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دور احلمالت اإلعالمية لتعزيز الوعي اإلعالمي لدى الشباب يف مكافحة املخدرات

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 1992

حاولــت الدراســة التعــرف علــى احلمــالت اإلعالميــة التــي تقدمهــا وزارة الداخليــة يف مجــال مكافحــة املخــدرات، 
والتعــرف علــى أهــم املعلومــات التوعويــة التــي يقدمهــا برنامــج »نبــراس«، ومســاهمته يف احلــد مــن انتشــار املخــدرات، 

فضــاًل عــن معرفــة أهــم التأثيــرات الناجتــة عــن اعتمادهــم عليــه. 

وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى حقــل البحــوث الوصفيــة، واعتمــدت علــى منهــج املســح، وطبقــت علــى عينــة عشــوائية 
بســيطة قوامهــا )280( مفــردة وفًقــا خلصائصهــم الدميوغرافيــة، واقتصــرت العينــة علــى الشــباب مرتــادي املقاهــي 
ــة  ــن للحمــالت اإلعالمي ــة املبحوث ــا: أن أســباب متابع ــج أهمه ــى مجموعــة مــن النتائ ــت إل مبحافظــة جــدة، وتوصل
متثلــت يف املعلومــات املقدمــة بنســبة مئويــة بلغــت )٪16.4(، وبحًثــا عــن فائــدة أو معلومــة متعلقــة مبكافحة املخدرات 
بنســبة بلغــت )٪12.4(، ومــن ثــم ترشــدني إلــى طــرق جديــدة للوقايــة مــن أصدقــاء الســوء بنســبة )٪11.6(، يف 
حــن أن )الرســائل القصيــرة عبــر الهاتــف( جــاءت يف املرتبــة األولــى مــن بــن األنشــطة االتصاليــة، ويف املرتبــة الثانيــة 
ــا يف  ــة(، أم ــى وســائل اإلعــالم املختلف ــة )النشــر عل ــة الثالث ــع التواصــل االجتماعــي(، ويف املرتب ــى مواق )النشــر عل
املرتبــة الرابعــة فجــاءت )البيانــات الصحفيــة التــي تصدرهــا الــوزارة(، وأن )%50.8( مــن املبحوثــن يتابعــون برنامــج 
»نبــراس«، كمــا أظهــرت النتائــج أن برنامــج »نبــراس« أســهم يف زيــادة معلومــات املبحوثــن يف التوعيــة ضــد املخــدرات 

بنســبة )%54(، وأن نســبة )%59.2( راضــون عــن البرنامــج كمصــدر للحصــول علــى التوعيــة.

الكلمات املفتاحية: احلمالت اإلعالمية - الوعي اإلعالمي- برنامج نبراس- مكافحة املخدرات.

This study attempted to identify the media campaigns provided by the Ministry of 
Interior in the field of drug control, to identify the most important educational infor-
mation provided by the program, and its contribution to limiting the spread of drugs, 
as well as to know the most important effects resulting from their dependence on 
it. This study belongs to descriptive studies and research, and it relied on the sur-
vey method. The study was applied to a simple random sample of 280 individuals 
according to their demographic characteristics. The sample was limited to young 
people visiting cafes in Jeddah governorate. The information provided by (16.4%), 
and looking for a benefit or information related to drug control by (12.4%), and then 
guide me to new ways to prevent bad friends amounted to (11.6%). While (SMS 
over the phone) came in the first place among the communication activities. And 
in second place (posting on social media). And in third place (publishing on various 
media). As for the fourth place (press releases issued by the ministry), (50.8%) of the 
respondents follow the Nibras program, and the results also showed that the Nibras 
program contributed to increasing the respondents’ information in raising aware-
ness against drugs by 54%, and 59.2% Satisfied with the Nibras program as a source 
for awareness-raising.

key words : Media campaigns- Media awareness - Nibras program - Anti-drug
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اًال يف احلـــد مـــن ظـــاهرة انتشـــار املخـــدرات  ــَّ ــًرا وفعـ تـــؤدي وســـائل اإلعـــالم دورًا كبيـ
وتعاطيهــا، وذلــك مــن خــالل الرســائل اإلعالميــة التــي تبثهــا للجمهــور، مــن بــرامج واعيــة 
ومتطــورة قابلــة للتحــديث ومرنــة وصــادقة؛ لكــي حتصــل علــى أعلــى درجــات اإلقنــاع بغيــة 

  الوصول إلى املتلقي، وتوليد الثقة عنده لتصبح برامج الوسيلة اإلعالمية مقبولة.
وال شكَّ أن املخدرات تعد من املشكالت التي تعاني منها دول العالم كافـة؛ ملـا لهـا مـن 
أضــرار بالغــة علــى النــواحي االجتماعيــة والصــحية واقتصــاديات الــدول، ومــا زالــت تعــد 

  .تهديد العالم على امتداد التاريخ، املاضي واحلاضر ورمبا املستقبلاملصدر األخطر يف 
ــة  ــان يف إطــار املنظوم ــة مبخــاطر اإلدم ــة التوعي ــق غاي ــة لتحقي وتســعى وزارة الداخلي

ذت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العديد من 2030اإلعالمية لرؤية اململكة   ، حيث نفَّ
ــة ــالت اإلعالميـ ــة، واحلمـ ــرامج الوقائيـ ــادهم  البـ ــباب وإرشـ ــول الشـ ــتهدف عقـ ــي تسـ التـ

ــة  ــدورات اإلرشــادية للمعلمــني واملعلمــات للتوعي وحتصــينهم ضــد أضــرار املخــدرات، وال
بأخطــار املخــدرات، كمــا تشــارك يف مــؤمترات محليــة ودوليــة، وتنفــذ بــرامج توجيهيــة يف 

  جميع القطاعات احلكومية املختلفة.  
  مشكلة البحث: 

"التعرف على أهم احلمالت اإلعالمية التي تقـدمها وزارة تسعى هذه الدراسة إلى:  
الداخلية لتعزيز الوعي اإلعالمي لدي الشباب يف مكافحـة املخـدرات، والتعـرف علـى أهـم 
املعلومـــات اإلرشـــادية والتوعويـــة التـــي يقـــدمها برنـــامج نبـــراس لتوعيـــة الشـــباب، ومـــدى 

طـار املنظومـة اإلعالميـة لرؤيـة مساهمته يف احلد من انتشار املخدرات بـني الشـباب، يف إ
  ، فضًال عن معرفة أهم التأثيرات الناجتة عن اعتمادهم عليه".2030اململكة  

    أهداف البحث:
  تسعى الدراسة إلى حتقيق مجموعة من األهداف، أهمها:

ــوعي  ) 1 ــز ال ــة لتعزي ــي تقــدمها وزارة الداخلي ــة الت ــى احلمــالت اإلعالمي التعــرف عل
  اإلعالمي لدى الشباب. 



 

 
1994 1994 

ــراس الك ) 2 ــامج نب ــة التــي يقــدمها برن شــف عــن أهــم املعلومــات اإلرشــادية والتوعوي
 لتوعية الشباب ومدى اعتمادهم عليه.

رصد مدى مساهمة برنامج نبراس يف احلد من انتشار املخدرات بني الشـباب يف  ) 3
 .2030إطار املنظومة اإلعالمية لرؤية اململكة  

   رضا الشباب السعودي عن برنامج نبراس.قياس مدى  ) 4
 تساؤالت البحث:

ــدمها وزارة  - ــي تقـ ــة التـ ــعودي للحمـــالت اإلعالميـ ــباب السـ ــة الشـ ــدى متابعـ ــا مـ مـ
  الداخلية يف مجال مكافحة املخدرات؟

ــة التــي يعتمــد عليهــا الشــباب يف جمــع املعلومــات اخلاصــة  - مــا املصــادر اإلعالمي
 مبكافحة املخدرات؟

التوعيــة مــن انتشــار مــا مــدى معرفــة الشــباب الســعودي ببرنــامج نبــراس يف نشــر  -
 املخدرات؟

 ما الدور الذي يقوم به برنامج نبراس يف التوعية بخطر املخدرات؟ -
ما األهداف املتحققة من معرفة الشـباب السـعودي ببرنـامج نبـراس يف حصـولهم  -

 على املعلومات التوعوية للحد من انتشار املخدرات بينهم؟
 ببرنامج نبراس؟ما أسباب عدم معرفة الشباب السعودي   -
 ما درجة رضا الشباب السعودي عن برنامج نبراس؟ -

 التعريفات اإلجرائية للبحث:
احلمالت اإلعالمية: يقصد به االستخدام املخطط ملجموعـة متنوعـة مـن الوسـائل  -

االتصالية واألساليب االبتكاريـة، حلـث املجتمـع عامـة وبعـض فئاتـه بشـكل خـاص 
عمها، وذلك باسـتخدام إسـتراتيجية أو أكثـر عـن لقبول فكرة أو أفكار تتبناها وتد

  .طريق جهود متواصلة يف إطار زمني ممتد ومحدد
برنامج نبراس: هو برنامج وضعته اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات التابعة لوزارة    -

يف  اجلهــــــــــود لتوحيــــــــــد "نبــــــــــراس" مشــــــــــروع وقــــــــــد جــــــــــاء الداخليــــــــــة،
خمســـــة  ملـــــدة ويســـــتمر ،اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية يف املخـــــدرات مكافحـــــة

بيئة خالية من املخدرات من خالل نشـر ثقافـة  أولى، ويهدف خللق كمرحلة أعوام
ال لتعزيـز واإلعالن الدعاية وسائل واستغالل املختلفة، اإلعالم وسائل عبرالوقاية

"سـابك" شركة من مببادرة متعددة، خدمات ويقدم عليها، اإليجابيةوالتشجيع قيم
. 



                1995 

  النظري والدراسات السابقة: اإلطار 
  اإلعالمية: احلملة

  :قسمني من املصطلح يتكون

 حملـة"عيـدان، و واحـدة، مثـل "حملـة دفعـة يحمـل مـا وهـي حمـالت، احلملـة: جمعهـا
  ). 1(دعائي وهدف معينة مدة ذات كل عملية ، وهي"عسكرية

فاإلعالم  إخبارًا؛ وأخبره إبالًغا، أبلغه مثل إعالما، أعلمه يقال من "أعلم"، اإلعالم: مشتق
 ).2املخاطب( إلى املتكلم جهة من مطلوب أمر إيصال حول تدور ألفاظ واإليذان واإلبالغ
صادقة،  وأخبار واضحة، وحقائق صحيحة، معلومات وتقدمي نشر عملية"هو  واإلعالم

 ذكر  مع للجماهير راجحة، وآراء منطقية، وأفكار محددة، ووقائع دقيقة، وموضوعات
 . )3العام"( خدمة للصالح  مصادرها

 يقـوم بهـا التـي املنظمـة اجلهـود أنهـا تلـك اإلعالميـة احلملـة اإلعالميـة: تعـرف احلملـة
 مجموعـة أو معينـة، غايـة املختلفـة؛ بهـدف حتقيـق بوسائله اإلعالمي يف العمل املختصون

 ومـن تعرفهـا، التـي بلغتهـا معينـة فئـة وتخاطـب )،4املحـددة سـلًفا( الغايات واألهداف من
 حتديـد علـى تعتمـد كمـا زمنيـة محـددة، لفترة وذلك خاللها، من تعيش ثقافية أطر خالل

  ).5("معه تتناسب التي اإلعالمية الوسائل دقيًقا، واختيار حتديًدا املستهدف اجلمهور

  العناصر األساسية الواجب توافرها إلدارة حملة التغيير:
   مجموعة من العناصر التي يجب توفيرها إلدارة احلملة، هي:هناك      
  أي أن تكون هناك قضية محل احتياج واهتمام الناس.  قضية احلملة: ) 1
دافع عنهـا، أو  ) 2 اجلمهور: ضرورة وجود جمهور له مصلحة مباشرة يف القضـية التـي يـُ

  تغييرها.
  ).6يجب توفير املوارد البشرية واملادية ومصادر املعلومات األساسية(  املوارد: ) 3
دقة حملة التغيير ووضوحها، واعتمادهـا علـى حقـائق ومعلومـات صـحيحة،  الرسالة: ) 4

  مع مراعاة تعدد صياغات الرسالة وفًقا للجمهور الذي ُيخاطب.
سـتهدفة مـن الـدعوة، من الضـروري التحديـد الـدقيق للجهـات امل اجلهات املستهدفة: ) 5

  التي بيدها صناعة القرارات واتخاذها، أو التأثير على صانعي القرار ومتخذيه.
مـن حيـث مـدى ومالءمتهـا للجمهـور الـذي  حسن اختيار القـائمني لتوصـيل الرسـالة: ) 6

  ).7ُيخاطب، ونوع الوسيلة املستخدمة(
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  أهداف احلملة اإلعالمية وأنواعها:
ى احلمالت اإلعالمية االجتماعية إلى حتقيقها بشـكل عـام ميكن إيراد األهداف التي تسع

    :على النحو اآلتي
تزويد اجلمـاهير املسـتهدفة باملعلومـات والبيانـات املتـوافرة حـول املوضـوعات والقضـايا   -

  ).8ذات الصلة بحياتهم املطلوب إحداث التعديالت املطلوبة فيها(
يجيـــة يف مـــواقفهم جتـــاه أهـــداف إقنـــاع اجلمـــاهير املســـتهدفة بإحـــداث تعـــديالت تدر -

سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وحول قضايا عامـة كقضـايا البيئـة والتسـول والبطالـة 
  ).9وغيرها، باستخدام إستراتيجيات وتكنيكيات مقبولة من قبلهم(

تعديل األمناط السـلوكية للجمـاهير املسـتهدفة، مبـا يحقـق وفـورات ماديـة، أو مبـا يقلـل   -
ائر يف أمناط سلوكية شرائية واستهالكية محـددة، خاصـة أوقـات األزمـات من حجم اخلس

  ).  10أو الكساد االقتصادي(
إشعار الرأي العام بقضية معينة يف املجتمع حتى ال تتعـرض للنسـيان، كالقيـام بحمـالت   -

ا، والغـرض مـن هـذه احلمـالت تنبيـه  لإلشعار بقضية املعوقني أو فئـة املحـرومني اجتماعيـً
  ).11ملثل هذه القضايا بهدف الزيادة يف درجة التضامن والتكافل(  املجتمع

  مراحل إعداد احلمالت اإلعالمية:
  مرحلة جمع املعلومات وحتديد املشكلة:

ــرامج  ــة حتضــير اإلســتراتيجية التســويقية للب املعلومــات هــي حجــر األســاس يف عملي
املشــكل االجتمــاعي واجلمهــور االجتماعيــة؛ حيــث إن املعرفــة اجليــدة بالبيئــة ومحــيط 

املستهدف وطاقات املنظمة وقدراتها وغيرهـا، تعـد املرجعيـة والركيـزة الشـرعية التـي 
تســتنبط منهــا كــل القــرارات واخلطــوات الالحقــة، وتتضــمن هــذه املرحلــة اخلطــوات 

  ):12اآلتية (
  دراسة السوق االجتماعية واجلمهور املستهدف. -1
 استها.حتليل اإلمكانيات املتوافرة ودر -2
 حتديد الهدف (حتديد غايات احلملة اإلعالمية). -3

ويؤكــد البــاحثون أن عــدم مراعــاة الواقــع ودراســته دراســة مستفيضــة، وحتليــل املوقــف، 
يؤدي إلى إضعاف الرسائل اإلعالمية والفشل يف حتقيق أهداف احلملة؛ إذ يجب التعامـل 

الواقــع، الــذي تشــمله هــذه مــع الواقــع بدقــة، ودراســته دراســة متأنيــة؛ لــذلك فــإن دراســة 
ــة، إضــافة إلــى أنهــا ال تنتهــي مبجــرد معرفــة البيانــات  اخلطــوة، مــن أهــم خطــوات احلمل
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واملعلومــات؛ بــل هــي عمليــة متواصــلة تبــدأ قبــل بدايــة احلملــة اإلعالميــة وتتــداخل مــع كــل 
 ).  13مرحلة من مراحلها، وتستمر حتى نهايتها(

  ية:  مرحلة اتخاذ القرارات وحتضير اإلستراتيج
التنفيذ: التطبيق الفعلي للحملة اإلعالمية خالل الفترة الزمنية املحددة وفًقا للبرمجة   -1

املحــددة ســلًفا، وعــادة مــا يســبق ذلــك نــوع مــن التمهيــد للحملــة، وذلــك لتهيئــة اجلــو العــام 
  املرتبط مبوضوع احلملة، سواء عن طريق وسائل اإلعالم أو االتصال املباشر.

يــذ مرحلــة اختبــار اجلهــود التــي بــذلت يف مرحلــة اإلعــداد، حيــث ُتقــدم وتعــد مرحلــة التنف
  ).14املضامني واملوضوعات من خالل الوسائل اإلعالمية التي مت اختيارها وانتقاؤها (

ــة واتصــالية خالقــة ومبدعــة، يجــب أن ُتكلــف بهــا عناصــر  -2 ــة فكري املتابعــة: هــي عملي
ها، وتسـهم يف عمليـة التخطـيط للحملـة، مقتدرة تدرك جيـًدا إسـتراتيجية احلملـة وأهـداف

ولــديها خبــرة اتصــالية وتنظيميــة مناســبة تتأكــد مــن حســن ســير احلملــة ومــدى مطابقتهــا 
للمخططــات، والتحقــق مــن التقيــد بــالبرامج الزمنيــة املحــددة إلنتــاج املــواد واســتالمها، 

شاطاتها وإبـالغ والقيام بالفعاليات واألنشطة، ورصد ردود األفعال إزاء فعاليات احلملة ون
  قيادة احلملة بها لتقرير ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء أي تعديالت يف التنفيذ.  

التقييم: يعرف بأنه تلك العملية الواعية واملنهجية واملوضوعية املستخدمة للحكم على   -3
 احلملة بجوانبها ومراحلها املختلفـة، وعلـى مـدى فعاليـة هـذه احلملـة وكفاءتهـا، ومقـدرتها

 على حتقيق أهدافها.
  ظاهرة املخدرات:

ظاهرة املخدرات وإدمان املواد املؤثرة عقلًيا هي عدو املجتمع الذي حتالف عليه  
الوطن بكل فئاته، التي تتصدر املشاكل والظواهر املرضية؛ لكونها تسبب بدرجات عالية 

والبطالة   األسري  والتفكك  االقتصاد  الطالق  وتدمر  والسرقات،  والعنف  القتل  وجرائم 
)،  15العقل، وتؤدي إلى األمراض النفسية(وتقضي على صحة األسري، واألمن املجتمعي، 

أنها   على  والقضائي،  والطبي  واألمني  األكادميي  العقل  إليها  لكل وينظر  األول  العدو 
املجتمعات، فال تقتصر آثار املخدرات املدمرة على الفرد وحده؛ بل تطال بالعنف واملرض  

أسرته،   أفراد  عالنفسي  إلى  املتعاطون  ردود  ويتحول  يف  ومغالني  وانتهازيني  دوانيني 
غالبية أسرهم من   وتعاني  املشكالت أفعالهم،  إلى  واالحتياج، إضافة  والعنف  االضطهاد 

) املخدرات  خلَّفت  فقد  وولَّدت املفجعة،  وقتلى)،  ومجرمني،  نفسيني،  ومرضى  مجانني، 
ورفعت   ودعارة،  عنف  وجرائم  سرقة  واملطالبنيعصابات  السجناء  معدل  والعاطلني    من 

  ).16عن العمل (
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  ومن مخاطر ظاهرة املخدرات املؤكدة:
  ارتكاب اجلرائم.  -1
  تغيرات خطيرة يف السلوك.  -2
  تغيرات جوهرية يف وظائف املخ. -3
  تفكك األسر. -4
  عدم الشعور باالنتماء. -5
  ).  17البطالة (-6

  دور اإلعالم األمني يف التوعية من مخاطر املخدرات:
م اإلعالم األمني بدور مهم يف التوعية بأضرار املخدرات، إضافة إلى األدوار يقو

مجال يف  يؤديها  التي  فقد   األخرى  الظاهرة  هذه  النتشار  ونظًرا  اجلرمية،  مواجهة 
الشق  حدود  تعدت  املجتمعات  على  السلبية  آثارها  إن  حيث  عاملية،  مشكلة  أصبحت 

آثار سياسية واقتصادية وأ إلى  البشرية بصفة عامة، االجتماعي،  خالقية تهدد مستقبل 
والوطن بصفة خاصة، ومن هنا كانت أهمية االستعانة باإلعالم األمني يف محاولة التعرف  
على مشكلة املخدرات، وذلك يف محاولة لدرء هذا اخلطر ومكافحته واحلد من انتشاره  

)18 .(  
  :وميكن تنفيذ برامج اإلعالم باستخدام الوسائل اآلتية

  .اللقاءات املباشرة -
  املواد املطبوعة.  -
 اإلذاعة والتلفزيون والصحف واملواقع.   -
 األسرة واملسجد واملدرسة واجلامعة.  -

 اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات:
  النشأة:

تشكَّلت اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات بأمر صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 
السمو امللكي الرئيس العام لرعاية الشباب، وعضوية عدد هـ، برئاسة صاحب  1405عام  

من املسئولني. وتعد اللجنة الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات جلنـة ذات شخصـية معنويـة تتمتـع 
باالســتقالل اإلداري واملــالي، ومركزهــا الــرئيس يف مدينــة الريــاض، ولهــا دور تنســيقي مــع 

  األجهزة املعنية مبكافحة املخدرات.
  :اإلستراتيجية
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االستجابة املبكرة ملواجهة ظاهرة املخدرات وتطوراتها املحتملة، وحماية املجتمع  
من خطر املخدرات واملؤثرات العقلية، وإنقاص حجم الظاهرة، وخفض مستويات اإلدمان، 

  من خالل: 
  حتديد أنواع التعاطي يف اململكة وخصائصه وأسبابه.  -1
  تطوير اخلطط الوقائية والعالجية. -2
  تفعيل وتطوير التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي يف مجال مكافحة املخدرات. -3
  

  "نبراس": 
أعــوام كمرحلــة  5هــو مشــروع لتوحيــد اجلهــود يف مكافحــة املخــدرات، يســتمر ملــدة 

أولــى، يهــدف خللــق بيئــة خاليــة مــن املخــدرات مــن خــالل نشــر ثقافــة الوقايــة عبــر وســائل 
اإلعالم املختلفـة، واسـتغالل وسـائل الدعايـة واإلعـالن لتعزيـز القـيم اإليجابيـة والتشـجيع 

) حتت إشراف مباشر 1955خدمة االتصال املجاني (  عليها، ويقدم خدمات متعددة منها
  من اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، مببادرة من شركة (سابك).  

  من أهداف برنامج نبراس:
  اإلسهام يف احلد من انتشار املخدرات بني أفراد املجتمع.   ) 1
تكوين وعي صحي واجتماعي وثقايف لدى أفراد املجتمع بأضرار املخدرات وسـوء  ) 2

  استعمال املؤثرات العقلية.  
حتقيق التناغم واالنسجام وتنسـيق اجلهـود بـني اجلهـات احلكوميـة واألهليـة ذات  ) 3

  مبكافحة املخدرات.  العالقة  
تعزيــز املشــاركة التطوعيــة ألفــراد املجتمــع املــدني ومؤسســاته يف مجــال مكافحــة  ) 4

  املخدرات.  
  برامج نبراس:

  التعليمية.برنامج البيئة  -1
 برنامج األسرة والطفل. -2
 برنامج جنوم نبراس. -3
  برنامج املرصد السعودي ملكافحة املخدرات.  -4
 برنامج اإلعالم واإلعالم اجلديد؟ -5
  .GISبرنامج األبحاث   -6
  برنامج الشبكة العاملية املعلوماتية عن املخدرات (جناد). -7
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  ج نبراس:املتطوعون يف برنام

يحرص القـائمون علـى مشـروع «نبـراس» علـى تفعيـل دور املجتمـع املـدني يف مجـال 
مكافحة املخدرات والوقاية منهـا، ممـا يفـتح بـاب التطـوع يف املشـروع يف مجـاالت مختلفـة 

  وألعمار مختلفة، لإلسهام يف هذه القضية الوطنية.  
  قياس األثر: 

جلنة دولية)؛ لقياس أثـر تطبيـق  –حتكيميتان (جلنة محلية  ُشكِّلت ملشروع نبراس جلنتان  
ــة يف مجــال مكافحــة املخــدرات  ــايير الدولي ــيم مســاره، وفــق املع املشــروع، وتطــويره، وتقي

  والوقاية منها.
  األهداف: 

  اإلسهام يف احلد من انتشار املخدرات بني أفراد املجتمع.   -1
د املجتمـع بأضـرار املخـدرات وسـوء تكوين وعي صـحي واجتمـاعي وثقـايف لـدى أفـرا  -2

  استعمال املؤثرات العقلية.  
ــة ذات  -3 ــة واألهلي ــاغم واالنســجام وتنســيق اجلهــود بــني اجلهــات احلكومي ــق التن حتقي

  مبكافحة املخدرات.  العالقة  
تعزيـــز املشـــاركة التطوعيـــة ألفـــراد املجتمـــع املـــدني ومؤسســـاته يف مجـــال مكافحـــة  -4

  املخدرات.  

    األنشطة الرئيسة للجنة الوطنية:
  من أنشطة اللجنة الوطنية وفق ما أوكل إليها من أدوار: 

  .إجراء املسوح الوطنية لتحديد حجم ظاهرة املخدرات وخصائصها .1
إجراء الدراسة والبحوث املتخصصة ودعمها، يف مجال ظاهرة املخدرات وما يـرتبط  .2

  .بها من ظواهر أخرى
ــة يف مجــال مكافحــة املخــدرات علــى العمــل علــ .3 ى رســم السياســات الوطنيــة الفاعل

  املستويات كافة.
  .وضع اخلطط الوطنية ملكافحة املخدرات .4
إيجاد آلية تنفيذية لتنسيق وتقيـيم جهـود األجهـزة العاملـة يف املجـال، ومتابعـة تنفيـذ  .5

  اخلطط الوطنية.
  .هادفة ملكافحة املخدراتمراجعة األداء االجتماعي، وتصميم البرامج املختلفة ال .6



                2001 

 الدراسات السابقة:
): بعنــــوان "دور وســــائل اإلعــــالم الكويتيــــة يف الوقايــــة 2012دراســــة (الدوســــري،  ) 1

ــة"،  ــة ميدانيـ ــالج: دراسـ ــي العـ ــر متلقـ ــة نظـ ــن وجهـ ــدرات مـ ــى املخـ ــان علـ ــن اإلدمـ مـ
وقـــد ســـعت هـــذه الدراســـة لفحـــص واكتشـــاف دور وســـائل اإلعـــالم يف الوقايـــة مـــن 

املخـــدرات واحلـــد مـــن انتشـــارها بـــني أفـــراد املجتمـــع مـــن وجهـــة نظـــر متلقـــي آفـــة 
ــع  ــل مــ ــدانون بالتعامــ ــدمنون ومــ ــا مــ ــد فيهــ ــي يتواجــ ــز التــ العــــالج يف بعــــض املراكــ

  ).20املخدرات (
وســــائل اإلعــــالم يف مكافحــــة املخــــدرات بعنــــوان " ):2012دراســــة (الســــلطاني،  ) 2

التـــــي تواجـــــه وســـــائل يف املجتمـــــع العراقـــــي"، وتنـــــاول هـــــذا البحـــــث التحـــــديات 
ــات  ــائل ملتطلبـ ــذه الوسـ ــتجابة هـ ــدى اسـ ــة ومـ ــواهر معينـ ــاه ظـ ــة جتـ ــالم املختلفـ اإلعـ

 ).21التغيير الثقايف واالجتماعي" (
): بعنــــــوان "اإلعــــــالم يف مواجهــــــة املخــــــدرات"، 2010دراســــــة (أبــــــو عرجــــــة،  ) 3

ــة،  ــائله املختلفـــ ــالم ووســـ ــم لإلعـــ ــدور املهـــ ــى الـــ ــرف علـــ ــة التعـــ ــت الدراســـ وحاولـــ
عة ومرئيــــة، التــــي يجــــب أن تضــــطلع بــــه يف مجابهــــة املخــــدرات مطبوعــــة ومســــمو

)22.( 
ــتراتيجية،  ) 4 ــوث اإلســ ــات والبحــ ــز اإلمــــارات للدراســ ــة (مركــ ): ســــعت 2010دراســ

هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى الـــدور الفاعـــل لإلعـــالم األمنـــي اإلمـــاراتي يف حتقيـــق 
أهـــداف وزارة الداخليـــة مبـــا يقـــوم بـــه مـــن بعـــض الظـــواهر والقضـــايا التـــي تـــرتبط 

يف  اســـــــــــــترجاعه بـــــــــــــأمن املجتمـــــــــــــع واســـــــــــــتقراره،  (مت
22/12/2018،http://en.alittihad.ae/wajhatdetails)(23.(  

ــرزا،  ) 5 ــة (ميـ ــة 2010دراسـ ــي يف محاولـ ــالم األمنـ ــى دور اإلعـ ــرف علـ ــت التعـ ): حاولـ
التعريف مبشكلة املخدرات، والتوعية بأضرارها، من خالل التطـرق ملفهـومي اإلعـالم 

ــ ــراز العالقـــــ ــن، وإبـــــ ــا، (متواألمـــــ ــدة بينهمـــــ ــترجاعه ة الوطيـــــ يف  اســـــ
27/12/2018،http://en.hemaya.ae/index.php) (24.(  

ــة (املجــــــالي،  ) 6 ): بعنــــــوان "دور األفــــــالم الســــــينمائية واملسلســــــالت 2009دراســــ
عــــاطي"، التلفزيونيــــة املتعلقــــة باملخــــدرات وغيــــر املواجهــــة يف التشــــجيع علــــى الت

ــال  ــدرات باألعمــ ــايا املخــ ــورطني يف قضــ ــة املتــ ــأثر عينــ ــى تــ ــة إلــ ــت الدراســ وخلصــ
ــوريط  ــى تـ ــلبي علـ ــكل سـ ــال بشـ ــأثيًرا لألعمـ ــاك تـ ــة، وأن هنـ ــينمائية والتلفزيونيـ السـ

  ).25االفراد بقضايا املخدرات (



 

 
2002 2002 

): تناولـــت وســـائل اإلعـــالم املختلفـــة ودورهـــا يف مواجهـــة 2008دراســـة (فوزيـــة،  ) 7
ن أبـــــرز مـــــا تناولتـــــه الصـــــحافة واإلذاعـــــة والتلفزيـــــون خطـــــر املخـــــدرات، ومـــــ

ــليم  ــيط الســــ ــة التخطــــ ــب مالحظــــ ــه يجــــ ــة أنــــ ــث رأت الدراســــ ــت، حيــــ واإلنترنــــ
واالســــتعانة بــــالبحوث والدراســــات واملوضــــوعية والصــــدق واســــتخدام التقنيــــات 

ــترجاعه  (مت اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،10/12/2018يف
-http://en.multka.net/AM/Vb/showthread.php

11.19h) (26.( 
): تناولــــت الدراســــة معاجلــــة الســــينما ملشــــكلة 2004دراســــة (الفــــوال وآخــــرون،  ) 8

تعــــاطي املخــــدرات وإدمانهــــا مــــن خــــالل طبيعــــة املشــــاهد الســــينمائية وحتليــــل 
الســـينمائية عرضـــت دالالتهـــا، وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن أغلـــب املشـــاهد 

 ).27مشاهد تعاطي العديد من أنواع املواد املؤثرة (
ــور،  ) 9 ــة (منصــ ــة 2000دراســ ــحافة األردنيــ ــى دور الصــ ــرف علــ ــى التعــ ــدفت إلــ ): هــ

ــمون ( ــت مضـــ ــدرات، وحللـــ ــكلة املخـــ ــة مشـــ ــة يف معاجلـــ ــن 56اليوميـــ ــدًدا مـــ ) عـــ
صــــحيفتي "الــــرأي" و"الدســــتور"، وتوصــــلت الدراســــة إلــــى أن الصــــحافة األردنيــــة 

ــى الي ــرة حتظــ ــكلة خطيــ ــدرات كمشــ ــكلة املخــ ــا مشــ ــمن أولوياتهــ ــع ضــ ــة ال تضــ وميــ
 ).28باهتمام القيادات العليا والرأي العام (

): تناولــــت هــــذه الدراســــة أثــــر البــــرامج التلفزيونيــــة 1999دراســــة (القضــــاة،  ) 10
ــا ( ــة قوامهــــ ــى عينــــ ــت علــــ ــدرات، وُطبقــــ ــاطي املخــــ ــن 450يف تعــــ ا مــــ ــً ) شخصــــ

ي املخـــدرات املوجـــودين يف مركـــز اإلصـــالح املوقـــوفني واملحكـــومني بقضـــايا تعـــاط
  ).29والتأهيل، وتبني أن معظم متعاطي املخدرات هم من فئة الشباب (

ــي،  ) 11 ــة (حلمـ ــث 1994دراسـ ــا الباحـ ــد فيهـ ــدرات"، أكـ ــالم واملخـ ــوان: "اإلعـ ): بعنـ
ــها  ــة عرضـ ــدرات، مبحاولـ ــكلة املخـ ــورة مشـ ــن خطـ ــد مـ ــالم يف احلـ ــائل اإلعـ دور وسـ

ــبا ــرارها، وأســـ ــى أضـــ ــرف علـــ ــدت والتعـــ ــا، وأكـــ ــة مكافحتهـــ ــارها، وكيفيـــ ب انتشـــ
  ).30الدراسة كذلك أهمية الصحافة ودورها يف مجال مكافحة املخدرات (

ــرون،  ) 12 ــويس وآخـ ــة (لـ ــة 2001دراسـ ــيم فاعليـ ــى تقيـ ــة إلـ ــذه الدراسـ ــعت هـ ): سـ
احلمــــــالت اإلعالنيــــــة التلفزيونيــــــة املواجهــــــة نحــــــو تقليــــــل تعــــــاطي املخــــــدرات 

ــراهقني ذوي ا ــدى املـــ ــا) لـــ ــدرات (املاريجوانـــ ــديدة يف تعـــــاطي املخـــ لرغبـــــات الشـــ
)31.(  



                2003 

): تناولــــت تصــــورات املــــراهقني عــــن Cho and Boste,2008دراســــة ( ) 13
أثـــر إعالنـــات مكافحـــة املخـــدرات وعالقـــة هـــذه التصـــورات مبـــواقفهم ونوايـــاهم 
لتعــــــاطي املخــــــدرات، وأشــــــارت نتــــــائج الدراســــــي إلــــــى أن املــــــراهقني يقــــــدرون 

رات بنـــــاء علـــــى خبـــــرتهم الســـــلوكية (يتطلعـــــون) إلـــــى إعالنـــــات مكافحـــــة املخـــــد
 ).32وتوقعاتهم الذاتية الراسخة يف نفوسهم حول تأثير وسائل اإلعالم (

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:  
ــابقة مـــن خـــالل عرضـــها لإلطـــار النظـــري،  اســـتفاد الباحـــث مـــن الدراســـات السـ

نهج املستخدم، وحتديـد واألهداف، والتساؤالت، وأدوات جمع البيانات واملعلومات، ونوع امل
  فئات وحدات التحليل، التي استفاد منها الباحث يف خطوات دراسته احلالية.

  
  اإلجراءات املنهجية 

  :نوع البحث
وجمع   معينة،  ظاهرة  تصف  التي  الوصفية  البحوث  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 

وحتليلها حتليًال شامًال، بيانات هذه الظاهرة وتصنيفها وتسجيلها، وتفسير هذه البيانات  
أو  إيضاحية  فروض  عليها  تبنى  أن  ميكن  التي  املفيدة  والدالالت  النتائج  واستخالص 

) الظاهرة  لهذه  اإلعالمية 19تفسيرية  احلمالت  دور  معرفة  الدراسة  تستهدف  )، حيث 
لتعزيز الوعي اإلعالمي لدى الشباب يف مكافحة املخدرات، وستطبق الدراسة ذلك على  

  نبراس كنموذج لهذه احلمالت اإلعالمية. برنامج
 منهج البحث:

، الــذي يســتهدف تســجيل الظــاهرة Surveyتســتخدم هــذه الدراســة مــنهج املســح 
ا علــى مــنهج دراســة  وحتليلهــا وتفســيرها يف وضــعها الــراهن، كمــا اعتمــدت الدراســة أيضــً

الظـاهرة االتصـالية، فضـًال العالقات االرتباطية التي تهتم بدراسـة العالقـة بـني متغيـرات  
  عن تأثير تلك احلمالت على الشباب.

  مجتمع البحث: 
ــه  ــة الســعودية، بكــل فئات ــل مجتمــع هــذه الدراســة يف اجلمهــور باململكــة العربي يتمث
وخصائصه الدميوغرافية ممن يتعرضون للحمالت اإلعالمية لبرنامج نبـراس يف مكافحـة 

  املخدرات.
  عينة البحث:

ا 280عشــوائية بســيطة قوامهــا ( أخــذ الباحــث عينــة ) مفــردة مــن الشــباب وفقــً
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خلصائصهم الدميوغرافية (النوع، واملستوى التعليمـي، والسـن، واحلالـة االجتماعيـة)، مـن 
  مرتادي املقاهي العامة مبحافظة جدة.

  حدود البحث: 
  ه.1440-1439احلدود الزمانية: خالل عام 

  محافظة جدة. -ة  احلدود املكانية: اململكة العربية السعودي
احلــدود املوضــوعية: دور احلمــالت اإلعالميــة لتعزيــز الــوعي اإلعالمــي لــدى الشــباب يف 

  مكافحة املخدرات (برنامج نبراس).
  خصائص مفردات عينة البحث:

املتغيرات املستقلة املتعلقـة باخلصـائص الفرديـة والوظيفيـة لعينـة الدراسـة تتمثـل يف:   
واملؤهــل الدراســي، واحلالــة االجتماعيــة، والوظيفــة)، وعلــى ضــوئها ميكــن (النــوع، والســن، 

  حتديد خصائص عينة الدراسة.
  أداة البحث:

اســتخدم الباحــث االســتبانة كــأداة جلمــع البيانــات الالزمــة، بوصــفها أنســب أدوات  
 البحث العلمي التي تتفق مع معطيات الدراسة.

  (االستبانة) يف صورتها األولية:بناء أداة الدراسة 
 تتكون االستبانة من محورين، هما:

املحور األول: حتديد درجـة التعـرض ملحتـوى املعلومـات التـي تقـدمها احلمـالت اإلعالميـة 
  التي تقدمها وزارة الداخلية عن التوعية من خطر املخدرات (األنشطة االتصالية).

عتمد عليها يف جمع املعلومات اخلاصة مبكافحة  املحور الثاني: املصادر اإلعالمية التي يُ 
  املخدرات. 

وقــد راعــى الباحــث يف صــياغة االســتبانة البســاطة والســهولة قــدر اإلمكــان، حتــى تكــون 
مفهومــة للمبحــوثني، وأن تكــون درجــات االســتجابة عليهــا وفــق مقيــاس "ليكــرت" الثالثــي، 

 -متوسـطة  -تيـارات (كبيـرةحيث يقابـل كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة قائمـة حتمـل االخ
ضــعيفة)، ولغــرض املعاجلــة فقــد أعطــى الباحــث لكــل اســتجابة علــى كــل عبــارة يف محــاور 

درجـــات، و(متوســـطة) درجتـــان،  3االســـتبانة كافـــة قيمـــة محـــددة علـــى النحـــو: (كبيـــرة) 
و(ضــعيفة) درجــة واحــدة، وقــد اعتمــد الباحــث علــى مقيــاس "ليكــرت" الثالثــي ألنــه ســهل 

ق، ويعطي املبحوث احلرية يف حتديد موقفه ودرجة إيجابية أو سلبية هذا اإلعداد والتطبي
  املوقف يف كل عبارة.



                2005 

بـني  person correlation coefficient)ثم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون "ر" (
ــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، وذلــك لتقــدير االتســاق  درجــة كــل عب

  الداخلي ألداء الدراسة.
  ” لقياس ثبات أداة الدراسة.alpha cronbachمعامل الفا كرو نباخ " وكذلك

”، وذلك ملعرفة مدى ارتباط أو انخفاض استجابات أفراد meanواملتوسط احلسابي "
الدراسة على كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسـة األساسـية، مـع العلـم بأنـه يفيـد 

حسابي، واستخدم "اإلكسيل" لتوضـيح الرسـم يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط 
  البياني.

  صدق وثبات أداة جمع البيانات:
 :الصدق -1

إلــى أي درجــة يقــيس املقيــاس  (Instrument Validity) يقصــد بصــدق املقيــاس
الغرض املوضوع من أجله، وعليه ميكن تعريـف صـدق أداة جمـع البيانـات بأنـه إلـى أي 

عالقــة مبشــكلة الدراســة مــن مجتمــع الدراســة، أي أن درجــة تــوفر األداة بيانــات ذات 
الصدق يقصـد بـه أن املقيـاس يقـيس مـا وضـع لقياسـه، أي يقـيس السـمة أو الظـاهرة 

  التي ُوضع لقياسها، وال يقيس غيرها.
  :الثبات - 2

من الصفات األساسية التي يجب توافرها أيًضا يف أداة جمع البيانات قبـل الشـروع يف 
ة الثبات، وتكمن أهمية قياس درجة ثبات أداة جمع البيانات يف استخدامها هي خاصي

أهمية احلصول على نتائج صحيحة كلما اسـتخدمت، ويعـرف ثبـات املقيـاس بأنـه إلـى 
أي درجة يعطي املقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، ومبعني آخـر فـإن 

أن املقيـاس يعطـي النتـائج الثبات يعني استقرار املقياس وعدم تناقضـه مـع نفسـه، أي  
  نفسها تقريًبا إذا أعيد تطبيقه على العينة نفسها.
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) معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــني األداء، بالدرجــة الكليــة 1جــدول رقــم (
  للمحور املنتمي إليه:

  معامل ارتباط بنود األداء بالدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه

  م  املحور 
معامل  

  االرتباط 

مستوى  

الداللة 

  اإلحصائية 

  م
معامل  

  االرتباط 

مستوى  

الداللة 

  اإلحصائية 

املحور  

  األول:

1  0.686 **  0.000  8  0.833 **  0.000  

2  0.797 **  0.000 9 0.798 **  0.000  

3 0.826 **  0.000  10 0.796 **  0.000  

4 0.782 **  0.000  11 0.849 **  0.000  

5 0.813 **  0.000  12 0.820 **  0.000  

6 0.830 **  0.000  13 0.779 ** 0.000  

7 0.758 **    -  -  -  

املحور  

  الثاني:

1  0.699 **  0.000  7  0.676 **  0.000  

2  0.744 **  0.000  8  0.647 **  0.000  

3  0.686 **  0.000  -  -  -  

4  0.691 **  0.000  -  -  -  

5  0.736 **  0.000  -  -  -  

6  0.613 **  0.000  -  -  -  

  0.05*دالة عند مستوى الداللة     0.01داله عند مستوى  ** 

) معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني بنود األداء، بالدرجة الكليـة 2جدول رقم (

  لالستبانة:

  معامالت ارتباط بنود األداء بالدرجة الكلية لالستبانة 

  العبارة   م
معامل  

  االرتباط 
  العبارة   م

معامل  

  االرتباط 

1  

الرسائل القصيرة عبر 

الهاتف املحمول يف مجال  

  مكافحة املخدرات. 

0.686 **  12  

امللصقات 

واإلعالنات التوعوية 

يف مجال مكافحة  

  املخدرات. 

0.820 **  

2  
األفالم التثقيفية التي 

تنتجها الوزارة عن أضرار 
0.797 **  13 

النشر على مواقع  

التواصل االجتماعي 
0.779 **  



                2007 

املخدرات وكيفية 

  مواجهتها. 

عن أضرار املخدرات 

  وكيفية مواجهتها. 

3  

إقامة املحاضرات التوعوية 

بأهمية الوقاية واحلفاظ  

على سالمة اجلسد يف 

  مجال مكافحة املخدرات. 

  ** 0.699  الصحف واملجالت.   14  ** 0.826

4  

إصدار الكتيبات واملطويات 

واملطبوعات والنشرات 

األخرى التي تصدرها 

وزارة الداخلية عن  

  مكافحة املخدرات. 

  ** 0.744  اإلذاعة.   15  ** 0.782

5  

تنظيم املناسبات واملعارض 

التي تهدف إلى التعريف 

مبفهوم املخدرات  

  وأضرارها على املجتمع.

  ** 0.686  التلفزيون.   16  ** 0.813

6  

إقامة املسابقات التوعوية 

مكافحة  يف مجال 

  املخدرات. 

  ** 0.691  االتصال الشخصي.   17  ** 0.830

7  

البيانات الصحفية التي 

تصدرها الوزارة عن 

  مكافحة املخدرات. 

  ** 0.736  الكتب الدينية.   18  ** 0.758

8  

عقد الدورات التدريبية 

لكيفية الوقاية خطر 

  املخدرات. 

0.833 **  19  
قنوات التواصل 

  االجتماعي. 
0.613 **  

9  

إصدار مجلة متخصصة  

يف مجال مكافحة  

  املخدرات. 

0.798 **  20  
احلمالت اإلعالمية 

  بوزارة الداخلية. 
0.676 **  

10  

النشر على وسائل اإلعالم 

املختلفة عن أضرار 

املخدرات وكيفية 

  مواجهتها. 

0.796 **  21  
أخرى تذكر  

 ..........  
0.647 **  

11  

تنظيم الندوات واملؤمترات  

الوزارة يف التي تعقدها 

  مجال مكافحة املخدرات. 

0.849 **  -  -  -  

  0.05* دالة عند مستوى الداللة    0.01** دالة عند مستوى  
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) معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــني محــاور األداء، بالدرجــة 3جــدول رقــم (

  الكلية لالستبانة:

  معامل ارتباط محاور األداء بالدرجة الكلية لالستبانة

  معـــــامــــل االرتـــباط   املــــــــحـــــــــور 

  0.952  األنشطة االتصالية

املصادر اإلعالمية التي ُيعتمد عليها يف جمع املعلومات اخلاصة  

  مبكافحة املخدرات، ودرجة االعتماد عليها
0.840  

  0.05*دالة عند مستوى الداللة 

االرتبــاط لكــل عبـارة مــن عبــارات محــاور يتضـح مــن اجلــداول الســابقة أن قـيم معامــل 
فأقـل، وهـذا يشـير إلـى   0.01االستبانة موجبة، ودالة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  

أن عبـــارات االســـتبانة تتمتـــع بدرجـــة صـــدق عاليـــة ميكـــن االعتمـــاد عليهـــا يف إجـــراء 
  الدراسة.

  طرق حساب الثبات:
    يقاس ثبات أداة جمع البيانات بطرق مختلفة، من بينها:

 طريقة كرونباخ ألفا:
/ استخدم معامل "كرونباخ ألفا" يف حساب معامل الثبات، وذلك بالتطبيق على عينة 1

  ) ألداء الدراسة، فحصلنا على النتائج اآلتية:250عشوائية قدرها (
) قريبـة جـًدا مـن 0.952) فبلغـت (SPSS/ مت إيجاد معادلة ألفا كرونباخ بواسـطة (2

يعني أن هنالك ثباًتا عالًيا، مما يجعـل الباحـث مطمـئن لسـالمة الواحد الصحيح، مما  
أداة الدراسة يف جمع البيانات وإمكانية االعتماد على النتائج التي يخرج بها مـن واقـع 

  التحليل اإلحصائي للبيانات.
  وكذلك مت حساب معامل الثبات لكل محور كما يبني اجلدول اآلتي:

  ) معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 4جدول رقم (

 ألفا كـــرونباخ عــــدد العــــبارات   الــــمــحــــــور

 0.952  13 األنشطة االتصالية

املصادر اإلعالمية التي ُيعتمد عليها يف جمـع 

ــدرات،  ــة املخــ ــة مبكافحــ ــات اخلاصــ املعلومــ

  ودرجة االعتماد عليها

8  0.840  
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يتضح من اجلدول أعاله أن معامالت الثبات ألفا كرونبـاخ ملحـاور الدراسـة مرتفعـة،    
)، بينمــا بلــغ معامــل الثبــات للمحــور 0.952حيــث بلــغ معامــل الثبــات للمحــور األول (

)، وجميعها معامالت ثبات مرتفعة، مما يدل علـى أن االسـتبانة تتمتـع 0.840الثاني (
عليـــه ميكـــن االعتمـــاد عليهـــا يف التطبيـــق امليـــداني بدرجـــه عاليـــة مـــن الثبـــات، وبنـــاء 

  للدراسة.
ــة  ــى احلزمـ ــاد علـ ــبة باالعتمـ ــائية املناسـ ــاليب اإلحصـ ــن األسـ ــد مـ ــتخدمت العديـ واسـ

، وفيمــا يــأتي مجموعــة spss)اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة التــي يرمــز لهــا بــالرمز (
  األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث:

احلاسب اآللـي بعـد ترميزهـا، ولتحديـد طـول خاليـا مت اسـتخدام  أدخلت البيانات إلى
مقياس ليكرت الثالثي (احلدود الدنيا والعليا) املسـتخدم مـن ضـمن محـاور الدراسـة، 

م علــى خاليــا املقيــاس للحصــول علــى عــدد اخلليــة 2=1-3وُحســب املــدى ( )، ثــم قســِّ
أقل قيمة يف املقيـاس )، بعد ذلك أضيفت هذه القيمة إلى  0.60=2/3الصحيح، أي (

(أو بداية القياس، وهي الواحد الصـحيح)، وذلـك لتحديـد احلـد األعلـى لهـذه اخلليـة، 
  وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يلي:

  ميثل (ضعيفة)، نحو كل عبارة باختالف املحور قياسه. 1.60إلى 1من
  سه.ميثل (متوسطة)، نحو كل عبارة باختالف املحور قيا 2.32حتى  1.61أكبر من  
  ميثل (كبيرة)، نحو كل عبارة باختالف املحور قياسه.  3حتى  2.32أكبر من  
  ) أوزان اإلجابات.5جدول (

 الوزن  الفئات 
 1 ضعيفة 
 2 متوسطة 
 3 كبيرة 

وبهــدف معرفــة الفئــة التــي تنتمــي إليهــا إجابــات أفــراد العينــة، حســبت قيمــة املتوســط 
 التوافر أو الرأي السائد للعينة كما يلي:املرجح إلجابات العينة لتكون درجة  

  ) قيمة املتوسط املرجح والرأي السائد6جدول رقم (
 الرأي السائد   قيمة املتوسط املرجح

 ضعيفة  1.60إلى  1

 متوسطة  2.32إلى 1.61

 كبيرة  3إلى  2.32



 

 
2010 2010 

 املناقشة وحتليل البيانات

  البيانات األولية: 
  الدراسة حسب متغير السن:) توزيع أفراد عينة  7جدول رقم (

 السن  التكرار   النسبة املئوية 

 عاًما  18 من أقل 1 0.4

 عاًما 25 إلى عاًما 18 من 14 5.0

 عاًما 30 إلى عاًما25 من 36 12.9

 عاًما 35 إلى عاًما 30 من 90 32.1

 عاًما 40 إلى عاًما 35 من 139 49.6

 املجموع  280 100.0

ا 35 الـذين أعمـارهم تتـراوح (مـنيتضـح مـن اجلـدول أعـاله أن  ا)  40 إلـى عامـً عامـً
 وتكـرار) ٪49.6شكلت أعلى نسبة من إجمالي العينة العشوائية بنسبة مئوية بلغـت (

139 . 
  الدراسي: ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير املؤهل8جدول رقم (

 املؤهل الدراسي التكرار   النسبة املئوية 

 أمي 2 0.7

 ويكتب  يقرأ 1 0.4

 ثانوي  تعليم 57 20.4

 عالي  تعليم 173 61.8

 عليا دراسات 47 16.8

 املجموع  280 100.0

يتضح أن الذين إجاباتهم تعلـيم عـالي بلغـت   املؤهل الدراسيمن اجلدول السابق ملتغير  
ــرار)  ٪61.8نســبتهم ( ــيم" أن أي ؛173 وتك ــالي تعل ــر" ع ــراد دراســي مؤهــل أكث  ألف

 .العشوائية العينة
  



                2011 

  ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير النوع:9جدول رقم (

 النوع   التكرار   النسبة املئوية 

 أنثى  19 6.8

 ذكر  261 93.2

 املجموع  280 100.0

 حيــث إن النــوع،يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن الــذكور أكثــر أفــراد العينــة العشــوائية ملتغيــر 

 . الدراسة  عينة من 261وتكرار)  ٪93.2نسبتهم بلغت (

  االجتماعية: ) توزيع عينة الدراسة حسب متغير احلالة10جدول رقم (

 احلالة االجتماعية التكرار  النسبة املئوية 

 أعزب 49 17.5

 متزوج 225 80.4

 مطلق 5 1.8

 أرمل 1 0.4

 املجموع 280 100.0

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن أفــراد العينــة الــذين إجابــاتهم "متــزوج" أعلــى بنســبة مئويــة 

 من عينة الدراسة.  225  وتكرار)  80.4٪(

  ) توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة:11جدول رقم (

 الوظيفة   التكرار   النسبة املئوية 

 طالب  10 3.6

 حكومي قطاع 199 71.1

 خاص  قطاع 38 13.6

 حرة  أعمال 17 6.1

 يعمل  ال 16 5.7

 املجموع  280 100.0



 

 
2012 2012 

حكـومي" أعلـى نسـبة  يتضـح مـن اجلـدول أعـاله أن أفـراد العينـة الـذين إجابـاتهم "قطـاع 
 كأكثر أفراد العينة العشوائية.  199  وتكرار) ٪71.1بلغت (

 التـي اإلعالميـة احلمـالت ) توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة بحسـب متابعـة12جـدول رقـم (

  املخدرات: مكافحة مجال يف الداخلية وزارة تقدمها

  التكرار  النسبة املئوية 

 ال أعرفها  30 10.7

 نادرًا  63 22.5

 أحياًنا 96 34.3

 دائًما 91 32.5

 املجموع  280 100.0

 التـي اإلعالميـة احلمـالت متابعـةيتضـح مـن اجلـدول النسـب املئويـة والتكـرارات حسـب 
ا"  املخـدرات، مكافحـة مجـال يف الداخليـة وزارة تقـدمها حيـث إن الـذين إجابـاتهم "أحيانـً

) ٪32.5، ثم الذين إجاباتهم "دائًما" بنسبة بلغت (96) وتكرار٪34.3أعلى نسبة بلغت (
 ال" وأخيـًرا ،63 وتكـرار) ٪22.5( بلغـت  نسـبتهم"  نـادرًا"  إجابـاتهم  الـذين  ثـم  ،91  وتكرار
 نسـتنتج  عليـه  وبنـاء  الدراسـة،  عينـة  من  30  وتكرار)  ٪10.7(  بلغت  مئوية  بنسبة"  أعرفها

ا" إجابــاتهم الــذين أن ا يتـــابعون  مــن نســـبة أعلــى" أحيانـــً إجابـــات العينــة، أي أنهـــم أحيانــً
 احلمالت اإلعالمية التي تقدمها وزارة الداخلية يف مجال املخدرات.

ويوضح الرسم البياني النسب ملتغير متابعة احلمالت اإلعالمية التي تقدمها وزارة 
  الداخلية يف مجال املخدرات:

  



                2013 

 اإلعالميـة احلمـالت متابعـة عـدم ) توزيـع عينـة الدراسـة حسـب أسـباب13جدول رقـم (

 وزارة الداخلية: تقدمها التي التوعوية

 التكرار النسبة املئوية 
  التوعوية  اإلعالمية احلمالت متابعة عدم أسباب

 وزارة الداخلية  تقدمها التي 

 ال تهمني  5  16.7

 مملة 1  13.3

 أقل بشكل تعرض 14  53.3

 تقليدي  أسلوبها 10 33.3

 املجموع 30  100.0

 اإلعالميـة متابعـة احلمـالت عـدم ألسـبابيتضح من اجلـدول النسـب املئويـة والتكـرارات 
 بشكل حيث إن أفراد العينة الذين إجاباتهم "تعرض  وزارة الداخلية، تقدمها التي التوعوية

تقليدي" بنسـبة  أسلوبها" إجاباتهم الذين ثمَّ  ،14 وتكرار) ٪53.3أقل" أعلى نسبة بلغت (
) ٪16.7تهمنــي" بنســبة بلغــت ( ال" إجابــاتهم الــذين يلــيهم ،10 وتكــرار) ٪33.3بلغــت (
  .الدراسة  أفراد عينة  من 1  وتكرار) ٪13.3(  بلغت  بنسبة"  مملة" وأخيًرا ،5  وتكرار

 تقـدمها التـي التوعويـة اإلعالميـة احلمـالت ويوضـح الرسـم البيـاني أسـباب عـدم متابعـة
عرض احلمالت التوعوية بشكل أقل يعـد السـبب الرئيسـي وزارة الداخلية، حيث يظهر أن  

  يف عدم متابعتها:

  
 



 

 
2014 2014 

 التـي اإلعالميـة متابعـة احلمـالت ) توزيع عينـة الدراسـة بحسـب أسـباب14جدول رقم (

  املخدرات: مكافحة مجال يف الداخلية وزارة تقدمها

  التكرار النسبة املئوية 

 احلمالت هذه يف املقدمة املعلومات يف الثقة 45 16.1

 املخدرات مبكافحة متعلقة معلومة أو فائدة عن بحًثا 36 12.9

 نشاطاتها عرض يف مشوقة أساليب تستخدم 6 2.1

11.4 32 
 يف اخلطـر مـن ذاتـي لوقايـة جديـدة وأسـاليب طرق إلى ترشدني

 السوء أصدقاء مواجهة

 اإلدمان من الوقاية معرفة يف تساعدني 9 3.2

 املخدرات مبكافحة املتعلقة املعلومات على احلصول سهولة 14 5.0

 تواجهني التي باإلدمان اخلاصة املشكالت بعض يف حل تساعدني 6 2.1

 املخدرات ضد التوعية يف األخرى اإلعالم وسائل من أفضل 15 5.4

 اإلدمان بخطورة تعرفني 26 9.3

 وأشكالها وأنواعها باملخدرات تعرفني 18 6.4

 املخدرات وترويج وتهريب بعقوبة تعرفني 21 7.5

  أخرى 52 18.6

 املجموع 280 100.0

 احلمـالت متابعـة بأسـباب يتضح من اجلدول أعـاله النسـب املئويـة والتكـرارات اخلاصـة
املخدرات، حيث إن أفراد العينـة  مكافحة مجال يف الداخلية وزارة تقدمها التي اإلعالمية

 والـذين ،52 وتكـرار) ٪18.6حققـت أعلـى نسـبة مئويـة بلغـت (الذين إجابـاتهم "أخـرى"  
) ٪16.1احلمـالت" بنسـبة مئويـة بلغـت ( هـذه يف املقدمـة املعلومـات يف الثقـة" إجابـاتهم

ا" إجابـاتهم الـذين ثـمَّ  ومـن ،45 وتكـرار  مبكافحـة متعلقـة معلومـة أو فائـدة عـن بحثـً
 وأسـاليب طـرق إلـى ترشـدني" ثـمَّ  ومـن ،36 وتكـرار) ٪12.9املخدرات" نسبتهم بلغت (

) ٪11.4السـوء" بنسـبة بلغـت ( أصـدقاء مواجهـة يف اخلطـر مـن ذاتـي لوقايـة جديـدة
 يلـيهم ،26 وتكـرار) ٪9.3اإلدمان نسـبتهم بلغـت ( بخطورة تعرفني" ثمَّ  ومن ،32 وتكرار

 تعرفني"  ثم ،21  وتكرار)  ٪7.5املخدرات" بنسبة بلغت ( وترويج وتهريب بعقوبة تعرفني"
 وسـائل مـن أفضـل"و ،18 وتكـرار) ٪6.4وأشـكالها" بنسـبة بلغـت ( وأنواعهـا باملخـدرات



                2015 

 سـهولة"و ،15 وتكـرار) ٪5.4املخدرات" بنسـبة بلغـت ( ضد التوعية يف األخرى اإلعالم
 ثـم ،14 وتكـرار) ٪5املخـدرات" بنسـبة بلغـت ( مبكافحة املتعلقة املعلومات على احلصول

 مـن كل وأخيًرا ،9 وتكرار) ٪3.5اإلدمان" بنسبة بلغت ( من الوقاية معرفة يف تساعدني"
 املشـكالت بعـض يف حـل نشـاطاتها"، و"تسـاعدني عـرض يف مشـوقة أسـاليب تسـتخدم"

  .منهما لكل 6  وتكرار) ٪2.1تواجهني" بنسبة بلغت ( التي باإلدمان اخلاصة
 الداخلية وزارة تقدمها التي اإلعالمية احلمالت متابعة ويوضح الرسم البياني أسباب

  املخدرات:  مكافحة مجال يف

  
  

  



 

 
2016 2016 

  وفيما يلي ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يف ضوء األسئلة: 

ــة الدراســة نحــو األنشــطة 15جــدول رقــم ( ) يوضــح املتوســطات احلســابية إلجابــات عين

  االتصالية:  

  درجة التعرض     

ط
س

تو
امل

قة   
اف

ملو
ة ا

رج
د

  

بة 
رت

ال
  

  م
رة األنشطة االتصالية 

كبي
طة  

س
تو

م
  

فة 
عي

ض
  

 % ت  % ت  % ت  

1 

الرسائل القصيرة عبر الهاتف 

املحمول يف مجال مكافحة  

 املخدرات. 

61 24.4 103 41.2 86 34.4 1.9 

طة
س

تو
م

  

1 

13 

النشر على مواقع التواصل 

االجتماعي عن أضرار املخدرات 

 وكيفية مواجهتها. 

70 28 83 33.2 97 38.8 1.89 

طة
س

تو
م

 

2 

10 

اإلعالم النشر على وسائل 

املختلفة عن أضرار املخدرات  

 وكيفية مواجهتها. 

59 23.6 102 40.8 89 35.6 1.88 

طة
س

تو
م

 

3 

7 
البيانات الصحفية التي تصدرها 

 الوزارة عن مكافحة املخدرات. 
52 20.8 113 45.2 85 34 1.87 

طة
س

تو
م

 

4 

5 

تنظيم املناسبات واملعارض التي 

تهدف إلى التعريف مبفهوم 

 املخدرات وأضرارها على املجتمع.

51 20.4 100 40 99 39.6 1.81 

طة
س

تو
م

 

5 

12 
امللصقات واإلعالنات التوعوية يف 

 مجال مكافحة املخدرات. 
47 18.8 97 38.8 106 42.4 1.76 

طة
س

تو
م

 

6 

3 

إقامة املحاضرات التوعوية 

بأهمية الوقاية واحلفاظ على 

سالمة اجلسد يف مجال مكافحة 

 املخدرات. 

44 17.6 100 40 106 42.4 1.75 

طة
س

تو
م

 

7 

2 

األفالم التثقيفية التي تنتجها 

الوزارة عن أضرار املخدرات 

 وكيفية مواجهتها. 

49 19.6 84 33.6 117 46.8 1.73 

طة
س

تو
م

 

8 



                2017 

11 

تنظيم الندوات واملؤمترات التي 

تعقدها الوزارة يف مجال مكافحة 

 املخدرات. 

45 18 93 37.2 112 44.8 1.73 
طة

س
تو

م
 

9 

4 

إصدار الكتيبات واملطويات 

والنشرات واملطبوعات األخرى 

التي تصدرها وزارة الداخلية عن 

 مكافحة املخدرات. 

43 17.2 91 36.4 116 46.4 1.71 

طة
س

تو
م

 

10 

8 
عقد الدورات التدريبية لكيفية 

 الوقاية خطر املخدرات. 
42 16.8 84 33.6 124 49.6 1.67 

طة
س

تو
م

 

11 

6 
إقامة املسابقات التوعوية يف 

 مجال مكافحة املخدرات. 
37 14.8 78 31.2 135 54 1.61 

فة 
عي

ض
 

12 

9 
إصدار مجلة متخصصة يف مجال 

 مكافحة املخدرات. 
36 14.4 70 28 144 57.6 1.57 

فة 
عي

ض
 

13 

   1.76 43.56 1416 36.86 1198 19.56 636 ملتوسط العام ا 

مـن اجلـدول أعـاله النسـب املئويـة والتكـرارات واملتوسـطات احلسـابية، فمـن خـالل   يتضح
 عينـة موافقـة درجة من ٪58)، وهو ميثل ما نسبته 3من 1.76املتوسط العام الذي بلغ (

 فئـات  مـن  الثانيـة  الفئة  يف  احلسابي  املتوسط  هذا  ويقع  االتصالية،  األنشطة  على  الدراسة
) 0.68) بدرجـــة متوســـطة بلغـــت (2.32-1.67( الفئـــة يف املســـتخدم الثالثـــي املقيـــاس

 ملتغير األنشطة االتصالية، وجاءت بالترتيب اآلتي:
جاءت "الرسـائل القصـيرة عبـر الهـاتف املحمـول يف مجـال مكافحـة املخـدرات" يف املرتبـة 
ــة  ــال مكافحـ ــور يف مجـ ــا اجلمهـ ــي يتعـــرض لهـ ــالية التـ ــطة االتصـ ــن بـــني األنشـ ــى مـ األولـ

)، وجاء يف املرتبة الثانية "النشـر علـى مواقـع 9.1املخدرات، وذلك مبتوسط حسابي بلغ (
التواصـــل االجتمـــاعي عـــن أضـــرار املخـــدرات وكيفيـــة مواجهتهـــا مبتوســـط حســـابي بلـــغ 

)، يف حني جاء يف املرتبة الثالثة "النشر على وسـائل اإلعـالم املختلفـة عـن أضـرار 1.89(
)، أمـا يف املرتبـة الرابعـة فقـد 1.88مبتوسـط حسـابي بلـغ (املخدرات وكيفية مواجهتهـا"  

جـــاءت "البيانـــات الصـــحفية التـــي تصـــدرها الـــوزارة عـــن مكافحـــة املخـــدرات" مبتوســـط 
)، يف حني جاء باملرتبـة اخلامسـة "تنظـيم املناسـبات واملعـارض التـي 1.87احلسابي بلغ (

مبتوســط حســابي بلــغ تهــدف إلــى التعريــف مبفهــوم املخــدرات وأضــرارها علــى املجتمــع" 
ــة السادســة "امللصــقات واإلعالنــات التوعويــة يف مجــال 1.81( )، وجــاء كــذلك يف املرتب

)، ويف املرتبــة الســابعة جــاءت "إقامــة 1.76مكافحــة املخــدرات" مبتوســط حســابي بلــغ (



 

 
2018 2018 

املحاضــرات التوعويــة بأهميــة الوقايــة واحلفــاظ علــى ســالمة اجلســد يف مجــال مكافحــة 
)، وقد جـاء يف املرتبـة الثامنـة "األفـالم التثقيفيـة 1.75حسابي بلغ (املخدرات" مبتوسط  

التــي تنتجهـــا الـــوزارة عـــن أضـــرار املخــدرات وكيفيـــة مواجهتهـــا" مبتوســـط حســـابي بلـــغ 
)، يف حـــني جـــاء يف املرتبـــة التاســـعة "تنظـــيم النـــدوات واملـــؤمترات التـــي تعقـــدها 1.73(

ــوزارة يف مجــال مكافحــة املخــدرات" مبتوســط حســاب ــغ (ال ــة 1.73ي بل )، وجــاء يف املرتب
العاشرة "إصدار الكتيبات واملطويات والنشرات واملطبوعات األخـرى التـي تصـدرها وزارة 

)، يف حـني جـاء يف املرتبـة 1.71الداخلية عن مكافحة املخدرات" مبتوسـط حسـابي بلـغ (
وســط احلاديــة عشــرة "عقــد الــدورات التدريبيــة لكيفيــة الوقايــة مــن خطــر املخــدرات" مبت

)، وجاء يف املرتبة الثانية عشرة "إقامـة املسـابقات التوعويـة يف مجـال 1.67حسابي بلغ (
ــغ ( )، ويف املرتبــة الثالثــة عشــرة "إصــدار 1.61مكافحــة املخــدرات" مبتوســط حســابي بل

  ).1.57مجلة متخصصة يف مجال مكافحة املخدرات" مبتوسط حسابي بلغ (
  

  ية: رسم بياني ملتوسطات األنشطة االتصال

 
  

  

  

  



                2019 

) يوضح املتوسطات احلسابية إلجابات أفـراد عينـة الدراسـة نحـو 16جدول رقم (

ــة  ــة مبكافحـ ــات اخلاصـ ــع املعلومـ ــا يف جمـ ــد عليهـ ــي ُيعتمـ ــة التـ ــادر اإلعالميـ املصـ

 املخدرات، ودرجة االعتماد عليها:

  املصادر   م
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 % ت % ت % ت  

6 
قنوات التواصل  

 االجتماعي
 1 متوسطة  2.32 16.8 42 34 85 49.2 123

 2 متوسطة  2.2 20.4 51 39.2 98 40.4 101 التلفزيون 3

7 

احلمالت 

اإلعالمية  

 لوزارة الداخلية 

 3 متوسطة  2.06 28.8 72 36.8 92 34.4 86

 4 متوسطة  1.88 38.4 96 35.6 89 26 65 الكتب الدينية 5

 5 متوسطة  1.84 38.8 97 38.4 96 22.8 57 اإلذاعة  2

 6 متوسطة  1.72 48.8 122 30 75 21.2 53 أخرى تذكر  8

4 
االتصال 

 الشخصي
 7 متوسطة  1.67 54.4 136 24 60 21.6 54

1 
الصحف 

 واملجالت
 8 متوسطة  1.65 53.2 133 28.4 71 18.4 46

  متوسطة  1.91 37.45 749 33.3 666 29.25  585 العام املتوسط  

يتضــح مــن اجلــدول الســابق النســب املئويــة والتكــرارات واملتوســطات احلســابية إلجابــات 
أفراد عينة الدراسة نحو املصادر اإلعالمية التي ُيعتمد عليها يف جمع املعلومـات اخلاصـة 

 مـن ٪63) وهو ميثل ما نسبته 3من  1.91مبكافحة املخدرات، فقد بلغ املتوسط العام (
ة الدراســة علــى املصــادر اإلعالميــة التــي تعتمــد عليهــا يف جمــع عينــ أفــراد موافقــة درجــة

املعلومات اخلاصة مبكافحة املخدرات، ويقع هذا املتوسـط احلسـابي يف الفئـة الثانيـة مـن 
) بدرجــة متوســطة بلغــت 2.32-1.67فئــات املقيــاس الثالثــي املســتخدم ويقــع يف الفئــة (



 

 
2020 2020 

لتــي تعتمــد عليهــا يف جمــع املعلومــات اخلاصــة ) ملتغيــر مــا املصــادر اإلعالميــة ا0.778(
 مبكافحة املخدرات؟ وجاءت بالترتيب اآلتي:

)، ويف 2.32جــاء يف املرتبــة األولــى "قنــوات التواصــل االجتمــاعي" مبتوســط حســابي بلــغ (
)، يف حـني جـاءت يف املرتبـة الثالثـة 2.2املرتبة الثانية "التلفزيـون" مبتوسـط حسـابي بلـغ (

)، ويف املرتبـة الرابعـة 2.06ية لوزارة الداخلية" مبتوسـط حسـابي بلـغ ("احلمالت اإلعالم
)، يف حني جاء يف املرتبة اخلامسة "اإلذاعـة" 1.88"الكتب الدينية" مبتوسط حسابي بلغ (

)، وجــاء يف املرتبـة السادســة "أخـرى" مبتوســط حسـابي بلــغ 1.84مبتوسـط حســابي بلـغ (
ــة الســابعة1.72( ــغ  )، يف حــني جــاء يف املرتب "االتصــال الشخصــي" مبتوســط حســابي بل
  ).1.65)، وجاءت "الصحف واملجالت" يف املرتبة الثامنة مبتوسط حسابي بلغ (1.67(

ــة  ــا عين ــي تعتمــد عليه ــة الت ــاني متوســطات املصــادر اإلعالمي ويوضــح الرســم البي

  الدراسة يف جمع املعلومات اخلاصة مبكافحة املخدرات:

  
  

 مـن للحـد الهـادف "نبـراس" برنـامج الدراسة بحسب متابعـة) توزيع عينة 17جدول رقم (

  املخدرات وتعاطيها: انتشار

  التكرار النسبة املئوية 

 أتابعها ال 90 36

 ما حد إلى أتابعها 100 40

 كبيرة بدرجة أتابعها 60 24

 املجموع 250 100



                2021 

 نبـراس متابعة برنـامجيتضح من اجلدول أعاله النسب املئوية والتكرارات لسؤال ما مدى 
أتابعهـا" جـاءت  الاملخدرات وتعاطيها؟ حيـث إن الـذين إجابـاتهم " انتشار من للحد الهادف

مـا"  حـد إلـى أتابعهـا" إجابـاتهم الـذين ثـمَّ  ومـن تكـرارًا، 90و) ٪36كـأعلى نسـبة، بلغـت (
كبيـرة" بنسـبة  بدرجـة أتابعهـا" إجاباتهم الذين  وأخيًرا ، تكرار100و) ٪40بنسبة بلغت (

  .الدراسة  عينة من  تكرارًا 60و) ٪24بلغت (
الشباب لبرنامج نبراس يف نشر التوعية من انتشار  وعليه نستطيع القول أن متابعة 

  املخدرات كان ضعيًفا، كما يوضح ذلك أيًضا الشكل اآلتي:

  
  

  نبراس: برنامج متابعة عدم ) توزيع عينة الدراسة حسب أسباب18جدول رقم (

  التكرار  النسبة املئوية

 جديًدا. شيئًا يقدم ال 8 8.89

 له. كافية دعاية وجود عدم 30 33.33

 .منها ال أستفيد يقدمها التي اخلدمات 9 10

 .يقدمها التي املعلومات يف التشابه 15 16.67

13.33 12 
 التـي اإلعالميـة الرسـالة عـرض يف والبسـاطة الوضـوح عـدم

  يقدمها

17.78 16 
 مبكافحـة اخلاصـة واملعلومـات معاجلـة املوضـوعات سـطحية

 املخدرات.

 املجموع 90 100



 

 
2022 2022 

 برنـامج متابعـة عـدم ألسـباب يتضـح مـن اجلـدول السـابق النسـب املئويـة والتكـرارات 
لـه" أعلـى نسـبة  كافيـة دعايـة وجـود حيث إن أفراد العينة الـذين إجابـاتهم "عـدم "نبراس"،

معاجلـــة  تكـــرارًا، ومـــن ثـــَمّ الـــذين إجابـــاتهم "ســـطحية 30و) ٪33.33(حيـــث بلغـــت 
 16و) ٪17.78املخــدرات" بنســبة بلغــت ( مبكافحــة اخلاصــة واملعلومــات املوضــوعات

) ٪16.67يقـدمها" بنسـبة بلغـت ( التـي املعلومـات يف التشـابه" إجاباتهم الذين ثمَّ  تكرارًا،
بنسـبة  يقـدمها" التـي اإلعالمية الرسالة عرض يف والبساطة الوضوح عدم"و تكرارًا، 15و

منهـا" بنسـبة  أسـتفيد ال يقـدمها التـي اخلـدمات" ثـمَّ  ومن تكرارًا، 12و) ٪13.33بلغت (
 8و)  ٪8.89جديـًدا" بنسـبة بلغـت ( شـيئًا يقـدم وأخيـًرا "ال تكـرارات، 9و) ٪10بلغـت (

  كرارات من عينة الدراسة.ت

  متابعة برنامج نبراس: رسم بياني يوضح أسباب عدم 

  
  

  

  

  

  

  



                2023 

 خطـر مـن التوعيـة يف نبـراس برنـامج بـه يقـوم الـذي الـدور ) يوضـح19جـدول رقـم (

  املخدرات:

  التكرار  النسبة املئوية

41.25 66 
 بالوقايـة يعرفنـي املخـدرات مكافحـة إلدارة تـابع وطنـي مشروع

 من املخدرات.

 .املجتمع أفراد بني املخدرات انتشار من احلد يف يسهم 52 32.5

26.25 42 
 ثقافـة نشـر خـالل من املخدرات من خالية بيئة خلق على يعمل

 .املختلفة اإلعالم وسائل عبر الوقاية

 املجموع 160 100

 يف نبراس برنامج به يقوم الذي للدوريتضح من اجلدول أعاله النسب املئوية والتكرارات  
 تـابع وطنـي املخـدرات، حيـث إن أفـراد العينـة الـذين إجابـاتهم "مشـروع خطر من التوعية
مـن املخـدرات" جـاءت أعلـى نسـبة مئويـة بلغـت  بالوقايـة ُيعنـى املخـدرات مكافحـة إلدارة

 .تكرارًا 66و) 41.25٪(
 إلدارة تـابع وطنـي وبناء عليه نستنتج أن الدور الـذي يقـوم بـه برنـامج نبـراس أنـه مشـروع

  املخدرات. من ُيعنى بالوقاية املخدرات مكافحة
  

 خطـر مـن التوعيـة يف نبـراس برنـامج بـه يقـوم الـذي ويوضح الرسم البياني الدور

  املخدرات:
  

  



 

 
2024 2024 

 يقدمها واملعلومات التي البرامج نوعية ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب20جدول رقم (

  للشباب:   نبراس برنامج

  التكرار النسبة املئوية 

61.25 98 
 احلصـانة لتعزيـز املدرسـية للبيئـة مباشـرةً  موجـه برنـامج
 الطالب. لدى الذاتية

  املجتمع. يف والطفل لألسرة موجه برنامج 29 18.13

20.63 33 
 متعـددة مبـواد اإلعـالم وسـائل جميـع منـه تسـتفيد برنـامج
 .املختلفة اإلعالمية الوسائل يف وبثها لنشرها

 املجموع 160 100

والتكرارات    يتضح املئوية  النسب  أعاله  اجلدول   التي واملعلومات البرامج لنوعيةمن 
"برنامج  للشباب، نبراس برنامج يقدمها إجاباتهم  الذين  العينة  أفراد  إن   موجه حيث 
بلغت   لدى  الذاتية احلصانة  لتعزيز املدرسية للبيئة  مباشرةً  مئوية  نسبة  أعلى  الطالب" 

 اإلعالم وسائل جميع منه تستفيد تكرارًا، ثمَّ الذين إجاباتهم "برنامج 98و)  61.25٪(
ها لنشرها متعددة  مبواد ( املختلفة"  اإلعالمية الوسائل يف وبثِّ بلغت  ) ٪20.63بنسبة 

بنسبة  يف والطفل لألسرة موجه برنامج"   إجاباتهم   الذين  وأخيًرا  تكرارًا،  33و املجتمع" 
  إجاباتهم  الذين  أن  نستنتج   عليه  وبناء  الدراسة،  عينة   من   تكرارًا  29و)  ٪18.13بلغت (

 الطالب" حقق لدى الذاتية احلصانة  لتعزيز  املدرسية للبيئة مباشرةً  موجه برنامج"   كانت
  أعلى نسبة من إجمالي عينة الدراسة.

 نبـراس برنـامج يقـدمها التـي واملعلومـات البـرامج يوضـح الرسـم البيـاني نوعيـة

  للشباب:

  



                2025 

  التوعوي:   نبراس برنامج من ) يوضح مدى االستفادة21(جدول رقم  

  التكرار  النسبة املئوية 

 لم أستفد 10 6.3

 ضعيفة بدرجة استفدت 15 9.4

 متوسطة بدرجة استفدت 70 43.8

 كبيرة بدرجة استفدت 65 40.6

 املجموع 160 100.0

والتكرارات   املئوية  النسب  أعاله  اجلدول  من  االستفادةيتضح   نبراس برنامج من ملدى 
 10و)  ٪6.3أستفد" بلغت نسبتهم ( حيث إن أفراد العينة الذين إجاباتهم "لمالتوعوي،  
  تكرارًا،   15و)  ٪9.4ضعيفة" نسبتهم بلغت ( بدرجة استفدت"  إجاباتهم  والذين  تكرارات، 

( بدرجة  استفدت"و بلغت  كبيرة"   بدرجة استفدت"و  تكرارًا،  70و)  ٪43.8متوسطة" 
  . الدراسة عينة  من تكرارًا 65و) ٪40.6بنسبة بلغت ( 

  

  ويوضح الرسم البياني اآلتي درجة االستجابة:

  
  

  



 

 
2026 2026 

  التوعوي: نبراس ببرنامج الشباب معرفة من املتحققة األهداف ) يوضح22جدول رقم (

 التوعوي  نبراس ببرنامج الشباب معرفة من املتحققة األهداف التكرار النسبة املئوية 

 املجتمع. أفراد بني املخدرات انتشار من احلد يف اإلسهام 31 20.67

18.67 28 
 وزيادة الوقائي، العمل بأهمية وتعريفهم األسرة أفراد دور تفعيل

 .العقلية واملؤثرات املخدرات بأخطار لديهم الوعي

8.67 13 
 ومؤسسـاته املـدني املجتمـع أفراد لدى التطوعية املشاركة تعزيز

 .املخدرات مكافحة مجال يف

2.00 3 
 املبذولـة الوطنيـة اجلهـود يف األساسـيني الشـركاء دور إبـراز

 املخدرات. من للوقاية

 .الشباب قبل من املخدرات بتعاطي املرتبطة اجلرائم خفض 17 11.33

38.67 58 
 تعـاطي قبـول لـرفض واالجتماعيـة األخالقيـة القـيم تعزيـز

 .املخدرات

 املجموع 150 100.00

 معرفـة مـن املتحققـة لألهـدافيتضـح مـن اجلـدول أعـاله النسـب املئويـة والتكـرارات  
 القـيم حيـث إن أفـراد العينـة الـذين إجابـاتهم "تعزيـز التوعـوي، نبـراس ببرنـامج الشـباب

املخــدرات" أعلــى نســبة مئويــة بلغــت  تعــاطي قبــول لــرفض واالجتماعيــة األخالقيــة
 بـني املخـدرات انتشار من احلد يف اإلسهام" إجاباتهم الذين ثمَّ  تكرارًا، 58و) 38.67٪(

 األسـرة أفـراد دور تفعيـل" ذلك يلي تكرارًا، 31و) ٪20.67املجتمع" بنسبة بلغت ( أفراد
 واملـؤثرات املخـدرات بأخطـار لـديهم الـوعي وزيـادة الوقـائي، العمـل بأهميـة وتعـريفهم

 بتعـاطي املرتبطـة اجلـرائم خفـض"و ، تكـرارًا 28و) ٪18.67العقليـة" بنسـبة بلغـت (
 املشـاركة تكـرارًا ، و"تعزيـز 17) و٪11.33الشـباب" بنسـبة بلغـت ( قبـل مـن املخـدرات
بنسـبة بلغـت  املخـدرات" مكافحة مجال يف ومؤسساته املدني املجتمع أفراد لدى التطوعية

 الوطنيـة اجلهـود يف األساسـيني الشـركاء دور إبـراز" وأخيـًرا تكـرارًا، 13و) 8.67٪(
 .الدراسة  عينة من  تكرارات 3و)  ٪2املخدرات" بنسبة بلغت ( من للوقاية املبذولة

 تعـاطي قبـول لـرفض واالجتماعيـة األخالقيـة القـيم وبنـاء عليـه نسـتنتج أن هـدف تعزيـز
املخدرات جاء يف مقدمة األهداف التي حتققت مـن معرفـة برنـامج نبـراس لـدى الشـباب، 

  كما يوضحه الرسم البياني اآلتي:
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) يوضـح مـدى مسـاهمة برنـامج نبـراس يف زيـادة املعلومـات للتوعيـة ضـد 23جدول رقـم (

  املخدرات:

  التكرار  النسبة املئوية 

 يسهم لم 11 7.33

 ضعيفة بدرجة أسهم 50 33.33

 متوسطة بدرجة أسهم 65 43.33

 كبيرة بدرجة أسهم 24 16.00

 املجموع 150 100.00

 برنـامج أسـهم مـدى أي إلـىيتضـح مـن اجلـدول أعـاله النسـب املئويـة والتكـرارات ملعرفـة 
حيـث إن أفـراد العينـة يتوزعـون مـا بـني  املخدرات، ضد املعلومات للتوعية زيادة يف نبراس

ــة بلغــت ( ــأعلى نســبة مئوي ــذين إجابــاتهم "أســهم بدرجــة متوســطة" ك  65و) ٪43.33ال
 50و) ٪33.33( بلغــت مئويــة بنســبة" ضــعيفة بدرجــة أســهم" إجابــاتهم والــذين تكــرارًا،
 لــم" وأخيــًرا تكــرارًا، 24و) ٪16( بلغــت مئويــة بنســبة" كبيــرة بدرجــة أســهم" ثــم تكــرارًا،

يـه نسـتنتج عل  وبنـاء  الدراسـة،  عينـة  مـن  تكـرارًا  11و)  ٪7.33(  بلغت  مئوية  بنسبة"  يسهم
 أن برنامج نبراس أسهم بدرجة متوسطة يف زيادة املعلومات للتوعية بخطر املخدرات.
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ويوضــح الرســم البيــاني اآلتــي التــأثيرات الناجتــة واملترتبــة عــن معرفــة املبحــوثني لبرنــامج 

  نبراس:

  
  

علـى  احلصـول يف كمصـدر نبـراس برنـامج عـن ) يوضـح درجـة الرضـا24جـدول رقـم (

  التوعوية: املعلومات

  التكرار  النسبة املئوية 

 راض غير 37 24.67

 ما حد إلى راض 79 52.67

 جًدا راض 34 22.67

 املجموع 150 100.00

 نبـراس برنـامج عـن يتضـح مـن اجلـدول أعـاله النسـب املئويـة والتكـرارات لدرجـة الرضـا
 حيث إن أفراد العينة الذين إجاباتهم "راض  املعلومات التوعوية، على احلصول يف كمصدر

 غيـر" إجابـاتهم والـذين تكـرارًا، 79و) ٪52.67مـا" أعلـى نسـبة مئويـة بلغـت ( حـد إلـى
جــًدا" بنســبة مئويــة بلغــت  ارًا، وأخيــًرا  "راضتكــر 37و) ٪24.67راض" بنســبة بلغــت (

  .الدراسة  أفراد  عينة من  تكرارًا 34و) 22.67٪(
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ويوضح الرسم البياني رضا الشباب عن برنامج نبراس كمصدر يف احلصول على  

 املعلومات التوعوية: 

  

  
  

  النتائج والتوصيات 

  النتائج:

  غلب على عينة الدراسة حملة الشهادات العليا. -1
  مبتابعة عالية.حمالت وزارة الداخلية يف مجال مكافحة املخدرات ال حتظى  -2
  من أهم أسباب عدم متابعة حمالت التوعية قلة عرضها. -3
معلومات   -4 على  احلصول  يف  االتصالية  األنشطة  أبرز  من  القصيرة  الرسائل  تعد 

  تتعلق بالتوعية من خطر املخدرات.
يف  -5 األول  املصدر  شكَّلت  االجتماعي  التواصل  قنوات  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

  ات. تزويد اجلمهور باملعلوم
  كما أظهرت النتائج تدني نسبة متابعة الشباب لبرنامج نبراس.  -6
بشكل   -7 املدارس  طالب  يستهدف  نبراس  برنامج  أن  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت 

 خاص لرفع درجة احلصانة لديهم من خطر املخدرات. 
القيم   -8 تعزيز  نبراس  برنامج  من  املتحققة  النتائج  أهم  من  أن  النتائج  أظهرت 

 األخالقية لرفض قبول املخدرات.
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كما تبني أن من أهم أسباب عدم متابعة الشباب لبرنامج نبراس ضعف الدعاية   -9
 والترويج له. 

  : الـتـوصـــيات

تناولت الدراسـة عـدة جوانـب تتعلـق باألنشـطة االتصـالية واملصـادر اإلعالميـة    
عتمد عليها يف جمع املعلومات اخلاصة مبكافحة املخـدرات  ، ومـن ثـمَّ توصـي  التي يُ

  الدراسة مبا يأتي: 
 .إصدار مجلة متخصصة يف مجال مكافحة املخدرات  
 .إقامة مسابقات توعوية يف مجال مكافحة املخدرات 
 .عقد دورات تدريبية ملعرفة كيفية الوقاية من املخدرات 
  زيــادة إصــدار الكتيبــات واملطويــات والنشــرات واملطبوعــات التــي تصــدرها وزارة

 الداخلية عن مكافحة املخدرات.
 .االهتمام باالتصال الشخصي لتعزيز مفاهيم الوقاية من املخدرات 
 اإلعـالم وسـائل عبـر الوقايـة ثقافـة نشـر خـالل من املخدرات من خالية بيئة خلق 

 املختلفة.
 للوقاية من املخدرات املبذولة الوطنية اجلهود يف األساسيني الشركاء دور إبراز.  
   األبحاث العلمية التي ُتعنى ببرنامج نبراس ملعرفة درجة الرضا عـن البرنـامج زيادة

 لدى املستهدفني.
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