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             م2102 سبتمبر /يوليو - الجزء األول /والثالثون الرابع العدد - التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي مندورية علمية محكمة 

 

 

 

 بحوث باللغة العربية: 
 

 

 اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول فيروس كورونا   ▪

              ( اليرموكجامعة )  تحسين منصور رشيد منصورد. أ.
 11ص( ...  جامعة الملك محمد األول بالمغرب)مرام محمد ناجي عوض مناجرة 

 

 

 تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا ▪

 39ص( ...  القاهرةجامعة ) سماح محمد محمديد. أ.م.                                                                   
 

 

  في العامة العالقات موظفي مهارات تطوير في  ودورها التدريبية المنصات في جرافيك الموشن تقنية وظيفت ▪
 المستخدمين القرى أم بجامعة العامة العالقات إدارة موظفي على ة ميداني دراسة :السعودي الحكومياع القط

   إثرائي لمنصة

                  (أم القرىجامعة )  رشا محمد أحمد مرسي د. أ.م. 

  103... ص  جامعة أم القرى() روان سراج عمر بخش    

 

الفيسبوك في توعية الجمهور  على دور الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية ▪
 دراسة ميدانية   :بجائحة كورونا المصري

 141ص ( ...  المنصورةجامعة ) منى طه محمد طهد. أ.م.

 

فاعلية االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز المشاركة   ▪
 الرقمية للجمهور في الشئون العامة 

 215ص ( ...  المنوفيةجامعة ) نها أنور سليماند. 

 

 المصري الجدد من منظور الشباب  الرأيفى صناعة قادة  االجتماعيدور وسائل التواصل  ▪

 330( ...  ص القاهرةجامعة ) السيد محمد أبوشعيشعد. 

 

 وعالقته بمعارفهم واتجاهاتهم نحو فيروس كورونا  االجتماعيلشبكات التواصل  المصرياستخدام الشباب  ▪

 355ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجياجامعة ) د. مها مدحت محمد كمال
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

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

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

        
  
  

 (ليبيا)  الدردير الشريفعابدين  .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - كلية اإلعالم وعميد أستاذ العالقات العامة 

  
  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

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

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

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

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

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

للعال  مطبوعاتوالمجلة ضمن      العربية  التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  قات 

 العلمية والتدريب. 

 

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

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

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

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

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

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

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

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

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

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

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

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

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

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

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

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

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

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

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


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

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

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

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

 مختصرة عنه. 

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

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

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

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

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

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

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

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

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

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

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

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

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

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

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

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

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

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

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

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

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

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

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

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

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

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

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

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

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

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

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

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

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

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

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

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

الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ  األوسط 
ـــ    للعالقات العامةالوكالة العربية    مطبوعات ضمن    العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

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

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

م، والمعامل تابع  2020في عام    2.01م، ومعدل  2016في عام    1.34محتوًى باللغة العربية بمعدل =  
العالمية   األمريكية  النشر  الطبيعية(  (NSPلمؤسسة  العلوم  نشر   Natural Publishing  دار 

Sciences   معامل  العربية الجامعات  واتحاد اعتماد  الحصول على معايير  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .
عددها  Arcif"أرسيف   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  المتوافقة  في   31"  المجلة  وصنفت  معياًرا، 
  ".Q1على المستوى العربي "األولى "اإلعالم واالتصال" تخصص 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تفي الدورة اللجامعات في مصر، والذي اعتمدها 

( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 

قواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  االنضمام ل
 القرى. 

دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -

العدد       المجلة  والثالثين  الرابعوفي  والثانييه  أبجز   من  اإلعالمية    األول  الدراسات  في  للباحثين  نقدم 
بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين،  عدًدا يضم    والمهتمين بهذا المجال

مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين  
 ه والماجستير.لمناقشة الدكتورا 

" مـن المجلـة، ومـن والثالثـين الرابـعالعـدد "بـالجزء األول بففي البداية نجـد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة    
ــالمغر   اليرمـــو  تيجـــامع ــاألردن ممحمـــد األول بـ ا ،بـ ــً ــد بحثـ ــترًكا  نجـ ــاد الجمهـــور تحـــت عنـــوان: "مشـ اعتمـ

تحسييي   د. أ."، وهـــو مقـــدم مـــن: فيـــروو كورونـــااألردنـــي علـــى قنـــاة المملكـــة الكتســـا  المعلومـــات حـــول 
 .األردنمن  مناجرةعوض محمد ناجي مرام  ،منصور رش د منصور



القاهرةومن   قد  جامعة  المستوى    ،مصر، من  سماح محمد محمديد.  أ.م.:  ت م،  تحليلية من  دراسة 
 ". االتجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا"بعنوان:   الثاني

القرى جامعة    ومن مأم  قد  مرسي    د.أ.م.:  تا،  محمد  بخش    ،مصر  منرشا  عمر  سراج   من روان 
جرافيك في المنصات التدريبية ودورها    توظيف تقنية الموشن"   تحت عنوان:مشتركة  دراسة    السعودية

على   ميدانية  دراسة  السعودي:  الحكومي  القطاع  في  العامة  العالقات  موظفي  مهارات  تطوير  في 
 ". موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى المستخدمين لمنصة إثرائي

دور  "  بعنوان:  دراسة ميدانية:  ت ، قد ممصرمن  ،  المنصورةمن جامعة    منى طه محمد طهد.  أما      
الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على الفيسبو  في توعية الجمهور  

 ".المصري بجائحة كورونا

سليماند.    قد مت ،  المنوفيةجامعة  من  و      أنور  من  نها  فاعلية  "  :عنوانتحت    بحًثا،  مصر، 
االتصالية   المشاركة االستراتيجيات  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  المصرية  للوزارات 

 ". الرقمية للجمهور في الشئون العامة
"مصر، من  القاهرة من جامعة    الس د محمد أبوشعيشعد.  أما        م بحًثا بعنوان:  دور وسائل ، قد 

 ". صناعة قادة الرأي الجدد من منظور الشبا  المصري   فيالتواصل االجتماعي 
بحًثا    ،مصر  ، منمصر للعلوم والتكنولوجيا، من جامعة  مها مدحت محمد كمالد.    قد مت بينما        

بمعارفهم واتجاهاتهم نحو  "ا  بعنوان: التواصل االجتماعي وعالقته  المصري لشبكات  الشبا   ستخدام 
 ". فيروو كورونا

الثانيوفي        )  الجزء  العدد  والثالثينمن  "الرابع  بعنوان:  بحًثا  نجد  الترويجية  (  الحمالت  دور 
مته  للمشروعات القومية في تعزيز سمعة مصر الداخلية جامعة  ، من  د. مايسة حمدي زكي شلبي" قد 

 . مصر، من المنصورة
الدارومن       قد مت  جامعة  معوض،  محمد  منة  من  د.    هيئة   أعضاء  على  ميدانية   دراسة،  مصر، 

  المقررات   تدريس  في  االجتماعي   التواصل  شبكات   استخدامات   واقعبعنوان: "  ، العربية  بالجامعات   التدريس
 "كورونا جائحة ظل في اإلعالمية

تأثيرات حمالت  ، من مصر، بحًثا بعنوان: "جامعة المنوفية، من  د. نهى عادل هريديبينما قد مت      
 ".التليفزيونية على تبني المصريين السلوكيات الصحيةفيروو كورونا 

"مصر، من  شرف  منصور  د. إيناسقد مت    جامعة كفر الشيخومن       متابعة الشبا   ، بحًثا بعنوان: 
 ". الجامعي لألخبار والفعاليات الرياضية في الصحف اإللكترونية وعالقتها بالقيم األخالقية لديهم

دراسة  ،  مصر، من  جامعة أس وط، من  عبد العال  د. حنان موسى  قد مت وفي إطار بحوث كورونا      
"  ميدانية  أثناء بعنوان:  المصري  للجمهور  الوعي الصحي  الحكومية في تشكيل  الحمالت اإلعالمية  دور 

 ". جائحة كورونا
بورسع دوأخيًرا من       دينا محمد عسافقدم ت    جامعة  ثراء    في  دراسة،  مصر، من  د.  نظرية  إطار 

   ".ن نحو استخدام المنصات التعليميةي اتجاهات المراهق" بعنوان:  وسائل اإلعالم



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

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

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

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحا  البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل 
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  ندعو  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي  فاعلية 

 في تعزيز المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة 

 
 د. نها أنور سليمان                                                                        

nohanwer@yahoo.com                              

 المنوفية جامعة                                                                                                        

 

       

 :الملخص
 

تعد وسائل التواصل االجتماعي إحدى أدوات االتصال الرقمي التي لعبت دوًرا كبيًرا في تحقيق   
الحكومية والجمهور، وتعزيز مشاركته في الحياة العامة؛ حيث أتاحت له فرًصا  التواصل بين المنظمات  

 واسعة لمناقشة القضايا، وتقديم حلول للمشكالت، والمشاركة في صناعة القرار.
وتعرف المشاركة الرقمية بأنها شكل من أشكال السلوك النشط للجمهور عبر اإلنترنت لمشاركة 

المقدمة في المجال العام، والمساهمة في صناعة القرار بشأنها، والتي  المنظمة أو المحتوى أو القضية  
يمكن قياسها عبر مؤشرات محددة كاإلعجاب، ومشاركة المحتوى، وتسجيل التعليقات النصية، والرد على  

 االستفسارات، واإلجابة على استطالعات الرأي والبحوث وغيرها. 
المشاركة   الجديد من  الحديثة، وما    الذيوفي إطار هذا الشكل  الرقمية  فرضته وسائل االتصال 

أوجدته من ساحات واسعة من الحريات في تبادل المعلومات والرأي، وصناعة القرار الديمقراطي، اهتمت 
عبر   المصرية  الوزارات  تستخدمها  التي  والحوارية  االتصالية  االستراتيجيات  فاعلية  بتقييم  الدراسة  هذه 

تعزيز المشاركة الرقمية للجمهور في القضايا والشئون العامة المطروحة وسائل التواصل االجتماعي في  
وسائل   عبر  للجمهور  الفعالة  المشاركة  تعزيز  لكيفية  تصور  وضع  على  والعمل  الصفحات،  هذه  على 

 االتصال الرقمية.  
من   لثالث  الرسمية  الصفحات  لمحتوى  والكيفي  الكمي  التحليل  خالل  من  الدراسة  توصلت  وقد 

تعليًقا تضمنتها هذه المنشورات خالل   13815منشوًرا،    638بلغ    والذيالوزارات المصرية على فيسبوك )
فترة التحليل( إلى وجود تأثير لنوع وشكل المحتوى المنشور على صفحات الوزارات المصرية عبر فيسبوك  

واستراتيجيات  والحوارية  االتصالية  االستراتيجيات  وأن  الجمهور،  مشاركة  التي   على  االتصالية  الرسالة 
العامة   والشئون  القضايا  في  المصرية  للوزارات  الجمهور  مشاركة  تعزز  اتجاهين  في  االتصال  تدعم 

 المطروحة عبر فيسبوك. 
المفتاحية: االجتماعي  الكلمات  التواصل  الحكومي  -وسائل  اإلعالم  -االتصال  وسائل  االتصال    -ثراء 

الرقمية   -الحواري  االتصالية   –اإللكترونية   المشاركة  -المشاركة    –االستراتيجيات 
 االستراتيجيات الحوارية. 
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 :مقدمة
أشكال تقنيات التكنولوجيا الرقمية الحديثة التي ساعدت على    إحدى وسائل التواصل االجتماعي  تعد              

  ؛ التشاركية والتعاون والشفافيةالعالقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين لتقوم على  وبناء  إعادة هندسة  
تغيرً  أوجدت  والجماهير  اكبيرً   احيث  الحكومات  بين  االتصال  طرق  الحوارية   ،في  العالقات  وعززت 

بينهم فالتفاعلية  والخدمات بسرعة.  المعلومات  تقديم  القدرة على  للحكومات  مادية  ،أصبح  تكلفة    ، وبدون 
وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة، وتوسيع ،  ات وتحسين مستوى االتصال بالجماهير في أوقات األزم

وتحقيق مستويات مرتفعة من الشعور بالرضا وبناء الثقة بينها وبين  ،  نطاق المشاركة في صناعة القرار
 .  الجماهير

في   الديمقراطية  للمشاركة  المواطنين  أمام  أوسع  فرًصا  االجتماعي  التواصل  وسائل  أوجدت  كما 
واال السياسية  الوصول الشئون  على  القدرة  للمواطنين  أتاحت  حيث  المختلفة،  المجتمعات  في  جتماعية 

عن آرائهم، وتقديم خبراتهم ومقترحاتهم حول   حرية التعبير  ئهموإعطا  للمعلومات ومشاركتها مع اآلخرين،
اهتماماتهم   التي تشغل  القضايا  المحتوى حول  المختلفة، والمشاركة في صناعة  على  ومناقشتها  القضايا 

فعل   ردود  ضوء  في  القرار  وصناعة  السياسات،  ووضع  األولويات،  تحديد  في  الحكومات  يساعد  نحو 
الحكومات  أداء  إخضاع  في  أسهمت  أنها  إلى  باإلضافة  تفاعلية،  أكثر  للحوار  قنوات  عبر  الجمهور 

 . يدعم الممارسة الديمقراطية السليمةمن قبل الجمهور بما عمليات التقييم والمحاسبة ل
االستخدام الحكومي لوسائل االتصال الرقمية خاصة في الدول  م من التحديات التي تواجه  وبالرغ

لتكنولوجيا    والتي  النامية التحتية  البنية  ونقص  الخصوصية،  وحماية  األمنية  المخاوف  في  تتمثل 
تيجية  وجود استرا  فضاًل عن عدموضعف الموارد المادية الالزمة لعمليات الصيانة والتحديث،    المعلومات،

لوسائل التواصل االجتماعي  أن استخدام الحكومات    إال   ،تتعلق باالستخدام الحكومي األمثل لهذه الوسائل
يظل الرقمية  االتصال  وسائل  من  السريعة    وغيرها  التطورات  تفرضها  حتمية  االتصال    فيضرورة  بيئة 
   . السياسية والعامةالمواطنين في الحياة إلنشاء طرق سهلة وأكثر فاعلية لمشاركة 

وجود ثالث فوائد يمكن أن تحققها الحكومات من    Freeman & Loo (2009)د كل من  أكفقد  
وهي   الويب  تقنيات  تحقيق  الكفاءة  استخدام  أقل أنتاج  إمن خالل  بموارد  للحكومات   ؛كبر  يمكن  حيث 

نشاء مواقع اجتماعية خاصة  من القيام بإ  للوصول للمواطنين بدالً   ااستخدام خدمات الويب المنشأة مسبقً 
الموارد،   توفير  ثم  ومن  طول   والمالءمةبها  والخدمات  للمعلومات  المستخدم  وصول  سهولة  خالل  من 

 .من خالل تحقيق مشاركة أكبر للمواطنين في العملية الديمقراطية للحكومة المشاركةالوقت، و
با المواطنين  اهتمام  بتراجع  يتسم  الذي  العصر  هذا  أن  في  شك  العمليات وال  في  لمشاركة 

نقل   أجل  من  فقط  ليس  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  إلى  الحكومات  يدفع  إنما  الديمقراطية 
وتقديم   المشاورات المعلومات  في  المواطنين  إشراك  أجل  من  أيًضا  ولكن  العجز    ،الخدمات  ومعالجة 

العام  ،الديمقراطي المجال  حيث  ؛   (Macnamara, Sakinofsky, & Beattie, 2012, p. 623)وتنشيط 
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الخدمات  وتقديم  السياسات  في صنع  لالبتكار  فرًصا  الحكومية  للمؤسسات  االجتماعية  الشبكات    أتاحت 
الذكية مع الحفاظ على نهج يركز على المواطن ومشاركته في الحياة السياسية والعامة بما يحقق الثقة في  

و  الحكومي.  لوسائل    Salkin & Tappendorf, (2013)طلقأ هذالاألداء  الحكومي  االستخدام  على 
الجديد  االتصال الرقمية الجديدة  بوصفها إحدى وسائل  التواصل االجتماعي العام   The new  الميدان 
public square   جديدة آليات  وفق  الحكومية  األنشطة  في  المواطنين  مشاركة  على  لتأثيرها  نظًرا 

 للمشاركة أكثر سهولة وفاعلية. 
ودع للمواطنين،  النشطة  المشاركة  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  نجاح  أن  م  وبالتأكيد 

متجاوزة    فاعل والتشاركيةسم بالتديمقراطي تتإطار عمليات اتصال    فيالتعاون بينهم وبين صانع القرار  
إنما يتوقف على كفاءة االستخدام الحكومي لهذه الوسائل   حدود الزمان والمكان والظروف الماديةفي ذلك  

وفق استراتيجيات اتصالية متكاملة، ورؤية واضحة من جانب القائم باالتصال لكيفية بناء عالقات حوارية  
شاركة الجادة، وتدعم الثقة في األداء الحكومي، وتحقيق  ناجحة عبر هذه الوسائل تدفع الجمهور إلى الم

 شفافية الحكم، ومصداقية صانع القرار.    

في   تتمثل  والتي  البحثية  المشكلة  أهمية  تأتى  هنا  االتصالية   تقييمومن  االستراتيجيات    فاعلية 
فيسبوكوالحوارية   على  الرسمية  صفحاتها  عبر  المصرية  الوزارات  تستخدمها  العالقات  وطبي  ،التي  عة 

وتكنيكات االتصال التي يتم توظيفها في تعزيز المشاركة الرقمية للجمهور في القضايا    ،الحوارية القائمة
الصفحات  هذه  على  المطروحة  العامة  خالل    ،والشئون  في  من  الجمهور  المعلومات مشاركة    ، نشر 

في    سهامواإل  ،الحلول للمشكالت وتقديم االقتراحات وبدائل    ،والمشاركة في المناقشات   ،وتسجيل اإلعجاب 
 الحكومة عبر وسائل التواصل االجتماعي.  معالحوار الديمقراطي  تفعيلو  ،صناعة القرار

 Digital Engagementالمشاركة الرقمية 
المشاركة   المستخدم    engagementتعد  لدى  االنتباه  أشكال  جميع  تصف  واسعة  ظاهرة 

اإلعالم  وسائل  عبر  مشاركة  .  (Ksiazek, Peer, & Lessard, 2016, p.504)  ومشاركته  تعني  وهي 
  . (Gil de Zúñiga, Jung, & Valenzuela, 2012, p.320)المواطنين في القضايا االجتماعية في المجتمع

السياسات  عمليات صنع  في  للمشاركة  الحكومة  خارج  هم  لمن  المتاحة  الفرص  من  مجموعة  أنها    كما 
(Longo, 2017, p.519).  

المواطنين   بمشاركة  العامة    Citizens engagementويقصد  الشئون  في  المواطنين  انغماس 
تبنى نهًجا إلشراك مواطنيها  بهدف بناء عالقات الثقة، وتجاوز مجرد تبادل المعلومات، فالحكومات التي ت

تعزيز   على  تعمل  إنما  العامة  السياسة  مناقشة  مثل  السياسية  األنشطة  في  وشفافية  الفهم  ومشاركتهم 
فمشاركة المواطنين هي أحد أشكال الديمقراطية التي يصبح    .(Chen et al.,2020, p.1)  صناعة القرار

عملية صناعة   من  جزًءا  المواطن  وصانعو من خاللها  الحكومات  تشجع  ولهذا  العامة  الس  االقرار،  ياسة 
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 & ,Siyam, Alqaryouti)  على االنخراط في عملية صناعة القرار والتعبير عن آرائهمدائًما    أبناء المجتمع 
Abdallah,2020, p.1) . 

المواطنين   مشاركة  مصطلح  العامة   Citizens engagementوُيستخدم  المشاركة  ومصطلح 
Public participation    في المواطنين  ُتشرك  التي  األنشطة  من  واسعة  مجموعة  إلى  ليشير  بالتبادل 

المجموعات   مثل  المدني  بالمجتمع  ترتبط  التي  األنشطة  في  أو  الديمقراطية،  والمؤسسات  الهياكل 
كما يشير المصطلح    (Davies & Simon, 2013,p.6)المجتمعية والمنظمات غير الربحية وغير الرسمية.

إلي أنواع مختلفة من التفاعالت بين الحكومة والمواطنين لصنع القرار المتعلق بالشئون العامة بدًءا من  
 . (Geiller & Lee, 2019, p.217) والتعاون بينهماالتصال المنفصل في اتجاهين إلى عمليات التشاور 

لعوامل المهمة لتمكين المواطنين، وتعزيز  وتعد المشاركة في القضايا االجتماعية والسياسية من ا
التوافق مع المؤسسات الحكومية، كما أنها تنمي الشعور بالمسئولية المشتركة والمجتمعية، وتدعم الثقة في  

لتغيير   أكبر  إمكانية  تتيح  التي  الديمقراطية  وتزيد من  العامة،  االجتماعيةالكيانات   del Mar)  الظروف 
Gálvez-Rodríguez et al., 2018, p.266) . 

وتعد   المواطنين،  لتحقيق مشاركة  المهمة  العناصر  أحد  الفعالة  االتصال  استخدام وسائل  ويمثل 
نظًرا   للجمهور  المستمرة  المشاركة  تضمن  حيث  الوسائل؛  هذه  أبرز  االجتماعي  التواصل  وسائل 

المنظمات   بالتكنولوجيا والتي تمكن  التي ترتبط  الفريدة  المواطنين  لخصائصها  التفاعل مع  الحكومية من 
التقليدية تتيح  ،  في شكل محتوى من أنشاء المستخدم في الوقت المناسب على عكس الوسائل  كما أنها 

الحوار الحكومات والمواطنين على نحو يخلق فرًص   ،انفتاًحا في  بين  تفاعلية متزامنة  ا أوسع واتصاالت 
 . (del Mar Gálvez-Rodríguez  et al., 2018, p.266)للمشاركة الديمقراطية 

جماعات   مع  المنظمة  تفاعل  أنها  على  التواصل  وسائل  عبر  المشاركة  إلى  ُينظر  ما  وغالًبا 
   (Taylor & Kent, 2014, p.386).المصالح من خالل الحسابات الرسمية للمنظمات على هذه الوسائل

الرقمية   المشاركة  مصطلح  ظهور  تزامن  وسائل    Digital Engagementولقد  استخدام  مع 
االتصال الرقمية مثل مواقع الويب، ووسائل التواصل االجتماعي، والتطبيقات عبر اإلنترنت التي يمكن  

 نها ُتعرف المشاركة الرقمية بأ تجريبها من خالل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية )التابلت( وغيرها. حيث 
شكل من أشكال السلوك النشط عبر اإلنترنت والذي يتميز بالمشاركة الشخصية العالية مع المحتوى، أو  

العام   المجال  في  المقدمة  القضية  أو  التجارية،  العالمة  أو  اإلنترنت المنظمة،   ,Valentini et al)  عبر 
2018, p.363)  .المشاركة  دعم وتعزيز وتوسيع  تقنيات المعلومات واالتصاالت للبأنها استخدام    كما ُتعرف

الطرق التي يستخدمها الجمهور ويشارك   وهي.  (Lyons, 2017, p.3)وعمليات المشاركة المدنية  العامة  
 . (Helsper & Eynon, 2013, p.699) اتها ومنصاتها المختلفةمن خاللها في أنشطة اإلنترنت، ومحتوي

ويعد تسجيل اإلعجاب والتعليق ومشاركة المحتوى مؤشرات للمشاركة الرقمية، والتي يمكن تمثيلها  
في شكل هرمي يعكس مستويات ثالثة من المشاركة؛ حيث يعد اإلعجاب أقل مستوى للمشاركة، يعلوه 
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تم    وقد.  (Yue et al, 2019, p.536)مستويات المشاركة  مشاركة المحتوى، ثم التعليق الذي يمثل أعلى  
للمشاركةإعادة   المؤشرات  هذه  الثالثة    تقسيم  المستويات  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 

 (del Mar Gálvez-Rodríguez et al., 2019, p.221) :التالي للمشاركة الرقمية على النحو
األول: من أجل استكمال التفاعل، مثل تسجيل    clickingيشير إلى األفعال التي تتطلب النقر    المستوى 

المحتوى    likeاإلعجاب   ألنها    Shareومشاركة  األول؛  المستوى  األفعال  هذه  وتمثل  فيسبوك.  على 
 حركات دعم صغيرة يمكن إجراؤها بسهولة ومن ثم تتطلب القليل من الوقت والجهد. 

الثاني: على المنشور، وهو مستوى أعلى    text commentsيتعلق بتسجيل التعليقات النصية    المستوى 
 ي على التعبير عن الرأي بترتيب منطقي.في المشاركة؛ ألنها تتطلب جهًدا أكبر، وتنطو 

الثالث: قوية سواء    المستوى  تمثل عالقة  التي  التفاعلية  التعليق وهو من اإلجراءات  الرد على  يتضمن 
 جاءت المبادرة من السلطات العامة أو من قبل المواطنين. 

المستويات   هذه  الجمهوروتشير  حضور  إلى  اإلنترنت  عبر  للمشاركة  مناقشة  والت  ، المختلفة  في  زامه 
 (Men et al., 2018, p.11).ة وتفاوضية لتحقيق الفهم المشتركمفتوح

اعتماد المشاركة   إطاًرا مفاهيمًيا يقترح  Cvijikj & Michahelles, (2013)  وقد طور كل من
يتم نشرها،   أي طبيعة الرسالة االتصالية التي نوع المحتوى المنشور  فيالرقمية على عدة عناصر تتمثل 

المحتوى  النشر،  للرسالة  وهو ما يمكن َعده غالًفا   وشكل  ؛ حيث أكدا  للمنشور  أي التوقيت الزمني  ووقت 
 تأثير هذه العناصر على حجم مشاركة الجمهور للحكومات عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

نما يساعد  إزيادة مشاركة المواطنين للحكومات في صنع السياسات عبر اإلنترنت  والشك في أن  
تقوم على المحاسبة والشفافية واإلحساس بالرضا، وبناء   بناء نظم ديمقراطية قويةل  إيجاد فرص كبيرةفي  

نين  كدت العديد من الدراسات أن الحكومات التي تتعامل مع المواطالثقة في المؤسسات الحكومية؛ حيث أ
التواصل االجتماعي التفاعلية لديها مواطنون أكثر انخراًطا في مجتمعاتهم عبر اإلنترنت من خالل وسائل 

نظًرا لما تحققه    (Cusack, 2016, p.62)  ن لجهودهمو ن حقيقيو لحكوميين وداعموأكثر ثقة في المسئولين ا
وهو    ات الحكومية والمواطنين،وسائل االتصال عبر اإلنترنت من اتصال فعال في اتجاهين بين المنظم

في   الحكومات  يساعد  المواطنين    مهمتحقيق  ما  مشاركة  يزيد من  نحو  على  للجمهور  أفضل  واستجابة 
 . (Al-Badi et al, 2016, p.4)وتسهيل تبادل المعلومات وتحسين الحوكمة 

وسائل نجاح  المو   إن  لمشاركة  أكثر سهولة  أشكال جديدة  إيجاد  في  االجتماعي  اطنين  التواصل 
للمؤسسات الحكومية وذلك من خالل مشاركتهم في نشر المعلومات على نطاق واسع، ومناقشة القضايا 
العامة بصورة أكثر حرية، والتشجيع على تبادل الرأي والحوار مع صانع القرار بشكل مباشر، والمشاركة  

، قد غير طبيعة العالقة في صناعة القرار الديمقراطي عبر استطالعات الرأي والتصويت على القرارات 
بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وأفسح المجال العام للمشاركة بصورة ديمقراطية تقوم على الوعى  

 وإدراك حقيقي للواقع. 

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


  "في تعزيز المشاركة الرقمية فاعلية االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي: "د. نها أنور سليمان 222 

" 

" 

" 

 

 المشكلة البحثية:
تتمثل المشكلة البحثية في تحديد مدى فاعلية االستراتيجيات االتصالية التي تستخدمها الوزارات  
ووزارة   العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  ووزارة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  )وزارة  المصرية 
الشباب والرياضة( عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك في تعزيز المشاركة الرقمية للجمهور )مشاركة 

ال على صفحات  المطروحة  العامة  والشئون  القضايا  في  اإلنترنت  عبر  على  الجمهور  المصرية  وزارات 
عرضها،   وأسلوب  المطروحة،  االتصالية  الرسائل  مضمون  تحديد  خالل  من  وذلك  فيسبوك(. 
العالقة  وطبيعة  المستخدمة،  االتصالية  الرسالة  واستراتيجيات  والحوارية،  االتصالية  واالستراتيجيات 

ل الرسمية  الصفحات  عبر  والجمهور  المصرية  الوزارات  بين  القائمة  على  الحوارية  المصرية  لوزارات 
والتعليق على   )إبداء اإلعجاب  للجمهور عبر اإلنترنت  الرقمية  المشاركة  بمستوى  ذلك  فيسبوك، وعالقة 
في   والمشاركة  للنقاش  القضايا  وطرح  التعليقات  على  والرد  اآلخرين،  مع  ومشاركته  المنشور  المحتوى 

وى المنشور، وإبداء الرأي بشأنه، واقتراح  االستطالعات...(، والتي تعكس مدى تفاعل الجمهور مع المحت
المشاركة  عمليات  تعزيز  لمسار  تصور  وضع  إطار  في  وذلك  القرار.  صناعة  في  واإلسهام  الحلول، 

 الرقمية للجمهور في صناعة القرار عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
 

 أهداف الدراسة:
 :  التالينحو هداف البحثية على الالدراسة إلى تحقيق مجموعة من األ تسعى

التعرف على أوجه التشابه واالختالف بين الوزارات المصرية الخاضعة للدراسة في إدارة صفحاتهم   -1
 الرسمية على فيسبوك.

عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على    االتصال الحواري   الكشف عن مدى توظيف مبادئ -2
 .العالقة الحوارية بين الوزارات المصرية والجمهور على بناء وانعكاسها   فيسبوك

والحوارية  -3 االتصالية  االستراتيجيات  طبيعة  الرسالة  تحديد  الوزارات    التي  واستراتيجيات  تستخدمها 
تعزيز المشاركة الرقمية للجمهور   فيالمصرية عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك ومدى فاعليتها  

 هذه الصفحات.  الشئون العامة المطروحة على في
على   -4 التفاعلي(  االتصال  آليات  المنشور/  المحتوى  ومضمون  )شكل  المؤثرة  العوامل  طبيعة  بيان 

المطروحة عبر   والقضايا  األحداث  الجمهور في  تفاعل ومشاركة  وزارات للالرسمية    صفحات الحجم 
 المصرية على فيسبوك. 

المطروحة   -5 العامة  الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  مستويات  عن  صفحات  الكشف  على 
 الوزارات المصرية، وأساليب تعزيز تلك المشاركة. 
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  :أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:  

منصات   -1 عبر  الجمهور  مع  الحوارية  للعالقة  الحكومية  المنظمات  إدارة  لكيفية  رؤية  الدراسة  تقدم 
 التواصل االجتماعي. 

تضع الدراسة مساًرا مقترًحا لكيفية تعزيز المنظمات الحكومية للمشاركة الرقمية للجمهور عبر وسائل   -2
والحوا االتصالية  االستراتيجيات  ضوء  في  االجتماعي  والعوامل التواصل  استخدامها،  يتم  التي  رية 

المؤثرة في سلوك الجمهور، وذلك في إطار مراجعة التراث العلمي لموضوع الدراسة، ونتائج الدراسة 
 التحليلية التي قامت بها الباحثة. 

 
 :المداخل النظرية للدراسة
اخل نظرية تساعد  مد بوصفهما   ونظرية ثراء الوسيلة  نظرية االتصال الحواري تعتمد الدراسة على  

الرقمية   المشاركة  تعزيز  في  فيسبوك  على  لصفحاتها  المصرية  الوزارات  استخدام  كيفية  اختبار  في 
 للجمهور.

 :  Theory   Dialogic communicationنظرية االتصال الحواري أوالا
أحد المنظرين في أوائل القرن العشرين والذي لقب )بأبي الحوار( هو أول   Martin Buberيعد  

من اهتم بتطوير نظرية االتصال الحواري؛ حيث أكد "بوبر" أن الحوار ينطوي على جهد للتعرف على 
"بوبر" على   المنشود. وتقوم نظرية  الهدف  لتحقيق  قيمة اآلخر ورؤيته بوصفه غاية وليس مجرد وسيلة 

فهم الذي    محاولة  اآلخر  مع  اختالف  أو  اتفاق  إطار  في  بالفعل  يقال  معما  المحادثة  ه  تجرى 
(Muckensturm, 2013, p.14).     

العالقوي في  المشاركون  يبذلها  التي  الجهود  بأنه  الحوار  عالقة عرف  في  لالنخراط  الحوارية  ة 
بينهم   المشترك  التفاعل  على  تقوم  وأخالقية  ومفتوحة   ,Hinson, Madichie & Ibrahim)صادقة 

2012,p.509)  . كل من  وعرف  Chen, Baesecke & Chen, (2020), p.2  لحوار بين المنظمة والجمهور ا
تؤد نه  بأ وجمهورها  المنظمة  بين  عالقات    يمحادثة  الفهمإإلى  خالل  من    حترام واال  المتبادل  يجابية 

االتصال الحواري بأنه     & Taylor, (1998), p.325Kentكما عرف كل من    )24(والقبول المتبادل.  المتبادل
 أي تبادل تفاوضي لألفكار واآلراء. 

نظرية االتصال الحواري بوصفها وسيلة لتوجيه    Kent & Taylor (1998)وقد اقترح كل من  
نظرية   تقدم  حيث  والجمهور؛  المنظمة  بين  فعالة  عالقات  وحماية  إنشاء  لكيفية  والباحثين  الممارسين 

حواري إطاًرا مفيًدا لفهم كيفية قيام المنظمات ببناء العالقات االجتماعية عبر اإلنترنت والحفاظ  االتصال ال
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في  ؛  (Martín,, Haro de Rosario & Perez, 2015, p. 424)عليها   اإلنترنت  إسهام  وذلك من خالل 
كة بين الجمهور؛  إقامة عالقات أكثر توازًنا بين المنظمات وجماعات المصالح، فضاًل عن تعزيز المشار 

 نظًرا ألنها تضعف الحدود في االتصال بين المنظمات وأصحاب المصالح، وتعمل على تطوير العالقات 
 .(Stockhausen, 2014 p.19)بينهم 

وتفترض نظرية االتصال الحواري أن الطبيعة التفاعلية لإلنترنت يمكن أن توفر اتصااًل فعااًل من  
حيث التكلفة، وسريًعا وذا اتجاهين بين المنظمات وأصحاب المصالح في الوقت المناسب، كما تفترض  

الجمهور رضا  وتحسن  االتصال،  معدل  من  تزيد  لإلنترنت  التفاعلية  الطبيعة  أن  الثقة  النظرية  وتقوى   ،
لديه، ومن ثم تقدم النظرية إطاًرا مفيًدا لكيفية االستفادة من المميزات التفاعلية المختلفة لإلنترنت، وكذلك 

األنشطة   خالل  من  عليها  والحفاظ  ودائمة،  حقيقية  عامة  عالقات  بناء  عبر  كيفية  ممارستها  يتم  التي 
   (Kim et al., 2014, p.593).اإلنترنت 

 & Wang)    تتمثل فى:  ساسية للحوارعلى وجود سمات أ  Kent & Taylor  كل من  وقد أكد

Yang,  2020, p.2)   

 .أو تأكيد العالقات بين المنظمة والجمهور واالعتراف بأهميتها  mutualityالتبادلية  -1
 .أو الطبيعة اآلنية والتلقائية للتفاعل مع الجمهور propinquityالتقارب  -2
يعنو    empathyالتعاطف   -3 وتأكيد  إ  ي الذي  بدعم  المنظمة  العامة  األحساس  والمصالح  هداف 

 .للجمهور
 لشروطهم. المنظمة لالتصال مع الجماهير وفقً أو نية ا riskالمخاطرة  -4
تفاعلها    فيسها للحوار والتفسير والفهم  تمنحها المنظمة لنف  التيالدرجة  وهو     commitmentااللتزام   -5

 مع الجمهور.  
على   تكون  أن  يجب  فعالة  اتصال  قنوات  تنشئ  لكى  المنظمات  أن  الحوار  نظرية  وتفترض 

  ويوضح   .(Kent, Taylor, & White, 2003, p.67)استعداد للتعامل مع الجمهور بطرق صادقة وأخالقية  
التيمبادئ  ال  التاليالشكل   مع    Kent & Taylorحددها    األساسية  ناجحة  حوارية  عالقات  إلقامة 
لفهم متبادل  إلى زيادة احتمالية تحقيق المنظمات والجمهور  تؤدييمكن أن  التيو عبر اإلنترنت،  الجمهور

أ قواعد  وتضع  أفضل،  بينهمبصورة  لالتصال  التالي  ، ساسية  النحو  على   Martín, Haro de)  :وذلك 
Rosario, & Perez, 2015, p.425) 
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 ( 1شكل رقم )

 مبادئ االتصال الحواري 

وقد تم تطبيق هذه المبادئ في البداية على المواقع اإللكترونية للمنظمات، ثم تم تطبيقها بعد ذلك 
حيث تتيح وسائل التواصل منصة للتفاعل بين المنظمات وجماهيرها  ؛  على وسائل التواصل االجتماعي

بين   فعال  حوار  إقامة  عنها  والجمهورينتج  للمنظمات  المشتركة  األهداف  تحقيق  في  يسهم   ، الطرفين 
الوصول إلى مؤشرات  تموفي ضوء العديد من الدراسات السابقة    وصناعة القرارات بشكل أفضل للمجتمع.

التواصل  منصات  على  وصفحاتها  للمنظمات  اإللكتروني  الموقع  عبر  المبادئ  هذه  لقياس  دقيقة 
المختلفة، وذلك   التالياالجتماعي  النحو   & ,Kent, & Taylor, 1998; Agyemang, Boateng)  :على 

Dzandu, 2015; Ao, & Huang, 2020; Sundstrom, & Levenshus, 2017)   
الحوا -1 دوائر  تعليقات    التيThe Dialogic Loop ر  إتاحة  على  للحصول  فرص  وجود  إلى  تشير 

ال  ،الجمهور المنظمة  ومشكالتهم.واستجابة  ومخاوفهم  وسائل   ستفساراتهم  عبر  ذلك  تحقيق  ويمكن 
والرد   التعليقات  وتسجيل  القضايا،  على  للتصويت  الجمهور  أمام  الفرصة  إتاحة  التواصل من خالل 

وت الرأي  استطالعات  وإجراء  المنظمة  جانب  من  وتقديم  عليها  والشكاوى  لالقتراحات  صندوق  وفير 
 معلومات االتصال بالمنظمة.

المعلومات   -2 الموقع  أي  The Usefulness of Information فائدة  المتاحة على  المعلومات  تلبي 
احتياجات أصحاب المصالح؛ حيث يتم إرسال هذه المعلومات بصورة فورية عبر العديد من الوسائط 

والصوت  والصور،  وسائل  )النصوص،  عبر  المبدأ  هذا  ويتحقق  الفهم.  على  لمساعدتهم  والفيديو(   ،
واألهداف  والرؤية  ونشاطها  المنظمة  تاريخ  عن  معلومات  تقديم  خالل  من  االجتماعي  التواصل 
والبيانات الصحفية، ونشر مقاطع الفيديو وملفات الصوت والتقارير السنوية ومعلومات عن مسئولي  

 مرتبطة بنشاط المنظمة.  الصفحة وروابط بمواقع أخرى 
الموقع    يحتوي من خالل أن    The Generation of Return Visitsالتشجيع على معاودة الزيارة   -3

وجذابة مفيدة  مميزات  التساؤالت...(  على  على  الرد  الخاصة/  المنتديات  المعلومات/  تدفع   )تحديث 
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. ويتطلب تحقيق هذا المبدأ وجود دعوات صريحة للجمهور بمعاودة الزيارة، وروابط  إلى تكرار زيارته
 باألسئلة الشائعة واإلجابة عنها، ووجود معلومات قابلة للتحميل. 

وهو أن يكون التصميم والهيكل البنائي للموقع سهل  Ease of the Interface سهولة االستخدام -4
للزوار المعلو   االستخدام  على  للبحث   .مات للحصول  صندوق  توفير  خالل  من  المبدأ  هذا  ويتحقق 

على  المبدأ  هذا  قياس  استبعاد  إلى  الباحثين  من  العديد  اتجه  وقد  التصفح.  تسهل  داخلية  وروابط 
التواصل االجتماعي موحدة   المستخدم على وسائل  التواصل االجتماعي؛ نظًرا ألن واجهة  صفحات 

 لدى كل المستخدمين. 
الزوار -5 على  الزوار    Conservation of Visitors الحفاظ  على  لإلبقاء  الموقع  تنظيم  من خالل 

بديلة مواقع  إلى  التحول  أوذ   ؛وعدم  بروابط  الموقع  تزويد  خالل  من  صلةلك  ذات  وتقديم  ساسية   ،
 المعلومات المهمة والجذابة وتحديثها. 

االتصال مبادئ  توافر  مدى  اختبار  إلى  النظرية  هذه  إطار  في  الدراسة  على   وتسعى  الحواري 
الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك، وتأثيرها على العالقة مع الجمهور، وتعزيز مشاركتهم  

 للوزارات المصرية في األحداث والقضايا المطروحة عبر هذه الصفحات.
  Media Richness Theory ثانياا: نظرية ثراء الوسيلة

نظرية ثراء الوسيلة لوصف وتقييم    Daft, Lengel & Trevinoطور خبراء االتصال التنظيمي  
المعلومات   معالجة  نظرية  على  باالعتماد  وذلك  المنظمات؛  داخل  االتصال   Informationقنوات 

Processing Theory   حيث ارتبطت نظرية ثراء الوسيلة بمفهومين يتعلقان باألداء االتصالي والعالقات
في قدرة المعلومات على تغيير الفهم خالل فترة زمنية وتقديم فهم توافقي    المفهوم األولالشخصية، يتمثل  

الثانيجديد، ويشير   القائم باالتصال بوصفه شخًصا حقيقًيا  المفهوم  ُيدَرك فيها  التي   realإلى الدرجة 
person  وبمعنى االتصال،  قدرة    عبر وسيلة  إلى  الوسيلة  ثراء  يشير  المعنى  آخر  تسهيل  الوسيلة على 

 . (Lan, & Sie, 2010, p.725)والفهم المشترك 
تفترض نظرية ثراء الوسيلة أن وسائل االتصال تختلف في قدرتها على نقل المعلومات، وتشرح 

 & ,Chan)في بيئات العمل كيف أن اختيار القنوات المختلفة يمكن أن يتغلب على عدم اليقين والغموض 
 p.3)Li, 2020,     تملك مجموعة؛ أنها  االتصال على  قنوات  إلى  النظرية  تنظر  الخصائص    حيث  من 

الثرية   المعلومات  تكون  المعلومات بحيث  نقل  التي تحدد قدرتها على    rich informationالموضوعية 
أي إن ثراء الوسيلة يشير    lean informationأكثر قدرة على تقليل االلتباس من المعلومات الضعيفة  

 ,Tseng, et al., 2017)لومات غنية لى القدرة النسبية لقناة االتصال على توصيل رسائل تحتوى على معإ
p.522).   
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وتقدم نظرية ثراء الوسيلة سلسلة متصلة من التصنيفات الترتيبية لقياس فعالية أنواع مختلفة من  
وفًقا   اإلعالم  وسائل  تصنيف  يتم  حيث  أقلهم،  إلى  ثراء  األشكال  أكثر  من  األشخاص  بين  االتصاالت 

    (Hornung, 2015, p.4):يليألربعة معايير رئيسة تتمثل فيما 
الفعل   -1 رد  السرعة    التيو   immediacy of feedbackسرعة  إلى  الوسيلة    التيتشير  بها  تسمح 

 . لالستجابة للرسالة )االستجابة التفاعلية(
وتعني تعدد الطرق التي يمكن بها توصيل المعلومات )مثل:    multiplicity of cuesتعدد الرموز   -2

الصوت  ونغمة  واإليماءات  والسمعية  المرئية  النصو   -اإلشارات  خالل  من  والفيديو، كالعرض  ص، 
 والروابط، والصور والرسوم...(

 تشمل الجوانب اللفظية وغير اللفظية من االتصال.   وهي variety of language تنوع اللغة -3
الشخصي   -4 للفرد    personal focusالتركيز  رسائل  وتخصيص  توجيه  على  القدرة  يعني  وهو 

 المستهدف.
المباشر  لهذه    ووفًقا االتصال  يصبح  أماالمعايير  ثراء  االتصاالت  المكتوبة    أكثر  الخطابات 

، فكلما زاد توافر هذه الخصائص في الوسيلة زاد ثراؤها وعلى النقيض قل االتصاالت ثراءوالتقارير هي أ
يمكن وصف الوسائل التي ال توفر أيا من هذه العناصر، أو توفر القليل منها على أنها وسائل ضعيفة،  

)مثل مكالمات الفيديو( بالقدرة على أن تشبه تفاعل الحياة الواقعية أكثر من  وبذلك تتمتع الوسائط الغنية  
الوسائط الضعيفة )مثل البريد اإللكتروني(. وقد توسعت النظرية بعد ذلك لشرح تأثير الوسائط الغنية على  

 ,Lee)تصورات المستخدمين وتصنيف وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام وفًقا لمعايير الثراء السابقة  
& Borah, 2020, p.58) . 

اهتم   اليقين     Daft & lengelوقد  عدم  في    equivocalityوااللتباس    uncertaintyبتأثير 
اليقينتحقيق المعالجة الناجحة للمعلومات، وتعزيز كفاءة االتصال في المنظمات؛ حيث   إلى    يشير عدم 

االلتباس مات المقدمة للجمهور،  النقص في المعلومات والذي يمكن تقليله من خالل كمية المعلو    ويشير 
وإذا كان من الممكن   إلى االرتباك أو عدم الفهم الذي يمكن تقليله من خالل جودة أو ثراء المعلومات.

لوسائل االتصال التكنولوجية التغلب على مشكلة عدم اليقين من خالل قدرتها على نقل كمية كبيرة من  
وجود إشارات غير لفظية في التواصل عبر بعض  المعلومات فإن مشكلة االلتباس تظل قائمة بسبب عدم  

 .(Ishii, Lyons, & Carr, 2019, p.124) هذه الوسائل مثل البريد اإللكتروني
بطريقة   لآلخرين  الرسائل  نقل  على  القادرة  االتصال  قنوات  أن  الوسيلة  ثراء  نظرية  وتفترض 
واضحة في الوقت المناسب تعد وسائل اتصال غنية؛ نظًرا ألن ثراء قنوات االتصال يعني أن االتصاالت  

االطر   على  التغلب  يمكنها  األفراد  أو  المنظمات  وبين  القضايا  داخل  وتوضيح  المختلفة،  المرجعية 
عندما  االتصال  قنوات  أن  النظرية  تفترض  كما  المناسب.  الوقت  في  التفاهم  تعزيز  أجل  من  الغامضة 
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 & ,Salleh)تكون أقل ثراء في االتصال بين المنظمات واألفراد سوف تأخذ وقًتا أطول لنقل الفهم لآلخرين

Moghavvemi, 2014, p.124-125)  . 
كالمواقع اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي    -ضوء ما تشهده وسائل االتصال الحديثة وفي  

والمدونات  الدردشة  وغرف  الفيديو  حيث   -ومحادثات  من  الواقع  تحاكي  اتصاالت  إدارة  على  قدرة  من 
معلومات اللغة، وتعدد الرموز، وتحقيق السرعة في رد الفعل، فضاًل عن قدرتها على تقديم كم كبير من ال

للجمهور، وإدارة النقاش حوله، فقد اعتمدت الدراسة على نظرية ثراء الوسيلة الختبار مدى تأثير عناصر  
الثراء على صفحات التواصل االجتماعي للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة في تعزيز تفاعل الجمهور  

 عامة المطروحة عبر هذه الصفحات. مع المحتوى المنشور، وتقوية المشاركة لديه في القضايا والشئون ال
 :الدراسات السابقة

السابقةا  الدراسات  وطبيعة    هتمت  اإلنترنت،  عبر  االتصال  لوسائل  الحكومي  االستخدام  بقضية 
تأثيره على العالقة مع الجمهور، ومشاركة جماعات المصالح في عمليات صناعة القرار، وبناء الثقة في  

تائج هذه الدراسات حول تلك التأثيرات بالرغم من تأكيد أهمية التواصل  المؤسسات الحكومية، وقد تباينت ن
الحكومي مع جماعات المصالح عبر هذه الوسائل، وفي ضوء ذلك تعرض الباحثة نتائج هذه الدراسات،  

 وجوانب االتفاق واالختالف فيما بينها ومبررات ذلك في إطار المحاور التالية: 
 . استخدام المنظمات الحكومية لوسائل التواصل االجتماعيدراسات تتعلق بالمحور األول: 
دراسات تتعلق بالعوامل المؤثرة على مشاركة الجمهور للمنظمات الحكومية عبر وسائل  المحور الثاني:  

 . التواصل االجتماعي
 وتنقسم دراسات هذا المحور على النحو التالي: 

  االجتماعي دراسات تتعلق بتأثير االستراتيجيات االتصالية للمنظمات الحكومية عبر وسائل التواصل   -1
 . على مشاركة الجمهور لها

ا -2 بتأثير  تتعلق  التواصل  لل  االتصالي  داء الدراسات  وسائل  على  صفحاتها  عبر  الحكومية  منظمات 
 .على مشاركة الجمهور لها  االجتماعي

مشاركته   -3 على  للجمهور  الديموجرافية  والخصائص  الشخصية  المهارات  بتأثير  تتعلق  دراسات 
 . االجتماعيللمنظمات الحكومية عبر وسائل التواصل 

   االجتماعيدراسات تتعلق باستخدام المنظمات الحكومية لوسائل التواصل : المحور األول
خاصة فيسبوك    من قبل المنظمات الحكومية  امتزايدً ا  االجتماعي استخدامً تشهد وسائل التواصل  

 ;Dong & Ji, 2018; Gao & Lee, 2017)  أكدته العديد من الدراسات وفًقا لما    وتويتر ويوتيوب 
Guillamon et al., 2016; Hong,2013)   بوصفها وت  ائلوس  وذلك  المعلومات،  لنشر  قديم  فعالة 
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صناعة القرار، وتعزيز الثقة    في فعيل مشاركة المواطنين  للجمهور، وتحقيق شفافية االتصال، وتالخدمات  
 . الحكومة ومؤسساتها المختلفة في

من انخفاض   االجتماعييتمتع بها االتصال عبر وسائل التواصل    التيوبالرغم من تعدد المزايا  
الدراسات السابقة قد    منا  عددا فإن  ارية تفاعلية مع الجمهور،  التكلفة، والقدرة على بناء عالقات حو 

التواجد عبر هذه الوسائل دون    من أجل  االجتماعياستخدام المؤسسات الحكومية لوسائل التواصل  أكد  
االتصال  في    إلمكانياتها  حقيقيتفعيل   الجماهير  التفاعليتحقيق  من    ؛ومشاركة  العديد  تعتمد  حيث 

الحكومية   التواصل    فيالمؤسسات  وسائل  على  االتصال    جتماعي االإدارة حساباتها  أسلوب    في على 
 اتجاه واحد. 

من خالل تحليل الصفحات الرسمية على فيسبوك وتويتر    Ittefaq (2019) دراسة  توصلت فقد  
الحكومية   المؤسسات  من  مع    في لعدد  التواصل  تحقيق  على  الوسائل  هذه  قدرة  لتحديد  والهند  باكستان 

اهتمت بتحليل مضمون المنشورات على تويتر    التيو   Marino & Presti (2018)الجمهور، ودراسة  
مهور وتحفيز  نقل المعلومات للج  فيبهدف تحديد فاعلية تويتر    األوروبيينالخاصة بعدد من المفوضين  

الرسمية   التيو   Alreuwayshid (2015)  ودراسة  السياسية،مشاركاتهم   الصفحات  تحليل  استهدفت 
لشركات االتصاالت الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية على فيسبوك وتويتر وانستجرام لتحديد 

الوسائل   هذه  ودراسة  فيتأثير  الجمهور،  مع  العالقة   Mossberger, Wu & Crawford   بناء 
عدد من المدن    فيللحكومات المحلية    االجتماعياعتمدت على تحليل صفحات التواصل    لتياو (2013)

اعتماد المنظمات الحكومية على نموذج    إلى التفاعل مع الجمهور،  تحقيق  األمريكية لتحديد قدرتها على  
االتصال    فياالتصال   استراتيجيات  توظيف  وضعف  واحد،  االعتالحواري اتجاه  ثم  ومن  على ،  ماد 

 جمهور التفاعل بين الحكومة وال استراتيجيات ال تحفز
من   اعتمدت على مراجعة عدد كبير  التيو   Ao & Huang (2020)دراسة   هذه النتائج  أكدتو 

العالقات   فيبتطبيق مدخل الحوار    والمتعلقةدراسة صينية(    13يزية/ ونجل إدراسة    68الدراسات السابقة )
أن معظم المنظمات    حيث أكدت الدراسات التي تم مراجعتها  اتصاالت المعلومات،  العامة عبر تكنولوجيا

توفير حلقات الحوار،  ك  بمبادئ االتصال الحواري   اتجاه واحد، ويتراجع لديها االهتمام  فيتدير اتصاالت  
 .عبر صفحاتها على وسائل التواصل االجتماعي وتشجيع الجمهور على معاودة الزيارة

ا عدم  بويرجع  الحكومية  المنظمات  التواصل    تفاعليالتصال  اال هتمام  وسائل    االجتماعي عبر 
ا  استخدامهمإلى   لنش لهذه  وسيلة  التواصل  وسائل  اعتبار  على  تعتمد  تقليدية  نظرة  وفق  ر  لوسائل 

الجمهور آراء  ومعرفة  تحليل المعلومات  على  اعتمدت  التي  الدراسات  بعض  أكدته  لما  ا  وفقا ذلك  ؛ 
  صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بهذه المنظمات.
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توصلت   ي نظر   استهدفت وضع إطار  التيZavattaro & Brainard (2019) دراسة  فقد 
 Evans, Franks  ودراسة، داخل القطاع العام  االجتماعياألفضل لوسائل التواصل  االستخداملتحقيق 

& Chen (2018)  التواصل    التي منصات  مضمون  تحليل  على  من    االجتماعي اعتمدت  لعدد 
و  المتحدة  والواليات  بكندا  المحلية  مع    إجراءالحكومات  الحكومات   فياالتصال    مسئوليمقابالت  هذه 

 & ,DePaula, Dincelli الحكومة، ودراسة    فيلتحديد كيفية استخدام وسائل التواصل لبناء الثقة  
Harrison (2018)لعدد   فيسبوكعلى    تحليل عينة من المنشورات على الصفحات الرسميةقامت ب التي

الوكاالت   المحلية    األمريكيةمن  التواصل   الحكوميالتصال  ا   أنواع  تصنيف ل بالحكومات  وسائل  عبر 
المؤسسات   (م2018)  (محرم )  ودراسة،  االجتماعي من  لعدد  فيسبوك  صفحات  تحليل  استهدفت  التي 

الحكومية،   الخدمات  عن  المعلومات  نقل  في  فاعليتها  لتحديد  المصرية   Wukichودراسة  الحكومية 
الطوارئ   التي   (2016) إدارة  وكاالت  من  لعدد  تويتر  على  الرسمية  الصفحات  تحليل  على  اعتمدت 

لتحديد االستراتيجيات االتصالية المستخدمة خالل األزمات، ودراسة   األمريكيةالحكومية بالواليات المتحدة  
Bellstrom et al.(2016)    استهدفت السويدية    فيسبوكتحليل صفحة  التي  لبلدية ومدينة كارلستاد 

المعلومات  ل نوع  التواصل    التيتحديد  وسائل  عبر  والمواطنين  المحلية  الحكومات  بين  تبادلها  يتم 
ة لمنصات  المنظمات الحكومي من استخدام    أن الهدف الرئيس  إلي  الدراسات  هذه توصلت    ؛االجتماعي

 : فييتمثل التواصل االجتماعي 
القضايا  هور بوالسياسات الحكومية واألحداث الجارية لتشكيل وعى الجم  نشطةاأل   عننشر المعلومات   ▪

 .واألحداث المرتبطة بنشاطها 
 القضايا.وإدارة للجمهور تقديم الخدمات   ▪

السابقةو  النتائج  مع  اعتمدت على تحليل    التي  Zheng & Zheng (2014)دراسة    اتفقت 
ودراسة   الصينية،  للحكومة  المدونات  من  بتحليل    التي  Hofmann et al.(2013)عدد  اهتمت 

استخدام   على  لمانية للتعرففيسبوك لكبرى المدن األالمنشورات والتعليقات على الصفحات الرسمية على  
ال لشبكات  المحلية  اتصاالتها  الحكومات  المواطنين، ودراسة  تواصل إلدارة  التي    Snead (2013)مع 

التواصل  ل  سعت  وسائل  على  الرسمية  الصفحات  الحكومية   االجتماعيتحليل  المؤسسات  من  لعدد 
 & Yi, Ohوتأثيرها على مشاركة الجمهور، ودراسة  ،لتحديد كيفية استخدامهم لهذه الوسائل  األمريكية

Kim (2013)  والحكومة    التي الكورية  الحكومة  استخدام  بين  المقارنة  لوسائل    األمريكيةاستهدفت 
ودراسة  االجتماعيالتواصل    ،(2012) & Peet Rabina, Cocciolo   تحليل    التي استهدفت 

يد طبيعة  لتحد   األمريكيةللسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالحكومة    االجتماعيمنصات التواصل  
الدراسات  ؛استخدامهم لهذه الوسائل هذه  أكدت  التواصل    حيث  لمنصات  الحكومية  المنظمات  استخدام 

للحكومات والترويج  المعلومات،  ونشر  بالجماهير،  االتصال  بهدف  االهتمام    االجتماعي  من  أكثر 
  . ات وتعزيز مشاركة الجمهوربتسويق الخدم
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الحكوماتوتعد   التنمية  ،الرغبة في نشر تحديثات األخبار حول أنشطة    من   والتعريف بخطط 
الرئيس األ الهداف  االجتماعية  التواصل  لوسائل  الحكومات  دراسة  ستخدام  له  توصلت  لما    وفًقا 

Sachdeva (2017)   مضمون تحليل  على  اعتمدت  تويترح  التي  على  الهندية  الحكومة  ،  سابات 
كبير   الخاصة بعدد  االجتماعي تحليل صفحات التواصلاستهدفت  التي Gunawong (2015)ودراسة 

هذه األهداف   وكالة تمثل مستويات إدارية مختلفة(. والشك أن  172من الوكاالت الحكومية في تايلند )
ته في صناعة  وتفعيل مشاركمع الجمهور    الحوارية  اء العالقةوبن  بداء الرأيإر فرص  بعيدة عن توفيتأتي  
 .القرار

أكد من    وقد  الميدانية  عدد  على    التيالدراسات  الجمهور   إجراءاعتمدت  على  المسح 
فاعلية االستخدام   التواصل    الحكوميالمستهدف لتحديد  الحكومات في    االجتماعيلوسائل  عدم نجاح 

، حيث  إدارة اتصاالت تفاعلية ناجحة مع جماعات المصالح لديها أو تعزيز مشاركتهم في صناعة القرار 
المسح    التي و   Roengtam et al.(2017)توصلت دراسة   في ثالث دول  طبق    الذي اعتمدت على 

)أ على  /إندونيسياسيوية  التواصل  وسائل  تأثير  لتحديد  الحكومات،  التنظيميالشكل  تايلند/الفلبين(   وعمل 
طبق على عينة قومية من العمانيين   الذياعتمدت على المسح  التي Al- Aufi et al.(2017)ودراسة 

الحكومات أن  إلى  ،  االجتماعيللتعرف على اتجاهاتهم نحو استخدام الحكومة لوسائل التواصل   استخدام 
التواصل   نشر  يأتي    االجتماعيلوسائل  وليس  بهدف  األخبار  وتحديث  وسيلة  بوصفها  المعلومات، 

القرارللتفاعل مع الجمهور ومشاركته   الحكوميةوأن    ،في صناعة  قادرة على    التزال  المؤسسات  غير 
التواصل   وسائل  من  الكاملة  االستفادة  عال  في  االجتماعيتحقيق  مع  بناء  وتشاركية  تفاعلية  قات 

وسائل    ؛الجمهور واستراتيجيات  أسلوب  بنفس  الجديدة  االتصال  وسائل  تدير  الحكومات  تظل  حيث 
 االتصال التقليدية.  

ك والمالية    فتشوقد  والتنظيمية  الفنية  العقبات  بعض  وجود  عن  الدراسات  من  العديد 
دون    التيوالتكنولوجية   التواصل    االستخدامتحول  لوسائل  الحكومية  المنظمات  قبل  من  األمثل 

كدراسة    .جتماعياال الدراسات  بعض  أكدت   Laneودراسة    Russmann & Lane (2020)فقد 
العالقات   ممارسيمن خالل المقابالت المتعمقة مع    Lane & Barttett (2016)ودراسة    (2018)

  الفعلي ستراليا الختبار مدى التطابق بين نظرية الحوار والتطبيق  أفي عدد من المنظمات بالنمسا و العامة  
أمام  على    ،لها العقبات  من  الكثير  مع   ممارسيوجود  التفاعلي  الحوار  تحقيق  في  العامة  العالقات 

إلى التبادلية والتعاطف مع الجمهور، وطبيعة القرارات غير   واالفتقارالجمهور، تتمثل في قيود الوقت،  
 االتجاه. ثنائيحوار  أمام إجراءا اول والتي تقف عائقا قابلة للتدال

المديرين بالمؤسسات    الذي طبق علىمن خالل المسح    Seigler (2017)كما توصلت دراسة  
المدن    فيالحكومية   المؤثرة    األمريكيةكبرى  العوامل  لتعزيز    فيلتحديد  التواصل  وسائل  اعتمادهم على 
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وسائل   مديري من خالل المقابالت المتعمقة مع عدد من    Mergel (2016)مشاركة الجماهير، ودراسة  
التنفيذية   بالسلطة  الفيدرالية    فيالتواصل  الحكومة    األمريكيةالحكومة  استخدام  طبيعة  على  للتعرف 

الحكومي الم  استخدامإلى أن  ،  لوسائللهذه االفيدرالية   التواصل االجتماعي يؤسسات  بعدة    تأثرة لوسائل 
 :  فيعوامل تتمثل 

 التأثرات التنظيمية المتصورة )األدوار/ المسئوليات/ الميزانيات(. ▪
 التكنولوجيا. استخدامالمفاهيم المسبقة لدى المسئولين حول  ▪
 مشاركتهم.  فيترتبط بإدارة االتصال مع الجماهير والرغبة  التياآلليات المؤسسية  ▪

طبق على    الذيأكدت من خالل المسح    التي   Mergel (2013)دراسة    مع هذه النتائج   واتفق
الفيدرالية    مديري  التنفيذية بالحكومة  من قبل    االجتماعيأن استخدام وسائل التواصل  األمريكية  اإلدارات 

باالهتمام   يتأثر  الفيدرالية  جانب    السلبيالحكومة  التواصل    ممارسيمن  منصات  عبر  االتصال 
   التنفيذية. لإلدارات  سميالر د وجو االجتماعي، وطبيعة ال

تأثير العوامل التكنولوجية والتنظيمية والبيئية على استخدام المؤسسات   أكدت دراسات أخرى و 
لوسائل   االجتماعيالحكومية  من خالل    Zhang & Xiao (2017)، حيت توصلت دراسة  التواصل 

من  الذيالمسح   عينة  على  إلى    طبق  الصينية  بالحكومة  )الجاهزية  أ الموظفين  التكنولوجية  الكفاءة  ن 
على   المؤثرة  العوامل  أبرز  تعد  المتصورة،  الفوائد  وحجم  العليا،  اإلدارة  ودعم    استخدام التكنولوجية(، 

 . االجتماعيالحكومية لوسائل التواصل  المؤسسات 
دراسات تتعلق بالعوامل المؤثرة على مشاركة الجمهور للمنظمات الحكومية عبر وسائل  :  المحور الثاني

 االجتماعي التواصل 
التواصل   وسائل  انتشار  الحكومات    االجتماعيساعد  بين  لالتصال  جديدة  قنوات  إيجاد  على 

االتصال   على  تعتمد  فرصة    فيوالمواطنين،  للمواطنين  وتتيح  اإللكترونية،  المشاركة  وتعزز  اتجاهين، 
 القرار.   اتخاذ  فيالتعبير عن آرائهم على نحو يدعم صانع السياسات 

على    االحكومية عبر صفحاته كة المؤسسات  اهتمام المواطنين بمشار   فقد أكد عدد من الدراسات 
االجتماعي التواصل  دراسة    ؛وسائل  توصلت  تحليل    Mainka et al.(2015)حيث  خالل  من 

التواصل   وسائل  الحكومية على  العالم،    31  في  االجتماعيالحسابات  الجمهور    إلىمدينة حول  اهتمام 
الحكومات على فيسبوك   المشاركة عدة صوربالتفاعل والمشاركة مع  كالتعبير عن    وتويتر. وتتخذ هذه 

، وطرح األسئلة والرد على تساؤالت واستفسارات اآلخرين، ونشر المعلومات والصور والفيديوهات،  الرأي
 ,Gintova) الحكومية  المؤسسات  يفبالقضايا المختلفة وبناء الثقة    الوعيوهو ما يساعد على خلق  

2019; Hidayat, Rafiki & Al Khalifa 2019; Warren, Sulaiman & Jaafar, 
2014).  
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تعزيز مشاركة المواطنين   في االجتماعيوسائل التواصل  درةبعض الدراسات حول ق اختلفتوقد 
من خالل    Medaglia & Zhu (2017)دراسة ك عدد من الدراسات  حيث توصل للمنظمات الحكومية،

 Darwish (2017)، ودراسة  Weiboن المستخدمين لمنصة  يطبق على عينة من الصيني   الذيالمسح  
تعزيز    في  االجتماعي استهدفت قياس فاعلية االتصاالت الحكومية اإلماراتية عبر وسائل التواصل    التيو 

تحليل   خالل  من  الجمهور  ودراسة  احكوميً   اكيانً   25لعدد    احسابً   65مشاركة   ،Zavattaro & 
Sementelli (2014)   لى وسائل التواصل  عتماد القطاع العام عال  النقدي  النظري ن خالل التحليل  م

لمنظمات  فيسبوك  صفحة على  33من خالل تحليل  Abdeslam et al.(2013)، ودراسة االجتماعي
التواصل  ،  حكومية مصرية الحكومية عبر وسائل  للمنظمات  المواطنين   االجتماعي إلى ضعف مشاركة 

الوسائل، هذه  الرقمية عبر  المشاركة  أدوات  بتوفير  المنظمات  هذه  اهتمام  من  ما    بالرغم  رجعه أوهو 
إلى الباحثين  التواصل    بعض  وسائل  قدرة  التغلب    في   االجتماعيعدم  على  ذاتها  السلبية  حد  على 

دفع المواطنين نحو هذه المشاركة حيث    فيالتلقائية للمواطنين، وأن الحكومات البد أن يكون لها دور  
 أن تتوفر أدوات المشاركة لتتم مشاركة المواطنين بصورة فعالة.  فيال يك

الدراسات    ت أكد و  من  التواصل  العديد  وسائل  عبر  الحكومية  للمنظمات  الجمهور  مشاركة  أن 
للجمهور،    االجتماعي الجذب  وتوفير عناصر  الرسمية،  الحكومات على صفحاتهم  بنشاط  فقط  تتأثر  ال 

عديدة أخرى  بعوامل  تتأثر  باستراتيجيات ب  ،وإنما  يرتبط  وطبيعة    عضها  المستخدمة،  وشكل  االتصال 
المختلفة،   التواصل  وسائل  على  للحكومات  الرسمية  الصفحات  عبر  المقدم  عناالمضمون  صر  وتوفير 

وبناء على ذلك  اآلخر يرتبط بمهارات وخصائص الجمهور نفسه،    بعضها، و الصفحة   المشاركة من خالل
الحكومية   تم للمؤسسات  الجمهور  مشاركة  على  المؤثرة  للعوامل  ا  وفقا المحور  هذا  دراسات    ، تقسيم 

 على النحو التالي:إلى عدة محاور فرعية والتفاعل معها عبر وسائل التواصل االجتماعي 
  االجتماعي دراسات تتعلق بتأثير االستراتيجيات االتصالية للمنظمات الحكومية عبر وسائل التواصل   -1

 : على مشاركة الجمهور لها
نتائج السابقة    تباينت  االحول  الدراسات  االتصاليةتأثير  مشاركة    على  ستراتيجيات  تعزيز 

التواصل   وسائل  عبر  الحكومية  للمنظمات  توصلت   ؛االجتماعيالجمهور   Chen etدراسة   حيث 
al.(2020)   الصين على موقع    فياللجنة الوطنية للصحة    من خالل تحليل مضمون منشوراتSina 

Weibo    االجتماعي الصين لتحديد كيفية تعزيز وسائل التواصل    فيخالل فترة انتشار فيروس الكورونا  
التي    del Mar Gálvez-Rodríguez et al.(2018)األزمة، ودراسةهذه    فيلمشاركة الجماهير  

مضمون صفحات   تحليل  المحلية  استهدفت  الحكومات  من  لعدد  ب  6في  فيسبوك  الالتينية  أدول  مريكا 
التي    Men et al.(2018)ودراسة على مشاركة الجماهير،  الحواري تحديد تأثير استراتيجيات االتصال ل

التنفيذين بعدد من المنظمات    إلىاهتمت بتحليل المنشورات والتعليقات على صفحات فيسبوك للمديرين 
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مشاركة   وبين  الحوار  حلقات  خاصة  الحواري  االتصال  استراتيجيات  توافر  بين  قوية  عالقة  وجود 
 على وسائل التواصل االجتماعي.  االجمهور للمنظمات الحكومية عبر صفحاته

مع   التي اهتمت  Kampf, Manor & Segev (2015) دراسة    السابقة  النتائجواختلفت 
 فيسبوك   موقعيالرسمية على    مدولة حول العالم على صفحاته   11في  وزارات الخارجية  بتحليل منشورات  

 .Yue et al ، ودراسة  تعزيز العالقات الحوارية مع الجمهور  فيلتحديد تأثير وسائل التواصل    تويترو 
الت  (2019) للمديرين  االتصالية  االستراتيجيات  مقارنة  استهدفت  على  التي  المنظمات  من  بعدد  نفيذين 

أجمعت هذه الدراسات على عدم وجود عالقة بين استخدام  حيث تويتر وتأثيرها على مشاركة الجمهور؛ 
الجمهور   مشاركة  وبين  الزيارة(  معاودة  على  التشجيع  الحوار/  )دائرة  الحواري  االتصال  استراتيجيات 

وقد تم تفسير ذلك في ضوء تحول دوائر الحوار   الحكومية عبر صفحاتها على وسائل التواصل،  للكيانات
مع الجمهور حول القضايا    حقيقيها دون النجاح في إقامة حوار  ناإلجابة ع حلقات لطرح األسئلة و   إلى

 المختلفة يعتمد على تبادل الرأي وتقديم االقتراحات والحلول.
من خالل تحليل الصفحات الرسمية على تويتر لعدد   Khan et al.(2014)وتوصلت دراسة  

تعتمد   التيالستراتيجيات االتصالية المستخدمة و من الوزارات والوكاالت الحكومية بكوريا الجنوبية إلى أن ا
تهم الجمهور    التيعلى كثافة االستخدام ال تحفز المواطنين على المشاركة، وأن التركيز على المضامين  

 . االجتماعيهو المحفز األكبر لهم على مشاركة الحكومة عبر صفحاتها على وسائل التواصل 
وسائل    االختالف  ويرجع عبر  الجمهور  مشاركة  على  االتصالية  االستراتيجيات  تأثير  حول 

  جتماعياالتعزيز مشاركة الجماهير عبر وسائل التواصل    فيإلى أن العبء األكبر    االجتماعيالتواصل  
بالمضمون   فييكمن    قد االهتمام  خالل  من  المشاركة  على  للجماهير  الحكومية  المؤسسات  تشجيع 

ال الحوار  وإدارة  المشاركة،  أدوات  وتوفير  االتصالية    ؛تفاعليالمقدم،  االستراتيجيات  يدعم  ما  وهو 
 نجاح االتصال مع الجمهور وتحفيز مشاركته.   فيالمستخدمة  

تتعلق   -2 ادراسات  للداء  ألبتأثير  التواصل  االتصالي  وسائل  على  صفحاتها  عبر  الحكومية  منظمات 
 : على مشاركة الجمهور لها االجتماعي

الدراسات    عدد   جمعأ األداء  السابقة  من  أن  وسائل    االتصاليعلى  عبر  الحكومية  للمؤسسات 
التواصل    فييتمثل    الذي و   االجتماعيالتواصل   وسيلة  المستخدم    التينوع  واألسلوب  اختيارها،   في يتم 

لومات المقدمة ومستوى جودتها  دائها، وطبيعة المعأفي  ، ومستوى شفافية الحكومة والثقة  المحتوى عرض  
 . االجتماعيمشاركة الجمهور للمؤسسات الحكومية عبر وسائل التواصل  في  المؤثرةقوى العوامل أمن 

أ  دراسة  فقد  تحليل    Zavattaro, French & Mohanty (2015)كدت  خالل  من 
الحسابات  التغريدا على  المنشورة  لعدد  ت  األسلوب   125الحكومية  تأثير  تويتر  على  أمريكية  مدينة 

حيث ارتفع    ؛التغريدات من قبل الحكومات المحلية على تشجيع مشاركة المواطنين للحكومة  فيالمستخدم  
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  اإليجابيتعتمد على المنشورات ذات األسلوب    التيية  مشاركة المواطنين وتفاعلهم مع الوكاالت الحكوم
 أو المحايد.     يالتي تعتمد على األسلوب السلبعن 

من    Pérez-Martín & Caba-Rosario, Sáez-de-Haro (2018)توصلت دراسة  و 
،  سبانية اإلمن الحكومات المحلية  80وتويتر لعدد  فيسبوكخالل تحليل مضمون الصفحات الرسمية على 

للتعرف    مريكياألالذي طبق على عينة من الشباب  من خالل المسح    Dong & Ji,(2018(ودراسة  
 Bonson & Bednarovaبين الحكومة والجمهور على مشاركته، ودراسة  الرقمي االرتباط تأثيرعلى 

تحليل صفحات    (2018) المحلية    YouTubeمن خالل  الحكومات  من    بأوروبا دول    في خمسلعدد 
االتصالية  ،  الغربية الوسيلة  نوع  أن  الحكومة  المستخدمة، إلى  في    ،وشفافية  وحجم  أوالثقة  دائها، 

عل بها  نشاطها  الخاصة  التواصل  صفحات  فيى  للحكومات  يؤثر  المواطنين  مشاركة  عبر    حجم 
 صفحاتهم.

تقدمها المؤسسات الحكومية على   التيبيعة المعلومات  تأثير ط  الدراسات  أكد عدد آخر منوقد  
التواصل    عبر صفحاتها   المؤسسات    ومستوى جودتها  االجتماعيوسائل  لهذه  الجمهور  على مشاركة 

 الرأيقد تبدأ بإعادة نشر المعلومات وصوالا إلى المشاركة ب  التيالمشاركة    هي القضايا المختلفة. و   في
 وشرعية الحكومات.  السياسيصناعة القرار على نحو يعزز ديمقراطية النظام  في

دراسة   توصلت  المسح  م  Arshad & Khurram (2020) فقد  على    الذين خالل  طبق 
 Hariguna etودراسة  ،  غذاء بباكستانلهيئة ال على فيسبوك وتويتر  الصفحة الرسمية  متابعيعينة من  

al.,(2019)    على مسح اعتمدت  العام  التي  الجمهور  من  تأثير    ندونيسياإفي  عينة  استخدامه  لتحديد 
المعلومات لكترونية،  في خدمات الحكومة اإل  تهاالجتماعي على مشاركوسائل التواصل  ل جودة  أن  إلى 

ت الحكومية على وسائل التواصل، واختالف وتنوع المضمون  المقدمة على الحسابات الرسمية للمؤسسا
المشاركة إلى  الجمهور  تدفع  التي  العوامل  ت؛  من  المعرفية    شبعحيث  االحتياجات  المعلومات  هذه 

 المختلفة للجمهور. 
السابقة  و  النتائج  مع  مناتفق  التحليلية    عدد  المنشورات    التي الدراسات  تحليل  على  اعتمدت 

التواصل   وسائل  على  دراسة  االجتماعي والتغريدات  توصلت  حيث  وتويتر،  فيسبوك   ,Keibخاصة 
(2018) Himelboim & Han   التغريدات تحليل  خالل  السود#(  من  )حياة  هاشتاج  تحمل  ، التي 
لالنتخابات األمريكية على    اعتمدت على تحليل تغريدات المرشحين  التيو  Lee & Xu (2018)ودراسة  

ودراسة  تويتر  ،Song (2017)  ا  التي بالوكاالت  الخاصة  المنشورات  تحليل  على  لحكومية اعتمدت 
اهتمت بتحليل    التي  Gerodimos & Justinussen (2014)ودراسة  ،  لحكومة نيفادا على تويتر

إلى  ، حديد تأثيرها على مشاركة الجمهورعلى فيسبوك لت "وباما"أرئيس ورات على الصفحة الرسمية للالمنش
من خالل    هتمشاركأن نشر المعلومات التي تقع في دائرة اهتمام الجمهور تؤثر بصورة إيجابية على  
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تاحتها وسائل التواصل  أجديدة للمشاركة    والتي تمثل أشكاالا   تسجيل اإلعجاب والتعليق وإعادة التغريد
 االجتماعي المختلفة. 

التواصل  صفحات  عبر  المقدم  المحتوى  شكل  تأثير  تحديد  في  السابقة  الدراسات  وتختلف 
الوسائل؛ هذه  عبر  الجمهور  مشاركة  مستوى  على  الحكومية  للمنظمات  توصلت   االجتماعي   حيث 

الصفحات الرسمية  من خالل تحليل مضمون    Bonsón, Perea & Bednárová (2019)دراسة
المحليةلعدد   الحكومات  تويتراأل  من  على  ودراسة  ندلسية   ،Bhattacharya, Srinivasan & 

Polgreen (2017)    على المنشورات  تحليل مضمون    24لعدد    فيسبوكصفحة على  72من خالل 
على    احكوميً   احسابً   96من خالل تحليل    Hao et al.(2016)وكالة صحية فيدرالية أمريكية، ودراسة  

Sina Weibo    التواصل مواقع  ودراسة  االجتماعي أكبر   Bonsón, Royo & Ratkai  بالصين، 
على    التي  (2015) الرسمية  الصفحات  مضمون  تحليل  على    اتحكومال  منلعدد    فيسبوكاعتمدت 

أوروبابمحلية  ال غرب  المستخدمة،  ،  دول  التواصل  وسيلة  نوع  أن  الفيديو/ واستخدام  إلى  الصور/ 
النصوص... االتصالية)الروابط/  الوسيلة  المحتوى،    (ثراء  عرض  الجميفي  تفاعل  من  هور  زيد 

 . ومشاركته للمؤسسات الحكومية
دراسة   من خالل تحليل الحسابات   Siyam, Alqaryouti & Abdallah (2020)وتتفق 

تويتر    الرسمية دبى  36  لعدد على  لحكومة  تابعة  حكومية  ودراسة  جهة   ،Song (2017)    من خالل
الحكومية   بالوكاالت  الخاصة  المنشورات  تويتر،  فيتحليل  على  الرسمية  حساباتها  عبر  ودراسة    نيفادا 

(2015).al Valerio et  تحليل   التي لتحديد    28لعدد    فيسبوكصفحات    استهدفت  بالمكسيك  جامعة 
، على أن استخدام الصور والفيديوهات، والهاشتاج،  ور على المشاركة الرقمية للمحتوى تأثير شكل المنش 

إيجابي   يؤثر (mentions/ Tag) واإلشارات  الحكومية    بشكل  للمنظمات  الجمهور  مشاركة    من على 
 ي. عبر وسائل التواصل االجتماع مشاركة المحتوى و إعادة التغريد/ و  /والتعليق /تسجيل اإلعجابخالل 

وتختلف مع النتائج السابقة عدد من الدراسات التي أكدت عدم وجود عالقة بين شكل المحتوى  
توصلت دراسة   حيث ومستوى مشاركة الجماهير للمنظمات الحكومية عبر وسائل التواصل االجتماعي،  

(2020).Chen et al  الوطنية    التي اللجنة  حساب  على  المنشورة  المعلومات  تحليل  على  اعتمدت 
  التي   Mishall & Abu Shanab (2017)، ودراسة   Sina Weiboالصين على موقع  فيللصحة  

دولة على فيسبوك لتحديد كيفية اتصال    12  فياستهدفت تحليل الصفحات الرسمية للحكومات العربية  
المصال بجماعات  العربية  ودراسة  الحكومات    التي  Ksiazek, Peer & Lessard (2016)ح، 

اعتمدت على تحليل عدد كبير من الفيديوهات اإلخبارية على اليوتيوب لتحديد طبيعة استخدام الجمهور  
استخدام    لها، بين  وجود عالقة  الجمهور  اإلى عدم  مشاركة  وبين  والصور  كالفيديو  المتعددة  لوسائط 

 وسائل التواصل.للحكومات عبر  
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في ظل ظروف استثنائية ترتبط    ى قد ُأجر   هاإلى أن معظماختالف نتائج هذه الدراسات  ويرجع   
من   أكثر  والتفاصيل  المعلومات  من  المزيد  على  الحصول  إلى  الجمهور  فيها  يميل  والتي  باألزمات، 

 وذلك وفًقا للتفسيرات التي قدمتها بعض هذه الدراسات. مشاهدة الفيديو والصور
ع -3 للجمهور  الديموجرافية  والخصائص  الشخصية  المهارات  بتأثير  تتعلق  مشاركته دراسات  لى 

 االجتماعي للمنظمات الحكومية عبر وسائل التواصل 
تأثير المهارات الشخصية للجمهور على مستوى مشاركتهم للمؤسسات كدت الدراسات السابقة  أ

التواصل   وسائل  عبر  دراسة    ؛االجتماعيالحكومية  توصلت  من خالل   Guo et al.(2020)حيث 
الصين   الذيالمسح   من  عينة  على  تيانجين  طبق  انفجارات   .Guo et alودراسة   ،2015يين خالل 

اإلنترنت   مستخدميمشاركة    على  المؤثرةطبقت على عينة من الصينين لتحديد العوامل    التيو   (2018)
 & Vicente، ودراسة  االجتماعيالصفحات الحكومية على وسائل التواصل    برالحكومي عللمضمون  
(2014) Novo    المسح الجمهور    الذيمن خالل  من  قومية  عينة  على  تأثير  لتحديد    اإلسبانيطبق 

 & Gil de Zuniga, Jungلكترونية على مشاركة الجمهور، ودراسةوسائل التواصل والحكومة اإل
Valenzuela (2012)     مريكيين الذين لديهم حسابات  الذي طبق على عينة من األمن خالل المسح

العاطفي لتحديد تأثير األخبار على مشاركتهم لألحداث،    االجتماعيعلى مواقع التواصل   الدعم  أن  إلى 
نترنت، من العوامل  الجمهور لل ، والكفاءة السياسية، والمهارات المدنية، ومهارات استخدام  والمعلوماتي

االجتماعي   التواصل  صفحات  على  المجتمع  قضايا  في  للجمهور  اإللكترونية  المشاركة  في  المؤثرة 
 خرين.  ومشاركة المعلومات مع اآل ،تعليقاتمؤسسات الحكومية من خالل كتابة الالخاصة بال

النتائج هذه  اختلفت مع  ت توصل  التي  Bonsón, Royo & Ratkai (2017)دراسة    وقد 
صفحات   تحليل  خالل  لعدد  من  الفيسبوك  من  لتقييم  أدولة    15  فيمحلية  ال  ات حكومكبير  وروبية 

الجمهور  ،لفيسبوكلدامهم  استخ بين    ومشاركة  عالقة  وجود  عدم  إلى  الوسيلة  هذه   االستعداد عبر 
 .  االجتماعيللسكان وبين مستويات مشاركتهم للحكومات عبر وسائل التواصل  التكنولوجي

الديموجرافية للجمهور   التواصل    فيوتؤثر الخصائص  حجم مشاركتهم للحكومات عبر وسائل 
ا  االجتماعي السابقة،  وفقا الدراسات  من  العديد  له  توصلت  توصلت   لما   ,Rodriguesدراسة    فقد 

Gomes & Borges (2020)   والتي استهدفت التعرف على العوامل المؤثرة في المشاركة اإللكترونية
البرازيلية، بالبلديات  الخاصة  فيسبوك  صفحات  على  -del Mar Gálvezدراسة  و  للبرازيليين 

Rodríguez et al. (2019)    في فرنسا وعدد للحكومات المحلية    فيسبوكمن خالل تحليل صفحات
األ العواصم  ودراسةمن  من    التي  Lovari & Parisi (2015)  وروبية،  قومية  عينة  على  طبقت 

بالبلديات   فيسبوكصفحات  على  اليا لتحديد مدى مشاركة الجمهور  يطإفي    فيسبوك  مستخدمي الخاصة 
طبق على عينة قومية من    الذيمن خالل المسح    Vicente & Novo (2014)اإليطالية، ودراسة  

على    ت طبقالتي    Gil de Zuniga, Jung & Valenzuela (2012)، ودراسة  اإلسبانالجمهور  
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والتعليم على مستوى ،  يكيين المستخدمين لوسائل التواصلمر عينة من األ للنوع والسن  تأثير  إلى وجود 
 مشاركة المواطنين للحكومات عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

التي توصلت    Warren, Sulaiman & Jaafar (2014)دراسة    اختلفت مع هذه النتائجو 
وسائل التواصل  استخدام  تأثير    من خالل المسح الذي طبق على عينة من المواطنين في ماليزيا لتحديد 

المدنية    االجتماعي المشاركة  الثقة    لديهم،على  الحكومية  ومستوى  المؤسسات  تأثير  في  إلى عدم وجود 
 . كومة عبر وسائل التواصلنوع والتعليم على مستوى مشاركة المواطنين للحلل

نتائج الدراسات التي تم عرضها حول قوة العوامل المؤثرة على مشاركة    بين  ختالفيرجع االوقد  
  البيئات الثقافية والحضارية الجمهور للمنظمات الحكومية عبر وسائل التواصل االجتماعي إلى اختالف  

   .فيها هذه الدراسات  أجريت  والتكنولوجية للمجتمعات التي والسياسية

 التعليق على الدراسات السابقة: 
المناهج البحثية التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة حيث تم استخدام منهج المسح وتحليل    تعددت   -1

 المضمون، ومنهج دراسة الحالة.
الس  استخدمت  -2 التي  الدراسات  البيانات  جمع  أدوات  وتنوعت  للبيانات،  والكيفي  الكمي  التحليل  ابقة 

 دليل المقابلة. استخدمتها، حيث تم استخدام االستبيان، وتحليل المضمون، و 
الحواري   -3 االتصال  نظرية  مثل  السابقة؛  الدراسات  عليها  اعتمدت  التي  النظرية  المداخل   ،تعددت 

مفاهيمي    وذجنم  نحو إعداد   الباحثيناتجاه  فضاًل عن    ،ونظرية ثراء الوسيلةونظرية تمثيل المعلومات،  
conceptual model    نظرية  ونماذجtheoretical model    ألهداف وفًقا  لالختبار  وإخضاعها 

 دراستهم.  
اتجاه واحد   فيعلى نمط االتصال    الحكومي بدرجة كبيرةاعتماد االتصال  أكدت الدراسات السابقة    -4

التواصل   وسائل  المعرفة   االجتماعيعبر  نشر  المنظمة   ،بهدف  لنشاط  صورتها    ،والترويج  ودعم 
 اتجاهين مع الجمهور.  يم اهتمامها بإدارة اتصال تفاعلي ذ الذهنية، وعد 

صال الحواري على مشاركة الجمهور للمنظمات  لسابقة في تحديد تأثير مبادئ االت اختلفت الدراسات ا -5
، وإن كانت حلقات الحوار أبرز المبادئ الحكومية عبر صفحاتهم على وسائل التواصل االجتماعي

  .المؤثرة في هذه المشاركة
برز المعلومات، وتقديم االقتراحات، وإبداء الرأي في القضايا المثارة، أتعد الرغبة في الحصول على   -6

 لتواصل االجتماعي الحكومية. ا منصات أهداف الجمهور من استخدامه 
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مشاركة   -7 على  التأثير  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  فاعلية  تحديد  في  السابقة  الدراسات  اختلفت 
الم كان جودة  وإن  العامة،  الشئون  في  هذه الجمهور  في  المؤثرة  المتغيرات  أبرز  هو  المقدم  ضمون 

 المشاركة.
المنظمات   -8 أمام  والتنظيمية  والتكنولوجية  الفنية  العقبات  من  العديد  وجود  السابقة  الدراسات  أكدت 

 الحكومية إلدارة اتصاالت فعالة مع الجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
 تساؤالت وفروض الدراسة:

 فيواختبار مجموعة من الفروض    ،مجموعة من التساؤالت   ن الدراسة إلى اإلجابة عتهدف هذه  
 : التاليضوء أهدافها وذلك على النحو 

 أوالا: تساؤالت الدراسة
يات االتصالية  ما مدى فاعلية االستراتيجتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤل رئيس هو:  

تعزيز المشاركة الرقمية للجمهور    في  فيسبوكعلى  رسمية  البر صفحاتها  والحوارية للوزارات المصرية ع
وذلك من خالل اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت  الشئون العامة المطروحة على هذه الصفحات؟  في

 : يليالفرعية تتمثل فيما  
 ما حجم النشاط االتصالي للوزارات المصرية عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك؟  -1
 توظيف مبادئ االتصال الحواري على صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك؟ إلى أي مدى يتم   -2
المصرية عبر   -3 الوزارات  تستخدمها  التي  الرسالة  واستراتيجيات  والحوارية  االتصالية  االستراتيجيات  ما 

 صفحاتها على فيسبوك؟  
 على فيسبوك؟  ما طبيعة العالقة الحوارية القائمة بين الوزارات المصرية والجمهور عبر صفحاتها -4
عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك؟ وما    ما حجم التفاعل المتبادل بين الوزارات المصرية والجمهور -5

 أشكال هذا التفاعل؟ 
إلى أي مدى تتيح الوزارات المصرية للجمهور آليات المشاركة في صناعة القرار عبر صفحاتها على   -6

 فيسبوك؟ 
في   -7 المبحوثين  مشاركة  مدى  على  ما  المصرية  الوزارات  صفحات  على  المطروحة  العامة  الشئون 

 فيسبوك؟ وما العوامل المؤثرة في هذه المشاركة؟ 
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 ثانياا: فروض الدراسة  
 : التاليتتمثل فروض هذه الدراسة على النحو 

 الفرض األول:  
للدراسة   الخاضعة  المصرية  الوزارات  بين  الرقمية    فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  المشاركة  مستوى 

 . فيسبوكعلى  شئون العامة المطروحة عبر صفحات الوزارات ال فيللجمهور 
 الفرض الثاني:

ة عبر  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة المطروح
 الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك باختالف شكل المحتوى. 

 الفرض الثالث:  
الوزارات   صفحات  عبر  المستخدمة  االتصالية  االستراتيجية  نوع  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
هذه   على  المطروحة  العامة  الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  ومستوى  فيسبوك  على  المصرية 

 الصفحات. 
 الفرض الرابع:  

التصالية المستخدمة عبر صفحات الوزارات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع استراتيجية الرسالة ا
هذه   على  المطروحة  العامة  الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  ومستوى  فيسبوك  على  المصرية 

 الصفحات.
 الفرض الخامس:  

الوزارات   صفحات  عبر  المستخدمة  الحوارية  االستراتيجية  نوع  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
وم  فيسبوك  على  هذه  المصرية  على  المطروحة  العامة  الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  ستوى 

 الصفحات. 
 : السادسالفرض 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع العالقة الحوارية القائمة بين الوزارات المصرية والجمهور عبر   
صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك ومستوى المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة المطروحة  

 على هذه الصفحات. 
 مفاهيم الدراسة:

المفاهيمهذه  ترتبط   من  بعدد  والقياس  التي  الدراسة  للتحليل  إخضاعها  النحو    ،يتم  على  وذلك 
 : التالي
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 ( 1جدول رقم )
 المفاهيم النظرية واإلجرائية للدراسة  

 المفهوم اإلجرائي  المفهوم النظري  المصطلح

واالتصاالت   المشاركة الرقمية  المعلومات  تقنيات  استخدام 
العامة  المشاركة  وتوسيع  وتعزيز  لدعم 

المدنيةوعمليات    ,Lyons).  المشاركة 

2017, p.3) 

خالل   من  حسابها  يتم  التي  المعدلة  المشاركة  هي 
 المعادلة التالية:

المعدلة=   الرقمية    مجموع التفاعالت  على المنشور المشاركة 

 عدد  المتابعين  للصفحة 
   ×1  

 ,Siyam, Alqaryouti &  Abdallah).  مليون 

2020, p5)   
مستوى   تقسيم  يتم  لنتائج  ثم  وفًقا  المبحوثين  مشاركة 

مش ومستوى  مرتفعة  مشاركة  مستوى  إلى  اركة  المعادلة 
 ضعيفة.متوسطة ومستوى مشاركة 
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األساسية   ستراتيجية اإلعالم ا المعلومات  تقديم  على  تعتمد 
واتخاذ   الرأي  تكوين  على  لمساعدته  للجمهور 
 القرار، وتتطلب جمهوًرا باحًثا عن المعلومات.

العامة والمباشرة الرسائل  التي تعبر عن رؤية    تتمثل في 
واألحداث القضايا  في  عن  تو   المنظمة  معلومات  نقل 

 من خالل األخبار والتقارير.   المنظمة ونشاطها

واإلعالن قناع استراتيجية اإل الدعاية  تكنيكات  على    ،تعتمد 
تقوى   بصورة  المنظمة  تقديم  على  وتعمل 

وتحقق  عال المصالح  جماعات  مع  قاتها 
و أ  وجمهورً   هيهدافها.  مقنعة  رسائل    ا تتطلب 

   ا. كامنً 

ل تروج  التي  الرسائل  في    الخاصة،  حداث أل تتمثل 
وحج المنظمة،  النجاح  ولسياسات  وجوانب  اإلنجاز،  م 

الجمهور،    التميزو  واتجاهات  مواقف  في  التأثير  بهدف 
  -وذلك من خالل عبارات وكلمات صريحة )مثل: تنامي

 تقدم...(  -تطوير -إنجاز

استراتيجية بناء  
 اإلجماع 

المنظمة   بين  الثقة  جسور  بناء  على  تعمل 
توجد   عندما  خاصة  بها  العاملين  أو  والبيئة 

 ، وتتطلب جمهوًرا نشًطامصالح متضاربة 

تتمثل في الرسائل التي تقدم الحجج والوثائق، والرد على  
بالقضايا والمشكالت والتي ُتظهر   االستفسارات المرتبطة 

 إيجابي خاصة أوقات األزمات. المنظمة بشكلموقف  

مع   استراتيجية الحوار  األولويات  وتحديد  التشاور  على  تعتمد 
المصالحأ السياسات  ،صحاب    ، ومناقشة 

االقتراحات الممكنة    ، وتقديم  الحلول  وطرح 
من   إعالمية  رسائل  على  وتعتمد  للمشكالت 

 .ا واعًيا وتتطلب جمهورً  ،الجانبين

الجمهور تشجع  التي  الرسائل  في  خالل    تتمثل  من 
صريحة   الرأيعبارات  وإبداء  الحوار  وتقديم    على 

الوزارة،  االقتراحات سياسات  وتقييم  قضايا  طرح  تو ، 
 للنقاش العام.

لة
سا

لر
 ا
ية

ج
تي

را
ست

ا
 

(L
ee

 &
 C

h
o

, 
2

0
1

8
, 
p

. 
4

)
 

  

استراتيجية نشر  
 المعلومات 

تهدف    هي الموضوعات    إلى التي  تقديم 
بالقضايا و   الرسمية، الجمهور  معرفة    ،زيادة 

سر  على  الوقت    فيالموضوعات    دوتعتمد 
 .المناسب وبصورة موضوعية 

وعات وبيانات رسمية  تتمثل في الرسائل التي تقدم موض
محايدة  بنشاط    بصورة  المرتبطة  والقضايا  األحدث  حول 

 الوزارة.

استراتيجية  
 المتحدث الرسمي 

من خالل   المعلومات  تقديم  على  تعتمد  وهي 
الخلفية   كلمات كبار المسئولين، وتعتمد على 
للمتحدث،   االجتماعية  والمكانة  الشخصية 
وتعكس امتالكه لقدر كبير من المعرفة ترتبط  

 بالسياسة الحكومية.

بشكل   المسئولين  كبار  ينقلها  التي  الرسائل  في  تتمثل 
مباشرة   وحوارات  تصريحات  شكل  في  للجمهور  مباشر 
الحكومية   والسياسات  والقرارات  والقضايا  األحداث  حول 

 الرئيس لهذه المعلومات.باعتباره المصدر 

استراتيجية المبادرة  
 التشاركية 

تهدف إلى زيادة مشاركة الجمهور   التي  هيو 
واأل األحداث  و نشطة  في    ، المدنيةالحكومية 

   .وبناء شراكات قوية معه

تتمثل في الرسائل التي تتضمن دعوات مباشرة للجمهور  
العامة،   والقضايا  األحداث  في  واألنشطة  للمشاركة 

 مستنينك...(. -انتظرونا -الحكومية )مثل: شارك

http://www.epra.org.eg/
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 المفهوم اإلجرائي  المفهوم النظري  المصطلح

رية 
حوا

ة ال
يجي

ترات
الس

ا
 

(R
o

m
en

ti
, 

M
u

rt
a

re
ll

i 
&

 V
a

le
n

ti
n

i,
 2

0
1

4
, 

p
p

1
3

-1
5

)
 

استراتيجية تأطير  
 الحوار 

المنظمة    التي  هيو  تحديد  على  تعتمد 
لتعزيز للموضوعات   مهمة  تعتبرها  التي 

لمواقفهااأل االجتماعية  تختار  نها  أ   أي ؛  همية 
محددة إظهارها   ،موضوعات  على    ،وتعمل 

حولها  الحوار  وغالًبا  وجذب  تكون  ،  ما 
 للمنظمة.  موضوعات تدعم الصورة الذهنية

لدعم   المنظمة  تقدمها  التي  المباشرة  الرسائل  في  تتمثل 
اإلنجاز   جوانب  ابراز  خالل  من  الذهنية  صورتها 
طبيعة   وكذلك  بها،  الخاصة  التنمية  وخطط  والتطوير 

 نشاطها والقضايا واألحداث المرتبطة بها.

استراتيجية الحوار  
 التوافقي 

 )المتناغم(

لبناء   التي   هيو  وتقديم    تهدف  التوافق 
اإل تحقق  نظر    جماعمعلومات  وجهات  أو 

 .حول موقف المنظمة متقاربة

مع   االتفاق  جوانب  على  تركز  التي  الرسائل  في  تتمثل 
اإلعدادات   لمشاركة  وتدفعه   Share)الجمهور 

Settings)    /التحية( تعبيرات معينة  من خالل استخدام 
 الوعد/ االتفاق/ الرفض...(

استراتيجية الحوار  
 لتحويلي ا

تهدف    هيو  خالل  التي  من  المعرفة  خلق 
وتبادل    تشجيع التحدث  على  المشاركين 

 .فكار والمشاعراأل

المشاركة   للجماهير فرصة  تتيح  التي  الرسائل  تتمثل في 
في   االقتراحات  وتقديم  نظرهم،  وجهة  عن  والتعبير 

المطروحة مع    الموضوعات  الرأي  وتبادل  للنقاش، 
 المنظمة عبر التعليقات والردود.

استراتيجية الحوار  
 المنتج 

المحادثة    التي  هي تشجيع  على    التي تعتمد 
واحترامها  اآلراء  تبادل  فيها  بين    يتم 

 المشاركين.

تشجع   موضوعات  تطرح  التي  الرسائل  في  تتمثل 
الجماهير على الحوار فيما بينهم دون أن تكون المنظمة  

 طرًفا في هذا الحوار.  

رية 
حوا

ة ال
الق

الع
 

(W
a

n
g

 &
 Z

h
o

u
, 

2
0

1
5

, 
p

p
.1

3
8

-1
3
9

)
 

المعلومات   المهنية العالقة  نشر  على  ترتبط    التي تقوم 
   . بالمنظمة ونشاطها وخدماتها 

تتمثل في الرسائل التي تهتم بمشاركة المعلومات المتعلقة  
المقدمة،   الخدمات  وطبيعة  ادائها،  ونتائج  بالمنظمة، 

 والقضايا واألحداث المرتبطة بنشاطها.  

)جمهور   تعتمد على التفاعل مع المتابعين لها  العالقة الشخصية 
جماعات   موظفين،  إعالم،  وسائل  عام، 

الوقت    مصالح(،  لتقوية  واستثمار  والطاقة 
 صي بهم.المشاعر واالهتمام الشخ 

تتمثل في الرسائل الموجهة ألشخاص محددين من خالل  
 استخدام @ وتوجيه الشكر والتهنئة لهم. 

وتوجيه    .تقوم على الربط بين المنظمة والمجتمع العالقة الجماعية  والترفيه  بالتسلية  ترتبط  التي  الرسائل  في  تتمثل 
للجماعة ومشاركتهم في المناسبات العامة  مشاعر الحب  

 والوطنية واألحداث الخاصة.

 
 :للدراسة يالتصميم المنهج

 :لهذه الدراسة على النحو التالي يالتصميم المنهج تكون ي
 أواًل: نوع الدراسة 

الدراسات الوصفية    يتنتم إلى  الدراسة  للظاهرة    التي تهدفهذه  الدقيقة  التعرف على األوصاف 
إلى حيث تسعى هذه الدراسة    ؛والعوامل المؤثرة فيها  يبحث من حيث ماهيتها ووضعها الحالموضوع ال
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االستراتيجيات وصف الصفحات الرسمية للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة على فيسبوك والتعرف على  
الع وطبيعة  المستخدمة  االتصالية  الصفحات،  والتكنيكات  هذه  عبر  الجمهور  مع  القائمة  الحوارية  القات 

على   ذلك  وانعكاس  الصفحات  هذه  إدارة  في  المصرية  الوزارات  بين  واالختالف  التشابه  مدى  وتحديد 
 مشاركة الجمهور في األحداث والقضايا المطروحة وصناعة القرار بشأنها.  

 ثانًيا: منهج الدراسة
منهج على  الدراسة  هذه  بتحليل   تعتمد  يسمح  والذى  والكيفي  الكمي  بأسلوبيه  المضمون  تحليل 

بالجمهور، وإدارة الحوار، وتحليل محتوى الرسالة واألهداف والخصائص  يتم فيه االتصال  السياق الذى 
الرسمية   الصفحات  على  المنشور  المحتوى  تحليل  إطار  في  وذلك  الجمهور،  وتعليقات  بها،  الخاصة 

 انعكاساته على مشاركة الجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي.  للوزارات المصرية وتحديد 
 ثالثًا: مجتمع وعينة الدراسة

الحسابات  في  الدراسة  مجتمع  التواصل الرسمية    يتمثل  مواقع  على  المصرية  الحكومة  لوزارات 
االجتماعي؛ حيث أجرت الباحثة دراسة استطالعية لحصر هذه الحسابات، وتحديد مدى نشاطها؛ وذلك 
للوزارات  الرسمية  اإللكترونية  والمواقع  الوزارات(،  )دليل  اإللكترونية  الحكومة  بوابة  استطالع  خالل  من 

من إجمالي وزارات    %94، وقد تبين أن  Googleتخدام محرك البحث  المصرية على شبكة اإلنترنت، واس
عددها   البالغ  المصرية  الوزارات    33الحكومة  جميع  أن  أي  فيسبوك،  على  رسمي  حساب  لديها  وزارة 

وأن   العام،  االعمال  قطاع  ووزارة  العدل،  وزارة  باستثناء  فيسبوك  على  لديها حساب  من    % 60المصرية 
ح  لها  المصرية  و الوزارات  تويتر  على  اإلنستجرام،    %33ساب  على  حساب  لها  المصرية  الوزارات  من 

المختلفة   الحسابات  المنشور على  المضمون  تشابًها كبيًرا في  الباحثة  الحسابات وجدت  وباستطالع هذه 
المصرية على الحكومة  وزارات  ة لومن ثم تم اختيار عينة الدراسة من بين الحسابات الرسميلكل وزارة، 

فيسبوك باعتباره أقدم وأكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداًما بين وزارات الحكومة المصرية،    موقع 
لتقرير   وفًقا  المصريين  جانب  من  استخداًما  االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر  يسمح  alexaوهو  كما   ،

العالقات مع   بناء  المحادثات ومن ثم  المصالح  فيسبوك بمشاركة الموضوعات، واالنخراط في  جماعات 
 المختلفة.  

على  وقد   الرسمية  الصفحات  على  الباحثة  اختيار  التعليم    فيسبوكوقع  والبحث لوزارة  العالي 
ووزارة الشباب والرياضة لتمثل عينة الدراسة    ،والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانووزارة    العلمي،
 وذلك لألسباب التالية: ،التحليلية

الصفحات  تت ▪ هذه  متابعمتع  نسب  المصرية  بأعلى  الوزارات  بصفحات  مقارنة  الجمهور  جانب  من  ة 
وذلك بعد استبعاد صفحة    ،ساسية المسجلة عليها وقت التطبيقاألخرى على فيسبوك وفًقا للبيانات األ

الدفاع ألنها تخص المتحدث العسكري  ؛ ألنها تخص المتحدث  وصفحة وزارة الصحة والسكان  ،وزارة 
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الوزارةبا تنشئ  )فل  سم  والسكان  وزارة  م  إال  الصحة  لها  رسمية  ظل    م1/2020/ 28  فيصفحة  في 
منتظم    لعدم وجود نشاط إعالمي   التربية والتعليم والتعليم الفني  ، وصفحة وزارة(كوروناانتشار جائحة  

التواصل  في تحقيق  الدور األكبر  صية لوزير التربية والتعليم ب الصفحة الشخ   على الصفحة، حيث تقوم
 الجمهور. مع 

األ  ترتبط ▪ بالحاجات  الوزارات  هذه  الجمهور  خدمات  من  األكبر  القطاع  وتخاطب  للمواطنين  ساسية 
 .  م2030  -م2020تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة  فيالمصري، كما أنها شريك أساسي 

 انتظام عمليات النشر على هذه الصفحات من قبل القائم باالتصال.  ▪
خ ▪ الوزارات  تلك  تعرض  استثنعدم  ظروف  أي  إلى  التطبيق  فترة  نشاطها  الل  على  تؤثر  قد  ائية 

الطبيعي على    االتصالي  الرسمية  صفحاتها  عبر  الجمهور  التقييم  مع  لضمان  وذلك  فيسبوك، 
 .الموضوعي لكيفية إدارة هذه الصفحات 

األ البيانات  التالي  الجدول  للصفحات  ويوضح  المصرية    الرسميةساسية  على  الثالث  للوزارات 
الدراسة،في عينة  تمثل  والتي  الصفحات وذلك    سبوك،  هذه  على  رسمًيا  المسجلة  للبيانات  وقت   وفًقا 

 التطبيق.
 ( 2جدول رقم )

 البيانات األساسية للصفحات الرسمية للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة على فيسبوك   

 عدد المتابعين للصفحة  عدد المعجبين بالصفحة سنة التأسيس البيان    الوزارات المصرية 

 796.793 748.098 3/9/2014 العلميوالبحث  العاليوزارة التعليم  -
 474.031 448.125 14/12/2014 والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة  -
 453.831 436.983 2013/ 25/7 وزارة الشباب والرياضة -

وقد قامت الباحثة بإجراء حصر شامل للمضمون المنشور )المنشورات/ والتعليقات/ والفيديوهات/  
الفترة من   فيسبوك خالل  على  الثالث  الوزارات  على صفحات  والروابط...(  إلى   2020/ 1/1والرسوم/ 

بلغ    2/2020/ 15 ا  تعليًقا تضمنته   13815منشوًرا )نصوص/ وفيديوهات/ وروابط ...( و  638والذي 
 هذه المنشورات وإخضاعها للتحليل الكمي والكيفي. 

 رابًعا: أداة جمع البيانات
المضمون اعتمدت الباحثة على   تحليل  أداة للتحليل الكمي للمضامين المنشورة  بوصفها    استمارة 

على   المصرية  للوزارات  الثالث  الصفحات  للمادة  ،  فيسبوكعلى  الطبيعية  الوحدة  على  االعتماد  تم  وقد 
سواء جاء المنشور في شكل نص/ أو  كوحدة للتحليل،    (Post)المنشور    وهيمية على الصفحة  اإلعال
أو فيديو/ أو تقرير /أو رسوم/ أو وثائق... وما تضمنته هذه المنشورات من تعليقات تعكس وجهة    /صورة

   : يليوذلك لتحقيق ما نظر الجمهور، وردود القائم باالتصال التي تعكس وجهة نظر الوزارة. 
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لىى تحديد حجم المحتوى اإلعالمي وشكله وهدفه علىى صىفحات الىوزارات المصىرية الخاضىعة للدراسىة ع
 فيسبوك. 

 بيان مدى توافر آليات االتصال التفاعلي عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك.  -1
تحليىىل االسىىتراتيجيات االتصىىالية والحواريىىة واسىىتراتيجيات الرسىىالة االتصىىالية التىىي تسىىتخدمها الىىوزارات 

 المصرية عبر صفحاتها على فيسبوك إلدارة االتصال مع الجمهور. 
على   -2 صفحاتها  عبر  والجمهور  المصرية  الوزارات  بين  القائمة  الحوارية  العالقة  نوع  عن  الكشف 

 فيسبوك. 
، التفاعل بين الوزارات المصرية والجمهور عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوكالنشاط و حجم  ن  ا بي -3

 وأشكال هذا التفاعل. 
تحديد حجم المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة المطروحة على صفحات الوزارات المصرية   -4

 على فيسبوك.
المؤشرات الخاصة بمبادئ االتصال  كما تم استخدام أسلوب التحليل الكيفي لبيان كيفية توظيف  

الحواري على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية الثالث على فيسبوك، واالستدالل على االستراتيجيات  
وتحديد   الصفحات،  هذه  عبر  الجمهور  مع  الحوارية  العالقات  إلدارة  المستخدمة  والحوارية  االتصالية 

تقدي على  باالعتماد  وداللتها  توظيفها  والمفردات  أساليب  االسلوب  بنفس  المنشور  المحتوى  من  أجزاء  م 
 المستخدمة لتأكيد االستنتاجات الخاصة بهذا التحليل. 

 خامًسا: اختبارات الصدق والثبات
 Validity  الصدق -1

من  للتحقق   مجموعة  على  االستمارة  بعرض  الباحثة  قامت  المضمون  تحليل  استمارة  صدق  من 
أساتذة   العامةالمحكمين من  والعالقات  التحليل   )*(اإلعالم  وفئات  التعديالت على وحدات  إجراء  تم  وقد 

    وفًقا آلرائهم.
 Reliability  الثبات -2

  % 10بـــــ  للتأكد من ثبات استمارة تحليل المضمون قامت الباحثة بإعادة تحليل عينة فرعية تقدر
ما تحتويه من تعليقات للجمهور(  ب  ا للوزارات الثالث منشورً   64تم تحليلها )  التي المنشورات    إجماليمن  

وهو ما يؤكد    %97.3من التحليل األول بمساعدة باحث آخر، وقد بلغت نسبة الثبات    ايومً   20وذلك بعد  
 تمتع استمارة تحليل المضمون بدرجة عالية من الثبات تتيح الثقة في النتائج. 
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 اإلحصائية للبياناتسادًسا: المعالجة 
سىىتخدام البرنىىامج اوالتأكىىد مىىن سىىالمتها تىىم  البيانىىات الخاصىىة بالدراسىىة التحليليىىةبعىىد مراجعىىة 

علىى النحىو  استخدام عىدد مىن المعىامالت اإلحصىائيةب إلجراء عملية تحليل البيانات "SPSS"  اإلحصائي
 التالي:  
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية ▪

لدراسىة الداللىة اإلحصىائية “Tables Chi square"-Contingencyاالقتران لجداول  2اختبار كا  ▪
 ."Nominal"سمى للعالقة بين متغيرين من المستوى اإل

سىميين ايقيس شدة العالقة بىين متغيىرين  يالذ "Contingency Coefficient"معامل التوافق  ▪
 .2×2جدول أكثر من  في

بىىين  ق رفىىلدراسىىة الداللىىة اإلحصىىائية لل "Kruskal- Wallis Test"اختبىىار كروسىىكال واالس  ▪
 . "Ordinal"أحد متغيرات الرتبة  فيمتوسط الترتيبات ألكثر من مجموعتين 

لدراسىىىة الداللىىىة اإلحصىىىائية للفىىىرق بىىىين متوسىىىط  "Man-Whitney-U" ىاختبىىىار مىىىان ويتنىىى ▪
 ."Ordinal"أحد متغيرات الرتبة  فيالترتيبات لمجموعتين 

 العامة للدراسة:النتائج 

في ضوء التحليلين الكمي والكيفي اللذين أجرتهما الباحثة للصفحات الرسمية على فيسبوك لثالث 
من الوزارات المصرية )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية/  

من   الفترة  والرياضة( خالل  الشباب  إلى1/2020/ 1وزارة  الوزارات 2/2020/ 15  م  إدارة  كيفية  لبيان  م 
الثالث لعمليات االتصال مع الجمهور عبر صفحاتها على فيسبوك، وطبيعة االستراتيجيات والتكنيكات 
لتعزيز   الجمهور  مع  ناجحة  حوارية  عالقات  إقامة  في  فاعليتها  ومدى  المستخدمة،  والحوارية  االتصالية 

ع العامة  والشئون  القضايا  في  وتحقيق  مشاركته  المؤسسات،  هذه  في  الثقة  بناء  في  يساعد  نحو  لى 
الباحثة   توصلت  فقد  القرار،  صناعة  في  والمشاركة  التعبير  حرية  على  القائمة  الديمقراطية  الممارسة 

 لمجموعة من النتائج على النحو التالي:  
: المحتوى اإلعالمي  على فيسبوك الرسمية للوزارات المصرية عبر صفحاتها  أوالا

المصرية   الذيالتحليل  كشف   للوزارات  فيسبوك  على  الرسمية  للصفحات  الباحثة  به  قامت 
توظيف  الثالث على  الوزارات  للدراسة حرص  أ  الخاضعة  الجمهور عن  الصفحات إلعالم    ، نشطتهاهذه 

  باعتبارها وسيلة فعالة  ،وطبيعة خدماتها للجمهور المستهدف ،وسياسات الوزارة  ،واألحداث والقضايا المثارة
المعلوما ذلك  لنشر  ضوء  وفي  الجمهور،  بين  تداولها  وسرعة  طبيعة  ت  التالية  النتائج   األداءتوضح 

محتوى  وطبيعة ال  ،من حيث حجم النشر  فيسبوكللوزارات الثالث عبر صفحاتها الرسمية على    اإلعالمي
 : التاليوذلك على النحو  ،ره بين الجمهورالمقدم وأهدافه، وسبل انتشا
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 المنشورات على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك حجم  -1
بالنشر على صفحاتها الرسمية على فيسبوك بشكل   حرصت الوزارات الثالث الخاضعة للدراسة 
تقديم بث  لم تحرص على  أنها  يومي، غير  بشكل  الصفحات  النشر على هذه  تم  سريع ومنتظم، حيث 

عبر المهمة  واألحداث  للفاعليات  البث   مباشر  باستثناء  التطبيق  لهذا  فيسبوك  إتاحة  رغم  صفحاتها، 
: البث المباشر  م2020يناير    26  في مثل:  المباشر لبعض الفاعليات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة )

العالم المال  على  العدوان  وجرائم  الفساد  مكافحة  استراتيجية  تنفيذ  آليات  برنامج  بالمدينة    لجلسات 
حجم اهتمام الوزارات الثالث الخاضعة للدراسة    التاليتعكس بيانات الجدول  وء ذلك  وفي ض  ،(...الشبابية

 خالل فترة التحليل.  بالنشر على صفحاتها الرسمية على فيسبوك
 ( 3جدول رقم )

 الرسمية على فيسبوك حجم المنشورات للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة على صفحاتها 

       عدد المنشورات                              
 الوزارات المصرية               

 %  ك

 25.1 160 العلميوالبحث  العاليوزارة التعليم  -
 20.1 128 والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة  -
 54.8 350 وزارة الشباب والرياضة -

 638 ن
النشر عبر صفحاتها   في حجم  والرياضة  الشباب  تفوق وزارة  إلى  السابق  الجدول  بيانات  تشير 

من إجمالي المنشورات الخاصة    %54.8الرسمية على فيسبوك؛ حيث بلغت نسبة المنشورات الخاصة بها  
التحليل،   فترة  للدراسة خالل  الخاضعة  الثالث  وز بالوزارات  صفحة  على  النشر  حجم  ارتفاع  ارة  ويرجع 

تعدد أنشطتها بين المسابقات والمهرجانات، واألنشطة الترفيهية والرحالت، والبرامج  الشباب والرياضة إلى
التدريبية، وأنشطة التوظيف، والمبادرات واألنشطة الرياضية والشبابية، فضاًل عن تغطية الصفحة ألعمال  

الش الوزارة والقيادات والوحدات التابعة لها، وزارة  حرصت  النشر وقد  كثافة  استراتيجية  اتباع  على    باب 
لتقديم تغطية شاملة ومستمرة لألحداث والفاعليات المرتبطة بنشاطها منذ بداية الحدث وحتى نهايته من  

الواحد   للحدث  المنشورات  الطالبية  خالل عدد من  االتحادات  ملتقى  من    في)مثل:    27  -23الفترة 
وهو ما يفسر كثافة النشر على   (متتالية  منشورات  10ل  الذي تم اإلعالن عنه من خال و   م2020فبراير  

 صفحتها على فيسبوك بشكل يومي. 
لمتابعة  اإلعالم  ولوسائل  المستهدف،  للجمهور  كبيرة  فرصة  تتيح  التغطية  هذه  أن  في  وال شك 
للجمهور   جيدة  معرفية  خدمة  تقديم  ثم  ومن  ووافية،  سهلة  بصورة  للوزارة  المختلفة  والنشاطات  األحداث 

الدراسات   من  العديد  أكدت  حيث  به،  تقوم  الذي  االتصال  وشفافية  الوزارة  مصداقية  راسة  كدتدعم 
Holland et al. (2018)    ودراسةDong & Ji (2018)   تتسم لرسائل  الجمهور  تعرض  أن 
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بين   العالقة  جودة  وتحقيق  المنظمة،  لمصداقية  الجمهور  إدراك  في  يؤثر  واالستمرارية  والدقة  بالشفافية 
 الحكومة والجمهور.

جاءت وزارة التعليم العالي في المرتبة الثانية، وبفارق كبير عن وزارة الشباب والرياضة في حجم  
فيسبوك؛   الرسمية على  إلىالنشر عبر صفحاتها  ذلك  التعليم    ويرجع  المنشورات على صفحة وزارة  أن 

الداخل واألنشطة  العالي  التعليم  وزير  أنشطة  تغطية  على  أساسية  بصفة  ركزت  قد  للوزارة  العالي  ية 
)االجتماعات/ اللجان/ عرض التقارير/ الزيارات الرسمية...( واعتمدت على تقديم منشورات وافية بحيث  
اإلعالم   لوسائل  يمكن  ثرية  إعالمية  مادة  ويوفر  واحدة،  مرة  الحدث  جوانب  كل  الواحد  المنشور  يغطى 

و  وقياداتها،  الوزارة  نشاط  لمتابعة  رئيًسا  عليها مصدًرا  الحدث  االعتماد  تغطي  التي  المنشورات  تتعدد  لم 
 الواحد إال في حاالت قليلة.

النشر على   الثالثة من حيث حجم  المرتبة  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  احتلت وزارة اإلسكان 
تغطية مشروعات  للوزارة على  االتصالي  النشاط  التحليل؛ حيث ركز  فترة  فيسبوك خالل  صفحتها على 

اإلنجاز وحجم  والبنية    اإلسكان  كالطرق  األخرى  القطاعات  في  الوزارة  إنجازات  إظهار  عن  بعيًدا  بها، 
على   اليومي  النشر  انخفاض حجم  يفسر  ما  وهو  محدود،  إطار  في  إال  القومية  والمشروعات  األساسية 

 الصفحة؛ نظرًا لتركيزه بدرجة كبيرة على جانب واحد فقط من أنشطة الوزارة. 
المنشورات   متوسط عدد  الخاضعة  وبحساب  المصرية  للوزارات  الرسمية  الصفحات  على  اليومية 

  8للدراسة على فيسبوك نجد ارتفاع متوسط عدد المنشورات اليومية لوزارة الشباب والرياضة ليصل إلى  
منشورات في اليوم الواحد، وذلك بفارق كبير عن وزارة التعليم العالي حيث بلغ متوسط عدد المنشورات  

منشورات   3منشورات، بينما بلغ هذا المتوسط على صفحة وزارة اإلسكان حوالي    4  اليومية على صفحتها
إلىيومًيا،   كبيرة  بدرجة  االختالف  هذا  يرجع  وفًقا  وقد  الصفحات  هذه  للقائم   إدارة  الشخصية  للرؤية 

 وطبيعة األهداف االتصالية التي تسعى كل وزارة لتحقيقها.   في كل وزارة، باالتصال

 على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك  عالمياإلشكل المحتوى  -2
الفيسبوكتتيح   المحتإ   صفحات  عرض  األشكال  مكانية  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام  وى 
والروابط، والتي تسهل نقل المعلومات،   نصوص والصور وملفات الفيديو والصوت والجرافيكل االتصالية كا

التالي   الجدول  يوضح  ذلك  ضوء  وفي  اآلخرين.  مع  ومشاركتها  معها،  والتفاعل  لها،  الجمهور  وإدراك 
 أشكال عرض المحتوى على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك. 
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 ( 4جدول رقم )
 على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة على فيسبوك المنشورشكل المحتوى  

 الوزارات المصرية              
                                 

 شكل المحتوى 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 % ك % ك % ك
 66.6 233 81.3 104 73.8 118 نص+ صورة -
 4.9 17 2.3 3 14.4 23 فيديو  -
 15.1 53 0 0 1.8 3 رابط  -
 6.6 23 0 0 0 0 نص+ فيديو -
 1.1 4 14.8 19 1.3 2 نص   -
 1.4 5 0 0 2.5 4 صورة -
 2.8 10 0 0 0 0 نص+ رابط -
 0.3 1 0.8 1 3.1 5 نص + انفوجراف -
 0.9 3 0.8 1 1.8 3 انفوجراف -
 0.3 1 0 0 1.3 2 يجمع بين أكثر من شكل  -

 350 128 160 اإلجمالي
تشير بيانات الجدول السابق إلى اعتماد الوزارات المصرية الخاضعة للدراسة بشكل أساسي على  
هذا   ويساعد  فيسبوك،  على  صفحاتهم  عبر  المحتوى  تقديم  في  بالصور  المدعومة  النصوص  استخدام 

و  الشكل على سهولة نقل المعلومات وتقديم التفاصيل وإضفاء المصداقية على المحتوى المقدم على نح 
باالتصال   والقائم  الجمهور  بين  المشترك  الفهم  ويحقق  اليقين،  بعدم  المستخدم  ايقلل من شعور  لما    وفقا

الوسيلة ثراء  نظرية  التي تحقق أكدته  المحتوى  أكثر أشكال عرض  يعد من  ، كما أن استخدام الصور 
السابقة   الدراسات  أكدته  لما  وفًقا  الجمهور  جانب  من  قوية   & Siyam, Alqaryouti)مشاركة 

Abdallah 2020; Valerio et al.,2015)  من خالل تحليل صفحات  دت هذه الدراسات  حيث أك
لمشاركة  ر المدعوم بالصور هو األكثر جذًباأن المنشو التواصل االجتماعي لعدد من المنظمات الحكومية 

غير أن الوزارات الثالث الخاضعة للدراسة قد اعتمدت على تقديم نصوص طويلة تحمل الكثير    ،الجمهور
من التفاصيل التي قد ال تمثل أهمية كبيرة للجمهور العام، وهو ما قد يؤثر سلًبا على متابعته واهتمامه  

اإلعالم   لوسائل  جيًدا  مصدًرا  تمثل  التفاصيل  هذه  كانت  وإن  المنشورة،  على  بالموضوعات  للحصول 
  المعلومات المتعلقة بنشاط هذه الوزارات. 

اهتمت وزارة الشباب والرياضة باستخدام اإلمكانيات المتاحة على فيسبوك لعرض بعض المحتوى  
)الوسائط   األشكال  هذه  توظيف  كان  وإذا  والروابط،  والرسوم  والفيديو  الصور  خالل  من  بها  الخاص 

أشارت  االنتباه والتفاعل والمشاركة من جانب الجمهور  المتعددة( يحقق درجة كبيرة من جذب   لما  ا  وفقا
ودراسة  Bonsón, Perea & Bednárová (2019)دراسة    إليه  ،Bhattacharya, 

Srinivasan, & Polgreen (2017) ودراسة  ،Song (2017) ،    مضمون تحليل  خالل  من 
توظيف    فإنمنصات التواصل االجتماعي على فيسبوك وتويتر للحكومات المحلية والمنظمات الحكومية،  
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 25)بعض المنشورات تحمل أكثر من  هذه األدوات بصورة مكثفة في الكثير من منشورات وزارة الشباب  
أحد عناصر االتصال الحواري الفعال  جعل عملية التصفح على الصفحة بطيًئا، وهو ما قد يفقدها صورة(

المتعلق بسهولة االستخدام والذي يحققه موقع فيسبوك بصورة جيدة. وقد تعاملت وزارة التعليم العالي مع  
ذلك بشكل جيد؛ حيث أحالت المتصفح في أول تعليق على معظم منشوراتها على الصفحة إلى متابعتها  

الحساب  فاق الرابط الخاص بالصفحة  عبر صفحتها الرسمية على االنستجرام، وإر  متابعتنا على  )يمكنكم 
التعليم    الرسمي لوزارة  موقع  والبحث    العاليالوحيد  على  العلمي 

الخاصة  /https://www.instagram.com/mohesregyptنستجراماال  الصور  لمشاهدة   )
 باألحداث واألنشطة المختلفة التي يتم تغطيتها. 

اإلسكان   وزارة  تهتم  تقديم  لم  على  أساسية  بصورة  واعتمدت  المحتوى،  عرض  أشكال  بتنويع 
شخصية   صور  على  اقتصرت  والتي  منشوراتها  من  الغالبة  النسبة  في  بالصور  المدعومة  النصوص 

 للوزير، وصور تعبيرية عن الحدث نفسه في بعض األحيان على نحو يدعم مصداقية المضمون المقدم. 
 الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك  هدف المحتوى المنشور على الصفحات -3

م  2011يناير    25بعد    فيسبوكنشاء صفحات رسمية لها على  حرصت الوزارات المصرية على إ
لل بقائمة  ساسية  بيانات األوفًقا  المنشورة   بتأسيس هذه الصفحات   “Page Transparency“الخاصة 

وذلك   للدراسة  الخاضعة  الصفحات  من  صفحة  بكل  الجمهور    بهدفالخاصة  مع  ضوء    فيالتواصل 
واعتماد نسبة كبيرة من    االجتماعي منذ ذلك التاريخ،أحدثته وسائل التواصل    الذيالحراك السياسي الكبير  

، وفي ضوء ذلك يوضح الجدول التالي هدف المحتوى  للمعلومات   ا رئيًسامصدرً يها بوصفها  الجمهور عل
 ث الخاضعة للدراسة على فيسبوك على النحو التالي: المنشور على صفحات الوزارات المصرية الثال

 ( 5جدول رقم )
 هدف المنشورات على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة على فيسبوك  

 الوزارات المصرية                            
 هدف المنشور   

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 % ك % ك % ك
 66.3 232 46.1 59 51.9 83 الترويج لعمل الوزارة والمسئولين -
 5.1 18 26.5 34 7.5 12 التعريف بالخدمات  -
 24.6 86 6.2 8 3.1 5 والمسابقات اإلعالن عن األحداث الخاصة   -
 0.6 2 10.2 13 20 32 بيان المهام الداخلية للوزارة )الشفافية( -
 1.7 6 2.4 3 7.5 12 الرد على االستفسارات -
 0.6 2 3.1 4 6.3 10 بيان موقف الوزارة من القضايا المطروحة -
 1.1 4 3.1 4 3.1 5 والمسئولية االجتماعية  مشاركة المناسبات -
 0 0 2.4 3 0.6 1 أخرى  -

 350 128 160 جمالياإل
 : ما يلي تشير بيانات الجدول السابق إلى
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هدفت النسبة الغالبة من المنشورات على الصفحات الرسمية للوزارات الثالث الخاضعة للدراسة على   -
والمسئولين ) المصرية  الوزارات  لعمل  الترويج  إلي  التعليم م2020فبراير    25:مثلفيسبوك  وزير   :

في   /دعم الجامعات التكنولوجية  يستقبل المدير اإلقليمي لبنك التنمية اإلفريقي لبحث آليات  العالي
لمشر   اإلسكانوزير    :م2020  فبرير  1 المنفذة  المقاوالت  شركات  مع  الدوري  اجتماعه  وع يعقد 

التنفيذ/   عمليات  لمتابعة  اإلدارية  بالعاصمة  المركزية  الشباب   :م2020اير  فبر   26فيالحدائق 
للطالئع( األول  الرياضي  البيئي  الملتقى  تطلق  باعتبارها وسيلة فعالة في نقل المعرفة ،  والرياضة 

النتيجة  .  وتشكيل اتجاهات الجمهور نحو أداء الوزارات واألحداث والقضايا المختلفة هذه    مع وتتفق 
الدراسات   من  العديد  إليه  توصلت  ،  Zavattaro & Brainard (2019)  كدراسة   السابقةما 

)  Lee & Cho (2018)ودراسة   ودراسة  ،  Evans, Franks, & Chen (2018ودراسة 
حيث أكدت هذه الدراسات من خالل تحليل    Gao & Lee (2017)  ودراسة   ،(م2018)  "محرم"

منصات التواصل االجتماعي للمنظمات الحكومية استخدام الحكومات لوسائل التواصل بهدف نشر  
 المعلومات حول األعمال والسياسات الحكومية والترويج إلنجازاتها ودعم مصداقيتها.  

الخاصة - التي تهدف اإلعالن عن األحداث  المنشورات  والمسابقات على صفحة وزارة    ارتفعت نسبة 
والرياضة؛   إلىالشباب  ذلك  الخاصة    ويرجع  المبادرات  من  العديد  عن  باإلعالن  الوزارة  اهتمام 

واألنشطة   اإلبداع،  ومهرجانات  والرحالت،  المسابقات  اإلعالن عن  فضاًل عن  والتدريب،  بالتوظيف 
بدرجة كبيرة خاصة في إطار ارتباطها  الترفيهية، والتي تعكس اهتمام الوزارة بهذه األنشطة ودعمها  

بالجمهور المستهدف للوزارة، وقد حققت هذه اإلعالنات نسبة كبيرة من التفاعل )اإلعجاب/ التعليق/ 
وزارة  " :  م 2020فبراير    5  في)مثل:  النشر( من جانب الجمهور خاصة األنشطة الترفيهية كالرحالت 

الحجز   باب  فتح  تعلن  والرياضة  عشالشباب  االحادي  رحالت  من  الجديدر  للوادي  بلدك  ،  "عرف 
،  (بعد فترة قصيرة من النشر  مشاركة للمحتوى   77،  اتعليقا   266،  اإعجابا   408حصل على    الذيو 

التي أكدت أن الصفحات التي تقدم    Kang, Tang & Fiore (2014)وهو ما يتفق مع دراسة  
مزايا اجتماعية وجوانب للمتعة يكثر زيارتها والتفاعل مع المحتوى المنشور بها عن الصفحات التي ال  

المضامين، وكذلك دراسة   المضامين    Hofmann et al (2013)تقدم مثل هذه  التي أكدت أن 
  .ة عالية من تفاعل الجمهورتحظى بنسبالترفيهية على صفحات فيسبوك للمنظمات الحكومية 

اهتمت وزارة التعليم العالي بإصدار بيانات واضحة ونشر معلومات تعكس موقف الوزارة من القضايا   -
)مثل موقف الوزارة من اعتداء طالب بجامعة اإلسكندرية على أحد أعضاء هيئة التدريس  المثارة، 

البعثات   طالب  من  وموقفها  انت  فيالصين    في بالجامعة/  بالصين/ ضوء  الكورونا  فيروس  شار 
(، وهو ما يعكس  بسبب فيروس الكورونا م  2020وموقفها من تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني  

التوظيف اإليجابي من جانب القائم باالتصال لهذه الوسيلة من خالل تقديم معلومات مفيدة للجمهور 
ال واألخبار  الشائعات  انتشار  ومنع  الحقائق،  كشف  على  على  تساعد  تؤثر  أن  يمكن  التي  كاذبة 
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من   موقفها  ببيان  االهتمام  والرياضة  الشباب  وزارة  أغفلت  بينما  الذهنية،  وصورتها  الوزارة  مصداقية 
بيان موقف  القضايا المختلفة بدرجة كبيرة، وتراجع هذا االهتمام لدى وزارة اإلسكان ولم يظهر إال في  

 .للجمهور تحويل نشاط الوحدات المباعة لة أوالوزارة من قضية التعدي على أراضي الدو 
انخفضت نسبة المنشورات التي تمثل رًدا على استفسارات الجمهور على صفحات الوزارات الثالث  -

والمتكررة   العامة  االستفسارات  المتاحة    فيظهرت    التيو خاصة  المنشورات  على  الجمهور  تعليقات 
الصفحة المستهدف، على  والجمهور  الثالث  الوزارات  بين  التفاعلية  نسبة  انخفاض  يعكس  ما  وهو   ،

الشهرية   الفيديوهات  "أباستثناء  العالي تحت عنوان  التعليم  التعليم  لوزير   العالينت تسأل ووزير 
ي   "يجيب اإلجابة عنتوالتي  الجمهور  م من خاللها  يتم  تساؤالت  البريد   التي  تجميعها عبر صندوق 

الصفحة تأخر  على  حول  اإلسكان  وزارة  صفحة  على  الجمهور  تساؤالت  كثرة  من  الرغم  وعلى   ،
إجراءات تسليم المشروعات والوحدات المحجوزة وعدم مالءمتها مع المواصفات المعلنة عند الحجز، 

الوزارة لم تقدم أي بيان أو معلومة    فإنوذلك في تعليقاتهم على منشورات الوزارة طوال فترة التحليل  
( تام  بشكل  األمر  وتجاهلت  والشكاوى،  االستفسارات  هذه  عن  فيها  تجيب  لشكاوى   أمثلةواضحة 

جابرمالتعليقات:    فيالجمهور   ا25/1/2020  في  حمد  تعليقا تسليم    منشور  على  م 
األمر؛ ألن العمل إلى اآلن لم نا من مالك جنة العبور برجاء مراجعة  ..."معالى الوزير/ أالوحدات

ا طبقا الشروط"  يكتمل    الجمهور   ستفسارات بالرد على اوزارة الشباب والرياضة  (، كما لم تهتم  لكراسة 
مع.  الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة لديها النتائج  هذه  ودراسة  Ittefaq (2019)  دراسة  وتتفق   ،

Marino & Presti (2018)  ودراسة ،Song (2017)  اعتماد المنظمات الحكومية  والتي أكدت
بهدف نشر المعلومات على نموذج االتصال في اتجاه واحد  إدارة حساباتها عبر وسائل التواصل    في

 بعيًدا عن االهتمام بالتفاعل مع الجمهور، والرد على استفساراته، وبناء عالقات حوارية معه. 
التعليم  اهتمت الوزارات الثالث بمشاركة المناسبات والمسئولية االجتماعية، حيث   -  العالي قدمت وزارة 

المعرض   اإلسكانواستضافت وزارة  ،  المجيد  الميالد  العام الجديد، وعيدالتهنئة للمصرين بمناسبة  
والهندسة   للعلوم  التفكير    الذيالتمهيدي  على  الطالب  لتحفيز  التعليمية  فتح  إدارة   العلمينظمته 

والرياضةواإلبداع،   الشباب  وزارة  للتشجير    ودعمت  مجتمعية  وحرصت المحافظات  فيمبادرات   ،
، هو طوالت المختلفة ولقيادات برلمان الطالئع على توجيه التهنئة لبعثات المنتخب المصري في الب

 ما يدعم الصورة الذهنية للوزارات الثالث الخاضعة للدراسة.
 بين المستخدمين محتوى الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوكنشر   -4

إمكان  فيسبوك  موقع  بينيتيح  واسع  نطاق  على  المحتوى  نشر  الم  ية  خالل  مستخدمي  من  وقع 
والروابط  ( واستخدام الهاشتاج  mention / Tagمثل اإلشارة )دوات االتصالية  مجموعة متنوعة من األ

، وفي ضوء ذلك تشير النتائج التالية إلى مدى استخدام هذه األدوات لنقل المحتوى بين مستخدمي  وغيرها
 فيسبوك بطريقة سريعة وسهلة االستخدام. 
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وسا4/1 استخدام  نشر  :  للالصفحا  محتوى ئل  الرسمية  فيسبوكت  على  المصرية  بين    وزارات 
 المستخدمين  

نشورات على صفحات المفي  إلى نسبة استخدام وسائل نشر المحتوى    التاليتشير بيانات الشكل  
 وزارات المصرية الخاضعة للدراسة على فيسبوك.ال

 
 ( 2شكل رقم )

 معدل استخدام وسائل نشر المحتوى على صفحات فيسبوك للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة  

االسابق   البيانات   تؤكد  المنشورات ة  نسبة  والرياضة  رتفاع  الشباب  وزارة  تحم  على صفحة  ل  التي 
االوسائل   لها تحقيق  االشارة(  نتشار  الهاشتاج/  التواصل    مستخدميبين    )الروابط/  ، االجتماعيوسائل 

طبيعة جمهور وزارة الشباب والذي    ضوء  فيويمكن تفسير ذلك  اإلسكان،  و   العالي مقارنة بوزارتي التعليم  
بالفئات   التواصل االجتماعي مقارنة  والتفاعل على وسائل  بالنشاط  تتسم  يأتي في مرحلة عمرية صغيرة 
العمرية األخرى، فضاًل عن طبيعة المحتوى المنشور والذي يرتبط بدرجة كبيرة بالنشاط الترفيهي والتدريبي 

يشجع مما  الشباب،  باهتمام  يحظى  على    والذي  والحرص  المحتوى،  هذا  مع  كبيرة  بدرجة  التفاعل  على 
 نشره بين جماعات األصدقاء وجهات االتصال األخرى لديهم على فيسبوك.

 Arshad & Khurram   السابقة كدراسةالدراسات    ما توصلت إليه  تتفق هذه النتيجة مع
التي أكدت من خالل المسح الذي طبق على عينة من    Hariguna et al (2019)ودراسة    (2020)

يقع في  الذي  المضمون  أن جودة وطبيعة  وإندونيسيا على  باكستان  الحكومية في  الصفحات  مستخدمي 
المنشورات   المضمون مع اآلخرين. كما تضمنت  لهذا  تعزيز مشاركته  يساعد في  الجمهور  اهتمام  دائرة 

ارات الصريحة التي تدعو إلى المشاركة والتفاعل مع المضمون  على صفحة وزارة الشباب الكثير من العب
نخفضت  في حين ا ،  .( ..)مثل: يال يا شباب يا بنات مكانكم معانا / مستنينكم/ يال سجلوا معاناالمنشور 

 على صفحتي وزارة التعليم العالي ووزارة اإلسكان. ركة ام هذه الدعوات الصريحة للمشانسبة استخد 
 بين المستخدمين  الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك توى وسائل نشر مح: 4/2

بيانات   أدوات  تشير  استخدام  نسب  إلى  التالي  على  الشكل  المنشور  للمحتوى  االنتشار  تحقيق 
 : التاليوذلك على النحو  على فيسبوك صفحات الوزارات الثالث الخاضعة للدراسة

 

57.50%

55.50%

75.70%

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

رانيةوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العم

وزارة الشباب والرياضة
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 ( 3شكل رقم )

 وسائل انتشار محتوى الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

تشير بيانات الشكل السابق إلى اعتماد الوزارات الثالث بدرجة كبيرة على نشاط المستخدمين في  
استخدامهم  خالل  من  وذلك  فيسبوك؛  على  الرسمية  على صفحاتهم  المنشور  للمحتوى  االنتشار  تحقيق 

وهو    (Tag)( التي يصنعها المستخدم لألصدقاء أو ذكر اسم صديق في التعليق @  mentionاإلشارة )
ما يعكس نجاح الوزارات الثالث في تقديم مضمون يقع في دائرة اهتمام الجمهور، ويدفعه إلى مشاركته  

 مع اآلخرين. 
صفحتها حيث  على  المرفقة بالمنشورات  استخدام الروابط وقد تفوقت وزارة الشباب والرياضة في

إلى    %46.6تضمن   المستخدم  تنقل  روابط  التطبيق  فترة  خالل  صفحتها  على  المنشورات  إجمالي  من 
الخدمات   في  التسجيل  أو  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول  أخرى  مواقع  أو  رابط )مثل:  صفحات 

ستخدم للموقع  الم  لنقلو رابط  ، أوصفحة الوزارة على اليوتيوب  ،صفحة راديو وزارة الشباب والرياضةل
وذلك في إطار المبادرات، والمهرجانات والمسابقات، واألنشطة المتعددة التي تقدمها    للوزارة...(  الرسمي

من إجمالي المنشورات على صفحة وزارة   %16.6)  الهاشتاج  ت وزارة الشبابم استخدوزارة الشباب. كما  
ويحقق   األصدقاء،  بين  تداوله  يسهل  الذي  المنشور(  للمحتوى  يروج  هاشتاج  تضم  والرياضة  الشباب 

للحدث   # االنتشار  #)مثل:  #ايدك_معانا#/  #   /حفل_األفضل  طور_وغير/  القدم/  كرة  #أساطير_ 
ات االتصالية التي تشجع الجمهور على معاودة زيارة  وهي جميعها من األدو   ...( وزارة_الشباب_والرياضة

 الصفحة، وبناء عالقات حوارية جيدة معه، وتعزز مشاركته للوزارة.
 ثانياا االتصال الحواري عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

سمات  عد  ي أبرز  التفاعلي  الحواري  التواصل  االتصال  وسائل  عبر  وهو  االجتماعي،  االتصال 
  ، وتقديم المعلومات المفيدة للجمهور  ،سهولة االستخدام  فيساسية تتمثل  على خمسة مبادئ أيعتمد  

بالزوار واالحتفاظ  الزيارة،  معاودة  على  المستخدمين  إ  ،وتشجيع  عن  مع فضالا  الحوار  حلقات  تاحة 
االتصالية الوسيلة  عبر  ت العديد من الدراسات على تجنب مبدأ سهولة االستخدام  جمع، وقد أالجمهور 
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على اعتبار أن التصميم الرئيس لهذه   االجتماعي عبر صفحات التواصل    الحواري عند تحليل االتصال  
األخرى  ربعة  يمكن توضيح المبادئ األضوء ذلك    فيالصفحات يضمن تحقيق هذا المبدأ بصورة عامة، و 

بالوزارات المصرية  فيسبوكتوافرها عبر صفحات  ومدى    الحواري الخاصة باالتصال   الخاضعة   الخاصة 
 للدراسة.

 فيسبوكتوظيف مبدأ تقديم المعلومات المفيدة على صفحات الوزارات المصرية على  -1
هويتها إدراك  من  الجمهور  تمكن  المنظمة  عن  مفيدة  معلومات  تقديم  المبدأ  هذا    ، يتضمن 

 :التالي، وذلك على النحو المشترك معها وتحقيق الفهم ،والتواصل معها
  (6جدول رقم )

 مؤشرات تقديم المعلومات المفيدة على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

 الوزارات المصرية                                  
 

 المؤشرات 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 متاح متاح متاح
 - - - ملخص لتاريخ الوزارة -
 - - - األهدافالرؤية والمهام و  -
 √ √ √ إعالن موقف الوزارة من القضايا المطروحة   -
 √ √ √ االستفسارات  عنجابة اإل -
 √ √ √ ملخص نشاط الوزارة   -
 √ √ √ معلومات عن الخدمات المقدمة  -
 - √ √ العنوان الجغرافي  -

 √ √ √ للوزارة اإللكترونيالبريد  -
 - - - تليفون الوزارة -
 √ √ √ خطب القيادات والتصريحات الرسمية لهم -
 - - - التواصل و صفحات المسئولين بالوزارة على وسائل أسماء أ -
 - - - بيانات المسئول عن إدارة الصفحة  -
 - - √ فرص العمل المتاحة بالوزارة  -
 √ √ √ نشر بيانات صحفية   -

 7 8 9 المؤشرات المتاحة للمعلومات المفيدة  إجمالي
 تشير بيانات الجدول السابق إلى:  

عبر صفحاتها على   - الثالث  الوزارات  تقدم  نفسها؛لم  وافية عن  تعريفية  لم    فيسبوك معلومات  حيث 
أو رؤيتها أو بيان بالمهام    ،معلومات عن تاريخ الوزارة وتطورها  أيتتضمن صفحات الوزارات الثالث  

، أو بيانات التواصل معهمأو قائمة بالمسئولين بالوزارة وطرق    ،الخاصة بها  األهدافأو    ،الرئيسة لها
  أتاحت صفحات الوزارات الثالث على فيسبوك   عن المسئولين عن إدارة صفحاتهم على فيسبوك، وقد 

حكوميةوصًفا للمنظمة اقتصر على كونها   ( وُقدم هذا  Government Organization)  منظمة 
تحرص الوزارات الثالث الوصف باللغة اإلنجليزية على نحو ال يعكس هويتها بشكل دقيق. وبذلك لم  

والقائمين عليها    لتقديم معلومات تعريفية كاملة عن نفسها  فيسبوكحها  ييت   التيالمزايا  على توظيف  
لها  في تساعد   الجمهور  إدراك  مناسبة عنها.    تشكيل  ذهنية  مع وبناء صورة  النتائج  هذه  وتختلف 
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هذه    Shin, Pang &Kim (2015)ودراسة    Lee & Cho (2018)دراسة   أكدت  حيث 
اإلفصاح  الدراسات  تكنيك  مؤشرات  نفسها( من    أن  المنظمة عن  تقدمها  التي  التعريفية  )المعلومات 

 وقد يرجع ذلك إلى . فيسبوكعلى صفحات المنظمات الحكومية والعالمية على  أكثر المؤشرات ظهوًرا
الخبرة الكافية حول طرق    االجتماعي، وعدم توافرحداثة استخدام الوزارات المصرية لوسائل التواصل  

 إدارة االتصال عبر هذه الوسائل.
الثالث   - الوزارات  ا  في اختلفت  وصول  تسهل  تفصيلية  بيانات  معها؛ توفير  والتواصل  إليها  لجمهور 

  للوزارة   فيالعنوان الجغرا فيسبوكعبر صفحاتها على   اإلسكانووزارة  العاليوزارة التعليم  حيث أتاحت 
للموقع     في  ،تشرح االتجاهات الجغرافية لتسهيل وصول الجمهور  (Check in)   فيالجغراوخريطة 

وا الشباب  وزارة  تقدم  لم  تتحين  ولم  البيانات.  هذه  مثل  الثالث  لرياضة  الوزارات  هواتف   أيةح  أرقام 
لوزارتي    الرسميتسهل على الجمهور الوصول إليها رغم وجود هذه األرقام على الموقع اإللكتروني  

الترفيهية والخدمية  اإلسكانو   العالي   التعليم ، وبالرغم من ذلك اشتملت المنشورات الخاصة باألنشطة 
أرقام هواتف والرياضة على  الشباب  الوزارةمقدمي    لوزارة  داخل  العاملين  الخدمات من  لتسهيل    هذه 

بيانً واجهة  على    (Notes)قائمة    كما تضمنت   هم،تواصل الجمهور مع نات  تليفو ال بأرقام    االصفحة 
اإللكتروني  و  الجمهورية ل   emailالبريد  محافظات  بجميع  والرياضة  الشباب  مركز    ،مديريات  وكذلك 

التابع لوزارة الشباب،   المدني  الثالث    ويرجعالتعليم  الوزارات  بين  االختالف  بيانات  هذا  توفير  في 
األ الوزارات    إلىساسية  االتصال  التواصل في  بارتباط استخدام وسائل  الخبرات الشخصية  المصرية 

مكانيتها لخدمة ية استخدام هذه المنصات، وتوظيف إللقائمين عليها، دون وجود سياسة واضحة لكيف
 الجيد مع جماعات المصالح.  أهداف المنظمة وتحقيق التواصل 

الثالث    أتاحت  - على    اإللكتروني البريد  الوزارات  الصفحةلها  )  واجهة  قائمة  وإن    (aboutوداخل 
رغم    gmail.com @على حساب    رسميلكترونياا غير  العالي قد قدمت بريداا إوزارة التعليم  ت كان

للوزارة،    اإللكترونيلها على موقع الحكومة المصرية منشور على الموقع    رسميوجود بريد حكومي  
وزارة  بينما   والريا  اإلسكانقدمت  الشباب  رسميااووزارة  ا  بريدا المصرية    ضة  الحكومة  موقع  على 

@gov.eg  بالثقة عند استخدامه.  ، ويعطى المستخدم شعوًراوهو ما يعكس الهوية الرسمية للبريد 
التعليم حرصت وزارة التعليم العالي على تقديم ملخص لنشاط الوزارة في شكل فيديو أسبوعي بعنوان " -

التأسبوع  في  العالي لوزارة  اإلعالمي  المركز  إنتاج  من  الوزارة خالل  "  نشاط  يستعرض  العالي  عليم 
الوزارات الثالث    أسبوع في مشاهد فيديو سريعة ألهم األحداث التي ترتبط بنشاط الوزارة. كما أتاحت 

لنشاطهم المنشورات    ملخًصا  الجمهور يومًيامن خالل  يتم مشاركتها مع    التي عبر صفحاتها و   التي 
اللجان التقارير  ،تضمنت معلومات حول االجتماعات وعمل  المقدمة    ،واستعراض  وطبيعة الخدمات 

تستعد   والرياضةالشباب    2020يناير    23  في)مثال:  واألحداث الخاصة    ،وطرق الحصول عليها
التدريبي البرنامج  الفساد  إلطالق  مكافحة  استراتيجية  تنفيذ  )""آليات  والتطورات    22  فيمثال:  ( 

: اعتماد تعديل المخطط االستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة لتلبية  اإلسكانوزير    2020اير  ين



           www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg              سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  257 ا

والمستقبلية الحالية  المستقبلية    (احتياجاتها  )  التيوالخطط  وزارة  كل  فبراير    7  فيمثال:  تتبناها 
الجامعات المصرية  خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مكانة  انفوجراف بعنوان     2020

الدولية التصنيفات  ك(في  نشر  ،  على  الثالث  الوزارات  حرصت  والفيديوهات ما  الروابط  و   الصور 
نفسها المنشورات  داخل  سواء  المعلومات  لهذه  خالل  ،  الداعمة  من  تحتأو  مستقله  قائمة    ملفات 

(Photos)    وقائمة(videos)    يساعد ما  التفاصيل  في وهو  مص  ،نقل  المضمون  وتأكيد  داقية 
هتمت الصفحات الثالث بتقديم تغطية شاملة لخطب وتصريحات المسئولين  وقد ا   المنشور للجمهور.

   .  (Live) شكل فيديوهات حية  فيشكل نصوص أو من خالل الروابط أو  فيبالوزارة سواء 
نات عن الوظائف المتاحة بها،  تعد وزارة التعليم العالي الوزارة الوحيدة التي قدمت عبر صفحاتها إعال  -

الرغم من عدم   لها. وعلى  التابعة  الكليات والجامعات  القيادية في  الوظائف  كانت قاصرة على  وإن 
بالوزارة،   المتاحة  العمل  والرياضة حول فرص  الشباب  وزارة  معلومات على صفحة  أية  فإنها  وجود 

للشباب   التوظيف  خدمة  أ  شكل  فيقدمت  بعنوان  نشرة  وغير" سبوعية  طور  وظائف  والتي    "بنك 
تتضمن العديد من فرص العمل للشباب في الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة وطرق التقدم 

التدريب من  لها، باإلضافة إلى العديد من مبادرات توفير فرص العمل للشباب   التوظيف/   ملتقى   (
 ...(.أجل التوظيف

بنشر   - الثالث  الوزارات  على  اهتمت  الرسمية  صفحاتها  على  والصحفية  اإلعالمية    فيسبوك البيانات 
وزيرا التعليم العالي واالتصاالت وتكنولوجيا  :  إعالميبيان    مثال: )حول األحداث والقضايا المختلفة  

وجامعة   المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  بين  تعاون  بروتوكول  توقيع  يشهدان  المعلومات 
: وزير الشباب والرياضة يوجه  فيبيان صح:  مثالو القىاهىرة إلنشاء مركز للبداع وريادة األعمال/  

عجلة   بدفع  الرياضية  والهيئات  بالقليوبية:  :  مثالاالقتصاد/  المؤسسات  الشرب  مياه  شركة  بيان 
سيت أنه  بالقليوبية  الشرب  مياه  شركة  التاليةأعلنت  المناطق  عن  المياه  قطع  والتي تمكن  ...(  م 

 الجمهور ووسائل اإلعالم من الحصول على بيانات وافية ودقيقة. 
حرصت وزارة التعليم العالي على إصدار بيانات واضحة ونشر معلومات تعكس موقف الوزارة من    -

القضايا المثارة مثل موقف الوزارة من قضية الماجستير المهني، وموقفها الداعم لعودة طالب البعثات  
ع بداية  المصرية من الصين بعد انتشار فيروس الكورونا هناك، والرد على شائعة تأجيل الدراسة م

الوزارة من   م1/1/2020في    )مثل وغيرها من القضايا    2020الفصل الدراسي الثاني   بيان موقف 
  وذلك على نحو سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون لثبوت الغش والتدليس من جانب الطالب(  

وصورته الوزارة  مصداقية  على  تؤثر  قد  التي  الشائعات  انتشار  ومنع  الحقائق  كشف  في  ا  يساعد 
  في القضايا الخاصة بالفساد  في  ببيان موقفها  الذهنية، كما أظهرت وزارة الشباب والرياضة االهتمام 
  ببيان موقفها وظهر االهتمام لدى وزارة اإلسكان  بعض مراكز الشباب وتحويل األمر للنيابة العامة،

 . للجمهورتحويل نشاط الوحدات المباعة الدولة و  تعدي على أراضي الرافض لل
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وزارة - والرد    العاليالتعليم    أتاحت  الجمهور  استفسارات  بتجميع  يسمح  صفحتها  على  للبريد  صندوقًا 
التعليم   وزير  قبل  من  بعنوان    العاليعليها  شهرية  فيديوهات  خالل  التعليم  من  ووزير  تسأل  "أنت 

الجمهور  يجيب  العالي أو شكاوى  استفسارات  الرد على  أن  غير  تسجيل   التي"،  التعليقات   فيها  يتم 
ا غلبها  في أ قد جاءت قليلة للغاية و على المنشورات التي تشاركها الوزارة مع الجمهور   ردودا تقدم    لم 

على للجامعات نظام إدارة  سار إلى الرابط الخاص بالمجلس األبل كانت تحيل صاحب االستف  ؛وافية
اصة بمجلس الوزراء على اعتبار لخا  وابة الشكاوي االستفسارات والمتابعة، أو توجيه الشاكي إلى ب

للشكاوى.أ مخصصة  غير  الصفحة  تهتم وزارتا  ن  لم  بالرد على    اإلسكان،  كما  والرياضة  والشباب 
كبيرة.   بدرجة  الجمهور  إلى  استفسارات  ذلك  يرجع  صفحات  وقد  على  باالتصال  القائمين  اعتماد 

االتصال   استراتيجية  على  الثالث  االه  فيالوزارات  دون  للجمهور  المعلومات  لنقل  واحد  مام  تاتجاه 
سيادة نظرة تقليدية لدور وسائل    إطار  وذلك فياتجاهين مع الجمهور،    في بإدارة اتصاالت تفاعلية  

وهو ما يتفق مع ما    ،الزمة إلدارة االتصال عبر وسائل االتصال الحديثةل نقص الخبرات او   التواصل،
عليه  الدراسات   أجمعت  من  ، Evans, Franks & Chen (2018)  كدراسةالسابقة    العديد 

ودراسة  Darwish (2017)ودراسة    ،Sachdeva (2017)  ودراسة  ،Wukich (2016) 
استخدام  ح على  الدراسات  هذه  اتفقت  ليث  الحكومية  التواصل  المؤسسات  بهدف    االجتماعيوسائل 

تجاه واحد من المنظمة للجمهور  ا  فيتعمل كوسيلة لالتصال  وأنها    المعلومات المهمة للجمهور،نشر  
تلقيلتقديم المعلومات   وتعد المحرك الرئيس لتفاعله مع    ،اهتمام الجمهور المستهدف  التي غالًبا ما 
 المحتوى المنشور.  

 فيسبوك على صفحات الوزارات المصرية على  االحتفاظ بالزوارمبدأ توظيف  -2
على إبقاء المستخدمين على الصفحة ألطول فترة زمنية من خالل توفير  يتعلق هذا المبدأ بالقدرة  

 العناصر التي تقابل حاجاتهم المعرفية المختلفة، وذلك على النحو التالي:  
 (  7جدول رقم )

 مؤشرات االحتفاظ بالزوار على الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

 الوزارات المصرية                              
 

 المؤشرات 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 متاح متاح متاح
 √ √ √ التحديث بشكل منتظم للمعلومات على الصفحة   -
 √ √ √ انخفاض وقت تحميل الصفحة   -
 √ √ √ اللوجو الخاص بالوزارة  -
 √ √ - للوزارة  الرسميرابط بالموقع   -
 - - √ رابط بصفحات التواصل األخرى التي تشارك بها الوزارة  -

 √ √ √ إمكانية مشاركة المحتوى عبر الوسائل المختلفة   -
 √ √ √ توفير ملفات صور أو فيديو   -

 6 6 6 لالحتفاظ بالزوار المؤشرات المتاحة  إجمالي
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السابق   الجدول  بيانات  للوزارات تؤكد  الرسمية  الصفحات  على  بالزوار  االحتفاظ  توافر مؤشرات 
 فيسبوك بدرجة كبيرة وذلك من خالل النقاط اآلتية: المصرية على 

حرصت الوزارات الثالث الخاضعة للدراسة على التحديث المنتظم وبشكل يومي للمعلومات المتاحة  -
إدراكها ألهمية وسائل التواصل االجتماعي بوصفها   وقد يرجع ذلك إلىعلى صفحاتهم على فيسبوك، 

ة في  وسيلة سريعة لنقل المعلومات للجمهور. كما تمتعت الصفحات الثالث الخاضعة للدراسة بالسرع
الباحثة.   اختبرته  لما  وفًقا  مختلفة  أوقات  في  وذلك  ثانيتين  عن  يزيد  ما  تستغرق  لم  والتي  التحميل 

المحتوى   مشاركة  إمكانية  للمستخدمين  الثالث  الوزارات  صفحاتها    (share)وأتاحت  على  المنشور 
 .عبر وسائل التواصل المختلفة

على نحو يؤكد هويتها   صرية على صفحاتهااللوجو الخاص بالدولة الماستخدمت الصفحات الثالث  -
وزارتا حرصت  وقد  بها.  خاًصا  لوجو  الوزارات  هذه  تملك  ال  حيث  الرسمية؛    اإلسكان،  المصرية 

  على   ( URLعنوان ) وزارة  لل  الرسمي  اإللكترونيإبراز الرابط الخاص بالموقع  الشباب والرياضة على و 
و  فيسبوك  على  الرسمية  صفحتهم  )واجهة  قائمة    العالي غفلت وزارة التعليم  بينما أ   ،(aboutداخل 

  في للوزارة عند الرغبة    الرسمي  اإللكترونيإلى الموقع    الذي ينقل المستخدم سريًعاوضع هذا الرابط و 
 .التي تقدمها الوزاراة الحصول على مزيد من المعلومات أو الخدمات 

االنستجرام    العاليوزارة التعليم    أتاحت  - على  )  فيرابط صفحتها  كما حرصت على    (aboutقائمة 
  ؛ على صفحتها  تشاركها  التيأول تعليق على المنشورات    في  صفحتها على االنستجراماإلعالن عن  

الوحيد لوزارة التعليم   الرسمي)يمكنكم متابعتنا على الحساب    يق التاليوذلك من خالل تسجيل التعل
االنستجرام    العلمي والبحث    العالي موقع  على 

https://www.instagram.com.mohesregypt/،)  وزارتا أغفلت  والشباب    بينما  اإلسكان، 
على وسائل التواصل األخرى بالرغم من وجود صفحة رسمية لكل   تهماارابط لصفح والرياضة وضع  

ويتم النشر عليهما    ،للوزارتين  اإللكترونيومتاح الرابط الخاص بها على الموقع    ،منهما على اليوتيوب 
منتظمة،   واجهة  بصفة  على  مباشر  بشكل  الصفحات  هذه  روابط  عن  اإلفصاح  عدم  من  وبالرغم 
داخل أو  أشارتا   الصفحة  قد  الوزارتين  أن  إال  األخ   القوائم  الصفحات  وروابط بعض  الروابط  رى  لهذه 

 التي ترتبط بطبيعة عمل الوزارتين داخل بعض المنشورات المتاحة على الصفحة، أو في رد الوزارة 
)مثل: رابط صفحة راديو وزارة أسفل المنشورات التي يتم مشاركتها مع الجمهور على تعليقات الجمهور

 صفحة المجلس األعلى للجامعات، وروابط صفحات الوزارات ب والرياضة على فيسبوك، ورابط شباال
 .على اليوتيوب(الثالث 

والرياضة  أتاحت  - والشباب  اإلسكان،  بالصور    وزارتا  خاصة  المختلفة  التيملفات  باألحداث    ، ترتبط 
بعنوانوذلك في   مستقلة  الصفحة    Photos  قائمة  واجهة  العالي  على  التعليم  أتاحت وزارة  بينما 

قائمة    Photosقائمة  ملفات الصور تحت   ، وقد حرصت الوزارات الثالث على توفير  Moreداخل 

http://www.epra.org.eg/
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دون أن    Videosقائمة  ملفات الفيديو الخاصة باألحداث المهمة التي ترتبط بنشاط كل وزارة تحت  
هذه الملفات. وتعد وزارة الشباب والرياضة هي    (download)تتيح الوزارات الثالث إمكانية تحميل  

  # مثل: مسابقة  الوزارة الوحيدة التي أتاحت فيديوهات بث مباشر ألهم األحداث التي ترتبط بنشاطها ) 
  ...("برنامج آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العامو  / " 8 إبداع

المتاحة على واجهة الصفحة. والشك في أن االهتمام    Moreقائمة  داخل    Liveقائمة  وذلك تحت  
مصداقية   وتأكيد  الجمهور،  جذب  في  المهمة  العوامل  من  يعد  إنما  والفيديو  الصور  ملفات  بتوفير 

 المضمون، وتحقيق الفهم المشترك.
 فيسبوك صفحات الوزارات المصرية على مبدأ تشجيع الجمهور على معاودة زيارة توظيف  -3

الجدول   معاودة  التالييوضح  على  المستخدمين  بتشجيع  الخاصة  المؤشرات  توافر  زيارة   مدى 
 الوزارات الثالث الخاضعة للدراسة على فيسبوك.صفحات 

 (  8جدول رقم )
 مؤشرات التشجيع على معاودة الجمهور زيارة الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك

 رات المصرية الوزا                                    
 

 المؤشرات 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 متاح متاح متاح
بمواقع   - روابط  صله  أ وجود  ذات  يمكن    hyperlinksخرى 

 √ √ √ الحصول منها على مزيد من المعلومات
 √ - -   باألحداثجندة أ -
 - - - تنشرها وسائل اإلعالم عن الوزارة  التي باألخباررابط  -
 √ - √ وجود رابط الستفسارات الجمهور -
 - - √ سئلة المتكررة رابط بالمحادثات واأل -
 √ √ √ خيرة األ االوزارة خالل الثالثين يومً  خبارأنشر  -
 √ √ √ استخدام الهاشتاج  -
 √ √ √ تنوع القضايا والخدمات المقدمة  -
 - - - السماح بتحميل المعلومات -
 - - - إمكانية طلب مزيد من المعلومات عن طريق البريد اإللكتروني  -

 6 4 6 معاودة الزيارة لتشجيع الجمهور على مؤشرات المتاحة إجمالي ال

  : التاليتشير بيانات الجدول السابق إلى مجموعة من النتائج على النحو 
المنشورات    أتاحت  - خالل  من  الثالث  مع    التيالوزارات  صفحاتهمتشاركها  من   مستخدمي  العديد 

شتراك  منها على مزيد من المعلومات أو االالحصول    للمستخدم  بمواقع أخرى يمكن  الخاصةالروابط  
الوزارة  التيالخدمات    في العالي:)   تقدمها  التعليم  وزارة  إتاحة  لقطاع    الموقع اإللكترونيرابط    مثل 

والبعثات  و الشئ المنح  للتعرف على  والبعثات  الثقافية  لها.    التين  التقدم  الوزارة وشروط    ومثل توفرها 
اإلسكان وزارة  والتعم  : إتاحة  اإلسكان  لبنك  اإللكتروني  الموقع  خدمات  رابط  عن  لالستعالم  ير 

وإ والسداد.  اإلسكان،  الحجز  والرياضة  ومثل جراء عمليات  الشباب  وزارة  بوابة مصر    :إتاحة  رابط 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9?__eep__=6&__tn__=*NK-R
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الترفيهية    فيللشباب والرياضة لالشتراك والحجز   ما ،  (الوزارةتقدمها    التيالرحالت والخدمات  وهو 
اليقين   فيالمستخدمين    يساعد بعدم  الشعور  الفهم وتقليل  لتحقيق  المعلومات بسرعة    الحصول على 

 لما أكدته نظرية ثراء الوسيلة. وفًقا
مستقلةحرصت وزارة الشباب والرياضة على توفير أجندة لألحداث على صفحتها في   - على   قائمة 

(  Past Events)  تحت عنوان  حداث السابقة( تعرض أجندة األEventsتسمى )  واجهة الصفحة
أجندة   انعقادهااوتعرض  وتواريخ  بمواعيدها  الجديدة  عنوان    ألحداث   Upcoming)تحت 

Events)  ،المستخدمين قبل  من  والمتابعة  الوزارة،  لنشاط  الترويج  تضمن  جيدة  أداة  تعد  وهي   ،
 األجندة. ومشاركتهم في الحدث، بينما أغفلت وزارتا التعليم العالي، واإلسكان وضع مثل هذه 

ا تنشره وسائل اإلعالم عن نشاطهم،  رابًطا مستقاًل لم  فيسبوكلم توفر صفحات الوزارات الثالث على   -
على مشاركة الجمهور تفاصيل ما تنشره وسائل اإلعالم    الصفحات الثالث   وبالرغم من ذلك حرصت 

اإلعالم أو    والتي عرضت من خاللها ما تنشره وسائل  من خالل المنشورات المتاحة على الصفحة
تصريحات وحوارات المسئولين بالوزارة لوسائل اإلعالم سواء في شكل نصوص مكتوبة أو رابط لفيديو  

نشر فقرة    2020يناير    2  فيمثل:  يتضمن تصريحات الوزراء والمسئولين في البرامج التليفزيونية ) 
زويل للعلوم والتكنولوجيا  دينة  لم  العاليفزيون المصري لتفقد وزير التعليم  في النشرة الرئيسة بالتلي

الزيارة خالل  له  المرافقين  والمسئولين  الوزير  تصريحات  رابط   2020يناير   4  فيو ،  وإبراز  نشر 
عن جامعة الجاللة وتصريحات    extra newsخاص بحلقة كاملة من برنامج المواجهة على قناة  

على إبراز زيارات وسائل اإلعالم    اإلسكانت وزارة رصكما حوزير التعليم العالي خالل هذه الجولة(  
و  الجديدة  اإلللمدن  حجم  بهااستعراض  اإلعالم  نجاز  وسائل  تغطية  بإبراز  الشباب  وزارة  واهتمت   ،

 للمهرجانات واألحداث الخاصة التي تنظمها؛ وذلك من خالل المنشورات التي تشاركها عبر صفحتها. 
، (send email)  بعنوان  صندوق عبر  لرسائل  أتاحت وزارة التعليم العالي للجمهور إمكانية ارسال ا -

 ( message)تحت عنوان    messenger  صندوق   عبرمكانية التواصل مع الجمهور إ أتاحت  كما
ترحيبية  الذي و  برسالة  الحوار  يبدأ  على  ممكن  مرحباا،)  مشجعة  وقت  أقرب  في  بالرد   ،سنوافيكم 

وحرصت الوزارة على تقديم ردود سريعة لالستفسارات،  م وعلى تويتر(يمكنكم متابعتنا على االنستجرا
في   رسالة  وتلقيها  مختلفتين  مرتين  في  الستفسارات  إرسالها  خالل  من  الباحثة  منه  تحققت  ما  وهو 

وسنوافيكم رع وقت ممكن  )نشكركم على مراسلتنا نحن نسعى جاهدين للرد على الرسائل بأسالبداية 
وتبدو هذه الرسالة من الرسائل الجاهزة التي يرسلها النظام مباشرة، غير أنه قد    قرب وقت(بالرد في أ

خالل   المطروح  االستفسار  على  الرد  عبر    24تم  المستخدم  وصول  سهولة  يدعم  ما  وهو  ساعة، 
لل والرياضة  الشباب  وزارة  أتاحت  كما  جيدة،  بصورة  العالي  التعليم  وزارة  إمكانية  صفحة  جمهور 

الحوارمراسلتها وتقديم األسئلة واالستفسارات   عنوان    messenger  عبر صندوق   send)تحت 
message)   للمستخدم  الذيو ترحيبية  برسالة  على...مرحباا)   يبدأ  معنا  التواصل  على  شكراا   ! 

http://www.epra.org.eg/
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Messenger   صفحة وزارة اإلسكان وجود صندوق    تفتقد بينما    (.يرجى مراسلتنا بأي أسئلة لديك
 للرسائل يتيح للجمهور تقديم استفساراته أو مقترحاته. 

التعليم   - وزارة  للدراسة    العاليتعد  الخاضعة  الوزارات  من  الوحيدة  رابطً   التيالوزارة  لألسئلة    اوفرت 
التعليم  واألجوبة   ووزير  تسأل  )أنت  بعنوان  فيديو شهري  نشر  خالل  يتم  حيث    يجيب(  العاليمن 

مجمع، وقد حظيت   فيديو تفصيلي  في  العاليتجميع األسئلة من الجمهور ويجيب عنها وزير التعليم  
ووزير  درجة عالية من المشاهدة من جانب الجمهور  هذه الفيديوهات على   تسأل  أنت  فيديو  )مثل: 

  (. خالل فترة قصيرة من نشره  مشاهدة  1800حقق    الذيو   م5/1/2020  فييجيب    العاليالتعليم  
 ها. واإلجابة عن لألسئلة المتكررة للجمهور اولم توفر أيٌّ من الوزارات الثالث رابطً 

إمكانية   - فيسبوك  ويتيح  يومية،  الوزارات بصورة  أخبار  نشر  الثالث على  الوزارات  حرصت صفحات 
االحتفاظ بكل المنشورات التي يتم مشاركتها عبر الصفحة دون حذفها خالل فترة زمنية معينة، كما  
وفًقا لما  حرصت الوزارات الثالث على عدم حذف أية منشورات تم مشاركتها عبر صفحتها؛ وذلك 

وهو  رصدته الباحثة في ضوء متابعتها للصفحات الثالث للوزارات المصرية بعد انتهاء مدة التحليل.  
إلى   إمكانية العودة  للمتصفح  يتيح    حتى بعد مرورالصفحات  أية معلومات كانت متاحة على  ما 

 فترة من الزمن. 
األحداث   إطار  في  الهاشتاج  اإلسكانو   العاليالتعليم    وزارتااستخدمت   - بعض  مع  للغاية  محدود 

هاشتاجحرصت على الترويج لها بصورة كبيرة )  التيالموضوعات  و   رئاسة_مجلس_الوزراء#  مثل: 
التعليم    الذي المنشورات    العاليحرصت وزارة  في  باجتماعات مجلس   التيعلى استخدامه  تتعلق 

بالتعليم    التي  هوقراراتالوزراء   استخدام  (  العاليتتعلق  والرياضة على  الشباب  بينما حرصت وزارة 
وذلك في   ،ترتبط بالتدريب والتوظيف والمسابقات والمهرجانات   التيالهشتاج في الكثير من منشوراتها  

واألحداث  األنشطة  لهذه  الواسع  االنتشار  تحقيق  )مثل:   إطار 
 #حفل_األفضل/#وزارة_الشباب_والرياضة/ طور_وغير(.

أظهرت الصفحات الرسمية للوزارات الثالث تنوع في القضايا والخدمات التي تقدمها، حيث أظهرت   -
التعل وإنشاء وزارة  لها،  العالمي  التصنيف  ورفع  المصرية  الجامعات  تطوير  في  جهودها  العالي  يم 

بروتوكوالت   وتوقيع  الخاصة،  الجامعات  تنسيق  في  اإللكتروني  التنسيق  وإدخال  األهلية،  الجامعات 
وقد  وغيرها.  والمنح  البعثات  وخدمات  المصرية،  البحثية  والمراكز  العالمية  المؤسسات  مع  التعاون 

الجديدة  ركز  والمدن  اإلسكان  مشروعات  في  جهودها  إظهار  على  أساسية  بصفة  اإلسكان  وزارة  ت 
وبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. واهتمت وزارة الشباب والرياضة بإبراز التنوع الكبير  
والتدريبات  والرحالت،  والمهرجانات  المسابقات  نشر  خالل  من  تقدمها  التي  والخدمات  القضايا  في 

أن   فيوالشك  رص العمل، واالهتمام بالنشاط الرياضي وأوضاع األندية ومراكز الشباب وغيرها.  وف

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJud7f52Me4q272s10jwlWA8g7Ut05ymCZvl5Uf8mMWBNga24IQemIdVBBilv4PifdUMAkHTztyQO5VCwCmVnpkC5XO24HNVX063u-nI4At0pNzFkeln6ZvriEqqlnEkH6xn-NbvtmyYQTohz8b7yzUta5y1lGBtOgxoMOTVp52g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJud7f52Me4q272s10jwlWA8g7Ut05ymCZvl5Uf8mMWBNga24IQemIdVBBilv4PifdUMAkHTztyQO5VCwCmVnpkC5XO24HNVX063u-nI4At0pNzFkeln6ZvriEqqlnEkH6xn-NbvtmyYQTohz8b7yzUta5y1lGBtOgxoMOTVp52g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJud7f52Me4q272s10jwlWA8g7Ut05ymCZvl5Uf8mMWBNga24IQemIdVBBilv4PifdUMAkHTztyQO5VCwCmVnpkC5XO24HNVX063u-nI4At0pNzFkeln6ZvriEqqlnEkH6xn-NbvtmyYQTohz8b7yzUta5y1lGBtOgxoMOTVp52g&__tn__=*NK-y-R
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ومشاركته للمحتوى   ،جذب الجمهور فيبدرجة كبيرة  في عرض القضايا والخدمات يسهمهذا التنوع 
 المعرفية المختلفة.  يوافق احتياجاته الذيالمنشور 

عبر    (download)المصرية بتقديم ملفات قابلة للتحميل  لم تهتم اي من الصفحات الثالث للوزارات   -
صفحاتها على فيسبوك لتزود المستخدمين بالمعلومات. كما لم توفر الصفحات الثالث إمكانية تزويد  
البريد اإللكتروني الموجود على هذه الصفحات؛ وفًقا لما  المستخدم بمزيد من المعلومات من خالل 

الباحثة عند مراسلة   له  اإللكتروني  توصلت  البريد  المعلومات عبر  الثالث لطلب مزيد من  الوزارات 
 حول بعض الموضوعات المنشورة على صفحاتهم. 

 فيسبوك تاحة حلقات الحوار على صفحات الوزارات المصرية على توظيف مبدأ إ -4
 :  للوزارات المصرية كما يلى فيسبوكتاحة حلقات الحوار عبر صفحات تتمثل أبرز مؤشرات إ

 (  9جدول رقم )
 مؤشرات إتاحة حلقات الحوار عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

 الوزارات المصرية                                     
 

 المؤشرات 

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي  

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 متاح  متاح  متاح 
 √ √ √ الذي تنشره الوزارة  المنشورتاحة الفرصة لكتابة تعليق على إ -
 √ √ √ رد الوزارة على تعليقات الجمهور  -
 - - - وجود استطالعات للرأي على القضايا   -
 - - - إتاحة الفرص للجمهور لكتابة منشور على صفحة الوزارة  -
 - - - بالوزارة أو المسئولين من خالل الصفحة بصورة مباشرة إمكانية االتصال  -
 √ - - دعوات صريحة ومباشرة للجمهور تدعو للحوار   -
 - - - طرح الجمهور موضوع للنقاش  -

 √ - √ إمكانية تقديم أسئلة ومقترحات والرد عليها -

  - - - إمكانية تقديم الشكاوى والنقد  -

 4 2 3 بإتاحة حلقات الحوار إجمالي المؤشرات المتعلقة 

 تؤكد بيانات الجدول السابق على: 
على    أتاحت  - المصرية  للوزارات  الثالث  على    فيسبوكالصفحات  تعليقات  لكتابة  للجمهور  الفرصة 

الوزارة مختلف    التيو   ،منشورات  بشأن  واستفساراته  الجمهور  نظر  وجهة  عن  تعبر  متنوعة  جاءت 
وبالرغم من وجود بعض حيان،  في بعض األاألحداث والقضايا والقرارات وتوجيه عبارات الشكر والنقد  

الردود من جانب القائمين باالتصال في الصفحات الثالث للوزارات المصرية على تعليقات الجمهور  
الوزارات المصرية    إجمالي فقط من    %14.3)للغاية    فإنها جاءت محدودة المنشورات على صفحات 

ا من جانب ال  اتضمنت ردودا   التي  هيالثالث الخاضعة للدراسة    قائم باالتصال على عدد محدود جدا
المواطنين( تعليقات  وال تقدم إجابات وافية للجمهور في كثير من األحيان، وركزت معظمها على   من 

 توجيه الشكر على عبارات التحية والتأييد التي سجلها بعض المستخدمين في التعليقات.
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وجهت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحاتها على فيسبوك الكثير من العبارات الصريحة التي تدعو   -
الجمهور للحوار والمشاركة، وذلك في الكثير من المبادرات واألحداث وبرامج التدريب والتوظيف التي  

نحن  ")تتبناها مثل   معنا..  معانا  "  /"انتظارك  في شارك  مكانكم  بنات  يا  شباب  يا  /   "مستنينكميال 
تابعونا" وغير  طور  منصة  طرحت  ("إطالق  كما  من    افرصا ،  عدد  لمناقشة  الجمهور  أمام  مختلفة 

مثل   قضايا  لمناقشة  عمل  وورش  ندوات  لحضور  صريحة  دعوات  خالل  من  المجتمعية  القضايا 
الرقمي والتحول  القومي  واألمن  على   الفساد  صفحتها  عبر  المناقشة  لهذه  ا  فرصا تتيح  أن  دون 

للمشاركة    .سبوكفي الدعوات  أو  العبارات  هذه  مثل  اإلسكان  ووزارة  العالي  التعليم  وزارة  توفر  ولم 
 والحوار. 

والشباب والرياضة فرصة للجمهور لطرح األسئلة واالستفسارات من خالل    العاليالتعليم    أتاحت وزارتا -
الرسائل   مناسبة.    messengerصندوق  فترة  عنها خالل  العالي  واإلجابة  التعليم  وزارة  أتاحت  كما 

فرصة أمام الجمهور لتقديم األسئلة واالستفسارات والرد عليها من قبل وزير التعليم العالي في شكل 
يجيب(ية بعنوان:  فيديوهات شهر  العالي  التعليم  ووزير  تسأل  بينما لم تتح وزارة اإلسكان أية    ،)أنت 

 فرصة أمام الجمهور لطرح األسئلة واالستفسارات.
تراجعت الكثير من مؤشرات إتاحة حلقات الحوار على صفحات الوزارات الثالث على فيسبوك؛ حيث   -

على  لم   بوست  لكتابة  الجمهور  أمام  فرصة  الثالث،  صفحاتوجد  الوزرات  اإلمكانية  ت  هذه  وتظل 
ال على  وتقديم  قاصرة  للنقاش  موضوعات  لطرح  الجمهور  أمام  فرصة  توجد  وال  فقط،  باالتصال  قائم 

والرد  الجمهور  شكاوى  لتلقي  آلية  أو  روابط  أية  الثالث  الصفحات  توفر  لم  كما  للمشكالت،  حلول 
له تعليق  في  العالي  التعليم  وزارة  أكدت  حيث  التعليقات  عليها،  في  المستخدمين  أحد  شكوى  على  ا 

وأحالت   الشكاوي  لتلقي  مخصصة  غير  الصفحة  أن  الصفحة  على  منشوراتها  أحد  أسفل  المسجلة 
الوزراء.   مجلس  شكاوى  لبوابة  بها  التقدم  إلى  الشكوى  دراسة صاحب  مع  النتائج  هذه    وتختلف 

إلمارات بكل أشكال التفاعل والحوار التي أكدت اهتمام المنظمات الحكومية بدولة ا (م2017)رضوان  
 السابق ذكرها مع الجمهور.  

لم تطرح أي من الصفحات الثالث أية استطالعات للرأي حول القضايا المثارة والتي ترتبط بنشاطهم   -
الموجودة  االستطالعات  بعض  أمكنها رصد  الباحثة  أن  غير  بالدراسة،  الخاصة  التحليل  فترة  خالل 

 والتي تعود إلى عدة سنوات سابقة.   Searchقائمة على صفحات الوزارات الثالث من خالل 
على صفحات الوزارات المصرية يمثل عقبة كبيرة    إتاحة حلقات الحوارأن تراجع مؤشرات    فيالشك  و  -

الشئون العامة وصناعة    فيتعزيز مشاركته    في أمام إقامة عالقات حوارية فعالة مع الجمهور تساعد  
باعتبارها    االجتماعي استخدام الوزارات المصرية لوسائل التواصل إطار    فيويمكن تفسير ذلك  القرار، 

بالتفاعل وا لتقديم المعلومات واألخبار للجمهور دون االهتمام   لمشاركة مع المواطنين، نظًرامنصات 
الجمهور.  مع  تفاعلية  بصورة  الوسائل  هذه  لتوظيف  لديها  واضحة  اتصالية  استراتيجية  وجود    لعدم 
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النتائج   هذه  السابقةوتتفق  الدراسات  من  العديد  ودراسة    Ao & Huang (2020)  كدراسة  مع 
Ittefaq (2019)    ودراسة del Mar Gálvez-Rodríguez et al (2018 أكدت والتي 

ال   حيث  الحوار،  حلقات  خاصة  الحوارى  االتصال  بمبادئ  الحكومية  المنظمات  اهتمام  انخفاض 
كتابة   على  الجمهور  مشاركة  ويقتصر  جيد،  بشكل  اإلنترنت  شبكة  إمكانيات  الحكومات  تستخدم 

 دون إتاحة الفرصة للجمهور لكتابة منشور على الصفحة أو إجراء استطالع للرأي.التعليقات 
 فيسبوك على صفحات الوزارات المصرية على  مبادئ االتصال الحواري توظيف  -5

على صفحات الوزارات    الحواري مبادئ االتصال    إلى نسب توظيف  التالي تشير بيانات الجدول  
 .فيسبوكالمصرية الخاضعة للدراسة على 

 (  10جدول رقم )
 قوة توظيف مبادئ االتصال الحواري عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

 الوزارات المصرية              

                                 
 مبادئ االتصال الحواري 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

% % % 

 50 57.1 64.3 تقديم المعلومات المفيدة  -
 85.7 85.7 85.7 التشجيع على معاودة الزيارة -
 60 40 60 االحتفاظ بالزوار  -
 44.4 22.2 33.3 إتاحة حلقات الحوار  -

 %57.5 %50 %60 الحواري قوة توظيف مبادئ االتصال 
االتصال   مبادئ  توظيف  على  السابق  الجدول  بيانات  الوزارات  ع  الحواري تؤكد  صفحات  لى 

ة باستثناء مبدأ التشجيع على معاودة الزيارة والذي يعد أكثر المبادئ ظهوًرا، بينما  متوسط  المصرية بدرجة
يعد إتاحة حلقات الحوار هو أقل المبادئ توظيًفا على هذه الصفحات بالرغم من أنه أقوى المبادئ ارتباًطا  

ي هذه الصفحات بإدارة حوار تفاعلي في اتجاهين مع الجمهور، وهو ما يؤكد اهتمام القائم باالتصال ف
بإدارة اتصال في اتجاه واحد، يهدف لنشر المعلومات، والترويج لنشاط الوزارات، وبناء صورة جيدة عنها.  

 على ودراسة )  Martin, Haro de Rosario & Perez (2015)وتتفق هذه النتائج مع دراسة  
)رضوان  2013 ودراسة  تو م(،  2013م(،  في  تفاوت  وجود  الدراسات  هذه  أكدت  آليات حيث  ظيف 

 .  على فيسبوكحكومية عبر الصفحات الرسمية للمنظمات الاالتصال الحوارى 
 : االستراتيجيات االتصالية والحوارية للوزارات المصرية عبر صفحاتها على فيسبوك الثاا ث

االتصالية   االستراتيجيات  من  مجموعة  على  للدراسة  الخاضعة  المصرية  الوزارات  اعتمدت 
والحوارية في إدارة صفحاتها على فيسبوك لتحقيق أهدافها االتصالية مع جماعات المصالح المختلفة على  

 النحو التالي: 
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 رسمية على فيسبوك  تستخدمها الوزارات المصرية عبر صفحاتها ال التياالستراتيجيات االتصالية  -1
والمعلومات   االتصال  تكنولوجيا  من  به  تتمتع  ما  ضوء  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  تتيح 
جماعات   مع  وإيجابية  فعالة  اتصاالت  لتحقيق  االتصالية  االستراتيجيات  من  العديد  استخدام  إمكانية 

االتص االستراتيجيات  التالي  الجدول  يوضح  ذلك  ضوء  وفي  المختلفة،  تستخدمها  المصالح  التي  الية 
 الوزارات المصرية الخاضعة للدراسة عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك.

 ( 11جدول رقم )
 االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك  

 الوزارات المصرية    
 

 االستراتيجية االتصالية 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 % ك % ك % ك

 82.9 290 93 119 85 136 استراتيجية اإلعالم  -
 13.1 46 3.1 4 6.2 10 استراتيجية اإلقناع -
 1.7 6 2.3 3 4.4 7 استراتيجية بناء اإلجماع  -
 2.3 8 1.6 2 4.4 7 استراتيجية الحوار  -

 350 128 160 ن

اعتماد   إلى  السابق  الجدول  نتائج  للوزارات  تشير  فيسبوك  الرسمية على  على    الثالث الصفحات 
اإلعالم تقديم المضامين المتعلقة    في تواصلها مع الجمهور؛  بدرجة كبيرة  استراتيجية  حيث ركزت على 

الوزارة   ومباشرة،  بمهام  واضحة  عامة  رسائل  خالل  من  بها،  القيادات  ونشاط  على  وخدماتها،  والتركيز 
التعليم  )،  تقديم المحتوى   فياألخبار والتقارير   وزارة  وزارة م2/2020/ 7  في  العاليمثل صفحة  : خطة 

ومثل صفحة وزارة التصنيفات الدولية/  فيانة الجامعات المصرية لرفع مك العلميوالبحث   العاليالتعليم 
والرياضة   والرياضة  م16/2/2020  فيالشباب  الشباب  القصة  :  كتابة  في  تدريبية  ورشة  تعقد 

إنجازات    :م3/1/2020  في  اإلسكانومثل صفحة وزارة  القصيرة.../   مدن 9وزير اإلسكان يستعرض 
بالصعيد(، ثم    جديدة  الثالث صفحاتهاومن  الوزارات  اتصال  ا  استخدمت  كوسيلة  فيسبوك  على  لرسمية 

للجمهورأ الوزارة  لتقديم  االتصال    ،ساسية  نمط  على  وا  فيمعتمدة  نظر  اتجاه  وجهة  يعكس  والذي  حد 
السابقة  الوزارة،   الدراسات  العديد من  النتائج مع  )سالم   ودراسةم(،  2018)محرم    دراسةكوتتفق هذه 
أم(،  2015 الدراسات كحيث  هذه  عل  دت  الحكومية  المنظمات  بالدرجة اعتماد  اإلعالم  استراتيجية  ى 

استراتيجيات ولىاأل على  اعتمادها  وتراجع  والمشاركة  ،  أكدت،  الحوار   Lee & Cho  راسةد  كما 
ودراسة  Bellstrom et al (2016)  ودراسة    ،(2018)  ،Gunawong (2015)،  ودراسة  

Zheng & Zheng (2014)   التواصل استخدام وسائل  الحكومية من  للمنظمات  الرئيس  الهدف  أن 
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لسياس  االجتماعي  والترويج  باألحداث  الجماهير  إعالم  عالقات  هو  بإقامة  االهتمام  دون  الحكومات  ات 
  اتصالية تعتمد على الحوار.

اإلقناعث  تراجع استخدام الوزارات الثال عبر صفحاتهم على فيسبوك، والتي تعتمد   الستراتيجية 
وفًقا  ومواقفهم  سلوكهم  وتوجيه  لديها،  المصالح  بجماعات  المنظمة  عالقات  تقوى  مضامين  تقديم  على 
ألهدافها. وقد تم توظيف هذه االستراتيجية في إطار الترويج لسياسة الحكومة وحجم اإلنجاز في األنشطة  

حيث تم توظيف العديد من العبارات التي تشيد باإلنجاز وتحقيق  المختلفة لكسب ثقة الجمهور وتأييده؛  
وتطور  العلمي  والبحث  التعليم  قطاع  في  النجاح  حجم  العالي  التعليم  وزارة  صفحة  فأبرزت  النجاحات، 

مثل: تنامى دور الجامعات الصرية الجامعات المصرية مستخدمة العديد من العبارات المؤكدة على ذلك )
المصري  في للجامعات  الدولي  التصنيف  تحسين  المجتمع/  التصنيف/  خدمة  أدلة  مختلف  في  وزارة  ة 

، وأبرزت وزارة اإلسكان إنجازاتها  ...(العلميالبحث    فينجازات  العلمي تحصد اإل والبحث    العاليالتعليم  
( ذلك  تؤكد  عبارات  مستخدمة  العشوائيات  وتطوير  المياه  ومشروعات  الجديدة  المدن  إمثفي  نجازات ل: 

المصرية   اآلمنة/    فيالدولة  العشوائيات غير  تطوير  دمنهور  مجال  مياه  على شهادة  حصول محطة 
العالمية   والتشغيل  في الجودة  األ  /اإلدارة  شهادة  أسوان  مدينة  جهاز  الجودة    فييزو  منح  مجالي 

مجال الرياضة، وتحقيق  ، كما أبرزت وزارة الشباب والرياضة إنجازاتها في  والصحة والسالمة المهنية...(
تحققالعديد من البطوالت   المصرية  الرياضة  العالم  )مثل:  مستوى  على  متتالية  دعم   إنجازات  بفضل 

السياسية المضامين    (...القيادة  هذه  تقديم  في  الثالث  الصفحات  وظفت  اإلعالمية  وقد    التي األشكال 
على   و والفيديو    ر الصو   ملفات تركز  الرسوم  واستخدمت  األرقام  والروابط،  بلغة  المدعوم  اإلنفوجراف 

 لعالقات االستراتيجية مع جماعات المصالح المختلفة.  وبناء ا واإلحصائيات لتحقق اإلقناع 
دراسة  وت مع  النتائج  هذه  والتي أكدت على اعتماد المنظمات   (Lee & Cho 2018)تفق 

يليها   اإلعالم،  استراتيجية  على  والكورية  األمريكية  باقي الحكومية  استخدام  وتراجع  اإلقناع،  استراتيجية 
االستراتيجيات االتصالية عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك وتويتر؛ حيث تظل النظرة السائدة لوسائل  

 التواصل االجتماعي لدى المنظمات الحكومية أنها وسائل لنشر المعلومات والترويج لعمل الحكومات. 
اإلجماعباستراتيجية  انخفضت نسبة االهتمام   عبر صفحات الوزارات الثالث على فيسبوك    بناء 

التي   االستفسارات  على  والرد  الحجج  بتقديم  الثالث  الصفحات  اهتمام  تراجع  حيث  التحليل؛  فترة  خالل 
تسليترتبط ببعض القضايا والمشكالت   تأخر  قضية  إثارة  المباعة)مثل:  السكنية  الوحدات  عدم   م  أو 

اإلسكان دون إبداء ر من تعليقات الجمهور على منشورات صفحة وزارة  الكثي  فيمطابقتها للمواصفات  
الشأن هذا  في  المصالح  جماعات  مع  الخالف  وإنهاء  موقفها  تبرير  يحاول  رد  أي  . وظهر  (الوزارة 

المشكالت   بعض  مع  التعامل  في  االستراتيجية  هذه  التعليم  مثل:  )استخدام  وزارة    في   العاليصفحة 
بجامعة   م6/2/2020 طالب  اعتداء  حيال  الوزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  الصفحة  نشرت  حيث 

  ..ة اإلجراءات التأديبية ضد الطالبأكد الوزير على اتخاذ كاف"اإلسكندرية على عضو هيئة التدريس  
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للوزارة   القانوني  المستشار  الوزير  الشق  كما وجه  الواقعة  الجنائيبمتابعة  حقوق للحفاظ على  ...في 
..." قانون، واحترام األعراف الجامعيةتنفيذ ال  فيعلى الحسم الكامل    اأكد أيضا و ...عضو هيئة التدريس

( من نشره  ةمشاركة خالل فترة قصير   127،  اتعليقا   156،  اإعجابا   593وقد حصل هذا المنشور على  
عودة طالب البعثات المصرية من الصين  المطالبة بزمة  دام هذه االستراتيجية بقوة خالل أكما ظهر استخ

فيروس  انتشار  من   هناك  كوروناال  بعد  الكثير  لرغبة  الداعم  الوزارة  موقف  إظهار  محاولة  خالل  من 
الثقة جسور  وبناء  التوافق،  تحقيق  أجل  من  وذلك  القضية،  هذه  في  المصالح  في    أصحاب  )مثل: 

سين بالصين، بعدد من الطالب المصريين الدار   ...د. خالد عبد الغفار  اصل تليفونيا توا:  م2/2/2020
يستعدون  عليهم    الذين  لالطمئنان  مصر،  إلى  ب...للعودة  مصر  قرار  من في ضوء  يرغب  من  إجالء 
لدور وزارة التعليم العالي والبحث   اواستمرارا ...  وإعادتهم إلى مصر  ابالصين حاليا دين  و جو المصريين الم
ا للصالح العام والسالمة الشخصية  ...أبنائها الدارسين بالصين  العلمي تجاه   ، وحفاظاا على  ...وتحقيقا

للوطن   العودة  تكون  أن  تقرر  فقد  المصري،  القومي  منهم   –األمن  يرغب  استخدمت ..(  .لمن  كما 
  ي أراض على    للتعدياستراتيجية بناء اإلجماع  على سبيل المثال في بيان موقف وزارة اإلسكان الرافض  

الدولة وتغير نشاط الوحدات السكنية المباعة بدون تمييز بين الفئات المختلفة، وفي استجابة وزارة الشباب 
 اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب.والرياضة لمطالب الشباب بإنشاء 

االعتماد على   الحوارانخفضت نسبة  فيسبوك    استراتيجية  الثالث على  الوزارات  عبر صفحات 
بالرغم من الخصائص التفاعلية التي يتمتع بها موقع فيسبوك بصفة عامة، والتي تسمح بإدارة اتصاالت  
حوارية فعالة مع الجمهور؛ حيث لم تتح الوزارات الثالث فرًصا للتشاور مع الجمهور لتحديد األولويات،  

ح حلول ممكنة للمشكالت، أو طرح قضايا للنقاش، فقد ظلت الوزارات ومناقشة السياسات والقرارات، وطر 
واقتصرت  كتابة منشورات على صفحاتهم،  للجمهور فرصة  يتح  ولم  نشره  يتم  فيما  الوحيد  المتحكم  هي 
مشاركته على تسجيل التعليقات التي لم تتفاعل معها الوزارات الثالث إال في إطار محدود وعبر رسائل 

تقديم االقتراحات واالستفسارات عبر صندوق الرسائل على صفحتي وزارة التعليم العالي    محددة، وإن كان
ووزارة الشباب والرياضة يعد نمًطا لالتصال الصاعد وبداية لالتصال الحواري يمكن البناء عليه، وتتفق  

مع   النتيجة  ع  (Elsherbiny 2015)  دراسةهذه  الجمهور  مع  الحوار  آليات  تراجع  أكدت  بر  والتي 
 الصفحات الحكومية على فيسبوك.

النتائج في ضوء تفسير هذه  حداثة استخدام الوزارات المصرية لهذه الوسيلة وعدم توافر   ويمكن 
إلدارة هذه الصفحات بطريقة   القائم باالتصال إدارة االتصال عبر هذه الوسائل، واتجاه فيالخبرات الكافية 

، بعيًدا عن  ودعم سياسات الوزارة  ،جل نشر المعلومات واحد من أاتجاه    فيتقليدية تعتمد على االتصال  
 مناقشة المشكالت والحلول الممكنة لها بدرجة كبيرة. 
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 :تستخدمها الوزارات المصرية عبر صفحاتها على فيسبوك التياستراتيجيات الرسالة االتصالية  -2
منظمات والجمهور على نحو  تهدف استراتيجيات الرسالة االتصالية إلى بناء شراكات قوية بين ال

والقضايا  األحداث  في  الجمهور  مشاركة  ويعزز  كبيرة،  بدرجة  للمنظمات  االتصالية  األنشطة  يدعم 
المختلفة، ويوضح الجدول التالي طبيعة استراتيجيات الرسالة االتصالية للوزارات المصرية عبر صفحاتها  

 على فيسبوك.
 

 ( 12جدول رقم )
 تصالية المستخدمة عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك استراتيجيات الرسالة اال 

 الوزارات المصرية       
 

 استراتيجيات الرسالة

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 % ك % ك % ك

 68 238 93.8 120 76.2 122 المعلومات استراتيجية نشر  -
 0.6 2 2.3 3 19.4 31 الرسميستراتيجية المتحدث ا -
 31.4 110 3.9 5 4.4 7 استراتيجية المبادرة التشاركية -

 350 128 160 اإلجمالي

تشير بيانات الجدول السابق إلى اعتماد الوزارات الثالث بصفة اساسية على استراتيجيات الرسائل 
مكانيات  ، دون االستفادة من إاتجاه واحد من المنظمة إلى الجماهير  فيتدعم االتصال    التياالتصالية  

اكات قوية مع الجمهور  تقديم رسائل حوارية تقوم على التفاعل وبناء شر   في(  فيسبوكالوسيلة االتصالية )
صفحاتها.  عبر  الرسمية   المستهدف  الصفحات  على  المنشورة  الرسائل  من  الغالبة  النسبة  اعتمدت  فقد 

المصرية   المعلوماتللوزارات  نشر  استراتيجية  موضوعا  التي  على  تقديم  على  ترتبط  تقوم  رسمية  ت 
وأ الوزارة  القضايا    ، نشطتهابسياسات  بطريقوسرد  المناسب  الوقت  موضوعية في  وعي  ة  ومعرفة   لزيادة 

يتفقد الوحدات    : وزير اإلسكانم2020/ 18/1  في  اإلسكانصفحة وزارة    مثل: ) الجمهور بهذه القضايا
  استقبل د.   :م2020/ 25/2  في  العاليوصفحة وزارة التعليم  .../  االجتماعي  لسكنية بمشروع اإلسكانا

تعزيز  ... لهواوى مصر  لشركة   التنفيذي الرئيس  ...العلميوالبحث    العاليخالد عبد الغفار وزير التعليم  
والشركة   الوزارة  بين  القدرات    فيالتعاون  المعلومات  فيبناء  وتكنولوجيا  االتصاالت  ويتوافق  ،  (مجال 

األهداف االتصالية للصفحات الرسمية للوزارات الثالث على فيسبوك؛ وفًقا لما أكدته   ذلك بدرجة كبيرة مع
تهدف  الثالث  الوزارات  على صفحة  المنشورات  من  الغالبة  النسبة  أن  من  الدراسة  لهذه  السابقة  النتائج 

دراسةكما    التعريف بعمل الوزارة والمسئولين، مع  النتيجة  هذه  ي  والت   (Lee & Cho 2018)  تتفق 
أكدت اعتماد المنظمات الحكومية األمريكية والكورية على استراتيجية نشر المعلومات بدرجة كبيرة وبفارق  

 كبير عن االستراتيجيات األخرى خالل تواصلها مع الجمهور عبر فيسبوك وتويتر. 
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المتحدث  برزت   رتي  مقارنة بوزا  العاليالرسائل االتصالية لوزارة التعليم    في  الرسمياستراتيجية 
والرياضة  اإلسكان، من    ؛والشباب  يقرب  ما  اعتمد  االتصالية  إجماليمن    %19.4حيث  على    الرسائل 

العالي التعليم  الوزير    صفحة وزارة  و   فيعلى شخص  مباشر  بشكل  الرسائل  للسياسات    فيتقديم  تفسيره 
والتعبير عن وجهة النظر الرسمية باعتباره المصدر الرئيس للمعلومة والمعبر عن سياسة    وشرح القضايا 

جوالته   في  سواء  بتصريحاته،  المرتبط  والفيديوهات  الشخصية  الصور  من  بالكثير  ذلك  مدعًما  الوزارة، 
م العالي  تسأل ووزير التعلي  أنت"تحت عنوان  الميدانية أو لوسائل اإلعالم، وكذلك في فيديوهات خاصة  

يجيب فيها وزير التعليم العالي بنفسه على تساؤالت الجمهور، وقد تعدد استخدام األلفاظ    التيو يجيب"،  
مثل: قرر/ أوضح/ شدد/ أكد/  المعبرة عن امتالكه للمعلومة وقدرته على شرح السياسات وصناعة القرار 

أكد ":  م2020/ 25/2  فيثل:  )مفي المنشور الواحد أكثر من مرة استعرض/ ناقش    /فسر/ صرح/ عقد
  كما استعرض همية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك التنمية األفريقي...  أ  الوزير

إلى أن الغرض من المشروع المقدم    عبد الغفار  ولفت د. ...  ةالرسومات الخاصة بالجامعات التكنولوجي
    (هو توفير تعليم تكنولوجي"

بتقديم والرياضة  الشباب  وزارة  على    التيالرسائل    بعض   اهتمت  المبادرة تعتمد  استراتيجية 
للمشاركة في   ، حيث قدمت رسائل اتصالية تحمل مجموعة من العبارات الصريحة التي تدعوالتشاركية

وعى "ا  م2020يناير    23  فيمثل: صفحة وزارة الشباب والرياضة  ) األحداث العامة واألنشطة المدنية  
 : م2020فبراير    28  فيو " /  تنسى تعمل شير وتقول ألصحابك على برنامج التطوع بمعرض الكتاب

اليوم المفتوح للتوظيف، تعالى على طول يوم السبت... يرجى ملء االستمارة التالية والذهاب مباشرة 
مثل:    ( الهاشتاج  استخدام  تم  كما  الميعاد"(،  تدعو  #ايدكفي  التي  الصريحة  واأللفاظ  _معانا#( 

وقد جاءت هذه  للمشاركة مثل )انتظرونا/ مستنينك/ سجل اآلن/ شارك في أوسكار برلمان الطالئع...(  
عن الكثير من المبادرات  وزارة التي ركزت على اإلعالن  مناسبة بدرجة كبيرة مع أنشطة الاالستراتيجية  

والمهرجانات   والمسابقات  والرياضية  الجماهيرية  تتطلب    التيالشبابية  وتدعم  المشاركة  كبيرة،  بدرجة 
بينما  اتجاهين  فياالتصال   االستراتيجي،  بهذه  االهتمام  الخاصة    فية  تراجع  االتصالية  بوزارتي  الرسائل 

الخدمات  بعض  تسويق  في  إال  الجمهور  لمشاركة  كبيًرا  اهتماًما  تعط  لم  والتي  واإلسكان  العالي  التعليم 
السكنية   الوحدات  بيع  التسجيل  األحداث الخاصة    فيأو المشاركة    للبعثات(  التقدم  –)مثل:    في )مثل: 

ون االهتمام  د   (م2020رؤية المستقبل النسخة الثانية    -العلميوالبحث    العاليالمنتدى العالمي للتعليم  
الشباب  بتوجيه   وزارة  قدمتها  التي  نفسها  العبارات  بقوة  الجمهور  لمشاركة  ومباشرة  صريحة  عبارات 

 والرياضة.
 :ر صفحاتها على فيسبوكتستخدمها الوزارات المصرية عب التي الحواري استراتيجيات االتصال  -3

في تعزيز  و   ،بناء العالقة مع الجمهور   فيالمدخل الرئيس    هي  الحواري تعد استراتيجيات االتصال  
القرار   صناعة  في  شرعيتهمشاركته  ويؤكد  السياسي  النظام  ديمقراطية  يدعم  نحو  وظفت  على  وقد   ،
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من   عدًدا  فيسبوك  على  صفحاتها  عبر  المصرية  الحدث الوزارات  لطبيعة  وفًقا  الحوارية  االستراتيجيات 
 : وطبيعة األهداف االتصالية التي تسعى إليها هذه الوزارات وذلك على النحو التالي

 

 ( 13جدول رقم )
 استراتيجيات االتصال الحواري المستخدمة في الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

 الوزارات المصرية    

 االستراتيجية الحوارية  

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 % ك % ك % ك

 84 294 91.4 117 76.9 123 استراتيجية تأطير الحوار  -
 6.3 22 7 9 16.2 26 استراتيجية الحوار التوافقي  -
 9.7 34 1.6 2 6.9 11 التحويلي استراتيجية الحوار  -
 0 0 0 0 0 0 استراتيجية الحوار المنتج  -

 350 128 160 اإلجمالي

على    فحات الرسمية للوزارات المصرية الخاضعة للدراسةاعتماد الص  بيانات الجدول السابق   ؤكد ت
استخدام    فيسبوك الحوارعلى  تأطير  الوزارات   استراتيجية  في  باالتصال  القائم  من خاللها  يسعى  التي 

الثالث إلى تحديد موضوعات الحوار، والنقاط التي يتم إبرازها والتركيز عليها وجذب الحوار حولها، حيث 
ال توجد صالحية للجمهور لكتابة منشور على صفحة الوزارات الثالث على فيسبوك، أو طرح موضوعات  

العام يه للنقاش  ال  كما  باالتصال  ،  القائم  والتفاعل   فيتم  الجمهور  بتعليقات  الثالث  الوزارات  صفحات 
وقيادتها، والخدمات التي   معها، وركزت المنشورات على صفحات الوزارات الثالث على إبراز نشاط الوزارة

إطار محدود   فيعن تناول المشكالت والقضايا الخالفية إال  ى نحو يدعم صورتها الذهنية بعيًداعلتقدمها 
التعليم    مثل صفحة)للغاية   تجميع    :م2020/ 15/2  في  العاليوزارة  يتفقد مركز  العالي  التعليم  وزير 

 م2020/ 3/1 في اإلسكان صفحة وزارة و   /األقمار الصناعية ويرأس اجتماع لجنة المشروعات القومية
المختلفة   الخدمات  الصعيد وتوفير  بتنمية  المدن    فيبالمليارات    ألهالينا. واستثمارات الجزار: مهتمون 

 (.  الجديدة بصعيد مصر
الحوار  انخفضت نسبة االعتماد على    على صفحات الوزارات الثالث حيث   التوافقياستراتيجية 

القضايا   في  الوزارات  لموقف  الداعم  المحتوى  نشر  خالل  من  إال  االستراتيجية  هذه  استخدام  يظهر  لم 
المتمثلة في  الذي يمكن رصده من خالل مشاركة اإلعدادات  التوافق  التوافق حوله، هذا  الخالفية وبناء 

الجم التي يسجلها  التي تعكس  عدد اإلعجابات، والمشاركات  التعليقات  المحتوى، وطبيعة  هور على هذا 
بتوجيه الشكر  الجمهور  تعليقات  باالتصال على  القائم  الجمهور، وتعليق  القبول واالستحسان من جانب 

"تأكيد حق العودة لمن يرغب من :  م2020فبراير  2  في  العاليمثل: صفحة وزارة التعليم  )لهذا التأييد 
بالصين المصريين  على  و "  الطالب  حصل  وزارة  إعجاب/    292الذي    4  في  اإلسكانوصفحة 
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وصفحة    /ء إلى أصله"الشيومحال مخالفة للنشاط لعودة    "سحب واسترداد قطع أراض  :م2020يناير 
والرياضة   الشباب  الخدمة  ":  م2020يناير    13  في وزارة  اتحاد  بإنشاء  والرياضة  الشباب  وزير  قرار 

التطوعية للشباب، و  قليلة من نشره"  اعجابا إ  708و  مشاركة  151حصل على    الذيالعامة  فترة   بعد 
الكيان هذا  بإنشاء  كثيرة  مطالبات  إطار  في  هذه  (وذلك  استخدام  نسب  انخفاض  تفسير  ويمكن   .

ضوء   في  ارتباط استخدام هذه االستراتيجية بدرجة كبيرة باألزمات والقضايا الخالفية وهي  االستراتيجية 
 لى صفحات الوزارات الثالث إال في حدود ضيقة للغاية. القضايا التي لم تظهر ع

الحوار  تراجع بدرجة كبيرة االهتمام باستخدام   عبر المحتوى المنشور على    التحويلياستراتيجية 
صفحات الوزارات الثالث والقائمة على إتاحة الفرصة للمشاركين في التعبير عن وجهة نظرهم، ولم يظهر  

ال من خالل بعض المنشورات التي تضمنت رًدا من جانب الوزارات خاصة  استخدام هذه االستراتيجية إ 
ويمكن  وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي على تعليقات الجمهور التي تعلقت بشكوى أو استفسار،  

سئلة مفتوحة للحوار أو التي تطرح أ  تراجع المضامين ضوء  فيتفسير تراجع استخدام هذه االستراتيجية  
واآلراء االقتراحات  لتقديم  مساحات  الوزارات   تترك  صفحات  على  والبحوث  الرأي  استطالعات  وغياب 

 الثالث.
المنتجتجنب القائم باالتصال في الوزارات الثالث استخدام   الحوار  التي تعتمد على    استراتيجية 
 ,Romenti مع دراسة  وتتفق هذه النتائجتبادل الحوار واآلراء بين المشاركين واحترام وجهات نظرهم. 

Murtarelli & Valentini (2014)    والتي أكدت أن استخدام االستراتيجيات الحوارية يرتبط بطبيعة
في  الحوار  تأطير  استراتيجية  استخدام  إلى  الحكومات  تتجه  حيث  معها؛  التعامل  وسياسات  القضية 

لحوار التوافقي ثم تأطير الحوار في ظل  الظروف العادية لتحقيق أهدافها االتصالية، وقد تبدأ باستراتيجية ا
 األزمات.

استخدام   عن  كثيًرا  الثالث  الوزارات  ابتعاد  السابقة  النتائج  تؤكد  الحوار وبذلك  استراتيجيات 
عبر    التفاعلي الجمهور  مشاركة  تعزز  والتي  المنتج(  الحوار  استراتيجية  التحويلي/  الحوار  )استراتيجية 

على   وتعتمد  االجتماعي،  التواصل  الحواروسائل  توجيه  الحوار/    استراتيجيات  تأطير  )استراتيجية 
ويج لعمل الوزارات استراتيجية الحوار التوافقي( لتحقيق أهدافها االتصالية المرتبطة بنشر المعلومات، والتر 

بعيدًا عن االهتمام بمشاركة الجمهور الذي يعد الطرف اآلخر في الحوار. وتتفق هذه النتائج مع دراسة  
Pang, et al (2018)    التحويلي الحوار  استراتيجيتي  على  المنظمات  اعتماد  تراجع  أكدت  والتي 

قات حوارية ناجحة مع الجمهور عبر  والحوار المنتج، بالرغم من أهمية هذه االستراتيجيات في بناء عال
 وسائل التواصل االجتماعي. 
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   :الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوكو الوزارات المصرية العالقة الحوارية بين   -4
االتصاليةتعكس   على    الرسائل  للدراسة  الخاضعة  المصرية  للوزارات  الرسمية  الصفحات  عبر 

  : التاليمع الجمهور المستهدف وذلك على النحو طبيعة العالقات الحوارية  فيسبوك
 ( 14جدول رقم )

 نوع العالقة الحوارية بين الوزارات المصرية والجمهور عبر فيسبوك 

 الوزارات المصرية       
 

 الحواريةالعالقة 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 % ك % ك % ك

 68.6 240 95.3 122 62.5 100 عالقة مهنية -
 8.6 30 3.1 4 32.5 52 عالقة شخصية  -
 22.8 80 1.6 2 5 8 عالقة جماعية  -

 350 128 160 ن

مع الجمهور    إقامة عالقات حوارية مهنية الوزارات الثالث على    النتائج السابقة إلى اعتماد تشير  
على   الرسمية  صفحاتها  الرسائل    فيسبوك،عبر  نشر  خالل  من  لنشاط    التيوذلك  الترويج  على  تركز 

ط بمواقع من خالل األخبار والتقارير ورواب  ،ونشر التفاصيل المرتبطة بذلك  ،المنظمة وخدماتها وسياستها 
بهذه المضامين لتشكيل وعي واتجاهات الجمهور في إطار دورها الرسمي كمالك للمعلومة   ترتبط أخرى  

بروز العالقات  التي أكدت و  Wang & Zhou (2015)مع دراسة    وتتفق هذه النتيجةوصانع للقرار، 
المهنية   التواصل    فيالحوارية  وسائل  عبر  المنظمات  بإقامة  اتصال  مقارنة  كبيرة  بدرجة  االجتماعي 

 عالقات شخصية وجماعية، حيث تحرص المنظمات على إقامة عالقات حوارية تخدم أهدافها. 
على صفحة وزارة التعليم    إقامة عالقات حوارية شخصية  استهدفت   التي ارتفاع نسبة المنشورات  

  بعض التفاعالت التي أبداها القائمون والشباب والرياضة وذلك من خالل    سكان،اإلمقارنة بوزارتي    العالي
تساؤالتهم بعض  على  الرد  الجمهور من خالل  مع  التعليقات،  باالتصال  في  رسائل    المطروحة  وتوجيه 

، وإن جاءت بعض هذه الردود غير وافية لتساؤالت الجمهور  خاصة لهم عبر @ أو بأسمائهم الشخصية
على هذه    وقاصرة  كما ظهرت  الشكوى،  أو  التساؤل  بموضوع  ترتبط  ال  أو  المختصة  للجهات  توجيههم 

الموظفين   تكريم  خالل  من  اإلسكان  وزارة  صفحة  على  اإلسكان  )مثل:العالقة  وزارة   في  صفحة 
بمشروعات  :  م9/2/2020 العاملة  الشركات  بإحدى  المثالي  المهندس  يكرم  الشروق  مدينة  جهاز 

 . (المدينة
الجمهور على صفحة   إقامة عالقة حوارية جماعية معهدفت إلى  التيارتفعت نسبة المنشورات 

تضمنت   التيوذلك من خالل المنشورات    اإلسكان؛و   العاليوزارة الشباب والرياضة مقارنة بوزارتي التعليم  
للمشاركة   للجمهور  الخاصة/   فيعبارات صريحة  واألحداث  والترفيهية/  والرياضة/  الشبابية/  المبادرات 
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والتوظيف  / تبدأ   والتدريب  هنساعدك  وإحنا  لينا  انضم  يال  بموعدنا/  بنفكركم  شباب  يا  يال  )مثل: 
نئة  حوارية جماعية من خالل منشورات التهزارة التعليم العالي على إقامة عالقات حرصت و  وقد الطريق(،

الجديد/ وعيد  تهنئة)عياد  الجتماعية واألفي المناسبات ا بالعام  بدء الفصل و   /المجيد  الميالد  المصرين 
الجديد...( للتعليم    الدراسي  والبحث    العاليبجانب رعاية بعض األحداث الخاصة مثل المنتدى العالمي 

 .  م ودعوة الجمهور للمشاركة في المنتدى2020رؤية المستقبل   –العملي 
وفى إطار النتائج السابقة يمكن القول بأن الوزارات الثالث التزال في ممارستها االتصالية عبر  
خالل  من  واحد  اتجاه  في  االتصال  استراتيجيات  على  تعتمد  )فيسبوك(  االجتماعي  التواصل  صفحات 

التفاعلية المتاح ة عبر وسائل  تحديدها لموضوعات الحوار، وعدم االستفادة بدرجة كبيرة من االمكانيات 
 التواصل االجتماعي لتطوير العالقة الحوارية مع الجمهور المستهدف، ودفعه للمشاركة. 

 وزارات المصرية على فيسبوك  رابعاا: التفاعلية عبر الصفحات الرسمية لل
محتوى المنشور على  يدة تمكن مستخدميه من التفاعل ومشاركة الوسائل عد   فيسبوكيتيح موقع  

ًرا من جانب المستخدم  كبي   ابعضها ال يحتاج جهدً   ،متعددة  اصورً ، ويأخذ هذا التفاعل  ةالصفحات المختلف
بالمحتوى   اإلعجاب  إظهار  وج  (Like)مثل  يعكس  المستخدم  هوبعضها  نظر  المنشور    فية  المحتوى 

(comment اآل وبعضها  للمحتوى  (  األصدقاء  من  أخرى  اتصال  جهات  مشاركة  فرصة  يتيح  خر 
(Share  حتى يمكن التشاور حوله وتبادل وجهات )التالية    النظر بشأنه. وفي ضوء ذلك تعكس النتائج

 : التاليالخاصة بالوزارات المصرية الخاضعة للدراسة على النحو  فيسبوكصفحات  علىحجم التفاعلية  
 فيسبوك تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور على صفحات الوزارات المصرية على  -1

الجد  على  يوضح  المصرية  الوزارات  صفحات  على  المتاحة  المختلفة  التفاعل  أشكال  التالي  ول 
المتوسط  فيسبوك والتي تعكس مدى تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور،   الجدول    فيحيث تشير قيم 

الجمهور  حجمإلى   على    تفاعالت  المنشورات  لعدد  بالنسبة  المحتوى(  مشاركة  التعليق/  )اإلعجاب/ 
التحليل، فترة  خالل  الواحد على   الصفحة  المنشور  الجمهور على  تفاعل  تعكس متوسط حجم  إنها  أي 

 الصفحة خالل فترة التحليل. 
 ( 15جدول رقم )

 أشكال تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور على صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك  

 شكال التفاعل            أ                           
 الوزارات المصرية   

 المحتوى   مشاركة التعليق  عجاباإل

 المتوسط اإلجمالي المتوسط اإلجمالي المتوسط اإلجمالي

 37 5918 22.4 3580 148.2 23709 العلميوالبحث  العاليوزارة التعليم  -
 17.6 2259 28.6 3660 141.2 18071 والمرافق والمجتمعات العمرانية  اإلسكانوزارة  -
 16.7 5860 104.3 36518 78.9 27618 الشباب والرياضة وزارة  -

 إلى:تشير بيانات الجدول السابق 
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يرجع يستخدمها الجمهور،    التي( هو أكثر أشكال التفاعل  Likeيعد إظهار اإلعجاب بالمحتوى ) - وقد 
نقل المعلومات المفيدة المرتبطة باهتمام الجمهور المستهدف عبر    فيكفاءة الوزارات المصرية  إلى    ذلك

على   الوزارات فيسبوكصفحاتها  بنشاط  مرتبطة  المنشورة  المعلومات  معظم  جاءت  حيث  والقضايا  ،   ،
عن أن تسجيل اإلعجاب بالمحتوى هو أكثر أشكال   فضاًل ،  الخاصة بهم، والخدمات المقدمة للجمهور

 من جانب الجمهور.  هًدا كبيًراالتي ال تتطلب جالتفاعل 
( commentsحقق المحتوى المنشور على صفحة وزارة الشباب والرياضة أعلى مستوى من التعليقات ) -

واإلسكان، وتعد التعليقات أقوى أشكال التفاعل؛ نظًرا لما تطلبه من جهد   مقارنة بوزارتي التعليم العالي
نظره،   وجهة  عن  للتعبير  الجمهور  إلى وقد  يبذله  ذلك  والرياضة   يرجع  الشباب  وزارة  طبيعة جمهور 

التواصل  وسائل  عبر  ومشاركة  نشاًطا  األكثر  تعد  صغيرة  عمرية  فئة  في  معظمه  يتمثل  والذي 
المنشور    االجتماعي، المضمون  طبيعة  عن  والتدريبات،  فضاًل  الترفيهية،  واألنشطة  )المسابقات، 

شرة تشجع الجمهور على التفاعل والمشاركة، ويثير  والفاعليات...( والذي تضمن دعوات صريحة ومبا 
في  )مثل:  الكثير من التساؤالت واالستفسارات والتي تم رصدها في تعليقات الجمهور على هذا المحتوى 

م بلغ حجم التعليقات على منشور بعنوان "احجز مكانك برحلة إلي مدينتي األقصر  2020يناير    27
ا  2.5Kحولي   اضة"وأسوان ... مع وزارة الشباب والري  (.تعليقا

  اإلسكان، مقارنة بوزارتي    العالي( الخاص بوزارة التعليم  shareارتفع متوسط عدد مشاركات المحتوى ) -
مشاركته مع    فيوالشباب والرياضة، ويعكس هذا الشكل من التفاعل إعجاب الجمهور بالمحتوى ورغبته  

ومن ثم يمثل مستوى أعلى    ،حوله  أيبادل الر وت  ،لمناقشته مع األصدقاء  ؛جهات االتصال األخرى لديه
التفاعل،   إلىمن  النتائج  هذه  ترجع  التعليم    وقد  وزارة  جمهور  غالًباو   العالي طبيعة  يتمتع    الذي  ما 

تفاعل الجمهور ومشاركته عبر وسائل    فييعد أحد المتغيرات المؤثرة    الذيبمستوى مرتفع من التعليم  
 & Rodrigues, Bomesكدراسة    وفًقا لما أكدته العديد من الدراسات السابقة االجتماعيالتواصل 

Barges (2020) ودراسة، والتي اعتمدت على تحليل صفحات فيسبوك للبلديات البرازيلية Lovari 
& Parisi (2015)  فيسبوك الخاصة بالبلديات صفحات  مستخدميبين  أيللر  التي أجرت استطالًعاو

 لتفاعل بين الفئات األكثر تعليًما نظًرا ارتفاع مستوى المشاركة وا  الية؛ حيث أكدت هذه الدراسات يطاإل
 اتجاهين.   فيلحاجتهم إلى اتصال ملموس وفعلي 

  فيسبوك   تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور عبر الصفحات الرسمية على  حجم  ويمكن توضيح  
من خالل بيان متوسط حجم التفاعل على المنشور الواحد بكل من للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة  

 :  التاليعلى النحو هذه الصفحات 
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 متوسط حجم تفاعل الجمهور على المنشور الواحد على صفحات فيسبوك للوزارات المصرية 
متوسط حجم تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور على    قارب ت  إلى  تشير نتائج الشكل السابق

فيسبوك   على  الثالث  الوزارات  وا  إجمالي)صفحات  منسوباا  اإلعجاب  المحتوى/  ومشاركة  إلى  لتعليق 
حيث جاء متوسط حجم تفاعل الجمهور مع    عدد المنشورات على الصفحة خالل فترة التحليل(  إجمالي

الثال الصفحات  الواحد على  متقارًبا،  المنشور  إلىث  ذلك  يرجع  االتصال عبر    وقد  إدارة  أسلوب  تشابه 
الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك، والذي اعتمد بصفة أساسية على االتصال في اتجاه  
الجمهور   لدى  إيجابية  ذهنية  وتكوين صورة  الحكومة  لسياسات  والترويج  المعلومات،  نشر  بهدف  واحد؛ 

اتصاالت  بإدارة  االهتمام  دون  الحكومي،  األداء  مناقشة    عن  في  الجمهور  مشاركة  تستهدف  تفاعلية 
 القضايا وتقديم االقتراحات وبدائل الحلول للمشكالت.  

الصفحات  عبر  المنشور  المحتوى  مع  الجمهور  تفاعل  تراجع حجم  السابق  الشكل  نتائج  وتؤكد 
الواحد   الثالث الخاضعة للدراسة بشكل عام، وذلك عند المقارنة بين متوسط حجم التفاعل على المنشور

يؤكدوحجم متابعي هذه الصفحات وقت التحليل،   ما  ضرورة أن تدير هذه الوزارات حساباتها على    وهو 
الجمهور.   التفاعل مع  لتقوية عمليات  أكبر  بعناية  االجتماعي  التواصل  مع  وسائل  النتائج  هذه  وتتفق 

دراسات حيث أكدت هذه ال  (Elsherbiny 2015)ودراسة    (Kim, Park & Im 2015)دراسة  
الجمهورانخفاض مستوى   الرسمية    تفاعل  الصفحات  الحكومية عبر وسائل  على  والمنظمات  للمسئولين 

 التواصل االجتماعي. 
 : محتوى تعليقات الجمهور على منشورات الوزارات المصرية عبر صفحاتها على فيسبوك 1/1

للصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك بالتفاعل مع المحتوى    المتابعهتم الجمهور  ا 
التي  بلغت نسبة المنشورات  المنشور على هذه الصفحات من خالل تسجيل التعليقات وإبداء الرأي، حيث 

للجمهور   تعليقات  التعليم  تتضمن  وزارة  ووزارة  %95  العاليعلى صفحة  ووزارة %98.4  اإلسكان،   ،
. وقد جاء مضمون هذه  المنشورات على صفحات هذه الوزارات  إجماليمن    %79.4  الشباب والرياضة

 التعليقات متنوًعا يعكس االهتمامات المختلفة للجمهور على النحو التالي: 
 
 
 

207.5

187.4

200 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

نيةوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرا

وزارة الشباب والرياضة
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 محتوى تعليقات الجمهور على منشورات الوزارات المصرية عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك  

 الوزارات المصرية                                     
                                        

 مضمون التعليق       

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي  

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 %  ك %  ك %  ك
 24.5 1881 30.6 923 14.1 440 (ات محددة..استفسارات/ طلب معلوم)أسئلة/ طلب معلومات  -
 10.5 807 26.5 799 50.6 1581 )التأييد/ الرفض(بداء الرأي إ -
 573 18.3 350 11.6 3660 47.7 (like/mention/Tag)معلومات النشر  -
 2.1 161 1.2 37 4.5 140 اقتراحتقديم  -
 2.3 174 19.4 586 3.8 119 عرض شكوى  -
 10.7 821 2.6 79 3.3 104   مستخدم آخر استفسار الرد على -
القرار - على صانع  محدد/    الضغط  موقف  التخاذ  الوزارة  )دعوة 

 0.65 50 3.5 106 2.5 78 تغيير سياسات...( 

 1.6 123 4.4 134 2.8 89 )*(غير مرتبط -
 7677 3014 3124 )**( إجمالي التعليقات

 الذي ال يتعلق بنشاط الوزارة.التعليق غير المرتبط هو  )*( 
 لم تتمكن الباحثة من تحليل جميع تعليقات الجمهور المسجل عددها أسفل كل منشور لعدم إظهار فيسبوك تفاصيل كل التعليقات. )**(

 تشير بيانات الجدول السابق إلى:  
صفحات   - على  الجمهور  تعليقات  من  الغالبة  النسبة  للدرا  فيسبوكتتعلق  الخاضعة  بتداول  سة  الثالث 

التعليم    إجماليمن    %53.7)  المعلومات وزارة  منشورات    إجمالي من    %44.8،  العاليالتعليقات على 
وزارة   منشورات  على  الشباب   إجماليمن    %82.9،  اإلسكانالتعليقات  وزارة  منشورات  على  التعليقات 

صورة نشر    فيصورة طلب مزيد من المعلومات أو    فيوالرياضة تتعلق بتداول المعلومات( وذلك إما  
ه  تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إلي أو الرد على االستفسارات فيما بينهم،  ،المعلومات بين األصدقاء

 & Lovari)  ودراسة  (Hidayat, Rafiki & Al Khalifa 2019)  الدراسات كدراسة  العديد من
Parisi 2015)     ودراسة(Snead 2013)    الدراسات هذه  أكدت  من  حيث  الرئيس  الهدف  أن 

الجمهور   لالتواصل    لمنصات استخدام  رغبته  االجتماعي  هو  الحكومية  على   فيلمنظمات  الحصول 
 المعلومات. 

خاصة جمهور صفحة    ،بالتأييد أو الرفض من خالل التعليقات اهتم الجمهور بالتعبير عن رأيه سواء   -
  الذي يتمتع به جمهور هذه الصفحة؛ ارتفاع المستوى التعليمي    وقد يرجع ذلك إلى،  العاليوزارة التعليم  

 Lovari &Parisi)ودراسة    (Rodrigues, Gomes & Borges 2020)دراسة  أكدت حيث 
درجة تفاعل ومشاركة الجمهور عبر وسائل    فيتؤثر    التيالمستوى التعليمي من العوامل  أن    (2015
 للمنظمات الحكومية. االجتماعيالتواصل 
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التعليقات   - نسب  وزارة    التيارتفعت  على صفحة  خاصة  شكاوى  التعليم    اإلسكانتمثل  بوزارتي  مقارنة 
والرياضة،    العالي، ذلكوالشباب  يرجع  آلية  وقد  وجود  دفع   لعدم  مما  الصفحة  عبر  الشكاوى  لتقديم 

ظل التجاهل التام للرد على شكاوى المواطنين   فيخاصة  ،الجمهور لتقديم الشكاوى من خالل التعليقات 
جاءت معظم منشورات    الذيالوقت    فيواستالم الوحدات السكنية،    اإلسكانجاء معظمها يتعلق ب  التيو 

التواصل بين    فيوجد فجوة كبيرة  هو ما أهذا القطاع و   فيها  اتنجاز اإلسكان وإالوزارة تتعلق بمشروعات  
 الطرفين.

تقديم االقتراحات والحلول للقضايا    فيتتمثل    التيمن خالل التعليقات و   المشاركة اإليجابيةجاءت نسب   -
صناعة القرار على صفحات الوزارات الثالث ضعيفة    فيمشاركة  ال  تعد إحدى صور  التيوالمشكالت و 

كبيرة،   ذلك  بدرجة  تفسر  القائمين    ضوء  فيويمكن  مع  اإليجابي  بالتفاعل  الجمهور  شعور  عدم 
الصفحات   هذه  عبر  أباالتصال  لما  الدراسة،  وفًقا  من  السابقة  النتائج  له  تراجعت  شارت  حيث 

التفاعلي االتصال  وآليات  ت الرأي/ طرح الجمهور موضوًعا للنقاش/ إمكانية  )استطالعا  استراتيجيات 
يمكن    التيو   فيسبوكعلى صفحات الوزارات المصرية الثالث على  االتصال بالوزارة بشكل مباشر...(  

مشاركً  يكون  أن  الجمهور على  تشجع  القرار،    في بقوة    اأن  المشكالت وصناعة  عن عدم    فضاًل حل 
 الصفحات الثالث بدرجة كبيرة مع تعليقات الجمهور.   فيتفاعل القائم باالتصال 

  في على استفسارات المواطنين فيما بينهم وهو ما يمكن تفسيره    اتمثل ردً   التيتراجعت نسب التعليقات   -
الرسمية   الجهة  من  المعلومة  على  بالحصول  اهتمام كل مستخدم  معها،    التيضوء  ميتواصل  ا وهو 

توصلت من خالل تحليل المحتوى المنشور على صفحات    التي  (Gintova 2019)يتفق مع دراسة  
والمواطنين    فيسبوك والالجئين  للهجرة  الكندية  الحكومة  لوكالة  المستخدمين  إلى  وتويتر  اهتمام  عدم 

 .  هورجابات خاصة من الجهة الرسمية وليس من الجمما بينهم النشغالهم بالحصول على إبالتفاعل في
صورة تفعيل الهاشتاج    فيجاءت    التيو   ،على صانع القرار  التي تمثل ضغًطانسب التعليقات    انخفضت  -

الهاشتاج  التعليقات )  في يعبر عن موقف معين وتكراره بنسبة كبيرة    الذي استخدام  التعليقات    فيمثل 
دعم _التعليم المفتوح/ #  : # ا  ضد نظام التعليم المدمج المهني  العاليعلى منشورات وزارة التعليم  

المهني/ # عايز  المدمج_  التعليم_  . وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود تفاعل  ها_ أكاديمية(نمعاا_ ضد_ 
يفقد   ما  وهو  الجمهور،  وبين  للدراسة  الخاضعة  الثالث  الصفحات  في  باالتصال  القائم  بين  كبير 

 على التأثير في صناعة القرار أو ممارسة الضغط على صانع القرار.  الجمهور الشعور بالقدرة
 : اتجاه تعليقات الجمهور على منشورات الوزارات المصرية عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك 1/2

العام االتجاه  التالي  الشكل  الصفحات  ل  يوضح  على  المنشور  المحتوى  على  الجمهور  تعليقات 
وذلك على النحو   المصرية الخاضعة للدراسة والذي قد يعكس حجم الرضا عن األداء،ات  الرسمية للوزار 

 :التالي
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 اتجاه تعليقات الجمهور على المحتوى المنشور بصفحات الوزارات المصرية على فيسبوك  

تعليقات الجمهور على منشورات الوزارات الثالث   فييعكس الشكل السابق سيادة االتجاه المحايد  
ونشر المعلومات    ،شكل استفسارات   فيحيث جاءت النسب الغالبة من تعليقات الجمهور    ؛على فيسبوك

شارت النتائج السابقة للدراسة، للمنشور كما أ  (mention & Tag)  خاللاألصدقاء من  بين جماعات  
والذي جاء مرتبًطا بنشاط    المتابع لهذه الصفحات بالمضمون المنشوروهو ما يشير إلى اهتمام الجمهور  

 . الوزارات وقضاياها والخدمات المقدمة لجماعات المصالح المختلفة على نحو يجعله في دائرة اهتماماتهم
التعليم   وزارة  منشورات  على  الجمهور  لتعليقات  اإليجابي  االتجاه  نسبة  مقارنة    العاليارتفعت 

إلىان والشباب والرياضة،  وزارتي اإلسكب ذلك  يرجع  التعليم    وقد  عبر صفحاتها    العاليتخصيص وزارة 
المواطنين   لرسائل  للبريد    messageصندوق  للجمهور    send Email  اإللكترونيوصندوق  يمكن 

بهم،   الخاصة  بالقضايا  يتعلق  فيما  من خاللهم  توجيه    فيعن حرصها    فضاًل مراسلتها  على  التعليقات 
المواطنين    الذي الجمهور   ووجهت  الوزراء،  لمجلس  الشكاوى  بوابة  على  تقديمها  إلى  شكوى   فيلديه 

ن للجامعات  األعلى  بالمجلس  الخاص  الرابط  عبر  التواصل  إلى  االستفسارات استفساراتهم  إدارة  ظام 
التعليقات   نسب  من  قلل  ما  وهو  تأتي والمتابعة،  سلبيةشكاوى    صورة    في  التي  اتجاهات  لدى   تعكس 

 .الجمهور
إلى  وقد يرجع ذلك، اإلسكانلتعليقات الجمهور على منشورات وزارة  ارتفعت نسبة االتجاه السلبي 

وجود   الر   أيعدم  عن  للتعبير  االستف  أيوسيلة  تقديم  خالل  أو  من  إال  الصفحة  عبر  والشكوى  سار 
يبدو  لم  الصفحة  عن  المسئولين  أن  كما  المنشورات،  على  على    أي  االتعليقات  للرد  التفاعل  من  درجة 

  التالي حد تعليقاتهم على النحو  ارتفعت نسبة االتجاهات السلبية للجمهور، حتى جاءت أولهذا    ،الجمهور
عاملين الصفحة للنشر فقط حد يرد على الناس وال ده مش    أنتم م: "2020/ 17/1في  )ممدوح حسن  

 مهم ليكم"(.
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 تفاعل الوزارات المصرية مع الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك  -2
بالرد على  المصرية على فيسبوك    وزارات القائم باالتصال في الصفحات الرسمية لليمثل اهتمام  

القائم باال هم أبرز أسارات وشكاوى الجمهور، وتبادل الحوار معاستف تصال والجمهور  شكال التفاعل بين 
التواصل   وسائل  الشكلو   االجتماعي،عبر  يوضح  لذلك  مع  نسب    التالي  وفًقا  باالتصال  القائم  تفاعل 

على الجمهور من خالل الرد على تعليقاتهم على المحتوى المنشور عبر صفحات الوزارات الثالث وذلك  
 : التاليالنحو 

 
 ( 6)شكل رقم 

 الوزارات المصرية مع الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك  حجم تفاعل 

يشير الشكل السابق إلى انخفاض نسب تفاعل القائم باالتصال في الوزارات المصرية الثالث مع       
الجمهور عبر الصفحات الرسمية لهذه الوزارات على فيسبوك؛ حيث انخفضت نسبة المنشورات التي  

د من قبل القائم باالتصال على تعليقات الجمهور على المحتوى المنشور، وقد جاء أغلب تتضمن ر 
صورة   في  إما  باالتصال  القائم  ترحيبيةردود  شكراا  رسائل  أو  لحضرتك    )مثل:  فندم(  رسائل  يا 

عبر  )مثل  توجيهية رسمية  شكوى  تقديم  يمكنك  المصرية:  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة   :
مصر: األنشطة    -وزارة الشباب والرياضة  )مثل:  رسائل تفسيرية( أو  اوى مجلس الوزراءبوابة شك

يتم تنفيذها تباعاا ويتم اإلعالن عن مواعيد وأماكن التنفيذ فور ورودها من اإلدارة المركزية المنفذة  
والبوابة الرسمية  الصفحة  ( وقد جاءت هذه الردود على عدد محدود جًدا من التعليقات للنشاط على 

إدارة العملية االتصالية عبر وسائل التواصل  ضوء   فيذلك  ويمكن تفسير  التي يتضمنها أي منشور. 
االجتماعي من قبل الوزارات الثالث بطريقة تقليدية تبعد عن االستفادة من اإلمكانات المتاحة بهذه  
الوسائل الجديدة في إيجاد حوار تفاعلي مع الجمهور؛ نظًرا لحداثة استخدام الوزارات المصرية لوسائل  

، وعدم وجود استراتيجية حكومية واضحة بشأن استخدام هذه الوسائل، فضاًل عن  التواصل االجتماعي
ضعف البنية التكنولوجية وهو ما يجعل عملية إدارة هذه الوسائل يخضع للخبرات الشخصية للقائمين  

النتائج مع دراسة  عليها، وعدم تحقيق االستخدام األمثل لها.      Elsherbiny (2015)وتتفق هذه 
والتي أكدت انخفاض نسبة اهتمام القائم    DePaula, Dincelli, & Harrison (2018ودراسة  
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على فيسبوك بالرد على تعليقات الجمهور على المحتوى    باالتصال في صفحات المنظمات الحكومية
 المنشور عبر هذه الصفحات. 

 التفاعل بين الجمهور عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك   -3
بين    للتفاعل  كبيرة  فرص  تحقيق  االجتماعي  التواصل  وسائل  أحد  بوصفه  فيسبوك  موقع  يتيح 

لتبادل الحوار، ونقل المعلومات، وتعزيز المشاركة؛   جمهور المستخدمين فيما بينهم، وهو ما يعد وسيلة 
شكل  حيث لم تعد المنظمات هي المصدر الوحيد لتحقيق المعرفة للمستخدمين. وفي ضوء ذلك يوضح ال

المصرية   للوزارات  الرسمية  الصفحات  على  الجمهور  بين  التفاعل  حجم  حجم   فييتمثل    الذيو التالي 
البعض وحجم اإلشارات ) تعليقات بعضهم  التي يرسلها الجمهور لنشر   (mention/ Tagالردود على 

 المعرفة بين األصدقاء.

 
 ( 7شكل رقم )

 حجم التفاعل بين الجمهور عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك  

تفاعل الجمهور مع بعضه عبر الصفحات  يتضح من الشكل السابق وجود درجة متوسطة من 
للدراسة،   الخاضعة  المصرية  للوزارات  التفاعالت  الرسمية  هذه  معظم  إشارات   فيوجاءت  شكل 

(mention/ Tag  )ما ور لجهات االتصال لديه إلثارة اهتمامه بالمحتوى المنشور،  يرسلها الجمه وهو 
المحتوى  أهمية  إثارة    يعكس  على  وقدرته  فيسبوك،  على  صفحاتهم  عبر  الثالث  الوزارات  تقدمه  الذي 

 Leeدراسة    حيث أكدتاهتمام الجمهور وتبادل الرأي حوله، ومحاولة الرد على االستفسارات فيما بينهم، 
& Xu (2018)   دراسة  وSong (2017)    المضمون يؤثر    فييقع    الذيأن  الجمهور  اهتمام  دائرة 

 معه. حجم تفاعل الجمهور  فيبدرجة كبيرة 
اوفي النهاية يمكننا القول أنه   أن  من  أبالرغم  من  يعد  التفاعلي  الحواري  السمات التصال  برز 

أن   إال  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  االتصال  بها  يتمتع  المصرية التي  الوزارات  صفحات  تحليل 
حيث ال   الثالث على فيسبوك قد كشف غياب الكثير من أدوات هذا االتصال على الصفحات الثالث؛

توجد فرصة أمام الجمهور لكتابة منشور على صفحات الوزارات الثالث، أو إمكانية االتصال بالوزارات  
م يوجد استطالعات للرأي على القضايا، أو  والقيادات بشكل مباشر من خالل صفحات الفيسبوك، كما ل

وقضايا   لموضوعات  الجمهور  طرح  أو  الوزارات،  تلك  بنشاط  تتعلق  قضايا  لمناقشة  صريحة  دعوات 
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واقتصرت   الثالث،  الصفحات  على  واضحة  آليات  عبر  والمقترحات  الشكاوي  تقديم  إمكانية  أو  للنقاش، 
الجمهور تسجيل  على  االتصال  لهذا  المتاحة  القائم    األدوات  ورد  الوزارات  منشورات  على  للتعليقات 

 باالتصال في الوزارات المصرية علي هذه التعليقات في إطار محدود للغاية كما أوضحت النتائج السابقة. 
 خامساا: المشاركة الرقمية للجمهور عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك 

المواط  انغماس  الرقمية  بالمشاركة  صناعة  يقصد  في  المشاركة  بهدف  العامة  الشئون  في  نين 
المختلفة، وذلك من  المنظمات  وبين  بينهم  المعلومات  تبادل  المتمثل في  التقليدي  الدور  القرار، وتجاوز 

االجتماعي.   التواصل  المتاحة عبر وسائل  األدوات  أخالل مجموعة من  السابقة وقد  الدراسات  جمعت 
اإلعجاب والتعليق ومشاركة    إجماليحجم تفاعالت الجمهور )  إجمالي  فيعلى أن هذه المشاركة تتمثل  

المتابعين للصفحة   إلى حجم  بالنسبة  وذلك كله مضروباا   Page Followersالمحتوى لكل منشور( 
امليون نسمة  في     التي   Adjusted Engagementالمشاركة المعدلة   للمعادلة الخاصة بقياس  وفقا

توضيحها   اإلجر تم  المفاهيم  للدراسة.في  التالي مستوى المشاركة   ائية  وفي ضوء ذلك يوضح الجدول 
الرقمية للجمهور عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية الخاضعة للدراسة على فيسبوك وذلك على  

 النحو التالي: 
 ( 17جدول رقم )

 مستوى المشاركة الرقمية للجمهور عبر صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك  

 وزارات المصرية ال      
 

 مستوى المشاركة 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

وزارة اإلسكان والمرافق 
 والمجتمعات العمرانية 

وزارة الشباب  
 والرياضة 

 % ك % ك % ك
 20.9 73 30.5 39 28.1 45 ةــــمشاركة قوي -
 27.4 96 30.5 39 34.4 55 مشاركة متوسطة  -
 51.7 181 39 50 37.5 60 مشاركة ضعيفة -

 350 128 160 ن
تشير نتائج الجدول السابق إلي تراجع مستوى المشاركة الرقمية للجمهور على صفحات فيسبوك 

اهتمام القائم باالتصال في الوزارات   وهو ما يمكن تفسيره في ضوءللوزارات المصرية الخاضعة للدراسة، 
ات؛ حيث لم يتم  الثالث بإدارة اتصال في اتجاه واحد، وتراجع آليات االتصال التفاعلي على هذه الصفح

للنقاش أو   يتم طرح موضوعات  لم  بكتابة منشورات على الصفحة، كما  للحوار، والسماح  فتح مساحات 
إجراء استطالعات للرأي خالل فترة التحليل، ولم تترك مساحة للجمهور للتعبير عن رأيه إال من خالل 

البريد   وصندوق  المنشور،  المحتوى  على  التعليم  المتاح    messengerالتعليقات  وزارة  صفحتي  على 
النتيجة.  العالي، والشباب والرياضة هذه   ,Bonsonودراسة  Darwish (2017)دراسة    مع   تتفق 

Royo & Ratkai (2017)    ودراسةMishaal & Abo-Shanab (2017)   حيث أجمعت هذه
الدراسات على عدم استخدام الحكومات إلمكانيات شبكة اإلنترنت بشكل جيد في إتاحة الفرصة للجمهور  
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صفحاتها على  منشورات  كتابة  أو  الرأي،  استطالع  خالل  من  سواء  التواصل   للمشاركة  وسائل  عبر 
 .  االجتماعي

الوزارات، والترويج لها، وعدم التركيز    كما أن اهتمام الوزارات الثالث بتقديم محتوى يرتبط بنشاط
على الخدمات المقدمة للجمهور بدرجة كبيرة، قد يكون سبب رئيس في تراجع مستويات المشاركة الرقمية  

 Songودراسة    Men et al (2018)كدراسة  من جانب الجمهور، حيث أجمع عدد من الدراسات  
 Zheng & Zheng (2014)ة  ودراس  Bonson, Royo & Ratkai (2015)ودراسة    (2017)

على أن نشر المضامين التي تقع في اهتمام الجمهور تزيد من مشاركته، وأن االهتمام بالترويج للحكومة  
   أكثر من تقديم الخدمات يضعف مستوى المشاركة لدى الجمهور.

 نتائج اختبارات فروض الدراسة 
 الفرض األول:  

داللة       ذات  فروق  للدراسة    إحصائيةتوجد  الخاضعة  المصرية  الوزارات  المشاركة    فيبين  مستوى 
 . فيسبوكعلى  شئون العامة المطروحة عبر صفحات الوزارات ال فيالرقمية للجمهور 

 ( 18جدول رقم )
عبر الصفحات الرسمية    الشئون العامةاختبار كروسكال واالس حول مدى وجود فروق في مستوى المشاركة الرقمية للجمهور في  

 للوزارات المصرية على فيسبوك  

 المتوسط المجموعات درجات المشاركة 
 الرتبي

كروسكال 
 واالس

 درجات 
 الحرية

 مستوى 
 المعنوية

المشاركة الرقمية للجمهور عبر الصفحات  
 الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك

 0.003 2 11.86 345.11 وزارة التعليم العالي  -
    345.42 وزارة اإلسكان والمرافق  -
    298.31 وزارة الشباب والرياضة  -

مستوى المشاركة الرقمية   في  إحصائية تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة  
المطروحة  للجمهور   العامة  والشئون  القضايا  الخاضعة  في  المصرية  للوزارات  الرسمية  الصفحات  على 

عند مستوى معنوية أقل   إحصائيةحيث جاءت قيمة اختبار كروسكال ذات داللة    فيسبوك،للدراسة على  
  التالي:على النحو  Mann-Whitneyولبيان مصدر هذا االختالف تم إجراء اختبار   0.05من 
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 ( 19جدول رقم )
 اختبار مان ويتني لبيان معنوية الفرق بين المجموعات فيما يتعلق بمستوى المشاركة الرقمية للجمهور   

 المتوسط المجموعات درجات المشاركة 
 الرتبي

مجموع  
 مستوى  Uقيمة  الرتب

 المعنوية

المشاركة الرقمية للجمهور 
عبر الصفحات الرسمية  

 للوزارات المصرية على فيسبوك 

 التعليم العالي وزارة  -
 وزارة اإلسكان والمرافق  -

144.28 
144.77 

23085 
18531 

10205 0.958 

 وزارة التعليم العالي
 وزارة الشباب والرياضة 

281.33 
243.69 

45112.5 
85292.5 

23867.5 0.004 

 وزارة اإلسكان والمرافق  -
 وزارة الشباب والرياضة  -

265.14 
230.12 

33938.5 
80542.5 

19117.5 0.008 

 صفحات ال  للجمهور عبرمستوى المشاركة الرقمية    فيتشير نتائج الجدول السابق إلى أن الفروق  
وهو ما يمكن  قد جاءت لصالح وزارتي التعليم العالي واإلسكان،  المصرية على فيسبوك  الرسمية للوزارات  
اعتماد وزارة الشباب والرياضة على استراتيجية كثافة النشر حول الحدث الواحد مما يفقد  تفسيره فى ضوء

دون  المنشورات  من  كبير  عدد  جاء  ولهذا  الحدث،  مع  والمشاركة  التفاعل  باستمرار  االهتمام  الجمهور 
والتي أكدت    Khan et al (2014)دراسة  مع    تتفق هذه النتيجةمشاركة مرتفعة من قبل الجمهور. و

  على التأثير السلبي الستراتيجية كثافة النشر على مشاركة المواطنين عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
للدراسة األول  الفرض  نقبل  بوجود    وبذلك  داللة  والقائل  ذات  المصرية    إحصائيةفروق  الوزارات  بين 

للدراسة   للجمهور    فيالخاضعة  الرقمية  المشاركة  الالشئو   فيمستوى  صفحات  ن  عبر  المطروحة  عامة 
 . فيسبوكعلى  الوزارات 

 : الفرض الثاني
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة المطروحة      

 عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك باختالف شكل المحتوى. 
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 ( 20جدول رقم )
اختبار كروسكال واالس عن مدى وجود فروق في مستوى مشاركة الجمهور للوزارات لمصرية عبر صفحاتها على فيسبوك باختالف   

 شكل المحتوى المقدم 

 المتوسط المجموعات درجات المشاركة 
 الرتبى

كروسكال 
 واالس

 درجات 
 الحرية

 مستوى 
 المعنوية

المشاركة الرقمية للجمهور عبر 
الرسمية للوزارات  الصفحات 

 المصرية على فيسبوك 

 0.000 9 77.67 310.02 نص -
    318.2 صورة -
 234.9 فيديو -

   

 173.7 رابط -
 350.3 نص + صورة -
 280.7 نص + فيديو -
 187.4 نص + رابط  -
 392.1 نص + انفوجراف -
 357.8 انفوجراف -
    146 شكل يجمع بين أكثر من  -

  مستوى المشاركة الرقمية  في   إحصائيةتشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة  
على    للجمهور المصرية  الوزارات  صفحات  هذه   فيسبوكعلى  على  المنشور  المحتوى  شكل  باختالف 

،  0.05ند مستوى معنوية أقل من  ع   إحصائية الصفحات حيث جاءت قيمة اختبار كروسكال ذات داللة  
وتعد النصوص هي أكثر اشكال المحتوى تعزيزًا لمشاركة الجمهور، بينما تعد الروابط األقل تعزيزًا لهذه  

دراسة  و.  المشاركة مع  النتائج  هذه  ودراسة  Frenzel (2017)تتفق   ، Bonson, Royo & 
Ratkai (2015)    ودراسةValerio, et al (2015)  بين  لدراسات وجود عالقة  حيث أكدت هذه ا؛

المنشور والروابط(شكل  والنصوص  والفيديو  الصور  للجمهور  )استخدام  الرقمية  المشاركة  بينما وحجم   ،
دراسة   مع  النتائج  هذه  الستخدام   أكدت   التيو   (Hao, et al (2016)تختلف  القوي  التأثير  على 

 .للمؤسسات الحكومية االجتماعيصفحات التواصل في تعزيز مشاركة الجمهور عبر الروابط 
لبيان مصدر التباين تبين أن النصوص هي المصدر الرئيس  Mann-Whitneyإجراء اختبار وب

 الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك؛للتباين في مستوى المشاركة الرقمية للجمهور عبر الصفحات  
إلى رغبته في الحصول على المعلومات التي تحقق له مزيدًا من   حيث يرجع اهتمام الجمهور بالنصوص

اليقين وااللتباس الوسيلة.    لديه  الفهم وتقلل حاالت عدم  ثراء  أكدته نظرية  لما  الفرض  وفقًا  نقبل  وبذلك 
في مستوى المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة    إحصائيةلة  والقائل بوجود فروق ذات دال  الثاني

 باختالف شكل المحتوى.   على فيسبوك  المطروحة عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية
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 الفرض الثالث:  
الوزارات  صفحات  عبر  المستخدمة  االتصالية  االستراتيجية  نوع  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
هذه  على  المطروحة  العامة  الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  ومستوى  فيسبوك  على  المصرية 

 الصفحات. 
 ( 21جدول رقم )

بر صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك ومستوى المشاركة  للعالقة بين االستراتيجية االتصالية المستخدمة ع 2اختبار كا 
 الرقمية للجمهور  

 المشاركة   مستوى              
 االتصالية ةاالستراتيجي

  منخفضة متوسطة  مرتفعة

 ن
 % ك % ك % ك

 545 45.9 250 30.8 168 23.3 127 استراتيجية اإلعالم -
 60 50 30 21.7 13 28.3 17 استراتيجية اإلقناع -
 16 37.5 6 25 4 37.5 6 استراتيجية بناء اإلجماع -
 17 29.4 5 29.4 5 41.2 7 استراتيجية الحوار -

 0.338 = مستوى المعنوية             6 درجات الحرية =                6.813 =2كا

المنشور    الرقمية للجمهور مع المحتوى   مشاركةالتشير بيانات الجدول السابق إلى ارتفاع مستوى  
المصرية   الوزارات  صفحات  الحوار  الذيعلى  استراتيجية  على  مشاركة    ،يعتمد  مستوى  ينخفض  بينما 

  ى يرجع ذلك إلوقد  جماع،  جية بناء اإل تمد على استراتيجية اإلعالم واستراتييع  الذيمع المحتوى  الجمهور  
ال الوسباستخدام    جمهوراهتمام  االجتماعي  التواصل  الحوار  ائل  فرصة  له  تتيح  تفاعلية  وسيلة  عتبارها 
اوإجراء اتصال فعلي في اتجاهين   الرأيومشاركة    (Lovari & Parisi, 2015)لما أكدته دراسة  وفقا

الرقمية للجمهور؛  عالقة بين نوع االستراتيجية االتصالية المستخدمة ومستوى المشاركة  ال توجد  
وبذلك نرفض الفرض ،  .500عند مستوى معنوية أقل من  غير ذات داللة إحصائية2حيث جاءت قيمة كا

للدراسة   عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع االستراتيجية االتصالية المستخدمة    والخاص بوجود الثالث 
العامة   الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  ومستوى  فيسبوك  على  المصرية  الوزارات  صفحات  عبر 

 المطروحة على هذه الصفحات. 
 الفرض الرابع:  

الرسالة        استراتيجية  نوع  بين  داللة إحصائية  ذات  المستخدمة عبر صفحات  توجد عالقة  االتصالية 
المطروحة على   العامة  الشئون  للجمهور في  الرقمية  المشاركة  فيسبوك ومستوى  المصرية على  الوزارات 

 هذه الصفحات.
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 ( 22جدول رقم )
للعالقة بين استراتيجية الرسالة االتصالية المستخدمة عبر صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك ومستوى المشاركة   2اختبار كا 

 الرقمية للجمهور 

 المشاركة   مستوى              
 استراتيجية الرسالة

  منخفضة متوسطة  مرتفعة

 ن
 % ك % ك % ك

 480 48.8 234 30.6 147 20.6 99 استراتيجية نشر المعلومات -
 36 44.4 16 25 9 30.6 11 استراتيجية المتحدث الرسمي -
 122 33.6 41 27.9 34 38.5 47 استراتيجية المبادرة التشاركية -

 0.001 = مستوى المعنوية    4 درجات الحرية =                             18.657 =2كا   

 :تشير بيانات الجدول السابق إلى
مستوى المشاركة الرقمية للجمهور مع المحتوى المنشور على صفحات الوزارات المصرية على    ارتفاع  -

االتصالية    الذيو   فيسبوك الرسائل  استراتيجيات  على  الحوار    التييعتمد  اتجاهينتدعم  مثل   في 
على   استراتيجية يعتمد  الذي  المحتوى  مع  المشاركة  مستويات  تنخفض  بينما  التشاركية،  المبادرة 

واستراتيجية   المعلومات  نشر  استراتيجية  مثل  واحد  اتجاه  في  الحوار  تدعم  التي  الرسالة  استراتيجية 
 المتحدث الرسمي.  

في تقديم المحتوى على  المستخدمة  االتصالية  بين استراتيجية الرسالة    إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة   -
  2حيث جاءت قيمة كا  ؛ومستوى المشاركة الرقمية للجمهورصفحات الوزارات المصرية على فيسبوك  

داللة   معنوية    إحصائيةذات  مستوى  من  عند  حيث  0.05أقل  عالقة ضعيفة  وهى  قيمة    جاءت ، 
القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية   ومن ثم نقبل الفرض الرابع للدراسة 0.171معامل التوافق  

فيسبوك   على  المصرية  الوزارات  صفحات  عبر  المستخدمة  االتصالية  الرسالة  استراتيجية  نوع  بين 
 ومستوى المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة المطروحة على هذه الصفحات.

 الفرض الخامس:  
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع االستراتيجية الحوارية المستخدمة عبر صفحات الوزارات       

هذه  على  المطروحة  العامة  الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  ومستوى  فيسبوك  على  المصرية 
 الصفحات. 

 
 
 
 
 

 

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


  "في تعزيز المشاركة الرقمية فاعلية االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي: "د. نها أنور سليمان 288 

" 

" 

" 

 

 ( 23جدول رقم )
مة عبر صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك ومستوى المشاركة  للعالقة بين االستراتيجية الحوارية المستخد 2اختبار كا 

 الرقمية للجمهور 

 المشاركة   مستوى              
 االستراتيجية الحوارية

  منخفضة متوسطة  مرتفعة

 ن
 % ك % ك % ك

 534 50.2 268 30 160 19.9 106 استراتيجية تأطير الحوار -
 57 26.3 15 29.8 17 43.9 25 )المتناغم(استراتيجية الحوار التوافقي   -
 47 17 8 27.7 13 55.3 26 التحويلياستراتيجية الحوار  -

 0.000مستوى المعنوية =                4درجات الحرية =  47.115 = 2كا         

تؤكد بيانات الجدول السابق انخفاض مستوى المشاركة الرقمية للجمهور مع المحتوى الذى يعتمد 
وسائل   مستخدمي  يميل  حيث  الحوار(  تأطير  )استراتيجية  االتجاه  احادية  الحوارية  االستراتيجيات  على 

النتيجة  التواصل االجتماعي إلى وجود اتصاالت حقيقية ملموسة في اتجاهين،   هذه  دراسة  وتتفق  مع 
Marino & Prest (2018)    ودراسةDarwish (2017)   حيث أكدت هذه الدراسات على أن اعتماد

المنظمات الحكومية على إدارة االتصال في اتجاه واحد يؤثر سلبًا على مستوى المشاركة عند الجمهور. 
دراسة أكدت  المنظمات على االتصال  على أن اعتماد    Ngai, Einwiller& Singh (2020)  كما 

 التفاعلي يدعم مشاركة الجمهور عبر صفحات التواصل االجتماعي. 
المستخدمة    توجد  الحوارية  االستراتيجية  بين  داللة  ذات  ا  عبرعالقة  للوزارات الصفحات  لرسمية 

و  فيسبوك  على  للجمهور  المصرية  الرقمية  المشاركة  هذه    فيمستوى  على  المطروحة  العامة  الشئون 
، وإن  0.05ند مستوى معنوية أقل من  ع  ذات داللة إحصائية  2حيث جاءت قيمة معامل كا  ؛ت الصفحا

 القائل   الخامس  وبذلك نقبل الفرض 0.272قيمة معامل التوافق  هذه العالقة ضعيفة حيث بلغت  كانت 
الوزارات بوجود   صفحات  عبر  المستخدمة  الحوارية  االستراتيجية  نوع  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

هذه   على  المطروحة  العامة  الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  ومستوى  فيسبوك  على  المصرية 
 الصفحات. 

 الفرض السادس: 
القائمة بين الوزارات المصرية والجمهور عبر  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع العالقة الحوارية  

صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك ومستوى المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة المطروحة  
 على هذه الصفحات.
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 ( 24جدول رقم )
 للعالقة بين العالقات الحوارية للوزارات المصرية مع الجمهور عبر فيسبوك ومستوى المشاركة الرقمية   2اختبار كا 

 المشاركة   مستوى              
 العالقة الحوارية

  منخفضة متوسطة  مرتفعة

 ن
 % ك % ك % ك

 462 47.8 221 31.6 146 20.6 95 عالقة مهنية  -
 86 23.3 20 27.9 24 48.8 42 عالقة شخصية -
 90 55.6 50 22.2 20 22.2 20 عالقة جماعية -

 0.000مستوى المعنوية =                4الحرية = درجات   38.014 =2كا      

الصفحات  عبر  الجمهور  مع  شخصية  حوارية  عالقات  إدارة  فاعلية  إلى  السابقة  النتائج  تشير 
العامة   الشئون  في  للجمهور  الرقمية  المشاركة  تعزيز  في  فيسبوك  على  المصرية  للوزارات  الرسمية 
  المطروحة عبر هذه الصفحات؛ حيث ارتفع مستوى المشاركة الرقمية للجمهور مع المحتوى الذى يعتمد 

 على إقامة عالقات حوارية شخصية بين المنظمة والجمهور. 
القائمة بين    2تؤكد قيمة اختبار كا  الحوارية  العالقة  بين نوع  وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

الوزارات المصرية والجمهور عبر صفحاتهم على فيسبوك وبين مستوى المشاركة الرقمية للجمهور، وتتفق  
دراسة   مع  النتيجة  مع    Wang & Zhou (2015)هذه  القائمة  الحوارية  العالقة  تأثير  أكدت  والتي 

الجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي على مستوى التفاعل والمشاركة لديه. وقد جاءت هذه العالقة  
التوافق  ضعيفة حيث بلغت   معامل  للدراسة  0.224قيمة  السادس  الفرض  نقبل  والقائل بوجود    وبذلك 
داللة   ذات  عبر عالقة  والجمهور  المصرية  الوزارات  بين  القائمة  الحوارية  العالقة  نوع  بين  إحصائية 

صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك ومستوى المشاركة الرقمية للجمهور في الشئون العامة المطروحة  
 على هذه الصفحات. 

 مسار مقترح لتعزيز المشاركة الرقمية للجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي  
وسائل   عبر  للجمهور  الرقمية  المشاركة  لتعزيز  الباحثة  تقدمه  مقترًحا  مساًرا  التالي  الشكل  يقدم 
لهذا   السابق  العلمي  للتراث  الباحثة  مراجعة  في ضوء  وذلك  الحكومية،  للمؤسسات  االجتماعي  التواصل 

الثالث  الموض المصرية  الوزارات  إجرائها على صفحات  تم  التي  التحليلية  الدراسة  نتائج  وفي ضوء  وع، 
 على فيسبوك. 
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 ( 8شكل رقم )

 مسار مقترح لتعزيز المشاركة الرقمية للجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي للمنظمات الحكومية  

 
المسار على مجموعة من الخطوات  لتحقيق عمليات اتصال    يعتمد هذا  المرتبة بطريقة منطقية 

 على النحو التالي:  ناجحة مع الجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي وذلك
 الخطوة األولى: 

يبدأ المسار المقترح بضرورة اعتماد المؤسسات الحكومية في تواصلها مع الجمهور على مجموعة  
التواصل االجتماعي؛ وذلك لضما الجمهور متنوعة من وسائل  إلى  الوصول  أكبر مستوى من  تحقيق  ن 

متعددة  ،المستهدف بأشكال  المحتوى  لكل وسيلة في عرض  المميزة  الخصائص  وتفعيل   ،واالستفادة من 
 عناصر الحوار والمشاركة مع الجمهور. 

 الخطوة الثانية: 
االجتماعي   التواصل  منصات  عبر  الجمهور  مع  الحوارية  العالقة  غرس  تكنيكات  توظيف 

وسائل    ؛مستخدمةال عبر  باالتصال  القائم  يستخدمها  أن  يمكن  التي  االتصالية  التكنيكات  تتعدد  حيث 
في   التكنيكات  هذه  وتتمثل  الجمهور،  مع  ناجحة  حوارية  عالقات  بناء  في  االجتماعي  تكنيك  التواصل 

تماعية  م/ روابط بصفحات اج )وصف المنظمة/ تاريخها/ قائمة المسئولين وطرق التواصل معه  اإلفصاح
الوصول(  أخرى  وتكنيك  (  أرقام الهاتف/ صندوق الرسائل  /)العنوان الجغرافي/ البريد اإللكتروني  وتكنيك 

المعلومات والخطط/   نشر  التطورات  بالمنظمة/  الخاصة  واألخبار  األحداث  الخدمات/  عن  )معلومات 
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لالتصال في اتجاه واحد   اًداتمثل أبع   فرص للعاملين/ روابط باألسئلة واألجوبة...( وهى التكنيكات التي
إلى   باإلضافة  الجمهور،  إلى  المنظمة  المشاركةمن  دعوات   تكنيكات  المسابقات/  األحداث/  )أجندة 

تقديم  االشتراك والتسجيل في الخدمات/ تقديم الشكاوى/ فرص للتطوع/ إجراء القرعة/ استطالعات الرأي/  
الدعوة الصريحاالقتراحات/   تبني فكرة/  للحوارالتشجيع على  تمثل  طرح موضوعات للمناقشة  /ة  ( والتي 

بعد االتصال الحوارى في اتجاهين بين المنظمة والجمهور. وتمثل هذه التكنيكات األربعة أبعاًدا أساسية  
 لغرس العالقة الحوارية مع الجمهور وتعزيز التفاعل والمشاركة معه عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

 الخطوة الثالثة:  
التواصل  منصات  عبر  للجمهور  الموجهة  االتصالية  الرسائل  ومضمون  بشكل  االهتمام 

الفيديوهات و االجتماعي من خالل التنوع في أشكال عرض المحتوى )استخدام النصوص والصور والرسوم  
واإلجابة على االستفسارات    والروابط...(، وتركيز المضمون المقدم على الخدمات واحتياجات الجمهور،

والتطورات،  لشكاوى وا اإلنجاز  جوانب  وعرض  ووفرتها، ،  المقدمة  المعلومات  ودقة  جودة  على  والحرص 
ا التوقيت  في  وانتشار  وتوافرها  الكاذبة  األخبار  لتداول  تجنًبا  المختلفة  المصالح  لجماعات  لمناسب 

 الشائعات. 
 الخطوة الرابعة:  

ال وسائل  عبر  الجمهور  مع  الحوارية  العالقات  تطوير  األمر  عند  يستلزم  االجتماعي  تواصل 
االتصالية   للمرحلة  وفًقا  والحوارية  االتصالية  االستراتيجيات  و   التياستخدام  المنظمة  بها  ترتبط    التيتمر 

  ما يلى:  بأهداف اتصالية محددة؛ ولهذا يفترض المسار المقترح
)مرحلةأن   االجتماعي  التواصل  لوسائل  المنظمات  استخدام  من  األولى  البداية    المرحلة 
تحتاج إلى استراتيجيات اتصالية تحقق االنتشار للمنظمة، وتكوين معارف الجمهور، وتقليل   والتأسيس(

الجمهور  مع  فعالة  عالقات  وبناء  الثقة  لكسب  وذلك  وااللتباس؛  الغموض  الهدف   ؛حاالت  يظل  حيث 
على المعلومات وفًقا  بة في الحصول  هو الرغ االجتماعي  وسائل التواصل  هور من استخدام  الرئيس للجم

ولهذا يقترح النموذج المقدم اعتماد المنظمات على استراتيجية    لما اشارت له العديد من الدراسات السابقة.
اإلعالم واستراتيجية اإلقناع على اعتبار أنهما من االستراتيجيات االتصالية التي تحقق التعريف بالمنظمة  

بجماعات   المنظمة  عالقات  وتقوي  نشر  وخدماتها  استراتيجية  على  االعتماد  يتم  كما  لديها.  المصالح 
وبناء   السابق،  الهدف  لتأكيد  االتصالية  للرسالة  كاستراتيجيات  الرسمي  المتحدث  واستراتيجية  المعلومات 
الثقة في المنظمة. والتركيز على استراتيجية تأطير الحوار كأنسب االستراتيجيات الحوارية لهذه المرحلة،  

قائم باالتصال هو من يقود االتصال بجماعات المصالح في البداية لتحقيق أهداف المنظمة  نظًرا ألن ال
 واالستجابة للحاجات المعرفية الجمهور.

خالل   السابقة  االستراتيجيات  على  االعتماد  العالقة  ويستمر  بناء  )مرحلة  الثانية  المرحلة 
العادية(  فيالحوارية   تظل    الظروف  ال  أنها  العملية إال  إدارة  على  والمسيطرة  الوحيدة  االستراتيجيات 
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وتحقيق االستخدام    ،الحوار  في؛ حيث تعتمد هذه المرحلة على مشاركة الجمهور  مع الجمهور  االتصالية
ولهذا يتم المزج    ؛إدارة اتصاالت تفاعلية  ي فيالتواصل االجتماع  األمثل لإلمكانيات المتاحة عبر وسائل 

تدعم االتصال   التيواالستراتيجيات    التصالية والحوارية المستخدمة في المرحلة األولىجيات ا بين االستراتي 
الية الداعمة لالتصال في اتجاهين؛ حيث يتم استخدام استراتيجية الحوار كأبرز االستراتيجيات االتص  في

الجمهو  لدفع  االتصالية  للرسالة  كاستراتيجية  التشاركية  المبادرة  واستراتيجية  في اتجاهين،  للمشاركة  ر 
واستراتيجية   التحويلي  الحوار  استراتيجية  على  التركيز  يتم  الحوارية  باالستراتيجيات  يتعلق  وفيما  الحوار، 
وطرح   بالرأي،  والمشاركة  للمناقشة،  للجمهور  الفرصة  تمنح  التي  االستراتيجيات  وهى  المنتج  الحوار 

 القرار وتقييم بدائل الحلول للمشكالت. الموضوعات وتوجيه النقد، ومن ثم يصبح مشارًكا في صناعة 
األزمات( في  الحوارية  العالقة  دعم  )مرحلة  الثالثة  المرحلة  بظروف األزمات التي قد    وترتبط 

تتعرض لها المنظمة ولهذا يقترح المسار أن يتم في البداية التركيز على استراتيجية بناء اإلجماع لتحقيق  
المصالح   وجماعات  المنظمة  بين  الحقائق  التوافق  لتقديم  اإلعالم  استراتيجية  استخدام  يليها  لديها، 

والمعلومات المرتبطة باألزمة، ويؤكد النموذج المقترح على أن استراتيجية الرسالة االتصالية األفضل في  
والتصريحات  المعلومات  مصداقية  لتأكيد  وذلك  الرسمي؛  المتحدث  استراتيجية  هي  األزمة  ظروف  ظل 

األحدا حول  لدعم المقدمة  الحوارية  االستراتيجيات  أنسب  هي  التوافقي  الحوار  استراتيجية  تعد  كما  ث. 
 موقف المنظمة وبناء التوافق مع جماعات المصالح وقت األزمة.

 الخطوة الخامسة: 
بناء عالقات حوارية شخصية وجماعية مع الجمهور المستهدف والبيئة  يعتبر المسار المقترح أن  

االتصال  المحيطة لعمليات  األكبر  الهدف  خاصة    هو  المستخدمة  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر 
على الحوار، والمشاركة مع المنظمة، وهى  خالل المرحلتين الثانية والثالثة لتشجيع الجمهور المستهدف  

اركة في  العالقات التي يتم بناؤها من خالل االهتمام بالرسائل الموجهة لألشخاص بصورة مباشرة، والمش
 المناسبات القومية والمجتمعية والدينية، ومخاطبة جماعات المصالح المختلفة وفًقا الهتمامات كل منهم. 

 الخطوة السادسة:  
االجتماعي،   التواصل  للمنظمة عبر وسائل  االتصالية  العملية  بتحقيق هدف  الخطوة  ترتبط هذه 

الجمهور، وتعزيز مشار  العالقة مع  تقوية  تتمثل في  المختلفة، والتي  القضايا واألحداث  للمنظمة في  كته 
قياس نتائج عملية االتصال  والحرص على إبداء الرأي والمشاركة في صناعة القرار، ولهذا من الضروري  

لتحديد جودة العالقة القائمة ومستوى مشاركة  وتعليقات الجمهور    ،بصفة مستمرة عبر استطالعات الرأي
 المسار في توقيت مناسب.   الجمهور، والقيام بعمليات تصحيح

الجمهور   لتعزيز مشاركة  المقترح  المسار  مكونات  ارتباط كل  على  التأكيد  من  النهاية  في  والبد 
يؤثر سلًبا على   قد  االختالل في أي مكون  فإن  ثم  االجتماعي مع بعضها، ومن  التواصل  عبر وسائل 

بتو  االهتمام  يكفى  ال  فمثاًل  االتصال،  لعملية  النهائي  التواصل الهدف  وسائل  عبر  المشاركة  آليات  فير 



           www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg              سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  293 ا

المنظمات   تعمل  أن  البد  ولكن  لديه  السلبية  حالة  على  والقضاء  الجمهور  مشاركة  لضمان  االجتماعي 
اهتمام   دائرة  في  يقع  الذي  بالمضمون  االهتمام  خالل  من  المشاركة  لعمليات  التحفيز  على  الحكومية 

النموذج، الجمهور، واستخدام االستراتيجيات االتصالية   التي تدعم الحوار في اتجاهين وفًقا لما أوضحه 
والعمل وفق رؤية واضحة لكيفية توظيف وسائل االتصال المستخدمة وتكاملها لتحقيق أهداف المنظمة، 

 والحرص على تذليل العقبات التي تقف أمام إدارة االتصال بصورة ناجحة.   
 

 :الخالصة
)وزارة   -1 الثالث  الوزارات  العلمياهتمت  والبحث  العالي  والمجتمعات   -التعليم  والمرافق  االسكان  وزارة 

وزارة الشباب والرياضة( بالنشر بصورة منتظمة عبر صفحاتهم على فيسبوك وإن لم تهتم    -العمرانية 
 بتنوع شكل المحتوى بدرجة كبيرة حيث جاءت النسبة الغالبة من المنشورات في شكل )نص+ صورة(. 

الوزارات   -2 أساسية  استخدمت  بصورة  الوزارة  ألعمال  الترويج  بهدف  فيسبوك  على  صفحاتهم  الثالث 
وتراجع االهتمام بالرد على االستفسارات وتعليقات الجمهور، وتعد وزارة التعليم العالي أكثر الوزارات 

 الثالث اهتماًما ببيان موقف الوزارة تجاه القضايا أو المشكالت المثارة.
بت  -3 الثالث  الوزارات  االتصال  اهتمت  مبادئ  ويعد    الحواري وفير  متوسطة،  بدرجة  صفحاتها  عبر 

االحتفاظ بالزوار، وتقديم المعلومات المفيدة أكثر المبادئ ظهوًرا، بينما يتراجع االهتمام بمبدأ اتاحة  
 حلقات الحوار على صفحات الوزارات الثالث.

االتصال -4 االستراتيجيات  كبيرة على  بدرجة  الثالث  الوزارات  اتجاه  اعتمدت  االتصال في  تدعم  التي  ية 
لديها   وتراجع  كبيرة،  بدرجة  اإلعالم  استراتيجية  استخدام  على  الثالث  الصفحات  واحد؛ حيث ركزت 
االعتماد  وتراجع  المعلومات  نشر  استراتيجية  على  االعتماد  وتم  الحوار.  استراتيجية  على  االعتماد 

التعليم العالي  على استراتيجية المبادرة التشاركية كاستراتيجيات لل رسالة االتصالية خاصة لدى وزارة 
 ووزارة اإلسكان. 

االهتمام    -5 لديهم  وتراجع  كبيرة،  بدرجة  الحوار  تأطير  استراتيجية  على  الثالث  الصفحات  اعتمدت 
لم   التي   ( المنتج  الحوار  واستراتيجية  التحويلي  الحوار  كاستراتيجية  التفاعلي  الحوار  باستراتيجيات 

     صفحات الوزارات الثالث خالل فترة التطبيق(. تظهر مطلقًا على
الترويج   -6 على  تعتمد  مهنية  حوارية  عالقات  بناء  على  للدراسة  الخاضعة  الثالث  الصفحات  اعتمدت 

لنشاط المنظمة وسياستها دون االهتمام بدرجة كبيرة ببناء عالقات شخصية مع جماعات المصالح  
 المختلفة. 

عبر الصفحات الرسمية للوزارات المصرية على فيسبوك؛ حيث لم  تراجعت آليات االتصال التفاعلي   -7
بالوزارة والقيادات  الثالث، أو االتصال  الوزارات  لكتابة منشور على صفحات  للجمهور  الفرصة  تتح 
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بشكل مباشر من خالل الصفحة، كما لم توجد استطالعات للرأي أو دعوات لمناقشة قضايا عامة  
إتاحة الفرصة للجمهور لتقديم الشكاوى والنقد، واقتصر تفاعل الجمهور  تتعلق بنشاط هذه الوزارات أو  

المطروحة   القضايا  في  رأيه  عن  خاللها  من  عبر  والتي  المنشورات  على  التعليقات  تسجيل  على 
وتسجيل الشكاوي وطرح األسئلة بالرغم من عدم تفاعل القائم باالتصال في الصفحات الثالث مع هذه  

 ة. التعليقات بدرجة كافي
بدرجة  -8 المصرية  للوزارات  الثالث  الصفحات  عبر  المنشور  المحتوى  مع  بالتفاعل  الجمهور  اهتم 

 متوسطة من خالل تسجيل اإلعجاب والتعليقات ومشاركة المحتوى مع اآلخرين. 
فيسبوك   -9 صفحات  عبر  الجمهور  مع  بالتفاعل  الثالث  الوزارات  في  باالتصال  القائم  اهتمام  تراجع 

بالوزارات؛ أو    الخاصة  استفسارات  على  بالرد  االهتمام  نسبة  انخفضت  التي    شكاوى حيث  الجمهور 
عبر   بينهم  الحوار  خالل  من  بعضه  مع  الجمهور  تفاعل  نسب  جاءت  وقد  التعليقات،  في  وردت 

 متوسطة. (Mention/ Tag)التعليقات أو من خالل اإلشارات 
الثالث عبر   -10 المصرية  للوزارات  للجمهور  الرقمية  المشاركة  في مستوى  الدراسة وجود فروق  أكدت 

المحتوى   باختالف شكل  للجمهور  الرقمية  المشاركة  مستوى  اختلف  كما  فيسبوك،  صفحاتهم على 
 المقدم. 

الرسالة االتصالية التي  توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين االستراتيجيات الحوارية، واستراتيجيات  -11
تدعم االتصال في اتجاهين وتعزز الحوار التفاعلي بين الوزارات المصرية والجمهور وبين المشاركة  

 الرقمية للجمهور في الشئون العامة عبر صفحات الوزارات المصرية على فيسبوك.
الوزارا -12 بين  وجماعية  شخصية  حوارية  عالقات  إقامة  أن  على  الدراسة  نتائج  المصرية أكدت  ت 

القضايا  في  ومشاركته  الجمهور  اهتمام  يعزز  فيسبوك  على  الرسمية  صفحاتها  عبر  والجمهور 
 والشئون العامة، والمساهمة في صناعة القرار.  

للمشاركة  -13 الجمهور  دفع  في  للمنظمات  كبير  دور  وجود  المقترح  المسار  من خالل  الدراسة  أكدت 
ناعة القرار، وتقديم بدائل الحلول للمشكالت، من عبر وسائل التواصل االجتماعي في عمليات ص

والتوظيف   التفاعلي،  واالتصال  الوصول،  تكنيكات  وتوفير  المقدم،  بالمضمون  االهتمام  خالل 
مع   شخصية  حوارية  عالقات  إقامة  على  والحرص  والحوارية،  االتصالية  لالستراتيجيات  المناسب 

 تماعي. جماعات المصالح المختلفة عبر وسئل التواصل االج
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  -The results supported the proposed hypotheses where the finding indicate that 

the type of communication and dialogue strategies used affect directly on 

citizens engagement via social media . 

- The study presented a proposed trajectory to support the digital engagement of 

citizens to government organizations via social media. 
 

Keywords: Social Media - Governmental Communication- Media Richness – 

                    Dialogic Communication- Digital Engagement- E-Participation- 

                    Dialogue Strategies- Communication Strategies. 
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Abstract 

      Social media platforms can be considered as channels means for

communication between governments and citizens, where governments use 

social media as a source of information to communicate their achievements, 

disseminate and promote their policies, inform the public, engage discussions 

with citizens, and foster their interaction . 

Citizen engagement in the public affairs of society is one of the important 

advantages provided by social media to support the transparency of the political 

system, where engagement is known as a process of involving the public in the 

activities of an organization. It is the opportunity for the public to have a voice . 

This study aimed to exam how the Egyptian ministries use Facebook as a social 

media platform to establish a dialogic relationship and supporting digital 

engagement with their publics, also the study aimed to develop a theoretical 

framework, grounded in organizational theories of dialogue, through which 

governmental organizations can take decisions in relation to the most 

appropriate strategies to contact with stakeholders via social media . 

To achieve the objectives of the study a content analysis was performed of the 

Facebook pages of three Egyptian ministries that are Ministry of Higher 

Education and Scientific Research, Ministry of Housing, Utilities and Urban 

Communities & Ministry of Youth and Sports for six weeks. The study 

analyzed 638 posts and 13815 comments to investigate the effect of 

communication and dialogue strategies on digital engagement of publics . 

The results showed that : 

  -The three pages used online media more for information dissemination than 

user engagement and more for one-way than two-way communication . 

  -The study has supported the positive effect of media richness on citizen 

engagement via social media under normal situations 

  -The three pages of the Egyptian ministries on Facebook depend on strategies 

that support one way communication as Information dissemination strategy and 

Framing dialogue strategy more than interactive communication strategies like 

dialogue strategy, consensus building strategy and initiative participatory 

message strategy . 
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