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 لمواقع االلكترونيةل تعرض الشباب اجلامعى املصري

ملخاطر إدمان  هموعالقته بإدراك قضايا املخدراتب اليت هتتم

 املخدرات الرقمية

 نظرية تأثير الشخص الثالثتطبيق في إطار 

 (*) صالح العراقيد/ 

 : مقدمة

تعد ظاهرة انتشار المخدرات من الظواهر األكثر تعقيداً وخطورة على  انناىا  

والمجتمىىى  ت وتعتبىىىر هىىىة  الظىىىاهرة إعىىىد  مشىىىشكت العأىىىر ت وممىىىا   ىىى  فيىىى     

المخدرات بد ت تحتل مشاناً بارزاً في اهتمامات الر ي العام المحلي والعالمي ت وتشمن 

ة البشىىرية المودىىوية فىىي  ي مجتمىى  خطىىورة هىىة  الظىىاهرة فىىي كوناىىا تأىىي  الطا ىى

فىي انتشىرت وبأورة مبا رة وغير مبا ىرة ت وبأى ة خا ىة الشىبا  مىن الج,اىين ت 

الا,وات ا خيرة ظاهرة دديدة علي المجتمى  المأىري    وهىي ظىاهرة م المخىدرات 

الر مية ( عبر عدي من موا   ا نترنت المشاعة م,اا والارية ، وهي مخدرات   تقىل 

المخىىدرات الر ميىىة عبىىارة عىىن مل ىىات وخطىىرا عىىن المخىىدرات التقليديىىة المعروفىىة ، 

ت عالمية معروفة تاو من خكل رسالة بي,ية وهىة   وتية يتم تحميلاا عبر موا   انترن

المل ات الأوتية باا نغمات عيث يامعاا ا ناا  في كل اذ  بتىريي مختلى, ت ويعىايل 

ا ثر الةي يترك  المل, ا ثىر ذاتى  مىن تىدخين سىيجارة مىن الحشىيا او ت,ىاول درعىة 

ة نظراً  ناىا غيىر ويزياي إ بال الشبا  عل  تجري  المخدرات الر مي (1)من الشوكايين

محرمة  رعاً ، و   يعا   علياا القانو  ، فلم يعد األمر مقتأراً على  مجىري عىا ت 

فريية يمشن التعامل معاا، من خىكل الم,ظىور ال ىريي ، بىل تحىول األمىر إلى  ظىاهرة 

 ، وه,ىىا  بىىد    ن,ظىىر إلياىىا مىىن ماىىتو  ادتمىىاعي و ىىومي ، فالشىىبا  هىىم(2)ادتماعيىىة 

الحقيقية، وب,اة ماتقبل الوطن، وعمىاي ناتىت  وتطىور  لمىا تمتلشى  هىة   طا ة المجتم 

 ال ئة من طا ات هائلة وما لدياا من استعداي للتتحية من  دل التغيير والتقدم والب,اء. 

التي عالجت  تايا المخدرات  الموا   ا لشترونيةومن خكل ماح الباعث لعدي من 

عل  انيما   بطريقة  و بأخري  د  جعت الموا  فقد  تو ل إلي    معظم تل  

كوسيلة  الموا  كثير من  والتعاطي بأكثر من وسيلة عيث  دمت انيما  والتعاطي في

للمدمن  للتغل  عل  المششكت، كما إناا تعمل عل  تأوير الحالة المزادية الاعيدة

 بعد تعاطي ، بأورة تجعل كثيراً من الةين يتعرضو  لتغوط يشعرو  بأ  هةا

الوعيدة للتغل  عل  اآلزمة وا نطكق إل  عالم الاعاية واللةة ،  هو الوسيلة المخدر

يتعاط, مع  الجماور ، و  تقدم المدمن والمتعاطي في  ورة بطل الموا  وكثير من 

                                                           
 دامعة الز ازيق . -قام انعكم التربوي  بشلية التربية ال,وعية ب ستاذ مااعد  (*م
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 د يؤثر عل  اتجاهات  نحو تجري   الموا  مشاهدة الشبا  لمتمو  مثل هة  

 مية با خص  ناا م,تشرة علي الموا   المخدرات بودة عام  و المخدرات الر

ا لشترونية وياال الحأول علياا وغير مجرمة من  بل الدولة وغير محرمة  رعاً 

، ومن ه,ا برزت  همية الدراسة كمحاولة للتعرف علي مدي إيراك الشبا  الجامعي 

 ا لشترونية التيتأ ح  للموا   المأري لمخاطر إيما  المخدرات الر مية نتيجة 

علي تروج للمخدرات الر مية  تاتم بقتايا المخدرات عامة والموا   ا لشترونية التي

 ، وذل  في إطار تطبيق فرضية تأثير الشخص الثالث . ود  الخأوص

 الدراسة االستطالعية :

 ام الباعث بإدراء يراسة إستطكعية  علي عي,ة من الشبا  الجامعي المأري 

معدل تأ حام للموا   ا لشترونية التي تت,اول رف م رية( بادف التع 40 واماا م

المخدرات و المخدرات الر مية ويواف  تعرضام لتل  الموا   ، ومدي معرفتام 

مد   ياس  و ايراكام ألسبا  إنتشار المخدرات الر ميةو مدي بالمخدرات الر مية 

م  األخرين تأثير المخدرات الر مية علي الشبا   ن اام  وعليإيراك الشبا  لدردة 

، و د  س رت المأريين عموما (  –الجيرا   –الزمكء  –األ د اء  –األ ار  

 -الدراسة ا ستطكعية عن عدة مؤ رات من  هماا :

بقتايا يتأ ح الموا   ا لشترونية التي تاتم  الشبا  الجامعي من % 82 عوالي -1

 والمخدرات الر مية . المخدرات

 هم واالتعرف علي تجار  األخرين  شل التالية والترفية و تاء و ت ال راغ  -2

المخدرات  بقتايالتأ ح الموا   ا لشترونية التي تاتم  الجامعي يواف  الشبا 

 والمخدرات الر مية .

ضع, الوازع الدي,  لد  بعض الشبا "  عد  هم  سبا  انتشار المخدرات  داء -3

الشبا  الجامع  عيث داء ف  الترتي  األول ، يلية "ضع, الر مية من وداة نظر 

الر ابة األسرية عل  الشبا " ف  الترتي  " الثاني ، ثم"عدم ودوي تشري  يجرم 

المخدرات الر مية" ف  الترتي  الثالث بين  سبا  انتشار المخدرات الر مية بين 

 الشبا  من وداة نظر الشبا   ن اام .

بقتايا تعاط   تاتمالت   تأ ح الموا   ا لشترونية     من الشبا % 75.8يري  -4

 المخدرات

من الشبا   %44.2والمخدرات الر مية لاا تأثير سلب  عليام ، وذل  ف  مقابل  

 لاا تأثير إيجاب  عليام.  تأ ح تل  الموا  يرو     
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قتايا المخدرات عل  األهل ب تاتمالت  وبال,ابة لتأثير الموا   ا لشترونية  -5

من الشبا  الجامع     ه,اك تأثير  %79واأل د اء وعل  األخرين فقد  وضح 

 تأ حام لتل  الموا   .سلب  عل  األهل و األ د اء واآلخرين نتيجة 

 مشكلة الدراسة :

" التعرف علي مدي إدراك الشباب الجامعى المصري  تتبلور مششلة الدراسة في

تهتم لمواقع االلكترونية التي تصفحهم لنتيجة مخدرات الرقمية لمخاطر إدمان ال

نظرية تأثير فرضيات ، وذلك في إطار تطبيق  والمخدرات الرقمية قضايا المخدراتب

 الشخص الثالث"

 أهمية الدراسة :

 تتمثل أهمية الدراسة في كل من :

 همية تاليط التوء علي  تايا تعاطي المخدرات بأ ة عامة والمخدرات  -1

الر مية بأ ة خا ة بين الشبا  الجامعي ف  مأر ومدي إيراكام لمخاطر تل  

  ن اام وعل  اآلخرين.المخدرات علي 

قتايا المخدرات في مااعدة ب تاتمالتي الموا   ا لشترونية توضيح مدي مااهمة  -2

يراك مخاطر إيما  المخدرات الر مية في إطار تطبيق فرضية الشبا  علي إ

 تأثير الشخص الثالث .

 همية تطبيق الدراسة عل  فئة الشبا  الجامع  و خا ة م  ما تشاد  الجامعات  -3

من إنتشار سري  ومت,امي ( خا ة/عشوميةمالمأرية عل  اختكف تودااتاا 

الدراسة مكعظة الباعث و كةا الر مية ، كما  وضحت لظاهرة إيما  المخدرات 

 انستطكعية التي  دراها.

إيما  الدراسة الميدانية   تق, ع,د عد إيراك الشبا  الجامع  المأري لمخاطر  -4

الر مية عل   ن اام وعل  اآلخرين فقط ، بل تمتد إل   ياس اتجاهاتام المخدرات 

 ي  بشة ا نترنتالموا   ا لشترونية علنحو ضرورة فرض ر ابة علي معالجة 

 لقتايا تعاطي وإيما  المخدرات بأ ة عامة والمخدرات الر مية بأ ة خا ة.

"ثأثير الشخص الثالث " و "إيراك المخاطر"  ف  ظروف بحثية  يتطبيق نظريات - 5

مكئمة بالتطبيق عل   تية تعاطي وإيما  المخدرات بأ ة عامة والمخدرات 

 الر مية بأ ة خا ة بين الشبا  الجامعي المأري .

ندرة الدراسات الت  ت,اولت  تايا تعاطي وإيما  المخدرات الر مية بإعتبارها  -6

 .في المجتم  المأري وبخا ة بين فئة الشبا  الجامعيظاهرة عديثة 

  :أهداف الدراسة
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علىى  مىىدي إيراك الشىىبا  الجىىامعي  التعىىرف فىى  للدراسىىة الرئياىى  الاىىدف يتمثىل

لموا ىى  ا لشترونيىىة تأىى ح  لالمأىىري لمخىىاطر إيمىىا  المخىىدرات الر ميىىة مىىن خىىكل 

والمخىىدرات الر ميىىة بأىى ة عامىىة المخىىدرات  تاىىتم بقتىىاياالتىىي  علىىي  ىىبشة ا نترنىىت

، وذل  في إطار تطبيىق فرضىيات نظريىة تىأثير الشىخص الثالىث ، وي,بثىق مىن خا ة 

   التالية: ال رعية األهداف هةا الادف

 تاىىتمللموا ىى  ا لشترونيىىة التىىي  المأىىري الشىىبا  الجىىامعي معىىدل تأىى حر ىىد  -1

 .والمخدرات الر ميةقتايا المخدرات ب

التىي لموا ى  ا لشترونيىة ل المأىري يوافى  تعىرض الشىبا  الجىامعيالتعرف علي  -2

 .والمخدرات الر ميةقتايا المخدرات بتاتم 

بخطىىورة تعىىاطي  فىىي تعريىى, الشىىبا اىىاهمة الموا ىى  ا لشترونيىىة تحديىىد مىىدي م -3

 علي ال ري والمجتم  والمخدرات الر مية وإيما  المخدرات 

 . ألسبا  إنتشار المخدرات الر ميةايراك الشبا  الو وف عل  مد   -4

نوعيىة  -مىوطن ال,شىأة  -التو ل إل  مد  تأثير المتغيىرات الديمودرافيىة م ال,ىوع  -5

الماىىتوي ا دتمىىاعي وا  تأىىايي( علىى  تىىأثير الشىىخص الثالىىث لىىد   –التعلىىيم 

 .لمخاطر إيما  المخدرات الر ميةالشبا  في إيراكام 

تىىأثير إيمىىا  المخىىدرات الر ميىىة علىىي لدردىىة  الو ىىوف علىى  مىىد  إيراك الشىىبا  -6

 –الجيىىرا   –الىىزمكء  –األ ىىد اء  –م األ ىىار   الشىىبا   ن اىىام  وعلىىي األخىىرين

 المأريين عموما ( .

يردىىىة ا تجىىىاة نحىىىو إيرك الشىىىبا   لخطىىىورة إيمىىىا  التو ىىىل إلىىى  العك ىىىة بىىىين  -7

 وإيراك تأثيرالشخص الثالث. المخدرات الر مية

يراسة العك ىة بىين ايراك الشىبا  لتىأثيرات الشىخص الثالىث وتأييىد فىرض الر ابىة  -8

لقتىىىايا تعىىىاطي وإيمىىىا  المخىىىدرات عامىىىة الموا ىىى  ا لشترونيىىىة علىىىي معالجىىىة 

 .والمخدرات الر مية بأ ة خا ة

 الدراسات السابقة:

 :امه ين ام الباعث بتقايم الدراسات الاابقة المتألة بموضوع البحث إل  محاور

 المحور األول: يراسات ت,اولت المخدرات والمخدرات الر مية .

 يراسات طبقت نظرية ثأثير الشخص الثالث علي الشبا  الجامعي .المحور الثاني: 

 المحور األول: دراسات تناولت المخدرات والمخدرات الرقمية:
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 عبر الر مية المخدرات إيما عول  :(3)2016 محمد مرسي محمددراسة  -1

 العربي الشبا  عل  مطبقة ميدانية العربي يراسة الشبا  علي ا نترنت وتأثيرها

 وا ستخدام الت اعل ماتو  عل  بالقاهرة ، إهتمت الدراسة بالتعرف األزهر بجامعة

  نماط عل  ا نترنت و التعرف عبر المتوا ل العربي الجامعي للشبا  الشخأي

 المخدرات خطورة ال  المؤيية و العوامل الر مية للمخدرات العربي الشبا  ايما 

 وض و الر مية المخدرات من إيما  العربي الشبا  و اية و كي ية عليام الر مية

من  الشبا  لو اية بالجامعات الشبا  رعاية و  اام نيارات مقترح تأوري إطار

 من مشونة المراعل متعدية طبقية الر مية ، طبقت الدراسة علي عي,ة المخدرات إيما 

( 309 )  ً المراعل  في المقيدين واألفريقية وانسكمية العربية الدول من طالبا

 %100ذكور( ، وتو لت الدراسة إلي     م األزهر دامعة بشليات األرب  الدراسية

دمي    فراي العي,ة يرو     المخدرات الر مية غير مدم,ة مثل المخدرات التقليدية 

و ناا غير محرمة  رعا و  يعا   علياا القانو  ، و عن فقط  والتالية للترفي  ،وإناا

الر مية،فقد  المخدرات ظاهرة انتشار في تاام والتربوية التي ا دتماعية  هم العوامل

، يلياا تخبط الوعي األسري بخطورة  %98 شل ضع, الر ابة الوالدية علي األب,اء 

البيوت من غير الملتزمين ،ثم إستخدام الخدم في  % 97المخدرات الر مية ب,ابة 

 . % 88بالعايات ا سكمية ب,ابة 

 للمخدرات وا دتماعية ال, اية عول اآلثار: (4)2016عويدات دراسة عبدهللا -2

 تمثلت مششلة،  آثارها من الحد في التبط ا دتماعي مؤساات ويور الر مية

 وسائل الر مية ويور لمخدراتل وا دتماعية ال, اية ا خطار استقأاء في الدراسة

عيث تو لت الدراسة إلي    المخدرات ،  انتشارها من الحد في ا دتماعي التبط

 العتلي ، والتش,ج والتش,جكالأراخ الكإرايي ،  ن اية اثار الر مية تؤيي إلي

الوا   ،  عن وا ن أال التركيز الاماع ، و لة عملية اث,اء العأبي وارتعاش الجاد

في العمل ، وا خ اق في الدراسة  ، كما تؤيي إلي  ثار إدتماعية مثل  وتراد  األياء 

ا سري ،  الوا   والت تت عن الممارس ن ا  فياا ، و ا ن أال يت  التي العزلة

 الرفاق و المؤساات ودماعات المدرسة و وت,اولت الدراسة يور كل من ا سرة

 .لاا والدولة في الحد من تل  الظاهرة والتأدي  الدي,ية

 من الو اية في األسرة تواد  التي عول التحديات: (5)2016عباس التجاني وجدان -3

 في األسرة الر مية ، ت,اولت الدراسة تعري, المخدرات الر مية و يور المخدرات

المخدرات الر مية من خكل الدور التوعوي والدور التربوي  والدور  من الو اية

ألب,اءها ، كما  تقديماا في األسرة تااهم التي الو ائية الر ابي لألسرة والبرامج

 المخدرات الر مية تجا  الو ائي يورها في األسرة تواد  التي تطر ت إلي التحديات

المخدرات الر مية بين الحقوق الشخأية : (6)2015 دراسة محمد حسين حبيب -4

إهتمت الدراسة بالتعرف علي المخدرات الر مية والمردعية ، والجريمة الايبرانية 
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التاريخية وكي ية تقديماا وا نتشار المقلق لاا ، عيث تو لت الدراسة إلي تزايد عدي 

المدم,ين عل  المخدرات الر مية وا غل  م,ام من فئة الشبا  ال  دان  ا ط ال ، 

ي المدم,ين الماجلين في مو ع  فقد  وضح مدير اعد  الموا   ا لشترونية : ما  عد

س,ة  14 - 10ا ف مدمن من بي,ام ال, ط ل تتراوح اعمارهم بين  7000يأل ال  

 ال,  عقا. 25000من محافظة بغداي ،  ثم و ل العدي ال  

عول اتجاهات الشبا  نحو انيما  : (7) 2013عبيد بن عبدهللا العمري  -5

ات الر مية ، إهتمت الدراسة بالتعرف عل  والمشاركة في برامج الو اية من المخدر

اتجاهات الشبا  الجامعي الاعويي  نحو انيما  و المشاركة في برامج الو اية م,اا 

، وذل  من خكل  التعرف عل  مأاير انيما  و العوامل و األسبا  التي تدف  

ماا الشبا  لتعاطي المخدرات و انيما  علياا، عيث طبقت الدراسة علي عي,ة  وا

طالبا بجامعة المل  سعوي بمدي,ة الرياض ، وتو لت إلي     كثر من نأ,  456

( %43.9( لديام معلومات كافية عن  ضرار المخدرات، بي,ما م%53.9 فراي العي,ةم

( ليس لديام معلومات عن  ضرار المخدرات %2.2لديام معلومات إل  عد ما،  ما م

( من سائل انعكم، %86.4ع,د الشبا  م ، و تبين    مأاير تعلم إيما  المخدرات

( من األ د اء و %18.9( من األفكم، وم%63.4( من  الخدم واألدان ، م%80.0م

الزمكء ، وعن المأاير التي يحأل علياا الشبا  معلوماتام عن  ضرار 

( يعتبرو  األساتةة والمقررات الدراسية في %80.3المخدرات، فغالبية  فراي العي,ة م

ة مأدرا  ساسيا للحأول عل  معلومات عن  ضرار المخدرات، يلي ذل  الجامع

الزمكء كمأدر من المأاير التي تااعد الشبا  للتعرف عل   ضرار المخدرات 

(، ثم األسرة %75.4(، ثم ال,دوات و المحاضرات ب,ابة م%77.9وذل  ب,ابة م

انعكم (، و ما وسائل %74.3كمأدر للحأول عل   ضرار المخدرات ب,ابة م

 (.%15.4فبلغت نابتاا م

عول معالجة األفكم الروائية  :(8) (2011دراسة إيمان عبد الحكيم زايد ) -6

المأرية لتعاطي وإيما  المخدرات وعك تاا با تجاهات المتطربة للمدمن هدفت 

الدراسة إلي التعرف عل  األفكم الروائية المأرية التي ركزت علي تعاطي 

المخدرات وعك تاا با تجاهات المتطربة لد  المدم,ين عيث استخدمت الباعثة 

قية الو  ي والتحليلي كما استخدمت اختبارات ا تجاهات الم,اج الماحي بش

المتطربة واستبيا  ا تجا  نحو تعاطي المخدرات واستمارة تحليل المتمو  

 فكم للعي,ة  10من المدم,ين والةي تمثل  العي,ة الميدانية و 400وكانت العي,ة  واماا 

اولة في األفكم فقد كا  التحليلية و ظارت ال,تائج بال,ابة ألنواع المخدرات المتد

الحشيا  كثر انتشارا في األفكم عي,ة الدراسة وكا  ل   عل  ال,ا  عيث كانت 

 91وهو ما تو لت إلية الدراسة الميدانية عيث داء تعاطي الحشيا ب,ابة  % 49.2

وبال,ابة لكتجا  نحو تعاطي المخدرات في األفكم فشا  %81يلي  الايروين ب,ابة  %
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، وبال,ابة لكتجاهات  % 77.59اراً هو ا تجا  انيجابي ب,ابة األعل  تشر

المتطربة فقد كا  اتجا  عدم التشي, وا ضطرا  هو ا تجا  الغال  عل  عي,ة 

و يتاً تاير المعالجة ال يلمية في إطار من  % 89.62المبحوثين المدم,ين عيث كا  

اية عي,ما تتعاطي المخدرات، المتعة والترفية والمرح المكعظ عل  الشخأيات الرئي

وهةا  د يؤي  إل  نتائج عشاية ضد التوعية المردوة من األفكم الروائية عي,ة 

 الدراسة. 

إستخدام ا نترنت في تعاطي  عول: (9)2010أبوسريع أحمد عبدالرحمن  -6

المخدرات الر مية ، إهتمت الدراسة بالتعرف علي يور  بشات ا نترنت في الترويج 

للمخدرات الر مية من خكل ما تقدم  من تق,يات وخدمات تاال الو ول للمخدرات 

الر مية ، مثل خدمة البريد ا لشتروني ، وتداول المعلومات وانطكع علياا ، 

 لشترونية ، والمحايثات ، وغيرها ، كما  وضحت الدراسة كي ية تعاطي والتجارة ا

المخدرات الر مية عبر  بشة ا نترنت ، وتطر ت الدراسة للتعرف علي  راء  طباء 

المخ و األعأا  عول خطورة المخدرات الر مية ، وتو لت الدراسة إلي    

 يات المتحدة األمريشية اننتشار المزعج للمخدرات الر مية دعل المدارس في الو

م  الطك  من  دل مشافحة ا يما  الر مي ،  I PODتم,  يخول  دازة األي بوي 

كما تو لت الدراسة إلي    الجزائر تعد  كثر الدول العربية من عيث انتشار 

 المخدرات الر مية باا . 

لمالاكت اهتمت بمعالجة األفكم وا: (10) (2009دراسة هويدا محمد رضا الدر ) -7

العربية التي يقدماا التلي زيو  المأري لموضوع تعاطي وإيما  المخدرات وعك تاا 

بإيراك الجماور للوا   ا دتماعي للمدم,ين والتعرف عل   بعاي الوا   ا دتماعي 

لشخأية متعاطي ومدمن المخدرات في األفكم والمالاكت العربية التي يعرضاا 

دمت الم,اج الماحي وف  إطار  طبقت الباعثة استبيا  التلي زيو  المأريت واستخ

م رية من مشاهدي األفكم والمالاكت العربية في محافظتي القاهرة  400عل  

والجيزة وعي,ة عمدي  من األفكم والمالاكت العربية التي عرضتاا كل من الق,اة 

لتين ، وتو لت األول  والثانية بالتلي زيو  المأري عل  مد  يورتين برامجتين كام

ال,تائج إل  ارت اع نابة مشاهدة التعاطي وانيما  بأنواع  المختل ة وف  مقدماا 

مشاهد التعاطي الم,تظم للاجائر والشحوليات من خكل  سلو  التدخين وارتباط ذل  

بمظاهر الاعاية والارور وال,شوة وا ستمتاع للشخأيات المتعاطيةت مما يعد  يما 

ً  د يشج  ا ألفراي عل  التعاطي وانيما  للمخدرات وكةل  ارت اع نابة إيراك سلبيا

المشاهدين لوا عية المتمو  المقدم عن متعاطي المخدرات كما  ثبتت ا ختبارات 

انعأائية ودوي عك ة ارتباطي  بين كثافة التعرض لألفكم والمالاكت العربية 

مخدرات كما يتم تقديم  من و يراك الجماور للوا   ا دتماعي لمتعاطي ومدمن ال

 .  % 4.2خكل ا عمال الدرامية التلي زيونية مشاهدتاا ب,ابة 
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 Peter S.Finley,Laura L. Finley (2009)دراسة بيتر ولورا فينلى  -8

عول  ور تعاطي المخدرات والشحوليات بين الرياضيين من طلبة المدارس : (11)

الثانوية كما تعشااا األفكم ، ياتطي  التأوير انعكمي للطلبة الرياضيين    يمد 

ب,ماذج إ تداء  وية للطلبة الرياضيين في الحياة الوا عية، لةل  يتحري هةا البحث 

ضية من دان  استخدام المخدرات  ور الطلبة الرياضيين في األفكم الريا

والشحوليات، وما إذا كانت  ور تعاطي المخدرات والشحوليات واأليوية الم,شطة 

في األفكم مطابق لما يحدث بال عل  م  ، و د تم إدراء تحليل محتوي ممتمو ( 

بغرض معرفة إذا كانت هة   2000، 1994لاتة  فكم رياضية   درت بين عامي 

 ة عا ت تعاطي المخدرات والشحوليات بين الطلبة الرياضيي,ن و األفكم تأ, بد

معرفة تأثير هة  الأور علي المشاهدين، ومن بي,ام طلبة رياضيين بالمدارس 

الثانوية و  ظارت ال,تائج    األفكم تدعم ال شرة بأ  الطلبة الرياضيين  د يخوضو  

ن يورهم ا دتماعي كأفراي تجربة تعاطي المخدرات والشحوليات باعتبارها دزءاً م

رياضيين، كما  ظارت هة  األفكم    تجربة تعاطي المخدرات والشحوليات ي,تج 

ع,اا عوا   ضعي ة  و   تؤيي إلي  ي عوا   مطلقاً، وب,اًء علي ذل  فإ  األفكم 

ً  مام التقدم الةي تحدث  المبايرات التعليمية  الرياضية من المحتمل    تق, عائقا

 إلي كبح تعاطي الشحوليات والمخدرات بين الطلبة الرياضيين. الاايفة

عول تأثير :  (12) (2009دراسة روتجيز إنجليز، رول هيرمانز، توم هولينستين ) -9

مشاهدة تعاطي الشحول في التلي زيو  علي الالوك ال علي لشر  الشحول ، عيث 

عرض  ور ومشاهد  هدفت الدراسة إلي ا ختبار التجريبي لكفتراض القائل بأ 

الشحول في األفكم وانعكنات التجارية علي  ا ات التلي زيو  يعزز الالوك ال علي 

طالباً من الةكور من طك  الجامعة تتراوح  80لشر  الشحول ، وتشونت العي,ة من 

عاماً، وتو لت ال,تائج إلي    المشاركو  ممن تعرضوا  29إلي  18 عمارهم بين 

حول األ وي هي األكثر ت,او ً للمشروبات الشحولية يو  غيرهم لمشاهد وعروض الش

من المشاركين، لقد كا  المشاركو  الةين تعرضوا لأور مختل ة للشحول في ال يلم 

زدادة زياية عما ت,اول   1.5 و ال وا ل انعكنية  كثر إ با ً علي الشر  بمعدل 

 خكل الااعة الواعدة.غيرهم ممن لم يتعرضوا ألي من تل  الأور والمشاهد 

هدفت الدراسة إلي التعرف إلي مدي انتشار :(13) (2007دراسة آمال كمال ) -10

ثقافة المخدرات لدي طك  مرعلة التعليم األساسي، ومأاير تششيل هة  الثقافة، 

ويور المدرسة وانعكم في  ياغة هة  الثقافة، وفي مشافحة الظاهرة ، تم تطبيق 

قاهرة البحث علي عي,ة متعدية المراعل من طك  مرعلة التعليم األساسي بمحافظة ال

ً وطالبة ، وعي,ة  واماا  520 واماا  من المدرسين الةين يقومو  بتدريس  70طالبا

مواي ذات  لة بثقافة المخدرات مثل اللغة العربية والتربية الدي,ية والعلوم والدراسات 

 د سبق ل  الاماع  %99.8ا دتماعية ، وتو لت الدراسة إلي    معظم  فراي العي,ة 
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شل التلي زيو   هم المأاير في تعري, الطك  بثقافة المخدرات عن المخدرات ، و  

، يلياا ال,اس في  %35.5، وداءت األسرة في المرتبة الثانية ب,ابة  %84ب,ابة 

،  ما المعلمو  في المدرسة والشت  المدرسية  %23.7الشارع المأدر الثالث ب,ابة 

علي  %10.6و  %20 فيتأخر ترتيباما إلي المركزين الراب  والخامس ب,ابتي

، كما تو لت  %5.6التوالي، في عين يأتي األ د اء في المركز الاايس ب,ابة 

ال,تائج إلي    األفكم التي يتةكرها الطك  عول المخدرات هي األفكم األكثر  عبية 

 وت تيكً وتةكراً من  بل ال,اء والتي يتشرار عرضاا علي  ا ة التلي زيو .

هدفت الدراسة إلي الشش, عن ال روق بين : (14)2007متولي دراسة وفاء  -11

المتعاطين وغير المتعاطين في بعض الخأال انبداعية مالمعرفية والوددانية( ، 

وركزت علي استششاف الجوان  انبداعية لدي المتعاطي,ن ومدي تدهورها في 

معيين من من الطك  الجا 315المراعل المبشرة من التعاطي ، تشونت العي,ة من 

الةكور، تم تقايماا وفقاً لمتغير التعاطي إلي مجموعة  ولي من المتعاطين علي سبيل 

مشاركاً(، ومجموعة ثانية من المتعاطين  80التجري  ألية ماية ن اية بلغ عجماا م

مشاركاً( ومجموعة ثالثة من  60علي فترات متقطعة ألية ماية ن اية بلغ عجماا م

مشاركاً(، من دامعات مأرية  175طكق بلغ عجماا مغير المتعاطين علي ان

ً و المتعاطو  المجربو   مت,وعة ، وتو لت الدراسة إلي ت وق المتعاطو  عموما

علي غير المتعاطين في كل من الحااسية للمششكت والمرونة التلقائية والمخاطرة 

في، غير المحاوبة وياف  ع  ا ستطكع تجا  الموضوعات ذات الطباع ا نحرا

بي,ما يميل غير المتعاطين إلي المجارة ا دتماعية  كثر من المتعاطين ، و فيما يتعلق 

بال روق بين المجربين والمتعاطين بالم,اسبة، فيت وق المجربو  في الدردة الشلية 

لإلبداع والقدرة علي الطك ة ال شرية والمرونة التلقائية ولشن ي وق المتعاطو  

ي ياف  ع  ا ستطكع تجا  الموضوعات ذات الطاب  بالم,اسبة للمجربين ف

 ا نحرافي.

استادفت الدراسة استطكع ر   عي,ة من  :(15) (2005دراسة هبة جمال الدين) -12

الجماور العام عول ت,اول المالاكت التلي زيونية الرمتانية للقتايا المتعلقة 

بالتعاطي وانيما  والتعرف عل  المدركات التي يتو ل إلياا المتلقي فيما يتعلق 

ة التي بالقتايا المتعلقة بالتعاطي وانيما  من خكل التعرض للدراما التلي زيوني

م رية في ال ئة  918 دمت خكل  ار رمتا  ، طبقت الدراسة عل  عي,ة  واماا 

من  % 84.2عاماً( و د تو لت ال,تائج إل  عدم  درة  65 -15العمرية من م

المبحوثين عل  التمييز ما بين الالبية وانيجابية في تعامل المالاكت م  مششلة 

للمششلة و فايت نابة كبيرة من المبحوثين المخدرات ك,تاج طبيعي للت,اول الاطحي 

عادة مششلة المخدرات لمزيد من التوضيح وا هتمام ضمن  عداث المالال وذل  

لتوعية الشبا  واألب,اء المراهقين وارت اع نابة اآلراء المؤيدة وفشل المالاكت 
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الدرامية في إبراز مااوئ المخدراتت عيث إ  الموضوع لم يشن من بين األعداث 

 األساسية التي يدور عولاا موضوع المالال. 

عول " ت,اول الدراما التلي زيونية لقتية تعاطي :  (16)2005دراسة آمال كمال  -13

وإيما  المواي ال, اية يراسة تحليلية" ،هدفت الدراسة إلي التعرف علي عجم اهتمام 

ة هةا ا هتمام وتقييم الدراما التلي زيونية بقتية تعاطي المواي ال, اية وانيما  وطبيع

 سلو  المعالجة الدرامية للظاهرة ، اعتمدت الدراسة علي  سلو  تحليل المتمو  

م علي 2004هـ/ 1425الشمي والشي ي لقتية التعاطي وانيما  خكل  ار رمتا  

ً متتم,ت  12عي,ة مشونة من  علقة( تم عرضاا علي  ا ة  379مالاكً تلي زيونيا

 -الق,اة الثانية والق,وات ال تائية المأرية -أرية، الق,اة األوليالق,وات األرضية الم

 ,اة يبي ال تائية. وتو لت الدراسة إلي     تية تعاطي المواي  – MBC ,اة 

( من المالاكت موض  %50ال, اية وانيما  داءت  تية فرعية هامشية في م

ي  عداث المالاكت البحث ، وداء التدخين في مقدمة المواي ال, اية التي ظارت ف

، وتمثلت  هم يواف  التعاطي في  %33.3، يلي  الشحوليات ب,ابة  %3.3ب,ابة 

، ثم  %12.2يلياا توفير المتعة المزادية ب,ابة  %72.6التالية والتعوي ب,ابة 

 .%9.2الارو  من المششكت ب,ابة 

ركات استادفت الدراسة التعرف علي المد:(17)2005دراسة هبة جمال الدين -14

التي يتو ل إلياا المتلقي فيما يتعلق بالقتايا المتعلقة بتعاطي وإيما  المخدرات من 

خكل التعرض للدراما التلي زيونية التي  دمت خكل  ار رمتا ، طبقت الدراسة 

م رية ، وتو لت الدراسة إلي انخ اض  918علي عي,ة من الجماور العام  وام  

الالبية للتعاطي عيثث ظار تجار المخدرات في  عدي المشاهد التي  برزت الأورة

 يوار البطولة واتامت  ورتام بالالبية وارتشا  الجرائم ، كما ارتبطت  خأياتام 

 بال, وذ والمشانة الرفيعة في المجتم .

هدفت الدراسة إل  ت,اول األفكم :(18) (2004دراسة نجوى الفوال و أمال كمال ) -15

عتي  1998عرضت في يور العرض خكل ال ترة من الاي,مائية المأرية التي 

لقتية تعاطي المواي المؤثرة في األعأا  بود  عام والمخدرات بود   2002

ً وراء التعرف عل  عجم ا هتمام الاي,مائي بالقتية، وطبيعة ا هتمام  خاص سعيا

فيلماً  113وتقييم  سلو  المعالجة الاي,مائية للظاهرة، و د تشونت العي,ة من 

ادتماعياً، وتو لت الدراسة إل      تية تعاطي المخدرات وا تجار فياا  شلت 

فقط، في عين كانت  %6 ,2القتية الرئياة في نابة ضئيلة من األفكم عي,ة الدراسة 

 عد  القتايا ال رعية في غالبية األفكم و بلغ عدي مشاهد التعاطي لمختل,  نواع 

شس زياية مشاهد التعاطي ياخل األفكم مشادا مما يع 1239المواي ال, اية 

 ,3الاي,مائيةت يام الشخأية المحورية بتجايد  خأي  المتعاطي للمواي ال, اية ب,ابة 

من مشاهد األفكم عي,ة الدراسة ، كما اهتمت غالبية مشاهد التعاطي بتأوير  50%
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ً تما ً طبيعيا رس  تعاطي التدخين والشحوليات عل  ود  الخأوص باعتبار  سلوكا

 الشخأية في عياتاا اليومية كإعد  مشمكت رسم  ورة الشخأية لد  المشاهد .

عول تعاطي المخدرات في الاي,ما : (19) (2004دراسة رأفت السيد عسكر ) -16

المأرية يراسة في الخطا  الاي,مائي المأري ، تادف هة  الدراسة لمحاولة 

طا  الاي,مائي في ت,اول  لظاهرة تطبيق م اهيم التحليل ال, اي في إطار يراسة الخ

المخدرات، والو وف علي األهداف انيجابية والالبية وبخا ة في  فكم الثماني,ات 

، وتو لت الدراسة إلي    معظم األفكم التي  1990، عتي 1980في ال ترة من 

عرضت لمششلة تعاطي المخدرات وت ا ماا، علي اعتبار  ناا تعد  ورة مبا رة  و 

لما هو مودوي علي الااعة ا دتماعية في ذل  الو ت واعتمدت هة  األفكم انعشاس 

 علي ع,ا ر انثارة العالية والتشويق، م  غيا  الوعي والقانو .

عول " تعاطي المخدرات في الم,طقة : (20)2004دراسة مصطفي سويف -17

سعت الدراسة إلي إعطاء فشرة إدمالية عن مششلة التعاطي في الم,اطق  المدارية"

المدارية من  ارتي آسيا و فريقيا ، وتو لت الدراسة إلي    األفيونات هي الغالبة 

علي التعاطي في مجتمعات القارة اآلسيوية، بي,ما يغل  الق,  علي التعاطي في بلدا  

هو في كثير من البلدا  األفريقية عيث  فريقيا،  ما في مأر فاألفيو   عقد مما 

استخدم ألغراض طبية، و خري ترويحية، وظار الايروين في مأر ألول مرة 

 خكل الحر  العالمية األولي. 

 Petrie keith&Lindaدراسة ماكول جيدث، ليندا كاميرون، بيتري كيث  -18

Cameron & McCoal Judith 2003(21) : استادفت الدراسة الشش, عن

كي ية ت اير المراهقين ل,ماذج و ور التدخين في األفكم و د تم تطبيق الدراسة علي 

س,ة تم استجوابام  17 -16طالباً( من المراهقين في المرعلة العمرية   88عي,ة من م

للتعرف علي استجابتام عول  Focus Groupsمن خكل مجموعات ال,قاش المركزة 

لتدخين في األفكم الحالية ، و د تو لت الدراسة إلي ارت اع نابة استجابات مشاهد ا

المراهقين نحو استخدام التدخين في األفكم ك,موذج يمشن تأديق  وخا ة في عالة 

، وارت اع نابة مبالغة المراهقين في وا عية  Life Styleتجايد  كأسلو  للحياة 

ج عازمة و جاعة في األفكم والدراما الحالية نماذج التدخين ع,دما يتم تجايدها ك,ماذ

، ساولة استرداع الأور ال,مطية ل,ماذج التدخين بااولة ويار وسرعة مما  سام 

 في تششيل  ورة  ائعة عول استخدام التدخين.

، لتحديد الخأائص  عول انيما  واألفكم الاي,مائية: (22)2003دراسة "كاب"  -19

وماتخدمي المخدرات في األفكم، تم اختيار عدي من واألنماط الشائعة لمتعاطي 

األفكم التي ت,اولت تعاطي وإيما  الشحول والمخدرات سواء  كا  هةا الت,اول  ساسياً 

 م بششل عرضي في ال يلم ، و د  س رت نتائج هة  الدراسة عن    ه,اك  وراً 
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راً، ساخراً، ويتعاطي  ائعة تدور عولاا  ورة البطل سواء  كا  مأسوياً، متمرياً، ثائ

 مشروبات روعية  و يعتمد علي الماية المخدرة باعتبارها نمط عياة. 

عول العك ة بين  :(23)2002دراسة مادلين دالتون، ميشيل بيتش، جينيفر تيكل  -20

القيوي التربوية علي مشاهدة األفكم وتعاطي المراهقين للتبغ والشحول طبقت الدراسة 

طك  الا,وات الدراسية الخاماة وعتي الثام,ة بمدارس نيو طالباً من  150علي 

هامبشاير وفيرمونت ، وهدفت إلي تقييم مدي القيوي التي ي رضاا اآلباء علي مشاهدة 

 ب,ائام المراهقين ألفكم الشبار فقط، وكةل  تحديد ما إذا كانت تل  القيوي لاا عك ة 

فئة المراهقين ، وتو لت الدراسة إلي عقيقية بان كل من تعاطي التبغ والشحول بين 

 اموا بشر  الشحول، وعلي الرغم من     %23 اموا بتدخين الاجائر و  18%   

ً فإ   14من العي,ة الم حو ة كانت   ل من  90% م,ام فقط كانوا  %16عاما

يتعرضو  لقيوي كاملة علي مشاهدة  فكم الشبار فقط، وكا  مجموع من  اموا 

ل,ابة لاؤ ء الةين لم يتعرضوا للقيوي علي مشاهدة  فكم الشبار و با %35بالتدخين 

 لمن يقعو  تحت القيوي الشاملة. %2بال,ابة للةين تعرضوا لقيوي دزئية و  12%

اهتمت الدراسة ببحث العك ة بين بيئة  :(24)2002دراسة ابتسام الجعفراوي  -21

العمل وضغوط العمل من ناعية، وتعاطي المخدرات بين  با  الاائقين من ناعية 

 خري، عيث بحثت الدواف  األخري وراء إساءة استخدام المواي المخدرة ، وسعت 

للتعرف علي المخدرات األكثر انتشاراً بين الاائقين و حبة التعاطي ، و د  ملت 

م,ام  %34.5من سائقي األدرة بأنواعاا، و د  ظارت ال,تائج     1024ي,ة الع

، يلي  الخمور  %72.5يتعاطو  المخدرات، والبانجو هو المخدر الشائ  بي,ام 

ثم الايريو   %7.2ثم األفيو  ب,ابة  %8.9فاأل راص  %29.9ثم الحشيا  30.5%

0.6% . 

عاطي المخدرات بين  با  عول " ت :(25)2002دراسة ليلي عبدالجواد  -22

العشوائيات "يراسة ميدانية لم,طقة الشرابية"، سعت الدراسة إلي التعرف علي طبيعة 

المتغيرات المائولة عن انتشار المخدرات بين  با  م,طقة الشرابية من خكل 

الشش, عن العوامل والظروف المؤيية إلي سلوك التعاطي لدي الشبا  بم,طقة 

ت بالتعرف علي نوعية الحياة الخا ة المرتبطة باةا التشوين الشرابية، كما اهتم

العشوائي، فغالبية األسر تعاني من الت ش ، وا  تأاي هاش وهامشي، والعمل غير 

مودوي وغير م,تظم، والشخأية الشابة هي الشخأية األكثر تأثراً بطبيعة هةا 

 الاياق.

هات  فراي المجتم  اتجا عول: (26)2002دراسة عبدالعزيز أحمد حسين  -23

هدفت الدراسة الحالية ،  الاعويي نحو مدم,ي المخدرات الةين تم عكدام من انيما 

إلي التعرف علي طبيعة اتجاهات  فراي المجتم  الاعويي نحو فئة المدم,ين المتعافين 

ً عن تعاطي المخدرات، طبقت الدراسة علي م ( فرياً من 440الةين امت,عوا تماما
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ناث من مدي,ة الرياض، و د  س رت الدراسة عن ميل  فراي العي,ة إلي الةكور وان

 التعاط, م  من   وا وامت,عوا تماماً عن تعاطي المخدرات.

عول تأثير  :(27)2001دراسة جيمس سارجنت، مادلين دالتون، تود هيثيرتون  -24

مشاهدة تعاطي التبغ في األفكم علي محاولة المراهقين للتدخين ، هدفت الدراسة إلي 

اختبار ال رضية القائلة    ه,اك عك ة بين كثرة عرض مشاهد التدخين في األفكم 

تلميةاً بالمدرسة  4919وبين محاو ت التدخين بين المراهقين، طبقت الدراسة علي 

فيلم، وتو لت الدراسة إلي     601وتقييم ظاور التدخين في س,ة ،  15و  9بين 

ه,اك عك ة  وية بين مشاهدة المراهقين لتعاطي التبغ في األفكم، والقيام بتجربة 

التدخين، وهو ما يؤكد ال رضية القائلة بأ  التدخين في األفكم يؤيي يوراً في ابتداء 

 عاية التدخين لدي المراهقين.

عول "تادر المخدرات والمجتمعات الماتادفة : (28)2000صطفي دراسة عال م -25

للتعاطي" ، عاولت الدراسة التعرف علي مششلة ا تجار في المخدرات في محاولة 

لشش, ال,قا  عن طبيعة الم,اخ ا دتماعي الةي ساعد علي إفراز مششلة ا تجار، 

  من خكل عقد وذل  من خكل عي,ة عمدية من بين التجار المحشوم عليام، وذل

مقابكت متعمقة وتحليل الاجكت والوثائق. وتو لت الدراسة    ه,اك ت اعك بين 

مجموعة من العوامل ا دتماعية وا  تأايية في تايئة م,اخ ا نحراف يأتي في 

مقدمتاا المشاكل األسرية، وغيبة الر ابة علي األب,اء، وانحراف اآلباء في ن س 

 التجارة. 

 : دراسات طبقت نظرية تأثير الشخص الثالث علي الشباب الجامعي: الثانيالمحور 

سعت الدراسة إلي التعرف عل  مدي : (29) ( 2015)  السيد محمد دراسة انتصار -1

إيراك الشبا  الجامع  لتأثير محتو  الع,, الاياس  با نترنت عل  سلوكام 

عل  استقرار المجتم  الشخأ  وسلوك   رانام وسلوك اآلخرين عموما، وكةل  

المأر  وعك ت  بإتجاهاتام نحو فرض الر ابة عل  ا نترنت ، طبقت الدراسة علي 

م رية من الشبا  الجامعي المتابعين بال عل لمحتو  الع,,  360عي,ة عمدية  واماا 

من المبحوثين ياتمو   %63.5الاياس  با نترنت ، وتو لت الدراسة إلي    

م,ام بمتابعتاا  %26.5ومتابعة   تايا الع,, الاياس  ، وياتم  بدردة كبيرة بمعرفة

م,ام بمتابعتاا ، وعول اتجاهات المبحوثين  %10إلي عد ما، وفي المقابل   ياتم 

، عيث اوضح   3.59نحو فرض ر ابة عل  ا نترنت داءت إيجابية وذل  بمتوسط 

المجتم  وذل  بمتوسط الشبا     فرض الر ابة عل  ا نترنت يااعد عل  استقرار 

و داء فرض الر ابة عل  ا نترنت ل  تأثير سلب  عل  عرية الر   وذل   3.50

 . 3.45بمتوسط 

: هدفت الدراسة إلي التعرف عل   نماط (30) (2014دراسة غادة حسام الدين ) -2
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يراكام لمد  تأثيرها عل  مشاهدة الشبا  لبرامج تلي زيو  الوا   العربية و إ

، ومد  رغبتام ف  فرض ر ابة عل  متامي,اا للحد من تأثيراتاا الالبية المجتم 

عليام  و عل  اآلخرين ف  المجتم  ، تم تطبيق الدراسة عل  عي,ة من طلبة مدي,ة 

الثقافة والعلوم بال ر ة األول  ف  كل من المعاد العال  للا,دسة والمعاد العال  

م رية ممن تق  اعمارهم ف  ال ئة العمرية  200لإلعكم وف,و  ا تأال ، وتم اختيار 

( م رية من كل معاد ، سعت هة  الدراسة إل  اختبار 100عاما بوا   م19إل 17من 

ف  المجتم  المأر   Third Person Effectفروض نظرية تأثير الشخص الثالث 

 ، وتو لت إلي ما يلي : ارت عت بششل عام كثافة التعرض لبرامج الوا   العربية بين

من الم ريات  نام يتابعو  هة  البرامج بششل  %60عي,ة الدراسة عيث  كدت نابة 

 نام يتابعوناا  عيانا ، كما  وضحت ال,تائج ممتغير إعمال  %28يائم، كما  كدت نابة 

العقل( من خكل اتجاهات المبحوثين نحو ايجابيات وسلبيات برامج الوا   العربية 

وداءت اتجاهات العي,ة بالموافقة التامة عل  كوناا ومد  فائدتاا للةات والمجتم ،

تجعل الجماور  اع  ر   ومشارك ايجاب  ، كما تو لت الدراسة إلي زياية تأثير 

الشخص الثالث كلما زايت الماافة ا دتماعية بين الةات واآلخرين عل   ساس    

 األفراي يتشاباو  م   عتاء دماعتام عن  عتاء الجماعات األخر .

: سعت الدراسة إلي التعرف علي JohnR, Chapin (2013) (31)دراسة  -3 

ً ،  دـرىت الدراسة  رؤية المراهقين لتأثير الشخص الثالث عل  الع,, الاائد عاليا

مراهـق لمعـرفة تأثيـــر الشخــص الثـالــث عل  كيـ ـيــة  1646عل  عي,ة  واماا 

الحال  وعــــك ة المبحـــوثين باــةا الع,ـــ, ،  تأــوير وسـائل انعـكم للعـ,ــــ, 

وتو لت نتائج الدراسة إلي  وة تأثير الشخص الثالث علي المراهقين ،  كما  يدت 

يور عدي من المتغيرات الديمودرافية با ضافة إلي متغيرات تقييم الةات، ا ستقكلية، 

الثالث عل  اآلخرين بششل  ومتغير الخبرة الاابقة م  الع,, ف  تأكيد تأثير الشخص

  كبر من الةات.

عك ة الشبا   :إهتمت بالتعرف علي (32)2010بسنت مراد فهمي دراسة  -4

ببرامج تلي زيو  الوا   ، في إطار تطبيق نظرية تأثير الشخص الثالث ، الجامعي 

 6م رية من طلبة وطالبات دامعت  القاهرة و  450 دريت الدراسة عل  عي,ة  واماا 

توبر ممن يشاهدو  برامج تلي زيو  الوا   كعي,ة عمدية، و تو لت الدراسة إل   ك

   برنامج "ستار  كاييم " من   كثر برامج تلي زيو  الوا    مشاهدة بين دماور 

العي,ة، كما ر ت م ريات العي,ة    برامج تلي زيو  الوا   تحمل  يماً إيجابية  كثر من  

ة ف  اعتوائاا عل   يم المغامرة، روح الم,افاة، تقديماا الالبية وتمثلت هة  انيجابي

لقيم العمل الجماع  وروح ال ريق،  ما الالبيات فتمثلت ف  ا نحكل األخك   خا ة 

الموا , الت  تأور طبيعة العك ة بين الشبا  وال تيات ، و كدت نتائج  الدراسة 

بول ككً من ال رض الخاص  بول ال رض انيراك  ل,ظرية  تأثير الشخص الثالث و 



 تعرض الشباب الجامعى المصري للمواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات

 وعالقته بإدراكهم لمخاطر إدمان المخدرات الرقمية في إطار تطبيق نظرية تأثير الشخص الثالث

 115                              الحادي عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

بالماافة ا دتماعية واختكف المتغيرات الديمودرافية بين الةات واآلخرين دزئياً، 

 إضافة إل   حة ال رض الالوك  لل,ظرية دزئياً.

إهتمت بالتعرف علي : (33)(Jin Zhong -2009 Zhiدراسة جين زونج ) -5

اننترنت: مقارنة إيراك تأثيرات األلعا  تأتيرات الشخص الثالث و لعا  ال يديو علي 

المرغوبة ادتماعياً وغير المرغوبة"عيث سعت الدراسة  ختبار إيراكات األ خاص 

 465لتأثيرات األلعا  علي الةات واآلخرين، من خكل التطبيق علي عي,ة  واماا 

عاماً، و د  ظارت ال,تائج     25م رية من الةكور وانناث متوسط عمرهم بلغ 

إيراك عدم مرغوبية تأثيرات األلعا  علي اآلخرين سوف يشو   كبر من إيراك 

التأثيرات غير المرغوبة علي الةات، و وة إيراكات الشخص الثالث  كبر بال,ابة إلي 

تأثيرات األلعا  غير المرغوبة  كثر من تأثيرات األلعا  المرغوبة، و د اختبرت 

 –األ د اء  –األسرة  -ي تأل, من  رب  مالةاتالدراسة متغير الماافة ا دتماعية الة

الغرباء( و ظارت ال,تائج  ن  بال,ابة لتأثيرات األلعا  غير المرغوبة فإ  ا ختكفات 

 انيراكية تزياي ع,دما تزياي الماافة اندتماعية.

 :Shima'a Z.Zoghaib( )( 2009(34)دراسة شيماء ذو الفقار زغيب ) -6

ي استجابات اآلباء نحو المتمو  الدي,ي والج,اي بالتطبيق سعت الدراسة للتعرف عل

علي تأثير الشخص الثالث والتدخل األبوي عيث يرست العك ة بين إيراك اآلباء 

لتأثيرات رسائل التلي زيو  المرغوبة مالمتمو  الدي,ي( ورسائل التلي زيو  غير 

 20إلي  12سن م المرغوبة، وذل  علي عي,ة من اآلباء الةين لديام مراهقين من

م رية، و ظارت ال,تائج  همية متغيري عمر ونوع الط ل في 420عاماً( مشو  من 

إيراك تأثير الشخص الثالث، كما  وضحت ال,تائج    نمط التدخل الةي يتبع  اآلباء 

يعتمد علي عدة عوامل م,اا نوع المتمو  ميي,ي  و د,اي(، تعلم اآلباء، يخل 

 .األسرة، سن اآلباء ود,اام

اهتمت الدراسة بالتعرف علي  تأثير  غاني : (35) (2008دراسة حنان حامد ) -7

التلي زيو  المأورة علي ال,اق القيمي للشبا  المأري ، استخدمت الدراسة م,اج 

الماح انعكمي بشقي  " المتمو  والجماور"، وسعت  ختبار ال رض انيراكي 

م رية من الشبا   416عي,ة  واماا والالوكي ل,ظرية تأثير الشخص الثالث، علي 

 غ,ية في  ,اتي  482س,ة ، وعي,ة تحليلية  واماا 35إلي  18تراوعت  عمارهم من 

ال,يل للم,وعات وميلويي معربية و د,بية( ، وتو لت الدراسة إلي  ن    تودد فروق 

ة ، ذات ي لة بين نا  الةكور وانناث في ا عتقاي في اتجا  تأثير األغاني المأور

كما   تودد فروق ذات ي لة بين ال ئات الا,ية المختل ة في ا عتقاي في اتجا  تأثير 

األغاني المأورة، وتو لت ال,تائج  يتاً  ن    تودد فروق ذات ي لة بين ماتويات 

التعليم المختل ة في ا عتقاي في اتجا  تأثير األغاني المأورة علي ال,اق القيمي 

 للشبا  .



 تعرض الشباب الجامعى المصري للمواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات

 وعالقته بإدراكهم لمخاطر إدمان المخدرات الرقمية في إطار تطبيق نظرية تأثير الشخص الثالث

 116                              الحادي عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 ((Jae W. Shim & Bryant M. Paul 2006شيم وبول بريانت ) دراسة -8

هدفت الدراسة إلي التعرف علي تأثير الشخص الثالث وتدعيم فرض ر ابة علي :(36)

علي  بشة اننترنت عيث سعت  لتحقيق ثكثة  هداف  ولاا المواي انباعية المودوية 

متمو  المواي انباعية  اختبار المشو  انيراكي ل,ظرية تأثير الشخص الثالث عول

علي  بشة اننترنت، والادف الثاني هو التعرف علي مدي تأثير المواي الج,اية 

باألفكم انباعية علي  بشة اننترنت علي الةات وعلي اآلخرين، والتعرف علي 

 سبا  تأييد األ خاص ل رض ر ابة علي المواي انباعية علي  بشة اننترنت، و د تم 

 نثي( متوسط  171ذكر و  150مبحوثاً م 321الماح علي عي,ة  واماا  استخدام م,اج

عاماً، و د تو لت الدراسة إلي عدي من ال,تائج،  هماا تحقق ال رض  20عمرهم 

انيراكي لل,ظرية بأ  المواي انباعية علي اننترنت لاا تأثير اكبر علي اآلخرين، كما 

، كما تو لت الدراسة إلي تأييد عام    انناث تؤيد فرض الر ابة  كثر من الةكور

ل رض ر ابة علي المواي انباعية نتيجة اتجاهاتام المابقة نحو المتامين الج,اية 

 علي  بشة اننترنت.

بع,وا  "تلي زيو  الوا   وتأثير : (37) (2006وآخرون ) RonLeoneدراسة   -9

 مريشيتين لمعرفة م رية من دامعتين  640الشخص الثالث"و د  دريت الدراسة عل  

كي ية تقييمام لثكث من برامج تلي زيو  الوا   ومد  تأثيرها عليام وعل  اآلخرين، 

و ظارت ال,تائج إيراكام لتأثير هة  البرامج عل  اآلخرين  كثر من  ن اام خا ةً ف  

ضوء تقييمام لاا بأناا من البرامج غير المرغوبة ادتماعياً، إضافة إل  ودوي فجوة 

راكام لمد  وا عيتاا من ناعية، وإ بالام عل  التعرض لاا من ناعية  خر ، بين إي

وا ستمتاع بمتامي,اا والتوعد معاا إل  عد ما و كدت الدراسة    العك ة بين سن 

 د زاي من تأثير الشخص  -كمتغير وسيط  -المبحوثين ومتغير الماافة ا دتماعية 

 الثالث بششل دزئ .

عول إيراك الشبا  الجامعي لتأثير : (38) 2005عظيم دراسة عزة عبدال -10

ال تائيات الغ,ائية علي اخك يات المجتمعات العربية يراسة في تأثير الشخص الثالث 

، عيث استخدمت م,اج الماح علي عي,ة من طلبة  ام ا تأال الجماهيري بشلية 

رية، و د اهتمت م  200العلوم انناانية وا دتماعية بجامعة انمارات مشونة من 

ال,وع" ذكور/  –الماافة ا دتماعية  -الدراسة بقياس متغيرات مكثافة التعرض

تقييم الةات( وعك ة هة  المتغيرات بال رض انيراكي لل,ظرية، و تو لت  -إناث"

ً بين التعرض لق,وات  الدراسة إلي  ن  يودد عك ة ارتباطية عشاية يالة إعأائيا

بية وتقدير المبحوثين لتأثيرها التار علي  يمام األخك ية ال تائية الغ,ائية العر

وسلوكياتام اندتماعية، كما تو لت إلي    التأثير الالبي للق,وات الغ,ائية العربية 

عليام يشو    ل من تأثيرها علي اآلخرين بال,ابة للقيم والالوكيات، و يزياي تأثير 

 الةات واآلخرين . الشخص الثالث بزياية الماافة ا دتماعية بين



 تعرض الشباب الجامعى المصري للمواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات

 وعالقته بإدراكهم لمخاطر إدمان المخدرات الرقمية في إطار تطبيق نظرية تأثير الشخص الثالث

 117                              الحادي عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

بع,وا  : Byoung Kwan Lee, Ron Tamborini (2005) (39)دراسة  -11 

"تأثيرية الشخص الثالث والموا   انباعية عل  اننترنت ، التأثير عل  الجماعة ف  

م رية( من طلبة  232مقابل التأثير عل  الةات ،  دريت الدراسة عل  عي,ة  واماا م

يات المتحدة األمريشية وكوريا الج,وبية وخردت ب,تيجتين: الجامعة ف  كٍل من الو 

األول :    المبحوثين يدركو  التأثير الالب  لموا   ا نترنت انباعية عل  اآلخرين 

 كثر من ذواتام خا ةً من ي,تمو  م,ام إل  الثقافة الغربية وهو ما يؤكد فرضية تأثير 

دهم ل رض ر ابة عل  المتامين الشخص الثالث والت  يعمت كةل  من خكل تأيي

انباعية عل  ا نترنت والثانية:    الدراسات الاابقة  هملت يراسة متغير الثقافة ف  

عك ت  بتأثير الشخص الثالث، وهو ما  ثبتت  هة  الدراسة باعتبار   عد  هم المتغيرات 

ة الوسيطة الت  يعمت تأثيرية الشخص الثالث و يدت ضرورة فرض ر ابة لحماي

اآلخرين، بي,ما لم تؤثر عل  إيراك الشخص األول ف  هة  ال رضية وهو ما يمشن    

 ي يد م,  الباعثو  الماتمو  بالاياسات ا دتماعية والتأثير ا دتماع .

عول إيراك  : Erica Scharrer (( 2002(40)دراسة ايريكا سكارير  -12

الجماعات  ابلية للتأثر: الشخص الثالث والع,, التل زيوني والتعرف علي  كثر 

ً من ثكث  624استخدمت الدراسة م,اج الماح علي عي,ة مشونة من  ً دامعيا طالبا

م,اطق مختل ة بالو يات المتحدة وذل  للتعرف علي إيراك الشخص الثالث فيما يتعلق 

بالع,, التلي زيوني، و د تم سؤال المبحوثين عن  كثر ال ئات ا دتماعية والامات 

ً بالتلي زيو ، وتو لت الدمودر افية للجماعات التي يعتقدو   ناما يمش,اا التأثر سلبا

الدراسة إلي    بعض ال ئات ا دتماعية خا ة األط ال والمراهقين واأل ل تعليماً 

ويخكً هم  كثر ال ئات  ابلية للتأثر بالمتمو  الالبي ممثل الع,, التل زيوني( مقارنة 

 بال ئات األخري.

 & Hoffner; Buchananهوفنير وبوشانان وفارمومنت  دراسة -13

Fairmont (2002)(41) : ,,اهتمت الدراسة بالتعرف علي استجابة األباء نحو الع

التلي زيوني بالتطبيق علي تأثير الشخص الثالث، وفرض الر ابة. و د استخدمت 

ل تتراوح م رية لديام  ط ا 70الدراسة م,اج الماح علي عي,ة من اآلباء مشونة من 

س,ة ، وتو لت الدراسة إلي    إيراك اآلباء لتأثيرات الع,,  18و  3 عمارهم بين 

يشج   -التلي زيوني ت,حأر في ثكثة تأثيرات ممشاهدة العالم علي  ن  مشا  خطير

يؤيي إلي فعل سلوكيات  رسة(، وتحدث هة  التأثيرات علي الشخص  -علي الع,,

يراك اآلباء لحدوث تأثيرات  كبر علي الشخص الثالث الثالث " ط الام"، كما يزياي إ

 في عالة ازيياي عدم مقبولية المتمو  ادتماعياً مثل الع,,.

 التعليق علي الدراسات السابقة :
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دمي    فراي العي,ة يرو     المخدرات الر مية غير مدم,ة مثل المخدرات  100% -1

غير محرمة  رعا و  يعا   علياا فقط و ناا  والتالية للترفي  التقليدية ،وإناا

 ( 2016ممحمد مرسي  القانو 

الر مية، فقد  شل ضع,  المخدرات ظاهرة انتشار في تاام التي  هم العوامل -2

، يلياا تخبط الوعي األسري بخطورة  %98الر ابة الوالدية علي األب,اء 

الملتزمين  ،ثم إستخدام الخدم في البيوت من غير % 97المخدرات الر مية ب,ابة 

 ( 2016ممحمد مرسي  . % 88بالعايات ا سكمية ب,ابة 

العتلي ،  والتش,جكالأراخ الكإرايي ،  ن اية اثار المخدرات الر مية تؤيي إلي -3

 وا ن أال التركيز الاماع ، و لة عملية اث,اء العأبي وارتعاش الجاد والتش,ج

في الدراسة  ، كما تؤيي إلي  الوا   ، وتراد  األياء في العمل ، وا خ اق عن

الوا    عن الممارس ن ا  فياا ، و ا ن أال يت  التي  ثار إدتماعية مثل  العزلة

 (2016عويدات ا سري . معبدهللا والت تت

تزايد عدي المدم,ين عل  المخدرات الر مية وا غل  م,ام من فئة الشبا  ال   -4

  ا لشترونية : ما  عدي المدم,ين دان  ا ط ال ، فقد  وضح مدير اعد  الموا 

ا ف مدمن من بي,ام ال, ط ل تتراوح  7000الماجلين في مو ع  يأل ال  

ال,  25000س,ة من محافظة بغداي ،  ثم و ل العدي ال   14 - 10اعمارهم بين 

 (2015 ممحمد عاين عبي   عقا.

سائل انعكم، ( من %86.4تبين    مأاير تعلم إيما  المخدرات ع,د الشبا  م -5

( من %18.9( من األفكم، وم%63.4( من  الخدم واألدان ، م%80.0م

 (2013معبيـــــد العمري .  األ د اء و الزمكء

من الاائقين يتعاطو  المخدرات، و   البانجو هو  %34.5    ظارت ال,تائج  -6

 %29.9ثم الحشيا  %30.5، يلي  الخمور  %72.5المخدر الشائ  بي,ام ب,ابة 

ابتاام . م%0.6ثم الايريو   %7.2ثم األفيو  ب,ابة  %8.9فاأل راص 

 (2002الجع راوي 

تاير المعالجة ال يلمية في إطار من المتعة والترفية والمرح المكعظ عل   -7

الشخأيات الرئياية عي,ما تتعاطي المخدرات، وهةا  د يؤي  إل  نتائج عشاية 

ائية عي,ة الدراسة. مإيما  عبد الحشيم زايد ضد التوعية المردوة من األفكم الرو

2011) 

 ظارت األفكم    تجربة تعاطي المخدرات والشحوليات ي,تج ع,اا عوا    -8

ً وب,اء عل  ذل  فإ  طلبة المدارس  ضعي ة  و   تؤي  إل   ي عوا   مطلقا

ً في محاكاة سلوك كثير من الرياضيين في األفكم من عي ث الثانوية   يجد مانعا
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 Peter S.Finley,Laura L. Finleyتعاطي المخدرات. مبيتر ولورا في,ل  

2009) 

،  %84 شل التلي زيو   هم المأاير في تعري, الطك  بثقافة المخدرات ب,ابة  -9

، يلياا ال,اس في الشارع  %35.5وداءت األسرة في المرتبة الثانية ب,ابة 

في المدرسة والشت  المدرسية ،  ما المعلمو   %23.7المأدر الثالث ب,ابة 

علي  %10.6و  %20فيتأخر ترتيباما إلي المركزين الراب  والخامس ب,ابتي 

م آمال كمال  %5.6التوالي، في عين يأتي األ د اء في المركز الاايس ب,ابة 

2007) 

من المبحوثين عل  التمييز ما بين الالبية وانيجابية في  % 84.2عدم  درة  -10

 (.2005كت م  مششلة المخدرات مهبة دمال الدينتعامل المالا

اهتمت غالبية مشاهد التعاطي في األفكم بتأوير تعاطي المخدرات باعتبار   -11

ً تمارس  الشخأية في عياتاا اليومية كإعد  مشمكت رسم  ورة  ً طبيعيا سلوكا

 (.2004الشخأية لد  المشاهد منجو  ال وال و  مال كمال 

لشخص الثالث كلما زايت الماافة ا دتماعية بين الةات واآلخرين يزياي تأثير ا -12

عل   ساس    األفراي يتشاباو  م   عتاء دماعتام عن  عتاء الجماعات 

 .(2014األخر  مغاية عاام الدين 

، وصياغة  الدراسةمشكلة باحث من تلك الدراسات في بلورة وقد إستفاد ال -

، كما إستفاد في تطبيق فرضيات الفروض ، وإعداد أدوات جمع بيانات الدراسة 

 نظرية تأثير الشخص الثالث علي الشباب الجامعي المصري .

 اإلطار المعرفي للدراسة :

 : Narcoticأوالً: تعريف المخدرات 

 Narcotic :التعريف اللغوي للمخدرات  -1

ن الخىدر والشاىل وال تىور، ومع,ى  كلمىة مخىدر فىي المخدرات دم  مخدر وهو لغة مى

اللغة العربية هو كل ما يؤي  بالشخص إل  إخمىاي  ىدرة انعاىاس عمىا يدورعولىة  و 

ما يؤي  إلى  ال,عىاس، ودىاء فىي الموسىوعة المياىرة ممخىدر مىاية تاىب  فىي انناىا  

،  (42)فىىاة والحيىىوا  فقىىدا  الىىوعي بىىدردات مت اوتىىة و ىىد ت,تاىىي إلىى  غيبوبىىة تعقباىىا الو

سىم فاعىل مىن خىدر ومأىدرة التخىدير ويع,ى  ال تىور إ وكلمة مخدر في اللغىة العربيىة:

والشال والتحير الةي يعتر  الشىا  ع,ىدما ياىشر، وم,اىا فتىور العىين  و ثقلاىا وكلمىة 

Narcotic  بمع,  المخدرات مشتقة من الشلمىة انغريقيىةNarksis در  و تخىبمع,ى  ي

ويعرف بأن  كل ماية خىام  و ماتحتىرة تحتىو  على  مىواي م,باىة ،  (43)يجعل  مخدراً 

 و ماش,ة مىن  ىأناا إذا اسىتخدمت فىي غيىر األغىراض الطبيىة  و الأى,اعية    تىؤي  
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إلىى  عالىىة مىىن التعىىوي  و انيمىىا  علياىىا، ممىىا يتىىر بىىال ري والمجتمىى  داىىمياً ون اىىياً 

 ً الىىة ال, اىىية لمتعاطياىىا إمىىا ، والمخىىدرات تىىؤثر فىىي ال,شىىاط الىىةه,ي والح (44)وادتماعيىىا

بت,شىىيط الجاىىاز العأىىبي المركىىزي  و بإبطىىاء نشىىاط   و تىىؤي  للالوسىىة والتخىىيكت، 

 .(45)وي,جم عن تعاطياا كثير من مششكت الأحة العامة والمششكت ا دتماعية

 :Narcoticالتعريف القانوني للمخدرات  -2

المواي التي تاب  انيما  ما عتماي  تعرف المخدرات  انونياً عل   ناا مجموعة من 

ويحظر تداولاا  و زراعتاا  و  ال, اي والبدني( وتامم الجااز العأبي المركزي

بواسطة من يرخص ل  بةل ،  تأ,يعاا إ  ألغراض يحديها القانو  و  تاتخدم إ 

وتشتمل هة  المواي عل  األفيو  ومشتقات ، والحشيا وعقا ير الالوسة والشوكايين 

بشأ   1961، وتشير ا ت ا ية الأايرة عن األمم المتحدة لعام  (46)الم,شطاتو

المخدرات إل   نة يقأد بالمخدر كل ماية طبيعية  و تركيبية من مواي المدردة في 

 . (47) 1973الجدولين األول والثاني من تل  ا ت ا ية بطبيعتاا المعدلة ببرتوكول س,ة

 :Narcoticالتعريف العلمي للمخدرات  -3

تعرف بأناا الماتحتر الماتخلص من ال,باتات والحيوانات  و مشتق م,اا  و مرك  

 . (48)من المواي الشيميائية والةي يؤثر عل  انناا  والحيوا  وال,بات سلباً  و إيجابا

 تعريف المخدرات بوجة عام : -4

المخدرات بأناا رغبة غير طبيعية يظارها بعض  (49)عرف ر اي  عمد عبد اللطي,

ً  و عن طريق المأايفة عل   األ خاص نحو مخدرات  و مواي سامة تعرف إراييا

الم,باة والم,شطة، وتاب  عالة من انيما  تتر بال ري  ثارها الماش,ة والمخدرة  و

 والمجتم  دامياً ون اياً وادتماعياً.

كج انيما  بأناا مواي تؤثر عل  الجااز وعرفاا المجلس القومي لمشافحة وع

العأبي المركزي، وياب  تعاطياا عدوث تغيرات في وظائ, المخ، وتحدث هة  

ً في مراكز المخ المختل ة، فاي تؤثر عل   ً  و اضطرابا ً  و تثبيطا التغيرات ت,شيطا

كز مراكز الةاكرة والت شير والتركيز وانيراك واليقظة وال,وم، كما تؤثر عل  مرا

تحشم في وظائ, الجام المختل ة، وتؤي  هة  المواي بتشرار ت,اولاا إل  ت التيالمخ 

 .(50)انيما 

  إجرائياً: تعريف المخدرات -5

هي كل ماية يترت  عل  ت,اولاا انتااك للجام وتأثيرها عل  العقل عت  تةهب  

 الجامعي.وتأيب  بالخمول والشال ولاا تأثير سلبي عل  اتجاهات الشبا  

 أنواع المخدرات:
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ه,اك الشثير من التقايمات التي يتم ت,اولاا ع,د الحديث عن المخدرات وذل  لتعدي 

ً تعدي تعري اتاا وبالتالي   بح تأ,ي, المخدرات   نواع المخدرات و  شالاا و يتا

ً للمجموعات الرئياية  يتخة  وراً مختل ة وسوف نعرض  نواع المخدرات وفقا

مجموعة وتل  المجموعات هي: م (51)التي يت,اولاا لويس مليش  وآخرو ،الابعة لاا و

المثبطات ، مجموعة الم,شطات، مجموعة المالوسات ، مجموعة المات,شقات، 

 مجموعة الشحوليات ، الطباق ، الحشيا (.

 المهبطات )المثبطات(: -1

 -والتي تتميز بتأثيرها المابط لل,شاطت وم,اا:   

وهو يعتبر األ  الشرعي لاات ويتم تعاطي   ية: األفيون:المهبطات الطبيع-أ

وهو  عد  المورفين:با ستحك  والتدخين لما يحتوي  من نا  مورفين وكواييين ،

ت ويعرف بشون  %7إل   %6المشتقات والمرك  لألفيو  الخامت وتتراوح نابت  من 

 ً ً عل     و  المواي المؤثرة في تخ ي, األألمت ويحدث اعتماياً دامانيا ً  ويا ون ايا

المشتق الثاني من األفيو   الكودايين:المتعاطيت ويتم تعاطي  عن طريق ال م والحقن ، 

 %0.5مثل  مثل المورفين من عيث ودوية في خام األفيو ت ولشن ب,ابة تتراوح بين 

وهو ياتخدم عل  نطاق واس  في عقا ير عكج الاعال إ  إذا  سئ  %2.5و

ا يعد من ماش,ات األلمت وفاعليت  ا عتمايية   ل كثيراً من استخدام ت وهو  يت

 المورفين. 

هي مركبات من   ل طبيعي تعرضت لت اعكت المثبطات نصف التخليقية: -ب

كيمائية بايطة  عدثت تغيير  خر في دوهرهات ويأتي عل  ر س المثبطات نأ, 

التخليقية ماية الايروينت وهو  عد مشتقات المورفينت و كثر مواي هة  المجموعة 

انتشارا و كثرها إساءة لكستخدام وخطورة عل  المتعاطيت ويعرف ب اعليت  

 ية العليةت ويتم تعاطي  بالحقن وا ست,شاق. ا عتماي

وه  التي تحتر في المعامل من مركبات كيمائية يو     المثبطات التخليقية: -جـ 

تحتو  عل   ية ماية طبيعية وه  ذات فاعلية اعتمايية مثل: بديكت المورفين مثل 

ن  س  هي في األ ل عكج طبي للقلق والتوتر وبعض عا ت الأرعت لشالمهدئات:

استخداماات ولجأ المتعاطو  إل  ت,اولاات وه  ذات فاعلية اعتمايية عاليةت و كثرها 

استخداما في مأرت خا ة كبديل لتعاطي  و األفيونات كاعتماي بديل ع,د عدم توافر  

ً لتخ ي, عا ت المنومات:األتي ا  ،  –ال اليوم  –مثل: الليبريوم  والتي تاتخدم طبيا

ستخداماا كغيرها، و  ارها الايشونال، وال يرونال، األرق، لشن  سئ ا

 والميتاكوالو ، والماندراكس .

وتتأ, عل  عشس سابقتاا بتأثيرها الم,شط عل  الجااز العأبيت المنشطات:  -2

 وتماثلاا في كو  بعتاا من   ل طبيعي واألخر من   ل تخليقي م,اا
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نبات الشوكا الةي ي,مو في  : وهو الماتخلص منالمنشطات الطبيعية كالكوكايين - 

 ميشا األتي,يةت وهو يحدث اعتمايا ن ايًا ول  تأثيرات مؤذية من دراء تعاطي  تمتد إل  

عدوث الةها  ال,اتج عن تعاطي ت ويتام تعاطي  بالمتغ ألورا  ت والشم  و الحقن و 

,تج : يزرع بأفريقيا واليمن عل  نطاق واس ت ويتم تعاطي  عن طريق المتغت ويالقات

ع,ة اعتماي ن اي بالت,شيط   يلبس    يتحول بعد ذل  إل  عالة الابوط في الجااز 

 .(52)العأبي ووظائ  

تعتبر األم يتامي,ات من  هم هة  العقا يرت وذل  لقدرتاا عل  المنشطات التخليقية:  -ب

ت وه  مقاومة انرهاق واننااك وال,عاست لةا فقد  س  استخداماا طلبًا لل,شاط واليقظة

ذات فعالية اعتمايية عاليةت واستعمالاا المتشرر يحدث عا ت من الةها ت وخا ة 

ال أامت وتقت  إل  عالة من الابوط التي تعق  عالة ال,شاطت و  ار هة  ال ئة ماية 

 الماكاتو  فورت. 

وت,قام إل  مالوسات طبيعية وتخليقيةت وه  تحدث اضطرا  في المهلوسات: -3

وانيراكت وت,تج ع,ة هكوس وتخيكتت وم,اا الطبيعية مثل ال,شاط الةه,ي 

   مي. و. م(. -س -ي (ت والتخليقية مثل   -الماشالينت ونأ, التخليقية مثل مالـ  س

وه  ما تام  بالمةيبات الطيارةت التي تؤي  است,شا اا لحدوث المستنشقات:  -4

التايج وا نتعاش تتلوها عا ت من الاةيا ت ومن هة  المواي الب,زينت ومخ , الطكء 

 والغراء والأمغ مالباتشس(ت وه  تحدث اعتماياً ن اياً 

األنبةة وتتباين المشروبات الشحولية عل  اختكف  نواعاا كالبيرة والكحوليات: -5

ً لتركيز ا يثل ت ويتميز بتأثير  المثبطت وهو  عد  المواي  والبراند  والوياشي وفقا

ال, اية المحدثة لكعتمايت فتكً عن تأثير  في تشم  الشبد وعوايث الايارات ودرائم 

 القتل.

تدخين الاجائر يمشن    ياب  اضطرابات القل  والارطا  ومتاع  الطباق:  -6

للرئتين. وف  الو يات المتحدة األمريشية، يعتبر التدخين مائو  عن مزم,ة ومدمرة 

ً نعأائيات وزارة الأحة األمريشية( ويطلق عل   430و000وفاة   مريشي مطبقا

 ومدخليةت أل  التعاطي يبد   Gateway Substanusالطباق والشحول مواي بوابي  

ماريجوانات ثم ي,تقل البعض إل  عاية بتدخين الاجائرت و ر  الشحولياتت وم,اا إل  ال

 .(53)استخدام المواي الم,باة واألفيونات والمالوسات وغيرها من المواي المحرمة 

وهو ياتخلص من نبات مالق, (ت الةي يتتمن الع,أر ال عال المائول الحشيش:  -7

وتتباين  نواع  Tetra h dro Cannabinolعن  عداث التأثير التخديريت وهو ماية 

ا المختل ة وفقاً لما تحتوي  من نابة ذل  الع,أر ال عال في  عداث ذل  التأثير الحشي

التخديريت والحشيا من المواي المخدرة التي تحدث اعتمايا ن اياًت غير    ه,اك 

بعض التقارير التي تشير إل  ظاور بعض األعراض األناحابية من دراء التو , 
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لحشيا  هميت  كمخدر طبيعي من انتشار  بعد تعاطي متشرر طويل المد  ، وياتمد ا

عالمياًت وبين مختل, ال ئات والطبقاتت ويأخة  وراً عديدة من الايقا  والشتل  و التي 

تخلط ببعض الموايت وتتغط عل   شل مالطربة( ثم تل, بقط  من القماشت  و تقط  

في  إل   دزاء  غيرة تل, في  وراق   افة مسولي ا ( وذل  عل  ال,حو المعروف

تداول ت ويعرف هةا ال,وع من الحشيا بالباو  و الغبارةت ول  تأثير  و ت ويعرف 

 . (54)بالحشيا الشبس

وه,اك  نواع  خري من المخدرات تتمثل فيما وهناك أنواع أخرى للمخدرات: 

 :(55)يلي

مىواي  هي كل ما يؤخة من ال,باتات الطبيعية التىي تحتىوي علىيالمخدرات الطبيعية: -1

 سواء كانت نبات  بريى   ي ت,بىت يو  زراعىة  و نباتىات تمىت زراعتاىا وم,اىامخدر  

  الق,  الا,دي. -الخشخاش  -الشوكا  -القات 

نباتىات مخىدر  طبيعيىة ولشىن عولجىت  هىي مخىدرات   ىلااالمخدرات التصنيعية: -2

 -كيميائيىىة وم,اىىا المىىورفين  بمعامىىل كيمائيىىة واسىىتخردت م,اىىا مىىواي مخىىدر  بطريقىى 

 الشويايين. –الايروين 

 

تمىت دميى  مراعىل  ى,عاا فىي المعامىل مىن  هىي مخىدراتالمخددرات التخليقيدة:  -3

المخىدرات الطبيعيىة وإ  كانىت تحىدث  ثىاراً  مواي كيميائية   يدخل  ي نوع مىن  نىواع

وم,اىا مايجىات الجاىاز العأىبيت  مشىاباة للمخىدرات الطبيعيىة خا ىة عالى  انيمىا ،

 .  (56)لعأبيت والمالوساتوم,شطات الجااز ا

 ثانيا:المخدرات الرقمية :

، وهىي نىوع  iDoser، وكمىا تعىرف  يتىاً   ـ Digital Drugsالمخدرات الر ميىة 

من  نواع المخدرات لشىن بشىشل مختلى, تمامىاً وبأسىلو  تعىاطي مختلى,  يتىاً، إذ إ   

أو نغمدة  فهدي عبدارة عدن مقطدع صدوتهةا ال,وع يتالل إل   نحاء الجاىم عبىر األذ  

يددتم سددماعها بواسددطة سددماعات بكلتددا األذنددين، فيددتم فددي هددتا األسددلوب بددث تددرددات 

بمستوى معين في األذن اليمنى وترددات أقل في األذن اليسرى فيساوي شدق الددما  

ً  وتاىىم ، (57)هددتا التددرددات مددع بعضددها الددبع    ي (Binaural Beats)  يتىىا

ا سىتماع  إ ارة مرد  وهي نحوٍ  عل  ( الأوتية واألنغام التعرض لترباتمالد ات،

الأىوتي  التىواتر والدندنىة ،  و الدردىة فىي مختل ين مأدرين من للد ة لل,غم، للأوت

(Frequency) الأىوت م عىول يعطىي لشىي ( والقىوة الدردىةم فىي يختلى, الىةي 

، ويعىىىوي تىىىاريخ نشىىىأة المخىىىدرات الر ميىىىة إلىىى  سىىى,ة  (58) (Stereophonic)المجاىىىم

م عيىىث اكتشىى اا العىىالم األلمىىاني ال يزيىىائي هي,ىىريا يوف تحىىت ماىىم  ال,قىىر 1839

، وبىىد   ىىيوع اسىىتخداماا كأسىىلو  للعىىكج لىىبعض الحىىا ت ال, اىىي ة سىى,ة (59)بىىاألذنين
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و م، ويمشىىن و ىى, تعاطياىىا بالتعىىاطي انلشترونىىي عيىىث تح ىىز هىىة  المقىىاط   1970

ال,غمىىات الىىدماغ علىى  إفىىراز مىىواي م,شىىطة للمىىزاج بشىىشل إلشترونىىي  
. ومىىن الجىىدير (60)

بالةكر     ه,اك موا   خا ة ببي  هةا ال,وع من المخىدرات عبىر اننترنىت، ومىا يزيىد 

األمىىر خطىىوة هىىو ا فتقىىار للر ابىىة الرسىىمي ة علىى  هىىةا ال,ىىوع مىىن الموا ىى  وال,غمىىات، 

عي  مرتعىاً وخيمىاً مىن هىة  ال,اعيىة عيىث تعتبىر المشىا  وتعتبر موا   التوا ل ا دتما

 .(61)األكثر بيعاً للمخدرات الر مي ة

 آليّة عمل المخدرات الرقمية : 

الر ميىة علىي األفىراي وتحديىداً علىي الجاىاز  المخىدرات لتىأثير الد يقة الميشانزمات إ  

خبىراء علىم األعأىا    طىرف مىن إ  تحديدها وو ى اا يمشن العأبي م لألفراي (  

(Neurologists)    مىن الر ميىة ت,طلىق لعمىل المخىدرات العريتىة الخطىوط    إ 

 رت ا والأىوتيات ، و التىأثي األنغىام : تق,ية(62)التالية  المجا ت في معارف استغكل

المعقىدة التىي يعمىل باىا العقىل  الطبيعىة  ، و والىدماغ األذنىين على  المختل ىة الأىوتية

يدخل إلىي مىخ انناىا  ع,ىد سىماع  هىة  التىري يات فىي عالىة مىن عىدم ، عيث البشري 

ا ستقرار نظراً لبةل  مجاوياً كبيىراً سىعياً للماىاواة بىين التىرييين اللىةين يىدخك  عبىر 

األذ  اليم,  واليار  ليشونا في ماىتو  واعىد، فيشىو  الىدماغ تحىت تىأثير ان ىارات 

ل الىدماغ إلى  عالىة مىن ال,شىوة نتيجىة إفىراز الىدماغ الشاربائي ة التي يتم إرسىالاا، فيأى

 لمواي م,شطة للمزاج إل   ن  يأل إل  عد انفراط فيدخل انناا  بحالة هاتيري ة. 

 :(63)أنواع المخدرات الرقميّة 

تت اوت  نواع المخدرات الر مية، إذ ي, ري كل نوع م,اا بتريي خاص ب ، ومن األمثلة 

وميثان يتامين الةي يشتار باسم كرياتال ميث، ومثل هة  عل   نواعاا الشوكائين 

 األنواع تؤي ي إل  و ول انناا  إل  عالة من ا سترخاء التام والالوسة.

  (64) أضرار المخدرات الرقمية: 

إيما  المخدرات الر مية  د يؤيي بانناا  إل  عالة تو لت معظم الدراسات إلي    

بششل كامل علي الحالتين ال, اي ة والجادي ة ، و من الرد ة والتش,جات ، وتؤثر 

ت تي إل  انطواء المدمن وانعزال  عن اآلخرين و عن العالم الخاردي  ، والشروي 

الةه,ي ، كما يؤثر سلباً في كارباء المخ و يقلل تركيز انناا  كثيراً إل  عد ال قد، و 

تاب  خلل في مركز ، و  المخدرات الر مية   د تاب  ان ابة بالأرع والتش,جات

وتاب  زياية معد ت ،  تجعل الشخص  كثر إندفاعية وميل للعدوانية، و  الام 

وا نعزال عن الوا   والاعي  ،  تؤيي إلي إنخ اض ك اءة الةاكرة، كما  ا كتئا 

 .عدوث إيما  ن اي، و د تاب   ل,شوة زائ ة

 :للدراسة  اإلطار النظرى
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ئاا وتطوير فروضاا عل  نظرية"تأثير الشخص الثالث" تعتمد هة  الدراسة ف  ب,ا

Third person effect  "والت  يطلق علياا  عياناً " إيراك تأثر اآلخرينThird 

person perception   التي  اغاا يافياوDavison  ويقأد باا  1983عام ،

اآلخرين، الحشم انيراك  بأ  وسائل ا تأال الجماهيرية يشو  لاا تأثير  كبر عل  

وهةا التأثير المدرك عل  اآلخرين يشو   كبر من إيراك تأثير هة  الوسائل عل  

وهةا يدفعام إلي اتخاذ،  إدراء سلوكي لحماية هؤ ء اآلخرين ، ويعرف  (65مالةات

مؤسس هة  ال,ظرية إيراك تأثير وسائل ا تأال الجماهيرية  Davisonيافياو  

و   األفراي الةين هم دزء من الجماور الة  يتعرض عل  اآلخرين بأن  اعتمال    يت

للرسائل ان ,اعية    يشو  تأثير هة  الوسائل عل  اآلخرين  كبر من تأثيرها عليام 

 ن اام، ولةل  فقياس هةا التأثير يتتمن    يود  إل  الجماور سؤالين  عدهما يتعلق 

بتأثير وسائل ا تأال عل  بتأثير وسائل ا تأال عل  الةات، والاؤال الثان  يتعلق 

 األعظم التأثير    يدركو  الجماور  فراي    يافياو  ي ترض ، عيث (66ماآلخرين

 عل  " و First Personاألول   ن اام "الشخص عليام يق    انعكمية للرسائل

 اآلخرين عل  يق  " وإنما Second Personالثان  يشباونام "الشخص الةين   رانام

 Thirdالثالث ع,ام "الشخص يختل و  الةين  و ا دتماعية الماـافة عيث من األبعد

Person"(67) 

 الثالث: الشخص تأثير نظرية فروض

  :هما  ساسيين افتراضين عل  الثالث الشخص تأثير نظرية تقوم

 :Perceptual Hypothesisاإلدراكى  الفرض -1

-The selfيطلىىق علىىي ال ىىرض انيراكىىي اسىىم "فرضىىية التبىىاين بىىين األنىىا واآلخىىر" 

other discrepancy  "و اسىىم "التحيىىز انيراكىىي Perceptual bias  و "إيراك 

ويع,ي تحيىز ال ىري لةاتى  ع,ىد  The third person perception(68)الشخص الثالث 

،  (69متقىدير مىىد  تىأثر  بىىالمواي انعكميىة فىىي مقابىىل تىأثر اآلخىىرين بى, س هىىة  المىىواي 

وذل  عل   ساس    ال ري يؤمن بأن   اير عل  عماية ن ا  من تأثير المىواي انعكميىة 

  التىىارة ، بي,مىىا اآلخىىرو    يملشىىو  القىىدرة علىى  عمايىىة  ن اىىام، وي اىىر  يافياىىو

Davison  ، بأنىى  ي,ىىتج عىىن التقىىدير المبىىالغ فيىى  لتىىأثير وسىىائل انعىىكم علىى  اآلخىىرين

بي,مىىا يىىأتي تقىىدير التىىأثير علىى  الىىةات ي يقىىا وموضىىوعيا ، وهىىو  ىىد يحىىدث نتيجىىة ألعىىد 

 -:(70م( عل  ال,حو التاليSalweenالعوامل التي لخأاا سالوين م

 و التحيىىز انيراكىىي  Optimisticbiasالت اىىير القىىائم علىىي التحيىىز نحىىو الت ىىاؤل  - 

Perceptual bias  و الت اؤل غيىر الىوا عي Unrealistic optimism  والىةي يمثىل

 محاو ت للدفاع عن الةات من انعااس بالقابلية للتعرض للخطر.
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رغبة األ خاص ليشونوا  فتل من اآلخرين، فالقول بأ   رنائام   ل  ابليىة للتىأثر  - 

وا سىىتحقاق  competence و انختىىراق يمشىىن    ياىىدي مشىىاعرنا الخا ىىة بالش ىىاءة 

 .(71م worth -selfالةاتي

 . Overes-timatedالمبالغة في تقدير تأثير الرسالة عل  مدركات اآلخرين  -ج

 .  Underestimatedالتاوين من تأثير الرسالة عل  الةات  -ي

 تولي ة من المبالغة والتاوين في تأثير الرسالة انعكمية عل  الةات واآلخرين . - 

 ::Behavioral Hypothesisالسلوكى  الفرض -2

  كبر بدردة انعكمية بالرسائل "تأثرا  كثر  نام عل  اآلخرين في الت شير    وير 

 ري عدوث يتو عو  الةين هؤ ء سلوك عل  يؤثر سوف التأثير هةا و   الةات من

 الر   يدعم للخطر عرضة  كثر  نام عل  اآلخرين في والت شير,اآلخرين  بل من فعل

، و د نال ا فتراض الالوك  ف   (72م انعكم وسائل عل  و يوي ر ابة ب رض القائل

ال,ظرية اهتماماً   ل من  بل عدي من الباعثين و يدت  يراسات محدوية،   ارت إل     

األفراي نتيجة  عتقايهم بأ  اآلخرين  كثر تأثراً بالرسالة انعكمية مقارنةً بام، فإ  

ر ابة ذل  سوف يدفعام إل  ضرورة اتخاذ إدراء معين مثل وض   يوي  و فرض 

 (73معل  هة  المتامين انعكمية الالبية والت  لاا تأثيرات ضارة عل  اآلخرين.

وتوضح هة  ال,ظرية عاملين يمش,امىا    يشونىا متاىقا  م,طقيىاً مى  الت,بىؤ با تجاهىات 

المؤيىىىىدة للر ابىىىىة وهمىىىىا تقيىىىىيم مىىىىدي  ابليىىىىة الشىىىىخص للتىىىىأثر بالتاديىىىىدات المحيطىىىىة 

Susceptibility يىىيم  ىىوة  و خطىىورة هىىةا التاديىىد ، وإيراك وتقSeverity  القىىايم مىىن

وسائل انعكم. وهشةا فإن  من م,طلق الداف  الو ائي، فإ  الترعيى  بالر ابىة يمش,ى     

يشىىو  مىىرتبط بىىإختكف إيراك خطىىورة نتىىائج الرسىىائل علىىي الىىةات واآلخىىرين مثىىل 

نظريىة الىداف  الو ىائي، ، ومىن م,طلىق  (74م اختكف إيراك القابليىة للتىأثر باىة  الرسىالة

 فإ  األفراي يتب,و  اتجاهات مؤيدة للر ابة لاببين:

األول: ألنام يدركو   ن اام مو /  و( اآلخرين بأ  لديام  ابلية للتىأثر بوسىائل انعىكم 

Susceptibility. 

الثىىاني: ألناىىم يىىدركوا  ن اىىام مو/  و( اآلخىىرين بىىأنام يتىىأثرو  بشىىدة بتىىأثيرات وسىىائل 

، فاأل ىخاص يبىررو   يىامام بالر ابىة علىي  ناىم يقومىو  بحمايىة  Severityانعكم 

غير القايرين علي و اية  ن اام من األفشار الادامة والخطيرة، ويائماً يبررو   ن اىام 

 (75م بأنام األفتل  خك ياً عن األ خاص القابلة للتأثر بالترر الةين يتطلبو  الحماية.
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 :(76مالثالثمراحل حدوث تأثير الشخص 

يميل األفراي إلي ا عتقىاي بىأ  لىديام معلومىات غيىر متىوافرة لىدي اآلخىرين، اعتقىاياً  -

مىى,ام بىىأ  اآلخىىرين لياىىت لىىديام المعلومىىات الشافيىىة التىىي يملشوناىىا، بمىىا يجعلاىىم  كثىىر 

 عرضة لتأثير الرسائل انعكمية.

واتجاهىاتام، وبالتىالي  يري األفراي    الرسائل انعكمية تشىو  م,حىازة ضىد آرائاىم -

 ىد تحىدث تىأثيرات غيىىر م,اسىبة نتيجىة لتحيىىز هىة  الوسىائل لوداىىة نظىر معي,ىة، عيىىث 

يري هؤ ء األفراي  ن  من  دل تغطية متوازنة يج     تعرض وسائل انعكم وداىة 

 .ال,ظر المتوازنة في عرض القتايا بعيداً عن  ي تحيز

 -Selfمي بىىىىالتعزيز الىىىىةاتي يحىىىىدث تىىىىأثير الشىىىىخص الثالىىىىث نتيجىىىىة لمىىىىا ياىىىى -

Enhancement ويحىىدث ذلىى  ع,ىىدما يشىىعر األفىىراي بىىأ  الرسىىائل انعكميىىة غيىىر ،

مرغوبىىىة لىىىديام، وبالتىىىالي يشىىىو  غيىىىر مقت,عىىىاً بمىىىا عرضىىى  الرسىىىائل انعكميىىىة مىىىن 

 .متامين، ويشو  مقت,عاً بما يملش  من آراء واتجاهات

والعمليات انيراكية، ومن ثم فام   ل تىأثراً يمتل  اآلخرو  فاما محدوياً من األفشار  -

برسائل وسائل انعكم وخا ة القوية، ومن ثم فإ  الجماعات المردعيىة التىي ي,تمىو  

 إلياا  كبر تأثيراً من وسائل انعكم.

العوامل والمتغيرات الوسيطة التى تدثثر علدى فدروض نظريدة تدأثير الشدخص الثالدث 

 -وعلى منطلقاتها األساسية:

 شن عرض  هم هة  المتغيرات علي ال,حو التالي:ويم

 متغيرات خاصة بالمصدر:  -

إ  يوافى  المأىىدر تلعىى  يوراً فىىي فرضىىية تىأثير الشىىخص الثالىىث فقىىد  وضىىح كىىوهين 

Cohen  وآخرو  بأ  ه,اك نوايا متعدية وراء الرسالة عن طريق نا   أة إخبارية

, معاىا، وودىد    ال,يىة التىي معي,ة لمأدر معين سواء متحيز ضد القتية  و متعىاط

يتب,اها المأدر سوف تىؤثر علىي إيراك التىأثيرات علىي اآلخىرين ، كىإيراك الجماىور 

 Perceived Sourceلتحيىز المأىدر بشىشل سىلب   و    يشىو  غيىر  هىل للثقىة بى  

bias. 77م) 

 (78م متغيرات خاصة بالرسالة اإلعالمية. -

 .Social desirabilityمتمو  الرسالة انعكمية ومدي  بولاا ادتماعياً  - 

  وة الحجج التي تتتم,اا الرسائل انعكمية. - 

 .susceptibilityومدي القابلية للتأثر ب   severityإيراك  وة  و  دة انتأال  -ج
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 متغيرات متعلقة بالجمهور. -

: تو ىىىل البىىىاعثو  إلىىى  تزايىىىد Involvementماىىىتو  ا سىىىتغراق فىىى  القتىىىية   -أ

مىىدركات األفىىىراي لتىىأثيرات وسىىىائل انعىىكم علىىى  مىىن يوناىىىم كلمىىا ازياي انخىىىراطام 

 بموضوع الرسالة انعكمية وازيايت  هميتاا الةاتية بال,ابة لام.

متمثلىىىىة فىىىى :  DemographicCorrelatesالعوامىىىىل الديمودرافيىىىىة للجماىىىىور  -ب

 م ، ا  تأاي  وا دتماع .العمر، الج,س، الماتو  التعلي

   الماىىافة ا دتماعيىىة هىى   Perloffالماىىافة ا دتماعيىىة: عيىىث يىىر  بيرلىىوف  -دىىـ

   ال ىرق بىين التىأثير على   Cohenفشرة الماافة بين الةات واآلخرين، وودد كوهين 

الةات واآلخرين يتا  كلما اتا  البعىد ا دتمىاع  لجماعىات اآلخىرين على   سىاس    

اية ما يتشاباو  م   عتاء دماعاتام عىن  عتىاء الجماعىات األخىر ، فى  األفراي ع

عين يعتقد  عد الباعثين    األ د اء المقربين واأل ار  امتداياً للةات، وهىو مىا يىدخل 

 (79م .Self Serving Biasف  إطار تقدير ال ري لةات  

 بيان(:متغيرات متعلقة بطريقة القياس )ترتيب األسئلة في استمارة اإلست -

تشير إعدي الدراسات بأ  تأثير الشخص الثالث موثوق ب  ويعد ظاهرة ماىتمرة ت,بثىق 

 (80م .من اختكف ترتي  األسئلة سواء في الششل العام  و الأياغة

 تساؤالت الدراسة :

 تتمثل تااؤ ت الدراسة الميدانية المطبقة علي الشبا  الجامعي المأري فيما يلي :

 الشبا  الجامعي للموا   ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات . تأ حما معدل  -1

ما الموا   ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات والتي يحرص الشبا  علي  -2

 بإنتظام. تأ حاا

التي تعالج  تايا  لموا   ا لشترونيةل المأري ما يواف  تعرض الشبا  الجامعي -3

 . والمخدرات الر مية المخدرات

بموضوع تعاطي  الجامعي في تعري, الشبا الموا   ا لشترونية ما مدي مااهمة  -4

 وإيما  المخدرات.

 . في تعري, الشبا  بالمخدرات الر ميةالموا   ا لشترونية ما مدي مااهمة  -5

 ما مدي ايراك الشبا  الجامعي ألسبا  إنتشار المخدرات الر مية . -6

 علي الشبا   ن اام المخدرات  قتاياب تاتمالتي الموا   ا لشترونية تأثير ما   -7

 المخدرات علي األخرين. قتاياب تاتمالتي  الموا   ا لشترونيةتأثير ما  -8

 إيرك الشبا   لخطورة إيما  المخدرات الر ميةم المشو  ا يراكي لل,ظرية (. مديما  -9

 المخدرات الر مية م المشو  الالوكي لل,ظرية (. تجري ما مدي مخاطرة الشبا  نحو  -10
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لقتايا  الموا   ا لشترونيةفرض ر ابة علي معالجة  نحوالشبا   اتجاهاتما  -11

 تعاطي وإيما  المخدرات والمخدرات الر مية .

 :فروض الدراسة

 -تاع  الدراسة  ختبار ال روض التالية:

الشبا  الجامعي المأري   تأ حتودد عك ة ارتباطية يالة اعأائيا بين معدل  -1

 :وكك من تايا المخدرات  تعالجالتي  للموا   ا لشترونية

 . مدي ايراكام لخطورة المخدرات علي ال ري والمجتم  - 

 ( .لديام ا يراك  التحيزلخطورة إيما  المخدرات الر مية م إيراكام - 

 .الالوكي لديام( التحيزم المخدرات الر مية تجري سلوك المخاطرة نحو  -ج

 . اياكام لتأثير المخدرات الر مية علي  ن اام وعلي األخرين -ي

ً  -هـ ماافة للاياك الشبا  لتأثير المخدرات الر مية علي األخرين وفقا

 ا دتماعية. 

تودد عك ة ارتباطية يالة اعأائيا بين معدل تأ ح الشبا  الجامعي المأري  -2

اياكام لتأثير المخدرات للموا   ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات ومدي 

 . الر مية علي  ن اام وعلي األخرين

ً بين ماتو  ايراك الشبا   ن اام  لتأثرهم  -3 تودد عك ة إرتباطية يالة اعأائيا

 مقارنة بماتو  ايراكام لتأثيرها عل  اآلخرين خطورة إيما  المخدرات الر ميةب

 .وفقاً للماافة ا دتماعية

الشبا  ف  ماتو  ايراكام لتأثير الشخص تودد فروق مع,وية  يالة اعأائياً بين  -4

ً للمتغيرات الديمودرافية م  –نوعية التعليم  -موطن ال,شأة  -ال,وع  الثالث ،  وفقا

 اتوي ا دتماعي وا  تأايي( الم

افة ا دتماعية للجماعات الماتأثير الشخص الثالث كلما زايت  يزياي -5

 – طك  الجامعات –زمكء العمل  –الجيرا   –األ د اء  –ماأل ار  اآلخرين

 المأريين بششل عام ( 

ً  بين  -6 يردة ا تجاة نحو إيرك الشبا   تودد عك ة ارتباطية يالة اعأائيا

 تل  المخدرات . تجري لخطورة إيما  المخدرات الر مية وسلوك المخاطرة نحو 

تودد عك ة ارتباطية يالة اعأائياً  بين تأثير الشخص الثالث ويردة تأييد الشبا   -7

لقتايا تعاطي وإيما  المخدرات الموا   ا لشترونية معالجة ل رض ر ابة  عل  

 . والمخدرات الر مية خا ة عامة

 اإلجراءات المنهجية للدراسة :

 نوع الدراسة : -
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" تعد هة  الدراسة من الدراسات الو  ية التي   تقتأر ع,د عد الو , وإنما 

الدراسة تتعد  ذل  لمحاولة الت اير وإيجاي العك ة بين المتغيرات عيث تاتم تل  

مدي إيراك الشبا  الجامعي المأري لمخاطر إيما  المخدرات  عليبالتعرف 

 بأ ة عامةقتايا المخدرات ب تاتمالتي لموا   ا لشترونية تأ ح  لالر مية من خكل 

، وذل  في إطار تطبيق فرضيات نظرية تأثير الشخص  والمخدرات الر مية خا ة

 . الثالث

 منهج الدراسة : -

" تاتخدم هة  الدراسة م,اج الماح وفي إطارة تم إستخدام  سلو  الماح الميداني 

مدي إيراكام لمخاطر إيما   عليللتعرف  الشبا  الجامعي المأريعل  عي,ة من 

قتايا المخدرات ب تاتمالتي موا   ا لشترونية تأ حام للالمخدرات الر مية من خكل 

 . والمخدرات الر مية خا ة بأ ة عامة

 عينة الدراسة: -

م رية من الشبا  الجىامعي  400 واماا  تم تطبيق الدراسة عل  عي,ة عشوائية م,تظمة

المأري بجامعات الز ازيق والم,وفية كممثل للجامعىات الحشوميىة ، ودامعىة  كتىوبر 

كممثىىىىل  PUAبا سىىىىش,درية  فىىىىاروسدامعىىىىة ، و MSAللعلىىىىوم الحديثىىىىة واآليا  

وذلددك وفقدداً للتوصدديف المبددين فددي م ىىرية لشىىل دامعىىة  100للجامعىىات الخا ىىة بوا ىى  

 الجدول التالي:

 (1جدول رقم )

 يوضح خصائص عينة الدرسة 

 % ك المتغيرات

 ال,وع

 50 200 ـ ذكر 1

 50 200 ـ انث  2

 100 400 ا دمال 

 محل ا  امة

 50 200 ـ عتر 1

 50 200 ـ ري, 2

 100 400 ا دمال 

 نوعية التعليم

 50 200 ـ دامعة عشومية 1

 50 200 ـ دامعة خا ة 2

 100 400 ا دمال 

الماتو  ا  تأاي  

 ا دتماع و

 57.3 229 ماتو  ا تأاي  ادتماع  م,خ ض

 31.5 126 متوسط ماتو  ا تأاي  ادتماع 

 11.2 45 ماتو  ا تأاي  ادتماع  مرت  

 100 400 ا دمال 
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 دوات جمع بيانات الدراسة: أ -

م  البيانات ، بادف ر د و ياس ـ ام الباعث بتأميم استمارة إستبيا  مق,,ة كأياة لج

ك ات المترابطة فيما بي,اا ، وتم تأميماا لقياس متغيرات ـمتغيرات الدراسة والع

 -الدراسة اآلتية:

 مقاييس الدراسة : -

الشباب للمواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات  تصفحمقياس معدل  -1

 والمخدرات الرقمية:

تم  ياساا من خكل سؤال المبحوث مهل تحرص علي تأ ح الموا   ا لشترونية التي 

ما  - الموا  لتل   تأ ح ما معدل  -تعالج  تايا المخدرات والمخدرات الر مية 

( 2(، وكما تشير بيانات الجدول التالي ر م م تأ حااالتي تحرص علي   برز الموا  

، يلياا كثافة التعرض المرت   ب,ابة  % 54.7فقد  شلت كثافة التعرض الم,خ ض 

 . % 15.8، ثم كثافة التعرض المتوسط ب,ابة  % 29.5

 (2جدول رقم )

 الرقمية التي تعالج قضايا المخدرات الشباب للمواقع االلكترونية تصفحيوضح معدل  

 التكراروالنسبة                                   

 التصفحمعدل 
 % ك

 29.5 112 كثافة تعرض مرتفع

 15.8 60 كثافة تعرض متوسط

 54.7 208 كثافة تعرض منخف 

 100 380 االجمالى

التدي تعدالج  لمواقدع االلكترونيدةالجامعي المصدري ل الشباب تعرضمقياس دوافع  -2

 :والمخدرات الرقمية  قضايا المخدرات

الشىىبا   تعىىرضتىىم  ياسىىاا مىىن خىىكل م طىىرح مجموعىىة مىىن العبىىارات عىىول يوافىى  

، وطلى  تحديىد والمخىدرات الر ميىة  التي تعالج  تىايا المخىدرات للموا   ا لشترونية

دىاءت  ( فقد3، وكما تشير بيانات الجدول التالي ر م م يردة الموافقة علي كل عبارة(

 % 46يواف  التعرض مرت عىة ب,اىبة  ، يلياا % 51.2يواف  التعرض متوسطة ب,ابة 

 فقط . % 2.8، ثم يواف  التعرض م,خ تة ب,ابة 
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  (3جدول رقم )

 التي تعالج قضايا المخدرات لمواقع االلكترونيةليوضح دوافع تعرض الشباب 

 والمخدرات الرقمية

 التكراروالنسبة                                 

 دوافع التعرض
 % ك

 46 179 دوافع مرتفعة

 51.2 199 دوافع متوسطة

 2.8 11 دوافع منخفضة

 100 389 االجمالى

ة إدمان بقضيفي تعريف الشباب المواقع االلكترونية مدي مساهمة  مقياس -3

 :و المخدرات الرقمية المخدرات 

فىىي تعريىى,  الموا ىى  ا لشترونيىةتىم  ياسىىاا مىن خىىكل سىؤال المبحىىوث م هىىل سىاهمت 

 بقتية إيما  المخدرات الر مية ، و كي, ساهمت في ذل  (.  الشبا 

 ألسباب إنتشار المخدرات الرقمية:مدي ادراك الشباب مقياس  -4

إنتشىار  سىبا تقيىيم الشىبا  ألتم  ياساا من خكل م طرح مجموعة من العبارات عول 

، و د  ىشلت  سىبا   المخدرات الر مية ، وطل  تحديد يردة الموافقة علي كل عبارة(

، يلياا  سىبا  متوسىطة  نتشىار المخىدرات  % 48.4 وية  نتشار المخدرات الر مية 

 3.9، ثىم  سىبا  م,خ تىة  نتشىار المخىدرات الر ميىة ب,اىبة  % 47.7الر مية ب,ابة 

 ( .4ول التالي ر م م، كما تشير بيانات الجد %

 ( 4جدول رقم )

 يوضح تقييم المبحوثين السباب انتشار المخدرات الرقمية

 التكراروالنسبة                                                                        

 تقييم المبحوثين السباب انتشار المخدرات الرقمية
 % ك

 48.4 176 اسباب قوية النتشار المخدرات

 47.7 173 اسباب متوسطة النتشار المخدرات

 3.9 14 اسباب محدودة النتشار المخدرات

 100 363 االجمالى
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 :اتجاة الشباب نحو إدمان المخدرات الرقميةدرجة مقياس  -5

عبارة( تجم  بين انيجابيىة والاىلبية بطريقىة ليشىرت  20تم  ياساا من خكل م طرح م

معارض( تبين اتجا  الشبا  نحو إيمىا  المخىدرات الر ميىة  – محايد –الثكثية مموافق

نحىو إيمىا  ، و د  ىشل ا تجىاة الاىلبي  ، وطل  تحديد يردة الموافقة علي كل عبارة(

، ثىم ا تجىاة  % 25.1، يلياا ا تجاة المحايىد ب,اىبة  % 69.1المخدرات الر مية نابة 

 (.5، كما هو مبين في الجدول م % 5.8ا يجابي ب,ابة 

  (5جدول رقم )

 يوضح درجة اتجاة الشباب نحو ادمان المخدرات الرقمية

 التكراروالنسبة                                                 

 االتجاة نحو ادمان المخدرات الرقمية 
 % ك

 5.8 21 اتجاة ايجابى

 69.1 251 اتجاة سلبى 

 25.1 91 اتجاة محايد

 100 363 االجمالى

 :First person effectدرجة االعتقاد فى تأثرية الشخص األول مقياس  -6

الموا ىى  تىىم  ياسىىاا مىىن خىىكل سىىؤال المبحىىوث مإلىىي  ي مىىدي تتو ىى     يشىىو  تىىأثير 

المخىىدرات و المخىىدرات الر ميىىة عليىى ( لتشىىو  ادابتىى   اياالتىىي تعىىالج  تىى ا لشترونيىىة

 ايجاب  دداً(. –ايجاب   – تأثير  –سلب   –بطريقة ليشرت الخماسية مسلب  دداً 

 -: Third person effectدرجة االعتقاد في تأثرية اآلخرين مقياس  -7

التىي تعىالج  الموا   ا لشترونيةتم سؤال المبحوثين مإلي  ي مدي تتو      يشو  تأثير 

المخدرات و المخدرات الر مية علي األ د اء واألهل وعلي األخرين( وكانىت   تايا

 ايجاب  دداً(. –ايجاب   – تأثير  –سلب   –إدابت  بطريقة ليشرت  يتا مسلب  دداً 

 -: Social distanceإدراك المسافة االجتماعية في تأثرية اآلخرين مقياس  -8

عبىىىارة(  عىىىول إيراك التىىىأثير الاىىىلبي نيمىىىا   20طىىىرح موتىىىم  ياسىىىاا مىىىن خىىىكل م 

المخىىدرات الر ميىىة علىىي الشىىبا   ن اىىام وعلىىي األخىىرين مىىن: األ ىىار ، األ ىىد اء، 

الجيىىرا ، زمىىكء العمىىل، المأىىريين بشىىشل عىىام، اآلخىىرين مىىن الىىةكور، اآلخىىرين مىىن 

 ض(.معار –محايد  –انناث( ، وكانت اندابة بطريقة ليشرت الثكثية مموافق

 درجة االتجاا نحو إدرك الشباب لخطورة إدمان المخدرات الرقمية مقياس -9

 :المكون االدراكي للنظرية ()

عبىىارات( توضىىح يردىىة ا تجىىا  نحىىو إيرك الشىىبا   لخطىىورة إيمىىا   10تىىم طىىرح م
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 –محايىىىد  –المخىىىدرات الر ميىىىة ، وكانىىىت اندابىىىة بطريقىىىة ليشىىىرت الثكثيىىىة مموافىىىق

، % 61.4الر مية نابة ، عيث  شل ايراك  وي لخطورة ايما  المخدرات  معارض(

، ثىىم ايراك  % 33.6يلياىىا ايراك متوسىىط لخطىىورة ايمىىا  المخىىدرات الر ميىىة ب,اىىبة 

وذلى  علىي ال,حىو الموضىح فىي  % 5محدوي لخطورة ايما  المخدرات الر مية ب,اىبة 

 ( .6الجدول التالي ر م م

 (6جدول رقم )

 يوضح درجة االتجاا نحو إدرك الشباب لخطورة إدمان المخدرات الرقمية 

 التكراروالنسبة                                                                                     

 تقييم ادراك الشباب لخطورة ادمان المخدرات الرقمية
 % ك

 61.4 223 ادراك قوي لخطورة ادمان المخدرات

 33.6 122 ادراك متوسط لخطورة ادمان المخدرات

 5 18 ادراك محدود لخطورة ادمان المخدرات

 100 363 االجمالى

مية ) المكون السلوكي المخدرات الرق تجريبسلوك المخاطرة نحو  مقياس -10

 للنظرية (:

المخىىدرات الر ميىىة ،  تجريىى عبىىارات( توضىىح سىىلوك المخىىاطرة نحىىو  6تىىم طىىرح م

، ودىىاء سىىلوك معىىارض( –محايىىد  –وكانىىت اندابىىة بطريقىىة ليشىىرت الثكثيىىة مموافىىق

،  % 75.2مخاطرة متوسط نحو تجري  المخدرات الر مية فىي الترتيى  األول ب,اىبة 

، ثىم سىلوك  % 16يلياا سلوك مخىاطرة  ىوي نحىو تجريى  المخىدرات الر ميىة ب,اىبة 

، كمىا هىو موضىح فىي  % 8.8لمخدرات الر مية ب,اىبة مخاطرة محدوي نحو تجري  ا

 ( .7الجدول التالي ر م م

  (7جدول رقم )

 يوضح سلوك المخاطرة نحو إدمان المخدرات الرقمية

 التكراروالنسبة                                                                              

 المخدرات الرقمية تجريبنحو الشباب مخاطرة  تقييم سلوك
 % ك

 16 58 سلوك مخاطرة قوي نحو تجريب المخدرات الرقمية

 75.2 273 سلوك مخاطرة متوسط نحو تجريب المخدرات الرقمية

 8.8 32 سلوك مخاطرة محدود نحو تجريب المخدرات الرقمية

 100 363 االجمالى
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ات لقضددايا المخدددر المواقددع االلكترونيددةفددرض الرقابددة علددي معالجددة مقيدداس  -11

 والمخدرات الرقمية:

الموا ىى  وتىىم  ياسىى  باىىؤال المبحىىوثين " هىىل توافىىق علىىي فىىرض ر ابىىة علىىي معالجىىة 

الر ابىىة مىىن تلىى  لقتىىايا المخىىدرات والمخىىدرات الر ميىىة   ، و مىىا   ىىشال  ا لشترونيىىة

 وداة نظرك".

 : المتغيرات الديموجرافية -12

ري, ( ، نوعية التعليم  – نث  ( ، موطن ال,شأة م عتر  – ملت ال,وع مذكر  

دامعة خا ة ( ، الماتو  ا دتماعي ا  تأايي فقد تم  ياس    -مدامعة عشومية 

من خكل تحديد بعض األبعاي وه : مامتكك األفراي لبعض األدازة المرت عة 

 كثر من  –الغاالة األوتوماتيشية  -الشمبيوتر المحمول  –األسعار مثل م الايارة 

فر   – كثر من تلي و  محمول  – كثر من دااز تلي زيو   –دااز تشيي, 

 راضي( ، وملشية الاشن م  –عقارات  –غاالة  طباق –يي  فريزر  –ميشرووي, 

عجرات مشتركة م  اآلخرين  –عجرة  – قة  –ايجار( ، نوع الاشن : فيك  –تملي  

 1000 سبا  الا ر ، و متوسط الدخل الشار  لألسرة:   ل من ، والا ر للخارج و 

 -د,يااً 5000إلي   ل من  3000من  –د,يااً  3000إلي   ل من  1000من   –د,ي  

فأكثر.و د تم مراعاة المقاييس الاابقة ومراعاة الأدق الظاهر  لاا ضمن  5000من 

 أدق الظاهر   ستمارة ا ستبيا .ال

 -الصدق والثبات:

عرض إستمارة ا ستبيا   بل تطبيق  على  على  مجموعىة مىن المحشمىين والخبىراء تم 

، و   األسىئلة المتتىم,ة  للتأكد مىن  ىكعية ا سىتمارة للتطبيىق  )*(في مجال انعكم

با ستمارة مأممة في ضوء  هداف الدراسة وتختبر فروضىاا وتىم إدىراء التعىديكت 

عاىىا  معامىىل الثبىىات باسىىتخدام معايلىىة  بعىىد الكزمىىة ب,ىىاء علىى  مقترعىىات المحشمىىين

 مما يدل عل   كعية ا ستمارة للتطبيق . %89هولات  عيث بلغت نابت  

بعىىد مىىرور اسىىبوعين مىىن  %10اسىىتمارة ( ب,اىىبة 40ولقيىىاس الثبىىات تىىم اعىىاية مىىلء م

 ( وه  يردة ثبات عالية.90.6التطبيق األول وداءت نابة الثبات عالية بلغت م

 اإلحصائية للبيانات :المعالجة 

بعد ترميزها إل  الحاس  اآللي، ثم دم  بيانات الدراسة، تم إيخالاا بعد ا نتااء من 

درت معالجتاا وتحليلاا واستخراج ال,تائج انعأائية باستخدام برنامج "الحزمة 

 Statisticalاختأاراً لـ:  SPSSانعأائية للعلوم ا دتماعية" والمعروف باسم 

Package for the Social Sciences  وذل  باللجوء إل  المعامكت ،

 وا ختبارات والمعالجات انعأائية التالية :
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 التشرارات البايطة وال,ا  المئوية -1

 المتوسط الحاابي وا نحراف المعياري -2

 xالوز  المئوي = مالمتوسط الحاابي الوز  المئوي الةي يحا  من المعايلة :  -3

 العظم  للعبارة الدردة( ÷ 100

الوز  المردح الةي يحا  بتر  التشرارات بوز  معين يقرر  الباعث ب,اًء  -4

عل  عدي المرات  في الاؤال ، ثم تجم  نتائج التر  لشل ب,د للحأول عل  

 مجموع األوزا  المردحة وتحا  ال,ا  المئوية لب,وي األسئلة  كلاا .

( Tables Chi Square Test-Contingencyلجداول ا  ترا  م 2اختبار كا -5

لدراسة الد لة انعأائية للعك ة بين متغيرين من الماتو  ا سمي 

(Nominal) . 

( الةي يقيس  دة العك ة بين Contingency Coefficientمعامل التوافق م -6

، و د اعتبرت العك ة ضعي ة إذا كانت 2X2متغيرين اسميين في ددول  كثر من 

، و وية إذا زايت  0.70-0.30، ومتوسطة ما بين  0.30لمعامل   ل من  يمة ا

 . 0.70عن 

( لدراسة  دة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسو  م -7

 Intervalواتجا  العك ة ا رتباطية بين متغيرين من ماتو  الماافة  و ال,ابة م

Or Ratio 0.30كانت  يمة المعامل   ل من (. و د اعتبرت العك ة ضعي ة إذا  ،

 . 0.70، و وية إذا زايت عن  0.70-0.30ومتوسطة ما بين 

( لدراسة Independent-Samples T-Testاختبار مت( للمجموعات الماتقلة م -8

الد لة انعأائية لل روق بين متوسطين عاابيين لمجموعتين ماتقلتين من 

 Interval Orنوع الماافة  و ال,ابة م الحا ت المدروسة في  عد المتغيرات من

Ratio. ) 

( المعروف One way Analysis of Varianceتحليل التباين ذو البعد الواعد م -9

لدراسة الد لة انعأائية لل روق بين المتوسطات  ANOVAاختأاراً باسم 

الحاابية ألكثر من مجموعتين من الحا ت المدروسة في  عد المتغيرات من نوع 

 ( .Interval Or Ratioماافة  و ال,ابة مال

 :LSD( بطريقة   ل فرق مع,وي مPost Hoc Testsا ختبارات البعدية م -10

Least Significance Difference لمعرفة مأدر التباين وإدراء المقارنات )

 ودوي فروق يالة إعأائياً بي,اا . ANOVAالث,ائية بين المجموعات التي يثبت 

فأكثر ،  ي ع,د  %95 بول نتائج ا ختبارات انعأائية ع,د يردة ثقة و د تم  -

 فأ ل 0.05ماتو  مع,وية 
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 النتائج العامة للدراسة

مدي حرص الشباب علي تصفح المواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات  -1

 :والمخدرات الرقمية 

 (8جدول رقم )

االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات يوضح مدي حرص الشباب تصفح المواقع 

 والمخدرات الرقمية

 التكرار و النسبة                           

 مدي الحرص
 % ك

 24.5 98 دائما

 45 180 احيانا

 25.5 102 نادرا

 5 20 الاحرص

 100 400 االجمالى

 %95 فىراي العي,ىة ( إلى     الغالبيىة العظمى  مىن 8تشير بيانات الجدول الاابق ر ىم م

يحر و  عل  تأى ح الموا ى  ا لشترونيىة التىي تاىتم بقتىايا المخىدرات والمخىدرات 

 % 24.5يتأىىى حوناا نىىىايراً،  % 25.5يتأىىى حوناا   عيانىىىاً،  %45الر ميىىىة مىىى,ام 

  يحر ىو  تأى ح الموا ى   %5يتأ حو  تل  الموا   بششل يائم ، وذل  ف  مقابىل 

 يا المخدرات والمخدرات الر مية.ا لشترونية التي تاتم بقتا

أسباب عدم حرص الشباب على تصفح المواقع االلكترونية التى تهدتم بالمخددرات  -2

 والمخدرات الرقمية  :

وعىىىن  سىىىبا  عىىىدم عىىىرص الشىىىبا  علىىى  تأىىى ح الموا ىىى  ا لشترونيىىىة التىىى  تاىىىتم 

فقىد دىاءت ( 9بالمخدرات والمخدرات الر مية وكما تشير بيانات الجىدول التىال  ر ىم م

 عل  ال,حو التال : 

دىىاء ألناىىا تقىىدم المخىىدرات الر ميىىة علىىي  سىىاس  ناىىا عىىاية طبيعيىىة وغيىىر مجرمىىة فىى  

، يلياىا ألناىا تقىدم محتىوي   يت,اسى  مى   ىيم مجتمع,ىا فى  %80الترتي  األول ب,اىبة 

، ثم داء أل    فراي  سرتي تم,ع,ي من تأ ح تل  الموا ى   %70الترتي  الثان  ب,ابة 

، والترتي  الراب  كا  من نأي  ألناا   تقدم علىول  % 60الترتي  الثالث ب,ابة  في

، ودىىاء ألناىىا ت اىىد  خىىكق و عقىىول الشىىبا   % 50مبتشىىرة لمشىىاكل الشىىبا  ب,اىىبة 

، ثىم دىاء ألناىا تشىج  علىي تجريى  المخىدرات الر ميىة فىي  % 45والمراهقين ب,ابة 

أل  الموا   باا مبالغة عن وا   المجتمى   ، و خيرا داء % 40الترتي  الاايس ب,ابة 

 . % 35المأري في الترتي  الااب  ب,ابة 
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 (9جدول رقم )

يوضح أسباب عدم حرص الشباب على تصفح المواقع االلكترونية التى تهتم 

 بالمخدرات والمخدرات الرقمية  

 التكرار و النسبة                                                                

 أسباب عدم الحرص علي تصفح المواقع
 % ك

 % 70 14 ألنها تقدم محتوي ال يتناسب مع قيم مجتمعنا .-1

 % 45 9 ألنها تفسد أخالق و عقول الشباب والمراهقين.-2

 % 40 8 المخدرات الرقمية .ألنها تشجع علي تجريب -3

 % 80 16 ألنها تقدم المخدرات الرقمية علي أساس أنها عادة طبيعية وغير مجرمة.-4

 % 50 10 ألنها ال تقدم حلول مبتكرة لمشاكل الشباب.-5

 % 35 7 ألنها بها مبالغة عن واقع المجتمع.-6

 % 60 12 أفراد أسرتي تمنعني من تصفح تلك المواقع   -7

 20 جملة من سئلوا

معدل تصفح الشباب للمواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات والمخددرات  -3

 الرقمية : 

 (10جدول رقم )

يوضح معدل تصفح الشباب للمواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات 

 والمخدرات الرقمية

التكرار و                               

 النسبة

 معدل تصفح المواقع 

 % ك

 29.5 112 تصفح بشكل دائم .                                            -1

 16.8 64 تصفح بشكل مثقت. -2

 6.9 26 تصفح بشكل نادر.                                 -3

 46.8 178 تصفح حسب الظروف -4

 100 380 االجمالى

مىىن  فىىراي العي,ىىة يحر ىىو  علىى   %46.8(    10ر ىىم متبىىين مىىن الجىىدول الاىىابق ي

تأىى ح الموا ىى  ا لشترونيىىة التىىي تاىىتم بقتىىايا المخىىدرات والمخىىدرات الر ميىىة عاىى  



 تعرض الشباب الجامعى المصري للمواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات

 وعالقته بإدراكهم لمخاطر إدمان المخدرات الرقمية في إطار تطبيق نظرية تأثير الشخص الثالث

 139                              الحادي عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 % 16.8مىىىى,ام يتأىىىى حو  تلىىىى  الموا ىىىى  بشىىىىشل يائىىىىم ،  %29.5الظىىىىروف ، و   

فقط من الشىبا  يتأى حو  الموا ى   % 6.9يتأ حوناا بششل مؤ ت ، وذل  في مقابل

 شترونية التي تاتم بالمخدرات والمخدرات الر مية بششل ناير .ا ل

المواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات و التي يحرص الشدباب الجدامعي  -4

 على تصفحها: 

 (11جدول رقم )

يوضح ترتيب المواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات و التي يحرص 

 الشباب الجامعي على تصفحها

 الترتيب

 

 الموقع 

 الترتيب

 االول

 الترتيب

 الثانى

 الترتيب

 الثالث

 الترتيب

 الرابع

 الترتيب

 الخامس

 الوزن المرحج

الوزن  النقاط

 المئوى

 الترتيب

ـ مواقع التواصل  1

 االجتماعي

151 40 32 14 13 

1050 15.5 

1 

 2 8.3 566 21 14 22 69 28 ـ اليوتيوب 2

 3 7.6 536 62 39 37 22 39 تويتر ـ  3

 Digital موقع  ـ 4

Drugs 

17 34 52 46 45 

513 7.3 

4 

 Drugsموقع ـ  5

Free 

Education  

29 18 33 33 41 

437 6.1 

5 

 MP3موقع ـ  6

Digital Drugs  

15 35 32 32 19 

390 5.3 

6 

 . Doserموقع ـ  7

Com  

20 28 24 20 17 

353 4.7 

7 

 Sound  موقعـ  8

Drugs 

5 24 29 21 11 

262 3.4 

8 

 Digitalموقع ـ  9

Drugs Music  

5 21 15 24 10 

236 3.0 

9 

  100 4343  مجموع االوزان

وعن  كثر الموا   ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات و التي يحرص الشبا  

( فقد داءت عل  11وكما تشير بيانات الجدول الاابق ر م م الجامعي عل  تأ حاا

 ال,حو التال : 

اعتلت موا   التوا ىل ا دتمىاعي الترتيى  األول بىين الموا ى  التى  يحىرص  فىراي   -

عيث عأل عل  مجمىوع نقىاط  15.5العي,ة عل  تأ حاا بانتظام وذل  بوز  مردح 

ومجمىىوع  8.3نقطىىة ، يليىى  موا ىى  اليوتيىىو  فىى  الترتيىى  الثىىان  بىىوز  مىىردح  1050

طة ، ثم داء مو   تويتر ف  الترتي  الثالث بين الموا   الت  تاىتم بقتىايا نق 566نقاط 
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نقطىىة ، واعتلىىت الموا ىى   536وبمجمىىوع نقىىاط  7.6المخىىدرات وذلىى  بىىوز  مىىردح 

تاسى  وذلى  بىأوزا  الترتي  من الراب  وعتي الاألد,بية التي تروج للمخدرات الر مية 

 متقاربة كما تشير بيانات الجدول الاابق. 

 لمواقددددع االلكترونيدددة التددددى تهددددتم بقضددددايا المخدددددراتل دوافدددع تعددددرض الشددددباب -5

 : والمخدرات الرقمية

 (12جدول رقم )

 مواقع االلكترونية التى تهتم بقضايا المخدراتلليوضح دوافع تعرض الشباب 

 والمخدرات الرقمية

                                           

 درجة الموافقة

 التعرض دوافع

 معارض محايد  موافق
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى

الوزن 

ىالنسب  
بالترتي  

 % ك % ك % ك

ألنها  االلكترونيةأتعرض للمواقع -3

تناقش قضايا مهمة موجودة في 

 المجتمع المصري

269 69.1 94 24.2 26 6.7 2.625 0.608 87.5 1 

التعلم من المواقف المفيدة  -5

 المواقع .المعروضة في 
258 66.3 95 24.4 36 9.3 2.571 0.657 85.7 2 

ساعدني تصفح المواقع ي -15

في كشف الحقائق عن االلكترونية 

 الحياة

236 60.6 117 30.1 36 9.3 2.514 0.660 83.8 3 

 4 82.9 0.695 2.486 11.6 45 28.3 110 60.1 234 المواقع للتسلية و الترفية. أتصفح-12

تمكنني من التعامل مع المجتمع  -4

 الخارجي بما فيه من أخطار
225 57.8 119 30.6 45 11.6 2.463 0.694 82.1 5 

تقدم أساليب حياة الشخصيات في  -14

المستويات االجتماعية واالقتصادية 

 المختلفة 

204 52.4 150 38.6 35 9.0 2.434 0.653 81.1 6 

ألنها تساعدني في أتصفح المواقع  -2

معرفة حلول للمشكالت اليومية التي 

 تواجهني.

207 53.3 134 34.4 48 12.3 2.409 0.700 80.3 7 

لشغل وقت الفرا ، أتصفح المواقع  -1

 وعندما أشعر بالملل.
196 50.4 119 30.6 74 19.0 2.314 0.773 77.1 8 

تساعدني علي قضاء بع  األوقات -9

 مع األسرة واألقارب واألصدقاء.
178 45.8 130 33.4 81 20.8 2.249 0.778 75.0 9 

تمكنني من مواجهة المشكالت  -6

 اليومية الموجودة في حياتي العملية.
158 40.6 163 41.9 68 17.5 2.231 0.727 74.4 10 

الشخصيات اعجابي بالكثير من  -13

 الموجودة بتلك المواقع 
168 43.2 138 35.5 83 21.3 2.219 0.774 74.0 11 

لتعطينى أفكار و موضوعات اتحدث -8

 فيها مع أفراد اسرتي و أصدقائى.
151 38.8 143 36.8 95 24.4 2.144 0.783 71.5 12 

الهروب من أعباء العمل و الدراسة -10

 طوال اليوم.
160 41.1 119 30.6 110 28.3 2.129 0.824 71.0 13 

 14 65.7 0.810 1.972 34.2 133 34.4 134 31.4 122 اتصفح المواقع بحكم التعود . -7

 15 65.3 0.818 1.959 35.5 138 33.2 129 31.3 122 حتي ال أشعر بالوحدة.-11

  389 جملة من سئلوا
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( إلىى      هىىم يوافىى  تعىىرض الشىىبا  الجىىامع  12تشىىير بيانىىات الجىىدول الاىىابق ر ىىم م

تمثىىل فىى     ي والمخىىدرات الر ميىىة لموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تاىىتم  بقتىىايا المخىىدراتل

"تلىى  الموا ىى  ت,ىىا ا  تىىايا مامىىة مودىىوية فىى  المجتمىى  المأىىر " فىى  الترتيىى  األول 

الموا ىى  ، يلياىىا "الىىتعلم مىىن الموا ىى, الم يىىدة المعروضىىة فىى  87.5وذلىى  بىىوز  ناىىب  

تأىىى ح الموا ىىى   ، ثىىىم اعتىىىل "85.7" فىىى  الترتيىىى  الثىىىان  بىىىوز  ناىىىب  ا لشترونيىىىة

الحقىىائق عىىن الحيىىاة" الترتيىى  الثالىىث بىىوز  ناىىب  ا لشترونيىىة  ياىىاعدن  فىى  كشىى, 

تأ ح الموا    من  دل التالية والترفية" ف  الترتيى  الرابى  بىين يوافى   ، وداء "83.8

والمخىدرات  لموا ى  ا لشترونيىة التى  تاىتم بقتىايا المخىدراتلتعرض الشىبا  الجىامع  

"    تأىىى ح  ، والترتيىىى  الخىىىامس كىىىا  مىىىن نأىىىي 82.9وذلىىى  بىىىوز  ناىىىب   الر ميىىىة

  مىىن التعامىىل مىى  المجتمىى  الخىىارد  بمىىا فيىى  مىىن  خطىىار" وذلىى  بىىوز  ,ىىمش,يالموا ىى  

 (. 12، ثم داءت با   الدواف  بالترتي  المبين ف  الجدول الاابق ر م م82.1ناب  

لمواقع االلكترونية التى تهدتم بقضدايا المخددرات االشباب الجامعي  يتصفحمع من  -6

 والمخدرات الرقمية : 

 (13جدول رقم )

الشباب الجامعي المواقع االلكترونية التى تهتم بقضايا يتصفح يوضح مع من 

 المخدرات 

 التكراروالنسبة                                 

 المواقعالشباب  يتصفحمع من 
 % ك

 11.5 45 ـ بمفردى 1

 27.8 108 ـ مع العائلة 2

 2.6 10 ـ مع االصدقاء 3

 4.4 17 الزمالءـ مع  4

 53.7 209 ـ حسب الظروف 5

 100 389 االجمالى

الموا ى  ا لشترونيىة يتأى ح (    الشىبا  الجىامع  13يتتح من الجدول الاابق ر م م

، وهىةا يع,ى     تعىرض %53.7الت  تاتم بقتايا المخدرات "عا  الظروف"  شل 

تىىتم عاىى  ظىىروف  الشىىبا  لتلىى  الموا ىى     يتىىأثر باأل ىىخاص المحيطىىين باىىم بىىل

مىن  %27.8   ، كمىا يتتىح مىن الجىدول  يتىا    عىوال  اتواددهم  ث,اء تأ ح المو

مىى,ام  %11.5الموا ىى  مىى  العائلىىة، يتأىى حو  تلىى  الشىىبا  الجىىامع  عي,ىىة الدراسىىة 

يتأىىى حو   %2.6مىىى  الىىىزمكء،  تأىىى حااي تىىىلو   %4.4بم ىىىريهم،  يتأىىى حوناا

الموا   ا لشترونية الت  تاىتم بقتىايا المخىدرات مى  األ ىد اء، ويتبىين ممىا سىبق  نى  

الموا ى  ا لشترونيىة التىي تاىتم بقتىايا المخىدرات والمخىدرات عل  الرغم من اعتىواء 
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 د   تتما   م  العايات والتقاليد ف  بعض األعيا  إ     الشىبا     ياءعل   الر مية

 بششل عائل  م   فراي  سرهم.  لموا  اتل   تأ حيحر و  عل  

 خطدورة المخددراتتعريف الشدباب الجدامعى بمدى إسهام المواقع االلكترونية فى  -7

 على الفرد والمجتمع:  والمخدرات الرقمية

 (14جدول رقم )

يوضح مدي مساهمة المواقع االلكترونية التي تهتم بقضايا المخدرات والمخدرات 

 خطورة المخدرات علي الفرد والمجتمعبالشباب  تعريفالرقمية في 

 التكرار و النسبة                           

 مدي المساهمة 
 % ك

 28.8 112 دائما

 63.8 248 الى حد  ما

 7.5 29 ال

 100 389 االجمالى

( إلى     الغالبيىة العظمى  مىن الشىبا  الجىامع  14تشير بيانات الجدول الاىابق ر ىم م

والمخىدرات الر ميىة  ىد     ت,اول الموا   ا لشترونيىة لقتىايا المخىدرات يرو  92%

على   ن اىام وعلى   فىراي والمخىدرات الر ميىة ف  تعىري ام بخطىورة المخىدرات   سام

يىرو   %28.8إلى  عىد مىا ،  سىاهم يرو     تل  الموا    ىد %63.8مجتمعام، م,ام 

ن الشىىبا  الجىىامع  عي,ىىة فقىىط مىى %7.5 ناىىا سىىاهمت بشىىشل يائىىم، وذلىى  فىى  مقابىىل 

 والمخدرات الر ميىة الدارسة يرو     الموا   ا لشترونية الت  تاتم بقتايا المخدرات

  .لم تاام ف  تعري ام بخطورة المخدرات عل  ال ري والمجتم 

 فددى تعريددف الشددباب بموضددوع المخدددرات المواقددع االلكترونيددةكيفيددة مسدداهمة  -8

 : والمخدرات الرقمية

 (15جدول رقم )

يوضح مدي مساهمة األفالم الروائية المصرية  في تعريف الشباب  بموضوع 

 تعاطي وإدمان المخدرات

 التكرار و النسبة                                                                    

 في تعريف الشباب بالمخدرات المواقعمدي مساهمة 
 % ك

 31.1 112 االدمان والتعاطي في المجتمع .ركزت األضواء علي إنتشار  -1

 32.5 117 إهتمت بتقديم أسباب إقدام االفراد علي تعاطي وادمان المخدرات  -2

 51.4 185 قدمت االثار السلبية المترتبة علي إدمان وتعاطي المخدرات علي الفرد والمجتمع  -3

 26.9 97 ركزت علي شخصية المدمن والوسط التي يعيش فية . -4

 25.3 91 تناولت تجار المخدرات وكيفية التهريب  -5

 360 جملة من سئلوا
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التى  تعىالج  تىايا  الموا   ا لشترونية(    "ت,اول 15يتتح من الجدول الاابق ر م م

لآلثار الالبية المترتبة عل  إيمىا  وتعىاط  المخىدرات  والمخدرات الر مية المخدرات

علىى  ال ىىري والمجتمىى "  ىىشل  هىىم الموضىىوعات التىى  سىىاهمت فىى  تعريىى, الشىىبا  

، يلياىا " اهتمىام %51.4بخطورة المخدرات عل   ن اام وعل  مجتمعام وذل  ب,اىبة 

، ثىم %32 بتقديم  سبا  إ دام األفىراي على  تعىاط  وإيمىا  المخىدرات" ب,اىبة الموا  

لىىث ا"تركيىز األضىىواء علىى  انتشىار التعىىاط  و انيمىىا  فىى  المجتمى " فىى  الترتيىى  الث

عل  استعراض  خأية المىد  والوسىط الىة   الموا  ، وتأخر "تركيز %31.1ب,ابة 

بىين الموضىوعات التى  سىاهمت فى   %26.9يعيا في " ليحتل الترتي  الرابى  ب,اىبة 

علىىى  ال ىىىري  والمخىىىدرات الر ميىىىة خىىىدراتتعريىىى, الشىىىبا  وإيراكاىىىم لخطىىىورة الم

لحياة تجار المخدرات وكي يىة التاريى " فى  الترتيى   الموا  والمجتم ، وداء "ت,اول 

الخامس واألخير بين الموضوعات الت  ساهمت ف  تعريى, وإيراك الشىبا  لخطىورة 

 . %24عل   ن اام وعل  اآلخرين ب,ابة  والمخدرات الر مية المخدرات

التدى تعدالج قضدايا المخددرات لدم تسدهم  المواقع االلكترونيةيرون أن  منوبسثال  -9

مفدردة فقدد  29فى تعريف الشباب بخطورة المخدرات على الفرد والمجتمدع وعدددهم 

 جاءت أجابتهم على النحو التالى: 

 تعريىى,الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات فىى   سىىبا  عىىدم ماىىاهمة 

بخطورة المخدرات على  ال ىري والمجتمى  فقىد دىاءت على  ال,حىو التىال  وكمىا  الشبا 

 (. 16تشير بيانات الجدول التال  ر م م

 (16جدول رقم )

في تعريف الشباب  بموضوع   المواقع االلكترونيةيوضح أسباب عدم مساهمة 

 تعاطي وإدمان المخدرات

 التكرار و النسبة                                                                               

 في تعريف الشباب بالمخدراتلمواقع أسباب عدم مساهمة ا
 % ك

 6.9 2 النها لم تتعرض لالثار المترتبة علي التعاطي واالدمان . -1

 3.4 1 ألنها قدمت نماذج التعاطي كسلوك طبيعي في األحداث . -2

 17.2 5 التي يشعر بها المتعاطون مما يدفع األفراد إلي التجريب .ألنها ركزت علي اللتة  -3

 17.2 5 ألنها إهتمت بتقديم الحياة المترفة لتجار المخدرات . -4

 13.8 4 لم تركز علي العقاب التي يتعرض له  تجار المخدرات .  -5

 29 جملة من سئلوا

بتقىديم الحيىاة المترفىة  الموا  (    كل من " اهتمام 16يتتح من الجدول الاابق ر م م

لتجارة المخدرات"، و "التركيز عل  اللةة الت  يشعر باا المتعاطو  مما يىدف  الشىبا  

التى  تعىالج  الموا ى  ا لشترونيىةال  التجري "  شكً  هم األسبا  الت   للت من إساام 

لىى   تىىايا المخىىدرات فىى  إيراك الشىىبا  لخطىىورة إيمىىا  المخىىدرات علىى   ن اىىام وع

عل  العقا  الىة   الموا  لشل م,اما، يلياا "عدم تركيز  %17.2اآلخرين وذل  ب,ابة 

لآلثىار  الموا ى ، ثىم " عىدم تعىرض %13.8يتعرض ل  تجار المخدرات" وذل  ب,ابة 
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 الموا ىى ، و خيىىراً دىىاء سىىب  " أل  %6.9المرتبىىة علىى  التعىىاط  وانيمىىا " ب,اىىبة 

 . %3.4" وذل  ب,ابة بيع  ج تعاط  المخدرات كالوك ط دمت نماذ

 لقضدايا المخددرات المواقع االلكترونيدةمدى إدراك الشباب لالرتباط بين معالجة  -10

 والواقع التى يعيشه المجتمع:  والمخدرات الرقمية

 (17جدول رقم )

معالجة المواقع لقضايا المخدرات الرقمية يوضح مدي ادراك الشباب لالرتباط بين 

 المجتمعوالواقع التى يعيشه 

 التكراروالنسبة                             

 مدي االرتباط
 % ك

 40.7 158 ارتباط كبير. 

 56 218 .متوسط ارتباط 

 3.3 13 ال يوجد ارتباط .

 100 389 االجمالى

( إلى     الغالبيىة العظمى  مىن الشىبا  الجىامع  17تشير بيانات الجدول الاىابق ر ىم م

التى  تعىالج  الموا   ا لشترونيةيدركو     ه,اك ارتباط بين ما تقدم   %96.7عوال  

والوا ىى  الىىة  يعيشىىة المجتمىى  المأىىر  مىى,ام  والمخىىدرات الر ميىىة  تىىايا المخىىدرات

، متوسىىط يىىدركو     ه,ىىاك ارتبىىاط  %56يىىدركو     ه,ىىاك ارتبىىاط كبيىىر،  40.7%

فقىىط هىم الىىةين يىىدركو   نى  لىىيس ه,ىاك ارتبىىاط بىين مىىا تقدمىى   %3.3وذلى  فىى  مقابىل 

والوا ىى  الىىة   والمخىىدرات الر ميىىة التىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات الموا ىى  ا لشترونيىىة

لقتىىايا الموا ىى  معالجىىة خطىىورة يعيشىى  المجتمىى  المأىىر ، وهىىة  ال,تيجىىة تشىىير إلىى  

 وداة نظر الشبا  الجامع  المأر . والمخدرات الر مية المخدرات 

 والمخددرات الرقميدة لقضدايا المخددرات المواقدع االلكترونيدةمعالجة مدى كفاية  -11

 : وانعكاسها على الواقع التى يعيشة المجتمع المصرى

 (18جدول رقم )

المواقع االلكترونية لقضايا المخدرات والمخدرات الرقمية يوضح مدي كفاية معالجة 

 المجتمع المصري علي وانعكاسها

 التكراروالنسبة

 لقضايا المخدرات المواقعمدي كفاية معالجة 
 % ك

 14.9 58 كافية إلي حد كبير.

 54.8 213 كافية إلي حد ما.

 30.3 118 غير كافية.

 100 389 االجمالى
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مىىىن الشىىىبا  الجىىىامع   %69.7(    عىىىوال  18يتتىىىح مىىىن الجىىىدول الاىىىابق ر ىىىم م

معالجة الموا   ا لشترونية لقتايا المخدرات والمخىدرات الر ميىة المأر  يرو     

يىرو   ناىا كافيىة بدردىىة  %14.9يىرو   ناىىا كافيىة إلى  عىد مىىا،  %54.8كافيىة مى,ام 

معالجىىة مىىن الشىىبا  الجىىامع  المأىىر  يىىرو      %30.3كبيىىرة، وذلىى  فىى  مقابىىل 

ر كافيىىة وتحتىىاج إلىى  غيىىالموا ىى  ا لشترونيىىة لقتىىايا المخىىدرات والمخىىدرات الر ميىىة 

إعىىاية نظىىر ، وتت ىىق تلىى  ال,تيجىىة مىى  مىىا سىىبق التوا ىىل إليىى  مىىن نتىىائج عىىول إيراك 

معالجة الموا   ا لشترونية لقتايا المخىدرات الشبا  الجامع  المأر  لكرتباط بين 

مى,ام  %96.7والوا   الة  يعيش  المجتم  المأىر  عيىث   ىار  والمخدرات الر مية

عول  تايا المخدرات والوا   ال على   الموا  إل  ودوي عك ة ارتباط بين ما يقدم ف  

 الة  يعيش  المجتم  المأر . 

 المخدرات الرقمية :

مددن خددالل تصددفح المواقددع  مدددى معرفددة الشددباب الجددامعى بالمخدددرات الرقميددة -12

 : ونيةااللكتر

 (19جدول رقم )

من خالل تصفح المواقع  يوضح مدي معرفة الشباب الجامعي بالمخدرات الرقمية

 االلكترونية

 التكراروالنسبة                                        

 مدي المعرفة بالمخدرات الرقمية
 % ك

 93.3 363 نعم

 6.7 26 ال

 100 389 االجمالى

مىن الشىبا  الجىامع  المأىر  لديىة  %93.3(    19الاىابق ر ىم ميتبين من الجدول 

مىىن خىىكل تأىى ح  للموا ىى  ا لشترونيىىة التىىي تاىىتم  معرفىىة كافيىىة بالمخىىدرات الر ميىىة

فقىىىط لىىىيس لديىىىة    معلومىىىات عىىىول  %6.7، وذلىىى  فىىى  مقابىىىل بقتىىىايا المخىىىدرات 

المخىىدرات الر ميىىىة، وتت ىىىق تلىىى  ال,تيجىىىة مىىى  مىىىا تو ىىىل إليىىى  الباعىىىث فىىى  الدراسىىىة 

م ىىرية لىىديام معلومىىات كافيىىة عىىول المخىىدرات  40ا سىىتطكعية التىى   دراهىىا علىى  

 ليس لدية علم بتل  الظاهرة.  %5الر مية، 
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لكترونيددة فددى تعريددف الشددباب الجددامعى بالمخدددرات مدددى مسدداهمة المواقددع اال -13

 الرقمية: 

 (20جدول رقم )

 يوضح مدي مساهمة المواقع االلكترونية في تعريف الشباب بالمخدرات الرقمية

                                                                      

 التكراروالنسبة

 بالمخدرات الرقميةمدي مساهمة المواقع في التعريف 

 % ك

 29.8 108 ساهمت الى حد كبير

 58.4 212 ساهمت الى حد ما

 11.8 43 ال لم تسهم

 100 363 االجمالى

من الشبا  الجامع  المأىر   %88.2( إل     20تشير بيانات الجدول الاابق ر م م

 ىىد  والمخىىدرات الر ميىىة يىىرو     الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تاىىتم بقتىىايا المخىىدرات

يىرو   ناىا سىاهمت إلى  عىد  %58.4ساهمت ف  تعىري ام بالمخىدرات الر ميىة، مى,ام 

فقىىط مىىن  %11.8يىىرو   ناىىا سىىاهمت إلىى  عىىد كبيىىر، وذلىى  فىى  مقابىىل  %29.8مىىا، 

والمخىىدرات الشىىبا  يىىرو     الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  اهتمىىت بقتىىايا المخىىدرات 

 بالمخدرات الر مية. لم تاام ف  تعري امالر مية 

والمخددرات  كيفية مساهمة المواقع االلكترونيدة التدى اهتمدت بقضدايا المخددرات -14

 فى تعريف الشباب الجامعى بالمخدرات الرقمية:  الرقمية

 (21جدول رقم )

يوضح كيفية مساهمة المواقع االلكترونية التى اهتمت بقضايا المخدرات في تعريف 

 الرقميةالشباب بالمخدرات 

التكرار والنسبة كيفية                                                              

 مساهمة المواقع في التعريف بالمخدرات الرقمية
 % ك

 46.9 150 ركزت األضواء علي إنتشار المخدرات الرقمية بين الشباب . -1

 38.4 123 إهتمت بتقديم أسباب إقدام الشباب علي إدمان المخدرات الرقمية  -2

 29.1 93 قدمت االثار السلبية المترتبة علي إدمان المخدرات الرقمية. -3

 26.3 84 ركزت علي شخصية المدمن والوسط التي يعيش فية . -4

 57.2 183 سلطت الضوء علي من يسمون أنفسهم " عبدة الشيطان "  -5

 320 جملة من سئلوا

والمخىدرات  التى  عالجىت  تىايا المخىدرات الموا ى  ا لشترونيىةعول كي يىة ماىاهمة 

ف  تعري, الشبا  الجامع  المأر  بالمخىدرات الر ميىة وكمىا تشىير بيانىات  الر مية

سىىلطت التىىوء علىى  مىىن ( فقىىد دىىاءت علىى  ال,حىىو التىىال  ، 21الجىىدول الاىىابق ر ىىم م
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، يلياىا "  %57.2,اىبة بيامو   ن اىام " عبىدة الشىيطا " دىاءت فى  الترتيى  األول 

تركيز األضواء عل   سالي  إنتشار المخدرات الر مية بين الشبا  ف  الترتيى  الثىان  

، ثىىىم "اهتمىىىت بتقىىىديم  سىىىبا  إ ىىىدام الشىىىبا  علىىى  إيمىىىا  المخىىىدرات  %46.9ب,اىىىبة 

آلثىار الاىلبية المترتبىة على  ا،  مىا "تقىديم  %38.4الر مية" ف  الترتي  الثالىث ب,اىبة 

، وتركيىز  %29.1إيما  المخدرات الر مية" فقد تأخرت لتحتل المركىز الرابى  ب,اىبة 

عل   خأيت  المدمن والوسط الة  يعيا في  فقد دىاءت فى  الترتيى  األخيىر  الموا  

عبىىدة  ، وهىىةا يوضىىح    ارتبىىاط ظىىاهرة "انتشىىار مىىن ياىىمو   ن اىىام %26.3ب,اىىبة 

الشيطا " ف  عقبة زم,ية معي,ة ما زال مىرتبط فى   ذهىا  الشىبا  الجىامع  المأىر  

 بالمخدرات الر مية، وإيما  تل  المخدرات. 

 ألسباب إنتشار المخدرات الرقمية:  الجامعي المصري مدي إدراك الشباب -15

 (22جدول رقم )

 يوضح مدي ادراك الشباب ألسباب إنتشار المخدرات الرقمية
                                        

 درجة الموافقة
 العبارة

 معارض محايد موافق
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 النسبى

بالترتي  
 % ك % ك % ك

ضعف الوازع الديني لدي بع   -2
 الشباب

204 56.2 138 38.0 21 5.8 
2.504 0.606 83.5 

1 

عدم إشباع حاجات الشباب  -3
 النفسية واالجتماعية 

183 50.4 157 43.3 23 6.3 
2.441 0.612 81.4 

2 

ضعف الرقابة األسرية علي  -15
 الشباب

190 52.4 142 39.1 31 8.5 
2.438 0.647 81.3 

3 

 4 80.2 0.668 2.405 10.2 37 39.1 142 50.7 184 وجود خالفات أسرية  -16
عدم وجود رقابة علي  -12

 المخدرات الرقمية 
185 51.0 133 36.6 45 12.4 

2.385 0.697 79.5 
5 

 5 79.5 0.697 2.386 12.4 45 36.6 133 51.0 185 التقليد األعمي للغرب -14
عدم وجود تشريع يجرم  -13

 المخدرات الرقمية 
176 48.5 145 39.9 42 11.6 

2.369 0.682 79.0 
6 

إعتبار المخدرات الرقمية نوع  -4
 من الموسيقي

163 44.9 161 44.4 39 10.7 
2.342 0.664 78.1 

7 

األفكار الكاذبة واالعتقادات  -10
 الخاطئة

170 46.8 139 38.3 54 14.9 
2.320 0.719 77.3 

8 

سهولة جلب المخدرات الرقمية  -11
 إلي المنزل وفي أي وقت

172 47.4 131 36.1 60 16.5 
2.309 0.739 77.0 

9 

عدم معرفة الشباب بأضرار -5
 المخدرات الرقمية 

169 46.5 136 37.5 58 16.0 
2.306 0.730 76.9 

10 

حب االستطالع لتجربة تعاطي  -9
 المخدرات الرقمية

158 43.5 148 40.8 57 15.7 
2.278 0.719 75.9 

11 

إعتقاد البع  بأن المخدرات  -1
 الرقمية غير محرمة شرعاً 

151 41.6 139 38.3 73 20.1 
2.215 0.757 73.8 

12 

 13 73.4 0.755 2.201 20.4 74 39.1 142 40.5 147 ملل بع  الشباب من الدراسة  -6
 13 73.4 0.721 2.201 17.9 65 44.1 160 38.0 138 المجاملة لبع  األصدقاء -8
زيادة الدخل الشهري و اليومي  -7

 لدي بع  الشباب 
123 33.9 160 44.1 80 22.0 

2.118 0.739 70.6 
14 

  363 جملة من سئلوا
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(    "ضىع, الىوازع الىدي,  لىد  بعىض الشىبا " 22يتتح من الجدول الاابق ر ىم م

 شل  عد  هم  سبا  انتشار المخدرات الر مية من وداة نظر الشىبا  الجىامع  عيىث 

، يلي  "عدم إ باع عادات الشبا  ال, اىية %83.5 نابيداء ف  الترتي  األول بوز  

، ثىم "ضىع, الر ابىة األسىرية %81.4وا دتماعية" ف  الترتيى  الثىان  بىوز  ناىب  

، و ىىشل "ودىىوي خكفىىات 81.3علىى  الشىىبا " دىىاء فىى  الترتيىى  الثالىىث بىىوز  ناىىب  

ا . مىن  سرية" الاب  الراب  بالترتي  بين  سبا  انتشار المخدرات الر ميىة بىين الشىب

 مىا " عىدم ودىوي ر ابىة مىن  بىل الدولىة  80.2وداة نظر الشبا   ن اام بوز  ناىب  

والمؤساات عل  المخدرات الر مية" و "التقليد األعم  للغر " فقد داء فى  الترتيى  

ودىاء "عىدم ودىوي تشىري  يجىرم المخىدرات ،  كىل م,امىا 79.5الخامس بىوز  ناىب  

، والترتيىى  الاىىاب  كىىا  مىىن نأىىي  79ناىىب  الر ميىىة" فىى  الترتيىى  الاىىايس بىىوز  

"انتشار الم اهيم الخاطئة عن المخدرات الر مية باعتبارها نوع مىن الموسىيق " وذلى  

،  ما" انتشار األفشار الشاذبة وا عتقايات الخاطئىة عىول المخىدرات 78.1بوز  ناب  

لىى  ، ودىىاء "سىىاولة د77.3الر ميىىة" فقىىد دىىاءت فىى  الترتيىى  الثىىامن بىىوز  ناىىب  

، 77المخدرات الر ميىة إلى  الم,ىزل وفى     و ىت" فى  الترتيى  التاسى  بىوز  ناىب  

وتأخر سب  " عدم معرفة الشبا  بأضرار المخدرات الر مية" يحتل الترتيى  العا ىر 

، وعا  ا ستطكع لد  الشىبا  لتجريى  المخىدرات الر ميىة" فقىد 76.9بوز  ناب  

، ودىىىاء "اعتقىىىاي الىىىبعض بىىىأ  75.9دىىىاء فىىى  الترتيىىى  الحىىىاي  عشىىىر بىىىوز  ناىىىب  

المخدرات الر مية غير محرمة  رعا" ف  الترتي  الثان  عشىر بىوز  ناىب ، واعتىل 

كل من " علل بعىض الشىبا  مىن الدراسىة" ، و " مجاملىة بعىض األ ىد اء" الترتيى  

لشىىل م,امىىا، و خيىىراً دىىاء " زيىىاية الىىدخل الشىىار   73.4الثالىىث عشىىر بىىوز  ناىىب  

الشبا " ف  الترتي  األخير بين  سبا  انتشار المخدرات الر ميىة  واليوم  لد  بعض

" ، ممىىا سىىبق 70.6بىىين الشىىبا  مىىن وداىىة نظىىر الشىىبا   ن اىىام وذلىى  بىىوز  ناىىب  

يتتىىح    ضىىع, الىىوازع الىىدي,  لىىد  الشىىبا  والحرمىىا  وضىىع, الر ابىىة األسىىرية" 

الجىامع  وهىةا   شكً  هم  سىبا  انتشىار والمخىدرات الر ميىة مىن وداىة نظىر الشىبا 

 يؤكد عل  ضرورة تجديد الخطا  الدي,  الة  ت,اي  ب  كل مؤساات الدولة. 
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 المخدرات الرقمية:  تجريباتجاهات الشباب نحو  -16

 (23جدول رقم )

 المخدرات الرقمية تجريبيوضح اتجاة الشباب نحو 
درجة                                            

 الموافقة
 العبارة

 معارض محايد موافق
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب
 % ك % ك % ك

المخدرات الرقمية تجلب الشعور  -4
 74.3 0.713 2.229 16.5 60 44.1 160 39.4 143 بالحزن واالكتئاب

1 

 تعرفت علي المخدرات الرقمية عن -18
 73.9 0.739 2.218 18.7 68 40.8 148 40.5 147 طريق االنترنت

2 

تخفف المخدرات الرقمية من مشاعر  -14
 72.4 0.761 2.171 21.8 79 39.4 143 38.8 141 القلق والمعاناة

3 

المخدرات الرقمية تبعث عليك الشعور  -1
 72.1 0.750 2.163 21.2 77 41.3 150 37.5 136 بالراحة

4 

هناك مبالغة اعالمية في ابراز خطورة  -17
 71.1 0.754 2.132 22.6 82 41.6 151 35.8 130 المخدرات الرقمية

5 

المخدرات الرقمية تزيد من قدرة الفرد  -16
 70.8 0.742 2.124 22.0 80 43.5 158 34.4 125 علي انجاز أعماله

6 

المخدرات الرقمية تجعل االنسان يشعر  -15
 70.7 0.737 2.121 21.8 79 44.4 161 33.9 123 بالسعادة والبهجة

7 

ال مانع من تناول أي مخدر لتخفيف  -6
 69.9 0.764 2.096 24.7 90 40.0 149 34.3 125 بع  االلم البدنية

8 

المخدرات الرقمية نوع من الموسيقي  -7
 68.5 0.788 2.055 28.4 103 37.7 137 33.9 123 الممتعة

9 

 10 68.0 0.766 2.041 27.3 99 41.3 150 31.4 114 المخدرات الرقمية تعطي إحساس بالقوة -5
أعتقد أن للمخدرات الرقمية تأثير علي  -3

 66.9 0.763 2.008 28.7 104 41.9 152 29.5 107 زيادة القدرة الجنسية
11 

المخدرات الرقمية تقلل من مشاعر  -10
 65.7 0.750 1.972 29.5 107 43.8 159 26.7 97 الغضب والعدوان

12 

المخدرات الرقمية ليس لها تأثير سلبي  -8
 64.5 0.791 1.934 34.7 126 37.2 135 28.1 102 علي االنسان

13 

 14 63.7 0.775 1.912 34.7 126 39.4 143 25.9 94 المخدرات الرقمية تساعد علي التركيز -11
 لها نفس تأثيرالمخدرات الرقمية  -9

 62.4 0.767 1.871 36.6 133 39.7 144 23.7 86 المخدرات التقليدية
15 

أعتقدأن المخدرات الرقمية تساعدعلي  -2
 60.5 0.710 1.815 36.1 131 46.3 168 17.6 64 نسيان مشاكل الحياة

16 

تثدي إلي ملء االحساس بالفرا  و  -13
 60 0.769 1.799 41.6 151 36.9 134 19.5 78 انعدام الهدف

17 
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وعىىول ر ىىد اتجاهىىات الشىىبا  نحىىو تعىىاط  وإيمىىا  المخىىدرات الر ميىىة فقىىد  ىىمم الباعىىث 

اتجاهات الشبا  مشو  من عدة عبىارات مىا بىين انيجابيىة والاىلبية وتىم ترتيى  مقياس لقياس 

( 23العبىىارات وفقىىاً للىىوز  ال,اىىب  لشىىل عبىىارة، وكمىىا تشىىير بيانىىات الجىىدول الاىىابق ر ىىم م

 يتتح اآلت :  

فقىىىد دىىىاءت " المخىىىدرات الر ميىىىة تجلىىى  الشىىىعور بىىىالحز  وا كتئىىىا  فىىى  الترتيىىى  األول  -

" تعرفىىت علىى  المخىىدرات الر ميىىة عىىن طريىىق ا نترنىىت" فىى  الترتيىى   ، يلياىىا 74.3بىىوز  

المخىدرات الر ميىة مىن مشىاعر القلىق والمعانىاة" فى   تخ ,، وداء  73.9الثان  بوز  ناب  

، والترتيىى  الرابىى  كىىا  مىىن نأىىي  "المخىىدرات الر ميىىة  72.4الترتيىى  الثالىىث بىىوز  ناىىب  
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، ودىىاء فىى  الترتيىى  الخىىامس    "  72.1  تبعىىث عليىى  الشىىعور بالراعىىة" وذلىى  بىىوز  ناىىب

الشىىبا  يىىرو     ه,ىىاك مبالغىىة مىىن  داىىزة انعىىكم فىى  إبىىراز خطىىورة المخىىدرات الر ميىىة" 

،  مىا "المخىدرات الر ميىة يزيىد مىن  ىدرة ال ىري على  إنجىاز  عمالى  " فقىد  71.1بوز  ناب  

ميىىىة تجعىىىل ، ودىىىاءت " المخىىىدرات الر  70.8دىىىاءت فىىى  الترتيىىى  الاىىىايس بىىىوز  ناىىىب  

، ودىىىاء فىىى   70.7انناىىىا  يشىىىعر بالاىىىعاية والباجىىىة" فىىى  الترتيىىى  الاىىىاب  بىىىوز  ناىىىب  

الترتيىى  الثىىامن "   مىىان  مىىن ت,ىىاول    مخىىدر لتخ يىى, بعىىض اآل م البدنيىىة" بىىوز  ناىىب  

،  مىىا "اعتبىىار المخىىدرات الر ميىىة نىىوع مىىن الموسىىيق  الممتعىىة" فقىىد دىىاء فىى  الترتيىى   69.9

، واعتىىل "المخىىدرات الر ميىىة تعطىى  إعاىىاس بىىالقوة" الترتيىى   68.5ب  التاسىى  بىىوز  ناىى

، ودىىاء "اعتقىىاي الشىىبا     للمخىىدرات الر ميىىة تىىأثير إيجىىاب  علىى   68العا ىىر وز  ناىىب  

،  مىىا اعتقىىاي الشىىبا   66.9زيىىاية القىىدرة الج,اىىية" فىى  الترتيىى  الحىىاي  عشىىر بىىوز  ناىىب  

لغتىى  والعىىدوا " فقىد دىىاء فىى  الترتيىى  الثىىان  بىأ  " المخىىدرات الر ميىىة تقلىىل مىن مشىىاعر ا

، والترتي  الثالىث عشىر فقىد دىاء فيى  "    المخىدرات الر ميىة لىيس  65.7عشر بوز  ناب  

، ودىىاء اعتقىىاي الشىىبا  بىىأ  المخىىدرات  64.5لاىىا تىىأثير سىىلب  علىى  انناىىا " بىىوز  ناىىب  

، وتىىىأخر  63.7 الر ميىىىة تاىىىاعد علىىى  التركيىىىز" فىىى  الترتيىىى  الرابىىى  عشىىىر  بىىىوز  ناىىىب 

ا عتقىىاي فىى  "    المخىىدرات الر ميىىة تىىؤثر علىى  انناىىا  مثىىل المخىىدرات التقليديىىة" ليحتىىل 

، ودىىىاء ا عتقىىىاي فىىى     "المخىىىدرات الر ميىىىة  62.4الترتيىىى  الخىىىامس عشىىىر بىىىوز  ناىىىب  

، والترتيىىى   60تىىىؤي  إلىىى  مىىىلء ا عاىىىاس بىىىال راغ و نعىىىدام الاىىىدف" وذلىىى  بىىىوز  ناىىىب  

نأىىي  " المخىىدرات الر ميىىة تىىؤثر سىىلباً علىى   ىىحة انناىىا " بىىوز  ناىىب  األخيىىر كىىا  مىىن 

، مما سبق يتتح    ا تجىا  الاىلب  نحىو المخىدرات الر ميىة  ىشل الاىمة الغالبىة لىد   49.6

الشبا  الجامع  عي,ة الدراسىة عيىث دىاء ا عتقىاي فى     المخىدرات الر ميىة تجلى  الشىعور 

ل بىىين عبىىارات المقيىىاس، و ىىد  ىىشل ا تجىىا  الاىىلب  بىىالحز  وا كتئىىا " فىى  الترتيىى  األو

علىى   %25.1لكتجىىا  انيجىىاب  و ىىشل ا تجىىا  المحايىىد ناىىبة  %5.8، فىى  مقابىىل 96.1%

 المقياس. 

 االعتقاد فى تأثير الشخص األول:  -

المواقددددع االلكترونيددددة التددددى إهتمددددت بقضددددايا المخدددددرات تصددددفح مدددددى تددددأثير  -17

 الشباب أنفسهم:والمخدرات الرقمية على 

 (24جدول رقم )

 يوضح مدي إعتقاد الشباب في تأثير المخدرات الرقمية عليهم أنفسهم
 التكراروالنسبة                                           

 اإلعتقاد في تأثير الشخص األول
 % ك

 5.7 21 لها تأثير إيجابي جداً  
 22.6 82 لها تأثير إيجابي
 30.6 111 ليس لها تأثير
 16.3 59 لها تأثير سلبيي
 24.8 90 لها تأثير سلبي جداً 

 100 363 االجمالى
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مىن الشىبا  الجىامع   %41.1( إلى     عىوال  24تشير بيانات الجدول الاىابق ر ىم م

عي,ىىة الدراسىىة يىىرو     تأىى ح الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات 

يىرو     لاىا تىأثير سىلب  دىداً،  24.8والمخدرات الر مية لاا تأثير سلب  علىيام مى,ام 

 مىىن الشىىبا  الجىىامع     %30.6يىرو     لاىىا تىىأثير سىىلب ، فىى  عىىين يىىر   16.3%

لىيس لاىا والمخىدرات الر ميىة تأ ح الموا   ا لشترونية الت  تعالج  تىايا المخىدرات 

مىىن الشىىبا  يىىرو     تأىى ح تلىى   %28.3   تىىأثير علىىيام  ن اىىام، وذلىى  فىى  مقابىىل 

يرو     التعرض لاىا تىأثير إيجىاب  دىداً،  %5.7الموا   لاا تأثير إيجاب  عليام م,ام 

   فقط. يرو     لاا تأثير إيجاب 22.6%

 االعتقاد فى تأثير اآلخرين:  -

لمواقدددع االلكترونيدددة التدددى إهتمدددت بقضدددايا المخددددرات التعدددرض لمددددى تدددأثير  -18

 :من وجهه نظر الشباب والمخدرات الرقمية على األهل واألصدقاء وعلى األخرين

 (25جدول رقم )

 ير المخدرات الرقمية علي األخرينيوضح مدي إعتقاد الشباب في تأث

 التكراروالنسبة                                                       

 ية األخريناإلعتقاد في تأثير
 % ك

 1.6 6 لها تأثير إيجابي جداً  

 18.2 66 لها تأثير إيجابي

 10.2 37 ليس لها تأثير

 24.5 93 لها تأثير سلبيي

 44.4 161 لها تأثير سلبي جداً 

 100 363 االجمالى

مىىن الشىىبا  الجىىامع   %69( إلىى     عىىوال  25تشىىير بيانىىات الجىىدول الاىىابق ر ىىم م

 تعرضىىاميىىدركو     ه,ىىاك تىىأثير سىىلب  علىى  األهىىل و األ ىىد اء واآلخىىرين نتيجىىة 

 %44.4الت  تعالج  تىايا المخىدرات والمخىدرات الر ميىة، مى,ام  للموا   ا لشترونية

مىىن  %10.2يىىدركو     لاىىا تىىأثير سىىلب ،  24.5يىىدركو     لاىىا تىىأثير سىىلب  دىىداً، 

التىى  تعىىالج  تىىايا تعىىاط  وإيمىىا   التعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىةالشىىبا  يىىدركو     

واأل ىد اء واآلخىرين، المخدرات والمخدرات الر مية لىيس لاىا    تىأثير على  األهىل 

تأثير إيجىاب  مى,ام  التعرض لتل  الموا   ل م,ام يدركو      %20.8وذل  ف  مقابل 

يىرو     لاىا  %18.2لاىا تىأثير إيجىاب  دىداً،  التعرض لتل  الموا  يرو      2.6%

تأثير إيجاب  فقط ، وهةا يتما   م  فرضية تىأثيراً الشخأى  الثالىث التى  ت تىرض    

   اآلخرين  كثر من التأثير عل  الشخص ن ا .التأثير عل
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 إدراك تأثير الشخص الثالث وفقاً للمسافة االجتماعية:  -

لمواقددع االلكترونيددة التددى إهتمددت بقضددايا التعددرض لمدددى إدراك الشددباب لتددأثير  -19

المخدددددرات والمخدددددرات الرقميددددة علددددى أنفسددددهم وعلددددى اآلخددددرين وفقددددا للمسددددافة 

 االجتماعية:

 (26جدول رقم )

 (علي األخرين)المسافة االجتماعيةيوضح مدي إدراك تأثير إدمان المخدرات الرقمية عليهم و
درجة                                              

 الموافقة
 العبارة

 معارض محايد موافق
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب
 % ك % ك % ك

يمكن أن يحدث تأثير سلبي علي نفسي  -1
نتيجة تصفح المواقع االلكترونية التي تهتم 

 بالمخدرات الرقمية
244 67.2 95 26.2 24 6.6 2.606 0.610 86.9 1 

يمكن أن يحدث تأثير سلبي علي األخرين -2
لمواقع االلكترونية ل التعرضبصفة عامة  نتيجة 

 التي تهتم بالمخدرات الرقمية
223 61.4 122 33.6 18 5.0 2.565 0.588 85.5 2 

يمكن أن يحدث تأثير سلبي علي األخرين من  -3
 التعرض للمواقع االلكترونيةنفس سني نتيجة 

 التي تهتم بالمخدرات الرقمية
221 60.8 120 33.1 22 6.1 2.548 0.608 84.9 3 

يتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل سلبي  -17
التي تهتم  التعرض للمواقع االلكترونيةنتيجة 

 بالمخدرات الرقمية
187 51.5 134 36.9 42 11.6 2.399 0.687 80.0 4 

يتأثر ذوي المستوي االجتماعي  -18
واالقتصادي المرتفع  بشكل سلبي نتيجة 

التي تهتم التعرض للمواقع االلكترونية 
 بالمخدرات الرقمية

185 51.0 130 35.8 48 13.2 2.377 0.708 79.2 5 

يمكن أن يحدث تأثير سلبي علي األخرين  -4
التعرض سنة ( نتيجة  18من)األطفال أقل من 

التي تهتم بالمخدرات للمواقع االلكترونية 
 الرقمية

154 42.5 186 51.2 23 6.3 2.361 0.599 78.7 6 

يتأثر الشباب في الحضر بشكل سلبي نتيجة  -14
التي تهتم  التعرض للمواقع االلكترونية
 بالمخدرات الرقمية

177 48.7 128 35.3 58 16.0 2.328 0.736 77.6 7 

يتأثر ذوي المستوي االجتماعي  -19
واالقتصادي المتوسط  بشكل سلبي نتيجة 

التي تهتم التعرض للمواقع االلكترونية 
 بالمخدرات الرقمية

164 45.2 153 42.1 46 12.7 2.325 0.689 77.5 8 

يتأثر ذوي المستوي االجتماعي  -20
واالقتصادي المنخف   بشكل سلبي نتيجة 

التي تهتم التعرض للمواقع االلكترونية 
 بالمخدرات الرقمية

164 45.2 151 41.6 48 13.2 2.320 0.695 77.3 9 

التعرض يتأثر التكور بشكل سلبي نتيجة  -12
التي تهتم بالمخدرات  للمواقع االلكترونية

 الرقمية
167 46.0 140 38.6 56 15.4 2.306 0.723 76.9 10 

يتأثر طلبة الجامعات الحكومية  بشكل  -16
التي التعرض للمواقع االلكترونية سلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية
143 39.4 184 50.7 36 9.9 2.295 0.638 76.5 11 

يمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل سلبي  -9
التي تهتم   التعرض للمواقع االلكترونيةنتيجة 

 بالمخدرات الرقمية
145 39.7 168 46.3 50 13.8 2.262 0.686 75.4 12 
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التعرض يتأثر اإلناث بشكل سلبي نتيجة  -13
التي تهتم بالمخدرات للمواقع االلكترونية 

 الرقمية
163 44.9 132 36.4 68 18.7 2.262 0.755 75.4 12 

يمكن أن المصريون بصفة عامة بشكل  -11
التي  التعرض للمواقع االلكترونيةسلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية
138 38 181 49.9 44 12.1 2.259 0.660 75.3 13 

يمكن أن يتأثر طلبة الجامعات المصرية  -10
التعرض للمواقع عامة  بشكل سلبي نتيجة 

 التي تهتم بالمخدرات الرقميةااللكترونية 
141 38.8 167 46.0 55 15 2.237 0.697 74.6 14 

يتأثر الشباب في الريف بشكل سلبي نتيجة  -15
التي تهتم التعرض للمواقع االلكترونية 
 بالمخدرات الرقمية

145 39.9 155 42.7 63 17.4 2.226 0.723 74.2 15 

يمكن أن يتأثر أصدقائي المقربين بشكل  -8
التي  االلكترونيةالتعرض للمواقع سلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية
135 37.2 172 47.4 56 15.4 2.218 0.693 73.9 16 

يمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي  -7
التي تركز  التعرض للمواقع االلكترونيةنتيجة 

 علي ادمان المخدرات الرقمية
132 36.4 167 46 64 17.6 2.187 0.712 72.9 17 

يمكن أن يحدث تأثير سلبي علي األخرين  -5
التعرض سنة ( نتيجة  40إلي  25)الشباب من

التي تهتم بالمخدرات للمواقع االلكترونية 
 الرقمية

105 28.9 213 58.7 45 12.4 2.165 0.622 72.2 18 

يمكن أن يحدث تأثير سلبي علي األخرين من  -6
التعرض سنة  فأكثر( نتيجة  40)أبائنا من 

التي تهتم بالمخدرات للمواقع االلكترونية 
 الرقمية

108 29.8 191 52.6 64 17.6 2.121 0.679 70.7 19 

  363 جملة من سئلوا

والمخىدرات لموا ى  ا لشترونيىة التىي تاىتم بالمخىدرات التعىرض لولقياس يردة تىأثير 

الر ميىىة علىى  الشىىبا   ن اىىام وعلىى  اآلخىىرين وفقىىاً للماىىافة ا دتماعيىىة، وكمىىا تشىىير 

( وب,ىاء على  الىوز  ال,اىب  لشىل عبىارة مىن عبىارات 26بيانات الجدول الاىابق ر ىم م

يىأت  إيراك الشىبا  لحىدوث يردة التأثير عل  ال,حو التىال : المقياس فقد  مشن ترتي  

التىىي تاىىتم بالمخىىدرات الر ميىىة علىى   التعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىةتىىأثير سىىلب  نتيجىىة 

التعىرض للموا ى  ثير ، يليى  إيراكاىم لتىأ 86.9 ن اام ف  الترتيى  األول بىوز  ناىب  

، ثىم  85.5سلبا عل  اآلخرين بأ ة عامة ف  الترتي  الثان  بىوز  ناىب   ا لشترونية

التعىىرض للموا ىى  إيراكاىىم لحىىدوث تىىأثير سىىلب  علىى  اآلخىىرين مىىن ن ىىس الاىىن نتيجىىة 

، ثىم إيراكاىم لتىأثر طلبىة الجامعىات  84.9ف  الترتي  الثالث بوز  ناىب  ا لشترونية 

 ً ،  80ف  الترتي  الراب  بوز  ناىب  التعرض للموا   ا لشترونية نتيجة  الخا ة سلبا

وداء إيراكام لتأثر ا  خاص ذو  الماتو  ا دتماع  وا  تأىاي  المرت ى  بشىشل 

التىي تاىتم بالمخىدرات الر ميىة فى  الترتيى   التعىرض للموا ى  ا لشترونيىةسلب  نتيجة 

لشىبا  الجىامع  لتىأثر األط ىال   ىل مىن ، ثم داء إيراك ا 79.20الخامس بوز  ناب  

التي تاتم بالمخىدرات الر ميىة التعرض للموا   ا لشترونية س,ة بششل سلب  نتيجة  18

، و دىىاء إيراك الشىىبا  لتىىأثر الشىىبا  فىى   78.7فىى  الترتيىى  الاىىايس بىىوز  ناىىب  

فىى  الترتيىى  الاىىاب  بىىوز  التعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىة الحتىىر بشىىشل سىىلب  نتيجىىة 
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، ثىىم دىىاء إيراك الشىىبا  بالتىىأثر األ ىىخاص ذو  الماىىتو  ا دتمىىاع   77.6ناىىب  

فىى  الترتيىى   التعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىةوا  تأىىاي  المتوسىىط بشىىشل سىىلب  نتيجىىة 

،  مىىىا إيراك الشىىىبا  لتىىىأثر األ ىىىخاص ذو  الماىىىتو   77.5الثىىىامن بىىىوز  ناىىىب  

لتعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىة اا دتمىاع  وا  تأىىاي  المىى,خ ض بشىىشل سىىلب  نتيجىىة 

، ودىاء  77.3التي تاتم بالمخدرات الر مية فقد دىاء فى  الترتيى  التاسى  بىوز  ناىب  

فىى   التعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىة نتيجىىة إيراك الشىىبا  لتىىأثر الىىةكور بشىىشل سىىلب 

، وتىىأخر إيراك الشىىبا  لتىىأثر طلبىىة الجامعىىات  76.9الترتيىى  العا ىىر بىىوز  ناىىب  

ليحتل الترتي  الحاي  عشىر التعرض للموا   ا لشترونية شل سلب  نتيجة الحشومية بش

،  مىىا إيراك الشىىبا  لتىىأثر كىىل مىىن مزمكئاىىم بالجامعىىة(، موتىىأثر  76.5بىىوز  ناىىب  

لشىل م,امىا  75.4انناث( بششل سلب  فقد داءت ف  الترتي  الثان  عشر بوز  ناىب  

التعىىرض ميعىىا بشىىشل سىىلب  نتيجىىة ،  مىىا إيراك الشىىبا  الجىىامع  لتىىأثر المأىىريو  د

التىي تاىتم بالمخىدرات الر ميىة فقىد دىاء فى  الترتيى  الثالىث عشىر  للموا   ا لشترونية

، وداء إيراك الشبا  لتأثر طلبة الجامعىات المأىرية بأى ة عامىة  75.3بوز  ناب  

التىىي تاىىتم بالمخىىدرات الر ميىىة فىى   التعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىةبشىىشل سىىلب  نتيجىىة 

، ودىىاء إيراك الشىىبا  لتىىأثر الشىىبا  فىى   74.6رتيىى  الرابىى  عشىىر بىىوز  ناىىب  الت

فىى  الترتيىى  الخىىامس عشىىر التعىىرض للموا ىى  ا لشترونيىىة الريىى, بشىىشل سىىلب  نتيجىىة 

وتعىىد هىىة  نتيجىىة م,طقيىىة إلىى  عىىد مىىا عيىىث ي,تشىىر التماىى  بىىالقيم  74.2بىىوز  ناىىب  

تىوافر وسىائل الترفيىة بشىشل كىاف  والتقاليد والعايات مازال ف  الري, إضافة إل  عدم

ف  الري, مما ياال عأولام عل  المخىدرات الر ميىة ، وتىأخر  يتىا إيراك الشىبا  

التى  تعىالج  التعىرض للموا ى  ا لشترونيىةلتأثر   د ائام المقربين بششل سىلب  نتيجىة 

 تىايا تعىاط  وإيمىا  المخىدرات والمخىدرات الر ميىة ليحتىل الترتيى  الاىايس عشىىر 

، ودىىاء إيراك الشىىبا  الجىىامع  لتىىأثر  فىىراي  سىىرتام بشىىشل سىىلب   73.9ناىىب  بىىوز  

، كمىا  72.9ف  الترتي  الااب  عشر بىوز  ناىب  التعرض للموا   ا لشترونية نتيجة 

سىى,ة  40سى,ة إلىى   25دىاء إيراك الشىىبا  بحىىدوث تىأثير سىىلب  علىى  الشىبا  مىىن سىىن 

المخىدرات الر ميىة فى  الترتيى  الثىامن التىي تاىتم ب التعرض للموا   ا لشترونيةنتيجة 

، وف  الترتيى  األخيىر دىاء إيراك الشىبا  الجىامع  لحىدوث  72.2عشر بوز  ناب  

التعىرض للموا ى  سى,ة فىأكثر( نتيجىة  40تأثير سلب  على  اآلخىر مىن م ب,ائ,ىا مىن سىن 

 . 70.7التي تاتم بالمخدرات الر مية ، وذل  بوز  ناب  ا لشترونية 

 

 

 

 

 اإلدراكى لنظرية تأثير الشخص الثالث:  المكون -
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اتجدداا الشددباب نحددو إدراك خطددورة تعدداطى وإدمددان المخدددرات الرقميددة نتيجددة  -20

 :والمخدرات الرقمية التى تهتم بقضايا المخدراتالتعرض للمواقع االلكترونية 

 (27جدول رقم )

األخرين يوضح مدي إدراك الشباب لخطورة إدمان المخدرات الرقمية عليهم وعلي 

 ) المكون االدراكي (
درجة                                           

 الموافقة
 العبارة

 معارض محايد موافق
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب
 % ك % ك % ك

المخدرات الرقمية تسبب خلل في مركز  -2
 87.7 0.511 2.631 1.4 5 34.2 124 64.4 234 السمع

1 

بالصرع المخدرات الرقمية تسبب اإلصابة  -1
 87.4 0.569 2.623 4.4 16 28.9 105 66.7 242 والتشنجات

2 

المخدرات الرقمية تسبب حدوث إدمان  -10
 83.5 0.632 2.504 7.4 27 34.7 126 57.9 210 نفسي

3 

المخدرات الرقمية تسبب االنعزال عن الواقع  -8
 81.9 0.677 2.457 10.5 38 33.3 121 56.2 204 والسعي لنشوة زائفة

4 

المخدرات الرقمية تثدي إلي تدهور القدرات  -4
 81.8 0.566 2.455 3.6 13 47.4 172 49.0 178 اإلبداعية للشباب 

5 

المخدرات الرقمية تجعل الشخص أكثر  -3
 81.3 0.584 2.438 4.7 17 46.8 170 48.5 176 إندفاعية وميل للعدوانية 

6 

المخدرات الرقمية تثدي إلي إنخفاض  -9
 80.7 0.670 2.421 10.2 37 37.5 136 52.3 190 الكفاءة االنتاجية للفرد

7 

المخدرات الرقمية تثدي إلي إنخفاض كفاءة  -7
 80.5 0.698 2.416 12.1 44 34.2 124 53.7 195 التاكرة

8 

المخدرات الرقمية تثدي إلي إضطراب في  -5
 78.3 0.636 2.350 8.8 32 47.4 172 43.8 159 القدرة علي التفاعل االجتماعي

9 

المخدرات الرقمية تسبب زيادة معدالت  -6
 78.1 0.676 2.342 11.6 42 42.7 155 45.7 166 االكتئاب

10 

  363 جملة من سئلوا

وللتحقق من المشو  انيراك  ل,ظرية تأثير الشخص الثالث وكما تشير بيانات الجىدول 

( فقىىد تىىم  يىىاس اتجاهىىات الشىىبا  نحىىو إيراكاىىم لخطىىورة المخىىدرات 27الاىىابق ر ىىم م

التي تاىتم بالمخىدرات الر ميىة تىم التو ىل  التعرض للموا   ا لشترونيةالر مية دراء 

 إل  ما يل :

اىىب  خلىىل فىى  مركىىز يدىىاء إيراك الشىىبا  لخطىىورة "إيمىىا  المخىىدرات الر ميىىة  -

، يليىى  "    المخىىدرات الر ميىىة تاىىب   87.7الاىىم " فىى  المركىىز األول بىىوز  ناىىب  

اكاىم أل  ، ثىم إير 87.4ان ابة بالأرع والتش,جات" ف  المركز الثان  بوز  ناب  

،  83.5المخدرات الر مية تاب  عدوث إيما  ن ا  فى  المركىز الثالىث بىوز  ناىب  

والمركىىز الرابىى  كىىا  مىىن نأىىىي  إيراك الشىىبا  بىىأ  " المخىىدرات الر ميىىة تاىىىب  

، ودىىاء إيراك  81.9اننعىىزال عىىن الوا ىى  والاىىع  ل,شىىوة زائ ىىة" وذلىى  بىىوز  ناىىب  

إلىى  تىىدهور القىىدرات انبداعيىىة للشىىبا " فىى  الشىىبا  بىىأ  " المخىىدرات الر ميىىة تىىؤي  

،  ما إيراك الشبا  بىأ  المخىدرات الر ميىة تجعىل  81.8المركز الخامس بوز  ناب  

الشىىخص  كثىىر إندفاعيىىة وميىىل للعدوانيىىة" فقىىد دىىاء فىى  المركىىز الاىىايس بىىوز  ناىىب  
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، ودىىاء إيراك الشىىبا  أل  "المخىىدرات الر ميىىة تىىؤي  إلىى  انخ ىىاض الش ىىاءة  81.3

، وتىىأخر إيراك الشىىبا  أل   80.7 نتاديىىة لل ىىري فىى  المركىىز الاىىاب  بىىوز  ناىىب  ا

"المخدرات الر ميىة تىؤي  إلى  انخ ىاض ك ىاءة الىةاكرة" ليحتىل المركىز الثىامن بىوز  

، وداء إيراك الشبا  أل  " المخدرات الر مية تؤي  إلى  اضىطرا  فى   80.5ناب  

،  مىا المركىز  78.3ز التاسى  بىوز  ناىب  القدرة عل  الت اعل ا دتماع " فى  المركى

األخير فشا  من نأي  إيراك الشبا  أل  " المخدرات الر مية تاىب  زيىاية معىد ت 

، وير  الباعث    تل  ال,تيجة تعد م,طقية إل  عىد  78.1ا كتئا " وذل  بوز  ناب  

 مىىا وتعبىىر عىىن وعىى  الشىىبا  وإيراكاىىم لخطىىورة المخىىدرات الر ميىىة وفقىىاً لترتيىى 

ر على  مركىز الاىم ، ثىم ان ىابة بالأىرع ياألخطار ال,ادمة ع,اا ف,جدها بد ت بالتأث

والتش,جات ثم انيما  ال, ا ، ثم اننعىزال عىن الوا ى  ثىم ا كتئىا  ثىم بىا   األخطىار 

 ال,ادمة عن إيما  المخدرات الر مية.

 مقياس درجة إدراك الشباب لخطورة إدمان المخدرات الرقمية:  -

 (28رقم )جدول 
 التكراروالنسبة                                                                                     
 تقييم ادراك الشباب لخطورة ادمان المخدرات الرقمية

 % ك

 61.4 223 ادراك قوي لخطورة ادمان المخدرات
 33.6 122 ادراك متوسط لخطورة ادمان المخدرات

 5 18 محدود لخطورة ادمان المخدراتادراك 

 100 363 االجمالى

مىن الشىبا  الجىامع  لىديام  %61.4(    عىوال  28يتتح من الجىدول الاىابق ر ىم م

لديام إيراك متوسط لخطىورة  %33.6إيراك  و  لخطورة إيما  المخدرات الر مية، 

الىةين لىديام إيراك فقط من الشبا  هىم  %5إيما  المخدرات الر مية، وذل  ف  مقابل 

 محدوي لخطورة إيما  المخدرات الر مية.

وفيما يلى سوف يستعرض الباحث تقيديم إدراك الشدباب لخطدورة إدمدان المخددرات  -

 الرقمية وفقاً للمتغيرات الديموجرافية: 

 تقييم الشباب إلدارك مدى خطورة إدمان المخدرات الرقمية وفقا للنوع:  -أ

 (29جدول رقم )

 تقييم الشباب إلدارك مدى خطورة إدمان المخدرات الرقمية وفقا للنوعيوضح 
    النوع 

 تقييم ادراك الشباب لخطورة ادمان المخدرات الرقمية
 االجمالى انثى ذكر

 % ك % ك % ك

 61.4 223 68.6 129 53.7 94 تقييم قوي لخطورة ادمان المخدرات

 33.6 122 28.7 54 38.9 68 م متوسط لخطورة ادمان المخدراتتقيي
 5 18 2.7 5 7.4 13 تقييم محدود لخطورة ادمان المخدرات

 100 363 100 188 100 175 جمالىاال

 0.165معامل التوافق =                         2درجة الحرية =                   10.203=    2قيمة كا   

 دال احصائيا  0.006مستوي المعنوية =            
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( ودىوي فىروق مع,ويىة يالىة إعأىائياً بىين الشىبا  29يتتح من الجدول الاابق ر ىم م

الجامع  ف  إيراكام لخطورة إيمىا  المخىدرات الر ميىة وفقىاً لل,ىوع عيىث بلغىت  يمىة 

و يمىة يردىة  0.165ومعامىل التوافىق  0.006و يمىة ماىتو  المع,ويىة  10.203 2كا

الر ميىة ، لىةا نلحىظ    اننىاث لىديام إيراك  ىو  لخطىورة إيمىا  المخىدرات 2الحرية 

، ف  عين نجد الىةكور لىديام إيراك متوسىط لخطىورة %537مقارنة بالةكور  68.6%

 . %28.7 كبر من انناث  %38.9إيما  المخدرات الر مية 

 تقييم الشباب إلدارك مدى خطورة إدمان المخدرات الرقمية وفقا لمواطن النشأة:  -ب

 (30جدول رقم )

 إدمان المخدرات الرقمية وفقا لمواطن النشأةيوضح تقييم الشباب إلدارك مدى خطورة 
 موطن النشأة

 تقييم ادراك الشباب لخطورة ادمان المخدرات الرقمية
 االجمالى ريف حضر

 ك % ك ك % ك

 61.4 223 61.5 104 61.3 119 تقييم قوي لخطورة ادمان المخدرات
 33.6 122 34.3 58 33 64 م متوسط لخطورة ادمان المخدراتتقيي

 5 18 4.2 7 5.7 11 تقييم محدود لخطورة ادمان المخدرات

 100 363 100 169 100 194 جمالىاال

 0.036معامل التوافق =                        2درجة الحرية =                    0.473=    2قيمة كا   

 غير دال احصائيا 0.789مستوي المعنوية =            

( يتتىىح عىىدم ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة 30باسىىتقراء بيانىىات الجىىدول الاىىابق ر ىىم م

اعأائياً بين الشبا  فى  تقيىيم مىد  إيراكاىم لخطىورة إيمىا  المخىدرات الر ميىة وفقىاً 

، وبلغىت  يمىة معامىل التوافىق 0.78لموطن ال,شأة، عيث بلغت  يمة ماىتو  المع,ويىة 

 لةا نلحظ تقار  ال,ا  بين الشبا  ف  كل من الري, والحظر.  0.36

 شباب إلدارك مدى خطورة إدمان المخدرات الرقمية وفقا لنوعية التعليم: تقييم ال -ج

 (31جدول رقم )

 يوضح تقييم الشباب إلدارك مدى خطورة إدمان المخدرات الرقمية وفقا لنوعية التعليم
 نوعية التعليٍم

 تقييم ادراك الشباب لخطورة ادمان المخدرات الرقمية
 االجمالى جامعة خاصة جامعة حكومية

 ك % ك ك % ك

 61.4 223 59.2 109 63.7 114 تقييم قوي لخطورة ادمان المخدرات
 33.6 122 34.8 64 32.4 58 م متوسط لخطورة ادمان المخدراتتقيي

 5 18 6 11 3.9 7 تقييم محدود لخطورة ادمان المخدرات

 100 363 100 184 100 179 جمالىاال

 0.058معامل التوافق =                       2درجة الحرية =                      1.227=   2قيمة كا   

 غير دال احصائيا 0.541مستوي المعنوية =            
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( إل  عدم ودوي فروق مع,وية يالة اعأائياً بىين 31تشير بيانات الجدول الاابق ر م م

الشىىبا  الجىىامع  فىى  مىىد  إيراكاىىم لخطىىورة إيمىىا  المخىىدرات الر ميىىة وفقىىاً ل,وعيىىة 

لىةا  0.058و يمىة معامىل التوافىق  0.541التعليم، عيىث بلغىت  يمىة ماىتو  المع,ويىة 

 ة. نلحظ تقار  ال,ا  بين الشبا  ف  الجامعات الحشومية والجامعات الخا 

تقيددديم الشدددباب إلدارك مددددى خطدددورة إدمدددان المخددددرات الرقميدددة وفقدددا للمسدددتوى  -د

 االجتماعى واالقتصادى: 

 (32جدول رقم )

تقييم الشباب إلدارك مدى خطورة إدمان المخدرات الرقمية وفقا للمستوى 

 االجتماعى واالقتصادى
 المستوى االقتصادى االجتماعى

 
 
 ادمان المخدرات الرقميةتقييم ادراك الشباب لخطورة 

مستوى اقتصادى 
 اجتماعى منخف 

مستوى اقتصادى 
 اجتماعى متوسط

مستوى اقتصادى 
 اجتماعى مرتفع

 % ك % ك % ك

 74.4 32 58.1 68 60.6 123 تقييم قوي لخطورة ادمان المخدرات
 23.3 10 38.5 45 33 67 م متوسط لخطورة ادمان المخدراتتقيي

 2.3 1 3.4 4 6.4 13 تقييم محدود لخطورة ادمان المخدرات

 100 43 100 117 100 203 لىاالجما

 0.124معامل التوافق =                         2درجة الحرية =                  5.642=     2قيمة كا   

 غير دال احصائيا   0.228مستوي المعنوية =          

( عىىدم ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة اعأىىائياً بىىين 32يتتىىح مىىن الجىىدول الاىىابق ر ىىم م

الشبا  ف  مد  إيراكام لخطورة إيما  المخدرات الر مية وفقىاً للماىتو  ا دتمىاع  

، و يمىىىة معامىىىل التوافىىىق 0.228وا  تأىىىاي ، عيىىىث بلغىىىت  يمىىىة ماىىىتو  المع,ويىىىة 

 ، ولةا نلحظ تقار  ال,اى  بىين الشىبا  فى  الماىتو  ا دتمىاع  وا  تأىاي 0.124

 المرت   والمتوسط والم,خ ض. 

 المكون السلوكى لنظرية تأثير الشخص الثالث:  -

 سلوك مخاطرة الشباب الجامعي نحو تجريب المخدرات الرقمية:  -21

دىاء علىي ال,حىو المخىدرات الر ميىة فقىد  تجريى ولقياس سلوك مخاطرة الشىبا  نحىو 

 (. 33كما هو موضح ف  الجدول التال  ر م مالتالي و
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 (33جدول رقم )

 درات الرقمية ) المكون السلوكي (يوضح سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخ
درجة                                           
 الموافقة
 العبارة

 معارض محايد موافق
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب
 % ك % ك % ك

أنا أستطيع أن أحمي نفسي من إدمان  -1
 المخدرات الرقمية

284 78.3 56 15.4 23 6.3 2.463 0.962 
82.1 

1 

لم أستخدم المخدرات الرقمية ولن أحاول  -6
 تجربتها في المستقبل

180 49.6 144 39.7 39 10.7 2.168 0.944 
72.3 

2 

أفكر حاليا في تجربة المخدرات الرقمية كي  -4
 أشعر بالراحة 

107 29.5 146 40.2 110 30.3 1.813 0.937 
60.4 

3 

 4 60.3 0.934 1.808 29.2 106 40.8 148 30.0 109 أقوم بتجربة المخدرات الرقمية بشكل دوري -2
أفكر حاليا في تجربة المخدرات الرقمية لحل  -3

 مشاكلي
100 27.5 156 43.0 107 29.5 1.799 0.921 

60.0 
5 

أفكر حاليا في تجربة المخدرات الرقمية  -5
 للهروب من الواقع

121 33.3 135 37.2 107 29.5 1.780 0.945 
59.3 

6 

  363 جملة من سئلوا

( إل  إنعدام سلوك المخىاطرة لىد  الشىبا  نتيجىة 33تشير بيانات الجدول الاابق ر م م

التى   التعىرض للموا ى  ا لشترونيىةإيراكام لخطورة إيمىا  المخىدرات الر ميىة دىراء 

تعالج تعاط  وإيما  المخدرات والمخدرات الر مية عيث نجىد    عبىارة " نىا  سىتطي  

ين عبىارات     عم  ن ا  من إيمىا  المخىدرات الر ميىة دىاءت فى  الترتيى  األول بى

، يلياىا عبىارة " لىم اسىتخدم المخىدرات الر ميىة ولىن 82.1المقياس وذلى  بىوز  ناىب  

، ثىم عأىلت بىا   72.3 عاول تجربتاا ف  الماتقبل" ف  الترتي  الثان  بوز  ناىب  

العبارات عل  وز  ناب  مى,خ ض إلى  عىد مىا عيىث دىاءت "  فشىر عاليىاً فى  تجربىة 

راعىة وا سىترخاء" فى  الترتيى  الثالىث بىوز  ناىب  المخدرات الر مية كى    ىعر بال

، يلياا عبارة "  وم بتجربة المخدرات الر مية بششل يور " ف  الترتيى  الرابى  60.4

، ودىىاءت عبىىارة " فشىىر عاليىىا فىى  تجربىىة المخىىدرات الر ميىىة لحىىل 60.3بىىوز  ناىىب  

 فشر عاليىا ، وداء ف  الترتي  األخر " 60مشاكل " ف  الترتي  الخامس بوز  ناب  

 . 59.3ف  تجربة المخدرات الر مية للارو  من الوا  " بوز  ناب  

 مقياس سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية:  -

 (34جدول رقم )

 يوضح مقيايس سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية
 التكراروالنسبة                                                                              

 تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية
 % ك

 16 58 سلوك مخاطرة قوي نحو تجريب المخدرات الرقمية
 75.2 273 سلوك مخاطرة متوسط نحو تجريب المخدرات الرقمية
 8.8 32 سلوك مخاطرة محدود نحو تجريب المخدرات الرقمية

 100 363 االجمالى

مىن الشىبا  الجىامع   %75.2( إلى     عىوال  34تشير بيانات الجدول الاىابق ر ىم م

لىىديام سىىلوك  %16لىىديام سىىلوك مخىىاطرة متوسىىط نحىىو تجريىى  المخىىدرات الر ميىىة، 
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الجىىامع  لىىديام سىىلوك مخىىاطرة مىىن الشىىبا   %8.8مخىىاطرة  ىىو ، وذلىى  فىى  مقابىىل 

 محدوي نحو محاولة تجري  المخدرات الر مية.

وفيمددا يلددى سددوف يسددتعرض الباحددث تقيدديم سددلوك مخدداطرة الشددباب نحددو تجريددب  -

 المخدرات الرقمية وفقاً للمتغيرات الديموجرافية: 

 تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية وفقا للنوع:  -أ

 (35) جدول رقم

 يوضح تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية وفقا للنوع
 النوع

 تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو إدمان المخدرات الرقمية
 االجمالى انثى ذكر

 % ك % ك % ك

 16 58 28.2 53 2.9 5 سلوك مخاطرة قوي نحو تجريب المخدرات الرقمية
 75.2 273 58.5 110 93.1 163 سلوك مخاطرة متوسط نحو تجريب المخدرات الرقمية
 8.8 32 13.3 25 4 7 سلوك مخاطرة محدود نحو تجريب المخدرات الرقمية

 100 363 100 188 100 175 االجمالى

 0.376معامل التوافق =                          2درجة الحرية =                 59.750=     2قيمة كا   

 دال احصائيا  0.01مستوي المعنوية =            

( يتتىح ودىوي فىروق مع,ويىة يالىة اعأىائياً 35باستقراء بيانات الجدول الاابق ر ىم م

بين الشبا  الجامع  ف  مخاطرتام نحو تجري  المخىدرات الر ميىة عيىث بلغىت  يمىة 

، لىةا نلحىظ 0.376و يمىة معامىل التوافىق  0.01، و يمىة ماىتو  المع,ويىة 59.75 2كا

من انناث لديام سلوك مخاطرة  و  نحو تجريى  المخىدرات الر ميىة مقابىل  28.2%

مىىن الىىةكور لىىديام  %93.1فقىىط مىىن الىىةكور، وعلىى  العشىىس مىىن ذلىى  نجىىد     2.9%

فقط من انناث،  مىا سىلوك المخىاطرة المحىدوي  %58.5سلوك مخاطرة متوسط مقابل 

 . %4عل  الةكور  %13.3ف,جد ت وق انناث 

 تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية وفقا لموطن النشأة:  -ب

 (36رقم )جدول 

يوضح تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية وفقا لموطن 

 النشأة
 موطن النشأة

 تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو إدمان المخدرات الرقمية
 االجمالى ريف حضر

 ك % ك ك % ك

 16 58 4.7 8 25.8 50 سلوك مخاطرة قوي نحو تجريب المخدرات الرقمية
 75.2 273 92.9 157 59.8 116 سلوك مخاطرة متوسط نحو تجريب المخدرات الرقمية
 8.8 32 2.4 4 14.4 28 سلوك مخاطرة محدود نحو تجريب المخدرات الرقمية

 100 363 100 169 100 194 االجمالى

 0.357معامل التوافق =                         2درجة الحرية =                   53.101=    2قيمة كا   

 دال احصائيا 0.01مستوي المعنوية =           
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( إلى  ودىوي فىروق عتىوية يالىة اعأىائياً بىين 41تشير بيانات الجدول الاىابق ر ىم م

الشبا  الجامع  فى  سىلوك مخىاطرتام نحىو تجريى  المخىدرات الر ميىة وفقىاً لمىوطن 

و يمة معامل  0.01و يمة ماتو  المع,وية  53.101 2كاال,شأة، عيث بلغت  يمة  يمة 

ك وباسىىتقراء ال,تىىائج يتتىىح ل,ىىا    الشىىبا  فىى  الحتىىر لىىديام سىىلو 0.357التوافىىق 

للريى,  %4.7للحتر ف  مقابل  %25.8مخاطرة  و  عن الري, عيث بلغت ال,ابة 

وعل  العشس من ذل  نجىد    الشىبا  فى  الريى, لىديام سىلوك مخىاطرة متوسىط نحىو 

للريى,  %92.9تجري  المخدرات الر مية عن الشبا  ف  الحتر عيث بلغت ال,اى  

محىدوي نجىد    الشىبا  فى  للحتىر، وبال,اىبة لاىلوك المخىاطرة ال %59.8ف  مقابىل 

 فقط.  %2.4يت وق عل  الشبا  ف  الري,  %14.4الحتر 

تقيدديم سددلوك مخدداطرة الشدددباب نحددو تجريددب المخددددرات الرقميددة وفقددا لنوعيدددة  -ج

 التعليم: 

 (37جدول رقم )

 يوضح تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية وفقا لنوعية التعليم
 نوعية التعليم

 تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو إدمان المخدرات الرقمية
 االجمالى جامعة خاصة جامعة حكومية

 ك % ك ك % ك

 16 58 22.2 41 9.5 17 سلوك مخاطرة قوي نحو تجريب المخدرات الرقمية
 75.2 273 62 114 88.8 159 سلوك مخاطرة متوسط نحو تجريب المخدرات الرقمية

 8.8 32 15.8 29 1.7 3 ة محدود نحو تجريب المخدرات الرقميةسلوك مخاطر

 100 363 100 184 100 179 جمالىاال

 0.309معامل التوافق =                       2درجة الحرية =                    38.412=     2قيمة كا   

 دال احصائيا 0.01مستوي المعنوية =          

( ودىوي فىروق مع,ويىة يالىة  عأىائياً بىين الشىبا  37يتتح من الجدول الاابق ر ىم م

ف  سلوك مخاطرتام نحو تجري  المخدرات الر مية وفقاً ل,وعيىة التعلىيم، عيىث بلغىت 

 0.309، و يمىىىة معامىىىل التوافىىىق 0.01و يمىىىة ماىىىتو  المع,ويىىىة  38.412 2كدددا يمىىىة 

لوك ويردىىة الحريىىة، وتشىىير ال,تىىائج إلىى     الشىىبا  فىى  الجامعىىات الخا ىىة لىىديام سىى

مخاطرة  و  نحو تجري  المخدرات الر مية مقارنة بالشبا  ف  الجامعىات الحشوميىة 

للجامعىىات الحشوميىىة،  %9.5للجامعىىات الخا ىىة مقابىىل  %22.2عيىىث بلغىىت ال,اىى  

وعل  العشس من ذل  نجىد    الشىبا  فى  الجامعىات الحشوميىة لىديام سىلوك مخىاطرة 

قارنىىىة بالشىىبا  فىىى  الجامعىىىات م %88.8متوسىىط نحىىىو تجريىىى  المخىىدرات الر ميىىىة 

، و مىىا سىىلوك المخىىاطرة المحىىدوي فىى,لحظ ت ىىوق الشىىبا  فىى  الجامعىىات %62الخا ىىة 

 فقط.  %1.7مقارنة بالشبا  ف  الجامعات الحشومية  %15.8الخا ة 

تقيدديم سددلوك مخدداطرة الشددباب نحددو تجريددب المخدددرات الرقميددة وفقددا للمسددتوى  -د

 االجتماعى واالقتصادى: 
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 (38جدول رقم )

يوضح تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو تجريب المخدرات الرقمية وفقا للمستوى 

 االجتماعى واالقتصادى
 المستوى االقتصادى االجتماعى

 
 تقييم سلوك مخاطرة الشباب نحو إدمان المخدرات الرقمية

مستوى اقتصادى 
 اجتماعى منخف 

مستوى اقتصادى 
 اجتماعى متوسط

مستوى اقتصادى 
 تفعاجتماعى مر

 % ك % ك % ك

 55.8 24 12.8 15 9.4 19 سلوك مخاطرة قوي نحو تجريب المخدرات الرقمية

 20.9 9 79.5 93 84.2 171 مخاطرة متوسط نحو تجريب المخدرات الرقمية سلوك
 23.3 10 7.7 9 6.4 13 سلوك مخاطرة محدود نحو تجريب المخدرات الرقمية

 100 43 100 117 100 203 لىاالجما

 0.425معامل التوافق =                     4درجة الحرية =                       80.010=    2قيمة كا   

 دال احصائيا  0.01مستوي المعنوية =           

( إلىى  ودىوي فىىروق مع,ويىىة يالىة إعأىىائياً بىىين 38تشىير بيانىىات الجىىدول الاىابق ر ىىم م

، و يمىة 80.010 2كداالشبا  وفقاً للماتو  ا دتماع  وا  تأاي ، عيث بلغت  يمىة 

، 4ويردىىىة الحريىىىة  0.425وبلغىىىت  يمىىىة معامىىىل التوافىىىق  0.01ماىىىتو  المع,ويىىىة 

وباسىىتقراء بيانىىات الجىىدول الاىىابق يتتىىح ل,ىىا    الشىىبا  ذو  الماىىتو  ا دتمىىاع  

ا  تأاي  المرت ى  لىديام سىلوك مخىاطرة  ىو  لتجريى  المخىدرات الر ميىة مقارنىة و

بالشىىبا  ذو  الماىىتو  ا دتمىىاع  وا  تأىىاي  المتوسىىط والمىى,خ ض عيىىث بلغىىت 

للماىىىىتو   %12.8للماىىىىتو  ا دتمىىىىاع  وا  تأىىىىاي  المرت ىىىى   %55.8ال,اىىىى  

,اىىىبة لاىىىلوك للماىىىتو  ا دتمىىىاع  وا  تأىىىاي  المىىى,خ ض، وبال %9.4المتوسىىىط 

المخىىىاطرة المتوسىىىط نجىىىد ت ىىىوق الشىىىبا  ذو  الماىىىتو  ا دتمىىىاع  وا  تأىىىاي  

مقارنة بالشىبا  ذو  الماىتو  ا دتمىاع  وا  تأىاي  المتوسىط  %84.2الم,خ ض 

 %20.9والشىىىىىبا  ذو  الماىىىىىتو  ا دتمىىىىىاع  وا  تأىىىىىاي  المىىىىى,خ ض  79.5%

  الماىىىتو  ا دتمىىىاع  وبال,اىىىبة لاىىىلوك المخىىىاطرة المحىىىدوي نجىىىد    الشىىىبا  ذو

يت ىىىىوق علىىىى  الشىىىىبا  ذو  الماىىىىتو  ا دتمىىىىاع   %23.3وا  تأىىىىاي  المرت ىىىى  

 . %6.4والم,خ ض  %7.7وا  تأاي  المتوسط 

اتجاهدددات الشدددباب نحدددو فدددرض رقابدددة علدددى تنددداول المواقدددع االلكترونيدددة لقضدددايا  -

 المخدرات والمخدرات الرقمية: 

رقابددة علددى تندداول المواقددع االلكترونيددة مدددى تأييددد الشددباب الجددامعي لفددرض  -22

 لقضايا المخدرات والمخدرات الرقمية:
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 (39جدول رقم )

يوضح مدي تأييد الشباب لفرض رقابة علي تناول المواقع االلكترونية لقضايا 

 المخدرات والمخدرات الرقمية 

 التكراروالنسبة                                   

 رقابةتأييد الشباب لفرض 
 % ك

 77.1 280 نعم اوافق

 22.9 83 ال اوافق

 100 363 االجمالى

مىن الشىبا  الجىامع   %77.1( إلى     عىوال  39تشير بيانات الجدول الاىابق ر ىم م

يوافق عل  ضرورة فىرض ر ابىة على  ت,ىاول الموا ى  ا لشترونيىة لقتىايا المخىدرات 

من الشبا    يوافق على  فىرض ر ابىة  %22.9والمخدرات الر مية، وذل  ف  مقابل 

 عل  ت,اول الموا   ا لشترونية لقتايا المخدرات والمخدرات الر مية. 

ال الرقابددة علددى تندداول المواقددع االلكترونيددة لقضددايا المخدددرات والمخدددرات أشددك -23

 الرقمية من وجهة نظر الشباب الجامعى: 

 (40جدول رقم )

 يوضح أشكال الرقابة علي تناول المواقع االلكترونية لقضايا المخدرات والمخدرات الرقمية 

 التكراروالنسبة                                                                          

 أشكال الرقابة
 % ك

 54.6 153 التركيز علي أضرار المخدرات علي الفرد والمجتمع . -1

 53.9 151 التركيز علي النهايات المأساوية لتجار المخدرات. -2

 43.2 121 المخدرات الرقمية .توعية الشباب بخطورة  -3

 41.4 116 التركيز علي النماذج التي تعافت من ادمان المخدرات ومارست حياتها بشكل طبيعي  -4

 42.5 119 التركيز علي التشريعات والقوانيين التي تجرم المخدرات الرقمية  والمخدرات التقليدية  -5

 35.0 98 المخدرات .عدم التركيز علي الحياة المترفة لتجار  -6

 33.2 93 عدم التركيز علي اللتة التي يشعر بها المدمنون . -7

 35.7 100 عدم تقديم نماذج تعاطي المخدرات كسلوك طبيعي. -8

 280 جملة من سئلوا

الموا ىى  ا لشترونيىىة  ت,ىىاولوعىىول   ىىشال الر ابىىة التىى  يىىر  الشىىبا  ضىىرورة فرضىىاا علىى  

( فإناىىا تتمثىىل 40التىىي تاىىتم بالمخىىدرات الر ميىىة ، وكمىىا تشىىير بيانىىات الجىىدول الاىىابق ر ىىم م

 فيما يل :

علىى  توضىىيح  ضىىرار المخىىدرات علىى  ال ىىري والمجتمىى  فىى   يركىىز الت,ىىاولضىىرورة     -

لمخىدرات فى  ، يلياا التركيىز على  ال,اايىات المأسىاوية لتجىار ا %54.6الترتي  األول ب,ابة 

، ثىىم توعيىىة الشىىبا  بخطىىورة المخىىدرات الر ميىىة فىى  الترتيىى  %53.9الترتيىى  الثىىان  ب,اىىبة 

ثىم التركيىز على  التشىريعات والقىوانين التى  تجىرم المخىدرات التقليديىة  %43.2الثالث ب,ابة 

ودىىاء التركيىىز علىى  ال,مىىاذج التىى   %42.5والمخىىدرات الر ميىىة فىى  الترتيىى  الرابىى  ب,اىىبة 
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مىىن إيمىىا  المخىىدرات ومارسىىت عياتاىىا بشىىشل طبيعىى  فىى  الترتيىى  الخىىامس ب,اىىبة  تعافىىت

وداء "عدم تقىديم نمىاذج تعىاط  المخىدرات كاىلوك طبيعى  " فى  الترتيى  الاىايس  41.4%

ودىىاء "عىىدم التركيىىز علىى  الحيىىاة المترفىىة لتجىىار المخىىدرات" فىى  الترتيىى   %35.7ب,اىىبة 

تركيىز على  اللىةة التى  يشىعر المىن نأىي  "عىدم والترتيى  األخيىر كىا   %35الاىاب  ب,اىبة 

 . %3.2باا المدنو  ع,د تعاط  المخدرات وذل  ب,ابة 

 " نتائج اختبارات فروض الدراسة"  

 الفرض االول :

تودد عك ة ارتباطية يالة اعأائيا بين معدل تعرض الشبا  الجامعي المأري  

 : وكك من  والمخدرات الر مية التي تعالج  تايا المخدرات للموا   ا لشترونية

 . علي ال ري والمجتم والمخدرات الر مية مدي ايراك الشبا  لخطورة المخدرات  - 

 (. لديام ا يراك  التحيزلخطورة إيما  المخدرات الر مية م إيراك الشبا مدي  - 

 . الالوكي لديام ( التحيزم تجري  المخدرات الر ميةسلوك المخاطرة نحو  -ج

  . اياك الشبا  لتأثير المخدرات الر مية علي  ن اام وعلي األخرين -ي

 ماافة ا دتماعية . للاياك الشبا  لتأثير المخدرات الر مية علي األخرين وفقاً  -هـ

 (41جدول رقم )

التى تعالج  للمواقع االلكترونيةيوضح العالقة بين معدل تعرض الشباب الجامعي 

 قضايا المخدرات ومتغيرات الدراسة

 معدل التعرض
 

 المتغيرات

للمواقع معدل تعرض الشباب الجامعي المصرى 
 التى تعالج قضايا المخدرات االلكترونية

قيمة معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 مدي الداللة

 دال احصائيا 0.045 *0.102 علي الفرد والمجتمع . والمخدرات الرقمية مدي ادراكهم لخطورة المخدرات

 دال احصائيا 0.019 0.123 لديهم( . االدراكى إدراكهم لخطورة إدمان المخدرات الرقمية )التحيز

 دال احصائيا 0.01 ** 0.219 السلوكي لديهم ( . المخدرات الرقمية )التحيز تجريبسلوك المخاطرة نحو 

 دال احصائيا 0.012 -0.123  الرقمية علي أنفسهم .اداكهم لتأثير المخدرات 
 دال احصائيا 0.01 ** ــــ0.174 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي األخرين .

ية
اع
تم
الج
ة ا
ساف

لم
ا

 

تعالج التي  التعرض للمواقع االلكترونيةيمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي نتيجة  -1
 قضايا المخدرات .

0.138* 
 دال احصائيا 0.008

التي تعالج التعرض للمواقع االلكترونية يمكن أن يتأثر أصدقائي المقربين بشكل سلبي نتيجة  -2
 قضايا المخدرات .

0.124* 
 دال احصائيا 0.018

التي تعالج  التعرض للمواقع االلكترونيةيمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل سلبي نتيجة  -3
 قضايا المخدرات .

 ** ـــــ0.146
 دال احصائيا 0.005

التي تعالج التعرض للمواقع االلكترونية يمكن أن المصريون بصفة عامة بشكل سلبي نتيجة  -4
 ــ المصريون عامة. قضايا المخدرات 

0.0107* 
 دال احصائيا 0.41

التي تعالج التعرض للمواقع االلكترونية يتأثر طلبة الجامعات الحكومية  بشكل سلبي نتيجة  -5
 قضايا المخدرات .

0.148** 
 دال احصائيا 0.009

التي تعالج التعرض للمواقع االلكترونية يتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل سلبي نتيجة  -6
 قضايا المخدرات .

0.110  * 
 دال احصائيا 0.01
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** دال احصائيا عند مستوى                 %95ودرجة ثقة   0.05* دال احصائيا عند مستوى معنوية 

 % 99ودرجة ثقة  0.01معنوية 

 عالمة) + ( نعنى العالقة طردية                                      عالمة  ) ــ ( تعنى العالقة عكسية 
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 ( يتتح ما يلي:41باستقراء بيانات الجدول الاابق ر م م

ودىىوي عك ىىة إرتباطيىىة إيجابيىىة يالىىة إعأىىائياً بىىين كىىل مىىن معىىدل تعىىرض الشىىبا   - 

يارك إالتىي تعىالج  تىايا المخىدرات ، ومىىدي للموا ى  ا لشترونيىة الجىامعي المأىري 

علىىي ال ىىري والمجتمىى  وذلىى  ع,ىىد  والمخىىدرات الر ميىىة الشىىبا  لخطىىورة المخىىدرات

ة معامل ارتبىاط و يم 0.045مع,وية عيث بلغت   يمة ماتوي ال 0.05ماتوي مع,وية 

التي تعىالج  للموا   ا لشترونيةا يع,ي    الشبا  األكثر تعرضاً ، وهة0.102بيرسو  

  تايا المخدرات  كثر إيراكاً لخطورة المخدرات علي ال ري والمجتم .

ودىىوي عك ىىة بىىين ارتباطيىى  إيجابيىىة متوسىىطة يالىىة إعأىىائياً بىىين معىىدل تعىىرض  - 

التىي تعىالج  تىايا المخىدرات وإيراك للموا ى  ا لشترونيىة معي المأىري الشبا  الجا

الشبا  الجامعي لخطورة إيما  المخدرات الر مية،عيث بلغت  يمىة ماىتوي المع,ويىة 

، وهىىةا يشىىير إلىىي    الشىىبا  الجىىامعي 0123و يمىىة معامىىل ارتبىىاط برسىىو  0.019

المخىدرات  كثىر إيراكىاً لخطىورة  التي تعالج  تىاياللموا   ا لشترونية األكثر تعرضاً 

إيما  المخدرات الر مية "المشىو  انيراكىي" فىي نظريىة تىأثير الشىخص الثالث،وتعىد 

التىىي تعىىالج للموا ىى  ا لشترونيىىة هىىة  ال,تيجىىة م,طقيىىة إلىىي عىىد كبيىىر فشثي ىىي التعىىرض 

ثىر  تايا المخدرات وخطورتاا علي ال ري والمجتم  واآلثار الالبية المترتبة علياىا  ك

إيراكاً لخطورة إيما  المخدرات الر مية وهو ما تؤكد فرضىية نظريىة تىأثير الشىخص 

 الثالث.

ودوي عك ة ارتباطي  إيجابيىة  ويىة بىين كىل مىن معىدل تعىرض الشىبا  الجىامعي  -دـ

التىي تعىالج  تىايا المخىدرات وسىلوك مخىاطرة الشىبا   للموا   ا لشترونيىةالمأري 

"التحيىىز الاىىلوكي لىىديام" عيىىث بلغىىت  يمىىة ماىىتوي  نحىىو تجريىى  المخىىدرات الر ميىىة

وهىةا يع,ىي    الشىبا  األكثىر  0.219، وبلغت  يمة معامىل ا رتبىاط  0.01المع,وية  

التىىي تعىىالج  تىىايا المخىىدرات  كثىىر عر ىىاً علىىي عىىدم للموا ىى  ا لشترونيىىة تعرضىىا  

نتيجىىة  تجريىى  المخىىدرات الر ميىىة ، وهىىةا يىىدل علىىي  ىىوة تىىأثرهم بخطىىورة المخىىدرات

وبندداءاً عليددة فقددد تحققددت فرضددية نظريددة  ت,ىىاول تلىى  القتىىية فىىي الموا ىى  ا لشترونيىىة

 تأثير الشخص الثالث فيما يتعلق "بالمكون السلوكي".

ودوي عك ىة ارتباطيى  عشاىية متوسىطة يالىة إعأىائياً بىين كىل مىن معىدل تعىرض  -ي

التىىي تعىىالج  تىىاياً المخىىدرات وإيراك الشىىبا  للموا ىى  ا لشترونيىىة الشىىبا  الجىىامعي 

لتىىأثير المخىىدرات الر ميىىة علىىي  ن اىىام وعلىىي اآلخىىرين عيىىث بلغىىت  يمىىة ماىىتوي 

بال,اىىبة لتىىأثير المخىىدرات الر ميىىة علىىي الشىىبا   ن اىىام و يمىىة معامىىل  012المع,ويىىة .

لغىت  يمىة (،  ما بال,ابة لتأثير المخدرات الر مية علي اآلخرين فقد ب0.132-ا رتباطم

(، وهةا يع,ىي    كلمىا تعىرض 0.174-و يمة معامل ا رتباطم 0.01ماتوي المع,وية 

التي تعالج  تايا المخىدرات بشىشل كثيى, ، كلمىا للموا   ا لشترونية الشبا  الجامعي 

  ل إيراكام لخطورة تأثير المخدرات الر مية علي  ن اام وعلي اآلخرين.
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متوسىىطة بىىين كىىل مىىن معىىدل تعىىرض الشىىبا   ودىىوي عك ىىة ارتباطيىى  طرييىىة  -هىىـ

التي تعالج  تايا المخىدرات وإيراكاىم لتىأثير المخىدرات  للموا   ا لشترونيةالجامعي 

الر مية علي اآلخرين وفقاً للماافة ا دتماعية، عيث نجد    العك ىة طرييىة فىي كافىة 

اىية وهىو" يمشىن بدائل الماافة ا دتماعية فيما عدا بىديل واعىد فقىط كانىت العك ىة عش

التىي تركىز التعرض للموا   ا لشترونيىة    يتأثر زمكئي بالجامعة بششل سلبي نتيجة 

 0.005علي إيما  المخدرات والمخدرات الر مية" عيث بلغت  مية ماتوي المع,ويىة 

(  وهىىةا يع,ىىي    كلمىىا زاي تعىىرض الشىىبا  0.146-،و يمىىة معامىىل إرتبىىاط برسىىو   م

ر ا المخىىدرات كلمىىا  ىىل إيراكاىىم لتىىأثالتىىي تعىىالج  تىىايشترونيىىة للموا ىى  ا لالجىىامعي 

تعرضىام للموا ى  ا لشترونيىة التىي تعىالج  تىايا زمكئام بالجامعة بششل سلبي نتيجة 

 .المخدرات والمخدرات الر مية

 *وبناء علي ما سبق يتم قبول الفرض األول كلياً.

 الفرض الثاني:

تودد عك ة ارتباطية يالة اعأائيا بين معدل تأ ح الشبا  الجامعي المأري 

اياكام لتأثير المخدرات للموا   ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات ومدي 

 . الر مية علي  ن اام وعلي األخرين

 (42جدول رقم )

نية التي معدل تصفح الشباب الجامعي المصري للمواقع االلكترويوضح العالقة بين 

تهتم بقضايا المخدرات ومدي اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم وعلي 

 األخرين

 التصفحمعدل 
 

 مدي اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم وعلي األخرين

االلكترونية  للمواقعالشباب الجامعي المصرى  تصفحمعدل 
  قضايا المخدراتب تهتمالتى 

 االرتباطقيمة معامل 
مستوى 
 المعنوية

 مدي الداللة

 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم .
 0.176- 

دال  0.012
 احصائيا

 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي األخرين .
0.156** 

دال  0.01
 احصائيا

 363 العينة  =

 % 99ودرجة ثقة  0.01** دال احصائيا عند مستوى معنوية 

 عالمة) + ( نعنى العالقة طردية                                             عالمة  ) ــ ( تعنى العالقة عكسية 

 ( يتتح ما يلي:42باستقراء بيانات الجدول الاابق ر م م

الشىىبا   تعىىرضيالىىة إعأىىائياً بىىين كىىل مىىن معىىدل  سىىلبيةودىىوي عك ىىة إرتباطيىىة  - 

يارك إقتىىايا المخىىدرات ، ومىىدي ب تاىىتملشترونيىىة التىىي ا  للموا ىى الجىىامعي المأىىري 

عيىث  0.01وذلى  ع,ىد ماىتوي مع,ويىة   ن اام علي الر مية المخدرات  لتأثيرالشبا  
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 ا،وهىىة -0.176و يمىىة معامىىل ارتبىاط بيرسىىو   0.012بلغىت   يمىىة ماىىتوي المع,ويىة 

ً يع,ي    الشبا  األكثر     ىل بقتىايا المخىدراتللموا ى  ا لشترونيىة التىي تاىتم  تأى حا

 .لتأثير المخدرات الر مية علي  ن اام إيراكاً 

ودىىوي عك ىىة بىىين ارتباطيىى  إيجابيىىة متوسىىطة يالىىة إعأىىائياً بىىين معىىدل تعىىرض  - 

مىىدي لموا ىى  ا لشترونيىىة التىىي تعىىالج  تىىايا المخىىدرات ولالشىىبا  الجىىامعي المأىىري 

عيىىث بلغىىت  يمىىة  ،علىىي ا خىىرين  المخىىدرات الر ميىىة لتىىأثيرإيراك الشىىبا  الجىىامعي 

، وهىةا يشىير إلىي      0.156 رسىو يو يمىة معامىل ارتبىاط ب 0.01ماىتوي المع,ويىة 

 كثىر  تأ حاً للموا   ا لشترونية التي تاىتم بقتىايا المخىدراتالشبا  الجامعي األكثر 

 .علي ا خرين إيما  المخدرات الر مية  لتأثيرإيراكاً 

 كلياً. الثانيبول الفرض *وبناء علي ما سبق يتم ق

 :الثالث الفرض  -

تودد عك ة ارتباطية ذات ي لة اعأائية بين ماتو  ايراك الشبا   ن اام  لتأثرهم 

مقارنة بماتو  ايراكام لتأثيرها عل  اآلخرين  خطورة إيما  المخدرات الر ميةب

 .وفقاً للماافة ا دتماعية

 (43جدول رقم )

ادراك الشباب أنفسهم  لتأثرهم بخطورة إدمان المخدرات يوضح العالقة بين مستوى 

 الرقمية مقارنة بمستوى ادراكهم لتأثيرها على اآلخرين

 مستوى ادراك الشباب
 
 

 مستوى ادراك الشباب لتأثير المخدرات الرقمية على اآلخرين

مستوى ادراك الشباب أنفسهم  لتأثرهم بخطورة إدمان المخدرات 
 الرقمية 

 االرتباط قيمة معامل
مستوى 
 المعنوية

 مدي الداللة

االلكترونية التي تهتم  التعرض للمواقعيمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي نتيجة  -1
 بالمخدرات الرقمية

 غير دال احصائيا 0.740 0.018

االلكترونية التي  التعرض للمواقعيمكن أن يتأثر أصدقائي المقربين بشكل سلبي نتيجة  -2
 تهتم بالمخدرات الرقمية

 دال احصائيا 0.01 ** 0.217

االلكترونية التي  التعرض للمواقعيمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل سلبي نتيجة  -3
 تهتم بالمخدرات الرقمية

 دال احصائيا 0.01 **0.237

االلكترونية التي  للمواقعالتعرض يمكن أن المصريون بصفة عامة بشكل سلبي نتيجة  -4
 تهتم بالمخدرات الرقمية

 دال احصائيا 0.031 * ــــ 0.113

االلكترونية التي التعرض للمواقع يتأثر طلبة الجامعات الحكومية  بشكل سلبي نتيجة  -5
 تهتم بالمخدرات الرقمية

 غير دال احصائيا 0.592 0.0.028

االلكترونية التي التعرض للمواقع يتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل سلبي نتيجة  -6
 تهتم بالمخدرات الرقمية

 دال احصائيا 0.017 * ــــ 0.125

 363 العينة  =

 ( إلي ما يلي:43تشير بيانات الجدول الاابق ر مم

 و ً:ودوي عك ة ارتباطي  طريية متوسطة يالة إعأائية بين ماتوي إيراك الشىبا  -

الجىىامعي لتىىأثرهم بخطىىورة إيمىىا  المخىىدرات الر ميىىة علىىي  ن اىىام مقارنىىة بىىإيراكام 
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" تىأثير األ ىد اء المقىربين اعية في كل مىنلتأثيرها علي اآلخرين وفقاً للماافة ا دتم

 0.01"عيىىث بلغىىت  يمىىة ماىىتوي المع,ويىىة  للموا ىى التعىىرض لاىىم بشىىشل سىىلبي نتيجىىة 

 (.0.217و يمة معامل ا رتباط م

ا لشترونية التىي تاىتم التعرض للموا   "وتأثير زمكئام بالجامعة بششل سلبي نتيجة  -

و يمىىىىة معامىىىىل  0.01بالمخىىىىدرات الر ميىىىىة "عيىىىىث بلغىىىىت  يمىىىىة ماىىىىتوي المع,ويىىىىة 

 (.0.237ا رتباطم

-  ً ارتباطي  عشاية ضعي ة يالة إعأائياً بين ماتوي إيراك الشىبا  : ودوي عك ة ثانيا

الجىىامعي لتىىأثرهم بخطىىورة إيمىىا  المخىىدرات الر ميىىة علىىي  ن اىىام مقارنىىة بىىإيراكام 

 ً  ات"تىأثر طىك  الجامعىىللماىافة ا دتماعيىة فىي كىىل من: لتأثيرهىا علىي اآلخىرين وفقىىا

التي تاتم بالمخىدرات الر ميىة ا لشترونية  التعرض للموا  الخا ة بششل سلبي نتيجة 

 (.0.125-و يمة معامل ا رتباطم 0.017"عيث بلغت  يمة ماتوي المع,وية 

ا لشترونيىة التىي التعىرض للموا ى  "تأثر المأريين بأ ة عامة بششل سىلبي نتيجىة  -

،و يمىة معامىل  0.031تاتم بالمخدرات الر ميىة " عيىث بلغىت  يمىة ماىتوي المع,ويىة 

 (.0.113-ا رتباطم

: عدم ودوي عك ة ارتباطي  يالة إعأىائياً بىين ماىتوي إيراك الشىبا  الجىامعي ثالثا -

لتأثرهم بخطورة إيما  المخدرات الر مية علي  ن اام مقارنة بىإيراكام لتأثيرهىا علىي 

 ً "تىأثر  فىراي  سىرتي بشىشل سىلبي نتيجىة  للماافة ا دتماعية في كل مىن: األخرين وفقا

شترونية التي تاتم بالمخدرات الر مية "، و"تىأثر طلبىة الجامعىات ا لالتعرض للموا   

 تعرضام لتل  الموا   .الحشومية بششل سلبي نتيجة 

 جزئياً. الثالث* وبناءاً علي ما سبق يتم قبول الفرض 

 : الرابعالفرض 

ً بين  الشبا  الجامعي ف  ماتو  ايراكام لتأثير تودد فروق مع,وية يالة اعأائيا

نوعية التعليم  -موطن ال,شأة  -الثالث ، وفقاً للمتغيرات الديمودرافية م ال,وع الشخص 

 الماتوي ا دتماعي وا  تأايي( . –
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 النوع . -أ

 ((44جدول رقم

يوضح الفروق بين الشباب الجامعي فى مستوى ادراكهم لتأثير الشخص الثالث ، 

 وفقاً للنوع

 العدد النوع المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

الخطاء 
 المعيارى

 قيمة
 ت

 د.ح
مستوى 
 المعنوية

مدي 
 الداللة

 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم
 0.062 0.821 1.766 175 ذكر

2.099 361 0.036 
دال 
 0.063 0.867 1.952 188 انثى احصائيا

 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي االخرين
 0.055 0.727 1.400 175 ذكر

3.0810 361 .0.01 
دال 
 0.060 0.829 1.713 188 انثى احصائيا

يمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي نتيجة  -أ
االلكترونية التي تهتم التعرض للمواقع 

 بالمخدرات الرقمية

 0.055 0.727 2.074 175 ذكر
2.951 361 0.003 

دال 
 0.050 0.682 2.293 188 انثى احصائيا

يمكن أن يتأثر أصدقائي بشكل سلبي نتيجة  -ب
االلكترونية التي تهتم التعرض للمواقع 

 بالمخدرات الرقمية

 0.055 0.731 2.109 175 ذكر
2.923 361 0.004 

دال 
 0.047 0.641 2.319 188 انثى احصائيا

يمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل سلبي  -ج
االلكترونية التي تهتم التعرض للمواقع نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

 0.053 0.699 2.109 175 ذكر
4.199 361 0.01 

دال 
 0.047 0.643 2.404 188 انثى احصائيا

يمكن أن أن يتأثر المصريون بصفة عامة  -د
االلكترونية التعرض للمواقع بشكل سلبي نتيجة 

 التي تهتم بالمخدرات الرقمية

 0.050 0.667 2.177 175 ذكر
2.292 361 0.022 

دال 
 0.047 0.645 2.335 188 انثى احصائيا

بشكل ن يتأثر طلبة الجامعات الحكومية يمكن أ -ا
االلكترونية التي تهتم التعرض للمواقع سلبي 

 بالمخدرات الرقمية

 0.046 0.604 2.257 175 ذكر
1.084 361 0279 

غير دال 
 0.049 0.668 2.330 188 انثى احصائيا

يمكن أن يتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل  -و
االلكترونية التي تهتم التعرض للمواقع سلبي 

 بالمخدرات الرقمية

 0.055 0.731 2.371 175 ذكر
0.749 361 0.454 

غير دال 
 0.047 0.646 2.426 188 انثى احصائيا

 -( يتتح ما يلي:44بإستقراء بيانات الجدول الاابق ر م م

ودوي فروق مع,وية يالة إعأائياً بين الشىبا  الجىامعي فىي ماىتوي إيراكاىم لتىأثير  -

بلغىىت  يمىىة ماىىتوي المع,ويىىة  المخىىدرات الر ميىىة علىىي  ن اىىام وفقىىاً لل,ىىوع ، عيىىث

لىةا نلحىظ    اننىاث  كثىر إيراكىاً مىن الىةكور عيىث  2.099، وبلغت  يمىة تىاء 0.036

 للةكور. 1.76لإلناث في مقابل  1.952الحاابي بلغت  يمة المتوسط

كمىىا تبىىين ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة إعأىىائياً بىىين الشىىبا  الجىىامعي فىىي ماىىتوي  -

إيراكام لتأثير  المخدرات الر مية علي اآلخرين وفقىاً لل,وع،عيىث بلغىت  يمىة ماىتوي 

 يتىىاً لتىىأثير ، ولىىةا نلحىىظ    اننىىاث  كثىىر إيراكىىاً  3.081،و يمىىة تىىاء   0.01المع,ويىىة

المخىىدرات الر ميىىة علىىي اآلخىىرين مىىن الىىةكور عيىىث بلغىىت  يمىىة المتوسىىط الحاىىابي 

 فقط للةكور. 1.400لإلناث في مقابل  1.713

ويتتىىح ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة إعأىىائياً بىىين الشىىبا  الجىىامعي فىىي ماىىتوي إيراكاىىم  -

 -ة طبقاً لل,وع في كل من:لتأثير المخدرات الر مية علي األخرين وفقاً للماافة ا دتماعي
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"تىىىأثر  فىىىراي  سىىىرتي بشىىىشل سىىىلبي"،"تأثر   ىىىد ائي المقىىىربين بشىىىشل سىىىلبي"،"تأثر 

زمكئىىي بالجامعىىة بشىىشل سىىلبي" ،"تىىأثر المأىىريو  بأىى ة عىىام بشىىشل سىىلبي" نتيجىىة 

ا لشترونيىىة التىىي تاىىتم بالمخىىدرات الر ميىىة ،عيىىث نلحىىظ    اننىىاث  التعىىرض للموا ىى 

  كثر إيراكاً من الةكور.

فىي عىين  تتىح عىدم ودىوي فىروق مع,ويىىة يالىة إعأىائياً بىين الشىبا  الجىامعي فىىي  -

ماتوي إيراكام لتأثير المخدرات الر مية علي اآلخرين وفقاً للماافة ا دتماعيىة طبقىاً 

 -لل,وع في كل من:

أثر طلبىىة الجامعىىات الحشوميىىة بشىىشل سىىلبي" ،"وتىىأثر الجامعىىات الخا ىىة بشىىشل "تىى

ا لشترونية التي تاتم بالمخىدرات الر ميىة ،عيىث نلحىظ  التعرض للموا  سلبي" نتيجة 

 تقار  نا  المتوسط الحاابي بين كل من الةكور وانناث.

 -وفقاً لمواطن النشأة: -ب

 ((45جدول رقم 

ب الجامعي فى مستوى ادراكهم لتأثير الشخص الثالث ، يوضح الفروق بين الشبا

 وفقاً لمواطن النشأة

 المتغيرات
موطن 
 النشأة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

الخطاء 
 المعيارى

 قيمة
 ت

 د.ح
مستوى 
 المعنوية

مدي 
 الداللة

 0.061 0.854 1.964 194 حضر اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم 
2.460 361 0.014     

دال 
احصائ
 يا

 0.064 0.831 1.746 169 ريف

 0.060 0.840 1.680 194 حضر اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي االخرين  
3.072 361 0.002 

دال 
احصائ
 يا

 ريف
169 1.426 0.721 0.055 

يمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي  -أ
االلكترونية التي تهتم التعرض للمواقع نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

 0.048 0.672 2.335 194 حضر
4.341 361 0.01          

دال 
احصائ
 يا

 ريف
169 2.018 0.719 0.055 

يمكن أن يتأثر أصدقائي بشكل سلبي نتيجة  -ب
االلكترونية التي تهتم  التعرض للمواقع

 بالمخدرات الرقمية

 0.056 0.774 2.242 194 حضر
0.725 361 0469      

غير دال 
احصائ
 يا

 ريف
169 2.189 0.587 0.045 

يمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل  -ج
االلكترونية التي  التعرض للمواقعسلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية

 0.053 0.736 2.253 194 حضر
0.272 361 0786    

غير دال 
احصائ
 يا

 ريف
169 2.272 0.624 0.048 

يمكن أن أن يتأثر المصريون عامة بشكل  -د
االلكترونية التي  التعرض للمواقعسلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية

 0.050 0.690 2.191 194 حضر
02.121 361 0.035     

دال 
احصائ
 يا

 ريف
169 2.337 0.616 0.047 

يمكن أن يتأثر طلبة الجامعات الحكومية   -ا
التي تهتم التعرض للمواقع بشكل سلبي نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

 0.045 0.625 2.284 194 حضر
0.360 361 0.719     

غير دال 
احصائ
 يا

 ريف
169 2.308 0.655 0.050 

يمكن أن يتأثر طلبة الجامعات الخاصة   -و
التي تهتم التعرض للمواقع بشكل سلبي نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

 0.050 0.703 2.423 194 حضر
0.689 361 0.491     

غير دال 
احصائ
 يا

 انثى
188 2.426 0.646 0.047 

 ( يتتح ما يلي:45بإستقراء بيانات الجدول الاابق ر مم
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ماىىتوي ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة إعأىىائياً بىىين الشىىبا  الجىىامعي المأىىري فىىي  -

إيراكام لتأثير المخدرات الر مية علىي  ن اىام وفقىاً لمىواطن ال,شىأة ،عيىث بلغىت  يمىة 

لىةا نلحىظ    الشىبا  فىي الحظىر  كثىر  ، 2.460 ، و يمة تاء 0.014ماتوي المع,وية 

إيراكاً لتأثير المخدرات الر مية علي  ن اام مىن الشىبا  فىي الريى, عيىث بلغىت  يمىة 

 للشبا  في الري,. 1.764في مقابل  1.964في الحتر  المتوسط الحاابي للشبا 

كما يتتىح ودىوي فىروق مع,ويىة يالىة إعأىائياً بىين الشىبا  الجىامعي المأىري فىي  -

ماىىتوي إيراكاىىم لتىىأثير المخىىدرات الر ميىىة علىىي اآلخىىرين وفقىىاً لمىىواطن ال,شىىأة عيىىث 

ا  في الحتر ،لةا نلحظ الشب 3.072، و يمة تاء  0.002بلغت  يمة ماتوي المع,وية 

 كثر إيراكاً لتأثير المخدرات الر مية علي اآلخرين مىن الشىبا  فىي الريى, و ىد بلغىت 

 للشبا  في الري,. 1.426للشبا  في الحتر مقابل  1.680 يمة المتوسط الحاابي 

وفيما يتعلق بودوي فروق مع,وية بين الشبا  في كل من الريى, والحتىر فىي مىدي  -

الر ميىىة علىىي اآلخىىرين وفقىىاً للماىىافة ا دتماعيىىة فقىىد تبىىين  تىىأثير المخىىدراتلإيراكاىىم 

 -ودوي فروق مع,وية يالة إعأائياً فيما بي,اما في كل من:

" تىىأثر  فىىراي  سىىرتي بشىىشل سىىلبي"، "يمشىىن    يتىىأثر المأىىريو  بأىى ة عامىىة بشىىشل 

ا لشترونيىة التىي تاىتم بقتىايا المخىدرات فقىط ، وعىدم التعرض للموا ى  سلبي" نتيجة 

ودوي فروق مع,وية يالة إعأائياً بين الشىبا  فىي كىل مىن الريى, والحتىر فىي بىا ي 

متغيرات الماافة ا دتماعية عيث نلحظ تقار  ال,ا  بين كل من الشىبا  فىي الريى, 

فقىاً للماىافة والحتر فىي ماىتوي إيراكاىم لتىأثير المخىدرات الر ميىة علىي اآلخىرين و

 ا دتماعية. 

 وفقا لنوعية التعليم: -جـ

 ((46جدول رقم 

يوضح الفروق بين الشباب الجامعي فى مستوى ادراكهم لتأثير الشخص الثالث ، 

 وفقاً لنوعية التعليم

 المتغيرات
نوعية 
 التعليم

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

الخطاء 
 المعيارى

 قيمة
 ت

 د.ح
مستوى 
 المعنوية

مدي 
 الداللة

 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم

جامعة 
 حكومية

179 1.771 0.847 0.063 
2.029 361 0.043 

دال 
جامعة  احصائيا

 خاصة
184 1.951 0.845 0.062 

 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي االخرين

جامعة 
 حكومية

179 1.453 0.720 0.054 
2.605 361 0.010 

دال 
جامعة  احصائيا

 صةخا
184 1.668 0.852 0.063 

 يمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي نتيجة  -أ
االلكترونية التي تهتم بالمخدرات التعرض للمواقع 

 الرقمية

جامعة 
 حكومية

179 2.045 0.710 0.053 
3.838 361 0.01 

دال 
جامعة  احصائيا

 صةخا
184 2.326 0.687 0.051 
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 ( ما يلي:46تح من الجدول الاابق ر مميت

ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة إعأىىائيا بىىين الشىىبا  الجىىامعي المأىىري فىىي ماىىتوي  -

إيراكام لتأثير المخدرات الر ميىة علىي  ن اىام وفقىاً ل,وعيىة التعلىيم، عيىث بلغىت  يمىة 

لىىةا نلحىىظ    الشىىبا  فىىي الجامعىىات  ، 0.029،و يمىىة تىىاء 0.43ماىىتوي المع,ويىىة 

ة  كثر إيراكا لتأثير المخدرات الر مية علىي  ن اىام مىن الشىبا  فىي الجامعىات الخا 

مقابىل  1.951الحشومية عيث بلغت  يمة المتوسط الحاىابي لطلبىة الجامعىات الخا ىة 

 لطلبة الجامعات الحشومية. 1.771

كما يتتىح ودىوي فىروق مع,ويىة يالىة إعأىائياً بىين الشىبا  الجىامعي المأىري فىي  -

إيراكام لتأثير المخدرات الر مية علي اآلخرين وفقىاً ل,وعيىة التعليم،فقىد بلغىت ماتوي 

،لةا نلحظ    طلبىة الجامعىات  2.605، وبلغت  يمة تاء  0.010 يمة ماتوي المع,وية 

الخا ىىة  كثىىر إيراكىىاً لخطىىورة تىىأثير المخىىدرات الر ميىىة علىىي اآلخىىرين مىىن طلبىىة 

لطلبىىة الجامعىىات  1.688وسىىط الحاىىابي الجامعىىات الحشوميىىة عيىىث بلغىىت  يمىىة المت

 لطلبة الجامعات الحشومية. 1.453الخا ة مقابل 

وفيما يتعلق بإيراك اآلخرين وفقاً للماافة ا دتماعية فقد تبىين ودىوي فىروق مع,ويىة  -

يالىىة إعأىىائيا ًي بىىين طلبىىة الجامعىىات الخا ىىة وطلبىىة الجامعىىات الحشوميىىة فىىي مىىدي 

مية علي اآلخىرين وفقىاً للماىافة ا دتماعيىة فىي كىل مىن إيراكام لتأثير المخدرات الر 

"تأثر  فراي  سرتي بششل سلبي" ،وتأثر المأىريو  بأى ة عامىة بشىشل سىلبي" نتيجىة 

التىىي تعىىالج  تىىايا المخىىدرات ،وعىىدم ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة  التعىىرض للموا ىى 

التعرض  ن يتأثر أصدقائي بشكل سلبي نتيجة يمكن أ -ب
 االلكترونية التي تهتم بالمخدرات الرقمية للمواقع 

جامعة 
 حكومية

179 2.196 0.591 0.044 
0.599 361 0.550 

غير دال 
جامعة  احصائيا

 صةخا
184 2.239 0.780 0.058 

 يمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل سلبي نتيجة  -ج
االلكترونية التي تهتم بالمخدرات التعرض للمواقع 

 الرقمية

جامعة 
 حكومية

179 2.268 0.623 0.047 
0.177 361 0.860 

غير دال 
جامعة  احصائيا

 صةخا
184 2.255 0.743 0.055 

يمكن أن أن يتأثر المصريون عامة بشكل سلبي  -د
االلكترونية التي تهتم  التعرض للمواقع  نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

جامعة 
 حكومية

179 2.363 0.606 0.045 
2.999 361 0.003 

دال 
جامعة  احصائيا

 صةخا
184 2.158 0.695 0.051 

يمكن أن يتأثر طلبة الجامعات الحكومية  بشكل سلبي  -ا
 التي تهتم بالمخدرات الرقميةالتعرض للمواقع  نتيجة 

جامعة 
 حكومية

179 2.313 0.664 0.050 
.0.532 361 0.595 

غير دال 
جامعة  احصائيا

 صةخا
184 2.277 0.613 0.045 

يمكن أن يتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل سلبي  -و
 التي تهتم بالمخدرات الرقميةالتعرض للمواقع  نتيجة 

جامعة 
 حكومية

179 2.380 0.654 0.049 
0.534 361 0.594 

غير دال 
جامعة  احصائيا

 خاصة
184 2.418 0.720 0.053 
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متغيىرات  إعأائياً بين طلبة الجامعىات الحشوميىة وطلبىة الجامعىات الخا ىة فىي بىا ي

 الماافة ا دتماعية عيث تقاربت نا  المتوسط الحاابي فيما بي,اما.

 -وفقاً للمستوي االقتصادي واالجتماعي: -د

 (47(جدول رقم

يوضح الفروق بين الشباب الجامعي فى مستوى ادراكهم لتأثير الشخص الثالث ، 

 وفقاً للمستوي االقتصادي واالجتماعي

 العدد االجتماعي واالقتصاديالمستوي  المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

الخطا 
 المعيارى

 قيمة
 "ف "

مستوى 
 المعنوية

مدي 
 الداللة

اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي 
 أنفسهم 

مستوى اقتصادى اجتماعى 
 منخف 

203 1.793 0.848 0.060 
13.173 0.01 

دال 
 0.075 0.816 1.761 117 متوسطمستوى اقتصادى اجتماعى  احصائيا

 0.107 0.702 2.465 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي 
 االخرين  

مستوى اقتصادى اجتماعى 
 منخف 

203 1.502 0.767 0.054 
8.534   0.01  

دال 
 0.072 0.784 1.496 117 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط احصائيا

 0.127 0.831 2.023 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

يمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل  -أ
التي تهتم  التعرض للمواقعسلبي نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

مستوى اقتصادى اجتماعى 
 منخف 

203 2.158 0.728 0.051 
1.294 0.276  

غير دال 
 0.068 0.738 2.179 117 متوسطمستوى اقتصادى اجتماعى  احصائيا

 0.081 0.529 2.349 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

يمكن أن يتأثر أصدقائي المقربين  -ب
التي التعرض للمواقع بشكل سلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية

مستوى اقتصادى اجتماعى 
 منخف 

203 2.153 0.683 0.048 

7.102 0.01  
دال 
 0.065 0.698 2.197 117 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط احصائيا

 0.095 0.626 2.581 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

يمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة   -ج
التي  التعرض للمواقعبشكل سلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية

مستوى اقتصادى اجتماعى 
 منخف 

203 2.296 0.661 0.046 
3.096 0.046 

دال 
 0.066 0.710 2.145 117 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط احصائيا

 0.106 0.698 2.419 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

يمكن أن يتأثر المصريون بصفة عامة  -د
التي التعرض للمواقع بشكل سلبي نتيجة 

 تهتم بالمخدرات الرقمية

مستوى اقتصادى اجتماعى 
 منخف 

203 2.291 0.674 0.047 
1.304 0.273  

غير دال 
 0.060 0.651 2.179 117 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط احصائيا

 0.092 0.606 2.326 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

يتأثر طلبة الجامعات الحكومية  بشكل  -ا
التي تهتم التعرض للمواقع سلبي نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

اقتصادى اجتماعى مستوى 
 منخف 

203 2.256 0.640 0.045 
5.028 0.007  

دال 
 0.058 0.632 2.256 117 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط احصائيا

 0.089 0.587 2.581 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

يتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل  -و
التي تهتم التعرض للمواقع سلبي نتيجة 

 بالمخدرات الرقمية

مستوى اقتصادى اجتماعى 
 منخف 

203 2.399 0.699 0.049 
0.001 0.999  

غير دال 
 0.065 0.708 2.402 117 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط احصائيا

 0.089 0.583 2.395 43 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

**  يردات الحرية بالجدول ياخل               2*   يردات الحرية بالجدول بين المجموعات     =   

 360المجموعات  =   

 -( يتتح ما يلي:47باستقراء بيانات الجدول الاابق ر مم
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ودوي فروق مع,وية يالة إعأائياً بين الشبا  الجىامعي المأىري فىي ماىتوي  أوال: -

إيراكاىىىىم لتىىىىأثير المخىىىىدرات الر ميىىىىة علىىىىي  ن اىىىىام وفقىىىىاً للماىىىىتوي ا  تأىىىىايي 

وذلى   13.173، وبلغت  يمة ف  0.01وا دتماعي،عيث بلغت  يمة ماتوي المع,وية

 ياخل المجموعات. 360ع,د يردة عرية،بين المجموعات و 

ولمعرفىىة مأىىدر التبىىاين بىىين المبحىىوثين وفقىىاً للماىىتوي ا  تأىىايي وا دتمىىاعي فيمىىا 

فقد لجأ الباعث إلىي يتعلق بمدي إيراكام لخطورة تأثير المخدرات الر مية علي  ن اام 

 (.48( وذل  كما هو مبين في الجدول التالي ر م مLSDا ختبارات البعدية بطريقة م

 ((48جدول رقم

داللة الفروق بين المبحوثين فى اداكهم ( لمعرفة  LSDاالختبارات البعدية بطريقة )

 لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم وفقاً للمستوي االقتصادي واالجتماعي 

 مدي الداللة مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات المستوي االجتماعي واالقتصادي المستوى االقتصادى االجتماعى

 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 
 غير دال احصائيا 0.734 0.03242 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط

 دال احصائيا 0.01  -*  0.67201 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط
 غير دال احصائيا 0.734 - 0.03242 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 
 دال احصائيا 0.01 -*  0.70443 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

(    مأىدر التبىاين بىين المبحىوثين وفقىاً للماىتوي 48يتتح من الجىدول الاىابق ر ىمم

إيراكاىىم لتىىأثير المخىىدرات الر ميىىة علىىي الشىىبا  ا  تأىىايي وا دتمىىاعي فىىي مىىدي 

 ن اىىىام دىىىاء نتيجىىىة ال ىىىروق بىىىين كىىىل مىىىن ذوي الماىىىتوي ا  تأىىىايي وا دتمىىىاعي 

الم,خ ض،وذوي الماتوي ا  تأايي وا دتماعي المرت ى  عيىث بلغىت  يمىة ماىتوي 

لأىىالح ذوي الماىىتوي  (0.6720-و يمىىة ال ىىروق بىىين المتوسىىطات م 0.01المع,ويىىة 

يي وا دتمىىىاعي المرت ىىى  عيىىىث بلغىىىت  يمىىىة المتوسىىىط الحاىىىابي للماىىىتوي ا  تأىىىا

للماىىتوي ا  تأىايي وا دتمىاعي المى,خ ض، كمىىا  1.793فىي مقابىل  2.465المرت ى 

دىىاء مأىىدر التبىىاين نتيجىىة لل ىىروق بىىين الماىىتوي ا  تأىىايي وا دتمىىاعي المتوسىىط 

 0.01توي المع,ويىة والماتوي ا دتماعي وا  تأايي  المرت   عيث بلغىت  يمىة ماى

( لأالح الشبا  ذوي الماىتوي ا  تأىايي 0.7044-و يمة ال روق بين المتوسطات م

للماتوي المرت ى  فىي  2.465وا دتماعي المرت   عيث بلغت  يمة المتوسط الحاابي 

 للماتوي المتوسط. 1.761مقابل

فىى  ماىىتو  ثانيىىاً:  تبىىين ودىىوي فىىروق مع,ويىىة يالىىة اعأىىائياً بىىين الشىىبا  الجىىامع  

إيراكاىىىىم لتىىىىأثير المخىىىىدرات الر ميىىىىة علىىىى  اآلخىىىىرين وفقىىىىاً للماىىىىتو  ا  تأىىىىاي  

وذلىى  ع,ىىد  0.01و يمىىة ماىىتو  المع,ويىىة  8.534وا دتمىىاع  عيىىث بلغىىت  يمىىة ف 

 ياخل المجموعات.  360بين المجموعات  2يردت  عرية 

اع  اسىىىتخدام ولمعرفىىىة مأىىىدر التبىىىاين بىىىين المبحىىىوثين فىىى  الماىىىتو  األ تأىىىاي  وا دتمىىى

 (.49( كما هو مبين ف  الجدول التال  ر م مLSDالباعث ا ختبارات البعدية بطريقة م
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 (49(جدول رقم 

داللة الفروق بين المبحوثين فى اداكهم ( لمعرفة  LSDاالختبارات البعدية بطريقة )

 لتأثير المخدرات الرقمية علي اآلخرين وفقاً للمستوي االقتصادي واالجتماعي 

 مدي الداللة مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات المستوي االجتماعي واالقتصادي المستوى االقتصادى االجتماعى

 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 
 غير دال احصائيا 0.941 0.00674 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط

 دال احصائيا 0.01 -*  0.52079 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط
 غير دال احصائيا 0.941 - 0.00674 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 

 دال احصائيا 0.01 -*  0.52753 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

(    مأىدر التبىاين بىين الشىبا  فى  ماىتو  49م الاابق ر م ويتتح من الجدول ر م

إيراكاىىىىم لتىىىىأثير المخىىىىدرات الر ميىىىىة علىىىى  اآلخىىىىرين وفقىىىىاً للماىىىىتو  ا  تأىىىىاي  

وا دتماع  كا  باىب  ال ىروق بىين الشىبا  ذو  الماىتو  ا  تأىاي  وا دتمىاع  

المرت ىى  و الشىىبا  ذو  الماىىتو  ا  تأىىاي  وا دتمىىاع  المىى,خ ض لأىىالح ذو  

و يمىىىة ال ىىىروق بىىىين  0.01رت ىىى  عيىىىث بلغىىىت  يمىىىة ماىىىتو  المع,ويىىىة الماىىىتو  الم

( لةا نلحظ    الشبا  ذو  الماتو  ا  تأاي  وا دتمىاع  0.5208-المتوسطات  م

المرت    كثر إيراكاً لتأثير المخدرات الر مية عل  اآلخرين من الشبا  ذو  الماىتو  

 2.023سىىىط الحاىىىاب  ا  تأىىىاي  وا دتمىىىاع  المىىى,خ ض عيىىىث بلغىىىت  يمىىىة المتو

 للماتو  الم,خ ض.  1.502للمرت   مقابل 

كما يتتح  يتا    مأىدر التبىاين بىين الشىبا  كىا  باىب  ال ىروق بىين الشىبا  ذو  

الماىىىتو  ا  تأىىىاي  وا دتمىىىاع  المرت ىىىى  والماىىىتو  ا  تأىىىاي  وا دتمىىىىاع  

غىىت  يمىىة المتوسىىط لأىىالح ذو  الماىىتو  ا  تأىىاي  وا دتمىىاع  المرت ىى ، عيىىث بل

( لىىةا نلحىىظ    0.2575-، و يمىىة ال ىىروق بىىين المتوسىىطات م0.01ماىىتو  المع,ويىىة 

 2.023المتوسىىط الحاىىاب  للشىىبا  ذو  الماىىتو  ا  تأىىاي  وا دتمىىاع  المرت ىى  

 كبىىىر مىىىن المتوسىىىط الحاىىىاب  للشىىىبا  مىىىن ذو  الماىىىتو  ا  تأىىىاي  وا دتمىىىاع  

 . 1.496المتوسط 

فة ا دتماعية فقد تبين ودىوي فىروق مع,ويىة يالىة اعأىائياً بىين ثالثاً: فيما يتعلق بالماا

الشىىبا  الجىىامع  فىى  ماىىتو  إيراكاىىم لتىىأثير المخىىدرات الر ميىىة علىى  اآلخىىرين وفقىىاً 

للماتو  ا  تأاي  وا دتماع  ف  كل من: يمشن    يتأثر ا د ائ  المقربين بشىشل 

قتىايا المخىدرات "وفقىاً للماىتو  ا لشترونية التي تاتم ب التعرض للموا  سلب  نتيجة 

، 7.102 يمىة ف  0.01ا  تأاي  وا دتمىاع ، عيىث بلغىت  يمىة ماىتو  المع,ويىة 

ولمعرفىىىة مأىىىدر التبىىىاين فيمىىىا بيىىى,ام اسىىىتخدام الباعىىىث ا ختبىىىارات البعديىىىة بطريقىىىة 

 (. 50( وداء عل  ال,حو المبين ف  الجدول التال  ر م مLSDم
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 ((50 جدول رقم

داللة الفروق بين المبحوثين فى اداكهم ( لمعرفة  LSDالبعدية بطريقة )االختبارات 

وفقاً للمستوي األصدقاء المقربين بشكل سلبي  لتأثير المخدرات الرقمية علي

 االقتصادي واالجتماعي 

 لداللةمدي ا مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات المستوي االجتماعي واالقتصادي المستوى االقتصادى االجتماعى

 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 
 غير دال احصائيا 0.580  - 0.04387 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط

 دال احصائيا  0.01 -*  0.42869 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط
 غير دال احصائيا 0.580 0.04387 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 

 دال احصائيا 0.05  -*   0.38481 اقتصادى اجتماعى مرتفعمستوى 

( يتتىح    مأىدر التبىاين بىين الشىبا  وفقىاً 50باستقراء بيانات الجدول الاابق ر م م

للماتو  ا  تأاي  وا دتماع  دىاء نتيجىة ال ىروق بىين الشىبا  مىن ذو  الماىتو  

الماىتو  ا  تأىاي  المرت   والشبا  ذو  الماتو  المى,خ ض لأىالح الشىبا  ذو  

(، و يتىىاً دىىاء 0.428-وا دتمىىاع  المرت ىى  عيىىث بلغىىت ال ىىروق بىىين المتوسىىطات م

مأدر التباين نتيجة لل روق بىين الشىبا  مىن ذو  الماىتو  ا  تأىاي  وا دتمىاع  

المتوسىىىط والشىىىبا  ذو  الماىىىتو  ا  تأىىىاي  و ا دتمىىىاع  المرت ىىى  لأىىىالح ذو  

( لىةا نلحىظ    0.385-مىة ال ىروق بىين المتوسىطات مالماتو  المرت ى  عيىث بلغىت  ي

 2.581المتوسط الحااب  للشبا  من ذو  الماتو  ا  تأاي  وا دتماع  المرت ى  

 كبىىىر مىىىن المتوسىىىط الحاىىىىاب  لشىىىل مىىىن الشىىىىبا  مىىىن ذو  الماىىىتو  ا  تأىىىىاي  

كىىةل  يمشىىن    يتىىأثر زمكئىى   ،2.153 والمىى,خ ض  2.197ع  المتوسىىط وا دتمىىا

ة بشىشل سىلب  نتيجىة مشىاهدتام لألفىكم الروائيىة المأىرية وتأى حام للموا ى  بالجامع

ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات وفقاً للماتو  ا  تأاي  وا دتمىاع ، عيىث 

، ولمعرفىة مأىدر التبىاين لجىأ 3.096و يمىة ف  0.046بلغت  يمىة ماىتو  المع,ويىة 

( كمىا هىو موضىح فى  الجىدول التىال  LSDالباعث إلى  ا ختبىارات البعديىة بطريقىة م

 (. 51ر م م

 ((51جدول رقم

داللة الفروق بين المبحوثين فى اداكهم ( لمعرفة  LSDاالختبارات البعدية بطريقة )

وفقاً للمستوي زمالئهم بالجامعة بشكل سلبي  لتأثير المخدرات الرقمية علي

 االقتصادي واالجتماعي 

 مدي الداللة مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات المستوي االجتماعي واالقتصادي المستوى االقتصادى االجتماعى

 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط
 غير دال احصائيا 0.058 - 0.15027 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 
 دال احصائيا 0.025  -*  0.27331 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

( إل     مأدر التباين بين الشىبا  الجىامع  فى  51ر م متشير بيانات الجدول الاابق 

مىىىد  إيراكاىىىم لتىىىأثير المخىىىدرات الر ميىىىة علىىى  زمكئاىىىم بالجامعىىىة وفقىىىاً للماىىىتو  
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ا  تأاي  وا دتماع  داء نتيجة ال روق بين الشبا  من ذو  الماىتو  ا  تأىاي  

ع  المرت ىى  وا دتمىىاع  المتوسىىط والشىىبا  مىىن ذو  الماىىتو  ا  تأىىاي  وا دتمىىا

( 0.273-و يمىة ال ىروق بىين المتوسىطات م 0.025عيث بلغت  يمة ماتو  المع,ويىة 

لأىىالح ذو  الماىىتو  ا  تأىىاي  وا دتمىىاع  المرت ىى  عيىىث بلغىىت  يمىىة المتوسىىط 

 ذو  الماتو  المتوسط.  2.145لةو  الماتو  المرت   ف  مقابل  2.419الحااب  

 التعىرض للموا ى الحشوميىة بشىشل سىلب  نتيجىة  و يتا يمشن    يتأثر طلبة الجامعىات

ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات وفقىا للماىتو  ا  تأىاي  وا دتمىاع  عيىث 

 2ولمعرفىىة مأىىدر التبىىاين كىىا 0.028و يمىىة ف  0.007بلغىىت  يمىىة ماىىتو  المع,ويىىة 

الجددول كمدا هدو مبدين فدى ( LSDالباعث إلى  اسىتخدام ا ختبىارات البعديىة بطريقىة م

  (.52التالى رقم )

 ((52جدول رقم

داللة الفروق بين المبحوثين فى اداكهم ( لمعرفة  LSDاالختبارات البعدية بطريقة )

وفقاً للمستوي طلبة الجامعات الحكومية بشكل سلبي  لتأثير المخدرات الرقمية علي

 االقتصادي واالجتماعي 

 مدي الداللة مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات االجتماعي واالقتصاديالمستوي  المستوى االقتصادى االجتماعى

 مستوى اقتصادى اجتماعى منخف 
 غير دال احصائيا 0.997 - 0.00025 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط

 دال احصائيا  0.002 -*  0.32524 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

 مستوى اقتصادى اجتماعى متوسط
 غير دال احصائيا 0.997 0.00025 اقتصادى اجتماعى منخف مستوى 

 دال احصائيا 0.004 -* 0.32499 مستوى اقتصادى اجتماعى مرتفع

(    مأدر التبىاين بىين الشىبا  فى  مىد  إيراكاىم 52يتتح من الجدول الاابق ر م م

للماىتو  لتأثير المخىدرات الر ميىة بشىشل سىلب  على  طلبىة الجامعىات الحشوميىة وفقىاً 

ا  تأىىىاي  وا دتمىىىاع  كىىىا  نتيجىىىة فىىىروق بىىىين كىىىل مىىىن الشىىىبا  ذو  الماىىىتو  

ا  تأاي  وا دتماع  الم,خ ض و ذو  الماىتو  ا  تأىاي  وا دتمىاع  المرت ى  

( و يتىىا بىىين الشىىبا  ذو  الماىىتو  0.325-عيىىث بلغىىت ال ىىروق بىىين المتوسىىطات م

 تأىىاي  وا دتمىىاع  المرت ىى  ا  تأىىا  وا دتمىىاع  المتوسىىط وذو  الماىىتو  ا 

( وتشىىير البيانىىات    المتوسىىط 0.3249-عيىىث بلغىىت  يمىىة ال ىىروق بىىين المتوسىىطات م

الحااب  للشىبا  الحاىاب  لشىل مىن ذو  الماىتو  ا  تأىاي  وا دتمىاع  المتوسىط 

 .2.256وذو  الماتو  الم,خ ض  2.256

فقىاً للماىتو  ا  تأىاي  وتبين عدم ودوي فروق مع,ويىة يالىة اعأىائياً بىين الشىبا  و

 وا دتماع  ف  با   متغيرات الماافة ا دتماعية.
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 جزئياً.  الرابعوبناء على ما سبق يتم قبول الفرض 

  :الخامسالفرض 

الماافة ا دتماعية للجماعات اآلخرين يزياي تأثير الشخص الثالث كلما زايت 

عام ــ طك  الجامعات المأريين بششل  –زمكء العمل  – األ د اء –ما سرة 

 الحشومية و الخا ة( .

 (53جدول رقم )

 المسافة االجتماعية للجماعات اآلخرينيوضح العالقة بين تأثير الشخص الثالث و 

 تأثير الشخص الثالث
 

 المسافة االجتماعية

 االعتقاد قى تاثيرية االخرين االعتقاد فى تاثير الشخص الثالث

قيمة 
معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

 مدي الداللة
قيمة معامل 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

 مدي الداللة

التعرض يمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي نتيجة  -1
 التي تهتم بالمخدرات الرقمية للمواقع

 دال احصائيا  0.0004  -** 0.152 دال احصائيا   0.013  *  -0.131

يمكن أن يتأثر أصدقائي المقربين بشكل سلبي نتيجة  -2
 التي تهتم بالمخدرات الرقميةالتعرض للمواقع 

0.029 0.648    
غير دال 
 احصائيا

0.048 0.361  
غير دال 
 احصائيا

يمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل سلبي نتيجة  -3
 التي تهتم بالمخدرات الرقميةالتعرض للمواقع 

 دال احصائيا  0.008 **0.178 دال احصائيا   0.023 *0.119

يمكن أن يتأثر المصريون عامة بشكل سلبي نتيجة  -4
 التي تهتم بالمخدرات الرقميةالتعرض للمواقع 

0.024 0.643    
غير دال 
 احصائيا

0.054 0.309  
غير دال 
 احصائيا

يتأثر طلبة الجامعات الحكومية  بشكل سلبي نتيجة  -5
 التي تهتم بالمخدرات الرقميةالتعرض للمواقع 

 دال احصائيا  0.003 **0.157 دال احصائيا   0.0.35 *0.111

التعرض يتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل سلبي نتيجة  -6
 التي تهتم بالمخدرات الرقميةللمواقع 

 دال احصائيا  0.024  -*0.119 دال احصائيا   0.048   *0.104

 363 العينة  =

 ( يتتح ما يل : 53باستقراء بيانات الجدول الاابق ر م م -

ودوي عك ة ارتباطي  عشاىية متوسىطة يالىة اعأىائياً بىين مىد  إيراك الشىبا  لتىأثير 

التعىىرض للموا ىى  الشىىخص الثالىىث وإيراكاىىم لتىىأثر  فىىراي  سىىرهم بشىىشل سىىلب  نتيجىىة 

 0.013ا لشترونية التي تاىتم بالمخىدرات الر ميىة عيىث بلغىت  يمىة ماىتو  المع,ويىة 

( بمع,ىى   نىى  كلمىىا زاي إيراك الشىىبا  لتىىأثير 0.131-و يمىىة معامىىل ارتبىىاط بيرسىىو  م

التعىرض للموا ى  الشخص الثالث  ىل إيراكاىم لتىأثر  فىراي  سىرهم بشىشل سىلب  نتيجىة 

 ر مية. ا لشترونية التي تاتم بالمخدرات ال

ودىىوي عك ىىة ارتباطيىىة طرييىىة متوسىىطة يالىىة اعأىىائياً بىىين مىىد  إيراك الشىىبا   -

الجامع  لتأثير الشخأ  الثالث وإيراكام لتأثر زمكئاىم بالجامعىة بشىشل سىلب  نتيجىة 

ا لشترونية التي تاىتم بالمخىدرات الر ميىة عيىث بلغىت  يمىة ماىتو   التعرض للموا  

( بمع,ىى     األكثىىر إيراكىىاً بتىىأثير 0.119ا رتبىىاط م و يمىىة معامىىل 0.008المع,ويىىة 

التعىىرض الشىىخص الثالىىث  كثىىر إيراكىىاً بتىىأثير زمكئاىىم بالجامعىىة بشىىشل سىىلب  نتيجىىة 

 ا لشترونية التي تاتم بالمخدرات الر مية. للموا   
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ودىىوي عك ىىة ارتباطيىىة طرييىىة متوسىىطة يالىىة اعأىىائياً بىىين مىىد  إيراك الشىىبا   -

الشخص الثالث وإيراكام لتأثر طلبة الجامعىات الحشوميىة بشىشل سىلب   الجامع  لتأثير

ا لشترونيىىة التىىي تاىىتم بالمخىىدرات الر ميىىة عيىىث بلغىىت  يمىىة  التعىىرض للموا ىى نتيجىىة 

 (. 0.111و يمة معامل ا رتباط م 0.035ماتو  المع,وية 

إيراك كىىةل  تبىىين ودىىوي عك ىىة ارتباطيىىة طرييىىة متوسىىطة يالىىة اعأىىائياً بىىين مىىد   -

الشبا  الجامع  لتأثير الشخص الثالث وإيراكام لتأثر طلبة الجامعىات الخا ىة بشىشل 

ا لشترونيىة التىي تاىتم بالمخىدرات الر ميىة عيىث بلغىت التعىرض للموا ى  سلب  نتيجىة 

 . 0.104و يمة معامل ا رتابط  0.048 يمة ماتو  المع,وية 

-  ً بىين مىد  إيراك الشىبا  الجىامع   وتبين عىدم ودىوي عك ىة ارتباطيى  يالىة إعأىائيا

لتىىىأثير الشىىىخص الثالىىىث وكىىىل مىىىن إيراكاىىىم لتىىىأثير كىىىل مىىىن األ ىىىد اء المقىىىربين، 

ا لشترونيىة التىي تاىتم التعىرض للموا ى  والمأريين بأى ة عامىة بشىشل سىلب  نتيجىة 

 بالمخدرات الر مية. 

 جزئياً.  الخامسوبناء على ما سبق يتم قبول الفرض 

 : السادسالفرض 

ً بين اتجا  الشبا  الجامعي نحو إيرك خطورة  تودد عك ة ارتباطية يالة اعأائيا

إيما  المخدرات الر مية م المشو  ا يراكي ( ، وسلوك المخاطرة نحو تجري  تل  

 المخدرات م المشو  الالوكي(.

 (54جدول رقم )

لوك العالقة بين اتجاة الشباب نحو إدرك خطورة إدمان المخدرات الرقمية  وس

 المخاطرة نحو تجريب تلك المخدرات

 المكون السلوكي 
 المكون االدراكي

 سلوك المخاطرة نحو تجريب المخدرات الرقمية  

 مدي الداللة مستوى المعنوية قيمة بيرسون

 دال احصائيا  0.01 ** 0.219    درجة االتجاة نحو إدرك الشباب  لخطورة إدمان المخدرات الرقمية

 363 العينة  =

( يتتىىح ودىىوي عك ىىة ارتباطيىىة عشاىىية 54باسىىتقراء بيانىىات الجىىدول الاىىابق ر ىىم م

متوسطة يالة اعأائياً بين مىد  إيراك الشىبا  الجىامع  لخطىورة المخىدرات الر ميىة 

وسىىلوك المخىىاطرة نحىىو تجريىى  تلىى  المخىىدرات، عيىىث بلغىىت  يمىىة ماىىتو  المع,ويىىة 

وهىىىةا يع,ىىى     الشىىىبا  األكثىىىر إيراكىىىاً ( 0.219 -، و يمىىىة معامىىىل ا رتبىىىاط م0.01

لخطورة إيما  المخدرات الر مية   ل ميكً نحو محاولىة تجريى  تلى  المخىدرات وتعىد 

 نتيجة م,طقية إل  عد ما.
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 كلياً.  السادسوبناء عليه يتم قبول الفرض 

 : السابعالفرض 

تودد عك ة ارتباطية يالة اعأائياً  بين ايراك الشبا  لتأثير الشخص الثالث ويردة 

ت,اول الموا   ا لشترونية لقتايا المخدرات عامة تأييدهم ل رض ر ابة عل  

 . والمخدرات الر مية خا ة

 (55جدول رقم )

على  العالقة بين ادراك الشباب لتأثير الشخص الثالث ودرجة تأييدهم لفرض رقابة

 والمخدرات الرقمية تناول المواقع االلكترونية لقضايا المخدرات

 
 تأييد الشباب لفرض رقابة  

 تأثير الشخص الثالث

درجة تأييد الشباب لفرض رقابة  على تناول المواقع االلكترونية 
 لقضايا المخدرات عامة والمخدرات الرقمية خاصة 

 قيمة بيرسون
مستوى 
 المعنوية

 مدي الداللة

 دال احصائيا  0.01 ** 0.266 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية علي أنفسهم 

 دال احصائيا  0.01 ** 0.201 اداكهم لتأثير المخدرات الرقمية وعلي األخرين 

ية
اع
تم
الج
ة ا
ساف

لم
ا

 

التي  التعرض للمواقعيمكن أن يتأثر أفراد أسرتي بشكل سلبي نتيجة  -7
 تهتم بالمخدرات الرقمية

 غير دال احصائيا 0.251 0.060

 التعرض للمواقعيمكن أن يتأثر أصدقائي المقربين بشكل سلبي نتيجة  -8
 التي تهتم بالمخدرات الرقمية

 دال احصائيا  0.048 * ــــ 0.104

 التعرض للمواقعيمكن أن يتأثر زمالئي بالجامعة  بشكل سلبي نتيجة  -9
 التي تهتم بالمخدرات الرقمية

 دال احصائيا  0.01 ** ــــ 0.223 

 التعرض للمواقعيمكن أن المصريون بصفة عامة بشكل سلبي نتيجة  -11
 التي تهتم بالمخدرات الرقمية ــ المصريون بصفة عامة

0.055 
 غير دال احصائيا 0.298

 التعرض للمواقعيتأثر طلبة الجامعات الحكومية  بشكل سلبي نتيجة  -16
 التي تهتم بالمخدرات الرقمية

0.082 
 غير دال احصائيا 0.91

التي  التعرض للمواقعيتأثر طلبة الجامعات الخاصة  بشكل سلبي نتيجة  -17
 تهتم بالمخدرات الرقمية

0.087 
 دال احصائيا 0.0960

 363 العينة  =

 ( يتتح ما يل : 55باستقراء بيانات الجدول الاابق ر م م

الموا ى   ت,ىاولودوي عك ة طريية متوسطة يالة اعأائياً بىين إيراك الشىبا  لتىأثير  -

التي تاتم بالمخدرات الر مية عل   ن اام، ويردة تأييدهم ل ىرض ر ابىة على  معالجىة 

تل  الموا   لقتايا المخدرات والمخدرات الر مية، عيث بلغت  يمة ماىتو  المع,ويىة 

الموا   بىى وهىىةا يع,ىى     الشىىبا  األكثىىر تىىأثراً  0.226و يمىىة معامىىل ا رتبىىاط  0.01

ا لشترونية الت  تعالج  تايا المخدرات والمخىدرات الر ميىة  كثىر مىيكً إلى  ضىرورة 

 .لقتايا المخدراتفرض ر ابة عل  ت,اول الموا   

ودىىوي عك ىىة ارتباطيىىة طرييىىة متوسىىطة يالىىة اعأىىائياً بىىين إيراك الشىىبا  لتىىأثير  -

تاتم بالمخدرات الر ميىة على  اآلخىرين وتأييىدهم لتىرورة فىرض ر ابىة  الموا   التي
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عل  ت,اول الموا   ا لشترونية لقتايا المخدرات والمخدرات الر مية عيث بلغت  يمة 

 . 0.201وبلغت  يمة معامل ا رتباط  0.01ماتو  المع,وية 

الشىىىبا  ودىىىوي عك ىىىة ارتباطيىىىة عشاىىىية ضىىىعي ة يالىىىة اعأىىىائياً بىىىين مىىىد  إيراك  -

ا لشترونيىىة التعىىرض للموا ىى  الجىىامع  لتىىأثر ا  ىىد اء المقىىربين بشىىشل سىىلب  نتيجىىة 

الت  تعالج  تىايا المخىدرات وتأييىدهم ل ىرض ر ابىة على  ت,ىاول تلى  الموا ى  لقتىايا 

-و يمىىىة معامىىىل األرتبىىىاط م 0.048المخىىىدرات عيىىىث بلغىىىت  يمىىىة ماىىىتو  المع,ويىىىة 

لموا   بىىىار إيراكىىىاً لتىىىأثر   ىىىد ائام لمقىىىربين ( وهىىىةا يع,ىىى     الشىىىبا  األكثىىى0.104

ت,ىىاول تلىى  ا لشترونيىىة التىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات   ىىل مىىيكً ل ىىرض ر ابىىة علىى  

 الموا    لقتايا المخدرات.

ودىىوي عك ىىة ارتباطيىى  عشاىىية متوسىىطة يالىىة اعأىىائياً بىىين مىىد  إيراك الشىىبا   -

ا لشترونيىة التى  التعرض للموا ى  ة الجامع  لتأثر زمكئام بالجامعة بششل سلب  نتيج

تعالج  تىايا المخىدرات والمخىدرات الر ميىة وتأييىدهم ل ىرض ر ابىة على  ت,ىاول تلى  

( وهةا يع,ى     الشىبا  0.223-الموا   لقتايا المخدرات عيث بلغ معامل ا رتباط م

  ىل مىيكً لموا   التى  تعىالج  تىايا المخىدرات ااألكثر إيراكاً لتأثر زمكئام بالجامعة ب

 ل رض ر ابة عل  ت,اول تل  الموا   لقتايا المخدرات. 

ودوي عك ة ارتباطية طريية ضعي ة يالة اعأائياً بين مد  إيراك الشبا  الجامع   -

ا لشترونيىة التى  التعىرض للموا ى  لتأثر طلبىة الجامعىات الخا ىة بشىشل سىلب  نتيجىة 

ابىىة علىى  ت,ىىاول تلىى  الموا ىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات وتأييىىدهم لتىىرورة فىىرض ر 

و يمىىة معامىىل ا رتبىىاط  0.096لقتىىايا المخىىدرات عيىىث بلغىىت  يمىىة ماىىتو  المع,يىىة 

0.087 . 

تبين عدم ودوي عك ة ارتباطية يالة اعأائياً بين مد  إيراك الشبا  الجامع  لتىأثر  -

ة كل من "  فراي  سرتام، والمأريو  بأ ة عامة، طك  الجامعات الحشومية" نتيجى

ا لشترونية الت  تعالج  تايا المخدرات وتأييدهم ل رض ر ابىة على  التعرض للموا   

 ت,اول تل  الموا   لقتايا المخدرات.

وتأييد فرض الر ابة على   الثالث وفيما يل  توضيح ألبعاي العك ة بين تأثير الشخص -

 الموا   ا لشترونية لقتايا المخدرات والمخدرات الر مية: ت,اول 

تددأثير المواقددع االلكترونيددة التددي تهددتم بالمخدددرات الرقميددة علددى الشددباب أنفسددهم  -أ

 المواقع لقضايا المخدرات: تلك وتأييدهم لفرض الرقابة علي تناول
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 (56جدول رقم )

علي تلك  العالقة بين تأثير المواقع على الشباب أنفسهم وتأييدهم لفرض الرقابة

 المواقع

 فرض الرقابة
 
 انا نفسىتاثير 

 ال اوافق
 2قيمة كا االجمالى نعم اوافق

مستوي 
 المعنوية

معامل 
 التوافق

    % ك % ك % ك

 5.7 21 5.3 15 7.2 6 لها تأثير إيجابي جداً 

3.945    0.0413 0.104 

 22.6 82 21.1 59 27.7 23 لها تأثير إيجابي

 30.6 111 30 84 32.5 27 ليس لها تأثير
 16.3 59 16.8 47 14.5 12 لها تأثير سلبيي
 24.8 90 26.8 75 18.1 15 لها تأثير سلبي جداً 

 100 363 100 280 100 83 االجمالى

( إلى  ودىوي عك ىة ارتباطيىة يالىة اعأىائياً بىين 56تشير بيانات الجدول الاابق ر ىم م

مىىد  إيراك الشىىبا  لتىىأثير الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات علىى  

الموا ى  لقتىايا المخىدرات عيىث بلغىت  يمىة  ت,اول ن اام وتأييدهم ل رض ر ابة عل  

 . 0.104و يمة معامل التوافق  3.945 2كا

تددأثير تصددفح المواقددع االلكترونيددة التددي تهددتم بالمخدددرات الرقميددة علددى اآلخددرين  -ب

 المواقع لقضايا المخدرات: تلك وتأييد الشباب لفرض رقابة علي تناول 

 (57جدول رقم )

 العالقة بين تأثير تصفح المواقع على اآلخرين وتأييد الشباب لفرض رقابة

 فرض الرقابة
 تاثيرية االخرين

 ال اوافق
 2قيمة كا االجمالى نعم اوافق

مستوي 
 المعنوية

معامل 
 التوافق

    % ك % ك % ك

 1.7 6 1.4 4 2.4 2 لها تأثير إيجابي جداً  

9.526     0.049 0.160 

 18.2 66 17.5 49 20.5 17 لها تأثير إيجابي

 10.2 37 8.9 25 14.5 12 ليس لها تأثير
 25.5 93 23.6 66 32.5 27 لها تأثير سلبيي
 44.4 161 48.6 136 30.1 25 لها تأثير سلبي جداً 

 100 363 100 280 100 83 االجمالى

( ودىوي عك ىة ارتباطيىة يالىة اعأىائياً بىين إيراك 57يتتح من الجدول الاابق ر م م

الشىىبا  لمىىد  تىىأثير تأىى ح الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات علىى  

تل  الموا   لقتايا المخىدرات عيىث بلغىت  ت,اولاآلخرين وتأييدهم ل رض ر ابة عل  

 . 0.160و يمة معامل التوافق  9.526 2و يمة كا 0.049 يمة ماتو  المع,وية 

تدأثير تصددفح المواقدع االلكترونيددة التدي تهددتم بالمخددرات الرقميددة علدى األصدددقاء  -ج

 المواقع لقضايا المخدرات: تلك المقربين وتأييد الشباب لفرض رقابة علي تناول 
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 (58جدول رقم )

 وتأييد الشباب لفرض رقابةعلى األصدقاء المقربين تصفح المواقع تأثير العالقة بين 

 فرض الرقابة
 

 
 تاثير االصدقاء

 ال اوافق
 االجمالى نعم اوافق

قيمة 
 2كا

مستوي 
 المعنوية

معامل 
 التوافق

 2قيمة كا ك % ك
مستوي 
 المعنوية

معامل 
 التوافق

   

 37.2 135 36.1 101 41 34 تاثير متزايد 

7.299   0.026 0.140 
 47.4 172 45.7 128 53 44 تاثير متوسط

 15.4 56 18.2 51 6 5 اليوجد تاثير

 100 363 100 280 100 83 االجمالى

( ودىوي عك ىة ارتباطيىة يالىة إعأىائيا بىين إيراك 58يتتح من الجدول الاابق ر م م

الشبا  لتأثير تأ ح الموا   ا لشترونية الت  تعىالج  تىايا المخىدرات على  األ ىد اء 

تل  الموا   لقتايا المخىدرات عيىث بلغىت ت,اول المقربين وتأييدهم ل رض ر ابة عل  

 . 0.140( و يمة معامل التوافق 7.299م 2و يمة كا 026.0 يمة ماتو  المع,وية 

تأثير تصفح المواقع االلكترونية التي تهتم بالمخدرات الرقمية علدى علدى الدزمالء  -د

 المواقع لقضايا المخدرات: تلك وتأييد الشباب لفرض رقابة علي تناول 

 (59جدول رقم )

 الشباب لفرض رقابةوتأييد على الزمالء تصفح المواقع العالقة بين 

 فرض الرقابة
 
 

 تاثير الزمالء

 ال اوافق
 2قيمة كا االجمالى نعم اوافق

مستوي 
 المعنوية

معامل 
 التوافق

 2قيمة كا ك % ك
مستوي 
 المعنوية

معامل 
 التوافق

   

 39.9 145 33.9 95 60.3 50 تاثير متزايد 

19.448 0.01 0.226 
 46.3 168 50 140 33.7 28 تاثير متوسط

 13.8 50 16.1 45 6 5 اليوجد تاثير

 100 363 100 280 100 83 االجمالى

( إلى  ودىوي عك ىة ارتباطيىة يالىة اعأىائياً بىين 59تشير بيانات الجدول الاابق ر ىم م

إيراك الشىىبا  لتىىأثير تأىى ح الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تعىىالج  تىىايا المخىىدرات علىى  

تل  الموا   لقتايا المخدرات، عيث بلغت ت,اول الزمكء و تأييدهم ل رض ر ابة عل  

 . 0.226و يمة معامل التوافق  19.448 2و  مية كا 0.01المع,وية  يمة ماتو  

تددأثير تصددفح المواقددع االلكترونيددة التددي تهددتم بالمخدددرات الرقميددة علددى طلبددة  -هددـ

 المواقع لقضايا المخدرات: تلك الجامعات وتأييد الشباب لفرض رقابة علي تناول
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 (60جدول رقم )

 وتأييد الشباب لفرض رقابةعلى طلبة الجامعات تصفح المواقع تأثير العالقة بين 

 فرض الرقابة

 

 

تاثيرعلي طلبة 

 الجامعات 

 ال اوافق
 2قيمة كا االجمالى نعم اوافق

مستوي 

 المعنوية

معامل 

 التوافق

 ك % ك
قيمة 

 2كا

مستوي 

 المعنوية

معامل 

 التوافق
   

 51.5 187 56.4 158 34.9 29 تاثير متزايد 

22.864   0.01 0.243 
 36.9 134 30.4 85 59 49 تاثير متوسط

 11.6 42 13.2 37 6.1 5 اليوجد تاثير

 100 363 100 280 100 83 االجمالى

( إلى  دىوي عك ىة ارتباطيىة يالىة اعأىائيا بىين 60تشير بيانىات الجىدول الاىابق ر ىم م

موا ى  ا لشترونيىة التى  تعىالج للطك  الجامعات  تأ حلتأثير  اتإيراك  با  الجامع

تلى  الموا ى  لقتىايا المخىدرات ت,ىاول  تايا المخىدرات وتأييىدهم ل ىرض ر ابىة على  

(، و يمىة معامىل التوافىق 22.864م 2و يمة كا 0.01المع,وية  عيث بلغت  يمة ماتو 

0.243 . 

 جزئياً.  السابعوبناء على ما سبق يتم قبول الفرض  -

 خالصة النتائج ومقترحات الدراسة 

مىىن الشىىبا  الجىىامعي يحر ىىو  علىى  تأىى ح  %95إلىى      الدراسىىة  تشىىير نتىىائج -1

 %45الموا   ا لشترونية التي تاتم بقتايا المخدرات والمخدرات الر ميىة مى,ام 

يتأىىى حو  تلىىى   % 24.5يتأىىى حوناا نىىىايراً،  % 25.5يتأىىى حوناا   عيانىىىاً، 

  يحر ىىىىو  تأىىى ح الموا ىىىى   %5الموا ىىى  بشىىىشل يائىىىىم ، وذلىىى  فىىىى  مقابىىىل 

 لتي تاتم بقتايا المخدرات والمخدرات الر مية.ا لشترونية ا

اعتلت موا   التوا ل ا دتماعي الترتيى  األول بىين الموا ى  التى  يحىرص  فىراي  -2

، يلي  موا   اليوتيىو  فى   15.5العي,ة عل  تأ حاا بانتظام وذل  بوز  مردح 

بىين  ، ثىم دىاء مو ى  تىويتر فى  الترتيى  الثالىث 8.3الترتي  الثان  بوز  مردح 

، واعتلىت الموا ى   7.6الموا   الت  تاتم بقتايا المخىدرات وذلى  بىوز  مىردح 

 األد,بية التي تروج للمخدرات الر مية الترتي  من الراب  وعتي التاس 

لموا ىىى  ا لشترونيىىىة التىىى  تاىىىتم  بقتىىىايا ل هىىىم يوافىىى  تعىىىرض الشىىىبا  الجىىىامع   -3

مامىة مودىوية فى  المجتمى   المخدرات تمثل فى     "تلى  الموا ى  ت,ىا ا  تىايا

، يلياا "التعلم من الموا , 87.5المأر " ف  الترتي  األول وذل  بوز  ناب  

تأىى ح الموا ىى   ، ثىىم اعتىىل "85.7الم يىىدة " فىى  الترتيىى  الثىىان  بىىوز  ناىىب  
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ا لشترونية  يااعدن  ف  كش, الحقائق عن الحياة" الترتي  الثالث بىوز  ناىب  

ا    من  دل التالية والترفية" ف  الترتي  الراب  بىين ، وداء " تأ ح المو83.8

لموا   ا لشترونية التى  تاىتم بقتىايا المخىدرات ليواف  تعرض الشبا  الجامع  

، والترتي  الخامس كا  من نأي  "    تأ ح الموا ى  82.9وذل  بوز  ناب  

اىب  تمش,  من التعامل م  المجتم  الخارد  بما في  من  خطىار" وذلى  بىوز  ن

82.1 . 

يىرو     ت,ىاول الموا ى  ا لشترونيىة  %92الغالبية العظمى  مىن الشىبا  الجىامع   -4

لقتايا المخدرات  د  سامت ف  تعري ام بخطورة المخدرات عل   ن اىام وعلى  

يىىرو     تلىى  الموا ىى   ىىد سىىاهمت إلىى  عىىد مىىا ،  %63.8 فىىراي مجىىتمعام، مىى,ام 

فقىط مىن الشىبا   %7.5ل  ف  مقابل يرو   ناا ساهمت بششل يائم، وذ 28.8%

الجامع  عي,ة الدارسة يرو     الموا   ا لشترونية الت  تاتم بقتىايا المخىدرات 

 لم تاام ف  تعري ام بخطورة المخدرات عل  ال ري والمجتم  .

الت  تعالج  تايا المخدرات لآلثار الالبية المترتبة  الموا   ا لشترونية شل ت,اول  -5

علىى  إيمىىا  وتعىىاط  المخىىدرات علىى  ال ىىري والمجتمىى "  هىىم الموضىىوعات التىى  

سىىاهمت فىى  تعريىى, الشىىبا  بخطىىورة المخىىدرات علىى   ن اىىام وعلىى  مجىىتمعام 

بتقىىديم  سىىبا  إ ىىدام األفىىراي علىى   الموا ىى ، يلياىىا " اهتمىىام %51.4وذلىى  ب,اىىبة 

، ثىىم "تركيىىز األضىىواء علىى  انتشىىار %32وإيمىىا  المخىىدرات" ب,اىىبة تعىىاط  

 . %31.1التعاط  و انيما  ف  المجتم " ف  الترتي  الثلث ب,ابة 

مىىن الشىىبا  الجىىامعي يىىدركو     ه,ىىاك ارتبىىاط بىىين مىىا تقدمىى   %96.7عىىوال   -6

مى  التى  تعىالج  تىايا المخىدرات والوا ى  الىة  يعيشىة المجت الموا   ا لشترونيىة

يدركو     ه,ىاك  %56يدركو     ه,اك ارتباط كبير،  %40.7المأر  م,ام 

فقىط هىم الىةين يىدركو   نى  لىيس ه,ىاك  %3.3ارتباط متوسط ، وذل  فى  مقابىل 

التى  تعىالج  تىايا المخىدرات والوا ى   الموا ى  ا لشترونيىةارتباط بىين مىا تقدمى  

 الة  يعيش  المجتم  المأر  .

مىىن الشىىبا  الجىىامع  المأىىر  لديىىة معرفىىة كافيىىة  %93.3    تشىىير ال,تىىائج إلىىي -7

فقىط لىيس لديىة    معلومىات عىول  %6.7بالمخدرات الر ميىة، وذلى  فى  مقابىل 

 المخدرات الر مية .

مىىن الشىىبا  الجىىامع  المأىىر     الموا ىى  ا لشترونيىىة التىى  تاىىتم  %88.2يىىري  -8

 %58.4ر ميىىة، مىى,ام بقتىىايا المخىىدرات  ىىد سىىاهمت فىى  تعىىري ام بالمخىىدرات ال

يري  ناا ساهمت إل  عد كبير، وذل  فى   %29.8يري  ناا ساهمت إل  عد ما، 

فقط من الشبا  يري    الموا   ا لشترونيىة التى  اهتمىت بقتىايا  %11.8مقابل 

 المخدرات لم تاام ف  تعري ام بالمخدرات الر مية.
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با  انتشار المخىدرات  شل "ضع, الوازع الدي,  لد  بعض الشبا "  عد  هم  س -9

الر ميىىة مىىن وداىىة نظىىر الشىىبا  الجىىامع  عيىىث دىىاء فىى  الترتيىى  األول بىىوز  

، يليىى  "عىىدم إ ىىباع عادىىات الشىىبا  ال, اىىية وا دتماعيىىة" فىى  %83.5ناىىبي 

، ثم "ضع, الر ابىة األسىرية على  الشىبا " %81.4الترتي  الثان  بوز  ناب  

و ىىشل "ودىىوي خكفىىات  سىىرية" ، 81.3دىىاء فىى  الترتيىى  الثالىىث بىىوز  ناىىب  

الاب  الرابى  بالترتيى  بىين  سىبا  انتشىار المخىدرات الر ميىة بىين الشىبا . مىن 

 مىا " عىدم ودىوي ر ابىة مىن  بىل  80.2وداة نظىر الشىبا   ن اىام بىوز  ناىب  

الدولة والمؤساات عل  المخدرات الر مية" و "التقليد األعم  للغىر " فقىد دىاء 

 كل م,اما. 79.5ناب   ف  الترتي  الخامس بوز 

وعول اتجاهات الشبا  نحو المخدرات الر مية فقد داءت " المخدرات الر مية  -10

، يلياا "  74.3تجل  الشعور بالحز  وا كتئا  ف  الترتي  األول بوز  

تعرفت عل  المخدرات الر مية عن طريق ا نترنت" ف  الترتي  الثان  بوز  

ات الر مية من مشاعر القلق والمعاناة" ف  ، وداء تخ , المخدر 73.9ناب  

، والترتي  الراب  كا  من نأي  "المخدرات  72.4الترتي  الثالث بوز  ناب  

، وداء ف   72.1الر مية تبعث علي  الشعور بالراعة" وذل  بوز  ناب  

الترتي  الخامس    " الشبا  يرو     ه,اك مبالغة من  دازة انعكم ف  

 . 71.1خدرات الر مية" بوز  ناب  إبراز خطورة الم

من الشىبا  الجىامع  يىرو     تأى ح الموا ى  ا لشترونيىة التى   %41.1عوال   -11

تعالج  تايا تعاط  وإيما  المخدرات والمخدرات الر مية لاا تأثير سلب  علىيام 

يرو     لاا تأثير سىلب ، فى   %16.3يرو     لاا تأثير سلب  دداً،  24.8م,ام 

الموا   ليس لاىا    تىأثير  تأ ح تل من الشبا  الجامع      %30.6 عين ير 

من الشبا  يرو     تأى ح تلى  الموا ى   %28.3عليام  ن اام، وذل  ف  مقابل 

تىأثير إيجىاب   للموا ى  لى يىرو     التعىرض  %5.7لاا تأثير إيجاب  عليام م,ام 

 ط. تأثير إيجاب  فقالتعرض للموا   ل  يرو      %22.6دداً، 

من الشىبا  الجىامع  يىدركو     ه,ىاك تىأثير سىلب  على  األهىل و  %69عوال   -12

األ ىىد اء واآلخىىرين نتيجىىىة تأىى حام للموا ىى  ا لشترونيىىىة التىى  تعىىالج  تىىىايا 

يىدركو     لاىا تىأثير سىلب  دىداً،  %44.4المخدرات والمخدرات الر مية، م,ام 

تأىىى ح ا  يىىىدركو     مىىىن الشىىىب %10.2يىىدركو     لاىىىا تىىىأثير سىىىلب ،  24.5

الت  تعالج  تايا المخدرات والمخدرات الر مية ليس لاىا     الموا   ا لشترونية

مى,ام يىدركو   %20.8تأثير عل  األهل واأل د اء واآلخرين، وذل  فى  مقابىل 

لاىىا تىىأثير  الموا ى  يىرو     تلىى   %2.6لاىا تىىأثير إيجىاب  مىى,ام الموا ىى     تلى  

 يرو     لاا تأثير إيجاب  فقط . %18.2إيجاب  دداً، 
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وعول اتجاهات الشبا  نحو إيراكام لخطورة المخدرات الر مية دراء تأى حام  -13

للموا ىىى  ا لشترونيىىىة التىىىي تاىىىتم بالمخىىىدرات الر ميىىىة فقىىىد دىىىاء إيراك الشىىىبا  

فى  المركىز  لخطورة "إيمىا  المخىدرات الر ميىة ياىب  خلىل فى  مركىز الاىم "

، يلي  "    المخدرات الر مية تاب  ان ىابة بالأىرع  87.7األول بوز  ناب  

، ثىىم إيراكاىىم    المخىىدرات  87.4والتشىى,جات" فىى  المركىىز الثىىان  بىىوز  ناىىب  

،  83.5الر ميىىة تاىىب  عىىدوث إيمىىا  ن اىى  فىى  المركىىز الثالىىث بىىوز  ناىىب  

" المخىدرات الر ميىة تاىب  والمركز الراب  كا  مىن نأىي  إيراك الشىبا  بىأ  

، ودىىاء  81.9اننعىىزال عىىن الوا ىى  والاىىع  ل,شىىوة زائ ىىة" وذلىى  بىىوز  ناىىب  

إيراك الشىىبا  بىىأ  " المخىىدرات الر ميىىة تىىؤي  إلىى  تىىدهور القىىدرات انبداعيىىة 

 . 81.8للشبا " ف  المركز الخامس بوز  ناب  

سىط نحىو تجريى  من الشبا  الجامع  لديام سلوك مخىاطرة متو %75.2عوال   -14

 %8.8لىديام سىلوك مخىاطرة  ىو ، وذلى  فى  مقابىل  %16المخدرات الر ميىة، 

مىىىن الشىىىبا  الجىىىامع  لىىىديام سىىىلوك مخىىىاطرة محىىىدوي نحىىىو محاولىىىة تجريىىى  

 المخدرات الر مية.

من الشبا  الجامع  يوافق عل  فرض ر ابة عل  ت,اول الموا    %77.1عوال   -15

مىن  %22.9لمخدرات الر مية، وذل  ف  مقابىل ا لشترونية لقتايا المخدرات وا

الشىىبا    يوافىىق علىى  فىىرض ر ابىىة علىى  ت,ىىاول الموا ىى  ا لشترونيىىة لقتىىايا 

 المخدرات والمخدرات الر مية. 

الموا ىى   ت,ىىاولوعىىول   ىىشال الر ابىىة التىى  يىىر  الشىىبا  ضىىرورة فرضىىاا علىى   -16

 يركىىز ت,ىىاولرة    ا لشترونيىىة التىىي تاىىتم بالمخىىدرات الر ميىىة فقىىد دىىاء ضىىرو

الموا ى  ا لشترونيىىة علىى  توضىيح  ضىىرار المخىىدرات على  ال ىىري والمجتمىى  فىى  

، يلياىىا التركيىىز علىى  ال,اايىىات المأسىىاوية لتجىىار  %54.6الترتيىى  األول ب,اىىبة 

، ثىىىم توعيىىىة الشىىىبا  بخطىىىورة %53.9المخىىىدرات فىىى  الترتيىىى  الثىىىان  ب,اىىىبة 

ثم التركيز عل  التشىريعات  %43.2بة المخدرات الر مية ف  الترتي  الثالث ب,ا

والقوانين الت  تجرم المخدرات التقليدية والمخىدرات الر ميىة فى  الترتيى  الرابى  

ودىىاء التركيىىز علىى  ال,مىىاذج التىى  تعافىىت مىىن إيمىىا  المخىىدرات  %42.5ب,اىىبة 

 . %41.4ومارست عياتاا بششل طبيع  ف  الترتي  الخامس ب,ابة 

  لتىىأثير الشىىخص الثالىىث  ىىل إيراكاىىم لتىىأثر  فىىراي  سىىرهم كلمىىا زاي إيراك الشىىبا -17

 بششل سلب  نتيجة تأ حام للموا   ا لشترونية التي تاتم بالمخدرات الر مية. 

ودىىوي عك ىىة ارتباطيىىة عشاىىية متوسىىطة يالىىة اعأىىائياً بىىين مىىد  إيراك الشىىبا   -18

 الجىىىامع  لخطىىىورة المخىىىدرات الر ميىىىة وسىىىلوك المخىىىاطرة نحىىىو تجريىىى  تلىىى 

 المخدرات.
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 مقترحات الدراسة -

إ ىىدار تشىىري  يجىىرم تعىىاطي المخىىدرات الر ميىىة وا تجىىار فياىىا ، والتعامىىل معاىىا  -1

 ب, س يردة المخدرات التقليدية .

 توعية الشبا  بخطورة تعاطي وتجري  المخدرات الر مية . -2

 .والمجتم درات الر مية علي ال ري إدراء المزيد من الدراسات عول خطورة المخ -3

ت,ىاول الموا ىى  ا لشترونيىة لقتىىايا المخىدرات عامىىة ضىرورة فىىرض الر ابىة علىىي  -4

 والمخدرات الر مية خا ة .
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 . 75:64م ص ص  2016/ 2/ 18
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 .190 -167، ص ص 2000يوليو 
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مالمركز القومي للبحوث ا دتماعية والج,اية والمجلس القومي  لمشافحة القومية للتعاطي واإلدمان ، 

  16، ص  2006وعكج انيما ،العدي األول ،(
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 . 36:27، ص ص  1999القبس للطباعة ،
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27:24 . 

 .31( ساير لط ي ، مرد  سابق ، ص 56م

لحقوق الشخأية والجريمة الايبرانية ، ور ة ( محمد عاين عبي  ، المخدرات الر مية بين ا57م

عمل مقدمة ل عاليات م ا يام العربية لكمن الايبراني:  فق التعاو  لحماية ال تاء الايبراني ، في 

 . 2015/ 12/  2عتي  1ال ترة من

 بحثية ورقة،  العربي الشبا  عل  وتأثيرها الر مية المخدرات عباس، الأديق التجاني وددا ( 58م

، م المملشة العربية الاعويية  التحديات التي تواجة األسرة في الوقاية من المخدرات الرقمية:بعنوان

 . 45، ص  2017: دامعة ناي, للعلوم األم,ية ، 
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، م المملشىىة العربيىىة الاىىعويية :الريىىاض ،  طبيعددة المخدددرات الرقميددة(  عاىىن مبىىارك طالىى  ، 59م
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8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A
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 علوم الحديثةدامعة  كتوبر لل -ة كلية انعكم   . ي / إبتاام الج,دي  ستاذ انذاعة والتلي زيو  وعميد -

 وا يا .

دامعة الز ازيق . – .ي /  سما عافظ  ستاذ انعكم كلية ا يا   -  

دامعة الز ازيق . –بقام انعكم كلية ا يا    ستاذ انذاعة والتلي زيو  .ي /  مين سعيد  -  

رة . دامعة الم,أو –كلية التربية ال,وعية   .م. ي / عازم الب,ا  ستاذ مااعد إذاعة وتلي زيو   -  

دامعة  - .ي/  كح فؤاي محمد مشاوي ،  ستاذ ورئيس  ام الأحة ال, اية ، بشلية التربية بالعريا  -

  ,اة الاويس

  .ي/ عبدالجواي سعيد   ستاذ انعكم بشلية ا يا  دامعة الم,وفية . -

دامعة  -لعلوم ا دتماعية ، بشلية التربية بالعريا  .ي/خالد البدراو  محمد ،  ستاذ ورئيس  ام ا -

  ,اة الاويس

 دامعة فاروس با سش,درية . – .ي/ فوزي عبدالغ,ي خكف ، عميد كلية انعكم وف,و  ا تأال  -

. كتوبر6دامعة   -  . ي / محمد البايي  ستاذ انعكم ووكيل كلية انعكم  -  

يا  .وا  دامعة  كتوبر للعلوم الحديثة -ووكيل كلية انعكم  .ي / ماا الطرابيشي  ستاذ انعكم  -  

  .م.ي/ ندية عبدال,بي القاضي  ستاذ مااعد انعكم بشلية ا يا  دامعة الم,وفية . -

 

 

 

 

 

 

 

 


