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   يف ظــل التقــّدم الكبــر وثــورة تكنولوجيــا االتصــال وتطوُّرهــا، وحماولة 
اإلنســان الدائمــة الوصــول إىل مــا حيقــق لــه الســعادة واملتعــة، ظهــر مــا 
يســمى »املخــدرات الرقميــة«؛ حيــث اســتطاع اإلنســان أن يصــل ملعرفــة 
نتائــج تعاطــي املخــدرات التقليديــة، وتفاعالهتــا داخــل الدمــاغ، فابتكــر 
طريقــة جديــدة وصــل هبــا لتحريــك التفاعــالت الكيميائيــة الــي 
حتركهــا املخــدرات التقليديــة، دون التعاطــي الفعلــي للمخــدرات، 
التعاطــي  مبراحــل  املــرور  دون  مباشــرة  للنتيجــة  يصــل  فأصبــح 
التقليديــة)1(، كل هــذا فقــط مــن خــالل نــوع معــن مــن املوســيقى 
أو  اإللكرتونيــة  املواقــع  بعــض  توفرهــا  معينــة  تقنيــات  وعــر 
صفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومــن خالهلــا رمبــا 
الــي يشــعر هبــا  النشــوة  الشــخص املســتخِدم إىل حالــة  يصــل 

متعاطــي املخــدرات التقليديــة أبنواعهــا املختلفــة)2(.

  موسيقى »المخدِّرات الرْقمية« التي يتم ترويجها عبر 
مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرها في طالب الجامعة

دراسة شبه جتريبية

عالم- جامعة  ونية – لكية الإ لك�ت مدرس الصحافة الإ
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املفهوم
تُعرف هذه املخدرات ابسم املخدرات الرقمية الـ  Digital Drugs أو 

الـــ i   Doser    أو »Binaural Beats‹‹، وهي أحــدث وســائل اإلدمــان يف 
عصران احلديث، واليت تعتمد على جرعات موســيقية صاخبة تزيد من الشــعور ابلنشــوة، 
وتعطــي إحساًســا مؤقتًــا ابلســعادة. وُتــِدث هــذه املوســيقى الصاخبــة أتثــرًا مشــاهبًا لتأثــر 
تعاطــي املخــدرات التقليديــة مثــل املارجيــواان والكوكايــن، حيــث تســبب اهللوســة، وخســارة 
التــوازن النفســي واجلســدي، واالنتقــال إىل حالــة الالوعــي ورمبــا الوفــاة)3(. فهــي عبــارة عــن 
مقاطــع نغمــات يتــم مساعهــا عــر مساعــات بــكل مــن األذنــن، حيــث يتــم بــث تــرددات 
معينة يف األذن اليمىن مثاًل وترددات أقل يف األذن اليســرى، فيحاول الدماغ جاهًدا أن 
يوحــد بــن الرتدديــن للحصــول علــى مســتوى واحــد للصوتــن، وهــذا األمــر جيعــل الدمــاغ 
يف حالــة غــر مســتقرة؛ علــى مســتوى اإلشــارات الكهرابئيــة والعصبيــة الــيت يرســلها، ومــن 
هنــا تتنــوع أنــواع املخــدرات الرقميــة كمــا تتنــوع املخــدرات التقليديــة؛ فيختــار املروِّجــون 
مــن خــالل هــذا نــوع أتثــر العقــار الــذي تريــده )4(. ابختصــار شــديد، املخــدرات الرقميــة 
هــي ملفــات صوتيــة وأحيــااًن ترتافــق مــع مــواد بصريــة وأشــكال وألــوان تتحــرك وتتغــر وفــق 
معــدل مــدروس، متــت هندســتها لتخــدع الدمــاغ عــن طريــق بــث أمــواج صوتيــة خمتلفــة 
الــرتدد بشــكل بســيط لــكل أذن. وألن هــذه األمــواج الصوتيــة غــر مألوفــة يعمــل الدمــاغ 
علــى توحيــد الــرتددات مــن األذنــن للوصــول إىل مســتوى واحــد، ابلتــايل يصبــح كهرابئيًّــا 
غــر مســتقر، وحســب نــوع االختــالف يف كهرابئيــة الدمــاغ يتــم الوصــول إلحســاس معــن 
حياكــي إحســاس أحــد أنــواع املخــدرات أو املشــاعر الــيت تــود الوصــول إليهــا كالنشــوة، 
مثــاًل لــو تعرضــت األذن اليمــىن إىل موجــة 325 هرتــز واليســرى إىل موجــة 315 هرتــز 
فــإن الدمــاغ ســيعمل علــى معاجلــة املوجتــن لتشــكيل صــوت وموجــة جديــدة لتكــون موجــة 
10 هرتــز، وهــي نفــس املوجــة الــيت ينتجهــا الدمــاغ أثنــاء االرختــاء والتأمــل، وكل نــوع مــن 
أنــواع تلــك املخــدرات، أي كل نــوع مــن األمــواج الصوتيــة والــرتددات، تقــوم ابســتهداف 
منــط معــن مــن النشــاط الدماغــي، ويتعلــق األمــر مبــدة التعــرض والظــروف املواتيــة لــه 

.
وأحيــااًن يتــم االســتعانة ابلبصــر لــزايدة تفيــز الدمــاغ)5(

نشأة املخدرات الرقمية:
  Heinrich Wilhelm Doveيف عــام 1839 اكتشــف العــامل الفيزايئــي   
أنــه إذا ســلطت تردديــن خمتلفــن قليــاًل عــن بعضهمــا لــكل أذن، فــإن املســتمع ســيدرك 
اســتخدمت   ، Binaural Beatsبـــالـ الظاهــرة  هــذه  مُسيــت  نبــض ســريع.  صــوت 
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ال  النفســين،  املرضــى  بعــض  عــالج  أجــل  مــن   1970 عــام  مــرة  اآلليــة ألول  هــذه 
ســيما االكتئــاب اخلفيــف والقلــق، وذلــك عنــد رفضهــم العــالج الدوائــي؛ حيــث كان يتــم 
تعريــض الدمــاغ إىل تذبــذابت كهرومغناطيســية تــؤدي لفــرز مــواد منشــطة؛ كالدوابمــن 
النــوم وختفيــف اآلالم  التعلــم وتســن دورة  معــدالت  تســريع  أندروفــن، ابلتــايل  وبيتــا 
وإعطــاء إحســاس ابلراحــة والتحســن. واعتــر موقــع Psychology Today أنــه 
ميكــن اســتخدام هــذه التقنيــة لعــالج القلــق)6 (. وهكــذا اســُتخدمت املخــدرات الرقميــة 
ــطة  املنشِّ املــادة  ونقًصــا يف  خلــاًل  هنــاك  نظــرًا ألن  النفســية؛  الصحــة  مستشــفيات  يف 
للمــزاج لــدى بعــض املرضــى النفســين، لذلــك حيتاجــون إىل اســتحداث اخلــالاي العصبيــة 
إلفرازهــا، تــت اإلشــراف الطــي؛ حبيــث ال تتعــدى عــدة ثــوان، أو جــزءًا مــن الثانيــة، وأال 
ُتســتخدم أكثــر مــن مرتــن يوميًّــا، وتوقــف العــالج هبــذه الطريقــة آنــذاك لتكلفتهــا العاليــة) 7(. 
وهلــذا فــإن أنــواع املخــدرات الرقميــة هــي نفــس أنــواع املخــدرات التقليديــة؛ فهنــاك تــردد 
لــكل نــوع مــن أنــواع املخــدرات؛ مثــل الكوكايــن واهلرويــن واحلشــيش والرتامادول ونبات 
الباجنــو، وامليثامفيتامينــات املعروفــة ابلكريســتال ميــث، أو الشــابو، إىل غــر ذلــك مــن 
أنــواع املخــدرات، حيــث إن منهــا مــا يصــل مبتعاطيهــا للهلوســة وآخــر لالســرتخاء، وآخــر 

للرتكيــز، وهكــذا.
وبشــكل عــام فــإن إدمــان موســيقى املخــدرات الرقميــة يـَُعــد جــزًءا مــن إدمــان اإلنرتنــت 
ككل، كمــا أن إدمــان اإلنرتنــت قــد تفاقــم بســبب انتشــار تكنولوجيــا اهلاتــف احملمــول، 
والــيت ســهلت أيًضــا إدمــان موســيقى املخــدرات الرقميــة؛ فقــد انتقــل املســتخدمون إىل 
اجلديــدة  املشــاكل  فظهــرت  اإلنرتنــت،  إلدمــان  التقليديــة  املفاهيــم  مــن  أبعــد  هــو  مــا 
وظيفيــة  ألســباب  مطلوبــة  التكنولوجيــا  فهــذه  احملمــول،  اهلاتــف  ابســتخدام  املرتبطــة 
الفنــادق،  الطــران، وإجــراء حجــوزات  كثــرة؛ كالتســوق، وإجــراء حجــوزات شــركات 
ولكــن عندمــا يصبــح هــذا االتصــال أكثــر مــن الــالزم فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يتســبب 
يف  مشــاكل صحيــة يســببها إدمــان اهلاتــف احملمــول. وعلــى غــرار إدمــان اإلنرتنــت يتــم 
استكشــاف األعــراض املرتبطــة إبدمــان اهلاتــف احملمــول، وعوامــل اخلطــر، والتأثــر العــام 
يف الصحــة العقليــة والتواصــل الشــخصي. وتناقــش العواقــب واإلســرتاتيجيات اجلديــدة 
يف التعامــل مــع اســتخدام احملمــول واإلدمــان يف املنــزل والعمــل. واألهــم مــن ذلــك هنــاك 
اآلن أول مركــز لعــالج املرضــى يف الــوالايت املتحــدة الذيــن يعانــون مــن إدمــان اإلنرتنــت 
واهلاتــف احملمــول؛ حيــث يتــم استكشــاف املخــاوف اجلديــدة الــيت تثرهــا تقنيــات اهلاتــف 

.
احملمــول وأتثرهــا يف إدمــان اجليــل الرقمــي القــادم)8(
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آلية عمل املخدرات الرقمية:
أ-مساعــات خاصــة: تتطلــب هــذه األنــواع مــن املوســيقى، الــيت تتوافــر منهــا عينــات 
جتريبيــة عــر املوقــع، أنواًعــا خاصــة مــن الســماعات قــادرة علــى توفــر اجلــودة يف املوســيقى. 
وهنــاك بعــض األنــواع الــيت تــث علــى الفــرح، وأخــرى تــث علــى احلــزن، أو حــى التشــنج. 
املواقــع  عــر  النغمــات  هــذه  علــى  احلصــول  ســهولة  فتكمــن يف  احلقيقيــة  اخلطــورة  أمــا 
احلقيقيــة، كمــا أن النغمــة األوىل متوافــرة عــر موقــع اليوتيــوب جمــااًن؛ إذ قــد يدفــع الفضــول 
البعــض للتجريــب، وقــد يســهل دخــول األطفــال واملراهقــن هــذا العــامل واالعتيــاد عليــه.

وتعمل املخدرات الرقمية على تزويد الســماعات أبصوات تشــبه الذبذابت واألصوات 
املشوشــة، وتكــون قــوة الصــوت أقــل مــن 1000 إىل 1500 هرتــز؛ كــي تســمع منهــا 
الدقــات. أمــا اجلانــب املخــدر مــن هــذه النغمــات فيكــون عــر تزويــد طــريف الســماعة 
بدرجتــن خمتلفتــن مــن الــرتددات الصوتيــة، ويكــون الفــارق ضئيــاًل يقــدَّر بـــ 30 هرتــز؛ 
لذلــك ينصــح املروجــن هلــا أن تكــون الســماعات ذات جــودة عاليــة ومــن نــوع »ســرتيو« 
كــي تقــق أعلــى درجــات الدقــة والرتكيــز، فالفــارق بــن طــريف الســماعة هــو الــذي حيــدد 

حجــم اجلرعــة، وكلمــا زاد الفــارق زاد الــدوز)9(.
يتيــح املوقــع االختيــار بــن العديــد مــن النغمــات املوســيقية الــيت تتوافــر جبرعــات عــدة؛ 
إذ ميكــن اختيــار نــوع املوســيقى واجلرعــة املطلوبــة، وتتبايــن أوقــات النغمــات تبًعــا للحالــة 
املطلوبــة، وتبــدأ مــن 15 دقيقــة، وتصــل إىل30 او 45 دقيقــة. ويقــوم املســتمع بفصــل 
نفســه عــن العــامل اخلارجــي؛ إذ يتــم إغــالق العينــن، ووضــع الســماعات، وإطفــاء األنــوار، 
وكذلــك إغــالق كل األجهــزة الــيت تيــط بــه، خصوًصــا اهلاتــف. وبعــد مســاع املوســيقى الــيت 
ميكــن وصفهــا ابلســكون املزعــج، فهــي تشــبه صــوت الطائــرة، وفيهــا بعــض الذبــذابت 
الــيت تشــبه الطَّــرق، يدخــل املســتمتع، حبســب املشــاهد املتوافــرة عــر املواقــع اإللكرتونيــة، 
يف حالــة تشــبه التشــنج. وتتبايــن التأثــرات اخلاصــة هبــذه املوســيقى مــن شــخص آلخــر، 
فالبعــض يدخــل يف حالــة ارجتــاف، وعــدم القــدرة علــى التنفــس، فيمــا آخــرون يصابــون 

حبالــة اســرتخاء عاليــة جتعلهــم غــر قادريــن علــى رفــع الســماعات عــن آذاهنــم)10(.
ب- ملفــات صوتيــة: وقــد ُصممــت هــذه امللفــات الصوتيــة أو »املخــدرات الرقميــة« 
حملــاكاة اهلــالوس وحــاالت االنتشــاء املصاحــب لتعاطــى املــواد املخــدرة عــن طريــق التأثــر 
يف العقــل بشــكل الالوعــي، هــذا التأثــر الــذي حيــدث عــن طريــق موجــات صوتيــة غــر 
مسعيــة لــأذن يســمى »الضوضاء البيضاء« مغطــاة ببعــض اإليقاعــات البســيطة لتغطيــة 

.
إزعــاج تلــك املوجــات )11(

ج-طقــوس تعاطــي املخــدرات الرقميــة: يصــف البعــض هــذه الطقــوس أبهنــا ُيشــرتط 
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فيهــا شــكل معــن؛ حيــث إنــه ال بــد مــن أن يكــون يف حجــرة ذات إضــاءة منخفضــة، 
معصــوب العينــن، يرتــدي مالبــس فضفاضــة، يشــرب مــاء قبــل االســتماع للمقطــع، وهــذه 
كلهــا أدوات كــي يتــم الوصــول لقمــة التأثــر والنشــوة مــن جــراء مســاع هــذه املقاطــع)12(. 
د-اجلرعــة املطلوبــة: يقــوم املســتخدم الــذى يرغــب يف شــراء املــادة املخــدرة ابختيــار 
اجلرعــة املوســيقية ونوعهــا مــن بــن عــدة جرعــات متاحــة علــى املوقــع، ميثــل كل منهــا نوًعــا 
من أنواع املخدرات اليت يرغب فيها هذا املســتخدم ومساعات إســرتيو «MP« مث يقوم 
بتحميــل مــا مت اختيــاره وشــراؤه مــن ملفــات علــى مشــغل أغــاين 3 لأذنــن واالســرتخاء 
يف غرفــة هبــا ضــوء خافــت وتغطيــة العينــن والرتكيــز علــى املقطوعــة املوســيقية ملــدة نصــف 

ســاعة للمخــدرات أو 45 دقيقــة لتشــديد التأثــر علــى املتعاطــي.
ه-دليــل اســتخدام: علــى عكــس املخــدرات احلقيقيــة فــإن تلــك الرقميــة توفــر لــك 
دليــاًل مكتــواًب يشــرح لــك خطــوة خبطــوة اإلجــراءات الــيت جيــب أن تقــوم هبــا حــى تقــق 
الفاعليــة املطلوبــة، حيــث إن أكثــر مــن 80 % ممــن جربوهــا وفــق الدليــل حققــت اهلــدف 

املنشــود منهــا حســب دراســة أجراهــا املوقــع.
د-الرتويــج مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي: مــع التوســع يف اســتخدام 
التواصــل االجتماعــي وظهــور اإلعــالم اجلديــد غــر  اإلنرتنــت وظهــور وســائل وبرامــج 
اخلاضــع للرقابــة أو التصحيــح أو التدقيــق؛ اســتغل البعــض هــذا األمــر للرتويــج التجــاري 
ملثــل هــذا النــوع مــن املؤثــرات الصوتيــة واملوســيقى، معطيًــا إايهــا مســمياٍت جذابــًة لتســهيل 
عمليــة القبــول هبــا والســعي إىل جتربتهــا وشــرائها مــن ِقبــل املراهقــن والباحثــن عــن اإلاثرة 

والنشــوة مــن كافــة الشــرائح العمريــة واجملتمعيــة.
وحيصل الرتويج من خالل إقناع الشباب عر مواقع التواصل أن هذا النوع من املخدر 
هــو غــر مضــر، ومــن خــالل قصــص ومهيــة ألشــخاص خاضــوا التجربة وأصبحــت حياهتــم 
أمجــل، إضافــة اىل وضعهــا أبســعار منخفضــة متكــن اجلميــع مــن احلصــول عليهــا، عكــس 
املخــدرات التقليديــة، كل ذلــك مــن أجــل اإليقــاع ابملســتهَدفن وتضليلهــم. ويتفــوق أتثــر 
هــذا النــوع مــن املخــدرات على املخــدرات التقليدية ابعتبــار أنــه يؤثــر يف تــوازن النفــس 
ويصبــح الشــخص كأنــه ال يســتطيع التخلــي عنهــا، وجتعلــه منطــواًي يفضــل البقــاء مــع 
نفســه ومــع هــذه املوســيقى؛ مــا يؤثــر يف قدرتــه علــى التواصــل مــع األهــل والرفاق، كمــا 
متنعــه مــن اإلنتــاج والعمــل، ويؤثــر ذلــك بشــكل كبــر يف تفاعــالت الدمــاغ والعصــب)13(. 
ويتــم الرتويــج للمخــدرات الرقميــة مــن خــالل عــدة مواقــع إنرتنــت تســوقها علــى أهنــا آمنــة 
وشــرعية، وال يوجــد قانــون جيــرم االســتماع إىل ملفــات صوتيــة يف أيــة دولــة حــول العــامل، 
وهــذه املواقــع توفرهــا عــر عــدة منصــات خمتلفــة، بــدًءا مــن تطبيقــات للهواتــف احملمولــة 
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وحــى برامــج تعمــل علــى »وينــدوز« و»مــاك« وملفــات صوتيــة أخــرى.
ومل يتوقــف املوقــع عنــد هــذا فحســب، إن مل تعجبــك مكتبــة املخــدرات املعروضــة للبيــع 
ســلًفا، ميكنهــم مســاعدتك لقــاء 100 دوالر بتصميــم اجلرعــة اخلاصــة بــك للوصــول إىل 

شــعور معــن تصفــه هلــم.

أواًل: اإلطار النظري
سوف تعتمد الدراسة على: 

1 .   Mood Management Theoryنظرية إدارة املزاج العام
تنتمــي نظريــة إدارة املــزاج )زيلمــان، 1988( إىل جمموعــة أكــر مــن املقــارابت النظريــة 
الــيت تفســر التعــرض االنتقائــي حملتــوى وســائل اإلعــالم، وتقــرتح أن اختيــار جمموعــة مــن 
احملفــزات اإلعالميــة أييت بدافــع املتعــة. علــى النقيــض مــن املقــارابت النظريــة األخــرى الــيت 
تفســر اختيــار وســائل اإلعــالم علــى أســاس التصرفــات املســتقرة نســبيًّا، مثــل العــادات أو 
اإلشــباعات الــيت مت البحــث عنهــا نتيجــة لالختالفــات الفرديــة يف خصائــص الشــخصية. 
وتفــرتض نظريــة إدارة املــزاج أن التعــرض االنتقائــي لرســائل وســائل اإلعــالم هــو وظيفــة 
احلالــة العاطفيــة املســيطرة علــى مســتخدمي وســائل اإلعــالم، وتتبــع مبــدأ تســن املــزاج. 
ويوضــح زيلمــان أن األفــراد رمبــا بدافــع إهنــاء أو ختفيــف احلالــة املزاجيــة الســلبية لديهــم 
يلجــؤون إىل إعــادة ترتيــب بيئتهــم احمليطــة مبــا يســاعد يف تســن حالتهــم املزاجيــة وزايدة 

التأثــر اإلجيــايب)14(.
وهنــاك العديــد مــن العوامــل الــيت تؤثــر يف تشــكيل املــزاج العــام)15(، مثــل وســائل اإلعــالم، 
الشــبكات االجتماعيــة دورًا يف  تــؤدي مواقــع  التقليــدي منهــا أو اجلديــد، كمــا  ســواء 
املــزاج  بتحليــل  العــام  الــرأي  قيــاس  ومراكــز  احلكومــات  وهتتــم  العــام،  املــزاج  التأثــر يف 
العــام اإللكــرتوين عــر مواقــع الشــبكات االجتماعيــة حنــو خمتلــف القــرارات والسياســات 
املتخــذة و الشــائعات والكــوارث الطبيعيــة واألزمــات اجملتمعيــة واملنــاخ السياســي والعوامــل 

الفســيولوجية والنفســية، والثقافــة، والتوجــه األيديولوجــي.
العــام  Mood Management Theory  إىل  املــزاج  إدارة  نظريــة  تشــر 
أن التعــرض للرســائل اإلعالميــة -خصوًصــا الرســائل الــيت تمــل طابًعــا ترفيهيًّــا-  قــادرة 
علــى تغيــر املــزاج العــام للمتلقــي، وأن اختيــار رســائل بعينهــا مــن أجــل التعــرض هلــا غالبًــا 
مــا يســاعد املتلقــي علــى ضبــط مزاجــه العــام)16(. ومــن مث فــإن اختيــار املقاطــع املوســيقية 
كمضمــون ترفيهــي يتــم الرتويــج لــه عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي كصفحــات فيســبوك 
وموقــع ســاوند كالود وموقــع يوتيــوب، وذلــك لبحــث دورهــا يف تســن احلالــة املزاجيــة 
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بعــد التعــرض االنتقائــي هلــا.
ووفًقــا للنظريــة فــإن انتقــاء اجلمهــور ملضامــن معينــة ليتعــرض هلــا ميكنــه أن حيقــق هلــم 
التنفيــس عــن مشــاعرهم الســلبية، كمشــاعر الغضــب وامللــل والضيــق والتوتــر واإلحســاس 
ابالكتئــاب واخلــوف والوحــدة، وهــو مــا مت مراعاتــه عنــد صياغــة تســاؤالت البحــث عــن 
النشــاطات والبدائــل الرتفيهيــة واخليــارات اإلعالميــة املفضلــة عنــد مــن لديهــم مشــاعر 

ســلبية؛ كالضيــق وامللــل والكآبــة وســوء املــزاج)17(.

2. مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات: وميكــن االســتفادة مــن هــذا املدخــل مــن 
خــالل حماولــة التعــرف علــى أســباب ودوافــع اســتخدام الشــباب املصــري مــن طــالب 
اجلامعــة ملقاطــع موســيقى املخــدرات الرقميــة، واإلشــباعات الــيت حيققهــا مــن خــالل هــذا 

االســتخدام.

متغرات الدراسة:
املتغر املستقل: االستماع اىل مقاطع موسيقى املخدرات الرقمية.	 
املتغر التابع: احلالة املزاجية للمستمعن.	 

الدراسات السابقة:
مــن خــالل مــا مت رصــده مــن دراســات ترتبــط مبوضــوع الدراســة، ســواء بصــورة مباشــرة 
أو غــر مباشــرة، كانــت  الدراســات الــيت تناولــت إدمــان املخــدرات الرقميــة أو إدمــان 

اإلنرتنــت، ســواء يف العــامل العــريب أو العــامل الغــريب كالتــايل: 
اســتهدفت دراســة  )2019(  Alabd, Asmaa وآخريــن)18( التعــرف علــى 
خماطــر اســتخدام مقاطــع موســيقى املخــدرات الرقميــة علــى املراهقــن يف الشــرق األوســط، 
حيــث توفــر العديــد مــن املنصــات اإلعالميــة تلــك املقاطــع بشــكل جمــاين ومدفــوع أيًضــا، 
وحاولــت الدراســة تقييــم مــدى فاعليــة تطبيــق برانمــج تعليمــي توعــوي مــن خــالل برانمــج 
مت تصميمــه مــن جانــب املبحوثــن للتوعيــة مبخاطــر املخــدرات الرقميــة، ومت اختبــار مــدى 
أتثــره يف طــالب كليــة التمريــض جبامعــة بنهــا مــن خــالل دراســة شــبه جتريبيــة، حيــث مت 
قيــاس التأثــر قبــل وبعــد تطبيــق الرانمــج. وخلصــت النتائــج إىل فاعليــة الرانمــج التعليمــي 
للطــالب وأتثــره يف تشــكيل اجتــاه ســلي جتــاه املخــدرات الرقميــة مــن جانــب الطــالب 
خــاص  توعــوي  حمتــوى  تضمــن  بضــرورة  التوصيــة  إىل  الدراســة  وخلصــت  املبحوثــن، 

ابملخــدرات الرقميــة داخــل املقــررات التدريســية يف املراحــل التعليميــة املختلفــة.
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وأظهرت دراسة  .Anitei, M & Chraif, M )2019()19( واليت ُأجريت 
علــى 63 طالبًــا جامعيًّــا مــن كليــيت علــم النفــس وعلــم الرتبيــة، والذيــن تــرتاوح أعمارهــم 
موقــع  علــى  املتاحــة  املوســيقية  امللفــات  إىل  يســتمعون  عاًمــا، ممــن   22-18 بــن  مــا 
I-Dooser؛ أظهــرت الدراســة أنــه بعــد االســتماع للملفــات تظهــر علــى املبحوثــن 
أتثــرات مشــاهبة لتأثــر تعاطــي املارجيــواان أو الكوكايــن أو األفيــون، وأظهــرت النتائــج أن 
هنــاك أتثــرًا كبــرًا بــن اجملموعــة الضابطــة والتجريبيــة، وخلصــت النتائــج إىل ضــرورة توعيــة 
األشــخاص الذيــن يســتمعون ابســتمرار إىل ملفــات I-Dooser مبــدى أتثرهــا فيهــم 

مــن الناحيــة الصحيــة والبيولوجيــة.
 Alzyoud Mohammad & Odeh, دراســة   وهدفــت       
بظاهــرة  األردنيــة  اجلامعــة  طلبــة  وعــي  مســتوى  معرفــة  إىل   )20(Tariq. )2018(
املخــدرات الرقميــة. اختــرت العينــة ابلطريقــة العشــوائية الطبقيــة، وبلــغ حجمهــا 336 مــن 
طلبــة الســنة الرابعــة امللتحقــن برانمــج البكالوريــوس ومــن خمتلــف الكليــات خــالل الفصــل 
الثــاين مــن العــام الدراســي 2016/2015م . وأظهــرت الدراســة أن متوســط الدرجــة 
الكليــة للوعــي بظاهــرة املخــدرات الرقميــة لــدى طلبــة البكالوريــوس يف اجلامعــة األردنيــة 
قــد بلــغ )42.2( وبدرجــة متوســطة، يف حــن تراوحــت متوســطات الفقــرات علــى الوعــي 
بظاهــرة املخــدرات الرقميــة لــدى طلبــة البكالوريــوس يف اجلامعــة األردنيــة بــن )60.1 
و95.3 ( وأظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
 α = 05.0 يف مســتوى وعــي طلبــة البكالوريــوس يف اجلامعــة األردنيــة بظاهــرة املخــدرات 
الرقميــة، وعــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 05.0( يف 
مســتوى وعــي طلبــة البكالوريــوس يف اجلامعــة األردنيــة بظاهــرة املخــدرات الرقميــة يعــزى 
ملتغــرات: اجلنــس، احلالــة االجتماعيــة، مــكان اإلقامــة، الكليــة، امتــالك موقــع تواصــل 
إلكــرتوين، ومتوســط اســتخدام اإلنرتنــت. وقــد خلصــت الدراســة إىل التوصيــة أبن تقــوم 
بــدور توعــوي  املــدين  الرتبويــة واألمنيــة كافــة، وخمتلــف مؤسســات اجملتمــع  املؤسســات 
تثقيفــي جتــاه كافــة فئــات اجملتمــع، واملراهقــن خاصــة؛ بغيــة الكشــف عــن خطــر هــذه 
اآلفــة، وتوحيــد اجلهــود يف التحذيــر منهــا عــر وســائل اإلعــالم املختلفــة، وضــرورة تشــجيع 

األفــراد علــى األنشــطة االجتماعيــة والتطوعيــة الســتغالل طاقاهتــم بشــكل إجيــايب.
واهتمــت دراســة العراقــي، صــاحل )2017()21( ابلتعــرف علــى مــدى إدراك الشــباب 
اجلامعــي املصــري ملخاطــر إدمــان املخــدرات الرقميــة نتيجــة تصفحهــم للمواقــع اإللكرتونيــة 
الــيت هتتــم بقضــااي املخــدرات واملخــدرات الرقميــة، وذلــك يف إطــار تطبيــق فرضيــات نظريــة 
أتثر الشــخص الثالث، وتوصلت الدراســة إىل أن %93.3 من الشــباب اجلامعي لديه 
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معرفــة كافيــة ابملخــدرات الرقميــة، وذلــك يف مقابــل %6.7 فقــط ليــس لديــه معلومــات 
الرقميــة جــاءت  املخــدرات  الشــباب حنــو  اجتاهــات  الرقميــة. وحــول  املخــدرات  حــول 
»املخــدرات الرقميــة جتلــب الشــعور ابحلــزن واالكتئــاب« يف الرتتيــب األول بــوزن 74.3. 
وخلصــت الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية متوســطة دالــة إحصائيًّــا بــن مــدى 
إدراك الشــباب اجلامعــي خلطــورة املخــدرات الرقميــة وســلوك املخاطــرة حنــو جتريــب تلــك 

املخــدرات.
 )22( Fawzi, M., and Mansouri, F. )2017( وحاولــت دراســة
التحقــق مــن املســتوى املعــريف حــول تعاطــي املخــدرات الرقميــة بــن املمارســن الصحيــن 
يف اململكة العربية الســعودية، واستكشــاف موقفهم جتاهها، ووصف السياســات الوقائية 
املمكنــة إن ُوجــدت، وخراهتــم حــول أي مــن إســرتاتيجيات التوعيــة الطبيــة والقانونيــة 
الــيت تطبَّــق هبــدف مكافحــة هــذه الظاهــرة. وقــد ُأجريــت دراســة اســتقصائية مســتعرضة 
جلميــع البيــاانت، حيــث مت تطويــر اســتبيان مكــون مــن قســمن، ومت التحقــق مــن صحتــه، 
وتوزيعــه عشــوائيًّا علــى 200 مبحــوث مــن ممارســي الرعايــة الصحيــة مــن كال اجلنســن. 
وبينــت النتائــج الــيت اســتندت إىل مشــاركة 65 % مــن الذكــور، و35 % مــن اإلانث 
مــن خمتلــف التخصصــات الطبيــة أن 96 % منهــم اســتقوا معرفتهــم مــن خــالل وســائل 
اإلعــالم وأن 71.9 % تعرضــوا ألســئلة واستفســارات خبصــوص هــذا املوضــوع. وقــد 
مــن   % 65 اعتقــد  فيمــا  الرقميــة.  املخــدرات  عمــل  فقــط كيفيــة   % 14.7 عــرف 
املشــاركن أن املخــدرات الرقميــة تشــكل هتديــدات حقيقيــة. وبينــت الدراســة أن 16.9 
% قــد حضــروا برامــج توعيــة خاصــة هبــذا األمــر. وخلصــت الدراســة إىل ضــرورة احلــث 
العربيــة  إقامــة برامــج توعيــة موجهــة إىل األطبــاء املمارســن واجملتمــع يف اململكــة  علــى 
الســعودية تبــن خطــورة املخــدرات الرقميــة وكيفيــة احلمايــة مــن انتشــارها والتعامــل معهــا.

وســعت دراســة بوبعاية، مسية )2017 ( )23( إىل التعرف على درجة إدمان الشــباب 
لإلنرتنت، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة دالة إحصائيا بين درجة إدمان اإلنترنت 

ودرجة ظهور اضطرابات النوم لدى عينة الدراسة. 
إدمــان  بــن  العالقــة  علــى  ابلتعــرف   )24()2017( بســمة  يونــس،  دراســة  وُعنيــت 
األزهــر.  جامعــة  طلبــة  لــدى  النفســية  واالضطــراابت  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
وتوصلــت الدراســة إىل وجــود عالقــة طرديــة بــن إدمــان مواقــع التواصــل االجتماعــي وبــن 
الدرجــة الكليــة لالضطــراابت النفســية وأبعادهــا التاليــة )األعــراض اجلســمانية، الوســواس 
البارانــواي  اخلــوف،  قلــق  العــداوة،  القلــق،  االكتئــاب،  التفاعليــة،  احلساســية  القهــري، 

الذهانيــة(. التخيليــة، 
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وحبثــت دراســة مرســي، حممــد )2016()25( يف متطلبــات وقايــة الشــباب العــريب مــن 
إدمــان املخــدرات الرقميــة. وخلصــت الدراســة إىل ضــرورة إجيــاد برامــج محايــة إلكرتونيــة 
مدروســة علميًّــا ملنــع ترويــج املخــدرات الرقميــة وتوعيــة إلكرتونيــة مبتكــرة تتناســب مــع 
اســتغالل  الشــباب حــول  الرقميــة، وتوعيــة  املخــدرات  علــى خماطــر  لتنبيههــم  الشــباب 
الفئــات الضالــة لإلنرتنــت وبــث مســوم املخــدرات الرقميــة، وتوجيــه هــذه الرامــج لإلنرتنــت 
الرقميــة  للمخــدرات  خــاص  تشــريع  إعــداد  للشــباب، وضــرورة  احلســنة  األفــكار  لنقــل 
للتطبيــق، وإجيــاد تعــاون أمــي دويل لتحديــد مصــادر املواقــع الــيت تــروج للمخــدرات الرقميــة 
وضبــط مروجيهــا، مــع ضــرورة تدريــب فــرق املكافحــة علــى رصــد وحجــب املواقــع الــيت 

تــروج املخــدرات الرقميــة.
 ويف دراســة عويــدات، عبــدهللا )2016()26( حبثــت يف اآلاثر النفســية واالجتماعيــة 
للمخــدرات الرقميــة ودور مؤسســات الضبــط االجتماعــي يف احلــد مــن آاثرهــا، وتوصلــت 
الدراســة إىل أن املخــدرات الرقميــة تــؤدي إىل آاثر نفســية؛ كالصــراخ الــالإرادي والتشــنج 
العضلي والتشــنج العصي وارتعاش اجلســد، وقلة الرتكيز، واالنفصال عن الواقع، وتؤدي 
إىل آاثر اجتماعيــة مثــل العزلــة الــيت يضــع فيهــا املمــارس نفســه واالنفصــال عــن الواقــع 

والتفــكك األســري.
KRAUS, Jakub & Michaela PORUBANOVÁ. وحاولت دراسة

)2015 ( ) 27( معرفــة أثــر الرنــن األذين يف قــدرة عمــل الذاكــرة، وقــد افرتضــت الدراســة 
العمليــات  الدمــاغ، وأن  نشــاط  يؤثــر يف حركــة  قــد  النغمــي  الرنــن  االختــالف يف  أن 
العقليــة قــد تقــوم ابالســتجابة والتفاعــل طبًقــا ملســتوى االختــالف يف الــرتدد مــا بــن هــذه 
املوجــات، األمــر الــذي قــد حيــِدث أتثــرًا -يف النهايــة- يف قــدرة عمــل الذاكــرة. وقــد 
تكونــت عينــة الدراســة مــن جمموعتــن جتريبيتــن، خضعــت إحدامهــا إىل االســتماع لصــوت 
البحــر، مــع وجــود فــارق يف الــرتدد، وخضعــت اجملموعــة األخــرى إىل االســتماع إىل نفــس 
الصــوت مــع احلفــاظ علــى كثافــة الصــوت وعــدم وجــود فــارق يف الــرتدد. وقــد توصلــت 
نتائــج الدراســة مــن خــالل عمليــات القيــاس اخلاصــة ابتبــاع طريقــة OSPAN إىل أن 
اجملموعــة الــيت تعرضــت لســماع صــوت البحــر ابلتزامــن مــع وجــود فــارق يف الــرتدد قــد 

أظهــرت تســًنا يف قــدرة عمــل الذاكــرة.
واهتمــت دراســة الراشــد، ســعد )2014 ()28( ابلتعــرف علــى نســــبة شــــيوع إدمــــان 
اإلنرتنــت يف اجملتمع السعودي، ومظاهــره، واملشــكالت املرتبطــة بــه بيــن طــالب اجلامعــة 
مــــن مســــتخدمي اإلنرتنــــت، وتوصــــلت إلــــى جمموعــــة مــــن النتائــــج االســــتطالعية، مــــن 
أمههــــا ظهــــور نســــبة 31 % مــن عينــــة الدراســــة ملــــا ميكــــن تســــميته إبدمــــان اإلنرتنــــت 
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بيــــن طــــالب اجلامعــــة ، وهــــو مؤشــــر قــــد ينــــذر ابخلطــــر مــــع االزديــــاد املضطــــرد فــــي نســــبة 
مســــتخدمي اإلنرتنــــت فــــي اجملتمــــع الســــعودي. كمــا تبيــــن للباحــــث وجــــود فــــروق ذات 
داللــة بيــن املدمنيــن وغيــر املدمنيــن لإلنرتنــت فــي مظاهــر اإلدمــان واملشــكالت املرتبطــة 
بــه، مــع وجــود فــروق دالــة إحصائيًّا بيــن الذكــور واإلنــاث فــي نوعيــة تلــك املشــكالت.

تعليق عام على الدراسات السابقة:
اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة يف تديــد وبلــورة مشــكلة البحــث، حيــث 

وجــدت الباحثــة أنــه:
ابلنســبة للدراســات الــيت تناولــت املخــدرات الرقميــة جنــد أن معظمهــا تناولــت درجــة 	 

وعــي اجلمهــور هبــا داخــل بعــض الــدول العربيــة )كالســعودية واإلمــارات واألردن(، فيمــا 
اهتمــت الدراســات األجنبيــة بشــكل مكثــف ببحــث أتثرهــا يف صحــة املســتخدمن مــن 

خــالل املنهــج التجريــي.
كمــا تبــن قلــة الدراســات )يف حــدود اطــالع الباحثــة( الــيت اختــرت أتثــر املخــدرات 	 

الرقميــة يف احلالــة املزاجيــة للشــباب يف مصــر بصفــة خاصــة.

مشكلة الدراسة :
جــاء هــذا البحــث لدراســة أثــر اســتماع الشــباب املصــري ملقاطــع موســيقى املخــدرات 
الرقميــة املنتشــرة علــى اإلنرتنــت، واملتاحــة بشــكل جمــاين أو مدفــوع مــن خــالل العديــد 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  املوجــودة  اإللكرتونيــة؛ كالصفحــات  املنصــات  مــن 
Youtube ,Soundcloud, Facebook، أو عر بعض املواقع اإللكرتونية، 
مثــل موقــع IDoser، موقــع Digipill.com ، والــيت يــزود البعــض منهــا  أحيــااًن 
بصيغة  9D ، وذلك من خالل دراسة جتريبية على عينة من الشباب املصري يف مرحلة 
التعليــم اجلامعــي )18-22 ســنة( لرصــد مصــادر حصوهلــم علــى تلــك املقاطــع، وقيــاس 
كثافــة تعرضهــم هلــا، وطبيعــة ومنــط ودوافــع هــذا التعــرض يف ضــوء نظريــة االســتخدامات 
واإلشــباعات. كمــا تــاول الدراســة التعــرف علــى أتثــر اســتماع الشــباب عينــة الدراســة 
ملقاطــع موســيقى املخــدرات الرقميــة يف احلالــة املزاجيــة هلــم، ومــا تســببه مــن مشــاعر إجيابيــة 
 Mood Management أو ســلبية، وذلــك يف إطــار نظريــة إدارة املــزاج العــام
Theory، ومــن مث ميكــن اســتخدامها كمؤشــر للصحــة النفســية. ومــن انحيــة أخــرى، 
تــاول الدراســة التعــرف علــى اهــم أنــواع املنصــات الــيت حيصــل الشــباب مــن خالهلــا علــى 
موســيقى املخــدرات الرقميــة، واستكشــاف أهــم مســات تلــك املنصــات وآليــة العمــل هبــا، 
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خاصــة يف ظــل الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة احمليطــة ابألفــراد، والــيت متثــل 
ضغوطًــا نفســية تؤثــر يف حالتهــم املزاجيــة. ووفًقــا للنظريــة فــإن األفــراد حياولــون ترتيــب بيئتهــم 
حبيــث يغلــب املــزاج اإلجيــايب بشــكل جيــد )شــيوع املتعــة( والتخفيــف والتخلــص مــن املــزاج 
الســلي، ولكــي حيقَّــق ذلــك يقــوم الفــرد ابلتعــرض االنتقائــي للمــواد الــيت تقــق لــه ذلــك 
اهلــدف، كأن يســتمع هلــذه املقاطــع املوســيقية أو يلجــأ إليهــا كنــوع مــن التنفيــس عمــا قــد 
. ويف إطار ذلك يتحكم يف حالة املتعة لدى األفراد ثالثة 

يشــعر به من مشــاعر ســلبية)29(
عوامــل؛ الرغبــة الذاتيــة وأمنــاط املشــاهدة والتعــرض للمحتــوى اإلعالمــي، فاإلنســان يرفــض 

الرامــج الــيت ال تناســبه ويســتمر يف البحــث حــى جيــد شــيًئا يناســب رغباتــه.
ومــن انحيــة أخــرى، تــاول الدراســة التعــرف علــى أهــم أنــواع املنصــات الــيت حيصــل 
الشــباب مــن خالهلــا علــى موســيقى املخــدرات الرقميــة، واستكشــاف أهــم مالمــح ومســات 

تلــك املنصــات وآليــة العمــل هبــا.  

أمهية الدراسة :
ترتكــز أمهيــة هــذا البحــث يف كونــه مــن البحــوث البينيــة، حيــث يتــم فيــه املــزج بــن 	 

جمالــن مــن جمــاالت العلــوم اإلنســانية، أال ومهــا اإلعالمــي والنفســي.
كما تشــر العديد من الدراســات إىل اآلاثر الســلبية الشــديدة نتيجة تعاطي موســيقى 	 

املخدرات الرقمية.
ويتزايــد االهتمــام بتأثــر املخــدرات الرقميــة يف الــدول العربيــة والغربيــة، ويؤكــد العلمــاء 	 

واملتخصصــون علــى أمهيــة تضمــن برامــج توعويــة داخــل املناهــج الدراســية يف املراحــل 
التعليميــة املختلفــة، كحــل يضمــن االســتخدام واالختيــار اآلمــن لوســائل اإلعــالم مــن 

جانــب اجلمهــور بعيــًدا عــن تلــك املنتجــات الضــارة.
ومــن الضــروري دراســة مجهــور شــبكات التواصــل االجتماعــي، وخاصــة الشــباب، 	 

والتعــرف علــى درجــة وعيهــم حنــو هــذا النــوع الضــار مــن املوســيقى، وأســباب اســتخدام 
البعــض منهــم للمخــدرات الرقميــة رغــم ضررهــا الكبــر.

أهداف الدراسة:
استكشــاف أهــم املصــادر الــيت حيصــل مــن خالهلــا املبحوثــون عينــة الدراســة )طــالب 	 

اجلامعــة مــن 18-22( علــى مقاطــع موســيقى املخــدرات الرقميــة.
توصيف أنواع منصات تقدمي موسيقى املخدرات الرقمية.	 
رصد أهم مالمح ومسات منصات تقدمي موسيقى املخدرات الرقمية.	 
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رصد دوافع اســتماع املبحوثن عينة الدراســة )طالب اجلامعة من 18-22( ملقاطع 	 
موســيقى املخدرات الرقمية عينة الدراســة.

التعــرف علــى مســات احلالــة املزاجيــة الــيت تســيطر علــى املبحوثــن قبــل االســتماع إىل 	 
املقاطــع التجريبيــة ملوســيقى املخــدرات الرقميــة.

توصــف أتثــر اســتماع املبحوثــن عينــة الدراســة )طــالب اجلامعــة مــن 22-18( 	 
ملقاطــع موســيقى املخــدرات الرقميــة يف حالتهــم املزاجيــة )أتثــر إجيــايب أم ســلي(.

التعرف على كيفية وصول املبحوثن عينة الدراسة إىل هذه املقاطع املوسيقية.	 
املخــدرات 	  موســيقى  ملقاطــع  االســتماع  املبحوثــن  بعــض  تفضيــل  أســباب  تفســر 

. الرقمية 
تفسر أسباب رفض بعض املبحوثن االستماع ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية.	 
التعــرف علــى مســات احلالــة املزاجيــة الــيت تســيطر علــى املبحوثــن قبــل االســتماع إىل 	 

املقاطــع التجريبيــة ملوســيقى املخــدرات الرقميــة.
التعرف على أتثر اســتماع الشــباب عينة الدراســة ملقاطع موســيقى املخدرات الرقمية 	 

يف احلالة املزاجية هلم وما تســببه من مشــاعر إجيابية أو ســلبية.
مقارنــة التأثــرات املختلفــة الناجتــة عــن اســتماع املبحوثــن ملقاطــع موســيقى املخــدرات 	 

الرقمية يف احلالة املزاجية للمبحوثن. 

تساؤالت الدراسة: 
مــا أهــم املصــادر الــيت حيصــل مــن خالهلــا املبحوثــون عينــة الدراســة )طــالب اجلامعــة 	 

مــن 18-22( علــى مقاطــع موســيقى املخــدرات الرقميــة؟
ما أنواع منصات تقدمي موسيقى املخدرات الرقمية؟	 
كيف تكون أهم مالمح ومسات منصات تقدمي موسيقى املخدرات الرقمية؟	 
مــا احلالــة املزاجيــة الــيت تســيطر علــى املبحوثــن قبــل االســتماع إىل املقاطــع التجريبيــة 	 

ملوســيقى املخــدرات الرقميــة؟
مــا دوافــع اســتماع املبحوثــن عينــة الدراســة )طــالب اجلامعــة مــن 18-22(  ملقاطــع 	 

موســيقى املخــدرات الرقميــة؟
ما أتثر استماع املبحوثن ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية يف حالتهم املزاجية؟	 
كيف يصل املبحوثون إىل هذه املقاطع املوسيقية؟	 
ملاذا  يفضل بعض املبحوثن االستماع ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية؟	 
ملاذا  يرفض بعض املبحوثن االستماع ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية؟	 
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مــا احلالــة املزاجيــة الــيت تســيطر علــى املبحوثــن قبــل االســتماع إىل املقاطــع التجريبيــة 	 
ملوســيقى املخــدرات الرقميــة؟

كيف يؤثر االستماع ملوسيقى املخدرات الرقمية يف احلالة املزاجية للمبحوثن؟	 
مــا التأثــرات املختلفــة الناجتــة عــن اســتماع املبحوثــن ملقاطــع موســيقى املخــدرات 	 

الرقمية؟ 

منهج الدراسة وأدواهتا:
نوع الدراسة: 

ينتمــي هــذا البحــث إىل نــوع البحــوث االستكشــافية أو االســتطالعية، وهــو مــن أنــواع 
البحوث العلمية اليت هتدف إىل تكوين رؤية أولية حول مشــكلة حمددة تواجه الباحث؛ 

حبيــث ميكــن تديــد مــدى احلاجــة إىل حبــوث إضافيــة يف املســتقبل. 
وأيًضــا ينتمــي إىل البحــوث الوصفيــة التجريبيــة الــيت تســتهدف توصيــف ودراســة احلقائــق 

الراهنــة املتعلقــة بطبيعــة هــذه الظاهــرة.

منهج الدراسة: 
منهــج الوصــف: وصــف دقيــق وتفصيلــي لظاهــرة أو موضــوع حمــدد علــى صــورة نوعيــة . 1

أو كميــة رقميــة.
املنهــج التجريــي: أي اختبــار ظاهــرة مــا، داخــل ظــروف معينــة، بقصــد التحقــق مــن . 2

صــدق فــروض حمــددة ابســتخدام التجريــب. ويقــوم املنهــج التجريــي علــى تثبيــت مجيــع 
املتغــرات الــيت تؤثــر يف مشــكلة البحــث ابســتثناء متغــر واحــد حمــدد جتــري دراســة أثــرة يف 

هــذه الظــروف اجلديــدة. 
ومت اســتخدام طريقــة اجملموعــة الواحــدة، علــى املبحوثــن عينــة الدراســة )طــالب اجلامعــة 
مــن 18-22(، وترتكــز هــذه الطريقــة علــى جتريــب أتثــر عامــل جتريــي واحــد )االســتماع 
ملوســيقى املخــدرات الرقميــة( يف أداء اجملموعــة موضــع االهتمــام. وعــادة يكــون اختبــار 
ســابق واختبــار الحــق جملموعــة الدراســة، ويتــم إجــراء املقارنــة بــن النتائــج مــن أجــل التعــرف 
علــى أثــر املتغــر التجريــي يف جمموعــة الدراســة، ومــا ينتــج مــن فــروق بــن نتائــج القيــاس 

الســابق ونتائــج القيــاس الالحــق ميكــن أن يعــزى إىل التغــر يف العامــل التجريــي.
املناهــج  مــن  الدراســة ابعتبــاره  املنهــج يف  هــذا  اســتخدام  يتــم  املقــارن:  املنهــج   .3
املســاعدة يف إجــراء مقــارانت بــن مفــردات جمتمــع الدراســة مــن الشــباب طــالب اجلامعــة 
)مــن ســن 18-22( مســتخدمي مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، وذلــك فيمــا 
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يتعلــق ابســتخدامهم ملقاطــع موســيقى املخــدرات الرقميــة أو عــدم اســتخدامهم.

جمتمع وعينة الدراسة:
يتحــدد جمتمــع الدراســة يف جمتمــع الشــباب املصــري يف الفئــة العمريــة مــن )ســن 18-

22(  مــن الذكــور واإلانث مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي. ومــن هنــا قامــت 
الباحثــة بتطبيــق التجربــة علــى )16 مبحــواًث( مــن طــالب جامعــة بــي ســويف، وذلــك 

ابســتخدام عينــات:
1-العينــة املتاحــة Available Sample: حيــث اعتمــدت الباحثــة علــى مــا 
هــو متــاح مــن مبحوثــن، حبيــث اختيــار املفــردات امليســرة يف اجلامعــة، ومــكان العمــل، 

والنــادي، وغرهــم ممــن تتوافــر فيهــم صفــات العينــة املســتهدفة. 
2-العينــة العمديــة: حيــث اختــارت الباحثــة املبحوثــن مــن الطــالب الذيــن أكــدوا أهنــم 

يســتمعون إىل موســيقى املخدرات الرقمية.

أدوات مجع البياانت: 
اعتمدت الباحثة على أداتن:

1. أداة املقابلة:
استعانت الباحثة أبداة املقابلة املقننة جبانب املقابلة غر املقننة.

أ املقابلة احلرة )غر املقننة(:	-
هــذا النــوع مــن املقابــالت ال يعتمــد علــى اســتخدام أســئلة حمــددة مســبًقا. وابلتأكيــد 
الباحــث لديــه فهــم عــام للموضــوع ولكــن ليــس لديــة قائمــة أســئلة معــدة مســبًقا. وتتميــز 
املقابلــة احلــرة ابملرونــة؛ حيــث ميكــن تعديــل أو إضافــة أســئلة يف أثنــاء املقابلــة. ويســتخَدم 

أســلوب املقابــالت احلــرة غــر املوجهــة يف الغالــب يف البحــوث االستكشــافية. 
 املقابلة املقيدة )املقننة(:--

تتم املقابلة املقيدة من خالل قيام الباحث إبعداد قائمة من األسئلة قبل إجراء املقابلة، 
ويتم طرح نفس األســئلة يف كل مقابلة، وغالًبا ما تكون بنفس التسلســل، ولكن ذلك ال 
مينــع مــن طــرح أســئلة غــر خمطــط هلــا إذا مــا رأى الباحــث ضــرورة ذلــك. وقــد تكــون األســئلة 

املطروحة يف هذا النوع من املقابالت ذات هناايت مقفلة، أو ذات هناايت مفتوحة. 
أداة املالحظة:. 2

مالحظــة منظمــة : )Observation Systemation( وختتلــف عــن البســيطة 
مــن حيــث كوهنــا ختضــع لدرجــة عاليــة مــن الضبــط، واتباعهــا خمططــا مســبًقا، وحيــدد فيهــا 
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الظــروف، ويســتعان فيهــا ابلوســائل، وهدفهــا مجــع البيــاانت الدقيقــة عــن الظاهــرة ووضــع 
الفــروض)30(.

املالحظة املشاركة )Participant( أو املالحظة املباشرة : وهي تتطلب اتصااًل 
مباشــرًا ابملبحوثــن، بقصــد مالحظــة ســلوك معــن، حيــث يشــارك الباحــث مشــاركة فعليــة 
حيــاة املبحوثــن ويعيــش وســط اجلماعــة موضــع الدراســة ويســايرها ويتجــاوب معهــا وميــر 
بنفــس ظروفهــا، وخيضــع جلميــع املؤثــرات الــيت ختضــع هلــا ويتعايــش معهــا، ويف هــذا النــوع مــن 
املالحظــة علــى الباحــث أن حيــاول فهــم اإلطــار املرجعــي للجماعــة الــيت يدرســها، فيتعــرف 
علــى أســلوب حياهتــم وخصائصهــم وطبيعــة ومنــط تصرفاهتــم وطريقــة ســلوكهم)31(. وهنــا 
خضعــت الباحثــة لنفــس التجربــة الــيت مت إجراءهــا علــى املبحوثــن حــى يتثــىن هلــا التوصيــف 

الدقيــق ملــا حيــدث مبشــاركتها هلــم نفــس الظــروف.

إجراءات الصدق والثبات:
قيــاس الصــدق: مت إجــراء قيــاس للصــدق ألدوات مجــع البيــاانت مــن خــالل أســلوب 
صدق التحكيم؛ فقد مت عرض استمارة املقابلة املتعمقة على جمموعة من احملكمن23• من 
أســاتذة اإلعــالم لتحكيــم االســتمارة، وتقريــر مــدى صالحيتهــا لقيــاس مــا هــو مســتهدف، 

ومت إجراء التعديالت عليها يف ضوء ما أشار به احملكمون. 
قيــاس الثبــات: مت إعــادة االختبــار علــى 10 % مــن حجــم العينــة األصلــي، وجــرى 
اســتخراج معامــل االرتبــاط بــن إجــاابت املبحوثــن يف املرتــن لتحديــد معامــل ثبــات األداة 
البحثيــة، مــن خــالل املعادلــة التاليــة: نســبة الثبــات = عــدد اإلجــاابت املطابقــة مــن مجلــة 
أســئلة االســتمارة/ جممــوع األســئلة، وقــد جــاءت نســبة الثبــات مرتفعــة 92.4 % ممــا يــدل 

علــى ثبــات أداة االســتقصاء.

دليل التعريفات اإلجرائية:
املخــدرات الرقميــة هــي ملفــات صوتيــة، وأحيــااًن ترتافــق مــع مــواد بصريــة وأشــكال وألــوان 
تتحــرك وتتغــر وفــق معــدل مــدروس متــت هندســتها لتخــدع الدمــاغ عــن طريــق بــث أمــواج 
صوتيــة خمتلفــة الــرتدد بشــكل بســيط لــكل أذن. وألن هــذه األمــواج الصوتيــة غــر مألوفــة؛ 
يعمــل الدمــاغ علــى توحيــد الــرتددات مــن األذنــن للوصــول إىل مســتوى واحــد، ابلتــايل 
يصبــح كهرابئيًّــا غــر مســتقر، وحســب نــوع االختــالف يف كهرابئيــة الدمــاغ يتــم الوصــول 
إلحســاس معــن حياكــي إحســاس أحــد أنــواع املخــدرات أو املشــاعر الــيت تــود الوصــول إليهــا 

كالنشــوة)33(.
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نتائج الدراسة:
أواًل: نتائج الدراسة االستطالعية

قامــت الباحثــة مبحاولــة استكشــاف كيفيــة الوصــول إىل تلــك املقاطــع املوســيقية، فمــن 
خــالل الدراســة االســتطالعية وبكتابــة كلمــة  Digital Drugs يف حمــرك البحــث 
Google، أظهــرت نتائــج البحــث وجــود مــا يقــرب مــن 463,000,000  نتيجــة، 
ومت اختيــار عينــة عشــوائية لبعــض املواقــع الــيت تمــل هــذا االســم أو تتناولــه داخــل حمتواهــا، 

وجــاءت كالتــايل:

أواًل: املواقع اإللكرتونية
IDoser 1-موقع

https://i-doser.com/
     بــدأت فكــرة التســويق التجــاري هلــذه املؤثــرات الصوتيــة بعــد ظهــور موقــع متخصــص 
علــى الشــبكة العامليــة مل يتضــح اتريــخ إنشــائه مســى نفســه )43IDoser( حيــث يشــر 
حــرف I إىل اإلنرتنــت، وينتهــج املوقــع سياســة الرتويــج ملنتجاتــه بصفتهــا مقاطــع صوتيــة 
شــبكة  علــى  املتاحــة  التســويقية  القنــوات  مــن  العديــد  مــن خــالل  تســويقها  يتــم  آمنــة 
اإلنرتنــت، حيــث يتيــح بعــض املقاطــع املوســيقية اجملانيــة القصــرة هبــدف الرتويــج للمقاطــع 

األخــرى املدفوعــة:
 Insta-، Youtube، Google+، Facebook،Twitter،Blog

 ، Forum، Visit Blog skype،،Getin in touch Email،gram
شــكل  علــى  الصوتيــة  املنتجــات  تلــك  وتــوزع   ، Deal Doses،Newsletter
Mobile Apps,cds Computer Program and Mp3 ، ويوضــح 
املوقــع أن منتجاتــه ليســت يف حقيقــة األمــر إال مؤثــرات صوتيــة مت تركيبهــا وفًقــا لنتائــج 
دراســات علميــة دقيقــة يف علــم الصوتيــات والعــالج النفســي، وأهنــا نتيجــة ذلــك تقــق 
نتائج إجيابية يف تفيز املشــاعر واألحاســيس املطلوبة للوصول إىل النشــوة واحلالة املزاجية 
املرغوبة. وبناء على ذلك جند أن املوقع يرفض بشدة تسمية منتجاته ابملخدرات الرقمية 
أو حــى مقارنتهــا هبــا. حيــث يشــر مؤســس املوقــع نيــك آشــن  Nick Ashton يف 
مقابلــة صحفيــة أجرهتــا معــه  Shock Magazine  أنــه ال حيبــذ اســتخدام هــذا 
املصطلــح »املخــدرات الرقميــة« فهــو يــرى أن ذلــك يعطــي تصــورًا ســلبيًّا عــن منتجاتــه، 

.Digital Audio Doses ويتحــدث عــن منتجاتــه مســتخدًما مصطلــح
يقــدم املوقــع ابســتمرار خصومــات علــى املقاطــع املوســيقية الــيت يــروج هلــا، كمــا يبــدو يف 



809

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

شــكل رقــم )1( التــايل:

شكل رقم )1(
موقع i-doser يقدم خصومات على منتجاته

وينشــر علــى املواقــع املنصــات الــيت ميكــن مــن خالهلــا الوصــول ملنتجاتــه أو التفاعــل 
 ،Instagramو ،Facebook بشــأهنا، مثل صفحات مواقع التواصل االجتماعي

وTwitter، وpinterest، وغرهــا، كمــا هــو مبــن يف شــكل رقــم )2(.

شكل رقم )2(
املنصات الي يعرض من خالهلا موقع i-doser منتجاته



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
810 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

Digipill.comL2- موقع
مــع أن موقــع  i-doser  يعــد األشــهر عامليًّــا يف مثــل هــذا النــوع مــن التجــارة، إال أن 

هنــاك موقًعــا آخــر ميثــل
الرقميــة«،  بـ»احلبــوب  النســخة األوربيــة يدعــى Digipill.com وميكــن ترمجتــه  
ومقــره لنــدن، يقــدم تقنيــات مشــاهبة ملــا يقدمــه موقــع I Idoser، وابلرغــم مــن أنــه 
يســتخدم  التقنيــات الســمعية ذاهتــا الــيت يســتخدمها )آي دوزر( يف إيصــال اجلرعــات 
الصوتيــة اإللكرتونيــة للمســتخدم، مثــل اســتخدام مساعــات عاليــة اجلــودة، وهتيئــة مــكان 
االســتخدام حبيث يكون يف مكان هادئ، والتهيئة النفســية للمســتخدم؛ إال أن مســوقي 
موقع )الدجيتال بل(   يزعمون أهنم خيتلفون متاًما عن )آي دوز(؛ ففي صفحة التعريف 
اخلاصــة هبــم يذكــر  Brian Colbert خمــرتع احلبــوب الرقميــة، وهــو متخصــص يف 
العــالج النفســي، أنــه يعتمــد مبــدأ اإلحيــاء النفســي وليــس النقــر يف األذنــن كمــا يفعــل الـــ)

آي دوزر(، ويؤكــد أن منتجــه يعتمــد علــى خماطبــة الشــعور والوصــول إىل منطقــة الالوعــي 
لدى املستخدم إلشعاره ومساعدته على تقيق النشوة اليت يريدها. فمثاًل إذا كان يريد 
  )sleep deeply(النــوم  فمــا عليــه إال اختيــار امللــف الصــويت: حبــوب النــوم العميــق
واالســتماع إليــه وفــق التعليمــات لبضــع دقائــق ليجــد نفســه يغــط يف نــوم عميــق. وهكــذا 
ابقــي املنتجــات األخــرى الــيت يزعــم املوقــع أنــه ميكــن أن حيصــل عليهــا املســتخدمون وفًقــا 
لطبيعــة احتياجاهتــم النفســية، فيعــرض يف صفحتــه الرئيســية أن املوقــع يقــدم حبــواًب لتقليــل 
الضغــط، أو الضطــراابت النــوم، واإلقــالع عــن التدخــن، وتقليــل التوتــر، والتحفيــز)35(.
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يقــوم املوقــع ابلتســويق ملنتجاتــه أو تطبيقاتــه اإللكرتونيــة مــن خــالل عــدٍد مــن املواقــع، 
كمــا هــو موضــح يف شــكل رقــم )3(.

 

شكل رقم )3(
Digipill املواقع الي تدعم حمتوى موقع

اثنًيا: منصات وسائل التواصل االجتماعي
Facebook أواًل:  موقع

مــن خــالل  البحــث بكلمــة  digital drugs يف قائمــة البحــث مبوقــع فيســبوك، 
ظهــرت عناويــن صفحــات كالتــايل:

 Digital Drugs Coalition 1-صفحــة حتالــف املخــدرات الرقميــة
وعنواهنــا كالتــايل

/DigitalDrugs/com.facebook.www//:https
وجــاء يف التعريــف اخلــاص ابلصفحــة مــا يلــي: »يعتــر اتــاد املخــدرات الرقميــة اتــاًدا 
للفنانــن احملبــن للنشــوة الذيــن يؤمنــون أن الفــن الرقمــي واملوســيقى هــي أنقــى أشــكال 
الوجــود«. ووضــع يف التعريــف اخلــاص بــه أمســاء املقاطــع الصوتيــة الــيت يتــم بثهــا عــر املوقــع 

مــع وضــع أهــم الروابــط الــيت تتوفــر عليهــا تلــك املقاطــع املوســيقية كالتــايل:
TRACK LIST 

1 - Hard Move_152bpm 
2 - Smash Saw_150bpm 
3 - Slow Motions_152bpm 
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4 - Souls On The Light_150bpm 
5 - Beyond The Dark_152bpm 
6 - Strange Medicine_150bpm 
7 - Halloween_152bpm 
8 - Twisted Temple_154bpm 
9 - Sky Walker_154bpm 
10 - Surprise_152bpm

وجــدت الباحثــة أن عــدد مــن ســجلوا إعجــاب ابلصفحــة 3,629. وعــدد مــن ســجلوا 
متابعــة 3,740 .وتبــن أن الصفحــة تبــث مقاطــع صوتيــة مبعــدل ســاعتن يوميًّــا. يف 
حــن وجــد أن حجــم التفاعــل علــى تدوينــات الصفحــة ال يتعــدى 4 إعجــاابت للمنشــور 

الواحــد.

idooser 2- صفحة
https://www.facebook.com/IDoserCom/

وعــدد  اإللكــرتوين.  املوقــع  علــى  املتاحــة  املنتجــات  لنفــس  ابلرتويــج  الصفحــة  تقــوم 
متابعــة 21,970. ســجلوا  مــن  وعــدد  هبــا 21,862،  املعجبــن 

 http://iDoser.وجــاء يف قائمــة التعريــف اخلاصــة ابلصفحــة مــا يلــي: يتيــح لــك
 comحمــاكاة أقــوى جتــارب العــامل ابســتخدام صــوت املوجــات الدماغيــة القائــم علــى 
األذنــن. يقــود iDoser صناعــة الصــوت الذهنيــة ألكثــر مــن عقــد مــن اخلــرة وأكثــر 
مــن 10 ماليــن مــن املســتخدمن النشــطن. حــاول جتربــة ثنائيــة األذنــن للهــواة، أو 
subliminals، أوASMR ، أو أي صــوت دماغــي آخــر بــدون أتثــرات - قــم 

. iDoser واختــر فــرق http://iDoser.com بــزايرة
وتقوم الصفحة ابلتحديث ابستمرار وعرض مقاطع جمانية أو ترشيح مقاطع ابلدخول 

إىل موقع آي دوزر والدفع مقابل االستماع إليها.

Youtube اثنًيا: موقع يوتيوب
وتتوفــر علــى يوتيــوب عــدة مقاطــع يصــل طــول بعضهــا إىل ســاعة، تدعــي أهنــا خمــدرات 
رقميــة، وأتيت إضافــة للذبــذابت الصوتيــة مــع مؤثــرات بصريــة أحيــااًن تكــون ألــوااًن خمتلطــة 
اثبتــة، وأحيــااًن تتغــر ببــطء شــديد حــى تفــز الالوعــي عنــد اإلنســان)36(. وإبدخــال كلمــة 
 Digital Drugs تظهــر يف نتائــج البحــث ماليــن الصفحــات الــيت تــوي مقاطــع 
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موســيقى تنتمــي إىل فئــة املخــدرات الرقميــة، وتقــق نســبة مشــاهدة عاليــة. وإبدخــال 
كلمــة »خمــدرات رقميــة« ظهــرت يف نتائــج البحــث أيًضــا مقاطــع موســيقية بعضهــا محــل 
امسًــا الفتًــا لالنتبــاه مــن مثــل »خمــدرات رقميــة لفتــح العــن الثالثــة« مــدة املقطــع 20 

دقيقــة، مــع وضــع إرشــادات لكيفيــة االســتماع.
جيب االســتماع للمقطع بســماعات األذن؛ ألن الرتدد الذي يصدر يف األذن اليســرى 
غــر اليمــىن، امســع املقطــع بينمــا أنــت مســرتٍخ و مغَمــض العينــن. تذيــر: ال تســتمع هلــذا 

املقطــع أثنــاء القيــادة أو أثنــاء اســتعمال األدوات احلــادة.
تنبيه: امسع املقطع بصوت منخفض مريح. 

ورمبا يضع املوقع عنوان موقعه اإللكرتوين أسفل الفيديو، مثل:
/https://www.metaphysicalarabia.com

وعنــد تصفــح املوقــع يالحــظ أنــه حيــوي مضامــن كلهــا تنــدرج تــت الدجــل واخلزعبــالت 
والعــالج ابلطاقة.

 soundcloud اثلثًا: موقع ساوند كالود
الرقميــة  املخــدرات  تقنيــة  تســتخدم  الــيت  املوســيقية  املقاطــع  أغلــب  املوقــع  توجــد يف 

9D. تقنيــة  مســتخدمة 
وإبدخال كلمة digtal drugs أظهرت نتائج البحث التايل:

.Found 500+ tracks, 442 playlists, 167 people

اثنًيا: نتائج الدراسة التجريبية
قامــت الباحثــة إبجــراء جتربــة علــى جمموعــة مــن املبحوثــن طــالب اجلامعــة يف الفئــة 

العمريــة مــن )18-22 ســنة( واختبــار احلالــة املزاجيــة لديهــم قبــل وبعــد التجربــة.
وقبــل التجربــة كانــت احلالــة املزاجيــة العامــة لــدى أغلبيــة الطــالب والــيت ظهــرت مــن 
خــالل احلديــث معهــم الشــعور ابلتوتــر والقلــق أو الضغــط بســبب امتحــاانت منتصــف 
الفصــل الدراســي الثــاين  2019  - 2020 نتيجــة ملــا متــر بــه البــالد مــن ظــروف 
جائحــة كــوروان، حيــث أثــرت يف مصــر ومجيــع دول العــامل علــى مجيــع األصعــدة؛ سياســيًّا 
، وال شــك أن قطــاع التعليــم العــايل قــد أتثــر هــو اآلخــر، ومــن مث  واجتماعيًّــا واقتصــادايًّ
تواتــرت األخبــار علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وتضاربــت مــا بــن إلغــاء أو إجــراء 
االمتحــاانت اخلاصــة بطــالب الســنوات النهائيــة ومــا قبلهــا داخــل مبــىن الكليــة، وتباينــت 

آراء الطــالب مــا بــن مؤيــد ومعــارض، وســادت حالــة مــن التوتــر واخلــوف.
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حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
مــا دوافــع اســتماع املبحوثــن عينــة الدراســة )طــالب اجلامعــة مــن 18-22(  ملقاطــع 	 

موســيقى املخــدرات الرقميــة؟
ما أتثر استماع املبحوثن ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية يف حالتهم املزاجية؟	 
كيف يصل املبحوثون إىل هذه املقاطع املوسيقية؟	 
ل بعض املبحوثن االستماع ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية؟	  ملاذا يفضِّ
ملاذا يرفض بعض املبحوثن االستماع ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية؟	 
مــا التأثــرات املختلفــة الناجتــة عــن اســتماع املبحوثــن ملقاطــع موســيقى املخــدرات 	 

الرقمية؟ 
هــل تتســق النتائــج مــع فــرض نظريــة إدارة املــزاج العــام القائــل أبن التعــرض االنتقائــي 	 

حملتــوى إعالمــي معــن مــن شــأنه أن يقلــل املشــاعر الســلبية ويزيــد مــن املشــاعر اإلجيابيــة؟

خصائص عينة املبحوثن وإجراءات التجربة :
مت إجــراء التجربــة علــى عــدد )16( طالبًــا وطالبــة مــن املســجلن بكليــة اإلعــالم 	 

العينــة كالتــايل: بــي ســويف، وكانــت خصائــص  جامعــة 
النوع: 11 من اإلانث و5 من الذكور.

السن: يف املرحلة العمرية من 18-22 سنة.
التعليم: مرحلة التعليم اجلامعي.

 يف البداية قامت الباحثة بشرح التجربة واهلدف منها، ومت استخدام طريقة اجملموعة 	 
الواحدة، حيث قامت الباحثة إبعطاء نبذة عن املصطلح للمبحوثن.

مت التأكــد مــن توافــر األدوات التاليــة لــدى كل مبحــوث: )مساعــات خاصــة ابهلاتــف 	 
احملمــول- هاتــف حممــول متصــل ابإلنرتنــت(.

 مث بعــد ذلــك مت جتهيــز الغرفــة بتخفيــض اإلضــاءة، وإرســال املقطــع املوســيقي إىل 	 
 WhatsApp  اجملموعــة اخلاصــة بطــالب املســتوى الثالــث علــى تطبيــق واتــس أب
وطلــب منهــم االســتماع إىل املقطــع املوســيقي املرَســل ابســتخدام مساعــات األذن اخلاصــة 
ابهلاتــف احملمــول لــكل طالــب، ومت تعريــض املبحوثــن للمقطــع اجملــاين التــايل واملوجــود 

علــى موقــع ســاوند كالود وصفحــة فيســبوك:
https://soundcloud.com/remaix-hun/la-calin-9d-

music
املبحوثــن 	  توجيــه  مــع   ،)2:24( حنــو  اســتمر  والــذي  األول  املقطــع  عــرض  وبعــد 
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املوســيقى. مــع  والرتكيــز  االســتماع  أثنــاء  مساعــات  اســتخدام  بضــرورة 
ومــن خــالل منــوذج مت تصميمــه مــن جانــب الباحثــة، قامــت الباحثــة بســؤاهلم بعــض 	 

األســئلة قبــل وأثنــاء وبعــد االســتماع للمقطــع املوســيقي.
قبل االستماع للموسيقى: مت توجيه عدد من  األسئلة )7 أسئلة( إىل املبحوثن: 

السؤال عن درجة معرفتهم مبصطلح املخدرات الرقمية من قبل.. 1
السؤال عن  احلالة اليت تسيطر عليهم قبل االستماع للموسيقى؛ إجيابية أم سلبية.. 2

أ متثلــت املشــاعر الســلبية يف الشــعور بـــ: )الغضــب- امللــل- الضيــق- التوتــر-  	-
اخلوف-الوحــدة(. احلــزن- 

 متثلت املشاعر اإلجيابية يف الشعور بـ: )السعادة- راحة نفسية- اهلدوء- التفاؤل(. --
ج- متثلت  املشاعر احملايدة يف الشعور بـ: )عادي- ال ميكني التحديد(.

ــاء االســتماع للموســيقى: مت مالحظــة وتســجيل مــا يظهــر علــى املبحوثــن مــن  أثن
أعــراض:

 الشعور ابالنزعاج والصداع.	-
 شعور بعدم االرتياح.--

ج- شعور ابالنعزال عن الواقع احمليط.
د- شعور أبن املوسيقى خمتلفة.

ه- شعور ابمللل.
بعد االستماع للموسيقى:  مت توجيه األسئلة التالية:

السؤال عن املشاعر اليت يشعرون هبا بعد االستماع للموسيقى.. 3
أ- متثلت املشاعر السلبية يف الشعور بـ: )الغضب- امللل- الضيق- التوتر - احلزن- 

اخلوف-الوحدة- اإلزعاج(.
ب- متثلــت املشــاعر اإلجيابيــة يف الشــعور بـــ: )الســعادة- الراحــة النفســية- اهلــدوء- 

التفــاؤل(. 
ج- متثلت  املشاعر احملايدة يف الشعور بـ: )عادي- ال ميكني التحديد(.

السؤال عن حالتهم املزاجية عقب االستماع لتلك املقاطع املوسيقية:. 4
أ- عادي مل حيدث تغير.

ب- أشعر ابلكآبة.
ج- ال ميكني تديد ما أشعر به.

السؤال عن رغبتهم يف تكرار التجربة.. 5
السؤال عن البدائل اليت يلجؤون إليها لالستمتاع حبياهتم.. 6
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السؤال عن إمكانية ترشيحهم تلك املوسيقى ألحد املعارف.. 7
     

عكست التجربة النتائج التالية:
درجة املعرفة مبصطلح املخدرات الرقمية	 

)الذكــور  املبحوثــن  أوضــح كل  ابملصطلــح،  املعرفــة  درجــة  عــن  املبحوثــن  بســؤال 
واإلانث( أهنــم مل يســتمعوا مــن قبــل إىل مصطلــح املخــدرات الرقميــة، ممــا يعكــس عــدم 
 Alzyoud  أتثــر متغــر النــوع يف درجــة معرفــة املبحوثــن، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة
)2018( .Mohammad & Odeh, Tariq )37(. فيمــا توصلــت دراســة 
معرفــة  لديــه  اجلامعــي  الشــباب  مــن  إىل أن 93.3%   )38()2017( العراقــي، صــاحل 
كافيــة ابملخــدرات الرقميــة، وذلــك يف مقابــل 6.7 % فقــط ليــس لديــه معلومــات حــول 

الرقميــة. املخــدرات 
احلالة النفسية للمبحوثن قبل االستماع للموسيقى 	 

وبســؤاهلم عــن احلالــة الــيت تســيطر عليهــم قبــل االســتماع للموســيقى إجيابيــة أم ســلبية؛ 
أوضــح حنــو18.7 %  )3 مبحوثــن( أهنــم يشــعرن ابحلــزن واإلحبــاط، وأبــدى 31.3 % 
) 5مبحوثــن( منهــم أن لديهــم شــعورًا حمايــًدا بــن الســلي واإلجيــايب، حيــث أجابــوا  بكلمــة 
»عــادي«، وأوضــح 25 % )4 مبحوثــن( أهنــم يشــعرن ابلتوتــر. فيمــا أوضــح )4( آخــرون 

مــن املبحوثــن أهنــم يشــعرون ابلســعادة 25%.

حالة املبحوثن أثناء االستماع ملوسيقى املخدرات الرقمية	 
وأثنــاء االســتماع للموســيقى، أكــد 25 % )4 مبحوثــن( أهنــم يشــعرون ابإلزعــاج 

والصــداع. فيمــا أشــار 37.5 %
)6 مبحوثــن( إىل أهنــم يشــعرون ابلغثيــان. وأشــار مبحــوث واحــد فقــط )6.25 % 
مــن إمجــايل العينــة( إىل أن املوســيقى »لطيفــة وشــعرت خالهلــا ابالنعــزال عــن كل شــيء« 
علــى حــد تعبــره، وأكــد أحــد املبحوثــن )6.25 %( مــن إمجــايل العينــة أن املوســيقى 
»خمتلفــة« علــى حــد تعبــره، مشــرًا إىل أنــه استشــعر أن صــوت املوســيقى خيتلــف مــا بــن 
األذن اليمــىن واليســرى، والباقــون )4 مبحوثــن( أوضحــوا أهنــم شــعروا ابمللــل )6.25 % 

مــن إمجــايل العينــة(.
والحظــت الباحثــة أثنــاء التجربــة أن املبحوثــن بعضهــم يتمعــن ويركــز يف املوســيقى فيمــا 
يســتمع البعــض دون اكــرتاث، وآخــرون ينظــرون إىل مــا تبقــى مــن الوقــت النتهــاء التجربــة.
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- حالة املبحوثن بعد االستماع ملوسيقى املخدرات الرقمية
وبســؤاهلم عــن حالتهــم املزاجيــة بعــد االســتماع؛ أوضــح حنــو50 % )8 مبحوثــن( أن 
حالتهــم )عــادي مل حيــدث تغيــر( فيمــا أوضــح 31.3 % )5 مبحوثــن( أن هــذا النــوع 
مــن املوســيقى علــى حــد تعبرهــم تســبب يف شــعورهم مبشــاعر ســلبية )كآبــة- خنقــة- 
إزعــاج(، وأشــار الباقــون 18.6 % )3 مبحوثــن( إىل أهنــم ال ميكنهــم تديــد حالتهــم 

بعــد االســتماع للمقطــع املوســيقي.
رغبة املبحوثن يف تكرار التجربة	 

وبســؤاهلم عــن مــدى رغبتهــم يف تكــرار االســتماع مــرة أخــرى للمقاطــع املوســيقية، أجابــوا 
مجيًعا بـ»ال«.

بدائل املبحوثن لتحسن حالتهم املزاجية	 
وبســؤاهلم عــن البدائــل الــيت يلجــؤون إليهــا لتعديــل مزاجهــم إىل اإلجيــايب، أوضــح 12.5 
% )مبحــواثن( أن القــراءة ميكنهــا تعديــل مزاجهمــا. و12.5 % )مبحــواثن آخــران( 
أشــارا إىل أهنمــا يلجــآن إىل االســتماع إىل األغــاين  املتاحــة علــى تطبيــق التيــك تــوك 
•TikTok39. و18.5 % )3 مبحوثــن( أكــدوا أن »األكل وحــده ميكنــه تعديــل 

أهنــم  إىل  أشــاروا  مبحوثــن(   3( و18.5 %  اإلجيــايب«،   إىل  الســلي  مــن  مزاجهــم 
يلجــؤون إىل التســوق، وتنوعــت إجــاابت اآلخريــن بــن اللجــوء إىل األلعــاب اإللكرتونيــة 

أو مشــاهدة مسلســالت وبرامــج مضحكــة أو تصفــح اإلنرتنــت بشــكل عــام.
-اجتاهات املبحوثن حنو موسيقى املخدرات الرقمية بعد االستماع إليها

 تنوعــت اجتاهــات املبحوثــن حنــو موســيقى املخــدرات الرقميــة بعــد االســتماع إليهــا، 
 16( وأكــد مجيعهــم  للوقــت،  مضيعــة  أهنــا  مبحوثــن(   6(  % 37.5 أشــار  حيــث 
مبحــواًث( أهنــا تســبب نوًعــا مــن اإلدمــان، وأشــار حنــو50 % )8( أهنــا تؤثــر يف املذاكــرة 
والتحصيــل العلمــي، وأوضــح حنــو 75 % )12 مبحــواًث( أهنــا تؤثــر يف الدمــاغ والصحــة 
بشــكل عــام، وأشــار 43.7 % )7 مبحوثــن( منهــم أهنــا تســبب عزلــة عــن اجملتمــع 
واألســرة، وأشــار 31.3 )5 مبحوثــن( إىل أهنــا مــن املمكــن أن جتلــب هلــم أصدقــاء 
ســيئن. ويف دراســة العراقــي، صــاحل )2017( )40( فيمــا يتعلــق ابجتاهــات الشــباب حنــو 
املخــدرات الرقميــة فقــد جــاءت »املخــدرات الرقميــة جتلــب الشــعور ابحلــزن واالكتئــاب« 

يف الرتتيــب األول بــوزن 74.3.
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اثنيا: نتائج املقابلة املتعمقة
املقاطــع  لتلــك  ابلفعــل  يســتمعون  ممــن  املبحوثــن  مــن   )4( مبقابلــة  الباحثــة  قامــت 
املوســيقية. ومت عــرض املقطــع املوســيقى الــذي مت عرضــه مــن قبــل علــى الطــالب الذيــن ال 

يســتمعون إىل تلــك املوســيقى، وكانــت خصائــص العينــة كالتــايل:
النوع: 2 من اإلانث )أ، ب(. و2 من الذكور )ج، د(.

السن: يف املرحلة العمرية من 18-22 سنة. 
التعليم: مرحلة التعليم اجلامعي.

طريقة تعرفهم على مقاطع موسيقى املخدرات الرقمية.	 
بسؤاهلم عن الطريقة اليت تعرفوا من خالهلا على املقاطع املوسيقية )4(:

ملوقعــي   تعرضــه  خــالل  مــن  املوســيقية  املقاطــع  علــى  تعــرف  أنــه  )أ(،)د(  أوضــح 
 .9D وكانــت تلــك املقاطــع تمــل صفــة ،YouTube , Sound Cloud 
فيمــا أوضــح )ج( أنــه تعــرف عليهــا مــن خــالل بعــض الصفحــات املوجــودة علــى موقــع 

هلــا. أرســلتها  إحــدى صديقاهتــا  أن  إىل  وأشــارت )ب(   ،Facebook فيســبوك 
عدد الساعات الي يقضيها أمام اإلنرتنت.	 

أوضــح املبحوثــون األربعــة الذكــور واإلانث )أ، ب، ج، د( أهنــم يقضــون أمــام اإلنرتنــت 
مــا ال يقــل عــن 8 ســاعات يوميًّــا. وتعكــس ردود املبحوثــن مــن الذكــور واإلانث كثافــة 

اســتخدامهم لإلنرتنــت بشــكل عــام.
مدة التعرض للمقاطع املوسيقية.	 

وبســؤاهلم عــن مــدة التعــرض للمقاطــع املوســيقية أوضــح )أ، د( أهنمــا يســتمعان إليهــا 
علــى مــدار اليــوم، فيمــا أوضــح )ج( أنــه يســتمع إليهــا مــرة فقــط خــالل األســبوع، وأوضــح 

)د( أنــه يلجــأ إليهــا عندمــا يكــون حزينًــا.
املنصة أو املصدر الي يتابعون من خالهلا مقاطع موسيقى املخدرات الرقمية.	 

أوضــح )أ(،)ب(،)د( أهنــم يســتمعون إىل تلــك املقاطــع املوســيقية مــن خــالل موقــع 
 Sound Cloudمشرين إىل نقاء صوت املقاطع املتاحة على موقع ساوند كالود 
Souncloud فضــاًل عــن توفــر العديــد مــن املقاطــع اجملانيــة، مــع تزويــد الكثــر منهــا 
خباصيــة 9D. وأوضــح )ج( أنــه يســتمع إليهــا مــن خــالل املقاطــع اجملانيــة املتاحــة علــى 

.YouTube موقــع يوتيــوب
املخــدرات  موســيقى  إىل  يســتمع  معظمهــم  أن  األربعــة  املبحوثــن  نتائــج  وعكســت 
الرقميــة مــن خــالل منصــة Sound Cloud، ورمبــا يُعــَزى ذلــك إىل توفــر العديــد مــن 
املقاطع املوســيقية اجملانية عليها، حيث أظهرت نتائج الدراســة االســتطالعية وجود اآليت 
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Found 500+ tracks, 442 playlists, 167 people فضــاًل عــن نقــاء 
الصــوت وجودتــه املعروفــة بــه منصــة ســاوند كالود.

الوسيط االتصايل الذى يستمعون من خالله إىل موسيقى املخدرات الرقمية.	 
أوضــح )أ(،)ب(،)ج(، أهنــم يســتمعون إىل تلــك املقاطــع املوســيقية مــن خــالل هاتفهــم 
احملمــول، مشــرين إىل أنــه األســهل واألقــرب إليهــم، وميكــن التحــرك بــه يف أي مــكان. 
فيمــا أوضــح )ج( أنــه يســتمع إليهــا مــن خــالل جهــاز الكمبيوتــر اخلــاص بــه، مســتخدًما 
مساعــاٍت كبــرة لتعظيــم الصــوت. وتعكــس ردود املبحوثــن أن معظمهــم يســتخدم هاتفــه 

احملمــول يف االســتماع إىل موســيقى املخــدرات الرقميــة.
مقاطع موسيقى جمانية أم مدفوعة.	 

بســؤاهلم عــن طريقــة حصوهلــم علــى املقاطــع املوســيقية، أكــد مجيــع املبحوثــن األربعــة أهنــم 
يســتمعون فقــط إىل مقاطــع املوســيقى اجملانيــة املتاحــة، ومل يفكــر أيٌّ منهــم يف أن يقــوم 

بشــراء أي مقطــع موســيقي مــن قبــل.
كيفية انتقاء املقطع املوسيقي.	 

املوجــودة   Playlist القوائــم اجلاهــزة يعتمــد علــى  أنــه  املبحوثــن )د(  أحــد  أوضــح 
 Subscribe ابلفعــل علــى موقــع ســاوند كالود. فيمــا أوضــح )ج( أنــه قــام بعمــل
لبعــض الفيديوهــات املتاحــة علــى يوتيــوب، ومــن خالهلــا يســتمع إىل املوســيقى. وأوضــح 
)أ، ب( أن لديهما قائمة تفضيالت على موقع  Sound Cloud يستمعان إليها.

وتعكــس النتائــج أن اإلانث مــن املبحوثــن حيرصــن علــى عمــل قائمــة تفضيــالت لديهــن 
أبهــم املقاطــع املوســيقية.

دوافع انتقائهم للمقاطع املوسيقية .	 
أوضحــت )أ( أهنــا تلجــأ إىل تشــغيل تلــك املقاطــع املوســيقية –علــى حــد تعبرهــا- 
هــرواًب مــن ضغــط املذاكــرة، فيمــا أوضحــت )ب( أهنــا تقــوم بتشــغيل هــذا النــوع مــن 
املوســيقى حبثًا عن التســلية. وأشــار )ج( أنه يقوم بتشــغيلها كمجرد خلفية أثناء تصفحه 
لإلنرتنــت. فيمــا أوضــح )د( أنــه يســتخدمها قبــل النــوم حــى ال يفكــر يف أي شــيء؛ علــى 

حــد تعبــره.
وعكســت إجــاابت املبحوثــن أهنــم يلجــؤون إىل االســتماع ملقاطــع موســيقى املخــدرات 
الرقمية يف حماولة منهم إلصالح املزاج أو للهروب مما يشكل هلم أتثرًا سلبيًّا أو لتشتيت 
 &others2012 دراســة  مــع  ذلــك  ويتفــق  الســلي،  التفكــر  عــن  بعيــًدا  انتباههــم 

.)41(Reinecke, L
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اإلشباعات الي حيققوهنا من مساعهم ملوسيقى املخدرات الرقمية.	 
أوضحــت )أ( أن اســتماعها لتلــك املقاطــع املوســيقية يســهم يف تقليــل الضغــط لديهــا 
والتفكــر بعيــًدا عــن كل مــا يســبب هلــا ضغطًــا فكــرايًّ كاملذاكــرة واالمتحــاانت. وأشــارت 

)ب( أهنــا متــأ وقــت فراغهــا وابلتــايل ال تشــعر بفــراغ أو ملــل.
وأوضــح )ج(، )د( »ال ميكننــا القــول أن تشــغيل تلــك املقاطــع املوســيقية ميكنــه أن 
حيقــق شــيًئا لدينــا، فاألمــر بــدأ جملــرد »الفضــول« مث تــول إىل »عــادة« إىل أن أييت اجلديــد 

حــى ننتقــل إليــه«.
ويتبن من إجاابت املبحوثن أهنم قد ال يلجؤون إىل موسيقى املخدرات الرقمية بغرض 
  2012 Crystine A . Serrone إشــباع حاجــة معينــة، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة
)42( الــيت توصلــت إىل أن املبحوثــن قــد ينتقــون التعــرض حملتــوى ألعــاب الفيديــو العنيفــة أو 

الالعنيفــة بغــض النظــر عــن احملتــوى، إال أهنــا تــؤدي إىل فوائــد نفســية قصــرة املــدى طاملــا 
يشــعر الالعــب ابلكفــاءة والرتكيــز واإلجيابيــة فيمــا يتعلــق بتجربــة اللعــب بعيــًدا عمــا كان قــد 

يفكــر فيــه قبــل اللعــب مــن أمــر ســلي.
وتعكــس النتائــج أن اإلانث مــن املبحوثــن يلجــأن لالســتماع إىل مقاطــع موســيقى 
املخــدرات الرقميــة كنــوع مــن التنفيــس أو التخلــص مــن ســوء املــزاج، ويدعــم ذلــك نظريــة 
إدارة احلالــة املزاجيــة، ويتفــق مــع دراســة القصــي، أمــل)2015()43( والــيت توصلــت إىل 
شــاهد غالبًــا مــا يلجــأ إىل التعــرض للمضامــن الــيت تمــل طابًعــا ترفيهيًّــا إجيابيًّــا 

ُ
أن امل

كالكوميــداي املتمثلــة يف الســيت كــوم وبرامــج املســابقات والرايضــة، وذلــك عنــد الشــعور 
بســوء املــزاج.

االستمرار أو اإلقالع عن االستماع ملقاطع موسيقى املخدرات الرقمية.	 
أوضــح )أ، ج، د( أهنــم قــد عزمــوا علــى اإلقــالع عنهــا؛ ألهنــا علــى حــد قوهلــم: »تســبب 
صداًعــا وملــاًل، فضــاًل عــن رفضهــم حلالــة التعــود واإلدمــان الــيت يســببها االســتماع إليهــا«. 
فيمــا أشــارت )ب( إىل أهنــا يف الوقــت احلــايل ال تنتــوي اإلقــالع عنهــا؛ ألهنــا تــرى أهنــا 
تســتطيع التحكــم يف معــدل التعــرض، وميكنهــا –علــى حــد قوهلــا- محايــة نفســها مــن 
إدمــان هــذا النــوع مــن املوســيقى، موضحــة أن مثــل هــذه املوســيقى ال ضــرر هبــا طاملــا هــي 
متاحــة علــى اإلنرتنــت وليــس هبــا شــيء غــر أخالقــي. وخلصــت دراســة العراقــي، صــاحل 
)2017()44( إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية متوســطة دالــة إحصائيًّــا بــن مــدى 
إدراك الشــباب اجلامعــي خلطــورة املخــدرات الرقميــة وســلوك املخاطــرة حنــو جتريــب تلــك 

املخــدرات.
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درجة معرفتهم أبضرارها على الدماغ	 
بســؤال املبحوثــن عــن درجــة وعيهــم مبــا قــد يســببه تكــرار االســتماع لتلــك املقاطــع 
املوسيقية على الدماغ، أكد مجيعهم جهلهم ابلتأثرات السلبية لتلك املقاطع املوسيقية. 

بدائل تغير احلالة املزاجية لدى املبحوثن	 
 بسؤال املبحوثن عن أهم البدائل اليت يلجؤون إليها لتغير حالتهم املزاجية؛ أوضحت 
)أ( أهنــا تســتمع إىل الشــعر، وأشــارت )ب( إىل أهنــا تلجــأ إىل التســوق اإللكــرتوين عــر 
الصفحــات العديــدة علــى موقــع فيســبوك. وأوضــح )ج( أن مقابلــة األصدقــاء يف الواقــع 
هــي خــر وســيلة لديــه لتغيــر حالتــه املزاجيــة إىل األفضــل. فيمــا أشــار )د( إىل أنــه يفضــل 

األلعــاب اإللكرتونيــة.
ترشيح مقاطع املخدرات .	 

بســؤاهلم عــن مــدى ترشــيحهم لتلــك املقاطــع املوســيقية ألصدقائهــم، أكــدت )أ( أهنــا 
قامــت مــن قبــل إبرســاهلا إىل إحــدى صديقاهتــا علــى تطبيــق WhatsApp كمــا أهنــا 
قــد تعرفــت عليهــا عــن طريــق ترشــيح أحــد األصدقــاء هلــا. فيمــا أكــدت )ب( أهنــا ال 

ميكنهــا أن ترشــح تلــك املقاطــع ألحــد.
وأشــار )ج( إىل أنــه كثــرًا مــا يقــوم بعمــل  Mention ألصدقائــه علــى موقــع ســاوند 
كالود يف حــال أعجبــه مقطــع موســيقى ينتمــي إىل املخــدرات الرقميــة. وأضــاف )د(: 

ميكنــي أن أرشــحها لآلخريــن وعليهــم أن خيتــاروا ويقــرروا. 
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اخلامتة:
• كشــفت نتائــج الدراســة االســتطالعية عــن توافــر العديــد مــن املواقــع اإللكرتونيــة ابللغــة 	

اإلجنليزيــة الــيت تقــدم حمتــًوى خاصًّــا مبوســيقى املخــدرات الرقميــة، منهــا علــى ســبيل املثــال 
موقــع IDoser، موقــع Digipill.com ، وغرمهــا، والعديــد مــن الصفحــات علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي )موقــع فيســبوك، موقــع ســاوند كالود، موقــع يوتيــوب(.
• تقــوم تلــك املواقــع والصفحــات ابلرتويــج ملوســيقى املخــدرات الرقميــة بتقــدمي جرعــات 	

صغــرة جمانيــة لتشــويق وتفيــز املســتخدمن لشــراء جرعــات أكــر مدفوعــة. ومــن مث تقــوم 
بتقــدمي عــروض وخصومــات دائمــة تنشــرها عــر منصاهتــا املختلفــة.

• تقــوم تلــك املواقــع والصفحــات ابإلعــالن دائًمــا عــن املنصــات اإللكرتونيــة الــيت ميكــن 	
متابعتهــا مــن خالهلــا؛ كصفحــات الفيســبوك وتويــرت وســاوند كالود وغرهــا، فضــاًل عــن 
إعالهنــا عــن األجهــزة الــيت تتيــح االســتماع إىل حمتواهــا، ســواء أجهــزة اهلاتــف احملمــول أو 

األجهــزة اللوحيــة )األيبــاد والتابلــت( أو أجهــزة الكمبيوتــر.
• يوجــه 	  ، اسرتشــادايًّ دليــاًل  الرقميــة  املخــدرات  موســيقى  ومواقــع  صفحــات  تقــدم 

املســتخدم كيــف ميكنــه تقيــق أقصــى متعــة ابتبــاع تعليمــات معينــة؛ كاجللــوس وحيــًدا يف 
غرفــة مظلمــة، واالســتماع مــن خــالل مساعــات.

• تتعمــد تلــك املواقــع والصفحــات أن يظهــر حمتواهــا مصحــواًب بصــور ورســوم لوشــم 	
وعالمــات غريبــة كتلــك الــيت تنتمــي إىل جمتمــع الدجــل والشــعوذة. 

• كشــفت نتائــج الدراســة التجريبيــة عــن حمدوديــة معرفــة املبحوثــن ابملخــدرات الرقميــة 	
أو حــى أتثرهــا؛ ممــا يعــد أمــرًا جيــًدا، إال أنــه قــد يعكــس نقًصــا يف ثقافــة املبحوثــن 

اإللكرتونيــة.
• كشــفت نتائــج التجريــب عــدم رغبــة املبحوثــن يف إعــادة االســتماع لتلــك املقاطــع 	

الســلبية، وعكســت ردودهــم اجتاًهــا ســلبيًّا حنوهــا.
• مل تتحسن احلالة املزاجية للمبحوثن بعد االستماع للمقاطع، وإمنا يف أكثر احلاالت 	

تغــرت بشــكل ســلي، حيــث أبــدى الكثــر منهــم شــعوره ابمللــل والكآبــة والصــداع أحيــااًن 
إثــر مساعها.

• ا مــن املبحوثــن رمبــا ال يتعــدى املبحــوث الواحــد عكــس اجتاًهــا إجيابيًّــا 	 عــدد قليــل جــدًّ
حنــو موســيقى املخــدرات الرقميــة.

• أظهرت إجاابت املبحوثن الذين يستمعون من قبل إىل موسيقى املخدرات الرقمية، 	
أهنم يستمعون إليها رمبا كنوع من التجريب أو التنفيس أو اهلروب من الواقع أحيااًن.

• أكــد معظــم املبحوثــن الذيــن متــت مقابلتهــم أهنــم يفكــرون جــدايًّ يف اإلقــالع عنهــا؛ 	
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ملــا تســببه هلــم مــن مضيعــة الوقــت والصــداع والتأثــر يف التحصيــل العلمــي.
• أكد معظم املبحوثن أن حالتهم املزاجية ال تتغر دائًما إىل األفضل عقب االستماع 	

إىل موسيقى املخدرات الرقمية.
• املخــدرات 	 إىل موســيقى  يســتمعون  الذيــن  املبحوثــن  مــع  املقابلــة  نتائــج  عكســت 

الرقميــة أهنــم مل يصلــوا بعــد إىل حالــة اإلدمــان، بــل إن معظمهــم )3 مبحوثــن( أكــد علــى 
عزمــه اإلقــالع عنهــا؛ ملــا هلــا مــن أتثــر ضــار يف الصحــة؛ علــى حــد قوهلــم.

واخلالصــة ميكــن القــول أن موســيقى املخــدرات الرقميــة لــدى طــالب اجلامعــة قــد تؤثــر 
يف احلالــة املزاجيــة أحيــااًن، ولكــن ليــس بشــكٍل دائــٍم إىل األفضــل، فرمبــا تتســبب يف حالــة 
مزاجيــة ســلبية، ويبــدو أن انتشــارها لــدى طــالب اجلامعــة يف مصــر يــكاد يكــون حمــدوًدا 
أو يف بداايتــه، إال أن األمــر حيتــاج إىل بــذل اجلهــد مــن جانــب اجلهــات واملؤسســات 
املعنيــة لتــدارك األمــر، مــن خــالل إعــداد برامــج توعويــة ميكنهــا أن تقــوم بتوعيــة الشــباب 
يتــم  فمثــاًل   ،  )54(  )2019 )أمســاء حممــد وآخــرون  الرقميــة  املخــدرات  تلــك  مبخاطــر 
تضمينهــا ضمــن برامــج الرتبيــة اإلعالميــة ابملــدارس واجلامعــات ابعتبــار أن هــذه املوســيقى 
وكمــا يبــدو مــن إجــاابت املبحوثــن مت التعريــف هبــا مــن قبــل مواقــع التواصــل االجتماعــي 
علــى اإلنرتنــت، ابلتــايل حيتــاج الطــالب إىل برامــج توعيــة تُعــىن مبعــدل االســتخدام اآلمــن 
لإلنرتنــت، وكيفيــة انتقــاء حمتــوى انفــع غــر ضــار، وكيفيــة محايــة اخلصوصيــة، وجتنــب 
االســتخدام الــذي يؤثــر يف الصحــة أو التحصيــل العلمــي أو االنعــزال عــن األســرة، وكلهــا 
تدخــل يف إطــار برامــج الرتبيــة اإلعالميــة الــيت تصبــح احلاجــة إليهــا ملحــة يوًمــا بعــد يــوم.
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• السادة احملكمون:  32
- أ.م.د. عيســى عبد الباقي األســتاذ املســاعد  بقســم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة 

بي ســويف.
- أ.م.د نســرين حســام الدين األســتاذ املســاعد بقســم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة 

بي ســويف.
- د. إجنــي عبــاس أبــو العــز املــدرس بقســم اإلذاعــة والتلفزيــون بكليــة اإلعــالم جامعــة 

بــي ســويف.

 33. اجملايل، فايز ،)2013(،« املخدرات الرقمية وتدايت العوملة«،   جملة 
املنارة، اجمللد ٧، العدد13، عمان، األردن، ص87.

34  *https//:i-doser.com/
35 .ابن عسري، عبد الرمحن )2016( »املخدرات الرقمية  i-doosing بن 

احلقيقة والتضليل اإلعالمي، إدمان املخدرات الرقمية على اإلنرتنت وأتثرها على 
الشباب العريب«، الندوة العلمية، املخدرات الرقمية وأتثرها على الشباب العريب« 

جامعة انيف للعلوم األمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية.
.Available at:
https://repository.nauss.edu.sa
/bitstream/handle/123456789/63522/%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%
D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%
B 1 % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 .
p d f ? s e q u e n c e = 3 & i s A l l o w e d = y

36 .حبش، حممد. مرجع سابق.
37.  Alzyoud, Mohammad & Odeh, Tariq,” Op. Cit  

38  .العراقي، صاحل )2017(، مرجع سابق.
 : Douyin ويعرف أيًضا ابسم دوين  ،  TikTok تيك توك  ابإلجنليزية.•  39
أيلول/ســبتمر  يف  انطلقــت  الفيديو املوســيقية،  هي شــبكة اجتماعية صينية ملقاطع 
 2016بواســطة مؤسسها تشــانغ يــي مينــغ. تعتــر شــبكة تيــك توك اليــوم منصــة رائــدة 
يف مقاطــع الفيديــو القصــرة يف آســيا؛ إذ شــهد تطبيقهــا للهواتــف احملمولــة أســرع منــو 
يف العــامل، وأيًضــا صــارت املنصــة االجتماعيــة األكــر للموســيقى والفيديــو علــى الصعيــد 
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العاملــي. وصــل مســتخدمو التطبيــق إىل 150 مليــون مســتخدم نشــط يوميًّــا )500 
( يف حزيــران/ يونيــو عــام 2018،  وكان التطبيــق األكثــر  مليــون مســتخدم نشــط شــهرايًّ

تثبيتًــا يف الربــع األول مــن عــام 2018  بـــ 45.8 مليــون تثبيــت.
ملزيد من املعلومات:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%
D9%83_%D8%AA%D9%88%D9%83

 v40 .العراقي، صاحل.)2017(، مرجع سابق.
41. Reinecke, L., Tamborini, R., Grizzard, M., Lewis, 

R., Eden, A. L., & Bowman, N. D. )2012(. Characterizing 
mood management as need satisfaction: The effects of intrin-
sic needs on selective exposure and mood repair. Journal of 
Communication, 62)3(, 437-453.

2466.2012.01649.x- https://doi.org/10.1111/j.1460
42. Serrone, Crystinev, Op. Cit  

 43. القصي، أمل، مرجع سابق.
44 .العراقي، صاحل.)2017(، مرجع سابق.

45. Alabd, Asmaa & others., Op. Cit  
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