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 :قذيتي
في حياة الشعوب والمجتمعات ال تستطيع االستػناء عنو، بل  ىاماً يمثل عنصرًا جوىريًا  أصبح اإلعالم

السموك في االتجاىات و وتػيير والتعميم الثقافة المعمومات و إن اإلعالم بات يمثل مصدرًا أساسيًا من مصادر 
 المجتمعات الحديثة.

كم التأثير اليائل الذي يحدثو في حياة وتتمثل خطورة الدور الذي يؤديو اإلعالم في حياة الشعوب في 
الناس، والثقة الكبيرة المتزايدة التي يولييا الجميور لإلعالم، ويمكننا القول أن خطورة اإلعالم تتمثل في اتجاىين 
متناقضين، األول ىو الدور الذي يمكن أن يؤديو في إقناع الجميور بتعديل سموكو وتػيير اتجاىاتو وآرائو 

ع، األمر الذي ينعكس في استخدام اإلعالم بفعالية في الحمالت التنموية المختمفة التي تقوم بيا لمصمحة المجتم
االتجاه الثاني فيتمثل تعديل طرق الزراعة، وغيرىا، أما الدولة، مثل حمالت محو األمية أو مكافحة المخدرات أو 

نية واإلذاعية والسينمائية، سواًء كانت مقصودة أم في القيم السمبية التي يتضمنيا اإلعالم وبالذات الدراما التمفزيو 
غير مقصودة، وذلك ينعكس في التأثير الخطير الذي يحدثو في الجميور وبالذات المراىقين وغير المثقفين الذين 

 يندفعون إلى تقميد أبطال الدراما والتشبو بيم.
ول نظرًا لخطورتيا عمى صحة ومن المعروف أن قضية المخدرات تحتل حيزًا كبيرًا من اىتمامات الد

اإلنسان ودورىا في تفكيك المجتمع باإلضافة إلى الخسائر المادية اليائمة التي تتكبدىا الدولة في محاربة ىذه اآلفة 
 ومعالجة المدمنين الذين يتوقفون عن كونيم عنصرًا فاعاًل في مجتمعاتيم.

محاربة ىذه اآلفة، يبرز دور اإلعالم بكافة  وباإلضافة إلى دور الدولة والمجتمع ومؤسساتو المدنية في
وسائمو في االنضمام بفعالية إلى ىذه الحرب المعمنة، والمساىمة بدور ىام في توعية الشباب بخطورة ىذه المشكمة 

، كما يبرز دور اإلعالم في الحد من النماذج السمبية التي تقدم في وضررىا اليائل عمى المجتمع واألسرة والفرد
 والتي تتسبب في انتشار ىذه الظاىرة. الدراما

في إعداد أفراد المجتمع لمقيام بدورىم، وتحفيزىم عمى يمعب دورًا ىامًا وجوىريًا اإلعالم ومن المعروف أن 
 في ظل خطورة مشكمة المخدرات وآثارىا المدمرة عمى المجتمع.تحمل مسئولياتيم عن اقتناع ورضا، وخصوصًا 

في الدور الذي يمعبو اإلعالم الفمسطيني بكافة وسائمو المسموعة والمرئية موضوع ىذه الدراسة يتركز 
المخدرات وخطورتيا وأضرارىا الصحية والبيئية بقضايا  تعريف الشباب الجامعي الفمسطينيوالمكتوبة في 

 واالجتماعية واالقتصادية والنفسية، وطرق الوقاية منيا وعالجيا.
لتوجو الفمسطيني العام إلى القضايا السياسية واالنشػال الشعبي اوتبرز أىمية ىذه الدراسة في ضوء 

رغم  المخدرات والتوعية منياعمى معالجة اإلعالم الفمسطيني لقضايا انعكس األمر الذي الل تبمقاومة االح
من أىميتيا، فازدحمت الصحف الفمسطينية بالمواضيع السياسية واألمنية والمتعمقة بما يعانيو الشعب الفمسطيني 

 ويالت ونكبات، في حين تراجعت المساحة التي تفردىا الصحف لممواضيع األخرى.
اتجاىات وآراء الطمبة الجامعيين حول ومن ىنا تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا، كونيا تيدف إلى معرفة 

جامعي المخدرات، خصوصًا أن الشباب الالدور الذي يمعبو اإلعالم الفمسطيني في التعريف والتوعية بقضايا 
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التصدي ليذه الظاىرة إذا امتمك الوعي معب دورًا ىامًا في الشباب الجامعي يمستيدف بآفة المخدرات، كما أن 
 .الكافي بخطورتيا وآثارىا وانتشارىا في المجتمع

 
 :انذراستيشكهت 

 ةفدددي التعريددددف والتوعيدددة بقضددددي اإلعددددالم الفمسدددطيني الدددددور الدددذي يمعبدددو ضدددعفتتحددددد مشدددكمة الدراسددددة فدددي 
، وعددم إدراكيدم لخطدورة القضددية، المخددراتبقضددايا ومشدكالت الشدباب الجدامعي الفمسدطيني عددم اىتمدام ، و المخددرات

 وضعف ثقتيم في وسائل اإلعالم المحمية في فمسطين.

 
 :وتساؤالتها أهذاف انذراست

اإلعدددالم  عمددى نظددرة الشدددباب الجددامعي الفمسددطيني إلددى الدددور الددذي يمعبددوتيدددف ىددذه الدراسددة إلددى التعددرف 
والتعددرف عمددى  ، وخطورتيددا، وسددبل عالجيددا،المخدددرات مشددكالتفددي تعريددف الجميددور ب بوسددائمو المختمفددةالفمسددطيني 
 .مجالىذا الأداء اإلعالم الفمسطيني في  سبل تطوير

، ونظرتيم لمدور المخدرات ةقضيالتوعية بباإلضافة إلى التعرف عمى توقعات الجميور من اإلعالم في 
 ، ومدى تجاوبيم مع ىذا الدور.ذلكاإلعالم في الذي يمعبو 

 وقد تمت صياغة ىذه األىداف في مجموعة من التساؤالت التي تحقق اإلجابة عنيا أىداف الدراسة:
 ما أنماط متابعة الشباب الجامعي الفمسطيني لوسائل اإلعالم الفمسطينية؟ .1

ية والبيئية في وسائل اإلعالم كيف يتابع الشباب الجامعي الفمسطيني البرامج والموضوعات الصح .2
 الفمسطينية؟ وما درجة استفادتيم منيا؟

معالجتيا ما تفضيالت الشباب الجامعي الفمسطيني لموسائل اإلعالمية الفمسطينية المختمفة من حيث  .3
 لقضايا المخدرات؟

 لفمسطينية؟قضايا المخدرات في وسائل اإلعالم ا معالجةمن  ما نوع استفادة الشباب الجامعي الفمسطيني .4

قضايا المخدرات في وسائل  معالجةمن  ما األسباب التي تحول دون استفادة الشباب الجامعي الفمسطيني .5
 اإلعالم الفمسطينية؟

كيف يرتب الشباب الجامعي الفمسطيني األدوار التي يفترض باإلعالم الفمسطيني أن يؤدييا في التعريف  .6
 ؟بآفة المخدرات

لقضايا المخدرات؟ وكيف ينعكس  معالجة اإلعالم الفمسطينيالفمسطيني مع ىل يتفاعل الشباب الجامعي  .7
 ىذا التفاعل عمى تصرفاتو؟

يسيم في التوعية كي كيف يعتقد الشباب الجامعي الفمسطيني أنو يمكن تطوير أداء اإلعالم الفمسطيني  .8
 بآفة المخدرات؟

   
 نىع انذراست:
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والظدددواىر والمواقدددف واآلراء  يدددتم بدراسدددة واقدددع األحدددداثتنتمدددي ىدددذه الدراسدددة إلدددى البحدددوث الوصدددفية التدددي ت
وتحميميدددا وتفسددديرىا، بػدددرض الوصدددول إلدددى اسدددتنتاجات مفيدددددة، إمدددا لتصدددحيح ىدددذا الواقدددع أو تحديثدددو أو اسددددتكمالو أو 

، "وال تقدددف الدراسددددات الوصدددفية عنددددد حددددود الوصددددف والتشدددخيص بدددل تتجدددداوز ذلدددك إلددددى وصدددف العالقددددات (1)تطدددويره
 ."(2)اكتشاف الحقائق المرتبطة بيا وتعميمياالسببية ألغراض 

 
 ينهج انذراست:

 اً جيدددد الدددذي ينتمددي إلدددى البحدددوث الوصددفية ويعدددد عتمددد الباحدددث فدددي دراسددتو عمدددى مدددنيج المسددح اإلعالمددديي
 .يساعد عمى وصف الظاىرة من خالل جمع المعمومات والمالحظات عنيا اً منظم اً عممي

مدن خدالل اسدتمارة االستقصدداء،  إلعالمددي أسدموب مسدح الجميدورإطدار مدنيج المسدح ايسدتخدم الباحدث فدي و 
فددي الددددور  مدددن الشددباب الجددامعي الفمسدددطيني ليددتمكن مددن الوقدددوف عمددى رأي جميددور الوسدددائل اإلعالميددة الفمسددطينية

، وكيددف أثددرت وسدائل اإلعددالم فددي الجميددور بمددا تجدداه آفدة المخدددراتالدذي تقددوم بددو وسددائل اإلعدالم فددي تنميددة الددوعي 
 ، ومطالبيم من اإلعالم الفمسطيني في سبيل ذلك.ذه القضاياىيختص 

 
 أدواث انذراست:

االسدتبيان: "واالسددتبيان ىددو أحدد األسدداليب المسددتخدمة فددي  أداةأداة واحدددة ىددي  سدتخدم الباحددث فددي دراسدتوي
المعددة سددمفًا جمدع بياندات أوليددة مدن العينددة المختدارة أو جميدع مفددردات العيندة عددن طريدق توجيدو مجموعددة مدن األسددئمة 

وسيسدددتخدم الباحدددث  ،"(3)فددييملمتعددرف عمدددى حقددائق معيندددة أو وجيدددات نظددر المبحدددوثين أو الدددوافع والعوامدددل المدددؤثرة 
 .ومفتوحةاستمارة االستبيان المقنن التي تحتوي عمى أسئمة مػمقة 

 

 عينت انذراست:يجتًع و

وىدددو الشددددباب الجددددامعي األصددددمي  % مددددن المجتمدددع 5.5العيندددة العشددددوائية البسددديطة بنسددددبة  الباحددددث اختدددار
ألدف طالدب وطالبدة يتوزعدون  35حدوالي حيدث يبمدع عددد طدالب الجامعدات فدي قطداع غدزة في قطاع غدزة، الفمسطيني 

وبدددذا يبمدددع عددددد مفدددردات ىدددي: الجامعدددة اإلسدددالمية وجامعددة األزىدددر وجامعدددة األقصدددى،  ةعمددى ثدددالث جامعدددات رئيسدددي
 م.8/1/2556م وحتى 1/1/2556، خالل الفترة من مفردة 155العينة 

 45اسددددتمارة عمدددددى طمبددددة الجامعددددة اإلسدددددالمية، و 85اسددددتمارة عمدددددى النحددددو اآلتددددي:  155وقددددد وزع الباحددددث 
اسددددتمارة، إال أن  144قصدددى، عدددداد منيدددا اسدددتمارة عمددددى طمبدددة جامعددددة األ 35واسدددتمارة عمدددى طمبددددة جامعدددة األزىددددر، 

 9ائل اإلعدددالم الفمسدددطينية وتوقددددف عدددن اإلجابددددة، وات أجددداب المبحدددوث بأنددددو ال يتدددابع وسدددداسددددتمار  5الباحدددث اسدددتبعد 
 استمارة فقط. 135تبقى تلوجود نقص في بعضيا وتناقض في إجابات المبحوث في البعض اآلخر، ل استمارات

                                        
جراءاتو ومناىجوأحمد عمر،  (1)  15ص  م(1994: جامعة قار يونس، بنػازي) 1ط ،البحث العممي: مفيومو وا 
 153م( ص2555)القاىرة: عالم الكتب ،  1، طالبحث العممي في الدراسات اإلعالميةدمحم عبد الحميد،  (2)
 178م( ص 1976)القاىرة: عالم الكتب،  1، طبحوث اإلعالم: األسس والمبادئسمير حسين،  (3)
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 انسًاث انعايت نهًبحىثين عينت انذراست:
 ( يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجامعة1جدول رقم )

 المجموع األقصى األزىر اإلسالمية
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
78 65% 35 23.1% 22 16.9% 135 155% 

 
 جنس المبحوثينحسب ( يبين توزيع عينة الدراسة 0جدول رقم )

 المجموع أنثى ذكر
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
59 45.4% 71 54.6% 135 155% 

 
 لممبحوثينالمستوى الدراسي حسب ( يبين توزيع عينة الدراسة 3جدول رقم )

 المجموع الخامس الرابع الثالث الثاني األول
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
36 27.7 32 24.6 45 35.8 25 15.4 2 1.5 135 155% 

 
 المبحوثون  ن توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة التي يسكن بيا( يبي4جدول رقم )

 المجموع محافظة رفح سمحافظة خان يون المحافظة الوسطى محافظة غزة المحافظة الشمالية
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
21 16.2 55 42.3 25 15.4 18 13.8 16 12.3 135 155% 

 
 نيالمبحوث عمر( يبين توزيع عينة الدراسة حسب 5جدول رقم )

 المجموع عام فأكثر 22 عام 21 عام 25 عام 19 عام 18
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
25 15.4 27 25.8 39 35 18 13.8 26 25 135 155% 
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 انًبحث األول:
 

 اإلعالو وآفت انًخذراث
 

أصبح اإلعالم يمثل عنصرًا جوىريًا خطيرًا في حياة الشعوب والمجتمعات ال تستطيع االستػناء عنو، بل 
 إن اإلعالم بات يمثل مصدرًا أساسيًا من مصادر الثقافة وتػيير السموك في المجتمعات الحديثة.

ي يؤديو اإلعالم في حياة الشعوب في كم التأثير اليائل الذي يحدثو في حياة وتتمثل خطورة الدور الذ
 الناس، والثقة الكبيرة المتزايدة التي يولييا الجميور لإلعالم.

وباإلضافة إلى دور الدولة والمجتمع ومؤسساتو المدنية في محاربة ىذه اآلفة، يبرز دور اإلعالم بكافة 
ى ىذه الحرب المعمنة، والمساىمة بدور ىام في توعية الشباب بخطورة ىذه المشكمة وسائمو في االنضمام بفعالية إل

 وضررىا اليائل عمى المجتمع واألسرة والفرد.
 

 اإلعالو وانًجتًع: :أوالا 
يمثدددل اإلعدددالم أداة ووسددديمة أساسدددية ال يمكدددن االسدددتػناء عنيدددا أو تيمددديش دورىدددا بالنسدددبة لكدددل المجتمعددددات، 

لمرتقبدة مددن وسدائل اإلعدالم وتضداعف الوقدت الددذي يخصصدو الفدرد لمتعامدل مدع مخرجددات حيدث تضداعفت الوظدائف ا
 .(1)وسائل اإلعالم حتى صارت وسائل اإلعالم في عصرنا الحالي جزءًا ىامًا من حياة المواطن

حيدث أنيددا ، فدي المجتمعدات عمدى التدأثيرقددرات بدارزة وسدائل اإلعدالم بمدا تمتمكدو مدن تقنيدات حديثدة لأصدبح و 
األمدر الدذي دفددع إلدى االعتمداد عمييددا نظامدًا متكداماًل يتددأثر بالنظدام العدام لمدولددة ويدؤثر عمدى أفرادىدا ومواطنييددا،  تعدد

 .(2)في الحمالت الخاصة بالتوعية في مجالت متنوعة ومنيا مكافحة آفة المخدرات
عدارف الضدرورية المعروف أن مدن أىدم أىدداف اإلعدالم توسديع مددارك الجميدور مدن خدالل تزويددىم بالم ومن

قندداعيم بسدددموك معددين عدددن طريدددق مدددىم باألخبدددار الصدددحيحة والمعمومددات السدددميمة والحقدددائق التددي تسددداعدىم عمدددى  وا 
يعبدددر ىددذا الددرأي تعبيدددرًا موضددوعيًا عددن عقميدددة تكددوين رأي صددائب فددي واقعدددة معددين أو مشددكمة مدددن المشددكالت بحيددث 

 .(3)الجماىير وميوليم واتجاىاتيم
م األساسدية فدي طدرح المشدكالت والقضدايا األساسدية التدي تعداني منيدا المجتمعدات عمدى وتتركز أىمية اإلعدال

رشاده لخطورتيا، وقد تقدم الحمول المقترحة لحميا أو حصرىا  .  (4)الرأي العام لتوجييو وا 

                                        
 13ص  م(2554الدار المصرية المبنانية، : القاىرة) 1، طجتمعالمعالم و اإل، منى الحديدي وسموى إمام (1)
 58، 57ص ص   م(1995، الييئة المصرية العامة لمكتاب: القاىرة) 1، طجتمعالمعالم و اإل، غازي عوض هللا (2)
 75ص  م(1994، الييئة المصرية العامة لمكتاب: القاىرة) 1، طعالم والمخدراتاإل، إسماعيل حممي (3)
 7ص  م(1999، الييئة المصرية العامة لمكتابمكتبة األسرة، : القاىرة) 1، طالتمفزيون والمجتمع واليوية الثقافية: دراسات نقدية، مة البطريقنس (4)
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اإلعدالم فددي  تندامى دورالعدالم قريددة صدػيرة يمكدن معرفدة كددل مدا يددور بيدا فددورا ودون رقابدة،  وبعدد أن أصدبح
وذلددك مدددن حيددث التػييدددرات الطارئددة عمدددى العدددادات  منيدددا،الناميددة المختمفدددة وبصددفة خاصدددة أثير عمدددى المجتمعددات التدد

 . (1)والسموكيات والتقاليد السائدة في ىذه المجتمعات وخاصة بين الشباب

 آفت انًخذراث: :ثانياا 
ىدذه اآلفددة فدي تدددمير  تعدد آفددة المخددرات مددن أخطدر اآلفددات التدي تواجددو المجتمعدات الحديثددة، حيدث تتسددبب

شددباب األمددة وتخريددب صددحتيم، والقضددداء عمددى جيددودىم فددي العمددل والتطدددوير والبندداء، باإلضددافة إلددى آثارىددا النفسدددية 
 واألسرية والمجتمعية المدمرة.

الييدروين  :مخددرات طبيعيدة مثدل: الحشديش واألفيدون والكوكدا، ومخددرات مصدنعة مثدلأنواع منيا والمخدرات 
الميثدداكولون، وجميدع ىددذه األندواع خطددرة جددًا وضددارة بالجسددم،  :كددايين، ومخددرات مخمقددة كيميائيدًا مثددلوالمدورفين والكو 

إال أنيدا متفاوتدة مددن حيدث الخطددورة، حيدث أن أخطرىددا عمدى اإلطدالق ىددو الييدروين الددذي يتناولدو المدددمن عدن طريددق 
 .(2)الشم

ل، والتراخدي والثقددل، وضدديق التددنفس، المخدددرات الصدحية عمددى جسددم المدددمن فدي بددالدة العقدد روتتركدز أضددرا
وانخفددداض ضددددػط الددددم، واتسدددداع األوعيدددة الدمويددددة، وضددديق حدقددددة العدددين، واإلمسدددداك نتيجدددة ضددددعف حركدددة األمعدددداء، 

كمدا أن مدن آثداره الصدحية السدمبية تميدف الكبدد، وزيدادة نسدبة السدكر وحددوث التيابدات فدي المثاندة، والضدعف الجنسدي، 
زيدددادة قدددرة االحتمدددال تددزداد عفوندددة المعدددة ويصدددبح المدددمن أكثدددر تعرضددًا ل مدددراض فددي الددددم، ومددع تزايدددد الجرعددات و 

أمدا أخطددر أضدراره الصددحية فيدو التسددبب فدي وفدداة المددمن نتيجددة والعددوى، باإلضددافة إلدى تصددمب وانسدداد الشددرايين، 
الكميددة المخدددرة  حتدداج إلددى زيددادةقدددرة المتعدداطي عمددى التحمدل فياعتمداد الجيدداز العصددبي لممدددمن عميددو حيدث تددزداد 

 .(3)حتى يصل إلى الجرعة القاتمة رباستمرا
تعداطي المخددرات وىدو انتقدال األمدراض لممددمن الدذي كما برز مؤخرًا خطر جسيم عمدى صدحة اإلنسدان مدن 

يتعداطى المخددرات عددن طريدق الحقددن، ولدع أبددرز ىدذه األمدراض خطددورة ىدو مددرض نقدص المناعددة المكتسدبة )اإليدددز( 
عندددد اسددددتخدام الحقددددن المموثددددة فددددي تعدددداطي ان آلخددددر عبددددر نقدددل الدددددم الممددددوث وىددددو مددددا يتحقددددق الدددذي نتقددددل مددددن إنسدددد

 المخدرات.
وباإلضدددافة إلدددى األضددددرار الصدددحية والجسدددددية، ىنددداك األضددددرار النفسدددية الحددددادة التدددي يعدددداني منيدددا المدددددمن 

ويقدددل النشدددداط  خصوصدددًا فدددي حالددددة االنقطددداع عدددن التعدددداطي باإلضدددافة إلدددى األضددددرار العقميدددة حيدددث تضددددعف الدددذاكرة
الدددماغي وتحدددث لممددددمن حالددة توىدددان وفقدددان لمتركيدددز، األمددر الددذي يدددؤدي فددي النيايدددة إلددى تحطددديم الطاقددة العقميدددة 

 .(4)لمفرد
                                        

http://www.islamset.com/arabic/ahip/adic موقع ،اإلعالم من منظور إسالمي وأثره في حماية المجتمعات من االنحراف، عادل الفالح (1) t/flah.html 
 م11/12/2555 عمى شبكة اإلنترنت، بتاريخ 
 11ص  م(1994، الييئة المصرية العامة لمكتاب: القاىرة) 1، طعالم والمخدراتاإل، إسماعيل حممي (2)
 47-45ص ص  المرجع السابق نفسو، (3)
 49-47ص ص المرجع السابق نفسو،  (4)
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اإلدمدددددان عمددددى آفدددددة المخدددددرات ال تقتصددددر عمدددددى الفددددرد نفسدددددو فقددددط، بددددل تمتدددددد إلددددى األسدددددرة  ركمددددا أن أضددددرا
ب ومحاربتيدددا كمددددا فعمدددت ذلدددك اليابددددان حينمدددا نشددددرت ، حيدددث تعددددد المخددددرات مددددن وسدددائل إضدددعاف الشددددعو والمجتمدددع

أثنداء احتالليددا ليدا، وتددؤدي المخددرات إلددى إضدعاف اقتصدداد المجتمدع وتكبيددده خسدائر فادحددة،   المخددرات فدي الصددين
وتعطيددل بدددرامج التنميدددة فيدددو، وفقدددان طاقدددات بشدددرية ىامدددة سدددواء لممتعدداطين أو المشدددتػمين بمكافحتيدددا، وتمتدددد اآلثدددار 

 .(1)ى تفكيك الروابط األسرية واالجتماعية وتعريض بنية المجتمع لمخطرالمدمرة إل
 

 
 اإلعالو وآفت انًخذراث: :ثانثاا 

تعتبددددر أجيدددددزة اإلعدددددالم مصدددددرًا أساسددددديًا لممعمومدددددات واألفكددددار ويمكنيدددددا أن تمدددددارس تددددأثيرات ضدددددخمة عمدددددى 
 التطبيددع والتنشدئة االجتماعيددة، والاتجاىدات وأداء سددموكيات النداس، وأصددبحت أدوات أساسدية تمعددب دورىدا فددي عمميدة 

شدك فددون وسددائل اإلعددالم تتددأثر بالبيئددة االجتماعيددة والثقافيددة التددي تحدديط بيددا، وتسددتميم األحددداث والمواقددف مددن البيئددة 
االجتماعيدة والثقافيددة السددائدة، بمددا فييددا مدن اتجاىددات وقدديم ومعددايير وتقاليددد، والسددؤال الدذي يترتددب عمددى ذلددك ىددو مددا 

 لمشدعوبة من إمكانات وسائل األعدالم فدي نشدر الثقافدة الجدادة التدي يمكدن أن تسداىم فدي البنداء الفكدري مدى االستفاد
 . (2)من االنحراف وتعاطي المخدرات وتحقيق أمنيم في الوقاية

دورىددا فددي التعريددف بعمدددل المؤسسددات والدددوائر المختمفددة مثددل اإلدارات العاممددة فدددي  وسددائل اإلعددالموتددؤدي 
كمدا تعدرض نددوات ومناقشدات حدول  ،ت أو نشداطات المؤسسدات التعميميدة والدينيدة فدي مجدال التوعيدةمكافحة المخدرا

أخبددار القدددبض عمدددى سددبة الدددوعي بيدددا والتددذكير بمخاطرىدددا، كمددا أن نشدددر مواضدديع كثيدددرة منيددا المخددددرات ممددا يرفدددع ن
كمدددا أن  ،واطن عمددى التعدداون شددجع المددوت لمكافحددة اآلفددةعصددابات التيريددب وبطريقددة مشددوقة تعددزز الصددورة االيجابيددة 

ميربددي المخدددرات يعددزز فكددرة الددردع القددوي ويددذكر بدداإلجراءات الرسددمية المتخددذة مددن  مددننشدر أخبددار تفيددد القصدداص 
 .(3)المشكمة قبل الدولة في مواجية ىذه

وتبدرز ىنددا أىميددة الرسدالة اإلعالميددة فددي المجتمددع ودورىدا فددي تحقيددق الددوعي الكامدل بددالخطر المدددمر الددذي 
ن فددي المخددرات والسددموم البيضدداء وآثداره المدددمرة عمدى القدددرات العقميددة والجسددية لإلنسددان باإلضدافة إلددى اآلثددار يكمد

 .(4)التخريبية عمى االقتصاد القومي لمدول
مدددن خددالل وظيفتدددين رئيسدددتين،  ومددن المعدددروف أن وسددائل اإلعدددالم تشدددارك فددي الحدددرب عمدددى آفددة المخددددرات

 فة العالجية.ىما: الوظيفة الوقائية والوظي
 

                                        
 65-62ص ص المرجع السابق نفسو،  (1)
 http://www.adpolice.gov.ae/ar/?T=9&ID=26موقع  ،نحو نظام مؤسسي لموقاية والعالج: بين الوقاية والعالج اإلدمانأبعاد مشكالت ، انعاكف صوف (2)
 م11/12/2555 عمى شبكة اإلنترنت، بتاريخ 
 عمدددى شددددبكة اإلنترنددددت، بتدددداريخ http://www.alamal.med.sa/article18.shtmlموقددددع  ،دور اإلعالالالالالم فالالالالي مواجيالالالة مشالالالالكمة المخالالالالدرات، فوزيدددة البكددددر (3)

 م11/12/2555
 135ص  مرجع سابق،، إسماعيل حممي (4)
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 انىظيفت انىقائيت نىسائم اإلعالو: :رابعاا 
وىدذه الوظيفدة تعندي الددور الدذي تمعبدو وسدائل اإلعدالم فدي وقايدة الفدرد مدن االقتدراب مدن المخددرات بأنواعيدا، 

 :(1)وحثو عمى االبتعاد عن تعاطييا، وتتحقق ىذه الوظيفة من خالل النقاط اآلتية
لندواحي العقميددة والجسدددية لممددواطن، ويدأتي ذلددك بعددرض النمدداذج واألمثمددة التعريدف بأضددرار التعدداطي عمددى ا -1

 التي تحقق األثر المطموب.
التعريدف بموقدف الددين مددن إضدرار الفدرد بنفسددو، ومدن المخددرات وحكميددا الشدرعي لمدا لمدددين مدن قددرة كبيددرة  -2

 عمى إقناع الناس باالبتعاد عن آفة المخدرات.

واألصددول الثقافيددة مدددن ىددذه اآلفددة، حيددث يسددتثير اإلعددالم فددي المدددواطنين  التعريددف بموقددف القدديم االجتماعيددة -3
 القيم والعادات والتقاليد والثقافات.

 التعريف باألدوار التي تقوم بيا الجماعات المرجعية ل فراد مثل األسرة والعمل وغيرىا. -4

 التنبيو إلى العقوبات الرادعة لممشاركين في ترويج المخدرات أو تعاطييا. -5

 ريف بطرق اإلدمان، وحيل المروجين وتجارا لمخدرات إليقاع الشباب في ىذه اآلفة.التع -6

التعريف بخطورة المخدرات عمى المجتمع ومسداىمتيا فدي ضدعفو وتفككدو، وأرىدا السدمبي عمدى تماسدك الدولدة  -7
 وقوتيا واقتصادىا.

 

 انىظيفت انعالجيت نىسائم اإلعالو: :خايساا 
تتددخل وسدائل اإلعدالم بوجدود ظداىرة تعداطي المخددرات وانتشدارىا وبالتدالي  بددأ ىدذه الوظيفدة مدن االعتدرافوت

 :(2)في مرحمة العالج من خالل األدوار اآلتية
قبدول المجتمدع ليدم لكل األفدراد الدذين وقعدوا ضدحية لإلدمدان، والتأكيدد عمدى  ةالتركيز عمى االنتماء والمواطن -1

 .والترحيب بيم بعد شفائيم

األفدراد المدددمنين باعتبدارىم مرضددى عمدى طريددق الشدفاء، وحددث المجتمدع عمددى مددد دعدوة المجتمددع إلدى قبددول  -2
 يد العون والمساعدة لممدمنين حتى يتجاوزا مرحمة العالج.

 الدعوة إلى إنشاء المصحات والمستشفيات التي تساعد المدمنين عمى الشفاء. -3

ضدددوا لمنكسددات ويعدداودوا اإلدمددان مدددرة جتماعيددة ل فدددراد بعددد شددفائيم حتددى ال يتعر متابعددة الرعايددة النفسددية واال -4
 أخرى.

 
 اآلثار انسهبيت نىسائم اإلعالو: :سادساا 

                                        
 59، 58ص ص  مرجع سابق،، غازي عوض هللا (1)
 65ص  المرجع السابق نفسو، (2)
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عددددالم فددددي مكافحدددة آفددددة المخددددرات اإلعددددالم  وسددددائلإال أن  ،رغدددم األدوار اإليجابيددددة السدددابقة التددددي يؤدييدددا اإلة
العمدل عمدى الحدد  عدالماإلالمختمفدة قدد تدؤدي أدوارًا سدمبية إمدا بشدكل مقصدود أو غيدر مقصدود، والمطمدوب مدن وسدائل 

 :(1)، ومن ىذه اآلثار السمبيةوالعالجيةى ال تتعارض مع الجيود الوقائية تمن ىذه اآلثار السمبية قدر اإلمكان ح
معالجدددة بعدددض موضدددوعات اإلدمدددان والمخددددرات بصدددورة يػمدددب عمييدددا طدددابع اإلثدددارة والمبالػدددة أحياندددا، ممدددا  -1

 ن نشرىا أو عرضيا. يؤدي إلى فقدان اليدف التربوي أو التحذيري م
إلدددى عدددرض موضدددوعات اإلدمدددان والمخددددرات  -بصدددفة عامدددة -اتجددداه بعدددض المسمسدددالت واألفدددالم والددددراما -2

 بأسموب يضفي عمى المتعاطي ىالة من البطولة والذكاء والشجاعة، أو تقديمو عمى أنو ضحية. 
معمومدددات المتضدددمنة تكددون الفكدددرة المعروضددة أحياندددا غيددر حقيقيدددة أو تعددرض بشدددكل متندداقض، مدددع نقددص ال -3

 فييا أو تقديميا بشكل مشوه أو مبتور. 
تقدديم بعددض موضددوعات المخددرات فددي إطددار مدن التسددمية والترفيددو واإلمتداع، ممددا يحقددق نتدائج عكسددية ضددد  -4

 اليدف التوعوي والتربوي ليا. 

                                        
http://www.islamset.com/arabic/ahip/adicموقع  ،اإلعالم والمعمومات والعولمة وأثرىا عمى الحد من انتشار المخدرات، سمير حسين (1) t/samer.html  عمى

 م11/12/2555 شبكة اإلنترنت، بتاريخ
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 انًبحث انثاني:
 

 في انتىعيت بآفت انًخذراثاإلعالو انفهسطيني  دور
 

تددددائج الدراسدددة الميدانيددددة التددددي أجراىددددا الباحددددث عمدددى عينددددة مددددن طمبددددة الجامعددددات يسدددتعرض ىددددذا المبحددددث ن
 الفمسطينية في قطاع غزة.

 
 انتعرض نىسائم اإلعالو انفهسطينيت: :أوالا 

 :وسائل اإلعالم الفمسطينيةمدى متابعة المبحوثين ل -1
 وسائل اإلعالم الفمسطينية( يوضح متابعة عينة الدراسة ل6جدول رقم )

 المجموع انا  أحي نعم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

55 38.5% 85 61.5% 135 155% 
 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:

فيمددا يتددابع بانتظددام مدددا %‘ 61.5يتددابعون وسدددائل اإلعددالم الفمسددطينية بانتظددام بنسدددبة  معظددم أفددراد العينددة ال
ضددعف ثقدددة جميددور الشددباب بدددأجيزة اإلعددالم الفمسددطينية واعتمدددادىم عمددى مصدددادر %، وىددذا يددددل عمددى 38.5نسددبتو 

 أخرى مثل الفضائيات العربية ومواقع اإلنترنت.

 المختمفة: وسائل اإلعالم الفمسطينيةدرجة متابعة المبحوثين ل -0
 وسائل اإلعالم الفمسطينية( يوضح درجة متابعة عينة الدراسة ل7جدول رقم ) 

 الترتيب (1)النقاط الوسيمة
  1 475 اإلذاعات المحمية
  2 393 مواقع اإلنترنت

  3 338 المجالت
  4 325 الصحف اليومية

  5 355 التمفزيون الفمسطيني
  6 242 الصحف الحزبية

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:

                                        
نقاط، ودرجة قميمة نقطتان، ودرجة قميمة جدًا نقطة واحدة، وتم حساب مجموع  3نقاط، ودرجة متوسطة  4تم إعطاء درجة كبيرة جدًا خمس نقاط، ودرجة كبيرة  (1)

 النقاط إلعطاء الترتيب المالئم.
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تمتيدددا وبفددارق كبيدددر احتمددت اإلذاعدددات المحميددة المرتبدددة األولددى عندددد الشددباب الجدددامعي مددن حيدددث االسددتماع، 
مواقددع اإلنترنددت، ثدددم المجددالت، فالصدددحف اليوميددة، ثدددم التمفزيددون الفمسددطيني، وأخيدددرًا الصددحف الحزبيدددة، ويتضددح مدددن 
ىددذه النتددائج مددددى شددعبية اإلذاعدددات المحميددة عندددد الشددباب الجددامعي ومددددى ثقددتيم فييدددا، عمددى العكدددس مددن التمفزيدددون 

 بفارق كبير عن اإلذاعات المحمية.الرسمي الذي جاء في مرتبة متأخرة كثيرًا و 
كمددا نالحدد  أن مواقددع اإلنترنددت احتمددت موقعددًا متقدددمًا فددي تفضدديالت الشددباب الجددامعي وىددو المرتبددة الثانيدددة 
وىدددو دليدددل عمدددى حجدددم االعتمددداد المتزايدددد لمشدددباب عمدددى شدددبكة اإلنترندددت فدددي ظدددل التطدددورات التقنيدددة المتسدددارعة التدددي 

 نعايشيا.
لحزبيدة فدي مراتددب متدأخرة وىدو أمددر مسدتػرب فدي ظددل اىتمدام الشدباب الجددامعي وجداءت الصدحف اليوميددة وا

 الصحافة الفمسطينية.باألمر الذي يدل عمى ضعف ثقة الشباب  ،بقراءة الصحف

 :وسائل اإلعالم الفمسطينيةدرجة متابعة المبحوثين لمموضوعات المختمفة في  -3
 وسائل اإلعالم الفمسطينيةوعات المختمفة في لمموض ( يوضح درجة متابعة عينة الدراسة8جدول رقم )

 الترتيب (1)النقاط الموضوعات
  1 438 الموضوعات السياسية
  2 458 الموضوعات الصحية
  3 395 موضوعات العسكرية
  4 379 الموضوعات الفنية
  5 358 الموضوعات األدبية
  6 321 الموضوعات البيئية

  7 355 الموضوعات الرياضية
  8 275 يةالموضوعات االقتصاد

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:
جاءت الموضوعات السياسية في المرتبة األولدى فدي تفضديالت الشدباب الجدامعي، وىدو أمدر متوقدع فدي ظدل 
االىتمدام الفمسددطيني العددام بدداليم السياسددي والتطددورات السياسدية، خصوصددًا فددي ظددروف الجمددود السياسددي واالنتفاضددة 

جدداءت الموضدددوعات العسددكرية فدددي المرتبددة الثالثدددة، وىددو أمدددر لددو مدددا يبددرره حيدددث أن أحددداث االنتفاضدددة كمدددا  الثانيددة،
 التي يػمب عمييا الطابع العسكري ىي في صمب اىتمامات الشباب الجامعي. 

                                        
نقاط، ودرجة قميمة نقطتان، ودرجة قميمة جدًا نقطة واحدة، وتم حساب مجموع  3نقاط، ودرجة متوسطة  4ء درجة كبيرة جدًا خمس نقاط، ودرجة كبيرة تم إعطا (1)

 النقاط إلعطاء الترتيب المالئم.
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وفدي المرتبددة الثانيدة جدداءت الموضددوعات الصدحية، وىددي نتيجدة جيدددة ألن الموضددوعات الصدحية تيددم قطدداع 
% مدددددن عينددددددة الدراسدددددة، وجدددددداءت 55ر الشددددداب وبالددددددذات الفتددددداة الجامعيددددددة التدددددي تشدددددكل حددددددوالي كبيدددددر مدددددن الجميددددددو 

 الموضوعات الفنية  واألدبية والبيئية في المراتب من الرابعة وحتى السادسة.
الموضددوعات الرياضددية مرتبددة متقدمددة  لددم تحتددلوكاندت نتيجددة المرتبددة السددابعة مفاجئددة بعددض الشدديء، حيدث 

الجدددامعي، وربمدددا يرجدددع السدددبب إلددى األوضددداع الصدددعبة التدددي يعيشددديا الشدددعب الفمسدددطيني أو فددي اىتمامدددات الشدددباب 
ضدعف اإلعدالم الرياضدي الفمسدطيني، ممددا يددفع الشدباب إلدى البحدث عددن الموضدوعات الرياضدية فدي وسدائل اإلعددالم 

 .، خصوصًا مع تزايد القنوات الفضائية الرياضيةاألخرى
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 :الصحية والبيئية في اإلذاعة والتمفزيون الفمسطينيمبرامج مدى متابعة المبحوثين ل -4
 مبرامج الصحية والبيئية في اإلذاعة والتمفزيون الفمسطيني( يوضح متابعة عينة الدراسة ل9جدول رقم )
 المجموع ال أحيانا   نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
13 15% 65 46.2% 57 43.8% 135 155% 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:
المبحددددوثين البدددددرامج الصددددحية والبيئيدددددة فددددي اإلذاعدددددة والتمفزيددددون الفمسدددددطيني بنسدددددبة أكثدددددر مددددن نصدددددف تددددابع ي

% مدن المبحددوثين 43.8ىدذه البددرامج بانتظدام، فيمدا قالددت نسدبة  يتدابعون ال  ؤالء المبحددوثين%، إال أن معظدم ىد56.2
 ىذه البرامج وىي نسبة عالية. إنيا ال تتابع

 :البرامج الصحية والبيئية التي يتابعيا المبحوثون في اإلذاعة والتمفزيون الفمسطينيأىم  -5
 يوضح البرامج الصحية والبيئية التي يتابعيا المبحوثون في اإلذاعة والتمفزيون الفمسطيني( 12جدول رقم )

 النسبة التكرار البرنامج
 %41.4 12 الصحة لمجميع

 %17.2 5 طبيب عمى اليوا
 %17.2 5 طبيب األقصى

 %15.3 3 حب طب وحكمة
 %6.9 2 التداوي باألعشاب
 %6.9 2 صحتك بالدنيا

 %155 29 المجموع
 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:

%،  41.4بنسددبة المرتبددة األولددى فدي تفضدديالت الشددباب الجددامعي الفمسددطيني  الصددحة لمجميددعاحتدل برنددامج 
وبفدارق كبيددر عددن المرتبدة الثانيددة التددي جداء فييددا برنامجددان ىمددا طبيدب عمددى اليددوا، وطبيدب األقصددى، تالىمددا برنددامج 

 حب طب وحكمة وثم برنامج التداوي باألعشاب وأخيرًا برنامج صحتك بالدنيا.

 والتمفزيون:والبيئية في اإلذاعة  درجة استفادة المبحوثين من متابعة البرامج الصحية -6
 ( 11) جدول رقم 

 والبيئية في اإلذاعة والتمفزيون  يوضح درجة استفادة المبحوثين من متابعة البرامج الصحية
 (1)المجموع قميمة جدا   قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  

                                        
 .مبحوثًا أفادوا أنيم ال يتابعون ىذه البرامج 57المجموع ىنا ال يساوي عدد المبحوثين، ألن  (1)
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 نسبةال التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 
3 4.1 24 32.9 35 48 9 12.3 2 2.7 73 155 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:
معظدم المبحدوثين الددذين قدالوا إنيدم اسددتفادوا مدن البدرامج البيئيددة والصدحية فدي اإلذاعددة والتمفزيدون الفمسددطيني 

 يم كبيرة.% إن فائدت32.9%، فيما قالت نسبة 48أكدوا أن فائدتيم متوسطة بنسبة 

 :قراءة الموضوعات الصحية والبيئية في الصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت الفمسطينية مدى -7
 ( 10جدول رقم  )

 يوضح قراءة الموضوعات الصحية والبيئية في الصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت الفمسطينية

 المجموع ال أحيانا   نعم
 النسبة التكرار لنسبةا التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

29 22.3 68 52.3 33 25.4 135 155% 
 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:
الموضدددددوعات الصددددحية والبيئيدددددة فددددي الصدددددحف والمجددددالت ومواقدددددع معظددددم المبحدددددوثين أكدددددوا أنيدددددم يقددددرءون 

مددن نسدددبة بكثيددر  أفضدددلنيددا كانددت % دائمدددًا وأحيانددًا، وىددي نسددبة ميمدددة خصوصددًا أ74.6بنسددبة  اإلنترنددت الفمسددطينية
 الصحية والبيئية في اإلذاعة والتمفزيون.من يتابعون البرامج 

قراءة الموضالوعات الصالحية والبيئيالة فالي الصالحف والمجالالت ومواقالع اإلنترنالت من استفادة المبحوثين درجة  -8
 :الفمسطينية

 قراءة الموضوعات من درجة استفادة المبحوثين يوضح ( 13جدول رقم  )
 الصحية والبيئية في الصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت الفمسطينية

 (1)المجموع قميمة جدا   قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 
5 5.2 26 26.8 49 55.5 12 12.3 5 5.2 97 155 

 ن متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:م
اإلنترندددت  الموضدددوعات الصدددحية والبيئيددة فدددي الصدددحف والمجددالت ومواقدددعالدددذين يقددرءون  معظددم المبحدددوثين

الفمسددطينية أكددددوا أنيددم يسدددتفيدون مددن ذلدددك، حيددث تبدددين أن نصددف المبحدددوثين اسددتفادوا بدرجدددة متوسددطة، فيمدددا كاندددت 
%، أمدددا مددددن كاندددت اسدددتفادتيم قميمدددة أو قميمدددة جددددًا فكاندددت نسددددبتيم ال 26.8رة حدددوالي نسدددبة مدددن اسدددتفادوا بدرجدددة كبيددد

 %، وىو أمر يدل عمى حجم استفادة المبحوثين الكبير من قراءة مثل ىذه الموضوعات.17.5تتجاوز 

                                        
 مبحوثًا أفادوا أنيم ال يقرءون ىذه الموضوعات. 33المجموع ىنا ال يساوي عدد المبحوثين، ألن  (1)
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 :وسائم اإلعالو وانتىعيت بآفت انًخذراث :ثانياا 

 :درات في وسائل اإلعالم الفمسطينيةمتابعة المبحوثين موضوعات أو برامج حول آفة المخ -1
 ( يوضح متابعة المبحوثين موضوعات أو برامج حول آفة المخدرات في وسائل اإلعالم الفمسطينية14جدول رقم  )
 المجموع ال أحيانا   نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
45 35.8 47 36.2 43 33 135 155% 

 بعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:من متا
أو بدددرامج حدددول آفددة المخددددرات فدددي وسدددائل اإلعدددالم تقريبددًا ثمثدددي المبحدددوثين يتدددابعون أو يقددرءون موضدددوعات 

، فيمددا ال يفعددل الثمدددث البدداقي ذلددك، وىدددي نتيجددة تدددل عمدددى أن نسددبة عدددم المتابعدددة ال يسددتيان بيددا، األمدددر الفمسددطينية
 ي تعامل وسائل اإلعالم الفمسطينية مع ىذه القضية الخطيرة.الذي يؤكد وجود مشكمة ف

 :مدى فائدة تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدرات لممبحوثين -0
 يوضح مدى فائدة تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدرات لممبحوثين ( 15جدول رقم  )

 (1)المجموع ال أحيانا   نعم
 النسبة التكرار النسبة التكرار لنسبةا التكرار النسبة التكرار

32 36.8 45 51.7 15 11.5 87 155% 
 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:

% وىددي 88.5الم الفمسدطيني لموضددوعات المخددرات وذلددك بنسدبة تنداول اإلعدداسدتفاد معظددم المبحدوثين مددن 
 نسبة جيدة جدًا، فيما قال الباقون أنيم لم يستفيدوا.

 المختمفة لموضوعات المخدرات:اإلعالم الفمسطيني درجة استفادة المبحوثين من تناول وسائل  -3
 اإلعالم الفمسطيني درجة استفادة المبحوثين من تناول وسائل يوضح ( 16جدول رقم  )

 لموضوعات المخدرات المختمفة 
 الترتيب (2)النقاط الوسيمة

  1 274 اإلذاعات المحمية
  2 225 مواقع اإلنترنت

  3 223 الصحف والمجالت

                                        
 ىذه الموضوعات.وال يتابعون مبحوثًا أفادوا أنيم ال يقرءون  43المجموع ىنا ال يساوي عدد المبحوثين، ألن  (1)
نقاط، ودرجة قميمة نقطتان، ودرجة قميمة جدًا نقطة واحدة، وتم حساب مجموع  3رجة متوسطة نقاط، ود 4تم إعطاء درجة كبيرة جدًا خمس نقاط، ودرجة كبيرة  (2)

 النقاط إلعطاء الترتيب المالئم.
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  4 221 التمفزيون الفمسطيني
 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:

احتمددت اإلذاعدددات المحميدددة المرتبدددة األولدددى فدددي اسددتفادة المبحدددوثين منيدددا فدددي موضدددوعات المخددددرات، وىدددذه 
ا القصددير الددذي ال يتجدداوز األعددوام النتيجدة تدددل عمددى مدددى الشددعبية التددي باتددت تتمتددع بيددا ىددذه اإلذاعددات رغددم عمرىدد

بفددارق كبيدددر مواقددع اإلنترندددت ثددم الصدددحف والمجددالت وأخيدددرًا التمفزيددون الفمسدددطيني، وتدددل ىدددذه النتيجدددة تمتيدددا الثالثددة، 
فدددددي  اً عمددددى ضددددعف التمفزيددددون الفمسددددطيني كوسدددديمة مددددن وسدددددائل التددددأثير فددددي الشددددباب الجددددامعي الفمسددددطيني خصوصدددد

ع الصدحف والمجددالت وراء مواقدع اإلنترنددت يؤكدد عمددى تزايدد أىميددة ىدذا الوسدديمة موضدوعات المخدددرات، كمدا أن تراجدد
 خصوصًا في أوساط الشباب.

 :نوع استفادة المبحوثين من تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدرات -4
 نوع استفادة المبحوثين من تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدراتيوضح ( 17جدول رقم  )

 النسبة التكرار االستفادةنوع 
 %65.9 53 التنبو لخطورة المخدرات عمى الصحة

 %44.8 39 التنبو لخطورة المخدرات عمى المجتمع واألسرة
 %43.7 38 معرفة طرق وسبل الوقاية من المخدرات

 %45.2 35 التعرف عمى أسباب اإلدمان
 % 36.8 32 التعرف عمى رأي الدين والمجتمع فييا

 %34.5 35 ل التربية السميمة لحماية األبناءمعرفة سب
 %28.7 25 التعرف عمى طرق معالجة اإلدمان

 %28.7 25 التعرف عمى أنواع المخدرات
 %122 87 (1)مجموع المبحوثين

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:
متنوعدة، فقدد احتمدت المرتبدة  راتمدن تنداول اإلعدالم الفمسدطيني لموضدوعات المخددجاءت استفادة المبحوثين 

وىددي نتيجددة منطقيددة كددون الخطدر األساسددي فددي آفددة المخدددرات يتمثددل  التنبددو لخطددورة المخدددرات عمددى الصدحةاألولدى 
معرفدة طدرق وسدبل ، ثدم التنبدو لخطدورة المخددرات عمدى المجتمدع واألسدرةفي ضررىا البالع عمى صدحة اإلنسدان، تمتيدا 

 .التعرف عمى أسباب اإلدمان، وجاءت بعدىا الوقاية من المخدرات

 :استفادة المبحوثين من تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدراتأسباب عدم  -5
 استفادة المبحوثين من تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدراتأسباب عدم يوضح ( 18جدول رقم  )

                                        
 تم حساب نسبة كل فائدة بتقسيم التكرارت لكل فائدة عمى عدد المبحوثين الذين يعتقدون بوجود فائدة. (1)
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 النسبة التكرار أسباب عدم االستفادة
 %35.8 45 وعات المخدرات سطحية وقميمةمعالجة موض

 %29.2 38 برامج لعنصر التشويق وجذب المشاىدالر افتقا
 %25.4 33 اإلعالم الفمسطيني يركز عمى السياسة

 %24.6 32 القائمين عمى اإلعالم الفمسطيني غير متخصصين
 %19.2 25 المعمومات المقدمة تقميدية قديمة

 %17.7 23 اإلعالم الفمسطيني حزبي
 %13.1 17 عمى أنو ضحيةفي الدراما المتعاطي  عرض

 %11.5 15 المعمومات المقدمة مقتبسة وال تناسب الواقع
 %8.5 11 عدم تنوع القوالب الفنية لعرض الموضوعات 

 %6.9 9 معالجة موضوعات المخدرات خبرية فقط
 %155 132 (1)مجموع المبحوثين

 نالحظ ما يمي:من متابعة بيانات الجدول السابق 
جددداء فددددي مقدمدددة أسددددباب عددددم اسددددتفادة المبحدددوثين مددددن تنددداول اإلعددددالم الفمسدددطيني لموضددددوعات المخدددددرات   

% وىدددي نتيجددة منطقيدددة ألن اإلعددالم الفمسدددطيني حدددديث 35.8بنسدددبة  معالجددة موضدددوعات المخدددرات سدددطحية وقميمددة
سياسددية التدي يعيشدديا الشدعب الفمسددطيني ال تسددمح نسدبيًا خصوصددًا اإلذاعدة والتمفزيددون واإلنترندت، كمددا أن األوضداع ال

اإلعددالم الفمسددطيني تركيددز  بدالتركيز عمددى الموضددوعات األخدرى بشددكل مالئددم وىدو مددا يتوافددق مدع السددبب الثالددث وىدو
وربمدا كدان ىدذا األمدر عائدد لضدعف اإلمكانيدات  برامج لعنصدر التشدويق وجدذب المشداىدالر افتقا، تالىا عمى السياسة
القددائمين عمددى اإلعدددالم ، وبعدددىا أن اإلعددالم الفمسددطيني عمددى السياسددةشددرية والخبددرات القميمددة، ثددم تركيددز والقدددرات الب

 .اإلعالم الفمسطيني حزبي، ثم أن المعمومات المقدمة تقميدية قديمة، ثم الفمسطيني غير متخصصين

 :لشباب الجامعي بيادور معالجة اإلعالم الفمسطيني آلفة المخدرات في تعريف ارأي المبحوثين في  -6
 معالجة اإلعالم الفمسطيني آلفة ىام لدور رأي المبحوثين في وجود يوضح ( 19جدول رقم  )

 المخدرات في تعريف الشباب الجامعي بيا
 (2)المجموع ال أحيانا   نعم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
36 41.4% 36 41.4% 15 17.2% 87 155% 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:

                                        
 فائدة عمى عدد العدد الكمي لممبحوثين. تم حساب نسبة كل فائدة بتقسيم التكرارت لكل (1)
 مبحوثًا أفادوا أنيم ال يقرءون وال يتابعون ىذه الموضوعات. 43المجموع ىنا ال يساوي عدد المبحوثين، ألن  (2)
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يددرى معظدددم المبحددوثين الدددذين يتددابعون موضدددوعات المخدددرات أن لإلعدددالم الفمسددطيني دور ىدددام فددي تعريدددف 
 % منيم أن اإلعالم الفمسطيني ال يؤدي أي دور.17.2الشباب الجامعي بآفة المخدرات، فيما يعتقد 

 :باإلعالم الفمسطيني أن يؤدييا في تعريف الشباب الجامعي بآفة المخدرات ترتيب األدوار التي يفترض -7
 يوضح ترتيب األدوار التي يفترض( 02جدول رقم  )

 باإلعالم الفمسطيني أن يؤدييا في تعريف الشباب الجامعي بآفة المخدرات
 الترتيب (1)عدد النقاط األدوار

  1 543 توعية الشباب بأىمية الدين في حمايتيم منيا
  2 525 تنبيو الشباب بضرر المخدرات عمى الصحة 

  3 491 تعريف الشباب بأىمية نشر الوعي المجتمعي  بخطورة آفة المخدرات 
  4 485 تنبيو الشباب لخطورة آفة المخدرات عمى األسرة والمجتمع
  5 415 تعريف الشباب بطرق االبتعاد عن المخدرات والوقاية منيا

  6 285 اإلدمان تعريف الشباب بطرق معالجة
 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:

األدوار التدددي يفتدددرض بددداإلعالم الفمسدددطيني أن يؤدييدددا فدددي تعريدددف الشدددباب الجدددامعي بآفدددة رتدددب المبحوثدددون 
وىدي نتيجدة تتوافدق مدع التوجيدات  توعيدة الشدباب بأىميدة الددين فدي حمدايتيم منيدا، فجاء في المرتبة األولدى المخدرات

بضددرر المخددرات عمددى لدينيدة العامدة لمشددعب الفمسدطيني الددذي يتميدز فددي غالبيتدو بسدمة التدددين، تالىدا تنبيددو الشدباب ا
كددأىم فائدددة لممبحددوثين مددن تندداول  التنبددو لخطددورة المخدددرات عمددى الصددحة، وتتوافددق ىددذه النتيجددة مددع مجدديء الصددحة

تعريدف الشددباب بأىميدة نشددر الدوعي المجتمعددي   (، ثددم17اإلعدالم الفمسددطيني لموضدوعات المخدددرات فدي جدددول رقدم )
تعريدف الشدباب بطددرق ، تالىدا تنبيدو الشدباب لخطدورة آفددة المخددرات عمدى األسدرة والمجتمددع، ثددم بخطدورة آفدة المخددرات

 .تعريف الشباب بطرق معالجة اإلدمان، وأخيرًا االبتعاد عن المخدرات والوقاية منيا

 :عالم الفمسطيني آلفة المخدراتتفاعل المبحوثين مع تناول اإلمدى  -8
  يوضح تفاعل المبحوثين مع تناول اإلعالم الفمسطيني آلفة المخدرات( 01جدول رقم  )

 (2)المجموع ال أحيانا   نعم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

24 18.5% 43 33.1% 63 48.4% 135 155% 
 السابق نالحظ ما يمي: من متابعة بيانات الجدول

                                        
امس نقطتدان، والمركددز السدادس نقطددة نقداط، والمركددز الخد 3نقداط، والمركددز الرابدع  4نقداط، والمركدز الثالددث  5نقداط، والمركدز الثدداني  6تدم إعطداء المركددز األول  (1)

 واحدة فقط، ثم تم جمع النقاط.
 مبحوثًا أفادوا أنيم ال يقرءون وال يتابعون ىذه الموضوعات. 43المجموع ىنا ال يساوي عدد المبحوثين، ألن  (2)



 . طمعت عيسىد                                                             دور اإلعالم الفمسطيني في توعية الشباب الجامعي بآفة المخدرات
 

 

 

 م0226مايو  - مؤتمر عمادة شئون الطالب بجامعة الزرقاء األىمية باألردن

 

20 

% 18.5بنسددبة  تندداول اإلعددالم الفمسددطيني آلفددة المخدددراتأكثددر مددن نصددف المبحددوثين بقميددل يتفدداعمون مددع 
دور اإلعدددددالم % أحيانددددًا، فدددددي حددددين ال يتفاعدددددل البدددداقي عمدددددى اإلطددددالق، وىدددددي نتيجددددة خطيدددددرة تبددددين أن 33.1دائمددددًا و

باب الجدددامعي بآفدددة المخددددرات دون أن يمتدددد ذلدددك إلدددى الفمسدددطيني يقتصدددر فدددي كثيدددر مدددن األحيدددان عمدددى تعريدددف الشددد
 .دفعيم لتػيير سموكياتيم أو التفاعل اإليجابي مع ىذه المعمومات

 انعكاس تفاعل المبحوثين مع تناول اإلعالم الفمسطيني آلفة المخدرات عمى تصرفاتيم الشخصية: -9
 الفمسطيني آلفة المخدرات عمى تصرفاتيم الشخصية( يوضح انعكاس تفاعل المبحوثين مع تناول اإلعالم 00جدول رقم  )

 النسبة التكرار طبيعة التفاعل
 %52.2 35 ابتعدت عن أسباب وطرق اإلدمان
 %52.2 35 نبيت معارفي لخطوة ىذه اآلفة

 %55.7 34 وعيت أسرتي بطرق التربية السميمة لموقاية من المخدرات
 %38.8 26 نقمت المعمومات التي عرفتيا لمعارفي

 %13.4 9 شاركت في حمالت وندوات حول الموضوع
 %122 67 (1)مجموع المبحوثين

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يمي:
أن ذلدددك  تنددداول اإلعدددالم الفمسدددطيني آلفدددة المخددددراتأكدددد أكثدددر مدددن نصدددف المبحدددوثين الدددذين يتفددداعمون مدددع 

ء بعددد ذلددك تنبيدددو المعددارف إلدددى خطددورة ىدددذه اآلفددة، ثدددم ، جددداعدددن أسددباب وطدددرق اإلدمددانيددنعكس مددن خدددالل االبتعدداد 
فددي  ، وأخيددرًا المشداركة ممعدارفلنقدل المعمومددات ، وبعدددىا بطددرق التربيدة السددميمة لموقايدة مددن المخددرات توعيدة األسدرة

، وىدددذه النتيجددة تؤكددد أن الدددور اإليجددابي لممبحدددوثين متددأخر كثيددرًا عمددا ىددو مطمدددوب حمددالت وندددوات حددول الموضددوع
أن المشدددداركة فددددي الحمددددالت التوعويددددة والندددددوات اإلرشددددادية كددددان مددددن المفتددددرض أن تحتددددل مرتبددددة متقدمددددة فددددي حيدددث 

 .انعكاس تفاعل المبحوثين عمى تصرفاتيم الشخصية

 :رأي المبحوثين في كيفية تطوير دور اإلعالم الفمسطيني في التوعية بآفة المخدرات -12
 ية تطوير دور اإلعالم الفمسطيني في التوعية بآفة المخدرات( يوضح رأي المبحوثين في كيف03جدول رقم  )

 النسبة التكرار كيفية تطوير الدور
 55.4 72 االستعانة بخبراء إعالميين وتربويين واجتماعيين ونفسيين

 48.5 63 تنظيم وسائل اإلعالم الفمسطينية لحمالت إعالمية لمتوعية بآفة المخدرات والتخطيط الجيد ليا
جراء الحوارات معيم والتحقيقات حوليم لمحديث عن مشاكميم وىموميم استضافة  46.9 61 الشباب وا 

 43.8 57 زيادة المادة اإلعالمية التي تتناول المخدرات
 38.5 55 التنويع في األشكال اإلعالمية لمعالجة قضايا المخدرات وبالذات التفسيرية والتحميمية

                                        
 معالجة اإلعالم الفمسطيني لقضايا المخدرات. تم حساب نسبة كل بند بتقسيم التكرارت لكل بند عمى عدد من قال من المبحوثين إنيم تفاعموا مع (1)
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 33.8 44 عالم الفمسطينية وتدريبيم وتأىيميمتطوير كفاءة العاممين في وسائل اإل
 33.8 44 االبتعاد عن نقل المواد اإلعالمية األجنبية التي ال تتناسب مع العادات والتقاليد العربية واإلسالمية

 33.1 43 تقديم بعض موضوعات المخدرات في إطار من التسمية والترفيو واإلمتاعمنع 
اإلدمدان والمخددرات بأسدموب يضدفي عمدى المتعداطي ىالدة  عدرض موضدوعاتعدن الدراما  ابتعاد

 من البطولة والذكاء والشجاعة، أو تقديمو عمى أنو ضحية.
36 27.7 

 26.9 35 ابتعاد وسائل اإلعالم الفمسطينية عن الحزبية واإلغراق في الموضوعات السياسية
 %155 132 (1)مجموع المبحوثين

 حظ ما يمي:من متابعة بيانات الجدول السابق نال
، جداء دور اإلعدالم الفمسدطيني فدي التوعيدة بآفدة المخددراتعندد سدؤال المبحدوثين عدن رأييدم فدي كيفيدة تطدوير 

وىددو أمدر ميددم نظدرًا ألن ىددؤالء  االسددتعانة بخبدراء إعالميددين وتربدويين واجتمدداعيين ونفسديينفدي المرتبدة األولددى ضدرورة 
ور كمددا أن اسدتقاء المعمومددة مددن الخبددراء أكثدر مدددعاة لمثقددة واالقتددداء، يعتبدرون بمثابددة قددادة لمددرأي العدام وقدددوة لمجميدد

وذلددك  تنظديم وسدائل اإلعدالم الفمسدطينية لحمددالت إعالميدة لمتوعيدة بآفدة المخددرات والتخطديط الجيدد ليداجداء بعدد ذلدك 
مددددن  لمدددا لمحمددددالت اإلعالميددددة مدددن أثددددر ميددددم فدددي تحقيددددق األىددددداف المرجدددوة حيددددث أن الحممددددة عبدددارة عددددن مجموعددددة

 الفعاليات اإلعالمية المتواصمة والمتكاممة.
جددراء الحدوارات معيددم والتحقيقدات حدوليم لمحددديث عدن مشدداكميم وىمدوميمثدم جداء  وىددو  استضددافة الشدباب وا 

اإلعدالم الفمسدطيني مقصدر فدي ىدذا الجاندب حيدث أن الشدباب ىدم خيدر مدن يحددث عدن أمدر ميدم جددًا ألندو يوضدح أن 
التنويدددع فدددي األشدددكال اإلعالميدددة ، ثدددم زيدددادة المدددادة اإلعالميدددة التدددي تتنددداول المخددددراتىمددوميم ومشددداكميم. تدددال ذلدددك 

تطددوير كفدداءة العددداممين فددي وسددائل اإلعددالم الفمسدددطينية ، ثددم لمعالجددة قضددايا المخدددرات وبالددذات التفسددديرية والتحميميددة
غيددر  اإلعددالم الفمسددطينيةائل كددون العدداممين فددي وسددوىددي نتيجددة تتوافددق مددع رأي المبحددوثين حددول  وتدددريبيم وتددأىيميم

 (.18كما يظير في جدول رقم ) متخصصين
االبتعدددداد عدددددن نقددددل المدددددواد اإلعالميدددددة األجنبيددددة التدددددي ال تتناسددددب مدددددع العددددادات والتقاليدددددد العربيدددددة تددددال ذلدددددك 

ًا وىدي نتيجدة ميمدة كدون معظدم الموضدوعات والبدرامج التدي نجددىا فدي التمفزيدون واإلذاعدات العربيدة عمومد واإلسدالمية
مندددع  والفمسددطينية خصوصددًا ىدددي بددرامج مسدددتوردة ومعظميددا ال يالئدددم المجتمعددات العربيدددة وال يراعددي خصوصددديتيا، ثددم

حيدث أن تقدديميا فدي ىدذا القالدب قدد يحقدق  تقديم بعض موضوعات المخدرات في إطار من التسدمية والترفيدو واإلمتداع
عددددرض موضددددوعات اإلدمددددان عددددن الدددددراما  بتعدددداداعكددددس المرجددددو تحقيقددددو، وىددددو مددددا يتوافددددق مددددع الددددرأي التددددالي وىددددو 

، وجدداء والمخددرات بأسدموب يضددفي عمدى المتعدداطي ىالدة مدن البطولددة والدذكاء والشددجاعة، أو تقديمدو عمدى أنددو ضدحية
وىددي مشدكمة تحدددث عنيددا  ابتعدداد وسدائل اإلعددالم الفمسددطينية عدن الحزبيددة واإلغدراق فددي الموضددوعات السياسديةأخيدرًا 

 موضع كسبب في ضعف معالجة اإلعالم الفمسطيني آلفة المخدرات. المبحوثون في أكثر من
 

                                        
 تم حساب نسبة كل بند بتقسيم التكرارت لكل بند عمى عدد العدد الكمي لممبحوثين. (1)
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 انًبحث انثانث:
 

 نتائج انذراست وانتىصياث
 

 أهى نتائج انذراست: :أوالا 

 جمل أىم نتائج الدراسة في النقاط اآلتية:نيمكننا أن 
قددة جميدددور ضددعف متابعددة الشدددباب الجددامعي لوسددائل اإلعدددالم الفمسددطينية بانتظددام، وىدددذا يدددل عمددى ضدددعف ث .1

 الشباب بأجيزة اإلعالم الفمسطينية واعتمادىم عمى مصادر أخرى.

احتمددت اإلذاعدددات المحميدددة المرتبدددة األولدددى عندددد الشدددباب الجدددامعي مدددن حيدددث االسدددتماع، تمتيدددا وبفدددارق كبيدددر  .2
 مواقع اإلنترنت، ثم المجالت، فالصحف اليومية، ثم التمفزيون الفمسطيني، وأخيرًا الصحف الحزبية.

الموضدوعات السياسدية فدي المرتبدة األولدى فددي تفضديالت الشدباب الجدامعي، كمدا جداءت الموضددوعات جداءت  .3
العسدكرية فددي المرتبدة الثالثددة، وفددي المرتبدة الثانيددة جداءت الموضددوعات الصددحية، وجداءت الموضددوعات الفنيددة 

 الموضوعات الرياضية.واألدبية والبيئية في المراتب من الرابعة وحتى السادسة وفي المرتبة السابعة جاءت 

يتدابع أكثددر مدن نصددف المبحددوثين البدرامج الصددحية والبيئيدة فددي اإلذاعددة والتمفزيدون الفمسددطيني، إال أن معظددم  .4
 ىؤالء المبحوثين ال يتابعون ىذه البرامج بانتظام.

انيددة المرتبدة األولدى فددي تفضديالت الشدباب الجدامعي الفمسدطيني وفدي المرتبدة الث الصدحة لمجميدعاحتدل برندامج  .5
جددداء برنامجدددا طبيدددب عمدددى اليدددوا، وطبيدددب األقصدددى، تالىمدددا برندددامج حدددب طدددب وحكمدددة وثدددم برندددامج التددددداوي 

 باألعشاب وأخيرًا برنامج صحتك بالدنيا.

أكددددد نصددددف المبحددددوثين الدددددذين قددددالوا إنيددددم اسدددددتفادوا مددددن البددددرامج البيئيددددة والصدددددحية فددددي اإلذاعددددة والتمفزيدددددون  .6
 % إن فائدتيم كبيرة.32.9قالت نسبة  الفمسطيني أن فائدتيم متوسطة، فيما

الموضدوعات الصدحية والبيئيدة فدي الصدحف والمجدالت ومواقدع اإلنترندت معظدم المبحدوثين أكددوا أنيدم يقدرءون  .7
% دائمددًا وأحياندًا، وىددي نسدبة ميمددة خصوصدًا أنيددا كاندت أفضددل بكثيدر مددن نسدبة مددن 74.6بنسدبة  الفمسدطينية

 اإلذاعة والتمفزيون.يتابعون البرامج الصحية والبيئية في 
اإلنترنددددت  الموضدددوعات الصددددحية والبيئيدددة فدددي الصدددحف والمجدددالت ومواقدددعمعظدددم المبحدددوثين الدددذين يقدددرءون  .8

 الفمسطينية أكدوا أنيم يستفيدون من ذلك.
أو بدددددرامج حدددددول آفدددددة المخددددددرات فدددددي وسدددددائل اإلعدددددالم يتدددددابعون أو يقدددددرءون موضدددددوعات ال ثمدددددث المبحدددددوثين  .9

 .الفمسطينية

% وىددي 88.5الم الفمسدطيني لموضدوعات المخددرات وذلدك بنسدبة تنداول اإلعدم المبحدوثين مدن اسدتفاد معظد  .15
 نسبة جيدة جدًا، فيما قال الباقون أنيم لم يستفيدوا.

تمتيدددا احتمددت اإلذاعدددات المحميددة المرتبدددة األولددى فدددي اسددتفادة المبحدددوثين منيددا فدددي موضددوعات المخددددرات،   .11
 والمجالت وأخيرًا التمفزيون الفمسطيني.بفارق كبير مواقع اإلنترنت ثم الصحف 
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متنوعددددة، فقددددد احتمددددت  جددداءت اسددددتفادة المبحددددوثين مددددن تنددداول اإلعددددالم الفمسددددطيني لموضددددوعات المخددددرات  .12
، التنبدو لخطدورة المخددرات عمدى المجتمدع واألسدرة، تمتيدا التنبدو لخطدورة المخددرات عمدى الصدحةالمرتبدة األولدى 

 .التعرف عمى أسباب اإلدمان، وجاء بعدىا خدراتمعرفة طرق وسبل الوقاية من المثم 

أن جداء فدي مقدمدة أسدباب عددم اسدتفادة المبحدوثين مدن تنداول اإلعدالم الفمسدطيني لموضدوعات المخددرات     .13
ر افتقدددا، تالىدددا اإلعدددالم الفمسدددطيني عمدددى السياسدددةتركيدددز  ، ثدددممعالجدددة موضدددوعات المخددددرات سدددطحية وقميمدددة

، القددائمين عمددى اإلعددالم الفمسددطيني غيددر متخصصدددين، وبعدددىا أن مشدداىدبددرامج لعنصددر التشددويق وجددذب الال
 .اإلعالم الفمسطيني حزبي، ثم أن المعمومات المقدمة تقميدية قديمةثم 
 يددرى معظددم المبحددوثين الددذين يتددابعون موضددوعات المخدددرات أن لإلعددالم الفمسددطيني دور ىددام فددي تعريدددف  .14

 الشباب الجامعي بآفة المخدرات.
األدوار التددي يفتدددرض بدداإلعالم الفمسدددطيني أن يؤدييدددا فددي تعريدددف الشددباب الجدددامعي بآفدددة وثدددون رتددب المبح  .15

، تالىدددا تنبيدددو الشدددباب توعيددة الشدددباب بأىميدددة الددددين فدددي حمددايتيم منيدددا، فجددداء فدددي المرتبدددة األولدددى المخدددرات
، المخدددراتتعريددف الشددباب بأىميددة نشددر الدوعي المجتمعددي  بخطددورة آفددة ، ثدم بضدرر المخدددرات عمددى الصددحة

تعريددف الشدددباب بطددرق االبتعددداد عدددن ، تالىدددا تنبيدددو الشددباب لخطدددورة آفددة المخددددرات عمددى األسدددرة والمجتمددعثددم 
 .تعريف الشباب بطرق معالجة اإلدمان، وأخيرًا المخدرات والوقاية منيا

ال ، فدددي حدددين تندداول اإلعدددالم الفمسدددطيني آلفددة المخددددراتأكثددر مدددن نصدددف المبحددوثين بقميدددل يتفددداعمون مدددع   .16
 يتفاعل الباقي عمى اإلطالق.

أن ذلدددك  تندداول اإلعدددالم الفمسدددطيني آلفددة المخددددراتأكددد أكثدددر مددن نصدددف المبحدددوثين الددذين يتفددداعمون مدددع   .17
، جدداء بعدد ذلدك تنبيدو المعددارف إلدى خطدورة ىدذه اآلفددة، عددن أسدباب وطدرق اإلدمدانيدنعكس مدن خدالل االبتعداد 

، وأخيددددرًا ممعدددارفلنقدددل المعمومدددات ، وبعدددددىا ة مدددن المخددددراتبطدددرق التربيددددة السدددميمة لموقايددد ثدددم توعيدددة األسدددرة
 .في حمالت وندوات حول الموضوع المشاركة 

دور اإلعددالم الفمسددطيني فددي التوعيددة بآفدددة المبحددوثين فددي كيفيددة تطددوير جدداء فددي المرتبددة األولددى حددول رأي  .18
تنظدديم وسدددائل جدداء بعدددد ذلددك ، االسددتعانة بخبدددراء إعالميددين وتربددويين واجتمددداعيين ونفسدديين، ضددرورة المخدددرات

جدددراء الحدددوارات ثدددم جدداء نية لحمددالت إعالميدددة لمتوعيددة بآفدددة المخدددرات، اإلعددالم الفمسدددطي استضدددافة الشددباب وا 
التنويدع فدي األشدكال اإلعالميدة لمعالجدة قضددايا ، ثدم معيدم والتحقيقدات حدوليم لمحدديث عدن مشداكميم وىمدوميم

ائل اإلعددالم الفمسددطينية وتدددريبيم، تطددوير كفدداءة العدداممين فدي وسدد، ثدم المخددرات وبالددذات التفسدديرية والتحميميددة
االبتعددددداد عددددددن نقدددددل المدددددواد اإلعالميددددددة األجنبيدددددة التدددددي ال تتناسدددددب مددددددع العدددددادات والتقاليدددددد العربيددددددة تدددددال ذلدددددك 
 ابتعددداد ثددم، تقددديم بعدددض موضددوعات المخدددرات فددي إطددار مدددن التسددمية والترفيددو واإلمتدداعمنددع  ، ثددمواإلسددالمية
عرض موضوعات اإلدمان والمخددرات بأسدموب يضدفي عمدى المتعداطي ىالدة مدن البطولدة والدذكاء ن عالدراما 

ة واإلغددراق فدددي ابتعدداد وسددائل اإلعددالم الفمسددطينية عددن الحزبيددأخيددرًا و ، والشددجاعة، أو تقديمددو عمددى أنددو ضددحية
 .الموضوعات السياسية
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 تىصياث انذراست: :ثانياا 
 ا الدراسة يمكننا أن نخرج بالتوصيات اآلتية:بناء  عمى النتائج التي توصمت إليي

التنويدددع فددددي األشددددكال و التنويدددع فددددي أسددداليب تقددددديم موضددددوعات المخددددرات فددددي وسدددائل اإلعددددالم الفمسددددطينية،  .1
 .لمعالجة قضايا المخدرات وبالذات التفسيرية والتحميميةوالقوالب الفنية اإلعالمية 

، عمددددى المجتمدددددع واألسدددددرة، و المخددددددرات عمددددى الصدددددحة و لخطدددددورةيددددالتنبعمدددددى أن يعمددددل اإلعدددددالم الفمسددددطيني  .2
 وسبل عالجو. أسباب اإلدمانبف يالتعر ، و طرق وسبل الوقاية من المخدراتب والتعريف

زيدددددادة المددددددادة ة واإلغدددددراق فدددددي الموضددددددوعات السياسدددددية، و ابتعددددداد وسدددددائل اإلعددددددالم الفمسدددددطينية عدددددن الحزبيدددددد  .3
ئل اإلعدددالم الفمسدددطينية، والتعمدددق فدددي معالجددددة موضدددوعات المخددددرات فدددي وسدددا اإلعالميدددة التدددي تتحددددث عدددن

 موضوعاتيا، وتقديم معمومات حديثة مشوقة من خالليا.

االىتمدددام بالعناصدددر و  ،فدددي البددرامج اإلذاعيدددة والتمفزيونيدددة الفمسدددطينية التشدددويق وجدددذب المشددداىدزيددادة عنصدددر  .4
 طينية. المتعمقة بالمخدرات في الصحافة الفمس الموضوعات اإلخراجية لجذب القارئ في

، وتثقددديفيم بالددددورات متخصصدددينة مدددن خدددالل تعيددين السددطينيتطددوير كفددداءة العددداممين فددي وسدددائل اإلعدددالم الفم .5
 التدريبية وصقل مياراتيم.

 دور العمل المجتمعي واألسري.باإلضافة لمن آفة المخدرات، الشباب  التأكيد عمى دور الدين في حماية .6

م الفمسدددددطينية عمددددى التفاعددددل وتػييدددددر السددددموكيات ونقدددددل خددددالل وسدددددائل اإلعددددالمددددن حددددث الشددددباب الجدددددامعي   .7
المعمومددات التددي يعرفونيددا مددن وسددائل اإلعددالم إلددى معددارفيم لحمايددة المجتمددع مددن آفددة المخدددرات، باإلضدددافة 

 .إلى المشاركة اإليجابية في حماية المجتمع عبر حمالت التوعية والندوات وغيرىا
فدددي موضدددوعات وبددرامج المخددددرات فدددي اإلعدددالم  مدداعيين ونفسدددييناالسددتعانة بخبدددراء إعالميدددين وتربدددويين واجت .8

 الفمسطيني.

 .لمتوعية بآفة المخدراتمخططة نية لحمالت إعالمية تنظيم وسائل اإلعالم الفمسطي   .9

جددددراء الحدددوارات معيددددم  فددددي موضدددوعات وبددددرامج المخددددرات فدددي اإلعددددالم الفمسدددطينياستضدددافة الشدددباب   .15 وا 
 .ميم وىموميموالتحقيقات حوليم لمحديث عن مشاك

   .االبتعاد عن نقل المواد اإلعالمية األجنبية التي ال تتناسب مع العادات والتقاليد العربية واإلسالمية .11

الددراما  ابتعداد مدع ضدرورة، تقدديم بعدض موضدوعات المخددرات فدي إطدار مدن التسدمية والترفيدو واإلمتداعمندع  .12
متعدددداطي ىالدددة مددددن البطولددددة والددددذكاء عددددرض موضددددوعات اإلدمدددان والمخدددددرات بأسددددموب يضدددفي عمددددى العدددن 

 .والشجاعة
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 استًارة االستقصاءيهحق انذراست: 
 
 

 بعنوان:صحيفة استقصاء 
 

  في توعيـة دور اإلعـالم الفلسطيني
 بآفة المخذرات الشباب الجامعي

 

 ميدانية عمى عينة من طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزةدراسة 
 
 إعداد:

 عيسى طمعت عبد الحميد
 المدرس في قسم الصحافة واإلعالم

 الجامعة اإلسالمية بػزة –كمية اآلداب 
 
 

 أخيت الطالبة : /أخي الطالب

اإلعالم الفمسطيني  يؤديوتستيدف استقصاء رأي الشباب الجامعي الفمسطيني حول الدور الذي ىذه االستمارة 
ية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية، وطرق الوقاية منيا في التوعية بآفة المخدرات وخطورتيا وأضرارىا الصحية والبيئ

 وعالجيا.

من شأنيا الوقوف عمى دور اإلعالم الفمسطيني في ىذا الشأن وكيفية مال  في التوصل إلى نتائج وتوصيات، أ
 رات. و ليتناسب مع خطورة القضايا المجتمعية التي تيدد المجتمع الفمسطيني وعمى رأسيا آفة المخدئتطوير أدا

 ، وأن تجيب عنيا بدقة واىتمام.أرجو أن تحظى ىذه االستمارة باىتمامكم الجاد

نكن تعاو رتام على حسن  يل الشكر واالح  ولكن جز

 

 259862825، جوال:  0135106الباحث: طمعت عيسى ، تميفون  
 ,talatissa@yahoo.com  talatissa@hotmail.com بريد إليكتروني : 

 

 م2555
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 ولى: التعرض لوسائل اإلعالم:الوحدة األ
 ىل تتابع وسائل اإلعالم الفمسطينية؟ .1
 نعم   ًأحيانا  رجاًء توقف عن اإلجابة( ال( 

 حدد درجة متابعتك لوسائل اإلعالم الفمسطينية اآلتية. .0

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الوسيمة              الدرجة
      التمفزيون الفمسطيني

      عات المحميةاإلذا 
      الصحف اليومية
      الصحف الحزبية

      المجالت
      مواقع اإلنترنت

 حدد درجة متابعتك لمموضوعات اآلتية في وسائل اإلعالم الفمسطينية. .3

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الموضوع           الدرجة
      الموضوعات السياسية

      ت العسكريةالموضوعا
      الموضوعات البيئية

      الموضوعات الرياضية
      الموضوعات االقتصادية
      الموضوعات الصحية
      الموضوعات الفنية
      الموضوعات األدبية

  ىل تتابع البرامج الصحية والبيئية في اإلذاعة والتمفزيون الفمسطيني؟ .4

 نعم   ًأحيانا  (7سؤال )انتقل إلى  ال 

 ما أىم البرامج الصحية والبيئية التي تتابعيا في اإلذاعة والتمفزيون الفمسطيني؟ .5

 
 

 حدد درجة استفادتك من متابعة البرامج الصحية والبيئية في اإلذاعة والتمفزيون الفمسطيني. .6

  ًكبيرة جدا  كبيرة  متوسطة  قميمة   ًقميمة جدا 

 صحف والمجالت ومواقع اإلنترنت الفمسطينية؟ىل تقرأ الموضوعات الصحية والبيئية في ال .7

 نعم   ًأحيانا  ال 
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 حدد درجة استفادتك من قراءة الموضوعات الصحية والبيئية بالصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت الفمسطينية. .8

  ًكبيرة جدا  كبيرة  متوسطة  قميمة   ًقميمة جدا 
 

 الوحدة الثانية: وسائل اإلعالم والتوعية بآفة المخدرات:
 أت أو تابعت موضوعات أو برامج حول آفة المخدرات في وسائل اإلعالم الفمسطينية؟ىل قر  .9

 نعم   ًأحيانا   (15ال )انتقل إلى سؤال 

 ىل تعتقد أن تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدرات أفادك؟ .12

 نعم   ًأحيانا   (13ال )انتقل إلى سؤال 

 لموضوعات المخدرات. ة اآلتيةنياإلعالم الفمسطيوسائل حدد درجة استفادتك من تناول  .11

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الوسيمة              الدرجة
      التمفزيون الفمسطيني
      اإلذاعات المحمية

      الصحف والمجالت
      مواقع اإلنترنت

 كنك اختيار أكثر من إجابة(ما نوع استفادتك من تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدرات؟ )يم .10

 التنبو لخطورة المخدرات عمى الصحة  التعرف عمى أنواع المخدرات 
 التنبو لخطورة المخدرات عمى المجتمع واألسرة  التعرف عمى أسباب اإلدمان 
 التعرف عمى طرق معالجة اإلدمان  معرفة طرق وسبل الوقاية من المخدرات 
 بناءمعرفة سبل التربية السميمة لحماية األ  التعرف عمى رأي الدين والمجتمع فييا 
 _____________________________________________ :أخرى، يرجى ذكرىا 

 لماذا تعتقد أنك لم تستفد من تناول اإلعالم الفمسطيني لموضوعات المخدرات؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .13

 اإلعالم الفمسطيني حزبي  السياسة اإلعالم الفمسطيني يركز عمى 
 معالجة موضوعات المخدرات سطحية وقميمة  القائمين عمى اإلعالم الفمسطيني غير متخصصين 
 المعمومات المقدمة مقتبسة وال تناسب الواقع  معالجة موضوعات المخدرات خبرية فقط 
  عدم تنوع القوالب الفنية لعرض الموضوعات  المعمومات المقدمة تقميدية قديمة 
 لعنصر التشويق وجذب المشاىدبرامج الر افتقا  عمى أنو ضحيةفي الدراما المتعاطي  عرض 
 _____________________________________________ :أخرى، يرجى ذكرىا 

 ىل تعتقد أن معالجة اإلعالم الفمسطيني آلفة المخدرات تمعب دورا  ميما  في تعريف الشباب الجامعي بيا؟ .14

 نعم   ًأحيانا   ال 

 التي يفترض باإلعالم الفمسطيني أن يؤدييا في تعريف الشباب الجامعي بآفة المخدرات. رتب األدوار .15
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  تنبيو الشباب لخطورة آفة المخدرات عمى األسرة والمجتمع 
   تنبيو الشباب بضرر المخدرات عمى الصحة 
  تعريف الشباب بطرق معالجة اإلدمان 
   ة آفة المخدرات تعريف الشباب بأىمية نشر الوعي المجتمعي  بخطور 
  تعريف الشباب بطرق االبتعاد عن المخدرات والوقاية منيا 
  توعية الشباب بأىمية الدين في حمايتيم منيا 
 ىل تفاعمت مع تناول اإلعالم الفمسطيني آلفة المخدرات؟ .16

 نعم   ًأحيانا   ال 

 الشخصية؟كيف انعكس  تفاعمك مع تناول اإلعالم الفمسطيني آلفة المخدرات عمى تصرفاتك  .17

 نقمت المعمومات التي عرفتيا لمعارفي  شاركت في حمالت وندوات حول الموضوع 
 ابتعدت عن أسباب وطرق اإلدمان  نبيت معارفي لخطوة ىذه اآلفة 
 وعيت أسرتي بطرق التربية السميمة لموقاية من المخدرات 
 ____________________________________________ :أخرى، يرجى ذكرىا 

 ف يمكن برأيك أن يطور اإلعالم الفمسطيني دوره في التوعية بآفة المخدرات؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(كي .18

 زيادة المادة اإلعالمية التي تتناول المخدرات 
 التنويع في األشكال اإلعالمية لمعالجة قضايا المخدرات وبالذات التفسيرية والتحميمية 
 ويين واجتماعيين ونفسييناالستعانة بخبراء إعالميين وترب 
 تطوير كفاءة العاممين في وسائل اإلعالم الفمسطينية وتدريبيم وتأىيميم 
 تنظيم وسائل اإلعالم الفمسطينية لحمالت إعالمية لمتوعية بآفة المخدرات والتخطيط الجيد ليا 
 ابتعاد وسائل اإلعالم الفمسطينية عن الحزبية واإلغراق في الموضوعات السياسية 
 جراء الحوارات معيم والتحقيقات حوليم لمحديث عن مشاكميم وىموميم  استضافة الشباب وا 
 االبتعاد عن نقل المواد اإلعالمية األجنبية التي ال تتناسب مع العادات والتقاليد العربية واإلسالمية 
  تقديم بعض موضوعات المخدرات في إطار من التسمية والترفيو واإلمتاعمنع 
 عدرض موضدوعات اإلدمدان والمخددرات بأسدموب يضدفي عمدى المتعداطي ىالدة مدن البطولدة والددذكاء عدن دراما الد ابتعداد

 والشجاعة، أو تقديمو عمى أنو ضحية.
 ____________________________________________ :أخرى، يرجى ذكرىا 

 الوحدة الثالثة: السمات العامة:
  أنثى  ذكر  النالالوع: .19
 األقصى  األزىر  اإلسالمية  الجامعة: .02
 األول  المسالتوى: .01

 الرابع 

 الثاني 
 الخامس 

 الثالث 

 ماجستير 
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 المحافظة الشمالية  المحافظة: .00

 المحافظة الوسطى 
 محافظة رفح 

 سمحافظة خان يون 

  محافظة غزة 

   الكمية: .03
   السالالن: .04

     

 

 شكرا  لحسن تعاونكم
 


