جلم ــال الضب ــب مهمــة رج ــا يصع ــر ملموســة، م ــل غي ــنة 1995، وهــي يف األص لس

ــوع مــن املــواد املخــدرة43. يســتمع لتلــك امللفــات كن

ــر ملموســة، وهــي بذلــك تخــرج عــن نطــاق القانــون أعــاله، ولذلــك ال  -2 ــات مســموعة غي ــة ذبذب  أن املخــدرات الرقمي
يعاقــب مروجهــا ومتعاطيهــا، فــال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص، وإثباتهــا ال يتصور إال بوجــود امللف الصوتي والســماعات 
اخلاصــة معــًا، فــال تأثيــر للملــف الصوتــي دون الســماعات، وملعاجلــة الفــراغ التشــريعي يف جترميهــا علــى املشــرع اإلماراتــي 
معاجلــة املوضــوع مــن خــالل أمريــن: أولهمــا عالجــي مــن خــالل جتــرمي فعــل التعاطــي واالجتــار يف املخــدرات الرقميــة 
ــي  ــة، والثان ــات اإللكتروني ــة والتطبيق ــات الصوتي ــط امللف ــالل ضب ــن خ ــرار أو م ــا باإلق ــة؛ إم ــات اجلرمي ــع يف إثب والتوس
ــدارس،  ــر يف امل ــي املبك ــي التقن ــر الوع ــا، ونش ــروج له ــي ت ــة الت ــع اإللكتروني ــالق املواق ــب وإغ ــالل حج ــن خ ــي م وقائ
ــة  ــي للتوعي ــي مشــروع وطن ــرز تأثيرهــا الصحــي، وتبن ــة تب وإطــالق حمــالت تكشــف خطورتهــا، وتشــكيل جلــان طبي

ــا املعلومــات44. بتكنولوجي

ــي بالنــص صراحــة  -3 ــة، حينهــا يجــب تدّخــل املشــرع اجلنائ يف حــال ثبــت بالبحــث والدراســة خطــورة املخــدرات الرقمي
علــى إدخــال املخــدرات الرقميــة ضمــن جــدول املخــدرات املجــّرم تعاطيهــا وترويجهــا، أو إصــدار قانــون خــاص يحــدد 

طبيعــة املخــدرات الرقميــة ويقــرر عقوبــات علــى تعاطيهــا وترويجهــا 45.
اســتخدام املخــدرات الرقميــة أحيانــًا يف العــالج يجعــل مــن الصعــب إدراجهــا ضمــن قانــون يجرمهــا، كمــا يدعــم ذلــك  -4

عــدم اشــتمالها علــى مركبــات كيميائيــة أو طبيعيــة46.
ــكوك  ــن ش ــرة، م ــة األخي ــالل اآلون ــه خ ــا طرحت ــم م ــة رغ ــدرات الرقمي ــأن املخ ــول ب ــا الق ــدم، ميكنن ــا تق ــى م ــًا عل وتأسيس
ومخــاوف، لــم تــرق يف مجملهــا إلــى درجــة الظاهــرة القويــة التــي تتطلــب وثبــة قويــة مــن أجــل مواجهتهــا والقضــاء عليهــا، 
بــل لــم ترصــد حالــة واحــدة علــى األقــل يف الدولــة تســتدعي إعــادة النظــر يف املوضــوع، كمــا حتيــل املعلومــات املعروضــة يف 
ــر  ــه التناقــض الكبي ــل يلّف ــر مــن الغمــوض، ب ــه الكثي ــًا جــدًا، ويكتنف ــزال ضبابي ــى أن هــذا املوضــوع ال ي الســطور الســابقة إل

 .www.emaratalyoum. :42 دراسة مرورية تحذر من تأثير »المخدرات الرقمية« في القيادة، صحيفة اإلمارات اليوم، عن الموقع اإللكتروني
com، بتاريخ 23-1-2015.

43 إشكاليات قانونية تواجه تجريم »المخدرات الرقمية«، صحيفة االتحاد، عن الموقع اإللكتروني: www.alittihad.ae، بتاريخ 25- -12. 
.2014

.www.emaratalyoum القاضي خولة العبدولي: جريمة ال يعاقب عليها القانون صحيفة اإلمارات اليوم، عن الموقع اإللكتروني:  44
com.7-8-2015 بتاريخ 

.www دراسة قانونية تدعو إلى بحث مخاطر المخدرات الرقمية، نقاًل عن الموقع اإللكتروني لصحيفة اإلمارات اليوم:  45
emaratalyoum.com.2-5-2015 بتاريخ 
   الكلية اإلماراتية الكندية الجامعية بأم القيوين تنظم فعالية تحت شعار »ال للمخدرات«، نقاًل عن الموقع اإللكتروني لصحيفة الفجر: 46
www.alfajr-news.net.23-2-2015 بتاريخ ،
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كذلــك، وهــذا مــا جتلــى بوضــوح يف اجلــدل القضائــي الدائــر حــول إمــكان ســّن قوانــني جتــّرم متعاطــي املخــدرات الرقميــة أو 
مــن يســتعملها، باألصــح، أو يتاجــر بهــا، نظــرًا النتفــاء صفــة اإلدمــان الــذي يحكــم فعــل التعاطــي. 

المبحث الثالث 
اإلجراءات المنهجية للبحث

أوالً ـ مجتمع البحث: 

وّزعــت اســتمارة االســتبيان علــى عّينــة مــن املبحوثــني مقدارهــا 120 طالبــًا وطالبــة مــن اإلماراتيــني يف جامعــة خليفــة 
بأبوظبــي، مــن خــالل اعتمــاد املنهــج الوصفــي، بأســلوب مســح العينــة التــي تخــدم البحــث يف اإلجابــة عــن تســاؤالته، وقــد 
مت اختيــار العينــة بنــاًء علــى أهــداف البحــث، التــي نرغــب مــن خاللهــا تعــّرف مســتوى املعرفــة وانتشــار املخــدرات الرقميــة بــني 
أوســاط الشــباب اإلماراتــي، بتوزيــع االســتمارة علــى طلبــة وطالبــات إماراتيــني يف جامعــة خليفــة، مــع بدايــة العــام الدراســي 
ــوازن،  ــاث بشــكل مت ــة الذكــور واإلن ــت العين ــث تضمن ــات البحــث، حي ــى متطلب ــاًء عل ــم االســتمارة بن 2015م، ومت تصمي

ومــن مســتويات فصليــة وتخصصيــة عــدة.
ثانياً: تصميم االستامرة:

ــة  ــدى معرف ــث يف م ــا لتبح ــك مت اعتماده ــث، ولذل ــداف البح ــق أه ــت لتحق ــئلة صمم ــتبيان 9 أس ــتمارة االس ــت اس  تضمن
ــباب  ــة الش ــدم معرف ــة أو ع ــدد معرف ــه يح ــًا كون ــا مفصلي ــؤال األول فيه ــة، وكان الس ــدرات الرقمي ــي باملخ ــباب اإلمارات الش
اإلماراتــي، املســتخدم لأجهــزة الذكيــة واإلنترنــت، باملخــدرات الرقميــة، كونهــا منبثقــة يف األســاس مــن تلــك التقنيــات التــي 

ــر وســيلتها للوصــول إلــى هدفهــا مــن املســتهلكني. تعتب
ــا،  ــادر معرفته ــتخدام، مص ــة واالس ــع املعرف ــة، دواف ــدرات الرقمي ــى املخ ــرف عل ــة التع ــتنبط كيفي ــئلة لتس ــت األس وتدرج
أهميــة جترميهــا، والتوعيــة بهــا. بحيــث تشــمل املعلومــات املســتقاة مــن تلــك البيانــات كل اإلجابــات املرجــوة لتحقيــق أهــداف 

ــة باملخــدرات الرقميــة. البحــث، وحتقــق صــورة متكاملــة عــن مــدى معرفــة واهتمــام الشــباب اإلماراتــي يف الدول
ثالثاً: تحليل البيانات:

كان الســؤال األول لعينــة املبحوثــني هــو: هــل تعــرف املخــدرات الرقميــة؟ باعتبــار أن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال تعــد مؤشــرًا 
ــًا إلــى مــدى معرفــة الشــباب اإلماراتــي بهــذا النــوع مــن املخــدرات املســتحدثة كمــا يطلــق عليهــا، ويحــّدد مــا إذا كانــت  قوي

منتشــرة بــني أوســاطهم.
أثبــت، وكمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم 1، أن 65 طالبــًا وطالبــة مــن عينــة املبحوثــني أي أكثــر مــن نصــف العينــة  -1

ال يعرفــون املخــدرات الرقميــة، ولعــل تلــك نتيجــة حتمــل العديــد مــن املؤشــرات أبرزهــا:
بالنظــر إلــى دراســة ســابقة47، كانــت نتيجتهــا أن %10 فقــط مــن العينــة املبحوثــة مــن طلبــة املــدارس الثانويــة واجلامعــات  ⦁

ــورًا  ــذا تط ــد ه ــة، ويع ــدرات الرقمي ــا باملخ ــة %46 منه ــى معرف ــي إل ــا احلال ــة بحثن ــير عين ــة، تش ــدرات الرقمي ــون املخ يعرف
ملحوظــًا علــى مســتوى املعرفــة، ومؤشــرًا لتطــور نســبي يف انتشــار مصطلــح املخــدرات الرقميــة، وقــد يكــون أحــد عواملهــا 

كثــرة تــداول وســائل اإلعــالم لهــا، واســتخدام الشــباب ملواقــع اإلنترنــت.
تعبــر هــذه النتيجــة مــن ناحيــة أخــرى عــن عــدم انتشــار مصطلــح ومفهــوم املخــدرات الرقميــة بشــكل مطلــق حتــى يجيــز  ⦁

ــة  ــر مــن نصــف العين ــة، علــى األقــل علــى املســتوى املعــريف، ذلــك أن أكث إطــالق مفهــوم »ظاهــرة« علــى املخــدرات الرقمي

47  سرحان حسن المعيني، مرجع سابق.
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املمثلــة لشــباب املجتمــع اإلماراتــي ال تعــرف مــا هــي املخــدرات الرقميــة، وهــو مؤشــر إيجابــي نســبيًا، فليــس مــن املنطــق أن 
 digital« ــة أو ــدرات رقمي ــماها مخ ــة، ومس ــروط خاص ــه ش ــتخدامها ل ــتخدمها، ألن اس ــا ويس ــخص ال يعرفه ــون الش يك
ــتخدمها  ــك أن مس ــااًل للش ــدع مج ــا وال ي ــرز مضمونه ــا يب ــروج له ــي ت ــة الت ــع اإللكتروني drugs” أو “I doser” يف املواق

يعتقــد أنــه يســتمع ملوســيقى تقليديــة.
ــدرات  ⦁ ــة باملخ ــالت التوعوي ــة احلم ــى قل ــير إل ــة، يش ــدرات الرقمي ــة %54 باملخ ــف العين ــن نص ــر م ــة أكث ــدم معرف إن ع

الرقميــة، وقــد حتمــل هــذه النتيجــة وجهــني: األول هــو أن احلمــالت التوعويــة قــد تفتــح أذهــان البعــض مــن املســتهدفني بهــا، 
غيــر ذوي املعرفــة بهــا، إلــى الفضــول يف التعــرف عليهــا. أمــا الوجــه الثانــي فيؤكــد، ولــو نســبيًا، عــدم انتشــار مســتخدميها يف 

الدولــة، أو عــدم تســببها بحــاالت مرضيــة تســتدعي الكشــف عنهــا والتوعيــة مبخاطرهــا عبــر احلمــالت.

اجلدول رقم 1: مدى معرفة عينة البحث باملخدرات الرقمية

النسبة املئويةالتكراراملعرفة باملخدرات الرقمية

46 %55نعم أعرف

54 %65ال أعرف

100 %120املجموع

الشكل رقم 1: مدى معرفة العينة باملخدرات الرقمية
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ــة علــى أســئلة  -2 ــة وطالبــات جامعــة خليفــة، وبلغــت نســبة الذيــن أمتــوا اإلجاب ــة مــن طلب وزعــت االســتمارات علــى عين
اســتمارة االســتبيان الثمانيــة 55 طالبــًا وطالبــة، بنســبة %46 مــن املبحوثــني، وهــم مــن يعرفــون املخــدرات الرقميــة، وبلغــت 

نســبة اإلنــاث %60 بينمــا جــاءت نســبة الذكــور %40. وهــذا مــا يوضحــه اجلــدول والشــكل أدنــاه.
اجلدول رقم 2: توزيع العينة حسب متغير اجلنس

النسبة املئويةالتكرار اجلنس

40 %22ذكور

60 %33إناث

100 %55املجموع

الشكل رقم 2: توزيع العينة املدروسة وفق متغير اجلنس

أشــارت النســبة األعلــى مــن العينــة املبحوثــة %30 أن املعــارف واألصدقــاء هــم مصــدر التعــرف علــى املخــدرات الرقمية،  -3
ــت %28 مــن  ــة، وكان ــف املســتخدمني باملخــدرات الرقمي ــة يف تعري ــت هــي الوســيلة الثاني ــع اإلنترن ــت البحــث أن مواق وأثب
العينــة املبحوثــة، وذلــك بعــد اإلجابــة علــى الســؤال: كيــف علمــت باملخــدرات الرقميــة؟ وأوضحــت مــا نســبته %19 مــن 
العينــة أن مواقــع التواصــل االجتماعــي كانــت مصدرهــم، وتوّزعــت النســب األخــرى علــى التلفزيــون، واملدرســة )خيــار حــر 

للمبحوثــني(، ثــم الصحافــة املكتوبــة، واإلذاعــة علــى التوالــي، وهــذا مــا يوضحــه اجلــدول والشــكل رقــم 3.
ــة،  ــدرات الرقمي ــة باملخ ــر املعرف ــًا يف نش ــان تقريب ــدران متوازي ــت مص ــة واإلنترن ــات االجتماعي ــد أن العالق ــة تؤك ــذه النتيج ه
رغــم أن مصــدر املخــدرات الرقميــة هــو اإلنترنــت، وهــذا مؤشــر يفتــرض أن يؤخــذ بعــني االعتبــار مــن قبــل األهــل ومصــادر 
التوعيــة، فعلــى األهــل التعــرف علــى أصدقــاء أبنائهــم ومحادثــة أبنائهــم يف معلوماتهــم، ويف نفــس الوقــت مراقبــة مــا 

ــة. ــدرات الرقمي ــا املخ ــتوردة ومنه ــات املس ــض الثقاف ــر بع ــرة مبخاط ــر املباش ــة غي ــر التوعي ــت، ونش ــون يف اإلنترن يتصفح
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اجلدول رقم 3: مصادر التعرف على املخدرات الرقمية

النسبة املئويةالتكراراملصدر

9 %8التلفزيون

5 %4الصحافة املكتوبة

2 %2اإلذاعة

30 %26املعارف واألصدقاء

28 %24مواقع اإلنترنت

19 %17مواقع التواصل االجتماعي

7 %6أخرى تذكر: املدرسة

%87100املجموع

الشكل رقم 3: مصادر التعرف على املخدرات الرقمية

ــا  -4 ــم 1 كم ــؤال رق ــالل الس ــن خ ــًا م ــنّي واضح ــك تب ــدودًا، وذل ــا زال مح ــة م ــدرات الرقمي ــار املخ ــث أن انتش ــد البح أك
أســلفنا، ومــن خــالل إجابــة املبحوثــني علــى الســؤال: هــل تــرى أن املخــدرات الرقميــة منتشــرة؟ فكانــت اإلجابــة األعلــى »يف 
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نطــاق ضيــق« بنســبة %55، وذلــك بحســب احتكاكهــم باملجتمــع وباألخــص الشــباب أمثالهــم، ولعــل هــذا مؤشــر إيجابــي 
يقــود إلــى إمكانيــة الســيطرة عليهــا قبــل انتشــارها، ذلــك أن %5 فقــط مــن العينــة يجــدون أنهــا منتشــرة علــى نطــاق واســع، 

بينمــا نســبة %40 منهــم أجابــوا »ال أدري«. وهــذا مــا يوضحــه اجلــدول والشــكل رقــم 4.
اجلدول رقم 4: مدى انتشار املخدرات الرقمية بحسب عينة البحث

النسبة املئويةالتكرارانتشار املخدرات الرقمية

%35على نطاق واسع

%3055يف نطاق ضيق

%2240ال أدري

%55100املجموع 

الشكل رقم 4: مدى انتشار املخدرات الرقمية

مجــرد العلــم باملخــدرات الرقميــة قــد يقــود البعــض إلــى التعمــق بحثــًا عــن معرفتهــا عــن طريــق وســائل اإلعــالم  -5
واإلنترنــت، حيــث أجــاب %51 باإليجــاب عــن الســؤال: هــل حاولــت اكتســاب معلومــات عــن ماهيــة املخــدرات الرقميــة 

ــا. ــات عنه ــاب معلوم ــة اكتس ــم محاول ــى %49 منه ــا نف ــت؟ بينم ــالم واإلنترن ــائل اإلع ــن وس م
وتعتبــر هــذه النتيجــة مؤشــرًا خطيــرًا بخصــوص محاولــة اكتســاب املعلومــات، وتكمــن خطورتهــا يف إمكانيــة التجربــة،  -6
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والتعــّود، خاصــة وأن ظاهــرة ارتــداء ســماعات األذن الكبيــرة أصبحــت جــزءًا مــن منــط حيــاة العديــد مــن الشــباب اليــوم.
 واجلدول والشكل رقم 5 أدناه يوضح النتائج.

اجلدول رقم 5: اكتساب معلومات حول املخدرات الرقمية من خالل وسائل اإلعالم واإلنترنت

النسبة املئويةالتكراراكتساب معلومات من اإلعالم واإلنترنت

51 %28نعم 

49 %27ال 

100 %55املجموع

الشكل رقم 5: اكتساب معلومات حول املخدرات الرقمية من وسائل اإلعالم واإلنترنت

ــتخدام  ــع اس ــن دواف ــع م ــر داف ــد أكب ــول يع ــى أن الفض ــارت إل ــر، أش ــبة األكب ــي النس ــث، وه ــة البح ــن عين ــة م %27 باملئ
ــى اســتخدامها كمــا  ــع إل ــد تدف ــة ق ــة يف التعــّرف علــى املخــدرات الرقمي ــى أن الرغب ــا إل ــة، وذلــك يأخــذ بن املخــدرات الرقمي
أســلفنا، ويعتبــر هــذا األمــر مؤشــرًا خطيــرًا، ومــا يزيــده خطــورة هــو ارتفــاع نســبة مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت. بينمــا تلتهــا 
نســبة %20 التــي تــرى أن وقــت الفــراغ مــن أبــرز دوافــع اســتخدامه، وجــاء ذلــك بعــد ســؤال العينــة: مــا دوافــع اســتخدام 

ــك؟ ــة برأي املخــدرات الرقمي
وكشــف %18 مــن عينــة البحــث أن تقليــد ومجــاراة األصدقــاء يعــّدان أحــد الدوافــع، وهــو مــا يتوافــق نســبيًا مــع نتيجــة ســابقة 
ــاء يف  ــر األصدق ــت مــدى تأثي ــا يثب ــة، م ــى املخــدرات الرقمي ــاء هــم املصــدر األول للتعــرف عل مفادهــا أن املعــارف واألصدق
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تناقــل املعلومــات وممارســة األفعــال. كمــا أفــادت نســبة %16 مــن العينــة أن اإلفــراط يف اســتخدام اإلنترنــت يعــد أحــد دوافــع 
اســتخدام املخــدرات الرقميــة، بينمــا %15 منهــم عــزوا ذلــك إلــى الهــروب مــن الواقــع، و%4 منهــم اختــار دوافــع »أخــرى« 

أبرزهــا ضعــف الــوازع الدينــي، واالعتقــاد بأنهــا جتلــب الراحــة النفســية. وهــذا مــا يوضحــه اجلــدول والشــكل رقــم 6.
اجلدول رقم 6: دوافع استخدام املخدرات الرقمية

النسبة املئويةالتكراردوافع استخدام املخدرات الرقمية

%4027الفضول

%2315الهروب من الواقع

%2416االستخدام املفرط لإلنترنت

%2920وقت الفراغ

%2618تقليد ومجاراة األصدقاء

%64أخرى: ضعف الوازع الديني والراحة النفسية

%148100املجموع

الشكل رقم 6: دوافع استخدام املخدرات الرقمية

حتــى تاريــخ إجــراء البحــث، لــم يثبــت بشــكل قطعــي صحــة إطــالق مصطلــح املخــدرات الرقميــة علــى امللفــات الصوتيــة  -7
ــة يف  ــي التقليدي ــة حتاك ــدرات الرقمي ــأن املخ ــرى ب ــث ت ــة البح ــن عين ــة، إال أن %47 م ــدرات التقليدي ــي املخ ــة لتحاك املبرمج
التأثيــر، وقــد يعــزى ذلــك إلــى مــا تداولتــه بكثــرة وســائل اإلعــالم حــول تأثيراتهــا التــي حتاكــي التقليديــة دون إثبــات علمــي. 
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ويف املقابــل، وبنســبة مقاربــة جــدًا، أفصحــت %46 مــن العينــة عــن عــدم معرفتهــا مبــدى مجــاراة التأثيــر بإجابتهــا »ال أدري«، 
وجــاء ذلــك بعــد ســؤال العينــة: باعتقــادك، هــل للمخــدرات الرقميــة تأثيــر جســدي وعقلــي يــوازي املخــدرات التقليديــة؟ 

لكــن %7 فقــط مــن العينــة أبــدت عــدم اعتقادهــا بالتأثيــر. وذلــك مــا يتبــني يف اجلــدول والشــكل رقــم 7. 
اجلدول رقم 7: مدى تطابق تأثير املخدرات الرقمية مع التقليدية

النسبة املئويةالتكرارجتاري املخدرات الرقمية التقليدية يف التأثير

%2647نعم 

%2546ال أدري 

%47ال 

%55100املجموع

الشكل رقم 7: تطابق تأثير املخدرات الرقمية مع التقليدية

انقســمت النســبتان األكبــر مــن العينــة علــى تطابــق تأثيــر املخــدرات الرقميــة مــع التقليديــة، وعلــى عــدم معرفتهــا بتأثيراتهــا  -8
ــالت  ــة حلم ــاك حاج ــرى أن هن ــة ت ــن العين ــبة %78 م ــى أن نس ــى إل ــابق، وأفض ــدول الس ــح يف اجل ــو موض ــا ه ــابهة، كم املش
ــة  ــدم احلاج ــى ع ــة إل ــن العين ــبة %15 م ــارت نس ــا أش ــك، بينم ــن ذل ــؤالها ع ــني مت س ــة ح ــدرات الرقمي ــر املخ ــة مبخاط توعوي

ــة »ال أدري«. وهــو مــا يوضحــه اجلــدول والشــكل رقــم 8. للتوعيــة، و%7 أفــادت بعــدم معرفتهــا باإلجاب
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اجلدول رقم 8: احلاجة حلمالت توعوية مبخاطر املخدرات الرقمية

النسبة املئويةالتكرارهناك حاجة حلمالت توعوية مبخاطر املخدرات الرقمية

%4378نعم

%47ال أدري

%815ال

%55100املجموع

الشكل رقم 8: احلاجة حلمالت توعوية مبخاطر املخدرات الرقمية

%71 مــن العينــة أكــدت احلاجــة لتشــريع قانونــي مينــع املخــدرات الرقميــة، وذلــك بعــد ســؤالها: برأيــك، هــل املجتمــع  -9
بحاجــة لتشــريع قانونــي مينــع تــداول املخــدرات الرقميــة والترويــج ملواقعهــا وحظرهــا؟ مــا يؤشــر إلــى القلــق مــن تزايــد املعرفــة 
باملخــدرات الرقميــة. وأشــارت نســبة %16 مــن العينــة إلــى عــدم معرفتهــا مبــدى حاجــة املجتمــع لــه بإجابتهــا »ال أدري« بينمــا 

أفــاد %13 مــن العينــة بعــدم احلاجــة للتشــريع بإجابتهــم »ال«. وهــذا مــا يوضحــه اجلــدول والشــكل رقــم 9.
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اجلدول رقم 9: احلاجة لتشريع قانوني مينع تداول املخدرات الرقمية والترويج ملواقعها وحظرها

النسبة املئويةالتكراراحلاجة لتشريع قانوني مينع املخدرات الرقمية

%3971 نعم

%916ال أدري

%713ال

%55100املجموع

الشكل رقم 9: احلاجة لتشريع قانوني مينع تداول املخدرات الرقمية والترويج ملواقعها وحظرها
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هــل تعــرف مواقــع إلكترونيــة تســوق للمخــدرات الرقميــة؟ كانــت إجابــة غالبيــة العينــة ونســبتها %98 علــى هــذا  -10
الســؤال »ال أعــرف«، بينمــا %1 فقــط أجــاب مبعرفتــه. وهــو مــا يوضحــه اجلــدول والشــكل رقــم 10.

اجلدول رقم 10: معرفة مواقع إلكترونية تسوق للمخدرات الرقمية

النسبة املئويةالتكرارمعرفة مواقع إلكترونية تسوق للمخدرات الرقمية

%12نعم أعرف

%5498ال أعرف

%55100املجموع

الشكل رقم 10: معرفة مواقع إلكترونية تسوق للمخدرات الرقمية

رابعًا ـ مقارنة نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة: 
باملقارنــة مــع دراســة الدكتــور ســرحان حســن املعينــي املنشــورة يف كتــاب بعنــوان »املخــدرات الرقميــة وآثارهــا« يف العــام 2012، 
ــة  ــأن املعرف ــور بش ــة التط ــد حال ــك لرص ــابقة، وذل ــة الس ــع الدراس ــا م ــن مقارنته ــي ميك ــج الت ــض النتائ ــى بع ــا إل ــص بحثن خل

باملخــدرات الرقميــة، وهــو مــا يتوضــح مــن خــالل النقــاط التاليــة:
ــة  ⦁ ــدارس والثانوي ــة امل ــن طلب ــت م ــتخدمي اإلنترن ــن مس ــه م ــة بحث ــن عين ــط م ــى أن %10 فق ــي إل ــتبيان املعين ــار اس أش

واجلامعــات يعرفــون املخــدرات الرقميــة، بينمــا %46 مــن عينــة بحثنــا مــن طلبــة اجلامعــة يعرفونهــا، ويعــّد هــذا مؤشــرًا إلــى 
مــدى تطــور املعرفــة باملخــدرات الرقميــة بــني أوســاط الشــباب، وقــد يعــود ذلــك إلــى تناقــل املعلومــات فيمــا بينهــم حولهــا، 

ــت. ــي لإلنترن ــل واملتنام ــتخدام املتواص واالس
ــان، ويف  ⦁ ــم اإلنس ــى جس ــة عل ــدرات الرقمي ــورة املخ ــا خط ــدت رفضه ــي أك ــابقة للمعين ــة الس ــة الدراس ــن عين %75 م

ســؤال آخــر أشــار %15 مــن العّينــة إلــى معرفتهــم بتأثيرهــا. بينمــا أشــارت نســبة %47 مــن عينــة بحثنــا احلالــي اعتقادهــا بــأن 
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املخــدرات الرقميــة حتاكــي التقليديــة يف التأثيــر، وقــد يعــزى ذلــك إلــى مــا تناقلتــه وســائل اإلعــالم وباألخــص احملليــة بكثــرة، 
ومــا يتــم تداولــه دون االســتناد إلــى معلومــات بحثيــة علميــة، لكــن النتيجــة تشــير إلــى ارتفــاع نســبة االهتمــام بالبحــث عــن 

معلومــات حــول املخــدرات الرقميــة، مــا أدى إلــى االعتقــاد مبحــاكاة تأثيرهــا للتقليديــة.
ــة بخطــورة اإلدمــان يف املــدارس، كذلــك  ⦁ ــاك حاجــة حلمــالت توعي ــي أن هن ــة بحــث املعين أفــادت نســبة %74 مــن عين

ــا أن نســبة %78 مــن العينــة تــرى أن هنــاك حاجــة حلمــالت توعويــة مبخاطــر املخــدرات الرقميــة، وبرغــم عــدم  أثبــت بحثن
تطابــق الســؤالني حــول نــوع املخــدرات، إال أنــه يف الســؤال األول تدخــل املخــدرات الرقميــة ضمــن أنــواع اإلدمــان بحســب 
الباحــث، وتقــارب النتيجتــني يعــد مؤشــرًا يحيــل إلــى عــدم تطــور مســتوى احلمــالت التوعويــة اخلاصــة مبخاطــر املخــدرات 

الرقميــة.
نســبة %30 فقــط مــن املبحوثــني يف البحــث الســابق للمعينــي أفــادوا مبعرفتهــم بالعوامــل املؤديــة لإلدمــان، بينمــا أشــارت  ⦁

جميــع العينــة املبحوثــة يف بحثنــا إلــى معرفتهــا بدوافــع اســتخدام املخــدرات الرقميــة، مــن خــالل إجابتهــا بــأن %27 دافعهــا 
ــا  ــي تتســم بهــا عينتن ــم اجلامعــي الت ــادة الوعــي ونســبة التعلي الفضــول، و%20 وقــت الفــراغ، وقــد يكــون ذلــك بســبب زي

املبحوثــة مــن طلبــة اجلامعــة.
ــا 2%  ⦁ ــة، بينم ــدرات الرقمي ــة باملخ ــر اخلاص ــى املتاج ــون معن ــني يعرف ــن املبحوث ــبة %15 م ــابق أن نس ــث الس ــار البح أش

فقــط مــن عينــة بحثنــا أفــادوا مبعرفتهــم مبواقــع إلكترونيــة تســوق للمخــدرات الرقميــة، وقــد يعــود ذلــك لعــدة أســباب، أهمهــا 
ــني الشــباب  ــاع الوعــي ب ــى ارتف ــع، وهــذا مؤشــر عل ــا يف الواق ــع، أو عــدم معرفته ــك املواق ــة تل ــح مبعرف اخلشــية مــن التصري

مبخاطــر التعــّرف علــى ذلــك النــوع مــن املخــدرات.
خامسًاـ خالصة البحث: 

توخــى هــذا البحــث مــن خــالل دراســة عّينــة مــن طــالب وطالبــات اجلامعــة اإلماراتيــني معرفــة مــدى شــيوع املخــدرات الرقميــة 
وحــدود انتشــارها، ومــدى التطــور، إن كان، الــذي حــدث علــى مســتوى العلــم واإلدراك بخطــورة هــذه املخــدرات، وقــد 

خلصــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: 
%46 فقط من العينة املبحوثة من أصل 120 طالبًا وطالبة من جامعة خليفة يف أبوظبي يعرفون املخدرات الرقمية. ⦁
ــا  ⦁ ــت، أم ــع اإلنترن ــن مواق ــاء، %28 م ــارف واألصدق ــن املع ــي: %30 م ــة ه ــدرات الرقمي ــى املخ ــرف عل ــادر التع مص

ــع التواصــل االجتماعــي. ــق مواق ــة فتعرفــت عليهــا عــن طري نســبة %19 مــن العين
%55 من العينة يعتقدون أن املخدرات الرقمية منتشرة »يف نطاق ضيق« و%40 من العينة أجابوا »ال أدري«. ⦁
ــة مــن وســائل اإلعــالم واإلنترنــت، بينمــا  ⦁ ــة املخــدرات الرقمي ــة حاولــت اكتســاب معلومــات عــن ماهي %51 مــن العين

ــة اكتســاب معلومــات عنهــا. نفــى %49 منهــم محاول
الفضــول هــو أبــرز دوافــع اســتخدام املخــدرات الرقميــة بحســب %27 مــن عينــة البحــث، تلتهــا نســبة %20 تــرى أن  ⦁

وقــت الفــراغ دافــع الســتخدامها، و%18 ترجــح دافــع تقليــد ومجــاراة األصدقــاء.
%47 مــن عينــة البحــث تعتقــد بــأن املخــدرات الرقميــة تطابــق التقليديــة يف التأثيــر، ونســبة %46 مــن العينــة أبــدت عــدم  ⦁

معرفتهــا بإجابتهــا »ال أدري«.
نســبة %78 مــن العينــة تــرى أن هنــاك حاجــة حلمــالت توعويــة مبخاطــر املخــدرات الرقميــة، و%71 مــن املبحوثــني يــرون  ⦁

أن هنالــك حاجــة لتشــريع قانونــي مينــع تــداول املخــدرات الرقميــة والترويــج ملواقعهــا وحظرهــا، رغــم أن %98 مــن العينــة ال 
يعرفــون مواقــع تســوق للمخــدرات الرقميــة.
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 التوصيات
ــى مجموعــة مــن املالحظــات يف  ــا أن نخلــص إل ــا إليهــا خــالل البحــث، ميكنن ــي توصلن ــج واخلالصــات الت مــن خــالل النتائ
شــكل توصيــات عامــة ميكــن اإلفــادة منهــا لتفــادي الوقــوع يف براثــن اإلشــاعات واإلرجافــات، وجنملهــا يف النقــاط التاليــة:

ــود يف . 1 ــدر األول املرص ــة أن املص ــم، خاص ــى أصدقائه ــّرف عل ــات والتع ــاء والبن ــى األبن ــرة عل ــة األس ــرورة رقاب ض
معرفــة وجــود املخــدرات الرقميــة كان عــن طريــق األصدقــاء الذيــن قــد يكــون منهــم أو بينهــم رفيــق ســوء، وهــذا يلقــي بثقلــه 
علــى كاهــل األســرة اإلماراتيــة واملجتمــع بأســره لتفــادي مــا قــد ينجــم، عــن انتشــار هــذه املخــدرات أيــًا كانــت تأثيراتهــا بــني 

صفــوف األبنــاء والبنــات. 
ضــرورة التنســيق بــني املؤسســات التعليميــة وأوليــاء األمــور مــن أجــل معرفــة أي ســلوكيات خارجــة عــن املألــوف . 2

ألبنائهــم، وتدقيــق الرقابــة علــى إدخــال أجهــزة االســتماع للموســيقى والهواتــف النقالــة مــن قبــل الطلبــة.
 ضــرورة التنســيق التــام بــني اجلهــات األمنيــة ووســائل اإلعــالم احملليــة بكافــة تفرعاتهــا للحــد مــن ظاهــرة اخلــوض . 3

يف موضوعــات قبــل التحقــق مــن آثارهــا، لئــال تكــون تلــك املوضوعــات، كمــا تداولــت الصحافــة احملليــة املخــدرات الرقميــة، 
ــة حتــرص علــى انتقــاء  ــداًل مــن التوعيــة، وبخاصــة وأن بعــض تلــك اجلهــات اإلعالمي مصــدر قلــق للمجتمــع اإلماراتــي، ب

العناويــن املثيــرة وإن كان تأثيرهــا ذا وقــع ســلبي علــى املجتمــع.
 فــرض رقابــة صارمــة علــى املواقــع اإللكترونيــة املشــبوهة التــي ميكــن أن تــرّوج للمخــدرات الرقميــة، فأقــل األضــرار . 4

الناجمــة عــن تلــك املواقــع تســتدعي حجبهــا مــن قبــل اجلهــات املســؤولة محليــًا.
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ملحق: استبيان

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة
نحــن بصــدد إجــراء بحــث ميدانــي حــول »املخــدرات الرقميــة« وذلــك بهــدف التعــرف علــى آرائكــم حــول هــذا النــوع مــن 

ــر وســائل عــدة. ــوازي مــع االســتخدام الكثيــف لإلنترنــت عب ــي نشــأت بالت املخــدرات املســتحدثة، الت
ــر  ــة، ودون ذك ــكل مصداقي ــاه ب ــئلة أدن ــى األس ــوا عل ــم أن جتيب ــود منك ــط، ن ــي فق ــث العلم ــراض البح ــوع ألغ وألن املوض

ــم. ــام إجاباتك ــع        أم ــل ال مرب ــة داخ ــع عالم ــط بوض ــك فق ــمائكم، وذل أس
مع فائق تقديرنا لوقتكم وجهودكم

الباحثة: فدوى إبراهيم 

هل تعرف املخدرات الرقمية؟ -1

ال                           نعم 

)إذا كانت إجابتك نعم فأكمل االستمارة(
كيف علمت باملخدرات الرقمية؟ -2

اإلذاعةالصحافة املكتوبةالتلفزيون         

مواقع التواصل االجتماعيمواقع اإلنترنتاملعارف واألصدقاء

أخرى تذكر: 

..... .هل ترى أن املخدرات الرقمية منتشرة

ال أدرييف نطاق ضيقعلى نطاق واسع

 هل حاولت اكتساب معلومات عن ماهية املخدرات الرقمية من خالل وسائل اإلعالم واإلنترنت؟ -3

ال نعم  

ما دوافع استخدام املخدرات الرقمية برأيك؟ -4

الفضول

الهروب من الواقع

االستخدام املفرط لإلنترنت

وقت الفراغ

تقليد ومجاراة األصدقاء

أخرى. ...............................
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باعتقادك، هل للمخدرات الرقمية تأثير جسدي وعقلي يوازي املخدرات التقليدية؟ -5

ال ال أدرينعم 

هل ترى أن هناك حاجة حلمالت توعوية مبخاطر املخدرات الرقمية؟ -6

الال أدرينعم 

برأيك، هل املجتمع بحاجة لتشريع قانوني مينع تداول املخدرات الرقمية والترويج ملواقعها وحظرها؟ -7

الال أدري نعم 

هل تعرف مواقع إلكترونية تسوق للمخدرات الرقمية؟ -8

نعم أعرف              مثل:

ال أعرف

البيانات الشخصية

أنثىذكراجلنس

غير إماراتيةإماراتيةاجلنسية 
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ملخص الدراسة: 

ــة، وذلــك بالكشــف عــن  ــي أال وهــي املخــدرات الرقمي ــة علــى املجتمــع اإلمارات ــى تعــّرف ظاهــرة حديث هدفــت الدراســة إل
ماهيــة املخــدرات الرقميــة وتأثيرهــا علــى املجتمــع واألســرة وكيفيــة تداولهــا، كمــا هدفــت الدراســة إلــى التوصــل ألضــرار 
هــذه الظاهــرة وكيفيــة مواجهتهــا مــن خــالل األســرة واملجتمــع واألجهــزة املختصــة؛ وتوصلــت الدراســة إلــى بعــض النتائــج 
ــة املنهــج الوصفــي منهجــًا  ــد اســتخدمت الباحث ــة أن تســاهم يف مكافحــة هــذه الظاهــرة، وق ــى الباحث ــي تتمن ــات الت والتوصي
للدراســة واســتخدم االســتبيان أداًة للدراســة، ومت تطبيقــه علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن 100 فــرد مــن أكثــر األفــراد 

ــة. ــوائية الطبقي ــة العش ــم بالطريق ــة، ومت اختياره ــدرات الرقمي ــر املخ ــني خلط املعرض

وقد انحصرت هذه الدراسة مكانيًا يف املنطقة الشرقية من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وزمانيًا: خالل الفترة الزمنية املمتدة من 2015/10/1 إلى 2015/10/29. 
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المقدمة: 

تعــد ظاهــرة انتشــار املخــدرات مــن الظواهــر األكثــر تعقيــدًا وخطــورة علــى اإلنســان واملجتمــع، وتعتبــر هــذه الظاهــرة إحــدى 
مشــكالت العصــر، وممــا ال شــك فيــه أن ظاهــرة إدمــان املخــدرات بــدأت حتتــل مكانــًا بــارزًا يف اهتمامــات الــرأي العــام احمللــي 
والعاملــي، وتكمــن خطــورة هــذه الظاهــرة يف كونهــا تصيــب الطاقــة البشــرية املوجــودة يف أي مجتمــع بصــورة مباشــرة وغيــر 
مباشــرة، وبصفــة خاصــة الشــباب مــن اجلنســني، وهــي بذلــك تصيــب جــزءًا غالبــًا مــن تلــك الطاقــة البشــرية املوجــودة يف أي 
مجتمــع مهمــا اختلفــت درجــة حتضــره، وهــي بهــذا تصيــب حاضــر هــذه املجتمعــات وتخيــم الظــالم علــى مســتقبلها، وتؤثــر 

علــى مــوارد الثــروة الطبيعيــة والبشــرية، مــا يعرقــل أي جهــود خاصــة بالتنميــة الشــاملة يف املجتمــع. 

ــرأة والطفــل  ــني الرجــل وامل ــة محــددة أو تفــرق ب ــة عمري ــر فئ ــان املخــدرات تهــدد مصي ــم تعــد مشــكلة تعاطــي وإدم هــذا ول
ــاة،  ــم يف احلي ــف جتربته ــك لضع ــداء، وذل ــذا ال ــوع يف ه ــة للوق ــة عرض ــات العمري ــر الفئ ــن أكث ــني م ــر؛ إال أن املراهق والكبي
ــكالت  ــن املش ــص م ــى التخل ــاعد عل ــي يس ــأن التعاط ــأ ب ــه خط ــا يعتقدون ــم، ومل ــال نضجه ــدم اكتم ــم لع ــر به ــرعة التغري وس
والهمــوم. وقــد ثبــت مبــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن تعاطــي املخــدرات أمــر قاتــل مثلــه مثــل الســرطان واإليــدز، حيــث يصيــب 
ــد  ــا؛ فق ــوف عنده ــي الوق ــة ينبغ ــدرات كارث ــد أن املخ ــذا جن ــه، وهك ــه وعمل ــه ونفس ــه ومال ــه وعرض ــه ودين ــان يف عقل اإلنس
أصبــح ترويجهــا واالجتــار بهــا فنــًا وعلمــًا يدرســه اللصــوص وأعــوان الفســاد وأصبحــت املكافحــة علمــًا وفنــًا ونظامــًا يُتعّلــم 

للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة.

ولــم تعــد املخــدرات مــادة طبيعيــة أو حبوبــًا صناعيــة أو مــادة صناعيــة، بــل نتيجــة للتطــور التكنولوجــي يف اســتخدام شــبكة 
اإلنترنــت ولــد نــوع جديــد مــن املخــدرات إلــى العالــم العربــّي يف األعــوام القليلــة املاضيــة، وهــو خطــر املخــدرات الرقمّيــة؛ 
ــالل  ــالل اخت ــن خ ــة م ــاب الدماغي ــا األعص ــى خالي ــرات عل ــا تأثي ــيقية له ــوات املوس ــن األص ــة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب وه
التــوازن يف األذنــني، لكونهمــا املســببني لتــوازن اإلنســان، مــن خــالل عــدم التناســق يف املوســيقى لــكل أذن، ويــؤدي ذلــك 
إلــى حــدوث خلــل يف اجلهــاز العصبــّي لإلنســان. قــد أّدى انتشــار هــذا اخلطــر إلــى اســتنفار اجلهــات املعنّيــة، حكوميــة كانــت 

ــة؛ وذلــك لــدرء خطــره عــن الشــباب واملراهقــني خصوصــًا. أم مدنّي

ومــن خــالل هــذا البحــث ســوف نلقــي الضــوء علــى املخــدرات املســتحدثة وكيفيــة مواجهــة تلــك اآلفــة ودور األســرة يف حمايــة 
أبنائهــا مــن هــذا اخلطر.
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مشكلة البحث وتساؤالته

مشكلة البحث 

تعــد ظاهــرة انتشــار املخــدرات مــن الظواهــر األكثــر تعقيــدًا وخطــورة علــى اإلنســان واملجتمــع، وتعتبــر هــذه الظاهــرة إحــدى 
مشــكالت العصــر، وممــا الشــك فيــه أن انتشــار ظاهــرة املخــدرات الرقميــة بــدأت حتتــل مكانــًا بــارزًا يف اهتمامــات الــرأي العــام 
ــى اآلن ال يوجــد تشــريع  ــه حت ــة؛ حيــث إن احمللــي والعاملــي، وتكمــن مشــكلة الدراســة يف خطــورة انتشــار املخــدرات الرقمي
يجــرم هــذه الظاهــرة، كمــا أنهــا ال حتتــاج إلــى أكثــر مــن كمبيوتــر وإنترنــت، كمــا أنهــا تتعــرض ألجيــال الشــباب الذيــن هــم 
ثــروة هــذه األمــة، ومــن خــالل مــا ســبق فــإن البحــث ســوف يطــرح عــدة أســئلة، ومــن خــالل البحــث ســوف يتــم اإلجابــة 

عليهــا:

أسئلة البحث: 

ما هو مفهوم املخدرات املستحدثة )اإللكترونية(؟ 

ما هي طرق تداول املخدرات اإللكترونية؟ 

ما هو تأثير املخدرات اإللكترونية على متعاطيها؟

ما هي املعوقات التي حتد من مكافحة هذه الظاهرة؟

ما هي طرق مكافحة املخدرات اإللكترونية؟

دور األسرة يف احلفاظ على أبنائها من هذا اخلطر.

أهمية البحث: 

تنبثق أهمية البحث من خالل األهمية النظرية واألهمية التطبيقية. 

األهمية النظرية: 

تظهــر أهميــة هــذه الدراســة مــن خــالل مســاهمتها يف توضيــح طبيعــة املخــدرات الرقميــة وطــرق تأثيرهــا علــى اإلنســان؛ مــن 
خــالل تســليط الضــوء علــى طبيعــة وخاصيــة وأدوات، وطــرق انتشــارها، والفئــة العمريــة التــي تؤثــر فيهــا، والــدور الــذي 
يجــب أن تلعبــه األســرة يف مواجهــة هــذا اخلطــر. وتأمــل الباحثــة أن تكــون هــذه الدراســة متهيــدًا إلجــراء عــدد مــن الدراســات 

التــي تتنــاول هــذه الظاهــرة بصــورة علميــة وشــاملة، مبــا يســهم يف حتقيــق التراكــم املعــريف والبحثــي.

األهمية التطبيقية:

نظــرًا النتشــار ظاهــرة املخــدرات اإللكترونيــة يف أوســاط الشــباب ومســتخدمي اإلنترنــت؛ فقــد قــام هــذا البحــث للتعــرف علــى 
تأثيــر املخــدرات الرقميــة علــى اإلنســان ومــدى خطورتهــا، حيــث يتوقــع أن تســهم النتائــج التــي ســتصل إليهــا الدراســة، ومــن 

خــالل التوصيــات، يف مكافحــة هــذه الظاهــرة.
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أهداف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على األمور التي تتعلق باملخدرات اإللكترونية وتأثيرها يف واقع املجتمع:

التعرف على املراحل التاريخية لظهور املخدرات اإللكترونية.

االطالع على األسباب التي تؤدي إلى تعاطي املخدرات اإللكترونية، سواء من الناحية البيئية واالجتماعية.

توضيح كيفية تداول املخدرات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.

معرفة اآلثار السلبية الناجمة عن تعاطي املخدرات اإللكترونية وآثارها على املجتمع.

توضيح الدور الذي يجب أن تلعبه األسرة يف مواجهة هذا اخلطر.

الوصول إلى نتائج وتوصيات تساهم يف مكافحة انتشار املخدرات الرقمية. 

مصطلحات الدراسة: 

املخدرات املستحدثة )اإللكرتونية - الرقمية(: 

ــيًا  ــرًا نفس ــق تأثي ــلبي، وتخل ــوش وس ــكل مش ــز بش ــا تهت ــاغ، وجتعله ــا الدم ــر يف خالي ــرّددات تؤث ــن ت ــارة ع ــا عب ــرف بأنه تع
ــى  ــوي عل ــة )MP3( حتت ــى ملفــات صوتي ــدأ االســتماع إل ــى مب ــة تقــوم عل ــواد املخــّدرة، وهــي تقني ــر بعــض امل يحاكــي تأثي
ــه اليســرى مــن  ــا تتعــّرض ل منطــني موســيقيني مختلفــني يف الوقــت نفســه، بحيــث تتعــّرض األذن اليمنــى لطنــني يختلــف عّم
نقــر، وهــذا التداخــل الصوتــي يقــوم بتهييــج الدمــاغ بدرجتــني متضادتــني، فتحــدث االســتجابة للصــوت عــن طريــق الشــعور 

ــة1 ــة املزاجي ــث باحلال ــويش والعب ــة والتش بالهلوس

تكنولوجيا املعلومات2

ميكــن تعريــف تكنولوجيــا املعلومــات بأنهــا “ذلــك اإلطــار الــذي يحــوي علــوم احلاســب ونظــم املعلومــات وشــبكات االتصــال 
وتطبيقاتهــا يف مختلــف العمــل اإلنســاني املنظــم”. 

هيكل الدراسة: 

املبحث األول: التطور التكنولوجي يف الشبكة املعلوماتية وانتشار املخدرات الرقمية.

املطلب األول: التطور التكنولوجي يف الشبكة املعلوماتية.

املطلب الثاني: انتشار املخدرات الرقمية. 

املبحث الثاني: ماهية املخدرات الرقمية وكيفية تعاطيها. 

ــر،  ــة، مص ــوزارة الداخلي ــق ب ــات والتوثي ــة للمعلوم ــة”، اإلدارة العام ــدرات الرقمي ــدرات “املخ ــي املخ ــت يف تعاط ــتخدام اإلنترن ــن، اس ــد الرحم ــد عب ــريع أحم 1 د. أبوس
ص3.  ،2010

2 عبد املنعم يوسف بالل وآخرون، االتصاالت واملعلوماتية يف مصر: الواقع واملستقبل حتى عام 2020، املكتبة األكادميية، 2003.
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املطلب الثاني: التعاطي عبر شبكة اإلنترنت. 

املبحث الثالث: تأثير املخدرات الرقمية وطرق مكافحتها. 

املطلب األول: تأثير املخدرات الرقمية يف متعاطيها.

املطلب الثاني: طرق مكافحة املخدرات الرقمية. 

املبحث الرابع: الدراسة امليدانية. 

النتائج والتوصيات 



96

المبحث األول

التطور التكنولوجي يف الشبكة املعلوماتية وانتشار املخدرات الرقمية

تشــير غالبيــة الدراســات إلــى إطــالق عبــارة عصــر املعلومــات املمتــدة مــن ســبعينيات القــرن املاضــي، والتــي ظهــر فيهــا جليــًا 
ــة املعلومــات ودورهــا االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف والسياســي والتنمــوي بصفــة عامــة، حتــى إن البعــض أطلــق  أهمي

عليــه عصــر انفجــار املعلومــات3.

المطلب األول 

التطور التكنولوجي يف الشبكة املعلوماتية

بظهــور التطــور يف تقنيــات أنظمــة احلوســبة اآلليــة وشــبكات املعلومــات وظهــور قــدرات عاليــة يف اســتقبال املعلومــات ومعاجلتها 
وتخزينهــا ونقلهــا، تطــورت االســتفادة مــن ثــورة املعلومــات، كمــا أدى تطــور أنظمــة االتصــاالت واندماجهــا مــع تكنولوجيــا 
املعلومــات مبفرداتهــا وبــزوغ الثــورة الرقميــة وانتشــار شــبكات املعلومــات - وأهمهــا الشــبكة العامليــة للمعلومــات )اإلنترنــت(- 
وقدرتهــا علــى ربــط شــبكات املعلومــات يف جميــع أنحــاء العالــم، إلــى التــداول الرهيــب يف املعلومــات ونقلهــا بســهولة ويســر 
جلميــع أنحــاء العالــم، مــا ســاهم يف االســتفادة املثلــى مــن ثــورة املعلومــات، هــذا التطــور الــذي لــم يلحــق فقــط بالكــم الهائــل 
مــن املعلومــات املتداولــة أو محتواهــا، وإمنــا يف عــدد املشــتركني يف تقاســم املعلومــات والنفــاذ إليهــا وتداولهــا واملشــاركة فيهــا. 
ــواًل بــني أوســاطها، وأصبــح مــن أهــم وســائل نقــل  ــرًا يف البشــرية وقب ويف احلقيقــة، فاإلنترنــت يعــد مــن أهــم الوســائل تأثي
ونشــر املعلومــات، بــل أهمهــا علــى اإلطــالق، فتبــادل كميــات هائلــة مــن املعلومــات والبيانــات بأشــكالها املختلفــة )نصــوص 
ــم لتســبح يف خضــم الفضــاء  ــع أنحــاء العال ــي يف جمي ــني أجهــزة احلاســب اآلل ــخ ( ب – صــور – أصــوات – أفــالم.. .. ال
التخيلــي متنــح ملــن يشــاء مــا يشــاء، جعلــت مــن اإلنترنــت أكبــر وأخطــر وأعظــم االختراعــات البشــرية، كمــا أن االســتخدام 
املتنامــي لتطبيقــات اإلنترنــت ومــن أهمهــا البريــد اإللكترونــي ومواقــع الويــب 4Web Sites أعطــى لهــذه التقنيــة احلديثــة 
بعــدًا يجعــل مــن الصعوبــة االســتغناء عنهــا أو اســتبدالها؛ فالوصــول للمعلومــات وســرعة تبادلهــا بصــرف النظــر عــن املــكان 
ــع  ــة ملجتم ــة العاملي ــوح القم ــه بوض ــارت إلي ــا أش ــو م ــة، وه ــذه التقني ــوة ه ــة وق ــان أهمي ــم يف بي ــل احلاس ــو العام ــان ه أو الزم

املعلومــات )جنيــف 2003 - تونــس 2005( وكــذا املذكــرة التفســيرية التفاقيــة بودابســت 2001 م. 

وتتميــز شــبكة اإلنترنــت عــن غيرهــا مــن وســائل تقــدمي املعلومــات واخلدمــات اإلعالميــة بعــدد مــن املميــزات التــي مــن أهمهــا 
الكــم الهائــل مــن املعلومــات التــي يتــم تداولهــا بســهولة ودقــة وســرعة، وكــذا التفاعليــة بــني تلــك التقنيــة واملســتخدم الــذي 

يتــاح لــه املشــاركة واالطــالع يف أي زمــان ومــكان، وذلــك كمــا يلــي:

املــكان، فاإلنترنــت ال يحــده حــدود أو حواجــز جغرافيــة ميكــن أن متنــع انتشــاره ووصولــه إلــى مــن يريــد الدخــول إليــه  ⦁
واالطــالع علــى مــا يحتويــه، وبذلــك ذابــت احلواجــز والعوائــق اجلغرافيــة التــي كانــت احلكومــات وأصحــاب املصلحــة 

3 هاللــي عبــد الــاله أحمــد، حجيــة املخرجــات الكمبيوتريــة يف املــواد اجلنائيــة، دار النهضــة العربيــة، 1988، ص 6-4، أالن بوتيــه، الــذكاء االصطناعــي واقعــه ومســتقبله، 
ترجمــة: علــي صبــري، سلســلة عالــم املعرفــة الكويــت، 1993، ص26.

.World Wide Web(( 4
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يختبئــون وراءهــا خوفــًا ممــا حتملــه املعلومــات واألفــكار املتداولــة.

الزمــان، تعــد ســرعة نقــل املعلومــات مــن أهــم املزايــا التــي تتمتــع بهــا شــبكة اإلنترنــت، كمــا أن التطــور املســتمر يف تلــك  ⦁
التقنيــات يرتقــي دائمــًا مبســتوى ســرعة نقــل البيانــات ويصبــح عامــاًل مهمــًا يف كســر حاجــز الزمــن، وجتعــل املعلومــات 
متاحــة ألي فــرد يف أي مــكان يف العالــم ويف زمــن طرفــة العــني، وتســاهم يف أن يشــارك يف تلــك املعلومــات جميــع البشــر 

يف وقــت واحــد.

التفاعليــة، اعتــادت أجهــزة نشــر وتــداول املعلومــات )املســموعة واملرئيــة واملقــروءة( علــى منــح املعلومــات واملعــارف دون  ⦁
مشــاركة فاعلــة وقويــة، حتــى بعــد التطــور الــذي شــهدته تلــك األجهــزة يف إيجــاد الوســائل للمشــاركة والتواصــل معهــا 
ــة، بخــالف  ــة وزمني ــل الهاتــف أو رســائل احملمــول، )إال أن هــذه الوســائل تعــد مكلفــة ومحــدودة بحــدود جغرافي )مث
شــبكة اإلنترنــت، التــي تتيــح ملســتخدميها املشــاركة والتفاعــل مــع املعلومــات واملعــارف واألحــداث يف حلظــات، وإبــداء 

الــرأي فيهــا أو املشــاركة يف احلــوار واملنتديــات دون التقيــد بزمــان أو مــكان. 5

التكلفــة، حيــث تتميــز شــبكة اإلنترنــت بالتكلفــة البســيطة إذا مــا قارنــا بــني مــا يتــم دفعــه مقابــل مــا يحصــل عليه املســتخدم  ⦁
ــه،  ــتفادة من ــن االس ــدًا ميك ــة وجه ــوااًل طائل ــتخدم أم ــى املس ــر عل ــبكة، وتوف ــك الش ــا تل ــة تقدمه ــات متنوع ــن خدم م
وبخاصــة بعــد اجتــاه جميــع املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة للتعامــل مــع املواطنــني عبــر شــبكة اإلنترنــت، وكذلــك 

تنامــي التجــارة اإللكترونيــة والتســوق اإللكترونــي وغيرهــا.

ســهولة االتصــال والربــط، فمــع تطــور تقنيــات االتصــاالت وشــبكات املعلومــات أصبــح باإلمــكان الولــوج إلــى شــبكة  ⦁
ــع أنحــاء العالــم،  ــوادي اإلنترنــت يف جمي اإلنترنــت واالســتفادة مــن خدماتهــا مــن أي مــكان بعــد االنتشــار املكثــف لن
ــوج  ــا أن الول ــا، كم ــة وغيره ــبات احملمول ــة واحلاس ــف احملمول ــتخدام الهوات ــق اس ــن طري ــهولة ع ــط بس ــن الرب ــا ميك كم
داخــل شــبكة اإلنترنــت واســتخدام خدماتهــا ال يحتــاج إلــى معرفــة أو دراســة متعمقــة، وإمنــا يحتــاج إلــى الدرايــة بطــرق 
االتصــال والولــوج والتعامــل مــع الصفحــات املوجــودة علــى الشــبكة، وهــو أمــر يســير وبســيط نــرى ســهولته يف األعمــار 

الســنية الصغيــرة أو مــع املســتوى التعليمــي البســيط أو حتــى املنعــدم الــذي يتعامــل مــع شــبكة اإلنترنــت.

التنــوع يف اخلدمــات املقدمــة مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت، التــي تتزايــد بفضــل تطــور التقنيــات والبرمجيــات، ومــن تلــك  ⦁
اخلدمــات علــى ســبيل احلصــر:

 ) Electronic Mail )e-mailخدمة البريد اإللكتروني

تداول املعلومات واالطالع عليها، ومن ذلك املجموعات اإلخبارية واالجتماعية والثقافية وغيرها.6

التجارة اإللكترونية.

.Chat احملادثات

الدراسة والتعليم عن بعد.
5 شريف درويش، الصحافة اإللكترونية، دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقع، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 2006، ص111.

6 نيكوالس نيجروبوينت، التكنولوجيا الرقمية، ترجمة: د. سمير إبراهيم شعبان، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 1998، ص152.
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ــوب  ــم احلاس ــت يف جرائ ــلبية متثل ــر س ــا مظاه ــا صاحبته ــط، وإمن ــة فق ــج إيجابي ــرز نتائ ــم تف ــة ل ــرة الهائل ــك الطف ــد أن تل بي
ــر املشــروعة علــى شــبكة اإلنترنــت والتــي مــن أهمهــا اجلرميــة املنظمــة  ــم املعلومــات، وكــذا األنشــطة غي واإلنترنــت أو جرائ
ــي  ــلبية الت ــر الس ــذه املظاه ــم، ه ــواع اجلرائ ــن أن ــا م ــة وغيره ــة واآلداب العام ــالق العام ــة باألخ ــم املتعلق ــاب واجلرائ واإلره
أفرزتهــا الثــورة الرقميــة ألقــت بظاللهــا علــى قــدرة اإلنســان علــى ممارســة حقوقــه الرقميــة 7، وجعلــت الــدول تتمســك بنطــاق 
محــدد لهــذه احلقــوق يحفــظ أمنهــا وســالمة مواطنيهــا وعقائدهــم الدينيــة وقوانينهــا، بغــض النظــر عمــا ســيؤديه ذلــك مــن 

ــة لإلنســان.  ــق للحقــوق الرقمي تضيي

فقــد تنبهــت يــد الشــر وفكــره إلــى مزايــا شــبكة اإلنترنــت التــي ميكــن االســتفادة منهــا يف تنفيــذ أفكارهــم اإلجراميــة، ومنهــا 
التجــارة يف املــواد املخــدرة عبــر احلــدود بدرجــة عاليــة مــن األمان والســرعة والســرية، ثم تطــور فكرهــا اإلجرامي إلى اســتخدام 
شــبكة اإلنترنــت يف الترويــج للمــواد املخــدرة وبيعهــا وتوزيعهــا، ليأتــي التطــور اجلديــد يف الفكــر اإلجرامــي باســتخدام شــبكة 
اإلنترنــت كوكــر لتعاطــي املــواد املخــدرة، وبذلــك أصبــح انتقــال املتعاطــي إلــى أحــد األوكار اإلجراميــة لشــراء املــادة املخــدرة 
أو تعاطيهــا ســلوكًا تقليديــًا قدميــًا بــدأ يف األفــول والــزوال بفضــل التقنيــة الرقميــة اجلديــدة التــي أفــرزت وكــرًا جديــدًا لتعاطــي 

املــواد املخــدرة يتميــز مبميــزات شــبكة اإلنترنــت. 

فلــم يعــد اســتهالك املخــدرات يقتصــر علــى مــا كان يجــري ســابقًا بحقنهــا يف الوريــد أو مبضغهــا أو شــمها أو تدخينهــا، وإمنــا 
تطــور الفكــر اإلنســاني ليحــول نظــم التعاطــي إلــى تعــاٍط إلكترونــي أو تعــاٍط رقمــي يحــدث ذات التأثيــر الــذي حتدثــه املخدرات 

الطبيعيــة أو الصناعيــة األخــرى.8
المطلب الثاني

انتشار املخدرات الرقمية 

ــش  ــي هينري ــي الفيزيائ ــم األملان ــفها العال ــني”، اكتش ــر باألذن ــمى “النق ــة تس ــة قدمي ــى تقني ــة”، عل ــدرات الرقمي ــأت “املخ نش
دوف  Heinrich Wilhelm Doveعــام 1839م، واســتخدمت ألول مــرة عــام 1970م لعــالج بعــض احلــاالت 
النفســية، لشــريحة مــن املصابــني باإلكتئــاب اخلفيــف والقلــق يف حالــة املرضــى الذيــن يرفضــون العــالج الســلوكي )األدويــة(، 
ــي  ــا أندروفــني بالتال ــات كهرومغناطيســية، لفــرز مــواد منشــطة للمــزاج كالدوبامــني وبيت ــق تذبذب ولهــذا مت العــالج عــن طري

تســريع معــدالت التعلــم وحتســني دورة النــوم وتخفيــف اآلالم وإعطــاء إحســاس بالراحــة والتحســن9.

ــادة املنشــطة  ــاًل ونقصــًا يف امل ــاك خل ــد اســتخدمت موســيقى “املخــدرات” يف مستشــفيات الصحــة النفســية، نظــرًا ألن هن وق
ــراف  ــت اإلش ــا، حت ــة إلفرازه ــا العصبي ــتحداث اخلالي ــى اس ــون إل ــك يحتاج ــيني، ولذل ــى النفس ــض املرض ــدى بع ــزاج ل للم
ــًا. وتوقــف العــالج بهــذه  ــني يومي ــر مــن مرت ــة، وأال تســتخدم أكث ــوان، أو جــزءًا مــن الثاني ــي بحيــث ال تتعــدى عــدة ث الطب

ــة. ــا العالي ــرًا لتكلفته ــذاك - نظ ــة - آن الطريق

ــة بــني الشــباب  ــر املواقــع اإللكتروني ــز بســهولة تداولهــا عب ــرة “املخــدرات الرقميــة” التــي تتمي ــة األخي وقــد انتشــرت يف اآلون
7 ثروت مكي، تكنولوجيا االتصال والنظام اإلعالمي، مجلة الفن اإلذاعي، احتاد اإلذاعة والتلفزيون، األمانة العامة، مصر، العدد 190، 2008، ص46.

8 د. أبوســريع أحمــد عبدالرحمــن، اســتخدام اإلنترنــت يف تعاطــي املخــدرات “املخــدرات الرقميــة “، اإلدارة العامــة للمعلومــات والتوثيــق بــوزارة الداخليــة، مصــر، 2010، 
ص3.
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ــني ســن 16-25 ســنة، وأغلــب اجلنســيات التــي يكثــر بينهــا جتريــب املخــدرات الرقميــة هــم  الذيــن تتــراوح أعمارهــم ب
ــال  ــر هــذه املخــدرات آفــة تهــدد مســتقبل األجي ــرًا األوروبيــون، وتعتب اآلســيويون، يليهــم األمريكيــون، ثــم العــرب، وأخي

ــة.10 ــل أحالمهــم الوردي ــة وتقت القادم

وهنــاك عــدة مواقــع إنترنــت تقــدم املخــدرات الرقميــة وتســوقها علــى أنهــا آمنــة وشــرعية، نعــم بالفعــل ال يوجــد قانــون يجــرم 
االســتماع إلــى ملفــات صوتيــة يف أي دولــة حــول العالــم. واحــد مــن أشــهر تلــك املواقــع يوفرهــا عبــر عــدة منصــات مختلفــة 
بــدءًا مــن تطبيقــات للهواتــف احملمولــة وحتــى برامــج تعمــل علــى )وينــدوز ومــاك( وملفــات صوتيــة أخــرى. وعلــى عكــس 
املخــدرات احلقيقيــة فــإن تلــك الرقميــة توفــر لــك دليــاًل مكتوبــًا يشــرح لــك خطــوة بخطــوة اإلجــراءات التــي يجــب أن تقــوم 
بهــا حتــى حتقــق الفاعليــة املطلوبــة، حيــث إن أكثــر مــن %80 ممــن جربوهــا وفــق الدليــل حققــت الهــدف املنشــود منهــا حســب 

دراســة أجراهــا املوقــع.

ــرة  وتتوفــر املخــدرات علــى املوقــع بعــدة أســعار وجرعــات حســب الشــعور الــذي تــود احلصــول عليــه، هنــاك ملفــات قصي
طولهــا ربــع ســاعة ومنهــا يصــل إلــى ســاعة، كمــا أن هنــاك بعــض اجلرعــات تتطلــب منــك االســتماع إلــى عــدة ملفــات متــت 

هندســتها لتســمع وفــق ترتيــب معــني حتــى تصــل إلــى الشــعور املطلــوب.

وحســب متحــدث باســم املوقــع فــإن اجلرعــات التــي يقدمونهــا تعمــل علــى محــاكاة تأثيــر نفــس التجربــة يف العالــم الواقعــي، 
ــة،  ــا وبعدهــا تطلــب اجلرعــة الكامل ــتماع إليه ــة ميكــن االس ــات مجاني ــع عين ــدم املوق ــة. ويق ــا املخــدرات احلقيقي ويقصــد هن

ــًا أكثــر. وتتــراوح األســعار مــا بــني 3 دوالرات لتصــل إلــى 30 دوالرًا وأحيان

لــم يتوقــف املوقــع عنــد هــذا فحســب، إن لــم تعجبــك مكتبــة املخــدرات املعروضــة للبيــع ســلفًا، ميكنهــم مســاعدتك لقــاء 100 
دوالر بتصميــم اجلرعــة اخلاصــة بــك للوصــول إلــى شــعور معــني تصفــه لهــم.

تتوفــر علــى يوتيــوب عــدة مقاطــع يصــل طــول بعضهــا إلــى ســاعة تدعــي أنهــا مخــدرات رقميــة، وتأتــي إضافــة للذبذبــات 
ــد  ــي عن ــز الالوع ــى حتف ــديد حت ــطء ش ــر بب ــًا تتغي ــة وأحيان ــة ثابت ــًا مختلط ــون ألوان ــًا تك ــة أحيان ــرات بصري ــع مؤث ــة م الصوتي

ــان.11 اإلنس

وذكــر موقــع ســي نــت األميركــي أن عــدد امللفــات املوســيقية التــي قــام بتحميلهــا تكــرر اســتعمالها أكثــر مــن 4.1 مليــون مــرة، 
بينهــا 18 ألــف مــرة خــالل أســبوع واحــد، بينمــا يقــوم موقــع بعمليــة إغــراء مكشــوفة؛ إذ مينــح مســتخدميه جتربــة مجانيــة يف 
البدايــة ويشــجع املروجــني لبيــع ملفاتــه علــى شــبكة اإلنترنــت لقــاء عمولــة تزيــد علــى 20 %، وتنقســم امللفــات أو )اجلرعات( 
كمــا يســميها املوقــع، إلــى تصنيفــات مثــل هلوســة، مخــدرات روحيــة جنســية، ســعادة، مضــادات للقلــق، مخــدرات ســريعة 
مخــدرات نقيــة12.  هــذا االنتشــار املزعــج للمخــدرات الرقميــة دعــا املــدارس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلــى منــع دخــول 
ــة  ــب مكافح ــن مكت ــادر ع ــان ص ــر بي ــا ذك ــي، كم ــان الرقم ــألة اإلدم ــة مس ــل مكافح ــن أج ــود )IPOD( م ــزة اآلي ب أجه
املخــدرات األميركــي أن خطــورة هــذا النــوع اجلديــد مــن املخــدرات تكمــن يف صعوبــة ضبطهــا، كمــا أنهــا قــد تقــود املدمــن 

www.moheet.com/home.html 10
www.tech-wd.com 11

www.cnet.com 12
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إلــى أماكــن أخــرى ال نســتطيع التكهــن بهــا، ألن كل شــيء يجــري يف عالــم افتراضــي، كمــا احتلــت أخبــار هــذا الوبــاء القــادم 
أغلــب املواقــع اإلخباريــة يف العالــم، التــي نوهــت باملخاطــر الكبيــرة التــي ميكــن حدوثهــا مــن وراء هــذه املخــدرات الرقميــة، 
مــع اإلشــارة إلــى أن اخلــوف األساســي يكمــن يف إمكانيــة تطويــر هــذه األفــكار لتصبــح وبــاء يخــرج عــن الســيطرة. أمــا يف وطننا 
العربــي، فلــم يتخلــف كعادتــه عــن الركــب، حيــث أكــدت بعــض املواقــع أن الكثيــر مــن املنتديــات العربيــة بــدأت تــروج إلــى 

هــذه النوعيــة مــن املخــدرات الرقميــة، حتــى إن بعضهــا قــدم للمشــتركني جرعــات مجانيــة للتحميــل. 

المبحث الثاني 

ماهية املخدرات الرقمية وكيفية تعاطيها 

املخــدرات الرقميــة عبــارة عــن ملفــات صوتيــة علــى شــكل نغمــات أحاديــة وثنائيــة تؤثــر علــى عقــل مســتمعها تأثيــرًا يعــادل 
“املاريجوانــا” وغيرهــا مــن املخــدرات التقليديــة التــي تؤثــر علــى املــخ واألعصــاب. 13

المطلب األول

ماهية املخدرات الرقمية

وُيطلــق علــى املخــدرات الرقميــة اســم “Digital Drugs” أو “I Doser” وهــي عبــارة عــن مقاطــع نغمــات 
mp3 يتــم ســماعها عبــر ســماعات بــكل مــن األذنــني، بحيــث يتــم بــث تــرددات معينــة يف األذن اليمنــي علــى ســبيل املثــال 

ــه الطبيعيــة. ــر علــى ذبذبات ــرددات أقــل إلــى األذن اليســرى، لتصــل إلــى الدمــاغ وتؤث وت

ــرًا علــى  ــة تتمثــل يف حتميــل أنــواع مــن املوســيقى الصاخبــة حتــدث تأثي ويؤكــد ســرحان حســن املعينــي14 أن املخــدرات الرقمي
احلالــة املزاجيــة، يحاكــي تأثيــر املاريجوانــا واحلشــيش والكوكايــني وغيرهــا مــن املخــدرات التقليديــة التــي تؤثــر علــى اجلهــاز 
العصبــي لإلنســان، ويتــم االســتماع إليهــا مــن خــالل ســماعات األذن أو مكبــرات الصــوت، ويقوم الدمــاغ بدمج اإلشــارتني، 
مــا ينتــج عنــه اإلحســاس بصــوت ثالــث ‘’binaural beat’’،  وتخلــق هــذه املوســيقى أوهامــًا لــدى الشــخص املســتمع 

لهــا، وتنقــل املتلقــي إلــى الالوعــي، وتهــدده بفقــدان التــوازن النفســي واجلســدي.

ــا  ــى املــخ، وحتــث اخلالي وموســيقى ‘’املخــدرات’’ تصــدر موجــات كهرومغناطيســية ال يشــعر بهــا اإلنســان، لكــن تصــل إل
العصبيــة لــدى اإلنســان يف فــرز هرمــون الســعادة مثــل الدوبامــني، وبالتالــي يصــل املدمــن إلــى حتســني املــزاج وزيــادة الســعادة، 
ــة  ــادة الثق ــل، وزي ــور والتخي ــارات التص ــني مه ــداع، وحتس ــعور بص ــول أو الش ــاول الكح ــة لتن ــل دون احلاج ــعور بالثم والش

والتخلــص مــن املثبطــات.

ــز بشــكل مشــوش وســلبي،  ــا الدمــاغ، وجتعلهــا تهت ــر يف خالي ــرّددات تؤث ــارة عــن ت ــة« بأنهــا عب وُتعــّرف »املخــدرات الرقمي
ــة  ــات صوتي ــى ملف ــتماع إل ــدأ االس ــى مب ــوم عل ــة تق ــي تقني ــّدرة، وه ــواد املخ ــض امل ــر بع ــي تأثي ــيًا يحاك ــرًا نفس ــق تأثي وتخل
ــا  ــف عّم ــني يختل ــى لطن ــّرض األذن اليمن ــث تتع ــه، بحي ــت نفس ــني يف الوق ــيقيني مختلف ــني موس ــى منط ــوي عل )MP3( حتت
ــتجابة  ــدث االس ــني، فتح ــني متضادت ــاغ بدرجت ــج الدم ــوم بتهيي ــي يق ــل الصوت ــذا التداخ ــر، وه ــن نق ــرى م ــه اليس ــّرض ل تتع

ــة.15 ــة املزاجي ــث باحلال ــويش والعب ــة والتش ــعور بالهلوس ــق الش ــن طري ــوت ع للص

http://www.drugs-abuse.com ،13 الدكتور عايد احلميدان خبير املخدرات واملؤثرات العقلية يف هيئة األمم املتحدة
14 سرحان حسن املعيني: دور املصحات العالجية يف عالج مدمني املخدرات بدولة اإلمارات، أكادميية العلوم الشرطية للنشر والتوزيع، الشارقة، 2012م، ص6.

15 د. أبوسريع أحمد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص4.
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وتعــرف »املخــدرات الرقميــة« بأنهــا عبــارة عــن ملفــات صوتيــة حتتــوي علــى نغمــات أحاديــة أو ثنائيــة يســتمع إليهــا املســتخدم 
فتجعــل املــخ يصــل إلــى حالــة التخــدر تشــبه احلالــة التــي تقــع حتــت تأثيــر املخــدرات احلقيقيــة.

وتشــير عليــاء حســني مبــارك16 إلــى أنــه بتنامــي أعــداد األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع تقنيــات أنظمــة احلاســبات وشــبكات 
املعلومــات يف ظــل تطــور أنظمــة االتصــاالت وتــداول البيانــات عبــر شــبكات اإلنترنــت، الــذي وصــل عــدد مســتخدميه إلــى 
مــا يقــارب %34.4 مــن إجمالــي ســكان العالــم يف عــام 2012م، جعــل املخــدرات الرقميــة متثــل خطــورة حقيقيــة قــد تصــل 

مبتعاطيهــا إلــى درجــة اإلدمــان عليهــا.

 وأضافــت عليــاء حســني مبــارك 2013م أن املخــدرات الرقميــة وجــدت انتشــارًا هائــاًل بــني مســتخدمي اإلنترنــت، وبخاصــة 
فئــة الشــباب، لــذا مت التأكيــد علــى أنــه ال بــد مــن أخــذ التدابيــر الوقائيــة ملواجهــة املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا األبنــاء؛ ألنهــا 

ســتؤدي إلــى محــاوالت جتريــب املخــدرات احلقيقيــة فيمــا بعــد.
المطلب الثاني

التعاطي عرب شبكة اإلنرتنت17 

يتمثــل هــذا التطــور احلديــث يف تعاطــي املخــدرات عبــر شــبكة اإلنترنــت يف جلــوس تاجــر املــواد املخــدرة أمــام جهــاز احلاســب 
اآللــي اخلــاص بــه ليتلقــى طلبــات الشــراء للمــواد املخــدرة عبــر موقعــه اإللكترونــي، وهنــا ال يقــوم بإرســال أحــد تابعيــه ليســلم 
املــادة املخــدرة املشــتراة، وإمنــا يتعاطــى املشــتري املخــدر مــا يرغبــه يف شــكل ملفــات، وهــو مــا يعــرف بإجــراء عمليــة حتميــل 

)download( للمخــدرات الرقميــة.18 

ــدل  ــق مع ــر وف ــرك وتتغي ــوان تتح ــكال وأل ــة وأش ــواد بصري ــع م ــق م ــًا تتراف ــة وأحيان ــات صوتي ــي ملف ــة ه ــدرات الرقمي املخ
مــدروس متــت هندســتها لتخــدع الدمــاغ عــن طريــق بــث أمــواج صوتيــة مختلفــة التــردد بشــكل بســيط لــكل أذن، وألن هــذه 
ــي  ــى مســتوى واحــد، بالتال ــني للوصــول إل ــرددات مــن األذن ــد الت ــة يعمــل الدمــاغ علــى توحي ــر مألوف ــة غي األمــواج الصوتي
يصبــح كهربائيــًا غيــر مســتقر، وحســب نــوع االختــالف يف كهربائيــة الدمــاغ يتــم الوصــول إلحســاس معــني يحاكــي إحســاس 

أحــد أنــواع املخــدرات أو املشــاعر التــي تــود الوصــول إليهــا كالنشــوة.

مثــاًل لــو تعرضــت األذن اليمنــى إلــى موجــة 325 هرتــز واليســرى إلــى موجــة 315 هرتــز فــإن الدمــاغ يحــاول جاهــدًا توحيــد 
ومعاجلــة املوجتــني “التردديــن” يف األذن اليمنــى واليســرى للحصــول علــى مســتوى واحــد للصوتــني، لتشــكيل صــوت وموجة 
جديــدة لتكــون موجــة 10 هرتــز، األمــر الــذي يتــرك الدمــاغ يف حالــة غيــر مســتقرة علــى مســتوى اإلشــارات الكهربائيــة التــي 
يرســلها، ومــن هنــا يختــار املروجــون ملثــل هــذه املخــدرات نــوع العقــار الــذي تريــده، وهــي نفــس املوجــة التــي ينتجهــا الدمــاغ 

أثنــاء االرتخــاء والتأمــل.

ــن  ــدد م ــوع مح ــي ن ــد تعاط ــاغ بع ــن الدم ــدر ع ــي تص ــة الت ــارات الكهربائي ــة اإلش ــاغ وطبيع ــة الدم ــة حال ــالل دراس ــن خ م
ــًا مــن  ــه أن يســتهدف منطــًا معين ــة ميكن ــوع مــن املخــدرات الرقمي ــة، إذ إن كل ن ــة النشــوة املرغوب ــد حال املخــدرات ميكــن حتدي

16 علياء حسني مبارك: املخدرات الرقمية، الناشر مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، 2013م، ص14.
www.alarabiya.net www.daralhayat.com، www.binaural- 17 جريــدة املصــري اليــوم – العــدد رقــم ٢٢٤٣ يف 4/8/2010، وكذلــك مواقــع
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النشــاط الدماغــي، ويتعلــق األمــر مبــدة التعــرض والظــروف املواتيــة لــه وأحيانــًا يســتعان بالبصــر لزيــادة حتفيــز الدمــاغ؛ فمثــاًل 
عنــد ســماع تــرددات الكوكايــني لدقائــق محســوبة فــإن ذلــك ســيدفع لتحفيــز الدمــاغ بصــورة تشــابه الصــورة التــي يتــم حتفيــزه 

فيهــا بعــد تعاطــي هــذا املخــدر بصــورة واقعيــة.

ــراوح أمواجهــا مــا  ــة تت ــات صوتي ــارة عــن ذبذب ــة للمعلومــات واالتصــاالت فــإن تلــك املخــدرات عب وحســب املنظمــة العربي
بــني ألفــا ثــم بيتــا وثيتــا وصــواًل إلــى دلتــا، يولِّــد االســتماع إليهــا لفتــرة طويلــة عــدة أحاســيس كالنعــاس أو اليقظــة الشــديدة أو 

الدوخــة أو االرتخــاء أو الصــرع واالنزعــاج.

كمــا تعمــل املخــدرات الرقميــة علــى تزويــد الســماعات بأصــوات تشــبه الذبذبــات واألصــوات املشوشــة، وتكــون قــوة الصوت 
أقــل مــن 1000 إلــى 1500 هيرتــز كــي ُتســمع منهــا الدقــات.

ــة،  ــرددات الصوتي ــني مــن الت ــني مختلفت ــد طــريف الســماعة بدرجت ــر تزوي ــب املخــدر مــن هــذه النغمــات فيكــون عب ــا اجلان أم
ويكــون الفــارق ضئيــاًل يقــّدر بـــ30 هيرتــز، لذلــك يشــدد القيمــون علــى أن تكــون الســماعات ذات جــودة عاليــة ومــن نــوع “ 
اســتريو” كــي حتقــق أعلــى درجــات الدقــة والتركيــز. إن الفــارق بــني طــريف الســماعة هــو الــذي يحــدد حجــم اجلرعــة، فكلمــا 

زاد الفــارق زاد “الــدوز”.

ويأتــي التأثيــر املطلــوب مــن خــالل ســماع تلــك املوجــات مــن ســماعات أذن اســتريو الحتــواء امللــف علــى موجتــني مختلفتــني 
I-Doser19  .لــكل أذن، إضافــة إلــى برنامــج متخصــص لتلــك النوعيــة مــن املوســيقى يســمى

ــار اجلرعــة املوســيقية ونوعهــا مــن بــني عــدة جرعــات متاحــة علــى  ويقــوم املســتخدم الراغــب يف شــراء املــادة املخــدرة باختي
املوقــع، ميثــل كل منهــا نوعــًا مــن أنــواع املخــدرات التــي يرغــب فيهــا هــذا املســتخدم وســماعات اســتريو MP ثــم يتحّمــل مــا 
اختــاره واشــتراه مــن ملفــات20 علــى مشــغل أغــاٍن “ MP3 “ لأذنــني واالســتلقاء يف غرفــة ذات ضــوء خافــت وتغطيــة العينــني 

والتركيــز علــى املقطوعــة املوســيقية التــي تتــراوح مدتهــا بــني 15-30 دقيقــة للمخــدرات 

املعتدلة أو 45 دقيقة للمخدرات شديدة التأثير. “شكل رقم )2(”.

ويؤكــد املتاجــرون يف املخــدرات الرقميــة مــن خــالل مواقعهــم علــى قانونيــة امللفــات الصوتيــة أو املخــدرات الصوتيــة 
واإللكترونيــة، اســتنادًا إلــى عــدم وجــود قانــون مينــع حتميــل امللفــات الصوتيــة حتــى وإن كان لهــا تأثيــر املخــدر، فاســتخدام 
املوجــات الصوتيــة يف عمليــات احملــاكاة العقليــة لأحاســيس املختلفــة مســتخدم بالفعــل يف مجــاالت أخــرى كالعــالج النفســي 
وعــالج القلــق والتوتــر واألرق وعــدم انتظــام النــوم مــن خــالل بــث موجــات غيــر ســمعية تؤثــر يف الالوعــي للتحكــم يف احلالــة 

املزاجيــة.
المبحث الثالث

تأثري املخدرات الرقمية وطرق مكافحتها 

ــروط  ــت بش ــا التزم ــرة، إذا م ــة كبي ــا ذات فاعلي ــول إنه ــن يق ــم م ــدرات، فمنه ــن املخ ــوع م ــذا الن ــة ه ــام بتجرب ــن ق ــم م انقس

www.i-doser.com  19
20  انظر شكل رقم )2( جريدة املصري اليوم – العدد رقم ٢٢٤٣ يف 4/8/2010.
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ــد  ــني بع ــرأس واألذن ــن آالم يف ال ــون م ــس يعان ــى العك ــل عل ــا، ب ــر له ــأن ال تأثي ــون ب ــن يجزم ــني أن آخري ــماعها، يف ح س
اإلنتهــاء مــن ســماع املقطــع. تأثيرهــا علــى اجلســم يكــون تقريبــًا مثــل املخــدرات يبــدأ الشــخص بالصــراخ الــالإرادي ويصــاب 
بتشــنجات يف العضــالت. كمــا أنهــا تــؤدي إلــى اإلنعــزال عــن عالــم الواقــع والســعي لنشــوة زائفــة، وكذلــك حــدوث عطــب 

باجلهــاز الســمعي.

ولهــذه احلالــة تأثيــر ســيئ يف مســتوى كهربــاء الدمــاغ يــؤذي اخلاليــا الدماغيــة ويفتــك بهــا، مــا يــؤدي بــدوره إلــى تلــف حقيقــي 
يف احلــواس، تنتــج عنــه نوبــات تشــّنج خطــرة وتســارع يف ضربــات القلــب وعــدم اتــزان وصــداع قــد يصــل إلــى الغيبوبــة.

وســوف يتنــاول هــذا آراء املختصــني يف هــذا املجــال للخــروج بنتائــج حقيقيــة ملعرفــة تأثيــر املخــدرات الرقميــة وبالتالــي الوصــول 
ــرق مكافحتها. لط

المطلب األول

تأثري املخدرات الرقمية يف متعاطيها

ــأمم املتحــدة، أن هــذه اجلرعــات مــن املوســيقى  ــة ل ــة الطبي ــور راجــي العمــدة، مستشــار طــب األعصــاب باللجن أكــد الدكت
الصاخبــة حتــدث تأثيــرًا ســيئًا علــى مســتوي كهربــاء املــخ، وهــذا ال يشــعر املتعاطــي بالنشــوة واإلبتهــاج فقــط، لكنــه يحــدث 
مــا نســميه طبيــًا بـــ” حلظــة شــرود ذهنــي “، وهــي مــن أخطــر مــا يكــون؛ ألنهــم يشــعرون وهمــًا بأنهــا نشــوة واســتمتاع، بينمــا 
هــي حلظــة يقــل فيهــا التركيــز بشــدة ويحــدث بهــا انفصــال عــن الواقــع، وتكــرار اختــالف موجــة كهربــاء الدمــاغ بهــذا العنــف 

وتأثرهــا بالصخــب يــؤدي ليــس فقــط للحظــات شــرود ولكــن لنوبــات “تشــنج”.  21

ــيقي  ــتخدام املوس ــرى أن اس ــر، في ــة األزه ــب جامع ــة الط ــي بكلي ــب النفس ــتاذ الط ــة، أس ــد عويض ــد أحم ــور محم ــا الدكت أم
ــالج  ــتخدم يف الع ــي تس ــة الت ــر الهلوس ــن عقاقي ــي ع ــي تغن ــم، فه ــت بالعل ــة ثاب ــراض عالجي ــدًا يف أغ ــة ج ــة واملرتفع الصاخب
وتســبب اإلدمــان، وهــو مــا يعــرف بتكنيــك” الهولــو تروبيــك” ويســمح للمســتمع بعــد فتــرة بســيطة بالدخــول إلــى مرحلــة 
تعــرف ب “مــا قبــل الوعــي” وهــي مرحلــة وســط تقــع مــا بــني الوعــي والالوعــي، وفيهــا يســترجع اإلنســان ذكريــات ويتعايش 
يف خبــرات ســابقة قــد تكــون مؤملــة وال يســتطيع تذكرهــا يف الظــروف العاديــة، تلــك اللحظــات قــد ترجــع إلــى حلظــات ميــالده. 
ــة  ــى أن هــذه الطريق ــا إل ــك “، الفت ــو تروبي ــر “الهول ــة لتأثي ــة مماثل ــة تدخــل الشــباب يف حال ــى أن املخــدرات الرقمي وأشــار إل
العالجيــة يجــب أن تتــم حتــت إشــراف طبيــب لتحديــد نوعيــة املوســيقى ومــدة االســتماع لهــا، ألن تأثيرهــا قــد يكــون “ مدمــرًا 
ــة مــن شــاب آلخــر،  ــر املخــدرات الرقمي ــؤدي لإلدمــان، ويختلــف تأثي ــر الهلوســة وهــي ت “، ألن لهــا نفــس مفعــول عقاقي

آلن هنــاك بعــض األشــخاص لديهــم بــؤر صرعيــة غيــر مكتشــفة وهــؤالء هــم مــن يصابــون بالتشــنجات لــدى ســماعهم هــذه 
املوســيقي22. 

ــة  ــواد الرقمي ــد امل ــا: تعتم ــات بقوله ــذه اآللي ــو ه ــت فورج ــية بريجي ــة والنفس ــرات العصبي ــة يف التأثي ــرة األميركي ــرح اخلبي وتش
ــردد كل منهمــا مختلــف عــن اآلخــر، األمــر الــذي  ــة النقــر يف األذنــني فتبــث صوتــني متشــابهني يف كل أذن لكــن ت علــى تقني
ــا” املرتبطــة  ــا “بيت يــؤدي إلــى حــث الدمــاغ علــى توليــد موجــات بطيئــة كموجــات املرتبطــة بحــاالت اليقظــة والتركيــز، وهن

 http://www.gn٤me.com 21
22 د. أبوسريع أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص9.
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ــوازن  ــدان الت ــة بالهلوســات وفق ــة مــن الالوعــي مصحوب ــا” يشــعر املتلقــي بحال ــة اإلســترخاء وســريعة كموجــات “ألف بحال
اجلســدي والنفســي والعقلــي. وتــرى فورجــو أن اإلســتخدام املفــرط لأصــوات احملفــزة ميكــن أن يــؤدي علــى املــدى الطويــل 
ــة كعــالج نفســي. ــي تســتعمل يف بعــض احلــاالت املرضي ــوم أو القلــق متامــًا كاســتخدام املنشــطات الت ــات يف الن إلــى اضطراب

وقــد أجــرى نائــب مديــر إدارة أكادمييــة العلــوم الشــرطية يف الشــارقة، املقــدم الدكتــور ســرحان حســن املعينــي، دراســة 
ــاك مجموعــة مــن الشــباب  ــًا أن هن ــى املجتمــع اإلماراتــي، مضيف ــة إل عــام 2012م حــذر فيهــا مــن دخــول املخــدرات الرقمي
يســتخدمون تلــك املوســيقى يف العــالج النفســي، مــن دون استشــارة طبيــب متخصــص، مــا يــؤدي إلــى إدمــان الشــباب عليهــا. 
وخلصــت الدراســة إلــى أن تأثيــر املخــدرات الرقميــة قــد يعــادل التأثيــر الــذي حتدثــه املخــدرات التقليديــة علــى عمــل الدمــاغ 

ــة النفســية للمتعاطــي.23 ــة واحلال ــة والعصبي والتفاعــالت الكيميائي

وكذلــك أعــّدت الباحثــة عليــاء حســني مبــارك مديــرة إدارة دعــم جهــود التنميــة املجتمعيــة يف مركــز دعــم اتخــاذ القــرار بشــرطة 
دبــي عــام 2013م، دراســة مشــابهة، معتبــرة »املخــدرات الرقميــة« خطــرًا حقيقيــًا، ومحــذرة مــن أنهــا ميكــن أن جتعــل الشــباب 
ــي  ــاالت الت ــى احل ــول إل ــعيهم للوص ــا وس ــم به ــن إعجابه ــد م ــة، وتزي ــدرات احلقيقي ــة املخ ــر بتجرب ــرون أكث ــني يفك واملراهق

فشــلت »املخــدرات الرقميــة« يف منحهــم إياهــا24.

ولكــن لأســف، لــم نستشــعر وقتهــا خطــورة هــذا األمــر، ولــم تلــَق هاتــان الدراســتان ومــا ســبقهما مــن دراســات يف العديــد 
ــث  ــًا، حي ــه حالي ــوع نفس ــا املوض ــن يلقاهم ــة اللذي ــة اإلعالمي ــي واملتابع ــام املجتمع ــوع االهتم ــذا املوض ــول ه ــدول ح ــن ال م
باتــت »املخــدرات الرقميــة« حديــث النــاس وموضــوع الســاعة الــذي تتداولــه الصحــف واملواقــع اإلخباريــة ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي وغيرهــا، علــى نطــاق واســع.

المطلب الثاني

طرق مكافحة املخدرات الرقمية 

أوالً: فرض قيود عىل اإلنرتنت وحجب املواقع:

ــاع  ــة تب ــا أن املشــكلة تكمــن يف اإلســتخدام الســيئ لإلنترنــت، وأن املخــدرات الرقمي مــن خــالل املباحــث الســابقة يتضــح لن
ويتــم تســويقها عــن طريقــه، فهــل مــن حــق الــدول أن تراقــب اإلنترنــت؟ وهــل مــن حــق الدولــة أن حتجــب املواقــع التــي تبــث 
محتــوى يخالــف قوانينهــا أو ديانتهــا أو يخالــف اآلداب العامــة والنظــام العــام؟ وهــل حجــب هــذه املواقــع يعــد تعديــًا وانتهــاكًا 
حلقــوق حريــة الــرأي والتعبيــر وتــداول املعلومــات؟ ولإلجابــة عــن كل هــذه التســاؤالت يجــب أن نراجــع املواثيــق الدوليــة ومــا 

قررتــه يف حقــوق اإلنســان وحقــوق الدولــة.

اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان 1948 م: حيــث تنــص املــادة 29 مــن اإلعــالن علــى أن: ال يخضــع أي فــرد، يف ممارســة 
حقوقــه وحرياتــه، إال للقيــود التــي يقررهــا القانــون مســتهدفًا منهــا، حصــرًا، ضمــان االعتــراف الواجــب بحقــوق وحريــات 

اآلخريــن واحترامهــا، والوفــاء بالعــادل مــن مقتضيــات الفضيلــة والنظــام العــام ورفــاه اجلميــع يف مجتمــع دميقراطــي.
23 د. سرحان حسن املعيني، مرجع سابق، ص12.

24 علياء حسني مبارك، مرجع سابق، ص19.
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ــر البشــرية اعتمــد ونشــر علــى  ⦁ اإلعــالن العاملــي اخلــاص باســتخدام التقــدم العلمــي والتكنولوجــي لصالــح الســلم وخي
ــادة  ــت امل ــث نص ــر 1975، حي ــرين الثاني/نوفمب ــؤرخ يف 10 تش ــدة امل ــأمم املتح ــة ل ــة العام ــرار اجلمعي ــب ق ــأ مبوج امل
السادســة: “علــى جميــع الــدول أن تتخــذ تدابيــر تهــدف إلــى متكــني جميــع طبقــات اإلنســان مــن اإلفــادة مــن حســنات 
ــًا وماديــًا، مــن اآلثــار الضــارة التــي ميكــن أن تترتــب علــى  العلــم والتكنولوجيــا والــى حمايــة هــذه الطبقــات، اجتماعي
ســوء اســتخدام التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة، مبــا يف ذلــك إســاءة اســتعمالها علــى نحــو ميــس بحقــوق األفــراد أو 

ــة”.  ــة والذهني ــة شــخصية اإلنســان وســالمته البدني ــاة اخلاصــة وحماي ــرام احلي اجلماعــة، وال ســيما باحت

االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق املدنيــة والسياســية 1966 م، حيــث ورد النــص يف املــادة 19 منــه علــى “ تســتتبع ممارســة احلقوق  ⦁
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 2 مــن هــذه املــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة، وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيود 
ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة، الحتــرام حقــوق اآلخريــن أو ســمعتهم، حلمايــة 

األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة.  “

ــإدارة اإلنترنــت الفقــرة ٣٥ علــى  ⦁ ــة ملجتمــع املعلومــات )تونــس ٢٠٠٥( حيــث تناولــت يف اجلــزء اخلــاص ب القمــة العاملي
ســلطة الدولــة حيــث نــص علــى: “ ومــن املعتــرف بــه يف هــذا الصــدد: أ – أن ســلطة وضــع السياســات العامــة املتصلــة 
باإلنترنــت هــي حــق ســيادي للــدول، فهــي التــي تتمتــع باحلقــوق كمــا تقــع عليهــا املســؤوليات يف مجــال قضايا السياســات 

العامــة الدوليــة املتصلــة باإلنترنــت.. .25.

وممــا ســبق جنــد أن للدولــة احلــق يف إدارة اإلنترنــت داخــل الدولــة ووضــع السياســات العامــة التــي تكفــل حمايــة حقــوق جميــع 
املواطنــني وعــدم تعرضهــم ملــا يســيء لدينهــم أو أخالقهــم، مــع الســعي لتمكــني جميــع املواطنــني مــن اإلســتفادة بهــذه التقنيــة 
الرقميــة املتطــورة، وتأكيــد حمايــة املواطنــني مــن اآلثــار الضــارة التــي تنجــم عــن اســتخدام هــذه التقنيــة، وبذلــك يحــق للدولــة 

أن تضــع القيــود التــي تراهــا محققــة لسياســتها العامــة ودســتورها.

ثانياً: الوقاية خري من العالج:

ــاء  ــني اآلب ــة ب ــق العالق ــرية وتعمي ــة األس ــف التربي ــا تكثي ــب علين ــرة، ويج ــن األس ــدأ م ــل يب ــالج، واحل ــن الع ــر م ــة خي الوقاي
ــم  ــم هواياته ــاركوا أبناءه ــاء أن يش ــى اآلب ــل عل ــة، ب ــرد صداق ــس مج ــيء ولي ــراكة يف كل ش ــى الش ــوم عل ــاء، وأن تق واألبن
ــة يف  ــات احلديث ــدًا يف مطالبهــم ومشــكالتهم، وأن يتعلمــوا مــن أجلهــم هــذه التقني ــوا إليهــم جي ونشــاطاتهم املختلفــة، ينصت
ــر الشــباب  ــر املواقــع لتدمي ــه مــن ســموم عب ــة باملســتجدات العامليــة ومــا تبث عالــم اإلنترنــت واحلاســوب؛ ليكــون لديهــم دراي

ــني. واملراهق

ــم  ــات لتطلعاته ــة اإلجاب ــم كاف ــدون عنده ــن يج ــوء الذي ــاء الس ــة ألصدق ــم فريس ــرك أبنائه ــدم ت ــاء جليًا بع ــر دور اآلب ويظه
ورغباتهــم التــي تنتشــر دائمــا يف ســن املراهقــة، ويكونــون احملركــني لهــم لتعاطــي هــذه املخــدرات غيــر التقليديــة، وعلــى اآلبــاء 
ــة مــن الكــذب والســباب البــذيء، حيــث إنهــا أزمــات  ــوا قــدوة حســنة ألبنائهــم، وأال ميارســوا الســلوكيات اخلاطئ أن يكون

طــاردة يفــر منهــا األبنــاء إلــى أصدقــاء الســوء.

25 د. أبوسريع أحمد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص12. 
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ــة  ــذ الصغــر وليــس يف مرحل ــة، من ــة واألدبي ــات الفني ــة والهواي ــاء يف الرياضــات املختلف ــراغ األبن ــات ف أيضــًا يجب شــغل أوق
املراهقــة، مؤكــدة أن الفــراغ مــن أهــم الســلبيات التــي تدفــع األبنــاء ملمارســة عــادات وســلوكيات خاطئــة كاإلدمــان والتدخــني 

والكــذب والتحــرش اجلنســي وغيرهــا مــن األمــراض االجتماعيــة.

ثالثًا: عالمات يجب االنتباه لها حتى ال يقع أوالدنا فريسة للمخدرات اإللكترونية:

وهــي جلــوس االبــن لســاعات طويلــة داخــل غرفتــه منعــزاًل عــن العالــم، ويضــع ســماعات فــوق أذنــه لســماع موســيقى غيــر 
معتــادة مثــل امليتــال والــروك، موضحــًا أن لــكل مخــدر أضــرارًا ســلبية بالضــرورة؛ منهــا اجلســدي، حيــث تؤثــر املخــدرات 
الرقميــة علــى اجلهــاز الســمعي للشــباب، فضــاًل عــن الصــداع الشــديد، وانخفــاض يف كفــاءة الذاكــرة اخلاصــة باالســترجاع 

الســريع للمعلومــات.26
المبحث الرابع

الدراسة امليدانية 

اإلجراءات املنهجية للدراسة: 

منهج البحث:

اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي القتــراب هــذا املنهــج مــن دراســة البحــث احلاليــة، حيــث يســتخدم هــذا املنهــج 
يف البحــوث التــي تســتهدف وصــف ســمات أو آراء أو اجتاهــات أو ســلوكيات عينــات مــن األفــراد ممثلــة ملجتمــع مــا، مبــا يســمح 
ــب دورًا  ــي يلع ــج الوصف ــن أن املنه ــم م ــى الرغ ــن عل ــة، ولك ــه العين ــحبت من ــذي س ــع ال ــى املجتم ــح عل ــة املس ــم نتيج بتعمي
ــه ميكــن أن يلعــب دورًا تفســيريًا بشــرح األحــداث أو الظواهــر التــي تــدرس؛ ويســتخدم أيضــًا يف الدراســات  ــًا، إال أن وصفي

التجريبيــة وشــبه التجريبيــة، ويســتخدم منهــج املســح عــالوة علــى ذلــك يف اختبــار متغيــرات شــديدة التعقيــد”27. 

حدود الدراسة: 

تنحصر هذه الدراسة مكانيًا يف املنطقة الشرقية من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 وزمانيًا: خالل الفترة الزمنية املمتدة من 2015/10/1 إلى 2015/10/29. 

عينة الدراسة:

تتألــف العينــة مــن 100 فــرد مــن أكثــر األفــراد املعرضــني خلطــر املخــدرات الرقميــة، ومت اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة 
بتقســيم مجتمــع البحــث إلــى طبقــات، حيــث مت تقســيمهم إلــى 3 طبقــات مــن: 

 طلبة اجلامعة – طلبة الثانوية العامة –العاطلني عن العمل، وكان نصيب كل مجموعة حوالي 33 استبانة. 

 Dasgupta:  Digital Drug Safety Surveillance: Monitoring Pharmaceutical Products in Twitter, This article is   26
published with open access at Springerlink.com, Published online: 29 April 2014

27  راسم محمد اجلمال، مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية، الفصل السادس، القاهرة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 1999، ص143-144.
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تحليل النتائج

التحليل الدميوغرايف لعينة اإلستبيان

اجلدول رقم )1( مستوى تعليم عينة االستبيان 

النسبة املئوية  %   املستوى التعليمي التكرار

% 10 10 أقل من ثانوي

% 40 40 ثانوي

% 49 49 جامعي

% 1 1 ماجستير أو دكتوراه

% 100 200 املجموع

يوضــح اجلــدول رقــم )1( أن املســتوى التعليمــي للمبحوثــني مــا بــني اجلامعــي، ونســبتهم %49، والثانــوي، ونســبته 40%، 
وأقــل مــن الثانــوي، ونســبته %10، واحلاصلــني علــى املاجســتير والدكتــوراة %1، وهــذا يوضــح أن نســبة اجلامعيــني هــي 

أعلــى نســبة بــني املبحوثــني، وهــذا يعطــي لإلســتبيان مصداقيــة نظــرًا لتفهمهــم ألســئلته.

اجلدول رقم )2( يوضح نوع عينة االستبيان

النسبة املئوية %   النوع التكرار

% 75 75  ذكر

%  25 25  أنثى

 % 100 100  املجموع

تبــني مــن اجلــدول رقــم )2( أن نســبة الذكــور يف عينــة االســتبيان %75 ونســبة اإلنــاث %25؛ وهــذه النســبة تعطــي للدراســة 
مصداقيــة كبيــرة نظــرًا ألن الذكــور غالبــًا هــم الفئــة التــي تتعاطــى املخــدرات، وخصوصــًا يف مجتمــع شــرقي متحفظ.

اجلدول رقم )3( يوضح الفئات العمرية للمبحوثني

النسبة املئوية %   اإلجابة التكرار

% 38 38 من 18 - 22 عامًا

% 46 46 25-22 عامًا 

% 15 15 26 - 29 عامًا 

% 1 1 30 عامًا فأكثر

 100% 100  املجموع

توضــح بيانــات اجلــدول رقــم )3( أن غالبيــة العاطلــني املبحوثــني مــن الفئــة العمريــة )22-25( ونســبتهم %46، تليهــم الفئــة 
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العمريــة )18-22( يف املرتبــة الثانيــة ونســبتهم %38، ثــم الفئــة العمريــة مــن )26-29( بنســبة %15، ثــم الفئــة العمريــة مــن 
30 فأكثــر ونســبتهم 1%. 

وتفسير هذا أن الفئة املهددة بخطر املخدرات الرقمية يتراوح أعمارهم ما بني 18 و25 عامًا. 

اجلدول رقم )4( يوضح احلالة االجتماعية للمبحوثني

 % النسبة املئوية التكرار احلالة االجتماعية

متزوج 25 25 %

10 مطلق 10 %

أرمل - % صفر

أعزب 65 65 %

100 املجموع 100% 

ــي  ــة االســتبيان، ويأت ــغ نســبتهم %65 مــن عين ــني مــن العــزاب؛ إذ تبل ــة املبحوث ــات اجلــدول رقــم )4( أن غالبي توضــح بيان
ــة  ــم عين ــرًا ألن معظ ــي نظ ــذا طبيع ــبتهم %10، وه ــون ونس ــم املطلق ــبتهم %25، ث ــغ نس ــث تبل ــم، حي ــون بعده املتزوج

ــل. ــن العم ــني ع ــة والعاطل ــة اجلامعي ــة واملرحل ــة الثانوي ــة املرحل ــن طلب ــتبيان م االس

اجلدول رقم )5( يوضح جنسية املبحوثني

 % النسبة املئوية التكرار اإلجابة

مواطن 100 100 %

وافد 0 0 %

100 املجموع 100% 

وهــذا تفســيره أن هــذا اإلســتبيان مــن وجهــة نظــر مواطنــي الدولــة يف املنطقــة الشــرقية مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول لهــذه 
ــه األســرة. ــل انتشــارها يف املجتمــع اإلماراتــي، ومــن أجــل توضيــح الــدور الــذي يجــب أن تلعب اآلفــة قب
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تحليل أسئلة االستبيان 

اجلدول رقم )6( يوضح أكثر طريقة شائعة لتناول املخدرات

النسبة املئوية %   اإلجابة التكرار

% 28 28 عن طريق احلقن

% 26 26  عن طريق األنف

% 42 42 عن طريق الفم

% 4 4 عن طريق السمع

 % 100 100  املجموع

يوضــح اجلــدول رقــم )6( أن غالبيــة املبحوثــني اتفقــوا علــى أن تنــاول املخــدرات عــن طريــق الفــم مــن أكثــر الطــرق الشــائعة؛ 
ــق  ــف بنســبة %26، تليهــا عــن طري ــق األن ــغ نســبتها %42، تليهــا عــن طــرق احلقــن بنســبة %28، تليهــا عــن طري إذ تبل

الســمع بنســبة 4%. 

وتفسير ذلك أن املخدرات التي تتناول عن طريق الفم من أكثر املخدرات انتشارًا واحلصول عليها سهل وأقل تكلفة.

اجلدول رقم )7( يوضح أكثر أنواع املخدرات انتشارًا

النسبة املئوية %   اإلجابة التكرار

% 25 25 الهيروين

% 33 33 احلشيش والباجنو

% 37 37 احلبوب الكيميائية

% 5 5 املخدرات الرقمية

 % 100 100  املجموع

يوضــح اجلــدول رقــم )7( أن غالبيــة املبحوثــني اتفقــوا علــى أن أكثــر أنــواع املخــدرات انتشــارًا هــي احلبــوب الكيميائيــة بنســبة 
%37، يليهــا احلشــيش والباجنــو بنســبة %33، يليهــا الهيرويــن بنســبة %25، تليهــا املخــدرات الرقميــة بنســبة 5%. 

وتفسير ذلك أن احلبوب الكيميائية من أكثر أنواع املخدرات انتشارًا واحلصول عليها سهل وأقل تكلفة.
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اجلدول رقم )8( يوضح مدى انتشار املخدرات الرقمية

النسبة املئوية %  التكرار اإلجابة

20 %20سمعت عنها

36 %36سمعت ولكن ال أعرف عنها شيئًا

44 %44 أول مرة أسمع عنها

100 % 100 املجموع

ــة وأن %36 ســمعوا  ــم يســمعوا شــيئًا عــن املخــدرات الرقمي يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( أن نســبة %44 مــن املبحوثــني ل
عنهــا ولكنهــم ال يعرفــون شــيئًا عنهــا، وأن %20 ســمعوا عنهــا.

وتفسير ذلك أن هذه الظاهرة حديثة على مجتمع العينة، كما أن وسائل اإلعالم لم تولِها األهمية الكافية.

اجلدول رقم )9( يوضح مدى االستعداد لتجربة هذه النوعية من املخدرات

 % النسبة املئوية التكرار اإلجابة

5 %5نعم

95 %95ال

100 % 100 املجموع

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )9( أن نســبة %95 ليــس لديهــم االســتعداد لتجربــة هــذا النــوع مــن التعاطــي حتــى، ولــو ملــرة واحدة 
ــر املخــدرات،  ــني لديهــم وعــي كاٍف بتأثي ــة، وهــذا تفســيره أن معظــم املبحوث ــة الشــيء، وأن %5 لديهــم الني بغــرض معرف

وأنهــم ال يريــدون أن يقعــوا يف براثــن اإلدمــان. 
 اجلدول رقم )10( يوضح مدى الوعي واملسؤولية جتاه املجتمع عند معرفة موقع إلكتروني ينشر هذه الظاهرة وإبالغ اجلهات

املختصة عنه

 % النسبة املئوية التكرار اإلجابة

% 9393نعم

% 77ال

 %100100 املجموع

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )10( أن معظــم عينــة االســتبيان %93 ســوف يبلغــون اجلهــات املختصــة يف حالــة معرفتهــم ألي موقع 
ينشــر هــذه املوســيقى، وتفســير ذلــك أن معظــم أفــراد العينــة يتمتعــون بحــس وطنــي ومبســؤولية جتــاه مجتمعهــم ووطنهم.
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اجلدول رقم )11( يوضح أكثر الفئات العمرية إقبااًل على املخدرات الرقمية

النسبة املئوية %  التكرار اإلجابة

18 - 2141% 41

22 - 2534% 34

26 - 2923% 23

2 %2فأكثر 30

100 % 100 املجموع

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )11( أن الفئــة العمريــة مــن 18-21 هــي مــن أكثــر الفئــات إقبــااًل علــى املخــدرات الرقميــة، وتفســير 
ذلــك أن هــذه الفئــة العمريــة جامحــة تريــد جتربــة كل شــيء حتــى ولــو كان مضــرًا مــن قبيــل التباهــي وإثبــات الرجولــة، وهــذا 

مــا يجعلهــا دائمــًا تقــع يف براثــن املخــدرات أو اجلرميــة.

اجلدول رقم )12( يوضح هل توجد رقابة الستخدامك للتكنلوجيا واإلنترنت

النسبة املئوية %  التكرار اإلجابة

92 %92نعم

8 %8ال

%100 100 املجموع

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )12( أن الرقابــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا داخــل املنــزل وخصوصــًا اإلنترنــت منعدمــة، حيــث 
ــاة  ــب احلي ــبب مصاع ــم؛ بس ــن أبنائه ــل ع ــغال األه ــيره انش ــذا تفس ــة، وه ــد رقاب ــه ال توج ــني بأن ــن املبحوث ــاب %92 م أج
ــتخدامهم  ــاء يف اس ــى األبن ــة عل ــل الرقاب ــا يجع ــرة، م ــرة كبي ــزوج لفت ــن ال ــزل م ــارج املن ــاء خ ــزوج والبق ــة وال ــل الزوج وعم

ــة. ــبه منعدم ــًا ش ــت خصوص ــا واإلنترن للتكنولوجي

اجلدول رقم )13( يوضح األسباب املؤدية إلى تعاطي املخدرات اإللكترونية

النسبة املئوية %  التكرار اإلجابة

41 %41رفاق السوء

34 %34التفكك األسري

23 %23الفراغ

2 %2ضعف الوازع الديني

%100 100 املجموع

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )13( أن مــن أكثــر األســباب املؤديــة إلــى تعاطــي املخــدرات الرقميــة هــي رفــاق الســوء بنســبة 41%، 
ــير  ــبة %2. وتفس ــي بنس ــوازع الدين ــف ال ــا ضع ــبة %23، يليه ــراغ بنس ــا الف ــبة %34، يليه ــري بنس ــكك األس ــا التف يليه



112

ذلــك أن األصدقــاء يقضــون مــع األبنــاء أكثــر ممــا يقضونــه مــع األهــل يف املنــزل، لــذا يكــون تأثيــره عليهــم أكثــر مــن األهــل، 
وخصوصــًا لــو كانــت العائلــة مفككــة.

اجلدول رقم )14( يوضح أكثر األماكن التي يتم فيها تعاطي املخدرات اإللكترونية 

النسبة املئوية %  التكرار اإلجابة

صفر %صفراملدارس

90 %90املنازل

5 %5النوادي

5 %5األماكن املهجورة

100 % 100 املجموع

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )14( أن %41 مــن املبحوثــني اتفقــوا علــى أن أكثــر األماكــن التــي يتــم تعاطــي املخــدرات اإللكترونيــة 
فيهــا هــي املنــازل بنســبة 90 %، تليهــا النــوادي واملــدارس بنســبة %5 لــكل منهمــا، وهــذا طبيعــي؛ ألن الفــرد عنــد ســماعه 

هــذه املوســيقى يجــب أن يكــون مبفــرده ويتمتــع بخصوصيــة عاليــة، لذلــك مــن الطبيعــي أن يكــون يف املنــزل.

اجلدول رقم )15( يوضح تأثير املخدرات الرقمية على الفرد

النسبة املئوية % التكرار اإلجابة 

10 %10إصابته باألمراض املختلفة

20 %20انحطاط خلقي

8 %8انحطاط ديني

72 %72كل ما سبق

100 % 100املجموع 

ــى  ــؤدي إل ــرد ي ــى الف ــة عل ــدرات الرقمي ــر املخ ــى أن تأثي ــوا عل ــني اتفق ــن املبحوث ــم )15( أن %72 م ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــدرات  ــذه املخ ــى ه ــا يتعاط ــرد عندم ــك أن الف ــير ذل ــي، وتفس ــاط الدين ــي، واإلنحط ــاط اخللق ــة واإلنحط ــراض املختلف األم

ــون. ــد القان ــًا أم ض ــواء أكان محرم ــيء س ــب أي ش ــن أن يرتك ــن املمك ــك م ــي، ولذل ــال وع ــح ب يصب
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اجلدول رقم )16( يوضح آثار تناول املخدرات اإللكترونية على املجتمع

اإلجابة  التكرار  النسبة املئوية % 

الطالق 13 % 13

انتشار األمراض  11 % 11

اخلسائر املادية  23 % 23

ارتفاع نسبة اجلرائم 53 % 53

املجموع  100  100%

ــى  ــؤدي إل ــرد ي ــى الف ــة عل ــدرات الرقمي ــر املخ ــى أن تأثي ــوا عل ــني اتفق ــن املبحوث ــم )16( أن %72 م ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــدرات  ــذه املخ ــى ه ــا يتعاط ــرد عندم ــك أن الف ــير ذل ــي؛ وتفس ــاط الدين ــي، واإلنحط ــاط اخللق ــة واإلنحط ــراض املختلف األم

ــون. ــد القان ــًا أم ض ــواء أكان محرم ــيء س ــب أي ش ــن أن يرتك ــن املمك ــك م ــي، ولذل ــال وع ــح ب يصب

اجلدول رقم )17( يوضح طرق العالج من إدمان املخدرات اإللكترونية

اإلجابة  التكرار  النسبة املئوية % 

عن طريق املستشفيات املتخصصة  13 % 13

إرادة الشخص 14 % 14

مساعدة العائلة 30 % 30

كل ما سبق 43 % 43

املجموع  100  100%

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )17( أن %43 مــن املبحوثــني اتفقــوا علــى أن مــن أكثــر الطــرق عالجــًا لإلدمــان هــو مســاعدة العائلــة 
وإرادة الشــخص واملستشــفيات املتخصصــة كلهــم مجتمعــني، وتفســير ذلــك أنــه عنــد توفــر كل تلــك العوامــل فمــن الســهل 

علــى الفــرد العــالج مــن اإلدمــان.
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اجلدول رقم )18( يوضح مدى تغطية وسائل اإلعالم العربية ملوضوع املخدرات اإللكترونية 

اإلجابة  التكرار  النسبة املئوية % 

بدرجة كبيرة 7 % 7

بدرجة متوسطة 15 % 15

بدرجة ضعيفة   51 % 51

بدرجة متدنية 27 % 27

املجموع  100  100%

ــة اإلعــالم لظاهــرة املخــدرات الرقميــة ضعيفــة، وأن  يتضــح مــن اجلــدول رقــم )18( أن %51 مــن املبحوثــني يــرون أن تغطي
27 % مــن املبحوثــني يــرون أن تغطيــة اإلعــالم متدنيــة، يف حــني يــرى 15 أن تغطيــة اإلعــالم متوســطة، بينمــا يــرى 7 % مــن 

املبحوثــني أن تغطيــة اإلعــالم كبيــرة، وتفســير ذلــك أن نســبة كبيــرة مــن املبحوثــني لــم يســمعوا عــن املخــدرات الرقميــة.
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الخاتمة:

إن أزمــة املخــدرات اإللكترونيــة ال تقــف آثارهــا املباشــرة علــى املدمنــني وأســرهم، وإمنــا متتــد تداعياتهــا إلــى املجتمــع. وتكمــن 
ــة  ــة االجتماعي ــة بالتنمي ــي املتعلق ــة النواح ــى كاف ــلبًا عل ــس س ــا ينعك ــابة، م ــة الش ــتهدافها الفئ ــرة يف اس ــذه الظاه ــورة ه خط
واالقتصاديــة، ويــؤدي ذلــك إلــى إعاقــة برامــج التنميــة وتهديــد كيــان املجتمــع وأمنــه مــن خــالل تأثيرهــا علــى عقــول الشــباب 

وتدميــر طاقاتهــم اإلنتاجيــة. 

ــاة أبنائهــم، ويبقــى  ــاء مــن إدمــان املخــدرات الرقميــة؛ فــاألب واألم همــا أول معلمــني يف حي ــة األبن إن لأســرة دورًا يف وقاي
تأثيرهمــا مترســخًا يف األبنــاء مــدى العمــر، وعليــه فــإذا كان األبــوان قدوتــني صاحلتــني كانــا مثــاًل أعلــى ألبنائهمــا، وإن كانــا 

مثالــني ســيئني فســيزرعان أســوأ اخلصــال يف أبنائهمــا.

إن للمدرســة واجلامعــة دورًا يف الوقايــة مــن ظاهــرة تعاطــي املخــدرات الرقميــة؛ حيــث يأتــي دور املدرســة بعــد األســرة بالدرجــة 
الثانيــة يف توعيــة وتوجيــه الناشــئني مــن أجــل خلــق جيــل واٍع ملخاطــر االنحــراف. وعليــه فاملدرســة ميكــن أن تــؤدي دورهــا 
يف الوقايــة مــن ظاهــرة تعاطــي املخــدرات الرقميــة مــن خــالل املناهــج واملــواد املقــررة، حيــث ميكــن للطالــب أن يــدرس آثــار 
تعاطــي املخــدرات الرقميــة وانعكاســاتها املختلفــة علــى احلالــة الصحيــة والنفســية واإلقتصاديــة واالجتماعيــة، فضــاًل عــن دور 

املعلــم يف تقــدمي النصــح النابــع مــن القلــب والفائــض حبــًا ورحمــة وعطفــًا وحنانــًا.

وبعــد ذلــك يأتــي دور اجلامعــة يف اإلرشــاد والتعريــف مبخاطــر وتعاطــي املخــدرات الرقميــة والوقايــة منهــا. وذلــك مــن خــالل 
إدراج برامــج تعليميــة متكاملــة عــن املخــدرات الرقميــة يف املناهــج الدراســية واتبــاع ُنُهــٍج تعليميــة مبرمجــة، وبرامــج صحيــة 

ونفســية واجتماعيــة يكــون هدفهــا األساســي حمايــة الشــباب مــن املخــدرات الرقميــة.

كمــا أن لوســائل اإلعــالم دورًا مؤثــرًا وفعــااًل مــن خــالل اإلعــالم الهــادف مــن صحــف وإذاعــات وقنــوات تلفازيــة تهــدف إلــى 
زيــادة الوعــي االجتماعــي والثقافــة ألفــراد املجتمــع بخطــورة ظاهــرة املخــدرات الرقميــة يف املجتمــع.

ــث  ــتعرضه يف املبح ــوف تس ــا س ــذا م ــرة، وه ــذه الظاه ــن ه ــد م ــات للح ــج والتوصي ــض النتائ ــى بع ــة إل ــت الباحث ــد توصل وق
ــي.   التال



النتائج والتوصيات
أوالً: النتائج:

انتشار املخدرات الرقمية يف مجتمع العينة ضعيف جدًا إن لم يكن غير موجود.  ⦁
أغلب املبحوثني ليس لديهم االستعداد لتجربة هذا النوع من التعاطي حتى ولو ملرة واحدة بغرض معرفة الشيء. ⦁
متتع عينة االستبيان بالوعي واملسؤولية جتاه املجتمع والوطن.  ⦁
أكثر الفئات العمرية إقبااًل على املخدرات الرقمية املرحلة العمرية من 22-18. ⦁
الرقابــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا داخــل املنــزل، وخصوصــًا اإلنترنــت، تــكاد تكــون منعدمــة داخــل املنــزل، وذلــك  ⦁

بســبب انشــغال األهــل عــن األبنــاء. 
أكثر األسباب املؤدية إلى تعاطي املخدرات الرقمية رفاق السوء والتفكك األسري والفراغ.  ⦁
من أكثر األماكن التي يتم فيها تعاطي املخدرات الرقمية هي املنزل. ⦁
من أكثر الوسائل جناحًا يف عالج إدمان املخدرات الرقمية هي األهل واإلرادة والعالج السليم. ⦁
املخــدرات الرقميــة هــي ملفــات صوتيــة تعمــل علــى تذبذبــات مختلفــة لــكل أذن، لــذا حتتــاج لســماعة اســتيريو، وتــؤدي  ⦁

إلــى تغييــر يف كهربيــة الدمــاغ وحتفيــزه يف محــاكاة للتغيــرات التــي حتدثهــا املخــدرات احلقيقيــة.
ليس هناك دليل علمي على أنها تسبب اإلدمان أو مضارها. ⦁
حالة الوفاة لم تؤكد بعد عالقتها بهذه املخدرات. ⦁
تبــاع مــن خــالل مواقــع بأســعار تبــدأ مــن 3 دوالرات وتصــل إلــى 30 دوالرًا وأكثــر، تختلــف حســب اجلرعــة ومدتهــا  ⦁

واإلحســاس الــذي تــود أن حتققــه.
انتشرت لدى الغرب قبل خمس سنوات، وأخيرًا سلط اإلعالم العربي الضوء عليها. ⦁
هنــاك مقاطــع فيديــو تظهــر شــبابًا يتعاطونهــا تــؤدي بهــم بعــد فتــرة ســاعة مــن الزمــن إلــى تشــنجات عضليــة وســرعة يف  ⦁

التنفــس ونبــض القلــب.

ثانيًا: التوصيات:

ــة  ــبكة العاملي ــى الش ــث عل ــي تب ــلبية الت ــر الس ــة الظواه ــة ودراس ــة ملتابع ــاء إدارات متخصص ــة بإنش ــر يف التوصي ــوب النظ وج
للمعلومــات )اإلنترنــت(، ووضــع التصــورات املســتقبلية لهــا ومــدى إمكانيــة تأثيرهــا يف مســتخدمي اإلنترنــت داخــل الدولــة، 

ــا ومواجهتهــا.  ومقترحــات معاجلته

تطوير وحتديث القانون لتجرمي استخدام هذه املخدرات.

تدريب فرق املكافحة على رصد وحجب املواقع التي تروجها.

إيجاد تعاون دولي قوي لتحديد مصادر هذه املواقع، والعمل على ضبط مروجيها.

تطبيق توعية مبتكرة تتناسب مع الشباب.
التواصل مع األسر، وتدريبها على فرض نوع من الرقابة الذاتية على أبنائها.

استهداف املدارس واجلامعات بالتوعية من خالل التنسيق مع إداراتها.
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ملحق رقم )3( استبيان الدراسة

رقم ا الستمارة )     (

استمارة استبيان بعنوان:

المخدرات المستحدثة 
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البيانات الواردة باالستمارة سرية وال تستخدم إال يف أغراض البحث العلمي فقط.
املؤهل ⦁

أقل من ثانويثانويبكالوريوسماجستير أو دكتوراه

اجلنس ⦁

ذكرأنثى

العمر:  ⦁

من 21-2518-2922-26أكثر من 30

احلالة االجتماعية ⦁

متزوجمطلقأعزبأرمل

اجلنسية:  ⦁

مواطنغير مواطن

أسئلة االستبيان:

1( ما هي أكثر طريقة شائعة لتناول املخدرات؟

د( عن طريق سماع املوسيقى   جـ( عن طريق الفم   ب( عن طريق األنف   أ( عن طريق احلقن  
2( ما هي أكثر أنواع املخدرات انتشارًا؟

د( احلبوب الكيميائية )البرشام(  جـ( الباجنو    ب( احلشيش   أ( الهيروين   

هـ( املخدرات اإللكترونية 
3( انتشر يف اآلونة األخيرة نوع جديد من املهدئات عبارة عن مقطع موسيقي له التأثير ذاته للمخدرات واألقراص املهدئة، 

يدمن عليه الفرد وتسمى املخدرات اإللكترونية أو املخدرات الرقمية؟
جـ( سمعت ولكن ال أعرف عنها شيئًا ب( أول مرة أسمع عنها   أ( سمعت عنها  

4( لو سنحت لك الفرصة لتجربٍة واحدٍة لهذا النوع من املخدرات والتجربة األولى ال يدمن عليها الشخص، هل ستخوض 
التجربة؟

ب( ال أ( نعم   
5( إذا تعرضت ملواقع إلكترونية تنشر هذا النوع من املقاطع هل ستبلغ اجلهات املختصة عن هذه املواقع التخاذ اإلجراءات 

املناسبة اجتاهها؟

ب( ال  أ( نعم   

 6( ما هي أكثر فئة عمرية تقبل على تعاطي املخدرات اإللكترونية؟
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د( 45 فأكثر  جـ( 45-35    ب( 35-25    أ( 25-15   

7( هل هناك من يراقب استخدامك للتكنلوجيا واإلنترنت؟

ب( ال   أ( نعم    
 8( ما هي أكثر األسباب املؤدية إلى تعاطي املخدرات اإللكترونية؟

د( ضعف الوازع الديني  ج( الفراغ    ب( التفكك األسري    أ( رفاق السوء  
 9( ما هي أكثر األماكن التي يتم فيها تعاطي املخدرات اإللكترونية؟

د( األماكن املهجورة  ج( النوادي    ب( املنازل      أ( املدارس   
10( ما هو تأثير املخدرات اإللكترونية على الفرد؟

د( كل ما سبق  ج( انحطاط ديني    أ( إصابته باألمراض املختلفة ب( انحطاط خلقي     

11( ما هي آثار تناول املخدرات اإللكترونية على املجتمع؟ 

د( ارتفــاع نســبة اجلرائــم  ج( اخلسائر املادية    ب( انتشار األمراض      أ( الطالق   
12( ما هي طرق الوقاية من املخدرات اإللكترونية؟

د( كل ما سبق   عن طريق املستشفيات املتخصصة  ب( إرادة الشخص   ج( مساعدة العائلة  
13( هل تعتقد أن وسائل اإلعالم العربية قد غطت موضوع املخدرات اإللكترونية بشكل كاف؟ 

د( بدرجة متدنية  ج( بدرجة ضعيفة     أ( بدرجة كبيرة     ب( بدرجة متوسطة  
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