
  2006 -  األولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 

  

א א
א" "–א

   ∗عيسى الشماس. د

  א
، نقلة نوعية، مهمة ومتطورة، يف جمال 2000أحدث دخول شبكة اإلنترنت إىل سورية يف عام  

وهذا ما فتح الباب واسـعاً  . لمية والثقافيةاالنفتاح على العامل اخلارجي ومعطيات العصر احلاضر الع
اإلنترنـت،  ) مقاهي(أمام الراغبني يف استخدام هذه الشبكة، وأدى إىل افتتاح ما يسمى بنوادي أو 

أمام كثري من الشباب، حيث األجواء املغرية اليت تسمح هلم بالتعامل مع اإلنترنت حبرية تامة ودون 
من خالهلا الدخول إىل مواقع قد تكون حمرضة علـى الفسـاد    رقابة يف معظم األحيان، فيستطيعون

  !!العلمي األخالقي واالجتماعي، وهنا تكمن املشكلة
  :ولذلك، تأيت أمهية هذا البحث، من إجابته عن جمموعة من األسئلة، على النحو التايل 

  ضوا فيها؟ما األسباب اليت تدفع الشباب إىل ارتياد مقاهي اإلنترنت، واألوقات اليت يق -1
  ما املواقع واملوضوعات املفضلة لدى الشباب، ومدى االستفادة منها؟  -2
  اليت يواجهها الشباب على اإلنترنت، وإجراءات احلد من هذه السلبيات؟ تما السلبيا -3
التحليلي باعتماده استبانة جلمع اآلراء حول الظاهرة املدروسـة،  / اتبع البحث املنهج الوصفي  

طالباً وطالبة، ممـن   152قوامها ) التربية والعلوم(عينة من طلبة السنة األوىل يف كلييت  وزعت على
وقـد  . طالبة ممن يرتادون مقاهي اإلنترنـت  39طالباً و 113كان منهم . يرتادون مقاهي اإلنترنت
طالبـاً وطالبـة يف   ) 2024(مـن اتمـع األصـلي البالــغ  %  7ر5مثّلت العيـنة نسـبة 

  : وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج كان من أبرزها. 2002/2003تني لعام الكلي
  .من الذكور واإلناث أنهم يرتادون مقاهي اإلنترنت لعدم وجوده يف البيت%)  80- 50(أفاد  - 1

                                           
 . كلية التربية، جامعة دمشق، سورية ∗
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) 3 -1(أفراد العينة، أنهم يقضون يف املقهى مـا بـني   / من الشباب % 72أفاد حوايل  -2
  .أسبوعياً/ ساعات 

الذكور واإلناث، أنهم يرتادون مقـاهي  / من أفراد العينة %)  82 -80(أفادت إجابات  -3
اإلنترنت بقصد التسلية والترفيه وتبادل الرسائل مع اآلخرين، مثّ البحث عن املوضوعات 

  .املوسيقية/ الثقافية واجلنسية والفنية
املواقع األجنبية، مقابل  أفراد العينة، الدخول إىل/ من الشــباب %) 60-54(يفضل  -4

  .يفضلون املواقع العربية%) 40-44(
من أفراد العينة، رضاهم عن ارتياد مقاهي اإلنترنت، ولكنهم ذكروا %)  80-69(أبدى  -5

املواقع املزيفـة واملسـيئة،   : (سبع سلبيات الستخدام اإلنترنت يف هذه املقاهي،كان أمهّها
  ). رسائل، وبعض املواقع اليت ال تلبي الرغبةالقرصنة والتجسس، احنطاط مستوى ال

  
أفـراد العينـة، جمموعـة مـن     / ولتاليف هذه السلبيات، قدم البحث استناداً إىل آراء الشباب 

فرض رقابة شديدة على هذه املقاهي وتوعية مسـتخدميها مـن خـالل    : (املقترحات تركّزت على
  ).بية، وحجب املواقع املسيئة واحملظورةدورات تأهيلية، إجياد بدائل عربية للمواقع األجن
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  المقدمة -1
   

شهد العقد األخري من القرن العشرين وبدايات القرن احلادي والعشرين، تقدماً هائالً يف  
. جمال التكنولوجيا عامة، ويف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلاسبات خاصـة 

اح تصنيع العديد من آليات املعرفة من الوسـائل  وما زال هذا التقدم ينمو متسارعاً، حىت أت
يتفاعل أهلها  –كما يقولون  –التكنولوجية احلديثة، اليت جعلت العامل قرية كونية صغرية 

  .. فيما بينهم وكأنهم يف بيت واحد
االّت  –الصحف  –الكتب : (إنّ كلّ مادة مطبوعة ميكن إدخاهلا يف شبكة اإلنترنت 

وهذا ما جيعل من اإلنترنت ). وغريها.. حماضر الندوات واملؤمترات – البحوث املختلفة –
أكرب مكتبة يف العامل، توضع حتت تصرف اإلنسان أينما كان، وبإمكانه أن يعود إليها مىت 

وبذلك ستنعكس اآلية يف عصر اإلنترنت، فبدالً مـن أن  . شاء، ويأخذ من معينها ما يريد
م، تأيت املدرسة إليه بعلومها املختلفة، حيث تنشـئ  يذهب اإلنسان إىل املدرسة ليتعلّ

بعيـدة   هذه التكنولوجيات املتطورة، قاعات لتدريس الطالب مهما كانت املسافات
فيما بينهم يف العامل احلقيقي، ويتلقون فيها تعليماً بطريقة ختتلـف عـن طريقـة التعلـيم     

  ) (Martin, 1999, 371.التقليدية
 ه ليس لكلّ مؤلّف يكتب عرب اإلنترنـت   ولكن مثّة حقيقة ال بدا، وهي أن من األخذ

مكانته العلمية، وذلك ألنّ أي مستخدم لإلنترنت، يستطيع أن يضع نصوصـه علـى   
وهلذا، ال بد من التعـرف  . دون اخلضوع النتقاء ناشر أو لتقييم جلنة علمية" الويب"

وال . ة املؤسسة اليت ينتمي إليهاإىل مؤلّف النصوص اإللكترونية، وحتديد مكانته ومكان
، هو أكثر صعوبة مما هي عليه احلـال يف دور  شك يف أنّ التأكّد من الوثائق اإللكترونية

مسؤوليته يف نشـر   –كلّ بدوره  –النشر والتوزيع للوثائق املطبوعة، حيث يتحمل الفرقاء 
  )Patel, 1998, 72(. العمل وتوزيعه

سبات ممثّلة يف اإلنترنت، دوراً كبرياً يف نقل نتاجات ثورة وهكذا أدت تكنولوجيا احلا 
املعلوماتية بني أبناء اجلنس البشري، يف جمتمعام املختلفة، فكان هلا تـأثريات واضـحة يف   

  .مناحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية، والسياسية أيضاً
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  اإلطـار النظري للبحـث -2
، ولكنها تلتقي يف النهاية على قواسم )Internet(متعددة لشبكة اإلنترنت مثّة تعريفات  

 ،اجتماع جمموعة كبرية من الشبكات احلاسـوبية : مشتركة تفيد بأنّ شبكة اإلنترنت هي
موزعة على كامل مساحة الكرة األرضية، بواسطة اتفاقية عمالقة بني اآلالف مـن نظـم   

رتباط معاً، لينشأ كم هائل من املعلومات نستطيع لال) Computerالكمبيوترات (احلواسب 
  )42، 1998احملروس، . (الولوج إليه والنهل منه

لقد أحدثت شبكة اإلنترنت من خالل احلاسب واستخداماته املتطورة، ثورة يف عـامل  
فهي تولّد من اخلربات العلمية واالجتماعية، ما يفـوق  . االتصاالت، فاقت ما كان متوقعاً

وكان اكتشاف التلغراف ومن مثّ الراديـو والتلفزيـون، وأخـرياً    . ار علمي مفردأي ابتك
احلاسب، قد مهد لظهور أداة تقنية تقوم على فكرة الربط بني هذه االبتكارات جمتمعـة،  
بقصد احلصول على إمكانية نوعية متأنية، ناجتة عن اجتماع قدرات تلك االكتشافات كلّها 

  )75، 2002حوات، . (يةعرب تطور علوم املعلومات
لكن استخدام شبكات اإلنترنت مل يبدأ فعلياً إالّ يف مطلع التسـعينيات مـن القـرن    
العشرين، بوصفه عنصراً أولياً وأساسياً يف األعمال التجارية، وأصـبحت هـذه الشـبكة    

فازداد عدد املتعاملني ـا،  .. مصدراً من مصادر احلصول على املعلومات يف وقت قياسي
ويتوقّع أن يصل هذا العدد / 2000/ وصل إىل حوايل نصف مليار مستخدم يف عام  حىت

  )2، 2001املوسى، /. ( 2005/إىل أكثر من مليار مستخدم يف عام 
أن يـؤمن طريـق    –ويف وقت قريب جداً  –وبناء على ذلك، فإنه من املتوقّع  

، يف أي زمان أو مكان املعلومات السريع، وصوالً مضموناً إىل معلومات ال حصر هلا
وهذا يعين أنّ وضع هذه التكنولوجيات موضـع التطبيـق   .. نرغب استخدامها فيه

 الفعلي، سوف تنجم عنه منافع مجة لبين اإلنسان يف جماالت التنميـة االجتماعيـة  
  )Gates, 1995, 299(. مجيعها

وجهة مـن قبـل   متوفرة للجميع، كما أنها ليست م) اإلنترنت(وجتدر اإلشارة إىل أنّ  
شركة مستقلّة أو مؤسسة خاصة، ولذلك ال تعرف حدوداً جغرافية، واملشـتركون فيهـا   
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.. وغدت النتيجة تشكّل ظاهرة تقنية واجتماعية، وجتاريـة أيضـاً  . يتزايدون يوماً بعد يوم

  .وكذلك غدت مركزاً للتجديد، حيث خيترب العلماء أفضل أفكارهم
على الربط الفوري بأيـة  ) اإلنترنت(لة للشبكة االتصالية وهذا كلّه بفضل القدرة اهلائ 

شبكة للمعلومات، باستخدام احلاسب، مهما كانت قدراته، مع هاتف دويل، وغريه مـن  
 بطريقة إلكترونية، واليت ميكن بوساطتها احلصول على كم أجهزة حتويل اإلشارات اليت تتم

  .تعدد املصادر واالختصاصاتالعلمي، امل/ هائل من اإلنتاج العاملي، الثقايف
مكان عام يستطيع املستخدم لشبكة اإلنترنت فيـه،  : أما مقهى اإلنترنت، فيعرف بأنه 

  ) 2002أسامة، . (احتساء القهوة أثناء املالحة يف املواقع املختلفة على تلك الشبكة
ميكـن  مكان توضع فيه أجهزة من احلواسب اليت : ويعرف أيضاً وبصورة أوضح، بأنه 

الدخول عربها إىل شبكة اإلنترنت، برسوم مادية رمزية، فضالً عما يقدمه املقهى التقليدي 
  ) 2002شعبة احلاسب اآليل، . (من اخلدمات

، يف بريطانيـا، مثّ  1995وقد انطلقت أول سلسلة من مقاهي اإلنترنت يف العامل، عام  
وكان الـدافع إىل  . منذ سنوات قليلة انتشرت يف كثري من دول العامل، ومنها الدول العربية

خدمـة املقـاهي   : إنشاء هذه املقاهي، حتقيق هامش رحبي من خالل املزاوجة بني خدمتني
  ) 2002أسامة، . (التقليدية، وخدمة اإلجيار يف شبكة اإلنترنت

وهذا يعين أنّ مقهى اإلنترنت، خصص أصالً لرواّد هلـم اهتمامـات يف اسـتخدام     
يما الشرحية الشبابية، بقصد احلصول على معارف ومعلومات، من خالل اإلنترنت، وال س

وبانتشار مقاهي . التسلية وقضاء أوقات الفراغ، مع تناول أي نوع من القهوة أو املرطبات
اإلنترنت وازدياد عدد روادها، تعم الفائدة على مستثمري هذه املقاهي ورواّدها، كلّ على 

  .حسب اهلدف الذي يسعى إليه
وانطالقاً من هذه املعطيات، فقد شكّل دخول شبكة اإلنترنت إىل سـورية يف عـام    

، نقلة نوعية مهمة ومتطورة، يف جمال االنفتاح على العامل اخلـارجي، ومعطيـات   2000
العصر احلاضر الذي يتميز بالتوظيف األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، يف جمـاالت  

تح الباب واسعاً أمام الراغبني يف استخدام هذه الشبكة، والـذين  وبذلك ف. احلياة املختلفة
راحت أعدادهم تتزايد بسرعة قياسية، األمر الذي أدى إىل فتح ما يسمى بنوادي االنترنت 

بيـوم،   اإلنترنت، أمام كثري من الشباب الذين ال يستطيعون امتالك احلواسيب يف) مقاهي(أو 
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  .يف هذه الشبكةوغري القادرين على االشتراك 
  مشكلة البحث  -3
لعلّ السبب امللح يف ذهاب الشباب إىل مقاهي اإلنترنت، هو حتفّظ كثري من األسر جتاه  

إدخال احلاسب إىل البيوت، وهذا ما يدفع الشباب إىل البحث عن املتعة يف استخدام هـذا  
لذلك، تعمـد  و). 2، 2002أسامة، . (اجلهاز، من خالل هذه املقاهي، ومن دون رقابة

ومن أهم هذه اخلدمات، تقدمي .. غالبية هذه املقاهي إىل توفري العديد من اخلدمات لزبائنها
الذي يتيح فتح املواقع احملظورة واإلباحية، دف زيـادة عـدد    )PROXY(الرمز اخلاص 

ـ . الزبائن وبالتايل زيادة األرباح ول يضاف إىل ذلك، أنّ قسماً كبرياً من تلك املقاهي، يتح
  ) 1، 2002املالك، . (إىل شبكات ألعاب

زيادة ال خيلو منها شارع  -يف اآلونة األخرية –لقد تزايد عدد هذه املقاهي يف سورية  
ومن ينظر إىل رواد هذه املقاهي، يالحظ أنّ معظمهم . أو حارة، وال سيما يف املدن الكبرية

ما جيعلهم أكثر عرضة لتأثريات  وهذا.. من الشباب الذين هم دون سن العشرين من العمر
  .استخدام اإلنترنت يف هذه املقاهي

لإلنترنت يف هـذه  ) املراهقني(ولذلك، تكمن املشكلة يف أنّ عملية استخدام الشباب  
فيجد هؤالء الشـباب يف تلـك   . املقاهي، تتم بطريقة غري سوية بعيدة عن الرقابة الالزمة

افر هلم األجواء املغرية اليت تسمح هلم التعامل مـع  املقاهي أماكن يلجؤون إليها، حيث تتو
الشبكة حبرية تامة، يستطيعون من خالهلا الدخول إىل مواقع قد تكون أحياناً حمرضة علـى  
العمل العلمي واالجتماعي، وقد تكون يف املقابل مشجعة على تعزيـز قـيم اللـهو    

ا يتعارض مـع عمليـة   والفردية، والعنف والتمييز اجلنسي والعنصري، وغري ذلك مم
   .التربية السوية والسليمة

  
  أهميـة البحث -4
  :تكمن أمهية البحث يف اجلوانب التالية 
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أمهية شبكة اإلنترنت العاملية بوصفها وسيلة أساسية لتكنولوجية املعلومات، واألكثـر   -1 
مثّة . ادرهاانفتاحاً يف العامل، واألقوى إغراء للشباب املتعطّش للمعرفة والبحث عن مص

وذلك بقصد فسح اال أمام حريـة  ) حمددة(مواقع على شبكة اإلنترنت غري موثّقة 
التعبري، ولكن القسم األعظم منها يتجاهل أبسط قواعد األمانـة العلميـة يف توثيـق    

ويف املقابل، فإنّ أفضل املواقع هي اليت تعرف باملؤلِّف ومن حيث ..املضمون الذي يبثّ
وقد يوضع العنـوان  .. ه ومنشوراته، وتعرف باملؤسسة اليت حتتضنه أيضاًكفايته وخربت

  . الربيدي واإللكتروين للمؤلِّف ورقم هاتفه، مما يسهل االتصال به ومناقشته
املعرفيـة وال  / أمهية الشباب يف اتمع وضرورة إعدادهم للتعامل مع الثورة العلمية  -2 

شباب، الذين يستغلّون أوقات الفراغ مبا يعـود عليـه   سيما أنّ الشرحية األوسع من ال
بالفائدة الترفيهية واملعرفية، ينجذبون إىل تلك املقاهي ـدف الـدخول إىل مواقـع    

. وغريها، مـن دون رقيـب  .. ترفيهية، كمواقع األلعاب والدردشة واإلغراء اجلنسي
ملقـاهي، وال  أوضحت بعض الدراسات وجود عوامل مهمة جتذب املرتادين إىل هذه ا

النفيعي، . (سيما ممن هم يف سن املراهقة، وكان الترفيه والتسلية من أبرز هذه العوامل
2002 ،3 .(  

ضرورة تقومي عمل مقاهي اإلنترنت وأسباب انتشارها يف اآلونة األخـرية، إذ يقبـل    -3 
أدى انتشـار   فقـد . الشباب عليها إقباالً ملفتاً لالنتباه، ألا تلبي حاجام ورغبام

وسائل اإلعالم واالتصال بتقنياا احلديثة، وعلى رأسها اإلنترنت، إىل إجياد حالة مـن  
القلق لدى اآلباء واألمهات خوفاً مما تقذف به هذه الوسائل مـن رسـائل إعالميـة    

فمن برامج ثقافيـة إىل بـرامج   . متناقضة يف التوجهات واألهداف) ثقافية، اجتماعية(
أخالقية إىل برامج خملّة / من برامج دينية إىل برامج فنية، ومن برامج اجتماعيةأزيائية، و

وتعكس هذه املعاناة، مدى خوف الوالدين .. بالذوق العام ومعارضة العائدات السائدة
على محاية األبناء من هذا الفيضان اإلعالمي، بكلّ  –ولو يف احلد األدىن  –وحرصهم 

  ) 1، 2003السواجي، . (اتما فيه من إجيابيات وسلبي
  
  أهداف البحث  -5
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  :يهدف هذا البحث إىل 
تعرف األسباب الكامنة وراء ارتياد الشباب مقاهي اإلنترنت، والعوامـل الـيت    - 1

 .تدفعهم إىل ارتيادها
 .تعرف األوقات اليت يقضيها الشباب يف مقاهي اإلنترنت، وكيف يقضوا -2
شبكة اإلنترنت، واملوضوعات اليت يتعـاملون   تعرف املواقع اليت يدخلها الشباب على -3

  .معها يف هذه املواقع
تعرف التأثريات الناجتة عن استخدام الشباب شبكة اإلنترنت يف هذه املقاهي، ومن مثّ   -4

 .كيفية ضبط هذا االستخدام يف االجتاه الصحيح
  

  أسئلـة البحث -6
  : سئلة التاليةاستناداً إىل أمهية البحث وأهدافه، سيجيب البحث عن األ

 اليت تشجع الشباب على ارتياد مقاهي اإلنترنت؟ ) العوامل(ما األسباب  -1
ما عدد الساعات اليت يقضيها الشباب يف مقهى اإلنترنت، وما نسبتها من الوقت  -2

  الذي يقضونه يف دراستهم الذاتية؟
قهى، ما املواقع واملوضوعات اليت يتعامل معها الشباب على شبكة اإلنترنت يف امل -3

 وما مدى االستفادة منها؟
ما نوع مشاركة الشباب، وفعاليام اخلاصة والعامة، يف استخدام شبكة اإلنترنت  -4

 يف املقاهي؟
ما النتائج اليت يواجهها الشباب يف مقاهي اإلنترنت، واستخدام شبكة املعلومات  -5

 فيها؟
رة انتشار مقاهي ما اإلجراءات اليت ميكن اتخاذها من أجل التوظيف اإلجيايب لظاه -6

 ؟...اإلنترنت وإقبال الشباب على ارتيادها
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  الدراسات السابقة  -7
.. إنّ ظاهرة مقاهي اإلنترنت هي ظاهرة حديثة، ومل ميضِ على نشوئها إال سنوات قليلة 

كما أنّ . ولذلك مل تظهر آثار استخدام اإلنترنت ظهوراً واضحاً لدى مرتادي هذه املقاهي
الظاهرة ال تزال قليلة جداً يف عاملنا العريب، إذا ما قيست بالدراسات  الدراسات حول هذه

  .اليت متّت على وسائل االتصال األخرى، وال سيما التلفزيون
وعلى الرغم من ذلك، استطاع الباحث أن حيصل على دراستني عربيتني، أجريتـا يف   

  : اململكة العربية السعودية، ومها
مقاهي اإلنترنت واالحنـراف إىل اجلرميـة بـني    : "بعنوان )2002(دراسة النفيعي  -1 

  "مرتاديها
الدراسة على مقاهي اإلنترنت املنتشرة يف املنطقة الشرقية من اململكة العربيـة   تأجري 

: السعودية، كان اهلدف األساسي منها اإلجابة عن السؤال التايل الذي حيدد مشكلة البحث
  ؟ "نترنت إىل اجلرمية ما مدى احنراف مرتادي مقاهي اإل" 

  : وتفرعت عنه األهداف التالية 
  .التعرف إىل نوع الفئة اليت ترتاد مقاهي اإلنترنت -
 .التعرف إىل العوامل اليت جتذب املرتادين إىل مقاهي اإلنترنت -
التعرف إىل اآلثار السلبية املتمثّلة يف االحنراف السلوكي، والنامجة عن التعامـل مـع    -

 .ملقاهياإلنترنت يف ا
وقد أسفرت الدراسة . استخدم الباحث االستبانة أداة أساسية جلمع املعلومات واآلراء 

  :عن النتائج التالية
إنّ غالبية أفراد العينة الذين يرتادون مقاهي اإلنترنت، هم من الشباب الـذين تقـلّ    -

  .أعمارهم عن الثالثني سنة
نترنت، تتمثّل يف تعزيـز ثقافتـهم   إنّ أبرز العوامل اليت جتذب الشباب إىل مقاهي اإل -

 .ومعارفهم، فضالً عن التسلية وقضاء أوقات الفراغ
كانت إقامة الروابط عرب اإلنترنت اليت تؤدي إىل عالقات غري شرعية بني اجلنسني، من  -

 .اآلثار السلبية الرتياد مقاهي اإلنترنت
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: بعنـوان ) 2002(دراسة شعبة احلاسب اآليل يف منطقة الرياض التعليميـة   - 2 
  ".مقاهي اإلنترنت وأثرها يف طالّبنا"

كان اهلدف من الدراسة، معرفة نسبة الطالب الذين يرتـادون مقـاهي اإلنترنـت،     
واألسباب اليت تدفعهم الرتيادها، وأي املواقع اليت يفضلون الدخول إليهـا علـى شـبكة    

ث إفساد اخللق والدين؟ اإلنترنت؟ وبالتايل هل يشكل اإلنترنت خطراً على الطالب من حي
  وما مدى فاعليته يف ذلك؟

. استخدمت االستبانة أداة أساسية جلمع املعلومات والبيانات املطلوبة يف هذا البحـث  
  : وكانت النتائج كما يلي

كانت املواقع الترفيهية يف مقدمة املواقع اليت يرتادها أفـراد العينـة، علـى شـبكة      -1
والدردشة، اليت حصلت مع املواقع الترفيهية على نسبة  تليها مواقع احملادثة. اإلنترنت

  . ثلث أفراد العينة
، %25من أفراد العينة أن الفائدة من اإلنترنت يف املقاهي، أقـل مـن   % 23يرى  -2

يرون أن الفائـدة  % 31منهم أنّ الفائدة أقلّ من النصف، مقابل % 24بينما يرى 
استخدام اإلنترنت يف هذه املقاهي  أما الذين يرون أنّ الفائدة من%. 75يف حدود 
 .من أفراد العينة% 10، ال تتجاوز نسبتهم %100تصل إىل 

يالحظ من الدراستني السابقتني، أنهما تركّزان بالدرجة األوىل على املوضوعات الـيت   
يتعامل معها مرتادو مقاهي اإلنترنت، وال سيما فئة الشباب، واآلثار النامجة عن اسـتخدام  

ت يف هذه املقاهي، إذ ال رقابة على عملها، وال توجيه على دخـول املرتـادين إىل   اإلنترن
وهذه األمور تتفّق متاماً مع الدراسة احلالية، كما تزيد هذه الدراسـة يف  . شبكة اإلنترنت

الكشف عن أثر متغير اجلنس يف ارتياد مقاهي اإلنترنت، وساعات البقاء يف هذه املقـاهي،  
  . مع اآلخرينوطبيعة املشاركة 

  
  حدود البحث وعينته  -8
جرى البحث على طلبة السنة األوىل يف كلييت التربية والعلوم جبامعـة دمشـق للعـام     

وقد اختريت هذه الفئة . طالباً وطالبة) 2024(، وكان عددهم 2002/2003الدراسي
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. الشباب احلقيقـي من الشباب، بالنظر لكوا متثّل مرحلة انتقالية بني اية املراهقة وبداية 

طالباً وطالبـة مـن   ) 1113(طالباً وطالبة من كلية التربيـــة، و ) 911(كان منهم 
طالّب ذكـوراً  ) 405(، فكان قوامهـا %20أخذت منهم عينة عشوائية بنسبة . العلومكلية 
  . وإناثاً
ل اليت تصـدرها سـؤا  ) االستبانة(وزعت على هؤالء يف أثناء احملاضرات، أداة البحث  

  هل أنت من رواد مقاهي اإلنترنت؟: واحد اسنطالعي، هو
ونتيجة لـذلك،  ..يرجى ملء بنود االستبانة بدقّة وموضوعية) نعم(إذا كان اجلواب بـ 

استبانة، وهذا العدد يعبر عن ) 152(كان عدد االستبانات اليت أعيدت باإلجابات الكاملة 
من اتمـع  %)  7ر5(اإلنترنت وميثّلون  عينة البحث احلقيقية اليت يرتاد أصحاا مقاهي

  :وتوزع أفراد العينة على النحو التايل. األصلي
  

  )1(جدول رقم 
  توزع أفراد العينة

اموعاإلناثالذكور اموع التربية العلوم التوزع
17-
سنة20

21-
25 
 سنة

أكثر 
من 

سنة25
اموع

 152 34 46 72 152 39 113 152 64 88 العدد

ر9%النسب
57

ر1
42

100
ر747ر3 %

25 
100
ر2 47ر4 %

30
100 22ر4

% 

  
  منهج البحث وأدواته  -9
التحليلي، ألنه يتيح التعرف إىل املشكلة املدروسـة،  / اعتمد الباحث املنهج الوصفي  

مـن  ) االستقصائية(وتعد الطريقة املسحية . والظروف احمليطة ا وتأثرياا السلبية واإلجيابية
كما يعد املسح من أكثـر طرائـق   . لطرائق الشائعة االستخدام يف البحث الوصفيأكثر ا

البحث استخداماً يف ااالت التربوية واالجتماعية، إذ ميكن بوساطته أن جيمـع الوقـائع   
وهذا يتوافق مع البحث . عن ظاهرة معينة أو مشكلة خاصة –قدر اإلمكان  –املوضوعية 

الستبانة أداة أساسية جلمع البيانات واملعلومـات الالزمـة   الذي حنن بصدده، وتستخدم ا
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  . للتحليل والتفسري، واإلجابة عن أسئلة البحث
ومن أجل إثارة اهتمام املتعامل مع االستبانة، وحفزه على اإلجابة عن أسئلتها، فقـد   

 وضعت مقدمة لالستبانة تبين اهلدف منها، والصفة السرية للمعلومات اليت تسـجل فيهـا  
ولذلك روعي يف االستبانة أن تكون اإلجابات عـن بنودهـا   . ألغراض البحث ليس إالّ

  : مغلقة، فقد كانت األسئلة على نوعني
  .أسئلة مغلقة حتتاج إىل وضع إشارة مقابل اخليار الصحيح -1
 .أسئلة إجاباا اختيار من متعدد، تفسح اال أمام املسؤول الختيار اإلجابة اليت تناسبه - 2
 .مفتوحة تترك للمسؤول حرية اإلجابة كما يريد أسئلة -3
  : ومر تصميم االستبانة واعتمادها باملرحلتني التاليتني 
مخسة ) 15(صممت االستبانة تصميماً أولياً، وتضمنت ): األولية(املرحلة األوىل  -1 

وأساليب عشر بنداً، تناولت أسباب ارتياد مقاهي اإلنترنت، واملواقع واملوضوعات املفضلة، 
  . االتصال باآلخرين، والفوائد من اإلنترنت وسلبياته

جربت االستبانة األولية على عينة عشوائية صغرية من مرتادي مقاهي اإلنترنت يف مدينة  
وتبين نتيجة التطبيق أنّ مثّة أسئلة ليست ضرورية، وال . شاباً وشابة) 36(دمشق، قوامهـا 

سيما التحصيل الدراسي، واملوقع الشخصي على اإلنترنت، عالقة هلا مبقاهي اإلنترنت، وال 
ولذلك عدلت االستبانة وعرضت على حمكّمـني  . والربيد اإللكتروين وكيفية التعامل معه

  . )1(خرباء يف التربية واحلاسب
اقتصرت االستبانة بعد التعديل واألخـذ مبالحظـات   ): النهائية(املرحلة الثانية  -2 

بنداً، إجابات البنود التسعة األوىل منـها مغلقـة، إجابتـا    /سؤاالً ) 11(احملكّمني، على 
السؤالني األخريين مفتوحتان، مشلت اجلوانب األساسية املتعلّقة بارتياد مقاهي االنترنيـت  

  : وتوزعت على النحو التايل.. ونوعية املواقع املستخدمة وموضوعاا وفوائدها
  . باب مقاهي اإلنترنتعن أسباب ارتياد الش) األول(السؤال  -

                                           
 . الياس أبو يونس. جربائيل بشارة، د. د.فخر الدين القالّ، أ. د.أ: احملكّمون من كلية التربية، وهم )1(
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عن املدة اليت يقضيها الشباب يف مقاهي اإلنترنت، ونسبة هذا الوقت ) 3و 2(السؤاالن  -
 .مقارنة بوقت دراستهم الذاتية

عن املوضوعات واملواقع املفضلة لدى الشباب على اإلنترنـت،  ) 6و 5و 4(األسئلة  -
  .ومدى االستفادة من هذه املوضوعات

عن فعالية الشباب ومشاركام باإلنترنـت، ورضـاهم عـن    ) 9و 8و 7(األسئلة   -
 .استخدام مقاهي اإلنترنت

 .عن الـتأثريات السلبية الستخدام اإلنترنت يف املقهى) 10(السؤال العاشر   -
  .عن تقدمي مقترحات لتحسني استخدام مقاهي اإلنترنت) 11(السؤال احلادي عشر   -
اد العينة الصغرية ذاا، وقورنت نتائجهـا بنتـائج   أعيد تطبيق االستبانة املعدلة على أفر 

). 0ر 86(املرحلة األوىل، فيما يتعلّق باألسئلة األحد عشر النهائية، فكان معامل التـرابط  
  . كافياً العتماد ثبات االستبانة كواعترب ذل

  
  نتائـج البحـث -10

   اٍألسباب التي تدفع الشباب إلى ارتياد مقاهي اإلنترنت -10-1 
%  80ر3جاء عدم وجود إنترنت يف البيت يف املرتبة األوىل، وبنسـبة   -10-1-1
 69ر7أفراد العينة، تاله عدم وجود حاسب يف البيت يف املرتبة الثانية وبنسبة  بمن الشبا

منهم فقـط لـديهم   ) 16(فرداً فقط لديهم حواسب يف البيت، ولكن ) 46(، أي أنّ %
، مثّ قضاء أوقات الفراغ %52يف املرتبة الثالثة وبنسبة وجاء البحث عن املعلومات . إنترنت

، وأخرياً التعرف إىل أصدقاء، يف املرتبة اخلامسة واألخـرية،  %40يف املرتبة الرابعة وبنسبة 
  .من أفراد العينة% 35وبنسبة 

  
  ) 2(جدول رقم 

  ترتيب أسباب ارتياد الشباب مقاهي اإلنترنت 

عدم وجود إنترنت األسباب
 يف البيت

عدم جود
حاسب يف البيت

البحث عن
 معلومات

قضاء أوقات
 الفراغ

التعرف إىل 
 أصدقاء

 122106796153 التكرار
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 69524035ر807ر3 %النسبة
 45 123 الترتيب

يالحظ من اجلدول السابق، أنّ السببني الرئيسني الرتياد الشباب مقـاهي اإلنترنـت،    
بيتهم مواقع على اإلنترنت، بسبب عدم وجود احلواسب لديهم، يتمثّالن يف عدم امتالك غال

  . وإن كان البحث عن املعلومات سبباً لدى نصف أفراد العينة
أما أسباب ارتياد مقاهي اإلنترنت عند الشباب، من الذكور واإلنـاث،   -10-1-2

يف ) البيـت  عدم وجود اإلنترنت واحلاسب يف: (فبينما جاء. فقد كان ترتيبها خمتلفاً متاماً
يف ) قضاء وقت الفراغ والبحث عن معلومـات (الرتبتني األوىل والثانية عند الذكور، جاء 

وجاء التعرف إىل أصدقاء يف الرتبة اخلامسة واألخرية . الرتبتني، األوىل والثانية عند اإلناث
  .عند الذكور مقابل الرتبة الرابعة عند اإلناث

  
  )3(جدول رقم 

  ارتياد مقاهي اإلنترنت ) من الذكور واإلناث( ترتيب أسباب الشباب
/ اجلنس 
 األسباب

عدم وجود
إنترنت يف البيت

عدم وجود
حاسب يف البيت

قضاء أوقات
 الفراغ

البحث عن
 معلومات

التعرف إىل 
 أصدقاء

 9682545241 ذكور/ ك 
 36ر463 47ر728ر856 %النسبة 
 45 123 الترتيب

 2712 26247 اإلناث /ك 
 30ر694ر61182ر695 %النسبة 
 14 235 الترتيب
  1 3 2 1 1  فـر

  0ر36= معامل الترابط 

فيما يتعلّق ) الذكور واإلناث(وأثّر هذا االختالف الترتييب، سلبياً يف العالقة بني اجلانبني  
نـهما سـلبياً   باألسباب اليت تدفعهم إىل ارتياد مقاهي اإلنترنت، إذ كان معامل الترابط بي

وهذا يعين أنّ الواقع الذي يعيشه الشباب، خيتلف يف بعـض  ) 0ر36(وضعيفاً وصل إىل 
جوانبه، وال سيما قضاء وقت الفراغ الذي كانت نسبته عند الذكور أكـرب منـها عنـد    
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اإلناث، مقابل البحث عن معلومات، الذي كانت نسبته عند اإلناث أكـرب منـها عنـد    
تعويضاً عن املساحة الضيقة من احلرية االجتماعية الـيت تعطـى    وقد يكون ذلك. الذكور
  .للفتيات
  في مقهى اإلنترنت/ أسبوعياً / عدد الساعات التي يقضيها الشباب  - 2 - 10
من أفراد العينة، يقضون يف مقاهي %  34ر9أظهرت النتائج أنّ نسبة  -2-1 -10

يقضون أقلّ من ساعتني يف  %31ر6ساعات يف األسبوع، مقابل ) 3-2(اإلنترنت، بني 
، %21ر7ساعات أسـبوعياً،  ) 5-4(بينما كانت نسبة الذين يقضون ما بني . األسبوع

فقط من جممـوع أفـراد   % 11ر8ونسبة الذين يقضون أكثر من مخس ساعات، حوايل 
أسبوعياً يف مقـاهي اإلنترنـت،   / وهذا يعين أنّ عدد الساعات اليت يقضيها الشباب. العينة

ساعات، وهذا ليس وقتاً طويالً إذا ما قيس بأوقات الفراغ اليت يقضيها ) 3-1(ى يتركز عل
ويأيت ارتياد مقاهي اإلنترنـت  .. الشباب يف هذه املرحلة، إذا مل تؤمن هلم املناشط املناسبة

ليحلّ جزءاً من مشكلة وقت الفراغ الذي يشعرون به، وإن كان هذا احللّ حيمل خماطر ما 
  .اليت ال تلقى الرقابة والتوجيه الكافينييف بعض جوانبه، 

  
  )4(جدول رقم 

  أسبوعياً يف مقاهي اإلنترنت / الساعات اليت يقضيها الشباب 
الساعات 
5أكثر من ساعات 5-4 ساعات 3-2 أقل من ساعتني األسبوعية

  امـوع ساعات

  48533318152 التكرار
  %11100ر218ر347ر319ر6 %النسبة 

الـذكور  (من خالل املقارنة بني الساعات اليت يقضيها كلّ من الشباب  -2-2 -10
-2(من الذكور يقضون % 35ر4أسبوعياً يف مقاهي اإلنترنت، تبين أنّ نسبة ) واإلناث

مـن  %  46ر2من اإلناث، بينما تقضي نسـبة  %  33ر3ساعات، مقابل نسـبة ) 3
مـن  % 24ر8ويقضـي  . ورمن الذك% 26ر5اإلناث أقلّ من سـاعتني، مقابل نسبة 

من اإلناث، كما يقضي % 12ر8ساعات أسبوعية، مقابل نسبة ) 5-4(الذكور ما بني 
  . من اإلناث% 7ر7ساعات، مقابل ) 5(من الذكور أكثر من % 13ر3
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  ) 5(جدول رقم 
  أسبوعياً يف مقاهي اإلنترنت ) الذكور واإلناث(الساعات اليت يقضيها الشباب 

 اموع الترتيب%بةالنساإلناث/كالترتيب%النسبةالذكور/كالساعات األسبوعية
  48 461ر15 18 262ر5 30 أقل من ساعتني

  53 332ر33 13 351ر4 40 ساعات 2-3
  33 123ر82 5 243ر8 28 ساعات 4-5

  18 74ر7 3 134ر3 15أكثر من مخس ساعات
  152 4%100 39 4%100 113 امـوع

  3= ح .د 0ر05= مستوى الداللة  7ر815= اجلدولية  2كا 3ر546= احملسوبة  2كا
تشري إىل أنّ الشباب الذكور يقضون وقتاً يف مقاهي  –يف إطارها العام  –وهذه النسب  

من الذكور يقضـون يف  % 60ر2اإلنترنت أطول من الوقت الذي يقضيه اإلناث، إذ إنّ 
ويعـود  . من اإلناث%  46ر25 ساعات أسبوعياً، مقابل) 5-2(هذه املقاهي مـا بني 

إىل الشباب الذكور علـى  ) جمتمعنا(السبب يف ذلك إىل مساحة احلرية اليت مينحها اتمع 
  . حساب تقييد حرية اإلناث

ولكن على الرغم من االختالف النسيب الظاهر بني اجلنسني، فلم تكـن مثّـة فـروق     
إذ كانت قيمة كاي مربع احملسوبة  جوهرية يف الساعات اليت يقضياا يف مقاهي اإلنترنت،

) 0ر05(عند مستوى داللـة  ) 7ر815(أصغر من قيمة كاي مربع اجلدولية ) 3ر546(
  ). 3(ودرجة حرية 

نسبة الوقت الذي يمضيه الشباب في مقاهي اإلنترنـت مقارنـة    -10-3
  :بوقت الدراسة الذاتية

أنّ نسبة الوقت %) 33ر56(أفاد حوايل ثلث أفراد العينة من الشباب  -3-1 -10
من الوقت الذي يقضـونه يف  %) 30-20(الذي يقضونه يف مقاهي اإلنترنت تتراوح بني 

من أوقام الدراسية، % 20يقضون يف هذه املقاهي أقلّ من % 29الدراسة الذاتية، مقابل 
، %)50-40(يقضـون مـا بـني    % 10ر5و%) 40-30(يقضون ما بني % 17و
فقط يقضون يف مقاهي اإلنترنـت  % 2، وحوايل )%60-50(يقضون ما بني % 7ر9و

  .من أوقات دراستهم الذاتية% 60أكثر من 
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  )6(جدول رقم 

  ترتيب األوقات اليت يقضيها الشباب يف مقاهي اإلنترنت مقارنة بأوقات الدراسة الذاتية
نسبة الوقت يف املقهى

 الذاتية من الدراسة
أقل
 %20من

20-30 
% 

30-40 
% 

40-50 
% 

50-60  
% 

أكثرمن
60% 

 44512616123 العدد
 2 7ر109ر33175ر2956 %النسبة 
 456 213 الترتيب

من أفـراد  %) 62ر5(يالحظ من قراءة النسب يف اجلدول، أن حوايل ثلثي الشباب  
، من أوقات دراستهم الذاتية، %30العينة، يقضون من الوقت يف مقاهي اإلنترنت أقلّ من 

د الساعات اليت يقضيها الشباب يف هذه املقاهـي، واليت تركزت مـا  وهذا يتوافق مع عد
كما تشري هذه النسبة يف إطارها العام، إىل عدم تأثري مقاهي . ساعات أسبوعياً) 3-1(بني 

اإلنترنت على دراسة الشباب، إذا ما أخذت يف احلسبان أوقات الفراغ اليت يقضـوا دون  
  .دراسة، ودون نشاطات مفيدة

يف املقهـى  ) الذكور واإلناث(أماّ من حيث توزع نسب أوقات الشباب -10-3-2
يقضـون  %) 36ر3(مقارنة بأوقات دراستهم الذاتية، فقد ظهر أنّ أكثر من ثلث الذكور 

من أوقـات دراستهم الذاتية، مقابـل ثلـث   ) 30-20(أوقاتاً يف املقهى تتـراوح بني 
أما . دراستهن يف مقاهي اإلنترنتمن أوقات % 20يقضني أقل من %) 33ر33(اإلناث 

. نسب األوقات األخرى فقد كانت متقاربة إىل حد بعيد بني اجلنسني، ومتساوية يف ترتيبها
  .بني ترتيب اجلانبني.) و943(ودلّ على ذلك معامل الترابط الـذي وصـل إىل 

  
  )7(جدول رقم 

  ت مقارنة بوقت دراستهم الذاتية يف مقهى اإلنترن) الذكور واإلناث(الوقت الذي يقضيه الشباب  
نسب وقت 

الشباب يف املقهى 
 مقارنة بالدراسة

اإلنــاثالذكــور
الرتب/فر

مج 
 الترتيب%النسبة العدد الترتيب%النسبة العدد 2فر

 1 2821ر361112ر403 % 30 – 20
 1 3311ر2721333ر314 % 20أقلّ من 

 - -123ر8 1835ر216 % 40 – 30
 - -104ر26 1044ر126 % 50 – 40
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 - -85255ر108 % 60 – 50
 - -26ر1615ر28 % 60أكثر من 

 2 1136396 امــوع
  0ر943= معامل الترابط 

  
  الموضوعات التي يفضل الشباب الدخول إليها على اإلنترنت في المقهى - 4- 10
نة، أنّ غالبية الشباب يرتادون مقاهي اإلنترنت أظهرت إجابات إفراد العي -10-4-1

منهم الدخول إىل موضوعات تبادل الرسـائل  % 81ر6بقصد التسلية والترفيه، إذ يفضل 
بينمـا يفضـل   .. منهم التعامل مع األلعاب والتسايل% 77ر6مع اآلخرين، كما يفضل 

% 48 املوضـوعات اجلنسـية، مقابـل   % 50املوضوعات الثقافية، ويفضل % 56ر6
ويف ذلك .يفضلون املوضوعات الرياضية% 44ر7يفضلون املوضوعات الفنية واملوسيقية و

  .فائدة للشباب ال يستهان ا
إذ جاء تفضـيل  ) االقتصادية، واألزياء واملوضة(وكانت أقلّ املوضوعات دخوالً، هي  

ات األخـرى  وتراوحت نسب تفضيل املوضوع. فقط، من أفراد العينة% 15ر8كلّ منهما بنسبة 
  %).16ر44 - % 40ر8(بني ) العلمية، السياسية، التارخيية االجتماعية، الدينية، الصحية(

  
  )8(جدول رقم 

  ترتيب املوضوعات اليت يفضلها الشباب على اإلنترنت يف املقهى
 الرتبة%النسبةالتكراراملوضوعات املفضلـة
 811ر1246تبادل الرسائل مع اآلخرين

 772ر1186األلعاب والتسايل
 563ر866الثقـافيـة
 76504اجلنسـية

 73485الفنية واملوسيقية
 446ر687الرياضيـة
 407ر628العلميـة
 348ر522السياسيـة
 329ر509االجتماعيـة
 473110الدينيــة
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 2611ر403التارخييــة
 1612ر2544الصحيـة

 13ر155ر248تصاديـةاالق
 13ر155ر248املوضة واألزياء
 14 -869امــوع

، لوحظ أن سـتة موضـوعات   %62ر07وبعد حساب متوسط التكرارات البالغ   
من جمموع تكـرارات  %  62ر7ظهرت فوق خط املتوسط، وحصلت جمتمعة على نسبة 

، )عاب والتسـلية تبادل الرسائل واألل(ملوضوعي %  28املواقع األربعة عشر، منها حوايل 
من جمموع التكرارات العام، على %  37ر3بينما مل حتصل املوضوعات الثمانية األخرى إال على 

تكراراً، وهي قريبة جداً من خط ) 62(الرغم من أنّ جمموع تكرارات املوضوعات العلمية يشكل 
   .املتوسط
تطابق ت النتائج أما املوضوعات املفضلة لدى الذكور واإلناث، فقد أظهر -10-4-2

تبادل الرسائل مع اآلخرين، واأللعـاب والتسـايل،   (ترتيب ثالثة موضوعات بني اجلانبني، وهي 
، بينما كان االختالف واضـحاً يف ترتيـب   )13و2و1: (اليت جاءت يف الرتب) واملواقع الصحية

لدى الذكور ) 5ر5(العلمية اليت جاءت يف الرتبة : املوضوعات األخرى، وال سيما يف املوضوعات
لـدى الـذكور   ) 4(لدى اإلناث، واملوضوعات اجلنسية اليت جاءت يف الرتبة ) 11(مقابل الرتبة 
لـدى الـذكور   ) 5ر5(لدى اإلناث، واملوضوعات العلمية اليت جاءت يف الرتبة ) 7(مقابل الرتبة 
لدى اإلنـاث  ) 3(لدى اإلناث، واملوضوعات االجتماعية اليت جاءت يف الرتبة ) 11(مقابل الرتبة 
لدى اإلناث مقابل ) 4(لدى الذكور، واملوضوعات الدينية اليت جاءت يف الرتبة ) 10(مقابل الرتبة 

لدى اإلناث ) 5ر5(لدى الذكور، وموضوعات األزياء واملوضة اليت جاءت يف الرتبة ) 11(الرتبة 
  .واألخرية لدى الذكور) 14(مقابل الرتبة 

  )9(جدول رقم 
  على اإلنترنت يف املقهى) الذكور واإلناث(ت اليت يفضلها الشباب ترتيب املوضوعا

املوضوعات 
النسبة الذكور/ك املفضلة

 2فر فر الرتبة%النسبةاإلناث/ك الرتبة %

 - -791ر93821315الرسائل املتبادلة
 - -692ر802272ر915األلعاب والتسلية
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ر55ر5 706231641 الثقافية
2 

 6ر25

 9 3373ر554133ر637 اجلنسية
ر85ر305ر5128ر61545 الرياضية

3 
 6ر25

ر115 18 57ر61545 العلمية
5 

 30ر25

ر85ر305ر50497128 املوسيقية/الفنية
1 

 2ر25

 16 15124ر4 464186 السياسية
 1 20101ر5 423798 التارخيية
 49 5337ر262310218 عيةاالجتما
 49 4347ر2011176ر234 الدينية

 4 10142ر3 18124ر216 االقتصادية
 - -1213ر8 16135ر198 الصحية

ر55ر5 87141641 األزياء واملوضة
8 

 72ر25

 248 -14-14195-674 امـوع

األوىل والثانيـة،  يف الرتبتني ) الرسائل املتبادلة، واأللعاب والتسايل(إنّ جميء موضوعي  
، يشري إىل أنّ هـذه  %) 82-70(لدى الذكور واإلناث، وبنسب متقاربة تراوحت بني 

املقاهي تؤمن للشباب فرصاً لقضاء وقت ممتع من خالل الدخول إىل موضوعات تتماشـى  
مع رغبام وميوهلم، وتتيح هلم التفاعل مع أشخاص آخرين وإقامة عالقات خمتلفة معهـم،  

رقابة الكبار عامة ورقابة الوالدين خاصة، وهنا تكمن خطورة هذه املقاهي على بعيداً عن 
  . الشباب، وال سيما إذا كانت غالبية مرتاديها من املراهقني

إالّ أنّ مثّة اختالفاّ واضحاً بني املوضوعات األخرى اليت يفضلها الذكور واملوضـوعات   
إذ كان معامل الترابط ضعيفاً .. منهما واهتماماتهاليت يفضلها اإلناث، وهذا تبعاً لطبيعة كلّ 

ولـيس يف األمـر   . فقط) 45ر5(إىل حد ما، بني ترتيب تفضيالت اجلنسني، وصل إىل 
تسـتهوي  ) اجلنسية والسياسية والتارخيية واالقتصـادية (غرابة، إذا علمنا أنّ املوضوعات 

الـيت  ) ينية، واألزياء واملوضةاالجتماعية والد(الذكور أكثر من اإلناث، مقابل املوضوعات 
  .تستهوي اإلناث أكثر من الذكور

  )العربية أو األجنبية(المواقع التي يفضل الشباب الدخول إليها  -10-5
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أفراد العينة، أنهم يفضلون الدخول إىل املواقع األجنبيـة  / من الشباب %) 88(أفاد  

ون السبب يف ذلـك، تنـوع   وقد يك. يفضلون الدخول إىل املواقع العربية% 42مقابل 
  .املوضوعات اليت تعرضها املواقع األجنبية، وقدرا على توفري اإلثارة واملتعة والترفيه

  
  )10(جدول رقم 

  تكرارات املواقع العربية واألجنبية اليت يفضلها الشباب على اإلنترنت ونسبها 
 اموع %النسبةالعربية/ك%النسبةاألجنبية/كنـةوضـع العي
 88586442152العينة كاملـة
 40113ر59467ر673 الذكـور
 2154184639 اإلنـاث

ويالحظ من جهة أخرى، أنّ نسب تفضيالت هذه املواقع، كانت متقاربة إىل حد ما،  
، مقابـل  %5بني الذكور واإلناث، وإن كان الذكور أكثر تفضيالً للمواقع األجنبية بنسبة 

فقد كانت نسبة تفضيل الذكور للمواقع %. 6اإلناث للمواقع العربية حبوايل  تفوق تفضيل
من الـذكور  %  40ر7عند اإلناث، بينما يفضل % 54مقابل نسبة % 59ر3األجنبية 

  .من اإلناث% 46املواقع العربية مقابل 
ماعية الثقافية واالجت(وإذا كانت املواقع العربية، مل تصل بعد إىل تلبية حاجات الشباب  

فإنّ ذلك يفرض بالضرورة حتوهلم إىل املواقع األجنبية، اليت جيدون فيها تلبية هذه ) والترفيهية
احلاجات، فيغامرون بالدخول إليها ويأخذون ما فيها من الغث والسـمني، بـال رقابـة    

  .مدروسة
االستفادة من الموضوعات التي يتعامـل معهـا الشـباب علـى      -6 -10

  اإلنترنت في المقهى
من % 83احتلّت األلعاب والتسليات الرتبة األوىل يف اإلفادة، إذ أجاب  -6-1 -10

وجاءت املواد االجتماعيـة يف الرتبـة   %)  30(أفراد العينة أنهم يسـتفيدون منها بنسبة 
وكان حنو نسبة ما %. 25من الشباب وبنسبة % 80ر3الثانية حيـث يسـتفيد منـها 

من املواد الثقافية والعلمية، بينما % 20فيدون بنسبة من الشباب يست%)  75-70(بني 
منهم أنهم يستفيدون من املواد السياسية والفنية والتارخييـة،  %) 58ر5ر5 – 50(أفاد 
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%) 36ر8(فقط لدى % 10، أما املواد اجلنسية فكانت نسبة االستفادة منها %15بنسبة 
  . من أفراد العينة

  
  )11(جدول رقم 

   يستفيد منها الشباب يف مقاهي اإلنترنت، حبسب نسب االستفادةترتيب املواد اليت

  الترتيب %النسبة  التكرار املــواد
نسبة
 الترتيب %االستفادة

 301 126831األلعاب والتسليات
 251 802ر1223االجتمـاعية
 3ر205 114753 الثقـافية
 3ر205 694ر1067 العلميـة
 156 585ر895 يـةالسياس
 156 556ر843 الفنيـة

 156 507ر777 التارخييـة
  8 10 8 36ر8 56  اجلنسـية

   
ومما يالحظ أن هذا الترتيب يتوافق إىل حد بعيد مع ترتيب املوضوعات الـيت يفضـلها   
الشباب على اإلنترنت، ويتعاملون معها يف املقاهي، وال سيما األلعاب والتسايل، فهـي ال  

وكذلك املواد االجتماعية اليت جاءت . باب املتعة فحسب بل املعلومة واخلربة أيضاًتوفر للش
منها يف الرتبة الثانية، ألنّ الشـباب   ةيف الرتبة السابعة يف التفضيالت، بينما كانت االستفاد

يكتسبون منها بعض العادات والقيم والسلوكات احلياتية، يف حـني مل تتجـاوز فائـدة    
، رغم جميئها يف الرتبة اخلامسة من التفضيالت، مما يدلّ على أنّ %10ية املوضوعات اجلنس

  .الشباب يتعاملون معها للتنفيس وتلبية حاجة آنية ليس إالّ
من هذه املواد، فقـد  ) الذكور واإلناث(أما من حيث استفادة الشباب  -10-6-2

اب والتسايل يف الرتبـة  فقد جاءت االستفادة من األلع. كان االختالف قليالً بني اجلنسني
وجـاءت االسـتفادة مـن املـواد     . األوىل عند الذكور، مقابل الرتبة الثالثة عند اإلناث

. عنـد اإلنـاث  ) 1ر5(عند الذكور مقابل الرتبة ) 3و2(االجتماعية والثقافية يف الرتبتني 
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  .وجاءت االستفادة من املواد العلمية يف الرتبة الرابعة عند اجلنسني

  . جاء ترتيب االستفادة منها متقارباً إىل حد بعيد) السياسية والفنية والتارخيية واجلنسية(اد أما املو 
  

  )12(جدول رقم 
  يف مقهى اإلنترنت) الذكور واإلناث(ترتيب املواد اليت يستفيد منها الشباب

النسبةذكور/ك املواد
% 

نسبة
النسبة إناث/ك الرتبة االستفادة

% 
نسبة

مـج  فـر الرتبة االستفادة
 2فر

ــاب  ألعـ
 وتسليات

968440130 773032 4 

ر906 االجتماعية
97

ر025ر5 1ر82455 35232
0 

ر826 الثقافية
72

ر135ر5 1ر82405 30332
2 

 - -304 74ر4 776825429 العلمية
ر025ر2555 69ر2 527ر6255205 السياسية

0 
 1 1 6ر205 56ر4 522ر6255205 الفنية
ر557 اجلنسية

48
 1 1081 20ر15785

ر485 التارخيية
42

 2ر15ر5 6ر205 56ر4 10822

 11 -8--8202--572 اموع
  0ر87= معامل الترابط 

يالحظ من ترتيب املواد يف اجلدول السابق، أنّ الذكور يستفيدون من األلعـاب  
سية ومن مثّ املواد الثقافية والعلمية، بينما يسـتفيد  واملواد االجتماعية، استفادة أسا

كما أنّ حنو . اإلناث من املواد االجتماعية والثقافية، ومن مثّ املواد العلمية واأللعاب
فقط مـن  %) 20ر5(يستفيدون من املواد اجلنسية، مقابل %) 48ر7( نصف الذكور

  .اإلناث
بني اجلنسني، كان الترابط إجيابياً  الترتييب/ وعلى الرغم من هذا االختالف النسيب  

خبصوص االستفادة من املواد اليت يتعاملون معها يف مقهى ) 0ر87(وعالياً وصل إىل 
  .اإلنترنت
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  فعاليات الشباب على اإلنترنت في المقهى -7 -10
من أفراد العينة، أنهم أقاموا صالت جيدة باآلخرين %) 71ر7(أجاب  -7-1 -10

وهذا . مل يستطيعوا إقامة هذه الصالت%)  28ر3(يف املقهى، مقابل  عرب شبكة اإلنترنت
يدلّ على أنّ غالبية الشباب يريدون إقامة عالقات صداقة وتعارف باآلخرين، مـن غـري   

وهذا ما يوفّره هلم اإلنترنـت يف املقهـى، وال سـيما    . املعروفني لديهم ومن غري جنسهم
 تعد من احلاجات األساسية للشـباب، يف ظـلّ   العالقات العاطفية مع اجلنس اآلخر واليت

  .التربية اجلنسية املنغلقة
  

  )13(جدول رقم 
  تكرارات عالقات الشباب باآلخرين ونسبهم عرب اإلنترنت 

  اموع %النسبةال/ك %النسبةنعم/كوضــع العينـة
  28152ر71433ر1097 العينة كاملة
 29113ر70332ر808 الذكـور
 2539ر74106ر294 اإلنـاث

ويالحظ من جهة أخرى، أنّ اإلناث أقدر من الذكور على تكوين الصالت باآلخرين،   
السبب يف ذلك وربما يعود . من الذكور% 70ر8مقابل % 74ر4إذ كانت نسبة اإلناث 

مربـع   ومع ذلك مل يظهر اختبار كـاي . إىل طبيعة اإلناث اجلذابة، وأسلون اللطيف يف التواصل
، مقابل قيمة كاي مربع اجلدولية 0ر17فروقاً دالة بني اجلنسني، إذ كانت قيمة كاي مربع احملسوبة 

  ).1(ودرجة حرية  0ر05مستوى داللة  عند 3ر841
 وعن اختراق املواقع املمنوعة على شبكة اإلنترنت، أفـاد أكثر من -7-2 -10

ىل اختراق هـذه املواقـع،   بأم يعمدون إ%) 55ر26(نصـف أفـراد العينـة 
وهذه النسبة تشري إىل أن مثّة مواقـع بديلـة، وأنّ   . مل حياولوا ذلك%)  44ر74( مقابل

بعض مقاهي اإلنترنت تسهل اختراق املواقع املمنوعة، دف جذب الزبائن الذين معظمهم 
  .من املراهقني

  
  )14(جدول رقم 
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  ترنت ونسبها تكرارات اختراق املواقع املمنوعة على شبكة اإلن

 اموع %النسبةال/ك %النسبةنعـم/كوضـع العيـنة
 44152ر6874 55ر8426العينـة كاملـة

 44113ر5025 55ر6375 الذكـور
 4639ر1815 53ر2185 اإلنـاث

، أنّ ال )الذكور واإلناث(يالحظ من حيث اختراق هذه املواقع املمنوعة لدى اجلنسني  
ة بينهما، وإن زادت جرأة الذكور قليالً يف هذا االختراق، حيث كانت نسـبة  فروق كبري

من %  53ر85، مقابل نسبة % 55ر75الذكور الذين يعمدون إىل اختراق هذه املواقع 
  . اإلناث
  

  جوانب مشاركة الشباب على اإلنترنت في المقهى -8 -10
باب العينة، يقومون فقط من ش%  34ر9يتبني من نتائج االستبانة، أنّ  -10-8-1

منـهم، مل  % 65ر1بتصميم مواقع ملواد خمتلفة على شبكة اإلنترنت يف املقهى، مقابـل  
فقط من الشباب أفراد العينة، يعرضون بعضاً مـن  % 42ويف املقابل، فإنّ . يقوموا بذلك

  .مل يشاركوا يف ذلك%  58حبوثهم ونشاطام الشخصية، مقابل 
غالبية الشباب الذين يرتادون مقاهي اإلنترنت، يبحثون عن  وهذا يؤكّد مرة أخرى أنّ 

وقد . اللهو واملتعة على شبكة اإلنترنت، دون االستفادة املطلوبة من مزاياها الثقافية والعلمية
يعود السبب يف ذلك إىل أنهم مل يتلقوا التدريب الالزم أو التوجيه املطلوب هلذا االستخدام 

  .السليم واملفيد
%) 61ر2(الرغم من هذه السلبية يف اإلرسال، فإنّ حوايل ثلثي أفراد العينة  ولكن على

مل %) 38ر8(يشاركون يف التعليق على املوضوعات املختلفة وإبداء الرأي فيها، مقابـل  
وربما تعود طبيعة هذه املشاركة، إىل أنّ الشـباب يعتـربون تبـادل    . يقوموا ذا النشاط

  . بعض األلعاب، نوعاً من التعليقات وإبداء اآلراء الرسائل والرد على حتديات
  

  ) 15(جدول رقم 
  مرتادي مقاهي اإلنترنت / ترتيب مشاركات الشباب 
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 اموع %النسبة ال/ك %النسبةنعـم/كنوع املشاركة
 152 38ر61598ر932التعليق على موضوعات خمتلفة
 8858152 6442عرض أحباث ونشاطات خاصة

 152 65ر34991ر539تصميم مواقع خاصة

  
أما من حيث مشاركة كلّ من الذكور واإلناث، على شبكة اإلنترنـت   -8-2 -10

عرض األحباث والنشاطات اخلاصة، املرتبة األوىل عند الذكور بنسبة : يف املقهى، فقد احتلّ
، وأخـرياً التعليـق علـى    %37ر2منهم، مثّ تصميم مواقع خاصة بنسـبة % 44ر25

بينما كان التعليق على املوضوعات املختلفة يف املرتبة %. 35ر4املوضوعات املختلفة بنسبة 
، %35ر9، مثّ عرض األحباث والنشـاطات بنسـبة   %48ر7األوىل عند اإلناث وبنسبة 

أي إنّ الذكور يرغبون يف عرض ما لـديهم  %. 28ر2وأخرياً تصميم مواقع خاصة بنسبة 
غب اإلناث يف التعليق على املوضوعات اليت تـأتيهن مـن   من أحباث ونشاطات، بينما ير

  .اإلنترنت
  

  )16(جدول رقم 
  على اإلنترنت يف املقهى) الذكور واإلناث(ترتيب مشاركة الشباب 

 نوع املشاركة
 اإلنــاثالذكــور

 %النسبةال/ك %النسبةنعم/ك%النسبةال/ك%النسبةنعم/ك
ــاث  ــرض أحب ع
 ونشاطات خاصة

 64ر1 3515ر149 55ر446375ر5025

ــع  ــميم مواق تص
 خاصة

 61ر8 2828ر62112ر37718ر422

ــى   ــق عل التعلي
 موضوعات خمتلفة

 51ر3 4820ر64197ر35736ر404

  2= ح .د 0ر05= مستوى الداللة  5ر991= اجلدولية  2كا 4ر517= احملسوبة  2كا
كة اإلناث، سواء أكان ذلـك يف  وهذا االختالف النسيب بني مشاركة الذكور ومشار 

نسبة املشاركة أم يف ترتيب جوانبها، مل يؤثّر يف التطابق بني اجلنسني، إذ ليس مثّـة فـرق   
كانت أكرب من قيمة كاي مربع ) 4ر517(جوهري بينهما، ألنّ قيمة كاي مربع احملسوبة 
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لـك  ويف ذ). 2(ودرجة حريـة  ) 0ر05(عنـد مستوى الداللـة ) 5ر991(اجلدولية 

إشارة إىل أنّ الشباب من الذكور واإلناث، يعيشون ظروفاً واحدة إىل حد بعيـد، سـواء   
أكان ذلك يف احلياة اخلاصة أم يف احلياة العامة، وإن كان اتمع ال يزال يعطي الفسـحة  

  . للذكور بصورة أوسع مما يعطيها لإلناث
  

  الرضا عن استخدام اإلنترنت في المقهى -9 -10
أفراد العينة، راضون عن استخدام شبكة / من الشباب %) 80ر3(لنتائج أنّ أظهرت ا 

وربما يعود . منهم غري راضني عن هذا االستخدام%) 19ر7(اإلنترنت يف املقاهي، مقابل 
هذا الرضا بنسبته املرتفعة، بصرف النظر عن الفوائد احملقّقة من اسـتخدام اإلنترنـت، إىل   

ى اإلنترنت، حيث يفعلون ما يشاؤون باملواقع اليت يرغبون يف شعور الشباب باحلرية يف مقه
  .الدخول إليها

على الرضـا مـن اسـتخدام    ) الذكور واإلناث(ولكن على الرغم من اتفاق الشباب  
أكرب من نسبة الراضيات %)  84(اإلنترنت يف املقهى، فقد كانت نسبة الراضني الذكور 

  %). 69ر2(مـن اإلناث 
  

  ) 17(جدول رقم 
  واقع رضا الشباب عن استخدام اإلنترنت يف املقهى

 اموع %النسبةال/ك %النسبةنعـم/كوضـع العيـنة
 19152ر80307ر1223العينـة كاملـة
 95841816113 الذكــور
 3039ر69128ر272 اإلنـاث

درة اليت يتمتع ا وربما يعود ذلك التفاوت النسيب، بني رضا الذكور واإلناث، إىل الق 
الذكور يف مساحة التحرك ضمن موضوعات اإلنترنت املختلفة، بعيداً عن احلـرج الـذي   

وهذا يتوافق مع ساعات املشاهدة عند اجلنسني، ونوع مشـاركة  .. يشعر به اإلناث أحياناً
  .كلّ منهما على الشبكة

  
  التأثريات السلبية الستخدام اإلنترنت يف املقهى -10-10 
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أمجع أفراد العينة على ذكر، سبع سلبيات الستخدام اإلنترنت بوجـه   -10-1 -10
) املواقع املزيفة، واملواقع السيئة املوضـوعات (وقد احتلّت . عام، ويف املقاهي بوجه خاص

لكلّ منهما من أفراد العينة، تلتها القرصنة والتجسـس  % 81ر6املرتبـة األوىل وبنسـبة 
، واملواقع ال تلـيب  %59ر2مضمونات الرسائل املتبادلة بنسبة ، مثّ تدني %77ر6بنسبة 

، وأخرياً دخول مواقع دون %46، بعض املواقع غري ممتعـة بنسبة %55ر3الرغبة بنسبة 
  .من أفراد العينة% 23ر8طلب بنسبة 

  
  )18(جدول رقم 

  الشباب /ترتيب سلبيات استخدام اإلنترنت يف املقاهي كما يراها املرتادون 
 تيبالتر%النسبةالتكرارالســلبيات

 1ر815ر1246وجود مواقع مزيفة
 1ر815ر1246وجود مواقع سيئة املوضوعات

 773ر1186وجود قرصنة وجتسس على الشبكة
 594ر2 90احنطاط مستوى بعض الرسائل املتبادلة

 555ر4 84معظم املواقع ال تلبي الرغبة
 466 70ة وغري ممتعةوجود مواقع مملّ

 237ر8 36دخول بعض املواقع دون طلب

نالحظ أنّ هذا الترتيب، يشري يف إطاره العام، إىل أنّ الشباب مرتادي مقاهي اإلنترنت  
يدركون أنّ معظم املواقع املتاحة، سيئّة يف مضموناا وحتمل تـأثريات سـلبية فـيهم، إذ    

واقع وزيفها، وتشكل جتسساً وقرصـنة  منهم إىل سوء هذه امل%) 80(أشـار أكثـر من 
  . على غريها

أنّ املواقع ال تلبي رغبام، تدلّ %)  59ر2(كما أنّ إفادة أكثر من نصف أفراد العينة  
  .على أن هؤالء يرتادون مقاهي اإلنترنت لعدم توافر البديل لقضاء أوقات فراغهم

الذكور (أفراد العينة أما من حيث ترتيب هذه السلبيات من وجهة نظر  -10-10-2
فقد كان مثّة اختالف يف بني اجلنسني، إذ ظهر وجود املواقع املزيفـة يف الرتبـة   ) واإلناث

%. 71ر8، مقابل الرتبة الثالثة عند اإلنـاث وبنسـبة   %85األوىل عند الذكور، بنسبة 
ـ  ) 3و2(يف الرتبتني ) املواقع السيئة والقرصنة والتجسس(وجاءت  ل عند الـذكور، مقاب

28



  2006 -  األولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  .عند اإلناث) 1ر5(الرتبة 
عنـد  ) 4ر5(يف الرتبـة  ) هبوط مستوى املوضوعات، وعدم تلبية الرغبـة (كما جاء  

عدم متعة املواقع، ودخول بعضـها  (وجاء . عند اإلناث) 6و5(الذكور، مقابـل الرتبتني 
  .عند اإلناث) 7و4(عد الذكور، مقابل الرتبتني ) 7و6(يف الرتبتني ) دون طلب

الرغم من وجود هذا االختالف النسيب يف ترتيـب اجلنسـني لسـلبيات     ولكن على 
  ).0ر77(استخدام اإلنترنت يف املقهى، فقد كان الترابط بينهما إجيابياً وعالياً، وصل إىل 

  
  )19(جدول رقم 

  )الذكور واإلناث(ترتيب سلبيات استخدام اإلنترنت يف املقاهي كما يراها الشباب 

مج  الرتب/فر ةالرتب%النسبة إناث/ك الرتبة%النسبةذكور/ك السلبيـات
 2فر

 4 7132ر8 9685128وجود مواقع مزيفة
وجود مواقـع سـيئة

 املوضوعات
0ر25 0ر15ر825 81232ر924

قرصنة وجتسس علـى 
 الشبكة

 2ر5 1ر15ر825 8676332

هبـــوط مســـتوى
 مضمونات الرسائل

0ر25 0ر6155ر5 424ر585ر664

معظم املواقع ال تلبـي
 الرغبة

 2ر5 1ر4665 418ر585ر664

وجود مواقع مملّة وغري
 ممتعة

 4 6642ر7 4439626

دخول بعـض املواقـع
 دون طلب

 - -307ر8 21712ر242

 13  7  172 7  474  امـوع
  0ر77= معامل الترابط 

، على وجود مواقع سيئة على %80يالحظ أنّ اجلنسني يتفقان بنسبة كبرية، تتجاوز  
شبكة اإلنترنت، كما يتفقان إىل حد بعيد على هبوط مستوى الرسائل املتبادلة، وبنسـبة  

وهذا يعين أنّ مثّة شركات إلكترونية، تبثّ مواقع ـدف  %). 61و% 58(تتراوح بني 
اب بـدافع  للشـب ) املغرية(الدعاية واإلجتار والربح، بصرف النظر عن املضمونات اخلبيثة 
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ويتفق الطرفان أيضاً على دخول مواقع دون طلب، الذي جاء . الفضول والبحث عن املتعة
وقد تكون موضوعات هذه املواقـع سـيئة مـن    . يف الرتبة السابعة واألخرية عند اجلانبني
ويف ذلك كلّه، تكمن خطورة مقاهي اإلنترنت إذا مل . النواحي النفسية والثقافية واألخالقية

  . دقّة وتراقبتضبط ب
  

  مقترحات الشباب لتالفي سلبيات مقاهي اإلنترنت  -10-11
أفراد العينة على تقدمي، مخسة مقترحـات لتحسـني   / أمجع الشباب  -10-11-1

) فرض رقابة شديدة على عمل مقـاهي اإلنترنـت  (وقد احتلّ . استخدام مقاهي اإلنترنت
بنسبة ) توعية مرتادي هذه املقاهي(لته من آراء املستفتني، ت% 84ر2الرتبة األوىل، بنسبة 

حجب املواقـع  (، و%66ر4بنسبة ) إجياد البدائل العربية للمواقع األجنبية(، مثّ %78ر3
  %.  7ر9بنسبة ) تكليف خرباء إلدارة هذه املقاهي(، وأخرياً %60ر5بنسبة ) املسيئة

  
  )20(جدول رقم 

  اإلنترنت ترتيب مقترحات الشباب لتاليف سلبيات استخدام مقاهي
 الترتيب%النسبةالتكرارالتدرجات

841ر1282فرض رقابة شديدة على عمل مقاهي اإلنترنت
782ر1193توعية مستخدمي اإلنترنت يف املقاهي
663ر1014إجياد بدائل عربية عن املواقع األجنبية

604ر925حجب املواقع املسيئة واحملظورة
75ر129إدارة مقاهي اإلنترنتتكليف خرباء يف
5-452امــوع

على الرغم مـن رغبتـهم يف    –يالحظ من ترتيب هذه املقترحات، أنّ الشباب  
أنّ هذه املقاهي مل حتقّق الشروط اإلجيابية  –ارتياد مقاهي اإلنترنت، فإنهم يدركون 

ة إىل أنظمة ولذلك فهي حباج. املناسبة لالستخدام، وكذلك مل حتقق الفائدة املطلوبة
رقابية شديدة حتدد طبيعة عملها، من خالل توعية املستخدمني للمواقع اليت ميكـن  

  .االستفادة منها، وكيفية التعامل معها
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، فقـد  )الذكور واإلناث(أما ترتيب هذه املقترحات من قبل الشباب  -10-11-2
، اللـذين  )اقع املسيئةالرقابة الشديدة على املقاهي، وحجب املو(كان متطابقاً يف مقترحي 

توعيـة  : (لدى اجلنسني، بينما كان الترتيب خمتلفاً يف مقترحـي ) 4و1(جاءا يف الرتبتني 
لدى الـذكور، مقابـل   ) 3و2(حيث جاءا يف الرتبتني ) املستخدمني وإجياد البدائل العربية

لم يظهر ف) تكليف خرباء بإدارة مقاهي اإلنترنت(أما مقترح . لدى اإلناث) 2و3(الرتبتني 
  .إالّ عند اإلناث

الـذكور  (الترتييب، مل يؤثّر يف التطابق بـني آراء اجلنسـني   / وهذا االختالف النسيب  
حول مقترحات حتسني عمل مقاهي اإلنترنت، حيث كانت قيمة كـاي مربـع   ) واإلناث
عند مستوى داللـة  ) 7ر815(أصغر من قيمة كاي مربع اجلدولية ) 2ر138(احملسوبة 

  . أي إنّ الفرق ظاهري بني الطرفني، وليس جوهرياً) 3(درجة حرية و) 0ر05(
  

  )21(جدول رقم 
  لتاليف سلبيات استخدام مقاهي اإلنترنت) الذكور واإلناث(ترتيب مقترحات أفراد العينة 

 اموع الترتيب%النسبةاإلناث/كالترتيب%النسبةالذكور/كاملقتــرحات
ة شديدة علىفرض رقاب
 عمل املقاهي

96851 32821 128 

ــتخدمي ــة مس توعي
 اإلنترنت يف املقاهي

 119 693ر272 812ر924

إجياد مواقع عربية بديلة
 لألجنبية

 101 792ر315 70623

 92 664ر267 584ر664حجب املواقع املسيئة
تكليف خرباء بـإدارة

 مقاهي اإلنترنت
 12 75ر129 ---

 452 5-128 3244 امــوع
  3= ح .د 0ر05= مستوى الداللة  815= اجلدولية  2كا 2ر138= احملسوبة 2كا

إنّ هذا التطابق شبه التام، بني اجلنسني، يؤكّد مرة أخرى أنّ الشباب يشعرون بـأنهم   
معرضون إىل األخطار ما، جراء التعامل مع اإلنترنت يف املقهى، وال بد من وضـع نظـام   

كترونية الشديدة على أجهزة احلاسوب املستخدمة يف املقاهي، مبا مينع الدخول للمراقبة اإلل
إىل مواقع هابطة يف مستوى موضوعاا وفائدا، ويفعل بالتايل عمل هذه املقـاهي علـى   
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  . علمية وتكنولوجية/ أسس سليمة 
  

  االستنتاجات العامـة  -11
من جهة، ومن املقارنـة بـني اجلنسـني    بعد حتليل نتائج االستبانة موع أفراد العينة  

  :من جهة أخرى، توصل البحث إىل االستنتاجات التالية) الذكور واإلناث(
إنّ عدم وجود حاسب وإنترنت، يف البيت، من العوامل الرئيسية اليت تدفع الشـباب   -1

إىل ارتياد مقاهي اإلنترنت، وهذا ما ظهر لدى الذكـور واإلناث بنسبة تتــراوح  
أي إن عدم امتالكهم هذه األجهزة، يدعوهم إىل البحث عـن  %). 80-70(بني 

وهي .أسبوعياً/ ساعات ) 3-1(أماكن للتعامل معها يف أوقات تراوحت مددها بني 
  .مدد قصرية إذا ما قيست بأوقات الفراغ لدى الشباب

تبـادل  (إنّ أفضل املواقع اليت يفضل الشباب دخوهلا على اإلنترنت، تركّزت علـى   -2
، وهذا يتفق مع نتـائج  %)81 -%77ر6(بنسبة ) ل، واأللعاب والتسلياتالرسائ

وهذا يعين أنّ دافع الشباب إىل مقاهي اإلنترنت، ). النفيعي وشعبة احلاسب(دراسيت 
منهم %)  80(ليس لتحصيل الثقافة، بل للتسلية واملتعة والترفيه اآلين، وال سيما أن 

، بينما نسبة االسـتفادة  %30وىل وبنسبة أعطوا االستفادة من األلعاب الدرجة األ
ويف ذلك تكمن خطورة الرسائل واأللعاب وما يتبعهـا مـن   . فقط% 20الثقافية 

 .دردشات رمبا ال تكون ذات طابع أخالقي
إنّ أبرز فاعلية يقوم ا الشباب يف مقاهي اإلنترنت، تتمثّل يف إقامة صـالت مـع    -3

وهذا يؤكّد تفضيالت الرسـائل  %).  72(اآلخرين عرب الشبكة، إذ كانت نسبتها 
املتبادلة، وال سيما ذات الطابع العاطفي مع اجلنس اآلخر، واليت حتمل مضمونات غري 

وهذا يتفق أيضاً مع ) الذكور واإلناث(سليمة، يف ظلّ التربية اجلنسية املنغلقة للشباب 
 ). النفيعي(نتائج دراسة 

الستخدام اإلنترنت يف املقهى، تركّـزت   الشباب، أربعة آثار سلبية/ ذكر املستفتون -4
، والقرصـنة  %81ر6املواقع املزيفة، ذات املوضـوعات السـيئة بنسـبة    : (على

، واحنطـاط الرسـائل املتبادلـة بنسـبة     %77ر6التجسـس على الشبكة بنسبة 
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وهذه النسب تشري إىل أنّ غالبية الشباب املتعاملني مع شبكة اإلنترنت %). 59ر2

ال جيدون  -على ما يبدو –ولكن الشباب . ركون سلبيات هذا التعامليف املقهى، يد
سواها متنفّساً ملعانام وتلبية حلاجام، وملء بعض من أوقات فراغهم، إذ ال جيدون 

 .هذه األمور يف بيوم وال يف النوادي الشبيبية املناسبة هلم
حـول  ) كور واإلناثالذ(مل تظهر مثّة فروق جوهرية بني آراء الشباب من اجلنسني  -5

.) ر94و 0ر70(البنود املطروحة، إذ كان الترابط بينهما إجيابياً وعالياً تـراوح بني 
. فقـط ) 0ر 45ر5(اليت كان الترابط فيهـا  ) ترتيب املوضوعات املفضلة(باستثناء 

بينما كانت قيمة كاي مربع احملسوبة أصغر من قيمة كاي مربع اجلدوليـة، عنـد   
 ) 0ر05(مستوى الداللة 

أفراد العينة على تقدمي، مخسة مقترحات لـتاليف سـلبيات   / وأخرياً، أمجع الشباب  -6
اسـتخدام مقاهي اإلنترنت ؛ حصلت أربعة منها على تكرارات تراوحت نسبها بني 

الرقابة الشديدة، توعية مرتادي مقاهي اإلنترنت، إجياد بدائل : (وهي%) 60-84(
تكليف خرباء (أما املقترح اخلامس حول ). املسيئة للمواقع األجنبية، وحجب املواقع

 .، من اإلناث فقط% 7ر8فحصل على بنسبة ) بإدارة هذه املقاهي
 

 مقترحات لتحسين عمل مقاهي اإلنترنت  -12
إنّ االستنتاجات العامة اليت توصل إليها البحث، تؤكّد ضـرورة مقـاهي اإلنترنـت     

ال بد منها، وال سيما لدى الشباب الـذين مل  ) يةمعرف/ علمية (بوصفها ظاهرة تكنولوجية 
ولكنها من جهـة أخـرى   . تتح هلم الفرصة بعد المتالك جهاز احلاسب وشبكة اإلنترنت

حتمل خماطر على هؤالء الشباب، وال سيما على ثقافتهم وقيمهم وسلوكام، فيمـا لـو   
تضبط استخدام هذه ولذلك، مثّة مقترحات ميكن أن . تركت تعمل دون رقيب وال حسيب
  : ومن أبرز هذه املقترحات. املقاهي وتفعل دورها العلمي والثقايف

وضع هذه املقاهي حتت رقابة مسؤولة تضبط عملها، من حيث تنظـيم خـدماا،    -1
ومواعيد دوامها يف ساعات حمددة من اليوم، ومراقبة الربامج واملواقع على احلواسب 

  .وشبكات اإلنترنت
اهي القيام بتكليف إدارات مـن ذوي اخلـربة يف عمـل احلاسـب     إلزام هذه املق -2
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واإلنترنت، تتولّى تدريب مرتادي هذه املقاهي وتوعيتهم خبدمة شبكة اإلنترنـت،  
 .والتعامل معها ضمن املواقع النافعة، واالبتعاد عن املواقع املسيئة واملنحرفة

تعليمية (شاء مواقع خاصة ا على املؤسسات التربوية والشبابية واإلعالمية، القيام بإن -3
على شبكة اإلنترنت، موجهة خصيصاً جليل املراهقة والشـباب، تتسـم   ) تثقيفية/ 

 .باجلاذبية والتشويق، وتكون بديالً عن املواقع األجنبية غري املأمونة
األهايل واملؤسسات التربوية وأصـحاب مقـاهي   : تشكيل هيئات تربوية، ميثّل فيها -4

ها التعاون يف ضبط عمل شبكات اإلنترنت يف املقـاهي، ومتابعتـه   اإلنترنت، مهمت
 .وتفعيله لصاحل املستفيدين من هذه الشبكات، وتقومي هذا العمل باستمرار

وأخرياً، إخضاع أصحاب مقاهي اإلنترنت واملشرفني عليهـا، إىل دورات تأهيليـة    -5
رنت مقصـداً  لكي يكون مقهى اإلنت.. خاصة قبل الترخيص هلم بفتح هذه املقاهي

حضارياً هادفاً للشباب، حيقّق هلم التواصل اإلجيايب مع ثقافات اتمعات اإلنسـانية  
وعلومها، ويتيح هلم احلصول على اخلربات املختلفة، وهم يقضـون أوقاتـاً ممتعـة    

  .ومفيدة، بإشراف خرباء مرشدين وموجهني
جة حتمية للقدرات اهلائلة اليت واخلالصة، مل تكن ظاهرة انتشار مقاهي اإلنترنت، إالّ نتي 

تلك الشبكة اليت أفرزا . متتلكها هذه الشبكة العمالقة، يف االستقبال والتخزين واإلرسال
وقد القـت هـذه   . ثورة املعلومات واالتصاالت، الغنية مبوضوعاا والسريعة يف انتشارها

ا من الشرحية الشـبابية الـيت   املقاهي قبوالً وترحيباً من اتمع بشرائحه املختلفة، وال سيم
وجدت ضالتها يف شاشات احلاسب اليت حتتويها هذه املقاهي، واليت تسمح جليل الشـباب  
املتعطّش ملعرفة علوم العصر وأسراره، أن يقتحم املواقع املختلفة على شبكة اإلنترنت، مهما 

  .كانت موضوعاا واجلهات اليت ترسلها
املسؤول عن تفجري الثـورة املعلوماتيـة، بتقنياـا     ولكن، إذا كان العقل البشري هو 

وموضوعاا، فهو املسؤول أيضاً عن ضبط هذه الثورة والتحكّم ا وتوظيفها يف االجتـاه  
اإلجيايب، لكي ال حيرق إشعاع هذه الثورة، بتجدده واستمراريته، القيم واملثل العليـا الـيت   

  .ها الطويلبنتها اتمعات اإلنسانية، عرب مسرية تارخي
فالتعامل الواعي والعقالين مع هذه الظاهرة، هو من الضرورة مبكان، ملواجهة عومليـة   
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ثورة املعلوماتية، وأداا األساسية املتمثّلة يف شبكة اإلنترنت، ومحاية األجيال الناشئة مـن  

دون قيـود أو  اآلثار السلبية اليت ميكن أن حتملها، بني ثنايا إغراءاا اليت جتذب الشباب من 
  .ضوابط
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  » 10/6/2005ت الموافقة على نشره بتاريخ وصدر  15/2/2005 وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ« 
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  استبانة 
  موجهة إلى عينة من طلبة السنة األولى بجامعة دمشق 

  ألخذ آرائهم حول مقاهي اإلنترنت
   

  ..الطلبة األعزاء
  

نضع بني أيديكم هذه االستبانة اليت تتضمن عدداً من البنود، دف التعرف إىل دوافعكم 
ولـذلك،  . الرتياد مقاهي اإلنترنت، وآرائكم يف أمهية استخدامها ومدى االستفادة منـها 

يرجى قراءة هذه البنود بدقّة واإلجابة عنها بصدق وموضوعية، علماً بأن اإلجابات علـى  
  :نوعني

مقابل اخليار الذي ترونه مناسباً من وجهة نظر (+) إشارة  عنوع مغلق حيتاج إىل وض -1
  ).9-1(كلّ منكم ورأيه فيه، األسئلة 

). 11و10(نوع مفتوح يترك احلرية لإلجابة بالطريقة اليت يراها ايب، السـؤاالن   -2
  . بحثوهلذه اآلراء أمهية كبرية يف الوصول إىل النتائج املرجوة من هذا ال

   
  ولنا وطيد األمل بثقتكم وتعاونكم                  

  الباحث  
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  بنــود االستبـانة

  
  :معلومات ذاتية -أوالً 

  التربية         العلوم :   الكلية -2     أنثى         ذكر  :     اجلنس -1 
  سنة      25-21             سنة   20-17: العمر -3

  
  :يت تدعوك إىل ارتياد مقهى اإلنترنتالدوافع ال -1
  يوجد حاسوب وال يوجد إنترنت     -  عدم وجود حاسوب يف البيت  -   
   قضاء أوقات الفراغ  -  البحث عن أصدقاء  -    البحث عن معلومات  -   
  
  :أسبوعياً/ عدد الساعات اليت تقضيها يف مقهى اإلنترنت  -2
   ت      ساعا) 3-2( -   ساعة واحدة     -   

  ساعات   5أكثر من  -     ساعات ) 3-5( -
  
  :نسبة الوقت الذي تقضيه يف املقهى مقارنة بوقت دراستك الذاتية -3 
    %   40-30      % 30-20   % 20أقلّ من     
   % 60أكثر من     % 50-60   %    40-50    
  
  :قهىاملوضوعات اليت تفضلها على شبكة اإلنترنت يف امل -4 
  علمية     -  دينية    -  تارخيية  -      سياسية   -         ثقافية     -   

  اجتماعية  -  جنسية  -  رياضية  -      اقتصادية  -       صحية    -
  .فنون وموسيقا  –   أزياء وموضة  - ألعاب وتساليات  –   رسائل متبادلة  -

  
   املواقع األجنبية  –                 املواقع العربية  -          :املواقع اليت تزورها أكثر -5 
  
  :رتب املوضوعات التالية حبسب نسبة االستفادة منها على اإلنترنت يف املقهى -6 

 10% ،15% ،20% ،25% ،30% ،35% ،40%،  
  %70، أكثر من 70%، 65%، 60%، 55%، 50%، 45% 

   التارخيية  -   السياسية  -   العلمية    -   الثقافية  -   االجتماعية       -
  األلعاب والتسليات  -   اجلنسية  -   املوسيقية / الفنية -

  

38



  2006 -  األولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  : نشاطك اخلاص على اإلنترنت يف املقهى من أجل -7 
  ال                 نعم      :  بناء عالقات مع آخرين ال تعرفهم -   

  ال                 نعم        : اختراق مواقع ممنوعة -    
  
  : مشاركتك على اإلنترنت يف املقهى، من أجل -8 
  ال                 نعم      : عرض األحباث والنشاطات الشخصية -   

  ال                 نعم    :التعليق على املوضوعات وإبداء الرأي فيها -
  ال                 نعم        : تصميم مواقع خاصة -

  
  ال                 نعم    : هل أنت راضٍ عن استخدام اإلنترنت يف املقهى -9 
  
  اليت تراها يف استخدامك اإلنترنت يف املقهى؟ تما السلبيا -10 

 -  
 -  
 -  
 -  

  
  ما املقترحات اليت تراها مناسبة لتاليف سلبيات مقاهي اإلنترنت؟ -11 

 -  
 -  
 -  

  ـــــــــــ
   .شكراً إلجاباتك املفيدة 

  الباحث  
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