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التوظيف احلكومي لوسائل اإلعالم اجلديد يف احلفاظ علي 

 وية الثقافية للدول العربيةاهلُ

 دراسة تحليلية

 *الزهراء سعد محمد طهفاطمة د. 

:مقدمة  

ًً عامًل  الثقافةتعد  لذل   ما ا    ،م  ني ة الع عنو لاأف   تو نيه    دخل ي ا  ئيس

ه؛ ل    تعر   لتونن  ،لدالالت تح اف  عل   تاا    الاعااع ات تحاله م ه ي س  لمع ا   

لها ف  الاعااع  ةماسز ةعلمالثقافة صنع مفالدلل ت   ؛عه ينة الاعااع، لعظاة تائيخه

لل  كل  نع  د أ   ؛لالدملنما   سة ،لالًسا   سة ،أدلائ   ا االياص  ادية  ع  ه، فض  ًل ال  دلل 

مً اللة  ؛الثق اف  ماعار ائا اأفض لنانذجها لل ،مه الدلل تًع  للا ليج لناطها كثسً ا

،   ع  ه انخ   ال تو  السل تل    الن   ايلفض  ًل  ،االناع  ائ النا   ع لن   ايل الع  ل  العدي  د

  ل هنلة ا اخدامها.

ف     نع  طة الدملنما   سة العام  ةاأال ياع  زأ م  ه  اج  ز ً  الثق  اف ال  نا  ص  ر  لأ

يع    ما    لم ات م ا    ،الثقاف ةم ه  ةنا ا  معسن أعل    الا  ليج يعاا د  ؛ حسثالدلل

، لف  ظل ذل  الص اع الثق اف  ةا مه القني الناعاة أي دللجز ً  الدملنما سة الثقافسة 

، لئؤياه ا ،ليساه ا ،ف   مزاجه ا ةلالحضائي تقع الدلل تحت ضلن  تحنالت خطس  

م  ه أج  ل من  ا  الهني  ة الثقافس  ة  ام  ه ال  دلل معه  ندً  كثس     ل  كل  تر  كل  ، لفو    ا؛مه  الثن

م ه خ لل الاس ً ات  غالرً ا نع  تل  الثقافةلتلالح اظ علسها،  ،لحااياها ،الخاصة مها

 لدللة عه   يق لزائات الثقافة . الثقافسة الا  تع   علسها ا

ا ع  ه ل   ايل الع  ل    تا  ائأ أدلائ   ا معس  دً ألال ياو  ه لال    ال  نزائات 

أث    ه معل  ن  الع  ل  يعاع  ن  عل  ت أ  االنا ن  ت سالاهاا   هس، خاص  ة أ  الر  احثالعدي  د

الاناي ع اللوا لنس  ة  ص  االت الحونمس ة  العام ة؛ لكان  تف    ماائ  ة االت اإيعامً  ت ثثسً ا

أكث  الن ايل تع عسعًا للعاه نئ عل ت الاناص ل الاً اا  م ع الانظا ة تاثل للاس ًات 

؛ ( 33-2015،13،  ض نا )عس اد، ئ لالح اظ علسه ا ،مه أجل تناسة عليات مًادياة

ل     تاث  ل إح  دا ال ك  ايز اأ ا   سة للاس ً  ة، لتع  د ماثام  ة مح     الرح  ث اأمث  ل 

ع   للة عل   ت دلئ    ا ف      ،(Gifford,2010,62-72)للاعزي   ز الخر   ائي الاً   اا 

لالخائجس      ة  ،الاعام      ل م      ع الاعانع      ات الع يض      ة م      ه العا      ا س  الداخلس      ة

لإتاح ة ع دد م ه الااس زات الا    ،( Wright & Hinson ,2012,1-14)لاس ًاتها

ليام  ة اتص  ال ت   اعل  مسنه  ا لم  سه العاه  نئ،  ؛ال تنف    ا ل   ايل االتص  ال الاقلسدي  ة

                                                           
 جامعة النادي العديد –مولسة اآلداو مدئأ مقً  العل  * 
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دل  الحاج ة إل ت ل  س   م ات مع ول مرا    م ع أص حاو الاص لحةلككل  نع  الاعلن

ً  ه  ف    ت  دعس  ا     الاس ً  ة ل نياه  ا، لتو  نيه ص  نئة ذ نس  ة جس  دة إعلم   ؛ ما  ا ي  

 . ( Graham& Avery:2013,1)عنها

نا ن ت ف  ل معانع ة م ه أ  ا  اخدا  ال الإ لعل  ال غ  مه تل  الاس زات

ات العام  ة ف      يثخ  ك ا ما  ائأ العلي  يات عل    االتص  االت الحونمس  ة يع    أالاح  د

جع  ل الح   اظ عل    العاه  نئ زي  ادة الانافً  سة م  سه الاس ً  ات ما  ا االعار  ائ تااث  ل ف    

ا  اخدا  ل  ايل دعايس ة ا ما ا ياطل   أكث   لعس   ص ر مهاة صعرة، كاا أ  العاه نئ أ

 وننلنجس ا الحديث ة ياو ه أ  يح دو فع نة  الاق اع  ع ه ا  اخدا  الاأكث  حداثة، كاا أ

عه حاجة ماائأ العليات العامة  فضًل  ؛مسه العاهنئ لالانظاة يد يصع  تعالز ا

.  ( 2006،7، من  ت) جل الح اظ عل  تناصل فعال  يع ي كثسً ا مه الرحنو مه أأ

الدئا   ة الاع     عل    العه  ند الا    تر  كلها لزائات     كاا ما  ا تق  د  تح  الل لانطليً  

لذل    ،نا نت ل دع   نياه امنايعها اللوا لنسة عل   روة الالثقافة الع مسة مه خلل 

لتق س  تل   العه ند م ه أج ل  مه منايع لزائات الثقاف ة الع مس ة،مه خلل تحلسل عسنة 

 تطني  ا.

  :الدراسةمشكلة 

تاحدد معولة الدئا ة ف  محاللة لصل الانظسل الحونم  لن  ايل الع ل  

، لذل    ع  ه ل    الهني  ة الثقاف  ة لل  دلل الع مس  ةف    الح   اظ علتحدي  دا، لتحلسل  ه  ،العدي  د

  ي  ق تحدي  د ي  دئة لزائات الثقاف  ة عسن  ة الدئا   ة عل    تحقس  ق النظ  ايل االتص  السة 

ما ا ي دع   نياه ا م ه إم داد العاه نئ مالاعلنم ات،  عها اللوا لنسةاأ ا سة علت مناي

لذل   م ه خ لل اال  ا ادة م ه   كا اأنع طة،نعطاها، لحعدا للا اعل مع لدمعه مع أ

 .حه مه يدئات علت الع للما تاس ،ل ايل العل  العديد

 أهمية الدراسة :

والةي  تتضح أهمية الدراسة من خالل مسح التراث البحثي المرتبط بمجال الدراسةة  

 أظهر عدة مؤشرات  من أهمها:

يلة الدئا ات الع مسة الا  ا اات ماحلسل الانايع اللوا لنسة للاس ًات  -أ

محل  فة مدا ا ا ادة اأجهزة الثقافسة؛ ماا ياطل  ض لئة مع لثقافسةا

 الدئا ة مه  كا الثنئة الاوننلنجسة ف  الاناصل مع جاا س  ا.

االتصال عر  انضنعات الا  تناللت معال منا  النقص الناض  ف  ال -و

، لانعوا ه علت تحقسق الاناصل ال عال مع لجندته الانايع اللوا لنسة

 جاا س  الاس ًة.
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ادة منها ف  تطني  الدلئ االتصال  أ اسة ناايج الدئا ة، لالا  ياوه الف -ج

سة و  علت علية الاس ًات الثقاف، لت عسله معول ينعمالاس ًات الثقافسة

 معاا س  ا، لتحقسق أ دا  الاس ًات الثقافسة خاصة فساا ياعلق مالهنية.

 أهداف الدراسة :

عل  تحقسق النظايل االتصالسة  -عسنة الدئا ة-الاع   علت يدئة لزائات الثقافة  -

 الثقافسة، ليا  ع مه ذل  الهد : عها اللوا لنسة ماا يدع   نياهااأ ا سة علت مناي

ف  إمداد العاهنئ مالاعلنمات  -عسنة الدئا ة-الاع   علت دلئ لزائات الثقافة  -1

 عه   يق منايعها اللوا لنسة ماا يدع   نياها .

نعطاها مه ف  دمج العاهنئ مع أ -عسنة الدئا ة-الوعل عه دلئ لزائات الثقافة -2

 خلل منايعها اللوا لنسة ماا يدع   نياها.

علت حعد العاهنئ، لالا اعل معه مه  -عسنة الدئا ة-الثقافة  ئصد يدئة لزائات -3

 خلل منايعها اللوا لنسة ماا يدع   نياها.

علت ع ل الاادة العلمسة   -عسنة الدئا ة-تحديد مدا يدئة  لزائات الثقافة  -4

 للعاهنئ علت منايعها اللوا لنسة ماا يدع   نياها.

لاال اعامة  ،علت تحديث معلنماتها -الدئا ة عسنة-ئصد يدئة  لزائات الثقافة  –5

 للعاهنئ مه خلل منايعها اللوا لنسة .

علت الانايع اللوا لنسة  هنلة ا اخدا  الاادة العلمسة الاع   علت مدا  -6 

 لنزائات الثقافة عسنة الدئا ة.

 تساؤالت الدراسة:

علي  -عينة الدراسة-قدرة وزارات الثقافة  التساؤل الرئيس للدراسة يتمثل في 

  عها اإللكترونية بما يدعم هويتهاتحقيق الوظائف االتصالية األساسية على مواق

 :ويتفرع من ذلك

ف  إمداد العاهنئ مالاعلنمات عه   يق  -عسنة الدئا ة-ما دلئ لزائات الثقافة  -1

 ؟عها اللوا لنسة ماا يدع   نياهامناي

نعطاها مه خلل ف  دمج العاهنئ مع أ -الدئا ةعسنة -ما دلئ لزائات الثقافة -2

 منايعها اللوا لنسة ماا يدع   نياها؟

علت حعد العاهنئ، لالا اعل معه مه  -عسنة الدئا ة-لزائات الثقافة  كسل تقن  -3 

 خلل منايعها اللوا لنسة ماا يدع   نياها؟
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علت ع ل الاادة لديها القدئة   -عسنة الدئا ة-إلت أي مدا لزائات الثقافة  -4

 العلمسة  للعاهنئ علت منايعها اللوا لنسة ماا يدع   نياها؟

لاال اعامة  ،ماحديث معلنماتها تقن  -عسنة الدئا ة-إلت أي مدا لزائات الثقافة  –5

 للعاهنئ مه خلل منايعها اللوا لنسة ؟

لنزائات الثقافة  علت الانايع اللوا لنسة هنلة ا اخدا  الاادة العلمسة ما مدا  -6 

 عسنة الدئا ة؟

 الدراسات السابقة :

 :الثقافية ووسائل اإلعالم الجديدالخاصة بالهوية  تالمحور األول ويشمل الدراسا

:  دفت الدئا ة إل  ا اوعا  م  دات الهنية  (2019  دراسة أبو سريع ( -1

عر  الانصات اللوا لنسة لاس ًات الاعلس  لئصد ا، لتحلسلها  ،الثقافسة الاعلنة

، لذل  مهد  جااعا  العائية لاأم يوسة ف  المائاتالعال  مالاطرسق علت 

تحديد القس ، لالخصايص الثقافسة الا  تعر  عنها كل جامعة مه خلل الاحانا 

تها علت منايع الاناصل لص حا ،الاقد  عر  منيعها اللوا لن  ال  ا 

ل منهاا الكا تارناا ك لاع   علت  رسعة الانجه االتصالتلككل  ا،  االجاااع 

مه حسث كننه يعااد علت الا لنة لالاوسل مع معايس   لتقدي   نياها الثقافسة

 .خل ثقاف  لاحد غس  يامل للالسس ثقافسة ماننعة، أل يقن  علت الااً  ماد

 ليد ألضحت الدئا ة الاقائنة مسه القس  اال ا اتسعسة اأ ا سة الا  تقن  علسها 

يساة الاننع لالاعددية الثقافسة؛ مالضافة إلت ز اا أم  ؛الهنية الثقافسة للعامعاسه

 الكيمع ملحظة اخال  الانجه الاعااع لالاًام  لدا العامعاسه عل  يس  إ

لت تعالس  ؛ فقد ا اندت جامعة العائية إكل يساةا اخدماه العامعاا  للاعرس  عه 

مسناا اعاادت العامعة اأم يوسة علت الانجه  ، لالاقالسد الع مسة؛الديه ال لم 

، لينض  ذل  اخال  الا جعسة ، لالاعايس  اأكادياسة الاهنسةالنًان  العا 

 .لهنية الثقافسة لول جامعةالاث سًسة الا  تقن  علسها ا

تهد   كا الدئا ة إلت الوعل عه أث  ا اخدا    ):2018 باندراسة غض( -2

 روات الاناصل االجاااع  علت الهنية الثقافسة، لدا الطلرة العامعسسه 

خدم   روة عادات مًاككل  الاع    ،العزاي يسه ف  ظل العنلاة العلمسة

ليد اعاادت الدئا ة عل  لأناا   لنكه ،  ،من  س الاناصل االجاااع  ف

ه الاً  النص   ماالعاااد علت أداة اال ارسا  لعاع الرسانات مه الارحنثس منهج

ليد تنصلت   . من  مه جامعة ماتنة س الكيه ياثلن  عسنة مه مًاخدم  ف

الدئا ة إلت معانعة مه الناايج تااثل ف  تزايد اعاااد العراو عسنة الدئا ة 

 وأ  الطل الدئا ة ، لألضحت ناايجعل  ا اخدا  منايع الاناصل االجاااع 

الثقافسة، لعناص  ا العامعسسه يحالن  اتعا ات إيعامسة نحن مقنمات  نياه  
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من   س ا اخدا  فال أ  إ .من  س ند   ل  تاثث  مازايد  ا اخدا  فل   ئا خة ع

لعاداته ، ي ق إلت الاع يل مثقافاه ، لدينه ، ل   مه يرل الطلرة عسنة الدئا ة

 ف  معظاه للاع   لاالن ااح علت معااعات أخ ا.لإناا  كا اال اخدا  

 راو انحًائ العال  :  دفت الدئا ة إلت الاع   علت أ(2017: دراسة أشرف( -3

تعاظ  ا اخدا  الاعااع االفا اض  الرديل ، لالنايع  ف  تثثس ا علت العراو

لمًاقرل الهنية الع مسة ف   ،لالوعل عه النايع الحال  لثقافة العراو الاص ي

ل د  ،م اتس  العندة إلت الاناز  لالوعل عه ، خصسة العراو الاص ي

  الدللة ماثلة ف  لزائات ، لتنصلت الدئا ة إلت أالثل ات لحااية الهنية

ف  الح اظ علت الهنية  ل دلئ اأ  ت ع الثقافة، لالعراو، لالاعلس ، المد مه

الاص ية لالع مسة، مه خلل الادائأ، ليصنئ الثقافة، لالاًائح، لالندلات، 

ن ًها؛ لاأ   خلق   ق تناصل جديدة مع العراو تًاخد  فسها ل ايله  الحديثة 

صناع ف .الا  لصلت مها إلسه  الثقافات اأخ ا ن ًها الط قلسصلنا إلسه م

أغا ، علسه  االئتقا  مالكلق العا ،  ، أ دئاما أ  أكاننا  سنااالمداع  نا  

لاالماعاد عه ال  ا ، لالللة الاادنسة، لال ه الهام  الًطح ، لتقدي  ئ الة 

 ادفة مه خلل أعااله  المداعسة، لت عسل دلئ الاثق سه، لالا و يه، لالاردعسه 

 ،للدللةا ا داعاً الحقسقسسه، لدخنل ئجال اأعاال لالاعااع الادن    فً 

أنها النعا  الداي  لا اثنا  ؛اال ااا  مالللة الع مسةأخسً ا  .لللاثق سه ف  ذل 

 منهضة صناعسة لتوننلنجسة ل نيانا الع مسة اأصسلة، لئغ  أ  ذل  له يثت  إال

فإ   نا  عنامل أخ ا المد أ  تسدي دلئ ا ف  ذل  مثل: منا ج الاعلس    املة؛

 .  عقنل الطلوع مسة  سراها فالا  المد أ  تعسد لللة ال

:  دفت الدئا ة إلت الاع   عل  أ   تثثس ات العنلاة  (2016  سالم دراسة ( -4

، ا، لالاعااع الًعندي مص ة خاصةعل  الاعااعات الع مسة عانمً لأم ز ا 

، ل عه تعلسات تل  الهنية الثقافسةلالوع ،لذل  ف  ضن   نياه الثقافسة

لتحديد أم ز  ،الثقافسة لدا العاو الًعندي للهنية، لالالس  لمظا   الثرات

, اتثثس ات العنلاة مثلساتها لأمعاد ا الاخال ة عل  الاعااعات الع مسة عانمً 

يامت ، للًعندي ل نياه الثقافسة مص ة خاصة ل رسعة ثقافة الاعااعلالاعااع ا

ية علتائيخ  لل، للص  ل  ،تراع منهعسه ل اا منهج تحلسلالدئا ة ال ا نة ما

نلاة    لسات اناعائ العمسه العنلاة لالهنية الثقافسة، لتنصلت الدئا ة إل  أ  آ

، لالهناتل النقالة ،لال ضايسات ،نا نتل ايل العل  لاالتصال الحديث كال

، لتا كز لأ  للعنلاة إيعامسات ل لرسات  ،دلات للعنلاة الثقافسةلالا  تعد أ

أما  ؛، لل ايل االتصال الحديثةنجسات الحديثةلاة ف  نقل الاوننلإيعامسات العن

 لانحلل الهنيات الثقافسة. ، لرساتها فاا كز ف  تد نئ القس  الثقافسة

ل  تًاهد  الدئا ة الرحث ف  آلسات الح اظ ع (: Ershov,2015 دراسة( -5

ا نت  روة عالاسة ن، ف غ  أ  العل  العديدالهنية الثقافسة عر  ل ايل ال
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عل  للحدلد إال أنه ياوه القنل إ  تنايص االعاااد عل  ل ايل اللعام ة 

ل العل  العديدة ف  الاقلسدية ف  الخطاو الن ن  زاد مه ف ص تنظسل ل اي

نه عل  ا ف  ذل  لظس اها ف  منا  الدللة، لتنصلت الدئا ة إل  أ، ماذل  الاعال

أت  لطات الدللة ف  مد ؛ حسثال غ  مه عالسات العنلاة يًاحسل إنوائ لجند ا

 ًسط ة علت النا نت الكي ظه  ف  اأصل علت أنه  روة ال ياوهالنهاية م

ات الن اي  صر  النا نت يعسد إنااج مسزالًسط ة علسها لتان ع ذاتسًا. لأ

لصت الدئا ة لينض  إلت نظا  العل  الن ن . لأ ،الاقلسدية أكث  فثكث 

لثقافسة للرلدا  لفق معدالت اناعائ الخطامات  ا مض لئة فحص االخال  ف 

 عالسة لمنخ ضة(.النا نت )

الدئا ة إلت الاع   علت العلية مسه   دفت : )2014  دراسة  شريف ( -6

الثقافسة  ا اخدا  الا ا قسه الًعنديسه لانيع "ال س  من " لإدئاكه  لهنياه 

من ،   ة لل س مدي ا اخدا  الا ا قسه عسنة الدئاالع مسة، لككل  تنضس  

دئا ة لاعاادت ال ل لرساته، عه ايعامسات اال اخدا  فضًل  لدلافع اال اخدا ،

مه مًاخدم  ال س  من  ف  مدينة  سه( مرحنث206) علت عسنة ععنايسة مللت 

، لاعاادت الدئا ة علت الانهج الاًح  العلم  ما اخدا  اال ارانة، جدة

ا مسه معدل لية دالة إحصايسً نه ال تنجد علأظه ت الدئا ة عدة ناايج منها أ

 لدلافعه  مه  كا الاع ل.  ،تع ل أف اد العسنة لانيع ال س  من 

لجند ف لق ذات داللة إحصايسة ف  اليعامسات الا  ي ا ا أف اد العسنة  لككل 

لعد   ه  أكث  مه حًاو لانيع ال س  من ،ا المالكمانيع ال س  من  لفقً 

 -لجند ف لق ذات داللة إحصايسة مسه الاالس ات الديانغ افسة للعسنة )الننع

الاًانا الدئا  ( لاتعا اته  نحن دلئ ال س  من  ف  تعوسل الهنية الثقافسة. 

مالعال علت تععسع االتصال مسه الثقافات الاخال ة علت  ألصت الدئا ةل

، لإج ا  خلي القسا  لاأمع الح اظ علت النًق  الصعسد الع م  لالعالا 

 لتثثس ا علت النش . ،مه الدئا ات حنل تطرسقات العل  العديد مزيد  

اتعاا  تاثل الهد  اأ ا   للدئا ة ف  الاع   عل  :(2012  دراسة  حسن) -7

العراو العامع  الع م  نحن العلية مسه الاع ل لانيع "فس  من " لالهنية 

الثقافسة لدا  لو جامعة القا  ة معاهنئية مص  الع مسة " ل   جامعة 

الاع    ال   "جامعة خاصة"، لأيضً  ،حونمسة، لالعامعة اأ لسة مالرح يه

 ،يعامساتهمن "، لااو العامع  لانيع "ال س  عل   دلافع ا اخدا  العر

ل لرساته، لمدا اال ا ادة الا  يحققها مه ا اخدامه، لالاثثس ات الاا ترة علت 

ت  اخاسائ ا مط يقة  370ها ينام لاع ل، لاعاادت الدئا ة عل  عسنة كا ا

، لاعاادت الدئا ة علت ا اخدا  أداة اال ارانة للحصنل علت عادية

ت لها الدئا ة لجند ف لق ذات داللة الاعلنمات، لمه أ   الناايج الا  تنصل

إحصايسة مسه العراو العامع  علت اخال  مالس اته  الديانغ افسة، لمعدل 



 التوظيف الحكومي لوسائل اإلعالم الجديد في الحفاظ علي الُهوية الثقافية للدول العربية

 463  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

مسه  اعلية ائترا سة دالة إحصايسً  تع ضه  لانيع "ال س  من ". لككل  لجند

 ،دلافع تع ل العراو العامع  لانيع "فس  من "، لالاثثس ات الاع فسة

سة لصت الدئا ة مث اة الاا ترة علت  كا الاع ل، لألًلنكسلا ،لالنجدانسة

ماا  ااخاسائ الاعانعات الا  تنا ره ثقافسً تنعسة العراو العامع  مض لئة 

ا علت   يون  ح يصً س  لاأخلق ف  معااعة الع م ، لأيااا ت مع الق

 .اال ا ادة مه  كا الانيع مالحصنل علت اأخرائ لالاعلنمات الا سدة

 ة ا اوعا  العلية مسه ل ايل ا اهدفت الدئا (Chen,2012 دراسة  ( -8

 ا سة   : ة محالئ أل ال ذل  ثلث ، لالاناصل مسه الثقافات،عل  العديدةال

( تثثس  2، )علت تطني  ل ايل العل  العديدة / الثنسة( تثثس  الثقافة القنمسة 1)

( تثثس  ل ايل 3)، للهنية الثقافسة / االجاااعسة ل ايل العل  العديدة علت ا

ة ل ايل الاناصل االجاااع ( عل  جنان  ماعددة مه العل  العديدة )خاص

، الاناصل مسه الثقافات مثل العليات مسه الثقافات، لالاوسل مسه الثقافات

  ل ايل العل  العديدة تنف  ع مسه الثقافات. لتنصلت الدئا ة إل  ألالص ا

ا  صنئته  الخاصة، أل لنضع أجندة ل ايل أداة ينية لرنللناأ لالحونمات 

ئ أل ال  ايل. لعل  ال غ  مه ذل  تسدي االخالفات ، أل تث س  اأخراالعل 

 لذل  ،الحونم   علت الاًانا ال  دي لعلمالثقافسة إل  اخال  الااثسل ال

ل ايل العل   ، لضنام  عالللجهات النظ   للاعااع، أ  النظا  اأ ا 

، لككل  أكدت ف  أي معااع تًاند إلت تنجهات القس  الثقافسة الخاصة مه 

ا  لالاالس ات اأخ ا ال ،عل  العديدةالدئا ة عل  أ  العلية مسه ل ايل ال

 ننيعت ف   كا النئية مارادلة.

ل  الاع   عل  تداعسات ظا  ة  دفت الدئا ة إ (2011 دراسة البطريق ( -9

 ،نا نت، لئصد دلئ  روة الالااراينة عل  الهنية الثقافسة الع مسةالعنلاة 

الوعل عه ، لتحلسل لخاصة الانايع االجاااعسة منها ف  الا ليج لثقافة العنلاة

دئا  العراو ، لأث ا عل  إلايع ا اخدا  العراو العامع  لانيع ال س  من 

يا العنلاة لالهنية لككل  الاع   عل  اتعا اته  نحن يضا ،لهنياه  لثقافاه 

لم  ما اخدا  اال ارانة عل  عت الدئا ة عل  منهج الاً  اللاعااد ،الثقافسة

نا   غالرسة الارحنثسه يد ترنا، لتنصلت الدئا ة إل   أمرحنثً  150ينامها  عسنة

ئة ماعارائ ا تعر  عه الاوامل ف  الثن اتعا ات مسيدة لظا  ة العنلاة

م ز  لرسات منايع الاناصل االجاااع  تاثل ف  أ، لإ  الحضائي الاوننلنجسا

لصت ، لأل  معااعنا، لا اس اد كثس  مه الظنا   االجاااعسة الل مسة إالعزلة

الرسئة االتصالسة العديدة الا   تها  مدئا ة دئا ة مض لئة تعوسل لعنة إعلمسةال

 .علم  ع م عل  إيعاد مديل إلالعال  ،عل  العديدأناعاها ل ايل ال

 



 التوظيف الحكومي لوسائل اإلعالم الجديد في الحفاظ علي الُهوية الثقافية للدول العربية

 464  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 بالمواقع اإللكترونية للمؤسسات :الدراسات التي اهتمت 

اسة يهد  الرحث للاع   عل  مدي فاعلسة الانايع ال ي (2019 دراسة فاضل )  -10

اتصال توننلنج  فعال ل  يع، لذل  ف   كثداة للانظاات الحونمسة ف  الونيت

حا  ياوه  لالقصنئ فسها ككل  جنان  الا نق ف  تل  الانايع محاللة لاع فة

الوعل عه أ   ، لزيادة فاعلساها االتصالسة، لذل  عه   يق تطني  ا

محاللة لاالتصالسة للانايع اللوا لنسة للانظاات الونياسة ف   ،الخصايص ال نسة

الاحلسل ، لعلت  اادت الدئا ة علت منهج الاً ، لاعلاقسس  جندة  كا الانايع

 ،رسق علت عسنة مه منايع النزائاتأداة ا ااائة تحلسل الاضان ، لذل  مالاط

ا، ا إلوا لنسً منيعً  ٣٠ملغ حعاها للالعهات الاًاقلة الونياسة،  ،لالهسئات

كانت م ت عة م ز ا  ن أ  العندة أمه الناايج، ل لخ جت الدئا ة ماعانعة

لذل  علت مًانا  ،أغل  العناص  الا ترطة مالانايع اللوا لنسة الونياسة

مل انايع اللوا لنسة لتصاساها، لككل  جندة  هنلة الاعاتنظس  الحانا، لالا

ف  حسه كانت جندة الخصايص الا اعلسة  مع الانيع اللوا لن  للانظاة

منخ ضة خاصة فساا ياعلق مانفس  أدلات للرحث داخل الانيع، لتنفس  اأ ئلة 

 .الااو ئة لإجاماها، لككل  إتاحة الاعلق داخل الانيع للاًاخدمسه

تهد  الدئا ة إلت الاع   علت  رسعة الدلئ الكي  (:2019  رضواندراسة ) -11

تقن  مه الرنامات اللوا لنسة لحونمات الدلل الع مسة ف  الاعرس  عه  نية 

لتعااد ، إلت جان  تعزيز الاعائكة اللوا لنسة للانا نسه ، لالاع يل مهاالدللة

لذل  مه خلل تصاس  مقساأ يعاال  ،الدئا ة علت تحلسل محانا الرنامات

( 22فئة ل صد يدئة  كا الرنامات الرالغ عدد ا ) 58علت فئات تحلسل مللت 

لتنصلت الدئا ة  ، لتحقسق الاعائكة اللوا لنسة،منامة علت تقدي   نية الدللة

مسه الرنامات الحونمسة الع مسة ف  الاعرس  عه الهنية  نا   اإلت أ   نا  ت التً 

عناص  ا الاعلنماتسة، لف  تنفس   ، أ ت مًانا عناص  ا الا يسةعلأكا  

إضافة إلت اخال  مًانيات تنفس   لات الاناصل لالا اعل مع العاهنئ؛أد

 لاتخاذ الق ائ.  ،أدلات الاعائكة اللوا لنسة

لتطني   ،كاا أ ائت الدئا ة إلت ا ااا  عدد مه الدلل الع مسة ماثكسد  نياها

لتنفس  اأدلات اللزمة لهكا  ،عاملسه عر  مناماتها اللوا لنسةالا اعل مع الاا

عه الانظس  الديسق للاحانا، لالح ص علت تنفس  كافة العناص   الا اعل، فضًل 

الا  تحقق الاعائكة اللوا لنسة، لتثت  ف  مقدماها منامات حونمات المائات، 

 لالًعندية، لمص ، لالرح يه، لالال و. 

  الاع   عل  تاثل الهد  ال يس  للدئا ة ف (:2017  بكربو دراسة أ)  -12

لدي الانظاات الحونمسة  نعطة العليات العامةا اخدا  الانايع اللوا لنسة ف  أ

الانايع  ئصد العنان  الااعلقة معول، لذل  مه خلل مائاتمدللة ال
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ة لئصد مدي تنفس  ا لرسانات ذات فايد ، لمضاننها، لمحانا ا،لوا لنسةال

لالوعل عه مس  ات االتصال الا اعل  الحنائي داخل  ،لعاهنئ الانظاة

لتعد تل   ،ليًاهد  مها خدمة العاهنئ ،الانيع لالخدمات الا  يحانيها الانيع

، لاعاادت عل  الدئا ة مه الدئا ات النص سة الا  اعاادت عل  منهج الاً 

 ،لذل  لاحلسل مضان  الانظاات الخدمسة ،داة تحلسل الاضان  الوس  أ

لال   ائت الراحثة  ت مس ًات ماثلةلاخا ،مائاتة الحونمسة ماللال محس

  مضان  الانايع ال ياسة لال  الانظاات ، لتنصلت الدئا ة إل  أالانظاات

، فساا اخ قت الانظاات ف  ، لا ااامات العاهنئمع  رسعة عالها اجا  مااا سً 

   نا  مس  ات  ياسة ف  االحا اظ مزلائ الانيع إال أا الت عسل اتصاالته

 للتصال الحنائي ظه ت ف  تل  الانايع.

ع كات  دفت  الدئا ة إلت الاع   علت تنظسل ال (: 2017  دراسة صلو ) -13

لوا لن  ف  الاع يل مالثقافة الانظساسة للع كة، الًعندية الور ا للانيع ال

الانظاة، لحددت الدئا ة خاًة عناص   لإم از العناص  الا  ت  خ  نية

الازا  لالقس  الانظساسة، لتاثل الثقافة الانظساسة   : الااائ ات الانظساسة، 

الاع يل مثقافة الانظاة، للوا لن ، لموننات الانيع الالانظاة تعاا الاعااع، 

تدع   نية الانظاة ف  الانيع  كاا حددت الدئا ة ثلثة عناص  أخ ا

لوا لن  للخدمات الا  تقدمها   : أ لنو ت ليج الانيع الا لن  لوال

 لنو الانظاة، لأ لنو ت ليج الانيع اللوا لن  لاوا  تقدي  الخدمات، لأ

، لكع ت ناايج الدئا ة أ  ، لالاناصل مع العاا س الانيع ف  تقدي  الاعلنمات

الانيع ف  ا ا ادة الع كات الًعندية محل الدئا ة مه  الاضحً  ا نا  يصنئً 

لالا   الت  ،اللوا لن  فساا ياعلق مالا كسز علت عناص  الثقافة الانظساسة

الااائ ات الانظساسة، لالقس  الانظساسة، لالازا  الانظاة تعاا الاعااع، 

محددة منها، لموننات الانيع اللوا لن ، لالاع يل مثقافة الانظاة، أل عناص  

نسة للع كات الًعندية فساا ياصل مإم از لوا لكاا كع ت الدئا ة أ  الانايع ال

عناص   نية الانظاة ا اات أكث  مانفس  معلنمات عه الانظاة، لإتاحة ف ص 

 .الا اعل مع العاا س 

 (DePaula & Dincelli, 2016)دراسة  -14

تًاهد  الدئا ة تحلسل اتصاالت الاس ًات الحونمسة الاحلسة عل  منصة الاناصل 

، ل   ااذج لا اعل الحونمة اللوا لنسةن ةلثلثا االجاااع  فس  من  لفقً 

، ليد اعاادت الدئا ة عل  ، لالعرواتال أحادي االتعاا، لثناي  االتعاااالتص

مدينة مالناليات  16ف   امااسزً  ايًاً  52مه  امنعنئً  1472ج ا  تحلسل ل إ

 حاني الانعنئ  معظ  الا، ليد تنصلت ناايج الدئا ة إل  أالااحدة اأم يوسة

ل  سا ة ليقن  مانفس  معلنمات حن ،حادي االتعاايعااد عل  النانذج أ

غل  الاحاني الانعنئ يها  مالعنان  الاس ًة، ككل  أظه ت الناايج أ  أ
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، لالصنئة اليعامسة لتقدي  لإدائة االنطراع ،الااعلقة مالدعاية اليعامسة

عع ة  يل مهت أاآلخ يه، ككل  فإ  اأنعطة الاعالنسة لأنعطة الاعرس  كان

اخال  ا ا اتسعسات  مالائة مه الاحاني الانعنئ، ككل  ألضحت الدئا ة

 ماخال  الاس ًة.االتصال الاًاخدمة 

لوا لن  ات مدئا ة لتقسس  جندة الانيع الا ا  (:2016)دراسة حسني    -15

لنزائة الداخلسة المائاتسة؛ مه خلل يساأ معانعة العناص  الا  ياضانها 

(، )جندة الاحانا، جندة الانظس ، جندة الاصاس ، جندة  هنلة الاعاملالانيع 

 ،للاع   علت كس سة ا ا ادة منيع لزائة الداخلسة المائاتسة مه الازايا

لوا لن  ف  تحقسق اتصال ، لاأدلائ الا  ينف  ا الانيع اللالموانسات

 س  تطرسقها لا ا العليات العامة مع جاا س  ا الداخلسة لالخائجسة، لككل  مدا

لت الدئا ة إلت أ  الانيع لوا لن . لتنصالحنائ لالاناصل الا اعل  ال

لوا لن  لنزائة الداخلسة المائاتسة يد حقق معدالت م ت عة فساا ياعلق معندة ال

لوا لن  لنزائة الداخلسة   علت الانيع، كاا حقق الانيع الالاحانا الاقد

( 12اا ياعلق معندة تصاس  الانيع، لكا   نا  )فس ام ت عً  المائاتسة معداًل 

علت الانيع مه أصل  رعة عع  عنصً ا، لتحققت الاعدالت  اماناف ً  اعنص ً 

  ت  يسا ها، الا ت عة لعندة تصاس  الانيع مالنًرة لوافة عناص  الاصاس  الا

مه حسث ا اخدا  الصنئ لال  نمات، للن  الانيع،  ل  : جاذمسة الانيع

  .لالصنئة ،لالصنت ،خدا  خصايص مل ات ال سدينلككل  ا ا

يًاهد  الرحث تحديد كس سة ا اخدا  ل ايل  :(Graham,2014) دراسة   -16

 ،كثداة للعليات العامة لاعزيز نااذج الدياق ا سة الاناصل االجاااع 

لا اات الدئا ة مثج ا   ،ف  الاس ًات الحونمسةلالع افسة  ،لالاعائكسة

 ،( ف  الحونمات الاحلسةPIOsمًسلل  الاعلنمات العامة )ماعاقة مع مقاملت 

إلت أ  ل ايل الاناصل االجاااع  لسها الدئا ة نصلت إالا  تتعس  الناايج ل

تحلسل لض  ليد أ تحظت ماقدي  كرس  كثداة اتصال م سدة للحونمات الاحلسة.

ناصل ان ايل الم فساا ياعلقأئمعة منضنعات أ ا سة  أ   نا  الرسانات

، لالحناجز. ت كز الاحالئ : تعزيز الحنائ، لالاعائكة، لعد  الاقسسداالجاااع 

انظاات لالثلثة األلت علت ال  ص الا  تنف  ا ل ايل الاناصل االجاااع  ل

الانضنع ال امع يع ل ما أ، ان سكية للاناصل مع الانا نسهالحونمسة ال

تًاخد  ل ايل الاناصل  الاحديات الا  تناجهها الحونمات الاحلسة الا 

يدئكن  أ اسة ل ايل الاناصل  لمه الناض  أ  عسنة الدئا ة االجاااع ،

لمنا   ،لكسل ياوه ا اخدا   كا اأدلات لانفس  الاعلنمات ،االجاااع 

علت أنهاا  ل ايل الاناصل االجاااع ي نظ  إلت  كااالعليات مع الانا نسه. 

، ر امج لاأنعطة، لالاناصل ف  اأزماتلاحلسة للا ليج للل سلة للحونمات ا

 .لالا اعل مع مخالل العاا س  ،لالاعائكة
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ا اخدا   تناللت الدئا ة كس سة ( Graham, & Avery,2013) دراسة  -17

لا اات مالاع   عل   ،أدلات الاناصل االجاااع  مه يرل الحونمات الاحلسة

الانا نسه لن ايل تصنئات العاملسه ف  الحونمات الاحلسة حنل ا اخدا  

ا اخدا  ل ايل الاناصل لئكزت معول خاص عل   ،الاناصل االجاااع 

ف   لالع افسة ، لالدياق ا سة،عليات عامة تخد  الاعائكسة كثدلاتاالجاااع  

 463ل  ا ارسا   ج ا  مً عل  إ الدئا ةليد اعاادت  ،الاس ًات الحونمسة

إلت أ  داخل الناليات الااحدة، لتعس  ناايج الدئا ة  امحلس   اونمس  ح مًسلاًل 

، لحونمات الاحلسةل ايل الاناصل االجاااع  غس  مًاللة إلت حد ما مه يرل ا

عه أ  الاًسللسه  كانت تصنئات ؛ لمع ذل  ٪70 ملغ هامعدل ا اخدام  أل

 فس  من كا  لمنه  ا اخدا  ل ايل الاناصل االجاااع .  يانيع اله  منا نس

نعنئات اللالرسة العظات مه الالكانت ؛ أكث  اأدلات ا اخداًماتنيا  ل

 .مالاس ًة تدلئ حنل أحداو خاصة حًاماه عل   لالال يدات الا  يوارننها

 

تنظسل   عت  كا الدئا ة إلت الاع   عل  كس سة (2012  دراسة رضوان) -18

لمنظاات اأعاال ف  دللة المائات لانايعها  ،الانظاات الخدمسة الحونمسة

. ها ف  معال الاًسللسة االجاااعسةاللوا لنسة كن سلة اتصالسة للاع   مثنعطا

ا إلوا لنس ا، لتنصلت إلت عدد مه منيعً  60عل  تحلسل  ت الدئا ةلاعااد

تعدد الاعاالت الاعااعسة الا  تًه  الانظاات ف  دعاها م ز ا الناايج مه أ

، لالاناسة الاًادامة ،، لمنها م امج الدع  الصح  لالح اظ علت الرسئةاساهالتن

المائات الع مسة  . ل   مكل  تانافق مع تنجهات دللةلالدع  الاعلسا  لالثقاف 

سة الدللسة لجهند ا ف   كا الاعاالت، لمع الاناص ات القسا  الااحدة،

تقن  مها  ماراينةخدا  أنعطة لضحت ناايج الدئا ة ا الأ للاًسللسة االجاااعسة،

لالر امج الانجهة، لالدع   ا الصدد، منها: الحالت الانعنية،الانظاات ف   ك

لالا ليج لها. كاا تنصلت الدئا ة  أحداو الخاصةنظس  االاال  الارا  ، لت

ا اعل علت أدلات التقن  مانظسل الن اي  الااعددة، ل الانظااتإلت أ  

، لالاعلنمات الااعلقة معهند ا ،لالاقائي  ،لالرسانات ،منايعها؛ لنع  اأخرائ

 أنعطاها االجاااعسة.ل

 التعليق علي الدراسات السابقة:

عل  العديد ف  ات الًامقة عل  تصاعد أ اسة ل ايل الالدئا  أكدت معظ  -1

 لخاصة العراو. ،الاثثس  عل  العاهنئ

عل  ض لئة الح اظ  تثكسد ا، لالًامقة مالهنية الثقافسة دئا اتالا ااا   -2

، لككل    تدع  اناعائ االاخطس  أنعطة اتصالسة مه  ثنها أل ،علسها

 الاثكسد عل  دلئ الدللة ف  ذل  الاعال.
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داة ماعددة عل  أ  ل ايل العل  العديد    أتثكسد ناايج الدئا ات الًامقة  -3

، العنلاة ، ل ائعت مه لتس ةنها أث ت معول كرس ، فواا أاال اخدامات

النيت ا إال أنه ف  خ ، ل سادة أناا  ثقافسة أمخال ةناا  ثقافسة لاناعائ أ

فه  تاثل لعا  لنقل  ؛ياوه تطنيعها للح اظ عل  الا او الثقاف ن ًه 

 الثقافة.

 نوع الدراسة:

تهد  إل  الانصل إل  مسانات،  أنهالذل    كا الدئا ة مه الدئا ات النص سة؛  

املة عه الانظسل الحونم  لن ايل العل  العديد ف  ، لألصا  ديسقة لكلمعلنمات

ت ًس  ، للترنيرها  كا الرساناتفة للدلل الع مسة، لتصنسل الح اظ عل  الهنية الثقا

تاعلق مخصايص الاادة   ال اخلص ناايج لدالالت امًل  لتحلسلها تحلسًل  الحقايق،

لالعنامل الاسث ة  الدئا ة،ايع لزائات الثقافة عسنة داخل من، ل ااتها العلمسة

لعلياها مالهنية الثقافسة، كاا أنها تحالل تطني  الناايج إلت حد ما للنصنل إلت  ،فسها

مل تاعداا لاعال لصل العليات لالاثثس ات  ؛ا مه مع د اال اوعا خطنة أكث  تقدمً 

 الاارادلة.

 مناهج الدراسة:

إليها  وبناء على التساؤالت التي  واألهداف التي تسعى  ا من طبيعة الدراسةانطالق  

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عنها  استخدمت الباحثة المناهج اآلتية:

 منهج المسح بالعينة: -أ

ليعد منهج الاً  مه أنً  الانا ج العلاسة مل مة للدئا ات النص سة، 

لذل  للحصنل علت مسانات لمعلنمات لألصا  كاملة لديسقة عه الانظسل 

 ايل العل  العديد ف  الح اظ عل  الهنية الثقافة للدلل الع مسة، حات الحونم  لن

للاع   علت ما سة  مه الرسانات لالاعلنمات الاطلنمة؛يا  تونيه القاعدة اأ ا سة 

لالعنامل  ،ف  لزائات الثقافة، لكس سة ا اخدامها، لاأ الس  العلمسة الن ايل

لمدا ا ا ادة تل  النزائات مه توننلنجسا الاعلنمات ف  دع  منا   ،الاسث ة فسها

 . الهنية الثقافسة

 : المقارن المنهج-ب

ة عسنة لذل  مهد  الاع   علت ألجه االخال  لاالت اق مسه لزائات الثقاف

اعلنمات ، لا ا ادتها مه توننلنجسا الا اخدامها لن ايل العل  العديدف   الدئا ة

 الثقافسة.منا  الهنية الحديثة ف  

  :مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

 :ئات   ات  اخاسائ ثلو لزو ،الدئا ة ف  لزائات الثقافة الع مسة تاثل معااع 



 التوظيف الحكومي لوسائل اإلعالم الجديد في الحفاظ علي الُهوية الثقافية للدول العربية

 469  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

  .لزائة الثقافة الاص ية -1

  .لزائة الثقافة المائاتسة -2

 لزائة الثقافة الال مسة. -3

 اختيار العينة :

 ؛لانا ق جل افسة مخال ة مالن ه الع م  اخاسائ العسنة مط يقة عادية ماثلةليد ت  

أ  العسنة العادية  ياوه عه   يقها اخاسائ الا  دات الا  ت ي الراحثة أنها  انظ ً 

ليد يامت الراحثة ماطرسق ا ااائة تحلسل مناي  ف  ال ا ة مه  ،ماثلة لاعااع الدئا ة

  .31/7/2019لحا   1/7/2019

 الثقافة التالية  وهي:اقع الرسمية لوزارات لبنائي للموقامت الباحثة بالتحليل ا

  www.moc.gov.egمنيع لزائة الثقافة الاص ية     -1

 www.beta.mckd.gov.aeمنيع لزائة الثقافة المائاتسة    -2

 . /www.minculture.gov.ma  منيع لزائة الثقافة الال مسة  -3

 أدوات جمع البيانات :

 التحليل البنائي:  -1

يع اللسوا لنسة ف  أدا  ل ن ننع مه الاحلسل الكي يًاخد  لقساأ مدا فاعلسة الانا

القسا سة الا  ي ا ل  ، لالًاات ا سة مه خلل معانعة مه الخصايصلظاي ها اأ

ليد  ،( Marinai, & Dengel, 4252004,) تناف  ا داخل الانيع اللوا لن 

يع لزائات الثقافة عسنة اعاادت علسه الدئا ة ماأ اأ لقساأ مدا فاعلسة منا

، لالاااثل ف  )المداد مالاعلنمة، لالانصسل الدئا ة ف  القسا  منظاي ها اأ ا سة،

، لالقدئة علت الحعد( لككل  يساأ يدئة مع الانيع اللوا لن لاندماج الاًاخد  

منايع النزائات عسنة الدئا ة علت القسا  مال  النظايل م اعلسة عه   يق يساأ 

) هنلة اال اخدا ، لالاحديث، لاال اعامة ( ماا ينعو  علت دع  الانايع للهنية 

 الثقافسة.

  : (swot)التحليل الرباعي  -1

للراحث مه خلله ا اق ا  الناايج الا  تنصل  يًاطسع ل ن الاحلسل الكي

 SWOT)أل الاانيع حدلثها ،للاعاكل القاياة ، لتقدي  حلنل مااحةإلسها

Analysis ,2008,8) ذل  الاحلسل علت أئمعة عناص  أ ا سة. ليعااد 

(Böhm , 2009,6-8)   ،: 

http://www.moc.gov.eg/
http://egyptian-socialist-party.org/
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، ف  الاس ًة عناص  القنة اأ ا سة  ( Strengths ) :القوة 

 عه غس  ا مه الاس ًات.  لالا  تاسز ا معول ئيس 

  ا سة ف  الاس ًة.:نقا  الضعل اأ) weaknesses) الضعف 

ًة، : ياوه أ  تثت  مه خائج الاس  opportunities)) الفرص 

 .لتزيد مه ف ص النعاح لالاقد 

 ،ل   الا  ياوه أ  تثت  خائج الاس ًة :(threats) التهديدات 

 لتًر   يليل لاضط امات.

ليد ا اخدمت الراحثة ذل  النانذج ف  تحلسل ناايج الدئا ة العامة للنين  

علت أم ز نقا  القنة لالضعل ف  منايع النزئات عسنة الدئا ة؛ لمالاال  

 تنضس  ال  ص لالاحديات.

 صدق أداة الدراسة:

األلسة  ي ( ف  صنئتهايامت الراحثة مع ل أداة الدئا ة )ا ااائة الاحلسل الرنا 

 1مه أ اتكة العل .  علت معانعة مه الاحواسه

لمدا انااايها  ،ل لرت الراحثة مه الاحواسه إمدا  ال أي ف  مدا لضنح العرائات

للاحنئ الكي تناا  إلسه، لمدا مل ماها لقساأ ما لضعت لقسا ه، لمدا ك اية 

العرائات لالطسة كل محنئ مه محالئ مالس ات الدئا ة اأ ا سة، لككل  حك  أي 

 .أل إضافاها، أل تعديلها عرائة

لف  ضن  الانجسهات الا  أمدا ا الاحوان ، يامت الراحثة مإج ا  الاعديلت الا  

معد تحديد مناضع  هامحك  معض أكا  ماعديل صساغة العال، أ ات ق علسها  نا  

 . إضافة عرائات جديدة قصنئ فسها، أ ال ، أ لالضعل الاداخل

 اإلطار النظر  للدراسة

  مفهوم الثقافة:

                                                           
 أ اا  الًادة الاحواسه )لفقاً للا تس  اأمعدي(: 1 -

 :األساتية -أوال

 أ.د / حلا  محً                         أ ااذ العل  العديد كلسة العل  معامعة جننو النادي.

 اآلداو جامعة  ن اجأ.د/ فنزي عرد اللن  خل             أ ااذ الصحافة مولسة 

 األستاذة  المساعدون : -ثاني ا

 د/عرد الرا    ا سه                       أ ااذ العليات العامة لالعل  الاًاعد معامعة  ن اج.

 د/ فا اة الز  ا  أحاد صال            أ ااذ الذاعة لالال زين  الاًاعد معامعة  ن اج.

 أ ااذ العليات العامة الاًاعد جامعة أ سن           د/ يً ا حًنت عرد الخالق      



 التوظيف الحكومي لوسائل اإلعالم الجديد في الحفاظ علي الُهوية الثقافية للدول العربية

 471  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 الرع ية  اعدت الا  الور ا اأفوائ محنئ Culture الثقافة م هن  يعول

 ذل مثنه يااسز م هن  فالثقافة ال و ي؛ لالاطنئ ،العلا  الاقد  مه كثس  إنعاز علت

 لوافة مس او اجاااع  فه  ؛جسل إلت جسل مه تناقل لمًاا ة ت اكاسة  رسعة

 أل الااقدمة لالاعقدة، الرًسطة الاعااعات، كل ف  لتنجد الرع ية، انعازات

 لمناي ه ،أفوائا لملنئة ،ال  د إعداد ف  امهاً   ادلئً  الثقافة لتلع  .لالااخل ة

 لتلع  العا ، ال أي تونيه ف  لتًه  الاعااع، ف  لالاعاكل القضايا لاتعا اته، إزا 

 لاال اعامة فعال،اأم للقسا  لتهسئاه  ،لالعااعات اأف اد  توسل ف  امهاً  ادلئً  الثقافة

 لمنايل عادات مه علسه تنطني لاا العاع ،  لنكه  أناا  تحدد معسنة أفوائ

 الثقافةل ( 159، 2011الدمسً ، ) الاعااع أف اد مسه معا كة ص ة ذات لاتعا ات

 ،الا و يه مه لوثس  العاغل العلل ل سرقت يزال لما كا  اأمعاد، ماعددة كا هن 

 ثقافة معااع لول "أ  لذل  الزمه، م  علت لالاثق سه ،لالا منيسه ،لالًسا سسه

  والساتلإ ،للنية إ والسات لجند إلت إضافة ؛الاعااع  ال و  نااج كل    معسنة

 ثقافة كلاة لأصل،  2ثقافسة تعلساسة لأخ ا، تائيخسة  والساتلإ ،أيدينلنجسة

Culture اللتسن  ال عل مه معاق Colere  الولاة لأصرحت ،الزئاعة لتعن 

  (178، 1989، ) م    لالقس  اأفوائ عه غ أ لاعر  تًاخد 

ها تع ي  الثقافة، تع يل ف  الصدائة موا  لها كا  الا  الاع ي ات أ   لمه

 لالاعاقدات، لال نن ، الاعائ ، يعال الكي الاعقد الدينامسو  الول ل ذ منص ها

 النًا  اكاًرها الا  لالعادات ،لاأديا  لال لً ة، لالاقالسد، لاأخلق، لالقنانسه،

 نقطاسه ذل  الاع يل علت لأكد(  Moore,2004,5) فسه اعضنً  منص ه معااعه مه

 معااعه، ف  اعضنً  منص ه الثقافة منا كل واكاًا األلت ل    النقطة ؛أ ا ساسه

 اأ سا  مه لتاون  معننية،    مل مادية فحً ؛ لسًت الثقافة  الثانسة لالنقطة

 لال نن  ،الللة ،اأ سا  الاادية لمه يسا ها، أل ،عد ا ياوه الا  لاأحداو الاادية

 . ( 15،  2007الحاد ، )

 ؛آخ  معااع مه يًاعس  ا أل ،الاعااع ينعئها الا  النااذج    فالثقافة

 عه لتخالل لالا وس ، العقل علت ألاًل  تقن  فه  ااعسة؛االجا حساته ف  مها لسًاعسه

االخا اع  للسدة كلها فه  فط ؛ معول النًا  ي ثها الا  الل يزية اأفعال

 فه ؛ الثقافة موننات ماأ .لاالكاًاو االتصال   يق عه تناقل ل   االجاااع ،

 تعول لالا  ،الانجهة الثقافة موننات مها ليقصد  )اللمادية ( الاعننية الاوننات

 لالقس ، لالديه، الللة، لتعال ،لنعا ه ، لفعل النًا ،النًان  للًلن  م جعسة

 ت  سد، أ الس ل ،جزا ات مه مها ي تر  لما لالقنانسه، لاأع ا ، لاأخلق،

 أمدعه ما ه ، فالاادية الاونناتأما ل ثقافة، أي أ اأ    الا  الللة لككل  ،لتثدي 

 مع توس هف   تعسنه لأ الس  ل ايلأل  ،معدات لأ ،أدلات مه ايارًه ما أل ،النًا 

                                                           
 159ص (1992العائية، ، الثقافة، لزائة لالاقد  ) لالثقافة ال و  مدئ، ف  إم ا س  -2 
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 م تر  ثقافة أي مه الاادي لالعان  فسها، لئيسه حساته لسلتًه، الطرسعسة مسئاه

 .(207- 99، 2004الخناجة، ) له تامعلالاعنني  مالعان 

 مفهوم الهوية: 

، ا ماعدد اأمعاد؛ فه  تعو  الثقافة العامة للدللة  الهنية تاثل م هنمً إ 

للة حات مع الاعانعات الا  تعسش داخل الدلككل  معال الثقافات ال  عسة لعاسع 

 ((Stets. & Burke,2000,37-244 ماعانعات أخ ا اخال  أحعامها مقائنة

 ،ل   تل  الاحددات اأ ا سة الاًاا ة لالاا  دة الا  تحدد ملم   خصسة الوسا 

 عنهاالا  تارنا ا الاس ًة لتعر  لتاسزا عه غس ا مه خلل القس  الثقافسة العن  ية 

(Gioia  Schultz. &, Corley,2000,63 )ا   نا  ائترا ً لياوه القنل إ 

لذل  أ  الثقافة الا  تارنها الاس ًات لالوسانات  ،مسه ثقافة أي كسا  ل نياه الاضحً 

 ،لتسث  ف   لنكها الانظسا  ،تنف  اال اا ائ لاال اق ائ لالم  الهنية الااسزة

 علت الاوسل مع الرسئة الخائجسة؛ مل إنها تزيد مه يدئة الوسا  ل لن  الانااسه لها

(2014. ,Hickey & Lindsay )مااا ة ا   نيةن، لمالاال  تعال الوسانات علت م ،

  .(Alkhas,2011)لمنا  عليات مثا ة  ،تًاعد علت تحقسق مواناها لينية

أ   نا    ( Balmer,2001,17-18 )"لف   كا الًساق  ينض   "جن  مالا   

 :أنناع مه الهنية تااثل ف  خاًة

هنية ال : لتظه Communicated Identity الهنية االتصالسة  -1

، طة االتصالسة ذات الخطة الاًرقةنعاالتصالسة منضنح مه خلل اأ

 ،نعطة  الاًنيقسة، لاألالا  يد تظه  ف   ول  الحالت الا ليعسة

اأ وال اأخ ا مه  إل   مالضافة امة؛لأنعطة العليات الع ،لالدعايسة

اهنئ الداخل  مع لالا  يد تناج عه ت اعل الع ،االتصاالت غس  ال  اسة

 .العاهنئ الخائج 

: الهنية الادئكة ت تر   Conceived Identityالهنية الادئكة  -2

مالا ا س  النظ ية ذات الصلة مالصنئة الك نسة لالًاعة. لالاقصند 

لا  تاثل مدئكات العاهنئ علنمات لاأفوائ امالهنية الادئكة تل  الا

 .ادئكة منا  عل  الهنية االتصالسة؛ لمه ث  تاعول الهنية الالخائج 

ية ال علسة النايع نماله   : الاقصند Actual Identityالهنية ال علسة  -3

، لالحقايق ، لتاحدد تل  الهنية ال علسة منا  عل  الاع فةلالنضع ال عل 

رسئات الانافًسة الا  لال ،لالقدئات ،موانساتتدلئ حنل االلالا  ، القاياة

 .تاناجد مها

ل : لتعس  إل  تل  الصنئة أ Desired Identityالهنية الانعندة  -4

. ون  علسها  )الوسا  صاح  الهنية(النانذج الا  يطا  القادة ف  أ  ت
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ال علسة ف  أنها ال تًاند إل  أي  خالل الهنية الانعندة عه الهنيةلت

، كاا أ  كلسهاا تنرعا  مه مصدئيه ، أل دئا ات علاسة ماخصصةمحنو

ا، حسث تاعول الهنية ال علسة منا  عل  ئؤية الاخططسه مخال سه تاامً 

، مسناا تاعول الهنية الانعندة منا  ، لالاخططةاال ا اتسعسسه الادئل ة

 عل  ئؤية يادتها الا  يد ياخللها يدئ كرس  مه الطانح .

 مثل للوسا إل  الانيع اأ: لتعس   Ideal Identityالسة الهنية الاث -5

 ائ زمن  ف  إ كاا ي ي الاخططن  اال ا اتسعسن  )صاح  الهنية(

ل ساق الانيعات ف   ،ليعااد ذل  عل  الاع فة الحالسة مالوسا  ،معسه

 .الاًاقرل

 الهوية الثقافية:القة بين وسائل اإلعالم الجديد وشكالية العإ 

 ،مه الععنو كثس  إلت جديدة إعلمسة ل ايل ال يا  االتصال توننلنجسا أضافت

 جديدة، إعلمسة أدلات خصنمها يد ف  لضعت ف  الاقامل فقدل ،لالحونمات ،لاأم 

 العاا س ي، للتصال جديدة آفاق فا  إلت ال يا  الاوننلنج  الاطنئ  كا أدا ليد

 معول ث  ذل أل العاهنئ، مه كرس  عدد مانالل ف  ال ياسة الاوننلنجسا لأصرحت

 معائ  اكاًاو لل ه   ،لالاعلنمات الاع فة مصادئ تننيع ف ص علت كرس 

 االتصال صرحت ل ايلال  ص، لأ  كا مه الح  االنا اع إموانسة أتاح مثلاا إضافسة،

 خللها مه لي ا ،العال  علت النًا  منها يطل الا  اأ ا سة النافكة    ال يا 

 . ( 2012، )جر ، الطا ات لحضائته ثقافاه،

ن ايل االتصال إال أ  الاناعات الثقافسة للعل  ال غ  مه ذل  الاطنئ الورس  

نت ، لغس  ا( عامً ح، ئ   ، من سقت،الاحلسة عل  اخال  أنناعها )أدو، نقد

لقت مظللها عل  الاس ًات الثقافسة الحونمسة معول كرس  مه معولت تًنيقسة أ

ل  الثنئة الهايلة ف  معال لعل  الاثقل، ليد أئجع الرعض ذل  إ، لالخاصة

 ،نا نت لل ايل الاناصل االجاااع ، لعنلاة الثقافة، لظهنئ التوننلنجسا االتصال

نااج الثقاف  ال لعل  ال غ  مه ذل  فقد لنح  اناعائ ،لينلراها ف  نااذج ناطسة

لاًنيق العخص  عر  امه خلل معهندات  ، لنعاحهلرعض الاثق سه العراو

  اال ااا  مالاًنيق لمه الاثق سه لالاس ًات الثقافسة إ اكثس ً النا نت ماا دفع 

 ل   الاعنسة  ،الثقافة كرس  ماا يًا  اياصاديات  لأصر   نا  ا ااا اللوا لن .

 ،لتنزيعًا لا اهلًكا، لإنااًجا، إمداًعا، لال نسة، الثقافسة لألعاال االياصادية مالعنان 

) اياصاديات الثقافة ، لآلساته  الاادي لغس  الاادي الا او ا اثاائ مط ق تها  لالا 

2006  ،21. )  

 ؛عديد    الا   اعدت عل  ذل عل  اللعل الطرسعة الا اعلسة لن ايل الل

عل  العديد الا اعل لس    مه نعن  ل ايل اللأل ، للادلنسه   ا اآلصر  مااحً حسث أ

 اي  الاقلسدية تعال للها   النل  ال يا . فعل  ال غ  مه أداخل العامع ماامعسه 



 التوظيف الحكومي لوسائل اإلعالم الجديد في الحفاظ علي الُهوية الثقافية للدول العربية

 474  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

للوه يظل مه الصع  عل  العاهنئ النصنل  ،الا  صنعاها نعنمها، ليادة ال أي

الرث مه لتعال لفق مردأ ، إلسها. حسث تحاني علت خسائات أيل مه الن اي  ال ياسة

سه اأف اد مه خلل الاناجد الاععسع الكي يحصل عل جان  لاحد. لياوه القنل إ 

لعالسة إنعا   ،ئلاج الثقافة ن ًها مع الاعا س  عر  النا نت يسث  عل علت الانصة 

لكل  تعهد اياصاديات الثقافة  اللفقً .) Çöteli,2019,10-11)  نياه  ال ياسة

 الااعددة لالاناصلسة ،لاالجاااعسة الاوننلنجسة، الع ل  مًر  مًرنية غس  تحنالت

 أنعث موننه ال ا ه الاوننلنج  الاحنل يااسزل .لمضامسنها أدلاتها ت  ل مدأت الا 

 الا  العديدة لالاضامسه ،االتصال لل اي  الثقافسة، الصناعات مسه جديدة عليات

 تصنئات تاطل  اياصادية، تحاسة منسات يسا  نعهد مانا فقد الحديثة؛ الاقنسات تحالها

 .(21، 2006الثقافة ،) اياصاديات  جديدة لمضامسه

 آفاق االستفادة من وسائل االتصال الرقمية في دعم الهوية الثقافية:

 ، لككل الثقافة آالت أل ،الثقافسة الصناعة علسه أ لق ما أ اسة ازدادت -1

 ال ا نة ال ياسة لاالتصالسة ،الاعلنماتسة الاوننلنجسا ما اخدا  نع  ا أ الس 

 أ وال  نا تاسز توه ل  ت اعلسة لخصايص ماسزات، مه مه تاصل ماا

     لول ليون  ،اتعا سه ف  االتصال أصر  إذ ؛الاناجه  االتصال

 الانا رسه لالاوا  ف  النيت االتصال عالسة علت الاثثس  ف  لالح ية القدئة

أ وال  تننعتل لتعدد ا، االتصال ف  ال ياسة الاًاحدثات تطنئ لمع لهاا،

 الكي العخص  الحا نو    لاحدة ئياسة ل سلة خلل مه الاااحة االتصال

 الواام  أل ،الصنت  ماالتصال العخص  تنفس  االتصال ف  ًاخد ي   أصر 

Chat مه الصلس ة االتصال مالعااعات تنفس  أل ،اللوا لن  الر يد أل 

الصحل  مانايع االتصال لككل  النقاش، جااعات أل ،الاستا ات خلل

 ف  أ ه  ما لالعالاسة، الاحلسة لال ادين ،الال زين  لمحطات ،اللوا لنسة

؛ عروةال علت الاخال ة الانايع مه الق يخاائا الا   الكي الثقاف  الاحانا تننع

 ي اا ما مسنها مه يخاائ أ  إعلمسة لاناد تع ضه أثنا  لل  د تاس  فه 

 .(183، 2010)ديلن،  امطلنمً 

 علت للعاسع مااحة الثقافسة الاادة تون  أ  اعالس   اآل  الااوه مه أصر  -2

 ل ايل تطنئ كاا أدا ياثقل، أ  ي يد مه مانالل لف  ،النا نت  روة

 مسنها الاعا كة االتصاالت لمللت ،الدلل مسه العليات تنثسق إلت االتصال

 تعسق كانت الا  لال ناصل الحدلد فانزاحت؛ لالنضج القنة مه ماللة م حلة

 ئجعة، غس  إلت العزلة عص  لانقضت ،لالللني، الثقاف  االتصال

 ح ية تًند حسث الاعاص ة الثقافة  امع  اا الح  لاالخاسائ ،لالطناعسة

 . (98،  2007)النعائ،لال و  ال أي
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 الاناسة ظ ل  ف  جكئية تلسس ات ال يا  االتصال ل ايل أحدثت لقد -3

 الثقافة نقل لس  االتصال  د  فإ  لكل  كثس ة؛ اتموانإ لها متد   لي   الثقافسة،

 الثقافة  إ إذ جسدة، ثقافسة عصائة نقل مل ن ًها؛ معناص  ا جسل إلت جسل مه

  نا لالنعا  يحالها، الكي النعا  عه ً مس   تن صل أ  ياوه ال كاضان 

 مه الثقاف  النااج تطني  مًسللسة علسها تقع الا  ال يا  االتصال ل سلة

 تقل الا  ال كسزتا  مكل  فاحقق؛ أخ ا ناحسة مه للناأ لتسًس ا ،ناحسة

 ،الدياق ا سة العقلسة لتحقسق ت اخ، غس  ف  الاًاا  الاقد  :الثقافة علسهاا

 .( 2012،10)جر ، الطا ات ،  الاعااع ف  لالنجدانسة

 كانت فإذا تواملسة؛ علية لالثقافة االتصال ل ايل مسه العلية أ  نعد لكل 

 جن   ا ف  الثقافسة ال  ايل  لأ ،ثقافسة ألعسة    ال يا  االتصال ل ايل

 النًان ؛ للتصال المصدئً  أداة تعول فإنها ؛لالثقافة للتصال ل ايل   

 جاسعها العًدية لاليحا ات الللنية، لالاعرس ات ،لالولاات ،ال منزف

 أف اد مسه االتصال عالسة ف  اأ اسة مالغ اتسدي دلئً  للثقافة ةأجزا  مونن

 إلت الاعنت يصاللإ معنا ا، مانحسد االتصال ئ الة تنحسد لف  الاعااع،

 ل   للثقافة، اأ ا   النايل    ال يا  االتصال ل ايل إ  ؛ حسثاأف اد

 اأناا  زسح ت لعلت ،فسها الاثثس  أل ،الانايل دع  علت تًاعد أدلات

 تلع  ل   االجاااع ، الاوامل لتحقسق لنع  ا، لتعزيز ا، ،الًلنكسة

 علت دياق ا    امع لاض ا ، الثقافسة الًسا ات تطرسق ف  اأ ا سً  ادلئً 

 القننات محل تحل أ  ياوه العديدة العل  ل ايل أ   كا يعن  لال الثقافة،

 الثقاف  االتصال عالسة لاحقسق معها تاوامل أ  مد ال مل اأخ ا؛ الثقافسة

 إملغ أل تعرس  دل  الثقافة تصنئ ياوه فل الاعااع؛ ف  الانعند مالاًانا

 العل  ل ايل لنعاح  رسل ال أخ ا ناحسة لمه العل ، ل ايل خلل مه

  (2، 2004)عرد الاعسد، إلسها العاهنئ ا ااا  يعد ثقاف  زاد دل  العديدة

 بوسائل االتصال الرقمية والثقافة : ةالتحديات المتعلق

خلقت الهنيات أ  يسث  علت الثقافة، ل لت حع  ياوهلصلت الهنيات ال ياسة اآل  إ -أ

لأدت إلت تلسس ات  ،ال ياسة الا  أنعث ا اأف اد ف  العال  االفا اض  تثثسً ا إمر يالسًا

ت  تلسس   نية ال  د  لمالاال    علت الحساة الحقسقسة،خطس ة ف  الثقافة مه خلل الاثثس

، لعلت نطاق لا ع محسث عاؤ اف  الحساة النايعسة مه خلل الهنية ال ياسة الا  ت  إن

 . (Çöteli,2019,11)صرحت الثقافة ال ياسة تقند الحساة النايعسةأ

 علت  اعدتيد  ماعارائ ا العديدة العل  لن ايل االناقادات مه كثس  هتج   ل   فقد -و

  طحسة إعلمسة امنادً  تقد  نهالأ العادة، الثقافة مه مداًل لت ليعها  الاراكلة الثقافة نع 

 الحساة أصاو الكي اأم ؛ العاق مه مداًل  لالاعنيش ،الثائة علت اأ اأ ف  تعااد

 تناس  إلت أدت الثقاف  العل  ل ايل لدلئ النقاد ئأي ف  أنها كاا مالعق ، الثقافسة
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 يدئة علت أث  ماا اأعات الاقلسد علت لالاععسع ،الحساة أناا  لتعاس  اأذلاق،

 عو  علت ي ي الرعض أ  غس  لالاحلسل، ،لالنقد ،لالمداع ،االماوائ علت النًا 

 يدمت لالعل  االتصال لن ايل العديدة الاوننلنجساإ   ي قال  ياوه أ  رق ماال ذل .

  نيلة، احقرً  الثقافة يسد الكي الطنق كً ت أنها ليو   للثقافة، جلسلة خدمات

 ال  صة الاوننلنجسا  كافثتاحت  لالن نذ، الاال تال  الا  النخرة علت ليص  ا

 حقه مه ينال لأ  ،العل  ف  حقه لماائ ة ،اآلخ يه مع للاناصل العادي للانا ه

 .( 76، 2004)عرد الاعسد، الثقافة

 علت  اعدت لالعل  االتصال لن ايل العديدة الاوننلنجسا أ  "رعضال ي ا  -ج

 إلت تسدي يد معهندة غس  ثقافسة مناجهات حداولإ ،الثقافات مص اع  ا  ما ظهنئ

 يحدو ما ل كا الدلل، معض لصال  الثقافسسه لالارعسة ،الفقائ إلت أل ،الثقاف  اللزل

 لمعلنمات لصنئ الاع ل مه الحد الدلل معض لتحالل اأم يوسة، الهسانة مع احالسً 

 دلل لمعض ،الصسه مثل الاقع ة الهنايسات ا اعاال ف  الاحو  أل ،مالانع اآلخ 

لالاسائات  النافدة الثقافات مه للنياية كنما؛ مثل الدخنل ماحديد أل ،الع م  الخلسج

 ف  لس ل مالثقافة، تحدق الا  لالاخا   ،الاحديات تل  السن  اخافسً  يعد ل  إذ ،"الهدامة

 .( 113، 2010)ديلن ، الصناعسة الدلل ف  حات مل فحً ؛ النامسة الدلل

ا اال ياسة،دلئً  االتصال ل ايل لمخالل ،العديدة العل  ل ايل تسدي -د ًً   نا  ئيس

 أذلاق تعوسل حسث مه أ  علسه، اأضنا  لتًلس  ،الثقاف  إم از الاننع مه حسث

 مه تقن  ما مدا ف  ننظ  أ  ماوا  اأ اسة لمه ف  العال ، هاليسا لالععنو اأم 

 أ  حسه ف   لدينامساه، لتعقدا  ،الاننع الثقاف  لنايع ت جاة مه  كا الاعرس  أ وال

 انعدا  فإ  ألجه اأصنات؛ لتعدد ،الثقاف  الاننع اناعائ تسً  العديدة الن ايل

 ف  الدخنل اتإموان مه الحد ف  تًاا  ال ياسة ال عنة علسها تنطني الا  الاناظ 

 لما ،لتننعها ،الخسائات مه الهايل الو  أ  ذل  إلت إضافة حقسق ، ترادل ثقاف 

 الثقافسة االنعزالسة أ وال مخالل إلت يسدي ياوه أ  ثقافسة تحديات مه تعًدا

 .( 21، 2012، الطا ات،)جر  لاالنطنا 

 نتائج الدراسة 

مه خلل منايعها  -عسنة الدئا ة-ئات الثقافة االنظايل الا  تاائ ها لز -أ

 اللوا لنسة لدع  الهنية الثقافسة :

 .لظس ة المداد مالاعلنمات الثقافسة  -1
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رات الثقافة عينة الدراسة على مقياس ا( يوضح درجات موقع وز1جدول رقم )

 اإلمداد بالمعلومات

 اسم الدولة informingسمات وظيفة اإلمداد بالمعلومات 

 المغرب    االمارات مصر

    نشطة والفاعليات الثقافية(أخبار الوزارة ) األ

    وجود األرشيف )لألنشطة الثقافية(

    عالنات للمنتجات الثقافيةإوجود 

 -   لكترونية النشرة البريدية اإل

  - - التاريخ الثقافي للدولة

   - بناء الوزارة / تنظيمها الداخلي 

 -  - ساسي النظام األ

  -  قائمة بقيادات الثقافية

    قسم خاص بالمحافظات

 -   القيم / األيديولوجية الثقافية

 - - - الوثائق الثقافية

    عملها( ةبرنامج الوزارة ) خط

 - - - معلومات لالنضمام لألنشطة الثقافية

 - - - األسئلة المتكررة

 - - - الصفحات المتخصصة لفئات معينة 

     ةإمداد الجمهور بأخبار متنوع

 - - - مقاالت ألعضاء وقيادات وزارة الثقافة 

 - - - لهم تأثير ثقافيمقاالت لكتاب 

    التقارير اإلخبارية المتعلقة باألنشطة الثقافية

    رمز وشعار الوزارة

 10 12 11 المجموع 

لكل سمة من سمات وظيفة اإلمداد  وتوظيفها  وزارات الثقافة كيفية استخدام 

 بالمعلومات عبر مواقعها اإللكترونية :

اأخرائ  -عسنة الدئا ة-: أتاحت الانايع اللوا لنسة لعاسع النزائات أخبار الوزارة  -

حة  كا إتاال اعلسات الا  تعاز  إياماها، ل الأيضً  ،الخاصة مثنعطاها الحالسة لالًامقة

يًاعد العاهنئ )الداخل  لالخائج  ( ف  أ  يرق   الخاصسة ف  منيع النزائات

 ،النزائات مه الرقا  ماصلة مع جاهنئ اه و   ا  عل  ا لع مثخ  اأخرائ، ل كا ي  

 ،مه أ  تصنع لن ًها صنئة ذ نسة مقرنلة لمحرره لدا ال أي العا  الياونها أيضً 

 .ا ياعلق مالهنية الخاصة مالاعااعلال  ساا فسا

خرائ ا، احة أئ سل أعل  إت النزائاتمنايع أغل  ح صت وجود أرشيف :  -

ًرة رالنف نزائة مه خلل منيعها اللوا لن ؛لاقائي  الا  تنظاها الللل اعلسات، لل

لال سدين ات  ،لالصنئ ،خرائا مه اأكرس ً  ائ س ً لنزائة الثقافة الاص ية فقد أتاحت أ

المائات  لجند ليلح  لدا لزائة الثقافة  ،داخل القً  الخاص مالا كز العلم 
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الا كز العلم  يا  ، لأ  فق  2018ئ سل محدلد لألخرائ الثقافسة خلل العا  أ

ئ سل دا لزائة الثقافة الال مسة لجند أليلح  ل، 2019خرائ الخاصة مالعا  اأ

، لأنعطة تل  القطاعات  )الاناسة الثقافسة للوه تحت مًا  ،لقطاعات ثقافسة ماعددة

م لاانسة، لالاعال  الدلل ، لالصناعات الثقافسة، لالان سقت، الًسد النزي ، ل ئن  

دع   ف ليعزز لجند اأئ سل يسا  لزائات الثقافة مدلئ ا  (الاعوسلةلال نن  

الانيع ماا تاسحه مه معلنمات ضخاة ترقت العاهنئ علت الهنية الثقافسة لدا زلائ 

 .ا لع داي 

ف  النزئات الثلو عسنة  ظه ت  كا الًاةوجود إعالنات للمنتجات الثقافية:  -

لل خاص ص ية مننعسه مه العلنات اأالا ا اات لزائة الثقافة الدئا ة، فقد

تعرس ات عه  سث ح صت عل  ع ل لنحات فنسة تعالح ؛مالا او الاص ي

خ ي للرسئة    نا  معض اللنحات لاص  القدياة، لأحسث كا ؛الاننع الا اث 

ت عل  لاجهة اال اخدا  لظه ت تل  العلنا ،خ ي لل ه الصنف ، لأال ي سة

ا مالعنايز الخاصة فوا  ماعلقً  الننع الثان  مه العلنات،؛ أما لوا لن للانيع ال

مائاتسة إعلنات عه ال اعلسات منزائة الثقافة، ل الت إعلنات لزائة الثقافة ال

، لالح اظ علت ، لدعنات لل ااا  مالقطاع الثقاف )الاخس  الصس   الثقاف ( الثقافسة

ما مالنًرة أماصاس  ت اث  لتائيخ ،  له  العال مائاتسة تحت  عائ ثقافة ت  الهنية ال

علسق علت ي تافة الال مسة فقد  الت إعلنات أ   الاعال  الا اثسة دل  ألنزائة الثق

لت تخصسص يًاسه أحد   تحت مًات ؛ مالضافة إةلاجهة اال اخدا  ال يسً

 ،خ  تحت مًات إعلنات  سئات، لاآلعلنات النزائةإ ل ال جاسع ،إعلنات

لالخاص مإعلنات الدلئات الادئيرسة مع الهسئات الدللسة.  ،للسةلمنظاات د

 ا اتسعسة ف لاجها يعنت لجند  نية ينية للثقافة كاا أ  لللاناعات الثقافسة أ اسة ا

  جل دعيون  مصدئ دخل لال  النزئات مه أ  ئلاج تل  الاناعات ياوه أ

 .كث  فاعلسة ، لجعلها أنعطة الثقافسةاأ

منيع النزائة أتاح منيع لزائة الثقافة الاص ية لة اإللكترونية: النشرة البريدي -

، ليا  عسنة الدئا ة خدمة النع ة الر يدية مه خلل منيعها اللوا لن  المائاتسة

ها مه خلل تًعسل الر يد اللوا لن  للاًاخد  ماا ياس  للقاياسه عل  اال ا ا  فس

، ماا ياونه  مه أ  مثنعطة لزائة الثقافةنئ الاها  الانيع إعداد يناي  م يدية للعاه

لاأنعطة معول دلئي، كاا ياوه ا اخدامها ف   ،يادلا العاهنئ مثخرائ ال اعلسات

لضاا  مقايه عل  اتصال مالقضايا الااعلقة  ،العاهنئ مقضايا معسنة  ئفع لع

 مالهنية الثقافسة، فساا ل  تًاخد  لزائة الثقافة الال مسة تل  الخاصسة. 

 ف غ  الاائيخ ت  كا الًاة لزائة الثقافة الال مسة فق ؛: أتاحاريخ الثقافي للدولةالت -

   مه أتاحت مقاط ات فق    لزائة الثقافة الال مسة الثقاف  الع يق لال  الدلل إال أ

ة الاص ية أي لوا لن  لنزائة الثقافمه الاائيخ الال م ، فساا ل  ياس  الانيع ال
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لككل  منيع لزائة الثقافة المائاتسة  ،الحضائة الاص ية لأ معلنمات عه الاائيخ

 . الًاة الا  تدع  الهنية الن نسة الثقافسة لدا مًاخدم  الانيعئغ  أ اسة  كا 

؛ فقد الثقافة المائاتسة لالال مسة : أتاحت تل  الًاة لزائتاالتنظيم الداخلي للوزارات -

موا  كل يطاع ل ،الاخال ة مداخلهلالقطاعات النزائتا  الهسول الانظسا ،  لضحتأ

الانيع اللوا لن  لنزائة الثقافة الاص ية الهسول  مسناا ل  ياس    مالهسول الانظسا ؛

 الانظسا  للنزائة. 

ت عسنة الدئا ة إال مه خلل الانظس  الداخل  للنزائا : ل  يظه ساسيالنظام األ  -

لكس سة تعوسل  سئاها ئغ  أ اسة  كا اأمنئ ل ه  كس سة  ،الثقافة المائاتسة لزائة

 عال الاس ًة الكيه ي غرن  ف  االنضاا  لها.

الثقافة الاص ية لالال مسة ياياة  أتاح منيع لزائت  :قائمة بقيادات الوزارة الثقافية -

تاح منيع لزائة الثقافة الاص ية ياياة مث اا  ؛  حسث أمث اا  القسادات الثقافسة

 ،ئا  الًامقسه مع تنضس  فا ة تناجد   ف  النزائة دل  تنضس   س ته النز

لككل  ع ل منيع لزائة الثقافة الال مسة ياياة مث اا  القسادات النزائية مع 

 ع ل الًس ة الكاتسة لرعضه  .

 كا الًاة مه  اسع لزائات الثقافة عسنة الدئا ة: أتاحت جقسم خاص بالمحافظات -

ليد اعااد منيع لزائة الثقافة الاص ية علت يً  يًا  ن ، يعها اللوا لخلل من

لداخل كل يطاع العهات  ،مه يطاعات لزائة الثقافة الاخال ة ؛الخ يطة الثقافسة

ع ، لاكا ت منيلالاصنسل لئي  الالس ن  ،الاامعة له مول محافظة مع كاامه العننا 

يد اللوا لن  لالر  ،الس نناتالئيا  لزائة الثقافة المائات  مع ل أماكه لأ

  ت لزائة الثقافة الال مسة منضع أ اا  الادي يات العهنية،ليد اكا للهسئات الثقافسة،

لوه يحااج مثل ذل  ل. مالضافة لاخصسص يً  مثخرائ اأنعطة العهنية  لما يارعها

 الة ما    إفول منطقة جل افسة لها خصنصساها الثقافسة لالهنية الثقافس ،القً  للا عسل

كث  عه نعا  ، لمالاال  علت لزائات الثقافة أ  تاس  معلنمات أتعاسع لال  الهنيات

، لتع ل نااذج مه تل  الثقافات علت القطاعات الاامعة لنزائة الثقافةكل يطاع مه 

 الص حات ال  اسة. 

ص ية الثقافة الا الخاصسة الانيع اللوا لن  لنزائت أتاح  كا  القيم األيديولوجية: -

 ، لتق يرها، لئغ  أ اسة تل  الًاة ف    ح ا ااامات النزائةمائاتسةلال

حسث تاس  تل  الًاة ، فة الال مسة ل  تاع ل لال  القس للعاهنئ، إال أ  لزائة الثقا

  .الثنامت اأ ا سة ف  عال تل  النزائاتم عل  عل  نا  يوننللعاهنئ أ

 .عسنة الدئا ةائات  كا الًاة ل  تظه  علت منايع النز الوثائق : -

أتاحت لزائتا الثقافة الاص ية لالمائاتسة فق  م امج النزائة إال  برنامج الوزارة: -

خطة العال مه العناص   افة الال مسة ل  تقد  تل  الخدمة. ليعد إتاحة  لزائة الثقأ
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     لمه ث   ،ت عالهاخرائ العاهنئ مالعهند الا  تننا النزائاه  ف  إً  الاهاة الا  ت  

 ها.نعطاأدماج العاهنئ مع إ

ائات عسنة الانيع اللوا لن  للنز ل  يًا د الثقافية :معلومات لالنضمام لألنشطة  -

د علت   لزائات الثقافة عسنة الدئا ة ل  تًا الدئا ة مه تل  الاسزة،  ليلح  أ

 عل  العديد ف  االتصال مالعاهنئ.حها السات الا  ياالنحن ال عال مالموان

 .مه منايع النزائات عسنة الدئا ة أيل  يًاخد  تل  الخاصسة  المتكررة: األسئلة -

ل  النزائات عسنة الدئا ة ا اااًما ماخصسص ص حات  الصفحات المتخصصة: - ل  ت ن 

للعاهنئ معسنه ئغ  أ اسة تل  الص حات ف  جكو القطاعات الننعسة مه  ماخصصة

 .العاهنئ 

ايع لزائات الثقافة عسنة الدئا ة إموانسة أتاح من إمداد الجمهور بأخبار متنوعة: -

 .ًه  ف  منا  أمعاد الهنية الثقافسة الاخال ةمداد العاهنئ مثخرائ ماننعه ماا ي  إ

ي لوا لن  للنزائات عسنة الدئا ة أل  ياضاه الانيع المقاالت للقيادات الثقافية:  -

لالمائات مولاة ، لاكا ت منايع لزائات  الثقافة ماص  مقاالت للقسادات الثقافسة

 ي كلاات لنزي  الثقافة الال م .مه لزئا  الثقافة فساا ل  تنع  أ لول لزي  موانمة

ل  يًاخد  إي مه الانايع االلوا لنسة للنزائات عسنة الدئا ة  مقاالت لكتاب آخرين: -

 كا الًاه ئغ  أ اساه ف  ع ل القضايا الثقافسة الاخال ة أما  ال أي العا ،  لزيادة 

   العاا س ي لتناسة الهنية الن نسة .النع

لالا  تناللت  ،النزائات مالاقائي  الخرائيةا اعانت جاسع  التقارير اإلخبارية: -

الاخال ة معول  لذل  لانضس  جهند ا ف  الاعاالت الثقافسة ،مخال ةيضايا ثقافسة 

 .م صل، ل  حها لل أي العا 

ل عائاتها ئمنز لزائات الثقافة   :وشعارهارمز وزارات الثقافة محل الدراسة  -

ًً كانت عنص ً   سة ح صت عل  لجندا جاسع النزائاتا ف  منايعها اللوا لنا ئيس

 لجند الععائ يدع  الهنية الاس ًاتسة لال  النزائات.، لعسنة الدئا ة

المرتبة  اتية فيإجمالي وظيفة اإلمداد بالمعلومة: جاءت وزارة الثقافة اإلمار

ثم المغربية   نقطة 11نقطة تليها وزارة الثقافة المصرية ب 12األولى بمجموع 

نقطة  وهيا يعني أن وزارات الثقافة الثالث  20  وذلك على مقياس من بعشر نقاط

 ؛لى تفعيل وظيفة اإلمداد بالمعلومات عن طريق موقعها اإللكترونيبحاجة إ

م الهوية الثقافية لدى المنوط بها دعفوزارات الثقافة هي الجهة  الرسمية 

   .الجمهور
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  involving:  الجمهور مع مواقع وزارات الثقافةاندماج  -

دئجة لاع فة مدا ترن  منايع لزائات الثقافة عسنة  17ه ت  لضع مقساأ م -

اها مه خلل منايعها لنظس ة الاًاعدة عل  اندماج العاهنئ مع أنعط الدئا ة

 .اللوا لنسة

 .عينة الدراسة علي مقياس االندماج( يوضح درجات مواقع الوزارات 2) رقمجدول 

 الوزارات  involvingنشطة وزارات الثقافة :سمات وظيفة االندماج مع أ

 المغرب ماراتاإل مصر

 -  - المشاركة عبر مواقع التواصل االجتماعي

 -   إضافة تعليق

 - - - نشطة الثقافيةتطوع  في األ

 -   استطالعات رأ   حول القضايا الثقافية

    تحميل لوجو/ بوستر ) خاص بالموضوعات الثقافية( 

    بحث الموقع 

 -   انضم للقائمة البريدية 

    لكتروني لالتصال إبريد 

 -   وجود رقم تليفون 

 - -  رقم فاكس 

 -   عنوان الوزارة

 -  - التسجيل في الموقع 

 -  - قيم الموضوعات الثقافية

 - - - نشطة الثقافيةتبرع لدعم األ

      نشطة الثقافية في منطقتك األ

 - - - عضوية  بالمؤسسات الثقافية

 - - - قسم خاص باألعضاء فقط 

 4 12 10 المجموع 

لسمات وظيفة االندماج عبر وتوظيفها كيفية استخدام مواقع وزارات الثقافة 

 مواقعها:

عر  الانيع   كا الخاصسة ت  إتاحاهامشاركة عبر مواقع التواصل االجتماعي:  -

فق  ف  حسه أ  ماي  الانايع عسنة الدئا ة  لنزائة الثقافة المائاتسة اللوا لن 

منيعها اللوا لن  مه  ل  تًاخد  تل  الخاصسة الا  تاوه العاهنئ الكي يًاخد 

ه  ف  تنصسل ً  ، ماا ي  معائكة ما يا  نع ا عر  منايع الاناصل االجاااع 

الثقافسة لعدد كرس  مه العاهنئ الكي ال ياع ل ، لاأنعطة لال ؤا ،اأفوائ

 عل  أل ع نطاق . ، لأنعطة تل  النزائاتلنع  فاعلسات ،لانيع تل  النزائات

قافة للزائة الث ،لوا لن  لنزائة الثقافة الاص يةلا ا  الانيع ا: إضافة تعليق -

عل  إضافة تعلسق، لاعاادت لزائة الثقافة الاص ية  ةالمائاتسة مخاصس

لسضس نا تعلسقاته ، لذل  معد أ   ؛تخصسص ص حة لزلائ منيعها اللوا لن 
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ليحددلا ننع الاعلسق  ،  يضس نا أ اا يضس نا الر يد اللوا لن  الخاص مه ، ل

، ث  يقن  الاًاخد  مواامة مضان  الاعلسق ف  اعامً  ا  تعلسقً ا أكا  مقا حً أ نا  

لزلائ منيعها     ل  تا   حسه أ  لزائة الثقافة الال مسةالخانة الاخصصة لكل ، ف

 لضحت لزائة الثقافةقد أخ  فأ  يضس نا تعلسقاته  عل  اأخرائ. عل  العان  اآل

 ،حسث ذك ت أنها ت ح  معاسع الالحظات المائاتسة  سا ة نع  الاعلسقات؛

لالا   احظت ماال ااا   ،لالاعلسقات النائدة إلسها ،لاال ا ًائات ،لاآلئا 

اللز  حسث  تهد  النزائة إلت إيعاد آلسة منا رة للاحالئ لالا اعل مع 

، لاال اااع معول عا  لالعاهنئ مه زلائ الانيع ،الااعاملسه معها معول خاص

لتلق  ملحظاته  لمقا حاته ، كاا ألضحت أنها تحا   محقها ف   ،ه إلت آئاي

لزائة الثقافة  ف  حسه ل  تًا د   ، لال د ف  فا ات معسنةماامعة معض اآلئا 

الال مسة مه  كا الًاة. لت سد تل  الًاة ف  الاع   علت ئد فعل العاهنئ تعاا 

النزائة ماا يًا  لها ماعديل تل  الًسا ات معول ينا   الًسا ات الا  تارعها 

 .ليدع  منا  الهنية  ،العاهنئ

لوا لنسة للنزائات عسنة :  كا الًاة فساا ل  يًا د منها أي مه الانايع التطوع -

لتعول جهند  ،ئغ  أ اسة تل  الًاة خاصة فساا ياعلق ماأنعطة الثقافسة الدئا ة

هنئ مع ا عه دلئ ا ف  دمج العفضًل ال  اسة  للعهند ا موالةالاطنع جهندً 

 ًه  ف  اناعائ ا.نعطة ي  . لدمج العاهنئ ف  تل  اأأنعطة تل  النزائات

، لمنيع لزائة الثقافة الثقافة الاص ية لزائة : أتاح منيعاستطالعات رأ  -

، ل كا زائة الثقافة الال مسة تل  الًاة  منيع لالمائتسة  كا الًاة مسناا ل  يا

الًاة ئغ  أ اساها مالنًرة للنزائات ف  الاع   عل  اتعا ات العاهنئ، 

قرلسة لال  النزائات، إال أ  لزائة الثقافة لالاعرس  عنها ف  اأنعطة الاًا

لنح  أ  اال ا اا    فقد ه  كا الًاة علت نطاق محدلد؛يد ا ا اد م الاص ية

، أما لقضايا ثقافسة معسنة نا  أي تناللللس     ،علت  العول العا  للانيعكا  

فقد اتاحت   ا ا ادت علت نحن ماسز مال  الًاة؛ لزائة الثقافة المائاتسة فقد

الًعادة مه خلل  عه مس   اعه الانيع كول، ككل  ا اخدمت ا ارسانً  اا ارسانً 

، لضافة لط ح ا ارسانات إلوا لنسة عه معض القضايا الثقافسةما ا اخدا  الانيع؛

ه  ف  ً  ي  ماا اهنئ ف  صناعة الًسا ات الخاصة منزائات الثقافة لا  ا  الع

 .عنه  ةمعر  تثت  أنها ؛اهنئيرنلها لدا الع

الانيع اللوا لنسة للنزائات عسنة الدئا ة عل   : اعاادتتحميل لوجو/ بوستر -

 تاح، ليد أتاحت الانايع الثلو إموانسة تحاسل لنجن النزائة؛ فقد أتل  الخاصسة

نااجها ف  منا رات خاصة ك يا ة مص  ائة الثقافة من ا ات ت  إمنيع لز

 ة المائات  إموانسة تحاسلتاح منيع لزائة الثقاف، لأللتحاد اأف يق  لغس  ا

فة ما لزائة الثقا، ل سا ة دع  الان رسه، لغس  ا، أاأجندة الثقافسة للنزائة
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، لالرطاية الاهنسة وخاصة معايزة الال و للوااتاحت من ا ات الال مسة فقد أ

 لغس  ا  . ،، لمن ا ات الاه جاناتلل نا 

تل  الخاصسة، ماا يسث  منايع النزائات عسنة الدئا ة تاحت : أبحث الموقع  -

الرحث عه ، للوا لن  مه يرل العاهنئتسً  ا اخدا  الانيع العل  

لضاا    عة النصنل إلسها، خاصة  ،الانضنعات النائدة داخل تل  الانايع

ًهل  كا الخاصسة ماامعة العاهنئ لمالاال  ت   ،مع تعدد القطاعات الثقافسة لتننعها

 .ال اااماته 

لمنيع لزائة  ،: أتاح منيع لزائة الثقافة الاص يةلبريديةاالنضمام للقائمة ا -

الكيه  نئ العا أتاحت تل  الخدمة للعاه ليد ت  ،فق   كا الًاة الثقافة المائاتسة

ماع د ا ا اكه  ف  القاياة الر يدية يا  إئ ال  نع ة م يدية دلئية تاضاه أ   

 مسة  مه  كا د لزائة الثقافة الالساأخرائ لالاعلنمات لاأحداو. فساا ل  تًا 

ه  ف  جكو أ ، كر  عدد مه الاثق سه ف  جاسع ف لع الثقافةالًاة، لالا  تً 

 خرائ .األترقسه  عل  ا لع مآخ  

ا م يدً يع لزائات الثقافة عسنة الدئا ة أتاحت منالكتروني لالتصال: بريد إ -

ئة، لالاناصل مع ياوه مه خلله  إئ ال ال  ايل اللوا لنسة للنزا الوا لنسً إ

ال  ايل الا  يا  تظل فاعلسة تل  الخدمة م  ننة ماال اعامة لال  ل ،العاهنئ

لوا لن  ئة الثقافة الاص ية منضع م يد إزا، ليد ا اات لئ الها للنزائاتإ

ل ) الهسئة العامة لقصنئ الثقافة، الهسئة العامة لعاسع القطاعات الاامعة لها مث

أما لزائة الثقافة المائتسة  ،للانًسق الحضائي لغس  ا(العهاز القنم   ،للوااو

لعل افسة لعاسع القطاعات الاامع لها ف  الانا ق ا اإلوا لنس   اتاحت م يدً فقد أ

 الاخال ة  .

، لالانيع لوا لن  لنزائة الثقافة الاص ية: أتاح الانيع الوجود رقم تليفون -

منيع ف  حسه ل  يا   للاناصل ئي   اتل ا لن  لنزائة الثقافة المائاتسةلوال

الخدمة لزلائ منيعها اللوا لن ، ليد اتسحت تل  لزائة الثقافة الال مسة تل  

منا ق جل افسة ماننعه،  خلل القطاعات الاامعة للنزائات ف ا مه الخدمة أيضً 

 .د مه تل  الخاصسة منيع لزائة الثقافة الال م لل  يًا 

 .الخاصسة للعاهنئ : منيع لزائة الثقافة الاص ية فق  لف  تل رقم فاكس -

المائاتسة الثقافة لزائة منيع ل منيع لزائة الثقافة الاص ية :الوزارةعنوان  -

، كاا ا اانا منع  عناليه ا عننانهاا عل  الانيع اللوا لن تاحالدئا ة أعسنة 

أما لزائة ف  الانا ق العل افسة الاخال ة،  ، لالهسئات الاامعة لهااف لعهاا

القطاعات  لا اللوا لن  أي عناليه للنزائة أل  تا  علت منيعه لثقافة الال مسةا

ناصل مسه العاهنئ لالنزائة ماعارائ ا الاالاامعة  لها، ئغ  تثثس ا عل  فاعلسة 

 رلد لتعوسل  نياه .ال اظ علت ثقافة حا الالعهة الانن  مها ئ اسً 
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تل  الًاة عل  منيعها فق   فة المائاتسةتاحت لزائة الثقاأ: التسجيل في الموقع  -

 ااح مًانا ت اعل أكر  للعاهنئ الكيلمه خلل ذل  الاًعسل ي   ،اللوا لن 

خرائ النائدة ياونه الاعلسق علت اأحسث  ؛يقن  مالاًعسل علت الانيع اللوا لن 

فساا ل  تا  لزائة  ال ال  ايل لالاقا حات للنزائة،ئ ، لككل  إعلت الانيع

 تل  الًاة. ة الاص ية لالال مسةالثقاف

: أتاحت لزائة الثقافة المائاتسة  اة إموانسة تقسس  الانضنعات قيم الموضوع  -

سناا ل  تًا د ، مه يرل العاهنئ لول منضنع عل  حدةالانعنئة عل  منايعها م

 .منايع النزائات اأخ ا مال  الخاصسة

مه النزائات عسنة الدئا ة علت جاع تر عات مه  لزائة عااد أيل  ت :تبرع -

 خلل منيعها اللوا لن  

، تل  الخدمة: لف ت جاسع النزائات عسنة الدئا ة في منطقتك وزارة الثقافة -

للوه مضاننها اخالل مه لزائة إلت أخ ا فنزائة  الثقافة الال مسة أتاحت 

أتاحت ، مسناا ف  الانا ق العل افسة الاخال ة  اا  الهسئات الاامعة لنزائة الثقافةأ

الخاص  ئيا  الالس ننات، لأالاامعة للنزائة اا  العهات لزائة الثقافة الاص ية أ

 ،العننا ؛ فقد أتاحت ، أما لزائة الثقافة المائاتسةق الاخال ةمها لالعننا  مالانا 

 لالر يد اللوا لن  لول جهة. ،لئي  الالس ن 

 تاحاها مالانايع اللوا لنسة للنزائات عسنة الدئا ة. كا الًاة ل  يا  إ عضوية: -

لوا لنسة للنزائات تل  الًاة مالانايع ال ل  يا  إتاحة :قسم خاص باألعضاء -

 .الدئا ةعسنة 

الا كز األل  ف جا ت لزائة الثقافة المائاتسة  :جمالي وظيفة االندماجإ -

ث  لزائة الثقافة  ،نقا  7نقطة يلسها لزائة الثقافة الاص ية مثجاال   12مثجاال

لتل  الناسعة  ،نقطة علت مقساأ االندماج 17نقا  مه  4الال مسة مثجاال  

لدا النزائات عسنة الدئا ة فساا عدا لزائة  االندماجتنض  ضعل لظس ة 

لتعد لظس ة االندماج ذات أ اسة كر ا خاصة فساا ياعلق م م   ،الثقافة المائاتسة

 .الدئا ة العاهنئ ماأنعطة الا  تقن  مها لزائات الثقافة عسنة

 التوصيل : -3

لهكا  ت  لضع مقساأ لاحديد مدا ترن  لزائات الثقافة عسنة الدئا ة

 لوا لن  :ة مه خلل منيعها الالنظس 
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 ( يوضح درجات مواقع وزارات الثقافة عينة الدراسة علي مقياس التوصيل3جدول رقم )

 

 سمات وظيفة التوصيل

 الوزارات

 المغرب اإلمارات مصر 

استخدام الهيبرتكست لربط المادة الخبرية بمواد 

 متعلقة

- - - 

     تفصيال  لي نص أكثر االنتقال من نص مختصر إ

 - - - خر  داخل النص إحالة المستخدم إلي روابط أ

    الوصالت  الوزارية

    وصالت مرجعية

    وصالت داخلية 

عدد لينكات الوزارة علي شبكات تواصل اجتماعي 

((n 

 (4)  (3)  (3) 

 - - - روابط نشطة لمواقع أخر   للوزارة

الوزارة من مؤسسات  عنروابط مواد إعالمية 

 خر  إعالمية أ

- - - 

 8 7 8 المجموع 

 

عبر مواقعها وتوظيفها   كيفية استخدام وزارات الثقافة لسمات وظيفة التوصيل

 اإللكترونية:

تاس  تل  الًاة  استخدام الهيبرتكست لربط المادة الخبرية بمواد متعلقة: -

لاًاخد  الانيع اللوا لن  أ  ياع   عل  معلنمات أكا  حنل الانضنع 

، لل  الضل  علت ال ام  الخاص مالانضنعلذل  عه   يق  الكي يها  مه،

 .ئات عسنة الدئا ة مه  كا الخاصسةتًا د النزا

 لتاس  تل  الخاصسة ع ل أكر : االنتقال من نص مختصر إلي نص أكثر تفصيال  

لاجهة ا اخدا  الانيع اللوا لن ، لمالاال  يدئ مه الانضنعات الاخال ة علت 

، كاا تًاعد العاهنئ علت تحديد أللنياته معول   يع، ليد تحقق لها معا دة أعل 

 .ا اخدمت تل  الًاة جاسع منايع النزائات عسنة الدئا ة

اخد  تل  : أخر  داخل النصإحالة المستخدم إلي روابط   ً أي منيع الخاصسة ف  ل  ت 

لترنيرها ه  ف  ت تس  الانضنعات ، ل   تًإلوا لن  للنزائات عسنة  الدئا ة

 .لسهاناقال الًل  للاعلنمات لالنصنل إ، لتًهل عالسة االمنها الورس ةخاصة 

زائية؛ أتاحت جاسع النزائات عسنة الدئا ة لصلت لانايع ل الوصالت  الوزارية :

مسناا تاسز منيع لزائة  ؛الثلثة ئلام  لانيع معل  النزئا تاحت النزئات فقد أ

 .خ ا كنزائة تناسة الاعااعلمائاتسة مإتاحة ئلام  لنزائات أالثقافة ا
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؛ حسث : أتاحت جاسع منايع النزائات عسنة الدئا ة  كا الخاصسةوصالت مرجعية

الهسئة العامة ها كئلام  لانايع القطاعات الاامعة ل أتاحت لزائة الثقافة الاص ية

فة تاحت لزائة الثقالأكادياسة ال نن ، لدائ األم ا الاص ية، لأ، لقصنئ الثقافة

ل سئة ال عس ة للثقافة لها كهسئة العائية للوااو،  المائتسة ئلام  لقطاعات تامعة

عة زايد، عه النزائة كعام  يطاعات لمس ًات ثقافسة مًاقلة لئلام لالعل ،

ام  لقطاعات تاحت ئلمائاتسسه، أما لزائة الثقافة الال مسة؛ فقد ألجاعسة النا  يه ال

 . ثقافسة تامعها لها لأخ ا مًاقلة

لف ت منايع النزائات عسنة الدئا ة  كا الخاصسة ف  منايعها  :وصالت داخلية

الانيع ه  ف    عة تنقل الاًاخد  داخل ص حات ً  حسث إنها ت   ؛اللوا لنسة

 .اللوا لن  مًهنلة

لف ت جاسع النزائات  :افة علي شبكات التواصل االجتماعيعدد لينكات وزارة الثق

عل  منايع الاناصل االجاااع  مع اخال  عدد ال لام  الا  عسنة الدئا ة ئلام  

لاناصل أتاحت لزائة الثقافة الاص ية خا  حًامات علت منايع ا؛ حسث ا اخدماها

، لأتاحت لزائة ا ، ينتسنو، انًاع ا ( ، للنود لتنيا ) فس  من ، االجاااع 

، علت منايع الاناصل االجاااع  )تنيا  ، لانًاع ا الثقافة المائاتسة ثلو حًامات 

منايع الاناصل  تاحت لزائة الثقافة الال مسة ثلو حًامات علتلينتسنو(، لأ

ا الناعائ ل ايل الاناصل ، لفس  من ، لجنجل مل ( لنظ ً االجاااع  )تنيا 

كر  أنعطة الاناصل االجاااع  يد لف  اناعاًئا أ  ا اخدا  منصات ؛ فإجاااع اال

  .لزائات الثقافة

ا مه الانايع ل  تًاخد   كا الخاصسة أي  روابط نشطة لمواقع أخرى للوزارات: 

 اللوا لنسة للنزائات عسنة الدئا ة .

تنف  الانايع : ل  أخر  مؤسسات إعالميةعن الوزارة من  روابط لمواد إعالمية

 .ائات الثقافة الثلو تل  الخاصسةاللوا لنسة لنز

 ،الثقافة الاص ية لالال مسة الا ترة األلت حققت لزائتاإجمالي وظيفة  التوصيل: 

ه  تل  ً  لت   ،دئجات 7ث  لزائة الثقافة المائاتسة ماعانع  ،دئجات 8لذل  ماعانع 

  .الط قالنظس ة ف  تنصسل الاعلنمات للعاهنئ مثفضل 

 : الحشد -4

( دئجات لاحديد مدا ترن  النزائات عسنة الدئا ة 10ت  لضع مقساأ مه )

 .نظس ة مه خلل منيعها اللوا لن لهكا ال
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 اقع وزارات الثقافة عينة الدراسة( يوضح الدرجات التي حققتها مو4جدول رقم )

 من خالل وظيفة الحشد.

 الوزارات سمات وظيفة الحشد أو التفاعلية

 المغرب اإلمارات مصر

 - - - الدخول لموقع الوزارة كمتطوع 

 -   تحميل مواد دعائية خاصة بالوزارة لتوزيعها.

 - - - أخبر صديق لك عن الموقع 

    أرسلها لصديق لك

 - - - شريط أخبار الوزارة لموقعك اإللكتروني

 - - - أعجبني

علي شبكات التواصل لثقافة وزارة اأنضم لمجتمع 

 االجتماعي 

   

 - - - نظم أحد األحداث الثقافية

 - - - حداث الثقافيةروج ألحد األحداث روج ألحد األ

 -  - قيم الموضوعات الثقافية

 2 4 2 المجموع 

عبر  وتوظيفهاعينة الدراسة لسمات وظيفة الحشد الوزارات كيفية استخدام 

 :ةمواقعها اإللكتروني

ثقافة عسنة الدئا ة  كا الًاة، : ل  تا  لزائات الالدخول لموقع الوزارة  كمتطوع

لالانيع  ،مه الا اعل مسه الااطنعسه ف  أنعطة النزائة االًاة مزيدً   كاتنف  ل

 اللوا لن  لها .

 ،لزائة الثقافة الاص ية الف  منيع لتوزيعها: تحميل مواد دعائية خاصة بالوزارة

الانيع  مسناا ؛مناد دعايسة خاصة مالنزائةالمائاتسة  خاصسة تحاسل  للزائة الثقافة

لح  أ  ي  ًاخد  تل  الاسزة، لوه معول عا  ل  ي اللوا لن  لنزائة الثقافة الال مسة

للاحاسل     عائات  احها منيع لزائة الثقافة الاص يةالاناد الدعايسة الا  أت

ما منيع لزائة صة مال اعلسات الثقافسة، أالخاالنزائة مالضافة إل  معض الاطنيات 

 ،لمعض الارادئات الثقافسة ،تاحت  عائات لزائة الثقافة؛ فقد أالثقافة المائات 

 لغس  ا مه الاناد تحت  عائ الحقسرة الثقافسة . ،لالنعسد الن ن 

ل  تًا سد الانايع اللوا لنسة للنزائات عسنة الدئا ة  :ا لك عن الموقعأخبر صديق  

مالانيع اللوا لن ، لنع ا عل   تل  الخاصسة ئغ  أ اساها ف  تع يل العاهنئ مه

لياس   ،يرناًل  ا ل ع نطاق، كاا أ  ترادل الانايع مسه اأصديا  يععلها أكث  ئلجً أ

 إج ا  نقا ات جادة حنلها.

، الثقافة المائاتسة لالال مسة : ا اخد  تل  الًاة علت منايع لزائت أرسلها لصديق

ائ، لالاعلنمات، لاأخر ،مإئ ال الاقائي  أ  يقن  مًاخد  الانيع اللوا لن  ل  

آخ يه مه خلل  لألف ادلوا لن  للنزائة  لالصنئ الانجندة عل  الانيع ال
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لوا لن  للعخص الكي ي غ  ف  لاخصص لكل ، ث   كاامة الر يد الالزئ ا ا اخدا 

 أ  ي  ل له  كا اأخرائ.

مه الانيع  أي كا الاسزة  ل  يًاخد  :ة لموقعك اإللكترونيلوزاراشريط أخبار 

العاهنئ عل  ا لع ماأخرائ لوا لن  للنزائات عسنة الدئا ة، ل   ت سد ف  مقا  ال

 . مثللألاًل 

 اسة ئغ  أ، أي منيع إلوا لن  مه الانايعتوه تل  الخاصسة مااحة عل  : ل  أعجبني

لدا القاي  ماالتصال، لتحديد الانضنعات ع الصدا نمع فة ئج تل  الخاصسة ف  

 مه العاهنئ. اا كرس ً الا  تلي  إععامً 

ا حققت تل  الخاصسة  تناجدً  أنضم لمجتمع الوزارة على شبكات التواصل االجتماعي:

لوا لنسة للنزائات عسنة حسث أتاحاها جاسع الانايع ال ؛عل  منايع النزائة كرس 

الاص ية خا   روات تناصل اجاااع ؛ مسناا تاحت لزائة الثقافة الدئا ة، لأ

تاس  لاًاخدم  منايع  ، ل كا الًاةتاحت لزائة الثقافة المائاتسة لالال مسة ثلثةأ

 .ائة عل   روات الاناصل االجاااع النزائات أ  ينضانا لاعااع النز

ل  تًاخد  الانايع اللوا لنسة للنزائات  :أحد األحداث أو روج ألحد األحداثنظم 

دلئ الورس  ف  حعد العاهنئ ف  الانا رات الثقافسة الئغ    ةعسنة الدئا ة  كا الًا

 الاخال ة الا  تنظاها النزائات.

 ا لن  لنزائة الثقافة المائاتسة  كا الًاة حسث يقن أتاح الانيع اللو: قيم الموضوع

الانعنئ عل  ف  الانضنع   لوا لن  منضع تقسس ائ الانيع الالعاهنئ مه زل

أيقننة الاقسس  أ  ل الانضنع، لت سد تل  الخاصسة  الضل  عل الانيع عه   يق 

الانضنعات الا  تلق  لوا لن  ف  الاع   عل  القضايا لالقاياسه عل  الانيع ال

، ماا تانافق معه، أل ال ا لدا العاهنئ، لالانضنعات الا  ال يها  مها العاهنئئلجً 

  عدد ماوه مه مًاخدم  ياس  له  تعديل تل  الانضنعات، حا  تلق  القرنل مه أكر

 لوا لن .الانيع ال

 4جا ت لزائة الثقافة المائاتسة ف  الا ترة األلت ماعانع إجمالي وظيفة الحشد: 

ل  علت لذ ،نقا  يلسها لزائة الثقافة الاص ية لالال مسة ماعانع نقطاسه لول منهاا

الحعد لدا النزائات عسنة لتظه  الناايج ضعل لظس ة   مقساأ مه عع  دئجات

 تل  النظس ة ف  حعد العاهنئ مع أنعطة النزائات الاخال ة. لت سد الدئا ة،

 قدرة المواقع اإللكترونية علي توصيل تلك الوظائف للجمهور: -ب

 :glitz factorقدرات العرض  -1

لاع فة الًاات الااعلقة مقدئات الع ل، لالا  ( دئجات 7ت  لضع مقساأ مه )

 أتاحاها النزائات عسنة الدئا ة مه خلل منايعها اللوا لنسة.
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 عينة الدراسة علي مقياس قدرات العرض:( يوضح درجات مواقع الوزارات 5) جدول رقم

 الوزرات قدرات العرض

 المغرب  اإلمارات  مصر 

    ملفات صوت 

 - -  نصوص متحركة 

 - -  معرض صور 

  -  مكتبة للفيديوهات 

  - - وجود شريط أخبار 

 - - - RSSخدمة 

 -   علي اليوتيوب  ةوجود قنا

 3 2 5 المجموع 

 كيفية إبراز الوزرات واستخدامها لسمات قدرات العرض عبر مواقعها اإللكترونية:

ا اخدمت الانايع اللوا لن  لعاسع لزائات الثقافة عسنة  :audioملفات صوت 

د معول كامل مه ل  تًا  مل ات الصنت إال أنها ف  الاقاملالدئا ة إموانسة ع ل 

المائات  فق  تحاسل مل ات  لوا لن  لنزائة الثقافةتل  الخاصسة؛ فقد أتاح الانيع ال

 .صنتسة مه الانيع

 ية  فق  خاصسة النصنص قافة الاصا اخدمت لزائة الث نصوص متحركة:

ي  الانايع عسنة الدئا ة النصنص ما، لل  تًاخد  علت لاجهة اال اخدا الااح كة 

لاقائي  عل  الانايع الااح كة ل م  الاًاخد  مث   اأخرائ، لالاقاالت، لا

عال ئ ف  إض ا  جان  جاال  للانيع، لت. ئغ  كننها لها دلاللوا لنسة للنزائات

 االناراا. عل  جكو

فق  عل  لجند مع ل  : ح ص منيع لزائة الثقافة الاص يةمعرض الصور

  .لنزائة،  لاأحداو الا  م ت علسهاللصنئ، لذل  لانثسق أ   ال اعلسات الثقافسة ل

 يا  مه خللها تنثسق أ   أنعطة النزائة، لاعاادت علسها لزائتا: مكتبة الفيديوهات

 ا سة لهكا ال سدين ات أنها أفل  اأ الص ةلكانت   ،الثقافة الاص ية لالال مسة

عل  تنثسق  الذل  ح صً  ،عدتها لزائة الثقافة للقا  الضن  علت أنعطاهاس ة أيص

 ال اعلسات الخاصة مها.

عل  ا اخدا   كا ح ص منيع لزائة الثقافة الال مسة فق   :وجود شريط أخبار

خرائ قد  مه خلله أخ  اأة لسال يسًائة  منضعه ف  ص حاها النز تحسث يام ؛ةالًا

 .مثنعطة النزائةالااعلقة 

ة للنزائات عسنة لوا لنس: ل  يًاخد   كا الخدمة أي مه الانايع الRSSخدمة 

 الاًاخد  ف  الحصنل عل  اأخرائ فنئ حدلثها.، لت سد تل  الخاصسة الدئا ة
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للزائة الثقافة  ،ا ا ادت لزائة الثقافة الاص ية :وجود قناة علي اليوتيوب

، ليد تضانت ًاخدمها لزائة الثقافة الال مسةالمائاتسة مه تل  الخاصسة فساا ل  ت

    ال اعلسات الا  نظااها النزائة .الخاصة منزائة الثقافة الاص ية أ يناة السنتسنو

جا ت لزائة الثقافة الاص ية ف  الا ترة األلت  :إجمالي مقياس قدرات العرض

ث  لزائة  ،سها ف  الا ترة الثانسة لزائة الثقافة الال مسة مثلو نقا مخا  نقا  يل

 ،جاال   رع نقا  علت مقساأ يدئات الع ل، لذل  منقطاسه مه إالثقافة المائاتسة

مسة عسنة الدئا ة مه يدئات ل كا يعس  النخ ال ا ا ادة لزائات الثقافة الع 

 جكو اناراا العاهنئ. ف ، ئغ  أ اساها الع ل

 :freshnessالتحديث  -2

 ( يوضح درجات مواقع وزرات الثقافة عينة الدراسة علي مقياس التحديث6جدول رقم )

 المغرب اإلمارات  مصر  الوزارة 

 5 5 5 مجموع التحديث 

حديث الانيع ياض  مه العدلل الًامق ح ص لزائات الثقافة عسنة الدئا ة عل  ت

ل  يوه ل ،دئجات عل  مقساأ الاحديث حسث حققت جاسع الانايع خا  ؛اللوا لن 

ا أل ينمسه، لتعد تل  مل إ  تحديث الانيع كا  يًال ق ينمً  ا؛و الانيع ينمسً د  ح  ي  

لت اعل العاهنئ  ،   النظايل الا  تسث  علت جندة الانيع اللوا لن النظس ة مه أ

إلت أ  نع  اأخرائ لماامعة  (216، 2007تعس  دئا ة )صلح،  معه حسث 

الاناد الانعنئة عل   روة حداو لها دلئ كرس  عل  الا اعلسة مع تطنئات اأ

 . أ اسة  لظس ة الاحديث ل كا يعو  مدا ،نا نتال

 : usabilityسهولة االستخدام 

 ( يوضح درجات مواقع الوزارات عينة الدراسة علي مقياس سهولة االستخدام7جدول رقم )

 المغرب اإلمارات مصر  سهولة االستخدام 

 4 6 3 تاحة :اال

 4 5 4 ةلرئيسسهولة تحميل الصفحة ا

 3 5 5 سهولة التجول داخل الموقع 

 12 16 12 المجموع 

كيفية توظيف الوزرات عينة الدراسة لسمات سهولة االستخدام عبر موقعها 

 اإللكتروني :

، لذل  ثلو دئجات علت مقساأ التاحة يةحققت لزائة الثقافة الاص : اإلتاحة

ل  إتاحة للسة )نص فق ( مالضافة إها النصنص العلمسة ف  صنئتها اأاأتاح

أما لزائة الثقافة  ،للاسه )النعلسزية، لال  نًسة( مالضافة للع مسةلاالانيع م

ا النصنص فقد أتاحا أيضً المائاتسة حصلت عل   ت دئجات علت مقساأ التاحة؛ 
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للطراعة، لككل   نفت لي  للاو نفسه،  ا معدة  صنئتها األلسة،  لنصنصً ف

عل   ت أئمع دئجاتفقد حققلإموانسة تلس  حع  الخ ، أما لزائة الثقافة الال مسة 

ف  صنئتها األلسة مالضافة إل  النصنص العلمسة  تمقساأ التاحة، حسث أتاح

 .الانيع مثلو للات غس  الع مسة إتاحة

ظه  مه خلله أ    عات الانايع اللوا لنسة  فقد :ةة تحميل الصفحة الرئيسلسهو 

الثقافة  لنزائة ا ة مان   الً عة ل  يع، حسث كا  الانيع اللوا لن منضع الدئ

 .، لالال مسة فوانت مان طة الً عةالثقافة الاص ية المائاتسة أعل ا، أما لزائتا

الثقافة الاص ية لالمائاتسة  ا لزائت منيعحقق : navigationسهولة التجول  

الثقافة الاص ية  ، ليد أتاح منيع لزائت خا  دئجات علت مقساأ  هنلة الاعنل

ا ف  جاسع ص حاتها للص حة ال يسًة كاا أتاح   ي  مرا  ً  الالمائاتسة ئامطً 

لًهنلة الاعنل لالانقل مسه  اة للانيع ف  جاسع الص حات أيضً ال لام  ال يسً

ئ ادات ، لإلإموانسة الرحث ،مالضافة إل  خ يطة الانيع لانضنعات الاخال ة؛ا

 اتاح ئامطً اصة مالاعنل داخل الانيع، أما منيع لزائة الثقافة الال مسة؛ فقد أخ

ا لل لام  ال يسًة مالضافة إل  ا اخدا  مح   ل  يطً  ،ةا للص حة ال يسًمرا  ً 

 .محث داخل الانيع

 ة الثقافة المائاتسة ف  الا ترةجا ت لزائاالستخدام: إجمالي وظيفة سهولة 

قافة الاص ية الث نقطة، لف  الا ترة الثانسة جا ت لزائتا 16انع لذل  ماع ،األلت

نفس    النزائات عسنة الدئا ة ا اات مانقطة، لتعس  الناايج إلت أ 12لالال مسة و

  نا نت.ا عر  الاال اخدا  أنعطاه  اة  هنلة

 .استراتيجية إلدارة االتصاالت الحكومية في مجال الثقافة نحو وضع

 لذل  لاقد  تحلسًل   (swot)اعاادت الدئا ة ف  ع ضها للناايج العامة عل  نانذج 

أم ز عل  عناص  أ ا سة    )عنامل القنة، لنقا  الضعل، ل اياياً  ائماعسً 

 معئن  االتصاالت، ياوه لألكادياسسه لالاهااسه الاحديات، لال  ص الاحاالة(

 ا  علسها لاحديد اال ا اتسعساتالرن، لمه خللهاالثقافسة ي ا ة  كا الناايج لاأئيا  

النانذج  سة لدع  اتصاالت الهنية الثقافسة، لي جع  ر  اخاسائ  كاالحونمسة الاًاقرل

، لدلئ   ف  أنه اأيدئ عل  تقدي  صنئة لاضحة لمرًطة، لأكث  لايعسةالاحلسل

ت الحونمسة ما اخدا  ل ايل العل  العديد ف  دع  الهنية الثقافسة، حا  االتصاال

تًاطسع لزائات الثقافة الاعا   مع اأئيا  لالنً  ف  الًساق العا  لها، لف  ضن  

 الاسث ات الاحسطة مها.

 نقاط القوة:

 ماقدي  محانا اتصال  يااسز مًهنلة اال اخدا  مه حسث  هنلةاال ااا   -1

تاحت جاسع ، ل هنلة التاحة، حسث أالاحاسل ، ل هنلةالاعنل ف  الانيع
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خ ا مالضافة لتاحة إموانسة الرحث نة الدئا ة الانيع مللة أالانايع عس

 تاحت  نفت لي  للاو نفسه.، لمعض الانايع أداخل الانيع

للاعلنمات علت الانيع اللوا لن  للنزائات  اال ااا  مالاحديث ال نئي -2

غل  النزائات ماحديث محانا ا ف  مدا ال ؛ حسث يامت أالدئا ة عسنة

 .و أيا تاعالز ينمسه إلت ثل

 ،لتننع تل  الاعلنمات ،علت المداد مالاعلنمات للعاهنئالقدئة العالسة  -3

 ،ا ف  منا  الهنية لالح اظ علسهافالاعلنمات    عنص  مه  جد   ؛لكث تها

 .لاناعائ ا دل  الاثث  مالاالس ات الااعلقة مالعنلاة ،لتطني  ا

ئات : حسث ح صت جاسع النز ادة مه منايع الاناصل االجاااع اال ا -4

  ت م  ص حاها علت تل  الانصات مالانيع اللوا لن ، عسنة الدئا ة أ

ات  ايلة تل  الانصات لما تاسحه مه إموان خاصة مع ائت اع عدد مًاخدم 

 كر  نطاق. يًا  منع  الاادة الثقافسة علت أ صس  مااللنع  ف  ليت ي

 نقاط الضعف : 

الاقائي  الاقلسدية ل ،ماأخرائ الدئا ة تزايد ا ااا  لزائات الثقافة عسنة -1

للوا لنسة عه أنعطة النزائة ف  مقامل ت اجع ا اخدا  الانايع ا ال لتسنسة

لمخصايص  ،خ ضةنقل الثقافة للعاهنئ ماوالسل من كانصات يا  مه خللها

 اتصالسة تانا   مع  رسعة العاهنئ الحال .

ضعل الخصايص الا اعلسة التصاالت لزائات الثقافة الع مسة عسنة  -2

لفاعلساها ف  االتصال  ،للضع يسند علسها ماا يحد مه ا اخدامها ،الدئا ة

فالعديد مه منايع الدئا ة ل  يها  منضع تقسساات لتعلسقات علت  ؛مالعاهنئ

 الاناد الانعنئة داخل الانايع اللوا لن  لعسنة الدئا ة.

  أ حها الرسئة اللوا لنسة إالسا  لا  ت  ا انخ ال اال ا ادة مه يدئات الع ل -3

ف  حسه انخ ضت  ت مال  الًاةالثقافة الاص ية فق     مه ا اا لزائة

نصنص الاااثلة ف  ئات ف  اال ا ادة مه تل  الموانات لنزاماي  ا

 .rss، خدمة االخرائ  مع ل صنئ، موارة لل سدين ات،   ي ماح كة،

ت اجع القدئة االتصالسة لنزائات الثقافة ف  حعد العاهنئ عر  منيعها  -4

فسها ماا يسث  لاال ا ا   ،نعطاها، لأفاعلساها ، لذل  لااامعةاللوا لن 

 ثقافسة ماسزا لها . ، لا هاها ف  تونيه  نيةنعطةفاعلسة تل  اأعلت 

 التحديات:

تصاالت إدائة اال ف ماعلق ما اا ائ الااائ ات الرس لي ا سة   نا  تحد     -1

لالمد أ  يا  فنزائات الثقافة لها خصنصساها،  الحونمسة لنزائات الثقافة؛
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ة، خاصة الئترا ها تانا   مع الاحنالت الحالس إدائتها مط يقة مراو ة

 لالاناسة الاًادامة.   ،مالهنية الن نسة

 مقنماتها؛ لصسانة ،: لالا  ينرل  اال ااا  مهامالهنيةماعلق   نا  تحد    -2

 ،لغس  ا ،لئ   ،ل ع  ،لمن سقت ،مه أدو ئلافد ا ماعدد الثقافسة فاله نية

ن ااح نها يد تاع ل للاعنيه ناسعة االالعل افسة؛ فإ خصنصساتها لماننع

 الااا   ، لي تر  ذل  الاحدي ماحدياالتصالت علت الثقافات اأخ ا

ف  لالاونيه  الا مسة ف  للثقافة األلنية إعطا  يا  ماقاضاا االجاااع  الكي

 . الا منية الاس ًات أنعطة لف  العل ، ل ايل

 الثقافسة الاناعات لتلق   ،النااج   ق اجكئي   غس   الكي :ال يا  الاحد ي -3

 مع الاوسل اتعاا ف  الق ائ لأصحاو ،اياصاديات الثقافة يدفع معول

فلمد مه تناف  الونادئ  ؛تنف  ا الا  اتلالموان ،الثنئة  كا مقاضسات

 .الرع ية القادئة علت الاعامل مع تل  الاطنئات

 الفرص المحتملة :

 ما اخدا  نع  ا لأ الس  ،لالا ليج الثقاف  ،الثقافسة الصناعة أ اسة ازدادت -1

 ماسزات، مه مه تاصل ماا ؛ال ا نة ال ياسة االتصالسة الاوننلنجسا

 أنهت الا  ،العخص  االتصال أ وال  نا تاسز توه ل  ت اعلسة لخصايص

 ل ععت االتصال  الا اعل  العرو . ،لاحد اتعاا ف  االتصال فو ة

الاناعات ل  انخ ال توالسل تصال ال يا  أدي إانخ ال توالسل اال -2

صرحت مااحة للعاهنئ مه خلل  روة الاناعات الثقافسة أف ؛الثقافسة

ل أ ،اا مً حسً تقد  ع ضً   ا لنزائات الثقافة اآل  أصر  مااحً أ، لالنا نت

، لمه الاع ل  أ  أغل  الانا نسه الثقافسة ا عر  منصاتها ال ياسة سناايسً 

 ،علسها مالاعا  مه الدللةل  الثقافة منص ها خدمة يحصل كاننا ينظ ل  إ

، لمالاال  فإ  ظهنئ جل الحصنل علسها مه أمنااًل ياول ن  أا ما لنادئً 

عرا  الاالسة عل  لزائات مه اأ ا  يقلص كثس ً االتصاالت ال ياسة ياوه أ

  .ًه  ف  نع  الهنية الثقافسة عل  نطاق لا عي   ن ًه النيت، لف  الثقافة

 الثقافسة، الاناسة ظ ل  ف كرس ة  تلسس اتأحدثت  العديد االتصال ل ايل -3

د مه تل  لعل  لزائات الثقافة أ  تًا س ؛ ايلة اتإموان لها ليدمت

 .تعد لها مًاحة كرس ة ل   العهنئ  ، لأالااسزات
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