الشباب وتطلعاتهم لشبكة املعلومات ادلويلة وانعاكسها ىلع
ثقافاتهم من منظور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية
* د .عواطف جمعة مسعود
ملخص:
يهدف البحث للتعرف على أسباب تطلٌعات الشباب الستخدام شبكة املعلومات الدولية
(اإلنترنت) وانعكاسها على ثقافاتهم يف ظل شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) التي
شهدت تطوراً هائالً يف النصف الثاني من القرن العشرين ،يف مختلف مجاالت احلياة
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ،مما أسهم يف أتساع وسائلها لتصبح سريعة
التأثير على الوحدات اإلنسانية (الفرد ،اجلماعة ،املجتمع) وخاصتا ً عقول وأفكار فئة
الشباب من اجلنسني (الذكور واإلناث) نتيجة ملا يتعرض له الشباب املستخدم (لالنترنت)
الكم الهائل من املعلومات واملشاهدة التي يصعب عليهم يف الكثير من األحيان التعامل
معها بوعي وعقالنية إلشباع تطلعاتهم والذي انعكس بدوره على أساليب تفكيرهم ،محدثا
تغييرات وحتوالت على صعيد الوعي االجتماعي والثقايف السائد يف املجتمع ،وأجريت
هذه الدراسة على عينة من طالب كلية التربية قصر بن غشير بجامعة طرابلس واعتمدت
الباحثة على املنهج الوصفي والتحليلي ،ومن أهم نتائج البحث أثبتت بأن شبكة املعلومات
الدولية انعكست سلبا على ثقافة الشباب وتطلعاتهم وأسهمت يف تكوين ثقافات جديدة
للخروج عن املألوف ،واعتبارها أحد الوسائل للهروب من مواجهة مشكالت الواقع والعزلة
االجتماعية واإلدم��ان على استخدام شبكة اإلنترنت وذلك يف ظل غياب الرقابة على
اإلنترنت مما يسهم يف فساد أخالقي لذي الشباب وضعف التحصيل الدراسي وشيوع
الصور اإلباحية التي تتنايف مع القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة يف املجتمع يف
ظل غياب مسئولية اآلب��اء واجلهات املختصة ،لتوجيه تطلعات الشباب إلي كل ما هو
ايجابي كما أثبتت بأن للخدمة االجتماعية دوراً بارزا يف توعية الشباب اجلامعي لسلبيات
ومخاطر شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت.
*عضو هيئة تدريس لكية الرتبية قرص بن غشري جامعة طرابلس
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مقدمة:
شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطوراً هائالً يف شبكة املعلومات الدولية
(اإلنترنت) ،وأسهم مبا يعرف بظاهرة تفجر املعلومات ،ليشمل كل جوانب احلياة االجتماعية
والثقافية واالقتصادية والسياسية ،مما أسهم يف أتساع وسائلها؛ لتصبح سريعة التأثير
يف الوحدات اإلنسانية (الفرد ،اجلماعة ،املجتمع) وخاصة عقول فئة الشباب وأفكارهم
من اجلنسني (الذكور واإلناث) ،نتيجة ملا يتعرض له الشباب املستخدم (لالنترنت) للكم
الهائل من املعلومات واملشاهدة ،التي يصعب عليهم يف الكثير من األحيان التعامل معها
بوعي وعقالنية ،ومع تكرار تلك املعلومات تصبح مألوفة لديهم وميكن أن يقبلوا بها حتى
لو كانت بعيدة عن تقاليدهم وقيم مجتمعهم؛ إلشباع تطلعاتهم الذي انعكس بدوره على
أساليبب تفكيرهم ،محدثا تغييرات وحتوالت على صعيد الوعي االجتماعي والثقايف
السائد يف املجتمع.
مشكلة البحث:
شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت؛ أفسحت املجال للثورة الرقمية وضيقت الهوة بني
املجتمعات يف مختلف املجاالت ،وأسهمت يف سرعة انتشار التطورات واألفكار ،وقبولها
بني الناس ،والتأثير يف حياتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم وذلك لتنوع يف طبيعة املعلومات
التي توفرها ،من خالل خدمات اإلنترنت املتعددة :كالبريد اإللكتروني الذي يسمح بإرسال
بريد بني شخصني أو مستخدمني ،وبرنامج (قوقل) الذي يستخدم يف خدمة الترفيه
واحلديث (الدردشة) والبحث وقراءة األخبار ،والقوائم البريدية (رجب ،)123 :2008 ،وهي
من اخلدمات التي جتذب جميع أفراد املجتمع من مستخدمي الشبكة؛ لتنوع خدماتها،
التي تعد مجال جدب لكل الفئات وخاصة الشباب من أجل إشباع احتياجاتهم وتطلٌعاتهم.
وه��ذه التطورات أسهمت يف تغيير منظومة القيم واألخ�لاق والعادات والعالقات
االجتماعية لدي الشباب أيضاً ،لتصبح اجلزء احليوي من الثقافة السائدة لدى الشباب
لتشكل سلوكهم وثقافتهم لتتيح بذلك دخول ثقافات هامشية تختلف عن ثقافة املجتمع
املحلية ،مبا حتمله من مضامني (قيم ومعايير وعادات وتقإلىد مجتمعاتهم) واستبدالها
بثقافة وافدة عبر شبكة املعلومات الدولية ،التي تروج لقيم ومعايير اجتماعية تختلف
عن مجتمعاتهم ،ذات تأثير سلبي يف أداء واجباتهم ومسؤولياتهم ،يف مقابل الكم الهائل
من املواقع املختلفة ،التي أُعدت لتلبي احتياجات الشباب املتنوعة يف مختلف اجلوانب
االجتماعية والثقافية ،مما يزيد ضعف الوالء للمجتمع وللروابط األسرية والعالقات
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االجتماعية وقيمتها االجتماعية ،وصعوبة تربية األبناء وتنشئتهم يف زمن االنفتاح املغري
لهم ،وما يبث من أفكار ومعتقدات وثقافات مغايرة للواقع العربي أحياناً ،وقد تشكل
مصدر تهديد للمنظومة القيمية للمجتمع ،وذلك ألن تقدم املجتمعات ورقيه يتوقف كليا ً
على مقدار ما يبدل من خدمات وبرامج لهم ،ليكونوا بذلك ذو خبرات ومهارات قادرة
على تنمية وتقدم املجتمع ،ومن هنا تكمن مشكلة البحث حول انعكاس تطلٌعات الشباب
لشبكة املعلومات الدولية على ثقافاتهم ،من منظور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية
للتعامل معها.
أهمية البحث:
يسهم هذا البحث يف إثراء الدراسات االجتماعية والتراث النظري والعلمي للخدمة
االجتماعية ،لفهم قضايا الشباب وتطلُعاتهم نحو استخدام شبكة املعلومات الدولية
«االنترنت» وانعكاسها على ثقافاتهم ،وذلك العتبار أن لكل مجتمع ثقافته اخلاصة التي
تؤثر يف أفراد املجتمع وخاصة فئة الشباب لتضمنها القيم والعادات والتقاليد واألعراف،
إال أن هذه اخلصوصية تتأثر بالتغيرات السائدة يف شبكة املعلومات الدولية ،وما تتضمنه
من سلبيات قد تصبح ذات تأثير سلبي لدى الشباب ،ولهذا ينبغي فهم هده الطاقات
والقدرات لتوجيهها ورصد هذا التأثير واجتاهاتهم الفكرية ،فإذا كان إيجابيا ينبغي
وضع البرامج الالزمة لتدعيمها ،أما إذا كان سلبيا ً فينبغي معاجلة التأزمات يف مختلف
اجلوانب ،العتبارهم أحد ركائز التنمية التي يعتمد عيها يف مختلف املجاالت االجتماعية
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية ،ومن هذا املنطلق يجب االهتمام بهم كشريحة فاعلة
يف املجتمع ،لفهم أهم االنعكاسات املترتبة عن استخدام شبكة االنترنت واحل��د من
سلبياتها ،من منظور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية.
أهداف البحث:
 .1التعرف على أسباب تطلٌعات الشباب الستخدام شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت).
 .2التعرف على انعكاس استخدام شبكة املعلومات الدولية على ثقافة الشباب.
 4إبراز دور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية يف التعامل مع االنعكاسات السلبية
لشبكة املعلومات الدولية على ثقافة الشباب وتطلٌعاتهم.
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تساؤالت البحث:
 .1ما أسباب تطلٌعات الشباب الستخدام شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت).
 .2ما انعكاس استخدام شبكة املعلومات الدولية(اإلنترنت) على ثقافة الشباب.
 .3ما دور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية للتعامل مع يف التعامل مع االنعكاسات
السلبية لشبكة املعلومات الدولية على ثقافة الشباب وتطلٌعاتهم.
وبذلك تناولت الباحثة املحاور اآلتية:
أ .اإلطار النظري للبحث:
أوال :شبكة املعلومات الدولية(اإلنترنت) :شبكة املعلومات الدولية نظام ضخم ومعقد
منتشر يف جميع أنحاء العالم ،يتضمن معلومات وحواسيب إلى درجة يصعب فهمه على
اإلنسان العادي تنقل اإلنسان من عصر الندرة إلى عصر الوفرة الرقمية ،من خالل

نظم االتصاالت املختلفة واألقمار الصناعية ،التي تنظم عملية نقل املعلومات والبيانات
واستقبالها بني هذه احلواسيب والربط بينها ،سواء أكانت محلية أم إقليمية ،وذلك لها
دور أساسي يف تنظيم االتصاالت (الشامي ،2004 ،ص ،)159وهذا ما أشارت إليه الدالئل

املستقبلية بأن املجتمعات اإلنسانية مقبلة على عصر ملئ بالتغيرات ،ليست كمية فحسب
بل نوعية أيضا ،وسيكون لها بالغ األثر يف كافة اجلوانب احلياتية للمجتمع اإلنساني،
ومنظومة القيم والعالقات االجتماعية يف املجتمعات ،بفضل عالم الثورة املعلوماتية
والتكنولوجية ،الذي يعتمد على استثمار التكنولوجيا اجلديدة يف إنتاج وحفظ وتخزين
واسترجاع املعلومات بشكل سريع وفعال.
وقد أدت هده الثورة املعلوماتية والتكنولوجية الهائلة إلى اخلفض من تكاليف اإلنتاج
وتنويعه ،وطهور منتجات جديدة متاما ،لذا أصبحت هده الثورة تشكل تهديدا بعيد املدى
لسلطة رأس املال ونتج عنها ما يعرف بحرب املعلومات والصراع على املعرفة واملعلومات
يف كل مكان (املرهاق ،)124 :2007 ،يتضح مما سبق بأن شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت)

من أهم وسائل االتصال احلديثة التي يكتسب من خاللها الشباب مجموعة من القيم
والعادات التي قد تؤثر يف بناء شخصيته وحتديد اجتاهاته احلياتية ،فهي تعد ساحة
للتفاعالت والتجاذبات بني القيم السائدة يف املجتمع والقيم الوافدة اجلديدة التي ظهرت
نتيجة لظهور أشكال ومنافذ جديدة للتواصل بني الشباب على شبكة االنترنت منها املواقع
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وجماعات الدردشة واملحادثة واملجموعات احلوارية ،وغيرها من اخلدمات األخرى
املوجودة على شبكة االنترنت التي تسهم يف تغيير قيم وشخصية الشباب ،لتضمنها عدة
خصائص من أهمها (زهران ،زهران،2003،ص .)12
 .1البحث :اإلنترنت يعد أفضل وأسرع وسيلة للبحث ،مبا يوفره اإلنترنت من معلومات
للطالب واألستاذ اجلامعي أو املعلم لالستفادة من املنجزات العلمية من أبحاث
ومراجع وندوات يف مختلف املجاالت والعلوم ،وهذه اخلدمات املتنوعة التي تقدمها
شبكة املعلومات الدولية يف مختلف جوانب احلياة هي مصدر جدب ملستخدمي
الشبكة وخاصة فئة الشباب.
 .2االتصال :وسيلة متاحة جلميع فئات املجتمع دون قيود وفق أهدافهم وطموحاتهم
يف مختلف املجاالت.
.3أخبار العالم والعلم :تتيح معرفة كل ما هو جديد ومتاح على شبكة املعلومات الدولية
(اإلنترنت) ملعرفة أخبار العالم يف مختلف املجاالت ،بوسائل أسرع من الصحف،
والتلفاز وبطريقة أسهل توفر الوقت واجلهد.
ثانيا :النظرية املفسرة للبحث (:نظرية االنتشار الثقايف):
نشأت نظرية االنتشار الثقايف بديال لنظرية التطور ،وهي تقوم على أساس فكرة
املراكز الثقافية املسيطرة أو السائدة ،وأن العناصر احلاسمة يف عملية االنتشار هي
التجديد ،الذي ينتقل من خالل قنوات معينة،على مر الزمن بني أعضاء نسق اجتماعي
(اخلولي،2006 ،ص)77؛ فاالنتشار يشير إلى العملية التي بواسطتها تنتشر عناصر الثقافة
أو اختراع جديد أو نظام جديد من مكانه األصلي إلى املناطق املجاورة ،حتى تنتشر
تدريجيا ً يف أرجاء العالم ،ويؤدي إلى استمرارية بناء الثقافة وحفظها من الفناء ،من خالل
أليات االنتشار املتعددة منها :الهجرة واالستعمار والثورة وغيرها ،وال تخلو عملية االنتشار
من وجود عوائق مثل :عدم تقبلها يف مجتمع ما نتيجة خوفهم من تأثير هذا االختراع
على ثقافتهم ،األمر الذي يؤدي إلى مقاومة الثقافة املستعارة ،وإبطاء عملية التغير عموما ً
(الدقس ،1987 ،ص.)148
الثقافة تعد من أهم العوامل التي ساعدت على التغير االجتماعي ،يف مختلف املجاالت
عن طريق وسائل التكنولوجية املتعددة ،التي أسهمت يف تغيير أفكار الشباب وثقافاتهم
وسلوكياتهم ضمن إطار عالقاتهم التفاعلية مع اآلخرين ،مما قد يؤدي بهم إلى تغير
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جوهري يف تلك العالقات ،وهذا ما أكدت ُه نظرية االنتشار الثقايف التي تشير إلى أن
التغير الثقايف يرجع أساسا ً إلى عامل االنتشار ،وهو عملية تنتشر مبوجبها سمات ثقافية
من منطقة إلى أخرى ،ألن من سمات الثقافة االنتشار ،ولالتصاالت الفكرية أيضا أثرها
القوي يف إحداث التغير الثقايف ،وذلك يرجع لسهولة االتصاالت ووسائل اإلعالم ذات
التأثير الفعال يف القضاء على عزلة املجتمعات ،مما أدى إلى تبادل التيارات الفكرية
واحلضارية ،ومن ثم تيسير عملية التفاعل بني املجتمعات ،كما تعمل على تنشيط العمليات
االجتماعية وتبادل األفكار واآلراء واخلبرات(الفائدي،2000،ص.)69،70
فالوجود الثقايف يرتبط بوجود املجتمع اإلنساني مما أعطاها صفة االستمرار
واالنتشار بني املجتمعات ،لتتوارثها بذلك األجيال من جيل آلخر ملواكبة املستجدات بالتعلم
والكسب ،وبذلك جند بأن انتشار أفكار عن طريق شبكة اإلنترنت من شأنه التأثير
يف سلوكيات الشباب ،ضمن إطار منظومة عالقاتهم االجتماعية كما تسهم االتصاالت
ٍ
بشكل واضح يف حياتهم.
الفكرية يف إحداث تغيرات ثقافية
الشباب واحتياجاتهم - :احتياجات الشباب ترتبط بخصائص املرحلة
ثالث ًا :مفهوم ّ
العمرية واألوضاع االجتماعية التي يعيشونها التي جتعل لهم طبيعة خاصة ،تتميز مبرحلة
عمرية مليئة باحليوية والتفاعل االجتماعي ،ويزداد فيها تقدير الشباب للقيم وأيضا ً تتميز
بالنزعة االستقاللية والتطلع وتأكيد الذات ويزداد فيها اهتمامهم بحياتهم املهنية والقدرة
على التجديد واالبتكار والتطلع لكل ما هو جديد ،واإلسهام يف إحداث التغير يف مختلف
املجاالت ،لتحقيق أهداف املجتمع وتطلعاته ،ولكي يؤدي الشباب الدور املطلوب منه يجب
أن نتفهم تلك اخلصائص اجلسمية والنفسية واالجتماعية ،واحتياجاتهم لكي نوفر لهم
سبل إشباعها ،وذلك ألن احلاجة حالة من النقص واالفتقار واالضطراب اجلسمي أو
النفسيِ ،إن لم تلق إشباعا ً أثارت لدى الشباب نوعا ً من التوتر والضيق ال يلبث أن يزول
سد تلك احلاجات كفيل بتحقيق توافق اجتماعي أفضل للشباب
متى أشبعت احلاجة ،وإن َّ
(فهمي،1999 ،ص)252؛ فالشباب يف هذه املرحلة هم «الذين تتراوح أعمارهم بني الثامنة
عشرة والرابعة والعشرين ،أي الذين أمتوا إعادة الدراسة العامة ،وتتم َّيز هذه املرحلة بأنها
مرحلة انتقالية إلى الرجولة أو األمومة ،ويتخطى األفراد فيها مرحلة التوجيه والرعاية
ويكونون أكثر حترراً ولهذا حتتاج هذه املرحلة إلى عناية خاصة» (ب��دوي ،1977،ص،)452
لكونها مرحلة تتم َّيز باحليوية وترتبط بالقدرة على التعلُّم ومرونة العالقات اإلنسانية.
ومن هنا ميكننا القول :إن الشباب هم األشخاص الذين تقع أعمارهم ما بني التاسعة
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عشرة واخلامسة والعشرين سنة ذك��وراً كانوا أو إناثا ً يف مختلف التخصصات األدبية
والعلمية ،وتنحصر حاجات الشباب فيما يلي:
 - 1احل��اج��ات اجلسمية :هي حاجات فسيولوجية عضوية ،ترتبط ببقاء اإلنسان
واستمراره على قيد احلياة ،ويتطلبها منو اجلسم وتوازنه ،ومن أمثلتها احلاجة إلى الطعام
والشراب والهواء واملاء ،والراحة والنوم وغيرها من احلاجات التي تعمل على حفظ التوازن
اجلسدي وسالمة الفرد للبقاء واملقاومة واالستمرارية يف حياته (عبد الرحيم.)306 :1987 ،
 - 2احل��اج��ات النفسية :هي احلاجات اخلاصة بتحقيق الصحة النفسية للشباب
لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي يف املجتمع ،كاحلاجة إلى تأكيد الذات واستقاللها
عن الوالدين واآلخرين ،واحلاجة إلى احلب والقبول والتقبل املتبادل بني الشباب ومحيطه
االجتماعي ،والشعور باألمن والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين وضبط االضطراب النفسي،
كالتفكير يف املستقبل والزواج وتكوين أسرة والتفاعل مع اآلخرين وانعكاسه على الذات،
لتحقيق االنتماء واملكانة االجتماعية سواء داخل وظيفة يشغلها الفرد أو داخل اجلماعة
التي ينتمي إليها.
 - 3احلاجات العقلية املعرفية :هي احلاجات املتصلة بتنمية اإلدراك واالنتباه وممارسة
التخيل والتفكير واالستنتاج ،وتوظيف القدرات العقلية يف عمليات الفهم والتفسير واكتساب
املعرفة والثقافة واكتساب اخلبرات واملهارات التعليمية ،واحلاجة إلى فهم الشباب ألبعاد
شخصيته ،وفهم مالها من استعدادات ومواهب وقدرات وميول عقلية وفنية ورياضية
واجتماعية ،واختيار نوع الدراسة واملهنة املناسبة لتلك االستعدادات واملواهب والقدرات
وامليول (الرقيق،2006 ،ص.)37،40
 - 4احلاجات االجتماعية :هي احلاجات التي تتضمن تكوين عالقات اجتماعية مبا
يكفل ل ُه مكانه اجتماعية ،كاحلصول على مهنة وتكوين أسرة واالنضمام جلماعات املجتمع
ومنظماته املختلفة واملشاركة يف قضايا املجتمع ،من خالل تنمية الشعور باملسئولية وتنمية
روح اجلد وحب العمل ،وذلك بإتاحة فرص حتمل املسئولية والتدريب عليها واكتساب
املعارف واملهارات.
 - 5احلاجات الترويحية :هي احلاجات التي ترتبط بإشباع الهوايات واأللعاب الرياضية
وممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية ،مما يقي الشاب من االنحرافات،
وحاجاتهم لوجود األماكن واملؤسسات املختلفة التي ميارس فيها الشباب هواياتهم املختلفة
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 - 6احلاجات الدينية :تعد إطاراً شامالً يوجه وينضم عملية إشباع احلاجات اإلنسانية
املختلفة ،مبا يحقق للشباب شعور باألمن والطمأنينة من خالل توثيق الصلة باهلل اخلالق
عز وجل والتمسك مبنظومة املعايير واملبادئ والقيم اخللقية املستمدة من الدين والتي
تنظم عالقة الشباب بنفسه وباآلخرين وبالواقع ،وينعكس ذلك يف سلوكياته (رشوان،2006 ،
ص ،)12،13يتضح مما سبق أن تفهم احتياجات الشباب وما يواجههم من متغيرات ،ميكن
األسرة واملجتمع واجلهات املختصة ،من القيام بأدوارهم املهنية بفاعلية.
رابع ًا :تط ُّلعات الشباب لشبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) بني اإليجابية وسلبية- :
التطلُّعية هي أن «تتطلع إلى ما هو أفضل وفقا الفتراضاتها املنطقية ملا هو متوقع أو
مفترض ،والتطلع اجتاه اآلخر (فرد ،جماعة ،مجتمع) الذي له من اخلصوصيات التي
متيزه عن غيره ،على أن تكون معتمدة على قدراتها العقلية يف استيعاب املواضيع التي
متكّنها من التحليل وبلوغ النتائج املنطقية مسترشدة باحلكمة واملنطق ونواميس الضمير
العام» (عقيل،2003 ،ص  ،)38فالتطلُّع الذي نسعى إلى تأكيده لدى الشباب هو التطلُّع إلى
ما هو مفضل وإيجابي واالنفتاح بوعي يف ظل ما توفره شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت
من معلومات يف مختلف مجاالت احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية،
ما ميكِّنهم من التطور إلى ما هو أفضل للوصول للتقدم ورقي الفرد واجلماعة واملجتمع
يتضح مما سبق أن تطلُّعات الشباب للتطورات التقنية بإيجابية ميكِّن الشَّ باب أوالً:
ِ
وميك ُّنهم من
لهم وما عليهم ومبا يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وميولهم
تفهم ما ُ
من ُّ
َّطور اإليجابي جتاه اآلخرين الذين تربطهم بهم عالقات ومصالح مشتركة؛ ثانيا :يسهم
الت ُّ
يف تطور مجتمعاتهم من خالل مشاركتهم يف التنمية ومبا يسهم ذلك يف تقدم املجتمع ما
يجعل الشباب قادرين على التفاعل مع ما هو جديد ومتفوقني يف االستفادة من الغير على
املستوى الداخلي واخلارجي ،ألن يف التطلع فنا ً وذوقا ً فهو يدخل التفاؤل للشباب ببناء
مستقبل أفضل يتميز بالرفعة والرقي دون االنعزال عن تطورات الدول األخرى ،ولهذا
فمن املتوقع أن يتطلعوا ملا هو أفضل ليسهموا يف تطوير املجتمع الذي ينتمون إليه.
أما يف ظل بحتهم عن كل ما هو جديد بدون أي وعي وإدراك للمخاطر ،لغرض التطور
والتغيير ،فذلك قد ينعكس بالسلب فتتغير قيمهم وتتبدل باملؤثرات الثقافية املبثوثة من
يجعلهم غير قادرين على التمسك بقيمهم وعاداتهم وثقافاتهم وحتقيق أهدافهم
اخلارج ،ما
ُ
واجناز مهامهم يف مختلف املجاالت وخاصة التعليمية وفقا للمجال التعليمي ،التي قد
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جتعلهم غير حريصني على النجاح يف مقابل قضاء العديد من أوقاتهم على شبكة اإلنترنت
دون مباالة أو االستفادة من هدا التطور التكنولوجي يف حتقيق النجاح ،ومبا يتالءم مع
اجناز الشهادات اجلامعية وفقا للسنوات املحددة لنيل الشهادة ،أضف إلى ذلك إشكالية
يقدرون القيم املوروثة ،التي ترسخ األخالقيات االجتماعية للمجتمع
بعض الشباب الذين ال ّ
عد مشكلة من املشكالت التي استوجب
وحتقق االحترام والتقدير املتبادل بينهم ،وهذا ُي ّ
البحث يف تطلعاتهم لكل ما هو جديد يف مجال شبكة املعلومات الدولية بدون وعي وإدراك،
وبذلك يكونوا غير قادرين على لتمييز بني ما هو مرغوب وبني ما هو غير مرغوب ،والتطلُّع
إلى قيم أخرى سالبة والتخلي عن القيم التي أكتسبها من اإلط��ار املرجعي ملجتمعهم،
والتطلُّع إلى قيم ال متت ملجتمعهم بأية صلة مما يعيق انطالق قدراتهم وعطائهم ويكونوا
عبئا على كاهل أمتهم ،بدال من أن يكونوا عامال مساعدا لها يف تقدمها ونهضتها.
خامس ًا :انعكاس شبكة املعلومات الدولية (االنترنت) على ثقافة الشباب :يعد االهتمام
بشبكة اإلِنترنت على املستوى الدولي يف ازدياد مع تنوع استخداماتها وعدد مستخدميها؛
فلم تعد مجرد شبكة عاملية لتبادل املعلومات ،ومجرد مخزن للمعلومات كما أوضحنا
سابقاً ،بل تؤدي اليوم مهاما ً سياسية اقتصادية وثقافية واجتماعية وعلمية ،يف جميع أَنحاء
العالم ،ومن هنا نتسأل من خالل ما مت طرحه من أدبيات العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
هل لشبكة املعلومات الدولية انعكاسات على ثقافة الشباب؟ وهل لالنفتاح بدون وعي ل ُه
تأثير على الشباب؟
ولإلجابة على هذا البد أن نؤكد رغم أهمية شبكة املعلومات الدولية اإلِنترنت التي
ال ينكرها أحد ،إال أن اآلراء تتعارض حول انعكاس استخدامها أحيانا تصل إلى حد
التناقض الكلي ،فيراها معظم مستخدميها نعمة فريدة وأفضل تطور تقني يف عصرنا،
ويدافعون عن أهمية منعكساتها اإليجابية ،يف حني يراها فريق آخر أداة لسيطرة ثقافة
ولغة املراكز الدولية على مستوى العالم ،وفرض أمناط حياتها على باقي الشعوب ،لدعم
أفكارها ومستوى تطوراتها يف مختلف املجاالت االجتماعية واالقتصادية على حساب
دول العالم األَخرى ،قبل التطرق للحديث عن انعكاسات شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت
على ثقافة الشباب ،البد أن نحدد مفهوم االنعكاس الذي الزال محور اهتمام املفكرين
والعلماء يف مختلف التخصصات؛ فاالنعكاسات تتضمن صفة للفعل الذي يكون مفعوله
نفس فاعله ،ومبعنى آخر إشارة إلى الطريق الذي يعكس فيه الناس مواقفهم وأوضاعهم
(عمر،2000 ،ص.)358
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فاالنعكاسات تتضمن كل ما يواجهه الشباب من قضايا أو إشكاليات ،سواء كان الفعل
اإلرادي الصادر عنهم عقليا ومدركا ً لسلوكياتهم أم متجاهالً لتوجهات العقل ل ُه ،كقضاء
أوقات فراغهم واستثمارها على شبكات املعلومات الدولية (اإلنترنت) ،بشكل متواصل
يصل إلى ساعات عدة دون حتقيق االستفادة ،بحجة التطور بينما الواقع الذي يعيش فيه
يتسم باجلمود والتخلف ،ويتضح هذا جليا ً من خالل طريقة حديثهم ولباسهم وطريقة
أسلوبهم يف احلياة ،سواء من حيث املظهر أو اجلوهر ،مما قد يسبب انفالتا ً على املستوى
الثقايف واالجتماعي واألخالقي ،وقد يؤثر يف عقولهم وأفكارهم و ُيطمس هويتهم الثقافية،
يف مقابل ذلك يوجد انعكاسات إيجابية تسهم يف تنمية مواهبهم وأفكارهم وطموحاتهم،
وتستفيد من كل ما هو موجود يف مختلف املجاالت ،يجب أن ال نغفل عنها ،ويجب تأكيدها
لتحقيق االستفادة من هذه الثقافات مبا ال يتعارض مع موروثه الثقايف وقيم املجتمع.
ولهذا جند أن زيادة استخدام الشباب لشبكة االنترنت تسهم يف إحداث التغيرات على
هيكل القيم ونسق العالقات االجتماعية يف املجتمعات وإكسابهم ثقافة وقيم واجتاهات
جديدة ،يف جميع جوانب احلياة االجتماعية ،ويف هذا السياق ال ميكن أن ننكر الثورة
الهائلة واإليجابيات العديدة التي أدخلها اإلنترنت على منط احلياة ،كالتبادل الثقايف بني
الشباب ومحاولة التقريب بني احلضارات ،باإلضافة إلى وفرة املعلومات يف شتى حقول
العلم واملعرفة ،مما يتطلب توظيف هذه املعارف لصالح اإلبداع والتقدم العلمي وتنمية
القدرات الشبابية ،إال أن هذه اإليجابيات ال تخلو من اجلوانب السلبية التي تهدد ثقافة
الشباب ومن أهمها_:
 .1انتهاك خصوصية األفراد وحقهم يف عدم إفشاء أو نشر املعلومات عن املعامالت
املالية اخلاصة به ،وصفحته الشخصية والتوظيف والتجارة واالتصال ،التي تعد
مصدراً مثيراً للقلق يف حالة تعرف اآلخرين ،عليها من خالل شبكة املعلومات الدولية
وسرقة البيانات واملعلومات اخلاصة باألفراد واملؤسسات ،يف ظل طموحاتهم لفعل
كل ما هو غير مألوف (حمدي،2001،ص .)115
 .2زي��ادة االنحالل األخالقي داخل املجتمع من خالل محاوالت اإلباحيني لغرس
أفكارهم ،وجعلها ملتقى اإلباحية والثقافة الرخيصة ونشرها مجاناً ،مما يتيسر
للمراهقني الدخول إليها ،وبث األفكار واألخبار الكاذبة عن الديانات السماوية،
وبث األفكار الهدامة عن األجناس واألصول البشرية ،ليكون بذلك مصدراً للجرائم
املتنوعة واألفكار الهدامة لعقول الشباب.
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 .3مصدراً لتشويه املعلومات وبت األفكار اخلاطئة والهدامة ،ونشرها عن قادة
املجتمع السياسي واقتحام احلياة الشخصية للشخصيات العامة وتشويهها (صالح،
،2002ص .)405

 .4العزلة وضعف العالقات االجتماعية وغياب التفهم والتواصل االجتماعي داخل
األسرة ،أنتجت أسلوبا ً جديداً للتواصل االجتماعي عبر شبكة املعلومات الدولية
لدي فئة الشباب املتطلع إلى عالم جديد عابر للحدود بدون وعي ،فيرا ُه يف الواقع
أفضل الوسائل لتعبير عن أرائهم وأفكارهم بكل حرية ،وبدون أي قيود من املوروث
الثقايف والقيم والعادات والتقاليد داخل األسرة واملجتمع.
 .5تطلعات الشباب املتجددة ورغباتهم لتحقيق طموحاتهم بدون وعي وعقالنية،
أسهمت يف تضاربها مع قيم ومعتقدات املجتمع واألسرة ،مما قد يسهم يف زيادة
حدة االختالفات يف وجهات النظر داخل األسرة واملجتمع ،مما قد يهدد أمنها
واستقرارها وت��وازن بنيانها داخل املجتمع باعتبارهم عناصر فاعلة يف املجتمع
لتحقيق التنمية (محمد،1997 ،ص )21
 .9إدم��ان اإلِنترنت أسهم يف زي��ادة انتشار األم��راض النفسية ،حيت أف��رزت الثورة
التكنولوجيا أمراضا نفسية لم تكن معروفة من قبل ،مثل إدمان الكمبيوتر واإلنترنت
وهوس الهاتف النقال والفيديو ،وهى أمراض ال تقل خطورة عن إدمان املخدرات
يف أثارها السلبية على العالم.
 .10سوء استخدام شبكة املعلومات الدولية ،أسهم يف انتشار جرائم العنف والفوضى
واض��ط��راب السلوك األخ�لاق��ي وزي���ادة االكتئاب والقلق واالض��ط��راب النفسية
والصحية (صابات،2001 ،ص .)531
 .9اغتراب الشباب عن خصوصيتهم الثقافية واملوروثات الثقافية السائدة يف املجتمع،
كالقيم والعادات والتقاليد ،وتاريخه واملوروث احلضاري املتعلق بها ،الذي أورثة عن
آباءه وأجداده بهدف محو الهوية الثقافية وتذويب اخلصوصية املحلية ،دون اعتباراً
لتنوع الثقافات بني املجتمعات وداخل املجتمع الواحد ،من أجل خلق ثقافة عاملية
واحدة(اخلضيري،2001 ،ص .)186
 .10الغزو الفكري والثقايف واالنبهار بثقافة املجتمعات الغربية وبعـــاداتهم وتقاليدهم
وبعلمهم وفنونهم وإنتاجهم وسلوكياتهم ،وتقليد كل ما هو غربي بغض النظر عن
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متاشيه مع أيدلوجية املجتمع ،الذي يعيش فيه أو عدمه واالنفتاح املفرط على
احلضارة الغربية ،األمر الذي أدى إلى تغلغل الثقافة الغربية يف ثقافتنا العربية
واإلسالمية” (السيسي،2002،ص .)452
يتضح مما سبق بأن سوء االستخدام لهذه التقنية بدون وعي من قبل أفراد املجتمع
وخاصة فئة الشباب ،يسهم يف زيادة النزعة االستهالكية وسوء استثمارها وانتشار ثقافة
االستهالك لديهم ،وغيرها من املشكالت مبا ال يعود بالفائدة لدي الفرد واملجتمع ،يف
مقابل ذلك ينبغي عدم اإلحجام عن استخدام الشبكة ،بل من املهم أخذ احلذر واحليطة
ووضع اإلجراءات التوعوية والقانونية للحماية حتى ال يكون فضاء شبكة املعلومات الدولية
مكانا ً آمنا ً للعديد من اجلرائم واملفاسد.

سادس ًا:املحددات الثقافية ودورها يف غرس القيم لدى الشباب :اإلطار الثقايف واالجتماعي
ألي مجتمع يشكل تصرفات أفراده وسلوكياتهم ومعارفهم وتفكيرهم وتفسيرهم لكل ما
يدور حولهم ،وبذلك تضع الثقافة القوانني املنطقية واملبادئ الفكرية؛ فتقدم ألفرادها
الدليل الذي يرشد يف تفسير كل ما هو جديد يف مجتمعهم ويوجههم إلى طرق وأساليب
العمل التي متكنهم من القيام بدورهم يف املجتمع يف حدود إمكانياتهم» (استيته،2008،ص
 ،)227وهذا ما أشار إليه محمد عابد اجلابري بأن املحددات االجتماعية الثقافية أسهمت
يف تكوين خصوصية الفكر ،فالفكر العربي مثال هو عربي ،ليس فقط لكونه تصورات
أو آراء ونظريات تعكس الواقع العربي ،بل ألنه نتيجة طريقة أو أسلوب يف التفكير
أسهمت يف تشكيلها جملة معطيات ،منها الواقع العربي نفسه بكل مظاهر اخلصوصية
فيه ،وهي خصوصية راجعة إلى املحيط اجلغرايف واالجتماعي والثقايف ،وتزداد أهميتها
بوصفها نتاجا تاريخيا يحمل عبر الزمن تصورات وآراء ومعتقدات ،وأيضا طرائق يف
التفكير التي يتحدد به شعب ما أو مجموعة من الشعوب (اجلابري،2011،ص  ،)12،13وذلك
ألن ثقافة املجتمع تنبع من تراثه وقيمه التي متيزه عن غيره من املجتمعات ،من خالل
ما تفرزه الثقافة من القضايا الروحية واالجتماعية والفكرية؛ فتنوع املعارف والثقافات
وتطوراتها ،أدى إلى تداخل وتشابك املعلومات يف عقول الشباب ،وإلغاء املسافات املكانية
وترابطهم عبر أثير تلك الشبكات ،ونقل املعلومات والثقافات بسرعة فائقة من مجتمع
آلخر ،وهذا بدوره أدى إلى أشكال مختلفة من التغييرات يف مختلف املجاالت ،وكان من
الطبيعي أن تفرز هذه الثقافات واملعارف عدداً من املتغيرات يف الواقع العربي سواء
باإليجاب أو السلب ،مما ينعكس على أساليب حياتهم وتفكيرهم(خضير،2001 ،ص ،)111
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ولهذا جند أن املحددات الثقافية للشباب ،تتأثر باالنفتاح الثقايف على املجتمعات األخرى،
وبخاصة املجتمعات الغربية ،مما قد يؤدي إلى وجود ازدواجية ثقافية بني املوروث الثقايف
التقليدي مبا تضمنه من قيم وعادات وتقاليد بيئته التي ينتمي إليها والوافد بوسائل
وأساليب مختلفة ومتنوعة ،التي تهدف إلى تهميش الثقافات املحلية أو الوطنية ،وإحالل
النموذج الثقايف الغربي محلها (على،1999 ،ص )106؛ فالثقافة العربية متيزت بخصائص
كثيرة رافقتها وتطورت معها على مر الدهر ،وأتاحت لها أن تسهم بشكل إيجابي يف
أغناء التراث القومي واإلنساني يف مختلف عصورهما ومراحل تطورهما ،وحددت معالم
أصالتها القومية وخصوصيتها بني الثقافات ومن أهم هذه اخلصائص:
 .1الثقافة لها ميزة اإلنسانية ،فهي مكنت القدرة العقلية على التكيف مع املعطيات
اجلديدة للبيئة الطبيعية املتغيرة دوماً ،نتيجة ابتكار اآلالت واألدوات التي ساعدته
على إجناز ذلك التكيف.
 .2الثقافة مشتقة من معطيات بيولوجية وبيئية ونفسانية تاريخية ،فقد أظهرت نزعات
اجتماعية تتميز بقدر من التعاون بدالً من الصراع ،ووجود اإلنسان نفسه مبكراً
يف مواجهة البيئة ،أمكنه من التغلّب على وحدانيته وعزلته باالنتماء االجتماعي،
وصبغت بذلك على سلوكه وتصرفاته بثقافة املجتمع الذي هو أحد أفراده(شالبي:
.)89
 .3عراقة الثقافة العربية التي امتدت عبر الزمان واملكان معبرة عن ذاتها يف عدد كبير
من احلضارات إلى أن وصلت إلى حضارة عربية إسالمية واحدة ذات ثقافة كبرى
واح��دة ،متيزت بسمات إنسانية عالية حتفل بقيم فكرية وأخالقية واجتماعية،
تتصف بسمة الشمول حيث تشمل نواحي احلياة جميعاً.

 .4كما متيزت بتطلعها الروحي العظيم ،ظهر فيها تراث األنبياء والرسل إلى أن جاء
اإلس�لام بالوحدانية ،كما تفردت الثقافة العربية بقدرتها على استيعاب الثقافات
األخرى دون أن تفقد شخصيتها وخصوصيتها ،ولها قدرة فائقة يف التطور والنمو
واستيعاب املبدعات اإلنسانية ،باملجتمع لتحقيق الرفاهية ( اخلطة الشاملة.)51 :1990 ،
وميكن حتديد عدد من املؤثرات التي أثرت يف األبعاد الثقافية للشباب وفقا ملا يلي:
 .1االنفتاح الثقايف على الصعيد العاملي وما أدى إليه من تشكيل مفردات ومكونات
ثقافية ذات مالمح مغايرة بدءاً من األفكار املتداولة والقيم والعادات والتقاليد
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والتبدل اجلذري يف منظومة القيم االجتماعية ،الناجتة عن التأثير الثقايف والتي
أدت باجلماعات إلى التعايش يف إطار انفتاح غير منضبط.
 .2وسائل اإلعالم ودورها يف سرعة انتشار أفكار النموذج الغربي وثقافته إلى ثقافة املجتمع
العربي،أثرت أيضا على الثقافات الفرعية املحلية ومرتكزاتها التاريخية ،مما يؤدي
بالثقافات الفرعية املحلية ،صعوبة إحداث التكيف بني الثقافات الفرعية ،نتيجة القبول
التام أو الرفض املطلق لالنفتاح على الثقافة الغربية (حجازي،1998 ،ص .)124،125
 .3انتشار بعض القيم التي قد ال تتماشى مع املكونات الثقافية التاريخية التي ترتبط
بها اجلماعات ،مما قد يؤدي ذلك إلى العديد من األزمات ذات العالقة باالزدواجية
الثقافية ،ومدى سيطرة الثقافة الوافدة وإحاللها محل الثقافة املوروثة.
 .4التنشئة االجتماعية وغياب الدور التربوي لألسرة واملؤسسات التعليمية والتربوية يف
ظل االنفتاح التكنولوجي عن القيام بدورها يف غرس القيم االجتماعية واملوروث الثقايف
داخل املجتمع ،ما يؤدي إلى الشعور باالغتراب وافتقاد الهوية والبعد عن ثقافة املجتمع.
 .5التحول شبه اجلذري يف منظومة القيم والعالقات االجتماعية داخل األسرة وبني أعضائها
يف ظل ثورة االتصاالت الرقمية ،التي تعرضت لها األسرة وأصبحت احدي األساليب
احلديثة للتفاعل والتواصل ،التي كان لها بالغ األثر يف سرعة التواصل االجتماعي،
والتأثير يف منظومة القيم وطالت ما هو أخالقي وديني معا ً (أبورية،1999 ،ص .)23
سابع ًا :دور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية يف التعامل مع انعكاس شبكة املعلومات
الدولية على ثقافة الشباب وتطلٌعاتهم:
املمارسة العامة استطاعت أن تقدم اجتاها تطوريا يؤكد على أهمية التعامل مع نسق
الفرد داخل البيئة التي يعيش فيها ،من أجل تفهم التأثير املتبادل والتفاعل بني نسق العميل
واألنساق األخرى داخل الوسط االجتماعي املرتبط به ،مما يتيح لألخصائي االجتماعي
استخدام ما يتوفر لديه من أدوات ونظريات وأساليب عمل يف ضوء حاجات ومشكالت
الشباب على كافة املستويات ،لتوظيفها ،بحيث يتوفر له اإلطار النظري االنتقائي ،الذي
يبنى على أساس :املشكلة والهدف واملوقف الذي يتم فيه التدخل ،فاألدوار املهنية التي
ميارسها املمارس املهني تتنوع ،وذلك حسب طبيعة املوقف واملشكلة التي يتعامل معها
األخصائي االجتماعي واملستوى الذي يعمل عليه (مستوى الوحدات الكبيرة Macro
أو الوحدات املتوسطة Mezzoأو الوحدات الصغيرة ،) microولقد حدد (Sheafor.
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 )Horejsi.&Horejsiمجموعة من أدوار رئيسة لالختصاصي االجتماعي والتي حددها
يف النقاط اآلتية( :سليمان ،آخرون)153 ،144 :2005 ،
 .1األخصائي االجتماعي وسيط ( :)Brokerيرتكز هذا ال��دور بقيام األخصائي
االجتماعي بتيسير العميل باملؤسسة حصوله على اخلدمة املطلوبة ،وليتمكن
األخصائي من تأدية هذا ال��دور فإن عليه أن يتعرف على احتياجات الشباب
إلشباعها ،والعمل على استثارة قدراتهم واستخدام املوارد املتاحة التي حتد من
سلبيات اإلنترنت ،ومساعدتهم على حتقيق االتصال واالرتباط مبصدر اخلدمة،
وتزويد الشباب مبخاطر شبكة املعلومات وغاياتها لتحقيق االستفادة من اخلدمة
وكيفية احلصول على اخلدمات.
 .2األخصائي االجتماعي مدافع ( :)Advocateيتضمن مساعدة الشباب على حماية حقه
يف تلقي الرعاية واخلدمات ،التي تشبع احتياجاته ومشاركة األخصائي االجتماعي
يف تأييد جهود الشباب وسعيه لتحقيق أهدافه وفق امل��وارد واإلمكانيات املتاحة
يف املجتمع ،وفهم احتياجاتهم يف إطار اخلدمات التي يحتاجها من املؤسسة التي
يتعامل معها ويتطلب هذا الدور تطبيق مهارات التفاوض ( )Negotiationوالتوسط
( ،)mediationويف بعض األحيان يستخدم األخصائي االجتماعي مهارة املواجهة
( )Confrontationمن أجل ضمان حقوق العميل التي يستحقها ويدعمها القانون.
 .3األخصائي االجتماعي معلم ( ،)Teacherيقوم هذا ال��دور على تزويد العميل
واألنساق األخرى باملعلومات واملهارات الكافية ،ليكونوا أكثر إدراكا ملخاطر استخدام
شبكة املعلومات (اإلنترنت) أو لتفادي التعرض ملشكلة معينة ،وكيفية مواجهة اآلثار
السلبية واالستفادة من اإليجابيات من استخدام شبكة املعلومات الدولية أو كيفية
الوقاية من مخاطر اإلنترنت ،ويتطلب ذلك من املمارس املهني تدريب الشباب على
أساليب حل املشكلة أو كيفية تعديل بعض أمناط السلوك السلبية ،ال تتماشى
وخصوصية املجتمع وعاداته وتقاليده ليتمكن من أداء دوره بفاعلية ،ويتمكن من
تغيير اجتاهات الشباب وكيفية الوقاية من مشكالت اإلنترنت وسلبياته.
 .4األخصائي االجتماعي معالج /مرشد ( )counselor_ clinicianالغرض:
يساعد األخصائي االجتماعي الشباب على زيادة فاعلية وظائفهم االجتماعية،
وزيادة قدرتهم على تفهم مشاعرهم وتعديل سلوكياتهم وتعليمهم كيفية التعامل
مع املواقف ،بهدف زي��ادة التفاعل االجتماعي النفسي لكل من الفرد واألس��رة
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واجلماعات الصغيرة والشباب ،حتى يتمكن املمارس من إحداث التغييرات املطلوبة
التي تهدف إلى تعديل التفاعل الشخصي والتفاعالت النفسية ،من خالل تفهم
تأثيرات البيئة ومشكالت شبكة املعلومات (اإلنترنت) بشكل مستمر على احلالة
النفسية للشباب ومساعدتهم على املشاركة يف برامج التدخل ،بتقدمي توجهاتهم
وآرائهم عن مسارات واختيارات العالج ليتمكن املمارس املهني من أداء دوره بفاعلية
مبا يتالءم مع اختيارات العالج االجتماعي والنفسي.
 .5األخصائي االجتماعي منسق للحالة ( :)case managerيتضمن هذا الدور حتديد
احتياجات العميل ومشكالته ،وتقدير اخلدمات املالئمة الحتياجاته ووضع خطة
للخدمات وتنسيقها ،وربط العميل باملؤسسات املطلوبة ،لتلقي العميل للخدمات
ومراقبتها ،لضمان استفادة الشباب من اخلدمة عن طريق متابعة املمارس املهني
خلطوات وعمليات توصيل العميل للخدمات املالئمة الحتياجاتهم.
 .6األخصائي االجتماعي ممثل للتغيير ( :)Change agentيتضمن تنمية كل من
الشباب والبيئة واملشاركة يف حتديد مشكالت املجتمع املحلي واجلوانب ،التي
ميكن تنميتها وتطويرها لالرتقاء مبستوى احلياة من خالل تنشيط أفراد املجتمع
وتزويدهم باخلبرة واملهارات ،من أجل املطالبة بتحسني األوضاع املجتمعية عن
طريق التعاون بني أعضاء املجتمع ،من أجل زي��ادة كفاءة اخلدمات االجتماعية
ومستوى احلياة يف املجتمع (إبراهيم.)125 ،130 :2007،
نستنبط مما سبق أن األدوار التي يؤديها املمارس املهني هي أدوار متكاملة غير
منفصلة ،كما ترتبط بطبيعة عمل األخصائي االجتماعي مع مختلف الوحدات اإلنسانية،
من أجل فهم واقعهم االجتماعي وظروفهم املحيطة بهم آخ��ذا يف اعتباره خصوصية
الوحدات اإلنسانية وطبيعة متطلباتها ،واألنظمة التي يتعامل معها لكي يتمكن من أداء
دوره املهني املُسند إليه بفاعلية ،ولهذا جند أن الشباب الفئة األسبق بتقبل أمناط
الثقافات املكتسبة التي تغذيها التطورات التقنية من عادات ثقافية مو ّجهة لهم سواء
من حيث التوجهات الفكرية ،أو تبنيهم لعادات وقيم مغايرة مثل :تغيير يف طريقة اللباس
وغيرها ،فشبكات املعلومات الدولية أصبحت يف متناول اجلميع ،فهم يعتبرون األسرع،
يف االستجابة للمفاهيم اجلديدة اخلارجة عن املألوف ،بينما تعتبر لدى البعض من جيل
اآلباء معضلة ال حلّ لها ،ألنهم يرون بأنها ساعدت على تغيير سلوكياتهم وسممت مصادر
معلوماتهم ،مما جعلتها تتناقض مع موروثهم الثقايف وثقافة املجتمع.
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يتضح مما سبق أن التطورات التقنية لشبكة املعلومات الدولية ( اإلنترنت) ،امتدت
بآثارها إلى أساليب احلياة وتطلعاتهم ،وحملت معها تغييرات يف شخصيتهم وأفكارهم،
مما ينتج عنه التباين يف األفكار ووجهات النظر داخل املجتمع ،وجعلت الشباب يف حالة
ترقب وتطلع إلى ما هو أفضل ،وأجود وأنفع ،كما جعلت الكثيرين منهم يف حالة سباق
لتحقق لهم النقلة عبر الزمن يف مختلف املجاالت ،لذا فهم يقبلون اجلديد املفيد ويتطلعون
ِّ
وحتدي ملا هم عيه من سكون أو ركود قيمي ،العتبار أن
إليه يف معظم األحيان برغبة
يتحدون الصعاب
الشباب هم الفئة املتطلعة دائما ً،وهم يف حاجة ملن يشد على أيديهم وهم
ّ
من أجل مستقبل أفضل ،ومع أن جيل الكبار قد ال تشده القيم اجلديدة إال أنهم إذا أدركوا
العائد منها فهم أيضا ً سيكونون يف عجلة التغير إلى األنفع واألجود ،ومع ذلك فإن األمل
دائما ً يف الشباب املتطلع إلى املستقبل املفيد ،ولهذا جند أن الدور املهني لألخصائي
االجتماعي دور أساسي يف حياة الشباب واألس��رة واملجتمع ،ألنه يعمل من خالل عدة
منطلقات علمية وعملية ،لفهم واقع الشباب وتطلعاتهم يف مختلف اجلوانب االجتماعية
واالقتصادية والثقافية الستثمار قدراتهم وإمكانياتهم ،ليكون لهم الدور الفاعل يف بناء
مجتمعهم وتقدمه من خالل اآلتي:
 .1تقدير احتياجات الشباب ومشكالتهم وتوعية الشباب للمخاطر السلبية الناجمة
عن االستعمال السلبي لشبكات املعلومات الدولية ،من قيم وعادات وتقاليد غربية
ال تتماشى مع ثقافة وقيم املجتمع اإلسالمي ،واالستفادة منها مبا يفيدهم ويفيد
قضايا مجتمعهم.
 .2متابعة وتقومي املشروعات والبرامج التي تستهدف الوقاية من اآلث��ار الضارة
الستخدام مواقع شبكة املعلومات الدولية ،تزويد اجلهات املختصة واألسرة مبهارات
التعامل املطلوبة ،ملخاطر شبكة املعلومات الدولية.
 .3تدعيم االجتاهات الرافضة للتعامل مع مواقع شبكة املعلومات الدولية اإلباحية
ونشر اجلرمية والعنف والتطرف واإلساءة لألديان السماوية ،وحث الشباب على
املشاركة مع أجهزة اخلدمة االجتماعية املختلفة بكافة القطاعات املتعاملة مع
الشباب واملراهقني يف مواجهة اآلثار االجتماعية والثقافية واألخالقية واألفعال،
التي أثرت سلبا ً على الشباب املستخدمني لشبكة املعلومات الدولية(عبد الفتاح،
،2004ص .)1390 ،1391
 .4تقدير مواطن القوة والضعف الستخدام الشباب لشبكة املعلومات الدولية ،من
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خالل استخدام املمارس املهني مهارات املالحظة واالتصال وجمع البيانات من
األنساق التي لها عالقة باملوقف من أجل حتليل وتفسير املوقف اإلشكالي سواء من
حيث األداء االجتماعي أو السلوك التفاعلي الستثمار قدراتهم وإمكانياتهم والعمل
على تنمية ميول وتطلٌعاتهم (أبو النصر،2009 ،ص .)122 ،119
 .5عقد املمارس املهني املحاضرات والندوات الفكرية يف اجلامعة ومراكز الشباب
التي تتناول كل املستجدات عصر ،لفهم قضاياهم ومشكالتهم وتطلٌعاتهم ،ملناقشة
كيفية االستفادة من التطورات التقنية لالرتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم وزيادة وعيهم،
للتعامل مع نتائج شبكات املعلومات الدولية (اإلنترنت).
اإلطار العملي للبحث:
اإلجراءات املنهجية للبحث :يتضمن هذا الفصل اجلانب العملي ( امليداني ) للبحث،
اإلجراءات أو األساليب املنهجية التي يستوجب توظيفها يف هذا البحث (الشباب وتطلٌعاتهم
لشبكة املعلومات الدولية اإلنترنت وانعكاسها على ثقافتهم من منظور املمارسة العامة يف
اخلدمة االجتماعية) ،من خالل استبيان ملعرفة رأي املبحوثني من طالب جامعة طرابلس
كلية التربية قصر بن غشير ،من أجل الوصول إلى مرحلة النتائج ،وفقا لتساؤالت البحث،
ومدى صحة هذه التساؤالت ،ثم إتباع ذلك بأهم التوصيات ،حتى نتمكن من الوصول
إلى الهدف املبتغى ،من خالل أساليب منهجية وإج��راءات تضمنت حتديد نوع البحث
ومنهجها واإلجابة عن تساؤالت البحث ،كما إن هذا البحث يندرج ضمن البحوث الوصفية
التحليلية ،والذي يخدم طبيعة وأغراض البحث.
حدود البحث:
 .1احلدود املكانية  :طبقت على طلبة جامعة طرابلس كلية التربية قصر بن غشير
مبدينة طرابلس ،للفصل الدراسي ربيع لسنة  2016م بجامعة طرابلس.
 .2احلدود البشرية  :طلبة وطالبات جامعة طرابلس كلية التربية قصر بن غشير
مبدينة طرابلس.
 .3احلدود الزمنية  :استغرقت فترة جمع البيانات يف الفترة الزمنية من  /11/18إلى
.2016 12/25
اسلوب جمع البيانات
كما تضمنت أداة البحث استمارة استبيان مطبقة على عينة من طالب قسم اخلدمة
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االجتماعية البالغ عددهم ( )69من اإلجمالي ( )287طالب وطالبة ،كما استخدمت
الباحثة الطريقة الرقمية يف ترميز البيانات ،وفقا ً ملقياس ليكارت الثالثي( :نعم – إلى
حد ما – ال) فقد مت إعطاء كل من االختيارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائيا ً
على النحو التإلى  :نعم ( )3ثالث درجات ،إلى حد ما ( )2درجتان ،ال ( )1درجة واحدة،
واعتبر الوسط احلسابي مساويا ً للرقم ( )2باعتبار أن (، ،)2( =3/)3+2+1وبالتالي فأن
املتوسطات احلسابية التي قيمتها أقل من ( )2تعبر عن درجة موافقة متدنية ،واملتوسطات
احلسابية التي قيمتها ( )2تعبر عن درج��ة موافقة متوسطة ،واملتوسطات احلسابية
التي قيمتها أكبر من ( )2تعبر عن درجة موافقة مرتفعة ،ولتحقيق أهداف وتساؤالت
البحث وحتليل البيانات األولية التي مت جمعها من مفردات العينة التي مت اختيارها من
مجتمع البحث ،فقد مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باالعتماد
على استخدام برمجية احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية «Statistical Package for
»Social Sciencesوالتي يرمز لها اختصاراً بالرمز ( )SPSSاإلصدار،20واستخدمت
الباحثة األساليب اإلحصائية وهيالوسط احلسابي ،واالنحراف املعياري ،واختبار (.)t
عرض البيانات وحتليلها وتفسيرها
أوالً  -البيانات األولية لعينة البحث:
اجلنس
جدول رقم ( )1التوزيع التكراري والنسبي ملفردات عينة البحث حسب اجلنس
اجلنس

التكرار

النسبة املئوية

ذكور

19

% 27.5

إناث

50

% 72.5

املجموع

69

% 100.0

يبني اجلدول رقم ( )1النتائج اخلاصة بتوزيع أفراد العينة حسب النوع ،حيث جند أن نسبة
الذكور بلغت  % 27.5من عينة البحث ،بينما بلغت نسبة اإلناث  % 72.5من عينة البحث .
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العمر
جدول رقم ( )2التوزيع التكراري والنسبي ملفردات عينة البحث حسب العمر
العمر

التكرار

النسبة املئوية

أقل من  20سنة

20

% 29.0

من  20إلى 30سنة

31

% 44.9

أكثر من  30سنة

18

% 26.1

املجموع

69

% 100.0

يشير اجلدول رقم ( )2إلى أن أغلب أفراد عينة البحث جاءت يف الفئة العمرية من
( )30 - 20سنة ،حيث بلغت نسبتهم حوالى ( ) % 44 9التي متثل أكثر من نصف أفراد
العينة تقريباً ،يف حني بلغت نسبة من كانت أعمارهم (أقل من  )20سنة ،حيث بلغت
نسبتهم حوالى ( ،) % 29أما ممن كانت أعمارهم (أكثر من  )30سنة حيث بلغت نسبتهم
( ) % 26.1من عينة البحث ،مما يدل على ارتفاع نسبة الفئة العمرية ( )23 - 20سنة،
قد يرجع ذلك إلى مدى انبهار هذه الفئة العمرية بكل ما هو جديد يف عالم املعلومات
واإلنترنت ،يف مقابل مدى اخلطورة التي تشكلها األفكار الواردة عبر شبكة اإلنترنت
خاصة أن الشباب اجلامعي حتت هذه الفئة العمرية قد ال ميلك الوعي الكامل بخطورة
االستخدام السلبي لشبكة اإلنترنت وما يترتب عليها من آثار اجتماعية من استخدام
هذه الشبكة ،بينما يكون األمر مختلفا ً عند الفئة (أكثر من  )30سنة حيث ميتلك الشباب
اجلامعي يف هذه الفئات العمرية الوعي التام باألفكار الواردة عبر شبكة اإلنترنت واآلثار
املترتبة عليها ،ولكن هذا ال مينع من أن يكون هناك استخدامات سلبية وآثار اجتماعية
لدي الشباب.
م��ا ه��ي امل��واق��ع األك�ث��ر استخداما لتطلٌعات الشباب خ�لال استخدام شبكة املعلومات
الدولية اإلنترنت ؟
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جدول رقم ( )3التوزيع التكراري والنسبي ملفردات عينة البحث حسب املواقع األكثر إشباعا لتطلعات الشباب.
املواقع األكثر استخدام ًا لتط ُلعات الشباب

التكرار

النسبة املئوية

مواقع ثقافية

9

% 13.0

2

% 2.9

مواقع فنية

16

% 23.2

مواقع رياضية

7

% 10.1

مواقع دينية

2

% 2.9

مواقع جنسية

1

% 1.4

مواقع اجتماعية

17

% 24.6

مواقع سياسية

15

% 21.7

00

% 00.0

69

% 100.0

مواقع علمية

كل ما ذكر
املجموع

يتضح من اجلدول رقم ( )3بأن املواقع األكثر إشباعا لتطلعات الشباب جاءت للموضوعات
االجتماعية والفنية واملوضوعات السياسية بنسبة متقاربة على التوالي () % 23.2( ) % 24.6
( ،) % 21.7ونستنتج من النسب السابقة بأنها كانت متقاربة ،وبالتالي هي نسب إيجابية حول
املواقع املفضلة على شبكة اإلنترنت ،وهذا يدل مدى حرص الشباب اجلامعي من اجلنسني
(ذكور وإناث) على الدخول إلى املواقع اجلادة واملفيدة ،التي ميكن االستفادة منها بشكل إيجابي
يف مجال حياتهم العلمية والعملية  ،وبالتالي فإِ َّن دور الشباب اجلامعي هنا هو دور وظيفي حيث
يساهمون بهذه االستفادة اإلِيجابية من شبكة اإلِنترنت يف بناء املجتمع بشكل سليم ومتوازن.
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أما املواقع الرياضية املفضلة لدى الشباب اجلامعي على شبكة اإلنترنت فجاءت بنسبة
( ) % 10.1رمبا يرجع األمر الرتفاع نسبة اإلناث يف عينة البحث عن الذكور ،التي جاءت نسبتهم
يف اجلدول رقم ( )27.5( )1العتبارهم أكثر فئة اهتماما باملواقع الرياضية من اإلناث بينما جند
نسبة املواقع الدينية جاءت منخفضة ( ) % 2.9مقارنة باملواقع األخرى ،مما يدل على قلة الوازع
الديني وعلى عدم حرصهم والتزامهم على متابعة املواقع الدينية ،وقد يرجع ذلك إلى مدي
انبهار مستخدمي شبكة اإلنترنت ،بثقافة وحياة الغرب والبحث عن كل ما هو جديد يف املواقع
األخرى ،وهذا يف حد ذاته مؤشر سلبي يؤكد مدي تأثير الغزو الفكري والثقايف على تطلعات
الشباب اجلامعي ،وجاءت بنسبة ( ) % 1.4اجتاهات الشباب نحو املواقع اجلنسية ،وهي نسبة

منخفضة وقد يرجع سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة اإلناث ضمن إجابات املبحوثني فإنهن يشعرن
ببعض اخلجل واحلياء أكثر من الذكور يف الدخول إلى هذه املواقع ،رغم قلة النسبة يجب أن
ال نغفل ،عن هذه املرحلة واملواقع اجلنسية عبر شبكة اإلنترنت ،واتخاذها وسيلة للتعبير عن
مشاعرهم ِوإشباع رغباته وشهواته عن طريق الدخول إلى هذه املواقع ،يف ظل غياب رقابة
األسرة واجلهات املختصة.

أما املواقع العلمية جاءت بنسبة ( ) % 2.9وهي نسبة منخفضة مقارنة باملواقع سالفة
الذكر ،مما يدل على عدم حرص الشباب اجلامعي يف االستفادة من شبكة اإلنترنت يف
انتقاء املعلومة من خالل املواقع العلمية املوجودة على شبكة اإلنترنت ،مما يدل ذلك
استناد عينة البحث على الكتب العلمية دون االعتماد على املواقع األخرى واملواقع العلمية
التي توفر لهم املعلومات يف مجال تخصصهم واالستفادة من بعض دراس��ات وأبحاث
اآلخرين املوجودة على شبكة اإلنترنت ،باإلضافة إلى الصحف واملجالت العلمية املوجودة
عليها ،أو رمبا استنادهم لهذه املواقع ألنها تتيح لهم الفرصة للتعرف على أصدقاء جدد
من مختلف أنحاء العالم وأيضا ً رغبتهم يف توسيع دائرة العالقات االجتماعية لديهم وتتيح
لهم احلرية الكاملة يف التعبير عن آرائهم وأحاسيسهم يف مختلف املواضيع والقضايا،
وكذاك حاجتهم للحديث مع أشخاص دون أن يروهم، ،وبالتالي يتبادلون معهم احلديث
حول مواضيع متعددة متس أمور حياتهم الشخصية أو االجتماعية .
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ما عدد الساعات التي تقضيها يف اليوم خالل استخدامك لشبكة اإلنترنت ؟
جدول رقم ( )4التوزيع التكراري والنسبي ملفردات عينة البحث حسب عدد ساعات استخدام االنترنيت
عدد ساعات استخدام االنترنيت

التكرار

النسبة املئوية

أقل من ساعة

22

% 31.9

من ساعة إلى أقل من ساعتني

18

% 26.1

من ساعتني إلى أقل من ثالث ساعات

4

% 5.8

من ثالثة ساعات إلى أقل من أربعه ساعات

25

% 36.2

من أربعه ساعات فأكثر

00

% 00.0

املجموع

69

% 100.0

تبني من اجلدول رقم ( )4بأن أكثر إجابات املبحوثني يستخدمون شبكة اإلنترنت يف
اليوم من ثالثة ساعات إلى أقل من أربعة ساعات وجاءت بنسب مرتفعه ( ،)% 36.2ما يدل
على ارتفاع تطلعات الشباب لكل ما هو جديد ومتطور يف عالم املعلومات واإلنترنت ،ما
يؤثر سلبا على صحة وسالمة مستخدمي شبكة اإلنترنت ،والتخلف عن حضور املحاضرات
باجلامعة ،كما تبني أيضا ً من اجلدول أن ( ) % 31.9يستخدمن شبكة اإلنترنت أقل من
ساعة ،وأن ( ) % 26.1يستخدمن شبكة اإلنترنت من ساعة إلى أقل من ساعتني يف مقابل
الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت بنسبة ( ) % 5.8من ساعتني إلى أقل من ثالث ساعات،
من خالل اجلدول رقم ( )1يتضح بأن نسبة اإلناث أكثر من الذكور بنسبة ( ) % 72هذا
األمر يختلف عن استخدام الذكور الدائم ألجهزة احلاسب األلي يف املنزل وتوفر الفرص
أَكثر للدخول إلى مقاهي اإلنترنت بعكس اإلناث حيث ال يتوفر عند بعض اإلناث أجهزة
حاسب إلى اخلاص بهن وال يسمح لبعض اإلناث يف بعض األسر الليبية من الدخول إلى
مقاهي اإلنترنت مقارنة بالذكور وإضافة إلى ذلك انشغال اإلناث بشغل املنزل والبيت،
هذا ما الحظته الباحث أثناء عملية جمع البيانات من املبحوثني .
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ما أفضل األماكن استخداما لشبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) ؟
جدول رقم ( )5التوزيع التكراري والنسبي ملفردات عينة البحث حسب أفضل األماكن استخداما
لشبكة اإلنترنت
أفضل األماكن استخداما لشبكة اإلنترنت

التكرار

النسبة املئوية

املنزل

21

% 30.4

اجلامعة

30

% 43.5

مقاهي اإلنترنت

1

% 1.4

عند األصدقاء

17

% 24.6

املجموع

69

% 100.0

يتضح من اجلدول رقم ( )5أن نسبة ( ) % 43.0من عينة البحث تؤكد أن أفضل األماكن
استخداما لشبكة اإلنترنت عن طريق اجلامعة ،يف مقابل ( ) % 30.4من عينة البحث
أن أفضل األماكن الستخدام شبكة اإلنترنت عن طريق املنزل العتباره أفضل األماكن
استخدام اإلنترنت بحريـة أكثر من مقـاهي اإلنترنـت ،ومن جهة أخرى تتسم باخلصوصية
لتكون بعيدة عن أَنظار اآلخرين ،يف حني بلغت نسبة الدين كانت رغبتهم يف استخدام شبكة
االنترنت عن طريق األصدقاء( ،) % 24.6حيث تعتبر زيارة األصدقاء عند كثير من الشباب
اجلامعي وسيلة للتعبير عن مشاعرهم ومشاكلهم وعواطفهم يف الوقت الذي تقتصر يف
املجتمع الليبي وجود النوادي واملنتزهات ،وبالتالي يجد الشباب اجلامعي استخدام شبكة
اإلنترنت عند األصدقاء مكانا ً جيداً ،حيث يتحاورون ويتناقشون حول املواقع التي يرغبون
يف الدخول إلىها ،وباإلضافة إلى جماعات اإلنترنت مثل الدردشة ومنتديات على شبكة
اإلنترنت ،وجاءت بنسبة منخفض mيف املقاهي بنسبة ( ،) % 1.4مما يدل على أن اجلامعة
هي مركز االنفتاح واملعرفة لتعلم كل ما هو جديد من ثقافات متعددة.
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ت
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24.6
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7.2
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15.9
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13.0
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%
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06

00
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00

00

21

17

25

56

ت

املتوسط احلسابي ملجموع عبارات أسباب تطلعات الشباب اجلامعي الستخدام شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت)

أتاح لي فرصة البوح بأسراري ومشكالتي اخلاصة

احلاجة لالستقإللىة واحلرية للتعبير عن آرائهم .

وسيلة الحترام أسئلتهم وأفكارهم ومواهبهم.

يعتبر وسيلة ترفيهية

االستفادة من أبحاث ودراسات اآلخرين

مصدر للتخلص من الشعور بالقلق واالنعزال االجتماعي

واع ومدرك
االستفادة من الثقافات األخرى بشكل ٍ

وفر مصادر التعلم واملعرفة املختلفة.

أسهمت يف صقل مداركي الفكرية لألحسن..

احلصول على معلومات بسرية تامه

التعبير عن املشاعر والتنفيس عن االنفعاالت املكبوتة

تنمية املهارات املختلفة وتعزيز الذات

اإلطالع على املجالت والصحف اإللكترونية

كتابة الشعر واخلواطر يف إحدى املواقع بحريه

التطلع للتواصل وإنشاء صدقات جديدة

للحصول على أحدث نغمات واألغاني

البحث عن الصور اإلباحية واملثيرة

العبارات

ت

نعم

إلى حد ما

ال

15.9

29.0

5.8

17.4

13.0

7.2

8.7

8.7

00.0

5.8

2.9

00.0

00.0

30.4

24.6

36.2

81.2

%

2.48

2.522

2.275

2.638

2.377

2.652

2.391

2.609

2.623

2.855

2.696

2.783

2.928

2.884

2.232

2.435

2.145

1.246

متوسط العينة

0.201

7590.

8890.

5930.

7690.

7030.

6230.

6470.

6440.

3550.

5770.

4810.

2610.

3230.

8940.

8660.

9280.

5530.

اإلنحراف املعياري
للعينة

102.66

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

14

7

13

6

12

9

8

3

5

4

1

2

15

11

21.25

36.92

25.67

31.31

31.85

33.51

33.83

66.88

38.83

48.04

93.11

74.28

20.74

23.36

19.20

0.00

16

18.71

0.00

الترتيب

17

قيمة إختبار ت

مستوى
املعنوية

اجلدول رقم ( )7يوضح أراء عينة البحث حول أسباب تطلعات الشباب اجلامعي الستخدام شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت).
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الرغبة يف استخدام لشبكة اإلنترنت
جدول رقم ( )6التوزيع التكراري والنسبي ملفردات عينة البحث حسب الرغبة يف استخدام االنترنيت
الرغبة يف استخدام االنترنيت

التكرار

النسبة املئوية

عن طريق اخلبرة

3

% 4.3

عن طريق التخصص

6

% 8.7

عن طريق أحد أفراد األسرة

20

% 29.0

عن طريق األصدقاء

33

% 47.8

عن طريق دورات تدريبية

00

% 00.0

عن طريق زمالء الدراسة

7

% 10.1

املجموع

69

% 100.0

يتضح من اجلدول رقم ( )6أن ُجل إجابات املبحوثني أكدت أن رغبتهم يف استخدام
شبكة اإلنترنت عن طريق األصدقاء حيث بلغت نسبتهم ( ) % 47.8من عينة البحث ،بينما
بلغت نسبة ( ) % 29.0من عينة البحث بأن رغبتهم يف استخدام شبكة اإلنترنت كانت عن
طريق أحد أفراد األسرة ،وأقل نسب من إجابات املبحوثني ورغبتهم يف استخدام شبكة
اإلنترنت عن طريق اخلبرة والتخصص وزمالء البحث بنسب على التوالي (،% 8.7 ، % 4.3
 ،) % 10.1أما الدورات تدريبية لم تكن من ضمن اختيارات املبحوثني ،رمبا يرجع ذلك على
عدم وجود الوقت الكايف للدخول يف دورات تدريبية للرفع من مستوياتهم.
ثانيا :نتائج حتليل تساؤالت البحث :التساؤل األول :
ما أسباب تطلعات الشباب اجلامعي الستخدام شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) ؟
يتبني من اجل��دول رق��م ( )7أن إجابات أف��راد عينة البحث ح��ول أسباب تطلعات
الشباب اجلامعي الستخدام شبكة املعلومات الدولية ( االنترنت) ،أن ُجل اختياراتهم
تؤكد أن شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت ،متكن الشباب من تنمية مهاراتهم وتعزز من
قدراتهم ،يف إطار االطالع على كل ما هو جديد يف املجالت والصحف االلكترونية ،لصقل
أفكارهم واجتاهاتهم والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم مبا أسهم ذلك يف تطوير قدراتهم
وإمكانياتهم ،من خالل االستفادة من أبحاث ودراسات اآلخرين ومجال واسع لتبادل اآلراء
وذلك حلاجاتهم لتوفير مصادر التعلم واملعرفة واالستفادة من الثقافات األخرى بشكل
236

الشباب وتطلعاتهم لشبكة املعلومات ادلويلة وانعاكسها ىلع ثقافاتهم
اجلدول رقم ( )8يوضح أراء عينة البحث حول انعكاس تطلعات الشباب الستخدام شبكة املعلومات الدولية على ثقافاتهم
نعم
ت

العبارات

ت

إلى حد ما
%

ت

%

ال
ت

%

اإلنحراف قيمة
متوسط املعياري إختبار
العينة
ت
للعينة

مستوى
املعنوية

الترتيب

1

شيوع الرذيلة اإلباحية دون رقابة من أحد

37.81 5860. 2.667 5.8 04 21.7 15 72.5 50

0.00

5

2

إضاعة الوقت دون فائدة

25.68 7970. 2.464 18.8 13 15.9 11 65.2 45

0.00

9

3

أسهم يف زيادة األعمال غير القانونية

34.24 4850. 2.000 11.6 08 76.8 53 11.6 08

0.00

14

4

الهجرة إلى اخلارج للبحث عن العمل

24.09 7790. 2.261 20.3 14 33.3 23 46.4 32

0.00

12

5

أسهم يف فساد أخالقي لدي الشباب

34.95 6440. 2.710 10.1 07 8.7 06 81.2 56

0.00

3

6

ضعف التحصيل الدراسي

34.11 6530. 2.681 10.1 07 11.6 08 78.3 54

0.00

4

7

اإلدمان والعزلة االجتماعية

37.29 6100. 2.739 8.7 06 8.7 06 82.6 57

0.00

2

8

اإلصابة باألمراض الصحية والنفسية

18.30 9070. 2.000 40.6 28 18.8 13 40.6 28

0.00

15

9

وسيلة لنقل اإلشاعات واألخبار الكاذبة

18.30 9070. 2.000 40.6 28 18.8 13 40.6 28

0.00

16

27.68 7390. 2.464 14.5 10 24.6 17 60.9 42

0.00

8

قلل من االعتماد على النفس والفكر وزاد من
 11استخدامالتكنولوجية لسرعة احلصول على 26.08 0.734 2.304 15.9 11 37.7 26 46.4 32
املعلومات

0.00

11

12

الهروب من مواجهة مشكالت الواقع

37.86 6040. 2.754 8.7 06 7.2 05 84.1 58

0.00

1

13

تكوين قيم ثقافية تتناقض مع قيم األسرة

24.41 8040. 2.362 20.3 14 23.2 16 56.5 39

0.00

10

14

أكسب عادات سلبية غير جيدة.

15.82 8830. 1.681 59.4 41 13.0 09 27.5 19

0.00

18

18.48 8730. 1.942 40.6 28 24.6 17 34.8 24

0.00

17

 16أضعف قيم التواصل االجتماعي داخل األسرة 29.10 7200. 2.522 13.0 09 21.7 15 65.2 45

0.00

7

17

أضعف متسكهم بثقافتهم املوروثة العربية
وقيمهم الدينية

20.78 8980. 2.246 30.4 21 14.5 10 55.1 38

0.00

13

18

ضاعف مسئولية رقابة األسرة واجلهات
املختصة يف ظل ما هو معروض ومتاح.

27.87 7730. 2.594 17.4 12 5.8 04 76.8 53

0.00

6

89.96 0.217 2.355

0.00

 10إجراء عالقات غير شرعيه مع اجلنس األخر

أفضت إلى تكوين احلرية الشخصية للشباب
15
اجلامعي

املتوسط احلسابي ملجموع عبارات انعكاس تطلعات الشباب الستخدام شبكة املعلومات الدولية على
ثقافاتهم
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واع ومـــــدرك ،وجــــاءت بنســــــب مرتفعه (% 78.3 ، % 81.2، % 85.5، % 88.4، % 92.8
ٍ
 ) % 69.6 ، % 71.0 ، % 75.4،على التوالي ،مما يدل على اإلقبال امللحوظ للمبحوثني على
التطلع لكل ما هو جديد يف كل مجاالت املعرفة العلمية والعملية من أجل تطوير قدراتهم
مما ينعكس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية ومستوي أدائهم العلمي والعملي
داخل املجتمع ،كما أكدت بعض إجابات املبحوثني أن شبكة املعلومات الدولية مجال
فسيح للشباب اجلامعي للبوح بأسرارهم ومشكالتهم اخلاصة بسرية دون اإلفصاح عن
شخصياتهم لآلخرين يف ظل تواصلهم مع أصدقائهم بهدف التخلص من الشعـــور باخلوف
والقلق الزائد ،العتبارها وسيلة للتعبير عن أرائهم من خالل كتابة الشعر واخلواطر بكل
حرية ،واحلصول على النغمات احلديثة ،وإشباع غرائزهم من خالل البحث عن الصور
اإلباحية واملثيرة ،كدخول بعض األبناء للمواقع اإلباحية وتكتمهم على نوعية العالقات،
وجاءت بنسب مرتفعه () % 53.6،50.7 ، % 56.5 ، % 55.1 ، % 46.4، % 68.1 ، % 68.1
باستثناء البحث عن الصور اإلباحية جاءت بنسب منخفضة( ) % 5.8وهي نسبة بسيطة،
ولكنها تعطي مؤشرا لبدل االهتمام بفئة الشباب اجلامعي من الوقوع يف مشكالت سلوكية
وأخالقية خطيرة بني مستخدميها يف املستقبل.
يتضح مما سبق أن املتوسطات احلسابية حول محور(أسباب تطلعات الشباب اجلامعي
الستخدام شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت)) ج��اءت أغلبها أكبر من ( 2املتوسط
اإلفتراضي للمقياس الثالثي) أي أنها أسباب موجودة عند الشباب اجلامعي ،ماعدا
(البحث عن الصور اإلباحية واملثيرة) ،فأن متوسطها أقل من  ،2مما يشير إلى أن مفردات
عينة البحث موافقني على وجود هذه األسباب كتطلعات للشباب اجلامعي الستخدام
شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) ،كما أن مستوى املعنوية الختبار ( )tأقل من  0.05مما
يتيح تعميم النتائج املتحصل عليها من العينة على مجتمع البحث.
التساؤل الثاني :ما انعكاس تطلعات الشباب الستخدام شبكة املعلومات الدولية على ثقافاتهم؟
تظهر نتائج اجلدول رقم ( )8أن إجابات املبحوثني تشير أن أهم انعكاس تطلعات الشباب
الستخدام شبكة املعلومات الدولية على ثقافاتهم بأنها تتضمن ثقافات جديدة للخروج عن
املألوف ،واعتبارها أحد الوسائل للهروب من مواجهة مشكالت الواقع والعزلة االجتماعية
واإلدمان على استخدام شبكة اإلنترنت وجاءت بنسب متقاربة ( ) % 82.6 ، % 84.1وذلك يف
ظل غياب الرقابة على اإلنترنت ،بنسب مرتفعه ( ،) % 81.2مما يسهم يف فساد أخالقي لذي
الشباب وضعف التحصيل الدراسي وجاءت بنسب مرتفعه ( )78.3مما يدل على وعي الشباب
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تشجيع البرامج الفكرية والندوات التي
تستهدف الوقاية من اآلثار السلبية ملواقع
شبكة املعلومات الدولية.

توعية الشباب للمتغيرات السلبية
لإلنترنت ،واألضرار الناجته عنها
ومواجهتها بعقالنية وموضوعية.

إكساب الشباب اجلامعي اخلبرات واملهارات
للتعامل مع وسائل شبكة املعلومات الدولية
اإلنترنت بإيجابيه

تنظيم عمليات اإلرشاد التربوي واملهني
داخل اجلامعة

69

67

64

69

69

66

65

68

63

66
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100.0

100.0
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00
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05

00

00
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04
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%

00.0

2.9

7.2

00.0

00.0

4.3

5.8

1.4

2.9

4.3

ت

00

00

00

00

00

00

00

00

04

00

%

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

00.0

5.9

00.0

ت

املتوسط احلسابي ملجموع عبارات تصور مقترح لدور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية للتعامل مع
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بأن سوء استخدام شبكة االنترنت ل ُه أثار سلبية على فاعلية حتصيلهم الدراسي وشيوع الصور
اإلباحية التي تتنايف مع القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة يف املجتمع وجاءت بنسبة
( ) % 72.5مما يؤدي إلى انتشار جرائم االغتصاب والتصرفات السلوكية اإلباحية ،وإنشاء
مواقع تساهم يف إنشاء الرذيلة لذي الشباب اجلامعي ،يف ظل غياب مسؤولية اآلباء واجلهات
املختصة ،لتوجيه تطلعات الشباب إلى كل ما هو ايجابي ،وجاءت بنسب مرتفعة (.) % 76.8
كما تبني من إجابات املبحوثني أن عدم وعي الشباب وتطلعاتهم الستخدام شبكة
املعلومات أسهم يف ضعف قيم التواصل االجتماعي داخل األسرة ،واتخاذها مركزا لتكوين
عالقات غير شرعية مع اجلنس األخر لغياب املتابعة والتواصل االجتماعي داخل األسرة،
مما يسهم ذلك يف إضاعة الوقت واملال ويقلل من االعتماد على النفس والفكر ،ووسيلة
سريعة للحصول على املعلومات دون التأكد من مصداقيتها ،كما تعد وسيلة إلشباع
احتياجاتهم للبحث عن العمل والهجرة للخارج واستخدامها أيضا يف األعمال املشبوهة
وغير القانونية ،كما جند بأن اإلفراط الزائد لشبكات التواصل ولساعات طويلة يسهم يف
اإلصابة باألمراض الصحية والنفسية ووسيلة لنقل اإلشاعات واألخبار الكاذبة التي تؤثر
على قدرات الشباب وعلى تنمية املجتمع العتبارهم قوه فاعلة يف املجتمع وجاءت بنسب
% 40.6 ، % 40.6 ، % 11.6 ، % 55.1 ، % 46.4 ، % 65.2 ، % 60.9 ، % 56.5 ، % 46.4 ، % 46.4
 % 27.5 ، % 34.8،على التوالي من اجلدول رقم ( )8يتضح أن املتوسطات احلسابية حول
محور (انعكاس تطلعات الشباب الستخدام شبكة املعلومات الدولية على ثقافاتهم) جاءت
أغلبها أكبر من ( 2املتوسط اإلفتراضي للمقياس الثالثي) أي أنها انعكاسات موجودة
عند الشباب اجلامعي ،ما عدى (استثارة غرائزهم اجلنسية من خالل دخولهم على
مواقع إباحية) ،و(أفضت إلى تكوين احلرية الشخصية للشباب اجلامعي) فأن متوسطها
أقل من  ،2مما يشير إلى أن مفردات عينة البحث موافقني على وجود هذه االنعكاسات
كتطلعات للشباب اجلامعي الستخدام شبكة املعلومات الدولية على ثقافاتهم ،كما أن
مستوى املعنوية الختبار ( )tأقل من  0.05مما يتيح تعميم النتائج املتحصل علىها من
العينة على مجتمع البحث.
التساؤل الثالث :ما دور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية يف التعامل مع إنعكاسات
شبكة املعلومات الدولية على ثقافة الشباب وتطلعاتهم ؟
باستقراء نتائج اجلدول رقم ( )9أن إجابات املبحوثني تؤكد أهمية دور اخلدمة االجتماعية
للحد من تأثير شبكة املعلومات الدولية على ثقافاتهم وتطلعاتهم ،من خالل تشجيع األسرة
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على حتديد ساعات معينة الستخدام االنترنت يوميا وتنظيم عمليات اإلرشاد التربوي
واملهني داخل اجلامعة ،من أجل تشجيع البرامج الوقائية التي تستهدف تقليل من اآلثار
السلبية الستخدام مواقع شبكة املعلومات الدولية ،من خالل نشر الوعي مبخاطر السلبية
لشبكة اإلنترنت على الشباب يف ظل املتغيرات املحلية والعاملية ،التي تؤثر يف ثقافاتهم،
توعية الشباب للمتغيرات السلبية لإلنترنت ،واألضرار الناجتة عنها ومواجهتها بعقالنية
وموضوعية وغرس القيم الدينية واألخالقية لتشجيع طالب اجلامعة على التعامل معها
بايجابية واخذ املفيد منها للتأكيد على رقابة الدولة داخل اجلامعة لبت روح االنتماء،
التي جاءت بنسب مرتفـــــــعة (، % 97.1 ، % 98.6 ، % 100.0 ، % 100.0 ، % 100.0
 ). % 92.8 ، % 91.3 ، % 94.2 ، % 95.7 ، % 95.7على التوالي ،مما يدل على مدي وعي
واستيعاب الشباب اجلامعي لسلبيات ومخاطر شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت ،وهذه
النسب املرتفعة التي اتسمت بالعقالنية تعد مؤشرا إيجابيا ،إذا ما قورنت باجلدول رقم
( )1لوجدنا أعمار املبحوثني تقع مابني  20إلى أقل من  30جاءت بنسبة ( ) % 44.9وهي
الفئة العمرية أعطت مؤشرا إيجابيا ،ووعيها لدور املمارسة العامة للقيام بدوره للتعامل
مع تأثير شبكة املعلومات الدولية على ثقافة الشباب وتطلعاتهم لكل ما هو جديد ،يتضح
من اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية حول محور(تصور مقترح لدور املمارسة
العامة للخدمة االجتماعية للتعامل مع تأثير شبكة املعلومات الدولية على ثقافة الشباب
وتطلعاتهم) ،جاءت كلها أكبر من ( 2املتوسط اإلفتراضي للمقياس الثالثي) أي أنها يف
االجت��اه االيجابي ،مما يشير إلى أن مفردات عينة البحث موافقني على هذا التصور
املقترح لدور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية للتعامل مع تأثير شبكة املعلومات الدولية
على ثقافة الشباب وتطلعاتهم ،كما أن مستوى املعنوية الختبار ( )tأقل من  0.05مما يتيح
تعميم النتائج املتحصل عليها من العينة على مجتمع البحث.
نتائج البحث:
 .1أثبتت نتائج البحث أن نسبة الذكور بلغت  % 27.5من عينة البحث ،بينما بلغت نسبة
اإلناث  % 72.5من عينة البحث ،وأن أغلب أفراد عينة البحث جاءت يف الفئة العمرية
من ( )30 - 20سنة ،حيث بلغت نسبتهم حوالى(  ،) % 44 9.مما يدل مدى انبهار
هذه الفئة العمرية بكل ما هو جديد يف عالم املعلومات واإلنترنت ،يف مقابل مدى
اخلطورة التي تشكلها األفكار الواردة عبر شبكة اإلنترنت خاصة أن الشباب اجلامعي
حتت هذه الفئة العمرية قد ال ميلك الوعي الكامل بخطورة االستخدام السلبي لشبكة
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اإلنترنت وما يترتب عليها من آثار اجتماعية من استخدام هذه الشبكة .

 .2تبني من البحث أن املواقع األكثر إشباعا لتطلعات الشباب اجلامعي ،جاءت
للموضوعات االجتماعية والفنية واملوضوعات السياسية بنسبة متقاربة على
التوالي ( ) % 21.7، % 23.2، % 24.6وهذه النسب املرتفعة تعد مؤشرا إيجابيا،
إذا ما قورنت باجلدول رقم ( )1لوجدنا أعمار املبحوثني تقع مابني  20إلى أقل من
 30جاءت بنسبة (.) % 44.9

 .3تبني من نتائج البحث أن نسبة ( ) % 43.0من عينة البحث تؤكد أن أفضل األماكن
استخداما لشبكة اإلنترنت عن طريق اجلامعة ،بينما ( ) % 30.4عن طريق املنزل
العتبارها أفضل األماكن استخدام اإلنترنت بحريـة تامه ،أكثر من مقـاهي اإلنترنـت
التسامها باخلصوصية لتكون بعيدة عن أَنظار اآلخرين ،يف حني بلغت نسبة الذين
كانت رغبتهم يف استخدام شبكة االنترنت عن طريق األصدقاء( ،) % 24.6حيث
تعتبر زيارة األصدقاء عند كثير من الشباب اجلامعي وسيلة للتعبير عن مشاعرهم
ومشاكلهم وعواطفهم يف الوقت ال��ذي تقتصر يف املجتمع الليبي وج��ود النوادي
واملنتزهات ،وبالتالي يجد الشباب اجلامعي استخدام شبكة اإلنترنت عند األصدقاء
مكانا ً جيداً ،حيث يتحاورون ويتناقشون حول املواقع التي يرغبون يف الدخول إليها،
وباإلضافة إلى جماعات اإلنترنت مثل الدردشة ومنتديات على شبكة اإلنترنت،
وجاءت بنسبة منخفضة يف املقاهي بنسبة ( ،) % 1.4مما يدل على أن اجلامعة هي
مركز االنفتاح واملعرفة لتعلم كل ما هو جديد من ثقافات متعددة.

 .4أثبتت نتائج البحث بأن ُجل إجابات املبحوثني أكدت أن رغبتهم يف استخدام شبكة
اإلنترنت عن طريق األصدقاء حيث بلغت نسبتهم ( ) % 47.8مقارنة بإجابات عينة
البحث باجلدول رقم ( )5كانت رغبتهم يف استخدام شبكة االنترنت عن طريق
األصدقاء( ) % 24.6من عينة البحث ،بينما بلغت نسبة ( ) % 29.0من عينة البحث
بأن رغبتهم يف استخدام شبكة اإلنترنت كانت عن طريق أحد أفراد األسرة ،يف
مقابل نتائج اجلدول رقم ( )5أكدت بأن ( ) % 30.4من عينة البحث بأن أفضل
األماكن الستخدام شبكة اإلنترنت عن طريق املنزل أما الدورات تدريبية لم تكن من
ضمن اختيارات املبحوثني ،رمبا يرجع ذلك على عدم وجود الوقت الكايف للدخول
يف دورات تدريبية للرفع من مستوياتهم.

 .5أثبتت نتائج البحث أن جلُ تطلعات الشباب لشبكة املعلومات الدولية اإلِنترنت حتقق
لهم االستفادة العلمية بشكل ايجابي يف مجاالت البحث العلمي مثل :االستفادة من
242

الشباب وتطلعاتهم لشبكة املعلومات ادلويلة وانعاكسها ىلع ثقافاتهم

أبحاث ودراسات اآلخرين ،باإلضافة إلى املجالت والصحف العلمية املنشورة عبر
شبكة اإلِنترنت ،واإلطالع على جتارب الشعوب ومعارفهم ،وتنمية مهاراتهم وتعزز
من قدراتهم ،لصقل أفكارهم واجتاهاتهم والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وجاءت
بنسب مرتفعه (71.0، % 75.4، % 78.3 ، % 81.2، % 85.5، % 88.4، % 92.8
 ) % 69.6 ، %على التوالي ،مما يدل على اإلقبال امللحوظ للمبحوثني على التطلع
لكل ما هو جديد يف كل مجاالت املعرفة العلمية والعملية من اجل تطوير قدراتهم
مما ينعكس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية ومستوي أدائهم العلمي والعملي
داخل املجتمع.

 .6أثبتت نتائج البحث أن جل إجابات املبحوثني أكد شبكة املعلومات الدولية انعكست
سلبا على ثقافة الشباب وتطلعاتهم وأسهمت يف تكوين ثقافات جديدة للخروج
عن املألوف ،واعتبارها أحد الوسائل للهروب من مواجهة مشكالت الواقع والعزلة
االجتماعية واإلدمان على استخدام شبكة اإلنترنت وذلك يف ظل غياب الرقابة على
اإلنترنت مما يسهم يف فساد أخالقي لذي الشباب وضعف التحصيل الدراسي
وشيوع الصور اإلباحية التي تتنايف مع القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة يف
املجتمع يف ظل غياب مسئولية اآلباء واجلهات املختصة ،لتوجيه تطلعات الشباب
إلى كل ما هو ايجابي ،وجاءت بنسب مرتفعة (،78.3، % 81.2، % 82.6، % 84.1
 ) % 76.8 ، % 72.5على التوالي.
 .7أكدت نتائج البحث أن للجامعة دورا يف توعية الشباب من خالل اللقاءات الثقافية
والندوات الفكرية داخل اجلامعة ،أو ملصقات إرشادية توزع داخل القاعات أو
األماكن التي تتوفر فيها شبكة اإلِنترنت يف اجلامعة توضح طريقة االستخدام
اإليجابي لشبكة اإلِنترنت ،وكيفية االستفادة منها بشكل ايجابي يف احلياة العملية
والعلمية وبخاصة يف مجال البحث العلمي لطلبة اجلامعة وجاءت بنسبة مرتفعة
. % 100

 .8أثبتت نتائج البحث أن للقيم الدينية واألخالقية دورا يف بث روح االنتماء لدى الشباب
وحمايتهم من االغتراب الثقايف الذي قد يتعرضون له من جراء تطلعاتهم واستخدامهم
السلبي لشبكة املعلومات الدولية وجاءت بنسبة ( )95.7وهذا ما أكده اجلدول رقم()3
انخفاض متابعة املبحوثني للمواقع الدينية بنسب منخفضة ( ) % 2.9مقارنة باملواقع
األخرى ،مما يدل على قلة الوازع الديني وعلى عدم حرصهم والتزامهم على متابعة
املواقع الدينية ،وقد يرجع ذلك إلى مدي انبهار مستخدمي شبكة اإلنترنت ،بثقافة
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وحياة الغرب والبحث عن كل ما هو جديد يف املواقع األخرى ،وهذا يف حد ذاته مؤشر
سلبي يؤكد مدي تأثير الغزو الفكري والثقايف على تطلعات الشباب اجلامعي.

 .9أكدت نتائج البحث أهمية دور اخلدمة االجتماعية للحد من تأثير شبكة املعلومات
الدولية على ثقافة الشباب وتطلعاتهم ،من خالل تشجيع األس��رة على حتديد
ساعات معينة الستخدام االنترنت ،والتأكيد على أهمية رقابة الدولة لإلنترنت
للحد من انتشار جرائم االغتصاب والتصرفات السلوكية اإلباحية ،وإنشاء مواقع
تساهم يف إنشاء الرذيلة لذي الشباب اجلامعي داخل اجلامعات والتي جاءت بنسب
مرتفعة () % 100.0، % 94.2على التوالي.

 .10أكدت نتائج البحث أن للخدمة االجتماعية دوراً بارزا يف توعية الشباب اجلامعي،
من خالل إنشاء نشرة إعالمية أو إرشادية توزع داخل القاعات أو األماكن التي
تتوفر فيها شبكة اإلِنترنت يف اجلامعة توضح طريقة االستخدام اإليجابي لشبكة
اإلِنترنت ،وكيفية االستفادة منها بشكل ايجابي يف احلياة العملية والعلمية وبخاصة
يف مجال البحث العلمي لطلبة اجلامعة وجاءت بنسبة مرتفعة . % 100
توصيات البحث:
 .1عقد الندوات وورش العمل والفعاليات الثقافية والعلمية األخرى ،من أجل تعميق
الفهم ملخاطر استخدام شبكة املعلومات الدولية بني الشباب وانعكاساتها وإيجاد
املعاجلات املناسبة لها.
 .2تثقيف جيل الشباب ،لفهمهم املتغيرات التي تطرأ من حولهم من التغييرات،
ملواجهة تلك التغيرات بعقالنية وموضوعية ،للحفاظ على قدر اإلمكان على قيم
التواصل والترابط االجتماعي فيما بينهم ،خاصة يف خضم التغيرات السريعة التي
أحدثتها التطورات التقنية ،ومدى انعكاسها على الشباب سواء بالسلب أو اإليجاب

 .3العمل على تطوير مناهج اخلدمة االجتماعية وطرقها مبا يستجيب للتطورات التي
مير بها املجتمع الليبي يف عصر تطور املعلومات.
 .4استثارة املؤسسات املهتمة برعاية الشباب لتدعيم برامج الشباب وحمايتهم من
مخاطر شبكة املعلومات الدولية يف أوقات فراغهم كبديل.

 .5االستفادة من جتارب الدول واملؤسسات املهتمة برعاية الشباب يف مواجهة إشكالية
شبكة املعلومات الدولية وانعكاسها على ثقافة الشباب.

 .6تشجيع تطلعات الشباب وقدراتهم التي برزت يف مجاالت استخدام شبكة املعلومات
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الدولية لالستفادة منها يف طمس مسافات التخلف ويكونوا قدوة ومنوذجا ً لغيرهم
من الشباب اجلامعي.
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