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ــة والحواســيب  ــف الذكي ــرة، فالهوات ــوة كبي ــا ق ــًا ويمنحن ــا شــعورًا رائع ــذا يعطين ــًا، وه ــا... حرفي ــن أصابعن ــرة م ــد نق ــى بع ــوم عل ــم الي العال
املحمولــة وغيرهــا مــن الوســائل التكنولوجيــة أعطتنــا القــدرة علــى الوصــول للمعلومــات وللشــبكات اإلعالميــة، وعــن طريــق عــدد ال يحصــى مــن 

األجهــزة وحيثمــا كنــا مــن العالــم.

وال مفــر مــن االعتــراف بحقيقــة أن التكنولوجيــا أصبحــت ســمة دائمــة الوجــود فــي حياتنــا اليوميــة، ويترتــب علــى ذلــك أن األجهــزة والتقنيــات 
التــي نســتخدمها للوصــول إلــى املعلومــات لهــا تأثيــر علينــا، وعلــى الطريقــة التــي نــرى ونتفاعــل بهــا مــع بقيــة العالــم.

ومــن هــذا املنطلــق فــإن وزارة املواصــالت واالتصــاالت رأت أن مــن الضــروري إجــراء دراســة إللقــاء الضــوء علــى بعــض اإليجابيــات والتحديــات 
التــي ترتبــط بنشــوء الشــباب وســط مجتمــع تســود فيــه التكنولوجيــا الرقميــة.

فشــباب قطــر هــم وإلــى حــد بعيــد االســتثمار األكبــر قيمــة ملســتقبل قطــر. ومــن خــالل هــذه الدراســة حصلنــا علــى فهــم أفضــل للــدور الــذي 
تلعبــه التكنولوجيــا فــي حيــاة هــذه الشــريحة الديموغرافيــة املهمــة.

وقــد أظهــرت الدراســة أن 100% مــن الشــباب فــي قطــر لديهــم اتصــال باإلنترنــت، ويقضــون فــي املتوســط أكثــر مــن 13 ســاعة مــن يومهــم فــي 
اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األجهــزة الرقميــة. وينطبــق هــذا علــى الشــباب الذيــن شــملتهم العينــة حتــى أولئــك الذيــن ال تزيــد أعمارهــم 
علــى 12 عامــًا. والنتائــج التــي بــن أيدينــا تســلط الضــوء علــى عــدد مــن املخــاوف حــول الســالمة علــى اإلنترنــت، وهــي قضايــا تتطلــب منــا 

االهتمــام الكامــل. 

وتوضــح الدراســة أن جميــع أفــراد املجتمــع عليهــم أن يقومــوا بــدور داعــم لبنــاء عالقــة صحيــة بــن الشــباب وأجهزتهــم الخاصــة بتكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت، وســيتيح هــذا الفرصــة للمعلمــن، وللمجتمعــات املدرســية، وألوليــاء األمــور -وكذلــك املؤسســات الرســمية- للقيــام بــدور 

نشــط فــي تفاعــالت الشــباب الرقميــة.

وقــد دشــنت وزارة املواصــالت واالتصــاالت عــددًا مــن املبــادرات املوجهــة للشــباب ملحــو األميــة الرقميــة، وفــي طليعــة املبــادرات موقــع ســيف 
ســبيس، وهــو موقــع إلكترونــي أنشــأته الــوزارة لتشــجيع االســتخدام اآلمــن واملســؤول لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. وعلــى الرغــم مــن 
أن الشــباب هــم الفئــة األساســية مــن الفئــات املســتهدفة، إال أن ســيف ســبيس يقــدم معلومــات وفيــرة ألوليــاء األمــور واملعلمــن وبقيــة فئــات 

املجتمــع عــن الســالمة علــى اإلنترنــت.

كمــا أطلقــت الــوزارة برنامــج حصــن )البرنامــج التعليمــي للســالمة علــى اإلنترنــت(، والــذي يدمــج معلومــات عــن الســالمة علــى اإلنترنــت فــي 
مناهــج اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة التــي تطــرح فــي مختلــف املــدارس فــي قطــر، وذلــك إلخــراج جيــِل واِع رقميــًا.

ومؤخــرًا، وضعــت الــوزارة ميثــاق أخالقيــات اإلنترنــت بالتعــاون مــع الشــباب وأفــراد مــن فئــات أخــرى مــن املجتمــع، وبالتعــاون أيضــًا مــع 
ــي  ــا ف ــد عليه ــا نعتم ــت كم ــى اإلنترن ــا عل ــي تفاعالتن ــة ف ــم القطري ــق القي ــى تطبي ــت يشــجع عل ــات اإلنترن ــاق أخالقي ــن، وميث ــراء أكاديمي خب

ــة. ــة الواقعي ــا اليومي تفاعالتن

وســوف تواصــل الــوزارة بنــاء الشــراكات مــع الجهــات املعنيــة فــي املجتمــع، لتحقيــق أهــداف تتوافــق مــع اختصاصــات الــوزارة التــي حددهــا 
القــرار األميــري رقــم )4( لســنة 2016، ومــن ضمنهــا تلبيــة احتياجــات الشــباب فيمــا يتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن نتائــج هــذا التقريــر ستســاعدنا علــى تركيــز جهودنــا املتواصلــة لتمكــن شــبابنا، املواطنــن الرقميــن، ليكونــوا آمنــن 
علــى اإلنترنــت أثنــاء مراحــل نموهــم وازدهارهــم فــي العصــر الرقمــي.

ريم املنصوري
وكيل وزارة مساعد لشؤون تنمية املجتمع الرقمي
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لقــد ولــد شــباب اليــوم، فــي كل أنحــاء العالــم املتقــدم، وســط مشــهد رقمــي حيــث تتغلغــل االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي كل جوانــب حياتهــم. ونظــًرا للتطــور املتســارع 
فــي وســائل التكنولوجيــا الحديثــة وتغييرهــا لطريقــة وصولهــم إلــى املعلومــات والخدمــات، بــات مــن الضــروري مــن جانبنــا معرفــة مــدى عالقــة شــبابنا بتكنولوجيــا االتصــاالت 
واملعلومــات، ومــدى تأثرهــم بهــا لتكــون النتائــج التــي نخــرج بهــا نبراًســا لنــا فــي اتخــاذ قــرارات ســديدة ترقــى إلــى املســتوى الــذي يســاعد فــي تعزيــز قــوة تكنولوجيــا االتصــاالت 
واملعلومــات فــي إثــراء حيــاة شــبابنا القطــري، وتعزيــز مســاهمته وانخراطــه فــي املجتمــع فضــال عــن املســاهمة فــي بنــاء االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة. ومــن هــذا املنطلــق، قامــت 
وزارة املواصــالت واالتصــاالت بإجــراء بحــث واســع النطــاق يســتهدف الشــباب فــي قطــر الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 12-17 عامــًا لفهــم التحديــات والفــرص املتعلقــة بنشــأتهم 

بوصفهــم مواطنــن رقميــن1. 

وبصــورة عامــة، فــإن نتائــج املســح تشــير إلــى أن الشــباب فــي قطــر يمتلكــون ويســتخدمون طيفــًا واســعًا مــن أجهــزة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. وقــد كان الوصــول إلــى 
واســتخدام األجهــزة متاحــًا ومنتشــرًا بصــورة واســعة عبــر جميــع فئــات الشــباب املشــاركة فــي البحــث، وفــي كل أوجــه حياتهــم تقريبــًا، بمــا فــي ذلــك الوقــت الــذي يقضونــه فــي 
البيــت وفــي التجــوال. وفــي واقــع األمــر فــإن معــدالت امتــالك واســتخدام األجهــزة بــن الشــباب فــي قطــر هــي أعلــى مــن مثيالتهــا فــي أي دولــة متطــورة أخــرى. ومــن النتائــج 
املفاجئــة التــي توصــل لهــا البحــث هــو تفضيــل الشــباب للمحتــوى اإللكترونــي العربــي بصــورة كبيــرة تميزهــم عــن أقرانهــم فــي بلــدان العالــم العربــي، وفيمــا يتعلــق باملخاطــر 
املتصلــة بأنشــطة الشــباب علــى شــبكة اإلنترنــت، فقــد أظهــرت البيانــات وجــود مخاطــر ســلوكية تماثــل تلــك املوجــودة فــي الــدول املتقدمــة، ممــا يهيــئ الفــرص لزيــادة الوعــي 

باالســتخدام اآلمــن للتكنولوجيــا عــن طريــق تطويــر بعــض املــواد التعليميــة. 

امتالك واستخدام أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

100% نســبة وصــول الشــباب لإلنترنــت فــي قطــر. كمــا تتوفــر أجهــزة الكمبيوتــر، ســواء املكتبيــة أو املحمولــة، املتصلــة باإلنترنــت الالســلكي )البرودبانــد( فــي %93  •
مــن البيــوت فــي قطــر، مقارنــة بمــا نســبته 87% مــن البيــوت فــي الواليــات املتحــدة، و86% مــن البيــوت فــي اململكــة املتحــدة.

الشــباب فــي قطــر يقضــون فــي املتوســط 13.9 ســاعة يوميــًا علــى أجهزتهــم. وهــذا املعــدل يزيــد بحوالــي 55% عــن معــدالت االســتخدام الــواردة فــي دول أخــرى  •
تنتشــر فيهــا االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بمعــدالت عاليــة وســط الشــباب.

ليــس باألمــر املفاجــئ أن تعتبــر الهواتــف الذكيــة األجهــزة املفضلــة لــدى الشــباب فــي قطــر، حيــث أظهــرت النتائــج أن الشــباب يمضــون علــى هواتفهــم  •
الذكيــة فــي الغالــب ضعــف الوقــت الــذي يقضونــه علــى أي جهــاز آخــر.

ــات  • ــكل املجموع ــة ب ــها مقارن ــم وتنوع ــي بيوته ــات ف ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــزة االتص ــالك أجه ــبة المت ــى نس ــب أعل ــري صاح ــباب القط ــر الش  يعتب
ــث.  ــي شــملها البح ــرى الت ــة األخ الديموغرافي

 أفــاد مــا يقــارب 90% مــن الشــباب القطــري بأنهــم يســتخدمون هواتفهــم الذكيــة أثنــاء تجوالهــم، وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن نظرائهــم املحليــن مــن غيــر القطريــن،  •
والذيــن ذكــروا مــا نســبته 55% فقــط.

 يســتخدم الشــباب مجموعــة واســعة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث يعتبــر فيســبوك األكثــر شــعبية بــن البنــن، فــي حــن أن تويتــر األكثــر شــعبية بــن  •
البنــات. 

 فيمــا عــدا فيســبوك، يعتبــر الشــباب القطــري األكثــر اســتخدامًا ونشــاطًا عبــر  وســائل التواصــل االجتماعــي عنــد مقارنتهــم بأقرانهــم مــن غيــر القطريــن  •
املقيمــن فــي قطــر.

 وتتجلــى أهميــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي التعليــم فــي توفــر وســائلها فــي املــدارس فــي أنحــاء البــالد، ولكــن مــن امللفــت أن نتائــج البحــث تظهــر تفاوتــًا كبيــرًا  •
فــي مــدى اهتمــام املــدارس بجعــل التكنولوجيــا جــزءًا أساســيًا مــن العمليــة التعليميــة، فنجــد أن ربــع الطــالب فــي املــدارس اإلعداديــة والثانويــة فــي قطــر يفيــدون 

بأنــه ال يوجــد أي اســتخدام لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي مدارســهم.

 أجهــزة الكمبيوتــر املكتبيــة واملحمولــة هــي األجهــزة األساســية املســتخدمة فــي املــدارس، فــي حــن تشــهد األجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة بدايــة فــي انتشــار  •
اســتعمالها لكــن بمعــدالت أقــل.

 هنــاك تفضيــل قــوي للمحتــوى العربــي علــى شــبكة اإلنترنــت بــن الشــباب الناطقــن باللغــة العربيــة فــي قطــر، وحينمــا يتعلــق األمــر بالوصــول إلــى املحتــوى علــى  •
شــبكة اإلنترنــت، فــإن أكثــر مــن 80% يفضلــون أن يكــون املحتــوى التعليمــي باللغــة العربيــة، والنصــف تقريبــًا يفضلــون أن يكــون املحتــوى الترفيهــي باللغــة العربيــة. وهــذه 

النســب تفــوق بصــورة واضحــة نســبة تفضيــل الشــباب للمحتــوى العربــي فــي البلــدان األخــرى فــي املنطقــة.  

املسؤولية والسالمة في املمارسات على شبكة اإلنترنت

 بالرغــم مــن االهتمــام والتركيــز الكبيــر حــول التعــدي اإللكترونــي فــي وســائل اإلعــالم الرئيســية، كونــه أحــد مصــادر القلــق الرئيســية لــدى أوليــاء األمــور، فقــد أفــاد %10  •
فقــط مــن الشــباب فــي قطــر بأنهــم قــد تعرضــوا للتعــدي اإللكترونــي.

ــع التواصــل  • ــر مواق ــة عب ــات الصداق ــون طلب ــم يقبل ــد 32% بأنه ــث يفي ــت، حي ــر شــبكة اإلنترن ــر عب ــة باملخاط ــر بممارســات محفوف ــي قط ــض الشــباب ف ــوم بع  يق
االجتماعــي التــي تصلهــم مــن أشــخاص غربــاء، فــي حــن أفــاد ُخمــس الشــباب بأنهــم يلتقــون فــي الحيــاة الواقعيــة مــع أشــخاص كانــوا قــد قابلوهــم ألول مــرة علــى 

ــة فــي قطــر. ــر كل املجموعــات الديمغرافي شــبكة اإلنترنــت. وهــذه النســب متســقة عب

 زادت املخــاوف حــول اســتخدامات أخــرى لإلنترنــت متعلقــة بنشــر البيانــات الشــخصية والحقيقيــة عبــر شــبكة اإلنترنــت، حيــث كان نســبة مــن يفعلــون ذلــك  •
ــى املحتــوى  50%، وفيمــا يخــص اســتخدام أدوات االلتفــاف الفنــي )كســر كلمــة املــرور أو الشــبكة الخاصــة االفتراضيــة - VPN( كوســيلة للوصــول إل

املحجــوب، كانــت النســبة 25%،  ولــدى الفتيــان، وعيــاً أكبــر باســتخدام أدوات علــى الشــبكة الخاصــة االفتراضيــة كوســيلة للوصــول إلــى املحتــوى املحجــوب مــن الفتيــات.
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املقدمة

لقــد تــم إعــداد هــذا البحــث عــن طــرق تعــرف الشــباب علــى االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وعــن اســتخدامهم لهــا، مــن خــالل مســح واســع النطــاق للشــباب أنفســهم باإلضافــة 
إلــى أوليــاء األمــور واملعلمــن. ويهــدف البحــث الــى الوصــول لفهــم أفضــل الســتخدامات الشــباب لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، ومقارنــة النتائــج التــي نتوصــل إليهــا مــع 
النتائــج التــي جمعــت عــن اســتخدام الشــباب لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي بعــض الــدول األخــرى. وقــد شــمل املســح شــبابًا مــن املواطنــن وكذلــك مــن الوافديــن فــي 

دولــة قطــر. 

يركــز هــذا البحــث علــى ثالثــة مجــاالت لتفاعــل الشــباب مــع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وهــي: التعــرف علــى التفاعــل االجتماعــي )Socialization( عبــر االتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، وأغــراض واســتخدامات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، واملخــاوف املتصلــة باســتخدام الشــباب لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.

وقــد أطلقــت وزارة املواصــالت واالتصــاالت، معتمــدة فــي ذلــك علــى اإلطــار الــذي وفرتــه رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 والخطــة الوطنيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 2015، 
دراســة واســعة النطــاق لتحديــد الكيفيــة التــي يتعــرف بهــا املســتخدمن مــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــا بــن 12-17 عامــًا علــى االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وكيفيــة 
اســتخدامهم لهــا فــي حياتهــم اليوميــة، ســواء فــي املدرســة أو فــي البيــت. إضافــة إلــى ذلــك، يســتهدف املســح االســتفادة مــن رؤى أوليــاء األمــور والتربويــن فــي تقييــم تأثيــر 

االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات علــى الشــباب فــي قطــر. 

وتأمــل الــوزارة أن يــؤدي هــذا البحــث إلــى رفــع الوعــي لــدى أوليــاء األمــور والتربويــن عــن ســلوكيات الشــباب أثنــاء اســتخدامهم االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. إضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن معرفــة كيفيــة اســتخدام الشــباب فــي قطــر لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات هــو أمــر مهــم لفهــم احتياجاتهــم فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، 
ولتشــجيع الســلوكيات واالســتخدامات اإليجابيــة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذا البحــث يكشــف عــن مجــاالت مهمــة لتطويــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بمــا يســاعد فــي تلبيــة 

االحتياجــات املعلوماتيــة والتعليميــة للشــباب فــي البــالد. 

وتــود الــوزارة أن تتقــدم بالشــكر إلــى جميــع املشــاركن، بمــا فيهــم الشــباب، وأوليــاء األمــور واملعلمــن، علــى الوقــت الثمــن الــذي خصصــوه ملناقشــة أجوبتهــم بشــأن اســتعماالتهم 
لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، بمــا فــي ذلــك كيفيــة اســتخدامها فــي بيوتهــم ومدارســهم. 

خلفية

فــي الســنوات القليلــة املاضيــة، أجــرت وزارة املواصــالت واالتصــاالت بحوثــًا مهمــة عــن وضــع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي قطــر. وتشــير جميــع تلــك البحــوث تقريبــًا، 
إضافــة إلــى البحــوث التــي أجريــت علــى نطــاق عاملــي، إلــى أن معــدالت تبنــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي قطــر هــي مــن أعلــى املعــدالت فــي العالــم. فقــد وضــع التقريــر 
العاملــي لتكنولوجيــا املعلومــات الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي 2015 قطــر فــي املركــز رقــم 27 مــن بــن 143 دولــة تــم تقييمهــا علــى مؤشــر الجاهزيــة الشــبكية، وهــو مؤشــر 

يرصــد أهميــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي التنميــة العامليــة – والتنافســية العامليــة – لــدى الدولــة املعنيــة.

لقــد أشــارت البحــوث إلــى أن العقــد املاضــي شــهد انتشــارًا واســعًا لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي قطــر، بمــا فــي ذلــك االتصــال باإلنترنــت الالســلكي )البرودبانــد(، 
واســتخدام األجهــزة النقالــة، والنفــاذ إلــى أجهــزة الكمبيوتــر. وخــالل الفتــرة مــا بــن 2008-2010، ارتفــع عــدد األســر التــي لديهــا اتصــاال بالنطــاق العريــض مــن 41% إلــى 70 %. 
وتشــير أحــدث البيانــات املتوفــرة إلــى أن قطــر تأتــي فــي املرتبــة الثانيــة عامليــًا فــي نســبة األســر املتصلــة باإلنترنــت )98%(.  بينمــا يشــير تقريــر مواطنــو قطــر الرقميــون إلــى أن %100 
مــن الشــباب الذيــن شــملهم املســح متصلــون باإلنترنــت. وقــد أشــارت البحــوث الســابقة إلــى مســتوى مرتفــع مــن انتشــار األجهــزة النقالــة فــي قطــر )167%( مقارنــة باملتوســط فــي 
الــدول املتقدمــة )116%(. وعلــى نحــو مماثــل، وفــي عــاًم 2010، كان لــدى 89% مــن األســر فــي قطــر جهــاز كمبيوتــر، ولــدى كل فــرد مــن 85% مــن األفــراد فــي قطــر جهــاز كمبيوتــر.

ونتيجــة لالرتفــاع الهائــل فــي معــدالت الوصــول لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، ودور هــذه التكنولوجيــا فــي حياتنــا اليوميــة، فقــد أعــدت الــوزارة هــذا البحــث مــن أجــل فهــم 
أفضــل آلثــار اســتخدام التكنولوجيــا علــى الشــباب فــي قطــر، حيــث ظلــت ســلوكيات اســتخدام الشــباب فــي قطــر لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، إلــى حــد بعيــد، بمنــأى عــن 
الدراســة، ويقــدم هــذا البحــث رؤى مســتقبلية نافــذة فيمــا يتعلــق بــدور التكنولوجيــا وأهميــة محــو األميــة التكنولوجيــة. فضــال عــن أنــه يعالــج علــى وجــه الخصــوص طــرق تعــرف 
الشــباب فــي قطــر علــى االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وكيفيــة تفاعلهــم اجتماعيــًا باســتخدام هــذه التكنولوجيــا. كمــا يختبــر البحــث أيضــًا كيفيــة اســتخدام الشــباب فــي 
قطــر لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي حياتهــم اليوميــة، فــي البيــت كمــا فــي املدرســة. وأخيــرًا، يصــف البحــث املخــاوف واألخطــار املتعلقــة باســتخدام الشــباب فــي قطــر 

لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.
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7 وزارة املواصالت واإلتصاالت6 التكنولوجيا بني أيدي الشباب

١: تعرف الشباب على االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاملنهجية

ــق  ــم عمي ــالك فه ــات، المت ــا املعلوم ــائل االتصــاالت وتكنولوجي ــًا لوس ــن 12-17 عام ــا ب ــة م ــة العمري ــي الفئ ــباب ف ــن اســتخدام الش ــاق ع ــعة النط ــة واس ــوزارة دراس ــرت ال أج
لســلوكيات اســتخدام الشــباب فــي قطــر لوســائل االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. وتركــز الدراســة علــى ثالثــة مجــاالت رئيســية وهــي: كيفيــة تعــرف الشــباب علــى االتصــاالت 
ــة باســتخدام  ــة، واملخــاوف املتصل ــا املعلومــات فــي حياتهــم اليومي ــة اســتخدام الشــباب لالتصــاالت وتكنولوجي ــًا باســتخدامها، وكيفي ــا املعلومــات وتفاعلهــم اجتماعي وتكنولوجي
الشــباب لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. وقــد هدفــت الدراســة إلــى تحديــد قاعــدة مبدئيــة مــن البيانــات فــي قطــر مــن شــأنها أن تتيــح إجــراء املقارنــات مــع البيانــات العامليــة 
عــن اســتخدامات الشــباب للتكنولوجيــا فــي املناطــق مختلفــة مــن العالــم، وكذلــك إجــراء دراســة علــى مــدى طويــل فــي قطــر لتقييــم ســلوكيات واســتخدامات الشــباب للتكنولوجيــا.

تضمــن البحــث مرحلتــن: إحداهمــا لجمــع البيانــات النوعيــة والثانيــة لجمــع البيانــات الكميــة، شــملتا ثالثــة مجموعــات مســتهدفة: الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن 12-17 عامــًا، 
وأوليــاء أمورهــم ومعلمــي تلــك الفئــة العمريــة. أمــا الخطــوة الثانيــة فقــد تكونــت مــن جمــع األجوبــة علــى االســتبيان عــن طريــق إجــراء مقابــالت قصيــرة ومنظمــة ووجهــًا لوجــه مــع 

مــن شــملهم البحــث لجمــع البيانــات الكميــة، حيــث أخــذت إجاباتهــم علــى مجموعــة أســئلة االســتبيان املعــدة مســبقًا.

املرحلة األولى

وكانــت الخطــوة األولــى هــي جمــع البيانــات النوعيــة، فتــم عقــد 9 مجموعــات نقــاش مركــزة وتتكــون كل منهــا مــن 6-8 مــن الشــباب، وكانــت العينــة مزيجــًا مــن الجنســن )ذكــورًا 
وإناثــًا(، والجنســيات، واألعمــار، واملواقــع الجغرافيــة املشــمولة فــي املســح. وقــد اســتغرقت كل جلســات التركيــز مــع كل املجموعــات فــي املســح مــا بــن 90 دقيقــة إلــى ســاعتن. 
ــة  ــن، والثاني ــا للقطري ــور، إحداهم ــاء األم ــاش مركــز ألولي ــي نق ــد مجموعت ــم عق ــا ت ــام 2014. كم ــر وديســمبر ع ــن شــهري نوفمب ــع الشــباب ب ــة م ــالت متعمق ــم إجــراء 7 مقاب وت
لغيــر القطريــن. وأجريــت املقابــالت املتعمقــة مــع 12 زوجــًا مــن أوليــاء األمــور، واســتغرقت كل مقابلــة مــا بــن 90 دقيقــة إلــى ســاعتن، وشــملت املقابــالت مزيجــًا مــن الجنســيات 
ــدارس  ــي امل ــاش مركــزة للمعلمــن ف ــي نق ــد مجموعت ــم أيضــًا عق ــا ت ــو وأغســطس عــام 2014. كم ــن شــهري يولي ــالت ب ــم إجــراء املقاب ــة، وت ــة واالجتماعي ــات االقتصادي والخلفي
الخاصــة، إحداهمــا كانــت مكونــة مــن املواطنــن القطريــن والثانيــة مكونــة مــن الوافديــن العــرب، وتــم عقدهمــا فــي أبريــل 2015. وأجريــت مقابــالت متعمقــة مــع 12 معلمــًا مــن 

مختلــف أنــواع املــدارس اســتغرقت كل منهــا بــن 90 دقيقــة إلــى ســاعتن، وقــد أجريــت املقابــالت بــن شــهري يوليــو وأغســطس عــام 2014.

املرحلة الثانية

تــم إجــراء مقابــالت قصيــرة منظمــة، وجهــًا لوجــه مــع مــن شــملتهم عينــة البحــث، لجمــع أجوبتهــم علــى اســتبيان أعــد مســبقًا، وأجريــت هــذه املقابــالت القصيــرة فــي شــهري 
نوفمبــر وديســمبر عــام 2014 مــع 623 شــابًا أقامــوا فــي قطــر ملــدة ســنتن علــى األقــل. وشــملت العينــة مزيجــًا مــن الجنســن )ذكــور ًا وإناثــًا(، والجنســيات، واألعمــار، واملواقــع 
الجغرافيــة، فضــاًل عــن إجــراء مقابــالت قصيــرة منظمــة وجهــًا لوجــه فــي ذات الفتــرة مــع 150 ولــي أمــر لجمــع أجوبتهــم علــى اســتبيان أعــد مســبقًا، يمثلــون مزيجــًا مــن الجنســن، 
والجنســيات، واملواقــع الجغرافيــة املختلفــة. وكذلــك تــم إجــراء مقابــالت قصيــرة منظمــة، وجهــًا لوجــه مــع 101 معلمــًا لجمــع أجوبتهــم علــى اســتبيان أعــد مســبقًا، ومثلــوا مزيجــًا 

متباينــًا فــي عــدد ســنوات الخبــرة، واملــواد العلميــة التــي يدرســونها، ونوعيــة املــدارس التــي يدرســون بهــا، وقــد أجريــت املقابــالت بــن شــهري يوليــو وأغســطس عــام 2014.
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وجود األجهزة في البيوت

نظــرًا للمعــدالت املتزايــدة لالتصــال باإلنترنــت الالســلكي )البرودبانــد( فــي قطــر، ولالنتشــار الواســع للهواتــف النقالــة بــن األســر وتوفــر أجهــزة الكمبيوتــر، فــإن الشــباب فــي قطــر 
ملمــون إملامــًا تامــًا باالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. وحيــث أن التكنولوجيــا أصبحــت جــزء ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة للشــباب فــي قطــر، فمــن غيــر املثيــر للدهشــة توفــر 
أجهــزة متعــددة فــي كل بيــت مــن البيــوت تقريبــًا، كمــا يوضــح الشــكل التوضيحــي أدنــاه. ووفقــًا لإلفــادات، فقــد كان الجهــاز األكثــر شــيوعًا هــو التلفزيــون، يليــه جهــاز الكمبيوتــر 
املحمــول أو جهــاز الكمبيوتــر اللوحــي. وقــد أفــاد عــدد أقــل مــن الشــباب بقدرتهــم علــى الوصــول إلــى الكاميــرات الرقميــة أو أجهــزة تســجيل الفيديــو )78%(، ربمــا فــي إشــارة 
لالعتمــاد املرتفــع علــى الهواتــف الذكيــة فــي القيــام بوظائــف تلــك األجهــزة. وقــد ســجلت أجهــزة التحكــم فــي األلعــاب، وأجهــزة الكمبيوتــر املكتبــي، ومشــغالت األقــراص البصريــة 
لتخزيــن البيانــات )بلــو راي( وأقــراص الفيديــو الرقميــة )دي فــي دي( وأجهــزة األلعــاب اليدويــة نســب وجــود أقــل، بينمــا كانــت نســبة القارئــات اإللكترونيــة هــي األدنــى مــن ناحيــة 

احتمــال وجودهــا فــي بيــوت الشــباب، حيــث لــم يفــد بوجودهــا إال 18% فقــط مــن الشــباب. 

معدالت انتشار االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لدى األسر في قطر تفوق العديد من الدول الكبيرة املتقدمة. 
تتوفــر أجهــزة الكمبيوتــر املتصلــة باإلنترنــت الالســلكي، ســواء املكتبيــة أو املحمولــة، فــي 87% مــن البيــوت فــي الواليــات املتحــدة1، وفــي 86% فــي البيــوت فــي اململكــة املتحــدة2، 
مقارنــة بمــا نســبته 93% مــن البيــوت فــي قطــر. وتنتشــر أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة أيضــًا بصــورة واســعة فــي قطــر، حيــث يزيــد توفرهــا لــدى األســر فــي قطــر بحوالــي 30% عمــا 
هــو عليــه فــي الواليــات املتحــدة. وقــد أفــاد بحــث حالــة االتصــال باإلنترنــت الالســلكي )البرودبانــد( الصــادر عــن األمــم املتحــدة فــي 2015 أن معــدل انتشــار اإلنترنــت فــي قطــر 

بلــغ 98%، ممــا أهلهــا لتحتــل املرتبــة الثانيــة عشــر علــى مســتوى العالــم3.     

وبصــورة عامــة، فقــد أفــاد القطريــون بوجــود نســبة أعلــى وأكثــر تنوعــًا لألجهــزة فــي بيوتهــم أكثــر ممــا لــدى املجموعــات األخــرى التــي شــملها املســح. 
وبصفــة خاصــة، فــإن التمايــز يــزداد وضوحــًا فــي األجهــزة التــي يمكــن اعتبارهــا غيــر ضروريــة، بمــا فــي ذلــك القارئــات اإللكترونيــة، وأجهــزة اللعــب اليدويــة، ومشــغالت األقــراص 

البصريــة لتخزيــن البيانــات )بلــو راي( وأقــراص الفيديــو الرقميــة )دي فــي دي( وأجهــزة التحكــم فــي األلعــاب.

وممــا أفــاد بــه الوافــدون اآلســيويون املشــمولون فــي عينــة البحــث فنســبة امتالكهــم لألجهــزة فــي بيوتهــم هــي األدنــى، وينطبــق ذلــك علــى جميــع األجهــزة دون اســتثناء. وبالرغــم 
مــن االنتشــار الواســع ألجهــزة التلفزيــون، وأجهــزة الكمبيوتــر املحمــول والهواتــف الذكيــة، حيــث تتوفــر جميعهــا فــي 83% علــى األقــل مــن البيــوت فــي قطــر، إال أن أجهــزة األلعــاب 

وأجهــزة األلعــاب املحمولــة تتوفــر لــدى أقــل مــن 40% مــن األســر اآلســيوية فــي الدولــة.
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ويمكــن تفســير بعــض االختالفــات فــي نســبة توفــر األجهــزة املختلفــة بأنــه، فــي الغالــب، يعــود إلــى الخلفيــة االقتصاديــة االجتماعيــة، حيــث أن الدخــل الــذي يحصــل عليــه الكثيــر 
ــاق ودخــل األســرة  ــاس مســتوى املعيشــة فــي قطــر، مســح إنف ــًا لبحــث »قي ــون. ووفق ــون والقطري ــدون الغربي ــه الواف ــل عمــا يحصــل علي ــن اآلســيوين فــي قطــر يق مــن الوافدي
2013/2012« الــذي أعدتــه وزارة التنميــة والتخطيــط واإلحصــاء، فقــد بلــغ متوســط الدخــل الســنوي لألســرة القطريــة 88,217 ريــال قطــري مقارنــة بدخــل ســنوي مقــداره 24,415 

ــا  ــة فــي البيــت وبمعــدالت مشــابهة لنظرائهــم، فــإن االنخفــاض فــي التكنولوجي ــا الضروري ــال قطــري للوافديــن. وبالرغــم مــن امتــالك معظــم الوافديــن اآلســيوين للتكنولوجي ري
غيــر الضروريــة قــد يشــير إلــى إعطــاء أولويــة لألجهــزة التــي تســاعد الشــباب علــى إحــراز النجــاح األكاديمــي مقارنــة باألجهــزة املخصصــة بصــورة رئيســية للترفيــه والتســلية. 

االمتالك الشخصي لألجهزة

 وربمــا كان األكثــر داللــة مــن مجــرد وجــود أجهــزة متعــددة فــي بيــوت الشــباب، هــو مــا إذا كان أولئــك الشــباب يمتلكــون تلــك األجهــزة شــخصيًا، وهــو مــا يوحــي بــأن لديهــم 
ــًا ملعــدالت وجــود األجهــزة فــي البيــوت،  ــة تقريب ــة أكبــر للوصــول إليهــا. وبصــورة عامــة، فــإن معــدل االمتــالك الشــخصي لألجهــزة لــدى كل الشــباب هــو صــورة مماثل إمكاني
باســتثناء أجهــزة التلفزيــون، والتــي يمتلكهــا شــخصيًا عــدد أقــل بقليــل مــن ثلثــي املســتجيبن. وجــاء امتــالك الهواتــف الذكيــة بنســبة )81%(، وامتــالك أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة 
بنســبة )72%(، وامتــالك أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة بنســبة )69%( وأجهــزة التلفزيــون كانــت هــي األجهــزة األكثــر شــيوعًا مــن ناحيــة االمتــالك الشــخصي، وهــو مــا يشــير إلــى 
األهميــة التــي يوليهــا الشــباب لبقائهــم علــى اتصــال دائــم فــي العصــر الرقمــي. وقــد امتلــك عــدد أقــل مــن الشــباب أجهــزة كاميــرا رقمية/مســجالت الفيديــو خاصــة بهــم )%47(، 
وكانــت أجهــزة كمبيوتــر مكتبيــة بنســبة )42%(، وأجهــزة ألعــاب يدويــة )37%(، ونســبة امتــالك هواتــف بســيطة )33%( ونســبة امتــالك مشــغالت األقــراص البصريــة لتخزيــن البيانــات 
)بلــو راي( وأقــراص الفيديــو الرقميــة )دي فــي دي( )31%(. وقــد أفــاد أقــل مــن 10% مــن الشــباب بامتالكهــم الشــخصي لقــارئ إلكترونــي. ومــرة أخــرى، فــإن العديــد مــن الوظائــف 

التــي تؤديهــا هــذه األجهــزة هــي، إلــى حــد كبيــر، مدمجــة فــي الهواتــف الذكيــة، بمــا يتيــح للشــباب اســتخدام جهــاز واحــد لتلبيــة معظــم احتياجاتهــم مــن االتصــاالت.

إذا ارتكبــت عمــًا خاطئــًا، فــإن والــداي يأخــذان منــي 
هاتفــي، ألنهمــا يعلمــان أنــه أعــز مــا أملــك

فتاة غربية وافدة

وكمــا هــو الحــال مــع نفــاذ األســر ألجهــزة الكمبيوتــر املتصلــة باإلنترنــت، فــإن نســبة امتــالك 
ــي  ــه ف ــا هــي علي ــي قطــر )81%( مم ــى ف ــالكًا شــخصيًا، أعل ــة امت ــف الذكي الشــباب للهوات
الواليــات املتحــدة )73%( واململكــة املتحــدة )69%(. وبالتأكيــد فــإن ارتفــاع مســتوى دخــل األســر 
يســاعد علــى تحمــل التكلفــة العاليــة للهواتــف الذكيــة، كمــا أن االنتشــار الواســع لالتصــال باإلنترنــت 
ولالتصــال الالســلكي بــه فــي قطــر يرفــع بالتأكيــد مــن احتمــال اســتخدام األجهــزة ألغــراض تتجــاوز 

ــة. مجــرد إرســال الرســائل النصي

وفــي تبايــن حــاد مــع بيانــات امتــالك األســر لألجهــزة، حيــث كانــت األســر القطريــة تميــل القتنــاء األجهــزة بمعــدالت أعلــى وأكثــر تنوعــًا، فــإن بيانــات االمتــالك الشــخصي لألجهــزة 
للوافديــن العــرب تشــير إلــى أن الشــباب يمتلكــون شــخصيًا أجهــزة تفــوق بكثيــر مــا يمتلكــه أقرانهــم مــن الشــباب القطــري. وربمــا كان التبايــن األكثــر حــدة هــو فــي االمتــالك 

الشــخصي ألجهــزة الكمبيوتــر املحمــول والكمبيوتــر املكتبــي، كمــا يظهــر فــي الشــكل التوضيحــي أدنــاه.  

مــن جانــب آخــر، كان مســتوى االمتــالك الشــخصي لألجهــزة فيمــا يخــص الشــباب مــن الوافديــن األســيوين، وفقــًا ملــا أفــادوا بــه، هــو أدنــى املســتويات. وفــي كل فئــة، مــا عــدا 
أجهــزة اللعــب اليدويــة، كان احتمــال امتالكهــم الشــخصي لألجهــزة أقــل عــن نظرائهــم جميعــًا.  

هواتف ذكية
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االمتــالك الشــخصي لألجهــزة يتغيــر مــع العمــر، ممــا يشــير إلــى أن رغبــة الشــباب فــي اســتخدام األجهــزة، أو آراء أوليــاء األمــور بشــأن صالحيــة األجهــزة ألبنائهــم، يمكــن 
ربطهــا بالعمــر. ومــن املمكــن رد التغييــرات فــي أنســاق االمتــالك الشــخصي لألجهــزة إلــى املتطلبــات التعليميــة، أو إلــى تغييــرات فــي الســلوك االجتماعــي للشــباب بعــد تجاوزهــم 
لســنوات الطفولــة. وفــي حــن أن ثالثــة أربــاع الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن 12-14 عامــًا أفــادوا بامتالكهــم هواتــف ذكيــة، فقــد ارتفــع ذلــك الرقــم إلــى 87% بــن الشــباب فــي 
الفئــة العمريــة مــن 15-17 عامــًا. ومــن املمكــن عــزو االرتفــاع فــي امتــالك الهواتــف النقالــة بــن الشــباب األكبــر عمــرًا إلــى تزايــد اســتقاللهم عــن أوليــاء أمورهــم وحريتهــم األوســع 

للتفاعــل االجتماعــي خــارج املنــزل.

وتوحــي االختالفــات األخــرى فــي نســب االمتــالك الشــخصي بــأن الشــباب الصغــار فــي العمــر مــن 12-14 عامــًا قــد يتوقفــون عــن اســتخدام أجهــزة معينــة حينمــا 
يتجــاوزون ســن الطفولــة. وكلمــا كبــروا فــي العمــر ينخفــض امتالكهــم أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة بنســبة 15%، وامتــالك أجهــزة األلعــاب اليدويــة ينخفــض بنســبة 
9%، وأجهــزة التحكــم فــي األلعــاب بنســبة 6%. وتعــود هــذه االختالفــات فــي نســب امتــالك األجهــزة بــن الفئــات العمريــة غالبــًا إلــى توفــر الهواتــف الذكيــة للشــباب األكبــر عمــرًا، 

والتــي تتيــح لهــم االنخــراط فــي ذات االســتخدامات التــي كانــت أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة وأنظمــة األلعــاب توفرهــا لهــم عندمــا كانــوا أصغــر ســنًا. وعلــى املنــوال نفســه، فــإن 
تبنــي واســتخدام الشــباب ألجهــزة معينــة غالبــًا مــا ينبــئ عــن العــادات املســتقبلية لهــم حينمــا يصبحــوا مــن مســتخدمي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات الراشــدين.

لقــد كانــت هنــاك اختالفــات قليلــة فــي امتــالك األجهــزة بنــاء علــى الجنــس )الجنــدر(، كمــا كانــت كفــة الفتيــان، بصــورة عامــة، أرجــح مــن الفتيــات فــي االمتــالك 
الشــخصي لألجهــزة. وقــد كان التبايــن األكثــر وضوحــًا هــو فــي امللكيــة الشــخصية ألجهــزة التحكــم فــي األلعــاب، حيــث أن مــا يقــارب ثلثــي الفتيــان يمتلكونهــا شــخصيًا، 
مقارنــة بمــا يقــل عــن نصــف الفتيــات )47%(. والفتيــان أيضــًا أرجــح كفــة مــن الفتيــات فــي امتــالك أجهــزة التلفزيــون )67% مقابــل 58%(، وأجهــزة الكمبيوتــر املحمــول )76% مقابــل 
67%( والهواتــف الذكيــة )85% مقابــل 77%(. وقــد يمثــل امتــالك الفتيــات املحــدود لألجهــزة، وخاصــة أجهــزة الكمبيوتــر املحمــول والهواتــف الذكيــة، محاولــة مــن قبــل أوليــاء األمــور 

لحمايــة بناتهــم مــن املخاطــر التــي تطرحهــا االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، حســب تصورهــم.
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استخدام األجهزة في املنزل، واملدرسة وأثناء التجوال   

وفقــًا للشــباب املشــاركن فــي املســح، فــإن االســتخدام الســائد لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يحــدث فــي املنــزل وأثنــاء التجــوال. ويســتخدم الشــباب أجهزتهــم، علــى األرجــح، 
فــي البيــت، مــع وجــود شــريحة صغيــرة تســتخدمها أثنــاء التجــوال أو فــي املدرســة. 

والشــباب القطــري أكثــر ميــاًل مــن نظرائهــم مــن غيــر القطريــن باالســتمرار فــي اســتخدام أجهزتهــم أثنــاء التجــوال. وأفــاد مــا يقــارب 90% مــن الشــباب القطريــن بأنهــم يســتخدمون 
هواتفهــم الذكيــة أثنــاء التجــوال، مقارنــة بمــا نســبته 55% مــن الشــباب مــن غيــر القطريــن. وفــي الغالــب، فــإن االســتخدام الكثيــف لألجهــزة أثنــاء التجــوال لــه عالقــة بخشــية 
املســتخدمن مــن عــدم مواكبــة مــا يجــري مــع مجموعــة أقرانهــم واآلخريــن )Fear of missing out(. فــإن البقــاء علــى اتصــال علــى الــدوام مــع أصدقائهــم يضمــن لهــم معرفــة 

ومتابعــة املوضوعــات والقضايــا التــي يناقشــونها. 

وبالرغــم مــن أن ردود الشــباب كانــت دائمــا ال تعــزوا االســتخدام املتواصــل لألجهــزة إلــى الخــوف مــن عــدم مواكبــة مــا يجــري، إال أن الــردود علــى األســئلة والتعليقــات توحــي 
بــأن هــذا األمــر هــو دافــع رئيســي للتواصــل املســتمر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.  وتشــير البحــوث التــي أجريــت فــي دول أخــرى بهــا مســتويات مرتفعــة مــن اســتخدام 

الشــباب لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات أيضــًا إلــى هــذا التوجــه بــن الشــباب فــي الفئــات العمريــة املماثلــة. وقــد وجــد »مســح اإلجهــاد والرفــاه فــي أســتراليا«  
Stress and Wellbeing in Australia Survey ، والــذي أجرتــه جمعيــة علــم النفــس األســترالية فــي 2015، أن 56% مــن الشــباب ذوي اســتخدام كثيــف لوســائل التواصــل 

االجتماعــي، وأن نســبًا مماثلــة مــن الشــباب تعرضــت للضغــوط أو القلــق الناجــم عــن رهــاب عــدم املواكبــة.  

وال يتغيــر اســتخدام األجهــزة أثنــاء التجــوال بصــورة ملحوظــة لــدى معظــم الفئــات بنــاء علــى العمــر أو الجنــس، غيــر أن كفــة الفتيــات هــي أرجــح مــن كفــة بنســبة )30%( مــن كفــة 
الفتيــان )22%( فــي اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة أثنــاء التجــوال. وكذلــك، فــإن معــدالت اســتخدام الهواتــف الذكيــة أثنــاء التجــوال ترتفــع كلمــا ازداد األبنــاء فــي العمــر، 

حيــث زادت مــن 65% لــدى الشــباب فــي الفئــة العمريــة بــن 12-14 عامــًا إلــى 73% لــدى الفئــة العمريــة بــن 15-17 عامــًا.    

اســتخدام الشــباب لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات محــدود فــي املدرســة، حيــث ذكــر أكثــر مــن ربــع الشــباب عــدم وجــود أي اســتخدام لوســائل 
االتصــاالت فــي املدرســة. غيــر أن أهميــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي التعليــم فــي قطــر تتجلــى فــي توفــر وســائلها وإمكانيــة االتصــال فــي املــدارس فــي أنحــاء البــالد، 
لقــد ذكــرت 100% تقريبــًا مــن املــدارس التــي شــملها البحــث أن لديهــا معامــل كمبيوتــر، كمــا أن أكثــر مــن 75% مــن املــدارس مغطــاة بشــبكة االتصــال الالســلكي )Wi-Fi( بصــورة 
كاملــة، حيــث تأتــي املــدارس العامليــة فــي الصــدارة، بنســبة 93%. وقــد كانــت أدنــى مســتويات التغطيــة بشــبكة االتصــال الالســلكي فــي املــدارس العربيــة الخاصــة، وفــق مــا أفــاد 

بــه معلمــو تلــك املــدارس، ولكــن أكثــر مــن نصــف تلــك التــي املــدارس فــي املســح كانــت مغطــاة بشــبكة االتصــال الالســلكي. 

ووفقــًا للتالميــذ، فــإن أجهــزة الكمبيوتــر املكتبيــة والكمبيوتــر املحمولــة هــي األجهــزة الرئيســية املســتخدمة فــي املــدارس. وقــد بــدأ اآلن اســتخدام أجهــزة 
الكمبيوتــر اللوحيــة والهواتــف الذكيــة فــي املــدارس ولكــن بمعــدالت متدنيــة. لقــد أفــاد 15% مــن املدرســن عــن اســتخدام األجهــزة اللوحيــة فــي املــدارس املســتقلة 
مقابــل 5% مــن املدرســن فــي املــدارس الخاصــة و 2% فــي املــدارس العامليــة. ويتــم تعويــض هــذه املعــدالت املنخفضــة باســتخدام الهواتــف الذكيــة، والتــي اكتســبت جاذبيــة أكثــر 

مــن أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة فــي املــدارس العربيــة الخاصــة )15%( واملــدارس العامليــة )16%( ومــن املــدارس املســتقلة )%5(.

وبالرغــم مــن وجــود بنيــة تحتيــة جيــدة لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي املــدارس، إال أن عــددًا قليــاًل فقــط مــن التالميــذ أفــاد بتعلمهــم املهــارات ذات الصلــة باالتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات فــي الصفــوف الدراســية، بمــا فــي ذلــك حصــص علــوم الكمبيوتــر. وفيمــا يلــي أمثلــة مــن تعليقــات التالميــذ علــى تعليــم االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 

فــي املــدارس: 

ويتفــاوت الوقــت الــذي يقضيــه التالميــذ فــي املدرســة علــى اإلنترنــت كثيــرًا، مــن 2.5 ســاعات فــي اليــوم فــي املــدارس اإلعداديــة املســتقلة إلــى حوالــي ســاعة واحــدة فقــط فــي 
املــدارس العربيــة الخاصــة واملــدارس العامليــة.

ــك، فقــد أشــار املعلمــون فــي كل أنــواع املــدارس إلــى الدعــم الــذي يجــده الشــباب الســتخدام اإلنترنــت فــي املــدارس. وكان أعلــى األســباب التــي ذكــرت لهــذا  بالرغــم مــن ذل
ــك الســبب 96% مــن جميــع املدرســن.  ــام بالبحــوث املتعلقــة بواجباتهــم املدرســية أو مشــاريع الصفــوف الدراســية، حيــث ذكــر ذل التشــجيع هــو تمكــن التالميــذ مــن القي

وحســب املســح، هنــاك عــدد قليــل مــن املدرســن يســتخدم االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لأللعــاب التعليميــة فــي املــدارس. واســتخدام مدرســي املــدارس املســتقلة هــو األعلــى، 
حيــث يســتخدم مــا يتجــاوز النصــف بقليــل منهــم االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لأللعــاب. مقابــل أقــل مــن 10% مــن معلمــي املــدارس العامليــة، بينمــا لــم يفــد أي مــن معلمــي 

املــدارس العربيــة الخاصــة، باســتخدام االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لأللعــاب التعليميــة.

ــى شــبكة  ــة( عل ــو أو االشــتراك فــي أي برامــج )مــواد تعليمي ــة جــدًا الســتخدام اإلنترنــت ملشــاهدة مقاطــع الفيدي ــة أيضــًا عــن معــدالت متدني وقــد أفــاد معلمــو املــدارس العاملي
ــت. اإلنترن

وقــد بــرز مجــال اختــالف مهــم وهــو مــا يتعلــق باســتخدام اإلنترنــت للتفاعــل بــن املعلمــن والطــالب. فقــد أفــاد 100% تقريبــًا مــن معلمــي املــدارس املســتقلة بتشــجيعهم التالميــذ 
علــى اســتخدام اإلنترنــت لهــذا الغــرض، بينمــا أورد معلمــو املــدارس األخــرى معــدالت اســتجابة أدنــى بكثيــر )معلمــو املــدارس العربيــة الخاصــة 67% ومعلمــو املــدارس العامليــة 
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يفيــد الشــباب بــأن تعرفهــم علــى أجهــزة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات كان، إلــى حــد كبيــر، عبــر رحلــة اكتشــاف ذاتيــة، إضافــة إلــى بعــض التعريــف مــن قبــل أوليــاء األمــور، 
واألصدقــاء، واألخــوة أو األقــارب.  وقــد كان التعــرف الذاتــي أوضــح مــا يكــون فــي الهواتــف الذكيــة )62%( وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة )41%(. وكان ألوليــاء األمــور دور واضــح 
علــى أبنائهــم فــي التعــرف علــى أجهــزة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات حيــث أنهــم احتلــوا املرتبــة الثانيــة بوصفهــم جهــة تعريــف، بعــد التعــرف الذاتــي، بالنســبة لــكل مــن 
أجهــزة الكمبيوتــر املحمولــة )43%(، والتلفزيــون )75%(، والهواتــف الذكيــة )26%(، وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة )25%( والهواتــف البســيطة )13%(. وقــد لعــب املعلمــون دورًا بــارزًا فــي 

التعريــف بأجهــزة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فقــط فيمــا يتعلــق بأجهــزة الكمبيوتــر املكتبــي )%42(.

واحتمــال قيــام األصدقــاء واإلخــوة بتعريــف إخوتهــم أو أصدقائهــم بأجهــزة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات هــو احتمــال ضعيــف، باســتثناء أجهــزة التحكــم فــي األلعــاب، حيــث 
كان األصدقــاء، فــي الغالــب، هــم أصحــاب التأثيــر األقــوى بنســبة 28%، يليهــم عــن قــرب األخــوة بنســبة 23%.  ويأتــي األصدقــاء فــي مثــل مســتوى أوليــاء األمــور تقريبــًا )22% مقابــل 

25%( فمــا يتصــل باملســؤولية عــن تعريــف الشــباب بأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة.

"لدينا أجهزة ماك في ا�دخل الرئيسي 
في ا�درسة، وهناك جهاز واحد بقرب 
كل حجرة دراسة. يمكننا استخدامه 

خالل فترات الراحة وب� الصفوف، في 
العادة نستخدمها لأللعاب، ألن مواقع 

الفيسبوك واليوتيوب وإنستجرام 
محجوبة. إننا ال نستخدم الكمبيوتر في 

أي مواد دراسية في ا�درسة."

طالب قطري

شاب قطري

وافدة عربية

وافد آسيوي

وافد آسيوي

"هاتفي الخلوي يشغل ١٠٠٪ من 
يومي. أنا أبحث عن هاتفي في 

اللحظة التي أفتح فيها عيناي في 
الصباح"

"إنه يؤثر على نومي، 
أنه يبقيني مستيقظًا 
طوال الليل ... وفي 
اليوم التالي أكون 

متعبًا وفاقدًا للتركيز 
أثناء قيامي بأشغالي. 
أنا لم أنم إطالقًا الليلة 

ا�اضية."
"بعد تناول العشاء أظل 
أراجع التحديثات على 

هاتفي إلى أن يغلبني النوم"

"لم أفهم أحد الدروس، وحينما بحثت عنه في 
جوجل، كان التفسير كله نصوصًا، وبالتالي ذهبت 
إلى اليوتيوب ووجدت قناة "جانيت" – كان األمر كله 

مشروحًا –حتى أنهم يستخدمون نفس الكتاب 
ا�درسي الذي نستخدمه نحن" 

وافد، في الفئة العمرية
١٢-١٧ عامًا. 



13 وزارة املواصالت واإلتصاالت12 التكنولوجيا بني أيدي الشباب

٢: أغراض واستخدامات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات لدى املستخدمن الشباب

ساعات استخدام األجهزة من قبل الشباب 

يفيــد الشــباب فــي قطــر بأنهــم يمضــون علــى األجهــزة نحــو 13.9 ســاعة فــي املتوســط فــي اليــوم، وينطبــق هــذا علــى كل أنــواع األجهــزة دون اســتثناء، وقــد 
انطبــق مجمــوع عــدد الســاعات هــذا علــى كل املجموعــات الديمغرافيــة املشــمولة فــي املســح، فيمــا عــدا الشــباب اآلســيوين الوافديــن، والذيــن كان متوســط عــدد ســاعات اســتخدام 

األجهــزة بينهــم هــو 11.6 فــي اليــوم.

وتشــير البيانــات فــي البحــوث التــي أجريــت علــى الشــباب فــي دول أخــرى، مــن الــدول ذات املعــدالت املرتفعــة فــي انتشــار االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
بــن الشــباب، تشــير إلــى أن الشــباب فــي قطــر يقضــون وقتــًا يزيــد بمــا يقــارب 55% علــى أجهزتهــم فــي اليــوم عمــا يقضيــه نظرائهــم مــن الشــباب فــي هــذه 
الــدول. وعلــى ســبيل املثــال، فقــد وجــدت دراســة أجرتهــا منظمــة كومــون ســنس ميديــا )Common Sense Media( فــي 2015  أن متوســط مــا يقضيــه املراهقــون فــي الواليــات 

املتحــدة علــى أجهزتهــم هــو 8.9 ســاعة فــي اليــوم.

يقضــي الشــباب علــى هواتفهــم الذكيــة، فــي الغالــب، ضعــف الوقــت الــذي يقضونــه علــى أي جهــاز آخــر تقريبــًا، حيــث أفــاد املســتخدمون الذيــن شــملهم املســح 
بقضائهــم 3.1 ســاعة فــي املتوســط فــي اليــوم. وباملقارنــة، فقــد كانــت ثانــي أعلــى نســبة هــي اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة بمتوســط 1.7 ســاعة فــي اليــوم. ويتفــاوت الوقــت 
اليومــي الــذي يتــم قضــاؤه علــى األجهــزة بصــورة واضحــة تبعــًا للجنســية. وعلــى املســتوى الكلــي، يقضــي الشــباب الغربيــون الوافــدون الوقــت األكثــر فــي اســتخدام االتصــاالت 

وتكنولوجيــا املعلومــات يوميــًا، يليهــم الشــباب القطريــون والشــباب العــرب الوافــدون. والشــباب اآلســيويون هــم األقــل اســتخدامًا لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.

ــان  ــة، بالرغــم مــن أن الفتي ــزة معين ــى أجه ــم قضــاؤه عل ــذي يت ــت ال ــي الوق ــدر( يلعــب دورًا ف الجنــس )الجن
ــزة  ــي اســتخدام أجه ــان ف ــن يقضــي الفتي ــة. لك ــى الهواتــف الذكي ــت نفســه عل ــدون بقضائهــم الوق ــات يفي والفتي
التحكــم فــي األلعــاب فــي املتوســط )ســاعتن( فــي اليــوم، وهــو مــا يقــارب ضعــف عــدد الســاعات التــي تقضيهــا الفتيــات، 
ويقضــي الفتيــان زمنــًا يزيــد بمــرة ونصــف علــى عــدد الســاعات التــي تقضيهــا الفتيــات علــى أجهــزة األلعــاب اليدويــة وهــو 
)1.3 ســاعة( فــي اليــوم. والفتيــات أكثــر ميــاًل بقليــل لقضــاء وقتــًا أطــول علــى الهواتــف البســيطة )1.6 ســاعة تقضيهــا الفتيــات 

مقابــل 1.2 ســاعة فــي اليــوم يقضيهــا الفتيــان( وعلــى أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة تقضــي الفتيــات 1.8 ســاعة مقابــل 1.5 
ســاعة يقضيهــا الفتيــان فــي اليــوم. أمــا فــي كل الفئــات األخــرى، فقــد كان االســتخدام متســاويًا تقريبــًا بــن الفتيــان والفتيــات.

ويقضــي الشــباب فــي املتوســط 10.8 ســاعة فــي اليــوم علــى اإلنترنــت. حيــث يمضــي الشــباب القطريــون )11.9 ســاعة( والشــباب العــرب الوافــدون )12.1 ســاعة( علــى اإلنترنــت، 
ــن )10.1 ســاعة(. ويمكــن تقســيم هــذا العــدد مــن الســاعات بالتقريــب  ــون الوافدي ــه الشــباب اآلســيويون الوافــدون )8.7 ســاعة( والشــباب الغربي وهــو وقــت أطــول ممــا يقضي

لســاعتن لــكل مــن الترفيــه، واأللعــاب، والتواصــل االجتماعــي والدردشــة )النصيــة أو الصوتيــة(، كل علــى حــدة، وســاعة تقريبــًا لجمــع املعلومــات/ األخبــار. 

هاتفــي النقــال هــو أهــم جهــاز 
عنــدي

وافد عربي ، 12-17 عامًا.

وسائل التواصل االجتماعي التي يستخدمها الشباب

ــم الشــباب حســابات  ــي. وملعظ ــع التواصــل االجتماع ــن مواق ــة واســعة م يســتخدم الشــباب مجموع
علــى أكثــر مــن شــبكة تواصــل اجتماعــي واحــدة. وتظهــر الفــروق الكبيــرة بــن الفتيــان والفتيــات فــي 
ــث يســتخدم  ــار. حي ــع األخب ــر ومواق ــر، وتويت ــى شــبكة الكمبيوت ــاب عل اســتخدام الفيســبوك، واأللع
ــي(، وهــي  ــى التوال ــت بنســبة )61% و57% عل ــى شــبكة اإلنترن ــاب عل ــع األلع ــان الفيســبوك ومواق الفتي
نســب أكبــر مــن نســب اســتخدام الفتيــات وهــي )45% و36% علــى التوالــي(. وعلــى عكــس ذلــك، فــإن 
الفتيــات يســتخدمن تويتــر ومواقــع األخبــار )40% و39%( بأعــداد أكبــر مــن الفتيــان بمــا نســبته )%30( 

لــكل موقــع مــن املوقعــن. 

ــواع  ــى كل أن ــم نشــاطًا، عل ــن، أو يفوقونه ــر القطري ــم غي ــع نظرائه ــون يتســاوون م والشــباب القطري
ــات  ــك هــو الفيســبوك، حيــث أشــارت بيان ــد مــن ذل وســائل التواصــل االجتماعــي. واالســتثناء الوحي
بحــث أجرتــه جامعــة نــورث وســترن فــي قطــر فــي 2016 عــن اســتخدام اإلعــالم فــي الشــرق األوســط 
ــة الشــرق  ــي منطق ــم ف ــن نظرائه ــرًا م ــل كثي ــن يســتخدمون الفيســبوك أق ــى أن الراشــدين القطري إل

ــا.  األوســط وشــمال أفريقي

إذا ارتكبــت خطــأ، يقــوم والــداي 
ــان  ــي ألنهمــا يعرف بأخــذ هاتفــي من
أنــه أعــز مــا أملــك ... وهمــا يأخذانه 
بعيــدًا عنــي طــوال الليــل وأنــا أكــره 
ذلــك ألننــي أحــس منقطعــة تمامــًا 

ــم. عــن العال
وافدة غربية

آراء أولياء األمور عن فوائد اإلنترنت لألطفال ومدى تأثيرها 

ــاء  ــار، وبن ــق باألخب ــا يتعل ــل أبنائهــم فيم ــت مــن قب ــد اســتخدام اإلنترن ــون اآلراء نفســها بشــأن فوائ ــي كل الجنســيات يحمل ــاء األمــور ف ــى أن أولي ــة إل ــات األولي تشــير البيان
الصداقــات ومواكبــة األحــداث. ولكــن تباينــا واضحــًا يظهــر فــي اآلراء عندمــا يتعلــق األمــر بالــدور الــذي يلعبــه اإلنترنــت فــي تعليــم أبنائهــم. فثالثــة أربــاع أوليــاء األمــور غيــر 

القطريــن تقريبــًا يعــزون النتائــج التعليميــة الجيــدة لفوائــد اســتخدام اإلنترنــت مقابــل أقــل مــن 50% مــن أوليــاء األمــور القطريــن.

ويــرى أوليــاء أمــور الفتيــات فوائــدًا أفضــل بكثيــر الســتخدام اإلنترنــت فــي تعليمهــن وتطويرهــن ممــا يــراه أوليــاء أمــور الفتيــان. وفيمــا يتعلــق بفائــدة اإلنترنــت فــي تعليــم أبنائهــم 
أشــياء جديــدة ترجــح كفــة أوليــاء أمــور الفتيــات علــى أوليــاء أمــور الفتيــان بنســبة 17%، وترجــع نســبة أوليــاء أمــور الفتيــات بنســبة 16% فيمــا يتعلــق بتطويــر مهــارات االتصــال 

لديهــم، وقــد يعــود ذلــك إلــى رغبــة أوليــاء األمــور فــي توفيــر فــرص التعلــم لفتياتهــم، وفــي ذات الوقــت منحهــن مســاحة أقــل للخــروج خــارج املنــزل مــن إخوتهــن الذكــور.

غيــر أن ألوليــاء األمــور أيضــًا مخاوفهــم بشــأن التأثيــرات الســلبية املحتملــة لإلنترنــت علــى تعليــم أبنائهــم. ويتخــوف أكثــر مــن ثالثــة أربــاع أوليــاء األمــور مــن تأثيــر اســتخدام 
اإلنترنــت علــى قــدرات أبنائهــم فــي التركيــز علــى دراســتهم. ونظــرًا لكثــرة العناويــن اإلخباريــة عــن تأثيــرات اإلنترنــت الســلبية علــى األبنــاء، فليــس مســتغربًا أن يكــون هــذا 

التخــوف هــو األكثــر ورودًا عنــد أوليــاء األمــور.

ومــن املثيــر لالهتمــام، أن 37% فقــط مــن أوليــاء األمــور قلقــون بشــأن تأثيــر اســتخدام األجهــزة ليــاًل علــى نــوم أبنائهــم. ورغــم أن 58% مــن األبنــاء القطريــون يفيــدون باســتخدامهم 
األجهــزة فــي منتصــف الليــل )يعــرف باعتبــاره مــن الســاعة 10 مســاء حتــى الصبــاح(، فــإن 22% فقــط مــن أوليــاء األمــور القطريــون أفــادوا بمخاوفهــم مــن نتائــج ذلــك. أمــا نســبة 
مخــاوف أوليــاء األمــور غيــر القطريــن فهــي تتبــع، عــن قــرب، نســبة اســتخدام أبنائهــم لألجهــزة ليــاًل كمــا وردت، حيــث أفــاد 47% مــن األبنــاء باســتخدامهم لألجهــزة ليــاًل، وعبــر 

44% مــن أوليــاء األمــور غيــر القطريــن عــن مخاوفهــم مــن هــذا األمــر.             

اللغة املستخدمة واملفضلة ملحتوى الوسائط

بينمــا تواصــل قطــر الترويــج الســتخدام اللغــة العربيــة بــن الشــباب عبــر جهــود عــدة مثــل: القانــون الــذي صــدر مؤخــرًا مــن مجلــس الــوزراء1، وتنظيــم فعاليــات مثــل منتــدى 
النهــوض باللغــة العربيــة، والــذي تســتضيفه مؤسســة قطــر، فــإن مــن شــأن تفضيــل الشــباب، واســتخدامهم، للغــة العربيــة أن يســاعد فــي مجهــودات الوصــول إليهــم بفعاليــة.
وال تتضمــن إفــادات القطريــن وغيــر القطريــن مــن الناطقــن باللغــة العربيــة إال فروقــات طفيفــة فــي تفضيلهــم واســتخدامهم اللغــة العربيــة للوصــول إلــى املحتــوى املوجــود 
علــى شــبكة اإلنترنــت. وبالرغــم مــن أن الناطقــن بالعربيــة يفضلــون، بقــدر طفيــف، الوصــول إلــى املحتــوى التعليمــي والترفيهــي باللغــة العربيــة، إال أن هــذا التفضيــل ال يتجــاوز 
كثيــرًا اســتخدامهم الفعلــي الــذي أوردوه. وقــد يعــزى هــذا التفضيــل للغــة العربيــة لالســتخدام املتزايــد للغــة اإلنجليزيــة فــي املــدارس. ومــن املثيــر لالهتمــام، وفــق مــا ذكــر، أن 
اللغــة العربيــة تســتخدم أكثــر فــي التواصــل االجتماعــي عبــر الشــبكة )74% نســبة مــن يســتخدمونها و65% يفضلــون اســتخدامها( وكذلــك فــي األلعــاب )54% يســتخدمونها و%43 

يفضلــون اســتخدامها( بالرغــم مــن أن تفضيــل اســتخدامها فــي كال الجانبــن أقــل.

مواقع التواصل
االجتماعية التي

يستخدمها الشباب 

غير القطري�

قطريون

٪٧٢

٪٥١ ٪٨٨

٪٣٧

٪٧٥

٪٤٩

٪٧٦
٪٨٤

٪٢٣٪٢٥

٪٨٤
٪٦٨
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استخدام اللغة العربية
كل األطفال
١٢-١٤ سنة
١٥-١٧ سنة

تفضيل اللغة العربية
كل األطفال
١٢-١٤ سنة
١٥-١٧ سنة

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠

معلومات/أخبارمحتوى تعليمي

ترفيه/تسلية

تواصل اجتماعي
عبر الشبكة

ألعاب

تعليمي

ترفيه/ تسلية

تواصل اجتماعي
عبر الشبكة

ألعاب

٨٣
٨٢
٨٣

٧٣
٧٢
٧٣

٧٤
٦٩

٧٨

٥٤
٥٥
٥٣

٨٤
٨٥
٨٤

٧٥
٧٥
٧٥

٦٥
٦٨

٦٣

٥٩
٦٢

٥٦

٤٣
٤٥
٤٢

وقــد ذكــرت ســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر فــي كلمتهــا االفتتاحيــة فــي املنتــدى املشــار إليــه مســبقًا 
»إن فشــلنا فــي اســتخدام تقنيــات االتصــال الحديثــة بفعاليــة أدى إلــى عجزنــا عــن الحفــاظ علــى اللغــة 
العربيــة.« إن هنــاك فرصــة ملخاطبــة ومعالجــة اإلشــكالية التــي طرحتهــا ســموها، وذلــك بالتواصــل مــع 
الشــباب عبــر املحتــوى التعليمــي والتواصــل االجتماعــي عبــر الشــبكة. ويعبــر معظــم الشــباب الناطــق 
بالعربيــة عــن تفضيلهــم للمحتــوى التعليمــي العربــي. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تنفيــذ حمــالت للوصــول 
للشــباب علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ســيكون لهــا حظــًا أوفــر للوصــول إلــى قطاعــات أوســع. 
وبالرغــم مــن أن التفضيــل للغــة العربيــة أقــل بكثيــر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، فــإن اســتخدام 
الشــباب للغــة العربيــة يظــل مؤثــرًا. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن وســائل التواصــل االجتماعــي توفــر منصــات 

اتصــال حديثــة يمكــن مــن خاللهــا تقديــم األفــكار للشــباب باللغــة العربيــة. 

إن مدرســينا فــي الغالــب يعرضــون أفــالم فيديــو إنجليزيــة فــي الصف، 
علــى ســبيل املثــال، مــن الصعــب العثــور علــى فيلــم عربــي عــن الحــرب 

العامليــة. بعضنــا يجــد صعوبــات كبيــرة مــع اللغــة اإلنجليزيــة.

طالب قطري

ــم  ــي فه ــة ف ــذ صعوب ــض التالمي ــد بع يج
ــي  ــرض ف ــي تع ــو الت ــالم الفيدي ــض أف بع
ــة  املدرســة حينمــا تكــون باللغــة اإلنجليزي
ولذلــك ال بــد مــن ترجمتهــا. أنــا واحــد 
ــالم  ــا أجــد أف ــذ .. وأن ــك التالمي ــن أولئ م
اليوتيــوب  علــى  العربيــة  باللغــة  فيديــو 
ــدروس. إن  ــم ال ــى فه وهــي تســاعدني عل
وزارة التعليــم توفــر أفــالم فيديــو، ولكنهــا 
ــي  ــو ف ــالم فيدي ــا نفضــل أف محــدودة. إنن
اليوتيــوب علــى عــروض البيانــات التــي 
أكثــر  ألنهــا  املعلمــون  إياهــا  يعطينــا 

تفصيــاًل.
وافد عربي

وافدة عربي

ويتميــز الشــباب فــي قطــر عــن غيرهــم فــي املنطقــة باســتخدامهم اللغــة العربيــة للوصــول إلــى األنــواع 
املتعــددة مــن الوســائط. ويظهــر الجــدول أدنــاه اســتخدام اللغــة العربيــة عبــر اســتهالك أنــواع مختلفــة 
مــن املنتجــات اإلعالميــة. وتعكــس هــذه األرقــام إجمالــي املســتجيبن، وليــس فقــط الناطقــن بالعربيــة. 
ــر كان  ــي قط ــي ف ــي والتعليم ــوى الترفيه ــي املحت ــة ف ــة العربي ــل اللغ ــارزًا أن تفضي ــرًا ب ــد كان أم وق
مرتفعــًا بصــورة واضحــة عــن بقيــة الــدول فــي املنطقــة. أمــا اســتخدام اللغــة العربيــة فــي املنتجــات 

اإلعالميــة اإلخباريــة فقــد كان منخفضــًا فــي قطــر عــن بقيــة الــدول األخــرى فــي املنطقــة.    

 ويعــد مســتوى رضــى املدرســن عــن توفــر املحتــوى العربــي مرتفعــًا قليــاًل عــن أوليــاء األمــور. وقــد 
أبــدى 71% مــن املدرســن فــي املــدارس املســتقلة و66% فــي املــدارس الخاصــة العربيــة رضاهــم عــن 
توفــر املحتــوى التعليمــي باللغــة العربيــة. وقــد يعكــس هــذا، جزئيــًا، خبرتهــم فــي العثــور علــى مصــادر 

تعليميــة محــددة اللغــة علــى شــبكة اإلنترنــت.

وبالرغــم ممــا يبــدو مــن رضــى عــام بــن الناطقــن باللغــة العربيــة )خاصــة أوليــاء األمــور واملدرســن( 
فيمــا يتعلــق باملحتــوى التعليمــي باللغــة العربيــة، إال أن بعــض تعليقــات التالميــذ توحــي بعــدم الرضــى 

نتيجــة لعــدم توفــر محتويــات وصيــغ معينــة باللغــة العربيــة.

باللغــة  فيديــو  فيلــم  عــن  أبحــث  أحيانــًا 
العربيــة لصفــي فــي علــم األحيــاء ولكنــي ال 
ــى أن أشــرع فــي البحــث  أجــد أي شــيء إل
ــاًل.  ــي قلي ــك يقلقن ــة. إن ذل ــة اإلنجليزي باللغ
أنــا أرغــب فــي أن أجــد النوعيــة نفســها مــن 

ــة. ــة العربي ــن باللغ ــج ولك النتائ

٥٨
٥٢

٥٦

٢١
٢٢

٥٠

٢٥
٢٥

٦٦

قطر

 اإلمارات العربية ا�تحدة

لبنان

األردن

الترفيه/التسلية
التعليم
األخبار

الترفيه/التسلية
التعليم
األخبار

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠
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٣٢
٣٨

٧٣

الترفيه/التسلية
التعليم
األخبار
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الترفيه/التسلية
التعليم
األخبار
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٣: املخاوف ذات الصلة باستخدام الشباب لالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات

ذكور
إناث

هجمات الفيروسات

تكرار إطفاء
وإعادة تشغيل الجهاز

اختراق الحساب عبر اإلنترنت 

٠١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠

٦٣
٤٣

٣١
٤٧

٣٢
١٦

املخاطر واألمن

  لقــد حــدد املســح مجالــن للمخاطــر: مخاطــر ذات طبيعــة فنيــة: بمــا فــي ذلــك الفيروســات، والبرمجيــات الخبيثــة، واختــراق الحســابات، ومخاطــر ذات طبيعــة اجتماعيــة: وتشــمل 
التعــرض للمحتويــات املزعجــة أو غيــر الالئقــة علــى اإلنترنــت، وطلبــات الصداقــة مــن الغربــاء والتعــدي اإللكترونــي. وبالرغــم مــن أن 20% مــن الشــباب أفــادوا بعــدم تعرضهــم ألي 

مخاطــر فنيــة أو اجتماعيــة خــالل اســتخدامهم لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، فــإن هــذه القضايــا التــزال تمثــل مخاوفــًا كبيــرة.  

املخاطر الفنية

علــى الصعيــد الفنــي، أورد الشــباب الغربيــون الوافــدون )72%( والشــباب اآلســيويون الوافــدون )66%( معــدالت إصابــات فيروســية أعلــى ممــا أورده القطريــون 
ــادوا بتعــرض حســاباتهم  ــن أف ــواز لنســب م ــك االتجــاه م ــاع، إال أن ذل ــن االرتف ــى املســتوى نفســه م ــس عل ــه لي ــن أن ــم م ــدون )54%(. وبالرغ )40%( والشــباب العــرب الواف

اإللكترونيــة لالختــراق. ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى اللغــة املســتخدمة علــى الشــبكة، آخذيــن فــي االعتبــار أن القطريــن والشــباب العــرب الوافديــن غالبــًا مــا يصلــون إلــى كــم هائــل 
مــن املحتــوى باللغــة العربيــة فــي حــن أن الشــباب اآلســيوين والغربيــن الوافديــن غالبــًا مــا يتصلــون باإلنترنــت، بصــورة رئيســية، باســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة. ورغــم أن اللغــة 
العربيــة هــي اللغــة الرابعــة األكثــر شــيوعًا فــي االســتخدام بــن مســتخدمي اإلنترنــت، إال أنهــا تمثــل فقــط 5% مــن مســتخدمي اإلنترنــت، فــي حــن أن مســتخدمي اللغــة اإلنجليزيــة 
يمثلــون 25% مــن مســتخدمي اإلنترنــت. وبالطبــع وممــا ال يثيــر الدهشــة، أن مصممــي الفيروســات ومخترقــي الحســابات غالبــًا مــا يعملــون باســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة وليــس 
العربيــة، وقــد يكــون هــذا هــو الســبب فــي الفــرق بــن املعــدالت التــي ذكــرت فيمــا يتعلــق بالتعــرض للمخاطــر الفنيــة. وقــد ظهــر اتجــاه لزيــادة الهجمــات العابــرة للغــات بواســطة 
مجرمــن إلكترونيــن متعــددي الجنســيات وتســتهدف اللغــات غيــر اإلنجليزيــة، وهــذا يشــير إلــى ضــرورة متابعــة هــذه التطــورات التكنولوجيــة عــن كثــب مــع الحــرص علــى التوعيــة 

والتثقيــف لضمــان توفــر الوعــي الســليم بالطبيعــة الســريعة واملتغيــرة لهــذا النــوع مــن مخاطــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.

وقــد أفــاد الشــباب غيــر القطريــن )24%( بفتحهــم لرســائل البريــد اإللكترونــي ومرفقاتهــا بوتائــر أعلــى مــن القطريــن )18%(. وباعتبــار رســائل البريــد اإللكترونــي ومرفقاتهــا واحــدة 
مــن أكبــر وســائل الهجمــات الفيروســية وهجمــات التصيــد، فــإن هــذا يســاعد فــي فهــم زيــادة عــدد املشــاكل الفنيــة التــي يواجههــا الشــباب الغربيــون واآلســيويون الوافــدون. 

إدراك أوليــاء األمــور للمخاطــر الفنيــة علــى اإلنترنــت يتناســب مــع املشــاكل التــي أفــاد الشــباب بتعرضهــم لهــا. وهــذا اإلدراك لــدى معظــم أوليــاء األمــور )%85( 
تقريبــًا، وعبــر كل املجموعــات الديمغرافيــة، وهــي مخــاوف مــن الهجمــات الفيروســية أثنــاء اســتخدام أبنائهــم لإلنترنــت. يــرى حوالــي نصــف أوليــاء األمــور أن 
تعــرض الحســابات اإللكترونيــة علــى الشــبكة لالختــراق هــو أحــد مخاطــر اســتخدام األبنــاء لإلنترنــت، بالرغــم مــن أن عــددًا قليــاًل جــدًا )32%( مــن الشــباب أوردوا هــذه كمشــكلة 

واجهوهــا، وهــو مــا يشــير إلــى أن مخــاوف أوليــاء األمــور ربمــا كان مبالغــًا فيهــا. 

املخاطر االجتماعية

كثيــر مــن املخــاوف ذات الصلــة باملخاطــر االجتماعيــة تتعلــق بالصداقــات التــي تنشــأ علــى شــبكة اإلنترنــت. ويفيــد 42% مــن الشــباب باســتالمهم طلبــات 
صداقــة مــن أشــخاص غربــاء. وقــد أفــاد ثلــث الشــباب تقريبــًا )32%( بإنشــائهم عالقــات صداقــة مــع أشــخاص غربــاء علــى موقــع للتواصــل االجتماعــي، بينمــا أفــاد خمــس 

الشــباب بأنهــم قابلــوا شــخصًا فــي الحيــاة الواقعيــة تعرفــوا عليــه ألول مــرة علــى شــبكة اإلنترنــت. وهــذه املعــدالت متماثلــة فــي كل املجموعــات الديمغرافيــة فــي قطــر.

ــدي  ــم للتع ــروا تعرضه ــر ذك ــي قط ــن الشــباب ف ــن 10% م ــل م ــإن أق ــالم، ف ــي اإلع ــرًا ف ــه وأخــذ صــدى كبي ــت إثارت ــي تم ــدي اإللكترون ــن أن التع ــم م وبالرغ
اإللكترونــي، وتلــك نســبة مماثلــة ملســتويات التعــدي فــي اململكــة املتحــدة. وينعكــس االهتمــام الــذي أثــاره التعــدي اإللكترونــي فــي اإلعــالم علــى نســبة أوليــاء األمــور )41%( التــي 
تــرى فيــه خطــرًا علــى أطفالهــا أثنــاء نشــاطهم علــى اإلنترنــت. وأوليــاء األمــور القطريــن )60%( يتخوفــون مــن التعــدي اإللكترونــي بحوالــي ضعــف تخوفــات أوليــاء األمــور غيــر 
القطريــن )31%(. وهــذا املســتوى املرتفــع مــن التخوفــات املتعلقــة بالتعــدي اإللكترونــي يمكــن مالحظتــه أيضــًا خــارج قطــر، حيــث تزيــد مســتويات تخــوف أوليــاء األمــور بكثيــر عــن 

الحــوادث التــي يبلــغ عنهــا األبنــاء. 

وقــد أجــاب نصــف الشــباب بأنهــم وضعــوا معلومــات حقيقيــة عــن أنفســهم علــى موقــع إلكترونــي. وقــد كان معــدل هــذا التصــرف أعلــى قليــاًل بــن الفتيــان 
)54%( مقابــل الفتيــات )47%(، وأعلــى بــن القطريــن )56%( مقابــل غيــر القطريــن )47%(. ويمكــن إرجــاع أحــد أســباب الفروقــات القائمــة علــى النــوع )الجنــدر(، غالبــًا، إلــى 

التركيــز املجتمعــي علــى حمايــة الفتيــات مــن مثــل هــذه املخاطــر. 

وقــد كان هنــاك اختالفــًا واضحــًا بــن املــدارس، حيــث أفــاد 62% مــن تالميــذ املــدارس املستقلة/شــبه املســتقلة و67% مــن تالميــذ املــدارس العربيــة الخاصــة بأنهــم قــد وضعــوا 
معلومــات حقيقيــة عــن أنفســهم علــى موقــع إلكترونــي بينمــا أفــاد 42% فقــط مــن تالميــذ املــدارس العامليــة بذلــك. ويشــير هــذا إلــى أن التالميــذ فــي املــدراس العامليــة ربمــا كانــوا 

يتلقــون تدريبــًا أكثــر علــى معرفــة املخاطــر التــي تفرضهــا االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، كجــزء مــن منهجهــم الدراســي. 

ووفقــًا ملــا ذكــر، فــإن وعــي املدرســن بــاألدوات التعليميــة للــوزارة فيمــا يخــص الســالمة علــى اإلنترنــت واملخاطــر املحتملــة يقــل إلــى حــد مــا بــن مدرســي املــدراس املســتقلة )%43( 
عمــا هــو لــدى مدرســي املــدارس العامليــة )57%(. ولســوء الحــظ، فــإن الوعــي بهــذه املــواد يــكاد يكــون غائبــًا تمامــًا بــن مدرســي املــدارس العربيــة الخاصــة )11%(، وهــو مــا يشــير 

إلــى الحاجــة اإلضافيــة ملزيــد مــن الدعــم لرفــع الوعــي بينهــم.

ورغــم مــن أن مخــاوف أوليــاء األمــور فيمــا يتعلــق باملخاطــر الفنيــة كانــت منســجمة مــع نســبة حــاالت التعــرض للمخاطــر التــي ذكرهــا الشــباب، إال أن األمــر يختلــف فيمــا يتعلــق 
باملخاطــر االجتماعيــة، اذ إن مخــاوف أوليــاء األمــور بشــأن املخاطــر االجتماعيــة التــي قــد يتعــرض لهــا أبناؤهــم هــي أعلــى مــن تلــك التــي أفــاد بهــا الشــباب. فحوالــي ثالثــة أربــاع 

أوليــاء األمــور )73%( تقريبــًا قلقــون تجــاه طلبــات الصداقــة مــن أشــخاص غيــر معروفــن ألبنائهــم.

ويــورد أوليــاء األمــور مــن جميــع الجنســيات مســتويات متشــابهة مــن املخــاوف بشــأن مخاطــر تســرب املعلومــات الشــخصية ألبنائهــم. فحوالــي ربــع أوليــاء 
األمــور )24%( اعتبــروا مشــاركة املعلومــات الشــخصية )بمــا فــي ذلــك الصــور( مــع الغربــاء خطــرًا علــى أبنائهــم علــى اإلنترنــت. ويماثــل هــذا املســتوى مــن مخــاوف أوليــاء األمــور 
ــذي ذكــره الشــباب عــن  ــى مــن املعــدل ال ــي اململكــة املتحــدة )23%(. وهــذا أدن ــاء األمــور ف ــدى أولي فــي قطــر عــن مشــاركة املعلومــات الشــخصية مســتوى املخــاوف املوجــود ل
وضعهــم ملعلوماتهــم الشــخصية علــى شــبكة اإلنترنــت. وقــد يعــود هــذا الفــرق إلــى عــدم علــم أوليــاء األمــور بمشــاركة أبنائهــم معلوماتهــم الشــخصية، وبالتالــي فهــم ال يعتبــرون 
ذلــك مخاطــرة، أو أنهــم علــى علــم بتلــك املشــاركة ولكنهــم ال يــرون فيهــا أمــرًا خطيــرًا. ومــن الطبيعــي، إفــادة أوليــاء األمــور بأنهــم أكثــر تخوفــًا مــن قيــام الفتيــات )35%( بمشــاركة 
معلوماتهــن مــن قيــام الفتيــان بذلــك )14%(، وذلــك بالرغــم مــن أن احتمــال قيــام الفتيــات بمشــاركة املعلومــات الشــخصية هــو أقــل مــن احتمــال قيــام الفتيــان بــه. وتشــير البيانــات 

إلــى أنــه يتعــن علــى أوليــاء األمــور أن يكونــوا أكثــر يقظــة وحرصــًا فــي مراقبــة املعلومــات التــي يضعهــا أبناؤهــم – خاصــة الفتيــان – علــى اإلنترنــت.     
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املحتوى غير الالئق

يتعلــق أحــد املخاطــر الرئيســية األخــرى بتعــرض الشــباب ملحتــوى غيــر الئــق أثنــاء اســتخدامهم لوســائل االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات. ووفقــًا للدراســة، 
فــإن 9-18% مــن الشــباب يذكــرون بأنهــم تعرضــوا ملحتــوى إباحــي أو مزعــج مــن قبــل أحــد الغربــاء أو مــن شــخص معــروف. وبالطبــع، ومــن غيــر املثيــر للدهشــة، أن الشــباب فــي 

الفئــة العمريــة مــن 15-17 عامــًا أفــادوا بمســتويات تعــرض أعلــى بكثيــر.

ويفيد الفتيان بالتعرض ملحتوى مزعج أكثر بقليل من الفتيات، ولكنهم يتعرضون للمحتوى اإلباحي بضعف معدالت تعرض نظيراتهم من الفتيات.

مــن ناحيــة املجموعــات الديمغرافيــة، فــإن الشــباب القطــري والعربــي يفيــدون بتعرضهــم ملحتــوى مزعــج مــن قبــل أشــخاص غربــاء ومحتــوى إباحــي مــن أي 
مصــدر بأكثــر مــن ضعــف عــدد مــرات تعــرض الشــباب الغربــي أو األســيوي. وربمــا تعــود بعــض االختالفــات فــي معــدالت التعــرض إلــى العــادات الثقافيــة فيمــا يتعلــق 

بــأي محتــوى يعتبــر مزعجــًا أو ذا طبيعــة إباحيــة. 
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ويعتبــر أوليــاء األمــور، عــن حــق، أن الفتيــان معرضــون ملخاطــر املحتــوى املزعــج أو اإلباحــي بمســتوى أعلــى مــن الفتيــات، ولكنهــم فــي الغالــب يقللــون مــن تأثيــر ذلــك الفــرق 
الكبيــر بــن الجنســن )الجندريــن(6. ومــن ناحيــة املجموعــات الديمغرافيــة، فــإن نصــف جميــع أوليــاء األمــور لديهــم مخــاوف بشــأن مخاطــر التعــرض ملحتــوى مزعــج أو إباحــي مــن 
قبــل أشــخاص غربــاء، بينمــا مخاطــر التعــرض لذلــك مــن قبــل أشــخاص معروفــن تتفــاوت كثيــرًا، حيــث 56% مــن أوليــاء األمــور القطريــن لديهــم مخــاوف مقابــل 28% مــن أوليــاء 

األمــور غيــر القطريــن.

إبالغ الشباب عن التجارب السلبية على الشبكة اإللكترونية

أحــد االعتبــارات املهمــة فــي تقييــم تجــارب الشــباب الســلبية مــع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات هــو إمكانيــة أو احتمــال إبــالغ الشــباب عــن هــذه التجــارب. وتشــير البيانــات 
إلــى أن احتمــال إبــالغ الشــباب أوليــاء األمــور عــن التجــارب الســلبية فــي فئــة املخاطــر الفنيــة هــو أعلــى مــن احتمــال إبالغهــم لهــم باملخاطــر االجتماعيــة. 

وحســب املســح فقــد أبلــغ الشــباب أوليــاء األمــور عــن الفيروســات فــي نصــف الحــاالت، كمــا أبلغوهــم أيضــًا فــي حوالــي 25% مــن الحــاالت التــي لــم يعمــل فيهــا الجهــاز بصــورة 
ــاء )%15(.  ــارب )11%( أو األصدق ــاء األمــور )13%(، ولألخوة/األق ــة بالتســاوي ألولي ــى الشــبكة اإللكتروني ــراق حســاب عل ــب، باإلبــالغ عــن اخت ــوم الشــباب، فــي الغال ســليمة. ويق
واحتمــال قيــام الشــباب الغربيــن الوافديــن )74%( والشــباب اآلســيوين الوافديــن )73%( باإلبــالغ عــن هجــوم فيروســي ألوليــاء األمــور هــو أعلــى مــن الشــباب 

القطريــن )22%( ومــن الشــباب العــرب الوافديــن )%30(.

وعندمــا يتعلــق األمــر باإلبــالغ عــن تجــارب ســلبية علــى شــبكة اإلنترنــت ذات طبيعــة غيــر فنيــة، فــإن احتمــال إبــالغ الشــباب أوليــاء األمــور بتلــك املســألة يقــل كثيــرًا. كمــا أن قيــام 
الشــباب الذيــن يتلقــون طلبــات إلنشــاء عالقــات صداقــة علــى شــبكة اإلنترنــت مــع أشــخاص ال يعرفونهــم فــي الحيــاة الواقعيــة بإبــالغ أصدقائهــم بالحادثــة هــو ضعــف املــرات 
التــي يبلغــون فيهــا أوليــاء أمورهــم )22% مقابــل 11%( أو إخوتهم/أقربائهــم )13%(. ولــم يلحــظ اختــالف كبيــر فــي اإلبــالغ عــن التجــارب الســلبية ذات الطبيعــة غيــر الفنيــة بنــاء علــى 

عمــر، أو جنــس )جنــدر(، أو جنســية الشــباب املشــاركن فــي املســح.

اإلشراف على الوصول لإلنترنت والتحكم األبوي فيه 

أفصــح جميــع أوليــاء األمــور عــن وعــي مرتفــع باألســاليب اليدويــة واالجتماعيــة للتحكــم فــي الوصــول 
ــاء  ــزل، ومناقشــة وإبــالغ األبن ــة فــي املن ــى مواقــع معين ــك حجــب الوصــول إل لإلنترنــت، بمــا فــي ذل
عــن املخاطــر املختلفــة، واإلشــراف علــى ورصــد اســتخدام األبنــاء لإلنترنــت مــن خــالل وجــود جليــس 
بجانبهــم خــالل اتصالهــم باإلنترنــت. غيــر أن هنــاك فرقــًا كبيــرًا بــن أوليــاء األمــور القطريــن وغيــر 
القطريــن فيمــا يتعلــق بالوعــي باألجهــزة اآلليــة للتحكــم فــي اإلنترنــت.  وتشــمل هــذه األســاليب تركيــب 
ــى  ــاء عل ــة أنشــطة األبن ــج رصــد ملتابع ــب برام ــي Net Nanny، أو تركي ــت نان ــل ن ــات مث برمجي
اإلنترنــت، وكلمــات املــرور للحمايــة مــن بوابــات املشــتريات علــى اإلنترنت/حســابات بطاقــات االئتمــان، 

وحجــب الوصــول ملواقــع إلكترونيــة معينــة عبــر مــزودي خدمــات اإلنترنــت )أوريــدو وفودافــون(.

أقــوم بأخــذ هاتفهــا وأتفحــص كل 
شــيء عليــه، وإذا رأيــت شــيئًا لــم 

يعجبنــي أتحــدث معهــا عنــه.

أم قطرية

ويذكــر ثلثــي الشــباب تقريبــًا )65%(أن أوليــاء أمورهــم علــى علــم بــكل مــا يقومــون هــم بــه علــى اإلنترنــت. ويذكــر الشــباب غيــر القطريــن )73%( والفتيــات )70%( معــدالت أعلــى مــن 
ــاء أمورهــم  ــاك )24%( مــن الشــباب يذكــرون أن أولي ــان )59%(. وهن ــة بالشــباب القطريــن )52%( والفتي ــى اإلنترنــت، مقارن ــاء األمــور عــن أنشطتهم/أنشــطتهن عل ــدى أولي الوعــي ل

يعلمــون ببعــض األشــياء التــي يقومــون بهــا علــى اإلنترنــت.

أكثــر مــن نصــف أوليــاء األمــور غيــر القطريــن )55%(كانــوا علــى علــم باألســاليب اآلليــة ملراقبــة أو الحــد مــن نشــاط أبنائهــم علــى اإلنترنــت، غيــر أن 28% فقــط 
مــن أوليــاء األمــور القطريــن أفــادوا بعلمهــم بهــذه الخيــارات.  

وكمــا هــو الحــال مــع كل الوســائل واألدوات، فــإن الفهــم الســليم 
لحــدود القــدرات الحقيقيــة أمــر مهــم حيــث أن بعــض أوليــاء األمــور قــد 
يعتقــد أن التكنولوجيــا فعالــة بنســبة 100%، كمــا يتضــح مــن املقتطفــات 

التاليــة مــن تعليقــات الشــباب:

ــن  ــم ب ــة للرصــد والتحك ــول اآللي ــع نســبيًا للحل إن االســتخدام املرتف
ــى أن  ــة يشــير إل ــول الفني ــذه الحل ــن امللمــن به ــور القطري ــاء األم أولي
حملــة تعليميــة عــن هــذه الوســائل توجــه إلــى أوليــاء األمــور قــد تــؤدي 

ــرة. ــول بصــورة كبي ــادة عــدد الشــباب املحميــن بهــذه الحل ــى زي إل

لقــد حملــت برنامجــًا يمكننــي مــن خاللــه اختــراق املواقــع 
املحظــورة. كل مــا عليــك أن تقــوم فقــط بتحميــل البرنامــج 

وبعــد ذلــك يقــوم هــو بــكل شــيء.

شاب قطري

االلتفاف على ضوابط املحتوى

أفــاد نصــف الشــباب املشــمولون باملســح تقريبــًا )47%( بعــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى املواقــع أو املحتويــات املحجوبــة. ويذكــر الشــباب األكبــر ســنًا، فــي 
الفئــة العمريــة 15-17 عامــًا، بنســبة أعلــى مــن الشــباب األصغــر ســنًا أنهــم صادفــوا مواقــع أو محتويــات محجوبــة. )47% مقابــل 39%(. وكانــت كفــة الفتيــان أكثــر رجحانــًا بنســبة 

)49%( فــي اإلفــادة بمصادفتهــم املواقــع أو املحتويــات املحجوبــة مــن الفتيــات )%39(. 

ويفيــد نصــف الشــباب أن الســبب فــي عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى مــا يرغبونــه مــن محتويــات هــو أن تلــك املحتويــات محجوبــة مــن قبــل مــزودي خدمــات 
اإلنترنــت. وقــد أفــاد نصــف الشــباب غيــر القطريــن بإبالغهــم عــن مشــاكل فنيــة تتعلــق بوصلــة إنترنــت ضعيفــة باعتبارهــا الســبب فــي عجزهــم عــن الوصــول إلــى املحتــوى 

مقابــل فقــط 35% مــن الشــباب القطريــن.

ــة(  ــرور أو الشــبكة الخاصــة االفتراضي ــة امل ــي )كســر كلم ــاف الفن ــي املســح ملمــون بااللتف ــة ف ــات الديموغرافي ــع الشــباب مــن كل الفئ ــع جمي ــي رب وحوال
كوســيلة للوصــول إلــى املحتــوى املحجــوب. ولــدى الفتيــان، وعيــًا أكبــر بنســبة )32%( باســتخدام الشــبكة الخاصــة االفتراضيــة كوســيلة للوصــول إلــى املحتــوى املحجــوب 

مــن الفتيــات )%11(.
ولقــد ورد تحاشــي اإلشــراف أو الوصــول للمحتــوى بعيــدًا عــن املنــزل أو املدرســة كوســيلة للوصــول إلــى املحتــوى املحجــوب مــن قبــل حوالــي 11-17% فقــط مــن الشــباب. وكان 

تحاشــي اإلشــراف متســاويًا إلــى حــد كبيــر فــي كل املجموعــات الديمغرافيــة.

وأفــاد املعلمــون بــأن 57% مــن التالميــذ فــي املدرســة لــم يحاولــوا االلتفــاف علــى اإلشــراف والضوابــط املدرســية علــى اإلنترنــت. ومــن بــن 43% مــن التالميــذ الذيــن حاولــوا تجــاوز 
اإلشــراف والضوابــط املدرســية علــى اإلنترنــت، وأفــاد املعلمــون بــأن 30% حاولــوا الوصــول إلــى محتــوى محجــوب حينمــا لــم يكــن هنــاك أحــد آخــر موجــود، و15% حاولــوا كســر 

كلمــة املــرور و12% اســتخدموا شــبكة خاصــة افتراضيــة للوصــول إلــى املحتــوى املحظــور.

وهنــاك فــرق مهــم بــن املــدارس العامليــة واملــدارس املســتقلة. فقــد أفــاد مدرســو املــدارس العامليــة أن 14% فقــط مــن التالميــذ حاولــوا االلتفــاف علــى اإلشــراف املدرســي، 
وأن األســاليب الثالثــة الســابقة قــد اســتخدمت بالتســاوي فــي محــاوالت التالميــذ لاللتفــاف، وفــق مــا ذكــره املعلمــون. أمــا فــي املــدارس املســتقلة، فقــد حــاول 60% مــن التالميــذ 
االلتفــاف علــى اإلشــراف، ووفــق مــا ذكــره املعلمــون فقــد حــاول 43% مــن التالميــذ الوصــول إلــى املحتــوى املحجــوب حينمــا لــم تكــن هنــاك رقابــة موجــودة، و25% بمحاولــة كســر 

كلمــة املــرور و 18 % باســتخدام شــبكة خاصــة افتراضيــة.
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املراجعالخالصة والتوصيات
ــن  ــى نظرائهــم األمريكي ــوق عل ــه يتجــاوز ويتف ــل إن ــع بصــورة ملحوظــة، ب ــا مرتف ــا املعلومــات فــي قطــر واســتخدامه له ــى وســائل التصــاالت وتكنولوجي إن وصــول الشــباب إل
والبريطانيــن فــي حــاالت كثيــرة. وحســب البيانــات الحديثــة، فــان معــدالت انتشــار اإلنترنــت الالســلكي )البرودبانــد( فــي البــالد وصلــت 100% تقريبــًا. وتشــير هــذه النتائــج إلــى 
أن دولــة قطــر والــوزارة قــد نجحتــا فــي تحقيــق األهــداف الســابقة الراميــة إلــى زيــادة الوصــول إلــى االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واإلنترنــت الالســلكي )البرودبانــد( فــي كل 
أنحــاء البــالد. واآلن، يجــب أن تتوجــه الجهــود تجــاه رفــع الوعــي بمــوارد اإلنترنــت والثقافــة الرقميــة. وتحتــاج هــذه املهمــة لتضافــر كافــة الجهــود مــن الحكومــة واملدرســن وأوليــاء 

األمــور. ولتحقيــق ذلــك الهــدف، فإننــا نقتــرح أخــذ التوصيــات التاليــة فــي االعتبــار:

أخــذًا فــي االعتبــار صغــر حجــم عينــة أوليــاء األمــور التــي تمــت مقابلتهــا ألغــراض هــذا البحــث، فيجــب إعــداد بحــوث أخــرى وجمــع معلومــات إضافيــة ملتابعــة املالحظــات والنتائــج 
األوليــة والتــي أشــارت إلــى أن أوليــاء األمــور ربمــا بالغــوا فــي تقييــم خطــورة بعــض املخاطــر التــي تواجــه أبنائهــم أثنــاء اســتخدامهم وســائل االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، 
وكذلــك التقليــل مــن خطــورة البعــض اآلخــر. وتشــير البيانــات األوليــة إلــى أن أوليــاء األمــور فــي قطــر يعبــرون عــن مخــاوف تشــابه تلــك التــي يعبــر عنهــا نظراؤهــم األمريكيــون 
والبريطانيــون، غيــر أن البحــث اإلضافــي سيســاعد فــي تطويــر مــواد تعليميــة ألوليــاء األمــور. إن تعليــم وتوعيــة أوليــاء األمــور هــو أمــر فــي غايــة األهميــة، إذا أخذنــا فــي االعتبــار 

الــدور الــذي يلعبــه أوليــاء األمــور فــي تعريــف أبنائهــم باالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.

وتشــير النتائــج أيضــًا إلــى أن بعــض املدرســن، خاصــة فــي املــدراس العربيــة الخاصــة، ليســوا علــى علــم باملصــادر العديــدة التــي وفرتهــا الــوزارة فــي هــذا الصــدد. وتقتــرح 
الدراســة توجيــه ترويــج أفضــل ورفــع الوعــي أكثــر بهــذه املــواد التعليميــة للمدرســن. إضافــة إلــى ذلــك، فيجــب اســتهداف التالميــذ أيضــًا. وبنــاء علــى مــا أفــادوا بــه، فإننــا نقتــرح 
أن تســتخدم الــوزارات والهيئــات الحكوميــة اللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة معــًا عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي للوصــول إلــى التالميــذ والشــباب عمومــًا، حيــث أبــدى معظــم 

الشــباب تفضيلهــم للمحتــوى باللغــة العربيــة.  

تشــير النتائــج إلــى أن املدرســن واملــدارس يلعبــون دورًا مهمــًا فــي تعريــف التالميــذ باالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقدرتهــم علــى اســتخدامها للحــد األقصــى. وكانــت إحــدى 
املجــاالت املهمــة التــي أشــار إليهــا التالميــذ واملدرســن هــي نقــص أو انعــدام املحتــوى املكتــوب باللغــة العربيــة، وهــذه فرصــة للمــدارس لتقــوم بإنشــاء ذلــك املحتــوى. فضــال 
عــن ذلــك، فــإن التركيــز يجــب أن يكــون علــى تقديــم هــذا املحتــوى بطريقــة تزيــد مــن احتمــاالت وصــول التالميــذ إليــه )يوتيــوب، وســائل تواصــل اجتماعــي، إلــخ(. وتماشــيًا مــع 
مبــادرات البــالد الخاصــة باللغــة العربيــة، يجــب علــى املدرســن تشــجيع التالميــذ للبحــث عــن والوصــول إلــى املحتــوى باللغــة العربيــة. وقــد تكــون هنــاك حاجــة لتطويــر مــواد 

ومناهــج إرشــادية ملســاعدة التالميــذ فــي تحســن قدراتهــم البحثيــة فــي عالقتهــا باالستفســارات واملــوارد باللغــة العربيــة.

هنــاك العديــد مــن املــوارد ملســاعدة أوليــاء األمــور فــي مراقبــة املخاطــر التــي يواجههــا أبناؤهــم عنــد اســتخدامهم لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والحــد منهــا. وتشــير النتائــج 
األليــة إلــى أن أوليــاء األمــور غالبــًا مــا يفتقــرون إلــى املعرفــة الفنيــة الالزمــة لالســتخدام األمثــل لهــذه التقنيــات، أو أنهــم ال يعرفــون إمكانياتهــا. ونتيجــة لذلــك، فمــن املهــم أن 
يقــوم أوليــاء األمــور بتعليــم أنفســهم عــن عــادات أبنائهــم املتعلقــة باالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وكذلــك عــن طريــق حــزم املصــادر املتوفــرة ملســاعدتهم فــي رصــد اســتخدام 
ــى  ــي جهودهــم لإلشــراف عل ــوا متيقظــن ف ــور أن يبق ــاء األم ــى أولي ــه يتعــن عل ــة، فإن ــة التكنولوجي ــي ظــل وجــود وســائل الحماي ــى ف ــات. وحت ــا املعلوم االتصــاالت وتكنولوجي
اســتخدامات األبنــاء االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وتثقيفهــم فيمــا يتعلــق بمخاطــر مشــاركة معلوماتهــم الشــخصية، وتشــجيعهم علــى اإلبــالغ عــن التفاعــالت غيــر الالئقــة 

أو املزعجــة علــى شــبكة اإلنترنــت.
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