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 مستخلص الدراسة:

تهددده هددلد الدراسددة رلددم معرنددة مدددخ رنعكدداظ اسددتودام المددو عير لمواقدد  االتصددال ع ددر 

العمدل  وذلدك  م أخالقيداتاإلنترنت أثناء الدوام الو يعي ورلم أي مدخ ينعكس ذلك سدل ا  علد

مدر وجهدة ن در عينددة مدر المدو عير العداملير باددامعتي وادي النيدل والشدير ع دد   ال دددري 

 بالسودان.

تمثدل ماتمد  الدراسددة ندي المدو عير العدداملير بادامعتي وادي النيدل والشددير ع دد   ال دددري 

 بالسودان  وأُجريت الدراسة علم عينة متاحة مر ذلك الماتم .

لامد     م  استودام أداة االسدت يانالمسح ال حث الوصعي بأُسلوبة المنهج استودمت الدراس

بيانات الدراسة. توصلت الدراسة لعدد مر النتائج مر أهمها: أن عينة الدراسة تستودم مواق  

التواصل علم اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي  وأنهدم يتواصدلون ع در مواقد  تواصدل متعدددة 

تها علم اإلنترنت  وأن ذلك يمثل انتهاكا  للعديد مر قيم العمل مثل: عدم رنااز األعمال ني وق

 المحدد  وتعطيل الودمات الواصة بالامهور المتعامل م  المؤسسة  وغيرها.

  انعكدداظ علددي  مواقدد  التواصددل علددي االنترنددت : اسددتوداما المو عددون الكلماا ا المات ةيااة

  اخالقيات العمل

Abstract 

This study aims to find out the extent to which employees use Internet 

communication sites during their working hours, and to what extent this reflects 

negatively on work ethics, 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 study population was represented in the employees working at the 

University of Nile Valley and Sheikh Abdullah Al-Badri in Sudan, and the 

study was conducted on a sample available from that community. 

The study used the descriptive approach using a survey research method, with 

the use of a questionnaire tool to collect the study data. The study reached a 

number of results, the most important of which are: The study sample uses 

online communication sites during working hours, and that they communicate 

through multiple communication sites over the Internet, and that this is a 

violation of many work values, such as: failure to complete the work on time, 

disrupting the services of the public dealing with the institution, and others. 

Keywords: Use, Employees, Online communication, Reflection on, Work ethics 
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 مشكلة الدراسة:

مر اإلنترنت وسيلة اتصال جماهيرية تعوقت علم كل وسائل االتصال الاماهيرية األخرخ 

علم كانة الشأن  سل ا  أو رياابا     نانعكس ذلك.(59 -52  2003)نصر: حيث خصائص التواصل
 الحياتي لإلنسان ت عا  لكيعية استودامه لهلد الوسيلة.

رنهماك بعض المو عير ني مؤسسات الودمة العامة ني استودام مواق  ان الحظ ال احث

عر مدخ  اإلشكالالتواصل علم اإلنترنت أثناء يوم الدوام الرسمي للعمل  ومر هُنا ين   
رنعكاظ ذلك االستودام لمواق  التواصل علم اإلنترنت مر قِ ل المو عير علم أخالقيات 

 وكلت لهم.أُ العمل أو المهنة التي 

أن تلك قضية تستحق دراسة علمية التااهات ذات المو عير واستاالء آرائهم  انيرخ ال احث

عر ذلك اإلشكالا حتم يأتي الحكم علم ذلك السلوك  نتائج علمية وال تُترك لمار اإلنط اع 
 اللاتي  نكانت هلد الدراسة التي يمكر وضعها ني سؤال رئيس هو:

  وما انعكاظ المو عير لمواق  التواصل علم اإلنترنت أثناء الدوام الو يعيما مدخ استودام 
 العمل؟ذلك علم أخالقيات 

 أهمية الدراسة:

تن   أهمية هلد الدراسدة مدر كونهدا تدونر أرضدية علميدة داعمدة لنيرهدا مدر متنيدرات الواقد  

ه الموتلعدة أثنداء لصان  القرار ني المؤسسات الموتلعة للحكم علم استودام اإلنترندت ومواقعد

 الدوام الو يعيا ليتول ما يراد مناس ا  تااد هلا السلوك.

 أهداف الدراسة:

 أن تحقق هلد الدراسة األهداه التالية: انيطمح ال احث

اإلنترنت كوسيلة للتواصل  مواق  التواصل ع ر معرنة ما رذا كان المو عون يستودمون – 1

 أثناء الدوام الو يعي.

اإلنترنددت التددي يتواصددل ع رهددا المو عددون أثندداء الدددوام ع ددر  التواصددل معرنددة مواقدد  – 2

 الو يعي.

 العمل. عر انعكاسات ذلك التواصل علم أخالقيات الكشف – 3

 أسئلة الدراسة:

األسددةلة العامددة التاليددة لإلجابددة عنهددا ع ددر صددحيعة اإلسددت يان للوصددول رلددم  انيطددرا ال احثدد

 أهداه الدراسة:

اإلنترندت للتواصدل مد  النيدر أثنداء  التواصدل ع در المدو عير لمواقد ما درجة اسدتودام  – 1

 الدوام الو يعي؟.

اء الدددوام ندداإلنترنددت التددي يتواصددل ع رهددا المو عددون أثالتواصددل ع ددر مددا هددي مواقدد   – 2

 الو يعي؟.

 مواقدد  التواصددل ع ددر مددا ااثددار المترت ددة علددم العمددل بسدد ظ تواصددل المددو عير ع ددر – 3

 اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي؟.
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 منهج الدراسة:

 Survey researchضدمر ال حدوا الوصدعية التدي تتودل ال حدث المسدحي هدلد الدراسدة  تق 

أُسلوبا  للدراسة معتمدا علم أداة اإلست يانا بهده الوصول رلم حقائق حول أهدداه الدراسدة 

 . (.95 – 93م  1997)عثمان: تساؤالتها الموتلعة.بعد تحليل بيانات الدراسة والوصول رلم نتائج حول 

 أدواا الدراسة:

بإعددداد أسددةلة  ال احثددان   حيددث قددام Questionnaireاسددتودمت الدراسددة أداة اإلسددت يان 

الدراسة ونقا  ألهدانها ومحاورها الموتلعة  ويُعت ر اإلست يان األداة األكثدر مناسدة لمدنهج هدلد 

الموتصون ندي هدلا المادالا حيدث يدونر اإلستقصداء درجدة أك در مدر ما يؤكد الدراسة ونقا  ل

الصدددا الددداخليا وذلددك لتان دده التحيددن الددلي يمكددر أن ينددتج مددر تددأثيرات تدددخل ال احددث أو 

مساعديه ني استيعاء ال يانات المطلوبة  رضانة رلم أن التقنير اللي تتسدم بده هدلد األداة يدونر 

ييسدر تصدنيف وت ويدظ بياندات الدراسدة  واسدتورا  درجة ك يرة مدر تادانس ال ياندات الدلي 

نتددائج تتسددم بالدقددة والث ددات  رضددانة رلددم أن االسددت يان يددونر وقتددا  كانيددا  للم حددوثير مددر أجددل 

 (354- 353م  2004) ع د الحميدد: .التعكيرمما ينعكس رياابا  علم دقة المعلومات التي يسالها الم حوا

 .  .(223 – 222م  1993) ع د الحميد: و 

بإرسدالها ع در ال ريدد  انبعد رعداد أسةلة االست يان ني صدورتها األوليدة وا اعتهدا قدام ال احثد

لتحكيمهدددا والتأكدددد مدددر صددددا محتواهدددا وبنائهدددا  اموتصدددير اثندددير محكمددديرلاإللكتروندددي 

مشكورير  –وصالحيتها لقياظ ما هو مراد منها حسظ موضوع ال حث. وقد تعضل بالتحكيم 

كل مر ال رونيسدور  ع دد الن دي ع دد   الطيدظ  أسدتاذ اإلعدالم واالتصدال باامعدة اإلمدام  –

  أسدتاذ اإلعدالم ال شير عثمدانمرتضم العربية السعودية  والكتور  محمد بر سعود بالمملكة 

بإعدادة  انوبناء علم مالح ات المحكمير قام ال احثد  وادي النيلواالتصال المشارك باامعة 

 عها يدويا  علم أنراد عينة الدراسة.يوزتتحرير االست انة ني صورتها النهائية ومر ثم 

  Population  مجتمع الدراسة:

 وادي النيل  والشير ع د   ال دري ماتمعا  لهلد الدراسدة العاملون باامعتييمثل المو عون 

وهم قطاع وسط بير األساتلة والعاملير مر حيث المهندة والعددد  ويقد  علديهم العدظء األك در 

 ني ردارة الشأن اليومي للمؤسسة.

 Sample عينة الدراسة:

(126م  1999) الامددال: جدليددة بددير الموتصددير حاددم العينددة قضددية
الدد عض مددنهم أن حاددم   ويددرخ .

م  2006) الصدديق: ( معردة حتم يدتم التعامدل معهدا رحصدائيا . 30العينة ياظ أال يقل عر ثالثير ) 

53)
.
 انرليده  ندإن ال احثد يروبناء علم ذلك ونس ة لك ر حام الماتم  وصعوبة وصدول ال داحث 

سة إلجراء الدراسة ( معردة مر ماتم  الدرا 50العينة المتاحة الختيار خمسير )  اقد استودم

 بير أنرادد.عليها وخاصة أن ماتم  الدراسة يتمت  بتاانس ك ير 

 إط ر الدراسة:

تمثل جدامعتي وادي النيدل  والشدير ع دد   ال ددري بالسدودان اإلادار المكداني للدراسدة  أمدا 

 م.2021اإلاار النماني نقد أُجريت هلد الدراسة خالل شهري مارظ وأبريل مر عام 
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 مصطلح ا الدراسة:

 كال  منها: التي تلي اتألجل هلد الدراسة نإننا نعني بالمصطلحات التالية التعريع

 استخدام: 

 التعريف اإلصطالحي:

:" الطريقة الواصدة بدالعرد أو الاماعدة ندي اسدتودام التكنولوجيدان والتدي كلمة استودام تعني

 ..(45 – 44م  2020)الانابي:  تدخل ني سياا ممارسة ما مثل اتصال او عمل أو تسلية"

المدو عير بادامعتي وادي النيدل والشدير ع دد   ال ددري  تواصلرجرائيا : نعني بها:" اريقة 

 اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي".بمواق  التواصل ع ر 

  التواصل:

) ع دد الرشديد: التعريف اإلصطالحي: وردت عدة تعريعات رصطالحية لكلمدة :"التواصدل" منهدا:

  (.6 – 2د  1436

التواصددل يعنددي:" عمليددة نقددل األنكددار والتاددارب وت ددادل المعدداره والمشدداعر بددير الددلوات 

واألنراد والاماعات  وقدد يكدون هدلا التواصدل ذاتيدا  شوصديا  أو تواصدال  غيريدا   وقدد ين ندي 

 علم الموانقة أو علم المعارضة واالختاله".

ة بير نردير أو دولتدير أو ماتمعديرا ممدا يحقدق المنععدة المت ادلدة التواصل يعني:" بناء عالق

 بير الطرنير".

هو :" عملية ت ادل لألنكار وااراء والمعلومدات والقناعدات والمشداعر ع در وسدائط متنوعدة 

لع ية وغير لع ية  كالكالم والكتابة واألصوات والصدور واأللدوان والحركدات واإليمداءات  

 عهومة ) ذات دالالت ( لدخ األاراه المشاركة".أو بواسطة أي رموز م

للتواصل ني هلد الدراسة: نقصد بالتواصل ندي ومر التعريعات السابقة نوتار تعريعا  رجرائيا  

داخددل مواقدد   هددلد الدراسددة:" ت ددادل المددو عير للمحتددوخ الددلي يرتؤوندده مدد  الطددره ااخددر

 اإلنترنت التي يستودمونها".التواصل ع ر 

  :وظياةال

:" هددي  هددامددر التعريعددات اإلصددطالحية التددي وردت لكلمددة الو يعددة التعريددف الددلي يقددول بأن

اموعة الواج ات والمسدؤوليات المتكاملدة والمتاانسدة التدي يادظ أن يؤديهدا شدوص واحدد م

 (.https://qawaneen.blospot.com) المحيا: .تتوانر لديه شروا التأهيل المحدد

بأنده:" الشدوص المكلدف  تعريدف رجرائدي للمو دف ومر هلا التعريدف يمكدر الُولدول رلدم 

الشدروا المطلوبدة للو يعدة  بالقيام بواج ات ومسؤليات متكاملة ومتاانسة علم أن تتونر نيده

 .ه"المعين

  اإلنترنت:

( 5م  2020) الس اعي: هنالك عدة تعريعات وردت لإلنترنت منها:التعريف اإلصطالحي لإلنترنت: 

 . ( 5م  2020) النع ي: و 

اإلنترنت هي :" ش كة اتصالية جماهيرية ك يدرة جددا  وغيدر مركنيدة  تدربط ماموعدة ك يدرة 

مددر شدد كات الحاسددظ االددي المنتشددرة نددي أنحدداء العددالما حيددث تت دد  كددل شدد كة جهددة مسددتقلة 

 كالاامعات   ومراكن األبحاا  والشركات وغيرها".
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هددي :" وسدديلة اتصددال جماهيريددة حديثددة لنقددل األخ ددار والمعلومددات رلكترونيددا  عددر اإلنترنددت 

اريدق شد كة الحاسدظ االدي المتصدلة بالهداتف أو األليداه الضدوئية  يمكدر مدر خاللهدا نشدر 

 واستق ال األخ ار والمعلومات والصور بأسلوب سهل ومريح".

الكم يددوتر نددي العددالم  وتسددمح اإلنترندت هددي :" شدد كة كم يددوتر عالميددة تددربط ماليدير أجهددنة 

 لمستودميها بحرية اختيار ما يريدون مر خدمات اتصالية ومعلوماتية".

د التعريعات يمكننا تعريف اإلنترنت رجرائيا  بأنها: "وسيلة اتصدال جماهيريدة عالميدة ومر هل

تتددديح وتتعدددوا علدددم كدددل وسدددائل االتصدددال الاماهيريدددة التقليديدددة مدددر حيدددث الوصدددائص   

 لمستودميها الحصول علم المعلومات والمعاره والتواصل م  غيرهم".

 العمل: أخالقي ا

 التعريف اإلصطالحي لألخالقيات:

 مر بير التعريعات اإلصطالحية التي وردت لألخالقيات:

األخالقيددات تعنددي:" ماموعددة القواعددد السددلوكية التددي تضدد ط نسدديج الماتمدد  نحددو الويدددر 

 . م(2008) هند: الوطأ ".والصواب ني مواجهة الشر و

األخالقيات تعني:" القيم والقواعد والمعايير التي تمكر العرد مر التميين بير الصدح والوطدأ  

) وبير ما هو مرغوب نيه وما هو غير مرغوب نيه  وبير ما هو كائر ومدا يادظ أن يكدون".

 (.667 – 638ل:   101انتصار  مالة كلية ااداب  جامعة بنداد  العدد: 

التعريف اإلجرائي: بناء  علم التعريعات اإلصطالحية السابقة لمصطلح " األخالقيات " نإنندا 

رجرائيدددا  ندددي هدددلد  العمدددل" أخالقيددداتانعكددداظ اسدددتودام مواقددد  التواصدددل علدددم ب "نقصدددد 

استودام المو عير باامعتي وادي النيدل   اريقة علم العمل بس ظلمترت ة االدراسة:" ااثار 

 لمواق  التواصل ع ر اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي ".والشير ع د   ال دري 

 لدراسة:ل النظرية الماسرة

 Uses and gratificationsتدخل هلد الدراسة تحت ن رية " االسدتودامات واإلشد اعات 

"  وتقدم هلد الن رية عددا  مدر الشدواهد التدي تؤكدد أن أسدلوب األندراد أمدام وسدائل اإلعدالم 

 . .(215  1998) أبو أص  : .أكثر قوة مر المتنيرات االجتماعية والسكانية والشوصية

 نشأة النظرية:

  هرت المعالم األولم لهدلد الن ريدة ندي بددايات القدرن العشدرير كنتدا  لل حدوا والدراسدات

التي أُجريدت للكشدف عدر الدرابط بدير األسد اب ) الددوان  ( واالسدتوداما حيدث كشدعت نتدائج 

الدراسات عر وجود من ور جديد لعالقات الامهور ووسائل اإلعالم  وقد ت ير أن الامهور 

يُعت ر عنصرا  رياابيا  وناعال  ني انتقاء الرسائل والمضامير المعضلة له مر وسدائل اإلعدالما 

ك ني راار الرد علم معهوم قوة وسائل اإلعالم التي جاءت بها ن رية " الرصاصة ويأتي ذل

السدحرية" و ن ريدة " انتقدال المعلومدات علدم مدرحلتير"  ومدر هُندا بددأ ال داحثون دراسداتهم 

 للوصول رلم نموذ  أو ن رية شاملة للكشف عر العالقة بير االستودام واإلش اع.

حث ني االحتياجات التي يحققها استودام وسدائل اإلعدالم قدد ويشير بعض ال احثير رلم أن ال 

بدددأ منددل ثالثينيددات القددرن العشددريرا حيددث أجريددت دراسددات عديدددة لمعرنددة أسدد اب اسددتودام 

الامهور لوسيلة معينة. غير أن ال هور الععلي لمن دور االسدتودامات واالشد اعات كدان ندي 
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عنوانه :" دوان   Harzogماع األمريكية ما حيث جاء ذلك ني مقال لعالمة االجت1944العام 

االستماع للمسلسل اليومي ورش اعاته"ا حيث أجرت مقابالت مد  مائدة مدر مسدتمعي مسلسدل 

نهدداري يقدمدده الراديددو  وتوصددلت مددر خددالل نتددائج دراسددتها رلددم وجددود رشدد اعات أساسددية 

 162م  2018المناهدرة:  )لالستماع رلم هلد النوعية مر المسلسالت  أهمها رش اع الحاجات العااعية

– 163).
.
أما ال داية الحقيقية لن رية " االستودامات واالش اعات " نقد كانت مد  الدراسدة التدي  

م تلددك الدراسددات التددي حولددت االنت دداد مددر الرسددالة 1959أجراهددا " اليدداهو كدداتن" نددي عددام 

اإلعدددالم  اإلعالميدددة رلدددم جمهدددور المتلقدددير  وأسدددقطت بدددللك المعهدددوم القائدددل بقدددوة وسدددائل

 وسيطرتهاا حيث كان االعتقاد سائدا  ق ل هلد الدراسة.

وونقا  لهلد الن رية صار التركيدن منصد ا  علدم خصدائص الامهدور ودوانعده بداالنطالا مدر 

المعهوم اإلياابي للامهور الدلي يسدتودم الرسدالة اإلعالميدة إلشد اع حاجدة معيندة أو منععدة  

لاهدد للتعدره علدم أذواا الامهدور واتااهاتده  ثدم وبلا يتضاعف علدم القدائمير باالتصدال ا

ُصن  رسالة رعالميدة تل دي تلدك الرغ دات والحاجدات. رن جدوهر هدلد الن ريدة يهدتم بامهدور 

المتلقددير للوسدديلة اإلعالميددة التدددي تُشدد   رغ دداتهم وتل ددي حاجددداتهم الكامنددة داخددل نعوسدددهما 

ها ع ر تعرضده للوسديلة اإلعالميدةا نالامهور ونقا  لهلد الن رية له غاية محددة يسعم لتحقيق

نكلما كان المضمون اإلعالمي مل يدا  لحاجداتهم  زادت نسد ة اختيدارهم لده  ومدر خدالل تدأثير 

الحاجددات والدددوان  واألُاددر المرجعيددة ي دددأ العددرد نددي تقددويم مددا يحصددل عليدده مددر الوسدديلة 

أن المضدمون يل دي اإلعالمية  مقوما  لمصدر المعلوماتا حتم يصل لمرحلة االامةندان رلدم 

حاجاته مر التعرض. وقد حدد " كاتن " أرب  و ائف رئيسة تودم نيها االتااهدات شوصدية 

  ..(169 -166م  2018) المناهرة: .كل نرد

 The instrument, Adjustive, Utilitarian   : و يعة المنععة أو التكيف – 1

مددا يانددي منهددا مددر نوائددد   أي أن العددرد يتعددرض لوسددائل اإلعددالم ويسددتمر علددم ذلددك بقدددر

 كاكتساب الو رات الاديدة وغيرها.

 : Ego – Defensive functionو يعة الدناع عر اللات :   – 2

وونقا  لللك نإن العرد يدان  عر الصور التي تم تشكيلها عر نعسه ويدرنض مدا سدواها  وبهدلا 

عندما يدناح ندي تقدديم صدورة المن ور يُتوق  مر العرد أن يستودم وسائل اإلعالم ومحتواها 

 مرضية عنه  ورال سيعنه عنها.

  Value expressive functionو يعة التع ير عر القيم:   – 3

 رن المتلقي يشعر بالرضا عندما تُع ر وسائل اإلعالم عر القيم واالتااهات السائدة لديه.

  Knowledge functionالو يعة المعرنية:   – 4

لمعرنة التي تعينه علم ردراك المعانيا األمر اللي يساعدد علم العهم العرد يحتا  الكتساب ا

والتعسير وتحديد مواقعه واتااهاتده تاداد القضدايا الموتلعدة التدي يتعدرض لهدا ندي بيةتده نمتدم 

 كان المضمون االتصالي متوانقا  م  ذلك يكون تعرض العرد له أكثر رياابية.

 .  (241  0032) مكاوي  و السيد: :أهداه هلد الن رية
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 إن األهداف المرتج ة من خالل هذا النظرية تتمثل في:

السعي رلم ركتشاه كيعية استودام األنراد لوسائل االتصال  وذلك بالن ر رلم الامهدور  – 1

 النشط اللي يستطي  أن يوتار ويستودم الوسائل التي تش   حاجاته وتوقعاته.

وسدائل االتصدال  والتعاعدل الدلي يحددا نتيادة شرا دوان  التعرض لوسيلة معيندة مدر  – 2

 هلا التعرض.

 التأكيد علم نتائج استودام وسائل االتصال بهده نهم عملية االتصال الاماهيري. – 3

معرندددة اإلشددد اعات التدددي يهدددده المتلقدددي رلدددم تل يتهدددا مدددر خدددالل اسدددتودامه للوسدددائل  – 4

 االتصالية.

 فروض النظرية: 

"  وُزمالؤد خمسة ندروض علميدة رئيسدة  شدكلت األسدس Elihu Katzوض  " ايهو كاتن  

العلمية لن رية "االستودامات واالش اعات"  وتتعلدق هدلد العدروض بكيعيدة اسدتودام األندراد 

للوسددائل االتصددالية  واالشدد اعات التددي يهدددنون رلددم تحقيقهددا مددر وراء تلددك االسددتودامات. 

 (. 241 – 240م  2003  و السيد: ) مكاوي :وتمثلت هلد العروض ني

رن أعضدداء الامهددور مشدداركون نعددالون نددي عملددة االتصددال الامدداهيري  ويسددتودمون  – 1

 وسائل االتصال لتحقيق أهداه مقصودة تل ي توقعاتهم.

يع ر استودام وسائل االتصال عر الحاجات التي يدركها أعضاء الامهور  ويتحكم ندي  – 2

   وعوامل التعاعل االجتماعي  وتنوع الحاجات باختاله األنراد.ذلك عوامل العروا العردية

التأكيددد علددم أن الامهددور هددو الددلي يوتددار الرسددائل والمضددمون الددلي يشدد   حاجاتددها  – 3

ناألنراد هدم الدلير يسدتودمون وسدائل االتصدال  وليسدت وسدائل االتصدال هدي التدي تسدتودم 

 األنراد.

يد حاجاتهم ودوانعهم  وبالتالي يوتارون الوسائل التدي يستطي  أنراد الامهور دائما  تحد – 4

 تش   تلك الحاجات.

يمكر اإلستدالل علم المعدايير الثقانيدة السدائدة مدر خدالل اسدتودامات الامهدور لوسدائل  – 5

 االتصال  وليس مر خالل محتوخ الرسائل نقط.

 :( 250 – 243م  0320) مكاوي  و السيد: و (.  190م  2018) المناهرة:   عن صر النظرية:

 لن رية االستودامات واالش اعات خمسة عناصر رئيسة تتمثل ني.

 انتراض الامهور النشط:  – 1

وهو انتراض يقول بعكس ما توصف به الن ريات السابقة الامهور باعت ارد جمهدورا  متلقيدا  

وتأثيرها العع ال  وب هور هلد الن رية  هدر معهدوم الامهدور   سل يا  أمام قوة وسائل اإلعالم

" العنيد " اللي ي حث عما يريد أن يتعرض له  كما أنه هو الدلي يدتحكم ندي اختيدار الوسدائل 

 التي تقدم هلا الممحتوخ.

 األصول النعسية واالجتماعية الستودامات وسائل اإلعالم: – 2

أن العديد مدر االحتياجدات المرت طدة باسدتودام وسدائل وهل العنصر يقوم علم الرؤية القائلة ب

االتصدال  ذات عالقدة بوجدود العدرد ندي بيةدة اجتماعيدة  وتعاعلده مد  هدلد ال يةدةا ولدللك ندإن 
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التعدددرض لوسدددائل اإلعدددالم يدددرت ط بدددالنوع  والعمدددر  والمسدددتوخ التعليمدددي  واالجتمددداعي  

 واالقتصادي.

 دوان  تعرض الامهور لوسائل اإلعالم: – 3

 وهناك وجهات مت اينة حول هلا العنصر يمكر رجمالها ني نةتير:

 :Instrumental motivesدوان  منععية:    –أ 

وهي التي تستهده معرنة اللات  واكتساب المعرندة والمعلومدات والو درات  وجميد  أندواع 

 التعلم  كما التي تعكسها نشرات األخ ار وال رامج التعليمية والثقانية.

 : Ritualized motivesاقوسية   دوان   –ب 

وهددي التددي تسددتهده قتددل الوقددت وتمضدديته واالسددترخاء  والصددداقة  واأللعددة مدد  الوسدديلة  

والهددددروب مددددر المشددددكالت ) التسددددلية والتددددرويح (  وتهددددتم هددددلد العةددددة بددددال رامج الوياليددددة 

 كالمسلسالت  واألنالم  والمنوعات  وموتلف برامج الترنيه.

 ئل اإلعالم:التوقعات مر وسا – 4

والتوقعدددات هدددي نتدددا  دوانددد  الامهدددور للتعدددرض لوسدددائل اإلعدددالم ونقدددا  لألصدددول النعسدددية 

واالجتماعيددة لألنددراد. وتُعت ددر التوقعددات ذات ارت دداا بددالعروا العرديددة  واخددتاله الثقانددات  

والتي باختالنها توتلف توقعات األنراد مر التعدرض للمحتدوخ اإلعالمدي  وتوتلدف الوسدائل 

 ودمة.المست

 رش اعات وسائل اإلعالم: – 5

ونقا  لهلد الن رية نإن أنراد الامهور مدنوعير بمؤثرات نعسية واجتماعيدة السدتودام وسدائل 

". وهُنا ال بد مدر  Gratificationsاإلعالم للحصول علم نتائج خاصة تُسمم " اإلش اعات 

مددر خددالل  Gratification soughtالتمييددن بددير اإلشدد اعات التددي ي حددث عنهددا الامهددور 

 . Gratification obtainedتعرضه لوسائل اإلعالم  واإلش اعات المتحققة نعال  

 الدراس ا الس بقة:

حددث ُوسددعه ولددم يعثدر علددم دراسددات تتعلددق بدنعس مشددكلة الدراسددة  غيددر أن هندداك اجتهدد ال ا

 دراسات تتعلق بأخالقيات العمل منها:

 ز" الموسومة:" أخالقي ا الوظيااة الع ماة فاي دراسة: " انتص ر زين الع بدين شهب  - 1

وقد هدنت الدراسة رلم معرنة أخالقيات الو يعة العامة ني اإلسدالم. واسدتودمت  اإلسالم ".

 المنهج الوصعي التحليليا بالرجوع رلم المصادر األولية ذات الصلة بالموضوع.

الن دام الدلي يحددد سدلوك عدد مر النتائج مر أهمها:األخالا ندي ن در اإلسدالم هدي لتوصلت 

اإلنسددان كوليعددة   نددي  اإلنسدان نددي الكددون بمددا يتعددق وتحقيددق رسددالته والتدي ُخِلددق مددر أجلهددا

 األرض.

رن مددنهج اإلسددالم لدديس نددي جددوهرد مددنهج رلددم نددرض أيديولوجيددة سياسددية أو اددرا ن ريددة 

ل ذلددك اقتصددادية أو هيمنددة اسددتراتياية عسددكرية أو مددلهظ ون ددام نقهددي تشددريعي  ولكندده ق دد

 منهج قيمي قائم علم العضائل الن يلة  وهلا سر ع مة الدير اإلسالمي.

رن النايدة مددر اإللتدنام بدداألخالا تحقيدق العضدديلة عدر اريددق معرندة الويددر والشدر  وتحقيددق 

 المثل األعلم لكمال السلوك وتحقيق اقساا مر السعادة ني الدنيا.
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ة جي، األست ذين بج معة الموصال، محاوظ ةمدون الصواف، و أنم ر أمين   دراسة: – 2

كلية اإلدرة واالقتص د ، الموسومة :" أخالقي ا الوظياة الع مة وأثره  على أداء منظم ا 

 األعم ل ".

هدنت الدراسة رلم التركين علم معرنة أخالقيات الو يعة العامدة  والتحقدق مدر مددخ ردراك 

عامددة وأثرهددا نددي تحسددير األداء. الُمدددراء نددي الشددركة الم حوثددة عددر أخالقيددات الو يعددة ال

اسددتودمت الدراسددة المددنهج المسددحي باسددتودام أداة اإلسددت يان  وخلُصددت رلددم ماموعددة مددر 

النتددائج أهمهددا: وجددود عالقددة بددير أهددداه الو يعددة العامددة وبددير اإللتددنام بأخالقيددات الو يعددة 

ها رلدم التنيدرات العامة. كما أشارت الدراسة رلم أن التنيرات الحاصدلة ندي األداء يعدود سد  

 الحاصلة ني مؤشرات األخالا.

 التعليق على الدراس ا الس بقة:

تتنددداول وتركددن علدددم واقددد  أخالقيدددات العمددل أو الو يعدددة ندددي عيندددات الدراسددات المدددلكورة 

مددؤثر خددارجي ك تندداول اسددتودام مواقدد  التواصددل االجتمدداعيترال أن هددلد الدراسددة  دراسددتها 

 العمل أثناء الدوام الو يعي.نام المو ف بأخالقيات علم الت

 نت ئج الدراسة:

 المعلومات العامة عر عينة الدراسة: –المحور األول 

 (: يبين نوع أفراد العينة:1جدول رقم )
 النسبة التكرار النوع

 %46 23 ذكر

 %54 27 أُنثم

 %100 50 الماموع

نسدد ة الددلكور  ( التقددارب بددير عدددد الددلكور واإلنددااا حيددث بلنددت1يتضددح مددر الادددول رقددم)

%  وقد الحدظ ال احدث 8%  بعارا عر نس ة اللكور بلغ 54%  بينما بلنت نس ة اإلناا 46

 أثناء رجراء عملية جم  ال يانات أن هنالك تعوقا  عدديا  ني الو ائف التي تحتلها اإلناا.

 (: يبين أعم ر عينة الدراسة:2جدول رقم )
 النسبة التكرار العمر ب لسنة

20 – 29 10 20% 

30 – 39 13 26% 

40 – 49 19 38% 

50 – 59 6 12% 

 %4 2 نما نوا 60

 %100 50 الماموع

سددنة تتعددوا علددم غيرهددا مددر العةدد ت  49-40( أن العةددة العمريددة 2يتضددح مددر الادددول رقددم )

-20%  بينمدا احتلدت العةدة العمريدة 26سنة بنس ة  39-30%  تليها العةة العمرية 38بنس ة 

%  وأتددت نددي 12سددنة بنسدد ة  59-50%  تلتهددا العةددة العمريددة 20الثالثددة بنسدد ة المرت ددة  29

%. وت دير النسددظ أن مع ددم أندراد العينددة مددا 4سددنة نمددا ندوا بنسدد ة 60النهايدة العةددة العمريدة 

 ينالون ني عمر ال لل والعطاء.
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 (: يبين وظياة أفراد العينة:3جدول رقم )
 النسبة التكرار الوظياة

 %50 25 مو ف عام

 %10 5 سكرتارية

 %12 6 مشره االب

 %12 6 مسال االب

 %2 1 مشره أكاديمي

 %6 3 مساعد مشره أكاديمي

 %2 1 مساعد أمير مكت ة

 %2 1 مساعد تقني

 %2 1 مساعد مسال االب

 %2 1 مدير مركن حاسوب

 %100 50 الماموع

( ي ددير الو ددائف التددي يتقلدددها أنددراد عينددة الدراسددة  وقددد جدداء نددي المقدمددة 3الادددول رقددم )

المو عون ني الو يعة العامة وهم اللير يمكنهم العمل ني أي موق  يراد الموِدم  وذلك بنس ة 

بالتساوي المو عون ني موق  اإلشراه الطالبي وتسايل الطالب بنس ة %  تالهم 50بلنت 

يهما  ثم جاء المو عون اللير يحتلدون موقد  السدكرتارية ندي اإلدارات بنسد ة % لكل12بلنت 

%  بينما احتل المرت ة التالية لللك المو عون ني موق  مساعد المشدره األكداديمي 10بلنت 

% كل مر و دائف: المشدره 2%  ثم أتم ني المرت ة األخيرة بنسظ متساوية بلنت 6بنس ة 

مساعد تقني  مسداعد مسدال ادالب ومددير مركدن حاسدوب   األكاديمي  مساعد أمير مكت ة 

 وهي نسظ ني ماملها تمثل الو ائف الموجودة حسظ مالح ة ال احث.

 كوسيلة للتواصل م  ااخر: لمواق  اإلنترنتالمحور الثاني: استودام المو عير 

 (: إج بة عينة الدراسة عن السؤال: 4جدول رقم )

 لإلنترنت؟.هل تستخدم جه زاً يستطيع الدخول 
 النسبة التكرار اإلج بة

 %94 47 نعم

 %6 3 ال

 %100 50 الماموع

( يتضح أن المو عير اللير يمتلكون أجهنة تمكنهم مر استودام اإلنترنت 4مر الادول رقم )

%  بينمددا الددلير ال يمتلكددون أجهددنة 94هددم األغل يددة نددي عينددة الدراسددةا حيددث بلنددت نسدد تهم 

وهدلا يشدير رلدم أن أغلدظ أندراد العيندة  %.6اإلنترندت قلدة بنسد ة بلندت تمكنهم مر اسدتودام 

 بإمكانهم الولو  رلم اإلنترنت. 

 :نترنتللدخول لإل (: يبين نوع الجه ز الذي يستخدمه الموظف5جدول رقم )
 النسبة التكرار نوع الجه ز

 %40.8 20 تلعون شوصي

 %18.4 9 حاسوب

 %40.8 20 االثنير معا  

 %100 49 الماموع

( يتضح أن مع م أنراد العينة يستودمون بنس ة متساوية كال  مدر التلعدون 5مر الادول رقم )

% 40.8الشوصددي علددم انعددراد أو التلعددون الشوصددي والحاسددوب معددا  وذلددك بنسدد ة بلنددت 
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%. والنتياة تدل علم تونر 18.4لكليهما  بينما اللير يستودمون الحاسظ االي نقط ننس تهم 

 التواصل ع ر اإلنترنت لدخ عينة الدراسة.وسائل 

 (: يوضح ملكية الاهاز اللي يستودمه المو ف:6جدول رقم )

 :)أنراد عينة الدراسة( ملكية األجهنة التي يستودمها المو عون

 لجه ز الذي يستخدمه الموظف:ل الخ صة ملكيةال(: يوضح 1 - 6جدول رقم )
 النسبة التكرار أمتلك الجه ز الذي استخدمه

 %64 32 أُوانق

 %0 - أُوانق لحد ما

 %36 18 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يتضح أن مع م أنراد العينة يمتلكون األجهنة التي يسدتودمونها  1 – 6مر الادول رقم ) 

%  بينمدا الددلير ال يوانقددون علدم أنهددم يمتلكدون األجهددنة التددي 64وذلدك بنسدد ة موانقدة بلنددت 

%. والنتياددة تشددير رلددم أن مع ددم أنددراد العينددة يتمتعددون 36يسددتودمونها نقددد بلنددت نسدد تهم 

 لتي يستودمونها.بحرية عالية ني استودام األجهنة ا

 (: يوضح ملكية مك ن العمل للجه ز الذي يستخدمه الموظف: 2 - 6جدول رقم )
 النسبة التكرار الجه ز الذي تستخدمه ملك مك ن العمل

 %48 24 أُوانق

 %06 3 أُوانق لحد ما

 %46 23 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

% مر عينة الدراسة يوانقون علم أنهم يستودمون 48( يتضح أن  2 – 6مر الادول رقم ) 

% يوانقون رخ حدد مدا  بينمدا الدلير ال 6أجهنة تعود ملكيتها للمؤسسة التي يعملون بها  بينما 

يوانقون علم أنهم يستودمون أجهنة تعود ملكيتها رلدم المؤسسدة التدي يعملدون بهدا نقدد بلندت 

أن مع ددم أنددراد عينددة الدراسددة يسددتودمون أجهددنة تعددود  %. والنتياددة تشددير رلددم46نسدد تهم 

ملكيتها رلم المؤسسة التي يعملون بها وخاصة ني حالة جمد  نسد تي الموانقدة والموانقدة لحدد 

 ما.

 (: يوضح ملكية األسرة للجه ز الذي يستخدمه الموظف: 3 – 6جدول رقم )
 النسبة التكرار الجه ز الذي تستخدمه ملك األُسرة

 %10 5 أُوانق

 %04 2 أُوانق لحد ما

 %86 43 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يشدددير رلدددم أن مع دددم أندددراد عيندددة الدراسدددة ال يوانقدددون علدددم أنهدددم 3 – 6الاددددول رقدددم )

%  أمددا الددلير يوانقددون علددم أنهددم 86يسددتودمون أجهددنة تعددود ملكيتهددا لألسددرة بنسدد ة بلنددت 

%  أما اللير يوانقون علدم ذلدك 10يستودمون أجهنة تعود ملكيتها لألسرة نقد بلنت نس تهم 

 %.4لحد ما نقد بلنت نس تهم 
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 (: يُوضح ملكية األصدق ء أو الزمالء للجه ز الذي يستخدمه الموظف:4 – 6جدول رقم ) 
 النسبة التكرار الجه ز الذي تستخدمه ملك صديقك أو زميلك

 %02 1 أُوانق

 %0 - أُوانق لحد ما

 %98 49 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يوضدح أن أغل يدة أندراد العيندة ال يوانقدون علدم أن ملكيدة األجهددنة  4 – 6الاددول رقدم ) 

%  بينما اللير يوانقون علم 98التي يستودمونها تعود رلم األصدقاء أو النمالء بنس ة بلنت 

 % نقط.2أنهم يستودمون أجهنة تعود ملكيتها رلم أصدقائهم أو زمالئهم نقد بلنت 

 لدراسة عن السؤال:(: يوضح إج بة عينة ا7جدول رقم )

 هل تستخدم أي ً من مواقع التواصل عبر اإلنترنت؟:
 النسبة التكرار اإلج بة

 %94 47 نعم

 %6 3 ال

 %100 50 الماموع

(: ي ير مدخ استودام أنراد العينة لمواق  التواصل ع ر اإلنترنتا حيث بلنت 7الادول رقم )

%  بينما اللير ال يستودمون مواق  94اإلنترنت نس ة اللير يستودمون مواق  التواصل ع ر 

 .% نقط6التواصل ع ر اإلنترنت بلنت نس تهم 

 :أثناء الدوام الو يعي مواق  التواصل علم اإلنترنت التي يستودمها أنراد عينة الدراسة

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

 :أثن ء الدوام الوظيايالتواصل االجتم عي 
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %72 36 أُوانق

 %04 2 أُوانق لحد ما

 %24 12 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يوضح أن مع م أنراد عينة الدراسة يوانقون علم أنهدم يسدتودمون  1 – 8الادول رقم ) 

%  بينمددا 72مواقد  التواصدل االجتمدداعي علدم اإلنترندت أثندداء الددوام الدو يعي بنسدد ة بلندت 

%  أما اللير ال يوانقون علم أنهدم يسدتودمونها 4اللير يستودمونها لحد ما نقد بلنت نس تهم 

 لنتياة تشير رلم أهمية هلد المواق  ني حياة عينة الدراسة.%. وهلد ا24نقد بلنت نس تهم 

(: يوضح مدى موافقة عينة الدراسة على أنهم يستخدمون موقع 2 – 8جدول رقم)

 الج معة التي ينتمون إليه :
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %52 26 أُوانق

 %12 6 أُوانق لحد ما

 %36 18 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

لم أنهدم يسدتودمون ‘(: يوضح أن أغل ية أنراد عيندة الدراسدة يوانقدون 2 – 8الادول رقم ) 

% 12%  بينمدددا 52موقددد  جدددامعتهم علدددم اإلنترندددت أثنددداء الددددوام الدددو يعي بنسددد ة بلندددت 

% نقط هم اللير ال يستودمون موق  جدامعتهم علدم اإلنترندت. 36يستودمنها رلم حد ما  أما 
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االهتمدام بمواقد  الاامعددات علدم اإلنترندت والعمددل علدم تحسدنها مددر والنتيايدة محعدنة علددم 

 حيث المحتوخ والشكل واالستودام.

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

 التوظيف:
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %22 11 أُوانق

 %20 10 أُوانق لحد ما

 %58 29 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يوضددح أن مع دم أنددراد العيندة ال يسدتودمون مواقدد  التو يدف أثندداء  3 – 8الاددول رقدم )

%  أمدا 22%  بينما نس ة اللير يستودمونها نقد بلندت 58الدوام الو يعي وذلك بنس ة بلنت 

%. ونسدد تي الموانقددة والموانقددة لحددد مددا تشددير رلددم 20الددلير يسددتودمونها لحددد مددا نقددد بلنددت 

لتو يدف أثنداء الددوام الدو يعي ورن قدل عدر أُولةدك الدلير ال استودام ك ير للمو عير لمواقد  ا

 دائف ويستودمون هلد المواق  أثناء الدوام الو يعي  والمحصلة تعطي مؤشدرا  لل حدث عدر 

 أنضل. 

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

 والترفيه:
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %18 9 أُوانق

 %14 7 أُوانق لحد ما

 %68 34 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يوضح أن أغل ية عينة الدراسة ال يستودمون مواق  التسلية والترنيده  4 – 8الادول رقم )

%  أمددا الددلير يوانقددون علددم أنهدددم 68علددم اإلنترنددت أثندداء الدددوام الددو يعي بنسدد ة بلنددت 

%  أمدا الددلير يسددتودمونها لحدد مددا نقددد بلنددت 18يسدتودمون تلددك المواقدد  نقدد بلنددت نسدد تهم 

سدتودام هدلد المواقد  مدر ق دل بعدض أندراد عيندة الدراسدة %. والنتياة تشير رلم ا14نس تهم 

 أثناء الدوام الو يعي ولكر بنس ة قليلة مقارنة م  اللير ال يستودمونها.

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

 مه راا العمل:
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %52 26 أُوانق

 %08 4 أُوانق لحد ما

 %40 20 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يوضددح أن أغل يددة أنددراد العينددة يوانقددون علددم أنهددم يسددتودمون مواقدد  5- 8الادددول رقددم )

%  بينما اللير يوانقون رلم حد 52تطوير مهارات العمل علم اإلنترنت بنس ة مرتععة بلنت 

علددم أنهددم يسددتودمون مواقدد  التواصددل علددم  %  أمددا الددلير ال يوانقددون8مددا بلنددت نسدد تهم 

%. وتشددير هددلد النتياددة رلددم اهتمددام 40اإلنترنددت أثندداء الدددوام الددو يعي نقددد بلنددت نسدد تهم 

 المو عير بمواق  التواصل علم اإلنترنت التي ترن  قدراتهم وكعاءتهم.
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 سة (: يوضح مدى موافقة أفراد العينة على أنهم يستخدمون مواقع السي6 – 8جدول رقم)

 واالقتص د:
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %20 10 أُوانق

 %24 12 أُوانق لحد ما

 %56 28 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

% مدددر أندددراد عيندددة الدراسدددة يوانقدددون علدددم أنهدددم 20(: يوضدددح أن  6 – 8الاددددول رقدددم ) 

يسددتودمون مواقدد  السياسددة واالقتصدداد علددم اإلنترنددت أثندداء الدددوام الددو يعي  بينمددا الددلير 

%  أمددا الددلير ال يسددتودمونها نقددد بلنددت نسدد تهم 24يسددتودمونها لحددد مددا نقددد بلنددت نسدد تهم 

يسددتودمون مواقدد  السياسددة واالقتصدداد علددم %. ورذا جمعنددا نسدد ة المددوانقير علددم أنهددم 56

اإلنترنت واللير يسدتودمونها لحدد مدا ندإن ذلدك يشدير رلدم اهتمدام المدو عير بمواقد  السياسدة 

واالقتصاد علم اإلنترنت وهلا بدورد يشير رلم أهمية عداملي السياسدة واالقتصداد وتأثيرهمدا 

 علم علم حياة عينة الدراسة.

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

 االجتم عية:
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %38 19 اُوانق

 %16 8 أُوانق لحد ما

 %46 23 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: رلم أن أنراد العينة يستودمون مواق  القضايا االجتماعيدة علدم  7 – 8يشير الادول رقم )

%  بينما بلنت نس ة اللير يستودمونها لحد 38اإلنترنت ولكر ليس بنس ة ك يرةا حيث بلنت 

%وحاصل جم  االثنير يمثل أغل ية مقارنة م  نس ة اللير ال يسدتودمون هدلد المواقد  16ما 

لم اهتمام عينة الدراسة بمواق  القضدايا االجتماعيدة علدم %. والنسظ تشير ر46والتي بلنت 

 اإلنترنت.

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

 الري ضة:
 النسبة التكرار مدى الموافقة

 %2 1 اُوانق

 %0 - أُوانق لحد ما

 %98 49 ال أُوانق

 %100 50 الماموع

(: يتضح أن مع م أنراد العينة ال يستودمون مواق  الرياضدة بنسد ة 8 – 8مر الادول رقم )

% نقدط. وهدلا يشدير رلدم أن 2%  بينمدا الدلير يسدتودمونها قدد بلندت نسد تهم 98عالية بلنت 

عينة الدراسة مر المو عير ليس لديهم رهتمام بالرياضة رال بنلر قليلا ولدلا ينددر اسدتودامهم 

عي  أو أن أخ ار المالعظ ني العادة مسائية للا كانت هدلد النسد ة لمواقعها أثناء دوامهم الو ي

 أثناء الدوام الو يعي واللي ي دأ ني العادة مر العترة الص احية رلم ما بعد صالة ال هر بقليل.
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عبر اإلنترنت أثن ء الدوام  لمواقع التواصل الموظاين استخدام انعك س المحور الث لث:

 على قيم العمل: الوظياي

مواقع اإلنترنت أثن ء الدوام  استخدام(: يوضح إج بة عينة الدراسة عن أن 9جدول رقم)

 الوظياي تؤدي إلى: عدم إنج ز األعم ل اليومية في وقته  المحدد:
 النسبة التكرار اإلج بة

 %65.2 30 أُوانق

 %23.9 11 أُوانق لحد ما

 %10.9 5 ال أُوانق

 %100 46 الماموع

مواقد   استودام( يتضح أن اللير يوانقون علم أن اللير يوانقون علم أن 9مر الادول رقم )

اإلنترنت يؤدي رلم عدم رناداز األعمدال اليوميدة ندي وقتهدا المحددد هدم األغل يدة بنسد ة بلندت 

مواقد  اإلنترندت أثنداء الددوام الدو يعي اسدتودام %  بينما تالهم أولةك الدلير يدرون أن 65.2

ي رلم حد ما رلم عدم رناداز األعمدال اليوميدة ندي وقتهدا المحددد وذلدك بنسد ة بلندت تؤثر تؤد

مواقدد  اإلنترنددت تددؤدي رلددم عدددم رنادداز  اسددتودام %  أمددا الددلير ال يوانقددون علددم أن23.9

 اسدتودام%. ومدر النتيادة يتضدح أن 10.9  بلندت نسد تهم األعمال اليومية ني وقتهدا المحددد

مواقدد  اإلنترنددت أثندداء الدددوام الددو يعي يددؤدي نددي النالددظ رلددم عدددم رنادداز األعمددال اليوميددة 

 الواصة بالمؤسسة ني وقتها المحدد.

مواقع اإلنترنت أثن ء الدوام  استخدام(: يوضح إج بة عينة الدراسة أن 10جدول رقم )

 الوظياي تؤدي إلى: التسبب في تعطيل الخدم ا الخ صة ب لجمهور:
 النسبة التكرار  بةاإلج

 %39 16 أُوانق

 %46.3 19 أُوانق لحد ما

 %14.6 6 ال أُوانق

 %100 41 الماموع

مواقد   اسدتودام( يتضح أن أغلظ أنراد العينة يوانقدون رلدم حدد مدا بدأن 10مر الادول رقم )

اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي تتسد ظ ندي تعطيدل الوددمات الواصدة بدالامهور وذلدك بنسد ة 

مواق  اإلنترندت أثنداء الددوام الدو يعي  استودام%  تالهم اللير يوانقون علم أن 46.3بلنت 

%  بينمدا 39تؤدي رلم التسد ظ ندي تعطيدل الوددمات الواصدة بدالامهور وذلدك بنسد ة بلندت 

مواق  اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي تؤدي رلم التس ظ ني  استوداموانقون علم أن اللير ال ي

%. ومددر النتياددة يتضددح أن متابعددة 14.6تعطيددل الودددمات الواصددة بددالامهور بنسدد ة بلنددت 

 تتس ظ ني تعطيل الودمات الواصة بالامهور. مواق  اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي

مواقع اإلنترنت أثن ء الدوام  استخدام(: يوضح إج بة عينة الدراسة عن أن 11جدول رقم )

 الوظياي تؤدي إلى: عدم إتق ن العمل:
 النسبة التكرار اإلج بة

 %52.4 22 أُوانق

 %14.3 6 أُوانق لحد ما

 %33.3 14 ال أُوانق

 %100 42 الماموع
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مواقد   اسدتودام( يتضدح أن نسد ة أندراد العيندة الدلير يوانقدون علدم أن 11مر الاددول رقدم )

%  52.4اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي تؤدي رلم عدم رتقان العمدل هدي النال دة حيدث بلندت 

مواق  اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي تؤدي  استودامبينما تلتها نس ة اللير ال يوانقون علم أن 

%  وأتت أخيرا  نس ة اللير يوانقون رلم حد ما علدم 33.3عدم رتقان العمل  حيث بلنت رلم 

%. 14.3مواق  اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي رلم عدم رتقان العمل  حيث بلنت  استودامأن 

مواقد  اإلنترندت أثنداء الددوام الدو يعي تدؤدي رلدم عددم رتقدان استودام ومر النتياة ي هر أن 

 العمل.

التواصل عبر مواقع  استخدام(: يوضح إج بة عينة الدراسة عن أن 12جدول رقم )

 اإلنترنت أثن ء الدوام الوظياي تؤدي إلى: التسبب في ضرر المؤسسة بقلة اإلنت ج:
 النسبة التكرار اإلج بة

 %51.2 21 أُوانق

 %17.1 7 أُوانق لحد ما

 %31.7 13 ال أُوانق

 %100 41 الماموع

مواقد   اسدتودام( يتضدح أن نسد ة أندراد العيندة الدلير يوانقدون علدم أن 12مر الاددول رقدم )

أثنداء الددوام الدو يعي يدؤدي رلدم التسد ظ ندي ضدرر المؤسسدة بقلددة اإلنترندت التواصدل ع در 

اسددتودام %  وتلتهدا نسد ة الددلير ال يوانقدون علدم أن 51.2اإلنتدا   هدي األعلدم حيددث بلندت 

إلنترنت أثناء الدوام الو يعي ال يؤدي رلم التس ظ ني ضرر المؤسسة ع ر امواق  التواصل 

علدم اسدتودام  %  وأخيرا  أتت نس ة اللير يوانقون رلم حدد مدا31.7بقلة اإلنتا  بنس ة بلنت 

التواصل ع ر مواق  اإلنترنت أثناء الدوام يؤدي رلم التس ظ ني ضرر المؤسسدة بقلدة  مواق 

نتيادة يتضدح أن التواصدل ع در مواقد  اإلنترندت أثنداء الددوام %. ومدر ال17.1اإلنتا  بنس ة 

 الو يعي يتس ظ ني ضرر المؤسسة بقلة اإلنتا .

اإلنترنت  التواصل عبر مواقع استخدام ( يوضح إج بة عينة الدراسة عن أن13جدول رقم )

 أثن ء الدوام الوظياي يؤدي إلى: استخدام أجهزة المؤسسة في غير م  ُخصصت له:
 النسبة التكرار اإلج بة

 %62 28 أُوانق

 %16 7 أُوانق لحد ما

 %22 10 ال أُوانق

 %100 45 الماموع

 اسدتودام مواقد  ( يتضدح أن نسد ة أندراد العيندة الدلير يوانقدون علدم أن13مر الاددول رقدم )

التواصل اإلنترنت يؤدي رلم استودام أجهنة المؤسسة ني غير ما ُخصصت له  وذلك بنس ة 

أثنداء  التواصدل ع در اإلنترندت اسدتودام مواقد  أنعلدم %  تالهم اللير ال يوانقون 62بلنت 

يؤدي رلدم اسدتودام أجهدنة المؤسسدة ندي غيدر مدا ُخصصدت لده بنسد ة بلندت  الدوام الو يعي

 اسدتودام مواقد  التواصدل نس ة اللير يوانقون رلم حد مدا علدم أن % هي16%  وأخيرا  22

ع ر اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي يؤدي رلم استودام أجهنة المؤسسة ني غير ما ُخصصت 

له. والنتياة النهائية تُ هر أن التواصل ع ر مواق  اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي يدؤدي رلدم 

 ما ُخصصت له.  استودام أجهنة المؤسسة ني غير



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 2, Issue 1, Jul 2021- ISSN 1858-9456  
 

 194 

عبر  تواصلاستخدام مواقع ال(: يوضح إج بة عينة الدراسة عن أن 14جدول رقم )

 أثن ء الدوام الوظياي يؤدي إلى: تضييع وقت الجمهور المتع مل مع المؤسسة: اإلنترنت
 النسبة التكرار اإلج بة

 %53.7 22 أُوانق

 %22 9 أُوانق لحد ما

 %24.3 10 ال أُوانق

 %100 41 الماموع

اسدتودام مواقد   ( يتضدح أن نسد ة أندراد العيندة الدلير يوانقدون علدم أن14مر الاددول رقدم )

يؤدي رلم تضديي  وقدت الامهدور المتعامدل مد   أثناء الدوام الو يعي اإلنترنت التواصل ع ر

اسدتودام مواقد   %  تالهم اللير ال يوانقون علدم أن53.7المؤسسة  هي األعلم حيث بلنت 

تضدديي  وقددت الامهددور يددؤدي رلددم أثندداء الدددوام الددو يعي مواقدد  اإلنترنددت  التواصددل ع ددر

%  وأخيرا  أتت نس ة اللير يوانقون رلم حد ما عدل 24.3المتعامل م  المؤسسة بنس ة بلنت 

مواق  اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي يؤدي رلم تضيي  وقت  استودام مواق  التواصل ع رأن 

%. ومدر نتدائج الاددول يتضدح أن تواصدل 22الامهور المتعامل مد  المؤسسدة بنسد ة بلندت 

المو عير ع ر مواق  اإلنترنت أثنداء الددوام الدو يعي يدؤدي رلدم حدد ك يدر رلدم تضديي  وقدت 

 الامهور المتعامل م  المؤسسة.

 استخدام مواقع التواصل عبر(: يوضح إج بة عينة الدراسة عن أن 15جدول رقم )

 إلنترنت أثن ء الدوام الوظياي يؤدي إلى: صرف الوقت في غير وجهه الصحيح:ا
 النسبة التكرار اإلج بة

 %62 28 أُوانق

 %17.8 8 أوانق لحد ما

 %20 9 ال أُوانق

 %100 45 الماموع

اسدتودام  % مدر عيندة الدراسدة يوانقدون علدم أن62( يتضدح أن نسد ة  15مر الادول رقم )

ع ر اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي يؤدي رلم صره الوقت ندي غيدر وجهده  مواق  التواصل

ع در اإلنترندت أثنداء  اسدتودام مواقد  التواصدللدم أن الصحيح  تلم ذلك الدلير ال يوانقدون ع

% 17.8الدوام الو يعي يؤدي رلدم صدره الوقدت ندي غيدر وجهده الصدحيح  وبنسد ة بلندت 

ع در مواقد  اإلنترندت يدؤدي  تودام مواقد  التواصدلاسجاء اللير يوانقون رلم حد ما علم أن 

رلم صره الوقت ني غير وجهه الصحيح. ومدر النتيادة يتضدح أن تواصدل المدو عير ع در 

 مواق  اإلنترنت أثناء الدوام الو يعي يؤدي رلم صره الوقت ني غير وجهه الصحيح.
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