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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي علمية   التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  رسائل  -يُقبل  لمناقشة  المتقدمين  الماجستير   وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

 نشره.  ولم يسبق  أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 ه. من إرسال المالحظات ل  ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   وثالثون او ليصدر  ومتخصصين    حد  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
األوسط    وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

توياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق  األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مس
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 وهي الفئة األعلى. " Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  ا7(  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  الرقمية  العربية  لبيانات 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حال     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  الثانيوفي العدد      

" حول:  خاًصا  القرارعدًدا  وصناعة  العامة  ورؤى  يضم    " العالقات  المشاركين بحوًثا  لألساتذة  علمية 
والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس  

 للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
ــة،الثــاني والثالثــينالعــدد "بففــي البدايــة نجــد وعلــى صــعيد البحــوث الــواردة     أم ومــن جامعــة  " مــن المجل

ا القــرى، دراســة : إدارة االتصــال التســويقي بالمؤسســات الصــحية الســعوديةتحــت عنــوان: " مشــترًكا نجــد بحثــً
مــن  هللا،عبزز  عزز ج لزز   .د. .مأ"، وهــو مقــدم مــن: الطبيــة بمكــة المكرمــة عبــد هحالــة علــى مدينــة الملــك 

 .السعودية، من وعبير عب  اللطيف القرشي، مصر



  ،مصر، من  رشا عب  الحكيم عامرد.  :  ت م، قد  المعهد العالي لإلعالم بالسادس من أكتوبرومن      
 ". استخدام العالقات العامة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة"بحًثا بعنوان: 

مالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ومن          دراسة  ،  مصر، من  طفىوالء يحيي مص  د.:  ت ، قد 
التواصل االجتماعي  ا "  بعنوان:تحليلية   المؤسسات الحكومية على موقع  الستراتيجيات االتصالية لرسائل 

 ". تويتر
استراتيجيات  ، قد مت: بحًثا بعنوان: "مصرمن  ،  من جامعة حلوان  د. داليا مصطفى السواحأما      

مقارنة  تحليلية  دراسة  البيعية:  المناسبات  في  اإللكترونية  التجارة  مواقع  على  المستخدمة  التسعير 
 ".لموقعي سوق.كوم وجوميا. مصر

د. إيناس حسن عب    ،شيماء عب  العاطي سعي د.  :  تا، قد مجنوب الواديجامعة  من    مصرومن      
في تصميم اإلعالنات، ودورها في تحقيق الميزة   CGI  توظيف تقنية  "تحت عنوان:    تحليليةدراسة    الع ي 

 ".التنافسية للمؤسسات 
  بحًثا ،  مصر، من  محمود عب  اللطيفد. مي    قد مت ،  الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة  الوأخيًرا من  

 ".  استخدام المنصات اإللكترونية بالجامعات المصرية في إدارة الحوار مع جماهيرها" عنوان:تحت 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ه  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 استخدام المنصات اإللكترونية بالجامعات المصرية في إدارة 

 جماهيرهاالحوار مع  

                                                 مي محمود عبد اللطيف د.   
        

mai_mahmoud_13@hotmail.com          

       الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات   
 

 :الملخص 
في إطار ما يفرضه الواقع   ،للمنظمات األكاديمية أصبحت المنصات اإللكترونية المتنوعة صناعة جاذبة          

ا الكاملالمن  اإللكتروني،   ،عتماد  التعليم  خدمات  لتقديم  اإللكترونية  المنظومة  على  المنظمات  لتلك  الجزئي  أو 
 فاستخدام الوسائل اإللكترونية في التعليم يغير من أشكال وممارسات وآليات العملية االتصالية ككل. 

ذلك ألن الحوار في العملية   ؛ وار اإللكتروني وسيط منظم وموضوعي لقياس الفاعلية التعليميةويعتبر الح      
االتصال نجاح  في  أهمية  األكثر  العنصر  يمثل  طرفي   ،التعليمية  بين  للتفاعل  جديدة  فرص  تقديم  خالل  من 

والتكرار كلما ارتقت جودة من حيث الجودة    الحوار، فلن ينجح أي اتصال دون حوار، وكلما كان الحوار أكثر ثراء  
االتصالية اإللكترونية  ،العلمية  الخواص  تعدد  بسبب  القيم،  التعليم  مرحلة  إلى  تصل  طرفي   ،والتي  تفيد  التي 

أو غير ذلك، وبالتالي فإن توظيف المنصات اإللكترونية  ،أو مشاركة المحتوى   ،سواء التفاعل االجتماعي  ،الحوار
مية والحوارية بين طرفي العملية االتصالية قد ساهم كثيرا في تغيير شكل االتصال المتعددة لتحقيق األهداف التعلي

 أو التعليم أو الحوار.، سواء لتبادل المعلومات 
سواء الموقع اإللكتروني أو   -الجامعات المدروسة للمنصات اإللكترونية    دراسة إستخدامات ويسعى البحث إلى  

االجتماعي   التواصل  مواقع  مع   –صفحات  للجامعات  الحوارية  االتصاالت  إدارة  في  دورها  على  والتعرف   ،
واقع  رصد  خالل  من  وذلك  المستخدمة،  الحوارية  واألنماط  اإلستراتيجيات  طبيعة  ودراسة  المتعددة،  جماهيرها 

وعناصر   ،ستنادا على المبادئ الخمس لنظرية االتصال الحواري عبر اإلنترنت ا  ،وتحليل مضامين تلك المنصات 
تلك  لتطبيق  الدراسة  محل  للجامعات  االتصالية  الممارسات  بين  مقارنة  إجراء  إلى  وصوال  الحواري،  النموذج 

 ".ومدى أهميتها وكفاءة استخدامها ،المبادئ
التي تقدم إطارا نظريا يتضمن مباديء حوارية لتسهيل ة االتصال الحواري عبر اإلنترنت  نظريتعتمد الدراسة على 

اإلنترنت  شبكة  عبر  وجماهيرها  المنظمة  بين  عالقة  وذلك  بناء  عالقة ،  لبناء  أساسية  مبادئ  خمسة  خالل  من 
قع والتجول بداخله، وفائدة الحوارية في سهولة استخدام المو   ،تجاه وثنائية بينهما، وتتمثل هذه المبادئالمزدوجة ا

 .حواريةخلق حلقة و  ،أخرى المعلومات، واالحتفاظ بزوار الموقع، وحث الجمهور على زيارة الموقع مرة 
ختيار الجامعات محل اتعتبر هذه الدراسة وصفية تحليلية، واعتمدت على المنهجين المسحي والمقارن، وتم       

بأسلوب   العمديةالدراسة  تم  العينة  حيث  ألنماط ،  ممثلة  مصرية  جامعات  ثالث  على  التحليلية  الدراسة  إجراء 
 للجامعات المصرية. ةالملكية الثالث

الحواراوتم تصميم        الكيفي لعناصر  بالجامعات   في وسائل االتصال اإللكتروني  ،ستمارة تحليل المضمون 
وغيرها من    ،محل الدراسة، والذي يهدف لقياس العناصر التفاعلية في المواقع اإللكترونية وصفحات الفيس بوك

ستنادا على مبادئ االتصال االمنصات اإللكترونية المستخدمة للحوار بين القائمين باالتصال وطالب الجامعة،  
 الحواري. 

 ة، االتصال الحواري، إدارة الحوار، الحوار عبر اإلنترنت،المنصات اإللكترونيالكلمات المفتاحية: 
 ستراتيجيات الحوار.انظرية الحوار،                    
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 :المقدمة
ما يفرضه صناعة جاذبة للمنظمات األكاديمية في إطار   المتنوعةأصبحت المنصات اإللكترونية          
أو الجزئي لتلك المنظمات على المنظومة اإللكترونية لتقديم خدمات التعليم   ،عتماد الكاملالالواقع من ا
يغيتتتر متتتن أشتتتكال وممارستتتات وآليتتتات العمليتتتة  ،، فاستتتتخدام الوستتتائل اإللكترونيتتتة فتتتي التعلتتتيماإللكترونيييي

 (Sher, 2009, p.119)االتصتتتالية ككتتتل 
 ، والتتتذي أصتتتبح يقتتتوم علتتتى التوصتتتيل اإللكترونتتتي للرستتتالة1

  )(Webb, Jones, Barker, Schaik, 2004, p.95 االتصالية على اختالف الهدف منها
2 . 

 

التعليمتتي للمنظمتتات العاملتتة فتتي المجتتال  داعمتتة إضتتاةيةمتتاد علتتى تلتتك المنصتتات مزايتتا ويحقتتق االعت      
،  كونهتتا تتتتيح دمتتر القتتدرات واالمكانيتتات التقليديتتة المتعتتددة عالقاتهتتا متتع جماهيرهتتاز واألكتتاديمي فتتي تعزيتت

 Alabdul) آنيتتتة والمستتتتحدثة لجستتتتجابة بشتتتكل مباشتتتر لمتطلبتتتات الجمهتتتور، وتزويتتتده بختتتدمات تفاعليتتتة

)kareem, 2015, P.219 3  إلتى جانتب إمكانيتة نيتة، فرضته الطبيعتة غيتر المتزامنتة للوستائل اإللكترو تبمتا
والموضتوعات التتي يتتم مشتاركتها متن ختالل تلتك  ،العنايتة باختيتار القضتايا خلق قاعدة بيانتات دييقتة تتتيح

، لتعزيييز خبييرات التعليييم والحييوار أكثيير مرونيية وم ئميية فيير احتمالييية خليي  ممييا يزيييد ميين المنصتتات، 
التحفيتتز علتتى  متتن ختتاللتصتتال والجمهتتور متتن القتتائم باال علتتى قتتدرات كتتل التتتأثيرإمكانيتتة  باإلضتتافة إلتتى

 .4  (Boyd & Ellison, 2008, p: 210)  في الحوارماس االنغ
 

اإللكتروني        التعليم  أكثر  Web based educational environment ومن هنا يصبح مجتمع 
العاطفي،  اتأثير   الدعم  هدف  تحقي   على  قدرته  حيث  وبالنسبة    واإلنغماس  ،من  للط ب،  األكاديمي 

للعملية االتصالية فإن االتصاالت اإللكترونية ال تدعم فقط االتصال الشخصي ولكنها تساعد على بناء 
وإبداع   إيجابية  أكثر  وتعليمية  حوارية  بيئة  وتطوير   ،  Alabdul kareem, 2015, P.220(  5(  اوخل  
                 . 6  (Wegerif, 2007, p.9) وهو ما أسماه بعض الباحثين "التعليم من خ ل الحوار"

                                          

 & Coomey)ويعتبيير الحييوار اإللكترونييي وسيييط ميينظم وموضييوعي لةييياس الفاعلييية التعليمييية     

)Stephenson, 2001, P.37  7 ر األكثتر أهميتة فتي ، ذلك ألن الحوار فتي العمليتة التعليميتة يمثتل العنصت
فلتتن يتتنجح أي اتصتتال دون  تقتتديم فتترص جديتتدة للتفاعتتل بتتين طرفتتي الحتتوار،متتن ختتالل  ،نجتتاح االتصتتال

 ،مين حييث الجيودة والتكيرار كلما كان الحيوار أكثير ثيراء  و  ، 8 ( Guilar & Loring, 2008, P.21)حوار 
 Valued educationوالتييي تصييل إلييى مرحليية التعليييم الةيييم  ،كلمييا ارتقييت  ييودة العلمييية االتصييالية

(Sher, 2009, p.111) 9 ستتتواء التفاعتتتل  ،بستتتبب تعتتتدد الختتتواص اإللكترونيتتتة التتتتي تفيتتتد طرفتتتي الحتتتوار
 .ذلك تماعي أو مشاركة المحتوى أو غيراالج

 

لتحقييي  األهييداف التعليمييية والحوارييية بييين  المتعييددة توظيييا المنصييات اإللكترونيييةوبالتتتالي فتتإن       
سواء لتبادل المعلومات أو التعليم أو   ،قد ساهم كثيرا في تغيير شكل االتصال  ،طرفي العملية االتصالية

يخلتق  االعتمتاد عليهتان إ، حيتث 10 ( ,p.126Froment, Gonzalez & Bohorquez, 2017) الحيوار
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 & Sponcil)ا فتي الممارستات االتصتالية التقليديتة أشتكال الحتوار التذي لتم يكتن موجتود  شتكال جديتدا متن 

p.9)Gitimu, 2010,   11. 
 

ستتتواء  ،كمتتا تتتاثر الطبيعتتتة اإللكترونيتتة للرستتائل التتتتي يتتتم إرستتتالها متتن ختتالل المنصتتتات اإللكترونيتتة      
 –والتي تمثل تحديا حقيقيا للقتائم باالتصتال -أو االتصاالت غير اللفظية    ،االتصاالت اللفظية االعتيادية

(Song, Kim & Luo, 2016, P.1) 12،  على شتكل العالقتة والحتوار وتعزيتز التفتاهم والتفاعتل بتين طرفتي
 .13( Keasberry, 2018, p.29)الحوار اإللكتروني 

 مفهوم الحوار عبر اإلنترنت: 
ظي والسلوكي والعاطفي مع القدرة على التفاعل المعرفي واللف" :يعرف الحوار بوجه عام على أنه       
المحصلة اآلخرين هى  أفعال  ردود  من  ذلك  عن  ينشأ  وما  والخبرات،  المفاهيم  تبادل  يسهل  مما   ،

،  14  (85، ص: 2017)محمد صالح الدين سكر،  و  (1ص.، 2008)السيد العراقي،  "الحوارية لك  الطرفين
تمثل نظرية الحوار التقليدية مجموعة من مبادئ االتصال األساسية والتي تم تطويرها لتسهيل التفاعل  و 

فتراض أساسي وهو أن السمات اإليجابية  امن  تنطلق  والتي  ة من األفراد،  أو مجموعة صغير   ،بين فردين
االتصالية   للعملية  المخاطر  األربع  تقييم   ( والثقة  Riskوهي   ،Trust  اإليجابي االهتمام   ،Positive 

regard  والتعاطف ،Sympathy  )  رورية ليكون الحوار فعاال  العناصر الضهي  (Stewart, J., 1978, 

201-pp: 183 )15 . 

منتج  " إلى أن الحوار هو    (Kent and Taylor’s, 1998)  1998  عام  "كينت وتايلور  "ويشير الباحثان
  Dialogue is a product rather than a process  (Kent, 2017, p.3 )“أكثر من كونه عملية  

وإنما يهدف إلى إقامة    ،، ألن الهدف من الحوار ال يقتصر فقط على إقناع الجمهور أو التأثير عليه16
 .يهقيق مصالح مشتركة بين طرةعالقات اتصالية لتح 

الوقت طور   أكث  ر"كينت وتايلو "ومع  لتكون  المبادئ    التبادلية، )  :لتتضمن عناصر  كتماال  ار شموال و تلك 
الحواري  النوا  والثقة،  والتعاطف،  لتزام،الوا النموذج  لتكون  معا  العناصر  تلك  دمر  تم  حيث  غماس(، 

Model Dialogical  (398-Taylor, M., & Kent, M. L., 2014, pp: 384 )17،    والذي يتضح في
 الشكل التالي:

 
 
 

       
 
 

                                              
 Dialogical Model(: النموذج الحواري  1شكل رقم )

 

 الثقة
 Trust 

نغماس الا

Propenquity 
 التبادلية

Mutuality       

ء الحوار ىمباد

 الفعال

التعاطف 

Sympathy 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 الحوار مع جماهيرها"  استخدام المنصات اإللكترونية بالجامعات المصرية في إدارة ":  د. مي محمود عبد اللطيف  242 

 جماهيرها الحوار مع  

" 

 

 ما يلي:وهو ما يعرف ب ،االتصال الحواري عبر اإلنترنت ليمتد ويشتمل علىتطور هذا المفهوم  ثم
"االتصاالت اإللكترونية المستمرة التي تستخدمها المنظمات من خي ل شيبكة اإلنترنيت لتحقيي  التفاعيل 

 .18 (Kent, 2017, p.6) "بغرض تحقي  مصالح مشتركة ،مع  ماهيرها المتعددة
 

 :عبر المنصات اإللكترونيةاالتصال الحواري 
است  تعاظم        االجتماعيتأثير  التواصل  وسائل  الماضية   خدام  القليلة  السنوات  خالل  كبير    بشكل 

(, 2000, pp: 484TenopirJanes &  )  19باعتبارها أداة أساسية    ،، وقد أصبحت تلك الوسائل معترفا  بها
ال ممارسي  قبل  وبالتالي  من  العامة،  اتصال  عالقات  لتحقي   اإللكترونية  المنصات  المنظمات    تستخدم 

لتعمل بشكل متواز    فعاال    حواري    التقليدية الصادرة عنها  مع  ماهيرها  ومثال ذلك، ما  ،  مع االتصاالت 
(  ,2010Tylor & Kent)  الحظه الباحثان تايلور وكينت 

من أن جمعية العالقات العامة األمريكية   20
(PRSA  )  ومارس فبراير  في  اإلنترنت  عبر  ندوات  ثماني  اإلعالم    م 2009استضافت  وسائل  تناولت 
قدمت دروسا  ومدونات صوتية حول كيفية    (IABC)الرابطة الدولية لممارسي األعمال   جتماعية، وأنالا

ف االجتماعي  التواصل  شبكات  تكنولوجيا  االتصالاستثمار  عملية   .الحواري   ي 

وإن        الجمهور،  مع  التواصل  وسائل  نطاق  ضمن  أيضا  دخلت  عموما  اإللكترونية  المنصات  إن 
األولى رئيستين،  وظيفتين  يخدم  الجمهور  مع  فعال  حوار  خل   في  الوسائل  تلك  ؛ أنها تتيح  توظيا 

آراء   من  والتأكد  السوق  "تحليل  العامة  العالقات  األعمال  لممارسي  حول  العام  الرأي  لقياس  جمهورها 
منتجاتها. أو  التجارية  العالمة  أو  للمستخدمين  والثانية  التجارية،  تسمح  اإللكترونية  المنصات  أن   ،

بالمشاركة في عملية اإلتصال عن طريق "إبداء اآلراء الشخصية والتنظيمية، سواء كان ذلك عن طريق  
 . "نشر التعليقات أو اآلراء أو غيرها

 :Dialogic Communication Theoryطور نظرية الحوار عبر اإلنترنت ت
عام   ➢ كيفية   21(p.23 2001, White, & Kent ,Taylor)  وكينت ووايت تايلور  درس    م2001في 

أن معظم    في حالةحتى  نترنت لبناء العالقات، ووجدوا أنه  تخدام المنظمات الناشطة لشبكة اإل اس
المنظمات الفاعلة تسد الحاجة من الجوانب التقنية والتصميمية الالزمة لبناء عالقة حوارية على 

 شبكة اإلنترنت، إال أنها لم تنخرط بشكل كامل مع جمهورها في مجال االتصال في اتجاهين.

بعض   أن  إال  االستنتاجات  هذه  مع  ومع  كامل  بشكل  انخرطت  اآلخر  الجانب  في  المنظمات 
االجتماعي التواصل  شبكات  عبر  من    :مثل  ،جمهورها  وغيرها  وانستغرام  وتويتر  الفيسبوك 

 .باإلضافة إلى ذلك المنصات التي توالى ظهورها في السنوات األخيرة.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carol+Tenopir&text=Carol+Tenopir&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.researchgate.net/profile/Maureen_Taylor6?_sg%5B0%5D=FyPDqEo6AYFrGTeJiKAyCzmonjzAkZg6no27GalR0dXm_vbKL_MfWytzv9YNh3wXRWq4Hjg.iHMAzzoi1pCE28-56q98QHxNERIWvMTPJwGDdN54IKBixM4l-n0P5Ti2DO59m7sa2bVdKqC8j6W3UkN6jK186g&_sg%5B1%5D=fz-uvL1PT6-iFKB7ORbfOc0OQI4vdMdPCdHkRA8mWKFhw_-ktrn0g07jKkHI6GjdYCTLaNQ.2upZuHljqHV3nh0thfkgs-q6RRIWvXekqfLdmzIbG-CiOV0t7mrd00AYpDTmrBtxhNiA9dY4y2E15yIquNbyAw
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زمة لالتصال الحواري  وهذه النتائر تعني أن ممارسي العالقات العامة لديهم بالفعل األدوات الال 
في المواقع االلكترونية، وتعتبر نظرية كينت وتايلور الحوارية وإطار يياس االتصال الحواري في 

 المواقع االلكترونية قد طبقت لمجموعة متنوعة من المنظمات.
 

عام   ➢ ومتروكدرس    م2007في  -Seltzer and Mitrook , 2007, pp: 227 سيلزر 

229)) 
الع قات 22 بناء  في  للمدونات  الحوارية  مبادئ    اإلمكانية  تدمر  المدونات  أن  فوجدا 

لبناء   مالءمة  أكثر  جعلها  ما  هذا  وربما  التقليدية،  المواقع  من  أكبر  بدرجة  الحواري  التواصل 
بناء العالقات العامة ن المدونات يمكن أن تكون فعالة في  فإ  وبالتالينترنت.  إلا  علىلعالقات  ا

عليها  ،للمنظمة بمهارات    ،والحفاظ  دراية  على  هم  الذين  العامة  العالقات  لممارسي  خصوصا  
، والذين هم على    Two-way symmetrical communicationهيناتجا االتصال المتماثل في  

 دراية بالمنظمة وجماهيرها.

التي   هنا فإن  نوم     العامة  العالقات  قادرين على ممارسة  يكونوا  الممارسين يجب أن  هاالء 
في  الكاملة  الحوارية  إمكاناتها  إلى  للوصول  للمدونات  السماح  وبالتالي  الفعال،  التدوين  يتطلبها 

ا عبر  العامة  العالقات  هذ و نترنت.  إلبناء  نظرية  الباحثي تاكد  في ي ن  الحوارية  اإلمكانية  على  ن 
أن  المدونات   إلى  يقودنا  وهذا  تحليليا ،  دراسيا   مجتمعا   المدونات  تناولت  التواصل كونها  شبكات 

أوسع، بشكل  الحوارية  تتيح  األخرى  بطبيعة    اال تماعي  مرهونة  الحوارية  فإن  أخرى  وبعبارة 
وقدرة ومهارة ممارسي االتصال أو القائمين    ،وطبيعة عمل المنظمة  ، التواصل االجتماعي  وسيلة

لتحقيق الحوارية المطلوبة    ، في المنظمة على استثمار الشبكة أو الموقع بالشكل األمثل  باالتصال 
معظم شبكات التواصل اال تماعي والمدونات فض   عن المواقع مع الجمهور، وبكلمة أخرى فإن 

المستخدم على  تعتمد  اإلمكانية  هذه  أن  إال  الحوار،  إمكانية  تتيح  وطبيعة عمل    ،اإللكترونية 
 ة وأهمية الموضوع.المنظم

 

عام   ➢ آليستر  وجد   م2009في  أنه  McAllister & Kent, 2009, pp: 220  23)-(239 ماك 
أن تدرج االتصاالت الحوارية في    الباحثينعلى الرغم من توصيات  و العشر سنوات األخيرة   خالل

وأن   ةالثنائياالتصاالت   سيئ،  بشكل  تستخدم  حوارية  أدوات  بصفتها  المواقع  أن  إال  باتجاهين، 
بناء   مهام  من  التمهيدي  المستوى  ضمن  فقط  تنشط  للمنظمات  اإللكترونية  المواقع  معظم 

وتوفر معلومات مفيدة،   ،العالقات. وتشير قراءات أخرى أن المواقع اإللكترونية تستخدم بسهولة
، وأنه بغض النظر عن نوع المنظمة، فيبدو أن المنظمات ال  فعالةية  كنها ال تقوم بوظائف حوار ل

جمهورها   مع  العامة  العالقات  لبناء  اإلنترنت  لشبكة  التفاعلية  إمكانات  من  كاملة  فائدة  تستفيد 
على   للحفاظ  لتمتد  اإلنترنت  عبر  الحوار  عن  نظريتهما  الباحثان  طور  وبالتالي  عليها،  والحفاظ 

 العالقات وغرسها. 
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 يوالتذ  ،"model Symmetrical way Two االتجتاهين ينموذج االتصتال المتتوازن ذ "هناك عالقة بين و 

االتصتتال كعنصتترين فعتتتالين فتتى العمليتتتة االتصتتالية )العالقتتات العامتتتة  الجمهتتور( وبتتتين  اةيتته طرفتتت يظهتتر
 بغترض  ،تشتير إلتى االتصتال الهتادف والتتى "،Communication Dialogueي الحتوار نظريتة االتصتال "

متتع الجمهتتور تقتتوم العالقتتات  ي تبتتادل المعلومتتات واآلراء واألفكتتار أو التفتتاوض. فلتحقيتتق االتصتتال الحتتوار 
يمثييل هنييا عملييية  ياالتجيياهين والييذ يتعتمييد علييى االتصييال المتييوازن ذ ،عمليييات اتصييال بخليي العامتتة 

قتوم اإلنترنتت كوستيلة اتصتال بتدعم هتذه النمتاذج االتصتالية فهتى تقتدم مواقتع يو ،  ي نتا ها االتصيال الحيوار 
بتذلك تتتمكن متن بنتاء  يوهت ،يتمكن الجمهور متن خاللهتا بالتحتاور متع المنظمتة وتتزداد معرفتته ووعيته بهتا

اس متن الفهتم المتبتادل بتين الطترفين وبتبتادل العالقة مع الجمهور واالحتفتاظ بهتا وتتدعيمها، تقتوم علتى أست
 اآلراء ووجهات النظر.

 

وهو اتصال يمتتاز بالتفاعتل  ،فاالتصال عبر اإلنترنت هو اتصال ثنائى االتجاه أو متعدد االتجاهات      
ممتا أدى لتكتوين أنمتاط  ؛وكتذلك بتين الجمهتور والمحتتوى بأنواعته المختلفتة  ،بين الجمهور والقائم باالتصال

ويعود مفهوم الحوار إلى ييام المنظمات ل.  ع بعضها وتتبادل االتصال والتفاعجديدة من الجمهور ترتبط م
 .24(88-41، ص: م 2010)رضوان،  يا المختلفةباالتصال بجماهيرها األساسية لمناقشة القضا

 
اإللكترونية   المنصات  عبر  والط ب  الجامعات  بين  الحواري   students  –Universityالتفاعل 

dialogical interaction through electronic platforms: 

 Dilaogue is the heart ofالحيوار هيو قليب خبيرات وعمليية التعلييم اإللكترونيي  البتاحثون اعتبر      

learning experience.-the e (Bound, 2010, P.107) 25  وهتتتو متتتا أستتتماه بعتتتض البتتتاحثين ،
التتتي تعطتتي فرصتتة لتحستتين وتغييتتر الخبتترات التعليميتتة بتتين  Diialogocal spacesبالمستتاحات الحواريتتة 

 يساعد على تشكيل وبناء رؤية جديدة للتعليم في المستقبل. طرفي االتصال من خالل الحوار؛ مما 
 

العادية      المواقع  سواء  اإللكترونية  المنصات  منصات    ،تتيح  أشكاال    التواصلأو  مختلفة    االجتماعي 
الحوار  عليه مفهوم    (Crane,1994)كرين  للحوار بين الطالب والجامعات التي ينتمون إليها، وقد أطلق  

الرسمي   غير  والذي أصبح شائع التطبيق في العديد ،  informal educational dialogueالتعليمي 
  ؛ غماس بين طرفي الحوارألنها تسمح بدرجة أعلي من التفاهم والمشاركة واإلن  ؛من الماسسات التعليمية

التعليمية، ويسهم هذا الحوار في خلق وتطوير العديد من فرص التفاعل   مما يحسن من جودة الخبرات 
ثالثة مبادئ   م 2013عام    (King and Sen, 2013)كينر وسين  بين طرفي الحوار، وقد حدد كل من  

 :  26  (Alabdul kareem, 2015, p: 216)لتلك التفاعالت 
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ومواقع التواصل االجتماعي يحفز الطالب إلتخاذ مواقف    ،التفاعل الحواري عبر المواقع اإللكترونية  /أوال  
الجامعي المجتمع  في  اإلفتراضي  اإلنغماس  على  التي    ،تساعدهم  اإللكترونية  الوسيلة  كانت  أيا 

 يستخدمونها.
التعليم يساعد على تحفيز مسئولي الجامعات على خلق حلقة   إستخدام  ا/ثاني   المنصات اإللكترونية في 

 أكثر بما يحدث في الواقع الفعلي. ،حوارية مستمرة مع الطالب 
وإمكانية الرد الفوري يسهم في تحسين   ،سمة االتصال اإللكتروني المتعلقة باإلتاحة الدائمة لالتصال  ا/ثالث  

 رفي الحوار. االتصال الحواري بين ط
 ,Coomey & Stephenson, 2001)متاريون كومتاي وجتون ستيفينستون ن االباحثت ىومتن هنتا رأ      

P.38)  27    بتين الجامعتات والطتالب يتاثر مباشترة فتي تعزيتز ونجتاح العمليتة التعليميتة،  أن خلق حوار فعال
نغماس ثم الدعم المستمر ثم التحكم في االتصال، وهو ما قدمه الباحثان الألنه يقود إلى درجة عالية من ا

الحتتوار  احيتتث يتحقتتق عنصتتر  ،DISC (Dialogue, Involvement, Support, Control)فتتي نمتتوذج 
ن ختتالل مستتئولية تشتتاركية لكتتال متتن طرفتتي الحتتوار حيتتث يحتتدد القتتائم باالتصتتال المستتئوليات واإلنغمتتاس متت

التتتدعم  اويلتتتتزم الطتتتالب بتتتاألطر التتتتي يجتتترون متتتن خاللهتتتا الحتتتوار، أمتتتا عنصتتتر  ،والوجبتتتات لكتتتال الطتتترفين
ستتجابة الويتحتدد دور الطتالب فتي ا ،والتحكم ةيكون للقتائم باالتصتال اليتد العليتا فتي الستيطرة علتى الحتوار

 جاه. التدون المشاركة وهو ما يعرف بالمسئولية أحادية ا

ويتحقتتق الحتتوار عبتتر المنصتتات اإللكترونيتتة بتتين الماسستتات التعليميتتة وجمهورهتتا متتن الطتتالب متتن       
، منهتا البريتد اإللكترونتي، و صتفحات  Coomey & Stephenson, 2001, P.38)( 28خالل عتدة أشتكال 

وهتي الصتفحات التتي تمكتن المستتخدمين متن نشتر التعليقتات حتول موضتوع  Bulletin boardsالتعليقتات 
وهتتتي المحادثتتتات   Real time chatأو التتترد علتتتى المنشتتتورات األختتترى، والدردشتتتة المتزامنتتتة  ،محتتتدد 

من خالل التطبيقات التي تسمح لعدة مستخدمين متن  والتي تتاح ،اإللكترونية التي تحقق التفاعل المتزامن
والدردشتتة  ،Electronic group discussionsالحتتوار فتتي نفتتس الوقتتت، ومجموعتتات النقتتا  اإللكترونيتتة 

ستتتجابة لهتتا فتتي وقتتت الحتتق، كمتتا الوهتتي المحادثتتات التتتي يمكتتن ا Asynchronous chatغيتتر المتزامنتتة 
 & Gorskya, Caspia)أربعتتة أشتتكال تصتتاعدية للمشتتاركة الحواريتتة  (Burbules, 1994)بيربيلتتزحتتدد 

Trumper, 2006, P.4) 29  engagement Dialogical  وهتي االستفستارات واألستئلة ،Inquiries  ثتم
بتول جورستكيا وحتدد  ،debates  ثتم النقتا  instructionsثتم التوجيته  Conversationsإجراء المحادثات 

مجموعتة متن المتغيترات  30 (Gorsky, Caspia & Smidt, 2007, P.4)وآفنيتر كاستبيا وستامنثا ستميدت 
إليهتا لقيتاس نجتاح ونوعيتتة الحتوار فتي الماسستتات  التطبيقيتة والقابلتة للقيتاس الفعلتتي، والتتي يمكتن اإلستتتناد 

 التعليمية، وهي:
 .عليها تختلف الموارد والتطبيقات  ، والتي بناءفي الحوار نوع الوسيلة اإللكترونية المستخدمة -
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ا - مرات  المعدالت  عدد  بها  والمقصود  االتصال  استخدام:  وتكرار  اإللكترونية  الوسائل  ستخدام 
 الحواري. 

 الزمنية إلجراء االتصال الحواري. المدة  -
 المخرجات التعليمية: وهي مدى تحقيق نجاح العملية التعليمية المرتبطة باالتصال الحواري. -
 فعالية الحوار: مقارنة الوقت مقابل الفعالية المتحققة.  -
 ستخدام الموارد: ماهو السياق الذي يحدث به الحوار ومتى يحدث؟ا -

 
 السابقة في موضوع الدراسة:مسح الدراسات 

سييتخدامات المنظمييات للمنصييات اتنوعييت الدراسييات السييابقة سييواء تلييك التييي هييدفت إلييى دراسيية       
أو تليك التيي كانيت أكثير تخصصيا   ،اإللكترونية المختلفة في تفعيل الحوار مع  ماهيرهيا عليى اإلنترنيت

، وقيد قسيمتها الباحثية ي بالجامعات والحيوار ميع الطي بوسعت إلى دراسة الع قة بين التعليم اإللكترون
إلى ث ثة محاور رئيسية، وتم خ لها استعراض الدراسات المندر ة تحتها وفقا لتطورها الزمنيي ووحيدة 

 الموضوع، وهي:
 ر.الوسيلة اإللكترونية المستخدمة في الحوا الدراسات التي ركزت على نوع -
 .ستراتيجيات البيئة اإللكترونية لدعم الحوار اإللكترونياالدراسات التي ركزت على تطبيقات و  -
 .بالبيئة اإللكترونية ""Dialogue typeالدراسات التي ركزت على عالقة "نوع الحوار  -

 

 اإللكترونية المستخدمة في الحوار:الدراسات التي ركزت على نوع الوسيلة : أوال  
تتنييوع المنصييات والوسييائل اإللكترونييية التييي تسييتخدمها الجامعييات فييي إدارة الحييوار مييع الطيي ب        

خ ل عملية التعليم اإللكتروني أو بعيدا عن التعليم، وكلما اختلفيت وتنوعيت الوسيائل المسيتخدمة كلميا 
 .المرتبطة بهذا االتجاه البحثي الدراسات السابقة اختلفت تأثيراتها، كما سيتضح مع استعراض

)المواقتتتع واإلعييي م اإللكترونيييي تعتتتددت الدراستتتات التتتتي تستتتعى لدراستتتة كيفيتتتة توظيتتتف االنترنتتتت  ومتتتن هنتتتا
اإللكترونيتتة الرستتمية، وشتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي، والمتتدونات، ومجموعتتات النقتتا  المفتوحتتة(، وييتتاس 

 Kent and)كينت وتايلورحيث أوضح الباحثان    ؛العالقات بين المنظمة والجماهيرتأثيره على عملية بناء  

Tylor, 1998, P:11)   بالع قية القائمية أن االتصال عبر اإلنترنت يحقق فوائد متعددة لتحقيق ما يعترف
 .Relationships Dialogue  (Park & Reber, 2017, P.11 )  31على الحوار

 :ث ث فئاتم الوسائل اإللكترونية المدروسة إلى يتقسوفي هذا اإلطار يمكن 
 الدراسات التي ركزت على دور المواقع اإللكترونية في الحوار. -1
 الجتماعي في إدارة الحوار.الدراسات التي ركزت على دور مواقع التواصل ا -2
 ات اإللكترونية األخرى في الحوار.الدراسات التي ركزت على تأثير التطبيق -3
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 :الدراسات التي ركزت على دور المواقع اإللكترونية في الحوار -1
 ,Chooi Ooi)تيتاق تشتو وهنتري واي ليتونر هتو وستيتي آمتري ركتزت الدراستات التتي قتدمها كتل متن      

Leong Ho & Amri, 2010) 32   ستعيد الشتهراني وإيجتاز أحمتد وروبيترت وارد وAlshahrani, S., (

18)-2017, PP: 1Ahmed, E. & Ward, R,  33   143( ليمتين جتوو-Gu, L., 2017, PP:133(34 

تصياالت اوإدارة  ،ستخدامات المواقع اإللكترونية الرسمية لخل  حوار فعال بين الجامعات وط بهيااعلى  
 وذلتك ،تعمل بمثابة عامل مساعد في بيئية التعلييم اإللكترونيي Dialogue Communicationحوارية 

يجابية التي يضفيها االتصال التفاعلي على الحوار أثناء بنائه، وكيفية من خالل التعرف على السمات اإل
متن ستمات مرتبطتة باإلتاحتة  متلتكواقع اإللكترونيتة كمصتدر متادي هتام تمتلكته الجامعتات لمتا يتوظيف الم

لكترونيية كوسييلة اتصيالية اسيتخدام المواقيع اإل والحالية، حيث توصلت أهتم نتتائر تلتك الدراستات إلتى أن 
كونييه يتيييح تبييادل الرسييائل االتصييالية وسييمة التفاعلييية بييين الطيي ب ليسيياهم فييي بنيياء حييوار إيجييابي 

ا بالقضيييايا المرتبطييية بالجامعييية وبممارسييياتها االتصيييالية، ، حييييث تجعيييل الطييي ب أكثييير و يييي  والجامعيييات
 .وبالتالي يكونون أكثر قدرة على تكوين اتجاهاتهم نحوها

ستتتتتتعيد الشتتتتتتهراني وإيجتتتتتتاز أحمتتتتتتد وروبيتتتتتترت  ينتجتتتتتتاه البحثتتتتتتي ركتتتتتتزت دراستتتتتتة البتتتتتتاحثوفتتتتتتي نفتتتتتتس اال     
علييى مفهييوم الحييوار  Alshahrani, S., Ahmed, E. & Ward, R, 2017, PP: 1( 35-(18وارد 

، ودراستة كيفيتة استتخدامهم لمواقتع اإللكتروني مين خي ل وسيائل التواصيل اال تمياعي مين منظيور ثقيافي
التواصتتتل االجتمتتتاعي لتستتتهيل الحتتتوار القتتتائم علتتتى مراعتتتاة القتتتيم الثقاةيتتتة، وأظهتتترت النتتتتائر أن الجامعتتتات 
المدروستتة تلعلتتى متتن أهميتتة المواقتتع اإلليكترونيتتة فتتي غتترس الحتتوار متتع طالبهتتا، وذلتتك لقتتدرتها علتتى نشتتر 

لتى عنصتر التفاعليتة، باإلضتافة إ ،المعلومات و تحقيق درجة أعلى من مشاركة الطالب في بناء المحتتوى 
تلعب التنوعات حيث  ؛ولكنها أشارت إلى اختالف التكنيكات االتصالية المستخدمة فيها باختالف الثقافات 

، ومتن هنتا فعال في تكوين شيكل الحيوار بيين الجامعيات وط بهيا فيي اليدول المختلفية  االثقافية دور هام  
ى تحستتين العالقتتة بتتين الطتتالب وأستتاتذتهم متتن حيتتث ا علتتفتتإن التتدور الفعتتال للحتتوار اإللكترونتتي يتتاثر إيجابتت  

ا علتى العالقتات القائمتة علتى الخبترة بينمتا قتد يتاثر ستلب   ،وتعزيز االعتماد علتى التذات   ،درجة الثقة والترابط
وذلتك التطبيتق علتى عينتة متن الجامعتات فتي كتل متن ،  Expert & referent relationshipsوالمرجعيتة 

 .مختلفة ثقاةية بمرجعيات كنماذج من دول  يابريطانيا والسعودية وكين

تسياعد بشيكل كبيير عليى ترسييف ثقافية الحيوار  اإللكترونية أن المواقع :وبشكل عام أثبتت النتائج      
بيييين الجامعيييات وط بهيييا، كميييا توصيييلت إليييى أن اإلنترنيييت يتييييح شيييكلين مييين الع قييية وهميييا "التبادليييية 
والمشاركة" وكل منها ليه تيأثير كبيير عليى  يودة الحيوار، وخاصية فيميا يتعلي  بدر ية االنفتيا  واليتحكم 

 المتبادل واأللفة بين طرفي الحوار.
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 اسات التي ركزت على دور مواقع التواصل اال تماعي في إدارة الحوار:الدر  -2
سييتخدامات الجامعييات والمتسسييات التعليمييية لشييبكات ا حتتول موضتتوع دراستتات الوتنوعتتت  تعتتددت       

لمتا تتيحته  ،لخلي  حيوار إيجيابي ميع الطي ب Social media networksومواقيع التواصيل اإل تمياعي 
لمتابعتتة ومشتاركة أعمتال وممارستات الجامعتات بمتا يعمتق مفهتتوم  ،هتذه الوستائل متن فرصتة كاملتة للطتالب 

ألنهتتا تتستتم  ؛أكثيير الوسييائل فعالييية وسييهولة فييي بنيياء الحييوار المشتتاركة الفعالتتة بتتين الطتترفين، باعتبارهتتا
ة إلتى  الثتراء فتي محتتوى الرستائل بالبساطة فتي التصتميم، والقتدرة علتى الوصتول إلتى المعلومتات، باإلضتاف

االتصالية، ومالءمة التوقيت مقارنة بالمواقع اإلليكترونية التقليدية، باإلضتافة إلتى تقتديم اتصتاالت تفاعليتة 
فاكونتدو فرومينتت و   "فتراضتيين، وهتي تلتك الدراستات التتي قتدمها كتل متنامع أشخاص حقيقيتين، وليستو 

 & .Froment, F., Gonzalez, A. J. G) "روشتيو بوهوركتويز ألفونستو جتافير جارستيا جتونزاليز و إم

144)-Bohorquez, M. R., 2017, PP: 126  36 دانا إم بويد و نيكول بي إليسون  وD. M. & , (Boyd

230)-Ellison, N. B., 2010, PP: 210
 Dawson, S., 2008, PP: 224)-(238داوستون  شتينو،  37 

PP: 137 ,2012 ,- تريستي روثيرفتورد و إم بتاكر وتريستي آيرانتي وإيميلتي روديتس  ريكي تتيلر والوري و،  38

153) Telg, R., Baker, L. M., Irani, T., (
 .Sponcil, M)ميجتان سبونستيل وبريشتيال جيتيمتو و ، 39

13)-& Gitimu, P., 2010, PP: 1 40  كتولين مايكتل رود ، و(Ruud, C. M, 2013).  41  شتريفة ، و
 (Hassan, S. S., & Landan, Z. M., 2015, PP: 436-439)ستاريا ستيد حستن وزهترة متارداني النتدران

 ) ,.Tezer, M., Taşpolat, Aمورات تيزيتر وآتتا تاستبوالت وعمتر ستامي كايتا وحمتزة فتاتح سابانستاو ، 42
)82-Kaya, O. S., Sapanca, H. F., 2017, PP 75 43 علتي محمتد علتي الجتابري ، ودراستة كتل متن

وأحمتتد علتتي أحمتتد جعفتتري دمحمتتد عبتتدو محمتتد ستتالوي وفهتتد عبتتده طتتاهر مغربتتي ونتتاجي محمتتد أحمتتد 
محمد على موستى داغريتري وعبتدالعزيز محمتد عبتدو الفقيته دمحمتد أحمتد دحزازي وأحمد هادي خورمي  

 ,Aljabry, A. M. A., Jaafari, A. A., Salawi)محمتد الهتاروبي وستعود عبتدالعزيز موستى القحطتاني

M. A. M., Majrabi, F. A. T., Hazzazi, N. M. A., Khormi, A. H., Daghriri, M. A. M., 

2917)-harobi, M. A. M., Alqahtani, S. A. M., 2017, PP: 2910-Alfaqih, A. M. A., Al 44 
More, N. A., 2012, -(Buzzettoنيكتول بوزيتومتور، و 45 (Mowafy, G., 2018) جينتا متوافي، و 

PP: 63:90) 46 34تشيستتر كايستبيري ، و)-(Keasberry, C., 2018, PP: 27 
بيتتا بيجتار وستيد  ، و47

 ,.Bijar, B., Javadinia, S. A) آليريتزا جافادينيتا ومتورتيزا إيرفانيتان دمحمتد ريتزا آبيتديني وعلتي عباستي

106-, M. R., Abbassi, A., 2013, PP: 103Abedini , M.,Erfanian) 48ريبيكتا جيتد ةيفيتان ، و
(Vivian, R. J., 2012)

صتالح عبتتدو عبتتد ، و 50 (2015)سااال ، الماايما ، ، والباحثتة الشتتيماء ستالم 49 
Al)-علتي البتادي وعبيتر الحراستي، وAlabdul kareem, S. A., 2015, PP: 2013( 51-224( الكتريم

136) -Harrasi, A. S., 2014, PP: 128-Badi, A. H. & Al 52. 
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و ألفونستتو جتتافير جارستتيا جتتونزاليز و إم روشتتيو بوهوركتتويز  فاكونتتدو فرومينتتت البتتاحثون  انفتترد حيتتث      
144)-(Froment, F., Gonzalez, A. J. G. & Bohorquez, M. R., 2017, PP: 126  53  بتقتديم

سييتخدام مواقييع التواصييل اال تميياعي ادراسيية تتبةييية ميين خيي ل مسييح التييراث العلمييي المييرتبط بموضييوع 
دراستة  70دراسة سابقة، والتي تكونتت متن  80تحليل على   منهجيتها  واعتمدت ،  وتفعيل الحوار بالجامعات

و دراستة  Twitterدراستات حتول استتخدام موقتع تتويتر  8و  Facebookستتخدام موقتع الفتيس بتوك احول  
أهتم القضتايا  وتحتددت ، Youtubeستتخدام اليوتيتوب او دراستة واحتدة عتن  My Spaceواحتدة علتى موقتع 

 ةيما يلي: التي تم تحليلهاالتي تم تغطيتها في الدراسات 
بتين الطتالب ومستئولي االتصتال بالجامعتات  الحواري  التفاعل ومعدالت  ( حول مستوى دراسة  49) -

اهتتات الطتتالب علتتى مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي، وتحديتتد أكثتتر الشتتبكات استتتخداما وأستتبابه، واتج
 ه.نحو 

 تأثير االتصال بين طرفي الحوار على عملية التعلم.( حول دراسة  51) -
( عتتتن مضتتتمون الرستتتائل المنشتتتورة متتتن قبتتتل الجامعتتتات والمشتتتاركة بهتتتا علتتتى دراستتتة تحليليتتتة 14) -

 جودة المحتوى". –المستويين "التعرض للمحتوى 
 ( حول مدركات الطالب عن مصدايية الوسيلة المستخدمة وطبيعة المحتوى.دراسات  8) -
 ن دور الحوار التعليمي في تكوين حوار شخصي بين طرفي الحوار.( عدراسة 21) -
 ( حول معايير الخصوصية للقائمين باالتصال من الجامعات والطالب.دراسات  8) -

 

 .Boyd, D. M. & Ellison, N)دانا إم بويد و نيكتول بتي إليستون طرقت دراسة وفي نفس السياق ت     

230)-B., 2010, PP: 210
ممارسييات التكامييل بييين التعليييم والحييوار وهتتو مفهتتوم جديتتد ييتتاس إلتتى  54  

وهتو  ، Integration of community – centered teaching & dialogue practicesاإللكترونيي 
نغماستتتهم فتتتي اممتتتا يتتاثر علتتتى درجتتتة  ؛المفهتتوم المتتترتبط بتعزيتتتز الشتتتعور اإليجتتابي للطتتتالب نحتتتو الجامعتتتة

 ,Sponcil)ميجتان سبونستيل وبريشتيال جيتيمتو وأكتدت دراستة ، عبتر اإلنترنتت تعليميتة والحواريتة العمليتة ال

13)-M. & Gitimu, P., 2010, PP: 1 55  شريفة ساريا سيد حسن و زهرة مارداني النتدرانو(Hassan, 

439)-ndan, Z. M., 2015, PP: 436S. S., & La 56  خلتق يأن استتخدام مواقتع التواصتل االجتمتاعي
أشتتكال الحتتوار التذي لتتم يكتتن موجتتود  جديتتد   شتكال   ا فتتي الممارستات االتصتتالية التقليديتتة، وهتتو متتا يتعلتتق ا متتن ش

ورجتتع الصتتدى المتتتزامن والتقيتتيم المستتتمر، كمتتا توصتتلت  ،بمفتتاميم التشتتاركية والتفاعليتتة واالتصتتال التتوقتي
ار يعتمييد فييى األسيياس علييى معتقييدات المسييتخدم حييول در يية المسييئولية نجييا  الحييو نتتتائجهم إلتتى أن 
 .والوصول للرسائل االتصالية ،وسهولة االستخدام ودر ة االقتناع بالمضمون  ،والمصداقية

عتتات والطتتالب، علتتى تعزيتتز الحتتوار بتتين الجامصييفحات السيييك بييو  وللتعتترف علتتى تتتأثير استتتخدام       
علي محمد علي الجابري وأحمد علي أحمد جعفري دمحمتد عبتدو محمتد ستالوي   الباحثينتوصلت دراسة  
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ناجي محمتد أحمتد حتزازي وأحمتد هتادي ختورمي دمحمتد علتى موستى داغريتري و وفهد عبده طاهر مغربي  
موستتتتتتتتى  وعبتتتتتتتتدالعزيز محمتتتتتتتتد عبتتتتتتتتدو الفقيتتتتتتتته دمحمتتتتتتتتد أحمتتتتتتتتد محمتتتتتتتتد الهتتتتتتتتاروبي وستتتتتتتتعود عبتتتتتتتتدالعزيز

 ,.Aljabry, A. M. A., Jaafari, A. A., Salawi, M. A. M., Majrabi, F. A. T)القحطتاني

Hazzazi, N. M. A., Khormi, A. H., Daghriri, M. A. M., Alfaqih, A. M. A., Al-harobi, 

2917)-M. A. M., Alqahtani, S. A. M., 2017, PP: 2910 57  جينتا متوافي، و(Mowafy, G., 

مواقييع التواصييل ، إلتتى أن Keasberry, C., 2018, PP: 27 59)-(34تشيستتتر كايستبيري ، 58 (2018 
وأهمهيييا موقيييع السييييك بيييو   ،اال تمييياعي تلعيييب دورا هاميييا فيييي إقامييية الحيييوار بيييين الجامعييية والطييي ب

Facebook،  حيتث  ،والذي يعتبر أداة لبناء وإدارة الع قات بين الطالب والجامعة قبل العلميية التعليميية
أنها تعزز من التفاهم والتفاعل بين طرفي الحوار، وذلك ألن درجتة التفاعليتة فتي هتذه الوستيلة تعتمتد علتى 

 نوع وكم الجمهور المشارك فيها.
(Vivian, R. J., 2012)ريبيكتا جيتد ةيفيتان بينمتا اعتمتدت دراستة       

، علتى متنهر مركتب هتو متزير 60 
 اطالبتت   70متن المالحظتة غيتر المباشترة علتى  وأستبوع اطالبتت   812متن استتبيانات إلكترونيتة علتى عينتة متن 

تعزيييز مفهييوم فتتي  ،مجموعتة نقتتا  متعمقتتة أوناليتتن، وذلتتك لقيتتاس دور وستتائل التواصتتل االجتمتتاعي 15و
 بين الطالب والقائم باالتصال بالجامعات المدروسة. الحوار التشاركي

بربط اسيتخدامات المتسسيات التعليميية  Ruud, C. M, 2013( 61(كولين مايكل رود وانفردت دراسة      
، Social supportفييي خليي  فيير  حوارييية بييالط ب بتعزيييز مفهييوم  ديييد وهييو الييدعم المجتمعييي 

وتوصتتتتلت فتتتتي أهتتتتم نتائجهتتتتا أن درجتتتتة فعاليتتتتة الحتتتتوار عبتتتتر اإلنترنتتتتت تتتتتتأثر بشتتتتكل أساستتتتي بمتتتتدى إدراك 
 ادي إلى نجاح أو فشل الحوار ككل.المستخدم للدعم المجتمعي في البيئة اإللكترونية، وهو ما قد ي

إلتى التعترف علتى كيفيتة توظيتف  62 (2015)ساال ، المايما ، الباحثة الشتيماء ستالم هدفت دراسة كما       
كتأداة إلدارة عالقاتهتا بجماهيرهتا المستتهدفة   ،الجامعات اإلماراتية لصفحاتها الرسمية علتى موقتع الفيستبوك

جامعتة عجمتان للعلتوم  -من خالل التحليل الكيفي لحسابات بعتض الجامعتات اإلماراتيتة )جامعتة اإلمتارات 
 الجامعتتة األمريكيتتة بالشتتارقة( علتتى موقتتع الفيستتبوك بهتتدف التعتترف علتتى -جامعتتة الشتتارقة -والتكنولوجيتتا

األهتتتداف االتصتتتالية، و الموضتتتوعات واألفكتتتار المطروحتتتة، و لمستتتتخدمة، االستتتتراتيجيات االتصتتتالية اطبيعتتتة 
كمتتتا ، أشتتتكال مشتتتاركات وتفاعتتتل الجمهتتتورإلتتتى جانتتتب أنتتتواع األدوات المستتتتخدمة فتتتي عتتترض المضتتتمون، و 

، وتوصتتلت إلتتى أن مواقتتع التواصتتل المحتتتوى الستتابقة ختتالل نفتتس الفتتتر قامتتت الباحثتتة برصتتد كمتتي لفئتتات 
سبوك تحديتدا يلعبتون دورا هامتا فتي إقامتة عالقتات طويلتة األمتد متع الجمهتور، االجتماعي بشكل عام والفي

فتتتي حتتتال تتتتم مشتتتاركة الموضتتتوعات ذات االهتمتتتام المشتتتترك، والتتتتي تحظتتتى بتتتأعلى درجتتتات التفاعليتتتة متتتن 
 .الجمهور
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 الدراسات التي ركزت على تأثير التطبيقات اإللكترونية األخرى في الحوار: -3
)Alabdul kareem, S. A., 2015, PP: 2013-224( صتالح عبتدو عبتد الكتريم  اتانفتردت دراست     

63 
 Harrasi, A. S., 2014, PP: 128-Badi, A. H. & Al-(Al 64-(136 علتي البتادي وعبيتر الحراستيو

 بالتعرف على تأثير تطبيقات المحمول في إقامة الحوار اإللكترونيي بيين الجامعيات والطي ب، وذليك مين
شخصتتي إلتتى اتصتتال  مجتترد متتن  ت ، والتتتي تحولتتخيي ل التركيييز علييى محتييوى تلييك التطبيقييات اإللكترونييية

على بناء الحوار متن ختالل على مستوى أعمق، حيث أثبتت نتائجهما قدرة الجامعات المدروسة   ت اتصاال
لكونه يعطي الفرصة لكل من طرفي الحوار الرسال واستقبال وابتكار الرستائل االتصتالية،   هذه التطبيقات؛

 Publicمتن مستتخدمي االنترنتت تحدييد هويية الجمهيور بتل أن تلتك األداة االتصتالية تتستم بالقتدرة علتى 
identification  ،    تحدييد الجمهيور مين خي ل تجزئية السيوق والتقسييم اليديمو رافيحيث افترضت أن 

وتقديم معلومات تتناسب مع اهتمامات واحتيا ات كيل  ،لهم يساهم بفعالية في مراعاة االخت فات بينهم
 .ا على الحوار الفعالمما يتثر إيجاب  ؛ فئة منهم

-Alabdul kareem, S. A., 2015, PP: 2013) عبتد الكتريم عبتد و دراستة صتالحبينمتا اهتمتت       

)224  
إستخدامات وتأثيرات األ هزة الذكية في التأثير المباشر عليى  يودة المعلوميات ، بالتعرف على  65

إلى أن تلك الوستائل هتي األهتم واألستهل علتى اإلطتالق فتي  نتائجها حيث توصلت  ؛ومن ثم  ودة الحوار
ممتتتا يتتتدعم خبتتترات ، والتعتتترف علتتتى تطبيقاتهتتا ،عمليتتتي التعلتتتيم والحتتتوار اإللكترونتتي ككتتتل لستتتهولة حيازتهتتا

الطتتالب فتتي التعلتتيم والحتتوار، وممتتا يلقتتي الضتتوء علتتى أهميتتة تتتدريب القتتائمين باالتصتتال بالجامعتتات علتتى 
 استخداماتها المتعددة. 

  

 الدراسات التي ركزت على تطبيقات وإستراتيجيات البيئة اإللكترونية لدعم الحوار اإللكتروني:ا: ثاني  
تنطلتتتق تلتتتك الدراستتتتات متتتن األطتتتر الفكريتتتتة والنظريتتتة التتتتي تقتتتتيس دور االتصتتتاالت الحواريتتتة عبتتتتر و      

اإلنترنت كون إلى  أو التفاعالت التي تتم في بيئة التعليم اإللكتروني بصفة عامة، وذلك بالنظر  ،اإلنترنت 
ستتخدامات األساستية الوسيلة تستخدم في إنتاج المعلومات سواء عبر التطبيقات المستحدثة أو من خالل ا

 SIP Social informationبعمليية إنتياا المعلوميات عبير الوسيائل اال تما يية لته، وهتو متا يعترف 

processing   خ ل مرحلية خلي  وتطيوير الحيوار بيين طرفييه، باعتبارهيا مين الفير  الهامية للمنظميات
 شير التقلييدي فيي التعلييم والحيوار، كأحد أهم الوسائل التفاعلية مقارنة بوسائل االتصيال المبا  ،التعليمية

ستتتراتيجيات العامتتة للجامعتتات متتن ختتالل التطتتوير المستتتمر للحتتوار الممتتا يستتاعد علتتى إنجتتاز السياستتات وا
  بما يمثل ييمة إضاةية غير ملموسة للماسسة التعليمية، والذي يقود أيضا إلى مزايا تنافسية متعددة.

 

-Ali Sher, 2009, PP: 102)علتي شتير  :متن الدراستات التتي قتدمها كتل   واهتم بهذا التوجه البحثتي      

تتتايهو يتتو وآيهتتون جتتو وهيتتون ، والبتتاحثون  Li wei, 2013, PP: 618 67)-(623 لتتي وايو ،66 (120
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ماريون كومتاي وجتون ، و Hyun Jo & Hyeyun Lee, 2014, PP: 275 -(Taeho Yu, Il 68– (290لي
 & .Stephenson, J., 2001, PP: 4(Coomey, M-(52ستيفينستون 

جوستوا دي جتوالر وآلتيس ، و 69 
) :Bound, H., 2010, PPهيلتين باونتد ، وGuilar, J. & Loring, A., 2008, PP: 19( 70-(40 لتورينر

 ,.Webb, E., Jones, A)إيلتين ويتب وآالن جتونز وفيليتب بتاركير وبتول فتان شتايك، و 71 107-(119 

103)-Schaik, P. N., 2004, PP: 93Barker, P. & 
 ) ,.Wegerif, Rروبيتترت ويجيتترافو 72

2007)
73. 

مسييتويات بتتالتعرف علتتى  Sher, A., 2009, PP: 102 74)-(120علتتي شتتير اهتمتتت دراستتة  فقتتد      
وذلك فيي مختليأ أشيكال   ،التفاعل في الحوار بين الط ب والقائمين باالتصال في المتسسات التعليمية

 Web-based، واعتمتدت الدراستة علتى أداة إلكترونيتة لجمتع البيانتات برامج التعليم واالتصال اإللكتروني
research instrument  لقيتتاس معتقتتدات الطتتالب عتتن فعاليتتة الحتتوار اإللكترونتتي ومتتدى رضتتاهم حتتول

عتقتتتتتدات الطتتتتتالب ومتتتتتدركاتهم حتتتتتول اإلستتتتتتراتيجيات الحواريتتتتتة المستتتتتتخدمة، وتوصتتتتتلت الدراستتتتتة إلتتتتتى أن م
والتي كلما توافقت مع نوعيتة  ،المتغيرات المدروسة تتفاوت وفقا لطبيعة اإلستراتيجيات الحوارية المستخدمة

 كلما ارتفعت مستويات رضاهم عنها.التعلم والسياق الخاص بالوسيلة المستخدمة 
 

متتاريون كومتتاي وجتتون ، و  Wei, L., 2013, PP:  75)618-(623 لتتي واي  اقتتدمت دراستتتكمتتا      
مفهيومي اليدعم العياطفي حتول   Coomey, M. & Stephenson, J., 2001, PP: 4(  76-(52ستيفينستون 

 ،سواء من خ ل الحيوارات المباشيرة عبير اإلنترنيت  ،نغماس األكاديمي بفاعلية الحوار عبر اإلنترنتال وا
  Wei, L., 2013, PP: 618 77)-(623 لتي واي، وتوصتلت دراستة أو المناقشيات المفتوحية أو الرسيائل

سياعد عليى خلي  وبنياء تا أيضي   ااالتصاالت اإللكترونية ال تيدعم فقيط االتصيال الشخصيي ولكنهيإلى أن  
 Dialogue، وتوصتتلت الدراستتة إلتتى مفهتتوم جديتتد وهتتو وتطييوير بيئيية حوارييية وتعليمييية أكثيير إيجابييية

teaching   حيث يفترض هذا المفهتوم أن األنشتطة والمجتاالت الحواريتة )النقتاط الهامتة للمناقشتة والشترح– 
متتتاريون كومتتتاي وجتتتتون اإلبتتتداع(، كمتتتا امتتتتتدت الدراستتتة التتتتي قتتتتدمها  –التفكيتتتتر  –األستتتئلة واالستفستتتارات 

لتقتيس متغيترات التدعم والتتحكم  Stephenson, J., 2001, PP: 4Coomey, M. & ( 78-(52ستيفينستون 
 .ت اإللكترونيةفي االتصاال

 ,.Guilar, J. D. & Loring, A) جوسوا دي جوالر وآلتيس لتورينر ات ركزت دراسوفي نفس السياق      

40)-2008, PP: 19 
 Bound, H., 2010, PP: 107)- (119هيلتين باونتد ، و79

إيلتين ويتب وآالن ، وو80
 ,Webb, E., Jones, A., Barker, P. &  Schaik, P. V. 2004)جونز وفيليب بتاركير وبتول فتان شتايك

103)-PP: 9381  ،روبيتترت ويجيتترافوWegerif, R., 2007)( 82  الحييوار وسييمات ، علتتى التتربط بتتين
وتشييجيع اإلنغميياس وبنيياء  ،الداعميية لعناصيير التفاعييل والتفيياهم المشييتر  والمتبييادلالبيئيية اإللكترونييية 
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ستتخدام وتوظيتف الحتوار فتي بنتاء اهتو كيتف يمكتن  لهتذه الدراستات ، حيث كتان التستاؤل الرئيستي الع قات
 خبرات الجمهتور عمومتا والطتالب تحديتدا فتي المجتمتع اإللكترونتي؟، ولججابتة عتن هتذا التستاؤل تتم إجتراء

وطبيعتتتة الرستتتائل  ،ستتتتراتيجيات المستتتتخدمةالوتحليتتتل ا ،رفتتتي الحتتتوارطراستتتة كميتتتة كيفيتتتة بتتتالتطبيق علتتتى د 
روبيتتترت متتتتدت دراستتتة ااإللكترونيتتتة للتعتتترف علتتتى دورهتتتا فتتتي خلتتتق حتتتوار فعتتتال بتتتين طرةيتتته، فتتتي حتتتين 

توصتلت إلتى والتتي  ،خصيائ  الحيوارات المتعلقية بيالتعليملدراسة   Wegerif, R., 2007)( 83 ويجيراف
 ،ا فتي الجمهتور إذا متا تتم ربطهتا بالموضتوع التذي يتدور حولته الحتوارا وتتأثير  أن اإلنترنت يجعها أكثر عمقت  

 ستمرارية.الوإذا ما اتسم الحوار با

 – Cronin, 2008 – McGlynn, 2007)تركز اهتمتام مجموعتة متن البتاحثين فقتط  وفى اتجاه مواز       
, Estrada & Houser, 2009 Fleuriet )84  الحيوار الجيامعي القيائم عليى الوسيائط بدراستة مفهتوم"

وهتو المفهتوم  ، ”Computed based university – students use of dialogue“اإللكترونيية 
 ,.Ainley, J., Schulz, W., & Fraillon, J)جتون آينلتي وولوفمتان تشتالز وجوليتان فريلتون التذي قدمته 

14)-P: 12016, P 
 & .Gorskya, P., Caspia, A)بتول جورستكيا وآفنيتر كاستبيا وريكتاردو ترامبيتر، 85

87)-Trumper, R., 2006, PP: 71 86،  رنيكتول بوزيتومتووMore, N. A., 2012, PP: -(Buzzetto 

 Peters, M. A. & Besley, T., 2019, PP: 1 )-(8 مايكتل بيتتريس وتينتا بيستيليو  87 63-(90
 و 88

 يودة اسيتخدام الحاسيب ،  حيتث توصتلت تلتك الدراستات إلتى أن Grooms, L., 2003 89)(لينتدا جرومتز
، اآللي كوسيط اتصالي يرفع من در ة رضيا الجمهيور عين الحيوار،  وعين الجامعية وخيدماتها التعليميية

 Social information processing theoryوأن تلتك النتتائر  تتدعم  نظريتة إنتتاج المعلومتات التفاعليتة 
 .العالقة بين أي منظمة وجماهيرها التى ترتبط بسلوكيات الحفاظ على

إلتتى أن نجتتاح هتتذا الوستتيط  فتتي دراستتتها Grooms, L., 2003( 90(لينتتدا جرومتتز  كمتتا توصتتلت      
الذي يعزز من عناصتر التفاعليتة  ،االتصالي يرجع في األساس إلى أنه تطور لمدخل االتصال الشخصي

بين طرفي االتصال من ناحية الجودة والطبيعة، وفي نفس السياق استخدام بعض الباحثين هذا االستتنتاج 
ستتتائط التكنولوجيتتتة وربطهتتتا بمفهتتتوم تعزيتتتز التركيتتتز علتتتى تحستتتين مهتتتارات التعامتتتل متتتع الو  ةلمتتتدخل ضتتترور 

وهتتو المفهتتوم التتذي يعنتتى باستتتخدام الوستتائل المتعتتددة للتكنولوجيتتا  ICT literacyالحتتوار وهتتو متتا يعتترف 
والتقيتتيم وإدارة والوصتتول وخلتتق المعلومتتات فتتي البيئتتة المعلوماتيتتة، وهتتي الدراستتة  ،الحديثتتة إلحتتداث التكامتتل

 ,.Ainley, J., Schulz, W. & Fraillon, J)وولوفمتان تشتالز وجوليتان فريلتون جتون آينلتي التتي قتدمها 

)2016, P.4  91 والتي تم تطويرها وتقديمها لليونسكو ،Global education monitoring report.  
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 بالبيئة اإللكترونية: "type Dialogueالدراسات التي ركزت على ع قة "نوع الحوار ا:  ثالث  
 

ا اتجاه بحثي  ديد فيي  دراسية إدارة الحيوار اإللكترونيي، ي ركيز عليى "نيوع الحيوار" إليى تنامى متخر       
وتيأثير ذليك عليى فعاليتيه فيي تحقيي  األهيداف   ، انب اإلستراتيجيات االتصيالية المسيتخدمة فيي إدارتيه

االتصالية، وفى هذا الشأن تكتفي الباحثة بعرض مداخل دراسته األساسية لكونه مرحلية م كملية لمراحيل 
تجتاه البحثتى يحظتى باهتمتام بعتض البتاحثين لمتا يقدمته متن أبعتاد الوقد بدأ هذا ا  إدارة الحوار بين طرفيه،

بتتتول جورستتتكيا وآفنيتتتر كاستتتبيا وريكتتتاردو ال، وهتتتو متتتا قدمتتته كتتتل متتتن عتتتدة تضتتتفي أهميتتتة علتتتى هتتتذا المجتتت
بتول جورستكيا وآفنيتر ، و Gorskya, P., Caspia, A.& Trumper, R., 2006, PP: 71 92)-(87ترامبيتر

، Gorskya, P., Caspia, A. & Trumper, R., 2004, PP: 266( 93-(277كاستبيا وريكتاردو ترامبيتر 
-Gorsky, P., Caspi, A. & Smidt, S., 2007, PP: 1)كاستبيا وستامنثا ستميدت بتول جورستكيا وآفنيتر 

)Arad, I., -Gorsky, P., Caspi, A. & Tuvi  بول جورسكيا وآفنير كاسبيا وإينبال توفي آراد ، و  94 (22
19)-2004, PP: 1 95 90(نيكتول بوزيتومتور، و-More, N., A., 2012, PP: 63-(Buzzetto 96    و

Song , وويتن ليتو هتايون ستونر وجتي كتيمو  Rudick, C. K., 2016, PP: 1 97)-(22روديتك سي كايل 

, W., 2016)Luo , J. &Kim  H.,)  98. 
 & .Gorskya, P., Caspia, A)بتول جورستكيا وآفنيتر كاستبيا وريكتاردو ترامبيتر  هتمتت دراستةفقتد ا      

87)-Trumper, R., ,2006, PP: 71 99بتول جورستكيا وآفنيتر كاستبيا وريكتاردو ترامبيتر ، و(Gorskya, 

277)-P., Caspia, A. & Trumper, R., 2004, PP: 266 100 ، بتول جورستكيا وآفنيتر كاستبيا وستامنثا
دراسيية مقارنيية بتقتتديم  ،Gorsky, P., Caspi, A. & Smidt, S., 2007, PP: 1( 101-(22ستميدت 

، حيث أشارت تلك الدراستات إلتى تعتدد أنتواع استخدامها إلكتروني  الألساليب الحوارية المتعددة التي يمكن 
ستتتخدامه بتتين الجامعتتة والطتتالب، وتوصتتلت تلتتك الدراستتات فتتي أهتتم نتائجهتتا إلتتى أن االحتتوار التتذي يمكتتن 

هو أكثر األساليب الحوارية التي تحقق   Interpersonal dialogueالحوار القائم على االتصال الشخصي 
 . مبدأي التفاعل واإلتساق في العملية االتصالية مما ياثر بدوره إيجابا على فعالية الحوار بين طرةيه

 ,Gorsky, P., Caspi) بول جورسكيا وآفنير كاسبيا وإينبال تتوفي آراد وفي نفس السياق قدم كل من      

19)-Arad, I. 2004, PP: 1-A. & Tuvi 102  نيكول بوزيتومور، وMore, N. A., 2012, -(Buzzetto

90)-PP: 63 103، وويتن ليتو هتايون ستونر وجتي كتيم , W., 2016)Luo , J. &Kim  , H.,Song) 104
 

باعتبتتاره أكثتتر  "Instructional dialogue بييالحوار التييو يهيي"دراستتات أكثتتر تعمقتتا حتتول متتا يعتترف 
ستخدامها من القائمين بالماسسات التعليمية وطالبها حين يكون المرسل استراتيجيات الحوارية التي يتم الا

 ،االتصتالية متن حيتث طبيعتهتا ومضتمونها)وهو القائم باالتصال( هو الطرف األكثر سيطرة على الرسائل 
، ويعتبر هذا النمط متن أنمتاط الحتوار هتو Dialogue controlوبالتالي أكثر قدرة على التحكم في الحوار 
 ,Song وويتن ليتتو هتتايون ستونر وجتتي كتتيمواتختتذت دراستتة   ،حتوار ستتلطوي يتتتم ةيته إلغتتاء الطتترف اآلختر

https://www.semanticscholar.org/author/Hayeon-Song/8217362
https://www.semanticscholar.org/author/Wen-Luo/145773524
https://www.semanticscholar.org/author/J.-Kim/46182993
https://www.semanticscholar.org/author/Wen-Luo/145773524
https://www.semanticscholar.org/author/J.-Kim/46182993
https://www.semanticscholar.org/author/Hayeon-Song/8217362
https://www.semanticscholar.org/author/Hayeon-Song/8217362
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, W., 2016)Luo , J. &Kim  H.,) 105   نظرية اإلفصا  عن اليذاتdisclosure-Self  متدخال لدراستة
والتتتي توصتتلت إلتتى أن االتصتتاالت اللفظيتتة وغيتتر اللفظيتتة التتتي تتتتم ختتالل الحتتوار  ،هتتذا النتتوع متتن الحتتوار

ألنه ينقصها عناصر متعلقة برجع الصدى والتقتويم  ؛التوجيهي ليس لها تأثيرات قوية على مستقبل الرسالة
 المستمر.

بدراستتة مفهتتوم   Rudick, C. K., 2016, PP: 1106)-(22 روديتتكستتي كايتتل كمتتا انفتتردت دراستتة      
التتتتي تستتتمح  ،وهتتتو التتتذي يعتمتتتد علتتتى االستتتتراتيجيات الحواريتتتة "Critical dialogue النقيييدي الحيييوار"

ويستهم بشتكل أكبتر فتي  ،وليس بشكل أحادي االتجاه مما يعزز من نتائجته  ،بالتفاهم والتفاعل في اتجاهين
 نجاح الهدف من الحوار.

 

 تحديد المشكلة البحثية: 
 :التاليبناء على ما سبق يلمكن صياغة المشكلة البحثية، وتحديد أهمية الدراسة على النحو 

اإللكترونية  ادراسة  "   للمنصات  المدروسة  الجامعات  أو   -ستخدامات  اإللكتروني  الموقع  سواء 
االتصاالت الحوارية للجامعات    دورها في إدارة، والتعرف على    –صفحات مواقع التواصل اال تماعي  

من خ ل  وذلك  ،  ، و دراسة طبيعة االستراتيجيات واألنماط الحوارية المستخدمة ماهيرها المتعددةمع  
ا على ا مبادئ الخمك لنظرية االتصال الحواري عبر  لرصد واقع وتحليل مضامين تلك المنصات استناد 

اإلنترنت وعناصر النموذا الحواري، وصوال إلى إ راء مقارنة بين الممارسات االتصالية للجامعات محل 
 ومدى أهميتها وكفاءة استخدامها". ،الدراسة لتطبي  تلك المبادئ

 الدراسة:أهمية 
 عتبارات علمية وتطبيةية هي:  اتر ع أهمية هذه الدراسة إلى عدة 

 

اإلنترنتمتوضوع الدراسة حيث لم تتطرق الدراسات العربية إلى    حداثة -أ الحواري عبر  مما   ،االتصال 
 متداد لدراسة نظرية الحوار.اك ،يجعل الدراسة ترتاد مجاال حديثا تقل به اإلسهامات البحثية العربية

ومواكبة   -ب  الوام ئمة  يفرضه  لما  الدراسة  األكاديمية على  موضوع  المنظمات  اعتماد  من  الحالي  قع 
 التعليم عن بعد بشكل أساسي.

والمقارن عتماد الدراسة على المنهجين  ا  -ج ، مما يساعد في الوصول إلى نتائر كيفية مقارنة  التحليلي 
 من شأنها تطوير االتصاالت الحوارية المستخدمة.  المصرية، والتيبين الجامعات 

أن   -د  شأنها  من  الدراسة،  نتائر  ضوء  في  التعليمي  المجال  في  العاملة  للمنظمات  توصيات  تقديم 
 تساعدها على تعزيز توظيف المنصات اإللكترونية في إدارة الحوار مع الجمهور.  

 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
https://www.semanticscholar.org/author/Wen-Luo/145773524
https://www.semanticscholar.org/author/J.-Kim/46182993
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 الفكري للدراسة: اإلطار
على  الدراسة  اإلنترنت  تعتمد  عبر  الحواري  االتصال  إطار    ،نظرية  تقدم  حوارية المباديء  للا  نظري  ا  التي 

Dialogue princples    مايكل لتسهيل بناء عالقة بين المنظمة وجماهيرها عبر اإلنترنت، وقدمه كل من
   ,Agozzino, 2015(p.4)  (Micheal kent & Muareen Taylor, 1998)كينت ومورين تايلور  

107   ،
كيفية بناء العالقة لالمنظمات  بوسيلة إرشاد القائمين باالتصال  هو  ن يعتبران أن االتصال الحواري  واللذا

تجاه وثنائية بينهما، المن خالل خمسة مبادئ أساسية لبناء عالقة مزدوجة ا   ، بين المنظمات وجماهيرها
 وتتمثل هذه المبادئ الحوارية في:

 .Ease and intuitiveness of use or interfaceسهولة استخدام الموقع والتجول بداخله  -1
   . Usefulness of informationفائدة المعلومات  -2
 .  Consevation of visitorsالموقع االحتفاظ بزوار  -3
 .Generation of return visits حث الجمهور على زيارة الموقع مرة أخرى  -4
 .Creation of dialogue loop ة حواريةقخلق حل -5
توتقوم النظرية على افتراض أساسي، وهو "      تم  المييكلما  الخمييطبي   سة بشكل فعال من قبل  يبادئ 

 ".عالية بين طرفي الحواريثر فييواري أكيييييحييصال اليييالمنظمات كلما كان االت
 

 ,Theory Communication Dialoic (Jonesاإلنترنييت مبييادئ نظريييية االتيصيييال الحيييواري عبيير 

2007)108: 

 المنصتتات اإللكترونيتتةبتتين المنظمتتة وجمهورهتتا عبتتر  الحتتوارمبتتتتادئ نستتتعرض ةيمتتا يلتتي بالتفصتتيل       
األخترى لتكتتتون مرشتتتدا للمنظمتتتات عنتتتد  وستائل التواصتل االجتمتاعيتروني للمنظمة أو الموقع اإللكبسواء  

، ص: م 2017)الاادري،ي، هتتي و ستتية، االتصتتتتال بجماهيرهتتتتا األساستتتتية، والتتتي تتمثتتل فتتي خمستتة مبتتاديء أسا

305-350 )109: 
 

ويتحقق هذا المبدأ عنتدما  of Interface/use Easeخ له: سهولة استخدام الموقع والتفاعل من  ال :أو 
 من خالل: يتمكن زوار الموقع من الوصول للمعلومات التي يرغبون فيها بسهولة،

 تنظيم صفحات الموقع اإللكتروني بشكل منطقي. -
 للموقع. Home pageإتاحة روابط األقسام الداخلية على الصفحة الرئيسية  -
 وتوفيتر محترك بحتث فتي الصفحتة الرئيستية له.وضع خريطة واضحة الموقع  -
 Webbed dialogue فسيهولة اسيتخدام الموقيع شييرط للحييوار مييع المنظميية عبيير شيبكة اإلنترنيت     

 Friendly userللموقتع  اصتديق   اإيجابية عند زيتارة الموقتع للمترة األولتى يخلتق مستتخدم  ، ألن تكوين خبرة 
لخلق ميزة تنافسية  اأساسي   يشجعه لزيارة الموقع مرة أخرى، بل وذكر الخبراء أن هذا المبدأ قد يكون عامال  

Cachero ,Abrahão & ) متةأيا كان نتوع الصناعتة أو مجتال النشتاط التذي تعمتل فيته هتذه المنظ ،للمنظمة

p.257 2008, Matera,)  
110.  
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 of Information Usefulness الموقع: ا: تقديم معلومات مفيدة لجمهور ثاني  
، هتتاأن تقتتدم محتتتوى مفيتتدا للمستتتخدم ولتتيس فقتتط الحتياجات جتتب ي ةن المعلومتتات التتتي توفرهتتا المنظمتتإ     

، دفالمستتته جمهتتورإلتتى العلومتتات ذات أهميتتة وييمتتة أن تقتتديم م  111 (م 2019 العيساااو ،) يتتتترى تايلتتتتورو 
شتراطات التيي تسياعد الثاني أهم المبادئ أو استتمالة من خالل تلك المعلومات هو االقتدرة علتى جتذب و و 

، ويتحقتق ذلتك متن ختالل تتوافر بيانتات أساستية على بنياء ع قية حواريية فعالية بيين المنظمية و مهورهيا
 حول المنظمة، وهي:

 .واستتم المنظمتتةكالشتتعار واللوجتتو   Visual Identity الهويتتة المرئيتتة للمنظمتتة -
 .متن العناويتن وأرقتام الهواتتف معلومتات االتصتال بالمنظمتة -
 المنصات اإللكترونية المرتبطة بالموقع كمواقع التواصل االجتماعي. -
 .Mission statement & philosophy  Vision فلستفة ورؤيتة ومهمتة وأهتداف المنظمتتة  -
  ة.اإلخباريتتتقاريتتر النشتترات  -
 وآخر األخبار المرتبطة بالمنظمة وقطاع عملها. المهمة،األحاديث الصحفية والتصريحات  -
 .فيتهالتي تهم المجتمتع المحلتي التذي تعمتل  قفها من القضايا االجتماعيةمشاركات المنظمة ومو  -
تزويتتد الموقتتع ضترورة ب 112 (p.5 2006, Carughi, & Rizzo ,Matera)وينصتتح بعتتض خبتتراء التستتويق      

 وتشتمل ، Value –Added contentالموقعمضتافة لمضتمون  وهتو متا يمثل ييمة ،بفوائتد إضافيتة للزائتر
حتتتتى يمكتتتن  ،والمسابقات، حيث تستتتاعد هتتتذه الوستتتائل علتتتى تشتتتجيع زوار الموقتتتع لتكتتترار زيارتتتتهاأللعاب  

 التي تقدمها. توجيههتتم بعتتد ذلك إلى معرفة مزيد من المعلومات عن المنظمة والمنتجات أو الخدمات 
 

 : visitors of Conversationالموقع حتفاظ بزوار الا: اثالث  
ويطلق الباحثون على  ،ويقصد بهذا المبدأ تكرار استخدام الموقع وزيارته عدة مرات بعد المرة األولى      

رئيستيا بالنستبة لمواقتع حتفتاظ بتزوار الموقتع عتامال ال، ويعتبتر عامتل اStickiness to websiteهذا المبتدأ 
المنظمات الهادفة للربح وخاصة تلك التي تهدف إلى تحقيق مبيعات من ختالل شتبكة اإلنترنتت، أو مواقتع 

حيتتتث تعتبتتتر المواقتتتع هتتتي المصتتتدر األساستتتي للمعلومتتتات  ،المنظمتتتات العاملتتتة فتتتي مجتتتال خدمتتتة المجتمتتتع
تلتك المعلومتات بروابتط لمواقتتع منظمتتات  الصادرة عن المنظمات في تلك الحالة، كما ينبغي أن يتم تدعيم

 حتفتاظ بتزوار الموقتع اإللكترونتتي للمنظمتتة.الأخترى متن أجتل ا
ويمكتتتن فتتتتدفعهم لتكتتترار زيتتتارة مواقعهتتتا،  ،ء المنظمتتتات مواقتتتع الكترونيتتتة تلهتتتم المستتتتخدمينىإذ تنشتتت      

والتذي  ،ستتعانة بتالمواد المرئيتة والمستموعة القابلتة للتحميتلالبزوار الموقع اإللكتروني من ختالل ا  اإلحتفاظ
بهتتتدف  ،حتفتتاظ بتتزوار المواقتتع اإللكترونيتتة للمنظمتتات الهادفتتة للتتربح ألطتتول فتتترة ممكنتتةالقتتد يستتاعد علتتى ا

 مواقع أخرى لتحقيق هذا الهدف.تحقيتق مبيعتات زيتارة الجمهتور للموقتع، مع إمكانية ربط موقع المنظمة ب
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 :return visits of Generationتشجيع الزوار على العودة لزيارة الموقع ا:  رابع  
أو زيتتارة صتتفحات  ،مبتتدأ تشتتتتجيع زوار الموقتتتتع علتتتتى العتتتتودة لزيارتتته واستتتخدامه متترة أختترى  حققويتتتت     

إلقامتتتتتة عالقتتتتتة طويلتتتتة األمتتتتد متتتتع  متتتتتن ختتتتتالل عتتتتتدة وستتتتتائل ،المنظمتتتة علتتتى مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي
 الجمهتور، من خالل:

 .information Valuableييمتتة نشتتر معلومتتات ذات    -
  updates Regular.بتحديثتات الموقتع أو الصفحتةاالهتمام  -
 :RSS) خاصتتيةكستتتعانة بتطبيقتتتات تستتتاعد الجمهتتتور علتتى التعتترف علتتى آختتتر التحديثتتتات الا -

Really simple syndication) ، وهو ما يتيح ربتط آختر التحتديثات بتالموقع بالصتفحات األخترى
 للمنظمة.

التلقتتتتائي علتتتتى آختتتتتتر  للتعتتتتترف ،اإللكترونتتتتيشتتتتتتراك فتتتتي خدمتتتتة البريتتتتد الحتتتتث الجمهتتتتور علتتتتتى ا  -
تطبيتتتتق هتتذا المبتتتتدأ عبتترمواقتتتتع التواصتتتتل االجتماعتتتي متتتن ختتتالل دعتتتوة التتتزوار  التحديثتتتتات، ويمكتتتتن

 لجنضمتام والعتودة للموقتع مترة أخترى متن ختالل عبتارات صريحتة وواضحتة.
 إعتالم التزوار بمواعيتد األحتداث الخاصتة وأنشتطة المنظمتة. -
 د التزوار بمعلومتات حديثتة يمكتن تحميلهتا.تزويت -
 عتبتار عند إجراء التحديثات.االالترأي وأخذهتا فتي  استطالعات العمتل بنتائتر  -
ذلتتك المبتتدأ متتن  أن م 2011عتام  Hardy & Foster Canfield, (Waters, 113 (2011 واتترزويتترى      

أكثتتتر المبتتتتادئ الحواريتتتة صعوبتتتتة فتتتي تطبيقتتتته عبتتتر الموقتتتتع اإللكترونتتتي، وصتتتفحات التواصتتل اإلجتمتتتاعي 
وقد تطور هذا المبدأ إلى ييتاس الوقتت المناستب لبقتاء المعلومتات علتى والمنصات اإللكترونية بشكل عام،  

 نترنت.إلاموقع على شبكة 
 

 of a dialogic Loop Creationالموقع: ا: خل  حلقة حوارية / إقامة ع قة حوارية مع زوار خامس  
بدرجتة  Interactivity هتتتو تفاعليتتتة الموقتتتع Dialogic web إن أهتتتم خصائتتتا الموقتتتع الحتتتواري       

للتزوار متن مختلتف مجموعتات مله متع زواره، بحيتث يستمح اتتيح تطبيق مبدأ االتصال في اتجاهين في تع
المصتالح بالتفاعتل وإرستتال التعليقتات والتستاؤالت والمقترحتتات والشتكاوى، وفتي نفتتس الوقتت يستمح للمنظمتتة 

ستجابة لتلك االتصاالت بشكل فوري من خالل ردود أفعال تتناسب مع طبيعة االتصاالت المستخدمة، الل
أن يتحقتتتتتق ذلتتتتتك متتتتتن ختتتتتال أن تستتتتجيب، ويمكتتتن فالعالقتتتة الحواريتتتة تتتتتيح للجمهتتتور أن يطلتتتب والمنظمتتتة 

ومنتديتتتات النقتتتا  المختلفتتتة وكذلتتتك  ،التواصتتل متتع مجموعتتات المصالتتح المختلفتتة عبتتر البريتتد اإلكترونتتتي
 .مستجابة لمقترحاتهالجمهتتور واالمدونتتات، بالتترد علتتى تعليقتتات ال
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 األسئلة البحثية:
 ساال األساسي التالي:إلى اإلجابة على اليسعى البحث 

ما هي أنواع وطبيعة المنصات اإللكترونية التي تستخدمها الجامعيات المدروسية إلدارة الحيوار ميع      
 ماهيرهييا "مييا بييين المواقييع اإللكترونييية ومنصييات التواصييل اال تميياعي"ا ومييا مييدى تطبييي  الجامعييات 

 حواري الخمسة بمنصاتها اإللكترونيةاالمدروسة لمبادئ االتصال ال
 ويندرج من هذا الساال مجموعة من األسئلة الفرعية المتعلقة بالمباديء الخمسة المدروسة، وهي:

 والتجول بداخلهاا ،المنصات اإللكترونية للجامعات المدروسةسهولة استخدام ما مدى  -1
 الفرعية التالية:ويمكن اإلجابة عن هذا الساال من خالل األسئلة 

 ما مستوى كفاءة تصميم المواقع المدروسة، ومدى مالئمة استخدامها من األجهزة المختلفة؟  -
 ما درجة تنظيم صفحات وأقسام المواقع، ومدى توافر روابط تتيح سهولة استخدامها؟  -
متتتا متتتدى تتتتوافر خصتتتائا إضتتتاةية لستتتهولة االستتتتخدام كوجتتتود خريطتتتة للموقتتتع ومحركتتتات بحتتتث داخليتتتة  -

 أدوات بحث متعددة، وأدوات مساعدة لتصفح المكفوفين وضعاف البصر؟ و 
 ما هي عدد اللغات المستخدمة بالمواقع لعرض محتوياتها، وما مدى كفاءة المحتوى لتلك اللغات؟  -
 هل يوجد ربط إلكتروني بين المنصات اإللكترونية للجامعات أم ال؟  -
 ت التواصل االجتماعي للجامعات المدروسة؟ هل تتوافر أدوات تواصل واضحة بصفحات الموقع وصفحا -
 هل تقدم المنصات اإللكترونية للجامعات المدروسة معلومات مفيدة وذات قيمة للجمهورا -2
 يمكن اإلجابة عن هذا الساال من خالل األسئلة الفرعية التالية:و 
اإللكترونتتتي ومواقتتتع متتتدى تتتتوافر معلومتتتات متكاملتتتة عتتتن الجامعتتتة ووستتتائل االتصتتتال بهتتتا فتتتي الموقتتتع متتتا  -

 التواصل االجتماعي للجامعات المدروسة؟ 
هتتتل تظهتتتر المنصتتتات اإللكترونيتتتة الهويتتتة المرئيتتتة للجامعتتتة والفلستتتفة والرؤيتتتة والرستتتالة واألهتتتداف بشتتتكل  -

 واضح؟ 
 هي يوجد بيانات ووسائل واضحة لالتصال بالجامعة؟  -
 حديثه؟ هل يتوافر بالمواقع المدروسة قسم خاص باألخبار وما هو معدل ت -
 وما إمكانية اإلشتراك بها؟ ،  News letterهل يتوافر نشرات إخبارية دورية  -
 مامدى توافر قسم إعالمي بالمواقع المدروسة لنشر البيانات، والمواد الموجهة لوسائل االعالم؟  -
 هل يتوافر إحصائيات هامة عن بيانات الجامعة بالمواقع؟  -
 ستخدام وسياسة الجودة.؟ هل تنشر الجامعات سياسة الخصوصية وشروط اال -
 ما هي طبيعة الخدمات األساسية واإلضاةية التي يقدمها الموقع لجمهور الجامعات المدروسة؟  -
 ما در ة احتفاظ المواقع اإللكترونية بزوارهاا   -3

 ويمكن اإلجابة عن هذا الساال من خالل األسئلة الفرعية التالية:
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وختتتدمات اإلشتتتعارات هتتتل تتتتوافر المنصتتتات اإللكترونيتتتة متتتواد قابلتتتة للتحميتتتل وختتتدمات مجانيتتتة أو مدفوعتتتة  -
 اآللية؟ 

 مدى إتاحة الرد على رسائل المتابعين والتعليقات؟ ما  -
 هل تحث المنصات اإللكترونية للجامعات المدروسة على إعادة زيارة الجمهور لهاا -4
 اإللكترونية في خل  حلقة حوارية مع  ماهيرهاا هل تستخدم الجامعات المدروسة منصاتها -5

 ويمكن اإلجابة عن هذا الساال من خالل األسئلة الفرعية التالية:
 هل توجد استطالعات رأي أو يياسة لزائري المنصات اإللكترونية أو المسجلين بها؟  -
 هل يوجد أقسام للشكاوى واالقتراحات بها؟  -
 –التعليقتتتات  -استتتتطالعات التتترأي  –متتتا هتتتي أشتتتكال االتصتتتال الحتتتواري المستتتتخدمة )البريتتتد اإللكترونتتتي  -

غيتتتر  –مجموعتتتات النقتتتا  اإللكترونيتتتة  –الدردشتتتات المتزامنتتتة وغيتتتر المتزامنتتتة  –المحادثتتتات اإللكترونيتتتة 
 ذلك(؟ 

 الجارية؟ ما مدى وجود اتصاالت توعوية بالمواقع المدروسة بشأن المستجدات واألحداث  -
 "؟عدد مرات إستخدام الوسائل اإللكترونية وتكرار االتصال الحواري " ستخدام المعدالت اما هي  -
التوجيه،   - المقترحات،  الشكاوى،  المحادثات،  واالستفسارات،  )األسئلة  الحوارية  المشاركات  أنماط  ما 

 النقا (؟
 ترونية المستخدمة؟ هل تختلف أشكال الحوار اإللكتروني باختالف طبيعة المنصات اإللك -
 ستراتيجيات الحوارية المستخدمة بالمنصات اإللكترونية بالجامعات؟ الما هي ا -

 

 التصميم المنهجي للدراسة:
 

 نوعية الدراسة:
إلتى فئتة الدراستات الكيفيتة، حيتث تستعى إلتى توصتيف وييتاس  سة وصفية تحليلية، وتنتمتيهذه الدرا  تعتبر

، وذلتتتك متتتن هتتتا عبتتتر المنصتتات اإللكترونيتتتةالمدروستتتة وجماهير  الجامعتتات وتحليتتل العناصتتتر الحواريتتتة بتتتين 
ا علتتى نظريتتة الحتتوار عبتتر اعتمتتاد   ،ختتالل التحليتتل الكيفتتي لمحتتتوى المنصتتات اإللكترونيتتة لتلتتك الجامعتتات 

 اإلنترنت.
 

 اعتمدت الدراسة على منهجين أساسيين وهما:  الدراسة:منهج 
وتم إستخدام منهر المسح في الحصول على بيانات ومعلومات عن كيفية إدارة المنهج المسحي:   -أ

الحتتوار عبتتر المنصتتات اإللكترونيتتة للجامعتتات المدروستتة ختتالل فتتترة الدراستتة، متتع محاولتتة تحليلهتتا 
   ها.وتفسيرها في إطار أهداف الدراسة وأسئلت

ة يتتتاعتمتتتدت الدراستتتة علتتتى األستتتلوب المقتتتارن فتتتي مقارنتتتة نتتتتائر الدراستتتة التحليلالمييينهج المقيييارن:  -ب 
الصتتتفحات والحستتتابات  –للمنصتتات اإللكترونيتتتة الخاصتتة بكتتتل جامعتتتة ستتواء )الموقتتتع اإللكترونتتي 
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ستمات ( ومقارنتها بالجامعات المدروسة األخرى، للوقوف على جتماعيةالالرسمية على الشبكات ا
 في إطار الشكل والمضمون. اوأساليب الحوار لكل منه

 مجتمع الدراسة:
 ةثالثت مصتر قائمتة جامعتات  تضتمو   ،يتمثل مجتمع الدراسة في  ميع الجامعات العاملية فيي مصير      

الحكومتتتة  ؛ وهتتتي المدعومتتتة ماليتتتا  متتتنجامعتتتات الحكوميتتتةال : األولتتتى هتتتي أنتتتواع أساستتتية متتتن الجامعتتتات 
المملوكتة ؛ وهتي الجامعتات الخاصتة ت األهليتة؛ وهتي التتي ال تهتدف للتربح، وثالثهمتا، ثم الجامعتاالمصرية

 .طاع الخاص قلل
، جامعيات المصيريةالتحليلية في كافة المنصات اإللكترونية الرسيمية لليتمثل مجتمع الدراسة  كما        

 والتي تستخدمها في إدارة الحوار مع جماهيرها المتعددة، والتي تتحدد على النحو التالي:
 الموقع اإللكتروني الرسمي للجامعة. -
ويتر حستاب التت –الصفحات والحسابات الرستمية علتى الشتبكات اإلجتماعيتة )حستاب الفتيس بتوك  -

  قناة اليوتيوب الرسمية(. – LinkedInحساب اللينكد إن  –

 عينة الدراسة:
، حيتث تتم إجتراء الدراستة التحليليتة علتى العينية العمدييةختيار الجامعتات محتل الدراستة بأستلوب  اتم        

ممثلتة كجامعتة المنصتورة ية الثالثة للجامعتات المصترية، وهتي، ثالث جامعات مصرية ممثلة ألنماط الملك
 جامعتتتة النيتتتل، و 115 ممثلتتتة لفئتتتة الجامعتتتات الخاصتتتةكمريكيتتتة الجامعتتتة األ، و 114لفئتتتة الجامعتتتات الحكوميتتتة

 .116 هليةممثلة للجامعات األك
 ختيار العينة:اشروط 
تم االعتماد على هذا األسلوب العمتدي فتي اختيتار العينتة، نظتر ا لضترورة تتوافر مجموعتة خصتائا       

تطبيتتق وييتتاس  بشتتكل يتتتيحوشتتروط محتتددة بالجامعتتات المدروستتة وللنشتتطة اإللكترونيتتة التتتي تستتتخدمها 
 وتحددت هذه الشروط ةيما يلي: ،النظرية بشكل متكامل
 أوال: خصائا عامة:

الدراسة للمجتمع األصلي بحيث يتم اختيار جامعة واحدة لتكون ممثلة ألنماط الملكية تمثيل عينة   -
 المختلفة )الحكومية والخاصة واألهلية(.

 وذلك حتى تكون النتائر أكثر دقة من خالل  ،وجود مقر الجامعات المدروسة داخل مصر  -
 

   المنمور على المواقع الرسمية للجامعات المصرية.رجعت ال،احثة في هذا التصنيف إلى دليل الجامعات المصرية 

   التااي  والكليااات العسااكرية الحكومية والخاصة المتخصصة فااي مجاااعت معينااة، األكاديمياتو جامعة األزهرإلى جانب

 .ت المسلحة المصريةبالقوا ا وتُمرف عليها وزارة الدفاع ليلتحق طالبها بعد تخرجه تديره
  :حيث توجد العديد من الجامعات المصرية خارج مصر، وهي 

جامعات متكاملاة وهاي المسسساات التعليمياة مان حياء هعئاا  هيراة التادريي والماوم ين والحارم الجاامعي. وت سسات هاذ    -

 ، .هذا معا  الجامعات بتمويل مصر  كامل هو بدع  من الحكومة المصرية وجامعات مصرية، هو بكل 

 .مصر فيفروع لجامعات مصرية بها حرم جامعي وكليات، لكن رئاستها تقع  -

مسسساات تعليمياة راار  ب نتاا  راراكات  هاي اال،ااو مصار،ب مقرها األم ، علي  الم توح تت،ع جامعات مصريةفصول دراسية للت  -

 .مصر
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 التحديد الدقيق والمتجانس للعينة المدروسة.
ن الجامعيتتة ومتتا بعتتد فتتي المتترحلتي ب لكترونيتتة )الطتتاللجمتتاهير المستتتهدفة متتن األنشتتطة اإلتنتتوع ا -

ن متتن الختتدمات االجتماعيتتتة و ن، الفريتتق األكتتاديمي، الرعتتاة والمستتتفيد و بتتاء، الموظفتتالجامعيتتة، اآل
 .والتعليمية التي تقدمها الجامعات ووسائل االعالم التقليدية واإللكترونية(

ز تواجتدها ا علتى تميتتعطتى ماشتر   ،و شهادات معتمتدةأحصول الجامعة على مراكز في مسابقات  -
 بالمقارنة بمثيالتها من نفس الفئة.اإللكتروني 

 ثانيا: خصائا متعلقة بالنشاط االتصالي:
اعتمتتاد الجامعتتات المدروستتة علتتى منصتتات إلكترونيتتة متعتتددة ومتنوعتتة فتتي نفتتس الوقتتت لتوصتتيل  -

المواقتتتع االلكترونيتتتة الرئيستتتية والفرعيتتتة، ة إلدارة حتتتوار فعتتتال متتتع الجمهتتتور، وهتتتي رستتتائل اتصتتتالي
 .بكات التواصل االجتماعي المختلفةوالصفحات والحسابات الرسمية على ش

علتتى متتدار الستتاعة الميتتة متجتتددة ورستتائل متنوعتتة فر لتتدى الجامعتتات بشتتكل عتتام، متتادة إعاتتتو أن ي -
 .جماهيرها المختلفة بهدف إقامة حوار مستمر مع

قامتت الباحثتة بمستتح شتامل ألغلتب مواقتتع الجامعتات المصترية بفئاتهتتا المختلفتة، وتباينتت النتتتائر وقتد      
من مواقع متميزة وفاعلة، ومواقع مهملة وغيتر نشتطة تمامتا ، وقتد رأت الباحثتة اختيتار المواقتع األكثتر تميتزا  

حتتتتى تكتتتون المقارنتتتة بتتتين  متتتن كتتتل فئتتتة، كترونتتتي الحتتتديث،وحداثتتتة، واألكثتتتر مواكبتتتة لوستتتائل التواصتتتل اإلل
 حقيقية ألنماط الحوار مع الجماهير المتعددة للجامعات. وتعكس تجارب  ،لمختارة فعالةالجامعات ا
 

 الفترة الزمنية للتحليل:
يوما( متواصلة إلجراء دراسة تحليل المضمون، والتي بدأت فتي  30حددت الباحثة فترة زمنية مدتها )     

إطييار زمنييي ختيتتار هتتذه الفتتترة تحديتتدا لتكتتون داختتل ا، وقتتد تتتم م 2021ينتتاير  15إلتتى  م 2020ديستتمبر  15
، وهتو التذي يعتمتد علتى التدمر لفصل دراسي  اري العمل به بسياسة التعلييم الميدمج أو التعلييم الهجيين

تخيياذ القييرار الرئاسييي اية العاديتتة والمحاضتترات اإللكترونيتتة، وختتالل تلتتك الفتتترة تتتم بتتين المحاضتترات الدراستت
بتحويييل الدراسيية كامليية إلييى نظييام التعليييم اإللكترونييي، وهييو مييا تييراه الباحثيية مناسييبا مييع أهييداف البحييث 

، ممتا يضتمن وجتود أكبتر والذي يسعى إلى دراسية أسياليب الحيوار عبير المنصيات اإللكترونيية للجامعيات
ممتا قتد يعتزز متن نتتائر الدراستة  ،ستتخدام تلتك المنصتات متن قبتل الطتالب والقتائمين باالتصتالادرجة من  

كتتون هتتذا لوليستتت متقطعتتة ، ختيتتار هتتذه الفتتترة لتكتتون مستتتمرةا. كمتتا تتتم والوصتتول إلتتى نتتتائر أكثتتر تكتتامال  
 ستمرارية والتفاعلية في الحوار بالجامعات المدروسة. الالعنصر يتناسب مع عنصر ا
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 أداة جمع البيانات:
سييتمارة تحليييل المضييمون الكيفييي لعناصيير الحييوار فييي وسييائل االتصييال اقامتتت الباحثتتة بتصتتميم       

بالجامعات محل الدراسة، والذي تم تصميمه لقياس العناصر التفاعلية فتي المواقتع اإللكترونيتة   اإللكتروني
وغيرهتتتا متتتن المنصتتتات اإللكترونيتتتة المستتتتخدمة للحتتتوار بتتتين القتتتائمين باالتصتتتال  ،وصتتتفحات الفتتتيس بتتتوك

 التالية:بهدف يياس المتغيرات ، ا على مبادئ االتصال الحواري تناد  ساوطالب الجامعة، 
 

 (  1جدول رقم )
 المتغيرات التي تم قياسها وفئات التحليل 

المبدأ األول: سهولة  
االستخدام والتفاعل، من خ ل تحليل  

المتغيرات اآلتية: 
 

 

 .كفاءة تصميم الموقع ومدى مالئمته لالستخدام من األجهزة المختلفة )الهاتف التابلت الكمبيوتر( -
وختتتتتدمات الموقتتتتتع، وستتتتتهولة قستتتتتام أرئيستتتتتية والفرعيتتتتتة، وشتتتتتمولها لجميتتتتتع تتتتتتوافر وجتتتتتودة القتتتتتوائم ال -

 .استخدامها
 الموقع اإللكتروني بشكل منطقي.تنظيم صفحات  -
 إتاحة روابط للقسام الداخلية على الصفحة الرئيسية للموقع. -
 ومحترك بحتث فتي الصفحتة الرئيستية له.توفير خريطة واضحة للموقع  -
 عدد اللغات التي يوفرها الموقع ومدى كفاءة المحتوى في اللغات الفرعية. -
)البحث السريع   البحث المتقدم   بحتث مخصتا  توفر أدوات بحث داخلي في محتويات الموقع -

 .ورة او المتاحة من خالل الموقع(لنوع معين من البيانات المنش
 توفر األدوات المساعدة لتصفح الموقع للمكفوفين وضعاف البصر. -
 توفر أدوات تواصل واضحة في جميع صفحات الموقع. -
 .لى جميع الحسابات والصفحاتتوفر معلومات متكاملة عن الجامعة ووسائل االتصال بها ع -
 .ربط الصفحات والحسابات الرسمية ببعضها البعض وبالموقع اإللكتروني -
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المبدأ الثاني: تقديم معلومات مفيدة لجمهور الموقع، من خ ل تحليل المتغيرات اآلتية: 
 

 
كالشتتتتعار واللوجتتتتو واستتتتم المنظمتتتتة بشتتكل  Visual Identity استتتخدام الهويتتتتة المرئيتتتتة للجامعتتة -

 واضح ومتكرر، بما يعمل على تثبيت الشعار في ذهن الزائر ويساعد على تذكره باستمرار. 
 توفر معلومتات االتصتال بالجامعة متن العناويتن وأرقتام الهواتتف وغيرها من وسائل االتصال. -
 ة بالموقع كمواقع التواصل االجتماعي.توفر وصالت مباشرة للمنصات اإللكترونية المرتبط -
 .Mission statement & philosophy  Visionعرض فلستفة ورؤيتة ومهمتة وأهتداف الجامعة  -
 .توفر قسم خاص باألخبار داخل الموقع -

o  توفر نشتترات إخباريتتة دورية، واداة لالشتراك بهاNews Letter . 
o  األخبتتتار المرتبطتتتة بالجامعتتتة وقطتتتاع األحاديتتتث الصتتتحفية والتصتتتريحات وآختتتر عتتترض

 عملها.
o هتتم المجتمتتتع عتترض مشتتاركات المنظمتتة وموقفهتتا متتن القضتتايا االجتماعيتتة وغيرهتتا التتتي ت

 .المحلتي
 .جودة االخبار المنشورة )المحتوى   النا   الصور   الفيديوهات(، ومعدل تحديثها -
 .خبارألتوفر أرشيف للخبار ومحرك بحث داخلي في ا -
 .قسام فرعية أو بالجمهور المستهدفأبار في خألتصنيف ا -
 عالم بأنواعها.إلتوفر قسم إعالمي بالموقع لنشر البيانات والمواد اإلعالمية الموجهة لوسائل ا -
 توفر خرائط جوجل لموقع الجامعة والكليات التابعة لها -
 ا العلمي حصائيات عامة عن الجامعة وكلياتها وعدد طالبها وفريقها األكاديمي ومركزهإتوفر  -
تتتوفر ونشتتر اتفاييتتة االستتتتخدام وسياستتة الخصوصتتية وسياستتة الجتتتودة وغيرهتتا متتن المعتتايير التتتتي  -

 .و مستوى الجامعةأعلى مستوى الموقع  ء  اتطبقها الجامعة سو 
عرض معلومات كاملة للتعريف بالجامعة فتي شتبكات التواصتل االجتمتاعي، متع وصتالت للموقتع  -

 للمزيد.
 التواصل االجتماعي. بصفحات Postsتوفر منشتورات إخباريتتة دورية  -
 نوعية المنشورات )نصوص   صور   فيديوهات(. -
 .معدل النشر والتحديث -
تصتتتتتتنيف المنشتتتتتتورات )أخبتتتتتتار فتتتتتتي أقستتتتتتام   صتتتتتتفحات   حستتتتتتابات فرعيتتتتتتة أو طبقتتتتتتا  للجمهتتتتتتور  -

 المستهدف(.
علتتتتى محتتتترك البحتتتتث عنهتتتتا حتتتتث ة عتتتتن الجامعتتتتة عنتتتتد البمتتتتدى كفتتتتاءة ظهتتتتور معلومتتتتات متكاملتتتت -

Google. 
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المبدأ الثالث: ا
ال

حتفاظ بزوار الموقع، من خ ل 
تحليل المتغيرات اآلتية: 
 

والمتتتواد الدعائيتتتة قابلتتتة  ،قستتتام لعتتترض وتنزيتتتل المتتتواد المرئيتتتة والمستتتموعة والكتتتتب والملفتتتاتأتتتتوفر  -
 .للتحميل

 .و مدفوعة على الموقعأمات مجانية  توفر خد -
 .لالشتراك بالموقعتوفر أداة  -
  .خبار المتابعين بالجديد على الموقعلية إلشعارات اآلتوفر خدمة اإل -
هتتتتذه المواقتتتتع التتتتتي تعتتتترض  وأ RSSو ربتتتتط تحتتتتديثات الموقتتتتع ببتتتترامر ال أ RSSتتتتتوفر خدمتتتتة  -

 الخاصية.
المنشتتتتتورات علتتتتتى لمتابعتتتتتة  ،تتتتتتذكير الزائتتتتترين الستتتتتتخدام األدوات المتتتتتتوفرة بالشتتتتتبكات االجتماعيتتتتتة -

 .اتالصفح
 .عدد المتابعين على الشبكات االجتماعية عند تطبيق البحث -
 الرد على رسائل المتابعين وعلى التعليقات. -

المبدأ الرابع: تشجيع المستخدمين 
إلعادة زيارة الموقع، من خ ل تحليل  

المتغيرات اآلتية: 
 
 

 .information Valuableنشتتر معلومتتات ذات ييمتتة  -
  updates Regular.بتحديثتات الموقتع أو الصفحتةاالهتمام  -
ويمكتتتتن تطبيتتتتق هتتذا المبتتتتدأ عبتتر مواقتتع التواصتتتتل االجتمتتاعي متتتن ختتتالل دعتتتوة التتتزوار لالنضتتمام  -

 والعتودة للموقتع مترة أخترى متن ختالل عبتارات صريحتة وواضحتة.
 المنظمتة.إعتالم التزوار بمواعيتد األحتداث الخاصتة وأنشتطة  -
 تزويتد التزوار بمعلومتات حديثتة يمكتن تحميلهتا. -
 العمتل بنتائتر استطالعات الترأي وأخذهتا فتي االعتبار عند إجراء التحديثات. -
 الوقت المناسب لبقاء المعلومات على موقع على شبكة االنترنت. -

ك: خل  حلقة حوارية، من خ ل تحليل 
المبدأ الخام

المتغيرات 
اآلتية: 
 

 

  .و يياسهأتوفير أدوات استطالع الرأي  -
 .خبار المنشورةتعليقات على األتوفير  -
 .توفير أدوات تواصل واضحة ومتعددة -
 وأالخدميتتتتة  ستتتتوآءقستتتتام الجامعتتتتة أل لتوزيتتتتع الرستتتتائل المستتتتتقبلة علتتتتى تخصتتتتيا أدوات التواصتتتت -

   .األكاديمية
 مختلف مجموعات المصالح بالتفاعل وإرسال التعليقات والتساؤالت والمقترحات والشكاوى لالسماح  -
 .وهل تتناسب مع طبيعة االتصاالت المستخدمة ،االستجابة الفورية لالتصاالت وردود األفعال -
  .الرد على التعليقات الواردة على المنشورات -
 .لمنشوراتالسماح او عدم السماح بالتعليق على ا -
 .وكفاءة الرد على الرسائل المرسلة من صفحات وحسابات التواصل االجتماعي سرعة -
 بشأن المستجدات واألحداث الجارية. توعوية  اتصاالت وجود -
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 إجراءات قياس الصدق والثبات:
ستتتتتمارة تحليتتتتل المضتتتتمون علتتتتى مجموعتتتتة األستتتتاتذة اقامتتتتت الباحثتتتتة بعتتتترض  ختبييييار الصييييدق:ا . أ

للتأكتتد متتن صتتدق أداة القيتتاس فتتي يياستتها لمتغيتترات  المتخصصتتين فتتي اإلعتتالم ومنتتاهر البحتتث 
جراء التعتتتديالت فتتتي إالدراستتتة، وذلتتتك فتتتي ضتتتوء أهتتتداف الدراستتتة ومنهجيتهتتتا، ثتتتم قامتتتت الباحثتتتة بتتت

لتصتبح اإلستتمارة  ،حظتات المحكمتينوإعادة الصتياغة فتي ضتوء مال  ،ستمارة باإلضافة والحذفالا
 .معدة للتطبيق الفعلي

إلجتراء التحليتل فتي  Holstiجراء اختبار ثبات عملية القياس بمعادلة هولستي إتم    اختبار الثبات: . ب
   .%90ولم تقل نتيجة الثبات عن  ،فترات متعددة طوال مدة التحليل

 

 نتائج الدراسة:
فيي إطيار تطبيي  المبيادئ الخمسية   التحليليية  النتيائج العامية للدراسيةتستعرض الباحثة فيما يليي        
ي عبير اإلنترنيت وعناصير النميوذا الحيواري، حييث قاميت الباحثية بتحلييل كيفيي الحيوار االتصال  لنظرية  

إ ييراء مقارنيية لممارسييات تلييك  لمضييمون المنصييات اإللكترونييية المتعييددة للجامعييات المدروسيية، بهييدف
 ، و اءت أهم النتائج فيما يلي:بدأ من المباديء الخمسةالجامعات وفقا لكل م

 Ease and intuitiveness of use or interface الموقع والتجول بداخلهستخدام اسهولة  :أوال  

معلومتات إلتى الالشتبكات االجتماعيتة متن الوصتول  وأيتحقق هذا المبدأ عندما يتمكن زوار الموقتع و       
 بسهولة ويسر، ويتحقق ذلك من خالل التالي:التي يرغبون فيها 

 

 ويشمل هذا المبدأ الخصائا الفرعية التالية:  ،الموقع االلكتروني الرئيسي الرسمي -1
 التابلييييت متييييه ل سيييتخدام ميييين األ هييييزة المختلفيييية  الهيييياتأ/ءكفييياءة تصييييميم الموقييييع ومييييدى م  -
 :الكمبيوتر(/

نهتتا أجتتودة التصتتميم، كمتتا  المواقتتع المميتتزة فتتيمتتن  التتثالث لجامعتتات ل اإللكترونيتتة مواقتتعتعتبتتر ال     
المواقتع بواستطة جتودة بتار ، وقتد تتم اختشتكالهاأالحديثتة بمختلتف    مصممة لتالئم العرض على األجهزة

 تحديد درجة كل من:ن لوناليأخدمات متاحة 
 . pingdom.comوسرعة التحميل: باستخدام موقع  الموقع تصميم كفاءة -
 MobiREADY المختلفةى األجهزة جودة الظهور عل -
 .SEOمة الموقع للظهور بمحركات البحث ءمال -

 وجاءت نتائر االختبار على النحو التالي:
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 ( 2جدول رقم )
 اختبار كفاءة تصميم مواقع الجامعات المدروسة 

عناصر  
 الةياس 

  امعة النيل الجامعة األمريكية   امعة المنصورة

 
 كفييييييييييياءة
 التصييييميم
وسيييييييرعة 
 التحميل

70% 
وقت تحميل الصفحة الرئيسية  

ثانية وخحم الصفحة    2.7
 ميجا بايت 2.2الرئيسية 

71% 
وقت تحميل الصفحة الرئيسية  

ثانية وخحم الصفحة    1.7
 ميجا بايت  9الرئيسية 

69% 
وقت تحميل الصفحة الرئيسية  

ثانية وخحم الصفحة    1.8
 ميجا بايت  13.8الرئيسية 

ميييييية ءم 
الموقييييييييع 
لمحركييات 
 البحث

 

77% 
 

65% 
 

64% 

 ييييييييييييودة 
العيييييييرض 
عليييييييييييييييى 
 األ هزة 

 

2.9/5 
 

1/5 
 

3/5 

 

شييييييييييييييكل 
توضيييحي 
لنتيجييييييييية 
 االختبار

   

 

مرتفعتتة إلتتى نستتب حصتتول المواقتتع اإللكترونيتتة للجامعتتات الثالثتتة علتتى ونالحتتم متتن الجتتدول الستتابق       
مقبولتتة لهتتذا النتتوع متتن المواقتتع، حيتتث تتميتتز بعتترض محتتتوى غنتتى  ، وهتتى نستتب التصتتميمفتتي كفتتاءة  حتتد متتا

تميتزت جامعتة النيتل فتي كفتاءة العترض وإن يتاثر علتى سترعة تحميتل الموقتع،  بالصفحة الرئيسية، وهو متا
كثر من غيرهتا، وتميتزت جامعتة المنصتورة بجتودة العترض للصتفحة الرئيستية العربيتة، أ  الهاتفعلى أجهزة  

، كمتا يوضتح الجتدول الستابق في عرض محتويتات الصتفحة الرئيستية الجامعة االمريكية نسبيا  وتميز موقع  
 الهتتاتفمتتة بتتين المواقتتع الثالثتتة للعتترض بشتتكل ستتليم علتتى أجهتتزة ءاألكثتتر مالموقتتع جامعتتة النيتتل هتتو  أن

 عتنل عتام ر النتتائر بشتكمريكيتة. وتعبتموقتع الجامعتة األ، ثتم يتأتي جامعتة المنصتورة  موقتع  ويليهوالتابلت،  
العتمتاد علتى األجهتزة ا متع تزايتد اوالتابلتت، خصوصت   الهاتفهتمام بنسخة أهمية وحاجة المواقع الثالثة لال

وعلتتى التترغم متتن أن  لجامعتتات متتن طتتالب وختتريجين وعتتاملين.المحمولتتة واألجهتتزة المكتبيتتة بتتين جمهتتور ا
لعتتتدم االهتمتتتام  مقبتتتوال   اتبريتتتر    يعتتتد للهتتتاتف، إال أن ذلتتتك الطبيقتتتات جتتتامعتي المنصتتتورة واألمريكيتتتة تتتتوفران ت
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الهتتاتف، باعتبتتار الموقتتع هتتو المنصتتة اإللكترونيتتة الرستتمية األساستتية لجمتتاهير الموقتتع علتتى  بضتتبط ظهتتور
 الجامعة.

، وتنظيييم هييذه الييروابط لهيياتييوفير روابييط مباشييرة وسييهلة مييدى قسييام الموقييع، و أتنظيييم صييفحات و  -
 :على مختلأ أنواع األ هزة الحديثةستخدامها اإوسهولة  القوائم الرئيسية والفر ية،وتوزيعها على 

علتتتى صتتتفحات أ  استتتخدمت مواقتتتع الجامعتتتات الثالثتتة، عتتتددا  متتتن القتتتوائم الموزعتتة بشتتتكل جيتتتد جتتدا  فتتتي
لتى إعالتة، خصوصتا  بتقستيم الموقتع فمتة و ئسفلها، وتعتبر طريقة العترض وتوزيتع التروابط مالأالموقع، و 

ن كتتان موقتتع جامعتتتة المنصتتورة قتتتد فصتتل األنظمتتتة إو قستتام رئيستتية موجهتتتة لكتتل جمهتتتور علتتى حتتتدة، أ
مريكيتة وجامعتة األستتخدمت الجامعتة ابينمتا  ،االلكترونية والختدمات اإلضتاةية فتي قتوائم أكثتر وضتوحا  

المنصورة التي استخدمت نفس المستاحة فتي عترض النيل القوائم السفلية بشكل أكثر كفاءة من جامعة 
ختتري داختتل أصتتفحات  حصتتائيات التتتي عتتادة  متتا يتتتم وضتتعها فتتياإل خريطتتة لموقتتع الجامعتتة وبعتتض 

 الموقع.
 

 :داخلي، وأدوات بحث متعددةومحير  بحيث ، Site Mapخريطة للموقع  مدى توافر -
وفترت  بينمتا، النيل صفحة مخصصة لخريطة الموقتع  ال تستخدم مواقع جامعة المنصورة وجامعة -

شتكل ستهل روابتط لجميتع  مريكية صفحة خاصة بالخريطة التقليدية للمواقع، تضم فيالجامعة األ
وابط وهتتتو الشتتتكل التقليتتتدي والمحتتترف التتتذي يوضتتتح ويجمتتتع جميتتتع التتتر  ،قستتتام الموقتتتعأصتتفحات و 

نهايتتتة كتتتل  ر الوصتتتالت المرتبتتتة فتتتيعتبتتتاا قستتتام الموقتتتع. ويمكتتتن أالرئيستتتية والفرعيتتتة لصتتتفحات و 
كبديل جزئي عن خريطة الموقع، وهو األسلوب المستخدم فتي المواقتع   Footer Menus صفحة
 الثالثة.

علتتى أ  استتتخدمت المواقتتع الثالثتتة أداة البحتتث الستتريع بمحتويتتات الموقتتع، فتتي أمتتاكن ملحوظتتة فتتي -
المواقتتتتع الثالثتتتتة، وباللغتتتتات المختلفتتتتة  فتتتتيالصتتتتفحات المختلفتتتتة، وبتجربتهتتتتا كانتتتتت تعمتتتتل بكفتتتتاءة 

كثتتر كفتتاءة، أالمستتتخدم بموقتتع جامعتتة المنصتتورة  المستتتخدمة بكتتل موقتتع، وان كتتان محتترك البحتتث 
و أقستم محتدد  ، وتخصتيا البحتث فتييتهاترتيتب النتتائر، وتصتف وتنظيمتا للمحتتوى، متع إمكانيتة

و أالثالثة محترك بحتث متقتدم منفصتل،  ي من المواقعأن من المحتوى، بينما لم تستخدم نوع معي
 محركات بحث نوعية في محتوى معين.

 

 :توفير محتويات الموقع بأكثر من لغة، ومدى كفاءة المحتوى في اللغات الفر ية -
يضتم موقع جامعة المنصورة المحتوى بثالث لغات )العربية واالنجليزية والفرنسية(، بينمتا يعرض       

اكتفت جامعة النيل باللغتة اإلنجليزيتة فقتط.  ، بينمامريكية لغتين )االنجليزية والعربية(موقع الجامعة األ
رئيستتية، فبينمتتا كتتل المحتويتتات المنشتتورة بنستتخة الموقتتع ال خ الخاصتتة باللغتتات الفرعيتتةالنستت تشتتمللتتم و 

قتتل أاعتمتتدت جامعتتة المنصتتورة علتتى اللغتتة العربيتتة كلغتتة رئيستتية، كانتتت اللغتتتين اإلنجليزيتتة والفرنستتية، 
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لتتتى حتتتد كبيتتتر منضتتتبطة فتتتي ترجمتتتة المحتويتتتات المنشتتتورة، خصوصتتتا  المحتويتتتات إن كانتتتت إو  اكتمتتتاال  
متا موقتع الجامعتة االمريكيتة ، أعتن الجامعتة وتاريخهتا ونشتأتها  الرئيسية الخاصة بالمعلومتات األساستية

النستتتتخة األساستتتتية كو شتتتامل أعلتتتتى النستتتتخة العربيتتتة، وغيتتتتر محتتتتدث  كتفي بعتتتترض محتتتتتوى بستتتيطافتتت
 لغات إضاةية. أية، ولم تستخدم جامعة النيل اإلنجليزية

بالمالحظة         الجدير  المنشور  أومن  المحتوى  وتحديث  بجودة  يتميز  المنصورة  جامعة  موقع  ن 
النسخ   متكاملعلى  محتويات  بنشر  االمريكية  الجامعة  اهتمام  ويفوق  العربية  الثالث،  النسخة  على  ة 

 لكتروني.  لموقعها اإل
 

 : توفر األدوات المساعدة لتصفح الموقع للمكفوفين وضعاف البصر -
بذوي االحتياجات البصرية، مثل المكفوفين وضعاف البصر،   بشكل عام  الجامعات   اهتمام  يعتبر     

  من الممارسات اإللكترونية المميزة ألي جامعة. عداد لمواقعها وخدماتها اإللكترونية،عند اإل 
المواقع الثالثة لتكون متماشية مع المعايير الدولية في التطوير  تم تصميم  بينت النتائر أنه قد  و       

بالمكفوفيننترنت )القارئ اآلالمواقع لبرامر تصفح شبكة اإلمة  ءوالتي تضمن مال ال  إ  ،لي( الخاصة 
ختبار مدى كفاءة تطبيق هذه المعايير، ولكن من الجدير بالمالحظة واالهتمام توفير  انه لم يتح لنا  أ

بالموقع  ومثبتة  منفصلة  أدوات  المنصورة  جامعة  االحتياجات   ،موقع  لذوي  التصفح  عملية  لتسهيل 
عبر  البصري وذلك  األ  iconة،  الركن  في  فرعية  مميزة  قائمة  تفتح  الموقع،  صفحات  جميع  من  يسر 

 خاصة بهذا النوع من المستخدمين. 
 

 :واصل واضحة في  ميع صفحات الموقعفر أدوات تتوا -
و معلومتتتات اتصتتتال مباشتتتر واضتتتحة علتتتى الصتتتفحة أ لتتتم يتتتوفر موقتتتع جامعتتتة المنصتتتورة أدوات       

تحتت قستم عتن الجامعتة فتي القائمتة الرئيستية، كمتا  "اتصتل بنتا"الرئيسية، واكتفى بترابط فرعتي لصتفحة 
يفتتتح والتتذي لصتتفحة دليتتل هواتتتف الجامعتتة تحتتت قستتم روابتتط هامتتة فتتي أستتفل الموقتتع،  اأضتتاف رابطتت  

ولتم  ،رقتام هواتتف أرضتيةأغلبهتا أ بأقستام الجامعتة، و تصتال الهاتفيتة رقتام االألجميتع    صفحة تضم دلتيال  
التتتي  -غلتتب مواقتتع االنترنتتت أ فتتي يوجتتد كمتتا  - نمتتوذج تواصتتل يياستتي باستتتخدام امباشتتر   يتتوفر اتصتتاال  

سيلة تواصل باستخدام التواتس ، كما لم يوفر و تستهدف وجود عالقة اتصال من اتجاهين مع الجمهور
ر الموقتتتع بصتتتعوبة ليستتتتطيع لتتتذلك قتتتد يعتتتانى زائتتت ؛المباشتتتر الحديثتتتةن بتتترامر التواصتتتل متتتغيتتتره  أواب 

، وسيبذل مجهودا مضاعفا  لى رقم واضح للتواصل الهاتفي مع إدارة الجامعة او إدارة الموقعإالوصول  
وقد يجد لها معلومتات اتصتال يمكتن  ،و جهة معينة داخل الجامعةألى صفحة خاصة بقسم  إللوصول  

 كتروني مثال .استخدامها كالبريد االل
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و صتفحة إدارة المتدن أقسم لبحث عن افعلى سبيل المثال، لالتصال بأداة المدن الجامعية، البد للزائر 
علتتتى معلومتتتات  تحتتتتوي  "اتصتتتل بنتتتا"القستتتم المختتتتا ستتتيالحم وجتتتود صتتتفحة  الجامعيتتتة، وبعتتتد فتتتتح

 ن لم توفر نموذج تواصل يياسي.إاالتصال المباشر بالقسم، و 
فتي جميتع صتفحات الموقتع، وتضتم  "اتصتل بنتا"ريكية فيتوفر صتفحة ألمموقع الجامعة ال  وبالنسبة     

 واصتل يياستي، يضتم حقتوال  تخريطة لموقع الجامعة على خرائط جوجتل، ورقتم هتاتف رئيستي، ونمتوذج 
رستتالها لتستهيل إعتادة توزيعهتا علتى األقستام المختلفتتة. إستيقوم ب لبيانتات الزائتر، وموضتوع الرستالة التتي

 تخدم الموقع أدوات اتصال مباشر حديثة كالواتس اب.ولم يس
تضتتتم خريطتتتة بموقتتتع  ،متتتا موقتتتع جامعتتتة النيتتتل، ةيحتتتتوى علتتتى صتتتفحة منفصتتتلة لالتصتتتال بالجامعتتتةأ

الكترونتتي عتتام، وقتتد كتتررت نشتتر  وبريتتد الجامعتتة علتتى ختترائط جوجتتل، ورقتتم اتصتتال هتتاتفي مختصتتر، 
 .Header and Footerسفله أعلى الموقع و أ  الرقم المختصر في

أدوات ومعلومتات اتصتال مركتزي واضتحة، كمتا لتم  تفتقتد تتوفيرن جامعة المنصتورة أومما سبق نجد        
بينمتا افتقتدت المواقتع الثالثتة ، خترينعلى عكس الموقعين اآل، تستخدم نماذج التواصل االلكتروني التقليدية

 .SMSوالرسائل النصية القصيرة  والتيليجرامتوفير خدمات االتصال المباشر الحديثة كالواتس اب 

ويشتتمل هتتذا المبتتدأ الخصتتائا الفرعيتتة ، الصييفحات والحسييابات الرسييمية علييى الشييبكات اال تما ييية -2
 التالية:
ووسييائل االتصييال بهييا علييى  ميييع الحسييابات  ،فر معلومييات متكامليية عيين الجامعييةاتييو مييدى  -

 :وربطها ببعضها البعض وبالموقع اإللكتروني ،والصفحات
 

 ( 3جدول رقم )
 مدى توافر معلومات عن الجامعات بالصفحات الرسمية لها  

صفحة لينكدأن   قناة اليوتيوب الرسمية 
 الرسمية 

حساب  
 انستجرام  

  صفحة السيسبو    حساب تويتر الرسمي 

نبتذة مختصتر بالغتتة ينشتر 
اإلنجليزيتتتتتتتتتتتتة ووصتتتتتتتتتتتتتالت 

 .للموقع والفيسبوك وتويتر

ال يوفر اى معلومتات 
كتفتتتي اعتتتن الجامعتتتة و 

بوصتتتتتتتتتتتالت للموقتتتتتتتتتتتع 
ومعلومتتتتتتتتات اتصتتتتتتتتال 
واضتتتتتتتتتتتحة وخريطتتتتتتتتتتتتة 

 موقع.الب

 

ال يتتتتتوفر 
معلومتتتتتتتتا

ت عتتتتتتن 
الجامعتتتة 
واكتفتتتتتتتتى 
بتتتتتتتتتتتتتتترابط 
للموقتتتتتتتتتع 
االليكتتتتتر 

 وني

يتتتتتتوفر معلومتتتتتتات عتتتتتتن ال 
الجامعتتتتتتتة واكتفتتتتتتتى بتتتتتتترابط 

 وصفحة الفيسبوكللموقع 
 

 

 

ال تتتتتتتوفر أي معلومتتتتتتات 
عتتتتن الجامعتتتتة، واكتفتتتتت 
بوصتتتتتتتتتتتتتتتتالت للموقتتتتتتتتتتتتتتتتع 
االلكترونتتتتتي ومعلومتتتتتات 

 اتصال واضحة.

 امعة المنصورة
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ينشتر نبتذة مختصتر بالغتتة 
اإلنجليزيتتتتتتتتتتتتة ووصتتتتتتتتتتتتتالت 
 للموقع والفيسبوك وتويتر  

 
 

تتوفر معلومتتات كاملتتة 
عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن الجامعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ووصتتتتتتتتتتتالت للموقتتتتتتتتتتتع 
االلكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
ومعلومتتتتتتتتات اتصتتتتتتتتال 
واضتتتتتتتتتتتحة وخريطتتتتتتتتتتتتة 

 بموقع الجامعة.
 

ال يتتتتتوفر 
معلومتتتتتتتتا

ت عتتتتتتن 
الجامعتتتة 
واكتفتتتتتتتتى 
بتتتتتتتتتتتتتتترابط 
لقنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة 
اليوتيتتتتتتتتتتو 

 ب
 

ال يتتتتتتوفر معلومتتتتتتات عتتتتتتن 
الجامعتتتتتتتة واكتفتتتتتتتى بتتتتتتترابط 

 للموقع وصفحة الفيسبوك
 

ال تتتتتتتتتتتتتتتتوفر معلومتتتتتتتتتتتتتتتات 
متكاملتتتة عتتتن الجامعتتتة، 

، ةواكتفتتت بنبتتذة مختصتتر 
ووصتتتتتتتتتتتتتتتتالت للموقتتتتتتتتتتتتتتتتع 
ومعلومتتتتتتتتتتتتتات اتصتتتتتتتتتتتتتال 

 واضتتتتتتتتتتتتحة.

 

الجامعة األمريكية 
 

ى معلومتتتتتتتتتات أال ينشتتتتتتتتتر 
عتتتتتتتتن الجامعتتتتتتتتة ويكتفتتتتتتتتي 
بوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالت للموقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
والفيستتتتتتتتتتتتتتتتتتبوك وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويتر 

 
 

تتوفر معلومتتات كاملتتة 
عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن الجامعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ووصتتتتتتتتتتتالت للموقتتتتتتتتتتتع 
االلكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
ومعلومتتتتتتتتات اتصتتتتتتتتال 
واضتتتتتتتتتتتحة وخريطتتتتتتتتتتتتة 

 بموقع الجامعة

ال يتتتتتتتتوفر 
معلومات 
عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
الجامعتتتتتتة 
واكتفتتتتتتتتتتتى 
بتتتتتتتتتتتتتتتتترابط 
للموقتتتتتتتتتتتتع 
 والتتتتتتتتتتتتتتتترقم

صتتتتت المخت 
ر 

للتواصتتتتل 
 الهاتفى

ال يتتتتتتوفر معلومتتتتتتات عتتتتتتن 
الجامعتتتتتتتة واكتفتتتتتتتى بتتتتتتترابط 

 للموقع وصفحة الفيسبوك
 

ال تتتتتتتوفر أي معلومتتتتتتات 
للتعريتتتتتتتتتتتتتتف بالجامعتتتتتتتتتتتتتتة 
وتتتتوفر وصتتتالت للموقتتتع 
االلكترونتتتتتي ومعلومتتتتتات 

 امعة النيل اتصال واضحة
 

على الشبكات االجتماعيتة،  هاعن ي اواة انشر تعريف  ت لمالجامعات الثالث من الجدول السابق أن   ونجد      
حيتتث ال  مالئمتة الشتبكات االجتماعيتة لنشتتر هتذا النتوع متن المحتتوى،إلتتى عتدم  ترجعته الباحثتة وهتو متا قتد 

ن بعتض هتذه الشتبكات ال تحظتى باالهتمتام الكتافي متن أو  أتتيح هذه الشبكات توفير مجال مالئتم للنشتر،  
لتتى حتترص الجامعتتات الثالثتتة علتتى ربتتط الصتتفحات والحستتابات بتتالموقع إإدارة الجامعتتة. والبتتد متتن اإلشتتارة 
 .الرئيسي، بروابط مباشرة وواضحة

نطباق بعض الممارسات الخاصة بالمبدأ األول لنظرية االتصيال ومن هنا توضح البيانات السابقة ا     
الحواري، والمتعل  بسهولة استخدام الموقع اإللكترونيي، بينميا ليم ييتم تطبيي  بعيض المتشيرات األخيرى 
بتلك المواقع وشبكات التواصل اال تماعي للجامعات، وهو ما يعطي متشرات إيجابية مين شيأنها تعزييز 

 الجامعات و ماهيرها. االتصال الحواري بين
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  Usefulness of Information: تقديم معلومات مفيدة لجمهور الموقع: اثاني  
الجامعتة علتى نشتتر محتتوى مفيتتد ومحتدث يحظتى باهتمتتام مختلتف فئتتات  تحتترص يتحقتق هتذا المبتتدأ عنتدما 

 ق ذلك من خالل التالي:قويتحالجماهير المستهدفة لزيارة الموقع، 

 :الموقع االلكتروني الرئيسي الرسمي  -1
كالشييعار واللو ييو واسييم المنظميية بشكل  Visual Identity استخدام الهوييية المرئييية للجامعة -

، ويسياعد عليى تيذكره باسيتمرار ،لزائيرومتكرر، بما يعمل عليى تثبييت الشيعار فيي ذهين اواضح  
 ستخدام األلوان وعناصر التصميم األساسية المميزة. اتشمل الهوية و 

 (  4جدول رقم )
 مدى توافر عناصر الهوية البصرية بمواقع الجامعات المدروسة 

 توضيحية من الموقعصورة   توافر عناصر الهوية البصرية  الجامعة

 امعة المنصورة 
 

لهويتة محتددة مستتوحاة متن شتعار   الموقعال يالحم استخدام  
الجامعة، كما ال يعترض الشتعار بشتكل واضتح، وربمتا يكتون 

ستتتخدام بشتتكل النتته شتتعار تقليتتدي غيتتر مالئتتم لأ الستتبب فتتي
فعتتتتتال فتتتتتي األدوات االلكترونيتتتتتة الحديثتتتتتة، لمتتتتتا يضتتتتتمه متتتتتن 
تفصتتتيل دييقتتتة يصتتتعب ظهروهتتتا بشتتتكل واضتتتح علتتتى أجهتتتزة 

او التابلتتت متتثال . ومتتع هتتذا ةيستتتخدم شتتعار الجامعتتة  الهتتاتف
 كأيقونتةحات الموقتع بجانتب استم الجامعتة، و فتى جميتع صتف
Site Icon لمميتزة األلتوان امتا عتن أمتصتفح االنترنتت.  فتي

مميتتتزة مستتتتوحاة  ألتتتوانوجتتتود  يلحتتتموعناصتتر التصتتتميم، فلتتتم 
ن كتتان الموقتتع بشتتكل عتتام يستتتخدم مجموعتتة إمتتن الشتتعار، و 

 لونية واحدة، وعناصر تصميم حديثة ومتناسقة.

 

الجامعة األمريكية 
 

  Site Iconالشعار المميتز للجامعتة كأيقونتة  يستخدم الموقع
، فحات وفتى متصتفح االنترنتتوشعار متكرر في جميع الصت

ولتتتتم يستتتتتخدم التصتتتتميم اللتتتتون التتتتذهبي فتتتتي شتتتتعار الجامعتتتتة 
التقليتتتتدي، واستتتتتبدله بتتتتاللون األزرق ودرجاتتتتته المختلفتتتتة وهتتتتو 

ا نفتتتس درجتتتة اللتتتون التتتتي تستتتتخدمها الجامعتتتة فتتتي مطبوعاتهتتت
الموقتع بشتكل عتام يستتخدم مجموعتة و   ،وتصميماتها المختلفة

 تصميم حديثة ومتناسقة.لونية واحدة، وعناصر 

 

 امعة النيل 
يستخدم شعار الجامعة المميتز ببستاطته فتي جميتع صتفحات  

، كمتا يستتخدم Site Iconالموقع وكأيقونة لمتصفح االنترنت 
ويستتخدم  ،درجات اللتون األزرق المستتوحاة متن لتون الشتعار

الموقتتع بشتتكل عتتام مجموعتتة لونيتتة واحتتدة، وعناصتتر تصتتميم 
  ومتناسقة.حديثة 
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 :توفر معلوميات االتصيال بالجامعة مين العناويين وأرقيام الهواتيأ وغيرها من وسائل االتصال -
و الموقتع فتي مكتان أتصتال مباشتر بتادارة الجامعتة افر موقع جامعتة المنصتورة معلومتات يو   ال    

يوفر صفحة حد القوائم الفرعية، كما أبط صفحة التواصل مع الجامعة تحت واضح، حيث يوجد را
سفل الموقع أدارات الجامعة وبرابط في إوكليات و  رقام الهواتف األرضية لجميع أقسامأواحدة تضم  

Footer،   لتلقتتتى االتصتتتاالت وصتتتفحة  بينمتتتا يتتتوفر موقتتتع الجامعتتتة االمريكيتتتة رقتتتم هتتتاتف مركتتتزى
 فقط في ان كان رابط الصفحة معروض  إو ، لكتروني متقدمإتحتوى على نموذج تواصل   "اتصل بنا"
ستتفل جميتتع صتتفحات أعلتتى و أ  متتا موقتتع جامعتتة النيتتل فينشتتر التترقم المختصتتر فتتيأ، ستتفل الموقتتعأ

 تروني. لكإللالتصال ا االموقع ويوفر معلومات االتصال األساسية وال يستخدم نموذج  
 Mission statement & philosophyعييرض فلسيييفة ور يييية ومهمييية وأهيييداف الجامعيية  -

/Vision: 

جميتتتع المعلومتتتات  علتتتى يحتتتتوي هتمتتتت المواقتتتع الثالثتتتة بتتتتوفير قستتتم ختتتاص عتتتن الجامعتتتة، ا    
المنصتتورة موقتتع جامعتتة  هتتداف الجامعتتة ورستتالتها، وتتتاريخ الجامعتتة، وقتتد تميتتزأ الخاصتتة بفلستتفة و 

بتقسيم المعلومات على صفحات عديدة منظمة ومبوبة، بينما جمع موقع الجامعة االمريكية جميع 
موقتتتع متتتا أاخليتتتا ، وتبويتتتب المحتويتتتات فيهتتتا. المعلومتتتات فتتتي صتتتفحة واحتتتدة متتتع تقستتتيم الصتتتفحة د 

صتتفحة واحتتدة بشتتكل مميتتز  بتبيوبهتتا فتتي ن اهتتتمإقتتل المواقتتع كمحتتتوى و أ متتن جامعتتة النيتتل، فكتتان
ويعتبر ماسب  دليي   عليى اهتميام الجامعيات الث ثية بعيرض معلوميات كافيية ووافيية عين ،  فقىأ
 .سالة الجامعة وتاريخهار هداف و أ
 :ومعدل تحديثهتوفر قسم خا  باألخبار داخل الموقع،  -

ستام اإلخباريتة قشتموال  وتطبيقتا  لمعتايير األ  يعتبر قسم االخبار بموقتع جامعتة المنصتورة األكثتر    
، فرعيتتتتة خبتتتار علتتتى صتتتفحات للفلتتتتترة وتقستتتيم األ بتتتالمواقع، ويضتتتم محتتترك بحتتتث داخلتتتى، وأدوات 

هتتم االخبتتار فتتي الصتتفحة أ ، وتعتترض ي استتبوعأ تم تحديثتتةتتتاريخ النشتتر وعتتدد الزيتتارات، ويتتوإظهتتار 
يضتم م، كمتا 2003المنشتورة بته منتذ عتام  خبتارألرشتيفا  لكتل األرئيسية للموقع، كما يضم الموقتع ا

عتتترض بتتتانورامى الصتتتور، و و حتتتدث الفيتتتديوهات أقستتتاما  للميتتتديا تنشتتتر أخبتتتار الموقتتتع تحتتتت قستتتم األ
لبومتات الصتور داختل أستتخدام ا ت الباحثتةكمتا الحظت، مع رابتط لقنتاة اليوتيتوب الرستمية  للجامعة،

يع االخبتار المنشتورة باللغتة العربيتة علتى ترجمة جم  بينما ال يتمخبار، وبطريقة مميزة وبسيطة،  األ
 .والفرنسية النسختين اإلنجليزية

تضتتتتم قستتتتما   ،ام فرعيتتتتةقستتتتألتتتتى عتتتتدة إخبتتتتار الجامعتتتتة االمريكيتتتتة، ةيقستتتتم قستتتتم األمتتتا موقتتتتع أ     
خبتتار تحتتديث األ، ويتتتم AUC Todayوالمنشتتورات ومجلتتة  ،الهامتتة حتتداث ختتر للآللفيتتديوهات و 

لتى إخبتار يفتقتد قستم األبينمتا يعتبر معدل التحديث األفضتل بتين الجامعتات الثالثتة، هوما  ، و ايومي
 خبار. للا محرك بحث داخلى، وال يضم أرشيف  
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الرئيستتية،  حتداث الهامتة بالصتفحةخبتار واأللل الموقتع جامعتة النيتل، ةيضتم قستم   بالنستبةأمتا      
ائمتتتة الرئيستتتية لهتتتذه ختتتري بالقأروابتتتط  أيتتتةخبتتتار، بينمتتتا ال يستتتتخدم متتتع وصتتتلة لعتتترض جميتتتع األ

خبار وبدون تواريخ للنشر، من األ امحدود   اال عدد  إتضم    ن صفحة كل االخبار الأالصفحة، كما  
 ويعتبر القسم األقل من حيث جودة العرض وتطبيق معايير األقسام اإلخبارية بين المواقع الثالثة.

ث تتوافر يتقستام اإلخباريتة متن حاأل بيقا لمعاييرأن جامعة المنصورة األكثر تطنجد مما سبق      
خبتتتار بموقتتتع الجامعتتتة خبتتتار، وهتتتو متتتا ال يتتتتوافر فتتتي قستتتم األرشتتتيف للأمحتتترك بحتتتث داخلتتتى، و 

اإلخباريتتة، وان كتتان األخيتتر يتميتتز بستترعة التحتتديث وجتتودة كتابتتة االخبتتار، وتبويبهتتا. بينمتتا يهمتتل 
ير علتتتتى مستتتتتوى العتتتترض واالمكانيتتتتات موقتتتتع جامعتتتتة النيتتتتل هتتتتذا القستتتتم والتتتتذي يحتتتتتاج التتتتى تطتتتتو 

 والمحتوى.
لتتتربط  Keywordsالمواقتتتع الثالثتتتة ال تستتتتخدم الكلمتتتات المفتاحيتتتة  أن الحظتتتت الباحثتتتةكمتتتا      

هم األدوات المستخدمة في األقسام اإلخبارية، كما افتقد متوقعى أ خبار بشكل عرضي، وهو من األ
خبار ذات الصلة( وهو ما استخدمته الجامعتة االمريكيتة بشتكل المنصورة والنيل الستخدام أداة )األ

 محدود.
 :News Letterتوفر نشييرات إخبارييية دورية، واداة ل شترا  بها مدى  -

، وهتو متا ترجعته الباحثتة لعتدم لكترونيتةاالشتراك بالنشترة البريديتة اإلمة تفتقد الجامعات الثالثة لخد 
 .كتروني عبر وسائل التواصل االجتماعيلالنشر االإمكانية في ظل توافر  االهتمام بها

 :ع مية المو هة لوسائل االع مالمواد اإلو توفر قسم إع مي بالموقع لنشر البيانات مدى  -
 Mediaفحة لوستتائل االعتتالم تضتتم البيانتتتات اإلعالميتتة خصتتا موقتتع الجامعتتة االمريكيتتة صتتت

Releases ، يعتتتترض عتتتتن الجامعتتتتة بوستتتتائل االعتتتتالم  وأكمتتتتا تضتتتتمن قستتتتما  لمتابعتتتتة متتتتا ينشتتتتر
 .بنشر البيانات اإلعالمية على موقعيهما و النيلأالمنصورة  تيبينما لم تهتم جامع، المختلفة

 :التابعة لهاتوفر خرائط  و ل لموقع الجامعة والكليات  -
عرضتتتها جامعتتة المنصتتورة وقتتد بموقتتع الجامعتتة علتتى ختترائط جوجتتل، وفتترت جميتتع المواقتتع ختترائط 

 مريكية وجامعة النيل في صفحة اتصل بنا.، وعرضتها الجامعة األ Footerسفل الموقع أ في
 :ومركزها العلميتوفر احصائيات عامة عن الجامعة وكلياتها وعدد ط بها وفريقها األكاديمي مدى  -

حصائيات عامة بالصفحة الرئيسية عن الخدمات الطبية التي إجامعة المنصورة  يعرض موقع    
الجامعتتتة  ، واهتتتتم موقتتتعستتتفل الموقتتتعأعتتتة التتتدولى بتتتروابط فتتتي تقتتتدمها، كمتتتا عرضتتتت ترتيتتتب الجام

ميتتتز، بينمتتتا لتتتم تعتتترض ئيات العامتتتة بالصتتتفحة الرئيستتتية وبشتتتكل ماحصتتتهتتتم اإلأ االمريكيتتتة بتتتتوفير 
 هم مميزات الجامعة.أ تفت بقسم يوضح اكحصائيات و إ أيةجامعة النيل 

سياسيية الجييودة وغيرهييا ميين المعييايير التييي تطبقهييا شييروط اإلسييتخدام و الخصوصييية و سياسيية نشيير  -
 ككل: و مستوى الجامعةفقط أسوآء على مستوى الموقع الجامعة 
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ضافته كترابط فتي أعلى الموقع لسياسة الجودة، كما أ في  اواضح   ارابط   جامعة المنصورة  تنشر    
 ،Privacy Policy الموقع، مع توفير صفحة لعرض سياسية الخصوصتية الخاصتة بتالموقع لسفأ

حقتوق  ةاستييضتا  متع تخصتيا صتفحة منفصتلة لعترض سأمريكيتة وهو ما اهتمت به الجامعتة األ
و سياسة أم ستخدالالع جامعة النيل أي اتفاييات موق لم يعرض . بينما  Copyrightالطبع والنسخ 

فتتي ظتتل اعتمتتاد جوجتتل لنشتتر سياستتة الخصوصتتية  اواضتتح   اقصتتور   متتا يعتبتتر وهتتو ،للخصوصتتية
 نترنت. إلمواقع ا األساسية لجودةكشرط من الشروط 

  :اإلضافية التي يقدمها الموقع لزائريهالخدمات األساسية و طبيعة  -
ديمي، باستتتتخدامهم كتتتاوالعتتتاملين والفريتتتق األ ب ختتتدمات للطتتتالجامعتتتة المنصتتتورة  يتتتوفر موقتتتع    

 وفريتبينمتا ، لكترونيتةلمتاحة لهم من منظومة الجامعة اإللكترونية الى الموارد اإلإللموقع للوصول  
 إلتى جانتب لتحتاق بالجامعتة، لكترونتي لجية وجامعة النيل خدمتة التقتديم اإلمريكالجامعة األ  موقعي

 قسم للتقدم لوظائف الجامعة ومعرفة الوظائف المتاحة وشروطها.
 قصتتورابموقتع جامعتة المنصتورة ال يعتبتر و التوظيتف أتتوفر ختدمات التقتديم وفتي الواقتع فتإن عتدم 

متن ختالل مكتتب التنستيق، كمتا تخضتع لتي تحتدد وستيلة االتحتاق بهتا لطبيعتها الحكومية، وا  نظرا
الخاصتة  المعلومتات ونجتد لكترونيتة، دوات اإلم متع األءقتد ال تتتال  يود وإجراءات عملية التوظيف لق

 خبار بالموقع.سم األقلوظائف المتاحة، تنشر في حينها بو اأبالتقدم للجامعة 

 :الصفحات والحسابات الرسمية على الشبكات اال تما ية -2
سييييم المنظميييية، إكالشييييعار واللو ييييو و  Visual Identity وضييو  الهوييييية المرئييييية للجامعيية -

 للجامعة: و حسابأواستخدامها بشكل فعال في عناصر الجرافيك الخاصة بكل صفحة 
الجامعتتتات الثالثتتتتة شتتتعار الجامعتتتة بشتتتكل واضتتتتح علتتتى جميتتتع الصتتتتفحات مواقتتتع استتتتخدمت     

و عناصتر تصتميم أجامعتة كتألوان والحسابات الرسمية، ولم يالحم استتخدام الهويتة الخاصتة بكتل  
مريكيتتتة لالحتفتتتال بمتتترور ألال فتتتي الحمتتتالت المتكاملتتتة كحملتتتة الجامعتتتة اإ فتتتي محتتتتوى المنشتتتورات 

بتاأللوان الرستمية إلتى حتد كبيتر تتزام جامعتة النيتل ال ت الباحثتةكمتا الحظت ها،نشائعلى إعام   100
يكيتتتة، بينمتتتا لتتتم تلتتتتزم جامعتتتة مر ألالجامعتتتة افتتتي ذلتتتك الفيتتتديوهات يليهتتتا و عتتتداد المنشتتتورات إ عنتتتد 

 بمختلتتف أنواعهتتا علتتى جميتتع المنصتتات و أستتلوب محتتدد فتتي تصتتميم المنشتتورات أورة بلتتون صتتالمن
  اإللكترونية.

تيوفر معلومييات االتصييال بالجامعيية ميين العناوييين وأرقييام الهواتيييأ ووصي ت مباشيرة للمنصييات  -
معية فيي شيبكات ملية للتعرييا بالجااإللكترونية األخرى على الصفحة او الحسياب ومعلوميات كا

 :التواصل اال تماعي
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الجامعتتتات الثالثتتتة بتتتتوفير معلومتتتات التواصتتتل علتتتى جميتتتع الشتتتبكات، كمتتتا وفتتترت مواقتتتع اهتمتتتت 
موقع الجامعة على شبكة االنترنت، بينما تباينت في االهتمام بنشتر معلومتات عنهتا   إلىوصالت  

على حساباتها وصفحاتها الرسمية طبقا  للشبكة ويمكن بشكل عام ترتيب مدى االهتمام بالشتبكات 
 الخمس التي تم فحصها كالتالى:

 (  5جدول رقم )
 ت الرسمية لها ومعدل النشر بها ترتيب مدى اهتمام الجامعات بنشر المعلومات على الصفحا 

 الترتيب         
 الجامعة

 الخامك الرابع  الثالث  الثاني  األول

 يوتيوب إنستجرام  لينكدإن  تويتر  السيسبو   المنصورة
، ستتتبوعىأو تحتتتديث نشتتتيط يتتتومي  معدل النشر

 منشتتتتتتتورات إخباريتتتتتتتة ومتعتتتتتتتددةوال
 األغراض

عتتتتتدة تغريتتتتتدات 
 كل أسبوع

عدة ضعيف 
كتتل  بوستتتات

 شهر

عتدة بوستتات كتل 
 شهر

عتتتتتدة فيتتتتتديوهات 
 شهريا

،  متتتابع 9,088   2,351 4,915 6,860 290,500 عدد المتابعين 
 90,7Kو  

 مشترك
الجامعة 
 األمريكية 

 إنستجرام  تويتر  لينكدإن  يوتيوب السيسبو  

، ستتتبوعىأو تحتتتديث نشتتتيط يتتتومي  معدل النشر
 منشتتتتتتتورات إخباريتتتتتتتة ومتعتتتتتتتددةوال

 األغراض

عتتتدة فيتتتديوهات 
 أسبوعيا

ضتتتتتتتتتتتتعيف   
عدة بوستات 
كتتتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتتتدة 

 أشهر

ط يتحتتتتتتتتتديث نشتتتتتتتتت
 وأسبوعييومي  

لتتتتتتم يتتتتتتتم النشتتتتتتر 
أختتتر حملتتتة  منتتتذ

ترويجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 للجامعة

متتتتتتتتتتتتابع  7,225 877,402 عدد المتابعين 
 16.9Kو 

   مشترك

 

205,039 6513 66.7k 

 تويتر  إنستجرام  لينكدإن  يوتيوب السيسبو   النيل 
ستتتتتتتتتتتبوعى أ :متوستتتتتتتتتتتطتحتتتتتتتتتتتديث  معدل النشر

منشتتتتتتورات إخباريتتتتتتة ، والشتتتتتتهري و 
 ومتعددة األغراض

عتتتدة فيتتتديوهات 
 شهريا

متوستتتتتتتتتتتتتتتتط   
عدة بوستات 
كتتتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتتتدة 

 شهر

 ذلم يتتم النشتر منت
أختتتتتتتتتتتتتتتتر حملتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ترويجية للجامعة

يستتتتخدم منتتتذ  لتتتم
2019 

 570,773 339,473 عدد المتابعين 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابع، و 

1.64K  مشترك 

15,342 3,855 2,107 
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وتبييين البيانييات المرتبطيية بالمبييدأ الثيياني ل تصييال الحييواري قيييام الجامعييات بييالتطبي  الجزئييي لهييذا      
المبدأ، ولكن ترى الباحثة أن الممارسيات التيي تنتهجهيا الجامعيات المدروسية للمبيدأ الثياني سيواء عليى 

إال  -يتم تنفييذها ككيلوإن كانت غير متكاملة أو ال –الموقع اإللكتروني أو شبكات التواصل اال تماعي 
أنها تعتبر متشرات إيجابية لو ود اتصال حواري بين الجامعات و مجموعات المصالح بها، حيث تر يع 
الباحثة عدم التكاملية في تطبي  بعض الممارسات االتصيالية للحيوار إليى طبيعية المنظميات المدروسية 

اتصياالت يوميية مسيتمرة فيي بأهيداف  وهي المنظمات العاملة فيي المجيال األكياديمي والتيي تعتميد عليى
التعليمية وثقافية إلى  انيب األنشيطة واألحيداث الترفيهيية واال تما يية المسيتمرة، والتيي تعتبير بمثابية 

 اتصاالت مستمرة تعمل بشكل متواز  مع االتصال الحواري الحةيقي بين طرفيه.
 

 ويمكن استخالص أهم تلك الماشرات ةيما يلي:
لكترونية التي تستخدمها الجامعات المدروسة في إدارة اتصاالتها مع جماهيرها  تتعدد المنصات اإل -

ولكيين تعتبيير المواقييع اإللكترونييية الرسييمية هييي الوسيييلة األكثيير أهميييية  متتن الطتتالب وغيرهتتا،
للجامعيات الث ثية مقارنية بشيبكات التواصيل اال تمياعي، وبخصيو  الشيبكات اال تما يية فقيد 

ثتم قنتاة اليوتيتوب لتدى جتامعتي النيتل  األوليى ليدى الجامعيات الث ثية،احتل السييك بيو  المرتبية  
النيتتتتل  تيوالجامعتتتتة األمريكيتتتتة والتتتتتويتر لجامعتتتتة المنصتتتتورة فتتتتي المرتبتتتتة الثانيتتتتة، واهتمتتتتت جتتتتامع

 استتتخدام  استتتخدام الجامعتتات التتثالث لتتتويتر وإنستتتجرام اوالمنصتتورة بحستتاب لينكتتدإن بينمتتا يعتبتتر 
  األخرى. بالمنصات االجتماعية ل عام مقارنةبشك اضعيف  

تقوم الجامعات المدروسة بتحديث اتصاالتها يوميا عليى المواقيع اإللكترونيية الرسيمية وحسياب  -
وذلتتك ماعتتدا صتتفحة الفيستتبوك لجامعتتة النيتتل التتتي يتتتم تحتتديثها أستتبوعيا أو شتتهريا،  السيييك بييو ،

تكرار االتصتال اإللكترونية بالجامعات و خدام الوسائل ستاوهو ما يعكس درجة عالية من معدالت  
األخترى "اليوتيتوب والتتويتر  لك المنصتات، أمتا ةيمتا يختا الوستائل اإللكترونيتةالحواري بالنسبة لت

ضتعيف إلتتى ستتتخدامها وتكترار االتصتتال الحتواري بهتا متتن اولينكتدإن واإلنستتجرام" فقتتد جتاء معتدل 
ستتتتمة التحتتتتديث المستتتتتمر للمعلومتتتتات هتتتتي متوستتتتط للجامعتتتتات التتتتثالث. وتعتبتتتتر الباحثتتتتة إمكانيتتتتة 

يستتتهم فتتتي ممتتتا وإمكانيتتتة التتترد الفتتتوري  ،االتصتتتال اإللكترونتتتي المتعلقتتتة باإلتاحتتتة الدائمتتتة لالتصتتتال
 .تحسين االتصال الحواري بين طرفي الحوار

   :Conversation of visitorsا: االحتفاظ بزوار الموقع ثالث  
ويتحقق ذلتك متن ختالل ، ىاستخدام الموقع وزيارته عدة مرات بعد المرة األولويقصد بهذا المبدأ تكرار     

 التالي:
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 :لكتروني الرئيسي الرسميإل لموقع اا -1
 ( 6جدول رقم )

 حتفاظ بزوار الموقع على الجامعات المدروسة المدى تطبيق عناصر ا 

 :الصفحات والحسابات الرسمية على الشبكات اال تما ية -2
 :جديدالتوفير وتذكير الزائرين الستخدام األدوات المتوفرة بالشبكات اال تما ية لمتابعة مدى  -

رين علتتتى إعتتتادة و الحستتتابات بحتتتث الزائتتتأاهتمتتتام إدارة الصتتتفحات الباحثتتتة  تلحتتتمبشتتتكل عتتتام لتتتم 
 .و الحسابات أمتابعة الصفحات مباشر لطلب وجود و أمشاركة المنشورات 

 :الرد على رسائل المتابعين وعلى التعليقات -
قلتتتة عتتتدد التعليقتتتات التتتواردة علتتتى منشتتتورات الجامعتتتات المختلفتتتة وتحديتتتدا علتتتى الحظتتتت الباحثتتتة 

وقتد تبتاين عتدد ، تعليقتات المنشتورةمنشورات الفيسبوك، وعتدم تفاعتل إدارة الصتفحات بتالرد علتى ال
لمتعلقتتة بختتدمات الجامعتتة ا خبتتارنشتتور، حيتتث زات بشتتكل ملحتتوظ علتتى األالتعليقتتات متتع نتتوع الم

وال يمكتن ييتاس معتدل ، على المنشورات اإلخبارية العامتة  والمجتمع، وندرت   ب لى الطالإالموجهة  
 .الصفحات  تلك المنشورة علىمات العامة وسرعة الرد على الرسائل الخاصة من المعلو 

 :Generation of visits returnتشجيع الزوار على العودة لزيارة الموقع ا:  رابع  
 

 

مبيدأ تشيييجيع زوار الموقيييع بالمواقع اإللكترونية الجامعات الث ثة بتطبي   ا زئي   اهتمام  او دت الباحثة  
 ،أو زيارة صفحات المنظمة على مواقع التواصل اال تماعي  ،علييى العييودة لزيارته واستخدامه مرة أخرى 
 ر، وهو ما يتضح على النحو التالي:وإقاميية ع قيية طويلية األميد ميع الجمهيو 

بنشتر معلومتات متكاملتة عتن الجامعتات   جامعتات المدروستةال  مواقتعاهتمتت  حيتث    الجوانب اإليجابيية: -
قتتد تشتتجع الطتتالب وغيتترهم متتن  ،وهتتو متتا يعتبتتر معلومتتات ييمتتة خبارهتتاأهتتدافها وتاريخهتتا و أ قستتامها و أو 

 مدى تطبيقها بالجامعات المدروسة حتفاظ بزوار الموقع العناصر ا
اقسيام لعيرض وتنزييل الميواد توفر  

المرئيييييييية والمسيييييييموعة والكتيييييييب 
 والملفات والمواد قابلة للتحميل

وفر يتت قستتاما للفيتتديوهات وال أ األمريكيتتة  جامعة المنصتتورة والجامعتتة  ايوفر موقع
وفر جامعتتتة تتتت المتتتواد المستتتموعة، بينمتتتا ال و  و الكتتتتبأمكتبتتتات عامتتتة للملفتتتات 

 .موارد مفتوحة للزائرين  يأالنيل  
 و مدفوعة من الموقع الرئيسيأال توفر المواقع الثالثة خدمات مجانية     و مدفوعةأر خدمات مجانية  توف

شتتتراك فتتي الموقتتع لعامتتة الزائتترين، بينمتتا تتتوفر ال تتتوفر المواقتتع الثالثتتة أداة لج توفر أداة ل شترا  بالموقع
   األكاديميملين والفريق  اوالع  بحسابات للطال

ليييييية شيييييعارات اآلوفر خدمييييية اإلتيييي
   بار المتابعين بالجديدخإل

 Notificationليتتة اآلشتتعارات و تتتوفر المواقتتع الثالثتتة خدمتتة اإلأال تعتترض 
   الهاتف.و على أ  Browserالعلى   سواء  

لتحدددددديث  RSS خاصييييييةتيييييوفر 

 الموقع
ال تتتوفر الجامعتتات التتثالث هتتذه الخدمتتة، والستتبب ان هتتذه الخدمتتة تعتبتتر نتتادرة 

 االستخدام في الوقت الحالي
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بتحتتتديث ا الجمتتاهير للعتتتودة للموقتتع متتترة أختترى، كمتتتا الحظتتت الباحثتتتة اهتمتتام الجامعتتتات التتثالث أيضتتت  
ا خبتتار والمحتويتتات تليهتتتمريكيتتة األكثتتر ستتترعة وكفتتاءة فتتي تحتتتديث األقتتع، وان كانتتت الجامعتتتة األاالمو 

حتتداث ا للقستتام  أ والجامعتتة االمريكيتتة ة ور جامعتتة المنصت وفر، كمتتا تتتيتلجامعتة المنصتتورة ثتتم جامعتتة الن
االجتمتتاعي، بينمتتا اكتفتتت جامعتتة النيتتل بالنشتتر  لصتتفحات وحستتابات التواصتت ىالهامتتة، وتتتروج لهتتا علتت

 .علي حسابات التواصل االجتماعي فقط
 الجوانب السلبية: -

مهتتتور علتتى التعتترف علتتى آختتتر االستتتعانة بتطبيقتتتات تستتتاعد الجلتتم تتتوفر الجامعتتات إمكانيتتة  -
، وهو ما يتتيح إمكانيتة ربتط (RSS: Really simple syndication)خاصية التحديثتات مثتل 
 للجامعة.بالموقع بالصفحات األخرى آخر التحديثات 

 .ى من المواقع الثالثةأعادة زيارة الموقع على دعوات صريحة إلوجود  عدم -
 .قابلة للتحميلال تنشر المواقع الثالثة مواد  -

 Creation of a dialogic Loopا: إقامة ع قة حوارية مع زوار الموقع: خامس  
الحتتواري        الموقتتع  خصائتتا  أهتتم  الموقتتع Dialogic web إن  تفاعليتتة  بدرجة  Interactivity هتتو 

 تتيح تطبيق مبدأ االتصال في اتجاهين، ويتحقق ذلك من خالل التالي: 
 : لكتروني الرئيسي الرسميإل اوال : الموقع ا

 : و المسجلين بالموقع من الجماهير المستهدفةأو قياسه، للزائرين أتوفير أدوات استط ع الرأي  -
توفر   الثالثة  مواقع  ال  الرأي  أ الجامعات  الستطالعات  أداة  موقع   ولكن،   للزائرينية  جامعة    يقدم 

التدريس والخريجين وطاللكترونية للطالب والعاملالمنصورة ضمن خدماته اإل  الدراسات   ب ين وهيئة 
الجامعة مع  تعاملهم  لتسهيل  متعددة  أدوات  الطالب    ،العليا  خدمات  قسم  في   خاص   رابطومنها 

المواد المقرر    أيه فىاإلدالء بر   منالطالب  يمكن    شكلوتم تقديم هذه الخدمة ب  ،الستبيانات الطالب 
الب ومحمية باسم مستخدم وكلمة  ن كانت هذه االستبيانات محجوبة من العرض اال للطإدراستها، و 

 PDFخدمة النماذج واالستمارات قائمة كبيرة من النماذج المعدة بصيغة ال  الموقع    يوفركما  ،  سر
، كما يتضح من  رسات العلياالخريجين وطلبة الدالجميع الفئات من الطالب والعاملين وهيئة التدريس و 

 النماذج التالية: 
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 ( قسم خدمات الطالب بموقع جامعة المنصورة2شكل رقم )

 

 : خبار المنشورةتوفير تعليقات على األ -
مواقعال       األ  الجامعات   تتيح  التعليق على  إمكانية  و الثالثة  الموقع،  على  المنشورة  يمكن  خبار  ال 

الباحثون اعتبار هذا العنصر من   أن    الماشرات السلبية حول إتاحة الحوار مع الجمهور حيث يرى 
المواقع من  النوع  واسع  التعليمية  هذا  جمهور  مع  يتعامل  التعليقات  ومتعدد   والذي  باب  يفتح  ال   ،

لى  إبشكل سريع، ويتجه  أو مدى موضوعيتها    ،تجاه التعليقات ا ئرين، لعدم قدرته على التحكم في  للزا
لى شبكات التواصل االجتماعي األكثر مرونة، والتي توفر أدوات متقدمة  إالتعليقات    ترك الحرية في

 إلدارة التعليقات.
 

 :مع الجماهير المتعددة  توفير أدوات تواصل واضحة ومتعددة -

 ( 3شكل رقم )                                                                     
                           نموذج لالتصال بموقع الجامعة األمريكية                                                                    

-  
 الموقع: المقدمة من  مهور  توفير قسم للشكاوى واالقتراحات -

الباحثة  لم         لزائري  ل  ا مخصص    ا قسم  تجد  واالقتراحات  الثالثة لشكاوى  الجامعات  غير  ل  مواقع 
من خالل قنوات االتصال    مع الجمهور،  تواصلالعلى    المواقع بدال من ذلك  مسجلين به، واعتمدت ال

الفئات   وتوفرالعامة،   من  بالموقع  للمسجلين  فقط  واالقتراحات  للشكاوى  قسما  الثالث،  الجامعات 
والعامل كالطالب  له  وطالمستخدمة  والخريجين  التدريس  وهيئة  الع  الب ين  قوم  ت بينما  ليا،  الدراسات 

المنصورة الخاص ب  جامعة  المنفصل  موقعها  خالل  من  والشكاوى  المقترحات  ضمان ب  تلقي  مركز 
 . الجودة

 

ال توفر المواقع الثالثة أدوات تواصل مباشر حديثة       
بنشر  آكالواتس وتكتفى  القصيرة،  والرسائل  والتيليجرام  ب 

البر أ وعناوين  الهواتف  وموقع رقام  اإللكتروني،  يد 
األ الذي  الجامعة  الوحيد  هو  نموذج  يمريكية   ا ستخدم 

اإل  امتقدم   حللتواصل  به  لتخصيا قلكتروني  ول 
 الرسائل وتوزيعها على األقسام المختلفة.
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 صفحة الشكاوى بجامعة المنصورة( 4شكل رقم )

 

باستتتتتم  للطتتتتتالب  كتتتتتاديميتقتتتتتديم التتتتتدعم األقتتتتتد وفتتتتترت قستتتتتما خاصتتتتتا  لمتتتتتا الجامعتتتتتة االمريكيتتتتتة فأ     
Academic Advising Center   هواتتف متاحتة للطلبتة لطلتب و  ،لكترونتياإلبريتد الويضتم عنتاوين

بتاء يضتم أيضتا معلومتات ن قستم اآلأر بتين األقستام، كمتا النصائح الخاصتة بتالمواد الدراستية واالختيتا
 باء.صل واستقبال أسئلة واستفسارات اآلللتوا

 توعوية بشأن المستجدات واألحداث الجارية: اتصاالت و ود -
معلومات   ، والتي تشتمل على19صفحة خاصة للتوعية بكوفيد  يقدم موقع الجامعة األمريكية       

للط مخصصة  للجامعة  الب تواصل  الطبية  باإلدارة  الخاصة    ،لالتصال  استفساراتهم  على  والرد 
منهابالجائح الوقاية  وكيفية  جامعة  ة  موقع  اهتم  كما  لعرض  المنصورة  ،  صفحة  بتخصيا  أيضا 

فاير جإ لمواجهة  الجامعة  كورونااءات  عن  ،روس  إعالمية  تغطية  اإلجراءات،    مع  ال تلك  ولكنها 
الشخصت للتواصل  معلومات  اتضمن  الجامعة  موقع  في  كما  أمريكيةألي  فرغم  ،  النيل  جامعة  ما 

للطال موقعها  على  لصفحات  والخريجينآلوا  بتخصيصها  جميعأال  إ  ،باء  الصفحات   ن  تقدم    تلك 
بينما  ليهالكترونية حقيقية عإخدمات    الباحثة  د تجومعلومات عامة، ولم    اوترويجي    امحتوى تسويقي    ،

وأعضاء هيئة التدريس على منصة   للطالب وهو مخصا   NU Portalضافت الجامعة رابطا  باسم  أ
 وهيمايكروسوفت الخاصة بالجامعة، وهو ما يعنى توفير الجامعة لهذه الخدمات من خالل موقعها.  

 كاديمية وليست إدارية.أعلى األرجح خدمات 
 

 : الصفحات والحسابات الرسمية على الشبكات اال تما ية :ثانيا  
اال تما ية،       الشبكات  على  المدروسة  للجامعات  الرسمية  الحسابات  محتوى  وتحليل  بمرا عة 

اتجاهين على صفحات السيك بو    الممارسات الحوارية واالتصاالت في  الباحثة ظهور بع   و دت 
 يلي:  للجامعات، وهو ما تستعرضه الباحثة فيما

 بالنسبة لجامعة المنصورة:  -
خبار العامة والخاصة بين األ  مضامين صفحة الفيسبوك الخاصة بجامعة المنصورة  تنوعت  -

األأو  الفريق  و خبار    ودردالو  المباشرةواللقاءات  محاضرات  الو   ،كترونيةاإللماتمرات  الكاديمي 
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المتداولة الشائعات  الواردة،  على  التعليقات  وكيفا  وتباينت  لنوعها    كما  طبقا   البوستات  على 
 . رومحتوى المنشو 

بكونه اتصاال   - بالجامعة  الفيسبوك  الحواري بصفحة  اتجاه واحد وال يعزز    اتسم االتصال  في 
بالرد  تقوم  ال  بينما  المنشور  بوضع  الجامعة  تكتفي  بحيث  االتجاه،  ثنائية  الحوارية  المبادئ 

شائعة تسجيل صوتى من رئيس  الجامعة تكذيب    نشرت على سبيل المثال  ف  على التعليقات،
ا من التعليقات ولم  وقد استقبل البوست عددا  كبير    ،الب عدم المذاكرةطالجامعة يطلب من ال

بالرد   الصفحة  إدارة  أ تقم  التوضيح  معأو  التفاعل  و   و  األمر  تكررالردود،  بوست   نفس  مع 
في جميع المنشورات على الصفحة،    أيضا  وهو ما تكرر  ،خاص بالهيئة العامة لتعليم الكبار

، وهو ما يعتبر ماشرا سلبيا لتطبيق  الرد على التعليقات الواردة عليهفدائما يتم النشر بدون  
 مباديء الحوار على صفحات التواصل االجتماعي بجامعة المنصورة.

 بالنسبة للجامعة األمريكية:  -
أ  - الباحثة  المنشور وجدت  البوستات  الصفحة  غلب  على  و ة  إعالنات  عن  خاصة  خأعبارة  بار 

عالنية  لمنشورات اإلعدد من ا  يوجد قاةية تنظمها الجامعة، كما  و ثأ بأحداث وماتمرات علمية  
ن الجامعة  ألى  إعليقات وغالبا  ما يشير ذلك  الف التآوبعضها استقبل    ،و الترويجية للجامعةأ

 تستخدم حمالت إعالنية مدفوعة لشبكة الفيسبوك للتروير لها. 
التعليقات  ي - بعض  إال  الجمهور،  من  غيرهم  أو  الطالب  تعليقات  على  الرد  في  قصور  وجد 

ا في إدارة الحوار على صفحة   الشخصية وليست من إدارة الصفحة، مما يعكس قصور ا واضح 
 الفيس بوك. 

 بالنسبة لجامعة النيل: -
ارة عتن إعالنتات ترويجيتة للجامعتة المنشتورة علتى الصتفحة عبت  غلب البوستات أ وجدت الباحثة   -

و ثقاةية تنظمها الجامعة، ولتم أبار خاصة بأحداث وماتمرات علمية خأو  أو معلومات عامة  أ
و وجتتود تعليقتتات تشتتجيعية ال تحتتتاج التتى ردود متتن إدارة أغلبهتتا أ حتتم وجتتود تعليقتتات علتتى نل

 الصفحة.
صتتتتفحة كونهتتتتا إيجابيتتتتة إلتتتتى حتتتتد كبيتتتتر؛ حيتتتتث قامتتتتت تتستتتتم االتصتتتتاالت الحواريتتتتة للصتتتتفحة ب -

 نتادروالتذي يعتبتر متن الو التقيتيم، أعتة  جالمرا  بتفعيل خاصية  يسبوك الخاصة بجامعة النيلالف
 .5من   4.6وقد حصلت الجامعة على تقييم ، أن تقوم به صفحات الجامعات 

لجامعتتة النيتتل مقارنتتة بجتتامعتي تفتتوق ممارستتات االتصتتال الحتتواري بصتتفحات الفيستتبوك يتضتتح ومتتن هنتتا 
 المنصورة واألمريكية اللتان اتضح اعتمادهما على تطبيق االتصال الحواري في اتجاه واحد فقط.
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 وتعكك البيانات المرتبطة بالمبدأ الخامك ل تصال الحواري بعض النتائج، وهي:
وخاصية اتصل   تحددت أشكال االتصال الحواري بالجامعات المدروسة في البريد اإللكتروني -

بنا فقط، بينما اقتصر االهتمام بالتعليقات في صفحات السيك بو  والتي ال تتوفر بيالمواقع 
 لالتصتتتالوتميتتتزت الجامعتتتة األمريكيتتتة فتتتي هتتتذا الشتتتأن بوضتتتع نمتتتوذج متكامتتتل  اإللكترونيييية،

صات بالجامعة والذي يحدد سبب المشاركة الحوارية وكيفية التفاعل معها، بينما ال يوجد بالمن
اإللكترونيتتتتتتة أيتتتتتته ماشتتتتتترات لقيتتتتتتاس استتتتتتتطالعات رأي مجموعتتتتتتات المصتتتتتتالح أو المحتتتتتتدثات 

أو غير المتزامنة أو مجموعات النقا  اإللكترونية، وهتو متا   ،والدردشات اإللكترونية المتزامنة
 ا لالتصال الحواري من حيث الشكل وليس المضمون.ا سلبي  تعتبره الباحثة ماشر  

لم تتنوع أنماط المشاركات الحوارية للجمهور على المواقع اإللكترونية، بل تحددت فقط فيي  -
فتتي نمتتط  اواضتتح   اوهتتو متتا يعتبتتر قصتتور  االتصيياالت المفتوحيية غييير محييددة الهييدف مسييبقا، 

ى المبتاردة الحواريتة متن ختالل التذي ينبغتي أن يكتون مشتجعا للجمهتور علت  ،االتصال الحتواري 
هييذا فيمييا عييدا والشتتكاوى والمقترحتتات والنقتتا  وغيرهتتا،  ،رات والمحادثتتات األستتئلة واالستفستتا

الموقع اإللكتروني الرسمي للجامعة األمريكية والذي يتوفر به نميوذا متكاميل لتحدييد نميط 
 الحوار.

 مناقشة نتائج الدراسة:
إال   - الحوار،  إمكانية  تتيح  متنوعة  إلكترونية  منصات  المدروسة  الجامعات  هذه تستخدم  أن 

 .موضوع الحواراإلمكانية تعتمد على المستخدم وطبيعة عمل المنظمة وأهمية 
مبادئ التواصل الحواري بدرجة أكبر    تتيح  على الرغم من أن صفحات التواصل االجتماعي -

المواقع   عام  التقليديةاإللكترونية  من  أن    ،بشكل  أثبتت  الدراسة  نتائر  أن  الجامعات إال 
صاالتها الحوارية مع مجموعات المصالح على المواقع اإللكترونية  المدروسة تعتمد في ات

والمضمون، الشكل  حيث  من  أكثر  إلى طبيعة مجال عمل    بدر ة  الباحثة  وهو ما ترجعه 
المنظمات العاملة في المجال االكاديمي، إلى جانب أن المنظمات التعليمية تستخدم حسابات  

وهو ما يفتح قنوات   يئة التدريس والخريجينللطالب والعاملين وأعضاء ه   Acountsشخصية
مع إدارة الجامعة، وهو ما يعتبر    One to one communicationاتصال شخصية مباشرة  

 بمثابة اتصتال حواري موازي للمنصات اإللكترونية الرسمية لها. 
  تتسم االستراتيجات الحوارية بالجامعات المدروسة بأنها استراتيجيات تو يهية، حيث تفتقر  -

حيث يكون القائم باالتصال أكثر سيطرة  ، اتصاالتها اإللكترونية إلى عنصر التفاعل الحواري 
الرسائل االتصالية من حيث طبيعتها ومضمونها إلى جانب أن غياب رجع الصدى على   ،

على  الوا سلبا  ياثر  المباشرة  مع  ستجابات  مستمرة  حوارية  حلقة  حين  خلق  في  الجمهور، 
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 جماهيرها الحوار مع  

" 

 

الباحثة   تطبيقه  وجدت  الشائع  النمط  هو  الحوار  من  النمط  هذا  أن  السابقة  بالدراسات 
 بالماسسات التعليمية. 

الموقع   - زيارة  إعادة  على  الجمهور  تشجيع  مبدأ  يمكن  يعتبر  التي  العناصر  أصعب  من 
  " واترز"ويترى  ،  تطبيقها ألنه يحتاج إلى درجة من بناء العالقات بين المنظمة وجماهيرها أوال  

2011) Hardy & Foster Canfield, (Waters,  117  المبتادئ أكثتر  متن  المبتدأ  ذلتك  أن 
التواصل وصفحات  اإللكترونتي،  الموقتع  عبتر  تطبيقته  فتي  صعوبتة  جتماعي  الا  الحواريتة 

، إال أنه في حالة الماسسات التعليمية فإن طبيعة العالقة بين الجامعة  والمنصات اإللكترونية
من   خاصة  بالمجاالت  وجمهورها  مقارنة  سهولة  أكثر  المبدأ  هذا  تطبيق  تجعل  الطالب 

 األخرى. 
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analytical study was conducted on three Egyptian universities that represent the 

three types of ownership of Egyptian universities. 

The qualitative content analysis form was designed for the elements of dialogue 

in means of electronic communication in the universities under study, which 

aims to measure the interactive elements in websites, Face book pages and other 

electronic platforms used for dialogue between communicators and university 

students, based on the principles of dialogue communication. 

 

Keywords: Electronic Platforms - Websites - Social Media - Dialogue - 

                   Internet Dialogue Theory - Dialogue Strategies. 
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  The various electronic platforms have become an attractive industry for 

academic organizations within framework of the reality imposed by full or 

partial dependence of these organizations on the electronic system to provide e-

learning services. Therefore, use of electronic means in education changes the 

forms, practices and mechanisms of the communication process as a whole. 

Electronic dialogue is considered an organized and objective medium for 

measuring educational effectiveness, because dialogue in the educational 

process represents the most important element in communication success by 

providing new opportunities for interaction between the two parties of dialogue, 

then the richer the dialogue in terms of quality and frequency, the more the 

quality of communication will be. 

The research aims at studying uses of electronic platforms in universities - 

whether the website or the pages of social media sites -, and identifing their role 

in managing the dialogue communications of universities with their multiple 

audiences. In addition to studying nature of the strategies and dialogue patterns 

used, by monitoring the reality and analyzing contents of these platforms based 

on five principles of the theory of conversational communication via the 

internet and elements of the dialogue model, leading to a comparison between 

communication practices of the universities under study to apply these 

principles, their importance and the efficiency of their use. 

The study is based on theory of conversational communication over the internet, 

which provides a theoretical framework that includes dialogue principles to 

facilitate building a relationship between the organization and its audiences via 

the internet, through five basic principles for building a two-way and two-way 

relationship between them. Information, retain website visitors, encourages the 

public to visit the site again, and create a dialogue circle. 

This study is a descriptive and analytical one, and it is based on the survey and 

comparative approaches. It depended on a purposive sampling method. The 
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