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الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة �إىل التع��رف عل��ى دور اجلامع��ات ال�سعودي��ة يف توعي��ة املجتم��ع ب�أ�ض��رار املخ��درات
وط��رق الوقاية منها ،وتك َّون جمتم��ع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س فيه��ا ،وبالتخ�ص�صات العلمية
والإن�س��انية كافة وذلك للعام الدرا�س��ي ( ،)2013-2014وجرى اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية
م��ن جامع��ات (املل��ك في�ص��ل ،احلدود ال�ش��مالية ،جازان ،تب��وك) �إذ بلغت ( )150ع�ض��و هيئ��ة تدري�س من كل
جامعة ،وقد مت تطوير ا�س��تبانة مكونة من ( )25فقرة ،وا�س��تخدمت الأ�س��اليب الإح�صائية املنا�سبة لتحليل
املعلومات .و�أظهرت نتائج الدرا�س��ة �أن دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة نظر
�أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها قد كان (متو�س��ط ًا) ،حيث جاءت جماالت دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي
مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفق ًا للرتتيب الآتي:
 جمال الدور التوعوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات يف املرتبة الأوىل� ،ضمن دور (مرتفع). جمال الدور الوقائي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات يف املرتبة الثانية� ،ضمن دور (متو�سط). جمال الدور الرتبوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات يف املرتبة الثالثة� ،ضمن دور (متو�سط). وج��ود ف��روق ظاهرية بني املتو�س��طات احل�س��ابية واالنحرافات املعياري��ة لدور اجلامعات ال�س��عودية يفالت�ص��دي مل�ش��كلة املخ��درات م��ن وجهة نظر �أع�ض��اء هيئ��ة التدري�س فيه��ا ناجتة عن اختالف م�س��تويات
متغريات الدرا�سة (اجلامعة ،التخ�ص�ص ،اجلن�س)
الكلمات املفتاحية:املخدرات ،اجلامعات ال�سعودية.
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The Role of Saudi Universities in Society Awareness-Raising
of Harmful Effects of Narcotics and Preventive Methods
(A Field Study)
Abstract:

The study aimed to identify the role of Saudi universities to raise the
society’s awareness of harmful effects of narcotics and how to prevent such
effects. The study population consisted of all teaching staff members of Saudi
Universities, from science and humanities during the academic year 20122013. The sample was randomly selected from these universities: King Faisal,
Northern Border, Jizan and Tabuk), consisting of (150) faculty members from
each university. For that purpose a questionnaire of 25 items was developed,
and appropriate statistical methods were used to analyze the data. The
study revealed that the role of Saudi universities in facing the problem of
narcotics was (moderate) from the faculty members’ perspectives; the roles
of combating narcotics where in the following order:
1. Awareness-raising role came in the first rank: the university role was
high.
2. Protective came in the second rank: the university role was moderate.
3. Educational came in the second rank: the university role was
moderate.
In addition to such roles, there were ostensible statistical differences between
the means and standard deviations in the role of Saudi universities in
combating narcotics due to the different levels among the study variables
(university, specialization, gender).
Keywords: Narcotics, Saudi Universities
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المقدمة:
تعاط��ي املخ��درات ظاه��رة قدمية يف تاريخ احلياة الإن�س��انية ،عرفت منذ �أمد بعيد ميتد �آالف ال�س��نني
مما ي�ص��عب معه حتديد تاريخ بداية تعامل الإن�س��انية معها ،فقد وجد الإن�س��ان املخدرات كنباتات لها خوا�ص
متع��ددة ا�ستح�س��ن ا�س��تغاللها ملواجهة امل�ش��كالت املختلفة ،ووجد �أنه��ا نافعة كعالج لبع���ض الأغرا�ض الطبية
الأخرى مثل تخفيف الأوجاع والآالم وبالتايل �صالحيتها لإجراء العمليات اجلراحية (فرج .)2010،
وعرف الإن�س��ان املخدرات يف �أخطر كارثة عرفتها الب�ش��رية يف تاريخها ،فهي وباء عاملي مل ي�س��لم من �شرورها
ال��دول املتقدم��ة والنامية ،حيث و�ص��ل عدد الدول التي تعاين من التعاطي والإدم��ان �إىل ( )134دولة والتي
تع��رف بال��دول امل�س��تهلكة للمخ��درات ،كما مت��ر املخدرات وتع�بر احلدود بني قراب��ة ( )170دول��ة يف العامل
(.)United Nations,1999
ويعد تعاطي املخدرات �أحد �أكرب التحديات التي يواجهها العامل اليوم ،فهي م�ش��كلة تعم جميع البلدان
م��ن �أغناها �إىل �أفقرها ،كما ت�ش��مل على نح��و متزايد جميع فئات الأعمار ،وت�ؤدي �إىل الف�س��اد والإرهاب على
ال�ص��عيد العاملي ،يف حني تدر ثروة خيالية على فئة قليلة� ،إال �أنها ت�س��بب الأذى للكثريين ،فهي تزهق ماليني
الأرواح وتهدد بقاء املجتمعات يف جميع �أرجاء العامل (حمي�سن.)2012،
وقد بد�أ االهتمام بالدرا�سة العلمية مل�شكلة املخدرات على م�ستوى العامل يف ال�ستينيات� ،أو على م�ستوى
الع��امل العرب��ي منذ منت�ص��ف ال�س��بعينيات حيث تنوعت اجله��ود العلمية حول الك�ش��ف ع��ن طبيعة اجلوانب
املختلفة التي ترتبط بامل�شكلة ،بهدف مواجهتها مواجهة حا�سمة؛ ملا لها من تداعيات على امل�ستوى االجتماعي
واالقت�ص��ادي للأفراد واملجتمعات ،ونظر ًا لت�ش��عب امل�شكلة ف�إن الدرا�س��ة العلمية لأ�ساليب املواجهة واملكافحة
ت�ضمنت تخ�ص�صات علمية مت�شعبة (�سيدبي.)2009 ،
ميث��ل تعاطي ال�ش��باب كارث��ة للمجتمعات ,فعلى الرغم م��ن تزايد اجلهود التي تبذله��ا الدول واملجتمع
امل��دين واملنظمات املعنية للت�ص��دي مل�ش��كلة املخ��درات وامل�ؤثرات العقلية �إال �أن امل�ش��كلة ال زالت ت�ش��كل خطر ًا
ج�س��يم ًا على ال�صحة الب�شرية و�س�لامتها وال�سيما ال�شباب على نحو ما ت�ؤكده برامج الأمم املتحدة (جمموعة
العمل املايل.)2011 ،
لق��د تفاقم��ت م�ش��كلة تعاط��ي املخ��درات يف ال�س��نوات الأخ�يرة� ،إذ يق��در مكت��ب الأمم املتح��دة املعني
باملخدرات واجلرمية(  )UNODCعدد الذين تعاطوا مواد غري م�شروعة عام (2011م) بني ( 167و )310
مليون �ش��خ�ص ترتاوح �أعمارهم ما بني ( )15-64عام ًا� ،إذ ما يقارب ( )% 5من جمموع �س��كان العامل البالغني
( .)UNODC,2013واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية �أح��د املجتمع��ات الت��ي ت�أثرت كثري ًا يف الوقت احلا�ض��ر
بظاه��رة املخ��درات الت��ي مل تكن تعرفها من قبل ،لكن التغري ال�س��ريع ال��ذي جنم عن زيادة �إنت��اج النفط ،وما
نتج عنه من تنام يف الرثوات �أدى �إىل الإ�س��هام يف عمليات الت�ش��ييد والبناء و�سرعان ما ا�ستلزم ذلك اال�ستعانة
بخ�برات وعمالة �أجنبية انخرطت يف قلب املجتمع ال�س��عودي ،بالإ�ض��افة �إىل زيادة ميزان الواردات وال�س��لع
الغذائية ،كما �أدى تزايد الب�شر القادم �إىل البالد دخول مهربني حمملني باملخدرات (حافظ.)2011،
�إن م�شكلة تعاطي املخدرات �أ�صبحت ظاهرة خطرية تهدد كيان املجتمعات ،وذلك بان�ضمام �آالف ال�شباب
كل يوم �إىل دائرة الإدمان ،واخرتقت �أ�س��وار اجلامعات ،ورغم ذلك مل تواجه هذه الظاهرة بالأ�س��لوب العلمي
ال�صحيح؛ لذا ف�إن اجلامعات يقع على عاتقها دور بارز ومهم يف توعية املجتمع ب�أ�ضرار املخدرات وعقد �شراكة
جمتمعي��ة للح��د من انت�ش��ارها والتوعية ب�أ�ض��رارها وو�ض��ع الربامج الوقائي��ة والعالجي��ة والبنائية لتجنب
�أ�ضرارها (يا�سني.)2009 ،
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مشكلة الدراسة:
مل تع��د ظاه��رة املخدرات وانت�ش��ارها بني فئة ال�ش��باب م�ش��كلة �س��لوكية فقط� ،إمنا امت��دت �آثارها على
امل�ستوى ال�صحي واالقت�صادي وال�سيا�سي� ،إذ �إنها �آفة اجتماعية خطرية تعطل القدرات الب�شرية وتبدد فر�ص
النمو وتقدم ال�شعوب(  ،)Howlett etal.,2012ومع ذلك فقد تف�شت املخدرات يف املجتمعات الإن�سانية كافة
حتى �أ�ص��بحت م�ش��كلة عاملية دفعت جميع دول العامل ملحاربة هذه الآفة بكل �أ�ش��كالها وعلى كافة امل�ستويات،
والبحث عن الو�سائل التي ت�سهم يف احلد من انت�شارها ،والتي من �أهمها امل�ؤ�س�سات الرتبوية (رجيعة.)2009 ،
لقد �أ�ص��بحت املخدرات ت�شكل م�شكلة من �أهم م�ش��كالت املجتمع الإن�ساين ب�أجزائه ومكوناته وطبقاته،
وهاج�س��ا لكل بيت وكل م�ؤ�س�س��ة ،فقد غزت امل�ؤ�س�س��ات االجتماعية و�أ�ص��بحت ته��دد املدار�س
ف�أ�ص��بحت قل ًقا
ً
واجلامعات ،فهي م�ش��كلة �أجمع العامل ب�أ�س��ره رغم اختالفات دوله و�ش��عوبه وال�صراعات بينها على مكافحتها،
والتع��اون للق�ض��اء عليه��ا حي��ث جتمع ال��دول كلها على �ض��رورة التع��اون ملكافحتها �س��واء من حي��ث الإنتاج �أو
التهريب �أو الرتويج ،والعالج منها بالأ�ساليب كافة (عمراين.)2000 ،
ونظ��ر ًا مل��ا للجامعات كم�ؤ�س�س��ات تربوية واجتماعية من دور بارز يف توعية املجتمع ب�أ�ض��رار املخدرات
والعم��ل عل��ى وقايت��ه من هذه الآف��ة وتوعية طلبتها وه��م الفئة العمرية الت��ي تعدّ الأكرث تعر�ض�� ًا ملثل هذه
الظاهرة ف�إن لها �أدوا ًرا توعوية من خالل مناهجها الدرا�سية التي تعالج كثري ًا من ق�ضايا املجتمع ذات العالقة
بانت�ش��ار ه��ذه الآفة ،وملا لها م��ن دور بارز من تعاون مع طبقات املجتمع املحيط به��ا من خالل العمل على برامج
توعوي��ة تق��ي من انت�ش��ارها بني طبق��ات املجتمع ،ولها دور �إر�ش��ادي تو�ض��ح من خالله الأخط��ار املرتتبة على
تعاط��ي املخ��درات وطرق الوقاية منها ب�ص��ورة منهجية هادف��ة ،وموجهة تعمل على تعريف املجتمع ب�أ�ض��رار
املخدرات وطرق الوقاية منها (قماز.)2009 ،

أسئلة الدراسة:
وم��ن هن��ا جاءت م�ش��كلة الدرا�س��ة لتبحث يف ال��دور الذي تقوم ب��ه اجلامعات ال�س��عودية يف توعي��ة املجتمع
ب�أ�ضرار املخدرات وطرق الوقاية منها ،وقد طرحت الدرا�سة الأ�سئلة الآتية:
 ما �أهم الأدوار الوقائية التي يجب �أن تقوم بها اجلامعات ال�سعودية للت�صدي مل�شكلة املخدرات؟ ما �أهم الأدوار الرتبوية التي يجب �أن تقوم بها اجلامعات ال�سعودية للت�صدي مل�شكلة املخدرات؟ -ما �أهم الأدوار التوعوية التي يجب �أن تقوم بها اجلامعات ال�سعودية للت�صدي مل�شكلة املخدرات؟

أهداف الدراسة:
تتمثل �أهداف الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
 التع��رف �إىل �أه��م الأدوار الوقائي��ة والرتبوية والتوعوي��ة التي يجب �أن تقوم بها اجلامعات ال�س��عوديةللت�صدي مل�شكلة املخدرات.
 التعرف �إىل الفروق يف دور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئةالتدري�س فيها تعزى ملتغريات الدرا�سة ( :اجلامعة ،التخ�ص�ص ،اجلن�س).
 التعرف �إىل �أهم التو�صيات التي قد ت�ساعد يف تنمية وعي ال�شباب اجلامعي بالعوامل امل�ؤدية �إىل تعاطياملخدرات والآثار الناجمة عنها.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
	�أهمية املو�ضوع الذي تت�صدى له ،والذي يعد من �أخطر الأوبئة التي انت�شرت يف جمتمعنا ال�سعودي ،وهوتعاطي املخدرات بني ال�شباب ،والذي ميثل خطورة كبرية على حياة الفرد والأ�سرة واملجتمع.
 م��ا للمملكة العربية ال�س��عودية من دور بارز يف مكافحة املخدرات بحك��م موقعها اجلغرايف ،ومكانتها علىالمجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي
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امل�ستوى الإ�سالمي والدويل ،وا�ست�شعار ًا من حكومة اململكة بخطورة املخدرات.
 تعد اجلامعة �إحدى امل�ؤ�س�سات التي ميكن �أن تلعب دور ًا بالغ الأهمية يف حماية �شبابنا مما قد يتعر�ضونله من ت�أثريات �س��لبية ،حيث �إنها م�س���ؤولة عن قطاع كبري من �ش��رائح املجتمع� ،أال وهي �ش��ريحة ال�ش��باب
اجلامعي.

مصطلحات الدراسة:
املخدرات (:)Drugs
عرف الركابي ( )83 ، 2011املخدرات ب�أنها« :كل مادة خام �أو م�ستح�ضرة حتتوي على عنا�صر ممنوعة
ّ
�أو م�سكنة �أو مفرتة من �ش�أنها �إذا ا�ستخدمت يف غري الأغرا�ض الطبية �أن ت�ؤدي �إىل حالة من التعود �أو الإدمان
م�سببة ال�ضرر النف�سي �أو اجل�سماين للفرد واملجتمع».
وتعرفه��ا منظم��ة ال�ص��حة العاملي��ة ( )WHOب�أنها �أي م��ادة كيميائية تدخل �إىل اجل�س��م بطريقة ما
(ا�ستن�ش��اق ـ حق��ن ـ �ش��رب) وتغ�ير من وظائف اجل�س��م ،ويحتاج اجل�س��م يف �إع��ادة توازنه على امل��ادة املخدرة
الرتباطه ف�سيولوجيا بها (فرج .)6 ،2010،
ويع��رف الباحث املخدرات �إجرائي ًا ب�أنها كل مادة خام �أو م�ستح�ض��رة كيميائي ًا حتتوي على مواد منبهة
�أو م�س��كنة �أو مهلو�س��ة ا�س��تخدمت بطريق��ة غري م�ش��روعة ،وت�س��بب �أ�ض��رار ًا ج�س��مية ونف�س��ية واجتماعية
واقت�صادية على الفرد واملجتمع الذي يعي�ش فيه.

الوقاية (:)Protection
تع��رف الوقاي��ة ب�أنه��ا «التدابري واجلهود الت��ي ت�ؤديها اجلامع��ة جتاه ظاهرة تعاط��ي املخدرات واحلد
من انت�ش��ارها والوقاية منها ،يف �س��ياق منهجي تعليمي اجتماعي متكامل ينهج منهج الوقاية الأولية ،ويتوافق
وطبيعية وثقافة الطالب اجلامعي» (حافظ .)113 ،2012 ،

حدود الدراسة:
احلدود املو�ضوعية :اقت�صرت الدرا�سة على دور اجلامعات يف توعية املجتمع ب�أ�ضرار املخدرات وطرق الوقاية
منها.
احل��دود املكاني��ة والب�ش��ريةُ :ط ّبق��ت هذه الدرا�س��ة على عين��ة متاحة من �أع�ض��اء هيئة تدري���س اجلامعات
ال�سعودية الآتية :امللك في�صل ،احلدود ال�شمالية ،جازان ،تبوك.
احلدود الزمانيةُ :ط ّبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الأول من العام الدرا�سي (2014 - 2013م).

اإلطار النظري:
�إن م�شكلة تعاطي املخدرات �أ�صبحت من �أكرب املع�ضالت التي تعاين منها دول العامل و�شعوبها؛ فخطورتها
�أ�ص��بحت ماثلة �أمام جميع الدول مما دفعها �إىل حماربة هذه الآفة ،فقد و�ص��ل عدد املتعاطني للمخدرات وفق
متعاط،
تقرير الأمم املتحدة لعام ( )2008عن ظاهرة تعاطي املخدرات على م�ستوى العامل �إىل ( )208مليون
ٍ
وبل��غ حجم اال�س��تثمار العاملي لتج��ارة املخدرات حوايل ( )500بليون دوالر �س��نوب ًا ،ومتثل املرتبة الثالثة من
حج��م التج��ارة العاملية بع��د جتارة النفط وال�س�لاح ،مما ي�ؤكد �أنها �أ�ص��بحت خطر ًا عاملي ًا يحتاج �إىل ت�ض��افر
اجلهود يف مواجهتها (املهندي.)2013،
يتف��ق الباحث��ون على �أن اململكة العربية ال�س��عودية  -خالل العقود الثالث��ة الأوىل من قيامها  -كانت
�ص��احب زياد َة ال�ثروة النفط َّي��ة ،وقدوم
التغي االجتماع��ي الذي
َ
خالي��ة م��ن وجود م�ش��كلة املخ��درات ،وم��ع رُّ
العمال��ة الأجنبي��ة ،ورح�لات املواطن�ين �إىل اخلارج لل ِّتج��ارة �أو ال�س��ياحة �أو التعليم ،والزي��ادة امللحوظة يف
�أعداد احلجاج واملعتمرين ،ظهرت هذه امل�شكلة وتفاقمت ب�شكل يُهدِّ د ا�ستقرا َر املجتمع (الألفي.)2014 ،
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وت�ش�ير امل�ؤ�ش��رات �إىل �أن اململكة بد�أت تعاين بدورها من هذه امل�ش��كلة االجتماعية اخلطرية ،فبالرغم
م��ن �أن ع��دد حاالت املخدرات امل�س��جلة يف اململكة بلغ��ت ( )56حالة فقط عام (1970م)؛ �إال �أنها و�ص��لت عام
(1980م) �إىل ( )2802حال��ة ،كم��ا و�ص��لت ع��ام (� )1990إىل ( )3383حال��ة ،ويف عام ( )2000و�ص��لت �إىل
( )15297حال��ة (ال�ش��ربيني ،والطناوي .)2011 ،وهناك تباين وا�ض��ح و�س��ط املجتمع��ات املحلية يف اململكة
ح�س��ب املوق��ع اجلغرايف ،حي��ث ُتعد املناطق احلدودية وما يقع �ض��منها من مدن وقرى �أكرث عر�ض��ة من غريها
لن�ش��اط املهرب�ين وجتار املخدرات ،مما يجعل من درا�س��ة ظاه��رة املخدرات يف مناطق حدودية ،وعلى ات�ص��ال
وا�سع بالعامل اخلارجي ،مهمة علمية وجمتمعية ذات �أولوية� ،إ�ضافة �إىل ما ت�ضمنته تو�صيات تقرير «الندوة
الإقليمي��ة الثانية ملكافحة املخدرات وتبادل املعلومات» التي نظمتها املديرية العامة ملكافحة املخدرات خالل
الف�ترة ( 2013/ 5/ 1-2م) مبدين��ة الريا���ض م��ن �أهمه��ا� :ض��رورة تكثي��ف الربام��ج الوقائي��ة والتثقيفية
املوجهة نحو الأ�سرة وامل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل خا�ص ،والعمل على تطوير منظومة متكاملة ،وا�سرتاتيجية
طويلة الأمد ملكافحة املخدرات ،ت�شمل :اجلوانب الوقائية والت�أهيلية ،واملراقبة والتن�سيق والتعاون وتبادل
املعلومات ،وتفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبا يحقق التكامل (اليو�سف.)2013 ،
ويف تقري��ر حدي��ث ي��دق ناقو���س اخلطر يف ال�س��عودية � -أ�ص��درته الهيئ��ة الدولية ملراقب��ة املخدرات
ومنظم��ة ال�ص��حة العاملي��ة ت�ؤكد فيه � -أن معدالت �ض��بط املخ��درات يف اململك��ة العربية ال�س��عودية من �أعلى
املع��دالت عاملي�� ًا ،حيث �س��جل عام (2006م) ت�ض��اعف ن�س��بة �إدمان املخدرات �أرب��ع مرات ،و�أن ن�س��بة الإدمان
على املواد املخدرة يف ال�س��عودية يف تزايد ،بني الرجال والن�ساء والأطفال (الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات
ومنظمة ال�صحة العاملية.)2012 ،
بيان ميثل امل�ضبوطات يف اململكة العربية ال�سعودية عام (  1428هـ  1433 -هـ)
العام

عدد الق�ضايا

املتهمون

هـ 1428

30999

37514

هـ 1429

27220

35099

هـ 1430

30768

37828

هـ 1431

33868

43086

هـ 1432

34000

38000

هـ 1433

32000

40266

الكبتاجون
قر�ص 64161000
قر�ص 52155590
قر�ص 62160000
مليون قر�ص 61
مليون قر�ص 67
مليون قر�ص 55

احل�شي�ش
طن 15125
طن 15438
طن 17250
طن 22
طن 23
طن 34

الهريوين
كجم 40
كجم 56
كجم 60
كجم 56
كجم 111
كجم 52

تب�ين ه��ذه الإح�ص��ائيات م��دى ا�س��تهداف اململك��ة باملخدرات؛ حي��ث بد�أت امل�ش��كلة يف تزاي��د منذ عام
(2006م) ب�ش��كل وا�ض��ح ،وعدّ ت تلك الكميات التي ت�ض��بط (باملخيفة) ،ونرى مقابل ذلك وقوع �ص��غار ال�س��ن
(الأحداث) يف دائرة التعاطي والإدمان من �سن ( � )20 –13سنة (املديرية العامة ملكافحة املخدرات.)2013 ،
وبلغت الإح�صائيات اخلا�صة مبجمعات وم�ست�شفيات الأمل يف اململكة العربية ال�سعودية لعام (1433هـ) على
النحو الآتي:
املتابعون يف الرعاية الالحقة
املتعافون
املراجعون
املدمنون
5875

66492

160

16977

)وزارة ال�صحة(2014 ،
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الدراسات السابقة:
ق��ام احلب�ش��ي ( )2013بدرا�س��ة هدفت �إىل ت�س��ليط ال�ض��وء على وظيف��ة الرتبي��ة يف مواجهة ظاهرة
املخ��درات انطالق�� ًا من �أن م�س���ؤولية حماربة هذه الظاهرة والت�ص��دي له��ا تقع على كل م�ؤ�س�س��ات املجتمع ويف
مقدمتها الرتبية ،وكذلك التعرف �إىل الظروف الرتبوية التي �أ�س��همت يف ت�ش��كيل �شخ�صية املدمن ،فهو �ضحية
ظروف تربوية �س��يئة وح�ص��يلة تن�ش��ئة اجتماعية خاطئة .وقد بينت الدرا�س��ة دور الرتبية الوقائي جتاه
ظاه��رة املخ��درات والظ��روف التي يتكون فيه��ا الفرد ،كم��ا بينت الدرا�س��ة وظيفة الرتبية يف الت�ص��دي لهذه
الظاه��رة م��ن خالل ا�س��تعرا�ض الإط��ار االجتماعي والثقايف ،وذل��ك من خالل جوانب اجتماعية تلخ�ص��ت يف
التن�ش��ئة االجتماعي��ة والتعلي��م و�إ�س��هامه يف �إ�ض��عاف الر�أي الع��ام امل�ؤيد لتعاط��ي املخدرات ،وتق��دمي الر�أي
الواعي ب�أ�ضرار املخدرات من خالل برامج �إعالمية مدرو�سة.
قام��ت ت�س��فتكوفا و�أنتنوف��ا ( )Tsvetkova and Antonova,2013بدرا�س��ة هدف��ت �إىل الك�ش��ف ع��ن
مدى انت�ش��ار تعاطي املخدرات بني طلبة اجلامعات يف جامعة �س��ان بطر�س�برغ يف رو�س��يا ،وذلك لتوفري �أ�س��ا�س
ميكن االعتماد عليه للتخطيط للعمل الوقائي يف جمال حماية وتعزيز ال�صحة وال�سلوك ال�صحي ،وقد طبقت
الدرا�سة على عينة بلغت ( )1690طالب ًا من جميع املراحل الدرا�سية .و�أظهرت النتائج وجود ن�سبة منخف�ضة
النت�ش��ار تعاطي املخدرات بني الطلبة؛ وذلك يعود �إىل �أن هذه اجلامعة واحدة من �أف�ض��ل اجلامعات الرو�سية،
وتعاطي املخدرات هو �أحد عوامل التحديد الذي ميكن �أن تقلل من فر�ص دخول ال�شباب للجامعة.
ويف درا�س��ة قام بها الطوي�س��ي و�آخرون ( )2013هدفت �إىل التعرف على اجتاهات ال�شباب يف حمافظة
معان بجنوبي الأردن نحو املخدرات ،والك�ش��ف عن مالمح الثقافة ال�س��ائدة يف تف�س�ير هذه الظاهرة ،والوعي
ب�أبعاده��ا و�س��ط ه��ذه الفئ��ة االجتماعية ،وت�أت��ي �أهمية الدرا�س��ة يف كون املجتمع امل�س��تهدف م��ن املجتمعات
احلدودي��ة الت��ي ُعدت يف ال�س��ابق منطقة عب��ور للمخدرات� ،إىل جانب �ض��رورة االنتقال يف درا�س��ة املخدرات
م��ن امل�س��توى الوطن��ي �إىل م�س��توى املجتمع��ات املحلي��ة ،وذلك عل��ى عينة م��ن ( )6جمتمعات حملي��ة حجمها
( � )538شاب ًا ،وو�صلت النتائج �إىل �أن �أكرث فئات ال�شباب تعاطي ًا هم العاطلون عن العمل ( )% 26.6ثم طلبة
اجلامع��ات ( ،)% 12.1كم��ا �أن �أك�ثر اجلهات التي يثق بها ال�ش��باب يف احلد من انت�ش��ار املخدرات هم رجال
الدي��ن ودائ��رة مكافحة املخدرات ومعلم��و املدار�س ،و�أن �أكرث الو�س��ائل التي يراها ال�ش��باب ف ّعالة يف احلد من
انت�شار ظاهرة املخدرات هي تطبيق القانون ال�صارم بحق بائعي املخدرات ومروجيها.
ويت�ض��ح دور جامعة فين��ديل(  )Findlay, 2013يف الواليات املتحدة الأمريكية يف مكافحة املخدرات
من خالل ما تبذله من جهود جمدية يف تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية وال�صحية للموظفني والطلبة ،بالإ�ضافة
�إىل �إحال��ة احل��االت املتقدم��ة �إىل مراكز العالج ،و�س��ن العقوبات الت�أديبية ال�ص��ارمة ،ويف حالة اال�س��تمرار
يف التعاط��ي ت�ص��ل �إىل الف�ص��ل م��ن اجلامع��ة والإحالة للمحاكم��ة .كما يوج��د يف اجلامعة جمل�س ا�ست�ش��اري
ي�س��تعر�ض كل �س��نتني برنام��ج مكافحة املخدرات لتحدي��د فعاليتها ،ولتنفيذ التغيريات املنا�س��بة ،و�ض��مان �أن
العقوبات الت�أديبية تطبق با�ستمرار.
ق��ام حافظ ( )2012بدرا�س��ة هدفت �إىل بن��اء �أمنوذج تعليمي اجتماعي للوقاية من �أ�ض��رار املخدرات
لتطبيقه يف بع�ض اجلامعات ال�سعودية (جامعة املجمعة) جم ً
اال لتطبيق الأمنوذج؛ وذلك على عينة ( )63من
�أع�ض��اء هيئة التدري�س من اجلن�سني .و�أكدت نتائج الدرا�سة على �أن املدخل التعليمي االجتماعي الذي يهدف
�إىل تعليم املفاهيم الوقائية عن املخدرات ،كما تو�ص��لت �إىل موافقة �أفراد العينة على املرتكزات الأ�سا�س��ية
لبناء �أمنوذج (تعليمي اجتماعي) للوقاية من �أ�ضرار املخدرات يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية مبتو�سط ح�سابي ()3.4
وه��ي قيم��ة عالية تقاب��ل املوافقة ،مل تنل املوافق��ة على املعوقات الت��ي حتول دون حتقيق �أه��داف الأمنوذج
للوقاية من �أ�ض��رار املخدرات حظ ًا عالي ًا من املتو�س��ط احل�س��ابي ( )2.9والن�سب املئوية ( ،)58مما ي�ؤكد قدرة
اجلامعة على الت�صدي لأية معوقات حتول دون حتقيق �أهداف الأمنوذج للوقاية من �أ�ضرار املخدرات.
ق��ام الق�ض��اة والزه��راين ( )2011بدرا�س��ة هدف��ت �إىل تق�ص��ي ال�س��لوكيات غري الرتبوي��ة عند طلبة
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م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل يف منطقة تبوك م��ن حيث درجة انت�ش��ارها ،و�أ�س��اليب عالجه��ا ،ولتحقيق ذلك مت
بناء ثالث �أدوات طبقت على عينة بلغ عددها ( )265ع�ض��و ًا من �أع�ض��اء هيئة التدري�س يف م�ؤ�س�س��ات التعليم
العايل يف منطقة تبوك .كما تو�ص��لت �إىل �أن درجة انت�ش��ار ال�س��لوكيات غري الرتبوية عند الطلبة متو�س��طة
�إىل منخف�ض��ة ب�ش��كل عام .وك�ش��فت الدرا�س��ة عن فروق ذات داللة �إح�ص��ائية بني وجهات نظر �أع�ضاء هيئة
التدري���س يف تقدي��ر درجة انت�ش��ار ال�س��لوكيات غري الرتبوية تع��زى ملتغري الن��وع االجتماعي ،وكانت ل�ص��الح
الإناث .ومل تظهر النتائج فروق ًا ذات داللة �إح�ص��ائية بني وجهات نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س يف تقديرهم
لدرجة تطبيق �أ�ساليب املعاجلة تعزى ملتغريات الدرا�سة.
قام �أبو عني وحمدي ( )2009بدرا�س��ة هدفت �إىل ا�ستك�ش��اف مدى فاعلية برنامج �إر�شادي للوقاية من
تعاط��ي العقاقري اخلطرة واملخدرات لدى عينة مكونة من ( )600طالب وطالبة من كليات املجتمع املتو�س��طة
يف الأردن .وبعد تعر�ض املجموعة التجريبية للربنامج الإر�ش��ادي الوقائي بواقع جل�سة واحدة �أ�سبوعي ًاعلى
مدى (� )12أ�سبوع ًا .وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة( )0.05 αبني
املجموعتني التجريبية وال�ض��ابطة يف القيا�س البعدي على مقايي�س الدرا�س��ة الثالثة؛ حيث انخف�ض م�ستوى
االجتاهات واملمار�س��ات لدى �أفراد املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت النتائج عن ا�ستمرارية فعالية الربنامج
الإر�ش��ادي بع��د املتابعة ،ومل تظهر النتائ��ج وجود �أثر للتفاعل بني الربنامج الإر�ش��ادي والنوع االجتماعي يف
درج��ات الطلب��ة على مقيا�س��ي االجتاه��ات واملعلومات ،بينم��ا �أظهرت النتائ��ج وجود هذا التفاع��ل يف درجات
الطلبة على مقيا�س املمار�سات ل�صالح الذكور.

التعليق على الدراسات السابقة:
مما تقدم جند �أن الدرا�سات ال�سابقة يف جمملها �أكدت �أن م�شكلة املخدرات من �أهم امل�شكالت التي تعرتي
املجتمع وتهدد كيانه ،وتعطل م�ستقبل �أبنائه؛ لذا القت هذه امل�شكلة قبو ًال وا�سع ًا يف البحث والدرا�سة ،فنجد
�أن بع�ض الدرا�س��ات قد �أو�ض��حت �أ�س��باب تعاطي املخدرات ،و�أخرى قدمت �أطر ًا ت�صورية ملواجهة هذه امل�شكلة
من خالل القيام بالأدوار الوقائية املنا�س��بة ،واتفقت معظم الدرا�س��ات على �ض��رورة مواجهة هذه امل�شكلة من
خ�لال برامج منا�س��بة ت�ش��ارك فيه��ا قطاعات املجتمع كافة .ف�ض� ً
لا عن �أن بع�ض الدرا�س��ات تع��دّ منطلق ًا لهذه
الدرا�سة ،وذلك ال�ستكمال الن�سق البحثي العلمي يف �سد و�إكمال بع�ض نواحي الق�صور يف الدرا�سات ال�سابقة.
�أما الدرا�س��ة احلالية فتختلف عما �س��بقها يف �أنها مل تقت�ص��ر على الدور الوقائي فقط بل �ش��ملت الدور
الرتبوي والتوعوي للجامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات.

المجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي

93

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.10.1.4

د� .سعود بن عيد العنزي

املجلد العا�شر العدد (2017 )27م

منهجيه الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث منهج امل�سح بالعينة ،وهو منهج ذو طبيعة و�صفية ،وقد قام الباحث بتطويع هذا املنهج
من خالل تطبيقه لدرا�س��ة ميدانية على عينة من من�س��وبي اجلامعات ال�س��عودية بهدف التعرف على الأدوار
املختلفة التي ميكن �أن تقوم بها يف الت�صدي مل�شكلة �إدمان املخدرات.

عينة الدرا�سة:

املتغري

اجلامعة

التخ�ص�ص
اجلن�س

اجلدول ( :)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفقاً ملتغريات الدرا�سة
م�ستويات املتغري
تبوك
احلدود ال�شمالية
جازان
امللك في�صل
الكلي
علمي
�أدبي
الكلي
ذكر
�أنثى
الكلي

التكرار
150
150
150
150
600
300
300
600
383
217
600

الن�سبة املئوية
25.0
25.0
25.0
25.0
100.0
50.0
50.0
100.0
63.8
36.2
100.0

�أداة الدرا�سة:

قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة؛ الهدف منها ر�صد ر�ؤية �أفراد عينة الدرا�سة لأهم الأدوار التي يجب �أن
تقوم بها اجلامعات ال�سعودية يف �سبيل ت�صديها مل�شكلة املخدرات ،وقد مرت عملية الت�صميم باملراحل الآتية:
 مرحلة و�ضع اال�ستبانة يف �شكلها الأويل :بعد اطالع الباحث على الكثري من الأدبيات التي تتعلق مبو�ضوعالبحث ،قام بو�ضع ا�ستمارة اال�ستبانة يف �شكلها الأويل ،وجاءت �أ�سئلة اال�ستبانة كافة على ال�شكل املغلق،
وقد بلغ عدد العبارات يف اال�ستبانة الأويل ( )38عبارة.
 مرحل��ة حتكي��م اال�س��تبانة :ق��ام الباحث بعر�ض اال�س��تبانة على خم�س��ة م��ن املحكمني املتخ�ص�ص�ين يفمو�ضوع املخدرات وق�ضاياه املختلفة ،وقام با�ستبعاد العبارات التي ح�صلت على تقدير �أقل من (.)% 90
بعد حتكيم اال�س��تبانة وا�س��تبعاد العبارات ال�س��ابق الإ�ش��ارة �إليها؛ �أ�صبحت اال�س��تبانة يف �شكلها النهائي
ت�ضم ( )25عبارة؛ وزعت على ثالثة حماور �أ�سا�سية.

�صدق البناء:

للتحق��ق م��ن دالالت �ص��دق البن��اء ملقيا���س دور اجلامع��ات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخ��درات
وجماالته؛ فقد مت تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30ع�ضو ًا وع�ضوة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة تبوك من خارج عينة الدرا�سة ،ومت ا�ستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة مع املجال الذي تنتمي
�إليه ،وقيم معامالت ارتباط الفقرة مع املقيا�س ككل ،كما هو مبني يف اجلدول (.)2
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اجلدول ( :)2قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الكلي للمقيا�س وجماالته
املجال

الدور
الوقائي
للجامعات
يف
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات

رقم
الفقرة

م�ضمون فقرات مقيا�س املخدرات وفق ًا ملجاالتها

1

و�ضع خطة عمل للت�شاور مع م�س�ؤويل اجلامعات و�آباء الطلبة
الذين وقعوا يف دائرة الإدمان
فر�ض �إجراءات نظامية ت�ساعد على �إبعاد الطلبة عن الظروف
التي ت�ساعد على تعاطي املخدرات
البحث مع املخت�صني عن و�سائل للم�ساعدة يف عالج تعاطي
املخدرات و�إدمانها
مواجهة �أ�سباب الفراغ التي يعي�شها بع�ض ال�شباب التي قد تكون
�سبباً يف االنحراف نحو الف�ساد
م�ساعدة الطلبة يف املقاومة والت�صدي لل�ضغوط التي ميليها
عليهم �أ�صدقا�ؤهم لتعاطي املخدرات
�إقامة و�سائل ي�سهل معها تبادل املعلومات حول املخدرات وخطرها
حتديد فئة الطلبة الذين يتعاطون املخدرات ومن الذي يقوم
ب�إعطائهم �إياها
تن�سيق اجلهود جلميع اجلامعات وم�ؤ�س�سات املجتمع للت�صدي
مل�شكلة املخدرات
تبني �أ�ساليب متطورة يف التعليم الن�شط للطلبة مت�ضمنا
الأ�ساليب ال�صحية للحياة ومواجهة امل�شاكل احلياتية املختلفة
تطبيق ا�سرتاتيجيات للوقاية من تعاطي املخدرات عن طريق
�إ�شراك الطلبة يف حل امل�شكلة
الك�شف ال�سريع عن التعاطي بني الطلبة بعد �أخذ املوافقات
الر�سمية على ذلك
�أهمية تدريب الطلبة على االكت�شاف املبكر للتعاطي و�أ�ساليب
التعامل مع املتعاطني و�أ�سرهم
تفعيل دور الأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني داخل اجلامعات
ت�شجيع الأفكار االبتكارية للطلبة من خالل ن�شاطات مفيدة يف
املجاالت كافة
االهتمام بدور املجال�س الطالبية وت�شجيعهم و�إ�شراكهم يف
القرارات كافة
�إن�شاء �إدارة متخ�ص�صة للتوجيه والإ�شراف الرتبوي داخل
اجلامعات

2
3
4
5
6
7
8
9

الدور
الرتبوي
للجامعات
يف
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات

10
11
12
13
14
15
16

االرتباط مع:
املجال املقيا�س
0.82

0.80

0.82

0.80

0.82

0.79

0.82

0.79

0.82

0.79

0.82

0.80

0.85

0.81

0.82

0.80

0.81

0.80

0.80

0.78

0.82

0.80

0.82

0.80

0.81

0.79

0.81

0.80

0.83

0.81

0.81

0.79
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17
18

الدور
التوعوي
للجامعات
يف
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات

19
20
21
22
23
24
25

تو�ضيح عالقة املخدرات باجلرمية والفقر والتنمية
توزيع عدد كبري من الن�شرات واملطويات واملل�صقات والكتيبات
التي تو�ضح الأ�ضرار االقت�صادية وال�صحية واالجتماعية
للمخدرات
تفعيل الو�سائل الإعالمية املتاحة لتوعية �أفراد املجتمع ب�أ�ضرار
املخدرات
�إقامة قوافل تثقيفية للتعريف مب�شكلة املخدرات واملخاطر
املرتتبة على �إدمانها
�إقامة ندوات داخل اجلامعة للتعريف مب�شكلة املخدرات و�أهم
املخاطر الناجمة عن الإدمان
ت�ضمني م�ضار التدخني واملخدرات يف املواد الدرا�سية املختلفة
تغطية بع�ض املقررات للخ�صائ�ص الكيميائية للمواد ذات الت�أثري
النف�سي
�إقامة عدد من ور�ش العمل التي تناق�ش م�شكلة �إدمان املخدرات
وب�شكل دوري
�أهمية الأخذ ب�أ�ساليب التعليم الن�شطة التفاعلية ال�ستخدامها يف
عمليات التوعية للطلبة

0.81

0.80

0.82

0.81

0.82

0.80

0.80

0.79

0.82

0.79

0.83

0.81

0.82

0.79

0.83

0.81

0.81

0.81

يالح��ظ م��ن اجلدول (� ،)2أن قي��م معامالت ارتباط الفقرة مع املجال ال��ذي تنتمي �إليه ،تراوحت بني
( ،)0.85 - 0.80كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات واملقيا�س ككل بني ( ،)0.78-0.81وجتدر
الإ�ش��ارة �إىل �أن جمي��ع قي��م معامالت االرتب��اط كانت ذات درجات كب�يرة ،وقد اعتمد الباح��ث معيار ًا لقبول
وبناء على
الفقرة �أو حذفها؛ ب�أن ال يقل معامل ارتباطها باملجال الذي تنتمي �إليه واملقيا�س ككل عن (،)0.20
ً
ذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات.

�صدق البناء الداخلي:

كم��ا مت ا�س��تخراج قيم معامل االرتباط البيني ملجاالت مقيا�س دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي
مل�شكلة املخدرات وجماالته ،وكذلك بني املجاالت واملقيا�س ككل ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)3
اجلدول ( :)3قيم معامالت ارتباط املجاالت مع الكلي للمقيا�س بالإ�ضافة �إىل االرتباطات البينية بني املجاالت
العالقة بني:

الإح�صائي

معامل
الدور الرتبوي للجامعات االرتباط
يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات الداللة
الإح�صائية
معامل
الدور التوعوي للجامعات االرتباط
يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات الداللة
الإح�صائية
96
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الت�صدي مل�شكلة املخدرات

الدور الرتبوي
للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات

0.92
0.000
0.92

0.94

0.000

0.000

الدور التوعوي
للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
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معامل
االرتباط
الداللة
الإح�صائية

الكلي للمقيا�س

0.97
0.000

0.98

0.98

0.000

0.000

ات�ض��ح من اجلدول (� ،)3أن قيمة معامل االرتباط البيني ملجاالت مقيا�س دور اجلامعات ال�س��عودية يف
الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات قد تراوحت بني ( ,)0.94 - 0.92وهي قيمة مقبولة ،كما تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني املجاالت واملقيا�س ككل بني (.)0.98 - 0.97

ثبات �أداة الدرا�سة:

وقد مت ا�س��تخال�ص م�ؤ�شرات ثبات املقيا�س با�ستخدام �أ�سلوبني هما :الثبات بطريق االت�ساق الداخلي،
وبطريق الإعادة .مت تطبيق املقيا�س على عينة مكونة من ( )30ع�ضو ًا وع�ضوة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة تبوك من خارج عينة الدرا�س��ة ممن تنطبق عليهم �ش��روط الدرا�س��ة ،حيث مت ح�س��اب ثبات االت�ساق
الداخل��ي با�س��تخدام معام��ل �ألفا كرونب��اخ ،بحيث بلغت قيمت��ه ( .)0.98ثم �أعيد تطبيق �أداة الدرا�س��ة بعد
�أ�سبوعني على نف�س العينة ،بهدف ح�ساب ثبات الإعادة ،حيث مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني
الأول والث��اين ،بحيث بلغت قيمته ( ،)0.86وهو يدل عل��ى ثبات مقبول .واجلدول ( )4يبني معامالت الثبات
بطريقة االت�ساق الداخلي والثبات بالإعادة للمقيا�س وجماالته.
اجلدول ( :)4قيم معامالت ثبات االت�ساق الداخلي وثبات الإعادة للمقيا�س وجماالته
املقيا�س وجماالته

الدور الوقائي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الرتبوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور التوعوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الكلي للمقيا�س

ثبات
االت�ساق الداخلي
0.92
0.94
0.94
0.98

ثبات
الإعادة
0.91
0.86
0.84
0.86

عدد
الفقرات
7
9
9
25

وبناء على الطرق التي مت من خاللها ا�ستخال�ص دالالت �صدق املقيا�س وثباته؛ يت�ضح �أن املقيا�س يتمتع
ً
بدالالت �صدق وثبات كبرية لأغرا�ض البحث احلايل.

ت�صحيح املقيا�س:

يتكون املقيا�س احلايل من ( )25فقرة ،تقي�س ثالثة جماالت ،وقد مت ت�صحيح الإجابات يف هذه الأداة
ا�ستناد ًا �إىل التدريج الن�سبي املكون من ثالث فئات ،وهي على ال�شكل الآتي:
ԀԀمرتفعة :من ( )2.34ف�أكرث.
ԀԀمتو�سطة :من (� )1.67إىل (.)2.33
ԀԀمتدنية :من ( )1.66ف�أقل.

متغريات الدرا�سة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�أ .املتغريات امل�ستقلة ،وهي:
 .1اجلامعة ،ولها �أربعة م�ستويات (امللك في�صل ،احلدود ال�شمالية ،جازان ،تبوك).
 .2التخ�ص�ص ،وله م�ستويان (علمي� ،أدبي).
المجلة العربيـة لضمـان
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 .3اجلن�س ،وله فئتان (ذكر� ،أنثى).
ب .املتغريات التابعة ،وهي:
دور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات وجماالته من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها.

نتائج الدراسة ومناقشتها :

ن�ص على« :ما دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة
�أ َّو ًال :للإجاب��ة ع��ن �س���ؤال الدرا�س��ة الأ َّول الذي َّ
املخ��درات من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها؟» فقد مت ح�س��اب املتو�س��طات احل�س��ابية واالنحرافات
املعيارية لدور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها
وجماالته ،مع مراعاة ترتيب املجاالت ترتيب ًا تنازلي ًا وفق ًا ملتو�سطاتها احل�سابية ،وذلك كما يف اجلدول (.)5
اجلدول ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات (ككل)
وجماالته مرتبة تنازلياً
رقم
الرتبة
املجال
1

3

2

1

3

2

م�ضمون فقرات
مقيا�س املخدرات وفق ًا ملجاالتها

الدور التوعوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الوقائي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الرتبوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الكلي للمقيا�س

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.633

1.00

2.633

1.00

2.615

0.99

2.626

0.97

الدرجة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يالح��ظ م��ن اجل��دول (� ،)5أن دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات م��ن وجهة نظر
�أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها قد كان (متو�س��ط ًا) ،حيث جاءت جماالت دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي
مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفق ًا للرتتيب الآتي:
�أ .جمال الدور التوعوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات يف املرتبة الأوىل� ،ضمن دور (مرتفع).
ب .جمال الدور الوقائي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات يف املرتبة الثانية� ،ضمن دور (متو�سط).
ج .جمال الدور الرتبوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات يف املرتبة الثالثة� ،ضمن دور (متو�سط).
ً
إ�ض��افة مل��ا تق��دم؛ فقد مت ح�س��اب الأو�س��اط احل�س��ابية واالنحراف��ات املعيارية لفق��رات جماالت دور
�
اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ّ
حدة؛ مع
كل على ٍ
مراعاة ترتيب الفقرات وفق ًا ملتو�سطاتها احل�سابية ،وذلك كما يف اجلدول (.)6
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اجلدول ( :)6الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جماالت دور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة
املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها مرتبة تنازلياً
الرتبة

املجال

رقم
الفقرة

م�ضمون فقرات
مقيا�س املخدرات وفق ًا ملجاالتها

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

1

4

2

2

2.665

1.24

مرتفعة

3

6

مواجهة �أ�سباب الفراغ التي يعي�شها بع�ض ل�شباب ،والتي قد
تكون �سببا يف االنحراف نحو الف�ساد
فر�ض �إجراءات نظامية ت�ساعد على �إبعاد الطلبة عن الظروف
التي ت�ساعد على تعاطي املخدرات
�إقامة و�سائل ي�سهل معها تبادل املعلومات حول املخدرات
وخطرها
م�ساعدة الطلبة يف املقاومة والت�صدي لل�ضغوط التي ميليها
عليهم
�أ�صدقا�ؤهم لتعاطي املخدرات
حتديد فئة الطلبة الذين يتعاطون املخدرات ،ومن الذي يقوم
ب�إعطائهم �إياها
البحث مع املخت�صني عن و�سائل للم�ساعدة يف عالج تعاطي
و�إدمان املخدرات
و�ضع خطة عمل للت�شاور مع م�س�ؤويل اجلامعات و�آباء الطلبة
الذين وقعوا يف دائرة الإدمان
�إن�شاء �إدارة متخ�ص�صة للتوجيه والإ�شراف الرتبوي داخل
اجلامعات
تن�سيق اجلهود جلميع اجلامعات وم�ؤ�س�سات املجتمع للت�صدي
مل�شكلة املخدرات
تفعيل دور الأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني داخل
اجلامعات
االهتمام بدور املجال�س الطالبية وت�شجيعهم و�إ�شراكهم يف
القرارات كافة
تبني �أ�ساليب متطورة يف التعليم الن�شط للطلبة؛ مت�ضم ًنا
الأ�ساليب ال�صحية للحياة ومواجهة امل�شاكل احلياتية املختلفة
ت�شجيع الأفكار االبتكارية للطلبة من خالل ن�شاطات مفيدة يف
كافة املجاالت
�أهمية تدريب الطلبة على االكت�شاف املبكر للتعاطي ،و�أ�ساليب
التعامل مع املتعاطني و�أ�سرهم
تطبيق ا�سرتاتيجيات للوقاية من تعاطي املخدرات عن طريق
ا�شراك الطلبة يف حل امل�شكلة
الك�شف ال�سريع عن التعاطي بني الطلبة بعد �أخذ املوافقات
الر�سمية على ذلك

2.672

املعياري

مرتفعة

2.642

1.20

مرتفعة

2.623

1.17

مرتفعة

2.622

1.22

مرتفعة

2.607

1.19

مرتفعة

2.598

1.24

مرتفعة

2.668

1.21

مرتفعة

2.640

1.16

مرتفعة

2.638

1.23

مرتفعة

2.607

1.23

مرتفعة

2.605

1.23

مرتفعة

2.603

1.22

مرتفعة

2.600

1.23

مرتفعة

2.595

1.20

مرتفعة

2.578

1.21

مرتفعة

الدور
الوقائي
للجامعات
يف
4
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات
5

7

6

3

7

1

1

16

2

8

3

13

4

15

5

الدور
الرتبوي
للجامعات
يف
5
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات 6

14

7

12

8

10

9

11

9
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1

19

2

22

3

17

4

18

الدور
التوعوي
للجامعات
5
يف
الت�صدي
مل�شكلة
6
املخدرات

21
25

7

23

8

24

9

20

تفعيل الو�سائل الإعالمية املتاحة لتوعية �أفراد املجتمع ب�أ�ضرار
املخدرات
ت�ضمني م�ضار التدخني واملخدرات يف املواد الدرا�سية املختلفة
تو�ضيح عالقة املخدرات باجلرمية والفقر والتنمية
توزيع عدد كبري من الن�شرات واملطويات واملل�صقات والكتيبات
التي تو�ضح الأ�ضرار االقت�صادية وال�صحية واالجتماعية
للمخدرات
�إقامة ندوات داخل اجلامعة للتعريف مب�شكلة املخدرات ،و�أهم
املخاطر الناجمة عن الإدمان
�أهمية الأخذ ب�أ�ساليب التعليم الن�شطة التفاعلية ال�ستخدامها
يف عمليات التوعية للطلبة
تغطية بع�ض املقررات للخ�صائ�ص الكيميائية للمواد ذات
الت�أثري النف�سي
�إقامة عدد من ور�ش العمل التي تناق�ش م�شكلة �إدمان املخدرات
وب�شكل دوري
�إقامة قوافل تثقيفية للتعريف مب�شكلة املخدرات واملخاطر
املرتتبة على �إدمانها

2.688

1.22

مرتفعة

2.678

1.23

مرتفعة

2.650

1.21

مرتفعة

2.628

1.23

مرتفعة

2.623

1.24

مرتفعة

2.613

1.22

مرتفعة

2.607

1.22

مرتفعة

2.605

1.20

مرتفعة

2.602

1.24

مرتفعة

يالحظ من اجلدول (� ،)6أن النتائج اخلا�صة به قد كانت على النحو الآتي:
�أ.فيما يخ�ص جمال الدور الوقائي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات�ُ :صنِّفت نتائجه �ضمن دورين؛ هما:
ن�ص��ت على «مواجهة �أ�س��باب الفراغ التي يعي�ش��ها بع�ض
� )1ض��من دور (كبري) :للفقرة ذات الرتبة ( )1التي َّ
ال�شباب التي قد تكون �سب ًبا يف االنحراف نحو الف�ساد».
� )2ضمن دور (متو�سط)ٍّ :
لكل من الفقرات ذوات الرتب (.)2-7
ب.فيم��ا يخ�ص جمال الدور الرتبوي للجامعات يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات�ُ :ص��نِّفت نتائجه �ض��من دورين،
هما:
ن�صت على «�إن�شاء �إدارة متخ�ص�صة للتوجيه والإ�شراف
� )1ضمن دور (كبري) :للفقرة ذات الرتبة ( )1التي َّ
الرتبوي داخل اجلامعات».
� )2ضمن دور (متو�سط)ٍّ :
لكل من الفقرات ذوات الرتب (.)2-9
ج.فيم��ا يخ�ص جمال الدور التوعوي للجامعات يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات�ُ :ص��نِّفت نتائجه �ض��من دورين،
هما:
� )1ضمن دور (كبري) :للفقرتني ذوات الرتب (.)2 ،1
� )2ضمن دور (متو�سط)ٍّ :
لكل من الفقرات ذوات الرتب (.)3-9
ن�ص عل��ى« :هل توجد فروق دالة �إح�ص��ائي ًا عند م�س��توى
ثاني�� ًا :للإجاب��ة عن �س���ؤال الدرا�س��ة الث��اين الذي َّ
الدالل��ة ( )α=0.05ب�ين متو�س��طات دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات م��ن وجهة نظر
�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س فيها تع��زى ملتغريات الدرا�س��ة( :اجلامع��ة ،التخ�ص���ص ،اجلن�س)؟» فقد مت ح�س��اب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفق ًا ملتغريات الدرا�سة ،وذلك كما يف اجلدول (.)7
100
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اجلدول(  :)7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفقاً ملتغريات الدرا�سة
املتغري

اجلامعة

التخ�ص�ص
اجلن�س

م�ستويات
املتغري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

تبوك
احلدود ال�شمالية
جازان
امللك في�صل
علمي
�أدبي
ذكر
�أنثى

4.001

0.16

3.009

0.16

1.985

0.16

1.510

0.09

2.515

0.95

2.737

0.98

2.789

0.98

2.339

0.89

الدرجة

مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متدنية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة

يالح��ظ م��ن اجل��دول ( ،)7وج��ود فروق ظاهري��ة بني املتو�س��طات احل�س��ابية واالنحراف��ات املعيارية
لدور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخ��درات من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري���س فيها ناجتة
عن اختالف م�س��تويات متغريات الدرا�س��ة؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية �سالفة الذكر؛ مت �إجراء
حتليل التباين الثالثي (بدون تفاعل) ملتو�س��طات دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفق ًا ملتغريات الدرا�سة ،وذلك كما يف اجلدول (.)8
اجلدول ( :)8نتائج حتليل التباين الثالثي (بدون تفاعل) لدور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفقاً ملتغريات الدرا�سة
م�صدر
التباين
اجلامعة
التخ�ص�ص
اجلن�س
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
531.020
6.289
2.059
2.833
566.149

درجة
احلرية
3
1
1
594

متو�سط
جمموع املربعات
177.007
6.289
2.059
0.005

قيمة ف
املح�سوبة
37116.825
1318.778
431.833

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.000
0.000

599

يت�ض��ح م��ن اجل��دول ( ،)8وجود فرق دال �إح�ص��ائي ًا عند م�س��توى الدالل��ة ( )α=0.05بني املتو�س��طني
احل�س��ابيني لدور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها
يعزى ملتغري (التخ�ص���ص)؛ ل�ص��الح �أع�ض��اء هيئة التدري�س من ذوي التخ�ص�صات الأدبية مقارنة بنظرائهم من
ذوي التخ�ص�صات العلمية.
كما يت�ض��ح من اجلدول ( ،)8وجود فرق دال �إح�ص��ائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطني
احل�س��ابيني لدور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها
يعزى ملتغري (اجلن�س)؛ ل�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س الذكور مقارنة بزميالتهم.
وكذل��ك يت�ض��ح من اجل��دول ( ،)8وجود ف��روق دالة �إح�ص��ائي ًا عند م�س��توى الدالل��ة ( )α=0.05بني
املتو�س��طات احل�س��ابية لدور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة
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التدري�س فيها تعزى للمتغري (اجلامعة)؛ ولكون املتغري متعدد امل�ستويات فقد مت ا�ستخدام اختبار ()Scheffe
للمقارن��ات البعدي��ة املتع��ددة للك�ش��ف عن جوهري��ة الفروق ب�ين م�س��توياته يف دور اجلامعات ال�س��عودية يف
الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئ��ة التدري�س فيها (ككل) وفق ًا ملتغ�ير (اجلامعة) ،وذلك
كما يف اجلدول (.)9
اجلدول ( :)9نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية املتعددة لدور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفقاً ملتغري (اجلامعة)
اجلامعة
املتو�سط احل�سابي
Scheffe
1.510
امللك في�صل
1.985
جازان
3.009
احلدود ال�شمالية
4.001
تبوك

امللك في�صل
1.510

جازان
1.985

احلدود ال�شمالية
3.009

تبوك
4.001

0.475
1.499

1.024

2.491

2.015

0.992

يت�ض��ح م��ن اجل��دول (� ،)9أن الف��روق قد كان��ت يف املرتبة الأوىل ل�ص��الح جامعة تب��وك مقارنة ببقية
اجلامع��ات ،ث��م يف املرتبة الثانية ل�ص��الح جامعة احلدود ال�ش��مالية مقارن��ة ببقية اجلامعات ،ث��م يف املرتبة
الثالثة ل�صالح جامعة جازان مقارنة بجامعة امللك في�صل.
�إ�ضافة ملا تقدم؛ مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور اجلامعات ال�سعودية يف جماالت
الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها وفق ًا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول
(.)10
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اجلدول ( :)10املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور اجلامعات ال�سعودية يف جماالت الت�صدي مل�شكلة املخدرات
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفقاً ملتغريات الدرا�سة
املتغري

م�ستويات
املتغري

الإح�صائي

الدور الوقائي
للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة
املخدرات
4.007
0.30
مرتفعة
3.005
0.31
مرتفعة
2.025
0.32
متو�سطة
1.494
0.20
متدنية
2.524
0.98
مرتفعة
2.741
1.01
مرتفعة
2.790
1.01
مرتفعة
2.355
0.93
مرتفعة

الدور الرتبوي
للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة
املخدرات
3.981
0.26
مرتفعة
2.999
0.28
مرتفعة
1.974
0.26
متو�سطة
1.507
0.16
متدنية
2.511
0.96
مرتفعة
2.719
1.00
مرتفعة
2.785
1.01
مرتفعة
2.315
0.88
متو�سطة

الدور التوعوي
للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة
املخدرات
4.016
0.27
مرتفعة
3.023
0.28
مرتفعة
1.966
0.25
متو�سطة
1.526
0.18
متدنية
2.513
0.98
مرتفعة
2.753
1.01
مرتفعة
2.793
1.00
مرتفعة
2.350
0.93
مرتفعة

املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
تبوك
الدرجة
املتو�سط احل�سابي
احلدود
االنحراف املعياري
ال�شمالية
الدرجة
اجلامعة
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
جازان
الدرجة
املتو�سط احل�سابي
امللك
االنحراف املعياري
في�صل
الدرجة
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
علمي
الدرجة
التخ�ص�ص
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
�أدبي
الدرجة
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
ذكر
الدرجة
اجلن�س
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
�أنثى
الدرجة
يالحظ من اجلدول ()10؛ وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور
اجلامعات ال�س��عودية يف جماالت الت�صدي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ناجتة
عن اختالف م�س��تويات املتغريات؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ مت �إجراء حتليل التباين الثالثي
املتعدد (بدون تفاعل) ملتو�س��طات دور اجلامعات ال�س��عودية يف جماالت الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها جمتمعة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة ،وذلك كما يف اجلدول (.)11
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اجلدول ( :)11نتائج حتليل التباين الثالثي املتعدد (بدون تفاعل) لدور اجلامعات ال�سعودية يف جماالت الت�صدي مل�شكلة
املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها جمتمعة وفقاً ملتغريات الدرا�سة
الأثر

االختبار
املتعدد

قيمة
االختبار
املتعدد

قيمة ف
الكلية
املح�سوبة

درجة
حرية
الب�سط

درجة
حرية
املقام

الداللة
الإح�صائية

اجلامعة

'Wilks
Lambda

0.005

1224.334

9

1441

0.000

التخ�ص�ص

Hotelling's
Trace

2.233

440.635

3

592

0.000

اجلن�س

Hotelling's
Trace

0.728

143.626

3

592

0.000

يتب�ين من اجلدول ( ،)11وجود �أثر دال �إح�ص��ائي ًا عند م�س��توى الدالل��ة (ٍّ )α=0.05
لكل من املتغريات
(اجلامعة ،التخ�ص�ص ،اجلن�س) يف املتو�سطات احل�سابية لدور اجلامعات ال�سعودية يف جماالت الت�صدي مل�شكلة
املخ��درات م��ن وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها جمتمعة؛ ولتحديد عل��ى �أيٍّ من جماالت دور اجلامعات
ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها كان �أثر املتغريات؛ فقد مت
�إجراء حتليل التباين الثالثي (بدون تفاعل) لدور اجلامعات ال�سعودية يف جماالت الت�صدي مل�شكلة املخدرات
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ّ
حدة وفق ًا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (.)12
كل على ٍ
اجلدول ( :)12نتائج حتليل التباين الثالثي (بدون تفاعل) لدور اجلامعات ال�سعودية يف جماالت الت�صدي مل�شكلة املخدرات
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ك ّل على حد ٍة وفقاً ملتغريات الدرا�سة
م�صدر
التباين

اجلامعة

التخ�ص�ص

104

املتغري
التابع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

الدور الوقائي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الرتبوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور التوعوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الوقائي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الرتبوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور التوعوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات

المجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي

متو�سط
جمموع
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

532.081

3

2665.720 177.360

0.000

523.143

3

3960.738 174.381

0.000

538.460

3

4063.345 179.487

0.000

6.182

1

6.182

92.917

0.000

5.233

1

5.233

118.869

0.000

7.533

1

7.533

170.534

0.000
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اجلن�س

اخلط�أ

الكلي

الدور الوقائي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الرتبوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور التوعوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الوقائي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الرتبوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور التوعوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الوقائي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور الرتبوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات
الدور التوعوي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات

1.421

1

1.421

21.363

0.000

2.989

1

2.989

67.893

0.000

1.769

1

1.769

40.049

0.000

39.521

594

0.067

26.152

594

0.044

26.238

594

0.044

601.815

599

583.300

599

597.101

599

يت�ض��ح من اجل��دول ( ،)12وجود فرق دال �إح�ص��ائي ًا عند م�س��توى الداللة ( )α=0.05بني املتو�س��طني
احل�س��ابيني ل��دور اجلامعات ال�س��عودية يف جماالت الت�ص��دي مل�ش��كلة املخ��درات (الدور الوقائ��ي للجامعات يف
الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات ،الدور الرتبوي للجامعات يف الت�صدي مل�ش��كلة املخدرات ،الدور التوعوي للجامعات
يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات) من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها يعزى ملتغري (التخ�ص���ص)؛ ل�ص��الح
�أع�ضاء هيئة التدري�س من ذوي التخ�ص�صات الأدبية مقارنة بنظرائهم من ذوي التخ�ص�صات العلمية.
كما يت�ضح من اجلدول ( ،)12وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطني
احل�س��ابيني ل��دور اجلامعات ال�س��عودية يف جماالت الت�ص��دي مل�ش��كلة املخ��درات (الدور الوقائ��ي للجامعات يف
الت�صدي مل�شكلة املخدرات ،الدور الرتبوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات ،الدور التوعوي للجامعات يف
الت�ص��دي مل�شكلة املخدرات) من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها يعزى ملتغري (اجلن�س)؛ ل�صالح �أع�ضاء
هيئة التدري�س الذكور مقارنة بزميالتهم.
وكذل��ك يت�ض��ح من اجل��دول ( ،)12وجود فروق دالة �إح�ص��ائي ًا عند م�س��توى الدالل��ة ( )α=0.05بني
املتو�س��طات احل�س��ابية ل��دور اجلامع��ات ال�س��عودية يف جم��االت الت�ص��دي مل�ش��كلة املخ��درات (ال��دور الوقائي
للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات ،الدور الرتبوي للجامعات يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات ،الدور التوعوي
للجامعات يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات) من وجهة نظر �أع�ض��اء هيئة التدري�س فيها تعزى ملتغري (اجلامعة)؛
ولكون املتغري متعدد امل�س��تويات فقد مت ا�س��تخدام اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية املتعددة للك�شف عن
جوهرية الفروق بني م�س��توياته يف دور اجلامعات ال�س��عودية يف جماالت الت�ص��دي مل�شكلة املخدرات من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفق ًا ملتغري (اجلامعة) ،وذلك كما يف اجلدول (.)13
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اجلدول ( :)13نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية املتعددة لدور اجلامعات ال�سعودية يف جماالت الت�صدي مل�شكلة
املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفقاً ملتغري (اجلامعة)
الدور
الوقائي
للجامعات
يف
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات
الدور
الرتبوي
للجامعات
يف
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات
الدور
التوعوي
للجامعات
يف
الت�صدي
مل�شكلة
املخدرات

اجلامعة
املتو�سط احل�سابي
Scheffe
1.494
امللك في�صل
2.025
جازان
3.005
احلدود ال�شمالية
4.007
تبوك
اجلامعة
املتو�سط احل�سابي
Scheffe
1.507
امللك في�صل
1.974
جازان
2.999
احلدود ال�شمالية
3.981
تبوك
اجلامعة
املتو�سط احل�سابي
Scheffe
1.526
امللك في�صل
1.966
جازان
3.023
احلدود ال�شمالية

تبوك

4.016

امللك في�صل
1.494

جازان
2.025

احلدود ال�شمالية
3.005

تبوك
4.007

0.530
1.510

0.980

2.512

1.982

1.002

امللك في�صل
1.507

جازان
1.974

احلدود ال�شمالية
2.999

تبوك
3.981

0.467
1.492

1.024

2.474

2.007

0.982

امللك في�صل
1.526

جازان
1.966

احلدود ال�شمالية
3.023

تبوك
4.016

0.440
1.497

1.057

2.490

2.050

0.993

يت�ض��ح م��ن اجل��دول (� ،)13أن الفروق قد كانت يف املرتبة الأوىل ل�ص��الح جامع��ة تبوك مقارنة ببقية
اجلامع��ات ،ث��م يف املرتبة الثانية ل�ص��الح جامعة احلدود ال�ش��مالية مقارن��ة ببقية اجلامعات ،ث��م يف املرتبة
الثالثة ل�صالح جامعة جازان مقارنة بجامعة امللك في�صل.

مناقشة النتائج:

النتائج اخلا�صة بال�س�ؤال الأول:

ن�ص على« :ما دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة
للإجاب��ة ع��ن �س���ؤال الدرا�س��ة الأ َّول ال��ذي َّ
املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها؟»
يالحظ �أن دور اجلامعات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها
قد كان (متو�سط ًا) ،حيث جاءت جماالت دور اجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها وفق ًا للرتتيب الآتي:

�أو ًال :الدور الوقائي الذي يجب �أن تقوم به اجلامعات ال�سعودية للت�صدي مل�شكلة املخدرات.

ن�ص��ت على «مواجهة �أ�س��باب الفراغ التي يعي�شها بع�ض
� - 1ض��من دور (كبري) :للفقرة ذات الرتبة ( )1التي َّ
ال�ش��باب التي قد تكون �س��بب ًا يف االنحراف نحو الف�س��اد» ،حيث �إن اجلامعات ال�سعودية تفتقر يف �أروقتها
�إىل برامج ترفيهية وترويحية تتمثل بالربامج الريا�ض��ية والأن�شطة الثقافية املختلفة التي تعمل على
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�ش��غل وق��ت الفراغ لدى طلبتها ،ال �س��يما و�أن ثالث�� ًا من هذه اجلامع��ات تعدّ حديثة الن�ش���أة ،وتعمل على
االهتمام بت�أ�س��ي�س بنيتها التحتية ،وهذا يتفق مع درا�س��ة الطوي�سي و�آخرون ( )2013حيث تو�صلت �إىل
�أن �أكرث فئات ال�شباب تعاطي ًا هم العاطلون عن العمل ( )% 26.6ثم طلبة اجلامعات (.)% 12.1
� - 2ض��من دور (متو�س��ط)ٍّ :
ل��كل م��ن الفقرات ذوات الرت��ب ( ،)7 - 2حيث جاءت الفق��رة «فر�ض �إجراءات
نظامي��ة ت�س��اعد على �إبعاد الطلبة عن الظروف التي ت�س��اعد عل��ى تعاطي املخ��درات» باملرتبة الثانية،
فتحتاج اجلامعات �إىل �أنظمة �صارمة تقف ك�سد منيع من انت�شار املخدرات بني الطلبة فيها.
وجاءت الفقرة «�إقامة و�س��ائل ي�س��هل معها تبادل املعلومات حول املخدرات وخطرها» باملرتبة الثالثة،
حيث حتتاج اجلامعات ال�سعودية �إىل التعاون مع اجلهات احلكومية التي تعمل على مكافحة املخدرات ،و�إيجاد
مكاتب متابعة لها داخل هذه اجلامعات.
وجاءت الفقرة «م�ساعدة الطلبة يف املقاومة والت�صدي لل�ضغوط التي ميليها عليهم �أ�صدقا�ؤهم لتعاطي
املخدرات» باملرتبة الرابعة ،فالإر�ش��اد االجتماعي جانب قد يكون مهم ًال يف هذه اجلامعات ،فالطلبة بحاجة
ما�سة �إىل من يكون قري ًبا منهم ،ويتفهم همومهم وم�شاكلهم.
وج��اءت الفق��رة «حتديد فئ��ة الطلبة الذين يتعاط��ون املخدرات ومن ال��ذي يقوم ب�إعطائه��م �إياها» باملرتبة
اخلام�س��ة ،فتحتاج اجلامعات ال�سعودية و�ض��ع خطط عمل ت�شاور مع امل�س�ؤولني داخل اجلامعات و�آباء الطلبة
الآخري��ن مم��ن وقعوا يف دائ��رة الإدمان ،وحماول��ة �إبعادهم عن الوق��وع يف براثنها واال�س��تمرار يف تعاطيها،
والبح��ث عن م�ص��ادر توزيع املخ��درات مع اجلهات احلكومية املخت�ص��ة ،والدور الوقائي للجامع��ات يتفق مع ما
بينته درا�س��ة احلب�ش��ي ( ،)2013والتي بينت �أن دور الرتبية جتاه ظاهرة املخدرات هو دور وقائي للت�ص��دي
له��ذه الظاه��رة ،ويتفق هذا الدور مع درا�س��ة ت�س��فتكوفا و�أنتنوف��ا( ،)Tsvetkova and Antonova,2013
التي هدفت �إىل الك�ش��ف عن مدى انت�ش��ار تعاطي املخدرات بني طلبة اجلامعات يف جامعة �س��ان بطر�س�برغ يف
رو�س��يا ،وذلك لتوفري �أ�س��ا�س ميكن االعتماد عليه للتخطيط للعمل الوقائي يف جمال حماية وتعزيز ال�ص��حة
وال�س��لوك ال�صحي ،ويتفق مع درا�س��ة حافظ ( )2012التي هدفت �إىل بناء �أمنوذج تعليمي اجتماعي للوقاية
من �أ�ضرار املخدرات لتطبيقه يف بع�ض اجلامعات ال�سعودية.

ثاني ًا :الدور الرتبوي الذي يجب �أن تقوم به اجلامعات ال�سعودية للت�صدي مل�شكلة املخدرات.

ن�صت على «�إن�شاء �إدارة متخ�ص�صة للتوجيه والإ�شراف
� - 1ضمن دور (كبري) :للفقرة ذات الرتبة ( )1التي َّ
الرتبوي داخل اجلامعات» ،حيث �ستعمل هذه الإدارة على ال�سيطرة ب�شكل كبري يف توعية الطلبة ب�أ�ضرار
املخدرات وطرق الوقاية منها.
� - 2ضمن دور (متو�سط)ٍّ :
لكل من الفقرات ذوات الرتب ( ،)2-9حيث جاءت الفقرة «تن�سيق اجلهود جلميع
اجلامعات وم�ؤ�س�س��ات املجتمع للت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات» باملرتبة الثانية ،حيث �إن اخلطر الذي يواجه
املجتمع واحد ،ولكن اجلهود متفرقة وحتتاج لنوع من الرتابط والتكاتف ملواجهتها والت�صدي لها.
وجاءت الفقرة «تفعيل دور الأخ�ص��ائيني االجتماعيني والنف�س��يني داخل اجلامعات» باملرتبة الثالثة،
فاجلامع��ات حتتاج �إىل توظيف �أخ�ص��ائيني اجتماعيني ونف�س��يني فيه��ا ،وتفعيل �أدوارهم للوق��وف �أمام خطر
املخ��درات واحليلول��ة دون انت�ش��ارها ووق��وع الطلب��ة مبخاطرها ،وتتفق ه��ذه الفقرة م��ع دور جامعة فينديل
( )Findlay,2013يف الواليات املتحدة الأمريكية يف مكافحة املخدرات من خالل ما تبذله من جهود جمدية
يف تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية وال�صحية للموظفني والطلبة.
وجاءت الفقرة «االهتمام بدور املجال�س الطالبية وت�ش��جيعهم و�إ�ش��راكهم يف القرارات كافة» باملرتبة
الرابعة ،حيث �إن للمجال�س الطالبية دورا بارزا ومهما مبحاربة املخدرات والت�صدي لها متى ما كان لهم دور يف
اتخاذ القرارات التي تهمهم وحتفظ وترعى �ش�ؤونهم.
وجاءت الفقرة «تبني �أ�س��اليب متطورة يف التعليم الن�ش��ط للطلبة مت�ض��منا الأ�ساليب ال�صحية للحياة
ومواجه��ة امل�ش��اكل احلياتية املختلفة» باملرتبة اخلام�س��ة ،فاجلان��ب الرتبوي والتوع��وي للجامعات يجب �أن
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يركز على تعريف الطلبة بكل اجلوانب ال�ص��حية يف حياتهم و�س��بل املحافظة عليها ،و�ص��نع جيل يكون قادر ًا
على مواجهة م�شكالت احلياة بكل �أنواعها.

ثالث ًا :الدور التوعوي الذي يجب �أن تقوم به اجلامعات ال�سعودية للت�صدي مل�شكلة املخدرات.

ن�ص��ت على «تفعيل الو�سائل الإعالمية املتاحة لتوعية
�- 1ض��من دور (كبري) :للفقرة ذات الرتبة ( )1التي َّ
ً
ً
�أف��راد املجتمع ب�أ�ض��رار املخ��درات» حيث يلعب الإع�لام دورا كبريا يف توعية املجتمع ب�أ�ض��رار املخدرات
وخطرها على تفكيك املجتمع.
ن�ص��ت على «ت�ض��مني م�ض��ار التدخ�ين واملخدرات يف املواد الدرا�س��ية
وج��اءت الفق��رة ذات الرتبة ( ،)2والتي َّ
املختلف��ة» �ض��من دور (كبري) ،فللمناهج دور كبري يف توعية الطلبة ب�أ�ض��رار املخدرات ال�س��يما و�أنها خ�ص�ص��ت
ف�ص��وال �أو وحدات تك�ش��ف �أ�ضرار املخدرات �ض��من تخ�ص�ص كل مادة درا�س��ية ،فاملواد الدينية تو�ضح حرمته،
واملواد العلمية تو�ضح تركيباته ومدى ت�أثريها على ج�سم الإن�سان.

النتائج اخلا�صة بال�س�ؤال الثاين:

ن���ص عل��ى« :ه��ل توج��د ف��روق دال��ة �إح�ص��ائي ًا عن��د م�س��توى
للإجاب��ة ع��ن �س���ؤال الدرا�س��ة الث��اين ال��ذي َّ
الدالل��ة( )α=0.05ب�ين متو�س��طات دور اجلامع��ات ال�س��عودية يف الت�ص��دي مل�ش��كلة املخدرات م��ن وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تعزى ملتغريات الدرا�سة( :اجلامعة ،التخ�ص�ص ،اجلن�س)؟»
 ات�ض��ح وج��ود فروق دالة �إح�ص��ائي ًا عند م�س��توى الدالل��ة (  )α=0.05بني املتو�س��طات احل�س��ابية لدوراجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تعزى ملتغري
(اجلامع��ة)؛ حيث �إن الفروق قد كانت يف املرتبة الأوىل ل�ص��الح جامعة تبوك مقارنة ببقية اجلامعات،
ث��م يف املرتبة الثانية ل�ص��الح جامعة احلدود ال�ش��مالية مقارنة ببقية اجلامعات ،ث��م يف املرتبة الثالثة
ل�ص��الح جامعة جازان مقارنة بجامعة امللك في�ص��ل ،تلعب هذه الفروق دورها يف كون هذه اجلامعات تقع
�س��واء �أكانت هذه
على حدود اململكة ،فجامعة تبوك تقع على مثلث حدودي يربط قارة �آ�س��يا ب�إفريقيا،
ً
احلدود برية �أم بحرية ،وتقع جامعة احلدود ال�شمالية مع �أطول حدود برية مع اجلمهورية العراقية،
ثم ت�أتي جازان التي تقع على احلدود اليمنية ،وت�أتي جامعة امللك في�صل ك�أقل جمتمع يواجه املخدرات
لوقوعها مبقربة من احلدود القطرية والإماراتية ،ويتفق هذا مع ما ورد يف درا�س��ة الطوي�س��ي و�آخرون
( )2013التي هدفت �إىل التعرف على اجتاهات ال�شباب يف حمافظة معان بجنوبي الأردن نحو املخدرات،
حي��ث �أتت �أهمية الدرا�س��ة م��ن كون املجتمع امل�س��تهدف من املجتمع��ات احلدودية التي ُعدت يف ال�س��ابق
منطقة عبور للمخدرات.
 ات�ض��ح وج��ود ف��رق دال �إح�ص��ائي ًا عن��د م�س��توى الدالل��ة ( )α=0.05ب�ين املتو�س��طني احل�س��ابيني لدوراجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها يعزى ملتغري
(التخ�ص���ص)؛ ل�ص��الح �أع�ض��اء هيئة التدري�س من ذوي التخ�ص�ص��ات الأدبية مقارنة بنظرائهم من ذوي
التخ�ص�ص��ات العلمية ،حيث �إن التخ�ص�ص��ات الأدبية هي الأكرث عر�ض��ة النت�ش��ار املخ��درات فيها مقارنة
مب�ستوى الطلبة فيها من ذوي امل�ستوى املتدين علمي ًا.
 ات�ض��ح وج��ود ف��رق دال �إح�ص��ائي ًا عن��د م�س��توى الدالل��ة ( )α=0.05ب�ين املتو�س��طني احل�س��ابيني لدوراجلامعات ال�سعودية يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها يعزى ملتغري
(اجلن�س)؛ ل�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س الذكور مقارنة بزميالتهم ،وذلك النت�شار املخدرات بني الذكور
�أكرث من انت�شارها بني الإناث.

التوصيات:

�1.1ض��رورة توجي��ه مزيد م��ن عناية الباحث�ين العاملني يف خمتلف احلقول العلمية لبحث ودرا�س��ة ق�ض��ايا
نظرا لأهمية ما ت�سفر عنه تلك الدرا�سات من نتائج وتو�صيات.
�إدمان وتعاطي املخدراتً ،
�2.2ض��رورة عناية الأجهزة الإعالمية على اختالفها؛ خا�ص��ة الإعالم املرئي ،ومواقع التوا�صل االجتماعي
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بتقدمي برامج توعوية خمتلفة عن املخدرات وخماطر �إدمانها ،وعر�ضها يف �أوقات منا�سبة لتخاطب كافة
�شرائح املجتمع مع الرتكيز على فئة ال�شباب لأنها الفئة امل�ستهدفة من قبل مروجي وجتار املخدرات.
�3.3إيجاد برامج و�أن�شطة ترفيهية وترويحية موجهة للطلبة يف اجلامعات ال�سعودية ل�شغل وقت فراغهم.
4.4فت��ح قنوات ات�ص��ال مو�س��عة بني اجلامع��ات ال�س��عودية والإدارات احلكومية املخت�ص��ة لت�ص��دي مل�ش��كلة
املخدرات.
�5.5إن�ش��اء �إدارة �أو وحدة �أو مركز متخ�ص���ص للتوجيه والإر�ش��اد النف�س��ي والطالبي يف اجلامعات ال�سعودية
ال�سيما التي تقع بالقرب من املناطق احلدودية.
6.6ت�ضمني م�ضار التدخني واملخدرات يف املقررات الدرا�سية التي تقدمها اجلامعات ال�سعودية للطلبة.

المراجع:

الألف��ي ،حمم��د جرب ,)2011( .جهود اململكة العربية ال�س��عودية يف مكافحة املخ��درات ،ورقة عمل مقدمة
يف ن��دوة «املخ��درات :حقيقتها وطرق الوقاية والع�لاج» ،خالل الف�ترة (24-25/11/1432هـ) املوافق
(22-23/10/2011م) ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض.
�أبوع�ين� ،أحمد ،وحم��دي ،حممد .)2009( .فاعلية برنامج �إر�ش��ادي للوقاية من تعاط��ي العقاقري اخلطرة
واملخدرات لدى طلبة كليات املجتمع املعر�ض�ين خلطر التعاطي ،جملة احتاد اجلامعات العربية  -الأردن
،ع � ،54ص �ص .69 - 33
حافظ ،عبد احلكيم .)2011(.بع�ض مالمح ثقافة تعاطي املخدرات يف املجتمع ال�سعودي – درا�سة ميدانية
على عينة من طالب التعليم الثانوي يف مدينة الزلفي .جملة كلية الرتبية ب�أ�س��يوط – م�ص��ر ،مج  ،27ع
� ،2ص �ص .471 – 392
حافظ ،عبد احلكيم .)2012( .جملة م�ستقبل الرتبية العربية – م�صر ،مج  ،20ع � ،84ص �ص .188 - 103
احلب�ش��ي ،عب��د الق��ادر .)2013( .الرتبي��ة ووظيفته��ا يف مواجه��ة ظاهرة املخ��درات ،جملة كلي��ة الرتبية
ب�أ�سيوط – م�صر ،مج ،29ع � ،3ص �ص .66 - 43
رجعية ،عبد احلميد .)2009( .الآثار النف�سية لتعاطي و�إدمان املخدرات .ورقة عمل مقدمة يف ندوة «املخدرات
والأمن االجتماعي» خ�لال الفرتة (3-5/4/1430هـ) املواف��ق (30/3-1/4/2009م)�،أكادميية نايف
العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
الركابي ،ملياء� ،)2011( .أ�سباب تعاطي املواد املخدرة لدى طلبة املرحلة الإعدادية .جملة العلوم النف�سية،
اجلامعة امل�ستن�صرية – العراق،ع � ،19ص �ص .75-107
�سيدبي ،جمال ،)2009( .الآثار االجتماعية واالقت�صادية لإدمان وتعاطي املخدرات ،ورقة عمل مقدمة يف
ندوة» املخدرات والأمن االجتماعي ،خالل الف�ترة (3-5/4/1430هـ) املوافق (30/3-1/4/2009م)،
�أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض.
ال�شربيني ،فوزي عبد ال�سالم ،والطناوي ،عفت م�صطفى .)2011( .ندوة املخدرات حقيقتها وطرق الوقاية
والعالج -يف الفرتة من  25 - 24ذو القعدة (1432هـ � -23 22 /أكتوبر 2011م).
الطوي�س��ي ،با�س��م ،الن�ص��رات ,حممد ،املعاين ،عبد الرزاق ،كري�شان ،ب�ش�ير ،)2013( .اجتاهات ال�شباب نحو
املخدرات :درا�س��ة ميداني��ة يف حمافظة معان .درا�س��ات  -العلوم الإن�س��انية واالجتماعية –الأردن ،مج
 ,40ع � ،2ص �ص .294 - 278
عم��راين ،عب��د املجي��د ،)2000( .العم��ل التطوع��ي واحل��د م��ن م�ش��كلة املخ��درات ،ورق��ة عم��ل مقدمة يف
م�ؤمت��ر «العم��ل التطوع��ي والأم��ن يف الوط��ن العرب��ي – الأمن م�س���ؤولية اجلمي��ع» ،خالل الف�ترة (27-
29/63/1421هـ) املوافق (25-27/9/2000م)� ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية -الريا�ض.
ف��رج ،حمم��د ح�س��ن حمم��ود ،)2010( .العوام��ل امل�ؤثرة عل��ى تعاطي املخ��درات درا�س��ة �إح�ص��ائية ،جملة
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية والإح�صائية ،ال�سودان ،ع� ,6ص �ص .28 - 1
الق�ض��اة ،حممد ،والزهراين� ،أحمد ،)2011( .ال�س��لوكيات غري الرتبوية عند طلبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل
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يف منطق��ة تب��وك ودور �إدارات ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات يف عالج��ه  ،من وجهة نظر �أع�ض��اء الهيئة التدري�س��ية.
املجلة الرتبوية – الكويت ،مج  ,25ع � ,99ص �ص .251 - 197
قماز ،فريدة ( ،)2009عوامل اخلطر والوقاية من تعاطي ال�شباب للمخدرات ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.
جامعة ق�سنطينة ،اجلزائر.
جمموعة العمل املايل لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،)2011(.تقرير عن الإجتار غري امل�شروع باملخدرات
وامل�ؤثرات العقلية ،املنامة ،البحرين.
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