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Abstract 

 

The current study aims at exploring and analyzing the content 

presented on the electronic platforms of the Egyptian universities, 

including the official website, social networking pages to identify the 

dialogic or one way approach adopted by these universities in 

managing their relationships with stakeholders. Cairo University 

represents governmental universities, Misr University for Science & 

Technology as a private one and Nile University as a non- profitable, 

non-governmental university. This analysis can clarify to what extent 

these universities depend uses the dialogic principles for managing 

relationships with their publics on its electronic platforms. Findings 

of qualitative content analysis indicate that all three universities give 

more attention to usefulness of information and ease of interface than 

conservation of users, generation of return visits and activating 

dialogic feedback. Generally speaking Nile University is better than 

the two other universities in applying the dialogic principles on its 

electronic platforms. 
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  أوالً: مقدمة

توفر ممارسة العالقات العامة عبر اإلنترنت فرصاً مميزة لتدعيم تواجد المنظمات في 

 Web 2.0البيئة االفتراضية ، وفي عصر الجيل الثاني من تكنولوجيا اإلنترنت 

، حيث لم يعد من تطورت أنشطة العالقات العامة لتتواكب مع متطلبات هذا العصر 

معلومات إلى جمهورها في اتجاه أحادي الممكن أن تعتمد المنظمة على نقل ال

Monologue   بل أصبح تبادل المعلومات وبناء االتصال بين المنظمة والجمهور

وهو التوجه الذي يساعد في   Dialogueيعتمد باألساس على الحوار ثنائي االتجاه 

تعزيز الدور االستراتيجي للعالقات العامة من خالل إثبات قدرة مسئوليها على بناء 

  .(1)لمصالح التي تتعامل معها المنظمةعالقات حوارية تفاعلية مع مجموعات ا

مع تطور وسائل االتصال اإللكترونية وتعدد فئات مجموعات المصالح التي تسعى و

المنظمات إلى إدارة العالقات معها ، اتجه الباحثون في مجال العالقات العامة إلى تفسير 

مدخل الحوار بدالً من المداخل التقليدية التي نشأت  إلىعمليات إدارة العالقة استناداً 

ذلك من خالل ويتحقق . (2)وتطورت في ظل قوة تأثير وسائل االتصال الجماهيري

توظيف مفهوم الحوار لفهم وتحليل العالقات الوسيطة التي يمكن للمنظمة بناءها وإدارتها 

 . (3)مع جماهيرها عبر منصاتها اإللكترونية على اإلنترنت

إدارة العالقات الحوارية ليس فقط على مواقعها  مبادئوتستطيع المنظمات أن توظف 

اإللكترونية الرسمية ، وإنما أيضاً من خالل صفحاتها على وسائل التواصل 

االجتماعي التي تُعد بمثابة امتداد طبيعي للموقع اإللكتروني ، حيث تستطيع هذه 

من المزايا الوسائل بإمكاناتها التفاعلية أن توفر للمنظمة فرصة االستفادة الكاملة 

 . (4)الحوارية لإلنترنت في بناء وإدارة العالقات مع مجموعات المصالح

بقاء كقوة اجتماعية فاعلة على منصات التواصل االجتماعي واحداً التواجد والولقد أصبح 

من االستراتيجيات األساسية التي تعتمد عليها المنظمات الربحية وغير الربحية في 

 . (5)مجموعات المصالح الحالية والمحتملة والتفاعل معهمالوصول إلى أعضاء 

ستددام التنظيمي لشبكات التواصل االجتماعي وخاصة االكما أدى نمو وشيوع 

إلى تزايد اهتمام الباحثين باختبار كيفية استددام   Facebook & Twitterموقعي 

وعلى ذلك أصبح تقييم  .(6)هذه المنصات اإللكترونية في تدعيم العالقات الحوارية

المنصات اإللكترونية التنظيمية في ضوء قدرتها على توظيف مبادئ إدارة العالقات 

واحداً من الموضوعات  (7)  (Kent & Taylor 1998,2002)الحوارية التي قدمها

 . (8)وبداصة خالل العقدين األخيرين الواضحةالبحثية ذات األهمية 

عبر المنصات اإللكترونية هو االلتزام األساسي الذي بناء وإدارة الحوار  وقد أصبح

ألنه يسمح بإقامة االتصال ،  جماهيرهايتيح للمنظمة فرصة تنمية العالقات مع 

إذ يمكن مستقبل الرسالة االتصالية من الرد عليها والتفاعل  ، التفاعلي في اتجاهين

  .(9)وجمهورهاالمنظمة معها وهذه هي بداية عملية بناء العالقات بين 
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االستددام الفعال لإلنترنت متطلباً أساسياً لنجاح المنظمات على اختالف  كذلك أصبح

أنواعها في ظل بيئة العمل التنافسية على المستويين المحلي والدولي. ومع تزايد 

ازداد  واألكاديمية المنافسة بين الجامعات على استقطاب أفضل العناصر الطالبية

مالمح إدارة العالقات الحوارية على منصاتها اإللكترونية بهدف  توظيفب اهتمامها

من فئات الجماهير المتنوعة التي  لطالب الحاليين والمحتملين وغيرهمالتواصل مع ا

 . (10)تتعامل معها الجامعات

 ثانياً: قضية الدراسة وأهميتها

ً من خصوصية العالقات القائمة بين المؤسسات األكاديمية وبين مجموعات  انطالقا

التي تتفاعل معها ، ومن واقع إدراك أهمية إدارة هذه العالقات على  المتعددةالمصالح 

أسس حوارية تفاعلية في ضوء تنامي وعي الجمهور ودوره في تحديد قدرة 

يمكن صياغة ورعاية هذه العالقات ، الجامعات على النجاح أو اإلخفاق في بناء 

 قضية الدراسة على النحو التالي:

على المنصات  الُمقدم )شكالً ومضموناً( رصد وتحليل المحتوىاستكشاف و"

لجامعات المصرية )الموقع الرسمي ، صفحات التواصل االجتماعي( ، اإللكترونية ل

التعرف على التوجه الذي تتبناه هذه الجامعات في إدارة عالقاتها مع مجموعات  بهدف

تحديد قدرتها على توظيف مبادئ إدارة العالقات الحوارية والتعرف على و المصالح ،

هذا الهدف ، وذلك بالتطبيق على تحقيق األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا )نموذج ومية( ، جامعة القاهرة )نموذج للجامعات الحك

 قدرة جامعة النيل )نموذج للجامعات األهلية( ، بحيث يمكن تقييمللجامعات الخاصة( ، 

هذه المنصات على توفير البيئة االفتراضية المالئمة لتفعيل التوجه الحواري في إدارة 

 ".عالقات المنظمة مع مجموعات المصالح

في كونها واحدة من أوائل الدراسات العربية التي أهمية هذه الدراسة  ويمكن تحديد

إلى تحليل أحد مكونات البيئة االفتراضية التي تبنيها الجامعات المصرية بهدف  تسعى

التواصل وإدارة العالقات مع مجموعات المصالح الرئيسية التي تتفاعل معها هذه 

لياء األمور ، أعضاء الهيئة التدريسية ، الجامعات على تنوعها وتعددها )الطالب ، أو

الدريجين ، وسائل اإلعالم ، األجهزة الحكومية والتشريعية ، وغيرها( ، حيث يمكن 

من خالل تحليل وتقييم التوجه الذي تعتمد عليه الجامعة في إدارة العالقات مع 

الحوارية  المبادئجماهيرها عبر الوسائل اإللكترونية وبيان مدى قدرتها على توظيف 

في تطوير فاعلية التواجد  تساعدواإلرشادات التي من عدمه تقديم بعض المؤشرات 

اإللكتروني للمؤسسات األكاديمية المصرية ، وعلى األخص ما يرتبط بإدارة العالقات 

 الناجحة طويلة المدي مع جماهيرها المدتلفة.
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 ثالثاً: أهداف الدراسة

وأهميتها يمكن صياغة األهداف التي تسعى إلى من واقع تحديد قضية الدراسة 

 تحقيقها على النحو التالي:

قدم ( استكشاف التوجه الذي تتبناه الجامعات محل الدراسة في بناء المحتوى المُ 1)

  .على منصاتها اإللكترونية

ستددمة على المنصات اإللكترونية للجامعات وترتيب ( تحديد أهم المبادئ الحوارية المُ 2)

 .هذه المبادئتوظيف يات  أولو

إلدارة الحوار مع مجموعات  الداعمةتقييم قدرة الجامعات على تهيئة البيئة االفتراضية ( 3)

 .المصالح المتعاملة معها

( التعرف على أثر نمط ملكية الجامعة على اتجاهها نحو توظيف المبادئ الحوارية 4)

 .على منصاتها اإللكترونية

الحوارية فاعلية الاستدالص اإلرشادات التي يمكن من خالل تطبيقها تطوير ( 5)

  .المصرية لمنصات اإللكترونية للجامعاتل

 رابعاً: تساؤالت الدراسة

 يمكن تحديد التساؤالت التي تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عنها فيما يلي:

أحادي االتجاه في بناء  توجه ة توجهاً حوارياً أمهل تتبنى الجامعات محل الدراس( 1)

 المحتوى الذي تقدمه على منصاتها اإللكترونية؟

ً على المنصات اإللكترونية للجامعات ( 2) ما أكثر المبادئ الحوارية الدمسة شيوعا

 محل الدراسة وما أقل هذه المبادئ استدداماً؟

وفر إمكانية ما مدى قدرة الجامعة على بناء وتصميم منصاتها اإللكترونية بما ي( 3)

 إدارة الحوار التفاعلي مع مجموعات المصالح؟

هل توجد عالقة بين نمط ملكية الجامعة )حكومية / أهلية / خاصة( وبين توظيف ( 4)

 مبادئ إدارة العالقات الحوارية على منصاتها اإللكترونية؟

كيف يمكن دعم وتطوير الدور الذي تقوم به المنصات اإللكترونية للجامعات ( 5)

 في إدارة العالقات الحوارية التفاعلية مع جماهيرها الرئيسية؟المصرية 

 خامساً: اإلطار المعرفي للدراسة

 ( مفهوم الحوار وطبيعة عمليات االتصال الحواري1)

"الجهود التي  بأنه Dialogue مفهوم الحوار  Hinson et al. (2012) يعرف

يبذلها طرفا العالقة لالندماج في تفاعل منفتح وأمين يقوم على تبادل المنفعة بين 
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ويعبر مفهوم الحوار عن البناء المشترك والمتزامن  (11)".الطرفين على أساس أخالقي

ح بين للمعاني ويدعم اتجاهات التفاهم والرضا وااللتزام المتبادل. ويؤدي الحوار الناج

ويمثل  (12)على المدى الطويل.لى بناء التعاون النافع والفعال المنظمة والجمهور إ

 ناجحة الحوار توجه أساسي في بناء االتصال يمكن االعتماد عليه في إدارة عالقات

 . (13)مستمرةو

بأنيه "العمليية التيي تتضيمن التفاعيل بييين  تعريفف الحفواروفيي السيياق التنظيميي يمكين 

المنظمة وجمهورها بالتركيز على المعاني المشتركة وتبنى توجيه إيجيابي لكيل طيرف 

". فهييو بمثابيية نمييوذج لممارسيية التفاعييل بييين المنظميية ومجموعييات (14)نحييو ارخيير

المصالح الداخلية والدارجية من خالل اسيتجابة المنظمية لتوقعيات هيذه المجموعيات ، 

ليييس ألن المنظميية مضييطرة لييذلك وإنمييا إلدراكهييا أن االسييتجابة لمجموعييات المصييالح 

  (15).التنظيمييي وبداصيية علييى المييدى الطويييلهييي الطريقيية األفضييل لممارسيية العمييل 

إلييى "التوجييه   Dialogic Communicationمفهففوم االتصففال الحففواري يشييير و

االتصالي اليذي ينظير إليى جمهيور المنظمية باعتبياره غايية فيي حيد ذاتيه ولييس مجيرد 

  "(16).المنظمةهذه وسيلة لتحقيق أهداف 

 فييه أن المشياركين أولهميا أساسفيينمبفدأين وتجدر اإلشارة إلى أن الحيوار يقيوم عليى 

غير مضطرين لالتفياق عليى وجهية نظير واحيدة وإنميا يكفيي اسيتعدادهم لالنيدماج فيي 

أن الحييوار يعمييل علييى التوصييل إلييى التفيياهم  وثانيهميياتفيياعالت ومحادثييات مفتوحيية ، 

 . (17)والمعاني المشتركة وليس تحصيل الحقيقة الموضوعية

ييية ألنشييطة عيين التوجييه نحييو الممارسيية األخالق بوضييوح ويعبيير االتصييال الحييواري

العالقات العامة واالتصال المؤسسيي بهيدف تحسيين عالقيات المنظمية ميع مجموعيات 

 . (18)تها االجتماعية، والسماح للمنظمة بأداء مسئولي المصالح

إلى أن تضمين مفهوم الحوار في  Kent & Taylor (2002)أشار  وقد

نحو فهم قدرة مجال العالقات العامة يعد خطوة مهمة بالمصطلحات المتداولة 

المنظمات على بناء العالقات التفاعلية التي تلبي االحتياجات الجماهيرية والتنظيمية 

 ً . ويمكن القول أن االتصال الحواري في حد ذاته قائم على تبني التوجه نحو (19)معا

بناء العالقة وفهم ماضيها وحاضرها وتركيز الجهد على تحسين مستقبل العالقة 

 .(20)امات كل األطراف المشاركة فيهابالنظر إلى اهتم

وقد حدد التراث العلمي المعني بالعالقات القائمة بين المنظمة ومجموعات المصالح 

 ام الحوار في إدارة هذه العالقات ،المزايا التي يمكن أن تحققها المنظمات من استدد

فمن خالل الحوار يمكن للعاملين بالمنظمة التعرف على القضايا التي تشغل اهتمام 

أعضاء هذه المجموعات. كما يمكن للحوار أن يساعد المنظمة في إدارة الضغوط 

الجماهيرية والتغيرات االجتماعية المعقدة التي قد تحدث في سياق العمل الداص بها. 

اج بحوار فعلي مع الجمهور فهي تداطر ببناء أما المنظمات التي تدفق في االندم
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، بل والمجتمع ككل على المدى  هذا الجمهورمدركات سلبية عنها في أذهان أعضاء 

على تفعيل مبادئ إدارة العالقات الطويل. ولذلك يجب أن تكون الممارسات القائمة 

رسات جزء الحوارية مكون أساسي في األنشطة التنظيمية اليومية وأن تكون هذه المما

  .(21)من الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة

 ( آليات استخدام المنصات اإللكترونية للمنظمات في إدارة العالقات الحوارية2)

 Corporate Electronic  للمنظمات المنصات اإللكترونيةيمكن تعريف 

Platforms " تكنولوجيا اإلنترنت تلك الصفحات المؤسسية القائمة على استددام بأنها

في تقديم المحتوى وإدارة التفاعل مع المستددمين بما تشتمل عليه من مواقع إلكترونية ، 

أكد وقد  " (22).مدونات تنظيمية ، حسابات رسمية على مواقع التواصل االجتماعي

وبداصة ، على أهمية توظيف المنصات اإللكترونية للمنظمات  مجموعة من الباحثين

 في بناء وإدارة الحوار مع جماهير هذه المنظمات ، بما يددم التواصل االجتماعيوسائل 

 :(23)وذلك باالعتماد على اآلليات التالية،  التفاعلية  أهداف عملية بناء العالقات

  وليس باعتبارهم  بشكل شخصيإدارة االتصال الحواري مع جمهور المنظمة

مجرد أعضاء في جماعات كبيرة العدد مثل العمالء أو المستثمرين مثالً ، 

فمستددمو هذه الوسائل ليسوا مجرد متلقين سلبيين لرسائل المنظمة وإنما هم 

 أشداص فاعلون يمكن إدارة الحوار الحقيقي معهم.

 اء مجموعات بالطريقة التي تسمح ألعض تصميم الصفحات اإللكترونية للمنظمات

مع ممثلي المنظمة ، بعيداً عن  بالتفاعل والمشاركة في إدارة الحوارالمصالح 

 وسائل التشويش مثل اإلعالنات وغيرها.

 لكل األطراف المشاركة فيه مع إتاحة  إعالن هوية المشاركين في إدارة الحوار

لة مجهو شدصياتفرصة التحقق منها ، فال يمكن إدارة حوار تفاعلي حقيقي مع 

 الهوية.

 عبر المنصات اإللكترونية للمنظمات ، ومن  تحديد قواعد واضحة إلدارة الحوار

يدعم  بماأهمها السماح للمشاركين بمناقشة األسس الحاكمة للتفاعل في أي وقت 

 سير عمليات النقاش والتفاعل.

  في إدارة الحوار كلما أمكن عبر التطبيقات  الفورية واآلنيةتوظيف خصائص

 رونية التي تسمح بالتفاعل المرئي والمسموع بطريقة فورية.اإللكت

  المستمرة التي تدور بين ممثلي دعوة الخبراء والمتخصصين للمشاركة في الحوارات

المنظمة وأعضاء مجموعات المصالح بما في ذلك وسائل اإلعالم ، المنافسين ، 

 .األكاديميين وغيرهم
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  ذلك أن المنظمة  مجموعات المصالحإدارة الحوار حول اهتمامات واحتياجات ،

عندما تلبي مطالب مجموعات المصالح فهي في الوقت نفسه تحقق أهدافها وتلبي 

 احتياجاتها.

 العملية الحوارية ، فكلما تم تقديم  سياقفي  تشجيع مناقشة وجهات النظر المتباينة

ً آراء متنوعة بل ومتعارضة  الناجحة بين ، كلما كان ذلك في مصلحة العالقة  أحيانا

 المنظمة وجماهيرها. 

 المنصات اإللكترونية للجامعات في إدارة العالقات الحوارية توظيف( 3)

تمثل الجامعات على اختالف أنماط ملكيتها وسواء كانت ربحية أو غير ربحية 

منظمات ذات خصوصية واضحة فيما يتعلق بعمليات بناء وإدارة العالقات مع 

تتميز به الجامعة من تعدد وتشعب مجموعات المصالح التي الجمهور ، وذلك لما 

تتعامل معها ، واعتماد بقاء الجامعة واستمرارها في العمل على الدعم والتأييد الذي 

 . (24)يمكنها أن تحصل عليه من أعضاء هذه المجموعات

فعالة عالقات  إدارةأكثر المنظمات التي تحتاج إلى  وعلى ذلك تعتبر الجامعات من

 تطويرال ، بما يساعد فيمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ سياساتها أكاديمياً ومجتمعياً ت

مستوى أداء الجامعة وتحسين جودة الددمات التعليمية التي تقدمها ودعم ل المستمر

 . (25)داني بينها وبين المنتسبين إليهااالندماج الوج

إلى أن المؤسسات األكاديمية تحتاج إلى بذل جهود إضافية لتلبية  هنا وتجدر اإلشارة

مع مالحظة أن لكل فئة من هذه ، احتياجات سلسلة من مجموعات المصالح المتنوعة 

تسعى إلى قد المجموعات الجماهيرية احتياجات معلوماتية وتفاعلية مدتلفة عن األخرى و

ؤسسة األكاديمية عبر اإلنترنت ، األمر تلبيتها بشكل أو بآخر عن طريق التواصل مع الم

الذي يتطلب من الجامعة تحسين الدصائص المعلوماتية والتفاعلية لمنصاتها اإللكترونية 

  (26).تلبية هذه االحتياجات يساعدها في بما

ويمكن القول بأن طبيعة االتصال المؤسسي الهادف إلى بناء العالقات الحوارية بين 

المصالح قد تغيرت بشكل واضح مع تزايد استددام الجامعات  الجامعات وبين مجموعات

للمنصات اإللكترونية في التواصل مع أعضاء هذه المجموعات ، حيث أصبحت 

الجماهير المتعاملة مع الجامعات تتوقع منها استددام استراتيجيات حوارية تفاعلية في بناء 

تجاه في تقديم المعلومات عبر عالقات معها وليس مجرد االعتماد على مداخل أحادية اال

 . (27)أو اإللكترونية التقليدية سواء الوسائل االتصالية

ولقد أوضحت الدراسات المعنية برصد استددام قواعد إدارة الحوار على المنصات 

اإللكترونية للجامعات أهمية هذه القواعد في إدارة العالقات الناجحة ، وبداصة فيما 

واالحتفاظ بهم وقدرة الجامعة على االستجابة لمطالب يتعلق باستقطاب الطالب 

. ولكن رغم تزايد اعتماد الكليات والجامعات على (28)مجموعات المصالح بوجه عام
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جيل والقبول والتوظيف ، إال أن كثير هذه المنصات كأدوات لتيسير إجراءات التس

نت في بناء وإدارة لم تحقق االستفادة الكاملة من اإلمكانات التفاعلية لإلنترمنها 

. ويؤكد هذا االتجاه أهمية (29)الحتياجاتهم عالقات حوارية مع جماهيرها واالستجابة

الدور الذي يقوم به ممارسو العالقات العامة واالتصال المؤسسي ليس فقط في جذب 

الطالب لالنضمام للجامعة وإنما في تفعيل استراتيجيات بناء وإدارة العالقات القائمة 

 . (30)مبادئ الحوارية معهم ومع غيرهم من الجماهير المستهدفة للجامعةعلى ال

 سادساً: المدخل الفكري للدراسة

 Dialogic Theory in Publicالنظرية الحوارية في العالقات العامة  

Relations 

ظهيرت نظرييية الحيوار كإطييار عميل لممارسيية سيلوك المنظمييات وازداد انتشيارها مييع 

االتجيياه نحييو تييدعيم فكييرة إدارة عالقييات المنظميية مييع مجموعييات المصييالح كمفهييوم 

تنفيذيية العالقات العامة ، بحيث ال يصيبح الحيوار مجيرد اسيتراتيجية  مجالأساسي في 

هييذه بييين القييات التفاعلييية بييين المنظميية ووإنمييا يصييبح بمثابيية التوجييه الحيياكم للع،  فقييط

التي يُنظر إليها باعتبارها في مكانة متساوية مع المنظمة وليست مجيرد ، المجموعات 

. وميييع نميييو االهتميييام بمفهيييوم (31)أداة لتنفييييذ سياسييياتها أو تلبيييية احتياجاتهيييا التسيييويقية

ازداد وضوح نظرية عالقات المنظمة في دراسات العالقات العامة والسلوك التنظيمي 

الحييوار وانتشييارها باعتبارهييا بمثابيية التطييور المعرفييي لمفهييوم االتصييال المتناسييق فييي 

 . (32)البناء النظري لهذه الدراسات

حول  Pearson  (1989)وتعود أصول هذه النظرية إلى اإلطار الفكري الذي قدمه

مباشرة بين ممثلي المنظمة على استددام أساليب تنمية العالقات ال السلوك التنظيمياعتماد 

ولقد أصبح باحثو العالقات  (33).حوارية تفاعلية سياقاتوأعضاء مجموعات المصالح في 

العامة ينظرون إلى النظرية الحوارية باعتبارها التوجه األخالقي المرغوب الذي يجب أن 

بدالً من تبني تعتمد عليه المنظمات في دعم اندماج أعضاء المصالح المدتلفة في أنشطتها 

 . (34)أشكال اتصالية أحادية االتجاه

الحيوار لييس مجيرد تطيور اصيطالحي ، وإنميا  نظرييةومن هنا فإن التطيور نحيو اسيتددام 

نمييوذج قييائم علييى التفاعييل الشدصييي المباشيير بييين المنظميية  تبنييييعتمييد هييذا التطييور علييى 

الحيوار فيهيا بمثابية االنيدماج ميع والتي يكيون ، والجمهور لتدعيم العالقات اإليجابية بينهما 

 .(35)ارخر مع الحفاظ على االهتمامات الشدصية لكل طرف من أطراف الحوار

  Dialogic Principles Modelإدارة العالقات الحوارية  مبادئ نموذج

 Kent & Taylorوباالعتماد على الطرح الذي انطلقت منه النظرية الحوارية ، قيدم 

مبيادئ إدارة العالقيات الحواريية بيين المنظمية  نموذجياً لتحدييد( 36) 2002) ,(1998)(

ويهدف هذا النميوذج إليى تقيييم  قيدرة المنظميات عليى تقيديم والجمهور عبر اإلنترنت. 
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. (37)محتوى إلكتروني يدعم التفاعل بينها وبين مجموعات المصالح في سيياق حيواري

ة االتصييال ذي االتجيياهين الحوارييية ميين التفاعييل بييين نظرييي المبييادئنشييأت هييذه  وقييد

ونظريييية االتصيييال الحيييواري ، فيييإذا كيييان االتصيييال ثنيييائي االتجييياه يمييينح المنظمييية 

وجمهورهييا فرصيية تحقيييق المصييلحة المشييتركة ، فييإن الحييوار هييو النتيياج الطبيعييي 

للتفاعيييل بيييين المنظمييية وجمهورهيييا بميييا يسييياعد فيييي بنييياء العالقيييات الناجحييية بيييين 

 . (38)الطرفين

  :(39)التي يشتمل عليها هذا النموذجمبادئ الويوضح الشكل التالي 

 (1شكل رقم )

 

 

  

 

 

 

 

: الذي يعني  Usefulness of Information ( مبدأ تقديم المعلومات المفيدة1)

ستددم لمنصاتها اإللكترونية بمحتوى أن تحرص المنظمات على إمداد الجمهور المُ 
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بحيث مفيد من وجهة نظر هذا الجمهور ، وليس فقط بما يلبي احتياجات المنظمة ، 

 .تكون المعلومات المقدمة ُمعدة لتلبية احتياجات مجموعات المصالح المستهدفة

  Intuitiveness/ Ease of Interface ( مبدأ سهولة  االستخدام والتصفح2)
لة وميسرة تمكن المستددمين من الذي يعبر عن أهمية تقديم منصات إلكترونية سه

 هذاتصفحها وتفهم محتواها. )ولقد أشارت بعض الدراسات إلى إمكانية التغاضي عن 

عند اختبار النموذج بالتطبيق على وسائل التواصل االجتماعي التي تتميز  المبدأ

 .(40)صفحاتها بتصميم موحد من الموقع نفسه ال تستطيع المنظمة تغييره(

 Conservation of Visitors/ Usersتفاظ بالزوار والمستخدمين ( مبدأ االح3)
بمعنى أن تقدم المنصة اإللكترونية للمنظمة تجربة مشجعة لمستددميها وال تصرفهم  

 عن تصفحها بسرعة. 

 Generation of Return Visits  واالستخدام ( مبدأ تشجيع معاودة الزيارة4)
للمنظمات بالطريقة التي تشجع المستددمين  ويشير إلى تصميم المنصات اإللكترونية

 يارتها واستددامها لمرات عديدة.على تكرار ز

من خالل السماح  Dialogic Loopفرص الحوار التفاعلي  تشجيع( مبدأ 5)

لمستددمي المنصات اإللكترونية بطرح األسئلة وتقديم االستفسارات واستقبال 

ثنائي االتجاه بين المنظمة  الحوارتفعيل ويوفر هذا المبدأ فرص  اإلجابات عنها.

مجرد نشر المعلومات في اتجاه واحد أن يتجاوز دور المنظمة وجمهورها ، ويفترض 

 مشترك مع أعضاء مجموعات المصالح. تفاعللتندمج في عمليات 

إليى فئتيين األوليي المرتبطية  الدميس هيذه المبيادئ  Taylor et. al. (2001)ولقيد قسيم 

وميييات المفييييدة / سيييهولة وتشيييمل )المعل واإلعفففداد الفنفففي للمنصفففة اإللكترونيفففةبالتصفففميم 

، وهييي تمثييل الشييروط األولييية لبنيياء وإدارة العالقييات الحوارييية بييين المنظميية ( االسييتددام

 وتشييمل الحواريففة التفاعليففة المالمففحبينمييا تعبيير الفئيية الثانييية عيين ومجموعييات المصييالح ، 

، والتي تعبير عين التنفييذ  (ة الزيارة وتفعيل ساحات الحوارتشجيع معاود )االحتفاظ بالزوار

 . (41)الفعلي لشروط إدارة الحوار التفاعلي مع الجمهور

باألسياس الختبيار قيدرة المواقيع اإللكترونيية  وضيعهأن هذا النميوذج تيم بويمكن القول 

، ولكييين توصيييلت نتيييائج  عليييى إدارة العالقيييات التفاعليييية بيييين المنظميييات وجماهيرهيييا

 دراسيات عدييدة إليى أن المواقيع اإللكترونيية الرسييمية ليسيت ليديها القيدرة الكافيية علييى

عليى  بيالتطبيق النميوذجهيذا  اختبارإلى  اهتمام الباحثين اتجهإدارة الحوار التفاعلي. ثم 

وذلك في ظل االعتقاد بأن الطبيعة التفاعليية  ، للمنظمات التواصل االجتماعي حسابات

تتجيياوز نقيياط الضييعف فييي المواقييع اإللكترونييية التقليدييية بحيييث لهييذه الوسييائل سييوف 

   .(42)يمكنها مساعدة المنظمة على إدارة العالقات الحوارية مع جماهيرها
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أساساً يمكن لممارسي االتصال المؤسسي االعتماد عليه  ويمثل هذا النموذج الحواري

في تبادل ومشاركة المعلومات وإدارة المحادثات مع مجموعات المصالح المستهدفة 

كما ازداد اهتمام . (43)باستددام المواقع والحسابات اإللكترونية للمنظمة على اإلنترنت

فاعلية التواجد التنظيمي  تقييم بهدفالحوارية الدمسة  المبادئبتطبيق الباحثين أيضاً 

ومع استمرار التطور . (44)ككل في البيئة االفتراضية التي كونتها هذه الوسائل

التكنولوجي يجب أن يستمر الباحثون في اختبار صالحية هذا النموذج بالتطبيق على 

  .(45)كل أشكال التواجد اإللكتروني للمنظمة عبر اإلنترنت

 العلمي في موضوع الدراسة سابعاً: استعراض التراث

اهتمت مجموعة كبيرة من الدراسات بقضية إدارة الحوار بين المنظمات وبين مجموعات 

بما تشتمل عليه  اإلنترنت على اإللكتروني وسائل االتصالالالمصالح المتعاملة معها عبر 

من مواقع إلكترونية رسمية ، مدونات تنظيمية ، حسابات المنظمات على مواقع التواصل 

االجتماعي المدتلفة. وقد تنوع اهتمام هذه الدراسات ما بين استكشاف توظيف التوجه 

، أو تحليل مدى اإللكترونية للمنظمات بوجه عام الحواري بأبعاده المدتلفة على المنصات 

ددام قواعد إدارة العالقات الحوارية على منصات الجامعات والمؤسسات األكاديمية است

قياس مدركات و مجموعات المصالحعلى وجه التحديد ، هذا باإلضافة إلى تقييم اتجاهات 

وتعرض الباحثة فيما حول االستددام الحواري للمنصات اإللكترونية.  المنظمات مسئولي

 ي مجال الدراسة:يلي أهم القضايا البحثية ف

 المنصات اإللكترونية للمنظمات  التوجه الحواري على القضية األولى: استخدام

سعت مجموعة من الدراسات إلى استكشاف استخدام المنظمات على اختالف أنماط 

عبر  نشاطها وملكياتها للتوجه الحواري في بناء وإدارة العالقات مع الجمهور

، وذلك من منطلق النتائج اإليجابية التي يمكن أن يحققها هذا التوجه في  اإلنترنت

صالح المنظمة. وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن استددام التوجه الحواري 

ً  في التفاعالت بين على النوايا السلوكية للجمهور المنظمة وجمهورها يؤثر إيجابا

ية المعلومات التي تنشرها إلكترونياً ، تحسين مصداقفي يدعم فرص المنظمة ونحوها 

تشجيع أعضاء مجموعات المصالح على دعم كذلك تنمية النوايا الشرائية للعمالء ، وو

   .(46)المنظمة بتعليقاتهم ومشاركاتهم وشهاداتهم لصالحها في البيئة االفتراضية

 Kent & Taylor (1998)التي قدمها  ةظهور المبادئ الحوارية الخمس ومع

في سياقات  مدى توظيف هذه المبادئ قياسحاول عدد كبير من الباحثين  (2002)

القدرة الفعلية للمواقع اإللكترونية على إدارة بهدف تقييم   تنظيمية وجماهيرية متنوعة ،

 .Kent et. al دراسةوقد أشارت نتائج  .العالقات مع مجموعات المصالح

المواقع اإللكترونية  كلما اكتسبت أنه إلى Ryan (2003)(48)دراسة و (47)(2003)

الصفة الحوارية كلما ارتفع معدل استجابتها الحتياجات أعضاء مجموعات للمنظمات 

 المصالح المتعاملة معها. 
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كلما  أنه Naudé, Fronman & Atwood (2004)(49) دراسة أظهرت نتائجبينما 

كلما ، ازداد تبنى المنظمة للتوجه المتناسق في االتصال بالجماهير واالستجابة لمطالبهم 

  هم.ازدادت القدرة الكلية لموقعها اإللكتروني على إدارة العالقات التفاعلية مع

أن المنظمات ال يمكنها أن  Park & Reber (2008)(50) دراسة أوضحتوقد 

تكتفي باستددام مواقعها اإللكترونية في تقديم المعلومات التي تريد أن يعرفها 

دعم التبادلية والثقة والرضا واالنفتاحية والتعاطف  ولكنها تستطيععنها ،  الجمهور

 الحوارية على مواقعها.  المبادئمن خالل توظيف  هذا الجمهورمع 

مواقع  إلى أن Madichie & Hinson (2014) (51) دراسة أشارتفي حين 

مبدأ حواري المنظمات الشرطية في دول أفريقيا الجنوبية نجحت في االستفادة من 

ة تنظيم المعلومات ووجود سهولة استددام الموقع من خالل جود واحد فقط هو

هة لبحث على الصفحات الرئيسية واختيار األلوان المريحة التي توفر واجمحركات ل

مثل تقديم المعلومات المفيدة  المبادئإلكترونية جذابة ، ولكنها أخفقت في توظيف باقي 

 تشجيع معاودة الزيارة. و، ودمج الجمهور عبر ساحات الحوار واالحتفاظ بالزوار 

أن المواقع  Olinski & Szamrowski (2017)(52) دراسة أظهرت نتائجكذلك 

بعض العناصر الظاهرية  اعتمدت علىمنظمات الددمة العامة في بولندا اإللكترونية ل

. كما اتضح على اإلنترنتتتواكب فقط مع التواجد الرقمي للمنظمات التي تجعلها 

أيضاً وجود عالقة إيجابية بين قوة الموقف المالي للمنظمة واتساع النطاق الجغرافي 

 ية على موقعها اإللكتروني. توظيفها للمبادئ الحوارمستوى لددماتها وبين 

 المبادئوإجماالً يمكن من خالل نتائج هذه الدراسات استنتاج وجود تفاوت بين توظيف 

الخاصة بإدارة الحوار  المبادئالحوارية الخاصة بالتصميم والجوانب الفنية وبين توظيف 

سهولة االستددام كأحد المالمح األولية إلدارة العالقات الحوارية  مبدأ قد جاء، ف التفاعلي

، وفى  تقديم المعلومات المفيدة مبدأ ويليه في المرتبة األولى ، مع مجموعات المصالح

رة في المركز الرابع، بينما المرتبة الثالثة االحتفاظ بزوار الموقع ثم تشجيع معاودة الزيا

  .لهاالمنظمات  توظيف مواقعساحات الحوار المرتبة األخيرة من حيث  تفعيل مبدأ احتل

آخر من المنصات  نوعوفي محاولة الختبار مدى توظيف المالمح الحوارية على 

 اإللكترونية للمنظمات سعت بعض الدراسات إلى استكشاف التوجه الحواري

  ller (2006)Keller & Mi دراسةومنها ،  على  المدونات التنظيمية المستخدم

وقد أشارت النتائج إلى وضوح  Seltzer & Mitrook (2007)(54) ودراسة (53)

مبادئ على المدونات مقارنة بالمواقع اإللكترونية الرسمية ، في ضوء هذه التوظيف 

بروز الصفة الشدصية للمنظمة ، حيث كانت المدونات أكثر سهولة في االستددام 

ولديها قدرة أفضل على االحتفاظ بالزوار ، بينما كانت المواقع اإللكترونية الرسمية 

 هور. أكثر كفاءة في تقديم المعلومات المفيدة للجم

 Sweetster & Metzgar (2007) (55 )،Kellerدراساتنتائج  أيدتكما 
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(2008) (56 ) ،Seo & Lee (2009)(57)  ،Kuch, Briones, Liu & Jin 

الدور الذي تقوم به المدونة التنظيمية في إدارة العالقة مع  فاعلية (58)  (2010)

نظراً العتمادها على األسلوب الحوارى واالستجابة لمطالب  ، مجموعات المصالح

وإن كان هناك تفاوت  هذه المجموعات من خالل تقديم وتحديث المعلومات بانتظام.

 هذه من مزايا على االستفادةالممارسين قدرة  الجمهور لدور المدونات وبينبين رؤية 

 .تفاعلية مع الجمهور حوارية المدونات في إدارة عالقات

ومع نمو االستخدام التنظيمي لوسائل التواصل االجتماعي ازداد اهتمام الباحثين 

إدارة العالقات  مبادئلهذه الوسائل في ضوء توظيف  التفاعلي بالتعرف على الدور

 Bortree & Seltzerدراسة وكانت . المنظماتالحوارية على صفحات 

مع تطويرها  مبادئهذه الواحدة من أوائل الدراسات التي قامت بتطبيق  (59)(2009)

لتناسب طبيعة بناء واستددام الحسابات اإللكترونية للمنظمات على موقع 

Facebook تشجيع معاودة  مبدأوجود عالقة إيجابية بين  نتائجها. وأظهرت

االحتفاظ  مبدأ ارتبطدمي صفحات المنظمة ، بينما وبين عدد تعليقات مستد االستددام

ً باستجابة المنظمة لتعليقات بالمستددمين . وأوصت الدراسة بضرورة قيام همإيجابيا

تعليقات المستددمين والرد المستمرة لمتابعة الالمنظمات بتدصيص أفراد يقومون ب

 الحوارية على حسابات المنظمات. المبادئعليها ومراجعة مدى توظيف 

 المنظمات معظمن أ ko & Seltzer (2010)Rybal(60) دراسة أوضحتفي حين 

، وإنما تعتمد   Twitterعلى بفاعلية في حساباتها  المبادئ الحوارية كلال توظف 

تقديم المعلومات المفيدة إلى فئات متنوعة من  مبدأباألساس في توظيف  اعليه

 . التفاعلية العالقاتثر ارتباطاً ببناء وإدارة األك المبادئالجماهير المستهدفة دون باقي 

إلى أن استددام االتصال  Lovejoy et al. (2012)(61)  دراسةأشارت نتائج  كما

في اتجاه أحادي لنشر المعلومات الرسمية عن المنظمة هو األسلوب األكثر شيوعاً في 

عدم قدرة المسئولين عن الصفحات  نتيجة Twitterاالستددام المؤسسي لموقع 

الرسمية لعديد من المنظمات على االستفادة من اإلمكانات التكنولوجية التفاعلية 

 للموقع. 

أن كثير من  Macnamara & Zerfass (2012)(62) دراسةنتائج  أظهرت كذلك

المنظمات تستددم وسائل التواصل االجتماعي بطريقة مؤقتة لددمة هدف محدد أو 

ة تجريبية وليس على أساس استراتيجي باعتبارها أحد مكونات التوجه بطريق

 الحواري في إدارة العالقة مع جماهيرها. 

ً  Smitko (2012)(63)دراسة  وأيدت وجود قصور في قدرة المنظمات على أيضا

 New Participatory"ثقافة المشاركة الجديدة  بــــ تلبية متطلبات ما يمكن تسميته

Culture الحقيقي بين المنظمة ومجموعات  الحواري" التي يمكنها تحقيق التفاعل

 المصالح المتعاملة معها. 
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تحسن  مفادها نتائج مدتلفة Tao & Wilson (2012)(64) دراسةأظهرت في حين 

لمنظمات مقارنة بما توصلت إليه لمستوى االستددام الحواري للمنصات اإللكترونية 

وبداصة فيما يتعلق ، نتائج الدراسات المعنية بنفس الموضوع في سنوات سابقة 

 . المنصاتبتنشيط الحوار التفاعلي مع الجمهور عبر هذه 

إلى أن استددام المنظمة لمواقع  Saxton (2013) & Nah(65) دراسةكما أشارت 

ويؤكد رغبتها  توجهها الحواري بوضوح التواصل االجتماعي بطريقة تفاعلية يعكس

 في التواصل وبناء عالقات حقيقة مع مجموعات المصالح. 

أن معظم الشركات ال تندمج  et. al. Lee, (66)(2013) دراسةبينما أوضحت نتائج 

  .متناسق مع الجمهور عبر صفحاتها اإللكترونيةفي حوار حقيقي يعكس االتصال ال

 تستددمالمنظمات  كثير منأن  Yang & Kent (2014)(67) دراسةكما أظهرت 

أو بهدف نشر التصريحات  Facebook & Twitterمنصاتها اإللكترونية على 

أو حتى تحديث  مع الجمهوردون اهتمام بالتفاعل الحقيقي  تقديم األنشطة الترويجية

 المعلومات المنشورة على هذه الحسابات أوالً بأول. 

أنه رغم تمتع موقع إلى  Lewis (2014) Watkins (68) & دراسة أشارتوقد 

Twitter  نفسه بدصائص تتيح سهولة التفاعل بين مستددميه إال أن نسبة ضئيلة من

، بينما تفعيل ساحات الحوار على حساباتهم  مبدأطبقوا  عينة الدراسة الرياضيين

 استدداممشاركة المعلومات المفيدة ودعوة المتابعين إلى معاودة بهدف فقط استددموها 

 اإللكترونية باستمرار.  حساباتهم

إلى أن المنظمة  Sundstrom &  Levenshus (2014)(69)دراسة وتوصلت 

من  دورها القيادي في المجتمع ،تقديم المعلومات المفيدة لتعزيز  مبدأيمكنها توظيف 

. كما يمكن دعم سهولة استددام الحساب خالل تعزيز الحوار التفاعلي مع جماهيرها

 .  الهاشتاج وأدوات البحث المساعدة اإللكتروني للمنظمة عن طريق

de-Haro- ودراسة Martín et al. (2015)  -Sáez (70)دراسة أوضحتوقد 

Rosario et al. (2017)  (71)  الحوارية المستددمة على حسابات  المبادئأن أكثر

Facebook & Twitter مبدأ  فقط هو لحكومات المحلية في االتحاد األوروبيل

 . الحساب اإللكتروني بمستددمياالحتفاظ 

إلى أهمية قيام  Agostino & Arnaboldi (2016)(72) دراسةأشارت  كما

المنظمات بتطوير استراتيجيات اتصالية يمكنها تحقيق االستفادة الكاملة من اإلمكانات 

التي توفرها وسائل التواصل االجتماعي بوصفها أدوات تفاعلية يمكنها تحسين 

 مستويات مشاركة الجمهور في حوار حقيقي مع المنظمة. 

تجربة افتراضية  Young & Roselyn (20(73)(17 دراسةفي حين استددمت 

بمتابعة نوعين من التغريدات لنفس المنظمة  Twitterسمحت لعينة من مستددمي 
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في  المجردة يعتمد على نشر المعلوماتالثاني والنوع األول يتبنى التوجه الحواري ، 

لتوجه الحواري في تكوين ل أحادي. وقد أظهرت النتائج التأثير اإليجابياتجاه 

 . في صالح المنظمة  لدى المستددمين ونوايا سلوكية اتجاهات

عمد عدد قليل من الدراسات إلى تحليل التوجه الحواري الذي تتبناه المنظمات  وقد

بما في ذلك المواقع اإللكترونية  مجتمعةمنصاتها اإللكترونية  بالتطبيق على

التي  Kent et al. (2013)(74)  دراسة ومنها، وصفحات التواصل االجتماعي 

أوضحت أن تبني التوجه الحواري في المحتوى الذي تقدمه المنظمات على منصاتها 

المدخل الفكري األساسي للعالقات توجه اإللكترونية بأنواعها المدتلفة يتوافق مع 

العامة نحو مفهوم بناء العالقات. ويجب أن يتوقف ممارسو العالقات العامة عن 

الجتماعي بطريقة سطحية بوصفها مجرد أدوات التعامل مع وسائل التواصل ا

بل عليهم استددامها كقنوات تفاعلية ذات إمكانات متقدمة تددم  ، تسويقية أو ترويجية

من خالل تحديد مشكالت  بناء وإدارة العالقات طويلة المدى مع مجموعات المصالح

 أعضاء هذه المجموعات وتحقيق أهداف المسئولية االجتماعية للمنظمة. 

عدم قدرة إلى  Shin, Pang & Kim (2013)(75) دراسةكذلك أشارت نتائج 

اإللكترونية.  لمنصاتهااالستفادة الكاملة من اإلمكانات الحوارية  المنظمات على تحقيق

التواصل االجتماعي باعتبارها قنوات اتصالية  حسابات باستددامويمكن تفسير ذلك 

وليس باعتبارها وسائل مميزة قادرة  للمنظمات اإللكترونية الرسمية للمواقعمكملة 

 على إدارة العالقات الحوارية. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى اتفاق نتائج عدد كبير من الدراسات السابقة على أن معظم 

المنظمات الزالت تستخدم مواقع التواصل االجتماعي بطريقة أحادية تعتمد على نشر 

ظمة ، بينما تخفق في استثمار إمكانات هذه المعلومات الرسمية المجردة عن المن

المواقع في دمج أعضاء مجموعات المصالح في حوار تفاعلي حقيقي يمكنه أن 

 .(76)م في بناء العالقات الناجحة معهميساه

ً ما توصلت إليه نتائج الدراسات  بتحليل األعمال  المعنيةويؤيد هذا االستنتاج أيضا

المنصات على الحوارية مبادئ ال توظيف اختبار مدىالبحثية الهادفة إلى 

التي  Yang (2015) &Huang (77) دراسة، ومنها  للمنظمات اإللكترونية

بين النموذج الحواري المعياري  فارق كبيرتوصلت إلى نتيجة أساسية مفادها وجود 

ويمكن لوسائل التواصل . وبين الممارسات الواقعية التي تقوم بها المنظمات 

ً في  تطوير من خالل  تقليص هذا الفارقاالجتماعي أن تلعب دوراً أساسيا

دئ إدارة العالقات الحوارية مع مبا تفعيل االستراتيجيات االتصالية القائمة على

 . المنظمات جمهور

دراسة و Wirtz & Zimbres (2018(78)(دراسة نتائج كما أفادت 

((2018Morehouse & Saffer (79) مجال توظيف تطور البناء المعرفي حول ب
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بضرورة الباحثين  عالقات إلكترونياً. وأوصت الدراستانفي إدارة ال المبادئ الحوارية

الفهم الواضح للطرح الذي تقدمه النظرية الحوارية وتطوير مفاهيمها ومقاييسها ، هذا 

 . المبادئ الحواريةباإلضافة إلى تدريب الممارسين أيضاً على كيفية توظيف 

توظيف المبادئ الحوارية على المنصات اإللكترونية  تحليل مستوى القضية الثانية:

 للجامعات

من الدراسات إلى  كبيرة على مدار ما يقرب من عقدين من الزمان سعت مجموعة

ً من الباحثين ألهمية هذه  ، إدارة العالقات الحوارية مبادئاختبار وتطبيق  إدراكا

واتساع نطاق استددامها بين المنظمات وفاعليتها في إدارة العالقة مع  المبادئ

هذه من  واضحمجموعات المصالح. وكان للمنصات اإللكترونية للجامعات نصيب 

تحليل الممارسات االتصالية بمجموعة من الدراسات  اهتمتحيث ،  الجهود البحثية

ية بينها وبين مجموعات التي تقوم بها الجامعات بهدف إدارة العالقات الحوار

 .المصالح المتنوعة التي تتفاعل معها عبر منصاتها اإللكترونية المختلفة

وجود عالقة قوية إلى  Kang & Norton (2006)(80)دراسة  وقد أشارت نتائج

إدارة  لمبادئبين معدالت احتفاظ الجامعة بطالبها وبين قدرتها على التوظيف الفعال 

العالقات الحوارية على منصاتها اإللكترونية وبداصة ما يتعلق باستددام منتديات 

الحوار ، استطالعات الرأي اإللكترونية ، التواصل مع روابط الدريجين عبر 

 اإلنترنت. 

Greve & Kent (2007)-McAllister, (82) دراساتفي حين أظهرت نتائج 

Taylor (2007) &Spooner -McAllister(81)  ،Spooner -McAllister 

& Kent (2009)(83)  أن معظم الجامعات تستددم اإلنترنت فقط بهدف إبقاء الجمهور

المبادئ على علم بآخر التطورات واألحداث في مجال عملها ، بينما غاب توظيف 

ً ا هذه المبادئتفعيل ساحات الحوار أقل  مبدأ ، حيث كانالتفاعلية  الحوارية على  ستدداما

 Gordon & Berhowنتائج دراسة  وأيدت ذلك. للجامعاتالمواقع اإللكترونية 

 تقديم المعلومات المفيدة مبادئ في توظيف مواقع الجامعات تميزمن حيث  (84)(2009)

 مبادئ تشجيع معاودة الزيارة أو تشجيع لم يمكنها توظيفسهولة استددام الموقع ، بينما و

 ً كما أوضحت النتائج أنه كلما زاد حجم الجامعة  .الحوار التفاعلي مع الطالب إلكترونيا

الحوارية. وقد يعود ذلك إلى  المبادئ توظيفوتعقد هيكلها التنظيمي كلما قلت قدرتها على 

المتنوعة  عدم قدرة الجامعة على االستجابة اإللكترونية التفاعلية مع متطلبات جماهيرها

 . لبيئية عليهاوالضغوط ا

مواقع  إلى نجاح Yang & Taylor (2010)(85) دراسة أشارت نتائجبينما 

للجمهور  مفيدةالمنظمات الصينية العاملة في مجال التعليم البيئي في تقديم معلومات 

ً ، ولكنها لم تنجح في تفعيل مشاركات الجمهور في  العام ولوسائل اإلعالم أيضا
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 التعليمي فقط وليس الحواري في إدارة التوجه  ألنها تبنتالبيئية ،  ومبادراتها أنشطتها

 القضايا البيئية. العالقات حول 

اهتمام معظم الجامعات  Spooner (2011-McAllister(86))دراسة  وكذلك أيدت

تقديم المعلومات المفيدة عن الجوانب األكاديمية وإجراءات التسجيل وتكاليف الدراسة ب

الداصة باالحتفاظ بزوار الموقع وتشجيع معاودة الزيارة  المبادئبينما الزالت  ،

ً تأثير المتغيرات الداصة  تحتاج إلى مزيد من االهتمام والتحسين. كما ظهر أيضا

بنوع الجامعة ونمط ملكيتها والدولة التي تنتمي إليها على القدرة الحوارية للموقع 

 اإللكتروني بوجه عام. 

 Dzandu (2015) & Agyemang,  Boateng (87) دراسةتائج ن وأظهرت

 ً ضعف المبادئ الحوارية المتوفرة على معظم المواقع اإللكترونية للمكتبات أيضا

بينما لم توظف  ،فقد قدمت فقط معلومات مجردة عن خدماتها ،  ، الجامعية في غانا

خاصية تشجيع معاودة الزيارة ألنها ال تضم رابط لألخبار أو ملفات قابلة للتحميل أو 

 على معاودة الزيارة.  الجمهورحتى دعوة صريحة قد تشجع 

ومع تزايد استخدام الجامعات لمواقع التواصل االجتماعي اتجهت مجموعة من 

إلدارة عالقات الجامعات مع توظيف المبادئ الحوارية  تحليلالدراسات إلى 

 دراسةوقد قارنت  ، جماهيرها المختلفة عبر هذه المنصات اإللكترونية الجديدة

Spooner (2010)-McAllister(88)  بين المواقع اإللكترونية الرسمية للجامعات

وبين حساباتها على وسائل التواصل االجتماعي ليتضح أن المواقع اإللكترونية 

استطاعت فقط أن توظف الدصائص الفنية المرتبطة بالمراحل األولية لبناء العالقة ، 

فاعلية بينما استطاعت وسائل التواصل االجتماعي أن توظف الدصائص الحوارية الت

صة ما التي يمكنها أن تدعم المراحل المتقدمة في بناء العالقات مع الجمهور وبدا

  يرتبط بتفعيل ساحات الحوار.

Linett -Slover&  ودراسة aMcAllister (2012 (89)( دراسةكما أشارت نتائج 

Stoner (2011)(90)  إلى أن المسئولين عن المنصات اإللكترونية في المؤسسات

األكاديمية قد حددوا الوظيفة األساسية للموقع الرسمي في نشر وتقديم المعلومات ، بينما يعد 

التفاعل وإدارة الحوار مع الجمهور هو المهمة الرئيسية لوسائل التواصل االجتماعي التي 

 تستددمها الجامعات.

أن  Linvill, McGee & Hicks (2012)(91) دراسةج نتائ كذلك أوضحت

إلى  تقديم المعلومات المفيدةفقط بهدف  Twitter الجامعات تستددم صفحاتها على 

الجمهور العام دون محاولة تبني توجه حواري حقيقي ، حتى أن الحاالت التي تم فيها 

توظيف خاصية تفعيل ساحات الحوار كانت عبارة عن إعادة تغريدات من مشاركين 

 مبادئ في حين اندفض معدل توظيفنفسها.  المؤسسة األكاديميةآخرين ، وليس من 

 الحوار التفاعلي.  تنميةو ،بالمستددمين ظ االحتفا،  االستددامتشجيع معاودة 
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 ً عدد كبير من الجامعات ال أن  McAllister (2012b(92)) دراسة أظهرت وأيضا

بإضافة المحتوى الداص   Facebookلكترونية على اإل هاصفحات يسمح لمستددمي

بهم سواء الصور أو النصوص أو المشاركة التفاعلية في المناقشات ، بما يشير إلى 

أن المنصات اإللكترونية التي أُنشأت باألساس للتعبير عن آراء مجموعات المصالح 

ال تحقق الهدف الذي تم تطويرها من أجله. ويمكن تفسير ذلك بأن الجامعات تستشعر 

االنفتاح اطر في حالة االندماج ببناء عالقات حوارية حقيقية قائمة على بعض المد

    .والمكاشفة

من وجهة نظر لمبادئ الحوارية التنظيمي ل ستخدامتقييم االالقضية الثالثة: 

 مجموعات المصالح

من تركز  Kent & Lane (2017)(93) دراسةنتائج  إليه ما أشارتمرغم على ال

عبر اإلنترنت على المالمح  ةالحواري العالقاتتحليل باهتمام الدراسات المعنية 

الوظيفية اإلجرائية التي يمكنها أن تحقق نتائج إيجابية في صالح المنظمات دون 

إعطاء اهتمام مماثل الحتياجات واهتمامات مجموعات المصالح المتعاملة مع هذه 

بالتعرف على مدركات واتجاهات  القليلة راساتفقد ُعنيت بعض الد ، المنظمات

الفئات الجماهيرية التي تتعامل معها الجامعات نحو توظيف المبادئ الخاصة بإدارة 

 نتائج دراساتتوصلت  وقد. اإللكترونية هامنصات على العالقات الحوارية

(2008)Spooner   -McAllister(94)   ،Spooner (2009) -McAllister
(95) ، Spooner (2010)-McAllister(96)  إدارة  لمبادئإلى أن التوظيف الفعال

يؤثر بوضوح في معدالت  على المنصات اإللكترونية للجامعةالعالقات الحوارية 

، فإذا لم يجد الطالب أو أولياء أمورهم المعلومات  بهااللتحاق اإقبال الطالب على 

الميسرة على موقع الجامعة ، فقد يصرفهم األكاديمية التي يحتاجونها وآليات التسجيل 

ً ذلك عن التواصل مع الجامعة مجدداً. كما أوضحت  أن  نتائج بعض الدراسات أيضا

 سريع التحميل الموقع اإللكتروني المنظم سهل االستددام جمهور الجامعات يفضل

كما أن الطالب على وجه الدصوص يفضلون أن الذي يقدم معلومات مفيدة واضحة. 

تُتاح لهم إمكانية التفاعل مع الجامعة عبر وسائلها اإللكترونية وليس مجرد قراءة 

أهمية توفير روابط على الموقع تمكن ويؤكد ذلك المحتوى المنشور على الموقع. 

الزوار من طلب زيارة الجامعة وطرح أسئلة وتقديم آراء ومقترحات وتعبئة 

الستقصاءات اإللكترونية والمحادثة المباشرة مع المسئولين عن التسجيل أو الشئون ا

 .(97)المالية بالجامعة

بتقييم الجمهور للمبادئ الحوارية المستخدمة على المنصات اإللكترونية  وفيما يتعلق

 Safferدراسة  وجدت الجامعي المجالنشاط أخرى بخالف  أنماطالعاملة في  للمنظمات

al. (2013)et (98)  أن الجمهور يكون مدركات واتجاهات إيجابية نحو المنظمات

على  يجب ة مقارنة بالمنظمات األقل نشاطاً ، ولذلكصاحبة الحسابات اإللكترونية النشط

مع هذا التفاعلي الحوار المنظمات أن تدصص مزيد من الوقت والجهد والموارد إلدارة 
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 Huang  & Yang (2015a), (2015b)(99) دراستيكذلك أظهرت نتائج الجمهور. 

أنه كلما زاد اعتماد المنظمة على مجموعات المصالح في توفير مواردها وضمان 

الحواري في إدارة العالقات مع أعضاء هذه  للتوجهاستمرارها في العمل ، كلما زاد تبنيها 

  .عبر منصاتها اإللكترونيةالمجموعات 

 Watkins (2017) (100) الدراسة التجريبية التي أجراهانتائج  أظهرت في حين

ضرورة االعتماد على مدخل متوازن في إدارة الحسابات اإللكترونية للمنظمات على 

Twitter المفيد وبين االندماج في المعلوماتي ، بحيث يجمع بين تقديم المحتوى 

 .جمهورهامع  ةتفاعلي يةحوار عالقات 

أن توظيف  et. al. Rodríguez-Gálvez(101) (2018) دراسة كما أوضحت

ً يساعد في بناء بيئة حوارية سليمة تشجع  مبادئ إدارة العالقات الحوارية إلكترونيا

الجمهور على التفاعل المستمر مع المعلومات التي  تنشرها الحكومات المحلية عبر 

 حسابات التواصل االجتماعي. 

على التوجه الحواري  توظيف حول المنظمات مسئولي مدركات قياس: الرابعةالقضية 

 المنصات اإللكترونية

الحوارية إلى تقييم اتجاهات  المبادئسعت مجموعة من الدراسات المعنية بتوظيف 

ومدركات ممارسي العالقات العامة )أو االتصال المؤسسي( المسئولين عن عمليات 

تزايد أهمية بهذا الجانب انطالقاً من وجاء االهتمام إدارة العالقات نحو هذا التوظيف. 

التوجه وتطور استددام مع نمو  هؤالء المسئولون في المنظمةالدور الذي يقوم به 

 . (102)بناء عالقات طويلة المدى مع مجموعات المصالح األساسيةفي  الحواري

إلى أن  White (2000) Newland Hill(103) & دراسةوقد أشارت نتائج 

الدعم  لهمممارسي العالقات العامة ال يحصلون على التدريب الفني المالئم ، وال يتوافر 

الموارد التنظيمية التي تمكنهم من االستثمار الكامل للقدرات الحوارية للموقع  وأ

عدم قدرة  Waters et. al. (2009)(104) دراسة أيدت كذلكاإللكتروني للمنظمة. 

إدارة وسائل التواصل االجتماعي في لعلى االستفادة من اإلمكانات التفاعلية الممارسين 

هذه الوسائل  استددامعلى  إقبالهموقد يعود ذلك إلى عدم  .عالقات مجموعات المصالح

ألنها من وجهة نظرهم أدوات تكنولوجية معقدة تلبي اهتمامات فئة محددة فقط من 

 . (105)الجمهور

على عينة  Wright & Hinson (2009(106)) التي أجراهاالدراسة أفادت  بينما

كبيرة من ممارسي العالقات العامة في دول مدتلفة بأن للمتغيرات الديموجرافية أثر 

الوسائل  توظيف التوجه الحواري عبرواضح على تقييم الممارسين ألهمية 

هذا ، حيث أن الممارسين في المراحل العمرية األصغر يؤيدون  للمنظمة اإللكترونية

 .Curtis etدراسة أما مقارنة بالممارسين في المراحل العمرية المتقدمة.  التوجه

 al. (2010)(107)  االستددام نحو  الممارسينفقد أيدت تأثير متغير النوع في اتجاه
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ناث عن الفائدة المتوقعة لهذه وسائل التواصل االجتماعي ، حيث عبرت اإلل التفاعلي

الوسائل في عمليات إدارة العالقة ، بينما عبر الذكور عن مستويات متقدمة من الثقة 

 نحو استددامهم الفعلي النشط لهذه الوسائل في إدارة عالقات مجموعات المصالح. 

مع ما توصلت إليه  Diga &  Kelleher (2009(108)) دراسةكذلك اتفقت نتائج 

من وجود  McCorkindale & Wright (2011) ,DiStaso(109) دراسة

عالقة بين استددام وسائل التواصل االجتماعي في إدارة العالقات مع جمهور 

ممارسي العالقات العامة على مستوى الدبرة المهنية واستثمار  تمكينالمنظمة وبين 

واالندماج في المهارات الفردية عن طريق االستماع لمتطلبات مجموعات المصالح 

 حوار تفاعلي معهم. 

  Spooner (2010)-McAllister(110)، Levenshus دراستيووفق نتائج 

 بعدم قدرتهم على تحقيق ممارسو العالقات العامة في الجامعاتأفاد  (111)(2010)

وتؤيد هذه النتائج ما أشارت إليه  لإلنترنت. الحواريةاالستفادة الُمثلي من اإلمكانات 

مجموعة من الدراسات السابقة حول عدم االتساق بين إدراك الممارسين لإلمكانات 

ً في إدارة عالقات الجامعة  التفاعلية التي توفرها اإلنترنت وبين ما يستددمونه فعليا

 مع الجمهور. 

مسئولو االتصال الدور الذي يلعبه تزايد أهمية  Kent (2013)(112) دراسة وقد أيدت

في مجتمع ما بعد وسائل االتصال الجماهيري ، حيث يمكنهم المشاركة في  المؤسسي

إدارة  للمبادئ الحوارية في عن طريق التوظيف الفعالتحسين العملية الديمقراطية 

للمنظمات  التواصل االجتماعي حساباتعبر  مع مجموعات المصالحالعالقات 

  .المدتلفة

على أهمية  Huang  & Yang (2015a), (2015b)(113) دراستا كما أكدت

 متطلب سابق لتفعيلباعتبارها  المنظمةمكانة العالقات العامة في ب المتغيرات المتعلقة

العالقات الحوارية ، فكلما كانت العالقات العامة قريبة من مركز صناعة  عمليات إدارة

. كما التوجه الحواري في خدمة المنظمةاتصاالت  توظفالقرار كلما استطاعت أن 

على مواقع التواصل االجتماعي  توظيف التوجه الحوارياتضح أيضاً وجود عالقة بين 

 الثقافة التنظيمية السائدة في بيئة العمل.  طبيعة للمنظمة وبين

 ثامناً: أوجه االستفادة من استعراض التراث العلمي في مجال الدراسة

من خالل مراجعة الدراسات السابقة التي ُعنيت بقضية إدارة العالقات الحوارية بين 

يمكن استخالص أوجه المنظمة ومجموعات المصالح عبر المنصات اإللكترونية 

 االستفادة التالية:

ً في بناء المحتوى المُ كثير من المنظمات تتبنى ( الزالت 1) ً تقليديا قدم توجها

 أحادية االتصال، حيث يعتمد هذا التوجه على  ا اإللكترونيةللجمهور على  منصاته



503 

المنظمة دون إعطاء االهتمام الكافي  وجهات نظرمن خالل نشر المعلومات وتقديم 

الذي يعتمد على دراسة توقعات و، بالتوجه القائم على التفاعل الحواري مع الجمهور 

االفتراضية للمنظمة للقيام بدورها هذا الجمهور واالستجابة لمطالبه بما يهيئ البيئة 

 ً ومما يزيد من أهمية هذا االستنتاج  .الحقيقي في إدارة العالقات الحوارية إلكترونيا

تحليل المنصات اإللكترونية  الداصة بدراساتبالنسبة لموضوع الدراسة أن النتائج 

 ال تدتلف كثيراً عن هذا التوجه األحادي في االتصال. للجامعات

اهتمام المنظمات بالمبادئ الحوارية المرتبطة عديد من الدراسات على  ( اتفقت2)

،  بالتصميم والجوانب الفنية على حساب المبادئ ذات الصلة بإدارة الحوار التفاعلي

بما يعكس عدم قدرة المنصات اإللكترونية التنظيمية على تحقيق االستفادة الكاملة من 

 المنصاتل من الضروري التعرف على موقف اإلمكانات التفاعلية لإلنترنت ، ويجع

 بما لها من خصوصية تنظيمية وجماهيرية. من هذا االتجاه لجامعاتلاإللكترونية 

( على الرغم من تطور وسائل التواصل االجتماعي وتزايد استددامها بين المنظمات 3)

بوجه عام والجامعات بوجه خاص ، إال أنه بناء على ما توصلت إليه معظم الدراسات 

لم تستطع هذه المنظمات توظيف اإلمكانات التفاعلية التي تميز السابقة في مجال الدراسة 

لكترونية الرسمية في إدارة الحوار مع أعضاء مجموعات هذه الوسائل عن المواقع اإل

، ربما ألنها الزالت تستددمها لتحقيق أغراض نفعية في صالح المنظمة مثل  المصالح

بناء الصورة اإليجابية أو زيادة التمويل والمنح وليس بغرض التعرف على مطالب 

 مجموعات المصالح واالستجابة الفعلية لها.

 التنظيميةثقافة الأهمية الدور الذي تلعبه  مجموعة من الدراساتأوضحت نتائج ( 4)

المنظمة في تحديد المدخل الذي تعتمد عليه في بناء العالقة أو إدارة  السائدة في

 الجامعات العاملة ثقافة ير االهتمام بالتعرف على تأثير ، مما يث االتصال مع جماهيرها

إدارة  مبادئنحو توظيف على اتجاهها  بأنواعها المدتلفة في المجتمع المصري

المنصات اإللكترونية التي تستهدف من خاللها التواصل مع  عبرالعالقات الحوارية 

 مجموعات المصالح المعنية بمجال عمل الجامعة.

حول وجود عالقة بين حجم المنظمة ونمط ( تباينت نتائج الدراسات السابقة 5)

من ناحية وبين  واعتماد تمويلها على استقطاب الطالب ملكيتها وموقفها المالي

، مما يطرح التساؤل  على المنصات اإللكترونية وتوجهها الحواري مستوى نشاطها

حول تأثير هذه المتغيرات على اتجاه الجامعات المصرية محل الدراسة نحو توظيف 

 إدارة العالقات الحوارية مع جماهيرها عبر اإلنترنت. مبادئ

شكال المنصات اإللكترونية أتحليل أحد كزت معظم الدراسات السابقة على ر( 6)

مثل الموقع الرسمي وحده ، أو المدونات التنظيمية ، أو وسائل  التنظيمية دون غيرها

التواصل االجتماعي وحدها ، بينما حاول عدد محدود من الدراسات تحليل هذه 

المنصات اإللكترونية مجتمعة لنفس المنظمة ، مما يعطي أهمية للدراسة الحالية التي 
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تبناه الجامعات ، وبداصة أنه لم تسعى إلى تحليل وتقييم التوجه الحواري الشامل الذي ت

وجه على وجه التحديد في سياق عمل الجامعات المصرية وتفاعلها تهذا ال اختباريسبق 

 فتراضية.مع مجموعات المصالح المتعاملة معها في بيئتها اال

 ً  : نوع الدراسة ومنهجهاتاسعا

وهي من  Qualitative Researches البحوث الكيفيةتنتمي هذه الدراسة إلى 

أفضل الطرق البحثية التي يمكن من خاللها دراسة الظواهر المركبة التي ال يتوافر 

ويمكن القول بأنه في إطار خصوصية مجال التعليم  .(114)عنها قدر كبير من البيانات

الجامعي وتعدد مجموعات المصالح المتعاملة مع الجامعات المصرية محل الدراسة ، 

مبادئ إدارة العالقات الحوارية على المنصات اإللكترونية  يندرج تحليل مدى توظيف

لهذه الجامعات تحت هذا النوع من الظواهر التي تحتاج إلى فهم متعمق ألبعادها 

ومكوناتها ، وبداصة في ظل عدم توافر دراسات عربية سابقة تناولت نفس الظاهرة 

  .التي تسعى الدراسة الحالية إلى رصدها وتحليلها

 Qualitativeمنهج تحليل المضمون بأسلوبه الكيفي دت الباحثة على وقد اعتم

Content Analysis   في إدارة أهم مالمح توظيف المبادئ الحوارية لرصد وتحديد

الباحثة في  واستددمت .عالقات الجامعات الثالثة محل الدراسة عبر منصاتها اإللكترونية

من العبارات الموجودة على الموقع اإللكتروني  أسلوب سرد بعض المقتطفاتالتحليل 

بنفس التعبيرات   Facebook & Twitterللجامعة أو حساباتها الرسمية على 

الجامعة كأمثلة للتدليل على مدى توظيف مبادئ إدارة والمفردات التي استددمتها 

وقد وظفت مجموعة  .العالقات الحوارية على المنصات اإللكترونية للجامعة محل التحليل

المنصات  محتوى رصد واستكشافمن الدراسات أسلوب تحليل المضمون الكيفي في 

اإللكترونية للمنظمات على اختالف أنواعها ، لما يتميز به هذا األسلوب من مرونة في 

اإلطار ويتمثل . (115)تحليل المعلومات النصية والمصورة المتوفرة على هذه المنصات

الفترة لكل جامعة في  وحسابات التواصل االجتماعيلموقع اإللكتروني االزمني لتحليل 

 .2019إبريل  30إلى   مارس 1من 

يمثل قائمة شاملة تم  (116) إطار عام لتحليل المضمون الكيفيقامت الباحثة بوضع وقد 

بناء على ما توصل إليه عدد كبير من الدراسات المعنية بقضية الدراسة ، بحيث تطويرها 

الجامعات على وجه  مدى توظيفهذه القائمة بما تشتمل عليه من مالمح ومؤشرات تعكس 

الفنية  المبادئ )الدصائص(فئتين أولهما لمبادئ الحوارية الدمسة التي تضم التحديد ل

شتمل عليه كل ، وذلك بما ي إدارة العالقات التفاعلية مبادئ )خصائص(والتصميم ، وثانيهما 

على مواقع الجامعات وحساباتها  هذه المبادئية تكشف مدى توظيف من مالمح فرع مبدأ

  التواصل االجتماعي. وسائلالرسمية على 
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 ويوضح الجدول اآلتي إطار التحليل الذي اعتمدت عليه الباحثة:

 (1جدول رقم )

إطار تحليل المضمون الكيفي لتوظيف المبادئ الحوارية على المنصات اإللكترونية 

  للجامعات

 مبادئ إدارة العالقات الحوارية

 أوالً: فئة التصميم وسهولة االستخدام

 تقديم المعلومات المفيدة مبدأ ( 1)
Usefulness of information 

 وتتمثل أهم أنواع هذه المعلومات في: 

 رسالة الجامعة ورؤيتها ومهمتها وقوانينها -
 وإنجازاتها نشأة الجامعة وتاريخها وتطورها  -
 بيانات التواصل مع الجامعة -

 الجهة أو الشخص المسئول عن إدارة منصة الجامعة -
 الجوانب األكاديمية والدراسية بالجامعة -
 مقار الجامعة وفروعها وخرائط الوصول -

 األنشطة الطالبية والفعاليات الجامعية -
 المجتمع المحلي المحيط بالجامعة -
 فرص تدريب وتوظيف طالب الجامعة -

الصادرة عن  والمواد اإلعالمية المصادر العلمية -
 الجامعة

 مجموعات المصالح المعنية بالجامعة -

 فرص العمل بالجامعة أو التبرع لها -

 سهولة التصفح واالستخدام مبدأ ( 2)
Ease of Interface 

 وتتمثل أهم مالمح هذا المبدأ في:

 إمكانية تحديد اللغة المستخدمة من البداية -
 مسميات الروابط والموضوعات وضوح -
 المدة الزمنية المطلوبة لتحميل الصفحات -

 التصميم الجذاب للموقع أو حساب التواصل االجتماعي  -
 والعناصر التنظيم والتقسيم المنطقي للمحتويات -
 تخصيص روابط واضحة لكل مجموعة مصالح على حدة -

 تقسيم المحتوى وفق الخدمات المقدمة من الجامعة -
وجود رابط للبحث على الصفحة الرئيسية للموقع أو  -

 الحساب

 إمكانية التصفح مع إيقاف عرض الصور -
 وجود روابط سريعة لتصفح أهم المحتويات  -
 االعتماد على التصميمات الجرافيكيةمعدل  -

 ثانياً: فئة بناء وإدارة العالقات التفاعلية

 واالستخدامتشجيع معاودة الزيارة مبدأ ( 3)
Generation of Return Visits 

 رابط لتقديم أخبار الجامعة بطريقة محدثة باستمرار -
 موضوعات عن األحداث الجديدة في الجامعة -
 روابط للصفحات المفضلة -

 قابلة للمشاركة صور وملفات صوتية ومرئية -
   Podcastsمدونات صوتية  -
 جوالت افتراضية داخل الحرم الجامعي -

 وضع رابط لألسئلة الشائعة وإجاباتها -
 إمكانية تحميل التطبيقات اإللكترونية الذكية  -
 كتالوج إلكتروني عن الجامعة قابل للتصفح والتحميل  - 

 دعوة صريحة لمعاودة الزيارة أو االستخدام  -
 أو حسابها  اإللكتروني التسجيل بالجامعة عبر موقعها -
 المتاحةالتحديث المستمر للمعلومات  -

 بصورة شخصيةطلب المعلومات المحدثة  إمكانية -
 صور شخصية للطالب وأعضاء هيئة التدريس -
من المستخدم بطريقة أو اإلضافة طلب الصداقة   -

 مباشرة 
 تنوع القضايا والخدمات المطروحة من الجامعة -

 االحتفاظ بالزوار والمستخدمين  مبدأ (4)
Conservation of Visitors (or Users) 

 المدة الزمنية المطلوبة لتحميل الصفحات -
 سهولة الوصول للمعلومات من خالل تنظيم مواقعها -
روابط لموقع الجامعة على صفحات التواصل االجتماعي  -

 وبالعكس
 رابط واضح إلجراءات التسجيل وااللتحاق بالجامعة -
 المحتمل التحاقهم بالجامعة  للطالبتخصيص مساحة  -

 ملفات تعريفية مصورة عن الجامعة -
 معلومات ووثائق قابلة للتحميل  -
 إمكانية التصفح واالستخدام مع إيقاف عرض الصور -

فرص مشاركة مضمون الموقع عبر وسائل التواصل  -
 االجتماعي

 الرمز المميز للجامعة على كل صفحات الموقع أو الحساب -

 المستخدم إلى خارج الموقع توجهوابط التي عدد الر -
 رابط العودة إلى الصفحة الرئيسية  -
 الموقعتاريخ آخر تحديث لمضمون  -

 الرسمي اعلى حسابهباستمرار  الجامعةتحديث مشاركات  -

 تفعيل ساحات الحوارمبدأ ( 5)
Dialogic Feedback Loop 

 عبر موقعها أو حسابها الرسمي الجمهور للتفاعل معوجود رسالة ترحيبية بما يعكس استعداد الجامعة  -
 والرد عليها  أو المستخدمين توفير فرصة تقديم االستفسارات من الزوار -
 و الحساب أالموقع  مستخدميتخصيص رابط لمقترحات  -

 معلومات عن كيفية التواصل المباشر مع إدارة الجامعة والعاملين بها -
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 كل مجموعة مصالح مع الجامعةتخصيص روابط مستقلة لكيفية تواصل  -

 توفير منتدى للمستخدمين على حسابات الجامعة يتيح االندماج في حوار حقيقي مع مسئوليها -
 لكتابة التعليقات والمشاركات على الصفحات اإللكترونية للجامعة للمستخدمينإتاحة الفرصة  -
 وتساؤالت الزوار والمستخدميناستجابة المسئولين عن المنصات اإللكترونية للجامعة لتعليقات معدل  -

 وجود روابط للتواصل مع قسم العالقات العامة أو اإلدارة المسؤولة عن عالقات مجموعات المصالح -
 طرح أسئلة للنقاش على صفحات الجامعة إلثارة اهتمام المستخدمين بالحوار معها  -
 إمكانية التصويت على الموقع أو الحساب تجاه قضايا محددة -

 تنظيمية أو روابط لهاوجود مدونات  -
 ةمباشر بطريقة الزوار والمستخدمينطلب تعليقات  -

 : مجتمع الدراسة والعينةعاشراً 

إلى  (117)وفق تصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنقسم الجامعات المصرية

؛ وهي المدعومة مالياً من الحكومة  الجامعات الحكوميةثالثة أنواع أساسية: األولى هي 

 الجامعات الخاصة؛ وهي التي ال تهدف للربح ، وثالثهما  الجامعات األهلية، ثم  المصرية

 وقد سعت الباحثة إلى تمثيل األنواع الثالث. ؛ وهي الجامعات المملوكة للقطاع الداص

ار الجامعات محل في اختي العينة العمدية، ولذلك اعتمدت على  المصرية من الجامعات

توافر موقع إلكتروني  يرات التي حددتها الباحثة وأهمهاالمتغ تمثيلبحيث يمكن  ، الدراسة

وكذلك  ،   Facebook & Twitterعلى  لكل جامعة مفعلةرسمي وحسابات إلكترونية 

طول المدة الزمنية للعالقة القائمة بين الجامعة ومجموعات المصالح ، ولذلك تم اختيار 

ومن هنا وقع االختيار على  أقدم جامعة تنتمي إلى كل من األنواع الثالث للجامعات.

جامعة القاهرة كنموذج للجامعات الحكومية ، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنموذج 

ويمكن تقديم بعض  صة ، وجامعة النيل كنموذج للجامعات األهلية.للجامعات الدا

من واقع ما هو منشور على موقعها  المعلومات الرئيسية عن الجامعات محل الدراسة

 فيما يلي: الرسمي

 Cairo University ((CU(118) جامعة القاهرة ( 1)

وأعيد  .1908ديسمبر  21تم افتتاح جامعة القاهرة تحت اسم "الجامعة المصرية" في 

ً فعُرفت باسم جامعة فؤاد األول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة يوليو  تسميتها الحقا

. وتضم جامعة القاهرة عدد كبير من الكليات والمعاهد منها كلية الهندسة ، كلية 1952

الطب )قصر العيني( ، كلية طب الفم واألسنان جامعة القاهرة ، كلية الحاسبات 

ت ، كلية الصيدلة ، كلية الزراعة ، كلية العلوم ، كلية االقتصاد والعلوم والمعلوما

السياسية ، كلية اإلعالم ، كلية ارثار ، كلية ارداب ، كلية التجارة ، كلية التربية 

النوعية ، كلية التمريض ، كلية الحقوق ، كلية العالج الطبيعي ، كلية الطب البيطري 

رياض األطفال ، معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية ، ، كلية دار العلوم ، كلية 

معهد البحوث والدراسات األفريقية ، المعهد القومي لألورام ، كلية التدطيط اإلقليمي 

والعمراني  ، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، المعهد القومي لعلوم الليزر. ويبلغ 

، ويصل عدد أعضاء  ألف طالبمائتي  يزيد عنعدد الدارسين في جامعة القاهرة ما 

في الدرجات الوظيفية عضو ألف  14الهيئة التدريسية والمعاونة  إلى ما يزيد عن 

  والعلمية المدتلفة.
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 MUST) Misr University for جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا( 2)

Science & Technology) (119) 

لسنة  245بالقرار الجمهوري رقم أُنشأت و أولى الجامعات المصرية الداصة ، هي 

ويقع  الداص بإنشاء الجامعات الداصة. 1992لسنة  101استنادا للقانون  1996

والجامعة عضو عامل في اتحاد ، ا بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبرمقره

الجامعات العربية، واتحاد الجامعات األفريقية. وتضم كليات عديدة منها كلية الطب 

كلية الصيدلة ، كلية العالج الطبيعي ، كلية التكنولوجيا األسنان ، ، كلية طب البشري 

الحيوية ، كلية الهندسة ، كلية االقتصاد واإلدارة ، كلية اإلعالم ، كلية اللغات 

والترجمة ،  كلية تكنولوجيا المعلومات ، كلية العلوم الطبية التطبيقية ، كلية اإلرشاد 

الداصة. وتمنح الجامعة درجات البكالوريوس والليسانس  السياحي ، كلية التربية

يزيد على تدصصات. ويبلغ عدد طالب الجامعة ما عدة والماجستير والدكتوراه في 

  عضو هيئة تدريس. 1300، بينما ينتمي إليها ما يزيد عن   طالب  20000

 Nile University(120) (NU)( جامعة النيل 3)

غير حكومية وغير هادفة للربح. أسستها في يوليو  هي أّول جامعة بحثية مصرية

المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بدعم من وزارة االتصاالت  2006

ً في يناير افتُ و وتكنولوجيا المعلومات المصرية ، . وقد وافق 2007تحت رسميا

يناير  20المجلس األعلى للجامعات المصري على تحويلها إلى جامعة أهلية في 

تقدم الجامعة كالً من و. وتقع الجامعة في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة. 2011

برامج البكالوريوس والدراسات العليا بهدف المساهمة في وضع مصر على الدريطة 

مية للبحث العلمي وإلنتاج التكنولوجيا المتطورة التي تمكن قطاع االتصاالت العال

والمعلومات المصري من المنافسة العالمية. وتتمثل أهم التدصصات التي تقدمها 

الجامعة في الهندسة والعلوم التطبيقية وإدارة األعمال واالتصال وتكنولوجيا 

طالباً في مرحلة  120لدراسات العليا ، طالباً في ا 500المعلومات. ويدرس بالجامعة 

 .عضو هيئة تدريس 35ويعمل بها  البكالوريوس.

 : النتائج العامة للدراسةحادي عشر

قامت الباحثة بالتصفح والتحليل الدقيق لكل محتويات الموقع اإللكتروني والحسابات 

خالل  Facebook & Twitterالرسمية للجامعات الثالثة محل الدراسة على موقعي 

، بهدف رصد وتقييم مدى توظيف المبادئ الحوارية الفترة الزمنية المحددة للدراسة 

الدمسة وهي )تقديم المعلومات المفيدة ، سهولة التصفح أو االستددام ، تشجيع معاودة 

الزيارة أو االستددام ، االحتفاظ بالزوار أو المستددمين ، تفعيل ساحات الحوار( على 

من رؤية  هذه المحتويات  بما تشتمل عليه، نية لهذه الجامعات المنصات اإللكترو

علنة والمعلومات عن الجوانب األكاديمية الجامعة ورسالتها ومهمتها وقيمها المُ 
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أهم نتائج في الجداول التالية تعرض الباحثة ووفعاليات الجامعة وأخبارها وغيرها. 

 الثة في إطار مقارن:اإللكترونية للجامعات الث للمنصاتالتحليل الكيفي 

)أ( نتائج التحليل الكيفي لتوظيف مبادئ إدارة العالقات الحوارية على المواقع 

 اإللكترونية للجامعات محل الدراسة

 (2جدول رقم )

اإللكترونية للجامعات  المواقعتوظيف المبدأ األول إلدارة العالقات الحوارية على 

 الثالثة

 

 المعلومات المفيدةمالمح توظيف مبدأ تقديم 

 

 جامعة القاهرة

CU 

جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا

Must 

 جامعة النيل

NU 

 √ √ × رؤية الجامعة 

 √ √ × مهمة الجامعة

 √ √ √ قيادات الجامعة ومسؤولوها

 × √ √ القوانين المنظمة للجامعة

 √ √ √ نشأة الجامعة وتاريدها وتطورها

 √ × √ إنجازات الجامعة

 √ √ √ الشؤون األكاديمية والدراسية بالجامعة

 √ √ × إجراءات االلتحاق بالجامعة

 × × √ مقار الجامعة وفروعها وخرائط الوصول

 √ √ √ بيانات التواصل مع الجامعة

 √ √ √ األنشطة الطالبية والفعاليات الجامعية

 √ × √ المجتمع المحلي المحيط بالجامعة

 √ √ √ الجامعةفرص تدريب وتوظيف طالب 

 √ √ √ المصادر العلمية الصادرة عن الجامعة

 × × √ المواد اإلعالمية الصادرة عن الجامعة

 √ √ √ تصنيف مجموعات المصالح المعنية بالجامعة

 √ √ × فرص العمل بالجامعة أو التبرع لها

 × × × الجهة أو الشدص المسئول عن إدارة الموقع 

 المعلومات المفيدة على الموقع اإللكتروني لجامعة القاهرة( توظيف مبدأ تقديم 1) 

في  مهمتهاالجامعة أو  لرؤيةصياغة واضحة ال يوجد على موقع جامعة القاهرة  -

حين جاءت اإلشارة إلى هذا الجانب فقط في دليل الدراسات العليا تحت عنوان 

"سعي "  والذي تم فيه التعبير عن التزامات الجامعة تجاه نفسها والوطن والعالم"
كمنارة للبحث العلمي وأن تكون جامعة عالمية رائدة " الجامعة للحفاظ على مكانتها

                                                           
   ( تشير إلى توافر √عالمة )المستخدم في التحليل على المنصة اإللكترونية  الحواري أو المؤشر الملمح

  .( إلى عدم توافره×للجامعة ، بينما تشير عالمة )
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وفي هذا اإلطار ."  هر فيه طالبها وأساتذتها وكلياتهاوأن تصنع مستقباًل المعاً يزد

ً عبرت الجامعة عن بعض  ومنها المنفعة المتبادلة ، التعاون ،  علنةقيمها المُ أيضا

االحترام ، إثراء المجتمع ، مواجهة التحديات ، التفكير النقدي ، الكفاءة التقنية ، 

ضمن ملف  "الفلسفة األساسية للجامعة"كذلك ورد الحديث عن  االمتياز األكاديمي.

خدمة األهداف  الجامعة دورها التعليمي الحالي إلى تجاوز "إنجازاتها والتي تشير إلى
القومية والوطنية ، ولذا يتحتم عليها الدخول بمصر إلى "عصر جامعة الجيل 

 واستثمار المعرفة"الثالث" التي تهدف إلى الجمع بين التعليم والبحث العلمي 

" قيادات جامعة القاهرةوفيما يدص مسئولي الجامعة يأتي تحت عنوان " -

استعراض للسير الذاتية لرئيس الجامعة الحالي ونوابه. كما يوجد تحت قائمة الزائرين 

سماء كل من أعرض تاريدي زمني يوضح  "السادة رؤساء الجامعة"وبعنوان 

 . نشأة الجامعة وحتى ارنشغلوا هذا المنصب بداية من 

، حيث ورد قانون  القوانين المنظمة للجامعةوال يعرض الموقع بشكل مباشر  -

،  "برامج دراسات عليا"تنظيم الجامعات ضمن الملفات القابلة للتحميل تحت قائمة 

 ،الدطط االستراتيجية لجامعة القاهرة  "سياسات ولوائح"وإنما يعرض تحت عنوان 

وجاءت هذه الدطط في صورة ملفات قابلة للتصفح ولكن ال يمكن تحميلها من الموقع 

 .مباشرة

وذلك  معلومات تفصيلية تاريخية عن نشأة الجامعة وتطورها الجامعةيعرض موقع  -

ويأتي هذا التناول التاريدي لتطور الجامعة في  ".تاريخ ودور الجامعةتحت عنوان" 

 ."الجامعة في مصر "هيعنوان فرعي تحت قائمة رئيسية على الموقع 

في أكثر من قسم على موقعها اإللكتروني  إنجازات جامعة القاهرةورد الحديث عن  -

ألهم الجوائز التي  استعراضشهادات فخرية و جوائز علمية" "ومنها تحت عنوان 

جائزة نوبل وجوائز الدولة التقديرية حصل عليها المنتسبون للجامعة وأهمها 

بينما  .2008خر إعالن عن هذه الجوائز على الموقع يعود للعام آولكن ، والتشجيعية 

تحت عنوان ( 2018)حتى نهاية عام توجد بعض اإلنجازات الحديثة للجامعة 

وجاءت في شكل صور ضوئية ال يمكن مشاركتها أو  "الجامعة في دائرة الضوء"

 تحميلها.

جامعة روابط نشطة لكل الكليات اليقدم موقع  الشؤون األكاديميةوفي قائمة بعنوان  -

 قائمة  تأتي. وكذلك ""كليات ومعاهدتحت مسمى  لهاوالمعاهد والمراكز التابعة 

 عناوين فقط للبرامج األكاديمية المتاحة في كليات الجامعة لتقدم ""برامج جامعية

برامج الدراسات "كما يعرض الموقع  .دون ذكر أية معلومات عن هذه البرامج
 ،  بالجامعة الئحة الدراسات العليا تقديم معلومات تفصيلية عنبالجامعة ، مع  العليا"

                                                           
  لكل جامعةالمنصة اإللكترونية محتوى العبارات المكتوبة بحروف مائلة هي مقتطفات مباشرة من. 
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دلة والبيانات المرفقة لم يتم تحديثها منذ العام األكاديمي مع مالحظة أن بعض األ

إجراءات وشروط التحاق الطالب ولم يرد على الموقع معلومات عن  .2008/2009

، وربما يعود ذلك إلى االكتفاء بوضع روابط نشطة للمواقع اإللكترونية  بالجامعة

 لكليات الجامعة.

إلى مقر الجامعة الرئيسي وبعض الكليات داخل  خرائط الوصوليعرض الموقع  -

والذي يعرض أيضاً  "طوف في الجامعة"وجاء ذلك تحت عنوان  ، الحرم الجامعي

بيانات التواصل مع  اتصل بناكما يضم رابط  .هاصور ومعلومات عن بعض معالم

وهي في معظمها أرقام هواتف إدارات الجامعة وكلياتها المدتلفة ، وفي  الجامعة

حاالت قليلة عناوين البريد اإللكتروني لبعض مسئولي الجامعة ولكنها عناوين غير 

 نشطة ال يمكن اإلرسال عليها من موقع الجامعة مباشرة.

مية خبار الجامعة وأنشطتها األكاديأآخر  للموقعالصفحة الرئيسية تعرض  -

، ومن الواضح أن هذه األخبار يتم تحديثها بصفة دورية مع ذكر تاريخ  والطالبية

يوجد . بينما لألنشطة الجامعيةوآخر أرشيف لألخبار الدبر ، كما يضم الموقع أيضاً 

ولكن آخر ،  آخر األخبار في كليات الجامعة"" رابط  "خدمة المجتمع"تحت قائمة 

كذلك ورد على الموقع  .2015عام يعود تاريده إلى  تحت هذا الرابطخبر تم نشره 

وهي الروابط التي  "التقويم األكاديمي"وآخر بعنوان  "األجندة"رابط بعنوان 

فترض أن تدتص بعرض أهم األحداث واألنشطة السابقة والتالية بتواريخ تنظيمها ، يُ 

 لكن كانت هذه األجندة فارغة بدون إدراج أية أحداث عليها.

 مطبوعات الجامعةفيضم الموقع في قسم  المصادر العلمية الصادرة عن الجامعةأما عن  -

رابط  جاء ( كما2014-2013" الدراسة الذاتية للجامعة )"كتب جامعيةوتحت عنوان 

ولكن ال يوجد تحته سوى صور  جامعة القاهرة كنموذج لجامعات الجيل الثالث""بعنوان 

" يعرض "مجالت وإصداراتوتحت عنوان  قليلة ترمز للتطور التكنولوجي بشكل عام.

الموقع بعض نماذج قابلة للتحميل من مجلة صوت الجامعة الصادرة عن كلية اإلعالم 

، باإلضافة إلى نسدة عن  19/4/2015الصادر بتاريخ  27بالجامعة وآخرها العدد رقم 

. كما يوجد في هذا القسم أيضاً رابط 2010دمة المجتمع الصادرة بتاريخ ديسمبر نشرة خ

مع مالحظة أن كل  ، Journal of Advanced Researchلمجلة البحوث المتقدمة 

كما يوجد  البحوث المنشورة في أعداد هذه المجلة متاحة للتحميل مباشرة من موقع الجامعة.

 بالجامعة. للمكتبة المركزيةفي هذا القسم رابط للموقع اإللكتروني 

 "خدمات للزائرين"تضم قائمة  المواد اإلعالمية الصادرة عن الجامعةوبدصوص  -

وهي تعرض عناوين مدتصرة وصور لبعض مشاركات مكتبة للصور والفيديو 

ً ، في حين لم الجامعة  وهذه الصور قابلة  تاريخ الحدث أو الفعالية ، يتم تحديدحديثا

حيث تم  االحترافي ، اإلعالميلالستددام  غير صالحللتحميل وإن كان معظمها 

  .كما ال توجد ملفات فيديو في هذه المكتبة التقاطها بكاميرا الهاتف المحمول.
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 الطالبتدريب وتشغيل إشارة سريعة لمشروع  توجد" خدمة المجتمع"وفي قائمة  -

"خدمات بينما يعرض الموقع تحت قائمة  .2018وحتى عام  2001منذ بدايته عام 

صور ضوئية من المراسالت بين  "فرص عمل جامعة القاهرة"وبعنوان  للزائرين"

الجامعة وبعض مؤسسات الدولة حول توفير فرص عمل للطالب ، وقد تم تذييل 

 عامتاريخ آخر مداطبة إلى  عناوين هذه المراسالت بكلمة "انتهت" حيث يعود

2017. 

لى ثالث فئات رئيسية إالتي يداطبها  مجموعات المصالحصنف موقع جامعة القاهرة  -

وتتناول  "الطالب"تتضح من واقع تقسيم القوائم الرئيسية للموقع وهي قائمة بعنوان 

أعضاء "أما القائمة الثانية فهي  .الددمات المقدمة من الجامعة لطالبهامعلومات عن 
أساتذة الجامعة ، ب لومات تفصيلية عن التسهيالت الداصةوتعرض مع "هيئة التدريس

 Cairoإلى صفحة  الزائر ينقلباإلضافة إلى دليل أعضاء هيئة التدريس الذي 

University Scholars  التي تعرض السير الذاتية والبحوث وأهم أنشطة أعضاء

يتم إدخالها على هذه  تسجيل آخر تحديثاتمع مالحظة ، هيئة التدريس بالجامعة 

كما يوجد  االطالع عليها.الصفحة من قبل عضو هيئة التدريس نفسه ويمكن للزائر 

التي قد تواجه األساتذة  التقنية المشكالتولكن كلها تدص  رابط لألسئلة الشائعةأيضاً 

رجى يُ  "  التاليةعبارة المع وجود  ، في استددام بريدهم اإللكتروني على موقع الجامعة
ساعة نظراً لكثرة الطلبات واالستفسارات التي  72العلم بأن ردودنا قد تتأخر لمدة 

أما القائمة الثالثة فهي قائمة مدصصة لزوار الموقع من الجمهور العام تحت  .نتلقاها"

 وتعرض معلومات عامة عن الجامعة. "خدمات للزائرينعنوان "

لفرص العمل المتاحة بالجامعة أو إمكانية تقديم ال يوجد على الموقع إشارة  -

، ويمكن تفسير ذلك بنمط الملكية الحكومية للجامعة والتي تجعل تمويلها  تبرعات لها

 أساساً من ميزانية الدولة ، كما أن فرص العمل بها تحكمها شروط التعيين الحكومي.

، بينما ورد  ة الموقعال يوجد ذكر واضح للجهة أو األفراد المسئولين عن إداركذلك 

تحت عبارة االعتذار عن تأخر  فريق الدعم التكنولوجي بجامعة القاهرةفقط اسم 

 الرد على األسئلة التقنية ألعضاء هيئة التدريس.

( توظيف مبدأ تقديم المعلومات المفيدة على الموقع اإللكتروني لجامعة مصر 2)

 للعلوم والتكنولوجيا

لرؤية للتناول التفصيلي على موقعها مساحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  أفردت -

الُمعلنة. وفي إطار هذه الرؤية ركزت الجامعة على  الجامعة ومهمتها وقيمها ومبادئها

وسعيها الدؤوب ألن تصبح جامعة عالمية مع الحفاظ على المكانة  نظرتها للمستقبل

 التميزالمميزة التي حققتها على مستوى التعليم والبحث العلمي ، مع التأكيد على تحقيق 

في تقديم الددمة التعليمية في مصر والشرق األوسط.  واالبتكار والتطور التكنولوجي

بهدف تحقيق  نعملية التعليمية لشباب الدراسيفتمثلت في تيسير ال مهمة الجامعةأما عن 
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كما تضع الجامعة جملة تعبر عن . التفوق على المستوى االجتماعي والتعليمي والمهني

كد عليها في عدة مواضع على وتؤ Knowledge is Powerفلسفتها في العمل وهي 

 موقعها اإللكتروني.

 تحت عنوانقيمها ومبادئها كذلك خصصت الجامعة مساحة مستقلة للحديث عن  -

Must values & principles اإلطار العام المنظم لسلوكيات كل  باعتبارها

االحترام والنزاهة والتواصل والمسئولية المنتسبين للجامعة. وكانت أهم هذه القيم هي 

الواجبات والحقوق التي يجب تطبيقها  كما عرضت الجامعة والمساواة والمصداقية.

المصالح الرئيسية للجامعة وهم أعضاء الهيئة التدريسية ، الهيئة  على مجموعات

 معلومات مختصرة عن نشأة الجامعةعرض موقع الجامعة كما  .اإلدارية ، الطالب

نشأت الجامعة بمقتضاه ، دون الحديث تفصيالً عن هذا القانون قانون الذي أُ الورقم 

 .ات األكاديمية التي تقدمهاوالددمبصفته يوضح القواعد المنظمة لعمل الجامعة 

بداية من  Chancellor قائمةتحت  قيادات الجامعةشار الموقع بوضوح إلى أ -

توجيه الشكر للمؤسس الراحل للجامعة ، ثم عرض كلمة رئيس مجلس األمناء. وجاء 

أسماء القيادات المسؤولة عن إدارة  University Administrationتحت عنوان 

فقط في معظم الحاالت أو  ذكر اسم المسؤول ومسماه الوظيفيالجامعة ، مع مالحظة 

  في حاالت قليلة. عنه تقديم معلومات مدتصرة

مساحة مستقلة للشؤون األكاديمية أفردت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  -

مع استددام بعض العبارات المعبرة عن  Academics قائمةتحت والدراسية 

 All you need to know to getشمولية المعلومات المقدمة في هذه القائمة مثل 

on board التأكيد على مع البرامج األكاديمية التي تطرحها الجامعة  وتعرض القائمة

 كما يصنف الموقع البرامج الجامعات. األعلى أن كل برامجها معتمدة من المجلس

كالوريوس وبرامج الدراسات هما برامج الب فئتين برابطين مستقليناألكاديمية إلى 

 العليا ، وتنقل هذه الروابط الزائر إلى المواقع اإللكترونية لكليات الجامعة.

تحت  إجراءات ومتطلبات التسجيل وااللتحاق بالجامعةموقع بوضوح اليعرض  -

بما يشتمل عليه ذلك من نظام  Academic Rules and Regulationsعنوان 

ضرورة وغيرها ، مع مالحظة استددام عبارة تعكس الدراسة ومتطلبات التدرج 

 Rules are rules and there’s no organization االلتزام بقوانين الجامعة

that functions well without rules, so read these carefully.  

ولكن ذكر في  عن كيفية الوصول لمقر الجامعةلم يقدم الموقع خريطة واضحة  -

 لمعلومات التواصل مع الجامعةأعلى الصفحة عنوان الجامعة المدتصر ، وبالنسبة 

فقد ذكر أرقام هواتف وعنوان بريد إلكتروني غير نشط ال يمكن للزائر اإلرسال عليه 

وان من موقع الجامعة مباشرة ، مع مالحظة أن هذه المعلومات لم تأت تحت عن
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واضح مثل اتصل بنا أو تواصل مع الجامعة وإنما مجرد سطر مكتوب في أعلى 

 .صفحات الموقع

بعض   News & Eventsتحت عنوان يقدم الموقع  للفعاليات الجامعيةوبالنسبة  -

 All the Eventsمع استددام عبارة  األحداث التي تنظمها الجامعةالمعلومات عن 

in 1 Place  من المالحظ قلة عدد األحداث التي يعرضها الموقع ، حيث ، ولكن

وبعض هذه األحداث فني وبعضها  اإلطار الزمني للتحليل خاللأحداث فقط  4عرض 

 2018،  2017كما يوجد أرشيف لبعض األحداث األقدم خالل عامي  علمي تعليمي.

وأهم مشاركاتها وعددها قليل  آخر أخبار الجامعةعن توجد أيضاً معلومات  كذلك فقط.

وقد . 2019إبريل في للتحليل سوى خبر واحد فقط  ةالزمني الفترةشهد ، حيث لم ت

من  Campus Lifeتحت عنوان الحياة الجامعية  لألنشطة الطالبيةعرض الموقع 

 Discoverمع استددام عبارة  ،خالل إبراز التسهيالت التي تقدمها الجامعة للطالب 

how people do stuff at MUST.  الجمعيات الطالبيةكما توجد روابط لبعض. 

إال من خالل المشاركة في  وال يوجد رابط واضح يتعلق بتدريب أو توظيف الطالب

ولم يوضح الموقع األنشطة الخاصة  عضوية هذه الجمعيات عن طريق الموقع.

 .بالتعاون بين الجامعة ومجتمعها المحلي

 المركزيةفيوجد رابط للكتالوج اإللكتروني للمكتبة  العلميةللمصادر أما بالنسبة  -

، بينما تمت  بالجامعة ولكن رابط المكتبة لم يوضع في مكان ظاهر على الموقع

دون رابط   Academic Support Servicesاإلشارة إلى المكتبة فقط تحت قائمة 

المكتبة  إلىالروابط اإلضافية على الموقع الدخول  ويمكن من خاللمفعل لها. 

وال  والدوريات العلمية مفتوحة المصدر.قواعد البيانات  واالطالع علىاإللكترونية 

، والتي يمكن للعاملين يوجد قسم مخصص للمواد اإلعالمية الصادرة عن الجامعة 

 في وسائل اإلعالم االستفادة منها.

التي يداطبها موقع الجامعة تم تدصيص  بتصنيف مجموعات المصالحوفيما يتعلق  -

وهي بوابة خاصة يمكن  Student’s Zoneتحت عنوان  للطالبمساحة مستقلة 

كما  للطالب المنتسبين للجامعة فقط الدخول إليها من خالل اسم المستددم وكلمة السر.

ً مساحة مدصصة  باسم  أو العاملين بالجامعة ألعضاء الهيئة التدريسيةيوجد أيضا

Staff Login.  وال يوجد مجموعات جماهيرية أخرى تم تدصيص مساحات لها

 .على الموقع

فرص الذي يعرض  Careersويأتي ضمن الروابط اإلضافية على الموقع رابط  -

بطريقة مصنفة وفق التدصص. كما يمكن االطالع على الوصف  العمل بالجامعة

الوظيفي ومتطلبات الوظيفة الشاغرة والتقدم لها وتقديم السيرة الذاتية مباشرة من 

لم يحدد الموقع االشخاص أو الجهة المسؤولة عن إدارة بينما  خالل موقع الجامعة.

 . الموقع
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 الموقع اإللكتروني لجامعة النيل ( توظيف مبدأ تقديم المعلومات المفيدة على3)

 About Usالموقع اإللكتروني لجامعة النيل مساحة تحت قائمة بعنوان  خصص -

تصبح جامعة النيل من أفضل الجامعات  " أنالتي ارتكزت على  رؤية الجامعةلتقديم 
لمهمة . أما بالنسبة "الدولية على مستوى العالم في مجالي التعليم والبحث العلمي

فتعتمد على النهوض باالقتصاد المدعوم بالتكنولوجيا من خالل االلتزام بأفضل  الجامعة

 Coreالقيم الجوهرية للجامعة كما تناول الموقع  المعايير التعليمية والبحثية العالمية.

Values   وهي اإلبداع ، االبتكار ، التميز ، النزاهة ، التنوع ، حرية الفكر ، احترام

وكونها أولى  نشأة الجامعةكذلك قدم الموقع معلومات مدتصرة عن  حقوق الفرد.

األهداف مصرية األهلية غير الهادفة للربح ، باإلضافة إلى تفصيل الجامعات ال

من  واألساتذةاستقطاب الطالب بما فيها  Strategic Goals االستراتيجية للجامعة

 أصحاب المهارات المتميزة وبناء بيئة تعليمية وبحثية محفزة.

مع تقديم معلومات أحياناً مدتصرة وفي  قيادات الجامعةتناول الموقع الحديث عن  -

 NU Leadership، وذلك تحت عنوان أحيان أخرى تفصيلية عن مسؤولي الجامعة 

، مع مالحظة أن الكلمة التعريفية لرئيس الجامعة المنشورة على الموقع تعود إلى 

مجلس أمناء كما يعرض الموقع أسماء أعضاء  وليست محدثة. 2017فصل الدريف 

، مع عرض فيديو مصور لكلمات مدتصرة من كل أعضاء مجلس األمناء  الجامعة

 لبحثية. في صالح الجامعة وأهدافها وبيئتها التعليمية وا

والتي جاءت في صورة معلومات  إنجازات الجامعةوتم تدصيص قائمة مستقلة لعرض  -

 2017نصية باإلضافة إلى ملف فيديو يتناول اإلنجازات التي حققتها الجامعة خالل عام 

 Join us in celebrating ourعبارة تحفيزية موجهة لزوار الموقع وهيمع استددام 

achievements and check NU achievements in 2017 . كما تضع الجامعة

في عدد  عن أهم إنجازاتها المتمثلة حديثةإحصاءات على الصفحة الرئيسية للموقع 

الدريجين من طالب الماجستير والدكتوراه وعدد البحوث المنشورة من المنتسبين إلى 

 ات المحلية والدولية.الجامعة وعدد الجوائز التي حصل عليها طالب الجامعة في المسابق

فجاءت في قائمة مستقلة على الموقع بعنوان  للشؤون األكاديميةأما بالنسبة  -

Academics  وقد تم تصنيف محتواها إلى قسمين أحدهما مدصص لبرامج ،

، مع وضع روابط لمزيد من المعلومات  الدراسات العليا وارخر لبرامج البكالوريوس

أما القسم الثاني فيعرض روابط  لالنضمام إلى هذه البرامج. شروط االنضمامعن 

نشطة لكل البرامج الدراسية بالجامعة تقدم معلومات تفصيلية عن كل برنامج 

ومدرجاته التعليمية ومجاالت العمل المتاحة ومتطلبات التدرج ، مع إرفاق ملفات 

 مية.كاملة قابل للتحميل عن الدطط الدراسية وتوصيفات المواد العل

لدراسة  إجراءات االلتحاق بالجامعةيقدم موقع جامعة النيل معلومات تفصيلية عن  -

رابط للتسجيل مباشرة وتقديم طلب البكالوريوس أو للدراسات العليا ، مع إتاحة 
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 Infographicرسم معلوماتي . وفي هذا القسم قدم الموقع االلتحاق بالجامعة

يوضح خطوات عملية التسجيل بالجامعة واستكمال متطلبات هذه العملية مع ربطها 

باألماكن التي يحتاج المتقدم إلى زيارتها بالجامعة إلتمام إجراءات هذه العملية. ويقدم 

هذا القسم أيضاً روابط نشطة لبعض المعلومات المهمة بالنسبة لزائر الموقع الراغب 

 ومعايير القبول.الرسوم الدراسية  مهاأهفي االلتحاق بالجامعة 

يمكن من خالله إرسال بريد مباشر إلى الجامعة   Contact Usيوجد رابط بعنوان  -

مع ذكر لرقم هاتف الجامعة والدط الساخن وعنوان مقر الجامعة تفصيالً ، ولكن ال 

أية تحته  المعنى ولكن ال توجد اتوجد خريطة وصول إلى المقر رغم وجود عنوان بهذ

ً تم ا مكخرائط.  في رقم خط ساخن وبريد  تحديد بيانات التواصل مع الجامعةأيضا

، مع وضع عبارة  إلكتروني نشط يمكن للزائر اإلرسال عليه مباشرة من خالل الموقع

 Nile University … Have anyتشجيعية للتواصل مع الجامعة هي 

question?   هذه البيانات. باستددامكدعوة للتواصل المباشر مع الجامعة   

رابط بعنوان الحياة الجامعية  Studentsوجاء تحت القائمة الرئيسية بعنوان  -

النوادي العلمية للطالب مع وضع روابط نشطة  يعرض لألنشطة الطالبية بما فيها

كما  للمواقع اإللكترونية لهذه النوادي أو صفحات التواصل االجتماعي الداصة بها.

لرياضية واالجتماعية يعرض الموقع بعض الصور والمعلومات عن األنشطة الفنية وا

ً  يوجدكما  .2018ديسمبر  20آخر هذه األنشطة يعود إلى تاريخ  للطالب ، لكن  أيضا

وهي كثيرة ومحدثة  ألحدث أخبار الجامعةروابط في نفس صفحة األنشطة الطالبية 

، حيث بلغ متوسط عدد األخبار الحديثة المنشورة على الموقع خالل الفترة  باستمرار

أخبار معظمها يتناول الجوائز التي حصل عليها  10ما يزيد عن الزمنية للتحليل 

طالب وأساتذة الجامعة ومشاركات الجامعة في المؤتمرات الدولية واحتفاالت الجامعة 

 ببعض المناسبات الوطنية.

ً مستقالً لتقديم معلومات عن  وأفرد الموقع - تحت  دور الجامعة في المجتمعقسما

ويعرض لفلسفة الجامعة في إحداث  NU & THE COMMUNITYعنوان 

االرتباط والتعاون بين األنشطة التعليمية والبحثية وبين احتياجات مؤسسات المجتمع ، 

خالل  مع عرض نماذج لمساهمات طالب وأساتذة الجامعة في خدمة المجتمع من

المشاركة في المشروعات وورش العمل ورعاية الجامعة لبعض األحداث التي تددم 

 NU sponsored the Egyptian Engineering Day inهذا الهدف مثل 

2012 and 2013 and provided sessions and awards to winners. 

الدولية في كات الجامعة مع المؤسسات اباإلضافة إلى عرض نماذج متعددة لشر

 OUR GLOBAL مجاالت البحث والتعليم وريادة األعمال تحت عنوان

NETWORK 
تحت قائمة الجامعة  طالبفرص توظيف وقد تم تدصيص رابط مستقل لعرض  -

باللغتين  موقع تفاعليوهو ينقل الزائر إلى  Career Pathالدريجين بعنوان 

يمكن من خالله البحث عن وظائف وتقديم السير الذاتية وتحديثها  العربية واإلنجليزية
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ً والتعرف على أحدث الوظائف  كما  في مجاالت التدصص المدتلفة. المتاحةدوريا

 ولكن الصفحة الداصة به مازالت تحت اإلنشاء. لتدريب الطالبيوجد رابط أيضا 

فجاءت في رابط واضح باسم  المصادر العلمية الصادرة عن الجامعةأما عن  -

Publications   بعنوان رئيسيةتحت قائمة Research & Grants  ويوفر هذا

الرابط إمكانية االطالع على وتحميل ملدصات لكل األعمال البحثية الصادرة عن 

 الجامعة ، باإلضافة إلى روابط نشطة لهذه البحوث على قواعد البيانات المنشورة بها.

غير مخصصة ط صور ومعلومات عن أخبار الجامعة ولكنها في حين توجد فق

 .لالستخدام اإلعالمي

 إلى مجموعات المصالح التي تستهدفهاتصنف الجامعة من خالل موقعها اإللكتروني  -

طالب البكالوريوس ، طالب الدراسات العليا ، الدريجين ،  أربع مجموعات هي

أعضاء الهيئة التدريسية وإن كانت هذه المجموعة األخيرة ورد الحديث عنها في رابط 

يقدم معلومات تفصيلية قابلة للتحميل وبنموذج واحد في  Academicsأسفل قائمة 

تقديم  اإلشارة إلى مدتلفة دونالتصميم للسيرة الذاتية ألساتذة الجامعة من التدصصات ال

سبين تمع مالحظة وجود بوابة خاصة للمن ، خدمات أو تسهيالت لهم عبر الموقع

 يمكن الدخول إليها باسم المستددم وكلمة السر. Portal Loginللجامعة جاءت باسم 

 Careers لفرص العمل بالجامعةخصصت الجامعة رابطاً على صفحتها الرئيسية  -

يعرض معلومات تفصيلية قابلة للتحميل عن كل وظيفة شاغرة ، مع إمكانية إرسال 

المستندات المطلوبة على بريد إلكتروني مدصص لهذا الهدف وفق الجهة المسؤولة 

أما ما يدص التبرع لها فجاء بعنوان  عن هذه الوظيفة ورقم هاتف خاص بها أيضاً.

Giving To NU .يرد ذكر الجهة أو الشخص المسؤول  ولم ولكن الرابط ال يعمل

 .عن إدارة موقع الجامعة

 (3جدول رقم )

 توظيف المبدأ الثاني إلدارة العالقات الحوارية على المواقع اإللكترونية للجامعات الثالثة

 CU Must NU مالمح توظيف مبدأ سهولة التصفح 

 × × √ إمكانية تحديد اللغة المستددمة من البداية

 √ √ √ الروابط والموضوعات وضوح مسميات

 √ × × المدة الزمنية المطلوبة لتحميل الصفحات

 √ √ × التصميم الجذاب للموقع

 √ √ × التنظيم والتقسيم المنطقي للمحتويات والعناصر

 √ √ √ تدصيص روابط واضحة لكل مجموعة مصالح 

 √ √ √ تقسيم المحتوى وفق الددمات المقدمة من الجامعة

 √ √ √ للبحث على الصفحة الرئيسية للموقع وجود رابط

 × × × إمكانية التصفح مع إيقاف عرض الصور

 √ √ √ وجود روابط سريعة لتصفح أهم المحتويات

 √ √ × معدل االعتماد على التصميمات الجرافيكية
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 ( توظيف مبدأ سهولة التصفح على الموقع اإللكتروني لجامعة القاهرة1)

في بداية  إمكانية اختيار اللغة العربية أو اإلنجليزيةيتيح موقع جامعة القاهرة  -

التصفح من الصفحة الرئيسية ، لكن عند استعراض بعض القوائم اتضح أن هناك 

ومنها السير الذاتية فقط دون اإلنجليزيةمتوفرة على الموقع باللغة العربية معلومات 

   .مسؤولي الجامعةلبعض 

وفقاً ة إلى حد كبير ، فهي محدد مسميات القوائم الرئيسية للموقع بالوضوحتتسم  -

هي الشؤون األكاديمية وخدمة المجتمع وللتقسيمات اإلدارية األساسية للجامعة 

والبحث العلمي إلى جانب قوائم للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية والزائرين  ، أما 

فال تتميز بنفس القدر من  هذه القوائملعناوين الموضوعات المدرجة تحت بالنسبة 

التواصل مع "موضوع بعنوان خدمة المجتمع تحت قائمة  فقد جاءالوضوح. 
ليم والطالب شؤون التع هواتف أرقاملكن عند تصفح محتواه ال يتوافر سوى  "القطاع

والبحث العلمي وسويتش الجامعة وال يوجد إشارة لكيفية التواصل مع قطاع خدمة 

 بالجامعة بالفعل.المجتمع 

بوجه عام  طول المدة الزمنية المطلوبة لتحميل صفحات الموقعمن المالحظ أيضاً  -

حيث يستغرق ذلك فترة  Adobe Flashأو   Pdfوبداصة عند تحميل ملفات ، 

 طويلة قد تصرف الزائر عن متابعة زيارته للموقع.

سواء من حيث اختيار  يال تتسم صفحات الموقع بصفة عامة بجاذبية التصميم الفن -

األلوان أو الدلفيات أو أنواع الدطوط المستددمة في كتابة النص ، مع مالحظة أن 

، فهي  الصفحة الرئيسية للموقع فقط تزيد جاذبيتها عن باقي الصفحات الداخلية

تحتوي على صور متحركة ومتغيرة لقيادات الجامعة ومبنى القبة والشعار المميز 

"جامعة القاهرة التميز في التعليم للجامعة مع بعض العبارات المصاحبة مثل 
ً "الجامعي وجدد إحصاءات حديثة  . كما أنه من عناصر جاذبية الصفحة الرئيسية أيضا

يين والوافدين وأعداد هيئة التدريس وعدد وبحجم كبير عن أعداد الطلبة المصر

  المرتبطة بموقع الجامعة نفسه. المواقع اإللكترونية لهؤالء األعضاء

الذي  ال تتصف بالتقسيم أو التنظيم المنطقيتوجد بعض محتويات وعناصر الموقع التي  -

وفلسفتها رؤية الجامعة ورسالتها يساعد الزائر في الوصول إليها بسهولة ، ومنها مثالً 

كذلك يوجد تحت قائمة . التي يتطلب العثور عليها فتح وتصفح مجموعة من الملفات  األساسية

، لكن ال يندرج تحته سوى معلومات عن حقوق  "ورش عمل"البحث العلمي موضوع بعنوان 

الملكية الفكرية واقتراحات تعديل قواعد اللجان العلمية للترقيات ، وال يوجد سوى رابط واحد 

 .2011عام ن ورشة عمل يعود تاريدها إلى ع

)الفئات  مجموعات المصالحمستقلة تحدد  قوائمخصص موقع جامعة القاهرة  -

الجماهيرية( الرئيسية التي يداطبها وهي على الترتيب الطالب ، أعضاء هيئة 

ومنها  تقسيم الموقع وفق الخدمات المقدمة من الجامعة كما تمالتدريس ، الزائرين. 
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خدمات الطالب وخدمات البحث العلمي والمكتبات والددمات والتسهيالت المقدمة 

 ألعضاء الهيئة التدريسية والزائرين.

يمكن من خالله الوصول إلى  رابط نشط للبحث أعلى الصفحة الرئيسية للموقعيوجد  -

حث عنها المحتويات الرئيسية للموقع ، كما يقدم هذا الرابط بعض المحتويات التي يكثر الب

لى العام الجامعي إمثل نتائج الكليات ، لكن آخر هذه النتائج المعلنة يعود تاريدها 

الحديثة ، بينما تظهر من نتيجة البحث بعض األخبار والتصريحات  2014/2015

وال يتيح الموقع إمكانية التصفح  المتعلقة بالكلمات التي تم إدخالها في محرك البحث.

 زمن تحميل الصفحات. يسمح بتقليل بما قد دون عرض الصور

تتيح تصفح أهم  الروابط السريعة على الصفحة الرئيسية للموقعتوجد بعض  -

المحتويات ومنها الوصول إلى رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة وبعض 

الدوريات العلمية الصادرة عنها ، وال يتيح هذا الرابط سوى ملدص قصير جداً عن 

الرسالة ، هذا باإلضافة إلى وجود روابط فرعية فارغة ال تقدم أي محتوى للزائر. 

التي قد تزيد من زمن  رسوم والتصميمات الجرافيكيةالموقع ال ال يستخدمكذلك 

إال في حاالت قليلة مثل عرض الدطة االستراتيجية للجامعة في ، تحميل الصفحات 

 زمناً طويالً. والذي يستغرق فتحه Adobe Flashصورة ملف 

( توظيف مبدأ سهولة االستخدام على الموقع اإللكتروني لجامعة مصر للعلوم 2)

 والتكنولوجيا

، فهو  إمكانية اختيار اللغة من البدايةال يتيح موقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  -

وقد الحظت الباحثة معروض باللغة اإلنجليزية فقط دون وجود نسدة عربية للموقع. 

باللغة العربية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تظهر  Intranetوجود موقع داخلي 

ولكن ال يُتاح الدخول على محتوياته التفصيلية إال  ، عند البحث صفحته الرئيسية فقط

 للمنتسبين إلى الجامعة.

. وتحتاج صفحات بصفة عامة مسميات الروابط والموضوعات بالوضوحوتتصف  -

ً التي تحتوي على عدد كب . وقت طويل للتحميلير من الصور إلى الموقع وخصوصا

وخاصة من حيث اعتماده على  ببساطة التصميم وجاذبيتهوقع بوجه عام مويتسم ال

اللونين األخضر واألزرق المستددمين في شعار الجامعة مما قد يساعد في ترسيخ 

إال فيما يدص  بالتنظيم المنطقيهويتها المرئية. كذلك يتميز الموقع بصفة عامة 

وضع بعض الروابط المهمة تحت قائمة بدون عنوان ترمز للروابط اإلضافية أو مزيد 

رابط المكتبة  الروابط غير الظاهرة بوضوح على الموقعمن المعلومات ، ومن هذه 

المركزية ورابط فرص التوظيف بالجامعة واألسئلة الشائعة. وقد خصص الموقع 

على الموقع باعتبارهما  الب وأعضاء الهيئة التدريسيةالطبوابتين أساسيتين لدخول 

يعتبر الموقع مقسم وفق وبصفة عامة أهم مجموعات المصالح المستهدفة للجامعة. 
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وهي خدمات االلتحاق والتسجيل تحت قائمة  الخدمات المقدمة من الجامعة

Admissions  والددمات التعليمية واألكاديمية تحت قائمةAcademics. 

على الصفحة الرئيسية للموقع ولكنه ال يعمل بكفاءة تامة ، فعند  رابط للبحث يوجد -

محاولة استددامه تظهر بعض المعلومات عن موضوع البحث ثم يحدث انتقال تلقائي 

أسفل  الروابط السريعةسريع إلى صفحة الوظائف الشاغرة. كما توجد بعض 

ن كان بعضها غير مفعل مثل رابط ، وإ صفحات الموقع لالطالع على أهم المحتويات

Awards & Certifications معلومات عن جوائز الجامعة  الذي ال يوجد تحته أية

وال يتيح الموقع إمكانية التصفح مع إغالق الصور كما ال يعتمد بكثرة  أو شهاداتها.

 التي قد تسبب تشتت الزائر عن محتوى صفحات الموقع. على الرسوم الجرافيكية

 يف مبدأ سهولة االستخدام على الموقع اإللكتروني لجامعة النيل( توظ3)

حيث أن نسدته باللغة  ال يسمح موقع جامعة النيل باختيار لغة التصفح من البداية -

اإلنجليزية فقط ، في حين يوجد نسدتين بالعربية واإلنجليزية للموقع التفاعلي الداص 

والموضوعات التي تعبر  الروابطبوضوح مسميات كما يتميز  بفرص التوظيف فقط.

   .قصر زمن تحميل الصفحاتعنها القوائم الرئيسية والفرعية بوجه عام ، وكذلك 

ً الموقع  - الذي يعتمد على اللون األزرق المميز لشعار  بتصميمه الجذابيتسم أيضا

م التقسيالجامعة ، هذا إلى جانب قلة عدد القوائم الرئيسية والفرعية مما يدعم خاصية 

وقد خصص الموقع أربعة روابط مستقلة لمحتويات الموقع.  والتنظيم المنطقي

لمجموعات المصالح الرئيسية التي يستهدفها وجاء الطالب في مقدمة هذه 

إلى  تقسيم . هذا باإلضافة Studentsالمجموعات تحت قائمة رئيسية بعنوان 

وأهمها التعليم والبحث العلمي  محتوى الموقع وفق الخدمات المقدمة من الجامعة

 Professional Servicesوريادة األعمال. وقد تم تدصيص قائمة مستقلة باسم 

تعرض أهم خدمات المكاتب المتدصصة التابعة للجامعة مع وضع روابط نشطة 

 . للتواصل المباشر معها

يمكن ال ، بينما  تخصيص رابط للبحث على الصفحة الرئيسية لموقع الجامعةتم  -

الروابط . كما توجد مجموعة كبيرة من تصفح الموقع مع إمكانية غلق الصور

لتصفح أهم محتويات الموقع من الصفحة الرئيسية وأهمها فرص التوظيف ،  السريعة

أحدث أخبار  ،التسجيل بالجامعة ، برامج البكالوريوس ، برامج الدراسات العليا 

فتح باب الصفحة الرئيسية للموقع عن  ، كما يوجد خبر ظاهر بوضوح على الجامعة

مع تحديد الفترة الزمنية المتاحة  التسجيل في الجامعة للفصل الدراسي القادم

ً مجموعة من الشهادات المكتوبة للتسجيل . كما ظهر على الصفحة الرئيسية أيضا

Testimonials   ويعتمد الموقع  .لصالح الجامعة أعضاء مجلس األمناءمن قبل

لرسوم الجرافيكية وملفات الصور والفيديو ولكنها ال تؤثر على سرعة على بعض ا

 تحميل صفحات الموقع. 
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 (4جدول رقم )

 توظيف المبدأ الثالث إلدارة العالقات الحوارية على المواقع اإللكترونية للجامعات الثالثة

 CU Must NU تشجيع معاودة الزيارةمالمح توظيف مبدأ 

 √ √ √ الجامعة بطريقة محدثة باستمراررابط لتقديم أخبار 

 √ √ √ موضوعات عن األحداث الجديدة في الجامعة

 × × √ روابط للصفحات المفضلة

 √ × × صور وملفات صوتية ومرئية قابلة للمشاركة

 × × ×   Podcastsمدونات صوتية 

 √ × × جوالت افتراضية داخل الحرم الجامعي

 √ √ √ وإجاباتهاوضع رابط لألسئلة الشائعة 

 × √ × إمكانية تحميل التطبيقات اإللكترونية الذكية

 × × × كتالوج إلكتروني عن الجامعة قابل للتصفح والتحميل

 × × × دعوة صريحة لمعاودة الزيارة 

 √ √ × التسجيل بالجامعة عبر موقعها اإللكتروني

 √ × × التحديث المستمر للمعلومات المتاحة

 √ √ × المعلومات المحدثة بصورة شدصيةإمكانية طلب 

 √ × √ صور شدصية للطالب وأعضاء هيئة التدريس

 √ √ √ تنوع القضايا والددمات المطروحة من الجامعة

 ( توظيف مبدأ تشجيع معاودة الزيارة على الموقع اإللكتروني لجامعة القاهرة1) 

تحت عنوان  وأنشطتها الجامعةألحدث أخبار تقدم الصفحة الرئيسية للموقع رابط  -

" ويعرض صور وتفاصيل من الحدث أو النشاط الذي يعبر عنه المزيد من األخبار"

ً بعض  ومنها  الروابط المشجعة على معاودة الزيارةكل خبر. كما توجد أيضا

اإلنجليزي ، الصيني ، اإلسباني( التصنيف على مستوى العالم ) تصنيفات الجامعة

البرامج الجديدة بجامعة "وكذلك رابط بعنوان ولكنها غير محدثة باستمرار. 
 لكن ، كلياتالكاديمية الحديثة التي تطرحها ويعرض بعض البرامج األ القاهرة"

ن هذه البرامج المحتوى المتاح هو فقط نصوص معلوماتية وصور ضوئية لإلعالن ع

التي من المتوقع  المفضلة روابط للصفحاتكما توجد أيضاً  يات نفسها.قادمة من الكل

عرفة ومركز المعلومات والتوثيق متصفحها ومنها بنك الفي زوار الموقع  يرغبأن 

والمركز المصري للنانو تكنولوجي ، ولكن عند محاولة الدخول على هذه الصفحات 

المعلومات الشدصية عند  تظهر رسائل تحذيرية من إمكانية التعرض لمداطر كشف

 زيارة هذه المواقع.

،  ال يوفر الموقع إمكانية مشاركة ملفات صوتية أو مصورة مباشرة من الموقع -

على  ال توجد مدونات صوتيةوإنما هناك فقط بعض الملفات القابلة للتحميل. كذلك 

خالل  في الحرم الجامعي من بجولة افتراضية، وال يمكن القيام  Podcastsالموقع 

جامعة لأحدث فيديو يوجد على الصفحة الرئيسية فيديو تحت عنوان " بينما، الموقع 
أحد وهو تسجيل من إحدى القنوات التليفزيونية لكلمة رئيس الجامعة في  "القاهرة
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عن الجامعة  ال يوجد كتالوج إلكتروني مصوركذلك  .2017بتاريخ إبريل الملتقيات 

ال كذلك  من خالله. تحميل التطبيقات اإللكترونية الذكيةوال يوفر الموقع إمكانية 

إال في حالة التجاوب مع االستفسارات التقنية ألعضاء  يوجد رابط لألسئلة الشائعة

 هيئة التدريس كما ورد ذكره سابقاً.

دعوة من المالمح التي قد تشجع الزائر على إعادة الدخول إلى الموقع وجود  -

، وال يوفر موقع  قائمة المواقع المفضلةأو وضعه على  صريحة لمعاودة الزيارة

ال يمكن للطلبة الراغبين في االلتحاق بالجامعة الجامعة هذه الدصائص. كذلك 

 أو تقديم بياناتهم أو مستنداتهم من خالل الموقع. التسجيل فيها

ال يتميز موقع جامعة القاهرة بصفة عامة بالتحديث الدوري المستمر للمعلومات  -

إال فيما يخص آخر عليه بما يشجع على معاودة زيارته بصفة منتظمة  المنشورة

، فمن المالحظ وجود كم كبير من المحتويات غير المحدثة  أخبار وأنشطة الجامعة

التي يعود تاريدها إلى سنوات سابقة ، كما ال يحدد الموقع نفسه تاريخ آخر تحديث تم 

ال يوفر الموقع كذلك . 2017 عام ق النشر، سوى فقط اإلشارة إلى حقو لبياناته

عن طريق البريد  إمكانية إرسال المعلومات المحدثة إلى من يرغب بصورة فردية

اإللكتروني ، حيث أن رابط البريد اإللكتروني الموجود على الصفحة الرئيسية هو 

فقط لدخول الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية على بريدهم الداص التابع لموقع 

التي يطرحها ، فقد يشجع  يتميز الموقع بتنوع القضايا والموضوعاتبينما  الجامعة.

المحتوى المنشور على الموقع على معاودة زيارته لتحميل بعض ذلك الزائر المهتم ب

 على بعض البيانات المهمة. االطالعالملفات أو 

وبعض السير الذاتية  صور شخصية ألعضاء هيئة التدريسيوفر الموقع  -

 Cairo University Scholarsوالمنشورات العلمية الداصة بهم عبر صفحة 

لصور ولكنها ال تأتي في صورة دليل شامل لألساتذة المنتسبين إلى الجامعة. وبالنسبة 

تعكس مشاركات بعضهم في أنشطة وفعاليات الجامعة وليست  الطالب فهي صور عامة

 صور شدصية بأسماء أصحابها.

( توظيف مبدأ تشجيع معاودة الزيارة على الموقع اإللكتروني لجامعة مصر 2)

 تكنولوجياللعلوم وال

ولكن  قائمة األخبار والفعالياتيوجد ضمن الروابط السريعة أسفل صفحة الموقع  -

وال يقدم عدد األخبار الموجود عليها قليل ومن الواضح أنه ال يُحدث باستمرار. 

وال يوجد لدى الطالب أو زوار الموقع بوجه عام.  الموقع روابط للصفحات المفضلة

بعض  ضع إلى جواروقد وُ ،  و مرئية قابلة للمشاركةعلى الموقع ملفات صوتية أ

روابط الصور والمعلومات المدتصرة عن التسهيالت المقدمة من الجامعة للطالب 

ال يحتوي الموقع كذلك  ولكنها غير مفعلة. Facebook & Twitterعبر  المشاركة

ن كانت الصور داخل الحرم الجامعي وإ و جوالت افتراضيةأعلى مدونات صوتية 
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المستددمة على الموقع تتميز بالحجم الكبير والتركيز على فدامة وحداثة مباني 

  الجامعة ولكنها ليست جولة حقيقة.

ولكن موضعه غير واضح يظهر  رابط لألسئلة الشائعةيوجد على موقع الجامعة  -

تحت قائمة الروابط األخرى أو اإلضافية ويضم عدد قليل من األسئلة عن كليات 

الجامعة وكيفية التسجيل بها ، ولكن عند محاولة الدخول على إجابات هذه االسئلة 

 إمكانية تحميل بعض التطبيقات اإللكترونية الذكيةويتيح الموقع  يتعذر الوصول إليها.

يمكن تصفحه أو تحميله من وال يوجد كتالوج إلكتروني للجامعة ليه مباشرة. من ع

لمستددمي الموقع بمعاودة زيارته مرة  ال توجد دعوة صريحةموقع الجامعة. كذلك 

 أخرى.

 إجراءات االلتحاق بالجامعة وتقديم طلب للتسجيل يتيح الموقع إمكانية التعرف على -

يذكر الموقع آخر تاريخ لتحديث بياناته ، ولكن  بها مباشرة من خالل الموقع. وال

 Subscribe to ourعن طريق رابط  فرصة لطلب معلومات بصفة شخصيةتوجد 

Newsletter  الذي يتيح وصول معلومات دورية عن الجامعة عبر البريد

،  بمستوى متوسط من تنوع القضايا المطروحة عليهويتميز الموقع  اإللكتروني.

بعض م دها بالحياة الجامعية وكيفية االلتحاق بالجامعة. كما يقحيث يرتبط معظم

للطالب في مباني الجامعة وقاعاتها ومدتبراتها ولكنها ليست صور  الصور العامة

كذلك ال توجد ملفات تعريفية عن أعضاء الهيئة التدريسية أو صور  شدصية.

 .شدصية لهم حتى بالنسبة لمعظم قيادات الجامعة

 مبدأ تشجيع معاودة الزيارة على الموقع اإللكتروني لجامعة النيل( توظيف 3)

  Latest News & Eventsيوجد على الصفحة الرئيسية للموقع رابط بعنوان  -

حدث أخبار وأنشطة الجامعة وموضوعاتها الجديدة وهو محدث بصفة يعرض أ

بصور أو مستمرة ، ويقدم األخبار والموضوعات في هيئة نصوص معلوماتية مرفقة 

وال يوجد رابط . ملفات فيديو قابلة للمشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي

على الموقع. في حين يضم موقع  للصفحات المفضلة للزوار أو مدونات صوتية

ومن  لمشاركةللتحميل وا عدد كبير من الصور والملفات المرئية القابلةجامعة النيل 

لك الملفات التعريفية ألعضاء الهيئة أهمها موضوعات عن أخبار الجامعة وكذ

ً الفيديو التعريفي بأهم إنجازات الجامعة جولة كما يقد الموقع . التدريسية ، وأيضا

 Nile University Hyperسريعة داخل الحرم الجامعي تحت عنوان  افتراضية

Lapse  تظهر على الصفحة الرئيسية وتركز على مباني الجامعة ونشاط الطالب

 Answer all of مع استددام عبارة  رابط لألسئلة الشائعة. كذلك يوجد بداخلها

your questions لتوجيه سؤال جديد مباشر من نفس الرابط  ، مع إتاحة الفرصة

ال يضم الموقع في حين  ضمن اإلجابات الشائعة.مناسبة في حالة عدم وجود إجابة 

ات الذكية أو دعوة صريحة عن الجامعة أو فرصة تحميل التطبيق كتالوج إلكتروني
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بتنوع الخدمات والموضوعات التي ويتميز الموقع  لمعاودة زيارة الموقع مرة أخرى.

لح رئيسية مثل المنح كمجموعة مصا يطرحها وبخاصة القضايا التي تهم الطالب

يمكن التسجيل مباشرة لاللتحاق بالجامعة من ، كما  ألكاديمية وغيرهاوالبرامج ا

على الموقع إال  التحديث المستمر للبيانات المتاحة، هذا باإلضافة إلى  خالل الموقع

 طلب معلومات محدثة بصورة شخصيةويمكن من خالل الموقع  .في حاالت قليلة

 Subscribe now and receiveوجاء بيان  ذلك باستددام العبارة التالية  

weekly newsletter with educational materials, new courses, 

interesting posts, popular books and much more   ويوفر الموقع

، ولكن ال توجد  صور شخصية وسير ذاتية موحدة التصميم ألعضاء هيئة التدريس

رهم بصفة موضوعية فقط أثناء وإنما تظهر صو، صور شدصية لطالب الجامعة 

ليات والمسابقات المحلية تهم بالمدتبرات أو المكتبة أو المشاركة في الفعادراس

 والدولية.

 (5جدول رقم )

 توظيف المبدأ الرابع إلدارة العالقات الحوارية على المواقع اإللكترونية للجامعات الثالثة

 CU Must NU مالمح توظيف مبدأ االحتفاظ بالزوار

 √ √ × المدة الزمنية المطلوبة لتحميل الصفحات

 √ √ √ تنظيم مواقعهاسهولة الوصول للمعلومات من خالل 

 √ √ √ روابط لصفحات التواصل االجتماعي للجامعة

 √ √ × رابط واضح إلجراءات التسجيل وااللتحاق بالجامعة

 √ √ × تدصيص مساحة للطالب المحتمل التحاقهم بالجامعة

 √ × √ ملفات تعريفية مصورة عن الجامعة

 √ × √ معلومات ووثائق قابلة للتحميل

 √ × × المضمون عبر وسائل التواصل االجتماعيمشاركة 

 √ √ √ الرمز المميز للجامعة على كل صفحات الموقع

 × √ × عدد الروابط التي توجه المستددم إلى خارج الموقع

 × × √ رابط العودة إلى الصفحة الرئيسية

 × × × تاريخ آخر تحديث لمضمون الموقع

 

 على الموقع اإللكتروني لجامعة القاهرة( توظيف مبدأ االحتفاظ بالزوار 1)

المدة الزمنية الالزمة لتحميل تتمثل أول مالمح توظيف هذا المبدأ في قصر  -

، وهذا ال يتوفر بصفة عامة في موقع جامعة القاهرة إال في  صفحات الموقع

الصفحات التي تحتوي على نصوص فقط أما الصفحات المصورة أو الملفات القابلة 

ً طويالً قد يدعو الزائر إلى مغادرة الموقع. بينما يتسم  ، للتحميل فهي تستغرق وقتا

التي يقدمها من خالل قوائمه الرئيسية  بسهولة الوصول للمعلومات األساسيةالموقع 

بينما ال تعبر كثير من الروابط الفرعية المندرجة تحت هذه القوائم عن محتواها ، 

الل تنظيم مواضعها على لمعلومات من خبشكل واضح يساعد على تيسير الوصول ل
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روابط للحسابات الرسمية لجامعة يوجد على كل صفحات الموقع الموقع. كما 

والتي سيرد تحليل محتواها تفصيالً  Facebook & Twitterالقاهرة على موقعي 

 فيما بعد. 

أو  ال يخصص موقع الجامعة رابط مستقل إلجراءات التحاق الطالب بالجامعةو -

التسجيل فيها ، أو مساحة خاصة بالطالب المحتمل التحاقهم بالجامعة مثل طالب 

المدارس الثانوية على سبيل المثال ، فالقائمة الموجودة بعنوان الطالب تداطب 

 باألساس طالب الجامعة الحاليين المنتسبين إليها فعلياً.

تعريفية مصورة عن  الملفات القابلة للتحميل ومنها ملفات يوفر الموقع بعض -

وليس عن الجامعة ككل ، هذه الملفات التعريفية ال  الخطط االستراتيجية للجامعة

ال يتيح الموقع إمكانية يمكن تحميلها من الموقع وإنما يمكن تصفحها فقط. كما 

بينما  المدتلفة. مشاركة أي محتوى منشور عليه عبر وسائل التواصل االجتماعي

رابط ، مع توفير رمزها المميز على كل صفحات الموقع  يوجد شعار الجامعة أو

 على كل الصفحات أيضاً. العودة إلى الصفحة الرئيسية

كثرة عدد الروابط الخاصة ومن المالمح الواضحة أيضاً على موقع جامعة القاهرة  -

 والجهات الخارجيةفي الجامعة مثل الكليات والمعاهد والمراكز ،  بالجهات الداخلية

، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كثرة هذه الروابط  "روابط هامة"المتعددة تحت قائمة 

ربما يزيد من ثراء المحتوى وفائدة المعلومات التي يقدمها الموقع ، ولكنه في الوقت 

نفسه ال يساعد على االحتفاظ بالزوار الذين قد يغادروا موقع الجامعة مباشرة إلى 

بما يدعم عالقة الزائر  مرون في تصفحه لفترة طويلةمواقع أخرى كثيرة وال يست

ً تاريخ آخر تحديث لبياناتهكما  .بالجامعة الزائر  قد يشعربما  ال يحدد الموقع أيضا

 .بإمكانية االطالع على أحدث المستجدات في مجال عمل الجامعة من خالل الموقع

معة مصر للعلوم ( توظيف مبدأ االحتفاظ بالزوار على الموقع اإللكتروني لجا2)

 والتكنولوجيا

تحميل صفحات الموقع زمن قصير إال في حاالت الصفحات ذات األعداد يحتاج  -

إال أنه ال يصل إلى صرف الزائر عن متابعة تصفح الموقع.  الكبيرة من الصور

نظراً لقلة عدد القوائم الرئيسية وتنظيم أماكن  يسهل الوصول إلى المعلوماتوكذلك 

سئلة الشائعة والمكتبة ي حاالت قليلة مثل وجود روابط األمحتويات الموقع إال ف

المركزية للجامعة والوظائف الشاغرة تحت قائمة الروابط اإلضافية بدون عنوان 

 مميز لها.

للجامعة على  ماعيروابط على كل صفحات الموقع لحسابات التواصل االجتتوجد  -

Facebook , Twitter & Instagram  والتي سيرد تحليل محتوى اثنين منها

وتقديم طلب  رابط واضح للتسجيل بالجامعةتفصيالً فيما بعد. ويدصص الموقع 

االلتحاق مباشرة من الموقع ، مع مالحظة أن المحتوى المقدم على قائمة 
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Admissions   للطالب حول متطلبات التسجيل وتدصصات كليات الجامعة يعد مهم

 .المتوقع التحاقهم بالجامعة مستقبالً 

ال يحتوي موقع الجامعة على وثائق أو ملفات قابلة للتحميل ، أو ملفات تعريفية  -

ال يمكن مشاركة مضمون الموقع عبر وسائل التواصل ، كما  مصورة عن الجامعة

د روابط لذلك الغرض على بعض أقسام الموقع ولكنها غير رغم وجواالجتماعي 

ال يوجد رابط ولكن  ، على كل صفحات الموقع الرمز المميز للجامعةويتواجد  مفعلة.

على الموقع من  غير مستددم هذا المسمىأن حيث ، للعودة إلى الصفحة الرئيسية 

االنتقال من قسم إلى آخر داخل الموقع على استددام القوائم  يعتمداألساس ، حيث 

إال فقط في  وال يوجد أيضاً تاريخ آخر تحديث لبيانات الموقع الرئيسية والفرعية فقط.

وبالنسبة للروابط التي قد تنقل الزائر إلى خارج حداث أو المشاركات. أخبار األ

 عة للجامعة أو متحالفة معها. ، ومعظمها لمنظمات تاب فعددها قليل جداً  الموقع

 ( توظيف مبدأ االحتفاظ بالزوار على الموقع اإللكتروني لجامعة النيل3)

تعددت مالمح مبدأ االحتفاظ بالزوار التي تم توظيفها على موقع جامعة النيل ومنها  -

حتى تلك التي تحتوي على صور أو ملفات مرئية ، وكذلك  قصر زمن تحميل الصفات

بوضوح على قوائم رئيسية تندرج  الوصول إلى المعلومات من خالل تنظيمهاسهولة 

ً تحتها قوائم فرعية مركزة وقليلة العدد روابط لصفحات التواصل . كما توجد أيضا

في برامج البكالوريوس والدراسات  االجتماعي للجامعة وروابط للتسجيل المباشر

من أهمها األحاديث  الجامعة ملفات تعريفية مصورة عنكذلك توجد عدة  العليا.

اء مجلس األمناء في صالح الجامعة ، مع وجود بعض المباشرة التي يقدمها أعض

من أهمها البحوث المنشورة من قبل  الملفات المعلوماتية المهمة القابلة للتحميل

المنتسبين للجامعة على قواعد البيانات الدولية ، والدطط الدراسية للبرامج األكاديمية 

مشاركة لتوصيفات التفصيلية للمواد التي يدرسها الطالب في كل برنامج. كما يمكن وا

، مع وجود  واصل االجتماعيلفات المصورة عنها عبر وسائل التأخبار الجامعة والم

. في حين غابت بعض مالمح على كل صفحات الموقع الرمز المميز لجامعة النيل

للعودة إلى الصفحة الرئيسية أو التحديد ال يوجد رابط حيث ، توظيف هذا المبدأ 

حيث توجد إشارة فقط إلى حقوق النشر ، لبيانات الموقع  تحديث الدقيق لتاريخ آخر

هذا باإلضافة إلى ،  Copyrights reserved to NU 2019 العام الحاليبتاريخ 

وبداصة المؤسسات المتعاونة  قعالتي تنقل الزائر إلى خارج المو كثرة عدد الروابط

أو المتحالفة مع الجامعة والتي وردت أسماؤها وروابط نشطة لزيارة مواقعها على 

وإذا كان هذا يعطي ثقل   Collaboratorsالصفحة الرئيسية للموقع تحت عنوان 

الحوارية قد  المبادئورصيد أكاديمي ومهني للجامعة إال أنه على مستوى توظيف 

 لى مغادرة موقع الجامعة في أقصر وقت ممكن.يشجع الزائر ع
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 (6جدول رقم )

 توظيف المبدأ الخامس إلدارة العالقات الحوارية على المواقع اإللكترونية للجامعات الثالثة

 

 مالمح توظيف مبدأ تفعيل ساحات الحوار

 

 

CU 

 

Must 

 

 

NU 

 √ × × رسالة ترحيبية تعكس استعداد الجامعة للتفاعل مع الجمهور

 √ × × توفير فرصة تقديم االستفسارات من الزوار والرد عليها

 × × × تدصيص رابط لمقترحات زوار الموقع

 √ √ √ معلومات عن كيفية التواصل المباشر مع إدارة الجامعة

 √ × × تدصيص روابط مستقلة لكيفية تواصل كل مجموعة مصالح

 × × × الجمهورروابط للتواصل مع اإلدارة المسؤولة عن عالقات 

 × × √ إمكانية التصويت على الموقع تجاه قضايا محددة

 × × √ طرح أسئلة للنقاش أو استطالع رأي على موقع الجامعة

 × × × وجود مدونات تنظيمية أو روابط لها

 × × × طلب تعليقات الزوار بطريقة مباشرة

 × × × توفير منتدى للحوار على الموقع

 تفعيل ساحات الحوار على الموقع اإللكتروني لجامعة القاهرة( توظيف مبدأ 1) 

تعكس االستعداد  ال تقدم الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة رسالة ترحيبية بالزوار -

ال تتاح للزوار إمكانية تقديم االستفسارات واستقبال للتفاعل أو الحوار معهم. كذلك 

تقديم بيوجد أيضاً طلب المباشر أو المؤجل عليها من خالل الموقع. وال  الرد

 بطريقة مباشرة عبر الموقع.  مقترحات أو تعليقات الزوار

معلومات تفصيلية عن كيفية التواصل مع إدارة الجامعة والعاملين موقع اليوفر  -

على الموقع ضعت ، وإن كان معظمها أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وُ  فيها

ولم يخصص الموقع بشكل واضح روابط مستقلة لكيفية كصورة ضوئية غير نشطة. 

مثل الطالب أو أعضاء الهيئة التدريسية أو الدريجين  تواصل كل مجموعة مصالح

مع الجامعة ، ولكن يوجد تحت القوائم الرئيسية المعنية بمداطبة هذه المجموعات كل 

ية بشؤون أعضاء هيئة التدريس مثالً تحت عنوان على حدة إشارة إلى الجهة المعن

 ، أو المدن والمستشفيات الجامعية تحت قائمة الطالب. "الكادر الخاص والتوظيف"

أو الزوار  ال يوضح الموقع اسم اإلدارة أو الجهة المسئولة عن عالقات الجمهور -

على الصفحة ي أاستطالعات رتوجد بعض الجامعة أو كيفية التواصل معها. بينما ب

ومنها استطالع رأي الطالب حول أفضل الجامعات استعداداً للعام  الرئيسية للجامعة

، ويمكن للطالب اإلجابة مباشرة على أسئلة هذا االستطالع من  2018/2019الدراسي 

منتديات حوارية  مدونات أو ال توجد أسئلة مطروحة للنقاش أوخالل الموقع. ولكن 

 . لمشاركة فيها عبر موقع الجامعةيمكن للزوار ا مفتوحة
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( توظيف مبدأ تفعيل ساحات الحوار على الموقع اإللكتروني لجامعة مصر للعلوم 2) 

 والتكنولوجيا

ال يوجد على موقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رسالة ترحيبية إلبراز  -

ن كانت المدتلفة. وإر مع الزوار بفئاتهم أو إدارة الحوا استعداد الجامعة للتفاعل

الجامعة تستددم بعض العبارات التشجيعية على تصفح الموقع تحت كل قائمة مثل 

Everything you need to know about the University   ،Discover 

how people do stuff at MUST  التي تعكس بعض المالمح عن الثقافة السائدة

 داخل الجامعة.

، وقد  ية استقبال استفسارات أو مقترحات الزوار والرد عليهاال يوفر الموقع إمكان -

حدد فقط بيانات التواصل مع الجامعة من خالل االتصال الهاتفي أو البريد 

اإللكتروني. وال يدصص الموقع رابط لتواصل كل مجموعة مصالح على حدة مع 

الموقع عدد كبير لم يظهر على والجامعة أو اإلدارة المسؤولة عن عالقات الجمهور. 

حيث ال يمكن التصويت على الموقع تجاه  من المالمح الحوارية لتوظيف هذا المبدأ ،

قضايا بعينها وال توجد استطالعات رأي أو طلب مباشر لتعليقات الزوار ، كما ال 

 توجد مدونات أو منتديات إلدارة الحوار بين مسئولي الجامعة وزوار الموقع. 

 يل ساحات الحوار على الموقع اإللكتروني لجامعة النيل( توظيف مبدأ تفع3) 

 ترحيبيةعبارة  وجودكان من أهم المالمح التي تترجم مبدأ تفعيل ساحات الحوار  -

على موقع الجامعة تدعو للتواصل معها عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف في 

 Nile University … Have Anyحالة وجود أية اسئلة لدى الزائر وهي 

Questions?  وهي العبارة التي جاءت مالصقة لبيانات التواصل مع الجامعة في

اتجاه يعكس استعداد الجامعة للتفاعل مع الزوار وتلبية احتياجاتهم والرد على 

إتاحة الفرصة لزوار الموقع لتقديم سؤال مباشر إلى إدارة جانب  هذا إلى. استفساراتهم

 Didn't find theسئلة الشائعة ، وجاء ذلك تحت عنوان من رابط األ الجامعة

answer?  وأسفلها مباشرة نافذة لكتابة اسم صاحب االستفسار وبريده اإللكتروني

معلومات التواصل المباشر مع الجامعة على كما توجد أيضاً  وموضوع االستفسار.

ستقل لتواصل صيص رابط متخ، وظهر أيضاً في حاالت قليلة  أكثر من صفحة بالموقع

الجهة المختصة مع الجامعة من خالل وضع اسم مصالح على حدة  كل مجموعة

على وجه التحديد ومكان تواجدها داخل مباني الجامعة والبريد  بخدمة الطالب

ال يوجد في حين اإللكتروني الداص بالتسجيل لاللتحاق بالبرامج األكاديمية للجامعة. 

ال يوجد تحديد لإلدارة ، كما  قديم مقترحاتهمطلب مباشر لتعليقات الزوار أو ت

ال توجد مدونات أو منتديات بالجامعة. كذلك  المسؤولة عن إدارة عالقات الجمهور

تجاه قضايا معينة  أو تصويت أو أسئلة مطروحة للنقاش للحوار أو استطالعات رأي

 .من خالل الموقع
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العالقات الحوارية على حسابات )ب( نتائج التحليل الكيفي لتوظيف مبادئ إدارة 

 التواصل االجتماعي للجامعات محل الدراسة

 (7جدول رقم )

توظيف المبدأ األول إلدارة العالقات الحوارية على حسابات التواصل االجتماعي 

 للجامعات الثالثة

 

 مالمح توظيف مبدأ تقديم المعلومات المفيدة

 

 

CU 

 

Must 

 

 

NU 

 √ √ √ الجامعةمعلومات تعريفية عن 

 √ √ √ قيادات الجامعة ومسؤولوها

 √ √ √ إنجازات الجامعة

 √ √ √ الشؤون األكاديمية والدراسية بالجامعة

 √ √ × إجراءات االلتحاق بالجامعة

 √ √ √ مقار الجامعة وفروعها وخرائط الوصول

 √ × √ بيانات التواصل مع الجامعة

 √ √ √ الجامعيةاألنشطة الطالبية والفعاليات 

 √ √ √ المجتمع المحلي المحيط بالجامعة

 √ √ √ فرص تدريب وتوظيف طالب الجامعة

 × × × المصادر العلمية الصادرة عن الجامعة

 √ × √ المواد اإلعالمية الصادرة عن الجامعة

 √ × × تصنيف مجموعات المصالح المعنية بالجامعة

 × × × فرص العمل بالجامعة أو التبرع لها

 × × √ الجهة أو الشدص المسئول عن إدارة الحساب 

( توظيف مبدأ تقديم المعلومات المفيدة على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة 1) 

 القاهرة

المعلومات التعريفية عن بعض  Facebookيقدم حساب جامعة القاهرة على  -

،  وهو  الجامعة ورسالة مهمة، ومن أهم هذه المعلومات  حولتحت رابط  الجامعة

ً تحت هذا المسمى على الموقع اإللكتروني للجامعة ،  األمر الذي لم يكن واضحا

التميز في تقديم خدمات التعليم العالي لمقابلة وجاءت صياغة هذه المهمة كالتالي "
 رسالة الجامعة". كذلك جاءت صياغة احتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي

تتحقق رسالتنا من خالل االلتزام بالمعايير الدولية للتميز في مجاالت  " فيما يلي
هذا باإلضافة إلى ذكر تاريخ تأسيس الجامعة ، " ، التعليم والبحوث وخدمة المجتمع

 ريطة الوصول إلى مقرها.ومعلومات التواصل معها عبر الهاتف وخ

نناشدك هذه العبارة "" Our Storyووضعت الجامعة في الجزء الداص بقصتها  -
الرأي الحر الذي نبني به مستقبل الجامعة والطالب ...برجاء االلتزام )الموضوعي 

                                                           
  تم تعديل المالمح الفرعية في كل مبدأ حواري بما يتناسب مع خصائص حسابات التواصل االجتماعي 
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." مع إدراج رسم واللفظي( لنعطي االنطباع الحضاري الذي يليق بجامعة القاهرة

 صورة الصفحة الرئيسية للحسابتدطيطي لقبة الجامعة وساعتها الشهيرة. وكانت 

 ة الجامعة وعدد كبير من الطالب المشاركين في إحدى احتفاالتها.هي صورة لمبنى قب

 أما فيما يتعلق بالمنشورات التي تشاركها الجامعة على صفحتها ، فتنوعت ما بين -

رئيس أو تصريحات مقاالت  مثل بقيادات الجامعة ومسؤوليهامشاركات تتعلق 

 17الجامعة بتكلفة  "رئيس جامعة القاهرة : تطوير معامل ومن أمثلتهاالجامعة 
  .مع إضافة صور من حفل تدرج طالب كلية العلوم مليون جنيه لخدمة الباحثين"

األعمال البحثية التي عن أخبار  توجد بالشؤون األكاديمية والعلميةوفيما يتعلق  -

مثل "جامعة القاهرة تجرى أول دراسة بحثية حول المرأة الجامعية تقدمها الجامعة 
إضافة صور لقاء رئيس الجامعة مع الفريق البحثي المسؤول عن مع واإلعالم" 

  .إجراء هذه الدراسة

 عن دبر ب بالمجتمع المحلي للجامعةظهرت المشاركة في األحداث الداصة  كذلك -
"مشاركة طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفي جامعة القاهرة في االستفتاء على 

ً خبر بعنوان ".التعديالت الدستورية مؤتمر بجامعة القاهرة يؤكد  "  كما ورد أيضا
  .، مع إضافة صور من الحدث"على أهمية دمج متحدي اإلعاقة في الحياة المجتمعية

ً مشاركات عن  - واألنشطة الطالبية  إنجازات الجامعةكما يقدم الحساب أيضا

على التوالي  جامعة القاهرة تفوز بدرع التميز للعام الثانيمثل " والجامعية
مع إضافة  " وتحصد جوائز المراكز األولي في عدة مجاالت"7بمهرجان "إبداع 

 وتمت مشاركة فيديو عن ما أنجزته الجامعة خالل عامين صور من حفل التكريم.

 "جاء تحت عنوان  صور ورسوم معلوماتية متتالية على هيئةيعرض هذه اإلنجازات 
. "اهتمامنا بالعلم والبحث العلمي أكبر،  بالفن فقطفي جامعة القاهرة نحن ال نهتم 

  قيمت بالجامعة.كما تم بث عدة فيديوهات مباشرة من إحدى الحفالت الفنية التي أُ 

مثل  طالب الجامعة وتدريب فرص توظيفوردت بعض المشاركات عن  كذلك  -

إعالن مع إرفاق  "انطالق ملتقى التوظيف السنوي لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة"

، خبر عن منح تقدمها إحدى الجامعات اإلسبانية وأيضاً الملتقى الذي تنظمه الكلية ، 

ً خبر بعنوان  "تابعونا لإلعالن عن ملتقى جامعة القاهرة الثالث للتشغيل وأيضا

 "٢٠١٩والتدريب إبريل 

خالل  Facebookولم يرد على حساب الجامعة على موقع التواصل االجتماعي  -

المصادر وبرامجها أو  جراءات االلتحاق بالجامعةإ أية مشاركات عنفترة التحليل 

الصادرة عن  بعض المواد اإلعالمية فقط، وقد وردت  العلمية الصادرة عن الجامعة

الجامعة مثل الفيديوهات التعريفية عن مسابقات الجامعة أو تلك التي تعرض أهم 

صنف المنشورات لم تُ كما  .اإلنجازات التي حققتها الجامعة خالل السنوات األخيرة

العمل ، ولم يرد ذكر أية موضوعات عن  بحسب مجموعات المصالح التي تستهدفها
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فال  وبالنسبة للشخص المسؤول عن إدارة الحساب. هابالجامعة أو تقديم تبرعات ل

تظهر ردوده وتعليقاته على استفسارات وأسئلة مستددمي الصفحة إال في حاالت 

جداً وبداصة في التعليقات السلبية أو الساخرة من المستددمين ، كما جاءت  نادرة

 ألحيان أيضاً.الردود على هذه التعليقات باستددام تعبيرات فكاهية وساخرة في بعض ا

خالل  Facebookالجامعة بصفحتها على  مشاركاتتعدد وقد الحظت الباحثة 

 يومياً.  منشورين أو منشورالفترة الزمنية للتحليل ، وجاء ذلك بمعدل 

 Twitterعلى موقع التواصل االجتماعي  القاهرة جامعةوعند تحليل صفحة  -
الحظت الباحثة قلة عدد التغريدات التي تقدمها الجامعة على صفحتها الرسمية 

وكان عدد  2019موضوعات خالل شهر إبريل  ، حيث لم يتم مشاركة أية بالموقع

ً إلى  25هو  2019التغريدات خالل شهر مارس  تغريدة بمعدل تغريدة واحدة يوميا

التصريحات واألخبار التي تمت  أقل في بعض األيام. وتضمنت هذه التغريدات نفس

"رئيس جامعة القاهرة يعلن توصيات مؤتمر مثل  Facebookمشاركتها على 
ذكر التفاصيل حيث تم وضع رابط  إضافة صور أو ولكن بدون  التعليم في مصر"

فجاءت  للمعلومات التعريفية عن الجامعةوبالنسبة  للدبر كامل على موقع الجامعة.

 Asتتناول الحديث عن ريادة الجامعة وتميز خريجيها كالتالي " فقطباللغة اإلنجليزية 

Cairo University is one of the most influential universities in 

the Middle East. Its alumni include politicians, lawyers, 

scientists, poets, and academics  ً قلة عدد وقد الحظت الباحثة أيضا

 من قبل مستددمي الحساب. التعليقات أو إعادة مشاركة تغريدات الجامعة

( توظيف مبدأ تقديم المعلومات المفيدة على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة 2)

 مصر للعلوم والتكنولوجيا

معلومات تفصيلية  Facebookيقدم حساب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على  -

نشأة الجامعة وقانون وتاريخ تأسيسها ، وتضم  حولبط عن الجامعة في را كاملة

واعتماد كل برامجها األكاديمية من المجلس األعلى للجامعات ، وبيان بكل كليات 

 ISOالجامعة والنظام المعمول به في التدريس ، وحصول الجامعة على شهادة 

وتم تكرار نفس  ضمن اإلنجازات التي حققتها. 2008في جودة التعليم لعام  9001

وكانت  على صفحة الجامعة. Our Storyهذه المعلومات التفصيلية تحت رابط 

 هي صورة لمبنى الجامعة ومحيطها المكاني. الصورة الرئيسية المستخدمة للحساب

 األخبار واألنشطة التي تشارك فيها الجامعةوقد تناولت منشورات الجامعة بعض  -

أوزباكستان: في إطار التبادل الثقافي والتعاون في زيارة سفير  بعنوان "مثل خبر 
 مجال المنظومة التعليمية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ودولة أوزباكستان"

في بعض  قيادات الجامعةكما وردت اإلشارة إلى  ، مع إرفاق صور عن الزيارة.

جان الثقافي عقدت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا اليوم المهرالمنشورات مثل "
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تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة،  ٢٠١٩ -٢٠١٨األول للعام الجامعي 
 ورئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات"

 "مثل بالشؤون األكاديمية والدراسية  المرتبطةموضوعات ال وجاءت بعض - 

بجامعة ليمكوكوينج بماليزيا  االتصال استقبال حافل لطالب كلية اإلعالم وتكنولوجيا
ً  .مع صور مشتركة لطالب جامعة مصر والجامعة الماليزية " بعض  وأيضا

"جدول امتحان المواد التكميلية  مثل إجراءات االلتحاق بالجامعةالمعلومات عن 
األنشطة أخبار عن  وكذلك "2018/2019والتأهيلية لطالب الجامعات الخاصة 

عقد اليوم العلمي الخامس لقسم األشعة سيُ  "بالجامعة مثل  العلمية الطالبية
". مع إرفاق 2019إبريل  16والتشخيص, كلية جراحة الفم واألسنان يوم الثالثاء 

كما توجد منشورات عن األحداث الفنية التي تنظمها دار األوبرا  إعالن اليوم العلمي.

" استمتع باالنصهار بين النجوم , واستمتع بالمفاجئات بالجامعة مثل خبر بعنوان 
 ، مع إرفاق إعالن مصور عن تفاصيل الحفل.الموسيقية لدينا" 

بعالقة الجامعة مع كما شاركت الجامعة عبر حسابها بعض األخبار المرتبطة  -

"نظمت إدارة االتصاالت والعالقات الدولية بالجامعة بالتعاون مثل  المجتمع المحلي
 200طالبًا من أبناء الجامعة إلى مصنع  50القوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد  مع

 "مع التعليق التالي  هاشتاج #يوم_المرأة_العالميكذلك شاركت الصفحة  .الحربى"

في يوم المرأة العالمي نشكر كل الرائدات الطموحات الالتي أسهمن في بناء المجتمع 
اد كفافي مؤسس جامعة مصر للعلوم الحديث ونخص بالذكر الدكتورة سع

ً  والتكنولوجيا"  "مثل  بفرص تدريب وتوظيف الطالبمشاركات تتعلق  ، وأيضا
كما قدمت معلومات عن  " .ملتقى التدريب والتوظيف الثاني بكلية اللغات والترجمة

دون أرقام هواتف أو بريد إلكتروني للتواصل  وخريطة الوصول مقر الجامعةموقع 

 مع الجامعة.

خالل  Facebookولم يرد على حساب الجامعة على موقع التواصل االجتماعي  -

المواد أو  المصادر العلمية الصادرة عن الجامعةفترة التحليل أية مشاركات عن 

المصالح التي صنف المنشورات بحسب مجموعات لم تُ الصادرة عنها. كما اإلعالمية 

العمل بالجامعة أو تقديم الجامعة ، ولم يرد ذكر أية موضوعات عن  تستهدفها

فال تظهر ردوده على  وبالنسبة للشخص المسؤول عن إدارة الحساب. تبرعات لها

تتعلق غالباً بمواعيد تقدم الطالب لاللتحاق  أسئلة المستددمين إال في حاالت قليلة جداً 

الرغم من كثرة عدد االستفسارات التي يطرحها مستددمو بالجامعة ، وذلك على 

 .الصفحة

اتضح  Twitterوعند تحليل صفحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على  -

اندفاض مستوى نشاط الجامعة على الصفحة بوضوح حيث لم يتم نشر أية تغريدات 

 Misrف بالجامعة من خالل هذه العبارة يوجاء التعر خالل الفترة الزمنية للتحليل.
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University for Science & Technology (MUST) Knowledge Is 

Power. 

 ( توظيف مبدأ تقديم المعلومات المفيدة على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة النيل3)

عن مهمة  معلومات تعريفية  Facebookيقدم حساب جامعة النيل على موقع  -

وتاريخ تأسيسها وبرامجها األكاديمية ، مع التركيز الجامعة وأهدافها االستراتيجية 

على أن البحث العلمي جزء محوري في مهمة الجامعة ، وجاءت هذه المعلومات 

في عبارة قصيرة تم  Our Story. بينما لدصت الجامعة قصتها حولتحت رابط 

 Nile University is a "ية كالتالي صياغتها باللغتين العربية واإلنجليز

nonprofit, educational & research university  ، جامعة  -جامعة النيل
لطالبة تدرس  الصورة الرئيسية للحسابوكانت  بحثية أهلية ال تهدف للربح".

لكتروني للجامعة على بمكتبة الجامعة ، مع إضافة رقم الدط الساخن والموقع اإل

 شارة إلى أن التسجيل مفتوح للفصل الدراسي القادم.الصورة واإل

بالمناسبات القادمة وجاءت معظم منشورات الجامعة على الحساب تتعلق  -

 Nileودعوة الطالب للمشاركة بها مثل  واألنشطة العلمية التي تنظمها الجامعة

University :DNA nanodevices and their Application to Cancer 

Cell Detection.. You are invited ،  مع إضافة تصميم جرافيكي يضم بيانات

وكذلك تسجيل   .وبيانات التواصل مع الجامعة الحدث وصورة مقدم المحاضرة

 NU model Unitedمثل  لمشاركات طالب الجامعة في األحداث الدولية

Nations club in Budapest; Hungary's biggest university-level 

Model United Nations event  ،مع عرض صور لمشاركات الطالب. 

األنشطة الطالبية والفعاليات التي تنظمها النوادي كما ظهر عدد كبير من  - 

 Human NU,  Nileمثل  والجمعيات العلمية واالجتماعية بالجامعة

University's Student Union & NU Clubs   ، مع استددام عبارات شكر

 Thank You Human NU for organizing لجهود الطالب مثل وتشجيع

the first aid course at Nile University. Always Proud of your 

efforts  

في األنشطة الطالبية  قيادات الجامعةكما وردت بعض المنشورات عن مشاركات  -

يلية عن . كذلك شاركت الجامعة معلومات تفصأو تقديم محاضرات وندوات للطالب

وكذلك  .Meet The President of Nile Universityرئيسها تحت عنوان  

حديث من رئيس الجامعة تم بثه مباشر على الصفحة أثناء مشاركته في احتفال 

 الجامعة بعيد األم.

ً بعض المشاركات الداصة  - مثل التهنئة بحصول  بإنجازات الجامعةوظهرت أيضا

 Nile University proudlyأحد أساتذتها على جائزة التفوق العلمي 
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congratulates Dr.… for winning the State Award for Advanced 

Technology Science, 2018 كما شاركت الجامعة أيضاً فيديو مصور عن لقاء .

ير مشروع متميز عن الري تليفزيوني تم تسجيله مع أحد طالبها الذي قام بتطو

 Interviewing our Student about his project toوتوفير المياه 

regulate crop irrigation ،  وكذلك إبراز عدد الدريجين الحاصلين على

 Since 2007, more than 500 Master درجات علمية متقدمة من الجامعة

degrees have been awarded by Nile University to students of 

different tracks 

بالشؤون  األكاديمية والدراسية  كما شاركت الجامعة بعض المنشورات المتعلقة -

 Fill in the application for fallمثل  وإجراءات التسجيل بالجامعة

2019/2020 in the open house بالجامعة  ، وأيضاً فتح باب التسجيلEarly  

admission is open now, apply now at http://nu.edu.eg/applynow  

معلومات تفصيلية عن وقدمت  خرائط الوصولو مقرها وحددت الجامعة بوضوح -

معها عبر رقم الدط الساخن ، البريد اإللكتروني ، الموقع اإللكتروني ،  التواصل

 ولكنه غير نشط. Instagramحساب الجامعة على 

مثل التهنئة بأعياد  المرتبطة بشؤون المجتمع المحليالمشاركات وظهرت بعض  -

 Happy Easter and Sham El-Nessim from Nileشم النسيم 

University to all our students and staff ،  كما تم استعراض بعض صور

عيد تحرير سيناء كذلك واحتفاالت الجامعة والهدايا المقدمة للطالب بهذه المناسبة. 

Happy 37th Sinai Liberation Day 🇪🇬  مع إضافة تصميم جرافيكي يدمج ،

  بين خريطة مصر وعلمها والرمز المميز لجامعة النيل.

 واألحداث بالمناسبات ترتبطمتعددة على صفحتها تنويهات  كذلك شاركت الجامعة -

ودعت طالبها إلى  World_Earth_Day# مثل هاشتاج يوم األرضالعالمية 

 On The World Earth Day stop usingااللتزام بالسلوكيات الصديقة للبيئة 

disposable bottles  يوم المرأة العالمي مع وضع رابط للحدث الذي ً ، وأيضا

ً يوم الوعي . نظمته الجامعة بهذه المناسبة وصور لمشاركة الطالب فيه وأيضا

مع إعطاء عبارات تعريفية  World Autism Awareness Day بمتالزمة التوحد

هذا باإلضافة إلى المشاركة في نعي  ، لكيفية التعامل مع المصابين بهذه المتالزمة

"تعرب جامعة النيل عن شديد ألمها وإدانتها للعملية اإلرهابية  مصر والعالم شهداء 
ضحايا حادث  قام طالب جامعه النيل بأداء صالة الغائب علي أرواح"، " بنيوزيلندا

 محطة مصر".

مع  بفرص تدريب وتوظيف الطالبوشاركت الجامعة بعض المنشورات الداصة  -

 Don't miss the chance toاستددام عبارات تحفيزية للمشاركة مثل 
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discover the most suitable career that fits your personality  ،

 Get aوأيضاً تقديم ورش عمل لتنظيم الوقت بما يتيح فرصة للعمل خالل الدراسة 

part time job! 

الصادرة عنها رغم وجودها ولم تقدم صفحة الجامعة روابط للمصادر العلمية  -

فجاءت في صورة عدد كبير  المواد اإلعالميةبالفعل على موقعها الرسمي. أما عن 

لوان وخطوط االعتماد عليها باستمرار وبأة الثابتة التي يتم من التصميمات الجرافيكي

في اإلعالن عن أحداث الجامعة  ترتبط بالهوية المرئية للجامعة تصميم متشابهة

 ومناسباتها وفيديوهات تعريفية مصورة قابلة للتحميل والمشاركة.

المشاركات الموجهة لمجموعات مصالح بعينها مثل الطالب كذلك ظهرت بعض  -

 & Looking forward to welcoming studentsومنها  وأولياء األمور

parents to our April Open House event  مع إضافة روابط للتسجيل ،

 Meet us Tomorrow 4th of April till 6th of April atوكذلك  بالحدث.

Global Forum for Higher Education and Scientific Research  ،
دلوقتي  " قدموكذلك .  Please meet our winning talents عبارة مثلوأيضاً 

 مع وضع رابط نشط للتقديم في البرنامج فكرتك في برنامج رواد النيل لالحتضان"

 Whatباإلضافة إلى تقديم نصائح للطالب في فترة االمتحانات  ، وفيديو تعريفي عنه

you need to do on the night before your midterm  مع وضع رابط

 لفيديو عن تمارين االسترخاء العقلي. 

ً بعض المنشورات الموجهة  -  As an للعاملين بالجامعةكما ظهرت أيضا

appreciation to all NU employees for their positive contribution 

to the workplace success, we had celebrated at "Pride of NU" 

the "Employee of the Year"  مع إضافة صور للعاملين الذين تم تكريمهم في

 .هذا اليوم

بدصوص فرص  لخريجي جامعة النيلوفي نفس اإلطار تم توجيه منشورات  -

 Always keen on developing NUانضمامهم لهيئة التدريس بالجامعة  

graduates with actual experience, NU Junior TA program 

offers students the opportunity to join our academic staff  

. لم يرد خالل فترة التحليل منشورات عن فرص العمل بالجامعة أو التبرع لهابينما  -

رة الحساب بصورة مباشرة ، لكن الحظت ولم يتم تحديد الشدص المسؤول عن إدا

 Facebookمن مسؤولي صفحة الجامعة على  االستجابة المنتظمة والسريعةالباحثة 

 الستفسارات وتعليقات المستددمين.

ً اندفاض عدد  Twitterوعند تحليل حساب جامعة النيل على  - اتضح أيضا

،  2018يوليو  18التغريدات بصورة واضحة ، حيث تعود آخر تغريدة إلى تاريخ 



535 

وبالتالي ال ، 2018/2017خالل عامي  النشاط الواضح للحسابوذلك على الرغم من 

. وعرفت توجد أيه مشاركات للجامعة تم نشرها خالل الفترة الزمنية المحددة للتحليل

 A not-for-profit institutionباستددام هذه العبارة الجامعة نفسها 

committed to excellence in research and education  أول جامعة
 أهلية بحثية في مصر

 (8جدول رقم )

توظيف المبدأ الثاني إلدارة العالقات الحوارية على حسابات التواصل االجتماعي 

 للجامعات الثالثة

 

 االستخدام مالمح توظيف مبدأ سهولة

 

 

CU 

 

Must 

 

 

NU 

 √ × × عرض  الموضوعات بأكثر من لغة

 √ √ √ وضوح عناوين الموضوعات والمشاركات

 √ √ √ التنظيم والتقسيم المنطقي للمحتويات والعناصر

 √ × × توجيه موضوعات خاصة لكل مجموعة مصالح 

 √ × √ تقسيم المحتوى وفق الددمات المقدمة من الجامعة

 √ √ √ االعتماد على التصميمات الجرافيكيةمعدل 

 ( توظيف مبدأ سهولة االستخدام على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة القاهرة1) 

 & Facebookيستددم حسابا جامعة القاهرة على موقعي التواصل االجتماعي  -

Twitter في عرض المشاركات واألخبار والتصريحات ، فيما  اللغة العربية فقط

باللغة  Twitter عدا العبارة التعريفية التي جاءت على حساب الجامعة على

وذكر التفاصيل  عناوين المنشورات والتغريدات بالوضوحكما تتسم  اإلنجليزية فقط.

، ولكن األخبار مدتصرة جداً  Facebookالداصة بالدبر أو الحدث على حساب 

وتم االستعاضة عن  ، حرف فقط في كل تغريدة 140نظراً للتقيد بــ  Twitterعلى 

 ذلك بإحالة المستددم إلى تفاصيل الموضوع برابط إلى موقع الجامعة الرسمي.

من حيث  بالتنظيم والتقسيم المنطقيواتسمت الموضوعات التي تمت مشاركتها 

داث والتصريحات وإضافة صور أو ملفات مصورة من واقع صياغة تفاصيل األح

الجهود التي تبذلها الجامعة ، مع التركيز على  هذه األحداث في معظم الحاالت

دون مشاركة الموضوعات بطريقة عمومية  تولكن تم . لتطوير خدماتها إلى األفضل

رغم أن الموضوعات نفسها  تحديد الفئة الجماهيرية )مجموعة المصالح( المستهدفة

بعضها يدص الطالب فقط وارخر يدص أعضاء الهيئة التدريسية أو العاملين 

وظهرت  ولكنها جاءت جميعها في صورة أخبار عامة عن نشاط الجامعة.، بالجامعة 

في اإلعالنات أو الملفات التعريفية  االعتماد على الرسوم الجرافيكيةبعض حاالت 

ولكنها بطبيعة الحال ال تؤثر على سرعة تحميل الصفحات ألنها الجامعة ،  جهودعن 

 ترتبط بمواقع التواصل االجتماعي نفسها. 
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( توظيف مبدأ سهولة االستخدام على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة مصر 2)

 للعلوم والتكنولوجيا

باللغة العربية يتم مشاركة المنشورات الداصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فقط  -

باللغة   Twitter ، فيما عدا العبارة التعريفية التي جاءت على حساب الجامعة على

وذكر العناصر التفصيلية  عناوين الموضوعات بالوضوحاإلنجليزية فقط. كما تتسم 

بالتنظيم والتقسيم للدبر أو الحدث. واتسمت الموضوعات التي تمت مشاركتها 

المعبرة  في  الصور اصيل األحداث وإضافة عدد كبير منمن حيث صياغة تف المنطقي

أفضلية جامعة مصر عن باقي الجامعات الخاصة معظم الحاالت ، مع التركيز على 

وجودة الخدمات والتسهيالت المقدمة  وتميز عالقاتها مع المؤسسات الدولية والمحلية

من كل منشور  دفةلم يتم تحديد مجموعة المصالح المستهولكن . من الجامعة للطالب

، وإن كانت معظم الموضوعات موجهة للطالب الحاليين أو الراغبين في االلتحاق 

في إعالنات  االعتماد على الرسوم الجرافيكيةبالجامعة. وظهرت بعض حاالت 

ة الدورات التدريبية والملتقيات والحفالت ، ولكنها بطبيعة الحال ال تؤثر على سرع

 تحميل الصفحات.

 توظيف مبدأ سهولة االستخدام على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة النيل( 3)

يستددم حساب جامعة النيل اللغة اإلنجليزية بصفة أساسية في تقديم المشاركات ،  -

. كما قدمت الجامعة بعض عرض الترجمة باللغة العربيةولكن مع إتاحة خاصية 

وجاءت  باألحداث القومية والوطنية. المشاركات باللغة العربية وخاصة تلك المرتبطة

 عناوين الموضوعات واألخبار واضحة ومختصرة وموجهة إلى مستخدم الحساب
 Meet us, You are Invited, Don’tبصيغة المداطب في معظم الحاالت مثل 

Miss  وبداصة من حيث وضع كل  بالتنظيم المنطقيكذلك تميزت المنشورات

، مع  التفاصيل التي يحتاجها مستددم الحساب حول الحدث أو الندوة أو ورشة العمل

وعالمية  افتخار الجامعة بطالبها المتميزين والموهوبينالتركيز بصفة أساسية على 

ً . التي تقدمها الجامعة لهم جودة الخدمات والفرص  كما تميز حساب الجامعة أيضا

مثل الطالب ،  مجموعات مصالح )فئات جماهيرية( بعينهاورات إلى بتوجيه منش

. واعتمد الحساب بصورة ملحوظة على الرسوم الدريجين ، العاملين بالجامعة

 الجرافيكية ولكنها لم تؤثر على سرعة تحميل الصفحات.
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 (9جدول رقم )

التواصل االجتماعي توظيف المبدأ الثالث إلدارة العالقات الحوارية على حسابات 

 للجامعات الثالثة

 

 مالمح توظيف مبدأ تشجيع معاودة االستخدام

 

 

CU 

 

Must 

 

 

 

NU 

 √ × √ تقديم أخبار الجامعة بطريقة محدثة باستمرار

 √ √ √ موضوعات عن األحداث الجديدة في الجامعة

 √ √ √ روابط للصفحات المفضلة

 √ √ √ صور وملفات صوتية ومرئية قابلة للمشاركة

 × × × جوالت افتراضية داخل الحرم الجامعي

 × × × كتالوج إلكتروني عن الجامعة قابل للتصفح والتحميل

 √ × × دعوة صريحة لمعاودة استددام الحساب 

 √ × × التسجيل بالجامعة عبر حسابها الرسمي

 √ √ √ التحديث المستمر للمعلومات المتاحة

 √ × × المحدثة بصورة شدصيةإمكانية طلب المعلومات 

 × × × طلب الصداقة أو اإلضافة من المستددم بطريقة مباشرة

 √ √ × صور شدصية للطالب وأعضاء هيئة التدريس

 √ × √ تنوع القضايا والددمات المطروحة من الجامعة

( توظيف مبدأ تشجيع معاودة االستخدام على حسابي التواصل االجتماعي 1) 

 القاهرةلجامعة 

بالتحديث المستمر للمعلومات ووضع   Facebookيتسم حساب الجامعة على  -

، وتنوع الددمات والقضايا التي يطرحها عن الجامعة منشورات جديدة بصفة منتظمة

خالل شهر كامل ضمن الفترة  Twitterفي حين لم ترد أية تغريدة على حساب 

للجامعة  المناسبات القادمة هتمام بتحديثعدم االومن المالحظ أيضاً  الزمنية للتحليل.

،  2019مارس  28بتاريخ    Facebookوكانت آخر مناسبة سابقة مدرجة على 

. 2011المدرجة على الصفحة فآخرها يعود إلى تاريخ قديم يناير  للمالحظاتوبالنسبة 

مثل المكتب اإلعالمي للجامعة ، مركز  للصفحات المفضلةكما توجد بعض الروابط 

كما يوجد أيضاً  جامعة القاهرة للغات والترجمة ، الجامعة األمريكية بالقاهرة وغيرها.

معظمها تعريفية  من الصور والملفات الصوتية المرئية القابلة للمشاركةعدد كبير 

ت افتراضية ولكن ال توفر الحسابات جوالعن إنجازات الجامعة وأحداثها وأنشطتها. 

لم يتم توجيه دعوات من المسؤولين عن . كما أو كتالوجات إلكترونية عن الجامعة

بطريقة  طلب اإلضافةمرة أخرى أو  صفحات الجامعة لمعاودة استخدام الحساب

ً مباشرة.  صور شخصية للطالب أو أعضاء الهيئة وال توفر الحسابات أيضا

من  ال توجد فرصة للتسجيل بالجامعةكما  ، فيما عدا فقط قيادات الجامعة. التدريسية

 خالل حسابيها على موقعي التواصل االجتماعي الداضعين للتحليل.
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( توظيف مبدأ تشجيع معاودة االستخدام على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة 2)

 مصر للعلوم والتكنولوجيا

أو تنوع الموضوعات بنشاط كبير  Facebookال يتميز حساب جامعة مصر على  -

خالل فترة  حيث كان عدد المنشورات بصفة عامة قليل،  والقضايا التي يتناولها

 Twitterالتحليل ، هذا إلى جانب عدم وجود أية تغريدات بحساب الجامعة على 

وترتبط المشاركات عادة باألحداث الجديدة في الجامعة مصحوبة  خالل هذه الفترة.

عدد قليل من الروابط  Facebook & Twitterبتواريدها. كما يظهر على حسابي  

 والمكتبة المركزية مثل معهد التطوير اإلداري ودار األوبرا للصفحات المفضلة

ً . بالجامعة للجامعة  المناسبات القادمة عدم االهتمام بتحديثومن المالحظ أيضا

كما  .2019 فبراير 22بتاريخ    Facebookوكانت آخر مناسبة سابقة مدرجة على 

، والتي ترتبط صور وعدد قليل من الملفات الصوتية المرئية قابلة للمشاركة توجد 

صور ساسية على أباألحداث الفنية في الجامعة ، مع مالحظة التركيز بصفة  عادة

ولكن ال توفر الحسابات جوالت افتراضية أو كتالوجات  ساتذة الجامعة.أالطالب و

مرة  لم يتم توجيه دعوات لمعاودة استخدام الحساب. كما إلكترونية عن الجامعة

ال توجد فرصة للتسجيل بطريقة مباشرة. كما  طلب الصداقة أو اإلضافةأخرى أو 

 اعي الداضعين للتحليل.من خالل حسابيها على موقعي التواصل االجتم بالجامعة

 ( توظيف مبدأ تشجيع معاودة االستخدام على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة النيل3)

بالنشاط والتفاعلية والتحديث المستمر  Facebookيتميز حساب جامعة النيل على  -

وتنوع ،  عن األحداث والموضوعات الجديدة في الجامعة للمعلومات والمنشورات

  التي يطرحها وفق اهتمامات مجموعات المصالح المستهدفة والموضوعاتالقضايا 

ولكن ال توجد أية  منشورات يومياً. 6-4، حيث أن متوسط عدد المشاركات ما بين 

ومن المالحظ أيضاً  يمكن إخضاعها للتحليل.  Twitterتغريدات على حساب 

على صفحة الجامعة واإلعالن عن المناسبات  للمناسباتاالهتمام بالتحديث المستمر 

مثل اتحاد طالب جامعة  الروابط المفضلةبعض  الحسابينوتوجد على  القادمة أيضاً.

ً عدد  النيل ، برنامج رواد النيل ، مهرجان مدينة زايد الدولي لإلبداع. ويتوفر أيضا

جولة افتراضية  ال توجد، ولكن  الصور والملفات المرئية القابلة للمشاركةكبير من 

أو توجيه طلب مباشر باإلضافة أو الصداقة. في  أو كتالوج إلكتروني عن الجامعة

حين يمكن اعتبار ارتفاع معدالت نشاط الجامعة وكثرة منشوراتها على الحساب 

على فترات قريبة لمتابعة ما هو جديد وبداصة  دعوة لمعاودة االستخدامبمثابة 

، كما  روابط نشطة للتسجيل بها من خالل حسابهاوتتيح الجامعة  بالنسبة للطالب.

وقام مسؤول الصفحة  بطلب معلومات معينة بصفة شخصيةتوجه بعض المستددمين 

كما ركزت  بالرد السريع وإعطاء روابط أو ملفات تحتوي على المعلومات المطلوبة.

يئة التدريس وأعضاء ه الصور التي تمت مشاركتها على الطالب بصفة أساسية

 ومسؤولي الجامعة والعاملين بها.
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 (10جدول رقم )

توظيف المبدأ الرابع إلدارة العالقات الحوارية على حسابات التواصل االجتماعي 

 للجامعات الثالثة

 

 بالمستخدمينمالمح توظيف مبدأ االحتفاظ 

 

 

CU 

 

Must 

 

NU 

 √ √ √ سهولة الوصول للمعلومات من خالل تنظيم مواقعها

 √ √ √ رابط للموقع اإللكتروني للجامعة

 √ × × رابط واضح إلجراءات التسجيل وااللتحاق بالجامعة

 √ × × تدصيص مساحة للطالب المحتمل التحاقهم بالجامعة

 √ × √ ملفات تعريفية مصورة عن الجامعة

 √ × × معلومات ووثائق قابلة للتحميل

 √ √ √ إتاحة مشاركة المضمون عبر الوسائل المدتلفة 

 √ √ √ الرمز المميز للجامعة على كل صفحات الحساب

 √ √ √ عدد الروابط التي توجه المستددم إلى خارج الحساب

 √ × √ تحديث مشاركات الجامعة باستمرار على حسابها

 االجتماعي لجامعة القاهرة( توظيف مبدأ االحتفاظ بالمستخدمين على حسابي التواصل 1) 

لصفحاتها تساعد في تسهيل  خصائص متشابهةتوفر مواقع التواصل االجتماعي نفسها  -

الوصول للمعلومات من خالل تنظيم مواقعها على الصفحة ، كما تتيح إمكانية مشاركة 

رابط للموقع   Twitterالمضمون عبر وسائل متنوعة. ويضم حساب الجامعة على 

. وتوفر الحسابات Facebookبينما ال يتوافر ذلك على صفحة ،  للجامعةاإللكتروني 

، على كل صفحات الحساب ملفات تعريفية مصورة ويوجد الرمز المميز لجامعة القاهرة

 . Twitterبدالف  Facebookعلى  التحديث المستمر لمشاركات الجامعةمع مالحظة 

 تدص، أو مشاركات  االلتحاق بالجامعةبإجراءات وال يوفر الحسابان روابط تتعلق 

، كما أن عدد الروابط التي قد تنقل لمستددم  الطالب المحتمل التحاقهم بالجامعة مستقبالً 

على  وثائق قابلة للتحميلأية  لم تتم أيضاً مشاركةو إلى خارج الحساب قليلة بصفة عامة.

 .خالل الفترة الزمنية الداضعة للتحليل الحسابين

توظيف مبدأ االحتفاظ بالمستخدمين على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة ( 2) 

 مصر للعلوم والتكنولوجيا

يتميز حساب  وفق الدصائص التي تتميز بها مواقع التواصل االجتماعي بوجه عام -

يمكن بطبيعة الوصول للمعلومات ، كما جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بسهولة 

عبر وسائل متنوعة. ويضم المنشور على حساب الجامعة  مشاركة المضمون الحال

، بينما ال يتوافر  رابط للموقع اإللكتروني للجامعة  Twitterحساب الجامعة على 



540 

ملفات تعريفية مصورة ويوجد . وتوفر الحسابات Facebookذلك على صفحة 

تحديث ، مع مالحظة  حسابيهاعلى كل صفحات  مصرالرمز المميز لجامعة 

. وال  Twitterبمعدل معقول على عكس حساب Facebookعلى  مشاركات الجامعة

ولم يتم تدصيص مساحة ،  بالجامعة التسجيلبإجراءات يوفر الحسابان روابط تتعلق 

بعض المضامين الموجهة إليهم ولكن  بينما توجد، للطالب المتوقع التحاقهم بالجامعة 

لمستددم إلى ان عدد الروابط التي قد تنقل كما أ .المنشوردون إبراز ذلك في عنوان 

على  وثائق قابلة للتحميللم تتم أيضاً مشاركة أية وخارج الحساب قليلة بصفة عامة. 

 الحسابين خالل الفترة الزمنية الداضعة للتحليل.

 ( توظيف مبدأ االحتفاظ بالمستخدمين على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة النيل3)

يتميز حساب جامعة النيل بسهولة الوصول للمعلومات من خالل تنظيمها على  -

الصفحة ، وإمكانية مشاركة المنشورات عبر عدة وسائل. ويحتوي حسابا الجامعة 

. هذا على روابط لموقعها اإللكتروني الرسمي  Facebook & Twitterعلى 

مباشرة من خالل  تهاروابط للتسجيل ببرامج الجامعة وأنشط تدصيصباإلضافة إلى 

معلومات عن إجراءات االلتحاق بالجامعة للطالب المتوقع الحساب ، وتوجيه 

كما شاركت الجامعة  إليها والرد السريع على استفساراتهم بهذا الشأن. انضمامهم

عن الرسوم  القابلة للتحميل والمشاركةالوثائق المعلوماتية والملفات التعريفية بعض 

على كل صفحات  الرمز المميز لجامعة النيلالدراسية وأنشطة الجامعة. ويوجد 

 لمستخدم إلى خارج الحساب قليلةاعدد الروابط التي قد تنقل ، كما أن  الحسابين

 ومعظمها لجهات تابعة للجامعة نفسها.

 (11جدول رقم )

حسابات التواصل االجتماعي توظيف المبدأ الخامس إلدارة العالقات الحوارية على 

 للجامعات الثالثة

 

 مالمح توظيف مبدأ تفعيل ساحات الحوار

 

 

CU 

 

Must 

 

NU 

 √ × × رسالة ترحيبية تعكس استعداد الجامعة للتفاعل مع الجمهور

 √ √ √ توفير فرصة كتابة مشاركات وتعليقات المستددمين 

 × × × تدصيص مساحة لمقترحات مستددمي الحساب

 √ √ √ معلومات عن كيفية التواصل المباشر مع إدارة الجامعة

 √ × × وضع بيانات عن كيفية تواصل كل مجموعة مصالح

 × × × معلومات للتواصل مع اإلدارة المسؤولة عن عالقات الجمهور

 × × × إمكانية التصويت على الحساب تجاه قضايا محددة

 × × × حسابات الجامعةطرح أسئلة للنقاش أو استطالع رأي على 

 √ × × طلب تعليقات المستددمين بطريقة مباشرة

 √ × × معدل االستجابة لتعليقات وأسئلة المستددمين 

 √ × × تشجيع فرص للحوار على حسابات الجامعة
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 ( توظيف مبدأ تفعيل ساحات الحوار على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة القاهرة1)

من مالمح توظيف مبدأ تفعيل ساحات الحوار هما  ملمحان فقطظهر على حسابي الجامعة  -

 وكانت هذه أكثر وروداً على صفحة  كتابة تعليقات المستخدمين على صفحة الجامعةإمكانية 

Facebook  مقارنة بصفحة الجامعة علىTwitter  معلومات عن كيفية ، باإلضافة إلى وضع

 عبر الهاتف دون إشارة إلى البريد اإللكتروني الرسمي للجامعة. لجامعةالتواصل المباشر مع ا

وقد توجه بعض المستددمين باستفسارات عن كيفية ترتيب لقاء مباشر مع بعض قيادات 

عدد كبير من  الجامعةغاب عن صفحتي وقد  ليهم رد من مسؤولي الصفحة.إالجامعة ولم يرد 

مثل طلب تعليقات المستددمين أو مقترحاتهم أو إضافة ، مالمح توظيف هذا المبدأ التفاعلي 

بيانات لكيفية تواصل كل مجموعة مصالح مع الجامعة ، أو معلومات عن اإلدارة المسؤولة عن 

عالقات الجمهور بالجامعة. كما لم تطرح الصفحتان أية أسئلة للنقاش أو استقصاءات رأي أو 

ال ستجابة لتعليقات المستددمين بما ل االداندفض بوضوح مع كذلكموضوعات للتصويت. 

 بموقعي التواصل االجتماعي. يدعم فرص الحوار على حسابي الجامعة

( توظيف مبدأ تفعيل ساحات الحوار على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة 2)

 مصر للعلوم والتكنولوجيا

من خصائص مبدأ تفعيل  سوى خاصيتين فقطال يوظف حسابا جامعة مصر  -

 كتابة تعليقات المستخدمين على صفحات الجامعةساحات الحوار وهما إتاحة فرصة 

 في حين ظهرت على Facebook على صفحة  ، وقد ظهرت هذه التعليقات بكثرة

Twitter .وقد وفرت صفحة إعجابات وإعادة تغريد فقط في حاالت قليلة 

Facebook  من خالل وضع روابط  مع الجامعة معلومات عن كيفية التواصل

ال تعمل.  Instagram، وإن كانت صفحة  Twitter & Instagramها على يلحساب

حول إجراءات التقديم للجامعة أو الحد بعض المستددمين  وردت استفسارات منوقد 

بينما . كانت نادرة مسؤولي الصفحة ولكن ردود األدنى المطلوب للقبول بالكليات  ،

طلب تعليقات المستخدمين أو مقترحاتهم أو إضافة بيانات لكيفية تواصل كل لم يتم 

أو معلومات عن اإلدارة المسؤولة عن عالقات ،  مجموعة مصالح مع الجامعة

أية أسئلة للنقاش أو استقصاءات رأي  كما لم تطرح الصفحتانالجمهور بالجامعة. 

االستجابة لتعليقات  تحاالوكانت . خالل فترة التحليل أو موضوعات للتصويت

 .التفاعلي عبر حسابات الجامعةفرص الحوار  يشجعال  بما قليلة جداً المستخدمين 

 ( توظيف مبدأ تفعيل ساحات الحوار على حسابي التواصل االجتماعي لجامعة النيل31)

بالود والترحيب والتشجيع يتسم أسلوب كتابة المشاركات على حساب جامعة النيل  -

التعليقات ويوجد عدد كبير من  مع الجامعة عبر صفحتها. المستخدمينعلى تفاعل 

وهي في معظمها توجيه شكر أو ، التي يكتبها المستددمون عن الجامعة  اإليجابية

 ولم تخصص تهنئة وفي بعض الحاالت استفسارات عن إجراءات االلتحاق بالجامعة.
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معة عبر حسابها . ووفرت الجامساحة أو طلب مباشر لمقترحات المستخدمين

معها بعدة وسائل ، مع تدصيص بريد التواصل المباشر معلومات تفصيلية عن كيفية 

الطالب المحتملين وهو األمر الذي يهم ، إلكتروني للتقديم لاللتحاق بالجامعة تحديداً 

ولم تقدم الجامعة أية معلومات عن . كأحد مجموعات المصالح المستهدفة للجامعة

أو  نقاشية لم تطرح أسئلة، كما اإلدارة المختصة بإدارة عالقات الجمهور 

ارتفع خالل الفترة الزمنية للتحليل. بينما  استقصاءات رأي أو قضايا للتصويت

بوضوح معدل االستجابة ألسئلة واستفسارات المستخدمين بما يدعم فرص تنمية 

 .على حساب الجامعة الحوار التفاعلي

 واستخالصاتهامؤشرات الدراسة أهم عشر:  ثاني

كنموذج  لجامعة القاهرةمن خالل التحليل الكيفي المتعمق للمنصات اإللكترونية 

كنموذج للجامعات  وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجياللجامعات المصرية الحكومية 

كنموذج للجامعات األهلية ، بما تشتمل عليه هذه المنصات من  وجامعة النيلالداصة 

يمكن ، وحساباتها على وسائل التواصل االجتماعي المواقع اإللكترونية لهذه الجامعات 

المقارنة بين مالمح توظيف مبادئ إدارة العالقات الحوارية على المنصات اإللكترونية 

 للجامعات المصرية محل الدراسة في األشكال الثالثة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل رقم )
توظيف المبادئ الحوارية على المنصات 

 لجامعة القاهرة اإللكترونية
 

 (3شكل رقم )
توظيف المبادئ الحوارية على المنصات 

 لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اإللكترونية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تقد م المعلومات الم  دة(  )

 على الموق  اإلل ترون  ملم   وار     تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ا  ت دام  و الت      ولة(  )

 على الموق  اإلل ترون   ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ا  ت دام  و تشج   معاودة ال  ارة(  )

 الموق  اإلل ترون  على  ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ا  ت ا   ال وار  و الم ت دم  (  )

 على الموق  اإلل ترون   ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ت ع    ا ات ال وار(  )

 ون  على الموق  اإلل تر  م م   وار ة   تو   

 على   ا ات التوا   ا جتماع  ملم     وار     ق تو    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تقد م المعلومات الم  دة(  )

 على الموق  اإلل ترون  ملم   وار     تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ا  ت دام  و الت      ولة(  )

 على الموق  اإلل ترون   ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ا  ت دام  و تشج   معاودة ال  ارة(  )

 الموق  اإلل ترون  على  ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ا  ت ا   ال وار  و الم ت دم  (  )

 على الموق  اإلل ترون   ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ت ع    ا ات ال وار(  )

 ون  على الموق  اإلل تر  ملم   وار  وا د  ق تو    

 على   ا ات التوا   ا جتماع  ملم     وار     ق تو    
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ومن تحليل النتائج العامة للدراسة واستعراض األشكال السابقة يمكن تلخيص أهم 

 مؤشرات الدراسة فيما يلي:

هو أكثر المبادئ  بتقديم المعلومات المفيدة( كان المبدأ الحواري األول الداص 1)

الحوارية التي تم توظيفها على المنصات اإللكترونية للجامعات الثالثة ، حيث كانت 

المالمح الحوارية المعبرة عن توظيف هذا المبدأ هي األكثر انتشاراً على منصات 

 تفوق المواقع اإللكترونية على حسابات التواصل االجتماعيالجامعات ، مع مالحظة 

ومنها تفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة في توظيفه. وت

Linett & -Sloverودراسة   ،Spooner (2011-McAllister(121)(دراسة 

Stoner (2011)(122 ) من القول بأن المؤسسات األكاديمية تعتبر الوظيفة الرئيسية

وكانت  المستهدفة.لموقعها اإللكتروني هي تقديم معلومات عنها لمجموعات المصالح 

ً على مواقع الجامعات الثالثة هي  المعلوماتأكثر  المعلومات التعريفية عن شيوعا

الجامعة وقياداتها واألنشطة الطالبية والفعاليات الجامعية وفرص تدريب وتوظيف 

. بينما تميزت حسابات التواصل االجتماعي لجامعتي النيل ومصر للعلوم الطالب

 إجراءات االلتحاق بالجامعة والتسجيل بهاوالتكنولوجيا بتقديم معلومات تفصيلية عن 

 (4شكل رقم )
 لجامعة النيل اإللكترونيةتوظيف المبادئ الحوارية على المنصات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تقد م المعلومات الم  دة(  )

 على الموق  اإلل ترون  ملم   وار     تو    

 على   ا ات التوا   ا جتماع  م   وار مل   تو    

 

 ا  ت دام  و الت      ولة(  )

 على الموق  اإلل ترون   ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع   تو    

 

 ا  ت دام  و تشج   معاودة ال  ارة(  )

 الموق  اإلل ترون  على  ة وار  م م    تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع    تو    

 

 ا  ت ا   ال وار  و الم ت دم  (  )

 على الموق  اإلل ترون   ة وار  م م   تو    

 م م   وار ة على   ا ات التوا   ا جتماع    تو    

 

 ت ع    ا ات ال وار(  )

 ون  على الموق  اإلل تر  م م   وار ة  تو    

 على   ا ات التوا   ا جتماع  م م   وار ة  تو    
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، ولم يقدم موقع جامعة القاهرة هذه المعلومات ، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن إجراءات 

واعد عامة ترتبط بالحد األدنى للقبول الذي يتم االلتحاق بالجامعات الحكومية تحكمها ق

اعتماده من المجلس األعلى للجامعات في كل عام دراسي ، في حين ترتبط إجراءات 

القبول بالجامعات الداصة واألهلية بما تحدده الجامعة نفسها من شروط ومعايير 

 لقبول الطالب.

وم والتكنولوجيا وجامعة لكل من جامعة مصر للعل ةقع اإللكترونياتفوقت المو (2)

الحواري الثاني مبدأ الالنيل على الموقع اإللكتروني لجامعة القاهرة من حيث توظيف 

التصميم الجذاب للموقع ، وبداصة من حيث مالمح  سهولة التصفحبالداص 

، فقد تميز موقع جامعة القاهرة بغزارة  والتنظيم المنطقي للمحتويات والعناصر

تحت القوائم الرئيسية مما  واضحالمعلومات التي يقدمها ولكنها غير منظمة بشكل 

تصفح الزوار للموقع. وفيما يدص حسابات التواصل االجتماعي  يؤدي إلى صعوبة

، حيث توافرت على حسابها الرسمي كل  تقدمت جامعة النيل في توظيف هذا المبدأ

بتوجيه مالمح الدالة على توظيف مبدأ سهولة االستددام ، وبداصة ما يرتبط ال

 وتقديم الموضوعات بأكثر من لغة. المنشورات إلى كل مجموعة مصالح على حدة

بتشجيع معاودة الزيارة أو وفيما يدص المبدأ الحواري الثالث المرتبط ( 3)

والتكنولوجيا في معدل  تشابهت جامعتا القاهرة ومصر للعلومقد ، ف االستخدام

اإللكترونية ، وإن تقدم موقع جامعة القاهرة في وضع عدد من  منصاتهاعلى  توظيفه

الروابط التي قد يفضلها زوار الموقع ، بينما تميز موقع جامعة مصر في إمكانية 

في حين تميز حساب التواصل  تحميل التطبيقات اإللكترونية الذكية منه مباشرة.

معة القاهرة بتنوع القضايا التي يطرحها وتقدم حساب جامعة مصر من االجتماعي لجا

فقد  جامعة النيلأما  حيث توفير صور الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

ارتفع بوضوح معدل توظيف هذا المبدأ على منصاتها اإللكترونية ، وبداصة فيما 

على موقعها  ة داخل الجامعةبتوفير ملفات قابلة للمشاركة وجولة افتراضييتعلق 

 ً  بطلب معلومات بصفة شخصيةإمكانية قيام المستددمين اإللكتروني ، وأيضا

 .والحصول عليها عبر حسابها على وسائل التواصل االجتماعي

باالحتفاظ بالزوار أو في توظيف المبدأ الحواري الرابع الداص  جامعة النيل( تفوقت 4)

ملفات تعريفية ، وبداصة من حيث توفير على منصاتها اإللكترونية  المستخدمين

قدم على موقعها اإللكتروني عبر وإمكانية مشاركة المضمون المُ ،  مصورة عن الجامعة

، وهي مالمح ال يوفرها موقعا جامعتي القاهرة ومصر  وسائل التواصل االجتماعي

على  ؤشرات الحوارية لهذا المبدأكل المللعلوم والتكنولوجيا. كما تم أيضاً توظيف 

التحديث المستمر لمشاركات الجامعة وتقديم يضاً ، وبداصة من حيث أحسابها الرسمي 

بينما تقاربت معدالت توظيف هذا المبدأ لدى جامعتي  .معلومات ووثائق قابلة للتحميل

منشورات ، وإن كان حساب جامعة القاهرة أكثر تميزاً من حيث تحديث القاهرة ومصر 

  الجامعة بصفة منتظمة.
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فهو أقل بتيسير الحوار التفاعلي ( وفيما يتعلق بالمبدأ الحواري الدامس المرتبط 5)

للجامعات الثالثة بوجه عام. وتتفق  على المنصات اإللكترونيةتوظيفاً المبادئ الحوارية 

لى المنصات هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات المعنية بتوظيف هذه المبادئ ع

ً Smitko (2012)(123 )ومنها دراسة  للمنظماتاإللكترونية   .Lee, et دراسة وأيضا

al. (2013)(124).  على موقع جامعة مصر تقدم موقعا جامعتي القاهرة والنيل وقد

إمكانية التصويت وطرح للعلوم والتكنولوجيا في توظيف هذا المبدأ ، وبداصة من حيث 

فرصة لتقديم االستفسارات من ، وأيضاً وجود  جامعة القاهرة أسئلة للنقاش على موقع

وبالنسبة لحسابات التواصل االجتماعي فقد  .الزوار والرد عليها عبر موقع جامعة النيل

طلب بوضوح في توظيف مالمح هذا المبدأ وبداصة من حيث  حساب جامعة النيلتفوق 

السريعة والمنتظمة ألسئلة  وارتفاع معدل االستجابة تعليقات من مستخدمي الحساب

 بما يدعم فرص الحوار التفاعلي بين الجامعة وجماهيرها. المستخدمين

 المبادئ الحوارية المرتبطة بفئة التصميم وسهولة االستخدامتقدم معدل توظيف ( 6)

على المنصات اإللكترونية للجامعات الثالثة ،  وهي المبدأ األول الداص بتقديم 

المعلومات المفيدة ، والمبدأ الثاني الداص بسهولة االستددام والتصفح ، وذلك عند 

،  المبادئ الحوارية المرتبطة ببناء وإدارة العالقات التفاعليةمقارنته بمعدل توظيف 

بتشجيع معاودة الزيارة أو االستددام ، المبدأ الرابع الداص وهي المبدأ الثالث الداص 

باالحتفاظ بالزوار والمستددمين ، وأخيراً المبدأ الدامس الداص بتفعيل ساحات الحوار 

ليه تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إو عبر المنصات اإللكترونية للجامعات محل الدراسة.

 invill, McGee & Hicks Lمثل دراسة نتائج عدد كبير من الدراسات

اتضح من والتي Gordon & Berhow (2009)(126 )، ودراسة  (125)(2012)

تفوق المبادئ الداصة بالتصميم وسهولة االستددام وتراجع مستوى توظيف أيضاً نتائجها 

المبادئ الداصة بدعم فرص إدارة العالقات الحوارية التفاعلية مع مستددمي هذه 

 المنصات.

توجهاً أحادياً وليس حوارياً في بناء تتبنى الجامعات المصرية محل الدراسة ( 7)

المحتوى المقدم إلى مجموعات المصالح عبر مواقعها اإللكترونية ، فقد قدمت مواقع 

الجامعات الثالثة معلومات يغلب عليها الطابع التعريفي المجرد الذي يهدف إلى بناء 

لم تعط االهتمام الكافي لتوظيف  ساسية ، ولكنهاصورة الجامعة ودعم سمعتها بصفة أ

المالمح الحوارية التي تنظر إلى أعضاء مجموعات المصالح باعتبارهم شركاء في عالقة 

تفاعلية مع الجامعة يمكن من خالل رصد وتحليل آرائهم ومقترحاتهم تعزيز الدور 

 فتراضية نشطة.الحواري الذي تلعبه الجامعة عبر منصاتها اإللكترونية في بيئة ا

دعم  ساعد استددام الجامعات محل الدراسة لوسائل التواصل االجتماعي على( 8)

عالقاتها مع مجموعات المصالح المستهدفة عبر في بناء  التوجه الحواري الذي تتبناه

الخصائص المميزة لهذه  توظيف حيث، وبداصة من  إلى حد ماحساباتها الرسمية 

في تنظيم عرض المعلومات وسهولة الوصول إليها ، قصر زمن تحميل  الوسائل
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الصفحات ، ووضع روابط لهذه الحسابات على المواقع اإللكترونية للجامعات ، وإمكانية 

 لمنما يمشاركة المحتوى المنشور على هذه الحسابات عبر الوسائل اإللكترونية األخرى. ب

التفاعلية التي توفرها  المزاياادة الكاملة من تتمكن الجامعات محل الدراسة من االستف

في إدارة العالقات الحوارية مع المستددمين ، وبداصة من  وسائل التواصل االجتماعي

، حيث لم تقدم أي من حسابات التواصل  مبدأ تنمية الحوار التفاعلي توظيفحيث 

االجتماعي للجامعات الداضعة للتحليل معلومات عن الجهة المسؤولة عن إدارة عالقات 

مجموعات المصالح بالجامعة ، ولم تطرح أسئلة نقاشية أو قضايا للحوار عبر هذه 

رة عالقات الحسابات ، وهي المالمح التي يمكنها أن تدعم بالفعل قدرة الجامعة على إدا

حوارية تفاعلية مع مجموعات المصالح الرئيسية وبداصة الطالب وأولياء األمور 

 وأعضاء الهيئة التدريسية والدريجين والمجتمع المحلي.

على اتجاهها نحو توظيف مبادئ  نمط ملكية الجامعةتأثير  وضوح ( تجدر اإلشارة إلى9)

جامعة إدارة العالقات الحوارية مع جماهيرها عبر منصاتها اإللكترونية ، فقد تقدمت 

بوصفها جامعة أهلية غير هادفة للربح على باقي الجامعات محل الدراسة ، ذلك أن  النيل

نمية مصادر هذا النوع من الجامعات يعتمد في نجاحه ودعم سمعته التعليمية والبحثية وت

تمويله على بناء وإدارة شبكة من العالقات الناجحة طويلة المدى مع مجموعات المصالح 

المستهدفة للجامعة على تنوعها وتعددها. كما أنه يمكن من تحليل المحتوى المقدم عبر 

القائمة على دعم ثقافتها التنظيمية رصد أهم مالمح   لهذه الجامعةالمنصات اإللكترونية 

قة مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي ، وتعزيز الصالت المباشرة مع الطالب العال

والدريجين وأولياء األمور ، واالستفادة من اإلمكانات التكنولوجية الحديثة في تحسين 

مستوى الددمات األكاديمية التي تقدمها الجامعة. وقد انعكست خصائص هذه الثقافة 

أما بالنسبة ها. امعة في إدارة العالقة مع جماهيرلجبوضوح على التوجه الذي تتبناه ا

فقد تأثرت بوضوح بالثقافة التنظيمية السائدة في  للمنصات اإللكترونية لجامعة القاهرة

المؤسسات األكاديمية الحكومية التي ال تتحكم بشكل كبير في اختيار طالبها ، كما أن 

في استقطاب  جهد كبيرمعدل اإلقبال على االلتحاق بها كبير وبالتالي ال تحتاج إلى بذل 

تها بالجمهور على عراقتها وإنجازاتها الطالب أو األساتذة ، كما أنها ترتكز في بناء عالقا

وقد ظهر تأثير ذلك واضحاً على الطريقة التي اعتمدتها جامعة القاهرة  .على مر تاريدها

بجامعة مصر للعلوم قدم عبر منصاتها اإللكترونية. وفيما يتعلق في بناء المحتوى المُ 

ً تأثير نمط الملكية الداصة على ثقا والتكنولوجيا فتها التنظيمية وتوجهها فقد اتضح أيضا

وبداصة الطالب الذين يمثلون مجموعة المصالح الرئيسية ، في إدارة عالقات الجمهور 

المستهدفة للجامعة ، فكان التركيز على إبراز التسهيالت والمزايا المقدمة من الجامعة 

المجلس لطالبها واإلشارة في أكثر من موقع العتماد البرامج األكاديمية للجامعة من قبل 

األعلى للجامعات والرد المباشر على االستفسارات المتعلقة بإجراءات التسجيل بالجامعة 

 سئلة األخرى.م االهتمام بالرد على كثير من األ، مقارنة بعد
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دعم مستوى نشاط وفاعلية منصاتها ( تحتاج الجامعات المصرية محل الدراسة إلى 10)

سياق الذي تتم في إطاره عمليات إدارة العالقات ، بهدف تحسين ال اإللكترونية بوجه عام

الحوارية مع مجموعات المصالح. وإذا كانت الجامعات محل الدراسة لديها مواقع 

فمن المالحظ عدم   Facebook & Twitterإلكترونية وحسابات مفعلة على موقعي 

، وكذلك عدم االستفادة من الدصائص  Twitterتحديث مشاركاتها على حساب االهتمام ب

الذي يتيح فرص نشر  Instagramالمميزة لمواقع التواصل االجتماعي األخرى مثل 

الصور والملفات المسموعة المرئية بكثافة ، ويحظى بمعدالت استددام جيدة لدى الفئات 

العمرية الشابة على وجه الدصوص ، وهي الفئات التي تمثل الطالب الحاليين 

 لمحتملين للجامعات.وا

 ثالث عشر: توصيات الدراسة وما تثيره من بحوث مستقبلية 

من واقع استعراض النتائج العامة وأهم المؤشرات التي توصلت إليها الدراسة ، 

، التي يمكن اعتبارها بمثابة إرشادات تستطيع التوصيات  بعض يمكن تقديم

لحواري التفاعلي لمنصاتها الجامعات االستفادة بها في دعم وتعزيز التوجه ا

 اإللكترونية ، وهي كالتالي: 

ضرورة اهتمام الجامعات المصرية بصياغة وتوحيد عناصر بناء وتقديم ( 1)

مثل رؤيتها ومهمتها وقيمها ومبادئها ، وهي العناصر التي تعكس  هويتها األساسية

اإللكترونية بمثابة عد المنصات أهم مالمح شدصية الجامعة وثقافتها التظيمية. وتُ 

القنوات االتصالية األكثر مالئمة لإلعالن عن هذه الهوية وتعزيزها لدى أعضاء 

مجموعات المصالح المتعاملة مع الجامعة ، ذلك أن أول الطرق التي يلجأ إليها أفراد 

الجمهور للتعرف على الجامعة هي زيارة موقعها اإللكتروني أو حساباتها الرسمية 

 تواصل االجتماعي.على وسائل ال

الحرص على توظيف مالمح التوجه الحواري الذي يحفز أعضاء مجموعات ( 2)

المصالح ، وبخاصة الطالب الحاليين والمحتملين على االستخدام المستمر للمنصات 

، ذلك أن هذه المنصات ليست مجرد أدوات تعريفية لتقديم اإللكترونية للجامعة 

يجب تصميمها وإعداد محتواها بما يجعلها تقوم إنما معلومات مجردة عن الجامعة ، و

بدور القنوات اإللكترونية التفاعلية التي بإمكانها إدارة عالقات مستمرة ناجحة مع 

جماهير الجامعة ، بحيث تؤدي الدور الذي تم تطويرها من أجله ، وال تصبح بمثابة 

 امتداد لوسائل االتصال التقليدية أحادية االتجاه.

أهمية المراجعة والمتابعة الدورية المستمرة لمحتوى المنصات اإللكترونية ( 3)

تتمثل مهمته الرئيسية في التأكد من توظيف مبادئ  للجامعات من قبل فريق متخصص

إدارة العالقات الحوارية بكافة مالمحها ، وبداصة ما يرتبط منها بتشجيع ودعم 

ومن ارليات المفيدة في هذا الصدد  فرص الحوار التفاعلي بين الجامعة وجمهورها.

تحليل تعليقات واستفسارات مستددمي الحسابات الرسمية للجامعة على مواقع 
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التواصل االجتماعي ، بما يسمح برصد مستوى سالمة ونجاح العالقات القائمة مع 

كما  مجموعات المصالح وتدارك المشكالت التي قد تؤثر بالسلب على هذه العالقات.

، أو  تنشيط كل أشكال تواجدها على شبكة اإلنترنتحرص الجامعات على يجب أن ت

االكتفاء ببعض المنصات مع إعالن ذلك بوضوح ، ولكن ال داعي لوجود حسابات 

ً يؤثر قد مر الذي أو غير محدثة باسم الجامعة ، األ إلكترونية غير نشطة على  سلبا

 دارتها معه.لى بنائها وإالتي تسعى الجامعة إ إدراك الجمهور لطبيعة العالقة

االهتمام بتفعيل كل المالمح وعناصر المحتوى التي من شأنها دعم فرص التفاعل ( 4)

، ذلك أن إبراز روابط التواصل مع  المباشر مع الجامعة عبر منصاتها اإللكترونية

 أو االلتحاق بها من خالل الموقع اإللكتروني أو صفحات التواصل االجتماعيالجامعة 

عد أولى مؤشرات التوجه الحواري تُ  أو استددام صيغة المداطبة المباشرة للمستددم

التفاعلي الذي تتبناه الجامعة في إدارة العالقة مع جماهيرها ، هذا باإلضافة إلى 

ضرورة الفحص المستمر لكل ما يرد إلى الجامعة من طلبات أو تعليقات عبر هذه 

 الروابط التفاعلية.

لجمهور ينظر بصفة عامة إلى المؤسسات األكاديمية من واقع دورها في إذا كان ا( 5)

المحتوى فإن عليها أن تقدم له عبر منصاتها تعليم وتطوير قدرات أبناء المجتمع ، 

، سواء من حيث أهمية ووضوح  مستوى الخدمة اإللكترونية الذي يليق بهذا الدورو

قدمة إلى الجمهور أو التحديث المستمر للمعلومات أو معدل وجدية الموضوعات المُ 

أو طرح استقصاءات الرأي أو االستجابة لمحاوالت الجمهور للتواصل مع الجامعة 

 عبر منصاتها اإللكترونية.موضوعات لتصويت الجمهور 

بما  توظيف األساليب الحديثة في تناول المعلومات واألخبار الخاصة بالجامعة( 6)

انتها وتوجهها الحواري في البيئة االفتراضية ، ومنها الرسوم المعلوماتية يدعم مك

، وبداصة فيما يتعلق بالموضوعات  Tutorialsالمبسطة والفيديوهات التعريفية 

األكثر أهمية في سياق عمل الجامعة مثل إجراءات االلتحاق بالجامعة ، أو خطوات 

 البرامج األكاديمية المدتلفة وغيرها.عملية التسجيل بها ، أو متطلبات التدرج في 

ويمكن القول أن هذه األساليب تشجع الجمهور على االستددام المستمر لمنصات 

الجامعة وتؤكد قدرة الجامعة على تقديم نفسها بطريقة إيجابية لمجموعات المصالح ، 

 .المجموعاتكلها أمور من شأنها أن تعزز إدارة العالقات الحوارية مع أعضاء هذه و

إحداث التوازن في تفعيل المبادئ الحوارية الخمسة على المنصات اإللكترونية ( 7)

، ذلك أن لكل مبدأ منها أهميته ودوره في عمليات إدارة العالقات الفعالة  للجامعات

بين الجامعة وجماهيرها ، فال يمكن للمعلومات المفيدة أن تغني عن سهولة االستددام 

عن تشجيع معاودة الزيارة باالحتفاظ بالمستددمين أو تيسير ستعاضة ، وال يمكن اال

 الحوار التفاعلي ، فهذه المبادئ مجتمعة تدعم التوجه الحواري للجامعة بوجه عام.
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اإلعالن عن الجهة أو ضرورة استثمار المنصات اإللكترونية للجامعات في  ( 8)

مع مجموعات المصالح الوحدة المسؤولة عن إدارة وتنمية عالقات الجامعة 

، وإن كانت الجامعات ال تستددم هذا المسمى على وجه التحديد فإن لديها  الرئيسية

بالطبع جهات إدارية مسؤولة عن التعامل مع الطالب والدريجين وأعضاء الهيئة 

التدريسية والمجتمع المحلي ، ولكن إبراز المعلومات الداصة بهذه الجهات يدعم 

 جامعة واستعدادها للتفاعل مع جمهورها.التوجه الحواري لل

وعلى المستوى البحثي تثير الدراسة الحالية بعض القضايا والموضوعات التي يمكن 

 أن تهتم بها البحوث المستقبلية ومنها:

( إجراء دراسات تسعى إلى المقارنة بين مستويات توظيف مبادئ إدارة العالقات 1)

للجامعات الحكومية وحدها أو الداصة واألهلية كل الحوارية على المنصات اإللكترونية 

على حدة ، بما يوفر بيانات كافية عن مالمح التوجه الحواري لكل فئة من فئات الجامعات 

 العاملة في مصر.

( إجراء دراسات تحليلية لرصد مؤشرات توظيف المبادئ الحوارية على المنصات 2)

امعات الدولية في مصر ، بما يسمح اإللكترونية للجامعات األجنبية أو فروع الج

باستكشاف العالقة بين ثقافة الدولة التي تنتمي إليها الجامعة وثقافتها التنظيمية أيضاً وبين 

 التوجه الحواري الذي تتبناه في إدارة عالقات مجموعات المصالح.

( إجراء دراسات تهدف إلى تحليل مالمح التوجه الحواري لمنظمات عاملة بمجاالت 3)

نشاط متنوعة بدالف المجال األكاديمي ، وهو ما يمكن أن يوضح تأثير نمط النشاط الذي 

تعمل به المنظمة على مستوى توظيف مبادئ إدارة العالقات الحوارية على المنصات 

 اإللكترونية للمنظمات المدتلفة.

أو غيرها ( إجراء دراسات كمية يتم تطبيقها على عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي 4)

في تحليل  يانات الكمية ، واستددام األساليب اإلحصائية، بحيث توفر البمن المؤسسات 

 فرصة أكبر لتعميم نتائج هذه الدراسات. هذه البيانات

( إجراء دراسات لتحليل التوجه الحواري الذي توظفه المنظمات في إدارة عالقات 5)

وجهات نظر األطراف المدتلفة في هذه الجمهور عبر منصاتها اإللكترونية ، مع تمثيل 

العالقات مثل قادة المنظمة ، مسؤولي االتصال المؤسسي ، وكذلك أعضاء مجموعات 

المصالح المستهدفة سواء باستددام االستقصاء أو المقابالت المتعمقة أو تحليل مضمون 

 مشاركات وتعليقات الجمهور على المنصات اإللكترونية للمنظمة.
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