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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۲۰% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۲٫۰۱بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  -یُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

ن رسالة أكادیمیة نوقشت وتم م اوالمجالس العلمیة بالجھات األكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً 
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲٫٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

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
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 ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAوفقًا لطریقة  متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،وإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعدد التال ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ ا فیرسلھ الباحث بعدالتعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(. وتخفیض من المصریین والجنسیات األخرى المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   وألى عدد من المرات خالل العام.لطلبة الماجستیر والدكتوراه. 
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد () نسخة من ۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدولالمجلة بع
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل والندوات من داخل مصر  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة المصریة للعالقات  -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،مع شارع األمین شارع صبري أبو علم تقاطع - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  تسعةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠٢٠في عام  ٢,٠١م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١,٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
"اإلعالم مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى واالتصال" 
كذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف األخیر للمجلس األعلى       

ص "اإلعالم" وتقی�مها صخلحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
). وأص�حت المجلة متاحة على قاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك ٧) درجات من (٧بـ (

�ة المستوف�ة لمعاییر أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة العر�
االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة ال�حث العلمي �جامعة أم 

 القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 ر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة").دار نشر العلوم الطب�ع�ة األم -العب�كان  -
عدًدا  من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال الثالثینوفي العدد     

�حوًثا ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي �ضم 
رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه بهدف تكو�ن 

 والماجستیر.



�اللغـة  ، نجـد �حثًـابنـي سـو�فففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة  
علـــى مســـتو�ات  جـــامعي  لمضـــمون  التثق�ـــف  الرقمـــيأثـــر تعـــرض الشـــ�اب ال تحـــت عنـــوان: " اإلنجلیز�ـــة

"، وهـو مقـدم مـن: تجر�ب�ـة �ـالتطبیق علـى مواقـع الشـ�كات االجتماع�ـة : دراسـة شـ�ه"التثق�ف الرقمي لـدیهم
 .مصر، من مروى �سیونيد. م.أ.

، من لجین محمد إبراه�م خانو ،مصر، من عزة جاللأ.م.د. : �ل من مت، قدّ أم القرى ومن جامعة     
دور العالقات العامة في إدارة األزمات �قطاع الفنادق في منطقة مكة �عنوان: "مشترً�ا �حًثا  السعود�ة
 ".المكرمة

المحددات النفس�ة لجودة  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أحمد خطابد. ، قّدم: القاهرةقناة ومن جامعة     
 ".عالقات العالمة التجار�ة من منظور االتصاالت التسو�ق�ة المتكاملة

صورة مصر �ما تعكسها " �حًثا �عنوان: ،مصر، من أكتو�ر ٦من ، �حیيجیهان د. : توقّدم    
 ."الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة على وسائل التواصل االجتماعي

الدور >�عنوان: " دراسة مقارنة، فلسطین، من سمر الشنارد. ، قّدمت: جامعة النجاح الوطن�ةومن     
 ".�العالقات العامةالس�اسي واالجتماعي للمرأة العر��ة العاملة 

تعرض الجمهور "، �حًثا تحت عنوان: إ�مان سید عليد. : ت، قّدمعین شمسجامعة من  مصرومن     
 ".للدراما التل�فز�ون�ة �القنوات الفضائ�ة المصر�ة وعالقته �مستو�ات الرضا الح�ات�ة لد�ه: دراسة میدان�ة

من  وهند عبد الستار أبو ع�سى ،الكوع معین فتحيد. : �ل من ، قّدمالنجاح الوطن�ةومن جامعة 
دور العالقات الشخص�ة لممارسي العالقات العامة في قطاع المصارف  �عنوان: " مشترً�ا ، �حًثافلسطین

في فلسطین مع وسائل اإلعالم في تحقیق أهداف المصارف اإلعالم�ة: دراسة مسح�ة في ضوء نموذج 
 ".التأثیر الشخصي

�حًثا تحت عنوان:  ت، فقد قّدممصر، من سیناء، من جامعة عبد العظ�ملبنى مسعود د. أما     
سو�س وآثارها على الجمهور العالقات العامة لتكنولوج�ا االتصال التفاعل�ة بهیئة قناة ال ياستخدام ممارس"

 ". جيالخار 
، �حًثا مصر، من د. مي محمود عبد اللط�فومن الجامعة الحدیثة للتكنولوج�ا والمعلومات، قّدمت:     

�التطبیق على المنظمات العاملة : سترات�جات التسو�ق الحسي المستخدمة في الب�ع الشخصيا�عنوان: "
 ".في مصر

تسو�ق المقاصد  "، �حًثا تحت عنوان: مصر، من نرمین علي عجوة د.، قّدمت: القاهرةومن جامعة    
 ".دراسة میدان�ة :ر والس�احة وعالقته بن�ة الز�ارةالس�اح�ة في مصر عبر مؤثري السف

 
تحت  لكتا�ه املخًص ، سور�ا، من عبد النافع العلي عق�ة استعرض د.، أم درمانوأخیًرا من جامعة    

 ". العامة .. النظر�ات والممارسات"العالقات عنوان: 
 

 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 
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للدرجة األعلى والطالب  التقدم للترقيألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      
 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج

 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     
قبل  ین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث الخاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكم

 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 

 
 وهللا الموفق،،                                                                                                             
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صورة مصر كما تعكسها احلسابات احلكومية الرمسية على وسائل 

 التواصل االجتماعي

 

 

 
 عدادإ

 

 )*( جیھان سید یحیيأ.م.د. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 أكتوبر. ٦جامعة  -اإلعالم كلیة أستاذ اإلذاعة والتلفزیون المشارك في  (*)



 "صورة مصر كما تعكسھا الحسابات الحكومیة الرسمیة على وسائل التواصل االجتماعي: "یحیيسید جیھان أ.م.د.  ۱۲٦ 
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الحسابات الحكومیة الرسمیة على وسائل التواصل صورة مصر كما تعكسھا 
 االجتماعي

        جیھان سید یحیيأ.م.د. 
       

   gihan_yehya@hotmail.com         
 أكتوبر ٦جامعة                                                                                                                            

 



التعرف على طب�عة الصور الموجودة �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات لى إهدف ال�حث      
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصف�ة، وتعتمد ، الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل االجتماعي

تم تحلیل ثالثة أشهر من الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة عینة الدراسة تبدأ فترة الدراسة على منهج المسح، 
) ١٢٠٣م، و�لغ عدد المنشورات التي تم تحلیلها (٢٠٢٠/ ٣١/٣م وتنتهي في ٢٠٢٠/ ١/١التحلیل من 

وتم االعتماد على استمارة تحلیل المضمون �أداة أساس�ة ،  االجتماعيمنشورًا على مواقع التواصل 
 للدراسة، و�انت أهم النتائج ما یلى:

"مجلس الوزراء" ممثلة في الوزراء المختلفین في صدارة القوى الفاعلة المستخدمة في تقد�م صورة  جاء -
%)، وجاءت ٥٦مصر �الحسا�ات الرسم�ة على موقع إنستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

%)، تاله "رئ�س الجمهور�ة" ٢٤,٦"المؤسسات الدول�ة" في المرت�ة الثان�ة، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
رئ�س الوزراء" في المرت�ة الرا�عة بنس�ة مئو�ة  %)، وجاء "١٢,٥في المرت�ة الثالثة بنس�ة بلغت (

 %).١,٧ئو�ة بلغت (%)، وفي المرت�ة الخامسة جاء "القوات المسلحة" بنس�ة م٥,٢بلغت (
جاء استخدام "مبررات س�اس�ة" في صدارة أسالیب اإلقناع والبرهنة العقل�ة المستخدمة في تقد�م صورة  -

%)، وفي المرت�ة ٦٣,٩مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
ت وتقار�ر رسم�ة" في المرت�ة %)، ثم "ب�انا٢٢,٦الثان�ة جاءت "مبررات اقتصاد�ة" بنس�ة بلغت (

%)، و"االعتماد على اإلحصائ�ات" في المرت�ة الرا�عة واألخیرة بنس�ة ٨,٣الثالثة بنس�ة مئو�ة بلغت (
)٥,٢.(% 

جاءت سمة "مستقرة داخلً�ا" في مقدمة سمات صورة مصر اإل�جاب�ة المقدمة �الحسا�ات الرسم�ة  -
%)، وفي المرت�ة الثان�ة جاءت سمة "تخطو نحو ٥٣,٥الحكوم�ة على تو�تر بنس�ة مئو�ة بلغت (

%)، وفي المرت�ة الثالثة جاءت سمة "تحظى ٢٣,٧االصالح االقتصادي"، وذلك بنس�ة بلغت (
%)، ثم سمة "تحترم حقوق المرأة" في المرت�ة الرا�عة واألخیرة بنس�ة ١٥,٥�احترام عالمي" بنس�ة (

)٧,٣.(%. 
.وسائل التواصل االجتماعي -الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة  -صورة مصر  الكلمات المفتاح�ة:
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تشكل أهم�ة خاصة للهیئات والجهات الحكوم�ة �قطاعاتها  االجتماعي�اتت مواقع التواصل        
المختلفة ألنها تزود تلك الجهات �القوة والتمكین والحلول الذ��ة لتحسین صورتها مع المستخدمین على 
اختالف مواقعهم ومستو�اتهم المهن�ة والعلم�ة، حیث أص�ح المستخدمون اآلن أكثر ثقة في محتوى هذه 

تستخدمها الهیئات  مهمةئل اإلعالم التقلید�ة، وأص�حت تلك المواقع أداة الصفحات أكثر من وسا
 االجتماعيحیث أدر�ت الحكومة حتم�ة استخدام مواقع التواصل  ،ینایر ٢٥والوزارات و�خاصة �عد ثورة 

ف�سبوك وتو�تر  االجتماعيا أص�حت مواقع التواصل كلغة تواصل مشتر�ة بینهم و�ین المواطنین أ�ًض 
ام أشهر منصات التواصل التي تستخدمها الهیئات الحكوم�ة المصر�ة في توطید العالقة بین وانستجر 

 الحكومة والجمهور وتحسین صورة األداء الحكومي العام وصورة مصر �شكل خاص.
الجهات الحكوم�ة من خالل تدشین صفحاتها الرسم�ة للتواصل  االجتماعيفقد ساعدت وسائل التواصل 

ا، ساعدت تلك الصفحات الحكومات على الحصول م�اشرًا لفة �س�طة أو مجان�ة. أ�ًض مع المواطنین بتك
عجا�اتهم ومعدل المشار�ة. ومن ثم، �اتت مواقع التواصل � على رأي الجمهور من خالل تعل�قاتهم و 

 أداة قو�ة أمام الحكومات في نقل صورة واقع�ة عن مصر من خالل الشفاف�ة وجودة الخدمة.  االجتماعي
التعمق  الضروري ص�ح من أنه إتتعرض له صورة مصر وعدم الث�ات، ف الذيى ظل التغییر الشدید وف
مجال الدراسات اإلعالم�ة فقد خضع موضوع صنع  فيدراسة تلك الصورة، ونظرًا ألهم�ة الصورة  في

ل�احثة الصورة للدراسة من جانب �ثیر من ال�احثین، وارت�اط هذا �مصر جعله أكثر أهم�ة، لذا قامت ا
برصد صورة مصر عبر الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة من خالل ما ینشر عبر مواقع التواصل 

 . االجتماعي
 

تساعد الصفحات الرسم�ة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي الحكومات في عمل�ات نشر المعلومات      
تلك الجهات والحكومة �صفة عامة. والقرارات واألفكار، مما یؤثر في صورة المستخدمین حول أداء 

أ�ضًا، تستفید الحكومات من محتوى الصفحات الرسم�ة على مواقع التواصل االجتماعي خالل فترات 
الطواريء في تقد�م معلومات وتحدیثات إخ�ار�ة تهم المستخدمین والمتا�عین لتلك الصفحات،  األزمات أو
ت الرسم�ة في إعطاء انط�اع إ�جابي عن صورة �مكن تجاهل أهم�ة محتوى تلك الصفحا �التالي ال

مصر. وتندرج المعلومات المقدمة عبر الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة المتداولة على مواقع التواصل 
االجتماعي تحت تصن�ف "التو�ید الرسمي للمعلومات"، حیث �میل المستخدمون إلى إعطاء أهم�ة �بیرة 

 .)١(الرسم�ة أثناء �حثهم عن المعلومات الموثوقة للتعرف على المعلومات المقدمة من الجهات
االهتمام �أوضاع المواطنیین المصر�ین، ومن خالل تلك الصفحات �مكن للجمهور التعرف على مدى 

سعي الحسا�ات إلبراز و الحرص على التواصل مع المواطنین في �افة المناس�ات واألع�اد الرسم�ة، و 
جهود الدولة في المشروعات القوم�ة، ومدى نجاحها في تحقیق مستوى مع�شي أفضل للشعب و�ذلك 



                      www.epra.org.eg                       www.jprr.epra.org.eg                                   سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثالثون العدد ۱۲۹ ا

، �ستط�ع حفظ الدولة المصر�ة اقو�ً  اج�شً  ن طمأنة الشعب المصري �أنهم �متلكو و على مستوى الخدمات، 
ل العالم، وذلك من خالل تعدد عالقاتها انفتاح الدولة المصر�ة على دو و وحما�ة مقدراتها ومقدرات شعبها، 

، و�ذلك مع الدول المختلفة، وامتالكها لثقل دولي في المسائل الحیو�ة والمتعلقة �منطقة الشرق األوسط
المنشورات التي  مما یترتیب عل�ه من مساهمةحرص الدولة المصر�ة على التواصل مع مختلف الدول، 

المواقع الثالثة في تقد�م اتجاه إ�جابي عن جهود الدولة من عرضها الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة في ت
 .شأنه تقد�م صورة إ�جاب�ة عن مصر

مما سبق تتمثل مشكلة الدراسة فى التعرف على مالمح صورة مصر �ما تعكسها الحسا�ات الرسم�ة 
ن صورة ، وأهم السمات اإل�جاب�ة ف�ما تنشرة تلك الصحفات عالمصر�ة على مواقع التواصل االجتماعى

 مصر، و�ذلك أهداف المضمون المقدم من خالل تلك الصفحات الحكوم�ة الرسم�ة؟
:

 تكتسب الدراسة الحال�ة أهم�ة خاصة لعدد من االعت�ارات المهمة وهي:    
ت سا�اإسهام هذه الدراسة في تقد�م صورة علم�ة واضحة عن صورة مصر �ما تعكسها الح -

م وحتى ٢٠١١ینایر  ٢٥، خصوصًا �عد ثورة يمواقع التواصل االجتماعالرسم�ة المصر�ة على 
 تحظى بدرجة عال�ة من اهتمام  المواطنین. ياآلن، �ما أن مواقع التواصل االجتماع

زمة أظل  يضرورة التعرف على صورة مصر �ما تعكسها الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة والس�ما ف -
 الثقة بین الحكومة المصر�ة والشعب. 

وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة مواقع التواصل  يع مصطلح الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة فشیو  -
 م وما لها من دور فى تشكیل اآلراء والتوجهات لدى الجمهور.٢٠١١ینایر٢٥االجتماعى �عد ثورة

مداد القائمین �االتصال بنتائج الدراسة لمساعدتهم على �رصد صورة مصر فى تلك الحسا�ات، و  -
و المساعدة فى تعدیل أذا �انت تلك الحسا�ات تعكس صورة صح�حة لمصر، إكید هذه الصورة أت

 لها. يذا �انت الصورة بتلك الحسا�ات متحیزة ومناقضة للواقع الفعلإالصورة وتصح�حها 
تؤثر على صورتها  يتشهدها مصر، والت يحداث التاألظل التطورات و  يدراسة صورة مصر ف -

 ا.�جا�ً إو أا سل�ً 
قد تساعد نتائج هذه الدراسة على فتح قنوات للتواصل والحوار بین القائمین على الحسا�ات  -

الرسم�ة المصر�ة وجمهور مواقع التواصل االجتماعي، وذلك لتعز�ز الصورة اإل�جاب�ة لهم �ما 
�خدم طب�عة نشاطهم داخل المجتمع المصري وهو ما �عكس صورة مصر من خالل تلك 

 القنوات. 
 

 : يیتمثل الهدف الرئ�س لهذه الدراسة ف
  التعرف على صورة مصر �ما تعكسها الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة على مواقع التواصل االجتماعى.
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 و�تفرع الهدف الرئ�سي إلى األهداف الثانو�ة التال�ة:
الحكوم�ة  التعرف على طب�عة الصور الموجودة �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة -

 �مواقع التواصل االجتماعي.
عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل  ةرصد أهداف المضامین المقدم -

 االجتماعي.
تحدید طب�عة الموضوعات المرت�طة �صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل  -

 االجتماعي.
تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل التعرف على القوى الفاعلة في  -

 االجتماعي.
التعرف على طب�عة األطر المرجع�ة المستخدمة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة  -

 �مواقع التواصل االجتماعي.
واصل تحدید سمات صورة مصر اإل�جاب�ة المقدمة �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع الت -

 االجتماعي.
رصد أكثر اآلل�ات التي تم من خاللها تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع  -

 التواصل االجتماعي.
 

وسوف تقوم ال�احثة بتناول الدراسات السا�قة المرت�طة �متغیرات الدراسة ترتی�ًا تنازل�ًا من األحدث      
 �التالي: يللترتیب الزمنإلى األقدم ط�قًا 

 . )٢( Nerem,  (2019)دراسة:  )١(
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي یلع�ه استخدام الحسا�ات الحكوم�ة عبر وسائل التواصل     

أظهرت التحل�الت  -اإلجتماعي في تحسین صورة مصر أثناء األزمات، وتم التوصل إلى النتائج التال�ة:
ومشار�ات منتظمة حول  اخ�ارً أجتماعي نشطة للوزارات �العینة تقدم معلومات و اوجود صفحات تواصل 

نشاط وقرارات الوزارات وأنها یتم استخدمها �جزء تكمیلي لجهود اإلعالم التقلیدي والعالقات العامة لتلك 
ن إلى فاعل�ة صفحات موقع التواصل اإلجتماعي ف�سبوك في ممارسة دور و أشار المفحوص -الوزارات،

 -الدعم التكمیلي لصورة الحكومة وأدائها وقت األزمات من خالل ُ�عد إعالمي اتصالي ونفسي و�جتماعي،
أظهرت التحل�الت لألدب�ات ال�حث�ة توصلها جم�عا إلى �فاءة استخدام صفحات التواصل اإلجتماعي في 

 تحسین صورة الحكومات أثناء فترات األزمة.
 .)٣( Kenawy  (2019)دراسة:  )٢(
هدفت الدراسة إلى تقو�م العناصر األساس�ة لتصو�ر مصر عبر مواقع التواصل اإلجتماعي لثالث     

هي: وزارة المال�ة ووزارة التمو�ن والتجارة الداخل�ة ووزارة التخط�ط والتعاون الدولي، وتم  ،وزارات مصر�ة
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قع الصفحات اإلجتماعي تم التوصل إلى تشا�ه موا -التوصل من خالل التحل�الت إلى النتائج التال�ة:
الرسم�ة للوزارات المصر�ة الثالث في الجوانب التال�ة: التحدیث المستمر لألخ�ار والمعلومات في 

ختالفات فقد تمثلت في الجوانب الالصفحات والمحتوى التشج�عي والترحیب �شكاوى المواطنین. �النس�ة ل
ي مستو�ات التفاعل�ة واستخدام الفیدیو الفن�ة حیث �انت صفحة �ل وزارة منها تختلف عن األخرى ف

سید صورة مصر �الصفحات الرسم�ة للوزارات الثالث في عدم إمكان�ة جتمثلت العوائق أمام ت -واإلبهار،
  .ضمان أمن الصفحات و�دارة الحسا�ات المتا�عة

 . )٤)(2018( Elsherbinyدراسة:  )٣(
من خالل فحص مدى إمكان�ة استخدام الحكومة هدفت الدراسة إلى إثراء األدب�ات وال�حوث السا�قة     

عتمادًا على فكرة �فاءة ا جتماعي في تحسین صورتها أمام الرأي العام الالمصر�ة لوسائل التواصل ا
جتماع�ة للحكومات في نقل صورة إ�جاب�ة عن أدائها الس�اسي الاستخدام صفحات التواصل ا

مساهمة الصفحات الرسم�ة  -لنتائج التال�ة:قتصادي، وتم التوصل من خالل التحل�الت إلى االوا
الحكوم�ة المصر�ة بدرجة �بیرة في نقل صورة إ�جاب�ة عن مصر وأدائها اإلقتصادي والس�اسي العام �ما 

یبرهن محتوى المشار�ات والتفاعل معها على  -یتضح من مستوى المشار�ات والتعل�قات اإل�جاب�ة عنها،
 أدائها و�قناع الرأي العام. نشاط تلك الصفحات في التعبیر عن 

 . )٥( .Hand, Ching,  (2018)دراسة:  )٤(
جتماعي الهدفت الدراسة إلى استكشاف العالقة بین مشار�ة الجمهور في صفحات التواصل ا    

(ف�سبوك) الحكوم�ة وعالقتها بز�ادة قدرة تلك الصفحات على تحسین صورة مصر، وتم التوصل إلى 
عالقة تناسب�ة بین حجم المشار�ات الرسم�ة ومستو�ات التفاعل والردود علیها وجود  -النتائج التال�ة:

أظهرت  -�اإلضافة إلى عالقة تناسب�ة أخرى بین محتوى تلك المشار�ات و��جاب�ة التفاعالت والردود،
استجا�ات المسؤولین عن صفحات التواصل اإلجتماعي بوزارة الخارج�ة رؤ�تهم اإل�جاب�ة حول تفاعل 

خلصت الدراسة إلى العالقة بین مشار�ات الجمهور في  -ور وردودهم حول محتوى الصفحات،الجمه
 جتماعي (ف�سبوك) الحكوم�ة وز�ادة قدرة تلك الصفحات على تحسین صورة مصر.الصفحات التواصل ا

 )٦) (٢٠١٧دراسة: أحمد عبده محمد( )٥(
تعكسها المواد اإلخ�ار�ة في النشرات  يمالمح صورة مصر الت هدفت الدراسة إلى التعرف على    

والجز�رة االنجلیز�ة، وتأثیر تلك المواد على اتجاهات النخ�ة لتقی�م الدور الذي  CNNوالبرامج في قناتي الـــ
 - یونیو، وتوصلت الدراسة إلى:٣٠تقوم �ه القنوات في بناء الصورة الذهن�ة لدى النخ�ة عن مصر �عد 

، وجاءت األخ�ار CNNلصورة السلب�ة في قناة الجز�رة عن قناة الـــ ارتفاع نس�ة األخ�ار ذات ا
%، بینما تصدرت األخ�ار االقتصاد�ة من ٨٦٬٦االجتماع�ة في المرت�ة األولى من حیث السلب�ة بنس�ة 

تصدرت في المحتوى  يوجود ت�این بین السمات اإل�جاب�ة والسلب�ة الت -،%٨٨٬٧حیث اإل�جاب�ة بنس�ة 
 القنوات محل الدراسة و�ین الصورة المتكونة لدى النخ�ة. اإلخ�اري في
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 )٧) (م٢٠١٧دراسة: ه�ة متولي إبراه�م متولي (  )٦(
هدفت الدراسة إلى التعرف على صورة مصر والمصر�ین في الصحافة األمر�ك�ة ممثلة في صح�فة      

 - توصلت الدراسة إلى:نیو�ورك تا�مز وول سترتیب جونال ولوس أنجلوس تا�مز وواشنطن بوست، وقد 
ینایر  ٢٥ر موضوعات عن مصر وثورة شا بنأن صح�فة الواشنطن بوست �انت أكثر الصحف اهتمامً 

یونیو، �ذلك تبین أنها �انت أمثر الصحف اهتمامًا بنشر األشكال الخبر�ة المتعلقة �مصر وثورة  ٣٠و
و أكثر من غیرها بنشر األشكال یونیو في حین اهتمت صح�فة النیو�ورك تا�مز على نح ٣٠ینایر و ٢٥

 يأن القضا�ا الس�اس�ة جاءت في مقدمة القضا�ا المطروحة داخل المادة الصحف�ة والت - التفسیر�ة.
حازت على اهتمام الصحف �إبرازها، بینما �انت أبرز القضا�ا الفرع�ة المطروحة �صحف الدراسة هي 

اءت أبرز القوى الفاعلة في المرت�ة األولى هي المؤسسة القضا�ا المتعلقة �الد�موقراط�ة وحر�ة التعبیر، وج
ساد الدور السلبي في وصف أدوار القوى الفاعلة �المواد الصحف�ة المتعلقة  -  التنفیذ�ة للدولة المصر�ة.

�انت خبر�ة أو تفسیر�ة أو رأي �صحف الدراسة، �ما  یونیو سواءً  ٣٠ینایر وموجتها الثان�ة  ٢٥بثورة 
یونیو �المواد  ٣٠ینایر و٢٥البراهین المنطق�ة في معالجة األحداث المتعلقة بثورة سادات الحجج و 
 والتفسیر�ة والرأي �صحف الدراسة. الصحف�ة والخبر�ة

 ).٨) (م٢٠١٦دراسة: ملك محمود محمود( )٧(
تعكسها عدة مواقع إلكترون�ة إخ�ار�ة  يتهدف الدراسة إلى التعرف على طب�عة الصورة اإلعالم�ة الت    

جاءت السمات اإل�جاب�ة في فترة طنطاوي"نشاط و�فاءة  -أجنب�ة عن مصر، وتوصلت الدراسة إلى:
الوزراء والمسئولین، قوة دور مصر في حفظ السالم �المنطقة والدعوة إل�ه"، أما السمات السلب�ة فهي"عدم 

أما خالل  -امه، تقصیر وقمع وتخاذل األجهزة األمن�ة الشرط�ة".كفاءة الرئ�س وسوء قراراته أو القائم مق
فترة الرئ�س مرسي فجاءت السمات السلب�ة "ز�ادة وارتفاع معدالت الجر�مة والعنف، عدم �فاءة الرئ�س 

 وسوء قراراته أو القائم مقامه".
 )٩) (م٢٠١٦دراسة: أماني ألبرت( )٨(

تستخدمها وزارة الخارج�ة إلصالح صورة مصر، �عد  يهدفت الدراسة إلى رصد االسترات�ج�ات الت    
الموضوع  - ا، وتوصلت الدراسة إلى أن:وأي االسترات�ج�ات هي األكثر استخدامً  م٢٠١٣یونیو  ٣٠ثورة 

المه�من على تغر�دات وزارة الخارج�ة على الحسابین اهتم �محاوالت تصح�ح صورة مصر المغلوطة �عد 
%، ثم إبراز ٣٧٬٨مصر �دولة لها دور فاعل في القضا�ا المختلفة لنس�ة %، و�براز ٣٨٬٨یونیو  ٣٠ثورة 

%، و�براز صورة مصر �دولة مح�ة للسالم ورافضة لإلرهاب ١٥دعم وتأیید الدول المختلفة لمصر بنس�ة 
تلتها  ،أكثر االسترات�ج�ات استخدامًا �انت تحو�ل اللوم إلى الطرف المهاجم -،%٧٬٢�كل أشكاله بنس�ة 

ت�ج�ة التبر�ر ثم التدع�م ثم الهجوم، ثم استرات�ج�ة االنكار ال�س�ط، وأخیرًا استرات�ج�ة الضعف والنوا�ا استرا
 .الحسنة
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 ).١٠) (م٢٠١٥دراسة ولید محمد الهادي( )٩(
هدفت الدراسة إلى الكشف عن صورة مصر �ما جاءت في افتتاح�ات صح�فتي النیو�ورك تا�مز     

والتعرف على أهم القضا�ا التى تتناول هذه الصورة،  والقوى الفاعلة المؤترة والواشنطن بوست األمر�كیتین 
في تشكیلها، واألطر اإلعالم�ة التى تم بها تأطیر صورة مصر في هاتین الصح�فتین، وتوصلت الدراسة 

 ها قض�ة المصالح المشتر�ةیقض�ة االنتقال الد�مقراطي في مصر قد احتلت المرت�ة األولى، تل -إلى أن:
وفي المرت�ة  ،بین مصر وأمر�كا، ثم جاءت في المرت�ة الثالثة قض�ة حر�ة الصحافة واإلعالم في مصر

الرا�عة قض�ة إصالح االقتصاد المصري، وفي المرت�ة الخامسة قض�ة الدفاع عن منظمات حقوق 
مصر شكلت صورة  يإطار التحر�ض جاء في المرت�ة األولى من جملة األطر الت -اإلنسان في مصر.

في صح�فة الواشنطن بوست، وفي المرت�ة الثان�ة جاء �ل من إطار إدانة العنف الس�اسي و�طار تقد�م 
أن  -المساعدات، وفي المرت�ة الثالثة ظهر إطار النقد، في حین احتل إطار الصراع المرت�ة الرا�عة.

% قد ٢١٬٣ة %، والرئ�س محمد مرسي بنس�٢٤٬٧%، والج�ش المصري بنس�ة ٤٠٬٤أمر�كا بنس�ة 
ث األولى على التوالي �قوى فاعلة شكلت صورة مصر في افتتاح�ات الواشنطن الالمراتب الث تاحتل

خوان المسلمین إل%، ثم المرت�ة الخامسة جماعة ا١٤٬٦بوست، وفي المرت�ة الرا�عة ظهر الس�سي بنس�ة 
 %.١٢٬٣بنس�ة 

 )١١) (م٢٠١٤دراسة: �اسمین محمد محمود ( )١٠(
نجلیز�ة إلالدراسة إلى دراسة صورة مصر في عینة من الصحف اإلیران�ة الصادرة �اللغة اهدفت      

ختالف انتماءاتها واتجاهاتها خالل اوالكشف عن أوجه االختالف واالتفاق بین الصحف محل الدراسة �
أن المصادر المصر�ة �انت  -، وتوصلت الدراسة إلى:م٢٠١٣أغسطس  ٣٠یونیو وحتى  ٣٠الفترة من 

كثر المصادر التى تم االعتماد علیها في الحصول على المعلومات في متن المواد الصحف�ة في أ
%، جاء االعتماد على المصادر الحكوم�ة بنس�ة ٥١٬٨حیث جاءت بنس�ة  ،الصحف عینة الدراسة

جاءت التقر�ر من أكثر الفنون التحر�ر�ة  -،%١٨٬٣ن �مصدر صحفي بنس�ة و %، وجاء المواطن٤٦٬٤
ها الخبر �المرت�ة الثان�ة، وفي المرت�ة الثالثة جاء المقال، الاستخدمتها الصحف عینة الدراسة، تالتى 

 واحتلت المرت�ة الرا�عة الكار�اتیر في الصحف اإلیران�ة عینة الدراسة.
 التعلیق على الدراسات السا�قة:

من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسات السا�قة أن صورة مصر غلب علیها الطا�ع السـلبي علـى  -
�عــض الدراســات واإل�جــابى علــى دراســات أخــرى فــى الموضــوعات �مــا فــى دراســة " آ�ــة أحمــد شــفیق 

م، ه�ـــــة متـــــولي ٢٠١٧م، أمـــــانى محمـــــد الســـــید ٢٠١٧م، أحمـــــد عبـــــده ٢٠١٩م، ر�ـــــم ســـــامى ٢٠١٩
 م".   ٢٠١٧

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


 "صورة مصر كما تعكسھا الحسابات الحكومیة الرسمیة على وسائل التواصل االجتماعي: "یحیيسید جیھان أ.م.د.  ۱۳٤ 

 

 

 

 

ختلفت صـورة مصـر المقدمـة �ـاختالف الفتـرة الزمن�ـة وذلـك �مـا أشـارت دراسـة �ـال مـن " أحمـد عبـده ا -
م، ٢٠١٦م، أمـاني ألبـرت ٢٠١٤م، �اسمین محمـد ٢٠١٦م، سارة سعید ٢٠١٧م، هدیر �حي ٢٠١٧

 م".٢٠١٥ولید محمد 
صـورة مصـر فـى تنوعت العینة التي تم تطبیق الدراسات علیها ما بین دراسات اهتمـت �ـالتعرف علـى  -

اإلعــالم األمر�كــى والبر�طــاني واإلیرانــي، واألســیوى، وتر�ــزت العینــة أ�ًضــا علــى المواقــع اإللكترون�ــة 
العر��ة واألجنب�ة للصحف، ومواقع التواصل، مع اهتمام عـدد قلیـل مـن الدراسـات والمواقـع اإللكترون�ـة 

 للقنوات وو�االت األن�اء. 
مسح والمنهج المقارن، �ما اعتمدت �عض الدراسات على منهج أغلب الدراسات اعتمدت على منهج ال -

 دراسة الحالة.
اعتمــدت معظــم الدراســات علــى اســتخدام أداة تحلیــل المضــمون وأداة تحلیــل الخطــاب واالســتب�ان، فــى  -

حین جمعت �عـض الدراسـات بـین األسـالیب الكم�ـة والك�ف�ـة فـي التحلیـل، �مـا اسـتخدمت �عضـها أداة 
 .تصالالمسؤولي اإلعالم واة التي تم تطب�قها إما مع مسؤولین من الوزرات، أو المقابلة المتعمق

ســاعدت الدراســات الســا�قة علــى صــ�اغة المشــكلة ال�حث�ــة وتحدیــد األداة المناســ�ة و��ف�ــة بنائهــا ممــا  -
�حقق أهداف الدراسة و�جیب عن تساؤالتها، و�ذلك الوقوف على النقاط التي تم تناولها فـي الدراسـات 

 سا�قة.ال
 :اإلطار النظري 

 جتماعي ت�عًا لإلستخدام:التصن�فات الصفحات الحكوم�ة عبر وسائل التواصل ا
 ,Faris(لتوض�ح الدور الذي تلع�ه الصفحات الرسم�ة المصر�ة في التعبیر عن صورة مصر، ذ�ر 

المسؤولة  جتماعي الرسم�ة المصر�ة ت�عًا لنوع�ة الجهاتالأنه �مكن تصن�ف صفحات التواصل ا )2018
 : )١٢(عن تلك الصفحات إلى

 أوًال: صفحات رسم�ة خدم�ة:
تمثل هذه الصفحات الجهات والوزارات الخدم�ة المصر�ة التي تتعامل �صورة م�اشرة مع الح�اة الیوم�ة 
للمصر�ین، حیث تقوم تلك الصفحات �التواصل الیومي مع المواطنین وتلقي تقی�ماتهم والتفاعل معهم 

في رفع الوعي حول جهود الحكومة  مهًما امستمرة. أ�ضًا، تلعب الصفحات الرسم�ة الخدم�ة دورً �صورة 
 في تقد�م الخدمات المتمیزة و�عطاء مؤشرات حول رضا الجمهور. 

 قتصاد�ة:اثان�ًا: صفحات 
تمثل هذه الصفحات الوزارات ذات الطا�ع االقتصادي المسؤولة عن رسم الس�اسات العامة وخطط 

قتصادي المصر�ة. �عكس التوسع في استخدام تلك الصفحات على المستوى الرسمي الالح ااإلص
المصري أهمیتها في تعز�ز صورة االقتصاد المصري من خالل اإلعالن عن المشروعات التنمو�ة و��الغ 

 المواطنین �أحدث اإلجراءات المت�عة للقضاء على الفساد اإلداري وضمان الشفاف�ة والمكاشفة. 
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 الثًا: صفحات حكوم�ة س�اد�ة:ث 
ر هذه الصفحات عن الوزارات والهیئات الرسم�ة الس�اد�ة المسؤولة عن وضع الس�اسات العامة تعبَّ 

في تجسید صورة مصر اإل�جاب�ة من  امحور�ً  اوتنفیذها. وتلعب الصفحات الرسم�ة لتلك الجهات دورً 
خالل تزو�د المواطنین والمنظمات الدول�ة مثل البنك الدولي واألمم المتحدة بتقار�رومعلومات دور�ة حول 

 قتصاد�ًا.  اقوة أداء الدولة س�اس�ًا و 
 خصائص الحسا�ات الحكوم�ة عبر وسائل التواصل االجتماعي:

ثالث خصائص أو استرات�ج�ات رئ�س�ة تعتمد علیها ) Bonsón, Royo, & Ratkai, 2018(وصف 
 :)١٣(جتماعي الحكوم�ة، وهيالصفحات التواصل ا

استرات�ج�ة دفع تتمثل في عرض الحكومات المعلومات الرسم�ة على صفحاتها �مواقع التواصل  )١
 جتماعي �قنوات اتصال إضاف�ة. الا

 استرات�ج�ة جذب تعتمد على جذب المعلومات والمشار�ات من جمهور الصفحات.  )٢
 تجاه.  الاسترات�ج�ة ش�ك�ة تتضمن أنشطة الدفع والجذب من خالل االستجا�ات التفاعل�ة ثنائ�ة ا )٣

جتماعي الحكوم�ة ط�قًا للعناصر الخصائص صفحات التواصل ا )Hand, &Ching, 2018(أ�ضًا، صنف 
 :)١٤(التال�ة
 خصائص فن�ة تتمثل في:  )١
 ث�ات جودة النص وألوان الخلف�ة للصفحات.  -
 ث�ات سرعة تحمیل الصفحات.  -
 ز�ادة االعتماد على الوسائط المتعددة من صوت وفیدیو.  -
 استخدام الروا�ط التشعب�ة في �عض األح�ان.  -
 خصائص المحتوى وتتمثل في: )٢
 كوم�ة معلوماتي. جتماعي الحالالمعلومات: معظم محتوى صفحات التواصل ا -
 الدعا�ة: تعتمد �ثیر من تلك الصفحات على الترو�ج لما تقدمه من خدمات للمستخدمین.  -
التشج�ع: تستخدم �ثیر من الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة محتوى دافعي تشج�عي للجمهور حول  -

 خدماتها. 
الحسا�ات خصائص  )Zaidan, Zaidan, Kadhem, Larbani, Lakulu, & Hashim, 2018(وحدد  

 :)١٥(جتماعي على النحو التاليالالحكوم�ة على وسائل التواصل ا
جتماعي من خالل استخدام لغة السهولة قراءة وفهم محتوى الصفحات عبر مواقع التواصل ا )١

 �مكن أن �فهمها المستخدم العادي. 
 االستخدام النشط والتحدیث المستمر لمحتوى الصفحة.  )٢
 التر�یز على تنم�ة العالقات مع الجمهور �اإلضافة إلى تزو�دهم �األخ�ار والمعلومات.  )٣
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الس�طرة على جدار الصفحات مع عدم السماح للمستخدمین �إرسال المشار�ات م�اشرة على  )٤
 الجدار. 

 استخدام العناصر النص�ة والصوت�ة والفیدیو في المشار�ات على الصفحة الرسم�ة.  )٥
 جتماعي الحكوم�ة:الائل التواصل اعوامل نجاح وس

جتماعي خالل السنوات األخیرة. وتتمثل استخدامات التزاید استخدام الحكومات لوسائل التواصل ا
  ):١٦(جتماعي الرسم�ة ف�ما یليالالحكومات لصفحات التواصل ا

 عرض الخدمات التي تقدمها للمواطنین.  )١
 الوصول إلى المساهمین في عمل�ات العمل الحكومي.  )٢
 نشر المعلومات للجمهور.  )٣
 تحسین مشار�ة المواطنین في المناقشات حول الس�اسة العامة.  )٤
 تحقیق الشفاف�ة والتعاون وجودة الخدمة المقدمة للجمهور.  )٥

الحكوم�ة، فإنها  جتماعيالأنه �النس�ة لعوامل نجاح وسائل التواصل ا )Abd El Jalil, 2018(و�وضح
 :)١٧(من تشمل �ًال 

 جتماعي). الالمصدر اإلعالمي (الصفحة الرسم�ة على موقع التواصل ا -
 الجمهور المستهدف من تلك الصفحات، حیث یتم التر�یز على ق�م ومفاه�م وأحالم الجمهور.  -
فكار جتماعي، والتي �جب أن تناقض األالالرسالة اإلعالم�ة التي تحملها صفحات التواصل ا -

 السلب�ة حول األداء الحكومي ونشر المفاه�م اإل�جاب�ة. 
 :)١٨(جتماعي الحكوم�ةالو�مكن إضافة عوامل النجاح التال�ة لوسائل التواصل ا

 ز�ادة أعداد جمهور المتا�عین والمشار�ین على صفحات التواصل اإلجتماعي الرسم�ة الحكوم�ة.  -١
 مستوى النشاط على الصفحة متمثًال في عدد المشار�ات الیوم�ة والردود والتفاعل معها.  -٢
 المحتوى اإل�جابي للمشار�ات.  -٣

جتماعي الإلى العوامل التال�ة وراء نجاح وسائل التواصل ا )Elsebahy, 2017(ومن جان�ه، أشار 
 :)١٩(الحكوم�ة

 جتماعي المستخدم. الالبناء الش�كي لموقع التواصل ا -
 خصائص المستخدمین ومتا�عین الصفحات.  -
 أنماط متا�عة واستخدام الصفحات الحكوم�ة الرسم�ة.  -
 دوافع اإلستخدام.  -
 جتماع�ة. الطب�عة التفاعالت ا -
 إدارة الصفحات.  -
 س�اسة الخصوص�ة والكشف عن المعلومات.  -
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تصادف نجاحًا عند توافر العوامل  أن الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة) Dadashzadeh, 2018(�بین و 
 :  )٢٠(التال�ة
 استخدام أحدث عناصر التكنولوج�ا في بث الوعي وتجاوز الحدود الجغراف�ة والس�اس�ة.  -
لتزام �البناء الفني لمواقع التواصل االجتماعي الذي تتكامل فیها جم�ع عناصر الوسائط الا -

المتعددة مثل  الصوت، الصورة، الرسوم المتحر�ة، المؤثرات ال�صر�ة والسمع�ة، وهو ما �جعله 
 بیئة مثال�ة لعرض األداء الحكومي على المستخدمین. 

وارزم�ات المحادثات لنشر المعلومات على نطاق استخدام بروتو�والت االتصال التي تستخدم خ -
 . واسع �اإلضافة إلى مشار�ة وت�ادل المعلومات والمعرفة مع المستخدمین

 جتماعي للحكومة المصر�ة في تحسین صورة مصر:الدور صفحات وسائل التواصل ا
جتماعي الحكوم�ة المصر�ة، أشار الفي تحلیله اإلحصائي حول استخدام صفحات التواصل ا      

)Abdelsalam, Reddick, Gamal, & Al-shaar, 2019( جتماعي ف�سبوك �أتي الإلى أن موقع التواصل ا
% من ٢٣,٢حیث �شف أن  ،جتماعي التي تستخدمها الجهات الحكوم�ةالعلى رأس مواقع التواصل ا

% ١١,٢% على تو�تر و١٣,٤بوك مقابل الهیئات والجهات الحكوم�ة الرسم�ة لدیها صفحات على الف�س
على الیوتیوب. أ�ضًا، یبلغ عدد الصفحات الرسم�ة المرت�طة �المواقع اإللكترون�ة للوزارات والجهات 

 . )٢١(%) من إجمالي الصفحات الرسم�ة لتلك الجهات٥١,٥صفحة ( ٣٣الحكوم�ة 
أن الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة عبر مواقع التواصل  )Mergel & Brestschneider, 2018(و�بین 

جتماعي تهدف إلى ز�ادة مصداق�ة الدولة وتحسین صورتها من خالل مشار�ة الب�انات والرؤى في الا
عمل�ات صنع القرار وز�ادة شفاف�ة األداء الحكومي ودعم المشار�ة والوصول إلى �افة قطاعات المجتمع 

 . )٢٢(نم�ةو�شراك جم�ع المساهمین في الت
جتماعي إضافة قو�ة للحكومات الوتمثل الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة عبر مواقع التواصل ا       

لتحسین صورتها نظرًا لما تقدمه تلك الصفحات من فرص استخدامها �منصات للتواصل التناظري. 
ر�ة المحتوى جتماعي مع مشاالُ�عرف التواصل التناظري �أنه "السماح لألفراد بتكث�ف االتصال ا

وفي الوقت نفسه التحكم في المحتوى عبر الش�كات". ساعدت مواقع التواصل  ،نخراط في النقاشالوا
جتماعي الجهات الحكوم�ة على المشار�ة في تحسین صورة الدولة مع الترو�ج لجودة أداء خدماتها الا

تمثل وسیلة فعالة للتعبیر عن جتماعي الحكوم�ة اللجمهور المستخدمین. �التالي، فإن صفحات التواصل ا
أفراد أو جماعات أو حتى حكومات أخرى.  الرسائل اإل�جاب�ة لفئة معینة من الجمهور المستهدف سواءً 

�قدم أداة استرات�ج�ة لها في  ،جتماعي من جانب الجهات الحكوم�ةالاستخدام مواقع التواصل ا نأ�ضًا فإ
وذلك ألنها أداة ل�س فقط للرد  ،لتحسین صورة الحكومات ممارسة الدبلوماس�ة العامة التي تشكل األساس

ومجابهة األفكار الخاطئة عن األداء الحكومي ولكن أ�ضًا تقد�م الرسائل اإل�جاب�ة التي تعكس األداء 
 .  )٢٣( الحكومي
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جتماعي لتحسین صورة الوتستخدم العدید من المؤسسات الحكوم�ة المصر�ة صفحات التواصل ا      
تسمح تلك الصفحات �التواصل مع الجمهور ونقل األخ�ار والمعلومات اإل�جاب�ة عن  حیث ؛مصر

جتماعي في تحسین صورة المصر. أ�ضًا تتمثل مظاهر ذلك التأثیر في استخدام صفحات التواصل ا
ونقل صورة لطب�عة عمل  ،مصر في التواصل ومشار�ة األخ�ار والمعلومات ذات الطب�عة اإل�جاب�ة

ودعم مناخ التحاور اإل�جابي ودعم التغذ�ة الراجعة  ،الجهة الحكوم�ة نحو الصالح العامالمؤسسة أو 
وتحسین مشار�ة الجمهور. ولم �عد استخدام مؤسسات الحكومة المصر�ة للصفحات الرسم�ة قاصرًا على 
نقل المعلومات والترو�ج للعمل الحكومي، بل امتد للعمل على إعطاء انط�اع إ�جابي عن مصر من 

 . )٢٤(ستجا�ة لها ومد جسور التواصلالخالل معلومات الخدمات وتلقي التساؤالت والشكاوى وا
جدیدة ومبتكرة لتعز�ز التفاعل  امن بین الخصائص الرئ�س�ة لمواقع التواصل اإلجتماعي أنها تقدم طرقً 

وهذا التفاعل �مكن أن یؤثر على ص�اغة وتشكیل الس�اسات العامة  ،المستمر بین الحكومة وجمهورها
التي تنتهجها تلك الجهات لتحسین صورة مصر و�ناء مناخ إ�جابي من العمل نحو تحسین تلك الصورة. 

جتماعي الحكوم�ة في تحسین الأن مؤشرات نجاح صفحات التواصل ا )Elsherbiny, 2018(و�وضح 
مشار�ات الجمهور على  -ج ،عدد إعادة المشار�ة -اإلعجا�ات، ب عدد -صورة مصر تتمثل في: أ

 . )٢٥(التعل�قات اإل�جاب�ة على محتوى الصفحة -د ،حائط الصفحة
�مكن أن یؤدي استخدام صفحات التواصل اإلجتماعي من جانب الجهات الحكوم�ة الرسم�ة العدید       

التي تسهم في تحسین الصورة العامة للدولة وذلك من خالل: التمكین، المشار�ة،  المهمةمن الوظائف 
نفتاح، والتنوع والقاعدة الجماهیر�ة. أ�ضًا، تعمل ثقافة المشار�ة والتعاون الالوظ�فة االجتماع�ة التقن�ة، وا

في تحسین و�ناء جتماعي على المساهمة النشطة الو�ناء المحتوى التي تقوم علیها تكنولوج�ا التواصل ا
 . )٢٦(تلك الصورة والسمعة الجیدة

 مقومات استخدام الحسا�ات الحكوم�ة عبر وسائل التواصل االجتماعي لتحسین صورة مصر:
وجود ثالثة مقومات رئ�س�ة لنجاح استخدام الحسا�ات الحكوم�ة في تحسین صورة  )Nerem, 2019( یبین

 :  )٢٨ () ، وهي المقومات (البنائ�ة والتمثیل�ة والتفاعل�ة)٢٠٠٥( "دالجر�ن"ا لنموذج وفقً  )،٢٧(الدول
 المقومات البنائ�ة:  

مواقع التواصل االجتماعي یتم توص�فها بنائ�ًا من الناح�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة      
وهي نفس المواصفات البنائ�ة للمساحات االتصال�ة �المجتمعات الد�مقراط�ة حیث  ،والتكنولوج�ة والقانون�ة
 بین الجهات الحكوم�ة والمواطنین.  ا�كون االتصال مفتوحً 

 :المقومات التمثیل�ة
�ظهر بوضوح في مواقع التواصل االجتماعي األطر اإللكترون�ة للمشار�ة التمثیل�ة بین قرارات      

وآراء وتقی�مات المستخدمین، حیث یتم تمثیل األفراد والمجموعات ذات االهتمام ومعلومات الحكومة 
 المشترك والمنظومات �مستقبلین وأ�ضًا منتجین للمعلومات عبر تلك الصفحات الرسم�ة. 
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 : المقومات التفاعل�ة
حیث تتنوع  ،جتماعي المقومات التفاعل�ةالتحقق الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة عبر مواقع التواصل ا     

أنماط االتصال بین نمط االتصال األحادي إلى النمط الدینام�كي التفاعلي بین الجهة صاح�ة الصفحة 
جدیدة للت�ادل الحواري من خالل صور االتصال  اوجمهورها. تقدم مواقع التواصل االجتماعي طرقً 

ي التفاعل االتصالي وهو ما ومن ثم تشكیل مجال عام جدید �عتمد على دعم الحر�ة والمساواة ف ،الحدیثة
 �حدث و�میز مواقع التواصل االجتماعي.

 الوزارات الحكوم�ة المصر�ة: صفحات سمات صورة مصر �ما تجسدها 
 :)٢٩( �مكن من خالل تت�ع صفحات الوزارات الحكوم�ة المصر�ة أن نالحظ سمات صورة مصر �ما یلي

 التعبیر عن التراث الثقافي متعدد الجوانب. ) أ
 التعبیر عن الرؤ�ة الد�مقراط�ة للدولة.  ) ب
 التعبیر عن الجهود الدبلوماس�ة لتعز�ز األمن الداخلي والسالم العالمي.  ) ت
 التخلص من أي نظرة سلب�ة حول �طء و�یروقراط�ة األداء الحكومي.    ) ث
 قتصاد�ة والس�اس�ة لمصر. الجتماع�ة واالالتعبیر عن الر�ادة ا ) ج

جتماعي في تحسین الاستخدام الوزارات المصر�ة لصفحات التواصل ا على هذا النحو فإن الهدف من
 :)٣٠(صورة الدولة �جب أن تقوم على ثالث خصائص، وهي

جتماعي الثر�ة في جلب مزا�ا وتحسین الصورة العامة أمام العالم الاالستفادة من موارد التواصل ا )١
 الخارجي. 

خلق صورة إ�جاب�ة عن شرع�ة وقوة الدولة حتى تجد مقعدًا مناس�ًا على طاولة دول العالم  )٢
 المستقرة. 

 جتماعي في خلق رأي عام أجنبي إ�جابي یؤدي لز�ادة االستثمارات.  الاالستفادة من التواصل ا )٣
ئص الخصا )Abdelmonsef, AL Badry, Maher, & Mandor, 2019(�اإلضافة لذلك، أضاف      

 :)٣١(جتماعي الرسم�ةالالتال�ة لصفحات مواقع التواصل ا
 إدارة صورة وسمعة الجهات الرسم�ة الحكوم�ة.  -
 جتماعي الرسم�ة قنوات دبلوماس�ة رقم�ة لتحسین صورتها. التمثل صفحات التواصل ا -
جتماعي الرسم�ة للوزارات المصر�ة مثل الف�سبوك وتو�تر أدوات التمتلك صفحات التواصل ا -

اجهات خاصة للمشار�ة العامة في صورة حوار بین الوزارات ومتا�عیها عبر اإلنترنت وهذه وو 
الحوارات الهادفة من شأنها تعدیل أي صورة أو انط�اع سلبي في ضوء حق�قة أن مفاه�م الناس 

 تتأثر �خبراتهم الشخص�ة وانط�اعاتهم. 
 مما �كشف عن طب�عتها متعددة الوجوه.   اجذا�ً  تنشر الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة محتوىً  -
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 جتماعي في تحسین صورة مصر:الالتحد�ات التي تواجه الحسا�ات الحكوم�ة عبر وسائل التواصل ا
جتماعي للهیئات العلى الرغم من المزا�ا واآلمال العدیدة التي �حملها استخدام صفحات التواصل ا     

ن التحد�ات التي تقف عائقًا أمام استفادة الحكومات منها. على الحكوم�ة الرسم�ة، إال أن هناك العدید م
 :)٣٢(أن هذه التحد�ات تتمثل ف�ما یلي )Jha, Lin, & Savoia, 2018( سبیل المثال، �شیر

 الخصوص�ة.  -
 أمن المعلومات.  -
 تحد�ات قانون�ة.  -

 ):٣٣(أ�ضًا، تتمثل معوقات استخدام الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة المصر�ة ف�ما یلي
جتماعي، حیث �ستط�ع الجمهور �سهولة التعبیر عن الصعو�ة ترش�ح أو فلترة وسائل التواصل ا )١

 نتقاد الصر�ح بدون قیود على اللغة أو محتوى النقد. الالرأي وا
تفرض التفاعالت السر�عة والدینام�ك�ة مشكلة أمام البیروقراط�ة الحكوم�ة ومدى تأقلمها مع تلك  )٢

 �عة.  األداة التفاعل�ة السر 
تعتمد �ثیر من الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة المصر�ة على استخدام نمط اتصال أحادي اإلتجاه  )٣

بدًال من االتصال ثنائي االتجاه الذي �حسن من التواصل و�شراك المواطنین في عمل�ات صنع 
 الصورة اإل�جاب�ة التي تنقلها تلك الصفحات عن مصر.  لىوهو ما �مكن أن یؤثر ع ،القرار

أن التحد�ات التي تواجه الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة على الف�سبوك  )Mansour, 2017(وأوضح       
تتمثل في ضرورة التحدیث المستمر لتلك الصفحات ووضع استرات�ج�ة واضحة للوصول إلى 

�عتقد الخبراء أن الحكومة �جب أن تطور س�اسات تنظم  ،المستخدمین. وللحد من تلك التحد�ات
 . )٣٤(جتماعي الرسم�ةالاستخدامها لصفحات التواصل ا

 
 عن مصر ؟  يتعكسها الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة على مواقع التواصل االجتماع يما الصورة الت -
الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع مااألشكال التي نشرت بها المعلومة عن صورة مصر في  -

 التواصل االجتماعي؟
ما المدة الزمن�ة لمقاطع الفیدیو المقدمة عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة �مواقع التواصل  -

 االجتماعي.
ما طب�عة الصور الموجودة �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع  -

 التواصل االجتماعي؟
�ف�ة استخدام العناو�ن �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع ما � -

 التواصل االجتماعي؟
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ما طب�عة أهداف المضامین المقدم عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع  -
 التواصل االجتماعي؟

ة الحكوم�ة �مواقع التواصل نوع أسالیب المعالجة المقدم عن صورة مصر �الحسا�ات الرسم� ما -
 االجتماعي؟

 تجاه الصورة المقدمة عن مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل االجتماعي؟اما  -
ماهي طب�عة الموضوعات المرت�طة �صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل  -

 االجتماعي؟
الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل ما نوع القوى الفاعلة في تقد�م صورة مصر � -

 االجتماعي؟
االستماالت العاطف�ة) المستخدمة في تقد�م صورة مصر  -ما أكثر أسالیب اإلقناع والبرهنة (العقل�ة -

 �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل االجتماعي؟
ورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة ما مصدر اإلدالء �المعلومات التي تم االعتماد علیها في تقد�م ص -

 الحكوم�ة �مواقع التواصل االجتماعي؟
ما طب�عة األطر المرجع�ة المستخدمة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع  -

 التواصل االجتماعي؟
ما هي سمات صورة مصر اإل�جاب�ة المقدمة �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل  -

 االجتماعي؟
ما أكثر اآلل�ات التي تم من خاللها تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �مواقع التواصل  -

 االجتماعي؟
 

تستهدف جمع الب�انات حول صورة مصر  يلى الدراسات الوصف�ة  التحلیلیلة التإتنتمى هذه الدراسة      
نها ال تقف عند حدود الوصف المجرد للظاهرة فقط، أكما تعكسها الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة، حیث 

حیث تعتمد هذه النوع�ة من الدراسات على جمع الحقائق وتحلیلها وتفسیرها الستخالص دالالتها، 
 یتم دراستها.  يلتو الظاهرة اأن الموقف أصدار تعم�مات �شإمكان�ة �و 

طاره یتم وصف إطار الدراسة التحلیلة تعتمد هذه الدراسة على المنهج المسحى، وفى إوفى     
تقدمها تلك الحسا�ات، وذلك  ي) شهور، ووصف صورة مصر الت٣) حسا�ات مصر�ة لمدة (٦مضمون(

 الحصول على المعلومات والب�انات الخاصة �الظاهرة المدروسة. يا �ساعد فمنظمً  علمً�اا �اعت�اره جهدً 
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یتمثــل مجتمــع الدراســة التحلیل�ــة فــي �افــة الحســا�ات الرســم�ة للدولــة المصــر�ة وحكومتهــا عبــر مواقــع     

الحسـا�ات التواصل االجتماعي المختلفة، وسعت الدراسـة إلـى سـحب عینـة تغطـي �افـة أشـكال وأنـواع تلـك 
 الرسم�ة المصر�ة، وذلك على النحو التالي:

ــع الف�ســبوك: صــفحة رئاســة مجلــس الــوزراء  –(صــفحة رئــ�س الجمهور�ــة عبــد الفتــاح الس�ســي  أوًال: موق
 صفحة السفیر �سام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهور�ة). –المصري 

حساب مر�ز المعلومات ودعـم اتخـاذ  –�سي (حساب رئ�س الجمهور�ة عبد الفتاح الس ثانً�ا: موقع تو�تر:
 حساب المتحدث الرسمي �اسم وزارة الخارج�ة). –القرار التا�ع لمجلس الوزراء 

حســاب مر�ــز المعلومــات ودعــم  –(حســاب رئــ�س الجمهور�ــة عبــد الفتــاح الس�ســي ثالًثــا: موقــع انســتجرام:
 اعة).حساب وزارة التجارة والصن –اتخاذ القرار التا�ع لمجلس الوزراء

والتي �مكن خاللها متا�عة ما ینشر من منشورات والتفاعل معها، والتي تكشف عن مالمح صورة      
 مصر في تلك الحسا�ات الرسم�ة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

تم تحلیل ثالثة أشهر من  الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة عینة الدراسة تبدأ فترة التحلیل من العینة الزمن�ة: 
) منشورًا على ١٢٠٣م، و�لغ عدد المنشورات التي تم تحلیلها (٢٠٢٠/ ٣١/٣م وتنتهي في ٢٠٢٠/ ١/١

على  امنشورً  ٢٣٥ -على الف�س بوك امنشورً  ٧٦٩مواقع التواصل االجتماعي، ومقسمة �ما یلي: (
 على تو�تر). امنشورً  ١٩٩ -االنستجرام

 مبررات اخت�ار العینة التحلیل�ة: 
 نة من قبل ال�احثة لألس�اب اآلت�ة:جاء اخت�ار تلك العی

  جـاءت معظـم الحســا�ات الحكوم�ـة غیـر ممثلــة فـي المواقـع الثالثــة، و�التـالي سـعت ال�احثــة للتنـوع فــي
 اخت�ار الحسا�ات المختلفة وفًقا لطب�عة �ل موقع.

  ًمــن خــالل تحــدیث المنشــورات أو  جــاء اخت�ــار ال�احثــة للحســا�ات النشــطة والمفعلــة �شــكل دائــم ســواء
 على مستوى تفاعل الجمهور علیها.

  تتمتع تلـك الحسـا�ات �مسـتوى متا�عـة (تسـج�الت اإلعجـاب أو الفولـورز) مرتفـع مقارنـة بنظیراتهـا مـن
 الحسا�ات الرسم�ة األخرى.

 دراسـة وجدت ال�احثة من خالل المطالعة األول�ة أن تلك الحسا�ات تقـدم منشـوراتها تتصـل �موضـوع ال
 الذي یتناول صورة مصر.

 
، من خالل رصد المحتوى يوالك�ف يسلوب تحلیل المضمون، وذلك �شق�ة الكمأتعتمد الدراسة على      

) شهور، حیث تعد األداة المناس�ة للحصول على ٣) حسا�ات مصر�ة لمدة (٦الكمى والك�فى لمضمون(
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، �ما )*(�التحقق من صدق االستمارة بتحك�مها لدى أساتذة اإلعالمب�انات الدراسة، وقد قامت ال�احثة 
 الق�اس.   يكد من ث�ات األداة فأ) للت**( ى خر أقامت �إجراء الث�ات مع �احثة 

 
 صورة مصر:

نظرة الناس للسمات المحور�ة الممیزة حول تلك الصورة، وهي �ذلك نوع من التغذ�ة الراجعة  يه    
صورة مصر في الصفحات  يوهدعاءات الدولة حول هو�تها، االواردة من العالم الخارجي حول صدق 
صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة  -صفحة رئاسة مجلس الوزرة -عینة الدراسة (صفحة رئ�س الجمهور�ة

المتحدث الرسمي �اسم  -حساب مر�ز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التا�ع لمجلس الوزاراء -لجمهور�ةا
 –تو�تر  -حساب وزارة التجارة والصناعة) على مواقع التواصل االجتماعي الف�سبوك -وزارة الخارج�ة

 انستجرام،  �ما تعكسها الصفحات الرسم�ة المصر�ة.
 : يمواقع التواصل االجتماع

"مجموعة من األدوات أو التطب�قات الرقم�ة التي تسمح للمستخدمین �مشار�ة المحتوى  يه     
نستجرام وتو�تر الوالمعلومات والنقاش والتواصل ف�ما بینهم، حیث تتسم تلك التطب�قات مثل الف�سبوك وا
یدیوهات في حین والیوتیوب ولینكد إن �مجموعة ممیزة من الخصائص والتقن�ات فمنها ما یر�ز على الف

 . )٣٥(تر�ز مواقع أخرى على الصوت والموقع"


أصـــ�حت مواقـــع التواصـــل االجتمــــاعي أحـــد أهـــم األدوات اإلعالم�ـــة ألي ��ــــان �ســـعى للتواصـــل مــــع     
الجمهــور وتــرو�ج صــورته للجمهــور والتواصــل معهــم، و�ــدأت الــدول والحكومــات فــي ز�ــادة االهتمــام بتلــك 
الوسیلة في ضوء التحو�الت الس�اس�ة التي مرت بها منطقة الشرق األوسط في العقد األخیر، وتسعى تلك 
ـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل  الدراســـة لرصـــد وتحلیـــل صـــورة مصـــر �مـــا تعكســـها الحســـا�ات الرســـم�ة الحكوم�

 االجتماعي ممثلة في الف�سبوك، تو�تر، انستجرام.
یتصـــل �صـــورة مصـــر فـــي  األولمـــن خـــالل شـــقین أساســـیین، وحـــددت الدراســـة مفهـــوم صـــورة مصـــر     

ــانيالــداخل، وهــي هنــا تعنــي صــورة رأس الدولــة ممثلــة فــي رئــ�س الدولــة والق�ــادة الس�اســ�ة، أمــا الشــق   الث
یتمثـــل فـــي صـــورة مصـــر فـــي الخـــارج، وهـــي تعنـــي صـــورة الدولـــة �مؤسســـاتها المختلفـــة أمـــام دول العــــالم 

 والمؤسسات الدول�ة.
 لف�سبوك:أوًال: موقع ا

تتمیــز الصــفحات عینــة الدراســة �مســتوى متا�عــة وتفاعــل مرتفــع، �اإلضــافة إلــى أنهــا تتســم �التحــدیث     
المســتمر علــى مــدار فتــرة التحلیــل، ومــن خــالل هــذا الشــكل �ظهــر عــدد تســج�الت اإلعجــاب �الصــفحات 

 الثالثة عینة الدراسة:
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) منشــوًرا، ٧٦٩عینــة الدراســة، تــم تحلیــل عــدد (وعلــى مــدار فتــرة التحلیــل فــي الصــفحات الــثالث       

 وذلك على النحو التالي:
 منشوًرا). ٢٨صفحة رئ�س الجمهور�ة عبد الفتاح الس�سي ( -
 منشوًرا). ٥٨٣صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري ( -
 منشوًرا). ١٥٨صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهور�ة ( -

 ثانً�ا: موقع تو�تر:
علـى أنهـا حسـا�ات نشـطة مقارنـة  الحسـا�ات الحكوم�ـة الرسـم�ة علـى موقـع تـو�تر بنـاءً تم اخت�ـار تلـك     

�الحســا�ات الحكوم�ــة األخــرى، و�ــذلك تتمتــع �مســتوى جیــد مــن التفاعــل، �اإلضــافة لتقــد�مها مجموعــة مــن 
 المنشورات ذات الصلة �موضوع الدراسة.

) منشـوًرا، وذلـك ١٩٩الدراسـة، تـم تحلیـل عـدد (وعلى مـدار فتـرة التحلیـل فـي الحسـا�ات الثالثـة عینـة 
 على النحو التالي:

 منشوًرا). ٢٣حساب رئ�س الجمهور�ة عبد الفتاح الس�سي ( -
 منشوًرا). ٤٦حساب مر�ز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ( -
 منشوًرا). ١٣٠حساب المتحدث �اسم وزارة الخارج�ة ( -

 ثالًثا: موقع انستجرام:
انخفــــاض عــــدد الحســــا�ات الحكوم�ــــة الرســــم�ة علــــى موقــــع انســــتجرام، وتــــم اخت�ــــار الحظــــت ال�احثــــة     

الحســـا�ات التـــي یـــتم تحـــدیثها �شـــكل دوري الخت�ـــار عینـــة مناســـ�ة مـــن المنشـــورات ذات الصـــلة �موضـــوع 
 الدراسة.

7,986,877 

2,255,574 
721,948 

صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة  صفحة رئاسة مجلس الوزراء صفحة عبد الفتاح السیسي
 الجمھوریة

 تسجیالت اإلعجاب بالصفحات الرسمیة على الفیسبوك): 1(شكل رقم 
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) منشـوًرا، وذلـك ٢٣٥وعلى مـدار فتـرة التحلیـل فـي الحسـا�ات الثالثـة عینـة الدراسـة، تـم تحلیـل عـدد (
 النحو التالي:على 
 منشوًرا). ٢١حساب رئ�س الجمهور�ة عبد الفتاح الس�سي ( -
 منشوًرا). ٨١حساب مر�ز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ( -
 منشوًرا). ١٣٣حساب وزارة الصناعة والتجارة الخارج�ة ( -

 أوًال: الحسا�ات الحكوم�ة الرسم�ة على موقع الف�سبوك:
س�طرت "اللغة العر��ة اللغة المستخدمة في الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة على موقع الف�سبوك:  -١

الفصحى" على المستو�ات اللغو�ة المستخدمة في المنشورات المقدمة �الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة على 
االنجلیز�ة"، بنس�ة %)، وفي المرت�ة الثان�ة جاءت "اللغة ٩٩,٦موقع الف�سبوك، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

 %).٠,٤مئو�ة بلغت (
 
 
 
 
 
 
األشــكال التــي نشــرت بهــا المعلومــة عــن صــورة مصــر فــي الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة �موقــع  -٢

جاء شكل المنشور "مرفق �صورة" في صدارة األشكال التي نشرت بها المعلومـات عـن صـورة   الف�سبوك:
%). وتقاســـمت فـــي ٩١,٥وذلـــك بنســـ�ة مئو�ـــة بلغـــت (مصـــر �الحســـا�ات الرســـم�ة علـــى موقـــع ف�ســـبوك، 

المرت�ـــة الثان�ـــة �ـــل مـــن شـــكل "نـــص فقـــط"  وشـــكل "منشـــور 
%) ٣,٨�فیــدیو داخــل الصــفحة"، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (

لكـــل منهمـــا. وفـــي المرت�ـــة الثالثـــة جـــاء شـــكل "منشـــور صـــورة 
%)، وأخیـــًرا ٠,٦بتعلیـــق قصـــیر" وذلـــك بنســـ�ة مئو�ـــة بلغـــت (

ق بـنص فـائق" فـي المرت�ـة الخامسـة بنســ�ة شـكل "منشـور مرفـ
)٠,٤.(% 

ـــــة        أن اســـــتخدام شـــــكل المنشـــــور "مرفـــــق وتـــــرى ال�احث
�صورة" �كثافة داخل الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة عبر موقـع 
الف�ســــبوك أمــــر طب�عــــي، نظــــًرا ألن هــــذا هــــو الشــــكل األكثــــر 
شــیوًعا خاصــة فــي المحتــوى الخبــري والمعلومــاتي، وذلــك �مــا 

 الشكل التالي. یتضح في
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كمـا الحظــت ال�احثــة انخفـاض نســ�ة المنشــورات التـي اســتخدمت الفیــدیوهات �شـكل عــام علــى الــرغم       
مــــن وجودهــــا فــــي المرت�ــــة الثان�ــــة، وتــــرى 
ذلـــــــك هـــــــو عـــــــدم اســـــــتفادة �شـــــــكل �بیـــــــر 
للممیــــزات التــــي تت�حهــــا الوســــیلة والموقــــع 
اإللكترونــــي مــــن ناح�ــــة، ومالئمــــة العدیــــد 

المنشـــــــورات والقضـــــــا�ا مـــــــن موضـــــــوعات 
ـــك الحســـا�ات لوجـــود  المطروحـــة داخـــل تل
تقن�ــــة الفیــــدیو لتــــدع�م األفكــــار الموجــــودة 

 وتحقیق مز�د من الجذب واالنت�اه.
ومــن أبــرز األمثلــة اســتخدام تقن�ــة الفیــدیو 
لتوضــ�ح �عــض الشــائعات التــي یــتم نفیهــا 

 اعي.من خالل ما تم تداوله من �عض األفراد عبر مواقع التواصل االجتم
 المدة الزمن�ة لمقاطع الفیدیو المقدمة عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة �موقع الف�سبوك: -٣

دقــــائق" فــــي مقدمــــة الفیــــدیوهات المقدمــــة عــــن صــــورة مصــــر  ٥جــــاءت الفیــــدیوهات ذات المــــدة "أقــــل مــــن 
لمرت�ة الثان�ة %). وفي ا٦٩�الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع الف�سبوك، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

 %).٣١دقائق"، وذلك بنس�ة بلغت ( ١٠إلى  ٥جاءت الفیدیوهات ذات المدة "من 
أن ارتفـــاع نســـ�ة الفیـــدیوهات ذات المـــدة األقصـــر مـــن حیـــث الفتـــرة الزمن�ـــة یناســـب طب�عـــة وتـــرى ال�احثـــة 

جمهور مواقـع التواصـل االجتمـاعي الـذي دائًمـا مـا ی�حـث 
ل، و�نصــرف دائًمــا عــن المعلومــة �شــكل ســر�ع دون تطو�ــ

عن متا�عة المنشورات الطو�لة، ونفس األمر �النس�ة لمدة 
 الفیدیو المقدم.

ــة الصــور الموجــودة �المنشــورات عــن صــورة  -٤ طب�ع
ـــــع  ـــــة �موق ـــــي الحســـــا�ات الرســـــم�ة الحكوم� مصـــــر ف

 الف�سبوك:
 

ـــــــي صـــــــدارة الصـــــــور  ـــــــة"  ف جـــــــاءت "الصـــــــور الفوتوغراف�
ة مصـــر فـــي المســـتخدمة �المنشـــورات المقدمـــة عـــن صـــور 

الحســــا�ات الحكوم�ـــــة الرســــم�ة علـــــى موقــــع "الف�ســـــبوك"، 
 %).٩٧,٩وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
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 %).٢,١وفي المرت�ة الثان�ة جاءت "الرسوم الب�ان�ة/ االنفوجراف�ك"، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
ــة  ــرى ال�احث ســوم أن صــفحة رئاســة مجلــس الــوزراء المصــري قــد اســتفادت �شــكل جیــد مــن اســتخدام الر وت

نفوجراف�ــك، فـي تقــد�م معلومـات �ثیــرة ومعقـدة للجمهــور مـن خــالل شـكل م�ســط وجـاذب، ور�مــا إلالب�ان�ـة/ ا
�صعب تقد�مه للجمهور في شكل تقلیدي، وذلـك �مـا �ظهـر فـي الشـكل التـالي والـذي �عـرض حصـاد وزارة 

 م.٢٠١٩اإلسكان خالل عام 
 الحسا�ات الرسم�ة �موقع الف�سبوك: نوع�ة الصور الموجودة �المنشورات عن صورة مصر في -٥
جــــاءت "الصــــور الموضــــوع�ة" فــــي مقدمــــة أنــــواع الصــــور الموجــــودة  �المنشــــورات عــــن صــــورة مصــــر   

 %).٧٨,٦�الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع الف�سبوك، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، ثــــــــم "الصــــــــور ١١,٩وفــــــــي المرت�ــــــــة الثان�ــــــــة جــــــــاءت "الصــــــــور التعبیر�ــــــــة" بنســــــــ�ة مئو�ــــــــة بلغــــــــت (

الشخصــــ�ة" فــــي المرت�ــــة الثالثــــة بنســــ�ة مئو�ــــة بلغــــت 
)٩,٥.(% 

أبــــــرز الصــــــور الموضــــــوع�ة لتغطــــــي وجــــــاءت      
األحداث والمناس�ات المختلفة التي اهتمت الصفحات 
بتغطیتها خالل الفترة عینة الدراسة. بینما تم استخدام 
الصــور التعبیر�ــة �شــكل مالئــم لتناســب الموضــوعات 

التا�عــــة للــــوزرات مــــن خــــالل وضــــع صــــورة  المختلفــــة
 لوجو الوزارة أو لوجو مجلس الوزراء.

اســــتخدام العنــــاو�ن �المنشــــورات عــــن صــــورة  -٦
 مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع الف�سبوك:

جــاءت المنشــورات المصــحو�ة "�عنــوان" فــي مقدمــة أنــواع المنشــورات المقدمــة عــن صــورة مصــر فــي      
%). وفــي المرت�ــة ٥٢,٧الرســم�ة الحكوم�ــة علــى موقــع الف�ســبوك، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (الحســا�ات 

 %).٤٧,٣الثان�ة جاءت المنشورات "غیر المعنونة" بنس�ة بلغت (
ـــة       أن ظهـــور العدیـــد مـــن المنشـــورات المعنونـــة یرجـــع إلـــى وجـــود مســـاحة �بیـــرة لعـــرض وتـــرى ال�احث

نــوان، وذلــك تــم اســتخدامه علــى وجــه الخصــوص فــي األحــداث الموضــوعات �استفاضــة ممــا یتــ�ح وضــع ع
أو ذات التفص�الت المتعددة أو التي تضمنت العدید من التصر�حات المختلفة لعدد من المسـئولین  المهمة

 والمعنیین.
 أهداف المضمون المقدم عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع الف�سبوك: -٧

المعلومات" في صدارة أهداف المضمون المقدمة �المنشورات عن صـورة مصـر فـي جاء هدف "تقد�م      
 %).٤٧,٧الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع الف�سبوك، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
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%)، ثــم هــدف ٢٣,٥وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاء هــدف "الشــرح والتفســیر"، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (     
%) فــي المرت�ــة الثالثــة، وأخیــًرا هــدف "بنــاء ١٥,١خل" بنســ�ة مئو�ــة بلغــت ("تحســین صــورة مصــر فــي الــدا

 %) في المرت�ة الرا�عة.١٣,٧صورة جیدة عن مصر في الخارج" بنس�ة (
أن ظهـــور هـــدف "الشـــرح والتفســـیر" فـــي مرت�ـــة متقدمـــة یرجـــع إلـــى وجـــود العدیـــد مـــن وتـــرى ال�احثـــة      

ل الصـفحات الرسـم�ة الحكوم�ـة عبـر الف�سـبوك، ممـا سـاعد المنشورات المفصلة والتي تم تقـد�مها مـن خـال
 على تحقیق ذلك الهدف �شكل جید للجمهور.

 األمر نفسه �النس�ة لهدف "تحسین صورة مصر في الداخل"، وذلك من خالل عرض العدید من      
جهود الدولة في تنفیذ مجموعة من المشروعات القوم�ة مـن شـأنها تقـد�م خـدمات جیـدة وممیـزة للمـواطنین، 
والموضوعات المتعلقة بتحسین منظومـة األجـور للعـاملین �الدولـة، وتـوفیر شـقق سـكن�ة لمتوسـطي الـدخل، 

المتحـــدث  و�ـــذلك تطـــو�ر و�نـــاء شـــقق ســـكن�ة لســـكان العشـــوائ�ات، وعلـــى ســـبیل المثـــال عرضـــت صـــفحة
ـــــك  ـــــ�س الجمهور�ـــــة تل الرســـــمي �اســـــم رئ
الصــورة أثنــاء ق�ــام الــرئ�س �جولــة تفقد�ــة 
ألعمال تطو�ر منطقة عز�ة الهجانة، إذ 

المواطنــــات مــــن  إحــــدىتصــــادف تواجــــد 
ال�اعــــة الجــــائلین، وأمــــر ســــ�ادته بتــــوفیر 
أحد المحـال لممارسـة نشـاطها و�ـذا أمـر 
 صح�ة الفور�ة لها.�عالجها على نفقة الدولة وتقد�م الرعا�ة ال

 أسلوب المعالجة المقدم عن صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -٨
جــــاء أســــلوب "النقــــاش و�ثــــارة القضــــا�ا" فــــي صــــدارة أســــالیب المعالجــــة المقدمــــة عــــن صــــورة مصــــر      

 %).٤٢�الحسا�ات الرسم�ة على موقع الف�سبوك، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، تاله أسلوب "التبر�ر" في ٢٧,٨أسلوب "المساندة"، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت ( وفي المرت�ة الثان�ة جاء

%)، ثـــم أســـلوب "التهو�ـــل" فـــي المرت�ـــة الرا�عـــة واألخیـــرة بنســـ�ة ٢٤,٨المرت�ـــة الثالثـــة بنســـ�ة مئو�ـــة بلغـــت (
)٥,٤.(% 

 

ــوتــرى ال�احثــة       للمســاحة التــي حصــلت علیهــا  اأن احــتالل أســلوب النقــاش و�ثــارة القضــا�ا جــاء منطقً�
 الموضوعات في العرض، وظهور أكثر من مصدر في العدید من الموضوعات.

ومن أبرز تلك األمثلة تناول موضوعات المشروعات القوم�ة المختلفة واإلصالحات االقتصاد�ة في 
ئ�س مصر، وذلك في العدید من المجاالت المختلفة، وتم عرض ذلك �إلقاء الضوء على اجتماعات ر 

  .الجمهور�ة �كل وز�ر مختص على حدة، وشرح آل�ات ومحاور هذا االجتماع
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و�ذلك االجتماعات التي تتم على مستوى رئ�س الوزراء وأعضاء الوزراة، وساهم ذلك في معرفة الجمهور 
 لمراحل التقدم في تلك المشروعات أوًال �أول.

ا تم استخدامه في �عض المنشورات لتوع�ة المواطنین ومن أبرز األمثلة ألسالیب التهو�ل هو م      
�خطورة فیروس �ورونا وااللتزام �اإلجراءات االحتراز�ة التي اتخذتها الدولة من خالل إغالق المحال 

 التجار�ة في توق�ات محددة وااللتزام �مواعید حظر التجوال.
 �موقع الف�سبوك:اتجاه  الصورة المقدمة عن مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة  -٩

اتسمت الصورة المقدمة عن مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع الف�سـبوك بــ "اإل�جاب�ـة"،      
 %).١٠٠وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

ال�احثــــة أن هــــذا أمــــر طب�عــــي نظــــًرا ألن الهــــدف األساســــي إلنشــــاء تلــــك الحســــا�ات الرســــم�ة وتــــرى      
علــى الصــعیدین المحلــي أو  ت هــو تقــد�م صــورة إ�جاب�ــة عــن الدولــة ســواءً الحكوم�ــة �جانــب تقــد�م المعلومــا

 الدولي.
 طب�عة الموضوعات المرت�طة �صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٠

نجـــازات الدولـــة" فـــي مقدمـــة الموضـــوعات المرت�طـــة �صـــورة مصـــر فـــي الحســـا�ات الرســـم�ة إجـــاءت "     
 %).٢٣,٢وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (الحكوم�ة على موقع الف�سبوك، 

%)، تالهــا ٢٠,٥وفـي المرت�ـة الثان�ـة جـاء موضـوع "تصـر�حات إ�جاب�ـة"، وذلـك بنسـ�ة مئو�ـة بلغـت (     
%). وجاء موضوع "إصـالحات إدار�ـة" ١٩,١موضوع "التواصل مع دول العالم" في المرت�ة الثالثة بنس�ة (

ثم موضوع "مشروعات قوم�ة" في المرت�ـة الخامسـة بنسـ�ة  %)،١٤في المرت�ة الرا�عة بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، ثـــم موضـــوع "حما�ـــة ٧,٦%)، تالهــا موضـــوع "مشـــاكل تـــم حلهـــا" فـــي المرت�ــة السادســـة بنســـ�ة (٨,٦(

%)، وأخیـًرا "اسـتجا�ة للمـواطنین" وذلـك فـي المرت�ـة الثامنـة ٦,٥حقوق الفئات" فـي المرت�ـة السـا�عة بنسـ�ة (
 %).٠,٣واألخیرة بنس�ة (
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ـــــة  ـــــرى ال�احث أن الحســـــا�ات الرســـــم�ة وت
الحكوم�ــــــة مــــــن خــــــالل موقــــــع الف�ســــــبوك 
استفادت �شكل �بیر في طـرح العدیـد مـن 
الموضـــــــوعات المختلفـــــــة فـــــــي المجـــــــاالت 
المختلفة وعرضها للجمهور �شـكل �سـاعد 
ـــــــة وأجهزتهـــــــا  ـــــــي تحســـــــین صـــــــورة الدول ف

 الرسم�ة.
ومـــــن أبـــــرز األمثلـــــة علـــــى انجـــــازات      

المنشــور �صــفحة رئاســة للدولــة الموضــوع 
مجلــــس الــــوزراء المصــــري عــــن انجــــازات 
الدولـــــة والحكومـــــة فـــــي تحســـــن مؤشـــــرات 

 الدولة في مجال االقتصاد.
القـــوى الفاعلـــة فـــي تقـــد�م صـــورة  -١١

مصــــر �الحســــا�ات الرســــم�ة الحكوم�ــــة 
 على موقع الف�سبوك:

 

جـــاء "مجلـــس الـــوزراء" ممثلـــة فـــي الـــوزراء 
الفاعلـــــــة المختلفـــــــین فـــــــي صـــــــدارة القـــــــوى 

المســتخدمة فــي تقــد�م صــورة مصــر �الحســا�ات الرســم�ة علــى موقــع الف�ســبوك، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت 
)٣٣,٣.(% 

وتقاســــم �ــــل مــــن "رئــــ�س الجمهور�ــــة" و"رئــــ�س الــــوزراء" المرت�ــــة الثان�ــــة، وذلــــك بنســــ�ة مئو�ــــة بلغــــت      
%)، وجــاء "مجلــس ٩,٥نســ�ة بلغــت (%) لكــل منهمــا، تلتهــا "القــوات المســلحة" فــي المرت�ــة الثالثــة ب٢٧,٨(

 %).١,٦النواب" في المرت�ة الرا�عة بنس�ة مئو�ة بلغت (
أن تعدد القوى الفاعلة في المنشورات المقدمة عن صورة الدولة هو أمر جید، �ما أن وترى ال�احثة      

رار، و�لى مدى حصول مجلس الوزراء على المرت�ة األولى أمر �شیر إلى عدم مر�ز�ة الدولة في اتخاذ الق
 أن �ساهم ذلك األمر على نقل صورة جیدة عن الدولة ومؤسساتها.

أســـالیب اإلقنـــاع والبرهنـــة (العقل�ـــة) المســـتخدمة فـــي تقـــد�م صـــورة مصـــر �الحســـا�ات الرســـم�ة  -١٢
 الحكوم�ة على موقع الف�سبوك:

 

تخدمة فــي تقــد�م صـــورة جــاءت "مبــررات س�اســ�ة" فــي صــدارة أســالیب اإلقنــاع والبرهنــة العقل�ــة المســ     
 %).٤٩,٤مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع الف�سبوك، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
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%)، تالهــا أســلوب ٢٥وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاءت "مبــررات اقتصــاد�ة"، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (     
ثـم "الب�انـات والتقـار�ر الرسـم�ة" %) فـي المرت�ـة الثالثـة، ١٦,٥"االعتماد علـى اإلحصـائ�ات" بنسـ�ة بلغـت (

 %).٩في المرت�ة الرا�عة واألخیرة بنس�ة (
أسالیب اإلقنـاع والبرهنـة (االسـتماالت العاطف�ـة) المسـتخدمة فـي تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات  -١٣

 الرسم�ة الحكوم�ة على موقع الف�سبوك:
السـتماالت العاطف�ـة) المسـتخدمة تقـد�م جاء أسـلوب "الترغیـب" فـي مقدمـة أسـالیب اإلقنـاع والبرهنـة (ا     

 %).٦١,١صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع الف�سبوك، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، تـــاله أســـلوب "إثـــارة ٢١,٣وفـــي المرت�ـــة الثان�ـــة جـــاء أســـلوب "الترهیـــب"، وذلـــك بنســـ�ة مئو�ـــة بلغـــت (

 %).١٧,٥مشاعر إنسان�ة" بنس�ة (
أن االعتماد على أسلوب الترغیب �شكل �بیر هو أمر یناسب طب�عة توجه الدولة التي حثة وترى ال�ا     

تسعى إلى تقد�م صورة جیدة عنها، وذلـك �المزاوجـة أ�ًضـا علـى األسـالیب المنطق�ـة والعقل�ـة، وانتهـاج هـذا 
خدام أسلوب األسلوب من شأنه تحقیق معدالت نجاح أفضل في توصیل المعلومة والرسالة، بینما جاء است

 الترهیب في نطاق محدود ومقصور على موضوعات تتطلب ذلك مثل أزمة فیروس �ورونا �ما ذ�رنا.
مصادر اإلدالء �المعلومات التي تم االعتمـاد علیهـا فـي تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات الرسـم�ة  -١٤

 الحكوم�ة:
لمصادر الحكوم�ة/ الرسم�ة" في اعتمدت الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة عبر موقع  الف�سبوك على "ا     

 تقد�م المعلومات المختلفة عن صورة مصر المقدمة عبر منشوراتها المختلفة.
وتنوعت تلك المصادر داخل الصفحات بدا�ة من رئ�س الجمهور�ة و�ذلك المتحدث الرسـمي �اسـم      

وأعضـاء التشـكیل ، وصـوًال إلـى رئـ�س مجلـس الـوزراء "السـفیر/ �سـام راضـي"رئ�س الجمهور�ة سعادة 
الــــوزاري المختلفــــین، �اإلضــــافة إلــــى الق�ــــادة العامــــة للقــــوات المســــلحة، وأعضــــاء وجهــــات مرت�طــــة 

 �الموضوعات وتتسم �الرسم�ة في شكل تصر�حاتها.
 

 األطر المرجع�ة المستخدمة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٥
طر المرجع�ة المستخدمة في تقد�م صورة مصـر �الحسـا�ات س�طرت "التصر�حات الرسم�ة" على األ      

 %).١٠٠الرسم�ة الحكوم�ة عبر موقع "الف�سبوك"، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
أن هذا أمر طب�عي نظًرا لطب�عة تلك الصفحات التي تعتمد على معلومـات تخـرج مـن وترى ال�احثة       

 صناع القرار وصانعي الحدث على حد سواء.
 سمات صورة مصر اإل�جاب�ة المقدمة �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٦

جـاءت ســمة "مســتقرة داخلً�ـا" فــي مقدمــة سـمات صــورة مصــر اإل�جاب�ـة المقدمــة �الحســا�ات الرســم�ة       
 %).٥٣,٥الحكوم�ة على تو�تر بنس�ة مئو�ة بلغت (
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%)، ٢٣,٧االقتصادي"، وذلك بنسـ�ة بلغـت (وفي المرت�ة الثان�ة جاءت سمة "تخطو نحو االصالح       
%)، ثـم سـمة "تحتـرم حقـوق المـرأة" ١٥,٥�ـاحترام عـالمي" بنسـ�ة ( ىوفي المرت�ة الثالثة جـاءت سـمة "تحظـ

 %).٧,٣في المرت�ة الرا�عة واألخیرة بنس�ة (
ي بها، أن الدولة التي تسعى في المقام األول نحو تطو�ر معدالت النمو االقتصادوترى ال�احثة      

ومهتمة بتشج�ع االستثمار وآل�اته هي تنقل فكرة للعالم وعلى مستوى الداخل أ�ًضا أنها دولة مستقرة، 
 تسعى لتحقیق انطالقة اقتصاد�ة.

 اآلل�ات التي تم من خاللها تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٧
ن خاللها تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات الرسـم�ة جاءت "آل�ة التوج�ه" في صدارة اآلل�ات التي تم م      

 %).٤٤,٤الحكوم�ة على تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، ثــم "آل�ــة التحیــز" بنســ�ة مئو�ــة ٣٢,٩وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاءت "آل�ــة إبــراز االنجــازات" بنســ�ة (     

 %).٥,٣%)، ثم "آل�ة االنتقاد والمحاس�ة" بنس�ة مئو�ة بلغت (١٧بلغت (
 

 ثانً�ا: الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع تو�تر:
 اللغة المستخدمة في الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة على تو�تر: -١

 

ســــ�طرت "اللغــــة العر��ــــة الفصــــحى" علــــى المســــتو�ات اللغو�ــــة المســــتخدمة فــــي المنشــــورات المقدمــــة       
%)، وفــي ٩١وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (�الحســا�ات الرســم�ة المصــر�ة علــى موقــع تــو�تر عینــة الدراســة، 

 %).٩نجلیز�ة"، بنس�ة مئو�ة بلغت (إلالمرت�ة الثان�ة جاءت "اللغة ا
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أن ظهـــور "اللغـــة االنجلیز�ـــة" �شـــكل أكبـــر مقارنـــة �موقـــع الف�ســـبوك یرجـــع إلـــى أن طب�عـــة وتـــرى ال�احثـــة 
وهـــو مـــا یتـــرجم حـــرص القـــائمین علـــى المخـــاطبین فـــي هـــذا الموقـــع �كـــون جمهـــور األجانـــب �شـــكل أكبـــر، 

 نجلیز�ة.إلالحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر في استخدام اللغة ا
نجلیز�ـة �شـكل إلو�ظهر فـي المثـال التـالي مـن صـفحة المتحـدث �اسـم وزارة الخارج�ـة اسـتخدام اللغـة ا     

ــاللغتین العر��ــة وا لــك لعــدد مــن المنشــورات التــي تــم نجلیز�ــة أ�ًضــا، وذإلالفــت، مــع تقــد�م نفــس المنشــور �
 رصدها خالل فترة التحلیل.

 
 
 
 
 
 
 

 األشكال التي نشرت بها المعلومة عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة �موقع تو�تر: -٢
جاء شكل المنشور "مرفق �صورة" في صدارة األشكال التي نشـرت بهـا المعلومـات عـن صـورة مصـر      

%)، وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاء شــكل ٧٥,٩تــو�تر، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (�الحســا�ات الرســم�ة �موقــع 
 %).١٨,٣المنشور "نص فقط" بنس�ة (

%)، تالهـا شـكل ٥,٥وفي المرت�ة الثالثة جاء شكل المنشور "صورة ونص فائق" بنس�ة مئو�ة بلغت (     
 %).١(المنشور "مرفق بنص فائق" في المرت�ة الرا�عة واألخیرة بنس�ة بلغت 

أن ظهــور المنشــورات المرت�طــة بــنص فــائق فــي موقــع تــو�تر هــو أمــر منطقــي �خــالف وتــرى ال�احثــة     
مـــــــوقعي "ف�ســـــــبوك" و"انســـــــتجرام" نظـــــــًرا 
 اللطب�عة التقن�ة للموقع والتي تضع عـددً 

ــــــــب  امحــــــــدودً  مــــــــن الكلمــــــــات أمــــــــام �ات
التغر�ـــــدة، ممـــــا �قیـــــد �عـــــض الشـــــئ فـــــي 

 المنشور الواحد، وذلك �ما �ظهر في الشكل التالي. كتا�ة المعلومات المطلو�ة داخل
وللتغلب على تلك اإلشكال�ة المقترنة �عدد الكلمات،  تم االعتماد على خاصـ�ة �قـدمها الموقـع ُتسـمى      

)Thread ،وهـــي مـــن خاللهـــا یـــتم تقســـ�م المنشـــور علـــى أكثـــر مـــن تغر�ـــدة مـــرت�طین ب�عضـــمها الـــ�عض ،(
الل فترة التحلیل، على سبیل المثال في حساب السید رئـ�س الجمهور�ـة وظهر ذلك في أكثر من مناس�ة خ

 عبد الفتاح الس�سي، حیث تم االستعانة بتلك الخاص�ة، وذلك �ما �ظهر في الشكل التالي.
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 المدة الزمن�ة لمقاطع الفیدیو المقدمة عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة �موقع تو�تر: -٣

الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة علــى موقــع تــو�تر �قلــة اســتخدام "الفیــدیوهات" وذلــك خــالل فتــرة اتســمت     
 التحلیل التي أجرتها الدراسة.

أن ذلك �عد عدم استفادة من الممیزات التقن�ة التي یوفرها الموقع من ناح�ة، �ما أنه تـم وترى ال�احثة     
الرسم�ة على موقع الف�سبوك و�ان من المفتـرض تفعیـل استخدام فیدیوهات �الفعل في عدد من الحسا�ات 

 . نفس الخاص�ة �موقع تو�تر
 طب�عة الصور الموجودة �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة �موقع تو�تر: -٤

جـاءت "الصــور الفوتوغراف�ـة" فــي المرت�ــة األولـى مــن حیـث طب�عــة الصــور المسـتخدمة فــي المنشــورات     
%). وفـي ٨٩,٩صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة �موقع تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ـة بلغـت (المقدمة عن 

 %).١٠,٢نفوجراف�ك"، وذلك بنس�ة بلغت (إلالمرت�ة الثان�ة جاء "الرسوم الب�ان�ة: ا
نفوجراف�ــك" فــي إظهــار مؤشــرات تحســن االقتصــاد إل وجــاءت أبــرز اســتخدامات "الرســوم الب�ان�ــة/ ا     

ومعدالت النمو االقتصادي خالل الفترة الراهنة �عد سلسلة إجـراءات اإلصـالح االقتصـادي التـي المصري 
بــدأتها الدولــة المصــر�ة خــالل الســنوات الماضــ�ة والمســتمرة حتــى اللحظــة، ومــدى انعكــاس ذلــك �شــكل 

 إ�جابي على الدولة المصر�ة وصورتها في الداخل والخارج.
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 دة �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة �موقع تو�تر:نوع�ة الصور الموجو  -٥

احتلــــت "الصــــور الموضــــوع�ة" صــــدارة نوع�ــــة الصــــور المســــتخدمة �المنشــــورات عــــن صــــورة مصـــــر     
 %).٨٨,٥�الحسا�ات الرسم�ة على تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

%)، ثــم "الصــور الشخصــ�ة" فــي ١٠,٩(وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاءت "الصــور التعبیر�ــة" بنســ�ة بلغــت     
 %).٠,٦المرت�ة الثالثة واألخیرة بنس�ة (

وترى ال�احثة أن االعتماد الكبیر على الصور الموضوع�ة في موقع تو�تر یرجع إلى طب�عة الموقـع     
 أوًال �أول. يالذي �صنف �أنه إخ�اري في المقام األول، و�عتمد على نقل المعلومة والحدث اللحظ

 تخدام العناو�ن �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر:اس -٦
 غابت العناو�ن عن المنشورات المستخدمة عن صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة على موقع "تو�تر".

وتـــرى ال�احثـــة أن ذلـــك یرجـــع إلـــى     
ـــي ی ـــة عـــدد الكلمـــات الت حهـــا ت�محدود�

التغر�ــدة  الموقــع لمســتخدم�ه فــي �تا�ــة
الواحــدة، و�التـــالي �كـــون التر�یـــز علـــى 
المعلومـــة �شـــكل مر�ـــز وســـر�ع، وذلـــك 

 �خالف موقع "الف�سبوك".
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 "صورة مصر كما تعكسھا الحسابات الحكومیة الرسمیة على وسائل التواصل االجتماعي: "یحیيسید جیھان أ.م.د.  ۱٥٦ 

 

 

 

 

 أهداف المضمون المقدم عن صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر: -٧
 

المعروضــة عبــر الحســا�ات جــاء هــدف "تقــد�م المعلومــات" فــي مقدمــة أهــداف المضــمون �المنشــورات      
 %).٥٦,١الرسم�ة الحكوم�ة على موقع تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

وفـــي المرت�ـــة الثان�ـــة جـــاء هـــدف "بنـــاء صـــورة جیـــدة عـــن مصـــر فـــي الخـــارج"، وذلـــك بنســـ�ة مئو�ـــة بلغـــت 
م %)، ثـ١٢,٩%)، وفي المرت�ة الثالثة جاء هدف "تحسین صورة مصر في الداخل" بنسـ�ة بلغـت (٢٨,٢(

 %).٢,٨هدف "الشرح والتفسیر" في المرت�ة الرا�عة واألخیرة بنس�ة (
أن تقــد�م المعلومــات هــو الهــدف األساســي والمنشــود مــن الحســا�ات الرســم�ة المختلفــة وتــرى ال�احثــة      

للدولـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، وذلـــك مـــن خـــالل مـــا �قـــدم مـــن أحـــداث ووقـــائع ومناســـ�ات فـــي 
أن  اتلفـة، أو مـن خـالل التصـر�حات الرسـم�ة للمسـئولین فـي الدولـة، ومـن هنـا �كـون منطقً�ـالمجاالت المخ

�ــــــأتي هــــــذا الهــــــدف فــــــي صــــــدارة األهــــــداف 
 المتحققة.

كمــا أن ظهــور بنــاء صــورة جیــدة عــن       
مصر في الخارج هو أمر مهم و�أتي بثمـاره 
مــن خــالل نشــر األحــداث والمعلومــات التــي 

الدولــة المصــر�ة مــن شــأنها أن تعــزز وضــع 
فـــي العدیـــد مـــن المســـتو�ات المختلفـــة، ومـــن 
أبرز تلـك الجهـود وجـود مصـر �دولـة فاعلـة 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط فـــي المناســـ�ات 
المختلفــــــة والمحافــــــل الدول�ــــــة، وذلــــــك ظهــــــر 
بوضــوح مــن خــالل حســاب (المتحــدث �اســم 
وزارة الخارج�ـــــــــــــة)، والز�ـــــــــــــارات المكو��ـــــــــــــة 

ــــوم بهــــا الدو  ــــي تق ــــة المصــــر�ة المتنوعــــة الت ل
 ممثلة في وز�ر الخارج�ة لعدد من مسئولي الدول المختلفة.

 

أما �النس�ة لتحسین صورة مصـر فـي الـداخل فهـو أمـر مهـم وضـروري انتبهـت إل�ـه الدولـة المصـر�ة       
جیًدا، من خـالل تعظـ�م الجوانـب الوطن�ـة لـدى المـواطن و��ـان حـرص الدولـة علـى ذلـك مـن خـالل السـعي 

المناس�ات الرسم�ة المختلفة، �اإلضافة إلى جهـود الدولـة والحكومـة المصـر�ة فـي تقـد�م الـدعم لتهنئتهم في 
والمساندة للمواطن في تحسین أحواله المع�ش�ة و�براز ذلك من خالل تحسن المؤشرات االقتصاد�ة، و�ذلك 

حما�ــة المــواطنین تعامــل الدولــة فــي مواجهــة فیــروس �ورونــا، وتقــد�مها لحزمــة مــن اإلجــراءات االحتراز�ــة ل
 وسالمتهم على المستوى الصحي واالقتصادي.
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 أسلوب المعالجة المقدم عن صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر: -٨

جــاء أســلوب المعالجــة "التبر�ــر" فــي مقدمــة أســالیب المعالجــة المقدمــة عــن صــورة مصــر �الحســا�ات      
�موقع تو�تر خالل فترة التحلیل. وتمثـل الرسم�ة الحكوم�ة 

هذا األسلوب في توض�ح المعلومـات المقدمـة و��ـان سـبب 
 حدوثها، �أسلوب توض�حي للجمهور.

وفـــي هـــذا المثــــال �ظهـــر أســـلوب "التبر�ــــر" فـــي ق�ــــام      
مصر �اتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائ�ة تأهً�ا للحد مـن 

مطلـع فبرایـر  انتشار فیروس �ورونا في مصر، وذلـك منـذ
الجـــاري، وســـاعد هـــذا األســـلوب علـــى توضـــ�ح �ثیـــر مـــن 

 المعلومات المقدمة من خالل تلك الحسا�ات.
وتقاسم المرت�ة الثان�ة �ل من أسلو�ي "نقاش و�ثارة قضا�ا" 

%) لكــــل ٢٠,٩و"المســــاندة"، وذلــــك بنســــ�ة مئو�ــــة بلغــــت (
منهمــا. وفــي المرت�ــة الثالثــة جــاء أســلوب "التهو�ــل" بنســ�ة 

 %).٠,٩و�ة بلغت (مئ
ومــن أبــرز أمثلــة القضــا�ا التــي تــم طرحهــا عبــر      

الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة علــى موقــع "تــو�تر" هــو 
قضــــ�ة ســــد النهضــــة، حیــــث قامــــت الدولــــة المصــــر�ة 
ـــــــدول  �مجموعـــــــة مختلفـــــــة مـــــــن الز�ـــــــارات الرســـــــم�ة لل
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بلوماسـ�ة مثـل الوال�ـات المتحـدة فـي القـارة األفر�ق�ـة أو الـدول التـي عرضـت تقـد�م وسـاطة د الصـد�قة سـواءً 
 األمر�ك�ة.

كمـا حرصـت مصـر علـى توضـ�ح موقفهـا فــي حفـظ حقوقهـا مـن خـالل خطـوط التفـاوض الدبلوماســ�ة      
مـــــن خـــــالل مجموعـــــة مـــــن الز�ـــــارات قـــــام بهـــــا وز�ـــــر 

على توص�ة من  بناءً  "السید/ سامح شكري "الخارج�ة 
ـــــــد الفتـــــــاح الس�ســـــــي"رئـــــــ�س الجمهور�ـــــــة  ـــــــدول  "عب لل

 األفر�ق�ة الشق�قة.
اتجاه الصورة المقدمة عن مصر �الحسا�ات  -٩

 الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر:
س�طرت "الصورة اإل�جاب�ة" على اتجاه الصورة المقدمة عن مصر من خالل الحسا�ات الحكوم�ة الرسـم�ة 

 %).١٠٠على موقع تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طب�عة الموضوعات المرت�طة �صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر: -١٠
جــاء "التواصــل مــع دول العــالم" فــي صــدارة الموضــوعات التــي حرصــت الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة      

 %).٤٥,٧�موقع تو�تر على تقد�مها، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، وجــاءت ٣٢,٨"التصــر�حات اإل�جاب�ــة"، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاءت      

 أغلبها بتقد�م تصر�حات من شأنها تعز�ز صورة مصر اإل�جاب�ة على المستو�ین الداخلي والخارجي.
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%)، تلتهــــا فــــي المرت�ــــة الرا�عــــة ١٧نجــــازات الدولــــة" فــــي المرت�ــــة الثالثــــة، وذلــــك بنســــ�ة بلغــــت (إوجــــاءت "
 %).٢,٤بنس�ة مئو�ة بلغت ("إصالحات إدار�ة" 

وتقاسـمت �ـل مـن "مشـروعات قوم�ـة" و"حما�ـة حقـوق الفئـات" المرت�ـة الخامسـة، وذلـك بنسـ�ة مئو�ـة       
 %).٠,٤%) لكل منهما، وفي المرت�ة السادسة واألخیرة جاءت "مشاكل تم حلها" بنس�ة (٠,٨بلغت (

 

 ة الحكوم�ة �موقع تو�تر:القوى الفاعلة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم� -١١
 

جاء أعضاء "مجلس الوزراء" ممثلین فـي الـوزراء المختلفـین فـي صـدارة القـوى الفاعلـة المسـتخدمة فـي      
 %).٧٢,٦تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة على موقع "تو�تر"، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

%)، تلتهــا "مؤسســات دول�ــة" ١٩,٨�ــة بلغــت (وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاء "رئــ�س الجمهور�ــة" بنســ�ة مئو      
 %).١,٧%)، ثم "القوات المسلحة" في المرت�ة الرا�عة بنس�ة (٥,٩في المرت�ة الثالثة بنس�ة (

أسالیب اإلقناع والبرهنة (العقل�ة) المستخدمة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة  -١٢
 الحكوم�ة �موقع تو�تر:

�اســـ�ة" فــي صــدارة أســـالیب اإلقنــاع والبرهنــة العقل�ـــة المســتخدمة فــي تقـــد�م جــاء اســتخدام "مبــررات س     
 %).٦٣,٩صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

%)، ثـم "ب�انـات وتقـار�ر رسـم�ة" ٢٢,٦وفي المرت�ـة الثان�ـة جـاءت "مبـررات اقتصـاد�ة" بنسـ�ة بلغـت (     
%)، و"االعتماد على اإلحصائ�ات" في المرت�ة الرا�عة واألخیرة ٨,٣ة بنس�ة مئو�ة بلغت (في المرت�ة الثالث

 %).٥,٢بنس�ة (
أسالیب اإلقنـاع والبرهنـة (االسـتماالت العاطف�ـة) المسـتخدمة فـي تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات  -١٣

 الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر:
أســـــالیب اإلقنـــــاع والبرهنـــــة (االســـــتماالت العاطف�ـــــة) جـــــاء اســـــتخدام أســـــلوب "الترغیـــــب" فـــــي صـــــدارة      

المســتخدمة فــي تقــد�م صــورة مصــر �الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة علــى تــو�تر، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت 
)٧٣,٩.(% 

%)، ثم أسلوب "إثارة مشاعر ١٧,٤وفي المرت�ة الثان�ة جاء أسلوب "ترهیب" بنس�ة مئو�ة بلغت (     
 %).٨,٧الثالثة واألخیرة بنس�ة (إنسان�ة" في المرت�ة 

مصادر اإلدالء �المعلومات التي تم االعتماد علیها في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة  -١٤
 الحكوم�ة �موقع تو�تر:

اعتمدت الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة عبر موقع تو�تر على "المصادر الحكوم�ة/ الرسم�ة" في تقد�م     
 صورة مصر المقدمة عبر منشوراتها المختلفة.المعلومات المختلفة عن 
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وتنوعت تلك المصادر ما بین مصادر حكوم�ة داخل�ة ممثلـة فـي رئـ�س الجمهور�ـة أو رئـ�س الـوزراء      
وأعضاء مجلس الوزراء والقوات المسلحة المصر�ة، و�ین مصادر رسم�ة خارج�ة مثل هیئـة األمـم المتحـدة 

 أو البنك الدولي.
أن هذا مـن شـأنه أن �ضـفي مصـداق�ة عال�ـة لـدى الجمهـور مـن ناح�ـة، و�ـدحض فكـرة ثة وترى ال�اح     

 انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي، من خالل تحر�ف المعلومات أو اللجوء إلى الفبر�ة.
 األطر المرجع�ة المستخدمة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر: -١٥
س�طرت "التصر�حات الرسم�ة" على األطر المرجع�ـة المسـتخدمة فـي تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات      

 %).١٠٠الرسم�ة الحكوم�ة عبر موقع "تو�تر"، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
وترى ال�احثة أن هذا أمر طب�عي نظًرا لطب�عة تلك الحسا�ات التي تعتمد على معلومـات تخـرج مـن      

 وصانعي الحدث على حد سواء.صناع القرار 
 سمات صورة مصر اإل�جاب�ة المقدمة �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر: -١٦

جاءت سمة "تحظى �احترام عالمي" في مقدمة سمات صورة مصر اإل�جاب�ة المقدمة �الحسا�ات      
 %).٤٦,٨الرسم�ة الحكوم�ة على تو�تر بنس�ة مئو�ة بلغت (

%)، وفي المرت�ة الثالثة ٣٨ة الثان�ة جاءت سمة "مستقرة داخلً�ا"، وذلك بنس�ة بلغت (وفي المرت�     
%)، ثم سمة "تحترم حقوق المرأة" في ١٤,٤صالح االقتصادي" بنس�ة (إلجاءت سمة "تحطو نحو ا

 %).٠,٩خیرة بنس�ة (ألالمرت�ة الرا�عة وا
 الرسم�ة الحكوم�ة �موقع تو�تر: اآلل�ات التي تم من خاللها تقد�م صورة مصر �الحسا�ات -١٧

جاءت "آل�ة التحیز" فـي صـدارة اآلل�ـات التـي تـم مـن خاللهـا تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات الرسـم�ة      
 %).٦٨,٨الحكوم�ة على تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

ه" بنســ�ة مئو�ــة %)، ثــم "آل�ــة التوج�ــ٢٤,١نجــازات" بنســ�ة (إلوفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاءت "آل�ــة إبــراز ا    
 %). ٧بلغت (

 
 ثالًثا: موقع انستجرام:

 اللغة المستخدمة في الحسا�ات الرسم�ة المصر�ة على موقع انستجرام: -١
 

سـ�طرت "اللغــة العر��ـة الفصــحى" علـى المســتو�ات اللغو�ــة المسـتخدمة فــي المنشـورات المقدمــة �الحســا�ات 
 %).١٠٠مئو�ة بلغت (الرسم�ة المصر�ة على موقع انستجرام، وذلك بنس�ة 
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األشكال التي نشرت بها المعلومة عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع  -٢
 انستجرام:

 

جاء شكل المنشور "مرفق �صورة" في صدارة األشكال التي نشرت بها المعلومات عن صـورة مصـر       
 %).٩١مئو�ة بلغت (نستجرام، وذلك بنس�ة إ�الحسا�ات الرسم�ة على موقع 

%)، ثم شـكل " ٨,٥وفي المرت�ة الثان�ة جاء شكل منشور "فیدیو داخل الصفحة" بنس�ة مئو�ة بلغت (     
 %) في المرت�ة الثالثة، وتمثل هذا النص الفائق في فیدیو.٠,٥منشور مرفق بنص فائق" بنس�ة بلغت (

خاصـة �ـالموقع نظـًرا لطب�عـة الموقـع التـي و�أتي ارتفاع نس�ة استخدام الصور داخل المنشـورات ال     
 تقوم �األساس على الصور.

 المدة الزمن�ة لمقاطع الفیدیو المقدمة عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة موقع انستجرام: -٣
 ٥جاءت الفیدیوهات ذات المدة "أقل من     

دقـــائق" فـــي مقدمـــة الفیـــدیوهات المقدمـــة عـــن 
صــورة مصــر �الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة 

نســــتجرام، وذلــــك بنســــ�ة مئو�ــــة إعلــــى موقــــع 
 %).٨٨,٢بلغت (

ـــــة الثان�ـــــة جـــــاءت �ـــــل مـــــن      ـــــي المرت� وف
 ١٠إلــــــــى  ٥الفیــــــــدیوهات ذات المــــــــدة "مــــــــن 

 %) لكل منهما.٥,٩دقائق"، وذلك بنس�ة بلغت ( ١٠دة "أكثر من دقائق"، والفیدیوهات ذات الم
طب�عة الصور الموجودة �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع  -٤

 انستجرام:
جاءت "الصور الفوتوغراف�ة"  في صدارة الصور المستخدمة �المنشورات المقدمة عن صورة مصر في     

%). وفــي المرت�ــة ٧٥,٢الرســم�ة علــى موقــع "انســتجرام"، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت ( الحســا�ات الحكوم�ــة
 %).٢٤,٨الثان�ة جاءت "الرسوم الب�ان�ة/ االنفوجراف�ك"، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (

نفوجراف�ــك إلوجــاء اســتخدام الرســوم الب�ان�ــة وا
ل�عــــرض العدیــــد مــــن المؤشــــرات االقتصــــاد�ة 

صــري، وســاهم ومعــدالت النمــو لالقتصــاد الم
هـــذا الشـــكل فـــي تقـــد�م �ثیـــر مـــن المعلومـــات 

 �شكل مختصر داخل صورة واحدة.
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 نوع�ة الصور الموجودة �المنشورات عن صورة مر في الحسا�ات الرسم�ة �موقع انستجرام: -٥
جـــــــاءت "الصـــــــور الموضـــــــوع�ة" فـــــــي مقدمـــــــة أنـــــــواع الصـــــــور الموجـــــــودة  �المنشـــــــورات عـــــــن صـــــــورة     

 %).٦٣,٩نستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (إمصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع 
%)، ثــــــم "الصــــــور ٢٦,٢وفــــــي المرت�ــــــة الثان�ــــــة جــــــاءت "الصــــــور التعبیر�ــــــة" بنســــــ�ة مئو�ــــــة بلغــــــت (    

 %).٩,٩الثالثة بنس�ة مئو�ة بلغت ( الشخص�ة" في المرت�ة
 استخدام العناو�ن �المنشورات عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع انستجرام: -٦

س�طرت المنشورات "غیر المعنونة" على المنشورات المقدمة عن صورة مصر في الحسا�ات الرسـم�ة      
 %).١٠٠بلغت ( نستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ةإالحكوم�ة على موقع 

 نستجرام:إأهداف المضمون المقدم عن صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة �موقع  -٧
جاء هدف "تقد�م المعلومات" في صدارة أهداف المضمون المقدمة �المنشورات عن صـورة مصـر فـي      

وفــي المرت�ـــة  %).٤٩,٥(نســـتجرام، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت إالحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة علــى موقــع 
بنـاء  %)، ثـم هـدف "٢٧تحسین صورة مصر فـي الـداخل"، وذلـك بنسـ�ة مئو�ـة بلغـت ( الثان�ة جاء هدف "

الشرح  %) في المرت�ة الثالثة، وأخیًرا هدف "١٧,٥صورة جیدة عن مصر في الخارج" بنس�ة مئو�ة بلغت (
 %) في المرت�ة الرا�عة.٦والتفسیر" بنس�ة (

ومن أبرز األمثلة عن تقد�م صورة إ�جاب�ة عن مصر في الداخل التصـر�حات التـي طرحهـا عـدد مـن      
المســئولین فــي وزارة الصــناعة والتجــارة عــن محار�ــة الفســاد وتحقیــق إصــالحات فــي القطاعــات المختلفــة. 

 عن السعي إلى توفیر فرص العمل. "ن�فین جامع"و�ذلك تصر�ح وز�رة التجارة والصناعة 
، Kenawy ، (2019)، دراسـة: Nerem, (2019)هذه الدراسة مـع �ـل مـن دراسـة:  وتتفق نت�جة     

 اخ�ـــارً أجتمـــاعي نشـــطة للـــوزارات �العینـــة تقـــدم معلومـــات و اوجـــود صـــفحات تواصـــل والتـــي أشـــارت إلـــى أن 
وأنهـــا یـــتم اســـتخدمها �جـــزء تكمیلـــي لجهـــود اإلعـــالم  ،ومشـــار�ات منتظمـــة حـــول نشـــاط وقـــرارات الـــوزارات

جتماعي فـي تحسـین ال�فاءة استخدام صفحات التواصل ا، و�ذلك التقلیدي والعالقات العامة لتلك الوزارات
 في الداخل. صورة الحكومات

 أسلوب المعالجة المقدم عن صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -٨
في صدارة أسالیب المعالجة المقدمة عن صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة علـى التبر�ر"  جاء أسلوب "    

 %).٤٩,٨نستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (إموقع 
نقــاش و�ثــارة قضــا�ا"،  وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاء أســلوب "

ــــة بلغــــت ( ــــك بنســــ�ة مئو� ــــاله أســــلوب "٢٦,٤وذل  %)، ت

%)، ١٩المساندة" في المرت�ة الثالثة بنس�ة مئو�ة بلغت (
ثــم أســلوب "التهو�ــل" فــي المرت�ــة الرا�عــة واألخیــرة بنســ�ة 

)٤,٨.(% 
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"التبر�ــر" توضــ�ح للقــرار ومــن أبــرز أســالیب      
الــذي اتخذتــه الحكومــة المصــر�ة ممثلــة فــي وزارة 
الصـــناعة والتجـــارة لوقـــف تصـــدیر �افـــة أصـــناف 

أشــــهر فــــي مــــارس الماضــــي،  ٣ال�قول�ــــات لمــــدة 
احت�اجـــات المـــواطنین وذلـــك حرًصـــا علـــى تـــوفیر 

من السلع األساس�ة خالل الفترة القادمة في ضوء 
 أزمة فیروس �ورونا.

اسـتخدامًا  األسـالیبأكثـر والتي أشارت إلـى أن ) م٢٠١٦أماني ألبرت( مع دراسة وتتفق هذه النت�جة     
 .التدع�مو التبر�ر  أسلوب

 �ة �موقع انستجرام:اتجاه الصورة المقدمة عن مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم -٩
نسـتجرام بــ "اإل�جاب�ـة"، إاتسمت الصورة المقدمة عن مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة علـى موقـع      

 %).١٠٠وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
مساهمة الصفحات ) والتى أشارت إلى ٢٠١٨(Elsherbinyوتتفق هذه النتائج مع دراسة:      

قتصادي والس�اسي ال�بیرة في نقل صورة إ�جاب�ة عن مصر وأدائها االرسم�ة الحكوم�ة المصر�ة بدرجة 
 .العام �ما یتضح من مستوى المشار�ات والتعل�قات اإل�جاب�ة عنها

 طب�عة الموضوعات المرت�طة �صورة مصر في الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٠
تشیر ب�انات الجدول السابق الخـاص �طب�عـة الموضـوعات المرت�طـة �صـورة مصـر فـي الحسـا�ات      

 نستجرام:إالرسم�ة على موقع 
جــاءت "تصــر�حات إ�جاب�ــة" فــي مقدمــة الموضــوعات المرت�طــة �صــورة مصــر فــي الحســا�ات الرســم�ة     

 %).٣١,٥نستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (إالحكوم�ة على موقع 
ـــة جـــاء موضـــوع "     ـــة بلغـــت (إوفـــي المرت�ـــة الثان� ـــك بنســـ�ة مئو� %)، تالهـــا ١٠,٩نجـــازات للدولـــة"، وذل

 %).١٠,٦موضوع "التواصل مع دول العالم" في المرت�ة الثالثة بنس�ة (
وجــاء موضــوعي "إصــالحات إدار�ــة" و"حما�ــة حقــوق الفئــات" فــي المرت�ــة الرا�عــة بنســ�ة مئو�ــة بلغــت     

%)، تالهـا موضـوع ٢,٦مشاكل تم حلها" في المرت�ـة الخامسـة بنسـ�ة ( ثم موضوع " %) لكل منهما،٥,٦(
 %).٠,٣مشروعات قوم�ة" في المرت�ة السادسة بنس�ة ( "

ومن أبرز أمثلة التصر�حات اإل�جاب�ة ما نشره حساب رئ�س الجمهور�ة عبد الفتاح الس�سي     
لي وأسر الشهداء، وهو ما �ظهر في الشكل �مناس�ة احتفاالت أع�اد الشرطة وتصر�ح في تكر�م أها

 التالي.
نجــازات الدولــة، مــا نشــره حســاب مر�ــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار إومــن أبــرز األمثلــة الخاصــة �    

 التا�ع لمجلس الوزراء، �أن مصر احتلت المر�ز األول في تأس�س الشر�ات الناشئة عر�ً�ا وعالمً�ا.
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 نستجرام:إالقوى الفاعلة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع  -١١
جـاءت "مجلــس الـوزراء" ممثلــة فـي الــوزراء المختلفــین فـي صــدارة القـوى الفاعلــة المسـتخدمة فــي تقــد�م      

 %).٥٦نستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (إصورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة على موقع 
%)، تــاله "رئــ�س ٢٤,٦جــاءت "المؤسســات الدول�ــة" فــي المرت�ــة الثان�ــة، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (و     

رئــ�س الــوزراء" فــي المرت�ــة الرا�عــة بنســ�ة  %)، وجــاء "١٢,٥الجمهور�ــة" فــي المرت�ــة الثالثــة بنســ�ة بلغــت (
 %).١,٧بلغت (%)، وفي المرت�ة الخامسة جاء "القوات المسلحة" بنس�ة مئو�ة ٥,٢مئو�ة بلغت (

أسالیب اإلقناع والبرهنة (العقل�ة) المستخدمة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة  -١٢
 الحكوم�ة على موقع انستجرام:

مبــررات اقتصــاد�ة" فــي صــدارة أســالیب اإلقنــاع والبرهنــة العقل�ــة المســتخدمة فــي تقــد�م صــورة  جــاءت "    
 %).٦٤,٢نستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (إع مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موق

%)، تالهــا أســلوب "ب�انــات ١٧وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاءت "مبــررات س�اســ�ة"، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت (
%) فــي المرت�ـة الثالثــة، ثـم "االعتمــاد علـى اإلحصــائ�ات" فـي المرت�ــة ١١,٥وتقـار�ر رسـم�ة" بنســ�ة بلغـت (

 ).%٧,٣الرا�عة واألخیرة بنس�ة (
نسـتجرام، إعلى المبررات االقتصـاد�ة التـي عرضـتها الحسـا�ات الرسـم�ة عبـر موقـع ومن أبرز األمثلة     

الــروا�ط التــي قــدمها حســاب مر�ــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــا�ع لمجلــس الــوزراء، والتــي تتضــمن 
 الوضع االقتصادي للدولة.نشرات دور�ة تفصیل�ة نشرح العدید من الموضوعات االقتصاد�ة وتأثیرها على 
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أسالیب اإلقنـاع والبرهنـة (االسـتماالت العاطف�ـة) المسـتخدمة فـي تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات  -١٣
 الرسم�ة الحكوم�ة على موقع انستجرام:

جاء أسـلوب "الترغیـب" فـي مقدمـة أسـالیب اإلقنـاع والبرهنـة (االسـتماالت العاطف�ـة) المسـتخدمة تقـد�م      
 %).٧٤,٢نستجرام، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (إصورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على موقع 

%)، تــاله ١٤,٢( إثــارة مشــاعر إنســان�ة"، وذلــك بنســ�ة مئو�ــة بلغــت وفــي المرت�ــة الثان�ــة جــاء أســلوب "    
 %).١١,٧أسلوب "ترهیب" بنس�ة (

مصادر اإلدالء �المعلومات التي تم االعتماد علیها في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة  -١٤
 الحكوم�ة:

 

نســتجرام علــى "المصــادر الحكوم�ــة/ الرســم�ة" فــي إاعتمــدت الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة عبــر موقــع     
 المختلفة عن صورة مصر المقدمة عبر منشوراتها المختلفة.تقد�م المعلومات 

مـــا بـــین المصـــادر الحكوم�ـــة متمثلـــة فـــي الق�ـــادة الس�اســـ�ة للدولـــة، بینمـــا تنوعـــت وتنوعـــت المصـــادر     
فـــي المجـــال الس�اســـي أو المجـــال االقتصـــادي،  مـــن دول العــالم ســـواءً  لینالمصــادر الرســـم�ة مـــا بـــین مســـؤ 

المؤسســــات الدول�ــــة المعن�ــــة �الجوانــــب االقتصــــاد�ة مثــــل البنــــك الــــدولي و�ــــذلك تضــــمنت تلــــك المصــــادر 
 والمؤسسات االقتصاد�ة العالم�ة.

أن المصادر والتي أشارت إلى  )م٢٠١٤دراسة: �اسمین محمد محمود (وتتفق هذه النت�جة مع     
جاء االعتماد على و  ،المصر�ة �انت أكثر المصادر التى تم االعتماد علیها في الحصول على المعلومات

 �مصدر أساسى لها.المصادر الحكوم�ة 
 األطر المرجع�ة المستخدمة في تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٥
سـ�طرت "التصـر�حات الرسـم�ة" علـى األطـر المرجع�ـة المسـتخدمة فـي تقـد�م صـورة مصـر �الحســا�ات     

 %).١٠٠بنس�ة مئو�ة بلغت (نستجرام"، وذلك إالرسم�ة الحكوم�ة عبر موقع "
أن هـذا أمـر طب�عـي نظـًرا لطب�عـة تلـك الحسـا�ات التـي تعتمـد علـى معلومـات تخـرج مـن وترى ال�احثة     

 .صناع القرار وصانعي الحدث على حد سواء
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 سمات صورة مصر اإل�جاب�ة المقدمة �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٦
فــي مقدمــة ســمات صــورة مصــر اإل�جاب�ــة المقدمــة �الحســا�ات الرســم�ة  جــاءت ســمة "مســتقرة داخلً�ــا"     

 %).٥٧,٣الحكوم�ة على تو�تر بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، ١٩,١صـالح االقتصـادي"، وذلـك بنسـ�ة بلغـت (إلوفي المرت�ـة الثان�ـة جـاءت سـمة "تخطـو نحـو ا    

%)، ثـم سـمة "تحتـرم حقـوق المـرأة" ١٨,٨�ـاحترام عـالمي" بنسـ�ة ( ىوفي المرت�ة الثالثة جـاءت سـمة "تحظـ
 %).٤,٨في المرت�ة الرا�عة واألخیرة بنس�ة (

 اآلل�ات التي تم من خاللها تقد�م صورة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة: -١٧
�الحسـا�ات نجـازات" فـي صـدارة اآلل�ـات التـي تـم مـن خاللهـا تقـد�م صـورة مصـر إلآل�ة إبراز ا جاءت "    

 %).٣٩,٧الرسم�ة الحكوم�ة على تو�تر، وذلك بنس�ة مئو�ة بلغت (
%)، ثـــم "آل�ـــة التحیـــز" بنســـ�ة مئو�ـــة بلغـــت ٣٤,٩آل�ـــة التوج�ـــه" بنســـ�ة ( وفـــي المرت�ـــة الثان�ـــة جـــاءت "    

 %).١,٦%)، ثم "آل�ة االنتقاد والمحاس�ة" بنس�ة مئو�ة بلغت (٢٣,٨(
 
 
 
 
 
 
 

الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ـة للدولـة المصـر�ة عینـة الدراسـة فـي المواقـع الثالثـة، و�عد استعراض      
 �مكن إجمال �عض المالحظات:

  تـم عــرض صــورة مصـر فــي الحســا�ات الرسـم�ة خــالل فتــرة الدراسـة مــن خــالل شـقین أساســیین، الشــق
، أمــا الشــق األول یتمثــل فــي صــورة مصــر ممثلــة فــي الق�ــادة الس�اســ�ة والحكومــة علــى مســتوى الــداخل

الثاني یتمثل في صورة مصر ممثلة في الدولة �كافة مؤسساتها على المستوى الخـارجي والـدولي، وتـم 
 السیر على هذین الشقین وخدمة تلك الحسا�ات لتحسین صورة مصر في هذا الصدد.

  صـلت جاء الهدف األساسي لتلك الحسا�ات هو تقد�م المعلومات، وذلـك مـا تشـیر إل�ـه النتـائج التـي تو
إلیهـــا الدراســـة، و�ـــأتي هـــذا الهـــدف �أحـــد أبـــرز أهـــداف إنشـــاء حســـا�ات رســـم�ة حكوم�ـــة عبـــر مواقـــع 
التواصــل االجتمــاعي، خاصــة وأن تلــك الوســیلة صــارت ســاحة خصــ�ة للشــائعات، و�التــالي �ــان مــن 
الضــروري علــى الدولــة المصــر�ة االســتفادة مــن نفــس الوســیلة فــي صــد تلــك الهجمــات التــي مــن شــأنها 

ة استقرار الدولـة، ووصـل األمـر لعـرض تلـك الشـائعات ونفیهـا �شـكل دوري وذلـك �مـا ظهـر فـي زعزع
 صفحة "رئاسة مجلس الوزراء المصري" على موقع الف�سبوك.
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  ــد�مها لتحســین صــورة مصــر علــى ــى تق ــك الحســا�ات إل ــي ســعت تل ــرز الموضــوعات الت ــت أب تمثل
 المستوى الداخلي:

�ین، والسعي نحـو حـل مشـكالتهم فـي �افـة المجـاالت، وذلـك االهتمام �أوضاع المواطنیین المصر  -
علــى خلــق مز�ــد مــن فــرص العمــل، أو تــوفیر وحــدات ســكن�ة  مــن خــالل تقــد�م العــون لهــم ســواءً 

جدیدة، وهذا �اإلضافة إلـى السـعي لتحسـین منظومـة األجـور، وهـذا االهتمـام امتـد إلـى المصـر�ین 
شــكلة الصــ�ادین المحتجــز�ن فــي لیب�ــا، ومــن هنــا فــي الخــارج أ�ًضــا، ومــن أبــرز تلــك األمثلــة حــل م

 فإن تلك الحسا�ات تنقل رسالة اطمئنان للشعب �أن الدولة تهتم �ه.
الحــرص علـــى التواصـــل مــع المـــواطنین فـــي �افــة المناســـ�ات واألع�ـــاد الرســم�ة، ســـواء المختصـــة  -

ین، والتهنئــة �المصــر�ین �شــكل عــام، أو علــى مســتوى فئــات �عینهــا، مثــل التهئنــة �أع�ــاد المســ�حی
 �أع�اد المرأة، وهذا �مثل رسالة تواصل وجدان�ة مع الشعب �كافة أط�افه.

سعي الحسـا�ات إلبـراز جهـود الدولـة فـي المشـروعات القوم�ـة، ومـدى نجاحهـا فـي تحقیـق مسـتوى  -
مع�شــي أفضــل للشــعب و�ــذلك علــى مســتوى الخــدمات، ومــن أبــرز تلــك األمثلــة مــا عرضــته تلــك 

 ز�ارة الرئ�س لمنطقة عز�ة الهجانة وتطو�رها.الصفحات لتغط�ة 
، �ستط�ع حفظ الدولة المصر�ة وحما�ة مقـدراتها اقو�ً  اج�شً  ن طمأنة الشعب المصري �أنهم �متلكو  -

ومقــدرات شــعبها، وتــم اإلشــارة إلــى ذلــك فــي أكثــر مــن مناســ�ة، ومــن أبــرز األمثلــة تســل�ط الضــوء 
 برن�س ال�حر�ة. على افتتاح الرئ�س عبد الفتاح الس�سي لقاعدة

 
 
 
 

انفتــاح الدولـــة المصــر�ة علـــى دول العــالم، وذلـــك مــن خـــالل تعــدد عالقاتهـــا مــع الـــدول المختلفـــة،  -
 وامتالكها لثقل دولي في المسائل الحیو�ة والمتعلقة �منطقة الشرق األوسط.

 

  تمثلت أبرز الموضوعات التي سـعت الحسـا�ات إلـى تقـد�مها لتحسـین صـورة مصـر علـى المسـتوى
 الخارجي:

حــــرص الدولــــة المصــــر�ة علــــى التواصــــل مــــع مختلــــف الــــدول، وذلــــك مــــن خــــالل المشــــار�ة فــــي  -
 المناس�ات المختلفـة للعدیـد مـن الـدول، و�ـذلك عقـد لقـاءات ثنائ�ـة مـع مختلـف دول العـالم وقادتهـا
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الس�اســـیین واالقتصـــادیین، وحرصـــت الحســـا�ات الرســـم�ة الحكوم�ـــة علـــى إبـــراز ذلـــك �شـــكل دائـــم 
 ومستمر.

 
 
 
 
 
 
  

تعد قض�ة سد النهضة من أبرز الموضوعات التي قدمت مصر فیها نفسـها بوصـفها دولـة تسـعى  -
لتقــد�م یــد الســالم وفــتح �ــاب التفــاوض مــع الجانــب األثیــو�ي، وذلــك مــن خــالل قبــول مصــر ل�ــاب 
الوســـاطة مـــع الوال�ـــات المتحـــدة األمر�ك�ـــة، أو مـــن خـــالل الز�ـــارات التـــي قـــام بهـــا وز�ـــر الخارج�ـــة 

وذلك مع عدد مـن الـدول العر��ـة الشـق�قة أو  "الرئ�س الس�سي"على توجیهات  بناءً  "سامح شكري "
 دول الجوار األفر�قي.

حرصــت الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة علــى إظهــار الــدور المصــري فــي قضــ�ة لیب�ــا والم�احثــات  -
ا الس�اســــي التــــي تــــدور حولهــــا مــــن قبــــل دول العــــالم، وجــــاء ظهــــور الدولــــة المصــــر�ة لیؤ�ــــد ثقلهــــ

 واالسترات�جي في المنطقة.
  تعــد أزمــة و�ــاء فیــروس �ورونــا أحــد أبــرز الموضــوعات التــي نجحــت الحســا�ات الرســم�ة الحكوم�ــة فــي

على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك  عرضها �شكل جید، وتقد�م صورة ممیزة للدولة المصر�ة سواءً 
وي للمــواطنین، واإلجــراءات االحتراز�ــة التــي مــن خــالل عــرض جهــود الدولــة ســواء علــى المســتوى التوعــ

 قامت بها الحكومة المصر�ة.
وساهمت المنشورات التـي عرضـتها الحسـا�ات الحكوم�ـة الرسـم�ة فـي المواقـع الثالثـة فـي تقـد�م اتجـاه      

 إ�جابي عن جهود الدولة من شأنه تقد�م صورة إ�جاب�ة عن مصر وذلك من خالل شقین:
یتمثل في تحسین صورة مصر على المستوى الداخلي ممثلـة فـي الق�ـادة الس�اسـ�ة والحكومـة  الشق األول:

لدى جموع الشـعب المصـري، والـذي لمـس فیهـا االهتمـام �صـحة المـواطن التـي وضـعتها الدولـة مـن خـالل 
ة حزم من اإلجراءات الصـح�ة واالقتصـاد�ة، وهـذا مـا اهتمـت �عرضـه وتقد�مـه الحسـا�ات الرسـم�ة الحكوم�ـ

 خالل فترة التحلیل.
ـــاني: ـــادة الس�اســـ�ة  الشـــق الث ـــة فـــي الق� ـــى المســـتوى الخـــارجي ممثل یتمثـــل فـــي تحســـین صـــورة مصـــر عل

والحكومة لدى دول العالم المختلفة والمؤسسات الدول�ة، وذلك ظهر من خالل الشفاف�ة في عرض التدابیر 
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�المعــاییر الدول�ــة التــي وضــعتها منظمــة الصــحة التــي اتخــذتها الدولــة لمواجهــة فیــروس �ورونــا، وااللتــزام 
العالم�ة، مما عزز من الصور اإل�جاب�ـة للدولـة المصـر�ة مـن مـدى وعیهـا ومواكبتهـا لمسـتجدات المـرض، 

لدولـة  ومن ناح�ة أخرى القرارات التي اتخذتها الدولة المصر�ة بتقد�م مساعدات لدول العالم الصد�قة سـواءً 
هم الوال�ـات المتحـدة األمر�ك�ـة وغیرهـا مـن الـدول، عـزز مـن الصـورة اإل�جاب�ـة �طال�ا ومـن �عـدإالصین أو 

 لمصر مقارنة بدول أخرى اتخذت سلو��ات معاد�ة لألعراف الدول�ة.
  مــن الالفــت للنظــر تنــوع المصــادر الرســم�ة داخــل الحســا�ات الرســم�ة علــى مــدار فتــرة التحلیــل، وهــذا

ولـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات، بـــل جـــاء ظهـــور الفـــت للحكومـــة �عطـــي مؤشـــًرا إ�جابً�ـــا عـــن عـــدم مر�ز�ـــة الد
 المصر�ة بوزرائها المختلفین، وهذا من شأنه تقد�م رسالة إ�جاب�ة للداخل أو الخارج.



ـــة  جـــاءت  - طب�عـــة الصـــور الموجـــودة �المنشـــورات عـــن صـــورة مصـــر فـــي الحســـا�ات الرســـم�ة الحكوم�
 .نفوجراف�ك"إل"الرسوم الب�ان�ة/ ا یلیها، "الصور الفوتوغراف�ة"

نوع�ــــــــة الصــــــــور الموجــــــــودة �المنشــــــــورات عــــــــن صــــــــورة مصــــــــر فــــــــي الحســــــــا�ات الرســــــــم�ة  جــــــــاءت  -
 ."الصور التعبیر�ة"، ثم "الصور الشخص�ة"،یلیها "الصور الموضوع�ة"

 اتفقت جم�ع الحسا�ات الرسم�ة عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي أن أهـداف المضـون المقـدم عـن -
صـــورة مصـــر عبـــر الحســـا�ات الرســـم�ة "تقـــد�م المعلومـــات"، بینمـــا اختلـــف ترتیـــب �ـــاقى األهـــداف مـــن 

تحســین صــورة مصــر فــي  "، "بنــاء صــورة جیــدة عــن مصــر فــي الخــارجصــفحات ألخــرى مــن حیــث " 
 ".الشرح والتفسیر "، "الداخل

فًقـا بـین تنـاول تلــك متوا أسـلوب المعالجـة المقـدم عـن صـورة مصـر �الحسـا�ات الرسـم�ة الحكوم�ـة جـاء -
 "ثـم  نقاش و�ثارة قضا�ا"، "، یلهاالتبر�ر" جاء أسلوب"الصفحات الرسم�ة على "توتیر و�نستجرام" حیث 

أسـلوب "النقـاش و�ثـارة ، بینما اختلف مواقع الف�س بوك حیث جاءت �ما یلي "التهو�ل"وأخیًراالمساندة" 
 .ثم "التهو�ل" "المساندة"، تاله أسلوب "التبر�ر"،یلیها  ،القضا�ا"

طب�عـــة الموضـــوعات المرت�طـــة �صـــورة مصـــر فـــي الحســـا�ات اتفقـــت جم�ـــع الحســـا�ات الرســـم�ة علـــى  -
، بینمــا اختلفــت فــى ترتیــب الموضــوعات ف�مــا بینهــا و�ــان تلــك الموضــوعات هــى: الرســم�ة الحكوم�ــة

، تــم حلهــا" "مشــاكل، "مشــروعات قوم�ــة" ،"تصــر�حات إ�جاب�ــة"، "إصــالحات إدار�ــة"، نجــازات الدولــة"إ"
 ."استجا�ة للمواطنین"، "حما�ة حقوق الفئات"

القوى الفاعلة في تقد�م صورة اتفقت جم�ع الحسا�ات الرسم�ة عبر مواقع التواصل االجتماعى في أن  -
، بینما اختلف ترتیب �اقى القوى الفاعلة والممثلة مصر �الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة "مجلس الوزراء"

 ."مؤسسات دول�ة"،"مجلس النواب"، القوات المسلحة""، و"رئ�س الوزراء"رئ�س الجمهور�ة" فى 
أســـالیب اإلقنـــاع والبرهنـــة (العقل�ـــة) المســـتخدمة فـــي تقـــد�م صـــورة مصـــر �الحســـا�ات الرســـم�ة جـــاءت  -

، مبــررات س�اســ�ة""ال متوافًقــا بــین تنــاول الصــفحات الرســم�ة علــى "الفــ�س بــوك، تــوتیر" فــيالحكوم�ــة 
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"، االعتمــاد علــى اإلحصــائ�ات"،  بینمــا اختلفــت أســالیب اإلقنــاع الممثلــة فــي   "ةمبــررات اقتصــاد�ال"و
 بین الحسا�ات الحكوم�ة عبر مواقع التواصل االجتماعى. "الب�انات والتقار�ر الرسم�ة" 

أسالیب اإلقناع والبرهنة (االستماالت العاطف�ة) المسـتخدمة فـي تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات اتفقت  -
تـــاله  "،"الترهیــب ، یلیهــاأســلوب "الترغیـــب"عبــر "الفـــ�س بــوك و تــوتیر" مـــن حیــث وم�ــة الرســم�ة الحك

، بینما اختلفت الصفحات المرت�طة �إنستجرام فجاءت تلك األسالیب �ما أسلوب "إثارة مشاعر إنسان�ة"
 .إثارة مشاعر إنسان�ة"، "ترهیب" "، "الترغیب"یلى: 

صـــورة مصـــر اإل�جاب�ـــة المقدمـــة �الحســـا�ات الرســـم�ة ســـمات أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى االتفـــاق فـــى  -
"تخطــو نحــو االصــالح ، "مســتقرة داخلً�ــا"الخاصــة ب "الفــ�س بــوك و�نســتجرام" والممثلــة فـى:  الحكوم�ـة

، بینما اختلفت الصفحات المرت�طة "توتیر" "تحترم حقوق المرأة"، �احترام عالمي" ى"تحظ، االقتصادي"
ــا"، "تحطــو نحــو ا، "تحظــى �ــاحترام عــالمي"" جــاءت ســمة فجــاءت �مــا یلــى:  صــالح إل"مســتقرة داخلً�

 ."تحترم حقوق المرأة"، االقتصادي"
 اآلل�ات التي تم من خاللهـا تقـد�م صـورة مصـر �الحسـا�ات الرسـم�ة الحكوم�ـةاختلف االهتمام بتناول  -

"آل�ـة  "آل�ـة التحیـز"،نجـازات"، إل"آل�ـة إبـراز ا ،"آل�ـة التوج�ـه"من موقع آلخر وجـاءت اآلل�ـات �مـا یلى:
 .االنتقاد والمحاس�ة"


العمل على ز�ادة المعلومـات المقدمـة عبـر الحسـا�ات الرسـم�ة الحكوم�ـة عبـر مواقعهـا عـن صـورة  -
 مصر.

ال�عــد عــن آل�ــة التحیــز واســتخدام أســلوب التبر�ــر فــي طــرح أى موضــوع أو قضــ�ة عبــر الحســا�ات  -
 الرسم�ة الحكوم�ة الخاصة بها.

أن تعتمد الحسا�ات الرسم�ة الحكوم�ة على ب�انـات وتقـار�ر رسـم�ة و�حصـائ�ات موثقـة مـن خـالل  -
 مواقعها.

علـــى الحســـا�ات الرســـم�ة الحكوم�ـــة أن تقـــوم �عـــرض اإلصـــالحات اإلدار�ـــة والمشـــروعات القوم�ـــة  -
 والمشاكل التي تم حلها.

خالل الحسا�ات الرسم�ة  أن تسعى القوى الفاعلة أن تقدم صورة مصر �شكل صح�ح ومقبول من -
 الحكوم�ة لمختلف الوزرات والهیئات والمؤسسات العاملة �الدولة.
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Abstract 

        The aim of the study is to identify image of Egypt in the official 

government accounts on social networking sites, and this study belongs to 

descriptive studies, and the study depends on the survey method, three months 

of the official Egyptian accounts were analyzed. The study sample starts with 

the analysis period from 1/1 / 2020 AD and ends on 3/31/2020. The number of 

analyzed publications is (1203) published on social media. The content analysis 

form was used as a basic tool for collecting information. 

The most important results were the following: 

- The "Cabinet" was represented by the different ministers at the forefront of 

the active forces used in presenting Egypt image with official accounts on 

Instagram, with a percentage of (56%), and "international institutions" came 

second, with a percentage of (24.6%). After that, the president of the Republic 

came third with (12.5%), and the “Prime Minister” came in fourth with a 

percentage of (5.2%). Fifth came the “Armed Forces” with a percentage of 

(1.7%). 

- The use of "political justifications" in the forefront of persuasive methods to 

present Egypt image with official government accounts on Twitter, with a 

percentage of (63.9%), and in second place came "economic justifications" 

with a rate of (22.6%), then "Official data and reports" in the third place with 

a percentage of (8.3%)," "reliance on statistics" in the fourth and last place 

with a rate of (5.2%). 

- The feature "internally stable" came in the forefront of the positive features 

of Egypt image presented by official government accounts on Twitter with a 

percentage of (53.5%), and in the second one came the feature "step towards 

economic reform", with a rate of (23.7%), and in the third place the feature of 

"obtaining global respect" came in (15.5%), then the feature "respects the 

rights of women" ranked fourth and last with a rate of (7.3%). 

Keywords: Egypt image, official government accounts, social media.
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