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ملخص: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لك�سف عن �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية �لأكرث �أهمية 
ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة: )�لهو�تف �ملحمولة و�لد�ص و�لنرتنت( ، يف 
�سوء متغري�ت �جلن�ص و�لتخ�س�ص و�لدخل �ل�سهري للأ�رسة. لهذ� �لغر�ص ُطبِّقت ��ستبانتان 
عينة  على  و�لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لثلثة  �ملجالت  يف  �لدو�فع  لقيا�ص  �أُعدتا 
�مللتحقني  �لطلبة  بلغ قو�مها )348( طالبًا وطالبة، �ختريو� بطريقة ع�سو�ئية طبقية من 
للدر��سة يف جامعة �لقد�ص �ملفتوحة )منطقة طولكرم �لتعليمية( . وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن 
م�ستوى تاأثري �لدو�فع قد تر�وح بني قوي جد�ً على �ملجال �لإد�ري، وقوي على �ملجالت 
�لنف�سية و�لجتماعية و�ملجموع �لكلي. ودلت �لنتائج �أي�سًا على وجود فروق د�لة �إح�سائيًا 
��ستخد�م  يف  �لكلي  و�ملجموع  و�لد�رية،  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  تاأثري  م�ستوى  يف 
فئة  ل�سالح  وذلك  للأ�رسة،  �ل�سهري  �لدخل  ملتغري  تبعًا  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائل  �ل�سباب 
دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �أظهرت  �لنتائج  لكن  �ملرتفع،  �ل�سهري  �لدخل  ذوي  �ل�سباب 
يف م�ستوى تاأثري �لدو�فع يف �ملجالت �ملختلفة يف ��ستخد�م �ل�سباب لهذه �لو�سائل تبعًا 

ملتغريي �جلن�ص و�لتخ�س�ص و�ملجموع �لكلي. 



13

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

Abstract: 
This study sought to find out the most important psychosocial motives 

behind the Palestinian youths’ use of modern mass- media namely mobiles, 
dish, and internet, in light of the variables: gender, specialization, and family 
income. For this purpose, a questionnaire was administered to measure the 
motives in those three domains on stratified selected a sample which consisted 
of (348) male and female students, who were currently randomly at Al- Quds 
Open University, Tulkarm Educational Area. Results showed that the effect 
of motives ranged from very strong on administration domain and strong on 
social and psychological domains and the total. Also the results revealed that 
there were significant differences in the level of the effects of those motives 
in the use of modern mass- media by the youth due to income in favor of high 
income. However results revealed that there were no significant differences 
in the level of effects behind use of media due to gender, specialization, and 
the total. 
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مقدمة:
معرفية  ثورة  �ليوم  تعي�ص  عام  ب�سكل  �لإن�سانية  �ملجتمعات  �أن  فيه  �سك  ل  مما 
وتكنولوجية غري م�سبوقة؛ �إذ تعد �ل�سبكة �لعنكبوتية )�لنرتنت( ، و�لهاتف �لنقال �جلو�ل، 
�أبرز م�ستحدثات تكنولوجيا �لت�سال �لتي فر�ست نف�سها على  و�ملحطات �لف�سائيات من 
�ليومي،  للتعامل  �أ�سلوبًا  �أ�سبحت  �ملا�سية حتى  �لقليلة  �ل�سنو�ت  �لعاملي خلل  �مل�ستوى 
ومنطًا للتبادل �ملعريف بني �سعوب �لعامل �ملتقدم، كما �أن �لنت�سار �ل�رسيع لهذه �لتقنيات، 
جعلها من �أحد معامل �لع�رس �حلديث، حتى �إن بع�سهم �أطلق عليه ع�رس �لنرتنت، �أو ع�رس 

�لثورة �ملعلوماتية.
يعدُّ �لإن�سان مدنيًا بالطبع، كما قال �لفيل�سوف �لعربي �بن خلدون يف مقدمته؛ فهو 
ل ي�ستطيع �أن يعي�ص بعزلة تامة عن بقية �أفر�د �ملجتمع �لب�رسي ملدة طويلة، وهو يحتاج 
و�لفكرية  و�لثقافية  و�ملعرفية  و�لبيولوجية  �لنف�سية  حاجاته  لإ�سباع  �لآخرين  �إىل  د�ئمًا 
و�لجتماعية. فل بد له من �أن يقبل بالآخرين، ويتعاون معهم ل�ستمر�ر �حلياة �لجتماعية 
و�جتماعية؛  �إن�سانية  �لت�سال �رسورة  و�أن  و�حل�ساري.  �لثقايف  و�لتقدم  �لتطور  �أجل  من 
فحاجة �لإن�سان للت�سال ل تقل عن حاجته للأمن و�لغذ�ء و�لك�ساء وغريها من �حلاجات 
يف  وج�سميًا  نف�سيًا  عقابًا  بالآخرين  �لت�سال  من  �حلرمان  يعدُّ  �إذ  و�لنف�سية،  �لبيولوجية 
غاية �ل�سدة و�لق�سوة على �لإن�سان. فالت�سال يعني تطوير �لعلقات �لإن�سانية و�لجتماعية 
و�جلماعات  �لأفر�د  بني  و�لتو��سل  و�لرت�بط  �لتما�سك  �إىل  يوؤدي  وبالتايل  وتقويتها، 
جمال  يف  مهمًا  مركز�ً  �لت�سال  مهار�ت  �حتلت  وقد  �ملجتمع.  يف  �ملختلفة  و�ملوؤ�س�سات 
�ل�سلوكية �لتفاعلية بني �لأفر�د يف  �لبحوث و�لدر��سات �لتي ت�ستهدف حت�سني �ملمار�سات 
�ملوؤ�س�سات �ملختلفة، �سو�ء كانت تعليمية �أم �إد�رية �أم �جتماعية �أم �سيا�سية �أم ع�سكرية �أم 

�قت�سادية.
�ل�سلوك  و�أثرها يف حتريك  �لدو�فع  �أهمية  �لنف�ص حول  �تفاق علماء  �لرغم من  وعلى 
نتيجة لختلفهم يف  للد�فعية  وتف�سريهم  نظرتهم  يظهر يف  �ختلفًا  فاإن هناك  �لب�رسي، 
�لتف�سري  نحو  �لد�فعية  تف�سري  يف  �لتعلم  نظريات  فتنحو  �لنف�سية؛  و�لجتاهات  �ملد�ر�ص 
عادة  عليها  يطلق  �لتي  �لنظريات  وهذه  �ملعززة،  و�ل�ستجابات  �ملثري�ت  بني  �لرتباطي 
 )Thorndike( وثوردند�يك   )Pavlov( بافلوف  كنظرية  �ل�ستجابة   – �ملثري  بنظريات 
و�سكرن )Skinner( وهل )Hull( ترى �أن �لدو�فع �لكامنة تقف ور�ء تعلم ��ستجابات معينة 
ي�سلك وفقًا حلاجاته، ويف رغبة  �ملتعلم  �أن  يعني  �لتعر�ص ملوقف مثري معني، وهذ�  عند 
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منه لتحقيق هذه �حلاجات و�إ�سباعها، خلف�ص �لتوتر لديه )Bernard, 2005( ، بينما تنحو 
نظريات �لنظرية �ملعرفية بتف�سري�تها للدو�فع �ل�سلوكية نحو�ً خمتلفًا عما قدمته �لنظريات 
�لرتباطية، حيث ترى �أن �لدو�فع نابعة من د�خل �لفرد، ولي�ست من خارجه وهي مرتبطة 
بعو�مل مركزية كالق�سد و�لنية و�لإدر�ك و�ل�ستب�سار و�لتوقع وحب �ل�ستطلع، بدعوى �أن 
�لإن�سان هو خملوق عاقل، ويتمتع بالإر�دة �حلرة وهذه �لإرد�ة، وهذه �حلرية جتعله قادر�ً على 
�تخاذ �لقر�ر لختيار �سلوكه يف مو�قف حياته �ملختلفة )Biehler, 1990(. وتركز نظريات 
�لتحليل �لنف�سي كنظرية فرويد )Frued( يف تف�سريها للدو�فع على مفاهيم بناء �ل�سخ�سية 
ودو�فعها، وت�ستخدم مفهوم �لغريزة و�لل�سعور و�لكبت يف تف�سريها لل�سلوك ودو�فعه، وهي 
ترى �أن معظم �سلوك �لإن�سان يحركه د�فعان هما: د�فع �جلن�ص ود�فع �لعدو�ن، و�أن للخرب�ت 
�لقد�ص  )جامعة  �لكرب  يف  �لإن�سان  �سخ�سية  يف  تاأثري�ً  �لأوىل  �لطفولة  مر�حل  يف  �ملبكرة 

�ملفتوحة، 2005( . 

وسائل االتصال احلديثة: 
ت�شتمل و�شائل االت�شال احلديثة على اأ�شكال عدة اأهمها: 

الهواتف املحمولة )اجلوال اأو املوبايل اأو النقال اأو اخللوي(:  ◄ 
ي�سبه يف عمله جهاز �ملذياع بدرجة عالية من   )Mobile( �لهاتف �خللوي  �إن جهاز 
حيث  معًا،  وتندجمان  و�ملذياع  �لهاتف  فكرتا  تتحد  �أن  �لطبيعي  ومن  و�لتعقيد،  �لدقة 
��ستخدم �لت�سال �لل�سلكي باأجهزة متنقلة با�ستخد�م �أجهزة �ملذياع، وكانت ت�سمى بهو�تف 
�ملذياع )radio telephones( ، وكانت هذه �لأجهزة ت�ستقبل �إر�سالها من حمطات �إر�سال 
ثابتة، ومل�سافة حمدودة ل تتعدى مائة كيلومرت، ثم تطور هذ� �لإر�سال بتق�سيم �ملنطقة �إىل 
 .  )Cell Phone( ت�سمية �جلو�ل باخللوي  ، ومن هنا جاءت   )Cells( جمموعة من �خلليا 
وميكن اإظهار الفرق بني جهاز اجلوال، وبني االأجهزة التي ت�شتخدم املذياع يف ثالثة 

عنا�رض )عبد �للطيف، 2007؛ �سكيك، 2006( هي: 
طريقة االت�شال )Dupex( ♦ : حيث يتم �لت�سال بو��سطة �أجهزة �ملذياع بني �سخ�سني 
با�ستخد�م �لرتدد نف�سه، لذ� فاإن �سخ�سًا و�حد�ً فقط ي�ستطيع �لتحدث و�لآخر ي�ستمع، �أما نظام 
�خللوي فيعمل بنظام )full – duplex( وهذ� يعني �أن هناك تردد�ً خم�س�سًا للحديث، وتردد�ً 

�آخر خمتلفًا لل�ستماع، وهذ� يعني �أن كل �ل�سخ�سني ميكنهما �لتحدث يف �لوقت نف�سه.
)Channels( ♦ : يوجد يف �أجهزة �لت�سال باملذياع قناة �ت�سال و�حدة،  القنوات 
ويف �أح�سن �لأحو�ل ل ت�سل هذه �لقنو�ت �إىل �أكرث من �أربعني قناة، ولكن يف �أجهزة �خللوي 

ميكن ��ستخد�م �أكرث من )1664( قناة.
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�أن تغطي مدى ي�سل ما بني  )Range( ♦ : ميكن لأجهزة �لت�سال باملذياع  املدى 
)2- 8( كيلومرت، بينما ميكن لأجهزة �جلو�ل �أن تعمل يف مدى �أكرب بكثري، ي�سل �إىل مئات 

�ألآلف �لكيلومرت�ت دون �نقطاع.

استخدامات اهلاتف اخللوي العامة: 

يقدم الهاتف اخللوي فوائد وخدمات كبرية ومتنوعة يف جماالت خمتلفة )�شكيك، 
2008؛ عبد اللطيف، 2007( منها: 

�لبيانات  كامل  مع  معهم،  تتعامل  �لذين  �لأ�سخا�ص  عن  معلومات  دليل  يكوِّن  Ú 

�خلا�سة بهم.
يعدُّ �أجندة �إلكرتونية ت�سهل عملية تتبع �ملو�عيد �ملهمة، وتذكر �مل�ستخدم بها قبل  Ú 

موعدها �سوتيًا.
تنظيم �أعمال �مل�ستخدم �ليومية. Ú 

توفري �آلة حا�سبة ميكن ��ستخد�مها عند �للزوم. Ú 

متكن �أجهزة �خللوي من �إر�سال �لر�سائل �لق�سرية ور�سائل �لربيد �للكرتونية. Ú 

�لت�سال مع �لنرتنت، و�حل�سول على �لأخبار �لعاجلة و�أ�سعار �لبور�سة و�لعملت  Ú 

وغري ذلك.
ميكن ��ستخد�م �خللوي و�سيلة ت�سلية من خلل �لألعاب �ملخزنة فيه. Ú 

��ستخد�مه �أحيانًا كجهاز مذياع وفيديو و�آلة ت�سوير. Ú 

و�لدو�ئر  و�لبنوك  �لربيد  مع  فعالة  �ت�سال  و�سيلة  �خللوي  ��ستخد�م  �إمكانية  Ú 

�لر�سمية
وبناًء على نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �لنظرية و�مليد�نية يف هذ� �ملجال، يتبني �أهمية 
��ستخد�م �خللوي يف جمال �لتعلم و�لتعليم، و�أن �لتكنولوجيا �حلديثة توؤدي دور�ً مهمًا لدى 
�لطلبة و�ملعلمني على حد �سو�ء، وهذ� يف�رس تز�يد عدد �مل�ستخدمني لأجهزة �خللوي �سنة بعد 
د�فعية  لزيادة فعاليته وتعزيز  �لتدري�ص  ��ستخد�مه يف جمالت  �لإقبال على  �سنة، وتز�يد 
و�لتكنولوجيني  �لرتبويني  على  بفعالية،  �لتعليمية  �ملهمات  ُتنجز  ولكي  للتعلم.  �لطلبة 
�لهتمام باأ�ساليب �لتدري�ص، وتفعيل دور �لتكنولوجيا �لرتبوية، وهذ� يرتتب عليه مو�كبة 
من  عليها  يح�سل  وما  �لرتبوية،  �لتكنولوجية  �لنظم  يف  و�ملت�سارعة  �مل�ستمرة  �لتطور�ت 
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2007؛  )�شكيك،  االآتية  الفوائد  اإىل  التعرف  وميكن  م�ستمر؛  ب�سكل  وتعديلت  تغري�ت 
ال�رضوري، 2007؛ Borquez, 2004 ؛Book, 2000( يف هذا ال�شاأن: 

ملئم و�سهل �ل�ستخد�م و�سهولة �لو�سول �إليه جلميع �لطلب كم�سدر للتعلم وجمع  Ú 
�ملعلومات.

�حلرية يف ��ستعمال �خللوي يف �أي وقت و�أي مكان. Ú 

�أو  �لكلية  �أو  �ملدر�سة  وبني  وبينهم  ببع�ص،  بع�سهم  �لطلبة  بني  �لت�سال  يعزز  Ú 
�جلامعة، وبينهم وبني �ملدر�سني.

يعطي �لفر�ص للم�ساركة بالن�ساطات يف جمموعات يف �أي وقت و�أي مكان. Ú 

�ملقدرة على �إ�سافة مناق�سات منظمة ومتز�منة �إىل جو غرفة �ل�سف. Ú 

يعزز عمل �حلا�سوب ويدعم ��ستخد�مه. Ú 

ي�سجع على ��ستخد�م �لتكنولوجيا يف �لتعلم و�لتعليم. Ú 

 Ú حت�سن �أجهزة �خللوي من م�ستوى �لتعلم.

 Ú تعزز �أجهزة �خللوي خمرجات �لتعلم وتدعمها.

يجعل �إد�رة �لتعليم �أكرث فعالية. Ú 

حت�سني م�ستوى �لتعلم كمًا ونوعًا. Ú 

حتقيق �أهد�ف �لتعليم ب�سكل فعال. Ú 

تكلفة �خللوي �أقل من كلفة �حلا�سوب �أو تقنيات تعليمية �أخرى. Ú 

�لتعلم با�ستخد�م �خللوي �أ�سهل بكثري من �لتعلم با�ستخد�م �حلا�سوب. Ú 

�إمكانية ��ستخد�م �خللوي يف �أي مكان ويف �أي زمان.  Ú 

االنرتنت:  ◄ 
nInternatio ( ب  �لإجنليزية  باللغة  يعرف  كلمة خمت�رسة ملا   )Internet(  �لنرتنت
�سبكات  جمموعة  فيها  ترتبط  �لتي  �لعاملية،  �ملعلومات  �سبكة  ومعناها   ،  )al network
مع بع�سها بع�سًا يف �لعديد من �لدول عن طريق �لهاتف و�لأقمار �ل�سناعية، ويكون لها 
�لقدرة على تبادل �ملعلومات بينها من خلل �أجهزة حا�سوب مركزية ت�سمى با�سم �خلادم                  
)Server( ، و�لتي ت�ستطيع تخزين �ملعلومات �لأ�سا�سية فيها و�لتحكم بال�سبكة ب�سورة عامة، 
كما ت�سمى �أجهزة �حلا�سوب �لتي ي�ستخدمها �لفرد با�سم �أجهزة �مل�ستخدم )Users( )دوفور، 
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 Information( ويكون ذلك با�ستخد�م تقنيات �ملعلومات �أو تكنولوجيا �ملعلومات . )1998
technology( �لتي هي عملية تغذية ومعاجلة �ملعلومات وتخزينها با�ستخد�م �ملعلومات 
�لرقمية و�لن�سية و�مل�سورة و�ل�سوتية، بو�ساطة تقنيات �حلا�سب �لآيل، وتقنيات �لت�سالت 
)�لزهر�ين، 2004( . وهناك من يرى �أن تكنولوجيا �ملعلومات هي ثورة معلوماتية مرتبطة 
ب�سناعة �ملعلومات وحيازتها وت�سويقها وتخزينها و��سرتجاعها وعر�سها وتوزيعها من 
�مل�سرتك  �ل�ستخد�م  خلل  من  وذلك  و�رسيعة،  متطورة  حديثة  تكنولوجية  و�سائل  خلل 

للحا�سب �للكرتوين، ونظم �لت�سالت �حلديثة )�سلمة، 1997( .
و�لتفاعلية،  �ملعلوماتية  قدرتنا  معها  وز�دت  موؤخر�ً،  �لإنرتنت  �أهمية  تز�يدت  وقد 
حتى دعا بع�سهم �إىل �أن تعدٌّ و�سيلة �ت�سال جديدة يف ذ�تها. وميكن �أن حتل حمل و�سائل 
�لإعلم �لتقليدية، و�إن كان بع�سهم ما ز�ل مرتدد�ً يف قبول هذه �لروؤية، يف وقت يو�جه فيه 
�أ�ساتذة �ل�سحافة و�لإعلم حتديًا جديد�ً يتمثل يف كيفية دمج �لإنرتنت �سمن مقرر�ت علوم 
�سبكات  من  �سخمة  �سبكة  �لإنرتنت   .  )2004 )من�سور،  �جلماهريي  و�لت�سال  �ل�سحافة 
�حلا�سوب �ملمتدة عرب �لكرة �لأر�سية بدولها كافة؛ �إذ ي�ستخدم �ل�سبكة يف هذه �لأيام �أكرث من 
)75( مليون فرد من �أنحاء �لعامل، وهي �تفاقية عملقة بني مليني �حلو��سيب للرتباط مع 
بع�سها بع�سًا، ولهذ� يطلق عليها �سبكة �ل�سبكات. وهي �سبكة عاملية مفتوحة جتعل �مل�سرتك 
)عليان  �ملعلومات  �ملختلفة يف جمال  و�خلدمات  �مل�سادر  �آلف  �إىل  �لو�سول  على  قادر�ً 
و�لدب�ص، 2003( . و�سبكة �لإنرتنت بو�سفها �أحد �أبرز �لتقنيات يف جمال �سبكة �ملعلومات 
�لإن�سان بكلفة  �إىل  �أحدثت �سيحة جديدة يف حجم �ملعلومات �ملقدمة  �لعامل،  �لدولية يف 
�أقل، ووقت �أق�رس، و�إجناز �أكرب. و�أ�سبحت تتمتع بجاذبية عالية بني كل فئات �مل�ستخدمني 
 ،)FTP( ونقل �مللفات ، )E- mail( نظر�ً للخدمات �لتي تنتجها لهم مثل: �لربيد �لإلكرتوين
و�لو�قع   ،  )Use net( �ملخت�سة   و�ملجموعات  و�لأخبار   ،  )WWW( �لعنكبوتية  و�ل�سبكة 
�لفرت��سي )Virtual Reality( ، و�لتجارة �لإلكرتونية )E.commerce( و�لت�سال بالهاتف 

عرب �لنرتنت )د�فور، 1998( .
ونظر�ً للتغري�ت �لكبرية �لتي ي�سهدها �لعامل يف �لوقت �لر�هن، �أ�سبح ��ستخد�م �لإنرتنت 
�لتطور�ت، وبخا�سة يف  �لأ�سا�سية ملو�كبة هذه  �لأمور  �ملختلفة من  �ملعرفة  يف جمالت 
للعملية  �لتطبيقي  و�جلانب  �لأكادميي  �جلانب  من  �سو�ء  �أبعاده،  بكل  �لتعليمي  �ملجال 
�لتعليمية، ل �سيما �أن موؤمتر �لقوى �ملوؤثرة يف �لتعليم �لتكنولوجي �لذي عقد يف هيو�سنت 
باأمريكا، �أكد يف تو�سياته على �رسورة �إدخال �لإنرتنت يف قاعات �ملحا�رس�ت، وتدريب 
و�إعد�د  �لعملية،  تعميم  على  �لتعليم  يف  و�ملعلمني  �جلامعات،  يف  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ساء 
. كما يزد�د يومًا بعد يوم، ح�سور  �لتكنولوجي )من�سور،2004(  بر�مج تتنا�سب و�لتطور 
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مو�قع »�لتعليم �ملفتوح« قوة و�أهمية، على �سبكة �لإنرتنت، و�لو�سيلة �لأكرث �أهمية ومتعة 
يف هذ� �ملجال هي ��ستخد�م �حلرم �جلامعي �لفرت��سي )Virtual Campus( ، ملا يحققه 
هذ� �حلرم من تفاعل حقيقي مع �لد�ر�سني، �سو�ء عرب �ملحا�رس�ت، �أو جمموعات �حلو�ر، �أو 
�لدرد�سة �لن�سية. و�أهم ما مييز تطبيق هذه �لتقنية حاليا هو �أن �لإفادة منها مل تعد قا�رسة 
على �جلامعات ومعاهد �لتدريب �ملختلفة، بل تعدته لت�سل �إىل �لعديد من �ل�رسكات �ملنتجة 
للرب�مج و�لتطبيقات، وذلك بهدف تو�سيع بيئة بر�جمها بالعمل على تعريف زو�ر مو�قعها 
وتدريبهم على ��ستخد�م منتجاتها )�إبر�هيم، 2004( . وتقدم �سبكة �لنرتنت للتعليم �لعايل 
�ملكتبات  �إىل  �لدخول  �لطالب  ي�ستطيع  منافع عديدة وخدمات بحثية كبرية. فمن خللها 
فالنرتنت  جامعته،  يف  وهو  و�لباحثني  للعلماء  �لفكري  �لإنتاج  على  و�لطلع  �لعاملية، 
م�ستودع �سخم يحوي كتبًا �أو �أور�قًا علمية وبيانات وحما�رس�ت وت�سجيلت �سوتية، مما 
تقف  �أن  �جلامعات  ت�ستطع  ومل  تخيله.  ي�سعب  �ملعرفة  من  هائًل  كمًا  للم�ستخدمني  يتيح 

موقف �ملتفرج من �لنرتنت ب�رسف �لنظر عن بع�ص �سلبياتها )حناوي، 2005( .  
نهاية  �سنو�ت  �سهدتها  �لتي  و�لتكنولوجية  و�لعلمية  �لجتماعية  �لتغري�ت  فر�ست 
و�أمناط  عام،  بوجه  �لرتبية  يف  مناظرة  تغري�ت  �حلايل  �لقرن  وبد�يات  �ملا�سي،  �لقرن 
�لتقليدية  �لرتبية  يف  �لتقليدية  �لأمناط  �سادت  �أن  فبعد  خا�ص،  بوجه  و�لتعلم  �لتعليم 
�لقائمة على �لطر�ئق �للفظية �ملبا�رسة لعقود طويلة، حتول �لهتمام نحو �لبحث عن �أمناط 
جديدة تتلءم ومتطلبات �لع�رس، وما يتوقع �أن يحدث يف �مل�ستقبل. وقد برزت م�سوغات 
مهمة ل�ستخد�م �حلا�سوب يف جمال �لتعلم و�لتعليم ب�سكل عام منها: حت�سني فر�ص �لعمل 
�مل�ستقبلية، وجعل �لتعليم �أ�سهل و�أ�رسع و�أكرث ملءمة، وتنمية مهار�ت معرفية عقلية مثل 
ياألفو�  �أن  للطلب  و�ل�سماح  وتركيبها،  وحتليلها  �لبيانات  وجمع  و�لتفكري  �مل�سكلت  حل 
كما   . و�لدب�ص،2003(  )عليان  �حلا�سوب  �إمكانات  وقيا�سها يف حدود  �ملعلومات  معاجلة 
يف  وفوائد  اأهمية  من  ال�شبكة  لهذه  ملا  االنرتنت  �شبكة  ال�شتخدام  احلاجة  ظهرت 
1999؛  و�لقي�سي،  عليان  1997؛  ح�سني،  1996؛  )�لعبيدي،  املختلفة  احلياة  جماالت 

من�سور، 2004؛ حناوي، 2005( التي اأهمها: 
�لإلكرتوين،  �لربيد  لإر�سال  �لنرتنت  �سبكة  �أن�سطتها  مبختلف  �ل�رسكات  ت�ستخدم  ♦ 

و��ستقباله بفاعلية مع �لعملء و�لزبائن �ملنتظرين.
�لأعمال  �أ�سحاب  من  �لعديد  جذبت  �لتجارية  و�ملجلت  و�لن�رس�ت  �لدوريات  ♦ 
للطلع و�لنت�سار من خلل �لإعلن فيها، حيث يوفر �لعديد منها �جلديد يف عامل �ل�سناعة 

و�لتجارة.
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�لعديد من �ل�رسكات �لفنية و�لتقنية �ملتخ�س�سة ت�ستخدم �لنرتنت للتطوير، ودعم  ♦ 
م�سرتكيها و�إمد�دهم بالرب�مج �جلديدة.

قوة  تعدُّ  فهي  بالنرتنت،  �ملرتبطة  و�لأفر�د  �ل�رسكات  �ل�سخمة من  للأعد�د  نظر�ً  ♦ 
�ملحلية  وبالأ�سو�ق  باملوردين،  �ملبا�رس  �لرتباط  ناحية  من  فعالة  و�إد�رية  ت�سويقية 

و�لدولية وبامل�سرتكني.
توفر �لنرتنت قوة دعم وتطوير �رسيعة ي�سعب �إن مل يكن من �مل�ستحيل �حل�سول  ♦ 

عليها وذلك من خلل �ملناق�سات �جلماعية �لتي توفرها �ل�سبكة.
ع�رس�ت �لآلف من �لرب�مج و�لبحوث و�ملقالت و�لتقارير �ملجانية �لتي توفرها  ♦ 

خمتلف �جلهات �سو�ًء �أكادميية �أم جتارية �أم �أفر�د من ذوي �لخت�سا�سات �ملختلفة.
حتى وقت قريب كانت تكاليف ��ستخد�م بر�مج تبادل �لوثائق �للكرتونية عالية،  ♦ 
و�ملخازن  �ل�رس�ء  �أو�مر  تبادل  بغر�ص  �لنت�سار  ذ�ت  �رسكات  حمدود  ب�سكل  وت�ستخدمها 
و�أو�مر �ل�سحن و�لعديد من �ملعاملت �لتجارية و�ملالية، وذلك ملوثوقية �لرب�مج لنقل هذ� 

�لنوع من �لبيانات.
�أن�سئت �لإنرتنت يف �لأ�سا�ص لتبادل �لأبحاث و�لتطوير، وما ز�لت �لعديد من �جلهات  ♦ 
يف �لنرتنت حتتفظ بذلك حيث تقدم خدمات معلوماتية متخ�س�سة يف �ستى �ملجالت، تبعًا 

لتخ�س�ص �جلهة �ملقدمة للمعلومات و�لأبحاث.
و�ل�سياحة  و�لفنادق  للطري�ن  و�حلجز  �ل�ستعلم  مثل  �خلدمات  من  �لعديد  تو�فر  ♦ 
و�أ�سعار  �لعاملي،  و�ملناخ  �جلو  وحالة  �لتدريبية،  و�لدور�ت  �لعلمية  و�لندو�ت  و�ل�سيار�ت 

�ل�رسف للعملت �ملختلفة.
الد�س:  ◄ 

�لأر�سي، فهو يعمل بطريقة  �لبث  �إىل حٍد كبري  ي�سبه   )Dish( )�لد�ص(  �لف�سائي  �لبث 
ل�سلكية لت�سل �لرب�مج �لتلفزيونية �إىل �مُل�سَتقِبل عن طريق موجات �ملذياع، وتعدُّ تقنيات 
مد�ر  على  �لبث  من  �لنوع  هذ�  مركز  �خلارجي  �لف�ساء  يف  �ملوجودة  �ل�سناعية  �لأقمار 
�لرب�مج ومركز  �أ�سا�سية هي: مركز  �لف�سائي يحتاج خلم�سة عنا�رس  �ليوم. و�لبث  �ساعات 
�لإر�سال، وقمر �لبث وطبق �ل�ستقبال )�لد�ص( ، وجهاز �ل�ستقبال )�لري�سيفر( ، و�آخر مكون 
تكوين  �إعادة  �أربع وظائف هي:  وله  �لرقمي،  �لري�سيفر  �لف�سائي هو  �لبث  ��ستقبال  لنظام 
�لبث �مل�سفر، وفك �سفرة �لإر�سال، وحتويل �ملوجات �لرقمية �إىل موجات عادية حتى يتمكن 
نف�سها  �لبث  حزمة  يف  بع�سها  عن  �ملت�سلة  �لقنو�ت  وف�سل  عر�سها،  من  �لعادي  �لتلفاز 

. )Brown, 1998 حناوي، 2005؛(
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ظل  يف  خمتلفًا  �ملفهوم  هذ�  وبات  �لقومية،  �حلدود  مفهوم  �لف�سائي  �لبث  غري  لقد 
�لنك�ساف �لذي �سببه �لبث �ملبا�رس عرب �لقنو�ت �لتلفزيونية �لتي مل يعد هناك مكان بعيد 
�لتغري�ت  من  كثري  �إحد�ث  يف  ت�ستخدم  جد�ً  عظيمة  و�سيلة  �لتلفاز  و�أ�سبح  لها.  بالن�سبة 
للو�لدين  رئي�سًا  مناف�سًا  �أ�سبح  �أنه  حتى  و�ل�سيا�سية،  و�لثقافية  و�لقت�سادية  �لجتماعية 
للمدر�سة  �لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �ملختلفة، ومناف�سًا  �لأبناء وتعليمهم  �سلوك  يف ت�سكيل 
فريق  دعا  ما  وهذ�  �لأخرى.  و�لثقافية  �لجتماعية  وللموؤ�س�سات  ر�سمية  تربوية  كموؤ�س�سة 
�سلبي  تاأثري  له من  م�ساهدته، ملا  وتر�سيد  �لتلفزيون  و�لرتبويني لرتوي�ص  �مل�سلحني  من 
)�لدعيلج،  و�لأخلقية  �لجتماعية  وقيمهم  و�جتاهاتهم  و�سلوكهم  و�لأطفال  �ل�سباب  على 

 .)1995
ال�شكلني  النا�س  بني  االأ�شا�شية  والتفاهم  االت�شال  اأداة  التي هي  اللغة  وتاأخذ 

)Neumann, 2008( االآتيني: 

أ. �ت�سال لفظي )منطوق ومكتوب( 

	. �ت�سال غري لفظي )لغة �لإ�سار�ت و�أع�ساء �جل�سد( 

وتت�سح �أوجه �ل�سبه بني �لت�سال �للفظي وغري �للفظي يف �أن كليهما من نتاج �لإن�سان 
�لتو��سل  �أثناء عملية  �لإن�سان يف  لها معاٍن يفهمها  نف�سه، و�أن كليهما ي�ستخدمان رموز�ً 
و�أ�سا�سيًا  مهمًا  دور�ً  �لجتماعي  و�لتطبيع  �لتن�سئة  لعملية  و�أن  �لجتماعي،  و�لتفاعل 
�جلدول                   يبينها  �لتي  �لأمور  بع�سهما عن بع�ص يف  �أنهما يختلفان  لتعلم كل منهما. على 

)Kaatz, 2002؛Book, 2000( �لآتي: 

الجدول )1( 
الفرق بين االتصال اللفظي واالتصال غير اللفظي

االت�شال غري اللفظياالت�شال اللفظي
ي�ستخدم رموز�ً على �سكل كلمات منطوقة ومكتوبة.

تتحكم فيه قو�عد �للغة.
مق�سور على ثقافة و�حدة.

يحمل معاين حمددة.
ُيعلَّم يف مر�حل متاأخرة من �حلياة 

ياأتي بعد �لت�سال غري �للفظي.
ميكنه منا�سدة �لعو�طف و��ستمالتها.

1. ي�ستخدم رموز�ً على �سكل �إ�سار�ت وحركات وتعبري�ت.
2. تتحكم فيه �لعو�مل �لبيولوجية. 

3. عاملي ولي�ص قا�رس�ً على ثقافة معينة.
4. يحمل معاين عديدة وخمتلفة بني �لثقافات.

5. ُيعلَّم منذ �لولدة مبا�رسة
6. ي�سبق �لت�سال �للفظي

7. �أ�سدق تعبري�ً وينا�سد �لعو�طف بقوة.
وغري  �للفظي  �لت�سال  ي�ستخدم  �أن  عليه  �لت�سال،  عملية  يف  �لإن�سان  ينجح  ولكي 

�للفظي بفعالية، حتى ي�ستطيع �لتعبري عن �أفكاره وم�ساعره ب�سكل �أف�سل. 



22

الدوافع النفسية واالجتماعية واإلدارية وراء استخدام 

د. صائل صبحةالشباب الفلسطيني لوسائل االتصال احلديثة
بركات زياد  د. 

)ر�سالة(  ومعاين  معلومات،  �أو  فكرة  نقل  هي  �سورها  �أب�سط  يف  �لت�سال  عملية  �إن 
تختلف  �ت�سال(  )قناة  معني  طريق  عن  )م�ستقِبل(  �سخ�ص  �إىل  )ُمر�ِسل(  �سخ�ص  من 
ومتفق  مفهومة  رموز  �سكل  على  �لت�سال  قناة  عرب  �لر�سالة  وتنتقل  �ملو�قف.  باختلف 
عليها بني �مُلر�ِسل و�مل�ستقِبل، �أو رموز �سائعة يف �ملجتمع �أو يف �حل�سارة �لتي تت�سمنها                        
�سحيحًا  فهمًا  �مل�ستقبل  ويفهمها  �سليمة  �لر�سالة  ت�سل  وقد   .)Stankeviciene, 2007(
ويتقبلها ويت�رسف حيالها ح�سب ما يتوقعه �ملر�ِسل، وتعدُّ عملية �لت�سال يف هذه �حلالة 
ناجحة. وقد ت�سل �لر�سالة �إىل �مل�ستقبل، ولكنه ل يفهمها �أو ل يتقبلها، ومن ثم ل يت�رسف 
ناجحة،  غري  تعدُّ  �لت�سال  عملية  فاإن  �حلالة  هذه  ويف  �ملر�ِسل،  يرجو  كما  لها  بالن�سبة 
�أو م�سو�سة. وهذه  �أو قد ت�سل ناق�سة  �أو لآخر،  ورمبا ل ت�سل �لر�سالة على �لإطلق ل�سبب 
عنا�رس  من  �أكرث  �أو  عن�رس  �إىل  �لت�سال  عملية  ف�سل  ويرجع  د�ئمًا  موجودة  �لحتمالت 
�إرجاع  �أن يتحقق �ملر�سل من نتيجة ر�سالته عن طريق  عملية �لت�سال. ولكن من �ملمكن 
�لأثر �أو ما ي�سمى �لتغذية �لر�جعة )Feed back( ؛ و�ملق�سود بذلك �أن يحاط �ملر�ِسل علمًا 
مبا يرتتب على ر�سالته من �آثار عند �مل�ستقِبل �أو �إذ� ما �سلت �سبيلها ل�سبب ما، ومل ت�سل 
�إرجاع �لأثر عك�ص م�سار عملية �لت�سال  �أو م�سو�سة. ويكون م�سار  �أو و�سلته ناق�سة  �إليه 
�لأ�سلية، �أي تكون من �مُل�ستقِبل �إىل �مُلر�ِسل، ووظيفتها ت�سحيح �ملفاهيم عند �مُل�ستقِبل �أو 

. )Huang, 2005; Dance & Larson, 2003; Biehler, 1990( إقناعه بها�

مشكلة الدراسة: 
بالرغم من �أن �لتكنولوجيات �حلديثة قد �سهلت على �لإن�سان كثري�ً من �أمور حياته، 
فاإن لها بع�ص �لآثار �ل�سلبية؛ ومع ذلك ل يعني باأي حال عند كثريين �أن ن�ستغني عنها، 
ولكن توؤكد �ل�رسورة توخي �حلظر عند ��ستخد�مها، وتتعدد هذه �لآثار �ل�سلبية ما بني نف�سية 
�لت�سال  وتقنيات  �أجهزة  على  �لإن�سان  �عتماد  �زدياد  �أهمها  ومن  و�سحية،  و�جتماعية 
�حلياة  من  وحرمانه  بالآخرين،  �ملبا�رس  �ت�ساله  عملية  من  تدريجيًا  يقلل  وهذ�  �حلديثة، 
�لطبيعية و�لنغما�ص يف �لعتماد على �أجهزة �حلا�سوب و�لنرتنت و�لهو�تف �ملحمولة، �أو 
بهدف  �لدر��سة  هذه  جاءت  هنا  ومن   .)2006 )�ليو�سف،  مفرطة  ب�سورة  �لتلفاز  م�ساهدة 
��ستطلع عينة من �ل�سباب �لفل�سطيني، للتعرف على دو�فعهم �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية 

ور�ء ��ستخد�مهم لو�سائل �لت�سال �حلديثة كالنرتنت و�لهو�تف �ملحمولة و�لد�ص. 

أهمية الدراسة: 
تنبع �أهمية هذه �لدر��سة من �لناحيتني �لنظرية و�لتطبيقية؛ فتربز �أهميتها من �لناحية 
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�لنظرية، كونها تتناول مو�سوع �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال 
علمي  فهم  �إىل  يوؤدي  عادة،  �لإن�ساين  �ل�سلوك  ور�ء  �لكامنة  �لدو�فع  فالك�سف عن  �حلديثة، 
يف�رس تلك �لعلقات بني �لظو�هر �مل�ساهدة وحماولة معرفة �مل�سار�ت �ملو�سوعية �لباعثة 
لها، فمو�سوع �لدو�فع من �أكرث مو�سوعات علم �لنف�ص �أهمية و�إثارة لهتمام �لنا�ص جميعًا 
على �ختلف �رس�ئحهم وتخ�س�ساتهم )Biehler, 1990(، فهو يهم �ملدر�ص و�ملدير، كما يهم 
�لأب و�لأم ملعرفة ملاذ� مييل �لأبناء و�لتلميذ للقيام باأمناط �سلوكية معينة دون غريها 
يف مو�قف حمددة. وهذ� ما حتاوله �لدر��سة �حلالية من تف�سري �لعلقة بني �لدو�فع �لنف�سية 
و�لجتماعية وه�سترييا ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة. �أما من �لناحية �لتطبيقية، فتربز 
�أهمية هذه �لدر��سة، مما �سوف توؤول �إليه نتائجها، وما �ستقدمه من مقرتحات وتو�سيات 
معرفة  خلل  من  �حلديثة  �لت�سال  و�سائل  ��ستخد�م  لتقنني  و�جتماعية  ونف�سية  تربوية 

دو�فع ��ستخد�مها �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية.

أسئلة الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�شة الراهنة اأُجيب عن االأ�شئلة االآتية: 
ما �لدو�فع �لنف�سية �لأكرث �أهمية ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب �لفل�سطيني و�سائل �لت�سال  1 .

�حلديثة؟ 
و�سائل  �لفل�سطيني  �ل�سباب  ��ستخد�م  ور�ء  �أهمية  �لأكرث  �لجتماعية  �لدو�فع  ما  2 .

�لت�سال �حلديثة؟ 
ما �لدو�فع �لإد�رية �لأكرث �أهمية ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب �لفل�سطيني و�سائل �لت�سال  3 .

�حلديثة؟ 
هل توجد فروق جوهرية يف �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م  4 .

�ل�سباب �لفل�سطيني لو�سائل �لت�سال �حلديثة، ُتعزى ملتغري �جلن�ص؟ 
هل توجد فروق جوهرية يف �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م  5 .

�ل�سباب �لفل�سطيني لو�سائل �لت�سال �حلديثة، ُتعزى ملتغري �لتخ�س�ص؟ 
هل توجد فروق جوهرية يف �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م  6 .

�ل�سباب �لفل�سطيني لو�سائل �لت�سال �حلديثة، ُتعزى ملتغري �لدخل �ل�سهري للأ�رسة؟ 

أهداف الدراسة: 
�لدو�فع  حول  �لفل�سطيني،  �ل�سباب  من  عينة  ر�أي  ل�ستطلع  �لر�هنة  �لدر��سة  �نبثقت 
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د. صائل صبحةالشباب الفلسطيني لوسائل االتصال احلديثة
بركات زياد  د. 

�لجتماعية و�لنف�سية و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�مهم و�سائل �لت�سال �حلديثة، وذلك لتحقيق 
االأهداف االآتية: 

ور�ء  و�لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  مل�ستوى  �لن�سبي  �لرتتيب  معرفة  ● 
��ستخد�م �ل�سباب �لفل�سطيني لو�سائل �لت�سال �حلديثة.

�ل�سباب  ��ستخد�م  ور�ء  و�لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  �أهم  �إىل  �لتعرف  ● 
�لفل�سطيني و�سائل �لت�سال �حلديثة.

�لتعرف �إىل دللة �لفروق يف م�ستوى �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية ور�ء  ● 
��ستخد�م �ل�سباب �لفل�سطيني لو�سائل �لت�سال �حلديثة، تبعًا ملتغري�ت �جلن�ص، �لتخ�س�ص 

�لدر��سي، و�لدخل �ل�سهري للأ�رسة.

مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها: 
: ◄ )Motives( الدوافع

�ل�سلوك  �لإن�ساين ويدفعه نحو هدف حمدد؛ �سو�ء كان هذ�  �ل�سلوك  هي كل ما يحرك 
حركيًا �أم ذهنيًا �أم وجد�نيًا. وتتعدد دو�فع �لإن�سان وتتنوع ب�سكل ل حدود ول ح�رس لها، 
�لبيولوجية  باحلاجات  مرتبط  هو  ما  ومنها  مكت�سب،  هو  ما  ومنها  فطري  هو  ما  فمنها 
�لأ�سا�سية كالطعام و�ل�رس�ب و�جلن�ص و�لإخر�ج و�لتنف�ص، ومنها ما هو مرتبط باحلاجات 
�لنف�سية و�لجتماعية كالأمن و�لتقدير و�لنتماء وحتقيق �لذ�ت و�لإجناز و�لتح�سيل و�حلب 
من  تنبع  �لد�فعية  وكون   .  )1987 )ر�جح،  وغريها  و�ملعرفة  �ل�ستطلع  وحب  و�حلنان 
�حلاجات �لأ�سا�سية عند �لإن�سان، ميكن �عتبارها مبثابة طاقات كامنة، �أو قوى حترك �سلوك 
�لتفرد و�لتميز،  �لدو�فع بدرجة عالية من  �إ�سباع هذه �حلاجات، وتتميز  �لإن�سان نحو  هذ� 

لذلك ل ميكن تف�سري �ل�سلوك �لإن�ساين دون معرفة لهذه �لكو�من �لد�فعة له. 
و�لجتماعية  �لنف�سية  �لعو�مل  تلك  باأنها  للدو�فع  �حلالية  �لدر��سة  تتبنى  و�إجر�ئيًا 
و�لإد�رية �لتي تكمن ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة لدى �لأفر�د، على �فرت��ص �أن 
ظاهرة �ل�ستخد�م �ملتكرر، وغري �مل�سبوق لو�سائل �لت�سال �حلديثة مل ياأِت من فر�غ، و�إمنا 
ل بد من �أ�سباب حمددة تدفع بال�سباب ل�ستخد�م هذه �لو�سائل بق�سد �أو بدون ق�سد، و�لتي 

حتدد با�ستجابة �أفر�د �لدر��سة على �ملقيا�ص �ملعد لهذ� �لغر�ص. 
و�شائل االت�شال:  ◄ 

�أدبيات عملية �لت�سال �إىل وجود تعريفات عديدة ومتنوعة لو�سائل �لت�سال،  ت�سري 
�لآخر  وبع�سها  �لر�سالة،  مو�سوع  على  يركز  ما  ومنها  �ملر�سل،  على  يركز  ما  منها 
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تعريف  ياأتي  �لتعريفات  هذه  بني  ومن  �لت�سال،  قناة  �أو  �مُل�سَتقِبل  فعالية  على  يركز 
�ملعلومات  بها  تنقل  �لتي  »�لعملية  باأنها:  يعرفها  �لذي   Stankeviciene )2007, p.11)
يف  �ملن�سودة  �لأهد�ف  حتقق  ب�سورة  �آخرين  �أو  �آخر  �إىل  �سخ�ص  من  و�لأفكار  و�ملعاين 
خطوط  مبثابة  هي  �إذن  �جتماعي«.  ن�ساط  ذ�ت  �لنا�ص  من  جماعة  �أي  يف  �أو  �ملوؤ�س�سة، 
�لتنظيمي لأي موؤ�س�سة ربطًا ديناميكيًا. فلي�ص من �ملمكن  �لهيكل  �أو  �لبناء،  �أو�سال  تربط 
�أن نت�سور يف �لوقت نف�سه عملية �لت�سال �لتي  �أيًا كان ن�ساطها دون  �أن نت�سور جماعة 
حتدث بني عنا�رسها، وجتعل من هذه �لعنا�رس وحدة ع�سوية لها درجة من �لتكامل ت�سمح 
بقيام بالن�ساط �لفعال بينها. ويعرفه (Dollman & Morgan )2007, p.64 باأنه »�أي �سيء 
ي�ساعد على نقل معنى معني �أو ر�سالة من �سخ�ص �إىل �آخر، وقد تكون هذه �لر�سالة �ملنقولة 
�أو �ملتبادلة فكرة �أو �جتاهًا عقليًا �أو مهارة �أو فل�سفة للحياة، �أو �أي �سيء �آخر يعتقد بع�سهم 
يف �أهمية نقله وتو�سيله للآخرين«. بينما يعرفه �أبو عرقوب )1993، �ص.8( باأنه »�لو�سيلة 
�أو �لطريقة �لتي تنتقل بها �لأفكار و�ملعلومات بني �لنا�ص د�خل ن�سق �جتماعي معني، وقد 
 Kunczik )1992, تختلف هذه �لو�سائل من حيث �حلجم و�ل�سكل و�لهيئة و�ملحتوى«. ويقدم
من  �مل�ستقبل  �إىل  نقله  �ملر�سل  يحاول  »ما  �إنه:  فيقول  للت�سال،  خمت�رس�ً  (p.33تعريفًا 

�ملعلومات بطرق وو�سائل خمتلفة«.
�أما �لتعريف �لذي تتبناه �لدر��سة �حلالية لو�سائل �لت�سال فريكز، بالإ�سافة لعنا�رس 
�ملبا�رس  و�لتفاعل  �لت�سال  عملية  يف  �لجتماعي  �لتفاعل  فعالية  على  �لت�سال،  عملية 
و�أفكار  معلومات  خللها  من  ُتر�سل  الة  فعَّ عملية  هي  �لت�سال  فاإن  وبذلك  �أركانها،  بني 
من جهة �إىل �أخرى، با�ستخد�م و�سائل وتقنيات خمتلفة من خلل عملية تفاعل �جتماعي 
مبا�رس �أو غري مبا�رس بينها، بهدف تقوية �ل�سلت �لجتماعية يف �ملجتمع عن طريق تبادل 

�ملعلومات و�لأفكار و�مل�ساعر، وجتنب �لإن�سان من �لعقاب �حل�سي. 
ال�شباب:  ◄ 

طولكرم  مبنطقة  �ملفتوحة  �لقد�ص  بجامعة  بالدر��سة  �مللتحقني  �لأفر�د  فئة  هي 
�لتعليمية يف خمتلف �لتخ�س�سات، وترت�وح �أعمارهم ما بني )18- 47( �سنة. 

حدود الدراسة: 

حتدد نتائج الدرا�شة احلالية باجلوانب االآتية: 
يف  �لقاطنني  �لفل�سطيني  �ل�سباب  على  �لبحث  �إجر�ء  �قت�رس  اجلغرافية: . 1 احلدود 

حمافظة طولكرم.
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جامعة  طلبة  من  عينة  على  �لدر��سة  �إجر�ء�ت  تطبيق  �قت�رس  الب�رضية:. 2  احلدود 
�لقد�ص �ملفتوحة )منطقة طولكرم �لتعليمية قو�مها )348(( طالبًا وطالبة.

�لدر��سي  �لعام  من  �لأول  �لف�سل  خلل  �لدر��سة  �أد�ة  ُطبقت  الزمانية: . 3 احلدود 
�جلامعي )2008/ 2009( .

كما حتدد هذه �لدر��سة بالأد�ة �مل�ستخدمة جلمع �لبيانات و�إجر�ء�تها �مل�ستخدمة  4 .
لتحليل �لنتائج وتف�سريها.

الدراسات السابقة: 

�أجرى براون )Brown, 1998( در��سة بهدف �لتعرف �إىل �أثر بع�ص �ملتغري�ت �ل�سكانية 
يف مدى �لتحاق �لطلب يف بر�مج در��سية يف �جلامعة �لتي ت�ستخدم تقنية �خللوي، تكونت 
عينة �لدر��سة من جمموعتني من �لطلب: جمموعة جتريبية �لتحقت فعًل يف هذه �جلامعة 
وعدد �أفر�ها )255( طالبًا وطالبة، وجمموعة �سابطة �أخرى مل تلتحق لأ�سباب معينة وعدد 
�أن متغريين فقط من هذه �ملتغري�ت، كان لها تاأثري  �لنتائج  �أفر�دها )127( فرد�ً. وبينت 
د�ل �إح�سائيًا يف �إعاقة �للتحاق يف �جلامعة �لتي ت�ستخدم �خللوي هما �مل�ستوى �لتعليمي، 
و�لن�ساط �لأكادميي، بينما باقي �ملتغري�ت مل تظهر �لنتائج تاأثري جوهري لها وهي �جلن�ص، 
و�لدخل �ل�سهري، و�لأ�سل �لعرقي، و�حلالة �لجتماعية، وعدد �لأطفال يف �لأ�رسة، و�ملهنة.

ويف �لكويت قام ق�شم الدرا�شات والبحوث االإعالمية )1998( بدر��سة بهدف �لتعرف 
�إىل تاأثري �لقنو�ت �لف�سائية على �أفر�د �ملجتمع، لر�سد �سلبيات هذه �لقنو�ت و�إيجابياتها يف 
تغيري �جتاهات �أفر�د �ملجتمع و�سلوكياتهم. تكونت عينة �لدر��سة من )500( طالب وطالبة 
ممن يدر�سون يف جامعة �لكويت، وتو�سلت �لدر��سة لنتائج كثرية �أهمها �أن ما ن�سبته )%60( 
من �أفر�د �لعينة هم ممن يتابعون بانتظام للف�سائيات، و�أن ن�سبة �لذكور )70%( �أكرث من 
مقابل   )%55( ن�سبته  ما  �أيد  �لف�سائيات.  هذه  ملتابعة  �لنتظام  يف   )%48( �لإناث  ن�سبة 
كانت  �لن�سبة  و�أن  و�لأخلق،  �لأفر�د  �سلوك  على  �سلبية  تاأثري�ت  للف�سائيات  باأن   )%41(
�سئيلة )11%( بني �لذكور و�لإناث ممن قالو� �إنه ل تاأثري �سلبيًا للف�سائيات على �لعاد�ت 
و�لقيم �لإ�سلمية. كما بينت �لنتائج �أن هذه �لف�سائيات ل تتفاعل ب�سكل �إيجابي مع �أحد�ث 

�لعامل �لإ�سلمي حيث عرب عن ذلك ما ن�سبته )26%( فقط من �لعينة. 
ل�سبكة  �مل�رسي  �ل�سباب  ��ستخد�م  �أمناط  حول  در��سة   )1998( ال�شالم  عبد  �أجرت 
�لإنرتنت ودو�فعها، حيث تكونت عينة �لدر��سة من )330( �سابًا من �أعمار وفئات تخ�س�سية 
ومهنية خمتلفة؛ وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �أهم دو�فع ��ستخد�م �ل�سباب للنرتنت تتلخ�ص 
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يف �حل�سول على �ملعلومات بن�سبة )72.7%( ، �لت�سلية و�لرتفيهية )47%( ، �إقامة �ل�سد�قات 
)42.3%( ، �لف�سول وحب �لطلع على �مل�ستجد�ت �لعاملية )25.5%( ، �سغل �أوقات �لفر�غ 
)6%( ، وجتربة كل جديد يف جمال �لت�سال )4.5%( . وقد بينت �لنتائج عدم وجود علقة 
�لوقت  �لذكور. ويف  ل�سالح  لل�سبكة  �ل�سباب  ��ستخد�م  دو�فع  و�إناث( يف  )ذكور  �لنوع  بني 
�لت�سلية  بدو�فع  �لإنرتنت  ��ستخد�م  وبني  �ل�سن  بني  علقة  وجود  �لدر��سة  �أظهرت  نف�سه 
و�لرتفيه، ووجود علقة بني �ل�سن وبني ��ستخد�م �لإنرتنت بدو�فع �إقامة علقة مع �أ�سخا�ص 
�آخرين، ووجود علقة بني ��ستخد�م �لربيد �للكرتوين وبني نوع �لتخ�س�ص �لدر��سي ل�سالح 

�لتخ�س�سات �لعلمية. 
��ستخد�م �لنرتنت لدى طلبة  بدر��سة ميد�نية حول   )1999( والقي�شي  عليان  وقام 
�أظهرت نتائج  جامعة �لبحرين بلغ عددهم )164( طالبًا وطالبة من تخ�س�سات خمتلفة، 
�لدر��سة عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لكليات �ملختلفة فيما يتعلق با�ستخد�م 
للبحث  �ل�سبكة  ي�ستخدمون  �مل�ساركني  من   )%95.3( ن�سبة  �أن  �لنتائج  و�أظهرت  �ل�سبكة، 
�لدر��سات و�لبحوث، و�لربيد �للكرتوين، ومتابعة �لأخبار،  عن �ملعلومات لأغر��ص كتابة 
 )%83( ن�سبة  �أن  �إىل  �لدر��سة  �أ�سارت  كما  و�لرتفيه.  �لت�سلية  ولأغر��ص  �ل�سحف،  وقر�ءة 
من �مل�ساركني كانو� ر��سني عن نتائج ��ستخد�م �ل�سبكة، و�أنه ل توجد فروق جوهرية يف 

��ستخد�م �لنرتنت تبعًا ملتغري�ت �جلن�ص و�لتخ�س�ص �لدر��سي و�لتح�سيل.
�ملرتبطة  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  معرفة  �إىل   )2003( زيد  اأبي  در��سة  وهدفت 
با�ستخد�م �أجهزة �لت�سال �حلديثة لدى �ملر�هقني، وتكونت عينة �لدر��سة من )400( مر�هق 
يف  و�لثانوية  �لإعد�دية  �ملد�ر�ص  طلبة  من  �سنة   )17 -14( بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  ممن 
�لدو�فع ل�ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة  �أهم  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �ملد�ر�ص �مل�رسية. وقد 
لدى �ملر�هقني هي: �لدو�فع �لتعليمية و�حل�سول على �ملعرفة، وم�سايرة �لآخرين وتقليدهم، 
و�لدعاية و�لت�سلية و�لرتفيه، وتاأكيد �لذ�ت و�لإجناز، و�ملظهرية و�لتفاخر، و�لهروب من �لو�قع. 
ومن جهة �أخرى �أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �جلن�سني يف دو�فعهم �لنف�سية 
و�لجتماعية عند ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة ل�سالح �لذكور يف �لد�فع للتعلم و�لتقليد 
و�مل�سايرة و�لدعاية و�لرتفيه و�لت�سلية و�لهروب من �مل�سكلت، ووجود فروق د�لة �إح�سائيًا 
�أي�سًا بني �جلن�سني يف د�فع �ملظهرية و�ملفاخرة ل�سالح �لإناث، بينما ل توجد فروق جوهرية 

بني �جلن�سني يف دو�فع �لإجناز، وتاأكيد �لذ�ت يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة.
�أما �لدر��سة �لتي �أجر�ها بوركويز )Borquez, 2004( ، فبيَّنت �أن �لتكنولوجيا ت�ساهم 
�ملوؤ�س�سات  تعمل  حيث  �ملختلفة،  �لتعليم  جمالت  يف  �حلا�رس  �لوقت  يف  كبرية  م�ساهمة 
�لتعليمية يف �لدول �ملتقدمة بدمج �لتكنولوجيا بالتعليم ب�سكل مو�سع. وقامت هذه �لدر��سة 
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و�مل�ساعد  �لفعال  �لدور  �لأخرى  �لل�سلكية  و�لأجهزة  للخلوي  �أن  هو  مهم،  �فرت��ص  على 
هذه  وهدفت  وخارجها؛  �ل�سف  غرفة  د�خل  �لتعليم  يف  �حلا�سوب  بعد  �لثاين  �لتكنولوجي 
ت�سهيل  �لل�سلكية يف  و�لتكنولوجيا  �أهمية دور �خللوي  �لتحقق من  �إىل  بالتحديد  �لدر��سة 
عمل �ملعلمني يف �لتدري�ص، وتنمية �جتاهات �إيجابية نحو عملية تقومي �لطلبة. حيث طلب 
من عينة من طلبة �جلامعات ��ستخد�م �أجهزة �خللوي و�لأجهزة �لل�سلكية �لأخرى عند تاأدية 
خربتهم  ملعرفة  ��ستبانة  عليهم  ُوزعت  �لمتحان،  من  �لنتهاء  ولدى  �لن�سفي،  �لمتحان 
بهذه �لتكنولوجيا، وك�سفت �لنتائج عن �جتاهات �إيجابية نحو ��ستخد�م �خللوي و�لأجهزة 
�لل�سلكية، كما ك�سف عن تفكري �لطلبة با�ستخد�م هذه �لأجهزة كان مب�ستوى مرتفع فيما 
يتعلق بتقومي �لأهد�ف �لتعليمية. ودلت �لنتائج على عدم وجود فروق جوهرية بني �جلن�سني 

يف ��ستخد�م �خللوي و�لأجهزة و�لتقنيات �حلديثة.
و�أجرى من�شور )2004( در��سة حول ��ستخد�م �لنرتنت ودو�فعها لدى طلبة جامعة 
�لبحرين وطبقت على عينة من )330( طالبًا وطالبة �ختريو� ع�سو�ئيا، وتو�سلت �لدر��سة 
�إىل �أن ما ن�سبته )84.3%( من �ملبحوثني ي�ستخدمون خدمة �لربيد �للكرتوين يف �ملرتبة 
�لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت  و�إن )85%( منهم ر��سون عن نتائجهم. كما بينت  �لأوىل؛ 
متغريْي  �إىل  تعزى  �لإنرتنت،  ��ستخد�م  دو�فع  جمالت  من  جمال  كل  يف  �إح�سائية  دللة 
ل�سالح  للكلية  تعزى  �ملعلومات  جمال  يف  �إح�سائيا  د�لة  فروق  ووجود  و�لعمر.  �جلن�ص 
طلبة كلية �لرتبية. ووجود فروق د�لة �إح�سائيا يف جمال �لندماج �لجتماعي و�لندماج 
�ل�سخ�سي تعزى ملتغري مدة ��ستخد�م �لنرتنت ل�سالح م�ستخدمي �لنرتنت لأكرث من ثلث 

�سنو�ت.
�إىل  �لتعرف  بهدف   )Kartkoski, 2005( كراتكو�شكي  بها  قامت  �لتي  �لدر��سة  �أما 
فعالية ��ستخد�م �أجهزة �خللوي يف �لد�فعية للتعلم لدى طلبة �ملرحلة �لأ�سا�سية يف �سمال 
�أوهايو باأمريكيا، ولدى جمع �لبيانات با�ستخد�م �ملقابلت �لتي �أجرتها �لباحثة مع �لطلبة 
و�ملعلمني وحتليلها، تبني �أن تاأثري �خللوي يف �لد�فعية للتعلم و�لتعليم مرتفع، و�أن ��ستخد�م 
حت�سني  على  �لأجهزة  هذه  تعمل  كما  وتعزيزه،  �لطلبة  تعلم  تدعيم  من  يزيد  �لأجهزة  هذه 
�أجهزة  ��ستخد�م  �أن  �أي�سًا  �لنتائج  و�أظهرت  �لتعلم،  على  �لطلبة  و�أد�ء  ه،  وكمِّ �لتعلم  نوعية 

�خللوي يف �لتعليم ي�ساعد يف �لتقليل من �لفجوة بني فئات �لطلبة يف �لتح�سيل �لعام.
مهارة  �أثر  �إىل  �لتعرف  منها  �لهدف  كان  بدر��سة   )Huang, 2005( هونك  وقام 
�لأفر�د وعملية  �لتو��سل �لجتماعي بني  �ل�ستماع للغة عرب و�سائل �لت�سال �حلديثة يف 
�لتكيف �لدر��سي. تكونت عينة �لدر��سة من )78( طالبًا وطالبة من �لطلبة �ل�سينيني �لذين 
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�أن مل�ستوى �ل�ستماع و�ملناق�سة  يدر�سون يف �إحدى �جلامعات �لأمريكية. �أظهرت �لنتائج 
�أثر�ً موجبًا و�أ�سا�سيًا يف �لتكيف �لجتماعي و�لدر��سي، ودلت �لنتائج على �أنه ل توجد فروق 
جوهرية يف تاأثري و�سائل �لت�سال يف عملة �لتكيف �لجتماعي و�لدر��سي تبعًا ملتغري�ت 

�جلن�ص و�لتخ�س�ص. 
وهدفت در��سة ثابت )2006( �لتعرف �إىل تاأثري م�ساهدة �لف�سائيات ب�سكل منتظم يف 
�لعينة  تكونت  و�لأخلقية.  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لرتبوية  �لنف�سية  �لطالبات  �جتاهات 
من )500( طالبة جامعية، وتو�سلت �لنتائج �إىل �أن م�ساهدة �لرب�مج �لتلفازية ب�سكل منتظم 
�مل�ساهدة  وتوؤدي  و�لجتماعي،  �لأخلقي  �ل�سلوك  على  كبرية  تغري�ت  حدوث  �إىل  يوؤدي 
�أي�سًا �إىل �لجتاهات نحو �لدر��سة و�لتعليم �ملتمثل يف �سعف �للتز�م �لدر��سي  �مل�ستمرة 
�لنتائج  �لطلبة تغيبًا م�ستمر�ً عن �ملحا�رس�ت. كما دلت  �أظهر ما ن�سبته )32%( من  حيث 

على تغريرّ يف �جتاهات �لطالبات نحو �لزو�ج و�لأ�رسة و�لأطفال. 
بهدف  در��سة   )Dollman & Morgan, 2007( وموركان  دوملان  من  كل  و�أجرى 
�لتعرف �إىل تاأثري برنامج للتدريب على �ملهار�ت �لجتماعية با�ستخد�م تقنيات �لت�سال 
�حلديثة، وتكونت �لعينة من )95( طالبًا وطالبة من �لطلبة �جلامعيني، وتو�سلت �لنتائج 
�إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف م�ستوى �ملهار�ت 
�إىل  �لنتائج  �لتجريبية، كما دلت  �لجتماعية، تبعًا للربنامج �مل�ستخدم ل�سالح �ملجموعة 
فروق يف �أد�ء �ملهار�ت �لجتماعية، تبعًا ملتغري�ت �جلن�ص و�لتخ�س�ص وم�ستوى �لتح�سيل 

ل�سالح �لذكور و�لتخ�س�سات �لعلمية و�لطلبة �ملتفوقني على �لرتتيب.
 Junior , Negretti & Coutinho,( كاونتينهو  و  ونيجرتي  جانيور  و�أجرى 
2007( در��سة بهدف �لتعرف �إىل تاأثري ��ستخد�م �لأجهزة �لنقالة يف �لتغلب على �مل�سكلت 
�ملوؤدية للر�سوب لدى طلبة �ل�سنة �لثالثة يف تخ�س�ص �لهند�سة �ملدنية يف �إحدى �جلامعات 
�لربتغالية. وتو�سلت �لدر��سة �إىل تو�سية با�ستخد�م �أجهزة �خللوي يف تعليم طلبة �لهند�سة 
من  ويرفع  �لر�سوب،  ن�سب  من  يقلل  ذلك  لأن  �لطلبة،  عليها  يتدرب  �لتي  �مل�ساريع  وتنفيذ 
فعالية �لتعلم، ويح�سن من �أد�ء �لطلبة �لتح�سيلي يف هذه �ملجالت. و�أن ��ستخد�م �خللوي 
�أو  �ملفاهيم  هذه  لتقليد  فر�سة  ويقدم  للطلبة،  و�ملفاهيم  �ملبادئ  لتو�سيح  جد�ً  منا�سب 
حماكاتها عند �لتعلم، وي�ساعد على �لتفاعل بني �لطلبة يف �أثناء �لتعلم، كما ي�ساعد ��ستخد�م 

�خللوي على �لتعلم �لذ�تي، ومو�كبة �لتطور �حلا�سل يف عامل �لتكنولوجيا.
تاأثري و�سائل  �إىل  �لتعرف  در��سة بهدف   )2008( االأخ�رض  الزحف  موؤ�ش�شة  و�أجرت 
�لت�سال �حلديثة على �لعلقات �لجتماعية د�خل �لأ�رسة �لعربية، وتكونت عينة �لدر��سة 
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من )2252( �أ�رسة، وقد �أظهرت �لنتائج �أن و�سائل �لت�سال �حلديثة تقرب بني �أفر�د �لأ�رسة؛ 
وذلك من خلل حتويلهم �إىل �سبكة �جتماعية مرت�بطة بخلف �لر�أي �ل�سائد ب�ساأن �لتاأثري�ت 
�ل�سلبية للنرتنت و�لأجهزة �ملحمولة على �لرو�بط �لأ�رسية. كما خل�ست �لنتائج �إىل �أن �لأ�رس 
�لتقليدية تو�جه �سغوط �حلياة �لع�رسية �ملتز�يدة با�ستخد�م تقنيات حديثة مثل �لنرتنت 
�أن  قالو�:  �لعينة  �أفر�د  ن�سبته )60%( من  ما  �أن  �لنتائج  ك�سفت  �ملحمولة؛ حيث  و�لهو�تف 
�لتقنيات �حلديثة مل توؤثر �سلبًا على تقارب �أفر�د �أ�رسهم، بينما �أظهر ما ن�سبته )25%( منهم 
�أن �لهو�تف �ملحمولة و�لت�سال عرب �لنرتنت �أحدثت تقاربًا ملمو�سًا بني �أ�رسهم، بينما قال 
ما ن�سبته )11%( منهم �أن �لتكنولوجيا كان لها تاأثري �سلبي على �لتقارب �لجتماعي لأفر�د 

�أ�رسهم. 
وقام جون ووايت و�شو�شيك�س )Chune, White & Sussex, 2008( بدر��سة بهدف 
يف  و�لنرتنت  �ملحمول  كالهاتف  �حلديثة  �لت�سال  تقنيات  ��ستخد�م  فعالية  �إىل  �لتعرف 
عددهم  �لبالغ  �لكوريني  �لطلبة  عينة  لدى  �لجتماعي  و�لتو��سل  �ل�ستماع  مهارة  تعزيز 
�لتقنيات  ل�ستخد�م  مرتفعة  فعالية  �لدر��سة  هذه  نتائج  �أظهرت  وقد  وطالبة.  طالبًا   )76(
�حلديثة من �أجل رفع م�ستوى �لطلبة يف مهارة �لت�سال �لجتماعي بني �لأفر�د، كما دلت 
�لنتائج على �أن ��ستخد�م هذه �لتقنيات ز�د من �جتاهات �لطلبة نحو عملية �لتعلم، وبينت 
كذلك عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى مهارة �لت�سال، تبعًا ملتغري�ت �جلن�ص و�ل�سنة 

�لدر��سية و�لتح�سيل �لأكادميي، با�ستخد�م �لتقنيات �حلديثة مو�سع �لبحث.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل جمموعة الدرا�شات التي قدمت يت�شح ما ياأتي: 

مع �أهمية �ملفاهيم �لنظرية �ملرتبطة بطريف �لعلقة يف هذه �لدر��سة وهي �لدو�فع  1 .
�ملجتمع  وبخا�سة يف  قليلة،  ز�لت  ما  �ل�سابقة  �لدر��سات  فاإن  �حلديثة،  �لت�سال  وو�سائل 

�لفل�سطيني.
 2 .Borques, 2003؛  زيد،  )�أبو  �إليها  �لو�سول  �أمكن  �لتي  �لدر��سات  معظم  �أظهرت 
�لزحف  Dollman & Morgan, 2007؛ موؤ�س�سة  Huang, 2005؛  2004؛ من�سور، 2004؛ 

�لنف�سية و�لجتماعية  للدو�فع  �أن   )Chune, White & Sussex, 2008 �لأخ�رس، 2008، 
تاأثري�ً كبري�ً يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة. بينما �أظهرت بع�ص �لدر��سات �لأخرى 
وجود علقة �سالبة بني ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة و�لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية 

)Brown, 1998؛ ق�سم �لدر��سات و�لبحوث �لإعلمية، 1998؛ ثابت، 2006( . 



31

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

�ل�سلم،  عبد  ؛  3 .1998 �لإعلمية،  و�لبحوث  �لدر��سات  )ق�سم  در��سات  �أظهرت 
�جلن�ص  Dollman & Morgan, 2007( وجود علقة بني متغري  زيد، 2003؛  �أبو  1998؛ 
�أخرى                  در��سات  �أظهرت  بينما  �لذكور،  ل�سالح  وذلك  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائل  و��ستخدم 
 Huang, 2004؛  من�سور،  Borques, 2004؛  1999؛  و�لقي�سي،  عليان  )Brown, 1998؛ 
2005؛ Chune, White & Sussex, 2008( عدم وجود فروق بني �جلن�سني يف ��ستخد�م 

و�سائل �لت�سال �حلديثة. 
وبخ�سو�ص �لعلقة بني متغري �لتخ�س�ص، و��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، فقد  4 .
�أظهرت در��سات )عبد �ل�سلم، 1998؛ Dollman & Morgan, 2007( وجود فروق جوهرية 
 Chune, White & ؛Huang, 2005( ل�سالح �لتخ�س�سات �لعلمية، بينما �أظهرت در��سات

Sussex, 2008( عدم وجود علقة بينهما.

إجراءات الدراسة: 

أوالً - جمتمع الدراسة: 

)منطقة  �ملفتوحة  �لقد�ص  جامعة  يف  �لد�ر�سني  جمموع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
�لدر��سي  �لعام  من  �لأول  �لدر��سي  �لف�سل  يف  للدر��سة  و�مللتحقني  �لتعليمية(،  طولكرم 
2008/ 2009(، و�لبالغ عددهم )4344( د�ر�سًا ود�ر�سة، تبعًا لإح�سائيات جامعة �لقد�ص 
يبني  �لآتي  و�جلدول  �لف�سل،  لهذ�  �للكرتونية  �جلامعة  بو�بة  على  ظهرت  كما  �ملفتوحة، 

توزيع �لد�ر�سني تبعًا ملتغريي �لربنامج �لدر��سي و�جلن�ص: 
الجدول )2( 

توزيع مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيري البرنامج الدراسي والجنس

اجلن�س
املجموعاالإناثالذكورالربنامج

55717272284�لرتبية
7224451167�لإد�رة

198281479�خلدمة 
218196414�حلا�سوب

169526494344املجموع

ثانياً - عينة الدراسة: 

تكونت عينة �لدر��سة �حلالية من )348( د�ر�سًا ود�ر�سة �ختري �أفر�دها بطريقة ع�سو�ئية 
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طبقية تبعًا ملتغري برنامج �لدر��سة و�جلن�ص، حيث بلغت ن�سبة عينة �لدر��سة تبعًا ملجتمعها 
)8%( ، و�جلدول �لآتي يبني توزيع هذه تبعًا ملتغري�ت �لدر��سة �مل�ستقلة: 

الجدول )3( 
توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة

الن�شبة املئويةالعددامل�شتوىاملتغريات

1. 13639�لذكور�جلن�ص
9. 21260�لإناث

�لربنامج �لدر��سي )�لتخ�س�ص( 

6. 18352�لرتبية
7. 9326�لإد�رة

5. 339�حلا�سوب
2. 3911�خلدمة �لجتماعية

�لدخل �ل�سهري

7. 15007922 فاأقل
2000 – 15016618 .9
2500 – 20018323 .9
3000 – 25015917 .0

5. 30016117 فاأكرث

ثالثاً- أداة الدراسة: 

متثلت �أد�ة �لدر��سة يف مقيا�ص �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م 
بند�ً   )35( �لنهائية من  تكونت يف �سورتها  و�لتي  �ل�سباب  لدى  �حلديثة  �لت�سال  و�سائل 
�أن  ويحتمل  �لإد�رية،  �أو  �لجتماعية  �أو  �لنف�سية  �سلوكيًا يف �سورته  د�فعًا  منها  ميثل كل 
يكون ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة، وقد ُبني هذ� �ملقيا�ص بعد مر�جعة 
�ل�سلم،  عبد  2003؛  زيد،  )�أبو  �ملجال  هذ�  يف  و�لإجر�ئية  �لنظرية  �لدر��سات  من  �لعديد 
1998؛ Frank & Geenberg, 1990( . وقد مرت عملية بناء هذا املقيا�س باخلطوات 

االإجرائية االآتية: 
أ. ُطرح �سوؤ�ل مفتوح على عينة ��ستطلعية من طلبة جامعة �لقد�ص �ملفتوحة )منطقة 
طولكرم �لتعليمية( مكونة من )66( طالبًا وطالبة موزعني على تخ�س�سات خمتلفة وهو: 
من وجهة نظرك ما �لدو�فع �لأكرث �أهمية ور�ء ��ستخد�مك و�سائل �لت�سال �حلديثة: )�جلو�ل، 

و�لنرتنت، و�لد�ص )�لف�سائيات( ؟ 
	. بعد حتليل ��ستجابات هوؤلء �لطلبة على �ل�سوؤ�ل �ل�سابق تو�فر لدى �لباحثني عدد 
من �أمناط �ل�سلوك �لتي متثل دو�فع �أ�سا�سية ل�ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، حيث بلغ 
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منها جمال  بند�ً  وُرتبت يف ثلثة جمالت؛ ميثل )15(  ُنظمت  بند�ً  �لبنود )38(  عدد هذه 
�لدو�فع �لنف�سية و )12( بند�ً جمال �لدو�فع �لجتماعية، بينما ميثل )11( بند�ً جمال �لدو�فع 

�لإد�رية، وهي مبجملها متثل �أد�ة �لدر��سة ب�سورتها �لأولية. 
�للغوية  ملحظاتهم  لإبد�ء  �لعربية  باللغة  متخ�س�سني  على  �لأد�ة  بنود  ت. عر�ست 
و�لتعبريية عليها، وقد ��ستفاد �لباحثان من هذه �مللحظات عند �سياغة �لأد�ة ب�سورتها 

�لنهائية.
( حمكمني  كما عر�ست بنود هذه �لأد�ة على جمموعة من �ملحكمني بلغ عددهم )7	. 
من �لأ�ساتذة �جلامعيني، ممن يدر�سون يف جامعة �لقد�ص �ملفتوحة يف تخ�س�سات تربوية 
و�إد�رية خمتلفة، للتحقق من مدى ملءمتها ملو�سوعها، ومن �أجل �لتحقق من �خل�سائ�ص 

�ل�سيكومرتية )�ل�سدق و�لثبات( لأد�ة �لدر��سة )�لتي �سيتم ذكرها لحقًا( .
 ) بعد حتليل ملحظات �ملحكمني، وبناًء على تو�سية هوؤلء �ملحكمون، ُحذفت )3	. 
بنود لتكر�ر مو�سوعها مع بنود �أخرى وهي: »�لتعرف �إىل حياة �لأفر�د �لعامة و�خلا�سة«، 
و »للتعبري عن م�ساعري وطموحاتي« وهي من جمال �لدو�فع �لجتماعية، و »�ملرونة يف 
تقدمي �خلدمات« وهي من جمال �لدو�فع �لإد�رية. لي�سبح بذلك �لعدد �لنهائي للأد�ة )35( 
�ملجالت  على  وموزعة  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائل  ل�ستخد�م  د�فعًا  منها  كل  ميثل  بند�ً، 
�لثلثة كالآتي: �ملجال �لنف�سي وله )15( بند�ً، و�ملجال �لجتماعي و�ملجال �لإد�ري لكل 
منهما )10( بنود، يجيب عنها �ملفحو�ص تبعًا ملقيا�ص ليكرت )Likert( �خلما�سي )مو�فق 
هذ�  على  �ل�ستجابة  متنح  بحيث  ؛  جد�ً(  مو�فق  غري  مو�فق،  غري  ما،  حٍد  �إىل  مو�فق،  جد�ً، 
�ملقيا�ص درجة ترت�وح بني )5( درجات يف حالة �ملو�فقة �ل�سديدة، ودرجة و�حدة يف حال 
عدم �ملو�فقة �ل�سديدة، ومتثل بذلك �لدرجة �ملرتفعة على �لأد�ة موؤ�رس�ً على �رتفاع م�ستوى 
�لدو�فع ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، بينما متثل �لدرجة �ملنخف�سة موؤ�رس�ً على 
�نخفا�ص م�ستوى هذه �لو�سائل، حيث ترت�وح �لدرجة �لكلية على هذه �لأد�ة ما بني )35 – 
 ، )75 – 175( ، بينما ترت�وح �لدرجة �لفرعية على �ملجال �لدو�فع �لنف�سية ما بني )15 

وترت�وح هذه �لدرجة ما بني )10 – 50( على �ملجالني �لجتماعي و�لإد�ري. 
ح. وبذلك �أ�سبحت �أد�ة �لدر��سة يف �سورتها �لنهائية بعد �إجر�ء �لتعديلت عليها تبعًا 
�لدر��سة، وملعرفة  �أد�ة  مللحظات �ملحكمني جاهزة لل�ستخد�م، ولتف�سري �ل�ستجابة على 
�لن�سبي  �لتقوميي  �ملعيار  �ُعتمد  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائل  ��ستخد�م  ور�ء  �لدو�فع  �أهمية 

�لآتي: 
�سعيف جد�ً �أقل من 5. 2 
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�سعيف  2 .99 – 2 .50
متو�سط   3 .49 – 3

قوي  3 .99 – 3 .50
قوي جد�ً 4 – فما فوق 

صدق األداة وثباتها: 

من   )Construct Validity( تاأكد �لباحثان من �سدق �لأد�ة بطريقة �سدق �ملحكمني 
 )7( عددهم  بلغ  و�لخت�سا�ص  �خلربة  ذوي  �ملحكمني  من  جمموعة  على  عر�سها  خلل 
حمكمني، حيث �أ�سارو� �إىل بع�ص �مللحظات على بع�ص �لبنود، �أُخذت بعني �لعتبار عند 
�سياغة �لأد�ة ب�سورتها �لنهائية، �سو�ء بحذف بع�ص �لفقر�ت، �أم بتعديل بع�سها �لأخر، كما 
�أ�سارو� �إىل �سلحية �لبنود �لأخرى وملءمتها من حيث مو�سوعها �أو جمالها. وللتحقق من 
ثبات �أد�ة �لدر��سة �حلالية �عتمدت طريقة �لت�ساق �لد�خلي )Internal Consistency( وذلك 
با�ستخد�م معادلة كرونباخ �ألفا )Alpha Cronbach( ، وقد بلغت قيمة معامل �لثبات �لعام 
للمقيا�ص )0.87( ، بينما كانت قيم �لثبات �لفرعية ملجالت �ملقيا�ص �لنف�سي و�لجتماعي 
و�لإد�ري على �لنحو �لآتي: )84. 0( و )82. 0( و )83. 0( على �لتو�يل. وقد �عترب �لباحثان 

معاملت �ل�سدق و�لثبات هذه معقولة ومقبولة، وتفي باأغر��ص �لدر��سة �حلالية.

رابعاً- خطوات الدراسة: 

لقد اأُجريت الدرا�شة وفق اخلطوات االآتية: 
�إعد�د �أد�ة �لدر��سة ب�سورتها �لنهائية. Ú 

حتديد جمتمع �لدر��سة و�ختيار �أفر�د �لعينة. Ú 

.) Ú 2009 /2008( توزيع �ملقيا�ص خلل �لف�سل �لدر��سي �لأول من �لعام �لدر��سي
تفريغ �إجابات �أفر�د �لعينة وترميزها و�إدخالها �إىل �حلا�سوب، ومعاجلتها �إح�سائيًا  Ú 

. )SPSS( با�ستخد�م �لربنامج �لإح�سائي
��ستخر�ج �لنتائج وحتليلها ومناق�ستها. Ú 

خامساً- منهج الدراسة: 

لتحقيق غر�ص هذه �لدر��سة، �أُ�ستخدم �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي ملنا�سبته طبيعة هذه 
�لدر��سة با�ستخد�م مقيا�ص �سمم لهذ� �لغر�ص لقيا�ص �أهمية �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية 
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و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة، هذ� من جهة. ومن جهة �أخرى 
م�ستوى  يف  للأ�رسة  �ل�سهري  و�لدخل  و�لتخ�س�ص،  �جلن�ص،  متغري�ت  تاأثري  �إىل  �لتعرف 

��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة. 

5. املعاجلات اإلحصائية: 

الو�شفية  االإح�شائية  املعاجلات  اُ�شتخدمت  الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  لالإجابة 
والتحليلية االآتية: 

�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�لن�سب �ملئوية. ● 

. ● )Independent t sample test( ملجموعتني م�ستقلتني )ختبار )ت�
. ● )One Way ANOVA( ختبار حتليل �لتباين �لأحادي�

نتائج الدراسة: 

ما الدوافع النف�شية االأكرث اأهمية وراء ا�شتخدام ال�شباب  �ل�سوؤ�ل �لأول:  ◄
الفل�شطيني لو�شائل االت�شال احلديثة؟ 

للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات 
��ستجابات �أفر�د �لدر��سة على �ملجال �لأول من �أد�ة �لدر��سة، و�ملخ�س�ص للدو�فع �لنف�سية 

ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، وكانت كما هي مبينة يف �جلدول �لآتي: 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم النسبي لدرجات استجابات أفراد الدراسة 
على مجال الدوافع النفسية وراء استخدام وسائل االتصال الحديثة مرتبة تنازليًا تبعًا ألهميتها

الرقم 
املت�شل�شل

الرقم 
املتو�شط البنودالرتتيبي

احل�شابي
االنحراف 
التقومياملعياري

قوي جد�4.060.93ًي�سعرين ذلك بالإجناز وتعلم كل هو ما جديد151
قوي3.801.09لتحقيق معايري �لتفوق على �لآخرين12
قوي3.791.00ي�سعرين ذلك بال�ستقللية �ل�سخ�سية 23

قوي3.741.02ي�ساعدين ذلك للتعبري عن ذ�تي144
قوي3.721.02من �أجل �لرتويح عن �لنف�ص 85

قوي3.691.01ي�سعرين ذلك مب�ستوى من حتقيق �لذ�ت106
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د. صائل صبحةالشباب الفلسطيني لوسائل االتصال احلديثة
بركات زياد  د. 

الرقم 
املت�شل�شل

الرقم 
املتو�شط البنودالرتتيبي

احل�شابي
االنحراف 
التقومياملعياري

قوي3.621.15ت�ساعدين يف �لتخطيط حلياتي و�إد�رة ذ�تي137
قوي3.611.91لقتل وقت �لفر�غ �لطويل يف حياتي78
قوي3.501.21للتخل�ص من �ل�سعور بالوحدة59

متو�سط3.371.10يحقق ذلك يل بع�ص �حلاجات �لنف�سية1110
متو�سط3.371.19للتخل�ص من مظاهر �لتوتر �أو �لقلق �أو �لإحباط611

متو�سط3.281.15ي�سعرين ذلك بالتميز و�لتفرد 1212
متو�سط3.131.26للهروب من م�ساكل �حلياة 913
�سعيف2.871.25يجنبني ذلك �ل�سعور بالنق�ص �أمام �لآخرين414
�سعيف2.761.35جلذب �نتباه �جلن�ص �لآخر315

قوي3.930.74املتو�شط الكلي ملجال الدوافع النف�شية

�ل�سباب لو�سائل  ��ستخد�م  �لنف�سية ور�ء  �لدو�فع  �أن  �ل�سابق  يت�سح من نتائج �جلدول 
لها  �حل�سابي  �ملتو�سط  بلغ  حيث  ؛   )16( �لفقرة  على  جد�ً  قوية  كانت  �حلديثة،  �لت�سال 
�لفقر�ت )1، 2، 14، 8، 10، 13، 7،  �لنف�سية قوية على  �لدو�فع  ، يف حني كانت   )4.06(
5( على �لرتتيب؛ حيث تر�وحت �ملتو�سطات �حل�سابية لل�ستجابة عليها ما بني )3.50- 
3.80( ، بينما كانت هذه �لدو�فع �لنف�سية متو�سطة على �لفقر�ت )1،6،12 ،9( على �لرتتيب، 
حيث تر�وحت �ملتو�سطات �حل�سابية لل�ستجابة عليها ما بني )3.13- 3.37( . يف حني 
كانت هذه �لدو�فع �لنف�سية �سعيفة على �لفقر�ت )4، 3( حيث بلغت �ملتو�سطات �حل�سابية 
لها )2.87( و )2.87( على �لرتتيب. �أما فيما يتعلق بالتقدير �لكلي ملجال �لدو�فع �لنف�سية 
ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة، فقد كان مب�ستوى قوي، حيث بلغ �ملتو�سط 

�حل�سابي لهذ� �ملجال )3.93( .
ا�شتخدام  وراء  اأهمية  االأكرث  االجتماعية  الدوافع  ما  �لثاين:  ◄ �ل�سوؤ�ل 

ال�شباب الفل�شطيني لو�شائل االت�شال احلديثة؟ 
للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات 
��ستجابات �أفر�د �لدر��سة على �ملجال �لثاين من �أد�ة �لدر��سة و�ملخ�س�ص للدو�فع �لجتماعية 

ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، وكانت كما هي مبينة يف �جلدول �لآتي: 
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم النسبي لدرجات استجابات أفراد الدراسة 

على مجال الدوافع االجتماعية مرتبة تنازليًا تبعًا ألهميتها

الرقم 
الت�شل�شلي

الرقم 
املتو�شط البنودالرتتيبي

احل�شابي
االنحراف 
التقومياملعياري

قوي 3.920.99للتعرف على ثقافات �لآخرين171
قوي3.910.84للتفاعل �لجتماعي مع �لآخرين232
قوي3.721.03ت�ساعد يف حل كثري من م�ساكلي �ليومية163
قوي3.641.07للتعبري عن حريتي يف ممار�سة ما �أريد254
متو�سط3.441.15مينحني ذلك مكانة متميزة يف �ملجتمع245
متو�سط3.281.14للم�ساو�ة مع �أبناء جيلي216
�سعيف2.971.11من �أجل �لحتذ�ء بالأ�سدقاء 227
�سعيف2.871.24تقليد �لأ�سدقاء و�لزملء وم�سايرتهم188
�سعيف2.511.27للمفاخرة �أمام �لآخرين209
�سعيف جد�2.101.23ًمن �أجل �لت�سبه بال�سخ�سيات �مل�سهورة 1910

قوي3.680.85املتو�شط الكلي ملجال الدوافع االجتماعية

يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق �أن �لدو�فع �لجتماعية ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب لو�سائل 
�لت�سال �حلديثة، كانت قوية على �لفقر�ت )17،23 ،16 ،25( ؛ حيث تر�وحت �ملتو�سطات 
�حل�سابية لها ما بني )3.64- 3.92( ، بينما كانت هذه �لدو�فع �لجتماعية متو�سطة على 
�لفقر�ت )24، 21( على �لرتتيب، حيث بلغت �ملتو�سطات �حل�سابية لل�ستجابة عليها )3.44( 
و )3.28( على �لرتتيب. يف حني كانت هذه �لدو�فع �لجتماعية �سعيفة على �لفقر�ت )22، 
18، 20( ، حيث تر�وحت �ملتو�سطات �حل�سابية لها ما بني )2.51- 2.97( على �لرتتيب. 
كما كان تقدير �أفر�د �لعينة �سعيفًا جد�ً على �لفقرة )19( حيث بلغ �ملتو�سط �حل�سابي لها 
)2.10( . �أما فيما يتعلق بالتقدير �لكلي ملجال �لدو�فع �لجتماعية ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب 
لو�سائل �لت�سال �حلديثة، فقد كان مب�ستوى قوي، حيث بلغ �ملتو�سط �حل�سابي لهذ� �ملجال 

. )3.68(
ما الدوافع االإدارية االأكرث اأهمية وراء ا�شتخدام ال�شباب  �ل�سوؤ�ل �لثالث:  ◄

الفل�شطيني لو�شائل االت�شال احلديثة؟ 
للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات 
��ستجابات �أفر�د �لدر��سة على �ملجال �لثالث من �أد�ة �لدر��سة و�ملخ�س�ص للدو�فع �لإد�رية 
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د. صائل صبحةالشباب الفلسطيني لوسائل االتصال احلديثة
بركات زياد  د. 

ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، و�جلدول �لآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقييم النسبي لدرجات استجابات أفراد الدراسة 
على مجال الدوافع اإلدارية مرتبة تنازليًا تبعًا ألهميتها

الرقم 
الت�شل�شلي

الرقم 
املتو�شط البنودالرتتيبي

احل�شابي
االنحراف 
التقومياملعياري

قوي جد�4.470.69ً�سهولة �ل�ستخد�م و�رسعة �حل�سول على �ملعلومة261
قوي جد�4.330.88ًتوفر �لوقت و�جلهد يف �حل�سول على ما �أريد282
قوي جد�4.310.90ًت�سهل علي �لت�سال بالعامل �خلارجي333
قوي جد�4.260.89ًتتيح فر�ص �لت�سال باأ�سكال متنوعة مرئية وم�سموعة 274
قوي جد�4.230.91ًميكن تخزين �ملعلومات و�لحتفاظ بها لفرتة طويلة325
قوي جد�4.170.95ًتعطي نتائج �رسيعة وتقدم خدمات تعليمية مهمة306
قوي جد�4.160.99ًملجار�ة �لتطور �لتكنولوجي �حلا�سل يف �لعامل347
قوي جد�4.070.95ًتقدم خدمات يف �أي وقت ودون حتفظ318
قوي3.990.99تعترب �أقل تكلفة مقارنة بالو�سائل �لأخرى299
قوي3.691.02لل�ستمتاع و�لت�سلية وممار�سة �لألعاب3510

قوي جد�4.080.67ًاملتو�شط الكلي ملجال الدوافع االإدارية 

�ل�سباب لو�سائل  �أن �لدو�فع �لإد�رية ور�ء ��ستخد�م  �ل�سابق  يت�سح من نتائج �جلدول 
�لت�سال �حلديثة، كانت قوية جد�ً على �لفقر�ت )26؛ 28، 33، 27، 32، 30، 34، 31( على 
�لرتتيب؛ حيث تر�وحت �ملتو�سطات �حل�سابية لها ما بني )4.07- 4.47(، بينما كانت هذه 
�لدو�فع �لإد�رية قوية على �لفقر�ت )29، 35(، حيث بلغت �ملتو�سطات �حل�سابية لل�ستجابة 
�لدو�فع  ملجال  �لكلي  بالتقدير  يتعلق  فيما  �أما  �لرتتيب.  على   )3.69( و   )3.99( عليها 
�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م �ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة، فكان مب�ستوى قوي جد�ً، حيث بلغ 

�ملتو�سط �حل�سابي لهذ� �ملجال )4.08( .
�ل�سباب  ��ستخد�م  ور�ء  �لدو�فع  جمالت  ترتيب  ميكن  �ل�سابقة  �جلد�ول  معطيات  من 

لو�سائل �لت�سال �حلديثة كما هو مبني يف �جلدول �لآتي: 
الجدول )7( 

ترتيب مجاالت الدوافع النفسية واالجتماعية واإلدارية وراء استخدام الشبا	 لوسائل االتصال الحديثة

التقومياالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياملجالالرقم

قوي جد�4.080.67ً�لإد�ري1



39

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

التقومياالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياملجالالرقم

قوي3.930.74�لنف�سي2
قوي3.680.85�لجتماعي3

قوي0. 373. 75الدرجة الكلية

يت�سح من نتائج �جلدول �ل�سابق �أن �لدو�فع �لإد�رية هي �لأكرث �أهمية ور�ء ��ستخد�م 
�ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة، يلي ذلك �لدو�فع �لنف�سية، ثم �لدو�فع �لجتماعية، �لتي 

كانت �لدو�فع �لأقل �أهمية ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة بالرغم من قوتها. 
ور�ء  �أهمية  �لأكرث  �خلم�سة  �لدو�فع  �أن  �ل�سابقة  �لنتائج  معطيات  من  �أي�سًا  ويتبني 
�ل�ستخد�م و�رسعة �حل�سول على  �سهولة  �حلديثة، هي  �لت�سال  لو�سائل  �ل�سباب  ��ستخد�م 
بالعامل  �لت�سال  علي  ت�سهل  �أريد،  ما  على  �حل�سول  يف  و�جلهد  �لوقت  وتو�فر  �ملعلومة، 
�خلارجي، تتيح فر�ص �لت�سال باأ�سكال متنوعة مرئية وم�سموعة، ميكن تخزين �ملعلومات 
و�لحتفاظ بها لفرتة طويلة على �لرتتيب، وهي جميعها تندرج حتت �ملجال �لإد�ري. بينما 
�لدو�فع �خلم�سة �لأقل �أهمية ور�ء ��ستخد�م هوؤلء �ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة فكانت: 
�جلن�ص  �نتباه  جلذب  �لآخرين،  �أمام  للمفاخرة  �مل�سهورة،  بال�سخ�سيات  �لت�سبه  �أجل  من 
�أمام �لآخرين  �لآخر، تقليد �لأ�سدقاء و�لزملء وم�سايرتهم، يجنبني ذلك �ل�سعور بالنق�ص 
�لد�فعان  �لجتماعي، ويندرج  �لدو�فع حتت �ملجال  �لرتتيب، وتندرج ثلثة من هذه  على 

�لآخر�ن حتت �ملجال �لنف�سي.
تر�سيد�ً  هناك  �أن  متوقع-  هو  ما  وعلى غري  �ل�سابقة-  �لنتائج  من  �ل�ستنتاج  ميكن 
معقوًل ل�ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة على �ختلف �أنو�عها، حيث �أظهرت هذه �لنتائج 
�ل�رسعة و�ملو�سوعية  �أجل  �إد�رية من  �ل�سباب لأغر��ص  �لو�سائل لدى  ��ستخد�م هذه  �سيوع 
على  موؤ�رس�ت  هناك  بينما  وعلقاتهم،  تعلمهم  تخ�ص  �لتي  �ملعلومات  على  �حل�سول  يف 
�أن �ل�ستخد�م �ل�سلبي لو�سائل �لت�سال �حلديثة �سو�ء كان مرتبط بالدو�فع �لثانوية �أم ذ�ت 
�لعلقة باملفاخرة ولفت �لنتباه و�لتقليد �لأعمى وم�سايرة �لأ�سدقاء، �أم كان مرتبطًا بدو�فع 

نف�سية تعرب عن �ل�سعور بالنق�ص، ولفت �لنتباه، كان �سعيفًا و�أقل �سيوعًا لدى �ل�سباب. 
ولدى مقارنة هذه �لنتائج مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة تبنيَّ �أنها تتفق مع در��سات 
nDollman & Mo 2003؛ Borques, 2004؛ من�سور، 2004؛ Huang, 2005؛   )�أبو زيد،

gan, 2007؛ موؤ�س�سة �لزحف �لأخ�رس، Chune, White & Sussex, 2008 ،2008( �لتي 
وبني  و�لجتماعية  �لنف�سية  �ملختلفة  �لدو�فع  بني  موجبة  علقة  وجود  نتائجها  �أظهرت 
)Brown, 1998؛  در��سات  نتائج  مع  تتعار�ص  بينما  �حلديثة.  �لت�سال  و�سائل  ��ستخد�م 
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بركات زياد  د. 

ق�سم �لدر��سات و�لبحوث �لإعلمية، 1998؛ ثابت، 2006( �لتي �أظهرت وجود علقة �سالبة 
بني �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية وبني ��ستخد�م �ل�سباب لهذه �لو�سائل.

لو�سائل �لت�سال وتقنياتها �حلديثة و�ملختلفة يظهر،  �ل�سباب  ��ستخد�م  فاإن  وبذلك، 
�حل�سول  يف  و�جلهد  �لوقت  يوفر  �لذي  �لعملي  �ل�ستخد�م  على  ��ستجاباتهم،  توؤكد  كما 
�خلارجي  �لعامل  على  �لطلع  يف  وكفاءتهم  ذو�تهم  بتحقيق  وي�سعرهم  �ملعلومات،  على 
و�لتو��سل مع غريهم، ويف هذ� �ل�سدد يوؤكد عودة ومر�سي )1994( على �أن حاجة �ل�سباب 
�إىل  �لإ�سباع، وتدفع بهم  �لتي تلح يف  �لأ�سا�سية  �أهم �حلاجات  �إىل �جلامعة و�لنتماء من 
�لرتباط باجلماعة و�لعامل �خلارجي، وهذ� ما ُي�سعر �ل�ساب مبكانته وتقديره لنف�سه، عندما 

يجد �لو�سائل �ملنا�سبة للتو��سل �لإيجابي مع غريه.
مما �سبق يت�سح �أن �أهم �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية �ملرتبطة با�ستخد�م 
و�لد�ص(  �ملحمولة  و�لهو�تف  و�لنرتنت  )�حلا�سوب  �حلديثة:  �لت�سال  و�سائل  �ل�سباب 
�إح�سا�سهم باأنها جتعلهم يح�سلون على �ملعلومات �للزمة لتعلمهم من جهة، و�ملعلومات 
�لتي تهمهم �سخ�سيًا، ويريدون معرفتها حلل م�سكلتهم �ليومية باأقل جهد ووقت من جهة 
�أخرى، وهم يرون بهذه �لو�سائل و�لتقنيات �حلديثة �سبيًل ناجعًا للح�سول على ما يريدون 
بفعالية و�إتقان، وتوفر لهم كمًا هائًل من �ملو�سوعات يف جمالت �ملعرفة �ملختلفة. وقد 
�أ�سار )Melivin, 2004( �أن �لأفر�د يتعلمون �لكثري عن �لآخرين و�لأ�سياء �لعديدة يف �حلياة 

و�لعامل �خلارجي من حولهم من خلل و�سائل �لت�سال �ملرئية و�مل�سموعة. 
هل توجد فروق جوهرية يف الدوافع النف�شية واالجتماعية  �ل�سوؤ�ل �لر�بع:  ◄
واالإدارية وراء ا�شتخدام ال�شباب الفل�شطيني لو�شائل االت�شال احلديثة ُتعزى 

ملتغري اجلن�س؟ 
للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات 
و�سائل  ��ستخد�م  ور�ء  و�لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  جمالت  يف  �لدر��سة  �أفر�د 

�لت�سال �حلديثة، كما �ُ�ستخدم �ختبار )ت( وكانت كما هي مبينة يف �جلدول �لآتي: 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة في مجاالت الدوافع النفسية 
واالجتماعية واإلدارية وراء استخدام وسائل االتصال الحديثة، ونتائج اختبار )ت( 

لداللة الفروق بين هذه المتوسطات تبعًا لمتغير الجنس

م�شتوى الداللةقيمة )ت( املح�شوبةاالإناث )= 212( الذكور )ن=136( املجاالت
4.040.673.860.772.230.095جمال �لدو�فع �لنف�سية
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م�شتوى الداللةقيمة )ت( املح�شوبةاالإناث )= 212( الذكور )ن=136( املجاالت
3.760.863.630.851.390.879جمال �لدو�فع �لجتماعية

0.874 4.050.754.100.610.73جمال �لدو�فع �لإد�رية
3.850.763.680.702.180.417املجموع الكلي

ي�سري �جلدول �ل�سابق �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د 
��ستخد�م  ور�ء  �لكلي  و�ملجموع  �لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  �لدر��سة يف جمال 

و�سائل �لت�سال �حلديثة تبعًا ملتغري �جلن�ص.
ولدى مقارنة هذه �لنتائج مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة تبني �أنها تتفق كليًا �أو جزئيًا 
مع در��سات )Brown, 1998؛ عليان و�لقي�سي، 1999؛ Borques, 2004؛ من�سور، 2004؛ 
Huang, 2005؛ Chune, White & Sussex, 2008( �لتي دلت نتائجها على عدم وجود 
فروق يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة تبعًا ملتغري �جلن�ص. بينما تعار�ست مع در��سات 
 Dollman ق�سم �لدر��سات و�لبحوث �لإعلمية، 1998؛ عبد �ل�سلم، 1998؛ �أبو زيد، 2003؛(
Morgan, 2007 &( �لتي �أظهرت وجود فروق بني �جلن�سني يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال 

�حلديثة ل�سالح �لذكور.
�لتفكري  بينهم يف  و�لتقارب  �جلن�سني،  �لعمري بني  �لتقارب  �إىل  ذلك  مرد  يكون  وقد 
�أفر�د  يعي�ص فيها  �لتي  و�لثقافية  �لجتماعية  و�لظروف  و�لدو�فع  و�حلاجات و�لجتاهات 
�لعاد�ت  يف  ومتقاربة  حمدودة  وثقافية  جغر�فية  بيئة  �إىل  ينتمون  فهم  �لدر��سة،  هذه 
�أن ��ستخد�م و�سائل �لت�سال من جانب  �إىل  �لدر��سات  و�لتقاليد و�لقيم، حيث ت�سري بع�ص 
2003؛  زيد،  )�أبو  �ل�سائدة  وقيمهم   )Lifestyles( �حلياة  يف  �أ�ساليبهم  مع  ين�سجم  �لأفر�د، 
Frank & Reenberg, 1990( ، و�أن �أ�ساليب �حلياة ومنظومة �لقيم �ل�سائدة بالن�سبة لأفر�د 
هذه �لدر��سة قد تكون متجان�سة ومت�سابهة، و�أن ما يخ�سع له �لذكور و�لإناث يف �لبيئة، تقل 
فيها �لفجو�ت �لثقافية و�لجتماعية، وهذ� ما يزيد من �لتقارب بني �جلن�سني يف ��ستخد�م 

�لو�سائل و�لتقنيات �للزمة حلياتهم. 
النف�شية  الدوافع  يف  جوهرية  فروق  توجد  هل  �خلام�ص:  ◄ �ل�سوؤ�ل 
واالجتماعية واالإدارية وراء ا�شتخدام ال�شباب الفل�شطيني لو�شائل االت�شال 

احلديثة ُتعزى ملتغري التخ�ش�س؟ 
للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات 
و�سائل  ��ستخد�م  ور�ء  و�لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  جمالت  يف  �لدر��سة  �أفر�د 
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د. صائل صبحةالشباب الفلسطيني لوسائل االتصال احلديثة
بركات زياد  د. 

�لت�سال �حلديثة، تبعًا ملتغري �لتخ�س�ص �لدر��سي و�ملبينة يف �جلدول �لآتي: 
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة في مجاالت الدوافع النفسية 
واالجتماعية واإلدارية وراء استخدام وسائل االتصال الحديثة الحديثة تبعًا لمتغير التخصص الدراسي

 التخ�ش�س

املجاالت

اخلدمةاحلا�شوباالإدارةالرتبية

االنحرافاملتو�شطاالنحرافاملتو�شطاالنحرافاملتو�شطاالنحرافاملتو�شط

3.890.763.970.653.940.793.990.81�لدو�فع �لنف�سية
3.730.833.630.863.331.073.850.66�لدو�فع �لجتماعية

4.030.594.200.683.970.894.120.77�لدو�فع �لإد�رية
3.670.733.850.633.710.923.890.76املجموع الكلي

ي�سري �جلدول �ل�سابق �إىل وجود فروق بني �ملتو�سطات �حل�سابية لدرجات �أفر�د �لدر��سة 
يف جمالت �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، 
��ستخدم  �ملتو�سطات،  هذه  بني  �لفروق  دللة  وملعرفة  �لدر��سي،  �لتخ�س�ص  ملتغري  تبعًا 

�ختبار حتليل �لتباين �لأحادي )ANOVA( و�ملبينة نتائجه يف �جلدول �لآتي: 
الجدول )10( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين هذه المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد الدراسة 
في مجاالت الدوافع النفسية واالجتماعية واإلدارية وراء استخدام وسائل االتصال الحديثة 

تبعًا لمتغير التخصص الدراسي

جمموع املجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�شوبة

م�شتوى 
الداللة

�لدو�فع �لنف�سية
0.4430.1460.2680.848بني �ملجموعات

  187.913440.546د�خل �ملجموعات
   188.35347املجموع

�لدو�فع �لجتماعية
2.6430.8801.2210.549بني �ملجموعات

  247.823440.721د�خل �ملجموعات
   250.46347املجموع

�لدو�فع �لإد�رية
2.3430.7811.7630.154بني �ملجموعات

  152.413440.443د�خل �ملجموعات
   154.75347املجموع
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جمموع املجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�شوبة

م�شتوى 
الداللة

املجموع الكلي
3.0031.0001.8990.130بني �ملجموعات

  181.253440.527د�خل �ملجموعات
   184.25347املجموع

ي�سري �جلدول �ل�سابق �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �ملتو�سطات �حل�سابية 
لدرجات �أفر�د �لدر��سة، يف جمالت �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية و�ملجوع �لكلي 

لهذه �ملجالت ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة، تبعًا ملتغري �لتخ�س�ص �لدر��سي.
ولدى مقارنة هذه �لنتائج مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة، تبني �أنها تتفق كليًا �أو جزئيًا 
مع در��سات )Huang, 2005؛ Chune, White & Sussex, 2008(، و�لتي دلت نتائجها 
على عدم وجود فروق يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة تبعًا ملتغري �لتخ�س�ص. بينما 
�لتي   )Dollman & Morgan, 2007 �ل�سلم، 1998؛  تعار�ست مع )من�سور، 2004؛ عبد 
�أظهرت وجود فروق يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة تبعًا ملتغري �لتخ�س�ص، �سو�ء كان 

ذلك ل�سالح �لتخ�س�سات �لنظرية �أم �لعلمية.
�لنف�سية  بالدو�فع  تتاأثر  �حلديثة  �لت�سال  و�سائل  ��ستخد�م  �أن  �لنتيجة  هذه  وتوؤكد 
و�لجتماعية و�لإد�رية للأفر�د بغ�ص �لنظر عن جمال تخ�س�ساتهم �لدر��سية، وقد يف�رس ذلك 
بالتقدم يف جمال �لو�سول للمعرفة و�ملعلومات يف �ملجالت �ملختلفة؛ حيث �أ�سبح �لهتمام 
للمعلومات  للح�سول  �حلديثة  �لتقنيات  با�ستخد�م  كافة  تخ�س�ساتهم  يف  �لطلبة  قبل  من 
�ليوم  �أن معظم �جلامعات  �لعامل �خلارجي، وبخا�سة  �لتو��سل مع  �أجل  �أو من  وتخزينها، 
ت�ستخدم م�سادر �لتعليم �للكرتوين و��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة كاحلا�سوب و�لنرتنت. وهذ� 
�لو�سع يحتم على �لطلبة مو�كبة ع�رس �لتقنيات لإ�سباع حاجاتهم �لعلمية و�لتعليمية؛ حيث 
�ل�سباب لو�سائل �لت�سال �حلديثة  �أن ��ستخد�م  �إىل  )Young, 1989( يف هذ� �ملجال  ي�سري 
مرتبط بدو�فعهم نحو حتقيق حاجاتهم �ملرتبطة بحب �ل�ستطلع و�ل�ستثارة، و�أن �لإن�سان 
عادة ما يبحث عن �جلديد يف �ملعلومات و�لو�سائل، وقد يكون مرد ذلك لرغبته يف �لتعبري عما 

 . )Brown, 1998 ؛Kaatz,2002( يجول يف د�خله من م�ساعر وحاجات نف�سية و�جتماعية
النف�شية  الدوافع  يف  جوهرية  فروق  توجد  هل  �ل�ساد�ص:  ◄ �ل�سوؤ�ل 
واالجتماعية واالإدارية وراء ا�شتخدام ال�شباب الفل�شطيني لو�شائل االت�شال 

احلديثة، ُتعزى ملتغري الدخل ال�شهري لالأ�رضة؟ 
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د. صائل صبحةالشباب الفلسطيني لوسائل االتصال احلديثة
بركات زياد  د. 

للإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل ُح�سبت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات 
و�سائل  ��ستخد�م  ور�ء  و�لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  جمالت  يف  �لدر��سة  �أفر�د 

�لت�سال �حلديثة تبعًا ملتغري �لدخل �ل�سهري للأ�رسة و�ملبينة يف �جلدول �لآتي: 
الجدول )11( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد الدراسة في مجاالت الدوافع النفسية 
واالجتماعية واإلدارية وراء استخدام وسائل االتصال الحديثة الحديثة تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة

 التخ�ش�س
املجاالت

3001 فاأكرث2501- 20013000- 15012500- 15002000 فاأقل

االنحرافاملتو�شطاالنحرافاملتو�شطاالنحرافاملتو�شطاالنحرافاملتو�شطاالنحرافاملتو�شط

4.080.703.640.934.010.613.790.604.090.73�لنف�سية

3.820.933.610.823.700.833.360.823.840.784�لجتماعية
4.030.674.020.574.070.744.060.634.240.69�لإد�رية

3.790.693.450.813.720.733.770.703.920.64املجموع 

ي�سري �جلدول �ل�سابق �إىل وجود فروق بني �ملتو�سطات �حل�سابية لدرجات �أفر�د �لدر��سة 
يف جمالت �لدو�فع �لنف�سية و�لجتماعية و�لإد�رية ور�ء ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة 
تبعًا ملتغري �لدخل �ل�سهري للأ�رسة، وملعرفة دللة �لفروق بني هذه �ملتو�سطات، ��ستخدم 

�ختبار حتليل �لتباين �لأحادي )ANOVA( و�ملبينة نتائجه يف �جلدول �لآتي: 
الجدول )12( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين هذه المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد الدراسة 
في مجاالت الدوافع النفسية واالجتماعية واإلدارية وراء استخدام وسائل االتصال الحديثة 

تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة

جمموع املجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�شوبة

م�شتوى 
الداللة

�لدو�فع �لنف�سية
10.7542.6895.1930.000بني �ملجموعات

  177.593430.518د�خل �ملجموعات
   188.35347املجموع

�لدو�فع �لجتماعية
9.1742.2933.2600.012بني �ملجموعات

  241.283430.703د�خل �ملجموعات
   250.45347املجموع
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جمموع املجاالت
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�شوبة

م�شتوى 
الداللة

�لدو�فع �لإد�رية
3.9540.9882.2450.043بني �ملجموعات

  150.803430.440د�خل �ملجموعات
   154.75347املجموع

املجموع الكلي
8.2942.0734.0420.003بني �ملجموعات

  175.953430.513د�خل �ملجموعات
   184.25347املجموع

 )α= 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 )α= 0.01( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

�أفر�د  درجات  متو�سطات  بني  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود  �إىل  �ل�سابق  �جلدول  ي�سري 
ملتغري  تبعًا  �لكلي  و�ملجموع  و�لإد�رية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لدو�فع  جمال  يف  �لدر��سة 
للمقارنات   )LSD( �ختبار  �ُ�ستخدم  �لفروق  هذه  �جتاه  وملعرفة  للأ�رسة،  �ل�سهري  �لدخل 

�لبعدية، و�ملبينة نتائجه يف �جلد�ول )11 – 13( �لآتية: 

جمال الدوافع النفسية: 
الجدول )13(

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في مجال الدوافع النفسية تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة

3001 فاأكرث2501- 20013000- 15012500- 15002000 فاأقلالدخل

0.0000.5010.0180.949- 1500 فاأقل
2000 -1501 - -0.0020.2400.000
2500 -2001 - - -0.0760.489
3000 -2501 - - - -0.022

- - - - - 3001 فاأكرث

 )α= 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 )α= 0.01( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يت�شح من النتائج املعرو�شة يف اجلدول ال�شابق: 
وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 
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�لنف�سية تبعًا مل�ستوى دخل �لأ�رسة وذلك بني فئة )1500 فاأقل( و�لفئات )1501 – 2000( 
و )2501 – 3000( ، وذلك ل�سالح فئة )1500 فاأقل( )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 8( .

وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 

�لنف�سية تبعًا مل�ستوى دخل �لأ�رسة وذلك بني فئة )1501- 2000( و�لفئات )2001 – 2500( 
و )3001 فاأكرث( ، وذلك ل�سالح �لفئتني �لأخريتني )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 8( .

وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 

�لنف�سية تبعًا مل�ستوى دخل �لأ�رسة وذلك بني فئة )2501- 3000( و�لفئات )3001 فاأكرث(، 
ل�سالح �لفئة �لأخرية )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 8( . 

�أو  �لدنيا  �لفئة  �سمن  يندرج  دخلها  �لتي  �لأ�رس  ذوي  �ل�سباب  �أن  تعني  �لنتائج  هذه 
�لت�سال  و�سائل  ��ستخد�م  يف  �أهمية  �أكرث  �لنف�سية  دو�فعهم  تكون  �سو�ء،  حد  على  �لعليا 

�حلديثة مو�زنة بالفئات متو�سطة �لدخل.

جمال الدوافع االجتماعية: 
الجدول )14( 

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في مجال الدوافع االجتماعية تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة

3001 فاأكرث2501- 20013000- 15012500- 15002000 فاأقلالدخل

0.1480.3980.0020.891- 1500 فاأقل
2000 -1501 - -0.5100.0980.136
2500 -2001 - - -0.0180.354
3000 -2501 - - - -0.002

- - - - - 3001 فاأكرث

 )α= 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يت�شح من النتائج املعرو�شة يف اجلدول ال�شابق: 
وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 
 –  2501( و�لفئة  فاأقل(   1500( فئة  بني  وذلك  �لأ�رسة  دخل  مل�ستوى  تبعًا  �لجتماعية 

3000( وذلك ل�سالح فئة )1500 فاأقل( )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 8( .
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وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 
�لجتماعية تبعًا مل�ستوى دخل �لأ�رسة وذلك بني فئة )2001 – 2500( و )2501- 3000(، 

وذلك ل�سالح �لفئة �لأوىل )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 8( .
وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 
�لنف�سية تبعًا مل�ستوى دخل �لأ�رسة وذلك بني فئة )2501- 3000( و�لفئات )3001 فاأكرث( 

، ل�سالح �لفئة �لأخرية )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 8( . 
هذه �لنتائج تعني �أن �ل�سباب �لذين كان دخل �لأ�رسة لديهم من �لفئة �لدنيا �أو �لعليا، 
مقارنة  �حلديثة  �لت�سال  و�سائل  ��ستخد�م  يف  �أهمية  �أكرث  �لجتماعية  دو�فعهم  تكون 

بالفئات متو�سطة �لدخل.

جمال الدوافع اإلدارية: 
الجدول )15( 

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في مجال الدوافع االجتماعية تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة

3001 فاأكرث2501- 20013000- 15012500- 15002000 فاأقلالدخل

0.1770.3980.5420.031- 1500 فاأقل
2000 -1501 - -0.5100.0980.033
2500 -2001 - - -0.1380.043
3000 -2501 - - - -0.045

- - - - - 3001 فاأكرث

 )α= 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

بني  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود  �ل�سابق،  �جلدول  يف  �ملعرو�سة  �لنتائج  من  يت�سح 
�لأ�رسة  دخل  مل�ستوى  تبعًا  �لإد�رية  �لدو�فع  جمال  يف  �لدر��سة  �أفر�د  درجات  متو�سطات 
و   )2000  –  1501( و  فاأقل(   1500( و�لفئات  فاأكرث(   3001( فئة  بني  وذلك  �ل�سهري، 
)2001- 2500( و )2501 – 3000( ل�سالح �لفئة �لأوىل )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 
8( ، وهذه �لنتائج تعني �أن �ل�سباب �لذين كان دخل �لأ�رسة لديهم من �لفئة �لعليا من حيث 
�أهمية يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال �حلديثة  �أكرث  �لدخل �ل�سهري، تكون دو�فعهم �لإد�رية 

مقارنة بالفئات �لدخل �لأخرى.
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اجملموع الكلي: 
الجدول )16( 

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في المجموع الكلي للدوافع تبعًا لمتغير الدخل الشهري لألسرة

3001 فاأكرث2501- 20013000- 15012500- 15002000 فاأقلالدخل

0.0040.7640.4880.324- 1500 فاأقل

2000 -1501 - -0.0020.0460.000

2500 -2001 - - -0.3280.473

3000 -2501 - - - -0.116

- - - - - 3001 فاأكرث

 )α= 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
)α= 0.01( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يت�شح من النتائج املعرو�شة يف اجلدول ال�شابق: 
وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 

�لكلية تبعًا مل�ستوى دخل �لأ�رسة، وذلك بني فئة )1500 فاأقل( و�لفئة )1501 – 2000( ، 
وذلك ل�سالح �لفئة �لأوىل )�أنظر جدول �ملتو�سطات رقم 8( .

وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات درجات �أفر�د �لدر��سة يف جمال �لدو�فع  ♦ 

 – �لنف�سية تبعًا مل�ستوى دخل �لأ�رسة، وذلك بني فئة )1501- 2000( و�لفئات )2001 
2500( و )2501 – 3000( و )3001 فاأكرث( ، وذلك ل�سالح �لفئات �لأخرية )�أنظر جدول 

�ملتو�سطات رقم 8( .
هذه �لنتائج تعني �أن �ل�سباب �لذين كان دخل �لأ�رسة لديهم من �لفئة �لدنيا �أو �لعليا، 
تكون دو�فعهم �لنف�سية و�لجتماعية ب�سكل عام �أكرث �أهمية يف ��ستخد�م و�سائل �لت�سال 

�حلديثة مقارنة بالفئات متو�سطة �لدخل.



49

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

املقرتحات والتوصيات: 

يف �شوء نتائج الدرا�شة ومناق�شتها ميكن تقدمي املقرتحات والتو�شيات االآتية: 
�لرتكيز على �لعو�مل �لنف�سية و�لجتماعية يف عملية �لتو��سل �لفعال مع �ل�سباب. 1 .

لنفعالتهم  م�ستفزة  غري  تكون  بحيث  �ل�سباب،  �نتباه  جلذب  فعالة  �آليات  توفري  2 .
وعو�طفهم.

�لرتبوية  �لتقنيات  و��ستخد�م  �لتكنولوجي،  �لتطور  مو�كبة  على  �ل�سباب  م�ساعدة  3 .
�حلديثة دون �إثارة عو�طفهم �لغريزية

با�ستخد�م  و�لدر��سات،  �لبحوث  من  مزيد  لإجر�ء  �ملتخ�س�سني  �لباحثني  دعوة  4 .
�لنتائج يف جمال هذه  لتعميق  متنوعة،  عينات من جمتمعات حملية خمتلفة، ومتغري�ت 

�لدر��سة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

، عمان: د�ر  �إبر�هيم، جمدي )2004( تربويات �لنرتنت مو�سوعة �لتدري�ص. ط.1، ج.2. 1
�مل�سري، للن�رس و�لتوزيع و�لطباعة.

�أجهزة  با�ستخد�م  �ملرتبطة  و�لجتماعية  �لنف�سية  »�لدو�فع   .) 2 .2003( نبيلة.  زيد،  �أبو 
�لت�سال �حلديثة لدى �ملر�هقني«. جملة علم �لنف�ص. 17 )65- 66( ، 72- 91.
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(. »م�ساهدة �لتلفزيون على �سلوك �لطالبات �جلامعيات«. جريدة  ثابت، �سعيد . )2006. 4
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جامعة  من�سور�ت  نابل�ص:  �لرتبوي.  �لنف�ص  علم   .  ) 5 .2005( �ملفتوحة.  �لقد�ص  جامعة 
�لقد�ص �ملفتوحة.

�لر�تب  د�ر  بريوت:  للمعلومات.  �لدولية  �ل�سبكة  �لنرتنت   ) 6 .1997( فاروق  ح�سني، 
�جلامعية.

( �جتاهات �مل�رسفني �لأكادمييني نحو �لنرتنت و��ستخد�ماتها  حناوي، جمدي )2005. 7
من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  فل�سطني.  يف  �ملفتوحة  �لقد�ص  جامعة  يف  �لتعليم  يف 

جامعة �لنجاح، نابل�ص.
على  و�إعلميًا  تربويًا  �ملبا�رس  للبث  و�ملو�جهة  »�لآثار   .) 8 .1995( �إبر�هيم.  �لدعيلج، 
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�لعربية للعلوم.
( . �أ�سول علم �لنف�ص. �لقاهرة: د�ر �ملعارف ر�جح، �أحمد عزت . )1987. 10

( . تقنيات �ملعلومات بني �لتبني و�لبتكار. �لريا�ص: مطبوعات  �لزهر�ين، ر��سد. )2004. 11
مكتبة �مللك فهد �لوطنية.
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�لكويت: د�ر �لقلم.

( . »تاأثري �لقنو�ت �لف�سائية على �لأفر�د  ق�سم �لدر��سات و�لبحوث �لإعلمية . )1998. 23
و�ملجتمع«. جريدة �لوطن، �لقاهرة، 2 )696( بتاريخ 15 �أيلول 1998.
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