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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                

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

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

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

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

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

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

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

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

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

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

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

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

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

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

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

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

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

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

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

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

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

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

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   اإللكتروني من البحث بالبريد  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

إ - البحث  البحث معدال    جراء تعديل بسيطإذا تطلب  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  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

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

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليستير والدكتوراه.  لطلبة الماج

    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

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

  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  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  على  180للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  الج  ي لمن  العامة. ويتم  عضوية  للعالقات  المصرية  معية 

 إرسال عدد

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

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

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

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

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

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنواتُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  ن  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
 

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

 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 
للع العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  وجد  بأكاديمية  ـــ  العامة  القات 

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  

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، 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  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىلفئة األعلى في تخصص اإلعالموهي ا"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

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

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
و   -الخاص    العدد هذا  وفي       اإلعالمية    -األربعين  الحادي  الدراسات  في  للباحثين  نقدم  المجلة  من 

المشاركين والمساعدين وكذلك واألساتذة  والمهتمين بهذا المجال عدًدا يضم بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة  
العامة واإلعالن"؛  الباحثين  العالقات  العلمي بهدف تكوين رصيد    حول موضوع: "حمالت  للنشر  مقدمة 

 تدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. للباحثين من أعضاء هيئة ال 
  مصر من    نجد   ،" من المجلةالحادي واألربعينالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة       
عنوان:  بحًثا  الدولية" تحت  اإلعالنية  الحمالت  فاعلية  بحوث  في  الحديثة  من: االتجاهات  مقدم  وهو   ،"        
 الجاللة.جامعة  ،مصر  ، مندينا أحمد عرابيأ.د. 



  بعنوان:   دراسة ميدانية  ، فقدَّمسوهاجمن جامعة    ، مصر، من  مرزوق عبد الحكم العادلي  د.أ.م.  أما    
نحو  " سلوكه  في  وأثرها  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  نحو حمالت  المصري  الجمهور  اتجاهات 

 ". فيروس كورونا
بفلسطينجامعة  ومن       الوطنية  قّدمالنجاح  مجاهد شكري عبد   ،معين مصطفى الكوعد.    :كل من   ، 

مدى توظيف شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية "، بحًثا مشترًكا بعنوان:  فلسطين ، من  المجيد أخرس
اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية في حمالتها الترويجية على الفيسبوك: شركة   لالستماالت 

 "."جوال" نموذًجا
عناصر بعنوان:    تجريبيةدراسة  ، قّدم  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    أحمد عبد السالم ديابد.  أما      

 ".المخاطر الصحية لدى المواطن المصري بناء الرسالة اإلعالنية في الحمالت الصحية وعالقتها بإدراك 
ــتجابة" بعنوان: بحًثا ،مصرمن ، المنيامن جامعة  غادة سيف ثابت سيف د.  وقدَّمت  حمــــــــــالت  اســــــــ

 ".العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي
 من مصر،  ،العظيم مزروعرشا عبد الرحيم عبد    .أ.م.دلـ  نجد بحًثا مشترًكا    جامعة أم القرى ومن  

السعيد راشد  بن  مساعد  عنوان:السعودية  من،  منيرة  تحت  في  " ،  االجتماعي  التسويق  حمالت  دور 
 ". وسائل اإلعالم اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي

األزهرومن       زيداند.    قدَّمت ،  جامعة  محمد  إسماعيل  بعنوان:مصر،    من،  آمال  الخطاب  "  بحًثا 

 . " اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة سيميولوجية

بعنوان: بحًثا  ،  السعودية  من،  جامعة الملك سعود من  ،  فاطمة عبد الرحمن علي السويح  بينما قدَّمت         
 ."الدولة: حملة "تخّيل" لموسم الرياض السياحي نموذًجاتأثير الحمالت السياحية على صورة "

بحًثا    ،السعودية، من  حسان صالح علي الغامديم  قدَّ ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوأخيًرا من       
 . "درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت التوعوية البيئية على شبكات التواصل االجتماعي :بعنوان

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  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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       غادة سيف ثابت سيفد.       
        

           ghada.saif.t@hotmail.com         
 المنيا جامعة                                                                                                                         

                                              
 

 ملخص:
رصد         الدراسة  منظور  استهدفت  من  الرقمي،  للتحول  العامة  العالقات  حمالت  استجابة  مدى 

)اإلنفوجراف، ومقاطع    حمالت العالقات العامة لالمحتوى المرئي  االتصال االستراتيجي، من خالل تحليل  
 ، فى إطارحملة منصة مصر الرقميةبالتطبيق على    وتحليل تفاعل العمالء عليها،  ،الفيديو اإلعالنية(

، باستخدام  والنظرية الموحدة لقبول وتبني التكنولوجيا  تفاعل،النموذجي تقييم االتصال االستراتيجي، هرم  
ال  المسحمنهج   والكيفيمع  الكمي  التحليل  أسلوبي  بين  الفترة من    دمج   15إلى  م  2021يونيو    19فى 

 . م2022أغسطس 
النتائج إلى ارتفاع وتنوع مستوى تفاعل العمالء على المحتوى المرئي لحملة منصة مصر        أشارت 

 الرقمية، وإبراز التقبل االجتماعي لفكرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
لدمج    العامة،  حمالت  التصاالت  االستراتيجي  المدخل  بتطبيق  الدراسة  وأصحاب   المؤثرينأوصت 

الواقعية  والنماذج  القصص  رواية  أسلوب  باستخدام  للحمالت  المرئي  المحتوى  وتطوير  المصالح، 
  . والشخصيات المشهورة بما يتالءم والتحول الرقمي وتفاعل المستهلك الرقمي على المنصات الرقمية

 

 المنصات  – التحول الرقمي –االتصال االستراتيجي  -العالقات العامةحمالت  الكلمات المفتاحية:
 . منصة مصر الرقمية -  الرقمية                   

 
 :مقدمة

الحكومات بشكل متزايد إلى رقمنه خدماتها    وفي هذا المشهد التكنولوجي متالحق التطورات تتجة
، وتسير الحكومة المصرية في ذات االتجاه حيث أطلقت بوابة مصر الرقمية كأول بوابة رقمية  1العامة 

 شاملة للخدمات الحكومية.
يتطلب مجتمع المعلومات أن تتجاوز المنظمات الحكومية والعامة دورها كمزود للمعلومات،  حيث  
االستراتيجي العملية األساسية    االتصالمن ذلك على منهج استراتيجي لالتصال؛ باعتبار    واالعتماد بدالا 

التي تؤثر من خاللها الجهات الحكومية الفاعلة على الرأي العام، وتعتمد في ذلك على حمالت التغيير  
 .2  (Warder 2020,35) االجتماعي 

االستراتيجي الذي يمّكن الكيانات المختلفه من    االتصالوالعالقات العامة هي شكل من أشكال  
لنجاحهم  الالزمين  والجماعات  واألفراد  والمنظمات،  المجتمع،  من  والدعم  االعتراف  على   . 3الحصول 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20nosa8326@hotmail.com
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20nosa8326@hotmail.com


 "استجابة حمالت العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي"  : غادة سيفد.  218 

 

خاصة في ظل التحول الرقمي الذي أنتج مستهلكاا رقمياا واتصاالا تفاعلياا بين المنظمة وعمالئها، تؤدي  
إلى منتجين    التفاعل، وتحٌول األفراد السلبيين  حيث وفرت   ،4ماعي فيه درواا رئيساا منصات التواصل االجت

 .(Zolkepli,Kamarulzaman,2015,189-209) 5نشطين يمكنهم مشاركة المحتوى وإعادة إنتاجه  
عام بشكل  الرقمية  المنصات  أصبحت  خاص،   ،كما  بشكل  االجتماعي  التواصل  ومنصات 

مارس   في  الصادر  منظمة رويترز  لتقرير  ووفقاا  للمعلومات،  مهمة  ٪ من  66يحصل    م2022مصادر 
 Facebookعلى المعلومات حول أي موضوع من منصات التواصل االجتماعي،  اإلنترنت مستخدمي  

(32٪)،  YouTube (20٪)،  WhatsApp (17٪)( وتويتر  ا11،  كأكثر  اثني  ٪(  في  شعبية  لقنوات 
    6عشر سوقاا حول العالم   

ل استراتيجياا  منهجاا  العامة  العالقات  صناعة  قادة  اقترح  التواصل    التصالوقد  منصات  عبر 
االجتماعي، وأشارت أدبيات أبحاث الصناعة أن ممارسات وسائل التواصل االجتماعي قد تكون تكتيكية  

االستراتيجي يعهد    االتصالإلى أن    ),102041Borchers 2021(. كما أشار  7  استراتيجيةأكثر من كونها  
 8ت التواصل االجتماعي  بوظائف العالقات العامة التقليدية إلى المؤثرين عبر منصا

 
 :الدراسات السابقة

تعتمد الدراسة على التصنيف النوعي للتراث العملي المرتبط بموضوع الدراسة، والعرض الزمني  
 التنازلي، وفي هذا السياق تم تقسيم الدراسات السابقة في محورين هما: 

 االستراتيجي وإدارة العالقات العامة االتصالالمحور األول: دراسات تناولت 

  ية في دراسة تحليلية )ماذا وكيف(/ محتوى وكيف  (Yanyan, et.al. 2022, 1-16)استكشف  
للمنظمات في منصات التواصل االجتماعي؛ عبر مراحل    االستراتيجيةإيصال المعلومات في االتصاالت  

المبكرة بمراحلها  العالمية،  العامة  الصحة  المكان  early phase أزمات  في  المأوى   ،shelter-in-
place  االفتتاح إعادة   ،reopening  المحتوى على حسابات تحليل  لعينة عمدية    Twitter، من خالل 

لواليات المتحدة. كشفت النتائج أن اتصاالت منصات التواصل  من المنظمات المدرجة في البورصة في ا
المرحلتين:  خالل  أقل  ثراء  وذات  ومباشرة  المعلومات  على  وقائمة  وظيفية  هي  للمنظمات  االجتماعي 
العمالء؛ من خالل إضافة   لتحسين مشاركة  التغريدات  تغيير  يتم  الوباء، كما  الوباء، تطور  المبكرة من 

والروا الفيديو  تقل  مقاطع  المنخفضة  الوسائط  ثراء  بيانات  تنسيقات  النتائج  أوضحت  كما  المضمنة.  بط 
عن   التغريد  إعادة   / الردود  الردود/    ،٪20نسبة  نسبة  العالية  الوسائط  ثراء  بيانات  تنسيقات  تنتج  بينما 

 . 9٪  50إعادة التغريد بأكثر من  
واالتصاالت    (Lotfi 2022)تقصي   العالقات  استخدام  نظرية    االستراتيجية أثر  تأسيس  على 

لتطبيق العملي االحوكمة الرشيدة لوزارة التعاون والعمل والرعاية االجتماعية، لتقديم نموذج مالئم من حيث 
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في المنظمة، في دراسة مسحية لعينة من العاملين باستخدام االستبيان، كشفت النتائج عالقة خطية بين  
االستراتيجي ومكونات الحكم الرشيد بما في ذلك الشفافية والمساءلة والمشاركة والمساءلة وسيادة   التصالا

في المنظمة من أجل تنفيذ نظرية الحكم الرشيد تحتاج   االستراتيجيةالقانون والمرونة. كما أن العالقات  
القائمة على القيادة النتائج  المصداقية، الحوار، على أساس الجهود    ، الوحدة  المتضافرة والتعاون لتحقيق 

10. 
نوعية    (Bracher, Cabosky 2022)حللت   دراسة  في  األمريكية،  الرئاسة  مرشح  حملة 

عام   األولى  الدوره  البودكاست خالل  على  واألطر،  م2020بالتطبيق  األجنده  بناء  نظريتي  إطار  في   ،
البودكاست  أهمية  عن  النتائج  المدونات   كشفت  وأن  للمرشحين،  االستراتيجي  لالتصال  إعالمية  كمنصة 

الصوتية هي ساحة رئيسة للمرشحين الذين يبحثون عن نقاط غير تقليدية للحوار، ويرغبون في الوصول 
 .11إلى جماهير متنوعة ومتخصصة 
تي والخصاص ونقاط القوة، ونقاط الضعف ال  فترة اإلصالحات (  م2021رصد )نور الدين، فراح  

لمكافحة    االتصاليوفرها   مركز  على  بالتطبيق  الجزائر،  في  العمومية  المنظمات  إلدارة  االستراتيجي 
االستراتيجي للمنظمة للتعامل مع التحديات البيئية الخارجية،   االتصالالسرطان، كشفت النتائج عن أهمية  

ا أداء  تقييم  مناهج  كأحد  لالتصال  اللجوء  على  مجبره  أصبحت  المنظمة  فعالية  وأن  وتحديد  لموارد 
 .12 االتصال استراتيجيةممارسات 

لـ  تقرير    (Ali 2022,1-16)حلل   الزائفة  األسلوبي    ،Ninkeاألخبار  التحليل  على  باالعتماد 
ا على التغريدات 603لنصوص التغريدات األكثر تداوالا لألخبار الكاذبة حول المنظمة، ) الملفات   ،( ردودا

النتائج عن   الرأي، كشفت  قادة  للمستخدمين )مثل االنتماءات السياسية(، ودور  الذاتية  للسيرة  الشخصية 
خبار الزائفة" الذي يشرح آليات عمل األخبار الزائفة جنباا إلى جنب  اآلثار المترتبة على "نموذج شبكة األ

مما يدفع البعض الناس    ،والعمليات المعرفية(  ،وقادة الرأي  ،مع الجوانب األخرى )مثل السياق، واإلدراك
 . 13لتصديق تقارير إخبارية كاذبة معينة 

للمؤثرين    االستراتيجيةنظره عامة منهجية على االتصاالت   (Borchers, 2021,102041)قدم  
الخبراء   مقابلة  على  بالتطبيق  استكشافية  دراسة  في  االجتماعي)تويتر(،  التواصل  منصات  ممثلي  عبر 

والوكاالت  النتائج  20)ن= المنظمات  بشكل  (، كشفت  االستراتيجي  المؤثر  اتصاالت  تنشر  المنظمات  أن 
التسو  أهداف  لمتابعة  بالكامل، أساسي  العامة  العالقات  تحقيق أهداف  إمكانات  استغالل  يتم  بينما ال  يق 

بالحرية اإلبداعية عند تنظيم حمالت المؤثرين، كما   ومطالبة المؤثر على منصات التواصل االجتماعي 
وا االستراتيجي للمؤثرين إال أنهم الزال  االتصال أنه على الرغم من االستثمارت التي تنفقها المنظمات على  

إلدراة  الطرق  أفضل  في  المؤثر   يبحثون  في  ةأنشطتهم  البحث  إلى  النتائج  لفتت  كما  استعان ،    ة مدى 
 .14االستراتيجي   االتصالالمنظمات بمصادر خارجية في 
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بين الممارسات المهنية للعالقات العامة والصحافة، في دراسة مسحية،  (Frohlich2019) ميز 
أهمية منصات التواصل  جتماعية كعامل مؤثر في تلك العالقة، و وكشفت النتائج تأثير دور الشبكات اال

توفير   في  العالقات    االتصالاالجتماعي  نمط  تغير  عليه  ترتب  مما  العامة،  للعالقات  االستراتيجي 
 . Media Relations  15اإلعالمية 

ن  ي نظر المتخصصون في االتصال للمؤثر أن ي  (Navarro, et.al 2020, 101881)أوصت  
االجتماعي)على   التواصل  اتصاالت  SMIsمنصات  في  األساسيين  المصلحة  أصحاب  كمجموعة  (؛ 

المؤثر الم اتصاالت  الزالت  حيث  في ي نظمة،  العامة  العالقات  نطاق  في  إداركها  كيفية  إلى  تفتقد  ن 
بالتطبيق على   دراسة مسحية  االجتماعي في  التواصل  المؤثرين في منصات  المنظمة، ورصدت سمات 

ال من  ووكاالت  عينة  أقسام  في  المنظمات    االتصالخبراء  عدد  نقص  النتائج  كشفت  العامة،  والعالقات 
المؤثرين   عبر  المحتوى  لمشاركة  اتصالية  استراتيجيات  تحدد  السمات  SMIsالتي  الخبراء  حدد  كما   ،

 ركتهوجودة المحتوى الذي يتم مشا  ،االرتباط بالموضوع  ،التقليدية للمؤثرين ممثلة في السمعة الشخصية
16. 

دراسات خاصة باالتصال االستراتيجي في حمالت العالقات العامة عبر المنصات   -المحور الثاني
 : الرقمية

الفوتوغرافية والرسوم    (Leon 2022,1-18)حلل   البيانية محتوى مجموعة عشوائية من الصور 
، والتي تم تضمينها فيما يسمى "أعلى التغريدات" حول Twitter(، المنشورة على  380والرسومات )ن=  

تشبه   االجتماعي  التواصل  المستخدمة على منصات  الصور  أنواع  أن  إلى  النتائج  أشارت  المناخ،  تغير 
يمكن   الذين  األشخاص  أن صور  من  الرغم  على  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  في  المستخدمة  تلك  نسبياا 

متك بشكل  تظهر  ال  عليهم  المصور/ التعرف  المحتوى  وأهمية  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  رر 
المعنى    االجتماعية،  المنصات  على  المستخدمين  تفاعالت  تعزيز  في  ، meaningfulnessالمرئي 

الشخصي/الشخصنة    المناخي    personificationالطابع  العمل  حمالت  المشاركة  وحددت  ،  17في 
صلة  الدراسة   ذات  عملية  مبادئ  خالل  أربعة  من  تويتر  على  المستخدم  تفاعل  بتعزيز  خاص  بشكل 
إظهار "أشخاص حقيقيين" )أي صور غير مسرحية ألشخاص ينقلون مشاعر حقيقية(، سرد   هى  الصور
بشكل  أن  قصة،   المتأثرين  األشخاص  قبل  من  اإلجراءات  أو  التأثيرات  وإظهار  محلياا،  اتصاالا  تشمل 
 . مباشر

النصية    (Wiesenberg,Vercic 2021,229-252)قارن   العناصر  من  كل  عالقة  بين 
من   عينة  على  بالتطبيق  مسحية  دراسة  في  العامة،  للعالقات  االستراتيجي  باالتصال  لالتصال  والمرئية 

النتائج إلى أهمية منصات التواصل االجتماعي كوسيط  3387ممارسي العالقات العامة )ن=  (، أشارت 
لالت االستراتيجي  التحول  ودور  في  البصرية  والمحفزات   Visualالمرئي    االتصالصال، 
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Communication    االستراتيجي للمنظمات عبر المنصات التواصل االجتماعي، باإلضافة    االتصالفي
  ، المرئي من وجهة نظر أصحاب المصلحة، حراس البوابة، شركات االستماع  االتصال إلى ارتفاع تفضيل  

الربحية   غير  خاصة  المنظمات  إلى  وميل  باإلضافة  المرئي،  والصور  لالتصال  الفيديو  مقاطع  أهمية 
انتقدت النتائج عدم وضوح الرؤية  مقارنة بالمظهر والتصميم المعماري،    اإلنترنت والرسوم التوضيحية عبر  

 .18حول إدارة أنشطة المحتوى المرئي في العالقات العامة 
من   (Lozano 2020,175-196)قارن   اثنتين  المنفذ   بين  االجتماعي  التغيير  عبر    ةحمالت 

للرب الهادفة  غير  المنظمات  حسابات  االجتماعي  التواصل  في  منصات  كيفية  إح  دراسة  في  سبانيا، 
وواتساب.   توتير  على  بالتطبيق  الحالة،  دراسة  منهج  على   he disclosure of and theباالعتماد 

development of ية الشهادات الحقيقية  كشفت النتائج عن أهمreal testimonials    ورواية القصص
storytelling،   19كمحتويات قد تعزز التقارب والمشاركة تجاه المجتمع  . 

الحديثة    (Pardeep 2020, 1381-1393)رصدت   الوسائل  في  الرقمية  الهند  حملة  تأثير 
جاه الحملة، وتحديد عوامل جذب ، للتحقق من مستوى وعي الشباب تم2014والتقليدية على الشباب عام  

(  600االنتباه الشباب وكذلك العوامل المؤثرة على تصوراتهم تجاه الحملة، في دراسة ميدانية للشباب )ن= 
أهمية   عن  الحملة،  في  المحورية  النقطة  هو  المحتوى  أن  النتائج  كشفت  االستقصاء،  على  باالعتماد 

للحملة    االتصال  اإلعالنية  الرسائل  في  اإلدراك  المرئي  أشارت ا  بموضوع  واالهتمام على  كما  لحملة، 
الدراسة إلى أن الشخصية المشهورة يجب أن تكون جذابة / مقبولة للشباب مدعومة بالموسيقى، القصة 

في جذب الشباب    ة، أهمية الشعار والشخصية المشهور اهتمامات الناس  تتبنىالتي يتم روايتها يجب أن  
 .20  لمحتوى الحملة

المحتوى المرئي والرسائل والصور التي تحمل    (Adams, Johnson 2020, 309-327)حلل
(  135غير الربحية والتواصل الرقمي بين الثقافات )ن=   االستراتيجيةموضوعات المقاومة في االتصاالت  

النتائج المتحدة، كشفت  بالواليات  إلكترونياا  ا  الربحي   : موقعا المنظمات غير  بأن هذه  المؤلفون  قد يجادل  ة 
الثقافية مع الجمهور المستهدف، وأهمية   ا لتقوية العالقات والروابط  المرئي للعالقات   االتصالتفقد فرصا

 .21العامة لتقوية العالقات والروابط الثقافات عبر المنصات الرقمية
)الجندي   اإلعالن  288-2019،208رصدت  في  المتحرك  اإلنفوجرافيك  فن  توظيف  كيفية   )

التواص النتائج عن  على مواقع  والخدمات، وكشفت  السلع  ميزات  التعرف على  االجتماعي، ودوره في  ل 
المتحرك في اإلعالن للوصول إلى المستهلك العصري عبر الوسائط الرقمية،    اإلنفوجرافأهمية استخدام  
أشكال   الم  اإلنفوجرافوتمثلت  الرسوم  في  تحليلها  تم  المرئية،  حركةالتي  للبيانات  المصورة  القصص   ،

النتائج أهمية  و  وذات عائد اقتصادي في صناعة اإلعالن،    اإلنفوجراف كوسيلة إعالنية سريعةأوضحت 
 .22على مستوى المنتجات والخدمات 
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تأثير خصائص المحتوى والمشاهير على مواقف   (Poyry, et.al.2019, 336-351)فحص   
المتابعين تجاه المحتوى، مع التدقيق على النوايا الشرائية في حالة المحتوي المدعوم عبر منصة التواصل 

صور المشاهير(،    9من المتابعين(، )ن=   90االجتماعي إنستجرام، في دراسة ميدانية لعينة عشوائية )ن= 
مواق تحليل  نتائج  أظهرت  المدعومة،  كما  غير  بالصور  مقارنة  المدعومة  الصور  تفضيل  المتابعين  ف 

أهمية الصور اإلعالنية تطابق المحتوى مع الشخصية المشهورة، وزيادة االتجاهات اإليجابية نحو الصور  
الدعائية مقارنة بالصور اإلعالنية، أهمية استخدام المؤثرين كنمط اتصالى في استراتيجية المنظمة مقارنة  

استهدفت بال حالة  في  المؤثرين  خالل  من  تعاونية  اتصالية  استراتيجية  المنظمة  تتبنى  وأن  مشاهير، 
، وإبراز األصالة  التخطيط االستراتيجي للعالقات المؤثرةب  االتصال بأصحاب المصلحة. أوصت الدراسة  

  .23واالرتباط بالمحتوى مقارنة بالجاذبية  

التحول الرقمي المرئي في اتصاالت إحدى    (Russman, et.al. 2019, 119-144)ناقش  
كاتصاالت   السياسية  على  استراتيجيةالحمالت  الحملة  منشورات  تحليل  خالل  من  تجريبية  دراسة  في   ،

واأليقونية   المعنى  على  للتعرف  واستراتيجيات    iconographyانستجرام،  المنشورات،  في    االتصالفي 
الحملة بث المعلومات ألصحاب المصلحة، حشد المؤيدين، إدارة صورة الحزب والسياسيين، تدعيم المواد  

النتائج إلى استخدام المدخل االستراتيجي ومنظور   بالحملة، أشارت  المرئي التصاالت   االتصالاألخرى 
ابيع األربعة األخيرة من  المنشورة خالل األس  Instagramالحملة. وشمل تحليل المحتوى جميع منشورات  

 .  24(  272)ن=   م 2017( والحملة االنتخابية النرويجية 150)ن=   2014الحملة االنتخابية السويدية 
الرسالة   (Burnett,et.al 2019, 1-14)ورصدت   نجاح  على  التفاعلية  البيانية  الرسوم  أثر 

الرسوم البيانية التفاعلية، كشفت النتائج  االتصالية التنموية، في دراسة ميدانية لتفاعالت المستخدمين تجاه  
عامة   بصفة  البيانية  الرسوم  وأهمية  الثابت،  باإلنفوجراف  مقارنة  التفاعلية  البيانية  الرسوم  تفضيل  عن 

 .25كاستراتيجية اتصالية في حمالت العالقات العامة التنموية 
ستراتيجي لتوظيف وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز  ا( بناء تصور  م2018حاول)الجلعود  

الوحدة الوطنية من خالل التعرف على مدى توافر المفاهيم المعززة للبعد الديني واالجتماعي والثقافي في 
الوصفي   المنهج  على  باالعتماد  "تويتر"،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  الحسابات  مشاركات 

ئج أن المشاركات بالصورة حققت أعلى درجة في تناول المفاهيم المعززة للوحدة  التحليلي، أوضحت النتا 
الروابط   وكذلك  المكتوبة  للنصوص  واضح  تدني  مقابل  في  تغطيات  الوطنية  حققت  كما  اإللكترونية، 

كبر نسبة في تناول مفاهيم الوحدة الوطنية في حين تراجع الجانب التوعوي. أوصت الدراسة أالفعاليات  
يتناسب مع واقع  بتأهي بما  المواقع  إدارة  بمهارات  التواصل االجتماعي  العاملين على منصات    اإلعالم ل 

 . 26الجديد 
( فهم تخطيط  Plowman,Chrestofer 2018, 125-145سعا  إلى  االستراتيجي    االتصال ( 

ي العالقات في وسائل التواصل االجتماعي، في دراسة كيفية باالعتماد على المقابلة لعينة عمدية لممارس
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العامة، كشفت النتائج عن ضرورة  استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتخطيط االستراتيجي، وأن تدور  
في   كمشاركين  الممارسين  دور  إلى  باإلضافة  المحادثات،  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  تكتيكات 

التنف  االتصالتطوير   إلى  وأشار  االجتماعي  التواصل  لوسائل  مالئم  االستراتيجي  كأسلوب  التكتيكي  يذ 
 .  27لحمالت العالقات العامة عبر منصات التواصل االجتماعي  

مهران   )حمد،  التواصل  181  –  160،  م2017هدفت  منصات  دور  على  التعرف  إلى   )
لمنشورات على   تحليلية  دراسة  المصري، في  المجتمع  التنمية في  دعم جهود  )فيسبوك( في  االجتماعي 

من   عمدية  للربحعينة  الهادفة  غير  المنظمات  من  لعدد  الرسمية  على    ،الصفحات  الدراسة  واعتمدت 
(، باإلضافة إلى االستقصاء بالتطبيق على عينة  7المقابلة المتعمقة مع عينة من مسئولي الصفحات )ن=

للمشاركة  الدعوة  في  فيسبوك  على  الرسمية  الحسابات  أهمية  عن  النتائج  كشفت  فيسبوك،  جمهور  من 
األعمال    رونيةاإللكت في  المشاركة  على  التحفيز  في  دوره  وانخفاض  فيسبوك،  على  اإلعالنية  للحمالت 

متمثالا  المرئي  بالمحتوى  االستعانه  زيادة  إلى  المحتوى  تحليل  نتائج  وأشارت  الصور،   التطوعية.  في 
ح  والمنشورات التي يصطحبها صور، الصور المصحوب بهاشتاج، والنصوص المصحوبة بفيديو لتوضي 

أنشطة المنظمة، وأشارت النتائج فيما يتعلق بالتفاعالت على الحسابات محل الدراسة أن اإلعجاب جاء 
في مقدمة أشكال التفاعل مع المنشورات، دعم الصفحات لبعضها البعض، كما تنوعت أهداف المحتوى  

 .28 المنشور ليشمل األهداف التعليمية، اإلعالمية، اإلرشادية
المرئى   )arin, Petra Bernhardt.2017,15Liebhart, K-(25ناقش   المحتوى    إدارة 

االستراتيجي   عام  إلواالستخدام  بالنمسا  الرئاسية  االنتخابية  الحمالت  في  استنادا م2016نستجرام  إلى  ،  ا 
  االتصال ( مشاركة، كشفت النتائج عن أهمية رواية القصص الرقمية في  504تحليل المحتوى المرئي )ن= 

للحملة   الرئيسة  االتصالية  االستراتيجيات  بناء  في  الصوره  إدارة  ودور  السياسية،  للحمالت  االستراتيجي 
( للمرشح  الذاتية  السيرة  إبراز  في  الذاتية(  استراتيجية متمثلة  )السيرة  حملته  فريق  عرض    استراتيجية ، 

 .29احتالل المنصب( استراتيجيةوعرض المرشح كصاحب مكتب شرعي ) ،الفريق(

للتوعية    Alcibar 2017), 365-381(استهدف   المعلومات  في حمالت  البيانية  الرسوم  دور 
م،  2016يونيو  -2014في الفترة من مارس    بفيروس إيبوال، في دراسة تحليلة لعدد من القصص المنشوره

الحملة،   بمعلومات  للتعريف  البيانية  الرسوم  خالل  من  للمعلومات  المرئي  التمثيل  أهمية  النتائج  كشفت 
الرسالة  لسرد  التقليدية  بالنماذج  مقارنة  الرسالة  لعرض  االتصال  استراتيجيات  في  االختالف  ودور 

 .30االتصالية 
الرقمية   (Mohanta,et.al.2017, 727-731)رصد   للحكومة  التحول  حملة  وتحديات  تأثير 

  اإللكترونيةعلى جميع جوانب الحوكمة وتحسين نوعية حياة المواطنين، في دراسة وصفية تحليلية للمواقع  
السرعة عالي  إنترنت  الحملة عن خلق فرص عمل،  وأسفرت  والمجالت،  والصحف  البحثية    ،والمجالت 
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إلكترونية  ،رقميشمول    إلكترونية  ،خدمات  الوطنية  ،حوكمة  المنح  بوابة  رقمية،  دوافع  لديهم    ، أشخاص 
 .  31نظام الخزائن الرقمية  

 Modi jiآراء المستخدمين لمنصات التواصل االجتماعي لحملة (Mishra. Et.al., 2016)حلل
Digital India  أسلوب تحليل المشاعر وتصنيفها  ، في دراسة حالة، بالتطبيق على توتير، باالعتماد على

باستخدام   البيانات  جمع  تم  محايدة(،  سلبية،  )إيجابية،  القطبية  أساس  وتحليل Twitter APIعلى   ،
المشاعر كشفت النتائج عن طريقيتين مستخدمتين على نطاق واسع لتحليل المشاعر، أسلوب التعلم اآللي 

منهجا  الدراسة  استخدمت  مستخدمين    اقائما   اوالقاموس،  قبل  من  المنشورة  البيانات  لتحليل  القاموس  على 
واألدوات   ، مختلفين؛ ثم تم تصنيف قطبية هذه البيانات. كما ناقشت الدراسة تحليل المشاعر لبيانات تويتر

المشاعر لتحليل  المتاحة  قسم    ،الحالية  يتبعه  الذي  العمل  إلظهار  الحالة  ودراسة  الصلة،  ذي  والعمل 
٪ حيادية  30٪ سلبية و 20و   ،٪ من اآلراء التي تم جمعها إيجابية50النتائج بوضوح أن  النتائج. تظهر  

32. 
 التعليق على الدراسات السابقة: 

 الفاحص للتراث العلمي في مجال الدراسة يلحظ بوضوح عدة مؤشرات من أهمها ما يلي: 

على    ةالرقمن حمالت  على مستوى القضايا البحثية؛ ندرة الدراسات التي استهدفت البحث في   -1
مستوى الرسالة والوسيلة والجمهور المستهدف بصفة عامة، والتي تناولت التوعية بالتحول  

، في الدراسات األجنبية، وفي حدود إطالع الباحث لم يتم رصد أي الرقمي بصفة خاصة
 دراسة أي دراسة عربية في مجال حمالت العالقات العامة للتحول الرقمي. 

ال -2 المداخل  مستوى  في  على  المستخدمة  والمداخل  النظريات  أبرز  كان  والنظرية؛  فكرية 
االجتماعي،   التسويق  الدراسة،  ثراء   االتصالأدبيات  اإلعالمي،  التحويل  االستراتيجي، 

 الحواري. االتصالالوسيلة، قبول وتبني التكنولوجيا، الحتمية التكنولوجية، 
ت السابقة في اتجاه منهج المسح  على مستوى المناهج؛ سارت الغالبية العظمى من الدراسا -3

والقائم   المستخدمين،  ومشاعر  أفعال  وردود  والنصوص  المرئي  المحتوى  مسح  وبالتحديد 
المرئي والنصوص  المحتوى  للدراسة، ومسح  المحور األول  المنظمة في  باالتصال ووثائق 

من بين  الدراسات  دمجت معظم  ذلك  إطار  وفي  للدراسة.  الثاني  المحور  في  هج  والجمهور 
 .ةالحالة، ودراسة الحاالت المتعدد  المسح ومنهج دراسة

المناهج -4 تلك  إطار  فى  البيانات؛  جمع  مستوى  على   على  الدراسات  من  قليل  اعتمد 
على  الدراسات  من  العظمى  الغالبية  واعتمدت  الكمية،  الدراسات  بيانات  لجمع  االستقصاء 
المستخدمين   مشاعر  وتحليل  الخبراء،  آراء  والنصوص،  المرئي،  للمحتوى  الكيفي  التحليل 
للحمالت  العمدية  العينة  على  الدراسات  من  العظمى  الغالبية  اعتمدت   وتصوراتهم، 
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الدراسات  وسارت  الحساب،  على  المرئي  للمحتوى  المتاحة  للعينة  والمسح  اإلعالنية، 
الميدانية في ذات االتجاه في حالة مسح أساليب الممارسة، باإلضافة إلى العينة الطبقية،   

ولعل السبب في   ا لدراسة الجمهوربينما اعتمدت على العينات االحتمالية كبيرة الحجم نسبيا 
  ا.إقليميا  تطبيق عدد من الدراسات على نطاق جغرافي عالمياا أو ذلك يرجع إلى

 

 :مشكلة الدراسة
خاصةا  ،  أسلوباا شامالا لتخطيط اتصاالت العالقات العامة في المنظمةاالستراتيجي    االتصاليعد   

تفاعلية   لزيادة فرص  نتيجة  للمنظمات  االتصالية  األنشطة  تغيرات واضحة في  المحتوى  في ظل ظهور 
عقب بروز المنصات الرقمية وما وفرته من حسابات رسمية على منصات التواصل االجتماعي في عالم  

 تشاركي تفاعلي. 
مجال   في  الدراسات  من  العديد  إجراء  من  الرغم  والحكومي،   االتصالوعلى  الخاص  المؤسسي 

تماعي للرقمنة/التحول الرقمي في حمالت التغيير االجتبرز ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت  
ومواقف  تفاعل  ومستويات  الحمالت،  لتلك  المرئي  الرقمي  المحتوى  التحديد  وجه  وعلى  مصر، 

يبرز معه  ،  العمالء/المستخدمين تجاهه الغموض حول هذا  مما  الفجوة وتزيل  ضرورة إجراء دراسة تسد 
المحتوى المرئي لحملة "مصر الرقمية" ليل  إلى رصد وتح  ةالمجال. ولذا تسعى الباحثة في دراستها الحالي

عبر الحساب الرسمي للحملة على منصة فيسبوك، والكشف عن مواقف وتفاعالت العمالء/ المستخدمين 
" في:  الدراسة  عنوان  ويتحدد  المحتوى،  ذلك  الرقميتجاه  للتحول  العامة  العالقات  من   استجابة حمالت 

 ".االستراتيجي االتصالمنظور 
 

  :الدراسةأهمية 
، خاصة كتوجه حديث إلدارة  33االستراتيجي كمجال فريد ومبتكر للدراسة   االتصالتعزيز دراسة   -1

 .وبرامجهاالعالقات العامة 
حمالت   -2 وتنفيذ  لتخطيط  استراتيجي،  منظور  من  الحكومية  المنظمات  اتصاالت  دراسة  أهمية 

الشمولية   يحقق  حديث  كتوجه  العامة،  العالقات  مع  وبرامج  بعمالئها،  المنظمة  التصاالت 
 توظيف أساليب اتصالية حديثة. 

قوي   االتصالأهمية   -3 كمصدر  الصور   المرئي  عبر  ونقله  المحتوي  الوسائط   ةإلنشاء  خالل  من 
 المتعدده في بيئة ينمو فيها التوجه نحو االندماج اإلعالمي.

ملة قومية مصرية تعمل  أهمية دراسة حملة مصر الرقمية واالتجاهات نحوها، باعتبارها أول ح -4
ال حشد  الحكوميةعلى  الخدمات  رقمنة  لفكرة  والتأييد  الذكية    دعم  الحكومية  الخدمات  عبر  / 

 البوابات الرقمية الرسمية للدولة.
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 :أهداف الدراسة

بمنصة  تحديد   -1 الرسمي  الحساب  عبر  الرقمية  مصر  لحملة  المرئي  المحتوى  وطبيعة  سمات 
 . فيسبوك

مالء -2 مدى  واالتصال  مة  تحديد  الرقمي  للتحول  الدراسة  محل  للحملة  المرئي  المحتوى  اتصاالت 
 . االستراتيجي

 .رصد مستويات تفاعل العمالء/ المستخدمين على المحتوى المرئي للحملة محل الدراسة -3
تحديد االستراتيجيات االتصالية العاطفية والعقالنية المستخدمة في المحتوى محل الدراسة إلقناع   -4

 .رة الخدمات الذكيةالعمالء بفك
ستراتيجية اتصالية مالئمة لطبيعة الحملة  ى دمج اتصاالت المنصات الرقمية كاالتعرف على مد  -5

 .محل الدراسة
الحكومية  رصد   -6 الخدمات  تكنولوجيا  قبول  لمعايير  الدراسة  محل  المرئي  المحتوى  إبراز  أساليب 

 .الذكية
 

 :تساؤالت الدراسة

 .لحملة مصر الرقمية عبر الحساب الرسمي بمنصة فيسبوكما سمات المحتوى المرئي  -1
مالء -2 مدى  واالتصال  ما  الرقمي  للتحول  الدراسة  محل  للحملة  المرئي  المحتوى  اتصاالت  مة 

 االستراتيجي. 
محل   -3 بالمنصة  الرقمية  مصر  لحملة  المرئي  المحتوى  على  العمالء  تفاعل  مستويات  طبيعة  ما 

 .الدراسة
اال  -4 االستراتيجيات  أنماط  الدراسة ما  محل  المحتوى  في  المستخدمة  والعقالنية  العاطفية  تصالية 

 .إلقناع العمالء بفكرة الخدمات الذكية
الحكومية   -5 الخدمات  تكنولوجيا  قبول  لمعايير  الدراسة  محل  المرئي  المحتوى  إبراز  أساليب  ما 

 .الرقمية/الذكية
 

  :اإلطار الفكري للدراسة

 :  Strategic Communication (SC)ياالستراتيج  االتصال -1
مفهوم   األول    امفهوما   االستراتيجي  االتصالٌيعد  الظهور  كان  في له  غير حديث حيث 

العالمية   الحرب  حديثا الثانيةأعقاب  ٌيعد  ما  ولكن  علوم  ،  إلى  العسكرية  العلوم  من  انتقاله  هو  ا 
االستراتيجي    االتصالمفهوم  أن    (Falkheimer, Heide 2014,123-183)أوضح    ، وقد االتصال
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عمليات   بين    االتصاليجسد  ويدمج  للمنظمة،  للمنظمة   االتصالالمستهدفة  الداخلي  المؤسسي 
 . 34واالتصال مع المنظمات األخرى، والتسويق واإلدراة  

منهم   الباحثين  من  فريق  الرأى  وهذا   ,Heath, et.al,2018)  )(Hallahan, et. alواتفق 
  االتصال يشير إلى االستخدام المعياري الهادف لوظائف    االستراتيجي  االتصالعلى أن    (2007

"االستخدام  ، فهو بإيجاز  35  وعمليات تحليل الخطاب من قبل الكيانات/المنظمات إلنجاز مهامها
مهمتها"   إلنجاز  منظمة  قبل  من  لالتصال  هذه 36الهادف  مع  الباحثين  من  آخر  فريق  واختلف 

بينهم    الرؤية، بين  )Gordeladze2021,100-(141ومن  ميزت  التي  االستراتيجي    االتصال ، 
وظيفة   وخصصت  العامة،  للعالقات    االتصالوالعالقات  المؤسسة  داخل  واالتصال  المؤسسي 

 .37العامة 
لما تشير إليه االتجاهات الحديثة في أدبيات العالقات العامة، ومن وجهة نظر الباحثة    اووفقا 

اتصاالت    االستراتيجي النسخة المحدثة من العالقات العامة، والكيفية التي تعمل بها  االتصاليمثل  
ن، العمالء، وخارجياا، للوصول وكسب الثقة وتحقيق التأثير الدائم لدى العاملي  العالقات العامة داخليا

األخرى. المنظمات  المصلحة،  أشار   (Hallahan 2015, 246)  ويدعم    أصحاب  الباحثة حيث  رأى 
مع   يتعاملون  وممارسين،  أكاديمين  المتخصصين  أن  أربعة   (SC)االستراتيجي    االتصالإلى  من 

الهادف   االتصالكهيكل لدمج وظائف    SCكعالقات عامة / اتصال مؤسسي،    SCوجهات نظر:  
المنظمات،   اإلدارة    SCداخل  من  يتجزأ  ال  جزءاا  تعد  وصفية  عملية  على    االستراتيجيةكـ  وتؤكد 

والضرورة    االستراتيجية الخطابية،  والعمليات  المعيارية،  والوظائف  المنظمة،  من  كل  مستوى  على 
العامة،   المصلحة  لخدمة  للكيانات  المستخد   SCالحاسمة  العمليات  لفحص  مقارن  في كإطار  مة 

المهنية والتخصصات  الوظائف  محتوى    )(Gol 2021,45وكذلك.  38  مختلف  قدم    االتصال الذي 
 .39االستراتيجي كمرادف للعالقات العامة 

 

 : التحول الرقمي ودمج منصات التواصل االجتماعي في االتصاالت االستراتيجية للمنظمة -2

االستراتيجي السليم، حيث يطرح رؤية أوسع  يرتبط نجاح حمالت العالقات العامة بالتخطيط  
االتصالي للمزيج  األمثل  منصات  40(  352م،  2014)حسين  لالستخدام  تبرز  السياق  هذا  وفي   ،

المحتوى   لمشاركة  اإلطالق،  على  أهمها  تكن  لم  إن  الوسائل  أهم  كإحدى  االجتماعي  التواصل 
بصفة  االجتماعية  العامة  العالقات  ولحمالت  عامة  بصفة  التحول    الرقمي  أتاح  حيث  خاصة. 

للمنظمة، ويتم  الرقمي للمنظمات استخدام شبكات التواصل االجتماعي ضمن المزيج االتصالي  
الرقمية،   التقنيات  واستخدام  بتبني  يبدأ  تدريجي،  بشكل  في ليتطور  و ذلك  شامل  ضمني  تحول 
 .Henriette2016, 41)(33 المنظمة، ويسعى بصفة أساسية لخلق القيمة للمنظمة وخدماتها

 بعدين رئيسين للتحول الرقمي في المنظمات:  (Oiestad. 2014, 4)في ذات السياق ميز
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الرقمية    -  تكنولوجيا  digital technologiesالتكنولوجيا   Internet  اإلنترنت : 
technologies   البيانات ، تكنولوجيا الهواتف analytical technologies، تكنولوجيا تحليل 

التخزين  mobile technologiesالذكية   التكنولوجي  المزيج  ذلك  تطور  على  ساعد  وقد   ،
وتحويل والوصول إلى البيانات عبر  التي تسمح بتخزين    Cloud technologiesالتكنولوجي   

 منصات مختلفة . 
المستخدم   - في عصرنا    على العمالء  (Rothman 2014, 5): أطلق  User experienceخبرة 

الرقمية"   " األجيال  الذي    ، مشيرااdigital generationsالحالي  الرقمي  التحول  جعل  إلى دور 
االتصالية للمنظمة، حيث أصبحوا قادرين أكثر من أي وقت مضي   االستراتيجيةالعمالء في قلب 

ويتوقعون   للخدمات،  أفضل  بجودة  المطالبة  التكيفعلى  قادرة على  الشركات  تكون  بسرعة    أن 
المتغيرة الحتياجاتهم  لديهم  ومخصصة  بأن  الرقميون  العمالء  ويتميز  بالتقنيات  .  عميقة  معرفة 

، مما يفرض مع اآلخرين عبر وسائل التواصل االجتماعيمشاركة تجربتهم  على  الجديدة وقدرة  
من خالل    CRMعلى المنظمة تحوالا في الوظيفية التسويقية للتركيز على إدار عالقات عمالء  

حيث    ERM  إدارة عالقات الموظفيندمج أدوات وحدات تحليل منصات التواصل االجتماعي، و 
داخلي   كعميل  الموظف  األدوات  من  النوع  هذا  من يعتبر  عاٍل  مستوى  ضمان  إلى    ويهدف 

  رقمياا،  المتصلةجهزة/ األشياء  تستثمر في التنقل واألالمقدمة له، وأصبحت المنظمات    الخدمات 
وهو    لتقديم خدمات ذات قيمة عالية للموظفين من حيث جودة وكفاءة العمل   والمنصات التعاونية

علية نطلق  أن  يمكن  اإلنسان   ما  فإن    ،Olesen 2020,1325)-(1342يشير  و .  42رقمنة 
مما السمة المميزة لمنصات التواصل االجتماعي هي سهولة توصيل الرسائل باستخدام الصور،  

أولهما أنه لم يعد التمثيل المرئي يعتمد كثيراا على اختيارات الوسائط بل على    يشير إلى مؤشرين
المستخدمين المنظمة/ قرارات  أنه أصبعمالء  الثاني  والمؤشر  إنتاج  ،  متزايد  بشكل  السهل  من  ح 

يمكن استخدامها   التي  الجديدة  العديد من األدوات  إنتاجه، وذلك بفضل  المرئي وإعادة  المحتوى 
 .43إلنشاء وتحرير الصور الرقمية بسهولة في مشهد منصات الوسائط االجتماعية  

 

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة: 

 :االستراتيجي االتصال -
التي تستخدمها المنظمة لالتصال بالعمالء، ومن بين تلك  االتصاليقصد به في الدراسة عمليات 

 العمليات استخدام منصات التواصل االجتماعي.    
 : التحول الرقمي -

الخدمات الحكومة المصرية، وإتاحة مجموعة من الخدمات عبر   ويقصد به في الدراسة رقمنة 
 البوابة الحكومية لمنصة "مصر الرقمية".
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 : منصة مصر الرقمية -
منصة مصر الرقمية هي منصة ، هي  ووفقاا للمعلومات الواردة بالحساب الرسمي للمنصة

سمية على  ترتبط بحسابات ر   تقدم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل مّيسر وشخصي وحديث.
 2بلغ عدد المعجبين بالصفحة ما يقرب من  منصات التواصل االجتماعي ومنها فيسبوك وقد 

 .امتابعا  2.013.426(، وكما بلغ عدد المتابعين  1.951.674مليون حالة إعجاب)ن=  
 : المحتوى المرئي -

)الفيديو إلى  الدراسة  المرئي في  المحتوي  البيانية/  -يشير  المتاحة على  اإلنفوجرافالرسوم   )
 لحملة منصة مصر الرقمية عبر فيسبوك. الحساب الرسمي

 
 :اإلطار النظري للدراسة

فروض النموذج المتكامل لتقييم االتصال االستراتيجي، ونموذج هرم المشاركة        تعتمد الدراسة على  
 في وصف وتحليل بيانات الدراسة، وٌيمكن إيجاز المبادئ الخاصة بكل من النموذجين فيما يلي: 

 : (IMESC)االستراتيجي االتصالالنموذج المتكامل لتقييم  -1
 Integrated Model of Evaluation for Strategic Communication  

أن    (Falkheimer, Heide, 2014)يشير   نظري   االستراتيجي  االتصالإلى  نتاج    كمدخل  هو 
نظريات   هي  مجاالت  ثالثة  في  النظرية  ،  Communication/ media theory  االتصالالمداخل 

االجتماعية   اإلدراية    ،Social Theoryالنظريات   Organization/Managementالنظريات 
Theory   44طور السياق  هذا  وفي   .(Macnamara 2018,13)   االستراتيجي    االتصاللتقييم    نموذجاا

مية تخطيط وتنفيذ وتقييم العالقات العامة واالتصاالت المؤسسية والحكو للمنظمات، وأشار إلى أهميته في  
والتسويقيةاالتصاالت  و  النموذج  التنظيمية  وتضمن  الحكومية    االتصالتقييم  ،  للمنظمات  االستراتيجي 

 وغير الهادفة للربح، ويتضمن المبادئ التالية: 

على األهداف   ، إلى برامج يتم تخطيطها بناءا اسلفا   ةاالتصال من كونها محدد تتحول أهداف   -
داخليا  تحديدها  يتم  احتياجات التي  لتعكس  المنظمة  من    interests واهتمامات    need ا 

نظر   وجهات  المصالح   وآراء/  المجتمع  ،publicsالجماهير     ،stakeholderأصحاب 
society،  التصال ل ةهداف جيد أ وبالتالي يعتمد تحقيق(SMART) .على البحوث 

المدخالت    - أن  النموذج  النتائج  outputsالمخرجات    ،impactاألثر    ،inputsيفترض   ،
outcomes،    األنشطةactivities،  برامج  حمرا في  متداخلة  نفس    االتصالل  وعلى 

 ا.المستوى، يجب التخطيط لها معا 
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المنظمة وأصح -  بين  للتفاعل  والمستمرة  االتجاهين  ذات  التكرارية  الطبيعة  النموذج  اب ُيظهر 
نتائج  المصلحة والجمهور والمجتمع بشكل عام؛ حيث تتدفق المدخالت إلى المنظمة، مثل )

إلى  المنظمة  من  المخرجات  تتدفق  والموارد(؛  الميزانية  )مثل  التنظيم  من  وكذلك  البحوث( 
  الفعل من  أصحاب المصلحة والجمهور والمجتمع؛ يتم تقييم النتائج من خالل الردود وردود 

 المصلحة والجمهور والمجتمع للمنظمة؛ ويحدث التأثير في كال االتجاهين.أصحاب 
داخلية والخارجية للمنظمة  لا  ضمن السياقات للمنظمة تتم  االستراتيجي    االتصالجميع مراحل   -

الوقت، طوال  وتقييمها  مراقبتها  يجب  الو   والتي  على  إجراء  لزم   االستراتيجية تعديالت  إذا 
 .األمر

 .45المقصودة وغير المقصودة التصاالت المنظمة  يجب تقييم اآلثار  -
 

 :Engagement Pyramid Model     التفاعل/المشاركةنموذج هرم  -2
،  مستويات   5في  منصات التواصل االجتماعيعبر    تفاعلللمستويات   )(Marian,et.al. 2014حدد 

 وذلك على النحو التالي:  ،LI CIo uhl 2010لما أوضحه  وفقاا ؛وكذلك أنماطهم
األولي -1 التعرض    -المرحلة  يقتصر دور المستخدم/ المنظمة على البحث  :  Watchingالمشاهدة/ 

عم في  استخدامه  بهدف  اجتماعياا،  المنتج  المحتوى  االعن  مجرد  أو  القرار  صنع  ستمتاع  لية 
 بمشاهدته. وفي هذه المرحلة يتم االستهالك السلبي للمحتوى. 

يقوم المستخدم/ المنظمة بمشاركة المعلومات على منصات :  Sharing   المشاركة  -المرحلة الثانية -2
 التواصل االجتماعي بهدف نشر المعرفة. 

ظمة في المحتوى الذي ينشره  يستغرق المستخدم/ المن:  Commenting    التعليق  -المرحلة الثالثة -3
 ن بهدف المشاركة بشكل فعال بأفكاره معهم. اآلخرو 

الرابعةا -4 للتعبير عن  :  Producingاإلنتاج    -لمرحلة  المعلومات  بإنتاج  المنظمة  المستهلك/  يقوم 
 . هويته، وليتم االستماع إليه

يتم االندماج في المجتمعات عبر  :  Curating/Learderالقيادة / المساعدة    -المرحلة الخامسة -5
 المجتمع. المنصات الرقمية إلعطاء رد فعل، ويكون معروفاا على نطاق 

وأنماط   االجتماعي،  التواصل  منصات  حسابات  على  التفاعل  مستويات  التالي  الشكل  ويوضح 
تفاعالتهم على حسابات منصات التواصل االجتماعي للمنظمة العمالء/ المستخدمين بناءا  ا على معيار 

 على النحو التالي: 
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 (  1شكل )
 46      االجتماعية، وأنماط المستخدميننموذج هرم التفاعل على منصات الشبكات 
 

 :النظرية الموحدة لقبول وتبني التكنولوجيا -3

The Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT)  

التكنولوجيا  دافيس    طور لقبول  النموذج األول  -TMA1  (Surendran 2012, 175وزمالؤه 
في  حدد  و   (178 الرئيسة  المدركة المتغيرات  الفوائد  المدركة،  االستخدام  كما  47سهولة    طور ، 
204)-2000,186Venkatesh  ,Davis(48 (التكنولوجيا قبول  متضمناا  (TAM2نموذج    ليأتي 

االجتماعي  التأثير  الذاتي  شاملة  عمليات  المعرفية ،  والصورة(  الطوعية  ،)المعيار  اآللية  والعمليات 
الوظيفةوتشمل   المخرجات   ،)مالءمة  المدركةجودة  الفوائد  العوامل  (،  تلك  بين  النموذج  ويربط    ،
استخداموتأثيرها   على  مباشر  غير  للتكنولوجيا من  بشكل  السلوك/ النية  تكوين  خالل    األفراد  لتبني 

 التكنولوجيا. 
  وطرحا  (TAM3)م قام الباحثان بمرحلة ثالثة لتطوير نموذج قبول التكنولوجيا،  2003وفي عام  

واستخدام لقبول  الموحدة  نظريات)ودمجت    ،(UTAUTالتكنولوجيا)  تبني/النظرية   Technologyمبادئ 
Acceptance Model, Theory of Planned Behavior, the  Model of PC 

Utilization,Innovation Diffusion Theory and the Social Cognitive Theory )  ووضعت  
فئات  التكنولوجيا  أربع  تبني  قبول  على  المؤثره  الذاتية  للمتغيرات  )الكفاءة  الفردية  :الفروق 

التكنولوجيا/الكمبيوترلل القلق من  التكنولوجيا  ،تكنولوجيا،  ثناء استخدام  النظا السعادة  )صلة  م(؛ خصائص 

Curating 
/Leader 

المساعد/القائد

Producing اإلنتاج

Commenting التعليق

Sharing المشاركة

Watchingالمشاهدة
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النتيجة، المتعة المتصورةوالمنافع  المخرجات الوظيفة، جودة    وسهولتها،   قابلية االستخدام  ،، قابلية إثبات 
صورة(؛ وشروط التسهيل)تصور  ال  ة، التقاليد واألعراف،شخصيالتأثيرات ال( ؛ التأثير االجتماعي )التعقيد 

 .  Mamary 2016, 143-Al(  49-(158( والتسهيالت الفعلية الرقابة الخارجية
يتض  تلك  كما  مالءمة  تبرز  سبق؛  مما  النظرية  ح  هذا المداخل  وفي  الحالية،  الدراسة  ألهداف 

في المحتوى  بمشاركة  الخاصة  بالفروض  الدراسة  المتكامل   تستعين  والنموذج  المستخدم  تفاعل  نموذجي 
و  االستراتيجي،  االتصال  االستراتيجي  لتقييم  التخطيط  خالل مبدأ  من  الرقمية  المنصات  عبر  لالتصال 

المرئي في   العامة  حمالت   اتصاالت المحتوى  العمالء، العالقات  واحتياجات  وتفاعل  يالئم مواقف  بما   ،
هة أخرى في مدى يسر الخدمات وسهولتها وتقبلها وعدم  وأصحاب المصالح من جهة، وينعكس من ج

 القلق منها والسعادة أثناء استخدامها، وهو جوهر نظرية قبول وتبني التكنولوجيا. 
 

 :التصميم المنهجي للدراسة

 :نوع الدراسة ومنهجها

التي تهتم     Qualitative Studyتنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية النوعية /الكيفية  
 .Thematic Approachبتفسير الظواهر والقضايا في إطار مدخل التحليل الموضوعي للظاهرة 

تم   إطاره  وفي  المسح،  منهج  على  الدراسة  أسلوبياعتمدت  بين  والكيفي  مسح  ال  الدمج  الكمي 
الرقمية على الحساب الرسمي لها   لحملة منصة مصر  على مستويين أولهما: المحتوى المرئي  وى،لمحتل

)مشاهدةالثاني    والمستوى   ،بفيسبوك الدراسة  محل  المرئي  المحتوى  على  العمالء  تفاعل  -إعجاب -هو 
 مشاركة(. -تعليق 

للظاهرة محل   إلى وصف شامل  للوصول  المستخدمة  البحث  أساليب  أحد  الكيفي  التحليل  ويعد 
الدراسة وفهم متعمق لها، ويتسم بإتاحة التفسير والتأويل لتفاصيل الظاهرة ومجمل اتجاهاتها التي يصعب 

واألرقام   اإلحصائيات  باستخدام  وتفسيرها  عنها  من،  50الكشف  الكيفية  الدراسات  ٌتعد  األساليب   حيث 
فيها   تجرى  التي  المجتمعات  سياق خصوصية  في  الظواهر،  حول  المتعمقة  البيانات  توفر  التي  البحثية 

، كما وفر المسح الكمي لتفاعل العمالء الخروج بمؤشرات حول مواقفهم  51الدراسة، وتالئم أهداف الدراسة 
 . ومستوى تفاعلهم مع المحتوى محل الدراسة

 

 :الدراسةمجتمع وعينة 

الدراسة    يشمل هذا مجتمع  على  التفاعل  ومستويات  المرئي،  المحتوى  هما:  رئيستين  فئتين 
، ويرجع السبب في اختيار  المحتوى، لحملة منصة مصر الرقمية على الحساب الرسمي بمنصة فيسبوك

الدراسة  الباحثة  هذه  إجراء  وقت  إعالمية حتى  دراسات  في  تناولها  لعدم  الحملة  إطالع في حد -لتلك  ود 
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م. يوضح الجدول التالي توصيف عينة  2022يوليو   22ونظراا لإلطالق الرسمي للمنصة بتاريخ    -الباحثة 
 المحتوى المرئي: 

 ( 1جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفقاً لطبيعة المحتوى المرئي لرسائل الحملة 

 % التكرار طبيعة المحتوى  م
 4.93 4 فيديو   .1
 51.85 42 إنفوجراف متحرك   .2
 43.20 35 إنفوجراف ثابت   .3
 0 0 إنفوجراف تفاعلي  .4

 100ن= 81ن= االجمالي
 

 : عينة المادة التحليلية

تحليل   الرقميةتم  مصر  منصة  لحملة  عليه،  المستخدمين  وتفاعل  المرئي  ذلك    ،المحتوى  وتضمن 
 الخطوات واإلجراءات التالية:

 اإلنفوجراف المتحرك المرتبط بموضوع الحملة. الفيديو، إنفوجراف ثابت، تحديد  -
 تحديد التعليقات األعلى عدداا للمحتوى محل الدراسة.  -
التعليقات    استبعاد  - أو  المرئي  المحتوى  في  سواءا  الرسمية،  والمناسبات  بالتهئنة  خاص  محتوى  أى 

 المرتبطة به في عينة الدراسة.
تتعلق بالحملة على الصفحة الرئيسية  وال يدخل في نطاق حدود الدراسة المنشورات التي ال  

 لمنصة مصر الرقمية بمنصة فيسبوك، وال المحتوى المنشور على البوابة اإللكترونية للمنصة. 
 : العينة الزمنية

وشملت   ،م2022أغسطس    15إلى  م  2021يونيو    19من  شهراا    14لمدة  التحليل  امتدت فترة  
الفتره وتفاعالت   هذه  الدراسة،  محل  المنصة  على  المنشور  بالحملة  الخاص  المرئي  المحتوى  جميع 

 م. 2022المستخدمين عليه، حتى فترة االنتهاء من الدراسة الحالية سبتمبر 
 :أدوات جمع البيانات

واستمارة للحصر الكمي لعدد التفاعالت على المحتوى    اعتمدت الدراسة على أداة دليل التحليل الكيفي
المرئي   المحتوى  وطبيعة  سمات  رصد  الدراسة،  الدراسة،  محل  ومدى  محل  عليه،  التفاعل  ومستويات 

 مة أساليب عرض المحتوى للتحول الرقمي، ومعايير قبول التكنولوجيا.  مالء
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 نتائج الدراسة:

فى  الدراسة،  منها  انطلقت  التى  والنظريات  واألهداف  التساؤالت  ضوء  في  النتائج  عرض  يتم 
الدراسة  :ماه  ينمحور  محل  للحملة  المرئي  المحتوى  المحتوى  ،  سمات  على  العمالء  تفاعل  مستويات 

 كالتالي: المرئي للحملة محل الدراسة؛ وذلك 
 بوك: على الحساب الرسمي بمنصة فيس رقمية" "مصر ال سمات المحتوى المرئي لحملة  -المحور األول

 :طبيعة المحتوى  -1
)ن=  فيديو  أنواع:  ثالثة  ليشمل  الدراسة  محل  الحساب  منصة  على  المرئي  المحتوى  (،  4تنوع 

بين  78)ن=   إنفوجراف ما  يتم  35متحرك )ن=   إنفوجراف(، و 42ثابت )ن=   إنفوجراف( موزع  ولم   ،)
(. باإلضافة إلى لوجو الحملة وشعارها )منصة  0تفاعلي في عينة الدراسة )ن=   إنفوجرافرصد أي  

 مصر الرقمية حياة أسهل ألهلها(.
 : القضايا -2

مصر   لمنصة  الرسمية  الصفحة  على  المتاحة  بالخدمات  التعريف  في  عامة  بصفة  القضايا  تمثلت 
الساخن  ،  (www.misr.gov.eg)الرقمية   الخط  و 15999وتوضيح  طبيعة    2،3،4الجدوال    وضحت. 

 : موضوعات المحتوى المرئي محل الدراسة
 ( 2جدول )

 فيديو -ملة "مصر الرقمية"  رسائل ح سمات المحتوى المرئي في  

 تاريخ النشر  الزمن)ق( المحتوى  فئة الخدمات  م

 2021-12-29 1.08 )تجديد/استخراج(  خدمات مركباتى   .1
 )نفس الرسالة( 25-06-2021

 توكيل )فيديو سيده ووالد(  خدمات توثيق  .2
 

1.44 20-12-2021 
 )نفس الرسالة( 22-06-2021

 2021-07-26 1.23 بدل فاقد/ تالف بطاقة  خدمات السجل المدني   .3
 

 2021-06-23 1.33 خدمات تموين/ مجموعه سيدات خدمات التموين  .4
 

 4ن=  اإلجمالي 
خدمات  في  الفيديو  تناولها  التي  الموضوعات  تمثلت  السابق  الجدول  بيانات  من  يتضح  كما 
يتم رصد أي  العقارى)التوكيل(. ولم  الشهر  القيادة )مركباتي(،  المدنية، تجديد رخصة  التموين، األحوال 

الضرائ  االجتماعي،  التأمين  التجاري،  السجل  التوثيق،  رخصي،  القضايا،  بخدمات:  خاص  ب  فيديو 
 . العقارية، المحاكم

 
 

http://www.misr.gov.eg/
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 ( 3جدول )
 إنفوجراف متحرك  –ملة "مصر الرقمية" رسائل ح سمات المحتوى المرئي في  

 تاريخ النشر  الزمن)ق( المحتوى  فئة الخدمات  م
 2022-04-11 0.07 خدمات السجل التجارى  سجل تجاري   .1
 2022-03-31 0.07 بدل فاقد/تالف رخصة القيادة   .2
 2022-02-07 0.16 سجل تجاري   .3
 2022-02-03 0.28 سجل تجارى/الشروط   .4
 2022-01-30 0.35 سجل تجارى مصدق   .5
 2022-01-27 0.30 سجل تجارى/حجز موعد تجديد   .6
 2021-10-28 0.24 شروط -تجديد سجل تجارى   .7
 2021-06-27 0.30 خدمات شركات/سجل تجارى   .8
 2022-03-20 0.07 شهادة تصرفات عقارية الشهر العقاري   .9

 2022-02-02 0.31 خدمات الشهر العقارى   .10
 2021-06-25 0.31 خدمات شهر عقاري   .11
 2021-12-30 0.07 توكيل   خدمات التوثيق  .12
 2022-03-14 0.20 شهادة ميالد/ووفاه األحوال المدنية   .13
 2022-01-04 1.23 بدل فاقد/تالف بطاقة   .14
 2021-11-18 0.07 بطاقة رقم قومى فاقد/تالف   .15
 2021-08-22 0.09 خدمات التأمين االجتماعي التأمين االجتماعي   .16
 2022-03-03 0.07 التأمين االجتماعي   .17
 2022-02-20 0.07 تظلم مخالفات سيارات  مركباتي   .18
 2021-12-28 0.09 تجديد رخصة سيارة   .19
 0.29 رفع دعوى محام خدمات القضايا   .20

 
27-12-2021 
23-06-2021   

 2021-12-5 0.16 خدمات التموين خدمات التموين  .21
 سجل حسابك على المنصة  الدعوة للتسجيل  .22

 
0.37 22-12-2021 

22-06-2021 
 2021-10-27 0.26 انشاء حساب على المنصة   .23
المنصة   .24 خدمات 

 بصفة عامة 
 2021-12-19 0.13 خدمات منصة مصر/ أسرع وأسهل 

 2021-12-15 0.09 متنوعة خدمات منصة   .25
 2021-10-21 0.25 سجل على منصة مصر الرقمية   .26
 2021-09-26 0.11 حزمة خدمات على المنصة  11  .27
 2021-09-16 0.09 الخدمات   .28
 2021-08-29 0.09 خدمات المنصة   .29
 2021-08-13 0.23 خدمات المنصه    .30
 2022-02-24 0.07 معامالتك الحكومية اونالين   .31

 35ن= اإلجمالي  
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الدراسة في خدمات   المحتوى محل  الخدمات في  تمثلت  السابق  الجدول  بيانات  يتضح من  كما 
مركباتى،   االجتماعي،  التأمين  المدنية،  األحوال  التوثيق،  خدمات  العقارى،  الشهر  التجارى،  السجل 

في   للتسجيل  الدعوة  إلى  باإلضافة  التموين،  بصفة  القضايا،  المنصة  على  المتاحة  الخدمات  المنصة، 
 عامة. 

 (  4جدول )
 إنفوجراف ثابت –ملة "مصر الرقمية" رسائل ح سمات المحتوى المرئي في

 تاريخ النشر  المحتوى  فئة الخدمات  م
 2021-09-28 مستخرج سجل   سجل تجاري   .1
 2022-02-01 استعالم عن مكاتب سجل تجاري   .2
 2021-09-23 الشهر العقاري خدمات  الشهر العقاري   .3
 2022-01-23 شهادة تصرفات عقارية  .4
 2021-09-05 توكيل   خدمات التوثيق  .5
 2021-09-19 توكيلك بدون طوابير   .6
 2022-01-18 توكيل عام   .7
 2022-03-16 توكيل أونالين   .8
 2021-08-24 بدل تالف/فاقد بطاقة شخصية  األحوال المدنية   .9

 2021-10-07 وفاةشهادة ميالد/   .10
 شهادة ميالد توصلك لباب البيت   .11

 استخرج شهادة ميالد
26-12-2021 
23-03-2022 

 2021-10-03 خدمات التأمين االجتماعي التأمين االجتماعي   .12
 2021-12-23 استعلم عن رقمك التأميني   .13
 2021-08-26 خدمات المرور أونالين  مركباتي   .14
 2021-11-02 مكانكخدمات المرور وانت ف   .15
 2022-01-16 بيع مركبتك   .16
 استلم وادفع مخالفات عربيتك  رخصي   .17

 سدد واستعلم عن مخالفات عربيتك 
21-02-2021 
03-04-2022 

 2022-01-11 سدد المخالفات لمالك آخر   .18
 2022-02-15 جدد رخصة عربيتك    .19
 2021-09-07 لكل المحامين/ رفع دعوى  خدمات القضايا   .20
 خدمات المحاكم   .21

 خدمات القضايا والمحاكم 
10-10-2021 
22-02-2022 

 2022-01-25 استعالم بيانات دعوى   .22
 2021-09-02 استخراج بطاقة تموين  خدمات التموين  .23
 2021-08-15 سجل على منصة مصر الرقمية  الدعوة للتسجيل  .24
 2021-08-17 طريقة إنشاء حساب   .25
مشكلة    .26 حل  عن  نص  صاحبة  هام"   2022-02-10"تنبيه 
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 :الثابت في عينة الدراسة في اإلنفوجرافلبيانات الجدول السابق تتحدد القضايا التي تناولها  وفقاا
 الدعوة للتسجيل(.  –إنشاء حساب على المنصة )طريقة التسجيل  -
 الخدمات التي تتيحها المنصة ككل: "خدمات المنصة"، "إزاي تعمل حساب". -
 تحذير من مشاركة البيانات الشخصية )حافظ على سرية بياناتك(.  -
 تنويه عن عدم ارتباط المنصة بأية تطبيقات.   -
تي تم التعريف بها من خالل اإلنفوجراف في عينة الدراسة  وتمثلت الغالبية العظمى للخدمات ال -

 -شهادات ميالد ووفاة(  -في خدمات السجل المدني )استخراج بدل تالف /فاقد بطاقة شخصية 
)تجديد   مركباتي  فئة  تحت  وجاء  المرور  مخالفات -خدمات  /استعالم  خدمات -تسديد  بيع(، 

 الم عن مكاتب سجل تجارى(. الشهر العقارى )مستخرج سجل تجاري، التوكيل، استع
 : زمن رسائل الحملة -3

الحملة رسائل  زمن  عامة  تباين  بين    بصفة  و  7ما  الفيديو  دقيقة  1.33ث  ذلك  ويشمل   ،
المتحرك، ويحتاج ذلك إلى إعادة النظر في زمن الرسالة اإلعالنية، حيث أن زيادتها عن   واإلنفوجراف

دقيقة على األكثر يتسبب في فقد االهتمام لدى الفئة المستهدفة والعزوف عن استكمال المشاهدة   1
 مما يؤثر على فعالية الرسالة.

 : سمات الشخصية الرئيسية -4
الذ   مابين  الرئيسية  الشخصيات  واإلناث،  تنوعت  تمثيلكور  برز  العمرية فئات  المختلف    وبينما 

للحملة،    (،المجتمع )شباب، كبار السنب الرسالة اإلعالنية  انتشار  للتشابة    نظراامما يزيد من فرص 

 الدخول للمنصة 
 2021-06-19 والشعار المكتوب –الشعار المرسوم  التعريف بالمنصة وخدماتها بصفة عامة والمواعيد   .27
 2021-06-21 خدمات المنصة   .28
 2021-08-31 الخدمات)لوجو الخدمه(   .29
 2021-09-09 معامالتك الحكومية أونالين   .30
 2021-09-30 أوراقك الحكومية هتوصلك   .31
 2021-10-17 تابع حالة معامالتك   .32
 2021-11-21 تقدر تدفع أونالين أو تتظلم  .33
 2022-01-13 خدمات المنصة ال يوجد تطبيق تابع لها  .34
 2022-01-20 تنبيه عن مواعيد غلق وافتتاح المنصة   .35
 2021-08-19 حافظ على سرية بياناتك  التوعية بخصوصية البيانات   .36

16-12-2021 
 2021-11-22 عدم مشاركة معلوماتك   .37
 2022-02-17 عدم مشاركة البيانات الشخصية   .38

 42اإلجمالي ن= 
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المستهدف  الجمهور  التنوع من  بينها وبين فئات عريضة من  الرسالة االتصالية في  ، اتضح قصور 
 (وشباب الجامعات   أصحاب الحرفحيث األدوار االجتماعية والتخصصات، حيث تم التركيز على  

مما قد ينطبع على الرسالة اإلعالنية ويتسبب في ظهور فجوة إدراكية بين الفئات التي لم يتم تمثيلها 
 .وبين المحتوى 

وترى الباحثة أن يتم تخصيص الرسائل اإلعالنية بشكل أكثر دقة لتمثيل المهن المختلفة مما يزيد 
 لنمط حياته.  وفقاامن فرصة انتشار فكرة الحملة، لشعور العمالء بالفائدة الشخصية، كل 

 الهوية المرئية:  -5
د تحليل نص "، وعنمصر الرقمية حياة أسهل ألهلها"  Sloganتمثل الشعار المنطوق للحملة   

  وذلك لألسباب التالية: أ. خلو ،  لشعار اإلعالني بالفئات المستهدفةيبرز بوضوح عدم ارتباط ا  الشعار
مما يثير الشعور لدى المتلقي بعدم    )أهلها(  تضمن ضمير الغائب   ب.الشعار من ضمير المخاطب،  

شخصياا، به  الشعار  المستهدفة  ارتباط  الخدمة  على  ذلك  ينعكسوينسحب  مما  بعدم   ،  الشعور  في 
كما أن المحلل للشعار يلحظ بوضوح عدم احتوائه على الدعوة للفعل   الوالء تجاه المنصة )كمنتج(.

Call for Action   الخدمات رقمنة  نحو  بالتحول  المرغوب  السلوك  اتباع  على  يحفز  ال  وبالتالي 
 الحكومية.

 :الحملة رسائل مستوى تأثير   -6
الفعلي،  اتنوع    السلوك  التوعية والتحفيز على  الحملة مابين  المستهدف من رسائل  وغلب لتأثير 

ذلك   السبب في  ولعل  الدراسة،  العظمي من عينة  الغالبية  الوعي في  استهداف  الحملة  على رسائل 
يرجع إلى أن الحملة هي أحد نماذج الحمالت اإلعالمية التي استهدفت تغيير الوعي، وبالتالي يتم  

السلوك،  تغي  المنصة ير  عن  المعلومات  خالل  من  الوعي  مرحلة  في  ذلك  على  االستدالل  ويمكن 
بصفة عامة، الخدمات المتاحة عليها، بينما تم االستدالل على التأثير على مرحلة السلوك في عينة  
إنشاء  خطوات  وتوضيح  حساب،  إلنشاء  )الدعوة  في  متمثلة  الفعل  إلى  الدعوة  خالل  من  الدراسة 

 معامالتك أونالين(. -حساب 
 
 

   :االستماالت -7
االعتماد   تم  التي  العاطفية،  باالستماالت  بالمقارنة  العقالنية،  االستماالت  على  االعتماد  ساد 

محدود   بشكل  الدراسة  نسبياا عليها  عينة  على  و .  في  االعتماد  في  المستخدمة  األساليب  تباينت 
العقالنية في   االستماالت  وتمثلت  الدراسة،  عينة  الخدمات في  مثل  بالمنصة  المتعلقة  الحقائق   :

 . فع الشخصيةا، األمثلة والمقارنة، المنSlice of lifeالمتاحة، الخط الساخن، أسلوب التسجيل، 
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، على الرغم من  ولم ترصد الباحثة االعتماد على وجهتى النظر في المحتوى عينة الدراسة
المتلقي،  أهمية هذا األسلوب في ت حقيق اإلقناع نظراا الرتباطه بمواجهة المعلومات المتعارضة لدى 

 والتي تسبب تردده في تبنى السلوك المرغوب، أو التردد في تكراره مرة أخرى.  
وتمثلت االستماالت العاطفية المستخدمة في المحتوى عينة الدراسة في محاكاه نمط الحياة،  

واالهت الرعاية  االجتماعي،  بالذنب، التقبل  الشعور  الخوف،  استماالت  استخدام  رصد  يتم  ولم  مام، 
أحد   مشهورة،  بشخصية  سواء  االستشهاد  أهمية  من  الرغم  على  مشهورة،  بشخصيات  االستشهاد 

ورواية القصص التي توفر للمنظمة العديد من المزايا من أهمها ما  المؤثرين، أو الشخصيات العادية  
 ي المعلومات على حساب المنظمة.يلي: مصداقية المحتوى، والثقة ف

القصص  تأتي رواية  الرقمية،   كما  المنصات  االستراتيجي عبر  االتصال  أشكال  أبرز  كأحد 
العالقات   التي برزت كوسيلة رئيسة في اتصاالت حمالت  الشبكات االجتماعية  التحديد  وعلى وجه 

 العامة في ظل التخطيط االستراتيجي التصاالت الحملة.  
 ى: ثراء المحتو  -8

المحتوى    من  العظمى  الغالبية  تصنيف  يمكنة  الدراسة،  محل  الحساب  على  للمحتوى  الفاحص 
وهو   الثالث،  المستوى  في  الدراسة  عينة  عرض   وفقااالمرئي  على  يعتمد  الثراء  مستويات  لتصنيف 

عينة   المحتويات  أغلب  في  وصورة  )نص  الثاني  المستوى  يليه  وفيديو،  وصورة  نص  في  المحتوى 
الدراسة، ونٌدر استخدام المستوى األول )نص فقط(، كما لم يتم رصد أي حالة للمستوى الرابع )نص  

 وصورة وفيديو وروابط تشعبية(.
 : الرسائلدالئل مصداقية  -9

الدراسة،        عينة  المحتوى  مصداقية  على  التدليل  أساليب  منو تنوعت  العظمى  الغالبية  في  -ه تحقق 
السلوك-المتحرك  اإلنفوجرافخاصة   ممارسة  طريقة  مالءإبراز  ذلك  في  السبب  ولعل   اإلنفوجراف مة  ، 

بالمعلومات، المتلقي  لتعريف  عامة  الرأي  بصفة  هذا  منهم    يدعم  الباحثين  من   ,Patterson)عديد 
2015,615 (Ashman اإلنفوجرافأشارا إلى    ينالذ"Infographic"  مجموعة من المعلومات المرئية التي  ك

المكتوبة؛   الكلمات  تفرضها  التي  القيود  من  البيانات  المصورة  تحرر  المعلومات  أن  من    ة.الجذاب حيث 
 ي. المتلق  52حيث رؤيتها، تعمل على تبسيط البيانات بشكل يسمح باستيعابها بسهولة من 

كما تحققت مصداقية الشخصيات إلى حد ما في عينة إعالنات الفيديو، ولم ترصد الباحثة حاالت  
 Real. وتجدر اإلشارة إلى ضرورة االعتماد على الشخصيات الواقعية  توضيح نتيجة ممارسة السلوكل

story  القصص   ، ورواة Story telling من االعتماد على الموديل غير المعروف في اإلعالن، مما    بدالا
 ينسحب بشكل مباشر على مصداقية محتوى الرسالة اإلعالنية للحملة. 
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العلمي في عينة الدراسة، مما يوفر درجة عالية من المصداقية باإلضافة إلى سيادة توفر المضمون   
المتلق الجديدةلدى  المنتجات  حالة  في  خاصة  بالتقنيات ي،  المتعلقة  المعقدة  االجتماعية  المنتجات   ،

 الحديثة. 
السلوك -10 التابعة  تبني  النتائج  تناول  النظرية    يتم  إطار  في  النتائج  تفسير  ضمن  المؤشر  لهذا 

 .  تبني التكنولوجياالموحدة لقبول و 
 ( 5جدول )

 مقاطع الفيديو  –رسائل حملة "مصر الرقمية" على المحتوى المرئي ل العمالءتفاعل 

 مشاركة  تعليق  اعجاب  مشاهدة الخدمات  فئة الخدمة م

خدمات  خدمات مركباتى   .1
 مركبتى)تجديد/استخراج( 

12.000.000 20.400 
24.100 

1.400 
3.300 

1.300 
2.700 

 توكيل )فيديو سيده ووالد( توثيق خدمات   .2
 

9.900.000 19.300 
20.700 

507 
939 

1.300 
3.500 

األحوال    .3 خدمات 
 المدنية

 

 992 1.400 19.700 8.600.000 بطاقة بدل فاقد/ تالف 

 خدمات التموين   .4
 

مجموعه   تموين/  خدمات 
 سيدات

7.800.000 47.700 4.800 8.500 

  8.992  11.446   151.700 38.300.000 االجمالي
تشير بيانات تحليل تفاعل العمالء على رسائل الحملة محل الدراسة، وفقاا للجدول السابق إلى أن  

ألف، والمشاركة   11.446، التعليق  ألف  151.700، اإلعجاب مليون   38.300.000  المشاهدةإجمالي  
الوفاة( مايزيد على مليون  /)شهادة الميالد  األوراق الثبوتية يود سجل فيفمن حيث المشاهدة   ألف. 8.992
ب ةمشاهد  الخاص  المحتوى  يلية  التجاري،  والسجل  االجتماعي  التأمين  ب  الخاص  المحتوى  يلية   ،

بفيديو خدمات التموين هي األعلى   بينما جاءت حاالت اإلعجاب مخالفات السيارة وخدمات المنصة ككل.
الدراسة، وبفارق  توثيق  في عينة  خدمات مركباتى، وبفروق واضحة في اإلعجاب   ،طفيف عن خدمات 

المدني السجل  بخدمات  مشاركات.  مقارنة  بأعلى  العمالء  ثم    وتفاعل  التموين"،  "خدمات  فيديو  على 
فيديو   يليهما  المشاركات،  عدد  حيث  من  النصف  إلى  يصل  بفارق  مركباتى،  خدمات  توثيق،  خدمات 

  قل وفروق واضحة تنخفض ثالثة أضعاف.خدمات السجل المدني بعدد أ
حول   التعليقات  من  العظمى  الغالبية  وكيفية  وتمحورت  المتحة  الخدمات  طبيعة  عن  األسئلة 

يعبر   محدود  عدد  جاء  بينما  بالحيادية  تتسم  جعلها  مما  الخطوات،  نحو  عن  تطبيق  إيجابية  اتجاهات 
مثل المتاحة  وقت :  الخدمات  ممتاز -)تختصر  الحديثة   -نجازإ  -ة منصة  يتم    -مصر  ولم  تحيا مصر(، 

 تجاه محتوى مقاطع الفيديو.  رصد اتجاهات سلبية في فترة التحليل
 



                  www.epra.org.eg                            www.jprr.epra.org.eg                سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - األربعونو  الخاص/ الحادي العدد  241 ا

 ( 6جدول )
 إنفوجراف متحرك   –رسائل حملة "مصر الرقمية" على المحتوى المرئي ل العمالءتفاعل 

 مستوى التفاعل  المحتوى  فئة الخدمة  م
 مشاركة تعليق  إعجاب  مشاهدة 

 18 141 279 11.300 خدمات السجل التجارى  تجاري سجل   -1
 32 328 557 1.700.000 بدل فاقد/تالف رخصة القيادة   -2
 60 159 202.000 568.000 سجل تجاري   -3
 43 139 201.000 574.000 سجل تجارى/الشروط   -4
 162 274 202.000 844.000 سجل تجارى مصدق   -5
موعد    -6 تجارى/حجز  سجل 

 تجديد
588.000 2.000 182 54 

 43 116 775 532.000 شروط -تجديد سجل تجارى   -7
 813 1.500 8.000 3.200.000 خدمات شركات/سجل تجارى   -8
 1.225 2.839 616.611 7.117.000 ن   -9

الشهر   -10
 العقاري 

 10 100 311 1.700.000 شهادة تصرفات عقارية
 77 140 1.100 3.000.000 خدمات الشهر العقارى   -11
 426 523 5.700 3.000.000 خدمات شهر عقاري   -12
 513 763 7.111 7.700.000 ن   -13
خدمات    -14

 التوثيق 
 36 100 580 2.000.000 توكيل  

 36 100 580 2.000.000 ن   -15
األحوال    -16

 المدنية
 668 913 502.000 1.200.000 ةشهادة ميالد/ووفا

 487 825 19.800 8.600.000 بدل فاقد/تالف بطاقة   -17
 50 175 555 1.000.000 بطاقة رقم قومى فاقد/تالف   -18
 1.205 1.913 522.355 10.800.000 ن   -19
التأمين    -20

 االجتماعي
 149 307 1.500 338.000 خدمات التأمين االجتماعي

 84 236 202.000 817.000 التأمين االجتماعي   -21
 278 543 203.500 11.155 ن   -22
 170 199 105.000 592.000 تظلم مخالفات سيارات  مركباتي   -23
 40 130 620 1.700.000 تجديد رخصة سيارة   -24
 210 329 105.620 1.592.700 ن   -25
خدمات    -26

 القضايا
 3.200.000 رفع دعوى محام

3.200.000 
1.600 
4.000 

89 
335 

74 
321 

27-    6.400.000 5.600 424 395 
خدمات    -28

 التموين 
 55 577 751 584.000 خدمات التموين

 55 577 571 584.000 ن   -29
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تشير بيانات تحليل تفاعل العمالء على رسائل الحملة محل الدراسة، وفقاا للجدول السابق إلى أن  
 .  5.916، والمشاركة10.341، التعليق 1.582.569، اإلعجاب  44.302.455إجمالي المشاهدة 

إنفوجراف السجل التجاري والشهر العقاري واألحوال المدنية وخدمات  سجل  فمن حيث المشاهدة  
ماليين ونصف مشاهدة إلى ما يزيد على   6ما تراوح بين   القضايا والتسجيل على "منصة مصر الرقمية،

مشاهدة،  7 مشاهد و   ماليين  إنف،  ةمليون  من ثم  يقترب  وبفارق  عامة  بصفة  المنصة  خدمات  وجراف 
يليه ب  النصف،  الخاص  خدمات  المحتوى  في  بوضوح  ينخفض  بفارق  ثم  ومركباتى،  التوثيق،  خدمات 

 التأمين االجتماعي والتموين. 
اإلعجاب حاالت  جاءت  التعريف    بإنفوجراف  بينما  المدنية،  األحوال  التجاري،  السجل  خدمات 

يزيد على الضعف عن خدمات التسجيل على  هي األعلى في عينة الدراسة، وبفارق  بالمنصة وخدماتها  
بباقي الخدمات على المنصة  وبفروق واضحة في اإلعجاب مقارنة  المنصة، والقضايا والشهر العقاري،  

 محل الدراسة.
بأعل  العمالء  مشاركاتوتفاعل  التعريف   على   ى  المدنية،  األحوال  التجاري،  السجل  خدمات 

في حالة الشهر العقاري، الدعوة  بفارق يصل إلى النصف  ثم انخفضت المشاركات    ،بالمنصة وخدماتها
  بعدد أقل وفروق واضحة.ثم باقي الخدمات ،  للتسجيل على المنصة

كيفية التسجيل وبيانات التسجيل " ما هو  االستفسار عن   الغالبية العظمى من التعليقات  ناقشت و 
رقم المرور"، وطلب التواصل عبر الخط الساخن "ممكن من فضلك تتواصلوا معايا على الخط الساخن"،  

الدعوة   -30
 للتسجيل 

 سجل حسابك على المنصة 
 

3.300.000 
3.300.000 

1.800 
3.200 

226 
389 

118 
395 

 130 188 983 690.000 انشاء حساب على المنصة   -31
 643 803 5.983 6.690.600 ن   -32
خدمات    -33

المنصة 
 بصفة عامة 

مصر/ منصة    أسرع خدمات 
 وأسهل 

968.000 602 147 42 

 51 177 568 1.600.000 متنوعة خدمات منصة   -34
مصر    -35 منصة  على  سجل 

 الرقمية
544 844 234 76 

على    11  -36 خدمات  حزمة 
 المنصة 

544 844 234 76 

 119 534 1000 628.000 الخدمات   -37
 83 334 1.100 616.000 خدمات المنصة   -38
 127 297 1.500 571.000 خدمات المنصه    -39
 104 93 108.000 623.000 الحكومية اونالين معامالتك   -40
 1356 2.050 114.458   3.407.000 ن    -41

 5.916 10.341 1.582.569 44.302.455 اإلجمالي 
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 وطريقة التقديم على الخدمات.
وندرت التعليقات السلبية  ا لكونها استفسارات،  وجاءت الغالبية العظمى من التعليقات محايدة نظرا  

جميع  في   على  الفوري  الرد  وتم  الخدمات،  تأخير  عن  االستفسار  حاالت  باستثناء  الدراسة  عينة 
 االستفسارات.

على المنصة ومن أبرز تلك الخدمات: تجديد   رصد حاالت تطلب خدمات غير متوفرة  بينما تم
للبطاقة    رةألرضي، إضافة فرد من أفراد األس، تقديم خط الهاتف ااإلنترنت بطاقة شخصية، تقديم لخدمة  

 . التموينية
 ( 7جدول )

 إنفوجراف ثابت   –رسائل حملة "مصر الرقمية" تفاعل العمالء على المحتوى المرئي ل 
 مستوى التفاعل المحتوى  فئة الخدمات  م

 مشاركة  تعليق  اعجاب 

 259 357 7.600 مستخرج سجل   سجل تجاري   .1

 193 363 12.000 استعالم عن مكاتب سجل تجاري   .2

 452 720 19.600 ن  

 844 873 11.700 خدمات الشهر العقاري  الشهر العقاري   .3

 234 324 10.000 شهادة تصرفات عقارية  .4

   21.700 1.197 1.078 

 390 457 9.300 توكيل  خدمات التوثيق  .5

 835 663 9.900 توكيلك بدون طوابير  .6

 394 581 11.000 توكيل عام   .7

 371 625 12.000 توكيل أونالين   .8

 3.068 2.326 42.200 ن  

 959 3.000 19.900 بدل تالف/فاقد بطاقة شخصية  األحوال المدنية  .9

 322 525 7.900 شهادة ميالد/ وفاة   .10

 شهادة ميالد توصلك لباب البيت   .11
 استخرج شهادة ميالد

31.000 
19.000 

2.900 
1.800 

2.100 
828 

 4.209 8.225 77.800 ن  

 605 744 11.000 خدمات التأمين االجتماعي التأمين االجتماعي   .12

 364 359 14.000 استعلم عن رقمك التأميني  .13

   25.000 1.103 969 

 23.000 1.200 10.4 خدمات المرور أونالين مركباتي  .14

 677 1.000 12.000 خدمات المرور وانت ف مكانك  .15

 104 307 9.800 بيع مركبتك  .16

 23.781 2.507 32.200 ن  

 استلم وادفع مخالفات عربيتك رخصي  .17
 سدد واستعلم عن مخالفات عربيتك

13.000 
387 

315 
243 

217 
24 

 269 401 9.900 سدد المخالفات لمالك آخر   .18

 163 513 11.000 جدد رخصة عربيتك    .19

 673 1.477 34.287 ن  

 258 463 7.900 لكل المحامين/ رفع دعوى خدمات القضايا  .20

 خدمات المحاكم  .21
 خدمات القضايا والمحاكم

10.000 
11.000 

458 
608 

359 
440 

 292 521 12.000 استعالم بيانات دعوى   .22

 1.349 2.050 40.900 ن  

 1.100 3.100 11.300 استخراج بطاقة تموين خدمات التموين  .23

 1.100 3.100 11.300 ن  

 413 1.000 3.600 منصة مصر الرقميةسجل على  الدعوة للتسجيل   .24

 2.100 1.000 9.900 طريقة إنشاء حساب   .25

الدخول   .26 مشكلة  حل  عن  نص  مع  هام"  "تنبيه 
 للمنصة

2.000 4.000 276 

 2.789 6.000 15.500 ن  

وخدماتها   .27 بالمنصة  التعريف 
 بصفة عامة والمواعيد 

 16 491 14.000 والشعار المكتوب  –الشعار المرسوم 

 36 639 3.000 خدمات المنصة  .28

 2.000 1.700 14.400 الخدمات)لوجو الخدمه(   .29

 288 633 11.200 معامالتك الحكومية أونالين   .30
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تشير بيانات تحليل تفاعل العمالء على رسائل الحملة محل الدراسة، وفقاا للجدول السابق إلى أن       
اإلعجاب  التعليقمليوناا  429.387.000  إجمالي  والمشاركة   ،مليوناا  3.854.225  ات ، 

واألحوال المدنية  التعريف بالمنصة وخدماتها  إنفوجرافسجل  فمن حيث اإلعجاب  ، مليوناا12.140.485
بفارق يصل إلى النصف، خدمات القضايا وخصوصية البيانات والتوثيق، ثم بفروق  ، يلية  أعلى إعجاب 

جاطفيفة خدمات مركباتى ورخصي، يليه باقي الخدمات.   على  بينما  التعليقات  إنفوجراف التعريف ءت 
يصل إلى وبفارق  تالها  الدراسة،    األعلى في عينةبالمنصة وخدماتها واألحوال المدنية وخدمات التسجيل  

باستثناء  ،  التسجيل  خدمات النصف   المنصة،  على  الخدمات  جميع  طفيفة  بفروق  السجل  خدمات  ثم 
مشاركاتالتجاري التي انخفضت بشكل ملحوظ حاالت التفاعل بالتعليق عليها،   بأعلى  العمالء    وتفاعل 

ثم  إنفوجراف خدمات مركباتيعلى   باقي خدمات  ،  باستثناءبفروق ضخمة   ، خدمات مركباتىالمنصة، 
   .التي انخفض مشاركة اإلنفوجراف الخاص بها بشكل واضح

التعليقات    تناولتو  من  العظمى  تطبيق،  الغالبية  على  المنصة  خدمات  إتاحة  عن  االستفسار 
البطاقة  خدمات القضايا والتوكيل لمحام، إضافة أفراد األسرة للبطاقة التموينية، تجديد البطاقة التموينية،  

الشخصية، باإلضافة إلى التعبير عن السعادة بالمنصة وخدماتها. كما طالب البعض إتاحتها للعمالء من  
 خارج مصر، وعدم تعطيلها وعدم تأخير بعض الخدمات مثل خدمات مركباتي.  

 وفي ظل نموذج االتصال االستراتيجي تشير النتائج إلى المؤشرات التالية: 
المتغيرات الالزمة لتحفيز العمالء على تبني التحول الرقمي في  بعض  عاة  تشير النتائج إلى مرا 

التعامل مع الخدمات الحكومية، حيث أظهر المحتوى محل الدراسة جودة المخرجات والمنافع إلى حد ما، 
قابلية االستخدام وسهولتها، كما اهتم المحتوى بشكل واضح بتأثير العوامل االجتماعية على قرار العمالء، 

ذ  بال  واتضح  التليفزيونية  اإلعالنية  الرسائل  في  إ لك  تبعه  مما  لقبول  استثناء،  االجتماعي  القبول  ثبات 
ا في التقليل من المخاطر المدركة من  السلوك المرغوب في مقاطع الفيديو. وبرز التأثير االجتماعي أيضا 

 ممارسة السلوك في مقاطع الفيديو. 
ة ممارسة السلوك مما يسهل ممارسته على الجمهور  ا بإبراز طريقأكثر ارتباطا   اإلنفوجرافوكان  

نفوجراف  اإلنفوجراف الثابت مقارنة باإل ، خاصة  إثبات النتيجة والمنافع المتوقعة   المستهدف، وإبراز قابلية 
 المتحرك، حيث يتيح الفرصة الدراك المعلومات بشكل أكبر لدى الجمهور المستهدف.

 741 903 13.000 أوراقك الحكومية هتوصلك   .31

 175 357 7.800 تابع حالة معامالتك   .32

 383 395 9.800 تقدر تدفع أونالين أو تتظلم   .33

 344 717 10.000 يوجد تطبيق تابع لهاخدمات المنصة ال   .34

 26 406 1.300 تنبيه عن مواعيد غلق وافتتاح المنصة  .35

 4.009 6.241 84.500 ن  

 12.700 حافظ على سرية بياناتك  التوعية بخصوصية البيانات  .36
17.000 

1.000 
1.000 

674 
883 

 234 432 8.700 عدم مشاركة معلوماتك  .37

 324 667 11.000 البيانات الشخصيةعدم مشاركة   .38

 2.115 3.099 49.400 ن  

 12.140.485 3.854.225 429.387.000 اإلجمالي 
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بأصحاب المصالح على الرغم من أهمية ذلك    تصالاال وندر في اتصاالت الحملة عينة الدراسة  
األهداف   نجاح  األهداف،   االستراتيجية في  تلك  تحقيق  لتيسير  المختلفة  الجهات  بين  والتكامل  للحملة، 

 الخاص باألحوال المدنية التعاون.  إنفوجرافواتضح ذلك في إحدى رسائل 
 

 :الخاتمة
الحديثة    المصطلحات  كأحد  االستراتيجي  االتصال  مفهوم  الدراسة  مجال    -نسبياا -ناقشت  فى 

للمحتوى المرئي لحملة مصر الرقمية على   اوكميا   ااالتصال والعالقات العامة، قدمت الدراسة تحليالا كيفيا 
لتحول الرقمي  اوتفاعالت العمالء على هذا المحتوى، مع الربط بين    الحساب الرقمي للمنصة بفيسبوك،

واتصاالت  عامة،  بصفة  المنظمة  التصاالت  االستراتيجي  التخطيط  تحول  في  المنظمات  على  وتـأثيره 
إضافة   المنظمة  على  الرقمي  والمستهلك  المجتمع  فرض  فقد  خاصة،  بصفة  العامة  العالقات  حمالت 

العامة،   العالقات  المعلومات وظائف  الد   "، Information Management إدارة  عم/التأييد  حشد 
Advocacyكوظائف الوظائف  استراتيجية    "  هذه  تيسير  في  الرقمية  المنصات  ساهمت  كما  لالتصال، 

 .Digital social advocacy  53وأصبح إدارة القضايا اجتماعياا ودعمها رقمياا 
افتقاد عينة الدراسة إلى أحد  وفي هذا السياق توصلت الدراسة الحالية إلى عدة مؤشرات منها:  

واالستشهاد  القصص"  "رواية  االجتماعي،  التواصل  منصات  محتوى  على  التفاعل  زيادة  عوامل  أبرز 
 Wiesenberg,Vercic)بأشخاص حقيقين من المتأثرين بخدمات المنظمة، واتفق ذلك ونتائج دراسة)  

252-2021,22954 18)-n 2022,1oLe( 55   مشاعر حقيقية  لنقل إظهار "أشخاص حقيقيين"  في ،
محلي، وإظهار التأثيرات أواإلجراءات من األشخاص المتأثرين بشكل  ال  من واقع االتصال،  ص قصال  رواية

الدراسة،  ، مما يؤكد ضرورة إبراز سهولة استخدام الخدمات عبر الحساب الرسمي للمنصة محل  مباشر
المرور  دون  الذكية  البوابة  عبر  الحكومية،  اإلجراءات  إلنهاء  الفعلية  تجربتهم  يقدمون  أشخاص  عبر 

 بمعوقات أو انقطاع للخدمة. 
في عينة الدراسة، على الرغم من التأثير    ة ولم يتم رصد حاالت لالستشهاد بالشخصيات المشهور  

اال لتلك  الدراسات  من  العديد  في  والمثبت  للسلوك  الواضح  للالستجابة  العمالء  استمالة  في  ستراتيجية 
، وكذلك  Pardeep 2020, 1381  56)-(1393  الدراسات االجتماعي المرغوب، ومن األمثلة على تلك  

بهم لزيادة نشر فكرة    ةافتقدت خطط االتصال االستراتيجي للمنظمة للتخطيط الستخدام المؤثرين واالستعان 
االستراتيجية خاصة في    رقمنة الرغم من أهمية هذه  الرقمية، على  الحكومية في مصر/مصر  الخدمات 

 ,Poyry, et.al.2019)نتاج المحتوى، ويدعم ذلك  إظل التطبيقات الذكية وما تتيحة من مشاركة وإعادة  
الذي57  336-(351 للمؤثرين  ي  ،  االستراتيجي  التخطيط  المنظمة  دعم  اتصاالت  الرساضمن  لة لنشر 

 المرغوبة، خاصة عند ارتباطهم بالمحتوى. 
 

http://www.epra.org.eg/
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 :التوصيات

توصيى  -1 الحملة،  التصاالت  االستراتيجي  التخطيط  إطار  مع   في  العالقات  من  بمزيد  الدراسة 
 جماعات المصالح، والموظفين، لتحقيق اتصالية استراتيجية شاملة لعمالء المنظمة. 

للحملة محل    إطارفي    -2 المرئي  المحتوى  على  العمالء  تفاعل  وفي ظل  االستراتيجي،  االتصال 
التالية:   الخدمات  حول  المعلومات  من  المزيد  مشاركة  بمراعاة  نوصي  المدنية الدراسة،  األحوال 

خاصة استخراج البطاقة الشخصية، وإضافة أفراد األسرة للبطاقة التموينية، وإتاحة تلك الخدمات 
   ا لما رصدته نتائج الدراسة من رغبات وآراء العمالء تجاه تلك الخدمات.على المنصة نظرا 

 هذه القضايا.  ا لجديةعدم استخدام حس الفكاهة في الرسائل اإلعالنية االجتماعية، نظرا   -3
رسائل   -4 ضمن  الواقعية  والشخصيات  المشهورة  والشخصيات  والمؤثرين  القصص  رواية  دمج 

االجتماعي،   التواصل  لشبكات  الرقمية  المنصات  عبر  اإلعالمية  للحمالت  المرئي  المحتوى 
 للتعامل بفعالية مع التحول الرقمي والمستهلك الرقمي. 
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Abstract 

  The study aimed to monitor response of the public relations campaigns 

to digital transformation from a strategic communication perspective, the study 

analyzed the visual content of public relations campaigns (infographics, 

advertising videos), and analyze customer  engagement to it, applying “Digital 

Egypt platform” Campaign, within the framework of strategic communication 

evaluation model, engagement pyramid, and the unified theory of acceptance 

and adoption of technology, using an approach survey with a combination of 

quantitative and qualitative analysis in the period from 19 June 2022- 15 August 

2022. 

The results indicated the high and diverse level of customer interaction on 

the visual content of the digital campaign, and highlighting the social 

acceptance of the idea of digital transformation of government services. 

 The study recommended the application of the strategic approach in 

public campaign communications, to integrate stakeholders and influencers, and 

to develop the visual content for campaigns using storytelling, real models, and 

endorsement in a appropriate to digital transformation and digital consumer 

interaction on digital platforms. 
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