
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي       
 8102 هارس / يٌاير  - عشر الثاهيالعدد  - السادستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

انبحىث انعربيـت: 

  وعالقتهب مبتطهببث اجلىدة انشبيهته كهيبث اإلعالو وأقسبي انتعهيًيت يف انربايج حنى انطالةاجتبهبث 
دراست ييذاَيت عهً اجلبيعبث انسعىديت   

 9ص  ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) محمد بن سلٌمان الصبٌحًد/ م.أ.      

 دراست َظريت - دور إدارة ادلعهىيبث ألجهسة انعالقبث انعبيت يف يىاجهت األزيبث ادلؤسسبتيت

 49ص   ... (الملك خالدجامعة ) عمر إبراهٌم بو سعدة /دأ.م.      

دور تطبيقبث وسبئم انتىاصم االجتًبعي يف تًُيت انىعي انسيبسي نذي ادلرأة انسعىديت

 77ص   ... (جامعة الملك عبد العزيز) خلود عبد هللا ملٌانً /د      

نعالقبث انعبيت يف انتعبيم يع األزيبث ادلؤسسيتيستشبر ا أدوار
 دراست ييذاَيت عهً عيُت يٍ انعبيهني يف انعالقبث انعبيت 

 109ص( ...  عجمانجامعة ) نصر الدٌن عبد القادر عثمان /د  

استخذايبث طالة اجلبيعت نهًىاد انفكبهيت ادلقذيت بىسبئم اإلعالو واإلشببعبث انيت حتققهب ذلى
 153ص( ...  المنوفيةجامعة ) رباب صالح السٌدد/      

 يف تىاصههى يع اذليئبث انذبهىيبسيت  انتىاصم االجتًبعياعتًبد انطهبت اخلهيجيني عهً يىاقع
 209ص...   (اليرموكجامعة ) حسٌن فاٌز الشهرانً نذول رلهس انتعبوٌ اخلهيجي

 ببجلسائر 7102حبنت تشريعيبث  انعالقبث انعبيت انسيبسيتاالتصبل يف احلًالث االَتخببيت: يٍ اإلعالٌ انسيبسي إىل      
 239ص( ...  3الجزائر جامعة ) ناصر أودٌة     

 :بهغبث أجُبيتيهخصبث حبىث 

  تذريس وسبئم انتىاصم اإلجتًبعي يف انعالقبث انعبيت وعالقته بسىق انعًم
 يف دونت اإليبراث دراست يقبرَت عهً اجلًهىر

  نادین عصام سلیم (جامعة الشارقة) ...   ص۲۷۱

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ

@  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

جملة
 حبوث العالقات العامة

الشرق األوسط

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتسارية ةالهيئة لاا
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 عبد الحً عمر النجارأ.د/ جمال 
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -اليرموك جامعة بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 مارس/  ٌناٌر - السادسةالسنة  - عشر الثامنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب واٌعّيد 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 ر عثواىد/ ًصر الديي عبد القاد  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  عشر نيةثماأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

اإلعالمية نقدم لمباحثين في الدراسات ؛ السادس في عامياعشر من المجمة  الثامنوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

اإلمام محمد بن سعود جامعة  – محمد الصبيحيد/ م.أ.: من امقدمً  ثًاففي البداية نجد بح      
 الطالباتجاىات  "عن:  ميدانية عمى الجامعات السعودية دراسة والذي قدم، (السعودية)من  – اإلسالمية

 ".وعالقتيا بمتطمبات الجودة الشاممةو كميات اإلعالم وأقسام يالتعميمية ف البرامج نحو
         عن: نظرية دراسة فقدم( الجزائر) من -الممك خالدجامعة  –عمر إبراهيم بو سعدة  /دأ.م.: أما     

  ".  مة في مواجية األزمات المؤسساتيةدور إدارة المعمومات ألجيزة العالقات العا "
 تي قدمتوال ،(السعودية)من  -جامعة الممك عبد العزيز – خلود عبد اهلل مليانيد/  :توقدم      

 ".دور تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية دراسة عن: "

ميدانية  دراسة ،(السودان)من  - عجمانجامعة  – نصر الدين عبد القادر عثماند/  قدمبينما       
لعالقات العامة في التعامل مع مستشار ا أدوارعن: " عمى عينة من العاممين في العالقات العامة

 ."األزمات المؤسسية



               عن:دراسة  تقدم( مصر)من  - المنوفيةجامعة  – رباب صالح السيدد/ أما       
 ".استخدامات طالب الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة بوسائل اإلعالم واإلشباعات التي تحققيا ليم"

 

جامعة  – حسين فايز الشهراني كل من: قدم الدكتوراهعمى درجة  الحصولضمن متطمبات و      
في  التواصل االجتماعياعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع " بحثًا بعنوان: ،(السعودية)من  - اليرموك

 ". لدول مجمس التعاون الخميجي تواصميم مع الييئات الدبموماسية
االتصال في الحمالت " بحثًا بعنوان:)الجزائر(، من  – 2الجزائر جامعة  –ناصر أودية  وقدم      

 ".بالجزائر 3102حالة تشريعيات  العالقات العامة السياسيةاالنتخابية: من اإلعالن السياسي إلى 
       

           بعنوان: بالمغة اإلنجميزية ابحثً ، (مصر)من  –نادين عصام سليم  /تقدم – الشارقةجامعة ومن       
نة عمى كدراسة مقار  "،تدريس وسائل التواصل اإلجتماعي في العالقات العامة وعالقتو بسوق العمل "

  الجميور في دولة اإلمارات.
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

  اعتمبد الطلبة اخلليجيني على مىاقع التىاصل االجتمبعي
 )*(يف تىاصلهم مع اهليئبت الدبلىمبسية لدول جملس التعبون اخلليجي

 

 

 

 
 إعداد

 

)**(حسين فايز الشهراني  

 
 

 

 

 
 

                                                           
)*( 

اعخًبد انطهبت انخهيجيييٍ عهيم يىا يل انخىاايم ااجخًيبع  يٍ كهيت اإلعالو جبيعت انيريىك بعُىاٌ"  انًجبزة نهًبجسخير  اسخعبٌ انببحث برسبنخه

عهي  علهيت َجيبداث عًييذ كهييت اإلعيالو بجبيعيت  (  ححيج شريراأ د/د  7102ف  حىااههى يل انهيئبث انذبهىيبسيت نذول يجهي  انخعيبوٌ انخهيجي  "  

    انيريىك/

)**( 
يهحق دبهىيبس  بسفبرة انًًهكت انعربيت انسعىديت ف  انًًهكت األردَيت انهبرًيت/
 

 



 د/ حسٌن فاٌز الشهرانً: اعتماد الطلبة الخلٌجٌٌن على مواقع التواصل االجتماعً فً تواصلهم مع الهٌئات الدبلوماسٌة 412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الثامن عشرالعدد  412 

     
 

  اعتمبد الطلبة اخلليجيني على مىاقع التىاصل االجتمبعي
 مع اهليئبت الدبلىمبسية لدول جملس التعبون اخلليجييف تىاصلهم 

 
 حسٌن فاٌز الشهرانً                                                                 

                                                                        h9f9s@hotmail.com    
  انيريىكجبيعت                                                                                                      

ىىىى:خصلمال
الدراسة معرفة مدى اعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع التواصل االجتماعي في  استيدفت 

تواصميم مع الييئات الدبموماسية لدول مجمس التعاون الخميجي. واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي 
عن األسئمة  ، فضالً ( سؤاالً 74المسحي من خالل استخدام أداة الدراسة االستبانة المؤلفة من )

وتمثل مجتمع الدراسة بالطمبة الخميجيين الدراسين بالمممكة األردنية الياشمية رافية لممبحوثين، الديموغ
ا وطالبة عن دول مجمس التعاون الخميجي ( طالبً 9562والبالغ عددىم ) م6104-6102لمعام الدراسي 

عينة الدراسة )المممكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، واإلمارات(. وبمغت 
 (، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا: 091)
برز تطبيقات وشبكات التواصل االجتماعي التي يعتمدىا الطمبة الخميجيون في تواصميم مع أإن من  .0

( ثم )واتس أب Facebookثم الـ)الفيسبوك ( Twitterتويتر الييئات الدبموماسية لدوليم ىي الـ )
Whatsapp. ) 

من التأثيرات المعرفية العتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات  .6
الوجدانية . أما توفير المعمومات عن المناسبات واألنشطة من مواعيد وصور وغيرىاىو الدبموماسية 

مقية، أما السموكية فيي فكانت الرغبة بالتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي التابعة لمسفارة أو المح
التواصل مباشرة مع األشخاص المعنيين في السفارة أو الممحقية، ثم الحوار مع الزمالء حول ما 

 يطرح في مواقع التواصل االجتماعي لمسفارة أو الممحقية.
 

الطمبة الخميجيون، االعتماد، التواصل، مواقع التواصل االجتماعي، الييئات  :كممات مفتاحية
 اسية.الدبموم

  

mailto:h9f9s@hotmail.com
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ى:المقدمة
اتجيت كثير من الدول  إلى جانب االنتشار الكثيف والمتسارع لشبكات التواصل االجتماعي 

واألنظمة اإلدارية لمتواصل مع الجميور من خالل تمك الشبكات، بيدف قياس وتطوير الخدمات لدييا، 
االتجاىات العامة لدى الجميور عن ومسايرة لمتقنية الحديثة، والتواصل الثقافي وتبادل اآلراء، ومعرفة 

نظام العمل أو الخدمات المقدمة. وكان من نتائج تطور تكنولوجيا االتصال ظيور أشكال من الدبموماسية 
كان ذلك عمى المستوى الرسمي بين  تستند إلى توظيف تمك الوسائل الجديدة في عممية التواصل، سواءً 

وبعثاتيا، ومن تمك المصطمحات الجديدة، الدبموماسية  الدول، أو عمى مستوى التواصل مع مواطنييا
والتي تشير إلى التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي، والدبموماسية  Digital Diplomacyالرقمية 

 والتي تشير إلى استخدام المواقع األلكترونية. Electronic Diplomacyاأللكترونية 
فاعمية مواقع التواصل االجتماعي وحرص الييئات من ىنا تأتي ىذه الدراسة لمتعرف إلى  

البدلوماسية لدول مجمس التعاون الخميجي عمى إدامة التفاعل والتواصل مع أبناء دوليم من الدارسين في 
الممكمة األردنية الياشمية عن طريق مواقع وشبكات التواصل االجتماعي، وبالمقابل بينت الدراسة مدى 

 ناوين التواصل الخاصة بالييئات الدبموماسية لبمدانيم.تفاعل الطمبة أنفسيم مع ع
ىمذكلةىالدرادة:

تعتبر وسائل التواصل االجتماعي من الوسائل الحديثة التي تستخدميا المؤسسات الدبموماسية في  
التواصل مع جماىيرىا، وقياس احتياجاتيم لمخدمات والمعمومات المقدمة، في األحوال العادية أو في 

إلرسال التنبييات أو اإلحاطة بالخدمات المقدمة أو اإلعالن عن المناسبات التي  األزمات، سواءً أوقات 
تنظميا تمك المؤسسات، وفي المقابل يعتمد أبناء الجالية عمى ىذه الوسائل بقصد الوصول لممعمومات 

 الضرورية، والتواصل مع بعثتيم الدبموماسية. 
ما مدى اعتماد الطمبة الخميجيين عمى السؤال اآلتي: "وعميو يمكن حصر مشكمة الدراسة في  

 ؟."مواقع التواصل االجتماعي في التواصل مع الهيئات الدبموماسية لدول مجمس التعاون الخميجي
ى:أهموةىالدرادة

 تكمن أىمية ىذه الدراسة تنحصر في النقاط التالية: 
  مع ىيئاتيم الدبموماسية، باالعتماد عمى إلقاء الضوء عمى طبيعة تواصل الطمبة الخميجيين في األردن

 .مواقع التواصل االجتماعي
  دراسة الطمبة الخميجيين باألردن كشريحة ميمة، ليا استخدامات مكثفة مع التكنولوجيا الجديدة بشكل

 عام، ومواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص.
 واقع االستخدام المكثف لوسائل  تتناول الدراسة موضوعًا جديرًا بالبحث والتقصي، تتجمى أىميتو من

التواصل االجتماعي من قبل أجيزة العالقات العامة في المؤسسات، وكذلك الجميور الذي بات يعتمد 
 عمى تمك الوسائل لمحصول عمى المعمومات.
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ىأهدافىالدرادة:ى
 يتمثل ىدف الدراسة الرئيس بالتعرف إلى مدى اعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع التواصل 

االجتماعي في التواصل مع الييئات الدبموماسية لدول مجمس التعاون الخميجي، وتنبثق من خالل ىذا 
 اليدف مجموعة أىداف فرعية تتمثل في التعرف إلى:

في التواصل مع الييئات الدبموماسية  أنماط استخدام الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي .0
 .لبالدىم

في التواصل مع الييئات  الجتماعي التي يعتمدىا الطمبة الخميجيونأبرز مواقع التواصل ا .6
 .الدبموماسية لبالدىم

لمتواصل مع الييئات مجاالت اعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع التواصل االجتماعي  .0
 .الدبموماسية لبالدىم

ن عمى مواقع التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية الناجمة جراء اعتماد الطمبة الخميجيي .7
 التواصل االجتماعي في التواصل مع الييئات الدبموماسية لبالدىم.

ىأدئلةىالدرادة:
ما مدى اعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع تحاول الدراسة اإلجابة عمى سؤال رئيس ىو:        

 التواصل االجتماعي في تواصمهم مع الهيئات الدبموماسية لدول مجمس التعاون الخميجي؟.
 ويتفرع عن ىذا السؤال عدد من األسئمة الفرعية والتي تتمثل باآلتي:

في التواصل مع الييئات  ما أنماط استخدام الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي .0
 ؟الدبموماسية لبالدىم

في التواصل مع الييئات  ما أبرز مواقع التواصل االجتماعي التي يعتمدىا الطمبة الخميجيون .6
 ماسية لبالدىم؟الدبمو 

لمتواصل مع الييئات الدبموماسية ما مجاالت اعتماد الطمبة الخميجيين مواقع التواصل االجتماعي  .0
 ؟لبالدىم

ما التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المتحصمة لمطمبة الخميجيين من اعتمادىم مواقع  .7
 دىم؟التواصل االجتماعي في التواصل مع الييئات الدبموماسية لبال

ىفرضوةىالدرادة:
ا في مدى اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في توجد فروق دالة إحصائيً 

التواصل مع الييئات الدبموماسية لبالدىم تعزى لمعوامل الديموغرافية )الجنس، والعمر، والدولة، 
 والمستوى الدراسي، ونوع الجامعة، وتكاليف الدراسة(.

 

ى
ى
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ى:الدرادةمفاهومى
 منظومة من الشبكات األلكترونية عبر اإلنترنت تتيح لممشترك فييا : مواقع التواصل االجتماعي

لكتروني مع أعضاء آخرين إن ثم ربطو من خالل نظام اجتماعي إنشاء موقع خاص فيو و م
 .(60، صم6110)رامي، لدييم االىتمامات واليوايات نفسيا

 التعاون الخميجي الدارسين في الجامعات األردنية الحكومية : طمبة دول مجمس الطمبة الخميجيون
 والخاصة لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا.

 ويقصد بيا السفارات والممحقيات الثقافية الهيئات الدبموماسية لدول مجمس التعاون الخميجي :
الكويت، مممكة البحرين، لدول مجمس التعاون الخميجي وىي: )المممكة العربية السعودية، دولة 

 مارات العربية المتحدة، سمطنة عمان( العاممة لدى المممكة األردنية الياشمية.إلدولة قطر، دولة ا
ىى:نظروةىالدرادة

تقوم نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم عمى عدة افتراضات منيا وجود عالقة اعتماد متبادلة        
بين الجميور ووسائل اإلعالم والمجتمع، وىي التي تحدد مباشرة كثيرًا من التأثيرات التي تحدثيا وسائل 

زنو عمى زيادة أو قمة اإلعالم في الجميور والمجتمع، وكذلك تؤثر درجة استقرار النظام االجتماعي وتوا
درجة االعتماد عمى معمومات وسائل اإلعالم، وكمما زادت درجة عدم االستقرار في المجتمع زاد اعتماد 
الجميور عمى وسائل اإلعالم. وتفترض أيضًا أن درجة االعتماد عمى وسائل اإلعالم تقل في حالة وجود 

اد الجميور عمى النظام اإلعالمي برمتو في قنوات بديمة لمحصول عمى المعمومات، وتزداد درجة اعتم
حالة قمة قنوات اإلعالم األخرى، ويختمف الجميور في درجة اعتماده عمى وسائل اإلعالم كنتيجة 
الختالفاتيم في األىداف والمصالح والحاجات الفردية، ويزيد اعتماد الجميور عمى معمومات وسائل 

 (. Baran  and Devis, 2003, P.227)مة ىذه الوسائل اإلعالم في المجتمعات التي تتطور فييا أنظ
وبناء عمى ما تفترضو النظرية من أنو كمما زاد اإلىتمام بوسائل اإلعالم وزاد التعرض ليا، لبت 
رغبات الفرد وأصبح ليا تأثير أكبر عميو، وبيذا التوجو، فإنو يزداد مقدار اإلعتماد عمى شبكات التواصل 

بة الخميجيين، مما يزيد من تأثيرىا في الجانب المعرفي لمفرد، وعميو فإن ىذه االجتماعي من قبل الطم
النظرية تتفق والدراسة ىذه من خالل كون شبكات التواصل االجتماعي تؤثر في معارف الجميور ومدى 

 تفاعميم معيا.
 

 مفهوم مواقع التواصل االجتماعي:
إن مواقع التواصل االجتماعي مصطمح يستخدم لإلشارة إلى تقنيات وممارسة االتصال عن طريق       

الشبكة لتبادل المحتوى، والمعمومات واآلراء وتعزيز الحوار وبناء العالقات، وىذه المواقع تتيح استخدام 
(. Çömlekçi and Güney, 2016, p.1120)عدة أشكال تواصمية مثل النص والصورة والصوت والفيديو 

وعرفيا شفيق عمى أنيا مواقع عمى اإلنترنت يتواصل من خالليا ماليين البشر الذين تجمعيم اىتمامات 
أو تخصصات معينة، ويتاح ألعضاء ىذه الشبكات مشاركة الممفات، والصور، وتبادل مقاطع الفيديو، 
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جراء المحادثات الفورية، وأن س رسال الرسائل، وا  نشاء المدونات، وا  بب وصف ىذه الشبكات وا 
باالجتماعية كونيا تتيح التواصل مع األصدقاء، وزمالء الدراسة، وتقوي الروابط بين أعضاء ىذه 

 . (080، صم6112)الشبكات في فضاء اإلنترنت
 أبرز مواقع وشبكات التواصل االجتماعي:

ىو شبكة اجتماعية تعد األولى استخدامًا بعدد مستخدمييا حول العالم ، Face bookالفيس بوك       
ويعد الفيس بوك من بين شبكات  .(wearesocial, 2017)( مستخدم. 0.840.111.111والبالغ)

التواصل االجتماعي التي ازدادت شيرتيا بزيادة أعداد مستخدمييا، لكونيا وسيمة تواصل التعرف ليا 
 (012، ص6104)قرناني وبكار، .ا في الرأي العامية، وىي من أكبر الشبكات تأثيرً ا مكانية أو زمانحدودً 

ىو إحدى شبكات التواصل االجتماعي التي انتشرت في السنوات األخيرة، وكانت  :Twitterتويتر  
، ومن ميزات شبكة تويتر أنيا خدمة مصغرة تتيح لممغردين م6112بدايات ميالد ىذه الشبكة أوائل عام 

 .(72، ص6102)الشاعر، ا لمرسالة الواحدة( حرفً 071إرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعدى )
ىو أحد تطبيقات االتصال والتواصل، حيث يعتمد بشكل أساسي عمى الصور  :Instagramانستغرام 

والفيديوىات القصيرة، ويسمح بتحديثيا بطريقة سيمة وبسيطة، ويتيح ىذا التطبيق لمستخدميو مشاركة 
ور وفيديوىات عن حياتيم الشخصية وتبادليا باالعتماد عمى سمسمة فمتر لمتعديل في الصور ص

والفيديوىات، كما أنو يسمح بإضافة تعميق قميل األحرف عمى الصور، أو إضافة )#( الياشتاق لوصف 
 (004، صم6104)قرناني وبكار، الصورة أو أشرطة الفيديو

اجتماعي يتيح التراسل الفوري ويتم من خاللو إرسال الرسائل ىو تطبيق : Whatsappواتس اب        
من قبل  ،م6119النصية والصور والفيديوىات ومقاطع الصوت وروابط اإلنترنت وانشيء في عام 

م، وقد اشترى فيس بوك حقوق 6107فبراير  09، وفي "جان كوم"واألوكراني  "بريان أكتوان"األمريكي 
. وىو تطبيق يتم تحميمو عمى (we are social، م6104))مميار( مستخدم  ممكيتو وقد بمغ عدد مستخدميو

الياتف إلجراء محادثة بين المستخدم واألصدقاء المستخدمين الموجودين في قائمة األسماء، ويشترط أن 
ا لكي يمكن لممستخدم إجراء محادثة كتابية معيم. ويعتبر برنامج يمتمك األصدقاء برنامج واتس اب أيضً 

 .(6107م)صالح، بمجرد تحميمو عمى الياتف تس اب تطبيق مجاني يعملالوا
، ويركز عمى 6100مإن سناب شات ىو أحدث تطبيق تقريبا أطمق عام :  Snapchat سناب شات:

وقد بينت  ا بعد فترة زمنية محددة بأربع وعشرين ساعة.مشاركة الصورة والفيديو والتي يتم حذفيا تمقائيً 
:( من المراىقين في أمريكا يستخدمون سناب شات 70)أن  .Lenhart,  Amanda(2015)دراسة لـ 

مميون  01( أكثر من م6104لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ويقدر عدد مستخدمي سناب شات حاليا )
         مستخدم، ومن ميزة سناب شات النقل السريع لممعمومات، ويقدم طريقة جديدة ومثيرة لتقديم المحتوى

( Vaterlaus and et.al, 2016,  p. 594-595). 
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عراف وأنظمة ومعاىدات أالدبموماسية ىي احدى أدوات االتصال الدولي تحكميا  مفهوم الدبموماسية:
دولية اتفق العالم عمييا وىي تنظم عالقتيا الخارجية و تساعد عمى تقريب وجيات النظر بين الدول ولو 

الية تساعد الدول عمى نجاح سياستيا الخارجية. وبالتالي فإن مفيوم استخدمت بطريقة احترافية ومينية ع
الدبموماسية ينطوي عمى اإلقناع والمباقة والبراعة في توصيل رسالة الدولة الباعثة وتحقيق أىدافيا ومتابعة 
 مصالح دولتو وتبرير مواقفيا. والدبموماسية بمعناىا العام الحديث، والذي يتماشى مع مفيوم القانون
الدولي ىي مجموعة المفاىيم والقواعد واإلجراءات والمراسم والمؤسسات واألعراف الدولية التي تنظم 
العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثمين الدبموماسيين، بيدف خدمة المصالح العميا )األمنية 

جراء واالقتصادية( والسياسات العامة، ولمتوثيق بين مصالح الدول بواسطة االتص ال والتبادل وا 
. وبسبب تعدد وكبر (06، صم6119)أبو عباه، المفاوضات السياسية وعقد االتفاقات والمعاىدات الدولية

م العمل الممقى عمى عاتق السفارة وتزايد رعايا الدول في بعض البمدان وىؤالء الرعايا يقيمون لفترات جح
التنزه فتم تنظيم أعمال السفارات وتوزيع مياميا وتم طويمة وذلك بسبب الدراسة أو العالج أو التدريب أو 

استحداث مكاتب فنية تساعد في رفع جودة العمل ومساعدة أفراد الجالية في تقديم خدمات تسيل عمييم 
 معامالتيم و الدفاع عن حقوقيم، ومن ىذه المكاتب الفنية:

المبتعثين والدارسين عمى حسابيم تعمل عمى تقديم أفضل الخدمات لمطمبة الممحقية الثقافية:  .0
 الخاص كما تسعى لتحقيق أىداف بالدىا فى المجال العممي والثقافي بين البمدين.

ييدف إلى اإلشراف عمى تدريب العسكريين والتنسيق المشترك والتعاون الممحقية العسكرية:  .6
االستراتيجي وشراء األسمحة. وتمثيل الدولة في االحتفاالت الرسمية، خاصة ذات الطابع العسكري 

، م6110)أبو عامر، )العروض العسكرية، وحفالت التخرج، وأحيانا مراقبة المناورات العسكرية( 
 (.097ص

 

تعمل عمى التعاقد مع الكوادر الصحية الراغبة لمعمل في بمد السفارة، وتقديم  صحية:الممحقية ال .0
المشورة لمواطني بمد السفارة الراغبين لمعالج في البمد المضيف، باإلضافة إلى ذلك تقوم الممحقية 

 الصحية بالتنسيق مع الجيات التعميمية والتدريبية الصحية في البمد المضيف.
 

تيدف الممحقية التجارية لتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التجارية لشركات  رية:الممحقية التجا .7
بمد السفارة والُمصدرة لألسواق العالمية، وتقديم خدماتيا لتعزيز وتطوير  اإلتفاقات الثنائية التجارية، 

ية من أجل ومراقبة تطبيق القوانين واألنظمة التجارية في الخارج واستقطاب رؤوس األموال األجنب
 :(092، صم6110)أبو عامر، استثمارىا في بمد السفارة. 

وتتمثل المكاتب الثقافية الخميجية في األردن والسفارات التي تشرف عمى الطمبة الخميجيين في  
 تي، بالممحقية الثقافية السعودية، والمكتب الثقافي الكويتي، والممحقية الثقافية البحرينية، وســفارةآلاألردن با

 مارات العربية المتحدة، والممحقية الثقافية لسمطنة ُعمان.إلدولة قطـــر، وسفارة دولة ا
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 م6108-6104أما أعداد ونسب الطمبة الخميجيين المتواجدين لمدراسة في األردن لمعام الدراسي  
 فيمثميم الجدول اآلتي:

 (1جدول )
 1األردنٌةأعداد الطلبة الخلٌجٌٌن فً الجامعات الحكومٌة والخاصة  

 المجموع طالب نفقة خاصة طالب بعثة الدولة ت

 1697 975 722 المممكة العربية السعودية  .0
 4300 2900 1400 دولة الكويت  .6
 1800 1000 800 مممكة البحرين  .0
 500 100 400 دولة قطر  .7
 45 43 2 االمارات العربية المتحدة  .2
 1220 1100 120 سمطنة عمان  .2

 9562 6118 3444 المجموع
 

ىالدراداتىالدابقة:

(: تأثير اإلعالم عمى الممارسة الدبموماسية: النموذج التطويري م0212) Archettiدراسة  -1
 لمتغيير.

Media Impact on Diplomatic Practice: An Evolutionary Model of Change 

بيا تكنولوجيات  ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى التباين الكبير في الطريقة التي تؤثر 
مقابمة مع  02االتصاالت عمى الممارسات الدبموماسية. واعتمدت الدراسة أداة المقابمة، حيث أجريت 

. ومعظميا م6101آب -أغسطس 08تموز إلى -يوليو 06دبموماسيين أجانب في لندن خالل الفترة من 
        نساء  7مصدرًا ) 02(. وتحدثت الباحثة مع 7ا لوجو، باستثناء مقابالت ىاتفية )كانت مقابالت وجيً 

ا: أستراليا والبرازيل وكندا والدنمارك وألمانيا ومصر واليونان واليند واليابان ومالطا بمدً  07رجاًل( من  06و
ا في البداية إلجراء ن بمدً وروسيا والسويد وسوريا والواليات المتحدة. وقد تم االتصال بأكثر من ثالثي
 المقابالت، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، تمثل أىميا باآلتي:

  ًا عمى ممارسة الدبموماسيين األجانب في لندن، فضال عن بينت الدراسة أن لتكنولوجيا االتصال تأثير
في العاصمة  تخصيص تقنيات ومنصات مختمفة لتحقيق أىداف كل منيا داخل بيئة المعمومات

 البريطانية لو حدود واضحة. وىي استكشافية، محدودة النطاق، وتقتصر عمى مركز دبموماسي واحد.

                                                           
(0 )

 /7102بشهر دبريم  حسب انًلببالث انشخصيت يل انسفبراث وانًهحليٍ انثلبفييٍ ف  األردٌ
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  إن فيسبوك وتويتر ىما أداتان مفيدتان في دعم نوع جديد من الدبموماسية العامة تتسم بالحوار مع
ا تستخدميا جيات في الظروف الصحيحة، عندم -الجماىير األجنبية. والواقع أن ىذه المنصات 

 ستدعم تحقيق مثل ىذه النتيجة.  -فاعمة معينة في بيئات محددة 
(: اإلعالم االجتماعي وتنامي القوة األمريكية الناعمة من خالل 2012) Colonaدراسة  -0

 الدبموماسية العامة
Social Media and the Advancement of America’s soft Power by Public 
Diplomacy 

استعمال الحكومة األمريكية وسائل اإلعالم الجديدة في  ةت الدراسة إلى توضيح كيفيىدف 
وتوصمت ، الدبموماسية العامة وكيف تستعمل وسائل التواصل االجتماعي لتطوير ما يسمى بقوتيا الناعمة

حديثا  مور التي تناقشألإلى مجموعة من النتائج اىميا، أن وسائل التواصل االجتماعي تعتبر من أىم ا
صعيد الدبموماسية األمريكية العامة، ويعتبر الفيس بوك األكثر شعبية في الواليات المتحدة االمريكية  عمى

 والذي يستخدم في انتقاد أداء الحكومة.
(: استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الدبموماسية العامة، دراسة م0212) Renkenدراسة  -3

 من قبل البعثات الدبموماسية األلمانيةحالة عمى استعمال الفيس بوك 
Social Media Use in Public Diplomacy, A case study of the German missions’ 
Facebook use 

ىدفت الدراسة الى اكتشاف التباين بين االعتقاد في العالقات العامة والبحوث وممارسة الدبموماسية      
واعتمدت الدراسة المنيج  االجتماعي والتي تقود الى التواصل باتجاىين.العامة باستخدام وسائل التواصل 

بعثة دبموماسية  29بعثة من مجموع  06الوصفي، بأسموب المسح باستخدام أداتي تحميل المضمون لـ
وخمصت ىيئة دبموماسية.  02ألمانية تستخدم الفيس بوك لمتواصل الدبموماسي العام، واالستبانة عمى 

ا في جيود ا داعمً أن تواصل الييئات الدبموماسية عبر وسائل التواصل االجتماعي يمعب دورً الدراسة إلى 
الدبموماسية العامة األلمانية، مع اعتمادىا عمى وسائل اإلعالم التقميدية، إال أن دور شبكات التواصل 

جتماعي لم يكن االجتماعي سينمو في المستقبل. كما بينت الدراسة أن التواصل عبر مواقع التواصل اال
ا ما يكون من طرف واحد، من خالل نشر منشور معين. كما أثبتت الدراسة أن ، بل غالبً ا متبادالً حواريً 

الميمة الرئيسية من استخدام الفيس بوك من قبل البعثات ىو خمق صورة إيجابية أللمانيا وجذب الزوار 
 إلى األحداث التي تنظميا البعثات والمنظمات الشريكة ليا.

  :التعميق عمى الدراسات السابقة
ا عمى ممارسة الدبموماسيين األجانب في ركزت الدراسات السابقة أن لتكنولوجيا االتصال تأثيرً  
الفيس بوك يعد األكثر شعبية في الواليات المتحدة االمريكية والذي يستخدم في انتقاد ، وأكدت أن لندن

الييئات الدبموماسية عبر وسائل التواصل االجتماعي يمعب كما أشارت إلى أن تواصل ، أداء الحكومة
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دورًا داعمًا في جيود الدبموماسية العامة األلمانية، بينما جاءت ىذه الدراسة لبيان مدى اعتماد الطمبة 
 الخميجيين عمى مواقع التواصل التابعة لييئاتيم الدبموماسية.

ىىنوعىالدرادةىومنكجكا:
وىو من أبرز أساليب المنيج الوصفي  المسح،وقد اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي بأسموب        

التي يعتمد عمييا في الدراسات اإلعالمية، لمتعرف إلى طبيعة جميور القراء أو المستمعين، المشاىدين، 
مى الوسيمة والتقسيمات المختمفة ليذا الجميور، كما تستفيد من مسح وسائل اإلعالم في التعرف ع

 .(074، صم0992)حسين، اإلعالمية ومدى انتشارىا والعوامل الفنية والتكنولوجية الخاصة بيا " 
ى:مجتمعىالدرادةىورونتكا

الياشمية والبالغ عددىم  انحصر مجتمع الدراسة في الطمبة الخميجيين المقيمين بالمممكة األردنية      
أجراىا الباحث مع الممحقيات والسفارت الخميجية في األردن. وقام ( بحسب استمارة المقابمة التي 9226)

( من المستجيبين 4( من أفراد المجتمع، تبين أن )094الباحث بتوزيع استبانة الدراسة عمى )
 ا( طالبً 091اليستخدمون وسائل التواصل االجتماعي، ليتم االكتفاء بعينة طبقية عشوائية مكونة من )

 التعاون لدول الخميج العربية الذين يدرسون في مؤسسات التعميم العالي األردنية.وطالبة من دول مجمس 
 ( 4جدول رقم )

 ٌبٌن حجم العٌنة الطبقٌة التً تم اعتمادها فً الدراسة

 العينة  الطبقة الجنسية

 69 1697 سعودي
 175 4300 كويتي
 73 1800 بحريني
 20 500 قطري
 4 45 إماراتي
 49 1220 ُعماني

 390 9562 المجتمع والعينة
 

ى:أداةىالدرادة
استخدم الباحث أداة "االستبانة"، واشتممت االستبانة عمى قسمين، شمل القسم األول العوامل        

وقد وضع مقياس ليكرت  الديموغرافية لمعينة المبحوثة، أما القسم الثاني فقد شمل محاور الدراسة الرئيسة.
حيث أعطيت كل فقرة من فقراتو درجة واحدة من بين درجاتو الخمس)أوافق ، (Likert Scaleالخماسي )

ا( وىي تمثل رقميًا ا، أبدً ا، نادرً ا، أحيانً ا، غالبً بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( وكذلك )دائمً 
 ( عمى الترتيب، لغرض اإلجابة عن أسئمة الدراسة.0، 6، 0، 7، 2)
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ىوثباتكا:اختبارىصدقىاالداةى
 تم التحقق من صدق أداة الدراســة تمييدًا لتطبيقيـــا عمى أفراد العينــة من خالل صدق المحتوى  
( من أىل 0عمى )يقصد بو أن تقيس أسئمة االستبانة ما وضعت لقياسو، حيث قام الباحث بعرضيا و

ومناىج البحث العممي اإلختصاص والخبرة من أساتذة الجامعات المتخصصين في الصحافة واإلعالم 
وعمم االجتماع، وبعد تمقي المالحظات منيم تم تعديل صحيفة اإلستقصاء لتصبح صالحة لمتطبيق 

، فمحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخدام طريقة معادلة اإلتساق أما اختبار الثبات العممي.
حيث كانت قيم كرونباخ ألفا لجميع ، Cronbach Alpha Testالداخمي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا 

%( النسبة 21وىي نسبة عالية، وقد جاءت أعمى من ) %(83متغيرات الدراسة ولإلستبانة بشكل عام )
، وتراوحت قيم الثبات في ىذه الدراسة بين (Sekaran, 2003, P.311)المقبولة في البحوث والدراسات

(0.81-1.88.) 
ىالدرادة:المقاووسىاإلحصائوةىالمدتخدمةىفيى

بعد االنتياء من جمع بيانات الدراسة، تم إدخاليا بعد ترميزىا إلى الحاسب اآللي، ومعالجتيا       
وتحميميا واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج )الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية( والمعروف 

 .SPSSباسم 

ىحدودىالدرادة:
 .م6104-6102الدراسة في الفصل الثاني  . الحدود الزمنية: تم إجراء ىذه0
 . الحدود المكانية: أجريت الدراسة في المممكة األردنية الياشمية.6
. الحدود البشرية: الطمبة الخميجيون الجامعيون)من المممكة العربية السعوية، الكويت، البحرين، قطر، 0

 االمارات ، ُعمان( الدارسون في المممكة األردنية الياشمية.
 

ى:نتائجىالدرادةىومناقذتكا
 ( 2الجدول رقم )

 نسبة الذٌن ٌستخدمون شبكات التواصل االجتماعً 

 هل تستخدم شبكات التواصل أم ال؟
 النسبة التكرار االستجابة

 98.2 390 نعم
 1.8 7 ال

 100 397 المجموع
( 091الدراسة ىي )( أن العينة التي واصمت إجاباتيا عن أسئمة أداة 6يتبين من الجدول رقم ) 

 .( طالب كانوا اليستخدمون شبكات التواصل االجتماعي أصالً 4ا وطالبة، باستثناء )طالبً 
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 ( 2الجدول رقم )
 سبب عدم استخدام شبكات التواصل االجتماعً 

 أسباب عدم استخدام الشبكات

لنسبة إلى العينة الكميةا التكرار السبب النسبة إلى عدد الذين  
شبكات التواصلاليستخدمون   

 57.14 1.0 4 لموقت مضيعة اعتبرىا
 28.57 0.5 2 فييا ينشر الذي بالمحتوى أثق ال

 14.29 0.3 1 معيا التعامل أجيل
 100 1.8 7 المجموع

%( من العنية لعدم استخدام شبكات 0.8( أن من أىم أسباب التي ذكرىا الـ)0يبين الجدول رقم ) 
  اعتبارىا مضيعة لموقت، وعدم الثقة بمحتواىا.التواصل االجتماعي ىو 

وفيما يمي الوصف التفصيمي لمخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، كما ىو موضح في 
 .(2الجدول)
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 (2جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوٌة حسب متغٌرات الدراسة 

االجتماعيةالحالة  النسبة المئوية العدد الجنس  النسبة المئوية العدد 

 26.4 103 متزوج 61.0 238 ذكر
 73.6 287 غير متزوج 39.0 152 أنثى

 100.0 390 المجموع 100.0 390 المجموع
 النسبة المئوية العدد المستوى الدراسي النسبة المئوية العدد الفئات العمرية

08 - 60  83.1 324 بكالوريوس 56.9 222 

67 - 69  16.9 66 دراسات عميا 20.5 80 

01 - 02  100.0 390 المجموع 11.0 43 

02 - 70  النسبة المئوية العدد موقع الجامعة 5.9 23 

 40.0 156 عمان 5.6 22 فأكثر 42

 60.0 234 عمان خارج 100.0 390 المجموع

 100.0 390 المجموع   

المئويةالنسبة  العدد نوع الجامعة النسبة المئوية العدد الجنسية  

 79.5 310 حكومية 17.69 69 سعودي
 20.5 80 خاصة 44.87 175 كويتي
 100.0 390 المجموع 18.72 73 بحريني
 النسبة المئوية العدد نوع البعثة 5.13 20 قطري
 57.4 224 بعثة 1.03 4 إماراتي
 42.6 166 خاصة نفقة 12.56 49 ُعماني
 100.0 390 المجموع 100.0 390 المجموع

    النسبة المئوية العدد نوع الدراسة
    67.7 264 عممي
    32.3 126 إنساني
    100.0 390 المجموع

 ( ما يمي:2ويظير من الجدول )
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 ( 09.1%(، وىي النسبة األعمى، بينما بمغت نسبة اإلناث )20.1جاء الذكور في العينة بنسبة ،)%
الخارج تكون متاحة لمذكور أكثر منيا لإلناث، وتعزى ىذه النتيجة إلى كون فرصة الدراسات في 

 من اإلغتراب والسفر. الً ضل لبناتيم الدراسة في الداخل بدالسيما إذا عممنا أن بعض العائالت تف
  ( وىذا يمكن تفسيره 22.9( احتمت المرتبة األولى وبنسبة )60-08يظير من الجدول أن فئة ،)%

حديثًا من المرحمة الثانوية، والذين غالبًا ما يكونون كون ىذه الفئة العمرية ىي فئة الخريجين 
متحمسين لمدراسة واستثمار فرص المنح الدراسية إلكمال دراستيم، فضاًل عن أن بعض البعثات 

 تشترط عمرًا محددًا في القبول.
 ( بنسبة )( وىي 77.84وجاء توزيع جنسيات الطمبة الخميجيين في العينة كاالتي: )الكويتيون%

%(، 08.4األعمى بين جنسيات الطمبة الخميجيين محل الدراسة، ثم )البحرينيون( بنسبة ) النسبة
%(، 2.0%(، و)القطريون( بنسبة )06.2%(، و)العمانيون( بنسبة)04.2و)السعوديون( بنسبة)

 %(.0.10وأخيرا )اإلماراتيون( بنسبة مئوية )
 ( بينما نسب62.7بمغت نسبة المتزوجين من أفراد العينة ،)%( 40.2ة غير المتزوجين كانت ،)%

(، لكون أغمب الدارسين ىم 60-08وتأتي ىذه النسبة لغير المتزوجين متوافقة ونسبة الفئة العمرية )
 من فئة الشباب والذين ما يزالون في مقتبل العمر.

 ( والدارسين في الدراسات العمي80.0وجاء أفراد العينة ممن ىم في مستوى البكالوريوس بنسبة ،)% ا
%(، وىذا التوزيع يعد طبيعيًا إذ أن الدارسين في مرحمة البكالوريوس غالبًا ما يكونون 02.9بنسبة )

ىم الغالبية، السيما أن السعة االستيعابية لمبكالوريوس تكون أكبر من الدراسات العميا، وىذا يعود 
عاممة والكفاءات من الموارد أيضًا إلى الخطة العامة لكل دولة في تحديد االحتياج البشري من القوى ال

 البشرية بحسب احتياج سوق العمل.
 ( بينما الدارسون في 24.4جاء أفراد العينة الذين يدرسون ضمن التخصصات العممية بنسبة ،)%

ية المرموقة لمجامعات مم(، وقد يعزى ذلك إلى المكانة الع%06.0التخصصات اإلنسانية بنسبة )
 في التخصصات العممية خاصة. األردنية بين الجامعات العربية

 ( بينما الدارسون في الجامعات 49.2وجاء أفراد العينة الدارسين في الجامعات الحكومية بنسبة ،)%
%(. وىذا يفسر لكون التخصصات السيما العممية منيا تتوافر في الجامعات 61.2الخاصة بنسبة )

لبعثة أحيانًا والتي تحدد نوع الجامعة الحكومية أكثر منيا في الجامعات الخاصة، إضافة إلى نوع ا
 من كونيا حكومية أو خاصة.

 ( بينما نسبة 71.1وجاء أفراد العينة من الدارسين في الجامعات األردنية في العاصمة عّمان بنسبة ،)
ا قد يفسر بأن أغمبية الجامعات تقع خارج %(، وىذا أيضً 21.1الدارسين خارج العاصمة عّمان )

 العاصمة عّمان.
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 (، بينما بمغت نسبة 24.7مغت نسبة أفراد العينة ممن يدرسون عن طريق البعثات الدراسية )ب%
%(، وىذه النتيجة تأتي في سياق نسبة عدد الدارسين 76.2الطمبة الدارسين عمى نفقتيم الخاصة )

معات في الجامعات الحكومية، لكون المسألة تتعمق بجانب االبتعاث والذي غالبًا ما يكون تجاه الجا
 الحكومية.

 نتائج المحور األول: أنماط استخدام الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي.
لمحصول عمى نتائج إجابات العينة المبحوثة عن محور أنماط استخدام الطمبة الخميجيين لمواقع  

 أدناه:التواصل االجتماعي تم استخراج التكرارات والنسب المئوية إلجابات العينة كما في 
 . مدى استخدام العينة المبحوثة لشبكات التواصل االجتماعي1

 ( 2جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات العٌنة عن مدى استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعً

 % العدد الفقرات النمط

مدى االستخدام 
 اليومي

 85.9 335 دائما
 13.1 51 أحيانا
 1.0 4 نادرا

 122.2 392 المجموع
( أن أفراد العينة المبحوثة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي 2يتبين من الجدول رقم ) 

%(، بينما 00.0%(، وخيار )أحيانًا( جاءت نسبتو )82.9بكثافة عالية، حيث احتل خيار )دائمًا( نسبة )
المشيود من كثافة االستخدام لشبكات %(. وىذه نتيجة تؤكد عمى الواقع 0احتل خيار )نادرًا( نسبة )

 .التواصل االجتماعي
 . المكان المفضل الستخدام العينة المبحوثة شبكات التواصل االجتماعي0

 ( 2جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات العٌنة عن المكان المفضل لهم الستخدام شبكات التواصل االجتماعً

 

 % العدد الفقرات النمط

المكان المفضل 
الستخدام مواقع 
 التواصل االجتماعي

 57.7 225 المنزل
 2.8 11 الجامعة
 4.4 17 مكان عام
 35.1 137 جميعيا

 122.2 392 المجموع
( أن المكان األكثر تفضيال لمطمبة الخميجيين الستخدام شبكات التواصل 4يتبين من الجدول ) 

%( من الخيارات األخرى، تاله خيار )جميعيا( 24.4بنسبة )االجتماعي كان ىو المنزل والذي جاء 
%( 7.7%(، ثم في المراتب األخيرة جاء كل من )مكان عام( و)الجامعة( بنسب )02.0بنسبة )
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%( لكل منيما عمى الترتيب. وتعزى ىذه النتيجة إلى كون المنزل ىو المكان الذي يقضي بو 6.8و)
اليتاح فييا وقت كثير الستخدام شبكات التواصل االجتماعي، الطالب أغمب وقتو، خاصة وأن الجامعة 

 .إذ يكون الطمبة أغمب الوقت في المحاضرات الدراسية أو الفعاليات األكاديمية
 . الوقت المفضل الستخدام العينة المبحوثة شبكات التواصل االجتماعي3

 ( 2جدول رقم )
 الذي ٌمضونه فً استخدام شبكات التواصل االجتماعًالتكرارات والنسب المئوٌة إلجابات العٌنة عن الوقت 

 

 % العدد الفقرات النمط

الوقت الذي تستغرقو 
بمتابعة مواقع 

التواصل االجتماعي 
 يوميا

 5.9 23 أقل من ساعة
 27.7 108 ساعات 0من ساعة واحدة إلى اقل من 

 24.1 94 ساعات 2ساعات إلى أقل من   0من 
 24.6 96 ساعات  4ساعات إلى أقل من  2من 

 17.7 69 ساعات فأكثر 4
 122.2 392 المجموع

( أن الوقت الذي يستغرقو أفراد العينة في استخدام شبكات التواصل 8يتبين من الجدول رقم ) 
ساعات( عمى المرتبة  0االجتماعي جاء عمى النحو التالي؛ حصل خيار )من ساعة واحدة إلى أقل من 

ساعات( بالمرتبة الثانية وبنسبة   4ساعات إلى أقل من  2تاله خيار )من %(، 64.4األولى بنسبة )
%(، ثم 24.1ساعات( في المرتبة الثالثة وبنسبة ) 2ساعات إلى أقل من   0%(، ثم خيار )من 67.2)

 %(.2.9(، وأخيرا )أقل من ساعة( بنسبة )%04.4ساعات فأكثر( في المرتبة الرابعة وبنسبة ) 4خيار )
ساعات( إلى كون ىذه المدة الزمنية تتوافق  0النسبة األكبر لفئة )من ساعة إلى أقل من  ويعزى مجيء

 ر والمذاكرة.يوأوقات الطمبة، والتي غالبيا إما يكون في الجامعة أو في التحض
 . الجهاز المفضل لتصفح العينة المبحوثة شبكات التواصل االجتماعي2

 (2جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات العٌنة عن الجهاز المفضل لتصفح شبكات التواصل االجتماعً 

 % العدد الفقرات النمط

الجياز المفضل 
لتصفح مواقع 

 التواصل االجتماعي

 0.8 3 الحاسب
 0.5 2 اآليباد

 84.9 331 الياتف المحمول
 13.8 54 جميعيا

 122.2 392 المجموع
( أن أفراد عينة الدراسة يفضمون استخدام الياتف في تصفح شبكات 9الجدول رقم ) يتبين من 

%(، بينما جاءت نسب 00.8%(، واحتل خيار )جميعيا( نسبة )87.9التواصل االجتماعي، وبنسبة )
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%( و)اآليباد( عمى نسبة 1.8استخدام الحاسب واآليباد ضئيمة، إذ حصل )الحاسب( عمى نسبة )
أن النسبة األعمى كانت من نصيب الياتف لكونو سيل الحمل واالستخدام، وىو %(، وتفسير 1.2)

الجياز األكثر مصاحبة لإلنسان في كل حال، ويختمف ذلك عن الحاسوب أو اآليباد المذين اليستخدمان 
 .غالبًا إال في المنزل أو مكان العمل

 
في التواصل مع  دها الطمبة الخميجيوننتائج المحور الثاني: أبرز مواقع التواصل االجتماعي التي يعتم

 الهيئات الدبموماسية لبالدهم
  (12جدول )

المتوسطات الحسابٌة إلجابات العٌنة عن أبرز شبكات التواصل االجتماعً التً تعتمدها فً التواصل مع الهٌئة الدبلوماسٌة مرتبة 
ٌ  ترتٌب    اا تنازل

 درجة الموافقة الترتيب اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة ت
 مرتفعة Twitter 4.47 1.043 1تويتر  6

 متوسطة Facebook 3.28 1.534 2الفيس بوك  5

 متوسطة Whatsapp 3.27 1.529 3واتس أب  9

 متوسطة Instegram 2.92 1.446 4انستغرام  7

 متوسطة Snap Chat` 2.33 1.668 5سناب شات  8

 متوسطة 0.573 2.78 المتوسط الحسابي العام 

أبرز شبكات التواصل االجتماعي  ( أن المتوسط الحسابي العام لمحور01يتبين من الجدول ) 
( وىو من المستوى المتوسط. وتراوحت 6.48التي تعتمد التواصل مع الييئة الدبموماسية ىو )

)تويتر ( 2(. فقد حصمت الفقرة )6.00( و)7.74المتوسطات الحسابية لفقرات المحور بين )
Twitter( عمى أعمى متوسط حسابي)وكانت ضمن المستوى المرتفع، 0.17( وانحراف معياري )7.74 )

( وىو 0.20( وانحراف معياري )0.68( بمتوسط حسابي )Facebook( الـ)الفيسبوك 2تمتيا الفقرة )
إذ حصل  ( Whatsappواتس أب )( 9ضمن المستوى المتوسط، ثم في المرتبة الثالثة جاءت الفقرة )

(، وىي ضمن المستوى المتوسط أيضا. بينما جاء 0.26( وانحراف معياري )0.64عمى متوسط حسابي )
( وانحراف معياري 6.96( بمتوسط حسابي )Instegram( )انستغرام 4في المراتب األخيرة الفقرة رقم)

( )سناب شات 8قم)(، وىي ضمن المستوى المتوسط. أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة ر 0.77)
Snap Chat`( بمتوسط حسابي )نحراف معياري )2.33 ( وىي ضمن المستوى المتوسط 1.66( وا 

في تواصميم  Twitterأيضا. ويستنتج من ىذا المحور أن أفراد العينة المبحوثة كثيفو االستخدام لشبكة الـ 
من جية  Facebookيسبوك مع الييئات الدبموماسية لدول الخميج العربي في األردن، ثم شبكة الف

استخدام الطمبة الخميجيين ليا في تواصميم مع ىيئاتيم الدبموماسية، وىذا يعزى إلى طبيعة البيئة الدراسية 
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ا عمى مستوى األردن والعالم العربي ىما شبكتا الفيسبوك التي يتعاممون معيا، فالشبكات األكثر استخدامً 
  .(00-62، صم6102االجتماعي في العالم العربي،  )تقرير مواقع التواصلوتويتر، ىذا بحسب 

لمتواصل مع مجاالت اعتماد الطمبة الخميجيين مواقع التواصل االجتماعي نتائج المحور الثالث: 
 .الهيئات الدبموماسية لبالدهم

(11جدول )  
للتواصل مع الهٌئات الدبلوماسٌة لبالدهم مجاالت اعتمادهم مواقع التواصل االجتماعً المتوسطات الحسابٌة إلجابات العٌنة عن  

 مرتبة ترتٌبا تنازلٌا  

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 درجة

 الموافقة 
 مرتفعة 1 1.13 4.07 لإلطالع عمى الفعاليات الوطنية ببمد الدراسة 13
 مرتفعة 2 1.30 4.03 لإلطالع عمى التعميمات الخاصة بالطمبة بالخارج 16
 مرتفعة 3 1.25 4.01 إلنجاز المعامالت والوثائق والشيادات 17
 مرتفعة 4 1.21 3.91 لمعرفة المستجدات في بمدي 12
 مرتفعة 5 1.28 3.82 لمتأكد من بعض األخبار التي ترد عن بمدي 10
 مرتفعة 6 1.26 3.71 لممساعدة بحل المشكالت التي تحصل لي 12
 متوسطة 7 1.33 3.66 القرارات الجديدة بشأن االبتعاث الخارجيلإلطالع عمى  11

 متوسطة 8 1.35 3.60 لإلستفسار عن البعثات  15
 متوسطة 9 1.34 3.55 لغرض التواصل ألمور غير دراسية 18
 مرتفعة 1.00 3.82 المتوسط الحسابي العام 

( أن المتوسط الحسابي العام لمحور مجاالت اعتماد الطمبة الخميجيين 00تبين من الجدول ) 
( وىو ضمن المستوى 3.82كان ) لمتواصل مع الييئات الدبموماسية لبالدىممواقع التواصل االجتماعي 

فقد جاءت الفقرة  (.3.55( و)4.07)المرتفع. وتراوحت المتوسطات الحسابية لممحور بشكل عام بين 
(، وىي ضمن المستوى 0.00( وانحراف معياري )4.07ة األولى وبمتوسط حسابي )( في المرتب00)

المرتفع، وقد نصت الفقرة عمى أن من أبرز مجاالت اعتماد الطمبة الخميجيين مواقع التواصل االجتماعي 
لإلطالع عمى الفعاليات الوطنية التي تقام في بمد ىي ) لمتواصل مع الييئات الدبموماسية لبالدىم

( وانحراف معياري 7.10( بالمرتبة الثانية، وقد جاءت بمتوسط حسابي )02(. ثم تمتيا الفقرة رقم )راسةالد
(، وىي ضمن المستوى المرتفع أيضًا، وقد نصت الفقرة عمى أن من أبرز مجاالت اعتماد الطمبة 0.01)

لإلطالع عمى ىي ) لمتواصل مع الييئات الدبموماسية لبالدىمالخميجيين مواقع التواصل االجتماعي 
( بمتوسط حسابي 08(. فيما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )التعميمات الخاصة بالطمبة بالخارج

، وقد نصت الفقرة عمى أن من ايضً أ( وىي ضمن المستوى المتوسط 0.07( وانحراف معياري )0.22)
 ل مع الييئات الدبموماسية لبالدىملمتواصمجاالت اعتماد الطمبة الخميجيين مواقع التواصل االجتماعي 

 (.لغرض التواصل ألمور غير دراسيةىي )
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أن من أكثر المجاالت التي يتواصل ألجميا الطمبة الخميجيون  ويستنتج من نتائج هذا المحور؛ 
مع الييئات الدبموماسية لدوليم في األردن كانت لإلطالع عمى الفعاليات الوطنية التي تقام في بمد 
الدراسة، وىذه تعزى إلى الشعور باالنتماء لموطن الذي يتمتع بو الطالب الخميجي، والذي يحرص عمى 

الوطني تجاه بمده من خالل الحرص عمى الحضور أو المشاركة في الفعاليات الوطنية  التعبير عن شعوره
 الخاصة بدولتو والتي تقيميا الييئات الدبموماسية في بمد الدراسة.

نتائج المحور الرابع: التأثيرات المعرفية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل 
 يئات الدبموماسية لبالدهماالجتماعي في تواصمهم مع اله

 (14جدول )
المتوسطات الحسابٌة إلجابات العٌنة عن التأثٌرات المعرفٌة الناتجة من اعتماد الطلبة الخلٌجٌٌن لمواقع التواصل االجتماعً فً  

 تواصلهم مع الهٌئات الدبلوماسٌة لبالدهم مرتبة ترتٌبا  تنازلٌا

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري

 درجة
 الموافقة 

 متوسط 1 1.33 3.47 أطمعتني عمى مواعيد الفعاليات واألنشطة الوطنية ببمد الدراسة 05
 متوسط 2 1.30 3.43 أجابتني عن كثير من االستفسارات التي طمبتيا 02
 متوسط 3 1.24 3.36 زودتني بمعمومات كافية عن بمد الدراسة 19

06 
العامة عن المناسبات واألنشطة)مواعيد  توفير المعمومات

 وصور وغيرىا
 متوسط 4 1.27 3.32

 متوسط 5 1.36 3.26 زودتني ببعض الروابط الميمة والمفيدة لالستزادة والمعرفة 02
 متوسط 5 1.25 3.26 أطمعتني عمى التوجييات الخاصة بالدراسة أوال بأول 00
 متوسط 7 1.33 3.18 من أحداث وضعتني في صورة ما يحدث في منطقة الخميج 03
 متوسط 6 1.34 3.22 وفرت لي رواية وافية عن االحداث في بمدي 01
 متوسطة 1.08 3.31 المتوسط الحسابي العام 

( أن إجابات العينة المبحوثة عن محور التأثيرات المعرفية الناتجة من 06يتبين من الجدول ) 
االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسية لبالدىم، اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل 

( وىو 3.18( و)0.74( وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقراتو بين )0.00جاءت بمتوسط حسابي عام )
( وانحراف 3.47( في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي )62فقد جاءت الفقرة )ضمن المستوى المتوسط. 

توى المتوسط، وقد نصت الفقرة عمى أن من أبرز التأثيرات المعرفية (، وىي ضمن المس0.00معياري )
الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسية 

( 61لبالدىم ىي )أطمعتني عمى مواعيد الفعاليات واألنشطة الوطنية في بمد الدراسة(. ثم تمتيا الفقرة رقم )
(، وىي ضمن المستوى 0.01( وانحراف معياري )0.70بالمرتبة الثانية، وقد جاءت بمتوسط حسابي )

المتوسط أيضًا، وقد نصت الفقرة عمى أن من التأثيرات المعرفية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين 
ني عن كثير من لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسية لبالدىم ىي )أجابت
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( وانحراف 0.08( بمتوسط حسابي )60االستفسارات التي طمبتيا(. وفي المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
( وىي ضمن المستوى المتوسط ايضًا، وقد نصت الفقرة عمى أن من التأثيرات المعرفية 0.00معياري )

تواصميم مع الييئات الدبموماسية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في 
لبالدىم ىي أنيا )وضعتني في صورة ما يحدث في منطقة الخميج من أحداث(. ويستنتج من نتائج ىذا 

إن أبرز التأثيرات المعرفية التي حصل عمييا الطمبة الخميجيون من تواصميم مع ممحقياتيم  ؛المحور
ت في كونيا أطمعتيم عمى مواعيد الفعاليات وسفاراتيم عن طريق شبكات التواصل االجتماعي تمثم

واألنشطة الوطنية في بمد الدراسة، وأجابتيم عن كثير من االستفسارات التي يسألون عنيا، كما أن 
 التواصل أسيم في تزويد الطمبة بمعمومات كافية عن بمد الدراسة.

الخميجيين لمواقع التواصل نتائج المحور الخامس: التأثيرات الوجدانية الناتجة من اعتماد الطمبة 
 االجتماعي في تواصمهم مع الهيئات الدبموماسية لبالدهم

 ( 12جدول )
المتوسطات الحسابٌة إلجابات العٌنة عن التأثٌرات الوجدانٌة الناتجة من اعتماد الطلبة الخلٌجٌٌن لمواقع التواصل االجتماعً فً 

 ترتٌبا  تناولٌاتواصلهم مع الهٌئات الدبلوماسٌة لبالدهم مرتبة 
 

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

اإلنحراف 
 درجة الترتيب المعياري

 الموافقة

الرغبة بالتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي التابعة لمسفارة  30
 متوسطة 1 1.24 3.55 أو المحمقية

القناعة بالمعمومات والمعارف التي تقدميا مواقع التواصل  09
 متوسطة 2 1.17 3.50 لمسفارة أو الممحقيةاالجتماعي التابعة 

الشعور باالرتياح إزاء ما يعرض من معمومات متكاممة عمى  07
 متوسطة 3 1.21 3.47 مواقع التواصل االجتماعي لمسفارة أو الممحقية

08 
االطمئنان لمدى االىتمام الذي توليو مواقع التواصل 

بالمعمومات والخدمات االجتماعي التابعة لمسفارة أو الممحقية 
 التي نحتاجيا

 متوسطة 4 1.22 3.47

الشعور باالعتزاز )والفخر( تجاه الجيود اإلعالمية التي تقوم  31
 متوسطة 5 1.28 3.45 بيا السفارة أو الممحقية عبر مواقع التواصل االجتماعي

الذي تقوم بو السفارة أو المحمقية عن الرضا بمستوى التواصل  32
 متوسطة 6 1.32 3.23 التواصل االجتماعي التابعة ليا طريق مواقع

 متوسطة 1.07 3.44 المتوسط الحسابي العام 
( أن إجابات العينة المبحوثة عن محور التأثيرات الوجدانية الناتجة من 00يتبين من الجدول ) 

الدبموماسية لبالدىم، اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات 
( وىو 3.23( و)0.22( وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقراتو بين )0.77جاءت بمتوسط حسابي عام )

( وانحراف 3.55( في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي )06ضمن المستوى المتوسط. فقد جاءت الفقرة )
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(، وىي ضمن المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة عمى أن من أبرز التأثيرات الوجدانية 1.24معياري )
الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسية 

ثم تمتيا الفقرة  لبالدىم ىي )الرغبة بالتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي التابعة لمسفارة أو المحمقية(.
(، وىي ضمن 0.04( وانحراف معياري )0.21( بالمرتبة الثانية، وقد جاءت بمتوسط حسابي )69رقم )

المستوى المتوسط أيضًا، وقد نصت الفقرة عمى أن من التأثيرات الوجدانية من اعتماد الطمبة الخميجيين 
ة لبالدىم ىي )القناعة بالمعمومات لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسي

والمعارف التي تقدميا مواقع التواصل االجتماعي التابعة لمسفارة أو الممحقية(. فيما جاءت في المرتبة 
(، وىي ضمن المستوى 0.06( وانحراف معياري )0.60( بمتوسط حسابي )01األخيرة جاءت الفقرة رقم)

رات الوجدانية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع المتوسط، وقد نصت الفقرة عمى أن من التأثي
التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسية لبالدىم ىي )الرضا بمستوى التواصل الذي 

ويستنتج من نتائج ىذا تقوم بو السفارة أو المحمقية عن طريق مواقع التواصل االجتماعي التابعة ليا(. 
التأثيرات الوجدانية التي حصل عمييا الطمبة الخميجيون من تواصميم مع ممحقياتيم  المحور؛ أن أبرز

الثقافية وسفارات دوليم في األردن، تمثمت في الرغبة بالتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي التابعة ليا، 
ة لمسفارة أو ووفرت ليم القناعة بالمعمومات والمعارف التي تقدميا مواقع التواصل االجتماعي التابع

الممحقية، فضال عن الشعور باالرتياح إزاء ما يعرض من معمومات متكاممة عمى مواقع التواصل 
 االجتماعي التابعة ليا.

 

نتائج المحور السادس: التأثيرات السموكية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل 
 لبالدهماالجتماعي في تواصمهم مع الهيئات الدبموماسية 
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 ( 12جدول )
المتوسطات الحسابٌة إلجابات العٌنة عن التأثٌرات السلوكٌة الناتجة من اعتماد الطلبة الخلٌجٌٌن لمواقع التواصل االجتماعً فً 

 تواصلهم مع الهٌئات الدبلوماسٌة لبالدهم مرتبة ترتٌبا  تنازلٌا.

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 الترتيب المعياري

 درجة
 الموافقة 

32 
التواصل مباشرة مع األشخاص المعنيين في السفارة أو 

 الممحقية 
 مرتفعة 1 1.06 3.79

الحوار مع زمالئي حول ما يطرح في مواقع التواصل  33
 االجتماعي لمسفارة أو الممحقية 

 متوسطة 2 1.23 3.59

38 
اعتمادىا مصدرا الستقاء المعمومات عند الحديث عن 

 قضايا بمدي مع اآلخرين
 متوسطة 3 1.27 3.49

 
35 

المشاركة في مواقع التواصل االجتماعي التابعة لمسفارة 
أو الممحقية حول االحداث والموضوعات المتداول في 

 تمك المواقع
 متوسطة 4 1.21 3.45

دعوة األصدقاء والزمالء لمتفاعل مع مواقع التواصل  37
 متوسطة 5 1.25 3.39 الممحقية التابعة لمسفارة أواالجتماعي 

36 
إعادة نشر ما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي 

 التابعة لمسفارة أو الممحقية في صفحتي الشخصية
 متوسطة 6 1.27 3.28

 متوسطة 1.21 3.50 المتوسط الحسابي العام 

السموكية الناتجة من ( أن إجابات العينة المبحوثة عن محور التأثيرات 07يتبين من الجدول ) 
اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسية لبالدىم، 

( وىو 3.28( و)3.79( وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقراتو بين )0.21جاءت بمتوسط حسابي عام )
( وانحراف 0.49لى وبمتوسط حسابي )( في المرتبة األو 07فقد جاءت الفقرة ). ضمن المستوى المتوسط

(، وىي ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة عمى أن من أبرز التأثيرات السموكية 0.12معياري )
الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم مع الييئات الدبموماسية 

( 00عنيين في السفارة أو الممحقية(. ثم تمتيا الفقرة رقم )لبالدىم ىي )التواصل مباشرة مع األشخاص الم
(، وىي ضمن المستوى 0.60( وانحراف معياري )0.29بالمرتبة الثانية، وقد جاءت بمتوسط حسابي )

المتوسط، وقد نصت الفقرة عمى أن من التأثيرات السموكية من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل 
م مع الييئات الدبموماسية لبالدىم ىي )الحوار مع زمالئي حول ما يطرح في االجتماعي في تواصمي

( بمتوسط 02مواقع التواصل االجتماعي لمسفارة أو الممحقية(. فيما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
( وىي ضمن المستوى المتوسط ايضًا، وقد نصت الفقرة عمى 0.64( وانحراف معياري )0.68حسابي )

ن التأثيرات السموكية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في تواصميم أن م
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مع الييئات الدبموماسية لبالدىم ىي أنيا )إعادة نشر ما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي التابعة 
أبرز التأثيرات أن  ويستنتج من نتائج هذا المحور؛ لمسفارة أو الممحقية في صفحتي الشخصية(.

السموكية التي حصل عمييا الطمبة الخميجيون الدارسون في األردن نتيجة تواصميم مع الييئات 
الدبموماسية التابعة لدوليم في األردن، تمثمت في التواصل مباشرة مع األشخاص المعنيين في السفارة أو 

اصل االجتماعي لمسفارة أو الممحقية، الممحقية، وتشجيع الحوار مع الزمالء حول ما يطرح في مواقع التو 
فضال عن أن الطمبة اعتمدوا تمك الشبكات مصدرا الستقاء المعمومات عند الحديث عن قضايا دوليم مع 

 اآلخرين.
إن نتائج المحاور المتعمقة بالتأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية تأتي في سياق ما ذىبت إليو  

ديفمير وبول ، والتي حددىا مترتبة عمى االعتماد عمى وسائل اإلعالم نظرية االعتماد من اآلثار ال
)عبدالحميد، روكيتش في ثالثة أنواع ىي: اآلثار المعرفية واآلثار العاطفية أو الوجدانية واآلثار السموكية 

 (.24، صم6101)العالق، ( و014، صم6102
حصائيا في مدى اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل إتوجد فروق دالة  نتائج فرضية الدراسة:

االجتماعي في التواصل مع الييئات الدبموماسية لبالدىم تعزى لمعوامل الديموغرافية لمعينة المبحوثة 
)الجنس، والعمر، والدولة، والحالة االجتماعية، والمستوى الدراسي، ونوع الدراسة، ونوع الجامعة، وموقع 

 Independentع االبتعاث(. والختبار الفرضية أعاله تم استخدام اختبار العينة المستقمة الجامعة، ونو 
Sample T-test  واختبار التباين األحاديOne-Way Anova ( 02، كما مبين في الجدول.) 
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 ( 12جدول )
 One-Way Anovaواختبار التباٌن األحادي  Independent Sample T-testاختبار العٌنة المستقلة 

 

 العينة الفئات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 قيمة "ت" الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

النوع 
 االجتماعي

 0.65 3.34 238 ذكر
 0.73 3.23 152 أنثى 1.002 2.581 388

 0.69 3.29 390 المجموع

 العمر

18-23 222 3.26 0.73 

385 2.313 0.057 

24-29 80 3.35 0.53 
30-35 43 3.50 0.60 
36-41 23  3.41 0.62 

 0.77 3.01 22 فأكثر 42
 0.68 3.30 390 المجموع

الحالة 
 االجتماعية

 0.64 3.32 103 متزوج
 0.70 3.29 287 متزوج غير 0.169 1.902 388

 0.67 3.31 390 المجموع

 الجنسية

 0.55 3.43 69 سعودي

384 2.414 *0.036 

 0.69 3.63 175 كويتي
 0.73 3.33 73 بحريني
 0.70 3.20 20 قطري
 0.49 2.96 4 إماراتي
 0.71 3.32 49 ُعماني
 0.68 3.30 390 المجموع

 نوع الجامعة
 0.67 3.31 310 حكومية

 0.76 3.29 80 خاصة 0.273 1.207 388
 0.71 3.30 390 المجموع

 مجال الدراسة
 0.67 3.28 264 عممي

 0.713 3.34 126 إنساني 0.954 0.003 388
 0.69 3.31 390 المجموع

المستوى 
 الدراسي

 0.69 3.30 324 بكالوريوس
 0.66 3.29 66 دراسات عميا 0.217 1.528 388

 0.68155 3.3030 390 المجموع
 0.019* 5.586 388 0.74 3.25 156 عمان موقع الجامعة
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 العينة الفئات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 قيمة "ت" الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.64 3.33 234 عمان خارج
 0.69 3.29 390 المجموع

 نفقة الدراسة
 0.61 3.36 224 بعثة

 0.77 3.22 166 خاصة نفقة 0.021* 5.360 388
 0.69 3.29 390 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات العينة المبحوثة ( 02تبين من خالل الجدول رقم ) 
)الطمبة الخميجيين( عن مدى اعتمادىم عمى شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع الييئات 
الدبموماسية لدوليم في المممكة األردنية الياشمية تعزى لمعوامل الديموغرافية)الجنس والعمر والحالة 

الدراسي، ونوع الدراسة ونوع الجامعة( إذ جاءت ىذه النتائج غير دالة إحصائيا االجتماعية والمستوى 
 وعمى النحو التالي:

 :تم إجراء اختبار   النوع االجتماعيIndependent Samples T- Test  ،لمعينات المستقمة
 (، وىي غير دالة إحصائيا، بمعنى ال توجد داللة1.002وجاءت الداللة االحصائية ليذه لفئة )

 إحصائية في إجابات الذكور عن اإلناث عن محاور الدراسة.
 :تم استخدام اختبار التباين االحادي   العمرOne-Way ANOVA   لمعرفة الفروق اإلحصائية

( وىي أعمى من قيمة الداللة 1.124لفئات العمر إزاء محاور الدراسة، وجاءت الداللة االحصائية )
 .(، لذا فيي غير دالة إحصائيا1.12)

 :تم إجراء اختبار   الحالة االجتماعيةIndependent Samples T- Test  ،لمعينات المستقمة
(، وىي غير دالة إحصائيا، بمعنى 1.029وجاءت الداللة االحصائية لفئة الحالة االجتماعية )

 التوجد داللة إحصائية في إجابات المتزوجين عن غير المتزوجين عن محاور الدراسة.
 :تم إجراء اختبار   نوع الجامعةIndependent Samples T- Test  لمعينات المستقمة، وجاءت

(، وىي غير دالة إحصائيا، بمعنى ال توجد داللة 1.640الداللة االحصائية لفئة نوع الجامعات )
إحصائية في إجابات األفراد الذين يدرسون في الجامعات الحكومية عن إجابات األفراد الذين يدرسون 

 عات الخاصة إزاء محاور الدراسة.في الجام
 :تم إجراء اختبار   مجال الدراسةIndependent Samples T- Test  لمعينات المستقمة، وجاءت

(، وىي غير دالة إحصائيا، بمعنى ال توجد داللة 1.927الداللة االحصائية لفئة نوع الدراسة )
ة عن إجابات األفراد الذين يدرسون إحصائية في إجابات األفراد الذين يدرسون االختصاصات العممي

 في االختصاصات اإلنسانية إزاء محاور الدراسة.
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 :تم إجراء اختبار   المستوى الدراسيIndependent Samples T- Test  ،لمعينات المستقمة
ا، بمعنى ال (، وىي غير دالة إحصائيً 1.604حصائية لفئة المستوى الدراسي )إلوجاءت الداللة ا

إحصائية في إجابات األفراد الذين يدرسون بمرحمة البكالوريوس عن إجابات األفراد الذين توجد داللة 
 يدرسون بمرحمة الدراسات العميا إزاء محاور الدراسة.

 :تم إجراء اختبار   موقع الجامعةIndependent Samples T- Test  لمعينات المستقمة، وجاءت
(، 1.12ا، إذ جاءت أقل من قيمة الداللة )دالة إحصائيً (، وىي 1.109حصائية ليذه لفئة )إلالداللة ا

( 0.00وكانت الفروق في فئة موقع الجامعة لصالح )خارج عّمان( إذ حصمت عمى متوسط حسابي )
( وانحراف 0.62(، بينما حصمت فئة )داخل عمان( عمى متوسط حسابي )1.27وانحراف معياري )

 (.1.47معياري )
 :بار  تم إجراء اخت نفقة الدراسةIndependent Samples T-Test  لمعينات المستقمة، وجاءت

( وىي دالة إحصائيا، إذ جاءت أقل من قيمة الداللة 0.021*حصائية ليذه لفئة )إلالداللة ا
(، وكانت الفروق في فئة نفقة الدراسة لصالح )الطمبة المبتعثين( إذ حصمت عمى متوسط 1.12)

(، بينما فئة )نفقة خاصة( حصمت عمى متوسط حسابي 1.20( وانحراف معياري )0.02حسابي )
 (.1.44( وانحراف معياري )0.66)

 :تم استخدام اختبار التباين االحادي   الجنسيةOne-Way ANOVA   لمعرفة الفروق اإلحصائية
( وىي أقل من قيمة الداللة 1.102لفئات الجنسية إزاء محاور الدراسة، وجاءت الداللة االحصائية )

ا، ولمعرفة لصالح من كانت الفروص اإلحصائية تم اجراء اختبار لذا فيي دالة إحصائيً  (،1.12)
 (.02لممقارنات البعدية كما في الجدول) Scheffeشيفيو 

 

 (12جدول )

 للمقارنات البعدٌة Scheffeeالمتوسطات الحسابٌة لفئة الجنسٌة حسب اختبار شٌفٌه  

 العينة فئة الجنسية
 2.25بداللة المتوسط الحسابي 

1 0 
 2.96  4 إماراتي
 3.20         20 قطري
 3.32                 49 ُعماني
 3.33  73 بحريني
 3.43                   69 سعودي
إذ حصمت عمى أعمى متوسط  * الفروق لصالح الجنسية "كويتي" 3.63 175 كويتي

 0932. 392 االحصائيةالداللة  حسابي وكانت سبب الفرق االحصائي 
( أن الفروق اإلحصائية الدالة كانت لصالح فئة )الطمبة الكويتيين(، إذ حصمت 02يؤكد الجدول ) 

( وىي القيمة األقرب لمداللة 1.190(، بداللة القيمة االحصائية )0.20عمى أعمى متوسط حسابي )
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ا ضمن فئة الجنسية لمطمبة إحصائيً االحصائية، وبالتالي فإن ىذه الفئة ىي مصدر الفروق الدالة 
الخميجيين الدارسين في الممكمة األردنية الياشمية إزاء اعتمادىم لشبكات التواصل االجتماعي لمتواصل 

 مع الييئات الدبموماسية لدوليم.
 

ىأهمىالنتائج:
النتائج عمى من خالل عرض نتائج التحميل اإلحصائي واإلجابة عن أسئمة الدراسة، يمكن تمخيص      

 النحو اآلتي:
 %( من أفراد العينة المبحوثة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بكثافة عالية.82إن نسبة ) .1
لمطمبة الخميجيين الستخدام شبكات التواصل االجتماعي كان المنزل، تاله  إن المكان األكثر تفضيالً  .6

 خيار )جميع األماكن( .
أفراد العينة في استخدام شبكات التواصل االجتماعي ىو أكثر من إن الوقت الذي يستغرقو قسم من  .0

 ساعات(. 4ساعات إلى أقل من  2ساعة واحدة إلى ثالث ساعات، تمتو فئة )من 
 إن الجياز المفضل لدى العينة المبحوثة في تصفح شبكات التواصل االجتماعي ىو الياتف.  .7
عتمدىا الطمبة الخميجيون في تواصميم مع إن أبرز تطبيقات وشبكات التواصل االجتماعي التي ي .2

( ثم )واتس أب Facebookثم الـ)الفيسبوك ( Twitterتويتر الييئات الدبموماسية لدوليم ىي الـ)
Whatsapp. ) 

لمتواصل مع الييئات إن أبرز مجاالت اعتماد الطمبة الخميجيين مواقع التواصل االجتماعي  .2
لإلطالع عمى ، ثم  فعاليات الوطنية التي تقام في بمد الدراسةلإلطالع عمى الىي  الدبموماسية لبالدىم

 .إلنجاز المعامالت والوثائق والشيادات، ثم التعميمات الخاصة بالطمبة بالخارج
التأثيرات المعرفية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في إن أبرز  .4

توفير المعمومات العامة عن المناسبات واألنشطة من ىي  دىمتواصميم مع الييئات الدبموماسية لبال
 (.مواعيد وصور وغيرىا

إن أبرز التأثيرات الوجدانية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في  .8
التابعة تواصميم مع الييئات الدبموماسية لبالدىم ىي الرغبة بالتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي 

لمسفارة أو المحمقية، ثم القناعة بالمعمومات والمعارف التي تقدميا مواقع التواصل االجتماعي التابعة 
 لمسفارة أو الممحقية.

إن أبرز التأثيرات السموكية الناتجة من اعتماد الطمبة الخميجيين لمواقع التواصل االجتماعي في  .9
التواصل مباشرة مع األشخاص المعنيين في السفارة  تواصميم مع الييئات الدبموماسية لبالدىم ىي

أو الممحقية، ثم الحوار مع الزمالء حول ما يطرح في مواقع التواصل االجتماعي لمسفارة أو 
 الممحقية، ثم اعتمادىا مصدرًا الستقاء المعمومات عند الحديث عن قضايا بمد الطالب مع اآلخرين.
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Abstract 

        This study attempted to identify the level to which the students from 

the Gulf Cooperation Council countries (GCC) depend on social media in their 

communication with their countries‟ diplomatic bodies by using the descriptive 

method.  

A 47- item online questionnaire was conducted with a sample of (390) 

students from GCC countries studying in the Hashemite Kingdom of Jordan for 

the academic year 2016-2017, and their total number is 9562. Using SPSS, One 

Sample t-test, One-Way ANOVA, and Pearson Correlation were run to examine 

relationships among the variables of study.  

The results indicated that: (1) the most popular and used social 

networking sites and applications by the respondents in their communication 

with the diplomatic bodies was Twitter, this was followed by Facebook and 

Whatsapp, (2) the cognitive effects of respondents‟ dependency on social 

networking sites for such communication were providing the respondents with 

general information about events and activities with special dates, photos, etc. 

On the other hand, the emotional effects were more related to the student‟s 

desire to interact with the social networking sites of the embassy or the cultural 

office. However, the behavioural effects were represented in direct 

communications with the staff at the embassy or the cultural office, and to 

discuss with colleagues about what is being presented on the social networking 

sites of the embassy or the cultural office. 

 

Keywords: Gulf students, dependence, communication, social media and 

diplomatic bodies.   



Copyright © EPRA 2018 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of Use of Egyptian public Relations Association, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  

 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-8723X)                                                                                 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Gizza, Egypt 
 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.eg     Email: 
 

Web:     www.epra.org.eg , www.jprr.epra.org.eg 
 

 (+2) 02-376-20 -818   -   (+2) 0114 -15 -14 -151  -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:     

Fax:        (+2) 048-231-00 -73 

The Journal is indexed within the following international digital databases: 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg


- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 

informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 

by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 

the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 

author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 

modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  

- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 2000 L.E. and for the Expatriate 

Egyptians and the Foreigners are: 500 $.with 50% discount for Masters and PhD Students.  

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 

manuscript, an amount of 1000 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 250 $ for 

the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- The manuscript does not exceed 35 pages of A4 size. 20 L.E. will be paid for an extra page 

for the Egyptians and 5 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 10 % discount of the publication fees will be offered to the Egyptians and the 

Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 

number of times during the year. 

- Three copies of the journal and three Extracted pieces from the author's manuscript after the 

publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 250 L.E. for the 

Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 350 L.E. for the 

Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do not exceed 8 pages and a 10 % 

discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public Relations. Three copies 

of the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners. 

- Three copies of the journal are sent to the author of the book after the publication to his/her 

address. And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public 

Relations.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 

outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 

outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 

research papers not the opinions of the Egyptian Association for Public Relations. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 

   

Address: 

 Egyptian Public Relations Association,  

Arab Republic of Egypt, Gizza, El-Dokki, Bein El-Sarayat, 2 Ahmed El-zayat Street.  

And also to the Association email: jprr@epra.org.eg, or chairman@epra.org.eg, after paying the 

publishing fees and sending a copy of the receipt.  
 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of Public Relations Research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication ,after peer refereeing these papers by a number of specialized 

Professors. 

The journal is affiliated to the Egyptian Public Relations Association, the first Egyptian specialized 

scientific association in public relations. 

- The journal is accredited, Classified internationally for its printed and electronic 

version from the Academy of Scientific Research and Technology in Cairo And 

classified by the Committee of Scientific Promotion Specialization media - Supreme 

Council of Universities. 

- The first academic refereed & specialized Journal in the Arab world & the Middle 

East, as well as the First Arab Scientific journal in that specialty (the media) got the 

Arab Impact Factor coefficient effect = 1.34 with 100% in 2017 report from the 

American Foundation NSP " Natural sciences Publishing," sponsored by Association 

of Arab universities. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts publishing books, conferences, workshops and scientific Arab 

and international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and 

foreign publishing houses according to the special conditions adhered to by the 

advertiser. 

- It also publishes special research papers of the scientific promotion and for 

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books 

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 

 

Publishing rules: 

- It should be an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

- The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic, 14 points font for the main text. The main and sub titles, in Bold 

letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman.  

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  

- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 

sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 

APA Search of America. 
- The author should present a printed copy and an electronic copy of his manuscript on a CD 

written in Word format with his/her CV. 



Scientific Board ** 
JPRR.ME 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of  the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University  Professor of Mass Communication at the   
 

Prof. Dr. Mona Al-Hadedy (Egypt) 
Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  
  

Prof. Dr. Hassan Mekawy (Egypt) 
  

Professor of radio and television  – Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Nesma Younes (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of  Mass Communication - Sinai 
University 
  

Prof. Dr. Samy Abd Elaziz (Egypt) 
Professor of public relations and marketing communications for the former Dean of the Faculty of 
Information, Cairo University 
  

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

  

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

Prof. Dr. Gamal Abdel-Hai Al-Najjar (Egypt) 
Professor of Media, Faculty of Islamic Studies for Girls, Al-Azhar University 

 
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press & Vice- Dean for Community Service at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Barakat Abdul Aziz Mohammed (Egypt) 
 

Professor of radio and television & Vice- Dean of the Faculty of Mass Communication for 
Graduate Studies and Research, Cairo University 

 

Prof. Dr. Hassan Aly (Egypt) 
Professor of Radio & Television and Head of Mass Communication Department – Faculty of 
Arts - Mina University 

 

Prof. Dr. Mahmoud Hassan Ismael (Egypt) 
professor of Culture Media and Children at Ain Shams University  
 
  

Prof. Dr. Hamdy Abo Alenen (Egypt) 
Media professor and dean of the Faculty of Al-Alsun and Mass Communication, Vice President of the  
International University of Egypt 
 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion and  Vice- Dean  for Student Affairs at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen  Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 

 

 

 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME)) 
  

Scientific Refereed Journal 
 

 - 8201 March /January -Year  thSix -issue Eighteenth  - 

   
Founder & Chairman    

 

  Dr. Hatem Mohamed Atef 
 

Chair of EPRA 
  

   
 

 

 

 

 

  

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 

Chair of the Scientific Committee of EPRA 
                           

             

Editorial Managers 
 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media  Professor at Ain Shams University & former Dean 

of Faculty of  Mass Communication - Sinai University 
  

Chair of the Consulting Committee of EPRA 
Prof. Dr. Mahmoud Youssef 
  Professor of Public Relations & former Vice Dean   

 Faculty of Mass Communication  - Cairo University 

 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   
   Misr International University 

  
 

Dr. Thouraya Snoussi  
Associated Professor & Head of Public Relations Dep. 

College of Mass Communication - Al Ghurair University 
 

Dr. Suhad Adil  
Assistant Professor of Public Relations                               

Mass Communication Department 

College of Arts - Al-Mustansiriyah University 
 

 

Dr. Nasr Elden Othman 
Assistant Professor of Public Relations 

 Faculty of Mass Communication & Humanities Sciences 
Ajman University (UAE) 

 

English Reviewer 
 

Ahmed Badr 
 

Arabic Reviewer 
 

Ali Elmehy 
 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki 

  

Ben Elsarayat - 2 Ahmed Zayat Street  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

www.epra.org.eg 

jprr@epra.org.eg 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-alsun/
https://masscom.ajman.ac.ae/ar/faculty-members/profile/MzcwMQ--.html


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - Published by Egyptian Public Relations Association - Sixth year - Eighteenth Issue - January / March 2018 

 

Arab Impact Factor 2017 = 1.34 

 
        

     Abstracts of Arabic Researches: 
 

 Associated Prof. Dr. Mohammed S. Alsubihi -  Al-Imam Mohammed Bin Saud Islamic University 

Students' attitudes towards educational programs in the Mass Communication 

Colleges and its departments and their relationship to the requirements of the 

Comprehensive Quality - A Field study on Saudi universities                                        7 
                                                                                      

 Associated Prof. Dr. Omar Brahim  Boussada – King Khalid University 

The role of information management of Public Relations Authorities to face institutional 

   crises - A theoretical study         9                                                                    
 

 Dr. Khulood Abdullah Miliany - King Abdulaziz University 

The Role of Social Media Applications in Developing Political Awareness among 

Saudi Women                                                                                                                          11 
                 

 Dr. Nasr al-Din Abdul Qader Osman - Ajman University 

The Role of Public Relations Consultant in dealing with institutional crises 

  Field Study on a sample of public relations workers                                                    12                                                          
 



 Dr. Rabab Salah El Sayed Ibrahim - Menoufia University 
The University Students’ Usages of The Comics Presented by Media Channels And 

The Satisfactions Which These Channels Achieve For Them                                         14   
                                                                           

 Hussin Fayaz S. Alshahrany – Yarmouk University 

Gulf Students’ Dependence on Social Networking Sites in Communicating with 

Diplomatic Bodies of the Gulf Cooperation Council countries (GCC)                       15 
 

 Nacer Aoudia - University of Algeria 3 

     Communication in campaigning: from political declaration to political public 

relations - Status of 2017 legislation in Algeria                                                              16 
 
English Researches: 

 

 Nadeen Essam Selim - University of Sharjah 
 

Social Media in PR Education and the Market - an Audience Comparative Analysis 
 in the UAE                                                                                                                               17 

 



 

 

 

 

 

@  

 


	صفحات تمهيدية الغلاف عربي
	نهائي طباعة  لغة عربية حسين الشهراني من 213-242
	E-2-ok
	أحمد بدر صفحات-تمهيدية-انجليزي-ok
	Blank Page

