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 مستخلص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دوفع استخدام الموظفين لمواقع التواصل عبر اإلنترنت  أننتا  

الوظيفي، من وجهتة نرتر عينتة متن المتوظفين العتاماين ي تامعتي وادي النيتل والشتي  الدوام 

 عبد هللا البدري يالسودان.

تمثًتتل م تمتتع هتتذه الدراستتة فتتي المتتوظفين العتتاماين ي تتامعتي وادي النيتتل والشتتي  عبتتد هللا 

 البدري، وقد اختار الباحث عينة متاحة من هذا الم تمع.

، مع أداة االستبيان ل مع ييانات الدراستة. وصفي يأُساوب المسحالاستخدم  الدراسة المنهج 

توصتتا  الدراستتة لعتتدد متتن النتتتانج منهتتا: أن معرتتم أفتتراد عينتتة الدراستتة  ستتتخدمون مواقتتع 

التواصل عاى اإلنترن ، ومثات  مواقتع التواصتل االجتمتاعي أهمهتا، نمتا أن هنتاك عتدد متن 

واقع التواصل عبر اإلنترن  جا ت في مقدمتها: األسباب التي تدفع عينة الدراسة الستخدام م

نشر األفكار، متايعة ال د د من األخبتار المختافتة، الدرد تة متع األهتل واألصتدقا  و ت تو ر 

 الذات في م ال العمل الحالي.

 الموظفين – مواقع التواصل -استخدام – دوافع الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

The aim of this study is to find out the motivations for employees' use of 

Internet Communication Sites during their working hours, from the point of 

view of a sample of employees working at the University of the Nile Valley and 

Sheikh Abdullah Al-Badri in Sudan. 

The population of this study was represented in the employees working at the 

University of Nile Valley and Sheikh Abdullah Al-Badri,  from among which  

the researcher selected an available community sample. 

The study used the descriptive approach through the   survey method, with a 

questionnaire tool to collect the study data. The study reached up to  a number 

of results, including the following: most of the study sample use Internet 

communication sites, and social networking sites and there are a number of 

reasons that drive the study sample to use online communication sites, in the 

forefront of which were: spreading ideas, following up on new from different 

news, chatting with family and friends, as well as developing oneself in the field 

of work.  

Keywords: Motivations-use-communication tools-employees 
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 مقدمة:

هذه الدراسة إمتداد لدراسة أُخرى في ذات م تال استتخدام المتوظفين لمواقتع التواصتل عاتى 

اإلنترن  أننا  الدوام الوظيفي تتناول إنعكاس ذلت  االستتخدام عاتى أخالقيتات العمتل أُجر ت  

 عاى ذات الم تمع والعينة.

ييتتان مشتتكاة يتتدأت هتتذه الدراستتة يمستخاصتتين يالايتتة العرييتتة واإلن اي  تتة نتتم مقدمتتة تالهمتتا 

الدراستة وأهميتهتا وأهتتدافها والتستالالت الرنيستة المحققتتة لتات  األهتداف، نتتم متنهج الدراستتة 

وأداتها وم تمعها والعينة المختارة من ذل  الم تمع، إضافة إلى إطار الدراسة ومص احاتها 

 ل النرري لادراسة.نم المدخ

تاى ال انب المنه تي والنرتري هتذا النتتانج التفصتياية لادراستة نمتا تتم تحاياهتا إحصتانياً متن 

ييانتتات اإلستتتبانة المتتأخوذة متتن عينتتة الدراستتة، نتتم أتتت  النتتتانج العامتتة لادراستتة، وُختمتت  

 يمراجعها.

 مشكلة الدراسة:

رغبتات وطوحتات وحاجيتات الكثيتر ظهور اإلنترن  نوسياة اتصال جماهير ة تفاعايتة لبت  

متتن النتتاسا فصتتارت قباتتة لكتتل المعاومتتات والختتدمات التتتي   ابهتتا ال مهتتور عاتتى اختتتالف 

توجهاتتتو وستتحناتو. متتن  تترانح ال مهتتور التتتي الحتتت الباحتتث متايعتهتتا ويحثهتتا داختتل مواقتتع 

وفرها التواصل عبر اإلنترن ،  ر حة الموظفينا سوا  عبر األجه ة الخاصة أو تا  التي ت

لهم المؤسسات التي  عماون يها. من ضمن هذه الشر حة الموظفون العاماون ي امعتي وادي 

النيل والشي  عبد هللا البدري. هذه الدراسة تحاول التعرف عاى دوافع هذه الشر حة من ورا  

استتتخدامها لمواقتتع التواصتتل عبتتر اإلنترنتت ، و مكتتن صتتياغة مشتتكاتها فتتي الستتؤال التترني  

 التالي.

 أننا  الدوام الوظيفي؟ الموظف  ستخدم مواقع اإلنترن ا هي األسباب والدوافع التي ت عل م

 أهمية الدراسة:

 :تنبع أهمية هذه الدراسة من نونها

توفر معاومات عامية لمن هم عاى رأس المؤسسات متن متختذي القترارات عتن أستباب   - 1

متايعة واستخدام الموظفين لمواقع التواصل عبر اإلنترن  أننا  الدوام الوظيفي يهدف تتدعيم 

 ت النات ة عن ذل . ال وانب اإل  ايية ومحاولة تالفي السابيا

 من طالبي العام والمعرفة.تدعم المهتمين يالمعرفة في هذا الم ال   - 2

 أهداف الدراسة:

   مح الباحث أن تحقق هذه الدراسة األهداف التالية:

اإلنترن  نوسياة لاتواصل  مواقع التواصل عبر معرفة ما إذا نان الموظفون  ستخدمون – 1

 أننا  الدوام الوظيفي.

 التي  ستخدمها الموظفون أننا  الدوام الوظيفي. مواقع التواصل عبر اإلنترن معرفة  – 2
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إلنترنت  نوستياة تواصتل أننتا  تحد د دوافع استخدام المتوظفين لمواقتع التواصتل عبتر ا – 3

 الدوام الوظيفي.

 أسئلة الدراسة:

  رح الباحث األسئاة العامة التالية لإلجاية عنها عبر صحيفة اإلستبيان لاوصول إلى أهداف 

 الدراسة:

 مع اليير أننا  الدوام الوظيفي؟ ا درجة استخدام الموظفين لمواقع اإلنترن  لاتواصلم – 1

ستتتخدامها أننتتا  التتدوام متتا هتتي مواقتتع التواصتتل عبتتر اإلنترنتت  التتتي  ميتتل الموظفتتون ال – 2

 الوظيفي؟

 دوافع الموظفين من ذل  التواصل؟ ما – 3

 منهج الدراسة:

وقتد استتخدم  المتنهج الوصتفي يأستاوب المستحا هذه الدراسة من نتو  الدراستات الوصتفية 

لاوصتتول إلتتى أهتتداف الدراستتة يعتتد تحايتتل ييانتتات االستتتبانة التتتي أجتتاب عنهتتا أفتتراد عينتتة 

 (. 39، 38 –م 2006الصد ق: .) لام  د: الدراسة

 أدوات الدراسة:

داة األداة الرنيستتة المستتتخدمة فتتي هتتذه الدراستتة، وهتتي األ Questionnaireتمثتتل االستتتبانو 

حيث قام الباحث يإعداد م موعة متن  (ا354م، 2004) انرر: عبد الحميد:المناسبة مع المنهج المستخدم 

األسئاة المرتب ة يأهداف الدراسة لتوجيهها إلى عينة الدراسة. أرسل الباحث نسخة م بوعة 

ال يتب، متن االستتبانة عبتر البر تد اإللكترونتي إلتى نتل متن البروفيستورب عبتد النبتي عبتد هللا 

أستاذ اإلعالم واالتصال ي امعة اإلمام محمد ين سعود، والتدنتورب مكتي محمتد مكتي، أستتاذ 

اإلعتتالم واالتصتتال المشتتارك ي امعتتة الماتت  فيصتتل يالستتعود ة، والتتدنتورب مرت تتى البشتتير 

الختصاصتهم فتي تحكتيم هتذا عثمان، أستاذ اإلعالم واالتصال المشارك ي امعة وادي النيل، 

ستبانات، وذل  يهدف تحكيم هذه االستبانة ومعرفة مدى صالحيتها لقياس ما هو النو  من اال

م اتتوب منتتو وفقتتاً ألهتتداف الدراستتة. وينتتا  عاتتى مالحرتتات المحكمتتين قتتام الباحتتث يإعتتادة 

صتتياغة االستتتبانة وتحر رهتتا فتتي صتتورتها النهانيتتة ومتتن نتتم تول عهتتا عاتتى عينتتة الدراستتة 

) لام  تد انرتر: ات وتحاياها إحصانيا ومتن نتم عترت نتان هتا. يصورة  دو ة، نم تم جمع االستبان

  .(39 – 37)  ومان: دون تار  ، ونذل : (225- 222م، 1993عبد الحميد: 

 مجتمع الدراسة:

 مثل الموظفون ي تامعتي وادي النيتل، والشتي  عبتد هللا البتدري م تمعتاً لهتذه الدراستة، وهتو 

مقارنتتة ي بيعتتة هتتذه الدراستتة والوقتت  المتتتاح م تمتتع نبيتتر تصتتعب اإلحاطتتة يتتو ويتفاصتتياة 

 إلن الها.

 عينة الدراسة:

، فتإن الباحتث قتد اختتار عينتة نسبة لكبر م تمع الدراسة وعدم تمكن الباحث متن اإلحاطتة يتو

( 50متتن هتتذا الم تمتتع مكونتتة متتن خمستتين مفتتردة ) ((Convenience sampleمر حتتة 
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يقدر نبير من الت ان ، ولم  تفق المختصون إلجرا  الدراسة عايها، حيث إن الم تمع  تمتع 

عاتى عتدد محتدد إلجترا  الدراستة، و ترى يع تتهم أال تقتل العينتة عاتى نتل حتال عتن نالنتتين 

 – 126م، 1999ال متال:) . ونتذل : (57 -53م:2016انرتر: الصتد ق،)مفردة حتى  مكن التعامل معها إحصانياً.

127).   

 إطار الدراسة:

والشتي  عبتد هللا البتدري إطتاراً مكانيتاً لهتذه الدراستة، أمتا إطارهتا  تمثل جامعتي وادي النيل،

 م.2021ال ماني فقد أُجر   هذه الدراسة خالل  هري مارس وأير ل من من عام 

 مصطلحات الدراسة:

ونقصد يها م موعة األهداف والرغبات التي  سعى الفترد إلتى تحقيقهتا  : Motivesالدوافع 

 (204م: 1999)أيو أصبع، .التواصل عبر اإلنترن نتقونو من موقع عبر تعرضهم لامحتوى الذي  

 استخدام: 

 التعر ف اإلص الحي:

والتتتي  ال ماعتتة فتتي استتخدام التكنولوجيتتا نامتة استتتخدام تعنتي:ط ال ر قتتة الخاصتتة يتالفرد أو

 (.45 – 44م، 2020)ال نايي: تدخل في سياق ممارسة ما مثل اتصال او عمل أو تسايةط.

نعني يها:ط طر قة تواصل المتوظفين ي تامعتي وادي النيتل والشتي  عبتد هللا البتدري  إجرانياً:

 عبر مواقع التواصل ياإلنترن  أننا  الدوام الوظيفيط.

  التواصل:

) عبتد الر تيد: التعر ف اإلص الحي: وردت عدة تعر فات إص الحية لكامتة :طالتواصتلط منهتا:

  (.6 – 2ه، 1436

نقتتل األفكتتار والت تتارب وتبتتادل المعتتارف والمشتتاعر يتتين التواصتتل  عنتتي:ط عمايتتة  -

التتذوات واألفتتراد وال ماعتتات، وقتتد  كتتون هتتذا التواصتتل ذاتيتتاً  خصتتياً أو تواصتتالً 

 غير اً، وقد  نبني عاى الموافقة أو عاى المعارضة واالختالفط.

التواصل  عنتي:ط ينتا  عالقتة يتين فترد ن أو دولتتين أو م تمعتينا ممتا  حقتق المنفعتة  -

 المتبادلة يين ال رفينط.

هو :ط عمايتة تبتادل لكفكتار واءرا  والمعاومتات والقناعتات والمشتاعر عبتر وستان   -

متنوعتتتة لفريتتتة وغيتتتر لفريتتتة، نتتتالكالم والكتايتتتة واألصتتتوات والصتتتور واأللتتتوان 

والحرنات واإل ما ات، أو يواس ة أي رمول مفهومة ) ذات دالالت ( لدى األطراف 

 المشارنةط.

التعر فات السايقة نختار تعر فاً إجرانياً لاتواصل في هذه الدراسة: نقصد يالتواصل فتي ومن 

داختتل مواقتتع  هتتذه الدراستتة:ط تبتتادل المتتوظفين لامحتتتوى التتذي  رتؤونتتو متتع ال تترف اءختتر

 اإلنترن  التي  ستخدمونهاط.

قول يأن من التعر فات اإلص الحية التي وردت لكامة الوظيفة التعر ف الذي   الوظيفة:

:ط هي م موعة الواجبات والمسؤوليات المتكاماة والمت انسة التي   ب أن يه وظيفةال
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 ) المحيا: الموقع اإللكتروني: ؤد ها  خص واحد تتوافر لد و  روط التأهيل المحدد ...ط.

https://qawaneen.blospot.com  .) 

تعر فتاً إجرانيتا يأنتو:ط الشتخص  طالموظتفط تعر تفعر تف  مكتن الُخاتول إلتى ومن هذا الت

 المكاف يالقيام يواجبات ومسؤليات متكاماة

 اإلنترنت: 

 –م 2020السباعي:  )التعر ف اإلص الحي لإلنترن : هنال  عدة تعر فات وردت لإلنترن  منها:

  (.5 –م 2020) ال عبي: ونذل : (،49

اتصالية جماهير ة نبيرة جداً وغير مرن  ة، تري  م موعة اإلنترن  هي :ط  بكة  -

نبيرة من  بكات الحاسب اءلي المنتشرة في أنحا  العالما حيث تتبع نل  بكة جهة 

 مستقاة نال امعات ، ومران  األيحاث، والشرنات وغيرهاط.

-  ً  اإلنترن  هي :ط وسياة اتصال جماهير ة حد ثة لنقل األخبار والمعاومات إلكترونيا

عن طر ق  بكة الحاسب اءلي المتصاة يالهاتف أو األلياف ال ونية،  مكن من 

 خاللها نشر واستقبال األخبار والمعاومات والصور يأساوب سهل ومر حط.

اإلنترن  هي :ط  بكة نمبيوتر عالمية تري  مال ين أجه ة الكمبيوتر في العالم،  -

 مات اتصالية ومعاوماتيةط.وتسمح لمستخدميها يحر ة اختيار ما  ر دون من خد

 :المدخل النظري لهذه الدراسة

 Uses and gratificationsتدخل هذه الدراسة تح  نرر ة ط االستخدامات واإل باعات 

ط، وتقدم هذه النرر ة عدداً من الشواهد التي تؤند أن أساوب األفراد أمام وسانل اإلعالم 

 (215م: 1999)أيو أصبع، والشخصية.أنثر قوة من المتييرات االجتماعية والسكانية 

 نشأة النرر ة:

ظهرت المعالم األولى لهذه النرر ة في يدا ات القرن العشر ن ننتاج لابحوث والدراسات 

التي أُجر   لاكشف عن الراي  يين األسباب ) الدوافع ( واالستخداما حيث نشف  نتانج 

اإلعالم، وقد تبين أن ال مهور الدراسات عن وجود منرور جد د لعالقات ال مهور ووسانل 

 ُعتبر عنصراً إ  ايياً وفاعالً في انتقا  الرسانل والم امين المف اة لو من وسانل اإلعالما 

و أتي ذل  في إطار الرد عاى مفهوم قوة وسانل اإلعالم التي جا ت يها نرر ة ط الرصاصة 

يدأ الباحثون دراساتهم  السحر ةط و نرر ة ط انتقال المعاومات عاى مرحاتينط، ومن هُنا

 لاوصول إلى نموذج أو نرر ة  اماة لاكشف عن العالقة يين االستخدام واإل با .

و شير يعض الباحثين إلى أن البحث في االحتياجات التي  حققها استخدام وسانل اإلعالم قد 

يدأ منذ نالنينيات القرن العشر نا حيث أجر   دراسات عد دة لمعرفة أسباب استخدام 

ال مهور لوسياة معينة. غير أن الرهور الفعاي لمنرور االستخدامات واال باعات نان في 

عنوانو :ط دوافع  Harzogما حيث جا  ذل  في مقال لعالمة االجتما  األمر كية 1944العام 

االستما  لامساسل اليومي وإ باعاتوطا حيث أجرت مقايالت مع مانة من مستمعي مساسل 

 و، وتوصا  من خالل نتانج دراستها إلى وجود إ باعات أساسية نهاري  قدمو الراد

 162م: 2018) الم اهرة، لالستما  إلى هذه النوعية من المساسالت، أهمها إ با  الحاجات العاطفية.

– 163.) 

https://qawaneen.blospot.com/
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أما البدا ة الحقيقية لنرر ة ط االستخدامات واال باعات ط فقد نان  مع الدراسة التي أجراها 

م تا  الدراسات التي حول  االنتباه من الرسالة اإلعالمية إلى 1959ط في عام ط الياهو نات 

جمهور المتاقين، وأسق   يذل  المفهوم القانل يقوة وسانل اإلعالم وسي رتهاا حيث نان 

 االعتقاد سانداً قبل هذه الدراسة.

ً لهذه النرر ة صار الترني  منصباً عاى خصانص ال مهور ودوافعو ياالن الق من  ووفقا

المفهوم اإل  ايي لا مهور الذي  ستخدم الرسالة اإلعالمية إل با  حاجة معينة أو منفعة، 

ويذا  ت اعف عاى القانمين ياالتصال ال هد لاتعرف عاى أذواق ال مهور وات اهاتو، نم 

ية تابي تا  الرغبات والحاجات. إن جوهر هذه النرر ة  هتم ي مهور ُصنع رسالة إعالم

المتاقين لاوسياة اإلعالمية التي تُشبع رغباتهم وتابي حاجاتهم الكامنة داخل نفوسهما 

فال مهور وفقاً لهذه النرر ة لو غا ة محددة  سعى لتحقيقها عبر تعرضو لاوسياة اإلعالميةا 

ً لحاجاتهم، لادت نسبة اختيارهم لو، ومن خالل تأنير فكاما نان الم مون اإلعالمي م ابيا

الحاجات والدوافع واألُطر المرجعية  بدأ الفرد في تقو م ما  حصل عايو من الوسياة 

ً لمصدر المعاوماتا حتى  صل لمرحاة االطمئنان إلى أن الم مون  ابي  اإلعالمية، مقوما

ف رنيسة تخدم فيها االت اهات  خصية حاجاتو من التعرت. وقد حدد ط نات  ط أريع وظان

 (169 – 166م: 2018) الم اهرة، نل فرد: 

 The instrument, Adjustive, Utilitarian   : وظيفة المنفعة أو التكيف – 1

أي أن الفرد  تعرت لوسانل اإلعالم و ستمر عاى ذل  يقدر ما   ني منها من فواند، 

 نانتساب الخبرات ال د دة وغيرها.

 : Ego – Defensive functionوظيفة الدفا  عن الذات :   – 2

ووفقاً لذل  فإن الفرد  دافع عن الصور التي تم تشكياها عن نفسو و رفض ما سواها، ويهذا 

المنرور  ُتوقع من الفرد أن  ستخدم وسانل اإلعالم ومحتواها عندما  ن ح في تقد م صورة 

 مرضية عنو، وإال سيع ف عنها.

  Value expressive functionفة التعبير عن القيم:  وظي – 3

 إن المتاقي  شعر يالرضا عندما تُعبر وسانل اإلعالم عن القيم واالت اهات الساندة لد و.

  Knowledge functionالوظيفة المعرفية:   – 4

لفهم الفرد  حتاج النتساب المعرفة التي تعينو عاى إدراك المعانيا األمر الذي  ساعده عاى ا

والتفسير وتحد د مواقفو وات اهاتو ت اه الق ا ا المختافة التي  تعرت لها في ييئتو فمتى 

 نان الم مون االتصالي متوافقاً مع ذل   كون تعرت الفرد لو أنثر إ  ايية.

 (241م: 2003) مكاوي، أهداف هذه النظرية:  

 إن األهداف المرت اة من خالل هذا النرر ة تتمثل في:

سعي إلى إنتشاف نيفية استخدام األفراد لوسانل االتصال، وذل  يالنرر إلى ال مهور ال – 1

 النش  الذي  ست يع أن  ختار و ستخدم الوسانل التي تشبع حاجاتو وتوقعاتو.

 رح دوافع التعرت لوسياة معينة من وسانل االتصال، والتفاعل الذي  حدث نتي ة  – 2

 هذا التعرت.

 ج استخدام وسانل االتصال يهدف فهم عماية االتصال ال ماهيري.التأنيد عاى نتان – 3
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معرفة اإل باعات التي  هدف المتاقي إلى تابيتها من خالل استخدامو لاوسانل  – 4

 االتصالية.

 فروض النظرية: 

ط، وُلمالله خمسة فروت عامية رنيسة،  كا  األس  Elihu Katzوضع ط ا هو نات   

طاالستخدامات واال باعاتط، وتتعاق هذه الفروت يكيفية استخدام األفراد العامية لنرر ة 

لاوسانل االتصالية، واال باعات التي  هدفون إلى تحقيقها من ورا  تا  االستخدامات. 

 (241 - 240م: 2003)مكاوي، وتمثا  هذه الفروت في:

و ستخدمون إن أع ا  ال مهور مشارنون فعالون في عماة االتصال ال ماهيري،  – 1

 وسانل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تابي توقعاتهم.

 عبر استخدام وسانل االتصال عن الحاجات التي  درنها أع ا  ال مهور، و تحكم في  – 2

 ذل  عوامل الفروق الفرد ة، وعوامل التفاعل االجتماعي، وتنو  الحاجات ياختالف األفراد.

 ختار الرسانل والم مون الذي  شبع حاجاتوا التأنيد عاى أن ال مهور هو الذي  – 3

فاألفراد هم الذ ن  ستخدمون وسانل االتصال، وليس  وسانل االتصال هي التي تستخدم 

 األفراد.

 ست يع أفراد ال مهور دانماً تحد د حاجاتهم ودوافعهم، ويالتالي  ختارون الوسانل التي  – 4

 تشبع تا  الحاجات.

معا ير الثقافية الساندة من خالل استخدامات ال مهور لوسانل  مكن اإلستدالل عاى ال – 5

 االتصال، ولي  من خالل محتوى الرسانل فق .

 (.250 – 243م: 2003) مكاوي، و  (190 – 179م: 2018) الم اهرة، عناصر النظرية:  

 لنرر ة االستخدامات واال باعات خمسة عناصر رنيسة تتمثل في.

  افترات ال مهور النش : – 1

وهو افترات  قول يعك  ما توصف يو النرر ات السايقة ال مهور ياعتباره جمهوراً متاقياً 

وتأنيرها الفعًال، ويرهور هذه النرر ة ظهر مفهوم ال مهور   سابياً أمام قوة وسانل اإلعالم

اختيار الوسانل ط العنيد ط الذي  بحث عما  ر د أن  تعرت لو، نما أنو هو الذي  تحكم في 

 محتوى.ي تقدم هذا الالت

 األصول النفسية واالجتماعية الستخدامات وسانل اإلعالم: – 2

وهذ العنصر  قوم عاى الرل ة القاناة يأن العد د من االحتياجات المرتب ة ياستخدام وسانل 

االتصال، ذات عالقة يوجود الفرد في ييئة اجتماعية، وتفاعاو مع هذه البيئةا ولذل  فإن 

اإلعالم  رتب  يالنو ، والعمر، والمستوى التعايمي، واالجتماعي،  التعرت لوسانل

 واالقتصادي.

 دوافع تعرت ال مهور لوسانل اإلعالم: – 3

 وهناك وجهات متبا نة حول هذا العنصر  مكن إجمالها في فئتين:

 :Instrumental motivesدوافع منفعية:    –أ 

ة والمعاومات والخبرات، وجميع أنوا  وهي التي تستهدف معرفة الذات، وانتساب المعرف

 التعام، نما التي تعكسها نشرات األخبار والبرامج التعايمية والثقافية.
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 : Ritualized motivesدوافع طقوسية    –ب 

وهي التي تستهدف قتل الوق  وتم يتو واالسترخا ، والصداقة، واأللفة مع الوسياة، 

ح (، وتهتم هذه الفئة يالبرامج الخيالية والهروب من المشكالت ) التساية والترو 

 نالمساسالت، واألفالم، والمنوعات، ومختاف يرامج الترفيو.

 التوقعات من وسانل اإلعالم: – 4

ً لكصول النفسية  والتوقعات هي نتاج دوافع ال مهور لاتعرت لوسانل اإلعالم وفقا

الفرد ة، واختالف الثقافات،  واالجتماعية لكفراد. وتُعتبر التوقعات ذات ارتباط يالفروق

والتي ياختالفها تختاف توقعات األفراد من التعرت لامحتوى اإلعالمي، وتختاف الوسانل 

 المستخدمة.

 إ باعات وسانل اإلعالم: – 5

وفقاً لهذه النرر ة فإن أفراد ال مهور مدفوعين يمؤنرات نفسية واجتماعية الستخدام وسانل 

ط. وهُنا ال يد من  Gratificationsاصة تُسمى ط اإل باعات اإلعالم لاحصول عاى نتانج خ

من خالل  Gratification soughtالتميي  يين اإل باعات التي  بحث عنها ال مهور 

 . Gratification obtainedتعرضو لوسانل اإلعالم، واإل باعات المتحققة فعالً 

 الدراسات السابقة:

 هذا ال انب منها:وقف الباحث عاى عدد من الدراسات في 

دراسة:ط نرم هللا، محمد فرح ( وعنوانها:طدوافع التعرت اإلنتقاني لموقع اليوتيوب من  – 1

قِبل طالب اإلعالمط، وقد هدف  الدراسة لمعرفة الدوافع التي ت عل طالب اإلعالم  نتقون ما 

  تعرضون لو من محتوى موقع التواصل االجتماعي ط اليوتيوب ط.

سة المنهج المسحي مع أداة اإلستقصا . وقد توصا  لعدد من النتانج منها: استخدم  الدرا

أن أهم الدوافع التي ت عل طاب اإلعالم  نتقون ما  تعرضون لو من محتوى تتمثل في: 

الترو ح عن النف ، ت و ر الذات أناد مياً، معرفة أخبار المشاهير، ل ادة الثقافة الد نية، 

 العالمية، ومتايعة البرامج الونانقية والت ورات االقتصاد ة. التعرف عاى ن وم نرة القدم

دراسة:ط اهين، محمدط وعنوانها:ط واقع استخدام الشبكة العنكبوتية لدى ال الب في  – 2

جامعة القدس المفتوحةط. استخدم  الدراسة المنهج الوصفي مع أداة االستبيان ل مع ييانات 

سة من نتانج: يرول دافع الرغبة في التواصل، إضافة الدراسة. ومن أهم ما توصا  لو الدرا

 إلى الهروب واالختال  يالذات.

دراسة:ط الشي ، نسمة  اسرط وعنوانها:ط استخدام ال مهور الفاس يني لوسانل اإلعالم  – 3

دراسة ت بيقية عاى سكان ق ا  غ ة خالل حريي  –اإلسرانياية واإل باعات المتحققة 

 مط. 2012م، و2008

 الدراسة إلى اإلطال  عاى نشأة وت ور وسانل اإلعالم اإلسراناية، إضافة إلى معرفة هدف 

اإلعالم اإلسرانياية  ا أ ال مهور الفاس يني داخل ق ا  غ ة خالل تا  أي من وسانل  إلى

الفترة. وقد استخدم  الدراسة المنهج المسحي مع أداة اإلستبيان والمقاياة. ومن أهم ما 

سة من نتانج: أن المواقع المواقع اإللكترونية هي أنثر الوسانل متايعة من توصا  لو الدرا

قِبل ال مهور الفاس يني، إضافة إل أن لاوسانل اإلسراناية تأنيرات ساونية ووجدانية 
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ومعرفية إ  ايية عاى الشعب الفاس ينيا حيث لادت من وعيو ومعرفتو يالسياسة اإلسراناية 

ذل  فإن الدراسة تواصا  إلى أن أنثر اإل باعات المتحققة ت اه ق ا  غ ة، إضافة إلى 

 تتمثل في ل ادة المعرفة يأساليب وسانل اإلعالم ااإلسرانياية.

 التعليق على الدراسات السابقة:

تتفتتق هتتذه الدراستتة متتع الدراستتات الستتايقة فتتي أداتهتتا ومنه هتتا، غيتتر أنهتتا تتفتترد ي مهورهتتا 

ويالتتتالي تكتتون مكماتتة لتاتت   والمشتتكاة التتتي تناولتهتتا، ،وعينتهتتا التتتي أُجر تت  عايهتتا الدراستتة

 الدراسات.

 نتائج الدراسة:

 المعلومات العامة عن عينة الدراسة: –المحور األول 

 (: يبين نوع أفراد العينة:1جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع
 %46 23 ذنر

 %54 27 أُنثى

 %100 50 الم مو 

%، يينمتا يايت  46(:  تبين أن فئة اإلناث تياب عاى نسبة الذنور فباي  1من ال دول رقم )

%، وقد الحت الباحث تفوق عدد اإلناث عاتى التذنور فتي المؤسستتين محتل 54نسبة الذنور 

 الدراسة.

 (: يبين أعمار عينة الدراسة:2جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر بالسنة
20 – 29 10 20% 

30 – 39 13 26% 

40 – 49 19 38% 

50 – 59 6 12% 

 %4 2 فما فوق 60

 %100 50 الم مو 

ستنة  49 – 40(:  تبين أن أفتراد عينتة الدراستة التذ ن تقتع أعمتارهم يتين 2من ال دول رقم )

 ستنة 39 – 30%،  ايها أفراد العينة الذ ن تقع أعمارهم يين 38هي الفئة اليالبة ينسبة ياي  

، نم الذ ن تقتع أعمتارهم %20ينسبة  سنة 29 – 20نم الذ ن تقع أعمارهم يين ، %26ينسبة 

 %.4سنة فما فوق ينسبة  60%، وأخيراً من تقع أعمارهم من 12سنة ينسبة  59 – 50يين 
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 (: يبين وظيفة أفراد العينة:3جدول رقم )

 النسبة التكرار الوظيفة
 %50 25 موظف عام

 %10 5 سكرتار ة

 %12 6 مشرف طالب

 %12 6 مس ل طالب

 %2 1 مشرف أناد مي

 %6 3 مساعد مشرف أناد مي

 %2 1 مساعد أمين مكتبة

 %2 1 مساعد تقني

 %2 1 مساعد مس ل طالب

 %2 1 مد ر مرن  حاسوب

 %100 50 الم مو 

ها أفتتراد عينتتة الدراستتة، ون تتد أن األفتتراد التتذ ن د(:  بتتين الوظتتانف التتتي  تقاتت3جتتدول رقتتم )

%،  تاتتوهم التذ ن  تولتون وظيفتة مشتترف 50 تولتون وظيفتة موظتف عتتام هتم اليالبيتة ينستبة 

% لكايهمتتا، وتاتتى هتتؤال  التتذ ن  تولتتون وظيفتتة 12طتتالب ووظيفتتة مستت ل طتتالب ينستتبة 

%، 6مي ينسبة %، نم تاى ذل  ممن  تولون وظيفة مساعد مشرف أناد 10سكرتار ة ينسبة 

مشترف أنتاد مي، مستاعد أمتين مكتبتة، مستاعد تقنتي، و تساوى في الترتيب والنسبة وظيفتة: 

 % لكل منها.2مساعد مس ل طالب، ومد ر مرن  حاسوب ينسبة 

 المحور الثاني: استخدام الموظفين لإلنترنت كوسيلة للتواصل مع اآلخر:

 إجابة عينة الدراسة عن السؤال: (: 4جدول رقم )

 هل تستخدم جهالاً  ست يع الدخول لإلنترن ؟.

 النسبة التكرار اإلجابة 
 %94 47 نعم

 %6 3 ال

 %100 50 الم مو 

(  تبين أن الذ ن  متاكون أجه ة تمكنهم من الدخول لإلنترن  هم األغابية 4من ال دول رقم )

% 6يايت  نستبتهم ، يينما الذ ن ال  متاكون أجه ة تمكنهم من التدخول لإلنترنت  %94ينسبة 

 فق .

 (: يبين نوع الجهاز الذي يستخدمه الموظف:5جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع الجهاز
 %40.8 20 تافون  خصي

 %18.4 9 حاسوب

 %40.8 20 االننين معاً 

 %100 49 الم مو 

(:  بين نتو  األجهت ة التتي  ستتخدمها أفتراد العينتة، حيتث تشتارك النستبة 5من ال دول رقم )

والتتذ ن  ستتتخدمون التافتتون الشخصتتي والحاستتوب معتتاً التتذ ن  ستتتخدمون التافتتون الشخصتتي 

 %.18.4%، وفي الختام نان  نسبة من  ستخمون الحاسوب ينسبة ياي  40.8ينسبة ياي  
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 :(أفراد عينة الدراسة) دمها الموظفونماكية األجه ة التي  ستخ

 لجهاز الذي يستخدمه الموظف:ل الخاصة ملكيةال(: يوضح 1 - 6جدول رقم )

أمتلك الجهاز الذي 

 استخدمه

 النسبة التكرار

 %64 32 أُوافق

 %0 - أُوافق لحد ما

 %36 18 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

(:  ت ح أن معرم أفراد العينة  متاكون األجه ة التي  ستتخدمونها  1 – 6من ال دول رقم ) 

%، يينمتا التتذ ن ال  وافقتتون عاتى أنهتتم  متاكتون األجهتت ة التتتي 64وذلت  ينستتبة موافقتة يايتت  

%. والنتي تتة تشتتير إلتتى أن معرتتم أفتتراد العينتتة  تمتعتتون 36 ستتتخدمونها فقتتد يايتت  نستتبتهم 

 لتي  ستخدمونها.يحر ة عالية في استخدام األجه ة ا

 (: يوضح ملكية مكان العمل للجهاز الذي يستخدمه الموظف: 2 - 6جدول رقم )

الجهاز الذي تستخدمه ملك مكان 

 العمل

 النسبة التكرار

 %48 24 أُوافق

 %06 3 أُوافق لحد ما

 %46 23 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

% من عينة الدراسة  وافقون عاى أنهم  ستخدمون 48(  ت ح أن  2 – 6من ال دول رقم ) 

%  وافقون إى حتد متا، يينمتا التذ ن ال 6أجه ة تعود ماكيتها لامؤسسة التي  عماون يها، يينما 

ؤسستة التتي  عماتون يهتا فقتد يايت   وافقون عاى أنهم  ستخدمون أجه ة تعود ماكيتها إلتى الم

أن معرتتم أفتتراد عينتتة الدراستتة  ستتتخدمون أجهتت ة تعتتود  %. والنتي تتة تشتتير إلتتى46نستتبتهم 

ماكيتها إلى المؤسسة التي  عماون يها وخاصة في حالة جمتع نستبتي الموافقتة والموافقتة لحتد 

 ما.

 (: يوضح مكلية األسرة للجهاز الذي يستخدمه الموظف: 3 – 6جدول رقم )

الجهاز الذي تستخدمه ملك 

 األُسرة

 النسبة التكرار

 %10 5 أُوافق

 %04 2 أُوافق لحد ما

 %86 43 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

(:  شتتتير إلتتتى أن معرتتتم أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة ال  وافقتتتون عاتتتى أنهتتتم 3 – 6ال تتتدول رقتتتم )

%، أمتتا التتذ ن  وافقتتون عاتتى أنهتتم 86 ستتتخدمون أجهتت ة تعتتود ماكيتهتتا لكستترة ينستتبة يايتت  

%، أما الذ ن  وافقون عاتى ذلت  10 ستخدمون أجه ة تعود ماكيتها لكسرة فقد ياي  نسبتهم 

 %.4لحد ما فقد ياي  نسبتهم 
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 (: يُوضح ملكية األصدقاء أو الزمالء للجهاز الذي يستخدمه الموظف:4 – 6قم ) جدول ر

الجهاز الذي تستخدمه ملك صديقك أو 

 زميلك

 النسبة التكرار

 %02 1 أُوافق

 %0 - أُوافق لحد ما

 %98 49 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

 وافقتون عاتى أن ماكيتة األجهتت ة أن أغابيتة أفتراد العينتة ال (:  وضتح  4 – 6ال تدول رقتم ) 

%، يينما الذ ن  وافقون عاى 98التي  ستخدمونها تعود إلى األصدقا  أو ال مال  ينسبة ياي  

 % فق .2أنهم  ستخدمون أجه ة تعود ماكيتها إلى أصدقانهم أو لمالنهم فقد ياي  

 (: يوضح إجابة عينة الدراسة عن السؤال:7جدول رقم )

 أ اً من مواقع التواصل عبر اإلنترن ؟: تستخدمهل 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %94 47 نعم

 %6 3 ال

 %100 50 الم مو 

(:  بين مدى استخدام أفراد العينة لمواقع التواصل عبر اإلنترن ا حيث ياي  7ال دول رقم )

%، يينما الذ ن ال  ستخدمون مواقع 94نسبة الذ ن  ستخدمون مواقع التواصل عبر اإلنترن  

 .% فق 6عبر اإلنترن  ياي  نسبتهم التواصل 

 :أننا  الدوام الوظيفي أفراد عينة الدراسةالتي  ستخدمها  التواصل عاى اإلنترن  مواقع

مدى موافقة عينة الدراسة على أنهم يستخدمون مواقع (: يوضح 1 - 8جدول رقم )

 :أثناء الدوام الوظيفي التواصل االجتماعي

 النسبة التكرار مدى الموافقة 
 %72 36 أُوافق

 %04 2 أُوافق لحد ما

 %24 12 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

(:  وضح أن معرم أفراد عينة الدراسة  وافقون عاى أنهتم  ستتخدمون  1 – 8ال دول رقم ) 

%، يينمتتا 72مواقتع التواصتل االجتمتتاعي عاتى اإلنترنت  أننتتا  التدوام التوظيفي ينستتبة يايت  

%، أما الذ ن ال  وافقون عاى أنهتم  ستتخدمونها 4الذ ن  ستخدمونها لحد ما فقد ياي  نسبتهم 

 لنتي ة تشير إلى أهمية هذه المواقع في حياة عينة الدراسة.%. وهذه ا24فقد ياي  نسبتهم 

قع و(: يوضح مدى موافقة عينة الدراسة على أنهم يستخدمون م2 – 8جدول رقم)

 الجامعة التي ينتمون إليها:

 النسبة التكرار مدى الموافقة
 %52 26 أُوافق

 %12 6 أُوافق لحد ما

 %36 18 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 
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لى أنهتم  ستتخدمون ‘(:  وضح أن أغابية أفراد عينتة الدراستة  وافقتون 2 – 8ال دول رقم ) 

% 12%، يينمتتتا 52موقتتتع جتتتامعتهم عاتتتى اإلنترنتتت  أننتتتا  التتتدوام التتتوظيفي ينستتتبة يايتتت  

% فق  هم الذ ن ال  ستخدمون موقع جتامعتهم عاتى اإلنترنت . 36 ستخدمنها إلى حد ما، أما 

الهتمتام يمواقتع ال امعتتات عاتى اإلنترنت  والعمتتل عاتى تحستنها متتن والنتي يتة محفت ة عاتتى ا

 حيث المحتوى والشكل واالستخدام.

مواقع (: يوضح مدى موافقة أفراد العينة على أنهم يستخدمون 3 – 8جدول رقم )

 التوظيف:

 النسبة التكرار مدى الموافقة
 %22 11 أُوافق

 %20 10 أُوافق لحد ما

 %58 29 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

(:  وضتتح أن معرتم أفتتراد العينتة ال  ستتخدمون مواقتتع التوظيتف أننتتا   3 – 8ال تدول رقتم )

%، أمتا 22%، يينما نسبة الذ ن  ستخدمونها فقد يايت  58الدوام الوظيفي وذل  ينسبة ياي  

%. ونستتبتي الموافقتتة والموافقتتة لحتتد متتا تشتتير إلتتى 20التتذ ن  ستتتخدمونها لحتتد متتا فقتتد يايتت  

لتوظيتف أننتا  التدوام التوظيفي وإن قتل عتن أُولئت  التذ ن ال استخدام نبير لاموظفين لمواقتع ا

 ستخدمون هذه المواقع أننا  التدوام التوظيفي، والمحصتاة تع تي مؤ تراً لابحتث عتن ظتانف 

 أف ل. 

(: يوضح مدى موافقة أفراد العينة على أنهم يستخدمون مواقع التسلية 4 – 8جدول رقم )

 والترفيه:

 النسبة التكرار مدى الموافقة
 %18 9 أُوافق

 %14 7 أُوافق لحد ما

 %68 34 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

(:  وضح أن أغابية عينة الدراسة ال  ستخدمون مواقع التساية والترفيتو  4 – 8ال دول رقم )

%، أمتتا التتذ ن  وافقتتون عاتتى أنهتتتم 68عاتتى اإلنترنتت  أننتتا  التتدوام التتوظيفي ينستتبة يايتت  

%، أمتا التتذ ن  ستتتخدمونها لحتد متتا فقتتد يايتت  18 ستتخدمون تاتت  المواقتتع فقتد يايتت  نستتبتهم 

 ستتخدام هتذه المواقتع متن قبتل يعتض أفتراد عينتة الدراستة%. والنتي ة تشير إلى ا14نسبتهم 

 قاياة مقارنة مع الذ ن ال  ستخدمونها.ولكن ينسبة  أننا  الدوام الوظيفي

(: يوضح مدى موافقة أفراد العينة على أنهم يستخدمون مواقع تطوير 5 – 8جدول رقم)

 مهارات العمل:

 النسبة التكرار مدى الموافقة
 %52 26 أُوافق

 %08 4 أُوافق لحد ما

 %40 20 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 
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(:  وضتتح أن أغابيتتة أفتتراد العينتتة  وافقتتون عاتتى أنهتتم  ستتتخدمون مواقتتع 5- 8ال تتدول رقتتم )

%، يينما الذ ن  وافقون إلى حد 52ت و ر مهارات العمل عاى اإلنترن  ينسبة مرتفعة ياي  

عاتتى أنهتتم  ستتتخدمون مواقتتع التواصتتل عاتتى  %، أمتتا التتذ ن ال  وافقتتون8متتا يايتت  نستتبتهم 

%. وتشتتير هتتذه النتي تتة إلتتى اهتمتتام 40اإلنترنتت  أننتتا  التتدوام التتوظيفي فقتتد يايتت  نستتبتهم 

 الموظفين يمواقع التواصل عاى اإلنترن  التي ترفع قدراتهم ونفا تهم.

(: يوضح مدى موافقة أفراد العينة على أنهم يستخدمون مواقع السياسة 6 – 8جدول رقم)

 واالقتصاد:

 النسبة التكرار مدى الموافقة
 %20 10 أُوافق

 %24 12 وافق لحد ماأُ 

 %56 28 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

% متتتن أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة  وافقتتتون عاتتتى أنهتتتم 20(:  وضتتتح أن  6 – 8ال تتتدول رقتتتم ) 

 ستتتخدمون مواقتتع السياستتة واالقتصتتاد عاتتى اإلنترنتت  أننتتا  التتدوام التتوظيفي، يينمتتا التتذ ن 

%، أمتتا التتذ ن ال  ستتتخدمونها فقتتد يايتت  نستتبتهم 24لحتتد متتا فقتتد يايتت  نستتبتهم  ستتتخدمونها 

تخدمون مواقتتع السياستتة واالقتصتتاد عاتتى %. وإذا جمعنتتا نستتبة المتتوافقين عاتتى أنهتتم  ستت56

اإلنترن  والذ ن  ستتخدمونها لحتد متا فتإن ذلت   شتير إلتى اهتمتام المتوظفين يمواقتع السياستة 

واالقتصاد عاى اإلنترن  وهذا يدوره  شير إلى أهمية عتاماي السياستة واالقتصتاد وتأنيرهمتا 

 عاى عاى حياة عينة الدراسة.

موافقة أفراد العينة على أنهم يستخدمون مواقع القضايا (: يوضح مدى 7 – 8جدول رقم)

 االجتماعية:

 النسبة التكرار مدى الموافقة
 %38 19 اُوافق

 %16 8 أُوافق لحد ما

 %46 23 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 

(: إلى أن أفراد العينة  ستخدمون مواقع الق ا ا االجتماعيتة عاتى  7 – 8)  شير ال دول رقم

%، يينما ياي  نسبة الذ ن  ستخدمونها لحد 38اإلنترن  ولكن لي  ينسبة نبيرةا حيث ياي  

%وحاصل جمع االننين  مثل أغابية مقارنة مع نسبة الذ ن ال  ستتخدمون هتذه المواقتع 16ما 

لى اهتمام عينة الدراسة يمواقع الق تا ا االجتماعيتة عاتى %. والنسب تشير إ46والتي ياي  

 اإلنترن .

(: يوضح مدى موافقة أفراد العينة على أنهم يستخدمون مواقع 8 – 8جدول رقم)

 الرياضة:

 النسبة التكرار مدى الموافقة 
 %2 1 اُوافق

 %0 - أُوافق لحد ما

 %98 49 ال أُوافق

 %100 50 الم مو 
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(:  ت ح أن معرم أفراد العينة ال  ستخدمون مواقع الر اضتة ينستبة 8 – 8من ال دول رقم )

% فقت . وهتذا  شتير إلتى أن 2%، يينمتا التذ ن  ستتخدمونها قتد يايت  نستبتهم 98عالية ياي  

عينة الدراسة من الموظفين لي  لد هم إهتمام يالر اضة إال ينذر قايلا ولتذا  نتدر استتخدامهم 

ننا  دوامهم الوظيفي، أو أن أخبار المالعب في العادة مسانية لذا نان  هتذه النستبة لمواقعها أ

 أننا  الدوام الوظيفي والذي  بدأ في العادة من الفترة الصباحية إلى ما يعد صالة الرهر يقايل.

 مواقع اإلنترنت أثناء الدوام الوظيفي:ل استخدام الموظفينالمحور الثالث: دوافع 

 

مواقع اإلنترنت أثناء  يستخدمون(: يوضح إجابة عينة الدراسة عن أنهم 9جدول رقم )

 نشر أفكارهم: :بدافع الوظيفيالدوام 

 النسبة التكرار اإلجابة 
 %46 17 أُوافق

 %32.4 12 أُوافق لحد ما

 %21.6 8 ال أُوافق

 %100 37 الم مو 

أنهم  تستخدمون مواقع اإلنترن  أننا  عن (:  بين نسب إجايات عينة الدراسة 9ال دول رقم )

% نأعاى نسبة، تاتى ذلت  46الدوام الوظيفي يدافع نشر أفكارهم، فكان  نسبة الذ ن  وافقون 

%، وأخيتتراً جتتا ت نستتبة التتذ ن ال  وافقتتون ينستتبة 32.4نستتبة التتذ ن  وافقتتون لحتتد متتا ينستتبة 

21.6  .% 

اء نمواقع اإلنترنت أث يستخدمون(: يوضح إجابة عينة الدراسة عن أنهم 10جدول رقم )

 متابعة الجديد من األخبار المختلفة: :الدوام الوظيفي بدافع

 النسبة التكرار اإلجابة 
 %88 37 أُوافق

 %7 3 أُوافق لحد ما

 %5 2 ال أُوافق

 %100 42 الم مو 

إجايتات عينتة الدراستة عتن أنهتم  ستتخدمون مواقتع اإلنترنت  نستب (:  بتين 10ال دول رقم )

فع: متايعة ال د د متن األخبتار المختافتة، فكانت  نستبة التذ ن  وافقتون اأننا  الدوام الوظيفي يد

%، 7%، تاتها نستبة التذ ن  وافقتون إلتى حتد متا فبايت  88 عاى ذل  هي األعاى حيث ياي 

 % فق 5 ة الذ ن ال  وافقون فكان وأخيراً حا  نسب

مواقع اإلنترنت أثناء  يستخدمون(: يوضح إجابة عينة الدراسة عن أنهم 11جدول رقم )

 الترفيه: :الدوام الوظيفي بدافع

 النسبة التكرار اإلجابة 
 %28.2 11 أُوافق

 %33.3 13 أُوافق لحد ما

 %38.5 15 ال أُوافق

 %100 39 الم مو 
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أفراد العينة عن أنهم  ستخدمون مواقع اإلنترن  أننتا  (:  بين نسب إجايات 11ال دول رقم )

التتدوام التتوظيفي يتتدافع: الترفيتتو، فكانتت  نستتبة التتذ ن ال  وافقتتون هتتي األعاتتى حيتتث يايتت : 

%، وأخيتراً حات  نستبة التذ ن 33.3%، نم جا ت نسبة الذ ن  وافقون لحتد متا فبايت : 38.2

 %.28.2 وافقون ينسبة 

أثناء  اإلنترنت مواقع يستخدمونينة الدراسة عن أنهم (: يوضح إجابة ع12جدول رقم )

 البحث عن وظيفة جديدة: :بدافع الدوام الوظيفي

 النسبة التكرار اإلجابة
 %29 11 أُوافق

 %34.2 13 أُوافق لحد ما

 %36.8 14 ال أُوافق

 %100 38 الم مو 

(:  بين نسب إجايات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عاى أنهم  ستتخدمون 12ال دول رقم )

ف تا ت نستبة التذ ن ال يدافع: البحث عن وظيفة جد دة، أننا  الدوام الوظيفي مواقع اإلنترن  

%، 34.2%، تاتها نسبة الذ ن  وافقون لحد متا فبايت  36.8 وافقون في المقدمة حيث ياي  

 %.29ت نسبة الذ ن  وافقون فباي  وأخيراً جا 

مواقع اإلنترنت أثناء  ستخدمون(: يوضح إجابة عينة الدراسة عن أنهم ي13جدول رقم )

 الدوام الوظيفي بدافع: الدردشة مع األهل واألصدقاء:

 النسبة التكرار اإلجابة
 %46 19 أُوافق

 %27 11 أُوافق لحد ما

 %27 11 ال أُوافق

 %100 41 الم مو 

(:  بين نسب إجايات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عاى أنهم  ستتخدمون 13ال دول رقم )

مواقع اإلنترن  أننا  الدوام الوظيفي يدافع: الدرد ة مع األهل واألصدقا ، فأت  نسبة التذ ن 

%، وتستاوت نستبة التذ ن  وافقتون لحتد متا، والتذ ن ال  وافقتون 46 وافقون عاتى ذلت  ينستبة 

 لكل منهما.% 27فباي  

مواقع اإلنترنت أثناء  يستخدمون(: يوضح إجابة عينة الدراسة عن أنهم 14جدول رقم )

 الدوام الوظيفي بدافع: البحث عن موارد دخل جديدة:

 النسبة التكرار جابةالا
 %39 16 أُوافق

 %39 16 أُوافق لحد ما

 %22 9 ال أُوافق

 %100 41 الم مو 

إجايات عينة الدراسة عن مدى موافقتهم عاى أنهم  ستتخدمون  (:  بين نسب14ال دول رقم )

تستاوت نستبة مواقع اإلنترن  أننا  الدوام التوظيفي يتدافع: البحتث عتن متوارد دختل جد تدة، ف

% لكل منهما، وأخيراً أتت  نستبة 39الذ ن  وافقون والذ ن  وافقون لحد ما في المقدمة ينسبة 

 %.22الذ ن ال  وافقون فباي  
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مواقع اإلنترنت أثناء  ضح إجابة عينة الدراسة عن أنهم يستخدمون(: يو15م )جدول رق

 :الدوام الوظيفي بدافع: تطوير الذات في مجال العمل الحالي

 النسبة التكرار اإلجابة
 %84 37 أُوافق

 %14 6 أُوافق لحد ما

 %2 1 ال أُوافق

 %100 44 الم مو 

الدراستة عتن أنهتم  ستتخدمون مواقتع اإلنترنت   (:  بتين نستب إجايتات عينتة15ال دول رقم )

أننتتا  التتدوام التتوظيفي يتتدافع: ت تتو ر التتذات فتتي م تتال العمتتل الحتتالي، فتقتتدم  نستتبة التتذ ن 

%، وأخيرا نستبة التذ ن ال 14%، تاتها نسبة الذ ن  وافقون لحد ما فباي  84 وافقون فباي  

 % فق .2 وافقون فباي  

 

 

 النتائج العامة للدراسة:

 النتانج التفصياية لهذه الدراسة  مكن الُخاُول إلى النتانج العامة التالية:من 

هنالتت  ت تتان  نبيتتر يتتين أفتتراد عينتتة الدراستتة متتن حيتتث نتتونهم جميعتتاً  عماتتون تحتت   – 1

 توصيف موظف وإن تفاوت  المهام والدرجات.

م التدخول و مكتنه (أو حاستوب،تافونات )أغاب أفراد العينة  ستخدمون أجه ة  خصية  – 2

 لمواقع التواصل عاى اإلنترن .

معرم أفراد العينة  ستخدمون مواقع التواصل عاى اإلنترن  يأجه ة ذات ماكية خاصتة  – 3

 أو مماونة لامؤسسة التي  عماون يها.

أهم مواقع التواصل عاى اإلنترن  التي  ستخدمها أفراد عينة الدراسة تتمثل في: مواقتع  – 4

مواقتتع ال امعتتة التتتي  عماتتون يهتتا، مواقتتع التوظيتتف، مواقتتع التستتاية التواصتتل االجتمتتاعي، 

، مواقتع السياستة واالقتصتتاد، والترفيتو، مواقتع ت تو ر التتذات، مواقتع ت تو ر مهتارات العمتتل

 .ومواقع الر اضة، وينسب متفاوتة مواقع الق ا ا االجتماعية

أهم دوافع عينتة الدراستة فتي استتخدام مواقتع التواصتل عاتى االنترنت  تتمثتل فتي: نشتر  – 5

األفكار، متايعة ال د د من األخبار المختافة، الترفيو، البحث عن وظيفة جد دة، الدرد تة متع 

 األهل واألصدقا ، البحث عن موارد دخل جد دة، و ت و ر الذات في م ال العمل الحالي.
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 :مراجع الدراسة

ال بعتتة العرييتتة األولتتى ) دار  –االتصتتال ال متتاهيري  – م(1998)  صتتالح خايتتل ،أيتتو أصتتبع -1

 (.ألردنالشروق، عمان، ا
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