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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

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

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

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

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

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

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

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

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

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

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

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

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

 نشره.  ولم يسبق  أن يكون البحث أصيال   -

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

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

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

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

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

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

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

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

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


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

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

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

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

 مختصرة عنه. 

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

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

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

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

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

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

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

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

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

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

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

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

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

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

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

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

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

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

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

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

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

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

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

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

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

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

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

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

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

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

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

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

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

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

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

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

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

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

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

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

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

 وهي الفئة األعلى. " Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  ا7(  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  الرقمية  العربية  لبيانات 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حال     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  الثانيوفي العدد      

" حول:  خاًصا  القرارعدًدا  وصناعة  العامة  ورؤى  يضم    " العالقات  المشاركين بحوًثا  لألساتذة  علمية 
والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس  

 للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
ــة،الثــاني والثالثــينالعــدد "بففــي البدايــة نجــد وعلــى صــعيد البحــوث الــواردة     أم ومــن جامعــة  " مــن المجل

ا القــرى، دراســة : إدارة االتصــال التســويقي بالمؤسســات الصــحية الســعوديةتحــت عنــوان: " مشــترًكا نجــد بحثــً
مــن  هللا،عبزز  عزز ج لزز   .د. .مأ"، وهــو مقــدم مــن: الطبيــة بمكــة المكرمــة عبــد هحالــة علــى مدينــة الملــك 

 .السعودية، من وعبير عب  اللطيف القرشي، مصر



  ،مصر، من  رشا عب  الحكيم عامرد.  :  ت م، قد  المعهد العالي لإلعالم بالسادس من أكتوبرومن      
 ". استخدام العالقات العامة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة"بحًثا بعنوان: 

مالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ومن          دراسة  ،  مصر، من  طفىوالء يحيي مص  د.:  ت ، قد 
التواصل االجتماعي  ا "  بعنوان:تحليلية   المؤسسات الحكومية على موقع  الستراتيجيات االتصالية لرسائل 

 ". تويتر
استراتيجيات  ، قد مت: بحًثا بعنوان: "مصرمن  ،  من جامعة حلوان  د. داليا مصطفى السواحأما      

مقارنة  تحليلية  دراسة  البيعية:  المناسبات  في  اإللكترونية  التجارة  مواقع  على  المستخدمة  التسعير 
 ".لموقعي سوق.كوم وجوميا. مصر

د. إيناس حسن عب    ،شيماء عب  العاطي سعي د.  :  تا، قد مجنوب الواديجامعة  من    مصرومن      
في تصميم اإلعالنات، ودورها في تحقيق الميزة   CGI  توظيف تقنية  "تحت عنوان:    تحليليةدراسة    الع ي 

 ".التنافسية للمؤسسات 
  بحًثا ،  مصر، من  محمود عب  اللطيفد. مي    قد مت ،  الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة  الوأخيًرا من  

 ".  استخدام المنصات اإللكترونية بالجامعات المصرية في إدارة الحوار مع جماهيرها" عنوان:تحت 
 

 

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

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

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

قبل   خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ه  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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موقع التواصل  على  االستراتيجيات االتصالية لرسائل المؤسسات الحكومية

 دراسة تحليلية : جتماعي تويتراال
        

 والء يحيي مصطفى د.                                                                         
        

                                                                                                                         drwalaayehia2020@Gmail.com  

 MTI   الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات                                                                                                                      

                                                                                                                                       

 
 

 ملخص:
االستراتيجيات االتصالية المستخدمة برسائل المؤسسات   ىهدف الرئيس للدراسة في التعرف عليتمثل ال     

الدرا عينة  ا و   سة الحكومية  من  مجموعة  الرئيس  الهدف  من  التعرف  أليتفرع  وهي  الفرعية    علىهداف 
 موقع تويتر.  علىت الرسمية للمؤسسات الحكومية  االمضامين االتصالية المستخدمة برسائل الحساب 

ت الرسمية للمؤسسات الحكومية االمستخدمة برسائل الحساب  نماط االتصاليةألجانب الكشف عن ا  إلى     
الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية من خالل حساباتها    ىموقع تويتر ومحاولة التعرف عل  ىعل

عينة  االتصالية المتبعة للمؤسسات الحكومية    نمط االستراتيجية  علىوالتعرف    ،موقع تويتر  ىالرسمية عل
  إلى شارة  إلمرات ا  –المتابعين  عدد  )التغريدات  لكتروني حول  إلا  وعالقته بالتفاعل  ،بموقع تويتر  الدراسة

 . (الرد  -التفضيالت  –  ى خر أالجهات بتغريدات 
وصف طبيعة وسمات خصائص مجتمع    ىالدراسة من الدراسات الوصفية التي تركز عل  هوتعد هذ     
  ىستخالص النتائج التي يمكن أن تبن او   ،أو جماعة معينة أو ظاهرة معينة يغلب عليها صفة التحديد ،  معين

 .وض إيضاحية أو تفسيرية للظاهرة أو الموقفعليها فر 
المعلومات ولدراسة بإعتباره الشكل الرئيس والمعياري لجمع    surveyتستخدم الدراسة منهج المسح       

مسح    ىعتمدت الدراسة علا طار هذا المنهج  إجمهور وسائل اإلعالم في إطارها الوصفي والتحليلي. وفي  
موقع تويترلمدة ثالثة شهور    ىلرسمية للمؤسسات الحكومية عينة الدراسة علالتغريدات الخاصة بالحسابات ا

 .م2019  – 6- 1 وحتى م2019-  3- 1خالل الفترة من 
ا موقع تويتر وذلك وفق    ىا للحسابات األكثر متابعة علعينة البحث وفق    تحديد   لىختيار الباحثة عاوقع       

بتقديم اإلحصائيات المتعلقة بالحسابات األكثر متابعة من    المختص   Social bakers موقعإلحصائيات  
العينة العمدية وهي العينة التي تقوم    ىختيار عينة الدراسة عل اعتمدت الباحثة في  ا جانب المستخدمين وقد  

والتي تم تحديدها في الجهات الحكومية وجاءت الحسابات  ،  ختيار مفرداتها حسب سمات محددةاالباحثة ب
 : ةكثر متابعة للجهات التاليالرسمية األ

  .دار اإلفتاء المصرية .1
  .وزارة اإلستثمار مصر .2
  .هيئة األمم المتحدة مصر .3

http://www.epra.org.eg/
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 . (ITIDAهيئة تنمية صناعة البرمجيات ) .4
قامت الباحثة باستخدام استمارة تحليل المضمون تم تصميمها لتحليل التغريدات الخاصة بالجهات        

ساتذة  أبعد تحكيمها من جانب    التغريدة وذلكوجاءت وحدة التحليل ممثلة في    ،الدراسةالحكومية محل  
 .عالم والعالقات العامة لصياغتها في شكلها النهائيإلا

إستخدام المؤسسات    إحصائية بين رتباط ذات داللة  اويتمثل فرض الدراسة الرئيس في: هناك عالقة       
 .الموقع المؤسسة عبرتصالية المستخدمة برسائل ال يجيات استراتالالحكومية لموقع تويتر وبين ا

تصالية المتبعة وبين التفاعل  ال ستراتيجة اال ول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األالفرض ا •
النشر    –  )التعليقاإللكتروني   لها    اإلعجاب(  -إعادة  المتابعين  الرسمية   علىوعدد  بالحسابات  الموقع 

 موقع تويتر  علىللمؤسسات الحكومية 
ا • بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  الثاني:  ا الالفرض  برسائل  الستراتيجية  المتبعة  تصالية 

 .لهاعدد المتابعين  الدراسة وبينالمؤسسات الحكومية عينة 
عين لرسائل المؤسسات الحكومية الفرض الثالث: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد المتاب •

 .حولهالكتروني  إلا الدراسة وبين التفاعلعينة 
الفرض الرابع: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مسارات اإلقناع المستخدمة برسائل المؤسسات  •

  .حولها وبين التفاعل اإللكترونيالدراسة  الحكومية عينة
إحصائي • داللة  ذات  عالقة  توجد  الخامس:  االفرض  بين  بالروابط  الة  برسائلستعانة    والهاشتاج 

 لكتروني حولها. إلالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل ا
   :هم النتائج التاليةأ  إلىوقد خلصت الدراسة 

اإلستراتيجة   - بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بوجود  القائل  للدراسة  األول  الفرض  صحة  ثبت 
  ى عدد المتابعين لها عل و  اإلعجاب( -إعادة النشر   – )التعليق عل اإللكتروني اإلتصالية المتبعة وبين التفا 

 .موقع تويتر علىالموقع بالحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية 
بين   - إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بوجود  القائل  للدراسة  الثاني  الفرض  صحة  ستراتيجية  االثبت 
 .لها تصالية المتبعة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين عدد المتابعين الا
الثالث للدراسة القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد المتابعين   - ثبت صحة الفرض 

 .حولهاالتفاعل اإللكتروني  الدراسة وبينمؤسسات الحكومية عينة لرسائل ال
ثبت صحة الفرض الرابع للدراسة القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مسارات اإلقناع   -

  .المستخدمة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل اإللكتروني حولها
ستعانة  الة القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اثبت عدم صحة الفرض الخامس للدراس -

 بالروابط والهاشتاج برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل اإللكتروني حولها.
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ا      المضامين  أهم  ممثلة في الجاءت  الدراسة  الحكومية عينة  المؤسسات  برسائل  المستخدمة  تصالية 
الطبيعة الخدمية يليها معلومات حول اإلنجازات والفاعليات الخاصة بالمؤسسة وهو ما  المعلومات ذات  
الحكومية عينة الدراسة. جاءت أهم   غالبية المؤسسات تجاه من جانب  التصال أحادية االيعكس طبيعة ا

ية يليها  الدين   ى تصالية المستخدمة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة ممثلة في الفتاو ال األنماط ا
ستخدام غالبية المؤسسات الحكومية عينة  احمالت التوعية ثم اللقاءات والمؤتمرات الصحفية وهو ما يعكس  

 التي يتيحها الموقع. ةستفادة من اإلمكانيات التفاعليالالدراسة للموقع كوسيلة تقليدية وعدم ا
 

 الحكومية، تويتر.االستراتيجيات االتصالية، المؤسسات : الكلمات المفتاحية
 

 مقدمة:
يتحول   الجديدة  اإلعالمية  البيئة  التواصل   اهتمامفي  مواقع  بمفهوم  المستخدمين  "أو  األفراد 

اتهم بالقضايا وتسلط  اهتمامتشكل أولويات    التقليدية التيبمضامين وسائل اإلعالم    هتمامجتماعي" من االاال
التواصل اال  علىالضوء   الجديد ممثال  في مواقع  إلى اإلعالم  شهد    والذيجتماعي  الجهات والمؤسسات 
لى التواصل عبر إان  يهما يسعالالمستقبل والمصدر فك  العملية االتصالية  يا  كبيرا  من جانب طرفاهتمام
 . عصر سريع التغيير والتطوير المنفعة في ليات الجديدة لمواكبة العصر ولتحقيق أكبر قدر منتلك اآل

ل إلى الجماهير بتكلفة  أنها أدوات فعالة لفتح قنوات للوصو   االجتماعي وقد أثبتت وسائل التواصل  
باإلضافة إلى ميزة فريدة تتمتع    اإللكترونية هذاعطاء صوت للمواطنين وتعزيز مفهوم المشاركة  إ منخفضة و 

المحتو  تحديث  علي  القدرة  وهي  المواقع  تلك  الفعليبها  الوقت  في  متكرر  بشكل   Abdulrahman)    ي 

Alasem 2018,p 68) 

ختالفها وكافة الوسائل ا  علىجتماعي  التواصل اال  الحكومية لمواقعكما تعكس إدارة المؤسسات  
تكنولوجيا االتصاالت    استخداموالمعني بها    E-Govementاإللكترونية األخرى مفهوم الحكومة اإللكترونية  

والت الحكومة  في  والمحاسبة  والشفافية  والفعالية  األداء  لتحسين  مراحل    ي والمعلومات  خاللها  من  يتضح 
حكومة إلى    –G2Gإلى حكومة    )حكومةوأنواعها    (التحول  –المعامالت    –التفاعل    –تطورها )الوجود  

 ( 44, ص م2016، يحيي )والء(. G2Eحكومة إلى موظف  –  G2CIحكومة إلى مواطن – G2Cشركة

اال  التواصل  لمواقع  كبيرة  مشاركة  الحالية  الفترة  شهدت  ضمن  وقد  الحكومة آجتماعي  ليات 
حتياجات وتوقعات المواطنين وتوفير  ا ما أسهم في إيجاد فرصة أكبر للحكومات في تلبية    اإللكترونية وهو

 (Zafiropoulos, 2014,p25خدمات ذات قيمة مضافة والتغلب علي حواجز الميزانيات العامة  المنخفضة  
(Kostas   لى ع  ية مؤسسةأل  يوالمعلومات  ياالتصال   ى جتماعي تحول المحتو في عصر مواقع التواصل اال  

  ى ورقي تقليدي مثل نشرات األخبار إلى محتو   ى محتو   ختالف نمط ملكيتها وأنشطتها ومجالها الجغرافي منا
جتماعي  إلى أشخاص وجهات محددة كما أن مواقع التواصل اال  ةقابل للمشاركة وإعادة المشاركة موجه
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ميزانية    ىوالغير ربحية والتي تعتمد علكأداة اتصالية ومعلوماتية تعد الخيار األمثل للمؤسسات الحكومية  
 ,Mitchell H0bbs & Alana Mann2018) بسيطة لألنشطة االتصالية وتحاول التوفير فيها قدر اإلمكان

p16)  اال التواصل  مواقع  أشار  وتمثل  حيث  والمواطنين  الحكومات  بين  التفاعل  لتعزيز  أداة   جتماعي 
Bertot 2010   اال التواصل  مواقع  قوة  أن  المستخدمين  إلى  بين  االتصال  تحقيق  في   تكمن  جتماعي 
الجهات الحكومية    استخدامتعزيز مجتمعات المستخدمين للحكومات وهو ما يعني أن    يوبعضهم وبالتال 

جتماعي بشكل ناجح يتطلب انخراط الجهات الحكومية في شبكات المواطنين وكيفية  لمواقع التواصل اال
للمشاركة   وتحفيزهم  معهم  اإلنترنت تواصلهم  الحكومة عبر  وأنشطة  العامة  الخدمات  موقع   .في  ويحتوي 

 يفه  ،القضايا واألحداث   ىكم هائل من المعلومات والتغييرات الجديدة التي تطرأ عل  ىالتواصل "تويتر" عل
النقاش ا المعلومات حول موضوعات  ثورة كبيرة من  أداة  تمثل  يمثل  نية غاية في  آ خبارية  إلمتداولة كما 

ني مما  آة القرارات واألحداث بشكل فوري و للمؤسسات الحكومية كوسيلة إلعالم أفراد المجتمع بكافاألهمية 
بداية ظهور موقع تويتر وهو    م 2006وقد شهد عام  ,  األفراد   ىمن المصداقية للمؤسسة لد   اكبير    ادر  يعكس ق

الرسائل القصيرة وتقتصر الرسائل التي يتم تبادلها عبر   عبارة عن منصة تدوين مصغرة مع إمكانية تبادل
االتصال ومن    جتماعي كبير من التفاعل اال   التي تتيح قدر  ،فقط للرسالة الواحدة  احرف    280  ىالموقع عل

إمكانية الربط بمواقع أخرى للحصول    ،تكرارية اإلرسال  ،ساطةلبجتماعي تويتر ابين مزايا موقع التواصل اال 
 (Jie Xu 2016.p 3)علي معلومات أكثر تفصيال  

تويتر  وقد  عدد مستخدمي موقع  األول من عام    وصل  الربع  من  الفترة  في  العالم  الفعلين حول 
من    %79ن بينهم  مليون مستخدم فعلي حول العالم م  326  ونح م، و 2018الربع الثالث من    وحتى  ،2010
االمستخد   يإجمال بلغ عدد التغريدات اليومية علو   ،مريكيةألمين من خارج الواليات المتحدة  الموقع    ىقد 
يأتي موقع تويتر في مصر    تتم من خالل التليفون المحمول.  %82مليون تغريدة من بينهم    500  حوالي

  مليون مستخدم   2عدد مستخدمين    ي لاجتماعي فيسبوك وذلك بإجمالثاني بعد موقع التواصل اال  في الترتيب 
  مليون مستخدم.   50.7إلى    م2019في حين وصل عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر مع بداية يناير  

(www.statista.com/statistics/ ) 
أنه يمكن ألي شخص  ى  غير متماثل بمعن  ةأنه لديه نموذج متابع  أهم مميزات موقع تويتروتتمثل  

الموافقة من جانب صاحب الحساب العام أو توقع   علىالموقع دون الحصول   ىمتابعة أي حساب عام عل 
بالمثل عل  ،المعاملة  ليس  الحكومية  المؤسسات  حال  متابعيها    ىوفي  متابعة  الحكومية    على المؤسسات 

متابع في    2,600,000على سبيل المثال الحساب الرسمي الخاص بموقع البيت األبيض لديه    ،الموقع
فقط   يتابع  األبيض  للبيت  الرسمي  الحساب  أن  مماثلة  احساب    150حين  حكومية    لجهات 

, (Ines Mergel. 2012, p30)  التالية:  مؤسسات لموقع تويتر في النقاط ال استخداموتتمثل أهم منافع - 
 الوسيلة األسرع في توصيل األخبار العاجلة أكثر من المصادر األخرى.   .1
 تدعيم وتعزيز جهود خدمة العمالء.  .2

http://www.statista.com/statistics/
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 يمثل طريقة سهلة وسريعة وبسيطة وأقل تكلفة وأكثر فاعلية في التواصل مع الجماهير. .3
جتماعي  موقع تويتر مع صفحة المؤسسة على موقع التواصل االالتي تتم عبر    إمكانية تزامن التحديثات  .4

 . فيسبوك

عاف البصر وهو ما  إلى الجمهور من ض  اإللكترونية للوصولدراج خاصية قارئ النصوص  إإمكانية    .5
 الصورة الذهنية للمؤسسة.  علىينعكس ذلك إيجابا   ينساني لدي المؤسسات وبالتالإليمثل الجانب ا

ها من جانب الجهات أو المؤسسات الحكومية لقياس  استخداميتم    يوهناك العديد من األساليب الت
والتي من خاللها  يتم     Dashboardمن بينها خدمة    ،موقع تويتر  ىالمتبعة عل  ستراتيجيات االمدي فعالية  
ت المؤسسة  اومقارنة نشاط تغريد   يت الحالتفاعل األشخاص مع تغريدات المؤسسة في الوق  ىمعرفة مد 

وذلك من خالل النقر فوق التغريدات للحصول علي عرض    ،مع المتابعين ومعرفة مدي تداولها مع الوقت 
عليها   التي حصلت   النقرات  أو  المتابعين  أو  االعجابات  أو  الردود  أو  التغريدات  إعادة  لمرات  مفصل 

سسة وباألخص  صاءات مفصلة حول التعرف علي جمهور المؤ باإلضافة إلى الحصول علي إح  ،التغريدات 
تفاع األكثر  المؤسسة   ال  األشخاص  بتغريدات  الخاصة  المقاييس  تنزيل  إمكانية  مع  المؤسسة  مع 

Zafiropoulos, 2014,p25)  (Kostas 

العديد من األبحاث  إمكانية إجراء  العديد من  إلى جانب  تويتر وذلك من خالل  يتيحه موقع  والذي 
 يوالتي من شأنها تحليل كافة البيانات الخاصة بحسابات المؤسسات  والت  ،بيقات التي طرحها الموقعالتط

والذى يشبه إلى    م2015مارس    26طالقه في  إوالذي تم     periscopeتطبيق    استخداممن بينها إمكانية  
موقع تويتر من  ىوالتي تمكن متابعي الحساب الخاص عل ،موقع الفيسبوك ىعل  Live  ـحد كبير تقنية ال

كان   سواء    ى التفاعل مع المحتو كاميرات األجهزة المحمولة و   استخداممشاهدة فيديو حي من موقع األحداث ب
أو فورية  تعليقات  بإرسال  العاطفية    ذلك  التعبيرات  الجهات   ((Macnamara, J 2010,p25إرسال  وتقوم 

ب الحكومية  اال  استخداموالمؤسسات  التواصل  تويترموقع  التكتياكات    جتماعي  وتعتمد  متعددة,  ألغراض 
جتماعي للوفاء  اليومية علي االستراتيجية العامة التي تتبناها المؤسسات الحكومية لكافة مواقع التواصل اال

تويتر إلى   جتماعيبالمهام التنظيمية الخاصة بها, ويمكن تقسيم التفاعالت اليومية على موقع التواصل اال
  .خدمة العمالء" –التواصل -الجذب  –رئيسية  وهى "الدفع  استراتيجيات أربعة 

جتماعي تويتر فيها  موقع التواصل اال  استخدام تلك االستراتيجية التي يتم    وهي  :الدفع  استراتيجية  -أولا 
الرسائل الخاصة بها ويتم    إضافية لنشر  اتصاليةاإلنترنت كقناة    ىلتواجد المؤسسة عل  اامتداد    باعتباره
 تحديثات تويتر فقط لنشر النشرات والبيانات الصحفية.  استخدام

إشراك الجمهور بدرجة من التفاعل متمثلة في    علىالجذب    استراتيجية تعتمد   الجذب:  استراتيجية   -اثانيا 
التغريد   المؤسسات    علىإعادة  إجابات    على تغريدات  أو  المتابعين على    على الموقع  تعليقات من 

 الموقع.
  استخدام التواصل والتي تعنى    استراتيجيةوفي نفس الوقت األقل مالحظة هي    التواصل:   استراتيجية  -اثالثا 
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وتضمن   الجماهير  من  المتنوعة  ودوائرها  المؤسسة  بين  للغاية  تفاعلية  بطرق  ثنائي    اتصاال  تويتر 
 المبتكر للهاشتاج.  ستخداماتيجية التواصل االاستر  استخداممتبادل. ومن أمثلة  تجاهاال

تويتر كأداة حقيقية لتقديم خدمة    استخداما هي االستراتيجية األكثر تحدي   خدمة العمالء: استراتيجية -ارابعا 
وذلك من خالل متابعة لعدد مرات الردود على التغريدات ومتابعة الهاشتاج الخاص بحساب   العمالء.

 ,Ines (Mergel. 2012الموقع  ات  من إمكان  ىالمؤسسات الحكومية على موقع تويتر واالستفادة المثل

p35). تواصل  للتفاعالت اليومية  للمؤسسات الحكومية علي موقع ال  ستراتيجيات األربعوتتوافق تلك اال
  استراتيجية   –اإلعالم  استراتيجية وهي )  "لرولر"  األربع   االتصالية  ستراتيجيات مع اال  جتماعي تويتر اال

المميزات والتقنيات   باإلضافة إلى كل هذه ،الحوار( استراتيجية –جماع  إل بناء ا استراتيجية  – اإلقناع 
إال أنه أيضا  من    ،ات الحكوميةجتماعي للمؤسسها موقع تويتر من بين مواقع التواصل االالتي يتيح

المؤسسات     استخداممن مراحل الحكومة اإللكترونية  يمثلها    ممكن أن يمدنا بمؤشر جزئي عن أي  ال
االستفادة من التقنيات المستحدثة في توفير    ىوالتي تعبر عن مراحل متدرجة من حيث مد   ،للموقع

 (.التحول  - المعامالت  –التفاعل  –الخدمات الحكومية وهي )الوجود 
 

  مشكلة الدراسة:
مشكلة الدراسة تتمثل في وصف وتحليل االستراتيجية االتصالية التي تستخدمها    نإانطالقا  مما سبق ف      

تأثير االستراتيجية االتصالية المتبعة   عدد   علىالمؤسسات الحكومية على موقع التغريدات تويتر ومدي 
تفعيل كل مؤسسة من المؤسسات الحكومية   ىالتعرف على مد   إلى  باإلضافة  ،حولها  التفاعلالمتابعين و 

والتحقق من المضامين واألنماط االتصالية    ،اختالفهم  ىبعمالئها عل  ينة الدراسة لموقع تويتر في االتصالع
 .ئل المؤسسات الحكومية عبر الموقعبرسا ااستخدام   اإلقناعية األكثروالمسارات 

  

  أهمية الدراسة:
للعمل المؤسسي بشكل عام وأهميتها  جتماعي  تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية مواقع التواصل اال      

المثلي من المزايا االتصالية    باالستفادة  االهتمامو   ،وتأثيرها االتصالي علي جماهير المؤسسات  بشكل خاص 
باإلضافة    ،نيةآل جتماعية باالتي تقدمها تلك المواقع وخاصة موقع تويتر الذي يتميز عن غيره من المواقع اال

عة وتليفزيون ( أو وسائل اإلعالم  ا ذ إ  –التقليدية ) صحافة    ئل اإلعالم سواء  عدد كبير من وسا  اعتماد إلى  
التواصل   )مواقع  للشبكات    –األخرى    االجتماعيالجديد  اإللكترونية  علاإلخباريةالمواقع  التغريدات   ى( 

الرسمية   والجهات  األشخاص  عن  اإل  واعتبارهاالصادرة  أو  المنصة  للجهة  الرسمية  أو    المؤسسةعالمية 
 المتحدث اإلعالمي الرسمي لها.
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  أهداف الدراسة:
عل       التعرف  في  للدراسة  الرئيس  الهدف  برسائل    ستراتيجيات اال  ىويتمثل  المستخدمة  االتصالية 

 عبر موقع تويتر.  الدراسة الحكومية عينةالمؤسسات 
 ويتفرع من الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية:   

  ى االتصالية المستخدمة برسائل الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية علالمضامين    ىالتعرف عل .1
 موقع تويتر. 

  ىالمستخدمة برسائل الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية عل  الكشف عن األنماط االتصالية   .2
 . موقع تويتر

  .مسارات اإلقناع المستخدمة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة  ىعلالتعرف  .3
نمط االستراتيجية االتصالية المتبعة بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة بموقع تويتر    ى التعرف عل .4

 وعالقته بالتفاعل اإللكتروني حول التغريدات. 

ترتيب الحسابات   ى مؤسسات الحكومية علأثر نمط االستراتيجية االتصالية المتبعة بال   علىالتعرف    .5
 موقع تويتر من حيث عدد المتابعين.  برالخاصة بكال منها ع 

ية  اتصالات موقع تويتر كأداة  الحكومية عينة الدراسة من إمكانستفادة المؤسسات  ا  ىالتحقق من مد  .6
 تفاعلية. 

 

 الدراسات السابقة:
بعنوان .1 رضوان  فاروق  أحمد  الحكومية    :دراسة  البوابات  عبر  الوطنية  الهوية  وبناء  "المشاركة 

 .(1)  م2019اإللكترونية للدول العربية: دراسة مقارنة" 

الدراسة التعرف على طبيعة الدور الذي تقوم به البوابات اإللكترونية لحكومات الدول العربية    استهدفت 
تعزيز المشاركة اإللكترونية للمواطنين. وتعتمد الدراسة  في التعبير عن هوية الدولة والتعريف بها، إلى جانب  

على تحليل محتوى البوابات بهدف رصد وتحليل طبيعة المعلومات والمشاركة المتاحة عليها، وذلك من  
( 22فئة لرصد قدرة هذه البوابات البالغ عددها )  58خالل تصميم مقياس يشتمل على فئات تحليل بلغت  

 .لدولة وتحقيق المشاركة اإللكترونيةبوابة على تقديم هوية ا
 :  ةوقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالي

على مستوى عناصرها المرئية    بين البوابات الحكومية العربية في التعبير عن الهوية سواء    اأن هناك تفاوت  
أو عناصرها المعلوماتية، وفي توفير أدوات التواصل والتفاعل مع الجمهور، إضافة إلى اختالف مستويات 

عدد من الدول العربية بتأكيد هويتها وتطوير التفاعل    اهتمام  تخاذ القرار.اتوفير أدوات المشاركة اإللكترونية و 
لكترونية وتوفير األدوات الالزمة لهذا التفاعل، فضال  عن التنظيم الدقيق  مع المتعاملين عبر بواباتها اإل

للمحتوى، والحرص على توفير كافة العناصر التي تحقق المشاركة اإللكترونية، وتأتي في مقدمتها بوابات  
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 حكومات اإلمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين، والمغرب.
عينة   علىدراسة استطالعية  لتويتر،"واقع الستخدام الحكومي  :دراسة حصة محمد الرتيق بعنوان .2

 (2) . م2019من مستخدمي تويتر في المملكة العربية السعودية"
عل التعرف  الدراسة  والتعرف    ىاستهدفت  الحكومية  للصفحات  المواطنين  استخدام  واقع   على درجة 

الدراسة على   ،الموقع  ىالمعلومات والمشاركة من خالل الصفحات الحكومية عل  علىحصولهم   وتعتمد 
 .من الشباب مستخدمي الموقع 334عينة مكونة من   ىالمنهج الوصفي التحليلي وقد أجريت الدراسة عل

 هم النتائج التالية: أ إلىوقد خلصت الدراسة 
مشاركتهم    ى المعلومات التي يتلقونها ومستو عن مستوي    ما يقارب من نصف العينة غير راض  ▪

 تويتر.  ىعبر الصفحات الحكومية عل 
ن غالبية العينة اليزالون يستغلون الجوانب المعلوماتية وليست التواصلية للصفحات الحكومية عبر  إ ▪

 تويتر. 
بعنوان "تويتر كأداة إلشراك المواطنين دراسة تجريبية علي    وآخرون   Enrique Bonsónدراسة   .3

 (3)  م 2019 المحلية األندلسيةحكومات ال

المحليةالبلديات أو    استخدام   ىالتعرف عل  الدراسة  استهدفت  للتواصل مع    الحكومات  تويتر كأداة  موقع 
جهة من الحكومات    29ل  مواطنيها وتحديد العوامل المرتبطة وذلك من خالل تحليل الحسابات الرسمية  

  .المحلية األندلسية
   :ةوقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالي

رتفاع  اعدد السكان بكل حكومة محلية من الحكومات المحلية عينة الدراسة ال يعني بالضرورة    إن زيادة
نخراط من جانب  نخفاض مستوي المشاركة واالكما تبين ا  ،نخراط من جانب المواطنينمستوي المشاركة واال

ضافة ، إالخاص بها  الجمهورتسعت دائرة  اأيضا  كلما  المواطنين كلما زادت أنشطة الحكومات المحلية و 
  ى وأيضا  المحتو   ،من المشاركات   ىأعل  ى  الرياضي المدعم بالصور والفيديو يضمن مستو   ى المحتو إلى أن  

 نخراط بالمحادثات.ا لالعم  ئط التوضيحية يكون أكثر د البيئي المدعم بالوسا
السلطات    ماستخداتويتر    علىبعنوان "الحكومة اإللكترونية    Abdulrahman Alasemدراسة   .4

 .  2018السعودية لتويتر" 

وتفعيل السلطات السعودية لموقع تويتر وتعد هذه الدراسة من   استخدام  ىمد   ىالدراسة التعرف عل   استهدفت 
كمية بيانات  على  للحصول  الشبكة  تحليل  تناولحيث    ،دراسات  وتسعين حساب    تم  من حسابات    اتسعة 
 .دوات تحليلية على الموقعأ استخدامالحكومة السعودية على موقع تويتر وذلك من خالل 

 : ةلتاليوقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج ا
 الحكومة السعودية لموقع تويتر إلى مرحلة النضج بعد. استخدام ى لم يصل مستو  -
 ال  قلي  االموقع حيث أن عدد    ىوتسعين عل  ة وجود فروقات كبيرة بين أداء الحسابات الحكومية التسع  -
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    .جمالي المؤسسات إمن  %53نتج أمنهم 
حيث تمتلك   ،هاستخدامهناك حالة من عدم الفهم واضحة لدور موقع تويتر وطبيعة الموقع وكيفية   -

 السلطة السعودية أكثر من حساب ال يتم التعاون فيما بينها كما أنهم غير مرتبطين بعضهم البعض. 
التوا .5 لشبكات  السعودية  الجامعات  في  العامة  العالقات  "استخدام  بعنوان  نيازي  حسن  صل  دراسة 

 .(4) م2018الجتماعي "دراسة تحليلية في إطار نظرية الحوار ونماذج العالقات العامة" 

العالقات العامة لشبكات التواصل االجتماعي في الجامعات    استخدام  ىاستهدفت الدراسة التعرف عل
موقع تويتر    ىاستمارة تحليل المضمون لثالث جامعات سعودية عل  استخدامالسعودية دراسة وصفية ب 
   .324بإجمالي عدد تغريدات 
 : هم النتائج التاليةأ ىلإوقد خلصت الدراسة 

 تطبيق االتصال المتوازن في اتجاهين بها. من التغريدات التي تم   %0.6ا نسبة ضئيلة جد   -
 فقط من التغريدات التي ظهر بها ردود الفعل الحوارية. 16% -
 .%0.4فيما يبلغ نسبة  ى ستفساراته سو الم يتم االستجابة لتعليقات الجمهور و  -

نحو أداء    تجاهجتماعي وعالقته بال مواقع التواصل ال  استخدامدراسة ياسمين محمد إبراهيم بعنوان " .6
 . م2018الحكومة 
عل  استهدفت  التعرف  اال  ىالدراسة  اإلعالم  لوسائل  المتزايد  فالدور  األفراد    ي جتماعية  أجندة  وضع 

وتؤكد   ،هم بقضايا معينةاهتمامفيسبوك وتويتر وتوجيه    يجتماعية خاصة موقعمواقع الشبكات اال   يمستخدم
جتماعية واألفراد وعلى الطبيعة التفاعلية لهذه جندة وسائل اإلعالم االأبين    تجاهنتائج الدراسة على ثنائية اال

وقد   ، ا منهايعد هو جزء    يجتماعية الت حيث يتفاعل الجمهور مع مصادر وسائل اإلعالم اال   ،األجندات 
 ي تشكيل الرأ  يا ولهما دور رئيس فيعمالن مع    ئة المعرفيةي جندة والتهن سمة وضع األأخلصت الدراسة إلى  

 .حول القضايا المثيرة للجدل اتجاهالعام وبناء إجماع عام و 
جتماعي في فاعلية التصالت دراسة فاطمة شهاب الدين عبد العال بعنوان "دور مواقع التواصل ال .7

   م2018. ت مصر نموذجااتصالالتسويقية المتكاملة شركة 
جتماعي )الفيس بوك/تويتر/ اليوتيوب( في الدراسة التعرف على دور شبكات التواصل اال  استهدفت 

بشركة   المتكاملة  التسويقية  االتصاالت  مصر،اتصاال فاعلية  ثراء    اعتمدت وقد    ت  نظرية  على  الدراسة 
وقد    Descriptive Studiesالوسيلة، ونموذج تقبل التكنولوجيا فهذه الدراسة تنتمي للدراسات الوصفية  

جتماعي )الفيس بوك/تويتر/ اليوتيوب(، حيث قامت الباحثة  ُطبقت الدراسة التحليلية على مواقع التواصل اال
(، وقد بلغ حجم العينة في  م2016/ 12/ 1إلى  1/6بتحليل عينة  عمدية من المواد المنشورة في الفترة من )

يديو، وقامت الباحثة بتحليلها للتعرف ( ف 84ليوتيوب)ا( تغريدة، و 439( منشور ا، تويتر)378الفيس بوك )
ثم أجريت الدراسة الميدانية على عينة عمدية قوامها   ون معلى طبيعة تلك الصفحات من حيث الشكل والمض

ت مصر من خالل أداتي االستقصاء  اتصاالجتماعي لشركة  ( مفردة من جمهور مواقع التواصل اال300)
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   .واإللكتروني يالورق
   ة:ى أهم النتائج التاليقد خلصت الدراسة إلو 

تقوم الشركة بالتدوين على تويتر بشكل منتظم، وعمل تحديث مستمر آلخر أخبارها وكأنها مثل النشرة  
خبارية إلذاعة كل جديد، وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بها؛ فإنها تقوم بالتواصل مع الجمهور من  اإل

تتطلب وجود   يتكلفة إضافية على عكس الوسائل التقليدية التخاللها، وتذيع كل ما تريد بشكل تفاعلي دون  
ا ( %45.8جاءت أغلب التغريدات على موقع تويتر النص المصاحب للصورة بنسبة) كما   تكلفة عالية جدًّ

بنسبة وهاشتاج  لصورة  مصاحب  النص  الوسائط  % 11.9)   يليها  ذا  المحتوى  بأن  ذلك  تفسير  ويمكن   ،)
رد بالراحة مع المعلومات المقدمة وزيادة تأثير المحتوى؛ األمر الذى يحول المتعددة يؤدي إلى شعور الف

 .القارئ )العميل أو الجمهور( إلى حالة المشاركة
التواصل   بعنوان   KhanGohar Ferozدراسة   .8 مواقع  حكومة  إلى  اإللكترونية  الحكومة  من   "

 .  م2018تويتر بالحكومة المركزية بكوريا "  استخدام الجتماعي،

  ستخدام الحكومة المركزية لكوريا موقع تويتر وذلك بتصنيف اال  استخدام   ىالدراسة التعرف عل   استهدفت 
ستعراض التغريدات  امن خالل    وذلك   ،حكومةإلى نمطين وهما من حكومة إلى مواطن ومن حكومة إلى  

وزارة    32للحكومات والجهات التي تتابعها الحسابات الرسمية للحكومة لعدد  والمتابعين للحسابات الرسمية  
وقد خلصت الدراسة إلى االتصالية من خالل تحليل إحصائي    ستراتيجيات وتم تتبع النماذج الشبكية واال

 : أهم النتائج التالية
تحفز المواطنين على المشاركة مع التغريدات   التواصل المباشر والتي ال   استراتيجيةإن الحكومات تستهدف  

  .بقدر تعزيزها لنمط من حكومة إلى حكومة
المجهودات التي يتم توظيفها للتواصل مع المواطنين تنحصر في األخبار وتقديم المعلومات بينما  كما أن  

 أكبر من التفاعلية.  قدر علىيتسم التعامل بنمط من حكومة إلى حكومة بأنه يحتوي  
" كيف يستطيع موقع تويتر    بعنوان  HammickYoung Kim& Dr. Jinhyon K.  Jiدراسة   .9

 م 2018المؤسسية" التصالتفي  على الثقةأن يؤثر 

المؤسسة وقد ركزت    العمالء نحو  اتجاه  ىعل  موقع تويتر  استخدامتأثير    ىمد   اختبارالدراسة    استهدفت 
ل حول رسائل  ن وهما العالقة بين تويتر والعمالء من ناحية ومعدالت التفاعي عاملين أساسي   ىالدراسة عل

ناحية أخرى  الدراسة عل  .تويتر من  وقد    182عدد   ىوقد أجريت  الجامعة   اعتمدت مشاركين من طالب 
  .ختبار العالقات المجتمعية وتبادل العالقات ا ىالدراسة عل

 : ةالنتائج التاليوقد خلصت الدراسة إلى أهم 

نحو المؤسسة عندما يجدون المؤسسات تعمل بنشاط في    اإيجابي    ان العمالء سوف يتبنون اتجاه  أ -
 .بينها وبين جمهورها عبر الموقع مجال االتصاالت الثنائية االتجاه

موقف الجمهور وثقته    ىموقع تويتر تؤثر عل   ىهيرية علإن العالقات المتبادلة عبر الرسائل الجما -
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ضرورية في بناء العالقات بين المؤسسة وجمهورها من    الشركة أو المؤسسة حيث تمثل أداة تجاه  
  .مستخدمي الموقع

التفاعلية وبين ثقة واتجاهات األفراد نحو   ى ية بين مستو علي الرغم من عدم وجود عالقة ارتباط  -
 .  ثقة األفراد نحو المؤسسةتجاهات و ا  ىللموقع عل امميز    اك تأثير  المؤسسة إال أن هنا

ية أحمد محمد عبد الجواد بعنوان " التصال التفاعلي في المؤسسات الحكومية في  آدراسة   .10
 . م2017مصر من خالل شبكة اإلنترنت " 

في مصر من    التفاعلي في المؤسسات الحكومية  استهدفت الدراسة وصف وتحليل وتفسير االتصال
  ، االتجاه مع الجمهور والتفاعل معه وتقديم المعلومات والخدمات  عالقة إيجابية ثنايةل اإلنترنت لبناء  خال

من المواقع   اموقع    15عينة تحليلية وميدانية من    ىعل  وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية واعتمدت 
   .مفردة 420الحكومية وعينة ميدانية قوامها 

 التالية: وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج 
ن في االستفادة من اإلنترنت كوسيلة اتصال تفاعلية لبناء عالقة  اآل   ى أن المؤسسات الحكومية لم تنجح حت

فحسب   ىبينما تكتفي بتوفير المرحلة األول  ،اإلنترنت   ىإيجابية ثنائية االتجاه بين الحكومة وجمهورها عل 
 . جمهورهافي بناء العالقة الحوارية بين المنظمة و  احقيقي   انجاح   ولم تبد  

 : من الدراسات السابقة الستفادة
   :استفادت الباحثة من نتائج البحوث والدراسات السابقة فيما يلي

وتوصلت إليها الدراسات السابقة    اقترحتهابلورة المشكلة البحثية وذلك في ضوء التوصيات التي   ▪
 .صياغة تساؤالت الدراسة وفروضهاو 

 تصميم صحيفة المضمون وتضمينها العناصر المستحدثة والخاصة بموقع تويتر.   ▪
والوقوف    ،واالختالف  التشابهمقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة لمعرفة أوجه   ▪

 محاولة تفسيرها في ضوء نتائج الدراسة الحالية. أخر نتائج الدراسات السابقة و  ىعل

في دراسة العالقة بين المؤسسات الحكومية وموقع تويتر    االنقاط التي لم تلق اهتمام    ىالتعرف عل ▪
 . إبرازهالقاء الضوء عليها و إومحاولة 

 : الدراسات السابقة علىالتعليق 
دراسات ميدانية وتحليلية لدراسة والتعرف جاءت أغلب الدراسات السابقة في حدود إطالع الباحثة   •

والتواصل مع المؤسسة    ،موقع تويتر كمصدر للمعلومات   ى عل  اعتماد جماهير المؤسسة  ى مد   ىعل
الطريقة التي من خاللها يتم استخدام ذلك   علىخر من تلك الدراسات للتعرف  بينما جاء الجانب األ

 الموقع من جانب المؤسسات.
تي تهتم بكيفية استخدام موقع تويتر في التواصل مع الجمهور دراسات  غلب الدراسات الأ جاءت   •

من األهمية التي توليها تلك الدراسات للكيفية وليس فقط استخدام    اكبير    اجنبية والتي تعكس قدر  أ
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 .ن اإلمكانات التي يقدمها الموقعولكن كيفية تحقيق أكبر قدر من االستفادة م ،الموقع
استخدام موقع تويتر من جانب المؤسسات الحكومية   ىالدراسات السابقة منصبا  علغلب  أ   جاء اهتمام •

ا لها لتحقيق أكبر قدر من االستفادة بشكل منفرد وهذا يعكس عدم وجود سياسة عامة يتم العمل وفق  
 قد تضر بالمؤسسة نفسها.  اءفي نفس الوقت تجنب أي أخطو  ،من الموقع

دون تواجد ملموس    اوصاعد    افي شكل االتصال الرأسي هابط    جاء اهتمام الدراسات السابقة فقط •
 . اإلدارات المختلفةأي اتصاالت مع الجهات الحكومية األخرى و  ،لالتصاالت األفقية عبر الموقع

تويتر    لتوضح   )  (Young Ji  Ji Young, 2018,p54دراسة  جاءت   • موقع  استخدام  وقد تأثير 
الجماهير  أوضحت  تتبناها  التي  اإليجابية  العالقة  بمد   أن  تكون مرهونة  المؤسسة  إجادة    ىتجاه 

ثنائي اال لتفعيل االتصال  ثنائية    ،الموقع  ى تجاه علالمؤسسة  الموقع كأداة  وهو ما يوضح أهمية 
الصحفية  ن عدم استخدامه بهذه الصورة يساوي الموقع بأي شكل من أشكال من البيانات  أاالتجاه و 

 في طابعها التقليدي.
 

 اإلجراءات المنهجية: 
 نوع الدراسة:
وصف طبيعة وسمات خصائص مجتمع    على الدراسة من الدراسات الوصفية التي تركز    هذهوتعد  

النتائج التي يمكن أن تبني    استخالص و   التحديد،عليها صفة    معينة يغلب أو جماعة معينة أو ظاهرة    معين،
   (153ص م، 2015، محمد عبد الحميد)عليها فروض إيضاحية أو تفسيرية للظاهرة أو الموقف 

تتبعها المؤسسات   ستراتيجيات حيث تسعي الدراسة إلى وصف شكل وطبيعة اال االتصالية التي 
اتصالية    استراتيجيةا لكل  طبيعة التفاعل اإللكتروني وفق    ىوأيضا  التعرف عل  ، موقع تويتر  علىالحكومية  
الباحثة من خالله لتفسير العالقة بين االستراتيجية االتصالية التي تتبعها المؤسسات الحكومية    ىتسع  وهو ما

أمام المؤسسات   استرشادي  ا  ال  يمثل دليقد    والذي  ،الحسابات الرسمية لها  ىوبين كم التفاعل اإللكتروني عل
 عبر الموقع.  االستراتيجية االتصالية المناسبة للتعامل ختيارلحكومية الا

  منهج الدراسة:
المعلومات ولدراسة  الشكل الرئيس والمعياري لجمع    باعتباره  surveyتستخدم الدراسة منهج المسح  

طار هذا إوفي    (234ص م،  2015،  محمد عبد الحميد)جمهور وسائل اإلعالم في إطارها الوصفي والتحليلي  
مسح التغريدات الخاصة بالحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية عينة الدراسة    ىالمنهج اعتمدت الدراسة عل

 . م2019  – 6- 1 ىوحت  م2019- 3- 1لمدة ثالثة شهور خالل الفترة من   موقع تويتر ىعل
 مجتمع وعينة الدراسة: 

هداف الدراسة أ نه مجموع المفردات التي يستهدف البحث دراستها لتحقيق  أيعرف مجتمع الدراسة ب 
ؤسسات الحكومية  ويمكن تحديد مجتمع الدراسة في الحسابات الرسمية للم  ،ليه لضخامتهإويصعب الوصول  
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 المصرية عبر موقع التغريدات تويتر. 
 

 عينة الدراسة:
موقع تويتر وذلك    ىا للحسابات األكثر متابعة علعينة البحث وفق    تحديد   ىوقع اختيار الباحثة عل       

بتقديم اإلحصائيات المتعلقة بالحسابات األكثر متابعة    المختص    Social bakersموقع  ا إلحصائيات  وفق  
العينة العمدية وهي العينة التي    ىعينة الدراسة عل   وقد اعتمدت الباحثة في اختيار  ،من جانب المستخدمين

تقوم الباحثة باختيار مفرداتها حسب سمات محددة والتي تم تحديدها في الجهات الحكومية وجاءت الحسابات  
 كثر متابعة للجهات التالية: الرسمية األ

 .دار اإلفتاء المصرية .1
   .مصر االستثماروزارة  .2
   .هيئة األمم المتحدة مصر .3
 . (ITIDAهيئة تنمية صناعة البرمجيات ) .4

 النقاط التالية:   وقد راعت الباحثة عند اختيار العينة
 .المؤسسات الحكومية عينة الدراسة من تنوع الخدمات التي تقدمها كلتعدد و  •
كافة المؤسسات الحكومية عينة الدراسة من حيث تصدر الصفحات الخاصة بتلك المؤسسات    اتفاق •

 .ر متابعة من جانب مستخدمي الموقعالنسبة األكبر من بين الحسابات األكث
 .ك المؤسسات تنوع الجمهور المستهدف لكل من تل •

 أسلوب جمع البيانات:
باستخدام استمارة تحليل المضمون تم تصميمها لتحليل   الباحثة: قامت  تحليل المضمون   استمارة       

بالجهات الحكومية محل الدراسة وجاءت وحدة التحليل ممثلة في التغريدة وذلك بعد   التغريدات الخاصة 
 . # عالم والعالقات العامة لصياغتها في شكلها النهائيساتذة اإلأتحكيمها من جانب 

  :أساليب المعالجة اإلحصائية
 المعامالت والختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة:  وتم استخدام

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.   ▪
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.   ▪
( لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المتغيرات Chi Square Test)  2اختبار كا ▪

 (. Nominalاالسمية ) 
▪  ( بيرسون  االرتباط  العالقة Person Correlation Coefficientمعامل  اتجاه  شدة  لدراسة   )

 (. Intervalاالرتباطية بين متغيرين من نوع الفئة أو النسبة )
( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتين من  T -Testاختبارات ) ▪
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 .  (Interval Or Ratioمتغيرات الفئة أو النسبة ) أحد المبحوثين في 
▪ ( الواحد  البعد  ذي  التبايد  باسم One Analysis of Varianceتحليل  اختصارا  المعروف   )            

"ANOVA"    لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين
 (.  Interval Or Ratio)غيرات الفئة أو النسبة من المبحوثين في أحد المت

 
 تساؤالت الدراسة:

االتصــالية المســتخدمة برســائل المؤســســات   ســتراتيجيات : ما االويتمثل التساالل الرئيس للدراساة في      
 الحكومية عينة الدراسة؟

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي: 
التصاااالية المساااتخدمة برساااائل الحساااابات الرسااامية للمؤساااساااات    التساااالل األول: ما أهم المضاااامين

 ؟موقع تويتر علىالحكومية 
المسااااتخدمة برسااااائل الحسااااابات الرساااامية للمؤسااااسااااات   التسااااالل الثاني: ما أهم األنمات التصااااالية  

 ؟موقع تويتر علىالحكومية 
 تويتر؟ موقع   علىبرسائل المؤسسات الحكومية   االتسالل الثالث: ما مسارات اإلقناع األكثر استخداما 

 تويتر؟ اختالفها لموقع  لىعما طبيعة استخدام المؤسسات الحكومية  الرابع:التسالل 

الهدف الذي تسعى المؤسسات الحكومية عينة الدراسة إلى تحقيقه عبر رسائلها   الخامس: ماالتسالل  
 موقع تويتر؟  على

الحكومية من خالل حساباتها   رسائل المؤسساتالتسالل السادس: ما طبيعة التفاعل الذي تتسم به  
 موقع تويتر؟  علىالرسمية 

 فروض الدراسة:
استخدام المؤسسات    إحصائية بين : هناك عالقة ارتباط ذات داللة  الرئيس فيويتمثل فرض الدراسة       

 الموقع. المؤسسة عبراالتصالية المستخدمة برسائل  ستراتيجيات الحكومية لموقع تويتر وبين اال
 :الفروض الفرعية

االستراتيجية االتصالية المتبعة وبين التفاعل  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ولأل الفرض ا ▪
الموقع بالحسابات الرسمية    علىوعدد المتابعين لها    عجاب(إل ا-إعادة النشر  –اإللكتروني )التعليق

 . موقع تويتر علىللمؤسسات الحكومية 
الثاني ▪ المتبعة    :الفرض  االتصالية  االستراتيجية  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  برسائل  توجد 

 .بين عدد المتابعين لهاالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة و 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد المتابعين لرسائل المؤسسات الحكومية الفرض الثالث ▪
 .وبين التفاعل االلكتروني حولها عينة الدراسة
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مستخدمة برسائل المؤسسات : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مسارات اإلقناع الالفرض الرابع ▪
  .لكتروني حولهاإلا  بين التفاعلو  الحكومية عينة الدراسة

الخامس ▪ برسائل  الفرض  والهاشتاج  بالروابط  االستعانة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   :
 . لكتروني حولهاإلبين التفاعل االمؤسسات الحكومية عينة الدراسة و 

   :طار النظري إلا
  ر":لرول"التصال استراتيجيات نموذج 

فرضية أساسية مؤداها أنه يصعب استخدام استراتيجية واحدة   ىعل)    Ruler 2004يقوم نموذج رولر )
ثلي وإنما يمكن استخدام االستراتيجية األنسب لكل لالتصال في العالقات العامة وأنه ال توجد استراتيجية مُ 

قام   وقد  اتصالى,  ال  "رولر" موقف  الموقفي  النموذج  عليه  أطلق  والذي  نموذجه    ستراتيجيات بوضع 
استراتيجية   situational model of communication strategiesاالتصال  استخدام  يمكن   حيث 

 استراتيجيات . ويحدد النموذج  خرآستراتيجيات في موقف  معينة في موقف محدد أو استخدام مزيج من هذه اال
ذلك يكون لدينا   ىعل  وبناء    المضمون.ن وهما طبيعة عمل االتصال وطبيعة  ي ا لمحورين أساسياالتصال وفق  

 (BettekeVanRuler,2004, p125)  وهي استراتيجيات أربع 
 Informationاإلعالم  استراتيجية .1

وفي الوقت نفسه يعبر المضمون    ،Asymmetrical)ا لهذه االستراتيجية في اتجاه واحد )يكون االتصال وفق  
واحد)  ياالتصال  معني  ذات  ودالالت  معاني  ويحمل  المنظمة  رؤى  هذه  ؛   Denotative) عن  في  يتم 

االستراتيجية تقديم المعلومات إلى الجماهير األساسية لمساعدتهم في تكوين الرأي واتخاذ القرارات. ومن  
و  واضحة  سياسات  االستراتيجية  هذه  وتتطلب  المنظمة.  ومطبوعات  الصحفية  البيانات  ذلك    ا أهداف  أمثلة 

 محددة للمنظمة، وأن تعكس الرسائل االتصالية هذه األهداف.
 Persuasionاإلقناع  استراتيجية .2

تجمع هذه االستراتيجية بين االتصال في اتجاه واحد، والمضمون االتصالي الذي يعبر عن رؤى كل 
استراتيجية    وتعد ؛  Connotative)من المنظمة والجماهير، ويحمل دالالت تعكس وجهة نظر الطرفين )

اإلقناع هي االستراتيجية األساسية في كل من اإلعالن والدعاية. وتستخدم هذه االستراتيجية في اتصاالت 
عندما تسعي إلى خلق قاعدة للعالقات االستراتيجية مع    Communications Corporate)المنظمة )

لتغيير المقصود في معارف واتجاهات  المنظمة من خالل هذه االستراتيجية إلى ا  ىالجماهير األساسية. وتسع
من الرسائل اإلقناعية.   ا واضحة ومحددة، ومزيج    اوسلوكيات جمهور معين. وتتطلب استراتيجية اإلقناع أهداف  

 .   Latent)أو الجمهور الضمني ) ،Inactive) وعادة ما توجه إلى الجمهور غير النشط )
    Building Consensusجماع إلااستراتيجية بناء  .3

والمضمون االتصالي الذي يعبر   Symmetrical))  اتجاهينتجمع هذه االستراتيجية بين االتصال في  
( المنظمة  المنظمة  ؛  Denotative) عن رؤى  بين  استراتيجية  لبناء عالقات  االستراتيجية  هذه  تستخدم 
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هذه االستراتيجية عندما يكون هناك تعارض وبيئتها الخارجية أو بين المنظمة والعاملين فيها وعادة ما تطبق  
كل طرف منهما في وجوده علي الطرف اآلخر. فعلي سبيل المثال تعتمد    في المصالح بين أطراف يعتمد 

الجماهير األساسية الموجودة في بيئتها الخارجية، وعادة ما يكون هناك تعارض    علىالمنظمات في وجودها  
تلك الجماهير من جانب آخر. وهذا يتطلب من المنظمة تحقيق  بين مصالح المنظمة من جانب ومصالح  

أرضية مشتركة مع هذه الجماهير تحقق الحد األدنى من مصالح الطرفين. وعادة ما توجه هذه االستراتيجية  
 وينتج عنها تطوير لسياسات المنظمة.  ،Active) إلى الجمهور النشط )

 

  Dialogue استراتيجية الحوار .4
  رؤى كل تجمع استراتيجية الحوار بين االتصال في اتجاهين، والمضمون االتصالي الذي يعبر عن         

  استشارة من المنظمة والجماهير، ويحمل دالالت تعكس وجهة نظر الطرفين. تتضمن هذه االستراتيجية  
الجمهور في    . ويتم إشراكاالعتبارالجمهور في سياسات المنظمة، وأخذ رأيه في القضايا المختلفة بعين  

تسهيل   على حيث تعمل المنظمة   Facilitating))التيسير عملية صنع القرار. لذلك تسمى استراتيجية 
نفسه   الوقت  في  وتحرص  سياستها،  في صنع  وتفاعله  الجمهور  المسئولية    علىاشتراك  برامج  تنفيذ 

ب ممارسة العالقات العامة،  . ويتم استخدام استراتيجية الحوار في المناقشات المتعلقة بجواناالجتماعية
حول المشكالت واألزمات المتوقع حدوثها،   Brainstorming)وكذلك في المناقشات الفكرية المتعمقة )

 ( 218ص   م،2014خيرت معوض عياد  ،محمد الجمال  )راسم. لها االستجابةوكيفية 
االتصالية في تحديد المضامين االتصالية    ستراتيجيات لال  "رولر"ن نموذج  م  وقد استفادت الدراسة      

اال وبيان  الحكومية  المؤسسات  و   بكل    االتصالية  ستراتيجيات لرسائل  الرسائل  تلك  علمن  كثر أ  ىالتعرف 
 . مة لطبيعة موقع التغريدات تويترءاالتصالية مال  ستراتيجيات اال

 مصطلحات الدراسة:
عمها من أجل  لدولة، وتقوم على إدارتها ود هي تلك المؤسسات التي تنشأها ا  :المؤسسات الحكومية •

 )49ص  م،2016محمد سرور الحريري ). القيام بمهمات محددة

استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لتحسين    والمعني بها  E-Govementاإللكترونية  الحكومة   •
 –يتضح من خاللها مراحل تطورها )الوجود    والتي   ،األداء والفعالية والشفافية والمحاسبة في الحكومة

 ( 43ص  م، 2016، والء يحيي مصطفي) التحول( –المعامالت  –التفاعل  

( سال رسائل أبجدية رقمية )تغريدات إر   موقع ذو نظام لبث الرسائل يتيح لكافة األشخاص   موقع تويتر: •
وقد مر استخدام موقع تويتر   .م2013من عام  اوتضمين الصور مع النصوص بدء   احرف   280حتي 

ثم تحول   280إلى    140من زيادة عدد األحرف الخاصة بالرسائل من    ابالعديد من التطورات بدء  
طبيعة استخدام الموقع من شخصي إلى تجاري ثم سياسي ثم التحول من قراءة التغريدات فقط إلى الرد  

سواء   التغريدات  فردي   علي  بشكل  الرد  أو  للنقاش  مجموعات  إلى  بتحويلها  ذلك                              كان 
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(DMS)    ثم التحول من إمكانية الدخول من خالل الهاتف المحمول إلى الدخول إلى الموقع من خالل
 PC Magazine, The Definition of)  .(  Micro Blogging – Mobile Blogging)  الكمبيوتر  

twitter,2019) 

مات ظتسعي المنهداف التي  ألالغايات وا  إلىاالتصالية: هي ذلك المصطلح الذي يشير    ستراتيجيات اال •
ومهام    إلى أهداف  لتحقيق  االتصالية  جهودها  خالل  من   ,Kjerstin Thorson) المنظمة.تحقيقها 

2017.p23) 
 

 :المصطلحات التقنية
كل تحديث يقوم الفرد أو الجهة بوضعه عبر الحساب الخاص به والذي يمد مستخدمي موقع    التغريدة:

 (www.help.twitter.com) الجهة أو الشخص مالك الحساب عن  راءتويتر بالمعلومات واألخبار واآل
تي يتم إرسالها عبر موقع تويتر  ال: الرسائل الشخصية و ( DM) Direct Messageالرسائل المباشرة/  

 بين المتابعين بعضهم البعض.و 
علFollowersالمتابعين   ما  حساب  متابعة  في  المشتركين  تويتر  مستخدمي   (الموقع  ى: 

www.help.twitter.com) 
: أسلوب  تصنيف التغريدات حول موضوع محدد ويبرز الهاشتاج  كلمات رئيسية   Hashtagالهاشتاج

يمكن   تغريدة  في  الشباك#استخداممحددة  رمز  يسبقها  ما  وعادة  للبحث  كمصطلحات  ذلك  بعد   )  ها 

www.help.twitter.com) 
أو جهة عل  ستقبالاشتراك في  : طريقة لال  Followالمتابعة الحالة لحساب شخص  موقع    ىتحديثات 
 ) الصفحة المرغوب في متابعتها  ىاأليقونة الخاصة بالمتابعة عل  ىوالتي تحدث بمجرد الضغط عل  ،تويتر

www.help.twitter.com) 
: طريقة لمتابعة حساب خاص بجهة أو شخص في مقابل متابعته   follow backالمتابعة في المقابل  

 (www.help.twitter.com ) .الخاصة بجهة ما  للتحديثات 
الرد   أ  : Replay – Mentionاإلشارة /  يتمكن  التي من خاللها  الرد عل  ي  الطريقة  المتابعين   ىمن 

يتمكن متابع   ،التغريدة الخاصة بجهة أو شخص ما   ، التغريدة  ىالحساب من مشاهدة  الرد عل  ووسوف 
التغريدات(   ى)وهي نفس الطريقة التي من خاللها يقوم األفراد بمتابعة بعضهم البعض من خالل ردودهم عل 

 (www.help.twitter.com ) سم المستخدم .اوتتم بوضع عالمة @ يليها  
يتناول المعلومات  احرف   160عبارة عن عرض ملخص ال يتجاوز  : Bio –Biographyالسيرة الذاتية 

 الخاصة بالجهة أو الشخص مالك الحساب والتي يعرف نفسه من خاللها عبر الموقع 
)www.help.twitter.com( 
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 نتائج الدراسة:
 أول: توصيف عينة الدراسة 

 ( 1رقم )جدول 
 الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية عينة الدراسة 

 الحساب الرسمي   ة الجه م
 الموقع  ى عل

  تاريخ النضمام
 إلى الموقع 

متابعي  عدد 
  الحساب

الرسمي من  
األفراد  
 والجهات 

عدد الجهات  
  والشخصيات
التي يتابعها  
الحساب  
 الرسمي 

عدد  
مرات  

اإلعجاب  
بالحساب  
 الرسمي 

عدد  
التغريدات  

  ى عل
الحساب  
 الرسمي 

المصرية  دار اإلفتاء  1
 

@EgyptDarAlIfta 5 لف  أ 148 م 2015يناير
 8107 37 4 متابع

  وزارة الستثمار  2
الدولي  ون ا والتع

  مصر

@MIICEgypt 
 م 2013سبتمبر10

  ألف  60.8
 متابع

3505 6405 5641 

هيئة األمم المتحدة   3
 مصر

@UNEgypt 3 لف  أ 25.3 م2013مارس
 2221 328 229 متابع

هيئة تنمية صناعة   4
البرمجيات  

 (ITIDA ) 

@ITIDA 10  فبراير
 م 2009

لف  أ 22.8
 2532 99 248 متابع

 م2019-  6 -1 حتى تاريخكافة البيانات المبينة بالجدول  •

 التي جاءت من حيث لمؤســســات الحكومية عينة الدراســة و الجدول الســابق الحســابات الرســمية ل  يتناول
  BIO قد تضــــــــمن ال  و   الف  أ  148فتاء المصــــــــرية بعدد متابعين  دار اإل عدد المتابعين في الترتيب األول

الموقع  و   م2015الموقع ينـاير    ىلإ  االنضــــــــــــــمـامتـاري      م1895تـاري  إنشـــــــــــــــاء دار اإلفتـاء    الخـاص بهـا
ــافـة الجغراف  4التي تقوم بمتـابعتهـا  بينمـا بلغ عـدد الجهـات    ،لكتروني لـلدارإلالموقع ا   إلىي لـلدار بـاإلضــــــــــــ
ــتثماريليها وزارة   ،جهات   الخاص بها    BIO قد تضـــــــــمن ال  ألف متابع و   60.8لتعاون الدولي  وا  االســـــــ

العربية عار المؤســســة باللغة االنجليزية و شــ ىباإلضــافة إل  م2013ســبتمبر  10الموقع  ىلإ  تاري  االنضــمام
ــر " ثم    Paving the way to a more prosperous Egyptأكثر ازدهارا   هو " تمهيد الطريق لمصـــ

ــتثمار والتعاون الدولي و  ــافة    ،لكترونيإلالموقع االموقع الجغرافي لوزارة االســـ ــمي  إلىباإلضـــ ــاب الرســـ الحســـ
ــتثمار ــتثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة االســــــ ات التعاون الدولي بينما بلغ عدد الجهو   للهيئة العامة لالســــــ

قد تضـــــــمن ال لف و أ  25.3بعدد متابعين   تأتي هيئة األمم المتحدة  ثم ة،جه  3505   التي تقوم بمتابعتها
 BIO  لغة  شـــعار المؤســـســـة بال إلىباإلضـــافة    م2013مارس 3الموقع  ىلإ  تاري  االنضـــمام الخاص بها

 The official United Nations يـةســــــــــــــم األمم المتحـدة وأخبـار التنماالعربيـة هو " نحن نغرد بـاالنجليزيـة و 

Egypt page - we Tweet UN and   Development News    وقع الجغرافي للمؤسـسـة ذكر الم إلىضـافة باإل
يليـها    ةجهـ  229بينمـا بلغ عـدد الجهـات التي تقوم بمـتابعتهـالكتروني لألمم المتحـدة في مصــــــــــــــر  إلوالموقع ا

  تاري  االنضــــمام الخاص بها  BIO لف وقد تضــــمن ال أ  22.8ة البرمجيات بعدد متابعين  هيئة صــــناع
ــاـفة     م2009الموقع  فبراير   إلى ـبالهيـئة ـباللـغة العربـية  وهو " هيـئة تنمـية صـــــــــــــــناعة    تعريف  إلىـباإلضــــــــــــ

ــعة المعلوماتية لشـــــــــركات تكنولو  ىعمال مصـــــــــري تعمل علأ نها شـــــــــريك أ ىالبرمجيات عل جيا  تحقيق الســـــــ
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وخدمة المواهب متعددة الجنســـــــــــيات والنامية  نها تعمل في مجال جذب  أا أيضـــــــــــ  و  ،المعلومات في مصـــــــــــر
ــافة      لكتروني لها بينما بلغ عدد الجهات التي تقوم بمتابعتها إلموقع الجغرافي للهيئة والموقع اال إلىباإلضــــــــــ

 .ةجه 248
 نتائج الدراسة التحليلية في ضوء تساللت الدراسة. استعراضا: ثانيا 

التسالل األول: ما أهم المضامين التصالية المستخدمة برسائل الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية  
 ؟موقع تويتر  على

 ( 2رقم )جدول 
 معلومات المؤسسات الحكومية على موقع توتير. طبيعة 

 المؤسسات صفحة                  

 طبيعة المعلومات 

الصفحة  
الرسمية لدار  

 اإلفتاء 

الصفحة  
ألمم  لالرسمية  

 المتحدة 

الصفحة  
الرسمية لوزارة  

 الستثمار 

الرسمية   الصفحة 
لهيئة صناعة  

 البرمجيات 
 اإلجمالي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

ت 
 ذا

ات
لوم

مع
عة  

طبي جية 
راتي

ست
ا

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرؤية الرسالة 

 األهداف 
0 0 1 0.3 

0 0 0 0 1 0.06 

 0.06 1 0 0 0 0 0.3 1 0 0 القيم 

 0.65 10   0.4 2   1.1 8 السياسيات 

ية  
 طب

ات
ت ذ

وما
معل

ظيم
تن

 ية
نية

انو
وق

 

اللوائح والتشريعات المنظمة  
 للمؤسسة 

0 0 0 0 
4 0.85 1 2.8 5 0.3 

 0 0   0  0 0 0 0 الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

 0.19 3 5.7 2 0.2 1 0 0 0 0 العاملون التنظيمي للمؤسسة 

عة  
طبي

ت 
 ذا

ات
لوم

مع
مية 

خد
 

 46.5 711 2.9 1 1.49 7 2.8 8 94.3 695 خدمات للجمهور

 0    0      خدمات للموظفين 

 4.8 73   3.19 15 20.1 58   خدمات مجتمعية 

خدمات لمؤسسات المجتمع المدني/ 
 هليةألا

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

عة  
طبي

ت 
 ذا

ات
لوم

مع
لية

فاع
ت

 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الشكاوى تلقي 

 3.5 54 0 0 0 0 18.8 54 0 0 طرح موضوع للنقاش 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تلقي المقترحات 

 3.1 48     16.7 48   لكتروني إي أاستطالع ر 

ق  
تعل

ت ت
وما

معل
ات 

علي
الفا

ت و
جازا

اإلن
ب

 

 15.9 243 80 28 41.6 195 6.9 20   اإلنجازات /مشروعات حديثة 

 8.6 3 5.1 24 2.8 8 2.8 21 تصريحات لمسئولين 
56 
 

3.7 

   43.7 205 18.1 52 0.8 6 الفاعليات و األحداث 
263 
 

23.7 

 3.3 51   3.19 15 12.5 36   ت ا ر مباد

 0.65 10   0.2 1 0.69 2 0.94 7 تهنئة ومشاركة اجتماعية 

 1529 100 100 35 100 469 100 288 100 737 ي اإلجمال
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التي تتعلق بالمضامين االتصالية برسائل المؤسسات الحكومية يتضح من بيانات الجدول السابق و      
المعلومات التي تناولتها رسائل دار اإلفتاء جاءت لتتمثل في  كبر من البيانات و ألعينة الدراسة أن النسب ا
مشاركة    يتفق مع تقرير   كأحد المعلومات ذات الطبيعة الخدمية وهو ما  %94.3خدمات للجمهور بنسبة  

والتي جاء فيه في مقدمة    (34ص   م،2014  ،دارة الحكوميةكلية دبي لل )  م2014المواطن و الخدمات العامة  
الخدمات    ىالمعلومات الموجودة عل  إلىلمؤسسة الدخول  أسباب دخول المستخدمين علي الحسابات الرسمية ل

معلومات التي تتعلق باإلنجازات كأحد ال %2.8يليها بتفاوت كبير تصريحات للمسئولين  و الهيئات العامةأ
للمعلومات ذات الطبيعة   دار اإلفتاء لموقع تويتر   استخدامحد كبير    إلى  والفاعليات وتعكس تلك النسب 

من    المهمةية  العديد من األمور الديناألحكام الشرعية فيما يتعلق ببتقديم المعلومات و   الخدمية من خالل
 . ى بين المضامين االتصالية األخر 

كأحد المعلومات ذات الطبيعة   في مصر لتمثل الخدمات المجتمعية  بينما جاءت هيئة األمم المتحدة  
نسبة   متقاربة     %20.1الخدمية  بنسب  يليها  ذات    %18.8بها  المعلومات  كأحد  للنقاش  موضوع  طرح 

هو و   ،تتعلق باإلنجازات والفاعليات   الفاعليات كأحد معلومات التياألحداث و   %18.1الطبيعة التفاعلية و 
الموقع لتحقيق قدر من التفاعلية    ىا حرص هيئة األمم المتحدة من خالل حسابها الرسمي علما يعكس أيض  

جانب    ىإل  16.7روني" والتي جاءت نسبتها  ستطالع الرأي اإللكتاوهو ما يتضح في"    ،للمضمون االتصالي
من أشكال التوازن التي حاولت الهيئة    ال  الباحثة أنه يمثل شك  ى تر   المعلومات ذات الطبيعة الخدمية وهو ما

مع ما    يتماشى المصري. وهو ما   بين طبيعة المجتمع  ما بين ثقافة المؤسسة الدولية و   تحقيقه في رسائلها 
من أن ذلك يعد   Kent, M. L., & Taylor, M. ,1998p 323))  Kent&Taylorليه دراسة  إرت  اشأ

أما فيما    ،موقع المنظمة  إلىالزائرين في العودة    ستمرار امحاولة من المنظمة لبذل جهود قوية لضمان  
ت الفاعليااث و لألحد   % 43.7يتعلق بالحساب الرسمي لوزارة االستثمار والتعاون الدولي جاءت النسبة األكبر 

معلومات التي تتعلق باإلنجازات والفاعليات  لحديثة كأحد الالمشروعات ااإلنجازات و   % 41.6يليها بنسبة  
موقع تويتر كمنصة    استخداموالتعاون الدولي في    ترى الباحثة أنه يعكس رغبة وزارة االستثمار  وهو ما
فاعليات المؤسسة كوسيلة إعالمية تقليدية فقط وهو ما يتفق مع  كأداة إعالمية لتغطية إنجازات و   أوإعالمية  
أن موقع تويتر أثبت   ى والتي أكدت نتائجها عل   Bianco  .(Bianco, JS (2009). P 310)سة  نتائج درا

 نقل األحداث لحظة بلحظة.  ىللعالم قدرته عل

لقلة عدد التغريدات بالحساب الرسمي لها عبر الموقع   ا هيئة صناعة البرمجيات ونظر    وفيما يخص       
من إجمالي تغريدات الهيئة كأحد المعلومات التي تتعلق   %80جاءت اإلنجازات والمشروعات الحديثة لتمثل  

تها  ا الهيئة كمنصة إعالمية للعالن عن أنشطتها وإنجاز   استخداما  باإلنجازات والفاعليات وهو ما يعكس أيض  
الرغم من طبيعة نشاط    ىأنه عل  ىتري الباحثة أيضا أنه ال يتوافق مع طبيعة المؤسسة بمعنفقط. وهو ما  

كما يتضح    ،تفعيلها إلمكانياتهها للموقع و هيئة تنمية صناعة البرمجيات إال أن ذلك ال ينعكس علي استخدام



                      www.epra.org.eg                             www.jprr.epra.org.eg                      سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص/ الثاني والثالثون العدد  129 ا

ار اإلفتاء المصرية  ي بكل من د من إجمالي عينة الدراسة أن النسبة األكبر للمحتوي أو المضمون االتصال
حد كبير مع    ىوهو ما يتفق إل  ،الطبيعة الخدمية  هيئة األمم المتحدة في مصر جاءت للمعلومات ذاتو 

أن الغالبية    إلىوالتي أشارت نتائجها    )98ص  ،مرجع سابق  ،حصة محمد الرتيق(دراسة حصة محمد الرتيق  
معلومات عن الخدمات   ىالعظمي من عينة الدراسة تستخدم الصفحات الحكومية علي تويتر للحصول عل

 الحكومية.
يليها معلومات تتعلق باإلنجازات والفاعليات    % 51.3  المعلومات ذات الطبيعة الخدمية لتمثل   جاءت   وإجماال  

يليها     47.25  لتمثل نسبة ثم معلومات ذات طبيعة    %6.6اعلية بنسبة  معلومات ذات طبيعة تف%  
  جانب كبير  إلىيعكس   وهو ما  %0.22 وقانونية  تنظيمه  طبيعة  يليها معلومات ذات   %0.77 استراتيجية

  ى التي الزالت تتعامل مع الموقع عل الخاصة بتلك المؤسسات الحكومية و من االستراتيجية االتصالية    اجانب  
المستفيدين    ىوسيلة تقليدية تقوم من خالله بعرض خدماتها عل  عتباره ااته التفاعلية المتعددة بالرغم من إمكان 

 ي أنها الزالت تستخدم تلك المواقع لتدعيم االتصال ذ   ىبمعن   واإلعالن عن إنجازاتها وفاعليتها من خالله
) Gohar Gohar Feroz Khanدراسة  يتفق مع   الجمهور وهو ما ىالواحد فقط من المؤسسة إل تجاه اال

73)  Opcit, pFeroz Khan.     تستهدف الحكومات  والتي ال  استراتيجيةأن  المباشر  تحفز    التواصل 
 المواطنين على المشاركة مع التغريدات. 

التسالل الثاني: ما أهم األنمات التصالية المستخدمة برسائل الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية  
 ؟موقع تويتر ى عل
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 ( 3رقم )جدول 
 توتير  ىاالتصالية للتغريدة بالحسابات الرسمية الحكومية عل األنماط

 الصفحة المؤسسات 
 

 األنماط 
  

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة 

الصفحة الرسمية  
 االستثمار لوزارة 

الرسمية    الصفحة
لهيئة صناعة  

 البرمجيات 
 اإلجمالي 

ب 
تي
ر
الت

 

 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 لصحفية ا األحاديث
5 0.7 - 0 0 0 - 0 5 0.5 0 

 األخبار 
13 1.8 25 20.2 82 38.5 13 37.1 133 12.3 4 

 البيانات 
12 1.7 - 0 0 0 - 0 12 1.1 8 

 التحقيقات 
- 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 

تغطية إعالمية  
 5 5.1 55 40 14 4.7 10 21.8 27 0.6 4 الحتفاليات 

التقرير حول  
 6 1.8 19 0 - 2.8 6 10.5 13 0 0 مبادرات/اتفاقيات 

 تهنئة 
10 1.4 4 3.2 1 0.5 1 2.9 16 1.5 7 

 حمالت توعية 
119 16.8 47 37.9 0 0 - 0 166 15.3 2 

 خطابات 
0  - 0 0 0 - 0 0 0 0 

 فتاوي دينية 
547 77 - 0 - 0 - 0 547 50.6 1 

 ومسابقات فوازير 
- 0 - 0 2 0.9 - 0 2 0.2 10 

لقاءات ومؤتمرات  
 3 44.1 120 0 - 52.6 112 6.5 8 0 0 صحفية 

 نشرات 
- 0 - 0 - 0 7 20 7 0.6 9 

  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمالي 

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=  30درجة الحرية = 1468.129= 2قيمة كا

ا برسائل دار اإلفتاء جاءت  استخدام  يتضح من بيانات الجدول السابق أن النمط االتصالي األكثر 
هو ما يتفق مع نتائج التساؤل األول  و   ،  %16.8حمالت للتوعية بنسبة  يليها    %77في شكل فتاوي دينية  

بينما    ،الموقع ىوهي تصدر المعلومات الخدمية للمضامين المتاحة عبر الحساب الرسمي لدار اإلفتاء عل
ا مع  أيض  هو ما يتفق  % و   37.95عية لتمثل بها نسبة  لتو الصفحة الرسمية لألمم المتحدة جاءت حمالت ا

األك تصدر  المضامين  و   اثر  للهيئة  الرسمي  تغطية  بالحساب  يليها  الخدمية   الطبيعة  ذات  المعلومات  هو 
في حين جاءت الصفحة الرسمية    ،%20.2يليها األخبار بنسبة    %21.8حتفاالت بنسبة  إعالمية حية لال

يليها األخبار   %52.6اللقاءات والمؤتمرات الصحفية بنسبة  لدولي ممثلة  في  لوزارة االستثمار والتعاون ا
التغطية اإلعالمية لال  ،38.5% بنسبة  في حين جاءت  البرمجيات    %37.1حتفاالت  بينما هيئة صناعة 

 . %37.1يليها األخبار بنسبة   %40حتفاالت  جاءت النسبة األكبر بها للتغطية اإلعالمية لال
المركز األول من بين األنماط االتصالية بعينة الدراسة    ىالدينية لتحصل عل  ى جاءت الفتاو   إجماال         

هو ما    ،حتفاليات يليها حمالت التوعية ثم لقاءات ومؤتمرات صحفية ثم األخبار يليها تغطية إعالمية لال



                      www.epra.org.eg                             www.jprr.epra.org.eg                      سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص/ الثاني والثالثون العدد  131 ا

ا مع  تفق أيض  الباحثة أنه يعكس رؤية أو السياسة االتصالية للمؤسسات عينة الدراسة وهو ما ي  ى تر 
إن المجهودات   ىلإ والتي أشارت    ) .Gohar Feroz Khan  77)Opcit, pGohar Feroz Khanدراسة  

و ما تتضح بكل من  التي يتم توظيفها للتواصل مع المواطنين تنحصر في األخبار وتقديم المعلومات وه
قدر بسيط من التفاعلية وهو    ىهيئة األمم المتحدة في تقديم معلومات خدمية باإلضافة إلدار اإلفتاء و 

  ( 46ص "  م  2019أحمد عمر    رضوان،أحمد فاروق  )  ما يتفق مع دراسة أحمد فاروق رضوان وأحمد عمر.
للمواقع اإللكترونية المتكاملة من حيث المعلومات   ىوالتي جاء بها تقييم عينة الدراسة في المرتبة األول

 والتفاعل والخدمات.
 موقع تويتر؟  ىبرسائل المؤسسات الحكومية عل ااستخداما التسالل الثالث: ما مسارات اإلقناع األكثر  

 ( 4رقم )جدول 
 مسارات اإلقناع المستخدمة في صفحة المؤسسات الحكومية على موقع توتير

  صفحة            
 المؤسسات  

 المسارات 

الصفحة  
الرسمية لدار  

 اإلفتاء 

الصفحة  
ألمم  لالرسمية  

 المتحدة 

الصفحة الرسمية  
 االستثمار لوزارة 

الرسمية   الصفحة 
لهيئة صناعة  
 البرمجيات 

 اإلجمالي 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 26.6 408 - - 0 - 0 - 34.4 408 بوية حاديث ن أ
 2 24.1 401 - - 0 - 0 - 33.8 401 رعية حكام ش أ

 3 18.4 306 0 0 - - 0 - 25.8 306 بارات دينية آيات وع 
صورة من واقع األحداث  
 لمشروعات ومبادرات 

- 0 40 31.7 208 66.2 12 34.3 260 15.7 4 

 5 4.2 69 0 0 15.6 49 15.1 19 0.1 1 حصائيات إرقام و أ

نجازات  وإ عرض لقصص 
 في مجال معين

- 0 12 9.5 27 8.6 22 62.9 61 3.7 6 

 6 2.6 44 0 0 2.9 9 12.7 16 1.6 19 بيانات حكومية 

راء خبراء  آلعرض 
 ومتخصصين 

2 0.2 7 5.6 17 5.4 0 0 26 1.6 7 

 8 1.3 21 - - 0 - 0 - 1.8 21 دعية أ
 9 1.2 20 2.9 1 1.3 4 11.9 15 0 - انين وتشريعات نصوص قو 

 10 1 16 - - 0 - 0 - 1.3 16 حكام واقوال مأثورأ
نة بالفنانين  االستعا

 والشخصيات المؤثرة 
- 0 17 13.5 - 0 - - 17 1 11 

 12 0.7 12 - - 0 - 0 - 1.8 12 مواقع التواصل  استعراض
  1661 100 100 35 100 314 100 126 100 1186 اإلجمالي 

ا اإلقناع  مسارات  أن  السابق  الجدول  بيانات  من  المصرية    ااستخدام  كثر  أليتضح  اإلفتاء  بدار 
  ى لإ  اتسق الباحثة أنه  ى وهو ما تر    %33.8  لألحاديث النبوية يليها نسبة متقاربة األحكام الشرعية  34.4%

للمؤسسة والتوعوية  الدعوية  الطبيعة  كبير مع  لتتمثل    ،حد  المتحدة  لألمم  الرسمية  الصفحة  بينما جاءت 
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أرقام وإحصائيات    %15.1يليها    %31.7واقع األحداث نسبة  بها صورة من    ااستخدام  قناع األكثر  إلمسارات ا
والتعاون الدولي لتمثل  االستثمارغرار هيئة األمم المتحدة جاءت وزارة    ىوعل  ، %12.7ثم بيانات حكومية  

وهو ما تري الباحثة أنه يعكس    ،ااستخدام  كأكثر مسارات اإلقناع    %66.2بها صورة من واقع األحداث نسبة  
يتفق مع دراسة حصة الرتيق    أخبارها وفعالياتها وإنجازتها وهو ما  ىسة باطالع الجمهور علالمؤس  اهتمام

أن غالبية عينة الدراسة من مستخدمي موقع    ىوالتي أكدت نتائجها عل  .(29ص  ،مرجع سابق  ،حصة الرتيق)
تويتر الحكومية على  للصفحات  التواصلية  وليست  المعلوماتية  الجوانب  يستغلون  يزالون  يليها    ،تويتر ال 

  ى من الشفافية التي تسع  اا أنه يعكس قدر  الباحثة أيض    ى وهو ما تر   ، %15.6األرقام واإلحصائيات بنسبة  
قناع  إلبينما هيئة صناعة البرمجيات جاءت مسارات ا  ،التواصل عبر الموقع  المؤسسة إلى تحقيقه من خالل

 .  %34.3صورة من واقع األحداث  و   %62.9ص وإنجازات في مجال معين  لقصاا بها لعرض  استخدام  األكثر  
 ختالفها لموقع تويتر؟ االمؤسسات الحكومية على  ااستخداما ما طبيعة  التسالل الرابع:

 ( 5رقم )جدول 
 التغريدات التي تم تحليلها. عدد 

 %  ك اسم الصفحة 

 65.6 710 الصفحة الرسمية لدار اإلفتاء 

 19.7 213 االستثمار الصفحة الرسمية لوزارة 

 11.5 124 الصفحة الرسمية ألمم المتحدة 

الرسمية لهيئة صناعة   الصفحة 
 البرمجيات 

35 3.2 

 100 1082 المجموع 

  
مارس    -1يتضح من بيانات الجدول السابق عدد التغريدات التي تم تحليلها لمدة ثالثة شهور بداية  من     

  710قد جاءت التغريدات األكثر عددا  الصفحة الرسمية لدار اإلفتاء  . و م2019يوليه    -1و حتي    م2019
الصفحة الرسمية لألمم المتحدة   ثم   %19.7تغريدة    213التعاون الدولي  و   يليها وزارة االستثمار  % 65.6تغريدة  
جاء عدد و   %3.2تغريدة   35البرمجيات بعدد ثم الصفحة الرسمية لهيئة صناعة  % 11.5تغريد  124بمصر 

 ت حيث جاء  ؛التغريدات بالصفحة الرسمية لهيئة صناعة البرمجيات غير متوقع  من حيث قلة عدد التغريدات 
  ى ن أكثر الصفحات الرسمية من حيث عدد المتابعين علالصفحة الرسمية لهيئة صناعة البرمجيات من بي 

 . يه فيما سبقإلشارة إل كما تم ا الموقع
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 ( 6رقم )جدول 
 موقع توتير ى لغة الرسائل الخاصة بالمؤسسات الحكومية عل

صفحة  
 المؤسسات 

 
 اللغة 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة ل

الصفحة الرسمية  
 االستثمار لوزارة 

الرسمية لهيئة   الصفحة 
 اإلجمالي  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

العربية  
 نجليزية معا إلوا

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

العربية  
 ى الفصح

691 97.3 98 79 181 85 20 57.1 990 91.5 1 

 2 7.2 78 42.9 15 15 32 16.9 21 1.4 10 اإلنجليزية 
 3 1.3 14 0 0 0 0 4 5 1.3 9 العامية 

  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمالي 

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=  6درجة الحرية =149.769= 2قيمة كا

بالحساب الرسمي لدار اإلفتاء جاءت    ااستخدام  يتضح من بيانات الجدول السابق أن اللغة األكثر       
ثم اللغة العربية بلهجتها العامية    % 1.4نجليزية بنسبة  إل ثم اللغة ا  %97.3بنسبة    الفصحىاللغة العربية  

هو ما تري الباحثة  بات الرسمية باللغة اإلنجليزية و وذلك حيث أن دار اإلفتاء لها العديد من الحسا  ،1.3%
 .ةالمستهدفعدد من الجماهير  التواصل مع أكبر علىمن حرص المؤسسة  اكبير   اأنه يعكس قدر  

  % 79بنسبة   الفصحىبالصفحة الرسمية لألمم المتحدة بمصر اللغة العربية  ااستخدام  كثر ألاللغة ا وجاءت 
الشركات والمؤسسات العالمية في إضافة وتقديم األخبار    اتجاه وهو ما يتفق مع    % 16.9يليها اإلنجليزية  

موقع تويتر من تعريب الموقع   ىالقائمون عل ا مع ما قام به  ذلك تماشي  حتوي الخاص بها باللغة العربية و والم
   الرئيسية وداخل التطبيق بشكل كامل. الواجهةطالق التحديث الذي تضمن دعم اللغة العربية في إو 

األكثر        اللغة  بنسبة  استخدام  جاءت  العربية  اللغة  االستثمار  لوزارة  الرسمية  بالصفحة  يليها    %85ا 
تنوع الجماهير المستهدفة للمؤسسة وكذلك سعيها    ىالباحثة أنه يشير إل  ى تر وهو ما    %15اإلنجليزية بنسبة  

كما    ،اا وخارجي  داخلي   يتفق مع طبيعة النشاط االستثماري   وهو ما  إلي التواصل مع أكبر قدر من الجماهير 
بنسبة  ا بالصفحة الرسمية لهيئة صناعة البرمجيات في اللغة العربية الفصحي  استخدام  مثلت اللغة األكثر  

ا بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة استخدام  تبين مما سبق أن اللغة األكثر  وقد    ،%42.9يليها    57.1%
ا  اللغة الرسمية للبالد في الترتيب األول وهو ما يتفق أيض   ىبالموقع جاءت ممثلة في اللغة العربية الفصح

ا إضافة المتصفح باللغة  أيض  الموقع و   ىموقع تويتر من إضافة اللغة العربية عل  ىن علو مع ما قام به القائم
. يليها اللغة في العالم العربي  هالنسبة الكبيرة من مستخدمي  ىستجابة من الموقع إلاالموقع    ىالعربية عل

قدر كبير رغبة    ىاإلنجليزية في الترتيب الثاني ثم اللغة العربية العامية في الترتيب الثالث مما يعكس إل
 .ر من الرسمية للتداول اإلعالمي والمعلوماتي عبر الموقعاضفاء قد   ىالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة عل
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 ( 7رقم )جدول 
 موقع توتير ىرة في صفحة المؤسسات الحكومية علشكل المادة المنشو

صفحة  
 المؤسسات 

 
 شكل المادة 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة ل

الصفحة الرسمية  
 االستثمار لوزارة 

ة الرسمية لهيئة  فحالص
 اإلجمالي  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صورة 

 1 48.8 528 5.7 2 3.8 8 10.5 13 71.1 505 فيديو 
 2 37.5 406 85.7 30 89.7 191 38.7 48 19.3 137 ا االثنين مع  
 3 9.6 104 8.6 3 6.1 13 47.6 59 4.1 29 نص 

 4 4.1 44 0 0 0.5 1 3.2 4 5.5 39 رسوم متحركة 
  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمالي 

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=  9درجة الحرية = 673.938= 2قيمة كا

السابق        الجدول  بيانات  المادة األكثر  أيتضح من  لدار اإلفتاء    ااستخدام  ن شكل  الرسمية  بالصفحة 
ة دار نه يعكس محاولأوهو ما الحظت الباحثة  ،  %19.3ا  يليها النص والصورة مع    %71.1جاءت فيديو  

وجاءت الصفحة الرسمية   .القصيرة  مقاطع الفيديو  استخدامالتوعية من خالل  اإلفتاء تبسيط المعلومات و 
وجاءت الصفحة    ،%38.7ا بنسبة  النص والصورة مع  ثم    %47.6لألمم المتحدة لتتمثل في النص بنسبة  

مع   والصورة  النص  االستثمار  لوزارة  بنسبة  الرسمية  الرسم  % 89.7ا  الصفحة  صناعة  وجاءت  لهيئة  ية 
الفيديو كأكثر األشكال للمادة المنشورة عبر    جاء  وإجماال    ،%85.7ا ليمثل  الصورة مع  البرمجيات النص و 

فاطمة شهاب الدين عبد  )  فاطمة شهاب الدين عبد العالوهو ما يتفق مع دراسة  ، الموقع يليها النص والصورة
أن المحتوى ذا الوسائط المتعددة يؤدي إلى شعور الفرد بالراحة    ىوالتي أشارت إل  .(69, صمرجع سابقالعال,  

يحول القارئ )العميل أو الجمهور( إلى حالة    الذيدمة وزيادة تأثير المحتوى، األمر  مع المعلومات المق
 .المشاركة
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 ( 8رقم )جدول 
 الفترة الزمنية بين كل تغريدة واألخرى والتدوين لرسائل المؤسسات الحكومية على موقع توتير. 

   صفحة المؤسسات
 

 الفترة الزمنية 

الصفحة الرسمية  
 اإلفتاء لدار 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة ل

الصفحة الرسمية  
 لوزارة االستثمار 

الرسمية لهيئة   الصفحة 
 االجمإلى  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 79 855 40 14 72.3 154 53.2 66 87.5 621 وم أقل من ي

من يوم إلى أقل من  
 يام أ3

86 12.1 56 45.2 56 26.3 20 57.1 218 20.1 2 

 3 0.6 7 2.9 1 1.4 3 0 0 0.4 3 7يام إلى أقل منأ3من 
يام إلى أقل  أ7من 

 10من
0 0 1 0.8 0 0 0 0 1 0.1 4 

يام أفل  أ10من
 يوم15من

0 0 1 0.8 0 0 0 0 1 0.1 5 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 يوم إلى شهر15من
  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمالي 

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=  12درجة الحرية =135.192= 2قيمة كا

جاءت بدار اإلفتاء في الفترة    ى يتضح من بيانات الجدول السابق أن الفترة الزمنية بين كل تغريدة وأخر      
ن  يليها م   %53.2أقل من يوم    الزمنيةوبصفحة األمم المتحدة جاءت الفترة    ،% 87.5الزمنية أقل من يوم  

يليها من يوم    %72.3أقل من يوم    جاءت الفترة الزمنية بوزارة االستثمارو   ،%45.2أيام    3أقل من    إلىيوم  
يام بنسبة  أ  3أقل من    إلى ة بهيئة صناعة البرمجيات من يوم  جاءت الفترة الزمني و   ،%26.3أيام    3  إلى

يتضح من بيانات الجدول السابق أن أغلب المؤسسات الحكومية . و %40يليها أقل من يوم بنسبة   % 57.1
هو ما يعكس رغبة تلك المؤسسات أقل من يوم و   ى خر أالفترة الزمنية بين كل تغريدة و   عينة الدراسة جاءت بها 

تحديث  و البي  في  بها  الخاصة  المستهدفة من مستخدمي    تواصل مع جماهيرها  على البقاء  انات واألخبار 
التي  و   .(72ص    ،مرجع سابق  ، فاطمة شهاب الدين عبد العال)هو مايتفق مع دراسة فاطمة شهاب الدين  و   الموقع.
بالتدوين على تويتر بشكل منتظم، وعمل تحديث مستمر آلخر أخبارها وكأنها مثل    قيام الشركة  ىأشارت إل

ص ،  مرجع سابق  ،حصة الرتيق)  ا ما يتفق مع دراسة حصة الرتيقوأيض    النشرة األخبارية إلذاعة كل جديد.
التحديث المنتظم من الممكن أن تبني عالقات   ى أن المنظمات التي تحرص عل  ىوالتي أكدت عل  (. 98

 جيدة مع المواطنين.  
 
 
 
 
 
 

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


 االتصالية لرسائل المؤسسات الحكومية على موقع التواصل االجتماعي تويتر"االستراتيجيات "  د. والء يحيي مصطفى: 136 

" 

 

 

التسالل الخامس: ما الهدف الذي تسعى المؤسسات الحكومية عينة الدراسة إلى تحقيقه عبر رسائلها 
 موقع تويتر؟  على

 ( 9رقم )جدول 

 توتير ىبالحسابات الرسمية الحكومية عل ه إلى تحقيق ةالتغريد ى الهدف الذي تسع

 صفحة المؤسسات  
 

 األنماط 
  

الصفحة  
الرسمية لدار  

 اإلفتاء 

الصفحة  
ألمم  لالرسمية  

 المتحدة 

الصفحة  
الرسمية لوزارة  
 االستثمار

  الصفحة 
الرسمية لهيئة  
صناعة  
 البرمجيات 

 اإلجمالي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

ية  
تيج
سترا

ا
الم 
إلع

ا
 

 30.9 1028 50 35 39.6 213 31.2 117 28.2 663 مداد الجماهيرإ

 0.15 5 - - - - 1.3 5 - - يأ تشكيل ر 
 0  - - - - - - - - اعدة في اتخاذ القرار المس

ناع 
اإلق
ية 
تيج
سترا

ا
 

رفة
لمع
ا

 

 0.15 5 - - - - 1.3 5 - - تدعيم 

 20.9 698 - - - - 14.7 55 27.4 643 تعديل 
 0.06 2 - - - - 0.5 2 - - تغير

جاه 
االت

 

 0.27 9 - - - - 2.4 9 - - تدعيم 
 12.8 428 - - - - 12.8 48 16.2 380 تعديل 
 3.4 114 - - 20.8 112 0.5 2 - - خلق 

وك 
لسل
ا

 

 0.9 30 - - - - 8 30 - - تدعيم 
 18 601 - - - - 5.6 21 24.7 580 تعديل 
 0.03 1 - - - - 0.27 1 - - خلق 

  استراتيجية
بناء  

 جماع إلا

 0  - - - - - - - - التواصل  محاولة

 0  - - - - - - - - مراعاة مصالحه 
وار 
الح
ية 
تيج
سترا

ا
 

 9.9 331 50 35 39.6 213 8.3 31 2.2 52 التفاصيل  ى اطالع الجمهور عل
شراك الجماهير في صنع  إ

 السياسية 
- - 1 0.27 - - - - 1 0.03 

 0  - - - - - - - - ر يراء الجماه آ ىرف علالتع
 1.4 48 - - - - 12.8 48 - - شراك الجماهير في المضامين إ

 0  - - - - - - - - راء الجماهير آ ىرف علالتع
 0.9 31 - - - - - - 1.3 31 المعلومات عرض 
 3332 100 100 70 100 538 100 375 100 2349 اإلجمالي 

تحقيقه  بدار اإلفتاء والتي جاءت   ىيتضح من بيانات الجدول السابق الهدف الذي تسعي التغريدة إل     
يليها تعديل    %27.2يليها تعديل المعرفة    %28.2النسبة األكبر فيها إلمداد الجماهير بالمعلومات بنسبة  

كما جاءت   ،اإلرشاديةة نشاط المؤسسة التوعوية و الباحثة أنه يتفق مع طبيع   ى هو ما تر و ،    %24.2السلوك  
في  ،% تعديل المعرفة  14.7يليها    %31.2في إمداد الجماهير بنسبة  ال  النسبة األكبر باألمم المتحدة ممث

الدولي   والتعاون  االستثمار  وزارة  جاءت  جاء    % 39.6حين  النسبة  وبنفس  بالمعلومات  الجماهير  إلمداد 
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جاءت بهيئة صناعة البرمجيات و   ،%20.8إطالع الجماهير علي التفاصيل ثم خلق اتجاه جديد بنسبة  
 . سبة إطالع الجماهير على التفاصيلبنفس النجماهير بالمعلومات و إلمداد ال 50%

في إمداد   تحقيقه بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة ممثال    إلى جاء الهدف الذي تسعي التغريدة    إجماال  
ثم تعديل    %18يليه تعديل السلوك    %20يليه تعديل المعرفة بنسبة    %30.9الجماهير بالمعلومات بنسبة  

 . %12.8  االتجاه
ما      إل  وهو  تناوال    ىيشير  األكثر  االتصالية  االستراتيجية  للمؤسسات    أن  الرسمية  الحسابات  بغالبية 

ترجع الباحثة تلك النسبة الكبيرة الممثلة بعينة  و   %56.5بنسبة    استراتيجية اإلقناعالحكومية جاءت ممثلة في  
تعديل المعرفة والسلوكيات    ىين التغريدات الهادفة إلالنسبة األكبر من ب  ىاإلفتاء عل  حصول دار  ىالدراسة إل

استراتيجية  يليها    ،مع طبيعة المؤسسة اإلرشادية  يتماشى هو ما  قطاع كبير من مستخدمي الموقع و   ىلد 
 .Waters, Rهو ما يتفق مع دراسة  مية بالرسائل الحكومية و حيث جاءت لتمثل االستراتيجية اإلعال  اإلعالم

D., & Williams  ( Waters & Williams, 2011, p360)  أن الهيئات الحكومية اعتمدت   ىالتي أشارت إلو
من المحادثات الثنائية    بشكل أساسي على التواصل أحادي االتجاه الذي سعى إلى اإلبالغ والتثقيف بدال  

التي لم و   اتيجية بناء اإلجماعاستر   في المرتبة األخيرة  يليها  %12.3  بنسبة  الحواراستراتيجية  االتجاه.  يليها  
 تمثل أي تواجد برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة.

عل      القائمين  األفراد  بأن  ذلك  تفسير  الحكومية،    ىويمكن  األجهزة  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
بالتواصل من جهة واحدة يستخدمونها بطريقة تقليدية مشابهة الستخدامهم للموقع اإللكتروني للمنظمة، وذلك  

الباحثة أنه يتفق    ى وهو ما تر   ،عن طريق نشر المعلومات على الموقع دون السماح بالتفاعل مع الجمهور
جابة التساؤل الخاص باألنماط االتصالية والتي جاءت به أغلب األنماط االتصالية أحادية االتجاه  إا مع  أيض  

والتي    (92ص،  مرجع سابق  ،حصة الرتيق(سة حصة الرتيق  هو ما يتفق مع دراو   الجمهور  ىمن المؤسسة إل
جتماعي الحكومية تستخدم كقنوات اتصالية إضافية بموازاة األشكال  جاء بها أن كافة وسائل التواصل اال

الحكوم مع  المتعاملين  المستفيدين  مختلف  مع  التواصل  من  و التقليدية  أيض  ة  يتفق  ما  طبيعة  هو  مع  ا 
ها الرسائل االتصالية بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة والتي تم تناولها بالتساؤل  تتتضمن   التيالمعلومات  

 .األول للدراسة
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 ( 10رقم )جدول 
 الهدف من الهاشتاج برسائل المؤسسات الحكومية على موقع توتير

 الصفحة المؤسسات  
 

 الهدف  

الصفحة  
الرسمية لدار  

 اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة ل

الصفحة الرسمية  
 لوزارة االستثمار 

الرسمية   الصفحة 
لهيئة صناعة  
 البرمجيات 

 اإلجمالي 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 45.7 160 0 0 100 138 19.5 22 0 0 اتخاذ موقف معين ى تشجيع عل
 2 33.4 117 0 0 0  48.7 55 66 62 عرض رأى أو قضية أو معلومة 

 3 10.3 36 0 0 0  4.4 5 33 31 تأييد لجهة أو شخص 

 4 7.7 27 0 0 0  23.9 27 0 0 الترفيه والتسلية 
 5 2.3 8 100 5 0  1.8 2 1.1 1 استنكار موقف أو سلوك 

 6 0.6 2 0 0 0  1.8 2 0 0 ه التهنئة أو العزاء توجي
  100 350 100 5 100 138 100 113 100 94 اإلجمالي 

 مستوي الداللة = دالة   0.001مستوي المعنوية= 15درجة الحرية = 575.789= 2قيمة كا

في   تحقيقه بدار اإلفتاء ممثال    إلىالهاشتاج    ىيتضح من بيانات الجدول السابق الهدف الذي يسع       
ثم هيئة األمم   % 33و شخص  أ يليها تأييد جهة    %66و قضية أو معلومة بنسبة  أالنسبة األكبر عرض رأي  

يليها الترفية والتسلية    %48.7المتحدة بمصر جاءت النسبة األكبر بها لعرض رأي أو قضية أو معلومة  
تخاذ  ا   ىلتشجيع عللن الدولي النسبة األكبر والوحيدة بها  التعاو و   في حين جاءت وزارة االستثمار   ،23.9%

ستنكار موقف أو والوحيدة بها ال  موقف معين ثم الصفحة الرسمية لهيئة صناعة البرمجيات النسبة األكبر
    .سلوك

تخاذ موقف ا  ىتحقيقها ممثلة في التشجيع علإلى  جاءت األهداف التي يسعي الهاشتاج    إجماال  
مشاركة المواطن    معين في الترتيب األول وهو ما يتفق مع طبيعة الهاشتاج والتي تتمثل كما ورد بتقرير

في أن الهاشتاج يمثل    ،(24ص  ،  مرجع سابق  ،الخدمات العامةمواطن و تقرير مشاركة ال)  م2014والخدمات العامة  
إل يلجأ  التي  فاعلية  األكثر  المستخدمالوسيلة  إليصو يها  و ن  مطالبهم  لتتفاعل  ال  الجهات  شكواهم  معهم 

هو ما يتفق مع دراسة  ة أو معلومة في الترتيب الثاني و . يليها عرض رأي أو قضي قصوى الحكومية بسرعة 
والتي جاء فيها أن أهمية استخدام الهاشتاج ترجع    ، (20ص    ،مرجع سابق  ،ذو الفقار  الشيماء)  الفقارالشيماء ذو  

كما   ،البحث عنها في أي وقت و  امعين   صاغريدات التي تتناول موضوعأنه يساعد في عملية متابعة الت إلى
الترفية  أ ثم  الثالث  الترتيب  أو شخص في  لجهة  تأييد  ثم  األساسية في كل تغريدة.  الفكرة  تعبر عن  نها 

توجيه التهنئة أو العزاء في  ستنكار موقف أو سلوك في الترتيب الخامس ثم اوالتسلية في الترتيب الرابع ثم  
 الترتيب السادس واألخير. 
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الحكومية من خالل حساباتها   رسائل المؤسساتالتسالل السادس: ما طبيعة التفاعل الذي تتسم به  
 موقع تويتر؟  علىالرسمية 

 ( 11رقم )جدول 
 موقع توتير ىالتفاعل حول التغريد في صفحة المؤسسات الحكومية عل

 صفحة 
 المؤسسات   

 
 التفاعل 

الصفحة  
الرسمية لدار  

 اإلفتاء

الصفحة  
ألمم  لالرسمية 

 المتحدة

الصفحة  
الرسمية لوزارة 
 االستثمار 

الرسمية    الصفحة
لهيئة صناعة  
 البرمجيات 

يب  اإلجمالي
لترت
ا

 
 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 1 98.9 1070 65.7 23 100 231 100 124 100 710 يوجد

 2 1.1 12 34.3 12 100 0 0 0 0 0 ال يوجد

  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمإلى

نه من حيث التفاعل حول التغريد في صفحة المؤسسات الحكومية  أيتضح من بيانات الجدول السابق       
وزارة  وكذلك األمم المتحدة و   ال  هد تفاعموقع توتير جاءت كافة التغريدات بدار اإلفتاء لتش  الدراسة على عينة  

فقط من التغريدات الخاصة بهيئة صناعة البرمجيات   %65.7في حين جاءت    %100االستثمار بنسبة  
وقد يعكس ذلك القدر من التفاعل    عبر الحساب الرسمي لها.  ال  لم تشهد تفاع  % 34.3بينما    عال  تفا   لتشهد 

عل الحكومية  المؤسسات  تويتر  ىبرسائل  للموقع  موقع  التفاعلية  الباحثة  و   ،الطبيعة  نسب    اختالفترجع 
حده   علىليات التي تعتمد عليها كل مؤسسة  آلا  ىل الحكومية بالمؤسسات الحكومية إلالتفاعل حول الرسائ

المتوسط  والتي جاء بها مستوي التفاعل    .(83ص  مرجع سابق  نيازي،حسن  )  وهو ما يتفق مع دراسة حسن نيازي 
 . كبر حول رسائل المؤسسات الحكوميةالنسبة األ ىعل  ليحصل

 ( 12رقم )جدول 
 موقع توتير   ى التفاعل في صفحة المؤسسات الحكومية علشكل 

 صفحة 
 المؤسسات  

 شكل التفاعل 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة ل

الصفحة الرسمية  
 لوزارة االستثمار 

الرسمية   الصفحة 
لهيئة صناعة  
 البرمجيات 

 اإلجمالي 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - ة مباشرة رد برسال
 1 48.7 1069 46.9 23 42.4 213 46.6 123 51.5 710 عجاب إ 

 2 36.2 795 38.8 19 42.4 213 38.6 102 33.4 461 إعادة التغريد 

 3 15 330 14.3 7 15.1 76 14.8 39 15.1 208 رد

  2194 100 100 49 100 502 100 264 100 1379 اإلجمالي 

ة  يتضح من بيانات الجدول السابق شكل التفاعل حول التغريدات الخاصة بالمؤسسات الحكومي
يليه    %51.5جاءت أكثر أشكال التفاعل لدار اإلفتاء ممثلة في اإلعجاب  عينة الدراسة عبر موقع تويتر و 
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كثر أشكال التفاعل األمم المتحدة ممثة في اإلعجاب  أجاءت  و   ،%15.1يليه الرد    .%33.4إعادة التغريد  
التغريد    46.6% الرد    %38.6يليها إعادة  جاءت اإلعجاب    والتعاون   أما وزارة االستثمار  ،%14.8يليها 

للعجاب    %46.9هيئة صناعة البرمجيات جاءت و   ،%15.1يليها الرد    %42.4النسبة  إعادة التغريد بنفس  و 
 . %14.3إلعادة التغريد يليها الرد   %38.8يليها  
جاءت أكثر أشكال التفاعل بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة ممثلة في اإلعجاب يليها    وإجماال         

 ,Kwakمع دراسة  وهو ما يتفق    االنتشاروهو ما يوضح أهمية إعادة التغريد في تحقيق    ،إعادة التغريد 

H.(Kwak, H.; Lee, C.; Park, H. & Moon, S. 2010, p27)   أن أية تغريدة يتم إعادة    ىالتي توصلت إلو
حوالي ألف مستخدم بصرف النظر عن المتابعين للتغريدة األصلية فبمجرد   ىنشرها تصل في المتوسط إل

تنتشر سريع   فإنها  التغريدة  تغريدات خير  أا  إعادة  بين  نسبة  بأي  مباشرة  برسالة  الرد  تحظ  لم  بينما  الرد  ا 
 أن  ىإل  الموجهةأو عدم وجود رد برسالة مباشرة أو التغريدات    انخفاض حيث يشير    ،المؤسسات الحكومية

نقل المعلومات للمتابعين كما جاء بدراسة الشيماء ذو الفقار من التغريدة نفسها هو اإلخبار و   االهدف غالب  
مرجع    ،حسن نيازي   )ا مع دراسة حسن نيازي هو ما يتفق أيض  عينة الدراسة و (  44مرجع سابق    ، الشيماء ذو الفقار)

تغريدات ورسائل المؤسسات الحكومية التي أكدت على أن ضعف مستوى التفاعل حول  و   (45ص    ،سابق
أن العملية االتصالية  مكانات التفاعلية للموقع و ثقافة المؤسسة نفسها في عدم االستفادة من اإل  ىيعود إل

 أحادية االتجاه. 
 ( 13رقم )جدول 

 موقع توتير  ى عدد مرات إعادة نشر التغريدة في صفحة المؤسسات الحكومية عل

صفحة  
 المؤسسات 
عدد مرات  

 اإلعادة 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة ل

الصفحة الرسمية  
 لوزارة االستثمار 

الرسمية لهيئة   الصفحة 
 اإلجمالي  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 42.6 461 51.4 18 73.2 156 66.9 83 28.7 204 10أقل من

 2 26.5 287 45.7 16 0 0 17.7 22 35.1 249 ال يوجد 
 3 23.7 256 2.9 1 26.8 57 10.5 13 26.1 185 50إلى10من

 4 6.8 74 0 0 0 0 2.4 3 10 71 500إلى100من
 5 0.2 2 0 0 0 0 1.6 2 0 0 100إلى50من

 6 0.2 2 0 0 0 0 0.8 1 0.1 1 500أكثر من
  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمالي 

 الداللة = دالة   ى مستو  0.001مستوي المعنوية=  15درجة الحرية =248.905= 2قيمة كا 

مرات إعادة نشر التغريدات جاءت بدار اإلفتاء لتمثل النسبة    يتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد      
  ، %26.1نسبة    50  إلى  10ثم من    %28.7بنسبة    10أقل من    ثم   %35.1لعدم وجود إعادة نشر    بها  األكبر

بنسبة    50  إلى   10ثم من    %17.7يليها ال يوجد    % 66.9  10األمم المتحدة النسبة األكبر جاءت أقل من  و 
أقل من    ، 10.5% النسبة األكبر  بنسبة    50  إلى  10يليها من    % 73.2  10أما وزارة االستثمار جاءت 
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وهو    .%45.7يليها ال يوجد    %51.4  10وجاءت هيئة صناعة البرمجيات النسبة األكبر أقل من    ،26.8%
 ى كدت علأوالتي  (     Gohar Feroz Khan, opcit ,p26) .Gohar Feroz Khanيتفق مع نتائج دراسة  ما

المواطنين على المشاركة مع التغريدات تحفز    إن الحكومات تستهدف استراتيجية التواصل المباشر والتي ال 
 بقدر تعزيزها لنمط من حكومة إلى حكومة.

 ( 14رقم )جدول 
 موقع توتير ىعدد مرات اإلعجاب في صفحة المؤسسات الحكومية عل

صفحة  
 المؤسسات 

 
 عدد االعجاب 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 المتحدة  لألمم

الصفحة الرسمية  
 لوزارة االستثمار 

الرسمية لهيئة   الصفحة 
 اإلجمالي  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 42 450 60 21 23.5 50 73.7 84 41.5 295 10أقل من

 2 21.9 353 0 0 0 0 2.6 3 32.7 232 500إلى100من
 3 30.2 324 5.7 2 73.2 156 20.2 33 20.1 143 50إلى10من

 4 3.9 42 0 0 0 0 1.8 2 5.6 40 500أكثر من
 5 1.2 13 34.3 12 0  0.9 1 0  ال يوجد 

 6 0.7 8 0 0 3.3 7 0.9 1 0 0 100إلى50من
  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمإلى 

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=  15درجة الحرية =691.047= 2قيمة كا 

عجاب بالمؤسسات الحكومية جاءت النسبة  إلمرات ا  ن عدد أيتضح من بيانات الجدول السابق  
األمم المتحدة  و   ،%32.7بنسبة    500  إلى  100يليها من    %41.5  10األكبر بدار اإلفتاء ممثلة في أقل من  

جاءت وزارة و    ،%20.2بنسبة     50  إلى  10ها من  يلي  %73.7بنسبة     10جاءت النسبة األكبر أقل من  
فيها   النسبة األكبر  نه جاء  أالباحثة    ى هو ما تر و   %34.3يليها ال يوجد    10من  قل  أل  %60االستثمار 

شكال التفاعل بساطة  أا ألنه من حيث السهولة أكثر  ذلك نظر  من أشكال التفاعل و   األعلىبالنسبة    ىليحظ
أن    ىإل  االجتماعيكما يشير اإلعجاب في العديد من مواقع التواصل    ،مجهود من الزائرين  ىال يحتاج إلو 

  االجتماعي هو ما يشترك فيه موقع تويتر مع باقي مواقع التواصل  فقط و   ى بقراءة المحتو   المستخدم قد قام
مرجع    ،حسن نيازي )ا مع دراسة حسن نيازي  يض  أيتفق    وهو ما  ،غيرها من المواقعمثل الفيسبوك و   األخرى 
  ؛ قيام المستخدم بقراءة التغريدة  ىعلا  عد مؤشر  عجاب بالتغريدات يُ إلن اأ  ىلإوالتي أشارت    ،(68ص  ،سابق

 نه يمثل مؤشر مرور المستخدم بالتغريدة. أي أ
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 ( 15رقم )جدول 
 موقع توتير ى عدد الردود في صفحة المؤسسات الحكومية عل

صفحة  
 المؤسسات 
 

 عدد الردود 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 المتحدة  لألمم

الصفحة الرسمية  
 االستثمار لوزارة 

الرسمية لهيئة   الصفحة 
 اإلجمالي  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 0 0 0 0  0  0  0 0 500أكثر من
 1 61.2 662 80 28 64.3 137 68.5 85 58 412 يوجد  ال

 2 29.4 318 20.6 7 27.2 58 28.2 35 30.7 218 10أقل من

 3 8.8 95 0  8.5 18 1.6 2 10.6 75 50إلى10من

 4 0.6 6 0  0  0.8 1 0.7 5 100إلى50من
 5 0.1 1 0  0  0.8 1 0 0 500إلى100من

  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 جمالي اإل

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=  12درجة الحرية =28.941= 2مة كا قي

عينة الدراسة جاءت النسبة    يتضح من بيانات الجدول السابق أن عدد الردود بالمؤسسات الحكومية
  %68.5األمم المتحدة النسبة األكبر  بو   ،%30.7  ، 10يليها أقل من  %58األكبر بدار اإلفتاء ال يوجد بنسبة  

د يليها أقل من  ال يوج  % 64.3بوزارة االستثمار النسبة األكبر  و   ،%28.2بنسبة    10يليها أقل من    ،ال يوجد 
  10ال يوجد يليها أقل من    %80جاءت هيئة صناعة البرمجيات النسبة األكبر بها  و ،  %27.2بنسبة    10

السماح   علىالتي تعني قدرة الموقع  ة و انية التغذية العكسية الحواري. كما تمثل تلك الردود إمك%20.6بنسبة  
سئلة كما جاء بدراسة حسن  ألا  ىستعالم عن المنظمات وإتاحة الفرصة للمنظمات للرد علللجمهور باال 

هم ما يميز موقع تويتر أنه يسمح بدرجة عالية  أ ن أحد  أ   إلىشارت  أالتي  و   (53ص  ،نفسه  سابقال  المرجع)نيازي  
 يعي لغتها. عرض لرسائل المؤسسة عبر الموقع و مع كل من يت ةمن التفاعل المفتوح

 ( 16رقم )جدول 
 وجود روابط بالتغريد لرسائل المؤسسات الحكومية على موقع توتير. 

 صفحة 
 المؤسسات  

 
 روابط 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 ألمم المتحدة 

الصفحة الرسمية  
 لوزارة االستثمار 

الرسمية لهيئة   الصفحة 
 اإلجمالي  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 74.6 808 58.3 21 87.3 186 85.5 106 69.7 495 يوجد

 2 25.4 275 41.7 15 12.7 27 14.5 18 30.3 215 ال يوجد 

  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمالي 

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=   3درجة الحرية = 97.504= 2قيمة كا 

يتضح من بيانات الجدول السابق أن وجود روابط بالتغرديات بالمؤسسات الحكومية جاءت النسبة  و 
وأما    ،%30.3يليها عدم وجود روابط بنسبة    %69.7يوجد بها روابط بنسبة    بتغريدات دار اإلفتاء   األكبر

  ، ال يوجد بها روابط  %14.5بينما  الروابط    ىمن التغريدات تحتوي عل  %85.5األمم المتحدة جاءت نسبة  
جاءت هيئة  و  ،%12.7وجود روابط  معد و  %87.3الروابط بالتغريدات نسبة جاءت وزارة االستثمار لتمثل و 
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لتي ال بينما التغريدات ا  %58.3الروابط    ىدد التغرديات التي تحتوي علصناعة البرمجيات لتمثل بها ع
كبر  روابط لتمثل النسبة األ  ىإجماال جاءت أغلب التغريدات التي تحتوي علو   . %41.5روابط   ىتحتوي عل

حمد فاروق  أ)أحمد عمر احمد  تفق مع دراسة أحمد فاروق رضوان و هو ما يو   ،من التغريدات محل الدراسة
أن توافر الروابط بالمواقع اإللكترونية الحكومية    ىالتي أشارت إل  ( .22ص  مرجع سابق    ، حمد عمر احمدأ  ،رضوان 

مفهوم الصالحية    ىالتي أشار فيها إلو   ،ت الحكوميةمن بين عناصر الصالحية للموقع اإللكتروني للمؤسسا
وهو ما يتفق    ،صل مع المتعاملينإنشائه والتوا  الموقع لتحقيق الهدف من  ى توظيف محتو   ىمد   باعتباره
  ىالتي أشارت إلو   Java, A  , (Java, A., Song, X., Finin, T. & Tseng, B, 2007, p22)ا مع دراسة  أيض  

 المعلومات.تبادل األخبار و  ىأن التغريدات ذات الروابط تهدف إل
 ( 17رقم )جدول 

 موقع توتير نوع الروابط بالتغريد لرسائل المؤسسات الحكومية على 

     الصفحة المؤسسات          
 

 روابط     

الصفحة  
الرسمية لدار  

 اإلفتاء 

الصفحة  
ألمم  لالرسمية  

 المتحدة 

الصفحة  
الرسمية لوزارة  
 االستثمار

  الصفحة 
الرسمية  

لهيئة صناعة  
 البرمجيات 

 اإلجمالي 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 0           ت الذكية المستحدثة للتطبيقا
 1 49.8 528 94.3 33   0.9 2 99.6 493 لحسابات للمؤسسة 

 2 17.5 168   62.2 186 0    للموقع اإللكتروني الرسمي للمؤسسة 
 3 13 138   16.4 69 38.4 89   توتير  ى حسابات لمؤسسات دولية عل

 4 10.7 114 2.9 1 21.4 64 21.1 49   حسابات لشخصيات عامة سياسية 
 5 5.7 60     25.9 60   مراكز إعالمية تابعة للمؤسسة 

 ى حسابات لمؤسسات حكومية أخرى عل
 توتير 

2 0.6 29 12.5   0  31 2.9 6 

 7 0.2 2 2.9 1   0.4 1   لوسائل اإلعالم 

مؤسسات   -  مؤسسات المجتمع المدني
 أهلية 

  2 0.9     2 0.2 8 

  1061 100 100 35 100 299 100 232 100 495 اإلجمإلى 

الدراسة   المؤسسات الحكومية عينة  بتغريدات  الروابط  السابق أن نوع  الجدول  بيانات  يتضح من 
  األخرى جاءت النسبة األكبر بها بدار اإلفتاء ممثلة في حسابات للمؤسسة عبر مواقع التواصل االجتماعي  

قع  التنويه عن حساباتها عبر موا  ىوهو ما الحظته الباحثة أثناء الدراسة التحليلية من حرص المؤسسة عل
اإلنجليزية في التنويه عن تلك الحسابات  تنوع اللغة بين العربية و   علىرص  الحالتواصل االجتماعي المختلفة و 

.  بينما األمم المتحدة  موقع اليوتيوب   لىعلدار اإلفتاء    حيث جاءت أغلب الروابط للقناة الرسمية  ،الرسمية
  % 25.9يليها مراكز إعالمية تابعة للمؤسسة    %38.4جاءت النسبة األكبر بها لحسابات لمؤسسات دولية  

التي جاءت النسبة األكبر بها للموقع  و   ثم وزارة االستثمار  ،%21.1يليها حسابات لشخصيات عامة سياسية  
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للمؤسسة  إلا الرسمي  سياسية    %62.2لكتروني  عامة  لشخصيات  حسابات  يليها حسابات   %21.4يليها 
تويتر  لمؤسسا موقع  علي  دولية  البرمجيات  و   ،%16.4ت  صناعة  بهيئة  للروابط  األكبر  النسبة  جاءت 

يليها بنسب متساوية حسابات لشخصيات   %94.3 األخرى لحسابات المؤسسة بمواقع التواصل االجتماعي 
من اهتمام تلك   اوتعكس تلك النسب من االستعانة بالروابط  قدر    ،%2.9لوسائل االعالم  مة سياسية و عا

مية بتقديم الخدمات والمعلومات حول حسابات المؤسسات الحكومية الرسمية المختلفة عبر  و المؤسسات الحك
جتماعي مع المستخدمين عبر كافة الوسائل  التواصل اال  ىوحرصها عل  االجتماعيمختلف مواقع التواصل  

 المتاحة. 
 ( 18رقم )جدول 

 . وجود هاشتاج بالتغريد لرسائل المؤسسات الحكومية على موقع توتير
صفحة  
 المؤسسات 

 
 وجود هاشتاج 

الصفحة الرسمية  
 لدار اإلفتاء 

الصفحة الرسمية  
 المتحدة  لألمم

الصفحة الرسمية  
 لوزارة االستثمار 

الرسمية لهيئة   الصفحة 
 االجمإلى  صناعة البرمجيات 

يب 
لترت
ا

 
 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 65.8 350 14.3 5 64.8 138 91.1 113 58.8 94 يوجد

 2 34.2 182 85.7 30 35.2 75 8.9 11 41.2 66 ال يوجد 

  100 1082 100 35 100 213 100 124 100 710 اإلجمإلى 

 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي المعنوية=   3درجة الحرية = 80.244= 2قيمة كا 

ن النسبة األكبر من التغريدات بالمؤسسات الحكومية جاءت بدار أيتضح من بيانات الجدول السابق       
من التغريدات متضمنة هاشتاج    %91.1باألمم المتحدة جاءت  و   %58.8بنسبة    ء متضمنة للهاشتاجاإلفتا

بينما هيئة صناعة البرمجيات    %64.8بوزارة االستثمار جاءت النسبة األكبر متضمنة للهاشتاج بنسبة  و 
قد جاءت أغلب التغريدات  و   .%85.7متضمنة للهاشتاج بنسبة    جاءت النسبة األكبر من التغريدات غير

 ,Mergel, 2012  Mergelت الحكومية عينة الدراسة متضمنة للهاشتاج وهو ما يتفق مع دراسة  بالمؤسسا

I2012, p 292).  ) أن الحكومات تستخدم تلك الهاشتاج لتكون مركز معلومات قد  ىالتي أكدت نتائجها عل
بعد  فيما  لها  مفيدة  ا   إجماال  ،  تكون  تبين  السابقة  الجداول  نتائج  استخدام  ألفإن  األكثر  التفاعلية  ا  شكال 

للمؤسسات الحكومية عبر موقع تويتر والتي جاءت لتمثل فيها نسبة التفاعل حول التغريدات بالحسابات  
ا   % 48.7جاءت أبرز أشكال التفاعل ممثلة في اإلعجاب بنسبة  و   % 98.9لحكومية  الرسمية للمؤسسات 

االستعانة بالروابط فنجد أن نسبة التغريدات المستعينة بالروابط    ىفيما يتعلق بمد التغريد ثم الرد و   يليها إعادة
بال  74.6% االستعانة  بنسبة  ثم  و   % 65.8هاشتاج  تباين  من  ومع  مؤسسة  بكل  التفاعل  درجات  تفاوت 

موقع تويتر من جانب المؤسسات   ىمراحل االعتماد عل  حدة إال أنها تعكس  ىالمؤسسات الحكومية عل
ا بمرحلة الحضانة بمعني االعتماد عليه بشكل غير  الحكومية عينة الدراسة بداية من مرحلة التبني مرور  

نرمين عالء  )يتفق مع نتائج دراسة نرمين عالء الدين    هو ما عليه بشكل منتظم و   منتظم ثم مرحلة االعتماد 
 ( 73ص   م،2017  ،الدين
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 نتائج الدراسة التحليلية في ضوء فروض الدراسة استعراضا: ثانيا 
بين التفاعل  المتبعة و  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستراتيجية االتصاليةولأل الفرض ا ▪

النشر    –  )التعليقاإللكتروني   علو   اإلعجاب(  - إعادة  لها  المتابعين  بالحسابات    ىعدد  الموقع 
 . موقع تويتر ىالرسمية للمؤسسات الحكومية عل

 ( 19رقم )جدول 
موقع   ىبين التفاعل اإللكتروني بالحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية علالمتبعة و بين االستراتيجية االتصاليةيوضح العالقة  

 . اإلعجاب(  - إعادة النشر  – )التعليقتويتر 

 المتغيرات 

 موقع تويتر ى لكتروني بالحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية علإلالتفاعل ابين 

 مستوى الدللة  القوة  التجاه  معامل الرتبات 

 داله متوسطة  طردي  **0.482 االستراتيجية االتصالية المتبعة 
0.001 

بين االستراتيجية االتصالية  ا  إحصائي    طردية متوسطة دالةوجود عالقة    ىتشير بيانات الجدول السابق إل     
ما يتضح    وهو  ،موقع تويتر  ىلكتروني بالحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية علإلالمتبعة وبين التفاعل ا

اإلقناعية بالمركز    التي جاءت بها االستراتيجية االتصاليةنتائج التساؤل الخامس للدراسة و   بشكل كبير في
مني بنت )  بنت سليمان   ىيتفق مع دراسة من  ثم استراتيجية الحوار وهو ماول يليها االستراتيجية اإلعالمية  ألا

بن   للا سليمان  عل أوالتي    .(98ص    ،م 2018  ، الزدجالية  عبد  نتائجها  تهتم  أ  ىكدت  الحكومية  الوحدات  ن 
رائها وتفسير  آ التفسير ذات االتجاه االتصالي الواحد والذي تحاول من خالله تقديم  قناع و إلا  باستراتيجية
ا  الباحثة أيض    ى وهو ما تر   الطرفين المؤسسة وجمهورها.  استها تجاه المواضيع التي تهم كل و سيأمواقفها  

المنفع من  قاعدة  يمثل  قد  وجماهيرها  ةأنه  المؤسسة  بين  أثناء جمع  و   ،المتبادلة  الباحثة  ما الحظته  هو 
حيث أن مستخدمي موقع تويتر يتفاعلون مع المحتوي الذي يشعرون أن المؤسسة تحاول التفاعل    ،البيانات 

بال  مكن القبول بثبوت صحة  هذا ي  ىوعل  ،قدر المرغوب فيه من جانب المؤسسةمن خالله وإن لم يكن 
بين  المتبعة و   لدراسة والقائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االستراتيجية االتصاليةل  لألو الفرض ا

الموقع بالحسابات الرسمية    ىاالعجاب( وعدد المتابعين لها عل   -إعادة النشر  –التفاعل اإللكتروني )التعليق  
 . للمؤسسات الحكومية علي موقع تويتر

الثاني ▪ داللة  :الفرض  ذات  عالقة  برسائل    توجد  المتبعة  االتصالية  االستراتيجية  بين  إحصائية 
 المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين عدد المتابعين لها.
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 ( 20جدول رقم )

موقع تويتر وبين عدد المتابعين   ى الحكومية عينة الدراسة عل برسائل للمؤسساتبين االستراتيجية االتصالية المتبعة يوضح العالقة 
 موقع تويتر ىلها عل

 المتغيرات 

 موقع تويتر ىعدد المتابعين لها عل

 مستوى الدللة  القوة  التجاه  معامل الرتبات 

المؤسسات   ل برسائ  االتصالية المتبعةاالستراتيجية 
 موقع تويتر  الدراسة علىالحكومية عينة 

 ضعيفة طردي ** 0.271
 داله 

0.01  

بين االستراتيجية  ا  حصائي  إوجود عالقة طردية ضعيفة ذات داللة    إلى تشير نتائج الجدول السابق        
وهو    ،موقع تويتر وبين عدد المتابعين لها  ىات الرسمية للمؤسسات الحكومية علاالتصالية المتبعة بالحساب

في    الحكومية عينة الدراسة   المؤسسات   ما يتفق مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية حيث جاء استخدام
) مني بنت   بنت سليمان   ىاإلعالم وهو ما يتفق مع دراسة من أغلبها الستراتيجية اإلقناع يليها استراتيجية  

سابق، مرجع  عل  (97ص  سليمان  المؤسسات  تلك  تعكس حرص  في    ى التي  المؤسسة  وإظهار صورة  إبراز 
تؤكد   ى خر أصيانة مصالحه من ناحية ومن ناحية    ىمع بوصفها مؤسسات تخدم المجتمع وتعمل عل المجت

مستخدمي موقع   ىأن الدافع األول لد   ىعل(  85ص    ،مرجع سابق  ،حصة الرتيق)   نتائج دراسة حصة الرتيق
من    الباحثة تالقي كل  ى . ومن هنا تر االنخراطالمعلومات أكثر من رغبتهم في    ىتويتر هو الحصول عل

 دوافع مستخدمي الموقع.اسة و لمؤسسات الحكومية عينة الدر دوافع ا
هذا يمكن القبول بثبوت صحة الفرض الثاني للدراسة القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية    ىوعل

 بين عدد المتابعين لها. دراسة و بين االستراتيجية االتصالية المتبعة برسائل المؤسسات الحكومية عينة ال
ات الحكومية عينة  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد المتابعين لرسائل المؤسسالفرض الثالث

 . لكتروني حولهاإلا الدراسة وبين التفاعل
 ( 21جدول رقم )

 .حولهالكتروني إليوضح العالقة بين عدد المتابعين لرسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل ا

 المتغيرات 

 لكتروني حولهاإل التفاعل ا

 الدللة مستوى   القوة  التجاه  معامل الرتبات 

 داله  ضعيفة طردي ** 0.271 عدد المتابعين للحساب الرسمي للمؤسسة
0.001 

عدد المتابعين    وجود عالقة طردية ضعيفة ذات داللة إحصائية بين ىتشير بيانات الجدول السابق إل     
ا ما يتفق مع دراسة  أيض    وهوحولها  اإللكتروني    وبين التفاعل لرسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة  

Jason Antwuan.  Jason Antwuan2013, p132).   (أن تغريدات أكثر   ىجاءت نتائجها لتؤكد عل  والتي
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  ، توليد زيارات العودة  ىلزوار والعمل علا  ىمع مبدأ المحافظة عل  ىكلية وجامعة أمريكية تتماش  133من  
من رسائل المؤسسات    %98.9  أن نسبة  ىا مع نتائج الدراسة الحالية والتي أكدت علهو ما يتفق أيض  و 

ثبوت صحة الفرض الثالث هذا يمكن القبول ب  ىوعل   .لدراسة جاءت قابلة للتفاعل حولهاالحكومية عينة ا
عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد المتابعين لرسائل المؤسسات الحكومية عينة ئل بوجود  القاللدراسة و 

 اإللكتروني حولها.  الدراسة وبين التفاعل
مؤسسات : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مسارات اإلقناع المستخدمة برسائل الالفرض الرابع

  .لكتروني حولهاإلالحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل ا 
 ( 22جدول رقم )

 لكتروني حولها إلقناع المستخدمة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة والتفاعل اإل يوضح العالقة بين مسارات ا

 المتغيرات 

 حولها  التفاعل اإللكتروني  

 مستوى الدللة  القوة  التجاه  معامل الرتبات 

برسائل المؤسسات  قناع المستخدمة إل مسارات ا
 الحكومية عينة الدراسة

 داله  متوسطة  طردي ** 0.374
0.001 

إحصائية بين مسارات اإلقناع    ةجود عالقة طردية متوسطة ذات داللو   ى لإتشير بيانات الجدول السابق       
حيث جاءت مسارات اإلقناع    ،بين التفاعل اإللكتروني حولهالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة و برسائل ا

يات  آا بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة متمثلة في أحاديث نبوية يليها أحكام شرعية يليها  األكثر استخدام  
الباحثة أنها تمثل الجانب    ى وعبارات دينية يليها صورة من واقع األحداث ثم أرقام وإحصائيات وهو ما تر 

تأثير   األكثر  االعقائدي  بالشخصية  ر   إلىباإلضافة    ،لمصريةا  عليها  تعتمد  التي  المسارات  تلك  سائل  أن 
كانت ممثلة في األحاديث النبوية أو صورة من   المؤسسات الحكومية عينة الدراسة ليست محل جدال سواء  

 من التفاعل.   اتشهد قدر  الرسائل الحكومية و   ىمن المصداقية عل  اكبير    اواقع األحداث وبالتالي تضيف جانب  
القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  ثبوت صحة الفرض الرابع للدراسة و هذا يمكن القبول ب   ىوعل

 حولها.  التفاعل اإللكتروني ستخدمة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبينمسارات اإلقناع الم

الخامس ▪ االستعانةالفرض  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  والهاشتاج   :  برسائل    بالروابط 
 المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل اإللكتروني حولها. 

 ( 23رقم )جدول 
المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين بين  والهاشتاج برسائل يوضح العالقة بين عالقة ذات داللة إحصائية بين االستعانة بالروابط 

 التفاعل اإللكتروني حوله 

 ت المتغيرا

 حولها  التفاعل اإللكتروني

 مستوى الدللة  القوة  التجاه  معامل الرتبات 

برسائل المؤسسات   بالروابط والهاشتاج   االستعانة
 الحكومية عينة الدراسة 

  غير دالة  ضعيف طردي 0.125
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بيانات الجدول         بالروابط    ا بين االستعانةوجود عالقة طردية ضعيفة غير دالة إحصائي    إلىتشير 
و  وهووالهاشتاج  الموقع  عبر  المؤسسة  رسائل  حول  التفاعل  إل  بين  يشير  المؤسسات   استعانةأن    ىما 

تفاعل مستخدمي الموقع مع الرسائل بالمؤسسات    ىا علا كبير  الحكومية بالروابط والهاشتاج ليس له تأثير  
  ىمن الروابط هو إطالع المستخدم عل أن الهدف األساسي  باالعتبارذا وضعنا إف ،ة عينة الدراسةالحكومي

ن  إ ف  ،موقع تويتر  والذي يتسم به مستخدمالسريع    يعة التصفحمزيد من التفاصيل وهو ما يتعارض مع طب 
مية هو مضمون الرسالة أكثر من  أن ما يحدد تفاعل المستخدم مع رسائل المؤسسات الحكو   ى الباحثة تر 

 للتعرض لهم.  اهاشتاج أو روابط قد ال يحمل المستخدم وقت   ىحتوائها علا ىمد 
الخامس للدراسة والقائل بوجود عالقة ذات دللة    هذا يمكن القبول بعدم ثبوت صحة الفرض  ىوعل     

برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل   بالروابط والهاشتاج  ستعانةحصائية بين الإ
 .اإللكتروني حولها

 النتائج العامة الدراسة:

تصدرت دار اإلفتاء ترتيب المؤسسات الحكومية عينة الدراسة من حيث عدد التغريدات يليها وزارة   -
ا دار كما تصدرت أيض    ،في مصر ثم هيئة صناعة البرمجيات   االستثمار ثم هيئة األمم المتحدة

ثم   اإلفتاء ترتيب المؤسسات الحكومية عينة الدراسة من حيث عدد المتابعين يليها وزارة االستثمار
 . ا هيئة صناعة البرمجيات أخير  هيئة األمم المتحدة و 

اال - حيث  من  المقدمة  في  اإلقناع  استراتيجية  برسائل  االتصال  ستراتيجيات جاءت  المستخدمة  ية 
استراتيجية يليها  الدراسة  عينة  الحكومية  الو   ؛اإلعالم  المؤسسات  اعتماد  يعكس  ما  مؤسسات هو 

  في  ،حقائقو للرسائل التي تتضمن معلومات    المساهمة أحادية االتجاه  ىالحكومية عينة الدراسة عل
استراتيجية جاءت  الثالث   حين  الترتيب  في  الرسائل  الحوار  من  ضئيلة  تظهر    ،بنسبة  لم  بينما 

 استراتيجية بناء اإلجماع برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة.
غالبية رسائل  - عل  المؤسسات   جاءت  تحتوي  الدراسة  تلك   ،الروابط  ى الحكومية عينة  كما جاءت 

  ى خر أ  ماعياجتالروابط لتمثل في أغلبها حسابات للمؤسسة الحكومية نفسها عبر مواقع تواصل  
 لكتروني الرسمي للمؤسسة.إليليها روابط للموقع ا

االستراتيجية   - بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بوجود  القائل  للدراسة  األول  الفرض  صحة  ثبت 
اإلعجاب( وعدد المتابعين لها    -إعادة النشر  – بين التفاعل اإللكتروني )التعليقالمتبعة و   االتصالية

 موقع تويتر.  ىلمؤسسات الحكومية علمية لالموقع بالحسابات الرس  ىعل
االستراتيجية   - بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بوجود  القائل  للدراسة  الثاني  الفرض  صحة  ثبت 

  .االتصالية المتبعة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين عدد المتابعين لها 
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الثالث للدراسة القائل بوجود عالقة ذات دال - لة إحصائية بين عدد المتابعين  ثبت صحة الفرض 
 التفاعل اإللكتروني حولها.  المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين لرسائل

ثبت صحة الفرض الرابع للدراسة القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مسارات اإلقناع   -
ثبت  كما    ،حولها  اإللكتروني  ستخدمة برسائل المؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعلالم

بالروابط    عدم صحة الفرض الخامس للدراسة القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االستعانة
 حولها. لمؤسسات الحكومية عينة الدراسة وبين التفاعل اإللكترونيبرسائل اوالهاشتاج 

 
 مناقشة نتائج الدراسة:

الخدمية    جاءت       الطبيعة  ذات  المقدمة  المعلومات  والفاعليات  في  باإلنجازات  تتعلق  معلومات  يليها 
تفاعلية  %   47.25 ذات طبيعة  ما  ، معلومات  أنه    وهو  الباحثة  إلترى  من    اجانب    جانب كبير  ىيعكس 

الرغم من    ى الموقع علالخاصة بتلك المؤسسات الحكومية والتي الزالت تتعامل مع  االستراتيجية االتصالية  
المستفيدين واإلعالن    ىة تقوم من خالله بعرض خدماتها عل سيلة تقليديو   هاعتبار ا ته التفاعلية المتعددة باإمكان

  تجاهاال  يدم تلك المواقع لتدعيم االتصال ذ أنها الزالت تستخ  ىبمعن  ،عن إنجازاتها وفاعليتها من خالله
ما يعكس إلى حد كبير ثقافة المؤسسات الحكومية القائمة على    وهوالجمهور    ى الواحد فقط من المؤسسة إل

 تبنَّي الوسائل االتصالية المستحدثة دون تبنَّي السلوك االتصالي التفاعلي. 
ا  الصفحة الرسمية لدار اإلفتاء  تبين من عدد التغريدات تصدُّر           عينة الدراسة وهو ما يعكس أيض 

كبير الذي  توليه دار االفتاء للتواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي  من وجهة نظر الباحثة االهتمام ال
على اختالفها، فمن خالل الدراسة تعرفت الباحثة على وجود العديد من الصفحات الخاصة بدار اإلفتاء 
عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك باإلضافة إلى قناة خاصة باستقبال الفتاوى وعرض الفيديوهات  

با مع الخاصة  المؤسسة  وتفاعل  ونشاط  على طبيعة  انعكس  ما  وهو  الفقهية  واألمور  الفتاوى  من  لعديد 
جماهيرها، باإلضافة إلى ذلك فما أثار العديد من التساؤالت لدى الباحثة قلة وندرة التغريدات عبر الصفحة  

جية، وهو ما توقعت  الرسمية لهيئة البرمجيات وهي التي من تخصصها الدقيق في استخدام الوسائل التكنولو 
فاقتصرت   كذلك  يكن  لم  ولكنه  بها،  الخاص  الحساب  ونشاط  في طبيعة  كبير  بشكل  يظهر  أن  الباحثة 

 .التغريدات للهيئة في تهنئة العاملين بالهيئة بشكل كبير
موقع    ىن علو ا مع ما قام به القائمق أيض  في الترتيب األول وهو ما يتف  ىاللغة العربية الفصح  جاءت      

ستجابة من  االموقع    ىغة العربية علا إضافة المتصفح باللأيض  الموقع و   ىتويتر من إضافة اللغة العربية عل
إل الكبيرة من مستخدمي   ىالموقع  العربي  هالنسبة  العالم  التغريدات عبر   ،في  العديد من  في حين جاءت 

وذلك نظر ا لوجود حساب آخر لدار اإلفتاء صفحة دار اإلفتاء باللغة اإلنجليزية إال أنها لم تتسم بالكثرة  
ا رؤية واضحة واسترتيجية محددة بالموقع باللغة اإلنجليزية،  .وهو ما يعكس أيض 
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وهو ما ترى الباحثة أنه يتفق الفيديو األشكال للمادة المنشورة عبر الموقع يليها النص والصورة    تصدر     
بقدر كبير مع طبيعة موقع تويتر التي تسعى دائم ا وراء المعلومة المختصرة بالكلمات في توصيل المعلومة  

المعلومات أكثر من رغبتهم في    ىموقع تويتر هو الحصول عل   ي مستخدم  ىألول لد أن الدافع اإلى جانب  
دوافع مستخدمي لمؤسسات الحكومية عينة الدراسة و دوافع ا  من  الباحثة تالقي كل  ى . ومن هنا تر االنخراط
 الموقع.
باإلضافة إلى أن استخدام الوسائط مثل الفيديو والرسوم المتحركة عناصر تساعد على تحويل انتباه       

 الجمهور.
تسع      الذي  الهدف  إل  ىجاء  ممثال    ىالتغريدة  الدراسة  الحكومية عينة  بالمؤسسات  إمداد   تحقيقه  في 

ا من خالل طبيعة المواد المقدمة  الجماهير بالمعلومات يليه تعديل المعرفة يليه   وهو ما اتضح للباحثة أيض 
للمؤسسات الحكومية عينة الدراسة والتي تمثلت في مواد إخبارية لتقديم معلومات    الرسميةعبر الحسابات  

ار حول المؤسسة وإنجازاتها فيما عدا بعض التغريدات الخاصة باألمم المتحدة ودار اإلفتاء التي  أو أخب 
   سعت إلى إشراك الجمهور بالمضمون االتصالي.

بغالبية الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية ممثلة في   االستراتيجية االتصالية األكثر تناوال  جاءت        
استراتيجية اإلعالم وهو ما يتفق مع النتيجة السابقة من طبيعة المحتوى المقدم    يليها   استراتيجية اإلقناع

اعتماد  يؤكد  ما  ا  وأيض  االتصالية  بالعملية  المستقبل  إشراك  يستهدف  ال  والذي  التغريدات  الهيئات    عبر 
محادثات  من ال  الحكومية بشكل أساسي على التواصل أحادي االتجاه الذي سعى إلى اإلبالغ والتثقيف بدال  

ترتيب متأخر لتعكس طبيعة بعض المواد المقدمة عبر في  ستراتيجية الحواربينما جاءت االثنائية االتجاه. 
مم المتحدة والتي حاولت خلق حالة من التفاعل من جانب  ألالتغريدات الخاصة بكل من دار اإلفتاء وهيئة ا

ا  المستقبل تمثلت في عرض مواد تثقيفية في شكل فوازير خالل ش هر رمضان واإلعالن عن الفائزين أيض 
 للتشجيع على المشاركة. 

تفاعل مستخدمي الموقع    ىا علا كبير  المؤسسات الحكومية بالروابط والهاشتاج ليس له تأثير    استعانةأن       
أن الهدف األساسي من الروابط هو    باالعتبارذا وضعنا  إف  ،مع الرسائل بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة

عل المستخدم  به    ىإطالع  يتسم  الذي  السريع  التصفح  طبيعة  مع  يتعارض  ما  وهو  التفاصيل  من  مزيد 
المستخدم مع رسائل المؤسسات الحكومية هو    أن ما يحدد تفاعل  ى ن الباحثة تر إ ف  ،موقع تويتر  ومستخدم

 للتعرض لهم.  االمستخدم وقت   جد هاشتاج أو روابط قد ال ي ىحتوائها علإ ىمضمون الرسالة أكثر من مد 
جاء استخدام وتفعيل للهاشتاج عبر الصفحات الرسمية للمؤسسات الحكومية عينة الدرسة ليعكس رغبة      

القيام بسلوك ما أو موقف ما، وهو ما يعكس    علىفي تشجيع المواطنين  المؤسسات الحكومية عينة الدراسة  
ا الطبيعة التي يسعى األفراد إلى استخدام الهاشتاج من خاللها، حيث تعد   فاعلية التي  الوسيلة األكثر  أيض 

 معهم الجهات الحكومية.لتتفاعل   شكواهمن إليصال مطالبهم و و يلجأ إليها المستخدم



                      www.epra.org.eg                             www.jprr.epra.org.eg                      سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص/ الثاني والثالثون العدد  151 ا

 ، جاءت أكثر أشكال التفاعل بالمؤسسات الحكومية عينة الدراسة ممثلة في اإلعجاب يليها إعادة التغريد     
ما ترى الباحثة أنه يعكس حالة من االستقبال السلبي من جانب المستقبل أو الجمهور حيث يتم اإلشارة  وهو  

صل االجتماعية باعتباره أقل أشكال التفاعل من جانب المستقبل باإلضافة  إلى اإلعجاب بكافة مواقع التوا
حوالي   ىإعادة نشرها تصل في المتوسط إل  أن أية تغريدة يتم  إلى أن هناك قاعدة أساسية بموقع تويتر وهي

  ، افبمجرد إعادة التغريدة فإنها تنتشر سريع    ،ألف مستخدم بصرف النظر عن المتابعين للتغريدة األصلية
  انخفاض نسبة بين تغريدات المؤسسات الحكومية حيث يشير    يالرد برسالة مباشرة بأ  ا الرد بينما لم تحظخير  أ

من التغريدة نفسها هو اإلخبار    اأن الهدف غالب    الإ   ، الموجهةأو عدم وجود رد برسالة مباشرة أو التغريدات  
غريدات ورسائل المؤسسات  ضعف مستوى التفاعل حول ت  وهو ما يشير إلى   ،نقل المعلومات للمتابعينو 

 .الحكومية
دراسة  العالقة ذات داللة إحصائية بين عدد المتابعين لرسائل المؤسسات الحكومية عينة  تبين وجود      
حولها  وبين اإللكتروني  الجهات التفاعل  مع  التواصل  في  األفراد  من  الجمهور  رغبة  يعكس  ما  وهو   ،

ة من ناحية بينما يعكس من ناحية أخرى عدم قدرة المؤسسات الحكومية عينة الدراسة  والمؤسسات الحكومي
 على تقديم المحتوى المالئم لطبيعة الموقع. 

الحكومية مؤسسات  عالقة ذات داللة إحصائية بين مسارات اإلقناع المستخدمة برسائل التبين وجود       
وهو ما يتضح بشكل كبير في تفاعل المواطنين مع تغريدات   حولهااإللكتروني  التفاعل  الدراسة وبين عينة

وشكل  بالتغريدات  المقدم  المضمون  طبيعة  من خالل  يتضح  والذي  الدراسة  عينة  الحكومية  المؤسسات 
 التفاعل الذي جاء في مقدمته اإلعجاب بالتغريد والذي ُيعد أبسط وأقل درجات التفاعل على التغريدات.

حصائية بين االستعانة بالروابط والهاشتاج برسائل المؤسسات الحكومية  إالقة ذات داللة  بوجود عتبين       
الحكومات الهاشتاج لتكون مركز    هو ما يتضح من استخدامو   عينة الدراسة وبين التفاعل اإللكتروني حولها

 . معلومات قد تكون مفيدة لها فيما بعد 

  جاء استعانة الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية عينة الدراسة علي موقع تويتر بالروابط  لتعكس      
مية بتقديم الخدمات والمعلومات حول حسابات المؤسسات الحكومية و من اهتمام تلك المؤسسات الحك  اقدر  

التواصل   مواقع  مختلف  عبر  المختلفة  التوا  االجتماعيالرسمية  علي  االوحرصها  مع  صل  جتماعي 
أن توافر الروابط بالمواقع اإللكترونية الحكومية من   ، وهو ما يؤكد المستخدمين عبر كافة الوسائل المتاحة

للموقع الصالحية  و   بين عناصر  للمؤسسات الحكومية  الصالحية    أناإللكتروني  توظيف  ب  معني  مفهوم 
 .إنشائه والتواصل مع المتعاملين الموقع لتحقيق الهدف من ى محتو 

مراحل االعتماد    تفاوت درجات التفاعل بكل مؤسسة من المؤسسات الحكومية أنها تعكستباين و   أظهر
التبنَّ   على مرحلة  من  بداية  الدراسة  عينة  الحكومية  المؤسسات  جانب  من  تويتر  مرور  موقع  بمرحلة  ي  ا 

 . مرحلة االعتماد عليه بشكل منتظم ماالعتماد عليه بشكل غير منتظم ث ىالحضانة بمعن 
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 التوصيات: 

ليه من  إما توصلت    ى بناء علتعراض لنتائج الدراسات السابقة و من خالل ما قامت به الباحثة من اس     
   :تيآل نتائج من الدراسة الحالية توصي الباحثة با

ليها إدارات المسند  إلو ا أو االتصاالت باللجان  أحد مسئولي العالقات العامة  أن يتم تمثيل  أضرورة   ▪
 .ماعية الخاصة بالمؤسسات الحكوميةدارة الحسابات االجتإشراف و إلا

االجتماعية    تفعيل الحسابات نشاء و إ  ى جدو   ىالدراسات حول مد بحاث و ألجراء العديد من اإضرورة   ▪
ليات  آلالبحث حول اال بعد الدراسة و إنشاء تلك الحسابات االجتماعية  إيتم    الوأللمؤسسات الحكومية  

 .ئج المرغوب في تحقيقها من خاللهاالنتادارة تلك الحسابات و إالتي سوف يتم من خاللها 
ال ▪ ن  أما يجب    يجاز وهوإلاتواصل االجتماعي تويتر بالسرعة و يتميز التواصل من خالل موقع 

تسم  ن ت أمل من خالله في اعتبارها وبالتالي البد من  تضعه المؤسسات الحكومية الراغبة في التعا
 . يجازإلرسائلها من خاللها بالسرعة وا

ال يقتصر  أالتواصل الحكومي من خالل موقع تويتر البد فيه من تفعيل االتصال ثنائي االتجاه و  ▪
خبار المؤسسات الحكومية  أا نشر  التعامل معه باعتباره صحيفة حائط كبيرة يتم من خالله  علىفقط  

 ى التفاعلية التي يتيحها الموقع وذلك حت  ات من االمكان  بل البد من االستفادة  ،نجازاتهاإواستعراض  
مين  من المستخد نشطتها التعامل مع الجيل القادم  أاختالف    ىستطيع كافة المؤسسات الحكومية علت
يحمل  و  تقييم  الذي  من  تمكنه  تكنولوجية  مواقع  آخبرات  كافة  وعبر  الموقع  عبر  الحكومات  داء 

 .األخرى التواصل االجتماعي 
حد    ىتبعها كافة المؤسسات الحكومية عل ن يكون هناك سياسة واحدة وخطوات محددة ت أ البد من   ▪

 . سواء
ة الحسابات االجتماعية الخاصة بها  نه من الضروري بكافة المؤسسات الحكومية من ربط كافأكما   ▪

مؤسسة الحكومية في ال  ىا علو تناقضها من جانب وتيسير  أا لتضارب المعلومات  ع  وذلك من  ؛امع  
 خر.آنشطتها عبر كافة الحسابات االجتماعية من جانب أاستعراض كافة 
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     The fourth hypothesis of the study has been proven correct, according to 

which there is a statistically significant relationship between the persuasion 

methods used in messages of the government institutions, the study sample, and 

the electronic interaction around them.  

     The fifth hypothesis of the study proved to be incorrect, according to which 

there is a statistically significant relationship between the use of links and 

hashtags of messages from government institutions in the study sample and 

between electronic interaction around them, means and not taking advantage of 

the interactive capabilities provided by the social network site. 

     The most important communication contents used in messages of the 

government institutions came from the study sample represented in information 

of a service nature, followed by information about institution’s achievements 

and activities, which reflects the nature of one-way communication on part of 

the most government institutions. The most important communication patterns 

used by government institutions' messages came from the study sample 

represented in religious fatwas, followed by awareness campaigns, then 

meetings and press conferences, which reflects use of the most government 

institutions for the study sample for the site as a traditional method and not 

taking advantage of the interactive capabilities offered by the site.  

 

Keywords: Communication Strategies - Government Institution Messages - 

                    Social Networking - Twitter. 
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Abstract 

        This study aim to identify the communication strategies used by 

government institutions on twitter through their official account trying to 

identify the services provided by government institutions through their official 

accounts on Twitter and identify pattern of the communication strategies used 

by government institutions interaction. (Number of followers – mention - like - 

Retweet). 

          The study uses the survey methodology as the main and standard form of 

gathering information and studying media audiences in its descriptive and 

analytical framework from 1-3-2019 to 1-6-2019, which were identified in 

government agencies and the most followed official accounts came to the 

following authorities: 

1. Egyptian Dar Al-Iftaa. 

2. Ministry of Investment, Egypt. 

3. United Nations, Egypt. 

4. Software Industry Development Authority (ITIDA). 

The researcher used a content analysis form designed to analyze the tweets of 

the government agencies under study. The analysis unit was represented in the 

tweet, after being judged by the media and public relations professors to 

formulate it in its final form. 

     The first hypothesis of the study is proven correct, according to which there 

is a statistically significant relationship between the followed communication 

strategy and between electronic interaction (commenting - reposting - liking) 

and the number of its followers on the site with the official accounts of 

government institutions on Twitter. 

     The second hypothesis of the study was proven to be correct, according to 

which there is a statistically significant relationship between the communication 

strategy pursued with messages of the government institutions in the study 

sample and the number of its followers. 

     The third hypothesis of the study has been proven correct, according to 

which there is a statistically significant relationship between the number of 

followers of government institutions' messages, the study sample, and the 

electronic interaction around them. 
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