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منصــة باحثـون

املكتــب اإلعالمـــي
لحكومــة الشارقــــة
تأســس املكتــب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة وفــق توجيهــات ورعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو املجلــس األعــى ،حاكــم الشــارقة ،لتعزيــز مكانــة اإلمــارة إعالم ًيــا
عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل وبلــورة الفكــر اإلعالمــي لإلمــارة.
وتســتهدف رســالة املكتــب تطويــر منظومــة متكاملــة تتســم باملســؤولية واملهنيــة ،ورســم سياســة االتصــال
الحكومــي ووســائل التواصــل االجتامعــي مبــا يتوافــق مــع معايــر األداء العامليــة ،وتوفــر قاعــدة بيانــات
وافيــة عــن قطــاع اإلعــام واحتياجاتــه التأهيليــة ،ومتثيــل اإلمــارة إعالميـاً وقــت األزمــات والطــوارئ.
ويف الوقــت الــذي تــويل فيــه إمــارة الشــارقة القطــاع اإلعالمــي أهميــة بالغــة كونــه يشــكل رديفـاً رئيسـاً
للتطويــر والبنــاء ،يحــرص املكتــب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة عــى مواكبــة قف ـزات التطويــر النوعيــة
التــي تشــهدها الشــارقة ودعــم حضورهــا اإلعالمــي وتعزيــز تواصلهــا مــع مختلــف وســائل اإلعــام املحليــة
والدوليــة.
ومنــذ انشــاء املكتب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة ،تــم إطالق العديــد مــن الربامــج واملبــادرات التــي
تســاند خطوات الشــارقة نحــو تحقيــق التنميــة املســتدامة ،وتســتهدف تطويــر منظومــة االتصــال
الحكومــي يف املنطقــة واالرتقــاء بالعمــل اإلعالمــي.
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املــركز الدويل
لالتصــال الحكومــي
هــو أول مركــز متخصــص يف مجــال االتصــال الحكومــي يف املنطقــة العربيــة والعــامل ،وهــو مبــادرة نوعيــة
واس ـراتيجية ،ومؤسســة فكريــة علميــة معرفيــة بحثيــة وتطبيقيــة متخصصــة ،ومرجع ـاً مه ـاً يف كافــة
مجــاالت االتصــال الحكومــي محلي ـاً وإقليمي ـاً ودولي ـاً.
ويشــكل املركــز مرجعيــة عامليــة وإقليميــة ومحليــة يف مجــال االتصــال الحكومــي توفــر آليــات لتوثيــق
مخرجــات املنتــدى الــدويل لالتصــال الحكومــي وتحويلهــا إىل برامــج ومناهــج للمامرســة املبدعــة .وهــو
ضــان فكــري وعلمــي نظــري وتطبيقــي الســتمرار املكتــب اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة يف دعــم وتقديــم
الجديــد يف مجــال االتصــال الحكومــي ،باإلضافــة إىل رفــد هــذا املجــال بــكل مــا يحتاجــه مــن بحــوث
وتدريــب وعالقــات دوليــة بــن الخ ـراء ،وذلــك يف ســبيل التطويــر املســتمر ملهــارات موظفــي االتصــال
الحكومــي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،واملنطقــة ،والعــامل.
ويطلــق املركــز عــددا ً مــن املبــادرات الســنوية  -التــي تعــد األوىل مــن نوعهــا يف الوطــن العــريب  -وتســهم
يف النهــوض بالجوانــب النظريــة والتطبيقيــة ملنظومــة االتصــال الحكومــي عــى جميــع األصعــدة .ومــن
هــذه املبــادرات :املنتــدى الــدويل لالتصــال الحكومــي ،جائــزة الشــارقة لالتصــال الحكومــي ،الدبلــوم املهني
يف االتصــال الحكومــي ،الرخصــة الســنوية لالتصــال الحكومــي ،والشــبكة العربيــة لالتصــال الحكومــي.
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مقدمة

أطلــق املركــز الــدويل لالتصــال الحكومــي خــال الــدورة الثامنــة مــن املنتــدى الــدويل لالتصــال الحكومــي
عــام  2019منصــة بعنــوان «باحثــون» وهــي مبــادرة نوعيــة تهــدف إىل توفــر محتــوى معــريف وقاعــدة
معلوماتيــة لــكل مــا يتعلــق مبوضوعــات االتصــال الحكومــي مــن أبحــاث ،ودراســات ،وكتــب ،ومراجــع،
وأفضــل املامرســات املوثقــة عامليـاً ،لتصبــح مرجعـاً أساســياً للعاملــن والباحثــن والدارســن يف هــذا املجــال،
ومنـرا ً للتبــادل املعــريف والبحثــي مبــا يضمــن تطويــر منظومــة االتصــال الحكومــي محليـاً وإقليميـاً وعاملياً.

وتضــم منصــة «باحثــون» عــدة أنشــطة أكادمييــة ومعرفيــة ،كــا تتضمــن عرضـاً ألحــدث إصــدارات املركــز
الــدويل لالتصــال الحكومــي ،باإلضافــة إىل اســتعراض الكتــب املرتبطــة بقضايــا االتصــال الحكومــي أو
املوضوعــات ذات الصلــة بشــعار ومحــاور املنتــدى.
وتتيــح املنصــة منـرا ً حـرا ً لطلبــة كليــات االتصــال واإلعــام -مــن مختلــف الجامعــات  -ملناقشــة أطروحــات
الدكتــوراه ورســائل املاجســتري ومشــاريع التخــرج البحثيــة والتطبيقيــة يف مجــاالت االتصــال الحكومــي ،كــا
تســلط الضــوء عــى مرشوعــات تخــرج منتســبي برنامــج الدبلــوم املهنــي يف االتصــال الحكومــي ووســائل
التواصــل االجتامعي.
وتســتضيف هــذه املبــادرة كوكبــة مــن األكادمييــن وخ ـراء االتصــال الحكومــي يف املؤسســات والهيئــات
املحليــة واالتحاديــة ملناقشــة الجوانــب املختلفــة ملوضــوع االتصــال الحكومــي ،وعــرض تجاربهــم
املؤسســاتية يف هــذا املجــال مــن خــال مــا يتــم تقدميــه مــن أوراق بحثيــة ودراســات وأوراق عمــل.
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وقــد تضمنــت أجنــدة منصــة باحثــون - 2020عــى مــدار يومــي املنتــدى -مجموعــة مــن الفعاليــات
واألنشــطة ،وهــي كــا يــي:

أوالً :عرض كتب:
•«االتصال الحكومي ..النظرية والتطبيق» – الدكتور خريت عياد.
•«االتصال الحكومي املؤسيس» -الدكتورة عائشة البوسميط.

ثانياً :مرشوعات تخرج طلبة الجامعات:
•«كآبــة الفيــس بــوك» ..هــل تصبــح جــزءا ً مــن تخصصــات علــم النفــس؟ لــن نبيــل بــركات،
الجامعة األمريكية بديب.
•معــرض وحملــة «العــب بأمــان» ..حملــة عــن التوعيــة مــن مخاطــر األلعــاب اإللكرتونيــة عــى
الشــباب واملجتمــع ..فاطمــة خليفــة الســوقي ،جامعــة الشــارقة.
•أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا يف أداء وظائــف العالقــات العامــة وأنشــطتها يف املؤسســات الحكوميــة
«منوذجـاً القيــادة العامــة لرشطــة الشــارقة» ..إميــان هيــكل وإميــان غزالــة وناديــة يونــس وآيــة جـران
وحنــن باســل ،الجامعــة القاســمية.
•«مبادرة ذات» ..سمية محمد ،جامعة عجامن.
•اإلمارات ميناء التسامح ..شامء عبد الله آل عيل ،كلية املدينة الجامعية.

ثالثاً :أطروحات دكتوراه ورسائل ماجستري:
•أطروحــة دكتــوراه :كفــاءة مواقــع التواصــل االجتامعــي يف نــر األفــكار االبتكاريــة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة «دراســة حالــة عــى مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار» الدكتــورة فاطمــة الشــاعر،
جامعــة حلــوان.
•رســالة ماجســتري :تكنولوجيــا االتصــال والهويــات الصاعــدة لــدى الشــباب يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ..األســتاذة حصــة حســن اليــايس ،جامعــة الشــارقة.
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•رســالة ماجســتري :فهــم ســلوكيات وتصــورات الشــباب اإلمــارايت حــول اســتخدام التصويــر الــذايت
(الســيلفي) عــر اإلنرتنــت ..األســتاذة نــدى الــزرع ،جامعــة الشــارقة.
•رســالة ماجســتري :أثــر وفاعليــة وســائل التواصــل االجتامعــي يف عمليــة االتصــال الحكومــي ململكــة
البحريــن ..األســتاذ عــي أحمــد الجــودر ،جامعــة مرســيليا الفرنســية.
•رســالة ماجســتري :اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي يف حمــات التســويق االجتامعــي يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة «دراســة حالــة عــى حملــة القافلــة الورديــة لرسطــان الثــدي» ..األســتاذة
مهــا عبــد اللــه البلــويش ،جامعــة الشــارقة.

رابعاً :جائزة الشارقة لالتصال الحكومي:
ويتضمــن هــذا الجــزء عــرض تقدميــي حــول االس ـراتيجية والفئــات الجديــدة لجائــزة الشــارقة لالتصــال
الحكومــي لإلعالمــي منــذر املــزيك.
وهذا اإلصدار يلقي الضوء عىل خمس أوراق بحثية تم تقدميها يف منصة باحثون  2020هي:
•دور االتصــال الحكومــي يف تعزيــز ثقافــة ومامرســات االبتــكار ..الدكتــور محمــد عايــش ،الجامعــة
األمريكيــة يف الشــارقة.
•االتصــال الحكومــي يف اإلمــارات« :الفاعليــة ،القامئــن باالتصــال ،والجمهــور» ..الدكتــور الســيد بخيــت،
جامعــة زايد.
•تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ودورهــا يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ..الدكتــور
بســام املــكاوي والدكتــور عمــرو عبــد الحميــد ،الجامعــة القاســمية.
•تأثري تكنولوجيا املعلومات يف االتصال الحكومي ..الدكتورة رينية أبوخذوه ،جامعة الفالح.

أمل عنرب بشري
رئيس قسم البحوث والدراسات ،املركز الدويل لالتصال الحكومي
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دور االتصال
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امللخــص
يف عــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،بــات االبتــكار  Innovationميثــل حجــر الزاويــة يف تقــدم الــركات
واملؤسســات ،واملحــرك الرئيــس النطــاق املجتمعــات نحــو آفــاق جديــدة مــن التطــور واالزدهــار .وإذا
كان االبتــكار يعنــي عمليــة تحويــل فكــرة أو اخـراع إىل منتــج أو خدمــة ذات قيمــة مضافــة ،فــإن األعــال
االبتكاريــة تفتــح آفاقـاً واســع ًة وواعــد ًة أمــام الــركات واملؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ملواجهــة
التحديــات التــي تواجههــا ،وتطويــر الحلــول املناســبة ملشــاكلها يف جميــع القطاعــات الحيويــة كالتعليــم
والصحــة والنقــل واملواصــات والخدمــات وامليــاه والطاقــة والزراعــة والعلــوم والتكنولوجيــا والفضــاء
وغريهــا .ولعــل انتبــاه الكثــر مــن املجتمعــات ألهميــة االبتــكار يف النمــو والتطــور قــد جعلهــا تتبنــى
الكثــر مــن االس ـراتيجيات والسياســات التــي تعمــل عــى تعزيــز مامرســات االبتــكار وريــادة األعــال،
وتوفــر املــوارد املناســبة الســتدامتها.
وحيــث أن االبتــكار يف أساســه هــو ثقافــة وذهنيــة ،فــإن جهــود تعزيــز االبتــكار يف الجهــات الحكوميــة
عــاد ًة مــا تبــدأ ببنــاء تلــك الثقافــة وتنميتهــا ،وتطويــر القيــم واالتجاهــات املتناغمــة معهــا لتتحــول الحقـاً
إىل منــط حيــاة يتبنــاه األف ـراد والجامعــات يف رحلــة البحــث عــن حلــول ملشــكالتهم املعــارصة .ويلعــب
االتصــال الحكومــي دورا ً مهـاً يف هــذا املجــال مــن خــال مــا يقدمــه مــن محتويات ورســائل تــري معارف
الجامهــر املســتهدفة الداخليــة والخارجيــة حــول االبتــكار ،وتقــدم النــاذج املرشقــة للجهــود االبتكاريــة يف
جميــع مناحــي األنشــطة الحكوميــة ،وتبــن بشــكل واضــح مــدى مســاهمة األعــال االبتكاريــة يف تعزيــز
كفــاءة وفاعليــة العمــل مــن أجــل تحفيــز روح االبتــكار لــدى املوظفــن والجامهــر الخارجيــة بشــكل عــام،
ودفعهــم نحــو املشــاركة يف البحــث عــن حلــول للمشــاكل والتحديــات.
وتعــرض هــذه الورقــة دور االتصــال الحكومــي يف تعزيــز ثقافــة ومامرســات االبتــكار مــن خــال توظيــف
األدوات واملنهجيــات املناســبة يف نقــل الرســائل اإلعالميــة وتحقيــق التفاعــل البنــاء ،ونــر التجــارب
الناجحــة ،وبنــاء االتجاهــات والقيــم اإليجابيــة حــول االبتــكار باعتبــاره منبــع الحلــول لجميــع املشــكالت
التــي تواجههــا املجتمعــات .وال يتحقــق دور االتصــال الحكومــي يف تعزيــز مامرســات وثقافــة االبتــكار
بــن عشــية وضحاهــا ،بــل هــو عمليــة اسـراتيجية تتناغــم وتتداخــل مــع اسـراتيجيات الجهــات الحكوميــة
لالبتــكار ،حيــث تعمــل االســراتيجيتان جنبــاً إىل جنــب لنــر الوعــي وتعزيــز املامرســات االبتكاريــة،
وتحقيــق التفاعــل البنــاء حــول اإلنجــازات االبتكاريــة .وتتنــاول الورقــة اسـراتيجية دولــة االمــارات لالبتكار
( )٢٠١٤كرافــد أســايس يدعــم دور االتصــال الحكومــي يف تعزيــز االبتــكار .كــا تعــرض الورقــة املحتويــات
التــي تتضمنهــا البوابــة الرســمية لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واملتعلقــة باالبتــكار يف القطاعــات
الصحيــة والفضائيــة والتعليميــة وقطاعــات النقــل واملواصــات وامليــاه والطاقــة والعلــوم والتكنولوجيــا،
وكذلــك املحتويــات املتعلــق باس ـراتيجية االبتــكار ،ودعــم البحــث العلمــي ،وريــادة األعــال ،والفضــاء،
مبــا يؤكــد الــدور التوعــوي والتثقيفــي لالتصــال الحكومــي يف نــر ثقافــة االبتــكار وتعزيــز قيمــه ،وإبـراز
دور حكومــة اإلمــارات يف هــذا املجــال.
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منصــة باحثـون

مقدمــة

مفهوم االبتكار وعنارصه وتجلياته:

يعــرف قامــوس األعــال «االبتــكار»( Innovation )1بأنــه عمليــة تحويــل فكــرة أو اخ ـراع إىل منتــج أو
خدمــة ذات قيمــة مضافــة ،يرغــب املتعاملــون أو املســتخدمون يف اســتخدامها مقابــل مثــن مــا .ويشــكل
االبتــكار أحــد أركان التقــدم واالزدهــار االجتامعــي واالقتصــادي ،وأحــد مكونــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
التــي قــادت بفعــل االبتــكار إىل توظيــف الــذكاء االصطناعــي يف تفاعــل األفــراد مــع البيئــة املهنيــة
والحياتيــة املحيطــة .واالبتــكار ليــس فعـاً منعــزالً ،بــل هــو ذهنيــة وثقافــة يتبناهــا األفـراد واملؤسســات
كأســلوب ومنهــج حيــاة ،يحتــاج لــي يتعــزز ،لجهــود تثقيفيــة وإعالميــة مســتدامة ومتناســقة عــى كافــة
املســتويات وباســتخدام مختلــف األدوات والوســائل يف إطــار اسـراتيجية اتصاليــة واضحــة .ويعــد االتصــال
الحكومــي أحــد القطاعــات االتصاليــة التــي تســهم يف نــر ثقافــة االبتــكار وتعزيــز مامرســاته داخــل
الجهــات الحكوميــة ويف املجتمــع بشــكل عــام مــن خــال نــر قيــم االبتــكار واإلبــداع ،وعــرض النــاذج
واألمثلــة ،والتحفيــز ،وإلقــاء األضــواء عــى النــاذج والتجــارب الناجحــة التــي تلهــم اآلخريــن.
ويــؤدي االتصــال الحكومــي دوره يف تعزيــز ثقافــة االبتــكار ومامرســاته مــن خــال اس ـراتيجية اتصاليــة
متكاملــة تتضمــن مبــادرات إعالميــة واتصاليــة موجهــة لجامهــر داخليــة وخارجيــة توظــف صيــغ إعالميــة
وقنــوات ووســائل إعالميــة متنوعــة تقليديــة ورقميــة متعــددة الوســائط ،ويقــوم االتصــال الحكومــي
بتوظيــف منهجيــات متنوعــة يف مهمتــه املتعلقــة باالبتــكار تشــمل تقديــم منــاذج القــدوة وأفضــل
املامرســات املحليــة والعامليــة ،وإرشاك الجمهــور يف جهــود االبتــكار ،وتحفيــز املبتكريــن عــر الربامــج
اإلعالميــة ،وإب ـراز املبتك ـرات يف القطــاع الحكومــي ،وبيــان تطبيقاتهــا ودورهــا يف تطويــر ذلــك القطــاع.
وميكــن توظيــف شــبكات التواصــل االجتامعــي الحكوميــة بشــكل خــاص يف هــذا االتجــاه نظ ـرا ً لقدرتهــا
عــى نقــل املعلومــات متعــددة الوســائط بشــكل تفاعــي ومبــارش وفــوري عابــر للحــدود .كــا يســهم
املحتــوى الــذي يقدمــه االتصــال الحكومــي ،والــذي يــأيت بشــكل بــري مثــل الفيديوهــات والرســومات
املعلوماتيــة والوســائط املتعــددة والواقــع االفـرايض والصــور يف تعزيــز فهــم وتبنــي العاملــن يف الجهــات
الحكوميــة للمبتكـرات الحديثــة عــى املســتويني الشــخيص واملؤســي ،ويف رفــع مســتوى الوعــي املجتمعي
بهــا .وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن دور االتصــال الحكومــي يف تعزيــز ثقافــة ومامرســات االبتــكار يــأيت يف إطــار
تضافــر اسـراتيجيتي االتصــال واالبتــكار يف الجهــات الحكوميــة ،حيــث أن أحــد رشوط تحفيــز املبتكـرات
ونرشهــا وتبنيهــا مرتبــط أصــاً بقدرتنــا عــى توظيــف وســائل االتصــال املناســبة للوصــول لجامهــر
متنوعــة مســتهدفة داخليــة وخارجيــة.
وتقــدم هــذه الورقــة البحثيــة البوابــة الرســمية لحكومــة اإلمــارات اإللكرتونيــة( )2كنمــوذج لكيفيــة توظيف
االتصــال الحكومــي يف تعزيــز ثقافــة االبتــكار ومامرســاته يف الجهــات الحكوميــة ،ويف املجتمــع عامــة.
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رغــم أن االبتــكار كان يشــكل معلـاً بــارزا ً يف تطــور الحضــارات اإلنســانية عــر التاريــخ ،فــإن أهميتــه يف
التقــدم البــري مل تحــظ باالهتــام واألهميــة مثلــا حظــي بهــا يف وقتنــا الحــارض ،وذلــك مــع التطــور
الهائــل يف األنظمــة الرقميــة والتكنولوجيــا الدقيقــة والفيزيــاء وعلــوم الهندســة الحيويــة يف إطــار مــا
يســمى بالثــورة الصناعيــة الرابعــة .وقــد رأى بعــض الباحثــن مثــل كريستنســن ( )3()١٩٩٧أن التطــورات
التكنولوجيــة الحديثــة قــد أحدثــت تحــوالً مهــاً يف منهجيــات إدارة األعــال يف الــركات والجهــات
الحكوميــة بفعــل األســاليب الجديــدة التــي وفرتهــا االبتــكارات يف مختلــف املياديــن التكنولوجيــة واإلدارية
والصناعيــة التــي تشــمل قطاعــات املواصــات والنقــل والطاقــة والهندســة الوراثيــة والطاقــة املتجــددة.
ويشــر كريستنســن إىل مفهــوم االبتــكارات التحويليــة  Disruptive Innovationsالتــي أحدثــت إربــاكاً
يف أنظمــة األعــال ووســائل النقــل وأســاليب وأدوات الصناعــة والنقــل ،وهــي إربــاكات حميــدة Benign
يف معظــم األحيــان قــادت إىل رفــع مســتوى األداء والفاعليــة واإلنتاجيــة يف جميــع القطاعــات .وحــدد
كريستنســن خمــس مراحــل لالبتــكارات التحويليــة هــي:
•تقــوم الــركات واملؤسســات بتطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا لتلبيــة احتياجــات رشيحــة محــددة مــن
املتعاملــن دون النظــر للرشائــح األخــرى.
•تقوم أطراف جديدة يف السوق بالتوجه لتلك الرشائح املحددة لتلبية احتياجاتها.
•تتجاهــل الــركات األصليــة يف الســوق توجهــات األطـراف الجديــدة وتواصــل تركيزهــا عــى الرشائــح
التــي كانــت تتعامــل معهــا لســنوات.
•تتفوق الرشكات الجديدة يف طرحها لحلول ليس مبقدور الرشكات القدمية توفريها للجمهور.
•عندمــا تنجــح األط ـراف الجديــدة يف جــذب اهتــام الجمهــور وتلبيــة احتياجاتــه بشــكل يفــوق مــا
تقــوم بــه الــركات القدميــة ،يحــدث التحــول اإلربــايك.
وترى رشكة  McKinseyأن عملية االبتكار تتضمن اإلجابة عن عدد من األسئلة التي تشمل:
هل تم النظر لالبتكار بجدية وبنظرة مستقبليه لقياس مستهدفاته؟
هل تم اختيار االستثامرات املناسبة لضامن نجاح االبتكار؟
هل تم االطالع عىل مؤرشات العمل والتكنولوجيا والتحقق من مالءمتها؟
هل تم تطوير مناذج أعامل تحقق درجة عالية من الفاعلية والنجاح؟

Christensen, Clayton M. The Innovator›s Dilemma: When New Technologies Cause
Great Firms to Fail. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1997.
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منصــة باحثـون

 30مبــادرة وطنيــة للتنفيــذ خــال الســنوات الثــاث األوىل ،تغطــي مجموعــة مــن الترشيعــات الجديــدة،
وتدعــم حاضنــات االبتــكار ،وتبنــي القــدرات الوطنيــة املتخصصــة ،وتقــدم مجموعــة مــن املحفــزات
للقطــاع الخــاص ،وتبنــي رشاكات عامليــة بحثيــة ،وتغــر منظومــة العمــل الحكومــي لتحقيــق املزيــد مــن
االبتــكار )5(.كــا أعلــن عــام  ٢٠١٧يف اإلمــارات عام ـاً لالبتــكار ،ويقــام ســنوياً أســبوع وشــهر اإلمــارات
لالبتــكار لعــرض املبتكـرات الحديثــة يف مختلــف املجــاالت.
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Christensen, Clayton M. The Innovator›s Dilemma: When New Technologies Cause
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إن دور االتصــال الحكومــي يف دعــم األفــكار االبتكاريــة واملامرســات الخالقــة التــي تعمــل عــى حــل
املشــكالت وتوفــر بدائــل أكــر فاعليــة لإلنتــاج واإلدارة وتقديــم الخدمــات الفضــى يف املجــاالت الصحيــة
والعلميــة والتعليميــة والنقــل والطاقــة عــادة مــا يتجــى يف املجــاالت الخمســة التاليــة:

(Self-

ويف الجهــات الحكوميــة ،يشــكل االبتــكار عنـرا ً مهامً لالســتثامر يف املســتقبل والبحث عن حلول ملشــكالت
الحــارض يف مجــاالت اإلدارة واإلنتاجيــة ،وتقديــم الخدمــات والتواصــل مــع الجامهــر ،وتعزيــز الهويــة
الوطنيــة والثقافــة ،وتطويــر القطاعــات الصحيــة والتعليميــة واإلعالميــة ،ودعــم مســرة االقتصــاد والتنميــة.
وقــد احتضنــت الحكومــات حــول العــامل االبتــكار باعتبــاره موضوعـاً اسـراتيجياً يحتــاج لالســتثامر البــري
واملــادي فيــه مــن أجــل دفــع مســرة العمــل الحكومــي لألمــام .ويف بعــض الــدول ،كدولــة اإلمــارات العربية
املتحــدة ،تــم تطويــر اسـراتيجيات وطنيــة لالبتــكار مــن أجــل مأسســة هــذا املجــال وجعلــه أســلوب حيــاة
للحكومــات واملجتمــع .ويف أكتوبــر عــام  ،2014أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب ،االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار والتــي
تهــدف إىل جعــل اإلمــارات ضمــن الــدول األكــر إبتــكارا ً عــى مســتوى العــامل خــال الســنوات الســبع
القادمــة .وتهــدف اإلسـراتيجية إىل تحفيــز االبتــكار يف  7قطاعــات وطنيــة رئيســة هــي :الطاقــة املتجــددة،
والنقــل ،والصحــة ،والتعليــم ،والتكنولوجيــا ،وامليــاه ،والفضــاء .وتتضمــن االس ـراتيجية يف مرحلتهــا األوىل

وتتضمــن القنــوات التــي ميكــن توظيفهــا يف التواصــل حــول االبتــكار وســائل اإلعــام التقليديــة مــن صحافة
وراديــو ،ووســائل إتصــال رقميــة وإجتامعيــة وتطبيقــات ذكيــة ،وفعاليــات وأنشــطة ثقافيــة وعلميــة .أمــا
املســتهدفات املرغوبــة مــن االتصــال لتعزيــز االبتــكار فتشــمل نســبة وعــي أعــى بــن املوظفــن وأف ـراد
املجتمــع ،ومشــاركة أكــر يف الجهــود االبتكاريــة ،ومعــدالت إبتــكار أعــى يف الجهــات الحكوميــة واملجتمــع.

(In

ويرتبــط االبتــكار بالثــورة الصناعيــة الرابعــة مبــا تتضمنــه مــن دمــج للــذكاء االصطناعــي يف جميــع مجــاالت
العمــل واإلنتــاج بشــكل يســهم يف رفــع مســتوى اإلنتاجيــة والفاعليــة ،وأمتتــة أدوات العمــل عــر برمجيــات
( )Algorithms( )4تقــوم بــاألدوار التــي كان اإلنســان غالبـاً مــا ينجزهــا يف املصانــع والبيــوت والــركات.
ولعــل مــن أبــرز القطاعــات التــي تتضمنهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة قطاعــات التكنولوجيــا الحيويــة،
والطاقــة املتجــددة ،والفضــاء ،والنقــل واملواصــات ،والطــب والصحــة ،والتعليــم ،واإلعــام .وتقــوم رشكات
املعرفــة العامليــة مثــل جوجــل وآبــل وفيــس بوك وغريهــا بقيــادة مســرة التطوير االبتــكاري يف إطــار الثورة
الصناعيــة الرابعــة مــن خــال توظيــف الــذكاء االصطناعــي يف مجــاالت الســيارات ذاتيــة القيــادة ،واملنــازل
املــدارة آليــا ،واملكاتــب املؤمتتــة ،وأنظمــة الطاقــة النظيفــة ،والعمليــات الطبيــة مــن بعــد ،والبحــوث
العلميــة ،ونظــم الفضــاء ،وامليــاه ،واملــدن الذكيــة ،وغريهــا .ففــي عــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،بــات
االبتــكار هــو املحــرك الرئيــس للتطويــر؛ وذلــك ألن هــذه الثــورة أتاحــت للبرشيــة فرص ـاً مثينــة للخــروج
بحلــول إبداعيــة للمشــكالت التــي تواجههــا ،وكــا يشــر تقريــر بحثــي لصحيفــة اإليكنومســت ،فــإن حجم
االبتــكارات يف مختلــف املجــاالت قــد أحــدث ثــورة حقيقيــة يف كيفيــة إدارة األعــال بشــكل جعلنــا نقــول:
إذا مــا فكرنــا بأســاليب عمــل جديــدة تربــك األســاليب الســابقة ،فإننــا نعــرض أنفســنا ملخاطــر اإلربــاك.

يعــد االتصــال الحكومــي أحــد دعائــم االبتــكار يف الجهــات الحكوميــة ،وهــو يعمــل جنبـاً إىل جنــب مــع
الجهــود املنبثقــة مــن إسـراتيجية االبتــكار التــي تتبناهــا الجهــة الحكوميــة .وتتشــارك الرؤيــة االسـراتيجية
لالبتــكار مــع مثيلتهــا لالتصــال الحكومــي يف التأكيــد عــى إتصــال حكومــي يعــزز ثقافــة ومامرســة االبتكار،
وبرســالة تؤكــد عــى أن يســاند االتصــال الحكومــي االتجاهــات واملبــادرات االبتكاريــة للجهــة الحكوميــة.

)ion

ولعــل القــارئ يلمــس مــدى تكامليــة عنــارص االبتــكار أعــاه ،وكيــف أن االبتــكار يعتمــد عــى رشوط
محــددة تتعلــق بالبيئــة الداخليــة والخارجيــة للــركات واملؤسســات ،وهــو مكــون أســايس مــن مكونــات
عمــل تلــك املؤسســات.

ا

هل يتمتع فريقك بالدافعية والتحفيز الالزمني الستدامة االبتكارات؟

االتصال الحكومي واالبتكار:

) ionاﻟﺘ
at

هل تحقق نجاحك اعتامدا ً عىل شبكات خارجية؟

)on

هل ميكنك أن تفوز اعتامدا ً عىل شبكات مالمئة وحجم عمل مناسب؟

)e

هل أنت قادر عىل مواكبة املنافسني والخروج بابتكارات رسيعة؟
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منصــة باحثـون
•اإلعــام ( :)Informationحيــث تحتــاج الجهــات الحكوميــة إىل نــر املعلومــات حــول السياســات
واالس ـراتيجيات واملبــادرات املتعلقــة باالبتــكار بهــدف خلــق املعرفــة العامــة بــن أف ـراد الجمهــور
وبــن املوظفــن مبفاهيــم االبتــكار وتجلياتــه يف عملهــم .ولعــل املعرفــة باملوضــوع عــى درجــة عاليــة
مــن األهميــة مــن أجــل نجــاح الجهــود التاليــة يف تطويــر االتجاهــات والقيــم املناســبة التــي تحــث
عــى االبتــكار وتشــجع البحــث عــن الحلــول البديلــة بــن املوظفــن واألفـراد.
•التعليــم ( :)Educationوهــو عمليــة تزويــد الجمهــور املســتهدف باملهــارات والكفــاءات املناســبة
لحــل املشــكالت وتبنــي التفكــر االبتــكاري يف حــل املشــكالت مــن خــال نــر التجــارب والحقائــق
العلميــة والحــاالت الدراســية التــي ميكــن أن تحفــز الجمهــور نحــو تبنــي األفــكار االبتكاريــة.
•اإللهــام ( :)Inspirationيلعــب االتصــال الحكومــي دورا ً مهـاً يف توفــر األفــكار اإلبداعيــة ووضعهــا
يف متنــاول املوظفــن وأفـراد الجمهــور إلطــاق املشــاريع االبتكاريــة ،حيــث ميكــن للكثــر مــن أفـراد
الجمهــور الداخــي والخارجــي أن يجــدوا يف تلــك األفــكار رشارة تفكــر إبداعيــة تحفزهــم نحــو
متابعــة املوضوعــات والخــروج بنتائــج مبهــرة.
•التحفيــز ( :)Motivationلالتصــال الحكومــي دور تحفيــزي بــارز يف دفــع املوظفــن وأفـراد الجمهــور
الخارجــي نحــو تبنــي األفــكار اإلبداعيــة ومتابعــة العمــل عليهــا يف مجــال البحــث والتطويــر ،والخروج
بحلــول إبداعيــة لهــا .ويكــون التحفيــز مــن خــال بيــان النتائــج التــي ميكــن أن يحصــل عليهــا الفــرد
مــن نجاحــات االبتــكار.
•الثقــة بالنفــس ( :)Self-Confidenceإن تعزيــز الثقــة باالنفــس هــي اللبنــة األساســية للعمــل
االبتــكاري ،فحــن يشــعر الفــرد بأنــه قــادر عــى تحقيــق هدفــه يف البحــث عــن حــل ملشــكلة مــن
خــال املثابــرة والعمــل الجــاد للوصــول للهــدف ،فإنــه ســيطور شــغفاً عميقــا باملوضــوع ،وينعكــس
ذلــك عــى نظرتــه لنفســه ولآلخريــن مــن حولــه.

أهداف االتصال الحكومي يف تعزيز ثقافة ومامرسات االبتكار:
•بنــاء ثقافــة االبتــكار بــن املوظفــن وأف ـراد املجتمــع :البعــد الثقــايف هــو الركيــزة األساســية للجهــود
واملبــادرات االبتكاريــة يف الجهــات الحكوميــة ،فــا ميكــن أبــدا ً أن تتحقــق تلــك املبــادرات دون وجــود
ذهنيــة وقيــم متناغمــة مــع مفهوســم االبتــكار كعنــر أســايس محــرك للتقــدم يف العمــل الحكومــي.
•إبـراز الجهــود واملبــادرات االبتكاريــة يف الجهــة الحكوميــة واملجتمــع :يلعــب االتصــال الحكومــي دورا ً
مه ـاً يف نــر التجــارب االبتكاريــة داخــل الجهــة الحكوميــة وخارجهــا باعتبارهــا جهــودا ً ناجحــة
يعتــد بهــا وميكــن االقتــداء بهــا وتحويلهــا إىل مصــدر إلهــام وتحفيــز لآلخريــن ،وبخاصــة بعــد إبـراز
نتائجهــا وانعكاســاتها عــى أداء الجهــة الحكوميــة واملجتمــع عامــة.
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•بيــان مســاهمة االبتــكار يف تعزيــز العمــل الحكومــي :فمــن خــال إلقــاء الضــوء عــى الفــرق الــذي
أحدثــه االبتــكار يف األداء الحكومــي ،يقــدم االتصــال الحكومــي منوذج ـاً حي ـاً لالبتــكار وقــد أصبــح
جــزءا ً مــن ماكينــة العمــل اليومــي للجهــة.
•رفــع مســتوى الوعــي بسياســات وتوجهــات الجهــة الحكوميــة نحــو تعزيــز االبتــكار مــن أجــل خلــق
الوعــي الــكايف لــدى املوظفــن بأهميــة هــذا الجانــب يف عمــل الجهــة.

منهجيات االتصال يف بناء االبتكار:
تقــدم رشكــة تارغــا الستشــارات األعــال مبــادئ مهمــة ميكــن تبنيهــا عنــد مقاربــة موضــوع االبتــكار يف
ســياق رشاكات العمــل  Corporateوينطبــق الكثــر منــه عــى الســياق الحكومــي( ،)6وهــي تشــمل:
•جعــل األفــكار االبتكاريــة متاحــة للجميــع لالطــاع عليهــا وعــدم حفظهــا خلــف أبــواب مغلقــة ،وهنــا
يــأيت دور االتصــال يف نقــل تلــك األفــكار ومشــاركتها ألفـراد الجمهــور.
•متكني املوظفني واألفراد من مناقشة تلك األفكار ومشاركتها ونقدها والتعليق عليها.
•بنــاء مجتمــع  Communityلالبتــكار داخــل الجهــة الحكوميــة وخارجهــا وتعزيــز التواصــل بــن
أف ـراد ذلــك املجتمــع.
•تسهيل تبادل املعلومات واآلراء حول تلك األفكار بالوسائل الشخصية أو الشبكية.
•متكني التشارك املعريف حول األفكار االبتكارية بني أفراد املجمع الداخيل للجهة والخارجي.
•املساعدة يف تحديد الخربات يف املجال الذي تتضمنه األفكار االبتكارية للتواصل معها.
•دعم التعاون بني األفراد لتطوير األفكار االبتكارية وتحويلها إىل مشاريع.
•تعزيز التوجه نحو التعلم الذايت يف متابعة األفكار االبتكارية واستدامتها.
•ربط األفراد بنظرائهم ممن يتشاركون ذات الشغف.
•إب ـراز االس ـراتيجيات واألفــكار العميقــة التــي تتبناهــا املؤسســة حــول االبتــكار وجعلهــا يف متنــاول
األف ـراد.

https://www.targa.gmbh/eng/targa/
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مجتمع إبتكاري إفرتايض يف االتصال الحكومي:
ميكــن لالتصــال الحكومــي إســتثامر الشــبكات اإلجتامعيــة يف تكويــن مجتمــع إبتــكاري يجمــع يف جنباتــه
أفضــل العقــول مــن العلــاء واملبتكريــن مــن أجــل تــداول الحلــول املناســبة للمشــكالت وإجراء الدراســات
والخــروج مببــادرات ميكــن أن تتبناهــا الجهــات الحكوميــة يف عملهــا .واملجتمــع االبتــكاري يف الفضــاء
االف ـرايض يتفــوق عــى نظــره يف املجتمــع الحقيقــي امللمــوس مــن حيــث تفاعليتــه ،ورسعــة االتصــال
فيــه ،وتوظيــف وســائط إعالميــة متنوعــة ،ومشــاركة طيــف واســع مــن املبتكريــن مــن مختلــف أنحــاء
العــامل ،وعــدم وجــود عوائــق الزمــان واملــكان .وميكــن للمجتمــع االف ـرايض أن يســاهم يف تعزيــز ثقافــة
ومامرســات االبتــكار يف الجهــات الحكومــي يف مجــاالت متنوعــة منهــا:
•إتاحة األفكار القيمة للمشاركني الستكشافها وتحويلها ملشاريع إبتكارية.
•مناقشــة األفــكار مــن خــال العصــف الذهنــي أو الجلســات املنتظمــة بهــدف الخــروج بأفــكار
جديــدة يف ذات اإلتجــاه.
• تبادل املعلومات بني املشاركني مام يعزز املعرفة ومينح األفراد فرصاً لتطوير أفكارهم.

•عقــد جلســات عصــف ذهنــي إلنتــاج أفــكار مبتكــرة حــول الحلــول البديلــة ،وهنــا يــأيت دور االتصــال
الحكومــي يف إب ـراز جلســات العصــف الذهنــي بــن املوظفــن متبوع ـاً مبحــارضة ولقــاءات نقاشــية
موســعة لبحــث جوانــب املوضــوع ومتطلبــات الحلــول البديلــة.
•حــر األفــكار االبتكاريــة الواعــدة :حيــث يقــوم االتصــال الحكومــي بإبــراز الجهــود املســتمرة
للوصــول إىل الحلــول مــن خــال تغطيــة جلســات العمــل وتحديــد القنــوات التــي ينبغــي اســتخدامها
يف هــذه املرحلــة للتعامــل مــع عمليــة االبتــكار.
•تشــكيل الفريــق االبتــكاري يف الجهــة الحكوميــة وهــو يتكــون ممــن ســاهموا بشــكل فاعــل يف
املراحــل الســابقة ولديهــم االختصــاص والخـرات والشــغف الــكايف للمتابعــة يف هــذه الجهــود .ويقــوم
االتصــال الحكومــي بإب ـراز جهــود الفريــق ،وإلقــاء الضــوء عــى شــخصية أو اثنتــن مــن الفريــق،
وترتيــب مقابــات إعالميــة مــع رئيــس الفريــق.
•إنجــاز العمــل االبتــكاري :وهــو مــا يتطلــب جهــدا ً إتصالي ـاً كب ـرا ً يتمثــل يف نــر املعلومــات حــول
جوانــب االبتــكار وجهــود فريــق االبتــكار ،والنتائــج املتوقعــة مــن تبنــي االبتــكار ،ومــدى تناغــم
االبتــكار مــع املعايــر العامليــة يف نفــس االتجــاه ،وغــر ذلــك.

•التشــارك املعــريف مــن خــال الدخــول يف رشاكات عمــل عــى مســتويات ثنائيــة وجامعيــة تقــود
ألفــكار وبرامــج للتعــاون.

البوابة الرسمية للحكومة االتحادية يف اإلمارات منوذجاً:

•تحديــد الخ ـرات يف املجــاالت املتخصصــة حيــث ميكــن للمجتمعــات اإلفرتاضيــة أن تحــدد طبيعــة
الخ ـرات املشــاركة وكيفيــة االســتفادة منهــا يف املجــاالت املختلفــة.

قــام الباحــث بدراســة املوقــع الرســمي لحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى شــبكة اإلنرتنــت
لالطــاع عــى مســتوى وطبيعــة تغطيــة االبتــكار يف الفضــاء االلكــروين الحكومــي .وقــد تــم تحليــل املواقــع
التاليــة عــى النحــو التــايل:

•ربط النظراء من املشاركني يف موضوعات ذات إهتامم مشرتك.
•تعزيــز التعلــم الــذايت مــن خــال تحفيــز األف ـراد عــى التعلــم مــن تجــارب غريهــم يف البحــث عــن
حلــول بديلــة للمشــكالت.
•إعــان االسـراتيجيات :ميكــن للجهــود الجامعيــة يف املجتمعــات اإلفرتاضيــة أن تخــرج مبشــاريع ذات
قيمــة يتــم وضعهــا يف أطــر اسـراتيجية رصينــة تكــون حاضنــة ملبــادرات عمليــة ذات قيمــة.

الدور املوازي لالتصال الحكومي يف تعزيز البتكار:
•تقييــم واقــع الخدمــة الحكوميــة :عــادة مــا تبــدأ الجهــود االبتكاريــة بإجـراء دراســات وبحــوث حــول
مشــكلة مــا بهــدف تقييمهــا والبحــث عــن حلــول لهــا .وبعــد تحديــد املشــكالت ،يقــوم الفريــق
اإلبتــكاري مبناقشــتها والتــداول يف الحلــول البديلــة ملعالجتهــا .ويف هــذه املرحلــة ،يتمثــل دور االتصال
الحكومــي يف إبـراز الجهــود التقييميــة إعالميـاً مــن خــال املنصــات املتنوعــة.
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•تقــدم معلومــات شــاملة حــول االبتــكار ومبــادرات https://www.government.ae/en/
تشــجيع االبتــكار واالبتــكار ورؤيــة  ٢٠٢١وفعاليــات search-result?q=innovation
وجوائــز االبتــكار ،وأهــم اإلنجــازات يف مجــال االبتــكار https://www.government.ae/ar-ae/
وقمــة االبتــكار ،ومفهــوم االبتــكار التحويــي وألســئلة about-the-uae/strategies-initiatives-
and-awards/awards/innovation
الشــائعة حــول االبتــكار يف دولــة اإلمــارات ،ومبــادرة
مرسعــات ديب املســتقبل بهــدف خلــق منصــة عامليــة https://www.government.ae/ar-AE/
about-the-uae/the-uae-government/
متكاملــة لصناعــة مســتقبل القطاعــات االســراتيجيةgovernment-of-future/innovation-in- ،
وخلــق قيمــة اقتصاديــة قامئــة عــى احتضــان وترسيــع the-uae
األعــال ،والحلــول التكنولوجيــة املســتقبلية ،وجــذب
أفضــل عقــول العــامل لتجربــة وتطبيــق ابتكاراتهــا عــى
مســتوى مدينــة ديب.
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•مدونــة (شــارك.إمارات) تقــدم تشــكيلة واســعة مــن https://www.government.ae/ar-AE/
املعلومــات حــول االبتــكار والتكنولوجيــا والــذكاء participate/blogs
االصطناعــي ،وهــي متثــل منصــة ميكــن للمســتخدمني
املســاهمة يف محتواهــا.
•صفحــة «مخيــم االبتــكار الصيفــي» الــذي أطلقتــه https://www.government.ae/ar-AE/
information-and-services/g2gالهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت مــن أكــر services/codi/innovation-summer-
املبــادرات متيــزا ً وفاعليــة ،وقــد تــم إطالقــه عــى camp
مســتوى اإلمــارات .و بــدأ املخيــم يف العــام  2015وكان
يســتهدف األطفــال واملراهقــن مــن ســن السادســة
وحتــى الســابعة عــر؛ بهــدف بنــاء وتطويــر مهاراتهــم
يف مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.
•فئــة االبتــكار يف مســابقة الهاكاثــون االفــرايض https://www.government.ae/ar-AE/
العاملــي للحكومــات ،تشــغل مســابقة الهاكاثــون فئــة about-the-uae/strategies-initiatives-
and-awards/awards/innovation
من جائــزة تكنولوجيــا الحكومات التــي تنظمهــا
القمــة العامليــة للحكومــات ســنوياً يف ديب لتكريــم
الــرواد واملبتكريــن يف تكنولوجيــا الحكومــات ،وتشــجيع
املطوريــن عــى ابتــكار تكنولوجيــا ذات آفــاق واســعة.
وتتضمــن الصفحــة معلومــات حــول جائــزة أم القيويــن
لالبتــكار ،وجائــزة وزارة الداخليــة لألفــكار الرشطيــة
اإلبداعيــة ،وجائــزة اإلمــارات للروبــوت والــذكاء
االصطناعــي لخدمــة اإلنســان.
•صفحــة االبتــكار يف القطــاع الصحــي وتتضمــن https://www.government.ae/ar-AE/
information-and-services/healthمعلومــات حــول صنــدوق محمــد بــن راشــد لتمويــل and-fitness/vision-2021-and-health/
االبتــكار والــذي أطلــق يف نوفمــر  ،2015بقيمــة innovation-in-health- 2
مليــار درهــم ويهــدف لتمويــل األفــكار االبتكاريــة
يف كافــة القطاعــات .كــا تتضمــن معلومــات حــول
االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار.
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•صفحــة تحفيــز التقــدم العلمــي والتكنولوجــي يف
الدولــة وتتضمــن معلومــات حــول رؤيــة اإلمــارات
 ،٢٠٢١وأجنــدة اإلمــارات للعلــوم املتقدمــة ،٢٠٣١
ومنصــة اإلمــارات للمخت ـرات العلميــة ،واالس ـراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار ،وسياســة العلــوم والتكنولوجيــا
واالبتــكار ،والطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،وصنــدوق محمــد
بــن رشــاد لالبتــكار ،ومجلــة العلــوم للعمــوم ،ومركــز
محمــد بــن راشــد ألبحــاث املســتقبل.

https://www.government.ae/
ar-AE/about-the-uae/scienceand-technology/inspirationbehind-the-advancement#sheikhmohammed-bin-rashid-al-maktoumfund-to-finance-innovation

•صفحــة حكومــة املســتقبل وتتضمــن معلومــات حــول https://www.government.ae/ar-AE/
مفهــوم حكومــة املســتقبل واالبتــكار والســعادة وثقافة about-the-uae/the-uae-government/
government-of-future
التســامح واالعتــدال ،والشــباب ،وظاهــرة التغــر
املناخــي ،ومهــارات املســتقبل للشــباب.

•صفحــة إدخــال االبتــكار إىل منظومــة املــؤرشات حــول
تحديــث منهجيــة وآليــة رصــد وقيــاس ممكنــات
الحكومــة الذكيــة للعــام  2016حيــث تــم إدراج
مفهــوم «درجــة االبتــكار» يف تطبيــق عــدد مــن معايــر
مــؤرشات ممكنــات الحكومــة الذكيــة.

https://www.government.ae/arAE/information-and-services/
g2g-services/measuring-the-kpis/
introducing-innovation-to-the-kpissystem

•صفحــة االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار وتتضمــن
تفاصيــل االس ـراتيجية يف قطاعــات الطاقــة املتجــددة،
والنقــل ،والصحــة ،والتعليــم ،والتكنولوجيــا ،وامليــاه،
والفضــاء ،واملبــادرات التــي تتضمنهــا االســراتيجية.

https://www.government.ae/ar-AE/
about-the-uae/strategies-initiativesand-awards/federal-governmentsstrategies-and-plans/nationalinnovation-strategy

•صفحــة األبحــاث الطبيــة يف دولــة اإلمــارات تتيــح https://www.government.ae/ar-AE/
information-and-services/healthالوصــول ملعلومــات حــول أبــرز األبحــاث الطبيــة and-fitness/medical-research-in-the-
املنجــزة يف الدولــة.
uae
•تتضمــن الصفحــة تفاصيــل حــول االبتــكار يف املجــال https://www.government.ae/ar-AE/
الصحفــي يف دولــة اإلمــارات حيــث ميثــل القطــاع about-the-uae/leaving-no-one-behin
d/3goodhealthandwellbeing#innovati
الصحفــي أحــد القطاعــات املســتهدفة من االسـراتيجية on-in-health-
الوطنيــة لالبتــكار.
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•صفحــة العلــوم والتكنولوجيــا تتضمــن معلومــات حــول https://www.government.ae/ar-
مرصــد التكنولوجيــا ومتويــل ودعــم البحــث العلمــي AE/about-the-uae/science-and-
technology
وقطاعــات بــارزة يف العلــوم والتكنولوجيــا والحوســبة
الكميــة يف دولــة اإلمــارات.
•صفحــة املــدن الذكيــة املســتدامة وتتضمــن معلومــات https://www.government.ae/ar-AE/
about-the-uae/digital-uae/smartحــول املــدن الذكيــة املســتدامة وجهــود أبوظبــي يف sustainable-cities#zayed-smart-city-
املــدن املســتدامة ومدينــة مصــدر ومــروع زايــد project
للمــدن الذكيــة وجهــود املــدن الذكيــة املســتدامة يف
ديب ومدينــة ديب املســتدامة .وواحــة ديب للســليكون
ومدينــة ديب الجنــوب.
•صفحــة مبــادرة حكومــة اإلمــارات الذكيــة وتتضمــن https://www.government.ae/ar-AE/
معلومــات حــول الجهة املســؤولة عــن تطويــر الحكومة about-the-uae/digital-uae/uae-
mgovernment-initiative
اإللكرتونيــة والذكيــة ،والحكومــة الذكيــة ورؤيــة ،٢٠٢١
وأدلــة التحــول لحكومــة ذكيــة ،وخصائــص الحكومــة
الذكيــة.
•صفحــة مبــادرات التعليــم يف دولــة اإلمــارات وتتضمــن https://www.moe.gov.ae/En/
معلومــات حــول االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار MediaCenter/News/pages/
studentretreat.aspx
وصنــدوق محمــد بــن راشــد لدعم االبتــكار ،ومبــادرات
وزارة الرتبيــة والتعليــم.
•صفحــة الصناعــة واالبتــكار والبنيــة التحتيــة ،وهــي https://www.government.ae/ar-AE/
تتضمــن معلومــات حــول التصنيــع ،واالســراتيجية about-the-uae/leaving-no-one-be
hind/9industryinnovationandin
الوطنيــة للتنميــة ،واالبتــكار والبنيــة التحتيــةfrastructure#information-and- ،
communication-technology
ومســاهامت الجهــات غــر الحكوميــة.

وكــا يشــر الجــدول أعــاه ،فــإن البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة اإلمــارات تتضمــن تشــكيلة واســعة مــن
املحتويــات املتعلقــة باالبتــكار والتطويــر مــن منظــور مامرســات يوميــة أو اسـراتيجية .ويلمــس املتصفــح
للموقــع شــمول الروابــط املتعلقــة باالبتــكار لحقــول التعليــم والصحــة والفضــاء والخدمــات الحكوميــة
والصناعــة واإلعــام والتقــدم العلمــي والنقــل واملواصــات وغريهــا مــن القطاعــات .كــا تتضمــن الروابــط
تعريفـاً مفصـاً بالسياســات واالسـراتيجيات التــي تتبناهــا دولــة اإلمــارات لتعزيــز االبتــكار وتحويلــه إىل
ثقافــة ومنــط تفكــر ومامرســة يوميــة يف حيــاة األفـراد وعمــل املؤسســات مــن خــال تخصيــص صنــدوق
لدعــم االبتــكار وجوائــز لتحفيــز الوصــول لحلــول للمشــكالت .ويالحــظ وجــود تفاعــل ال بــأس بــه مــع
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هــذه املحتويــات مــن قبــل املســتخدمني الذيــن أثنــوا عــى توجهــات الدولــة ملأسســة االبتــكار باعتبــاره
رافــدا ً أساســياً مــن روافــد التنميــة.

استنتاجات:
نســتنتج مــن هــذه الدراســة املســحية أن االبتــكار يشــكل مكونــاً أساســياً مــن مكونــات التطويــر يف
الــركات والجهــات الحكوميــة حــول العــامل كــا تبــن يف القمــة العامليــة للحكومــات عــام  ٢٠١٨يف
ديب والتــي شــارك فيهــا زعــاء مــن مختلــف دول العــامل ملناقشــة موضــوع االبتــكار .ونعــرض فيــا يــي
أبرز االستنتاجات:
•االبتــكار ،قبــل أن يكــون مامرســة عمليــة ،هــو أيضــاً ثقافــة وحالــة ذهنيــة واتجــاه نحــو حــل
املشــكالت والبحــث عــن أفضــل البدائــل.
•االتصــال الحكومــي ال يقــود االبتــكار يف الجهــات الحكوميــة ،بــل يســانده مــن خــال اإلعــام والتعليم
واإللهــام والتحفيــز والدعــوة للعمل.
•ميكــن لالتصــال الحكومــي أن يوظــف أدوات ووســائل اتصــال تقليديــة ورقميــة شــبكية يف تعزيــز
ثقافــة االبتــكار وإب ـراز منجزاتــه.
•تلعــب وســائل التواصــل االجتامعــي دورا ً مه ـاً يف تعزيــز ثقافــة االبتــكار مــن خــال املجتمعــات
االبتكاريــة االفرتاضيــة التــي تشــكل نــواة للمشــاريع واملبــادرات.
•الشــبكات االجتامعيــة تعــزز التعــاون والحــوار وتبــادل الخــرات ورسعــة الوصــول للمعلومــات
واالطــاع عــى تجــارب اآلخريــن والتواصــل مــع أصحــاب الخــرة.
•تعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن الــدول القالئــل التــي متتلــك اسـراتيجية وطنيــة لالبتــكار،
ولهــذه اإلسـراتيجية أبعــاد اتصاليــة مهمــة إلبـراز قيــم االبتــكار وحــل املشــكالت وتحفيــز رأس املــال
البــري ،واســتقطاب املواهــب ،وتوفــر البنــى التحتيــة واالســتثامرات ،وغريهــا.
•تتضمــن بوابــة حكومــة اإلمــارات معلومــات متنوعــة وثريــة وشــاملة حــول االبتــكار كاس ـراتيجية
وسياســات ومبــادرات ومامرســات وتوعيــة ،وهــي تســهم يف خلــق ثقافــة رصينــة حــول
مفهوم االبتكار.
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امللخــص
حظــي مجــال االتصــال الحكومــي باهتــام املحافــل األكادمييــة واملهنيــة والحكوميــة يف الســنوات األخــرة.
وقــد تصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مقدمــة الــدول التــي أولــت أهميــة بالغــة لالتصــال
الحكومــي ،حيــث نجــح يف تحقيــق الكثــر مــن األهــداف املناطــة بــه ،إال أنــه ال تـزال مثــة حاجــة لتقييــم
هــذه التجربــة والتعــرف عــى فاعليــة االتصــال الحكومــي يف دولــة اإلمــارات ،وتصــورات العاملــن يف
االتصــال الحكومــي ألدوارهــم والعوامــل التــي تؤثــر عــى أدائهــم االتصــايل ،ومــا هــي تصــورات الجمهــور
املســتهدف لهــذا األداء.
يف هذه الورقة البحثية ،نستعرض نتائج ثالث دراسات تتناول:
•تقييــم فاعليــة حســابات التواصــل االجتامعــي الحكومــي ومــدى قدرتهــا عــى تحقيــق املهــام املناطــة
بهــا عــر توظيــف منصــات التواصــل االجتامعــي.
•تحديــد تصــورات القامئــن باالتصــال ألدوارهــم التــي ينبغــي القيــام بهــا عــر منصــات التواصــل
االجتامعــي الحكومــي.
•التعــرف عــى رؤيــة املســتخدمني ملواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي وتصورهــم ملــدى قدرتهــا
عــى تلبيتهــا الحتياجاتهــم ومــدى مشــاركتهم فيهــا.
وتكشــف نتائــج الدراســة األوىل عــن أن الجهــات الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نجحــت
إىل حــد مــا يف توظيــف منصــات التواصــل االجتامعــي ضمــن منظومــة االتصــال الحكومــي التــي تنتهجهــا،
بيــد أنهــا مل توظــف كل إمكانياتهــا كــا ينبغــي عــى الرغــم مــا تتميــز بــه هــذه املنصــات مــن خصائــص
تفــوق يف قدراتهــا االتصاليــة وســائل اإلعــام التقليديــة.
أمــا فيــا يتعلــق بالدراســة الثانيــة ،فقــد ســعت إىل التعــرف عــى األدوار التــي يقــوم بهــا العاملــون
يف مجــال االتصــال الحكومــي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،وكشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود
اتجاهــات إيجابيــة لــدى القامئــن باالتصــال الحكومــي إزاء األدوار التــي تقــوم بهــا مواقــع االتصــال
الحكومــي يف الدولــة .وذكــر القامئــون باالتصــال أنهــم يقومــون بعــدة أدوار يف إطــار عملهــم يف االتصــال
الحكومــي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،يــأيت يف مقدمتهــا القيــام بــدور نــارش املعلومــات ،تالهــا
القيــام بــدور مقــدم الخدمــات للمســتخدمني ،والقيــام بــدور املحفــز ،والقيــام بــدور املرشــد أو املعلــم،
والقيــام بــدور ممثــل الجهــات الحكوميــة ،والقيــام بــدور الباحــث ،وأخـرا ً القيــام بــدور املســاهم يف بنــاء
مجتمــع الكــروين.
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منصــة باحثـون
وفيــا يتعلــق بالدراســة الثالثــة فقــد كشــفت عــن رضــا الجمهــور يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
عــن دور وســائل التواصــل االجتامعــي الحكومــي يف تقديــم خدمــات معلوماتيــة والتقريــب بينهــم وبــن
الجهــات الحكوميــة ،بيــد أن مثــة حاجــة أكــر للمزيــد مــن التفاعــل مــع الجمهــور عــر هــذه الوســائل.
كــا كشــفت عــن تصــدر رغبــة الجمهــور يف متابعــة بعــض املوضوعــات التــي تشــغل إهتاممهــم وأســباب
متابعتهــم لوســائل التواصــل االجتامعــي الحكومــي ،وأشــارت الدراســة إىل وجــود توجــه إيجــايب بصفــة
عامــة لــدى الجمهــور نحــو املشــاركة يف مواقــع التواصــل الحكومــي ،كــا كشــفت عــن وجــود اتجاهــات
إيجابيــة لــدى الجمهــور إزاء مواقــع التواصــل االجتامعــي ،وعــى الرغــم مــن ذلــك رأى البعــض منهــم
رضورة زيــادة تجــاوب القامئــن عــى هــذه املواقــع مــع استفســارات وشــكاوى املتعاملــن وزيــادة
الخدمــات التــي تقدمهــا والنقاشــات التــي تطرحهــا.
وتفيــد نتائــج الدراســات الثالثــة يف التعريــف بالتجربــة اإلماراتيــة يف االتصــال الحكومــي مــن جهــة،
وتقييمهــا مــن جهــة أخــرى ،كــا ميكــن أن تســاعد يف تحقيــق املزيــد مــن الفاعليــة االتصاليــة ،وتحقيــق
األهــداف املســتهدفة مــن االتصــال الحكومــي.
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مقدمــة:
فـــي عصـــر التحــوالت الرقميـــة فـــي االتصــال والخدمــات ،تزايــد االهتــام باالتصــال الحكومــي كأحـــد
القطاعـــات الرئيســـة فـــي الحكومـــة اإللكرتونيــة ،وبــرزت أهميتــه يف ربــط القطاعــات الحكوميــة معـاً،
وتفعيــل أدوارهــا ،والتعامـــل مــــع األزمــات والطــــوارئ ،وتوســيع رقعــة التفاعــــل والحــــوار بــن الجهات
الحكوميــة واملواطنــن وخاصــة عــر منصــــات التواصــــل االجتامعــي.
وقــد حظــي مجــال االتصــال الحكومــي عــى الكثــر مــن االهتــام مــن قبــل املحافــل األكادمييــة واملهنيــة
يف الســنوات األخــرة ،يف ظــل تطــور تكنولوجيــا املعلومــات ،وتطـــور النظـــرة لالتصــال الحكومــي كقطـــاع
اســراتيجي باعتبــاره أحــد العوامــل املهمــة يف رفــــع مســتوى األداء وتحســــن اإلنتاجيــــة وطــرق تقديــم
الخدمــــات ،وهــو مــا حتــم عــى الحكومــات رضورة مواكبــة هــذه التطــورات ،وتلبيــة االحتياجــات
املعلوماتيــة والخدميــة املتنوعــة للجمهــور مــن خــال توظيــف الوســائل التفاعليــة والرقميــة الجديــدة
ووســائل التواصــل االجتامعــي.
وتشــر الكثــر مــن املــؤرشات إىل أن ثــــورة االتصــاالت واملعلومــــات الرقميــــة قــــد غيــــرت وجـــه
االتصــال الحكومـــي ليـــس فـــي مجـــال تبنـــي املبتكــرات التكنولوجيـــة الجديـــدة فحســب ،بــل يف تغيــر
تقاليــــد العمــــل اإلعالمــي فــــي البيئــــة الحكوميــــة ،التــي أضحــت تســــتمد نجاحهــــا مــــن قدرتهــــا
علــــى توظيــــف هــذه األدوات والتقنيــات فـــي صناعـــة املحتـــوى والتواصـــل والتقييـــم وإدارة العمليـــة
اإلتصالية بكاملهـــا فـــي إطـــار منظومـــة إلكرتونيــــة ذكيــــة للخدمــــات الحكوميــــة ،وكذلك فـــي مجـال
خلـــق أدوار اتصاليــة جديـــدة للقامئيـــن علـــى االتصــال الحكومـــي ،تؤكـــد علـــى أهميــة ُحســن متثيلهــم
لجهاتهــم الحكوميــة ،والســعي نحــو تقديــم خدمــات إلكرتونيــة مميــزة ،وبنــاء تجمعــات افرتاضيــة
منــارصة للمبــادرات الحكوميــة ،والتمكــن مــن توظيــف تقنيــات التواصــل االجتامعــي ،وإجــادة دور النــارش
املعلومــايت واإلخبــاري يف صورتــه الرقميــة الحديثــة ،واحتـ ـرام آراء املســـتخدمني للخدمـــات الحكوميـــة،
وتعزيـــز التفاعليـــة فـــي االتصال ،وتوظيـــف املـــوارد الرقميـة فـــي تطويـر آليـات عمـــل مبتكرة وجديدة
وأكثـر حركيـة فـي التعامـل مـع الطـوارئ واألزمات ،وتأكيـد أهميـة املتابعـة والرصـد فـي تقييم مسـتوى
تفاعليـــة الجمهـــور عبـــر توظيـــف املقاييس واملعايري املناســـبة ،وتبنـي مامرســات أكثــــر ابتكاريــة فــي
صناعــــة املحتــــوى اإلعالمي ،واألهم مــــن ذلـــك التعامـــل مـــع االتصال الحكومـــي كقطـــاع اســراتيجي
وليـــس كمامرســـة عمـل يوميـة ،تتقاطـع مكوناتـه وأهدافـــه مـع أهـداف ومبـادرات وخطـط ومخرجـات
الخطـــط االسرتاتيجية الشـــاملة للجهـــة الحكوميــــة.
ويف الســنوات األخــرة بــــات جليـــاً أن االتصــال الحكومــــي يلعــــب دورا ً كبيـــرا ً فــــي بنــــاء صــــورة
املنظمــــة الحكوميــــة ،وإبــراز دورهــا فــي املجتمــع املحلــي والعاملــــي ،وإيصــال رســالتها الخدميــة
أو التنمويــــة ،وتحقيــــق تواصــــل فعــال مــــع املجتمــع بكافــة فئاتــــه ،كام تزايد دور منصات التواصل
االجتامعــي يف االتصــال الحكومــي ،وزاد االهتــام بقيــاس فاعليــة االتصــال الحكومــي عــر هــذه املنصــات،

30

31

املـجـلـد الـثـانـي 2021

منصــة باحثـون
كــا زاد االهتــام بقيــاس مــدى نجــاح الحكومــات يف االســتفادة مــن اإلمكانــات الهائلــة لهــذه املنصــات يف
زيــادة تفاعلهــا مــع املواطنــن ،وتفعيــل املشــاركة والحــوار واالهتــام بالشــأن العــام ،والتحقــق مــن مــدى
قدرتهــا عــى توظيــف هــذه املنصــات يف تقديــم خدمــات مميــزة للمواطنــن ،كــا زاد االهتــام بدراســة
مــدى وعــي القامئــن باالتصــال الحكومــي بأهميــة منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي وأدوارهــم
والعوامــل املؤثــرة عــى أدائهــم ،فضـاً عــن زيــادة االهتــام بتقصـــي احتياجـــات واهتاممـــات الجمهـــور
املتلقـــي وقياســـها وتوظيـــف نتائجهـا فــــي تطويــر املفاهيــــم النظريــة أو املامرســــات العمليــة لهــذا
القطــاع.
تــويل دولــة اإلمــارات منــذ عــدة ســنوات أهميــة بالغــة باالتصــال الحكومــي ،حيــث أسســت أقســام
لالتصــال الحكومــي يف كل الــوزارات والجهــات الحكوميــة واملحليــة ،وأطلقــت العديــد مــن األدلــة
اإلرشــادية لكيفيــة اســتخدام االتصــال الحكومــي ،واهتمــت بتنظيــم العديــد مــن ورش العمــل والنــدوات
واملؤمت ـرات املعنيــة باالتصــال الحكومــي ،وحرصــت عــى تجميــع املعنيــن باالتصــال الحكومــي لدراســة
وبحــث أوضاعــه وتطوراتــه وآلياتــه ومســتحدثاته ،حتــى غــدت دولــة اإلمــارات مــن بــن الــدول الرائــدة
يف مجــال االتصــال الحكومــي ،بيــد أن مثــة حاجــة لدراســة هــذه التجربــة والتعــرف عــى فاعليــة االتصــال
الحكومــي يف دولــة اإلمــارات ،وتصــورات العاملــن يف االتصــال الحكومــي ألدوارهــم والعوامــل التــي تؤثــر
عــى أدائهــم االتصــايل ،ومــا هــي تصــورات الجمهــور املســتهدف لهــذا األداء .وتلبــي مثــل هــذه النوعيــة
مــن الدراســات حاجــة ماســة للتعريــف بالتجربــة اإلماراتيــة يف االتصــال الحكومــي مــن جهــة ،وتقييمهــا
مــن جهــة أخــرى ،ســعياً لتحقيــق املزيــد مــن الفاعليــة االتصاليــة ،وتحقيــق األهــداف املســتهدفة مــن
االتصــال الحكومــي.
يف هذه الورقة البحثية ،نستعرض نتائج ثالثة دراسات تتناول:

01
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﺪى
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﳌﻬﺎم اﳌﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﱪ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ.

32

02
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺼﻮرات
اﻟﻘﺎمئني ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل
ﻷدوارﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

03
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ رؤﻳﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني ﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﺼﻮرﻫﻢ
ﳌﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ
ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
وﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.

مقدمات نظرية:
 .1أهداف التواجد الحكومي عىل منصات التواصل االجتامعي:
تتنــوع أهــداف التواجــد عــى وســائل التواصــل االجتامعــي بنــاء عــى طبيعــة عمــل الجهــة والخدمــات
التــي تقدمهــا لجمهورهــا ،وإن كانــت تتمحــور عــادة حــول:
•نــر الوعــي بــأدوار ومهــام وأنشــطة الجهــات الحكوميــة ومبادراتهــا املختلفــة ،وإيصــال رســائلها
للجمهــور.
•توعيــة أفـراد املجتمــع باملجــــاالت التنمويــــة التــي تحظــى باهتــام الحكومــة ،وإحاطــــتهم علمـــاً
مبجريــــات األحداث الوطنيــــة وبالسياسـات والقـرارات التـي متـس حياتهـم اليوميـة بصـورة سـريعة
وصادقـة ومتكاملـة.
•دعــم ثقــة املجتمـع بالجهات الحكومية ،وبيـان دورها ،والخدمـات التـي تقدمهـا لألفـراد.
•رفــع الوعــي بقضايــا معينــة ،وبنــاء تجمعــات إلكرتونيــة منــارصة للمبــادرات الحكوميــة وتحفيزهــم
إلنجــاح هــذه املبــادرات والتطــوع للمشــاركة فيهــا.
•مواجهــة التحديــات التنمويــة التــي تتطلــب التعــاون والتعامــل بفاعليــة مــع األف ـراد واملؤسســات
الحكوميــة واملؤسســات الخاصــة األخــرى.
•مواكبــة تطلعــات املواطنــن واملتعاملــن مــع الجهــات الحكوميــة للحصــول عــى خدمــات فعالــة
ومميــزة ،وتعزيــز ســمعة الجهــة ومكانتهــا.
•تعزيــز األداء الحكومــي مــن خــال الرتكيــز عــى تحســن عمليــة التواصل ،ورفـــع مســـتوى األداء مـــن
خالل انتقـــال املعلومـــات بيـن الدوائـر الحكوميـة بدقـة ،وتقليـص االزدواجيـة فـي إدخـال البيانـات،
وزيـــادة دقـــة البيانـــات والثقـــة فيهـــا ،وتقليـــص اإلجراءات اإلدارية ،واالستخدام األمثــــل للمــــوارد
البشــــرية ممــا يوفــر الجهــد املبــذول.
•توجيــه املواطنــن مبــارشة لقنــوات خدمــات املعامــات اإللكرتونيــة ،والعمــل عــى زيــادة عــدد
الزيــارات للموقــع اإللكــروين للجهــة ،أو املوقــع الخــاص مببــادرة معينــة أو منصــات وســائل التواصــل
االجتامعــي األخــرى التابعــة للجهــة أو الجهــات الحكوميــة األخــرى.
•مواكبــــة التطــــور التكنولوجــــي واالعتــاد علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات يف رصــد وتتبــع اتجاهــات
وآراء املســتخدمني حــول الجهــة وخدماتهــا ،والتعــرف عــن قــرب عــى احتياجاتهــم وتحليلهــا ،فضـاً
عــن توظيــف التقنيــات الحديثــة للتواصــل االجتامعــي عــر املنصــات املختلفــة.
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منصــة باحثـون
•االســتفادة مــن فعاليــة القنــوات غــر الحكوميــة ،والتقليــل مــن االعتــاد عــى وســائل اإلعــام
التقليديــة ،ومواجهــة الشــائعات والتغطيــة الصحفيــة غــر الدقيقــة ألخبــار وأنشــطة الجهــات
الحكوميــة ،والتأكيــد عــى أهميــة وســائل التواصــل االجتامعــي كأداة لتحســن االتصــاالت الداخليــة
بالتعــاون مــع املؤسســات الحكوميــة أو داخــل املؤسســة.
•دعــم مشــاركة املواطنــن يف عمليــات صنــع الق ـرار واملشــاركة الهادفــة يف الشــؤون العامــة وتعزيــز
مفاهيــم التشــاور والشــفافية.
•ترسـيخ مفاهيـم التفاعــل والتواصــل لــدى العامليــن مــع منظامتهــم ومــع جمهــور املتعامليــن،
إلــى جانــب إحاطتهــم مبجريــات التطــور والتغيــر فــي منظامتهــم ومســاعدتهم علــى التكيــف
معهــــا (ملزيــد مــن املعلومــات ،راجــع عايش & رضــوان.)2019 ،

 .2أهمية توظيف وسائل التواصل االجتامعي يف العمل الحكومي:
منــذ ظهــور وســائل التواصــل االجتامعــي ،أدركــت الحكومــة أهميــة توظيفهــا لتحقيــق أهــداف :إعالميــة
وترويجيــة وتفاعليــة وتشــاركية وتعاونيــة .وميكــن توضيــح هــذه األهــداف عــى النحــو التــايل:
•وســائل التواصــل االجتامعــي كمصــدر للمعلومــات والعالنيــة Social media as source of
 information and publicityإذ أنــه مبقــدور وســائل التواصــل االجتامعــي مســاعدة الحكومــات
اإللكرتونيــة يف توصيــل ونقــل معلوماتهــا وأخبارهــا وأنشــطتها إىل مواطنيهــا بيــر وســهولة ورسعــة؛
مــا يقلــل مــن الجهــود التــي تبذلهــا هــذه الحكومــات يف توصيــل رســائلها ،وتحقيــق أهدافهــا
ومهامهــا ( ،)Camacho, & Kumar, 2012حيــث تتميــز منصــات التواصــل االجتامعــي بقدرتهــا
عــى نقــل املعلومــات واألخبــار بشــكل رسيــع يف الوقــت الفعــي لحدوثهــا ،وإطــاع املواطنــن عــى
األحــداث أوالً بــأول ومســاعدتهم عــى تتبــع تطوراتهــا ( ( ،Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010فضـاً
عــن مســاعدة وســائل اإلعــام األخــرى عــى القيــام مبهامهــا االتصاليــة ،وتســهيل عمليــة توصيــل
املعلومــات والخدمــات الحكوميــة ،والحصــول عــى فهــم أكــر للــرأي العــام (Khan, Yoon, and
 .)Park, 2013) (Gustavo Henrique Maultasch & Welch, 2013ومــن ناحيــة أخــرى ،يســاعد
توظيــف الجهــات الحكوميــة لهــذه املنصــات املفضلــة جامهرييـاً ،عىل خلــق اتجاهات إيجابيــة لديهم
والحصــول عــى الخدمــات واملعلومــات إلكرتونيـاً بــكل يــر وســهولة ،ودون االنتقــال إىل ذات الجهــة
الحكوميــة ،وكذلــك التواصــل مــع هــذه الجهــات عــى مــدار الســاعة وبشــكل فــوري ومبــارش ،وهــو
مــا يفعــل آليــات الحــوار والنقــاش بــن هــذه الجهــات واملســتخدمني ،واالســتامع إىل آراء املواطنــن
وردود أفعالهــم حــول املعلومــات والخدمــات املقدمــة لهــم عــر هــذه املنصــات(Dareen & Abu-
 ، )Shanab , 2015) (Mergel, 2013 a) (Mossberger, Wu & Crawford, 2013ومتكينهــم مــن
الحصول عىل تجربــــة إتصاليــــة تفاعليــــة والوصــــول إلــــى املــــوارد االتصالية واملعلوماتيــة التــي
تخــــص الجهــــات الحكوميــة بأقــل التكاليــــف وأقصـر األوقات.
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املـجـلـد الـثـانـي 2021
•وســائل التواصــل االجتامعــي كجــزء مــن املنظومــة التســويقية Social media as a part of
 .marketing packageتوفــر وســائل التواصــل االجتامعــي العديــد مــن امليــزات التــي ميكــن
للمؤسســات اســتخدامها إلثــراء وتعظيــم وســائلها التواصليــة والتســويقية ســواء مــع الجمهــور
الداخــي أو الخارجــي ،حيــث ميكــن دمجهــا مــع الوســائط األخــرى للرتويــج  ،ولتعزيــز وتحســن
الصــورة الذهنيــة للجهــات الحكوميــة ،فضـاً عــن قدرتهــا عــى توصيــل عــدة أشــكال مــن املحتــوى
املعلومــايت والخدمــي والرتويجــي ،وتوظيــف النصــوص والصــور ومقاطــع الفيديــو والجرافيكــس
والرســوم املتحركــة وغريهــا مــن الوســائط التفاعليــة األخــرى ،مــا يزيــد مــن ث ـراء املحتــوى الــذي
يتــم تقدميــه عربهــا( ،)Daft, Lengel, & Trevino, 1987وجــذب انتبــاه املواطنــن وعــرض خدماتهــا
بصــورة جذابــة ومحببــة لــدى املســتخدمني ،وهــو مــا يســهم يف النهايــة يف تعزيــز صــورة الجهــة
الحكوميــة وتحســن أدائهــا.
•وســائل التواصــل االجتامعــي كأداة لنــر ثقافــة الشــفافية Social media as a tool for spreading
 ،the culture of transparencyحيــث يــؤدي إتاحــة املعلومــات بشــكل شــفاف ورسيــع ودقيــق
وآين إىل إحاطــة كل املعنيــن بالخدمــات الحكوميــة بــكل مــا يجــري ،ويجعلهــم عــى درايــة مبــا يــدور
داخــل هــذه الجهــات الحكوميــة ،وهــو مــا يســاعد عــى تحقيــق مزيــد مــن الثقــة بهــذه الجهــات،
وقــد خلصــت العديــد مــن األبحــاث إىل أن تقــدم ونجــاح مفهــوم الخدمــات اإللكرتونيــة يعتمــد
عــى مــدى اعتــاد الجهــات الحكوميــة ملفاهيــم الشــفافية يف التواصــل بينهــا وبــن املعنيــن بهــا(Al-
.)Dalou’& Abu-Shanab, 2013
•وســائل التواصــل االجتامعــي كمحفــز لتشــجيع املزيــد مــن املشــاركة Social media as a catalyst
 for encouraging more participationفمــن خــال الســاح للمواطنــن بالتعبــر عــن آرائهــم
وخرباتهــم ورؤيتهــم إزاء القضايــا املطروحــة للنقــاش والخدمــات املقدمــة لهــم عــر منصــات التواصــل
االجتامعــي ،تــزداد فــرص الخيــارات املطروحــة ،واملحتويــات واملعلومــات املقدمــة ،واألفــكار املعروضة
للنقــاش وهــو مــا يعــزز مــن مفاهيــم الدميقراطيــة واملشــاركة يف صنــع القـرار والسياســات (Dareen
 .)& Abu-Shanab, 2015وقــد أجمــع الكثــر مــن الباحثــن عــى أن الشــبكات االجتامعيــة تعــد
مبثابــة منصــة جديــدة ومميــزة للتواصــل بــن املواطنــن واملســؤولني الحكوميــن ،للتــداول واملناقشــة
والحــوار ،وإنــه مبقــدور الحكومــات توظيفهــا للحصــول عــى وجهــات نظــر متنوعــة وأنــواع مختلفــة
مــن الخـرات مــن املواطنــن مــا يســاعدها يف صياغــة حلــول أكــر فعاليــة للقضايــا التــي تســعى إىل
حلهــا ( ،)Noveck, 2009كــا ميكنهــا توظيــف وســائل اســتطالع اآلراء واالســتبيانات للحصــول عــى
تعليقــات مــن املواطنــن قبــل إتخــاذ أي ق ـرار ،ثــم نقــل نتائجهــا إىل الجهــات الحكوميــة املختلفــة
التخــاذ اإلجـراءات الالزمــة.
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•وســائل التواصــل االجتامعــي كأداة تعاونيــة  :Social media as a collaborative toolأدى
زيــادة االعتــاد عــى وســائل التواصــل االجتامعــي بــن الجهــات الحكوميــة واملتعاملــن معهــا
إىل خلــق قنــوات إتصاليــة جديــدة لنــر معلوماتهــا وأحداثهــا ومبادراتهــا وأنشــطتها ،وهــو مــا
أســهم يف خلــق ســاحة جديــدة للمهتمــن بالشــأن العــام وإرشاك الجمهــور يف قضايــا ومبــادرات
مجتمعيــة وحكوميــة متنوعــة ،وتعبئتهــم نحــو مزيــد مــن التطــوع والعطــاء واملشــاركة يف إنجــاح
هــذه املبــادرات ،واســتقطاب فئــات جديــدة للمشــاركة يف العمــل العــام واملســاهمة يف صياغــة
السياســات العامــة ،وتخفيــف األعبــاء التقليديــة التــي تقــوم بهــا هــذه الجهــات يف ســعيها للوصــول
إىل أكــر عــدد مــن املســتفيدين مــن خدماتهــا ،فضـاً عــن تقليــل الجهــد والتكلفــة (Lee & Kwak,
 ،)2012وخلــق أشــكال جديــدة مــن التفاعــل الرقمــي ،وزيــادة املشــاركة الدميقراطيــة والوصــول
إىل الفئــات املســتبعدة املهمشــة والصامتــة .ومــن بــن أشــكال التعــاون االلكــروين عــر منصــات
وســائل التواصــل االجتامعــي ،إمكانيــة تبــادل ومشــاركة الرســائل واألخبــار واملعلومــات والصــور
والفيديوهــات والروابــط والتعليقــات واملحادثــات وغريهــا مــن األشــكال التــي تفتــح البــاب أمــام
املســتخدمني للمســاهمة يف بنــاء محتــوى منصــات التواصــل االجتامعــي بشــكل جامعــي باعتبارهــا
منصاتهــم مثلــا هــي منصــات حكوميــة ،وبالتــايل يســهل متابعــة نتائــج الحــوار وتقيص االستفســارات
واإلجابــة عــن التســاؤالت ودحــض الشــائعات والدعايــة املضــادة ،وتطويــر طبيعــة ونوعيــة وجــودة
الخدمــات املقدمــة باعتبارهــا مــن أهــم الوظائــف التــي تســعى الجهــات الحكوميــة لتحقيقهــا عــر
هــذه املنصــات (.)Zavattaro, & Sementelli, 2014

.3النــاذج االتصاليــة الخاصــة بتوظيــف وســائل التواصــل االجتامعــي يف
املجــاالت الحكوميــة:
طــرح بعــض الباحثــن منــاذج إتصاليــة ميكــن اســتخدامها يف قيــاس مــدى فاعليــة توظيــف منصــات
التواصــل االجتامعــي يف االتصــال الحكومــي .ونعــرض لبعــض هــذه النــاذج يف إطــار ســعينا لإلجابــة عــى
الســؤال البحثــي األســايس للدراســة األوىل التــي نتناولهــا ضمــن هــذه الورقــة البحثيــة ،وهــو إىل أي مــدى
توظــف الجهــات الحكوميــة يف اإلمــارات وســائل التواصــل االجتامعــي بشــكل فعــال يف تحقيــق أهدافهــا
ومهامهــا ورســالتها؟
بشــكل عــام ،لــدى الحكومــات اس ـراتيجية ثالثيــة للتواصــل االجتامعــي :الدفــع والســحب والتشــبيك.
وغالبــاً مــا يتــم االسرتشــاد بهــذه االســراتيجيات مــن قبــل الحكومــات عنــد وضــع سياســات وســائل
اإلعــام اإلجتامعيــة واملبــادئ التوجيهيــة الســتخدام وســائل اإلعــام اإلجتامعيــة .ويف حــن تقــوم العديــد
مــن الجهــات الحكوميــة باســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ،إال أن عــددا ً قلي ـاً جــدا ً منهــا يــدرك
االختالفــات بــن هــذه االســراتيجيات ،ويقــوم بتوظيــف كل إمكانــات وســائل التواصــل االجتامعــي،
ويســعى لقيــاس تأثرياتهــا وفعالياتهــا الرقميــة (Khasawneh, Jalghoum, Harfoushi, & Obiedat,
.)2011

36

املـجـلـد الـثـانـي 2021
طــرح ( )Lee & Kwak, 2012منوذ ًجــا يشــتمل عــى خمســة مســتويات مســتمدة مــن الســات املميــزة
لوســائل التواصــل االجتامعــي .وفيــا يــي وصــف لــكل مســتوى )1( :املســتوى األوىل ،يركــز عــى نــر
املعلومــات الخاصــة بالجهــات الحكوميــة عــر املواقــع اإللكرتونيــة ،أكــر مــن غريهــا مــن الوســائل
التفاعليــة ومنصــات التواصــل االجتامعــي )2( .املســتوى الثــاين يقــوم عــى طــرح الجهــات الحكوميــة
لبياناتهــا بشــكل شــفاف  ،Data transparencyمــع التأكيــد عــى أن تكــون هــذه البيانــات مهمــة وذات
قيمــة ودقيقــة ومتســقة ويتــم نرشهــا يف توقيتــات مناســبة ومالمئــة )3( .املســتوى الثالــث ،يركــز عــى
تفعيــل املشــاركة املفتوحــة  ،Open participationومتكــن الجمهــور مــن املشــاركة ودعــوة الجهــات
الحكوميــة للمواطنــن ملشــاركة أفكارهــم ومناقشــاتهم وآرائهــم )4( .املســتوى الرابــع يقــوم عــى التعــاون
املفتــوح  Open Collaborationبــن الجهــات الحكوميــة واملواطنــن ،هــو املســتوى املتطــور للمشــاركة،
حيــث تطلــب الحكومــة مــن املواطــن أن يلعــب دو ًرا يف خلــق وإنتــاج وإنشــاء أعــال ومحتويــات معينــة،
تســعى لتحقيــق مخرجــات محــددة .وتقــوم عــى تبنــي الجهــات الحكوميــة لوثائــق وإرشــادات تحــث
املواطنــن مــن خاللهــا وتشــجعهم عــى التعــاون واملشــاركة معهــا يف أنشــطتها )5( .املســتوى الخامــس
ويقــوم عــى فكــرة االنخ ـراط والتفاعــل يف كل مــكان  ،Ubiquitous Engagementوهــو مســتوى قائــم
عــى مــا ســبقه ،ويســتهدف الوصــول إىل تحقيــق انخــراط ودمــج وتفاعــل مــن قبــل املواطنــن ،مــع
توظيــف تقنيــات التواصــل الحديثــة ومنصــات التواصــل االجتامعــي لتحقيــق مخرجــات هــذا املســتوى.
اقــرح ( )Mishaal & Abu-Shanab, 2015إطــار عمــل لدراســة مــدى فاعليــة االتصــال الحكومــي يف
التواصــل مــع املتعاملــن وأصحــاب املصلحــة باســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ،مســتندا ً عــى
مجموعــة مــن العوامــل التــي تــؤدي إىل نجــاح التواصــل وهــي :الشــفافية واملشــاركة والتعــاون والراحــة
واملوضــوع املنشــور .وينــص مبــدأ ( )1الشــفافية  Transparencyعــى رضورة تعامــل الجهــات الحكوميــة
مــع املعلومــات عــى أنهــا أصــول عامــة ،مــع متكــن املتعاملــن معهــا عــى املشــاركة يف صياغــة الخطــاب
الحكومــي العــام )2( .املشــاركة  ،Participationحيــث ينبغــي للحكومــات متكــن أصحــاب املصلحــة مــن
املشــاركة يف النقاشــات الخاصــة باملوضوعــات الحكوميــة عــن طريــق تيســر ســبل الحــوار بــن املواطــن
والحكومــات ،ومتكينهــم مــن نــر مــا يرونــه عــى منصــات التواصــل االجتامعــي ،مــع الســعي الســتطالع
آرائهــم عــر الوســائل التقنيــة التــي توفرهــا هــذه الوســائل )3( .التعــاون  ،Collaborationبــن الحكومات
وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن ،مبــا مي ّكــن الجهــات الحكوميــة مــن االســتفادة مــن خــرة أصحــاب املصلحــة
ومعارفهــم وآرائهــم )4( .الراحــة  ،Comfortمــن خــال ســعى الجهــات الحكوميــة لتوظيــف منصــات
التواصــل االجتامعــي يف التواصــل مــع أصحــاب املصلحــة لنــر املعلومــات ،أو تقديــم الخدمــات ،أو
الحصــول عــى تعليقــات منهــم )5( .طبيعــة املوضوعــات املنشــورة  ،Posted topicفبعــض املوضوعــات
التــي تنرشهــا الجهــات الحكوميــة عــر هــذه املنصــات قــد تحفــز املتعاملــن وأصحــاب املصلحــة
عــى املشــاركة ،وبعضهــا قــد يزيــد مــن معــدل وكثافــة التواصــل بــن الحكومــة وأصحــاب املصلحــة،
بينــا بعــض املوضوعــات األخــرى قــد ال تجــذب أو ال تشــجع أصحــاب املصلحــة عــى التواصــل مــع
الجهات الحكومية.
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مقيــاس  )Mergel, 2013) aلقيــاس فاعليــة توظيــف وســائل التواصــل االجتامعــي يف الجهــات العامــة
والحكوميــة .يقــوم املقيــاس عــى تصــور إمكانيــة قيــاس هــذه الفاعليــة ســواء عــى الرســالة أو األهــداف
أو التكتيــكات أو اآلليــات والنتائــج ،مــن خــال قيــاس مــدى قيامهــا باملهــام الثــاث الرئيســة :الشــفافية
واملشــاركة والتعــاون .ومييــز  )Mergel, 2013) aبــن ثــاث اس ـراتيجيات محتملــة الســتخدام الوســائط
االجتامعيــة )1 :التمثيــل representation؛  )2املشــاركة واالنخــراط engagement؛ و )3التشــبيك
 .networkingففــي حالــة التمثيــل ،تســعى الحكومــات إىل التواجــد عــى العديــد مــن منصــات وســائل
التواصــل االجتامعــي ،وتبنــي اس ـراتيجية «الدفــع  »pushلبــث رســالتها .وميكــن رصــد مــؤرشات هــذه
االس ـراتيجية مــن خــال رصــد مــدى قيامهــا بحجــب التعليقــات وقلــة اهتاممهــا بتحديــث املعلومــات.
وتســعى اســراتيجيات املشــاركة (املوصوفــة أيضً ــا باســم «الســحب» أو «الضغــط واالســتامع»
“ )”pull” or “push and listenإىل طلــب املحتــوى الــذي ينتجــه املســتخدمون .وتشــر بعــض املــؤرشات
الحديثــة إىل حــرص بعــض الحكومــات عــى الحصــول عــى تعليقــات أو مســاهامت مــن قبــل املواطنــن
(عــى ســبيل املثــال ،مشــاركة القصــص أو ترتيــب األفــكار أو إنشــاء تطبيقــات) .وقــد يشــمل ذلــك أيضً ــا
بعــض الــردود عــى بعــض االقرتاحــات .بينــا تعتمــد اسـراتيجيات التواصل عىل إجراء نقاشــات مســتفيضة
بــن املواطنــن ،حيــث يشــارك املســؤولون الحكوميــون كمجموعــة واحــدة مــن الجهــات الفاعلــة ،لكنهــم
ينظــرون إىل املناقشــة بشــكل أســايس عــى أنهــا فرصــة الســتنباط رؤى املواطنــن .قــد تضــع الحكومــات
التــي تعطــي األولويــة السـراتيجية التواصــل موضوعــات للمناقشــة وتضــع قواعــد للحــوار املفتــوح .ويعــد
كالً مــن نهــج املشــاركة والشــبكات  Networkingنهجـاً تعاونيـاً تشــاركياً ،يشــدد عــى الحــوار ،يف حــن أن
املشــاركة تدعــو إىل إنتــاج مشــرك للمحتــوى دون رضورة إرشاك املشــاركني يف الحــوار .
اقــرح ( )Chm and Luna ,2012ثالثــة منــاذج لقيــاس فعاليــة التواصــل الحكومــي .النمــوذج األول
 Social Media-Based Citizen Engagement Modelيقــوم عــى تصــور أن وســائل التواصــل
االجتامعــي متثــل عامـاً محفـزا ً لــكل املعنــن بهــذا االتصــال ،ويركــز عــى كيفيــة تفاعــل وتعامــل وســائل
اإلعــام االجتامعيــة مــع املواطنــن والجهــات الحكوميــة والبيانــات التــي يتــم تداولهــا .ويركــز النمــوذج
الثــاين  Social Media-Based Data Sharing Model focusesعــى مشــاركة املواطنــن عــى الوســائط
االجتامعيــة كأداة لتمكينهــم مــن التعبــر عــن آرائهــم وعواطفهــم وســلوكياتهم وتفاعالتهــم .ويقــوم
النمــوذج الثالــث  Social Media-Based Real-Time Collaborative Government Modelعــى
تصــور أنــه مبقــدور الحكومــات اســتخدام هــذه الوســائط لتحفيــز مواطنيهــا للمشــاركة يف الحكــم الرشــيد
والتمتــع بالدميقراطيــة.

 .4التواصل االجتامعي الحكومي يف اإلمارات:
شـــهد قطـــاع االتصال الحكومي فـــي دولـــة اإلمارات العربيـــة املتحـــدة نقلة نوعيـــة وكميـــة بـارزة خالل
السـنوات املاضيـة متثلـت فـي إنشـاء وإطـالق تحـوالت هيكليـة فـي وظائـف وهيكليــات إدارات االتصال
والعالقــات العامــــة فــــي جميــــع املؤسســــات الحكوميــــة لتتحــــول إلــــى إدارات لالتصــال الحكومــي
مبفهومــــه الحديــــث .وقــــد كان إنشــــاء مكتــــب االتصــال الحكومــي فــــي وزارة شــــؤون مجلــــس
الــــوزراء واملســــتقبل عــــام  2008محطــة مميــــزة فــي مســرية تطويــر قطــــاع االتصال الحكومي فـي
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الدولـــة ،وتتضمـــن مســؤوليات املكتــــب تعزيــز قنــوات االتصال الداخلــي بيــــن الــوزارات والهيئــات
االتحاديـــة ،إضافــــة إلــى التخطيــــط االســرتاتيجي اإلعالمي وتطويــر القــــدرات والكفــاءات اإلعالميــة.
ويقــــوم املكتــــب كذلــك بإجــراء األبحاث والدراســات حــول قضايــا االتصال الحكومــي ،إضافــة إلــى
تفعيــل قنــوات االتصال الخارجــي مــع الجهــات املتابعــة لعمــل الحكومــة ً االتحاديـة ،وذلـك ضامنـًا
لشـــفافية ودقـــة املعلومـــات .ويعمـــل املكتب كذلك عىل تنسـيق الرســـائل اإلعالمية للحكومـة مبـا يخـدم
ويحقـــق األهداف العامـــة لخطـــة الحكومـــة االســراتيجية (عايش ،فاروق.)2019 ،
وفـــي إمـــارة الشـــارقة ،تــم إنشـــاء املكتـــب اإلعالمي لحكومـــة الشـــارقة بهدف متكيـــن اإلعــام واالتصال
الحكومــي فـــي اإلمــارة ،وتحقيـــق التناغـــم والتكامـــل بيـــن الرســـائل اإلعالميــة ليكـــون املرجــع األســايس
واملوثـــوق ألخبار وفعاليـــات إمـــارة الشـــارقة علـــى مســـتوى الحكومـــة واإلمارة ككل ..ويضـــم املكتـــب
اإلعالمي لحكومـــة الشـــارقة ،املركـــز الدولـــي لالتصال الحكومي الـــذي يعـــد أول مركـــز متخصـــص فـــي
مجـــال االتصال الحكومي فـــي املنطقـــة العربيـــة والعالـــم ،وينظــــم املركــــز الدولــــي لالتصال الحكومي
ســــنوياً املنتــــدى الدولــــي لالتصال الحكومــــي الــذي يشــكل منصــة عامليــة مهمــــة ملناقشــة قضايــا
االتصــال الحكومــي وســــبل تطويــــره وفــــق أرفــــع املعاييــــر واملامرســــات (عايــش ،فــاروق.)2019 ،
وقــد كشــفت الســنوات املاضيــة عــن تحقيــق برنامــج الحكومــة اإللكرتونيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة لنجــاح ملحــوظ يف متكــن التحــول القائــم عــى التكنولوجيــا للخدمــات العامــة وفقًــا لـــ
[ ،]UNDESAكــا أصبحــت اإلمــارات تحتــل املرتبــة السادســة عاملي ـاً يف مــؤرش املشــاركة اإللكرتونيــة،
واملرتبــة الســابعة يف مــؤرش الخدمــة عــر اإلنرتنــت ،واملرتبــة  28يف مــؤرش تطويــر الحكومــة اإللكرتونيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يف مــارس  ،2011أصــدرت حكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة رســم ًيا إرشــادات
حــول اســتخدام الوســائط االجتامعيــة يف الهيئــات الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات إلدارة تواجدهــا عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى اإلنرتنــت واتخــاذ إجـراءات بشــأن القضايــا املتعلقــة بوســائل التواصــل
االجتامعــي .ومــن بــن األســباب وراء إصــدار هــذه املبــادئ التوجيهيــة )1( :اعتــاد وســائل التواصــل
االجتامعــي بــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى نطــاق واســع ،حيــث تعــد دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة مــن بــن أكــر عــر دول يف العــامل إســتخداماً لل(فيــس بــوك) حيــث أن  45%مــن
ســكانها لديهــم حســابات عــى موقــع التواصــل االجتامعــي .ويف مثــل هــذا املجتمــع الــذي يحظــى بتواجــد
كبــر عــى وســائل التواصــل االجتامعــي )2( .تحــرص الجهــات الحكوميــة يف اإلمــارات واملســؤولني فيهــا
عــى التواجــد بشــكل مميــز عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ،وفــق تصــور يــرى أن هــذه املنصــات تعــد
مــن أفضــل الوســائل التــي ميكــن أن تعــزز الصــات والروابــط بــن هــذه الجهــات واملواطنــن .ومــن هنــا
كان ال بــد مــن دراســة تصــورات العاملــن يف االتصــال الحكومــي عــن أدوارهــم ومــدى تجاوبهــم مــع
املهــام املناطــة بهــم.
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منصــة باحثـون

دراســة تقييــم فاعليــة توظيــف وســائل التواصــل االجتامعــي يف االتصــال
الحكومــي:

املهــام التــي ينبغــي أن يســعى االتصــال الحكومــي إىل تحقيقهــا مــن خــال توظيــف منصــات التواصــل
االجتامعــي:

يهــدف هــذا الجــزء مــن الدراســة إىل استكشــاف فعاليــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي مــن
قبــل الجهــات الحكوميــة يف دولــه االمــارات .ويف إطــار هــذا الجــزء تــم إجـراء دراســة تحليليــة باســتخدام
برمجيــات متوافــرة عــى اإلنرتنــت لـــ  100حســاب حكومــي عــى مواقــع االتصــال االجتامعــي تابعــة إىل
 25جهــة حكوميــة ،تــم اختيارهــا عــن طريــق اســتخدام بوابــة حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
( 5حســاب عــى الفيــس بــوك و 25حســاب عــى تويــر و 25حســاب موقــع عــى اليوتيــوب و 25حســاب
عــى اإلنســتجرام) .وإن مل تكــن كل هــذه الحســابات نشــطة ،حيــث متلــك بعــض هــذه الجهــات حســابات
عــى الفيــس بــوك أو تويــر أو اليوتيــوب أو اإلنســتجرام ،بيــد أن بعضهــا غــر نشــط ،وقــد بلــغ مجمــوع
الحســابات النشــطة ( )65حســاباً.

•املهــام املتعلقــة بالعالنيــة والوصــول واالتصــال Publicity & Communication & Access
 ،ينبغــي أن تقــوم وســائل التواصــل االجتامعــي بإعــام املتعاملــن وتعريفهــم بهــذه املعلومــات
واألحــداث واألخبــار واألنشــطة الحكوميــة ،وتيــر عليهــم ســبل البحــث عــن املعلومــات ،ويف حني
أن أداء هــذه املهمــة قــد يــؤدي إىل تحقيــق مزيــد مــن املســاءلة والثقــة ،لكنــه ال يســمح للجهــة
الحكوميــة باســتخدام إمكانــات وســائل التواصــل االجتامعــي يف إرشاك املواطنــن يف مهمتهــا،
وذلــك بســبب اعتــاد هــذه املهمــة عــى تكتيــكات الدفــع باتجــاه واحــد one-way push
 ،tacticsأي معلومــات موجهــة مــن األعــى لألســفل :مــن الجهــة إىل املســتخدمني.

وسعت هذه الدراسة لإلجابة عىل األسئلة التالية:
إىل أي مــدى تســتخدم الجهــات الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات وســائل التواصــل االجتامعــي
بشكل فعال؟
إىل أي مــدى وظفــت الجهــات الحكوميــة يف اإلمــارات وســائل التواصــل االجتامعــي يف التواصــل
مــع املتعاملــن بشــكل فعــال؟ مــا هــي األدوار الرئيســة لوســائل التواصــل االجتامعــي يف
التواصل الحكومي؟
وقــد صاغــت الدراســة إطــارا ً لتحليــل ومقارنــة حســابات الجهــات الحكوميــة اإلماراتيــة عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي ســواء مــن حيــث خصائصهــا ،ومعاملهــا ،واس ـراتيجياتها ،وتكتيكاتهــا (بشــكل كمــي
وكيفــي) باســتخدام أدوات تحليليــة شــبكية متوافــرة عــى اإلنرتنــت مثــل quintly, zoom sphere, union
 ..metricsالــخ وتــم توظيــف مجموعــة واســعة مــن تقنيــات  webometricوالشــبكات االجتامعيــة
 social network analysis techniquesلقيــاس فعاليــة إســتخدام وســائل اإلعــام االجتامعيــة.
وســعت الدراســة إىل قيــاس فعاليــة التواصــل الحكومــي عــى وســائل التواصــل االجتامعــي مــن حيــث
مــدى قيامهــا باملهــام التاليــةpublicity & communication, marketing, reach, transparency,( :
 participation, and collaboration & engagementالعالنيــة ،واالتصــال ،والتســويق ،والوصــول،
والشــفافية واملشــاركة والتعــاون واالنخــراط واالندمــاج.
ولقيــاس فعاليــة وســائل التواصــل االجتامعــي يف االتصــاالت الحكوميــة ،تــم تصميــم مصفوفــة matrix
مــن مــؤرشات  Indicatorsالقيــاس للتحقــق مــن مــدى قيــام حســابات التواصــل االجتامعــي الحكومــي
بــأداء املهــام الســابقة .والتــي ميكــن تفصيلهــا فيــا يــي:
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•التســويق والراحــة  :Marketing and Comfortتتمثــل إحــدى املهــام الرئيســة لوســائل التواصل
االجتامعــي يف تســويق الجهــة الحكوميــة وتعزيــز صورتهــا لــدى املتعاملــن معهــا ،وتعزيــز
املواقــف اإليجابيــة تجــاه الجهــة الحكوميــة ،وتيســر الوصــول إىل معلوماتهــا .ومــع ذلــك ،فــإن
تقيــد وســائل التواصــل االجتامعــي بالقيــام بهــذا الــدور فقــط ،دون القيــام بالتفاعــل الحقيقــي مع
احتياجــات وطلبــات واستفســارات وشــكاوى املتعاملــن ،ميكــن أن يــؤدي إىل تأثـرات ســلبية عــى
صــورة الجهــة ،بســبب اعتامدهــا عــى ذات تكتيــكات الدفــع باتجــاه واحــد.
•الوصــول  :Reachمي ّكــن اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي مــن قبــل الجهــات الحكوميــة
للوصــول إىل عــدد أكــر مــن املتعاملــن ومبعــدل أكــر مــن وســائل اإلعــام األخــرى .ولكــن يف حــن
أن القيــام مبهمــة الوصــول إىل العديــد مــن املتعاملــن ،ميكــن أن يســاعد هــذه الجهــة يف تحقيــق
هــذه املهمــة ،لكنــه ال يضمــن لهــا الحصــول عــى قبــول وتقديــر املواطنــن ملــا تحــاول القيــام بــه،
حيــث يقتــر األمــر يف هــذه الحالــة عــى مجــرد توصيــل املعلومــات للمتعاملــن ،دون معرفــة
مــدى تجاوبهــم معهــا وردود أفعالهــم تجاههــا.
•املهــام املتعلقــة بالشــفافية  Transparencyوتعنــي قيــام وســائل التواصــل االجتامعــي بتوفــر
املعلومــات للمواطنــن حــول مــا تفعلــه حكومتهــم» .ويف إطــار هــذه الدراســة تــم تحديــد مفهــوم
الشــفافية عــى أنــه إذاعــة وبــث ونــر للمعلومــات الحكوميــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي
))Mergel, 2013 b؛ والهــدف الرئيــس لهــذه املهمــة هــو الســعي لتحقيــق أهــداف إعالميــة
وتثقيفيــة ،لتمكــن املتعاملــن مــن أن يكونــوا عــى درايــة بتوجهــات الجهــات الحكوميــة وخطابهــا
وسياســاتها ،ولكــن يظــل باســتخدام نفــس التكتيــك وهــو تبنــي التواصــل يف اتجــاه واحــد أو
تكتيــكات الدفــع.
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•املشــاركة  :Participationميكــن أن تقــوم وســائل التواصــل االجتامعــي بتحقيــق مهمــة
املشــاركة مــن خــال توفــر «فــرص متزايــدة أمــام مســتخدميها للمشــاركة يف صنــع السياســات
وتزويــد الجهــات الحكوميــة بأفكارهــم وخرباتهــم ومعلوماتهــم» .))Mergel, 2013 bويف إطــار
هــذه الدراســة ،تــم تحديــد مفهــوم املشــاركة عــى أنــه الســاح ملســتخدمي وســائل التواصــل
االجتامعــي باملشــاركة واالنخــراط يف الشــأن العــام وصناعــة القــرارات مــن خــال تقديــم
تعليقاتهــم ومشــاركاتهم عــر قنــوات التواصــل االجتامعــي .ولتحقيــق هــذا الهــدف ينبغــي أن
تعتمــد وســائل التواصــل االجتامعــي عــى تكتيــكات الســحب ثنائيــة االتجــاه two-way pull
 ،tacticsويــؤدي القيــام بهــذه املهمــة إىل تفعيــل مزيــد مــن الرضــا والقبــول مــن قبــل املتعاملــن
عــن الجهــات الحكوميــة
•املهمــة املتعلقــة بتحقيــق املزيــد مــن التعــاون واالنخــراط واالندمــاج Collaboration and
 :Engagementيُعــ َّرف التعــاون بأنــه إتبــاع أســاليب وأشــكال جديــدة للحصــول عــى ردود
أفعــال عامــة لتقييــم وتحســن مســتوى تعاونهــم وتحديــد فــرص جديــدة للتعــاون» .وميكــن
اســتخدام قنــوات التواصــل االجتامعــي مــن أجــل :زيــادة تبــادل الخــرات واملعلومــات مــع
املواطنــن أو العمــل بشــكل تعــاوين مــع املتعاملــن عــى إبتــكار أفــكار جديــدة تيــر أعــال
الجهــات الحكوميــة .ويشــر القيــام بهــذه املهمــة مــن التعــاون بــن الحكومــة واملواطنــن إىل
مــدى قيامهــا بتحقيــق مســتوى عــال مــن املشــاركة بينهــا ،وإىل وجــود عالقــة متبادلــة تســمح
للجمهــور بالتفاعــل املبــارش مــع القضايــا التــي تطرحهــا الجهــات الحكوميــة واملشــاركة يف ابتــكار
مبــادرات حكوميــة ( .)Mergel, 2013 bويعتمــد تحقيــق هــذه املهــام عــى تبنــي التكتيــكات
الخاصــة بالتشــبيك  networkingوالرتابــط مــع املتعاملــن للشــبكات ،واملســاهامت املشــركة يف
طــرح الخدمــات املقدمــة  co-design of services tacticsوميكــن أن يــؤدي القيــام بهــذه املهمــة
إىل مزيــد مــن الرتابــط بــن الجهــات الحكوميــة واملتعاملــن معهــا ،وتكويــن شــبكات وجامعــات
منــارصة ومؤيــدة لهــا.
فروض الدارسة:
افرتضت الدراسة ما ييل:
•كلــا ارتفعــت مــؤرشات العالنيــة واإلشــهار  publicityاملســتخدمة ،قلَّــت فعاليــة االتصــال عــر
منصــات التواصــل االجتامعــي.
•كلام ارتفعت مؤرشات التسويق املستخدمة ،قلَّت فعالية االتصال.
•كلام زادت مؤرشات الوصول  Reachاملستخدمة ،زادت فعالية االتصال.
•كلام ارتفعت مؤرشات الشفافية املستخدمة ،زادت فعالية التواصل.
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•كلام ارتفعت مؤرشات املشاركة املستخدمة ،زادت فعالية االتصال.
•كلام زادت مؤرشات التعاون واالنخراط  Engagementاملستخدمة ،زادت فعالية االتصال.
مؤرشات تحليل منصات التواصل االجتامعي:
ولقيــاس مــدى تحقــق كل مهمــة مــن املهــام  Missionsالتــي ينبغــي أن يقــوم بهــا االتصــال الحكومــي،
تــم تحديــد مــؤرشات  Indicatorsلرصــد وتحديــد مــدى توافــر أو تحقــق هــذه املــؤرشات مــن خــال مــا
تقدمــه وتنــره منصــات التواصــل االجتامعــي الحكومــي عــى حســابات الجهــات الحكوميــة التــي تــم
اختيارهــا عــى كل مــن فيــس بــوك ،وتويــر ،ويوتيــوب ،وإنســتجرام .وفيــا يــي نســتعرض املــؤرشات التــي
تــم اســتخدامها يف تحليــل مــدى قيــام منصــات التواصــل االجتامعــي بتحقيــق املهــام التــي ينبغــي القيــام
بهــا وهــي:
•مــؤرشات مــدى تحقــق املهــام املتعلقــة باالتصــال والعالنيــة والوصــول (& publicity
 )communication & accessهــي :البوســتات (املنشــورات) ،والحالــة ،والروابط ،والفيديوهات،
وروابــط الخدمــات واملواقــع اإلعالميــة والحكوميــة ،والبــث الحــي ،واملنشــورات التــي تتضمــن
تقاويــم وأحــداث واســتطالعات وعــرض سياســة حســابات الفيــس بــوك ،واســتخدام خاصيــة «
أقــرأ أكــر» ،ونــر معلومــات خلفيــة عــن الحســاب ،ونــر تقاريــر ومــواد توجيهيــة ،ومذكـرات
ومحتــوى مســتحدث أو جديــد ،واســتخدام تطبيقــات عــى الفيــس بــوك ،وتطبيقــات مرتبطــة
باملواقــع اإللكرتونيــة الحكوميــة ،وعــدد التغريــدات ،وعــدد الفيديوهــات عــى اليوتيــوب ،وعــدد
املنشــورات عــى اإلنســتجرام.
•مــؤرشات مــدى القيــام باملهــام التســويقية ( )marketingهــي :املنشــورات (البوســتات)،
والحالــة ،والروابــط ،والفيديوهــات ،والصــور ،والروابــط للخدمــات اإلعالميــة والحكوميــة ،والبــث
املبــارش ،واملنشــورات التــي تتضمــن تقاويــم وأحــداث واســتطالعات وعــرض سياســة حســابات
الفيــس بــوك ،واســتخدام خاصيــة «أقــرأ أكــر» ،ونــر معلومــات خلفيــة عــن الحســاب ،ونــر
تقاريــر ومــواد توجيهيــة ،واســتعراض الــزوار آلرائهــم ،ومذكـرات ومحتــوى مســتحدث أو جديــد،
واســتخدام تطبيقــات عــى الفيــس بــوك ،وتطبيقــات مرتبطــة باملواقــع اإللكرتونيــة الحكوميــة،
وإج ـراء مســابقات ،وعــدد التغريــدات ،وعــدد الفيديوهــات عــى اليوتيــوب ،وعــدد املنشــورات
عــى اإلنســتجرام.
•املــؤرشات املتعلقــة مبــدى تحقــق مهمــة الوصــول  Reachهــي :أعــداد املعجبــن (املتابعــن)،
وتغــر نســب الجمهــور مــن وقــت آلخــر ،واإلعجابــات ،والتعليقــات ،واملشــاركات ،والتفاعــات،
وردود األفعــال ،والــردود عــى الفيــس بــوك ،وأعــداد منشــورات املســتخدمني ،ومعــدل التفاعــل،
وأعــداد الجمهــور الــذي يتحــدث عــن الجهــة ،ورسعــة الــرد ،ومتكــن املشــاركني مــن نــر
منشــوراتهم ،وإســتخدام تطبيقــات ســواء عــى الفيــس بــوك أو مرتبطــة باملواقــع اإللكرتونيــة
الحكوميــة ،وتحديــث معلومــات الحســاب ،ونــر آراء وبوســتات ومراجعــات الجمهــور ،وإجـراء
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مســابقات ،وأعــداد املتابعــن عــى تويــر ،وأعــداد املتابعــات واإلعجابــات والقوائــم ،وإعــادة
التغريــدات ،والــردود عــى املســتخدمني عــى توتــر ،والتنويهــات ،ومعــدل التفاعــل ،ومعــدل
اإلســتجابة عــى توتــر ،وأعــداد اإلســهامات ،ومعــدل الوصــول ،واإلنطباعــات ،وأعــداد املشــاركني
عــى قنــاة يوتيــوب ،وأعــداد املشــاهدات ،ومعــدل التغــر يف نســب الجمهــور عــى قنــاة يوتيــوب،
وأعــداد اإلعجابــات ،والتعليقــات ،ومعــدل التفاعــل ،واملشــاهدات واإلش ـراكات عــى اليوتيــوب،
وأعــداد املتابعــن عــى اإلنســتجرام ،واإلعجابــات والتعليقــات عــى اإلنســتجرام.
•املــؤرشات املتعلقــة مبــدى تحقــق مهمــة الشــفافية ( )transparencyهــي :أعــداد البوســتات
(املنشــورات) ،والروابــط ،والفيديوهــات ،والصــور ،والتفاعــات عــى الفيــس بــوك ،وأعــداد
منشــورات املســتخدمني عــى الفيــس بــوك ،ومعــدل التفاعــل واالســتجابة ،وأعــداد الــردود ومــدى
رسعــة اإلســتجابة عــى الفيــس بــوك ،وتوافــر تقاويــم لألحــداث ،وإســتطالعات ومســموح ،ومتكــن
املســتخدمني مــن نــر منشــوراتهم عــى الفيــس بــوك ،ووضــع معلومــات عــن سياســة صفحــة
الفيــس بــوك ،ونــر تقاريــر واعالنــات ،وتحديــث بيانــات صفحــة الفيــس بــوك ،ونــر آراء
ومراجعــات ومنشــورات املســتخدمني ،وأعــداد التغريــدات وردود املســتخدمني ومعــدل التفاعــل
عــى تويــر ،وأعــداد اإلســهامات والفيديوهــات ومعــدل التفاعــل عــى اليوتيــوب ،وأعــداد
البوســتات عــى اإلنســتجرام.
•املــؤرشات املتعلقــة مبــدى تحقــق مهمــة املشــاركة ( )participationهــي :أعــداد املتابعــن عــى
الفيــس بــوك ،والتغــر يف أعــداد الجمهــور مــن وقــت آلخــر ،وأعــداد االعجابــات ،والتعليقــات،
واملشــاركات ،والــردود ،ومعــدل التفاعــات عــى الفيــس بــوك ،وأعــداد الجمهــور الذيــن يتحدثــون
عــن الحســاب ،ورسعــة االســتجابة عــى الفيــس بــوك ،وتوافــر إســتطالعات ،ومســوح ،ومتكــن
املســتخدمني مــن النــر أو إعــادة النــر ،واســتعراض مراجعــات وآراء ومنشــورات املســتخدمني،
واملســابقات عــى الفيــس بــوك ،وعــدد املتابعــن عــى تويــر ،وأعــداد االعجابــات والقوائــم،
وإعــادة التغريــدات والــردود عــى تويــر ،والتنويهــات ومعــدل التفاعــات واالســتجابة عــى توتــر،
وأعــداد االنطباعــات واملشــاركات عــى يوتيــوب ،وأعــداد املشــاهدات واالعجابــات والتعليقــات
ومعــدل التفاعــات عــى يوتيــوب ،وأعــداد املتابعــن واإلعجابــات والتعليقــات واملتابعــات عــى
االإنســتجرام.
•املــؤرشات املتعلقــة مبــدى تحقــق مهمــة التعــاون واالنخــراط واالندمــاج (collaboration
&  )engagementهــي :أعــداد منشــورات املســتخدمني عــى الفيــس بــوك ،ومعــدل االســتجابة،
وأعــداد الجمهــور الذيــن يتحدثــون عــن الحســاب ،وعــدد الــردود عــى الفيــس بــوك،
واإلســتطالعات ،واملســوح ،ومتكــن املســتخدمني مــن النــر عــى الحســاب ســواء منشــورات أو
آراء أو مراجعــات ،وإج ـراء مســابقات عــى الفيــس بــوك ،وعــدد الــردود عــى املســتخدمني يف
تويــر ،ومعــدل االســتجابة عــى توتــر ،وعــدد االســهامات.
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الرمز

املؤرش

الرمز

املؤرش

()A) (B) (D

مذكرات ومالحظات*

()C

املتابعون عىل الفيس بوك

()C

(أعداد املتابعني عىل توتري)

()C

()A) (B) (D

أعداد التغريدات

()C) (E

معدل التغري يف أعداد الجمهور
عىل الفيس بوك
أعداد االعجابات عىل الفيس بوك

()C

املتابعات

()C) (E

أعداد التعليقات عىل الفيس بوك

()C) (E

أعداد اإلعجابات (توتري)

()C) (D) (E

أعداد املشاركات عىل الفيس بوك

()C

القوائم ( توتري)

()C) (D) (E

إجاميل التفاعالت عىل الفيس بوك

()C) (E

متوسط اإلعجابات

()A) (B

أعداد البوستات /املنشورات

()C) (E

إعادة التغريدات

()A) (B) (D

أعداد الروابط

()C) (E

متوسط إعادة التغريدات

()A) (B) (D

أعداد الفيديوهات

()A) (B) (D

التغريدات الخاصة

()A) (B) (D

أعداد الصور عىل الفيس بوك

()C) (E) (F

تغريدات متت إعادة تغريدها

()A) (B) (D

اإلجاميل لكل البوستات

()C) (D
()E) (F
()C

أعداد الردود عىل التويرت

()C) (D) (E

ردود األفعال عىل الفيس بوك

التنويهات

()C) (E) (F

()C) (E

معدل التفاعل

()C) (D) (E

أعداد منشورات املستخدمني عىل الفيس
بوك
معدل التفاعل عىل الفيس بوك

()C) (D) (F

معدل االستجابة عىل توتري

()D) (E) (F

معدل االستجابة

اإلسهامات

اإلسهامات

()C) (E) (F

أعداد من يتحدثون عن الجهة

()C

معدل الوصول

()C

اإلنطباعات

()C) (D
()E) (F
()A) (B

أعداد الردود عىل الفيس بوك

()C) (E

أعداد املشاركون عىل اليوتيوب

()C) (D) (E

الروابط للخدمات واملواقع اإلعالمية
والحكومية
رسعة االستجابة عىل الفيس بوك

()A) (B) (D

أعداد الفيديوهات عىل اليوتيوب

()A) (B

* البث الحي عىل الحسابات الحكومية
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الرمز

املؤرش

الرمز

املؤرش

()C

أعداد املشاهدات عىل اليوتيوب

()A) (B) (D

* تقاويم وأحداث حكومية

()C

معدل التغري يف املشاهدات عىل اليوتيوب

()C) (E

أعداد االعجابات

()C) (E

أعداد عدم االعجاب

()C) (E

أعداد التعليقات عىل اليوتيوب

()A) (B
()D) (E) (F
()C) (D
()E) (F
()C) (D
()E) (F
()A) (B) (D

مسوح واستطالعات حكومية

* سياسة صفحة الفيس بوك

()C) (D) (E

معدل التفاعل عىل اليوتيوب

()A) (B

* أقرأ أكرث (عىل الفيس بوك)

()C

معدل مشاهدات املشاركني عىل اليويتوب

()A) (B

* معلومات خلفية عن حساب الفيس بوك

()A) (B) (D

( أعداد البوستات عىل االنستجرام)

()A) (B) (D

* تقارير وتوجيهات

()C

املتابعون

()C) (E

املتابعات

()A) (B
()C) (D
()A) (B) (C

* تحديث املعلومات املنشورة عىل الفيس
بوك
* تطبيقات عىل الفيس بوك

()C) (E

متوسط اإلعجابات

()A) (B) (C

* تطبيقات مرتبطة باملواقع الحكومية

()C) (E

متوسط التعليقات

()B) (C) (D
)(E) (F
()B) (C
()E) (F

* عرض آلراء ومراجعات ومنشورات الزوار

* منشورات للمستخدمني
إعادة إنتاج منشورات املستخدمني*

مسابقات عىل الفيس بوك

• العالنية & االتصال (A) Publicity & Communication & Access
• التسويق والراحة (B) Marketing & Comfort
• الوصول (C) Reach
• الشفافية (D) Transparency
• املشاركة والتفاعل (E) Interactions & participation
• التعاون واالنخراط (F) Collaboration & Engagement
جدول رقم ( )1يوضح خصائص املواد التي نرشتها الجهات الحكومية عىل وسائل التواصل االجتامعي
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تحليل البيانات:
مــن بــن املــؤرشات التــي يتــم تحليليهــا بشــكل آيل (عــدد البوســتات ،واملتابعــن واإلعجابــات واملشــاركات
والروابــط والصــور والفيديوهــات والتعليقــات والــردود والتغريــدات واالنطباعــات ...إلــخ والتــي تــم
رصدهــا عــى حســابات وســائل التواصــل االجتامعــي الحكومــي التابعــة لـــ( )25جهــة حكوميــة يف الفــرة
مــن نوفمــر حتــى ديســمرب .2016
بينــا تــم ترميــز بقيــة املــؤرشات بشــكل يــدوي مثــل (الروابــط للخدمــات  ،links to servicesرسعــة
الــرد  ،speed of the responseاملذكــرات  ،notesالتنويهــات  ..announcementsإلــخ (كــا يظهــر يف
الجــدول رقــم  .)2وقــد تــم دمــج البيانــات الخاصــة بــكل الجهــات الحكوميــة مع ـاً ،وقمنــا بتصنيفهــا
إىل ثــاث فئــات :الجهــات الحكوميــة الخدميــة ،واإلنتاجيــة ،والتنفيذيــة .ويحتــوي الجــدول رقــم  2عــى
النتائــج املجمعــة ،وتــم متييــز الفئــات يدويًــا بعالمــة النجمــة  .asteriskومل يتــم تضمــن بعــض املــؤرشات
ضمــن العوامــل املدمجــة التــي تــم أنشــائها للمقارنــة بــن توظيــف الجهــات الحكوميــة ملنصــات التواصــل
االجتامعــي فيــا يتعلــق بــأداء مهامهــا (كــا هــو موضــح يف الجــدول  .)2فهــي تســاعد يف توفــر مــؤرشات
إضافيــة للتحقــق مــن مــدى فعاليــة هــذه الحســابات.
وتشــتمل صفــوف الجــدول رقــم ( )2عــى البيانــات الخاصــة باســتخدام الجهــات الحكوميــة التــي تــم
تحليلهــا عــى الفيــس بــوك وتويــر وانســتجرام ويوتيــوب ،مــع عــرض للنتائــج الخاصــة باملتوســط الحســايب
واالنح ـراف املعيــاري واالجــايل.
وقــد بلــغ إجــايل عــدد املــؤرشات الخاصــة بالفيــس بــوك ( )35مــؤرش ،وتويــر ( )17مــؤرش ،ويوتيــوب ()9
مــؤرشات ،وانســتجرام ( )5مــؤرشات.
وتكشــف النتائــج عــن أن معظــم جهــات االتصــال الحكومــي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة تســتخدم
تويــر ،تــاه الفيــس بــوك ،ثــم اإلنســتجرام وأخـرا ً اليويتــوب .وقــد بلــغ إجــايل عــدد متابعــي  fansهــذه
الجهــات عــى الفيــس بــوك ( ،)1926357واملتوســط الحســايب ( ،)77054واإلنحـراف املعيــاري (،)161592
وبلــغ عــدد متابعــي هــذه الجهــات عــى تويــر ( )2320187واملتوســط الحســايب ( ،)92807واالنح ـراف
املعيــاري ( )150757وعــى يوتيــوب بلــغ عــدد املشــاركني ( )5757واملتوســط الحســايب ( ،)230واإلنحـراف
املعيــاري ( )880وعــى إنســتجرام بلغ عــدد املتابعــن ( )260014واملتوســط الحســايب ( ،)10400واالنحراف
املعيــاري ( .)46886ويف حــن أن جميــع الجهــات الحكوميــة لديهــا حســابات تويــر ،بيــد أن بعضهــا مل
يســتخدم حســابات فيــس بــوك ومعظمهــم مل يقــم بتنشــيط حســابات إنســتجرام الخاصــة بهــم.
يوضــح الجــدول ( )2أن عــدد التغريــدات التــي نرشتهــا هــذه الجهــات الحكوميــة بلــغ ( ،)162246وعــدد
املنشــورات عــى إنســتجرام بلــغ  ،100365وعــدد الروابــط املســتخدمة عــى الفيــس بــوك بلــغ (،)313
وعــدد مقاطــع الفيديــو بلــغ ( ،)769وعــدد الصــور ( ،)767وعــدد مقاطــع فيديــو يوتيــوب وصــل إىل
( ،)927وتشــر النتائــج الســابقة إىل أن هــذه الجهــات تعتمــد بشــكل أســايس عــى تويــر يف التواصــل مــع
املتعاملــن معهــا.
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كــا تكشــف النتائــج عــن أن الجهــات الحكوميــة تواصلــت مــع املتعاملــن معهــا مــن خــال ()11786
مشــاركة ،و ( )171876إعجــاب عــى الفيــس بــوك ،و ( )8756إعجــاب عــى تويــر ،ورتويــت ( .)4523وقــد
بلــغ معــدل الوصــول املحتمــل  potential reachعــى تويــر ( )14540585واالنطباعــات ()28405971
والتنبيهــات ( )2393وهــو مــا يكشــف عــن إهتــام هــذه الجهــات بتحقيــق املهــام املتعلقــة بالوصــول
 reachإىل مســتخدميها.
كــا تكشــف النتائــج عــن أن إجــايل عــدد املــؤرشات املتعلقــة بالتفاعــل  engagementمــع املتعاملــن مل
يتــم الرتكيــز عليهــا ،وكان عــدد البوســتات التــي تــم نرشهــا عــى الفيــس بــوك ( ،)129وبلــغ عــدد الــردود
عــى املســتخدمني يف تويــر ( ،)470وبلــغ إجــايل عــدد املســاهمني  contributorsيف تويــر (.)842
ومتوســطمعــدل اإلســتجابة  mean of response rateعــى اليوتيــوب ( )4وعــى اإلنســتجرام ( ،)16ومل
تظهــر مــؤرشات هــذه املهمــة ســواء عــى تويــر أو الفيــس بــوك ،مــا يــدل عــى عــدم إهتــام منصــات
التواصــل االجتامعــي بتحقيــق مهمــة التفاعــل واالنخ ـراط.
وكشــف تحليــل حســابات التواصــل االجتامعــي الحكومــي بشــكل يــدوي ،عــن قلــة اهتاممهــا بالــرد
عــى تعليقــات املتابعــن وأســئلتهم عــى الفيــس بــوك ،وبــطء الــرد عــى أســئلتهم ،وغلبــة البوســتات
والتغريــدات املنشــورة مــن قبــل هــذه الجهــات أكــر مــن تلــك الــواردة مــن املســتخدمني ،وعــدم وجــود
تطبيقــات لهــا عــى الفيــس بــوك أو تطبيقــات تحيــل املســتخدمني للمواقــع اإللكرتونيــة لهــذه الجهــات
أو توافــر بــث حــي لألحــداث  ،live streamونــرت قليــل مــن هــذه الجهــات مالحظــات وإعالنــات
ومســوحات ومســابقات .ويوضــح التحليــل اليــدوي ملنصــات التواصــل االجتامعــي الحكومــي أنهــا تعتمــد
بشــكل أســايس تكتيــكات الدفــع (نــر املعلومــات والتواصــل) باتجــاه واحــد one-way push tactics
مــع املتعاملــن ،مــع الرتكيــز عــى نقــل رســائل الجهــات ،وتعزيــز وتســويق هويتهــا ورســالتها وأنشــطتها
أكــر مــن الســعي نحــو تحقيــق املهــام املتعلقــة باملشــاركة وإنخ ـراط املتعاملــن معهــا.
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منصــة باحثـون
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االنحراف
املعياري

املتوسط

اإلجاميل

املؤرش

االنحراف
املعياري

املتوسط

اإلجاميل

املؤرش

االنحراف
املعياري

املتوسط

اإلجاميل

املؤرش

58.06605

18.8000

470.00

ردود املستخدمني

.00000

.0000

.00

*إنتاج بوستات

161592.06073

77054.2800

1926357.00

املعجبون (الجمهور)

218.24709

95.7200

2393.00

التنويهات

.33166

.1200

3.00

*سياسة الصفحة

3.56181

1.0736

26.84

التغري يف اعداد
املعجبني

.00000

.0000

.00

معدل التفاعل عىل
التغريدات

.43589

.7600

19.00

*خلفيات

18458.25098

171876.01

171876.01

اإلعجابات

22.59161

6.3664

159.16

معدل إعادة
التغريدات

.43589

.7600

19.00

*أقرأ أكرث

163076.41182

72865.8000

1821645.00

اإلعجاب بالصفحة

26.89597

33.6800

842.00

االسهامات

.40825

.8000

20.00

تقارير وتوجيهات

439.70034

237.8400

5946.00

التعليقات

587462.57268

581623.4000

14540585.00

معدالت الوصول
املحتملة

.38069

.8333

20.00

تحديث معلومات

1231.74223

471.4400

11786.00

املشاركات

1503328.45035

1136238.8400

28405971.00

االنطباعات

.00000

.0000

.00

تطبيقات لخدمات

19985.29410

7383.2400

184581.00

التفاعالت

880.27943

230.2800

5757.00

املشاركون عىل
اليوتيوب

.20412

.0417

1.00

تطبيقات مرتبطة
مبواقع

84.89601

22.4000

560.00

حاالت الحسابات

84.49947

37.0800

927.00

الفيديوهات عىل
اليوتيوب

70.22304

31.6667

760.00

مراجعات الزوار

36.59932

12.5200

313.00

الروابط

.50000

.1000

2.50

املشاهدات عىل
اليوتيوب

.20412

.0417

1.00

مسابقات

107.73126

30.7600

769.00

الفيديوهات

1.72000

.3440

8.60

معدل التغري يف
مشاهدات اليوتيوب

.44233

.2500

6.00

مذكرات

33.02615

30.6800

767.00

الصور
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االنحراف
املعياري

املتوسط

اإلجاميل

املؤرش

االنحراف
املعياري

املتوسط

اإلجاميل

املؤرش

االنحراف
املعياري

املتوسط

اإلجاميل

املؤرش

.80000

.1600

4.00

االعجابات عىل
اليوتيوب

150757.80114

92807.4800

2320187.00

متابعون

18866.09747

5957.3600

148934.00

التفاعالت

.00000

.0000

.00

عدم االعجاب عىل
اليوتيوب

8480.05839

6489.8400

162246.00

تغريدات

17.12620

5.1600

129.00

بوستات املستخدمني

.00000

.0000

.00

التعليقات عىل
اليوتيوب

139.80687

142.2800

3557.00

متابعات

.00353

.0010

.03

معدل التفاعل

.80000

.1600

4.00

معدل التفاعل عىل
اليوتيوب

946.87715

350.2760

8756.90

االعجابات
بالتغريدات

.00000

.0000

.00

معدل االستجابة

5.26000

1.0520

26.30

معدل املشاهدات
عىل اليوتيوب

62.88301

13.2400

331.00

القوائم

.08688

.0397

.99

* حصص املشاركات

9809.66750

4014.6000

100365.00

البوستات عىل
االنستجرام

3.58563

4.0560

101.40

متوسط االعجابات

1513.61826

480.8400

12021.00

* من يتحدث عن
الصفحة

46886.82227

10400.5600

260014.00

متابعو االنستجرام

262.56224

180.9240

4523.10

إعادة التغريدات

.33166

.1200

3.00

* الردود

56.16012

28.7840

719.60

املتابعات عىل
االنستجرام

4.84158

4.0480

101.20

متوسط إعادة
التغريدات

.27689

.9200

23.00

* روابط لخدمات

186.76980

49.5920

1239.80

متوسط االعجابات
عىل االنستجرام

78.76547

68.2000

1705.00

تغريدات خاصة
بالجهة

.27689

.9200

23.00

* رسعة االستجابة

.55377

.1600

4.00

متوسط التعليقات
عىل االنستجرام

72.31759

40.6000

1015.00

تغريدات تم إعادة
تغريدها

.20000

.0400

1.00

* البث الحي

.33166

.1200

3.00

* املسوح

مل يتم تضمينها ضمن العوامل املدمجة ** تم العد بشكل يدوي

جدول رقم ( )2يوضح النتائج اإلجاملية للمؤرشات التي تستخدمها وسائل التواصل
االجتامعي للكيانات الحكومية

52

53

منصــة باحثـون
فعالية االتصال الحكومي إزاء املهام التي تم تحقيقها عرب منصات التواصل االجتامعي:
العوامــل املدمجــة واملهــام التــي تــم تحقيقهــا :يحتــوي هــذا القســم عــى النتائــج املتعلقــة بفعاليــة أداء
الجهــات الحكوميــة عــى منصــات التواصــل االجتامعــي ،وقــد تــم تحليــل مــدى قيــام هــذه الجهــات
بتوظيــف وســائل التواصــل االجتامعــي يف تحقيــق املهــام التاليــة :العالنيــة  ،publicityوالتســويق
marketingوالوصــول  reachوالشــفافية  transparencyواملشــاركة  participationواالنخــراط أو
االندمــاج  .engagementوتــم تقييــم أداء هــذه الجهــات بنــا ًء عــى إجــايل املــؤرشات املســتخدمة ،مثــل
عــدد مـرات النــر والتعليقــات واملشــاركات واإلعجابــات واملشــاركات واملواقــع اإللكرتونيــة ومــا إىل ذلــك،
وذلــك مــن خــال مــا نرشتــه عــى التواصــل االجتامعــي الفيــس بــوك واليوتيــوب وتويــر وإنســتجرام.
وقــد أظهــرت النتائــج وجــود اختالفــات بــن هــذه الجهــات مــن حيــث تأديتهــا لهــذه املهــام ،وهــو مــا
قــد يرجــع لتبايــن طــرق تعامــل هــذه الجهــات مــع منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي .ويوضــح
الجــدول ( )3أن الجهــات الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كانــت مهتمــة بتحقيــق مهمــة
الوصــول  reachلجمهــور املتعاملــن معهــا ،حيــث بلغــت نســبة املتوســط الحســايب ( ،)4062867تالهــا
القيــام بتحقيــق املهــام املتعلقــة بالشــفافية ،حيــث بلغــت نســبة املتوســط الحســايب ( )2085988تالهــا
تحقيــق مهمــة العالنيــة ،حيــث بلغــت نســبة املتوســط الحســايب ،)11079( ،ثــم املهمــة املتعلقــة
باملشــاركة والتســويق .وجــاء تحقيــق هــذه املنصــات ملهمــة االنخ ـراط أو االندمــاج يف املرحلــة األخــرة
مــن اهتامماتهــا ،حيــث بلغــت نســبة املتوســط الحســايب ( .)642كــا كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق
كبــرة يف املتوســط الحســايب فيــا يتعلــق بتحقيــق مهمــة الوصــول  reachمقارنــة ببقيــة املهــام ،ففــي
حــن كان الحــد األدىن لهــذه املهمــة هــو ( ،)105317بلــغ ( )9مبهمــة املشــاركة و( )17يف مهمــة االنخـراط
أو االندمــاج ،وهــو مــا يتشــابه مــع النتائــج التــي توصلــت لهــا ( )b Mergel, 2013فيــا يتعلــق بســيادة
اســتخدام اس ـراتيجية التمثيــل والتواصــل األحــادي االتجــاه.
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املهمة

اإلجاميل

الحد األدىن

الحد األقىص

املتوسط

املتوسط

العالنية
Publicity

265917.00

150.00

49428.00

11079.8750

13581.41177

التسويق
Marketing

266677.00

266.00

49428.00

11111.5417

13588.79054

الوصول
Reach

97508811.34

105317.82

15089756.00

4495150.04982 4062867.1393

الشفافية
Transparency

50063735.59

69455.82

8035548.00

2304770.34735 2085988.9831

املشاركة
Participation

215282.03

9.00

106514.00

8970.0848

21818.05879

االنخراط أو االندماج
Engagement

15425.19

17.00

7923.00

642.7161

1590.64890

جدول رقم ( )3يوضح منشورات منصات االتصال االجتامعي الحكومي وارتباطها باملهام التي تم تحقيقها

اﳌﺆﴍات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻣﻬﻤﺔ:

وميكــن القــول بنــا ًء عــى النتائــج الســابقة أن منصــات التواصــل اإلجتامعــي الحكومــي ركــزت عــى تحقيق
املهــام املتعلقــة بالعالنيــة والتســويق والوصــول والشــفافية  ،حيــث ظهــرت مــؤرشات اســتخدامها عــى
هــذه املنصــات بشــكل مرتفــع ،مــع قلــة ظهــور املــؤرشات املتعلقــة بالســعي نحــو تحقيــق املهــام املتعلقــة
باإلنخ ـراط أو اإلندمــاج ،ومــن ثــم ميكننــا أن نســتنتج أن فعاليــة إســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي
مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة كانــت معتدلــة بشــكل عــام ،وأن مثــة حاجــة
ملزيــد مــن اإلهتــام بالقيــام باملهــام املتعلقــة بتحفيــز املشــاركة وتوفــر ســبل االنخـراط واالندمــاج ضمــن
أعــال هــذه املنصــات.

اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
Publicity
& Communication
& Access

54

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
Marketing

اﻟﻮﺻﻮل
Reach

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
Transparency

اﻟﺘﻌﺎون واﻻﻧﺨﺮاط
اﳌﺸﺎرﻛﺔ
Collaboration Participation
and Engagement
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منصــة باحثـون
النتائج التفصيلية ملدى تأدية منصات التواصل االجتامعي ملهامها:
•املــؤرشات الخاصــة بتحقــق مهمــة العالنيــة والتواصــل (Publicity & Communication
& )Access
لتقييــم فعاليــة أداء منصــات التواصــل الحكومــي ملهمــة االتصــال والتواصــل والعالنيــة ،فقــد تــم
تحليــل العديــد مــن املــؤرشات مثــل نرشهــا للمشــاركات والروابــط ومقاطــع الفيديــو والصــور
ووضــع روابــط خاصــة بخدمــات ووســائل اإلعــام ومواقــع الحكومــات وتوفــر خدمــة البــث
املبــارش ،ووضــع تقوميــات ونــر قامئــة باألحــداث ،ونــر سياســة الصفحــة (فيــس بــوك) ،وعــدد
التغريــدات ،ومقاطــع فيديــو اليوتيــوب واملشــاركات عــى اإلنســتجرام ،ومــا إىل ذلــك .ويوضــح
(الجــدول  )2أنهــا اســتخدمت املنشــورات  postsواإلعجابــات  likesوالصــور والتغريــدات بشــكل
أســايس .بيــد أنهــا مل توظــف العديــد مــن املــؤرشات أو اإلمكانيــات والخصائــص التــي توفرهــا
وســائل التواصــل االجتامعــي ،مثــل وضــع تطبيقــات  enabling posts on applicationsوالبــث
املبــارش  ،live streamوأيضــاً األحــداث  eventsوالتقوميــات  calendarsواملالحظــات notes
أو إجــراء االســتطالعات ومــا إىل ذلــك .ومل تقــم بنــر سياســاتها املتعلقــة بالنــر عــى هــذه
الحســابات أو تقديــم معلومــات كافيــة عــن هــذه الجهــات ،وبينــا تــم وضــع بعــض ســات أو
خصائــص أو معــامل أو روابــط وســائل التواصــل االجتامعــي ضمــن تصميــم املنصــة ،لكنهــا مل تكــن
نشــطة أو فعالــة ،ومل تقــم بتوفــر روابــط كافيــة لخدمــات أو مواقــع أخــرى .ومــع ذلــك نــر
معظمهــم صــورا ً ومقاطــع الفيديــو ،وحرصــوا عــى نــر آخــر األخبــار الرســمية عــن جهاتهــم.
•املؤرشات الخاصة بتحقق مهمة وظيفة التسويق (:)Marketing
معظــم املــؤرشات أو الخصائــص التــي اســتخدمتها منصــات التواصــل االجتامعــي الحكومــي
لتســويق الجهــات الحكوميــة متثلــت يف اســتخدام الصــور ومقاطــع الفيديــو واملشــاركات
والتغريــدات .ويف ذات الوقــت كان بعــض حســابات اليوتيــوب الخاصــة بهــذه الجهــات إمــا غــر
نشــط أو مل ينــر مقاطــع فيديــو كافيــة .كــا مل تكــن حســابات اإلنســتجرام الخاصــة مبعظــم
هــذه الجهــات نشــطة .ومل يســتخدم خاصيــة البــث املبــارش ســوى حســاب واحــد فقــط .وقلــة
مــن هــذه املنصــات قامــت بعمــل مســوح واســتطالعات رأي ،ومعظمهــا مل يقــم بتحديــث أخبــاره
عــى التقوميــات املنشــورة ،وإن كان بعضهــا نــر مراجعــات املســتخدمني.
•املؤرشات الخاصة بتحقق مهمة وظيفة الوصول (:)Reach
أظهــر التحليــل أن مهمــة الوصــول حظيــت بأكــر اهتــام مــن قبــل منصــات التواصــل االجتامعــي
الحكومــي ،فكــا يوضــح الجــدول ( ،)2فــإن عــدد املعجبــن بفيــس بــوك بلــغ ( ،)1926357وعــدد
متابعــي تويــر وصــل إىل ( ،)2320187والوصــول املحتمــل  potential reachإىل التغريــدات وصــل
إىل ( ،)14540585واالنطباعــات ( )impressionsعــى تويــر وصلــت إىل ( )28405971وبلــغ عــدد
متابعــي االنســتجرام ( .)260014ومــع ذلــك ،فــإن متوســط تغيــر املتابعــن  fan’s changeوصــل
إىل ( )1.07مــا يعنــي أن ذات املســتخدمني يســتخدمون هــذه الحســابات.
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•املؤرشات الخاصة بتحقق مهمة وظيفة الشفافية (:)Transparency
اســتخدمت منصــات التواصــل االجتامعــي الحكومــي العديــد مــن الخصائــص مــن مــؤرشات
الشــفافية ،حيــث ركــزت بشــكل أســايس عــى مشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو والروابــط
واملنشــورات وإعــادة تغريدهــا .ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن املــؤرشات التــي ميكــن أن تعــزز
الشــفافية كانــت قليلــة االســتخدام أو مل تســتخدم مثــل الــردود ،وترسيــع االســتجابة ،والســاح
للمســتخدم بالنــر ،ونــر املزيــد مــن تعليقــات الــزوار ،ونــر املزيــد مــن التقاريــر واملالحظــات
واإلعالنــات وتزويــد املتعاملــن واملســتخدمني مبزيــد مــن األخبــار وآخــر األحــداث ،فنــر بعــض
املنشــورات والتغريــدات دون الــرد عليهــا برسعــة أو االهتــام بهــا والتعليــق عليهــا ميكــن أن
يــؤدي إىل حــدوث تأث ـرات ســلبية عــى فعاليــة إســتخدام وســائل التواصــل اإلجتامعــي.
•املؤرشات الخاصة بتحقق مهمة وظيفة املشاركة (:)Participation
وتتمثــل يف إتاحــة الفرصــة للمتعاملــن للمشــاركة يف هــذه املنصــات مــن خــال التعليقــات
واملشــاركات والبوســتات والــردود وإعــادة الــردود والتغريــدات ونــر منشــورات وإبــداء اإلعجاب.
وقــد جــاءت هــذه املهمــة يف املرتبــة الخامســة مــن بــن املهــام التــي ســعت منصــات التواصــل
االجتامعــي الحكومــي إىل تحقيقهــا ،وكان مــن بــن أبــرز املــؤرشات التــي تــم إســتخدامها هــي
إبــداء اإلعجــاب  likesعــى الفيــس بــوك حيــث بلــغ متوســطها الحســايب ) ،(6875وبلــغ املتوســط
الحســايب لـــ  ،(5957) reactionsوبلــغ املتوســط الحســايب لـــ ’ talking about the entitiesعــى
الفيــس بــوك ( )480ومراجعــات الــزوار  (31) visitors’ reviewsوبصفــة عامــة تعكــس معظــم
هــذه املــؤرشات إهتــام هــذه الجهــات بتحقيــق أشــكال مــن املشــاركة.
•املؤرشات الخاصة بتحقق مهمة وظيفة التعاون واالنخراط (:Collaboration and (Engagement
تظهــر النتائــج أن املهمــة التــي حظيــت بأقــل إهتــام مــن قبــل منصــات التواصــل االجتامعــي
الحكومــي كانــت املهمــة املتعلقــة بوظيفــة التعــاون واإلنخــراط ،والســاح للمتعاملــن معهــا
بنــر محتويــات وتغريــدات ..إلــخ ،حيــث بلغــت نســبة متوســطها الحســايب ( .)642كــا لوحــظ
إنخفــاض اإلهتــام بالســاح للمســتخدمني بالنــر أو إنشــاء حســاباتهم ،ونــر مضامينهــم،
وبــطء الــردود وقلــة عــدد املســاهمني يف إنتــاج تغريــدات .وعــى الرغــم مــن الســاح للمتعاملــن
ومســتخدمي هــذه املنصــات بنــر تعليقاتهــم الخاصــة ،فــإن بعــض هــذه التعليقــات ال تتعلــق
باملنشــورات نفســها ومل تقــم بالبنــاء عليهــا إلنشــاء سلســلة مــن الــردود واملناقشــات وبعضهــا كان
ينبغــي تصفيتــه أو إزالتــه.
مناقشة النتائج:
يعتقــد الباحــث أن النتائــج التــي تــم إســتعراضها فيــا ســبق ،ميكــن أن تحفــز املزيــد مــن الباحثــن عــى
إج ـراء دراســات تطبيقيــة ونظريــة حــول اســئلة الدراســة واملتعلقــة مبــدى تعــاون الجهــات الحكوميــة
مــع بعضهــا بشــكل متســق يف توظيفهــا لوســائل التواصــل االجتامعــي؟ وإىل أي مــدى ميكــن أن تطــور
مــن طــرق توصيــل الخدمــات الحكوميــة عــر منصــات التواصــل االجتامعــي ونقــل رســالة الجهــات
ومهامهــا ومعلوماتهــا وتحقيــق املهــام املتعلقــة بالشــفافية واملشــاركة والتفاعــل واإلندمــاج؟ ومــا هــو
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منصــة باحثـون
الــدور الغالــب عــى أداء هــذه املنصــات ،وهــل يتــم الرتكيــز عــى نــر املعلومــات للجمهــور الخارجــي أم
الرتويــج لهــذه الجهــات وتســويقها أم الحصــول عــى ردود أفعــال ومشــاركات مــن قبــل املتعاملــن حــول
نوعيــة الخدمــات املقدمــة أم الســعي نحــو تســهيل وزيــادة نســب املشــاركة مــن املتعاملــن عــى هــذه
املنصــات أم العمــل عــى زيــادة تفاعــل واندمــاج وانخـراط املتعاملــن ضمــن مصفوفــة العمــل عــى هــذه
املنصــات؟
وكشــفت نتائــج الدراســة أن حســابات االتصــال االجتامعــي الحكومــي يف دولــة اإلمــارات قــد نجحــت
يف نقــل صــورة ثريــة عــن كيفيــة تفاعــل هــذه الجهــات مــع املتعاملــن معهــا عــر منصــات التواصــل
االجتامعــي ،وأن معظــم هــذه الجهــات تســتخدم تويــر غالبـاً يف هــذا التواصــل ،يليــه الفيــس بــوك ،ثــم
اإلنســتجرام ثــم اليوتيــوب .كــا خلصــت الدراســة إىل أن هــذه الجهــات تهتــم بنــر تغريــدات عــى تويــر
أكــر مــن النــر عــى الفيــس بــوك أو اإلنســتجرام أو اليوتيــوب .وبينــا متتلــك جميــع هــذه الجهــات
حســابات عــى تويــر ،فــإن بعضهــا ليــس لديــه حســابات عــى الفيــس بــوك ومعظمهــا مل تقــم بتنشــيط
حســاباتها عــى اإلنســتجرام .كــا خلصــت الدراســة إىل أن هــذه الجهــات وصلــت للعديــد مــن املتعاملــن
معهــا مــن خــال املشــاركات وإبــداء اإلعجــاب عــى الفيــس بــوك والتويــر وإعــادة الــردود.
كــا اتضــح وجــود فــرق كبــر بــن مــدى تأديــة الجهــات الحكوميــة للمهــام املناطــة بها والتــي تــم إنجازها،
فبينــا كانــت هــذه الجهــات مهتمــة بتحقيــق املهــام الخاصــة بالوصــول والشــفافية والعالنيــة ،تالهــا
التســويق واملشــاركة ،فــإن أقــل مهمــة تــم تحقيقهــا كانــت هــي اإلندمــاج أو اإلنخ ـراط engagement
وهــو مــا يتفــق مــع دراســة  Panagiotopoulosو .)2012) Samكــا وجدنــا اختالف ـاً كب ـرا ً يف املتوســط
الحســايب فيــا يتعلــق بتحقــق مهمــة الوصــول  reachمقارنــة باملهــام األخــرى.
كــا أظهــر تحليــل حســابات التواصــل االجتامعــي الحكومــي بشــكل يــدوي أنهــا اهتمــت بشــكل
محــدود بالــرد عــى تعليقــات واستفســارات املتابعــن عــى الفيــس بــوك ،وظهــر بعــض البــطء يف الــرد
عــى أســئلتهم ،مــع عــدم توظيفهــم لتطبيقــات عــى الفيــس بــوك أو تطبيقــات تربــط مــا بــن منصــات
التواصــل االجتامعــي واملواقــع اإللكرتونيــة لهــذه الجهــات .وقلــة منهــم نــرت مالحظــات وتنويهــات
ومســوح ومســابقات ،ومعظمهــا اهتمــت بنــر مــواد خاصــة بهــا أكرث من نــر مواد خاصــة باملتعاملــن معها.
وبينــا تباينــت نســبة قيــام هــذه الجهــات الحكوميــة يف تحقيــق مهــام الوصــول واملشــاركة والشــفافية،
إال أنــه مل يكــن هنــاك إختــاف بينهــا فيــا يتعلــق بتأديــة وظيفــة العالنيــة والتســويق واإلنخ ـراط ،وأن
الجهــات املرتبطــة بــوزارات وجهــات خدميــة كانــت أكــر إهتاممـاً مبهــام الوصــول واملشــاركة والشــفافية،
وإن كانــوا يركــزون عــى اســتخدام تقنيــات الدفــع وتوظيــف منصــات التواصــل االجتامعــي لنــر
معلومــات عــن جهاتهــم وتســويقها مــن خــال الحفــاظ عــى وجودهــم اإللكــروين ومحاولــة الوصــول إىل
املتعاملــن معهــم.
كــا اتضــح أن أكــر املعــامل التــي تــم اســتخدامها كانــت هــي املنشــورات والتغريــدات ونــر الصــور
والفيديوهــات ،لكنهــا مل تركــز عــى توظيــف معــامل أخــرى ،ميكــن أن تســاعد يف تحقيــق مهــام املشــاركة
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واإلندمــاج ،وبينــا تســاعد املعــامل التــي تــم اســتخدامها يف تحقيــق املهــام املتعلقــة بالعالنيــة والتســويق،
لكــن معظــم هــذه الحســابات وظفــت تكتيــكات الدفــع باملعلومــات يف إتجــاه واحــد one-way push
 tacticsأكــر مــن توظيفهــا الس ـراتيجيات وتكتيــكات الجــذب  pullأو التشــبيك  networkingوالتــي
ميكــن أن تــؤدي ملزيــد مــن املشــاركة واإلنخ ـراط (.)Mergel, 2013
كــا اتضــح أن معظــم معــامل  featuresهــذه الحســابات مل تكــن نشــطة مثــل املالحظــات والتقوميــات
والروابــط والتطبيقــات ..إلــخ ،وأن بعضهــا مل يكــن يحــدث بياناتــه وأخبــاره بشــكل دائــم ،وأنهــم ينــرون
بعــض املــواد عــى وســائل التواصــل االجتامعــي بــذات الطريقــة التــي ينرشونهــا عــر وســائل اإلعــام
التقليديــة مثــل البيانــات الصحفيــة والتقاريــر واملنشــورات ،دون إدراك أن طبيعــة النــر عــر هــذه
الوســائل تختلــف عــن النــر عــر الوســائل التقليديــة.
وبينــا كانــت الجهــات نشــطة يف اســتخدامها لتويــر ،فــإن معظــم حســاباتها عــى االنســتجرام واليوتيــوب
مل تكــن نشــطة .ومــن خــال فحــص التعليقــات واملشــاركات عــى الفيــس بــوك ،ظهــر أن هــذه الجهــات
مل تهتــم بشــكل كاف بالتواصــل مــع متابعيهــا أو الــرد عــى مســتخدميها.
كــا اتضــح أن هــذه الجهــات نــادرا ً مــا تســتخدم أنــواع معينــة مــن البيانــات التــي تتوافــر عــى
الفيــس بــوك مثــل التقوميــات  calendarsواألحــداث  ،eventsوتتوافــق نتائــج هــذه الدراســة مــع
دراســات ســابقة عــن جهــات حكوميــة يف دول أخــرى مــن مثــل دراســة ()Hofmann, et al., 2013
( ،)Brainard & McNutt, 2010) (Lee, M., & Lee Elser, E. , 2010: 3–4إذ تشــر إىل أنهــم غالبـاً مــا
ال يوظفــون تقنيــات الويــب  ،2.0وأن اس ـراتيجية التواصــل الســائدة يف اســتخداماتهم ملنصــات التواصــل
االجتامعــي هــي اسـراتيجيات الدفــع .)Mossberger, et al, 2013) push

دراســة القامئــون باالتصــال الحكومــي :األدوار والتصــورات حــول وســائل
التواصــل االجتامعــي:
لــم تعــد البيئــة الرقميــة فــي مامرســة االتصال الحكومي شــيئاً مــن التــرف ،بــل أصبحــت ضـرورة
البـــد منهـــا فـــي بنـــاء إدارات وتجهيــزات االتصال الحكومي وتنفيـــذ مهامـــه .فبفضـــل البيئـــة الرقميـــة
االفرتاضيــة ،أضحـــى االتصــال الحكومــي منصـــة مفتوحـــة وتفاعليـــة يتـــم مـــن خاللهــا تطبيـــق أرفــــع
املامرســــات املهنيــــة فــــي هــــذا املجــــال .ومــن هنــــا ،فال ميكــــن أن نتصــــور أداء االتصال الحكومـي
بوظائفـــه املختلفـــة وهياكلـــه املتنوعـــة قامئـــا ً وفعــاالً بـــدون توافر قامئــن باالتصال عىل درايــة بخصائص
البيئــة الرقميــة ،وإدراك لطبيعــة األدوار املناطــة بهــا ،ومبهــارات تتــاءم مــع طبيعــة التغ ـرات الجديــدة
واملتســارعة يف عــامل االتصــال الحكومــي عــر منصــات التواصــل االجتامعــي.
وللتعــرف عــى األدوار التــي يقــوم بهــا العاملــون يف مجــال االتصــال الحكومــي عــر وســائل التواصــل
االجتامعــي ،تــم تنفيــذ اســتبيان مــع ( )71مــن العاملــن باالتصــال الحكومــي يف جهــات اتحاديــة ومحليــة.
وتــم ســؤالهم عــن تصورهــم ملــا حققتــه وســائل التواصــل اإلجتامعــي الحكومــي واألعــال التــي يقومــون
بهــا ،والعوامــل التــي تؤثــر عــى عملهــم وتصورهــم ألدوارهــم وألوجــه القصــور التــي تعــاين منهــا مواقــع
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عدم توافر فريق عمل كاف ومؤهل للتعامل مع وسائل التواصل االجتامعي.

1.52 3.75

ما حققته وسائل التواصل االجتامعي الحكومي

SD M

تحفيز املسابقات والجوائز التي تنظمها جهات متعددة يف الدولة عىل تطوير العمل.

1.38 3.75

ساعدت يف تشجيع املتعاملني مع مواقع االتصال االجتامعي الحكومي للمساهمة بأفكار مفيدة

.692 4.76

الوسائل املتبعة يف التنسيق بني إدارة االتصال الحكومي وغريها من اإلدارات

1.38 3.75

كرثة املهام واألعامل املطلوب القيام بها عرب مواقع التواصل االجتامعي.

1.43 3.69

ساعدت يف التعريف بالخدمات واملهام التي تقوم بها الجهات الحكومية.

.707 4.50

عدم توافر توجيهات واضحة خاصة بكيفية التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي.

1.36 3.51

تواجد شخصيات حكومية مؤثرة بشكل دائم عىل حسابات التواصل االجتامعي يساعد يف نقل رسالتها للجمهور

.890 4.48

عدم توافر الثقة يف قدرة املوظفني عىل متثيل الجهة الحكومية عرب التواصل االجتامعي.

1.52 3.55

ساعدت يف تشكیل وعي الجمھور إزاء القضایا العامة.

.859 4.43

حساسية املهام املكلف بها املوظف تؤثر يف قدرته عىل القيام بها.

1.60 3.49

ساعدت يف مواجهة الشائعات والرد عىل التغطيات اإلعالمية غري الدقيقة.

1.292 4.12

عدم معرفة العاملني بضوابط استخدام مواقع التواصل االجتامعي.

3.47

1.4

سهلت عملية تواصل الجمهور مع القيادات الحكومية.

1.218 4.07

صعوبة تقييم مشاركات املستخدمني والرد عليها

1.36 3.47

جدول رقم ( )4يوضح األدوار التي حققتها مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

ضغوط التواصل مع الجمهور خارج أوقات الدوام الرسمي

1.41 3.43

تكشــف نتائــج االســتبيان الــذي تــم إعــداده للقامئــن باالتصــال الحكومــي عــن وجــود اتجاهــات إيجابيــة
لديهــم إزاء األدوار التــي تقــوم بهــا مواقــع االتصــال الحكومــي يف الدولــة ،حيــث تـراوح املتوســط الحســايب
لردودهــم مــا بــن ( 4.07إىل  ،)4.76إذ أشــاروا إىل أنهــا ســاعدت يف تشــجيع املتعاملــن مــع مواقــع
االتصــال االجتامعــي الحكومــي للمســاهمة بأفــكار مفيــدة ( ،)M 4. 76وإن مواقــع التواصــل االجتامعــي
الحكومــي تفوقــت عــى وســائل اإلعــام التقليديــة يف ربــط الجهــات الحكوميــة باملواطنــن ( ،)4.50وإنهــا
ســاعدت يف التعريــف بالخدمــات واملهــام التــي تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة ( ،)4.50وتواجــد شــخصيات
حكوميــة مؤثــرة بشــكل دائــم عــى حســابات التواصــل االجتامعــي يســاعد يف نقــل رســالتها للجمهــور
( ،)4.48مــا ســاعد يف تشــكيل وعــي الجمهــور إزاء القضايــا العامــة ( ،)4.43وإنهــا ســاعدت يف مواجهــة
الشــائعات والــرد عــى التغطيــات اإلعالميــة غــر الدقيقــة ( ،)4.12وإنهــا ســهلت عمليــة تواصــل الجمهــور
مــع القيــادات الحكوميــة (.)4.07

عدم توافر امكانيات كافية إلنتاج مواد صالحة للنرش عىل مواقع التواصل االجتامعي.

1.48 3.37

األدوار التي حققتها مواقع التواصل االجتامعي الحكومي:

تفوقت مواقع التواصل االجتامعي الحكومي عىل وسائل اإلعالم التقليدية يف ربط الجهات الحكومية باملواطنني.834 4.50 .

العوامل املؤثرة يف عمل القامئني باالتصال الحكومي عرب وسائل التواصل االجتامعي:
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SD M

املسؤولون يتوقعون الكثري من العاملني يف االتصال االجتامعي الحكومي

1.28 4.04

عدم توافر دورات تدريبية كافية للتعامل مع وسائل التواصل االجتامعي.

1.32 3.84

النظر إىل القامئني عىل إدارة مواقع التواصل بأن عملهم سهل وال يحتاج إىل جهد كبري.

1.52 3.75

جدول رقم ( )5يوضح العوامل املؤثرة يف عمل القامئني باالتصال الحكومي
تكشــف نتائــج الدراســة عــن تحديــد القامئــن باالتصــال لبعــض العوامــل املؤثــرة عــى عملهــم يف مجــال
االتصــال الحكومــي ويف مقدمتهــا أن املســؤولني يتوقعــون الكثــر مــن العاملــن يف االتصــال االجتامعــي
الحكومــي ( ،)M 4.04تــاه عــدم توافــر دورات تدريبيــة كافيــة للتعامــل مــع وســائل التواصــل االجتامعــي
( ،)M 3.84والنظــر إىل القامئــن عــى إدارة مواقــع التواصــل بــأن عملهــم ســهل وال يحتــاج إىل جهــد كبــر
( ،)M3.80وصعوبــة اختيــار محتــوى ال يخضــع للملكيــة الفكريــة آلخريــن ( ،)M 3.75وعــدم توافــر فريــق
عمــل كاف ومؤهــل للتعامــل مــع وســائل التواصــل االجتامعــي ( ،)M 3.75وتحفيــز املســابقات والجوائــز
التــي تنظمهــا جهــات متعــددة يف الدولــة عــى تطويــر العمــل ( ،)M 3.75تــاه الوســائل املتبعــة يف
التنســيق بــن إدارة االتصــال الحكومــي وغريهــا مــن اإلدارات ( ،)M 3.75وكــرة املهــام واألعــال املطلــوب
القيــام بهــا عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي ( ،)M3.69وعــدم توافــر توجيهــات واضحــة خاصــة بكيفيــة
التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتامعــي ( ،)M 3.51وعــدم الثقــة يف قــدرة املوظفــن عــى متثيــل الجهــة
الحكوميــة عــر التواصــل االجتامعــي ( ،)M 3.55وحساســية املهــام املكلــف بهــا تؤثــر يف قــدرة املوظفــن
عــى القيــام بتلــك املهــام ( ،) M 3.49وعــدم معرفــة بعــض العاملــن لضوابــط اســتخدام مواقــع التواصــل
االجتامعــي ( ،)M3.47وصعوبــة تقييــم مشــاركات املســتخدمني والــرد عليهــا ( ،)M 3.43وضغــوط
التواصــل مــع الجمهــور خــارج أوقــات الــدوام الرســمي ( ،)M 3.43و عــدم توافــر امكانيــات كافيــة إلنتــاج
مــواد صالحــة للنــر عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي (.)M 3.37
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وتكشــف النتائــج الســابقة عــن وجــود عــدة عوامــل تؤثــر يف أداء القامئــن باالتصــال الحكومــي عــر
منصــات التواصــل االجتامعــي ،ومعظمهــا ناجــم عــن ضغــوط العمــل وطبيعــة هــذا النــوع مــن االتصــال
وهــي أمــور ميكــن التغلــب عليهــا كلــا زادت حرفيــة ومهــارة القامئــن بهــذا العمــل ،وترســخت الضوابــط
واملعايــر املنظمــة لــه.
أدوار ومهام القامئون باالتصال عىل مواقع التواصل االجتامعي الحكومي:
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مهام القامئون باالتصال عىل مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

M

أقوم بتجميع أخبار وآراء وتعليقات املستخدمني ملواقعنا عىل التواصل االجتامعي

3.93

احرص عىل االستفادة من أیة فكرة جدیدة أو ابتكار جدید يف مجال وسائل التواصل االجتامعي الحكومي

3.86

أهتم بالحفاظ عىل سمعة جهة العمل من خالل ما اقوم بنرشه ومتابعته

3.84

أقوم بنرش املعلومات عن األحداث واألخبار والقضايا املتعلقة بجهة عميل.

3.76

اهتم بنرش املعلومات واألخبار التي تصور القادة بشكل ايجايب

3.69

احرص عىل توظيف أكرب قدر من العنارص املرئية (من صور وفيديوهات وجرافيك) فيام ننرشه

3.63

أهتم بتعريف وتعليم املستخدمني بالقضايا والخدمات التي تهم جهة عميل.

3.61

اكتب محتوى وانرش تغريدات وصور وفيديوهات عىل حساباتنا للتواصل االجتامعي

3.48

أعمل عىل زيادة الوعي بأهداف ورسالة واسرتاتيجية جهة عميل من خالل ما اقوم بنرشه ومتابعته

3.43

أقوم بتشجيع بعض املستخدمني لدعم مبادرات وحمالت وقضايا حكومية مهمة.

3.37

أدرس /أمتعن يف سلوكيات اتصال مستخدمي مواقعنا للتواصل الحكومي.

3.33

أقوم بنرش مقاطع مبارشة ألحداث وفعاليات ومشاركتها مع الجمهور.

3.32

أطرح أفكار ومبادرات جديدة عرب مواقع التواصل االجتامعي الخاصة بجهة عملك

3.29

أقوم بتصحيح أية معلومات خاطئة أو نقد عن أنشطة جهة العمل

3.26

أشارك  sharingاملعلومات واآلراء املطروحة عىل حساباتنا مع األطراف املعنية يف جهات عملنا

3.25

أسعى إىل خلق بيئة تعاونية إلكرتونية تربط بني الجهة الحكومية والجمهور.

3.22

أقوم بتحويل االستفسارات والشكاوى التي تصل إىل الجهة املعنية ومتابعتها.

3.21

اقوم برصد أية عوامل تؤثر عىل آداء عملنا عىل مواقع التواصل االجتامعي

3.13

اساعد يف تقديم الخدمات ملستخدمي مواقع التواصل االجتامعي الخاصة بنا نيابة عن جهة عميل

3.04

أسعى للحصول عىل ردود فعل عن حساباتنا للتواصل االجتامعي

2.96

أعمل عىل إتاحة الفرص أمام مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي لنرش اقرتاحاتهم وآرائهم

2.94

اتابع واتجاوب مع تعليقات ومشاركات املستخدمني ملواقع التواصل االجتامعي الخاصة بجهة عميل.

2.94

اتابع الجديد يف مواقع التواصل االجتامعي الخاصة بجهات حكومية أخرى

2.93

أعمل عىل تشجيع املستخدمني عىل التطوع يف املبادرات والخدمات الحكومية

2.81

أقوم بتحديد قضايا للنقاش مع املستخدمني عرب مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

2.78

أقوم بتزويد املستخدمني بتحليالت وتفسريات حول قضايا وأحداث معينة

2.78

أقوم باإلجابة عىل تساؤالت مستخدمي مواقع التواصل الحكومي نيابة عن جهة عمىل.

2.75

اكتب تقارير عن تعامل املستخدمني مع مواقع التواصل االجتامعي الخاصة بجهة عملك

2.68

أهتم بتفسري األسباب التي تقف وراء قرارات للقيادات الحكومية

2.56

استخدم برمجيات خاصة لرصد معدالت استخدام مواقع التواصل االجتامعي الخاصة بجهة عميل

2.38

أحرص عىل إرشاك الجمهور يف محادثات ونقاشات نيابة عن جهة عميل.

2.22

جدول رقم ( )6يوضح أدوار ومهام القامئون باالتصال عىل مواقع التواصل االجتامعي الحكومي
تكشــف نتائــج الدراســة عــن أن القامئــن باالتصــال يــرون أنهــم يقومــون بعــدة أدوار يف إطــار عملهــم يف
االتصــال الحكومــي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،مــن بينهــا:

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور
ﻧﺎﴍ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
Information
Disseminator

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور
ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣني

Users Services
Provider

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور
اﳌﺤﻔﺰ
Mobilizer

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور
اﳌﺮﺷﺪ أو اﳌﻌﻠﻢ
Educator

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور
اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

Government
Representative

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور
اﻟﺒﺎﺣﺚ
Researcher

اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺪور
اﳌﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء
ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟﻜﱰوين
Online
Community
Builder
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منصــة باحثـون
•القيــام بــدور نــارش املعلومــات  Information disseminatorويشــتمل هــذا الــدور عــى القيــام
باملهــام التاليــة :نــر املعلومــات عــن األحــداث واألخبــار والقضايــا املتعلقــة بجهــة العمــل (،)M 374
توظيــف أكــر قــدر مــن العنــارص املرئيــة (مــن صــور وفيديوهــات وجرافيــك) فيــا يتــم نــره (3.63
 ،)Mكتابــة املحتــوى ونــر تغريــدات وصــور وفيديوهــات عــى حســابات التواصــل االجتامعــي
( )M 3.48مشــاركة  sharingاملعلومــات واآلراء املطروحــة عــى الحســابات مــع األط ـراف املعنيــة
يف جهــات العمــل (.)M 3.25
•القيــام بــدور مقــدم الخدمــات للمســتخدمني  ،Users Services Providerويــأيت يف مقدمــة مهــام
هــذا الــدور القيــام بتحويــل االستفســارات والشــكاوى التــي تصــل إىل الجهــة املعنيــة ومتابعتهــا
( ،) 3.21Mواملســاعدة يف تقديــم الخدمــات ملســتخدمي مواقــع التواصــل االجتامعــي نيابــة عــن
جهــة العمــل ( ،) M 3.04واملتابعــة والتجــاوب مــع تعليقــات ومشــاركات املســتخدمني ملواقــع
التواصــل االجتامعــي الخاصــة بجهــة العمــل ( ،)M 2.94والقيــام باإلجابــة عــى تســاؤالت مســتخدمي
مواقــع التواصــل الحكومــي نيابــة عــن جهــة العمــل (.)M 2.75
•القيــام بــدور املحفــز  Mobilizerويشــتمل هــذا الــدور عــى القيــام بتشــجيع بعــض املســتخدمني
لدعــم مبــادرات وحمــات وقضايــا حكوميــة مهمــة ( ،)M 3.73والســعي للحصــول عــى ردود فعــل
عــن حســابات التواصــل االجتامعــي الخاصــة بجهــة العمــل ( ،)M 2.96والعمــل عــى تشــجيع
املســتخدمني عــى التطــوع يف املبــادرات والخدمــات الحكوميــة ( )M 2.81والقيــام بتحديــد قضايــا
للنقــاش مــع املســتخدمني عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي (.)M 2.73
•القيــام بــدور املرشــد أو املعلــم  Educatorويشــتمل هــذا الــدور عــى القيــام باملهــام التاليــة:
االســتفادة مــن أيــة فكــرة جديــدة أو إبتــكار جديــد يف مجــال وســائل التواصــل االجتامعــي الحكومــي
( ،)M 3.86تعريــف وتعليــم املســتخدمني بالقضايــا والخدمــات التــي تهــم جهــة العمــل(،)M3.61
وزيــادة الوعــي بأهــداف ورســالة وإس ـراتيجية جهــة العمــل مــن خــال مــا يتــم نــره ومتابعتــه
(.)M 3.43
•القيــام بــدور ممثــل الجهــات الحكوميــة  Government Representativeويشــتمل هــذا الــدور
عــى القيــام باملهــام التاليــة :اإلهتــام بالحفــاظ عــى ســمعة جهــة العمــل مــن خــال مــا يتــم نــره
ومتابعتــه ( ،)M 3.84واالهتــام بنــر املعلومــات واألخبــار التــي تصــور القــادة بشــكل إيجــايب
( ،)M 3.69والقيــام بتصحيــح أيــة معلومــات خاطئــة أو نقــد عــن أنشــطة جهــة العمــل (،)M 3.26
واالهتــام بتفســر األســباب التــي تقــف وراء ق ـرارات القيــادات الحكوميــة (.)M 2.65
•القيــام بــدور الباحــث  Researcherويشــتمل هــذا الــدور عــى القيــام باملهــام التاليــة :طــرح أفــكار
ومبــادرات جديــدة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي الخاصــة بجهــة العمــل ( )M 3.29والتمعــن
يف ســلوكيات اتصــال مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي ( ،)M 3.33والقيــام برصــد
أيــة عوامــل تؤثــر عــى أداء العمــل عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ( ،)M 3.13ومتابعــة الجديــد
يف مواقــع التواصــل االجتامعــي الخاصــة بجهــات حكوميــة أخــرى ( )M 2.93والقيــام بتزويــد
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املســتخدمني بتحليــات وتفس ـرات حــول قضايــا وأحــداث معينــة ( ،)M 2.78وكتابــة تقاريــر عــن
تعامــل املســتخدمني مــع مواقــع التواصــل االجتامعــي الخاصــة بجهــة العمــل ( )M 2.68واســتخدام
برمجيــات خاصــة لرصــد معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي الخاصــة بجهــة العمــل
( )M 2.38وإن مل تظهــر اتجاهــات إيجابيــة لــدى القامئــن باالتصــال نحــو القيــام باملهمــة األخــرة.
•القيــام بــدور املســاهم يف بنــاء مجتمــع إلكــروين  Online Community Builderويشــتمل هــذا
الــدور عــى القيــام بتجميــع أخبــار وآراء وتعليقــات املســتخدمني ملواقــع التواصــل االجتامعــي الخاصة
بجهــة العمــل ( ،)M 3.93ومشــاركة  sharingاملعلومــات واآلراء املطروحــة مــع األطـراف املعنيــة يف
جهــات العمــل ( ،)M3.25والســعي إىل خلــق بيئــة تعاونيــة إلكرتونيــة تربــط بــن الجهــة الحكوميــة
والجمهــور ( ،)M 3.22والعمــل عــى إتاحــة الفــرص أمــام مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتامعــي لنــر
إقرتاحاتهــم وآرائهــم ( ،)M 2.94وإرشاك الجمهــور يف محادثــات ونقاشــات نيابــة عــن جهــة العمــل (2.22
 )Mوإن مل تظهــر إتجاهــات إيجابيــة لــدى القامئــن باالتصــال نحــو القيــام باملهمــة األخرية.

دراسة تصورات الجمهور حول فاعلية وسائل التواصل االجتامعي الحكومي:
فـــي ضـــوء األهمية املتناميـــة للتفاعـــل التشـابيك بيـــن الجهـات الحكوميـــة وأفـراد الجمهـــور ،وبخاصــة
فــــي شــــبكات التواصــــل االجتامعي ،فقــــد أولــــت إدارات االتصال الحكومي حــــول العالــــم أهميــــة
كبـــرى لقيـــاس تلــــك التفاعالت واســــتخالص العبـــر والــــدروس منهـــا وتوظيـــف نتائــــج تحليلهـــا فــي
تعضيــــد العالقات مــــع الجمهــــور وتحســــن الخدمــــات املقدمــة.
وقــد أكــدت معظــم الدراســات الحديثــة عــى أن جــودة وفعاليــة االتصــال الحكومــي تتوقــف عــى مــدى
اعتــاده عــى قيــاس وتلبيـــة احتياجـــات الجمهـــور ،وذلــك يف ظــل ســيادة التصــور القائم عــى أن االتصال
الحكومــي يعــد منصـــة تفاعليـــة وحواريـــة ،وأن وســــائل التواصــــل االجتامعــي تعتــر منافــــذ مهمــــة
للحكومــــات لتعزيــــز تواصلهــــا وحوارهــا التفاعلـــي مـــع األطراف ذات العالقة فـي املجتمـع.
ويعـــد التفاعـــل والتدفـــق املعلوماتـــي باتجاهني مـن املظاهـر االبتكاريـة فـــي االتصال الحكومي املسـتند
لفضـــاء رقمـــي مفتـــوح ،فعلـــى عكـس النمـــوذج التقليـدي أحـــادي االتجاه فـــي االتصال واإلعالم ،يتميـز
االتصــال الحكومــي بثنائيــة االتصــال والتشـــابك التفاعلـــي  Engagementبيـــن القامئيـــن علـــى االتصــال
واملســـتخدمني .ويتشـــابه هـــذا النمـوذج ثنائـي اإلتجاه مـع منـوذج الحـــوار فـي التواصـل حيـث يتسـاوى
املرســـل واملســـتقبل فـــي معادلـــة االتصال ممـــا يجعـــل التأثيـــر يســـر باتجاهيـــن أيضـاً بيـــن الطرفيـن.
ولعــل هــذا التمكيــن الــذي حققــه املســتخدم بفعــل التحــوالت الرقميــة فــي تكنولوجيــا االتصال
هـــو الـــذي أقنـــع القامئيـــن علـــى االتصال الحكومي فـــي دول العالـــم بضـــرورة االســـتامع النطباعـــات
وآراء املســــتخدمني حــــول الخدمــات املقدمــة وتضميــن احتياجاتهــم فــــي الخطــط واالســرتاتيجيات
املتعلقـــة باالتصال عبـــر الشـــبكات والوســـائل العامليـــة األخرى .فأفـراد الجمهـور أصبحـــوا قادريـن علـى
إيصـــال أصواتهـــم للجهـــات الحكوميـــة ،وبنـاء علـى ذلـــك يتم إدخـال التعديـات املناســـبة فـي محتــوى
وشــكل الخدمــات املقدمــة ،وهــو مــا يســهم فــي نهايــة املطــاف فــي بنــاء الثقــة بيــن الطرفيــن،
ويســــجل كنجــــاح لجهــــود االتصــال الحكومــــي( .عايش & رضــوان)2019 ،
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ويف محاولــة للتعــرف عــى آرائهــم ووجهــات نظرهــم إزاء مزايــا وفوائــد وســائل التواصــل االجتامعــي
يف االتصــال الحكومــي ،وأســباب ودوافــع املشــاركة يف متابعــة مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي،
وأبــرز اســتخداماتهم لوســائل التواصــل االجتامعــي الحكومــي ،ورؤيتهــم ألوجــه القصــور فيهــا ،تــم تنفيــذ
اســتبيان مــع  135فــرد يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،شــارك فيــه ( % 79.3مــن اإلنــاث ،و % 20مــن
الذكــور) ،وتــم تطبيقــه يف  6إمــارات بالدولــة ،بيــد أن معظمهــا تــم يف ديب وأبــو ظبــي والشــارقة.
وقــد بلغــت نســبة املشــاركني مــن الفئــة العمريــة مــن  21إىل  25ســنة ( ،)%37.9والفئــة العمريــة مــن
 26إىل  30عــام ( )%31.1والفئــة العمريــة مــن  31ايل  40عــام ( )%11.1والفئــة العمريــة مــن  41إىل 49
عــام ( )%17و( )%2.2ممــن يقــل أعامرهــم عــن  20عــام و( )%7ممــن يزيــد أعامرهــم عــن  50عــام.
وبلغــت نســبة املتزوجــن املشــاركني يف الدراســة ( )%45.2وغــر املتزوجــن ( ،)%50.4كــا بلغــت نســبة
الحاصلــن عــى شــهادة الثانويــة ( )%13.3والبكالوريــوس ( )%63.7والدبلــوم ( )%19.3واملاجســتري ()%7
والدكتــوراه (.)%2.9
أسباب ودوافع املشاركة يف متابعة مواقع التواصل االجتامعي الحكومي:
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ما قد یدفع ملتابعة موقع /حساب حكومي للتواصل االجتامعي

SD M

للحصول عىل معلومات عن املوضوعات التي تشغل اهتاممايت

.774 2.66

الرغبة يف اإلطالع عيل مستجدات املجتمع واخباره

.822 2.65

الرغبة يف التعرف عىل آراء اآلخرين يف مختلف القضايا يف املجتمع

.820 2.61

تواجد شخصية حكومية مؤثرة بشكل دائم عىل حسابات التواصل االجتامعي.

.823 2.59

مدى قدرة حسابات التواصل االجتامعي عىل إثارة اهتامم الجمهور بخدمات ومبادرات مميزة.

.861 2.56

متابعة حسابات التواصل االجتامعي هي جزء من روتني استخدام شبكة اإلنرتنت

.843 2.56

مدى تنوع الخدمات املتوافرة املقدمة للمستخدمني عرب مواقع التواصل االجتامعي.

.854 2.48

الرغبة يف املشاركة وإبداء الرأي يف قضايا عامة عرب حسابات التواصل االجتامعي الحكومي

.861 2.45

مدى تجاوب وتفاعل العاملني يف مواقع التواصل الحكومي مع املستخدمني.

.862 2.37

الحاجة لقضاء مصلحة خاصة يب وبأرسىت عرب حسابات التواصل االجتامعي الحكومي

.872 2.33

مدى طرح املوقع ملسابقات وتقدميه لجوائز.

.936 2.25

املستخدمون يفضلون التواصل مع الجهات الحكومية عرب هذه املواقع بدالً من الوسائل األخرى.

.928 2.25

جدول رقم ( )7يوضح أسباب ودوافع املشاركة يف متابعة مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

تكشــف نتائــج الدراســة أن عــدة أســباب تدفع الجمهــور ملتابعة حســابات التواصــل االجتامعــي الحكومي،
بيــد أن تأثريهــا ليــس كب ـرا ً عــى متابعــة هــذه الحســابات ،حيــث ت ـراوح املتوســط الحســايب لردودهــم
مــا بــن ( 2.25إىل  ،)2.66وتصــدر قامئــة هــذه األســباب رغبــة الجمهــور يف متابعــة بعــض املوضوعــات
التــي تشــغل اهتاممهــم ،تالهــا اإلطــاع عــى مســتجدات وأخبــار املجتمــع والرغبــة يف التعــرف عــى
آراء اآلخريــن وتواجــد بعــض الشــخصيات الحكوميــة املؤثــرة عــى هــذه املواقــع ،وتقديــم بعــض هــذه
الحســابات لخدمــات ومبــادرات مميــزة ،ومتابعــة حســابات التواصــل االجتامعــي الحكومــي كجــزء مــن
الروتــن اليومــي الســتخدام شــبكة االنرتنــت .بينــا قــل تأثــر أســباب أخــرى عــى متابعــة الجمهــور لهــذه
الحســابات مثــل تنــوع الخدمــات املتوافــرة عــى املواقــع ورغبــة الجمهــور يف املشــاركة وتجــاوب العاملــن
يف مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي أو الحاجــة لقضــاء مصلحــة خاصــة عــر هــذه الحســابات.
مشاركة الجمهور يف مواقع التواصل االجتامعي:
أعامل قمت بها عىل مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

SD M

تصفحت واطلعت عىل بعض حسابات مواقع االتصال االجتامعي الحكومي

1.222 3.99

قرأت معلومات أو أخبار أو شاهدت بعض الصور أو الفيديوهات

1.290 3.98

قمت بإبداء إعجاب  Likeلبعض ما نرش عىل مواقع االتصال االجتامعي

1.544 3.45

اهتم بقراءة بعض النقاشات والتعليقات املنشورة عن موضوعات عىل مواقع االتصال الحكومي

1.375 3.78

أرسلت رسالة عرب هاتفي آلخرين عن موضوعات منشورة عىل مواقع االتصال االجتامعي الحكومي.

1.500 3.20

أخربت آخرين بأخبار ومبادرات تم نرشها عرب حسابات مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

1.467 3.19

قمت بتنزيل بعض املعلومات أو األخبار ،الفيديوهات والصور املوجودة عىل مواقع االتصال

1.667 2.93

استعني مبواقع االتصال االجتامعي الحكومي أوقات األزمات واألحداث الطارئة ملتابعة تطوراتها

1.809 2.89

قمت بإنجاز خدمة خاصة يب من خالل مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

1.690 2.73

قمت بالتصويت ومبراجعة وتصنيف ملوضوعات منشورة عىل مواقع االتصال الحكومي.

1.533 2.69

شاركت بتعليقات وآراء وتغريدات يف مواقع االتصال االجتامعي الحكومي.

1.541 2.66

استخدم مواقع التواصل االجتامعي كمنرب ووسيل ًة لتوصيل آرايئ ووجهات نظر يف قضايا عامة.

1.569 2.62

أرسلت اسئلة أو استفسارات للعاملني بحسابات مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

1.552 2.59
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شاركت بأخبار أو معلومات أو بصور أو فيديوهات عىل مواقع االتصال االجتامعي الحكومي

1.576 2.58

حدة الحوارات والنقاشات عىل هذه املواقع.

.829 2.00

انضممت لجامعات إلكرتونية موجودة عىل مواقع االتصال االجتامعي الحكومي.

1.529 2.17

قلة إهتامم هذه املواقع /الحسابات بتجديد أخبارها ومعلوماتها.

.913 1.96

قمت بإرسال تصحيحات أو تنبيهات عن أمور أو معلومات خاطئة لبعض مواقع التواصل االجتامعي

1.446 2.12

قلة الشفافية يف طرح القضايا التي تتناولها

.800 1.96

كرثة حذف املحتوى بعد نرشه.

.767 1.87

املظهر العام ملواقع التواصل االجتامعي الحكومي غري جذاب.

.829 1.79

نرش محتوى ال يتناسب مع طبيعة عمل الجهة الحكومية.

.796 1.73

وجود صعوبات فنية يف تصفح هذه املواقع/الحسابات

1.165 1.33

جدول رقم ( )8يوضح أشكال مشاركة الجمهور يف مواقع التواصل االجتامعي
تكشــف نتائــج الدراســة عــن وجــود توجــه إيجــايب بصفــة عامــة لــدى الجمهــور نحــو املشــاركة يف مواقــع
التواصــل االجتامعــي الحكومــي ،حيــث ت ـراوح املتوســط الحســايب لردودهــم مــا بــن ( 2.58إىل .)3.99
وأظهــر الجمهــور تجاوب ـاً مــع مواقــع التواصــل الحكومــي بصفــة كبــرة وخاصــة فيــا يتعلــق باالطــاع
عــى هــذه الحســابات وتصفحهــا ،تالهــا متابعــة األخبــار واملعلومــات والصــور املنشــورة عــى هــذه
الحســابات ،والقيــام بإبــداء إعجــاب عــى مــا ينــر ،وق ـراءة النقاشــات والتعليقــات املنشــورة وإرســال
بعــض املوضوعــات املنشــورة آلخريــن ،وإخبارهــم مببــادرات تــم نرشهــا عــى هــذه املواقــع ،أو تنزيــل
بعــض املعلومــات منهــا أو االســتعانة بهــا يف أوقــات األزمــات أو إنجــاز خدمــات خاصــة أو املشــاركة يف
التصويــت عــى موضوعــات منشــورة أو مشــاركة التعليقــات مــع اآلخريــن أو التعبــر عــن وجهــات نظــر
خاصــة مــن خــال هــذه املواقــع أو االستفســار مــن العاملــن يف هــذه املواقــع حــول بعــض املوضوعــات
أو مشــاركة صــور وأخبــار منشــورة يف هــذه املواقــع مــع آخريــن.
كــا تكشــف النتائــج عــن عــدم وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى الجمهــور إزاء االنضــام لجامعــات
إلكرتونيــة موجــودة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي أو إرســال تصحيحــات عــن أمــور
ومعلومــات خاطئــة لهــذه املواقــع ،وهــو مــا يســتدعى العمــل عــى تحفيــز الجمهــور عــى املشــاركة
وإبــداء الــرأي عــر هــذه املواقــع.
أوجه القصور التي تعاين منها مواقع التواصل االجتامعي الحكومي:
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أوجه القصور التي تعاين منها مواقع التواصل االجتامعي الحكومي

SD M

قلة تجاوب القامئني عىل هذه املواقع مع استفسارات وشكاوى املتعاملني.

.833 2.09

عدم تضمنها لخدمات رضورية.

.838 2.11

املعلومات املتوافرة عىل مواقع التواصل االجتامعي غري كافية للحصول عىل خدمة جيدة.

.900 2.10

قلة النقاشات والتعليقات عىل هذه املواقع.

.876 2.02

عدم اعتامدها كوسيلة رسمية يف التواصل مع الجهات الحكومية

.914 2.01

جدول رقم ( )9يوضح أوجه القصور التي تعاين منها مواقع التواصل االجتامعي الحكومي
تكشــف نتائــج الدراســة عــن وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى الجمهــور إزاء مواقــع التواصــل االجتامعــي
الحكومــي ،حيــث تـراوح املتوســط الحســايب لردودهــم عــى العبــارات املتعلقــة بوجــود قصــور يف مواقــع
التواصــل الحكومــي مــا بــن ( 1.33إىل  .)2.09ويــرى البعــض منهــم رضورة زيــادة تجــاوب القامئــن عــى
هــذه املواقــع مــع استفســارات وشــكاوى املتعاملــن وزيــادة الخدمــات التــي تقدمهــا والنقاشــات التــي
تطرحها .فمن املؤكد أن تطويـــر الخدمــــات الحكوميــــة ،مبــــا فيهــا خدمــــات االتصال الحكومــي ،يبــدأ
بفهــــم احتياجــــات املواطنيــــن وأولوياتهـــم ،ويتـــم ذلـك عـــادة مـــن خالل إتاحـة الفرصـــة للمواطنيـن
للتعبيـــر عمـــا يجـــول فـــي أذهانهــم تجــــاه الخدمــــات ،وكيفيــــة تذليــــل صعوبــــة الوصــــول إليهــــا
واالستفادة منهــــا .وقد أثبتت البحــــوث العلميــــة والتجــــارب العمليــــة فــــي االتصال واإلعالم عامــــة
أن الرســائل االتصالية الناجحــة هــي التــي تلقــى صــدى أوســع بيــن الجامهيــر املســتهدفة ،حيــث
تتناغــــم مــــع توقعاتــــه وطموحاتــه وتوفــر لــه املعــــارف املفيــدة التــي ميكــن مــــن خاللها االرتقاء
مبســــتوى حياتــه فــــي جميــع املجاالت.

الخالصة والتصورات البحثية املستقبلية:
تكشــف نتائــج الدراســة األوىل عــن أن الجهــات الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نجحــت
إىل حــد مــا يف توظيــف منصــات التواصــل االجتامعــي ضمــن منظومــة االتصــال الحكومــي التــي تنتهجهــا،
بيــد أنهــا مل توظــف كل إمكانياتهــا كــا ينبغــي عــى الرغــم مــا تتميــز بــه هــذه املنصــات مــن خصائــص
تفــوق يف قدراتهــا االتصاليــة وســائل اإلعــام التقليديــة.
وقــد ســعت الدراســة األوىل لقيــاس فاعليــة االتصــال الحكومــي مــن خــال مــدى قــدرة منصــات التواصــل
االجتامعــي الحكومــي عــى تحقيــق املهــام املتعلقــة بالعالنيــة والتســويق والوصــول والشــفافية واملشــاركة
واإلنخ ـراط .وكشــفت الدراســة عــن قيــام الجهــات الحكوميــة بنــر املعلومــات الخاصــة بهــا بطريقــة
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منصــة باحثـون
تقليديــة أكــر مــن االهتــام مبشــاركة املتعاملــن معهــا .وبينــا زاد إهتــام الجهــات بالوصــول والتواصــل
مــع املتعاملــن معهــا مــن خــال إتبــاع مفاهيــم تقــوم عــى الشــفافية والتســويق والعالنيــة ،بيــد أنهــا
مل تركــز عــى إتبــاع منــاذج إتصاليــة قامئــة عــى املشــاركة واإلنخـراط والتفاعــل .وتوصلـــت الدراســة إلـــى
أنه تم إستخدام هـــذه الحســـابات فـــي مجال نشـــر األخبار الخاصـــة بهـــذه الجهـــات وكذلـك فـي مجـال
التوعيـــة وتســـويق الخدمـــات الحكوميـة ،مبـا يساعد يف تحقيق شـفافية التواصـل مـع املتعامليـن ويدعـم
عمليـــة الوصول إليهم .وأشـــارت الدراســـة إلــــى أن عمليــــة نشــــر األخبار واملعلومــــات عبــــر هــــذه
الحســــابات تتــــم مــن خــــال نشــر الوثائــق والروابــط ،والفيديــو والصــــور ،وإىل أن حجــم االهتامم
بنشــــر املعلومــــات يفــوق االهتامم بتحقيــــق املشــاركة والتفاعــل وإنتــاج املحتــوى ،وهــو مــا تويص
الدراســــة بضــــرورة االهتامم بتفعيلــه.
كــا كشــفت الدراســة عــن إتبــاع هــذه الجهــات لتكتيــكات الدفــع  Pushأحاديــة االتجــاه للمعلومــات
أكــر مــن تنبــي تكتيــكات تقــوم عــى الســحب  Pullأو التشــبيك  ،Networkوهــو نفــس االســتنتاج
الــذي توصلــت إليــه عــدة دراســات أخــرى تــم تطبيقهــا عــى كيفيــة توظيــف بعــض الحكومــات ملنصــات
التواصــل االجتامعــي .ومــع ذلــك ،يجــب أن يحــرص القامئــون عــى االتصــال الحكومــي يف هــذه الجهــات
عــى إتبــاع وتطبيــق منــاذج اتصاليــة تقــوم عــى إرشاك املســتخدمني يف صناعــة محتــوى منصــات التواصــل
االجتامعــي وزيــادة التفاعــل والتجــاوب معهــم.
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.. response rateإلــخ .وميكــن االســتفادة مــن النمــوذج الــذي طورتــه الدراســة يف إجـراء دراســات مقارنــة
عــى حســابات وســائل التواصــل االجتامعــي يف بلــدان مختلفــة.
أمــا فيــا يتعلــق بالدراســة الثانيــة ،فقــد ســعت للتعــرف عــى األدوار التــي يقــوم بهــا العاملــون يف مجــال
االتصــال الحكومــي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،وقــد تــم تنفيــذ إســتبيان مــع  71مــن العاملــن
باالتصــال الحكومــي يف جهــات اتحاديــة ومحليــة؛ لســؤالهم عــن تصورهــم ملــا حققتــه وســائل التواصــل
االجتامعــي الحكومــي واألعــال التــي يقومــون بهــا ،والعوامــل التــي تؤثــر عــى عملهــم ،وتصورهــم
ألدوارهــم وألوجــه القصــور التــي تعــاين منهــا مواقــع التواصــل الحكومــي .وكشــفت نتائــج اإلســتبانة التــي
تــم إعدادهــا للقامئــن باالتصــال الحكومــي عــن وجــود إتجاهــات إيجابيــة لديهــم إزاء األدوار التــي تقــوم
بهــا مواقــع االتصــال الحكومــي يف الدولــة .كــا كشــفت عــن قيــام مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي
يف الدولــة بعــدة مهــام مــن وجهــة نظــر القامئــن باالتصــال الحكومــي ،وعــن وجــود إتجاهــات إيجابيــة
لديهــم إزاء املهــام التــي تقــوم بهــا هــذه املواقــع ،وعــن توافــر بيئــة مناســبة للقامئــن باالتصــال الحكومــي
للقيــام باملهــام املناطــة بهــم.
كــا كشــفت عــن وجــود عــدة عوامــل تؤثــر يف أداء القامئــن باالتصــال الحكومــي عــر منصــات التواصــل
االجتامعــي ،ومعظمهــا ناجــم عــن ضغــوط العمــل وطبيعــة هــذا النــوع مــن االتصــال وهــي أمــور
ميكــن التغلــب عليهــا كلــا زادت حرفيــة ومهــارة القامئــن بهــذا العمــل ،وترســخت الضوابــط واملعايــر
املنظمــة لــه .وذكــر القامئــون باالتصــال الحكومــي أنهــم يقومــون بعــدة أدوار يف إطــار عملهــم يف االتصــال
الحكومــي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،يــأيت يف مقدمتهــا القيــام بــدور نــارش املعلومــات ،تالهــا
القيــام بــدور مقــدم الخدمــات للمســتخدمني ،والقيــام بــدور املحفــز ،والقيــام بــدور املرشــد أو املعلــم،
والقيــام بــدور ممثــل الجهــات الحكوميــة ،والقيــام بــدور الباحــث ،وأخـرا ً القيــام بــدور املســاهم يف بنــاء
مجتمــع إلكــروين.

وقــد ســعت الدراســة إىل تحليــل أكــر قــدر ممكــن مــن منصــات التواصــل االجتامعــي الحكومــي يف
دولــة اإلمــارات ،وإن كان مثــة حاجــة لتحليــل حســابات أكــر ،وإعــادة إج ـراء الدراســة مــن وقــت آلخــر
للتعــرف عــى مــدى التطــور والتحســن يف توظيــف هــذه املنصــات يف االتصــال الحكومــي .ومــن ناحيــة
أخــرى ،بالرغــم مــن اعتــاد الدراســة عــى أدوات وبرمجيــات متوافــرة عــى شــبكة اإلنرتنــت يف تقييــم
مــدى فاعليــة توظيــف هــذه الجهــات ملنصــات التواصــل االجتامعــي ،وهــي أدوات محايــدة ،وتفــرز أرقامـاً
واحصائيــات شــبه موضوعيــة ،بيــد أنــه مــن األفضــل أن تقــوم هــذه الجهــات الحكوميــة بصياغــة مهــام
محــددة تســعى لتحقيقهــا مــن خــال منصــات التواصــل االجتامعــي ،كــا يجــب أن تضــع مــؤرشات
محــددة لقيــاس مــدى تحقــق هــذه املهــام ،ومــن ثــم توظيــف هــذه التقنيــات والربمجيــات للتحقــق
املوضوعــي مــن مــدى فاعليتهــا وقدرتهــا عــى تحقيــق اتصــال حكومــي ناجــح وفعــال ومؤثــر .ومــن ناحية
ثالثــة ،فــإن مثــة حاجــة ماســة لتطبيــق تحليــل نوعــي وكيفــي للموضوعــات والقضايــا املطروحــة عــى
منصــات التواصــل االجتامعــي الحكومــي والتعــرف عــى إتجاهــات املســتخدمني ومشــاركاتهم وكيفيــة
تجــاوب القامئــن عــى هــذه املنصــات معهــم وإىل أي مــدى نجحــوا يف إدارة عمليــة إتصاليــة تفاعليــة
وتشــاركية مــع املســتخدمني.

كــا كشــفت نتائــج الدراســة عــن تحديــد القامئــن باالتصــال الحكومــي لبعــض القصــور يف مواقــع التواصل
االجتامعــي الحكومــي ويــأيت يف مقدمتهــا عــدم تقدميهــا لبعــض الخدمــات الرضوريــة للمســتخدمني ،وقلــة
اهتــام البعــض منهــم بالتجــاوب مــع املســتخدمني ،وقلــة التفاعــل والنقــاش والتعليــق عــى هــذه املواقع،
وقلــة اهتــام بعــض هــذه الحســابات بتجديــد أخبارهــا ومعلوماتهــا ،بينــا مل يظهــر القامئــون باالتصــال
إتجاهــات إيجابيــة إزاء القــول بــأن هــذه املواقــع ال تهتــم برصــد آراء واتجاهــات املســتخدمني بشــكل
احــرايف .وبصفــة عامــة تحتــاج هــذه املواقــع إىل تطويــر طــرق تجاوبهــا مــع املســتخدمني واالهتــام
بإضافــة خدمــات أكــر وتحديــث أخبارهــا.

ومــن اإلســهامات املميــزة لهــذه الدراســة اقرتاحهــا إطــار عمــل لكيفيــة تقييــم فاعليــة توظيــف منصــات
التواصــل االجتامعــي يف االتصــال الحكومــي مــن خــال تحديــد مهــام محــددة وهــي العالنيــة والتســويق
والوصــول والشــفافية واملشــاركة والتعــاون واإلنخـراط أو التفاعــل ،مســتفيدة مــن منــاذج اتصاليــة ســابقة
متعــددة ،كــا ســعت إلضافــة مهــام جديــدة لهــا مثــل الرتويــج والوصــول .كــا صاغــت الدراســة مــؤرشات
محــددة لقيــاس مــدى تحقــق كل مهمــة ،وبعــض هــذه املــؤرشات مل تســتخدمها الدراســات الســابقة
مــن قبــل مثــل :اإلنطباعــات  ،Impressionsوالوصــول املحتمــل  ،Potential reachومعــدل اإلســتجابة

وفيــا يتعلــق بالدراســة الثالثــة التــي ســعت للتعــرف عــى آرائهــم ووجهــات نظرهــم إزاء مزايــا وفوائــد
وســائل التواصــل االجتامعــي يف االتصــال الحكومــي ،وأســباب ودوافــع املشــاركة يف متابعــة مواقــع
التواصــل االجتامعــي الحكومــي ،وأبــرز اســتخداماتهم لوســائل التواصــل االجتامعــي الحكومــي ،ورؤيتهــم
ألوجــه القصــور فيهــا ،فقــد كشــفت النتائــج عــن رضــا الجمهــور يف دولــة اإلمــارات عــن دور وســائل
التواصــل يف تقديــم خدمــات معلوماتيــة والتقريــب بينهــم وبــن الجهــات الحكوميــة ،بيــد أن مثــة حاجــة
أكــر ملزيــد مــن التفاعــل مــع الجمهــور عــر هــذه الوســائل .كــا كشــفت عــن تصــدر رغبــة الجمهــور
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يف متابعــة بعــض املوضوعــات التــي تشــغل اهتاممهــم وأســباب متابعتهــم لوســائل التواصــل االجتامعــي
الحكومــي ،تالهــا االطــاع عــى مســتجدات وأخبــار املجتمــع والرغبــة يف التعــرف عــى آراء اآلخريــن
وتواجــد بعــض الشــخصيات الحكوميــة املؤثــرة عــى هــذه املواقــع ،وتقديــم بعــض هــذه الحســابات
لخدمــات ومبــادرات مميــزة ،ومتابعــة حســابات التواصــل االجتامعــي الحكومــي كجــزء مــن الروتــن
اليومــي .بينــا قــل تأثــر أســباب أخــرى عــى متابعــة الجمهــور لهــذه الحســابات مثــل تنــوع الخدمــات
املتوافــرة عــى املواقــع ،ورغبــة الجمهــور يف املشــاركة ،وتجــاوب العاملــن يف مواقــع التواصــل االجتامعــي
الحكومــي مــع املســتخدمني ،وقضــاء مصلحــة خاصــة عــر هــذه الحســابات.
كــا كشــفت الدراســة عــن وجــود توجــه إيجــايب بصفــة عامــة لــدى الجمهــور نحــو املشــاركة يف مواقــع
التواصــل االجتامعــي الحكومــي ،وأظهــر الجمهــور تجاوب ـاً مــع مواقــع التواصــل الحكومــي بصفــة كبــرة
وخاصــة فيــا يتعلــق باالطــاع عــى هــذه الحســابات وتصفحهــا ،تالهــا متابعــة األخبــار واملعلومــات
والصــور املنشــورة عــى هــذه الحســابات .وأشــارت نتائــج الدراســة إىل عــدم وجــود اتجاهــات إيجابيــة
لــدى الجمهــور إزاء االنضــام لجامعــات إلكرتونيــة موجــودة عــى مواقــع التواصــل اإلجتامعــي الحكومــي
أو إرســال تصحيحــات عــن أمــور ومعلومــات خاطئــة لهــذه املواقــع ،وهــو مــا يســتدعى العمــل عــى
تحفيــز الجمهــور عــى املشــاركة وإبــداء الــرأي عــر هــذه املواقــع .كــا كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجود
إتجاهــات إيجابيــة لــدى الجمهــور إزاء مواقــع التواصــل االجتامعــي الحكومــي ،وعــى الرغــم مــن ذلك رأى
البعــض منهــم رضورة زيــادة تجــاوب القامئــن عــى هــذه املواقــع مــع استفســارات وشــكاوى املتعاملــن
وزيــادة الخدمــات التــي تقدمهــا والنقاشــات التــي تطرحهــا.
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•ينبغي أن يســتند االتصال الحكومي عىل مامرســات ودراسات وأســــس وقواعــــد علميــــة مســــتمدة
مــــن البيانــــات والتحليــــات اإلحصائيــــة التــــي تفرزهــــا بحــــوث اســتخدامات الجمهور ملنصات
التواصــل االجتامعــي.
•رضورة أن يحــرص القامئــون باالتصــال الحكومــي عــى ُحســن متثيــل جهاتهــم الحكوميــة ،والســعي
نحــو تقديــم خدمــات إلكرتونيــة مميــزة ،وبنــاء تجمعــات إفرتاضيــة منــارصة للمبــادرات الحكوميــة،
والتمكــن مــن توظيــف تقنيــات التواصــل االجتامعــي ،وإجــادة دور النــارش املعلومــايت واإلخبــاري يف
صورته الرقمية الحديثة ،وإحتــرام آراء املســـتخدمني للخدمـــات الحكوميـــة ،وتعزيـــز التفاعليـــة فـي
االتصال ،وتوظيـــف املـــوارد الرقميـــة فـــي تطويـر آليـات عمـــل مبتكرة وجديدة وأكثـــر حركيـة فـي
التعامـــل مـــع الطـــوارئ واألزمات ،وتأكيـــد أهميـــة املتابعـــة والرصـد فـــي تقييم مســـتوى تفاعليـة
الجمهـــور عبـــر توظيـــف املقاييــس واملعايــر املناســـبة ،وتبنـــي مامرســــات أكثــــر إبتكاريــــة فــــي
صناعــــة املحتــــوى اإلعالمي.
•الحرص علــــى بنــــاء الثقــة مــع املســتخدمني للخدمــات الحكوميــة مــن خالل املشـاركة املباشـرة
فـي الحـوارات الجاريـة علـى شـبكات التواصـل االجتامعي واملنتديـات الشـبكية حـول قضايـا تخـص
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا ،ومبا يسهم فـــي تعزيـــز الثقـــة بيـن الطرفيـــن وفـي إرســـاء قواعـد حـوار
بنـاء مبنـي علـى اإلحتـرام املتبـادل.

وفيــا يتعلــق بزيــادة فعاليــة وســائل التواصــل االجتامعــي ،نــويص الجهــات املعنيــة باالتصــال الحكومــي
مبــا يــي:
•اســتخدام كافــة وســائل التواصــل االجتامعــي املتاحــة للتواصــل مــع املســتخدمني واملتعاملــن مــع
الجهــات الحكوميــة ،وخاصــة الجيــل الجديــد ،عــى أن تحــرص الجهــات الحكوميــة عــى التأكــد مــن
تفعيــل وفعاليــة حســاباتهم عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي والعمــل عــى ربــط هــذه الحســابات
معـاً والتنســيق بينهــا وربطهــا مبواقعهــا اإلليكرتونيــة.
•الحــرص عــى توظيــف الوســائط املتعــددة ضمــن محتــوى منصاتها عــى وســائل التواصــل االجتامعي،
مــع التأكيــد عــى زيــادة نســب املشــاركة والتفاعــل والتجــاوب مــع احتياجات املســتخدمني.
•يجــب أن تســعى هــذه الجهــات الحكوميــة لالســتفادة مــن الســات املميــزة لوســائل التواصــل
االجتامعــي ،والعمــل عــى إرشاك املســتخدمني يف إنتــاج محتــوى هــذه املنصــات والرتويــج لخدماتهــا
وأنشــطتها.
•رضورة تضييــق الفجــوات بيــن توجهــات االتصال الحكومي وواقــع الجمهــور مــن خالل البحــث
املســــتمر لواقــــع الجمهــــور املســتهدف للوقـوف علـى احتياجاتـــه والتواصـل معـه ملسـاعدته فـي
تلبيـــة تلـــك االحتياجــات ،والسعي لتطويـر املحتـــوى اإلعالمي املناسـب للتعامـل معه.
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امللخــص
إن الحديــث عــن مالمــح املشــهد االعالمــي املعــارص يحيلنــا للتمعــن يف التطــورات التــي طــرأت عليــه
بفعــل تبنــي التقنيــات الحديثــة وعــى وجــه التحديــد تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ملــا تتيحــه مــن
إمكانيــات هائلــة يف تجميــع وتحليــل املعلومــات وتحــري الدقــة واملوضوعيــة ،واالبتعــاد عــن التحيــز يف
تنــاول األخبــار.
اســتهدفت هــذه الدراســة الكشــف عــن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي املســتخدمة باملؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة ،والــدور الــذي تقــوم بــه لتطويــر منظومــة العمــل اإلعالمــي باملؤسســات .وقــد اســتخدمت
الدراســة املنهــج املســحي باعتبــاره املنهــج األكــر مالمئــة لإلجابــة عــى تســاؤالت الدراســة واختبــار
فروضهــا .كــا اســتخدمت أداة االســتبيان لجمــع املعلومــات مــن خــال تطبيــق اســتبانة إلكرتونيــة عــى
عينــة عمديــة متاحــة قوامهــا ( )100مبحــوث مــن القامئــن باالتصــال العاملــن بعــدد مــن املؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة.
وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج أبرزهــا :عــدم معرفــة نســبة غــر قليلــة مــن القامئــن باالتصــال حــول
مــدى االعتــاد عــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي مبؤسســاتهم مــن عدمــه ،وهــو مــا يعكــس ضعــف
إســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي داخــل املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة .كــا أظهــرت النتائــج عدم
تقبلهــم لفكــرة أن يكــون الروبــوت رئيسـاً مبــارشا ً أو زميـاً لهــم يف العمــل ،ووافقــت نســبة ضئيلــة عــى
أن يكــون الروبــوت مســاعدا ً لهــم يف أداء مهامهــم الوظيفيــة ،كــا تشــر النتائــج إىل عــدم اقتنــاع نســبة
 % 37مــن عينــة الدراســة بجــدوى اإلســتعانة بالروبــوت يف العمــل اإلعالمــي.
وأوضحــت النتائــج أن وظيفتــي «مربمــج باملواقــع اإللكرتونيــة» و«مهنــدس الصــوت» تــأيت يف مقدمــة
الوظائــف التــي ســتتأثر بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي بنســبة بلغــت  % 70لــكل منهــا ،تلتهــا وظيفــة
«مصمــم جرافيــك» بنســبة  ،% 68.4ووظيفــة «مصــور تليفزيــوين» بنســبة  ،% 60ووظيفــة «مخــرج
صحفــي» بنســبة  ،% 51.7فيــا أظهــرت النتائــج أن وظائــف :املحــرر الصحفــي ،ومعــد الربامــج،
ومقــدم الربامــج ،ومحــرر ن ـرات األخبــار هــي األقــل تأث ـرا ً مــن وجهــة نظــر املبحوثــن ،كــا أثبتــت
الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائي ـاً بــن مســتوى قلــق القامئــن باالتصــال مــن تطبيقــات
الــذكاء اإلصطناعــي ،وإتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات
اإلعالمية اإلماراتية.

أستاذ مساعد الصحافة ..كلية االتصال  -الجامعة القاسمية

الدكتور عمرو عبدالحميد

أستاذ مساعد اإلذاعة والتلفزيون ..كلية االتصال  -الجامعة القاسمية
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مقدمــة
تشــهد صناعــة اإلعــام ظهــور حقبــة جديــدة نتيجــة للتطــورات املتســارعة يف التكنولوجيــا وتزايــد االعتــاد
عــى صحافــة الــذكاء االصطناعــي وهــو مــا أطلــق عليــه البعــض الثــورة الصناعيــة الرابعــة .ويعــد تزايــد
القــدرات اآلليــة يف معالجــة البيانــات وتقديــم ن ـرات األخبــار والربامــج التلفزيونيــة مــن أبــرز مظاهــر
هــذه الثــورة يف مجــال العمــل اإلعالمــي .كــا توفــر تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي لوســائل اإلعــام أدوات
أكــر تقدمـاً ورسعـ ًة يف نقــل الخــر إىل املتلقــي ،فمــن خــال الخوارزميــات يتــم تطويــر املحتــوى اإلعالمــي
وكتابــة القصــص واألخبــار الصحفيــة والتحقــق مــن صحــة األخبــار املزيفــة ،وقــد أدى ذلــك إىل إحــداث
تغيـرات كبــرة يف قــدرة وســائل اإلعــام عــى التأثــر ورسعــة مخاطبــة الجمهــور ،األمــر الــذي سيســهم يف
مضاعفــة مســتوى التنافســية بــن وســائل اإلعــام وتقليــل تكلفــة املنتــج اإلعالمــي ،وهــو مــا يتطلــب مــن
العاملــن باملؤسســات اإلعالميــة اإلســتعداد لهــذه التقنيــات الحديثــة والوعــي بأهميتهــا.
واعتمــدت العديــد مــن وكاالت األنبــاء واملؤسســات الصحفيــة والتلفزيونيــة العامليــة عــى إســتخدام
منــاذج الــذكاء اإلصطناعــي يف أداء أعاملهــا اليوميــة مــن خــال إســتخدام تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي
والخوارزميــات يف توليــد األخبــار التلقائيــة مــن دون تدخــل البــر ،ويف هــذا الصــدد ذكــرت مؤسســتي
اسوشــيتدبرس  )AP) Associated Pressولــوس انجلــوس تايــم  Los Angeles Timesأن إســتخدامهام
لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي قــد زاد مــن كميــة القصــص املنشــورة أكــر مــن  10أضعــاف املحتــوى الــذي
ينتجــه الصحفيــن الذيــن مل يتمكنــوا مــن التغطيــة وقــت حــدوث الــزالزل وكذلــك يف تغطيــة األخبــار
االقتصاديــة عــى نحــو أرسع.
وقــد تجلــت مظاهــر اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة يف قيــام
مؤسســة أبوظبــي لإلعــام بتطويــر أول مذيــع إخبــاري روبــوت ناطــق بالعربيــة باســتخدام تقنيــة الــذكاء
االصطناعــي .كــا أطلقــت مؤسســة ديب لإلعــام عــام  ،2019أول روبــوت مذيــع باســم «راشــد الحــل»
إلجـراء حــوارات إعالميــة باللغــة العربيــة باســتخدام خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي .كــا واكــب موقــع
جريــدة البيــان اإللكــروين عــامل الــذكاء االصطناعــي عــر تقنيــة «التخصيــص الــذيك» ليتيــح لــكل متصفــح
موقعــه الخــاص بحســب جنســه وعمــره ومكانــه ،وســميت هــذه الخاصيــة بـــ «بيــاين ..موقــع لكل قــارئ».
وتعــد مدينــة الشــارقة لإلعــام (شــمس) أول مدينــة إعالميــة تســتخدم الــذكاء االصطناعــي لتقــدم جميــع
خدماتهــا املتوافــرة واملقدمــة لتتــم إلكرتونيـاً بأنظمــة ذكيــة متطــورة.
ولــذا ،فــإن رصــد واقــع تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ودورهــا يف
تطويــر عملهــا اإلعالمــي يعــد محاولــة بالغــة األهميــة يف ضــوء إطــاق حكومــة دولــة اإلمــارات اسـراتيجية
اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي خــال عــام  ،2017والتــي تصنــف بكونهــا املرحلــة الجديــدة بعــد الحكومــة
الذكيــة ،وســتعتمد عليهــا الخدمــات والقطاعــات والبنيــة التحتيــة املســتقبلية يف الدولــة ،مبــا ينســجم
ومئويــة اإلمــارات  .2071وتعــد اس ـراتيجية اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة

80

املـجـلـد الـثـانـي 2021
والعــامل ،وتهــدف إىل تحقيــق التنميــة املســتدامة والشــاملة للدولــة ،واالرتقــاء بــاألداء الحكومــي وخلــق
بيئــة عمــل مبتكــرة تســهم يف بلــوغ املركــز األول يف املجــاالت كافــة عاملي ـاً.

الدراسات السابقة:
اســتهدفت دراســة  Miroshnichenko, A, 2020اإلجابــة عــى التســاؤل :هــل ســتحل الروبوتــات محــل
الصحفيــن؟ باالعتــاد عــى مراجعــة الحالــة الراهنــة للصحافــة اآلليــة ،وتحليــل الحجــج الشــائعة حــول
«عــدم قــدرة الروبوتــات» عــى التغلــب عــى البــر يف املامرســات اإلبداعيــة ،وتقديــم نظــرة ثاقبــة
للتطــور املحتمــل للصحافــة اآلليــة وتعارضهــا مــع األشــكال العضويــة للصحافــة .وتشــر الدراســة إىل أن
الق ـراء يف بعــض األحيــان ال يســتطيعون التمييــز بــن األخبــار املكتوبــة بواســطة الروبوتــات أو البــر.
كــا أن اســتخدام الروبــوت أظهــر نجاحــاً كبــرا ً يف التعامــل مــع البيانــات الضخمــة وتحليلهــا وكتابــة
األخبــار اإلقتصاديــة والرياضيــة .وتتوقــع الدراســة أن تعتمــد غــرف األخبــار يف املؤسســات اإلعالميــة عــى
الروبــوت خــال العقــد القــادم؛ إلنتــاج أكــر قــدر مــن املحتــوى وبــأرسع وقــت ممكــن مبــا يتوافــق
مــع إقتصاديــات عمــل تلــك املؤسســات لزيــادة عــدد الزيــارات واملشــاهدات ملواقعهــا اإللكرتونيــة .يف
حــن ربطــت دراســة  Guzman,Andrea L., and Seth C. Lewis, 2020بــن الــذكاء اإلصطناعــي
( )AIوتفاعــات الجمهــور معــه عــر تطويــر منــاذج نظريــة لالتصــال والتكنولوجيــا الناشــئة إليجــاد صيغــة
توافقيــة للعالقــة بــن اإلنســان واآللــة مــن خــال ثالثــة جوانــب رئيســة لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي هــي:
( )1األبعــاد الوظيفيــة التــي يفهــم الجمهــور مــن خاللهــا هــذه األجهــزة والتطبيقــات )2( ،الديناميكيــات
التــي تربــط الجمهــور مــن خــال هــذه التقنيــات ،وحــدود العالقــة بــن الجهــور وتكنولوجيــا الــذكاء
اإلصطناعــي ســواء بــن الفــرد ذاتــه واآلخريــن )3( ،اآلثــار امليتافيزيقيــة التــي تخفــي الحــدود بــن اإلنســان
واآللــة واالتصــاالت بصفــة عامــة.
واســتهدفت دراســة  Moravec، Václav، et al ،2020توصيــف تطبيــق الخوارزميــات بوكالــة األنبــاء
التشــيكية  ،ČTKوتحويــل ملفــات البيانــات الكبــرة إىل نصــوص إخباريــة باالعتــاد عــى إنتــاج تقاريــر
حــول نتائــج التــداول يف بورصــة ب ـراغ خــال عــام  2019باســتخدام الــذكاء االصطناعــي ودون أي تدخــل
بــري ،باإلضافــة إىل املقارنــة بــن معــدالت إنتــاج الخوارزميــات وجــودة املحتــوى الصحفــي الــذي ينتجــه
البــر يف مقابــل الخوارزميــات .كــا تــم إجـراء دراســة ميدانيــة عــى الصحفيــن واملحرريــن االقتصاديــن
بالوكالــة ،وقــد أشــارت النتائــج إىل أن الوضــع املــايل يف غــرف األخبــار التشــيكية يؤكــد حتميــة االعتــاد
عــى الــذكاء االصطناعــي بالصحافــة التشــيكية ملواصلــة مهمتهــا ،ورغــم كل ذلــك فــإن الصحفيــن يتوقعون
أن أدوارهــم ســتظل مهمــة ،وأنهــم ســيعملون بالتزامــن مــع تقنيــات الــذكاء االصطناعــي إلنتــاج التقاريــر
عــى نحــو أفضــل.
وأكــدت دراســة  Lewis, S. C., Guzman, A. L., & Schmidt, T. R, 2019عــى أن األبحــاث التــي
تركــز عــى الصحافــة اآلليــة لديهــا الكثــر لتحققــه يف مجــال التواصــل بــن اإلنســان واآللــة ،وذلــك ضمــن
إطــار مفاهيمــي ناشــئ ومجــال بحثــي يســتند إىل أســس تجريبيــة ،ويســتهدف إختباراإلســتجابة للتقنيــات
املختلفــة مثــل برامــج الدردشــة اآلليــة وبرامــج الروبــوت اإلجتامعيــة وعوامــل التواصــل األخــرى التــي تــم
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متكينهــا مــن خــال التطــورات يف الــذكاء االصطناعــي ( ،)AIوالتــي تــم تصميمهــا لتعمــل كمصادر للرســائل
بــدالً مــن أن تكــون قنــوات الرســائل ،يف حــن أن االف ـراض النظــري األســايس ينبغــي أن يرتكــز عــى أن
البــر هــم املتواصلــون واآلالت مبثابــة الوســطاء .وقدمــت الدراســة مدخ ـاً جديــدا ً مــن خــال البحــث
عــا يحــدث عندمــا تأخــذ اآللــة محــل هــذا الــدور البــري ،وكيــف يتــم إنشــاء العالقــات اإلجتامعيــة مــن
خــال التبــادل بــن البــر واآلالت ،ومــا قــد يرتتــب عــى ذلــك مــن آثــار عــى الــذات واملجتمــع.
واســتهدفت دراســة اليزابيــث وآخــرون Elizabeth Blankespoor; Ed deHaan and Christina, 2018
البحــث يف تأث ـرات النــر اإلعالمــي باســتخدام صحافــة الروبــوت يف ســوق رأس املــال ،وذلــك بالتطبيــق
عــى تجربــة  )AP) Associated Pressيف اســتخدام الخوارزميــات لكتابــة مقــاالت عــن إعالنــات أربــاح
الــركات ،وقيــام صحافــة الروبــوت بتجميــع املعلومــات مــن البيانــات الصحفيــة للــركات وتقاريــر
املحللــن وأداء األســهم ونرشهــا عــى نطــاق واســع بواســطة وســائل األخبــار الرئيســة بعــد ســاعات
قليلــة مــن نــر األربــاح .وقــد اســتخدمت الدراســة تطبيــق  APاملتــدرج للصحافــة اآلليــة لقيــاس آثــار
كتابــة األخبــار عــر الــذكاء االصطناعــي ونرشهــا بســوق املــال ،وذلــك بالتطبيــق عــى عينــة مــن 2268
رشكــة لديهــا تغطيــة إعالميــة ســابقة لنشــاطاتها مــن خــال املحرريــن الصحفيــن ،وتوصلــت الدراســة إىل
وجــود أدلــة واضحــة عــى أن املقــاالت اآلليــة التــي أنتجتهــا صحافــة الروبــوت زادت مــن حجــم التــداول
والســيولة وكفــاءة الســوق للــركات.
واســتهدف بحــث أجــراه معهــد املســتقبل اليــوم  Future Today Institute, 2018دراســة مســتقبل
الصحافــة واإلعــام بالتطبيــق عــى العاملــن يف غالبيــة املؤسســات والصحــف اإلعالميــة يف الواليــات
املتحــدة .وتوصــل يف نتائجــه إىل أن معظــم املبحوثــن يعتقــدون أن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف
غــرف األخبــار تعــد مدعــاة للقلــق ،فرغــم االســتثامرات الكبــرة التــي تُضــخ يف هــذا املجــال ،يظــل الــدور
الــذي تلعبــه يف غــرف األخبــار ليــس واضحـاً .ويــرى بعــض العاملــن أن اســتخدام تلــك التطبيقــات يهــدد
وظائفهــم ،يف حــن يــرى آخــرون أن اســتخدامها يزيــد مــن الفوائــد واملكاســب ،لكــن بشــكل عــام ،توجــد
حالــة مــن االرتبــاك بشــأن تطبيقهــا يف املجــال اإلخبــاري حتــى اآلن.
واهتمــت دراســة  Newman, 2017بالبحــث يف التنبــؤات واالتجاهــات الجديــدة يف مجــاالت الصحافــة
والتكنولوجيــا واإلعــام .وتوصلــت يف نتائجهــا إىل أنــه ميكــن الجمــع بــن الصحافــة املؤمتتــة واألجهــزة
املبتكــرة ذات التقنيــة العاليــة مثــل الواقــع املعــزز والواقــع االف ـرايض .ففــي املــايض ،كان الصحفيــون
يســتخدمون -عــادةً -وجهــة نظــر الشــخص الثالــث لوصــف الحقائــق وضــان املوضوعيــة يف املســتقبل.
أمــا يف الوقــت الحــايل ،فمــن املتوقــع أن يجلــب دمــج تقنيــة الواقــع االفـرايض تجــارب حســية تفاعليــة؛
وبالتــايل يســمح لألف ـراد باالنتقــال مــن مقاعــد الجمهــور إىل املشــاركة يف الحــدث.
واهتمــت دراســة  Thurman, Neil, Dorr, and Jessica, 2017بتقديــم رؤيــة واضحــة حــول كيفيــة
اســتخدام برامــج الكتابــة بواســطة الخوارزميــات ،واملبــادرات التــي ميكــن أن نتوقــع ظهورهــا يف املســتقبل
القريــب .كــا اهتمــت بتوثيــق وتحليــل أحــكام الصحفيــن بشــأن إمكانــات وحــدود االعتــاد عــى الــذكاء
االصطناعــي يف ســياق تنــوع األدوار التــي تؤديهــا ،واملخرجــات التــي تنتجهــا ،واآلثــار األخالقيــة واملجتمعيــة
األوســع التــي ميكــن ظهورهــا .وأظهــرت الدراســة يف نتائجهــا أن تجربــة تومســون رويــرز تتضمــن
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مبــادرات اســتخدام الصحافــة اآلليــة  automated journalismوطــرق االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي
يف تطويــر العمــل الصحفــي .كــا أشــارت الدراســة إىل وجــود ســتة قيــود رئيســة تواجــه الصحافــة اآلليــة،
منهــا :اعتامدهــا عــى قواعــد بيانــات منفــردة ومعزولــة ،وبيانــات كميــة أحاديــة البُعــد ،وكذلــك صعوبــة
التحقــق مــن هــذه البيانــات ،وعــدم وجــود زوايــا إنســانية يف النصــوص التــي يتــم إنشــاؤها ،إىل جانــب
اعتامدهــا عــى منــاذج تتيــح التنبــؤ ســلفاً مبقدماتهــا ,مــع صعوبــة العمــل بشــكل خـ ّـاق مــع البيانــات
أثنــاء عمليــة البنــاء.
وهدفــت دراســة  Andreas Graefe, 2016إىل البحــث يف كيفيــة تفاعــل البــر مــع املحتــوى املص ّنــع مــن
قبــل تطبيــق الربمجيــات .وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن النــص املكتــوب مــن خــال اآللــة يُنظــر إليــه
عــى أنــه أكــر مصداقيــة مــن النــص الــذي يكتبــه اإلنســان ،يف حــن يتلقــى القــارئ النــص املكتــوب مــن
قبــل اإلنســان مبزيــد مــن املتعــة عــن النــص الــذي تــم إنشــاؤه بواســطة اآللــة .يف ذات الســياق ،ســعت
دراســة  Andrey, 2016إىل املقارنــة بــن اللغــة التــي يكتــب بهــا الروبــوت واللغــة التــي يكتــب بهــا
الصحفيــون مــن وجهــة نظــر املســتخدمني ،حيــث ب َّينــت نتائجهــا أن اللغــة التــي يســتعملها الروبــوت
تعــد لغــة جافــة ،فالروبــوت مجــر عــى اســتخدام أكــر الكلــات مالءم ـ ًة وأكرثهــا تقليدي ـ ًة وتك ـرارا ً ،يف
حــن ميكــن أن يســتخدم الصحفــي اإلنســان مفــردات نــادرة أو رمبــا غــر متكــررة .كــا ميكنــه اســتخدام
مفــردات جاذبــة وتطويــع لغتــه لتكــون رشــيقة وأكــر جاذبيــة ،وبالتــايل ميتلــك قــدرة عــى توســيع
ســياقاتها ويُ َعــزز مــن حيويتهــا أكــر مــن الروبــوت .وتوصلــت الدراســة نفســها ،يف مقارنتهــا بــن قصــة
كتبهــا روبــوت وأخــرى كتبهــا صحفــي مــن وجهــة نظــر العاملــن بالشــأن املــايل ،إىل أن الروبــوت كان أرسع
وأســلوبه أقــرب إىل لغــة املجــال املــايل الــذي تنتمــي إليــه القصــة اإلخباريــة ،يف حــن كانــت القصــة التــي
كتبهــا الصحفــي أكــر إنســانية ،لكنهــا أُ ُع ـ َّدت بشــكل أبطــأ مــن الروبــوت .كــا أن القصــة التــي كتبهــا
الروبــوت قــد قُ ِّيمــت باعتبارهــا «موضوعيــة» ،تتســم بـــ «وصــف واضــح» ،و«الدقــة» ،أمــا القصــة التــي
كتبهــا الصحفــي ،فقــد كانــت ســاتها كالتــايل« :مكتوبــة بشــكل ممتــاز»« ،وســارة للق ـراءة ومرضيــة».
واهتمــت دراســة  Smith, A. & Anderson, J, 2014بالتعــرف عــى مســتقبل الوظائــف البرشيــة يف ظــل
التقــدم التكنولوجــي يف مجــال الــذكاء االصطناعــي والروبــوت بشــكل خــاص .وتوصلــت يف نتائجهــا إىل
أن النجــاح الــذي حققــه الــذكاء االصطناعــي يف مجــاالت متعــددة ســيمكنه -قريبـاً -مــن تــويل الوظائــف
املعقــدة التــي تتطلــب قــدرا ً عاليـاً مــن الــذكاء ،كــا أنــه ســيحل محــل العنــر البــري فيهــا ،ومنهــا عــدد
كبــر مــن الوظائــف يف مجــال اإلعــام .وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة & Frey, C. B.
 Osborne, M. A, 2013التــي أ ُجريــت يف الواليــات املتحــدة عــام  ٢٠١٣حــول مــدى إمكانيــة أن يحــل
الكمبيوتــر مــكان البــر .وتوصلــت إىل أنــه يف غضــون فــرة تـراوح بــن عــرة إىل عرشيــن ســنة ســتحتل
اآلالت مــا نســبته  ٪٤٧مــن وظائــف اإلنســان.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
دعمــت نتائــج بعــض الدراســات الســابقة أهميــة موضــوع هــذه الدراســة الجديــدة للتعــرف عــى دور
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي وصحافــة الروبــوت يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة.
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•نــدرة الدراســات اإلعالميــة العربيــة التــي تعرضــت لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي واســتخداماتها يف
املؤسســات اإلعالميــة.

ورغــم االســتفادة التــي تحققــت للباحثــن مــن التعــرض لهــذه الدراســات وصياغــة مشــكلة البحــث
وفروضــه ،فإنهــا الحظــا أن جميــع هــذه الدراســات متــت يف مجتمعــات غربيــة ،وأن هنــاك نــدرة يف
الدراســات العربيــة التــي تناولــت اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف املؤسســات اإلعالميــة
العربيــة رغــم شــيوع املصطلــح يف األدبيــات الغربيــة والعربيــة منــذ فــرة طويلــة ،ورغــم إنتشــار إســتخدام
هــذه التطبيقــات يف مجــاالت حياتيــة مختلفــة مثــل اإلعــام والصحــة واملــرور والتعليــم وغريهــا.

•إمكانيــة االســتفادة مــن نتائــج الدراســة للوقــوف عــى مــدى اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي
يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.

مشكلة الدراسة:

تساؤالت الدراسة:

تركــز مشــكلة الدراســة يف التعــرف عــى رؤيــة عينــة مــن القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة لواقــع إســتخدام أدوات الــذكاء االصطناعــي يف العمــل الصحفــي واإلعالمــي يف مؤسســاتهم،
وتقييــم هــذا اإلســتخدام والوقــوف عــى مــدى قبــول الصحفيــن واإلعالميــن -عينــة البحــث -التعامــل
مــع تلــك التقنيــات داخــل بيئــة العمــل ،باإلضافــة إىل التعــرف عــى رؤيتهــم ملســتقبلهم املهنــي
والوظائــف اإلعالميــة املتوقــع تأثرهــا يف حــال تطبيــق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف املجــال الصحفــي
والتلفزيوين والرقمي.

أهداف الدراسة:
•التعرف عىل مدى استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية.
•إلقاء الضوء عىل مفهوم الذكاء االصطناعي وأهميته يف تطوير صناعة اإلعالم.



مــا مســتوى متابعــة القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة لتطــورات الــذكاء
االصطناعي يف مجال اإلعالم؟
إىل أي مدى تعتمد املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية عىل تقنيات الذكاء االصطناعي؟
ما تصور القامئني باالتصال لعالقاتهم املهنية بتقنيات الذكاء االصطناعي؟
ما الوظائف الصحفية التي ستتأثر يف حال زيادة االعتامد عىل الذكاء االصطناعي؟
مــا الوظائــف التلفزيونيــة واإلذاعيــة التــي ســتتأثر يف حــال زيــادة اإلعتــاد عــى الــذكاء
االصطناعي؟
مــا تقييــم القامئــن باالتصــال -عينــة البحــث -ملســتوى تهديــد تقنيــات الــذكاء االصطناعــي
لوظائفهم الحالية؟

•رصــد التهديــدات التــي متثلهــا تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي عــى املســتقبل املهنــي للعاملــن يف
املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.

فروض الدراسة:

•دراســة مــدى تقبــل القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة لوجــود تطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي يف املؤسســات اإلعالميــة.

•توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القامئــن باالتصــال -عينــة الدراســة -وفقـاً للمتغـرات التاليــة:
الســن ،والوظيفــة ،وعــدد ســنوات الخــرة ،وإدراكهــم ألهميــة الــذكاء االصطناعــي.

أهمية الدراسة:

•توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القامئــن باالتصــال عينــة الدراســة وفقـاً للمتغـرات التاليــة:
الســن ،والوظيفــة ،وعــدد ســنوات الخــرة ،وتقييمهــم للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد اإلعتــاد عــى
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف وســائل اإلعــام.

تنبع أهمية الدراسة من خالل عدة اعتبارات عىل النحو التايل:
•تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن األهميــة واملكانــة التــي متثلهــا تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي بالنســبة
ملجتمــع الدراســة (املجتمــع اإلمــارايت) .إذ تشــر األرقــام واإلحصــاءات إىل ارتفــاع معــدل اســتخدام
تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي يف اآلونــة األخــرة بشــكل كبــر يف املجتمــع اإلمــارايت ،وحــرص الحكومــة
اإلماراتيــة عــى اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف جميــع مؤسســات الدولــة.
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•حداثــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف العــامل العــريب كظاهــرة جديــدة تحتــاج إىل دراســة يف ظــل
ربطهــا باملؤسســات اإلعالميــة.

•توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القامئــن باالتصــال عينــة الدراســة وفقـاً للمتغـرات التاليــة:
الســن ،والوظيفــة ،وعــدد ســنوات الخــرة ،واتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف
تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.
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محددات الدراسة:
•املحــددات البرشيــة :طُبقــت الدراســة عــى عينــة مــن القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة.
•املحددات املكانية :طُبقت الدراسة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
•املحددات الزمانية :طُبقت الدراسة خالل الفرتة من 10 :نوفمرب  2019إىل  10يناير .2020

الذكاء االصطناعي:
رغم أن التفكري يف اآلالت االصطناعية قد ظهر يف األســـاطري اليونانيـــة ،إال أن ظهـــورها الفعلـــي كـــان مـــع
تأســيس األبحاث عام  ،1956وتحديدا ً يف كلية دارت مـــوث وذلـــك من قبـــل كـــل مـــن (جـــون مكـــاريث،
ومارفــان مــن ســي ،وألــن نيــو يــل ،وآرثــر صموئيــل ،وهربــرت ســيمون) ،إذ متكنــوا مـــن حـــل مشـــاكل يف
الجــر ،وإثبــات النظريــات املنطقيــة والناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة.

ماهية الذكاء االصطناعي:
ملعرفــة ماهيــة الــذكاء االصطناعــي يتعــن أوالً تحديــد املقصــود بالــذكاء االنســـاين ،فهـــو الـــذكاء الــذي
يـــرتبط بالقــدرات العقليــة مثــل القــدرة عــى التكيــف مــع ظـــروف الحيـــاة ،واالســـتفادة مـــن التجـــارب
والخبـ ـرات الســابقة ،والتفكــر والتحليــل والتخطيــط وحــل املشـــاكل ،واالســـتنتاج الســـليم واإلحســاس
بـــاآلخرين ،باإلضافــة إىل رسعــة التعلــم واســتخدام مــا تــم تعلمــه بالشــكل الســليم واملفيــد.
أمــا الــذكاء االصطناعــي فهــو مكــون مــن كلمتــن :األوىل اصطناعــي  Artificialوتشــر إىل يشء مصنــوع أو
غــر طبيعــي ،والكلمــة الثانيــة ذكاء  Intelligenceوالتــي تعنــي القــدرة عــى الفهــم أو التفكــر.
وقــد متحــورت العديــد مــن تعريفــات الــذكاء االصطناعــي حــول دراســة كيفيــة تدريــب األجهــزة واآلالت
لتقــوم باألشــياء بشــكل أفضــل مــا يفعلهــا اإلنســان املعــارص .وكان جــون مــكاريث  1955هــو أول مــن
حــدد مصطلــح الــذكاء االصطناعــي وأشــار بــأن الهــدف منــه هــو تطويــر آالت تتــرف وكأنهــا ذكيــة.
ولــذا عرفــه البعــض بأنــه :طريقــة لصنــع حاســوب أو روبــوت يتــم التحكــم فيــه بواســطة الكمبيوتــر ،أو
برنامــج يفكــر بــذكاء ،بنفــس الطريقــة التــي يفكــر بهــا البــر األذكيــاء.
وعرفــه مارفــن يل مينســي  Marvin Lee Minskyبأنــه بنــاء برامــج الكمبيوتــر التــي تنخــرط يف املهــام
التــي يتــم إنجازهــا بشــكل مــريض مــن قبــل البــر؛ وذلــك ألنهــا تتطلــب عمليــات عقليــة عاليــة املســتوى
مثــل :التعلــم اإلدرايك وتنظيــم الذاكــرة والتفكــر النقــدي.
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منصــة باحثـون
كــا عــرف مارتــن ويــك  Martin Weikالــذكاء االصطناعــي ب« :قدرة
اآللــة عــى القيــام باملهــام التــي تحتــاج إىل الــذكاء البــري عنــد أدائها
مثــل االســتنتاج املنطقــي والتعلــم والقــدرة عــى التعديل».
كــا يقصــد بالــذكاء االصطناعــي التحكّــم بالروبــوت أو الجهــاز
الرقمــي ،باالعتــاد عــى تقليــد ومحــاكاة العمليــات الحرك َّيــة
االصطناعــي
والذهن َّيــة التــي ميارســها اإلنســان .وقــد أخــذ الــذكاء
ّ
بالتط ـ ّور والدخــول يف مجــاالت الحيــاة بصــورة أكــر انتشــارا ً وتأث ـرا ً
منــذ أن تــم تطويــر جهــاز الكمبيوتــر يف أربعينيــات القــرن العرشيــن
ألداء العمليَّــات البرشيَّــة التــي تتطلــب قــدرات تحليليَّــة واســتنتاجيَّة
معقــدة .ويهــدف علــم الــذكاء االصطناعــي إىل محــاكاة الســلوك
اإلنســاين ،وذلــك مــن خــال فهمــه وتحويلــه إىل برامــج حاســوبية تعمــل عــى اتخــاذ ق ـرارات ،والبحــث
عــن حلــول ملســائل معينــة مــن خــال توصيفهــا ،األمــر الــذي مي ِّكــن الروبــوت أو أجهــزة الكمبيوتــر مــن
أن تجــد الطريقــة املناســبة لتحديــد هــذه القـرارات أو تلــك الحلــول بالرجــوع إىل العمليــات االســتداللية
التــي تــم تغذيــة الكمبيوتــر بهــا.

الذكاء االصطناعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
مراحل تطور الذكاء االصطناعي يف دولة اإلمارات:

اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي:
يف أكتوبر  2017أعلن سمو الشيخ محمد بـــن راشـــد آل مكتوم ،نائـــب رئـــيس الدولـــة ،رئـــيس مجلـــس
الـــوزراء ،حاكم ديب عـــن إطـــاق إسـرتاتيجية اإلمـارات للـذكاء االصـــطناعي ،التـي تعـد أول مرشوع ضخم
ضمــن مئويــة اإلمــارات  2071لالرتقــاء بــاألداء الحكومــي وترسيــع اإلنجــاز ،وخلـــق بيئـــات عمــل مبدعــة
ومبتكــرة ذات إنتاجيــة عاليــة مــن خــال اســتثامر أحــدث تقنيــات وأدوات الــذكاء االصـــطناعي وتطبيقهــا
يف شــتى مياديــن العمــل ،واســتثامر كافــة الطاقــات واســتغالل املــوارد واإلمكانـــات البشـــرية واملاديــة
املتوفرة عىل النحو األمثل وبطريقـــة خالقـــة تعجـــل تنفيـــذ البــرامج واملشـــاريع التنمويـة.
وتتلخــص املحــاور األساســية لالسـراتيجية يف :الحوكمــة ،والتفعيــل ،وتنميــة القــدرات والتطبيــق مــن أجــل
زيــادة االعتــاد عــى الــذكاء الصناعــي يف الوظائــف الروتينيــة ،وتوفــر نســبة مــن خدمــات الخــط األول
للجمهــور مــن خــال الــذكاء االصطناعــي.
وتهدف اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي إىل ما ييل:
•تحقيــق أهــداف مئويــة اإلمــارات  ،2071وتعجيــل تنفيــذ الربامــج واملرشوعــات التنمويــة لبلــوغ
املســتقبل.
•االعتــاد عــى الــذكاء االصطناعــي يف الخدمــات وتحليــل البيانــات مبعــدل  100%بحلــول عــام
.2031

•يف عام  2000بدأت دولة اإلمارات الخطوة األوىل للتحول اإللكرتوين.

•االرتقاء باألداء الحكومي وترسيع اإلنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.

•يف عام  2013أطلقت دولة اإلمارات مبادرة الحكومة الذكية لتوفري الخدمات للجمهور.

•أن تكــون حكومــة اإلمــارات األوىل يف العــامل ،يف اســتثامر الــذكاء االصطناعــي مبختلــف قطاعاتهــا
الحيويــة.

•يف عام  2014أنشأت دولة اإلمارات مرشوع أول مدينة ذكية متكاملة «سيليكون بارك».
•يف عام  2015أكملت دولة اإلمارات التحول الذيك للخدمات الحكومية بنسبة .% 100
•يف عــام  2017أطلقــت دولــة اإلمــارات اســراتيجية الــذكاء االصطناعــي كأول مــروع ضخــم
ضـــمن مئويــة اإلمــارات .2071
•يف عــام  2017تــم إطــاق وزارة للــذكاء االصطناعــي ضمــن التشــكيلة الوزاريــة الجديــدة لحكومــة
دولـــة االمارات.
•يف عام  2019تم تأسيس أول جامعة يف العامل للذكاء االصطناعي.

•خلق سوق جديدة واعدة يف املنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
•دعــم مبــادرات القطــاع الخــاص وزيــادة اإلنتاجيــة ،باإلضافــة إىل بنــاء قاعــدة قويــة يف مجــال
البحــث والتطويــر.
•إســتثامر أحــدث تقنيــات وأدوات الــذكاء اإلصطناعــي وتطبيقهــا يف شــتى مياديــن العمــل بكفــاءة
رفيعــة املســتوى.
•إســتثامر كل الطاقــات عــى النحــو األمثــل ،وإســتغالل املــوارد واإلمكانــات البرشيــة واملاديــة
املتوافــرة بطريقــة خالقــة.

•يف عــام  2020تــم توظيــف تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي والحلــول الذكيــة يف مواجهــة انتشــار
جائحــة كورونــا كوفيــد .19
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صحافة الذكاء االصطناعي:
هــو مصطلــح أعــم وأشــمل مــن صحافــة الروبــوت فــا ن ـراه اليــوم مــن اعتــاد بعــض وســائل اإلعــام
عــى «روبــوت» يف صــاالت التحريــر أو املؤسســات اإلعالميــة ال ميثــل إال أقــل مــن  % 5مــن صحافــة الــذكاء
االصطناعــي ،حيــث تعتمــد صحافــة الــذكاء االصطناعــي عــى تقنيــات عديــدة أخــرى تتيحهــا الثــورة
الصناعيــة الرابعــة مثــل( :منصــات انرتنــت األشــياء ،وأجهــزة الهاتــف املحمولــة عاليــة الدقــة ،وتكنولوجيــا
كشــف املواقــع ،والتفاعــل املتقــدم بــن اإلنســان واآللــة ،والتوثيــق وكشــف االحتيــال ،والطباعــة ثالثيــة
األبعــاد ،وأجهــزة اإلستشــعار الذكيــة ،وتحليــل البيانــات الكبــرة والخوارزميــات املتقدمــة ،والتفاعــل
متعــدد املســتويات مــع العمــاء وجمــع البيانــات ،والواقــع املعــزز ،واألجهــزة القابلــة لإلرتــداء ،وتقنيــة
بلــوك تشــن).
ولــكل تقنيــة مــن هــذه التقنيــات أدوار كبــرة يف الدفــع بصحافــة الــذكاء االصطناعــي،
فعىل سبيل املثال:
•أجهــزة الهاتــف املحمــول عاليــة الدقــة يف التصويــر والنقــل والتواصــل بشــبكات ()5G ،6G ،7G
أو شــبكات جديــدة تزيــد رسعتهــا بنحــو ألــف مــرة عــن الرسعــات الحاليــة ،عــاوة عــى اتصالهــا
املبــارش بعــدة أقــار صناعيــة دوارة ،وبقنــوات إعالميــة أو شــبكات تواصــل مبــارشة ،تتيــح للصحفــي
أو اإلعالمــي أو حتــى (الروبــوت) ناقــل األخبــار -املــزود مبثــل تلــك التقنيــات -بــأن يكــون مؤسســة
إعالميــة متنقلــة قــادرة عــى (الكتابــة ،والتصويــر ،والتحريــر ،والبــث) ،وهــذا مــا يقــود صحافــة
الــذكاء اإلصطناعــي إىل مســتويات عاليــة ويحقــق طفــرة كبــرة يف صناعــة اإلعــام.
•منصــات انرتنــت األشــياء :والتــي ســيكون لهــا تأثــر كبــر أيضـاً يف منــو صحافــة الــذكاء االصطناعــي،
إذ ســتعمل عــى دعــم وتوفــر التواصــل الدائــم والرسيــع بــن مختلــف األدوات « كامــرات،
واســتوديوهات ،وأجهــزة حاســوبية ،وهواتــف ،وروبــوت ،وأقــار صناعيــة وغريهــا» أو األدوات
التكنولوجيــة الناقلــة للمحتــوى واألخبــار ،حيــث تتضمــن كل أداة هويــة إلكرتونيــة  RFIDمت ّكــن
صانــع اإلعــام أو الصحفــي مــن التحكــم عــن بعــد بتلــك األدوات يف نقــل املحتــوى أو التواصــل مــع
الجمهــور املســتهدف.
•التصويــر عــر تقنيــات  Augmented Journalismكشــف تقريــر لوكالــة أسوشــيتد بــرس -يف إطــار
مرشوعهــم الــذي أطلــق عليــه «الصحافــة املعــززة  -»Augmented Journalismأنهــم اســتعانوا
بفريــق مــن  11روبوتـاً لتغطيــة وتصويــر أوليمبيــاد  2016مــن الزوايــا التــي يصعــب عــى اإلنســان
الوصــول إليهــا .كــا تــم اســتخدام أجهــزة الطائــرات بــدون طيــار «درونــز  »Dronesيف تغطيــة
الرصاعــات والنزاعــات املســلحة ،وهــو مــا قــد يــؤدي إىل تقليــص أعــداد الصحفيــن الذيــن يتعرضــون
لإلصابــات أو القتــل أثنــاء تغطيتهــم ملناطــق الحــروب .كــا يســهم يف توفــر معلومــات دقيقــة
عن الطقس.
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•الطباعــة ثالثيــة االبعــاد :والتــي تفتــح أبوابـاً جديــدة يف رســم وتصويــر األشــخاص واألحــداث بصــورة
أقــرب للواقــع ،فقــد تغــر هــذه التقنيــة مــن الربامــج املســتخدمة للمونتــاج وتحريــر الفيديوهــات.
كــا ميكنهــا صناعــة مجســات حيويــة وتخيليــة -ثالثيــة األبعــاد -لبعــض األحــداث التــي يصعــب
عــى اإلعــام الحصــول عــى مــواد مصــورة عنهــا خاصــة يف املناطــق الخطــرة والحــروب.
•صحافــة الروبــوت Robot journalism :يقصــد بهــا قيــام الروبــوت بــأدوار يف العمــل اإلعالمــي
ويطلــق عليهــا البعــض الصحافــة الخوارزميــة أو الصحافــة اآلليــة ،وذلــك مــن خــال إنشــاء وتحريــر
مقــاالت إخباريــة بواســطة برامــج الكمبيوتــر عــر برامــج الــذكاء االصطناعــي .كــا يتــم إنتــاج
القصــص تلقائيـاً بواســطة أجهــزة الكمبيوتــر بــدالً مــن املراســلني البــر ،إذ تســتطيع هــذه الربامــج
أن تفــر البيانــات وتنظمهــا وتقدمهــا بطــرق ميكــن قراءتهــا مــن قبــل اإلنســان .وال يقتــر عمــل
الروبوتــات يف الصحافــة اآلليــة عــى الكتابــة فقــط ،بــل ميكنهــا القيــام بالعديــد مــن املهــام مــن خــال
االعتــاد عــى أنظمــة الــذكاء اإلصطناعــي.

مجاالت تطبيق الذكاء االصطناعي يف اإلعالم:
•مواجهة األخبار املزيفة.
•إنتــاج كــم هائــل مــن القصــص اإلخباريــة مقارنــة مبــا تنتجــه وكاالت األنبــاء اليــوم ،مــن خــال
تحويــل البيانــات واألرقــام إىل نصــوص.
•تحويل النصوص إىل فيديوهات تلخص الحدث.
•عمــل قوالــب متعــددة تعالــج نفــس الخــر مــن جوانــب مختلفــة كعمــل تغريــدات وعناويــن
وتلخيــص القصــة الخربيــة وكتابــة نبــذة عــن أبطــال الحــدث.
•مساعدة الصحافيني عىل التعرف عىل أسامء املسؤولني من خالل تقنيات التعرف عرب الصور.
•فهم ردود الفعل البرشية وتعليقات الجمهور عرب منصات التواصل االجتامعي.
•تقديم املحتوى التلفزيوين.
•اختيار املوضوعات وشخصنة تجربة املستخدم عىل املواقع اإللكرتونية.
•استخراج البيانات وتحسني البحث.
•ترجمــة الفيديوهــات والنصــوص إىل أكــر مــن لغــة وإنتاجهــا بوســائط متعــددة لتناســب كافــة
املنصــات واألجهــزة الذكيــة.
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مناذج من تطبيقات الذكاء االصطناعي باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية:
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اإلطار املنهجي للدراسة:

أول مذيع إخباري «روبوت» ناطق بالعربية يف العامل:
يف إطــار الرشاكــة مــع رشكــة «ســوجو» الصينيــة ،طــورت مؤسســة أبوظبــي لإلعــام أول مذيــع باســتخدام
تقنيــة الــذكاء االصطناعــي ليقــدم النـرات اإلخباريــة باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة عــى مختلــف قنــوات
شــبكة تلفزيــون أبوظبــي ،وبشــكل يحــايك إىل حــد كبــر مالمــح املذيــع الحقيقــي صوتـاً وتفاعـاً.
«راشد الحل» روبوت إمارايت بدرجة مذيع:
أطلقــت مؤسســة ديب لإلعــام عــام  ،2019أول روبــوت مذيــع باســم «راشــد الحــل» إلجــراء حــوارات
إعالميــة باللغــة العربيــة باســتخدام خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي؛ ليشــارك يف برنامــج املــؤرش عــى
قنــاة ســا ديب الــذي يقدمــه اإلعالمــي اإلمــارايت مــروان الحــل ،وليحــاور «الروبــوت املذيــع» وزيــر دولــة
اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي ســعادة عمــر بــن ســلطان العلــاء.
تقنية «التخصيص الذيك» مبوقع البيان اإللكرتوين:
واكــب موقــع جريــدة البيــان اإللكــروين عــامل الــذكاء االصطناعــي عــر تقنيــة «التخصيــص الــذيك» ،التــي
تتيــح لــكل متصفــح موقعــه الخــاص بحســب جنســه وعمــره ومكانــه .وســميت هــذه الخاصيــة بـ«بيــاين..
موقــع لــكل قــارئ» لتضفــي تجربــة تصــــفح فريــدة لــكل زائــر عــر إتاحــة املســاعد االف ـرايض الصــويت
للبيــان ،وخــواص «التعــرف الصــــويت» و«التحليــل التنبئــي» و«القــارئ اآليل»؛ لتكــون بذلــك أول موقــع
عــريب إخبــاري يطبــق هــذه التقنيــات .كــا تــم إضافــة خاصيــة «لوائــح الشــخصيات األكــر ذكــرا ً»
والتــي تتيــح للقــارئ أن يتعــرف بشــكل فــوري عــى الشــخصيات األكــر ذكـرا ً خــال  30يومـاً يف محتــوى
«البيــان» ،وأن يســرجع معلومــات كاملــة عــن كل شــخصية ويتفقــد مجمــوع أخبارهــا بالكامــل .كذلــك
األمــر بالنســبة لـ«لوائــح أبــرز املؤسســات ذكـرا ً» و«لوائــح أكــر األماكــن ذكـرا ً» مــن حيــث املــدن أو الدول
أو القــارات ،عــى موقــع البيــان.
مدينة الشارقة لإلعالم (شمس) منوذج للمدن الحرة الذكية:
تعــد مدينــة الشــارقة لإلعــام أول مدينــة إعالميــة تســتخدم الــذكاء االصطناعــي لتقــدم جميــع خدماتهــا
إلكرتونيــاً وبأنظمــة ذكيــة متطــورة عــى مــدار الســاعة؛ لإلســتفادة منهــا يف تعزيــز التحــول الرقمــي،
وتحقيــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة يف مجــال مواكبــة املســتقبل ومتطلباتــه ،وتطويــر الخدمــات التــي
تقدمهــا املدينــة بحلــول وتطبيقــات رقميــة تــري جــودة العمــل .ومتثــل (شــمس) منوذجـاً للمــدن الحــرة
الذكيــة التــي توفــر بيئــة مثاليــة لألشــخاص املبدعــن الناجحــن للتواصــل والعمــل مــع أقرانهــم ،وتوفــر
دعــم موثــوق لــركات اإلعــام إلنتــاج املحتــوى واألفــام والربامــج التلفزيونيــة.
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ

أدوات اﻟﺪراﺳﺔ

اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺻﺪق اﻷداة

نوع الدراسة:
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة اإلستكشــافية التــي يلجــأ إليهــا الباحــث عندمــا يريــد أن
يســتطلع ظاهــرة جديــدة بهــدف التعــرف عــى درجــة وجودهــا واســتخدامها يف مجتمــع الدراســة.
منهج الدراسة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة عــن أســئلتها واختبــار الفــروض ،اســتخدم الباحثــان منهــج املســح
باعتبــاره جهــدا ً علميـاً منظـاً للحصــول عــى معلومــات عــن الظاهــرة محــل الدراســة مبــا يتيــح إختبــار
العالقــات بــن املتغــرات وإختبــار فروضهــا ،وهــو املنهــج املناســب لطبيعــة الدراســة؛ وذلــك لجمــع
البيانــات الالزمــة عــن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ودورهــا يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة.
مجتمع الدراسة:
يتكـ ًون مجتمــع الدراســة مــن جميــع القامئــن باالتصــال العاملــن باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ،خــال
الفــرة مــن  10نوفمــر  2019إىل  10ينايــر .2020
عينة الدراسة:
اســتخدمت الدراســة امليدانيــة عينــة عمديــة متاحــة بلغــت  100مبحــوث مــن القامئــن باالتصــال يف
املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة -اإلذاعيــة والتلفزيونيــة والصحفيــة واإللكرتونيــة -التاليــة( :أبــو ظبــي
لإلعــام ،ومؤسســة ديب لإلعــام ،وهيئــة الشــارقة لإلذاعــة والتلفزيــون ،ودار الخليــج ،وســكاي نيــوز،
ومدينــة الشــارقة لإلعــام «شــمس» ،ووكالــة أنبــاء اإلمــارات).
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منصــة باحثـون
أدوات الدراسة:
قــام الباحثــان بإعــداد إســتبيان الكــروين بالتطبيــق عــى عينــة للقامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة .وقــد تكونــت اإلســتبانة مــن عــدد مــن األســئلة تحقــق اإلجابــة عليهــا أهــداف الدراســة املتمثلة
يف التعــرف عــى مــدى إســتخدام تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي يف العمــل اإلعالمــي بتلــك املؤسســات،
وإلقــاء الضــوء عــى مفهــوم الــذكاء اإلصطناعــي وأهميتــه يف تطويــر صناعــة اإلعــام مــن وجهــة نظــر
اإلعالميــن ،والتعــرف عــى التهديــدات التــي متثلهــا تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي عــى مســتقبل العاملــن
املهنــي يف ذلــك القطــاع ،فضـاً عــن الوقــوف عــى مــدى تقبــل القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة بوجــود تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي معهــم يف العمــل .وعــاوة عــى ذلــك قــام الباحثــان
بإجــراء مقابــات متعمقــة مــع بعــض مســؤويل اإلعــام الرقمــي والصحفيــن املهتمــن مبجــال الــذكاء
االصطناعــي يف تلــك املؤسســات.

توضــح بيانــات الجــدول الســابق حــرص القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة عــى متابعــة
التقنيــات الجديــدة املطبقــة عاملي ـاً فيــا يتصــل بتطبيــق أدوات الــذكاء االصطناعــي يف مجــال اإلعــام،
حيــث جــاءت متابعــة القامئــن باالتصــال عينــة الدراســة بدرجــة كبــرة بنســبة  ،40%وبدرجــة متوســطة
بنســبة  ،51%وكانــت املتابعــة األقــل بــن القامئــن باالتصــال بدرجــة ضعيفــة بنســبة .9%
ولدراســة مــدى وجــود فــروق معنويــة بــن أفـراد القامئــن باالتصــال عينــة الدراســة مــن حيــث االهتــام
مبتابعــة تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي املســتخدمة يف مجــال اإلعــام وفقـاً للنــوع ،أجــرى الباحثــان اختبــار
 T Testللعينــات املســتقلة وذلــك كــا يف الجــدول التــايل:

النوع

صدق األداة:
للتحقــق مــن صــدق األداة (االســتبانة) قــام الباحثــان بتحكيمهــا مــن خــال توزيعهــا عــى مجموعــة مــن
األكادمييــن ،وقــد تــم أخــذ مالحظاتهــم ومقرتحاتهــم بشــأن فقـرات االســتبيان ،ويف ضــوء املالحظــات تــم
تعديــل األداة وتطويرهــا .كــا تــم عــرض األداة عــى عــدد ( )10مــن القامئــن باالتصــال كاختبــار قبــي؛
للتأكــد مــن وضــوح أســئلة اإلســتامرة وعباراتهــا ،وضبــط عنــر الزمــن الــازم لإلجابــة عــى أســئلة االســتبانة.
املعالجات اإلحصائية:
اســتخدم الباحثــان حزمــة الربامــج اإلحصائيــة للعلــوم اإلجتامعيــة  spssواختــارا منهــا اإلحصــاء الوصفــي،
واملتوســط الحســايب ،واإلنحـراف املعيــاري ،والتكـرارات ومعامــل إرتبــاط بريســون  ،Personواختبــار T test
للعينــات املســتقلة ،واختبــار معامــل التبايــن  One Way ANOVAلتحديد مــدى معنوية الفروق بــن الفئات.

نتائج الدراسة امليدانية:
مدى اهتامم القامئني باالتصال مبتابعة تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف مجال اإلعالم
مستوى االهتامم

الذكور

اإلناث

اإلجاميل

بدرجة كبرية

30%

10%

40%

بدرجة متوسطة

32%

19%

51%

بدرجة ضعيفة

4%

5%

9%

اإلجاميل

66

34

100

مستوى
االهتامم

اإلناث

الذكور
العدد

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

العدد

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

قيمة T

Degrees
of
Freedom

مستوى
املعنوية

66

2.39

0.605

34

2.15

0.657

1.878

98

0.063

جــدول رقــم ( )2اختبــار  T- Testملعنويــة الفــروق بــن الذكــور واإلنــاث يف مســتويات االهتــام مبتابعــة
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي
تشــر نتائــج الجــدول الســابق مــن خــال اختبــار  T testللعينــات املســتقلة عــدم وجــود فــروق معنويــة
بــن القامئــن باالتصــال عينــة الدراســة وفقـاً للنــوع (ذكــور /إنــاث) مــن حيــث االهتــام مبتابعــة تطبيقــات
الــذكاء اإلصطناعــي املســتخدمة يف مجــال اإلعــام ،حيــث جــاءت قيمــة  T 1.878وهــي قيمــة غــر دالــة
إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة  ،0.063وتقاربــت متوســطات الذكــور واإلنــاث حيــث بلــغ املتوســط
الحســايب للذكــور  ،2.39واإلنــاث  ،2.15وبالتــايل مل تظهــر فــروق واضحــة بــن متوســطات الذكــور واإلنــاث
مــن القامئــن باالتصــال يف مســتوى إهتاممهــم مبتابعــة تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي.
ويف هــذا اإلطــار أوضــح املســؤولني والخ ـراء -مــن خــال املقابــات املتعمقــة -حرصهــم عــى مواكبــة
التطــورات التقنيــة مبجــال اإلعــام ،ودراســة كيفيــة اإلســتفادة منهــا يف تطويــر آليــة العمــل باملؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة ســواء عــى نطــاق تطويــر املحتــوى والرسعــة يف التعامــل مــع األحــداث ،أو إطــاع
العاملــن بتلــك املؤسســات عــى االتجاهــات الحديثــة يف مجــال اإلعتــاد عىل تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعي
ودورهــا يف املشــهد اإلعالمــي املتغـ ّـر وذلــك مــن خــال تنظيــم مجموعــة مــن ورش العمــل التــي يقدمهــا
مختصــن مــن مختلــف املؤسســات اإلعالميــة الدوليــة ،مشــرين إىل بــروز التقنيــات الرقميــة يف أســواق
منطقــة الــرق األوســط والتــي مــن املتوقــع أن تحقــق منــوا ً ملحوظ ـاً يف األعــوام املقبلــة.

جدول رقم ( )1اهتامم املبحوثني مبتابعة تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف مجال اإلعالم
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تقییــم القامئــن باالتصــال ملســتوى اعتــاد املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة عــى تطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي
تطبيقات تقنيات
الذكاء االصطناعي
باملؤسسات
اإلعالمية اإلماراتية

تعتمد عليها تعتمد عليها تعتمد
عليها ال تعتمد
بدرجة
بدرجة
بدرجة
ضعيفة عليها اإلطالق
متوسطة
كبرية

يف حــن جــاءت تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي املســتخدمة يف :كشــف األخبــار الزائفــة ،وتحريــر األخبــار،
وتقديــم الربامــج والنـرات التلفزيونيــة مبســتوى اعتــاد أقــل ،ومبتوســط حســايب ()2.70( ،)2.71( ،)2.99
عــى الرتتيــب.

ال أعرف

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسايب

الدعاية والتسويق
الرقمي

6.7%

35%

28.3%

13.3%

16.7%

1.511

3.17

التصوير التلفزيوين

20%

31.7%

11.7%

10%

26.7%

1.511

3.17

تخصيص املحتوى
الرقمي ليتناسب مع
طبيعة كل متصفح.

وميكــن تفســر هــذه النتائــج يف ضــوء أن مجــاالت العمــل اإلعالمــي (الدعايــة والتســويق الرقمــي،
والتصويــر ،وتخصيــص املحتــوى) التــي تعتمــد عــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي قــد شــهدت تطــورات
ملحوظــة خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،واســتعانت بهــا بعــض املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ضمــن
خطتهــا للتحــول الرقمــي ومواكبــة التحديــث التكنولوجــي لتســهيل وترسيــع األداء اإلعالمــي ،مبــا انعكــس
عــى زيــادة إعتــاد القامئــن باالتصــال عــى تلــك األدوات يف أداء مهامهــم اليوميــة .كــا أن هــذه املجــاالت
تعتمــد بدرجــة أكــر عــى التقنيــة ورسعــة اإلنجــاز وتقلــل مــن حجــم األخطــاء باملقارنــة بــأداء العنــر
البــري.

13.3%

38.3%

15%

6.7%

26.7%

1.429

3.09

كشف األخبار
الزائفة

6.7%

28.3%

21.7%

6.7%

36.7%

1.321

2.99

تحرير األخبار

-

32%

36%

29%

3%

1.200

2.71

يف حــن أن املجــاالت التــي تعتمــد عــى توافــر مهــارات إبداعيــة برشيــة يف إنجازهــا (كالتحريــر والتقديــم
والتحقــق مــن مصداقيــة األخبــار الزائفــة) كانــت األقــل اعتــادا ً عــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي لــدى
املؤسســات اإلعالميــة اإلمارتيــة؛ نظ ـرا ً لطبيعــة هــذه املهــام ،وصعوبــة برمجتهــا لتتناســب مــع املحتــوى
املنتــج باللغــة العربيــة ،فضـاً عــن كونهــا قيــد التطويــر.

تقديم الربامج
والنرشات
التلفزيونية.

8.0

6.0

21.0

30.0

35.0

1.418

2.70

املتوسط املرجح 2.58
جدول رقم ( )3تقييم املبحوثني ملستوى اعتامد املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية عىل تطبيقات
الذكاء االصطناعي

وتتوافــق هــذه النتائــج مــع ترصيحــات املســؤولني والخـراء -خــال املقابــات املتعمقــة -مــن أن تطبيقــات
الــذكاء االصطناعــي مــا زالــت يف مراحلهــا األوىل ،ولكــن رغــم ذلــك حرصــت املؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة عــى مواكبــة تقنيــات العــر واالســتفادة مــن الحلــول التــي توفرهــا تلــك التقنيــات يف التصويــر
التلفزيــوين وإثـراء املحتــوى اإلعالمــي ودعــم اإلعالميــن وإتاحــة الفــرص أمامهــم لبنــاء مهــارات مختلفــة
يف مجــال تطويــر برمجيــات األرشــفة ،والتعــرف عــى الصــور ،ونــر مقاطــع الفيديــو ،واســتخدام الــذكاء
االصطناعــي للمســاعدة يف التحقــق مــن املعلومــات.

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق املتوســط الحســايب لتقييــم القامئــن باالتصــال عينــة الدراســة ملســتوى
إعتــاد املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة عــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ،إذ يشــر الجــدول إىل أن
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي التــي تعتمــد عليهــا مؤسســات اإلعــام اإلماراتيــة تـراوح مــا بــن متوســطات
حســابية ( 2.70اىل  ،)3.17أي أنهــا ذات مســتوى اعتــاد متوســط.
وقــد جــاءت تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي املســتخدمة يف كالً مــن :الدعايــة والتســويق الرقمــي ،والتصويــر
التلفزيــوين ،وتخصيــص املحتــوى الرقمــي ليتناســب مــع طبيعــة كل متصفــح ،يف مقدمــة تطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي التــي تعتمــد عليهــا املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة مبتوســط حســايب ()3.09( ،)3.17( ،)3.17
عــى الرتتيــب.
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منصــة باحثـون

رؤيــة القامئــن باالتصــال للوظائــف التلفزيونيــة التــي ســتتأثر يف حــال زيــادة االعتــاد عــى الــذكاء
االصطناعــي
الوظائف
التلفزيونية

ستتأثر
بدرجة
كبرية

ستتأثر
بدرجة
متوسطة

ستتأثر
بدرجة
ضعيفة

لن تتأثر عىل
اإلطالق

ال أعرف

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسايب

مهندس صوت

24

46

12

8

10

1.216

3.66

مصور تلفزيوين

17

44

21

18

0

.974

3.60

مقدم برامج

15

27

48

6

4

.866

3.59

فني مونتاج

14

41

31

10

4

.990

3.51

محرر نرشات
إخبارية

4

26

59

9

2

.686

3.44

مخرج

10

34

28

22

6

.975

3.41

معد برامج

4

10

65

14

7

.823

2.90

املتوسط املرجح 3.44
جدول رقم ( )4رؤية املبحوثني للوظائف التلفزيونية التي ستتأثر يف حال زيادة االعتامد عىل الذكاء
االصطناعي
يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق املتوســط الحســايب لرؤيــة القامئــن باالتصــال للوظائــف التلفزيونيــة
التــي ســتتأثر يف حــال زيــادة االعتــاد عــى الــذكاء االصطناعــي ،إذ يشــر الجــدول إىل أن القامئــن باالتصــال
يــرون بــأن متوســط الوظائــف التلفزيونية التي ســتتأثر يـراوح بــن ( 2.90اىل  ،)3.66أي أن هــذه الوظائف
ســتتأثر بدرجــة متوســطة وعاليــة طبقـاً للمتوســط املرجــح.
وقــد جــاءت رؤيــة املبحوثــن لهــذه الوظائــف كــا يــي :وظيفــة مهنــدس الصــوت يف الرتتيــب األول
مبتوســط حســايب ( ،)3.66تلتهــا وظيفــة مصــور تلفزيــوين مبتوســط ( ،)3.60ثــم وظيفــة مقــدم برامــج
مبتوســط ( ،)3.59ثــم وظيفــة فنــي مونتــاج مبتوســط ( ،)3.51ثــم وظيفــة «محــرر نــرات إخباريــة»
مبتوســط ( ،)3.44فوظيفــة «املخــرج التلفزيــوين» مبتوســط ( )3.41وهــي متوســطات معظمهــا مرتفعــة
طبقـاً ملــا يوضحــه الجــدول الســابق ،يف حــن جــاءت وظيفــة معــد الربامــج التلفزيونيــة مبتوســط حســايب
( )2.90وبدرجــة تأثــر متوســطة ،وهــي األقــل تأث ـرا ً وفق ـاً لرؤيــة القامئــن باالتصــال عينــة الدراســة.
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وميكــن تفســر هــذه النتائــج -يف ضــوء املقابــات املتعمقــة التــي أجراهــا الباحثــان -يف أن الوظائــف
التــي ســتتأثر هــي تلــك األكــر ارتباطــاً بالتكنولوجيــا ،والتــي يعتمــد إنجازهــا عــى التقنيــات واآلالت
الرقميــة أكــر مــن املهــارات اإلبداعيــة للعنــر البــري ،مبــا يســهل برمجتهــا مــن خــال تطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي.
كــا يشــر الخــراء واملســؤولني عينــة الدراســة إىل أن هــذه الوظائــف ستشــهد تحــوالً كبــرا ً نتيجــة
االســتغناء عــن البــر بشــكل تدريجــي ،وهــو مــا أكــدت عليــه النتائــج املســتقاه مــن الجــدول الســابق إذ
أن اإلعتــاد عــى التقنيــات الحديثــة وتطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي التــي طــورت مــن وظيفتــي مهنــدس
الصــوت واملصــور التلفزيــوين -اللتــن تصدرتــا الوظائــف األكــر تأثـرا ً -ســيؤدي إىل اإلســتغناء عــن وظيفــة
املصــور التلفزيــوين باســتوديوهات القنــوات الفضائيــة .يف حــن أن الوظائــف التــي تعتمــد يف انجازهــا عــى
املهــارات اإلبداعيــة للقائــم باالتصــال دون اإلعتــاد عــى األجهــزة الرقميــة هــي الوظائــف األقــل تأث ـرا ً.
وهــذا مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســة الحاليــة ،إذ يتضــح مــن الجــدول أن وظائــف التحريــر واإلخـراج
واإلعــداد هــي الوظائــف األقــل تأثـرا ً بتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.
رؤيــة القامئــن باالتصــال للوظائــف الصحفيــة التــي ســتتأثر يف حــال زيــادة االعتــاد عــى الــذكاء
االصطناعــي
الوظائف الصحفية

ستتأثر
بدرجة
كبرية

ستتأثر
بدرجة
متوسطة

ستتأثر
بدرجة
ضعيفة

لن تتأثر عىل
اإلطالق

ال أعرف

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسايب

مربمج مواقع

37

33

20

8

2

1.038

3.95

مصمم جرافيك

21

47

23

7

2

.927

3.78

مصور صحفي

16

41

33

8

2

.920

3.61

مخرج صحفي

10

42

43

5

0

.742

3.57

محرر صحفي

3

14

69

14

0

.633

3.06

املتوسط املرجح 3.59
جدول رقم ( )5رؤية القامئني باالتصال للوظائف الصحفية التي ستتأثر يف حال زيادة االعتامد عىل الذكاء
االصطناعي
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منصــة باحثـون
يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق املتوســط الحســايب لرؤيــة القامئــن باالتصــال للوظائــف الصحفيــة
التــي ســتتأثر يف حــال زيــادة االعتــاد عــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ،إذ يشــر الجــدول إىل أن
القامئــن باالتصــال يــرون بــأن متوســط الوظائــف الصحفيــة التــي ســتتأثر يـراوح بــن ( 3.06اىل  ،)3.95أي
أن هــذه الوظائــف ســتتأثر بدرجــة متوســطة إىل عاليــة طبق ـاً للمتوســط املرجــح.
وقــد جــاءت رؤيــة املبحوثــن لهــذه الوظائــف كــا يــي :وظيفــة مربمــج مواقــع الكرتونيــة يف الرتتيــب األول
مبتوســط حســايب ( ،)3.95تلتهــا وظيفــة مصمــم جرافيــك مبتوســط ( ،)3.78ثــم وظيفــة مصــور صحفــي
مبتوســط ( ،)3.61ثــم وظيفــة مخــرج صحفــي مبتوســط ( )3.57وبدرجــة تأثــر عاليــة طبق ـاً للمتوســط
املرجــح ،يف حــن جــاءت وظيفــة محــرر صحفــي مبتوســط حســايب ( )3.06وبدرجــة تأثــر متوســطة ،وهــي
األقــل تأثـرا ً وفقـاً لرؤيــة القامئــن باالتصــال.
وتؤكــد هــذه النتيجــة مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج يف الجدولــن (  ) 4 – 3فيــا يتعلــق بــأن الوظائــف
األكــر ارتباطـاً بالتكنولوجيــا -والتــي تعتمــد عــى التقنيــات واآلالت الرقميــة يف إنجازهــا -هــي األكــر تأثـرا ً
بتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ،يف حــن أن الوظائــف التــي تعتمــد يف إنجازهــا عــى املهــارات اإلبداعيــة
للقائــم باالتصــال دون اإلعتــاد عــى أيــة أجهــزة رقميــة هــي الوظائــف األقــل تأثـرا ً ،ووفقـاً لذلــك فــإن
وظيفتــي املحــرر الصحفــي واملخــرج الصحفــي هــا الوظيفتــن األقــل تأثـرا ً بتطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي
يف املؤسســات الصحفيــة اإلماراتيــة ،وأن وظيفتــي مربمــج املواقــع ومصمــم الجرافيــك هــا األعــى تأث ـرا ً
بتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي.
رؤية القامئني باالتصال لطبيعة عالقتهم املهنية بالروبوت
املحور

موافق بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسايب

من الصعب أن
يكون الروبوت
مديراً يل يف العمل

44%

0

35%

15%

6%

1.340

3.61

أوافق عىل أن يكون
الروبوت مساعداً ىل.

12%

5%

41%

27%

15%

1.155

2.72

ال أقتنع بجدوى
اإلستعانة بالروبوت
يف العمل اإلعالمي.

12%

0

26%

24%

38%

1.296

2.24

أتقبل أن يكون
الروبوت زميالً ىل.

0

0

44%

32%

24%

.804

2.20

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق املتوســط الحســايب لرؤيــة القامئــن باالتصــال لطبيعــة عالقتهــم
املهنيــة بالروبــوت يف حــال زيــادة االعتــاد عــى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي املســتخدمة يف العمــل
اإلعالمــي ،إذ يشــر الجــدول إىل أن متوســطات رؤيــة القامئــن باالتصــال لطبيعــة العالقــة املهنيــة بــن
اإلعالميــن والروبــوت تراوحــت بــن ( 3.61إىل  ،)2.20وهــي متوســطات بدرجــة ضعيفــة إىل عاليــة طبقـاً
للمتوسط املرجح.
وقــد جــاءت رؤيــة املبحوثــن لطبيعــة هــذه العالقــة املهنيــة كــا يــي“ :مــن الصعــب أن يكــون الروبــوت
مديــرا ً يل يف العمــل اإلعالمــي” يف الرتتيــب األول مبتوســط حســايب ( ،)3.61تلتهــا عبــارة “أوافــق عــى
أن يكــون الروبــوت مســاعدا ً يل يف العمــل” مبتوســط ( ،)2.72ثــم عبــارة “ال أقتنــع بجــدوى االســتعانة
بالروبــوت يف العمــل اإلعالمــي” مبتوســط ( ،)2.24يف حــن جــاءت عبــارة “ أتقبــل أن يكــون الروبــوت زميــا
يل” مبتوســط حســايب ( ،)2.20وبدرجــة موافقــة ضعيفــة وهــي األقــل موافقــة بــن القامئــن باالتصــال عينــة
الدراســة طبقـاً للمتوســط املرجــح.

نتائج اختبار فروض الدراسة:
نتائــج اختبــار الفــرض القائــل :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القامئــن باالتصــال يف املؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة عينــة الدراســة وفقـاً ملتغـرات الســن والوظيفــة وعــدد ســنوات الخــرة ،وإدراكهــم
ألهميــة الــذكاء اإلصطناعــي
رؤية القامئني باالتصال لطبيعة عالقتهم املهنية بالروبوت
البعد

ك

املتوسط
الحسايب

من  20اىل
أقل من 30
سنة

14

3.08

من 30سنة
إىل أقل من
 40سنة

45

الفئة

مستوى
املعنوية

.6162
.6630

إدراك أهمية
الذكاء االصطناعي
والفئة العمرية
من  40سنة
للقامئني باالتصال إىل أقل من

30

3.30

.6982

أكرب من 50
سنة

11

3.18

.6030

املجموع

100

3.15

0.6602

 50سنة

املتوسط املرجح 2.6

3.06

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

4

95

2.354

.059

جدول رقم ( )6رؤية القامئني باالتصال لطبيعة عالقتهم املهنية بالروبوت

100
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البعد

إدراك أهمية
الذكاء االصطناعي
وطبيعة وظيفة
القامئني باالتصال

البعد

إدراك أهمية
الذكاء االصطناعي
وسنوات الخربة
للقامئني باالتصال
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الفئة

ك

املتوسط
الحسايب

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

التحرير

36

3.1611

.66042

التقديم

15

3.0000

.51824

االخراج

18

3.5000

.74597

التصوير

12

2.8167

.64079

الجرافيك
املونتاج

19

3.1263

.58958

املجموع

100

.66020 3.1500

الفئة

ك

املتوسط
الحسايب

أقل من
خمسة
سنوات

9

3.04

.3844

من  5إىل
أقل من 10
سنوات

21

3.17

.6907

كــا توضــح النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات املبحوثــن حســب طبيعــة
وظائفهــم يف ادراكهــم ألهميــة الــذكاء االصطناعــي ،إذ كانــت قيمــة «ف» ( ،)2.354وهــي قيمــة غــر دالــة
إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة ( ،)0.059وتكــرر األمــر ذاتــه بالنســبة لعــدد ســنوات الخــرة للقامئــن
باالتصــال وإدراكهــم ألهميــة الــذكاء االصطناعــي ،إذ كانــت قيمــة «ف» ( ،)1.175وهــي قيمــة غــر دالــة
إحصائيـاً عنــد مســتوى معنويــة (.)0.327
4

95

2.354

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

من 10
سنوات إىل
أقل من 15
سنة

27

2.94

.5885

من  15إىل
أقل من 20
سنة

20

3.29

.7297

أكرث من
 20سنة

23

3.28

.7156

.059

مستوى
املعنوية

وتشــر البيانــات إىل وجــود تقــارب يف املتوســطات الحســابية ملجموعــات املبحوثــن حســب املســتوى
العمــري أو الوظيفــي أو عــدد ســنوات الخــرة للقامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ،وهــو
مــا يؤكــد عــدم صحــة الفــرض الســابق كلي ـاً ،إذ يتضــح مــن النتائــج الســابقة عــدم وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة عينــة الدراســة وفقـاً ملتغـرات
الســن والوظيفــة وعــدد ســنوات الخــرة ،ورؤيتهــم ألهميــة الــذكاء االصطناعــي.
نتائــج اختبــار الفــرض الثــاين :توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن املبحوثــن وفقـاً للمتغـرات التاليــة:
الســن والوظيفــة وعــدد ســنوات الخــرة ،ومســتوى تقييمهــم للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد االعتــاد
عــى أدوات الــذكاء االصطناعــي يف وســائل اإلعــام
البعد

4

95

1.175

.6602 3.15
املجموع 100
جدول رقم ( )7اختبار معامل التباين  One Way ANOVAملعنوية الفروق بني الفئات العمرية
والوظيفية وسنوات الخربة للقامئني باالتصال يف إدراكهم ألهمية الذكاء االصطناعي
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مستوى
املعنوية

تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات املبحوثــن
مــن القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة بحســب الفئــة العمريــة يف إدراكهم ألهميــة الذكاء
االصطناعــي ،إذ كانــت قيمــة «ف» ( ،)0.830وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيـاً عند مســتوى معنويــة (.)0.481

0.327

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

الفئة

ك

املتوسط
الحسايب

من 20اىل
أقل من 30
سنة

14

2.21

.975

من 30سنة
إىل أقل من
 40سنة

45

2.07

.780

تقييم تهديدات
الذكاء االصطناعي
لوسائل اإلعالم
من  40سنة
والفئة العمرية
للقامئني باالتصال إىل أقل من

30

1.97

.765

أكرب من 50
سنة

11

1.55

.688

املجموع

100

2.00

.804

 50سنة

3

96

1.656

مستوى
املعنوية

.182

103

منصــة باحثـون

البعد

تقييم تهديدات
الذكاء االصطناعي
لوسائل اإلعالم
وطبيعة
وظيفة القامئني
باالتصال

البعد

تقييم تهديدات
الذكاء االصطناعي
لوسائل اإلعالم
وسنوات الخربة
للقامئني باالتصال
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درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

الفئة

ك

املتوسط
الحسايب

التحرير

36

1.67

.632

التقديم

15

2.00

.756

االخراج

18

2.11

.832

التصوير

12

2.58

.669

الجرافيك
واملونتاج

19

2.16

.958

املجموع

100

2.00

.804

الفئة

ك

املتوسط
الحسايب

أقل من
خمسة
سنوات

9

1.78

.833

من  5إىل
أقل من 10
سنوات

21

2.10

.889

4

95

3.776

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

من 10
سنوات إىل
أقل من 15
سنة

27

2.11

.847

من  15إىل
أقل من 20
سنة

20

2.15

.671

أكرث من
 20سنة

23

1.74

.752

مستوى
املعنوية

.007

مستوى
املعنوية

تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات
املبحوثــن مــن القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة بحســب الفئــة العمريــة يف إدراكهــم
للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد االعتــاد عــى أدوات الــذكاء االصطناعــي يف وســائل اإلعــام ،إذ كانــت
قيمــة «ف» ( ،)0.830وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة ( ،)0.481وقــد تكــرر
األمــر ذاتــه بالنســبة لعــدد ســنوات الخــرة للقامئــن باالتصــال وإدراكهــم للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد
االعتــاد عــى أدوات الــذكاء االصطناعــي يف وســائل اإلعــام ،إذ كانــت قيمــة «ف» ( ،)1.175وهــي قيمــة
غــر دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة (.)0.327
وتشــر البيانــات إىل وجــود تقــارب يف املتوســطات الحســابية ملجموعــات املبحوثــن حســب املســتوى
العمــري وعــدد ســنوات الخــرة للقامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.
كــا توضــح النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات املبحوثــن حســب طبيعــة
وظائفهــم يف ادراكهــم للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد اإلعتــاد عــى أدوات الــذكاء االصطناعــي يف وســائل
اإلعــام ،إذ كانــت قيمــة “ف” ( ،)3.776وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة (.)0.007
وملعرفــة مصــدر التبايــن بــن املجموعــات املختلفــة للمبحوثــن حســب الفئــات الوظيفيــة املختلفــة،
تــم إجـراء املقارنــات بــن املتوســطات الحســابية لدرجــات هــذه املجموعــات ،حيــث اســتخدم الباحثــان
االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق معنــوي ( ”Least Significance Differences” (LSDوتظهــر
نتيجتهــا يف الجــدول التــايل:
البعد

املجموعة األوىل

التحرير

4

95

1.161

.333

.804 2.00
املجموع 100
جدول رقم ( )8اختبار معامل التباين  One Way ANOVAملعنوية الفروق بني الفئات العمرية
والوظيفية وسنوات الخربة للقامئني باالتصال يف تقييمهم للتهديدات الناتجة عن تزايد االعتامد عىل
أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم

إدراك تهديدات الذكاء
االصطناعي لوسائل
اإلعالم وطبيعة
وظيفة القامئني
باالتصال
التقديم

املجموعة املقارنة

الفروق بني املتوسطني

مستوى املعنوية

التقديم

.333

.158

اإلخراج

*.444

.046

التصوير

*.917

.000

الجرافيك واملونتاج

*.491

.025

التحریر

.333

.158

اإلخراج

.111

.678

التصوير

.583

.051

الجرافيك واملونتاج

.158

.550
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البعد

املجموعة األوىل

االخراج

إدراك تهديدات الذكاء
االصطناعي لوسائل
اإلعالم وطبيعة
وظيفة القامئني
باالتصال

التصویر

الجرافيك واملونتاج

املجموعة املقارنة

الفروق بني املتوسطني

مستوى املعنوية

التحرير

*.444

.046

التقديم

.111

.678

التصوير

.472

.100

الجرافيك واملونتاج

.047

.852

التحرير

*.917

.000

التقديم

.583

.051

اإلخراج

.472

.100

الجرافيك واملونتاج

.425

.134

التحرير

*.491

.025

التقديم

.158

.550

اإلخراج

.047

.852

التصوير

-.425

.134

جدول رقم ( )٩اختبار ( )LSDملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من املستويات الوظيفية املختلفة يف
تقييمهم للتهديدات الناتجة عن تزايد االعتامد عىل أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم
توضــح بيانــات الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصائي ـاً بــن مجموعــات املبحوثــن ذوي الفئــات
الوظيفيــة املختلفــة يف تقييمهــم للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد االعتــاد عــى أدوات الــذكاء االصطناعــي
يف وســائل اإلعــام ،وذلــك باســتخدام االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق معنــوي ،حيــث تبـ ّـن وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الفئــات الوظيفيــة العاملــة يف التحريــر ،والوظائــف التاليــة :اإلخ ـراج،
والتصويــر ،والجرافيــك واملونتــاج يف إدراكهــم للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد االعتــاد عــى أدوات الــذكاء
االصطناعــي يف وســائل اإلعــام لصالــح الوظائــف األخــرة (اإلخـراج والتصويــر واملونتــاج والجرافيــك) ذات
املتوســطات الحســابية األعــى ،وذلــك عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن . 0.05

وبالتــايل ميكــن قبــول الفــرض الســابق جزئيـاً؛ لوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القامئــن باالتصــال
يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة عينــة الدراســة بحســب طبيعــة وظائفهــم يف تقييمهــم للتهديــدات
الناتجــة عــن تزايــد االعتــاد عــى أدوات الــذكاء االصطناعــي يف وســائل اإلعــام ،يف حــن مل توجــد فــروق
ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات املبحوثــن وفقـاً ملتغـرات الســن وعــدد ســنوات الخــرة ،وتقييمهــم
لتلــك التهديــدات.
نتائــج اختبــار الفــرض الثالــث :توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن املبحوثــن وفقــاً للمتغــرات
التاليــة :الســن والوظيفــة وعــدد ســنوات الخــرة ،واتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف
تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة
البعد

الفئة
من 20اىل
أقل من 30
سنة

االتجاه نحو دور
تقنيات الذكاء
االصطناعي يف
تطوير العمل
باملؤسسات
من  40سنة
اإلعالمية اإلماراتية إىل أقل من
والفئة العمرية
 50سنة
للقامئني باالتصال
من 30سنة
إىل أقل من
 40سنة

ك

املتوسط
الحسايب

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

14

2.4805

2.4805

45

2.5333

مستوى
املعنوية

2.5333

30

2.7273

2.7273

أكرب من 50
سنة

11

1.9835

1.9835

املجموع

100

2.5236 2.5236

3

96

6.970

.000

ويتضــح أن مصــدر التبايــن بــن املجموعــات الوظيفيــة املختلفــة يف إدراكهــم للتهديــدات الناتجــة عــن
تزايــد االعتــاد عــى أدوات الــذكاء االصطناعــي يف وســائل اإلعــام يرجــع إىل الفــروق بــن الوظائــف التــي
تحتــاج إىل اإلبــداع يف تحريــر املحتــوى ،وبــن الوظائــف التــي تطــورت نتيجــة االعتــاد عــى تقنيــات
الــذكاء االصطناعــي عــى نحــو كبــر مثــل التصويــر والجرافيــك واملونتــاج.
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البعد

االتجاه نحو دور
تقنيات الذكاء
االصطناعي يف
تطوير العمل
باملؤسسات
اإلعالمية اإلماراتية
وطبيعة وظيفة
القامئني باالتصال

البعد

املـجـلـد الـثـانـي 2021

الفئة

ك

املتوسط
الحسايب

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

التحرير

36

2.5808

.74246

التقديم

15

2.1455

.33100

االخراج

18

2.8232

.66547

التصوير

12

.72637 2.3409

الجرافيك
واملونتاج

19

2.5455

.56448

املجموع

100

.66806 2.5236

الفئة

ك

املتوسط
الحسايب

درجات الحرية
االنحراف
قيمة ف
داخل
بني
املعياري
املجموعات املجموعات

أقل من
خمسة
سنوات

9

2. 3518

.71437

من  5إىل
أقل من 10
سنوات

21

2.5455

27

2.2795

.47501

20

3.1273

.66439

23

2.3030

.71703

االتجاه نحو دور
تقنيات الذكاء
االصطناعي يف
من 10
تطوير العمل
سنوات إىل
أقل من 15
باملؤسسات
سنة
اإلعالمية اإلماراتية
وسنوات الخربة
من  15إىل
للقامئني باالتصال أقل من 20
سنة

أكرث من
 20سنة

108

4

95

2.553

مستوى
املعنوية

.044

تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات املبحوثــن
مــن القامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة بحســب الفئــة العمريــة يف اتجاهاتهــم نحــو
دور تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ،إذ كانــت قيمــة «ف»
( ،)6.970وهــي قيمــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة (.)0.00
كــا توضــح النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات املبحوثــن حســب طبيعــة
وظائفهــم يف اتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة ،إذ كانــت قيمــة «ف» ( ،)3.614وهــي قيمــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة (.)0.016
وقــد تكــرر األمــر ذاتــه بالنســبة لعــدد ســنوات الخــرة للقامئــن باالتصــال واتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات
الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ،إذ كانــت قيمــة «ف» (،)2.553
وهــي قيمــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة (.)0.044
وتشــر البيانــات إىل وجــود اختــاف يف املتوســطات الحســابية ملجموعــات املبحوثــن حســب املســتوى
العمــري والوظيفــي وعــدد ســنوات الخــرة للقامئــن باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.
وملعرفــة مصــدر التبايــن بــن املجموعــات املختلفــة للمبحوثــن حســب الفئــات العمريــة ،والوظيفيــة،
وعــدد ســنوات الخــرة للقامئــن باالتصــال تــم إجــراء املقارنــات بــن املتوســطات الحســابية لدرجــات
هــذه املجموعــات ،حيــث اســتخدم الباحثــان االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق معنــوي
( ”Least Significance Differences” (LSDوتظهر نتائجها يف الجداول الثالث التالية:

مستوى
املعنوية

الفئات العمرية:
البعد

املجموعة األوىل

من 30سنة إىل أقل
من  40سنة

4

95

3.614

.016

املجموع .66806 2.5236 100
جدول رقم ( )10اختبار معامل التباين  One Way ANOVAملعنوية الفروق بني الفئات العمرية
والوظيفية وسنوات الخربة للقامئني باالتصال يف اتجاهاتهم نحو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير
العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

االتجاه نحو دور
تقنيات الذكاء
االصطناعي يف تطوير
العمل باملؤسسات
اإلعالمية اإلماراتية
واملستوى العمري
للقامئني باالتصال

من  40سنة إىل أقل
من  50سنة

أكرب من  50سنة

املجموعة املقارنة

الفروق بني املتوسطني

مستوى املعنوية

من 20
إىل أقل من  30سنة

.05281

.789

من  40سنة
إىل أقل من  50سنة

-.19394

.204

أكرب من  50سنة

.54986

.013

من 20
إىل أقل من  30سنة

.24675

.239

من  30سنة
إىل أقل من  40سنة

.19394

.204

أكرب من  50سنة

.74380

.001

من 20
إىل أقل من  30سنة

-.49705

.058

من  30سنة
إىل أقل من  40سنة

-.54986

.013

من  40سنة
إىل أقل من  50سنة

-.74380

.001

جدول رقم ( )11اختبار ( )LSDملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من املستويات العمرية املختلفة يف
اتجاهاتهم نحو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية
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منصــة باحثـون
توضــح بيانــات الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصائي ـاً بــن مجموعــات املبحوثــن مــن الفئــات
العمريــة املختلفــة يف اتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة ،وذلــك باســتخدام االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق معنــوي ،حيــث تبـ ّـن
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الفئــات العمريــة التاليــة :مــن 30ســنة إىل أقــل مــن  40ســنة،
مــن  40ســنة إىل أقــل مــن  50ســنة ،والفئــة العمريــة أكــر مــن  50ســنة ،لصالــح املتوســطات األعــى وهــي
للفئــات العمريــة األقــل ،والتــي كانــت تتبنــى اتجاهــات إيجابيــة نحــو دور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف
تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة ،بعكــس الفئــات العمريــة األكــر ســناً ،والتــي قــد تتبنــى
رؤيــة تشــاؤمية نحــو دور التقنيــات الحديثــة والــذكاء االصطناعــي يف تطويــر العمــل اإلعالمــي بصفــة عامــة.
وميكــن تفســر هــذه النتائــج يف ضــوء أن األجيــال األصغــر ســناً أكــر تقب ـاً وتفاع ـاً مــع التكنولوجيــا
وانتشــار املســتحدثات مــن الفئــات العمريــة األكــر ســناً ،والتــي قــد تجــد بعــض الصعوبــات يف التعامــل
مــع التقنيــات اإلعالميــة الحديثــة .وهــذه الظاهــرة تكــررت تاريخي ـاً يف معظــم املســتحدثات اإلعالميــة
املتعلقــة بتطــور شــبكة اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتامعــي التــي وجــدت تفاعـاً بــن فئــات الشــباب
بدرجــة أكــر مــن كبــار الســن.
الفئات الوظيفية:
البعد

املجموعة األوىل

التحرير

االتجاه نحو دور
تقنيات الذكاء
االصطناعي يف تطوير
العمل باملؤسسات
اإلعالمية اإلماراتية
وطبيعة وظيفة
القامئني باالتصال

التقديم

اإلخراج

الفئات الوظيفية:
البعد

االتجاه نحو دور
تقنيات الذكاء
االصطناعي يف تطوير
العمل باملؤسسات
اإلعالمية اإلماراتية
وطبيعة وظيفة
القامئني باالتصال

املجموعة األوىل

التصوير

الجرافيك واملونتاج

املجموعة املقارنة

الفروق بني املتوسطني

مستوى املعنوية

التقديم

-.23990

.270

اإلخراج

.19545

.438

التصوير

-.48232

.049

الجرافيك واملونتاج

-.20455

.394

التحرير

-.03535

.848

التقديم

.40000

.077

التصوير

-.27778

.196

الجرافيك واملونتاج

.20455

.394

جدول رقم ( )12اختبار ( )LSDملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من املستويات الوظيفية املختلفة
يف اتجاهاتهم نحو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

املجموعة املقارنة

الفروق بني املتوسطني

مستوى املعنوية

التقديم

.43535

.031

اإلخراج

-.24242

.198

التصوير

.23990

.270

الجرافيك واملونتاج

.03535

.848

التحرير

-.43535

.031

التقديم

-.67778

.004

التصوير

-.19545

.438

الجرافيك واملونتاج

-.40000

.077

التحرير

.24242

.198

كــا يشــر الجــدول إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن “مقدمــي الربامــج” و“العاملــن باإلخـراج”
يف االتجــاه نحــو دور تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة وذلــك
عنــد مســتوى معنويــة  ،0.004ومبقارنــة املتوســطات الحســابية للفئتــن يتضــح أن مصــدر التبايــن لصالــح
العاملــن بوظيفــة اإلخـراج.

التقديم

.67778

.004

التصوير

.48232

.049

الجرافيك واملونتاج

.27778

.196

ويتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن “ العاملــن يف اإلخـراج “والعاملــن
بالتصويــر” يف االتجــاه نحــو دور تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة وذلــك عنــد مســتوى معنويــة  ،0.004ومبقارنــة املتوســطات الحســابية للفئتــن يتضــح أن مصــدر
التبايــن لصالــح العاملــن بوظيفــة اإلخـراج.

توضــح بيانــات الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصائي ـاً بــن مجموعــات املبحوثــن ذوي الفئــات
الوظيفيــة املختلفــة يف اتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة ،وذلــك باســتخدام االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق معنــوي ،حيــث تبـ ّـن
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الفئــات الوظيفيــة املختصــة بتحريــر املحتــوى ،وبــن العاملــن
بتقديــم الربامــج يف اتجاههــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة وذلــك عنــد مســتوى معنويــة  ،0.031ومبقارنــة املتوســطات الحســابية للفئتــن يتضــح
أن مصــدر التبايــن لصالــح العاملــن بوظيفــة التحريــر.

وميكــن تفســر النتائــج الســابقة يف ضــوء مــا ملســه القامئــون باالتصــال يف املؤسســات اإلعالميــة مــن تطــور
ملحــوظ يف آليــة االســتعانة بتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــاالت التحريــر والتصويــر واإلخ ـراج عــى
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منصــة باحثـون
عكــس فئــة التقديــم حيــث مل يتــم تفعيــل دور املذيــع اآليل يف تقديــم املحتــوى الربامجــي واإلخبــاري
مبؤسســات اإلعــام اإلماراتيــة خــال الفــرة الراهنــة ،وهــو مــا انعكــس عــى تبنــى الفئــات العاملــة بهــذه
الوظائــف التجاهــات إيجابيــة نحــو دور تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة.
سنوات خربة القامئین باالتصال:
البعد

املجموعة األوىل

أقل من خمسة سنوات

االتجاه نحو دور
تقنيات الذكاء
االصطناعي يف تطوير
العمل باملؤسسات
اإلعالمية اإلماراتية
وسنوات خربة القامئني
باالتصال

من  5إىل أقل
من  10سنوات

من  10سنوات إىل أقل
من  15سنة

من  15إىل أقل
من  20سنة

أكرث من  20سنة
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توضــح بيانــات الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصائيـاً بــن مجموعــات املبحوثــن حســب ســنوات
خرباتهــم املختلفــة واتجاهاتهــم نحــو دور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات
اإلعالميــة اإلماراتيــة ،وذلــك باســتخدام االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق معنــوي ،حيــث تبـ ّـن
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن فئــات القامئــن باالتصــال حســب ســنوات خربتهــم كــا يــي:
الفئــة أقــل مــن خمســة ســنوات ،والفئــة مــن  10ســنوات إىل أقــل مــن  15ســنة ،والفئــة مــن  15إىل أقــل
مــن  20ســنة ،والفئــة أكــر مــن  20ســنة ،لصالــح فئــات القامئــن باالتصــال األقــل يف عــدد ســنوات الخــرة
والذيــن مييلــون بالطبــع إىل التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة للــذكاء االصطناعــي ويتقبلوهــا بعكــس
الفئــات األخــرى.

املجموعة املقارنة

الفروق بني املتوسطني

مستوى املعنوية

من  5إىل أقل
من  10سنوات

-.24242

.313

من  10سنوات
إىل أقل من  15سنة

.02357

.919

من  15إىل أقل من
 20سنة

-.82424

.001

أكرث من  20سنة
أقل من خمسة سنوات

-.04875
.24242

.837
.313

من  10سنوات إىل أقل
من  15سنة

.26599

.131

من  15إىل أقل من
 20سنة

-.58182

.003

أكرث من  20سنة
أقل من خمسة سنوات

.19368
-.02357

.287
.919

من  5إىل أقل
من  10سنوات

-.26599

.131

من  15إىل أقل
من  20سنة

-.84781

.000

أكرث من  20سنة

-.07232

.672

أقل من خمسة سنوات

.82424

.001

أظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة واملقابــات املتعمقــة مــع عــدد مــن الخ ـراء واملامرســن اإلعالميــن
بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أن أدوات الــذكاء اإلصطناعــي املســتخدمة يف وســائل اإلعــام اإلماراتيــة
والعربيــة عمومــاً الزالــت يف مراحلهــا األوىل مــن حيــث التطبيــق واستكشــاف الفوائــد عــى املســتوى
الصحفــي أو اإلذاعــي والتلفزيــوين والرقمــي.

من  5إىل أقل
من  10سنوات

.58182

.003

من  10سنوات
إىل أقل من  15سنة

.84781

.000

أكرث من  20سنة

.77549

.000

وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات املبحوثــن حســب طبيعــة
وظائفهــم يف تقييمهــم للتهديــدات الناتجــة عــن تزايــد اإلعتــاد عــى أدوات الــذكاء اإلصطناعــي يف وســائل
اإلعــام ،يف حــن مل تظهــر النتائــج فروقـاً ذات داللــة إحصائيــة بــن القامئــن باالتصــال باملؤسســات اإلعالمية
اإلماراتيــة عينــة الدراســة وفقـاً ملتغـرات الســن وعــدد ســنوات الخــرة ،وتقييمهــم لتلــك التهديــدات.

أقل من خمسة سنوات

.04875

.837

من  5إىل أقل من 10
سنوات

-.19368

.287

من  10سنوات إىل أقل
من  15سنة

.07232

.672

من  15إىل أقل من
 20سنة

-.77549

.000

جدول رقم ( )13اختبار ( )LSDملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من حيث سنوات خربتهم املختلفة
يف اتجاهاتهم نحو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

وتتســق هــذه النتيجــة مــع مــا تــم ذكره ســابقاً مــن أن الفئــات العمريــة الشــابة أكــر ارتباطـاً بالتكنولوجيا
الحديثــة ،كــا أن الفئــات التــي متتلــك خـرات كبــرة قــد تتبنــى رؤيــة ســلبية نحــو القــدرات التــي تتيحهــا
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ،وقــد ال تســتوعب الحلــول التــي وفرتهــا تلــك التقنيــات يف مجــال تحريــر
األخبــار والتصويــر والربمجــة والــردود اآلليــة يف اإلعــام الرقمــي ،بالنظــر إىل التعــود -لســنوات طويلــة-
عــى أمنــاط كالســيكية مألوفــة يف مجــاالت اإلعــام املختلفــة.
وبالتــايل ميكــن قبــول الفــرض الســابق كامــاً؛ لوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــات
املبحوثــن حســب طبيعــة وظائفهــم ومســتوياتهم العمريــة وســنوات خربتهــم يف اتجاهاتهــم نحــو دور
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تطويــر العمــل باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.

الخامتة

كــا تثــر تبعــات تزايــد االعتــاد عــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وإنتشــار مفهــوم صحافــة الروبــوت
مخــاوف عديــدة لــدى القامئــن باالتصــال نحــو مســتقبلهم املهنــي والتأثــر املحتمــل يف الوظائــف وتقليــص
فــرص العمــل املتاحــة للبــر ،يف ظــل التوجــه العاملــي نحــو التحــول الرقمــي خاصــة بالنســبة للوظائــف
التــي ال تحتــاج إىل اإلبــداع البــري؛ وذلــك يف ضــوء مســاهمة تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي يف تحســن
جــودة املنتــج اإلعالمــي وتنفيــذ بعــض مراحــل العمــل اإلعالمــي مــن جمــع بيانــات وتحريــر وتصويــر
املــواد اإلعالميــة التــي يصعــب عــى البــر القيــام بهــا يف وقــت وجيــز.
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منصــة باحثـون
كــا أشــارت نتائــج الدراســة إىل رضورة إدراك القامئــن باالتصــال العاملــن يف املؤسســات اإلعالميــة
اإلماراتيــة أن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ال تهــدف باألســاس إىل االســتغناء عــن العاملــن بقــدر مــا
تســهم يف تســهيل عملهــم وتوفــر الوقــت والجهــد وإتاحــة املجــال للتفــرغ للمحتــوى الــذي يعتمــد عــى
اإلبــداع البــري والــذي يصعــب اســتبداله باآللــة.
ويــرى الباحثــان رضورة العمــل عــى تعظيــم فوائــد الــذكاء الصناعــي يف مجــال اإلعــام ،واالســتفادة منــه
يف مضاعفــة اإلنتــاج الصحــايف والتلفزيــوين وفــق معايــر مهنيــة وأخالقيــة مناســبة ،واتبــاع مبــدأ الشــفافية
واملصداقيــة مــن خــال إخبــار الجمهــور أن بعــض املــواد التــي يقرؤونهــا تــم تحريرهــا بواســطة الــذكاء
االصطناعــي ،وتعميــم تلــك التجــارب يف مختلــف املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة.
كــا يؤكــد الباحثــان عــى أهميــة تطويــر برمجــة اللغــة العربيــة لتناســب تقنيــات الــذكاء االصطناعــي
املســتخدمة ،ســواء مــن خــال مذيــع الــذكاء االصطناعــي أو عنــارص الصحافــة اآلليــة األخــرى كالتحريــر
والــردود اآلليــة ،إذ أن خصوصيــة اللغــة العربيــة وطبيعــة الجمهــور باملنطقــة قــد تؤثــر ســلباً يف االســتعانة
بالروبــوت واإلنســان اآليل يف أداء الكثــر مــن املهــام اإلعالميــة ،وهــو مــا يحتــاج للتأكــد مــن القــدرة عــى
تركيــب الــكالم وتحديــد الصــور عــى نحــو دقيــق لتعطــي صــورة مقاربــة للمذيــع البــري امل ُحـرِف.
ويبقــى الحكــم عــى مــدى نجــاح أدوات الــذكاء اإلصطناعــي يحتــاج إىل بعــض الوقــت لحــن وضــع خطــط
املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة لالعتــاد عــى الــذكاء اإلصطناعــي موضــع التنفيــذ وتوعيــة العاملــن
بأهميتهــا ،وقيــاس إتجاهــات الجمهــور اإلمــارايت نحــو تقبلهــا.
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امللخــص
تســعى هــذه الدراســة إىل توضيــح دور تكنولوجيــا املعلومــات يف تعزيــز خدمــات االتصــال الحكومــي،
حيــث ركــزت عــى تحليــل محتــوى الحكومــة اإللكرتونيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وكيفيــة
اســتخدامه للتفاعــل بــن املواطــن والحكومــة ،نظــرا ً ألن مقاييــس تقييــم محتــوى الويــب االلكــروين
تختلــف نوعــا حســب هــدف الدراســة ،وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة يف تحليــل املوقــع اإللكــروين عــى
أربعــة محــددات هــي  -الشــفافية والتفاعــل وإمكانيــة الوصــول وقابليــة االســتخدام  -وتقييــم املوقــع
اإللكــروين .وتوصلــت إىل أن الحكومــة اإللكرتونيــة لدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة تســعى إىل ربــط
أف ـراد املجتمــع بخدماتــه اإللكرتونيــة وذلــك مــن خــال تســهيل عمليــة االتصــال اإللكــروين وتبســيط
إجـراءات معامالتــه اإللكرتونيــة مبــا يتناســب مــع احتياجــات أفـراد املجتمــع وفئاتــه املختلفــة ،وأوصــت
الدراســة بــرورة متابعــة تحديــث الروابــط الداخليــة املتوفــرة عــى موقــع الحكومــة اإللكرتونيــة لدولــة
اإلمــارات.

ورقة بحثية مقدمة للمشاركة يف منصة «باحثون»
املنتدى الدويل لالتصال الحكومي – الدورة التاسعة
الشارقة  05-04مارس 2020
إعداد الدكتورة رينيه أبوخوذه

أستاذ مساعد  ..كلية االتصال الجامهريي  -جامعة الفالح
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مقدمــة
تســعى الحكومــات يف مختلــف الــدول إىل تحقيــق أقــى اســتفادة ممكنــة مــن تطــور تكنولوجيــا
املعلومــات مبــا يســهل عمليــة التواصــل بــن أف ـراد املجتمــع؛ وذلــك بهــدف التخلــص مــن روتــن إنجــاز
املعامــات الحكوميــة ،فيــا يتعلــق بالخدمــات التــي تســتهدف أفــراد املجتمــع ،وتبســيط اإلجــراءات
الالزمــة إلنجــاز تلــك املعامــات ،واإلســتجابة الحتياجــات الجمهــور يف الحصــول عــى خدماتــه بشــكل
أســهل وأرسع مبــا يواكــب تطــورات املجتمــع واحتياجاتــه.
لقــد أصبحــت الحكومــة اإللكرتونيــة اليــوم محــل اهتــام كافــة الــدول كونهــا تســعى إىل تغيــر املفاهيــم
واألســاليب التقليديــة املتبعــة يف تنفيــذ األعــال وطــرق تقديــم الخدمــات العامــة للمواطنــن ،كــا تســعى
إىل العمــل عــى تطويــر وتحســن اآلليــات املتبعــة يف أداء املهــام؛ وذلــك لخلــق عمليــة اتصــال فعالــة بــن
أف ـراد املجتمــع وهيئاتــه .وقــد أدى ظهــور الحكومــة اإللكرتونيــة ،التــي تعتــر مــن أهــم أدوات التطــور
اإلداري املتبــع يف العديــد مــن الــدول إىل إجـراء تعديــات عــى املنظومــة الحكوميــة التقليديــة مــن أجــل
دفعهــا يف اتجــاه النمــو االيجــايب عــر تقدميهــا ألفضــل الخدمــات بسالســة ويــر باســتخدام تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــال ضمــن األهــداف االســراتيجية التــي تتضمــن تقديــم أفضــل خدمــة للمواطنــن
وتســهيل معامالتهــم اليوميــة يف أي وقــت ويف أي مــكان ،ومــن الــدول التــي ســاهمت يف تبنــي هــذا
الهــدف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كنمــوذج يســعى إىل تحســن وتطويــر الخدمــات املختلفــة
مبــا يتناســب مــع احتياجــات أف ـراد املجتمــع ،وطبق ـاً لدراســة تنميــة الحكومــات اإللكرتونيــة عــام 2018
تقدمــت دولــة اإلمــارات لتحتــل املركــز  21بعــد أن كانــت تحتــل املركــز  28يف عــام  2016مــا يعكــس
وعــي وإدراك القامئــن عــى عمــل الحكومــة اإللكرتونيــة مبتطلبــات التطويــر وامكانيــة وضــع اسـراتيجية
متكنهــم مــن التحديــث املســتمر(.).des Nations Unies, O. 2018
تســتخدم الحكومــة اإللكرتونيــة موقــع الويــب؛ وهــو موقــع افـرايض للجهــة املرتبطــة باســتخدام محــدد
موقــع معلومــات ()URL؛ وهــو مصــدر املعلومــات يف شــبكة الويــب العامليــة ،الــذي تحــاول الجهــة مــن
خاللــه تلبيــة احتياجــات جميــع أفـراد املجتمــع عــر تضمينــه باملحتويــات املختلفــة مثــل النــص والصــورة
والصــوت والفيديــو املدمجــة يف صفحــات الويــب .وألن موقــع الويــب هــو البوابــة االفرتاضيــة للجهــة
الحكوميــة وواجهتهــا الرســمية يف العــامل الرقمــي ،تبــذل الحكومــات جهــدا ً كب ـرا ً لتصميمــه وإخراجــه
بشــكل عمــي وجــذاب مبــا يدعــم املشــاركة االيجابيــة ألفــراد املجتمــع والتواصــل الف ّعــال .ولتفعيــل
مشــاركة املســتخدمني عــى الويــب البــد مــن توعيتهــم بأهميــة التعامــل اإللكــروين إلنهــاء املعامــات
الخاصــة بهــم ،وجذبهــم لتك ـرار زيــارة املوقــع اإللكــروين والتوصيــة بــه لآلخريــن (.)Lips, M. 2019
لذلــك ميكــن القــول أن مــن أبــرز التحديــات التــي ميكــن أن تواجــه أي جهــة حكوميــة عنــد إنشــاء
موقــع ويــب ،تصميــم موقــع يســهل عــى املواطنــن اســتخدامه والحصــول عــى املعلومــات ذات الصلــة
مبصالحهــم الشــخصية مبــا يعــود بالنفــع عليهــم عــى أن تكــون هــذه نتيجــة تفاعــل الفــرد مــع الجهــة
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الحكوميــة ،إذ أن ذلــك ســيؤدي إىل تحســن الخدمــات املقدمــة ،وإتاحتهــا للجميــع بشــفافية ،وتخفيــف
أعبــاء إنجــاز املعامــات الحكوميــة.
ومــن هــذا املنطلــق تهــدف هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى تأثــر تكنولوجيــا املعلومــات يف تفعيــل
االتصــال الحكومــي ،وذلــك مــن خــال تحليــل موقــع البوابــة الرســمية لدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة،
وتحديــد مــدى مســاهمة مضمــون املوقــع اإللكــروين يف تعزيــز التواصــل بــن الحكومــة واملواطنــن،
ومــدى حرصهــا عــى تحديــث وســائل اتصالهــا بالجمهــور باســتخدام مقاييــس تقييــم املحتــوى اإللكــروين،
وتحديــد مــدى مالءمتــه لتعزيــز مشــاركة املواطنــن يف الويــب.

الحكومة اإللكرتونية:
يشــر مفهــوم الحكومــة اإللكرتونيــة إىل كيفيــة تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات ،وتفعيــل االتصــاالت
اإللكرتونيــة عــى الوظائــف واإلجــراءات الحكوميــة ســعياً إىل زيــادة الكفــاءة والشــفافيّة ،وتعزيــز
ُمشــاركة املواطنــن ،واســتخدام تكنولوجيــا االتصــال كأداة دعــم يف تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة  ،حيــث
يُتيــح التطبيــق امل ُالئــم للحكومــة اإللكرتونيــة زيــادة مســتويات الفعال ّيــة والكفــاءة يف إنجــاز املهــام
الحكوم ّيــة ،باإلضافــة إىل تحســن العمليــات وزيــادة جــودة إجــراءات الخدمــات العا ّمــة ،كــا يُــؤدي
إىل تعزيــز عمليــات صنــع الق ـرار ،وإتاحــة فــرص التواصــل الفعالــة بــن مختلــف الهيئــات الحكوم ّيــة
(.)Al-Hakim, 2006
وت ُســاهم الحكومــة اإللكرتونيــة يف بنــاء الثقــة بــن أف ـراد املجتمــع والحكومــات ،عــن طريــق اســتخدام
تكنولوجيــا االتصــال إلرشاك األفــراد يف عمليــة تبــادل املعلومــات واألفــكار مــع املؤسســات الحكوم ّيــة،
وتعزيــز الوصــول إىل ق ـرارات وسياســات حكوم ّيــة ،حيــث إ ّن الحكومــة اإللكرتونيــة متنــح جميــع أف ـراد
املجتمــع حـ ّـق الوصــول إىل املعلومــات .ويجــب عــى الحكومــات العمــل باســتمرار عــى تطويــر املعلومات
واملحتــوى املقــدم ألفـراد املجتمــع ،عــى أن يتضمــن هــذا التطويــر املضمــون والرســالة مبــا يســهم يف تلبيــة
احتياجــات املواطنــن.

الدراسات السابقة:
توصلــت دراســة ( )zhou,2004التــي أجريــت لتحليــل محتــوى الصفحــات االفتتاحيــة ل  177موقــع
حكومــي صينــي ،إىل أن وظائــف الحكومــة اإللكرتونيــة الواســعة ،واملعرفــة اإللكرتونيــة ،والخدمــات
اإللكرتونيــة قــد تــم تفعيلهــا يف مواقــع االدارات الحكوميــة الوطنيــة والتقليديــة والداخليــة .وبشــكل عــام،
كانــت املواقــع الوطنيــة والتقليديــة أكــر تطــورا ً مــن مواقــع اإلدارات الداخليــة ،التــي كانــت مصممــة
لتلبيــة االحتياجــات املحــددة للحكومــة واملواطنــن والــركات يف املناطــق الداخليــة .كــا تؤكــد النتائــج
أن الصــن بــدأت يف تحقيــق أهدافهــا املتمثلــة يف تســهيل وظائــف الحكومــة عــر اإلنرتنــت .يف حــن قامــت
دراســة ( )Parajuli, 2007بتحليــل املواقــع اإللكرتونيــة الوزاريــة لحكومــة نيبــال ملعرفــة االنطبــاع العــام
عــن تلــك املواقــع ومــدى توفــر املحتــوى الــذي يدعــم تفاعــل املواطــن مــع الحكومــة ،وتوصلــت الدراســة
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إىل أن ( )% 85مــن الــوزارات عينــة الدراســة لديهــا مواقــع ويــب مخصصــة أي ما يعادل ســبع عــرة وزارة
مــن أصــل عرشيــن ،كــا أن بعضـاً منهــا يوفــر اســتامرات رقميــة قابلــة للتنزيــل ميكــن تعبئتهــا وإرســالها
دون اتصــال باإلنرتنــت ( .)Offlineوأكــدت النتائــج غيــاب ميـزات الويــب التفاعليــة املهمــة التــي ميكــن أن
تســهم يف تعزيــز انفتــاح الحكومــة وتســهيل مشــاركة الجمهــور وتواصلهــم مــع الجهــة الحكوميــة وبالتــايل
زيــادة مســتوى رضاهــم عــن مواقــع الويــب الوزاريــة .وأوصــت الدراســة بــأن الحكومــة النيباليــة بحاجــة
إىل وضــع معايــر لتصميــم مواقعهــا الحكوميــة عــى شــبكة اإلنرتنــت مســتفيدة بذلــك مــن املزايــا التــي
توفرهــا تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز الحكــم الرشــيد مــن خــال الحكومــة اإللكرتونيــة،
وعليهــا تطويــر تقنيــات تصميــم املوقــع بشــكل مســتمر لتلبيــة توقعــات املواطنــن .بينــا هدفــت دراســة
( )Baldersheim,2008التــي أجــرت اختبــار عــى عينــة مــن صفحــات الويــب املحليــة يف بلــدان الشــال
األورويب األربعــة وهــي الدمنــارك وفنلنــدا والرنويــج والســويد إىل تفســر االختــاف بــن املحليــات األربعــة
ومــا يتعلــق مبي ـزات صفحــات الويــب الخاصــة بــكل منهــا وذلــك باســتخدام نظريــة االبتــكار .وقــد تــم
تحليــل صفحــات الويــب وف ًقــا للمعلومــات وميـزات االتصــال للبحــث عــن مصــادر االبتــكار التــي تشــمل
عوامــل التحفيــز ،والتمكــن واإلعــداد؛ وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إىل تفــوق صفحــات الويــب املحليــة
يف الدمنــارك عــى الــدول األخــرى يف مســتوى توفريهــا ملصــادر االبتــكار يف تلــك الصفحــات اإللكرتونيــة،
يف حــن اهتمــت دراســة ( )Thompson,2019بدراســة أمــن املواقــع الحكوميــة اإللكرتونيــة وذلــك مــن
خــال إجــراء مقارنــة بــن املواقــع اإللكرتونيــة الحكوميــة يف كالً مــن اســراليا وتايالنــد ،وتؤكــد نتائــج
الدراســة عــى وجــود العديــد مــن الثغ ـرات األمنيــة يف تلــك املواقــع وبشــكل مثــر للقلــق ،حيــث أنهــا
أغفلــت اســتخدام أبســط إجــراءات أمــان الويــب ،الــذي يتمثــل يف اســتخدام Hypertext Transfer
 .Protocol Secureكــا اقتــر اســتخدام التشــفري يف نصــف املواقــع األسـرالية وثلــث املواقــع التايالنديــة.
وتبنــت الدراســة معايــر تحليــل األمــن اإللكــروين املتمثلــة يف تحليــل السياســات والتشــفري ،واختبــار الثغرة
األمنيــة .ومتثلــت أهــم توصيــات الدراســة يف رضورة الرتكيــز بشــكل أكــر عــى الجوانــب األمنيــة ،وعــى
األمــن املعلومــايت للحكومــة اإللكرتونيــة .وركــزت دراســة الحالــة التــي أجراهــا ()Weerakkody,2019
عــى دراســة عنرصيــن رئيســن يف اســتخدامات الحكومــة اإللكرتونيــة ،يتمثــل األول يف كيفيــة مســاهمة
أنشــطة األعــال الداخليــة والخارجيــة يف ( )LGAsيف تقديــم الخدمــات إلكرتون ًيــا ،أمــا الثــاين فريكــز عــى
تأثــر أصحــاب املصلحــة الداخليــن والخارجيــن عــى هــذه األنشــطة .ووجــدت الدراســة أن تنــوع أصحاب
املصلحــة املعنيــن وعــدم وجــود آليــات مناســبة لتبــادل املعلومــات والتعــاون شــكال أكــر التحديــات أمــام
تقديــم خدمــات الحكومــة اإللكرتونيــة املحليــة بكفــاءة.

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تواكــب االتجاهــات الحديثــة يف مجــال االتصــاالت اإللكرتونيــة ،التــي
تــويل إهتامم ـاً كب ـرا ً بحــرص الحكومــات عــى بنــاء عالقــة قويــة مــع أف ـراد املجتمــع وتأســيس عالقــة
طويلــة املــدى ذات تأثــر إيجــايب ،كــا تســاهم هــذه الدراســة يف الوقــوف عــى أهــم نقــاط القــوة
التــي متيــز تجربــة الحكومــة اإللكرتونيــة لدولــة االمــارات ،باعتبارهــا مــن الــدول األوىل التــي أقبلــت
عــى تجربــة تطويــر مفهــوم الحكومــة التقليديــة ومامرســة االتصــال اإللكــروين ،وتقديــم الدعــم لتطويــر
قنــوات االتصــال اإللكــروين بــن الحكومــة وأف ـراد املجتمــع.
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منهج الدراسة وأدواتها:
تعتــر هــذه الدراســة مــن الدراســات التحليليــة التــي تعتمــد عــى املنهــج النوعــي ،حيــث تقــوم بدراســة
حالــة للموقــع اإللكــروين لحكومــة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ،ومبراجعــة الدراســات الســابقة
( )Parajuli, 2007و ( )Wood&others,2003اعتمــدت الدراســة يف تحليــل املوقــع اإللكــروين لحكومــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى أربعــة محــددات رئيســة ،هــي كالتــايل:

اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ

www.

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل

اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺪام

معايري تحليل املوقع اإللكرتوين:
ميثــل املوقــع اإللكــروين ألي حكومــة بوابــة الدخــول اإلفرتاضيــة التــي تســعى مــن خاللهــا إىل تلبيــة
احتياجــات جميــع أفـراد املجتمــع مــن خــال توفــر مجموعــة واســعة مــن املحتويــات املرئيــة والســمعية
مثــل النــص والصــورة والصــوت والفيديــو التــي تتيحهــا صفحــات الويــب املتصلــة باملوقــع بغــرض تســهيل
عمليــة االتصــال ،ونظ ـرا ً ألهميــة املوقــع اإللكــروين الحكومــي ،تبــذل الحكومــات جهــدا ً كب ـرا ً لتطويــره
بشــكل مســتمر وتحســن خدماتــه مبــا يتناســب مــع احتياجــات الجمهــور ورغباتــه؛ وذلــك بغــرض
املحافظــة عــى جســور التواصــل اإللكــروين مــع الجمهــور وضــان إســتمرارية املشــاركة والتواصــل مــن
خــال املوقــع ،خاصــة إذا تحققــت عمليــة الرضــا عــن الخدمــات املقدمــة .والجديــر بالذكــر أن هــذه
الجهــود تــأيت يف اطــار مجموعــة مــن االلتزامــات التنظيميــة إلكرتونيـاً لدعــم املســتخدمني وحثهــم عــى
إســتخدام املعامــات اإللكرتونيــة مــن خــال املوقــع اإللكــروين ،األمــر الــذي يحتــم رضورة اإلســتفادة مــن
تكنولوجيــا االتصــال وتوفــر املزايــا املمكنــة إلكرتونيـاً ملتابعــة إمكانيــة إتاحــة الخدمــات املختلفــة ألفـراد
املجتمــع ،وعليــه البــد مــن وضــع عــدد مــن املعايــر الدوليــة التــي ميكــن مــن خاللهــا مراقبــة مســتوى
نجــاح املوقــع اإللكــروين الحكومــي ،ويعــد قيــاس الويــب واملشــاركة اإللكرتونيــة مبثابــة مــؤرشات كميــة
ونوعيــة تســتخدم لتقييــم وضــع الحكومــة اإللكرتونيــة عامليــاً ،ذلــك أن االتصــال الف ّعــال يرتكــز عــى
املشــاركة اإللكرتونيــة (. )Bekkers & Homburg ,2005
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ويتأثــر مســتوى املشــاركة اإللكرتونيــة للجمهــور بطبيعــة املحتــوى الــذي تقدمــه الحكومــة لألفــراد،
ومجموعــة األدوات التفاعليــة املختلفــة التــي تتيحهــا يف املوقــع ،والتــي تشــمل :رســائل الربيــد اإللكــروين،
وغــرف الدردشــة ،والتســجيالت الصوتيــة ،ومقاطــع الفيديــو لالجتامعــات العامــة ،وكذلــك آليــات قيــاس
ردود فعــل مســتخدمي املوقــع ،باإلضافــة إىل تقييــم مبــادرات الحكومــة اإللكرتونيــة العامليــة.
وميكــن القــول أن نجــاح الحكومــة اإللكرتونيــة يف جــذب واســتقطاب كافــة أفـراد املجتمــع يتطلــب مراعــاة
ســهولة اســتخدام املوقــع اإللكــروين الخــاص بهــا ،وتوفــر املحتــوى الــذي يلبــي إحتياجــات الجمهــور
بشــكل جــذاب .كــا أن االتصــال الف ّعــال بــن الحكومــة واألفـراد ســيؤدي إىل تحســن مســتوى الخدمــات
املقدمــة ،وتوفــر التكلفــة والوقــت لكليهــا .األمــر الــذي يؤكــد عــى رضورة اهتــام الحكومــات مبواقعهــا
اإللكرتونيــة وتقييــم مــدى فعالياتهــا باســتخدام املقاييــس املختلفــة (.)Reddick, 2010
ومــن خــال االطــاع عــى الدراســات الســابقة ميكــن تصنيــف محــددات تحليــل املوقــع اإللكــروين
إىل أربعــة معايــر رئيســة ،هــي الشــفافية والتفاعليــة وإمكانيــة الوصــول وســهولة االســتخدام ،التــي
ستســتخدم يف هــذه الدراســة لتقييــم املوقــع اإللكــروين لحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
•الشــفافية :تعنــي الشــفافية مــدى انفتــاح الجمهــور الخارجــي عــى األنظمــة والعمليــات الداخليــة
ملضمــون املوقــع اإللكــروين ( .)Phillips, 2001لذلــك ،فــإن سياســة الحكومــة واتجاهاتهــا تؤثــر
بشــكل مبــارش عــى مــدى اتســاع وعمــق هــذا االنفتــاح .بدايــة مــن قســم املجــال يف عنــوان ال
 URLالــذي يحــدد نــوع املؤسســة ،والــذي يؤثــر بــدوره يف مــدى مشــاركة املســتخدمني وثقتهــم يف
املوقــع اإللكــروين؛ خاصــة يف ظــل تطبيقــات الويــب املليئــة باملخاطــر وعــدم اليقــن فيــا يتعلــق
بجمــع املعلومــات وتخزينهــا واســتخدامها ،وعــى وجــه التحديــد املعلومــات الشــخصية مثــل اســم
املســتخدم وتفضيالتــه للتعــرف عليــه يف الزيــارات الالحقــة ،وملــف الســجل الــذي يحتــوي عــى
معلومــات الوصــول إىل أنشــطة املســتخدم؛ لذلــك فــإن طريقــة جمــع هــذه املعلومــات الشــخصية
ومشــاركتها واســتخدامها يؤثــر عــى رســمية املوقــع والتــي تحــدد فيــا بعــد درجــة ثقــة املســتخدم
باملوقــع ( .)Manoharan, 2014كــا أن «آنيــة املعلومــات» ودوريــة تحديــث املعلومــات عــى املوقع
اإللكــروين ،وتغذيتــه بانتظــام بــكل مــا هــو جديــد ومفيــد لألفـراد تعكــس جديــة املنظمــة يف نــر
املعلومــات املفيــدة يف الوقــت املناســب ،وحرصهــا عــى التعامــل بشــفافية مــع الجمهــور ،حيــث
تقيــس الشــفافية مســؤولية املوقــع اإللكــروين ومــدى رشعيتــه .وبشــكل عــام ،مييــل املســتخدمون إىل
التعامــل مــع املواقــع املوثوقــة بشــكل أكــر مــن غريهــا مــن املواقــع.
•التفاعليــة :يــؤدي التفاعــل إىل إحــداث اتصــال ثنــايئ االتجــاه بــن املســتخدم واملنظمــة ،لذلــك
ينبغــي أن يوفــر موقــع الويــب العــام معلومــات االتصــال باملنظمــة واملوظفــن املرتبطــن بهــا ،حيــث
ميكــن أن يــؤدي نــر خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بشــكل ســلس وجــذاب ،مثــل
الهاتــف والفاكــس والربيــد اإللكــروين ،إىل زيــادة التفاعــل أثنــاء ســاعات العمــل وخارجهــا .كــا ميكــن
توفــر أشــكال مختلفــة مــن التواصــل اإللكــروين مــن خــال وســائط الويــب الحاليــة مثــل ميــزة
التعليقــات واملناقشــة وغــرف الدردشــة ولوحــة النـرات التفاعليــة ،مــا يســهم يف تعزيــز املشــاركة
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العامــة ألفـراد املجتمــع يف صنــع السياســة ،والســاح بحشــد وتعبئــة أكــر عــدد مــن أفـراد املجتمــع
(.)Gil-Garcia,2013
•إمكانيــة الوصــول :تشــر ســمة إمكانيــة الوصــول إىل ســهولة التعامــل مــع املوقــع اإللكــروين ،بحيــث
يكــون املوقــع يف متنــاول الجميــع ويلبــي احتياجــات املســتخدمني بــرف النظــر عــن مســتوى الخــرة
والتعليــم والقــدرات العقليــة والذهنيــة والبدنيــة ،وميكــن إضفــاء هــذه امليــزة عــى املوقــع مــن
خــال إتاحــة خيــار تعــدد اللغــات بحيــث يتــم تقديــم املحتــوى النــي والصــويت بلغــات مختلفــة،
باإلضافــة إىل تخصيــص صفحــة لألســئلة الشــائعة ( )FAQsتتضمــن إجابــات عــى استفســارات
املســتخدمني واألســئلة املتكــررة حــول املوقــع اإللكــروين وخدماتــه وامكانياتــه .كــا ميكــن توفــر
خيــار «النــص فقــط» بــدالً مــن الرتكيــز عــى الرســوم الجرافيكيــة التــي تســتغرق وقت ـاً للتحميــل،
فضـاً عــن إتاحــة الخيــارات التــي تلبــي احتياجــات جميــع فئــات املســتخدمني املختلفــة مبــا فيهــم
أصحــاب الهمــم وذلــك مــن خــال توفــر النصــوص البديلــة لكافــة العنــارص غــر النصيــة ،واســتخدام
املي ـزات الصوتيــة لق ـراءة النصــوص؛ لتقليــل طلبــات الدعــم وضــان توفــر اإلجابــات عــى معظــم
استفســارات املتعاملــن.
•ســهولة االســتخدام :تشــر هــذه الســمة إىل مــدى توفــر الخيــارات التــي تســهل عمليــة تصفــح
املوقــع والتنقــل بــن أقســامه للحصــول عــى املعلومــات املطلوبــة ،ويتضمــن ذلــك إتاحــة «محــرك
بحــث» خــال املوقــع يســهل عمليــة التنقــل بــن صفحاتــه ،باإلضافــة إىل توفــر «خريطــة املوقــع»
التــي توضــح مــكان املســتخدم وتســمح لــه باالنتقــال مــن صفحــة إىل أخــرى بطريقــة غــر خطيــة
باســتخدام النــص الفرعــي ،كــا ميكــن اســتخدام صيــغ وأشــكال ثابتــة لجميــع الصفحــات مبعنــى
اســتخدام نفــس العناويــن واألزرار عــى صفحــات املوقــع تســهيالً لعمليــة التنقــل ،ذلــك أن موقــع
الويــب الــذي يفتقــر إىل نظــام تنقــل ســلس وواضــح يربــك املســتخدم ويجعلــه مشوش ـاً وتائه ـاً يف
املوقــع.
وينبغــي أن يوفــر املوقــع اإللكــروين تعليــات وتوجيهــات لكيفيــة اإلســتخدام عنــد الــرورة
كصفحــة املســاعدة أو دليــل اإلســتخدام ،باإلضافــة إىل قامئــة ثابتــة لعناويــن الصفحــات إمــا عــى
جانــب الصفحــة أو أعالهــا تتضمــن الروابــط األكــر إســتخداماً مثــل  HOMEو BACKوTOP
بهــدف تحقيــق انتقــال رسيــع وفعــال والســاح باســرجاع املعلومــات برسعــة ،وتقليــل وقــت تنقــل
املســتخدم ( )Parajuli, 2007لــذا يحــرص القامئــون عــى تطويــر املوقــع اإللكــروين عــى توفــر
الروابــط النشــطة التــي تعمــل بشــكل ف ّعــال وتحديــث «خريطــة املوقــع» مبــا يســهل اســتخدامه
والتنقــل بــن صفحاتــه.
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النتائج:
يف إطــار مشــكلة الدراســة ،التــي تهــدف إىل التعــرف عــى تأثــر تكنولوجيــا املعلومــات عــى االتصــال
الحكومــي ،قامــت الباحثــة بتحليــل واجهــة املوقــع اإللكــروين لحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
 ،/https://www.government.aeيف الفــرة  2019/12/15إىل  ،2019/12/31باالعتــاد عــى أربعــة
معايــر ،وقــد توصلــت إىل النتائــج التاليــة:
•الشــفافية :مــن خــال االطــاع عــى الصفحــة الخاصــة بحقــوق النــر عــى البوابــة الرســمية لحكومة
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يتضــح أن قطــاع املعلومــات والحكومــة الذكيــة يف هيئــة تنظيــم
االتصــاالت يحتفــظ بكافــة حقــوق الطبــع والنــر ملوقــع البوابــة ،األمــر الــذي يعكــس جديــة العمــل
وشــفافيته ويعــزز ثقــة املتعامــل يف املوقــع .كذلــك اهتــم املوقــع اإللكــروين بعــرض عــدد مســتخدمو
البوابــة والــذي بلــغ يف شــهر نوفمــر  1034511مســتخدم ،كــا اهتــم املوقــع بعــرض نســبة رضــا
املتعاملــن عــن الخدمــات الحكوميــة الذكيــة والــذي يوضــح مــدى االهتــام بتحســن الخدمــات
اإللكرتونيــة ،وتســهيل اإلجـراءات عــى املتعاملــن .ويتيــح املوقــع صفحــة خاصــة بسياســة املشــاركة
اإللكرتونيــة التــي تهــدف إىل تيســر بيئــة ســليمة لتبــادل املعلومــات وتفعيــل مناقشــة جميــع
املوضوعــات التــي تتعلــق بالحكومــة اإللكرتونيــة ،باإلضافــة إىل صفحــة خاصــة بإخــاء املســؤولية
والتــي تشــر إىل أن املعلومــات الــواردة يف محتــوى البوابــة ميكــن إعتبارهــا كمرجــع عــى الرغــم مــن
إمكانيــة إختــاف اإلجـراءات املتبعــة يف كل إمــارة .لذلــك يــوىص امل ُســتخدم بالتأكــد مــن دقــة جميــع
املعلومــات املنشــورة واكتاملهــا قبــل إتخــاذ أي ق ـرار يتعلــق بــأي خدمــات ،ومعلومــات ،وبرامــج،
ومنتجــات ،وبرمجيــات ،يف البوابــة أو املنســوبة إىل مواقــع أخــرى يف محتــوى البوابــة.
أمــا وجــود صفحــة «سياســة الخصوصيــة» يف موقــع البوابــة الرســمية لدولــة اإلمــارات فهــو يعكــس
أن الحكومــة أكــر وعيـاً واســتجاب ًة لخصوصيــة معلومــات املتعامــل ،ذلــك أن عــدم توافــر الخصوصيــة
ســيؤدي لظهــور القلــق املتزايــد لــدى املســتخدمني باعتبــاره ميثــل انتهــاكاً ألمنهــم ،وتهديــدا ً لســامة
العالقــة بــن الحكومــة واملواطــن عــى شــبكة اإلنرتنــت.
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للتواصــل هــي (االقرتاحــات واملالحظــات ،والحــاالت الطارئــة ،واملســؤولني) ،أمــا القنــاة الثانيــة فهــي
«تواصــل معنــا» والتــي تتضمــن املحادثــة الفوريــة واإلجابــة عــى كافــة اإلستفســارات ،باإلضافــة
إىل صفحــة «إتصــل بنــا» التــي تعــرض بيانــات التواصــل مــع جميــع الجهــات الحكوميــة بالدولــة
(رقــم الهاتــف والفاكــس والربيــد اإللكــروين ومواعيــد العمــل الرســمية ،واملوقــع الجغ ـرايف ،ورقــم
الهاتــف الخــاص بخدمــة العمــاء يف بعــض الجهــات الحكوميــة ،باإلضافــة إىل أرقــام الطــوارئ) .وقــد
تــم ترتيــب هــذه الجهــات الحكوميــة وفقـاً لثالثــة معايــر ميكــن للمســتخدم إختيــار األفضــل منهــا؛
وهــي :معيــار اإلمــارة التــي تتبعهــا الجهــة ،ومعيــار الرتتيــب األبجــدي ،واملعيــار العــام أي البحــث يف
كل الجهــات الحكوميــة .أمــا القنــاة الثالثــة فهــي «منتــدى النقــاش» والــذي يتيــح للمســتخدم طــرح
مــا يشــاء مــن تعليقــات وآراء بنــاءة ،وتعزيــز مناقشــته التــي ســتكون محــل تقديــر واهتــام فريــق
عمــل املوقــع اإللكــروين؛ وذلــك بغــرض تحســن وتطويــر الخدمــات الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات.
وخــال فــرة البحــث جــاءت إحصائيــات املشــاركة يف منتــدى النقــاش كالتــايل 352 :موضوعـاً ،و2235
مشــاركاً ،و 14إستفســارا ً متــت االجابــة عنهــا .وقــد تــم توفــر قنــوات االقرتاحــات ومنتــدى النقــاش يف
أكــر مــن صفحــة مــن صفحــات املوقــع.
وحرص ـاً عــى تعزيــز التواصــل والحــوار التفاعــي مــع املســتخدم يطلــب املوقــع اإللكــروين -محــل
الدراســة -مــن زائريــه مشــاركة تجربــة إســتخدامهم للموقــع مــع فريــق العمــل مقابــل جائــزة
تحفيزيــة ،األمــر الــذي يعكــس حــرص فريــق البوابــة عــى مشــاركة املســتخدم التــي تعــزز نقــاط
التطويــر يف خدمــات املوقــع وتــري املحتــوى املقــدم يف البوابــة .كــا اســتطاع فريــق البوابــة تحســن
وتطويــر عمليــة التفاعــل مــع املســتخدم مــن خــال الصفحــات التاليــة:
صفحــة «شــاركنا» :وتتضمــن العديــد مــن األنشــطة التــي متكــن املســتخدم مــن التعبــر عــن أفــكاره
بجديــة ،مثــل« :مشــورات» بهــدف مشــاركة الحكومــة يف اتخــاذ القـرارات باعتبــار أن املســتخدم جــزء
مــن املجتمــع ،تأكيــدا ً عــى فكــرة أن الحكومــة وأفـراد املجتمــع يعمــان معـاً لألفضــل ،فعــى ســبيل
املثــال دعــت حكومــة دولــة اإلمــارات خــال الفــرة املاضيــة جميــع أف ـراد املجتمــع مــن مواطنــن
ووافديــن للمشــاركة الكرتونيـاً يف تحديــد الهويــة اإلعالميــة املرئيــة لدولــة اإلمــارات خــال الخمســن
عامـاً املقبلــة.

وقــد اهتــم املوقــع اإللكــروين بتســليط الضــوء عــى الخدمــات واملعلومــات ،إذ يشــر املوقــع إىل أن
حكومــة دولــة اإلمــارات تتيــح حــوايل  3730خدمــة اتحاديــة ومحليــة عــر البوابــة الرســمية للدولــة،
وتوجــد أكــر مــن  270خدمــة إجرائيــة عــى املســتوى االتحــادي ،كــا طــرح املوقــع حملــة إلرشاك
املســتخدمني يف تحســن البوابــة الرســمية لحكومــة اإلمــارات ،تضمنــت هــذه الحملــة اســتبياناً مكونـاً
مــن  8أســئلة عــن أهــم املقرتحــات التــي تحســن الخدمــة والتقنيــات التــي تطــور الخدمــات املقدمــة
ألصحــاب الهمــم ،األمــر الــذي يعكــس حرصهــا الشــديد عــى تلبيــه احتياجــات الجمهــور ،والعمــل
عــى تســهيل الحصــول عــى الخدمــات املقدمــة لجميــع فئــات املجتمــع.

صفحــة «قنــوات التواصــل االجتامعــي» :والتــي توفــر للمســتخدم قنــوات التواصــل االجتامعــي
لحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،تحتــوي عــى روابــط حســابات التواصــل االجتامعــي
الرســمية للجهــات الحكوميــة واملســؤولني واملبــادرات.

•التفاعليــة :وفــر املوقــع اإللكــروين لحكومــة اإلمــارات عــدة قنــوات اتصاليــة متكــن املســتخدم مــن
التواصــل الف ّعــال مــع الجهــات الحكوميــة ،مثــل «مســاعدة» وتتضمــن هــذه الخاصيــة ثــاث قنــوات
إتصاليــة رئيســة ،القنــاة األوىل «هــل تحتــاج إىل مســاعدة؟» ينبثــق منهــا ثالثــة خيــارات فرعيــة

•إمكانيــة الوصــول :عــى الرغــم مــن أن اللغــة الرســمية لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي
اللغــة العربيــة ،إال أن اهتاممهــا مبختلــف الجنســيات املقيمــة عــى أرض الدولــة ســاهم يف توفــر
املوقــع اإللكــروين لبوابــة حكومــة اإلمــارات العديــد مــن اللغــات بحيــث يســهل عــى املســتخدم

صفحــة « لديــك فكــرة؟» :وتهــدف الســتقبال األفــكار واملقرتحــات املختلفــة مــن الجمهــور مبــا يســهم
يف تطويــر الخدمــات اإللكرتونيــة ويعمــل عــى كــر الحواجــز بــن الحكومــة والجمهــور.
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منصــة باحثـون
الوصــول للمعلومــة التــي يحتاجهــا ،حيــث وصــل عــدد اللغــات املتاحــة عــى املوقــع اإللكــروين إىل
 104لغــة وهــو رقــم قيــايس بالنســبة للغــات املتوفــرة عــى املواقــع اإللكرتونيــة بشــكل عــام ،يف
حــن أن املألــوف بشــأن توفــر اللغــات هــو توفــر اللغــة األم ولغتــن أخريتــن بحــد أقــى عــى أن
تكــون إحداهــا اللغــة االنجليزيــة .كــا وفــر املوقــع اإللكــروين صفحــة األســئلة املتكــررة ()FAQs
واإلجابــة عليهــا ،لتقليــل االستفســارات التــي ميكــن أن تــرد مــن املســتخدمني .ويعكــس وعــي فريــق
البوابــة بأهميــة توفــر كل املعلومــات للجمهــور يف تعزيــز االتصــال الحكومــي ورفــع مســتوى الرضــا
لــدى املتعاملــن ،ايضــا ســهل املوقــع عمليــة التواصــل عــى املســتخدمني مــن خــال توفــر خيــارات
النــص والصــوت وتكبــر حجــم النــص وامكانيــة تغيــر اللــون لصفحــات املوقــع ،واهتــم فريــق البوابــة
بتقديــم النــص مســموعاً مبــا يســهل عــى ذوي الهمــم املشــاركة الفعالــة يف الخدمــات الحكوميــة
اإللكرتونيــة ،والقــدرة عــى انتقــاء املعلومــات التــي تهمهــم وتســهل لهــم االنتهــاء مــن اجــراء
املعامــات الخاصــة بهــم.
•ســهولة االســتخدام :وفــر فريــق العمــل خريطــة املوقــع التــي تعطــي رؤيــة شــاملة للموقــع حيــث
أتــاح روابــط الحكومــة اإللكرتونيــة لــكل إمــارة مــن اإلمــارات الســبع ماعــدا إمــارة الشــارقة ،حيــث
كان موقعهــا الرســمي غــر متــاح وقــت دراســة املوقــع اإللكــروين للبوابــة الرســمية لإلمــارات ،إذ
توفــرت الروابــط الخاصــة بحكومــة اإلمــارات التاليــة (ابوظبــي ،ديب ،عجــان ،الفجــرة ،أم القويــن،
رأس الخيمــة) .كــا يتيــح املوقــع اإللكــروين االرتباطــات التشــغيلية الرسيعــة مثــل (الرئيســة) يف
جميــع صفحــات املوقــع ،باإلضافــة إىل روابــط مبــارشة إىل املواقــع الحكوميــة ذات الصلــة .أمــا عــن
محــركات البحــث كــا هــو موضــح بالشــكل التــايل فهــي مــزودة ببعــض املوضوعــات الشــائعة التــي
ميكــن أن تســهل عمليــة البحــث عــى املســتخدم.

الخالصة:
أوضحــت نتائــج الدراســة حــرص دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى مواكبــة اســتخدام تكنولوجيــا
االتصــال ،وتحقيــق أقــى اســتفادة ممكنــة ،وذلــك مــن خــال تجربــة الحكومــة اإللكرتونيــة ،واهتاممهــا
بتصــدر قامئــة الــدول التــي أقبلــت عــى تجربــة الحكومــات الرقميــة ،والقــدرة عــى تحديــد احتياجــات
الجمهــور وتلبيتهــا بتوفــر كل املعلومــات التــي ميكــن أن تهمهــم ،مــع االهتــام بخصوصيــة املتعاملــن
وتوضيــح سياســة الخصوصيــة وتوفــر أغلــب الروابــط التــي ميكــن للمتعامــل أن يبحــث عنهــا مــن خــال
البوابــة الرســمية لدولــة اإلمــارات ،إال أن هنــاك بعــض املالحظــات التــي ميكــن للموقــع تحديثهــا أثنــاء
عمليــة التطوير-مــن ناحيــة اإلعــداد واإلخ ـراج الفنــي -مثــل إدخــال بعــض األلــوان عــى املوقــع بشــكل
تسلســي ،بحيــث يتــم تقديــم كل الروابــط الخاصــة بإمــارة مــا بلــون محــدد مــا يســهل عــى املتصفــح
للموقــع أن يفصــل بــن املعلومــات الخاصــة بــكل إمــارة ،كذلــك يفضــل عنــد إج ـراء التحديــث الخــاص
ببعــض الروابــط الداخليــة املهمــة مثــل روابــط املواقــع الرســمية لحكومــة أي مــن االمــارات الســبع أن يتــم
ذلــك بشــكل ســلس ورسيــع مــع التأكــد مــن فاعليــة الروابــط  ،أو توفــر روابــط بديلــة متكــن املتعامــل
مــن الحصــول عــى املعلومــات التــي يبحــث عنهــا ،حتــى ال ميثــل التحديــث إعاقــة للمســتخدم أثنــاء
تصفحــه للمواقــع اإللكرتونيــة ،وعليــه فــإن البحــث يــويص بــرورة مراجعــة وتطويــر الروابــط الداخليــة
للحكومــة اإللكرتونيــة لدولــة اإلمــارات؛ ألنهــا مبثابــة املرجــع املركــزي ألف ـراد املجتمــع.
ما يثريه البحث من دراسات مستقبلية:
بنــاء عــى نتائــج الدراســة الحاليــة ميكــن للباحثــة تســليط الضــوء عــى بعــض املوضوعــات املســتقبلية،
والتــي تعــد امتــدادا ً ملوضــوع الدراســة الحاليــة ،وهــي كالتــايل:
•رضورة متابعة وتحليل محتوى تعليقات الجمهور عىل خدمات الحكومة اإللكرتونية.

أدﺧﻞ ﻋﺒﺎرة اﻟﺒﺤﺚ ،أو اﺧﱰ أﺣﺪ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ أدﻧﺎه

•الوقــوف عــى األداء اإللكــروين الفرعــي لــوزارات الــدول مبختلــف أعاملهــا وقيــاس مســتوى
رضا املتعاملني.
•دور الحكومة يف نرش الوعي األمني الستخدام مواقع الحكومات اإللكرتونية.
•اتجاهات الجمهور نحو إستخدام موقع الحكومة اإللكرتونية وأهم التحديات التي تواجهه.

ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻷﻟﻒ إﱃ اﻟﻴﺎء اﻟﺘﺄﺷريات وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﴩﻛﺎت واﻷﻋامل

اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات

وتشــر هــذه النتائــج إىل توفــر معظــم ســات قابليــة اإلســتخدام يف املوقــع اإللكــروين محــل الدراســة،
أي القــدرة عــى التنقــل والبحــث عــن املعلومــات بســهولة وسالســة مــن خــال التجــول داخــل املوقــع
اإللكــروين ،ولكــن عــدم توافــر بعــض الروابــط الرئيســة مثــل (رابــط املوقــع اإللكــروين إلمــارة الشــارقة)
طــوال الفــرة الزمنيــة إلعــداد البحــث قــد يرجــع إىل عــدم االنتهــاء مــن عمليــة التحديــث للموقــع.
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