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كترونية والتواصل يأساليب وممارسات املشاركة اإلل

 يف اجلهات احلكومية االجتماعي

 اإلمارات العربية املتحدة منوذجادولة 
  *د.ميرهان محسن طنطاوي

 :قدمةالم

لدولة اإلمارات العربية المتحدة لتطوير  اإلليكترونيةهدفت إستراتيجية الحكومة 
ن التقنيات الذكية لتحقيق ممارسات عملية اإلستراتيجية م ستاادةخدماتها عبر اال

تمكين و ،في ظل الحكومة الذكية من خالل تحسين جودة الخدمات المعلوماتية
تقديم تطبيقات وخدمات تتسم بالسالسة والتااعلية  ،الخدمات لتصبح أكثر تااعلية

 ،المتبع في المؤسسات الحكومية األسلوبوالذكاء بهدف إجراء تحول نوعي في 
لتحقيق رضا المستخدمين عبر التااعل مع المنظمات الحكومية بشكل  اعيوذلك س

 .(1)"اإلليكترونية"المشاركة  ـمبتكر من خالل ما يعرف ب

حيث  ،مارات العربية المتحدةالصورة المنشودة عن دولة اإل اإلليكترونيةوتعكس المشاركة 
 ،ختلف شرائح المجتمعحققت الدولة المركز التاسع في الترويج للحكومة الذكية بين م

إلى  3102في عام  23من المركز  اإلليكترونيةوانتقلت اإلمارات في مؤشر المشاركة 
بحيث أصبحت في المركز  اعالمي امركز 01بلغ  ا، محققة تقدم3102في  01المركز 

على كل  اإلليكترونية. وتاوقت دولة اإلمارات في المشاركة اوإقليمي اوعربي ااألول خليجي
 .ستونياإووألمانيا وكندا  وأيرلنداسويد من ال

أحد المعايير التكميلية الستبيان األمم المتحدة، ويقيس  اإلليكترونيةويعد مؤشر المشاركة 
الحكومية  اإلجراءات المتبعة في كل دولة إلشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات

تبدأ بمستوى توفير  :تويتم ذلك من خالل ثالث مستويا وتطوير الخدمات العامة،
المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على 

 .(2)نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية

" في  اإلليكترونية"المشاركة  ةوتحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل أيقون
لوزارات والهيئات الحكومية لتحايز الجمهور على  با الخاصة اإلليكترونيةأغلب المواقع 

تمكين لذلك و ،الحوار والتااعل بشأن كافة الجوانب التي تسهم في تحقيق السعادة المستدامة
والمشاركة في تقديم  وجهات نظر وردود أفعال أو   االعمالء والزوار من االتصال إلكتروني

 .شكاوى ومقترحات  من أجل تحقيق التحسن المنشود

                                                           
 وسجامعة فار - التصالكلية اإلعالم وفنون امدرس بقسم العالقات العامة واإلعالن * 
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وفي إطار التحول إلى الحكومة الذكية حرصت دولة اإلمارات العربية المتحدة على توظيف 
 ،للتااعل مع جمهورها في الجهات والشركات الحكومية ،االجتماعيوسائل التواصل 

عملية صنع  اوأيض اإلستراتيجياتلتطوير السياسات و اأساسي امحورالجمهور  باعتبار
في دولة  االجتماعيلشعبية مواقع التواصل  اونظر ،يةالقرار في ظل الحكومة الذك

اإلمارات العربية المتحدة وإقبال جمهور المستخدمين على التااعل معها ؛ أطلقت العديد من 
  من التطبيقات وأدوات ووسائل المشاركة امتنوع االجهات والشركات الحكومية عدد

للوصول إلى رضاهم من خالل  التلبي  حاجات وتطلعات الجمهور، وسعي  اإلليكترونية
 جودة الخدمات المقدمة.

التي تقوم بها  األدوارإلى تغيير كامل في  االجتماعيوقد أدى ظهور مواقع التواصل 
 اناتاحاحيث أصبحت أكثر  ،اوالمنظمات الحكومية تحديد ،المنظمات والمؤسسات بشكل عام

القة بين المنظمة وجمهورها وبدأ ماهوم جديد في الع ،معه أثر تااعالكعلى جمهورها و
 اتخاذوفي عملية  ،في المنظمة اأساسي اوهو "التشاركية" بحيث أصبح الجمهور شريك

على تنوعها  االجتماعيالقرار من خالل تاعيل دوره في المنظمة عبر وسائل التواصل 
 . اإلليكترونيةمن خالل أدوات المشاركة  واختالفها

زيادة  ي:بالنسبة للجهات الحكومية ه اإلليكترونيةركة والشك أن من أبرز إيجابيات المشا
المتعاملين وتاعيل دورهم في المشاركة بشكل أساسي في صنع القرار،  إلىفرص الوصول 

المستخدمة في  اإلليكترونيةأدوات ووسائل المشاركة  وتهدف هذه الدراسة لرصد وتحليل
دارة حساباتها عبر مواقع التواصل العربية المتحدة إل اإلماراتالجهات الحكومية في دولة 

خاصة في ظل التوجه نحو الحكومة الذكية التي تتيح للمتعاملين فيها التااعل بو االجتماعي
 مع الجهة الحكومية وخدمتها على مدار الساعة .

وسائل التواصل، المنظمات والهيئات  ،اإلليكترونيةالمشاركة  الكلمات الماتاحية:
 .ارات العربيةالحكومية في دولة اإلم

  :اإلطار النظري للدراسة

  :اإلليكترونيةالمشاركة 

بين الحكومات والمواطنين وتمكن  االتصاالتتدعم  اإلليكترونيةإن المشاركة 
في عملية صنع القرار، فالمواطنون يرتبطون  انغماساالمواطنين ليكونوا أكثر 

المقدمة  اإلليكترونية للحكومات من خالل خدمات المشاركة اإلليكترونيةبالمواقع 
األدوات المتاحة في المواقع  استخدامومن ثم فالمواطنون يمكنهم  ،عبر المواقع
للحكومات للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ؛ وتعرف المشاركة  اإلليكترونية
التكنولوجيا لدعم المشاركة  استخدام" :بأنها E-Participating  اإلليكترونية

 .(3)لح والحكومات"بين مختلف أصحاب المصا
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بأنها "عملية إشراك المواطنين والمتعاملين من خالل تقنيات  اكما تعرف أيض
في آليات العمل الحكومي من حيث تصميم وتنايذ وتقييم  واالتصاالتالمعلومات 

في صنع القرار لجعل اإلدارة الحكومية  المشاركةوكذلك  ،السياسات والخدمات
 دفة من أجل تحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم".تشاركية وشاملة وتعاونية وها

 وتعزيز للمشاركة كأداة اإلليكترونية المشاركة في السريع التوسع إلى ويشير
 المعلومات إلى الوصول تحسين هو هدفها والمواطنين. الحكومات بين التعاون

 أجل من سواء السياسات، صنع في المشاركة تعزيز وكذلك العامة، والخدمات
 .(4)ككل المجتمع المواطنين مصلحة تقوية

تصنف دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة عالميا في مجال و
كترونية لمتحدة للحكومة اإلليااألمم  مؤشر، حيث يضعها اإلليكترونيةالمشاركة 

، ويعكس ذلك اإلليكترونيةوفق مقياس المشاركة  اعالمي 02ضمن المركز 
وفي للقطاع الحكومي في الدولة،  اإلليكترونيةللمشاركة  الممارسات المتقدمة

مؤشرات رئيسة وأكثر من ثالثين  01النتيجة اإلجمالية للتقرير المؤلف من 
، احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول عربيا. افرعي امؤشر

العام درجات مقارنة مع  2وتقدمت في الترتيب العالمي للمؤشر اإلجمالي بواقع 
 .20إلى المركز  01الماضي، حيث انتقلت من المركز 

" التي نظمت في إماراتيحملة "العصف الذهني  :هو ذلكولعل أبرز مثال على  
حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،3102نهاية عام 

فيس دبي عبر حسابه على تويتر ورئيس مجلس الوزراء حاكم  ،نائب رئيس الدولة
؛ حملة إلكترونية طلب فيها من الجمهور مشاركة الحكومة في تطوير قطاعي بوك

 .فكار واالقتراحاتباألالصحة والتعليم، وتزويدها 

المتاحة للجهات  االجتماعيوالتواصل  اإلليكترونيةوتتنوع أدوات المشاركة 
مدى و ،الجمهور المستهدفو ،االستخدام طبيعةالحكومية والتي تتنوع من حيث 

 أولهما: االجتماعيلتصنيف أدوات التواصل  نأسلوباإلقبال عليها وهناك ا

  يتم من خاللها نشر محتوى ومضامين خاصة بالجهة  :االجتماعيشبكات التواصل
 تويتر.،لينكد إن ،فيس بوك :الحكومية للتواصل مع المستخدمين  مثل

 ع الايديو أو نشر الصور ومقاط هويتم من خالل شبكات مشاركة الوسائط المتعددة
 اليوتيوب واإلنستغرام وسناب شات . :الصوت ومشاركتها مع اآلخرين مثل

 إلدارة المحتوى من أجل  اوهي مواقع أو تطبيقات توفر للمستخدم نظام :المدونات
ومشاركته مع متصاحي الموقع أو التطبيق مثل  ،إضافة ونشر المحتوى الخاص به

 وورد برس. ،تمبلر ،بلوجر
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 وهي مواقع وتطبيقات تسمح لمستخدميها بتحرير  :مل التشاركيتطبيقات الع
 وتقنيات ويكي. ،مستندات جوجل :الوثائق والمستندات بشكل تشاركي ومتزامن  مثل

 لتيسير الحوار  اوهي مواقع وتطبيقات مصممة أساس أدوات النقاش
 .والنقاش بين المشاركين 

 

 ةمن ثالث انموذج كترونيةاإلليوتعتمد األمم المتحدة في دراستها للحكومة 
 كما يلي: اإلليكترونيةمراحل للمشاركة 

  اإلليكترونيةالمعلومات: E-information))  وذلك من خالل تزويد
 ،اإلليكترونيةالنشرات و ،االجتماعيالجمهور بالمعلومات عبر شبكات التواصل 

 واحد. اتجاهفي  اتصالوهو  ،المدوناتو

 اإلليكترونية االستشارات: (E-Consultation)  وتهدف إلشراك
ياسات العامة والحصول على حول الخدمات والس  بآرائهمالجمهور باعالية 

وأدوات  ،ويتم ذلك من خالل منتديات الحوار وأدوات العمل التشاركي آرائهم،
 .اتجاهينفي  اتصالوهو  ،أدوات التصويتو ،الرأي استطالع

   اكترونينيإل القنراراتصنن: ( ( E- Decision Making منن خنالل
القنننننرارات الحكومينننننة منننننن خنننننالل منتنننننديات  اتخننننناذإشنننننراك الجمهنننننور فننننني 

 أدوات التصويت.و ،الرأي استطالعأدوات و ،وأدوات العمل التشاركي،الحوار

  االستشاراتخاصة بين مرحلتي وبوثمة تداخل بين هذه المراحل الثالثة 
 .(5)األدوات ناس  استخداممما يعني إمكانية  ،اكترونييوصنع القرار إل
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 (2شكل رقم )

 نموذج المشاركة اإلليكترونية من األمم المتحدة 

توظيف سبل التكنولوجيا  :منهاولتحقيق العديد من األهداف  اإلليكترونيةوتهدف المشاركة 
وتمكين  ،ولتمكين المنظمات للوصول إلى الجمهور العريض ،المتاحة لدعم الجمهور النشط

ل توفير معلومات يسهل المواطنين من أن تكون متاحة من خال ومشاركاتت مساهما
تعمل  اإلليكترونيةن المشاركة ا من قبل الجمهور المستهدف، كما إيها وفهمهالوصول إل

بعملية صنع القرار  في الجهات التي تمثلهم وتعدهم  ارتباطاعلى جعل المواطنين أكثر 
أكثر سهولة من خالل  ،عملية من عملية صنع القرارنها تجعل إكما  ،فيها اأساسي اشريك

 .(6)االتصاالتتكنولوجيا  استخدام

مستوي المشاركة و ،مرحلة صناعة القرار :اإلليكترونيةوتشمل أبعاد المشاركة 
المشاركة و ،قواعد المشاركةو ،دور مشاركة أصحاب المصالحو ،اإلليكترونية

نطاق المشاركة و ،والمخرجاتالتقييم و ،المصادرو ،إمكانية الوصولو ،المستدامة
 لالتصالوالتي تتضمن كافة األدوات التي يمكن توظياها كقنوات  اإلليكترونية

 اوأخير ،الهواتف الذكية وغيرها ،والمشاركة ومن هذه األدوات أجهزة المحمول
 .)7(عوامل النجاح المحورية

-إلكترونيا تاالقرار صن 

decision Making 

 اإلليكترونية االستشارات
E- Consultation  

 اإلليكترونية المعلومات
E-Information   
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فير المعلومات للناس تبدأ بتو :على ثالث مستويات اإلليكترونيةوتقوم المشاركة 
الثاني على  المستوىكترونية في إطار من الشاافية والتااعل، ويقوم يعبر قنوات إل

إطالق المشورات الجماهيرية ألخذ آراء الناس وتوقعاتهم بشأن كياية تطوير 
الخدمات والسياسات الحكومية، وفي المستوى الثالث يأتي اتخاذ القرارات. وقد 

أنها  (إماراتمن خالل بوابتها الرسمية للمشاركة )شارك. برهنت دولة اإلمارات
 .بكااءة تطبق هذه المستويات الثالث

في دولة اإلمارات العربية المتحدة  اإلليكترونيةوأبرز مثال على تميز المشاركة 
تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة   :هو

على الناس عبر قنوات  المتواصلةوإطالالته  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
التواصل االجتماعي، ودعوته لهم بالمشاركة في مختلف القضايا ذات االهتمام 
العام، ومن األمثلة الحديثة على هذا األمر دعوة سموه للجمهور بالمشاركة في 
رسم مستقبل دولة اإلمارات من خالل األفكار واآلراء التي سيتم إدراجها ضمن 

 .(8)لذهني الجتماعات سبتمبر الحكوميةعصف اال

دولة اإلمارات في  اإلليكترونيةأبرز أدوات المشاركة  االجتماعيوسائل التواصل 
 العربية المتحدة

الارصة إلنشاء محتويات متعددة ومتنوعة  االجتماعيأتاحت وسائل التواصل 
والمشاركة  ومشاركة لمحتواها مع جمهورها،كما أتاحت أدوات متنوعة للتااعل

والتواصل مع الجمهور بشكل فعال ومستمر لتكوين مساحات من الحوار المتبادل 
وذلك  عبر إستراتيجيات اتصالية فاعلة وذلك  ،حول أنشطتها وفعالياتها المتنوعة

في إطار السعي للوصول إلى الجماهير المختلاة والمتنوعة،  وهو ما دفع العديد 
سابات لها على العديد من هذه المواقع تحقيقا من الشركات لالهتمام بإنشاء ح

 .(9)للمميزات التااعلية، إضافة إلى تقديم الخدمات والتطبيقات اإلليكترونية الذكية

وتعد وسائل التواصل االجتماعي من أبرز وأحدث الوسائل االتصالية، ويستحوذ 
ويتزايد  ،موقع فيس بوك على اهتمام أكثر من نصف مستخدمي اإلنترنت في العالم

بعد عام مقارنة بوسائل التواصل األخرى، وتتنوع  ااإلقبال عليه بشكل كبير عام
التطبيقات المرتبطة بالتسويق أو باالتصاالت والتي من شأنه العمل على دعم 
العالقات مع جماهير المنظمة ودفع االتصاالت المرتبطة بالشركة والعالمة 

 .(10)نالتجارية وإمكانية الحوار مع المستهلكي

التي  االجتماعي"كافة تطبيقات ووسائل اإلعالم  :بأنها االجتماعيوتعرف وسائل التواصل 
والتي تجمعها سمات  ،3.1بعد تطور الجيل الثاني من شبكة الويب  استخدامها نتشرا

مشتركة وهي التااعلية والمشاركة في الحوار والنقاش وإبداء الرأي بين المستخدمين 
participation، بمصادر معلومات متعددة ومختلاة  االرتباطكانية إم
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Connectedness إضافة إلى إمكانية  ،المشتركة االهتمامات، والربط بين أصحاب
 .(11)وتداول المعلومات والمحتوى بسهولة بين المستخدمين  استقبال

وقد تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة التصنياات اإلقليمية على عدد من 
وذلك ضمن النطاق األوسع الستخدام  ،3101عالم االجتماعي عام منصات اإل

وتويتر ولينكد إن، وأظهر   Facebookاإلعالم االجتماعي في المنطقة مثل: 
وسائل  استخداماإلصدار السابع من تقرير اإلعالم االجتماعي العربي نمو 

 واالجتماعيةتأثيراتها الثقافية  اله؛ يرافقها زيادة ملحوظة االجتماعيالتواصل 
 إضافة إلى تأثيرها في  العالقة بين المجتمعات والحكومات في العالم العربي.

مليون  012في المنطقة العربية  3101بحلول « فيس بوك»وبلغ عدد مستخدمي 
ن على ، أما فيما يتعلق بالمغردي3102ام في الع امليون 001مستخدم، مقارنة بـ

في المنطقة العربية في « تويتر»نشط لـــ مليون مستخدم 00.0"تويتر" فبلغوا  
 .ماليين قبل ثالث سنوات 1.2، مقارنة بـ3101أوائل 

 02.2في المنطقة إلى « لينكد إن»عن وصول مستخدمي  اوكشف التقرير أيض
مقارنة بالعام الماضي، كما بلغ عدد  %33بزيادة  3101مليون مستخدم بحلول 

فيس يين في المنطقة، وأوضح التقرير أن مال 1.0المستخدمين النشطين النستغرام 
في المنطقة مقارنة بالشبكات األخرى،  اال يزال هو الشبكة األكثر استخدام بوك

تركز أعلى نسب االستخدام بين السكان في دولتي اإلمارات وقطر، أما بالنسبة في
هم "لتويتر" يتركز أكثر عدد للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، تصل نسبت

 ،"لينكد إن" ـمن مجموع المستخدمين في العالم العربي، أما بالنسبة ل %32إلى 
دولة اإلمارات المرتبة األولى في عدد المستخدمين وبنسبة تقارب  احتلتفقد 
وفيما يتعلق بإنستغرام فيبلغ  ،من إجمالي المستخدمين في العالم العربي 31%

يين مستخدم نشط، ويوضح التقرير مال 1.0مجموع مستخدميها في العالم العربي 
أن عدد مستخدمي الشبكة في السعودية أعلى من باقي بلدان المنطقة، أما دولة 
اإلمارات فتحتل المرتبة األولى من حيث نسبة الناشطين على الشبكة من مجموع 

، ومن بين بلدان الوطن العربي، تتربع منطقة الخليج .% 02السكان بنسبة 
لوسائل التواصل االجتماعي، حيث  الدول األكثر استخدامالعربي على قمة ا

استطاعت دول المجلس أن تحافظ على صدارتها في المراكز الخمسة األولى من 
 .(12)جميع المنصات التي شملها التقريرحيث نسبة المستخدمين من السكان عبر 

بيقات المواقع والتط استخدامهذه األرقام شجعت الجهات الحكومية على  أنوالشك 
ن أكثر وسائل إوتشير اإلحصائيات إلى  ،للتواصل مع المتعاملين انتشارااألكثر 

 جاءت كالتالي: 3101للعام  اوفق اإلماراتفي  ااستخدام االجتماعيالتواصل 
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 اإلطار النظري للدراسة:

 :The Dialogue Theoryالحواري  االتصالتعتمد الدراسة على مدخل 

من خالل الباحثين  0222في عام  The Dialogue Theoryظهرت نظرية 
Kent & Taylor  من حيث الشكل  اإلليكترونيبالتركيز على سمات الموقع

البد أن يتسم  الاعال اإلليكترونيأن الموقع بوالمضمون واإلجراءات وأكدا 
ه بالديناميكية الكافية لتشجيع الجماهير على استكشافه، وضرورة تضمين

بالمعلومات الغنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الجمهور وتعزز مستوى التااعلية 
 وتعمل على إقامة عالقات حوار متبادل من خالل العديد من األدوات والوسائل.

للنموذج الرابع من نماذج "جرونج" وهو  اتطور الحواريوتعد نظرية االتصال 
لمنظمات وجمهورها ويقصد بماهوم النموذج المتماثل في نوعي االتصال بين ا

إلى إدارة العالقات مع الجمهور  االتصاالتالحواري التحول من إدارة  االتصال
في المنظمة من خالل خلق  اوهو الماهوم الحديث الذي يجعل الجمهور أكثر تأثير

 .(13)اإلليكترونيةعالقات ماتوحة مع الجماهير عبر المشاركة 

  :يالحوار االتصالمبادئ نظرية 

 الحواري على خمسة مبادئ رئيسية وهي : االتصالتشتمل نظرية 

 التبادلية: Reciprocity بأن المنظمات وجماهيرها البد أن يرتبطا  االعتراف
 معا في عالقة تبادلية وثيقة  تعتمد على  التعاون والمرونة.

 التواصل: Propinquity  ويقصد به استمرارية التواصل مع الجمهور  من
لتشاور والنقاش مع الجماهير المختلاة في القضايا والموضوعات التي تحتل خالل ا

أهمية لديهم وأن يكون لديها  القدرة على االستجابة لمتطلباتهم ويتم التواصل من 
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التواصل الزمني فالحوار و ،خالل الرد اآلني والتواصل الاوري مع الجمهور
فة إلى المشاركة الاعلية في إضا ،لماضي وحاضر كل المشاركين فيه ايتضمن فهم

  الحوار مع الجماهير  وعدم االكتااء باالستماع لما يقال.

 التعاطف: Empathy   ويعني محاولة المنظمة أن تتاهم جماهيرها
وتحرص على التعاطف معهم قدر المستطاع من خالل  ،واحتياجاتهمومشاعرهم 

 قالل منها .حواراتهم معهم وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم دون اإل

 االلتزام:Commitment   ويشير إلى تعهد المنظمة  باتح حوار مع جماهيرها يتسم
 بالصدق إضافة إلى شرح وتاسير وفهم لمتطلبات أصحاب المصالح .

 المخاطرة: Risk   مصالح المنظمة البد أن تتااعل وتتواصل مع أصحاب ال
كالسخرية  ةج غير متوقعلنتائ ةمعرض أوللهجوم  حتى وإن كانت المنظمة معرضة

 (14)والتهكم نتيجة لتبادل المااهيم والمعاني والمعتقدات بين أطراف الحوار.

 الحواري: االتصالمؤشرات تطبيق نظرية 

الحواري عبر اإلنترنت في تحليل صاحات مواقع التواصل  االتصاللتطبيق 
 نجد أن هناك ثالث مؤشرات أساسية وهي : االجتماعي

 المفيدة للجمهور تقديم المعلوماتUsefulness of information: 
ويقصد بها قدرة المنظمة على توظيف صاحاتها عبر مواقع التواصل 

لتقديم معلومات مايدة تشمل طبيعة نشاطها وخدماتها وتاريخها  االجتماعي
 اإلليكترونيةورؤيتها ومهمتها إضافة إلى نشر الصور  والايديوهات والروابط 

قة بأخبار المنظمة ونشر البيانات الصحاية لمخاطبة جمهور المختلاة والمتعل
 المنظمة الخارجي من الصحايين وغيرهم.

  الموق  استخدامسهولةEase of interface  :  ويقصد بها قدرة المنظمة
هور عليها والوصول إليها من معلى توفير المعلومات بشكل يسهل حصول الج

ويساعد  ،ايس بوكمتنوعة التي يوفرها الخالل التطبيقات والمزايا المختلاة وال
في توزيع المعلومات والصور والملاات على الصاحة مما يمكن الجمهور من 

 بشكل يسير. إليهاسرعة الوصول 

  توافر فرص الحوار التفاعليDialogic Loop:  والتااعلية عنصر مهم
وضروري في بناء وتطوير العالقات بين المنظمات وجماهيرها من خالل 

 ،الرأي حول ما يقدم من خدمات استطالعاتلب رأي الجماهير عبر ط
التي تحقق التااعلية وتخلق  األدواتومستوى الرضا عنها وغيرها الكثير من 

 .(15)االجتماعيبين المنظمة وجمهورها عبر مواقع التواصل  اتااعلي احوار
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 الدراسات السابقة والتعليق عليها: 

 ومنها: اإلليكترونيةقة التي تناولت موضوع المشاركة تعددت وتنوعت الدراسات الساب

والتي هدفت للتعرف على   Zheng,Y.&Schachter,H.(2018)دراسة 
عبر الموقع  اإلليكترونيةتأثير حول مدى تأثير قبول اإلدارة العليا للمشاركة 

طبقت الدراسة كدراسة حالة على عدد من البلديات بالواليات المتحدة  ،كترونيياإلل
مما دعا  اإلليكترونيةنطاق المشاركة  اتساعأكدت نتائج الدراسة على و ،األمريكية

معها  المواطنينعلى أدوات ووسائل رقمية لتعزيز مشاركة  لالعتمادالحكومات 
التي تسمح للجمهور والمنظمة بتقديم ومناقشة   اإلليكترونيةالمنتديات  :ومنها

حكومات فيما بينها من حيث المشاركة وتتنوع ال ،الموضوعات التي تهم الطرفين
مدى قناعة اإلدارة العليا بااعلية  :أبرزهاواألسباب  تعددبسبب  اإلليكترونية
ما إذا كان المسؤولون يريدون استخدام تكنولوجيا  :أي اإلليكترونيةالمشاركة 

المعلومات واالتصاالت لتعزيز المشاركة، وتوصلت نتائج الدراسة االستكشافية  
سواء  ،اإلليكترونيةن استعداد المسؤولين له تأثير كبير على فاعلية المشاركة إ :إلى

بشكل مباشر أو غير مباشر، فالحكومات التي يتمتع فيها المسؤولون باستعداد 
أقوى إلشراك المواطنين واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز 

كترونية أكبر مع ييها مشاركة إلمن األرجح أن يكون لد ،اإلليكترونيةالمشاركة 
 (.16) جماهيرها والعكس صحيح

 

هدفت إلى  التعرف على الدور البارز  ف ،He, G. et al (2017) أما دراسة 
للجمهور  اإلليكترونيةفي تعزيز المشاركة  واالتصاالتلتكنولوجيا المعلومات 

دراسة عن حول قضايا االستدامة البيئية في الصين الحضرية، وكشات نتائج ال
 ،أداة تشجع على إشراك الجمهور في عمليات صنع القرار اإلليكترونيةالمشاركة 

خاصة فيما يتعلق بقضايا  بمما يسهم في تحويل التااعل بين الحكومة والمواطنين و
خاصة  أن التقنيات الجديدة جذبت المواطنين بشكل باالستدامة تااعل تشاركي،  و

ة على اختالفها وتنوعها أصبحت بيئ اإلليكترونيةوبالتالي فإن المنصات  ،كبير
 .(17)ستدامية البيئية في الصين خصبة لقضايا اال

المزايا   &.Schachter,H.(2017)Zheng,Y في حين رصدت دراسة
الوقت والتكلاة والجودة إضافة إلى  :من حيث اإلليكترونيةالمدركة للمشاركة 

في  اإلليكترونيةمين للمشاركة للمستخد استبياناطبقت الدراسة والشاافية، 
وكشات الدراسة عن الجمهور المدرك لمزايا المشاركة  ،االتحاد األوربي

في  والشاافية؛ أكثر تااعال ،الخدماتجودة و ،كتوفير الوقت اإلليكترونية
عن درجة رضا  اوكشات الدراسة أيض ،وبشكل نشط اإلليكترونيةالمشاركة 
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هذه النتائج على  وانعكست ،اإلليكترونيةركة نحو أساليب وأدوات المشا مرتاعة
قيام الحكومات بتحسين وتطوير خدماتها نحو األفضل حتى تزيد  فعالية 

 .(18)للجمهور اإلليكترونيةالمشاركة 

، لتسليط الضوء على البعد Jukka,O.& Lassi,T.(2017) دراسةوهدفت 
الل تبادل  األفكار من خ اإلليكترونيةالمشاركة  تحققهبتكاري الذي يمكن أن اال

طبقت الدراسة   ،الخالقة ومناقشتها وتطويرها وتطبيقها بما يخدم المدن الذكية
عبر المقابالت المتعمقة وورش العمل المتعددة  باالستبياناتأسلوب المسح 

ن زيادة المعرفة بالمشاركة إ :اإلبداعية المشتركة،وتوصلت نتائج الدراسة إلى
نه إكما  ،للمدن الذكية االبتكارمتنوعة من شأنه تحقيق  وأدواتها ال اإلليكترونية

يهيئ الارصة  للمشاركة الرقمية في منصة ابتكار ماتوحة للمدن الذكية مما يشكل 
؛  ونتيجة لذلك خرجت الدراسة بنموذج  اإلليكترونيةمنظور جديد للمشاركة 

من خالل  مستحدث حول السبل الرئيسية للمشاركة الرقمية في برنامج االبتكار
ا وسبل وتطويرها وبلورته ،األفكار وابتكار  ،نشر المعلومات واألفكار الجديدة

 .(19)تطبيقها على المدن الذكية

والتي هدفت للتعرف على  Sarrayrih,M.& Sriram,B.(2015) دراسة
ن إفي سلطنة عمان؛ وأكدت نتائج الدراسة على  اإلليكترونيةأهمية المشاركة 

في  اإلليكترونيةدفع إلى تغيير سياسات الحكومة نحو الحكومة  التطور التكنولوجي
سلطنة عمان من خالل توفير خدمات ذكية ومتنوعة عبر وسائل التواصل 

وقد خططت حكومة سلطنة عمان   ،هور بسهولة ويسرماالجتماعي لتوفيرها للج
 من خالل تعزيز مكانتها في االتجاه نحو اإلليكترونيةللتحول  نحو الحكومة 

وفقا للمسح التحليلي الذي تجريه األمم المتحدة حول  ،سنويا اإلليكترونيةالمشاركة 
عن  اإلليكترونيةفقد تقدم مركز سلطنة عمان في المشاركة  اإلليكترونيةالمشاركة 

السنوات السابقة بمعدالت كبيرة مما يعزز إيمانها بأهمية إشراك الجمهور باعالية 
 .(20( ة للمنظمات الحكوميةفي عملية صنع القرار بالنسب

فقد اهتمت بدراسة عدد من العوامل ، Alharbi,A. et al.(2015)أما دراسة 
بشكل فاعل  اإلليكترونيةالمؤثرة على نية الجماهير في االندماج في المشاركة 

الحكومية وعبر مواقع التواصل من وجهة نظر  اإلليكترونيةونشط عبر المواقع 
ن الثقة إ :لعربية السعودية  وكشات نتائج الدراسة عنالمواطنين في المملكة ا

ووسائل اإلعالم( وهو بعد مهم  ،واألصدقاء ،والمعايير الشخصية ) تأثير األسرة
فسلوك المواطنين في المملكة العربية السعودية يتأثر باألعراف  ،للغاية

المعايير وهو من  اإلليكترونيةفي المشاركة  امهم وهو ما يعد عامال ،االجتماعية
الااعلة،كما  اإلليكترونيةالمهمة في نوايا المواطنين في االرتباط والمشاركة 

ن الثقة في الحكومة وفي اإلنترنت وفي شبكات التواصل إ اأظهرت النتائج أيض
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 ،اإلليكترونيةاالجتماعي من العوامل المؤثرة على المواطنين في مشاركتهم 
محوري في خلق حوارات فعالة بين ن الثقة تحظى بمكان إوأظهرت النتائج 

 .)21(االمواطنين والحكومات وتحايزهم على المشاركة اإليجابية الااعلة إلكتروني

 اإلليكترونيةحول فاعلية المشاركة  Bonsón,B .et el. (2015)أما دراسة 
فقد هدفت الدراسة   ،للمواطنين على صاحات الايس بوك للحكومات في أوربا الغربية

ر وسائل اإلعالم وأنواع المحتوى على مشاركة الجمهور من أصحاب لقياس تأثي
الخاصة بالحكومات المحلية في أوربا الغربية،  ايس بوكالمصالح على صاحات ال

حكومة محلية  11دولة عبر  01شملت العينة دوالا أعضاء من االتحاد األوربي تضم و
أنواع من الوسائط )على  1حليل كما تم ت ،تنتمي إلى أربعة أساليب إدارية عامة مختلاة

أظهرت النتائج وجود اختالفات كبيرة على مستويات  ،النص( ،الايديو ،سبيل المثال
المشاركة من قبل المواطنين بين وسائل اإلعالم وأنواع المحتوى وفي السياقات 

فاعلة في الموضوعات التي  اإلليكترونيةالمؤسسية المختلاة، فجاءت نسبة المشاركة 
كما أظهرت  ،اإلليكترونيةالجمهور وهو أمر مهم  لتحسين فعالية المشاركة  تهم 

الااعلة للجمهور،  اإلليكترونيةالمختلاة على المشاركة  اإلستراتيجياتالنتائج  تأثير 
 .(22(هي الروابط والصور استخداماوجاءت أنواع الوسائط األكثر 

المشاركة للتعرف على تطبيق  Tan,K.(2015)في حين هدفت دراسة 
في سنغافورة )دراسة حالة( وكشات الدراسة عن تااعل المنظمات مع  اإلليكترونية

الجمهور  وتحايزه على الحوار  مشاركةالجمهور في سنغافورة يهدف إلى تعزيز 
نها تعمل على تشجيع المواطنين على تقديم إكما  ،والنقاش إلكترونيا ا مع الحكومات

والتشجيع على النقاشات الجماعية وتبادل  ،رهممقترحاتهم وتعليقاتهم  وأفكا
عبر القنوات المختلاة من خالل تعدد  اإلليكترونية االستشاراتوتبادل  ،الخبرات

وتنوع منصات التواصل مع الجمهور لجعل المعلومة متاحة ألكبر عدد ممكن من 
 ،االجتماعيوسائل التواصل  ،اإلليكترونيةالجماهير  وذلك من خالل المواقع 

 .(23(تطبيقات الهاتف المحمول والوسائط المتعددة والايديوهات واإلناوجرافيكو

هدفت  Sharma,G.& Kharel,Purusottam(2015) في حين أن دراسة
 باعتبارومميزاتها،  اإلليكترونيةإلى الكشف عن المشاركة الجماهيرية في الحكومة 

 فييث يتشارك الجمهور يعد منصة إلكترونية إبداعية بتطبيقاتها ح 3.1 أن الويب
ن إكما  ،أن يكونوا مؤثرين في مجموعات النقاش نالمحتوى المقدم، ويستطيعو

هذه التطبيقات  تتيح للجمهور إمكانية المشاركة في المعلومات المقدمة وتبادل 
بما  اإلليكترونيةاآلراء والمعلومات واألفكار حول السياسات ومن خالل المشاركة 

ولة الوصول للمعلومات والبيانات التي يحتاجونها، مما يمكن للجمهور من سه
، من خالل الوسائل اإلكتروني انشط ايوفر لهم الارصة العظيمة ألن يكون جمهور
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إن واليوتيوب إضافة  لينكدو ،تويترو، ايس بوككال 3.1لتطبيقات الويب  المتعددة
  ).24 (اإلليكترونيإلى الموقع 

فأكدت  ، Al-Dalou, Raya. & Abu-Shanab, E.(2013)أما دراسة 
عملت على تطور إمكاناتها لتسهيل  اإلليكترونيةن العديد من الحكومات إ :على

"، وأبرزت اثنين من أهم  اإلليكترونيةعالقاتها مع مواطنيها من خالل "المشاركة 
وأدوات وتكنولوجيا  ،: مستويات المشاركةاإلليكترونيةاألبعاد الرئيسية للمشاركة 

وأكدت الدراسة على أهمية المشاركة الااعلة عبر الشبكات  ،اإلليكترونيةة المشارك
بين  اإلليكترونيةكأدوات تستخدمها الحكومات لتعزيز المشاركة   االجتماعية

إلى وجود مؤشرات األداء  االحكومات والمواطنين، وتوصلت الدراسة أيض
 من  المستويات منها: ادوالتي تشمل عد اإلليكترونيةالمرتبطة بمستويات المشاركة 

ركين الذين ال : يعني استخدام التكنولوجيا لتمكين المشااإلليكترونيالتمكين 
بحيث يستايدون من المعلومات المتاحة والماتوحة من خالل  يرتبطون باإلنترنت،

 من التكنولوجيا. ستاادةاال

طنين وتمكينهم : تعني استخدام التكنولوجيا للتواصل مع الموااإلليكتروني االرتباط
بقوة في المناقشات حول القضايا التي تهمهم وهو ما يشير إلى  االنغماسمن 

التشاور من أعلى إلى أسال للمواطنين من قبل الحكومة ويعتبر المواطنين في هذه 
 .الحالة مستهلكين للسياسة

 المواطنين ودعم المشاركة لمنح: يعني استخدام التكنولوجيا اإلليكترونيالتمكين 
الاعالة وتسهيل األفكار من أسال إلى أعلى للتأثير على األجندة السياسية، ويعتبر 

 .(25)للسياسات المواطنون في هذه الحالة منتجين

المشاركة  وهدفت إلبراز دور ،Sharma, G.(2014)بينما جاءت دراسة 
الدراسة أسلوب  استخدمتو ،في  تعزيز جودة الخدمات الحكومية اإلليكترونية

في عدد من المنظمات  اإلليكترونيةة الحالة حول كياية تطبيق المشاركة دراس
تستخدم   اإلليكترونيةن الحكومة إعلى وأكدت النتائج  ،الحكومية في نيبال

والشبكات الرقمية لسهولة الوصول إلى المعلومات   اإلليكترونيةالمشاركة 
التي تطبق   "اإلليكترونيةالحكومية وإنجاز الخدمات في ضوء "الحوكمة 

ولتبادل  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديمها للجمهور بشكل ذكي
المعلومات واالتصال بين الحكومة والناس عبر  خدمات مريحة وفعالة وشاافة 

في تدعيم   اإلليكترونيةدور المشاركة  ، مما يعززاإلليكترونيةعبر الحوكمة 
ة والجماهير، وتشمل الاوائد الرئيسية العالقة التبادلية بين المنظمات الحكومي

وتحسين إمكانية الوصول إلى  ،وتحسين الخدمات ،الكااءة :اإلليكترونيةللحوكمة 
 .(26( و الشاافية ،الخدمات العامة



 أساليب وممارسات المشاركة اإلليكترونية والتواصل االجتماعي في الجهات الحكومية 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجا

 511  السادس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

 الستكشافهدفت Vivente , M.& Novo .A.(2014)في حين أن دراسة 
اقع التواصل للجمهور عبر مو اإلليكترونيةالعوامل الدافعة وراء المشاركة 

 اإلليكترونيةن المشاركة إوكشات النتائج عن  ،مع منظماتهم في إسبانيا االجتماعي
وتم رصد أشكال مختلاة  ،للجمهور سببها توثيق العالقة بشكل كبير مع منظماتهم

 ،االستبياناتعبر  اإلليكترونيةالمشاركة  :تمثلت في اإلليكترونيةمن المشاركة 
المشاركة في الحوارات و ،ايا االجتماعية والسياسيةإبداء اآلراء حول القضو

 ،وغيرها االستشاراتو ،والنقاشات حول منتجات أو خدمات تقدمها الحكومة
، اإلليكترونيةوأشارت النتائج إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في المشاركة 

ى ن العاطلين عن العمل يميلون إلى المشاركة االجتماعية والسياسية علووجد إ
 .(27)اإلنترنت أكثر من بقية الجماهير

لمعرفة  .Al Dalou, R.& Abu Shanab ,E(3102وهدفت دراسة )
وأبرزها وسائل  اإلليكترونية المشاركةاألدوات التكنولوجية المستخدمة في 

وهو  ،وتويتر وتطبيقات الهواتف الذكية ايس بوكال :األشهر االجتماعيالتواصل 
إلى تدشين صاحات خاصة لها عبر مواقع  والوزارات ما دفع العديد من الهيئات

 اوهو ما أدى أيض ،التواصل لتيسير عالقتها مع مواطنيها والعمل على إسعادهم
لتصميم تطبيقات خاصة بها على الهواتف الذكية لربط الجمهور بها دائما ولتاعيل 

متنوعة ال اإلليكترونيةمستويات المشاركة  اورصدت الدراسة أيض ،مشاركته معها
 والتي تشمل:

التكنولوجيا التي تمكن  استخداموتعني  E-enabling: اإلليكترونيالتمكين  
ما يستخدم اإلنترنت، وبالتالي فإنهم ال  االمشاركين وتدعم الجمهور الذي نادر

بالمعلومات  تزويدهمودور التكنولوجيا هنا هو  ،يستايدون من المعلومات المتاحة
 وفهم أشكالها. اإليهالتي يمكن الوصول 

التكنولوجيا  استخداموهو ما يعني   E-engagingكتروني:ياإلل االندماج
خاصة فيما يتعلق بصنع السياسات من خالل بمع الجماهير بشكل أعمق و لالندماج

 ى التااعل ذىللجمهور العريض ويستخدم مصطلح الدمج للتأكيد عل االستشارات
أنهم جمهور بيث ينظر إلى الجمهور هنا ح ،بين المواطنين والحكومة االتجاهين

 مستهلك للسياسات.

 استخدامن وهو ما يعني إ E-empowering اإلليكتروني:التحفيز  
المشاركة الااعلة والنشطة  ودعمالتكنولوجيا من شأنه العمل على تحايز المواطنين 

التصاعدية واالبتكارية الخالقة المؤثرة على أجندة وضع  األفكاروتيسير 
منتج للسياسات أكثر من كونهم و صانع أنهمبوالمواطنون ينظر إليهم ،سياساتال

 .(28)االندماجمستهلكين كما في مستوي 
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 ثانيا: اإلطار المنهجي  للدراسة:

 مشكلة الدراسة : -0

للمنظمات  اإلليكترونيةتتحدد مشكلة الدراسة في رصد أساليب وأدوات المشاركة 
في دولة اإلمارات العربية  االجتماعياصل والهيئات الحكومية عبر وسائل التو

لعدد من المنظمات والجهات  اإلليكترونيالمتحدة المقدمة عبر الموقع 
موقع  :برز هذه األدوات وهوأو أهمإضافة إلى تحليل محتوى واحدة من ،االتحادية

، للتعرف على الكياية التي يتم من Facebookفيس بوك  االجتماعيالتواصل 
ل مع جمهور المستخدمين وتقديم المعلومات لهم وللتعرف على خاللها التااع

والكياية التي يتم  اإلليكترونيةالمستخدمة في المشاركة  االتصالية اإلستراتيجيات
من خاللها تااعل الجمهور مع أساليب المشاركة التي تقدمها المنظمات والهيئات 

 ور.لرفع مستوى جودة التااعل مع الجمه االحكومية وذلك سعي

 أهداف الدراسة:  -2

المستخدمة في الجهات الحكومية في  اإلليكترونيةالتعرف على أدوات ووسائل المشاركة  -
 .االجتماعيالعربية المتحدة إلدارة حساباتها عبر مواقع التواصل  اإلماراتدولة 

 الجماهيرية. اإلليكترونيةالمستخدمة لتاعيل المشاركة  االتصالية اإلستراتيجياترصد  -

لعدد من  االجتماعيالجهود االتصالية التشاركية عبر صاحات التواصل  رصد  -
 الجهات الحكومية. 

 .المحتوى المتضمن على هذه الصاحاترصد أشكال   -

التعرف على نوع المحتوى المتضمن بهذه الصاحات من حيث المشاركات   -
 والصور واألفالم والروابط.

 تساؤالت الدراسة: -3

المستخدمة في الجهات الحكومية في  اإلليكترونية ما أدوات ووسائل المشاركة  -
 .؟االجتماعيالعربية المتحدة إلدارة حساباتها عبر مواقع التواصل  اإلماراتدولة 

 الجماهيرية؟ اإلليكترونيةالمستخدمة لتاعيل المشاركة  االتصالية اإلستراتيجياتما  -

لعدد من  عياالجتماما الجهود االتصالية التشاركية عبر صاحات التواصل   -
 الجهات الحكومية؟ 

 ما أشكال المحتوى المتضمن على هذه الصاحات؟  -

ما نوع المحتوى المتضمن بهذه الصاحات من حيث المشاركات والصور   -
 واألفالم والروابط؟
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 مجتم  الدراسة والعينة: -4

"بمحاوره  اإلليكترونيةيتمثل مجتمع الدراسة في دراسة عنصر "المشاركة 
والهيئات الحكومية اإلماراتية محل  للمنظمات اإلليكترونيةمواقع المختلاة على ال

وعلى  ،بصاحة  الايس بوك للمنظمات والهيئات محل الدراسة هرتباطاالدراسة و
التي تستخدم في المشاركة  االجتماعيالرغم من تعدد وتنوع وسائل التواصل 

حيث يعتبر  ،دولةموقع فيس بوك يحظى بشعبية كبيرة في ال أنإال  ،اإلليكترونية
للدليل  اتطبيق واتساب وذلك وفق يليه ،%21بنسبة  استخداماالوسيلة األكثر 

في الجهات  االجتماعيوالتواصل  اإلليكترونيةاإلرشادي لممارسات المشاركة 
 .(29)الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

بيق الدراسة عدد من التي حددتها الباحثة لتط االتحاديةوتشمل المنظمات والهيئات 
منظمة بصورة  31 باختيارحيث قامت الباحثة  ،االتحاديةوالهيئات  الوزارات

لمجلس  اإلليكترونيعلى الموقع  االتحاديةعشوائية من فئة الوزارات والهيئات 
https://www.uaecabinet.ae/ar/federal-الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

entities-government مرفق في نهاية  االتحاديةوالهيئات  الوزارات، )ملحق
 الدراسة(.

 المنهج المستخدم وفئات التحليل:   -5

في رصد وتحليل أدوات ووسائل المشاركة  الكيايتستخدم الدراسة المنهج 
 للمنظمات محل الدراسة. اإلليكترونيةعليها عبر المواقع  المنصوص اإلليكترونية

على  اإلليكترونيةوقد قامت الباحثة بتحليل كياي ألدوات وأساليب المشاركة 
من األول من مارس  أسبوعينصاحات المنظمات محل الدراسة وذلك على مدى 

وذلك بما يتوافق مع قدرات الباحثة في تحليل هذا العدد  3102مارس  01وحتى 
حيث تم تحليل ورصد أدوات ووسائل المشاركة  ،االتحاديةمن المنظمات والهيئات 

العربية المتحدة  اإلماراتالمستخدمة في الجهات الحكومية في دولة  اإلليكترونية
 اإلستراتيجياتمعرفة و، االجتماعيواقع التواصل إلدارة حساباتها عبر م

الجهود االتصالية  ،الجماهيرية اإلليكترونيةالمستخدمة لتاعيل المشاركة  االتصالية
لعدد من الجهات الحكومية في  االجتماعيالتشاركية عبر صاحات التواصل 

التعرف على أشكال المحتوى المتضمن على هذه وتااعلها مع الجمهور، 
ت،  رصد نوع المحتوى المتضمن بهذه الصاحات من حيث المشاركات الصاحا

 والصور واألفالم والروابط.

بتحليل عدد من األدلة اإلرشادية الموجودة على البوابة  اوقامت الباحثة أيض
الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة وهي أدلة ذات عالقة وثيقة بالمشاركة 

 وتشمل : اإلليكترونية

https://www.uaecabinet.ae/ar/federal-government-entitiesالموجودة
https://www.uaecabinet.ae/ar/federal-government-entitiesالموجودة
https://www.uaecabinet.ae/ar/federal-government-entitiesالموجودة
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 للجهات الحكومية في دولة  اإلليكترونيل اإلرشادي لمواصاات المحتوى الدلي
 .(3101العربية المتحدة ) اإلمارات

  للجهات الحكومية في دولة لمواصاات البيانات الماتوحة الدليل اإلرشادي
 .(3102اإلمارات العربية المتحدة)

  االجتماعي في قنوات التواصل االتحاديةالدليل اإلرشادي لكياية تمثيل جهتك 
 .(3101إصدار )

  في  االجتماعيالدليل اإلرشادي للممارسات المشاركة الحكومية والتواصل
 الجهات الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 دليل سياسة االستخدام والردود وإدارة التعليقات.  

  :نتائج الدراسة

وإمكانية توظيفها  االتحاديةمواق  التواصل في الجهات الحكومية  استخدام -1
 :لمصلحة المواطن والمجتم 

  :العربية المتحدة اإلماراتالتحول إلى الحكومة الذكية في دولة  -أ

العربية المتحدة  اإلماراتلدولة  االتحادية اإلليكترونيةالحكومة  إستراتيجيةسعت 
من خالل توفير مستوى متميز من الخدمات  المستقبلنحو  االنطالقللعمل على 

 باإلماراتمن البنية التحية الرقمية للوصول  ستاادةواطنين والمقيمين،عبر االللم
 .األصعدةعلى عدد من  اإلماراتالتنافسية العالمية وهو بالاعل ما حققته  إلي

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه هللا في الثاني  
ن أجل توفير الخدمات الذكية م الحكومة،مبادرة 3102والعشرين من مايو 

وتأتي المبادرة في سياق توجهات  ،للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة
الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة 

، وحدد سموه فترة 3130لرؤية اإلمارات  ااإلمارات والمقيمين على أرضها، وفق
حكومية إلنجاز التحول إلى تقديم الخدمات الحكومية ن للجهات اليزمنية مدتها عام

إلي  اإلليكترونيةمن الحكومة  االنتقالمن خالل األجهزة الذكية، والشك أن 
 .(30)االرتقاءال يتجزأ من مسيرة  جزءا الحكومة الذكية 

العربية المتحدة بتطوير خدماتها  اإلماراتتكليف الجهات الحكومية في دولة  وتم
بشكل استراتيجي من التقنيات الذكية، ما يعني بشكل أساسي تحويل   ةستاادعبر اال

إلى خدمات ذكية عبر التحول إلى الحكومة الذكية، مما ينتج  اإلليكترونيةالخدمات 
عنه تحقيق ممارسات عملية للحكومة الذكية عبر تقديم تطبيقات وخدمات تتسم 

 بالسالسة والتااعلية والذكاء.
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خارطة طريق  ق مبادرة الحكومة الذكية، أعدت الهيئةفي إطار السعي لتطبي
اإلمارات العربية المتحدة لالنتقال من  لدولةوالتي توفر خطةا ، الحكومة الذكية

حيث ينصب التركيز على التحسينات  إلى الحكومة الذكية. اإلليكترونيةالحكومة 
 .البيئية وتعزيز الجاهزية وإسعاد المستخدم

مسارات متوازية، حيث يتوافق أول  م تحديد مجاالت التركيز ضمن أربعوقد ت
وفيما يلي  العامة لكي تتقدم الحكومة الذكية، البيئةمع التحسينات في  نهااثنين م

 :مسارات خارطة الطريق

 زدهر فيها الحكومة الذكيةإيجاد بيئة عامة ت. 

 تقييم قدرات الجهات الحكومية. 

 تأسيس موارد مشتركة عبر الجهات الحكومية على المستوى الوطني. 

 (31)إسعاد المواطنين. 

 اإلليكترونيةاألدلة اإلرشادية الخاصة بممارسات الحكومة  -ب

تصاالت متابعة لهذه الجهود، كلات اللجنة العليا الهيئة العامة لتنظيم قطاع اال
بوضع الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية والتي تسعى إلى تمكين ودعم 

من أحدث التقنيات لتحقيق التحول على المستوى  ستاادةالجهات الحكومية واال
الوطني ودفع الجميع نحو تقديم خدمات حكومية ذكية، حيث أطلقت الخطة الوطنية 

بالتوافق مع التوجه الوطني  3100 لتحقيق أهداف الحكومة الذكية في عام
ستراتيجية قطاع ، واألجندة الوطنية للدولة، وإ3130المتجّسد في رؤية اإلمارات 

تقنية المعلومات واالتصاالت. عملت "الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت" على 
وضع خارطة طريق تتضمن المحطات المهمة، وذلك في سبيل تنايذ مبادرة 

الجوانب الانية واإلدارية  :ية على أكمل وجه، وتتضمن الخارطةالحكومة الذك
 .والتنظيمية واالقتصادية واإلعالمية والتوعوية

مرجعية شاملة يتم االسترشاد بها على امتداد خارطة الطريق  بصياغةكما قامت الهيئة 
ذا . وفي هاإلليكترونيةإلى الهدف المنشود، حيث تم تطوير دليل شامل للحكومة  وصوال

السياق، تسعى الخطة الوطنية للحكومة الذكية إلى تخصيص الخدمات، باإلضافة إلى تجسيد 
تاويض الحكومة الذكية الذي يقوم على عدد من األدوار الرئيسية لدعم تحول الدولة، وذلك 

درات التمكينية على من خالل توفير التدريب والدعم واالستشارات وتنايذ عدد من المبا
الجهات االتحادية في الدولة إلى تحسين عملية تقديم الخدمات، والتواصل و ،مستوى الدولة

، ووسائل اإلعالم االجتماعي، والبيانات اإلليكترونيةمع الجمهور، واستخدامية المواقع 
 الماتوحة.

https://government.ae/-/media/Smart-UAE-page/mGov-roadmap-Arabic.ashx?la=ar-AE
https://government.ae/-/media/Smart-UAE-page/mGov-roadmap-Arabic.ashx?la=ar-AE
https://government.ae/-/media/Smart-UAE-page/mGov-roadmap-Arabic.ashx?la=ar-AE
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  للجهات الحكومية في دولة  اإلليكترونيالدليل اإلرشادي لمواصاات المحتوى
 :(3101العربية المتحدة ) اإلمارات

في دولة  اإلليكترونيةلمواصاات المحتوى الجيد للمواقع  اوتقدم هذه الوثيقة عرض
و تعزيز مصداقيتها ،بجودة تلك المواقع االرتقاءالعربية المتحدة بهدف  اإلمارات

والشك أن تطبيق هذه المواصاات يخضع  ،عليها اإلقبالوزيادة  ،أمام الجمهور
 اإلماراتالتي يارضها الواقع في دولة للضوابط والسياسات والخصوصيات 

 العربية المتحدة.

من المواد النصية  اإلليكترونيكل ما هو موجود على الموقع  اإلليكترونيويشمل المحتوى 
والمرئية والسمعية التي يتعامل معها المستخدم كجزء مما يعرف بتجربة المستخدمين 

User Experience))،  ة والصور والملاات الصوتيةالملاات المكتوب ضمنهاويدخل، 
والبيانات والتطبيقات والخدمات وتركز هذه  ،والجرافيك ،وأفالم الايديو والرسوم المتحركة

 الوثيقة بشكل أساسي على المحتوى النصي .

وتحدد الوثيقة مواصاات المحتوى النصي الجيد والذي البد أن يتمتع بالجاذبية 
زز ماهوم سعادة المتعاملين الذي وضعته مما يع ،والتشويق والرضا للمستخدمين

النهائية لمبادرة الحكومة  األهدافالعربية المتحدة كأحد  اإلماراتحكومة دولة 
من المعلومات لتعزيز مهارة العاملين على  امهم االذكية وتوفر هذه الوثيقة قدر

كما البد أن يتضمن المحتوى السهولة  ،الحكومية اإلليكترونيةتطوير المواقع 
إضافة إلى  ،عن الكلمات السالبة والصياغة الصحيحة والدقيقة واالبتعادوالبساطة 

 ،األسلوبجانب ضرورة اإليجاز في  إليوجود الروابط المايدة ومواقع الروابط 
 واستخدامالبصرية وأهميتها في تطوير المحتوى  شكالاألومراعاة 

 .(32)اإلناوجرافيك

  للجهات الحكومية في دولة المفتوحة لمواصفات البيانات الدليل اإلرشادي
 :(2112اإلمارات العربية المتحدة)

"تلك  :البيانات الماتوحة والتي تعرف بأنها مواصااتويهدف هذا الدليل إلبراز 
البيانات التي يُمكن ألي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية 

ا إعادة استخدامها ونشرها،   الحكومية البيانات فإن ،التعريف اهذ ووفقوأيضا
 من تمكينهم بغرض للجمهور الحكومية الجهات تنشرها التي البيانات هي الماتوحة

ا بحرية استخدامها  الرخص متطلبات مراعاة مع ونشرها استخدامها إعادة وأيضا
 اإلحصاءات مثل البيانات من عديدة أنواع ذلك ويشمل الحقوق، حاظ مثل القانونية
التعليم واالقتصاد البيئة وغيرها من و الصحة، :القطاعات مختلف في يةالحكوم

موجهات عامة  البد أن  ااإلحصاءات التي تايد المجتمع ..وتوضح الوثيقة أيض
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سياسات البيانات الماتوحة على مواقعها  تباعاعند تلتزم بها الجهات الحكومية 
 ، ومن هذه الموجهات:اإلليكترونية

المنشورة خدمات وأنشطة الجهة الحكومية أو المعلومات التي  أن تغطي البيانات
 ،ترى إنها موضع اهتمام الجمهور ومن شأنها أن تكون ذات قيمة لزائر الموقع

يجب نشر مجموعات و ،ضرورة توفير مجموعات من البيانات على مدى سنوات
وصية أو البيانات في صورتها األولية الخام بقدر المستطاع مع مراعاة قيود الخص

يتمكن زائر الموقع من الوصول السرية أو أية قيود أخرى، من الضروري أن 
الجهة  تقومأن وللبيانات دون أية عوائق )على سبيل المثال: طلب التسجيل(، 

 تصلحوالتي المهيكل  بالشكل وإتاحتها الحقيقي بالوقت الماتوحة البيانات بتوفير
أن تكون (، CVS,XML, XLS تناالبيا جداول :مثال التقني ) لالستخدام

البيانات منشورة بصيغ ملاات قابلة للتعديل، لالقتطاع بطريقة "قص لصق"  
أن يتاح لزائر الموقع إمكانية إبداء و(، downloadableوكذلك قابلة للتحميل )

الرأي في البيانات المنشورة، وأن يتاح لمستخدم الموقع إمكانية معرفة نوع وحجم 
إتاحة كل ما هو ممكن من و ،زمن الالزم لتحميله قبل البدء بتحميلهالملف وكذلك ال

منصات التااعل مع مستخدمي البيانات، ووضع وصالت لمنابر إلكترونية يتم فيها 
 .(33) إلخ فيس بوكمناقشة تلك البيانات مثل المنتديات والمدونات وصاحات 

  االجتماعيلتواصل في قنوات ا االتحاديةالدليل اإلرشادي لكيفية تمثيل جهتك 
 :2112إصدار 

  االجتماعيويشتمل هذا الدليل كياية تمثيل الجهة االتحادية في قنوات التواصل 
معلومات خاصة بالحساب  :بشكل فاعل من خالل عدد من المعايير تشمل

( بشكل االتحاديةالمستخدم )الجهة  اسموتشمل )ضرورة مراعاة وجود  ،الرسمي
المتحدث الرسمي للجهة و ،االجتماعيواصل موحد على مختلف وسائل الت

قنوات التواصل المتوافرة بناء على طبيعة عمل الجهة االتحادية واالتحادية، 
ونوعية المحتوى المنشور ونوع وعمر الجمهور المستهدف( ومتابعة الحساب 

 الرسمي.

  على تعريف الجمهور بالهوية المرئية عبر مواقع التواصل  أيضاويشتمل الدليل
العالمة المائية و ،الخلايات والتصميمو ،)الصور الرسمية :والتي تشمل جتماعياال

 والشعار الخاص بالايديوهات(. ،للصور

 الصور ومقاطع  ،)باللغة المستخدمة :المحتوى ويشتمل على معلومات تتعلق
 الروابط والوسم(.و ،الايديو المتاحة

 شر بشكل مستمر للتااعل )ضرورة أن يكون الن :التااعل المجتمعي ويشتمل على
 وتحليلها (. ،أن تكون المعلومات ذات قيمة إخبارية، ومتابعة الردودبمع المتابعين 
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  كافة حسابات الجهات االتحادية أو  استخدامالترويج للحمالت وذلك من خالل
المتحدث الرسمي للترويج للحملة أو الاعالية على كافة وسائل التواصل 

 . اإلليكترونيع االجتماعي مع ذكر الموق

 توثيق الحساب، ومراعاة إنشاء بريد إلكتروني  :األمن والخصوصية ويشمل(
ومعلومات ونصائح عامة  االجتماعيخاص إلدارة الحساب عبر قنوات التواصل 

 .(34) اختراقهاحول الحسابات والتنبيهات حال 

  في  االجتماعيالدليل اإلرشادي لممارسات المشاركة الحكومية والتواصل
  :الجهات الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

)الوزارات، الهيئات،  :لخدمة كافة الجهات الحكومية االتحادية يهدف هذا الدليل
وكذلك يمكن استخدامه من قبل الجهات الحكومية المحلية في دولة  ،والبرامج(

والتواصل  نيةاإلليكترواإلمارات العربية المتحدة؛ ويشمل الدليل أدوات المشاركة 
شبكات التواصل االجتماعي )مثل  :االجتماعي والتي تشمل، على سبيل المثال

والمدونات وغيرها،  Wiki (، وأدوات التواصل االجتماعي مثلفيس بوكموقع 
وقد تم تطوير هذا الدليل بشكل أساسي ليكون مرجعا لممارسات المشاركة 

على أداة أو موقع إلكتروني معين  والتواصل االجتماعي دون التركيز اإلليكترونية
، دواتاألووذلك بسبب التغييرات التقنية المتسارعة التي تطرأ على هذه المواقع 

ولكن، ومن أجل توفير كافة أنواع الدعم للجهات الحكومية، تم توفير مرجع تقني 
 كثر أدوات التواصل االجتماعي استخداما في دولة اإلمارات .ألأساسي 

لتطوير السياسات والخدمات الحكومية )دليل عملي للتخطيط والتنايذ  يكترونيةاإللالمشاركة 
الناجح لمبادرات المشاركة الكترونية(: وهي وثيقة تحوي إطارا لدعم الجهات في تطوير 
خطة عمل تاصيلية وفق مراحل محددة يمكن ألية جهة حكومية تطبيقها من أجل إطالق 

 .(35)ونية بشكل ناجحكترليوإدارة مبادرات المشاركة اإل

  دليل سياسة االستخدام والردود وإدارة التعليقات:  

والرد   واالستخداموضع آلية لسياسة اإلشراف  :الغرض من صياغة هذا الدليل هو
وشارك اإلمارات هو تقديم رؤية للمشاركين بشأن ما  االجتماعيلوسائل اإلعالم 

لتبادل المعلومات وتمكين مناقشة  يمكن نشره في المنصة العامة وتيسير بيئة سليمة
لدولة اإلمارات  اإلليكترونيةمجدية حول موضوعات تتعلق بخدمات الحكومة 

 العربية المتحدة والحياة فيها بشكل عام. 

والرد على المنتديات والمدونات والدردشة  واالستخداموتشمل سياسة اإلشراف 
ات الرسمية للحكومة .اإلمارات، إضافة إلى الحساب شارك :والمسوحات على

 :الخارجية مثل االجتماعيةالعربية المتحدة على الشبكات  اإلماراتلدولة  االتحادية
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وتويتر واليوتيوب واإلنستجرام، وغيرها من القنوات التي قد يتم  ايس بوكال
ويورد الدليل  ،العربية اإلماراتلدولة  اإلليكترونيةمن قبل الحكومة  اعتمادها

راف المعمول بها من حيث الترحيب بتعليقات الجمهور وآرائهم سياسة اإلش أيضا
مواد يمكن أن تكون  ةكما تحتاظ بحقها في منع ظهور أي،ومداخالتهم عبر منصاتها

منتهكة لخصوصية اآلخرين أو  ،متضمنة لغة غير مالئمة ،مصدر تهديد لألمن
ما هو غير كل و ،ما يروج للتجارة أمالرسائل غير المرغوب بها و ،مسيئة لهم

 ،أو الدين ،العرق أو اللون أو الجنسية أساسما يشكل تمييز على و، شالئق أو فاح
حيث تستخدم حكومة  واالستخدامالدليل جزئية تتعلق بسياسة اآلداب  أوردكما 

واإلنستجرام لتقديم  ،وتويتر واليوتيوب ،ايس بوكال ،اإلليكترونية اإلمارات
كما تستخدم حكومة  ،خبار والمناقشاتالتصريحات الرسمية ومشاركتها لأل

 .(36)المنتديات والمدونات لتبادل وجهات النظر وتسهيل المناقشات اإلمارات

 : ما يليخالل التحليل الكيفي لألدلة اإلرشادية السابقة يتضح  من

 ن الجمهور من خالل ية التي تم تحليلها للتأكيد على إحرصت األدلة اإلرشاد
في إستراتيجية الحكومة التي  اأساسي ايعد شريك ترونيةاإلليكعملية المشاركة 

والمقترحات  اآلراءتسعي إلسعادة عبر تكوين بيئة إلكترونية فاعلة لطرح 
في  واالبتكارعبر جلسات عصف ذهني من شأنها تحقيق اإلبداع  والنقاشات

 . لالبتكاراإلستراتيجية الوطنية  تدعمهالرؤى المقدمة، وهو ما 

 حول آلية التااعل والمشاركة  ةوابط صريحة ومعلنوجود قواعد وض
للجهات  اإلليكترونيةوالمواقع  االجتماعيعبر مواقع التواصل  اإلليكترونية
 الحكومية.

  نصت كافة األدلة التي تم تحليلها على ضرورة أن يحتوى المحتوى النصي على
ويتااعل كترونيا ايأن يشارك إل يمكنهوبالتالي حتى  ،معلومات مايدة للجمهور

 كجمهور. هحول القضايا التي تهم

 مواد يمكن أن تكون مصدر تهديد ألمن  ةأي وجود ضوابط خاصة بمنع ظهور
بأحد وهو ما ترفضه  اتحمل تعريض أووقد تكون أيضا خادشة للحياء  ،الدولة

والتي نصت عليها  اإلليكترونيةالسياسات والضوابط المعمول بها للمشاركة 
 األدلة السابقة.

على أساليب المشاركة المتنوعة التي تطبقها المنظمات والهيئات الحكومية  -3
 :اإلليكترونيةمستوي المواق  

بتوفير قنوات تواصل  اإلليكترونيةقامت الوزارات والهيئات عبر مواقعها 
كترونية مختلاة مع المتعاملين للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم والتي تسهم في إلي
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الخدمات. وتؤكد الوزارة  تقديممتعاملين وتحسين جودة رفع مستوى رضا ال
ترونية ليعبر اصل مع المتعاملين بتوفير قنوات إليكرسالتها بتحقيق الشاافية في التو

فيه المتعامل والجمهور بشكل عام عن أية مالحظات تخص الوزارة وأهدافها 
ء بالخدمات التي ستراتيجية واالستماع إلى وجهات النظر المختلاة بهدف االرتقااإل

من خالل تحليل  أيقونة و ،تقدمها الوزارة وضمان تحقيق رضا المتعاملين
للمنظمات الحكومية  اإلليكترونيةالموجودة على المواقع  اإلليكترونيةالمشاركة 

 ما يلي : تضحااإلماراتية محل الدراسة 

عبر محل الدراسة على التواجد   االتحاديةحرصت كافة الوزارات والهيئات  -0
" و"تويتر" و"يوتيوب"، في سبيل فيس بوك" :شبكات اإلعالم االجتماعي، مثل

توفير منصة تااعلية مباشرة مع الجمهور المستهدف بما فيه خدمة المجتمع 
 .والصالح العام

محل الدراسة  االتحاديةالخاصة بالوزارات أو الهيئات  اإلليكترونيةكافة المواقع  -3
تشتمل على  اإلليكترونيها على الموقع خاصة ب حرصت على وضع أيقونة

 . اإلليكترونيةأدوات المشاركة 

 االتحاديةبين المنظمات والهيئات  اإلليكترونيةتعددت وتنوعت أدوات المشاركة  -2
لطبيعة كل منظمة . وكياية تااعل الجمهور معها ومشاركته  اوفق ،محل الدراسة

للوزارات  اإلليكترونيةاقع برز أدوات المشاركة التي ظهرت عبر الموأمن  ،لها
 كانت كالتالي: االتحاديةوالهيئات 

 

 يمكن للجهة الحكومية أن تطلق منتدى للنقاش يكون فيه منتديات النقاش :
للمستخدم دور ليس في الرد على ما يتم طرحه فقط، وإنما يستطيع المستخدمون 

 .يرونها ضروريةالتي  ومحاور النقاشطرح القضايا والتساؤالت 

 يمكن للجهة الحكومية إنشاء مدونة أو أكثر، واستخدام المدونة كمنبر مدوناتلا :
وأخبارها، ويمكن تلقي تعليقات  مستجداتهاإليصال رسالة الجهة، وطرح 

 .المستخدمين والتعامل معها وفق قدر معقول من الرقابة

 يجب أن يتاح للمستخدمين فرصة الدردشة مع موظاي الجهة الدردشة :
وتبادل الحوار معهم بخصوص الخدمات المهمة، وذلك خالل أوقات الحكومية 

 الدوام الرسمي.

 نماذج التعليق  اإلليكترونيمن خاللها تتيح الوزارات عر موقعها  :نماذج التعليق
في بعض الحاالت قد تتطلب نماذج  ،على بعض المواضيع التي تهم الجمهور
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(  اإلليكترونيالبريد  ،االسم)التعليق توفير بعض البيانات األولية للمستخدم 
 الرد والتغذية الرجعية. اإلليكترونيللقائمين على الموقع  ىليتسن

  كأحد أدوات  االتحاديةحيث توفر الوزارات والجهات  :واآلراءالشكاوى
الشكاوى والمقترحات التي تساهم في تطوير وتعزيز  :اإلليكترونيةالمشاركة 

 علمية مؤسسية معتمدة.جودة الخدمات المقدمة وفق منهجية 

  من خالل إرسال معلومات على شكل نشرة إخبارية  اإلليكترونيالبريد :
 لعدد من األشخاص مرة واحدة. اإلليكترونيلعناوين البريد 

 توضع هذه االستقصاءات على موقع الحكومة، استقصاء رضا المتعاملين :
 .وتهدف إلى قياس رضا المتعاملين بطريقة دقيقة

  بهذه الوسيلة يمكن استطالع آراء الناس حول قضايا معينة الرأياستطالعات :
 .ستبياناتاالمن أجل مساعدة متخذي القرارات، وعرض نتائج 

  لمعرفة اآلراء واألجوبة المختلاة من خالل أسئلة متعددة تطرح من االستبيان :
 . قبل الوزارة حول موضوع محدد

 مكن للجمهور أن يتواصل مع ي ةمن خالل هذه البواب :التواصل م  الوزير
رسالة حول محتوى ومضمون الموضوع المراد  الوزير مباشرة عبر إرسال

 . هالتواصل من خالل

  إن حكومة دولة اإلمارات مهتمة باستشارة جمهور  :اإلليكترونيةالمشورات
وفي هذا القسم تطرح الجهات  ،المتعاملين حول مختلف األمور التي تهمهم

لجمع أكبر عدد ممكن من اآلراء، ثم تقوم بتحليل تلك اآلراء  الحكومية مشوراتها
واستخدامها كمعطيات التخاذ القرارات التي تهّم المتعاملين، بما يسهم في تعزيز 

في اتخاذ القرارات حول الخدمات والسياسات  ارضاهم وسعادتهم. كن شريك
 .(37)الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 بالخط الساخن على مدار اليوم. االتصالمن خالل  :الخط الساخن 

 تقديم المقترحات فيما يتعلق بتطوير الخدمات  المشاركة من خالل :اقتراحات
 وجودتها للمتعاملين.

 من خالل المشاركة في اإلدالء بالرأي حنول موضنوع منا يطنرح منن  :التصويت
 قبل الجهة الحكومية للحصول على تصويت عليه.

  هيئنة  أوكنل منظمنة  واتسمت ،على تعددها وتنوعها :الجتماعياوسائل التواصل
منن ذلنك  أكثنر أو ةأو أربعن ةمن الهيئات محل الدراسنة بنالتنوع بنين ثالثن اتحادية

 :خاللها التااعل مع الجمهور ومنهاالتي يمكن من  االجتماعيةمن الوسائل 
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 ينات والتي يمكن من خاللهنا الحصنول علنى معلومنات وأخبنار ومحتو :فيس بوك
  نصية ومصورة ومرئية عن الوزارة .

 الحصنننول علنننى آخنننر األخبنننار والتعننناميم الخاصنننة  خاللنننهويمكنننن منننن  :تنننويتر
 بالوزارات والهيئات.

 مشاهدة آخنر فعالينات وبنرامج ونشناطات وزارة الطاقنة والصنناعة منن  :يوتيوب
 .خالل يوتيوب

 طاقننننة  حنننندث الاعاليننننات والبننننرامج واألنشننننطة لننننوزارة الأعننننرض : إنسننننتجرام
 .والصناعة على إنستاجرام

 التحديثات وتابعنا على جوجل بلس خرآاحصل على  :جوجل. 

  التحديثات وتابعنا على بنترست خرآاحصل على  :بنترست. 

  لينكد إن.  

 سناب شات.   

بلغنة  اإلليكتروننيحرصت بعض الوزارات و الهيئات علنى تزويند موقعهنا  -0
للمشاركة الااعلة ذلك من خالل إمكانية " ذوي الهمم" استقطاباإلشارة في إطار 

تنننوفير وصنننف نصننني و ،إمكانينننة تكبيننر الخنننطوتحويننل الننننص لكنننالم مسنننموع، 
إمكانينة تصناح الموقنع وتناينذ  ،للمحتوى غير النصي مثل تنوفير وصنف للصنور

كافة المهام عبر مااتيح لوحنة الماناتيح للمسنتخدم، إمكانينة تنوفير خاصنية تحوينل 
 الكالم إلى نص مكتوب.

 :اإلليكترونيةعبر المواق   اإلليكترونية: أبرز إستراتيجيات المشاركة اثاني

  Information Strategyإستراتيجية اإلعالم: -1

ترتكز هذه اإلستراتيجية علي تقديم معلومات للجمهور عن المنظمة لمساعدتهم في 
تكوين الرأي واتخاذ القرارات، وهي اإلستراتيجية التي اعتمدتها الوزارات 

عبر منصة  والهيئات االتحادية بشكل كبير تجاه عمالئها من خالل تقديم معلومة
 .حدثةستاألخبار والمعلومات التي تهمه والخدمات المبالايس بوك إلخبار الجمهور 

 Effective Communications إستراتيجية التواصل الفعال م  الجمهور: -2

Strategy  

من إشراك الجمهور  ستاادةجية في االتتجسد الاكرة الرئيسية لهذه اإلستراتي
رائهم  بمجموعة من األفكار  الجديدة إلثراء مناقشاتهم وآبطريقة منهجية 

 والمبتكرة  ويتم تطبيق هذه اإلستراتيجية من خالل ما يلي :
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 الارصة للجمهور لتقديم األفكار والمقترحات . إتاحة 

 الايس بوك، أو من  تقديم الحلول لمواجهة التحديات بشكل مباشر عبر صاحة
المخصص  اإلليكترونيخالل إرسال رسالة عبر الصاحة أو حتى عبر البريد 

 لمشاركة أكبر عدد من الجمهور.

  النصية أو المرئية عبر الايديو. واالقتراحاتإرسال التعليقات 

 بتكارية .تشجيع الجمهور على نشر أفكارهم ورؤاهم اإلبداعية واال 

 حاور مباشرة مع القائمين على وسائل التواصل إتاحة الارصة للجمهور للت
وتبادلها مع بعضهم البعض ومع  االستشاراتمن خالل تقديم  االجتماعي

 .وابتكاريمسؤول الصاحة مما ينتج عنه تالقح معرفي 

  إشراك المواطن من خالل تعزيز دوره في عملية صنع القرار مما يعطيه
ة والمساهمة في رسم في التأثير على قرارات الحكوم امباشر ادور

 إستراتيجيتها .

 حيث يتم تشجيع المواطنين على المشاركة في تطوير الخدمات  :التنمية
 .المختلاة

  من خالل تبادل األفكار . األفكارخلق 

 التي توفرها تقنيات المعلومات  اإلمكانياتمن  ستاادةمن خالل اال :التعاون
 أفضل الخدمات. واالتصاالت لتعزيز التعاون مع الجمهور لتقديم

 من خالل إنشاء شراكة إبداعية بين الجهات الحكومية والمواطنين  :الشراكة
 .(38)الحديثة االتصاالتعبر وسائل 

 Active Participating Strategyإستراتيجيه المشاركة  الفعالة:   -3

تسعي هذه اإلستراتيجية لخلق ارتباط إيجابي بين المنظمة والجماهير من خالل 
واصل والتااعل بين الطرفين،وذلك من خالل أشكال متنوعة تقوم بها تعزيز الت

 اآلراءالوزارات والهيئات من خالل تااعل الجمهور من خالل التعليقات، وطرح 
ت إضافة إلى التااعل والتواصل بإيجابية مع الجمهور استاسارواالوالمقترحات 

وفير المعلومات التي من خالل آنية الرد على تعليقات الجهور واستاساراتهم، وت
يوفر لهم اإلجابة التي  يطلبونها، أو  الرد عليهم من خالل تزويدهم برابط

للتأكيد  اإلستراتيجياتويستخدم القائمون باالتصال في المنظمات هذه  يطلبونها،
من المنظمة لدعم  اوسعي علي وجود تااعل وتواصل بين المنظمة وجمهورها،
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اإلستراتيجية تجعل الجمهور ينظر للمنظمة ، والشك أن هذه اعالقتها دوم
 وسلوكياتها بطريقة إيجابية.

ستراتيجية إلى تكامل مضمون وأهداف وتهدف هذه اإل إستراتيجية التكامل : -4
األخرى التي يتم  االتصاليةصاحات الوزارات على الايس بوك مع األدوات 

ومية بالموقع للمنظمات الحك االجتماعيترتبط وسائل التواصل  حيث استخدامها
بين  اإلليكترونيةخاصة فيما يتعلق بالمشاركة ببشكل أساسي و اإلليكتروني

ومواقع  اإلليكترونيمن التكامل بين الموقع  االمنظمة وجمهورها مما يعكس نوع
 من خالل : االجتماعيالتواصل 

 .اإلليكترونيربط الصاحة بالموقع 

 د روابط لمنظمات مشابهة.ووج

 وفعالياتها المتنوعة. واسمهاع فيديو تروج للمنظمة وجود روابط لمقاط

مع المنظمة عبر الصاحة  ا:وتهدف لتااعل الجمهور دائم إستراتيجية التواصل -5
الرأي والتعرف على  استطالعاتالرأي نتائج  استطالعاتمن خالل نشر 

 .ستاساراتواالوالرد على التعليقات  واالتجاهاتاآلراء 

 بالوزاراتالخاصة  اإلليكترونيةر المواق  أنواع مشاركات الجمهور عب -
 والهيئات الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة:

الخاصة  اإلليكترونيةتعددت وتنوعت أشكال مشاركة الجمهور عبر المواقع 
 ويمكننا تصنيف هذه المشاركات إلي:  االتحاديةللوزارات والهيئات 

 إلبداء الرأي فيها .النصوص  أوعلى بعض المنشورات  المتعلقات 

  متنوعة.  ستاساراتاطرح أسئلة أو 

 . كتابة تعليقات حول األخبار والمعلومات المقدمة عبر الصاحة 

 شكاوى حول بعض الجوانب المتعلقة الأو  ةكتابة مقترحات حول الخدمات المقدم
 بالخدمات.
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