
 

 197 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 DOI: 10.21608/jedu.2022.140483.1672 معرف البحث الرقمي

 2023 ينايرـ  44العدد  التاسعالمجمد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 

 .journals.ekb.eg/https://jedu      موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        موقع المجمة

 جامعة المنيا ـ جمهورية مصر العربية ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 

 

دور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك في الحفاظ 
 عمي الُهوية الثقافية : دراسة تحميمية 

 إعداد
 ستيرباحثة ماجأ. راندا عزت عبدالحميد توني _ 

 محمد زين عبدالرحمن رستم  /د.أ
 الم وعميد المعهد العالي لإلعالمأستاذ اإلع

 دعاء محمد فوزي عيسي عرابي /د
 مدرس العالقات العامة واإلعالم كمية اآلداب . جامعة المنيا

 

http://jrfse.minia.edu.eg/Hom


 

 198 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 199 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ة الثقافية  ويالهُ  في الحفاظ عميدور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك 

 دراسة تحميمية

 المستخمص

ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي دور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك في الحفاظ 
التعرف عمي أكثر صفحات السفارات المصرية بالفيس وية الثقافية , من خالل عمي الي  

الصفحات عمييا ور المستخدم ليذه وية الثقافية , ومدي إقبال الجميعمي الي  ًا حفاظبوك 
عمي منيج المسح اإلعالمي حقل الدراسات الوصفية , واعتمدت  وتنتمي ىذه الدراسة إلي

, وتم تطبيق أداة تحميل المضمون عمي عينة عمدية من صفحات والمنيج المقارن 
بالواليات  , جده( )الرياض ,)بالمممكة العربية السعوديةالسفارات المصرية بالفيس بوك

 :أن  وكان من أىم نتائجيا,  بمبنان ( , )نيودليي (باليند )واشنطن(يكيةالمتحدة األمر 
خدمات إضافة تعميق عمي الموضوعات المنشورة  تعد من أشير األساليب التي تجذب 
الجميور من مختمف الطبقات لمحوار والمناقشة مع بعضيم البعض داخل الصفحة , 

ميور لمخبر المنشور حيث يعتبر من والتعميق عمي الخبر يبين مدي تأييد أو رفض الج
أشكال الدعم القوية لمصفحة , و تزيد ىذه الخاصية من مصداقية ىذه الصفحات وعدم 
الخوف من انتقاد اآلراء حول األخباروالموضوعات المنشورة , أن استخدام الصفحات عينة 

الوسائط الدراسة الوسائط المتعددة المتمثمة في الصور جاء في المقدمة حيث أن دمج 
 المتعددة لمخبر يسمح لممستخدم بالتفاعل واإلتصال 

 ة:يالكممات الرئيس

 السفارات المصريةصفحات , وية الثقافية الي  , الفيس بوك 
 

 

 

 

 

 



 

 200 

 2023 ينايرـ األربعون الرابع و  ـ العدد التاسعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

The role of the Egyptian embassies 'Face book pages in 

preserving cultural identity :an analytical study 

 

Summary:   

 The study aimed to identify the role of the Egyptian embassies’ 

Facebook pages in preserving cultural identity, by identifying the 

most Facebook pages of the Egyptian embassies in order to preserve 

the cultural identity, and the extent of the public’s demand for these 

pages. This study belongs to the field of descriptive studies, and 

relied on the approach The media survey and the comparative 

approach, and the content analysis tool was applied to a deliberate 

sample of the Egyptian embassies’ Facebook pages (in Saudi Arabia 

(Riyadh, Jeddah), in the United States of America (Washington), in 

India (New Delhi), in Lebanon), and one of its most important results 

was that: The services of adding a comment on published topics are 

among the most popular methods that attract the public from 

different classes to dialogue and discussion with each other on the 

page, and commenting on the news shows the extent to which the 

public supports or rejects the published news, as it is considered one 

of the forms The strong support for the page, and this feature 

increases the credibility of these pages and not to be afraid of 

criticizing opinions about the news and published topics, that the use 

of the pages of the study sample is multimedia This represented in 

the images came to the fore, as the multimedia integration of the 

news allows the user to interact and communicate. 

Key words: Facebook, cultural identity, Egyptian embassies pages                                              
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 مقدمة البحث:

حيث , يا العالم خالل العقدين الماضيينعد اإلنترنت أحدث التقنيات اإلتصالية التي عرفي  
يم المكانية استطاعت الشبكة بما تمتمكو من سمات اتصالية وتقنية متميزة أن تقمب المفاى

ختيار سمحت من خالليا لمستخدمييا اإل والزمانية لإلنتاج والتطبيقات اإلعالمية في العالم
ويمثل اإلنترنت ثورة  بحرية  ما يريدون من خدمات اتصالية تتالئم مع احتياجاتيم ,

شيد  , ومن ثم1تصال وجعمو أكثر تباداًل وتفاعمية إلطبيعة وشكل ا تغير التي التكنولوجيا 
, وبادرت الييئات والمؤسسات الحكومية بإنشاء  ةالعالم ظاىرة تأسيس المواقع اإللكتروني

من جميورىا التكنولوجيا الحديثة ولخدمة اكبر نسبة  لتواكبفحات خاصة بيا مواقع وص
 يضاً أ, كما قامت ايضا وسائل اإلعالم بحجز مواقع تابعة ليا, و المستخدم ليذه الشبكة
, ىم ونشر إبداعاتيم ونتاجيم الفكريتاب إلبراز دور راء والفنانين والك  األفراد المثقفين كالشع
بارة عن مجموعة من المواقع اإللكترونية تحتوي عمي كم ىائل من فشبكة اإلنترنت ىي ع

المعمومات الرئيسية في مختمف المجاالت وعمي كافة األصعدة , ويتألف الموقع اإللكتروني 
ات الواحد عادة من صفحة واحدة او عدة صفحات , ويحتوي عمي مجموعة من الموضوع

خدم لشبكة اإلنترنت الدخول إلي ىذه وبإمكان أي مست وممفات الفيديو والصور وغيرىا
المواقع المتاحة في أي وقت يشاء , والوصول بثوان معدودة إلي أية معمومات يريدىا ومن 

ومما ال شك فيو أن اليوية الثقافية تشكل  ,2مصادرىا الرئيسية وفي أي مكان من العالم
تماعي , فمكل أمة ألي مجتمع اإلطار النفسي والفكري العام الذي يعبر عن وجوده اإلج

وية ناءىا , وفي طميعة ىذه الثوابت تأتي الي  من األمم ثوابت تمثل القاعدة األساسية لب  
وية الثقافية ألي أمة ىي باعتبارىا المحور الذى تتمركز حولو بقية الثوابت , حيث أن الي  

عية التي الشفرة التي يمكن لمفرد عن طريقيا أن يعرف نفسو في عالقتة بالجماعة اإلجتما

                                                
1
Chung Joo Chung , ( 2011), p6  

  2   01,01(, ص7102ايمان يحي داخلي عبد القادر, ) 
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 3ينتمي إلييا  , والتي عن طريقيا يتعرف عميو اآلخرون باعتباره منتميا إلي تمك الجماعة 
, ولقد بات الحفاظ عمي الي وية الثقافية ألي أمة إحدي التحديات المطروحة بشكل متنامي 

ات شبكات التواصل في ظل التطورات التي شكمت المجتمعات اإلفتراضية )مجتمع
, ومن ىنا جاء 4سواء والوجدان عمي حد  من تأثيرات مختمفة تشكل الفكر االجتماعي ( 

اإلىتمام بموضوع الدراسة أال وىو "دور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك في 
وية الثقافية " وذلك نظرا لدور شبكات التواصل اإلجتماعي في الحفاظ عمي الحفاظ عمي الي  

الدراسات السابقة من نواحي مختمفة , ومن ىنا جاء  اليوية الثقافية وىذا ما تناولتو بعض
اإلىتمام بموضوع الدراسة من أجل التعرف عمي الدور الذي تقوم بو تمك الصفحات في 

 وية الثقافية .الحفاظ عمي الي  
 :  الدراسات السابقة

5 (Quan  - Haase & et al 2010 .دراسة )1  
وخدمة  الشباب الجامعي لموقع الفيس بوك مالي )المقارنة بين دوافع استخداىدفت الدراسة 

لي تحديد أوج   ,(التراسل الفوري مع األىل واألصدقاء عبر شبكة اإلنترنت  و تفضيل وا 
 خرين , واإلشباعات المتحققة منياعمي أخري في التواصل مع اآل الشباب الجامعي لوسيمةً 

أداة اإلستبانة باستخدام المنيج المقارن عمي  واعتمدتمما يجعمو يقبل عمي استخداميا , 
مفردة من الشباب الجامعي , 77لمحصول عمي البيانات بالتطبيق عمي عينة قواميا 

: دوافع استخدام الشباب الجامعي لموقع الفيس بوك وتوصمت إلي بعض النتائج من أىميا
 , تعرف األزياء ,النواحي العاطفية , مشاركة اآلخرين في مشكالتيم ,متمثمة في التسمية 

الحصول عمي المعمومات عن المجتمع , كما جاءت دوافع استخدام الشباب الجامعي 

                                                
3 4(, ص 7110فؤاده البكري )   

4 02(,ص7112القليني يوسف طه ,)    

 
5 Quan-Haase & et al 2010 
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وتنميتيا في  لخدمة التراسل الفوري في الحفاظ عمي العالقات القائمة مع األىل واألصدقاء
 المرحمة األخيرة .

6 (Madge & et al., 2009) 2دراسة .  
د في إحدي الجامعات البريطانية التعرف عمي استخدام الطالب الجد)ىدفت الدراسة إلي 

لموقع "الفيس بوك ", والتعرف عمي كيفية استخداميم لمموقع بغرض اندماجيم االجتماعي 
,واعتمدت الدراسة عمي المنيج المسحي  (مع نظرائيم في محيط الجامعة الممتحقين بيا

أي بنسبة  213كوسيمة لجمع البيانات , وكان عدد المستجيبين باستخدام أداة اإلستبانة 
 % من عدد المسجمين بالسنة األولي , وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج من أىميا :7

% اليستخدمون , 3% من الطمبة الجدد يستخدمون موقع الفيس بوك مقابل 97أن نسبة 
% من الطمبة يستخدمون موقع الفيس بوك لمعرفة الطمبة في محيط الجامعة الممتحقين 47

% ال يستخدمون 68ألغراض شخصية ,  %42غراض تعميمية , وأل %11بيا , ونسبة 
تصال إللم يقومو با% 91ونسبة  رف عمي ممفات أعضاء ىيئة التدريسبغرض التع

 بأعضاء ىيئة التدريس موضحين أن "الفيس بوك " شبكة اجتماعية وليست تعميمية .
 7(  2013خميمي  ة_ دراسة ) عطر 3
وية الثقافية لمطفل طفال في تنمية الي  ألور صحافة االدراسة الخاصة بعنوان " د ىدفت 

التعرف عمي طبيعة المعمومات التي تتضمنيا مجمة االطفال   2013العربي " لعام 
اإلماراتية "ماجد" ومعرفة أىميتيا كوسيمة لترسيخ اليوية الثقافية العربية في الطفل العربي , 

مة مجمة ماجد في تنمية اليوية الثقافية وكانت اإلشكالية المعالجو كالتالي : مامدي مساى
, وقد انتمت الدراسة إلي حقل البحوث الوصفية واستخدمت الباحثو منيج  لمطفل العربي ؟

تناولت  المسح اإلعالمي  وأعتمدت  عمي أداة تحميل المضمون , وكانت من أىم النتائج :
والوطنية , وتحت كل المجمو مواضيع حول الدين االسالمي , والتراث العربي المشترك 

عمي مستوي الدين اإلسالمي , كانت العبادات قضية اىتمت المجمة بالعناصر التالية : 
                                                

6
( Madge & et al.,( 2009 

7 ( 7102)خليلي ,  ةعطر   
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, عمي مستوي التراث العربي المشترك والوطنية , كان تاريخ  والعقائد أكثر المواضيع تناوالً 
رثيا أكثر تداوالً  توي لمحومن خالل ا ةىم القيم السائدة في المجمكأ الدول العربية وا 
و روبورتاج  أظيرت معظم المادة المنشورة في شكل مقال المدروس ىي المعرفة والطاعة 

 كأىم األنواع الصحفية.
 8(  2015_ دراسة ) بدر الدين بن بمعباس 4

وية الثقافية عند الطمبة الدراسة الخاصة بعنوان "  شبكات التواصل اإلجتماعي والي   ىدفت 
وية الثقافية البحث في مسألة شبكات التواصل اإلجتماعي والي   إلي 2015الجامعيين " لعام 

  نموذجاً  ةعند الطمبة الجامعيين واخذت طمبة جامعة بسكر 
من أكثر المفاىيم  وية الثقافية حيث أنو واحداً حيث تناولت ىذه الدراسة مفيوم الي   

ثارة المطروحة جدالً  واستخدمت  جتمعدالالت وعمق داخل الميو من يحتو  مالمنقاش نظير  وا 
دوات جمع البيانات ) المالحظة , أواعتمدت الدراسة عمي بعض ,  المنيج الوصفي

 وكان من أىم ة,ستمارة ( وتم حصر عينة الدراسة في طمبة جامعة بسكر إلالمقابمة , ا
يناقش الطمبة الجامعيون المواضيع المتعمقة بالعادات  :التي توصمت إليياالنتائج 

حات الفيس بوك , ويؤكدون عمي أىمية ىذه المواضيع وضرورة اإلجتماعية عمي صف
لمدخول في متاىات العنصرية أو  التعاطي معيا بال تمييز لمنطقة معينة دون أخري إجتناباً 

, يناقش الطمبة الجامعيين مسائل التقاليد اإلجتماعية , ويري العصبية وغيرىا من األمور
قباالً  تالقي تفاعالً إنيا تحتل مكانة عمي صفحات الفيس بوك و   .عند الطمبة وا 

 9( 2015_ دراسة ) بمعربي سعاد -5
وية الدراسة الخاصة بعنوان " أثر استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي عمي الي   ىدفت 

وية إلي الكشف عن أثر استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي عمي الي    2015الثقافية" لعام 
ل دراسة عينة من مستخدمي موقع "الفيسبوك " بقسم عموم الثقافية لمطالب الجامعي من خال

اإلعالم واإلتصال بجامعة مستغانم , حيث يعد اليدف الرئيسي من ىذه الدراسة ىو 
وية محاولة فيم وظائف مواقع التوصل اإلجتماعي وأثارىا اإليجابية والسمبية عمي الي  

                                                
8 (7101)بدر الدين بلعباس ,   

9 (7101)بلعربي سعاد ,   
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إلنفتاح عمي الغير , ازو الثقافي و الثقافية لدي الشباب الجامعي الجزائري في ظل موجة الغ
وتمثل مجتمع البحث في فئة الشباب الجامعي المستخدم لمواقع التواصل اإلجتماعي 
خاصة الفيسبوك في الجزائر وتم اإلعتماد عمي منيج المسح الوصفي باستخدام العينة 

د توصمت , وقالقصدية , وتم اإلعتماد عمي اداة اإلستبيان لجمع البيانات من المبحوثين 
توصمت الدراسة إلي أن اغمب أفراد العينة يستخدمون الدراسة إلي عدة نتائج من أىميا: 

موقع الفيسبوك عمي إنفراد ويفضمون خدمة الدردشة ومشاركة الصور وخدمة التعميقات , 
ويستخدمونو بدافع التواصل مع األىل واألصدقاء ومن اجل التعرف عمي األخبار ومواكبة 

إلي أن اغمب  ارية  ثم بدافع التثقيف والترفيو والتسمية, كماتوصمت ايضاً األحداث الج
منيم في  المبحوثين يدخمون لموقع الفيس بوك بيوية مستعارة ويرجع السبب في رغبةً 

التصرف بكل حرية في الموقع دون ان يتعرف عمييم احد , كما يمبي الفيس بوك ألفراد 
اجة التواصل والتفاعل مع اآلخرين ثم اشباع الفضول العينة العديد من الحاجات تتقدميا ح

ىي  ةً خر حاجآوالحصول عمي معمومات وايضا التنفيس والتعبير بكل حرية وكانت 
اليروب من الواقع , وابرزت نتائج الدراسة ان لمفيسبوك آثار إيجابية وسمبية معا عمي 

حرية واإلنفتاح عمي مختمف كل وية الثقافية وتمثمت اآلثار اإليجابية في مساىمتو في الالي  
الثقافات ويساعد بالتعريف بالثقافة العربية واإلسالمية , وتمثمت آثاره السمبية في أنو يسيم 
ضعاف  في إثارة الغرائز الجنسية لدي الشباب ويؤدي إلي اكتساب قيم وعادات منافية وا 

 .العربية  المغة  
 10(  2017 ةدراسة ) قعمز السعدي_ 6
وية الثقافية في الصحف الورقية الجزائرية لدي الي  سة الخاصة بعنوان " الدرا ىدفت  

وية الثقافية في الصحف الورقية الجزائرية لدي إلي رصد موضوع الي   2017النخبة" لعام 
واعتمدت ىذه الدراسة عمي المنيج  ,النخبة المثقفة من خالل صحيفة الشروق اليومي

قد تم إختيار مفردات الدراسة عن طريق العينة المسحي المالئم لمدراسات الوصفية ,و 
القصدية , واعتمدت ىذه الدراسة عمي تحميل المضمون بشقيو الكمي والكيفي كأداة لجمع 
البيانات ,واعتمدت عمي فئات الشكل والمضمون , وتوصمت الدراسة إلي عدة نتائج ومن 
                                                

10 ( 7102),  ةقعمز السعدي   
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وية الثقافية حيث شغمت مساحة بموضوع الي   كبيراً  أىميا: ان جريدة الشروق لم تول اىتماماً 
  ةومعظم المواضيع وردت في الصفحات الداخمي ةضئيمة في الجريد

وتم اإلعتماد عمي انواع صحفية مختمفة, وتم استخدام الخبر بنسبة كبيرة في معالجة ىذه 
وية الثقافية كذلك أشارت النتائج إلي أن الجريدة عالجت معظم مواضيع الي  ,  المواضيع

وتة ووجيت مادتيا اإلعالمية إلي الجميور العام , واستقت مصادرىا بنسبة بنسب متفا
كبيرة من الصحفيين وجاء إتجاه مواضيع اليوية الثقافية إيجابي أما القيم التي تحمميا ىذه 

 . المواضيع فيي موجبة
 11( 2017_ دراسة ) بن طيفور مصطفي 7

وية اإلجتماعي عمي الي   لتواصلبعنوان " اثر استخدام مواقع االدراسة الخاصة  ىدفت
" التعرف عمي األىمية التي تحظي بيا مواقع  2017الثقافية لمشباب الجامعي لعام 

التواصل اإلجتماعي في الحياة اليومية لمشباب , كما سعت إلي رصد آثار الشبكات 
من خالل التعرف عمي واقع وية الثقافية اإلجتماعية )الفيس بوك بالخصوص (عمي الي  

العربية والدين اإلسالمي عبر الفضاء اإللكتروني , ومن ثم الوصول إلي  مغة  ال
وية الثقافية العربية مجموعة من الحمول العممية التي تيدف إلي الحفاظ عمي الي  

, حيث تندرج ىذة الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي  اإلسالمية في زمن العولمة
ختمفة المعبرة عن ظاىرة أو مجموعة ظواىر تيتم بشرح وتوضيح األحداث والمواقف الم

الي اىرية لتمك األحداث بقصد الوصول ميمة , ومحاولة تحميل وتفسير األسباب الظ
استنتاجات منطقية مفيدة , واعتمد الباحث عمي المنيج المسحي والذي يعتبر من أكثر 

الدراسة عمي  المناىج البحثية استخداما في الدراسات اإلعالمية , ووقع اختيار مجتمع
قع التواصل اإلجتماعي "الفيس االطمبة الجامعيين الذين يشتركون في استخداميم لمو 

بوك ", وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام العينة متعددة المراحل "العقودية " واستعان 
في جمع البيانات لمدراسة )بالمالحظة العممية واستمارة اإلستقصاء ( , وقد توصل 

مجموعة من النتائج من أىميا :بينت الدراسة اإلمبريقية أن أغمبية الطمبة  الباحث إلي
                                                

11
  ( 7102, )بن طيفور مصطفي 
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الجامعيون يستخدمون مزيج من الميجات المحمية والعربية الفصحي , إضافة إلي 
 .%  57.30المغات األجنبية أثناء تفاعميم في الموقع بنسبة 

  التعميق عمي الدراسات السابقة :
 ض المؤشرات اليامة التي يمكن إجماليا فيما يأتي :يتضح من الدراسات السابقة بع

تبين بعض عرض الدراسات السابقة العربية منيا واألجنبية إعتماد معظم الدراسات السابقة 
عمي منيج المسح اإلعالمي مع اختالف العينات , وذلك بما يتفق ومنيج كل دراسة عمي 

 لبيانات حدة, واستخدمت معظم الدراسات أداة اإلستبانة لجمع ا
جاءت الدراسات السابقة من حيث اليدف واختيار العينة والمنيج واألدوات المستخدمة مما 

ندرة الدراسات التي تناولت دور صفحات الفيس , أفاد الباحثة في تحديد المشكمة البحثية 
بوك في الحفاظ عمي الي وية الثقافية , كما اكدت بعض ىذه الدراسات عمي اىمية الحفاظ 

و خارجو كما ركزت بعض أالي وية الثقافية لجميع الفئات سواء بداخل موطنيم عمي 
و الجاليات او المياجرين وتناولت كل دراسة االدراسات عمي فئات بعينيا كفئة الشباب 

وية وية الثقافية بطريقة مختمفة , كما تم الربط بين الحفاظ عمي الي  كيفية الحفاظ عمي الي  
م المختمفة المرئية والمسموعة والمكتوبة وتناولت كل دراسة عمي الثقافية بوسائل اإلعال

وية الثقافية , كما اشارت بعض الدراسات إلي التطور حدي بين كل وسيمة بالحفاظ عمي الي  
وية الثقافية ومحاولة التكنولوجي والتقنيات الحديثة وكيفية توظيفيا في الحفاظ عمي الي  

وية الثقافية , وقد قامت الباحثة من خالل ىذه اظ عمي الي  من ىذه التطورات لمحف ةاإلستفاد
الدراسة التطرق إلي معرفة دور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك بالحفاظ عمي 

وية الثقافية باإلعتماد عمي منيج المسح اإلعالمي عمي عينة من صفحات المصرية الي  
ية من صفحات السفارات بالفيس بوك باستخدام منيج المسح اإلعالمي لعينة قصد

المصرية بالفيس بوك)صفحة سفارة مصر بالمممكة العربية السعودية )الرياض ,جده( , 
صفحة سفارة مصر بالواليات المتحدة األمريكية )واشنطن ( , صفحة سفارة مصر 
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صفحة سفارة مصر بمبنان ( باإلعتماد عمي أداة تحميل المضمون خالل  باليند)نيودليي ( ,
 (  2021-8-31إلي 2021-3-1الفترة )

 أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة : 
استفادت الباحثة من خالل التعرض لمدراسات السابقة في بمورة مشكمة الدراسة من  .1

  وتحديد اىدافيا وأىميتيا وحجم عينة الدراسة  دوات جمع البياناتأحيث المنيج والنظرية و 
 وتقسيم الدراسة تم تحديد عناصر اإلطار النظري . 2
 . مقارنة نتائج الدراسات السابقة والدراسة الحالية3

 الباحثة من ىذه الدراسات في صياغة اإلطار المنيجي واإلجرائي  لمدراسة استفادت . 4
بيا في الدراسة  ةىم المراجع التي يمكن اإلستعانأ. ساعدت الباحثة في معرفة 5

رج بيا الدراسة الحالية والنتائج التي توصمت الحالية والمقارنة بين النتائج التي ستخ
 يسيم في دعم التراث العممي . الييا الدراسات السابقة , مما

في كيفية صياغة فروض وتساؤالت الدراسة وتكوين مقاييس , كما تم  ة. المساعد6
 ستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحاليةإلا

 : معهم و اإلختالف لية من الدراسات السابقة وأوجه االتفاقموقع الدراسة الحا
دور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك في الحفاظ عمي "تيتم الدراسة الحالية بتناول 

بالمنيج بقة فيما يتعمق حيث تتفق ىذه الدراسة مع معظم الدراسات السا"وية الثقافية الي  
والفترة التي في إختيارىا لعينة الدراسة  الحاليةراسة تختمف الدبينما وأدوات جمع البيانات ,

حيث ان تم اختيار عينة عمدية من صفحات السفارات المصرية بدول تم فييا التحميل , 
مختمفة )صفحة سفارة مصر بالمممكة العربية السعودية )الرياض ,جده( , صفحة سفارة 

,صفحة ة مصر باليند)نيودليي (يات المتحدة األمريكية )واشنطن (,صفحة سفار مصر بالوال
باإلعتماد عمي أداة المنيج المقارن  باستخدام منيج المسح اإلعالمي سفارة مصر بمبنان ( 

تضيف الدراسة  حيث,( 2021-8-31إلي 2021-3-1تحميل المضمون خالل الفترة )
 . عمل عمي دعم التراث العمميتالحالية نتائج جديدة 
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 مشكمة الدراسة :
الي وية الثقافية من أىم القضايا التي استحوذت عمي الكثير من المفكرين  و أنمما ال شك في

التطور التكنولوجي لو تأثير كبير وفعال في تشكيل وعي  , كما اصبح 12والمثقفين
الجميور والتأثير عمي أفكارىم واتجاىاتيم , حيث اصبح الجميور يعتمد عمي الوسائل 

صبحت شبكات التواصل اإلجتماعي وسيمة ىامة وفعالة اإللكترونية في حياتو اليومية , وأ
في التواصل وتبادل األفكار والمعمومات والتأثير المباشر عمي الجميور المستخدم ليذه 

ومن أىم الموضوعات التي تناولتيا العديد من الدراسات السابقة من محاور  الشبكات ,
حفاظ عمييا في ظل التطورات وية الثقافية والتي أصبح من الضروري المختمفة ىي الي  

, ومن ىنا ويتنا الثقافية والتمسك بيا اليائمة ونشر األفكار والمعتقدات التي تضعف من ى  
جاءت أىمية الدراسة الحالية لمتعرف عمي مدي تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي 

الثقة في ومقدار ,في الحفاظ عمي الي وية الثقافية  بوك )صفحات السفارات المصرية بالفيس
المعمومات واألخبار التي تقدميا تمك الصفحات , ومحاولة التعرف عمي الدور الذي تمعبة 
تمك الصفحات في نشر الوعي وتشكيل اإلتجاىات  لمجميور المستخدم لتمك الصفحات , 
ومن ثم محاولة الربط بين المضمون الذي تقدمو تمك الصفحات من أخبار وقوانين 

وييات بتشكيل المعارف واإلتجاىات لدي جميورىا  ومن ىنا وموضوعات متنوعة وتن
جاءت مشكمة الدراسة الحالية وىي) ما ىو دور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك 

 في الحفاظ عمي الي وية الثقافية؟ (

 أهمية الدراسة :
 األهمية النظرية 

 ت المصرية تكمن أىمية الدراسة في حداثة الموضوع نفسو , وىو صفحات السفارا
 والفيس بوك 

  يندرج ىذا الموضوع ضمن اىتمامتنا العممية والبحثية 

                                                
12

 65(, ص0202حسين مختار محمد الشاوش, ) 
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  ندرة الدراسات اإلعالمية التي تناولت دور صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك
 وية الثقافية,في الحفاظ عمي الي  

   تأتي اىمية الدراسة كونيا تعد من الدراسات الحديثة التي تناولت تأثير كما
, فعمي وية الثقافيةالي   في الحفاظ عمي بالفيس بوك المصرية  السفاراتصفحات 

وية في العديد من الدراسات إال أنو من الموضوعات الرغم من تناول موضوع الي  
الحيوية التي تفرض نفسيا ومازالت محل جدال ونقاش خاصة مع التطور 

 التكنولوجي 
  مة تمك الصفحات عمي جميورىا الصفحات عينة الدراسة ومدي تأثير ماتقد ةأىمي

وىو موضوع لم يتناول إعالميا من قبل ,  ياوضرورة اإلىتمام بالمحتوي المقدم عمي
دور صفحات السفارات المصرية  كما انيا سوف تفيد نتائج الدراسة في معرفة 

 وية الثقافية.بالفيس بوك في الحفاظ عمي الي  
 األهمية التطبيقية 

دراسة أن تساعد نتائجو في تطوير تمك الصفحات ومحاولة تتوقع الباحثة في ىذه ال
اإلىتمام بالمحتوي المنشور عمييا وتقديم األخبار والمعمومات التي تساعد في الحفاظ عمي 

وية الثقافية لدي جميورىا , ومراعاة القائمين عمي ىذه الصفحات الدور الذي تقوم بو الي  
 .تمك الصفحات ومدي تأثيرىا عمي مستخدمييا 

 حدود الدراسة 
 اقتصرت الدراسة الحالية عمي الحدود التالية :

  التواصل اإلجتماعي ( شبكات)افتراضية( )الحدود المكانية 
  (  2021-8-31إلي 2021-3- 1)الفترة منالحدود الزمانية 
  صفحات السفارات المصرية عمي الفيس بوك (الحدود الموضوعية( 

 : الدراسةأهداف 
  ين المستخدمة عمي الصفحات عينة الدراسة العناو التعرف عمي 
  التعرف عمي الوسائط المستخدمة إلبراز المحتوي الذي تنشره ىذه الصفحات 
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 منشورات عمى الصفحات عينة الدراسةالتعرف عمي التفاعل المصاحب لألخبار وال 
نوعية القضايا واألخبار التي تطرحيا تمك الصفحات عبر  التعرف عمي    

 وية الثقافية ل اإلجتماعي وعالقتيا بالي  شبكات التواص
 وية الثقافية التي تحظى بأكبر الموضوعات واألخبار المتعمقة بالي   عمي التعرف

 عدد من التعميقات والمشاركات والتفضيالت
 تساؤالت الدراسة :

o ما أنواع العناوين المستخدمة عمي الصفحات عينة الدراسة ؟ 
o  حتوي الذي تنشره ىذه الصفحات ؟إلبراز المالمستخدمة الوسائط ما 
o التفاعل المصاحب لألخبار والمنشورات عمي الصفحات عينة  نسبة ما

 الدراسة ؟
o التي تطرحيا تمك الصفحات وعالقتيا بالحفاظ نوعية القضايا واألخبار  ما

 وية الثقافية  ؟عمي الي  
o   ر وية الثقافية التي تحظي بأكبما ىي الموضوعات واألخبار المتعمقة بالي

 عدد من التعميقات والمشاركات والتفضيالت ؟
 فروض الدراسة : 

o  الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة
الدراسة )صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, 

 الخدمات صفحة السفارة بنيودليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بنوع
 .التي تقدميا لمجميور التفاعمية

o  الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة
الدراسة )صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, 

 الصفحة صفحة السفارة بنيودليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بخدمات
 اإلعالم وسائل تالحتياجا

o  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة الدراسة :  الثالثالفرض
)صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة 
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السفارة بنيودليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق باألىداف المرجوة من المواد 
 وية الثقافية.عمى تمك الصفحات لمحفاظ عمى الي   االعالمية المنشورة

o :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة  الفرض الرابع
الدراسة )صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, 
صفحة السفارة بنيودليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بالموضوعات 

عدد من التعميقات والمشاركات التي تحظى بأكبر ية الثقافية و بار المتعمقة بالي  واألخ
 والتفضيالت

 نوع الدراسة:
وفقًا لطبيعة المشكمة المقترحة تنتمي الدراسة إلي حقل الدراسات الوصفية التحميمية التي 

ومن ثم تسعي  ,يل خصائص ظاىرة معينة أو موقف ماتستيدف تقرير وتصوير وتحم
الدراسة إلي معرفة الدور الذي تمعبة صفحات السفارات المصرية بالفيس بوك في ىذه 

وذلك لمحصول عمي بيانات كافية وتحميميا وتفسيرىا  الحفاظ عمي الي وية الثقافية ,
 واستخالص نتائجيا .

 منهج الدراسة : 
لعممية يعد ىذا المنيج من انسب المناىج ا حيث منيج المسح اإلعالمياستخدمت الباحثة 

مالئمة لمدراسات الوصفية لكونو جيدًاعمميًا منظمًا لمحصول عمي بيانات ومعمومات 
عن والمنيج المقارن ,,  13وأوصاف عن الظاىرة أو مجموعة الظواىر موضوع البحث

 طريق مسح مضمون صفحات السفارات المصرية عينة الدراسة .
 مجتمع وعينة الدراسة :

ونظرا لتعذر اإللمام بكل  ت السفارات المصرية بالفيس بوكيتمثل مجتمع الدراسة في صفحا
 الصفحات , إذا ننتقل لتحديد عينة الدراسة . 

 

 
                                                

13
070( , ص7112ابراهيم عبدهللا السلمي , )   
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 عينة الدراسة
الفيس بوك) صفحة سفارة بتم اختيار عينة عمدية من صفحات السفارات المصرية  قد 

المتحدة  )الرياض ,جده( , صفحة سفارة مصر بالواليات مصر بالمممكة العربية السعودية
 )واشنطن ( , صفحة سفارة مصر باليند)نيودليي ( , صفحة سفارة مصر بمبنان  األمريكية

 (2021-8-31إلي 2021-3-1وتم تحميمييا خالل الفترة )
 دوات جمع البيانات :أ

 أداة تحميل المضمون :
 ) متمثمة في فئات الشكل ماذا قيل  , فئاتالدراسة عمي أداة تحميل المضموناعتمدت 

باعتبارىا وسيمة بحثية تستخدم لوصف المحتوي الظاىري لمرسالة  المضمون كيف قيل  (
, والتي تجيب عمي تساؤالت الدراسة وتحقق أىدافيا ,  ومنيجياً  وكمياً  اإلعالمية موضوعياً 

وتعتمد ىذه الدراسة عمي استمارة تحميل المضمون بيدف وصف المادة اإلعالمية المنشورة 
 ارات عينة الدراسة , وذلك من الناحيتين الكمية والكيفية .عمي صفحات السف

 مصطمحات الدراسة:
يعتمد  الذييعرف "موقع الفيس بوك " بأنو أحد مواقع التواصل االجتماعي  :  الفيس بوك

, ومن خاللو يقوم العضو بإنشاء ممف خاص بو يحتوي  عمي شبكة اإلنترنت في إنشاءه
 ةو مثل )بياناتو ,ىواياتو, ويقوم بوضع الصور الخاصعمي بعض المعمومات الشخصية عن

 14بو من أجل مشاركتيا مع اآلخرين عمي ىذا الموقع
كل أنواع السموك اإلنساني الذي يسود في مجتمع ما ,وىذا السموك يميزه :  وية الثقافيةالهُ 

يعزز عن المجتمعات األخري , وكذلك أنماط التفكير الذي يغني ىذا اإلرث الثقافي , بما 
ينتمون إليو , ويشد أزرىم إلي بعضيم , ويصل بيم إلي ارتباط األبناء بالمجتمع الذي 

 15مقابل األمم األخري  وحدة مصيرىم ومشاعرىم  وىموميم وقرارتيم 

                                                
14 Ellision & Lamps, 2007, p 215 

15
72(, ص  7112عفيف البهنسي , )   
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: ىي بعثة دبموماسية تبعث بيا دولة إلي دولة أخري لتمثيميا والدفاع عن  ةالسفار 
ا المقيمين في الدولة المضيفة ووجود سفارة لدولة ون مواطنييئمصالحيا ولتسييل اعمال وش

تطمق كممة بين الدولتين , كما بدولة أخري دليل عمي وجود اعتراف وعالقات دبموماسية 
لإلشاره إلي  عمي المبني الذي تقدم فيو ىذه الخدمات ولكنيا تستعمل أحياناً  أحياناً  ةسفار 

 16مقر سكن السفير 
 نتائج الدراسة: 

 الشكل : فئات  أوالا  
أنواع العناوين المستخدمة في طرح المواضيع واألخبار المنشورة عمي الصفحات عينة الدراسة  (1جدول )

  
 

         

      

 الصفحة

البدائل  

      

 اإلجمالي صفحة السفارة  بلبنان صفحة السفارة بنيودلهي صفحة السفارة بواشنطن صفحة السفارة بجدة صفحة السفارة بالرياض

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

عنوان 

رئيس 

نشط 

 فقط

 2 2257 69 3 1251 5 1 4256 32 ـــ ـــ ـــ 2 42 21 2 1557 11

عنوان 

رئيس 

مع 

تفاصيل 

 الخبر  

44 5751 1 22 44 1 67 144 1 19 2553 3 11 2658 2 159 6453 1 

عنوان 

رئيس 

ين وعناو

 فرعية

 5 159 6 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 4 855 6

عنوان 

رئيس 

مع 

مقدمة 

 ملخصة

 3 1358 42 1 3451 14 2 32 24 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 5 557 4

أخرى 

 تذكر
 4 952 28 2 2658 11 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 3 16 8 3 1258 9

       

دائل)*( فئة متعددة الب  

ان إجمالي الصفحات الخمس احتل )عنوان رئيس مع يتضح من بيانات الجدول: 
تفاصيل الخبر( الترتيب األول, فيما جاءت )عنوان رئيس وعناوين فرعية( في الترتيب 
األخير, توصمت الباحثة إلي تصدر الصفحات عينة الدراسة عنوان رئيس مع تفاصيل 

وان رئيس مع تفاصيل الخبر يعطي تفاصيل أكثر الخبر, ويرجع ذلك إلي أن استخدام عن

                                                
16 available at :                      

https://ar.m.wikipedia.org/wiki     

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki
https://ar.m.wikipedia.org/wiki
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عن الموضوعات المنشورة ويعطي مساحة أيضًا لمستخدمي تمك الصفحات لمعرفة جوانب 
 الخبر , كما أنو يزيد من مصداقية المحتوي المنشور عمييا. 

عينة الدراسة المتاحة عبر صفحات السفارات  ( يوضح الخدمات التفاعمية2جدول)  
              

الصفحة   

 البدائل       

 اإلجمالي صفحة السفارة  بلبنان صفحة السفارة بنيودلهي صفحة السفارة بواشنطن صفحة السفارة بجدة صفحة السفارة بالرياض

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 2 95 288 1 144 41 1 144 75 2 8955 64 1 84 42 1 144 74 المشاركة

 1 9754 295 1 144 41 1 144 75 1 144 67 1 84 42 1 144 74 التعليق

إرسال 

الموضوعات 

 بالبريد

74 144 1 42 84 1 64 8955 2 75 144 1 41 144 1 288 95 2 

حفظ 

 الصفحة
74 144 1 42 84 1 67 144 1 75 144 1 41 144 1 295 9754 1 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الطباعة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

مراسلة 

 المحرر
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

إضافة 

المادة علي 

 جوجل بلس

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

اإلشاره إلي 

اصأشخ  
74 144 1 42 84 1 64 8955 2 75 144 1 41 144 1 288 95 2 

نشر المادة 

علي 

 الفيسبوك

54 7154 2 42 84 1 67 144 1 75 144 1 29 7457 2 263 8658 3 

نشر المادة 

 علي تويتر
54 7154 2 42 84 1 64 8955 2 75 144 1 29 7457 2 256 8455 4 

تنزيل 

وتحويل 

المادة 

المنشورة ل 

pdf 

ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

 )*( فئة متعددة البدائل 

تفاوت نسب تقدم الصفحات في الخدمات المختمفة المتاحة عبرىا ,  الحظت الباحثة أن
بما تنشره والدليل عمي ذلك ترك  واضحاً  أن الصفحات عينة الدراسة تعطي إىتماماً و 

رسال الموضوعات عبر الخدمات  مفتوحة لمجميور المستخدم من حيث المشاركة والتعميق وا 
لموضوعات عمي بإمكانو حفظ الصفحة والرجوع إلييا في أي وقت ونشر ا البريد وأيضاً 

تعمل جاىدة من أجل خدمة أن الصفحات عينة الدراسة مما يدل عمي الفيس بوك وتويتر , 
يح جميع الخدمات لجميورىا لسيولة التعامل وزيادة نسبة الجميور المستخدم ليا كما أنيا تت

يدل عمي السياسة الموحدة لمقائمين عمي ىذه الصفحات وتفاوت النسب  وىذااإلقبال عمييا, 
في الخدمات األخري المتاحة عبر ىذه الصفحات بحسب سياسة كل صفحة وسياسة 

الترتيب األول واألخير حيث القائمين عمييا , كما اتفقت جميع صفحات عينة الدراسة في 
نشر المادة عمي تويتر الترتيب  وحفظ الصفحة الترتيب األول وبديل احتل بديل التعميق
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, وىذا يعني ان تفاعل الجميور مع األخبار المنشورة عمي تمك الصفحات كان األخير
من خالل احتالل بدائل التعميقات وحفظ الصفحة الترتيب األول في إجمالي  واضحاً 

عمي الموضوع تعد من  تعميقخدمات إضافة ن أل نظراً  خمس صفحات عينة الدراسةال
أشير األساليب التي تجذب الجميور من مختمف الطبقات لمحوار والمناقشة مع بعضيم 

والتعميق عمي الخبر يبين مدي تأييد أو رفض الجميور لمخبر  ,البعض داخل الصفحة 
تزيد ىذه الخاصية من  وقوية لمصفحة , المنشور ,حيث يعتبر من أشكال الدعم ال

اتفقت ىذه  ومن ىنا مصداقية ىذه الصفحات وعدم الخوف من انتقاد اآلراء حول األخبار ,
توصمت إلي أن اغمب أفراد العينة والتي  ( 2015النتيجة مع دراسة بمعربي سعاد )

يستخدمون موقع الفيسبوك عمي إنفراد ويفضمون خدمة الدردشة ومشاركة الصور وخدمة 
التعميقات , ويستخدمونو بدافع التواصل مع األىل واألصدقاء ومن اجل التعرف عمي 

 األخبار ومواكبة األحداث الجارية  ثم بدافع التثقيف والترفيو والتسمية
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 فئات المضمون :ثانيا 
 ( يوضح )التقنيات الحديثة ( الوسائط المستخدمة إلبراز المحتوي الذي تنشره هذه الصفحات 3جدول) 

 
    

 )*( فئة متعددة البدائل

أن أبرز التقنيات المستخدمة في نشر األخبار  يتضح من بيانات الجدول:
والموضوعات عمي ىذه الصفحات تمثمت في )الصور والنصوص الثابتة( في الترتيب 

قدم صفحة السفارة بالرياض ت, حيث الحظت الباحثة  السفارة )بالرياض(األول في صفحة 
صفحة السفارة )بجدة ونيودليي (  , وتقدم في تزويد الخبر بالصور بجانب النص الثابت

حيث أن الصور من أىم الوسائط قدرة عمي توصيل   ,في تزويد األخبار بالصور ايضا
عض من مستخدمي تمك الصفحات ليس لديو أن ىناك البو المعمومة والخبر بشكل أسرع , 

 ,يكتفي بمشاىدة الصور وفيم مايحدث من خالليا و بتفاصيمةالوقت الكافي لقراءة الخبر 
وتزيد من نسبة اإلقبال  والصفحات الوسائط المتعددة إضافة ميمة تغني المواقعتعد  كما

       

       

 

الصفح

 ة

البدائل 

       

صفحة السفارة  صفحة السفارة بجدة صفحة السفارة بالرياض

 بواشنطن

صفحة السفارة 

 بنيودلهي

 اإلجمالي صفحة السفارة  بلبنان

 % ك
الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب

 صور
2

7 

385

5 
1 

4

4 

8

4 
1 

4

1 

615

1 
2 

6

1 

815

3 
1 

1

2 

295

2 
2 

18

1 

595

7 
1 

 رسوم

 ثابتة
 5 453 1 ـــ ـــ ـــ 4 153 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 رسوم

متحرك

 ة

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خرائط

مقطع 

 صوتي
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

نصو

 ص

متحرك

 ة

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

نصو

ص 

 ثابته

2

7 

385

5 
1 

1

1 

2

2 
2 

4

7 

745

1 
1 

3

4 
44 2 

2

6 

635

4 
1 

14

1 

465

5 
2 

مقاطع 

 فيديو
 7 ـــ ـــ ـــ 3 452 3

145

4 
3 

1

7 

225

6 
3 3 753 3 34 959 3 

جميع 

 ماسبق
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

أخرى 

 تذكر

1

3 

185

5 
 4 452 13 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2
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الي الصفحات إجم وفي ,ميارة القائمين عمي ىذه الصفحاتعمي يدل  وىذا ما عمييا
, فيما جاءت )الرسوم الثابتة ( في الترتيب األخير الخمس احتمت )الصور( الترتيب األول,

المتمثمة وفي األخير الحظت الباحثة أن استخدام الصفحات عينة الدراسة الوسائط المتعددة 
في الصور جاء في المقدمة في الخمس صفحات عينة الدراسة ,حيث أن دمج الوسائط 

فكان من أىم مميزات تمك الصفحات  بالتفاعل واإلتصالة لمخبر يسمح لممستخدم المتعدد
  استخدام الوسائط المتعددة .

ةمنشورات عمى الصفحات عينة الدراسيوضح التفاعل المصاحب لألخبار وال (4جدول )  
            

الصفحة     

البدائل     

   

سفارة بواشنطنصفحة ال صفحة السفارة بجدة صفحة السفارة بالرياض  اإلجمالي صفحة السفارة  بلبنان صفحة السفارة بنيودلهي 

 % ك
الترت

 يب
 % ك

الترت

 يب
 % ك

الترت

 يب
 % ك

الترت

 يب
 % ك

الترت

 يب
 % ك

الترت

 يب

ب
جا

ع
إل
 ا
ت

را
 م

دد
ع
 

أقل 

من 

544 

معج

 ب

46 
655

7 
2 42 84 1 67 144 1 74 

985

6 
1 29 

745

7 
1 258 

855

1 
2 

أكثر 

من 

544 

معج

 ب

 5 159 6 ـــ ـــ ـــ 2 153 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 5 751 5

اء
ض

ع
أل
 ا
ت

قا
لي
تع

د 
عد

 

أقل 

من 

544 

 تعليق

38 
545

2 
3 33 66 2 67 144 1 74 

985

6 
1 29 

745

7 
1 241 

795

5 
3 

أكثر 

من 

544 

 تعليق

13 
185

5 
 4 755 23 ـــ ـــ ـــ 2 153 1 ـــ ـــ ـــ 3 18 9 4

اء
ض

ع
أل
 ا
ت

كا
ار

ش
 م

دد
ع
أقل  

 من

544 

مشار

 كة

54 
715

4 
1 42 84 1 67 144 1 74 

985

6 
1 29 

745

7 
1 262 

865

4 
1 

أكثر 

من 

544 

مشار

 كة

 6 456 2 ـــ ـــ ـــ 2 153 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 6 154 1

     

 )*( فئة متعددة البدائل

يتضح من بيانات الجدول: أن التفاعل المصاحب لألخبار والمنشورات عمى 
مشاركة( في الترتيب األول في صفحة  500ة الدراسة تمثل في )أقل من الصفحات عين

مشاركة( في  500معجب, أقل من  500السفارة )بالرياض(, فيما جاء بديل )أقل من 
الترتيب األول في كل من صفحة السفارة )بجدة, ونيودليي(, وتصدرت بدائل )أقل من 

( الترتيب األول ايضا في مشاركة 500تعميق, أقل من  500معجب, أقل من  500
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, وفي إجمالي الصفحات الخمس مجتمعة احتل بديل )أقل صفحة السفارة )بواشنطن ولبنان(
معجب( في الترتيب  500مشاركة( الترتيب األول, فيما جاء بديل )أكثر من  500من 

الحظت الباحثة تعدد أنواع الخدمات المرافقة لمموضوعات المطروحة عمي  األخير,
عينة الدراسة , حيث احتمت الخمس صفحات الترتيب األول ليا بديل أقل من  الصفحات

, مما يعني معجب 500مشاركة مقابل الترتيب األخير جاء لصالح  بديل أكثر من  500
ان نسبة المشاركات في جميع صفحات عينة الدراسة ونسبة اإلعجاب كانت قريبة نسبيا 

تاحة ىذه الصفحات لي  م بالتعميق واإلعجاب والمشاركة كان واضحاً من بعضيم البعض, وا 
حيث كان من السيل عمي مستخدمي ىذه الصفحات القدرة عمي التفاعل بأي شكل من 

 األشكال عن طريق األيقونات المدرجة تحت المواضيع المنشورة .
ميقات والمشاركات يوضح الموضوعات واألخبار المتعمقة بالهوية الثقافية التي تحظى بأكبر عدد من التع (5جدول )

 والتفضيالت
             

الصفحة    

البدائل      

  

 اإلجمالي صفحة السفارة  بلبنان صفحة السفارة بنيودلهي صفحة السفارة بواشنطن صفحة السفارة بجدة صفحة السفارة بالرياض

 % ك
الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب
 % ك

الترتي

 ب

ضوعاالمو

ت واألخبار 

المتعلقه 

بالمناسبات 

 الدينية

1

4 

145

2 
3 6 

1

2 
3 6 859 4 4 553 4 7 17 2 33 

145

8 
4 

الموضوعا

ت واألخبار 

المتعلقه 

بالحفاظ 

علي 

العادات 

والتقاليد 

 والقيم

 5 256 8 ـــ ـــ ـــ 5 4 3 5 454 3 4 2 1 5 154 1

الموضوعا

ت واألخبار 

التي تنشر 

باللغة 

 العربية

3

9 

555

7 
1 

2

4 

4

4 
2 

3

4 

545

7 
1 

5

3 

745

6 
1 

2

5 

645

9 
1 

17

1 

565

4 
1 

الموضوعا

ت واالخبار 

التي تتعلق 

باالتاريخ 

والتراث 

 المصري

6 855 4 1 2 4 
1

3 

195

4 
3 

1

3 

175

3 
3 2 458 3 35 

115

5 
3 

 غير ذلك
1

4 
24 2 

2

2 

4

4 
1 

2

4 

295

8 
2 

1

4 

185

6 
2 7 17 2 77 

255

4 
2 

     

 )*( فئة متعددة البدائل

وية الثقافية التي تحظى ضح من بيانات الجدول: أن الموضوعات واألخبار المتعمقة بالي  يت
بأكبر عدد من التعميقات والمشاركات والتفضيالت تمثمت في )الموضوعات واألخبار التي 
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تنشر بالمغة العربية( في الترتيب األول في صفحة السفارة )بالرياض, وواشنطن, ونيودليي, 
الي الصفحات الخمس مجتمعة احتمت )الموضوعات واألخبار التي تنشر وفي إجم,ولبنان

بالحفاظ عمي  ةبالمغة العربية( الترتيب األول, فيما جاءت )الموضوعات واألخبار المتعمق
تفاوت اىتمام الجميور  الحظت الباحثةحيث العادات والتقاليد والقيم( في الترتيب األخير, 

وية فضيل بالنسبة ليم فيما يخص الموضوعات المتعمقة بالي  في نسب التعميق والمشاركة والت
ن الترتيب األول احتمة بديل الموضوعات واألخبار التي تنشر بالمغة الثقافية , حيث أ

المغة العربية من أىم  تعدالعربية مما يعني التمسك والحفاظ عمي اليوية الثقافية حيث 
, وأن مسك والترابط والحفاظ عمي ىويتيم الثقافيةيزيد من الت مقومات اليوية الثقافية وىذا ما

الجميور المستخدم ليذه الصفحات يتفاعل بشكل كبير مع الموضوعات واألخبار التي 
 ( حيث2015اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة بمعربي سعاد) ومن ىنا, تنشر بالمغة العربية 

وية الثقافية وتمثمت عمي الي   لمفيسبوك آثار إيجابية وسمبية معاً  نأنتائجيا  برزأكان من 
اآلثار اإليجابية في مساىمتو في الحرية واإلنفتاح عمي مختمف كل الثقافات ويساعد 
بالتعريف بالثقافة العربية واإلسالمية , وتمثمت آثاره السمبية في أنو يسيم في إثارة الغرائز 

ضعاف   .المغة العربية الجنسية لدي الشباب ويؤدي إلي اكتساب قيم وعادات منافية وا 
      

وية نوعية القضايا واألخبار التي تطرحها تمك الصفحات عبر شبكات التواصل اإلجتماعي وعالقتها بالهُ  يوضح  (6جدول )
 الثقافية

               

 الصفحة

 البدائل       

يصفحة السفارة بنيودله صفحة السفارة بواشنطن صفحة السفارة بجدة صفحة السفارة بالرياض  اإلجمالي صفحة السفارة  بلبنان 

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

موضوعات 

خبرية آنية عن 

مصر خاصة 

بالمناسبات 

 الدينيه

14 1452 3 8 16 2 9 1354 3 6 8 4 8 1955 2 41 1355 3 

اهم االحداث 

التاريخيه 

الجارية التي 

تعمل علي 

فاظ علي الح

التراث 

المصري 

وترويج المعالم 

 السياحية

3 452 4 1 2 5 12 1759 2 21 28 1 2 458 5 39 1258 4 

أهم القوانين 

والقرارات 

الخاصة 

بالمغتربين 

المنشورة 

 باللغة العربية

16 2258 2 32 64 1 6 859 5 3 4 5 3 753 4 64 1958 2 

نشر االخبار 

التي تزيد من 

التمسك بالقيم 

دات والع

والتقاليد 

 المصرية

 9 256 8 ـــ ـــ ـــ 5 4 3 8 454 3 5 2 1 5 154 1

 7 459 15 5 458 2 3 1456 8 9 259 2 ـــ ـــ ـــ 4 452 3اخبار خاصة 
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 بالصحة

قرارات خاصة 

بالتعليم 

للمصريين 

 المغتربين

 8 452 13 ـــ ـــ ـــ 4 8 6 14 154 1 3 14 5 5 154 1

معلومات 

اقتصادية عن 

 مصر

 14 159 6 5 458 2 ـــ ـــ ـــ 7 559 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

معلومات 

سياسية عن 

 مصر

 6 656 24 3 1456 6 3 1456 8 6 754 5 5 2 1 ـــ ـــ ـــ

معلومات 

اجتماعية عن 

 مصر

 7 459 15 ـــ ـــ ـــ 4 8 6 4 1159 8 ـــ ـــ ـــ 5 154 1

معلومات 

ثقافية عن 

 مصر

 5 659 21 6 254 1 2 1456 11 5 859 6 ـــ ـــ ـــ 4 452 3

 1 2351 74 1 4154 17 1 28 21 1 3154 21 4 4 2 1 4557 32 أخرى تذكر

     

 )*( فئة متعددة البدائل

يتضح من بيانات الجدول: أن نوعية القضايا واألخبار التي تطرحيا تمك الصفحات 
الثقافية تمثمت في بديل )أخرى تذكر(  ويةعبر شبكات التواصل اإلجتماعي وعالقتيا بالي  

والذي احتل الترتيب األول في صفحة السفارة )بالرياض, وواشنطن, ونيودليي, ولبنان(, 
فيما جاء بديل )أىم القوانين والقرارات الخاصة بالمغتربين المنشورة بالمغة العربية( في 

الخمس مجتمعة احتل , وفي إجمالي الصفحات الترتيب األول في صفحة السفارة )بجدة(
, وىذا يدل عمي أن ىذه الصفحات استطاعت أن تنوع بديل )أخرى تذكر( الترتيب األول

سياسية فقط  عمي موضوعات , وعدم اإلقتصاربين األخبار والموضوعات المنشورة عمييا 
نما تنوع األخبار يزيد من جميورىا ويزيد من نسبة  أو معمومات خاصة بالسفارة فقط , وا 

.وزيادة عدد مستخدمييا  من نسبة اإلقبال عمييا ويزيد ايضاً  عل والمشاركة فييا ,التفا  

 نتائج اختبار صحة الفروض:
o توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة الدراسة الفرض األول :

)صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة 
التي  التفاعمية دليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بنوع الخدماتالسفارة بنيو 

 تقدميا لمجميور
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 التفاعمية التي الخدماتنوع يوضح داللة الفروق بين صفحات السفارات عينة الدراسة فيما يتعمق ب (7جدول )
لمجمهور تقدمها  

              

 الصفحات

 

 البدائل    

صفحة 

السفارة 

 بالرياض

صفحة 

السفارة 

 بجدة

صفحة 

السفارة 

 بواشنطن

صفحة 

السفارة 

 بنيودلهي

صفحة 

السفارة  

 بلبنان

قيمة 

7كا  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 التوافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

**17543 144 41 144 75 8955 64 84 42 144 74 المشاركة  دال 4541 

**17586 144 41 144 75 144 67 84 42 144 74 التعليق  دال 4541 

إرسال 

الموضوعات 

 بالبريد

74 144 42 84 64 8955 75 144 41 144 17543**  دال 4541 

**17586 144 41 144 75 144 67 84 42 144 74 حفظ الصفحة  دال 4541 

اإلشاره إلي 

 أشخاص
74 144 42 84 64 8955 75 144 41 144 17543**  دال 4541 

نشر المادة علي 

 الفيسبوك
54 7154 42 84 67 144 75 144 29 7457 26533**  دال 4541 

نشر المادة علي 

 تويتر
54 7154 42 84 64 8955 75 144 29 7457 23588**  دال 4541 

وجود فروق دالة إحصائًيا بين صفحات السفارات عينة الدراسة )صفحة الحظت  الباحثة 
لسفارة بنيودليي, السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة ا

التي تقدميا لمجميور لصالح  التفاعمية صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بنوع الخدمات
)صفحة السفارة بنيودليي( في كافة الخدمات التفاعمية المقدمة لمجميور عمى حساب بقية 
ة الصفحات األخرى, مما يعني أن صفحة السفارة بنيودليي اىتمت بنوع الخدمات التفاعمي

التي تقدميا لمجميور بخالف باقي صفحات عينة الدراسة في كافة الخدمات المقدمة 
لمجميور وىذا يعني ان صفحة السفارة بنيودليي اىتمت أكثر بالمحتوي الذي يحتاجو 

,  وفي ضوء ما سبق يثبت صحة الفرض الذي يشير الجميور المستخدم ليذه الصفحة 
حات عينة الدراسة ونوع الخدمات التفاعمية المقدمة إلي وجود فروق دالة إحصائيا بين صف

 لمجميور. 
o توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة الدراسة : الفرض الثاني

)صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة 
الصفحة الحتياجات  اتالسفارة بنيودليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بخدم

 .وسائل اإلعالم
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يوضح داللة الفروق بين صفحات السفارات عينة الدراسة فيما يتعمق بخدمات الصفحة الحتياجات وسائل  (8جدول )
  اإلعالم

              

 الصفحات

 

 الخدمات    

صفحة 

السفارة 

 بالرياض

صفحة 

السفارة 

 بجدة

صفحة 

السفارة 

 بواشنطن

صفحة 

السفارة 

دلهيبنيو  

صفحة 

السفارة  

 بلبنان

قيمة 

7كا  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 التوافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

يقدم بيانات صحفية 

 حديثة
74 144 42 84 64 8955 75 144 41 144 17542**  دال 4541 

توفير بيانات عن 

المسئولين 

 واإلادارات بالسفارة

*3517 ـــ ـــ ـــ ـــ 8955 64 84 42 ـــ ـــ  دال 4545 

o   وجود فروق دالة إحصائًيا بين صفحات السفارات عينة الدراسة الحظت الباحثة
)صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة 

 الحتياجات الصفحة السفارة بنيودليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بخدمات
رة بنيودليي( في )تقديم البيانات الصحفية اإلعالم لصالح )صفحة السفا وسائل

الحديثة( عمى حساب بقية الصفحات األخرى, فيما ثبت وجود فروق لصالح صفحة 
)السفارة بواشنطن( في )توفير بيانات عن المسئولين واإلدارات بالسفارة( عمى حساب 

حيث من صفحة السفارة بنيودليي  تفوق كالً  ايضا  الحظت الباحثةو بقية الصفحات, 
بينما احتمت صفحة السفارة  ةاحتمت الترتيب األول في تقديم بيانات صحفية حديث

بواشنطن  الترتيب األول في توفير بيانات عن المسئولين واإلدارات بالسفارة , مما 
يعني وجود فروق دالة احصائية بين صفحات السفارة عينة الدراسة فيما يتعمق بخدمات 

, مما يثبت صحة الفرض بوجود فروق دالة عالم الصفحة الحتياجات وسائل اإل
إحصائيا بين صفحات السفارات عينة الدراسة فيما يتعمق بخدمات الصفحة الحتياجات 

 وسائل اإلعالم .
o توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة الدراسة : الفرض الثالث

 لسفارة بواشنطن, صفحة)صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة ا
بمبنان( فيما يتعمق باألىداف المرجوة من المواد  السفارة بنيودليي, صفحة السفارة

 وية الثقافية.االعالمية المنشورة عمى تمك الصفحات لمحفاظ عمى الي  
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لمواد االعالمية يوضح داللة الفروق بين صفحات السفارات عينة الدراسة فيما يتعمق باألهداف المرجوة من ا  (9جدول )
  وية الثقافيةالمنشورة عمى تمك الصفحات لمحفاظ عمى الهُ 

الصفحات                

 

 األهداف   

صفحة السفارة 

 بالرياض

صفحة 

 السفارة بجدة

صفحة السفارة 

 بواشنطن

صفحة السفارة 

 بنيودلهي

صفحة السفارة 

بلبنان   
قيمة 

7كا  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 التوافق
 % ك % ك % ك % ك % ك

تصحيح بعض 

األخبار والمعلومات 

التي يتلقها المغتربين 

التي تضعف تمسكهم 

 بالهوية الثقافية

 غير دال 45168 6544 254 1 953 7 154 1 4 2 751 5

الحفاظ علي الصوره 

الذهنية لمصر من خالل 

تفاعل الجمهور مع 

 االخبار المنشورة

 غير دال 45497 1544 ـــ ـــ 256 2 754 5 ـــ ـــ 452 3

مواجهة الشائعات التي 

تطلقها اجهزة ومنظمات 

أخري معادية من اجل 

 تهميش التراث المصري

**24565 254 1 24 15 2358 16 ـــ ـــ 557 4  دال 4541 

تدعيم العالقات مع 

المغتربين من خالل نشر 

االخبار المتعلقة بالعادات 

 والتقاليد المصرية

8 1154 7 14 17 2553 6 8 9 2159 8521*  دال 4545 

الحفاظ علي نشر االخبار 

باللغة العربية من اجل 

الحفاظ علي الهوية 

 الثقافية للمغتربين

54 7154 42 84 49 7351 68 9456 29 7457 16583**  دال 4541 

وجود فروق دالة إحصائًيا بين صفحات السفارات عينة الدراسة )صفحة الحظت الباحثة 
صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة السفارة بنيودليي,  السفارة بالرياض,

عالمية المنشورة عمى إلصفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق باألىداف المرجوة من المواد ا
وية الثقافية لصالح )صفحة السفارة بواشنطن( فيما يتعمق تمك الصفحات لمحفاظ عمى الي  
ة من اجل تيميش جيزة ومنظمات أخري معاديأتطمقيا بيدفي )مواجية الشائعات التي 

المتعمقة بالعادات ألخبار تدعيم العالقات مع المغتربين من خالل نشر االتراث المصري, و 
والتقاليد المصرية ( عمى حساب بقية الصفحات األخرى, فيما ثبت وجود فروق لصالح 

خبار بالمغة العربية من ألاصفحة سفارة )نيودليي( فيما يتعمق بيدف )الحفاظ عمي نشر 
, في حين لم يثبت وجود وية الثقافية( عمى حساب بقية الصفحاتجل الحفاظ عمي الي  أ

من )تصحيح بعض األخبار والمعمومات التي يتمقيا  فروق دالة إحصائًيا فيما يتعمق بكل  
صر من وية الثقافية, الحفاظ عمي الصوره الذىنية لمالمغتربين التي تضعف تمسكيم بالي  

خالل تفاعل الجميور مع االخبار المنشورة(, والحظت الباحثة ايضا تفاوت اىتمام 
الصفحات من حيث األىداف المرجوة من المواد اإلعالمية المنشورة عمي تمك الصفحات 

وية الثقافية لدي المغتربين ,حيث احتمت واشنطن الترتيب األول فيما يتعمق لمحفاظ عمي الي  
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شائعات التي تطمقيا اجيزة ومنظمات أخري معادية من اجل تيميش بيدفي مواجية ال
التراث المصري, و تدعيم العالقات مع المغتربين من خالل نشر االخبار المتعمقة بالعادات 

وجود فروق فردية لصالح صفحة  والتقاليد المصرية عمي حساب بقية الصفحات وايضاً 
خبار بالمغة العربية من اجل الحفاظ ألنشر اسفارة نيودليي فيما يتعمق بيدف الحفاظ عمي 

وية الثقافية لممغتربين عمى حساب بقية الصفحات, مما يثبت صحة الفرض العممي عمي الي  
عينة الدراسة فيما يتعمق  السفارات بين صفحاتفيما يتعمق بوجود فروق دالة إحصائيا 

 .وية الثقافية ظ عمي الي  باألىداف المرجوة من المواد اإلعالمية المنشورة عمييا لمحفا
: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة الدراسة الرابعالفرض 

)صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بجدة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة السفارة 
 ويةبنيودليي, صفحة السفارة  بمبنان( فيما يتعمق بالموضوعات واألخبار المتعمقة بالي  

 الثقافية التي تحظى بأكبر عدد من التعميقات والمشاركات والتفضيالت.
وية الثقافية التي يوضح داللة الفروق بين صفحات السفارات عينة الدراسة فيما يتعمق بالموضوعات واألخبار المتعمقة بالهُ ( 14جدول )

 تحظى بأكبر عدد من التعميقات والمشاركات والتفضيالت
              

فحاتالص  

 

 الموضوعات  

صفحة 

السفارة 

 بالرياض

صفحة 

السفارة 

 بجدة

صفحة 

السفارة 

 بواشنطن

صفحة 

السفارة 

 بنيودلهي

صفحة 

السفارة  

 بلبنان

قيمة 

7كا  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 التوافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

الموضوعات 

واألخبار المتعلقه 

بالمناسبات 

 الدينية

 غير دال 45547 3531 17 7 553 4 859 6 12 6 1452 14

الموضوعات 

واألخبار المتعلقه 

بالحفاظ علي 

العادات والتقاليد 

 والقيم

 غير دال 45572 2544 ـــ ـــ 4 3 454 3 2 1 154 1

الموضوعات 

واألخبار التي 

تنشر باللغة 

 العربية

39 5557 24 44 34 5457 53 7456 25 6459 19583**  دال 4541 

الموضوعات 

التي  واالخبار

تتعلق باالتاريخ 

 والتراث المصري

6 855 1 2 13 1954 13 1753 2 458 18545**  دال 4541 

*9539 17 7 1856 14 2958 24 44 22 24 14 غير ذلك  دال 4545 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات السفارات عينة الدراسة الحظت الباحثة 
السفارة دة, صفحة السفارة بواشنطن, صفحة )صفحة السفارة بالرياض, صفحة السفارة بج

وية بمبنان( فيما يتعمق بالموضوعات واألخبار المتعمقة بالي  بنيودليي, صفحة السفارة 
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الثقافية التي تحظى بأكبر عدد من التعميقات والمشاركات والتفضيالت لصالح )صفحة 
المغة العربية( عمى السفارة بنيودليي( فيما يتعمق )بالموضوعات واألخبار التي تنشر ب

حساب الصفحات األخرى, فيما ثبت وجود فروق لصالح صفحة السفارة )بواشنطن 
ث المصري( عمى خبار التي تتعمق بالتاريخ والتراألونيودليي( فيما يتعمق )بالموضوعات وا

يتضح من نتائج الجدول أن صفحة السفارة بنيودليي  حيث,األخري حساب الصفحات
وية ر بالمغة العربية مما يدل عمي أنيا تساعد في الحفاظ عمي الي  خبااىتمت بنشر األ

, بينما جاء وية الثقافية الثقافية وذلك ألن الحفاظ عمي المغة العربية من أىم مقومات الي  
التراث الخاصة بالتاريخ و  اىتمام صفحة نيودليي وواشنطن بنشر الموضوعات واألخبار

,  أيضاً وية صفحات بالحفاظ عمي أحد مقومات الي  المصري مما يدل عمي اىتمام تمك ال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين صفحات ب فيما يتعمق مما يثبت صحة الفرض

وية الثقافية التي السفارات عينة الدراسة فيما يتعمق بالموضوعات واألخبار المتعمقة بالي  
عض الصفحات فيما لصالح بتحظى بأكبر عدد من التعميقات والمشاركات والتفضيالت 

 وية الثقافية .يخص األخبار التي تساعد في الحفاظ عمي الي  
 

 :والتوصيات والمقترحات  النتائج
وية مما سبق يتضح لنا أىمية الدور الذي تمعبو صفحات السفارات في الحفاظ عمي الي  

قافية وية الثالثقافية ومدي اىتمام تمك الصفحات بالمحتوي الذي تنشره لمحفاظ عمي الي  
والتنوع الواضح في الخدمات المقدمة عمييا , بينما توجد بعض القصور في بعض 

من القائمين عمي ىذه الصفحات من أجل الصفحات التي تحتاج إلي اإلشراف الدائم عمييا 
 تقديم افضل الخدمات التي تزيد من جميورىا .

 النتائج:
 :من أىميا من خالل ما سبق توصمت الباحثة إلي عدد من النتائج 

o  تفاوت نسب تقدم الصفحات في الخدمات المختمفة المتاحة عبرىا , حيث أن
بما تنشره والدليل عمي ذلك ترك  واضحاً  ىتماماً االصفحات عينة الدراسة تعطي 

رسال  الخدمات مفتوحة لمجميور المستخدم من حيث المشاركة والتعميق وا 
فحة والرجوع إلييا في أي وقت حفظ الص مبإمكاني الموضوعات عبر البريد وأيضاً 
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من  ن تفاعل الجميور مع األخبار المنشورة عمي تمك الصفحات كان واضحاً وأ
خالل احتالل بدائل التعميقات وحفظ الصفحة الترتيب األول في إجمالي الخمس 

 صفحات عينة الدراسة 
o  أن خدمات إضافة تعميق عمي الموضوع تعد من أشير األساليب التي تجذب

ر من مختمف الطبقات لمحوار والمناقشة مع بعضيم البعض داخل الصفحة الجميو 
حيث د أو رفض الجميور لمخبر المنشور , والتعميق عمي الخبر يبين مدي تأيي

تزيد ىذه الخاصية من مصداقية ىذه  ويعتبر من أشكال الدعم القوية لمصفحة , 
  ضوعات المنشورة .والمو  الصفحات وعدم الخوف من انتقاد اآلراء حول األخبار

o  أن استخدام الصفحات عينة الدراسة الوسائط المتعددة المتمثمة في الصور جاء في
المقدمة ,حيث أن دمج الوسائط المتعددة لمخبر يسمح لممستخدم بالتفاعل 

 تصال , فكان من أىم مميزات تمك الصفحات استخدام الوسائط المتعددة .الوا
o  عينة الدراسة ونسبة اإلعجاب كانت قريبة نسبة المشاركات في جميع صفحات

تاحة ىذه الصفحات ليم بالتعميق واإلعجاب  نسبيا من بعضيم البعض, وا 
حيث كان من السيل عمي مستخدمي ىذه الصفحات القدرة  والمشاركة كان واضحاً 

عمي التفاعل بأي شكل من األشكال عن طريق األيقونات المدرجة تحت المواضيع 
 المنشورة .

o اىتمام الجميور في نسب التعميق والمشاركة والتفضيل بالنسبة ليم فيما  تفاوت
وية الثقافية, وأن الجميور المستخدم ليذه يخص الموضوعات المتعمقة بالي  

 الصفحات يتفاعل بشكل كبير مع الموضوعات واألخبار التي تنشر بالمغة العربية
o يزيد من نسبة  الصفحاتالمنشورة عمي ىذه  أن التنوع في األخبار والموضوعات

 ., ويزيد من نسبة اإلقبال والتفاعل فييا لياالجميور المستخدم 
 

 التوصيات:
 ليا الدراسة . توصمت التي التوصيات أبرز ىذه الدراسة ختام في نمخص ولعمنا
o  التنويع في المصادر اإلعالمية التي تعتمد عمييا صفحات السفارات عند تناوليا

 لمقضايا المختمفة
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o  ىتمام بكافة الفنون الصحفية المستخدمة في نشر األخبار الرة اضرو 
o  ت الجميور في المقام األول واإلشراف الدائم استفسار االسرعة في الرد عمي تساؤالت و

 عمي ىذه الصفحات
o من التقنيات الحديثة والتنوع في استخدام الوسائط المتعددة   اإلستفادة 
o  ة توضيح الخبر لموصول إلي مصداقية أكبر عمي الصور الموضوعية لزياد اإلعتماد

 ألن الصورة قادرة عمي توصيل المعمومة بشكل أوضح
o  التأكيد عمي ضرورة التواصل بين المحررين والجميور عن طريق البريد اإللكتروني 
o راء الجميور المستخدم ليذه الصفحات آىتمام بمقترحات و الضرورة ا 
o  ضرورة التحديث المستمر ليذه الصفحات 
 البحوث والمقترحات: 

 يمي : سبق يقترح الباحث ما من خالل ما
o  في الحفاظ بالفيس بوك ضرورة إجراء دراسات مماثمة عن دور صفحات السفارات

 وية الثقافيةعمي الي  
o   وية إجراء دراسة مماثمة عمي النتائج السمبية المترتبة عمي إىمال الحفاظ عمي الي

 الثقافية 
o وية الثقافية تكنولوجيا الحديثة في الحفاظ عمي الي  إجراء دراسات عن دور ال 

 
 المراجع

 أوال المراجع العربية :
 :الدراسات العربية  

 
 ,تجاىات الراي العام نحو معالجة المواقع إ ايمان يحي داخمي عبد القادر

 ةتحميمي ةلقضايا التحول الديمقراطي في مصر : دراس ةالسياسي ةااللكتروني
 ( 2017,قسم االعالم , اآلدابامعة المنيا ,كمية , )جةوميداني
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   ةعند الطمب ةالثقافي ةويبدر الدين بمعباس , شبكات التواصل االجتماعي والي 
, رسالة ماجيستير ,) جامعة محمد  الجامعيين : الفيس بوك وجامعة بسكره نموذجاً 

 ةجتماعي, قسم العموم اال ةواالجتماعي ةنسانيإلخضير بسكره , كمية العموم ا
2015 ) 

 
   ةالثقافي ةويبمعربي سعاد , أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمي الي  :

بوك بجامعة مستغانم ,  من طمبة مستخدمي موقع الفيس ةعمي عين ةميداني ةدراس
,قسم  ةكميةالعموم االجتماعي , رسالة ماجيستير , )جامعة عبدالحميد بن باديس

 (2015عالم والمجتمع ,إلتخصص وسائل ا تصال ,إلوا  عموم االعالم
 

   ةالثقافي ةويبن طيفور مصطفي , اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمي الي 
من مستخدمي الفيس بوك بجامعتي  ةعمي عين ةميداني ةلمشباب الجامعي :دراس

 ةمستغانم ووىران, رسالة دكتوراه,)جامعة عبدالحميد بن باديس,قسم العموم االنساني
 ( 2017,شعبة عموم االعالم واالتصال,تخصص وسائل االعالم والمجتمع, 

 
 

  لمطفل العربي :  ةالثقافي ةويخميمي , دور صحافة االطفال في تنمية الي   ةعطر
, رسالة ماجيستير ,) جامعة  ةماراتيإلمن مجمة ماجد ا ةلعين ةتحميمي ةوصفي ةدراس

 (2013فو مكتوبو عالم واالتصال , تخصص صحاإلالجزائر , عموم ا
 

 تجميات  ةلدي النخب ةالجزائري ةفي الصحف الورقي ةالثقافي ةوي, الي   ةقعمز السعدي :
 2014/  1/1في جريدة الشروق اليومي من  ةفي الصحف الورقي ةالثقافي ةويالي  

, كمية  ة, رسالة ماجيستير , ) جامعة قاصدي مرباح ورقم 2014/  3/  31الي 
 ( 2017عالم واالتصال , إل, قسم عموم ا ةجتماعيإلوا ةنسانيإلالعموم ا
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 ثانيا الكتب :
 

 ة , القاىر  1, ط ةعالميإلابراىيم عبداهلل السممي , مناىج البحث في الدراسات ا :
 2009دار الفكر العربي ,

 
  ةالثاني ةعالم الكتب , الطبع :ة سمير محمد حسين ,بحوث االعالم , )القاىر 

,1995 ) 
 

  وية الثقافية بين العالمية والعولمة ,) الييئة العامة السورية , الي  عفيف البينسي
 ( 2009لمكتاب , 

 
 عالم الكتب  ةعالم واتجاىات التأثير,)القاىر إلمحمد عبدالحميد , ,نظريات ا :

 ( 1997ولي ,ألا ة,الطبع
 

 :والمؤتمرات ثالثا البحوث والمجالت العربية 
   

 لمشباب الجامعي ةمة عمي الي وية الثقافياحمد فاروق احمد حسن ,أثر العول _ 
مجمة اآلداب والعموم  قسم اإلجتماع ,, دراسة ميدانية )جامعة المنيا ,كمية اآلداب 

 (   2005,   58عدد اإلنسانية ,
 

 محمد امين ,التعاون الدولي لمكافحة جرائم انتياك حرمة السفارات  ةإسالم
 1, العدد4المجمد   , ةوالقنصميات ,مجمة الدراسات القانوني

 
  حسين المختار محمد الشاوش , اإلعالم الجديد وال يوية الثقافية أي عالقة وأي

 2021ديسمبر  13-12تأثير ,المؤتمر العممي الثالث لكمية اآلداب جامعة الزاوية 
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o , قيم   في  المحمية تعكسيا الصحافة  كما  القيم  القميني يوسف طو

  القاىره لمصري ,المكتبة اإلنجمو المصرية ,العمل الجديدة في المجتمع ا
, 2007 

 
 بقموف , اإلعالم الجديد ومسالة الي وية الثقافية في المجتمع الجزائري ,   سيام

دراسة ميدانية عمي عينة من مستخدمي الفيس بوك في الجزائر ) جامعة الجزائر, 
 , العدد الثاني ( واإلعالممجمة كمية الفنون 

 
 ( االعالم العربي والي وية الثقافية , المجمة المصرية لبحوث  2001فؤاده البكري )

 , العدد السابع , يناير ـ يوليو ةاإلعالم ,كمية االعالم , جامعة القاىر 
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