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التنظيمية وأثرها على تحسين أداء الموظفين  استخدام وسائل التواصل االجتماعي في نشر القيم

 *في جامعة الملك خالد
 

 1الرحومي أحمد أحمد

 2علي محمد هاشم أحمد

 3عبدالجالل عثمان إدريس أبكر
 

نموذجاً  -الفيسبوك، والواتساب وتويتر-تَستهدُف هذه الدراسة قياس استخدام وسائل التواصل االجتماعي الملخص: 

في نشرررر ال يل التمييمية وأارها علح تنسررري  أماظ المويفي  في الجامساو السرررسوميةي مراسرررة ميدانية علح عيمة م  

ستبانه وتوزيسها علح الساملي  في جامسة الملك خالد بطري ة السيمة السشوائية  مويفي جامسة الملك خالد. تل تصميل ا

( فرماً 1200% م  حجل مجتمع الدراسررررررة البال) ننو ) 33. 13فرماً بمسرررررربة ( 160وقد كان حجل السيمة الًمْختاَرة )

تَسَامة ) % م  إجمالي حجل السيمة. أوضرررنت نتائ   45( بمسررربة اسرررتجابة ت در بمنو 72وكان عدم االسرررتماراو الُمسرررْ

، وبي  ال يل الدراسرررة بوجوم عالقة ارتباع مسموي بي  اسرررتخدام وسرررائل التوصرررل االجتماعي ونشرررر ال يل التمييمية

التمييمية وتنسي  األماظ، وبي  استخدام الوسائل وتنسي  األماظ. وأوضنْت أنَّ مستوى استخدام وسائل التواصل في 

نشررر ال يل التمييمية في الجامسة ضررسيى إلح حد ما. م  أهل توصررياو الدراسررةي علح قيامة الجامسة أن تسررت مر هذه 

 يامة السليا االهتمام باسررتلالل وسررائل التواصررل االجتماعي في نشررر ال يل ويجب علح الالوسررائل بشرركل أفأررل وأكف ، 

ا يُؤمي إلح تنسي  األماظ.   التمييمية، واالهتمام بتممية السالقاو االجتماعية مع المويفي ، ومساملتهل بإحساٍن ِممَّ

، تنسي  األماظجامسة الملك خالد، وسائل التواصل االجتماعي، ال يل التمييميةالكلمات المفتاحية:   
 

The Use of Social Media in the dissemination of Organizational Values and their 

Impact on Improving the Performance of Employees in King Khalid University 
 

Ahmed Ahmed Ahmed ALrhomi 

Ali Mohamed Hashim Ahmed 

Abdelgalal Osman Idris 
 

Abstract: This study aims to measure the use of social media (Facebook, WhatsApp and 

Twitter) as a model in the dissemination of organizational values and their impact on 

improving the performance of employees in Saudi Universities: a field study on a sample 

of employees of King Khalid University The questionnaire was designed and distributed 

to the staff at King Khalid University in random sampling. The sample size was 160 

individuals with 13. 33% of the total size of the study population. The number of returned 

forms was (72) of the total sample size. The results of the study showed a significant 

correlation between the use of social means of communication and dissemination of 

organizational values, organizational values and performance improvement, and the use 

of means and performance improvement. It explained that the level of the use of 

communication in the dissemination of organizational values in the university is 

somewhat weak. One of the most important recommendations of the study is that the 

university leadership should invest these resources better and more efficiently. The senior 

leadership should pay attention to exploiting the means of social communication in 

spreading organizational values, paying attention to the development of social relations 

with employees and treating them favorably, thus improving performance.  
Keywords: King Khalid University, social media, organizational values, performance improvement 
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 ُمقدمة: 
اكتسبتها المميمة عبر تشكل ا افة المميمة السديد م  ال يل التمييمية واألخالقياو والسلوكياو، التي 

 ً  - 221ي 2013)مرويش،  مدة م  الزم ، والتي مرو بمراحل عدة حتح أصرررررربإ لها إعاراً أخالقيا

( يُميل السالقة بي  الساملي  ماخل المميمة وبي  قياماتها، مما يُشرررررركل في نهاية األمر السررررررلوك 290

  ويُنسررررررمرره فتزيررد كفرراظة السمررل األماظ الوييفي للسرراملي علحالم بول وغير الم بول، الررذي يمسكس 

 وفساليته. 

األهمية جسلت السديد م  المميماو تهتل بمشر وتروي  تلك ال يل بي  مويفيها ف د تسدمو وسائل هذه 

المشرررر والتروي ، ففي الماضررري وحتح انن تساني بسظ المميماو، م  تكلفة إيصرررال وتسزيز ال يل 

ممشرررررروراو، إال أنَّ والمة ال ورة التكمولوجيررة لرردى مويفيهررا. ع  عرين المرردواو والرردوراو وال

واالتصرررالية في ممتصرررى التسرررسيماو م  ال رن الماضررري، قد أمَّو إلح ن لة نوعية وتليير ح ي ي في 

 ؛ السبرردالراز ،2015؛ سررررررهررام، 25 – 19، ص 2013عررالل االتصرررررررراالو )مريل ونور الهرردي، 

 ,Barry, 2015, pp1-5; Wolfgang, 2013, pp.76–100; Tiryakioglu, 2011؛2013

pp. 135 – 150) وذلك بفسل شرربكة اإلنترنت ويهور المواقع االلكترونية والمدوناو الشررخصررية )

وشرررربكاو المنامااو، التي وفرْو عر  التواصررررل النديط ليس ف ط علح مسررررتوى التروي  للسررررلع 

سررررررتوى المجتمسي والخدماو بل تسدي ذلك إلح نشررررررر ال  افاو وال يل والساماو االجتماعية علح الم

والمؤسرررسررري، وم  هذه المواقع منركاو البنط وبواباو ويب والمراجع النرة، والمدوناو ومواقع 

؛ الشررررررروابكرررة، 2014الصرررررررنى والمجالو، ومواقع الصرررررررنى اإللكترونيرررة )عبرررد السزيز، 

ية ومواقع اليوتيوب، حتح Bennett, 2012; Cliers, 2013؛2015 ( ومواقع ال مواو الفأرررررررائ

 متصرررى التسرررسيماو م  ال رن السشرررري  شررربكاو التواصرررل االجتماعي م لي الفيسررربوكيهرو في م

Facebook–تويترTwitter –  ليمكرررد إْنLinked in - مررراي سرررررربيس My Space – وبفسرررل

شبكة  شاراً علح  سع لمواقع التواصل االجتماعي أصبنت األك ر انت ، األمر تاألنترناالستخدام الوا

الذي جسل السديد م  المؤسرسراو السامة والخاصرة وممها الجامساو السرسي لالسرتفامة ممها واسرت مار 

؛السبيري، 2012؛ فوره، 2011الجانب االيجابي ممها وهو سرعة التواصل مع ممسوبيها )الستيبي، 

 – Junco, 2012, pp 9؛2013؛ الزهراني، 81 – 66، ص 2013؛ الدبيسرري والطاهاو، 2013

(، لمشرررر ا افة وقيل المميمة، بكل سرررهولة ويسرررر وب قل كلفة ممكمة ناهيك ع  إتاحتها للتواصرررل 23

ماخل المميمة وخارجها فالمويى يسرررررتطيع متابسة مجرياو األمور التي تتل في مؤسرررررسرررررته أو في 

جامسته وان كان خارج الجامسة وفي الوقت نفسرررره تسررررتطيع المميمة ربط المويى بشرررركل مائل مع 

 ,.Arquero, et al)) 13، ص 2013ميمة واالسررررررتفامة ممه حتح خارج الدوام )الشررررررريى، الم

2013, pp. 238- 249;Panchurst,2013 وأيأا تُمك  المويى م  التفاعل الدائل مع األحداث )

والفسالياو بكل سررهولة ويسررر، وتخصررم الجامساو اليوم جزظاً كبيراً م  وسررائل التواصررل لمشررر 

سر الن هذه الوسائل أصبنت في متماول الجميع  قيمها التمييمية شفافية وي وأهدافها وتوجهاتها بكل 

 السرض السابن يمك  عرض أبسام هذه الدراسة علح المنو التاليي  بدون است ماظ لذلك وم  خالل

 أوالً: أهمية الدراسة

ل د شرررركلت وسررررائل التواصررررل االجتماعي في كل المجاالو وبدون اسررررت ماظ سررررواظ علح المسررررتوى 

أو الخدمي ن لةً نوعية كبيرة في حياة المجتمساو وحياة  السررررررياسررررررياالجتماعي أو االقتصررررررامي أو 

 األفرام والجماعاو والمميماو، وبالتالي أصرررربإ اسررررتخدامها ت ريباً م  ضرررررورياو النياة اليومية

كليرها م  الجامساو السسومية سارعت باستخدام وسائل التواصل االجتماعي،  سة الملك خالدوجام

مليل علح قدرة الجامسة علح التكيى الجام والم مر، لذلك ت تي أهمية هذه الدراسرررررررة لما لتلك  وهذا

يامة وتطلساتها  الوسرررررررائل م  ت اير كبير في نشررررررر الوعي التمييمي والوعي ال  افي وتوجهاو ال 

المسررت بلية، فإذا كان الفرم يسررتلل سررهولة اسررتخدام تلك الوسررائل وكلفتها الزهيدة. فكيى بالمؤسررسرراو 

والجامساو، وممها جامسة الملك خالد التي تسررتطيع بما لديها م  إمكانياو وكفاظاو ويلياو ووسررائل 



 

 25 أحمد الرحومي، وعلي أحمد وعبد الجالل أبكر... .استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

م  المناور  أن تن ن االسررتفامة ال صرروى م  تلك الوسررائل، فم  المسروف أنَّ االتصررال والتواصررل

األساسية واألبسام المهمة في السملياو اإلمارية، وبالتالي استخدام تلك الوسائل لمشر ال يل التمييمية، 

البد أن يؤار بطري ة أو ب خرى علح األماظ الوييفي لدى ممسوبي الجامسة، خصوصاً إذا كان هماك 

واألخالقياو المهمية وال واعد  يةمهمية في اسرررررتخدام تلك الوسرررررائل لمشرررررر وتسزيز مور ال يل التمييم

 واالتجاهاو التي تمطلن ممها قياماو الجامسة، 

 ثانياً: مشكلة الدراسة: 

شررررك ب ن ا افة المميمة تلسب موراً هاماً في تشرررركيل ال يل التمييمية التي في المهاية تُندم السررررلوك  ال

ة نشررررررر تلك ال يل والتروي  لها الم بول وغير الم بول في المميمة. ولك  األهل م  ذلك هو في كيفي

ماخل المميمة. والجامساو بشرررررركل عام وجامسة المالك خالد بشرررررركل خاص تمتلك مميومة م  ال يل 

التمييمية الراسخة، كما أنَّها تستخدم عدة وسائل م  وسائل التواصل االجتماعي. وقد أحدات وسائل 

فرام والمميماو، وسررررراعدو علح إعامة التواصرررررل االجتماعي تليراً كبيراً في حياة المجتمساو واأل

تشكيل قيل وعاماو جديدة في حياة المجتمساو والمميماو. وتسسح جامسة الملك خالد اليوم لالستفامة 

ال صررروى م  تلك الوسرررائل نتيجة لما توفره م  سرررهولة في االسرررتخدام وسررررعة في ن ل المسلوماو، 

شر ومائل بل تجسل التفاعل  سوبيها بشكل مبا واالرتباع مستمري ، م  خالل الم ل المباشر وربط مم

لما يندث م  مسررررررتجداو وفسالياو، والتوجهاو واألهداف واالسررررررتراتيجياو التي تتبماها ال ياماو 

السليا، باإلضافة إلح النصول علح رموم األفسال لمسرفة ما مدى الرضا ع  ال راراو واالتجاهاو 

ياماو، كما أن المويى  ماها تلك ال  اليوم أصرررررربإ م  الوعي الكامل الذي يجسله في حالة التي تتب

قد  باح ي   مه وبي  المويفي  انخري ، وبي  الجامسة والجامساو األخرى إال أنَّ ال م ارنة مائمة بي

الحيوا قصرروراً في اسررت مار هكذا مواقع ووسررائل بشرركل فاعل لمشررر قيل الجامسة التمييمية وا افتها 

ام هذه الوسرررائل بشررركل فاعل وبدون توجيه سرررليل واسرررتلالل م مر، وتوجهاتها، وبالتالي عدم اسرررتخد

يأرريع فرصرراً عدة علح الجامسة في الت اير علح تنسرري  األماظ الوييفي، لذلك يمك  تلخيم مشرركلة 

 الدراسة في السؤال التاليي 

 ما مدى اسررتخدام وسررائل التواصررل االجتماعي في نشررر ال يل التمييمية الذي يؤمي إلح تنسرري  أماظ

 المويفي  في جامسة الملك خالد؟

 ثالثاً: أهداف الدراسة

 م  خالل السرض الم دم لألهمية والمشكلة، يُمك  تلخيم أهداف الدراسة فيما يليي 

 التسرف علح وسائل التواصل االجتماعي الُمستخدَمة في جامسة الملك خالد .1

 تنديد مور هذه الوسائل في نشر ال يل التمييمية بي  مويفي جامسة الملك خالد  .2

 مسرفة األار الن ي ي لمشر ال يل التمييمية علح األماظ الوييفي .3

 فتإ باب أوسع للمهتمي  والباح ي  إلاراظ م ل هذه المواضيع .4

السررتفامة ممها الخروج بم ترحاو وتوصررياو قد تفيد في تنسرري  عر  اسررتخدام هذه الوسررائل وا .5

 في نشر ال يل التمييمية بي  مويفي جامسة الملك خالد. 

 رابعاً: فرضيات الدراسة: 

 الختبار صنة الفرضياو انتيةي  الدراسةتسسح هذه 

ال يوجد أار ذو ماللة إحصائية بي  استخدام وسائل التواصل االجتماعي ونشر ال يل التمييمية في  -1

 جامسة الملك خالد. 

يوجد أار ذو ماللة إحصرررائية بي  نشرررر ال يل التمييمية وتنسررري  األماظ الوييفي لدى مويفي ال  -2 

 جامسة الملك خالد. 
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 ال يل التمييمية تتوسط السالقة بي  وسائل التواصل االجتماعي وتنسي  األماظ الوييفي. -3
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 خامساً: منهجية الدراسة: 

 أسلوب الدراسة:  -1

ستخدام الممه  التنليلي والوصفي، لمسرفة ت اير تلك ال يل علح تنسي  أماظ المويفي  م  خالل  تل ا

األولية وال انوية م  األمبياو السرررراب ة )م  أبناث ومراسرررراو سرررراب ة( باإلضررررافة إلح  البياناوجمع 

استبانه موجهة لسيمة عشوائية م  مويفي الجامسة، ل ياس مور إعدام أماة للدراسة تم لت في تصميل 

تلك الوسررررررائل في نشررررررر ال يل التمييمية وأار تلك ال يل علح تنسرررررري  األماظ، كما تل توزيع عدم م  

االسررتباناو علح عيمة تجريبية م  المويفي . ولسدم م  الخبراظ المتخصررصرري  لالسررتفامة م  أرائهل 

  اتسررررررا  وصررررررد ، واباو وصررررررنة االسررررررتبانة. م  خالل الم اييس وم ترحاتهل وذلك للتن ن م

 إلخ.((.Cronbach Scale)المسروفة.)كم ياس كرونباخ 

 أدوات الدراسة:  -2

تل السومة لألمبياو السرراب ة م  كتب ومراسرراو وأبناث ورسررائل جامسية ومواقع إليكترونية، وكذلك 

 تل تصميل استبانة موجهة لسيمة م  مويفي الجامسة. 

 مع وعينة الدراسة: مجت -3

ن مجتمع   ( مويفا ت ريباً م  مويفي جامسة الملك خالد. 1200م  ننو ) الدراسةتكوَّ

 التعريف بجامعة الملك خالد: 

 ،هـرررـررر 9/1/1419في يوم ال الااظ  النرمي  الشريفي  الملك عبدهللا ب  عبدالسزيز خاممي أعلَ  النشأة

وذلك بدم   ،هـررررررررر1419 /11/3م في /78/7إنشرررراظ وتشررررييد جامسة الملك خالد باألمر السررررامي رقل

تنت مسرررمح  عسرررير بممط ة وجامسة الملك سرررسوم جامسة اإلمام منمد ب  سرررسوم اإلسرررالمية فرعي

 ( /https: //ar. wikipedia. org/wikiلك خالد)جامسة الم

في الجزظ الجموبي اللربي م  المملكة(، ومسررراحة عسررريري في ممط ة عسرررير ) الجامسةت ع : الموقع

 . ( منافيةً ومركزاً 78) ( نسمة، وبها1,600,000(وعدم سكانهاي ، 2( كلل80,000(

 وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة في الجامعة: 

 . Twitter ، وتويترWhatsApp ، والواتسابFacebook تتم ل في انتيي الفيسبوك

 عينة الدراسة:  -4

( مفرمةً وقد تل االكتفاظ بهذا السدم نيراً لتجانس خصررائم عيمة الدراسررة، 72بللت عيمة الدراسررة )

( م  حجل السيمة % 45( مفرمةً، ونسرربة )1200مجتمع الدراسررة البال) ) م ( %6) وقد م لَّت نسرربة

 ( استبانةً. 160( م  عدم االستباناو الُمَوزعة الباللة )% 13( مفرمةً، ونسبة )160الم ترحة البال) )

 

 سادساً: مصطلحات الدراسة: 

 املتغري املستقل 
 املتغري التابع 

 
اإلجتماعيوسائل التواصل   

Social Media Means 
 Facebookالفيسبوك

  WhatsApp الواتساب
Twitter تويتر
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 حتسني أداء العاملني

Performance 
Improvement of 

Employees 
 

 

 

 املتغري الوسيط

 القيم التنظيمية
Organizationa

l Values 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:WhatsApp.svg
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 وسائل التواصل االجتماعي:  -1

إلكترونيّة أو تطبي او برمجيّة ُصمّمت خصيصاً  وسائل التواصل االجتماعي هَي عبارة ع  "مواقع

بي  الُمسررررتخدمي  الُمسررررّجلي  عبر تلك المواقع أو التطبي او م  خالل اسررررل  التواصررررللتوفير خدمة 

ستخدم خاص بِهل أو رقل هاتى أو بريد إلكترونّي، وال يتّل هذا التواصل إالّ بوجوم خطوع اتّصال  ُم

 (. 2015عبر شبكة اإلنترنت" )الشوابكة، 

 التعريف اإلجرائي: 

المسلوماو في صررورها المختلفة بكل أشرركالها وأنواعها تسمل علح ن ل  الكترونية عبارة ع  وسررائط

 كلفة.  بطري ة سهلة وسريسة وب قل

 القيم التنظيمية:  -2

ُف ب نَّها " المواصرررررفاو التي يجب أْن تتميَز بها بيعة السمل حتح تُصرررررمَى ب نَّها تستمدُ علح نياٍم   تُسرَّ

تائ  اإل ية، والتي تسررررررراهل في زيامة نمو، اابٍت، وخاٍص فيها وقامٍر علح تن ين السديد م  الم يجاب

ية  مختلىوتطور المويفي  في  يد م  األهداف المهم سد ّية، مّما يؤمي إلح تن يِن ال المجاالو المهم

 (. 2016والمستمدة علح خطٍة تمييمية ناجنة )خأر، 

 التعريف اإلجرائي: 

 الد. مجموعة ال واعد واألسس والم اييس التي يلتزم بها مويفو جامسة الملك خ

 تحسين أداء الموظفين:  -3

ألعماله ومسؤولياته التي تكلفه بها المميمة، أو الجهة التي ترتبــط وييفته  الساملهو " تمفيذ األداء: 

 (. 2012بها، ويسمي المتائ  التي ين  ها الفرم بالمميمة" )نبيل، 

ِه )ا الرِ إِْكمررَ اِزِه، برِ إِْنجررَ ِهي برِ لمسجل الجررامع( وهو مصررررررطلإ ي ررابرل الكلمررة األماظ للويراًي قراَم بر ماظ َواِجبررِ

"، والذي Performer"، والذي أُشررررررتن بدوره م  الفرنسررررررية ال ديمة "To Performاالنجليزية "

 يسمي " تمفيذ مهمة أو ت مية عمل". 

 

 سابعاً: الدراسات السابقة: 

سعد )ع -1 شة أ سة هذه هدفت (.2008كا  شركة في التمييمية ال  افة واقع علح التسرف إلح الدرا

 اإلسررتبانه باسررتخدام الباحط قام .الوييفي األماظ مسررتوى علح الفلسررطيمية وأارها االتصرراالو

 (312) م  مكونة عب ية عشرروائية علح عيمة وعب ت األولية، البياناو جمع في رئيسررية ك ماة

سبة مويفًا سة مجتمع م  (20%) بم  (312) توزيع تل حيط مويفًا، (1561م ) المكون الدرا

 المرموم نسررررربة وكانت إسرررررتبانة، (248اسرررررترجا  وتل الدراسرررررة، عيمة أفرم علح اسرررررتبانة

وخلصررررت  ي.التنليلي الوصررررفي الممه  باسررررتخدام الباحط وقام السيمة، حجل م  (%79.48)

 في الوييفي األماظ مستوى علح التمييمية لل  افة إيجابي أار هماك أن :الدراسة إلح نتائ  أهمها

 مالله ذاو عالقة وجوم الدراسررررة كما أيهرو.الفلسررررطيمية االتصرررراالو " Paltel ".شررررركة

 –وال واني  األنيمة –واإلجراظاو السرررياسررراو وهي التمييمية ال  افة عماصرررر بي  إحصرررائية

 المست داو – التمييمية التوقساو – ال يل التمييمية –السررررررلوكية األنماع –والم اييس المسايير

 الساملي  أن الدراسررة أيهرو ."الوييفي األماظ مسررتوى"وبي   (التمييمية االتجاهاو التمييمية

 بهدف واإلبتكاريه اإلبداعية بالجوانب المتسل ة وال دراو المهاراو مسررتوى تطوير إلح بناجة

 م  توصررياو جملة إلح الدراسررة وخلصررت .الجديدة والتطوراو المتليراو مواكبة علح ال درة

 ألن والساملي ، الشررررررركة إمارة قبل م  التمييمية ال  افة بمجال ماالهتما مرجة زيامة :أهمها

 الساملي  اهتمام مرجة زيامة .الشررررركة أماظ وتطوير تممية في يسرررراهل المميمة ب  افة االهتمام

 الساملي  اهتمام مرجة زيامة .اإلمارية الكفاظة مسرررررتوى زيامة في التي تسرررررهل اإليجابية بال يل

 الشركة. مكانة تسزيز في تساهل التي الفسالة السلوكية باألنماع
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م  أهل أهداف هذه الدراسررةي مراسررة ت اير الشرربكاو  Ferreira du Plessi (2009دراسةةة ) -2

علح إنتاجية المويفي ، وتنديد اناار السررررررلبية والس باو التي  OSNاالجتماعية عبر اإلنترنت 

تترتب علح السررررررماح للمويفي  بالوصررررررول غير الم يد إلي هذه الشرررررربكاو. وم  أهل نتائ  هذه 

يمك  اسرررتخدامها لزيامة التساون بي  األفرام الذي  يتشررراركون في OSNالدراسرررةي إنَّ تكمولوجيا 

امة التساون أن ينفز ت اسرررل المسارف بي  األفرام، مع مصرررلنة أو هدف مشرررترك. وم  شررر ن زي

الت اير المنتمل لزيامة اإلنتاجية. ومع ذلك، يمبلي مالحية المخاعر المرتبطة بـرررررت اير الشبكاو 

م ررل ف رردان الخصرررررروصرررررريررة، وعرض المطررا  الترممي  OSN االجتمرراعيررة عبر اإلنترنررت

Bandwidth ة وانخفاض إنتاجية المويفي . واسرررررتهالك التخزي ، والتسرض للبرام  الأرررررار

ماخل المميمة، توصرري ب ن تسي   OSNوم  التوصررياو الهامة لهذه الدراسررةي لتسييل إمكاناو 

المميماو شرربكاو مندمة للشرربكاو االجتماعية علح مسررتوى المميمة. ويُوصررح أيأررا ب ن يمير 

مناولة  أصرررناب السمل في وضرررع وتمفيذ سرررياسررراو واضرررنة وشررراملة لالسرررتخدام الم بول عمد

. وهذا يأرم  أن المويفي  علح بيمة م  ما هو مسرموح به فيما يتسلن OSNالتسامل مع قأرايا 

، وما هي المخاعر التي تمطوي عليها م  وجهة نير مهمية وشخصية وما هي اناار OSNبـرررررر

م ل االسررتخدام  OSNالفمية؟ ولذلك يمبلي علح المميماو وضررع اسررتراتيجياو لمسالجة قأررايا 

وأهمية األعمال التجارية وال يوم المفروضرررة علح الموقع وسررررية المسلوماو مون الشرررخصررري 

 .ت ييد المويفي  لالستفامة شخصياً وكذلك مهمياً م  تكمولوجيا الويب االجتماعية

اسررتهدفت هذه الدراسررة قياس السالقة بي  التزام مويفي الجهاز ( 2010دراسةةة صةةالم محمود ) -3

بيمهل لتن ين أهدافه  فيما يل التمييمية التي ي وم الجهاز بمشرها المركزي المصري للمناسبة بال

الرقابية، كما اسررررررتهدفت قياس السالقة بي  جومة النياة الوييفية بالجهاز ومدى التزام عامليه 

بال يل التمييمية، وقد خلصررررت الدراسررررة في هذا الصرررردم بوجوم عالقة ارتباع ايجابية بي  التزام 

ييمية وتن ين أهداف الجهاز. وعالقة ارتباع موجبة بي  النياة الوييفية في المويفي  بال يل التم

التي يسمل علح نشررها. وقد أوصرت الدراسرة بتفسيل مور  الجهاز والتزام عامليه بال يل التمييمية

الجهاز في متابسة تمفيذ ال يل التمييمية بي  الساملي . كما أوصرررررت بتفسيل مور ال ياماو في زيامة 

 والتواصل بالساملي  ماخل الجهاز.  االتصال

م  أهداف هذه الدراسررةي مراسررة ت اير وسررائل اإلعالم االجتماعية  Bhanot (2011)ي دراسةةة -4

علح كيفية تكييى الشرررركاو الهمدية اسرررتراتيجياتها، ومراسرررة كيفية اسرررتخدام الشرررركاو وسرررائل 

عالقاتهل مع السمالظ، ومراسرررة اإلعالم االجتماعية في عملياتها التجارية التي م  شررر نها تنويل 

كيى يمك  للشررركاو تسررخير قوة وسررائل اإلعالم االجتماعية مع األخذ بسي  المخاعر المنتملة، 

ومراسرررة أهمية وسرررائل التواصرررل االجتماعية وكيى يمك  للشرررركاو اسرررتخدام وسرررائل اإلعالم 

مسرفة كيفية اسرررتخدام االجتماعية ك ماة هامة للوصرررول إلح عمالئها. وتل إجراظ مراسرررة اانوية ل

الشركاو لوسائل التواصل االجتماعي لمختلى الويائى في تسوين ممتجاتها. وقد تل النصول 

علح المسلوماو م  الم االو اليومية ومواقع الويب لتوفير هذه المسلوماو. وقد أجريت مراسررررة 

تواصرررررل شرررررركة م  مختلى ال طاعاو لمسرفة ما إذا كانت تسرررررتخدم وسرررررائل ال 25أولية علح 

 االجتماعي للتروي  لممتجاتها وخدماتها وما هي الفوائد والمشررررررراكل التي تواجهها، وكانت أهل

% م  الشررررركاو وسررررائل التواصررررل االجتماعي 68. اسررررتخدمت 1نتائ  هذه الدراسررررة ما يليي 

% م  الشرررركاو مزيجا م  وسرررائل اإلعالم الت ليدية 84. اسرررتخدم 2لتسزيز ممتجاتها وخدماتها 

% م  الشررررررركاو أن السمالظ ينبون أن يتل االتصررررررال بهل م  خالل 80. قالت 3ماعية. واالجت

٪ م  الشرررركاو أنها قامرة علح الوصرررول إلح المزيد 84. وقالت 4وسرررائل اإلعالم االجتماعية. 

أنوا  م  المشرراكل  3. شررهد السمالظ أسرراسررا 5م  السمالظ باسررتخدام وسررائل اإلعالم االجتماعية. 

% م  40ائل اإلعالم االجتماعية م  قبل الشركاو. )أ( رسالة غير واضنة في في استخدام وس

% م  الناالو )ج( صورة علح االنترنت ال تتطابن مع صورة 36الناالو )ب( الفوضح في 
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. زيامة الوعي بالسالمة التجارية وتسزيز صررررررورة 6% م  الناالو. 24السالمة التجارية في 

ح مسدل ت ييل بي  الفوائد اإلضررررافية التي تل النصررررول عليها السالمة التجارية حصررررلت علح أعل

. كانت رموم الفسل السرريعة التي تؤار علح المبيساو هي 7باسررتخدام وسررائل اإلعالم االجتماعية. 

. األسرباب الرئيسرة التي 8المشركلة الرئيسرة التي يطرحها اسرتخدام وسرائط التواصرل االجتماعي 

التواصل االجتماعي، هيي أ( يمك  أن تصل إلح المزيد م  أعطتها الشركاو الستخدام وسائط 

السمالظ )ب( أنها تكمل اسررررررتخدام وسرررررررائل اإلعالم الت ليدية )ج( أنها يمك  أن تلبي احتياجاو 

سةي يمبلي توخي النذر في تسميل المتائ  في قطاعاو  السمالظ بشكل أفأل وم  توصياو الدرا

سل البنط أعمن فيما يتسلن بالجوانب المالية لوسرررائل مندمة. يمك  للدراسررراو المسرررت بلية أن تج

التواصررررررل االجتماعي. علح سرررررربيل الم ال سرررررريكون م  الم ير لالهتمام اختيار عيمة أكبر م  

الممازل التجارية وت ييل مشرراركتها المسرربية مع ميزاو وسررائل اإلعالم االجتماعية وم  ال لرسررل 

 لزم  قبل وبسد إمخال وسائل اإلعالم االجتماعية. البياناو التكلفة واإليراماو م  فترة م  ا

م  األهداف الرئيسرررة لهذه الدراسرررةي أوالي أنها تناول حل الجدل  Moqbel( 2012دراسةةةة: ) -5

حول ما إذا كان اسررتخدام مواقع الشرربكاو االجتماعية في مكان السمل يؤمي إلح ال يمة المأررافة 

و االجتماعية في مكان السمل وت ايره علح للمميماو م  خالل مراسرررة اسرررتخدام مواقع الشررربكا

لدوران، والسررررررلوك المبتكر، واألماظ  ية ا الرضرررررررا الوييفي، وااللتزام التمييمي، والتليب، ون

 الوييفي. اررانيرراي تسررررررتكشررررررى هررذه الرردراسرررررررة الرضرررررررا الوييفي، االلتزام التمييمي، التليررب

absenteeismنية الدوران ، Turn over Intentionكر كوسطاظ منتملي  في ، السلوك المبت

السالقة بي  اسررررررتخدام الشرررررربكاو االجتماعية واألماظ الوييفي. والهدف ال الط هو اختبار نفس 

المموذج في مولتي  مختلفتي  ا افيا، هماي الوالياو المتندة واليم . وتسررررررتسرض هذه الدراسررررررة 

ة واليم  حول ك افة استخدام المشاركي ، الذي  يسملون مواماً كامالً أو جزئياً في الوالياو المتند

مواقع الشرررررربكرراو االجتمرراعيررة واالرتيرراح الوييفي، وااللتزام التمييمي، التليررب، نيررة موران، 

اسررررررتمارة مكتملة تل  426والسررررررلوك المبتكر، واألماظ الوييفي. تتكون عيمة هذه الدراسررررررة م  

اسررتمارة  1000إرسررال  النصررول عليها م  مهميي  في جميع أنناظ الوالياو المتندة واليم . تل

ورمو م   222ورمو م  اليم  و 204في الواليررراو المتنررردة، ولك  ف ط  700في اليم  و

الوالياو المتندة. نتائ  الدراسررررررةي تدعل نتائ  الدراسررررررة حجة أن مواقع الشرررررربكاو االجتماعية 

دقاظ، أصرربنت وسرريلة م بولة لت اسررل السمل والخبراو غير المتسل ة بالسمل مع األسرررة، واألصرر

وزمالظ السمالظ. وم  توصياو الدراسةي استماما إلح نتائ  هذه الدراسة، جاظْو أهل التوصياو، 

كما يليي يمبلي اختبار الدراسرراو التجريبية في المسررت بل علح أسرراس نموذج هذه الدراسررة، علح 

ية بك افة سرربيل الم ال، أيهرو األملة التجريبية م  هذه الدراسررة أن اسررتخدام الشرربكاو االجتماع

م  شررر نه social networking site use intensity in the workplaceفي مكان السمل 

ياح، والسررررررلوك األك ر ابتكاراً، وتنسرررررري  األماظ  أن يجلب للمويفي  المزيد م  السمل واالرت

 الوييفي. 

 في اإلماري التطوير إمارة مور مراسة إلح الرسالة هذه هدفت.((2012 دراسة : الشريف ريم -6

 أهداف ولتن ين السزيز عبد الملك جامسة اإلمارياو في للمويفاو الوييفي األماظ تنسرررررري 

بالتنكيل  االستبانة صد  م  التن ن تل وقد ،)ف رة ٢٧ (علح تنتوي استبانة تصميل تل الدراسة

 المويفاو م  الدراسرررررة مجموعة وتكونت ،كرونباخ ألفا مسامل باسرررررتخدام اباتها وحسررررراب

 عرضررت االسررتبانة تطبين وبسد مويفة ٢٤١وعدمه   السزيز عبد جامسة الملك في اإلمارياو

ً  وعولجت البياناو  والمسررب المسيارية واالننرافاو النسررابية باسررتخدام المتوسررطاو إحصررائيا

 التطوير إمارة قيام :انتي الدراسررررة إلح نتائ  أشررررارو وقد األحامي، التباي  وتنليل المعوية

 وذلك ،ماخل الجامسة واألقسررام اإلماراو كل مع بالتساون لتن ي ه تسررسح الذي بالدور اإلماري
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 تطوير الهياكل ،الجامسة ماخل السمل وعر  أساليب وتطوير تنديط :التالية المناور خالل م 

 إمارة تساون ،للساملي  الوييفية االحتياجاو تنديد ،السمل عبيسة حجل ضرررروظ علح التمييمية

 التس يداو علح والتللب السمل إجراظاو مراسررة إعامة في السليا اإلماراومع  اإلماري التطوير

 السمل ويروف مكان مالئمة ب همية الرؤسرررراظ توعية ،اإلماري السمل لتسررررهيل وذلك المتبسة

 .أمائهل تنسي  في يساعد مما للساملي 

سة الشهري -7 سة هدفت هذه .((2013حنان  درا  إلح تدفع التي األسباب علح التسرف إلح الدرا

 هذه عبر االجتماعية السالقاو عبيسة علح وتويتر والتسرف الفيسررربوك موقسي في االشرررتراك

 أجل وم  .المواقع تلك اسرررتخدام الماتجة ع  والسرررلبية اإليجابية اناار ع  والكشرررى المواقع،

سة اعتمدو األهداف هذه تن ين ستخدمت المسإ االجتماعي ممه  علح الدرا  االستبيان أماة وا

 ١٥٠ م ( مكونة عيمة السزيز علح عبد الملك جامسة في البنط تطبين تل حيط البياناو لجمع

 أن :أهمها المتائ  م  مجموعة إلح الدراسة توصلت وقد .قصدية بطري ة اختياره  تل عالبة )

 التسبير سهولة هي وتويتر الفيسبوك الستخدام تدفع الطالباو للمشاركة التي األسباب أقوى م 

 اناار م  السديد وتويتر كان له بان اسررررتخدام الفيسرررربوك كما أشررررارو الدراسررررة ،يرائه  ع 

 اناار أهل أحد األسرررري التفاعل جاظ قلة فيما ال  افي والتبامل الفكري االنفتاح أهمها اإليجابية

 وبي  االسررتخدام متلير عري ة بي  عرمية ارتباع عالقة وجوم المتائ  أابتت حي  في السررلبية.

 وضرررع إلح الدراسرررة وخلصرررت.والسرررلبياو واإليجابياو االجتماعية السالقاو وعبيسة أسررربابه

 مواقع حسررررر  اسرررررتخدام علح الفتياو لتوعية موراو تمييل :ممها التوصرررررياو م  مجموعة

 عملية التسليل في الندي ة االتصاالو تكمولوجيا توييى علح السمل وكذلك االجتماعي التواصل

 .األكاميمي

م  أهل أهداف هذه الدراسرررةي البنط ع  مدى أهمية شررربكة  Vasja, et al. (2013)دراسةةةة  -8

الويب ووسررررائل التواصررررل االجتماعي في التطوير التمييمي والتكيى مع بيعة األعمال المتليرة 

باسررررررتمرار وإمارتها الماجنة، واقتراح نموذج يسررررررتمد إلح مفاهيل االقتصررررررام أالبتكاري وإمارة 

ال يمة في الصماعاو ال ائمة علح المسرفة والتصميل.  المسرفة ووسائل اإلعالم االجتماعية لخلن

وكانت المتائ  كالتاليي مسرررراهمة الورقة في مماقشررررة الدور المتزايد األهمية لوسررررائط التواصررررل 

االجتماعي في سلسلة ال يمة المأافة في الصماعاو ال ائمة علح المسرفة. ال يوم، اناار البن ية، 

 تزال ياهرة حدي ة وتنتاج إلح مراسرررراو أخرى للتن ين في ألن وسررررائل اإلعالم االجتماعية ال

هذه السالقاو علح مدى فترة أعول م  الزم  لمسرفة اناار السملية. إن الفهل األفأرررررررل لت اير 

وسرررائل التواصرررل االجتماعية علح ال يمة المأرررافة يمك  أن يسزز بشررركل كبير الخطي  السلوي 

 ً  متح ولماذا يُفأل استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية والسفلي لإلمارة. وتستكشى الورقة أيأا

غير الُمْكِلفَة، ولك  علح ننو متزايد، في الصرررررماعاو ال ائمة علح المسرفة في وسرررررائل اإلعالم 

الت ليدية. وأوصرررت الدراسرررةي إلح إجراظ المزيد م  الدراسررراو المسرررت بلية لت كيد الدور المتزايد 

اعية في سرررلسرررلة ال يمة المأرررافة في الصرررماعاو ال ائمة علح األهمية لوسرررائط التواصرررل االجتم

المسرفة، ومراسررة اناار وال يوم لوسررائط التواصررل االجتماعي في سررلسررلة ال يمة المأررافة في 

 الصماعاو ال ائمة علح المسرفة. 

م  أهداف هذه الدراسرررررةي مراسرررررة مور وت اير وسرررررائل اإلعالم  Cilliers( 2013دراسةةةةةة: ) -9

مكان السمل النديط، ومراسرررة الصرررسوباو التي يمك  أْن تندث في مكان السمل  االجتماعية في

إذا تُركْت غير مميمة، ومراسررة المزايا التي توفرها تكمولوجيا وسررائل التواصررل االجتماعي في 

( ت ييد الوصرررررول خالل سررررراعاو السمل إلح 1عالقاو السمل. وكانت أهل نتائ  هذه الدراسرررررةي )

َمدة ف ط وأنيمة االتصرررراالو اإللكترونية األخرى التي تهتل ب نشررررطة وأعمال مواقع الويب الُمْستَ 

حة ويمكمهل م  الوصررررررول إلا مواقع التواصرررررررل  مكان السمل. وهذا يممإ المويفي  اسررررررترا

( توفير برنام  يممإ 2االجتماعي خالل اسررررررتراحة اللداظ وبذلك قبل وبسد سرررررراعاو السمل. )



 

 31 أحمد الرحومي، وعلي أحمد وعبد الجالل أبكر... .استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

( ت  يى وترردريررب 3ذه المواقع وغيرهررا م  المواقع )المررديري  ال رردرة علا الوصررررررول إلح هرر

المويفي  علح كيفية اسرررررتخدام وسرررررائل اإلعالم اإللكترونية واالجتماعية التي يمك  أن تُنسررررر  

( الروابط المشرربوهة وإعطاظ التفاصرريل الشررخصررية عبر اإلنترنت يمك  أن 4األماظ في المميمة)

( أي 5يمة اإللكترونية لمكان السمل )يؤمي إلح وجوم برام  ضرررررررارة وفيروسررررررراو تدخل األن

سرررلوك يمك  أن يخل بسرررمسة صررراحب السمل يُناسرررب صررراحبُهُ. م  توصرررياو الدراسرررةي بتزايد 

اسرررتخدام وسرررائل االتصرررال اإللكترونية ووسرررائل التواصرررل االجتماعي، يتسي  علح مكان السمل 

ماو أرباب عملهل الم مان التزام المويفي  بتسلي شررررررروعة وكذلك النديط أن يتكيى مع ضرررررر

واجباتهل، في حي  ينترم صررررراحب السمل ح وقهل باسرررررتمرار. وبالمير إلح جميع التشرررررريساو 

والسررروابن ال أرررائية التي تمت مماقشرررتها، كما يجب علح أصرررناب السمل التخفيى م  مخاعر 

 وسائل التواصل االجتماعي ماخل وخارج مكان السمل. 

سة .) 2014) فهد الطيار -10  ال يل علح االجتماعي التواصل شبكاو أار نبيا إلح هدفت الدرا

 النالية الدراسة عيمة وتكونت التنليلي، الوصفي الممه  الباحط واستخدم الجامسة عالب لدى

 اختيارهل تل وقد السلمية، تخصررصرراتهل اختالف علح سررسوم بالرياض الملك جامسة عالب م 

ً  2274 المهائية السيمة وبللت عشوائية بطري ة  م  المتائ  م  عدم إلح الدراسة وتوصلت .عالبا

 غير عالقاو إجراظ م  التمك :في تم لت التواصررررل لشرررربكاو السررررلبية اناار أهل أن :أهمها

 :في اإليجابية تم لت اناار أهل وأن الديمية، الشرررسائر في اإلهمال انخر، الجمس مع شررررعية

 التواصررررررل شرررررربكاو خالل م  جديدة أمور تسلل فيه، نسيش الذي البلد أخبار علح االعال 

 مياهر أهل وأن الخجل، حاجز تخطي م  التمكي  الرأي، ع  بنرية االجتماعي، التسبير

 التواصررررل لشرررربكاو الطالب اسررررتخدام تسزيز :في التواصررررل يهر شرررربكاو نتيجة ال يل تليير

 ما الدراسررررة توصررررياو أهل وكان م  بجرأة، انخر الجمس مخاعبة علح ال درة االجتماعي،

 السررلبي الت اير الجامسة لطالب تبي  التي الهامفة التسليمية والبرام  السلمية المدواو تك يى:يلي

 في خاصررة مسررتمرة بصررورة واالهتمام االجتماعية، ال يل علح االجتماعي لشرربكاو التواصررل

 الم نتيجة الشباب؛ خاصة األفرام علح االجتماعي شبكاو التواصل ت اير بدراسة الراه  الوقت

 الهوية وكذلك المنلية، وال  افة والهوية والمفاهيل ال يل وعلح الشررررباب سررررلوك علح به تؤار

 .وسلوكياو وعاماو قيل م  بها يرتبط وما الديمية

 شبكة استخدام مستوياو علح الدراسةي إلح التسرف هذه هدفت ) 2015وعباس ) ،شناوي -11

 تل وقد ،المراه ي  الطلبة لدى المفسرري التوافن مع وعالقتها( الفيسرربوك) االجتماعي التواصررل

 التوافن في الفيسربوك اسرتخدام عالقة ع  للكشرى م ياس تطوير وتل الوصرفي الممه  اسرتخدام

 مجاالو، أربسة علح موزعة ف رة 36 م  الم ياس تكون المراه ي ، وقد الطلبة لدى المفسررري

 وتل األكاميمي، والتوافن األسرررري، والتوافن والتوافن االجتماعي، الشرررخصررري، التوافن :هي

ستخدام الصد  وال باو م  التن ن  تطبين وتل ،) ألفا بطرين )كرونباخو الصد  الياهري، با

 موقع يسررررررتخدمون مم  المجتمع وعالبة م  عالب 233 م  عشرررررروائية عيمة علح الم ياس

 ي أرريها التي الزممية الفترة أن الدراسررة نتائ  أيهرو وقد .)بوك االجتماعي(الفيس التواصررل

 م  أقل الفترة هي تكرار أعلح علح حصررلت والتي الفيسرربوك، اسررتخدام في المراه ون الطلبة

 الفيس بوك يسرررتخدمون الذي  المراه ي  الطلبة المفسررري لدى التوافن مسرررتوى وأن ،سررراعتي 

 ي أرررريها التي الزممية الفترة بي  إحصررررائية سررررلبية مالة عالقة ووجوم مرتفسة، بدرجة جاظو

 فرو  وجوم عدم إلح المتائ  أشارو كما .المفسي بالتوافن الفيس استخدام في المراه ون الطلبة

 المراه ي ، الطلبة لدى بوك الفيس اسررتخدام علح فترة الجمس ألار تسزى إحصررائية ماللة ذاو

 ولصرررالإ الجمس، ألار تسزى المفسررري م ياس التوافن علح إحصرررائية ماللة ذاو فرو  ووجوم
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 األسررري التوافن مجاالو في لصررالإ اإلناث كانت بيمما الشررخصرري، التوافن مجال في الذكور

 .األكاميمي والتوافن االجتماعي والتوافن

 م  عيمة اسرررتخداماو أهل علح التسرف الدراسرررة هذه اسرررتهدفت ( 2015السةةةويد محمد ) -12

ً  كما اسررتهدفت ,لتويتر السررسومي الشررباب  اإلعالم بوسررائل الشررباب هؤالظ عالقة مراسررة أيأررا

 (737) الدراسة في شارك وقد ,الوسائل بتلك علح عالقتهل لتويتر استخدامهل وت اير , الت ليدي

 ً ً  عالبا  علح يتوزعون ,الرياض مديمة في وخاصرررة جامساو حكومية م  عيمة يم لون ,جامسيا

 الدراسررة تطبين تل وقد ,المختلفة والمسررتوياو الدراسررية السلمية والتخصررصرراو السمرية الفعاو

 ً  بي  تويتر اسررررتخدام انتشررررار :يلي ما أهل نتائجها وم  ,م 2014 الجامسي السام خالل ميدانيا

 ك افة تركزو .الموقع تساملهل(اليومي)مع فتراو وعول ,غالبة كسررررررمة الجامسي الشررررررباب

 بدرجةيليها  ,والتلريد ,اإلرسال وإعامة ,ف ط وال راظة المتابسة في بالتويتر الشباب استخداماو

 التوالي علح لتويتر الشباب جذب التي السوامل أهل .)في(الهاشتا  والمشاركة والتسلين الرم أقل

 ,االجتماعي والتواصرررل ,والتمو  ,التسبير وحرية, اإلخباري والسامل ,االسرررتخدام سرررهولة :هي

 نو  رمتلي وفن السيمة شباب بي  إحصائيا مالة فروقاو وجوم إلح الدراسة وتوصلت .واإلاارة

 الخاصرررررة الجامساو عالب اختم ,الرئيسرررررية المتليراو مكوناو بسظ في الجامسة ملكية

 .انخر بسأها في النكومية الجامساو زمالئهل عالب مع اشتركوا بيمما , ببسأها

تركزو أهداف هذه الدراسرررة التي تلَّ إجراؤها في  Yeshambel,et al. (2016)دراسةةةة  -13

في وسررائل التواصررل  بالجامسةبإايوبيا فيما يليي مراسررة مدى مشرراركة الساملي  Gondarجامسة

ية لديها  يا م  مجموعة بن  مة عشرررررروائ يار عي تاجيتهل. وقد تل اخت االجتماعي وت ايرها علح إن

اتصررال باإلنترنت في مكان السمل. وتل جمع البياناو بواسررطة االسررتبيان والم ابالو الشررخصررية. 

لد ن مجتمع ا يد وتكوَّ ماعية للفترة ق كة االجت لذي  زاروا الشررررررب راسرررررررة م  عدم م  المويفي  ا

وجميع المستهدفي   Gondarالدراسة. وقد تل اختيار المويفي  م  أربسة مجمساو تابسة لجامسة

م  عيمة البنط لديه م درة علح الوصررررررول إلح اإلنترنت في النرم الجامسي ومكان عملهل أو 

تَجَوبي ، اسررتخدم فرين البنط عري ة أخذ السيماو  مكاتبهل. ونيراً لوجوم فعاو مختلفة م  الُمسررْ

مشرررراركا )وتل اختيارهل كسيمة عشرررروائية( ليكونوا مريةً  250الطب ية. شررررارك في هذه الدراسررررة 

لجميع المويفي  مع اإلشررارة إلح السررمة المسمية. وتشررير نتائ  الدراسررة إلح أن مشرراركة وسررائل 

إلح ف دان اإلنتاجية إذا لل تتل إمارتها بشكل جيد. وُوِجدَ أن السالقة  التواصل االجتماعي قد تؤمي

% م  المويفي  ي أون مسيل وقتهل في استخدام وسائل التواصل 4. 68السلبية أقوى حيط أن 

% م  المويفي  يستخدمون الوسائل أاماظ ساعاو السمل. وتوجد عالقة إيجابية 86االجتماعي و

دمون وسرررررائل اإلعالم االجتماعية لنصرررررولهل علح المسلوماو ذاو لدى المويفي  الذي  يسرررررتخ

الصلة بالسمل. وأوصت الدراسةي ب ن يأع أصناب السمل سياساو واضنة وشاملة لالستخدام 

. وهذا يأم  أن المويفي  علح OSNالم بول لوسائل التواصل عمد مناولة التسامل مع قأايا 

، وما هي المخاعر التي تمطوي عليها وما هي اناار OSNهو مسررررموح به فيما يتسلن  اممبيمة 

م ل االستخدام الشخصي،  OSNالفمية؟ ولذلك يجب علح الجامسة وضع استراتيجياو لمسالجة 

 وأهمية األعمال التجارية، وال يوم المفروضة علح المواقع، وسرية المسلوماو. 

 النتائج:التحليل اإلحصائي ومناقشة 
 وصى عيمة الدراسةي

 57مفرمةً، ممهل  72يع مفرماو السيمة وف اً لمتلير المو  حيط بل) عدم المشرررررراركي  الكلي توز -1

مفرمة ً  15%وهي نسررررربة عالية جدا م ارنةً مع المشررررراركاو البال) عدمه  79.2ذكور بمسررررربة 

 % ت ريباً 20.8بمسبة 
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شررررررراركاً ينملون مُ  55توزيع مفرماو السيمة وف اً لمتلير الجمسررررررية. وقد جاظ التوزيع كالتاليي  -2

ً  17و %76الجمسية السسومية بمسبة  وربما يسوم  ت ريبا %،24)غير سسوميي (، بمسبة  مشاركا

 ذلك إلح أنَّ غالبية اإلماريي  في الجامسة م  حملة الجمسية السسومية،

ْستَْجَوبي  م  مفرماو السيمة وف اً لمتلير السمر، حيط تشير المتائ  إلح أن المشاركون -3  توزيع الُم

أشررخاص ف ط بمسرربة  9عاماً )الفعة الصررلرى( قد بل) عدمهل  30عاماً الح  21م  الفعة السمرية 

مشرررررارك ف ط  8عاماً )كبار السررررر (  50%، بيمما بل) عدم المشررررراركون م  الفعة فو  ال 12.5

 مفرمة 38سررمة قد بللا  50سررمة الح  41سررمة والفعة  40سررمة إلح  31%، بيمما الفعتي  11بمسرربة 

 % ت ريباً علح التوالي.. 24و % 53فرمة بمسبة م 17و

الُمْستَْجَوبي  م  المستوياو التسليمية المختلفة م  مفرماو السيمة، نالحظ أن المستويي  التسليمي   -4

وهي نسبة ضسيفة،  %8.3أشخاص لكل فعة بمسبة  6مون ال انوية وال انوي بل) عدم المشاركي  

% 37.5شخصاً بمسبة  27لتسليمية حملة الدبلوم بسد ال انوية بيمما بل) عدم المشاركي  م  الفعة ا

% ت ريباً، ولل يشرررارك أحد م  المسرررتوى فو  الجامسي. م  46مشررراركاً بمسررربة  33والجامسي 

 الواضإ أنه ال يوجد بي  المويفي  م  مستواه فو  الجامسي. 

الوييفية، حيط نالحظ أن الفعة  أعدام ونسب الُمْستَْجَوبي  م  مفرماو السيمة وف اً لمتلير المرتبة -5

فرم بمسبة  51الوييفية الخامسة الح التاسسة هي المكون االساسي للمشاركي  حيط بل) عدمهل 

لدرجاو70أكبر م   سدم  % م  إجمالي ا عاو ف ية الف ما ب  مة، أ ية المشررررررراركة في السي الوييف

وال ال ة عشرررر الح أشرررخاص لفعتي الساشررررة الح ال انية عشرررر  8المشررراركون صرررليرة حيط بل) 

ف ط بمسررربة  5%، فيما بلع عدم المشررراركون م  الفعة مون الخامسرررة 11الخامسرررة عشرررر بمسررربة 

لل الوييفي(، وذوي أعمار صررررررليرة غالباً، وهذه الفعة 6.9 %.مما يسمي أنَّهل في بداياو )السررررررُ

 .عي.السمرية لهل ولع ٌ، واهتمام خاص بالتكمولوجيا الندي ة، ووسائل التواصل االجتما

أعدام ونسررب المشرراركي  في السيمة وف اً لمتلير عدم سررمواو الخبرة، حيط بل) عدم المشرراركي   -6

سمة واقل  10مفرمة ال  22سمة ف ك ر  15مفرمة يليه الفعة  23سمواو  10سمة وأقل م   5للفعة 

بيمما  ،% وهذه المسرب شربه متسراوية29.2و %30.6و %31.9مفرمة، بمسرب  21سرمة  15م  

 %.8.3مفرمة بمسبة  6سمواو بل) عدمهل  5الخبرة البسيطة أقل م  اصناب 

توزيع الُمْستَْجَوبي  وف اً لمتلير عدم الدوراو التدريبية التي نالها المستجوب، نصى المشاركي   -7

موراو ف ك ر( بيمما المصررى انخر م  المشرراركي   10نالوا عدماً كبيراً م  الدوراو التدريبية )

 11موراو  5% ت ريباً واقل م  35شرررخصررراً بمسررربة  25واقل م  عشرررر  موراو 5توز  بي  

 %ت ريباً.  15شخصاً بمسبة 

   درجة ثبات وصدق أداة الدراسة: 

( ل ياس مدى اباو االسررررتبيان، (Cronbach's Alpha α تل اسررررتخدام مسامل ألفا لكرونباخ

بي  المفرماو وف راتها ل ياس الصرررررد  وكانت  واسرررررتخدام مسامل ارتباع الرتب لسررررربيرمان

 المتائ  علح المنو التاليي 

(، بللت قيمة الفا 1) كرونباخ ل ياس اباو االسرررتبيان وف راتها في جدول رقل قيمة مسامل الفا

وهي قيمة كبيرة جداً مما يشير إلح أن االستبيان ذي اباو عاٍل، كما أنَّ قيمة  0.96لالستبيان 

الند األمنح الم بول لل باو حيط نالحظ أقل  0.6اور االستبيان الستة أكبر م  ألفا لجميع من

لمنور  0.929لمنور )قيل إمارة اإلمارة( وأعالهررا  0.679قيمررة للمسررامررل للمنرراور هي 

عليه يمك  أن نسررررتمت  أن هذا الم ياس يُمكمما م  النصررررول علح  ،)تنسرررري  أماظ المويفي (

 نتائ  م بولة.
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 مل ال باو ألفا لكرونباخ ل ياس اباو االستبيان. (ي مسا1جدول )
 قيمة ألفا عدم السباراو مناور االستبانة م

 0.912 11 وسائل التواصل 1

 0.679 5 قيل إمارة االمارة 2

 0.712 4 قيل امارة المهمة 3

 0.846 6 قيل امارة السالقاو 4

 0.833 5 قيل إمارة البيعة 5

 0.929 17 تنسي  اماظ المويفي  6

 0.960 48 ال باو السام 

 صدق االتساق

 Theف د تل استخدام مسامل ارتباع الرتب السبيرمان  ،للت كد م  صد  االتسا  لكل منور وف راته

Correlation coefficient of Spearman  بي  كل ف رة ومتوسررررررط ف راو المنور بمسزل ع

 الف رة المسمية فكانت المتائ  علح المنو التاليي

ف د بل)  ،منور استخدام وسائل التواصل االجتماعي في نشر ال يل التمييمية ذاو اإلحدى عشر ف رة

تملك الجامسة موقساً الكترونياً يأررررررل كل أو ك يراً م  وسرررررررائل  مسامل االرتباع بي  الف رة ال انية

اً عمد مستوي وهي أقل مسامل ارتباع ولكمها مالة إحصائي 0.402وب ية المنور  اإلجتماعي التواصل

ولمنور )قيل إمارة  ،0.37 %. كمررا بل) أقررل مسررامررل ارتبرراع لمنور )قيل إمارة اإلمارة(1مسمويررة 

ولمنور  0.52ولمنور )قيل إمارة البيعررة(  0.369، ولمنور )قيل إمارة السالقرراو( 0.39المهمررة(

عمد مسرررررتوى  وجميع هذه المسامالو مالة إحصرررررائيا ،0.416)تنسررررري  أماظ المويفي  في الجامسة( 

(. وهذه الداللة تشررررير إلح أن P=0.000حيط بل) قيمة الداللة لجميع االرتباعاو المنسرررروبة ) 0.01

 .ف راو مناور االستبيان متس ة مع المناور

 نتائج تحليل متغيرات الدراسة

تل اسررررررتخدام التوزيساو التكرارية والمتوسررررررطاو واالننرافاو المسيارية لدراسررررررة البياناو التي تل 

م  المتليراو تم ل ف راو  48مسها بواسررررررطة االسررررررتبيان علح م ياس ليكرو الخماسرررررري لسدم ج

ُمسررررررتَْجَوبَاً، وقد تل تماول كل منور م  مناور االسررررررتبيان  72الم ياس، حيط تل جمع البياناو لسدم 

الموقع ممفصرالً، وقد تل االعتمام علح المدى بي  مسرتوياو الم ياس باعتبارها واحداً صرنيناً لتنديد 

 المماسب للمتوسط كمسافة بي  الرتبة المتوسطة ورتبة الم ياس، وكانت المتائ  علح المنو التاليي 

التوزيع التكراري والمتوسرررطاو السرررتجاباو مفرماو السيمة لمنور اسرررتخدام وسرررائل التواصرررل  -1

 (، ف ررد جرراظو توزيع2االجتمرراعي في نشررررررر ال يل التمييميررة بجررامسررة الملررك خررالررد جرردول رقل)

االسرررتجاباو مت ارباً بي  مسرررتوياو الم ياس الخمس )موافن بشررردة، موافن، منايد، غير موافن، 

ك قل قيمة للمفرمة التاسرررررسة )تس د  2.65غير موافن بشررررردة(. أما المتوسرررررطاو ف د تراوحت بي  

تَْخدَمة( باننراف  الجامسة ل اظاو للمويفي  لت  يفهل َعبَر وسررررررائل التواصررررررل اإلجتماعي الُمسررررررْ

ك كبر قيمة للمفرمة ال انية )تملك الجامسة موقساً الكترونياً يأررررررل كالً أو  3.85و 1.23سياري م

. ونالحظ أنه همالك ستة عباراو 0.88اإلجتماعي( باننراف مسياري  ك يراً م  وسائل التواصل

( بيمما همالك خمس عباراو ت ع في مدى 3م  جملة إحدى عشر ت ع المتوسط في مدى المنايد )

وباالعتمام علح المتوسررط  ،3.452، أما المتوسررط السام ف د بل) 4موافن ولكمها جميسها أقل م  ال

تَْجَوبي  يميل إلح النيام بشرررر ن )اسررررتخدام وسررررائل  السام وعدم الف راو نسررررتمت  ب ن رأي الُمسررررْ

 التواصل االجتماعي في نشر ال يل التمييمية بالجامسة(.
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وسط واالننراف المسياري الستجاباو مفرماو السيمة لمنور (ي التوزيع التكراري والمت2جدول )

 في نشر ال يل التمييمية( االجتماعيوسائل التواصل  استخدام)
  م

 السبارة

 

 التكرار

المتوسط  مرجة المواف ة

 النسابي

االننراف 

غير  المسياري

 موافن

 بشدة 

 غير 

 موافن

 موافن  موافن منايد

 بشدة

 

 

1 

علح وسائل  تستمد الجامسة

التواصل االجتماعي في نشر قيمها 

 التمييمية

 17 22 19 12 2 و

3.56 1.11 
% 2.8 16.7 26.4 30.6 23.6 

 

2 

تملك الجامسة موقساً الكترونياً 

يأل كل أو ك يراً م  وسائل 

 اإلجتماعي التواصل

 15 38 13 5 1 و

3.85 0.88 
% 1.4 6.9 18.1 52.8 20.8 

 

3 

ا يُهل مويفوها  تسل  الجامسة عمَّ

َعْبَر وسائل التواصل اإلجتماعي 

 التي تستخدمه

 14 25 13 15 5 و

3.39 1.22 
% 6.9 20.8 18.1 34.7 19.4 

 

4 

تسهل وسائل التواصل اإلجتماعي 

المستخدمة في الجامسة سرعة 

 تواصل المويفي  مع إمارة الجامسة

 24 16 15 14 3 و

3.61 1.25 
% 4.2 19.4 20.8 22.2 33.3 

 

5 

تربط وسائل التواصل اإلجتماعي 

الُمْستَْخدَمة المويفي  مع اإلمارة 

 بشكل مباشر

 14 20 19 14 5 و

3.33 1.2 
% 6.9 19.4 26.4 27.8 19.4 

 

6 

نشر ال يل التمييمية َعبَر وسائل 

 التواصل اإلجتماعي الُمْستَْخدَمة

 والظ المويفي   يزيد م 

 20 29 16 5 2 و

3.83 1.0 
% 2.8 6.9 22.2 40.3 27.8 

 

 

7 

نشر ال يل التمييمية َعبَر وسائل 

 التواصل اإلجتماعي الُمْستَْخدَمة

والظ المويفي  النها أك ر  يزيد م 

 ً  للمويفي  جاذبيةً ووضوحا

 20 29 17 4 2 و

3.85 0.99 
% 2.8 5.6 23.6 40.3 27.8 

 

 

8 

نشر ال يل التمييمية َعبَر وسائل 

 التواصل اإلجتماعي الُمْستَْخدَمة

جسلت المويى علح اعال  بكل 

 جديد ع  الجامسة

 18 30 14 7 3 و

3.74 1.07 
% 4.2 9.7 19.4 41.7 25 

 

 

9 

ل اظاو للمويفي   تس د الجامسة

لت  يفهل َعبَر وسائل التواصل 

 اإلجتماعي الُمْستَْخدَمة

 8 9 18 24 13 و

2.65 1.23 
% 18.1 33.3 25 12.5 11.1 

 

10 

تستمد الجامسة علح وسائل التواصل 

في الرم علح  اإلجتماعي الُمْستَْخدَمة

 الشائساو التي تمتشر بي  المويفي 

 11 17 16 16 12 و

2.99 1.33 
% 16.7 22.2 22.2 23.6 15.3 

 

11 

قراراتها الجديدة  بمشر ت وم الجامسة

َعبَر وسائل التواصل اإلجتماعي 

 .الُمْستَْخدَمة 

 9 25 16 14 8 و

3.18 1.21 
% 11.1 19.4 22.2 34.7 12.5 

 0.84 3.452 المتوسط السام 

 

التوزيع التكراري والمتوسررررطاو واالننرافاو المسيارية لمنور نشررررر)قيل إمارة اإلمارة( جدول  -2

التوزيع للسبرررارة األولح)أتصرررررررف بطري رررة تبي  أنمي في موقع  (، حيرررط نالحظ أنَّ 3رقل)

تميل إلح االتجاه األكبر للم ياس بيمما ب ية التكراراو مت اربة. كما نالحظ أن الف رة . المسررؤولية(

ال ال ة )أبذل أقصي ما أستطيع لتطوير نفسي ألُ ح ن مرجةً عالية ً م  الكفاظة( نال أكبر متوسط 

األولح )أبذل أقصي ما أستطيع لتطوير نفسي ألُ ح ن مرجةً عالية ً م  الكفاظة(  يليه الف رة 4.44

وهذه السباراو ت ع ضررررررم  مدى  3.68فال انية )اُممإ صررررررالحياو تسامل المسررررررؤولية(  4.21

الموافن، إما الف رتان الرابسة )يتل ت ييل أمائي بصرررورة مميمة( والخامسرررة )أتل ح بصرررورة مائمة 

ية عكسرررررريرة ع  أم يد، بيممرا تراوح  3.14و 3.44 .ائي(تلرذ مدى المنرا علح الترتيرب فت ع في 

مما يشرررير إلي أن البياناو غير متباعدة ع  بسأرررها.  1.16الح  0.65االننرافاو المسيارية م  
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، واعتماماً علح المتوسررررررط السام وعدم الف راو يمك  ال ول ب ن 3.78كما بل) المتوسررررررط السام 

 وم )نشر قيمة إمارة اإلمارة(. مفرماو السيمة يواف ون بوج

لسيمة لمنور (ي التوزيع التكراري والمتوسطاو واالننراف المسياري الستجاباو مفرماو ا3جدول )

 )قيل إمارة اإلمارة(
رقل 

 السبارة

 

 السبارة

 

 التكرار

المتوسط  مرجة المواف ة

 النسابي

االننراف 

غير  المسياري

 موافن 

 بشدة

 غير 

 موافن

 موافن  موافن منايد

 بشدة

 

1 

أتصرف بطري ة تبي  أنمي 

 .في موقع المسؤولية

 32 28 8 3 1 و
4.21 0.9 

% 1.4 4.2 11.1 38.9 44.4 

 

2 

اُممإ صالحياو تسامل 

 المسؤولية 

 15 33 12 10 2 و
3.68 1.05 

% 2.8 13.9 16.7 45.8 20.8 

 

3 

أبذل أقصي ما أستطيع 

ح ن مرجةً  لتطوير نفسي ألُ 

 عالية ً م  الكفاظة

 1 36 33 2 1 و

4.44 0.62 % 
1.4 2.8 45.8 50 1.4 

يتل ت ييل أمائي بصورة  4

 .مميمة

 11 31 16 7 7 و
3.44 1.16 

٪ 9.7 9.7 22.2 43.1 15.3 

 

5 

أتل ح بصورة مائمة تلذية 

 .عكسية ع  أمائي

 10 21 16 19 6 و
3.14 1.2 

% 8.3 26.4 22.2 29.2 13.9 

 0.67 3.78 المتوسط السام 

 

نشةةر التوزيع التكراري والمتوسررطاو واالننراف المسياري لمسررتوياو ال ياس لمتليراو منور) -3

أمرا المتوسررررررطراو فهمرالرك  ،(وياُلحظ أن التكراراو مت راربرة4جردول رقل) قيم إدارة المهمةة(،

 الجامسة( )اشرررررسر باالنتماظ لسملي فيمكان عمل مماسرررررب( ال ال ة  عبارتان األولح )تسد الجامسة

علح الترتيب ت ع في مدى الموافن، وعبارتان في مدى منايد، ولك  المتوسررررررط  3.93و 4.11

يد  مدى المنا سام في  ياري  3.43ال تَْجَوبي  0.85باننراف مس ب ن الُمسررررررْ يه يمك  ال ول  . وعل

 (.)نشر قيم إدارة المهمةمنايدون في 

ري والمتوسط واالننراف المسياري الستجاباو مفرماو السيمة لمنور (ي التوزيع التكرا4جدول )

 )قيل إمارة المهمة(
رقل 

 السبارة

المتوسط  مرجة المواف ة التكرار السبارة

 النسابي

االننراف 

غير  المسياري

موافن 

 بشدة

غير 

 موافن

موافن  موافن منايد

 بشدة

مكان عمل  تسد الجامسة 1

 مماسب

 25 30 9 3 5 و
3.93 1.13 

% 6.9 4.2 12.5 41.7 34.7 

 

2 

أتل ح تدريباً جيدا للتسامل مع 

 الفعاو الخاصة

 7 13 22 16 14 و
2.76 1.24 

% 19.4 22.2 30.6 18.1 9.7 

 اشسر باالنتماظ لسملي في 3

 الجامسة

 25 38 4 2 3 و
4.11 0.94 

% 4.2 2.8 5.6 52.8 34.7 

 

4 

المالية بنكمة تستخدم الموارم 

 في الجامسة

 10 15 20 13 14 و
2.92 1.34 

% 19.4 18.1 27.8 20.8 13.9 

 0.85 3.43 المتوسط السام 

( حيط تشير المتائ  إلح أن 5نتائ  تنليل بياناو منور نشر قيل إمارة السالقاو جدول رقل) -4

باست ماظ السبارة الرابسة تكراراو المستوياو الخمس للم ياس مت ارب مع بسأها وأن المتوسطاو 

بل) متوسطها و ،(3.44 – 2.97)ال أت خر ع  ت ديل مساعدتي للمويفي ( ت ع في مدى المنايد )

، 0.79باننراف مسياري  3.41كما بل) المتوسط السام للمنور  0.72باننراف مسياري  4.31

يد( حول نشر )قيمة عليه نستطيع ال ول بان المستجيبي  لل يرجنوا المواف ة وال عدمها. )منا

 (.إمارة السالقاو
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(ي التوزيع التكراري والمتوسط واالننراف المسياري الستجاباو مفرماو السيمة لمنور 5) جدول

 )قيل إمارة السالقاو(

رقل 

 السبارة

 

 السبارة

 

 التكرار

 مرجة المواف ة

المتوسط 

 النسابي

االننراف 

 المسياري
غير 

 موافن 

 بشدة

 غير 

 موافن

 موافن  موافن منايد

 بشدة

 

1 

تتساعى اإلمارة مع المويفي  

 الذي  يسانون م  يروف صسبة 

 10 27 22 9 4 و
3.42 1.06 

% 5.6 12.5 30.6 37.5 13.9 

 

2 

أممإ فرصة عاملة لسما  

 شكواي عمدما تمش  خالفاو.

 10 25 23 8 6 و
3.35 1.12 

% 8.3 11.1 31.9 34.7 13.9 

 

3 

يشسر ب نه جزظ م  كل مويى 

 .فرين السمل

 9 29 23 7 4 و
3.44 1.02 

% 5.6 9.7 31.9 40.3 12.5 

ال أت خر ع  ت ديل مساعدتي  4

 .للمويفي 

 29 39 2 1 1 و
4.31 0.72 

% 1.4 1.4 2.8 54.2 40.3 

 

5 

في عملية صمع ال راراو  أساهل

 .في الجامسة 

 3 26 19 14 10 و
2.97 1.14 

% 13.9 19.4 26.4 36.1 4.2 

 

6 

يتصى الميام وال انون الداخلي 

 للجامسة بالسدل

 6 22 20 12 12 و
2.97 1.22 

% 16.7 16.7 27.8 30.6 8.3 

 0.79 3.41 المتوسط السام 

 

التوزيع التكراري والمتوسطاو واالننرافاو المسيارية لمنور نشر قيل إمارة البيعة الجدول  -14

أي أن البياناو ليسرررررت  0.81باننراف مسياري  3.56المتوسرررررط السام للمنور ( ف د بل) 6) رقل

 4.07متباعدةً ع  بسأها، وهو في مدى الموافن. أما متوسطاو المتليراو ف علح متوسط هو 

للف رة األولح )أمافع ب وة ع  مصرالإ الجامسة( يليه الف رة ال انية )تهدف الممافسرة بي  المويفي  

مة بي  المويفي ( 3.72ل( لرفع مسايير أمائه هدا وهذه  3.64 فال ال ة )يتل تجمب الممافسرررررررة ال

الف راو ال الاة ت ع في مدي الموافن، أما متوسرررط الف رتي  الخامسرررة )يمير إلح أفكاري الجديدة 

 3.13و 3.25ف د بل)  .أتل ح تشررررررجيساً للتجديد واإلبدا  في الجامسة( والرابسة عاليةنيرة ت دير 

وهما في مدى المنايد. اعتماماً علح المتوسرررط السام وعدم الف راو فان اسرررتجاباو  علح الترتيب

 .مفرماو السيمة ل يل نشر إمارة البيعة تشير إلح المواف ة

(ي التوزيع التكراري والمتوسط واالننراف المسياري الستجاباو مفرماو السيمة لمنور)قيل 6جدول )

 (إمارة البيعة
رقل 

 السبارة

 

 السبارة

 

 التكرار

المتوسط  مرجة المواف ة

 النسابي

االننراف 

غير  المسياري

موافن 

 بشدة

غير 

 موافن

موافن  موافن منايد

 بشدة

 

1 

 4 23 35 10 4 و أمافع ب وة ع  مصالإ الجامسة
4.07 0.83 

% 5.6 13.9 48.6 31.9 5.6 

 

2 

تهدف الممافسة بي  المويفي  

 لرفع مسايير أمائهل

 15 35 10 11 1 و
3.72 1.01 

% 1.4 15.3 13.9 48.6 20.8 

يتل تجمب الممافسة الهدامة بي   3

 .المويفي 

 18 24 19 8 3 و
3.64 1.1 

% 4.2 11.1 26.4 33.3 25 

 

4 

أتل ح تشجيساً للتجديد واإلبدا  

 في الجامسة 

 8 22 19 17 6 و
3.13 1.15 

% 8.3 23.6 26.4 30.6 11.1 

 

5 

إلح أفكاري الجديدة نيرة يمير 

 .ت دير عالية

 3.25 9 24 20 14 5 و

 

1.12 

 % 6.9 19.4 27.8 33.3 12.5 

 0.81 3.56 المتوسط السام 
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( يشير الح التوزيع التكراري والمتوسط واالننراف المسياري الستجاباو 7الجدول رقل ) -15

ينتوي منور تنسي  أماظ المويفي   .)تنسي  أماظ المويفي  في الجامسة( مفرماو السيمة لمنور

بالجامسة علح سبسة عشر ف رة تبي  اإلجراظاو المتبسة لتنسي  أماظ المويفي ، وقد تل حساب 

تكراراو تلك الف راو لمستوياو ال ياس الخمس كما تل حساب المتوسطاو واالننرافاو 

شدة، موافن، منايد، غير وتشير المتائ  إلح أن تكراراو مستوياو ال ياس )موافن ب .المسيارية

باننراف مسياري  3.16موافن، غير موافن بشدة( مت اربة. أما المتوسطاو ف د بل) المتوسط السام 

ف رة ت ع في مدى  17ف رة م   14االختيار منايد، كما أن متوسطاو  وهو يكام يطابن 0.84

راو السامسة )وسائل ، وهمالك ف ط االث ف 2.51و 3.47المنايد، ف د تراوحت متوسطاتها بي  

جائزة للمويفي   وال ال ة عشر )ت دم الجامسة 3.82االتصاالو في السمل مماسبة بمتوسط( 

الجامسة(  والسابسة )هماك وضوح في التسليماو التي تُصدر م  إمارة 3.64المتميزي ( بمتوسط 

دا االث ف راو ت ع في مدى موافن، بيمما االننرافاو المسيارية صليرة نسبياً ع 3.56بمتوسط 

هي التاسسة )تولي اإلمارة اهتماما بكل المويفي  مون تنيز وال تمييز(. والنامية عشر )تتيإ لي 

ً لالبتساث والتفرغ لمواصلة مراساتي السليا(. وال انية عشر )يتل ت ديل  إمارة الجامسة فرصا

ي أن بالجامسة وسائل أي أن الُمْستَْجَوبي  يواف ون ف ط ف ،مناضراو توعوية بي  فترة وأخرى(

اتصال مماسبة ووضوح في التسليماو وجوائز المميزي ، فيما هل منايدون في أن األنشطة 

  األخرى بالجامسة تؤمي إلح تنسي  أماظ المويفي .

 

 (ي التوزيع التكراري والمتوسط واالننراف المسياري الستجاباو مفرماو السيمة لمنور7جدول )

 الجامسة(. )تنسي  أماظ المويفي  في 

رقل 

 السبارة

 

 السبارة

 

 التكرار

المتوسط  مرجة المواف ة

 النسابي

االننراف 

غير  المسياري

موافن 

 بشدة

 غير

 موافن

 

 منايد

 

 موافن

 

موافن 

 بشدة

 

1 

يتل مكاف ة المويفي  الذي  يطورون 

 .أماظهل الوييفي

 10 10 21 14 17 و
2.75 1.34 

% 23.6 19.4 29.2 13.9 13.9 

 

2 

المرموم المالي مماسب لطبيسة 

 .عملي

 9 19 14 19 11 و
2.94 1.29 

% 15.3 26.4 19.4 26.4 12.5 

 

3 

 8 19 21 16 8 و .قيمة السالوة الدورية مماسبة
3.04 1.18 

% 11.1 22.2 29.2 26.4 11.1 

 

4 

ت ام مورو تدريبية لتطوير أماظ 

 المويفي  بصفة مورية 

 8 25 10 20 9 و
3.04 1.18 

% 12.5 27.8 13.9 34.7 11.1 

 

5 

عدم المويفي  في ال سل الذي اعمل 

 به مماسب لطبيسة السمل 

 12 29 9 13 9 و
3.31 1.3 

% 12.5 18.1 12.5 40.3 16.7 

 

6 

وسائل االتصاالو في السمل 

 .مماسبة

 19 35 7 8 3 و
3.82 1.08 

% 4.2 11.1 9.7 48.6 26.4 

 

7 

هماك وضوح في التسليماو التي 

 الجامسة  تصدر م  إمارة

 12 35 11 9 5 و
3.56 1.12 

% 6.9 12.5 15.3 48.6 16.7 

 

8 

نيام الرقابة  تشجع إمارة الجامسة

 الذاتية لدى المويفي  

 15 24 16 12 5 و
3.44 1.2 

% 6.9 16.7 22.2 33.3 20.8 

 

9 

تولي اإلمارة اهتماما بكل المويفي  

 مون تنيز وال تمييز 

 9 20 13 14 16 و
2.89 1.37 

% 22.2 19.4 18.1 27.8 12.5 

 

10 

أشارك في المؤتمراو والمدواو 

وورش السمل ماخل وخارج 

 المملكة 

 5 14 17 22 14 و

2.64 1.2 
% 19.4 30.6 23.6 19.4 6.9 

 

11 

ً  الجامسةتتيإ لي إمارة   فرصا

لالبتساث والتفرغ لمواصلة 

 مراساتي السليا.

 6 13 19 8 26 و

2.51 1.36 
% 36.1 11.1 26.4 18.1 8.3 

يتل ت ديل مناضراو توعوية بي   12

 .فترة وأخرى

 9 18 14 16 15 و
2.86 1.35 

% 20.8 22.2 19.4 25 12.5 
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جائزة للمويفي   ت دم الجامسة 13

 .المتميزي 

 19 24 19 4 6 و
3.64 1.18 

% 8.3 5.6 26.4 33.3 26.4 

تسسح اإلمارة إلح تسمين والظ  14

 .مويفي الجامسة

 12 25 16 12 7 و
3.32 1.22 

% 9.7 16.7 22.2 34.7 16.7 

 

15 

تتيإ الجامسة فرص تبامل 

 المسلوماو مع غيرها م  الجامساو

 10 30 21 6 5 و
3.47 1.06 

% 6.9 8.3 29.2 41.7 13.9 

 

16 

تهتل اإلمارة بس د ل اظاو 

ومناضراو توعوية لمماقشة أمور 

 .الجامسة 

 6 24 17 18 7 و

3.06 1.15 
% 9.7 25 23.6 33.3 8.3 

 

17 

علح مساظلة  تنرص الجامسة

المويفي  الذي  يتكرر ت صيرهل 

 .في السمل

 7 33 19 8 5 و

3.4 1.04 
% 6.9 11.1 26.4 45.8 9.7 

 0.84 3.16 المتوسط السام 

 

 أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على القيم التنظيمية 
لدراسة ت اير وسائل التواصل االجتماعي في نشر ال يل التمييمية تل استخدام نموذج االنندار الخطي 

ال يل التمييمية البسيط بي  متوسط متليراو منور استخدام وسائل التواصل االجتماعي في نشر 

كمتلير مست ل ومتوسط متليراو منور ال يل التمييمية كمتلير تابع، وكانت المتائ  كما في الجدول 

وقيمة الداللة االحصائية  F=27.6( حيط يتبي  أن المموذج مسموي حيط بل) قيمة )8رقل )

(P=0.000أي أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي تؤار مسموياً علح ال يل )  التمييمية، وباستخدام

يتأإ أن مسامل انندار استخدام وسائل التواصل االجتماعي علح ال يل التمييمية قد بللت  Tاختبار 

 (،أي أن همالك ت اير ايجابي مسموي P=0.000بمستوى ماللة إحصائية) 0.429

 (ي جدول تنليل التباي 8جدول )
 المسموية F المربساومتوسط  مرجاو النرية مجمو  المربساو المموذج

 0000. 27.608 9.105 1 9.105 االنندار

   3300. 70 23.086 البواقي

 

 أثر القيم التنظيمية على تحسين أداء الموظفين: 
( عبارة ع  جدول تنليل التباي  لمتوسط منور ال يل التمييمية كمتلير مست ل علح 9الجدول رقل )

متوسط متليراو منور تنسي  أماظ المويفي  بجامسة الملك خالد كمتلير تابع. ونالحظ م  الجدول 

( ومستوى الداللة 96.9) Fأن المموذج مسموي بمستوى ماللة احصائية عالية اذ بللت قيمة 

(P=0.000 وباستخدام 0.947(. وبنساب مسامالو االنندار ف د بل) مسامل انندار المتلير المست ل ،

هذا يشير الح أن ال يل التمييمية  .(P=0.000بمستوى ماللة احصائية ) T 9.85ف د بل) قيمة  Tإختبار

 %.1تؤار علح مستوى تنسي  األماظ لدى مويفي جامسة الملك خالد إيجابياً عمد مستوى مسموية 

 (ي جدول تنليل التباي 9جدول )

 المسموية F متوسط المربساو مرجاو النرية مجمو  المربساو المموذج

 0000. 96.957 28.858 1 28.858 االنندار

   2980. 70 20.835 البواقي

 

 أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي في نشر القيم التنظيمية وتحسين أداء الموظفين: 

الختبار وجوم عالقة بي  استخدام وسائل التواصل  تل استخدام نموذج االنندار الخطي البسيط

االجتماعي في نشر ال يل التمييمية وتنسي  مستوى أماظ المويفي  بجامسة الملك خالد وذلك كما هو 

(، حيط نالحظ أنَّ المتائ  م  الجدول تشير إلح وجوم عالقة مسموية ذاو 10مبي  في الجدول رقل )

(، وعمد حساب P=0.000ومستوى الداللة ) 36.96للمموذج  Fة ماللة إحصائية عالية ف د بللت قيم

( ومستوى الداللة T=6.1وقيمة ) 0.56واختبار مسموية مسامالو االنندار ف د بل) المسامل 
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(P=0.000 ومما سبن يتأإ أن استخدام وسائل التواصل في نشر ال يل التمييمية ذاو أار ايجابي .)

  تنسي  أماظ الساملي  علح.%1مسموي عمد مستوى المسموية 

 (ي جدول تنليل التباي 10جدول ) 

 المسموية F متوسط المربساو مرجاو النرية مجمو  المربساو المموذج

 0000. 36.953 17.169 1 17.169 االنندار

   4650. 70 32.524 البواقي

 

 اختبار فرضيات البحث: 

بالرجو  إلح اإلعار الميري وبسد أن تل تنليل بياناو عيمة الدراسررررة ومماقشررررة نتائ  التنليل، سرررروف يتل 

 اختبار فرضياو الدراسة واستمتاج المتائ  م  حيط قبول الفرض السدمي أم البديل وذلك علح المنو التاليي 

 

 الفرضية األولى: 

التواصل االجتماعي ونشر القيم التنظيمية في جامعة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين استخدام وسائل

تل مماقشرررتها م  خالل نتائ  التكراراو والمتوسرررطاو والذي تبي  م  خاللها ب ن همالك ضرررسفاً الملك خالد 

في استخدام هذه الوسائل في الجامسة والتي تتماول وصى ال يل التمييمية، إال أنه باستخدام نموذج االنندار 

ر السالقة بي  اسررتخدام وسررائل التواصررل االجتماعي كمتلير مسررت ل وال يل التمييمية كمتلير الخطي الختبا

تابع تبي  أن اسررررتخدام وسررررائل التواصررررل االجتماعي يؤار ت ايرا ايجابياً علح ال يل التمييمية حيط بل) قيمة 

يوجد أار ذو ماللة  ، عليه نرفظ الفرض السدمي ون بل الفرض البديل أي أنه000. 0الداللة االحصررررررائية 

 إحصائية بي  استخدام وسائل التواصل االجتماعي ونشر ال يل التمييمية في جامسة الملك خالد. 

 

 ي الفرضية الثانية

تنص هذه الفرضةةةية على أن  ال يوجد أثر ذو داللة إحصةةةائية بين نشةةةر القيم التنظيمية وتحسةةةين األداء 

. ف د تل بيان نشررررر ال يل التمييمية بالجامسة وبيان مرجة تنسرررري  الوظيفي لدى موظفي جامعة الملك خالد

األماظ لمويفي الجامسة حيط أشررار إلح ضررسى أنشررطة الجامسة الخاصررة بتنسرري  األماظ، ولبيان السالقة 

( والذي يشرررير إلح وجوم ت اير مسموي 9بيمهما تل اسرررتخدام نموذج االنندار الخطي البسررريط لجدول رقل )

ياً لرفظ فرض السدم وقبول 000. 0 د بللت قيمة الداللة % ف1عمد مسررررررتوي  ، وهذا يستبر مليالً كاف

الفرض البديل أي أنه يوجد أار ذو ماللة إحصررائية بي  نشررر ال يل التمييمية وتنسرري  األماظ الوييفي لدى 

 مويفي جامسة الملك خالد. 

 

 الفرضية الثالثة: 

وتحسين  يالتواصل االجتماعية تتوسط العالقة بين وسائل تنص الفرضية الثالثة على أن القيم التنظيم 

السالقرة في الفرضرررررريرة ال رال رة تبنرط ع  متلير منور ال يل التمييميرة كمتلير ترابع ال األداء الوظيفي. 

ال يل التمييمية تم ل متليراً تابساً، وتشرررير المتائ  إلح وجوم عالقة  (8رقل )كمتلير مسرررت ل، ففي الجدول 

متلير المسررررت ل اسررررتخدام وسررررائل التواصررررل االجتماعي في نشررررر ال يل التمييمية، بيمما في مسموية مع ال

فإن ال يل التمييمية تم ل متليراً مست الً م ابل تنسي  أماظ المويفي  كمتلير تابع، وبذلك  (9الجدول رقل )

تماعي وتنسرري  أماظ يمك  اسررتمتاج أن ال يل التمييمية تتوسررط السالقة بي  اسررتخدام وسررائل التواصررل االج

المويفي ، وعليه هذا يُستبر مليالً يمكمما م  رفظ الفرض الصررررررفري وقبول الفرض البديل أي أن ال يل 

 . التمييمية تتوسط السالقة بي  وسائل التواصل االجتماعي وتنسي  األماظ الوييفي
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 النتائج والتوصيات: 

 أوالً: النتائج: 

 تشير نتائ  هذه الدراسة إلح ما يليي 

يوجد ارتباع مسموي بي  اسرررتخدام وسرررائل التواصرررل االجتماعي ونشرررر ال يل التمييمية بجامسة  -1

وهو ارتباع عرمي أي الزيامة في اسرررتخدام  (0.01الملك خالد. عمد مسرررتوى ماللة احصرررائي )

 لزيامة. الوسائل يؤمي إلح زيامة نشر ال يل التمييمية، في نفس اتجاه ا

يوجد ت اير مسموي لل يل التمييمية علح تنسررري  مسرررتوى أماظ الساملي  بجامسة الملك خالد. عمد  -2

(. وهو ارتباع عرمي أي الزيامة في نشررر ال يل التمييمية يؤمي 0.01مسررتوى ماللة إحصررائي )

 إلح زيامة تنسي  األماظ، في نفس اتجاه الزيامة. 

التواصل علح تنسي  مستوى أماظ الساملي  بجامسة الملك يوجد ت اير مسموي الستخدام وسائل  -3

ستخدام وسائل 0.01خالد. عمد مستوى ماللة إحصائي ) (. وهو ارتباع عرمي أي الزيامة في ا

 التواصل يُؤمي إلح زيامة تنسي  األماظ، في نفس اتجاه الزيامة. 

اعي يزيد م  نشررر م  اسررتسراض المتائ  السرراب ة يتأررإ أن اسررتخدام وسررائل التواصررل االجتم -4

 ال يل التمييمية. األمر الذي يُؤار بطري ة غير مباشرة في تنسي  أماظ مويفي الجامسة. 

تَْجَوبي  حول نشرر قيل إمارة المهمة. المتم لة في اسرتلالل ال ياماو  -5 كما يتأرإ ب ن إجاباو الُمسرْ

 رجة منايد. السليا للموارم المالية، وتهيعة بيعة مالئمة للسمل، والتدريب. كانت بد

تَْجَوبي  حول نشررر قيمة إمارة السالقاو، )أُممإ  -6 أيأرراً م  المتائ  السرراب ة يتبي  ب ن إجاباو الُمسررْ

)أُسررراهل في عملية صرررمع ال راراو في  .،فرصرررة عاملة لسرررما  شررركواي عمدما تمشررر  خالفاو(.

تَْجَوبي  حو ل منور البيعة الجامسة(، وغيرها كانت بدرجة منايد. في حي  جاظو إجاباو الُمسررْ

 وتنسي  األماظ كانت بدرجة موافن. 

 

 ثانياً: التوصيات 
 في ضوظ ما أسفرو عمه نتائ  الدراسة، يمك  للباح ي  ت سيل التوصياو إلح قسمي ، كما يليي 

 توصيات لإلدارة العليا بجامعة الملك خالد وهي كالتالي: 

يجب أْن تسمل اإلمارة السليا في جامسة الملك خالد علح تسزيز اسررررررتخدام وسررررررائل التواصررررررل  -1

 االجتماعي بشكل فاعل. 

 وضع سياسة واضنة الستخدام تلك الوسائل بشكل ُممتيل وُمميل.  -2

ذوي الدرجاو الوييفية السليا علح زيامة اسررتخدام وسررائل التواصررل في  تدريب الكوامر البشرررية -3

 لتمييمية نشر ال يل ا

ستلالل وسائل التواصل االجتماعي في  -4 شر ال يل التمييمية وا يجب علح ال يامة السليا االهتمام بم

 نشرها. 

يجب علح اإلمارة السليا في الجامسة مراجسة السررررياسرررراو المالية وكيفية اسررررتلاللها االسررررتلالل  -5

 األم ل، وتهيعة بيعة عمل مماسبة للسمل. 

 تهتل بالتدريب وإعامة المير في خطط وبرام  التدريب وتنديداً في يجب علح اإلمارة السليا أنْ  -6

 مجال استخدام التكمولوجيا، ووسائل التواصل االجتماعي لتنسي  األماظ. 

يجب علح قيامة الجامسة أْن تُصمل قمواو اتصال للتلذية السكسية، لمسرفة رموم أفسال المويفي   -7

 ياماو السليا. حول السياساو وال راراو التي تتخذها ال 
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 االهتمام بتممية السالقاو االجتماعية بي  اإلمارة السليا وبي  المويفي .  -8

 االهتمام بالمساملة النسمة والكريمة للمويفي  م  قبل اإلمارة السليا.  -9

 

مقترحات لبحوث مسةةةةةتقبلية في مجال اسةةةةةتخدام وسةةةةةائل التواصةةةةةل االجتماعي والقيم التنظيمية 

 وتحسين االداء: 

الباح ون بإجراظ المزيد م  البنوث المتسل ة بمشررررر ال يل التمييمية وعالقتها بمسررررتوى أماظ  يُوصرررري

 الساملي  والتي يمك  عرضها فيما يليي 

  .السالقة بي  ال يل والدافسية للسمل في المميماو 

  .إجراظ نفس متليراو الدراسة في قطاعاو حكومية أخرى 

  .أار استخدام الوسائل علح تن ين أهداف المميمة 

  .السالقة بي  ال يل التمييمية وتنسي  األماظ في جامسة الملك خالد 

  . السالقة بي  الجومة الشاملة في الجامسة وتنسي  أماظ المويفي 
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