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المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني للوقاية من مخاطر  ةدور المشارك
 المخدرات الرقمية

 .الملخص

لوهاا بللااكلممعماللتااةموااكملتال ماا للجهااتلموماا يللأيلأسااك المشااكة الالممعمة ااال اا ل
علااتلمينااستلىنااع  لل ااكالالوااك لاجعمكا ااك لتاكعفااكإسك للااملتلعهاا لاسااهك لالممعماااللم  عااك لعاا ل

تغسرلذلتلىتلاألىا ةلالعا لما إيلالاتلموم االالمه إلالو ى الس امللكلرأيلأتللكل م لأتلالعم ي ل
لعماللتميوسقلأ تاعه.المم

تالختىاااالااجعمكا اااالىاااتلالمهاااتلالعااا لمهاااع للكلتواااكملااجعماااكع لللممعمااااللتاألسااارالتلهاااكل
مأثسرلاسمكب لع لالاتا لالعيسسارلالاميلدوشاتملالممعمااللتذلاتلىاتلشارهلافعشاكة كلعا لى سناك ل

ئسستلااجعمااااكعسستلىنااااا ل الى اجهااااالالعياااااتسك لالممعماااااللتاكلعااااكل لسواااااللعلااااتلعاااااكمقلاألشفااااك
الم كصااارالتىوهاااكلمناداااتلىوفاااك للاااجتك لالع اصااا لااجعماااكع لالعااا لم اجههاااكلالم سناااك لالعااا ل
س مل نلعسهك،لعكلختىاالااجعمكا االإشلاال كعاالالم سناك لتمماكة لعا لال تداتلىوهاكل كلماتاة ل

هلالممااكا لالعاا لإشلعهااكل اامملتالمفااكفاللتالمنعشاا  ك لتغسر ااكلتي عتاارلالممااكهلال كااكئ لىااتلأتل
الختىالااجعمكا اللسثلميظتلىهوالالختىالااجعمكا الع لالممكهلال ككئ لبتتةا ل كىاك لتذلاتل
ألفهكلمهتفلالتلك كعك ل تسرالىتلأبوكملالممعماللتمنك  لع لاعتاإلالمس لالمتدتلالميلدعيما ل

عماااللعاا لااا لىااكلد اجهااهلىااتلىنااا ل ك لالمنااعوت لتاكلعااكل لميوسااقلأ ااتافلالعوم ااالتم اا يرلالمم
ىعيسااارا لىيل اااالتعكلم اااالتالدعاااأمتلذلاااتلاالىاااتلشااارهلتككساااالالشاااجك لىاااتلىخاااك رلالمخاااتةا ل

لالركم البهتفلشتىالالممعماللتميوسقلالع اعقلالوفن لتااجعمكع لللشجك .
لىخك رلالمختةا لالركم ال–ىوظمك لالممعماللالمتف لل–المشكة الالممعمة ال:لالكلمات الدالة

Abstract 

Community participation is the basis of any developmental effort to 

promote society and promote and improve the social and economic life 

of the people .Therefore, it is the voluntary contribution of society to 

the national efforts, whether by opinion, work, funding or other things 

that lead to the development of society and the achievement of its 

goals. 

Social work  is one of the professions that are concerned with the social 

construction of society and the family and has a positive impact in 

bringing about the change that the society seeks, through its spread in 

the institutions of society and therefore it is the responsibility of social 

workers to face contemporary challenges, including the increasing 

social networking platforms faced by the institutions in which they 
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work. The social field has entered all institutions and practiced in many 

of them, such as schools, factories, hospitals and others. Preventive role 

is important because it aims at large segments of the community and 

contribute to the preparation of the new generation that bears the 

responsibilities of the future and thus achieve the goals of development 

and development of society in the face of local and global variables and 

this can only be achieved through the protection of young people from 

the dangers of digital drugs in order to serve the community Achieving 

the psychological and social compatibility of youth. 

Keywords: Community participation - Civil society organizations - 

Digital drug risks. 

 مشكلة البحث:-1
أصجحلاألشفكئس نلااجعمكعس نلعا لىوظماك لالممعمااللالماتف لى اكلتستلل ارتةاللتلوت

الع ص لالتلىهك لتتاكئفلتأإتاةلجتدتالله لع ل امملالموظماك لعماتلال اجا لأنلدعير ا الىاتل
ااععمااكإلالعولسااتيلتى اجهااالالمشااتر لالعولستسااالللشااجك لالااتلالعياارسلفياا لاسااعختا لاألسااكلس ل

 لالم كصاااارالتالمنااااك مالعاااا لموم ااااالتميااااتدثلالممعماااااللالم كصاااارلاليتدثاااااللم اجهااااالالمشااااتر
تمياااتدثلأساااكلس لاألإاملالمهوااا لتمتوااا لصااا  لجتداااتاللممكةساااالالختىاااالااجعمكا اااالعااا لىماااكهل
ال ككسالىتلىخك رلالمخاتةا لالركم االتاساعختا لالختىاالااجعمكا اال مهواالم ما لعلاتلالاتا ل

ل(43 ،لص2008أتلع ل لسهمك.ل)لتس ،لالعيسسرلاإلسمكب لع لاإلفنكنلأتلع لالممعمالل
تم عتاارلالمشااكة الالممعمة ااالعمل ااال كىااالعاا ل ريوااالموظاا  لالممعماااللباا لعاا ل اا ل اار ل
ىهوااالالختىااالااجعمكا ااالتلااملتلعهاا لمياارصلعلااتلأ م ااالىشااكة الاإلفنااكنلعاا ل كعااالالفاا ةل

الجهااا إملاف ركااك لىاااتلأنلاإلفنااكنل ااا ل ااتفلالعوم اااالتصااكف هكلتأنلالعوم اااالالمعيوااقلعااا لغسجاا
تىشكة عه،لتمع حلأ مسعهكلع لبراىجلال ككسالىتلالمخاتةا لالركم االىاتلشارهلال  اك للاتجراما ل
ىااااتللااااأفهكلىنااااكعتالالوااااك لعلااااتلميوسااااقلاأل ااااتافللأساااال  لتكااااكئ لليسااااثلمفااااجحلال  ااااكإا ل
الممعمة الع اى لبوكمالع لم ل  لالخترا لتل ن الىمرإلىشم ستللعينستلالظارتفلااجعمكا اال

تفلال ك للل ككسال  لإع لالمه إلالمام ا،لتأفهكلم عترللمثكلالعمل الىيكتلالاإىكجلأعراإلتألنلاله
الممعماااااللتجمكعكمااااهلتمااااتا  لكااااتةامه لتىنااااكعتمه لعلااااتلال صاااا هللياااا لىشااااترمه لتااسااااعفكإال
لأكفتلىكلسمتاتلعا لاألفشا التالتاراىجلالعا لمفاتةلعا لالممعمااللعا لاا لمناداتلافعشاكةلالعوو اال

ل كلالنلت التىوهكلالمختةا لالركم ا.اليتدثالتآثكةل
علااتلال تدااتلىااتلالتةاسااك لالنااكلوالذا لالفاالاللم  اا  لالتةاساااللاا اار  اامالتكااتلماا ل

تم لافعوكملالتةاسك لاألكثارلاةمجك اك لبهاكلتالعا لم عتارلفو االاف ار للعيتداتلىشاتلالالجياثلت ا ل
لككآلم :
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ااجعمكا ااالعاا لموم ااالالمشااكة الالشاا ت ال (:لعااتلإتةلالختىااال1998إةاسااالىوااكهلال ساا ل)-1
لااتع لالخااتىك لالع ل م اااللكلمااتاة لتماا لم تسااقلالتةاسااالبهااتفلاشع ااكةلال ركااالبااستلالعااتاتهل
لمهو لالختىالااجعمكا التميوسقلالمشكة الالش ت اللتع لالمتاة ل،لتم صالالالتةاساالأنل

الشا ت العا لإعا لالخاتىك للالعتش لالمهو لللختىالااجعمكا االسناكعتلعلاتلدياكإالالمشاكة ا
الع ل م اللكلمتاة لتذلتلىتلشرهلالمناكعتالعلاتلماتا  لال ركاالباستلالما ا وستلتالمتةساال

لتاليتلىتلالم  كك لالع لموفللكئ لإتنلىشكة الالم ا وستلع لإع لالختىك لالع ل م ا.
اسااعهتعالالع صاا لالااتلى لاارا للتالعاا لAnne Broussardل(2003)إةاسااالآنلبرتسااكةإ-2

لعنهس لالشراكالبستلاألسرالتالمتةساالتع اىا لفماكذل امالالع اكتنلتم صالالالتةاساالالاتلأنل
األشفااكئسستلااجعمااكعسستلعاا لالمااتاة لسمتااوه لاسااعختا لى ااكةعه لالمهو ااالعاا لاسمااكإلم ااكتنل

تلأإاملىنااعمرلباااستلاألساارلتالماااتاة لتالممعمااااللالميلاا لالميااا تللكلمتةساااالىااتلأجااا لميناااس
لال مل الالع ل م التالع ل للت لال ر .

 (لعتلالتسااالالمتةسا التعركعهاكللكلماتاة لت    االميوساقلالع اكتنل2004إةاسالإسكفكلأدلنل)-3
سمتااتلأنللااجعمااكعسستبااستلالمتةسااالتالممعماااللتاألساارالتالعاا لم صاالالالااتلأنلاألشفااكئسستل

 لمع متلميناستلأإائها لتمهسااالالما لسو ى اللأإتاةلأسكس الع لموتس لشتىك لىجكلراللل ر
الموكس لإاش لالمتةسالىتلأج لموتىه لالتةاس ل املتل    االميوساقلالع اكتنلباستلالمتةساال

لتالممعماللتاألسرالىتلأج لإع لال مل الالع ل م ا.
 (لعااااااتلإتةلالمع اااااا عستلعاااااا لالممعماااااااللتالمشااااااكة ال2007إةاسااااااالأدلوااااااكلاةسللسواااااات  ل ل)-4

عهتفل مملالتةاسالم   حلال ركالبستلالع ا  لتالمشاكة الالممعمة االالممعمة الال كإلالتمن
تال ركاالبااستلالمشاكة الالممعمة ااالتميوساقلالشاا  ةلالمم ا ل ااأإااللل اجتلااجعمااكع للموااالل

لالمريما.
تم عتااارلىخاااك رلالمخاااتةا لالركم اااالااااك رالاجعمكا اااالتاكعفاااكإسالتصاااي ا،لبااا لااااك رال

المخاتةا لساا امللكلونااجالللشاخسلأتلألساارمهلأتللممعم ااهلك ى االفظاارا لللااتىكةلالاميلميتثااهل ااممل
لفاافالعكىااا،للسااثلم عتاارل اامملالظااك رالىااتلالظاا ا رلااجعمكا ااالالعاا للهااكلمااأثسرا لش ساارالعاا ل
ل كالاإلفنكنلتالممعماللتي عترلالشجك لأكثرلالفاك لم ر ك للهمملالمشتر للملتلدع لا لاألىارل

 لتالعاأثسرلتالفااك لالمناعهتعالىااللاا عماك للت   اال رتةالاا عمك لبتةاسالالظك رالىتللسثلالك
ال ككسااالىااتللسااثلالتااراىجلتى اام فهكلت    ااالىمكةسااعهكلتالعااتةي لعلسهااكلتىاااللالعنادااتلالملماا  ل
لمناااعختى لالمخاااتةا لالركم اااالىاااتلالشاااجك لتالاااميللااا لسوكبلاااهلمناداااتلىمكثااا لعااا لعاااتإلاأل جاااكمل

ال ككسااالىاتلىخااك رلالمخااتةا لالركم ااا.لتاألشفاكئسستلالوفنااسستلااجعمااكعسستلالمعخففاستلعاا ل
(Muise, 2013, p. 40)ل
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تأنلااااك رالالمخاااتةا لالركم اااال ااا لعاااربللخلااا لس ااا  لالممعماااالل تااا لتاكلعاااكل لعلااا ل
اكعفرلاألىرلعلتلىمرإلإةاسالتعرجل مالال ربلع لذامهلعواتلعلاتلدا إيلذلاتلالاتلى اجهاال

ظاااك رالالمخاااتةا لالركم اااال ااا لتلالاااتلعااارجلأساااجك لالظاااك را،لع الظاااك رالى اجهاااالل    اااالمنااا
ىشااتلالأدل ااا،لاىعاات لعلااتلىاات لمااكةي ل  ياا للعلواا للظرلهااكلعلااتلتللااكلو اللاااك رالىمعمة ااال

سكئرلالممعم ك ،لعتل ريقلاالعككسلالثوكع ،لتالع  ةلتالعوت لع لىوفاك للاجتك لالع اصا ل
المخاتةا للااجعمكع ،لت  لىكلس   لأ م الشكصالللمكف لال ككئ لتيوفاتللكل ككساالعا لىماكه

الركم اااال ألاااتلأ اااتافلالختىاااالااجعمكا اااالملاااتلالمهااا إلالراى اااالالاااتلىوااااللال كااا  لعااا لاساااعختا ل
المخاااتةا لالركم اااالبااا لتىيكتلاااالمموسااا لاألعاااراإلال  اىااا لالم إساااالالاااتلاساااعختاىهلأتلالياااتلىاااتل

لأنااسعمراةلع لاسعختاىهلتالعخ  فلىاتلآثاكةم،لتعواتلالياتدثلعاتلالاتتةلال كاكئ لالاميلسمتاتل
موا  للاهلىهواالالختىاالااجعمكا االمماكملالمخاتةا لالركم اا،ل واكسلفواكللمع لاقللكلمكفا لال كااكئ ل

المخاتةا للعلاتللل ككسالىتلاإلإىكنلاسعرام م اابتلىتلالع رفلعلسهك،للعتلسمتتلت اللش ال
ل(431 ،لص2009الركم ال،لعم رعاللم لالمشتلا،لىتلأسكس ك لالعخ  تلالمست.ل)أىست،ل

ال مل ااااالال ككسااااالسمتااااتلأنلمو لااااقلىااااتلىوظمااااك لالممعماااااللالمااااتف لىوهااااك:لتال اكاااااللأنل
الم سناااك لالعرا ياااالتالع ل م اااا،لتاألسااارالتالم سناااك لالفاااي ا،لتى سناااك لاإلعااار ،لتالوااا افستل

الختىالااجعمكا الم عترللمثكلالىتشر لىهو ك لىعككىر لللفها لتميوساقلالمناكعتاللنتالعشري ك .لا
ىتلشارهلبرفاكىجلال ما لىااللالشاجك لالامدتلس اكف نلىاتلصا  اك لم ا  لإتنلالع ا افلاألىثا ل

ل(116 ،لص2013للم اةإلالمعكلالع لالممعمال.ل)الممكل ،ل
ىنااكعتالالشاااجك لعلاااتللتىااتلشااارهلالعااتش لالمهوااا لألشفااكئ لموظااا  لالممعمااال،لسمتااات

مو يالالما للتسهلتكتةمهلعلتلميم لالمنا ل ال  لس م لعلتلموكتهلىشككلهللكليا لبوفناه،لأفاهل
سنااعخت لىهكةامااهلعاا لم تسااقل ريوااالموظاا  لالممعماااللىاااللىوظمااك لالممعماااللالمااتف للمنااكعتمه ل

كمالالعا لموا  لعلتلمفه لىشتلالالشجك لتالع رفلعلتلالع كجكمه،لتلك لسشكة  الع لال ركالالتو
لعيوسقلأ تافلموم الالممعمال.لبسوه لتاستلىوظمك لالممعماللالمتف ل

سمتاااتلأنلسماااكة لأشفاااكئ لموظااا  لالممعمااااللإتةلالمنعشاااكةلعااا لىوظماااك لالممعماااالللت
المااتف لتىااتلشاارهلى ل ىااك لالمهوااالتشترامااهلل رائااقلالع كىاا لىاااللأعااراإلالممعماااللىمااكلدنيااتلىااتل

انلم ااااكعرلالمهاااا إلبااااستللىااااتلىخااااك رلالمخااااتةا لالركم ااااا.لعكعل ااااالأإائهاااا لل اااااكئفه للل ككسااااا
جحلسااامالالرعكساااالااجعمكا اااالالم كصااارالتالاااميلسمتاااتلأنلميواااقلفعاااكئجلصاااالموظماااك لالميل اااالأ ل

أع اااا للكلونااااجاللموظمااااك لالممعماااااللالمااااتف ،لتىوظمااااك لالرعكسااااالالفااااي التىوظمااااك لالرعكسااااال
كلذا لىناا ل الم اكىو اللموكبلاالااجعمكا الاألشر ،لتمفجحلىوظماك لالممعمااللالماتف لتغسر ا

ل.الع كجك لالممعماللتىتلبسوهكلال ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا
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 البحث.صياغة مشكلة -2
ل-ع ل  ملىمكلستقلسمتتلص كغالىشتلالالتةاسالف مكلدل :تل
لالمشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية.دور "ل
 البحث. أهمية-3
اا عمك لغسرلالمنت  لالميلميظاتللاهلىوظماك لالممعمااللالماتف لعا ل امملالفعارالعا لا اكةل-1

مراجااااالل ثساااارلىااااتلاليت ىااااك لعااااتلأإاملل اااانلالخااااتىك لاألسكساااا الللماااا ا وستلىمااااكلسم اااا ل
الع ص لالتلأسكلس لال ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم الالع لمظهرلعلتلالناكلالاآلنلتل

لالختىالااجعمكا اللكسعمراة.سم لأنلمشكةسلف هل
مأكستلإتةلالختىالااجعمكا الع لالمنك مالع لل لالمشتر لالمرمج اللكلمختةا لالركم ال-2

ىماااكلسم ااا لالمهواااالمأشاااملإتة اااكلباااستلالمهاااتلفظااارا لألفهاااكلمع كىااا لىااااللاا عمكىاااك لالي  واااال
لللممعماللالمفري.

الركم اااالالاااتلالمهاااك لالعوفسمسااااللكاااتلسناااعفكإلىاااتلفعاااكئجلالتةاساااالعااا لمفااا ستل ااامملالمخاااتةا -3
تالعر سااانلعلسهاااكلتت ااا هكلعااا لإةاساااالا عمكىكمهاااكلتالعفكسااارلعااا لللااا هللهاااك.لعااا ل ااا ملمااا عرل
الت كفاااك لالتسم جراف اااالعاااتلااااك رالالمخاااتةا لالركم اااالتلمااا لالمشاااتر لالعااا لس اااكف لىوهاااكل

لالشجك لع لالفعرالاألشسرالفع مالافعشكةلىوفك لالشجتك لااجعمكا ا.
فكإلىتل مملالتةاسالع لم  يرلش تلاعاتاإلاألشفاكئسستلااجعماكعسستلالامدتلس ملا نلكتلسنع-4

عااا لىوظماااك لالممعماااالللماااكلسمتاااوه لىاااتلال  اااك لباااتتة  لالمناااعهتفلعااا لىماااكهلال ككساااالىاااتل
لىخك رلالمختةا لالركم ا.

م عتااارل ريواااالموظااا  لالممعمااااللالااات ل ااار لالختىاااالااجعمكا اااالالعااا لم مااا لعلاااتلماااتا  ل-5
الممعمة ااالألعااراإلالممعمااالللسااثلمنااك  لال ريواااللكسااعرام م كمهكلتمكو تكمهااكلالفو ااالالمشااكة ال

عاااا لمف ساااا لإتةلالموظماااااك لغساااارلاليت ى ااااالتذلاااااتللااااتع لالمشااااكة الالممعمة اااااالعاااا ل اااااممل
لالموظمك للل ككسالىتلالمختةا لالركم ا.

 البحث. أهداف-4
تاآلثاااكةلالمعرمجاااالعلاااتلش ااا ةاللمواااكتهلىفهااا  لالمخاااتةا لالركم اااالتال  اىااا لالم إساااالافعشاااكةم-1

لالمختةا لالركم ا.
الع اارفلعلااتلالعيااتسك لالعاا لمع لاا لمف ساا لالمشااكة الالممعمة ااالعاا لالع كىاا لىاااللىعيساارا ل-2

لال فرلاليتدث.
موااكتهلالم  كااك لالمشااكة الالممعمة ااالبااستلىوظمااك لالممعماااللالمااتف للل ككسااالىااتلىخااك رل-3

لالمختةا لالركم ا.
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لااااك لالعاااا لمنااااه لعاااا لمف ساااا لإتةلاألشفااااكئ لااجعمااااكع للموظمااااك لالع اااارفلعلااااتلالموعرل-4
لالممعماللالمتف لع لالمشكة الالممعمة اللل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.

ت اااللالعفاا ةلالموعاارذلل ريوااالموظاا  لالممعماااللعاا لمف ساا لالمشااكة الالممعمة اااللموظمااك ل-5
لالممعماللالمتف للل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.

 تساؤالت البحث:-5
ىااااكلىفهاااا  لالمخااااتةا لالركم ااااالتال  اىاااا لالم إسااااالافعشااااكةملتاآلثااااكةلالمعرمجااااالعلااااتلش اااا ةال-1

لالمختةا لالركم ا؟
ىاااكلالعياااتسك لالعااا لمع لااا لمف سااا لالمشاااكة الالممعمة اااالعااا لالع كىااا لىااااللىعيسااارا لال فااارل-2

لاليتدث؟
 للل ككسااااالىااااتلىخااااك رلىااااكلى  كااااك لالمشااااكة الالممعمة ااااالبااااستلىوظمااااك لالممعماااااللالمااااتف-3

لالمختةا لالركم ا؟
ىكلالموعرلك لالع لمنه لعا لمف سا لإتةلاألشفاكئ لااجعماكع للموظماك لالممعمااللالماتف ل-4

لع لالمشكة الالممعمة اللل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا؟
ىااااكلالعفاااا ةلالموعاااارذلل ريوااااالموظاااا  لالممعماااااللعاااا لمف ساااا لالمشااااكة الالممعمة اااااللموظمااااك ل-5

ل.ماللالمتف للل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا؟الممع
 مفاهيم البحث: -6
 مفهوم المشاركة المجتمعية:-1

(لالمشااااكة الالممعمة ااااالأفهااااك:ل"ىااااكلسواااا  للااااهلأع ااااكمل40 ،لص2005عاااارفل)كوااااتد ،ل
الن كسااا التااجعمكا اااالتالثوكف اااالل–الممعمااااللىاااتلأفشااا اللختىاااالىماااعم ه لعااا ل كعاااالىمكاماااهل

ستااا نل ااا املاألع اااكملأعاااراإا لأتلجمكعاااك لأتلى سناااك ،لتم عماااتلسااال   ك لتكاااتلل–تالع ل م اااال
 اا املاألع ااكملعلااتلالع  ا ااالتاالعاانا لتالاا ع لتالواانت لتال جااتانلتالشاافكف ا،لتكااتلمكاا نل ااممل

لاألفش الفظريالأتلعمل الممكة لل ر لىجكلرالأتلغسرلىجكلرا".
ع  ا االالعا لموات لىاتلىخعلافلتالمشكة الالممعمة الع لالتةاساالاليكل اال ا لالمها إلال

ىوظمك لال م لالمتف لس امللكلرأيلأتللكل م لىاتلأجا لال ككساالىاتلىخاك رلالمخاتةا لالركم اال
عا لالم سناك لالرسام العا لالممعمااللتم مساقلةتذلالع اصا لتاألإاملالمماكع لتمف سا لال ككاك ل

لالميل اللتعاللتمتا  ل كعالالمشرتعك لالعوم يا.
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 ع المدني:مفهوم منظمات المجتم-2
اكعنا لىفهاا  لالممعماااللالمااتف لافعشااكةا لتاساا ك لعلااتلىاات لال وااتدتلالمك ااسست،لتكااتل ااكنل
ذلاااتلىعردىاااك لىااااللمواااكى لاا عماااك للو اااكسكلالع ااا ةلالاااتسمورا  لعااا ل ااا لإتهلال اااكل .ل)صاااكإ ،ل

ل(121 ،لص2000
تي ارفلالممعمااللالماتف للكععجااكةملبعشاتس لىاتلىمم عاالىااتلالعوظ ماك لالع  ا االالياارال
العااا لمماااالالمماااكهلال اااك لباااستلاألسااارالتالتتلااااللعيوساااقلىفاااكلحلأعراإ اااكلىلعنىاااالعااا لذلاااتلل ااا  ل

(لل101 ،لص1984تى ااكدسرلاالعاارا لتالعنااكىحلتاإلإاةالالناال مالللعواا  لتااشااعرف.ل)شااك ر،ل
لتيوفتللموظمك لالممعماللالمتف لع لالتةاسالاليكل ا:

اللأسااااكلس لىااااتللااااأفهكلال ككسااااالىااااتلىخااااك رل)الممة ااااك لاأل ل ااااالالعوم يااااالالوااااكإةالعلااااتلم  ياااا
لالمختةا لالركم ا(

 مفهوم المخدرات الرقمية:-3
المخااتةا لالركم ااال اا لىلفااك لصاا م التأل كفااك لمعراعااقلىاااللىاا اإللفااريالتألااتكهلتألاا انل
معيرسلتمعيسرلتعقلى تهلىتةت لممال وتساعهكللعخات لالاتىكنلعاتل رياقلباثلأىا اجلصا م ال

ك لأذن،لتألنل مملاألى اجلالف م الغسرلىأل عالس م لالتىكنلعلتلىخعلفالالعرإإللشت للن تلل
م لسااتلالعاارإإا لىااتلاألذفااستللل صاا هلالااتلىنااع  لتالااتللكلعااكل لسفااجحل هراكئ ااك لغساارلىنااعور،ل
تلن لفا  لااشاعرفلعا ل هراكئ االالاتىكنلداع لال صا هلإللناك لى استلسياكك لالناك لألاتل

ل(87 ،لص2013ص هلالسهكل وش ا.ل)الممكل ،لأف ا لالمختةا لأتلالمشكعرلالع لم إلال ل
 النظرية المفسرة للدراسة الحالية: -7

مع لقلالوظريالالعجكإل اللكلعفكع لبستلاألعراإلتالم سنك لتمر نلعلتلالمتكس لتالخنكةال
العاا لسموسهاااكلاألعاااراإلت ااملتلالم سناااك لىاااتلعركااكمه لالعجكإل اااالل  اااه لىاااللل ااان،لعكساااعمراةل

أتلبستلالم سنك لعكإالىر  نللكسعمراةلالمتكس لالمعجكإلالالع لسيفال نللالعفكع لبستلاألعراإ
علسهاااكلىاااتلجاااراملالعفكعااا ،لعكلعفكعااا لالمتلااافلأللاااتلالمشاااكة ستلف اااهلأتلجمااا  ه لعر اااالل ااات ل
ااسعمراة،للمالعها لم  اتلعلاتلأنلالفارإلأتلالم سناالمعفارفلل ورف االعا لالجياثلعاتلالفكئاتال

 ،ل2004.لتمع اااامتلعااااتالعر اااا ك :ل)األىساااارلتآشاااارتن،لىااااتلمفكعلااااهلتعركعااااهلىاااااللاآلشااااريت
ل(147ص

كلمكل كنل وكسلىتكس لىتلال م لأتلالوشكللالاميلسوا  للاهلالفارإلأتلالم سناال لماكل-1
لداإ لالعمكل الق ك لالفرإلأتلالم سنالبعكراةلذلتلال م لأتلالوشكل

كاراةلال ما لىثا لالمتكس لالموعظمالكتلالمك نلىمتسالع لمشم اللالفرإلأتلالم سنالعلتلم-2
المتكسااا لغسااارلالموعظماااا،لعيفااا هلالفااارإلأتلالم سناااالعلاااتلىتكسااا لىعكااارةالعااا لععااارا ل
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ىعوكةااااالمولااا لىاااتلق معهاااك،لت ااامالدااارمجتلل مل اااالاإللاااجك لتاليرىاااكن،لععكاااراةالففااا لالمتكسااا ل
لميت لالجك لللفرإلأتلالم سنال.

الم سنااالعااتنلتجاا إلاذال ااكنل وااكسلىاا ثرا لعاا لالمك اا لأإ لالااتلتجاا إلىتكساا لللفاارإلأتل-3
لى ثرا لىشكبهالسعتعاللالفرإلأتلالم سناللل  ك للكل م لالنكبقلأتلىشكلهلله.

كلمااكل ااكنلموساا  لالفاارإلأتلالم سناااللوعااكئجلع لااهلأتلفشااك هلاسمكب ااك ل لمااكلداإلالعمكل ااالق كىااهل-4
للكلف  .

 اإلجراءات المنهجية للبحث: -8
مفاا ةلىوعاارذلل ريواااللت اااللالااتأنل اامملالتةاسااالمهااتفللالااتلافظاارللالدراسننة:ونننو   منننه -1

عف سااا لالمشاااكة الالممعمة ااااللموظماااك لالممعمااااللالماااتف للل ككساااالىاااتلىخاااك رللموظااا  لالممعماااالل
عااااتنلالتةاسااااالاليكل ااااالم عمااااتلعلااااتلالمنااااحلااجعمااااكع للكسااااعختا لالمااااوهجللالركم ااااا.المخااااتةا ل

 ال صف للألتكلهلتأسكلسجه
(لىفرإالىتل63التةاسالعل لعسوالعش ائ ال ج  التلعتإ  ل)لم لم تسق -عينة الدراسة:-2

 . األ ل الالعوم ياللميكعظال فرلالش ل ال كىلستللكلممة كلتاألشفكئسستلااجعمكعس
مف ةللل  السنعخت لالجكلثلع لالتةاسالاليكلال)ااسعجكفا(ل أإاالأسكس ال-أإتا لالتةاسا:-3

المشكة الالممعمة اللموظمك لالممعماللالمتف للل ككسالعف س للىوعرذلل ريوالموظ  لالممعمالل
ل.ىتلىخك رلالمختةا لالركم ا

 -الشروط السيكومترية لالستبانة: -4
لص ةمهكلل-:ل*الصدق الظاهري ألداة الدراسةلل لع  لالتةاسا لأإاا لبوكم لالجكلثلل ت لكك  لسث

لتالموك لىتلالميتمستلالمعخففستلع لالعرا ا لعل لعتإ لبع دي هك  جلتالجيثلال لم لاألتل ا
تعل لالوف لتالختىالااجعمكا التاوكملعل لالمرلظك لتالع تدر لالع لدتتت كلالميتم نلكك ل
الجكلثللتجراملالع تدر لالع لدعفقلعلسهكلأغل لالميتمستل،للسثلم لم تد لل نلاألسكلس ل

 تإ كعالالج نلاألشرلتلمفلالج نلتم تد لالميكتةلالرئ ن ا.
لالعمكف لل-داة الدراسة:*الصدق البنائي أل لصت  للكسعختا  لااسعجكفا لصت  لىت لالعأكت م 

التاشل للينك لى كىر لااةمجكللبستلإةجك لالةجكةا لالكل الع لااسعجكفالل تللمفلإةجال
الةجكةالىتلالتةجالالكل اللعتلالم ثرلع لى كى لاامنك لالوكمجلتالع لجكم لىرمف التإالال

 .ةجكةا لال تلممكستل(،لىكلد ل0.ل01عوتلىنع  ل)ل
م لاسعختا لى كى لثجك لألفكل رتفجكخ،للسثلأنلالثجك لس   لامنكككلل-*ثبات أداة الدراسة:

لم تقلاألإاالىرا لعتدتالتكتلجكم لالوع مال ق  للأن.لتيع حل وكل0,ل91ع لالوعكئجلعوتىك
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ى كى لألفكل رتفجكخلىرمف ال،لت  لىكلد  تلممعاللااسعجكفاللم لرا لثجك لىرمف ال.لت  لىكل
لد  تلصرلسعهكللرسعختا لع لالتةاسالاليكل ال.

ل-أسكلس لالم كلمالاإللفكئ ا:-: 5
ل)-1 ل"ة" لبسرس ن لاةمجكل لى كى  لاسعختا  لالفت لPearson Correlationم  لىت لللعأكت )

لالتوكئ .
تا لالعكراةا لتالون لالما يالللع رفلعل لاسعمكلك لعسوالالتةاسالعتلجم اللاجكةا لاسعخ-2

لىعيسرا لالتةاسا.
لم لاسعختا لالمع ستلالينكب لت  لىتلىوكد  لالونعالالمر نيا.-3
ل-ىمكا لالتةاسال:ل-:ل6

ل تفرلالش لاأل ل الالعوم يالل ال كىلستللكلممة كلتاألشفكئسستلااجعمكعسل-:الممكهلالجشريل
ل(لجمة الأ ل ا59تعتإ  ل)ل الممة ك لاأل ل الالعوم ياللميكعظال فرلالش ل-:الممكهلالمتكف 
ل 11/9/2018التل12/8/2018ععرالجماللالت كفك لىتل-:الممكهلالنىكف 

 -الميدانية: وتفسير نتائ  الدراسة  تحليل-9
ل63ن=لللللللللللللللللللللللللللعسوالالتةاسا(لد  حلشفكئسل1المتتهلةك ل)

 النسبة التكرار النو  الفئة م

 الجنس 1
 %68 43 ذكر
 %32 20 أنثى

 العمر الزمني 2

 %12 8 عاما   30أقل من 
 %20 13 عاما   40إلى أقل من  30من 
 %27 17 عاما   50إلى أقل من  40من

 %41 25 عاما  فأكثر 50

 العلميالمؤهل  3
 %7 5 دبلوم خدمة اجتماعية

 %82 52 بكالوريوس خدمة اجتماعية
 %11 6 دراسات عليا

الخبرة في مجال منظمات المجتمع  4
 المدني

 %14 9 سنوات 5أقل من 
 %17 11 سنوات 10-5من 

 %28 18 سنة 10-15
 %41 25 سنة 15أكثر من 

5 
الدورات التدريبية في مجال 

 المجتمع المدنيمنظمات 

 %100 63 لم يتم االلتحاق بدورات تدريبية
 نننننن نننننن ( دورة تدريبية2أقل من )
 نننننن نننننن ( دورات تدريبية5أقل من )
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لع ل  ملب كفك لالمتتهلالنكبقللخفكئسلعستلالتةاسالعوتلمتستلىكلدل :
ل(لىتلاإلفك .%32(لىتلعسوالالتةاسالىتلالم  ة،ل)%68أنل)-1
ل40(لىااوه لىااتل%27(لعكىااك لعااأكثر،ل)50(لىااتلعسوااالالتةاسااالعماار  لالنىواا ل)%41أنل)-2

لعكىك .ل50التلأك لىتل
ل(لىتلعسوالالتةاسا.%82الم   لال لم للتكل ةي  لشتىالاجعمكا التاونجال)-3
(ل15(لىاوه لشتارمه لأكثارلىاتل)%41الخترالع لىمكهلىوظماك لالممعمااللالماتف لتجاتلأنل)-4

ل.عكىك ل
للأيلإتةا لمتةيت الع لىمكهلىوظمك لالممعماللالمتف .لكيوعلداللعسوالالتةاسالل لجم -5

ل63ن=للللللللللللللللللللللللللللللل(لد  حلىفه  لالمختةا لالركم ا2لمتتهلةك ل)

 العبنننننننارة م

 االستجابات
مجمو  
 األوزان

الوزن 
 المرجح

النس
 بة

التر 
 إلي حد ما موافق تيب

غير 
مواف
 ق

 6 90 2.7 171 6 6 51 مصطلح استخدمه مروجيه لترغيب واستقطاب الشباب 1

 5 91 2.7 173 6 4 53 السحر( –المتعة  –مسميات كن )أبواب الجحيم  لها 2

 7 89 2.6 168 5 11 47 مجموعة من المؤثرات في الخاليا العصبية لإلنسان 3

 8 87 2.6 165 9 6 48 تقع تحت مفهوم الجرائم المنظمة الغير مشروعة 4

عبننارة عننن مقنناطع نغمننات يننتم سننماعها عبننر سننماعات  5
 األذن

54 2 7 173 2.7 91 5 

تحنننندد تننننرددات فنننني األذن اليمنننننى وأخننننر  فنننني األذن  6
 اليسر  

56 1 6 176 2.7 93 3 

 4 92 2.7 174 5 5 53 الشخص غير مستقر على مستو  اإلشارات الكهربائية 7

 2 95 2.8 180 3 3 57 يتم تحميلها وعلى االنترنت mp3ملفات بشكل  8

تعمل المخدرات الرقمية على تزويند السنماعات بأصنوات  9
 هرتز 1500إلى  1000الذبذبات بقوة صوت أقل من 

58 2 3 181 2.8 96 1 

تسنننتند المخننندرات الرقمينننة علنننى اسنننمها علنننى النننرنين  10
 األذني

43 9 13 154 2.4 81 9 
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(لد  حلىفه  لالمختةا لالركم اا،لعواتلتجاتلأنلأ ا لىفها  لتعا لالمرمجاالاألتلاتل2المتتهلةك ل)
(لم ماا لالمخااتةا لالركم ااالعلااتلمنتيااتلالناامكعك للأصاا ا لمشااجهلالمبااملك للواا ال%96تاونااجال)

(لالمخااتةا ل%95(ل رماان،لتعاا لالمرمجااالالثكف ااالتاونااجال)1500الااتلل1000صاا  لأكاا ل)ىااتل
دااااع لميمسلهااااكلىااااتلعلااااتلاافعرفااااا،لتعاااا لالمرمجااااالالثكلثااااالتاونااااجاللmp3 لالركم ااااالىلفااااك للشاااات

ل(لميت لمرإإا لع لاألذنلال موتلتأشر لأك لع لاألذنلال نر .93%)
لللللللللللل63ن=لللاك رالالمختةا لالركم الع لالممعماللافعشكة(لد  حلال  اى لالم إسال3المتتهلةك ل)

 العبنننننننارة م

 االستجابات

 األوزانمجمو  
الوزن 
 النسبة المرجح

الترتي
إلي حد  موافق ب

 ما
غير 
 موافق

ارتباط الشباب بالتقنية الحديثة خصوصا  الموبايالت بشنكل  1
 سلبي ومستمر

59 1 3 182 2.8 96 4 

اعتمننناد بعنننا المواقنننع اإلرهابينننة لبنننث سنننموم المخننندرات  2
 إرهابية أعمالالرقمية لتجنيد الشباب في 

60 2 1 185 2.9 98 2 

نشنننر بعنننا المواقنننع المنحرفنننة للخبنننرات الناجحنننة لنننبعا  3
 متعاطي المخدرات الرقمية 

58 4 1 183 2.9 97 3 

وجننود اإلغننراءات المؤهلننة والجذابننة مننن مروجنني المخنندرات  4
 الرقمية عبر االنترنت

61 1 1 186 2.9 98 2 

عنندم اسننتثمار االنترنننت لدرجننة كاكيننة فنني مكافحننة مخنناطر  5
 المخدرات الرقمية

53 2 8 171 2.7 90 7 

قلننننة الحمننننالت التوعويننننة اإللكترونيننننة الخاصننننة بمخنننناطر  6
 المخدرات الرقمية

52 9 2 176 2.7 93 6 

تخنننبل النننوعي األسنننري فننني فهنننم واقنننع وخطنننورة المخننندرات  7
 الرقمية

57 3 3 180 2.8 95 5 

غياب الرفقة الصالحة فني لنل اختالفننا النسنبي علنى فهنم  8
 معايير اختيارهم

 1 99 2.9 188 ننننننن 1 62

 ننننننن ننننننن ننننننن ننننننن ننننننن 4 59 التقليد األعمى الضار لتصرفات الغرب 9

1
0 

 2 98 2.9 185 4 8 51 وقيم بعا أفراد األسرة أخالقياتضعف 
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الممعمال،لتجكم ل(لد  حلال  ال لالم إسالافعشكةلاك رالالمختةا لالركم الع ل3المتتهلةك ل)
(لغ اك لالرعواالالفاكليالعا لاا لاشعرعواكل%99أ  ل مملال  اى لتع لالمرمجالاألتلاتلتاوناجال)

(لاععماكإلل انلالم اكاالل%98الونت لعلاتلعها لى اكدسرلاشع اكة  ،لتعا لالمرمجاالالثكف االتاوناجال)
اإلغااراما لاإلة كب اااللتااثلساام  لالمخااتةا لالركم اااللعموسااتلالشااجك لعاا لأعمااكهلاة كب ااا،لتتجاا إل

المم لااااالتالممالااااالىااااتلىرتجاااا لالمخااااتةا لالركم ااااالعتاااارلاافعرفااااا،لالعولسااااتلاألعمااااتلال ااااكةل
للعفرعك لالير .

ل63ن=لللللللللللل(لد  حلاآلثكةلالمعرمجالعلتلش  ةالالمختةا 4المتتهلةك ل)

 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 األوزان

الوزن 
 المرجح

موا الترتيب النسبة
 فق

حد  إلي
 ما

غير 
 موافق

تؤدي إلى تصرفات وانحرافنات سنلوكية مشنابهة  1
 لمتعاطي المخدرات التقليدية

56 2 5 177 2.8 93 5 

تسنننننهم فننننني تزايننننند طلنننننب الشنننننباب المخننننندرات  2
 التقليدية

51 6 6 171 2.7 90 7 

إصابة بعا الشباب بمرض التوحند لمعيشنتهم  3
 داخل بوقعة إلكترونية مغلقة

52 6 5 173 2.7 91 6 

تنننؤدي المخننندرات الرقمينننة إلنننى تننندهور القننندرات  4
 اإلبداعية لد  الشباب المبتكر

57 2 4 179 2.8 94 4 

تعطننل الجهنناز السننمعي للفننرد بسننبب االسننتما   5
 ألصوات بترددات مرتفعة غير صحية

60 2 1 185 2.9 98 1 

االستخدام المفرط للمخندرات الرقمينة ينؤدي إلنى  6
 واإلغماء الصر  واالرتجاف

59 3 1 184 2.9 97 2 

تجعل الشباب يفضنل العزلنة والبقناء فني غرفتنه  7
 لساعات طويلة أمام الحاسوب أو الموبايل

57 4 2 181 2.8 96 3 

تحنننول الفنننرد إلنننى شنننخص عننندواني يمينننل إلنننى  8
 العنف داخل وخارج األسرة

59 2 2 183 2.9 97 2 

انخفننننناض الكفننننناءة اإلنتاجينننننة للفنننننرد بسنننننبب  9
 انفصاله عن المجتمع

51 1 11 166 2.6 88 8 
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 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 األوزان

الوزن 
موا الترتيب النسبة المرجح

 فق
حد  إلي

 ما
غير 
 موافق

1
0 

دفننع مبننالل ماليننة كثيننرة مننن أجننل شننراء بننرام  
 المخدرات الرقمية

58 4 1 183 2.9 97 2 

(لد  حلاآلثكةلالمعرمجالعلتلش  ةالالمختةا لالركم االتجاكم لأ ا ل امملاآلثاكةل4المتتهلةك ل)
للفاارإللناات لااسااعمك لألصاا ا لل(لم  اا لالمهااكدلالناام  %98تعاا لالمرمجااالاألتلااتلتاونااجال)

(لااسعختا لالمفرللللمخاتةا ل%97بعرإإا لىرمف الغسرلصي ا،لتع لالمرمجالالثكف التاونجال)
الركم ااالداا إيلالااتلالفاارا لتااةممااكفلتاإلغمااكم،لمياا هلالفاارإلالااتللااخسلعااتتاف لسمساا لالااتل

لالمختةا لالركم ا.ال وفلإاش لتشكةجلاألسرا،لإعاللىجكل لىكل ال ثسرالىتلأج للراملبراىجل
 63ن=              ( يوضح أهداف الشراكة المجتمعية للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية5الجدول رقم )

 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 األوزان

الوزن 
 المرجح

النس
 بة

 الترتيب
إلي حد  موافق

 ما
غير 
 موافق

المجتمننننع  توحينننند جهننننود وقنننندرات وامكانننننات منظمننننات 1
المننندني لننندعم جهنننود الوقاينننة منننن مخننناطر المخننندرات 

 الرقمية

52 4 7 171 2.7 90 7 

وضننع الخطننل والبننرام  الخاصننة بالوقايننة مننن مخنناطر  2
 المخدرات الرقمية

47 11 5 168 2.6 89 8 

تنندريب األخصننائيين االجتمنناعيين فنيننا  ومهنيننا  للوقايننة  3
 من مخاطر المخدرات الرقمية

53 6 4 175 2.7 92 6 

تننوفير مصننادر تمويننل إلقامننة بننرام  الرعايننة والخنندمات  4
 االجتماعية للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية

60 2 1 185 2.9 98 1 

التوليننننم األمثننننل لإلمكانننننات المتاحننننة لنننند  الجهننننات  5
 المتعددة للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية

58 2 3 181 2.8 96 3 

مننننن لننننواهر الفقننننر والبطالننننة  اإلسننننهام فنننني التخ يننننم 6
 كمدخل وقائي من مخاطر المخدرات الرقمية

61 1 1 186 2.9 98 1 
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 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 األوزان

الوزن 
 المرجح

النس
 الترتيب بة

إلي حد  موافق
 ما

غير 
 موافق

الحننند منننن مخننناطر التسنننول واالنحنننراف فننني المجتمنننع  7
 لوقاية األفراد من مخاطر المخدرات الرقمية

59 2 2 183 2.9 97 2 

التنسيق والتكامل فني األدوار كيمنا بنين أطنراف الشنراكة  8
 الوقاية من مخاطر المخدرات الرقميةفي مجال 

56 4 3 179 2.8 95 4 

وخصوصية منظمات المجتمع المندني  استقالليةمراعاة  9
 للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية

58 2 3 181 2.8 96 3 

تمويننل بننرام  تنمويننة صننغيرة للمننواطنين كمنندخل وقننائي  10
 من مخاطر المخدرات الرقمية

54 5 4 176 2.7 93 5 

(لد  اااحلأ اااتافلالشاااراكالالممعمة ااااللموظماااك لالممعمااااللالماااتف للل ككساااالىاااتل5الماااتتهلةكااا ل)
(لاإلساهك لعا لالعخ  افل98ىخك رلالمختةا لالركم ا،لتجكم لعا لأ ا ل امملاأل اتافلتاوناجال)

ىتلا ا رلالفورلتالج كلال متش لتككئ لىاتلىخاك رلالمخاتةا لالركم اا،لما عسرلىفاكإةلمم يا ل
كسااالتالخااتىك لااجعمكا اااللل ككسااالىااتلىخااك رلالمخااتةا لالركم ااا،لاليااتلىااتلإلككىااالبااراىجلالرع

لل ككسالاألعراإلىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.لىخك رلالعن هلتاافيراف
 63ن=    ( معايير المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني للوقاية من المخدرات الرقمية6الجدول )

 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 األوزان

 الترتيب النسبة الوزن المرجح
إلي حد  موافق

 ما
غير 
 موافق

تحسننين المشننناركة المجتمعينننة ألداء  1
أعضننناء منظمنننات المجتمنننع المننندني 
سننواء فنني مجننال اإلنجنناز األكنناديمي 

 أو االنضباط السلوكي

54 2 7 173 2.7 91 5 

دراسننة احتياجننات المجتمننع مننن قبننل  2
المننندني ووضنننع منظمنننات المجتمنننع 

خطننننل المشنننناركة المجتمعيننننة بننننناء 
 على ذلك وتقويمها

53 6 4 175 2.7 92 4 
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 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 الترتيب النسبة الوزن المرجح األوزان

إلي حد  موافق
 ما

غير 
 موافق

وجنننننود بنننننرام  لتأهينننننل المتطنننننوعين  3
للمشنننناركة فنننني بننننرام  الوقايننننة مننننن 

 مخاطر المخدرات الرقمية

57 1 5 178 2.8 94 3 

تنوافر للينات تنظننيم تطنو  المننواطنين  4
لنننندعم بننننرام  الوقايننننة مننننن مخنننناطر 

 الرقميةالمخدرات 

58 4 1 183 2.9 97 1 

اسننننتخدام مبنننناني ومننننوارد منظمننننات  5
المجتمننع المنندني فنني تقننديم خنندمات 
وأنشنننننننطة الوقاينننننننة منننننننن مخننننننناطر 

 المخدرات الرقمية

51 6 6 171 2.7 90 6 

تقنننديم المجتمنننع المحلننني والشنننركات  6
ورجال األعمال للدعم المادي لبنرام  
الوقايننننننة مننننننن مخنننننناطر المخنننننندرات 

 الرقمية

52 4 7 171 2.7 90 6 

تنفيننذ بننرام  ترويحيننة وبننرام  عمننل  7
داخننننل منظمنننننات المجتمنننننع المننننندني 
وخارجهنننننننا للوقاينننننننة منننننننن مخننننننناطر 

 المخدرات الرقمية

56 4 3 179 2.8 95 2 

تيسننير سننجل اتصننال أفننراد المجتمننع  8
باألخصائيين االجتمناعيين بمنظمنات 
المجتمنننننننع للوقاينننننننة منننننننن مخننننننناطر 

 المخدرات الرقمية

51 9 3 165 2.6 87 7 

إسنننهام المنننواطنين فننني رسنننم رؤينننة  9
منظمنننننننننننات المجتمننننننننننننع المنننننننننننندني 
المستقبلية وتنفيذ برام  الوقاينة منن 

 مخاطر المخدرات الرقمية

54 2 7 173 2.7 91 5 

 2 95 2.8 180 1 7 55تبنننننني منظمنننننات المجتمنننننع المننننندني  10
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 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 الترتيب النسبة الوزن المرجح األوزان

إلي حد  موافق
 ما

غير 
 موافق

واجننننننراءات تشنننننننجيع  إسننننننتراتيجيات
التواصل بين جميع العناملين للوقاينة 

 من مخاطر المخدرات الرقمية

(لد  ااحلى ااكدسرلالمشااكة الالممعمة اااللموظمااك لالممعماااللالمااتف للل ككسااالىااتل6المااتتهلةكاا ل)
(ل%97ىخك رلالمخاتةا لالركم اا،لعواتلجاكم لأ ا ل امملالم اكدسرلتعا لالمرمجاالاألتلاتلتاوناجال)

ماا اعرلآل ااك لموظاا  لم اا  لالماا ا وستللااتع لبااراىجلال ككسااالىااتلىخااك رلالمخااتةا لالركم ااا،لتعاا ل
(لموفساااملباااراىجلمرتيي اااالتااااراىجلعمااا لإاشااا لىوظماااك لالممعماااالل%95كف اااالتاوناااجال)المرمجاااالالث

المااتف ،لمتواا لىوظمااك لالممعماااللالمااتف لاسااعرام م ك لتإجااراما لمشاام اللالع اصاا لبااستلجم ااالل
لال كىلستللل ككساللمخك رلالمختةا لالركم ا.

مع متغيرات العصر الحديثة ن=  ( التحديات التي تتطلب تفعيل المشاركة المجتمعية في التعامل7الجدول )
63 

 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 الترتيب النسبة الوزن المرجح األوزان

إلي حد  موافق
 ما

غير 
 موافق

التطورات التكنولوجية المتسارعة ولثارها  1
 السلبية على الشباب

61 1 1 186 2.9 98 2 

انعكاسنننننننات التقنينننننننة الحديثنننننننة علنننننننى  2
 الحياة أمام الشبابمتطلبات 

60 1 2 184 2.9 97 3 

العولمننة الثقاكيننة وعنندم تحقيننق التوافننق  3
اإليجننننابي لمتطلبننننات العولمننننة الفكريننننة 
وترسنننننيخ اإليمنننننان باألصنننننالة الثقاكينننننة 

 للمجتمع

59 3 1 160 2.5 84 5 

الفكننري والجمنننود يعتبننران منننن  االنغننالق 4
التحننديات التنني تفقنند منظمننات المجتمننع 
 المدني االستمرار في ولائفها األساسية

 1 99 2.9 188 نننننننن 1 62
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 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 الترتيب النسبة الوزن المرجح األوزان

إلي حد  موافق
 ما

غير 
 موافق

عننندم تحقينننق المشننناركة فننني المسنننئولية  5
المجتمعيننة وقلننة الرقابننة علننى منظمننات 

 المجتمع المدني

58 3 2 182 2.8 96 2 

المجتمنننع عننندم تموينننل بنننرام  منظمنننات  6
المنننندني لل يننننام بنننندورها التنمننننوي وفننننق 

 أهدافها

59 2 2 183 2.9 96 2 

عنندم تقنندير حاجننات المجتمننع ومتطلبننات  7
العصننرية لتحدينند التطننورات والتحسننينات 

 والتغييرات المطلوبة

57 4 2 181 2.8 95 3 

عنندم تعميننق روح التعنناون بننين األطننراف  8
 المشاركة في منظمات المجتمع المدني

56 3 4 178 2.8 94 4 

قلننة تعبئننة المجتمننع فنني بننرام  منظمننات  9
المجتمنننننع المننننندني واسنننننتثمار قننننندراتها 

 التنموية

58 6 1 187 2.9 99 1 

عننندم مقاومنننة بعنننا العنننادات والتقاليننند  10
المكتسنننننبة منننننن الغنننننرب وال تتفنننننق منننننع 

 ضوابل الشريعة اإلسالمية

59 1 3 182 2.8 96 2 

العااا لمع لااا لمف ساا لالمشاااكة الالممعمة اااالعاا لالع كىااا لىاااالل(لدعواااكتهلالعيااتسك ل7المااتتهلةكااا ل)
(لاافياار لالفكااريلتالمماا إل%99ىعيساارا لال فاار،لعوااتلجااكم لعاا لالمرمجااالاألتلاات،لتاونااجال)

تي عترانلىتلالعيتسك لاألسكس الالع لمفوتلىوظمك لالممعماللالمتف لالواتةالعلاتلااساعمراةلعا ل
عااا لباااراىجلىوظماااك لالممعمااااللالماااتف لتاساااعثمكةللأإاملتاكئفهاااكلاألسكسااا ا،لكلاااالم تااااالالممعماااال

(لالمعيسااااارا لتالع ااااا ةا لالعكو ل ج اااااال%98كاااااتةامهكلالعوم ياااااا،لتعااااا لالمرمجاااااالالثكف اااااالتاوناااااجال)
لالمعنكةعالتآثكة كلالنلت العلتلالشجك .
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 63ن=        ( يوضح دور أخصائي تنظيم المجتمع للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية8الجدول )

 العبنننننننارة م

 االستجابات
مجمو  
 األوزان

الوزن 
 الترتيب النسبة المرجح

إلي حد  موافق
 ما

غير 
 موافق

ربنننننل منظمنننننات المجتمنننننع المننننندني بعضنننننها  1
النننننبعا لالسننننننتفادة فيهنننننا المتبادلننننننة مننننننن 
اإلمكاننننننات والمنننننوارد للوقاينننننة منننننن مخننننناطر 

 المخدرات الرقمية

52 4 7 171 2.7 90 4 

وتشننجيع مؤسسننات المجتمننع المنندني تحفيننز  2
لوقاينننننة المجتمنننننع منننننن مخننننناطر المخننننندرات 

 الرقمية

53 5 5 174 2.7 92 3 

دراسنننة احتياجنننات المجتمنننع المحلننني ووضنننع  3
خطنننل المشننناركة فننني إشنننباعها للوقاينننة منننن 

 مخاطر المخدرات الرقمية

54 6 3 177 2.8 93 2 

زينادة وعنني أفننراد المجتمنع بأهميننة المشنناركة  4
المجتمعينننة فننني مجنننال الوقاينننة منننن مخننناطر 

 تعاطي المخدرات الرقمية

51 2 10 167 2.6 88 5 

اسننتثمار إمكانننات منظمننات المجتمننع المنندني  5
 لدعم الوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية

57 1 5 178 2.8 94 1 

وضننع خطننل التواصننل مننع المجتمننع المحلنني  6
وقيادتنننننه للوقاينننننة منننننن مخننننناطر المخننننندرات 

 الرقمية

52 4 7 171 2.7 90 4 

تنظنننيم بنننرام  تأهينننل المتطنننوعين للمشننناركة  7
المجتمعينننة فننني مجنننال الوقاينننة منننن مخننناطر 

 المخدرات الرقمية

53 6 4 175 2.7 92 3 

عقد اجتماعات مع ممثلي منظمات المجتمنع  8
المننندني لنننندعم بننننرام  الوقايننننة مننننن مخنننناطر 

 المخدرات الرقمية

47 2 14 159 2.5 84 6 

إقننا  ال يننادات المحليننة بالمشناركة فنني دعننم  9
 برام  الوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية

38 9 16 148 2.3 78 8 
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 العبنننننننارة م

 االستجابات
مجمو  
 األوزان

الوزن 
 الترتيب النسبة المرجح

إلي حد  موافق
 ما

غير 
 موافق

االتصننننننال برجننننننال األعمننننننال لسنننننند بعننننننا  10
احتياجنات منظمنات المجتمننع المندني للوقايننة 

 من مخاطر المخدرات الرقمية

46 2 15 157 2.4 83 7 

(لد  حلإتةلأشفكئ لموظ  لالممعمالللموظمك لالممعماللالمتف للل ككسالىتل8المتتهلةك ل)
ل) لتاونجا لاألتلت لالمرمجا لتع  لاألإتاة ل مم لأ   لجكم لعوت لالركم ا، لالمختةا  (ل%94ىخك ر

اسعثمكةلاىتكفك لىوظمك لالممعماللالمتف للتع لال ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا،لتع ل
(لإةاسالالع كجك لالممعماللالميل لتت اللش تلالمشكة الع ل%93تاونجال)لالمرمجالالثكف ا

ل)لامجكعهك لتاونجا لالثكلثا لالمرمجا لتع  لالركم ا، لالمختةا  لىخك ر لىت لميفسنل%92لل ككسا )
لتمشم اللى سنك لالممعماللالمتف لل ككسالالممعماللىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.

ل

ل

لالممعمة اللل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا(لد  حلى  كك لالمشكة ال9المتتهلةك ل)
ل63ن=ل

 العبنننننننارة م

 االستجابات
مجمو  
 األوزان

الوزن 
 الترتيب النسبة المرجح

 موافق
إلي 
حد 
 ما

غير 
 موافق

عندم وضننوح مفهننوم المشناركة المجتمعيننة وأهميتهننا  1
 عند العاملين بمنظمات المجتمع المدني

59 1 3 182 2.8 96 3 

عدم وجود تعناون وتنسنيق بنين العناملين بمنظمنات  2
المجتمننع المنندني فنني مجننال الوقايننة مننن المخنندرات 

 الرقمية

61 1 1 186 2.9 98 1 

نقنننص التموينننل النننالزم لتننندريب العننناملين بمنظمنننات  3
المجتمننع المنندني فنني مجننال الوقايننة مننن المخنندرات 

60 2 1 185 2.9 97 2 
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 العبنننننننارة م

 االستجابات
مجمو  
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب النسبة
 موافق

إلي 
حد 
 ما

غير 
 موافق

 الرقمية

والكنوادر فني منظمنات المجتمنع عدم تنوافر الخبنرات  4
 المدني لل يام بمسئوليات المشاركة المجتمعية

59 2 2 183 2.9 97 2 

عنندم وجننود العنندد الكنناف والمؤهننل مننن األخصننائيين  5
 االجتماعيين في مجال المخدرات الرقمية

58 2 3 181 2.8 95 4 

عننننندم االختينننننار السنننننليم ألعضننننناء مجنننننالس اإلدارة  6
 المدنيبمنظمات المجتمع 

47 3 13 160 2.5 84 7 

عنندم وجننود قنننوات اتصننال بننين منظمننات المجتمننع  7
 المدني في مجال الوقاية من المخدرات الرقمية

51 5 7 170 2.6 90 6 

عدم وجنود خطنل لتندريب األخصنائيين االجتمناعيين  8
بمنظمننننننات المجتمنننننننع المننننننندني علنننننننى المشننننننناركة 

 المجتمعية في مجال المخدرات الرقمية

53 4 6 173 2.7 91 5 

عندم اقتنننا  منظمنات المجتمننع المندني بأهميننة دور  9
األخصائي االجتماعي في المشناركة المجتمعينة فني 

 مجال المخدرات الرقمية

42 11 10 158 2.5 83 8 

نقنننننننص المعلومنننننننات الفنينننننننة لننننننند  األخصنننننننائيين  10
االجتمنناعيين حننول المشنناركة المجتمعيننة فنني مجننال 

 المخدرات الرقمية

54 1 8 172 2.7 91 5 

(لد  ااحلى  كااك لالمشااكة الالممعمة ااالبااستلىوظمااك لالممعماااللالمااتف للل ككسااال9المااتتهلةكاا ل)
(لعااات لتجااا إل%98ىاااتلىخاااك رلالمخاااتةا لالركم اااا،لتكاااتلجاااكم لعااا لالمرمجاااالاألتلاااتلتاوناااجال)

م كتنلتمونسقلبستلال كىلستللموظمك لالممعماللالمتف لع لىمكهلال ككسالىتلىخك رلالمختةا ل
(لفواسلالعم ياا لالارد للعااتةي لال اكىلستللموظمااك ل%97ركم اا،لتعا لالمرمجااالالثكف االتاونااجال)ال

الممعماللالمتف لع لىمكهلال ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا،لتعت لم اعرلالخترا لتالكا اإةل
لع لىوظمك لالممعماللالمتف للل  ك للمنا ل ك لالمشكة الالممعمة ا.
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للللللللللللللعف س لإتةلاألشفكئ لااجعمكع للل ككسالىتلالمختةا لالركم ا(لالموعرلك ل10المتتهل)
ل63ن=ل

 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 األوزان

الوزن 
 النسبة المرجح

الترتي
مواف ب

 ق
إلي حد 

 ما
غير 
 موافق

عقنننند دورات تدريبيننننة ل خصننننائيين االجتمنننناعيين  1
المشننننناركة بمنظمنننننات المجتمنننننع المننننندني حنننننول 

 المجتمعية للوقاية من المخدرات الرقمية

61 1 1 186 2.9 98 2 

تشنننجيع األخصنننائيين االجتمننناعيين علنننى إجنننراء  2
بحننننود ودراسننننات علميننننة وتطبي يننننة فنننني مجننننال 

 المخدرات الرقمية 

59 1 3 182 2.8 96 4 

زيننننادة الحننننوافز الماديننننة والمعنويننننة ل خصننننائيين  3
مجنننال الوقاينننة مننننن االجتمننناعيين العننناملين فنننني 

 المخدرات

58 2 3 181 2.8 95 5 

وضنننع منهننناج عمنننل ل خصنننائيين االجتمنننناعيين  4
تضمين مسنئولياته فني المشناركة المجتمعينة فني 

 مجال الوقاية من المخدرات الرقمية

60 2 1 185 2.9 98 2 

تنننننننوفير المعلومنننننننات الفنينننننننة حنننننننول المشننننننناركة  5
المجتمعيننننة ل خصننننائي االجتمنننناعي فنننني مجننننال 

 المخدرات الرقمية

57 3 3 180 2.8 95 5 

تسننننننننهيل اسننننننننتخدام األخصننننننننائي االجتمنننننننناعي  6
للتكنولوجيننننا الحديثننننة فننننني مجننننال الوقايننننة منننننن 

 المخدرات الرقمية

 1 99 2.9 187 ننننن 2 61

زيننادة أعننداد األخصننائيين االجتمنناعيين بمنظمننات  7
المجتمننع المنندني بمننا يتناسننب وحجننم العمننل فنني 

 المخدرات الرقميةمجال الوقاية من 

60 1 2 184 2.9 97 3 

إتبننننا  مبنننندأ التقيننننيم الننننذاتي لعمننننل األخصننننائي  8
االجتماعي فني المشناركة المجتمعينة للوقاينة منن 

 مخاطر المخدرات الرقمية

59 2 2 183 2.9 97 3 
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 العبنننننننارة م
 االستجابات

مجمو  
 األوزان

الوزن 
الترتي النسبة المرجح

مواف ب
 ق

إلي حد 
 ما

غير 
 موافق

اإليمان بمبدأ التعلنيم النذاتي المسنتمر ل خصنائي  9
االجتمننننناعي فننننني مجنننننال الوقاينننننة منننننن مخننننناطر 

 المخدرات الرقمية

58 4 1 183 2.9 97 3 

1
0 

تننندريب األخصنننائيين االجتمننناعيين علنننى تخطنننيل 
وتنفيننننذ بننننرام  وقائيننننة مننننن مخنننناطر المخنننندرات 

 الرقمية

60 2 1 185 2.9 98 2 

(لد  ااحلالموعرلااك للعف ساا لإتةلاألشفااكئ لااجعمااكع للموظمااك لالممعمااالل10المااتتهلةكاا ل)
لل ككسااالىااتلىخااك رلالمخااتةا لالركم ااا،لتجااكم لعاا لالمرمجااالالمااتف لعاا لالمشااكة الالممعمة ااال

(لمناهس لاساعختا لاألشفاكئ لااجعماكع لللعكو ل ج اكلاليتدثاالعا لىماكهل%99األتلتلتاونجال)
(لعواااااتلإتةا لمتةيت اااااال%98ال ككسااااالىاااااتلالمخااااتةا لالركم اااااا،لتعااااا لالمرمجااااالالثكف اااااالتاونااااجال)

ف للااا هلالمشاااكة الالممعمة ااااللل ككساااالىاااتللاشفاااكئسستلااجعماااكعسستللموظماااك لالممعمااااللالمااات
المخااااتةا لالركم ااااا،لت اااااللىوهااااكجلعماااا للاشفااااكئسستلااجعمااااكعسستلم اااامتلىنااااا ل كمهلعااااا ل

لالمشكة الالممعمة الع لىمكهلال ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.
 -النتائ  العامة للدراسة : -10

 -اإلجابة على التساؤل األول :
الركم التال  اى لالم إسالافعشكةملتاآلثكةلالمعرمجالعلتلش  ةالالمختةا لىكلىفه  لالمختةا ل-

 الركم ا؟
 -المخدرات الرقمية : -وجاءت اإلجابة كما يلي :

م م لالمختةا لالركم العلتلمنتيتلالنمكعك للأص ا لالمبملك للو الص  لأك لىتل-1
  رمنل1500التلل1000

 عرفادع لميمسلهكلتعلتلاافلmp3ىلفك للشت ل-2
 ميت لمرإإا لع لاألذنلال موتلتأشر لع لاألذنلال نر ل-3

 -: لاهرة المخدرات الرقمية في المجتمع النتشارالعوامل المؤدية 
لغ ك لالرعوالالفكليالع لا لاشعرعوكلالونت لعلتلعه لى كدسرلاشع كة   -1
 تق  لل نلأعراإلاألسرالأشرق ك   فل -2
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اععمكإلل نلالم اكاللاإلة كب اللتثلسم  لالمختةا لالركم اللعموستلالشجك لع ل -3
 لللاة كب الأعمكه

 -:  اآلثار المترتبة على خطورة المخدرات
لم   لالمهكدلالنم  لللفرإللنت لااسعمك لألص ا لبعرإإا لىرمف الغسرلصي ا -1
 تااةممكفلتاإلغمكمااسعختا لالمفرللللمختةا لالركم الد إيلالتلالفر لل -2
 للمي هلالفرإلالتللخسلعتتاف لسمس لالتلال وفلإاش لتشكةجلاألسرا -3

 -اإلجابة على التساؤل الثاني :
ىكلالعيتسك لالع لمع ل لمف س لالمشكة الالممعمة الع لالع كى لىاللىعيسرا لال فرلل-ل-

 اليتدث؟
 -وجاءت اإلجابة كما يلي :

 لمجتمع المدني للوقاية من مخاطر المخدرات الرقميةأهداف الشراكة المجتمعية لمنظمات ا
:-    

م عسرلىفكإةلمم ي لإلككىالبراىجلالرعكسالتالختىك لااجعمكا اللل ككسالىتلىخك رل -1
 المختةا لالركم ا

اإلسهك لع لالعخ  فلىتلا ا رلالفورلتالج كلال متش لتككئ لىتلىخك رلالمختةا ل -2
 .الركم ا

تاافيرافلع لالممعماللل ككسالاألعراإلىتلىخك رلاليتلىتلىخك رلالعن هل -3
 .المختةا لالركم ا

 -: معايير المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني للوقاية من المخدرات الرقمية
م اعرلآل ك لموظ  لم   لالم ا وستللتع لبراىجلال ككسالىتلىخك رلالمختةا ل -1

 الركم ا
ىوظمك لالممعماللالمتف لتشكةجهكللل ككساللموفسملبراىجلمرتيي التاراىجلعم لإاش  -2

 ىتلىخك رلالمختةا 
تإجراما لمشم اللالع اص لبستلجم الللاسعرام م ك متو لىوظمك لالممعماللالمتف ل -3

 ال كىلستللل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا
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التحديات التي تتطلب تفعيل المشاركة المجتمعية في التعامل مع متغيرات العصر  -
 الحديث؟

 -وجاءت اإلجابة كما يلي :
الفكريلتالمم إلس عترانلىتلالعيتسك لالع لمفوتلىوظمك لالممعماللالمتف للاافير  -1

 ااسعمراةلع لتاكئفهكلاألسكس ا
عت لميوسقلالمشكة الع لالمنا ل الالممعمة التكلالالرككلالعلتلىوظمك لالممعمالل -2

 .المتف 
 لمتف لتاسعثمكةلكتةامهكلالعوم ياكلالم تاالالممعماللع لبراىجلىوظمك لالممعماللا -3

 -اإلجابة على التساؤل الثالث :
ىكلى  كك لالمشكة الالممعمة البستلىوظمك لالممعماللالمتف للل ككسالىاتلىخاك رلالمخاتةا ل-

لالركم ا؟
 -وجاءت اإلجابة كما يلي :

عت لتج إلم كتنلتمونسقلبستلال كىلستللموظمك لالممعماللالمتف لع لىمكهلال ككسال -1
 لمختةا لالركم اىتلا

فوسلالعم ي لالرد للعتةي لال كىلستللموظمك لالممعماللالمتف لع لىمكهلال ككسال -2
 ىتلالمختةا لالركم ا

عت لم اعرلالخترا لتالك اإةلع لىوظمك لالممعماللالمتف للل  ك للمنا ل ك ل -3
 .المشكة الالممعمة ا
 -اإلجابة على التساؤل الرابع :

تفعيل دور األخصائي االجتمناعي بمنظمنات المجتمنع المندني ما المقترحات التي تسهم في -
 في المشاركة المجتمعية للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية؟

إتةلأشفكئ لموظ  لالممعمالللموظمك لالممعماللالمتف للل ككسالىتلىخك رلالمختةا لل-
ل.الركم ا

 -وجاءت اإلجابة كما يلي :
لتع لال ككسالىتلىخك رلالمختةا للاسعثمكةلاىتكفك لىوظمك لالممعماللالمتف  -1

 الركم ا
إةاسالالع كجك لالممعماللالميل لتت اللش تلالمشكة الع لالجكعهكللل ككسالىتل -2

 ىخك رلالمختةا لالركم ا
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ميفسنلتمشم اللى سنك لالممعماللالمتف لل ككسالالممعماللىتلىخك رلالمختةا ل -3
 الركم ا

جعماكع للموظماك لالممعمااللالماتف لعا لالموعرلك لالع لمنه لع لمف س لإتةلاألشفاكئ لاال-
لالمشكة الالممعمة اللل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا

 -وجاءت اإلجابة كما يلي :
منهس لاسعختا لاألشفكئ لااجعمكع لللعكو ل ج كلاليتدثالع لىمكهلال ككسالىتل -1

 المختةا لالركم ا
 الىتلىخك رلمتةي لاألشفكئسستلااجعمكعسستلعلتلمخ  تلتموفسملبراىجلتككئ -2

 المختةا لالركم ا
ت اللىوهكجلعم للاشفكئسستلااجعمكعسستلم مستلىنا ل كمهلع لالمشكة ال -3

 .الممعمة الع لىمكهلال ككسالىتلالمختةا لالركم ا
 -اإلجابة على التساؤل الخامس:

ىكلالعف ةلالموعرذلل ريوالموظ  لالممعماللع لمف س لالمشاكة الالممعمة االلموظماك لالممعماالل-
لالمتف للل ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا؟

التصور المقترح لتفعيل ثقافة الشراكة المجتمعية للوقاينة منن مخناطر المخندرات  رأوال : محاو 
 الرقمية:

الميااا ةلالثواااكع لالم رعااا :لالاااكعالثوكعاااالالشاااراكالالممعمة اااالتالع ريفااااللمفه ىهاااك،لتاباااتلأنل-1
ع ار لعاتل  فاهلجانما لىاتللاللالمتف لفظريك لتعمل اك لست نلذلتلع ل  ملأ تافلىوظمك لالممعم

لةسكلال كعالالم سنك لالممعمة ا.
عأ سااا لاألشفاااكئسستلااجعماااكعسستللموظماااك لالممعمااااللالماااتف لبالميااا ةلالعاااأ سل لالعاااتةيت :ل-2

تماتةيته لعلاتلىماكا لالشااراكالتالممعمة االعا لىماكهلال ككسااالىاتلىخاك رلالمخاتةا لالركم ااا،ل
لله عمرالتعوتلتةشلعم لىن

اإلجااراما لالعوظ م ااالبااستلىوظمااك لالممعماااللالمااتف للل ككسااالىااتلل العوظ ماا :لمنااهسالمياا ةل-3
لىخك رلالمختةا لالركم التمأس  للراكك لىمعمة البستل كعالى سنك لالممعمال.

:متطلبات محتو  التصور المقترح للشراكة المجتمعية للوقاية من مخاطر المخدرات  ثانيا  
 الرقمية:

 المتطلبات الدينية الوقاية مخاطر المخدرات الرقمية:-1
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مرساا  لال وسااتالاإلساارى اللااتيلأعااراإلالممعمااالللمااكلف ااهلىااتلىوف اااللااتدتلى ااك ،لتاليفااك لعلااتل-أ
ممكساااتلالممعماااالل اااتلااااك رالالمخاااتةا لالركم اااالىاااتلشااارهلاإلفعرفاااالالم جاااهلألىواااهلتىجكإئاااهل

ل.التدو ا

الممعماااااللىااااتلشاااارهلالمااااكىه للكلو ااااكسكلتاألل ااااكإلالتدو ااااالموم ااااالالاااا ع لالااااتدو للاااات لأعااااراإل- 
تاأللتاااك لالتدو اااالاإلسااارى الالعااا لميتااا لسااال   ك لتمفااارعك لالمنااال لتالم جهااااللاااكلورآنلالكاااري ل

لتالنوالالوت يالالشريفا.

م ا الالشجك للكلو كسكلالتدو الالم كصرالعترلاإلفعرفاالىثا لالع ارفلتمولساتلىظاك رلالي اكال-ج
لفالىث لاإىكنلالمختةا لالركم ا.للاليرا الالمني

 المتطلبات األخالقية للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية:-2
العرا الاألشرق الللشجك لعلتلأسك لأنلىمكةساالالمجاكإالاألشرق االمم ا لالشاجك لأىواكلىاتل-أ

أثواكمللاإىكنلالمخاتةا لالركم االىاتلشارهلمكا يتلالو اعاتلاألشرق االتاالعانا لتاألشركا لتال  ما 
لالع اص لعترلاإلفعرفا.

موم الال   لاألشرق اللتيلالشجك لىتلىو لقلأفهاكلمهاتفلالا لالع ارفلعلاتلالوناقلال  ما ل- 
بهااكللل ككسااالىااتلاإىااكنللتيلعنىاا نللااتيلالشااجك ،لتميتدااتلتلااتا لىة كةيااالدع اصاا لالسهااكلالشااجك ل

لالمختةا لالركم ا.

ال   لاألشرق المنه لع لمشايس لسال  ه للم نينلالنل سلالخلو للتيلالشجك لىتلىو لقلأن-ج
لالن يللل ككسالىتلاإىكنلالمختةا لالركم ا.

 المتطلبات االجتماعية للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية:-3

م نياااانلالعوشاااااالااجعمكا ااااالالناااال مالللشااااجك ،لليسااااثلدعمثاااا لال اااا  لتالم ااااكدسرلالعاااا لدعتوك ااااكل-أ
العاا لممناا لال ركااك لالجااكةدالاآلىوااالبااستلالشااجك لالممعمااالل،لىاااللمكاا يتلىااكلسناامتللكلشخفاا ال

لل ككدعه لىتلاإىكنلالمختةا لالركم ا.

موم الال ع للكلمشتر لالممعمة اللتيلالشجك لع لالممعماللتىنكعتالالشجك لللجيثلعاتل- 
اليلاا هلالموكسااجاللهااك،لىااتلشاارهلتا ااهلتإإةاكااهلألل ااكإل اامملالمشااتر لتش  ةمهااكلتتكااكدعه لىااتل

لكم ا.المختةا لالرل
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مااااتا  للاااا اةلالثوكعااااك للااااتيلالشااااجك لعلااااتلأسااااك لأنللاااا اةلالثوكعااااك لأتلالي ااااكةا لىااااتل-ج
المع لجااك لالثوكف ااالالعاا لسمتااتلأنلمنااك  لعسهااكلأكنااك لةعكسااالالشااجك للكلمكى ااك لل ككسااالالشااجك ل

لال را لىتلاإىكنلالمختةا لالركم ا.

اكة المجتمعية للوقاية من مخاطر المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لتفعيل الشر  لثالثا : المداخ
 المخدرات الرقمية:

 مدخل التشبيك في مجال الوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية:-1

العشت تلس و لإعاللالعجاكإهلتالعككىا لتال ما لتالعوناسقلالمشاعرسلتيارمجتلىفها  لالعشات تلباتاا ل
واااكئ لعلاااتلالعركااا لموم ياااالعااا لالممعماااالللكععجاااكةملصااا يالىشاااعر اللعوناااسقلال مااا لالمماااكع لال

لعاأىستلةعاكملالممعمااللتتككدعاهلىاتلىخاك رلالمخاتةا لل بهاتفلالنا تالعوك اللع لالرؤيالتالمهاك ل
اسعيرهلىهكةا لالشر كملتى اةإ  لتالجياثلعاتلتلفو لالم كةفلتالخترا لتالمهكةا لتللالركم ا.

لالمنيتلىتلالم اةإلالجشريالالمعخففالع لىمكهلالمختةا لالركم ا.

 التشبيك في مجال الوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية:ولائف -أ
لال  ك لل مل الاامفكهلتالع اص لىتلشرهلم عسرلالم ل ىك لعتلالمختةا لالركم ا.-
لعت لاادإتاج الع لالتراىجلتاألفش الالمرمج اللكلمختةا لالركم ا.-
لتةا لالركم ا.العككىل الالمعجكإلالبستلالم سنك لالمهعماللكل ككسالىتلىخك رلالمخ-
لبوكملتممتستلتمو يالالرتالتلبستلجم اللالم سنك لع لىمكهلالمختةا لالركم ا.-
لااسعفكإالىتلالخترا لتاإلىتكف ك لالمعكلالع لىمكهلالمختةا لالركم ا.-

 أهداف التشبيك:-ب
اسمكإلعرصلللشراكالتالع كىتلبستلالممة ك ل،لاذلانلاككىالالشاجتك لىاتللاأفهلم لساتلىا اةإل-
ىتكف ااك لىخعلاافلأع ااكملالشااجتالتم  ااستلال ركااك لتالاارتالتلبسااوه لىمااكلسنااكعتلعلااتلال ككسااالتإ

لىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.
م ظاا  لتم ساا اللف ااك لعاارصلال صاا هلالاا لعااتإلأكتاارلتىعواا  لىااتلالممهاا ةلعفاا  لجمة ااال-

لتالتالالد ثرلىث لص  لالشجتالىمعم ه.
لشاجتالم ا فلالمنياتلىاتلالوا الللممة اك لالمخعلفاالم عسرلاألىكنلتالمفتاق اللمه إلالتع العك-

لىمكلس  إللكلوفاللعلتلالممعماللع لىمكهلال ككسالىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.
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منااكعتلالشااجتك لعلااتلممواا لم ااكة لالمفااكلحلتالموكعنااالتااععمااكإلعلااتلجهاا إلاآلشااريت،ل-
األع كملتكاتةمه للل ككسااللسثلسمتتلىتلشرلهكلاككىالعركالفك مالتىثمرالىمكلدنيتلىتلك ال

لىتلىخك رلالمختةا لالركم ا.

 مستويات التشبيك والتنسيق:-ج
العشكتة:لت  لمجكإهلاآلةاملتالم ل ىاك للا هلالمخاتةا لالركم االتعا لج افا لىعخففاالإتنل-

لالعخ  تلأليلعم لأتلا كةلعم لىشعرسلىلن لأليلىتلاأل راف.
 تلتاوااكملا ااكةللل ماا لالمشااعرسلتلاا ل ااكنلالعونااسق:لت اا لأعلااتلىااتلالعشااكتةلىااتللسااثلالعشاات-

لكفسرلالمت لتلترفكىجلأتلفشكلللل ككسالىتلالمختةا لالركم ا.
لالعخ  تلتالعوفسملألفش التاراىجلىخعلفالع لىمكهلالمختةا لالركم ا.لتالع كتن:لتيع م-
العشت ت:لت  لال ص هلال لىفكلحلىشعر الل ستالالمات لتذلاتلىاتلشارهلبواكملميكلفاك لباستل-

جم ااااللالشااار كمللل مااا لالمشاااعرسللتااا لمفكصاااسلهلىاااتللساااثلالتاااراىجلتاأل اااتافلتال مااا لتالمهاااك ل
تاآلل ااك لتالخ ااتلتالمعكل ااالتاإللاارافلتالرككلااالتالعوساا  لعاا ل اا لالمرالاا للل ككسااالىااتلالمخااتةا ل

لالركم ا.

 لليات تعزيز التشبيك والتنسيق:-د
عاااتلةؤياااالال ككساااالىاااتلىخاااك رللتث واااالباااراىجلم  اااحلاألفشااا التاأل اااتافلتالن كساااك لفكل اااا-

لالمختةا لالركم ا.
ااساااع ر لعلاااتلالااااتتا لعاااتلاليكجااااك لالمخعلفاااالللمنااااعفستدتلتم ك اااكمه لىااااتلشااارهلالعونااااسقل-

لتالعككى لبستلالممة ك ل
الع ثسقلالككى للك لاللوكما لتااجعمكعك لالع لممريلع لا كةلال ككسالىتلالمختةا لالركم ال-
سثاااالىااااللالم سناااك لالرسااام التالخكصاااالتاأل ل اااالالعااا لسماااريلالعوناااسقلالمعكل اااالالتائماااالتاليث-

لتالعشت تلى هك.
ىعكل الاألعككةلالع لم رذلع لااجعمكعك لتص كغكمهكلعلتللت لىشكةياللسمتتلال م لعلسهكل-

ااسااعمراةيالعاا لالعونااسقلتالعشاات تلىااالللىااتلشاارهلالاا داةا لالمخعلفااالتالم سنااك لذا لال ركااا.
لةا لالركم ا.ل ككسالىتلالمختل

 مدخل المدافعة:-2

م تلالمتاع الع لألنتلى كفسهكلعمل الم تسرلعتلك  الى سوالأتلس كس الى سوالتىشاعقلى وك اكل
"لس واا ل)الاا لأتلad"ل)أنلأإعاا (لتالمو اااللاألتهل"Vocareاإلفملساانيلعااتلالمفاا لحلالرمسواا ل"

ل(.68 ،لص2004  لالتع الال .ل)لمتي،للadvocacyفي (لتىتلث لسفجحلى و ل
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تنظيم المجتمع في التصور المقترح للوقاية من مخاطر المخدرات المدافعة من منظور لليات 
 الرقمية:

لتالعفرعك ل المواجهة:-1 للكلنل   ك  لالركم ا لالمختةا  لىتىت لىفكةلا لم و  الم اجها
عرمجالعلسهكل مكلم و لالم اجهالأس ك لتاألك اهلغسرلالن يالتغسرلالمرغ اا،لتم   حلالوعكئجلالم

لتىوف إل لتا  لع   لتالم اجها لتميتدتم، لتاشع كةم لالن ي لغسر لالنل س لم   ح لعلت الوتةا
 تأسل  لعرج لدهتفلال لميوسقلأغرابلىوهك:

الع رفلعلتلالنل سلغسرلالن يلتمو يمه،لتالع رفلعلتلأساكلس لالموكتىاالالعا لدتاتدهكلالماتىتل
 رفلعلتلع اى لالعيريفلتالعش يهلالع لمفس لالفكارلتالمشاكعرلتالع كىا لتالعيل لعلسهك،لتالع

ى هك،لتالع رفلعلتلج اف لالو الع للخف الالمتىتللعتا مهكلتالع رفلعلتلج اف لال  فل
لللعخلسلىوهكلأتلمفكإدهك.

تللم اجهالمأثسرلففن للتدتلعلتلالكثسرلىتلىتىو لالمختةا لالركم الشكصالاذالل لستتللتده ل
سااااع تاإلالكااااكع للعوتلهااااكللااااملتلدوجياااا لعلااااتلاألشفااااكئ لااجعمااااكع لى رعااااالىعااااتل؟لت  ااااف؟لاا

سنع م ل مالاألسل  لل ريوالس متلبهكلميوسقلاليكساالالموفا إال)الهتف(.تمناع م لالم اجهاال
كأساال  لتكااكئ لعاا لاليااكا لالعكل ااا:للااكا لالعوااككنلتالع ااكةبلتالعشاا يهلتعاات لالوااتةالعلااتل

تلاااكا لالشااا  ةللكل ااا فلتال مااانلتال اااأ لتلاااكا لةعااانلأتللتالخ اااكه.العفرياااقلباااستلال اكاااالل
لىوكتىالال رجلأتلعت لالعوستللو افستلتفظ لتم ل مك لالمفيا.

  لعمل الالموككشالالع لمع لبستلاألشفكئ لااجعمكع لتىتىتلالمختةا لالركم الالتعاقد:-2
لتال لااجعمكع  لاألشفكئ  لبست لالمتع   لالع ككت للتدثك  لال ص هلتينعخت  لبهتف لتذلت متىت

 ال :
لامفك لتعه لتا حلأل تافلالعتش لالمهو ل)اكعوك لالمتىتلبهك،لث لىنك معهلع لميتدت(.-أ

ى رعااالىااتىتلالمخااتةا لالركم اااللااكل ر لتاألسااكلس لال رج ااالالعاا لسعنااعخت لعاا لالعااتش ل- 
لس لتال سااكئ لالمهواا ل)مو اا يلعلااتلعمل ااالالااعراسلالمااتىتلالىشااكة الالمااتىتلعاا لميتدااتلاألسااك

ال رج ااااااللم رععاااااهللكلمشاااااتلال،لتألنل واااااكسلأساااااكلس لموع ااااا لالاااااراسلألاااااخكصلأتلااساااااع كفال
للألخكصلكتلالدرغ لالمتىتلع لى رععه لعتلىشتلعه(.

ى رعالىتىتلالمختةا لالركم اللكألفش التال اججك لالمشعر ال)ك رتةالالعراسلالماتىتلعا ل-ج
لال رج الالم جوالع لالمفيا(.ال رجللكل م ،لأتلاالعنا للكلن كسال
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إتةلالمنكعتلع لالختىالااجعمكا الس و لىنا ل الاألشفكئ لااجعمكع ل دور المساعد:-3
لتال ي لل لالم اكف لىال لالعك ف لعلت لككإةا  لسفجح للك  لال مس  لىنكعتا لع  لمعلخس الع 

ىتلأسكلس للتىتلالمهكةا لالردىاللعيوسقل مالالتتةلىكلدل :لل ثلاألى ،لالعخ  ف ال كة ا.
 .الموكتىالتم كة لال  ا فلالع رفلعلتلالمشكعرل

لعه ل التبصر/االستبصار-4 لعل  لالركم ا لالمختةا  لىتىت لىنكعتا لال  لمهتف لعمل ا   
الوف لتال ع للكلمشكعرلتالتتاعاللتالمشتر لت ثسرلىتلالمتىوستلع للكجالال ل مالالمفه  ,ل

 .لمعل لإةاساللكإلإىكنلتأ راةللمالسفعربلع لاألشفكئ لااجعمكع لأنلست نل

لللع تسرلعتل التعبير الهادف عن المشاعر-5 للمتىتلالمختةا لالركم ا لالفرصا ت  لامكلا
لل ريوال كإعالمنمحللكلع كى لى هكل ل,لتىنكعتمهلتمشم  هلعل لالع تسرلعوهك ىشكعرلىيتإا

لالممكهلأسكلس لمتش لىخعلفال كإلففك ل تميلسلهك. لاألشفكئ لااجعمكع لع ل ما تينعخت 
 .تااسعمكلالاللفظ التغسرلاللفظ ال

ت مالالتتةلع لالختىالااجعمكا الس و لىنا ل الاألشفكئ ل الدور التعليمي أو التربوي:-6
 مل الىتلشرهلااجعمكع لالع لمعلخسلع لم ل  لال مس لىهكةا لالعك فلالردىالتمع ل مملال

منتيتلال مس للكلم ل ىك لل ريوالىفه ىالتىجن التموتس لالوف يالتالموعرلك لتالمنكعتالع ل
لتممثس لالنل سلتم ل  ل ر لتأسكلس لل لالمشتر لتم   حل لالتتائ لتى رعالفعكئمهك ميتدت

 األعككةلتالمشكعر.

طر المخدرات الرقمية في المأمول لمنظمات المجتمع المدني للوقاية من مخا رخامسا : الدو 
 التصور المقترح:

الااتتةلال كااكئ :لأنلمم اا لىوظمااك لالممعماااللالمااتف لىااتلأ اا لأ ااتاعهكلال ككئ ااالبوااكملاإلفنااكنل-1
لىع ادفااك لسمتوااهلىااتلالعك اافلىاااللىي  ااهلتعهاا لى ثرامااهلتىت فكمااهلكااكإةا لعلااتلااععمااكإلعلااتل بوااكم 

ل.ففنهلالعلتلالمختةا لالركم ال
ااجعمكع لبستلىوظمك لالممعماللالمتف لتالفرإ:لانلكت هلالفارإلللثوكعاالالنا يالتج إلالراكلل-2

تكتةمهلعلتلالعك فلىر  فكنللمت لك الأتل  فلالراكللااجعمكع لالميلماومحلالممة اك لأتل
لمفش لع لاككىعهلىاللالفرإ.

 لمنك  لىت لىشكة الالفرإللكألفش الاإلسمكب الالع لمو  لبهكلىوظمك لالممعماللالمتف لالع-3
لع لال ككسالىتلم ك  لالمختةا لالركم التمعمث ل مملاألفش الع :
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األفشاااا الالميلاااا :لسماااا لأنلمكاااا نلال مل ااااالال ككئ ااااالإائمااااالتىنااااعمرالتأنلممااااوحلالممة ااااك ل-أ
الفرصاااالللشاااجك لللمشاااكة العااا ل ااامملال مل اااالتذلاااتللعم ااا لىاااوه لأعاااراإالىناااا لستلالدعاااأثرتنل

للمخعلفلالم ثرا لالخكةج ا.
ل ككسااالالمر اانالعلااتلالفاااك لالمهو ااا:لسظهاارلعماا لالممة ااك لاأل ل اااللكلع ااكتنلىاااللىخعلاافلا- 

الفااك لالمهو ااالالعاا للتىتكفهاكلال ماا لعاا لىماكهلالمخااتةا لالركم ااالأشفاكئسستلاجعمااكعسستلةجااكهل
لأىت،لأ جكم،لةجكهلك كملتغسر  .

ىاتلشارهلالام ك لالاسه للال ككسالالم جهالللممعمااللال اك :ل ارتةالالعياك لالممة اك للاكألعراإ-ج
ىتلأج لفشرلةسكلالال ككساالتإبارادللاإلعر ع لىخعلفلاألىككتلالع لدع اجتتنلبهك،لتذلتلعترل

ممكةاهاااكلالمستاف ااااللكإل اااكعالالااا لعاااعحلاألبااا ا لأىاااك لأعاااراإلالممعمااااللللاااتش هلعااا لىساااتانلال مااا ل
لالع  ع للل ككسالىتلم ك  لالمختةا لالركم ا.

 التوصيات:

ا ااالالمااكإاللاساارالالعاا لم ااتلالر ساانالالرئ ناا اللفاارذلالممعمااال،لتيع لاا لذلااتل اارتةالالع ل-1
م ا الأتل كملاألى ةللكلعوو التاسعختاىكمهكلاإلسمكب التالنلت ا،لعكألسرال  لاألسك لتشاتلالاتعك ل
األتهلالميلسم لااف ر لىوهللم اجهالىخك رلافعشكةلالمختةا لالركم الالع لمهتإلالممعمال،ل

ى سنااك لالممعماااللاألشاار لىااتلجهاا إللم اجهااالملااتلالمشااتر لعلااتلماا م لممكة ااكللتىهمااكلبااملا
المرج الىتلإتنلإع لتىنكعتالأتل كملاألى ة،لتلرصه لعلتللنتلمراسعه لأبوكئه لعلتلأس ل
أشرق ك لق م هلةاسخالمك نللمثكلالى جهك لللعمسسنلباستلال سا لتالختساثلالم ارتذلعا لىماكهل

لاسعختا لالعوو ك لاليتدثا.

عوااتلإتةا لمتةيت اااللاشفااكئسستلااجعمااكعسستلتال ااكىلستللموظمااك لالممعماااللالمااتف للعوم ااال-2
ىهكةامه لتكتةامه لعلتلموم الأشرق اك لاساعختا لموو اك لاليكسا  لتلاجتكمهلل ت فا الأكثارلىواتةال

م اا يرلبااراىجلىوظمااك لالممعماااللتللعلااتلم ا ااالالشااجك لل ككدعااهلىااتلىخااك رلالمخااتةا لالركم ااا.
ت كللكألساا لاألشرق ااالالردىاااللم اجهااالساا ملاسااعختا لالعوو ااك لتىااكلدعرماا لعلااتلافعشااكةلتمنتياا

لالمختةا لالركم الىتلع اك لتش مالعلتلالفرإلتالممعمال.

مف ساااا لإتةلالع ج ااااهلتاإلةلااااكإلعاااا لالم سنااااك لااجعمكا ااااالتالع ل م ااااالللعجفااااسرللتسمكب ااااك ل-3
الاسااعختاىهلىاااللالعر ساانلعلااتلالع ا اااللناات لااسااعختا لالمسااتللعوو ااك لاليكساا  لتساالت ك لاسااكم

عواتلالواتتا لتالموااكارا للالتمج اك .لىاامموا لالمخاتةا لالركم االتىااكلدعرما لعلسهاكلىااتلىخاك رل
لموككشالالشجك لتم عسعه للنلت ك لاسكمالاسعختا لالعوو التىكلدعجااللذلاتلىاتلماأثسرا لمعواكع لىاالل

لال   لاألشرق الاإلسرى ا.
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)س  لال م (لتموش تلأإتاةلاليرفلالعمكةيالل ارذلىنياتلىاتلعارصلمشم اللالو ك لالخكصل-4
ال ماا لالموكسااجالالعاا لسمتااتلأنلدلعيااقلبهااكلالشااجك للعمواا لافعشااكةلالج كلااالتالفاارانلتغسر ااكلىااتل

الع سااااللعااا لافشاااكملالم اكااااللىاااالللال  اىااا لاألشااار لالمناااكعتالعلاااتلافعشاااكةلالمخاااتةا لالركم اااا.
إلسرى اللكل  التلاألشرق الاساعختا لالعوو اك لتلماكدعه لاإللكعرتف الالع لمجفرلأبوكملاألىالا

لىتلمج ك لالمختةا لالركم ا.
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 (:لمف ساا لإتةلالشاااراكالالممعمة ااالتال رب ااااللعوم ااالىااا اةإل2004عرياات،لكااا  لالولاا  لىيماااتل)
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ةلأشفااااكئ لموظاااا  لالممعماااااللعاااا لىنااااكعتالجمة ااااالموم ااااال (لإتل1980ككساااا ،لىيمااااتلةع ااااال)
الممعماللالميل لبت ا لالت رتةلعلتلميوسقلأ تاعهك،لةسكلالإ ع ةاملغسرلىوش ةا،ل ل االالختىاال

 ااجعمكا ا،لجكى اللل ان.
 (للجتك لالممعماللالمتف لالمفه  لتالو كسكلتةكالعم ،لى ممرلالممعماالل2005كوتد ،لأىكف ل)

  لالممة ك لاأل ل ا،لش  الفي لميتدثلىفر،لإاةلالفكرلالوك را.المتف لبوكملكتةا
،لال اتإل13 (لالمختةا لالركم التميتسك لال  لما،لىملالالموكةا،لالمملاتل2013الممكه،لعكدنل)

7 
 (لى  كك لالمشكة الالع  ا االعا لأفشا الالخاتىك لااجعمكا اا،ل1976المنسري،لف اهلعل ل)

 الختىالااجعمكا ا،لجكى اللل ان.لةسكلالىكجنعسرلغسرلىوش ةال ل ا
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