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املستخلص

مــن  اإلنرتنــت  ملــراتدي مقاهــي  الســمات واخلصائــص  أهــم  الدراســة إىل معرفــة  هــذه  هتــدف 
الشــباب يف مدينــة جــدة، وحتديــد أهــم الدوافــع الــيت أّدت هبــم إىل الــرتدد، ومــا إجيابيــات وســلبيات 
مقاهــي اإلنرتنــت عليهــم، والتوصــل إىل تصــوُّر مقــرتح لــدور اجلهــات األمنيــة وهيئــة األمــر ابملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر يف احلــد مــن ســلبيات مقاهــي اإلنرتنــت علــى الشــباب، وذلــك مــن خــالل جمموعــة 

مــن التســاؤالت الــيت تتبنَّاهــا الدراســة.

الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــيت اعتمــدت علــى منهــج املســح االجتماعــي ابلعينــة، علــى 
فئــة الشــباب الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 15-30 ســنًة، واســتخدمت الدراســُة االســتبانَة أداًة هلــا، 
ولقــد خرجــت هــذه الدراســة ابلعديــد مــن النتائــج، أمههــا: تنــوُّع مواقــع اإلنرتنــت الــيت يــرتدد عليهــا 
املبحوثــون، وقــد جــاء يف مقدمتهــا: اليوتيــوب، مث الريــد اإللكــرتوين، ومواقــع التواصــل اإللكــرتوين. وقــد 
تنوعــت رؤيــة املبحوثــني لدوافــع تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت، وجــاء يف مقدمتهــا: التســلية 
والرتويــح، والتواصــل االجتماعــي، وتصفُّــح املواقــع املختلفــة علــى اإلنرتنــت. وأشــار املبحوثــون إىل أن 
تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت لــه العديــد مــن اإلجيابيــات، مــن أبرزهــا: أنــه وســيلة حبــث ونشــر 
ســهلة وتكويــن عالقــات اجتماعيــة. ومــن اآلاثر الســلبية لإلنرتنــت: إدمــان اإلنرتنــت، ومشــكالت 
صحيــة، وضعــف يف التحصيــل الدراســي، إضافــًة إىل العزلــة، واالكتئــاب، وتدمــري األخــالق، ونشــر 

الرذائــل، وكذلــك القفــز إىل عــامل املمنــوع. 
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Internet cafes and their impact on youth- A 
field study in Jeddah, Saudi Arabia

Abstract: This study aims to find out the main characteristics 
of youth frequenting Internet cafes in  Jeddah city, to identify 
the most important motives that prompt them to frequent such 
places, and  to showcase the positive and negative effects of 
Internet cafes on them. The study also explores ways that 
security authorities and  the Commission for the Promotion 
of Virtue and Prevention of Vice can play to reduce the 
negative aspects of Internet cafes on youth through a series 
of questions adopted by the study. This study falls under the 
descriptive studies domain, which employs the Social Survey 
Methodology on a sample of young people aged between 15-
30 years old using a  questionnaire as the main tool to collect 
data. The study achieved a number results the most important 
of which is as follows: the diversity of Internet sites frequented 
by the respondents of which  YouTube came on the forefront  
followed by e-mail and social media sites. The respondents 
gave different reasons that motivate young people to frequent 
Internet cafes of which entertainment , recreation, social 
networking,  and browsing various sites on the net were the 
most prominent. However, some of the negative effects of 
the Internet are : internet addiction, health effects, impact on 
academic achievement, isolation, depression, destruction of 
morality, dissemination of vices as well as Jumping into the 
forbidden world.
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املقدمة

تُعتــر رعايــة اإلنســان بــكل مراحلــه العمريــة هدفــاً أساســياً واســرتاتيجياً لــكل جمتمــع، ومرحلــة الشــباب 
هــي إحــدى تلــك املراحــل الــيت تتميــز أبهنــا مرحلــة للقــوة والعطــاء؛ فالشــباب هــم الدعامــة األساســية للتنميــة، 
كمــا أن هنضــة أي أمــة ال تقــوم إال علــى شــباهبا ومــا يقومــون بــه مــن أدوار إجيابيــة. مــن هنــا فقــد أولَــْت 
الــدول أمهيــًة كــرى ابلشــباب ومشــكالهتم وشــغل وقــت فراغهــم فيمــا يفيــد؛ للوصــول إىل حلــول حتــّد مــن تزايــد 
تلــك املشــكالت. إن اجلهــود املبذولــة يف وقايــة الشــباب مــن االحنرافــات الســلوكية واملشــكالت املرتتبــة عليهــا 
حيــث ال جيعلهــا مهمــة ســهلة للتعامــل معهــا؛ األمــر الــذي يتطلــب تضافــر جهــود املهتمــني برعايــة وتنشــئة 
الشــباب واجلهات املســؤولة حنو إجياد البدائل املمكنة لشــغل وقت فراغهم يف أمور مفيدة تعود عليهم وعلى 
جمتمعهــم ابلنفــع والفائــدة واالبتعــاد عــن الســلوكيات الســلبية الــيت يكــن أن يارســوها. ومــن هنــا جــاءت هــذه 

الدراســة لتكــون أحــد تلــك اجلهــود املبذولــة يف ذلــك.

أواًل: مشكلة الدراسة:

تعتــر شــبكة االنرتنــت مبــا لديهــا مــن قــدرة فائقــة علــى جتــاوز حــدود الزمــان واملــكان إحــدى أدوات 
البعــد الثقــايف واملعــريف اهلامــة الــى تتيــح فرصــاً ضخمــة للــدول الفقــرية لالطــالع علــى أحــد املنجــزات الثــورة 
التكنولوجيــة يف العــامل واحلصــول علــى املعلومــات مــن مصــادر متعــددة ومتنوعــة، وهــذا هــو الوجــه املشــرق 
هلــا ، إال أن ذلــك ال يعــى وجــود وجــه آخــر قبيــح هلــا ، حيــث ينطــوي التعامــل مــع شــبكة االنرتنــت علــى 
خماطــر هائلــة ، مــن أمههــا أن ذلــك اجملتمــع املعلوماتــى اجلديــد ال يلــى ســوى رغبــات ومصــاحل النخبــة الــيت 
تديــره وتســتخدمه وابلتــايل ال ينشــر إال ثقافــة اجملتمعــات املتقدمــة، هــذا فضــاًل عــن انتشــار مــا يســمى ابجلريــة 

االلكرتونيــة ومــا يؤديــه مــن عزلــة عــن العالقــات االجتماعيــة خاصــة يف حالــة إدمــان االنرتنــت.

ومــن أكثــر الفئــات أتثــراً هبــذه الثــورة التكنولوجيــة يف عــامل االنرتنــت هــي فئــة الشــباب لبحثهــم عــن كل مــا 
هــو جديــد، وابلتــايل حتــددت مشــكلة الدراســة يف معرفــة أهــم الســمات واخلصائــص ملــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت 
مــن الشــباب يف مدينــة جــدة، وحتديــد أهــم الدوافــع الــيت أّدت هبــم إىل الــرتدد، ومــا إجيابيــات وســلبيات مقاهــي 
اإلنرتنت من وجهة نظرهم ونظر املســؤولني عن رعاية الشــباب وتوجيههم، وحتديد الدور املطلوب للجهات 

األمنيــة ؛ للحــد مــن ســلبيات مقاهــي اإلنرتنــت، وتعزيــز اجلوانــب اإلجيابيــة فيهــا.
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اثنياً: أمهية الدراسة:

أتيت األمهيــة العلميــة هلــذه الدراســة مــن انتســاهبا إىل جمــايَلْ علــم االجتمــاع واخلدمــة االجتماعيــة اللذيــن 
يهتمــان ابلدراســة العلميــة ملطالــب واحتياجــات الشــباب، وكذلــك تقــدمي وصــف وتشــخيص ملشــكالهتم 
االجتماعيــة. وهــذه الدراســة ســوف تســّد ثغــرًة يف البحــوث العلميــة احملليــة؛ إذ إنــه ال توجــد دراســة يف جمتمــع 
البحــث »حســب علــم الباحــث« هتتــم بدراســة ظاهــرة تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت؛ فهــي ســوف 
تبحــث عــن العوامــل املؤديــة إىل ارتيــاد الشــباب ملقاهــي اإلنرتنــت، ومعرفــة اآلاثر اإلجيابيــة والســلبية لتلــك 

املقاهــي علــى الفئــة املســتهدفة يف هــذه الدراســة.

ومــن الناحيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة، فــإن نتائــج الدراســة تســاعد املهتمــني برعايــة وتنشــئة الشــباب 
واجلهــات املســؤولة علــى إجيــاد البدائــل املمكنــة لشــغل وقــت فراغهــم يف أمــور مفيــدة تعــود عليهــم وعلــى 

جمتمعهــم ابلنفــع والفائــدة، واالبتعــاد عــن الســلوكيات الســلبية الــيت يكــن أن يارســوها فيهــا.

اثلثاً: أهداف الدراسة:

1- حتديد خصائص ومسات الشباب املرتددين على مقاهي اإلنرتنت.

2- التعرف على الدوافع واألسباب اليت تدفع الشباب إىل ارتياد مقاهي اإلنرتنت.

3- توضيح اآلاثر السلبية واإلجيابية الرتياد الشباب مقاهي اإلنرتنت.

4- ما أثر ارتياد مقاهي اإلنرتنت على ارتكاب اجلرية األخالقية واالحنراف السلوكي.

5- تقدمي تصور مقرتح لدور اجلهات األمنية يف احلد من سلبيات مقاهي اإلنرتنت على الشباب.
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رابعاً: تساؤالت الدراسة:

1- مــا مســات مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت يف اجلوانــب التاليــة: املســتوى التعليمــي، الدخــل، احلالــة االجتماعيــة، 
املســتوى العمــري، طبيعــة العمــل؟

2- ما األسباب الشخصية اليت تدفع الشباب إىل ارتياد مقاهي اإلنرتنت؟

3- ما األسباب االجتماعية اليت تدفع الشباب إىل ارتياد مقاهي اإلنرتنت؟

4- هل هناك آاثر سلبية ملقاهي اإلنرتنت؟ وما هي؟

5- هل هناك آاثر إجيابية ملقاهي اإلنرتنت؟ وما هي؟

6- هل هناك آاثر »أخالقية وإجرامية« على مراتدي مقاهي اإلنرتنت؟

خامساً: التعريفات اإلجرائية للدراسة:

1– مقاهــي اإلنرتنــت: مــكان عــام يــرتدد عليــه الشــباب هبــدف قضــاء وقــت الفــراغ فيــه، وحيتــوي علــى جمموعــة 
مــن أجهــزة احلاســب اآليل وملحقاهتــا، وتُقــدم فيــه بعــض املشــروابت مــن الشــاي والقهــوة والعصائــر.

2– شــبكة اإلنرتنت: عبارة عن عدد ماليني من أجهزة احلاســب اآليل املرتبطة مع بعضها البعض واملنتشــرة 
حــول العــامل، وتعمــل ضمــن بروتوكــول موحَّــد عــاّم يكــن التعامــل معــه مــن أي جهــاز حاســب آيل ابســتخدام 

برامــج وأنظمــة مفتوحــة ومتداولــة.

3- الشــباب: الشــرحية االجتماعيــة الــيت تقــع يف الفئــة العمريــة مــن اخلامســة عشــرة إىل الثالثــني عامــاً، وتتســم 
هــذه الشــرحية ابحليويــة والنشــاط ومرونــة العالقــات االجتماعيــة واملغامــرة.

4– احنرافــات الشــباب: هــي تلــك األفعــال اجلاحنــة »األخالقيــة أو اإلجراميــة« الــيت يرتكبهــا الشــباب بشــكل 
رمســي يعاقِــب عليهــا القانــون يف اجملتمــع، أو غــري رمســي ترفضهــا القيــم واملعايــري واألعــراف االجتماعيــة.

سادساً: الدراسات السابقة:

قــام الباحــث إبجــراء مســح للدراســات ذات العالقــة مبوضــوع البحــث وتبــنيَّ أن هنــاك بعــض الدراســات 
الــيت أجريــت علــى جمتمعــات أخــرى خمتلفــة مــن حيــث: اجلوانــب الثقافيــة، واألهــداف، وجمتمــع الدراســة، وعينــة 

الدراســة للمجتمعــات املبحوثــة، وكذلــك منهــج الدراســة.. وغريهــا، ومــن تلــك الدراســات مــا يلــي:
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1 - دراســة روحــي )2001م( بعنــوان »اســتخدام الشــباب لشــبكة اإلنرتنــت علــى مقاهــي اإلنرتنــت يف 
مدينــيت عمــان وأربــد(، جنــد أهنــا قــد هدفــت إىل حتليــل طبيعــة اســتخدام الشــباب لشــبكة اإلنرتنــت يف مقاهــي 
مدينــيت عمــان وأربــد، عــن طريــق عينــة غرضيــة مكونــة مــن )360( مبحــواثً ومبحوثــة، وتوصلــت الدراســة إىل 
وجــود عالقــة بــني أوقــات تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت خــالل اليــوم وبــني متغــريي اجلنــس، حيــث 
تــرُّدد اإلانث علــى املالهــي وقــت العصــر أكثــر مــن الذكــور، بينمــا يــزداد تــردد الشــباب مــن الفئــة العمريــة 
)26-28 ســنة( علــى املقاهــي وقــت املســاء، يف حــني مل تكــن هنــاك عالقــة بــني أوقــات تــردُّد الشــباب 
علــى مقاهــي اإلنرتنــت وبــني متغــريي املســتوى التعليمــي وســاعات الفــراغ األســبوعية. وأن عــدم اســتخدم 
الوالديــن أو كليهمــا للشــبكة لــه عالقــة ســلبية مــن موقفهــم جتــاه تــردُّد أبنائهــم الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت، 
فغــري املســتخدمني للشــبكة مــن الوالديــن يعارضــون تــردُّد أبنائهــم علــى املقاهــي متأثريــن ابملســتوى التعليمــي 
لــألب واملســتوى التعليمــي لــألم والدخــل الشــهري لألســرة. وأن هــدف اســتخدام الشــبكة خيتلــف ابختــالف 
متغــريات الســن واملســتوى التعليمــي وســاعات الفــراغ األســبوعي، فالشــباب مــن الفئــة العمريــة مــن )26-24 
ســنة( يســتخدمون الشــبكة هبــدف احلصــول علــى املعلومــات يف شــى اجملــاالت، وللهــدف نفســه الشــباب يف 
املســتوى التعليمــي دراســات عليــا. وأن الشــباب خيتــارون املواقــع الرتفيهيــة املســلية أكثــر مــن غريهــا مــن املواقــع 
يف الشــبكة. وأن العالقــات االجتماعيــة املختلفــة الــيت تنشــأ بــني الذكــور واإلانث بنظــام الدردشــة يف الشــبكة 
ختتلــف ابختــالف اجلنــس؛ فالذكــور ينشــؤون عالقــة صداقــة عــر هــذا النظــام خاصــًة مــع األوروبيــني أكثــر مــن 

اإلانث واجلنســيات األخــرى، هــذا ولقــد جتّلــت اآلاثر الســلبية علــى الشــباب يف ميلهــم إىل العزلــة. 

2 - كمــا أجــرى النفيعــي )2002م( دراســة بعنــوان »مقاهــي اإلنرتنــت واالحنــراف إىل اجلريــة بــني 
مراتديهــا.. دراســة تطبيقيــة علــى مقاهــي اإلنرتنــت ابملنطقــة الشــرقية«، وكانــت الدراســة هتــدف إىل التعــرف 
علــى نــوع الفئــة املــراتدة ملقاهــي اإلنرتنــت، والتعــرف علــى عوامــل جــذب مســتخدمي مقاهــي اإلنرتنــت، 
وكذلــك التعــرف علــى األثــر املرتتــب علــى التعامــل مــع اإلنرتنــت يف املقاهــي علــى االحنــراف الســلوكي واجلنائــي 
لديهــم. وســعت الدراســة أيضــاً إىل الكشــف عــن عالقــة اخلصائــص الديوجرافيــة ملــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت 
الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم  بــني مراتديهــا.  اجلريــة  اإلنرتنــت واالحنــراف إىل  آبرائهــم حنــو مقاهــي 
ــل الباحــث إىل جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا: أن  التحليلــي، مــن خــالل أداة البحــث )االســتبانة(. وتوصَّ
أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت مــن فئــة الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 
ســنة. وجــود عوامــل مهمــة جتــذب املراتديــن إىل مقاهــي اإلنرتنــت بدرجــة كبــرية كان مــن أبرزهــا اكتســاهبم 
للعديــد مــن املعلومــات واملعــارف الــيت تنّمــي ثقافتهــم مــن خــالل شــبكة اإلنرتنــت، كمــا بّينــت الدراســة وجــود 
آاثر ســلبية نوعــاً مــا للتعامــل مــع اإلنرتنــت يف املقاهــي علــى االحنــراف الســلوكي للمراتديــن كان علــى رأســها 
وجــود روابــط يف العالقــات عــر اإلنرتنــت قــد تــؤدي إىل عالقــات غــري شــرعية بــني اجلنســني.ملراتدي مقاهــي 
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اإلنرتنــت آبرائهــم حنــو مقاهــي اإلنرتنــت واالحنــراف إىل اجلريــة بــني مراتديهــا. اســتخدم الباحــث املنهــج 
الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل أداة البحــث )االســتبانة(. وتوصَّــل الباحــث إىل جمموعــة مــن النتائــج، 
مــن أمههــا: أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت مــن فئــة الشــباب الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن 30 ســنة. وجــود عوامــل مهمــة جتــذب املراتديــن إىل مقاهــي اإلنرتنــت بدرجــة كبــرية 
كان مــن أبرزهــا اكتســاهبم للعديــد مــن املعلومــات واملعــارف الــيت تنّمــي ثقافتهــم مــن خــالل شــبكة 
اإلنرتنــت، كمــا بّينــت الدراســة وجــود آاثر ســلبية نوعــاً مــا للتعامــل مــع اإلنرتنــت يف املقاهــي علــى 
االحنــراف الســلوكي للمراتديــن كان علــى رأســها وجــود روابــط يف العالقــات عــر اإلنرتنــت قــد تــؤدي 

إىل عالقــات غــري شــرعية بــني اجلنســني.

3 - ويف دراســة لعبدالكرمي )2006م( بعنوان: »اإلنرتنت وآاثره االجتماعية على املراهقني.. دراســة 
ميدانيــة علــى عينــة مــن املرتدديــن علــى مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة طنطــا«، وهدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى 
اآلاثر االجتماعيــة لشــبكة اإلنرتنــت علــى املراهقــني يف مصــر، وخلصــت الدراســة إىل عــدة نتائــج، منهــا: 
أن أغلبيــة املبحوثــني يــرتددون علــى مقاهــي اإلنرتنــت بشــكل منتظــم بنســبة )61٪(، كمــا يرتبــط حجــم 
هــذا الــرتدد ابلدخــل ارتباطــاً طــردايً ملحوظــاً، وأن معظــم املبحوثــني )94٪( يذهبــون إىل مقاهــي اإلنرتنــت 
برفقــة أشــخاص آخريــن خــارج حــدود َمــن أبيديهــم مســؤولية الرقابــة االجتماعيــة عليهــم ويف مقدمــة هــؤالء 
األشــخاِص األصدقــاُء، وأن أغلبيــة املبحوثــني )76.5٪( يتناقشــون ويتفاعلــون مــع آخريــن بشــأن مــا يتعرضــون 
لــه عــر اإلنرتنــت مــن موضوعــات جــادة أو عابئــة، وأن النســبة الكــرى )65٪( مــن املبحوثــني اهتمــوا أبن 
يكــون لديهــم عنــوان إلكــرتوين، إال أن اســتفادهتم التعليميــة والتثقيفيــة واإلعالميــة مــن اســتخدام هــذه اخلدمــة 

كانــت ضئيلــًة للغايــة.

4 - وهنــاك دراســة أخــرى )2007م( »واقــع مقاهــي اإلنرتنــت يف مدينــة الــرايض« للباحــث إبراهيــم 
بــن ســعد احلمــاد وآخريــن مــن منســويب إدارة الرتبيــة والتعليــم )بنــني( مبنطقــة الــرايض الذيــن ســعوا مــن خــالل 
هــذه الدراســة العلميــة إىل التعــرف علــى مــدى تطبيــق الضوابــط التنظيميــة ملقاهــي اإلنرتنــت، ومــدى تطبيــق 
ضوابــط االســتخدام املعتمــدة مــن اجلهــات املســؤولة، ومعرفــة اآلاثر الســلوكية هلــذه املقاهــي، ومعرفــة العوامــل 

الــيت جتــذب املراتديــن إىل هــذه املقاهــي.

وقــد أشــار الباحثــون يف نتائــج دراســتهم إىل أن اتصــال الشــباب مبقاهــي اإلنرتنــت ابلشــبكة العامليــة 
)اإلنرتنــت( أدى إىل شــيوع أمنــاط جديــدة مــن الســلوكيات والقيــم واألفــكار الــيت تســهم بشــكل كبــري يف التأثــري 
علــى اجملتمــع بشــكل عــام، ســواء كان هــذا التأثــري ســلباً: مثــل الدخــول إىل املواقــع الــيت ختالــف مــا عليــه هــذا 
اجملتمع ِمن متسُّــك بعقيدة صحيحة وأخالق فاضلة تنطلق من كتاب هللا وســنة رســوله صلى هللا عليه وســلم.
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وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج األخــرى الــيت علــى ضوئهــا مت تقــدمي بعــض التوصيــات، 
ومنهــا: الدعــوة إىل نشــر الوعــي لــدى الطــالب حــول خدمــة اإلنرتنــت مــع إرشــادهم إىل املواقــع النافعــة 

واهلادفــة.

5 - وهنــاك دراســة للباحــث حلمــي ســاري )2008م(، بعنــوان »أتثــري االتصــال عــر اإلنرتنــت 
العالقــات  اإلنرتنــت يف  عــر  االتصــال  أتثــريات  معرفــة  إىل  الدراســة  هدفــت  االجتماعيــة«،  العالقــات  يف 
االجتماعيــة يف اجملتمــع القطــري؛ ومــن أجــل حتقيــق هــذه اهلــدف اختــري )471( فــرداً مــن دولــة قطــر بطريقــة 
عشــوائية ُوّزعــت عليهــم اســتبانة تتألــف مــن )21( ســؤااًل. وأمــا متغــريات الدراســة فهــي النــوع االجتماعــي، 
والعمــر، واملســتوى التعليمــي، والوضــع املهــي، واحلالــة االجتماعيــة، وعــدد ســاعات اســتخدام اإلنرتنــت يف 

اليــوم، فضــاًل عــن ســنوات اخلــرة يف االســتخدام. 

وقــد توصلــت الدراســة إىل أن أفــراد العينــة مــن ِكال اجلنســني يســتخدمون اإلنرتنــت يف حياهتــم اليوميــة 
بنســب متفاوتــة، لكــن أتثــري اإلنرتنــت يف اإلانث كان أكثــر مــن أتثــريه يف الذكــور. كمــا تبــني أيضــاً أن ملتغــريَِي 
التعليــم وعــدد ســاعات االســتخدام أثــراً يف هــذا التأثــري، وتبــنيَّ أيضــاً أن االتصــال عــر اإلنرتنــت تــرك أتثــرياً يف 
اتصال أفراد العينة الشــخصي املباشــر مع أســرهم بنســبة )44.4٪(، وأتثرياً يف اتصاهلم أبصدقائهم ومعارفهم 
بنســبة )43٪(، كمــا تبــنيَّ أن هنــاك قــدرًة لالتصــال عــر اإلنرتنــت علــى تكويــن عالقــات عاطفيــة قويــة جعلــت 

مــا نســبته )28.8٪( منهــم ال يانــع فكــرة الــزواج عــر اإلنرتنــت.

6 - أمــا دراســة لــريي )2009م( الــيت كانــت بعنــوان: »أثــر املشــكالت االجتماعيــة والنفســية املصاحبــة 
ملســتخدمي الكمبيوتــر يف مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة الكويــت«، فقــد هدفــت إىل التعــرف علــى املشــكالت 
االجتماعيــة والنفســية املصاحبــة ملســتخدمي الكمبيوتــر يف مقاهــي اإلنرتنــت، وأجريــت الدراســة علــى عينــة 
مقدارهــا )250( فــًى وفتــاًة أعمارهــم ال تتجــاوز الـــ 25 ســنة، وكانــت أداة الدراســة اســتبانة مــن إعــداد 
الباحــث، ومــن نتائــج الدراســة أن أفــراد العينــة يقضــون حنــو 15 ســاعة أســبوعياً وينفقــون مــا يقــارب مائــة 
دينــار شــهرايً، كمــا أظهــرت أن مقاهــي اإلنرتنــت تســاهم يف جلــب أمــراض اجتماعيــة ونفســية خمتلفــة وتزيــد 
املشــكالت االجتماعيــة واألســرية، كمــا أشــارت إىل اختــالف اجلنســية واجلنــس واحلالــة االجتماعيــة واملســتوى 

التعليمــي للعينــة.

7 - وقــد أشــارت دراســة قدســيات )2011م(، املوســومة بـــ »اآلاثر الســلبية« الســتخدام تكنولوجيــا 
املعلومــات واإلنرتنــت علــى جيــل الشــباب يف اجملتمعــات املســتهلكة للتكنولوجيــا، واملطبقــة علــى طلبــة جامعــة 
البلقــاء التطبيقيــة ابألردن، إىل أن هنــاك آاثراً ســلبيًة الســتخدام اإلنرتنــت علــى جيــل الشــباب يف اجملتمعــات 
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املســتهلكة للتكنولوجيــا، وكانــت يف جمــال اآلاثر االقتصاديــة األخالقيــة واالجتماعيــة مث الفكريــة واملعرفيــة مث 
النفســية علــى التــوايل.

واتضــح مــن نتائــج الدراســة أيضــاً، عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً يف اآلاثر الســلبية الســتخدام 
تكنولوجيــا املعلومــات واإلنرتنــت علــى جيــل الشــباب تعــزى إىل املتغــريات التاليــة: اجلنــس، طبيعــة التخصــص 
ِقبــل  مــن  اإلنرتنــت  األســبوعية الســتخدام  الســاعات  عــدد  اإلنرتنــت،  مقاهــي  ارتيــاد  للطالــب ابجلامعــة، 

الشــباب.

سابعاً: الرتاث النظري املرتبط مبوضوع الدراسة:

1- تطور مقاهي اإلنرتنت:

قبل أن نقوم ابإلشــارة إىل تطوُّر مقاهي اإلنرتنت يف العامل، نشــري أواًل إىل اتريخ املقاهي، فهي منشــأة 
شــرقية ُعرفــت أواًل يف الشــرق يف أواســط القــرن الســادس عشــر امليــالدي، وكان املقهــى يف تلــك العصــور ال 
خيــرج عــن مــكان مفتــوح يؤمــه النــاس ويشــربون فيــه القهــوة جلوســاً علــى األرض، ولقــد عرفــت الــرتك املقهــى 
مــن العــرب، وظهــر يف القســطنطينية أول مقًهــى ســنة 1554م، أمــا يف مصــر فقــد ُعرفــت املقاهــي قبــل ذلــك 

بنحــو نصــف قــرن مــن الزمــان. )حريــري، 1419هـــ(

بعــد ذلــك بشــكل كبــري، وتفنــن أصحاهبــا يف جتميلهــا وأتثيثهــا وتزويدهــا  تتطــور  املقاهــي  أخــذت 
مبختلــف األنشــطة، ويف بغــداد القديــة اشــتهرت العديــد مــن املقاهــي، حيــث أنشــئ معظمهــا خــالل العهــد 
العثمــاين وانلــت شــهرًة كبــريًة، وأغلــب هــذه املقاهــي بقــي حــى قيــام احلكــم الوطــي الــذي انتهــى ابلنظــام 
اجلمهــوري. ولقــد كانــت هــذه املقاهــي أشــبه ابلدوائــر الرمسيــة أو اخلــاانت التجاريــة والنــدوات االجتماعيــة؛ 
ففيهــا يتبادلــون وجهــات النظــر والــرأي يف شــى أمــور احليــاة اخلــاص منهــا والعــام، وكانــت هــذه املقاهــي 
ُتضــاء بواســطة الفوانيــس واملصابيــح النفطيــة والشــموع، وكانــت تغلــق أبواهبــا مــع الغــروب، عــدا بعــض الليــايل 

واملناســبات اخلاصــة كليــايل رمضــان املبــارك والعيديــن. )احليــدري، 1985م(

وبعــد ذلــك التاريــخ بــدأت تنتشــر مقاهــي اإلنرتنــت يف معظــم دول العــامل، ومنهــا الــدول العربيــة قاطبــًة، 
ويف اململكــة العربيــة الســعودية انتشــرت مقاهــي اإلنرتنــت مــع دخــول خدمــة اإلنرتنــت، وهبــا عــدٌد مــن اللوائــح 
الــيت مت توزيعهــا علــى أصحــاب مقاهــي اإلنرتنــت تتضمــن عــدداً مــن النقــاط، أبرزهــا: إرشــاد املســتخدمني 
بضــرورة االســتفادة مــن اخلدمــة مبــا يتماشــى مــع الديــن احلنيــف واألنظمــة الوطنيــة، والبعــد عمــا خيالفهــا؛ والــيت 

وردت مبذكــرة ضوابــط اســتخدام وأمــن اإلنرتنــت. )قســيت، 2003م(.
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هذا ويشكل الشباب، النسبة الكرى من املرتددين منهم على مقاهي اإلنرتنت يف السعودية.

ويرجع ذلك إىل عدة أسباب، أمهها ما يلي:

أ  - الفراغ يف حياة الشباب السعودي وخاصًة العاطلني.

حَكمــة علــى هــذه اخلدمــة؛ ألهنــا شــبكة دوليــة تتجــدد فيهــا املواقــع خــالل 
ُ
ب  - ضعــف الرقابــة الصارمــة أو امل

الدقيقــة الواحــدة.

ت  - الفضــول وحــب البحــث لــدى الكثــري مــن الشــباب دون أي رقيــب نظامــي أو حكومــي أو أســري. 
)القميــزي، 2008م(.

2 - مقاهي اإلنرتنت يف الوقت احلاضر:

تتميــز مقاهــي اإلنرتنــت يف اململكــة العربيــة الســعودية -ومنهــا مدينــة جــدة- بطابــع عمــراين 
خــاص؛ فهــي يف الغالــب مكلفــة التصميــم والتشــطيبات، وتضــم عــدة جلســات مصممــة إبنشــاءات 
خمتلفــة ويف صــاالت معلقــة، كمــا يوجــد يف هــذه املقاهــي أحــدث وســائل التكييــف للهــواء، وأحيــاانً 
يتوافــر فيهــا وســائل للهــو مــن شــطرنج وقنــوات فضائيــة، وكذلــك ألعــاب إلكرتونيــة.. وغريهــا، كمــا 
تُقــّدم يف املقهــى عــادًة مجيــع أنــواع املشــروابت الســاخنة والبــاردة، وجنــد مقاهــي اإلنرتنــت يف مدينــة 

ــاً قــد تنوعــت بدرجــة كبــرية، مــن مقــاٍه »مخــس جنــوم« إىل مقــاٍه »عاديــة«. جــدة حالي

3 - اآلاثر اإلجيابية ملقاهي اإلنرتنت:

إن أتســيس أو إنشــاء أي مؤسســة أو مجعيــة ختــص اجملتمــع أو تســتهدفه يكــون ألجــل حتقيــق أهــداٍف 
ــّر عــن مجلــة مــن األهــداف واآلاثر اإلجيابيــة الــيت  علــى أرض الواقــع. وهكــذا فــإن فتــح مقاهــي اإلنرتنــت يُع

يطمــح إليهــا اجملتمــع، ومــن بينهــا:

أ- األهداف واآلاثر االجتماعية: 

وتتمثل فيما يلي:

• تزويــد املســتخدم ابملعلومــات العلميــة والتقنيــة الــيت يريدهــا وحيتــاج إليهــا: )ســواء يف حبوثــه الدراســية، أو يف 
حياتــه العلميــة والعامــة(، وبعبــارة أخــرى: تقــدمي خدمــات معلومــات أفضــل مــن الناحيتــني )الكميــة والنوعيــة(.

• املســامهة يف تكويــن جمتمــع مثقــف، يســاير التطــورات احلاصلــة يف العــامل، يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات، 
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وابلتــايل هتيئــة اإلنســان لدخــول جمتمــع املعلومــات.

• يوفر مقهى اإلنرتنت وســائل اإلعالم احلديثة واإللكرتونية أبشــكال خمتلفة ُتدمج فيها الصورة مع الصوت 
.Multimedia واحلرف، أي وسائط متعددة يف آٍن واحٍد

• تســهيل وتوفــري االتصــال اإللكــرتوين عــن طريــق الريــد اإللكــرتوين )E-mail( بــني األفــراد واجلماعــات، 
وبعبــارة أخــرى، يكــن القــول: إن مقهــى اإلنرتنــت يفتــح فضــاءات اإلنرتنــت ابلنســبة إىل األشــخاص الذيــن ال 
يلكــون خطــوط اإلنرتنــت يف بيوهتــم. وينطــوي الريــد اإللكــرتوين علــى إمكانيــة إرســال رســالة مــن كمبيوتــر إىل 
آخــر، بعــد ربطــه بشــبكة اإلنرتنــت طبعــاً، ويســتطيع املســتخدم إرســال الريــد واســتقباله مــن وإىل أي شــخص 

يف العــامل، أبســرع وقــت، وأقــل تكلفــة، مــع ضمــان الوصــول، عكــس الريــد العــادي.

• املســامهة يف إجيــاد مصــدر رزق ووظيفــة ابلنســبة إىل صاحــب املقهــى وأعوانــه، والتخلــص مــن شــبح البطالــة 
الــذي مــسَّ فئــًة معتــرًة مــن اجملتمــع.

ب- األهداف واآلاثر الرتفيهية واإلعالمية:

إن مقاهي اإلنرتنت تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف الرتفيهية واإلعالمية منها:

• االســتفادة أو اســتثمار أوقــات الفــراغ: وذلــك مــن خــالل ممارســة اهلــواايت املفضلــة للقضــاء علــى الروتــني 
املمــّل الــذي يعيشــه الشــباب يف اجملتمــع؛ حيــث يعتــر مقهــى اإلنرتنــت فضــاًء واســعاً ملمارســة العديــد مــن 
اهلــواايت: كاأللعــاب اإللكرتونيــة، أو االســتماع إىل املواقــع الغنائيــة، أو االطــالع علــى املواقــع الدينيــة وحتميلهــا 
علــى أقــراص الفــالش )Disk Flash(، وعنــد العــودة إىل البيــت يكنهــم االطــالع عليهــا أو االســتماع إىل 

مــا مت حتميلــه علــى وســائط التخزيــن.

• االطــالع علــى كل مــا هــو جديــد فيمــا يتعلــق بعــروض العمــل: حيــث توجــد مواقــع خمصصــة إلعــالانت 
التوظيــف، ويهــم هــذا األمــر الباحثــني عــن العمــل، واملتخرجــني اجلــدد.

• إعطــاء املســتخدم فرصــة اإلحبــار والتجــول عــر العــامل، دون أتشــرية، واكتســاب معــارف جديــدة حيــث 
تعتــر شــبكة اإلنرتنــت وســيط إعالمــي إلبــراز الصــورة احلضاريــة لبلــد مــا، بعيــداً عــن احتــكار وســائل اإلعــالم 

العامليــة.

• االطالع جماانً على الصحافة الوطنية والعاملية املطبوعة إلكرتونياً.
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ج - األهداف واآلاثر التجارية: 

املعلومــات  لتكنولوجيــا  الناجحــة  التطبيقــات  أهــم  مــن  التجــارة اإللكرتونيــة  التجــارة اإللكرتونيــة: »تعــد   •
لتنويــع  إمكانيــة جديــدة  العامليــة، وتتيــح  للمشــاركة يف األســواق  توفــر ســباًل جديــدًة  فهــي  واالتصــاالت؛ 
االقتصــادايت الوطنيــة. فالتجــارة اإللكرتونيــة كانــت أوَل املســتفيدين مــن خدمــات اإلنرتنــت؛ لتعزيــز االتصــال، 
وإبــرام الصفقــات، واإلعــالن والرتويــج والتســويق، واحلصــول علــى املعلومــات عــن وضــع االقتصــاد العاملــي.

• التســويق اإللكــرتوين: ويقصــد ابلتســويق اإللكــرتوين Cybermarketing اســتخدام إمــكاانت شــبكة 
اإلنرتنــت وشــبكات االتصــال املختلفــة والوســائط املتعــددة يف حتقيــق األهــداف التســويقية مــع مــا يرتتــب 
علــى ذلــك مــن مــزااي جديــدة وإمــكاانت عديــدة، منها:توفــري األمــوال وخفــض ميزانيــة التســويق مــن خــالل 
اســتخدام الكتالوجــات وكتيبــات الدعايــة اإللكرتونيــة الــيت ال حتتــاج إىل طباعــة أو نقــل وختزيــن وتوزيــع علــى 
العمــالء، وتوفــري الوقــت مــن خــالل اختصــار خطــوات عمليــة التســويق، وتوفــري إمكانيــة الوصــول إىل مجيــع 
األســواق العامليــة والتعــرف علــى منتجاهتــا، وإاتحــة التســويق اإللكــرتوين للجميــع علــى مــدار الســاعة طَــوال 
العــام ليــاًل وهنــاراً، وإمكانيــة التســوق عــن طريــق اإلنرتنــت حبجــز مقعــد يف إحــدى قاعــات الســينما، أو تذكــرة 
قطــار أو طائــرة، أو االشــرتاك يف رحلــة ســياحية داخــل أو خــارج الدولــة، وابلنســبة إىل الشــباب واألشــخاص 
يف دول العــامل الثالــث الذيــن ال يتوافــر لديهــم جهــاز حاســوب نظــراً إىل غــالء مثنــه، ابإلضافــة إىل ارتباطهــم 
ابإلنرتنــت، فإهنــم يســتعيضون عــن ذلــك مبقهــى اإلنرتنــت الــذي ُيســّهل ويوفّــر هلــم تســويقهم اإللكــرتوين. 

)ســهيلة، 2009م، ص26(.

4- سلبيات استخدام اإلنرتنت:

أ - املواقع السيئة.

هنــاك مواقــع حمــددة علــى الشــبكة للمجــالت املخلــة ابآلداب، تعــرض صــوراً فاضحــة، وتســوق األفــالم 
اإلابحيــة، وقــد ال متثــل هــذه املواقــع غــري األخالقيــة نســبًة تذكــر مقارنــًة أبعــداد املواقــع الــيت تزخــر بشــى أنــواع 
العلــوم والفنــون واملعــارف اإلنســانية، ومــع ذلــك فــإن االهتمــام خبطــورة املواقــع الســيئة آخــٌذ يف االزدايد، وقــد 
صــدرت حديثــاً دراســة عــن تســويق املــواد اخلالعيــة عــر جــادة املعلومــات، أعدهــا فريــق مــن الباحثــني، تتضمــن 
الكثــري مــن التحذيــرات لــآلابء وللمشــرفني علــى الشــبكات خبطــورة هــذه املــواد والدعــوة إىل احملاربــة اجلماعيــة 

هلا.
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ب - اإلدمان على اإلنرتنت.

االســتخدام املســتمر لإلنرتنــت لفــرتات طويلــة رمبــا يــؤدي إىل اإلدمــان، وقــد عــّرف الباحثــون إدمــان 
اإلنرتنــت أبنــه يعــي: أن يضــي املســتخدم أســبوعياً )40( ســاعًة أو أكثــر مرتبطــاً ابإلنرتنــت. وقــد أجريــت 
دراســة عن آاثر اإلنرتنت على )400( شــخص، وقد َرصدت مظاهر اإلدمان، وأمهها:االنشــغال ابلتفكري 
الشــديد يف اإلنرتنــت أثنــاء إغــالق اخلــط، والشــعور ابحلاجــة إىل اســتخدام اإلنرتنــت فــرتاٍت أطــوَل مــن 
أجــل الشــعور ابلرضــى، وعــدم القــدرة علــى الســيطرة يف الرغبــة ابســتخدام اإلنرتنــت؛ حيــث ذُكــر أن بعــض 
األشــخاص يســتيقظون منتصــف الليــل إللقــاء نظــرٍة عليــه. وقــد خلصــت الدراســة إىل أن املدمنــني مــن 
املرضــى النفســيني، وأن هــذا اإلدمــان يكــن أن يعطــل احليــاة الدراســية واالجتماعيــة والوظيفيــة للمدمنــني. 

)اللحيــدان، 1417هـــ ،ص 166(

ج- صعوبة االتصال ابإلنرتنت.

قــد حيــدث أحيــاانً أن تفشــل يف االتصــال بشــبكة اإلنرتنــت حــى بعــد العديــد مــن احملــاوالت وجتريــب 
مجيــع الرامــج، فيتبــادر إىل ذهنــك علــى الفــور أن الشــبكة قــد تعرضــت لألعطــال، ولكــن كل احلقائــق الراهنــة 
تؤكــد عــدم احتمــال مــوات الشــبكة؛ إذ إن هنــاك العديــد مــن األجــزاء املتحركــة بــني جهــازك الشــخصي وأي 
جهــاز كمبيوتــر يف الطــرف اآلخــر مــن البــالد أو العــامل واإلنرتنــت مــا هــي إال جمموعــة مــن الشــبكات املتصلــة 
معــاً، ومــن مث فــإن البيــاانت الــيت ترســلها أو تســتقبلها عــر أجهــزة املكتبــة رمبــا تقــّل عــر عشــرات مــن الشــبكات 
املختلفــة املتناثــرة هنــا وهنــاك، ومــن هنــا فــإن أي خطــأ أو فشــل يف االتصــال قــد حيــدث مــن الناحيــة النظريــة 
يف أيٍّ مــن هــذه الشــبكات، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن الشــبكات الوســيطة تكــون ذات ســرعات فائقــة وتقــوم 
إبعــادة توجيــه البيــاانت أوتوماتيكيــاً، ابإلضافــة إىل ســائر املواصفــات التقنيــة األخــرى الــيت تعــي أهنــا غــري قابلــة 

للعطــب، ويف حــال حــدوث ذلــك ُيســتخدم البديــل. 

وأتكيــداً لذلــك، يكفــي أن نشــري إىل أن شــبكة اإلنرتنــت مل تتعــرض يف ســنني حياهتــا العشــرين لعطــل 
رئيــس إال مــرًة واحــدًة، وكان ذلــك بســبب خلــل يف أحــد الرامــج وليــس بســبب عطــل يف الكوابــل )شــاهني، 

1420هـــ، 145(، ونقــاًل عــن )الغامــدي، 1429هـــ،ص ص 42-29(.
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اثمناُ: التوجه النظري للدراسة: 

انطلقت الدراسة من افرتاضات نظرية االستخدامات واإلشباعات  » yroehT snoitacifitarG & sesU «تلك 
النظريــة الــيت حتظــى ابهتمــام خــاص يف الدراســات االجتماعيــة واإلعالميــة نظــراً لرتكيزهــا علــى الفــرد كمتلقــي إجيــايب ونشــط لرســائل 
االتصــال ، ويكــن اعتبارهــا أهــم مداخــل دراســة مجهــور الوســيلة االتصاليــة ، إذ مــن خاللــه يكــن أن نتعــرف علــى دوافــع االســتخدام 

وأمناطــه وأســاليبه وخلفيــات اجلمهــور وخصائصــه، ) آل ســعود، 2005(.

وترجــع جــذور هــذا النظريــة إىل أربعينيــات القــرن املاضــي، حينمــا اهتــم الباحثــون بدوافــع دخــول النــاس 
يف األشــكال املختلفــة مــن الســلوك اإلعالمــي ، واســتخدمت منــذ تســعينيات القــرن املاضــي للكشــف عــن 
أتثــري تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات خاصــة شــبكة اإلنرتنــت علــى اجلمهــور ،)niJ,2002( وابلتــايل فهــي 

أكثــر النظــرايت مالئمــة للدراســة.

يتســم مجهــور وســائل االتصــال ابلفاعليــة واإلجيابيــة ويرتبــط اســتخدامه لوســائل االتصــال بتحقيــق 
أهــداف لديــه. ويقــوم اجلمهــور بــدور رئيســي يف إشــباع حاجاتــه يف عمليــة االتصــال اجلماهــريي حيــث يربــط 
بــني إشــباع حاجاتــه واختيــاره للوســائل الــيت تشــبع حاجاتــه ، ويضــع ذلــك حــداً ملــا كان مســلما بــه مــن قبــل 

مــن التأثــري اخلاطــئ لوســائل االتصــال علــى اجتاهــات اجلمهــور

قائمــة  مــن  األفــراد  حاجــات  إلشــباع  أخــرى  مصــادر  مــع  االتصــال  وســائل  تتنافــس  وســلوكياته.   
احتياجاهتــم املتعــددة. ويســتطيع مجهــور وســائل االتصــال حتديــد اهتماماتــه ودوافــع تعرضــه لوســائل االتصــال. 

وتعكــس اســتخدامات اجلمهــور لوســائل االتصــال املســتوى الثقــايف الســائد يف اجملتمــع.

اتسعاً: االسرتاتيجية املنهجية للدراسة:

أ - نوع الدراسة:

تنتمــي هــذه الدراســة إىل الدراســات الوصفيــة Descriptive Study الــيت هتــدف إىل حتديــد 
وقيــاس ظاهــرة اجتماعيــة كمــا هــي، دون تدخُّــل مــن الباحثــني يف الظاهــرة الــيت يقيســوهنا، وإمنــا ُيكتفــى بوصــف 
وقيــاس الواقــع والتعبــري عنــه كمــاً وكيفــاً. وعلــى ذلــك فــإن هــذه الدراســة ســوف تســعى ابلتحديــد إىل دراســة: 

»مقاهــي اإلنرتنــت وأتثريهــا علــى الشــباب.. ابلتطبيــق يف مدينــة جــدة«.

ومــع أن الدراســة احلاليــة هــي دراســة وصفيــة يف نوعهــا، هتــدف أساســاً إىل مجــع احلقائــق والبيــاانت ذات 
العالقــة بواقــع اجتاهــات الشــباب مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة جــدة، وحتديــد أهــم الدوافــع الــيت أدت هبــم 
إىل الــرتدد، والتعــرف علــى وجهــات نظرهــم عــن اإلجيابيــات والســلبيات لتلــك املقاهــي، إال أن هــذا ال ينــع 
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أن نتقــدم هبــذه الدراســة خطــوًة أخــرى لألمــام ابجتــاه حماولــة التحليــل واالســتنتاج املبــّي علــى شــواهد الواقــع 
ومعطيــات امليــدان.

ب - منهج وطريقة الدراسة:

إن اختيــار املنهــج املالئــم لدراســة جمتمــٍع مــا، عــادًة مــا يكــون حمكومــاً بطبيعــة اجملتمــع الــذي ندرســه، 
وبنوعيــة البيــاانت الــيت حنتاجهــا عــن هــذا اجملتمــع، وأيضــاً بطبيعــة ومســتوى القيــم الــيت نريــد الوصــول إليهــا 
فيمــا يتعلــق هبــذا اجملتمــع، وهــذا يعــي أن الباحــث ليــس لــه اخليــار يف اســتخدام طريقــة أو آليــة معينــة يتحيــز 
هلــا أو يفضلهــا علــى األخــرى، بــل إن نــوع الظاهــرة املدروســة هــو الــذي يقــرر نــوع املنهــج املالئــم، والدراســة 
احلاليــة تعــد مــن الدراســات الوصفيــة الــيت اعتمــدت علــى طريقــة املســح االجتماعــي ابلعينــة جلمــع البيــاانت، 
والــذي يقصــد بــه هنــا مجــع البيــاانت املرتبطــة أبهــداف وتســاؤالت الدراســة مــن أعــداد كبــرية مــن املبحوثــني 
مــن الشــباب الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 15-30 ســنة عــن طريــق االتصــال املباشــر هبــم يف مقاهــي اإلنرتنــت 

مبدينــة جــدة، والكشــف عــن املتغــريات املرتبطــة أبهــداف الدراســة.

ج- أدوات الدراسة:

اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة امليدانيــة االســتبانة بشــكل رئيــس، بقصــد مجــع البيــاانت املرتبطــة 
بــكل متغــري مــن متغــريات الدراســة مبــا حيقــق أهدافهــا. وقــد اشــتملت هــذه األداة علــى بيــاانٍت أوليــٍة أساســيٍة 
عــن كل مبحــوث، وأســئلة واضحــة وحمــددة ومتنوعــة مبــا ينســجم مــع املتغــريات وأهــداف وتســاؤالت الدراســة، 

أدرجــت يف مخســة حمــاور.

ح- حتليل البياانت: األساليب واالختبارات اإلحصائية املّتبعة يف حتليل البياانت.

مت االعتماد على عدٍد من األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت الكمية، ومن أمهها:

1( التكــرارات والنســب املئويــة لوصــف العينــة وبيــان خصائصهــا الديوغرافيــة واالجتماعيــة ومعرفــة اجتاهاهتــا 
حــول بعــض جوانــب وأبعــاد الظاهــرة املدروســة.

2( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لرتتيب استجاابت أفراد العينة.

3( جــداول إحصائيــة ُمرّكبــة توضــح مــدى العالقــة االرتباطيــة بــني العديــد مــن املتغــريات ابســتخدام مربــع 
.Chi  Square »كاي« 
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هـ- حدود الدراسة:

• اجملــال املــكاين: جمتمــع البحــث املــكاين هلــذه الدراســة هــو مجيــع مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة جــدة، ومت اختيــار 
عينــة ممثلــة مــن املقاهــي مبدينــة جــدة، ُروِعــي فيهــا: التنــوع، البعــد املــكاين.

• اجملــال الزمــاين: اســتغرقت الدراســة ســنًة واحــدًة؛ وذلــك نظــراً إىل أن الدراســة قــد غطــت شــرحيًة كبــريًة مــن 
الشــباب املرتدديــن علــى مقاهــي اإلنرتنــت، ومت توزيــع اســتباانت عليهــم، وكذلــك إجــراء مقابــالت متعمقــة 
ومكثفــة مــع عــدد مــن املســؤولني وعــدٍد خمتــاٍر مــن الشــباب الذيــن يــرتددون علــى تلــك املقاهــي بشــكل دائــم.

• اجملــال البشــري: اجملتمــع البشــري هلــذه الدراســة هــو مجيــع الشــباب القاطنــني يف مدينــة جــدة بشــكل دائــم أو 
مؤقــت، وكل مــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 15-30 ســنة، والذيــن يــرتددون علــى مقاهــي اإلنرتنــت بشــكل دائــم 

أو متقطّــع. وقــد مت اختيــار عينــٍة ممثلــٍة منهــم.

عاشرًا: حتليل وتفسري البياانت:

1- خصائص العينة:

تتــوزع  الفئــات العمريــة يف عينــة الدراســة، علــى الفئــات املختلفــة ، حيــث جــاء يف مقدمتهــا )19 وأقــل 
مــن 22 ســنة( بنســبة )29.4٪(، وتلتهــا الفئــة العمريــة )22 وأقــل مــن 26 ســنة( بنســبة )26.2 ٪( لُتمثّــل 
الفئتــان معــاً مــا يقــارب نصــف عينــة الدراســة، وقــد يكــون مــرّد ذلــك أن مــن يقعــون يف هاتــني الفئتــني هــم 
مــن فئــة الشــباب اجلامعــي الــذي ختطَّــى فــرتة املراهقــة، مث جــاء َمــن يقعــون يف الفئــة العمريــة )16 وأقــل مــن 
19 ســنة( بنســبة )16٪(، ومــن يقعــون يف الفئــة العمريــة )األقــل مــن 16 عامــاً( بنســبة )14٪(، يف حــني 
جــاءت الفئــات العمريــة )26 وأقــل مــن 30 ســنة(، و)األكثــر مــن 30 ســنة( بنســبة )7.8٪(، و)٪6.6( 
علــى التــوايل. وتشــري البيــاانت الســابقة إىل التنــوع يف عينــة الدراســة مــن حيــث العمــر؛ ممــا قــد يُثــري مــن نتائــج 

الدراســة.

وتشــري البيــاانت اخلاصــة  ابحلالــة االجتماعيــة للمبحوثــني، إىل أن العــزاب هــم النســبة الغالبــة يف عينــة 
الدراســة )80.2٪(، وقــد يكــون ذلــك نتيجــًة الخنفــاض أعمــار معظــم عينــة الدراســة، وأن أغلبيتهــم يدرســون 
يف املرحلــة الثانويــة أو اجلامعيــة، فضــاًل عمــا شــهده اجملتمــع الســعودي مــن ارتفــاع ســن الــزواج ابلنســبة إىل 
الذكــور واإلانث علــى الســواء، وقــد يكــون ذلــك أحــد العوامــل املؤثــرة علــى تــردد املبحوثــني علــى مقاهــي 
نســبة  املتزوجــون  مثّـَـل  عــام. كمــا  بشــكل  الشــبكة  اســتخداماهتم حملتــوى  علــى طبيعــة  اإلنرتنــت، وكذلــك 

)61.2٪(، واألرامــل )1.6٪(، واملطلقــون )2٪(، مــن إمجــايل عينــة الدراســة.
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كمــا تشــري البيــاانت إىل ارتفــاع املســتوى التعليمــي لعينــة الدراســة، فقــد مثَّــل اجلامعيــون وفــوق اجلامعــي 
نســبة )46٪(، واحلاصلــون علــى مؤهــل اثنــوي )37.8٪( مــن إمجــايل عينــة الدراســة، واخنفضــت نســبة 
التعليميــة األخــرى؛ حيــث مثّـَـل ذوو املســتوى االبتدائــي )6.2٪( واملتوســط )10٪(. وعلــى  املســتوايت 
الرغــم مــن أن اإلحبــار يف عــامل اإلنرتنــت بصفــة عامــة يتســم ابلســهولة وال يتطلــب مســتًوى تعليميــاً معينــاً؛ فهــو 
يعتمــد أكثــَر علــى املمارســة املباشــرة، إال أنَّ ارتفــاع املســتوى التعليمــي لعينــة الدراســة قــد يضفــي ثــراًء علــى 
االســتخدامات املختلفــة ملواقــع اإلنرتنــت، كمــا قــد يرجــع ارتفــاع مســتوى التعليــم يف عينــة الدراســة إىل ارتفــاع 

نســبة املتعلمــني ابململكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك ارتفــاع نســبة امللتحقــني ابجلامعــات الســعودية.

أمــا ابلنســبة ملــكان إقامــة املبحوثــني، فقــد أوضحــت البيــاانت أن مــن يســكنون مــع أحــد الوالديــن 
أو كليهمــا يثلــون )67.4٪(، وهــو مــا قــد يكــون نتيجــًة لتماُســك األســرة الســعودية، أو قــد يكــون نتيجــًة 
لألصــول احلضريــة ملعظــم عينــة الدراســة، وابلتــايل معظمهــم مــن املنطقــة الــيت طبقــت فيهــا الدراســة، وقــد 
ينعكــس ذلــك علــى تــردد املبحوثــني علــى مقاهــي اإلنرتنــت، فقــد يكــون أحــد أســباب تــردُّد املبحوثــني هــو 
الرغبــة يف حريتهــم يف اإلحبــار يف عــامل اإلنرتنــت. مث جــاء مــن يقيمــون مــع زوجاهتــم وأطفاهلــم بنســبة )11.8( 
لتعكــس نســبة املتزوجــني يف عينــة الدراســة، مث يف ســكن مســتقل بنســبة )8.8٪(، أو يف ســكن داخلــي 
)6.8٪(، أو مــع أســر أقرابئهــم بنســبة )5.2٪( لتعكــس مــن يكونــون مغرتبــني يف مدينــة جــدة بدافــع الدراســة 

أو العمــل.

كمــا لوحــظ أيضــاً تنــوع املســتوى التعليمــي لوالــَدِي املبحوثــني ، فــكان مــا يزيــد علــى نصــف العينــة 
)54.2٪( حصــل والداهــم علــى مؤهــالت )اثنويــة، وجامعيــة، وفــوق جامعيــة(. كمــا يوضــح اجلــدول اخنفــاض 
املســتوى التعليمــي ألمهــات املبحوثــني مقارنــًة آبابئهــم. ويوضــح اجلــدول أيضــاً وجــود نســبة ال يســتهان هبــا 
مــن آابء املبحوثــني )11.4٪( وأمهاهتــم )24.4٪( أميــني، وحنــن هنــا نتحــدث عــن األميــة اهلجائيــة، فمــا ابلُنــا 
ابألميــة التِّقنيــة؛ ممــا قــد جيعــل هــذه الفئــة غــري قــادرة علــى متابعــة اســتخدامات أبنائهــم للتقنيــة عامــًة وشــبكة 
اإلنرتنــت بصفــة خاصــة، وأن هنــاك نســبًة ليســت ابلقليلــة مــن آابء املبحوثــني )34.4٪( وأمهاهتــم )٪39( 

مســتوايهتم العلميــة )ابتدائــي، أو متوســط فقــط(.
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2- طبيعة تردُّد الشباب على مقاهي اإلنرتنت:

تشــري البيــاانت إىل تنــوُّع أنشــطة املبحوثــني يف وقــت الفــراغ، وجــاء يف مقدمتهــا اخلــروج والتنــزه بنســبة 
)26.5 ٪(، وقــد يكــون ذلــك إحــدى مســات الشــباب خاصــًة يف مرحلــة املراهقــة؛ حيــث حيــاول دائمــاً 
اخلــروج مبفــرده أو بصحبــة األصدقــاء، مث جــاءت اســتجابة مشــاهدة التلفــاز بنســبة )21.9٪( مــن إمجــايل 
االســتجاابت، وقــد يكــون ذلــك للتنــوع يف القنــوات الفضائيــة خاصــًة الرايضــة الــيت جتــذب الشــباب، مث 
الذهــاب إىل مقاهــي اإلنرتنــت بنســبة )17.8٪(، وهــو مــا يضفــي علــى الشــباب نوعــاً مــن اخلصوصيــة، مث 
زايرة األصدقــاء بنســبة )17.6٪(، ممــا يوضــح التأثــري الكبــري لألصدقــاء علــى الشــباب، وهــو مــا أوضحتــه 
بنســبة  اهلاتفيــة  املكاملــات  املراهقــة، مث إجــراء  مــن أتثــري األصدقــاء خاصــًة يف مرحلــة  الســابقة  الدراســات 
)8.1٪( والــيت قــد تكــون مــع األصدقــاء، وقــرر )8.1٪( مــن إمجــايل املبحوثــني عــدم وجــود وقــت فــراغ لديهــم، 
وقــد ينــم ذلــك عــن عــدم اســتغالل جيــد ألوقاهتــم؛ ألن أي إنســان لديــه وقــت فــراغ خــالف األنشــطة احلياتيــة 

الرئيســة اليوميــة.

أمــا ابلنســبة لعــدد الســاعات الــيت يقضيهــا املبحوثــون علــى شــبكة اإلنرتنــت، والــيت قــد ينعكــس أتثريهــا 
علــى املبحوثــني بشــكل مباشــر وغــري مباشــر، فقــد أوضحــت البيــاانت أن مــا يقــرتب مــن )47.6٪( مــن 
إمجــايل املبحوثــني مــن ســاعة إىل ثــالث ســاعات، ويقضــي )20.8٪( علــى شــبكة اإلنرتنــت مــن ثــالث إىل 
ســت ســاعات، كمــا يقضــى علــى الشــبكة مــن ســت إىل تســع ســاعات )8.2٪(، وأكثــر مــن تســع ســاعات 
)5.4٪(، وقد تشــري البياانت الســابقة إىل أن اســتخدام شــبكة اإلنرتنت قد أصبح أســلوب حياة للمبحوثني 
وجــزءاً ال يتجــزأ مــن األنشــطة احلياتيــة اليوميــة، وقــد يكــون ذلــك مرتبطــاً مبحتــوى شــبكة اإلنرتنــت الــذي 

جيــذب املبحوثــني، خاصــًة فئــة الشــباب.

 كمــا أشــارت البيــاانت اخلاصــة بعــدد الــزايرات األســبوعية ملقهــى اإلنرتنــت والــيت قــد ختتلــف عــن 
اســتخدامات املبحوثــني لشــبكة اإلنرتنــت، إىل التنــوع يف اســتجاابت املبحوثــني؛ حيــث يقــوم بــزايرة مقاهــي 
اإلنرتنــت بواقــع مــرٍة واحــدٍة أســبوعياً )خاصــة يف هنايــة األســبوع( مــا يزيــد قليــاًل عــن نصــف العينــة )٪50.2(، 
مث مــن زايرتــني إىل ثــالث زايرات )26.8٪(، مث مــن أربــع إىل مخــس زايرات )10.8(، مث األســبوع كامــاًل 
)12.2٪(. وقــد يؤكــد ذلــك مــا ســبق أن مــا ذكــرانه مــن أن ارتيــاد مقاهــي اإلنرتنــت قــد أصبــح مبثابــة منــط 

حيــاة للكثرييــن مــن الشــباب.
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3- دوافع وأسباب تردد الشباب على مقاهي اإلنرتنت:

أوضحــت البيــاانت املتعلقــة ببالرتتيــب التنــازيل لرؤيــة املبحوثــني لدوافــع وأســباب تــردد الشــباب علــى 
مواقــع اإلنرتنــت ،  وفقــاً ألمهيتهــا علــى النحــو التــايل:

أ- التســلية والرتويــح: رأى )87.2٪( أن التســلية والرتويــح هــي أحــد دوافــع وأســباب تــردد الشــباب علــى 
مواقــع اإلنرتنــت، فشــبكة اإلنرتنــت مــن خــالل تنــوع مضامينهــا تســهم يف التســلية والرتويــح، وذلــك عــر 
وغــرف  وتويــرت،  بــوك،  االجتماعــي: كالفيــس  التواصــل  مواقــع  اإلحبــار يف  أو  اليوتيــوب،  مواقــع  مشــاهدة 
الدردشــة اإللكرتونيــة، وكذلــك مواقــع األلعــاب اإللكرتونيــة املتعــددة والــيت قــد تســهم بقــدٍر مــا يف تنميــة الفكــر 

واإلبــداع واخليــال.

ب- تصفــح الريــد اإللكــرتوين بنســبة )71.6٪(، فقــد أصبــح الريــد اإللكــرتوين وســيلة تواصــل غــري مباشــرة 
بنســبة كبرية من الشــباب كما ذكران يف اجلدول الســابق، وقد ســاعدت التقنيات احلديثة إىل تصفح الشــباب 
لريدهــم بشــكل يومــي –أو لعــدة مــرات يوميــة– علــى جوالتهــم، بــل قــد ُوجــدت بعــض الرامــج املتداولــة لــدى 
الشــباب مُتّكنهــم مــن تصفــح بريدهــم اإللكــرتوين علــى جوالتهــم دون االتصــال ابإلنرتنــت. فمــن خــالل مواقــع 
الريــد اإللكــرتوين ُيســمح لــكل فــرد أبن يكــون لــه عنــوان بريــدّي علــى الشــبكة ُيّكنــه مــن أن يرســل ويســتقبل 
الرســالة. ويتميــز الريــد اإللكــرتوين بـــ: ســرعة نقــل الرســائل، الســعر املنخفــض، إمكانيــة نقــل نفــس الرســائل إىل 
عــدد كبــري مــن النــاس، هــذا فضــاًل عــن اعتبــار الريــد اإللكــرتوين مــن أدوات التواصــل بــني العاملــني يف معظــم 

الشــركات واملؤسســات.

ت- التواصــل االجتماعــي بنســبة )71.2٪(، فقــد أتثــرت العالقــات االجتماعيــة ابلتطــورات اهلائلــة واملتتاليــة 
الــيت حدثــت يف ظــل عوملــة وســائل التواصــل، فالشــبكات االجتماعيــة علــى اإلنرتنــت أصبحــت ظاهــرًة عامليــًة 
واســعَة االنتشــار؛ ممــا قــد يكــون لــه آاثر ســلبية مثــل إشــاعة حالــة مــن العزلــة االجتماعيــة أو مــا يطلــق عليــه 

انطوائيــة احلاســب اآليل حيــث اجللــوس يف التواصــل مــع اآلخريــن لفــرتات طويلــة.

املواقــع  تصفــح  ســهولة  اإلنرتنــت  شــبكة  أاتحــت  فقــد   ،)٪70.6( بنســبة  املختلفــة  املواقــع  تصفــح  ث- 
املختلفــة: االقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، والرتفيهيــة، والدينيــة، والتعليميــة، والعاطفيــة.. وغريهــا، وقــد ال 

يتطلــب ذلــك خــراٍت كثــرية.
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املثــال مــن خــالل أحــد مواقــع  لقــاء األصدقــاء والزمــالء بنســبة )69.6 ٪(، فعلــى ســبيل  ج- 
التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك، مبجــرد التســجيل ابملوقــع -وهــو تســجيل جمــاين- جيــد الشــاب 
عبــارة Add as friend  الــيت مبجــرد الضغــط عليهــا ســوف يصبــح لــه أصدقــاء مــن مجيــع دول 

العــامل.

ح- متابعــة املســتجدات العامليــة )أخبــار- رايضيــة.. وغريهــا( بنســبة )67.2٪(، وقــد يكــون ذلــك مــن خــالل 
املواقــع اإلخباريــة علــى شــبكة اإلنرتنــت، أو علــى اجلــوال )خدمــة األخبــار العاجلــة(، أو حــى مــن خــالل 

الصحافــة اإللكرتونيــة الــيت تتســابق يف عــرض األخبــار بطريقــة مشــوقة وجذابــة.

خ- مــكان مريــح للجلــوس وشــغل أوقــات الفــراغ بنســبة )64.6٪(، فالفــرد يســتطيع الدخــول علــى اإلنرتنــت 
يف غرفتــه بشــكل مريــح، وابلوضــع الــذي يســمح لــه ابخلصوصيــة، ويســتطيع قضــاء وقــت فراغــه يف أنشــطة 
حمببــة توفرهــا شــبكة اإلنرتنــت الــيت تراعــي التنــوع يف االهتمامــات. ويف مقاهــي اإلنرتنــت يراعــى فيهــا الراحــة 
اجلســمية للعميــل، بــل إن املقاهــي تتســابق يف تقــدمي خدمــات خمتلفــة جتــذب الكثــري مــن الــرواد مــن حيــث 

أماكــن اجللــوس، أو تقــدمي أطعمــة خفيفــة ومشــروابت ابردة وســاخنة.

د- مــكان مناســب للســهر بنســبة )60.6٪(، حيــث إهنــا غــري مكلفــة كثــرياً مــن جانــب، ومــن جانــٍب آخــر ال 
يرتبــط اســتخدامها أبوقــات معينــة؛ حيــث إهنــا مفتوحــة طــوال اليــوم، ابإلضافــة إىل أن مقاهــي اإلنرتنــت تتيــح 

الفرصــة للشــباب للســهر هبــا مبــا جيــذب الكثــري مــن الشــباب خاصــًة أبنــاَء املنطقــة.

ذ- توافر خصوصية أكثر: ففي مقهى اإلنرتنت توفر شــبكة اإلنرتنت بشــكل عام قدراً كبرياً من اخلصوصية 
للفــرد، إمــا مــن خــالل االســتخدامات املختلفــة كغــرف الدردشــة اإللكرتونيــة، وإمــا مــن خــالل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. كمــا تتيــح مقاهــي اإلنرتنــت خصوصيــًة كاملــًة؛ حيــث مت جتهيــز عــدد كبــري مــن املقاهــي مبــا 

يســمح بتوافــر تلــك اخلصوصيــة مــن إعــداد أجــزاء منفصلــة لــكل زائــر.

ر- البحث عن فرص العمل بنسبة )58٪(، فقد شهدت شبكة اإلنرتنت زايدًة يف أعداد هذه املواقع، بل 
تســابقت املواقــع املختلفــة يف جــذب الكثــري مــن الــرواد عــن طريــق اإلعــالن عــن فــرص عمــل جديــدة مســتغلًة 
مــا مُتثلــه احلاجــة إىل فــرص العمــل، واعتبــار العمــل مــن احلاجــات األساســية خاصــًة ابلنســبة إىل فئــة الشــباب.

ز- التعارف وتكوين عالقات عاطفية بنســبة )53٪(، فقد ســاعدت شــبكة اإلنرتنت كأداة ســهلة وعصرية 
ورخيصــة نســبياً علــى تكويــن عالقــات جديــدة بعيــدة عــن األطــر املألوفــة، وقــد يرجــع ذلــك عــادًة إىل: تنامــى 
مشــكلة العنوســة، وتراجــع أعــداد الزجيــات، وغيــاب عامــل اســتغالل أوقــات الفــراغ لــدى الشــباب اســتغالاًل 
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إجيابيــاً؛ األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة توضيــح الــرأي الشــرعي يف تلــك العالقــات وتوجيــه مزيــد مــن الوعــي 
للشــباب عــر شــبكة اإلنرتنــت ابألضــرار األخالقيــة لتلــك العالقــات.

س- البحــث العلمــي والدراســة: بنســبة )53٪(، وقــد يرجــع ذلــك إىل وجــود نســبة كبــرية مــن عينــة الدراســة 
مــن اجلامعيــني، وضــرورة اســتخدامهم لإلنرتنــت يف البحــث العلمــي، أو الدراســة مــن خــالل الدخــول إىل 

املنتــدايت اجلامعيــة أو نظــم التعليــم اإللكــرتوين.

ش- قلــة التكلفــة يف املقهــى عنهــا يف املنــزل: بنســبة )34.8٪( فشــبكة اإلنرتنــت تتطلــب للدخــول داخــل 
املنــزل آليــات معينــة قــد تكــون أكثــر تكلفــًة مقارنــًة ابلدخــول يف مقاهــي اإلنرتنــت، نظــراً إىل ختفيــض أســعار 
الدخــول يف املقاهــي، فضــاًل عــن جلــوء بعــض املقاهــي إىل االشــرتاكات بعــدد الســاعات األســبوعية - الشــهرية 

جلــذب أكــر عــدد مــن الــرواد.

ص-  رفــض األهــل الدخــول علــى اإلنرتنــت يف املنــزل بنســبة )29.2٪(، وقــد يكــون ذلــك نتيجــًة إلدراك 
األهــل اآلاثَر الســلبيَة لإلنرتنــت علــى أبنائهــم، ممــا يــؤدي ابلشــباب إىل اخلــروج مــن املنــزل جلــوًءا إىل املقهــى؛ 
ألنــه يعطــي الفــرَد املزيــَد مــن احلريــة الــيت قــد ال تكــون متوافــرة داخــل منزلــه، خاصــًة يف حــال رغبتــه الدخــول يف 

غــرف الدردشــة اإللكرتونيــة والتواصــل مــع اآلخريــن.

حادي عشر :النتائج العامة للدراسة:

1 – بلغــت نســبة مــن يقعــون يف الفئتــني العمريتــني )19- أقــل مــن22( ، )22- أقــل مــن 26( مــا يقــارب 
نصــف عينــة الدراســة، ومثَّلــت املدينــة املوطــن األصلــي للنســبة الغالبــة مــن عينــة الدراســة، ومثّــل العــزاب 
األغلبيــة العظمــي مــن املبحوثــني، واشــتملت عينــة الدراســة علــى أفــراٍد ذوي متوســطات دخــول متنوعــة، 
ولوحــظ ارتفــاع املســتوى التعليمــي ألفــراد العينــة؛ حيــث جــاءت األغلبيــة العظمــى يف احلاصلــني علــى مؤهــالت 
متوســطة فأعلــى، ومثّــل الطــالب األغلبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة، كمــا أوضحــت الدراســة أن معظــم 
املبحوثــني يقيمــون مــع والديهــم، ومــا يزيــد علــى نصــف العينــة يســكنون يف أحيــاٍء متوســطٍة، ولوحــظ ارتفــاع 
التعليمــي  املســتوى  مــن  أعلــى  لــآلابء  التعليمــي  املســتوى  وإن كان  املبحوثــني  لوالــَدِي  التعليمــي  املســتوى 

ألمهــات املبحوثــني.

2- تنــوُّع أنشــطة وقــت الفــراغ لــدى املبحوثــني، وقــد جــاء يف مقدمتهــا اخلــروج والتنــزه ومشــاهدة التلفــاز مث 
الذهــاب إىل مقاهــي اإلنرتنــت وزايرة األصدقــاء.

3- يقضي ما يقرتب من نصف املبحوثني من ساعة إىل ثالث ساعات يومياً على شبكة اإلنرتنت.
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4 – يــرتدد حنــو نصــف املبحوثــني علــى مقاهــي اإلنرتنــت مــرًة واحــدًة أســبوعياً، ويقضــي معظمهــم مــن ســاعة 
إىل ثــالث ســاعات يف املقهــى.

5 – تنوعــت رؤيــة املبحوثــني لدوافــع تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت، وجــاءت يف مقدمتهــا: التســلية 
ــح املواقــع املختلفــة علــى  والرتويــح، مث تصفــح الريــد اإللكــرتوين، والتواصــل االجتماعــي مــع اآلخريــن، وتصفُّ
اإلنرتنــت، وجــاء يف ذيــل قائمــة الدوافــع قلــة التكلفــة يف مقاهــي اإلنرتنــت عنهــا يف املنــزل، ورفــض األهــل 

للدخــول علــى شــبكة اإلنرتنــت.

6 – أشــار املبحوثــون إىل أن تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت لــه الكثــري مــن اإلجيابيــات، مــن أبرزهــا: 
اعتبــاره وســيلَة حبــٍث ونشــٍر ســهلًة وســريعًة، وتكويــن عالقــات اجتماعيــة، كمــا ينــح القــدرة علــى احلــوار 

والنقــاش مــع اآلخريــن، ويــؤدي إىل ســرعة اإلجنــاز، وتوفــري الوقــت.

7 – أكــد املبحوثــون أن الــرتدد علــى مقاهــي اإلنرتنــت لــه آاثر ســلبية علــى الشــباب، مــن أبرزهــا: إدمــان 
اإلنرتنــت، واآلاثر الصحيــة الســلبية، والتأثــري الســليب علــى التحصيــل، والعزلــة، واالكتئــاب، وتقليــل عالقــات 
الفــرد أبســرته، وضيــاع الوقــت فيمــا ال يفيــد، والتفــكك األســري، واحنــراف األبنــاء، وتدمــري األخــالق، ونشــر 

الرذائــل، وكذلــك القفــز إىل عــامل املمنــوع.

اثين عشر: التوصيات:

1- فــرض رقابــة دوريــة علــى مقاهــي اإلنرتنــت، ومنــع التدخــني يف هــذه املقاهــي ملــا لــه مــن أتثــريات صحيــة 
وقــد يكــون مقدمــًة لالجتــاه إىل غــريه مــن املمنوعــات، وعمــل زايرات مفاجئــة مــن ِقبــل جهــات االختصــاص 

هلــذه املقاهــي وحماســبة املقصــر ومعاقبــة املســيء.

2- توعيــة اآلابء واألمهــات خبطــورة اإلنرتنــت علــى األبنــاء، وابملمارســات الســلبية احملتملــة؛ حــى يتمّكنــوا 
مــن متابعــة أطفاهلــم.

3- ضرورة التأكيد على منع ارتياد صغار الســن ملقاهي اإلنرتنت، مع توقيع عقوبة مناســبة وفرض غرامات 
ماليــة علــى املقاهــي الــيت ختالــف ذلك.

4- إلــزام أصحــاب املقاهــي ابلقيــود الــيت تفرضهــا النظــم والقوانــني املعمــول هبــا يف الدولــة، وخاصــًة فيمــا يتعلــق 
بتــداول أو توزيــع املــواد املخلــة ابآلداب العامــة.

5- ضرورة أن تكون مقاهي اإلنرتنت مفتوحًة ومكشوفًة لسهولة املراقبة.
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