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استخدامات تطوير الذات عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 وعالقتها بتشكيل رأس املال النفسي 
 دراسة تطبيقية علي ممارسي العالقات العامـة

 في المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية 

 ) * (د . إسالم أحمد عثمان 

 ة:ــــمقدم

جزءاً ال يتجزأ تمثل مواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك، وتويتر أصبحت 

تحقق األدوات التي العديد من لهم تقدم من الحياة اليومية للعديد من األفراد، وباتت 

أحدثت هذه المواقع تغيرات  قدلو؛ (Helou, et al., 2018, 235)مختلف اإلشباعات 

ً ، وشكلت عالماإلنسانيةالمجتمعات كبيرة في مفهوم وبناء  ً  ا فتح المجال أمام  افتراضيا

وبمرور الوقت تماعية والنفسية علي مستخدميها، ظهور العديد من التأثيرات االج

تواصل االجتماعي وتعددها وتنوعها، وتنوع واتساع نطاق ذيوع ودائرة انتشار مواقع ال

العديد من االستخدامات لهذه ظهرت  ؛التي تتيحها واإلمكاناتاألدوات التي تقدمها 

 اً تجاوزت ذلك لتقدم أنماط وإنماالمواقع؛ فلم تعد مجرد وسائل للتواصل االجتماعي، 

اقتصادية، أو أو سياسية، أو ، ةأكاديمي إما ألغراضلتواصل لوقوالب أكثر حداثة 

الذي يشبع رغبات متنوعة، توعوية، أو تنموية، وكلها أشكال مختلفة من التواصل 

ً أهدافويحقق   عديدة. ا

األهداف التي يسعي إلي تحقيقها أي فرد داخل  أحد أهمتطوير الذات  ويمثل

؛ بما يضمن له في سبيل مواكبة التغيرات التي تطرأ علي البيئة المحيطة به المجتمع

السريعة والمتالحقة التي تشهدها هذه التطورات التكيف مع و تمرارية والبقاءاالس

ً البيئة، و التوافق مع التدفق المستمر للمعلومات والمعارف الجديدة، يضمن له أيضا

واالستفادة من توافرها وسهولة الحصول عليها. ويعني ذلك أن تطوير الفرد لذاته هو 

وسيلته للتعامل مع كل ما تفرزه البيئة المحيطة من تهديدات يجب مواجهتها، وفرص 

 (Harris et. al., 2015, 6-8) البد من استثمارها 

تتعلق  هأربعة جوانب أساسية لديقيام الفرد بتنمية وم عملية تطوير الذات علي وتق

 & Tragel)قدراته المهنية معارفه ، وتشمل وحياته االجتماعية مهاراتهب

Shemilina, 2015, 1106-1107) ، في إطاره إلي تحمل الفرد أي أنه منهج يسعي

مهاراته )ابن هيجان، تطوير إمكانياته ومسئولية تعليم وتنمية نفسه بنفسه بهدف زيادة 

2008 ،255)   

                                                           
) * (
 جامعة بني سويف. –العالقات العامة بكلية اإلعالم  مساعد بقسم أستاذ 



406 

بذلك يمكن لمواقع التواصل االجتماعي بما تقدمه من أدوات وتتيحه من و

تساهم في تعزيز العالقات االجتماعية، وإكساب المهارات الحياتية، وتحسين  إمكانات

 سبيالً  توفر ؛ يمكن لها أنالقدرات المهنية، والحصول علي المعلومات والمعارف

 ً وسائل يمكن استخدامها بشكل ؛ إذ تمثل هذه المواقع لتطوير تلك الذات وتنميتها مناسبا

مستمر في تنفيذ المبادرات الذاتية المتوالية من الشخص الُمطور لذاته )عطا هللا، 

 ,.Schel et al( بما يزيد من فعاليته وكفاءته داخل اإلطار المتواجد به.200، 2015

2014, 239-240)  ً تجسده األسرة، أو مهنيا  ( سواء أكان هذا اإلطار اجتماعيا

 تجسده بيئة العمل.

 الوصل يمثل تطوير الذات حلقةالصدد، وعلي المستوي التنظيمي؛ وفي هذا 

من  وظيفته أداءودوره في  من ناحية، طور لذاتهتكامل بين الفرد المُ التي تحقق ال

أداة  –كما تناولته أدبيات البحث العلمي –فهو (؛ 201، 2015)عطا هللا،  ناحية أخري

، (Jacobs & Roodenburg, 2014) رفع كفاءتها في سبيل لتقييم ذاتهالفرد  ذلك

، (Schel et al., 2014) رسم خطة عمله المستقبلية بهافي سبيل  وإلدراك منظمته

 & Taber) هالمتالحقة داخل بيئة عملتقبل التطورات في سبيل  للتكيف الوظيفيو

Blankemeyer, 2015)بالعمل دون يأس  توقعه النجاح في سبيل االستمرارل، و

(Festas et. al., 2015) تشكيل ذات صلة بمحددات المتغيرات تمثل  هذه وكل

مفهوم رأس المال أبعاد  وتشير إليالتنظيمي،  هللفرد داخل إطار النفسية  الحالة

 Newman, et)ه لديواألمل والطموح والمرونة المتمثلة في الكفاءة الذاتية  النفسي

al., 2018, 150) .    

؛ قتصادعلم االوتعود األصول الفكرية لمفهوم رأس المال النفسي إلي أدبيات 

"جولد االقتصادي الكاتب  م عندما أشار1997ظهر هذا المفهوم ألول مرة عام حيث 

وفي عام ، إنتاجهممعدالت للعاملين في زيادة لخواص الشخصية ا إلي دور؛ سميث" 

وبدأ االهتمام تم تأصيل المفهوم في كتاب السعادة الحقيقية "لمارتن سيلجمان"،  2002

ويُقصد برأس  (392، 2018)الكعبي،  2014في الواليات المتحدة منذ عام بدراسته 

لدي األفراد داخل بيئة العمل تأسس التي ت اإليجابيةتلك الحالة النفسية المال النفسي 

 ،أربعة أبعاد رئيسية تتعلق بالكفاءة الذاتية، واألمل، والطموح، والمرونة من واقع

 الوظيفي وهي حالة قابلة للتطوير والقياس ولها تأثيرات مباشرة علي مستوي األداء 

(Çavuş & Gökçen, 2015,245).  

في أنه يمثل مجموعة الموارد الشخصية  وتكمن أهمية رأس المال النفسي

)الشربيني، نواحي الحياة مختلف التي تساعد األفراد علي النجاح في  اإليجابية

، الفردية حد أهم عوامل تحسين األداء وزيادة الفاعليةيمثل أ كما أنه ؛(111، 2016

 & Golparvar) العمل وتعزيز ورفع المستوي المهني داخل بيئة

Azarmonabadi, 2014, 218) الهادف إلي الذاتي ؛ فهو مفهوم محوره التطوير

 ,Nikpay, et al., 2014)الكفاءة والنمو داخل المنظمة مستويات أعلي تحقيق 
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مؤشرات نوعية  داخل المنظماترأس المال النفسي  مستوياتتعكس وبذلك  (162

كما أنها تسهم في ا من تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، تمكنهطويلة األمد  اتستثمارال

زيادة إدراك العاملين بهذه المنظمات لسلوكيات المواطنة التنظيمية من أجل تحقيق 

وبوجه عام يمثل رأس المال  ،(Norman, et al., 2010, 388-389)األهداف 

ن ناحية، النفسي أحد مصادر تحقيق الرضا الوظيفي لدي العاملين داخل المنظمة م

 .(11، 2016)صالح، وأحد أهم متطلبات نجاحها واستمرارها من ناحية أخري 

أهمية مواقع التواصل االجتماعي كأداة في إطار و ،وبناء علي كل ما سبق

هذه العملية كأحد مصادر إنتاج بالنظر إلي وتطوير الذات؛ عملية  يمكن استخدامها في

لكل من  أحد مقومات النجاحمستوي التنظيمي العلي  الذي يمثلو رأس المال النفسي

تطوير الذات لدي استخدامات  رصدإلي  البحث اسعي هذي؛ ؤسسةالعامل والم

مواقع عبر ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية 

داخل المؤسسات  ةقطاعات العاملالأهم  أحد، وذلك بوصفهم االجتماعيالتواصل 

داخل هذه  اي يقومون بهتالوالوظائف  األدواروعلي اعتبار حيوية  الحكومية،

رأس بناء وتشكيل االستخدامات علي  تلكأثر بحث فضال عن ، المؤسسات وخارجها

  . المال النفسي لديهم

 الدراسات السابقة: 

تم الرجوع إلي العديد من الدراسات السابقة لالستفادة ببعض الجوانب التي 

تناولتها في إجراء هذا البحث، ويمكن تقسيم هذه الدراسات إلي ثالثة محاور رئيسية 

 يتم عرض الدراسات من خاللها، وذلك كما يلي: 

المحور األول: دراسات تناولت مفهوم وآليات تطوير الذات عبر مواقع 

 اصل االجتماعي.التو

المحور الثاني: دراسات تناولت مفهوم رأس المال النفسي وعملية بنائه 

 وتشكيله.

المحور الثالث: دراسات تناولت التأثيرات المختلفة لرأس المال النفسي داخل 

 اإلطار التنظيمي وبيئة العمل.

التواصل مواقع طوير الذات عبر تدراسات تناولت مفهوم وآليات المحور األول: 

 : االجتماعي

، عن تأثير النوع علي استخدام وسائل التواصل االجتماعي في Anasiدراسة  -1

تطوير الذات المهنية بين أمناء المكتبات في نيجيريا، وتم إجراء هذه الدراسة من خالل 

من أمناء المكتبات العاملين في خمس جامعات بوالية "أوجون"  79استبيان رأي 

قائمة تطبيقات  Watsappالدراسة في أهم نتائجها إلي تصدر تطبيق النيجيرية، وخلصت 

المكتبيين في نيجيريا لتطوير الذات المهنية، كما  هاالتواصل االجتماعي التي يعتمد علي
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ً بينت النتائج عدم وجود فروق دالة  في  واإلناثبين أفراد العينة من الذكور  إحصائيا

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتطوير الذات المهنية، ووجود عالقة ارتباطية بين 

 ,Anasi)االتجاه نحو هذه الوسائل ومعدالت استخدامها في تطوير الذات بوجه عام 

2018) 

، عن أثر التعلم الشبكي والتواصل األكاديمي عبر مواقع Andersدراسة   -2

الذات وتعزيز كفاءة الطالب، واستهدفت هذه الدراسة الشبكات االجتماعية في تطوير 

بتطبيقاتها االتصالية التفاعلية في  اإلنترنترصد الدور الذي يمكن أن تقوم به شبكة 

تعزيز كفاءة الطالب، وتحفيز عمليات تطوير الذات لديهم، وتم إجراءها من خالل 

ن المنتسبين إلي جامعة طالب م 6مقابالت متعمقة مع  وإجراء، اً طالب 72استبيان رأي 

األمريكية، وخلصت  (University of Minnesota Duluth)"مينيسوتا دولوث" 

الدراسة في أهم نتائجها إلي وضوح دور التعلم الشبكي في تعزيز كفاءة الطالب، بينما 

اتضح دور التواصل األكاديمي عبر مواقع الشبكات االجتماعية في تطوير الذات 

(Anders, 2018) 

، عن تطوير الذات عبر تطبيقات التواصل االجتماعي، Khan & Duاسة در -3

المكتبات مستخدمي  أمناءوهي دراسة تطبيقية استهدفت رصد آليات تطوير الذات لدي 

إجراءها من خالل  تطبيقات التواصل االجتماعي في باكستان عبر هذه التطبيقات، وتم

موظفا وموظفة، كما  102ها النهائي لكتروني لرأي عينة بلغت في حجمتطبيق استبيان إ

من مديري المكتبات في باكستان،  خبيراً  20قام الباحث بإجراء مقابالت متعمقة مع 

وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إلي ارتفاع كثافة استخدام أفراد العينة لتطبيقات 

وظيفها التواصل االجتماعي، واستفادتهم من هذه التطبيقات في تطوير الذات من خالل ت

في الحصول علي المعلومات واكتساب المهارات الخاصة بممارسة المهنة، وكذلك من 

 ,Khan & Du)خالل توسيع دائرة عالقاتهم بالزمالء العاملين في المجال نفسه 

2017) 

عن استخدام طالب الدراسات العليا لمواقع التواصل Song دراسة   -4

لدراسة الكشف عن فعالية استخدام مواقع االجتماعي في تطوير الذات، واستهدفت هذه ا

التواصل االجتماعي كوسيلة لتطوير وتدريب الذات من أجل اقتناص فرص العمل، وتم 

مبحوثا من طالب 196إجراءها من خالل استبيان رأي عينة بلغت في حجمها النهائي 

دام الدراسات العليا الجدد في الصين، وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إلي أن استخ

ً بتنمية المهارات الالزمة القتناص فرصة  وسائل التواصل االجتماعي يرتبط إيجابيا

العمل، وذلك من خالل إتاحتها آليات تدريب وتطوير المهارات الذاتية الالزمة لذلك مثل 

 (Song et al., 2017)للتدريب عبر الواقع االفتراضي  (Zhongyong)برنامج 

، عن دور وسائل اإلعالم االجتماعية في تطوير Lee & Horsleyدراسة  -5

علي موقع الفيس  4H clubلدي الشباب، وهي دراسة حالة لصفحة  اإليجابيةالذات 
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بوك استهدفت التعرف علي أثر استخدام الشباب للصفحات االجتماعية علي موقع 

لديهم،  اإليجابيةالفيس بوك في زيادة مشاركاتهم المجتمعية والمدنية، وتطوير الذات 

علي موقع الفيس  4H clubوتم إجراء هذه الدراسة من خالل تحليل مضمون صفحة 

، كما قام الباحث بإجراء ثالث 2015وحتي عام  2009بوك خالل الفترة من عام 

شخص من مستخدمي هذه الصفحة، وخلصت الدراسة في  40مقابالت متعمقة مع 

لدي  اإليجابيةاعي في تطوير الذات أهم نتائجها إلي فعالية مواقع التواصل االجتم

مستخدميها من الشباب؛ وذلك من خالل تنمية عناصر الكفاءة الذاتية والثقة بالنفس 

  (Lee & Horsley, 2017)واالتصال الفعال والمساهمة المجتمعية النشطة لديهم

، عن تقديم الذات عبر موقع فيس بوك وتطوير Yang & Brownدراسة  -6

تقديم  أسلوبالجامعية، واستهدفت هذه الدراسة الكشف عن العالقة بين الذات في المرحلة 

الشباب لذاتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي بوجه عام والفيس بوك علي وجه التحديد، 

وتنمية هويتهم الذاتية كمحدد من محددات تطوير الذات لديهم، وتم إجراء هذه الدراسة 

ً  218بالتطبيق علي   University)ين إلي جامعة "ممفيس" األمريكية من المنتسب طالبا

of Memphis)  تم استبيان رأيهم في بداية الفصل الدراسي األول لهم بالجامعة، وفي

نهايته، وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إلي ارتباط التقديم العميق واإليجابي للذات عبر 

ا يساهم في تنمية الهوية موقع الفيس بوك بالحصول علي الدعم الكافي من الزمالء، مم

الذاتية، وزيادة احترام الذات، والرغبة في تطويرها للحصول علي مزيد من الدعم 

والتقدير، كما أشارت النتائج إلي وضوح دور االتصال الشخصي عبر موقع الفيس بوك 

 (Yang & Brown, 2016)في تحفيز عمليات تطوير الذات 

، عن دور وسائل اإلعالم Vandenbosch, & Eggermontدراسة  -7

التقليدية والجديدة في تطوير الذات لدي المراهقين، واستهدفت هذه الدراسة رصد العالقة 

التقليدية، واستخدامهم لمواقع الشبكات االجتماعية  اإلعالمبين تعرض المراهقين لوسائل 

سة من من ناحية، وما يتحقق لهم من تطوير للذات من ناحية أخري، وتم إجراء الدرا

وطالبة من المنتسبين الثني عشرة مدرسة في مدينة  اً طالب 1041خالل استبيان رأي 

البلجيكية، وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إلي تكامل دور  (Flanders)"فلندرز" 

وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة في تطوير الذات لدي المراهقين، كما بينت أن مراقبة 

لشبكات االجتماعية والتفاعل معهم كان من أهم آليات تطوير الذات األقران عبر مواقع ا

 (Vandenbosch & Eggermont, 2016)عبر هذه المواقع 

، عن استخدام المعلمين لوسائل التواصل االجتماعي Brombergدراسة  -8

وعالقته بتطوير ذواتهم المهنية، واستهدفت هذه الدراسة رصد طبيعة استخدام المعلمين 

في المدارس لوسائل التواصل االجتماعي بوجه عام، والتعرف علي مدي فاعلية هذه 

عدة مقابالت  إجراءخالل الوسائل في تطوير الذات المهنية، وتم إجراء هذه الدراسة من 

مدرس من العاملين بخمس مدارس أمريكية، وخلصت الدراسة في أهم  12متعمقة مع 

نتائجها إلي ارتفاع كثافة استخدام أفراد العينة لوسائل التواصل االجتماعي، وفاعلية هذه 
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المواقع في تطوير الذات المهنية للمعلمين من خالل تمكينهم من الحصول على المشورة 

  (Bromberg, 2016)واألفكار، ومن التواصل مع المجتمع والزمالء بطريقة شفافة 

دراسات تناولت مفهوم رأس المال النفسي وعملية بنائه المحور الثاني: 

 وتشكيله: 

دراسة أبو سيف بعنوان "دور جودة حياة العمل في العالقة بين راس المال  -1

هيئة التدريس"، وهي دراسة حالة  النفسي ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء

لكلية التربية في جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية، تم إجرائها من خالل 

عضو هيئة تدريس، وقام  51استبيان رأي عينة عمدية بلغت في حجمها النهائي 

الباحث بتطبيق ثالث استبانات تقيس حجم رأس المال النفسي لدي عضو هيئة 

وي جودة بيئة عمله، ومستوي التزامه التنظيمي، وخلصت الدراسة التدريس، ومست

في أهم نتائجها إلي وجود عالقة طردية بين جودة بيئة العمل، وحجم رأس المال 

النفسي لدي عضو هيئة التدريس، والذي تبين تأثيره الواضح في مستوي االلتزام 

 (2018التنظيمي داخل بيئة العمل )أبو سيف، 

رون، عن دور رأس المال النفسي في تحقيق الرضا وآخ Kimدراسة  -2

األمريكية، واستهدفت الدراسة بحث  الرياضيةالوظيفي بين العاملين في المؤسسات 

مدي إمكانية توظيف عناصر مفهوم رأس المال النفسي في عالج بعض المشكالت 

بيان النفسية لدي العاملين بالمؤسسات الرياضية، وتم تطبيق الدراسة من خالل است

في والية "فلوريدا" األمريكية،  الرياضيةمن العاملين بمختلف المؤسسات  708رأي 

وخلصت في أهم نتائجها إلي أن المناخ والسلوك التنظيمي الداعم للعاملين له تأثير 

بالمؤسسات الرياضية األمريكية؛  لديهمإيجابي على تنمية عناصر رأس المال النفسي 

الوظيفي بوجه  همة نفسية جيدة، وارتفاع مستويات رضامما يؤدي إلى تمتعهم بصح

 (Kim et al., 2018)عام 

 المال رأس ونتائج مسببات لبعض مقترح دراسة إبراهيم بعنوان "نموذج -3

المنصورة"، واستهدفت  بجامعة الطبية والمراكز على المستشفيات بالتطبيق النفسي

هذه الدراسة التعرف علي وتحليل بعض مسببات ونتائج رأس المال النفسي، فضال 

عن رصد الدور الوسيط لرأس المال النفسي بين تلك المسببات والنتائج، وتم إجراء 

مبحوثا من األطباء والممرضات العامالت  358الدراسة من خالل استبيان رأي 

ورة، وخلصت في أهم نتائجها إلي تحديد القيادة الموثوق بمستشفيات جامعة المنص

فيها، والمناخ التنظيمي الداعم، واالنسياب التنظيمي كأهم مسببات رأس المال النفسي، 

االرتباط ببيئة العمل  لتحقيقكما خلصت إلي وضوح دور رأس المال النفسي كمحفز 

  (2017والفاعلية التنظيمية )إبراهيم، 

، عن أثر إعادة الهيكلة وتحسين المناخ Akbaba & Altındağدراسة  -4

داء العاملين داخل الشركات التركية، واستهدفت أالتنظيمي علي رأس المال النفسي و



411 

الدراسة بحث التأثيرات الناتجة عن إعادة هيكلة المنظمات علي المناخ التنظيمي ورأس 

تم إجرائها من خالل استبيان المال النفسي لدي العاملين بها؛ ومن ثم أدائهم الوظيفي، و

التركية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بلغت في  بالشركاترأي عينة من العاملين 

موظف وموظفة، وخلصت في أهم نتائجها إلي وضوح دور  310حجمها النهائي 

المناخ التنظيمي الجيد في تشكيل رأس المال النفسي للعاملين من ناحية، وفي تحسين 

 (& Akbaba, 2016) Altındaمن ناحية أخري  أداءهم الوظيفي

 المال ورأس الكاريزمية القيادة بين دراسة المغربي، بعنوان "العالقة -5

 الجامعة العراقية كليات فى النفسي"، وهي دراسة تطبيقية تم إجرائها علي العاملين

 327العراق، واعتمدت علي استبيان رأي عينة بلغت في حجمها النهائي  بجمهورية

عضو هيئة تدريس، وخلصت في أهم نتائجها إلي وجود تأثير معنوي إيجابي ألبعاد 

القيادة الكاريزمية والمتمثلة في: الرؤية االستراتيجية والصياغة الدقيقة لألهداف 

وتحمل المخاطر الشخصية؛ وجود تأثير واالستشعار البيئي ومراعاة احتياجات العامين 

لرأس المال النفسي؛ والمتعلقة بمستوي الكفاءة الذاتية  األربعةعلي العناصر  األبعادلهذه 

 (2016والطموح والتفاؤل والمرونة )المغربي، 

دراسة الدليمي بعنوان "خصائص القيادة النسوية في تطوير رأس المال  -6

هة نظر المرؤوسين في مدارس التعليم الخاصة النفسي"، وهي دراسة تحليلية من وج

في عمان، واستهدفت بيان أثر خصائص القيادة النسوية في تشكيل رأس المال النفسي، 

ودور متغيري: الخبرة وقوة الشخصية في إحداث هذا األثر، وتم إجراء الدراسة من 

ً  379خالل استبيان رأي  سة خاصة مدر 35ومعلمة من العاملين والعامالت في معلما

لخصائص القيادة  إحصائيةعمان، وخلصت في أهم نتائجها إلي وجود أثر ذي داللة ب

النسوية في تطوير رأس المال النفسي، كما تبين زيادة أثر هذه الخصائص كلما زادت 

 (2016الخبرة وقوة الشخصية القيادية للمرأة )الدليمي، 

ة علي رأس المال ، عن أثر القيادة اإلداريOlaniyan & Hystadدراسة  -7

النفسي للموظفين، واستهدفت هذه الدراسة التعرف علي تأثير القائد اإلداري ونمط 

القيادة الذي يتبعه علي حجم رأس المال النفسي لدي الموظفين من ناحية، وتأثير ذلك 

باألمان الوظيفي ونية التخلي عن المنظمة  واإلحساسعلي متغيرات درجة الرضا 

حية أخري، واعتمدت الدراسة علي استبيان رأي عينة تتألف من وترك العمل من نا

يعملون في مجال الشحن البحري بالنرويج، وخلصت في أهم نتائجها إلي  بحاراً  402

وجود تأثيرات مباشرة لنمط القيادة اإلدارية علي حجم رأس المال النفسي للعاملين، 

باألمان الوظيفي  إلحساسواووجود تأثيرات غير مباشرة له علي متغيرات: الرضا 

 (Olaniyan & Hystad, 2016) ونية التخلي عن المنظمة وترك العمل

دراسة حسن بعنوان "إدارة رأس المال النفسي كمدخل إداري لتطوير األداء  -8

التنظيمي: دراسة ميدانية" واستهدفت هذه الدراسة الكشف عن تأثير رأس المال النفسي 
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بمكوناته األربعة من كفاءة ذاتية وتفاؤل ومرونة وتطلع؛ تأثيره علي األداء التنظيمي 

للعاملين بالمستشفيات الجامعية في محافظتي القاهرة واإلسماعيلية، وتم إجراء الدراسة 

موظف وموظفة، 384من خالل استبيان رأي عينة عشوائية بلغت في حجمها النهائي 

تعزيز رأس المال النفسي داخل بيئة العمل  إمكانية وخلصت في أهم نتائجها إلي

بالمستشفيات الجامعية من خالل تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية قصيرة األمد للعاملين بهذه 

المستشفيات، كما بينت ارتباط فاعلية رأس المال النفسي في تحسين األداء التنظيمي 

لق برامج مساعدة للعاملين للعاملين بعدة متغيرات منها: مرونة جداول العمل، وخ

 (2016)حسن، 

عن أثر إدمان اإلنترنت واستخدام مواقع  Simsek& Sali دراسة  -9

التواصل االجتماعي علي رأس المال النفسي للطالب الجامعيين، واستهدفت هذه 

الدراسة رصد التأثيرات المختلفة لالستخدام المفرص لإلنترنت وعضوية مواقع 

حجم رأس المال النفسي لطالب الجامعات التركية، وتم التواصل االجتماعي علي 

إجراءها من خالل استبيان عينة من طالب كلية علوم االتصال بجامعة األناضول بلغت 

طالبا وطالبة، وخلصت في أهم نتائجها إلي وضوح دور وسائل التواصل  209

حيث تأثير االجتماعي في تشكيل رأس المال النفسي للطالب، وتنوع هذه الوسائل من 

كل منها في حجم رأس المال النفسي، وبوجه عام أشارت نتائج الدراسة إلي أن إدمان 

 & Simsek) يقلل من فاعلية رأس المال النفسي لدي الطالب الجامعيين  اإلنترنت

Sali, 2014)  

وأخرون، عن دور القيادة في تعزيز رأس المال النفسي  Regoدراسة  -10

، واستهدفت هذه الدراسة رصد مدي إمكانية توظيف أنماط معينة اإلبداعوالقدرة علي 

من القيادة في تعزيز رأس المال النفسي للموظفين، وتم إجرائها من خالل استبيان رأي 

منظمة بدولة البرتغال، وخلصت الدراسة  33 فيموظف من العاملين  201عينة من 

لذي يقوم علي إشراك الموظف في في أهم نتائجها إلي فاعلية نمط القيادة التشاركية ا

صناعة القرار؛ فاعليته في تعزيز رأس المال النفسي لدي الموظفين، والذي يساهم 

  (Rego et al., 2012)بدوره في تشجيعهم علي اإلبداع

وآخرون، عن رأس المال النفسي للموظفين الصينين،  Hanدراسة  -11

لنفسي في جمهورية الصين واستهدفت هذه الدراسة رصد أبعاد مفهوم رأس المال ا

شركة بثماني مدن  29من العاملين في 103الشعبية، وتم إجراءها من خالل استبيان رأي 

في جنوب الصين، وخلصت في أهم نتائجها إلي تحديد عدة عناصر لرأس المال النفسي 

لدي الموظفين في الصين، منها: التفاؤل واإلبداع والمرونة والثقة بالنفس والشجاعة 

ضمن منظومة بناء  واإلخالصطموح، ولم تظهر عناصر التواضع والمجاملة وال

  (Han et al., 2012) وتشكيل راس المال النفسي لدي الموظفين الصينيين
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داخل اإلطار  دراسات تناولت التأثيرات المختلفة لرأس المال النفسيالمحور الثالث: 

 : وبيئة العمل التنظيمي

وآخرون، عن التنمية المهنية المستدامة للمهاجرين الجدد إلي  Tangدراسة  -1

، واستهدفت النفسيالمناطق الحضرية، واستندت هذه الدراسة إلي نظرية رأس المال 

 ً ً  الوقوف علي اآلليات المناسبة لتطوير المهاجرين الجدد إلي المدن وظيفيا ، وتم ومهنيا

ً  306إجراءها من خالل استبيان راي عينة بلغت  وموظفة من حديثي االنتقال  موظفا

 و  (Nanjing)للعمل في مناطق حضرية بإحدى عشر شركة بمدينتي 

(Changzhou) الصينيتين، وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إلي وجود عالقة

ارتباطية بين تنمية رأس المال النفسي للمهاجرين الجدد إلي الحضر، والنجاحات 

المهنية التي يحققونها، كما تبين قوة تأثير رأس المال النفسي للموظفين في الريف على 

 (Tang et al., 2019)أدائهم المهني، وقدرتهم علي التطور الوظيفي 

وآخرون، عن دور رأس المال النفسي في القضاء علي الخوف  Guoدراسة  -2

 األثارمن اإلدارة السلطوية وتنمية القدرة علي اإلبداع، واستهدفت الدراسة رصد 

 منالسلبية الناتجة عن تعرض الموظفين لإلدارة السلطوية مثل الشعور بالخوف والقلق 

عن رصد دور رأس المال النفسي  الت اإلبداع ، فضالً التعرض للعقاب، وانخفاض معد

في تقليص هذه اآلثار السلبية، وتم إجراء الدراسة من خالل استبيان رأي عينتين، 

 مديراً 18من دولتي نيجيريا والصين، وتضمنت الثانية  اً موظف 115تكونت األولي من 

لي فعالية دور رأس ممن يرأسون هؤالء الموظفين، وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إ

المال النفسي في تقليص األثار السلبية لإلدارة السلطوية،  وذلك من خالل تقليل درجة 

الشعور بالخوف والقلق من العقاب، ومن ثم إتاحة الفرصة لتنمية القدرة علي اإلبداع 

(Guo et al., 2018) 

وآخرون، عن دور رأس المال النفسي في تحسين األداء  Tüzünدراسة  -3

لوظيفي وتشكيل الهوية المؤسسية، واستهدفت هذه الدراسة تفسير عملية تشكيل الهوية ا

المؤسسية، والتعرف علي دور رأس المال النفسي في تحسين األداء الوظيفي؛ ومن ثم 

ً  235هذه الهوية، وتم إجراءها من خالل استبيان رأي  تشكيل ممن يعملون في  أكاديميا

جامعات مازالت تحت التأسيس بتركيا، وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إلي وضوح 

التأثيرات االيجابية لرأس المال النفسي علي األداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات 

حديثة التأسيس، كما بينت عدم وجود أي تأثير لمتغير تحسين األداء الوظيفي في عملية 

 المؤسسية؛ وكذلك عدم وجود أي تأثير لرأس المال النفسي في هذه العملية تشكيل الهوية

(Tüzün Çetin, & Basim, 2018)     

، عن استخدام عناصر رأس المال النفسي في وآخرون Anglinدراسة  -4

، واستهدفت الدراسة الكشف عن دور اإلنترنتحمالت التمويل الجماعي عبر 

مل والتفاؤل والمرونة والثقة سواء علي مستوي عناصر رأس المال النفسي مثل : األ
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األفراد أو المنظمات؛ الكشف عن دور هذه العناصر في دعم وترويج مفهوم التمويل 

حملة للتمويل الجماعي عبر موقع  1726الجماعي، وتم إجراءها من خالل تحليل 

Kickstarter وكشفت نتائجاإلنترنت، وهو احد مواقع التمويل المتعدد عبر ، 

الدراسة عن أن توظيف عناصر رأس المال النفسي في حمالت التمويل الجماعي 

يُعزز من نجاح هذه الحمالت، كما بينت فاعلية دور العنصر البشري داخل 

المؤسسات والمنظمات في التعبير عن أبعاد مفهوم رأس المال النفسي بوجه عام 

(Anglin et al., 2018) 

رأس المال النفسي في تحقيق وآخرون، عن دور  Newmanدراسة  -5

التوازن بين األجناس المختلفة داخل بيئات العمل، واستهدفت الدراسة بحث مدي 

إمكانية توظيف عناصر رأس المال النفسي في دمج الالجئين ببيئات العمل التي التحقوا 

ا من ، بحيث تتالشي هويتهم العرقية داخل هذه البيئات، وتم تطبيقهأستراليابها داخل 

ً  135خالل استبيان رأي  عمل مختلفة داخل أستراليا،  ببيئاتممن التحقوا  الجئا

وخلصت في أهم نتائجها إلي أن تفاعل الالجئين مع أقرانهم داخل بيئات العمل الجديدة 

يزيد من فرصة نمو رأس المال النفسي لديهم، وهو ما يؤدي إلي تعزيز قيمة االلتزام 

البيئات، ويساهم في زيادة فرصة الالجئين لالندماج بها؛ كقاعدة عامة للتنظيم في هذه 

 (Newman et al., 2018)رغم تنوع األجناس داخلها 

، عن دور رأس المال النفسي في Karatepe & Talebzadehدراسة  -6

تحسين األداء وزيادة معدالت االرتباط بالعمل، واستهدفت هذه الدراسة بحث ما إذا كان 

ط العالقة بين العمل في ظل قيادة حميمية، ومدي االرتباط رأس المال النفسي يتوس

مضيفة من العامالت في شركات  200بالوظيفة، وتم تطبيقها من خالل استبيان رأي 

الخطوط الجوية الخاصة في إيران، وخلصت في أهم نتائجها إلي أن القيادة الحميمية 

نية بشكل غير مباشر من تؤثر علي أداء المضيفات العامالت بالخطوط الجوية اإليرا

خالل تنمية عناصر رأس المال النفسي لديهن، وهو ما يزيد من ارتباطهن بالعمل، 

وتقدم الدراسة في هذا اإلطار عدة توصيات للمديرين في صناعة الطيران لتنمية رأس 

 (Karatepe & Talebzadeh, 2016)المال النفسي لدي العاملين في هذا المجال 

ان " تأثير رأس المال النفسي في تحقيق االلتزام دراسة صالح بعنو -7

التنظيمي"،  وهي دراسة ميدانية استهدفت تشخيص طبيعة العالقة بين أبعاد رأس المال 

من التزام شعوري والتزام معياري والتزام  الثالثة النفسي، وااللتزام التنظيمي بأبعاده

العاملين في الشركة  موظف من 100مستمر، وتم إجرائها من خالل استبيان رأي 

العامة لصناعة األسمدة في البصرة بالعراق، وخلصت في أهم نتائجها إلي وجود تأثير 

واضح لرأس المال النفسي بأبعاده األربعة )الكفاءة الذاتية والتفاؤل والمرونة والتطلع( 

علي مستوي االلتزام التنظيمي للعاملين في العراق، وجاءت العالقة بين المتغيرين 

 (2016)صالح،  اإليجابيمتوسطة القوة وفي االتجاه 
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، عن دور رأس المال النفسي والرضا الوظيفي Aliyev & Tuncدراسة  -8

في رفع الكفاءة الذاتية للمرشدين النفسيين بالمدارس التركية، واستهدفت الدراسة رصد 

العالقة بين حجم رأس المال النفسي والرضا الوظيفي لدي المرشدين النفسيين العاملين 

هم الذاتية من ناحية التركية من ناحية، ومستوي كفاءت (Gaziantep)محافظة  بمدارس

، واألقدميةأخري، وذلك باستبعاد تأثير عدد من المتغيرات الوسيطة مثل العمر والنوع 

مرشد ومرشدة نفسية، وخلصت في أهم نتائجها  155وتم إجراء الدراسة بالتطبيق علي 

إلي وجود تأثر واضح لحجم رأس المال النفسي ومدي الرضا الوظيفي للمرشدين 

دارس التركية علي كفاءتهم الذاتية، كما تبين زيادة درجة هذا التأثير النفسيين بالم

   (Aliyev & Tunc, 2015)باستبعاد متغيرات النوع والسن واألقدمية 

وأخرون، عن أهمية رأس المال النفسي لموظفي االستقبال  Paekدراسة  -9

نفسي في المال ال رأسبالفنادق الكورية، واستهدف هذه الدراسة التعرف علي دور 

زيادة درجة االرتباط بمكان العمل، ورفع مستوي الروح المعنوية للموظف، وتم 

فندقاً من  15من موظفي الخطوط األمامية من  312إجراءها من خالل استبيان رأي  

فئة الخمس نجوم في مدينة سيول الكورية، وخلصت الدراسة في أهم نتائجها إلي زيادة 

ن عملهم، وتمتعهم بدرجات مرتفعة من الرضا الوظيفي درجة ارتباط الموظفين بأماك

 كلما زاد حجم رأس المال النفسي لديهم، كما بينت نتائج الدراسة 

أن درجة االرتباط بمكان العمل تؤثر علي العالقة بين حجم رأس المال النفسي لدي 

  (Paek et al., 2015)لموظف ودرجة التزامه التنظيمي 

عن رأس المال النفسي والرضا الوظيفي  ،Badran & Morganدراسة  -10

في مصر، واستهدفت هذه الدراسة رصد العالقة بين المكونات األربعة لرأس المال 

النفسي متمثلة في األمل والتفاؤل والمرونة والفاعلية من ناحية، والرضا الوظيفي لدي 

بلغت  في مصر من ناحية أخري، وتم إجرائها من خالل استبيان رأي عينة العاملين

ً من العاملين في  451 منظمة صناعية، وخلصت الدراسة في أهم  11موظفا مصريا

نتائجها إلي انخفاض معدالت األمل والتفاؤل والمرونة والفاعلية لدي العاملين في 

بين كل مكون من هذه المكونات  إيجابيةمصر، كما أشارت إلي وجود عالقة ارتباطية 

العاملين في مصر من ناحية، ومستوي رضاهم  االربعة لرأس المال النفسي لدي

 & Morgan, 2015)  (Badranالوظيفي من ناحية أخري

 وبمراجعة الدراسات السابقة يتبين ما يلي : 

سابقة ببحث آليات تطوير الذات عبر مواقع التواصل  دراساتعدة اهتمت  –

التواصل االجتماعي توظيف مواقع االجتماعي، وحددت هذه الدراسات تلك اآلليات في: 

في واكتساب المهارات الخاصة بممارسة المهنة، وكذلك  ،في الحصول علي المعلومات

ومراقبة األقران عبر  (Khan & Du, 2017)توسيع دائرة العالقة بالزمالء 

(Vandenbosch & Eggermont, 2016) التواصل مع المجتمع والزمالء في و
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 ,.Song et al)حصول علي التدريب الالزم وال (Bromberg, 2016)بطريقة شفافة 

2017). 

أبعاد تطوير الذات عبر مواقع التواصل االجتماعي  واحدةسابقة  ةتناولت دراس –

والثقة بالنفس واالتصال الفعال وحددت هذه الدراسات تلك األبعاد في الكفاءة الذاتية 

 (Lee & Horsley, 2017).والمساهمة المجتمعية النشطة 

تطرقت دراسات سابقة عديدة إلي رصد فاعلية استخدام مواقع التواصل  –

االجتماعي في تطوير الذات، واتفقت هذه الدراسات في وضوح دور تلك المواقع في 

 & Khan)وباكستان  (Anasi, 2018)تطوير الذات المهنية لدي المكتبيين في نيجيريا 

Du, 2017) ولدي طالب الجامعات األمريكية (Yang & Brown, 2016) 

(Anders, 2018)  والصينية(Song et al., 2017)  ولدي المعلمين(Bromberg, 

 (Vandenbosch & Eggermont, 2016) وبوجه عام لدي المرهقين (2016

 . (Lee & Horsley, 2017)ومستخدمي موقع الفيس بوك

إلي رصد مفهوم أو آليات تطوير الذات عبر عربية سابقة لم تتطرق أية دراسة  –

 مواقع التواصل االجتماعي علي وجه التحديد. 

عوامل بناء وتشكيل رأس  ببحثعديدة اهتمت دراسات عربية وأجنبية سابقة  –

جودة بيئة العمل )أبو سيف، المال النفسي، ورصدت هذه الدراسات عدة عوامل منها: 

 Kim) (Akbaba & Altında, 2016)اعم التنظيمي الدوالسلوك ( والمناخ 2018

et al., 2018 ،ونمط القيادة اإلدارية ( 2017( )إبراهيم(Olaniyan & Hystad, 

2016) (Rego et al., 2012)  ،( 2016( وخصائصها )الدليمي، 2016)المغربي

  (2016وتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية قصيرة األمد )حسن، 

لفهم وتفسير العالقة بين استخدام وسائل  الكافيةالمعرفة سابقة ال اتدراساللم تقدم  –

لدي مستخدميها من  بناء وتشكيل رأس المال النفسيو من ناحية، التواصل االجتماعي

 والسياق العامناحية أخري، وذلك بصرف النظر عن طبيعة أو هدف هذا االستخدام، 

وسائل التواصل  دورفقط دراسة سابقة واحدة  ؛ إذ تناولتفي إطارهالذي يتم 

تنوع هذه الوسائل من حيث االجتماعي في تشكيل رأس المال النفسي، وبينت نتائجها 

 (Simsek & Sali, 2014) . تأثير كل منها في حجم رأس المال النفسي

أبعاد رأس المال و  ث عناصربحأشارت نتائج دراستين سابقتين ركزتا علي  –

أبعاد: مستوي الكفاءة الذاتية والطموح والتفاؤل اشتمال هذا المفهوم علي النفسي إلي 

 Han et)اإلبداع والثقة بالنفس والشجاعة  :( وكذلك أبعاد2016والمرونة )المغربي، 

al., 2012).  

تأثير رأس رصد السابقة عدة مجاالت لالعربية واألجنبية ددت الدراسات ح –

وااللتزام  (Tang et al., 2019) الوظيفياألداء المهني، والتطور المال النفسي منها: 
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 ,Karatepe & Talebzadeh)والعالقة ببيئة العمل (2016التنظيمي )صالح، 

   .(Aliyev & Tunc, 2015)ومستوي الكفاءة الذاتية   (2016

العالقة بين رأس  في إطار تناولسابقة العربية الدراسات ال إحدىأشارت نتائج  –

انخفاض معدالت األمل والتفاؤل  المال النفسي والرضا الوظيفي في مصر إلي

 & Morgan, 2015)  (Badranمصربوالمرونة لدي العاملين 

لرأس المال  المتنوعةالتأثيرات  بحثعلي العديد من الدراسات السابقة  ركزت –

عدة تأثيرات هذه الدراسات  ورصدتوبيئة العمل،  التنظيميالنفسي داخل اإلطار 

تحسين و (Guo et al., 2018) تقليص األثار السلبية لإلدارة السلطويةإيجابية منها: 

 ,Tüzün Çetin, & Basim) الوظيفي للعاملين في المؤسسات حديثة التأسيساألداء 

وزيادة  (Anglin et al., 2018)حمالت التمويل الجماعي وتعزيز نجاح   (2018

واالرتباط بها  (Newman et al., 2018)ماج ببيئات العمل الجديدة فرص االند

(Karatepe & Talebzadeh, 2016) التنظيمي  ورفع مستويات االلتزام(Paek et 

al., 2015) ضا الوظيفيوالرMorgan, 2015)  (Badran &. 

 : للبحثاإلطار النظري 

 Self-Development Competence): أوال : نموذج التطوير الفعال للذات

Model)   

 من له اإلنسانية؛ لما الشخصية تكوين الرئيسية في أحد األبعاد الذات يمثل مفهوم

 ،2009أبو عيد، ) تصرفاتهوتحديد  ،سلوك الفردوتوجيه تشكيل  في واضح أثر

 هاضطرابأو سالمته إدراك الفرد لذاته من أهم مؤشرات أو سلبية  إيجابيةف؛ (130

 لذاتاتطوير تحفيز عملية ، وكذلك من أهم عوامل (Sherrill, 1998,112) النفسي

اعتماد األساليب المناسبة لتنمية ، وإمكاناتهقدراته وبلديه، والتي تقتضي تنمية وعيه 

  (TanuJa, 2019)تلك القدرات بوجه عام  وتحسين ،اإلمكاناتهذه 

يشير مصطلح تطوير الذات إلي نمط التغيير الذي يمر به الفرد نتيجة تفاعل العديد و

النمو لبنية معينة أو لمهارة ذاتية  يحققمن القوي االجتماعية المحيطة به، فهو تغيير 

 ذهنية تكون قد ذاتية حالة من االنتقالأيضا وهو  (103، 2004 & فيله،زكيال)معينة 

 وتنمية الذات تحسين بغرضوذلك إيجابية،  أكثر أخرى حالة إلى سلوكية أو وجدانية أو

 والمقصود( 190، 2009األفضل )أبو رزيزة،  نحو وتوجيهها والقدرات، الموارد

 نفسه، به دثيح  يشعر وُ و مخيلته، في ويتصوره الشخص يراه ما كل، هنا الذاتية بالحالة

 وتصرفاته سلوكه علىبوجه عام  وينعكس

ويعني ذلك أن الفرد هو من يتحمل مسئولية تطوير ذاته  ؛(64، 1999 التكريتي،(

، فهو من يحدد المهارات أو المعارف التي يحتاج إلي تطويرها لتلبية األوليبالدرجة 

أو الكيفية التي سيتبعها لتنمية  األسلوبمن يحدد أيضا احتياجاته الشخصية، وهو 

 .(254، 2008وتطوير هذه المهارات والمعارف )ابن هيجان، 
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ارتبطت الرؤي النظرية التي تلك إلي لمفهوم تطوير الذات الفكرية األصول  عودتو

لتطوير  رئيسية جوانب أربعةالرؤي بوجه عام؛ إذ قدمت هذه  بمجال التدريب والتأهيل

، مهارات االتصالتنمية ، والمعرفةتنمية و، المهارات المهنيةتنمية الذات، تشمل: 

يرتبط مفهوم ، و (Tragel & Shemilina, 2015, 1102)وتنمية المهارات الحياتية

، حدوث التطويرتسبق األخرى التي العمليات  ببعضتطوير الذات كعملية اجتماعية 

 ,Yang & Brown, 2016)إدراك وتقدير الذات تحدد مداه وأبعاده، وهي عمليات و

قترن تطوير الذات ببعض الصفات اإلنسانية، والتي تُميز األفراد األكثر كما ي، (403

قدرة علي تطوير ذواتهم، ومنها : حب الذات، والقدرة علي تحدي الصعاب، واتساع 

  (Saavedra, 2018)عن الحياةإطار العالقات االجتماعية، والرضا 

ثالث  TM (Synnect(المنظمة األمريكية للتدريب والتطويروفي هذا اإلطار حددت 

لتطوير الذات تبدأ بمرحلة التأسيس وترتبط بمعتقدات وقيم الشخص، أساسية مراحل 

، وإدراك ثقافته، ودينه ومعتقداته، وتنتهي هذه المرحلة ببناء واألخروتتطلب فهم الذات 

تشمل تنمية باالحتياجات البشرية و عالقات اجتماعية صحية، أما المرحلة الثانية فتتعلق

المرحلة الثالثة بالقبول االجتماعي، وامتالك األدوات الالزمة للتعبير. وأخيرا  اإلحساس

اكتشاف وتنمية المهارات والقدرات الشخصية للتحول إلي عضو فاعل داخل بتتعلق و

  (Westberry, 2019) المجتمع

 Self-Development Competenceويقدم نموذج التطوير الفعال للذات )

Model تقوم علي تناول المفهوم من منظور  ،تطوير الذاتعملية ل أكثر تفصيالً ( رؤية

رئيسية للذات، وهي: الذات المهنية، واالجتماعية والمهارية، والمعرفية،  أبعادأربعة 

الذات عدد من اآلليات التي يمكن من خاللها تطوير  بُعدويحدد النموذج في إطار كل 

لتحقيق التطوير تنمية األبعاد األربعة بحيث تتضافر آليات ، البُعدالتي يتناولها هذا 

الل خمسة مؤشرات حددها النموذج كمردود الشامل للذات، والذي يتم رصده من خ

 ,Tragel & Shemilina, 2015)لذات اد من أبعاد عُ ل بلحدوث عملية التطوير لك

1106-1107)  

 اآلتي :ويوضح ذلك الشكل 
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 (1شكل رقم )

 نموذج التطوير الفعال للذات   

 

(Tragel & Shemilina, 2015, 1107) 

والتي اتخذت مسمي  ،وتقدم الصيغة المستحدثة لنموذج التطوير الفعال للذات

 A Model of Networked "نموذج التعلم الشبكي من أجل تطوير الذات"

Learning for Self-Efficacy & Development) )للعملية  رؤية أكثر حداثة

 تطوير الذاتفي  –بيئة خصبة ك –مواقع التواصل االجتماعي تقوم علي توظيف ذاتها؛ 

 ,Anasi)وتطوير الذات المهنية علي وجه التحديد  (Anders, 2018, 17) بوجه عام

المتضمنة في األبعاد ؛ وتنظر هذه الصيغة إلي آليات تطوير الذات (227 ,2018

مواقع التواصل كاستخدامات تتيحها األربعة المهنية والمهارية واالجتماعية والمعرفية 

لتقييم الذات،  ةالفرص ؛ فهي تتيحكترونيلاإلأدوات فعالة للتعلم باعتبارها  ؛االجتماعي

، وكذلك علي الدعم والترابط والدافعية، ومشاركة المعرفة الصدىوللحصول علي رجع 

 ,Anders, 2018, 17-18; Pera) والمعلومات المهنية، وتشكيل وبناء الخبرة العملية

Viglia, & Furlan, 2016, 44) لتطوير الذات؛ بما يزيد من فاعليتها كأداة. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Anasi%2C+Stella+Ngozi
https://www.emeraldinsight.com/author/Anasi%2C+Stella+Ngozi
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في هذه الدراسة بوصيغته المستحدثة التطوير الفعال للذات نموذج  ويتم توظيف

تطوير من خاللها لممارسي العالقات العامة التي يمكن  االستخدامات )اآلليات( بحث

 : علي النحو اآلتيوذلك  ،عبر مواقع التواصل االجتماعي همذات

وتضم:  ،العالقات العامة يممارس لدي المهنية تطوير الذات استخداماتبحث  –

 وفي نقد مستوي األداءفكار وأراء األخرين، االستخدام في تحليل أعمال وأ

 وفي مقارنة الذات باآلخر داخل بيئة العمل. الشخصي، 

 ، العالقات العامة يلدي ممارس المهاريةاستخدامات تطوير الذات بحث  –

البحث عن حلول في المختلفة، و األشياء البحث عناالستخدام في وتضم: 

بلية، وفي تحديد أراء معينة، وفي بناء توقعات مستق تأييدللمشكالت، وفي 

 األهداف ورسم خطط تنفيذها.

وتضم:  ،العالقات العامة يلدي ممارس االجتماعيةاستخدامات تطوير الذات بحث  –

االستخدام في تحسين العالقات االجتماعية، وفي التدريب علي ضبط االنفعاالت 

 وفي التفاعل االجتماعي مع األخرين.االجتماعية،  األحداثالشخصية، وفي تنظيم 

، العالقات العامة يلدي ممارس المعرفيةاستخدامات تطوير الذات بحث  –

البحث عن المعلومات، ومشاركة المعرفة مع األخرين،  االستخدام فيوتضم: 

 واالستفادة من المعرفة في الحياة اليومية.

في لكتروني تواصل االجتماعي كأداة للتعلم اإلفاعلية مواقع ال في بحثوكذلك 

 : من خالل المؤشرات اآلتيةلدي ممارسي العالقات العامة تطوير الذات 

 . من خالل مواقع التواصل االجتماعي تقييم الذات إمكانية  –

من  الصدىرجع علي  إمكانية الحصول من خالل مواقع التواصل االجتماعي –

 .األخرين

الدعم والترابط علي  مواقع التواصل االجتماعي إمكانية الحصول من خالل –

 .والدافعية

 .المعرفة والمعلومات نشر وتبادلالفرصة لة مواقع التواصل االجتماعي إتاح –

 تشكيل وبناء الخبرة العمليةالفرصة ل ة مواقع التواصل االجتماعيإتاح –

 .والحياتية

   (Psychological Capital Theory)ثانيا : نظرية رأس المال النفسي: 

تطوير  علي (Psychological Capital)يرتكز مفهوم رأس المال النفسي 

 .(Luthans et al., 2007, 550)الذات المرغوبة  للوصول إليالذات الفعلية 

تتمثل في: من أنت؟ وماذا رئيسية أسئلة  أربعةإلي اإلجابة علي بوجه عام ويشير 
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وما طبيعة عالقتك بأعضاء هذا الفريق؟ وما حجم ؟ العمل يمكنك أن تصبح في فريق

  .(Wu & Chen, 2018, 76). ؟إلنجاز األعمال الموكلة إليهلديك المعرفة المتوفرة 

وعلي مستوي األفراد، يؤثر رأس المال النفسي اإليجابي على االلتزام التنظيمي، 

فهو يمثل مؤشر  (Anglin et al., 2018, 473)والتكيف، واألداء، وتحقيق األهداف 

 ,.Kim et al)للرضا عن الحياة بوجه عام ، وللرضا الوظيفي علي وجه التحديد 

مؤسسات فيمثل رأس المال النفسي الدافع أما علي مستوي المنظمات وال (5-6 ,2018

الجوهري لإليجابية بشكل عام، والعامل المحفز لتحقيق معايير السلوك التنظيمي بوجه 

خاص، فهو من مصادر صناعة الميزة التنافسية للهياكل اإلدارية من خالل تمكينها من 

 (.6-5، 2013االستثمار في العوائد البشرية )الكواردي، 

التي يمتلكها  اإليجابيةمجموعة الموارد النفسية المال النفسي بأنه "ويُعّرف رأس 

ج نتُ ت   التي الموارد يهو ،(Luthans et al., 2007,542) "داخل بيئة العمل األفراد

القدرة علي بذل الجهود الالزمة لتحقيق و ،الثقة بالنفس :عدة متغيرات منهااندماج عن 

وعدم في الحاضر والمستقبل،  به واإلحساسوالمثابرة في سبيل النجاح، الهدف، 

  (Erkutlu, 2014,1150).اليأس في حالة االنحراف عن الطريق المرسوم لذلك 

أصوله الفكرية من نظرية "استثمار الموارد"  ويستمد مفهوم رأس المال النفسي

(Investing Resources Theory)  التي تهتم ببناء وتكوين الموارد البشرية داخل

وهو بناء يشمل  (Hobfoll, 2002, 315-316) المنظمات والمؤسسات بوجه عام

أربعة أبعاد رئيسية، هي: األمل والطموح والكفاءة الذاتية والمرونة؛ إذ يمثل كل 

 . (Newman, et al., 2018, 150) عنصر منها أحد أبعاد المفهوم

عدة عناصر  بناء وتشكيل رأس المال النفسي داخل المنظمات علي مدي توافرويعتمد 

 ،لمنظمةبا معلنةو رسالة واضحةوجود : ه داخل هذه المنظمات، وهيتمثل مصادر إنتاج

وتمثل هذه  ،هاونماذج ناجحة من العاملين داخل، للتفاعل االجتماعي بين أفرادهاومسارات 

من األبعاد األربعة لرأس المال النفسي  "األمل"أهم مصادر إنتاج بُعد  ةالعناصر الثالث

خطة استراتيجية للمنظمة، توافر مدي يعتمد علي ف "الطموح"داخل المنظمات، أما بُعد 

عد ويعتمد بُ  الطموحة،مستقبلية الرؤية فضال عن ال، ونظام للمكافأة بها وقيادات محفزة

جود خطة اقتناع العاملين بسياسة العمل داخل المنظمة، وو " علي عناصرالكفاءة الذاتية"

نجاز األعمال المطلوبة الالزم إل الدعم اللوجستيفر اوتو عامة للتدريب والتأهيل بها،

وقنوات ، خطط إلدارة األزماتوجود ويعتمد علي  "المرونة"وأخيرا بُعد ، داخلها

 المهمةفي عملية اتخاذ القرارات  هموإشراك، للتواصل بين اإلدارة العليا والعاملين

 (Luthans et al., 2007; Luthans et al., 2010; Dawkins, 2014) بالمنظمة

المشتق جزئيا من الحالة المسبق وبذلك الشعور  األمل وبوجه عام، يرتبط مفهوم

 ,Snyder)المنشود ) لنجاح الفعلي في تحقيق الهدفا تصاحب التيالنفسية االيجابية 

Irving & Anderson, 1991, 287 ، فهو نظرة إيجابية قد تخالف الواقع أو تستمد من
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معطياته، إال أنها تعزز التصميم وقوة اإلرادة الستثمار الطاقة، والقيام بأعمال غير 

ويعد  (Dawkins, 2014,9)صعباً  متوقعة في سبيل النجاح، والذي غالبا ما يكون أمراً 

مع ما يحدث في بيئته، فهو المحرك الذي يدفع إلي إنتاج  األمل وسيلة ناجحة لتوافق الفرد

 ( 71-71، 2011عدد كبير من الطرق لتحقيق الهدف )القاسم، 

في القدرة علي تجاوز ، يتمثل البعد األول األبعادفهو بناء ثنائي  الطموحأما مفهوم 

ً  األحداث عارضة، ذات  والمواقف السلبية في سبيل تحقيق الهدف، واعتبارها أحداثا

لسلبية داخل بيئة الجوانب اعدم تعميم تأثيرات وقتية ال تدوم، أما البعد الثاني فيتعلق ب

عدم االلتفات إلي أي ، و، والنظر إلي المستقبلعلي األهدافالدائم والتركيز  العمل،

      (Dawkins, 2014,14) تحول دون تنفيذها  مثبطات

الالزمة  اإلمكاناتفي امتالك  اإليجابيباالعتقاد  الكفاءة الذاتيةيرتبط مفهوم و

وهي  ، (Luthans et al., 2007, 548)لتحقيق األهداف، وامتالك القدرة علي ذلك

 والمعرفة والمهارة، وامتالكه للدافع رتهاوثقته في قد بإمكاناته، قناعة الموظف

داخل  محددة بنجاحمسارات الالزمة لتنفيذ مهمة لالالزمة إلنجاز أعماله، وإدراكه ل

وبوجه عام تشير الكفاءة  ،(Bandura & Locke, 2003, 90-92) بيئة العمل

 & Wu).الذاتية إلي امتالك الثقة الالزمة لتحقيق النجاح في مواجهة التحديات 

Chen, 2018, 76)   

القدرة على االرتداد مرة أخرى إلي مراحل سابقة ب المرونةيتعلق مفهوم  وأخيراً 

وبالقدرة علي إيجاد   (Luthans et al., 2007,3)العمل لتحقيق النجاح من انجاز

وقبول األوضاع البدائل المختلفة، وتقبلها، والتكيف مع مختلف ظروف بيئة العمل، 

فضال عن التعافي السريع ومواصلة التقدم، الراهنة أو المستقبلية، والتأقلم معها، 

 ,Richardson, 2002)لمنظمة ألزمة ماا تتعرضوتتعاظم أهمية هذا المفهوم عندما 

319-320) .  
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 (2شكل رقم )   

 رأس المال النفسيل البناء التكويني   

 

 (Dawkins, 2014,9) 

أدبيات البحث والتكويني،  ءهابناوالمال النفسي،  نظرية رأس ويتم توظيف

رأس المال وتشكيل مصادر إنتاج  بحثبهذه الدراسة في العلمي التي تناولت أبعادها 

المكونة لرأس المال األربعة  األبعاد، ودراسة ممارسي العالقات العامةالنفسي لدي 

 األبعاد. هذه كل بُعد منتحقق مستوي قياس هم، والنفسي لدي

 : البحثمشكلة 

مواقع يتبين من موضوع البحث وإطاره النظري ومن نتائج الدراسات السابقة أن 

العديد من االستخدامات المتنوعة لمختلف قطاعات  تتيحأصبحت  التواصل االجتماعي

بل لتحقيق ؛ كسُ مناحي الحياةهذه االستخدامات لتشمل مختلف وتمتد  وفئات المجتمع،

 تقع اتوتلبية الرغب االشباعاتق يتحقوب، يسلكونهاإشباعات وتلبية رغبات من 

قد تمتد هذه التأثيرات و، سلبية وأ إيجابيةلتكون  فيما بينهاتتنوع وتختلف والتأثيرات، 

كغيره من المفاهيم المتصلة بمستخدمي مواقع التواصل  هوم الذاتتشمل مفل

في ظل  –مواقعهذه الومن ثم تمثل استخدامات  ، من حيث بنائه وتكوينه؛االجتماعي

، هدمهاو تشويههال، أو وتنميتها طوير الذاتأداة إما لت – تأثيراتها وتنوعانتشارها 
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عالقتها بذات من الدوافع الكامنة ورائها، وو اتاالستخدامهذه مرهون بطبيعة  فاألمر

 يستخدم.

المؤسسات للعاملين داخل ولما كان تطوير الذات من المتطلبات األساسية 

المؤسسات والمنظمات بوجه عام، ولممارسي العالقات العامة داخل هذه والمنظمات 

تنموية تنطوي علي تطوير الذات  تتضمن أبعاداً  ذاتيةعملية ؛ كونه علي وجه التحديد

وثيقة الصلة بالعمل  األبعاد لما كانت هذهو واالجتماعية،والمهارية المهنية والمعرفية 

؛ فإن تطوير بها العاملين ر، وبمستوي أداءدوبفاعلية أو منظمة، وداخل أي مؤسسة 

 طموحهملرفع معدالت و لهؤالء العاملين الذاتية ةكفاءال سبيال لدعمتلك األبعاد قد يمثل 

مثل أحد مصادر إنتاج رأس المال ي؛ أي أنه قد مرونتهم داخل بيئة العملزيادة درجة و

فقد هؤالء العاملين ي  قد  الذات دم االهتمام بتطويروعلي العكس فإن ع، مالنفسي لديه

  .رأس المال النفسي من مصادر إنتاجمصدرا 

بناء وتنمية رأس المال النفسي اإليجابي لدي العاملين داخل المؤسسة أو غير أن 

المنظمة بوجه عام ، ولدي ممارسي العالقات العامة داخل هذه المؤسسة أو المنظمة 

تحسين االلتزام التنظيمي، والتكيف، وتحقيق علي وجه التحديد؛ من أهم عوامل 

ام، والعامل المحفز لتحقيق معايير فهو الدافع الجوهري لإليجابية بشكل عاألداء، 

من مصادر صناعة الميزة التنافسية مصدر أيضا هو والسلوك التنظيمي بوجه خاص، 

 للمؤسسة.

كأحد وفي إطار أهمية رأس المال النفسي للعاملين داخل المؤسسات أو المنظمات 

ال مقومات نجاحها، وبالنظر إلي عمليات تطوير الذات كأحد مصادر إنتاج رأس الم

الرغبات  إشباعسبل صل االجتماعي كأحد واالنفسي؛ وإلي استخدامات مواقع الت

تطوير  وتوظيفها فياستخدامها وإحداث التأثيرات؛ أي كأحد األدوات التي يمكن 

طار كل ما سبق تتبلور مشكلة إفي وتوجيهها لتشويه هذه الذات؛ استغاللها  الذات أو

ممارسي العالقات العامة  لديتطوير الذات استخدامات رصد في  هذا البحث

، مواقع التواصل االجتماعيعبر بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية 

ومدي فاعليتها في بناء وتشكيل رأس المال  هذه االستخدامات لكشف عن دوروا

 استخدامبل لوصول إلي أفضل سُ في محاولة لوذلك ؛ دي هؤالء الممارسينالنفسي ل

وإنتاج وتعزيز رأس من ناحية، مواقع التواصل االجتماعي في عمليات تطوير الذات 

 .لديهم من ناحية خريالمال النفسي 

 تساؤالت وفروض البحث: 

يسعى البحث إلي اإلجابة علي عدة تساؤالت واختبار مجموعة من الفروض التي 

 السابقة.تم تحديدها في ضوء مشكلته وإطاره النظري ونتائج الدراسات 
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 أوال: تساؤالت البحث: 

التي يعكسها نشاط ممارسي العالقات العامة  ما استخدامات تطوير الذات (1

  بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية عبر مواقع التواصل االجتماعي؟

ما كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية  (2

 االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات؟والسعودية لمواقع التواصل 

لكتروني في تطوير ما مدي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتعلم اإل (3

الذات لدي ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية 

 والسعودية؟

ما مصادر إنتاج وتشكيل رأس المال النفسي لدي ممارسي العالقات العامة  (4

 الحكومية المصرية والسعودية؟المؤسسات ب

الذاتية والطموح واألمل الكفاءة ق أبعاد رأس المال النفسي )تحقُ ما مستوي  (5

( لدي ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والمرونة

 والسعودية؟ 

 ثانيا: فروض البحث: 

تختلف كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية : الفرض األول

، ومستوي التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذاتالمصرية والسعودية لمواقع 

  رأس المال النفسي لديهم باختالف خصائصهم الديمغرافية.

استخدام كثافة بين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة : الفرض الثاني

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية لمواقع التواصل 

 االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات، ومستوي رأس المال النفسي لديهم.

تتأثر العالقة بين كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات : الفرض الثالث

ة لمواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير والسعودي الحكومية المصرية

مدي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي  الذات، ومستوي رأس المال النفسي لديهم بمتغير

 لكتروني في تطوير الذات لدي ممارسي العالقات العامة. كأداة للتعلم اإل

 اإلطار المنهجي للبحث:

هجية التي تم إتباعها في إجرائه بعد يتضمن اإلطار المنهجي للبحث الخطوات المن

تحديد مشكلته ووضع تساؤالته وفروضه. وتشتمل هذه الخطوات على تحديد منهج 

ليب البحث، وأسلوب اختيار العينة، وأدوات جمع البيانات، وأساليب القياس، واألسا

 .المستخدمة في تحليل البيانات

 أوالً : منهج البحث: 
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يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف دراسة ظاهرة معينة، وتتمثل 

استخدامات تطوير الذات عبر مواقع التواصل االجتماعي الظاهرة موضع البحث في 

، ولدراسة هذه الظاهرة تم استخدام المسح وعالقتها بإنتاج وتشكيل رأس المال النفسي

وذلك بالتطبيق  (Analytical)حليلي والت (Descriptive)في مستوييه الوصفي 

 ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية.علي عينة من 

ممارسي العالقات العامة وقد تم إتباع الخطوات العلمية في استبيان رأي عينة 

بدًءا بتحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة، بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية 

لصحيفة االستبيان  مبدئي ، ثم وضع نموذجالمطلوب جمعهام تحديد البيانات ث

ثم وتجربته واختباره، ثم تعديل النموذج ووضع الصحيفة في صورتها النهائية، 

 ، ثم تحليل البيانات التي تم جمعها وتفسير النتائج.تطبيقها

 ثانياً : أسلوب اختيار العينة:

 :بالمؤسسات الحكومية المصريةعامة عينة ممارسي العالقات ال -أ

اعتمد الباحث في سحب عينة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية 

، والذي يتضمن في )*( 2019لعام  علي تصنيف بوابة الحكومة المصريةالمصرية 

 200) المصريةالحكومية  لمنظماتألهم ا شامالً  قسم الخرائط الحكومية حصراً 

مقسمة إلي أربعة قطاعات رئيسية هي:  قطاع الوزارات، وقطاع الجامعات  منظمة(

عامة، وقطاع الهيئات الحكومية الخدمية الهيئات الوالمعاهد الحكومية، وقطاع 

بناء علي وتم اختيار المؤسسات الحكومية المصرية موضع تطبيق الدراسة  المحلية،

   هذا التصنيف، وفي إطار المعايير اآلتية: 

 تحظي المؤسسة بمكانة متقدمة في القطاع المدرجة به داخل التصنيف. أن –

 وجود إدارة مستقلة للعالقات العامة داخل المؤسسة. –

أن يكون إلدارة العالقات العامة داخل المؤسسة أنشطة اتصالية ملموسة عبر  –

 مواقع التواصل االجتماعي. 

ة بها مع الجمهور أن تفترض طبيعة المؤسسة تعامل ممارسي العالقات العام –

 العام.

مراعاة التوزيع الجغرافي بحيث تغطي المؤسسات موضع التطبيق مختلف  –

 قطاعات القطر المصري. 

من  واستند الباحث في تحديد الحجم األمثل لعينة المؤسسات الحكومية المصرية

 & Rea)اآلتية اإلحصائيةالصيغة إلي منظمة(  200)الُمشار إليه تصنيف الواقع 

                                                           
)*( https://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx , 2019. 

https://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx


427 

Parker, 1992, 128-129)  

𝑛 =
𝑍∝[𝑝(1 − 𝑝)]𝑁

𝑍∝
 2[𝑝(1 − 𝑝)] + (𝑁 − 1)𝐶𝑝

 

 حيــــث : 

n    = .الحجم األمثل للعينة 

عنةةةد 1.96، وتأخةةةذ درجةةةات مختلقةةةة، إذ تسةةةاوي قيمةةةة مسةةةتوي الثقةةةة =  

 .%99عند مستوي ثقة  2.575وتساوي  ،%95مستوي الثقة 

N   = )حجم مجتمع البحث )المعلوم. 

pC  =  3حد الثقة في إطار مفهوم الحصة أو النسبة ، وتتةراوح بةين قيمة%  ،

، وتةرتبط بمسةتوي % 10وال تزيد بةأي حةال مةن األحةوال عةن  %5و

 .الثقة المستخدم

P   =  50نسبة احتمال توافر خصائص المجتمع في العينة، وهةي تسةاوي% 

 0.50أي 

 

𝑛 =
1.96[0.5(1 − 0.5)]200

1.962[0.5(1 − 0.5)] + (200 − 1)0.05
 

=
1.96[0.25]200

3.841[0.25] + (199)0.05
 

 

𝑛 =
107.80

0.960 + 9.95
=

107.80

10.98
= 8.825 =  تقريبا 8

لعينة وبالتعويض في الصيغة اإلحصائية السابقة يتبين أن الحجم األمثل 

 2019لعام المؤسسات الحكومية المصرية من واقع تصنيف بوابة الحكومة المصرية 

ً مؤسسات تقري 8 =   .با

قام الباحث ؛ اختيار التي سبقت اإلشارة إليهاالوبتطبيق معايير  هذا اإلطار،وفي 

، بواقع مؤسستين من كل قطاع من بسحب عينة المؤسسات الحكومية المصرية

القطاعات األربعة لتصنيف بوابة الحكومة المصرية، وتمثلت هذه المؤسسات في: 

المنصورة وجامعة  ،من قطاع الوزارات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة

 اإلسكندرية، ومكتبة من قطاع الجامعات والمعاهد الحكومية وجامعة بني سويف
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، ومحافظة الدقهلية ومحافظة من قطاع الهيئات الخدمية العامة سكة حديد مصرهيئة و

عدد ممارسي العالقات إجمالي وبلغ محلية، من قطاع الهيئات الحكومية ال بني سويف

 ممارس منهم علي أسئلة االستبيان 59أجاب  ؛ممارس 80 العامة بهذه المؤسسات

   .كاملة

 عينة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية السعودية: -ب

اعتمد الباحث في سحب عينة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية 

، والذي يتضمن في )*( 2019لعام  الوطنية السعوديةبوابة الالسعودية علي تصنيف 

 275) السعوديةحصراً شامالً ألهم المنظمات الحكومية  دليل الجهات الحكوميةقسم 

وزارات ورئاسات، ومديريات قطاعات رئيسية هي:  خمسةمنظمة( مقسمة إلي 

، وتم اختيار وهيئات، وجامعات وكليات، وإمارات وأمانات، ودواوين ومجالس

موضع تطبيق الدراسة بناء علي هذا التصنيف، وفي  السعوديةالمؤسسات الحكومية 

التي تم االستناد إليها في سحب عينة ممارسي العالقات العامة  المعاييرنفس إطار 

 بالمؤسسات الحكومية المصرية. 

 السعوديةواستند أيضاً الباحث في تحديد الحجم األمثل لعينة المؤسسات الحكومية 

منظمة(  275) الخاص بالبوابة الحكومية السعوديةو من واقع التصنيف الُمشار إليه

التي تم االستناد إليها في سحب عينة ممارسي العالقات  اإلحصائيةنفس الصيغة إلي 

العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية، وتبين بالتعويض في هذه الصيغة اإلحصائية 

 10تصنيف = الذلك أن الحجم األمثل لعينة المؤسسات الحكومية السعودية من واقع 

 مؤسسات تقريباً.

وفي هذا اإلطار، قام الباحث بسحب عينة المؤسسات الحكومية السعودية، بواقع 

مؤسستين من كل قطاع من قطاعات تصنيف البوابة الوطنية السعودية، وتمثلت هذه 

وزارة الصحة والرئاسة العامة لشئون الحرمين من قطاع الوزارات المؤسسات في: 

القري، واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من قطاع الجامعات  أموالرئاسات، وجامعتي 

والمعاهد، والهيئة العامة للثقافة، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات من قطاع 

نة منطقة الرياض من قطاع اإلمارات المديريات والهيئات، وإمارة منطقة الرياض وأما

لصعوبة الوصول إلي  حث قطاع الدواوين والمجالس نظراً اواستبعد البواألمانات، 

بلغ إجمالي عدد بذلك ، وداخل المملكة أمنية العتبارات قات العامة بهاممارسي العال

ممارس منهم علي  64ممارس؛ أجاب  72ممارسي العالقات العامة بهذه المؤسسات 

 أسئلة االستبيان كاملة. 

حجم عينة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية  يوبذلك بلغ إجمال 

ممارس في المؤسسات الحكومية  59ممارس بواقع  123 المصرية والسعودية

                                                           
)*( https://www.saudi.gov.sa , 2019. 

https://www.saudi.gov.sa/
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قام الباحث باستبيان رأيهم ممارس في المؤسسات الحكومية السعودية،  64المصرية، 

ً إ   Snow Ball)أسلوب المعاينة المتكاثرة أو المتضاعفة )كرة الثلجباستخدام  لكترونيا

 لكل قطاع Google Driveأداة لكترونية عبر إوذلك عن طريق تصميم استمارة 

أحد الزمالء ممن لديهم  الرابط الخاص بها إلي وإرسال، )*( )المصري والسعودي(

أحد ممارسي لمؤسسات موضع التطبيق، أو إلي عالقة بممارسي العالقات العامة داخل ا

هذا الرابط إلي غيره من  إرسالدوره ب، ليقوم بالمؤسساتهذه العالقات العامة ب

 وهكذا...  ،الممارسين

 : )صحيفة االستبيان( جمع البيانات اةثالثا: أد

بهدف جمع البيانات عن  سؤاال 17على  اإللكترونية اشتملت صحيفة االستبيان

، وبناًء على ذلك تضمنت ة للقياس بغرض اختبار فروض البحثالمتغيرات القابل

استخدامات تطوير الذات عبر مواقع التواصل االجتماعي، صحيفة أسئلة عن ال

ومستوي فاعلية هذه المواقع في تحقيق أهداف تطوير الذات، ومستوي تحقق أبعاد 

. كما تضمنت أسئلة عن بعض المتغيرات خدميهارأس المال النفسي لدي مست

والوظيفية، وهي:  ، والتعليم، والدخل الشهري،النوع، والسنوهى :  ،الديمغرافية

 والتخصص العلمي، والدرجة الوظيفية.سنوات الخبرة، 

االستبيان قبل تطبيقها على مجموعة من المحكمين  لقياس  وتم عرض صحيفة

بناًء على آرائهم وتوجيهاتهم بحيث  عليهاالمطلوبة صدقها، وتم إجراء التعديالت 

 . )*(أصبحت تقيس بالفعل ما ُصممت لقياسه 

ً  %15االستبيان تم إعادة تطبيق  ةوللتأكد من ثبات صحيف من إجمالي عدد تقريبا

                                                           
                       رابط استبانة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية السعودية )*( 

 https://forms.gle/3pHThgS3bmijie7a6 

           المصريةرابط استبانة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية 
                       https://forms.gle/MLws2h6cgxYR152c8 

  على األساتذة:  االستبيان ةتم عرض نموذج صحيف  )*(
 أ.د . حنان جنيد ، أستاذ العالقات العامة واإلعالن بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.

 عة الملك سعود.واالتصال جام اإلعالمأ.د . عثمان العربي ، أستاذ العالقات العامة بكلية 

محمةد  اإلمةامواالتصةال جامعةة  اإلعالمأ.د . محمد الصبيحي ، أستاذ اإلعالم والرأي العام بكلية 

 بن سعود.

 أ.د . محمد زين ، أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم جامعة بني سويف.

 أ.م.د . أماني البرت ، أستاذ العالقات العامة المساعد بكلية اإلعالم جامعة بني سيف.

واالتصةال جامعةةة  اإلعةالمأ.م.د . عبةد الةرحمن النةامي ، أسةةتاذ العالقةات العامةة المشةارك بكليةةة 

 محمد بن سعود. اإلمام

 أ.م.د . فؤادة البكري ، أستاذ العالقات العامة المساعد بكلية اآلداب جامعة حلوان.

https://forms.gle/3pHThgS3bmijie7a6
https://forms.gle/MLws2h6cgxYR152c8
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بممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية في كل من مصر الصحف الخاصة 

ق االستبيان أيام من تطبي 10( بعدصحف للسعودية 10لمصروف صح 9)والسعودية 

من  %15، واستغرق تطبيق االستبيان وإعادة تطبيقه على على كل أفراد العينة

إلى  إبريل 15المدة من  ممارسي العالقات العامة بكل من مصر والسعوديةصحف 

في المبحوثين بين إجابات  تماثلالنسب متوسط  وبحساب، 2019عام  مايو 15

ممارسي العالقات لصحف  %91لم تقل عن إعادته تبين أنها إجاباتهم في و ،التطبيق

لصحف  %93 عن ممارسين( ولم تقل9العامة في المؤسسات الحكومية المصرية )

مما يشير ، مارسين(10في المؤسسات الحكومية السعودية )ممارسي العالقات العامة 

  .عام بوجه أداة االستبيانارتفاع معامل ثبات  إلي

وبعد إجراء االستبيان تم إجراء اختبار الصدق على أسئلة كل صحيفة بفحص إجابات 

كل مبحوث وتحديد مدى االتفاق بين إجاباته على األسئلة المرتبطة، وبناًء على ذلك تم 

، وبذلك بلغ إلى المصداقية المطلوبة فيهمإجابات المبحوثين  افتقدت صحف خمسةاستبعاد 

 58( بواقع صحيفة 123)صحيفة من إجمالي  118ما تم تحليله من صحف االستبيان 

 60، وممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصريةصحيفة استجاب لها 

وجاءت  صحيفة استجاب لها ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية السعودية.

 جاباتهم علي االستبيان كما يلي: خصائص العينة من واقع إ

 (1جدول رقم )

 الخصائص الديمغرافية والوظيفية لعينة البحث

 المتـــغير
 والنسبة اإلجمالي السعودية مصــــــــــــر

 ()% ) ك ( ()% ) ك ( ()% ) ك (

 النوع

 29.7 35 6.7 4 53.4 31 إناث 

 70.3 83 93.3 56 46.6 27 ذكور 

 100 118 100 60 100 58 المئويةاإلجمالي والنسبة 

 السن

 20 - 19 32.8 17 28.3 36 30.5 

 30 –  24 41.4 29 48.3 53 44.9 

 40 – 9 15.5 10 16.7 19 16.1 

 50 – 6 10.3 4 6.7 10 8.5 

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئوية

 المستوي 

االقتصادي 

 االجتماعي

 31.4 37 5.0 3 58.6 34 منخفض 

  27.1 32 28.3 17 25.9 15 متوسط 

 41.5 49 66.7 40 15.5 9 مرتفع 

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئوية

المستوي 

 التعليمي

  2.5 3 1.7 1 3.4 2 ثانوي عام 

  15.3 18 13.3 8 17.2 10 مؤهل متوسط 

  63.6 75 63.4 38 63.8 37 مؤهل جامعي 

  18.6 22 21.7 13 15.5 9 مؤهل فوق الجامعي 
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 المتـــغير
 والنسبة اإلجمالي السعودية مصــــــــــــر

 ()% ) ك ( ()% ) ك ( ()% ) ك (

 100 118 100 60 99.9 58 المئويةاإلجمالي والنسبة 

التخصص 

 العلمـــي

 .54.2 64 56.6 34 51.7 30 متخصص في العالقات العامة 

  متخصص في اإلعالم بوجه

 عام.
18 31.1 14 23.4 32 27.2 

 .18.6 22 20.0 12 17.2 10 غير متخصص في أي منهما 

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئوية

سنوات 

 الخبرة

  .13.6 16 15.0 9 12.1 7 أقل من سنة 

  34.7 41 13.3 8 56.9 33 سنوات. 3من سنة إلي أقل من 

  22.9 27 26.7 16 18.9 11 سنوات. 6أقل من سنوات إلي  3من 

  18.6 22 30.0 18 6.9 4 سنوات. 10سنوات إلي أقل من  6من 

 10 .10.2 12 15.0 9 5.2 3 سنوات فأكثر 

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئوية

الدرجة 

 الوظيفية

 .74.6 88 71.6 43 77.7 45 موظف 

 .13.6 16 16.7 10 10.3 6 رئيس قسم 

  .5.9 7 6.7 4 5.2 3 مدير إدارة 

 .5.9 7 5.0 3 6.9 4 مستشار 

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئوية

 

 رابعاً : أساليب القياس المستخدمة في البحث:

تم استخدام عدة مقاييس مختلفة في إجراء هذا البحث، وقد اختلف عدد عبارات أو 

، الذي تم تصميم المقياس لقياسهصفات كل مقياس عن اآلخر باختالف المتغير 

مقياس عن وبالتالي اختلف مجموع درجات كل مقياس، ودرجات الفئات في كل 

، تم البدء بالفئة األدنى أو األقلاآلخر. وقد ُروعي في ترتيب فئات جميع المقاييس أن ي

 ثم األعلى أو األكثر. وتتمثل المقاييس المستخدمة في البحث فيما يلي:

كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير مقياس  -1

 : الذات

بكثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق  بحثال اقصد إجرائيا في هذيُ 

علي هداف تلك األتحقيق في مواقع هذه ال ستخداما تأهداف تطوير الذات، معدال

هذا المقياس بطريقة ، وتم بناء والمهارى مهني واالجتماعي والمعرفيالالمستوي 

الُمشار  األربعة الجوانبعن أحد  منهاعبر كل يُ  ليكرت ليتضمن أربعة أبعاد رئيسية

من أبعاد المقياس  واشتمل كل بُعد، والتي تمثل األهداف الرئيسية لتطوير الذات، إليها

بهدف مواقع التواصل االجتماعي ذات الصلة استخدامات  علي عدة عبارات تعكس

وبلغ إجمالي عدد عبارات المقياس بأبعاده ، هذا البُعد تطوير الذات الذي يتناوله

لب من كل مبحوث االستجابة لكل عبارة منها باختيار بديل ـُ طعبارة،  30 األربعة
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درجات،  3واحد من ثالثة بدائل هي: "دائما" وقد أُعطي من قام باختيار هذا البديل 

و"أحيانا" وأُعطي من قام باختياره درجتان، و"نادرا" وأ عطي من قام باختياره درجة 

 واحدة.

، للتأكد من صدق المقياس(Factor Analysis) لي وتم استخدام أداة التحليل العام

(؛ فيما عدا ثالث 0.5علي جميع عباراته أكبر من أو تساوي ) التشعباتوجاءت 

المقياس في شكله عبارات تم استبعادها من التحليل، وبذلك بلغ إجمالي عبارات 

 8إذ اشتمل بُعد تطوير الذات المهنية علي ؛ درجة 81بواقع  عبارة 27 النهائي

بواقع  عبارات 7اشتمل بُعد تطوير الذات المهارية علي ، ودرجة 24بواقع عبارات 

 6واشتمل كل بُعد من بعدي تطوير الذات االجتماعية والمعرفية علي ، درجة 21

عد من األبعاد درجات كل بُ ام الباحث بتقسيم قودرجة لكل منهما.  18عبارات بواقع 

ت كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق فئالتحديد  األربعة للمقياس

 :علي النحو اآلتيالمهنية والمهارية واالجتماعية والمعرفية  أهداف تطوير الذات

فئات كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق هدف تطوير الذات  -أ

 المهنية:

 درجة.  13درجات إلي  8من   قليل االستخدام: –

 درجة.  18إلي  ةدرج 14متوسط االستخدام:  من  –

 درجة.  24إلي  ةدرج 19كثيف االستخدام:  من  –

فئات كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق هدف تطوير الذات  -ب

 المهارية:

 درجة.  11درجات إلي  7قليل االستخدام:  من  –

 درجة.  16إلي  ةدرج 12متوسط االستخدام:  من  –

 درجة.  21إلي  ةدرج 17كثيف االستخدام:  من  –

تطوير الذات  يفئات كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق هدف -ت

 :و المعرفية االجتماعية

 . اتدرج 9درجات إلي  6قليل االستخدام:  من  –

 درجة.  14درجات إلي  10متوسط االستخدام:  من  –

 درجة.  18إلي  ةدرج 15من كثيف االستخدام:   –

لكتروني مقياس مستوي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتعلم اإل -2

 في تطوير الذات:

لكتروني تم بناء مقياس مستوي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتعلم اإل

مؤشرات تطوير الذات التي حددها نموذج التطوير في تطوير الذات استنادا إلي 
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عبارة تعكس المؤشرات  17فعال للذات وصيغته المستحدثة، وتضمن المقياس ال

في  مثل الفوائد التي قد تتحقق من استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وتُ الُمشار إليها

لب من كل مبحوث االستجابة لكل عبارة منها باختيار بديل واحد ـُ ، وطتطوير الذات

درجات، و"إلي  3من ثالثة بدائل هي: "نعم" وقد أُعطي من قام باختيار هذا البديل 

حد ما" وأُعطي من قام باختياره درجتان، و"ال" وأ عطي من قام باختياره درجة 

للتأكد من صدق (Factor Analysis) وتم استخدام أداة التحليل العاملي واحدة. 

(؛ وبذلك بلغ 0.5علي جميع عباراته أكبر من أو تساوي ) التشعبات، وجاءت المقياس

درجة. وقام الباحث بتقسيم هذه  51إجمالي درجات عبارات المقياس في شكله النهائي

الدرجات لتحديد فئات مستوي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتعلم 

 تطوير الذات علي النحو اآلتي: في اإللكتروني

 درجة.  28إلي  ةدرج 17مستوي منخفض:  من  –

 درجة.  39إلي درجة  29مستوي متوسط:  من  –

 ة. ـدرج 51ي ـإلدرجة  40ع:  من ــمستوي مرتف –

 مقياس مستوي رأس المال النفسي: -3

برأس المال النفسي، إجمالي الموارد النفسية  البحث ايُقصد إجرائيا في هذ

 عناصرالتي يمتلكها األفراد داخل بيئة العمل، وهو بناء يشمل أربعة  اإليجابية

رئيسية، هي: األمل والطموح والكفاءة الذاتية والمرونة؛ إذ يمثل كل عنصر منها أحد 

من خالل بناء مقياس بطريقة ، وتم قياس مستوي رأس المال النفسي أبعاد المفهوم

 األربعةأحد العناصر معدل تحقق كل منها  يقيسليكرت يتضمن أربعة أبعاد رئيسية 

مفهوم واشتمل كل بُعد من أبعاد المقياس علي عدة عبارات تعكس ، الُمشار إليها

 44 األربعةالذي يتناوله هذا البُعد، وبلغ إجمالي عدد عبارات المقياس بأبعاده العنصر 

بديل واحد من ثالثة لب من كل مبحوث االستجابة لكل عبارة منها باختيار ـُ عبارة، ط

" إلي حد مادرجات، و" 3" وقد أُعطي من قام باختيار هذا البديل نعمبدائل هي: "

 " وأ عطي من قام باختياره درجة واحدة.ال" وأُعطي من قام باختياره درجتان، و

، للتأكد من صدق المقياس(Factor Analysis) وتم استخدام أداة التحليل العاملي 

(؛ فيما عدا أربعة 0.5وجاءت التشبعات علي جميع عباراته أكبر من أو تساوي )

عبارات تم استبعادها من التحليل، وبذلك بلغ إجمالي عبارات المقياس في شكله 

درجة؛ إذ اشتمل كل بُعد من األبعاد األربعة للمقياس،  120عبارة بواقع  40النهائي 

 30عبارات بواقع  10ل، والطموح، والمرونة علي الكفاءة الذاتية، واألم أبعاد:وهي 

األبعاد لتحديد فئات مستوي كل هذه درجة. وقام الباحث بتقسيم درجات كل بُعد من 

 عنصر من عناصر رأس المال النفسي علي النحو اآلتي:

 درجة.  16درجات إلي  10مستوي منخفض:  من  –
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 ة. ـدرج 23إلي درجة  17مستوي متوسط:  من  –

 درجة.  30إلي درجة  24مستوي مرتفع:  من  –

 خامساً : األساليب المستخدمة في تحليل البيانات:

تم إجراء التحليل اإلحصائي لبيانات البحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

(SPSS)  :الستخراج المعامالت وإجراء االختبارات اإلحصائية التالية 

واالنحراف المعياري  (Means)التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي  –

(Standard Division)  

 (One Way Analysis of Variance)تحليل التباين ذو البعد الواحد  –

لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين  ANOVAالمعروف اختصاراً باسم 

المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في أحد المتغيرات 

 (Interval or Ratio)من نوع المسافة أو النسبة 

( لدراسة معنوية الفرق Independent Samples T-Testاختبار "ت" ) –

في أحد متغيرات البحث بين المتوسطين الحسابيين لمجموعتين من المبحوثين 

. 

 Contingency Tables)لجداول التوافق  (2كااستقاللية العالقة )اختبار  –

Chi- Square Test)  لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين

  (Nominal)إحداهما أو كالهما من المستوي االسمي 

سة شدة لدرا (Person Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  –

واتجاه العالقة االرتباطية بين متغيرين من مستوي المسافة أو النسبة 

(Interval or Ratio)  

لدراسة العالقة بين  (Partial Correlation)معامل االرتباط الجزئي  –

 متغيرين باستبعاد تأثير متغير آخر من متغيرات البحث. 

 نتائج البحث

تتضمن نتائج البحث نتائج الدراسة الميدانية علي عينة ممارسي العالقات العامة 

في المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية. وتم التوصل إلي هذه النتائج من واقع 

التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها باستخدام استبيان الرأي في إطار الخطوات 

، ثم لنتائجه العامةإجراء هذا البحث. وفيما يلي عرض المنهجية التي تم إتباعها في 

 لنتائج اختبارات فروضه. 
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 :للبحثأوال: النتائج العامة 

أفصحت إجابات المبحوثين علي أسئلة االستبيان واستجاباتهم لبنود المقاييس 

 التي تضمنها عن النتائج العامة اآلتية:

تصدر موقع "فيس بوك" قائمة مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها  -1

 جاء، بينما %50ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية بنسبة تتجاوز 

تلك القائمة لدي ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية في مقدمة تويتر" موقع "

إحصائيات بعض تشير إليه مع  بوجه عامنتيجة وتتفق هذه ال. %46.2السعودية بنسبة 

موقع "فيس بوك" والتي تؤكد أن ؛ في العالم العربياستخدام مواقع التواصل االجتماعي 

جمهورية مصر العربية، بينما يمثل موقع "  داخلاستخداما التواصل  أكثر مواقعيمثل 

  .)*( المملكة العربية السعوديةداخل  تويتر" أكثرها استخداما

 (2جدول رقم )

 مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها ممارســي 

 العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية 

 مواقع التواصل االجتماعي
ــر ــ  اإلحصائية الفروق اإلجمالي والنسبة السعودية مصــ

 المعنوية درجات الحرية 2كا ) % ( ) ك ( ) % ( ) ك ( ) % ( ) ك (

 37.5 90 23.8 31 53.6 59 فيس بوك.  –

77.049 4 0.000 

 4.6 11 8.5 11 0.0 0 جوجل بالس. –

 32.1 77 46.2 60 15.5 17 تويتر. –

 10.0 24 16.9 22 1.8 2 سناب شات. –

 15.8 38 4.6 6 29.1 32 انستجرام. –

 100 240 100 130 100 110 اإلجمالي والنسبة المئـوية

بين  إحصائياوق دالة ر( بوجه عام إلي وجود ف2وتشير نتائج الجدول السابق )رقم 

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في مواقع 

، وهي دالة 77.049=  2التواصل االجتماعي التي يستخدمونها؛ إذ جاءت قيمة كا

   0.000مستوي معنوية و 4=  درجة حريةعند  إحصائيا

في ( من أفراد عينة ممارسي العالقات العامة %62.7) األكبرأن النسبة  -2

يثقون إلي حد ما في مضمون مواقع التواصل  المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية

أي أن الغالبية ، ثقة تامة منهم في مضمون هذه المواقع %27.1وتثق نسبة  ،االجتماعي

في المؤسسات الحكومية المصرية ( من ممارسي العالقات العامة %89.8العظمي )

والسعودية يثقون في مضمون مواقع التواصل االجتماعي بدرجة كبيرة أو متوسطة. 

                                                           
      https://weedoo.tech                   / 8201 العربية البلدان في فيسبوك إحصائيات )*( 

  https://emarketing.sa / 2018 لسعوديةا في االجتماعي التواصل وسائل إحصائيات 

https://weedoo.tech/
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( من عدم وجود فروق دالة 3بيانات الجدول التالي )رقم  ما توضحهويؤكد هذه النتيجة 

في المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في ممارسي العالقات العامة بين  إحصائياً 

غير ، وهي  0.911=  2إذ جاءت قيمة كامدي الثقة بمضمون مواقع التواصل االجتماعي؛ 

 (0.634 =معنويةالومستوي  2درجة حرية = ) إحصائياً دالة 

 (3جدول رقم )

ــمدي ثقة ممارسـي   ة ـالعالقـات العامة بالمؤسسات الحكومي

 المصرية والسعودية في مضمون مواقع التواصل االجتماعي 

 في مواقع  مدي الثقة

 يـالتواصل االجتماع

ــر ــ  اإلحصائيةالفروق  والنسبة اإلجمالي السعودية مصــ

 المعنوية درجات الحرية 2كا () %  ) ك ( ) % ( ) ك ( ) % ( ) ك (

 10.2 12 8.3 5 12.1 7 .ال يثق علي اإلطالق –

0.911 2 0.634 
 62.7 74 66.7 40 58.6 34 يثق إلي حد ما. –

 27.1 32 25.0 15 29.3 17 ــامـــا.ـيثق تمـــــ –

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئـوية

في المؤسسات الحكومية المصرية اتفاق غالبية ممارسي العالقات العامة  -3

 إنجازفي  أحيانافي االعتماد علي مواقع التواصل االجتماعي ( %51.7)والسعودية 

منهم كأداة رئيسية  %27.1بينما يعتمد عليها بعض األعمال والمهام الموكلة إليهم، 

ارتفاع إليه من  اإلشارةت مع ما سبق وتتفق هذه النتيجةإلنجاز كثيرا من تلك المهام، 

تقترن مضمون مواقع التواصل االجتماعي؛ إذ  نسبة من يثقون تماما أو إلي حد ما في

 درجة االعتماد بمدي الثقة.

 (4جدول رقم )

ــة المصرية ـم  دي اعتماد ممارسـي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومي

 لي مواقع التواصل االجتماعي في إنجاز مهام عملهمـــوالسعودية ع

 علي  دي االعتمادــــم

 مواقع التواصل االجتماعي

ــر ــ  اإلحصائيةالفروق  والنسبة اإلجمالي السعودية مصــ

 المعنوية درجات الحرية 2كا ) % ( ) ك ( ) % ( ) ك ( ) % ( ) ك (

 21.2 25 18.3 11 24.1 14 ال يعتمد عليها في إنجاز أي مهمة. –

2.155 2 0.341 
 51.7 61 58.3 35 44.8 26 يعتمد عليها أحيانا في إنجاز بعض المهام. –

 27.1 32 23.4 14 31.1 18 يعتمد عليها دائما في إنجاز كثيرا من المهام. –

 100 118 100 60 100 58 والنسبة المئـويةاإلجمالي 

وق دالة روجود فعدم ( بوجه عام إلي 4وتشير نتائج الجدول السابق )رقم 

 ً بين ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في  إحصائيا

؛ االعتماد علي مواقع التواصل االجتماعي إلنجاز األعمال والمهام الموكلة إليهممدي 

ً دالة غير ، وهي 2.155=  2إذ جاءت قيمة كا ومستوي ، 2درجة حرية = ) إحصائيا

 (0.341= معنوية 
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االستبيان إلي تباين قيم األوزان النسبية الستجابات ممارسي  نتائجتشير  -4

التي تعكس عبارات الأمام والسعودية العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية 

أهداف تنوع عبر مواقع التواصل االجتماعي، كما تشير إلي استخدامات تطوير الذات 

 المهارية واالجتماعية والمعرفية. و امات ما بين تطوير الذات المهنيةهذه االستخد

 في المؤسسات الحكومية المصرية أفراد العينةاستجابات  اتجهتوبوجه عام 
إلي واالجتماعية استخدامات تطوير الذات المهنية التي تعكس عبارات الة غالبي مأما

األكبر ، بينما اتجهت استجاباتهم أمام النسبة اتستخدامااللهذه  الممارسة الدائمةيد تأك

 ، بها همقياممحدودية وندرة  من عبارات استخدامات تطوير الذات المهارية إلي

فقد تبين اتجاه استجابات أفراد العينة أما غالبية  المعرفيةاستخدامات تطوير الذات أما 

  ممارستها.درجة توسط عباراتها إلي 

سجل استخدام "نشر ما أحققه من إنجازات علي حسابي  وفي هذا اإلطار

الممارسة الشخصي عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل زمالء العمل" أعلي درجات 

ممارسي العالقات العامة في ( عبر مواقع التواصل االجتماعي من قبل 70.7%)

، مقارنة باستخدامات تطوير الذات المهنية االخري، المؤسسات الحكومية المصرية

" أعلي درجات البحث عما أحتاج إليه من سلع وخدمات بوجه عاموسجل استخدام "

أما بالنسبة االخري،  المهارية( مقارنة باستخدامات تطوير الذات %60.3الممارسة )

دعوة األخرين " سجل استخدامفقد والمعرفية؛ الستخدامات تطوير الذات االجتماعية 

استخدامات مقارنة بممارسة ال" أعلي درجات للمشاركة في المناسبات الشخصية

وسجل استخدام "البحث عن المعلومات التي  (%70.7)تطوير الذات االجتماعية 

استخدامات تطوير مقارنة بممارسة الاحتاج إليها في مختلف المجاالت" أعلي درجات 

 (.%46.6) الذات المعرفية

استخدامات  التي تعكسالنسبية للعبارات السبع والعشرون  األوزانوبمقارنة 

تطوير الذات عبر مواقع التواصل االجتماعي، من واقع استجابات أفراد العينة في 

المؤسسات الحكومية المصرية، يتبين أن عبارة "متابعة األحداث الجارية بالمجتمع" 

نما سجلت عبارة "التنبؤ بالتطورات ( بي85.03قد سجلت أعلي قيمة وزن نسبي )

ة" أقل قيمة وزن نسبي كل والقضايا االجتماعية والسياسيالمستقبلية في مختلف المشا

عشرون األخرى أوزان نسبية تنحصر بين العبارات الخمس وال( وسجلت 56.30)

 من تطوير الذاتأبعاد هاتين القيمتين، إال أنها جاءت متباينة إلي حد ما نتيجة تعدد 

 .من ناحية أخري هذه األبعادكل بعد من  عبارات، فضالً عن تنوع ناحية

فقد  أما بالنسبة لممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية السعودية

استخدامات تطوير التي تعكس عبارات الاتجهت استجابات أفراد العينة أمام غالبية 

الذات المهنية والمهارية واالجتماعية إلي توسط درجة الممارسة لهذه االستخدامات، 

استخدامات التي تعكس عبارات البينما اتجهت استجاباتهم أمام النسبة األكبر من 
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وفي هذا اإلطار سجل استخدام  تطوير الذات المعرفية إلي تأكيد الممارسة الدائمة لها.

دورات تدريبية في مجال تخصصي المهني وعملي عبر مواقع التواصل  البحث عن"

( عبر مواقع التواصل االجتماعي من %56.7" أعلي درجات الممارسة )االجتماعي

، مقارنة باستخدامات السعوديةقبل ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 

ينشره األخرين للتعرف  تحليل ماتطوير الذات المهنية االخري، وسجل استخدام "

( مقارنة باستخدامات %56.7" أعلي درجات الممارسة )علي توجهاتهم الحقيقية

، أما بالنسبة الستخدامات تطوير الذات االجتماعية األخرىتطوير الذات المهارية 

" أعلي درجات فهم الكيفية التي يفكر بها األخريـنوالمعرفية؛ فقد سجل استخدام "

( وسجل استخدام %28.3باستخدامات تطوير الذات االجتماعية ) الممارسة مقارنة

" أعلي درجات الممارسة مقارنة باستخدامات متابعة األحداث الجارية بالمجتمع"

 (.%76.6تطوير الذات المعرفية )

التي تعكس استخدامات وبمقارنة األوزان النسبية للعبارات السبع والعشرون 

االجتماعي، من واقع استجابات أفراد العينة في  تطوير الذات عبر مواقع التواصل

تطوير المؤسسات الحكومية السعودية، يتضح أيضا تباينها إلي حد ما نتيجة تعدد أبعاد 

 .من ناحية أخري عد، فضالً عن تنوع عبارات كل بُ الذات من ناحية

وضوح التباين بين ممارسي العالقات العامة  تشير النتائج السابقة إلي وبوجه عام

في م في المؤسسات الحكومية السعودية؛ في المؤسسات الحكومية المصرية، ونظائره

عبر مواقع التواصل االجتماعي،  ر الذات التي يعكسها نشاط كل منهماستخدامات تطوي

اآلخر، ب مقارنةويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة وخصائص كل مجتمع بحثي 

لتطبيقات التركيبة الثقافية لكل مجتمع؛ والتي تشكل طبيعة استخدام أفراده لعن  فضالً 

االحتياجات التي يسعون إلشباعها جراء هذا االستخدام، التكنولوجية بوجه عام، وتحدد 

 مداه. إطاره وحتياجات التي تشكله وتحدد وهي اال

ً يمارسها ما تعكسه استخدامات تطوير الذات التي  ويؤكد هذا التفسير أفراد دائما

مؤشرات العينة بالمؤسسات الحكومية المصرية عبر مواقع التواصل االجتماعي من 

 الثقافي بين األفراد داخل المجتمعالفكري وتوضح اتساع إطار الحرية واالنفتاح 

تحقيق ذلك؛ فهم واستخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي كوسيلة ل ،المصري

النجاحات، والمناسبات الخاصة، والمعلومات، واآلراء الشخصية عبر هذه  يتشاركون

في جوهرها ويعملون علي تطوير ذاتهم عبر هذه االستخدامات التي تقوم  المواقع،

علي عكس المجتمع السعودي الذي عكست استخدامات تطوير علي التفاعلية بينهم، 

وضعف ما التواصل أحادية عكست أفراد العينة داخله؛ ا دائمالذات التي يمارسها 

نطوي عليه من تفاعلية بين األطراف المستخدمة، فهم بالفعل يستخدمون مواقع ي

إما من خالل متابعة األحداث أو البحث عن  التواصل االجتماعي لتطوير الذات

فتقد استخدامات توكلها ؛ دورات أو  تحليل ما ينشره األخرين أو فهم كيفية تفكيرهم

التفاعلية التي تقوم عليها فلسفة التعلم اإللكتروني أو تعكس مستويات منخفضة من إلي 

   .عبر الوسائط الرقمية
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ممارسي العالقات العامة في إلجمالي استجابات  اإلحصائيومن واقع التحليل 

التي تعكس  عباراتالأمام كل عبارة من المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية 

ارتفاع كثافة تبين  ؛ استخدامات تطوير الذات عبر مواقع التواصل االجتماعي

 لدياستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات المهنية 

( من أفراد العينة بالمؤسسات الحكومية المصرية، وكذلك في %48.3)النسبة األكبر 

منهم. وعلي العكس؛ إذ تبين ( 63.8)تحقيق أهداف تطوير الذات االجتماعية لدي 

توسط أو انخفاض كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير 

سسات الحكومية السعودية، وكذلك أفراد العينة بالمؤ (61.6)غالبية الذات المهنية لدي 

  ( منهم.68.3في تحقيق أهداف تطوير الذات االجتماعية لدي )

في ضوء تباين طبيعة الموظف المصري عن نظيره  ويمكن تفسير هذه النتيجة

عن تباين خصائص بيئة العمل في كل دولة عن االخري،  السعودي بوجه عام، فضالً 

ريبية لممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الفرص التأهيلية والتد فعدم كفاية

الحكومية المصرية، وكذلك ضعف إمكاناتهم المادية؛ قد يفرض عليهم السعي إلي 

البحث عن قنوات قليلة التكلفة لتطوير ذواتهم المهنية، كما أن طول ساعات العمل، 

ي استغالل قد يقودهم إلالذي تفرضه طبيعة مهنة العالقات العامة؛ واالنشغال الدائم  

 مواقع التواصل االجتماعي كأداة لتطوير الذات االجتماعية. 

 توافر  في ظليقل سعي الموظف السعودي إلي تطوير ذاته المهنية  وعلي العكس إذ

 الخطط التنفيذية الحالية لرؤيةوفق   بها ي يحظىتالفرص التدريبية والتأهيلية ال وكفاية

كما أن  مؤسسات القطاع العام السعودية،في ل العم سياساتب فيما يتعلق 2030 المملكة

وتقديس العادات والتقاليد مواعيد االنصراف اليومية تحديد ساعات العمل وااللتزام ب

تيح له المجال لتنمية عالقاته بسهولة؛ فال تظهر لديه الحاجة إلي يواألعراف االجتماعية 

 ذاته االجتماعية.  استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تطوير

 (6جدول رقم )

 كثافة استخدام ممارسـي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية 

 تطوير الـذاتالتواصل االجتماعي في تحقيق أهداف  لمواقع والسعودية

 كثافة االستخدام أهداف تطوير الذات
 السعودية ـرمصـــ

 اإلجمالي

 والنسبة
 اإلحصائيةالفروق 

 المعنوية Fقيمة  (%) ) ك( )%( ) ك( )%( ) ك(

 هدف تطوير 

 الذات المهنية 

 26.3 31 15.0 9 37.9 22 قليل االستخدام. –

28.798 0.000 

 38.1 45 61.6 37 13.8 8 متوسط االستخدام. –

 35.6 42 23.4 14 48.3 28 كثيف االستخدام. –

اإلجمالي والنسبة 

 المئـوية
58 100 60 100 118 100 

 هدف تطوير 

 الذات المهارية 

 28.0 33 11.7 7 44.8 26 قليل االستخدام. –
6.972 0.009 

 39.0 46 53.3 32 24.1 14 متوسط االستخدام. –
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 33.0 39 35.0 21 31.1 18 كثيف االستخدام. –

اإلجمالي والنسبة 

 المئـوية
58 100 60 100 118 100 

 هدف تطوير 

 الذات االجتماعية 

 13.5 16 16.7 10 10.3 6 قليل االستخدام. –

22.882 0.000 

 47.5 56 68.3 41 25.9 15 متوسط االستخدام. –

 39.0 46 15.0 9 63.8 37 كثيف االستخدام. –

والنسبة اإلجمالي 

 المئـوية
58 100 60 100 118 100 

 هدف تطوير 

 الذات المعرفية 

 20.3 24 10.0 6 31.1 18 قليل االستخدام. –

23.231 0.000 

 42.4 50 33.3 20 51.7 30 متوسط االستخدام. –

 37.3 44 56.7 34 17.2 10 كثيف االستخدام. –

اإلجمالي والنسبة 

 المئـوية
58 100 60 100 118 100 

ً وق دالة ر( بوجه عام إلي وجود ف6وتشير نتائج الجدول السابق )رقم بين  إحصائيا

كثافة ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في 

 مهنيةال في تحقيق أهداف تطوير الذاتمواقع التواصل االجتماعي استخدامهم ل

(F=28.798 = وكذلك في تحقيق أهداف تطوير الذات 0.000، مستوي المعنوية )

 االجتماعية( وأهداف تطوير الذات 0.009، مستوي المعنوية =F=6.972)المهارية 

(F=22.882 = وأخيرا أهداف تطوير الذات 0.000، مستوي المعنوية ) المعرفية

(F=23.231 = 0.000، مستوي المعنوية    ) 

دراسة فاعلية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتعلم الباحث في اعتمد  -5

عبارة،  16تضمن تم تصميمه بطريقة ليكرت مقياس في تطوير الذات علي  اإللكتروني

وكشفت نتائج االستبيان عن تباين قيم األوزان النسبية الستجابات ممارسي العالقات 

  .والسعودية أمام العبارات الستة عشر للمقياس المصريةالعامة في المؤسسات الحكومية 

أمام  المصريةفي المؤسسات الحكومية أفراد العينة تنوعت استجابات  وبوجه عام

الذي تعكسه كل  تحقق مؤشر تطوير الذاتوالرفض لعبارات المقياس بين التأييد 

" المناسباالجتماعي الحصول علي الدعم " مؤشروفي هذا اإلطار سجل ، عبارة

مة في المؤسسات الحكومية المصرية التأييد لدي ممارسي العالقات العاأعلي درجات 

"امتالك قاعدة مناسبة من المعرفة"، و"اكتساب  ي:بينما سجل مؤشر( 70.7%)

 ( لكل منهما. %17.2أقل درجات التأييد لديهم بنسبة )الخبرات الحياتية" 

مع ما سبقت اإلشارة إليه من ارتفاع نسبة ممارسي العالقات  وتتفق هذه النتيجة

العامة كثيفي استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف تطوير الذات 

إذ تقترن طبيعة مؤشر  ؛(%63.8االجتماعية في المؤسسات الحكومية المصرية )

ما تبين من اقترن ويؤكد ذلك ، وكثافته تطوير الذات ومستوي تحققه بطبيعة االستخدام

كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية أو توسط انخفاض 

حقيق أهداف تطوير الذات المعرفية؛ المصرية لمواقع التواصل االجتماعي في ت

"امتالك قاعدة مناسبة من المعرفة"،  انخفاض مستوي تحقق مؤشراتاقترانه ب
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 و"اكتساب الخبرات الحياتية".

، من واقع استجابات أفراد للمقياس الستة عشروبمقارنة األوزان النسبية للعبارات 

اإلحساس باالنتماء إلي العينة في المؤسسات الحكومية المصرية، يتبين أن عبارة "

( بينما سجلت عبارة 85.16" قد سجلت أعلي قيمة وزن نسبي )جماعات اجتماعية

( وسجلت العبارات 61.74وزن نسبي )" أقل قيمة زيادة درجة ثقتي بقدراتي"

األخرى أوزان نسبية تنحصر بين هاتين القيمتين، إال أنها جاءت  األربعة والعشرون

 .داخل المقياستطوير الذات  مؤشرات تحققمتباينة إلي حد ما نتيجة تعدد 

فقد أما بالنسبة لممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية السعودية 

مستوي فاعلية مواقع بات أفراد العينة أمام غالبية عبارات مقياس اتجهت استجا

في تطوير الذات؛ اتجهت إلي التأييد  اإللكترونيالتواصل االجتماعي كأداة للتعلم 

. وفي هذا الذي تعكسه كل عبارة تطوير الذاتمؤشر تحقق لالمحدود أو  المطلق

" أعلي درجات التأييد لدي امتالك قاعدة مناسبة من المعرفةسجل مؤشر "اإلطار 

( بينما سجل %58.3) السعوديةممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية 

اإلحساس باالنتماء إلي "، و"الحصول علي الدعم االجتماعي المناسبمؤشر "

 ( لكل منهما. %13.3" أقل درجات التأييد لديهم بنسبة )جماعات اجتماعية

من اقتران طبيعة مؤشر تطوير  بقت اإلشارة إليهما سوتؤكد هذه النتيجة علي 

اقترن ارتفاع الذات ومستوي تحققه بطبيعة االستخدام وكثافته بوجه عام؛ إذ تبين أيضاً 

كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية السعودية لمواقع 

(؛ اقترانه %56.7التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات المعرفية )

إذ بارتفاع مستوي تحقق مؤشر "امتالك قاعدة مناسبة من المعرفة"، وعلي العكس 

هم لمواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير انخفاض كثافة استخدام اقترن

الذات االجتماعية بانخفاض مستوي تحقق مؤشرات "الحصول علي الدعم االجتماعي 

 المناسب"، و"اإلحساس باالنتماء إلي جماعات اجتماعية". 

مستوي فاعلية مواقع مقياس لوبمقارنة األوزان النسبية للعبارات الستة عشر 

، من واقع استجابات في تطوير الذات اإللكترونيالتواصل االجتماعي كأداة للتعلم 

أفراد العينة في المؤسسات الحكومية السعودية، يتضح أيضا تباينها إلي حد ما نتيجة 

 .تعدد مؤشرات قياس مستوي تطوير الذات
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 (7جدول رقم )

 تـوزيع استجابات أفراد العينة أمـام كل عبارة من عبارات مقياس مستوي 

 ر الذات في تطوي اإللكترونيكأداة للتعلم  فاعلية مواقع التواصل االجتماعي

 العبــــارات 

ــر ــ ــ ــ  مصـ

ط
ـــ

س
و
مت

ال
 

ي
سب

 الن
زن

لو
ا

 

ــعودية ــ  الس

ط
ـــ

س
و
مت

ال
 

ي
سب

 الن
زن

لو
ا

 

 ال
إلي حد 

 ما
 ال نعم

 إلي حد

 ما
 نعم

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

  .69.43 2.083 30.0 18 61.6 37 8.3 5 64.93 1.948 25.8 15 43.1 25 31.1 18 تقييم أرائي وأفكاري 

   .69.43 2.083 23.4 14 61.6 37 15.0 9 68.97 2.069 37.9 22 31.1 18 31.1 18 قياس قدراتي المهنية 

   .75.53 2.266 41.7 25 43.3 26 15.0 9 74.71 2.2414 48.3 28 43.5 20 17.2 10 تنمية مهاراتي الحياتية 

 .73.87 2.216 53.3 32 36.7 22 10.0 6 80.43 2.413 56.9 33 25.9 15 17.2 10 التعرف علي أراء األخرين نحوي 

  .79.43 2.383 43.3 26 51.7 31 5.0 3 79.87 2.396 13.8 8 82.8 48 3.4 2 تقبل األخرين 

 .72.77 2.183 36.7 22 45.0 27 18.3 11 64.93 1.948 31.1 18 53.4 31 15.5 9 التحكم باالنفعاالت 

 .74.43 2.233 35.0 21 53.3 32 11.7 7 61.47 1.844 31.1 18 39.6 23 29.3 17 زيادة درجة ثقتي بقدراتي 

 .78.33 2.350 48.3 29 43.3 26 8.3 5 67.23 2.017 55.2 32 43.1 25 1.7 1 تحسين أدائي المهني داخل العمل 

  الحصول علي الدعم االجتماعي

 المناسب. 
7 12.1 10 17.2 41 70.7 

2.534 
84.47 2 3.3 50 83.3 8 13.3 1.350 45.00 

  اإلحساس باالنتماء إلي جماعات

 31.1 18 55.2 32 13.7 8 اجتماعية.
2.555 85.16 30 50.0 22 36.7 8 13.3 2.233 74.43 

 .71.10 2.133 31.6 19 50.0 30 18.3 11 72.40 2.172 43.1 25 41.4 24 15.5 9 الحصول علي الحافز الالزم للنجاح 

  .73.87 2.216 51.7 31 35.0 21 13.3 8 67.23 2.017 43.1 25 56.9 33 0.0 0 خوض التجارب الجديدة 

 .75.53 2.266 36.7 22 53.3 32 10.0 6 63.20 1.896 59.8 37 25.9 15 10.3 6 التكيف مع الظروف المحيطة 

 .75.53 2.266 58.3 35 31.6 19 10.0 6 62.07 1.862 17.2 10 65.6 38 17.2 10 امتالك قاعدة مناسبة من المعرفة 

  .71.67 2.150 30.0 18 55.0 33 15.0 9 62.07 1.862 32.8 38 51.7 30 15.5 9 تشكيل وبناء الخبرة العملية 

  68.33 2.050 55.0 33 25.0 15 20.0 12 79.87 2.396 17.2 10 75.9 44 6.9 4 الخبرات الحياتية.اكتساب 

ومن واقع التحليل اإلحصائي إلجمالي استجابات ممارسي العالقات العامة في 

مستوي المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية أمام كل عبارة من عبارات مقياس 

تطوير تحقيق أهداف في   -كأداة للتعلم اإللكتروني -فاعلية مواقع التواصل االجتماعي 

 هداف لدي غالبية تلك األهذه المواقع في تحقيق فاعلية تبين توسط مستوي ؛ الذات

( وكذلك لدي غالبيهم %67.2)بنسبة أفراد العينة في المؤسسات الحكومية المصرية 

 ( %45.0)بنسبة لسعودية افي المؤسسات الحكومية 

اتفاق ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية  وتشير هذه النتائج إلي

ً نتيجةتوسط درجة االستفادة المتحققة لديهم المصرية والسعودية في  استخدام  فعليا

بوجه عام، وفي مجال تطوير الذات علي وجه ، وذلك مواقع التواصل االجتماعي

عدم ( من 8)رقم التالي جدول النتائج  كشفت عنهما  هذه النتيجة ويؤكدالتحديد، 

فروق دالة إحصائيا بين ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية  دوجو

درجة االستفادة المتحققة لديهم فعلياً المصرية، ونظائرهم بالمؤسسات السعودية في 



445 

= Fنتيجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تطوير الذات؛ إذ جاءت قيمة 

ً غير وهي ، 0.186  (0.667معنوية = المستوي ) دالة إحصائيا

لما  في ضوء ويمكن تفسير هذه النتيجة الدراسة من توسط هذه صت إليه ـُ خ 

( بالمؤسسات الحكومية المصرية %62.7)درجة ثقة النسبة األكبر من أفراد العينة 

إذ ترتبط عملية التعلم في مضمون مواقع التواصل االجتماعي بوجه عام، والسعودية 

كما أن درجة االستفادة من بالثقة في مصدر المعلومة المقدمة للشخص المتعِلم، 

 توقف علي درجة الثقة فيما يقدمه.مصدر المعرفة ت

 (8جدول رقم )

 ي ـــــــف اإللكترونيتوي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتعلم ـمس

 تطوير الذات لدي ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية

 مسـتوي فاعلية مواقع التواصل 

 االجتماعي في تطويـــــــر الذات

 اإلحصائيةالفروق  والنسبة اإلجمالي السعودية ـرمصـــ

 المعنوية Fقيمة  )%( ) ك( )%( ) ك( )%( ) ك(

 10.2 12 13.3 8 6.9 4 مستوي فاعلية منخفض. –

0.186 0.667 
 55.9 66 45.0 27 67.2 39 مستوي فاعلية متوسط. –

 33.9 40 41.7 25 25.9 15 مستوي فاعلية مرتفع. –

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئـوية

اشتمل بناء رأس المال النفسي ألفراد العينة من ممارسي العالقات العامة  -6

داخل المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية علي أربعة أبعاد رئيسية هي: بُعد 

بعد المرونة، وبوجه عام عد األمل، وُ عد الطموح والتفاؤل، وبُ الكفاءة الذاتية، وبُ 

كل بُعد من هذه األبعاد األربعة لدي أفراد العينة في تنوعت مصادر إنتاج وتشكيل 

من حيث أهمية كل منها المصادر  تلك ترتيب واختلف، القطاعين المصري والسعودي

فبينما جاء مصدر "الدعم اللوجستي الالزم إلنجاز العمل" في مقدمة كل قطاع،  لدي

وتشكيل بُعد الكفاءة الذاتية لدي ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات  مصادر بناء

لتدريب والتأهيل" برامج ودورات ا" احتل مصدر (%49.4) الحكومية المصرية

 . (%43.6) مقدمة هذه القائمة لدي نظائرهم بالمملكة العربية السعودية

المملكة العربية تجاوز القطاع الحكومي في في ضوء  ويمكن تفسير هذه النتيجة

وتحول اهتمامه إلي ، الالزم إلنجاز العمل السعودية لمشاكل توافر الدعم اللوجستي

 رفع كفاءة الموظفين، علي عكس القطاع الحكومي المصري الذي الزال يعاني من

، وهو ما أشارت إليه نسبة كبيرة من ممارسي بعض مشاكل توافر الدعم اللوجستي

 الشباب والرياضة وبوزارة الصحة. العالقات العامة بوزارة 

نظام جاء مصدر " أما بالنسبة لمصادر إنتاج وتشكيل بُعد الطموح والتفاؤل؛ فقد

في ممارسي العالقات العامة " في مقدمة المصادر التي أشار إليها إلثابة والمكافأةا
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( وكذلك في المؤسسات الحكومية السعودية %48.5المؤسسات الحكومية المصرية )

ً بوجه عام  وتتفق هذه النتيجة( 51.2%) وراء  مع الطبيعة البشرية التي تسعي دائما

ً الموظف الحكومي الذي  سب، وكذلك مع طبيعةاكتحقيق الم بط طموحه تما ير غالبا

 بالعائد المادي الذي يتحقق له سواء أكان مصرياً أو سعودياً. الوظيفي 

صناديق للتكافل االجتماعي وجود جاء مصدر " ؛األملوبالنسبة لمصادر إنتاج وتشكيل بُعد 

بين العاملين" في مقدمة المصادر التي أشار إليها ممارسي العالقات العامة في المؤسسات 

األنشطة االجتماعية والترفيهية تنظيم مصدر " ( بينما جاء%52.2الحكومية المصرية )

وتتفق ( %34.7ائرهم بالمملكة العربية السعودية )لدي نظمصادر هذه الللعاملين" في مقدمة 

األوضاع االقتصادية والمالية للموظف المصري مقارنة بنظيره السعودي الذي مع  هذه النتيجة

فرصة المشاركة في األنشطة االجتماعية له يحظى بمميزات مالية كبيرة، والذي تمثل 

االنغالق في  شديد كونه مجتمع قيمة كبيرة في ظل طبيعة البيئة والمجتمع السعوديوالترفيهية 

    .بعض قطاعاته

صندوق للشكاوي والمقترحات" في مقدمة قائمة وجود وأخيرا جاء مصدر "

لدي ، %43.0بنسبة من أبعاد رأس المال النفسي مصادر تشكيل بُعد المرونة 

ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية، بينما جاء مصدر 

"تفعيل قنوات للتواصل بين اإلدارة العليا والعاملين" في مقدمة هذه المصادر لدي 

 ( %40.0نظائرهم بالمملكة العربية السعودية )

 (9جدول رقم )

 مصــــادر إنتاج وتشكيل رأس المال النفسي لدي ممارسي 

 العالقات العامة داخل المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية

 أبعاد رأس 

 يالمال النفس
 مصادر البناء والتشكيل

 اإلحصائيةالفروق   اإلجمالي السعودية ـرمصـــ

 2كا )%( ) ك( )%( ) ك( )%( ) ك(
درجة 

 الحرية
 المعنوية

 بُعد 

الكفاءة 

 الذاتية 

أدلة إرشادية  –

 للعاملين.
11 12.4 20 17.1 31 15.0 

9.835 3 0.020 

برامج ودورات  –

 للتدريب والتأهيل.
28 31.5 51 43.6 79 38.3 

الدعم اللوجستي  –

الالزم إلنجاز 

 العمل.

44 49.4 33 28.2 77 37.4 

مكتبة عامة أو  –

 متخصصة.
6 6.7 13 11.1 19 9.3 

اإلجمالي والنسبة 

 المئـوية
89 100 117 100 206 100 

 بُعد 

الطموح 

 والتفاؤل

خطة استراتيجية معلنة  –

 للمنظمة.
9 8.7 4 4.9 13 7.0 

24.396 6 0.000 

 22.2 41 14.6 12 28.2 29 قيادات محفزة علي العمل. –
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 49.7 92 51.2 42 48.5 50 نظام لإلثابة والمكافأة. –

انتخابات داخلية الختيار  –

 القيادات.
11 10.8 3 3.7 14 7.6 

نظام واضح ومعلن  –

 للترقيات.
2 1.9 15 18.3 17 9.2 

التشجيع على الوالء  –

 واالنتماء للمنظمة.
0 0.0 1 1.2 1 0.5 

 3.8 7 6.1 5 1.9 2 والمساواة في التقييمالعدل  –

اإلجمالي والنسبة 

 المئـوية
103 100 82 100 185 100 

 بُعد 

 األمل

 17.4 25 20.0 15 14.5 10 رسالة واضحة ومعلنة. –

22.606 4 0.000 

اجتماعية وترفيهية أنشطة  –

 للعاملين.
19 27.5 26 34.7 45 31.3 

صناديق للتكافل  –

االجتماعي بين 

 العاملين.

36 52.2 14 18.7 50 34.7 

الئحة بالنماذج  –

المتميزة )الموظف 

 المثالي( 

3 4.3 18 24.0 21 14.6 

انخراط المنظمة في  –

 .إنسانيمشروع 
1 1.5 2 2.6 3 2.0 

اإلجمالي والنسبة 

 المئـوية
69 100 75 100 144 100 

 بُعد 

 المرونـة

خطط معلنة إلدارة  –

 األزمات.
3 3.2 11 13.7 14 8.1 

24.330 4 0.000 

صندوق للشكاوي  –

 والمقترحات.
40 43.0 13 16.3 53 30.6 

لوحة إعالنات عن  –

القرارات قبل وبعد 

 9 اتخاذها.

9.7 

17 

21.2 26 15.0 

قنوات للتواصل بين  –

اإلدارة العليا 

 والعاملين.

25 26.9 32 40.0 57 32.9 

شفافية اإلدارة  –

وتفهمها لظروف 

 العاملين.

16 17.2 7 8.8 23 13.4 

اإلجمالي والنسبة 

 المئـوية
93 100 80 100 173 100 

بين  إحصائيا( بوجه عام إلي وجود فوق دالة 9وتشير نتائج الجدول السابق )رقم

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في مصادر إنتاج 

، مستوي 9.835=2وتشكيل بُعد الكفاءة الذاتية من أبعاد رأس المال النفسي لديهم  )كا

( وكذلك في مصادر إنتاج وتشكيل بُعد الطموح والتفاؤل 0.020المعنوية = 

، مستوي 22.606=2( وبُعد األمل )كا0.000، مستوي المعنوية = 24.396=2)كا

، مستوي المعنوية = 24.330= 2( وأخيرا ب عد المرونة )كا0.000المعنوية = 

0.000    ) 
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االستبيان إلي تقارب قيم األوزان النسبية الستجابات ممارسي  نتائجتشير  -7

اس العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية أمام عبارات مقي

واألمل( والمرونة مستوي تحقُق أبعاد رأس المال النفسي )الكفاءة الذاتية والطـموح 

؛ مما يشير %85.00، %55.00 قيمتي هذه األوزان ما بينغالبية انحصرت  ذهم؛ إلدي

إلي ارتكاز هذا المفهوم لدي أفراد العينة بمجتمعي الدراسة علي المؤشرات التي تعكسها 

 تلك العبارات.

وبوجه عام اتجهت استجابات أفراد العينة في المؤسسات الحكومية المصرية أمام 

المطلق أو تأييد الإلي  مستوي الكفاءة الذاتية تقيسالعبارات التي  النسبة األكبر من

، بينما اتجهت استجاباتهم أمام النسبة هذه العبارات تعكسهاالمحدود للمؤشرات التي 

الرفض المطلق أو التأييد إلي العبارات التي تقيس مستوي الطموح والتفاؤل األكبر من 

فقد تبين اتجاه استجابات أفراد العينة  العبارات التي تقيس مستوي المرونة، أما المحدود

بينما اتجهت استجاباتهم إلي الرفض المطلق أمام التأييد المحدود فقط، إلي  تهاأما غالبي

 .ت التي تقيس مستوي األملنسبة كبيرة من العبارا

ثبات الكفاءة" إلقد أقوم بأدوار فريق عمل كامل "سجلت عبارة وفي هذا اإلطار 

( من قبل ممارسي العالقات العامة في %56.9أعلي درجات التأييد المطلق )

المؤسسات الحكومية المصرية مقارنة بالعبارات االخري التي تقيس مستوي الكفاءة 

اتفاق أفراد العينة في القطاع المصري علي ارتباط  النتيجة إلي ، وتشير هذهالذاتية

 األعمال.مهما كان حجم هذه مفهوم الكفاءة الذاتية بالقدرة علي إنجاز أية أعمال مطلوبة 

" أعلي درجات التأييد ال استسلم لليأس حتي وإن كان الواقع محبطسجلت عبارة "كما 

، والتي سجلت الطموحي التي تقيس مستوي ( مقارنة بالعبارات االخر%29.3المطلق )

رفض أفراد العينة إلي بوجه عام  وهو ما يشير غالبيتها درجات تأييد محدودة للغاية؛

، مؤشراته ومحدودية قبولهم للنسبة األكبر منلمفهوم الطموح في القطاع المصري 

الحكومي تدني األوضاع المالية واإلدارية للموظف الرفض في إطار  ويمكن تفسير هذا

للعبارات التي تقيس مستوي المرونة؛ فقد سجلت عبارة أما بالنسبة  المصري بوجه عام.

"اتمرن دائما علي العمل تحت ضغط لفترات طويلة" أعلي درجات التأييد من قبل 

( وأخيرا سجلت %48.3ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية )

" أعلي درجات ن األيام علي لقب الموظف المثاليم عبارة "أتوقع أن أحصل في يوم

 التأييد مقارنة بالعبارات التي تقيس مستوي األمل.  

لمقياس مستوي تحقُق أبعاد رأس المال  األربعينوبمقارنة األوزان النسبية للعبارات 

من واقع استجابات ممارسي  ،ذاتية والطـموح واألمل والمرونة(النفسي )الكفاءة ال

أحرص دائما علي عبارة "ت العامة في المؤسسات الحكومية المصرية يتبين أن العالقا

( 71.23" قد سجلت أعلي قيمة وزن نسبي )وجود خطة بديلة لضمان عدم اإلخفاق

" أقل قيمة وزن نسبي أرحب بالتعاون مع الزمالء لتحقيق النجاحبينما سجلت عبارة "

األخرى أوزان نسبية تنحصر بين هاتين  والثالثون يةالثمان( وسجلت العبارات 44.77)
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يشير إلي اتساق عبارات كل بُعد من  مماما؛ إلي حد  متقاربةالقيمتين، إال أنها جاءت 

   وتجانس مؤشرات قياس كل منها.مقياس، وارتباط هذه األبعاد األربعة األبعاد األربعة لل

أما بالنسبة لممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية السعودية فقد 

مستوي تحقُق أبعاد رأس المال النفسي اتجهت استجاباتهم أمام غالبية عبارات مقياس 

 المحدودأو  واألمل(؛ اتجهت إلي التأييد المطلقوالمرونة )الكفاءة الذاتية والطـموح 

لعبارات التي تقيس مستوي الكفاءة الذاتية، ومستوي غالبية ا تعكسهاللمؤشرات التي 

من استجاباتهم أمام نسبة كبيرة اتجهت  ؛ إذعكسالوعلي الطموح، ومستوي المرونة. 

العبارات التي تقيس مستوي األمل إلي الرفض التام للمؤشرات التي تعكسها هذه 

  العبارات. 

"أرفض االلتحاق بالدورات التدريبية ألنها ال  وفي هذا اإلطار سجلت عبارة

( من قبل ممارسي العالقات %70.0أعلي درجات التأييد المطلق )تضيف لي الجديد" 

العامة في المؤسسات الحكومية السعودية مقارنة بالعبارات االخري التي تقيس مستوي 

العالقات  يممارساقتناع ارتفاع مستوي  تشير هذه النتيجة إليقد ، والكفاءة الذاتية

علي التدريب  م، أو إلي حصولهةالوظيفي في المملكة العربية السعودية بقدراتهمالعامة 

كما  وهو ما سبقت اإلشارة إليه وفق سياسة التوظيف السعودية. ،الكافيوالتأهيل 

إلنجاز األعمال الموكلة إلي قبل الموعد  األحيانفي بعض  سجلت عبارة "أتحمس

( مقارنة بالعبارات االخري %90.0أعلي درجات التأييد المطلق )" المحدد لتنفيذها

أي مستجدات أو تطورات تحدث  أتقبلوسجلت عبارة "، التي تقيس مستوي الطموح

أعلي درجات التأييد " داخل المنظمة التي أعمل بها حتي وإن كانت تهدد بقائي داخلها

ويمكن ة، مستوي المرون( مقارنة بالعبارات االخري التي تقيس %86.6المطلق )

فضال عن سهولة في ضوء تعدد وتنوع فرص العمل بالمجتمع السعودي،  تفسير ذلك

يتجه إليه أصبح المجال للعمل في القطاع الخاص الذي توافر كذلك وااللتحاق بها، 

  .الكثير من المواطنين السعوديين
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لمقياس مستوي تحقُق أبعاد رأس المال وبمقارنة األوزان النسبية للعبارات األربعين 

النفسي )الكفاءة الذاتية والطـموح واألمل والمرونة(، من واقع استجابات ممارسي 

يتبين تقارب قيم األوزان النسبية  العالقات العامة في المؤسسات الحكومية السعودية

اتساق لغالبية عبارات المقياس في أبعاده األربعة؛ وهو ما يمكن تفسيره في ضوء 

عبارات كل بُعد من هذه األبعاد، وارتباطها، وتجانس مؤشرات قياس كل منها. كما 

اتفاق أفراد العينة في القطاع السعودي مع نظائرهم في القطاع المصري من حيث  يتبين

حصول عبارة "أحرص دائما علي وجود خطة بديلة لضمان عدم اإلخفاق" علي أعلي 

  (%85.53قيمة ورن نسبي )

واقع التحليل اإلحصائي إلجمالي استجابات ممارسي العالقات العامة في ومن 

مستوي المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية أمام كل عبارة من عبارات مقياس 

تبين يتحقُق أبعاد رأس المال النفسي )الكفاءة الذاتية والطـموح والمرونة واألمل(؛ 

سسات الحكومية ن أفراد العينة في المؤم %39.7ارتفاع مستوي الكفاءة الذاتية لدي 

من أفراد العينة في المؤسسات الحكومية  %25.0المصرية في مقابل ارتفاعه لدي 

المرونة لدي النسبة األكبر من درجة السعودية، كما يتبين توسط مستوي التفاؤل و

 %53.4 ، ومستوي التفاؤلل %68.9أفراد العينة بالقطاع الحكومي المصري )

مي واع الحكطالعينة في الق في مقابل ارتفاعه لدي غالبية أفرادلدرجة المرونة( 

  لدرجة المرونة( %51.7 ، ولمستوي التفاؤل %68.3السعودي )

 (11جدول رقم )

 لدي مـــمارسي مستوي تحقُق أبعــــاد رأس المال النفسـي 

 العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية  

 أبعاد رأس 
 المال النفسي

 مستوي تحقق كل بُعد
 السعودية ـرمصـــ

 اإلجمالي
 والنسبة

الفروق 
 اإلحصائية

 المعنوية Fقيمة  )%( ) ك( )%( ) ك( )%( ) ك(

 بُعد 
  الكفاءة الذاتية

 19.5 23 6.7 4 32.8 19 مستوي منخفض. –

41.405 0.000 
 48.3 57 68.3 41 27.5 16 مستوي متوسط. –
 32.2 38 25.0 15 39.7 23 مستوي مرتـفع. –

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئـوية

 
 بُعد 

الطموح 
 والتفاؤل

 15.3 18 8.3 5 22.4 13 مستوي منخفض. –

31.664 0.000 
 45.7 54 23.4 14 68.9 40 مستوي متوسط. –
 39.0 46 68.3 41 8.7 5 مستوي مرتـفع. –

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئـوية

 بُعد 
 المرونـــــــــــة

 22.1 26 10.0 6 34.5 20 مستوي منخفض. –

11.829 0.000 
 45.7 54 38.3 23 53.4 31 مستوي متوسط. –
 32.2 38 51.7 31 12.1 7 ع.فمستوي مرتـ –

 100 118 100 60 100 58 اإلجمالي والنسبة المئـوية

 بُعد 
 األمــــــــــــــــــل

 37.3 44 20.0 12 55.2 32 مستوي منخفض. –

18.557 0.000 

 39.0 46 48.4 29 29.3 17 مستوي متوسط. –
 23.7 28 31.6 19 15.5 9 مرتـفع.مستوي  –

اإلجمالي والنسبة 
 المئـوية

58 100 60 100 118 100 



454 

في ضوء اختالف بيئة العمل داخل المجتمع المصري  ويمكن تفسير هذه النتيجة

عن نظيرتها داخل المجتمع السعودي في عدة محددات رئيسية، منها علي سبيل 

تباين الوظيفية ألفراد العينة من الديمغرافية وما أظهرته مؤشرات الخصائص المثال: 

العالقات العامة في المجتمع  يممارست الدخل الشهري بين معدالواضح في 

واضح في من تفاوت أيضاً وما أظهرته  في المجتمع السعودي، وممارسيهاالمصري 

 ؛الدرجات الوظيفية بين ممارسي العالقات العامة في القطاعين المصري والسعودي

، فالنظر ينالقطاعكال قواعد الترقي أو تولي المناصب القيادية داخل فضال عن تباين 

كشف عن وجود فروق واضحة بين بيئة العمل داخل المجتمع هذه المحددات ي إلي كل

ً نظيرتها داخل المجتمع السعودي، ويالمصري و عن تمتع ممارس  كشف أيضا

العالقات العامة في القطاع الحكومي السعودي بميزات قد يفتقد إليها ممارسي 

لمصرية، وقد تمثل هذه العالقات العامة في الجانب األكبر من المؤسسات الحكومية ا

المميزات وتلك الفروق أحد األسباب الرئيسية في خلق فجوة الطموح والتفاؤل 

 والمرونة بين ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية.

ما بينته أيضا نتائج الدراسة من انخفاض مستوي األمل لدي  ويؤكد هذا التفسير

النسبة األكبر من ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية 

( من نظائرهم %68.4( في مقابل توسطه وارتفاعه لدي الغالبية العظمي )55.2%)

ري قد تمتد في المؤسسات الحكومية السعودية؛ وإن كان لهذه النتيجة دالالت أخ

متجاوزة حدود اختالفات بيئة العمل لتصل إلي التأثيرات المباشرة للتطورات 

التي تمر بها المجتمعات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واألوضاع 

 والشعوب والدول بوجه عام. 

بين ممارسي العالقات العامة  إحصائياوفي إطار ما سبق تبين وجود فوق دالة 

، F= 41.405ؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في مستوي الكفاءة الذاتية )بالم

 ،F= 31.664وكذلك في مستوي الطموح والتفاؤل ) (0.000مستوي المعنوية = 

مستوي المعنوية =  ،F= 11.829ودرجة المرونة ) (0.000مستوي المعنوية = 

     (0.000وية = مستوي المعن ،F= 18.557وأخيرا في مستوي األمل ) (0.000

 ثانيا: نتائج اختبارات فروض البحث:

من واقع البيانات التي تم جمعها في الدراسة الميدانية علي عينة ممارسي العالقات 

العامة في المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية باستخدام صحيفتي االستبيان 

تم اختبار فروض البحث بإجراء التحليل اإلحصائي لهذه البيانات، وإجراء  اإللكتروني

 وذلك كما يلي: (SPSS)االختبارات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

تختلف كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية  :الفرض األول

 ،المصرية والسعودية لمواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات

 . والوظيفية ومستوي رأس المال النفسي لديهم باختالف خصائصهم الديمغرافية
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وتمت دراسة هذا الفرض من خالل بحث الفروق بين متوسطات مجموعات كل متغير من 

المتغيرات الديمغرافية والوظيفية لممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية 

التعليم والتخصص العلمي ومستوي والسعودية، وهي: النوع والسن والمستوي االقتصادي 

: كثافة استخدامهم لمواقع التواصل يت الخبرة في االستجابة لمتغيروالدرجة الوظيفية وسنوا

رأس المال تحقق كل بعد من أبعاد ومستوي  ،االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات

 باستخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية: ، وذلك النفسي لديهم

 واإلنةاثالةذكور لدراسة معنوية الفروق بةين مجمةوعتي  (T-Test)اختبار "ت"  -

استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي مةن أجةل تحقيةق أهةداف تطةوير في كثافة 

  مستوي تحقق كل بعد من أبعاد رأس المال النفسي لديهم.في ، والذات

لدراسةة معنويةة  (One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين فةي اتجةاه واحةد  -

وثين ومسةةتواهم المبحةة أعمةةار :اتالفةةروق بةةين مجموعةةات كةةل متغيةةر مةةن متغيةةر

فةةةي كثافةةةة اسةةةتخدامهم لمواقةةةع التواصةةةل ، االقتصةةةادي، وسةةةنوات الخبةةةرة لةةةديهم

، وفي مستوي تحقق كةل بعةد مةن االجتماعي من أجل تحقيق أهداف تطوير الذات

 أبعاد رأس المال النفسي لديهم.

( لدراسةة معنويةة الفةروق بةين مجموعةات Chi-Squareاختبار استقاللية العالقةة ) -

المسةةةتوي التعليمةةةي للمبحةةةوثين، وتخصصةةةهم العلمةةةي، كةةةل متغيةةةر مةةةن متغيةةةرات 

اسةةتخدامهم لمواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي مةةن أجةةل فةةي كثافةةة ودرجةةاتهم الوظيفيةةة 

، وفةةي مسةةتوي تحقةةق كةةل بعةةد مةةن أبعةةاد رأس المةةال تحقيةةق أهةةداف تطةةوير الةةذات

 النفسي لديهم.

 هذه االختبارات: وفيما يلي عرض ألهم النتائج التي أسفرت عنها 

بالنسبة للفروق بين مجموعات كل متغيرر مرن متغيررات خصرائص ممارسري  -أ

العالقررات العامررة فرري كثافررة اسررتخدامهم مواقررع التواصررل االجتمرراعي لتحقيررق 

 أهداف تطوير الذات: 
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 (12جدول رقم )

ة الفروق بين مجموعات كل متغير من متغيرات خصائص ــنتائج اختبار معنوي

تحقيق لمواقع التواصل االجتماعي استخدامهم العالقات العامة في كثافة ممارسي 

 أهداف تطوير الذات

العال

بار قة بين
الخت
ا

 

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية
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 0.649 2.07 27 الذكور
56 1.045 0.301 

 0.6027 2.22 56 الذكور
58 2.35 0.022 

 0.5773 1.50 4 اإلناث 0.716 2.25 31 اإلناث

 الســـن  

وكثافة 

 االستخدام

ين
تبا
ال

 
(A

N
O

V
A

)
 

مصادر 

 التباين
 مجموع المربعات

درجات 

سط الحرية
متو

 

 
ت
ربعا
الم

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

مصادر 

 التباين
 مجموع المربعات

درجات 

سط الحرية
متو

 

 
ت
ربعا
الم

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

بين 

 اتالمجموـع
2.324 3 0.775 

1.703 0.177 

بين 

 المجموـعت
0.935 3 0.312 

داخل  0.504 0.792

 المجموعات
34.572 54 0.455 

داخل 

 المجموعات
22.048 56 0.394 

 ---- 59 22.983 المجمـوع --- 57 26.897 المجموع

المستوي 

االقتصاد

 ي 

وكثافة 

 االستخدام
(A

N
O

V
A

)
 

بين 

 اتالمجموـع
0.124 3 0.041 

0.084 0.969 

بين 

 تاالمجموـع
2.583 3 0.861 

داخل  0.081 2.364

 المجموعات
26.772 54 0.496 

داخل 

 المجموعات
20.400 56 0.364 

 ---- 59 22.983 المجموع ---- 57 26.897 المجموع

ـــوات  سـن

 الخبرة 

وكثافة 

 االستخدام

(A
N

O
V

A
)

 
بين 

 اتالمجموـع
16.980 4 4.245 

22.68 0.000 

بين 

 المجموعات
3.456 4 0.864 

داخل  0.058 2.433

 المجموعات
9.917 53 0.187 

داخل 

 المجموعات
19.528 55 0.355 

 ---- 59 22.983 وعالمجم ---- 57 26.897 المجمـوع

مســـتوي 

 التعليم 

وكثافة 

 االستخدام

 2كا

 (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا

6.778 6 0.342 6.601 6 0.359 

التخصص العلمي 

 واالستخدام
60.320 4 0.000 13.721 4 0.008 

الدرجة الوظيفية 

 واالستخدام
14.564 6 0.024 4.831 6 0.566 

اختالف ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات ( 12)رقم  ويتبين من الجدول السابق

في كثافة  واإلناثالحكومية المصرية والسعودية من حيث داللة الفروق بين الذكور 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف تطوير الذات؛ إذ جاءت هذه الفروق 

ً دالة  ( 0.022، المعنوية = 2.35لدي أفراد العينة في الجانب السعودي )ت=  إحصائيا
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 ( 0.301، المعنوية =1.045بينما جاءت غير دالة لديهم في الجانب المصري )ت= 

 ً بهذه المؤسسات في الجانبين ممارسي العالقات العامة اختالف ويتبين أيضا

حيث داللة الفروق بين ذوي الدرجات الوظيفية المختلفة في من  المصري والسعودي

كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف تطوير الذات؛ إذ تبين وجود 

لدي أفراد العينة ذوي الدرجات الوظيفية المختلفة في الجانب  إحصائياً فروق دالة 

( وتبين عدم داللة هذه الفروق لديهم 0.024، المعنوية = 14.564= 2المصري )كا

  (0.566، المعنوية = 4.831= 2في الجانب السعودي )كا

 

بين ممارسي العالقات العامة في القطاعين المصري  ويمكن تفسير هذا التباين

ودي في ضوء اختالف الخصائص الديمغرافية لكل من المجتمعين، وكذلك في والسع

  تباين طبيعة بيئة العمل داخل كل قطاع عن اآلخر. ضوء 

اتفاق ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية كما يتبين 

المختلفة  العلميةالمؤهالت و الخبرات الوظيفية، ذويبين  إحصائياوجود فروق دالة  في

من حيث كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف تطوير الذات )المعنوية 

 في كال الحالتين(  0.05≥ 

بالنسبة للفروق بين مجموعات كل متغيرر مرن متغيررات خصرائص ممارسري   -ب

 العالقات العامة في مستوي كفاءتهم الذاتية: 

بوجه عام إلي اتفاق ممارسي العالقات العامة تشير نتائج اختبارات الفروض 

ً وجود فروق دالة  فيبالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية  ي ذوبين  إحصائيا

إلي اتفاقهم مستوي الكفاءة الذاتية، وكذلك  من حيثالمستويات االقتصادية المتنوعة 

 يثمن حبين ذوي التخصصات العلمية المختلفة  إحصائياوجود فروق دالة  في

 في كال الحالتين( 0.05≥ مستوي هذه الكفاءة )المعنوية 

اتفاق ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية  كما تشير إلي

بين فئات المتغيرات الديمغرافية  إحصائياعدم وجود فروق دالة  فيوالسعودية 

والوظيفية األخرى )النوع، والسـن، وسنوات الخبرة، ومستوي التعليم، والدرجة 

 في كال الحالتين( 0.05≤ مستوي الكفاءة الذاتية )المعنوية  من حيثالوظيفية( 
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 (13جدول رقم )

 بار معنوية الفروق بين مجموعات كل متغير من متغيرات خصائص ممارسي تاخ نتائج

 كفاءتهم الذاتية مستوي بالمؤسسـات الحكومية المصرية والسعودية في امة العالقات الع

بين
القة 
الع

 

تبار
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 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية
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 0.873 2.074 27 الذكور
56 0.4 2 0.9 67 

 0.494 2.214 56 الذكور
58 1.6 99 0.0  0.957 1.750 4 اإلناث 0.853 2.064 31 اإلناث 95

ـن  
ــــــ
الس

اتية 
ة الذ
كفاء
ي ال
ستو
وم

 

ين 
التبا

(A
NO

VA
)

 

مصادر 
 التباين

 مجموع المربعات
درجات 
سط الحرية

متو
 

 
ات
ربع
الم

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 
مصادر 
 التباين

 مجموع المربعات
درجات 
سط الحرية

متو
 

 
ات
ربع
الم

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

بين 
 المجموعـات
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20
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ـات  المجموـع

0.620 3 0.207 

0.7
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 0.5
51

 

داخل 
 المجموعات

39.619 54 0.734 
داخل 

 المجموعات
16.363 56 0.292 

ـوع --- 57 41.724 ـوعالمجمــــ  ---- 59 16.983 المجـم
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 المجموعـات

5.531 2 1.844 

2.7
51

 0.0
51

 

بين 
ـات  المجموـع

3.861 3 1.287 

5.4
93

 0.0
02

 

داخل 
 المجموعات

36.193 54 0.670 
داخل 

 المجموعات
13.122 56 0.234 

ـوع --- 57 41.724 المجمـــوع  ---- 59 16.983 المجـم

رة 
لخب
ت ا
ـــوا
سـن

اتية 
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ستو
وم

 

(A
NO

VA
)

 

بين 
 اتالمجموـع

4.842 4 1.210 

1.7
39

 0.1
55

 

بين 
ـات  المجموـع

2.504 4 0.626 

2.3
78

 0.0
73

 

داخل 
 المجموعات

36.882 53 0.696 
داخل 

 المجموعات
14.479 55 0.263 

ــ  ---- 59 16.983 ـوعالمجمــ ---- 57 41.724 ـوعالمجـم

عليم 
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ـــتو
مس

اتية 
ة الذ
كفاء
ي ال
ستو
وم

 
 2كا

 (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا

2.204 6 0.879 7.310 6 0.293 

 0.051 4 9.453 0.000 4 23.076 التخصص العلمي والكفاءة

 0.257 6 7.753 0.299 6 7.241 الكفاءةالدرجة الوظيفية و 

 

بالنسبة للفروق بين مجموعات كل متغيرر مرن متغيررات خصرائص ممارسري   -جـ

 العالقات العامة في مستوي الطموح:

إلي اختالف ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات تشير نتائج اختبارات الفروض 

مستوي  في واإلناثالحكومية المصرية والسعودية من حيث داللة الفروق بين الذكور 

ً إذ جاءت هذه الفروق دالة الطموح؛  لدي أفراد العينة في الجانب السعودي )ت=  إحصائيا

انب المصري )ت= ( بينما جاءت غير دالة لديهم في الج0.000، المعنوية = 3.956

 ( 0.542، المعنوية =0.631
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تأصل مفاهيم ومبادئ المساواة بين الرجل ضوء في  ويمكن تفسير هذه النتيجة

وهي المفاهيم والمبادئ التي تقلل الفجوة بين ، بوجه عام المجتمع المصري والمرأة داخل

بالمجتمع مقارنة الرجل والمرأة في مستوي الطموح الوظيفي علي وجه التحديد؛ وذلك 

 وقت قريب. السعودي الذي لم يكن للمرأة داخله الحق في ممارسة الكثير من المهن حتي 

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية وبوجه عام اتفق 

ً وجود فروق دالة عدم  فيوالسعودية  ذوي األعمار والمستويات بين  إحصائيا

والدرجات الوظيفية المختلفة؛ عدم وجود فروق دالة بينهم  االقتصادية والمؤهالت العلمية

ارتباط هذه عدم  مما يشير إلي؛ في كال الحالتين( 0.05≤ )المعنوية  في مستوي الطموح

    سعودية.  أوالمتغيرات بمستوي الطموح داخل بيئة العمل بوجه عام، سواء أكانت مصرية 

 (14جدول رقم )

 نتائج اختبار معنوية الفروق بين مجموعات كل متغير من متغيرات خصائص ممارسي 

 العالقات العامة بالمؤسسـات الحكومية المصرية والسعودية في مستوي الطموح لديهم
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 0.557 1.814 27 الذكور
56 0.613 0.542 

 0.542 2.678 56 الذكور
58 3.956 0.000 

 1.000 1.500 4 اإلناث 0.538 1.903 31 اإلناث
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4.321 0.008 
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 المجموعات
16.072 56 0.287 

 ---- 59 24.400 وعالمجم ----- 57 16.897 المجموع

ي 
صاد

القت
ي ا
ستو
الم

 

وح
طم
ي ال
ستو
وم

 (A
NO

VA
)

 

بين 

ـات  المجموـع
1.308 3 0.436 

1.510 0.222 

بين 

ـات  المجموـع
1.695 3 0.565 

داخل  0.254 1.394

 المجموعات
15.589 54 0.289 

داخل 

 المجموعات
22.705 56 0.405 

 ---- 59 24.400 المجموع ---- 57 16.897 المجموع

رة 
لخب
ت ا
ـــوا
سـن

وح 
طم
ي ال
ستو
وم

 (A
NO

VA
)

 

بين 

ـات  المجموـع
3.411 4 0.853 

3.352 0.016 

بين 

ـات  المجموـع
7.525 4 1.881 

داخل  0.000 6.313

 المجموعات
16.485 53 0.254 

داخل 

 المجموعات
16.875 55 0.307 

 ---- 59 24.400 المجموع ---- 57 16.897 المجموع

ليم 
التع
ي 
ـــتو
مس

وح 
طم
ي ال
ستو
وم

 

 2كا
 (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا

26.663 6 0.000 24.465 6 0.000 

 0.170 4 6.415 0.615 4 4.424 التخصص العلمي والطموح

 0.089 6 10.993 0.375 6 6.447 الدرجة الوظيفية والطموح
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بالنسرربة للفررروق بررين مجموعررات كررل متغيررر مررن متغيرررات خصررائص ممارسرري   -د

 العالقات العامة في مستوي المرونة:

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات  اتفاقكشفت نتائج اختبارات الفروض عن 

 الحكومية المصرية والسعودية 

 درجة من حيثذوي المستويات االقتصادية، والتعليمية المختلفة داللة الفروق بين  في

كال الجانبين لدي أفراد العينة في  إحصائيادالة غير ؛ إذ جاءت هذه الفروق المرونة

ات الوظيفية خبروال، بين ذوي األعمارداللة الفروق  فيوكذلك (، 0.05≤ )المعنوية 

ين الجانبلدي أفراد العينة في كال  إحصائيا؛ إذ جاءت هذه الفروق دالة منهم المختلفة

  (0.05≥ )المعنوية 

 (15جدول رقم )

 نتائج اختبار معنوية الفروق بين مجموعات كل متغير من متغيرات خصائص ممارسي 

 العالقات العامة بالمؤسسـات الحكومية المصرية والسعودية في مستوي المرونة لديهم 

بين
القة 
الع

 

 
بار
الخت
ا

 

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

ــــــــ
ــــــ
الـن

 وع

ي 
ستو
وم

ونة
مر
ال

 

ت"
"

(T
-T

est
)

 

 المجموعات
 

ثين
حو
المب

 

 
سط
متو
ال

 

 االنحراف
 درجات

 الحرية 

 قيمة

وية "ت"
معن
ال

 

 المجموعات

 
ثين
حو
المب

 

 
سط
متو
ال

 

 االنحراف
 درجات

 الحرية 

 قيمة

وية "ت"
معن
ال

 

 0.6688 1.703 27 الذكور
56 0.786 0.435 

 0.602 2.482 56 الذكور
58 3.015 0.004 

 1.000 1.500 4 اإلناث 0.6375 1.838 31 اإلناث

ن  
ــــــــ
ــــــ
الـس

 

ي 
ستو
وم

ونة
مر
ال

 

اين
التب

 
(A

NO
VA

)
 

مصادر 

 التباين
 مجموع المربعات

درجات 

سط الحرية
متو

 

 
ات
ربع
الم

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

مصادر 

 التباين
 مجموع المربعات

درجات 

سط الحرية
متو

 

 
ات
ربع
الم

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

 0.918 3 2.753 بين المجموعـات

3.323 0.058 

بين 

ـات  المجموـع
9.350 3 3.117 

داخل  0.000 10.128

 المجموعات
21.333 54 0.395 

داخل 

 المجموعات
17.233 56 0.308 

 ---- 59 26.583 المجمـــــــوع ---- 57 24.086 المجمـــــــوع

ي 
صاد

القت
ي ا
ستو
الم

 

ونة
مر
ي ال
ستو
وم

 (A
NO

VA
)

 

 0.061 3 0.182 بين المجموعـات

0.137 0.937 

بين 

ـات  المجموـع
1.644 3 0.548 

داخل  0.307 1.231

 المجموعات
23.904 54 0.443 

داخل 

 المجموعات
24.939 56 0.445 

 ---- 59 26.583 المجمـــــــوع ---- 57 24.086 المجمـــــــوع

رة 
لخب
ت ا
ـــوا
سـن

ونة 
مر
ي ال
ستو
وم

 (A
NO

VA
)

 

 1.459 4 5.836 ـاتبين المجموع

4.237 0.005 

بين 

ـات  المجموـع
6.083 4 1.521 

داخل  0.006 4.080

 المجموعات
18.250 53 0.344 

داخل 

 المجموعات
20.500 55 0.373 

 ---- 59 26.583 المجمـــــــوع ---- 57 24.086 المجمـــــــوع

عليم 
ي الت
ـــتو
مس

ونة 
مر
ي ال
ستو
وم

 

 2كا
 (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا

6.369 6 0.383 10.590 6 0.102 

 0.089 4 8.078 0.000 4 27.678 التخصص العلمي والمرونة

 0.129 6 9.891 0.000 6 24.233 الدرجة الوظيفية والمرونة
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( اختالف ممارسي العالقات العامة 15ويتبين من الجدول السابق )رقم 

بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية من حيث داللة الفروق بين الذكور 

ً في درجة المرونة؛ إذ جاءت هذه الفروق دالة  واإلناث لدي أفراد العينة في  إحصائيا

( بينما جاءت غير دالة لديهم في 0.004، المعنوية = 3.015الجانب السعودي )ت= 

في  وهو ما يمكن تفسيره( 0.0.435، المعنوية =0.786الجانب المصري )ت= 

إذ تزداد درجة المرونة ع السعودي، ضوء حداثة دخول المرأة سوق العمل بالمجتم

بين الجنسين في الجانب السعودي أن الفروق  ويؤكد ذلكيادة سنوات الخبرة؛ بز

   لصالح الذكور.جاءت 

 ً اختالف ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية ويتبين أيضا

في  الوظيفية المختلفةداللة الفروق بين ذوي المؤهالت والدرجات من حيث والسعودية 

ً ؛ إذ جاءت هذه الفروق دالة المرونة ةدرج لدي أفراد العينة في الجانب المصري  إحصائيا

 (0.05≤ ( بينما جاءت غير دالة في الجانب السعودي )المعنوية 0.000)المعنوية = 

إلي ارتباط درجة مرونة الموظف بطبيعة مؤهله وبدرجته  وتشير هذه النتيجة بوجه عام

الذي  واقع بيئة العمل والمجتمعإلي حد ما علي وظيفية، وان كان هذا االرتباط يتوقف ال

   تمثله هذه البيئة. 

بالنسرربة للفررروق بررين مجموعررات كررل متغيررر مررن متغيرررات خصررائص ممارسرري  -هرـر

 :األملالعالقات العامة في مستوي 

في وجود فروق دالة اتفق ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية 

≥ )المعنوية  مستوي األمل من حيثالمختلفة  ات الوظيفيةالخبروبين ذوي األعمار  إحصائياً 

ي وذبين بين الذكور واإلناث، و إحصائياعدم وجود فروق دالة  علي، واتفقوا أيضا ً (0.05

 (0.05≤ )المعنوية  المتغير ذاتهلفة في مستوي تالعلمية المخ المؤهالت

 (16جدول رقم )

 نتائج اختبار معنوية الفروق بين مجموعات كل متغير من متغيرات خصائص ممارسي 

 لديهم  لــــاألمي مستوي ـالعالقات العامة بالمؤسسـات الحكومية المصرية والسعودية ف

العالقة 

بار بين
الخت
ا

 

 االختبارنتائج 

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

 النـــــــــــــوع 

ومستوي 
 األمل

ت"
"

(T
-T

es
t)

 

وثين المجموعات
مبح
ال

سط 
لمتو
ا

 االنحراف 
 درجات

 الحرية 

 قيمة

نوية "ت"
المع

وثين المجموعات 
مبح
ال

سط 
لمتو
ا

 االنحراف 
 درجات

 الحرية 

 قيمة

نوية "ت"
المع

 

 0.7472 1.592 27 الذكور
56 0.102 0.919 

 0.6987 2.142 56 الذكور
58 1.062 0.292 

 0.9574 1.750 4 اإلناث 0.7605 1.612 31 اإلناث

 الســـــــــــــن  
ومستوي 

 األمل

باين
الت

 
(A

NO
VA

)
 

 مجموع المربعات مصادر التباين
درجات 

سط الحرية
متو

 

 
ات
ربع
الم

 

يمة 
ق

F نوية
المع

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

سط الحرية
متو

 

 
ات
ربع
الم

 

يمة 
ق

F نوية
المع

 

 2.533 3 7.599 بين المجموعـات

5.633 0.002 

بين 
ـات  المجموعـ

4.176 3 1.392 

2.998 0.038 
 0.464 56 26.007 داخل المجموعات 0.450 54 24.281 داخل المجموعات

 ---- 59 30.183 المجموع  57 31.879 المجمـوع
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العالقة 
بار بين

الخت
ا

 

 االختبارنتائج 

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

المستوي 

 االقتصادي 
ومستوي 

 األمل

(AN
OV

A)
 

 0.013 3 0.040 ـاتبين المجموع

0.023 0.995 

بين 
ـات  المجموعـ

9.228 3 3.078 

8.220 0.000 
 0.374 56 20.956 داخل المجموعات 0.590 54 31.839 داخل المجموعات

 ----- 59 30.183 المجموع ---- 57 31.879 المجمـوع

 سنــــوات الخبرة 

ومستوي 

 األمل

(AN
OV

A)
 

 1.174 4 4.698 ـاتبين المجموع

2.990 0.052 

بين 

ـات  المجموعـ
8.538 4 2.134 

5.423 0.001 
 0.394 55 21.646 داخل المجموعات 0.513 53 27.181 داخل المجموعات

 ----- 59 30.183 المجمـوع ----- 57 31.879 المجمـوع

 مـســتوي التعليم 

ومستوي 
 األمل

 2كا

 (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا (P)مستوى المعنوية  درجات الحرية 2قيمة كا

8.249 6 0.220 9.363 6 0.154 

 0.816 4 1.558 0.001 4 18.523 األملالتخصص العلمي و

 0.218 6 8.289 0.003 6 19.830 واألمل الدرجة الوظيفية

( اختالف ممارسي العالقات العامة 16ويتبين من الجدول السابق )رقم 

بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية من حيث داللة الفروق بين ذوي الدخول 

ً المختلفة في مستوي األمل، إذ جاءت هذه الفروق دالة  لدي أفراد العينة في  إحصائيا

( بينما جاءت غير دالة لديهم في 0.000، المعنوية = F =8.220الجانب السعودي )

في ضوء  ويمكن تفسير ذلك (0.995، المعنوية = F =0.023)لجانب المصري ا

في مصر بوجه عام، ومن ثم يتساوى  ةالحكومي اتعانخفاض مستوي دخل موظفي القطا

مستوي في ظل تدني  األملالقطاعات في ضعف مستوي هذه غالبيتهم داخل معظم 

الذين يحظون بارتفاع مستوي الدخل، علي عكس موظفي القطاعات الحكومية السعودية 

 الدخل نسبياً إذا ما تمت مقارنتهم بنظائرهم في مصر.

اختالف ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية كما يتبين 

بين ذوي التخصصات والدرجات الوظيفية المختلفة  والسعودية من حيث داللة الفروق

 (0.05≤ )المعنوية في مستوي األمل 

 وبناء علي كل ما سبق يتبين ثبوت صحة الفرض األول من فروض الدراسة جزئيا. 

بين كثافة استخدام  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة : الفرض الثاني

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية لمواقع التواصل 

 االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات، ومستوي رأس المال النفسي لديهم.

متغير وتمت دراسة هذا الفرض من خالل بحث الفروق بين متوسطات مجموعات 

ات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية كثافة استخدام ممارسي العالق

تحقيق كل هدف من أهداف تطوير الذات من أجل لمواقع التواصل االجتماعي 

تحقق كل بعد من أبعاد رأس )المهنية والمهارية واالجتماعية والمعرفية( في مستوي 

 باستخداملك وذوكذلك من خالل دراسة االرتباط بين كل متغيرين، المال النفسي لديهم، 

ومعامل ارتباط  (One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد 

 (Person)بيرسون 
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 وفيما يلي عرض ألهم النتائج التي أسفرت عنها هذه االختبارات: 

كثافرررة اسرررتخدام ممارسررري العالقرررات العامرررة لمواقرررع التواصرررل  العالقرررة برررين  -أ

مسررتوي تحقررق أبعرراد رأس المررال وهرردف تطرروير الررذات المهنيررة باالجتمرراعي 

 : النفسي لديهم

إلي اتفاق ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات تشير نتائج اختبارات الفروض 

ً الحكومية المصرية والسعودية في وجود فروق دالة  بين كثيفي ومتوسطي  إحصائيا

 درجة من حيثوقليلي استخدام مواقع التواصل االجتماعي بهدف تطوير الذات المهنية 

≥ )المعنوية لنفسي لديهمابعدي: الكفاءة الذاتية والمرونة من أبعاد رأس المال تحقق 

ً ؛ وكذلك إلي اتفاقهم في عدم وجود فروق دالة (0.05 كثيفي ومتوسطي بين  إحصائيا

بعد األمل تحقق  درجةمن حيث وقليلي استخدام تلك المواقع بهدف تطوير الذات المهنية 

 (0.05≤ )المعنوية 

إلي اختالف ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية النتائج كما تشير 

المصرية والسعودية من حيث داللة الفروق بين كثيفي ومتوسطي وقليلي استخدام مواقع 

إذ بعد المرونة، التواصل االجتماعي بهدف تطوير الذات المهنية في مستوي تحقق 

ً جاءت هذه الفروق دالة  ، F =7.588لدي أفراد العينة في الجانب السعودي ) إحصائيا

، المعنوية F =0.593( بينما جاءت غير دالة في الجانب المصري )0.001المعنوية = 

في ضوء زيادة نسبة أفراد العينة من ممارسي العالقات ويمكن تفسير ذلك ( 0.556= 

جتماعي بهدف ل االالعامة بالجانب السعودي كثيفي أو متوسطي استخدام مواقع التواص

 (.%62.1في الجانب المصري )مقارنة بنسبتهم ( %85.0)تطوير الذات المهنية 

 (17جدول رقم )

كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة متغير ات ئبين فواالرتباط تحليل التباين 

مستوي كل بُعد س لي مقياـع ،المهنية هدف تطوير الذاتباالجتماعي لمواقع التواصل 

 من أبعاد رأس المال النفسي لديهم 

استخـداما

ت تطوير 

الذات 
المهنية، و 

  ... 

 
ار
ختب
اال

 

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

 مستوي

الكفاءة  

 الذاتية

ن 
باي
الت

(A
N

O
V

A
)

 

مصادر 

 التباين

مجموع 
المربعا

 ت

درجا
ت 

 الحرية

سط
تو
م

 

 
ت
بعا
مر
ال

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

مصادر 

 التباين

مجموع 
المربعا

 ت

درجا
ت 

 الحرية

سط
تو
م

 

 
ت
بعا
مر
ال

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

بين 
المجموعا

3.12 2.183 2 4.367 ت

5 

0.04

8 

بين 
المجموعا

3.29 0.880 2 1.760 ت

5 

0.04

داخل  4

المجمـوعا

 ت

37.35

7 55 0.679 

داخل 

المجمـوعا

 ت

15.22

4 57 0.267 
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استخـداما

ت تطوير 

الذات 
المهنية، و 

  ... 

 
ار
ختب
اال

 

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

 المجمــوع
41.72
4 57 ---- 

 المجمـوع
16.98
3 59 ----- 

 معنويته 0.192 معامل بيرسون

0.05

 معامل بيرسون 3

0.26

 معنويته 0

0.04

5 

 مستوي
الطموح  

 والتفاؤل

 
(A

N
O

V
A

)
 

بين 
المجموعا

 1.222 2 2.444 ت

4.65

0 

0.01

4 

بين 
المجموعا

 3.075 2 6.150 ت

9.60

4 

0.00

0 

داخل 

المجمـوعا
 ت

14.45
3 55 0.263 

داخل 

المجمـوعا
 ت

18.25
0 57 0.320 

 المجمــوع
16.89
4 57 ------ 

 المجمـوع
24.40
0 59 ------ 

 معنويته 0.251 معامل بيرسون

0.04

 معامل بيرسون 3

0.46

 معنويته 9

0.00

0 

مستوي 

 المرونة

 
(A

N
O

V
A

)
 

بين 
المجموعا

 0.254 2 0.508 ت

0.59

3 

0.55

6 

بين 
المجموعا

 2.795 2 5.590 ت

7.58

8 

0.00

1 

داخل 

المجمـوعا

 ت

23.57

8 55 0.429 

داخل 

المجمـوعا

 ت

20.99

4 57 0.368 

 المجموع
24.08

6 57 ----- 
 المجمـوع

26.58

3 59 ------ 

 معنويته 0.048 معامل بيرسون
0.72
 معامل بيرسون 1

0.44
 معنويته 6

0.00
0 

مستوي 

 األمل

(A
N

O
 V

A
)

 
بين 

المجموعا
 0.588 2 1.176 ت

1.05

4 

0.35

6 

بين 

المجموعا
 0.539 2 1.077 ت

1.05

5 

0.35

5 

داخل 

المجمـوعا

 ت

30.70

3 55 0.558 

داخل 

المجمـوعا

 ت

29.10

6 57 0.511 

 المجمـوع
31.87

9 57 ----- 
 وعالمجم

30.18

3 59 ------ 

 معنويته 0.102 معامل بيرسون
0.28
 معامل بيرسون 9

0.16
 معنويته 9

0.16
9 

بين كثافة استخدام  إحصائيةوبوجه عام تبين وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

لمواقع التواصل بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية ممارسي العالقات العامة 

: الكفاءة هدف تطوير الذات المهنية، ومستوي تحقق أبعادمن أجل تحقيق االجتماعي 

، وجاء هذا االرتباط ضعيف الذاتية والطموح والمرونة من أبعاد رأس المال النفسي لديهم

 .0.05≥ متوسط ودال إحصائيا عند مستوي معنوية  أو
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كثافرررة اسرررتخدام ممارسررري العالقرررات العامرررة لمواقرررع التواصرررل  العالقرررة برررين  -ب

مسرتوي تحقرق أبعراد رأس المرال واالجتماعي بهدف تطوير الرذات المهاريرة 

 النفسي لديهم: 

أفصحت نتائج اختبارات الفروض عن اختالف ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات 

الحكومية المصرية والسعودية من حيث داللة الفروق بين كثيفي ومتوسطي وقليلي 

أبعاد: استخدام مواقع التواصل االجتماعي بهدف تطوير الذات المهارية في مستوي تحقق 

إذ لمفهوم رأس المال النفسي،  األربعةن األبعاد الكفاءة الذاتية، والطموح، واألمل م

لدي أفراد العينة في الجانب السعودي )المعنوية =  إحصائياً جاءت هذه الفروق دالة 

( بالنسبة لبعدي الكفاءة الذاتية والطموح، بينما جاءت غير دالة في الجانب 0.000

لدي أفراد  إحصائياً ة ( وعلي العكس إذ تبين وجود فروق دال0.05≤ المصري )المعنوية 

( 0.011، المعنوية = F =4.922العينة في الجانب المصري بالنسبة لبعد المرونة )

، F =2.255وتبين أيضا عدم داللة هذه الفروق لدي أفراد العينة في الجانب السعودي )

 (  0.114المعنوية = 

 (18جدول رقم )

استخدام ممارسي العالقات العامة لمواقع بين فئـات متغير كثافة واالرتباط حليل التباين ت

االجتماعي في تحقيق هدف تطوير الذات المهارية، علي مقياس مستوي أبعاد  التواصل

 هم ـرأس المال النفسي لدي

استخـداما

ت تطوير 
الذات 

، المهارية

 و ...

ار
ختب
اال

 

 نتائج االختبار

 السعوديةالمؤسسات الحكومية  المؤسسات الحكومية المصرية

 مستوي
الكفاءة  

 الذاتية

ن 
باي
الت

(A
N

O
V

A
)

 

مصادر 
 التباين

مجموع 

المربعا

 ت

درجا

ت 

 الحرية

سط
متو

 

 
ت
بعا
مر
ال

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

مصادر 
 التباين

مجموع 

المربعا

 ت

درجا

ت 

 الحرية

سط
متو

 

 
ت
بعا
مر
ال

 

مة 
قي

F وية
معن
ال

 

بين 

 المجموعات
3.153 2 1.577 

2.248 0.
11
5

 

بين 

 المجموعات
5.251 2 2.626 

12.75

6 

0.00

0 

داخل 

المجمـوعا
 ت

38.57

1 
55 0.701 

داخل 

المجمـوعا
 ت

11.73

2 
57 0.206 

 المجموع
41.72

4 
 المجموع ------ 57

13.98

3 
59 ------- 

.0 معنويته 0.151 معامل بيرسون
2  معامل بيرسون 57

0.50

9 
 معنويته

0.00

0 

 مستوي
الطموح  

A) والتفاؤل
N

O
V

A
)

 

بين 
 المجموعات

1.145 2 0.573 

2.000 0.
14
5

 

بين 
 المجموعات

10.81
1 

2 5.405 

22.67

3 

0.00

0 

داخل 
المجمـوعا

 ت

15.75

1 
55 0.286 

داخل 
المجمـوعا

 ت

13.58

9 
57 0.238 

 المجموع
16.89

7 
 المجموع ------- 57

24.40

0 
59 -------- 
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استخـداما

ت تطوير 

الذات 
، المهارية

 و ...

ار
ختب
اال

 

 نتائج االختبار

 السعوديةالمؤسسات الحكومية  المؤسسات الحكومية المصرية

.0 معنويته 0.078 معامل بيرسون
3  معامل بيرسون 11

0.53
6 

 معنويته
0.00
0 

مستوي 

 المرونة

(A
N

O
 V

A
)

 

بين 

 المجموعات
4.839 2 2.420 

4.922 0.
01
1

 

بين 

 المجموعات
2.213 2 1.107 

2.255 
0.11

4 

داخل 
المجمـوعا

 ت

27.04

0 
55 0.492 

داخل 
المجمـوعا

 ت

27.97

0 
57 0.491 

 المجموع
31.87

9 
 المجموع -------- 57

27.97

0 
59 ------ 

.0 معنويته 0.388 معامل بيرسون
0  معامل بيرسون 03

0.02

7 
 معنويته

0.41

0 

مستوي 

 األمل

(A
N

O
V

A
)

 

بين 

 المجموعات

11.96

8 
2 5.984 

27.16

1 0.
00
0

 

بين 

 المجموعات

12.18

5 
2 6.092 

24.11

7 

0.00

0 

داخل 

المجمـوعا
 ت

12.11

8 
55 0.220 

داخل 

المجمـوعا
 ت

14.39

9 
57 0.253 

 المجموع
24.08
6 

 المجموع -------- 57
26.58
3 

59 -------- 

.0 معنويته 0.404 معامل بيرسون
0  معامل بيرسون 00

0.66

9 
 معنويته

0.00

0 

 

إلي عدم وجود تأثير واضح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وتشير هذه النتائج 

بهدف تطوير الذات المهارية علي بعدي الكفاءة الذاتية والطموح لدي ممارسي العالقات 

العامة في المؤسسات الحكومية المصرية مقارنة بنظائرهم في المؤسسات الحكومية 

في ظل ارتباط واقع ممارسة مهنة العالقات العامة داخل ن تفسير ذلك ويمكالسعودية، 

المؤسسات الحكومية المصرية بعدة عمليات روتينية تبدأ باألرشفة اإلخبارية وتنتهي 

بتنظيم األحداث الخاصة لإلدارة العليا، وهو ما ال يتيح أي فرصة لظهور عناصر بعدي : 

العالقات العامة داخل بيئة العمل في هذه  الكفاءة الذاتية أو الطموح لدي ممارسي

المؤسسات، إذ يتساوى معظمهم في مستوي الكفاءة الذاتية والطموح مهما اختلفوا في 

محاولة تطوير الذات المهارية عبر أية وسائل سواء أكانت تقليدية أو إليكترونية، أما 

عالقات العامة متجاوزة بالنسبة للمؤسسات الحكومية السعودية فتمتد الممارسة المهنية لل

حدود األدوار التقليدية لتشمل إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم ، وتنظيم وتنفيذ برامج 

المسئولية االجتماعية، وبرامج إدارة الصورة الذهنية والسمعة اإللكترونية، وكلها أدوار 

درجات  تخلق الفرصة لظهور عناصر بعدي: الكفاءة الذاتية أو الطموح، وكذلك لظهور

 متفاوتة لتأثر هذه األبعاد بالمتغيرات المختلفة.

بين كثافة استخدام  إحصائيةوبوجه عام تبين وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية لمواقع التواصل 
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تحقق أبعاد: الكفاءة االجتماعي من أجل تحقيق هدف تطوير الذات المهارية، ومستوي 

أفراد العينة في الجانب السعودي، وجاءت متوسطة القوة  الذاتية والطموح واألمل لدي

ً ودالة  ( وبعدي: المرونة واألمل لدي أفراد العينة في الجانب 0.05≥ )المعنوية  إحصائيا

ً ، وجاءت أيضا متوسطة القوة ودالة المصري  (0.05≥ )المعنوية  إحصائيا

كثافرررة اسرررتخدام ممارسررري العالقرررات العامرررة لمواقرررع التواصرررل  العالقرررة برررين  -جـ

مستوي تحقق أبعاد رأس المال واالجتماعي بهدف تطوير الذات االجتماعية 

 النفسي لديهم: 

اختلف ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية من حيث 

داللة الفروق بين كثيفي ومتوسطي وقليلي استخدام مواقع التواصل االجتماعي بهدف 

من األبعاد تطوير الذات االجتماعية في مستوي تحقق أبعاد: الطموح، واألمل، والمرونة 

لدي أفراد العينة  إحصائياإذ جاءت هذه الفروق دالة فسي، لمفهوم رأس المال الن األربعة

، بينما جاءت واألمل ( بالنسبة لبعدي الطموح0.05≥ )المعنوية  المصريفي الجانب 

( وعلي العكس إذ تبين وجود فروق دالة 0.05≤ )المعنوية  سعوديغير دالة في الجانب ال

، F =8.129سبة لبعد المرونة )بالنالسعودي لدي أفراد العينة في الجانب  إحصائياً 

عدم داللة هذه الفروق لدي أفراد العينة في الجانب  ( وتبين أيضاً 0.001المعنوية = 

 (0.127، المعنوية = F =1.820)المصري 

 (19جدول رقم )

تحليل التباين واالرتباط بين فئـات متغير كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة لمواقع 

االجتماعي في تحقيق هدف تطوير الذات االجتماعية، علي مقياس مستوي أبعاد التواصل 

 رأس المال النفسي لديهم 

استخـدامات تطوير 

 ، و ...  االجتماعيةالذات 

 
بار
الخت
ا

 

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

 مستوي

 الكفاءة الذاتية 

باين 
الت

(A
NO

VA
)

 

سط درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين
متو

 

 
عات
لمرب
ا

 

نوية Fقيمة 
المع

سط درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين 
متو

 

 
عات
لمرب
ا

 

نوية Fقيمة 
المع

 

 0.509 2 1.018 بين المجموعات

0.688 0.507 

 0.139 2 0.278 بين المجموعات

 0.293 57 16.705 داخل المجمـوعات 0.740 55 40.706 داخل المجمـوعات 0.624 0.475

 -------- 59 16.983 المجمــــــــوع -------- 57 41.724 المجمــــــــوع

 0.355 معنويته  0.122 معامل بيرسون 0.246 معنويته  0.155 معامل بيرسون

 مستوي

 الطموح والتفاؤل 

 
(AN

OV
A)

 

 1.363 2 2.720 بين المجموعات

5.291 0.008 

 0.951 2 1.902 بين المجموعات

 0.395 57 22.498 داخل المجمـوعات 0.258 55 14.170 داخل المجمـوعات 0.099 2.410

 --------- 59 24.400 المجمــــــــوع --------- 57 16.897 المجمــــــــوع

 0.065 معنويته  0.260 معامل بيرسون 0.055 معنويته  0.236 معامل بيرسون

 مستوي المرونة

 
(AN

OV
A)

 

 0.748 2 1.495 بين المجموعات

1.820 0.127 

 2.950 2 5.899 بين المجموعات

 0.363 57 20.684 داخل المجمـوعات 0.411 55 22.591 داخل المجمـوعات 0.001 8.129

 --------- 59 26.583 المجمــــــــوع -------- 57 24.086 المجمــــــــوع

 0.000 معنويته  0.464 معامل بيرسون 0.798 معنويته  0.034 معامل بيرسون

AN) مستوي األمل
O V

A)
 

 1.668 2 3.335 بين المجموعات

3.213 0.048 

 0.554 2 1.108 بين المجموعات

 0.510 57 29.076 داخل المجمـوعات 0.519 55 28.544 داخل المجمـوعات 0.345 1.086

 --------- 59 30.183 المجمــــــــوع --------- 57 31.879 المجمــــــــوع

 0.971 معنويته  0.005 معامل بيرسون 0.014 معنويته  0.320 معامل بيرسون



468 

 

 

إلي وجود تأثير واضح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بهدف وتشير هذه النتائج 

تطوير الذات االجتماعية علي بعد المرونة لدي ممارسي العالقات العامة في المؤسسات 

ويمكن تفسير ذلك الحكومية السعودية مقارنة بنظائرهم في المؤسسات الحكومية المصرية، 

ي والسعودي، إذ تسود األول درجة كبيرة التباين الواضح بين المجتمعين المصر في ظل

من التسامح القائم علي التعدد العرقي والتآلف المذهبي والديني علي عكس المجتمع 

ومن ثم يكون أفراده أكثر عرضة لظهور  ئم علي القبلية والعصبية العرقية؛السعودي القا

جتماعية علي بعد تأثير واضح الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بهدف تطوير الذات اال

المرونة؛ وإن كان هذا التأثير قد تتفاوت درجته وشدته من قطاع ألخر داخل المجتمع 

 السعودي.   

بين كثافة استخدام  إحصائيةوبوجه عام تبين وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية لمواقع التواصل 

: بعدي، ومستوي تحقق االجتماعيةتماعي من أجل تحقيق هدف تطوير الذات االج

وجاءت ضعيفة أو متوسطة القوة  المصري،الطموح واألمل لدي أفراد العينة في الجانب 

، السعودي( وبعد المرونة لدي أفراد العينة في الجانب 0.05≥ )المعنوية  إحصائياً ودالة 

ً وجاءت أيضا متوسطة القوة ودالة   (0.000، المعنوية = R =0.46) إحصائيا

كثافرررة اسرررتخدام ممارسررري العالقرررات العامرررة لمواقرررع التواصرررل  العالقرررة برررين  -د

مسررتوي تحقررق أبعرراد رأس المررال واالجتمرراعي بهرردف تطرروير الررذات المعرفيررة 

 النفسي لديهم: 

كثيفي بين  إحصائياً وجود فروق دالة  أفصحت نتائج اختبارات الفروض عن

ومتوسطي وقليلي استخدام مواقع التواصل االجتماعي بهدف تطوير الذات المعرفية 

)المعنوية  لمفهوم رأس المال النفسي األربعةاألبعاد في مستوي تحقق بالجانب السعودي 

وعن اقتصار هذه الفروق علي بعدي الطموح والمرونة فقط لدي أفراد العينة ، (0.05≥ 

 (0.05≥ )المعنوية في الجانب المصري 

 (20جدول رقم )

تحليل التباين واالرتباط بين فئات متغير كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة لمواقع 

االجتماعي في تحقيق هدف تطوير الذات المعرفية، علي مقياس مستوي أبعاد التواصل 

 رأس المال النفسي لديـهم 

استخـدامات 

تطوير الذات 

المعرفية، و 

  ... 

 
ار
ختب
اال

 

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية
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استخـدامات 

تطوير الذات 

المعرفية، و 

  ... 

 
ار
ختب
اال

 

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

 مستوي

الكفاءة  

 الذاتية

ن 
باي
الت

(A
N

O
V

A
)

 

مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

سط الحرية
تو
م

 

 
ت
بعا
مر
ال

 

مة 
قي

F وية
عن
الم

 

مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

سط الحرية
تو
م

 

 
ت
بعا
مر
ال

 

مة 
قي

F وية
عن
الم

 

بين 

 0.840 2 1.680 المجموعات

1.154 0.323 

بين 

 1.583 2 3.166 المجموعات

داخل  0.003 6.529

 0.728 55 40.004 المجمـوعات

داخل 

 0.242 57 13.818 المجمـوعات

 -------- 59 16.983 المجمــــــــوع -------- 57 41.724 المجمــــــــوع

 0.034 معنويته 0.274 معامل بيرسون 0.570 معنويته 0.076 معامل بيرسون

 مستوي

الطموح  

 والتفاؤل

 
(A

N
O

V
A

)
 

بين 

 1.226 2 2.452 المجموعات

4.668 0.013 

بين 

 2.904 2 5.808 المجموعات

داخل  0.000 8.903

 0.263 55 14.444 المجمـوعات

داخل 

 0.326 57 18.592 المجمـوعات

 --------- 59 24.400 المجمــــــــوع --------- 57 16.897 المجمــــــــوع

 0.005 معنويته 0.359 معامل بيرسون 0.013 معنويته 0.324 معامل بيرسون

مستوي 

 المرونة

 
(A

N
O

V
A

)
 

بين 

 2.060 2 4.120 المجموعات

2.060 0.006 

بين 

 4.210 2 8.421 المجموعات

داخل  0.000 4.210

 0.360 55 19.967 المجمـوعات

داخل 

 0.319 57 18.163 المجمـوعات

 -------- 59 26.583 المجمــــــــوع ------- 57 24.086 المجمــــــــوع

 0.000 معنويته 0.498 معامل بيرسون 0.014 معنويته 0.165 معامل بيرسون

مستوي 

A) األمل
N

O
 V

A
)

 

بين 

 0.201 2 0.402 المجموعات

0.351 0.706 

بين 

 1.540 2 3.079 المجموعات

داخل  0.047 3.238

 0.572 55 31.478 المجمـوعات

داخل 

 0.476 57 27.104 المجمـوعات

 -------- 59 30.183 المجمــــــــوع ---------- 57 31.879 المجمــــــــوع

 0.058 معنويته 0.112 معامل بيرسون 0.580 معنويته 0.074 معامل بيرسون

 

بين كثافة استخدام  إحصائيةوبوجه عام تبين وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية لمواقع التواصل االجتماعي من أجل 

لمفهوم رأس المال  األربعةاألبعاد تحقيق هدف تطوير الذات المعرفية، ومستوي تحقق 

لدي أفراد العينة في الجانب السعودي، وجاءت ضعيفة أو متوسطة القوة ودالة  النفسي

 ً ( وبعدي الطموح والمرونة لدي أفراد العينة في الجانب 0.05≥ )المعنوية  إحصائيا

ً المصري، وجاءت ضعيفة ودالة   (0.05≥ )المعنوية  إحصائيا

 الدراسة جزئيا. وبناء علي كل ما سبق يتبين ثبوت صحة الفرض الثاني من فروض 

تتأثر العالقة بين كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات : الفرض الثالث

والسعودية لمواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير  الحكومية المصرية

مدي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي تغير بمومستوي رأس المال النفسي لديهم  الذات،

 في تطوير الذات لدي ممارسي العالقات العامة.  اإللكترونيكأداة للتعلم 
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 Partial)وتمت دراسة هذا الفرض باستخدام معامل االرتباط الجزئي 

Correlation) العالقة بين كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات دراسة ل

والسعودية لمواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير  المصريةالحكومية 

مدي فاعلية مواقع  الذات، ومستوي رأس المال النفسي لديهم؛ وذلك باستبعاد تأثير متغير

وأسفرت نتائج ، في تطوير الذات التواصل االجتماعي كأداة للتعلم اإللكتروني

 االختبارات عما يلي: 

 (21جدول رقم )

 من فروض البحث الفرض الثالث اختبار نتائج

 العالقة بين

 نتائج االختبار

 المؤسسات الحكومية السعودية المؤسسات الحكومية المصرية

 معامل

 بيرسون 

االرتباط 

 الجزئي
 نوع التأثير

 معامل

 بيرسون 

االرتباط 

 الجزئي
 نوع التأثير

 هدف تطوير الذات المهنية  -

 مستوي

 الكفاءة الذاتية 

 تدعيم العالقة 0.123 0.260 إضعاف العالقة 0.249 0.192

 تدعيم العالقة 0.486 0.509 إضعاف العالقة 0.274 0.151 هدف تطوير الذات المهارية -

 تدعيم العالقة 0.042 0.122 إضعاف العالقة 0.166 0.155 هدف تطوير الذات االجتماعية -

 تدعيم العالقة 0.150 0.274 العالقة إضعاف 0.073 0.076 هدف تطوير الذات المعرفية -

 هدف تطوير الذات المهنية  -

 مستوي

 الطموح 

 تدعيم العالقة 0.385 0.469 تدعيم العالقة 0.121 0.251

 تدعيم العالقة 0.385 0.536 إضعاف العالقة 0.175 0.078 هدف تطوير الذات المهارية -

 تدعيم العالقة 0.195 0.260 العالقةتدعيم  0.184 0.236 هدف تطوير الذات االجتماعية -

 تدعيم العالقة 0.144 0.359 إضعاف العالقة 0.344 0.324 هدف تطوير الذات المعرفية -

 هدف تطوير الذات المهنية  -

 مستوي

ــل  ــ  األم

 تدعيم العالقة 0.027 0.169 إضعاف العالقة 0.132 0.102

 تدعيم العالقة 0.438 0.669 العالقةتدعيم  0.383 0.404 هدف تطوير الذات المهارية -

 إضعاف العالقة 0.050 0.005 تدعيم العالقة 0.313 0.320 هدف تطوير الذات االجتماعية -

 إضعاف العالقة 0.190 0.112 إضعاف العالقة 0.087 0.074 هدف تطوير الذات المعرفية -

 هدف تطوير الذات المهنية  -

 مستوي

 المرونة 

 تدعيم العالقة 0.165 0.446 العالقةتدعيم  0.002 0.048

 إضعاف العالقة 0.169 0.027 تدعيم العالقة 0.314 0.338 هدف تطوير الذات المهارية -

 تدعيم العالقة 0.420 0.464 تدعيم العالقة 0.014 0.034 هدف تطوير الذات االجتماعية -

 تدعيم العالقة 0.465 0.498 تدعيم العالقة 0.127 0.165 هدف تطوير الذات المعرفية -

 واضحوجود تأثير إلي ( 21) جدول رقم تشير نتائج الجدول السابق وبوجه عام 
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فاعلية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتعلم اإللكتروني في تطوير الذات لمتغير 

كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية علي العالقة بين 

، ومستوي رأس في تحقيق أهداف تطوير الذاتهذه المواقع والسعودية لالمصرية 

كثافة استخدام  بين في اتجاه إضعاف العالقة المال النفسي لديهم، وجاء هذا التأثير

ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية لهذه المواقع في تحقيق 

في اتجاه تدعيم العالقة و. من ناحية ، ومستوي الكفاءة الذاتيةبوجه عامأهداف تطوير 

، ومستوي بوجه عام لهذه المواقع في تحقيق أهداف تطوير الذاتهم بين كثافة استخدام

 . المرونة

وعلي الجانب السعودي جاء التأثير في اتجاه إضعاف العالقة بين كثافة استخدام 

واصل االجتماعي ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية السعودية لمواقع الت

من  األملومستوي من ناحية،  لمعرفيةوا جتماعيةفي تحقيق أهداف تطوير الذات اال

ناحية أخري. وفي اتجاه تدعيم العالقة بين كثافة استخدامهم لهذه المواقع في تحقيق 

  ومستوي الكفاءة الذاتية والطموح.  بوجه عام،أهداف تطوير الذات 

 وبناء علي كل ما سبق يتبين ثبوت صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة كلياً. 

 مناقشة نتائج البحث

يقدم هذا البحث إطارا جديدا لدراسة مواقع التواصل االجتماعي؛ إذ تطرق إلي 

بحث استخدامات هذه المواقع ليست كوسيلة للتواصل االجتماعي، وإنما كأداة لتطوير 

ي بحث فئة نوعية من مستخدمي هذه المواقع، وهم ممارسي الذات، كما تطرق إل

رصد تلك االستخدامات لديهم بهدف العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية؛ وذلك 

عبر ثقافات وبيئات مختلفة جسدها التطبيق علي العاملين بالعالقات العامة في كل من 

ً لوتطرق امصر والسعودية،  م الهادف إلي تطوير إلي رصد تأثير االستخدا بحث أيضا

الذات علي تشكيل رأس المال النفسي لدي ممارسي العالقات العامة في محاولة لرصد 

، وتعزيز كفاءة اإلدارات التي تحسين مستوي أداء هؤالء الممارسينأحد أهم سبل 

واألداء  تصال التنظيميالمداخل النظرية لالأطره تُ عام  في سياق ؛ وذلكيعملون بها

   المؤسسي.

 Self-Development)نموذج التطوير الفعال للذات واستند البحث إلي 

Competence Model)  والتي اتخذت مسمي لهذا النموذجالمستحدثة وإلي الصيغة ،

 A Model of Networked Learning)نموذج التعلم الشبكي من أجل تطوير الذات 

for Self-Efficacy & Development)  وإلي نظرية رأس المال النفسي

(Psychological Capital)  من خالل استبيان رأي عينة من ممارسي وتم إجرائه

 العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية.

اتفاق غالبية ممارسي العالقات العامة وأفصحت النتائج التي تم التوصل إليها عن 

والسعودية في االعتماد علي مواقع التواصل  في المؤسسات الحكومية المصرية
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االجتماعي أحيانا في إنجاز بعض األعمال والمهام الموكلة إليهم، وفي الثقة إلي حد ما 

في مضمون هذه المواقع، كما بينت نتائج البحث ارتفاع كثافة استخدام مواقع التواصل 

لدي النسبة األكبر من  االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات المهنية واالجتماعية

أفراد العينة بالمؤسسات الحكومية المصرية، وعلي العكس؛ إذ تبين توسط أو 

انخفاض كثافة استخدام هذه المواقع في تحقيق تلك األهداف لدي غالبية أفراد العينة 

 بالمؤسسات الحكومية السعودية.

العامة في  ومن واقع التحليل اإلحصائي إلجمالي استجابات ممارسي العالقات

المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية أمام كل عبارات مقاييس البحث تبين توسط 

مستوي فاعلية مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف تطوير الذات لدي غالبية 

وق دالة رأفراد العينة في المؤسسات الحكومية المصرية والسعودية، كما تبين وجود ف

 ً بين ممارسي العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في  إحصائيا

 ً وق دالة روجود ف مستوي تحقق كل بُعد من أبعاد رأس المال النفسي لديهم، وتبين أيضا

 بينهم في مصادر إنتاج وتشكيل هذه األبعاد. إحصائياً 

المختلفة لقد اهتم هذا البحث من واقع اختبارات فروضه بدراسة التأثيرات 

ممارسي العالقات العامة في المؤسسات الحكومية المصرية لخصائص وسمات 

لمواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أهداف  استخدامهمعلي كثافة والسعودية 

، وأشارت نتائج البحث في هذا تطوير الذات، ومستوي رأس المال النفسي لديهم

، وخصائص مجتمع البحثاختالف طبيعة اإلطار إلي تباين تلك التأثيرات واختالفها ب

 .      أفراد العينةوسمات 

ً واهتم البحث  بين كثافة استخدام ممارسي العالقات العامة بدراسة العالقة  أيضا

بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية لمواقع التواصل االجتماعي في تحقيق 

تأثر هذه العالقة  رجةودأهداف تطوير الذات، ومستوي رأس المال النفسي لديهم، 

بمتغير مدي فاعلية تلك المواقع كأداة للتعلم اإللكتروني في تطوير الذات لديهم. 

تباين ممارسي العالقات العامة وخلصت نتائج اختبارات فروض البحث إلي 

بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية في معنوية وشدة االرتباط بين كثافة 

ل االجتماعي في تحقيق بعض أهداف تطوير الذات )المهنية استخدامهم لمواقع التواص

والمهارية واالجتماعية والمعرفية( ومستوي كل بُعد من أبعاد رأس المال النفسي 

ً ـُ لديهم، وخل إلي وضوح تأثير متغير فاعلية مواقع التواصل االجتماعي  صت أيضا

باطية الُمشار إليها كأداة للتعلم اإللكتروني في تطوير الذات بين العالقات االرت

 بصرف النظر عن معنويتها وشدتها.

 وبمقارنة نتائج هذا البحث بنتائج بعض الدراسات السابقة يتبين ما يلي: 

أبعاد تطوير الذات عبر مواقع التواصل  نتائج دراسة سابقة واحدة حددت (1

االجتماعي في: الكفاءة الذاتية والثقة بالنفس واالتصال الفعال والمساهمة المجتمعية 
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وأشارت نتائج هذا البحث إلي ثالثة أهداف  (Lee & Horsley, 2017)النشطة 

رئيسية لتطوير الذات تتسق وتلك األبعاد، وهي أهداف تطوير الذات المهنية 

عد جديد لتطوير الذات، وهو لمهارية واالجتماعية، وأضافت هدف أخر يشير إلي بُ وا

 هدف تطوير الذات المعرفية.

في  التواصل االجتماعي دراسات سابقة عديدة في وضوح دور مواقعاتفقت  (2

 (Anasi, 2018)بيئات وثقافات مختلفة مثل: نيجيريا  داخل تطوير الذات المهنية

 (Yang & Brown, 2016)وأمريكا (Khan & Du, 2017)وباكستان 

(Anders, 2018) والصين (Song et al., 2017) (Bromberg, 2016) 

ورصدت نتائج هذا البحث عدة استخدامات لتطوير الذات المهنية عبر مواقع التواصل 

السعودية، البيئة و يةمصرالبيئة الاالجتماعي داخل بيئتين بحثيتين عربيتين، هما: 

اكتشاف ، وحسابي الشخصيال برنجازات عاإلومن هذه االستخدامات: نشر 

، البحث عن دورات تدريبيةالجديدة، وفكار األاقتباس سلبيات، واليات ويجاباإل

  .متابعة ما ينشره زمالءو

بينت نتائج دراسة سابقة واحدة تنوع وسائل التواصل االجتماعي من حيث  (3

 & Simsek) حجم رأس المال النفسي لدي مستخدميها  درجة تأثير كل منها في

Sali, 2014) وبينت ً نتائج هذا البحث تباين تأثيرات استخدام مواقع التواصل  أيضا

االجتماعي لتحقيق أهداف تطوير الذات علي تشكيل رأس المال النفسي لدي ممارسي 

 العالقات العامة بالمؤسسات الحكومية المصرية والسعودية.  

لبناء وتشكيل رأس عدة عوامل دراسات عربية وأجنبية سابقة عديدة رصدت  (4

( والمناخ والسلوك التنظيمي 2018منها: جودة بيئة العمل )أبو سيف، المال النفسي 

( 2017)إبراهيم،  (Kim et al., 2018) (Akbaba & Altında, 2016)الداعم 

 (Rego et al., 2012) (Olaniyan & Hystad, 2016)ونمط القيادة اإلدارية 

وتضيف هذه الدراسة عدة عوامل ( 2016( وخصائصها )الدليمي، 2016)المغربي، 

تنفيذ برامج ودورات للتدريب والتأهيل، ووجود نظام لإلثابة  :أخري من أهمها

قنوات للتواصل  والمكافأة، وتأسيس صناديق للتكافل االجتماعي بين العاملين، وبناء

 ملين.بين اإلدارة العليا والعا

أشارت نتائج دراستين سابقتين ركزتا علي بحث عناصر و أبعاد رأس المال  (5

النفسي إلي اشتمال هذا المفهوم علي أبعاد: مستوي الكفاءة الذاتية والطموح والتفاؤل 

 أنوبينت نتائج هذا البحث . (Han et al., 2012)( 2016والمرونة )المغربي، 

ً  العامة يتكونرأس المال النفسي لممارسي العالقات    األربعة.عاد بمن هذه األ أيضا

 وتوصيات البحث خاتمة

استخدامات مواقع التواصل االجتماعي من منظور انطلق هذا البحث إلي دراسة 

 يل والتنميةالتدريب والتأهعمليات تهتم ب مستحدثةبحثية  بمجاالتيرتبط جديد 
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عبر تلك االستخدامات، بحث مفهوم وأبعاد تطوير الذات ؛ إذ تطرق إلي البشرية

في قات العامة الممارسة المهنية للعالأبعاده المختلفة بوربط هذا المفهوم وسعي إلي 

بوجه عام، دعائم تلك الممارسة أحد أهم المؤسسات الحكومية؛ وذلك من خالل بحث 

وانطلق البحث إلي دراسة والمتمثلة في بناء وتشكيل رأس المال النفسي للمارس ذاته، 

 لتقديم المعرفة الالزمة في محاولةهما البيئة المصرية والسعودية بيئتين مختلفتين 

 العربية المختلفة.ثقافات البين للمقارنة 

وإذا كانت مواقع التواصل االجتماعي تمثل أحد أهم األدوات التي يمكن استخدامها 

ير الذات )المهنية والمهارية من قبل مختلف القطاعات في تحقيق أهداف تطو

بناء لتطوير الذات أثره في وإذا كان واالجتماعية والمعرفية( بدرجات متفاوتة، 

أحد أهم  والذي يشكل بدورهو كل عناصر رأس المال النفسي، تشكيل بعض أو

والمؤسسي، المستويين الفردي كال علي المختلفة العمل  ات مقومات النجاح داخل بيئ

االهتمام من جانب األفراد بتوظيف مواقع التواصل االجتماعي لتكون أحد  فإن

ذاتهم، ومن جانب المؤسسات الستغالل هذه المواقع في األدوات الفعالة لتطوير 

ممارسي العالقات العامة، يعد من أهم العاملين بها، السيما تطوير الذات لدي 

في إطار األفراد والمؤسسات  يستهدفهااالستراتيجيات الذاتية والتنظيمية التي يجب أن 

 سياساتهم وخططهم المستقبلية.

وقد تمثل ضغوط بيئة العمل، وتدهور األوضاع االقتصادية داخل المؤسسات 

 ً ً  الحكومية في بعض الدول تحديا عملية بناء وتشكيل رأس المال النفسي  أمام واضحا

لعالقات العامة بها علي لدي العاملين بهذه المؤسسات بوجه عام، ومنهم ممارسي ا

وجه التحديد؛ األمر الذي يؤثر بالسب علي مستويات أدائهم المهني، ورضاهم 

ستغالل مواقع اإال أن ، وهو ما ينعكس بوجه عام علي األداء العام للمؤسسة، الوظيفي

قد تحقق أهداف تطوير الذات، يمكن التواصل االجتماعي بما تتيحه من استخدامات 

زيد من مخزون الموارد النفسية لدي العاملين داخل المؤسسات الحكومية، ويعزز أن ي

 بيئة العمل سواء أكانت داخلية أو خارجية. من قدراتهم علي مواجهة تحديات 

من  وفي ضوء ما سبق تبرز ضرورة أن تولي المؤسسات الحكومية مزيداً 

اصل االجتماعي لتكون أداة دور منصاتها اإلعالمية عبر مواقع التوبتفعيل االهتمام 

فرص التدريب ؛ وذلك من خالل توفير افعالة توفر سبل تطوير الذات لدي العاملين به

إتاحة المجال للحوار الذي يعزز القدرة علي التفكير والتأهيل عبر هذه المنصات، و

المعلومات ومحركات البحث التي يتحاج األخبار ووتزويدها بكافة واالبتكار عبرها، 

لتبادل الخبرات المهنية والحياتية، وتقييم األعمال وبساحات إليها العاملين بالمؤسسة، 

 والمهام الجماعية، وغيرها...
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