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 االستشاريةالهيئة 
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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   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب 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  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    2.01  بنسبةبمعامل تأثير  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

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

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

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

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

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

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

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

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

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

 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

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%20)  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    70حالة 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

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة 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 ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 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 
، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين  بانتظام  عدًدا وثالثون   تسعةليصدر منها  

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

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

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

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
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  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

،  0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=    وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي  "  Q1"األولى  
 . 1.569م بقيمة= 2022/ 2021لعام  ICRكما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي 

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

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

بعمادة البحث العلمي بجامعة أم    االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر
 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -
العدد       المجال  األربعينوفي  بهذا  الدراسات اإلعالمية والمهتمين  للباحثين في  نقدم  المجلة  عدًدا   من 

بهدف  يضم   العلمي  للنشر  مقدمة  الباحثين،  والمساعدين وكذلك  المشاركين  لألساتذة  بحوًثا ورؤى علمية 
 الماجستير. تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه و 

نجـد  ،الزقـايي " من المجلة، ومـن جامعـة األربعينالعدد "ب ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة   
نادية  حمدة  د. أ.م."، وهـو مقـدم مـن: معالجة المواقـع الصـحةية لقضـايا األمـن الفكـري  طرأ" :عنوانب بحًثا

 .حصرمن   ،عب  المافظ
  بعنوان:   تحليلية نقديةدراسة    ،حصرمن    حرزوق عب  المكم العادليد.  م:  ، قد  سوهاججامعة  ومن       
 ". االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية"



م األيهرجامعة  ومن       من جامعة    د. دعاء حمد  فوزي ،  علي حدودة جدع  سليدان  د.:  كل من  ، قد 
المتاجر اإللكترونية عبر شبكة  "  بعنوان:  مشتركة  دراسة،  حصر، من  المنيا تصميم اإلعالنات بمنصات 

 ". دراسة تحليلية مقارنة على عينة من الشركات التجارية العربية والعالمية اإلنترنت:
مالخليجية بالبحرينجامعة  الومن        دراسة  ،حصر، من حيرهان حمسن حمد  السي  طنطاوي   د.:  ت ، قد 
في القطاع  المتكاملة ودورها في تحقي  االستدامة    المسئولية االجتماعيةفاعلية ممارسات  "  بعنوان:  حالة

 ".بمملكة البحرين المصرفي
بفلسطينومن       الوطنية  النجاح  مجامعة  قد  الكوع  د.:  كل من  ،  فتمي حمدود  ،  فلسطين ، من  حعين 

إحريش خليل  حمد   حروان  مشتركة  فلسطينمن    رغ   دراسة  العالقات  "  بعنوان:،  دوائر  مساهمة  مدى 
 ".العامة في الويارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار

جامعة      م   ،المنياومن  ثابتد.    ت قد  سيف  العالقات   استراتيجيات "  بعنوان:   بحًثا،  حصرمن    ،غادة 
 ". عبر المنصات الرقمية الحكومية التنمية المستدامة لتحقي  أهداف العامة التسويقية

السداند.    أما    حسن  والتكنولوجيامن  ،  أحد   للعلوم  مصر  عنوان: ب  بحًثاقدمَّ    ،حصرمن  ،  جامعة 
 االصطناعي: اتجاهات الصحفيين في وكاالت األنباء نحو واقع ومستقبل توظيف تقنيات الذكاء "

  ." )دراسة حالة( في إطار نموذج تقبل التكنولوجيا التفاعلية وكالة أنباء الشرق األوسط
األيهرومن      قد  جامعة  حدادد.  :  ت م،  عرابي  حمد   تغطية    أطر"  بعنوان:بحًثا    ،حصرمن    نيفين 

طري    وافتتاح  الملكية  المومياوات  لنقل  اإلخبارية  الفضائية  القنوت  بين    :الكباش مواقع  مقارنة  دراسة 
 ".مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية

 
 

م  القاهرة من جامعة  وأخيًرا      أساليب تسويق  توظيف  "  بعنوان:بحًثا  ،  عت حمرمف د. حمد  حصطفى ر ، قد 

 ". عبر إنستجرامالجامعات الخاصة البحرينية  المحتوى الرقمي لدى

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

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

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

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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 لتحقيق  العالقات العامة التسويقية  استراتيجيات

 عبر المنصات الرقمية الحكومية التنمية المستدامة  أهداف
                                                                                                                     

       غادة سيف ثابت سيفد.       
        

           ghada.saif.t@hotmail.com         
 المنيا جامعة                                                                                                                         

                                              
 

 ملخص:
استهدفت الدراسة رصد وتحليل استراتيجيات العالقات العامة التسويقية المستخدمة للترويج ألهداف       

إطار    فيالتنمية المستدامة، بالتطبيق على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية،  
  سلوب التحليل الكيفي أ نظريتي االتصال الحواري وثراء الوسيلة، باستخدام منهج المسح مع االعتماد على  

  13  –فبراير    13أشهر في الفترة من    3لعينة عمدية للمنشورات الواردة على الموقع محل الدراسة لمدة  
 م. 2022مايو  

التسويقية، العامة  العالقات  باستراتيجيات  يتعلق  العظمى    فيما  الغالبية  توفر  إلى  النتائج  أشارت 
لمؤشرات استراتيجية الجذب، بينما برزت محدودية توفر مؤشرات استراتيجية الدفع، ورصدت النتائج توفر  

 غالبية مؤشرات استراتيجية التمرير.
ية عبر  كما طرحت الدراسة نموذًجا استراتيجًيا مقترًحا لتحقيق استراتيجيات العالقات العامة التسويق  

 المنصات اإللكترونية للمنظمات.  
 

 المنصات  –االتصال الحكومي  -التنمية المستدامة -العالقات العامة التسويقية الكلمات المفتاحية:
 نموذج استراتيجي.   -ثراء الوسيلة  -االتصال الحواري -الرقمية                    

 

 :مقدمة
ال فعالة   Digital Platformsالرقمية  منصات تبرز  اتجاهين     كوسيلة  في  االتصال  توفر 

التفاعلي  المواقع  ،1واالتصال  عبر  مالئمة  تسويقية  بيئة  الدول  ل  رسميةال  وتوفر  في  والهيئات  لمنظمات 
، لالتصال بالعمالء والتأثير على قناعاتهم واتجاهاتهم نحو المنظمات -على حد سواء  -المتقدمة والنامية 

 .    2واألفكار التي تسعى إلى تحقيقها  
  التي كما أصبحت المنصات الرقمية عنصرًا أساسيًا في برامج االتصاالت التسويقية المتكاملة، و 

رويجية، التي تستخدمها المنظمة للتواصل مع تتضمن العالقات العامة واإلعالن وغيرها من الوسائل الت
بين    تسهل التفاعالت ، وهي تشير بصفة أساسية إلى الشبكات ذات االتصال في اتجاهين والتى  العمالء

 .3  مثل المشترين والموردين ولكن مترابطة من المستخدمين، مختلفةمجموعات 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 "عبر المنصات الرقمية الحكومية التنمية المستدامة لتحقيق أهداف  العالقات العامة التسويقية استراتيجيات"  : غادة سيفد. 

 

 

الوصل بين المنظمات وعمالئها، إذ تؤدي وٌتعد العالقات العامة بنمطيها التقليدي والحديث حلقة  
االنطباعات عنها من خالل  تشكيل  في  تسهم  كما  ومنتجاتها،  بالمنظمة  العمالء  تعريف  في  مهمًا  دورًا 

 النقل الصادق للمعلومات، مما يزيد من فعالية تحقيق أهداف المنظمات وخططها التسويقية. 
ام بالوظيفة التسويقية للعالقات العامة، فبرزت وفى إطار االتصال التسويقي المتكامل نما االهتم 

على   للمنظمات  التسويقي  االتصال  أساليب  في  حتمي  كتطور  الرقمية  التسويقية  العامة  العالقات 
الحكومية   المصرية  المنظمات  ِقبل  من  الملحوظ  االستخدام  زيادة  ذلك  وتبع  والمحلي،  الدولي  المستويين 

قعها الرسمية، كوسيلة لالتصال بالجماهير وتحسين الصورة وبناء الثقة  للعالقات العامة التسويقية عبر موا
 في الجهود الحكومية التنموية.  

له   ُتسوق  ما  شرح  في  التسويقية  العامة  العالقات  واستراتيجيات  االتصالية  األساليب  ٌتسهم  إذ 
إلقنا  المنظمة  تسعى  التي  األفكار  التحديد  وجه  وعلى  وخدمات،  منتجات  من  بها  المنظمة  الجمهور  ع 

   لتوجههم إلى سلوك ما.  
العالقات و  تسهم  التي  األفكار  أهم  من  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  المنظمات  جهود  ٌتعد 

السياق   هذا  وفي  المنظمة،  لجمهور  توصيلها  في  المتحدة  العامة  األمم  منظمة  للتنمية    17أعلنت  هدفًا 
بحلول   تتحقق  مصرو ،  م2030المستدامة  مقدمة    نفيذ لت  تسعى  في  وتضعها  المستدامة  التنمية  أهداف 

 األهداف  لتتفق الخطط الحكومية وتلك  م2030رؤية  ووضعت لذلك  أولوياتها بما يتفق مع خصوصيتها،  
 . 4على ثالثة أبعاد رئيسة تتضمن البعد االجتماعي، االقتصادي، البيئي   زالعالمية بالتركي

 

 :الدراسات السابقة

الدراسة على التصنيف النوعي للتراث العملي المرتبط بموضوع الدراسة، حيث تم تقسيم  تعتمد 
 الدراسات السابقة في محورين هما: 

 المحور األول: دراسات تناولت العالقات العامة التسويقية:  

برنامج  لفي دراسة وصفية اعتمدت على التحليل النوعي،      (Sari   and Aras, 2021)سعا   
،  صورة العالمة التجارية للمستشفى   إلنشاءتم تنفيذه    يالذ  PELNI Jakarta العالقات لمستشفىتسويق  

العامة  العالقات  قسم  في  التسويق  ممارسي  مع  المتعمقة  والمقابلة  المالحظة  على  الدراسة  اعتمدت 
النتائج أن الحملة شملت    بالمستشفى، كشفت  التي تضمنتها  التسويقية  العامة  العالقات  األحداث أنشطة 

  ،الخدمات   مقدمي  القيام بزيارات إلى  ،العالقات مع العمالء  ،التقييم  ،الحملة،  ووسائل التواصل االجتماعي 
االتصال معلومات  مجانية،  والرعاية  ،توفير  طبية  فحوصات  وتقديم  الصحية  الحوارية  البرامج    ، خارج 

أهميةواإلعالن  رويجالت البرامج  ،  هذه  كل  العالقات    تنفيذ  تسويق  طريق  عن  للمنظمة باستمرار  العامة 
 . 5شاء صورة للعالمة التجارية نبهدف إ
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، ا ووكالة للعالقات العامة ا إعالنيً موقعً  13في دراسة كيفية    (Papasolomou, et. Al., 2021)  حللت 
اإلعالن    أجرت   كما ألنشطة  االقتصادية  العوائد  بين  للمقارنة  العامة  العالقات  ممارسي  مع  مقابالت 

النتائج عن فعالية التحول من االعتماد على اإلعالن إلى االعتماد    ،والعالقات العامة للمنظمة وكشفت 
  6على العالقات العامة التسويقية

التسويقية لألحزاب السياسية من خالل  (  واقع عمل العالقات العامة  م2021استعرض )جابر،  
للتعريف   فيسبوك  موقع  المعنية على  األحزاب  في صفحات  توظيفها  تم  التي  االتصالية  األنشطة  تحليل 
بالعوامل  باالتصال  القائمين  اهتمام  عن  النتائج  وكشفت  وسياسته،  االنتخابية  وبرامجه  الحزب  برسالة 

جتماعي لألحزاب على توظيف األساليب اإلقناعية بطريقة  التعريفية للصفحة، قدرة صفحات التواصل اال
مع التركيز على موقع فيسبوك دون النظر   ،عشوائية دون مراعاة آليات عمل تلك األساليب ومدى فعاليتها

وخبرائها   العامة  العالقات  بعمل  باالهتمام  الدراسة  وأوصت  األخرى،  االجتماعية  الشبكات  لمواقع 
ة لالتصال بالجمهور، من خالل حمالت إعالمية لتشكيل صورة إيجابية عن  ومستشاريها كوسيلة أساسي 

 .7الحزب وبرامجه 
التسويقي   )(Widuhung,2021اختبر العامة  العالقات  أنشطة  كأحد  اإلعالمي  اإلعالن    ة تأثير 

المالحظة   أداتي  على  باالعتماد  كيفية  دراسة  في  كورونا  جائحة  عقب  المنظمة  إيرادات  زيادة  على 
تنفيذها في الحملة هي: استراتيجية الدفع، الجذب/   النتائج عن ثالثة استراتيجيات تم  والمقابلة، وكشفت 

المنظ  وصورة  االستخدام  مزايا  المنتجات،  عن  المعلومات  لتوفير  التمرير  المنتجات  السحب،  وجودة  مة 
 . 8والخدمات

التي تستخدمها العالقات العامة التسويقية في    االستراتيجيات (   م2020رصد )ياسين والعزاوي،  
عن  والتعرف  للكشف  المضمون  تحليل  وأداة  المسح،  منهج  على  الدراسة  واعتمدت  الدولي،  المجال 

موقعي في  المتبعة  ا Apple & Samsung االستراتيجيات  نجاح شركتيوأظهرت     ,Apple) لنتائج  
Samsung )     في توظيف استراتيجيات العالقات العامة التسويقية في موقعهما اإللكتروني على أساس

شركتا واعتمدت  ومدروس,  االستماالت Appleو   samsung  مخطط  في   على  والعقلية  العاطفية 
 .9ستماالت المنطقية  منشورات المواقع اإللكترونية للشركتين، وتقدمت االستماالت العاطفية على اال

في دراسة نوعية استراتيجيات العالقات العامة التسويقية المنفذة عبر    )(Akmalia, 2020حللت  
التجارية، بالعالمة  للوعى  الحالة،    الشبكات االجتماعية )إنستجرام(،  الدراسة على منهج دراسة  واعتمدت 

وأشارت النتائج إلى استخدام ثالث استراتيجيات هي الدفع والجذب والتمرير، وكشفت نتائج الدراسة عن  
النموذج   إطار  فيكتوريا، في  لبنك  التجارية  بالعالمة  للوعى  التسويقية  العامة  العالقات  استراتيجية  فعالية 

 .10لعالقات العامة ثنائي االتجاه التصاالت ا
دراسة   هدفت  العامة   (Rahmawti, et. Al., 2019)كما  العالقات  استراتيجية  تحديد  إلى 

التسويقية المستخدمة بعد تغيير العالمة التجارية للمنظمة، في دراسة وصفية الستراتيجيات الدفع والسحب  
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النتائج عن   بيانات الدراسة، كشفت  والتمرير، مع االعتماد على المقابلة شبه المنظمة والمالحظة لجمع 
      .11 انخفاض حاد في المبيعات نتيجة لتغيير العالمة التجارية 

م( في دراسة ميدانية أثر استخدام مفهوم العالقات العامة التسويقية على  2018اختبر )الموسى،  
المعنو  العالمة  القيمة  عن  النتائج  كشفت  السعودية،  الشركات  إحدى  على  بالتطبيق  للمنتج،    التجارية ية 

قويً ا موجبً ارتباطً  أنشطة  ا  بين تطبيق  ما  الوعي    العالقات ا  وتعزيز  التسويقية،  ، التجارية  بالعالمة العامة 
المنظمات محل الدراسة ، كما أظهرت النتائج أن العالقات العامة التسويقية في  التجارية  للعالمة  والوالء

المهرجانات رغم أهمية تلك األدوات لدى  التجريبية،  العينات  المطويات،  الكتيبات،  إلى استخدام  افتقرت 
  عينة الدراسة مقارنة بالمنظمات المنافسة

12
 

(، دور العالقات العامة التسويقية في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات  م2017درس )جمال،  
العامة  العالقات  بأنشطة  القائمين  لدور  للتنظير  النظري محاولة  الجانب  في  الدراسة  استهدفت  الخدمية، 
العامة  العالقات  عالقة  وتوضيح  الجزائر،  اتصاالت  مؤسسة  جيدة  ذهنية  صورة  إيصال  في  التسويقية 

بتحقيق أهداف المنظمة، كما تناولت الدراسة في الجانب التطبيقي  التعرف على آراء العاملين    التسويقية
إلى    في النتائج  وأشارت  الداخلي،  الجمهور  لدى  المنظمة  صورة  لتحسين  المبذولة  االتصالية  األنشطة 

للمنظم التسويقية إلعطاء قيمة مضافة  العامة واألنشطة  العالقات  تكامل اتصاالت  ة من شأنها  ضرورة 
لها الذهنية  الصورة  تكثيف   ، تحسين  المؤسسية(    أهمية  )اإلعالنات  العامة  العالقات  إلعالنات  المؤسسة 

   13.لتنقل هوية المنظمة وشعاراتها وعالمتها التجارية للعمالء والعاملين

فى محاولة لرصد أساليب ممارسة العالقات العامة التسويقية في مصر، ومدى إدراك القائمين  و 
أجرى  االستراتيجيات،  لتلك  مسحية  م2015)خطاب،    باالتصال  دراسة  العامة   حول(  العالقات  إدراك 

عن   الدراسة  نتائج  وكشفت  الخبراء،  من  عينة  على  بالتطبيق  ممارستها،  وأساليب  مصر  في  التسويقية 
د فهم واضح لدى الخبراء والممارسين في مصر لطبيعة دور وأهداف العالقات العامة التسويقية داخل  و وج

نظر لمدى اتفاق إجابات الخبراء والممارسين االتصاالت التسويقية المتكاملة، وقد ظهر ذلك بوضوح بال
أساليب   د تعدُ  ة، كما أشارت النتائج عن  مع طروحات المدخل المتكامل التي مثلت اإلطار النظري للدراس

ممارسة العالقات العامة التسويقية لدى الشركات العاملة في مصر، وتوظيف أنشطتها لزيادة وزن وقيمة  
 14. العالمة التجارية
من    (Sinaga, 2014)اختبر   التجارية،  العالمة  صورة  على  والتسويق  العامة  العالقات  أثر 

الرعاية  هي  العاملي ألربعة عوامل  التحليل  النشرnews األخبار  ،sponsorshipخالل   ، publicity، 
النتائج عن أهمية تلك العوامل في تشكيل صورة العالمة    ،media identity الهوية اإلعالمية  وكشفت 

 . 15التجارية، خاصة النشر  
)اللعبون،   نفذت   والممارسين م2014كما  الجمهور  من  عينة  على  بالتطبيق  ميدانية  دراسة   )

إ الدراسة  نتائج  وأشارت  للمنظمة،  والوالء  العامة  العالقات  تسويق  ممارسة  بين  العالقة  على  لى للتعرف 
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الرئيسية   األنشطة  الخبراء  وحدد  للمنظمة،  الذهنية  الصورة  بناء  في  التسويقية  العامة  العالقات  أهمية 
للعمالء عبر الهاتف، شبكات    الموجهةالعامة التسويقية من وجهة نظرهم في الرسائل النصية    للعالقات 

االتص االجتماعيالتواصل   الجماهيري،  اإلعالم  وسائل  في  النشر  اإلعالن،  خالل ،  من  المباشر  ال 
أهمية   الخبراء  عينة  أوضحت  كما  الخاصة،  األحداث  ورعاية  والمؤتمرات  العامة   العالقات الندوات 

 . 16في التعريف باسم المنظمة وخدماتها، الحفاظ على العمالء الحاليين   ةالتسويقي
 

 ألهداف التنمية المستدامة: دراسات تناولت اتصاالت العالقات العامة للتسويق   -المحور الثاني

م( العالقة بين مواقع المنظمات الحكومية والخاصة والتعرض لقضايا التنمية  2022حلل )سمير،  
بهدف   بوك،  فيس  عبر  استخدامالمستدامة  على  المنظمات   التعرف  التواصل  ل  تلك    االجتماعي شبكات 

المستدامة،   التنمية  خطط  تنفيذ  في  علىكأداة  عشوائية    باالعتماد  عينة  المسح  الجامعات منهج  شباب 
التنمية المستدامة عبر الحسابات الرسمية   قضايامتابعة  ، كشفت النتائج عن تفضيل الشباب لمفردة  400

في   والهيئات  االجتماعيةللمنظمات  بالتنميةو ،  الشبكات  المعنية  الهيئات  أكثر    تصدرت  المستدامة 
يليها الحساب الرسمي لمنظمة   الحسابات الرسمية في الحصول على معلومات حول التنمية المستدامة، 

 . المتحدة، ثم مجلس الوزراء، يليه الحسابات الرسمية للوزارات المختلفة األمم
الدراسة  كما أظهرت  الشبكات االجتماعية على   نتائج  المستدامة على  التنمية  برامج  النحو    طرح 

المرتبة  التالي:   في  الصحة  شبكات    األولىبرامج  على  العرض  حيث  من  المبحوثين  نظر  وجهة  من 
العدالة  العمرانيةالبرامج الثقافية، برامج البيئة، التنمية    ،االقتصاديةالتنمية    ، التعليم،االجتماعيالتواصل  

هدف    كماالطاقة،    ،االجتماعية عشر    الفقرتصدر  السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  أكثر  ضمن  من 
مساواة بين الجنسين، شراكات لتحقيق  ،  تعليم جيد، صحة جيدة  عياالجتما، على شبكات التواصل  راً انتشا 

عدم   الئق، عمل  األهداف أوجه  من  والحد  ونظافة صحية  نظيفة  مياه  وبالتساوي  يليه  اقتصادي،  ونمو 
وبنى تحتية، ثم وبالتساوي مدن ومجتمعات مستدامة وسلم وعدل ومؤسسات  المساواة، ثم صناعة وابتكار  

يليه   والحياة على إنتاج مسؤولون و   استهالكقوية،  الماء  تحت  الحياة  وبالتساوي  يليه  متأخى،  ثم عمل   ،
 . 17  طاقة متجددة بأسعار معقولة االبر، وأخيرً 

ة في التسويق للمشروعات  م( استراتيجيات االتصال الحكومي المستخدم2021رصدت )عجوة،  
القومية عبر مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بمعارف واتجاهات الجمهور نحوها، في دراسة وصفية  
إلى زيادة استخدام   النتائج  لها، وتوصلت  المتابعين  بالتطبيق على عينة من الصفحات حكومية وجهور 

استر  يليها  الرسمي،  بالطابع  واتسمت  اإلعالم  منشورات  استراتيجية  في  استخدمت  التي  اإلقناع  اتيجية 
إلى عدم استفادة الصفحات   النتائج  بناء اإلجماع والحوار، ولفتت  قصيرة، وتراجع استخدام استراتيجيتي 
محل الدراسة من الخصائص التفاعلية التي توفرها الشبكات االجتماعية والتي حددت أهمها الدراسة في  

 . 18الهاشتاج والروابط
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على    دراسة  )2021Müller, Naíde ,( أجرى   بالتطبيق  االتصال    12حالة  خبراء  من 
 المتخذةوالعالقات العامة من العاملين بالمنظمات غير الهادفة للربح،  للتعرف على التغييرات السياسية  

، أشارت النتائج إلى استعداد ممارسي العالقات العامة  م2030ي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ف
دعوة منظماتهم للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الناشطين في ذلك المجال، على  

 .19الرغم من المقاومة الثقافية لذلك
لدى عينة    الوعيبين دور ممارسي العالقات العامة وزيادة    ةالعالق  (Odiboh, 2020) اختبر

في   البيئية  والقضايا  بالمشكالت  المحلى  المجتمع  سكان  بنيجيريا،  إمن  الصناعية  المجتمعات  حدى 
العامة   العالقات  دور  إلى  النتائج  أشارت  البيئي،  االتصال  نظرية  على  لفي  باالعتماد  لقضايا  التسويق 

كما مثل انخفاض دوافع الحكومة   ،ن على أنشطة الحكومةو ، ولم يتعرف المبحوثالوعيفي مرحلة    البيئية
 .20ا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممارسي العالقات العامة تهديدً 

في دراسة كيفية االستراتيجيات المستخدمة في إحدى    (Ginting and Anzela, 2019)حلل  
العامة العالقات  المستدامأهداف  للتسويق    حمالت     Peace is Possibleحملة    من خالل،  ةالتنمية 

جلسات  ل الستراتيجيات  الحملة  استخدام  النتائج عن  كشفت  إندونيسيا،  في  السالم  تحقيق  بأهمية  لتوعية 
مع   والتعاون  والتوعية  األعمال  فرعً   11االستماع  ورجال  العامة  والشخصيات  والحكومة  الدولية  للجنة  ا 

 .21  ذ أهداف التنمية المستدامة، مع االعتماد على شبكات التواصل االجتماعيووسائل اإلعالم لتنفي
 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 الفاحص للتراث العلمي في مجال الدراسة يلحظ بوضوح عدة مؤشرات من أهمها ما يلي: 
تناولت عالقة ندرة الدراسات التي تناولت العالقات العامة التسويقية بصفة عامة، والتي  -1

 استخدام اتصاالت العالقات العامة التسويقية بدعم خطط التنمية المستدامة.

  ، على مستوى المناهج، سارت الغالبية العظمى من الدراسات السابقة في اتجاه منهج المسح -2
وبالتحديد مسح أساليب الممارسة في دراسات العالقات العامة التسويقية، ومسح المحتوى  

 راسة، وندرت الدراسات التي اعتمدت على منهج دراسة الحالة.في محوري الد 

من   -3 العظمى  الغالبية  اعتمدت  المناهج  تلك  إطار  وفى  البحثية،  األدوات  مستوى  على 
التي  الدراسات  وندرت  المقننة،  المقابلة  المقابلة،  دليل  الكمي،  المضمون  تحليل  الدراسات 

 . مةالمنظ اعتمدت على التحليل الكيفي لمحتوى موقع

على مستوى المداخل النظرية، كان من الالفت لالنتباه ندرة اعتماد الدراسات السابقة على   -4
الدراسات  المنظمات، حيث طبقت  بيئة االتصال عبر مواقع  التي تالئم  الحديثة  النظريات 
واإلشباعات،   االستخدامات  البيئي،  االتصال  األولويات،  ترتيب  االعتماد،  مدخل  السابقة 

https://repositorio.ucp.pt/browse?type=author&value=M%C3%BCller%2C+Na%C3%ADde
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التسويقية المتكاملة، وندر تطبيق نظريات ثراء الوسيلة، االتصال الحواري، كما االتصاالت  
 . بصفة عامةاعتماد الدراسات األجنبية على مداخل نظرية  ندر

ية العظمى من الدراسات على العينة القصدية/ العمدية بعلى مستوى العينات، اعتمدت الغال -5
التحليلية لخدمة أغراض الدراسات، وسارت الدراسات للمواقع اإللكترونية/ الصفحات/ المادة  

العينات   على  اعتمدت  بينما  الممارسة،  أساليب  مسح  حالة  في  االتجاه  ذات  في  الميدانية 
 .االحتمالية في حالة دراسة الجمهور

 

 :مشكلة الدراسة

بحلول   تحقيقها  المستهدف  المستدامة  التنمية  أهداف  المتحدة  األمم  ذ م2030أطلقت  وتبع  لك  ، 
مع   لالتصال  أساسية  كوسيلة  الحكومية  المنصات  وتأتى  األهداف،  تلك  لتحقيق  الحكومات  استجابة 

 جماهير المنظمة لتوصيل الرؤي والخطط التنموية وأساليب تحقيقها إلى الجماهير المستهدفة.
المؤسسي االتصال  مجال  في  الدراسات  من  العديد  إجراء  من  الرغم  والحكومي  وعلى  ، الخاص 

المواقع  في  التسويقية  العامة  العالقات  اتصاالت  تناولت  التي  واألجنبية  العربية  الدراسات  ندرة  تبرز 
  اإللكترونية الحكومية، ومن هنا تبرز ضرورة إجراء دراسة تسد الفجوة وتزيل الغموض حول هذا المجال.

إلى  الحالية  دراستها  في  الباحثة  تسعى  التسويقية  وتحليل  رصد    ولذا  العامة  العالقات  استراتيجيات 
الرسمي  اإللكتروني  الموقع  ممثلة في  الحكومية  المنظمات  لعينة من  اإللكترونية  المواقع  المستخدمة في 
التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر   لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية، للترويج ألهداف 

   م.2030
 

  :أهمية الدراسة

 األهمية األكاديمية: 

التسويقية   -1 العامة  العالقات  أهمية  الثمانينات  منذ  زيادة  حيث   ،Mid 1980sمنتصف 
الوقت   مدار  على  بالتزايد  تستمر  أن  المتوقع  من  أنه  الدراسات  من  العديد  نتائج  أوضحت 

قدرة وتمتعها بالمصداقية والثقة وال  ،التقليدي  باإلعالنبسبب انخفاض تكلفة استخدامها مقارنة  
  .23 اإلعالنياختراق حالة التشبع   فيودورها  22على بناء العالقات طويلة األمد مع العمالء

استخدام  -2 في  الحديثة  واالتجاهات  عامة،  بصفة  التسويقي  االتصال  عناصر  دراسة  أهمية 
التسويقية بصفة خاصة، ألهميتها   العامة  العالقات  التسويقي ومنها  عناصر مزيج االتصال 

 إلى العمالء وحثهم على االقتناع بما تروج له المنظمة من أفكار ومنتجات. في الوصول
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دراسة   -3 لتحقيق  أهمية  الحكومية  المنظمات  قنوات  ف  أهدااتصاالت  عبر  المستدامة،  التنمية 
ال خالل  من  خاصة  الحكومي،  الرقمية  االتصال  استخدامً منصات  لد األكثر   عمالءى  ا 

 في عصرنا الحالي. المنظمات 
 : األهمية التطبيقية

وسائل االتصال اإللكترونية واالتصال التفاعلي في دعم    الستخدام  المنظمات العديد من    تتجه  -1
أهمية دراسة العالقات   مما يدلل على  ،24  أنشطة العالقات العامة التسويقية وإطالق برامجها

تعتمد    العامة التسويقية في إطار سعي المنظمات إلى دمج وتوظيف أساليب اتصالية حديثة،
 ضمن مزيج االتصاالت التسويقية للمنظمة.  على االتصال اإللكتروني والتفاعلي

من  -2 المنظمة  تقدمة  لما  والتسويق  والتفسير  الشرح  بوظيفة  التسويقية  العامة  العالقات    تقوم 
، مما التسويق الحديث   ةمنتجات وأفكار وخدمات، فهي المفهوم األحدث واألقوى في فلسفة إدار 

الجديدة   المنتجات  إطالق  عند  خاصة  للمنظمات،  التسويقية  الخطط  في  أهميتها  إلى  يشير 
roductPew NLunching وبناء الوعى ،wareness Auilding B  25 . 

المنظمات تقوم بعمل ضعيف باستخدام األدوات التفاعلية  بعض  أن  أشار بعض الباحثين إلى   -3
ا مواقعها  على  االتجاه  ثنائي  الحواري  الرغم  ،  لكترونيةإللالتصال  المنصات فعلى  توفره  مما 

ل مزايا  من  للمنظمات  العالقات الرقمية  العمالء  بناء  مع  أن  ،الجيدة  المنصات تستخدم    هاإال 
في  الرقمية   المعلومات  من  واحد،    اتجاهلمشاركة  الفائدة  تحقق  ال  التفاعلية  وبالتالي  األدوات 

رصد عدد من المؤشرات التي قد ُتسهم في  وبالتالي تبرز أهمية    ،26  مع عمالئها  لبناء العالقات 
العمالء،  تطوير المواقع اإللكترونية للمنظمات الحكومية لتصبح أكثر فعالية في التواصل مع  

 وبالتالي إمكانية التأثير عليهم وإقناعهم بأفكار المنظمة ومنتجاتها. 
 

 :أهداف الدراسة

 .محل الدراسة عبر المنصات الرقمية الحكوميةتحديد أهداف التنمية المستدامة المطروحة  -1
الحكومية   -2 المنظمات  استخدام  مدى  على  الستراتيجيات التعرف  الدراسة  العامة   محل  العالقات 

 . هداف التنمية المستدامةأل  للترويجالتسويقية 
التسويقية   -3 العامة  العالقات  استراتيجيات  التمرير(  رصد  الجذب/  المستخدمة )الدفع/  ومؤشراتها 

 للترويج ألهداف التنمية المستدامة في المنصة محل الدراسة.
 .اسةمحل الدر رصد معايير الثراء واالتصال الحواري في المنصة  -4
 المنصة محل الدراسة. رصد معايير العالقات العامة التسويقية في -5
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 :تساؤالت الدراسة

 ؟ محل الدراسة عبر المنصات الرقمية الحكوميةأهداف التنمية المستدامة المطروحة  ما -1
الحكومية    ما -2 المنظمات  استخدام  الستراتيجيات مدى  الدراسة  التسويقية    محل  العامة  العالقات 

 ؟ هداف التنمية المستدامةأل  للترويج
التسويقية  ما   -3 العامة  العالقات  التمرير(  استراتيجيات  الجذب/  المستخدمة  )الدفع/  ومؤشراتها 

   للترويج ألهداف التنمية المستدامة في المنصة محل الدراسة؟
 ؟ محل الدراسةما مدى توفر معايير الثراء في المنصة  -4
 ؟محل الدراسةدى توفر معايير االتصال الحواري في المنصة ما م -5
 ما مدى توفر معايير العالقات العامة التسويقية في المنصة محل الدراسة؟  -6

  :ر الفكري للدراسةااإلط

 :العالقات العامة التسويقية -1

الوظائف،  المفهوم،  هي:  أبعاد  ثالثة  في  الدراسة  في  التسويقية  العامة  العالقات  تناول  يتم 
 األدوات، وذلك على النحو التالي:  

   :مفهوم العالقات العامة التسويقية  -
 العامة ٌيعد مفهوم العالقات العامة التسويقية مفهوًما حديث التشكل يدمج ما بين أنشطة العالقات  

العامة والقضايا  األفكار  تسويق  أهميته في  واكتسب  مؤخًرا  به  االهتمام  بدأ  وقد  الوقت  والتسويق،  وفى   ،
الذي يدعي فيه البعض أن العالقات العامة التسويقية هي علم جديد منفصل عن العالقات العامة، إال أن 

لى أنها تطبيق جديد الذي أكد ع  Papasolomou and  Kitchen(27 (1997 ,الباحثة تتفق ورؤية  
 . لمصطلح العالقات العامة ولكن في نطاق المزيج الترويجي/ االتصال التسويقي

المتكاملة   التسويقية  االتصاالت  الباحثين ومنهم  وفي إطار مزيج    " فيليب كوتلر"يميل فريق من 
أكثر من بيع    مجموعة من األنشطة االتصالية التي تستهدف بيع المؤسسة:"إلى اعتبار العالقات العامة 

من البرامج المصممة للترويج أو لحماية صورة    ة تتضمن العالقات العامة مجموع"، "منتجاتها وخدماتها
منتجاتها أو  و "المنظمة  الثمانين ،  منتصف  إطار   Mid 1980sات  يمع  في  العامة  العالقات  مفهوم  نما 

المتكاملة التسويقية  التسويقية"    االتصاالت  العامة  "العالقات  مصطلح   Marketing (MPR)ليظهر 
Public Relations . 

العالقات العامة التسويقية على أنها عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج     Harris, 1993وعرف
تحقيق رضا المستهلك، من خالل االتصاالت والمعلومات واالنطباعات الصادقة و التي تشجع على الشراء 

 . ومنتجاتها التي تشبع حاجات ورغبات واهتمامات المستهلكين ،ي تحدد هوية المنظمة / تعرف بهاالت
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 على النحو التالي: م1998التعريف في عام   Harrisوطور 
“The principle functions of MPR are the communication of credible 

information, the sponsorship of relevant events and the support of causes that 

benefit society” 

يتناول    الذيتوظف النشر    التيالعامة    العالقات إحدى وظائف    هيالعامة التسويقية    والعالقات 
حوار الوتشجيع    االستهدافبشكل خاص نحو المستهلك وبتحقيق درجة أكبر من  ، وتتجه  التجارية  العالمة

 .28مع العمالء مباشرال
تعريف العالقات  إلى  (Papasolomou, Thrassou, Vrontis & Sabova, 2021)وأشار 

: العالقات العامة التسويقية هي أداة ترويجية تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر  العامة التسويقية التالى
بالثقة،   الجديرة  واألسباب  التجارية،  للعالمة  الترويج  خالل  من  والمبيعات،  التسويق  أهداف  تحقيق  في 

ت وخلق الثقة من قبل وسائل اإلعالم والجماهير، وتهيئة الجمهور للحصول على األخبار، وخلق التصورا
 اإليجابية. المرغوبة، وتحفيز االتصاالت الشفوية 

  .وهي "استخدام استراتيجيات وتكتيكات العالقات العامة لتحقيق أهداف التسويق"
29 

التي تشير إلى أن العالقات العامة التسويقية هي    (Du Plessis, 2005)تتفق الباحثة ورؤية  
ا  جزء من المزيج الترويجي أو مزيج االتصال التسويقي للمنظمة، وتتسع مكانتها ضمن ذلك المزيج نظرً 

التسويقي،   المزيج  عناصر  بباقي  مقارنة  تنافسية  بميزة  )المصداقية(  وهي لتمتعها  الصادق   االتصال 
Credible communication مات الجيدة، الخد better customer service،   العالقات مع العمالء

هذه الرؤية اتجاه آخر من    ويدعم،  Trust  30الثقة    ، term relationship -Longعلى المدى الطويل 
حددوا فوائد العالقات العامة التسويقية في   الذين  (Angelopoulos, et. Al., 2007)الباحثين ومنهم  
 .31لسابقة نفس العوامل ا

الباحثين    بعض  هاا على العرض السابق للعالقات العامة التسويقية ومفهومها واستراتيجياتها، يصنفواعتمادً 
 : التاليتصنيفات على النحو   ةثالثفي 
 المؤسسة وحاملي األسهم.. في العالقات العامة التسويقية الداخلية: التي تستهدف العاملين  -
 ،والشركاء ،العمالءالعالقات العامة التسويقية الخارجية: التي تستهدف الجمهور الخارجي  -

 والموردين.  ،والموزعين
خالل بناء العالقات الجيدة  العالقات العامة التسويقية التفاعلية: التي تركز على خدمة العمالء من -

 .32بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها / العمالء 
 : العالقات العامة التسويقيةوظائف  -

التسويقية    العالقات تضم   التقنيات    مجموعةالعامة  في   األنشطة لدعم    الموجهةمن  التسويقية 
التفاعلية  المنظمة، االتصالية  العلميات  من  مجموعة  تتضمن  بي   كما  بجانب   ،33والعمالء المنظمة    نما 
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رضا   وتعزيز  الشراء  بالمصداقية،باستخدام    المستهلكينتشجيع  تتسم  اتصالية  العمالء   أدوات  وتزود 
الخاصة، اإلعالنات  وتوظف لذلك األحداث  ،   34تقييم المنتجات التي تساعد في    المعلومات   بمجموعة من 

 . اإلعالمية، والمطبوعات 
المرتبطة   والرعاية  الصادقة  المعلومات  اتصاالت  التسويقية هي  العامة  للعالقات  األساسية  الوظائف 

المجتمعات  تفيد  التي  التسويقية في  ،  35باألحداث، ودعم األسباب  العامة  العالقات  يمكن االستفادة من 
 : التاليةرئيسة الالمجاالت 

1- New Product introduction 

2- Promoting mature products and repositioning 

3- Wining consumer trust through credible communication 

4- Celebrating special occasions 

5- Sponsoring public services programmes 

6- Sponsoring good causes 

7- Sponsoring sports activities36 

8- Cause Related marketing 

9- Brand loyalty, relaunching, repositioning   

الترويجية،   التسويقية تمثل مجموعه من االتصاالت  العامة  العالقات  كما يتضح مما سبق فإن 
يتم االعتماد عليها في المنظمات إما لتجاهلها من قبل ممارسي  وعلى الرغم من أهميتها إال أنه قد ال 

 . 37أو الفتقادهم إلى المهارات الالزمة لممارستها العالقات العامة، 
 : أدوات العالقات العامة التسويقية  -

التسويقية المتكاملة    االتصاالت تحقيق أهداف    فيالعامة التسويقية بشكل خاص    العالقات تبرع  
 :يليتتعلق بما   التي

أشكال    وهي  المحررة:  األخبار - والمذاعة    األخباركافة  المصورة،  المطبوعة،    التي والقصص 
 وتتناول أنشطتها.  العالم تتيحها الشركة لوسائل 

النشرات وتتناول كافة  األخبار: مثل خطابات  المطبوعات  - المطويات،  الدوريات،    مجاالت ، 
 .بالفئات أصحاب المصلحة العالقة

 لشركات المساهمة.المطلوب لكل ا المالي: ومن أمثلتها التقرير التقارير السنوية -
 يدعم برامج الهوية أو يروج لوجهة نظر الشركة.  الذي اإلعالن: وهو المؤسسي اإلعالن  -
 نتاجها للترويج لمنتجات الشركة وخدماتها.إ : ويتم األفالم  -
التالعروض  - الهياكل  من  وغيرها  والتصميمات،  المجسمات  وضعها    ي:   األروقة  في يتم 

  في   تفاعليللشركة وتشجيع حوار    المرئيوالمداخل وأماكن التجمعات العامة بغرض التقديم  
 اتجاهين.  
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العام والمستهلكين داخل    التي  الجوالت   وهي:  العامة  الجوالت - الجمهور  فيها اصطحاب  يتم 
 . والتصنيع وأروقة الشركة اإلنتاجالمكاتب وعنابر 

الصحفية:  - ، رائطرسومات، خ  صوًرا فوتوغرافية،تتضمن    التيحزمة من المواد    وهي  المواد 
قصًص  تاريخية،  خطبً خلفيات  حدث،  أو  منتج  حول  متنوعة  لموضوعات  مختلفة  نتائج  ا ا   ،

تتاح للصحفيين وتبقيهم على اتصال مع الشركة    التياختبارات، وغيرها من المواد المختلفة  
 بالمزيد.   لإلمداد مع فرص 

وهو حدث  فيالصحالمؤتمر    - بلقاء    خاللهيقوم    صحفي:  للشركة  وسائل    مندوبي الممثلون 
 . والمتعلقة بالشركة  األهميةللعرض والشرح والتوضيح للمسائل ذات  اإلعالم

المتحدث  اإلعالمية  تالجوال - يقوم  لقاءات   الرسمي: حيث  بعينها وعقد  بالسفر لمدن  للشركة 
 . اإلمكانتلك الوسائل بقدر  فيالمحلية، ويتضمن ذلك الظهور  اإلعالممع ممثلين لوسائل 

مثل  اإلعالمي  الحدث  - خاص،  حدث  وهو  لجذب   والذيالكبير،    االفتتاح:  تصميمه  يتم 
 أصحاب المصلحة.  النغماسوكذلك خلق فرصة  اإلعالميةالتغطية 

 العامة.  العالقات يقوم بإعدادها وصياغتها فريق  التيالكلمات العامة  وهي: الخطب -
وتتضمن  والمؤتمرات  االجتماعات - مثل    االجتماعات :  مع    االجتماعات المؤسسية  السنوية 

 .العامة العالقات التخطيط لها بمعرفة فريق غالًبا ما يتم المستثمرين، لقاءات 
ل  :اإللكترونيةالمواقع   - تحت وتتضمن  إدارتها  تقع  وربما  تقدمه،  وما  الشركة  حول  محات 

 العامة.  العالقات تصرف فريق 
غالبً   :اإللكترونيالبريد   - وكذلك  ويستخدم  الصحفية،  البيانات  لنشر  بالموظفين    لالتصالا 

 . 38  وأصحاب المصالح
عن   القائم  الجدل  لتحسم  التسويقية  العامة  العالقات  تأتى  سبق  مما  يتضح  بين وكما  العالقة 

 العالقات العامة والتسويق وتسد الفجوة القائمة بينهما. 
  :التنمية المستدامة -2

البيئية، التي تهدد أشكال الحياة    المشكالت العديد من  برزت  ات القرن الماضي  ي منذ بداية ثمانين
فلسفة تنموية جديدة تساعد في التغلب    وتزامًنا مع ظهور تلك القضايا بدأ التفكير في،  األرض فوق كوكب  
، ويتم تناول التنمية المستدامة في الدراسة في ثالثة أبعاد هي: المفهوم والتطور، 39المشكالت على هذه  

 الدور الحكومي، األهداف، وذلك على النحو التالي:
 :مفهوم التنمية المستدامة وتطورها  -

تل التي  التنمية  إلى:  المستدامة  التنمية  أو ابي  تشير  التضحية  دون  الحاضر  الجيل  حتياجات 
 . اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها



                  www.epra.org.eg                                 www.jprr.epra.org.eg                          سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - األربعون العدد  251 ا

كما   ،تنمية تراعى حق األجيال القادمة في الثروات الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب األرض   وهي
أنها تضع االحتياجات األساسية لإلنسان في المقام األول، فأولوياتها هي تلبية احتياجات المرء من الغذاء 

حياته    ة نوعيه  والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية وكل ما يتحسن ب
 .40ي  ا نعطال نأخذ من األرض أكثر ممأتنمية تشترط  وهيالمادية واالجتماعية، 

تطور المفهوم  وقد  نهاية  و   هذا  منذ  المستدامة،  التنمية  بمجاالت  والحكومات  المنظمات  اهتمام 
منتصف   حتى  االقتصادي  بالنمو  االهتمام  بدأ  حيث  الحالي،  الوقت  وحتى  الثانية  العالمية  الحرب 

ات، وتال ذلك يلسبعين العادل حتى منتصف ا  والتوزيعات من القرن العشرين، ثم النمو االقتصادي  يالستين 
الثمانين منتصف  حتى  واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب  بجميع  ومنذ ياالهتمام  وحتى    م1991منذ    ات، 

الحاضر   بوقتنا  االهتمام  البشريةبدأ  للسكانو   التنمية  وصحية  كريمة  حياة  مستوى  ومع  تحقيق  قمة  ، 
ليشمل    م1992سنة    األرض  المفهوم  و النمو    المستدامةالتنمية  اتسع  للنمو  االقتصادي  العادل  التوزيع 

 .41بشتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية   االقتصادي واالهتمام
 : الدور الحكومي في التنمية المستدامة  -

ومن أهم شروط تحقيق التنمية المستدامة هو   ،ارات ر الحكومات هي راسمة السياسات وصانعة الق
أن تكون هذه السياسات وما يتبعها من خطط ذات شمولية وتكامل بحيث ال تتعارض قوانين وتشريعات  
التنمية   ألهداف  السياسات  تلك  مراعاة  إطار  المجمل ضمن  في  تكون  بل  غيرها،  مع  وزارة  أو  مؤسسة 

 تماعي عن الخطط االقتصادية. المستدامة فال يتم فصل العمل البيئي واالج
التنمية من خالل كوادر  والدور المركزي للحكومة ومؤسساتها يؤدي الدور الرقابي والمتابع لكافة نواحي 

يكون كل منها مدعم    ةا مفاهيم التنمية المستدامة، وتطبيقاتها ضمن برامج واضحة ومحدد مؤهلة تعي جيدً 
 ومكمل لآلخر.

الحكوم الجهاز  التوجهات  ويقع على عاتق  االنسجام مع  مع  للتنمية  الداخلي  بالوضع  العناية  ي 
وبما   ،العالمية لتحقيق تنمية مستدامة عبر المشاركة في االتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحقق هذه الغاية

ينعكس في إطار هذا التوجه على الوضع المحلى من خالل وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة  
 .42وضعها وتطبيقها كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها يشارك في
 : أهداف التنمية المستدامة -

عام   في  المتحدة  األمم  أطلقت  الثالثة  األلفية  بداية  اإلنمائية  2000ومع  األهداف  م 
الطرح في عام  MDGsلأللفية ثم جددت هذا  المستدامة  2015،  التنمية  أهداف  أطلقت  ثم     SDGsم، 

هذه   التي وتنعكس  والشراكة،  االزدهار،  السالم،  النبات،  باإلنسان،  تتعلق  رئيسة  مبائ  خمسة  تتضمن 
م   2030هدفًا تتعلق بتلك المبادئ التي تستهدف الخطط التنموية تحقيقها بحلول عام    17األهداف في  

43  . 
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ستدامة كإطار عام  وتبنت الحكومة المصرية في استراتيجيتها لتحقيق تلك الرؤية مفهوم التنمية الم
يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر، بما ال يخل بحقوق األجيال القادمة في حياة أفضل،  
ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية الحكومة المصرية على ثالثة أبعاد رئيسة تشمل البعد  

ا وتراعي  البيئي،  البعد  االجتماعي،  البعد  الفجوات االقتصادي،  وسد  الفرص  تكافؤ  مبدأ  الستراتيجية 
 التنموية واالستخدام األمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق األجيال القادمة.

 في:   م2030تتحدد رؤية مصر  

م ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على االبتكار  2030"أن تكون مصر بحلول عام  
دالة واالندماج االجتماعي والمشاركة، ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر  والمعرفة قائمة على الع

عبقرية المكان واإلنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين. كما تهدف الحكومة من  
العالم من حيث مؤشرات    30خالل هذه االستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل   دولة على مستوى 

 .44 مية االقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية األسواق، وجودة الحياة"التن
 

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة: 

 :العالقات العامة التسويقية -

  العالقات العامة لتحقيق أهداف التسويق، كجزء من   يقصد بالعالقات العامة التسويقية في الدراسة
االتصال    وتعتمد في ذلك على عدة معايير وهيالمزيج الترويجي أو مزيج االتصال التسويقي للمنظمة،  

 . ، الثقةمع العمالءطويلة األمد ، العالقات المصداقية /الصادق
 : أهداف التنمية المستدامة -

والخطط    والمشروعات  والمبادرات  المستدامة  التنمية  أهداف  الدراسة  في  بها  التي  يقصد  القومية 
)رؤية   المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  رؤيتها  في  مصر  الصفحة  (م2030تبنتها  تطرحها  والتي   ،

تضع   التي  الرسمية  الحكومية  الجهة  باعتبارها  المصرية  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  لوزارة  الرسمية 
 استراتيجيات تنفيذ الخطط المستهدفة لتحقيق هذه األهداف.

 

 للدراسة: نظري اإلطار ال
تعتمد الدراسة على الفروض والمعايير الخاصة بنظريتي ثراء الوسيلة واالتصال الحواري لتحليل 

 المنشورات عبر المنصة محل الدراسة، وفيما يلي عرض موجز لكل من النظريتين على حدة: 
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 نظرية ثراء الوسيلة:  -1

اإللكترونية الحكومية من أبرز الوسائل الحديثة التي ينبغي  ُتعد المنصات الرقمية ومنها المواقع  
 أن تتمتع بخصائص تميزها وتجعلها وسيلة تحظى برضا العمالء والمستخدمين لتلك المواقع. 

 :  هيعلى أربعة معايير   تحدد النظرية مدى توفر ثراء الوسيلة/ الوسيط بناءً 
    personal focus      التركيز الشخصي -
 feedback immediate رجع الصدى الفوري     -
 multiple  cues  الرموز اللفظية وغير اللفظية المتعددة    -
  language   variety           45تنوع اللغات المستخدمة -

 المواقع اإللكترونية إلى فئتين هما:  فيثراء الوسيلة    (Saat and Selamat, 2014)صنف   اكم 
1- Rich Website   :المواقع الثرية 

الصور    التي الصور،  النصوص،  خالل  من  المنظمة  موقع  على  المعلومات  تقدم 
 text, images, animation and videoالمتحركة، مقاطع الفيديو       

2- Lean Web site  :)المواقع الضعيفة )غير ثري 
 textت على موقع المنظمة باالعتماد على النصوص والصور الثابتة تقدم المعلوما التي

and still images   )وهو ما يطلق عليه العرض الضعيف )غير ثري ،lean presentation   
46 . 

لالتصال  و       التفاعلية  األشكال  على  الوسيلة  ثراء  نظرية  باالتصال    في تركز  القائم  بين  اتجاهين 
اإلعالمية   الوسيلة  تصف  كما  للرسالة،  المستقبل  ثراءً   التيوالجمهور  باألكثر  الفعل  رد  وتقوم  توفر   ،

 47 النظرية على فرضين رئيسين هما:
التكنولوجية تمتلك قدرًا   -1 الوسائل  المعلومات، فضاًل عنأن  المقدم من  كبيرًا من  المضمون  تنوع 

والشك الذي ينتاب الكثير من األفراد  خاللها وبالتالي تستطيع هذه الوسائل التغلب عل الغموض 
 .لهاعند التعرض 

األقل من حيث درجة الثراء،  أربعة معايير أساسية لترتيب ثراء الوسيلة مرتبة من أعلى إلى  توجد  -2
رد   وهي حديثة    القدرةالفعل،    سرعة  تكنولوجية  تقنيات  باستخدام  المختلفة  اإلشارات  نقل  على 

 . 48على الوسيلة، واستخدام اللغة الطبيعية  ، والتركيز الشخصي(الوسائط المتعددة)
 
 :نظرية االتصال الحواري -2

الحواري   االتصال  نظرية  للنموذج   Dialogue Communication Theoryبرزت  كتطور 
متماثالً  اتصااًل  ليصبح  وعمالئها  المنظمة  بين  االتصال  تطور  على  وتعتمد  لجرونج،  في    الرابع  يتم 
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وبالتالي    ،(Two-Way Symmetrical Communication) اتجاهين االتصال المتماثل في اتجاهين
ال العالقات  استفادة  النظرية  هذه  وتدعم  للطرفين  المتبادلة  المصلحة  اإللكترونية تتحقق  المواقع  عامة من 

 لتحقيق هذا النمط المتطور من االتصال. 
توكــد جميعهــا علــى أهميــة االتصال التفاعلي   وتتضمــن نظرية االتصال الحواري خمســة مبــادئ

 تلك المبادئ في:   (Kent and Taylor, 2003)والحــوار المتبادل مــع عمالء المنظمة، وقد حدد 
التبادلية: ويعبر هذا المفهوم عن اإلدراك المتبادل للعالقات بين المنظمة وعمالئها ومدى  -

 أهميتها للطرفين.
 .ر إلى التواصل المستمر مع العمالءيشي الذيوالتواصـل:  -
 .والتقمـص: ويرتبط بمصالح العمالء وأهدافهم والسعي إلى تدعيمها -
وفقً  - العمالء  مع  للتفاعل  المنظمات  واستعداد  تقبل  مدى  على  وتنطوي  ا والمخاطـرة: 

 .لشروطها
 49.وااللتزام: ويشير إلى استعداد المنظمة إلى ممارسة الحوار والتفسير مع العمالء -

 هي:الحواري تعتمد النظرية على خمسة مؤشرات رئيسة لالتصال  كما
الموقع -1 المواقع   Ease of Interface سهولة استخدام  إنشاء  المنظمة  إذ يجب على 

 التي يسهل تصفحها وفهمها.
ينبغي للمنظمات إنشاء المواقع  Conservation of Visitors االحتفاظ بزوار الموقع -2

التي تبقي الزوار مستفيدين بتصفحهم الموقع دون أن يذهبوا إلى موقع آخر. ويرتبط 
 . اإلنترنت هذا المبدأ بتحديد الوقت المالئم لبقاء المعلومات على موقع على شبكة 

المنظمات   تنشئإذ   Generation of Return Visits تشجيع معاودة زيارة الموقع  -3
 . 50تلهم المستخدمين فتدفعهم لتكرار زيارة مواقعها   إلكترونيةمواقع 

المفيدة -4 توفرها   Usefulness of Information المعلومات  التي  المعلومات  إن 
 . ا للمستخدم وليس فقط الحتياجات المنظمةالمنظمات ينبغي أن تقدم محتوى مفيدً 

التفاعلي   -5 للحوار  )فرصة(  طريقة  إنشاء   Dialogue Loopوجود  خالل  من  وذلك 
المنظمة، والمنظمة بدورها   للعمالء بطرح األسئلة على  المواقع اإللكترونية بما يسمح 

 51.والموضوعات  تقوم باإلجابة، كما يمكنهم المشاركة والتصويت على القرارات 
على ما سبق فإن المتفحص لفروض نظريتي ثراء الوسيلة واالتصال الحواري يلحظ اتصااًل    وبناءً 

من حيث الهدف النهائي للنظريتين، أو من حيث معايير االتصال التفاعلي الدالة   وثيقًا بينهما، سواءً 
ئها ُيعد  الوسائل اإلعالمية، فتوفير االتصال التفاعلي بين المنظمة وعمال  فيعلى مبادئ النظريتين  

  هدفًا نهائيًا لكل من النظريتين.
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 :التصميم المنهجي للدراسة

 :نوع الدراسة ومنهجها

تهتم بتفسير   التي   Qualitative Studyالدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية النوعية /الكيفية 
 .Thematic Approachالظواهر والقضايا في إطار مدخل التحليل الموضوعي للظاهرة 

خالل   من  المحتوى،  مسح  على  االعتماد  تم  إطاره  وفي  المسح،  منهج  على  الدراسة  اعتمدت 
على  تعتمد  التي  البحثية  األساليب  أحد  الكيفي  التحليل  ويعد  الدراسة،  محل  للصفحات  الكيفي    التحليل 

  أكثر من اعتمادها على تعدادات مفردات البحث، حيث تركز على   للظاهرة ومؤشراتها تفسيرات الباحث 
واإلحصائيات األرقام  وليس  المحتوى  الظاهرة وخصائص  األكثر مال 52وصف  وهو  أهداف ء،  لخدمة  مة 

بالمنظمة   التسويقية  العامة  العالقات  توظفها  التي  االتصاالت  أساليب  كافة  ترصد  التي  الحالية  الدراسة 
حيث ٌتعد الدراسات الكيفية من  لالتصال بالعمالء بغض النظر عن مدى تكرار استخدام تلك األساليب،  

ر، في سياق خصوصية المجتمعات التي تجرى  األساليب البحثية التي توفر البيانات المتعمقة حول الظواه
 . 53فيها الدراسة، وتالئم عدة مجاالت منها دراسة الحالة وهو ما يحقق أهداف الدراسة  

 

 :مجتمع وعينة الدراسة

الصفحة   في  الدراسة  مجتمع  ليتمثل  ويرجع  الرسمية  المصرية،  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة 
لتلك   الباحثة  اختيار  أهداف   الصفحة السبب في  لتحقيق  الالزمة  والخطط  السياسات  ألهميتها في وضع 

مصر في  المستدامة  العمدية،  التنمية  العينة  على  الدراسة  عمديً   ؛واعتمدت  االختيار  تم  لعينة    احيث 
 محل الدراسة بما يخدم أهداف الدراسة. والمنشورات  المنصات الرقمية

 عينة المادة التحليلية: 
المنشورات   التخطيط    واستراتيجيات تم تحليل  لوزارة  الرسمي  الموقع  العامة، عبر  العالقات  اتصاالت 

 والتنمية االقتصادية المصرية، وتضمن ذلك الخطوات واإلجراءات التالية: 
 .المنشورات التي تناولت أهداف التنمية المستدامة تحديد  -
 . استبعاد أية منشورات ال عالقة لها بموضوع الدراسة -

 العينة الزمنية: 

وتم اختيار    م 2022مايو   13  وحتى   ،2022فبراير   13 فترة التحليل لمدة ثالثة أشهر منامتدت  
الزمنية   الفترة  التخطيط  تزامنً هذه  وزارة  بين  بالشراكة  المستدامة،  للتنمية  العربي  األسبوع  إطالق  مع  ا 

 والتنمية االقتصادية وجامعة الدول العربية.
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 :أدوات جمع البيانات

التسويقية  اعتمدت   العامة  العالقات  الستراتيجيات  الكيفي  التحليل  دليل  أداة  على  الدراسة 
المستخدمة في المنصة محل الدراسة، وتضمن الدليل توصيف الموقع محل الدراسة، ومؤشرات االتصال  
العامة   العالقات  ومعايير  والمضمون،  الشكل  حيث  من  الصفحة  على  المنشورات  سمات  الحواري، 

 وذلك عبر المحاور التالية:  التسويقية،
التالية -1 المؤشرات  خالل  من  وخصائصها  الصفحة  الصفحة،    :توصيف  سمات  بالصفحة،  )التعريف 

 .العناصر االتصالية للصفحة(
في   -2 وتتمثل  المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  المستخدمة  التسويقية  العامة  العالقات  استراتيجيات 

 الدراسة فيما يلي:  
 .استراتيجية الدفع )المعلومات محتوى المنشورات/ توفر مبادئ االتصال الحواري( .أ

 . استراتيجية الجذب )تيسير استخدام الخدمات/ توفر التطبيقات/الدعوة إلى الفعل( .ب 
)  .ج التمرير  و استراتيجية  الرعاية  برامج  إيجابية/  معلومات  الخاصة/تقديم  المسئولية    األحداث 

االستشهاد/ والبيانات    االجتماعية/  القصص  بالمناسبات/  المنتج  ربط  الفعل/  إلى  الدعوة 
العالقات   وإعالنات  الرسمية  الجوالت  واالجتماعات/  والمؤتمرات  الرسمية  الخطب  اإلخبارية/ 

 .العامة(
إنشاء عالقات  /مصداقية المنظمةمعايير العالقات العامة التسويقية: )تعزيز الثقة في المنظمة/تعزيز   -3

 .طويلة األمد مع العمالء(
 نتائج الدراسة:

في ثالثة انطلقت منها الدراسة،    التييتم عرض النتائج في ضوء التساؤالت واألهداف والنظريات  
العامة   العالقات  معايير  العامة،  العالقات  استراتيجيات  وخصائصها،  الصفحة  توصيف  هي:  محاور 

 على النحو التالي: التسويقية، وذلك 
 نتائج التحليل الكيفي للموقع الرسمي للمنظمة:

  :توصيف الصفحة وخصائصها  -المحور األول

 :التعريف بالصفحة -1

وجاءت بنفس المسمى باللغة العربية،    ،لوزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةهي الصفحة الرسمية  
اإلنجليزية   رابط   ، Ministry of Planning and Economic Developmentوباللغة 

  الذي وتضمنت الصفحة التعريف بالمنظمة ضمن تبويب )عن الوزارة  ، mped.gov.egالصفحة 
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وزراء    -كلمة الوزيرة   -عن الوزيرة  -مهام الوزارة   -فرعية هي )رؤية الوزارة   تضمن أربعة تبويبات 
 التخطيط(، ويوضح الشكل التالي عناصر هوية الصفحة: 

 

 
 ( 1شكل رقم )

 عناصر هوية الصفحة 

 :سمات الصفحة -2
 ترتيب زيارة الموقع:  .أ

عالمي  وفق   اإللكترونية  المواقع  لترتيب  أليكسا  لموقع  لزيارة اومحلي    اا  العالمي  الترتيب  جاء   ،
يشير  ،  من حيث المواقع المصرية  4282الترتيب   في، كما جاء الموقع  323681الموقع   مما 

انخفاض ترتيب الموقع عالميًا ومحليًا، ويلفت االنتباه إلى ضرورة تطوير أساليب االتصال  إلى  
 عبر الموقع لجذب عدد أكبر من المستخدمين.  

 :فحةالعناصر االتصالية للص .ب 
المستهدف  الجمهور  والمتخصصين  تنوع  العام  الجمهور  هوية  ،  بين  عناصر  حيث  ومن 

رأس الصفحة اسم المنظمة دون صور مميزة، وجاء الشعار المرسوم   فيتضمن البانر  المنظمة  
وا العربية  باللغتين  الوزارة  اسم  هو  المكتوب  والشعار  النسر  اللغة نجليزية،  إلهو  حيث  من 

الموقع   في  ساد استخدام اللغة العربية في الصفحة باستثناء عناوين بعض التقارير  المستخدمة 
نجليزية، ولم يوفر الموقع إلوقع إمكانية التغيير الكامل إلى اللغة اوأتاح الم،  المتاحة على الموقع

على اللغة اللفظية، مما يشير إلى ضعف ثراء أساسي  استخدام اللغة غير اللفظية واعتمد بشكل  
 تلك الخاصية.  فيالموقع 
 المستدامة: التنمية   استراتيجيات العالقات العامة التسويقية المستخدمة لتحقيق أهداف-المحور الثاني

 : استراتيجية الدفع -1
ويستدل عليها في عينة الدراسة بتوفير معايير االتصال التفاعلي لتوفير المعلومات ذات الفائدة،   

 وذلك على النحو التالي: 
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 Pinnedتضمن الموقع المعلومات عن رؤية الوزارة، ومنشور مثبت معلومات عن المؤسسة:  .أ

Post .عن رسالة الوزارة، بيانات االتصال، الموقع الجغرافي 
حيث تم توفير المعلومات    ؛المعيار األول للعالقات العامة التسويقية وهو الثقة  يحققهوأحد ما  

  .لدى العمالء VISIBILالكاملة عن المنظمة وجعلها مرئية  
له،   االجتماعية  والحسابات  المنظمة  موقع  بين  الربط  حيث  من  الموقع وحسابات  أما  بين  الربط  تم 

 ، لينكد إن.نستجرام، يوتيوب إفيس بوك، تويتر،  على شبكات  المنظمة
بيانات صحفية، ولكن تم توفير رابط لها ضمن   Cover pageولم تتضمن صفحة الغالف للموقع 

)اإلعالم( لشخصيات تبويب  ثابتة  صور  يصاحبها  صحفية  بيانات  الداخلية  الصفحات  تضمنت  كما   ،
الرس،  رسمية الشخصيات  بين  جمعت  لصور  محدود  عدد  بدت  مع  بينما  الرسمية،  وغير  الصفحة مية 

التركيز    وفي هذا السياقالرئيسية مزدحمة بالمعلومات حول اإلصدارات والتقارير السنوية،   برز معيار 
 .54حيث توفرت الخطط النوعية لمحافظات مصر تحت عنوان خطة المواطن ؛إلى حد ماالشخصي 

المنشورات:   .ب ألهداف التنمية المستدامة والموضوعات الدالة عليها، التي تم رصدها    نعرض محتوى 
   على النحو التالي: م2030ة، وفقًا لرؤية مصر يخالل فترة إجراء الدراسة التحليل

التنمية    :فيتمثلت األهداف والموضوعات المطروحة  م(:  2022فبراير    28-فبراير  13)  - أهداف 
موضوعات إطالق أسبوع التنمية    الدراسة في عليها في عينة    المستدامة بصفة عامة وتم االستدالل

المستدامة،  المستدامة التنمية  تمويل  تقرير  السادس:إطالق  الهدف  الدولة    ،  مؤسسات  حوكمة 
 موضوعات الحوكمة والتنمية المستدامة. فيالدراسة وتم االستدالل عليه في عينة  والمجتمع

عليها  م(:   2022مارس    30-مارس  1) - الدالة  والموضوعات  المطروحة  األهداف    : فيتمثلت 
األول   معيشته(،الهدف  مستوى  وتحسين  المصري  المواطن  حياة  بجودة  االستدالل    )االرتقاء  وتم 

الدراسة    فيعليه   لالرتقاء    في عينة  الداعمة  السياسات  الرقمي، إطالق مؤتمر  التحول  موضوعات 
  )العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة( الهدف الثاني    بجودة حياة المواطن المصري "جودة حياة"،

عليه   االستدالل  ، برنامج رائدات  م2023موضوعات: مبادرة رواد مصر  فيعينة الدراسة    فيوتم 
فعالية  م2030 المبادرة،  She Canدر  تق  هي،  تخرج  وحفل  للشباب،  سفيرًا  كن  مباردة  إطالق   ،

الجمهورية الجديدة، دليل خطة    فيبرنامج القيادات النسائية اإلفريقية، الدور التنموي المستدام للمرأة  
المرأة   منتدى  المصرية،  األسرة  تنمية  مشروع  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  المستدامة    في التنمية 

والثاني: وتم االستالل  ،   ت الحكوما السادس    الحوكمة والقيادات النسائية،   فيعليهما معًا  الهدفين 
السادس   والمجتمع(الهدف  الدولة  مؤسسات  عليه    )حوكمة  االستدالل  الدراسة    في وتم    في عينة 

 موضوعات البرنامج التدريبي للحوكمة.
عليها  م(:  2022أبريل    30  –أبريل    1) - الدالة  والموضوعات  المطروحة  األهداف  :   فيتمثلت 

األول معيشته(،    الهدف  مستوى  وتحسين  المصري  المواطن  حياة  بجودة  االستدالل  )االرتقاء  وتم 
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الدراسة    في  عليه الرقمي،    في عينة  التحول  الرابعموضوعات  والبحث   الهدف  واالبتكار  )المعرفة 
االستدالل عليهالعلمي(،   الخامس موضوعات هاكسثون مصر،     فية الدراسة  عين  في   وتم   الهدف 

ومستديم(،   متكامل  بيئي  عليه)نظام  االستدالل  الدراسة    في  وتم  التحضير    فيعينة  موضوعات 
المناخ  الستضافة   السادس  ،COP 27قمة  والمجتمع(،    الهدف  الدولة  مؤسسات  وتم  )حوكمة 

 الحوكمة والنوع االجتماعي.   ،الرقميموضوعات التحول  فيعينة الدراسة  في االستدالل عليه
أهداف  :  في تمثلت األهداف المطروحة والموضوعات الدالة عليها م(:  2022مايو    13  –مايو    1) -

عامة بصفة  المستدامة  األول ،  التنمية  وتحسين    الهدف  المصري  المواطن  حياة  بجودة  )االرتقاء 
معيشته عليه مستوى  االستدالل  وتم  الدراسة    في  (،  المواطن    فيعينة  حياة  جودة  موضوعات 

)العدالة واالندماج  الهدف الثانيواإلصالح الهيكلي المصري، قضايا الصحة والتعليم بصفة عامة،  
موضوعات دمج البعد االجتماعي   فيعينة الدراسة   في وتم االستدالل عليهاالجتماعي والمشاركة(، 

 موضوعات الحوكمة والنوع االجتماعى.   فيممثلين  والهدفين السادس والثانىالخطط التنموية،  في
 

لم يظهر على الصفحة  ومن حيث المعلومات عن المنتج / الخدمات التي تقدمها المنظمة:  
سواء   حد  على  الداخلية  الصفحات  أو  الخدمات الرئيسية  على  الحصول  الحصول  ،  كيفية  مكان  أو 

الخدمات   الخدمات أو طبيعة  المنظمة    التيعلى  المصالحتقدمها  للعمالء وأصحاب    . بشكل واضح 
ب يتعلق  المستخدمة  فيما  اإلقناعية  الموقع محل الدراسة، غلب    في محتوى المنشورات    في األساليب 

العقالنية   االستماالت  العظ  في استخدام  الصفحةالغالبية  على  للمنشورات  محدودية    في   ، مى  مقابل 
   عينة الدراسة. فياستخدام االستماالت العاطفية 

 توفر مبادئ االتصال الحواري: . ج 
، خلت الصفحة الرئيسية من توفر صندوق من حيث توفر صندوق حواري مباشر على الصفحة  

بتوفير رابط مع منشورات  للتفاعل المباشر، أو الدردشة المباشرة مع المستخدم.    حواري  يتعلق  وفيما 
ال يوفر الموقع وسيلة مشاركة المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي للمنظمة، لألفراد أو  :  المنظمة

 : المنظمات األخرى، باستثناء توفير الروابط التالية
رابط   - المراسلة عبر  من خالل  الحوار  ينقل المستخدم عبر تبويب تواصل معنا، وذلك بالنسبة  توفر 

 ويوضح الشكل التالي، أسلوب التواصل مع العمالء:  للجمهور العام،
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 ( 2شكل رقم )
 الحوار مع العمالء عبر موقع المنظمة  

 

المصلحة - أصحاب  تنقل   أما  التي  التنمية،  أيقونة شراكات من أجل  التواصل عبر  الموقع  وفر  فقد 
إلى صندوق حواري لملء نموذج والمراسلة لتقديم عرض    Hyperlinkالمستخدم عبر رابط تشعبي  

األخرى،   المستدامة  التنمية  بأهداف  المبادرة  ارتباط  ومدى  منها،  والمستفيدون  مشاركة   / لمبادرة 
 ة. والتحديات المتوقع

 
 ( 3شكل رقم )

 الحوار مع العمالء عبر موقع المنظمة  
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 : منصة المبادرات والبيئة الداعمة

تم إطالق هذه المنصة لضمان التوثيق الفعال للمشاورات التي تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة 
( لمصر  الثالث  الطوعي  الوطني  للتقرير  التحضير  عملية  في  م2021أثناء  تقديمه  تم  الذي  المنتدى  ( 

لتعزيز  المصلحة  أصحاب  مدخالت  تضمين  إلى  باإلضافة  المستدامة،  للتنمية  المستوى  رفيع  السياسي 
الجزء التحليلي لمدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتقرير. وكانت هذه الخطوة مهمة بشكل  

 .خاص في ظل الوضع الحرج الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد 
تصمي مختلف  تم  قبل  من  الواقع  أرض  على  المنفذة  المبادرات  لرصد  األصل  في  النموذج  م 

والمستفيدين،   النتائج،  إلى  باإلضافة  المستدامة،  التنمية  ألهداف  تحقيقهم  ومدى  المصلحة،  أصحاب 
والتحديات التي تواجههم. ثم تطورت الفكرة إلى آلية مشاركة رقمية أكثر تنظيمًا، مما أدى إلى خروج هذه  

من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية،    اإلنترنت المنصة التفاعلية عبر  
في   المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  مساهماتهم  تسجيل  المصلحة  أصحاب  لجميع  يمكن  حيث 

  فيذ رؤية مصر يستمر استخدام هذه اآللية لضمان المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة في تن سمصر. و 
 .، وأال يتم حصرها فيما يتعلق باإلعداد للتقرير الوطني الطوعي فقطم2030وأجندة األمم المتحدة  

الداعمة البيئة  ونموذج  المبادرات،  نموذج  متكاملين:  شقين  إلى  النموذج  يهدفوينقسم  نموذج   ، 
دراسات، والتقارير، التي تقوم  حول المبادرات، والمشروعات، واألحداث، وال   المبادرات إلى جمع المعلومات 

والمنظمات  والجهات  الشركات  مصر  بها  في  المستدامة  التنمية  تدعم  البيئة  ،  التي  نموذج  يهدف  بينما 
وتشريعات،  ولوائح،  وقوانين،  سياسات،  من  والجهات  والمنظمات  الشركات  تراه  ما  رصد  إلى  الداعمة 

 ودهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.ومبادرات حكومية، تشكل بيئة داعمة تعزز أنشطتهم وجه 
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 ( 4شكل رقم )

 الحوار مع أصحاب المصلحة عبر موقع المنظمة )نموذج المبادرة/ المشاركة(  

   
 ( 5شكل رقم )

 الحوار مع أصحاب المصلحة عبر موقع المنظمة )نموذج المشاركة( 
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   ( 6شكل رقم )

 الحوار مع أصحاب المصلحة عبر موقع المنظمة  
 ( SDGs)هدف المبادرة/المشاركة في إطار  

 

 : إصالح مناخ األعمال في مصرالتي استهدفت  "إرادة" كما وفر الموقع رابط مبادرة -
 

 
 ( 7شكل رقم )

 الحوار مع أصحاب المصلحة عبر موقع المنظمة )مبادرة إرادة(  
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)إرادة( - مصر  في  األعمال  مناخ  إصالح  . في م2008هي مبادرة وطنية تأسست في عام  :  مبادرة 

المصري بموجب    ،م2019عام   الوزراء  إرادة على أعلى مستوى سياسي وتابعة لمجلس  تم اعتماد 
رقم   الوزراء  مجلس  رئيس  وزارة    م2019لسنة    1652ورقم    م 2019لسنة    998قرارات  بإشراف 

التخطيط والتنمية االقتصادية. تتمثل مهمة إرادة في إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي المصري  
الس  صنع  تعزيز  التجارية  ،ياسات بهدف  األعمال  االستثمار  ،وتحفيز  بين    ،وتشجيع  حوار  وإقامة 

المستدامة في مصر ورؤية   التنمية  أهداف  تحقيق  دوًرا رئيسًيا في  إرادة  تلعب  والشركات.  الحكومة 
المؤسسات   م2030مصر   وكفاءة  الشفافية  وتحسين  االقتصادية  التنمية  على  مباشر  تأثير  ولها 

 لتنمية االقتصادية. الحكومية في عملية ا
باألدلة تنفيذها  وتقييم  بشفافية  المصرية  والقوانين  السياسات  تقييم  حول  إرادة  أجندة   ، تدور 

إلى   ويهدف  السياسة  يغطي جميع مجاالت  وهو  المصلحة.  وأصحاب  المواطنين  بآراء  مدعومة 
المطلوب  يتجاوز  ال  الذي  المستهدف  بأقل    ،التنظيم  الفوائد  وتحقيق  األهداف  تحقيق  أجل  من 

تكلفة. تقود إرادة إصالح السياسات بالتعاون الوثيق مع المجاالت العامة والخاصة في االقتصاد  
نحو تصميم وتنفيذ سياسة مبسطة وقائمة على األدلة تكون متسقة ومرئية ومتوافقة مع المصري  

األطراف   مع  المشاورات  إرادة  أدوات  تشمل  الرشيد  الحكم  ومعايير  الدولية  الممارسات  أفضل 
وتقييم األثر التنظيمي المسبق / الالحق للوائح الحالية والجديدة من أجل ضمان لوائح    ،المتأثرة

 صالح أفضل لمناخ االستثمار.أفضل وإ
كما ال يوفر    ال يوفر الموقع هذه الخدمة، ومن حيث إتاحة الفرصة الستطالع رأي الجمهور  

 المنظمة سواًء لفظًيا أو غير لفظي.الفرصة للمستخدمين بالتفاعل تجاه منشورات 
  ؛ يمكن تصنيف الموقع محل الدراسة ضمن المواقع متوسطة الثراء  وفى إطار نظرية ثراء الوسيلة

يوفر  ولم  والفيديو،  والمتحركة  الثابتة  الصور  بين  ما  الفنية  واألساليب  المستخدمة،  اللغة  تنوعت  حيث 
 . الموقع رد الفعل المباشر وال التركيز الشخصي
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 : استراتيجية الجذب -2
السوق   إلى  الوصول  تيسير  خالل  من  الشراء  على  للتشجيع  المبذولة  الجهود  إلى  وتشير 

Expanding Market reachفي عينة الدراسة عبر التحفيز على االستفادة من    ه، ويستدل علي
 : المؤشرات التاليةبرامج التنمية المستدامة من خالل 

الخدمات   .أ استخدام  الدراستيسير  عينة  في  عليه  خاللويستدل  من  وتعريف تاحة  إ  ة  الخدمات 
وال   الخدمات  إتاحة  عن  معلومات  المنظمة  موقع  يتضمن  ولم  لها،  الوصول  بكيفية  المستخدمين 

 كيفية الوصول لها، بينما تضمن المعلومات ذاتها عن المنظمة. 
التطبيقات .ب  للمعلومات الواردة  ووفقًا  على الصفحة الرئيسية    م2030  شاركوقد توفر تطبيق  :  توفر 

الدارسة محل  الموقع  عن  على  عبارة  وهو  المصرية، .   والحكومة  المواطن  بين  تفاعلية  منصة 
للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات األداء، ويتيح هذا التطبيق إمكانية المتابعة الدورية  

 لتنفيذ المشروعات، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. 
ببرامج   الخاصة  المعلومات  إتاحة  الشفافية في  أكبر قدر من  إلى تحقيق  التطبيق  ويهدف 
المجتمعية   التوعية  في  دوره  عن  فضاًل  االستراتيجية،  والمشروعات  األداء  ومؤشرات  التنمية، 
في   للمواطنين  الفرصة  إتاحة  في  يسهم  كما  الدولة،  بها  تقوم  التي  المشروعات،  بحجم  الموسعة 

التشاركية الفّعالة«، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلى جانب نشر ثقافة قياس    »المتابعة
 األداء في الجهاز اإلداري للدولة وبين المواطنين. 

هذه  من  إنجازه  تم  ما  وتقييم  للمحافظة،  وفًقا  المشروعات  بتصفح  التطبيق  ويسمح 
تنفيذه   تم  وما  تنفيذه  المستهدف  بين  بالمقارنة  اإلنجاز  معدالت  متابعة  خالل  من  المشروعات، 
االحتياجات   على  الضوء  لتسليط  المقترحات  بإرسال  للمواطن  فرصة  إتاحة  عن  فضاًل  بالفعل، 

بدو  التي  محافظة  المحلية،  من  تختلف  التطبيق  .  ألخرى رها  التنمية    17ويضم  أهداف  من  هدًفا 
بتلك   المرتبطة  األداء  قياس  ومؤشرات  التنموية  البرامج  بعض  منهم  كل  تحت  ليندرج  المستدامة، 
التنمية   أهداف  من  هدف  كل  خالل  من  األداء  مؤشرات  على  التعرف  يمكن  وبالتالي  األهداف، 

 ن.خالل المحافظة التي يقيم بها كل مواطالمستدامة، والمشروعات من 

 
 (  8شكل رقم )

 التطبيقات المتاحة على موقع المنظمة 
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الفعلهـ.   إلى  خال الموقع من الدعوة إلى الفعل فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، باستثناء  :  الدعوة 
وذلك   االجتماعي(،  واالندماج  )العدالة  الثاني  سفيرً   فيالهدف  "كن  إلى    التيا"  مبادرة  الدعوة  فيها  بدت 

 الشعار المكتوب للمبادرة، وشعار تطبيق شارك. فيالفعل واضحة 
   :استراتيجية التمرير -3

التمريراست  إيجابي  راتيجية  رأي  تكوين  إلى  تهدف  الذهنية  التي  الصورة  منظمة  لل  وتحسين 
 : المؤشرات التاليةويستدل عليها في الدراسة من خالل ، ومنتجاتها

 

 : أهداف التنمية المستدامة، تقديم معلومات إيجابية عن المنظمة .أ
فيما يتعلق بأسلوب تحرير المادة اإلعالمية عبر الموقع محل الدراسة، ساد التحليل إلى اعتماد القائم  

 . يتحرير المادة اإلعالمية، مقارنة باألسلوب اإلقناع  فيباالتصال على األسلوب اإلخباري 
و    .ب الرعاية  الخاصةبرامج  التنمية  :  األحداث  الترويج ألهداف  أساليب  األحداث كأحد  برزت رعاية 

المستدامة عبر الموقع محل الدراسة، وعلى الرغم من محدودية تلك البرامج إال أنه ال يمكن إنكار  
وقد تم االستدالل عليها في عينة الدراسة برعاية الفعاليات الخاصة بالمبادرات المجتمعية  وجودها،  

  مة محل الدراسة. المنفذة برعاية المنظ
االجتماعية . ج  الترويجية  :  المسئولية  األساليب  أبرز  من  االجتماعية    فيكان  المسئولية    التي مجال 

،  م 2030ومن أبرزها: جودة حياة، رواد    اعتمدت عليها المنظمة محل الدراسة، المبادرات المجتمعية
 ، كن سفيًرا. She Canم، حياة كريمة، هي تقدر 2030رائدات 

:  االستشهاد بالشخصيات العامة والشخصيات الواقعية )القصص الحية( من مستخدمي الخدمات   . د 
الغالبية العظمى من    فيهذا السياق تضمنت المنشورات على الموقع محل الدراسة، االستشهاد    في

    وكان من الالفت لالنتباه عدم االستشهاد بالمشاهير مطلقًا.  ،المنشورات كان من شخصيات رسمية
بالمناسبات:   المنتج  ربط  من و.  بعدد  الدراسة  محل  والمنظمة  المستدامة  التنمية  أهداف  ربط  تم 

المناسبات، ومن أبرزها: اليوم العالمي للمرأة الذي تزامن مع إطالق برنامج القيادات النسائية األفريقية،  
 تزامن مع إطالق أسبوع التنمية المستدامة. الذيإطالق تقرير تمويل التنمية المستدامة 

القصص االخبارية والبيانات االخبارية عبر الموقع محل الدراسة، وتم   يانات اإلخبارية:ز.   القصص والب
الفيديو   بمقاطع  المصحوبة  اإلخبارية  القصص  على  الرئيسية(،    فياالعتماد  )الصفحة  الغالف  صفحة 

اإلخبارية   البيانات  على  االعتماد  تم  تبويب    فيبينما  ضمن  تشعبي  عنوان   (اإلعالم )رابط  تحت    جاء 
صحفية( التنمية    )بيانات  أهداف  بين  اإلخبارية  والبيانات  القصص  تناولتها  التي  الموضوعات  وتنوعت 

 المستدامة األول، الثاني، الخامس والسادس.
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مثلت الخطب الرسمية غالبية المادة  )واألحاديث المباشرة( والمؤتمرات واالجتماعات:    الخطب الرسميةح. 
المستخدمة   الموضوعات   الموقع  فياإلعالمية  لتشمل  والخطب  األحاديث  تلك  وتنوعت  الدراسة،  محل 

 ا.  باألهداف التنموية الموضحة سلفً الخاصة 
العامة:   العالقات  وإعالنات  الرسمية  الجوالت  وإعالنات  خال الموقع من استخدام الجوالت الرسمية  طـ. 

 ألهداف التنمية المستدامة عبر الموقع الرسمي للمنظمة. كوسيلة ترويجيةالعالقات العامة 
    :معايير العالقات العامة التسويقي -المحور الثالث

المنظمة:   -1 الثقة في    ، أشارت النتائج في مجملها إلى توفر معيار الثقة في المنظمة إلى حد ماتعزيز 
تفتقد إلى التحديد إلى حد   بينما جاءت الهوية المرئية  بالمنظمة، وتحديد موقعها،  حيث تم التعريف 

حيث استخدمت المنظمة شعار "النسر" على الرغم من عدم ارتباطه بشكل فريد بالمنظمة، ولكن    ،ما
 الوطني للدولة.  ا كأحد مكونات العلما وطنيً ا لكونه رمزً ا للمنظمات الحكومية ككل نظرً يعتبر شعارً 

  ، كشفت نتائج الدراسة عن تحقق هذا المعيار إلى حد ما في عينة الدراسة  :مصداقية المنظمةتعزيز   -2
حيث تحققت المسئولية االجتماعية والعمل المسؤول وتقديم المعلومات المفيدة، إال أن موقع المنظمة  

 تدعيم مصداقية المنظمة. لم يوظف التأييد اإلعالمي على الرغم من أهميته كعنصر مهم في 
العمالء:   -3 مع  األمد  طويلة  عالقات  موقع  إنشاء  في  المعيار  هذا  توفر  محدودية  النتائج  أظهرت 

فور   ،المنظمة بشكل  ليس  ولكن  الفعل  الراجعة/رد  التغذية  وفر  ميزة    ي،حيث  من  الموقع  خال  فقد 
ولكن لم يتوفر صندوق   ،اسلةالدردشة الفورية على الموقع، كما أتاح التفاعل الفردي من خالل المر 

حوارى للرد الفوري والفردي على العمالء واستفساراتهم مما يفقد المنظمة ميزة العالقات الجيدة وطويلة 
المقدمة  والمشروعات  والمبادرات  الخدمات  بين  التمييز  الموقع  استطاع  بينما  العمالء،  مع  األمد 

وفقً  المصالح  وأصحاب  الواضح  للعمالء  التمييز  عدم  من  الرغم  على  لهم،  المتنوعة  لالحتياجات  ا 
 لخدمات العمالء على الموقع . 

 

 الخاتمة:
مجال    في  -ا نسبيً -ناقشت الدراسة مفهوم العالقات العامة التسويقية كأحد المصطلحات الحديثة   

وهي    ،ت الرقمية الحكوميةا للمنشورات عبر إحدى المنصااالتصال التسويقي، قدمت الدراسة تحلياًل كيفيً 
استراتيجيات   أبرز  لرصد  محاولة  في  المصرية،  اإلدارية  والتنمية  التخطيط  لوزارة  الرسمية  الصفحة 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    عبر المنصات الرقمية الحكوميةالمستخدمة  العالقات العامة التسويقية  
 م. 2030في إطار رؤية مصر  

المطروحة عبر المنصة محل الدراسة في فترة التحليل، يلحظ التركيز   الراصد لألهداف التنموية
على األهداف التالية بصفة عامة: األول، الثاني، الرابع، الخامس، السادس، وجاءت الغالبية العظمى من  
مستوى   وتحسين  المصري  المواطن  حياة  بجودة  )االرتقاء  األول  التالية:  باألهداف  مرتبطة  المنشورات 
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والسادس )حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع(، مقارنة باهتمام متوسط بالهدف الثاني )العدالة   معيشته(،
واالبتكار   )المعرفة  الرابع  الهدفين  تناولت  التي  المنشورات  نُدرت  كما  والمشاركة(  االجتماعي  واالندماج 

ة تتعلق باألهداف والبحث العلمي(، والخامس )نظام بيئي متكامل مستديم(، بينما لم يتم رصد أي قضي
المكانة (، الثامن )السالم واألمن المصري ، السابع )(اقتصاد قوي: اقتصاد تنافسي ومتنوعالتنموية الثالث )

 في فترة التحليل.  (،الريادية: تعزيز الريادة المصرية
التسويقية،  في إطار نظريتي االتصال الحواري وثراء الوسيلة إضافة إلى معايير العالقات العامة  

افتقدت المنصة محل الدراسة إلى عدة عناصر من أبرزها: وضوح هوية المنظمة، توفر المعلومات عن  
 الخدمات واتاحتها، االستشهاد والتأييد اإلعالمي، اإلعالن المؤسسي/اإلعالمي. 

الشخصي، ربط   الطابع  الفوري،  االتصال  اللفظية،  اللغة غير  توفر  إلى عدم  األفكار باإلضافة 
 المستهدفة بالمناسبات إلى حد ما.

 التوصيات:
 تطرح الباحثة عدًدا من األسس التي ٌتعد نموذًجا استراتيجًيا لتحقيق استراتيجية معايير العالقات 

النحو العامة التسويقية، بصفة عامة، وعبر المنصات الرقمية للمنظمات بصفة خاصة، وذلك على  
 التالي: 

 لعالقات العامة التسويقية الستراتيجيات امقترح  استراتيجي  نموذج 

الحالية والموصي    تحتاج إلى تطوير عبر موقع المنظمة محل الدراسة  التيالمعايير  األسس و  -1
 : بتوفرها لتحقيق استراتيجيات العالقات العامة التسويقية عبر المنصات الرقمية للمنظمات

 .المنظمة في للعمالء، وتساعد على زيادة الثقة االهتمام بالهوية المرئية للمنظمة لتبدو واضحة  -
تلك   - إتاحة  ومدى  للعمالء،  واضح  بشكل  المنظمة  تقدمها  التي  الخدمات  عن  المعلومات  توفير 

الخدمات وطرق الوصول إليها، ومدى توفرها وكيفية استخدامها، حرًصا على بناء عالقات طويلة  
 األمد مع العمالء وتحقيًقا لرغباتهم. 

 بط كوسيلة لمشاركة المنشورات على موقع المنظمة، في المنصات األخرى. إتاحة روا -
أنماط - بشتى  االستشهاد  على  المشهورة  هالحرص  الواقعية  -الخبراء   -)الشخصيات    / الشخصيات 

الحية نظرً القصص  ومنتجاتها  (،  للمنظمة  المصداقية  قيمة  إضافة  في  االستشهاد  أسلوب  ألهمية  ا 
. وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أهمية التأييد اإلعالمي  المستهدف التسويق لهاومنها األفكار  

 الذي يعد من أهم العناصر لتعزيز مصداقية المنظمة لدى العمالء. 
اإلقناع   - تحقيق  لتيسير  الدراسة  محل  المنصة  عبر  لألفكار  الذهنية  باالرتباطات  االستعانة  ضرورة 

 لدى العمالء المستهدفين.
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تضفي المصداقية على    التيعالنات اإلعالمية كأحد أدوات العالقات العامة التسويقية  إل ام ااستخد  -
 ومنتجاتها وخططها والقرارات المتعلقة بتلك الخطط. المنظمة

الحرص على توفر االتصال الفوري على موقع المنظمة سواًء من خالل الدردشة الفورية، أو وجود  -
المباشر/ال للتواصل  الشخصي  صندوق حواري  الطابع  ميزة إضفاء  يحقق  الصفحة، مما  فوري على 

Customization     على عالقات المنظمة مع عمالئها، وبالتالي تزداد جودة العالقات مع العميل
 تبًعا لذلك. 

االتصال   - مزايا  يحقق  مما  المنظمة،  موقع  على  العمالء  لتفاعل  اللفظية  وغير  اللفظية  اللغة  إتاحة 
االفترا البيئة  المنظمة  عبر  لموقع  الثراء  ويوفر  موقعها،  عبر  المنظمة  منشورات  مع  بالتفاعل  ضية 

 باستخدام أساليب مختلفة للتعبير عن اآلراء. 
باألفكار   - االقتناع  المرغوب  السلوك  لتغيير  العمالء  تحفيز  في  ألهميتها  الفعل  إلى  الدعوة  توفير 

 المستهدفة.
 

والمعايير -2 الدراسة  األسس  محل  المنظمة  موقع  عبر  لتحقيق  المتوفرة  بتوفرها  والموصي   ،
 : استراتيجيات العالقات العامة التسويقية عبر المنصات الرقمية للمنظمات

 . تنوع األساليب الفنية ما بين الصور الثابتة والمتحركة والفيديو -1
 ة والعمالء. توفير التطبيقات كنموذج للمنصات التفاعلية بين المنظمة محل الدراس -2
والبيانات   -3 والقصص  االجتماعية  والمسئولية  الخاصة  واألحداث  الرعاية  برامج  توظيف 

 اإلخبارية والخطب واالجتماعات كأدوات العالقات العامة التسويقية عبر موقع المنظمة.
   .التعريف بالمنظمة وموقعها لتحقيق الثقة كأحد معايير العالقات العامة التسويقية -4
 .ومات المفيدة لتعزيز مصداقية المنظمة كأحد معايير العالقات العامة التسويقيةتقديم المعل -5
معايير   -6 كأحد  العمالء  مع  األمد  طويلة  عالقات  إلنشاء  الفعل  رد  الراجعة/  التغذية  توفير 

 . العالقات العامة التسويقية
 تهم. ا الحتياجات العمالء وتنوع فئا تقدمها المنظمة وفقً  التيالتمييز بين الخدمات  -7
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Abstract 

  The study aimed to monitor and analysis the marketing public relations 

strategies which used to promote the sustainable development goals (SDGs), 

applying to the official website of the Egyptian Ministry of Planning and 

Economic Development, within the framework of the two theories of dialogic 

communication and media richness, using the survey with reliance on the 

qualitative analysis method for a purpose sample of the posts received on the 

site under study for a period of time 3 months, from February 13 to May 13, 

2022. 

Regarding the marketing public relations strategies, the results indicated 

the availability of the vast majority of the indicators of the attraction strategy, 

while the limited availability of the indicators of the payment strategy emerged, 

and the results stacked up to provide the majority of the indicators of the 

passing strategy . 

The study Proposed a model to achieve the Marketing Public Relations 

Strategies via the corporate website. 

 

key words: Marketing Public Relations - Sustainable Development - 

         Government Communication - Dialogue Communication 

         Theory - Media Richness Theory-MPR Strategic Model. 
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