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 ملخص ال

المخدرات عبر         تجارة  انتشار  من  الحد  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  تعرف  إلى  ال�حث  هذا  هدف 

) مواطًنا من منطقة  120االنترنت في سلطنة ُعمان، وات�ع ال�احث المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عینة الدراسة من (

) مؤشًرا لدور مواقع 26انة لجمع الب�انات تكونت من (صحار في سلطنة ُعمان، ولتحقیق أهداف ال�حث، أعد ال�احث است�

التواصل االجتماعي في الحد من االتجار �المخدرات، وأظهرت نتائج ال�حث أن المتوسطات الحساب�ة لدرجة موافقة أفراد 

حد )، حیث جاء محور دور مواقع التواصل االجتماعي في ال3.32-1.35عینة الدراسة عن محوري ال�حث تراوحت بین (

 ) حسابي  �متوسط  أوًال  �المخدرات  االتجار  االتجار 3.32من  أو  التعاطي  الثاني:  المحور  وجاء  قلیلة،  موافقة  و�درجة   (

) و�درجة 2.34) و�درجة موافقة قلیلة، و�لغ المتوسط الحسابي الكلي للمحور�ن (1.35�المخدرات، �متوسط حسابي متدن (

مجموعة من التوص�ات المتعلقة بتحسین طب�عة المناخ التر�وي �ما �قلل من موافقة متوسطة نوًعا ما. وأوصت ال�احثة �

مستوى شعور المعلمات �االحتراق أو اإلجهاد النفسي. وفي ضوء ما توصل إل�ه هذا ال�حث أوصى ال�احث بتعز�ز دور  

وتقد�م برامج    طي وغیر ذلك.وسائل االتصال االجتماعي المختلفة في محار�ة آفة المخدرات سواء من حیث المتاجرة أو التعا

توعو�ة �مخاطر المخدرات ونشر ثقافة إ�جاب�ة تحد من انتشار وتعاطي المخدرات على مستوى طل�ة المدارس والجامعات  

 في سلطنة ُعمان.

 مواقع التواصل االجتماعي، المخدرات، التجارة اإللكترون�ة، سلطنة ُعمان.  :المفتاح�ةالكلمات  

 5/6/2022تار�خ االستالم:  

 31/7/2022تار�خ القبول:  

 



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

90 

Abstract: 

The aim of this research is to know the role of social networking sites in limiting the 

spread of drug trafficking via the Internet in the Sultanate of Oman, and the researcher 

followed the descriptive survey method, and the study sample consisted of (120) citizens from 

the Sohar region in the Sultanate of Oman. The data consisted of (26) indicators of the role of 

social networking sites in curbing drug trafficking. The results of the research showed that the 

arithmetic averages of the degree of approval of the study sample for the two axes of the 

research ranged between (1.35-3.32), where the focus of the role of social networking sites in 

reducing drug trafficking came first with an arithmetic average (3.32) and a low degree of 

approval, and the second axis came: abuse or Drug trafficking, with a low mean (1.35) and a 

low degree of approval, and the total mean of the two axes was (2.34), with a somewhat 

medium degree of approval. The researcher recommended a set of recommendations related 

to improving the nature of the educational climate in order to reduce the level of teachers' 

feelings of burnout or psychological stress. In light of the findings of this research The 

researcher recommended strengthening the role of various social media in combating the 

scourge of drugs, whether in terms of trafficking or abuse, and so on. Providing awareness 

programs on the dangers of drugs and spreading a positive culture that limits the spread and 

abuse of drugs among school and university students in the Sultanate of Oman.                                                                                               

Keywords: social networking sites, drugs, e-commerce, the Sultanate of Oman. 

 مقدمةال

ساهم التقدم التقني والمعلوماتي الذي شهده العالم مع بدا�ات القرن الحادي والعشر�ن في إ�جاد مواقع تواصل اجتماعي       

عد السلو�ي واالجتماعي والفكري والثقافي  تفاعلي، الذي لم �عد مقتصرًا على ال�عد الفردي أو الجماعي، بل وتجاوزه إلى ال� 

 والس�اسي، ال س�ما مع رواح التجارة اإللكترون�ة عبر االنترنت بین الش�اب في مختلف بلدان العالم ومن بینها سلطنة ُعمان. 

ء،  ومواقع التواصل االجتماعي مواقع افتراض�ة تعمل على توفیر الخدمات لجمع أكبر عدد من المستخدمین واألصدقا   

ومشار�ة األنشطة واالهتمامات المختلفة، وال�حث عن اهتمامات وأنشطة تجار�ة لدى أشخاص آخر�ن یتشار�ون معهم �أحد  

االشتراكات التجار�ة أو الفكر�ة أو غیرها، وتوفر هذه الخدمات میزات مثل المحادثة الفور�ة والتراسل العام والخاص ومشار�ة  

 ).  2015فیدیو والملفات(الدل�مي،  الوسائط المتعددة من صوت وصورة و 
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لذا، تعد مواقع التواصل االجتماعي ثورة في مجال االتصال والتواصل، وذلك العتمادها في نشرها وتكو�نها على تقن�ات       

تها على الكترون�ة حدیثة بدًال عن األدوات التواصل�ة التقلید�ة، األمر الذي جعلها أكثر انتشارًا ومتا�عة في المجتمعات، لقدر 

االنترنت   داخل ش�كات  أماكن  أنها حجزت  إلیها، �ما  الوصول  لسهولة  العالم  نقطة من  المستخدم في أي  إلى  الوصول 

المتعددة، حتى أص�حت الیوم من أحد أهم أشكال التواصل االجتماعي، والتي تتمثل في نشر �ل ما یهم المستخدم وفي 

لتي القت إق�اًال واسًعا �تو�تر، وف�س بوك، وانستغرام، و�وتیوب، وغیرها من مواقع مقدمتها إتاحة مواقع التجارة اإللكترون�ة وا

 ).2015التواصل االجتماعي األكثر انتشاًرا في المجتمع (الحر�ي،  

اإللكترون�ة تص�ح أكثر خطورة، وذلك   تعتبر ظاهرة االتجار �المخدرات من الجرائم الخطیرة، لكن عندما تتصل �الجرائمو      

�سبب خصائص الجر�مة اإللكترون�ة، والتي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، �اإلضافة إلى سهولة ارتكابها في �ثیر من  

، األح�ان، فالجر�مة اإللكترون�ة تعتي استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأنظمة تكنولوج�ا المعلومات �طر�قة غیر مشروعة

و�التالي �عتبر الترو�ح لتجارة المخدرات من الجرائم المتصلة �الجرائم اإللكترون�ة، من حیث الترو�ج لالتجار أو التعاطي  

 ). 2021�المخدرات (عبدهللا،  

لذا، فإن االتجار �المخدرات تعد من أخطر اآلفات التي تصیب المجتمعات، والتي تؤثر سلً�ا في الفرد والمجتمع على      

سواء، مما یتحتم مواجهتها والحد من انتشارها �كل الطرق والوسائل، ومن بین أهم هذه األدوات والوسائل مواقع التواصل حد  

االجتماعي واالتصال �اعت�ارها أحد مؤسسات التنشئة االجتماع�ة التي لها دور مهم في توع�ة فئة الش�اب خاصة والمجتمع 

ارة، وذلك من خالل توظ�فها عبر مختلف وسائلها، سواء المكتو�ة أو المسموعة عامة من أخطار المخدرات تعاطً�ا أو تج

 ).2019أو المرئ�ة أو اإللكترون�ة، لتقوم بدورها التوعوي والتحذیري من خطورة التجارة �المخدرات �مختلف أنواعها (طبي، 

م    �انت  سواء  المعاصر  العالم  في  المختلفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  أهم وتعتبر  من  مقروءة  أم  مرئ�ة  أم  سموعة 

المؤسسات التر�و�ة ذات التأثیر القوي، �ونها تمتاز �قدرتها العال�ة على جذب الجمهور من مختلف األعمار ومن الجنسین 

)، وهي أداة هامة من أدوات حما�ة المجتمعات من �ل ما �ضر بها و�أفرادها، �ما أنها تمتاز �ممیزات ال  2010(شحرور،  

في غیرها من الوسائط األخرى، حیث إنها سر�عة االستجا�ة لنشر المستحدثات في مجال التسو�ق واالقتصاد والمعرفة،    تتوافر

وقد مكنها من ذلك اعتمادها أساًسا على أحدث وسائل التقن�ة والتكنولوج�ا، مما جعلها أداة تر�و�ة تساهم في ص�اغة شخص�ة 

 ). 2013ة تفكیره �ما تملك مواقع التواصل من وسائل اتصال تقن�ة (الصرایرة،  الفرد وتوج�ه سلو�ه، وتأثیرها على ص�اغ
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لمواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت دوًرا �بیًرا وفعاًال في الحد من تجارة المخدرات أو تعاطیها، وذلك   نّ وعل�ه، فإ   

تخدمین من برامج توعو�ة تتمیز �القدرة على اإلقناع من خالل المضامین اإلعالم�ة التوعو�ة التي تبثها هذه المواقع إلى المس

والتأثیر، �غ�ة الوصول إلى المتلقي وتولید الثقة والوعي �قض�ة المخدرات التي تعاني منها معظم المجتمعات ومن بینها 

فئاته (عامر،  المجتمع الُعماني في الوقت الحاضر، لمالها من آثار مدمرة وانعكاسات هائلة على مختلف قطاعات المجتمع و 

2015.( 

و�التالي، فإّن الدور األكبر في الحد من االتجار �المخدرات إلكترونً�ا یتمثل في توظ�ف تقن�ات االعالم الحدیثة  

المنبثقة أساًسا عن ش�كة االنترنت، وتحدیَدا عبر مواقع التواصل االجتماعي ومواقع التشارك المحتوى سواء الفیدیو أو الصور 

واقع الكتا�ة التشار��ة المعتمدة على مساهمات مفتوحة من الجمهور، أي التحول من االعالم الموجه نحو أو المدونات وم

 االعالم العام أو إعالم المواطنین.

دور مواقع التواصل االجتماعي في الحد من من خالل ما سبق، �حاول هذا ال�حث اإلجا�ة عن السؤال التالي: ما  

 النترنت في سلطنة ُعمان؟ انتشار تجارة المخدرات عبر ا

من انتشار تجارة المخدرات وذلك من خالل إبراز دور الش�كات المعلومات�ة ومواقع التواصل االجتماعي في الحد  

 .  عبر االنترنت

 مشكلة ال�حث وأسئلته

السكاني، أي ما  �شكل الش�اب في سلطنة ُعمان الفئة العر�ضة التي أخذت �التحول لتشكل تدر�ج�ًا قاعدة الهرم  

الش�اب في سن اإلنتاج والعمل، وفي الوقت    �سمى التحول نحو الفرصة السكان�ة المتمثلة في انتقال ه�كل السكان لصالح 

الذي تن�ع اهم�ة الش�اب من مساهمتهم االقتصاد�ة  واالجتماع�ة القائمة والمستقبل�ة، فإن الش�اب الُعماني یواجه تحد�ات  

تماع�ة أهمها: ال�طالة ومدى مالءمة مخرجات النظام التعل�مي مع سوق العمل، إال أن ظاهرة االتجار متزایدة اقتصاد�ة واج

�المخدرات في المجتمع الُعماني ل�ست �غیرها في �اقي المجتمعات، فهي ما زالت في حدها األدنى مقارنة �مجتمعات أخرى  

 �المنطقة أو العالم.  

متعددة أثرت �شكل أو �آخر على واقع ح�اة الش�اب في سلطنة ُعمان، خاصة مواقع التواصل االجتماعي الّن  إال أ

التعرف على   الدراسة  المجتمع، ومن هنا، ستحاول هذه  �شكلون جزًءا مهًما من  الذین  الجامعات  دور مواقع على طل�ة 

من خالل اإلجا�ة عن التواصل االجتماعي في الحد من انتشار تجارة المخدرات عبر االنترنت في سلطنة ُعمان. وذلك  

 دور مواقع التواصل االجتماعي في الحد من انتشار تجارة المخدرات عبر االنترنت في سلطنة ُعمان؟ ما  :  السؤال التالي:  
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الحد   التواصل االجتماعي في  المعلومات�ة ومواقع  الش�كات  إبراز دور  المخدرات عبر وذلك من خالل  انتشار تجارة  من 

 .  االنترنت

 ال�حث أهم�ة  

مواقع التواصل االجتماعي في الحد من انتشار  تظهر أهم�ة هذا ال�حث في أنه سیوفر رؤ�ة موضوع�ة لتعرف دور  

من خالل إبراز دور الش�كات المعلومات�ة ومواقع التواصل االجتماعي في  تجارة المخدرات عبر االنترنت في سلطنة ُعمان،  

�اإلضافة إلى أن هذا ال�حث من الدراسات القلیلة على المستوى المحلي ،  تمن انتشار تجارة المخدرات عبر االنترنالحد  

 التي ت�حث هذا الموضوع.

 أهداف ال�حث

مواقع التواصل االجتماعي في الحد من انتشار تجارة المخدرات عبر االنترنت في سلطنة دور  ب�ان  یهدف إلى  

  ُعمان.  

 حدود ال�حث 

 مان. الحد المكاني: منطقة صحار في سلطنة عُ 

 الحد ال�شري: عینة من الش�اب والشا�ات �منطقة صحار �سلطنة ُعمان.  

مواقع التواصل االجتماعي في الحد من انتشار تجارة المخدرات عبر االنترنت في  تعرف دور  الحد الموضوعي:  

 سلطنة ُعمان 

 مصطلحات ال�حث

: وسائل اتصال اجتماعي التي تعتمد على استخدام تقن�ات االتصال الحدیثة وتطب�قات  مواقع التواصل االجتماعي

و�تر)، والصحافة اإللكترون�ة والمدونات واستخدامات الهاتف االنترنت التي تتمثل في الش�كات االجتماع�ة ( الف�س بوك، ت

النقال والذي أبرز سماته الطا�ع التقني وعمل�ة التفاعل واالستمرار�ة والسرعة واالنتشار والتنوع ووجود المجتمع االفتراضي  

 ).2018(الف�في،  

شأ  المخدرات: من  مسكنة  أو  منبهة  مواد  تحتوي على  أو مستحضرة  خام  مادة  في غیر  �ل  استخدمت  إذا  نها 

األغراض الطب�ة والصناع�ة أن تؤدي إلى حالة من االستعداد أو اإلدمان علیها مما �ضر �الفرد جسمان�ًا ونفس�ًا و�المجتمع  

 ). 279، ص   2014( الطو�سي والنصیرات و�ر�شان ،  

 اإلطار النظري والدراسات السا�قة
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مفهوم ش�كة المعلومات في مجموعة من التجهیزات والمعدات أو األش�اء الملموسة �صورة عامة، المرت�طة   یتمثل    

ف�ما بینها عن طر�ق قنوات اتصال، �حیث تسمح �مرور عناصر معینة ف�ما بینها حسب قواعد محددة، تعبر عن ارت�اط 

). وأما ش�كات الحاسوب فهي  2017السلك�ة (معتوق، مجموعة من أجهزة الحاسوب ف�ما بینها بوسائل اتصال سلك�ة أو ال

مجموعة من الحواسیب تنظم مًعا وترت�ط �خطوط اتصال �حیث �مكن لمستخدمیها المشار�ة في الموارد المتاحة ونقل وت�ادل 

 ).  2018المعلومات ف�ما بینهم (السالمي،  

ارك في االستخدام، حیث تشجع ش�كات مواقع التشو�ن أهم ما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي للجمهور �ظهر في  

التواصل االجتماعي مستخدمیها على ابداء تعل�قاتهم وآرائهم وردود أفعالهم بل وتقی�م ما �جدونه علیها من محتوى، فضًال  

قلید�ة عن تداول المعلومات المنشورة و�عادة نشرها بین نطاقات واسعة من الجمهور، ولذا فهي تختلف عن وسائل االعالم الت

في تجاوز الفواصل بین االعالم والجمهور، �ما تسمح ش�كات التواصل االجتماعي معظم تطب�قات االعالم االجتماعي  

�استق�ال تعل�قات ومشار�ات الجمهور وال تضع عوائق او حواجز على هذه المشار�ات أو على تصفح واستخدام المحتوى  

فلتر  �أنها مفتوحة أمام مساهمات  الموجود علیها، وقلما توجد أي حواجز أو  تتسم  ة على ما �ض�فه الجمهور، ولذا فهي 

الجمهور و�ضافتهم، �ما أنها تت�ح المناقشة وت�ادل الحوار، �عكس مر�ز�ة االتصال التي تقوم علیها وسائل االعالم التقلید�ة، 

ل االتصال بین االطراف المشتر�ة تتبنى ش�كات التواصل االجتماعي نمط االتصال التحاوري الذي �قوم على مرونة ت�اد 

ف�ه، ولعل هذه السمة  تحدیدا من أبرز السمات االتصال�ة التي تتمتع بها ش�كات التواصل االجتماعي، حیث تقوم �شكل 

 ). 2012كبیر على توض�فها في فتح المجال أمام المناقشات بین األفراد المهتمین �موضوعات وقضا�ا واحدة (السامرائي،  

ى ش�كات مواقع التواصل االجتماعي �جماهر�ة �بیرة بین مستخدمي ش�كة االنترنت على مستوى العالم،  لذلك، تحظ

للزوار  تدفق  أكبر معدالت  التي تسجل  المواقع  قائمة  في  قوقل  �عد موقع  الثان�ة  المرت�ة  ل�حتل  بوك  الف�س  فیتقدم موقع 

المسؤول عن متا�عة تدفق مستخدمي االنترنت على المواقع المختلفة   alexa)والمستخدمین علیها، وفقا إلحصائ�ات موقع (

 ).  2015(بوعز�ز،  

وتتزاید معدالت استخدام ش�كات التواصل االجتماعي �المثل و�شكل مطرد في سلطنة ُعمان، ومع الحاجة الى خروج  

تشارك المحتوى وش�كات التواصل   �مؤشرات واقع�ة لمعدالت استخدام تطب�قات التواصل االجتماعي المختلفة، مثل مواقع 

االجتماعي، وغیرها من تطب�قات االعالم االجتماعي، ومن أبرز ما یرفع من أهم�ة توظ�ف مواقع التواصل االجتماعي في  

حمالت التوع�ة �أخطار المخدرات، ما تت�حه الطب�عة التشار��ة والتفاعل�ة في التواصل عبر االنترنت، وقدرتها على الر�ط 

�ك بین األشخاص والجماعات دوي االهتمامات المشتر�ة والخلف�ات الفكر�ة والمعرف�ة المتقار�ة من أمكان�ات التطبیق والتشبب
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) التي تقوم على توصیل مضامین وأفكار التوع�ة المطلو�ة عن طر�ق أفراد ینتمون peer to peerالعملي السترات�ج�ة (

 ).2014إلى نفس المراحل العمر�ة (�ا�كر،  

ة لما سبق، فمواقع التواصل االجتماعي تستط�ع توفیر فرصة فعالة لتقد�م الدعم النفسي والمعنوي ولو افتراضً�ا  إضاف

لألشخاص الذین یتعاملون �االتجار أو التعاطي �المخدرات، وتستط�ع مد جسور التواصل بین من یتشارون في هذا الموضوع،  

المتمثل في الدعم النفسي، وفي ت�ادل الخبرات العالج�ة بین من وقعوا في  مهما �عدت بینهم المسافات، �ما أن هدا الجانب  

االتجار أو التعاطي �المخدرات الدي تت�حه في نفس الوقت ش�كات التواصل االجتماعي �شكل سر�ع وسلس وآمن (العالق، 

2010.( 

مع تطور مواقع التواصل االجتماعي أص�ح تصن�فها �أتي �النظر إلى الجماهیر�ة حیث تتصدر القائمة عدد و   

هي المواقع التي نتحدث عنها �اعت�ارها أهم مواقع التواصل االجتماعي  ومن الش�كات و أهمها: "الف�سبوك" "تو�تر" "یوتیوب"  

 موقع.في الوقت الحالي و �ذا �النظر إلى اختالف تخصص �ل  

هو أحد المواقع التي شكلت ما �عرف �ش�كات التواصل االجتماعي على ش�كة (Face book): الف�س بوك  

االنترنت لتكو�ن األصدقاء الجدد والتعرف على أصدقاء الدراسة حول العالم أو االنضمام إلى مجموعات مختلفة على ش�كة 

ة واحدة أو أكثر على الموقع مثل المدارس، أو أماكن العمل، أو الو�ب، و�مكن للمشتر�ین في الموقع من االشتراك في ش�ك

المناطق الجغراف�ة، أو المجموعات االجتماع�ة، وهذه الش�كات تت�ح للمستخدمین االتصال �األعضاء الذین هم في نفس  

-Facebook)   الش�كة، و�مكن لهم أن �ض�فوا أصدقاء لصفحاتهم، و�ت�حوا لهم رؤ�ة صفحاتهم الشخص�ة، وأشار موقع

Wikipedia) حول تعر�ف الف�س �أنه ع�ارة عن ش�كة للخدمات االجتماع�ة الم�اشرة، وجاءت تسمیته من فكرة أنه ع�ارة

عن دفتر ورقي �حمل صورا ومعلومات ألفراد في جامعة معینة أو مجموعة، وتعتبر هذه الطر�قة شائعة لتعر�ف األشخاص  

المنتسبون في الجامعة هذه الدفاتر لمعرفة المز�د عن الطل�ة المتواجدین في  ی�عضهم خصوصا في الجامعات حیث یتصفح  

، عندما �ان طال�ا في جامعة هارفارد األمر�ك�ة  2004نفس الكل�ة، وقد أسس هذا الموقع (مارك زو�ر�یرج) في ش�اط عام 

ءه في جامعة هارفرد و�مكنهم من  حیث �ان مشهورا بولعه الشدید �االنترنت، و�ان هدفه أن �قوم بتصم�م موقع �جمع زمال

ت�ادل أخ�ارهم وصورهم وآرائهم، و�سهل عمل�ة التواصل بینهم، لكن �عدها توسعت حتى وصلت الى �ل�ة بوسطن وجامعة 

ستانفورد المتواجدة في تلك المنطقة، وسرعان ما لقي هذا الموقع رواجا بین طل�ة جامعة هارفارد، واكتسب شعب�ة واسعة 

الذي شجعه إلى توس�ع قاعدة لمن �حق لهم الدخول إلى الموقع لتشمل طل�ة جامعات أخرى وطل�ة مدارس   بینهم، األمر
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ثانو�ة �سعون إلى التعرف على الح�اة الجامع�ة، واستمر موقع ف�س بوك قاصرا على طالب الجامعات والمدارس الثانو�ة 

 ).2015لمدة سنتین (عامر،  

ع�ة مثل الف�س بوك والمجموعات التي تتشكل فیها والمنتد�ات والمدونات التي  ش�كات التعارف االجتما  نّ �ما أ    

القت إق�اًال هائًال في الفترة السا�قة أعادت ص�اغة العالقة بین األنظمة المختلفة في المجتمع، �ما أنها أضافت أ�عادا جدیدة 

للضغط على   وعقائد�الجماهیر المتفرقة جغراف�ا  للتواصل االجتماعي بین األفراد داخل النظام، �ما أنها استخدمت لحشد ا 

 ).  2015األنظمة الس�اس�ة للمطال�ة �مز�د من الحقوق والتعبیر �حر�ة �املة عن اآلراء والمعتقدات (نومار،  

وتم تعر�ف تو�تر "على أنه احد مواقع ش�كات التواصل االجتماعي حیث �قدم خدمة التدو�ن :  )Twitter(  تو�تر

 ) حرف للرسالة الواحدة، وذلك م�اشرة101عن حالتهم و�أقصى حد (  (Tweets) ستخدم�ه �إرسال تحدیثاتلم  والتي تسمح

أو عن طر�ق رسائل نص�ة قصیرة تو�تر  الفور�ة، حیث (SMS) عن طر�ق موقع  المحادثة  برامج  تظهر هذه   أو عبر 

صفحاتهم الخاصة أو ز�ارة ملف المستخدم الشخصي، �مكن أن �قرأها األصدقاء م�اشرة من  و التحدیثات في صفحة المستخدم  

 (SMS) عن طر�ق رسائل  عن طر�ق البر�د اإللكتروني، وخالصة األحداث  و �ذلك �مكن استق�ال الردود و التحدیثات

�اإلضافة للرقم الدولي والذي �مكن لجم�ع الوال�ات المتحدة و�ندا والهند    وذلك �استخدام أر�عة أرقام خدم�ة تعمل في �ل من

 .)2012المستخدمین حول العالم اإلرسال إل�ه في المملكة المتحدة (بنت ورقلة،  

هو أحدى ش�كات التواصل االجتماعي التي انتشرت في السنوات األخیرة، ولعبت دورًا �بیرًا في  تو�تر    نّ �ما أ      

حیث �ان �مثل موقع   ومصرخاصة في منطقة الشرق األوسط ومنها تونس  األحداث الس�اس�ة في العدید من البلدان، و 

تو�تر أحد األعمدة الرئ�سة في نشر أحداث الشارع لما �ان لهذه المواقع األثر في تغییر األنظمة الحاكمة في تلك البلدان، 

حداث ما �سمى بثورات الر��ع العر�ي وتصدرت هذه الش�كات في اآلونة األخیرة ثالثة مواقع رئ�سة لعبت دورًا مهمًا جدًا في أ

 . تو�تر)، وأخذ تو�تر اسمه من مصطلح (تو�ت) الذي �عني التغر�د، وأتخذ من العصفورة رمزًا له  –وهي: (ف�س بوك  

: اختلفت اآلراء حول موقع "یوتیوب" وما إذا �ان هذا الموقع ش�كة اجتماع�ة أو ال، حیث تمیل �عض  الیوتیوب

الفیدیو، تصن�فه �نوع من مواقع التواصل االجتماعي نظرا الشتراكه معها في عدة من اآلراء إلى اعت�اره م وقع مشار�ة 

الخصائص جعلنا نتحدث عنه �أهم هذه المواقع نظرا لألهم�ة الكبیرة التي �قوم بها في مجال نشر الفیدیوهات و استق�ال 

روني �سمح و یدعم نشاط تحمیل و تنز�ل و مشار�ة التعل�قات علیها و نشرها �شكل واسع، أي أن الیوتیوب موقع الكت

الجم�ع  أفالم عامة �ستط�ع  القصیرة من  �التدرج في تحمیل و عرض األفالم  األفالم �شكل عام و مجاني، وهو �سمح 

 ).2012مشاهدتها إلى أفالم خاصة �سمح فقط لمجموعة معینة �مشاهدتها(بنت ورقلة،  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 التربوية والنفسية سلسلة العلوم  
Educational and Psychological Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

97 

 د من االتجار والتعاطي �المخدراتدور مواقع التواصل االجتماعي في الح

بتنم�ة الوعي    في الوقت الذي تلعب ف�ه مواقع التواصل االجتماعي العدید من األدوار اإل�جاب�ة، سواء في ما  یتعلق 

الفرد  أمن  تهدد  �صورة  توظ�فها  �ساء  المقابل  في  أنها  إال  العامة،  الحر�ات  قضا�ا  والدفاع عن  العام  الرأي  في  والتأثیر 

 ).,EIhab 2016والمجتمع، خاصة أنها ال تخضع ألطر أو قوانین تض�ط المحتوى الذي یتم نشره علیها (  

ة �مكن أن تمارس دورها اإل�جابي في الحد من آفة المخدرات واالتجار أو إال أن مواقع التواصل االجتماعي المختلف  

یتمثل دور مواقع التواصل االجتماعي في توظ�ف اإلعالم الجدید من خالل التعاطي بها �أسالیب وطرق مختلفة، لذلك،  

اال التواصل  ش�كات  مواقع  مثل  علیها  االجتماعي  اإلعالم  تطب�قات  عبر  وتحدیدًا  الو�ب،   Social)(جتماعي  ش�كة 

Networking Sites  مواقع تشارك المحتوى ،(Content Shared)    سواء �ان من الفیدیو أو الصور، المدونات، مواقع

�اسم ( المعتمدة على مساهمات مفتوحة من الجمهور والمعروفة  الجمع�ة  التشار��ة  المسار �جسد Wikisالكتا�ة  )، وهذا 

عالم�ة التي تعارف على توظ�فها في حمالت التوع�ة اإلعالم�ة منذ عقود طو�لة، مثل الخروج من الحیز الضیق للبدائل اال

المواطنین إعالم  أو  العام،  للجمهور  المملوك  اإلعالم  نحو  والتحول  تلفز�ون، وغیرها،   ,Larry  & Janine(  صحافة، 

2014(. 

إل ُعمان  في سلطنة  االجتماعي  التواصل  ش�كات  استخدام  معدالت  تزاید  تنوع مجاالت  و�رجع  من  �ه  تتمتع  ما  ى 

استخدامها التي تشمل التشارك في اآلراء واألفكار، ونشر وتداول الصور والفیدیو، إلى جانب استخدامها للترف�ه والتسل�ة، 

 ). 2014واستخداماتها االخ�ار�ة، واستخداماتها الترو�ج�ة والدعائ�ة، فضال عن استخداماتها التسو�ق�ة والتجار�ة ( المعا�طة،  

وترجع أهم�ة توظ�ف مواقع التواصل االجتماعي في مجال الحد من المخدرات إلى ما تتمیز �ه من سمات وخصائص    

انعكست في قدرات تمكنها من النجاح إذا تم استثمارها وتوظ�فها على نحو سل�م في مجال العمل اإلرشادي التوعوي �صفة 

تتمیز �قدرتها على توظ�ف مصادر ومضامین إعالم�ة مختلفة  عامة، وفي مجال مكافحة المخدرات �صفة خاصة، فهي  

)، وهو ما یتوافر لها �فضل تمتعها �إمكانات النشر اإللكتروني، وهو 2008ومتنوعة و�شكل �سیر وفي آن واحد ( عق�ات،  

انات والمعلومات ما �میزها �شدة عن وسائل االتصال التقلید�ة، �ونها تت�ح  حر�ة التواصل مع حر�ة االحتفاظ �سر�ة الب�

الخاصة �المستخدم، وهو ما �فید خاصة في حاالت التعامل مع المتعاطین وأسرهم، ألنها توفر لهم إمكان�ة الحصول على 

المعلومات ومناقشة ما �عانون منه من مشكالت مع التغلب على عق�ة الخوف والخجل من نظرة المجتمع، بل تستط�ع 

للمتعافین من اإلدمان، ولو �شكل افتراضي عبر موقع ش�كات التواصل االجتماعي  توظ�ف فكرة جلسات العالج الجماعي  

 ).2012(مزاهرة،  
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ومن أبرز ما یرفع من أهم�ة توظ�ف مواقع التواصل االجتماعي في حمالت التوع�ة �أخطار المخدرات تعاطً�ا أو 

كات، وقدرتها على الر�ط والتشب�ك بین األشخاص  تجارة، ما تت�حه الطب�عة التشار��ة والتفاعل�ة في التواصل عبر هذه الش�

والجماعات ذوى االهتمامات المشتر�ة والخلف�ات الفكر�ة والمعرف�ة المتقار�ة من إمكان�ة التطبیق العملي السترات�ج�ة «من  

مون إلى )، التي تقوم على توصیل مضامین وأفكار التوع�ة المطلو�ة عن طر�ق أفراد ینتPeer to Peerنظیر إلى نظیر (

نفس المراحل العمر�ة والخلف�ات المعرف�ة لفئات الجمهور المستهدفین �التوع�ة، ومن خالل ق�ام النظیر األول �ات�اع أسلوب 

 ).  2016غرس األفكار والقواعد والسلو��ات اإل�جاب�ة في بیئة النظیر المستهدف �التأثیر(صالح،  

أ إلى  تست  نّ و�اإلضافة  التواصل االجتماعي  افتراض�ًا مواقع  النفسي والمعنوي  الدعم  لتقد�م  فعالة  توفیر فرصة  ط�ع 

لألشخاص الذین �عانون من اإلدمان، وتستط�ع مد جسور التواصل بین من یتشار�ون في الهم ذاته، مهما �عدت بینهم  

واصل االجتماعي �شكل المسافات، فالدعم النفسي، وت�ادل الخبرات العالج�ة بین من وقعوا في اإلدمان الذي تت�حه مواقع الت

سر�ع وسلس وآمن وسرى أ�ضًا  إن أراد المدمن ذلك  �على من ق�مة وأهم�ة الدور الذي �مكن أن تقوم �ه في هذا المجال ( 

 ).2012قتلوني،  

إضافة إلى ما تتسم �ه من خصائص اتصال�ة ترفع من أهم�ة قدراتها على العمل في مكافحة المخدرات،  تأتى میزة 

االنتشار العر�ض واالستخدام الواسع، والمتزاید ،والكث�ف، لهامن قبل فئات الش�اب العر�ي  المختلفة، مما �شیر إلى قوة 

م. �ما أنه �قابل االنخفاض والتردى في معدالت استخدامهم ل�عض وسائل التأثیرات التي �مكن أن تنجم عن هذا االستخدا

 ).2015االتصال الجماهیر�ة مثل الصحف بنوعیها؛ الجرائد والمجالت، إضافة إلى اإلذاعة (منصور،  

 

 

 النظر�ات التي استند إلیها ال�حث       

عبر االنترنت الترو�ج لالتجار �المخدرات أنموذًجا،   اإللكترون�ةإن من أبرز النظر�ات اإلعالم�ة المفسرة لظاهرة الجرائم  

 هي: نظر�ة التطهیر، واالستثارة، والتدع�م، والنمذجة، والتوحد، وتنطلق 

تقوم هذه النظر�ة على فرض�ة أن التعرض للجر�مة اإللكترون�ة والعنف في وسائل التواصل �قلل من حاجة   نظر�ة التطهیر: 

ن، و�مكن إش�اع هذه الحاجة �العدوان الم�اشر أو �مشاهدة اآلخر�ن یرتكبون الجرائم نفسها، فالتعرض  اإلنسان إلى العدوا

ألعمال العنف والجر�مة في وسائل التواصل �مكن أن �خفض من حاجة اإلنسان إلى العدوان، فأفالم العنف والجر�مة تساعد 
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عض الجمهور، �ما تؤدي إلى تخف�ض القلق والتوتر (الصرایرة، على امتصاص قابل�ة ارتكاب العدوان والعنف والجر�مة عند �

2011.( 

تنطلق هذه النظر�ة من فرض�ة أن التعرض لحافز أو مثیر عدواني �فرز اإلثارة الس�كولوج�ة عند الفرد،   نظر�ة االستثارة:

من الدراسات التي تبنت هذه وهذه اإلثارة �إمكانها من ز�ادة احتماالت ق�ام الفرد بتصرف عدواني، وقد توصلت العدید  

النظر�ة إلى نتائج مفادها أن المادة اإلعالم�ة التي تحتوي على الجر�مة والعنف تؤدي إلى استثارة المشاهدین نفسً�ا وسلو�ً�ا 

  وعاطفً�ا، وتهيء لدیهم شعوًرا وقابل�ة �إمكان�ة االستجا�ة العدوان�ة لما شاهدوه، ومن افتراضات هذه النظر�ة، أن العنف 

المبرر یؤدي إلى تقبل العدوان�ة في الواقع، �ما أن مشاهدة العنف والجر�مة والعدوان تز�د من العدوان في الح�اة العمل�ة 

لدى عدد �بیر من الناس، �اإلضافة إلى تأكید العالقة االرت�اط�ة بین السلوك العدواني لدى األطفال، ومشاهدة مواد العنف 

 ).  2015في وسائل اإلعالم (عامر،  

وتعتقد هذه النظر�ة أن مجرد التعرض إلى مظاهر الجر�مة والعنف في وسائل اإلعالم ال یؤدي �الضرورة   نظر�ة التدع�م:

إلى ارتكاب الجر�مة، وخلصت النظر�ة إلى أنه ال �مكن الحدیث عن تأثیر م�اشر لوسائل اإلعالم إال على األشخاص ذوي 

 ). 2014ن قبل التعرض لوسائل اإلعالم (الطو�سي والنصیرات و�ر�شان،  القابل�ة النفس�ة والس�كولوج�ة للعدوا

: فتنطلق من مسلمة التعلم االجتماعي ودور وسائل اإلعالم في تطور السلوك االجتماعي للفرد، ووفًقا  أما نظر�ة النمذجة

حظة الجر�مة التي تقدم في  لهذه النظر�ة فإن األفراد في المجتمع �إمكانهم محاكاة سلوك العنف والعدوان من خالل مال

وسائل اإلعالم، �ما �مكنهم تعدیل تصرفاتهم في ضوء الشخص�ات الشر�رة التي تحصل على العقاب في وسائل اإلعالم،  

فاألطفال �مثال، عندما یتا�عون وسائل اإلعالم و�شاهدون العنف والجر�مة، فإنهم قد �حاكون �عض أشكال السلوك الجدید، 

م�ة أو التقمص�ة تحدث، و�تم اكتساب نماذج جدیدة للسلوك السوي وغیر السوي، وللسلوك الذي �حدث في  فالعمل�ات التعل�

 ).  2013المب�ضین،  الواقع والذي تصوره وسائل اإلعالم في الخ�ال أو الواقع (

التوحد تقنظر�ة  التقمص الوجداني في عالقاتها بوسائل اإلعالم، فهي  النظر�ة من نظر�ة  وم على نظر�ة : وتنطلق هذه 

اآلخر�ن  وأحاس�س  مشاعر  نتوقع  فحینما  الوجداني،  التقمص  في  األدوار  أخذ  ونظر�ة  الوجداني  التقمص  في  االستنتاج 

وسلو�هم، وحینما نخرج بتنبؤات �ص�ح عندنا مهارة تسمى عند علماء النفس االجتماعي �التقمص الوجداني، " أي القدرة 

خر�ن، وهذا ما �حدث عادة عندما �قلد األطفال أ�طالهم في أفالم الخ�ال ،وحتى  على إسقاط وتصور أنفسنا في ظروف اآل

 ).  2016علیوي،  في التصو�ر الواقعي لألعمال العدوان�ة وللجرائم (

 الدراسات السا�قةثانً�ا:  
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التعاطي �المخدرات عبر مواقع التواصل االجتماعي في الحد من انتشار االتجار او  اهتمت �عض الدراسات بتعرف دور       

الدراسات دراسة عبدهللا (االنترنت �المخدرات في 2021، ومن أبرز هذه  ) والتي هدفت إلى تعرف واقع جر�مة االتجار 

التشر�ع الفلسطیني، وات�عت الدراسة المنهج الك�في، وتوصلت الدراسة أن التشر�ع الفلسطیني لم یتناول ال�عد القانوي لكافة 

 �المخدرات. أشكال التعامل  

) فهدفت إلى تعرف دور مواقع التواصل االجتماعي في الوقا�ة من الجرائم اإللكترون�ة،  2018الف�في (  أما دراسة 

وأبرز مصادر الرسائل اإلعالم�ة عبر تو�تر للوقا�ة من المخدرات، وات�عت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة 

تیر وخاصة فئات المتا�عین لموقع نبراس على تو�تر، وتم استخدام االست�انة �أداة  ) من مستخدمي تو 858الدراسة من (

لجمع الب�انات، وأظهرت النتائج أن أبرز مصادر الرسائل المبثوثة عبر تو�تر �انت: رسائل نبراس لبرنامج تفعیل دور األسرة 

نبراس لبرنامج مؤسسات المجتمع المدني لتعزز    في المجتمع �أهم�ة العمل الوقائي للحد من المخدرات، تالها مصدر رسائل

الق�م األخالق�ة واالجتماع�ة لرفض تعاطي المخدرات، ور�زت أغلب الرسائل عبر تو�تر على: أهم�ة مراق�ة اإل�اء لسلوك 

لتي �مكن  األبناء للتعرف على التعاطي في مراحله األولى، �ما أشارت النتائج إلى أن أكثر برامج مشروع نبراس عبر تو�تر ا

أن تقي من المخدرات من وجهة نظر الم�حوثین هي برامج التثق�ف الصحي للوقا�ة من المخدرات، وأن ابرز المعوقات التي 

تواجه الرسالة اإلعالم�ة لمشروع نبراس عبر تو�تر في الوقا�ة من المخدرات هي االنتشار اإلعالمي المحدود لبرامج نبراس 

 عبر تو�تر. 

) فهدفت إلى تعرف فاعل�ة اإلعالم الحر في معالجة المشكالت االجتماع�ة ظاهرة 2016نزهت محمد (أما دراسة  

المخدرات واإلدمان فاعل�ة تعاطي  الدراسة وجود  نتائج  الش�اب، و�ینت  المنهج الوصفي على عینة من  الدراسة  ، وات�عت 

 . لإلعالم في معالجة المشكالت االجتماع�ة المتعلقة بتعاطي المخدرات

) على األس�اب التي تدفع الش�اب في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إلى  Matthew, 2016ور�زت دراسة ماتهو (

تعاطي المخدرات، والمواد المخدرة، ووصلت الدارسة إلى أن أهم هذه األس�اب هي الضجر (السأم)، واإلح�اط، وعدم قبول 

المتغیرات االجتماع�ة األخرى مثل: الطالق وسؤ المعاملة. وتناولت   الش�اب من قبل اآلخر�ن أو األهل، �اإلضافة إلى �عض

الدارسة أنواع المخدرات التي یتعاطاها الش�اب في المجتمع مثل: المارجوانا والكو�ائین و�عض الفیتامینات التي تؤدي إلى 

ا دارسته  في  ال�احث  بین  وقد  الك�مائ�ة.  المواد  ل�عض  والمنبهات، واالستنشاق  تناول الهلوسة،  الناتجة عن  السلب�ة  آلثار 

المخدارت، مثل: سرعة التنفس، والتثب�ط واإلح�اط، وز�ادة سرعة ضر�ات القلب، وتغیرات في المازج، والوفاة في �عض  

 األح�ان.  
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) فهدفت إلى تعرف اتجاهات الش�اب في محافظة معان �جنو�ي  2014أما دراسة الطو�سي والنصیرات و�ر�شان (

تجار أو التعاطي �المخدرات، والكشف عن مالمح الثقافة السائدة في تفسیر هذه الظاهرة، والوعي �أ�عادها، األردن نحو اال

) فرًدا، و�ینت الدراسة أن أكثر فئات الش�اب 538) مجتمعات محل�ة حجمها (6وأجر�ت الدراسة على عینة تكونت من (

الجهات التي یثق بها الش�اب في الحد من انتشار المخدرات المتعاطون �المخدرات هم من العاطلین عن العمل، وأن أكثر  

هم رجال الدین ودائرة مكافحة المخدرات ومعلمو المدارس، وأن أكثر الوسائل التي یراها الش�اب فع انتشار ظاهرة المخدرات 

 .هي تطبیق القانون الصارم �حق �ائعي المخدرات ومروجیها

التنشئة مثل مؤسسات التعل�م واإلعالم في مكافحة  2012وفي دارسة أجراها الهواري (      ) حول دور مؤسسات 

ظاهرة المخدرات، أوضحت الدارسة أن الحمالت التي نفذت من قبل الفنانین المصر�ین في الثالثین�ات من القرن العشر�ن 

أهم�ة أخذ وسائل اإلعالم وقادة المجتمع من المثقفین والفنانین   كان لها أثر �بیر في مكافحة الظاهرة وتخلص الدارسة إلى

 والشخص�ات المؤثرة على قائمة أولو�ات الخطط في تنفیذ حمالت المكافحة.  

تناول ال�احث ظاهرة انتشار المخدرات من قبل الش�اب في مدارس استرال�ة،   (Nathan, 2011) وفي دراسة ناثان 

) طالً�ا 650بورن. اعتمدت منهج�ة الدراسة على توز�ع االست�انة على مجموعة تكونت من (مقارنة مع طل�ة من جامعة مال

وتوج�ه  األسئلة ذات العالقة �مشكلة تعاطي المخدرات وخلصت إلى أن ظاهرة انتشار المخدرات من القضا�ا األمن�ة التي  

ب المدارس والجامعات، و�ینت نتائج الدراسة تهم أمن �ل دولة، وتؤثر في شخصیتها الوطن�ة. وقد ر�زت الدراسة على طال

 .ارتفاع نس�ة الوفاة بین الش�اب المتعاطین

ومن استعراض نتائج الدارسات السا�قة یتضح وجود �عض الدراسات التي ر�زت على ظاهرة االتجار والتعاطي     

تحكم سلوك واتجاهات الش�اب �المخدرات في مجتمعات مختلفة، حیث قدمت هذه األدب�ات مجموعة من المتغیرات التي  

نحو االتجار والتعاطي واإلدمان مما یوفر األطر المعرف�ة الالزمة لتحدید المشكلة ال�حث�ة لهذه الدارسة، وفي المقابل تكشف 

الدارسة عن الفجوة ال�حث�ة في �حوث المخدرات على المجتمع الُعماني، حیث أن الدارسات والمسوحات التي أجر�ت على 

مواقع التواصل االجتماعي في الحد دور  الُعماني ما زالت قلیلة، و�التالي ارتأى ال�احث إجراء هذه الدراسة لتعرف  المجتمع  

 . من انتشار تجارة المخدرات عبر االنترنت في سلطنة ُعمان

 الطر�قة واإلجراءات

 منهج�ة ال�حث

 لإلجا�ة عن سؤال ال�حث، ات�ع ال�احث المنهج الوصفي المسحي.
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 عینة ال�حث

 ) شاً�ا وشا�ة تم اخت�ارهم عشوائً�ا من منطقة صحار في سلطنة ُعمان.120تكونت عینة ال�حث من (

 أداة ال�حث

  ) المعلومات، وتكونت من  لجمع  �أداة  است�انة  ال�احث  أعد  ال�حث،  أهداف  توزعت على  26لتحقیق  ) مؤشًرا، 

التعامل أو االتجار  ) مؤشًرا،   16الحد من االتجار �المخدرات ( محور�ن رئ�سین، هما: دور مواقع التواصل االجتماعي في

 ) مؤشرات.10أو التعاطي �المخدرات (

 الصدق 

 أ. صدق المحتوى 

) محكمین،  6للتأكد من صدق المحتوى ألداة الدراسة، تم عرضها على مجموعة من المحكمین تكونت من (   

ومجاالته، ومدى انتمائها لمجالها، ومناسبتها ألهداف الدراسة، ووضوحها اللغوي، والطلب منهم إبداء الرأي حول ع�ارات األداة  

وفي ضوء آراء المحكمین تم إعادة ص�اغة �عض الع�ارات، ودمج �عضها مع ع�ارات أخرى، وقبلت الع�ارة إذا �ان اتفاق 

 %) أو أكثر.80المحكمین علیها (

 الصدق البنائي   ب.  

لبنائي لع�ارات األداة، ولألداة الكل�ة، عن طر�ق تطب�قها على عینة استطالع�ة  تم استخراج مؤشرات الصدق ا   

) فرًدا من مجتمع الدراسة ومن خارج أفراد عینة الدراسة األصل�ة، وتم حساب ق�م معامالت ارت�اط بیرسون 20تكونت من (

)Correlation  Pearson   لكل�ة، وقد تمتعت األداة �معامالت صدق ) بین �ل ع�ارة والمجال الذي تنتمي إل�ه، ومع األداة ا

 مقبولة لتحقیق أهداف الدراسة. 

 الث�ات 

)، وطر�قة إعادة تطب�قها  Chronbach alpha�رون�اخ (  –تم حساب ق�م معامالت أداة الدراسة �طر�قة ألفا     

على العینة االستطالع�ة وهي نفس العینة التي تم التطبیق األول علیها، وذلك �فاصل زمني قدره أسبوعین بین التطب�قین 

) بین التطب�قین األول والثاني، و�ینت  ( Pearson Correlationاألول والثاني، وتم حساب ق�م معامالت ارت�اط بیرسون  

 ك معامالت ارت�اط مقبولة بین ع�ارات األداة ومع الدرجة الكل�ة للمجال الواردة ف�ه، ومع األداة الكل�ة.النتائج أن هنا

 األسالیب اإلحصائ�ة 

 :  (SPSS)سؤال ال�حث تم استخدام األسالیب اإلحصائ�ة التال�ة من خالل برنامج الرزم اإلحصائ�ة   عنلإلجا�ة     
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لحساب معامالت    )Pearson (Correlation)، ومعامل ارت�اط بیرسون Cronbach Alphaألفا �رون�اخ (معامل  -

 ألداة الدراسة.والصدق   الث�ات

لإلجا�ة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة ال�حث على   -

 مؤشرات ومحوري أداة الدراسة وعلى األداة الكل�ة.

 تصح�ح أداة الدراسة 

، هي: بدرجة ( الخماسي  لتقی�م استجا�ات أفراد عین الدراسة عن مؤشرات األداة، استخدم ال�احِث تدر�ج ل�كرت   

أوافق (). حیث تأخذ  1،2،3،4،5حیث تأخذ على التوالي الدرجات: (أوافق �شدة، أوافق، محاید، ال أوافق، ال أوافق �شدة)،  

) درجة، وقد ق�مت التقدیرات 1(   ال أوافق �شدة) درجة،  2(  ال أوافق) درجات،  3(   محاید   ) درجات،4(  أوافق) درجات,  5(  �شدة

 واعتمدت الدراسة المق�اس التصن�في التالي لوصف مستوى ق�م المتوسطات الحساب�ة:�طر�قة موج�ة لجم�ع فقرات االست�انة،  

 ) �كون المستوى أوافق بدرجة قلیلة.2.33إذا �انت ق�مة المتوسط الحسابي أقل من (

 ) �كون المستوى أوافق بدرجة متوسطة. 3.66  -2.34إذا �انت ق�مة المتوسط الحسابي ما بین (

 ) �كون المستوى أوافق بدرجة �بیرة.3.67إذا �انت ق�مة المتوسط الحسابي أكبر من (

 عرض نتائج ال�حث

دور مواقع التواصل االجتماعي في الحد من انتشار تجارة المخدرات عبر ما    لإلجا�ة عن سؤال ال�حث الرئ�س والذي ینص:   

 االنترنت في سلطنة ُعمان؟ 

تم استخراج المتوسطات الحساب�ة، واالنحرافات المع�ار�ة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على محوري أداة ال�حث، والجدوالن (   

 ) یوضحان ذلك.2،  1

 االجتماعي في الحد من االتجار �المخدرات  دور مواقع التواصلالمحور األول: 

): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لدرجة موافقة عینة الدراسة على مؤشرات محور  1الجدول (

 دور مواقع التواصل االجتماعي في الحد من االتجار �المخدرات مرت�ة تنازل�اً 

 لرقمال لرت�ة ا
المتوسط  المؤشرات

 الحسابي
االنحراف 
 المع�اري 

 درجة الموافقة

 متوسطة 0.86 3.55 تؤثر مواقع التواصل االجتماعي إ�جابً�ا على أفكار وسلوك الجمهور.  4 1

 متوسطة 0.88 3.48 تقدم مواقع التواصل االجتماعي موضوعات توعو�ة لتجنب االتجار �المخدرات. 10 2

 متوسطة 0.90 3.42 الجمهور �خطورة التعاطي واالتجار �المخدرات. تعرف مواقع التواصل االجتماعي  13 3
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4 8 
تستخدم مواقع التواصل المختلفة معلومات إرشاد�ة تعرف الجمهور �خطورة 

 المخدرات وضرورة تجنبها. 
 متوسطة 0.92 3.38

 متوسطة 0.98 3.33 تعرف مواقع التواصل االجتماعي الجمهور �أشكال المخدرات وأنواعها.  1 5

6 5 
تت�ع مواقع التواصل االجتماعي الطرق والوسائل المناس�ة للحد من االتجار  

 �المخدرات إلكترونً�أ. 
 متوسطة 0.92 3.28

 متوسطة 0.97 3.25 توضح مواقع التواصل االجتماعي للجمهور عقو�ة االتجار إلكترونً�ا �المخدرات.  11 7

 متوسطة 0.88 3.22 االجتماعي مؤتمرات صحف�ة حول المخدرات. تقدم مواقع التواصل  2 8

9 15 
تقوم مواقع التواصل االجتماعي بتوع�ة الجمهور �ضرورة معرفة ما �حملونه من 

 أمانات وهدا�ا لآلخر�ن.
 متوسطة 0.90 3.18

10 9 
تعرف مواقع التواصل االجتماعي الجمهور �أسالیب الترو�ج لالتجار أو التعاطي 

 �المخدرات. 
 متوسطة 0.92 3.14

 متوسطة 0.98 3.12 تنشر مواقع التواصل االجتماعي قضا�ا االتجار أو التعاطي �المخدرات.  6 11

12 16 
تعمل مواقع التواصل االجتماعي على تعز�ز اتجاهات سلب�ة لدى الجمهور نحو 

 المخدرات.  
 متوسطة 0.92 2.98

13 14 
تنشر مواقع التواصل االجتماعي المعلومات الالزمة حول إمكان�ة العالج من االتجار 

 أو التعاطي �المخدرات. 
 متوسطة 0.97 2.95

 متوسطة 0.88 2.88 االجتماعي دراسات و�حوث حول المخدرات. تنشر مواقع التواصل  12 14

 متوسطة 0.97 2.85 تعرض مواقع التواصل االجتماعي صوًرا للمتاجر�ن أو المتعاطین �المخدرات. 7 15

16 3 
تقدم مواقع التواصل االجتماعي مواد إعالم�ة مفیدة حول خطر االتجار والتعاطي 

 �المخدرات. 
 قلیلة 0.88 2.32

 متوسطة 0.92 3.14 الكلي للمحور 

مواقع  دور  المتوسطات الحساب�ة لدرجة موافقة أفراد عینة الدراسة على مؤشرات محور    نّ ) أ1�ظهر من الجدول (   

�المخدرات، االتجار  الحد من  في  االجتماعي  (  التواصل  بین  هذا   )، حیث جاءت جم�ع مؤشرات3.55- 2.32تراوحت 

وجاء ) والذي تمت الموافقة عل�ه بدرجة قلیلة من قبل عینة الدراسة،  3المحور بدرجة موافقة متوسطة، عدا المؤشر رقم (

المؤشر ( "  4�المرت�ة األولى  الجمهو ) ونصها:  أفكار وسلوك  إ�جابً�ا على  التواصل االجتماعي  �متوسط رتؤثر مواقع   ،"

تقدم مواقع التواصل ) ونصه: " 3)، و�درجة موافقة متوسطة، في حین جاءت �المرت�ة األخیرة المؤشر رقم (3.55حسابي (

) و�درجة موافقة قلیلة،  2.32"، �متوسط حسابي (االجتماعي مواد إعالم�ة مفیدة حول خطر االتجار والتعاطي �المخدرات

 ) و�درجة موافقة متوسطة.3.14ور (و�لغ المتوسط الحسابي الكلي للمح

 التعامل أو االتجار أو التعاطي �المخدرات المحور الثاني: 

): المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد العینة على مؤشرات محور التعامل 2الجدول (

 أو االتجار أو التعاطي �المخدرات

 لرقما لرت�ة ا
المتوسط  المؤشرات

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 درجة الموافقة
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 قلیلة 0.72 1.84 هل سبق لك أن تناولت أ�ًا نوع من الدخان.  18 1

 قلیلة 0.77 1.80 ما مستوى اتجاهاتك السلب�ة من االتجار �المخدرات.  22 2

 قلیلة 0.76 1.78 هل سبق لك أن تناولت أ�ًا من أنواع المخدرات (المنشطات)  24 3

 قلیلة 0.77 1.74 هل سبق لك أن تناولت أّي من أنواع المخدرات (المواد المتطایرة)  17 4

 قلیلة 0.82 1.72 هل سبق لك أن تناولت أ�ًا من أنواع المخدرات (األفیون والكو�ایین)  20 5

 قلیلة 0.88 1.60 هل سبق لك أن تناولت أ�ًا من أنواع المخدرات (الحبوب)  23 6

 قلیلة 0.92 1.55 هل سبق لك أن تناولت أ�ًا من أنواع المخدرات (الحش�ش)  25 7

 قلیلة 0.92 1.45 هل سبق لك أن تناولت أ�ًا من أنواع المخدرات (الحبوب)   21 8

 قلیلة 0.88 1.40 هل سبق وأن حاولت ممارس التجارة اإللكترون�ة �المخدرات. 26 9

 قلیلة 0.92 1.35 أنواع المخدرات (الحش�ش)هل سبق لك أن تناولت أ�ًا من  19 10

 قلیلة 0.84 1.62 الكلي للمحور 

التعامل أو  ) أن المتوسطات الحساب�ة لدرجة موافقة عینة الدراسة عن مؤشرات محور  2�ظهر من الجدول (   

  المحور بدرجة موافقة )، حیث جاءت جم�ع المؤشرات لهذا  1.84-1.35تراوحت بین (االتجار أو التعاطي �المخدرات،  

)، 1.84"، �متوسط حسابي (هل سبق لك أن تناولت أ�ًا نوع من الدخان) ونصه:  3قلیلة، (وجاء �المرت�ة األولى المؤشر (

هل سبق لك أن تناولت أ�ًا من أنواع المخدرات   ) ونصه: "19و�درجة موافقة قلیلة، في حین جاء �المرت�ة األخیرة المؤشر (

 ) و�درجة قلیلة.1.62) و�درجة موافقة قلیلة، و�لغ المتوسط الحسابي الكلي للمحور (1.35ط حسابي (، �متوس"(الحش�ش)

 

 مناقشة النتائج وتفسیرها

أظهرت نتائج ال�حث أن المشمولین �الدراسة من الش�اب الُعماني �عتقدون أن مواقع التواصل االجتماعي المختلفة 

�المخدرات  التعاطي  أو  االتجار  انتشار  الحد من  في  المشار�ة  الترتیب، من حیث:  بدرجة متوسطة، وعلى  تؤدي دورها 

،  تؤثر على أفكار وسلوك الجمهوراالجتماعي تؤثر �شكل إ�حابي    �مختلف أشكالها وأنواعها، فهم یرون أن مواقع التواصل

واالتجار وأنها    التعاطي  �خطورة  الجمهور  وتعرف  �المخدرات،  التعاطي   أو  االتجار  لتجنب  توعو�ة  موضوعات  تقدم 

تجنبها  �المخدرات، وضرورة  المخدرات  �خطورة  الجمهور  تعرف  إرشاد�ة  معلومات  �أش،  وتستخدم  الجمهور  كال  وتعرف 

وتوضح للجمهور عقو�ة االتجار ،  وتت�ع الطرق والوسائل المناس�ة للحد من االتجار �المخدرات إلكترونً�أ،  المخدرات وأنواعها

، وغیر ذلك من أسالیب ووسائل إعالم�ة تراها مناس�ة للحد وتقد�م مؤتمرات صحف�ة حول المخدرات،  إلكترونً�ا �المخدرات

 ت �كافة أشكالها.من تعاطي أو االتجار �المخدرا
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وفي المحور الثاني والذي یتعلق �اتجاهات وممارسات المستجیبین ف�ما یتعلق بتعاطي أو �المتاجرة �أي نوع     

من أنواع المخدرات، فقد أبدى المستجیبون معارضة لتعاطي المخدرات، أو حتى تداولها، وأبدو درجة موافقة قل�ة حول تناول 

عیهم �مخاطر هذه اآلفة االجتماع�ة سواء على المستوى الشخصي أو األسري أو المجتمعي،  أي نوع منها، مما یدل على و 

ول�س مستغرً�ا أن یتوصل ال�حث إلى مثل هذه النت�جة وذلك ألن المجتمع الُعماني ما زال �عیًدا �شكل عام عن المخدرات 

نتشار أو تعاطي المخدرات ��اقي المجتمعات، ور�ما  أو تعاطیها أو المتاجرة بها، فهو في الواقع ال یواجه مشكالت تتعلق �ا

�عود ذلك إلى الق�م األخالق�ة والدین�ة التي یتمسك بها مواطنو سلطنة ُعمان، ال س�ما أن المجتمع الُعماني مجتمع محافظ،  

عات التي و�سعى دوًما إلى الحفاظ على نس�جه الق�مي االجتماعي، وهو في نفس الوقت �عید �ل ال�عد عن تلك المجتم 

سادت فیها المخدرات. و�رى ال�احث أن المواطن الُعماني ل�س معنً�ا �ما تنشره مواقع التواصل االجتماعي من أفكار وق�م  

 وممارسات قد تؤدي إلى االنحراف الفكري أو الق�مي أو السلو�ي.

مجاالت التوع�ة اإلعالم�ة  التواصل االجتماعي لدیها إمكانات واعدة أمام المشتغلین �و�عتقد ال�احث أن مواقع  

المختلفة، �ما في ذلك مجال التعاطي أو االتجار �المخدرات، ومكافحتها، �ما �ساعد االستخدام الواسع لها من قبل الش�اب 

في أهم�ة توظ�ف ش�كات االتصال في حمالت التوع�ة الموجهة إلیهم. إال أن التجر�ة في سلطنة ُعمان تحتاج إلى االسترشاد 

لعلم�ة في استثمارها إلمكانات مواقع التواصل االجتماعي في نشر و��صال التوع�ة اإلعالم�ة لقطاعات الش�اب �الرؤى ا

 �شكل مستمر، مما �عزز اتجاهات المستخدمین نحوها وتوظ�فها �شلك إ�جابي.  

التواصل االجتماعي  و�شكل عام، یرى ال�احث أن معظم الدراسات التي اهتمت �ال�حث في دور اإلعالم أو مواقع  

في الحد من تعاطي أو المتاجرة �المخدرات، بینت األثر اإل�جابي لإلعالم والمؤسسات االجتماع�ة والتعل�م�ة في التوع�ة من 

آفة المخدرات، وتعز�ز االتجاهات السلب�ة لدى الجمهور نحو تعاطیها أو االتجار بها أو نشرها. وتتفق نتائج ال�حث الحالي 

). والتي أشارت إلى الدور الهام لإلعالم ومواقع 2012؛ الهواري،  2016؛ نزهت،  2018اسات �دراسة (الف�في،  مع تلك الدر 

 التواصل االجتماعي في الحد من آفة المخدرات وانتشارها بین األفراد والمجتمعات. 

 التوص�ات واالقتراحات

 ال�احث یوصي �ما یلي:   ◌ّ في ضوء ما توصل إل�ه هذا ال�حث، فإن

وسائل االتصال االجتماعي المختلفة في محار�ة آفة المخدرات سواء من حیث المتاجرة أو التعاطي عز�ز دور  . ت1

 وغیر ذلك.  
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. تقد�م برامج توعو�ة �مخاطر المخدرات ونشر ثقافة إ�جاب�ة تحد من انتشار وتعاطي المخدرات على مستوى  2

 طل�ة المدارس والجامعات في سلطنة ُعمان.

توج�ه الش�اب في سلطنة ُعمان نحو االستخدام السل�م لمواقع التواصل االجتماعي، وعدم التواصل مع أشخاص  .  3

 مشبوهین، وعدم االنجرار وراء �عض األفكار المضللة التي ینشرونها.

 . تطو�ر مضامین إعالم�ة �خطط لها علمً�ا تستهدف تعز�ز ثقافة إ�جاب�ة عن فئة الش�اب تعزز مناعتهم ضد 4

 إغراءات مروجي وتجار المخدرات. 

. إجراء دراسات أخرى تتناول مخاطر المخدرات وسبل مكافحتها على المستوى المحلي وفي مناطق مختلفة في  5

 سلطنة ُعمان. 
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