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 امللخص:

" واليت ألقت بظالهلا على أداء احلكومات وممارستها االتصالية يف مجيع أحناء العامل؛ شهدت القطاعات احلكومية  19-يف ظل انتشار جائحة فريوس "كوفيد
نظم وممارسات العمل على حنو مل يشهده العامل من قبل؛ فبسبب التباعد االجتماعي وتغري منط وجودة احلياة وتبين نظام العمل عن بعد؛ حتوالً كامالً يف  

از احل وإجنتعاظمت أمهية استخدم تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وخباصة وسائل التواصل االجتماعي والتطبيقات الذكية يف التواصل مع أصحاب املص 
توجهات الدولة عرب    املهام واألهداف املختلفة. لذا اجتهت احلكومات حنو العامل الرقمي بكافة أدواته ووظفتها بفاعلية لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية خلدمة

ت الشرطية على وسائل التواصل مؤسساهتا احلكومية يف شىت اجملاالت. ويف هذا السياق اعتمدت خمتلف املؤسسات احلكومية بدولة اإلمارات ومنها املؤسسا
اسية نظراً االجتماعي ووسائل االتصال الرقمي، يف استجابتها هلذه اجلائحة. فقد ابتت املؤسسات األمنية تعتمد على هذه الوسائل كأدوات اتصالية أس

ة وتنشيط استجابة اجلمهور أوقات املخاطر، والرد على  لفعاليتها يف نشر املعلومات بسرعة وسهولة، والتفاعل وإدارة احلوار مع اجلمهور املستهدف، والتوعي
  ذلك من أهداف االتصال احلكومي. األمنية، وبث روح املواطنة واالنتماء، وغري الشائعات، ونشر الثقافة

" 19-فريوس "كوفيد  ومن هذا املنطلق هدفت الدراسة بشكل رئيسي إىل حتليل ممارسات االتصال احلكومي للقيادة العامة لشرطة عجمان إزاء جائحة
د والتحليل  مبراحلها املختلفة، وذلك عرب حساهبا الرمسي على منصة "االنستجرام". وقد اعتمدت الدراسة على املنهج املسحي ويف إطاره مت توظيف الرص

تلك الفرتة مع املوجه األويل    ، حيث تزامنت2020الكمي والكيفي حملتوى املنشورات يف الفرتة من منتصف شهر فرباير وحىت منتصف شهر يونيو عام  
 النتشار اجلائحة. 

ا اجملتمع، حيث  وقد أظهرت النتائج فعالية املمارسة اإللكرتونية عرب تنوع أهداف ومضامني النشر، وتوافق طبيعة املنشورات مع طبيعة الظروف اليت يشهده
يف ظل تداعيات اجلائحة، واملنشورات اإلرشادية والتحذيرية والتوعوية لتوضيح مت ممارسة اهلدف اإلعالمي واإلخباري عرب نشر املعلومات اليت هتم اجلمهور  

لتوجيه اجلمهور الستخدام اخلد  التحفيزية  مات اإللكرتونية عرب اإلجراءات االحرتازية والوقائية حلماية األفراد واجملتمع ككل، كما مت االهتمام ابملنشورات 
صور والفيديوهات، كما لوحظ االهتمام بطمآنه اجلمهور عرب إبراز اجلاهزية الشرطية واالستعداد الكامل للتعامل التطبيق الذكي، وشرح كيفية االستخدام ابل

 مع اجلائحة.  

لالستشهاد من البحث  

، جملة  "فريوس كوروان املستجد "جائحة    اسرتاتيجيات االتصال احلكومي عرب وسائل التواصل االجتماعي إزاء  ،2021سامل، شيماء السيد؛ اخلطاط، دينا  
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لدراسات ويف هذا اإلطار توصلت الدراسة للعديد من املقرتحات لدعم فعالية ممارسات االتصال احلكومي وخاصة يف القطاع األمين، منها: االهتمام اب
ة أوقات الطوارئ، التقارير الدورية عن تفاعل اجلمهور مع احملتوي الختاذ القرارات االتصالية املناسبة واالسرتاتيجيات الفعالة يف إدارة االتصاالت خاص  وإعداد

ابلتوعية اإلعالمية للجمهور ورسم سياسة وخطة حمددة للنشر، والرتكيز على رفع مستوي أتهيل فريق إدارة احملتوي الرقمي، وضرورة اهتمام القطاع األمين  
تمثل يف: وخباصة األطفال والشباب، كما اقرتحت الباحثتان منوذج لألسس الست للممارسة الفعالة لالتصال احلكومي عرب وسائل التواصل االجتماعي وت

 )اهلوية املؤسسية، وفريق العمل، وإدارة احملتوي، والتفاعلية، والتكامل، والتطوير املستمر(. 

 املفتاحية:   الكلمات

  19-جائحة فريوس كوفيد –املؤسسات الشرطية  -وسائل التواصل االجتماعي  – اتصاالت األزمة  –االتصال احلكومي 
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Abstract: 

The emerging Coronavirus “COVID-19” pandemic impact the performance and communication practices of 

governments around the world. The pandemic imposed a new reality, as all government sectors witnessed a complete 

transformation in the work systems and practices in a way that the world had never seen before. Because of social 

distancing, changing lifestyle and quality of life, and adopting a remote work system, the importance of using 

communication and information technology (ICT), especially social networks and smart applications, has increased 

in communicating with different stakeholders and accomplishing various tasks and goals. Therefore, governments 

shift towards the digital era with all their tools and apply them effectively to achieve the strategic goals and serve 

the state's vision through its governmental institutions in various fields.  

In this context, various government institutions in the UAE, including police institutions, have relied on social 

media and digital communication platforms, in their response to this pandemic. Recently, the police institutions rely 

on social media networks as a basic communication tool due to its effectiveness in disseminating information 

quickly and easily, its interactivity with the target audience, its role in awareness during pandemic, its role in stop 

rumors, spreading the security culture, spreading the spirit of citizenship and belonging, and other goals of 

Government communication 

From this standpoint, this study mainly aimed at analyzing government communication practices of the Ajman 

Police during the pandemic in its various stages, through its official account on Instagram. The study relied on the 

survey method, and uses a quantitative and qualitative analysis of the content of the official account during the 

period from (mid-February to mid-June 2020), as that period witnessed the initial wave of the pandemic.  

The results of the analytical study showed the effectiveness of the digital practices of the Ajman Police official 

account on "Instagram" through a diversity of goals, which were appropriate to the circumstances under the 

“COVID–19” pandemic. The "Ajman Police" was keen to apply the social responsibility role towards the whole 

society through informative and advisory practices to raise public awareness to stop the dissemination of the 

pandemic. The posts also motivated its followers to use digital services through the smart application, by explaining 

how to use it with pictures and videos, additionally, the posts focused on reassuring the public by highlighting the 

Ajman Police capabilities and its excellent readiness in dealing with this pandemic. 
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The researchers summarized many recommendations to enhance the effectiveness of government 

communication practices, especially in the security sector, including the following: Paying attention to studies and 

periodic reports on followers’ interaction through social media to take the appropriate communication decisions and 

to design appropriate policy and plan for publications on official account through social media. Finally, the 

researchers suggested six effective government communication concepts in their model, to enhance the government 

communication practices through social media networks, which consists of: (corporate identity, content 

management team, content management, interactivity, integration, continuous development). 
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Government Communication - Crisis Communication - Social Media Networks - Police Institutions – COVID-19 

Pandemic 
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 قدمة: امل
أهدافها   لتحقيق  بفاعلية  ووظفتها  أدواته  بكافة  الرقمي  العامل  حنو  احلكومات  عرب  اجتهت  الدولة  توجهات  االسرتاتيجية خلدمة 

العامل، من خالل تبين أمناط االتصال   حول احلكومي  االتصال  مؤسساهتا احلكومية يف شىت اجملاالت؛ فقد تغري وتطور شكل ممارسات
احلكومة    الرقمي، وخلق مفاهيم مبتكرة للممارسات لدي القائمني على االتصال احلكومي. وصاحب ذلك ظهور مفاهيم جديدة مثل 

، وهي احلكومة األكثر  Open Government (OG)، واحلكومة املنفتحة  Social Government (SG)االجتماعية  
شفافية وفاعلية واستجابة للمواطنني. فقد تبنت احلكومات تكنولوجيا االتصال وزاد اعتمادها على شبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل  

ية والتفاعلية مع خمتلف أصحاب املصاحل، مما ساهم يف زايدة مشاركة اجلمهور يف صنع القرارات  االجتماعي لدعم قيم االنفتاح والشفاف
احلكومية، وحتسني كفاءة تقدمي اخلدمات، وتقليل عدم اليقني، وزايدة التفاعلية، وسرعة نشر املعلومات، األمر الذي انعكس على شكل  

وتزداد أمهية وسائل التواصل االجتماعي والتطبيقات   .(Wimmer and Scherer 2018)وكفاءة ممارساهتا اإلدارية واالتصالية 
الذكية أوقات الطوارئ واألزمات والكوارث؛ حيث تعتمد عليها احلكومات بشكل أساسي يف تبادل املعلومات حول األزمة ومراحلها  

ية املعنية وبينهم وبني اجملتمع املدين واملواطنني، وتنسيق  وأساليب التعامل مع املواقف الطارئة، ودعم تنسيق املوارد فيما بني اجلهات احلكوم
 جهود املتطوعني، وكذلك الرد على الشائعات واملعلومات املغلوطة اليت قد تتسبب يف ممارسات تضر ابجملتمع.

ع أحناء العامل؛  " واليت ألقت بظالهلا على أداء احلكومات وممارستها االتصالية يف مجي19-ويف ظل انتشار جائحة فريوس "كوفيد
شهدت القطاعات احلكومية حتواًل كامالً يف نظم وممارسات العمل على حنو مل يشهده العامل من قبل؛ فبسبب التباعد االجتماعي وتغري  
التواصل   وسائل  خاصة  واملعلومات،  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدم  أمهية  تعاظمت  بعد،  عن  العمل  نظام  وتبين  احلياة  منط وجودة 

اعي والتطبيقات الذكية يف التواصل مع أصحاب املصاحل وإجناز املهام واألهداف املختلفة؛ حيث حيتاج اجلمهور يف هذا التوقيت  االجتم
أمهية   تظهر  املنطلق  هذا  ومن  أيضاً.  والدعم  واإلرشاد  التوعية  ومن  واخلدمية  للمعرفية  احتياجاهتم  تغطي كافة  ومتنوعة  آنية  ملعلومات 

حلكومي، فبعدما أفاقت احلكومات من صدمة التغيري املفاجئ الناجم عن اجلائحة وتداعياهتا السلبية صحياً واقتصادايً  ممارسات االتصال ا
واجتماعياً ونفسياً، اجتهت إىل التكيف مع الوضع اجلديد، وتوظيف أدواهتا االتصالية إلدارة هذه اجلائحة غري املسبوقة، وخاصة عرب  

ال االجتماعي  التواصل  وبناء  وسائل  والثقة  الشفافية  مبادئ  على  قائمة  اجلائحة  أثناء  فعالة  اتصاالت  إلدارة  األمثل  األدوات  تعد  يت 
 العالقات، لتقدمي منوذج سريع االستجابة، وفعال ومسؤول.  

اهتماماً  ،  Digital Government Communicationوتويل دولة اإلمارات العربية املتحدة االتصال احلكومي الرقمي  
، والتحول من احلكومة اإللكرتونية إىل احلكومة الذكية. وقد اعتمدت خمتلف  2021كبرياً، فهو أحد مقومات الرؤية االسرتاتيجية للدولة  

املؤسسات احلكومية بدولة اإلمارات ومنها املؤسسات الشرطية على وسائل التواصل االجتماعي ووسائل االتصال الرقمي، يف استجابتها  
" ابعتبارها إحدى األدوات اهلامة للعالقات العامة واإلعالم والتوعية وإدارة العالقات مع اجملتمع احمللي،  19-ئحة فريوس "كوفيدجلا

الباحثتان مبوضوع   اهتمام  بواعث  اليت تسعى لتحقيقها. وهو ما كان من  املؤسسية وغريها من األهداف االسرتاتيجية  السمعة  ودعم 
 التعرف على اسرتاتيجيات االتصال احلكومي عرب وسائل التواصل االجتماعي خالل اجلائحة، من خالل تطبيق  الدراسة اليت هتدف إىل

 أسلوب دراسة احلالة على احلساب الرمسي للقيادة العامة لشرطة عجمان على منصة "االنستجرام". 
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 أمهية الدراسة: 
 وضوع، وهي: هناك العديد من العوامل اليت دفعت الباحثتان لدراسة هذا امل

أمهية موضوع "االتصال احلكومي" والذي حظي ابهتمام كثري من الباحثني يف جماالت العالقات العامة السياسية، والعالقات   -
العامة احلكومية، والتسويق السياسي احلكومي؛ خاصة يف الوالايت املتحدة وأورواب اليت تتبىن كثري من حكوماهتا مبدأ االتصال الرقمي  

 . Open Digital Communicationاملفتوح 
يُعد هذا املوضوع جمااًل ثرايً جداً تتداخل فيه العديد من التخصصات وحيتاج إىل دراسات عديدة من زوااي خمتلفة ومبنهجيات   -

 متعددة.  
"، واليت أثرت بشكل متزامن على العامل أمجع صحياً واقتصادايً واجتماعياً ونفسياً، مما دفع  19-عاملية جائحة فريوس "كوفيد -

 ؤسسات احلكومية ومنها األجهزة الشرطية إىل استخدام خمتلف أدواهتا االتصالية الرقمية للتواصل مع خمتلف فئات أصحاب املصاحل. امل
تنامي اهتمام دولة اإلمارات العربية املتحدة مبمارسات االتصال احلكومي، خاصة الرقمي يف ظل حتوهلا إىل الرقمنة واالتصال   -

 احلكومي الذكي.  
أعداد مستخدمو شبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي يف دولة اإلمارات، مما يستلزم قياس حجم املتابعة والتفاعل  زايدة   -

مع املضامني املقدمة عرب الوسائل االجتماعية للمؤسسات احلكومية للمؤسسات األمنية ممثلة يف شرطة عجمان؛ خاصة يف ظل قلة عدد  
 ت االتصالية لألجهزة األمنية، خاصة أوقات األزمات. الدراسات اليت اهتمت ابملمارسا

اختيار مؤسسة شرطية لدراسة احلالة يرجع ألمهية دور هذا القطاع أوقات األزمات يف احلفاظ على سالمة اجملتمع وبث روح   -
هلا على جوائز يف إدارة اجلائحة  الطمأنينة لدى املواطنني واملقيمني والسائحني، كما مت اختيار "شرطة عجمان" نظراً لدورها املتميز وحصو 

 مما يربز أمهية دراسة ممارساهتا يف جمال االتصال احلكومي عرب وسائل التواصل االجتماعي. 

 مشكلة الدراسة: 
يف ظل تعاظم أمهية االتصال احلكومي ودوره الفاعل يف االتصال وبناء العالقات مع خمتلف فئات أصحاب املصاحل وخباصة أوقات  

ح استخدام وسائل التواصل االجتماعي ضرورة ال غىن عنها يف بيئة االتصال املؤسسي الرقمي كأداة للتواصل والتفاعل بني  األزمات، أصب
الكمي والكيفي ملمارسات االتصال احلكومي   الرصد والتحليل  الدراسة  املنطلق تستهدف  املؤسسات احلكومية ومجاهريها. ومن هذا 

نشورات حساهبا الرمسي على منصة "االنستجرام"، وذلك ابلتزامن مع املوجة األوىل جلائحة فريوس  للقيادة العامة لشرطة عجمان عرب م
 ". 19-"كوفيد

 أهداف الدراسة: 
 يف إطار مشكلة الدراسة، تنبثق األهداف التالية: 

 التعرف على شكل وحمتوي وأسلوب عرض منشورات احلساب الرمسي لشرطة عجمان على منصة "االنستجرام".  •
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 حتليل األهداف واملبادئ واالسرتاتيجيات االتصالية اليت ترتكز عليها منشورات حساب "االنستجرام" لشرطة عجمان.  •
 حتديد مدى وكيفية تفاعل اجلمهور مع منشورات احلساب الرمسي لشرطة عجمان على منصة "االنستجرام".  •
 التواصل االجتماعي وخباصة أوقات األزمات. اقرتاح منوذج ألسس املمارسة الفعالة لالتصال احلكومي عرب وسائل  •

 تساؤالت الدراسة: 
 يف إطار املشكلة البحثية وأهدافها، تستهدف الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية: 

 ما حجم ومعدل النشر اليومي عن اجلائحة ابحلساب الرمسي لشرطة عجمان على منصة "االنستجرام"؟   •
 ت احلساب الرمسي لشرطة عجمان على منصة "االنستجرام"؟ ما شكل ومضمون وأسلوب عرض منشورا •
 ما األهداف واملبادئ األساسية اليت عكسها احملتوى املقدم ابحلساب الرمسي لشرطة عجمان؟  •
 ملاذا توظف "شرطة عجمان" اسرتاتيجيات االتصال احلكومي عرب منشوراهتا خالل مراحل اجلائحة؟  •
 "االنستجرام" مع احملتوى الرقمي املنشور حبساب "شرطة عجمان"؟ كيف يتفاعل مستخدمو منصة   •

 اثنياً: الدراسات السابقة: 
 مبراجعة الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة، مت تقسيمها إىل احملاور التالية: 

 الصحية: احملور األول: دراسات تناولت استخدم احلكومات لوسائل التواصل االجتماعي يف إدارة األزمات  

استخدام وزارة الصحة البحرينية لوسائل التواصل االجتماعي كأداة اتصال رمسية    (Elgammal 2021)تناولت دراسة   .1
اتصاالت األزمات  19-أثناء جائحة فريوس "كوفيد "االنستجرام" يف إطار منوذج  "، هبدف حتليل استجابتها االتصالية على منصة 

النتائج إىل أنه قد مت استخدام احلساب"،  CERC- Modelواملخاطر والطوارئ " اخلاص بوزارة الصحة بشكل   وقد خلصت 
هو  اسرتاتيجي أثناء اجلائحة هبدف توفري املعلومات، والتحذيرات، والتأكيد على االستعداد واجلاهزية، واحلد من عدم اليقني، والفعالية، و 

 ".  CERCوارئ "ما يتسق مع أهداف مراحل منوذج اتصاالت األزمات واملخاطر والط 
 والسكان املصرية  الصحة  وزارة استخدمتها  اليت  اسرتاتيجيات اتصاالت املخاطر  أهم ( رصد2020 استهدفت دراسة )عجوة  .2

أثناء عرب  ابجلمهور املصري االتصال يف النتائج19-جائحة فريوس "كوفيد منصة "فيسبوك"   اسرتاتيجية استخدام إىل  "، وتوصلت 
 فاسرتاتيجية  السلوكيات الفعالة، ترويج اسرتاتيجية ث  الغموض، اسرتاتيجية ختفيض تلتها  املنشورات، يف غالبية احلكومية اإلجراءات توضيح

 األزمة.  مرحلة من  أكرب  بنسبة  األزمة  قبل  مرحلة ما  يف الشائعات تصحيح  اسرتاتيجية استخدام مت  كما  الطمأنة،
املعدية مثل   األوبئة تفشي خالل فرتات  واألزمات  املخاطر  اتصاالت  على  ( إىل أن االعتماد 2020أشارت دراسة )الغزاوي   .3

 تفشي ملواجهة الدولية واحمللية احلكومات واملنظمات على مستوى  االتصال اسرتاتيجيات يف حمورايً  دوراً  " يؤدي 19-فريوس "كوفيد
 لالزمة اليت حتد من انتشار الوابء والوقاية منه.  على سرعة التعامل مع احلدث واختاذ اإلجراءات ا أتثريه ينعكس  الذي  األمر  األوبئة؛ 
إىل التعرف على فاعلية استخدام املؤسسات احلكومية لوسائل التواصل االجتماعي    (Guo et al. 2018)هدفت دراسة   .4

اإلنرتنت الصحية، وأتثريها على سلوك مشاركة مستخدمو  األزمات  االجتماعي، وقد خلصت   أوقات  الدعم  نظرية  ابالعتماد على 
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تخدمو  الدراسة إىل أن اسرتاتيجييت الدعم املعلومايت والدعم النفسي واالجتماعي مها األكثر أتثرياً على معدل التفاعل واملشاركة من ِقبل مس
 هذه الوسائل. 

صل االجتماعي كأدوات لنقل  الضوء على أمهية وسائل التوا   (Hornmoen and McInnes 2018)ألقت دراسة   .5
املعلومات والتواصل مع اجلمهور أوقات األزمات والطوارئ الصحية، وأكدت على أن هذه الوسائل تُنشئ اتصاالت رأسية وأفقية تسمح  

والتحليالت    ملديري اتصاالت األزمة بتقدمي معلومات للجمهور واملهنيني الصحيني ووسائل اإلعالم التقليدية من مصادر متعددة ابلتفاصيل
وأبشكال وتقنيات متعددة، مما يسمح للسلطات احلكومية املعنية بتقليل معدالت اخلوف والقلق لدى أصحاب املصاحل ونشر الطمأنينة  

 بينهم. 
إىل أن تطبيقات اهلاتف احملمول أصبحت وسيلة اتصال مفضلة للقطاع    (Sharma et al. 2018)خلصت دراسة   .6

 خدمات أكثر مالءمة ويف الوقت املناسب للمواطنني، وبتطبيق الدراسة على عينة من مستخدمي  احلكومي، حيث تساهم يف توفري 
تقييم   على  املؤثرة  العوامل  أهم  من  املعلومات  الثقة وجودة  عاملي  أن  تبني  ُعمان،  يف  احلكومية  للخدمات  احملمول  اهلاتف  تطبيقات 

 املستخدمني جلودة هذه التطبيقات ومدى فاعليتها. 
التنفسية  (Yang 2018)دراسة    تناولت  .7 األوسط  الشرق  متالزمة  تفشي  ألزمة  اجلنوبية  حكومة كوراي   استجابة 

(MERS)  وركزت على أمهية مدخل اإلدارة ابلعالقات يف ممارسات العالقات العامة احلكومية، وقد خلصت النتائج إىل  2015عام ،
مع اجلمهور، ومصداقية املعلومات اليت تقدمها وقت األزمة، قد أثر إجياابً على   أن تبين احلكومة اسرتاتيجية احلوار واالنفتاح يف االتصال

 إدراك اجلمهور لعالقته مع احلكومة، وخفض التصورات السلبية السابقة عن هذه العالقة. 
دور وسائل اإلعالم االجتماعي أثناء أزمة فريوس "زيكا"، وأكدت على تزايد أمهية هذه    (Avery 2017)تناولت دراسة   .8

الوسائل يف إدارة اتصاالت األزمات الصحية، لدورها الفاعل يف تبادل املعلومات حول األزمة ومراحلها وأساليب التعامل مع املواقف  
وبينهم وبني اجملتمع املدين واملواطنني، وتنسيق جهود املتطوعني، والرد على    الطارئة، ودعم تنسيق املوارد بني اجلهات احلكومية املعنية

 الشائعات واملعلومات املغلوطة اليت قد تتسبب يف ممارسات تضر بصحة املواطنني.  
التواصل االجتماعي أوقات األزمات والكوارث عرب استعراض دراسات حالة  2016تناولت دراسة )سامل   .9 ( دور وسائل 

وأشارت النتائج إىل أمهية هذه الوسائل كأداة فعالة يف األزمات الصحية حيث تتيح ملستخدميها التفاعل واالنغماس يف احلدث؛  متعددة،  
وذلك من خالل توصيل رسائل هدفها التوعية والتثقيف والتوجيه أبسلوب مبسط وحمدد وخمتصر، كما أشارت إيل أن االستعانة ابلوسائط  

مات ابلصوت والصورة والرسوم املتحركة قد ساهم يف زايدة أتثري الرسائل االتصالية على اجلمهور وحتقيق أهدافها  املتعددة لتقدمي املعلو 
بفاعلية، كما ساعدت اجلهات املعنية يف السيطرة على املوقف وإدارة الرسائل االتصالية بكفاءة وحتديد ماذا يقال ومىت، جبانب منع  

 ع السكان وتفاقم األزمة. انتشار الشائعات اليت قد تسبب هل
فاعلية استخدام حكومة والية "فريجينيا" ابلوالايت املتحدة    (Getchell and Sellnow 2016)حللت دراسة   .10

غالون    7500بعد تسرب    2014ملنصة التواصل االجتماعي "تويرت" يف إدارة اتصاالت أزمة تلوث مياه الشرب يف غرب الوالية عام  
" مما تسبب يف حاالت تسمم عديدة بني املواطنني، وقد خلصت النتائج إىل أن هذه الوسائل  Elkىل هنر " من مادة كيميائية سامة إ
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املعنية ابلتعامل مع األزمة وبني   املعلومات بني األطراف  املعنية عرب سرعة نشر وتبادل  املنظمات  بفاعلية يف سرعة استجابة  سامهت 
 ة األزمة وتداعياهتا. اجلمهور املتضرر منها، مما ساهم يف ختفيف حد

دراسة   .11 اسرتاتيجيات    (DiStaso et al. 2015)تناولت  أتثري  "فيسبوك" وحتديد  الصحية عرب منصة  األزمات  إدارة 
النتائج إىل أن اسرتاتيجيات االستجابة لألزمات عرب وسائل   االعتذار، والتعاطف، واملعلومات على استجابة اجلمهور؛ وقد خلصت 

ب أن تعتمد على السرعة، واملصداقية، والشفافية، واملتابعة والتحديث، فهي عوامل حامسة يف التأثري على مسعة  التواصل االجتماعي جي
  املنظمة واحلكم على استجابتها وقت األزمة، كما تبني أن اسرتاتيجية املعلومات أتيت يف مقدمة االسرتاتيجيات االتصالية األكثر أتثرياً 

اتيجية االعتذار، والتعاطف، والتصحيح؛ فاجلمهور أوقات األزمات والكوارث يكون حباجة ماسة للمعلومات  على مسعة املنظمة يليها اسرت 
  لتساعده على فهم املوقف وحتديد االستجابة املرجوة، وابلتايل فإن استخدام املنظمات السرتاتيجية املعلومات بكفاءة عرب وسائل التواصل 

 ع نشر الشائعات اليت تضر بسمعتها. االجتماعي يسهم يف طمأنة اجلمهور ومن
استجابة حكومة كوراي اجلنوبية ألزمة انتشار فريوس أنفلونزا اخلنازير    (Chung and Yun 2013)تناولت دراسة   .12

"H1N1  وأوضحت النتائج فعالية االعتماد على وسائل اإلعالم االجتماعي، مما ساهم يف هتيئة الرأي العام حلالة الطوارئ والتعامل ،"
تداعيات األزمة أوالً أبول؛ حيث مت االعتماد بشكل أساسي على اسرتاتيجييت املعلومات واحلوار، ومت إطالع اجلمهور بشكل آين    مع

على كافة تطورات املوقف واحلقائق واملعلومات خاصة املتعلقة ابلتدابري الوقائية، كما حرص القائمون على إدارة اتصاالت األزمة على  
اؤالت واستفسارات اجلمهور عرب كافة وسائل اإلعالم االجتماعي؛ مما ساعد يف السيطرة على املوقف وإدارة الرسائل  الرد على كافة تس

 االتصالية بكفاءة وحتديد ماذا يقال ومىت، ومنع انتشار الشائعات اليت تتسبب يف هلع السكان وتفاقم األزمة.  

 سات الشرطية لوسائل التواصل االجتماعي: احملور الثاين: دراسات تناولت فاعلية استخدام املؤس

الضوء على االسرتاتيجيات االتصالية اليت تستخدمها شرطة "نيو ساوث ويلز" األسرتالية    (Wood 2020)ألقت دراسة   .13
إجيابياً  عرب وسائل التواصل االجتماعي، وخلصت إىل أن استخدام اسرتاتيجية املرح والفكاهة وصور األطفال واحليواانت كان له أتثرياً  

على تفاعل املستخدمني مع املنشورات والوصول إىل ما يسمى "املشاركة النشطة" حيث وصلت صفحة الشرطة على منصة "فيسبوك"  
  ، وهو ما يُعد رقما قياسياً ابلنسبة للشرطة الرمسية. 2017إىل مليون متابع يف أغسطس 

االجتماعي ملؤسسات الشرطة كأدوات للعالقات العامة  الضوء على أمهية وسائل التواصل    (Aeillo 2018)ألقت دراسة   .14
وإدارة العالقات، ويف هذا السياق خلصت النتائج إىل اجتاه الكثري من تلك املؤسسات إىل تبين محالت توعوية وأخرى لبناء السمعة عرب  

حبثهم على تبين اجتاهات أو سلوكيات    وسائل التواصل االجتماعي، هبدف رفع مستوى وعي املواطنني ابلعديد من األمور احلياتية سواء 
إجيابية تساعد على ترسيخ مفاهيم االلتزام واالمتثال للقانون وتوجيهات سلطات الدولة، أو جتنب أمور أخرى خطرية ومهدده ألمن  

ية ، أو تلك املرتبطة أبحداث  األفراد واجملتمع؛ مثل: احلمالت التعريفية خبطر اإلدمان أو القيادة املتهورة على الطرق أو اجلرائم اإللكرتون
 أو طوارئ وأزمات متر ابجملتمع.  

أفعال اجلمهور على استخدام    (Hu, Rodgers and Lovrich 2020)هدفت دراسة   .15 إىل استكشاف ردود 
من منشورات الشرطة على منصة "فيسبوك"، وقد مت    7116الشرطة لوسائل التواصل االجتماعي، من خالل حتليل عينة تتكون من  

وكالة شرطة خمتلفة خالل عام واحد، عرب حتليل عدد مرات تسجيل اإلعجاب وعدد املشاركات والتعليقات ومضموهنا،   14عها من مج
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وقد خلصت النتائج إىل أن املواطنني كانوا أكثر مياًل إلبداء اإلعجاب والتعليق على منشورات أفراد الشرطة اليت حتتوي على قصص  
ملوضوعات   و"هشتاجات"  التواصل  وصور  وسائل  على  املنشورات  هلذه  مشاركات  لعمل  مياًل  أقل  ولكنهم كانوا  اهتماماهتم،  متس 

 االجتماعي، كما كانوا أقل تفضيالً للمنشورات اليت حتتوي على روابط تشعبية. 
على ضرورة مراجعة احملتوى املقدم من خالل وسائل التواصل    (Walsh and O’Connor 2018)أكدت دراسة   .16
ي للمؤسسات الشرطية، وأن يكون املسؤول عن إعداده متخصص ذو أداء احرتايف، نظراً حلساسية العالقة بني الشرطة واجلمهور  االجتماع

يف كثري من اجملتمعات؛ حيث قد أييت بعض احملتوى بنتائج عكسية ويتسبب يف اإلساءة لصورة الشرطة وخلق مشاعر كراهية حنوها مثل  
نف الشرطة جتاه املواطنني، وعدم مراعاة التوازن بنشر صور أخرى إجيابية، عالوة على أمهية مراعاة اللغة  كثرة استخدام صور تعرب عن ع

املستخدمة يف التواصل وتقدمي املعلومات من خالل البعد عن املصطلحات اليت تعرب عن العنصرية أو التهديد، والتأكيد على املفاهيم  
 واطنني وتعزز صورة رجل الشرطة ودوره يف حفظ أمن اجملتمع وأفراده. اليت تبث الطمأنينة والثقة يف نفوس امل

استخدام إدارات الشرطة األمريكية لوسائل التواصل االجتماعي "فيسبوك، تويرت"    (Dai et al. 2017)تناولت دراسة   .17
املنشورات عرب هذه الوسائل، فاملواطنني    كاسرتاتيجية للتفاعل مع اجملتمعات احمليطة، وتبني من النتائج أن تفاعل اجلمهور يعتمد على نوع

والذي يقدم هلم معلومات موثوقة، كما أن هذه الوسائل   أكثر تفاعل مع احملتوى الذي يعرب عن احتياجاهتم الشخصية وجمتمعهم احمليط، 
 ساعدت إدارات لشرطة على دعم مشاركة اجلمهور واحلوار معه للتعرف على مقرتحاهتم واستفساراهتم وشكواهم. 

أن وسائل التواصل االجتماعي ساعدت املؤسسات الشرطية يف حتقيق عدة أهداف   (Hofmann 2017أكدت دراسة ) .18
أمهها: نشر املعلومات املطلوبة بسرعة وسهولة ودون تكلفة، واالتصال وبناء العالقات مع اجملتمعات احمللية وأفراد اجلمهور، وألغراض  

 مراقبة حمتوى الوسائل االجتماعية أو حث املواطنني على مساعدهتم يف التصدي للجرمية أو حل غموضها. التحقيق ومجع األدلة من خالل  
إىل أن أجهزة الشرطة يف الوالايت املتحدة تستخدم وسائل التواصل    (Hollywood et al. 2017)أشارت دراسة   .19

رائم يف األحياء احمللية، ومشاركة اجملتمع احمللي يف مبادرات  حشد اجلمهور وطلب مساعدهتم حلل اجل االجتماعي إلنفاذ القانون من خالل
 منع اجلرمية والتصدي هلا. 

أن وسائل التواصل االجتماعي متثل    (Van De Velde, Meijer and Homburg 2015)أكدت دراسة   .20
علومات والرد على الشائعات،  قناة اتصال فعالة جلهات إنفاذ القانون )الشرطة( للتفاعل مع اجلمهور؛ حيث تساعدهم على نشر امل

الدفاع عن   العامة مثل: )حركة املرور وحتذيرات الطقس والظروف املناخية(، ونشر نصائح  واإلعالن عن األحداث املتعلقة ابلسالمة 
جملتمعية  النفس ومحاية امللكية، والدعوة للمساعدة يف أنشطة الشرطة مثل: التحقيقات اجلنائية، كما تستهدف حتقيق أهداف الشرطة ا
حداث  املتمثلة يف زايدة الوعي العام وبناء الثقة داخل اجملتمع، عالوة على االخنراط ومشاركة املواطنني يف االحتفال مبختلف املناسبات واأل

 االجتماعية والوطنية والدينية. 
اصل  إىل أن املؤسسات الشرطية تستخدم وسائل التو   (Eren, Altunbas and Koseli 2014)أشارت دراسة   .21

االجتماعي يف عمليات البحث والتعرف على اجملرمني أو املفقودين عن طريق نشر الصور واالعتماد على املعلومات املفيدة اليت يقدمها  
مستخدمو هذه الوسائل، كما تزداد أمهية االعتماد عليها يف حاالت الطوارئ وإدارة األزمات، حيث يتطلب األمر توصيل معلومات  

  رب عدد من الناس لتوعيتهم أو حتذيرهم بشأن. هامة وعاجلة ألك
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دراسة   .22 يف    (Meijer and Thaens 2013)تناولت  الشرطة  مؤسسات  تستخدمها  اليت  االتصال  اسرتاتيجيات 
النتائج إىل استخدام اسرتاتيجيات )الدفع والسحب والتواصل(، حيث   التواصل االجتماعي، وخلصت  الوالايت املتحدة عرب وسائل 

ة واإلجيابية مع الشرطة، بينما تسعى  لبث معلومات وقصص إخبارية للمواطنني لدعم املشاركة اجملتمعية الفاعل   "تستخدم اسرتاتيجية "الدفع
اسرتاتيجية "اجلذب" إىل حث املستخدمني على تقدمي املعلومات لألجهزة الشرطية، أما اسرتاتيجية "التواصل" فتهدف إىل دعم العالقات  

 التفاعلية بني الشرطة واجلمهور، وبناء جسور الثقة واالحرتام بني الطرفني. 

 ": 19- املعاجلة االتصالية جلائحة فريوس "كوفيد احملور الثالث: دراسات تناولت

إىل التعرف على أتثري كفاءة إدارة اتصاالت األزمات على أداء املوظفني    (Jankelová et al., 2021)هدفت دراسة   .23
أبريل    " يف سلوفاكيا خالل الفرتة من )مارس: 19-وفرق العمل داخل الشركات يف املرحلة احلادة من انتشار جائحة فريوس "كوفيد

شركة(، وخلصت النتائج إىل أن أداء املوظفني خالل املرحلة احلادة من األزمة قد أتثر بشكل    122((، وقد طبقت الدراسة على  2020
إجيايب بكفاءة القيادات يف إدارة اتصاالت األزمة، من خالل: )عدم التضخيم والتهويل، ومشاركة املعلومات، والتعاون اجلماعي، واحلوار  

 عل الدائم بني القيادات ومستوايت املوظفني املختلفة(.  والتفا
"  COVID-19مدى اهتمام مستخدمو اإلنرتنت برسائل "   (Kwok, Lee, and Han 2021)قيمت دراسة   .24

شركات( سياحية عاملية على منصات "الفيسبوك، وتويرت"    8لشركات الضيافة على وسائل التواصل االجتماعي؛ وقد مت حتليل منشورات )
%( فقط من املنشورات كانت متعلقة جبائحة فريوس  20(، وقد خلصت النتائج إىل أن )2020الفرتة ما بني )يناير: منتصف يونيو    يف

" واستخدمت معظمها اسرتاتيجيات: )التحذير، والوقاية، والتذكري(، وقد كان معدل اهتمام وتفاعل اجلمهور مع هذه  19-"كوفيد
 ى غري ذات الصلة ابجلائحة، وخاصة املنشورات اليت حتتوي على ملفات فيديو أو رسومات معلوماتية.  الرسائل أعلى من الرسائل األخر 

تقييم حمتوى وسائل اإلعالم اإلخبارية الكندية عرب وسائل التواصل االجتماعي    (MacKay et al., 2021)هدفت دراسة   .25
وى وتفاعله معه، وقد خلصت النتائج إىل أن انتشار كم كبري من  "، ودرجة ثقة اجلمهور يف هذا احملت 19-أثناء جائحة فريوس "كوفيد

املعلومات اخلاطئة واملضللة عن الوضع الوابئي يف كندا عرب خمتلف املنصات جعل اجلمهور يبحث عن مصادر موثوقة للحصول على  
وقيت، والتعاطف، واالتزان واالتساق يف  املعلومات، كما تبني أن درجة الثقة تتأثر بعدة عوامل أمهها: الشفافية والوضوح، وحسن الت

 تقدمي املعلومة، ووضوح املصدر. 
إىل االعتماد الكبري للجمهور العريب على وسائل التواصل االجتماعي يف احلصول  (Elkalliny 2021) أشارت دراسة   .26

"، وأرجعت أسباب اعتماد اجلمهور العام على وسائل التواصل االجتماعي مقارنة  19-ل جائحة فريوس "كوفيدعلى معلومات حو 
التقليدية إىل سرعة احلصول على املعلومات، ونقل وتبادل جتارب وخربات اآلخرين والتفاعل معهم، ابإلضافة إيل إمكانية   ابلوسائل 

 التواصل مباشرة مع السلطات الرمسية. 

- ( إىل تقييم النخبة األكادميية اإلعالمية ألداء وسائل اإلعالم يف إدارة جائحة فريوس "كوفيد2020اسة )إبراهيم  هدفت در  .27
" يف إطار نظرية املسئولية االجتماعية، وقد خلصت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائًيا بني تقييم النخبة ملدى  19

اإلعالم مبسئول "كوفيدالتزام وسائل  أزمة فريوس  تغطية  اجلمهور يف  االجتماعية حنو  لوسائل  19-يتها  املختلفة  التعرض  " ومستوايت 

https://www.arabmediasociety.com/author/suzan-elkalliny/


       

 

 

 

 
 االجتماعية مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 ...استراتيجيات االتصال الحكومي عبر وسائل التواصل

190 

 

  اإلعالم ملتابعة هذه اجلائحة، كما تبني وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بني مستوايت تقييم النخبة األكادميية ملدى مهنية 
 ائحة، ومستوايت التعرض املختلفة لوسائل اإلعالم ملتابعة هذه اجلائحة. وأخالقية تغطية وسائل اإلعالم ألحداث اجل

"، وقد توصلت نتائج  19-( املعاجلة اإلخبارية ابلفضائيات املصرية جلائحة فريوس "كوفيد2020 تناولت دراسة )رحيان  .28
)تفعيل اإل التغطية اإلخبارية هلذه اجلائحة کانت:  أهم موضوعات  التحليلية إىل أن  جراءات االحرتازية والتباعد االجتماعي،  الدراسة 

 ومتابعة مستجدات انتشار الفريوس، والتوعية والتحذير، ومواجهة الشائعات(. 

- ( التعرف على تقييم اخلرباء ملدى جناح وسائل اإلعالم املصرية يف تناوهلا ألزمة فريوس "كوفيد2020هدفت دراسة )حافظ   .29
صل االجتماعي کانت الفاعل االتصايل األول من حيث التأثري يف إدارة اتصاالت األزمة،  "، وتوصلت النتائج إىل أن وسائل التوا19

تليها وسائل اإلعالم املصرية، ث وسائل اإلعالم األجنبية والعربية، كما تبني أن اإلعالم املصري استخدام أغلب اسرتاتيجيات اتصاالت  
 ات املعلومات، والرد على الشائعات، والتخويف، والتوضيح، والدعم واملساندة(. األزمة يف التغطية ولكن بنسب متفاوتة مثل: )اسرتاتيجي

( حبث أتثري الكلمات املنطوقة عرب منصة "فيسبوك" حول جهود الدولة املصرية ملواجهة  2020استهدفت دراسة )ذكي   .30
الكلمات املنطوقة ملعظم عينة الدراسة    " على مستوى األمن النفسي للجمهور، وتوصلت النتائج إىل أن مضمون19-أزمة فريوس "كوفيد
%( ويتمثل يف تقدير جهود الدولة ملواجهة اجلائحة، كما تبني وجود عالقة ارتباط طردية دالة إحصائًيا بني طبيعة  71كان إجيايب بنسبة )

 توى األمن النفسي لديهم. الكلمات املنطوقة )اإلجيابية/ السلبية( من ِقبل عينة الدراسة حول جهود الدولة ملواجهة اجلائحة ومس
- "كوفيد فريوس  جائحة ملواجهة األسرية  التوعية  يف أتثري وسائل اإلعالم على ( إىل التعرف2020)عاشور   دراسة هدفت .31

 مواجهة  األسر بكيفية  أرابب  على وعي  أتثري واضح لوسائل اإلعالم  هناك  أن  النتائج إىل  التأثري، وتوصلت  هذا أشكال  " وحتديد 19
 "، وإنتاج19-فريوس "كوفيد عن الكافية من خالل دورها يف تقدمي املعلومات التأثري ذلك وظهر منه؛  الوقاية الفريوس وطرق هذا  

 .هذا الفريوس  مع  التعامل  يف  املثلى السلوكيات  واتباع  والنظافة  التعقيم  والتعريف أبمهية من انتشاره، واحلد به طبية متنوعة للتوعية  مضامني 
التلفزيون املصري، وذلك من خالل حتليل مضمون الرسالة  2020دراسة )عمران  حللت   .32 ( آليات اخلطاب االقناعى يف 

"، وأشارت  19-االتصالية املقدمة يف برانمج "التاسعة" واملذاع على القناة األوىل الفضائية، ابلتطبيق على تناوله جلائحة فريوس "كوفيد
يف اخلطاب االقناعى، وتركزت أمهها يف: حتدي الوابء وتقُبل خطوات الدولة يف مواجهته، تلتها فكرة  النتائج إىل تنوع األطروحات الرئيسة  

أن اجلائحة هي قضية جمتمع وليست قضية دولة، ث فكرة التغلب على ثقافة التجمعات والبقاء يف املنزل )البقاء يف البيت ينقذ حياة  
ين ألفراد اجملتمع، واستدعاء احلس الوطين لديهم من خالل فكرة "صحة اجملتمع أمن  إنسان(، عالوة على الرتكيز على اخلطاب التضام

 ومي". ق
"  19-جائحة فريوس "كوفيد مع  التعامل يف  النرويج تفوق  أسباب  عن  البحث  (Christensen 2020) هدفت دراسة  .33

األخرى،  ابلبلدان  مقارنة  التحليل  وذلك  األوروبية  إىل   ملواجهة  روجيية الن احلكومة  إلجراءات الكيفي  عرب  الدراسة  اجلائحة، وخلصت 
 وبريوقراطية  الثقة،  عال  أكفاء، وجمتمع  )وجود سياسيني  "، ومنها: 19-"كوفيد فريوس  مواجهة  بعوامل هذا النجاح يف  تفسريات تتعلق  

 احلكومة قدرة منخفضة(، مما أدى إىل زايدة  سكانية وكثافة مرتفع،  رفاهية  جيد، ومستوى اقتصادي ووضع  قوية، ودولة ومهنية،  موثوقة 
 االقتصاد.  وإعادة تشغيل  املتضررين  ملساعدة  كافية موارد  ختصيص  على
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املستخدمني على التعرف إىل  (Park 2020)دراسة   سعت .34 حماداثت  "تويرت" دور  منصة  املعلومات يف عرب   تبادل 
   233.78 منهج املسح عرب حتليل مضمون الدراسة د استخدمت اجلنوبية، وق كوراي يف "19-بفريوس "كوفيد اخلاصة والسلوكيات 

"  19-بفريوس "كوفيد للمعلومات املتعلقة  الكبري االنتشار اإلخبارية، وقد توصلت النتائج إيل   وحتليل أطرها منصة "تويرت" على تغريده
وكذلك املضامني الرتفيهية اليت تبادهلا   اجملتمع،  مشاهري  تربعات  تضمن الذي اإلنساين اإلطار وظهور االجتماعي،  التواصل  وسائل عرب

 ". 19-بفريوس "كوفيد املستخدمني للتخفيف من وطأة الفريوس على حالتهم النفسية، عالوة على املعلومات واملقاالت الطبية املتعلقة 
- جائحة فريوس "كوفيد أثناء اجلمهور "تويرت" على منصة أتثري  على التعرف (Singh et al. 2020) دراسة استهدفت .35

مصحوبة بروابط   نشرها مت اليت التغريدات الشائعات، وأوضحت النتائج أن واملعلومات أو فيما يتعلق بتداول  الوعي بنشر سواء "،19
 الوسائل؛ هذه  على  رقابة  وجود لعدم نتيجة  أنه  كما أشارت الدراسة إىل  اجلمهور، لدى مصداقية  األكثر للمعلومات كانت  مصادر أو

 اخلوف لنشر سبباً  وكانت الفريوس،  حول  املضللة  املغلوطة  واخلرافات واملعلومات  الشائعات  وتداول لنشر  الرئيسة  الوسائل إحدى ابتت
 أهنا  أي  منه،  الوقاية  وسبل  الفريوس مع  بكيفية التعامل  اجلمهور توعية  يف  أسهمت  اآلخر  اجلانب  على  إال أهنا  بني اجلماهري،  والقلق 
 مصدراً للشائعات والتوعية يف ذات الوقت.  مثلت 

 منظمة وإعالن ابلصني يف مدينة "ووهان" التاجي تفشى الفريوس بعد أنه إىل  (Wen et al. 2020)دراسة   أشارت .36
 وتسببت الصيين، إعالمية منحازة وهجومية ضد اجملتمع  عناوين  ظهرت  عاملي،  وابء  ابعتباره  صحية عامة طوارئ حالة العاملية  الصحة

 للتغطية  املتوقعة السلبية  اآلاثر على  وركزت الدراسة  الصني،  خارج يعيشون  الذين  خاصة  الصينيني  ومناخ سيء للمواطنني ضغوط  خلق  يف
االقتصادية  واملتحيزة لألزمات على االضطراابت النفسية للمواطنني، عالوة على اإلضرار بصورة الدولة ومواردها   املتوازنة غري  اإلعالمية

 املتعلقة ابلسياحة. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
واسع )عاملياً   اهتماماً حبثياً كبرياً وعلى نطاق جغرايف  انل "، إال أن هذا املوضوع 19-فريوس "كوفيد جائحة  انتشار  حداثة  رغم •
 .به وجماهبته  ةالتوعي  نظراً خلطورته الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية، وضرورة وعربياً(؛
أوقات األزمات، حيث ابتت مصادر   االجتماعي  لوسائل التواصل  اجلمهور استخدام  معدل ارتفاع  أكدت معظم الدراسات  •

واألصدقاء لتبادل املعلومات واخلربات اخلاصة يف   األهل  مع  وكذلك التواصل  الصحية،  للمعرفة والتوعية اجلمهور  رئيسية يعتمد عليها 
التواصل مع  التعامل مع   الطبية، عالوة على دورها يف  للمصابني واألطقم  الدعم واملساندة  تداعياته، وتوظيفها يف  الفريوس ومواجهة 

 اجلهات املهنية القائمة على إدارة امللف الصحي ابلدولة. 
 العلمي املناسب هجاملن  وصياغتها، وحتديد البحثية وحتديدها املشكلة  حنو  واضحة رؤية  سامهت الدراسات السابقة يف تكوين •

 جلمع البياانت، جبانب مناقشة نتائج الدراسة عرب ربطها بنتائج الدراسات السابقة.  املناسبة واألدوات للموضوع
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 اإلطار النظري:
 أواًل: نظرية اتصاالت األزمة املوقفية )الظرفية( عرب وسائل التواصل االجتماعي:  

، وترتكز على أن فاعلية االسرتاتيجيات االتصالية تعتمد على خصائص موقف  2002هذه النظرية عام    ”Coombs“وضع  
كما أوضحت النظرية   األزمة، ومن خالل فهم األزمة ميكن لفريق إدارة اتصاالت األزمة اختيار االستجابة األكثر مالئمة هلذا املوقف.

تعكس "ماذا تقول" املنظمة و"ماذا تفعل"، ولكي تكون االستجابة فعالة جيب أن   أن اسرتاتيجيات استجابة املنظمات أوقات األزمات
تكون املنظمة هي صاحبة املبادرة يف نشر املعلومات وتوصيل الرسائل االتصالية، والتواصل املباشر والفوري مع خمتلف أصحاب املصاحل،  

استخدام وسائل التواصل االجتماعي سيساعد يف حتقيق    . وال شك أن (Coombs 2014)واالنفتاح واالستعداد الدائم لالتصال  
االستجابة الفعالة، حيث أن هذه الوسائل تتميز خبواص السرعة واالنتشار والتفاعلية، ومن ث فهي متنح املنظمات فرصة مثالية للتواصل  

 .  (Ki and Nekmat 2014)مع اجلماهري املستهدفة والرأي العام 

يدة للنظرية، حيث حدد ثالث مراحل الستجابة املنظمات لألزمات عرب وسائل التواصل  " تطبيقات جدCoombsوأضاف "
 (Coombs 2014)االجتماعي وهي:  

تقدمي املعلومات: حيث تقدم املنظمة ألصحاب املصاحل املعلومات املتعلقة ابلوضع احلايل لألزمة والتعليمات واإلجراءات اليت   •
 رف حلماية أنفسهم من اآلاثر املرتتبة عليها. ميكن للمتضررين اتباعها، وكيفية التص

تعديل وحتديث املعلومات: هبدف إطالع اجلمهور على مستجدات األحداث، ومساعدة أصحاب املصاحل على حتسني فاعلية   •
 تعاملهم مع األزمة وتداعياهتا. 

اإلجراءات التصحيحية والتعويضية اليت تساهم يف ختفيف  حتسني مسعة املنظمة: من خالل االستجابة الفعلية والواقعية ابختاذ   •
 حدة الضرر الذي تسببت فيه األزمة. 

ولكي تكون استجابة املنظمات فعالة خالل املراحل السابقة، جيب اختيار االسرتاتيجيات االتصالية املناسبة بعناية لكل مرحلة  
املنظمة من األ  لنوع األزمة )داخلية، خارجية(، وموقف  أهم اسرتاتيجيات االستجابة  طبقاً  زمة ودرجة مسؤوليتها عن حدوثها. ومن 

النظرية: اسرتاتيجية اإلنكار، والتوضيح، واالعتذار، والطمأنه، والنفي، والتربير، والتهوين، والتصحيح، والدع م  االتصالية اليت طرحتها 
 .(Coombs 2014) للهدف املراد حتقيقه من االتصالواملساندة، والتعويض، وغريها من االسرتاتيجيات اليت يتم استخدامها وفقاً 

  اثنيًا: مدخل الشراكة واإلدارة ابلعالقات: 

للكشف عن الدور املتغري للحكومات هبدف تعزيز ممارسات املسؤولية   مدخل الشراكة ابلعالقات   (Midttun2005)استخدم  
ه وأفراده، وقد أدى اقتصاد العوملة والتطور التكنولوجي إىل ظهور  االجتماعية والسياسات املستدامة لتطوير عالقتها ابجملتمع ومؤسسات

حتدايت عديدة حفزت احلكومات للبحث عن أطر جديدة وآليات مبتكرة للتعاون مع قطاع األعمال اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين،  
 وكذلك البحث عن وسائل اتصالية تسمح هلا ابلتفاعل والتواصل مع املواطنني. 
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اإلدارة ابلعالقات" فهو يربز قوة اجلمهور وحتكمه يف طبيعة وقوة العالقة مع املؤسسات واملنظمات اليت يتعاملون معها.  أما مدخل "
( اإلدارة ابلعالقات أبهنا اسرتاتيجية توظفها املنظمات إلقامة عالقات وطيدة وطويلة  Hyojung and Bryan 2008ويعرف ) 

( زايدة أمهية هذا املدخل  Baird and Parasnis 2011ى املنفعة املتبادلة بينهما. ويوضح )األجل مع مجاهريها املستهدفة ترتكز عل
مع ظهور وسائل التواصل االجتماعي اليت طورت العالقة بني املؤسسات ومجاهريها، حيث أصبح لدي اجلمهور وسائل متنوعة وقدرة  

 على الوصول حلجم هائل من املعلومات يف أي وقت ومكان. 

 االسرتاتيجيات(:  - الوظائف -)املفهوم االتصال احلكومياثلثاً: 

العام، واليت   القطاع  اليت تقوم هبا املؤسسات احلكومية وهيئات  تعريف االتصال احلكومي أبنه "كافة األنشطة االتصالية  ميكن 
التوجهات احلكومية والدفاع عن القيم املعمول  تستهدف نشر ومشاركة املعلومات هبدف شرح وتفسري القرارات واجلهود احلكومية، ودعم  

 "األنشطة أنه على العامة اإلدارة موسوعة  (. وتُعرّفه2020)عايش وآخرون   هبا، واملساعدة يف احملافظة على التعاون والتماسك اجملتمعي"
اليت  القطاع هبا تقوم  االتصالية  املعلومات  هبدف) )احلكومي العام  مؤسسات  أ جلمهور  توصيل  أو شرح   أجل  من  و حمددعام  تقدمي 

 (. 2016ذات العالقة )البومسيط  األطراف مع والتواصل  الثقة  أواصر لتعزيز وتوظيفها احلكومية والقرارات والسياسات  التوجهات 

جية  ويهدف االتصال احلكومي إىل حتقيق العديد من الوظائف واملهام، لدعم توجهات الدولة وسياساهتا مبا حيقق أهدافها االسرتاتي 
ولياهتا  يف كافة اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية وقضااي التطوير والتنمية املستدامة وغري ذلك من احملاور اليت تقع مسؤ 

 (2020؛ عايش وآخرون 2016على عاتق الدولة. ويوضح الشكل التايل أهم هذه الوظائف: )البومسيط 
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 احلكومي )من إعداد الباحثتني( ( وظائف االتصال 1شكل ) 

 

 جتدر اإلشارة إىل أن احلكومات اآلن تعمل يف بيئة عمل متطورة ومتغرية ابستمرار، مما شكل حتدايت عديدة أمام املؤسسات
ت  احلكومية ابختالف جماالت عملها، مما انعكس على حاجتها إىل استخدام اسرتاتيجيات اتصالية تستجيب من خالهلا بفاعلية لتحداي

ومتطلبات العمل ولألحداث واملواقف املختلفة، عالوة على توظيفها يف التأثري على وعي وإدراك واجتاهات وسلوكيات اجلماهري املستهدفة،  
بشكل حيقق أهداف املؤسسة ويدعم مسعتها، ويليب احتياجات وتطلعات اجملتمع مبختلف فئاته. وال ميكن القول إن هناك اسرتاتيجيات  

لى لالستخدام، ولكن األمر يتوقف على املوقف االتصايل وهدفه واجلمهور املستهدف الوصول إليه والـتأثري عليه، كما ميكن  اتصالية ُمث
هناك  املزج بني استخدام أكثر من اسرتاتيجية لالستجابة والتنوع يف املضامني واملعاين اليت تتضمنها الرسائل االتصالية؛ فعلى سبيل املثال  

ط لتوصيل معلومات ميكن فيها استخدام اسرتاتيجية اإلعالم واإلخبار، ومواقف أخرى حتتاج إىل تفاعل وقياس ردود  مواقف حتتاج فق
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ل  أفعال اجلمهور فتعتمد على اسرتاتيجييت احلوار واإلقناع. ويوضح اجلدول التايل أهم االسرتاتيجيات االتصالية اليت يعتمد عليها االتصا
 ( 2020؛ عايش وآخرون 2020؛ سامل واخلطاط 2019؛ عايش وفاروق 2016كل منها: )سامل احلكومي واهلدف من استخدام  

 ( اسرتاتيجيات االتصال احلكومي1جدول )
 الهدف من االستخدام  االستراتيجية  التصنيف

فية 
موق

ت ال
جيا

راتي
ست

اال
 

وقراراتها وإجراءاتها وسياستها والخدمات التي  تمثل اتصال في اتجاه واحد، بتقديم معلومات تعبر عن رؤى المؤسسة   اإلعالم 
 تقدمها في مختلف المجاالت.

 تسعى إلى التغيير المقصود في معارف واتجاهات وسلوكيات جمهور معين تجاه موضوع ما.   اإلقناع 

مختلف أصحاب المصالح تهدف إلى إشراك الجمهور في عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، من خالل التفاعل مع   الحوار 
 واالستماع لهم ووضع آرائهم ومقترحاتهم في االعتبار.

تستهدف بناء عالقات استراتيجية بين المؤسسة الحكومية وبيئتها الخارجية وجمهورها الداخلي، مع مراعاة التأكيد على   بناء اإلجماع 
 كافة األطراف.األرضية المشتركة التي تحقق المصالح والفوائد المتبادلة بين 

قية 
منط

و ال
ة أ

قلي
 الع

ات
يجي

ترات
الس

ا
 

 المشاركة 
المشاركة عبر وسائل   أدوات  وتوفير  القرار،  في صنع  وإشراكهم  الجمهور  مع  المثمر  والتفاعل  التواصل  إلى  تهدف 

وأهداف المؤسسات  التواصل اإللكتروني واالجتماعي، مما يتيح بناء حوار هادف مع الجمهور والمتعاملين، وتحقيق رؤية  
 الحكومية، وتلبية تطلعات الجمهور واحتياجاته.

 تسعى إلى تبسيط وتحليل بعض المواقف أو التحديات، وطرح مقترحات وسبل تساعد على حلها.   حل المشكالت 

 التحفيز 
أفضل   نشر  سلوك سلبي، عالوة على  تغيير  تعديل/  أو  معين  إيجابي  سلوك  اتباع  على  الجمهور  إلى حث  تهدف 

 الممارسات في مختلف المجاالت وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها أو محاكاتها.   

ذيب وتقديم معلومات موثقة تعتمد  تهدف إلى الرد على الشائعات أو المعلومات المغلوطة، من خالل أسلوب تفنيد األكا التصحيح 
 على الحقائق واألرقام.

استشراف  
 المستقبل 

تهدف إلى دعم جهود نشر ثقافة االستشراف، وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي وأهميته في االستعداد للتحديات والمتغيرات  
  المتوقعة. 

    
   

   
   

نية
جدا

الو
ة/ 

طفي
العا

ت 
جيا

راتي
ست

اال
 

 الهوية/ االنتماء 
تسعى إلى ترسيخ القيم الوطنية في المجتمع مثل المواطنة والمساواة، وجعل الناس يشعرون بأنهم جزء من األحداث  

تهدف إلى عرض  والمواقف التي تمر بمجتمعاتهم، مما يعزز شعورهم باالنتماء لمجتمعاتهم المحلية وألوطانهم، كما  
 النماذج المشرفة في المجتمع، لتقديم رموز أو قدوة للجمهور في إطار يحقق مصلحة الدولة وتوجهاتها.  

ُتستخدم في القضايا التي تهم الجمهور، وتؤكد على تقديم وعود أو فوائد مباشرة للمتلقي في حالة استجابته اإليجابية   التأكيد 
 االتجاه المقترح.للرسالة وتبني السلوك أو 

 التخويف 
تسعى إلى إلقاء الضوء على النتائج والتداعيات السلبية المترتبة على تبني اتجاه أو سلوك معين، مع مراعاة التوازن  
وعدم اإلفراط في التخويف عبر عرض النتائج السلبية فقط حتى ال يتم تجنب التعرض للرسالة وتحقيق نتائج عكسية،  

 و النتائج السلبية إلعطاء أمل في تجاوز المواقف أو تعديل السلوك.   بل البد من تقديم حلول لمعالجة هذه التداعيات أ

 الدفاع الذاتي 
تعتمد على تصميم موقف معين، يجعل من تبني واتباع السلوك المطروح نجاحًا للمتلقي؛ وعلى ذلك فإن قيام المتلقي  

بعدم اشتراكه أو موافقته على الموقف السلبي باالستجابة للرسالة االتصالية يعني تفاعله اإليجابي، ودفاعًا عن ذاته  
 المضاد.

االنخراط/  
 االنغماس 

تعني التفاعل مع كل ما يهم الجمهور المستهدف ومشاركته فيها مثل األحداث االجتماعية والمناسبات الدينية والقومية،  
 وكافة المواقف واألحداث التي تحظى باهتمام الجمهور والرأي العام.
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 والمساندة الدعم 
تسعى إلى كسب تأييد الجمهور ودعمه للحكومة من خالل تذكيرهم بالجوانب اإليجابية لسياساتها وقراراتها، بما يخدم  
المجتمع والمواطنين، كما تسعى لدعم فئات الجمهور ومساندتهم في المواقف المختلفة، وتزداد أهمية هذه االستراتيجية  

 أوقات األزمات والطوارئ والكوارث.

المجتمع   السعادة  سعادة  لتحقيق  الحكومية  والسياسات  والبرامج،  الخطط،  كافة  لمواءمة  الحكومة  ممارسات  شرح  إلى  تهدف 
 وأفراده، وعرض الممارسات اإليجابية التي تدعم هذا االتجاه؛ لرفع الروح المعنوية للجمهور وزيادة انتمائه للدولة.

واالعتماد املتزايد على اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي، اجتهت احلكومات حنو العامل الرقمي بكافة  ويف ظل االنتشار الواسع  
أدواته ووظفتها بفاعلية لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية خلدمة توجهات الدولة عرب مؤسساهتا احلكومية يف شىت اجملاالت. فقد تغري شكل  

من خالل تبين أمناط االتصال الرقمي، وخلق مفاهيم مبتكرة للممارسات لدي القائمني على  العامل،   حول احلكومي االتصال ممارسات
  االتصال احلكومي؛ وترتكز هذه املفاهيم على التفاعلية، وتطوير احملتوى اإلعالمي الرقمي، وتوظيف املوارد الرقمية لتطوير آليات العمل 

 وتنوع تعدد  لذي ينعكس ابإلجياب على عالقاهتا مبختلف أصحاب املصاحل؛ فمعمبا يزيد من كفاءة أداء املؤسسات احلكومية، األمر ا
واخلدمية،  اجلمهور  حاجات وفاروق   اتصال  عرب  احلاجات  تلك  تلبية  احلكومات  على  لزاماً  أصبح  املعلوماتية  )عايش  وتفاعلي  آين 
(. كما توفر وسائل التواصل االجتماعي للحكومات وسائل للتواصل املباشر مع اجلمهور دون تدخل احملررين والصحفيني من  2019

ياسية  وسائل اإلعالم التقليدية الذين ميكنهم العمل كحراس بواابت يستطيعون تغيري املضامني املوجهة للجمهور، متأثرين بتوجهاهتم الس
 . (Graham 2014)أو الشخصية أو السياسة التحريرية للمؤسسات اليت يعملون هبا 

التكنولوجيا   الذي تعتمد ممارساته على  الرقمي؛  املتحدة مفهوم االتصال احلكومي  العربية  تتبىن دولة اإلمارات  ويف هذا اإلطار 
، والتحول من احلكومة اإللكرتونية إىل احلكومة  2021يجية للدولة واالبتكار بشكل أساسي ابعتبارمها من أهم مقومات الرؤية االسرتات 

الذكية. ويهدف هذا التوجه إىل رفع كفاءة أداء العمل احلكومي يف خمتلف املؤسسات، وتعزيز التنسيق االتصايل بني اجلهات احلكومية  
فعّ  املستمر بني اجلهات احلكومية واجملتمع بشكل  التفاعل  القطاعات، ودعم  الوسائل االتصاليةوكافة  وقد حرصت    .ال على خمتلف 

ابستخدام   وذلك  املؤسسات،  خمتلف  الرقمي يف  التحـول  عمليـة  قيـادة  لتـويل  وإعدادهم  تدريب كوادرها  على  اإلمارات  دولة  حكومة 
نية واستخداماهتا االتصالية  التكنولوجيا احلديثة مبا يواكب التطورات العاملية، وتوظيف وسائل التواصل االجتماعي والتطبيقات اإللكرتو 

ور،  لبناء نظام مبتكر إلدارة العالقات اإلعالمية، ودعم املبادرات والربامج احلكومية، وزايدة فاعلية كفاءة وسرعة اخلدمات املقدمة للجمه
ة )البوابة الرمسية حلكومة دولة  وأخرياً التواصل اآلين مع مجيع أصحاب املصاحل وخلق عالقات وطيدة معهم قائمة على الثقة واملنفعة املتبادل

 (. 2017اإلمارات العربية املتحدة 

 رابعًا: استخدام املؤسسات الشرطية لوسائل التواصل االجتماعي أوقات األزمات: 

تستخدم الشرطة وسائل التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف متعددة، حيث تساعدها هذه الوسائل على نشر املعلومات والرد  
واإلعالن عن األحداث املتعلقة ابلسالمة العامة مثل: )حركة املرور وحتذيرات الطقس والظروف املناخية(، ونشر نصائح    على الشائعات، 

الدفاع عن النفس ومحاية امللكية، وعمليات التحري والبحث والتعرف على اجملرمني أو املفقودين عن طريق نشر الصور واعتماًدا على  
ها مستخدمو هذه الوسائل، عالوة على كوهنا منصة للتواصل والتفاعل مع املواطنني ومشاركتهم األحداث  املعلومات املفيدة اليت يقدم
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. كما تُعد أدوات فاعلة تستخدمها إدارات الشرطة   (Eren, Altunbas and Koseli 2014; Dai et al.2017)املختلفة  
ار بني الشرطة احمللية واملواطنني، والتوعية ابملخاطر واجلرائم اليت هتدد اجملتمع،  اجملتمعية للقيام أبدوارها املختلفة مثل: التواصل وإدارة احلو 

 (. 2010اجملتمع )مبارك  مجيع أفراد  على  ابلنفع يعود مبا  األمنية، وغرس روح االنتماء واملسؤولية وثقافة التعاون واملشاركة، الثقافة  ونشر

اثر املدمرة النامجة عن الكوارث الطبيعية، وإنقاذ حياة آالف املواطنني،  وقد سامهت وسائل التواصل االجتماعي يف ختفيف اآل
وتعزيز قدرة اجملتمعات املتضررة على مساعدة نفسها، وذلك من خالل التفاعل والتواصل املباشر مع أصحاب املصاحل، والتحذير واإلنذار  

تأهب واالستجابة، والتوعية والتعبئة اجملتمعية ملواجهة املخاطر مبختلف  املبكر، والتنسيق والتعاون بني اجلهات املعنية يف جهود الوقاية وال 
. ومن أمثلة ذلك استخدام شرطة والية كاليفورنيا لصفحاهتا على الوسائل االجتماعية  (Stewart and Wilson 2016)أنواعها  

تضررين وتوعيتهم أبساليب التعامل مع املوقف وخطط  وخاصة "تويرت" أثناء حرائق الغاابت، كأداة لنشر املعلومات اليت هتم املواطنني امل
اإلخالء، كما تفاعلت أيضاً من خالهلا مع مؤسسات اجملتمع املدين واملتطوعني لتنسيق جهود اإلغاثة. كما استخدمت الشرطة الفرنسية  

شخصاً   129أسفرت عن مقتل ، واليت 2015وسائل التواصل االجتماعي يف أعقاب اهلجمات اإلرهابية على ابريس يف شهر نوفمرب 
نشر معلومات لتحذير املواطنني، ودعم الشعب الفرنسي  :  آخرين، وذلك لتحقيق هدفني رئيسني مها  352على األقل، وإصابة قرابة  

الضحااي تطبيق (Hirsh 2015) وأهايل  تنشيط  فتم   .Safety Check tool”   يسمح والذي  "فيسبوك"،  منصة  على   "
للمستخدمني إببالغ ذويهم أبهنم أبمان، كما انشدت الشرطة الفرنسية املواطنني جتنب تبادل املعلومات بشأن عمليات مكافحة اإلرهاب  

مبت استجابة  السلطات  الحظت  وقد  املعنوي.  للدعم  الوسائل  هذه  ابستخدام  وطالبتهم  االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  عرب  كرة 
وبعد    prayforparis#مستخدمي "تويرت، فيسبوك" الذين وضعوا صورة لعلم فرنسا كصورة حلساابهتم الشخصية، وأطلقوا "هاشتاج"  

مليون شخص مبنشورات على "اهلاشتاج"، وحتول تضامن الشعب الفرنسي إىل تضامن عاملي    7ساعات فقط، شارك أكثر من    10
 .  (Papagianneas 2015) ماعيلفرنسا عرب وسائل التواصل االجت

اعتمدت شرطة ديب على وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة اتصاالت األزمة النامجة عن اندالع حريق هائل    ويف نفس السياق 
، ويقع الفندق مبنطقة مزدمحة يف ديب ابلقرب من برج  2016 يف ليلة رأس السنة امليالدية اجلديدة  يف "فندق العنوان داون اتون"، وذلك

خليفة حيث مكان االحتفاالت، لذا مت التواصل مع اجلمهور منذ الدقائق األوىل للحادث، ومت توفري معلومات إحصائية تفصيلية عن  
عالية حالت  بشفافية  الدقيقة  اإلصاابت وغريها من اإلحصاءات  الفندق وعدد  الشرطة    نزالء  الشائعات؛ كما خاطبت  انتشار  دون 

املتواجدين يف املكان عرب وسائل التواصل االجتماعي لتوعيتهم وإرشادهم حول اإلجراءات املتبعة يف مثل تلك املواقف الطارئة ضماانً  
ملنطقة احمليطة ابلفندق يف وقت  لسالمتهم، وإعالمهم ابلسبل اآلمنة إلخالء املنطقة للحيلولة دون تعرضهم لألذى، مما ساعد يف إخالء ا 

(. كما حرصت على بث الطمأنينة يف نفوس املواطنني والسكان اجملاورة ملنطقة احلادث، من خالل التأكيد على  2016قياسي )احلريري  
حتفاالت  السيطرة على املوقف واستكمال احتفاالت رأس السنة وإطالق األلعاب النارية يف موعدها؛ فقامت بنشر صور وفيديوهات اال

ابلعام اجلديد وشاركت اجلمهور هذه اللحظات، مما ساهم يف التخفيف من هالة اهللع والتوتر اليت أصابت الناس بعد اندالع احلريق  
 (.  2016)عبد العزيز 

هتمهم  كما تستخدم الشرطة وسائل التواصل االجتماعي لتوطيد عالقاهتا مع وسائل اإلعالم التقليدية عرب نشر املعلومات اليت  
ي  بصفة دورية وحتديثها على مدار الساعة، وتزداد أمهية هذا التعاون وقت األزمات والكوارث أو إذا تعلق األمر بقضااي أو جرائم هتم الرأ

https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
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(. وليس  Walsh and O'Connor 2018العام، حيث حاجة وسائل اإلعالم امللحة ملتابعة األحداث بشكل فوري ومستمر )
هزة الشرطة كافة وسائل التواصل االجتماعي، فنجد أن الشرطة يف معظم الدول تعتمد على منصات "فيسبوك،  ابلضرورة أن تستخدم أج

تويرت" بشكل أساسي كأدوات أساسية لنشر معلوماهتا الرمسية مع الرتكيز على تفعيل خاصية "اهلاشتاج"، اليت تسمح لوسائل اإلعالم  
البياانت من  سلسلة  متابعة  عام  بشكل  احملددة    واجلمهور  التصنيف  عالمة  استخدام  طريق  عن  معني  موضوع  حول  واملعلومات 

“#hashtag” كما جلأت املؤسسات الشرطية مؤخراً إىل استخدام    .، للحصول على عرض زمين جلميع الرسائل حول املوضوع املعين
شات، يوتيوب"   نصات "انستجرام، سناب وسائل التواصل االجتماعي األكثر تنوعاً من حيث إمكانية عرض الصور والفيديوهات مثل م

الذهنية   التفاعل معهم ودعم الصورة  واليت تفضل استخدام هذه الوسائل، هبدف  يف حماولة للوصول إىل فئات اجلمهور األصغر سناً 
 .  (Meijer and Thaens 2013) املتكونة لديهم عن جهاز الشرطة

 منهجية الدراسة: 
 املستخدم: نوع الدراسة واملنهج  

تُعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية ويف إطارها مت توظيف أسلوب دراسة احلالة، والذي يهدف إىل الرتكيز على وحدات حمددة  
من اجملتمع أو على مواقف وحاالت تستحق الدراسة؛ لرصد كل املعلومات املرتبطة جبوانب املشكلة البحثية، والوصول الستنتاجات ميكن  

العامة لشرطة  (Yin 2003)ى حاالت مماثلة  أن تنطبق عل للقيادة  . ويف هذا اإلطار مت تطبيق دراسة احلالة على احلساب الرمسي 
"، كما مت االستعانة ابملنهج املسحي التحليلي ألساليب املمارسة  AjmanPoliceghqعجمان على منصة "االنستجرام" حتت اسم "

االجتم التواصل  وسائل  على  والشرطية  واألهداف  األمنية  احلساب  منشورات  وحتليل شكل وحمتوى  األزمات، عرب رصد  أوقات  اعي 
 ". 19-واملبادئ واالسرتاتيجيات اليت مت توظيفها ابلتزامن مع املوجة األوىل جلائحة فريوس "كوفيد

 مربرات اختيار دراسة احلالة:  

اختيار "شرطة عجمان": مت إعداد هذه الدراسة البحثية يف إطار مشروع حبثي يف "جامعة عجمان" عن ممارسات االتصال احلكومي  
"؛  19-ابألجهزة األمنية، وقد مت التطبيق على "شرطة عجمان" ألمهية رصد جهودها املتميزة خالل التعامل مع جائحة فريوس "كوفيد

للموقع اإللكرتوين ا (؛ فقد حصل قائدها العام على الشهادة  2020أكتوبر    18لرمسي للقيادة العامة لشرطة عجمان بتاريخ )فوفقاٌ 
زمات  التقديرية الدولية يف جمال االستجابة للجهود األكثر فاعلية يف مكافحة اجلائحة؛ وذلك لدوره البارز يف قيادة فريق إدارة الطوارئ واأل

إىل اجلهود املكثفة الحتواء اجلائحة من خالل اإلجراءات والقرارات اليت تواكب برامج وخطط  والكوارث يف إمارة عجمان، ابإلضافة  
احلكومة للتصدي للجائحة حفاظاً على سالمة اجملتمع، كما فازت "شرطة عجمان" أيضاً جبائزة اجلهة احلكومية املتميزة يف مكافحة  

 اجلائحة على املستوى اإلقليمي.  
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 " 19-دولية جلهود شرطة عجمان يف مكافحة فريوس "كوفيد ( شهادة تقدير2شكل )

إلـى أن تكـون دولـة اإلمارات البقعـة األكثر أمانـاً    2021تسـعى األجندة الوطنيـة لرؤيـة اإلمارات    اختيار منصة "االنستجرام": •
تماد  علـى املسـتوى العاملـي، ويتضمـن ذلـك تعزيـز شـعور كافـة أفـراد اجملتمـع ابألمان والوصـول ابلدولـة إلـى مراتـب متقدمة فـي االع

(. وىف هذا اإلطار حرصت  2020)تقرير التحول الرقمي لدولة اإلمارات   زيـة حلاالت الطـوارئعلـى اخلدمـات الشـرطية واجلاه
"شرطة عجمان" على توظيف تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف إدارة عالقتها ابجلمهور عرب وسائلها الذكية؛ حيث أطلقت أربعة  

انستجرا تويرت،  "فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  نظامي  حساابت  على  الذكي  لتطبيقها  ابإلضافة  يوتيوب"،  م، 
إقبال  iOS"األندرويد،   الباحثتان ألعداد مستخدمو هذه احلساابت؛ تبني أن منصة "االنستجرام" هي األعلى يف  ". ومبتابعة 

. وخالل فرتة  متابعي أنشطة "شرطة عجمان" على وسائل التواصل االجتماعي، جبانب كثافة النشر الرمسي يف هذا احلساب أيضاً 
( ألف منشور، وبلغ عدد متابعيه  5.724التحليل مت رصد عدد املنشورات اإلمجالية حبساب منصة "االنستجرام"، حيث نُشر به )

( ألف منشور، وبلغ عدد  6.007حوايل )  2021يناير عام    22( ألف متابع، كما بلغ عدد املنشورات اإلمجالية يوم  66.1)
 ع.  ( ألف متاب75.9املتابعني )

 أدوات مجع بياانت الدراسة:  .1

 : يف إطار نوع الدراسة واملنهج املستخدم، مت االعتماد على التحليل الكمي والكيفي لبياانت الدراسة من خالل 

مت إعداد استمارة حتليل املضمون لرصد وحتليل حساب التواصل االجتماعي لشرطة عجمان على  التحليل الكمي:   •
االستمارة العديد من الفئات لرصد شكل ومضمون احملتوي املنشور؛ حيث مشلت فئات التحليل:    منصة "االنستجرام"، وقد تضمنت 

)املوضوعات واألفكار املطروحة، واألهداف، واالسرتاتيجيات االتصالية املستخدمة واملبادئ اليت ترتكز عليها، ولغة النشر، واألدوات  
 ور مع املنشورات(. املستخدمة يف عرض احملتوى، وأشكال وحجم تفاعل اجلمه

يتم توظيف التحليل الكيفي هبدف الرصد واملالحظة والتسجيل ملختلف البياانت إلجياد اإلجاابت    التحليل الكيفي:  •
. ويعتمد التحليل الكيفي يف جمال حبوث اإلنرتنت ووسائل  (Berg 2009)املناسبة، حيث يتم توصيفها وتفسريها وصوالً ملرحلة الفهم  
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، ورصد أدوات وأساليب التفاعل مع املستخدمني، مع إمكانية إجراء تسجيل  التواصل االجتماعي على أساليب توظيف احملتوى وفئاته
. ومن هذا املنطلق مت االستعانة ابلتحليل الكيفي يف رصد  Saunders, Lewis and Thornhill)   (2000كمي للمحتوى

لش الرمسية  املنشورات  عرب  احلكومي  ابالتصال  اخلاصة  واملبادئ واالسرتاتيجيات  األهداف  التواصل  وتفسري  وسائل  على  رطة عجمان 
 االجتماعي خالل اجلائحة.  

قامت الباحثتان ابلرصد والتحليل الكمي والكيفي ملنشورات حساب "شرطة عجمان"    اإلطار الزمىن للتحليل: •
وفقاً  (، و 2020: منتصف شهر يونيو  2020على منصة "االنستجرام"، وذلك ملدة أربعة أشهر خالل الفرتة من: )منتصف شهر فرباير  

"؛  19-لإلحاطة اإلعالمية الرمسية بدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ تعد هذه الفرتة مرحلة انتشار املوجة األويل جلائحة فريوس "كوفيد
حيث ميثل شهر "فرباير، مارس" املرحلة األويل للجائحة، وشهر "إبريل، مايو" مرحلة ذروة االنتشار، وشهر "يونيو" بداية االخنفاض يف  

داد اإلصاابت واالحنسار التدرجيي للموجة األوىل، لذا استهدفت الدراسة الرصد والتحليل اليومي ملنشورات احلساب ابلتزامن مع بداية  أع
 املوجة األويل النتشار اجلائحة ومروراً بفرتة الذروة وانتهاء بفرتة بداية احنسار هذه املوجة.  

، ملمارسة  1967يادة العامة لشرطة عجمان، فقد مت أتسيسها أوائل عام  وفقاً للموقع اإللكرتوين للق دراسة احلالة:    •
املهام املوكلة إليها يف حفظ األمن واألمان داخل إمارة عجمان، وقد بدأ تطبيق مفهوم الشرطة احلديثة بعد التطور التكنولوجي الذي مت  

، رؤية  2021وترتكز اسرتاتيجيتها على: )رؤية دولة اإلمارات  .منيتوظيفه يف أداء خمتلف األعمال واملهام الشرطية خلدمة املواطنني واملقي
، اسرتاتيجية وزارة الداخلية، اسرتاتيجية اإلمارات للتنمية اخلضراء، أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة(، وقد انعكس  2021عجمان  

ات العربية املتحدة من أفضل دول العامل يف حتقيق  ( أبن تكون دولة اإلمار 2020  –  2017ذلك يف رؤيتها االسرتاتيجية يف الفرتة من )
األمن والسالمة، حيث تتمثل رسالتها يف العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة احلياة جملتمع اإلمارات من خالل تقدمي خدمات األمن  

يق ذلك ركزت شرطة عجمان على  والسالمة بطرق ذكية وبيئة حمفزة لالبتكار وذلك حفاظاً على األرواح واألعراض واملمتلكات. ولتحق
ماهلا. أما  تبين قيم: )العدالة، والعمل بروح الفريق، والتميز واالبتكار، وحسن التعامل، والنزاهة، والوالء، واملواطنة اإلجيابية( يف ممارسة أع

اد يف مواجهة األحداث، وتعزيز  عن أهدافها فقد ركزت على: )تعزيز األمن واألمان، وجعل الطرق أكثر أمناً، وضمان اجلاهزية واالستعد
كار  إسعاد املتعاملني ابخلدمات املقدمة، وضمان تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة االبت

 يف بيئة العمل املؤسسي(.  

الدولية يف جمال اال التقديرية  العام لشرطة عجمان على الشهادة  القائد  ستجابة للجهود األكثر فاعلية يف مكافحة  وقد حصل 
"، وذلك لدوره البارز يف قيادة فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث يف إمارة عجمان، ابإلضافة إىل اجلهود املكثفة  19-فريوس "كوفيد

اظاً على سالمة اجملتمع. كما  الحتواء اجلائحة من خالل اإلجراءات والقرارات اليت تواكب برامج وخطط احلكومة للتصدي للجائحة حف
  فازت شرطة عجمان أيضاً جبائزة اجلهة احلكومية املتميزة يف مكافحة اجلائحة على املستوى اإلقليمي؛ نظراً جلهودها املتميزة منذ بداية 

ايري الصحة والسالمة  اجلائحة عرب تشكيل منظومة إدارة األزمة وتطبيق آليات استمرارية األعمال ابملقرات وعن بعد يف إطار يراعي مع
  املهنية، ابإلضافة للمبادرات واملمارسات اليت متت وفقاً خلطة شاملة، ومنها: )تعزيز جهود التحول الذكي للخدمات اإللكرتونية، وحتفيز 

جتماعات عن  املتعاملني على استخدام اخلدمات الذكية، وضوابط استمرارية العمل عن بعد، وتفعيل نظام التدريب اإللكرتوين، وأداء اال
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بعد، واعتماد نظام بصمة العني يف تسجيل احلضور واالنصراف، وإطالق مبادرات ومحالت صحية وتوعوية، واستخدام اخلوذة الذكية  
للكشف عن درجة احلرارة، وبرانمج التعقيم الوطين الشامل، وتوفري أجهزة فحص الفريوس، وإطالق مبادرات توعوية ابإلجراءات االحرتازية  

 .اء اجلائحة( الحتو 

 نتائج الدراسة التحليلية: 
من خالل الرصد والتحليل الكمي والكيفي ملنشورات احلساب الرمسي لشرطة عجمان، توصلت النتائج إىل ما  

 يلي:  

 الفئات املستهدفة:  .1
اإلدارة   • اسرتاتيجية  تطبيق  إىل  يشري  مما  املنشورات،  يف  مبخاطبتها  عجمان"  "شرطة  اهتمت  اليت  الفئات  تنوعت 

لعالقات خلدمة خمتلف أصحاب املصاحل من املتعاملني، سواء من املواطنني أو املقيمني؛ وقد لوحظ اهتمام غالبية املنشورات ابجلمهور  اب
العام، بينما اهتمت بعضها بفئات حمددة من اجلمهور مثل: العاملني، واآلابء واألمهات، ونزالء املؤسسات العقابية واالصالحية وذويهم،  

لسيارات، وفئة العمال.. وغريهم. وبشكل عام كان هناك توازن يف النشر وفقاً لنوع الفئة املستهدفة، حيث مت االهتمام ابلنشر  ومالكو ا 
 ملختلف قطاعات املتعاملني. 

 دورية النشر:   .2
تصنيفها  ( منشور، وقد مت  209مت الرصد اليومي للمنشورات خالل أشهر التحليل األربع، وبلغ عدد املنشورات ) •

%( من إمجايل املنشورات، والفئة  73منشور( بنسبة )  152"، وبلغ عددها )19-لفئتني: األوىل تتعلق مبنشورات عن فريوس "كوفيد
 ( نسب النشر ابحلساب. 3%(، ويوضح شكل )27منشور( بنسبة ) 58الثانية تتعلق ابملنشورات العامة وبلغ عددها )

 

 
 الرمسي لشرطة عجمان ( تصنيف املنشورات ابحلساب3شكل )

 

Covid-19
73%
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27%
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اهتمت "شرطة عجمان ابلنشر عن اجلائحة يف إطار مسؤوليتها اجملتمعية ودورها اجملتمعي يف توعية وطمأنه املواطنني واملقيمني   •
مات  ابجلاهزية واألمن واألمان املصاحبني هلذه الفرتة العصيبة اليت يشهدها العامل أمجع يف ظل اجلائحة، وحتفيزهم على استخدام اخلد

عن بعد وتعريفهم بكيفية استخدامها. وبشكل عام شهدت فرتة التحليل كثافة يف النشر، كما اتسم النشر ابلدورية اليومية املنتظمة  
 منشور(.  21ابستثناء عدد حمدود من األايم اليت مل يتم النشر فيها، وقد تباين عدد املنشورات اليومية ما بني )منشور واحد: 

النشر عن اجلائحة خالل الشهر األول للتحليل، حيث تُعد فرتة بداية ظهور حاالت  (  4يالحظ من شكل ) • اخنفاض معدل 
%( فقط من إمجايل النشر، بينما ارتفع معدل النشر بنسبة  21اإلصابة يف دولة اإلمارات، لذا بلغت نسبة النشر عن الفريوس )

 اع عدد اإلصاابت. %( خالل الشهر الثاين والذي تزامن مع ذروة اجلائحة وارتف99)
 

 
 ( معدالت النشر عن اجلائحة مقارنة ابملنشورات العامة 4شكل )

 لغة النشر:  .3

%(، واملنشورات ابللغتني  2.9%(، واإلجنليزية )52.6أوضح التحليل تنوع لغات النشر فكانت نسبة املنشورات ابللغة العربية )
ابللغة اهلندية ألمهيتها لدي شرحية كبرية من املقيمني بدولة اإلمارات. ورغم االهتمام  %(، كما مت نشر بعض الصور املرتمجة 44.5معاً )

،  بكتابة منت غالبية املنشورات ابللغتني إال أن مضمون معظم الصور كان ابللغة العربية فقط مما كان له أتثري على نسب متابعة املنشورات 
 ر التحليل. ( معدالت استخدام لغة النشر خالل أشه5ويوضح شكل )
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 ( لغة النشر خالل فرتة التحليل5شكل )

 

 :أهداف النشر .4

   :اإلعالم واإلخبار -أ
يف ظل توجه الدولة لنشر ثقافة التباعد االجتماعي واملكوث يف املنازل كإجراءات احرتازية الحتواء انتشار اجلائحة، ركزت   •

من   االستفادة  على  اجلمهور  والتحفيز حلث  اإلعالم  اسرتاتيجية  تطبيق  عرب  واالقناعى  اإلعالمي  اهلدف  على  املنشورات  من  العديد 
ا التطبيق الذكي وخدماته، وتنوعت أشكال  اخلدمات عن بعد؛ حيث تعددت  ملنشورات اليت أوضحت للجمهور خطوات استخدام 

 املنشورات التعريفية عرب الصور التوضيحية والفيديوهات ابللغتني العربية واإلجنليزية.  
حلركة االحتادية  من أبرز خدمات التطبيق الذكي اليت ركزت املنشورات على توضيحها للجمهور: )تصاريح القيادة، وتصاريح ا •

خالل فرتة برانمج التعقيم الوطين، وفتح ملف مروري، وجتديد ملكية السيارة، وزايرة نزالء املؤسسات العقابية واالصالحية عن بعد،  
 واملخاطبات البنكية، واخلدمات الطبية للوقاية من الفريوس(.  

ر ابلقرارات اهلامة بشفافية، مثل: )تعليمات برانمج  حرصت شرطة عجمان على تطبيق اسرتاتيجية اإلعالم عرب تعريف اجلمهو  •
ظل  التعقيم الوطين، ومواعيد العمل وقرارات إغالق بعض املرافق، وقرارات اللجان، والقرارات املتعلقة مبراكز التسوق ومحاية املستهلك يف  

 ، وقرارات جتديد اإلقامات(. اجلائحة، وقرارات اإلجراءات الوقائية، وقرارات تراخيص املركبات خالل التعقيم الوطين
 
 ممارسة املسؤولية اجملتمعية:  - ب

يف إطار املسؤولية اجملتمعية لشرطة عجمان ودورها يف حتقيق األمن واألمان واحلفاظ على اجملتمع وسالمة املواطنني صحياً ونفسياً،  
 ركزت املنشورات على تطبيق اسرتاتيجية املسؤولية اجملتمعية من خالل: 

وتستهدف توعية اجلمهور بسبل احتواء انتشار اجلائحة، وتعريفهم ابلعادات اخلاطئة واملخاطر    ية وإرشادية:منشورات توعو  •
احملتملة، وكذلك إرشادهم عن املمارسات احلسنة واإلجراءات الواجب اتباعها يف األماكن العامة والعمل واملنزل، ومن أبرز املنشورات  

ض اإلصابة ابلفريوس، وإرشادات الوقاية، وطرق انتقال العدوي، وكيفية تقوية جهاز املناعة، وكيفية  التوعوية واإلرشادية: )التوعية أبعرا 
النفس،   الفريوس، وآليات محاية  املنازل، وفرتة حضانة  الفريوس، وكيفية تعقيم  انتشار  السحب اآليل للحد من  التعامل مع ماكينات 

52.6
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ت الشرطة السياحية وجهود اإلعالم األمين يف البث التوعوي لتحفيز اجلمهور على  والتباعد االجتماعي واملسافات اآلمنة، ودور دوراي 
 البقاء يف املنازل عرب تقنية موجات البث االذاعي من الدورايت املرورية(.  

مت تطبيق اسرتاتيجية حل املشكالت والرد على الشائعات من خالل منشورات توضح مضمون الشائعة  منشورات حتذيرية:   •
ا ومضمون املشكلة وحلها، كما حرصت أيضاً على نشر التحذيرات من العادات واملمارسات اخلاطئة ونتائجها السلبية عرب  وتكذيبه

 اإلعالانت التحذيرية لتوعية اجلمهور بعقوبة خمالفة قوانني الدولة عرب نشر املعلومات املضللة واملغلوطة واليت تسبب ترويع األفراد.  
لوحظ االهتمام ابسرتاتيجية اإلسعاد عرب االهتمام ابلنشر عن اجلوانب اإلنسانية خالل اجلائحة،   : منشورات تتعلق ابإلسعاد •

من خالل مضامني خربية ومصورة ومرئية لرصد االهتمام مبختلف فئات اجلمهور، وتبني من التحليل ارتفاع نسب مشاهدة وتفاعل  
ء املخالفات املرورية عن الكوادر الطبية، وتلبية أماين اجلمهور خالل اجلائحة،  اجلمهور مع هذه املنشورات خالل اجلائحة، مثل: قرار إلغا

واستخدام مكربات الصوت يف دورايت الشرطة لتحية اجلمهور على التزامهم مببادرة "خلك ابلبيت"، وتلبية استغاثة عامل مصاب بفريوس  
 ".  19-"كوفيد

 إبراز اجلاهزية:   -ج

امل  • طمأنه  عجمان"  "شرطة  وجاهزيتها  استهدفت  إجنازاهتا  وتوثيق  إبراز  خالل  من  األمنية  اجلاهزية  على  واملقيمني  واطنني 
القيادات   الدائم ملواجهة أي طوارئ؛ عرب بث منشورات تستهدف اإلشعار ابألمن واألمان من خالل رصد اجتماعات  واستعدادها 

ام للمراكز، وتغطيات االجتماعات وجاهزية العمل، وتعزيز جهود  لتطبيق اإلجراءات االحرتازية الحتواء اجلائحة، مثل: تفقد القائد الع
التحول الذكي يف اخلدمات عن بعد، والتواصل والتدريب عن بعد للجهاز الشرطى، وإخالء الطرق يف برانمج التعقيم الوطين، وتطبيق  

استقبال املتعاملني. كما ركزت املنشورات على    نظام التحقيق واحملاكمات عن بعد، وجاهزية مراكز الرتاخيص وإجراءاهتا االحرتازية قبل
الدور االستباقي يف التعامل مع اجلائحة وأي أزمة أخري للحد من آاثرها السلبية واحلد من انتشار الشائعات؛ ويف هذا اإلطار مت نشر  

 ة.  إعالانت لتعريف اجلمهور ابألحداث اجلارية وابلقرارات اليت مت اختاذها خالل هذه الظروف العصيب
 : العناصر املرئية ابملنشورات .5
( التوازن يف استخدام الصور والفيديوهات، حيث  6تنوعت العناصر املرئية يف املنشورات لتوضيح احملتوي، ويوضح شكل ) •

والتفاعل  %( للفيديوهات، ولوحظ أن الفيديوهات كانت األعلى يف نسب املتابعة  44%( يف مقابل )56بلغت نسبة توظيف الصور )
تها  مقارنة ابلصور. وقد ركزت الفيديوهات على التوعية وإبراز اإلجنازات عرب نشر الفيديوهات اليت مت بثها يف وسائل اإلعالم أو اليت أنتج

 إدارة اإلعالم األمين أو جهات أخرى. 
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 ( العناصر املرئية مبنشورات احلساب الرمسي "شرطة عجمان" على منصة "االنستجرام" 6شكل )

 ( توظيف خاصية "اهلاشتاج" ابملنشورات 2جدول )

 فرتات التحليل 
  اإلمجايل  فيديو   صور 

 % ك % ك % ك

 18.66 39 16.48 15 20.34 24 مارس 15–فرباير15 الشهر األول

 44.02 92 47.25 43 41.53 49 إبريل 15–مارس16 الشهر الثاين 

 17.22 36 19.78 18 15.25 18 مايو 15–إبريل16 الشهر الثالث 

 20.1 42 16.48 15 22.88 27 يونيو 15–مايو16 الشهر الرابع 

 100 209 100 91 100 118 اإلمجال 
 

 

%(، حيث مت نشر "هاشتاج" واحد أو أكثر ابللغة  96( االهتمام خباصية "اهلاشتاج" يف غالبية املنشورات بنسبة )7يوضح شكل ) •
( نسب االستخدام وأبرز "اهلاشتجات" اليت مت إطالقها ابملنشورات ملا  4( و)3كالمها؛ ويوضح جدول )العربية أو اإلجنليزية أو  

هلذه اخلاصية من أمهية يف جتميع وتصنيف املعلومات حول موضوع معني للتسهيل على املستخدمني عند متابعة موضوع معني،  
املفردات املكونة هلا، وقد تكرر معظمها يف أكثر من منشور، مثل:  كما لوحظ توظيف اسرتاتيجية التحفيز واهلوية واالنتماء عرب  

 )أنت مسؤول، خلك يف البيت، ملتزمون اي وطن ... وغريها الكثري(. 
 

صور
56%

فيديو
44%
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 ( خاصية "اهلاشتاج" يف املنشورات على منصة "االنستجرام" 7شكل )

 ( توظيف خاصية "اهلاشتاج" مبنشورات شرطة عجمان 3جدول )

 االستخدام 
 اإلمجال  الشهر الرابع  الشهر الثالث  الشهر الثاين  الشهر األول 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 95.7 200 97.6 41 91.7 33 95.65 88 97.4 38 نعم 

 4.3 9 2.4 1 8.3 3 4.35 4 2.6 1 ال

 100 209 100 42 100 36 100 92 100 39 إمجال 

 منشورات شرطة عجمان ( أبرز "اهلاشتاجات" املستخدمة يف 4جدول )

#stayhome 

 #خلك_يف_البيت 

#RamadanKareem 

 #رمضان_كرمي 

#MOIUAE 

وزارة_الداخلية_اإلمارا 
 ت#

#uae   

 اإلمارات# 

 # معًا_ضد_كوروان

#covid19  
  19#كوفيد

 يوم_زايد_للعمل_االنساين #

#ZayedHumanitari
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 تفاعل املستخدمني مع املنشورات:  .6
( معدالت تفاعل املستخدمني، ولوحظ بشكل عام ارتفاع نسبة تفاعل املستخدمني يف غالبية املنشورات، وقد  5يوضح جدول )

  98منشور على )مستخدم(، أما عن تفاعل املستخدمني عرب التعليقات فقد حصل أعلى   9973حصل أعلي منشور على إعجاب )
 تعليق(، وفيما يلي املنشورات األكثر تفاعال أشهر التحليل: 

 نتائج حتليل الشهر األول:   - أ
حصل املنشور اخلاص إبجنازات فرع التفتيش األمين يف املؤسسات العقابية واالصالحية على أعلى معدل تفاعل من خالل   •

فات املرور األعلى يف معدل تفاعل املستخدمني عرب التعليقات  مستخدم( ابملنشور، وكان منشور قرار خفض خمال  6912إعجاب )
" فكان املنشور املتعلق ابإلرشادات الوقائية عن الفريوس هو األعلى  19-تعليق(، أما عن املنشورات املتعلقة بفريوس "كوفيد  70)

هو اخلاص بتفقد جاهزية  " من حيث إعجاب املستخدمني  19-من حيث التعليقات. كما كان أعلى منشور عن فريوس "كوفيد
  5131مركز شرطة "مصفوت الشامل" وإشادة قائد عام شرطة عجمان بدور املركز يف خدمة املتعاملني وقد حصل على إعجاب )

 مستخدم(.  
 

 نتائج حتليل الشهر الثاين:   - ب
االحرتازية الحتواء   • اإلجراءات  إمارة عجمان ضمن  لشرطة عجمان يف طرق  التابعة  أمان  اخلاص بدورايت  املنشور  حصل 

تعليق( يف منشور القبض على عامل املخبز   98مستخدم(، وكان أعلى معدل تعليقات )  7480اجلائحة، على أعلي معدل إعجاب )
 االحرتازية للوقاية يف تعامله مع اخلبز.  الذي أاثر الرأي العام بعدم تطبيقه لإلجراءات 

   نتائج حتليل الشهر الثالث: -ت
إعجاب     • التعليقات حيث حصل على  املسرعة هو األعلى يف معدل  السيارات  قائدي  املنشور اخلاص ابلقبض على  كان 

تعليق(. أما عن أعلى املشاركات املتعلقة بفريوس    89مستخدم(، بينما حصل منشور "نعي وفاة" على أعلى معدل تعليقات )  9973)
قيم يف عيد ميالده حيث ركزت املنشور على البعد اإلنساين خالل اجلائحة وحصل  " فكانت ملنشور تنظيم جولة سياحية مل 19-"كوفيد

 إعجاب(.  8455تعليق و  75على تفاعل املستخدمني )
   نتائج حتليل الشهر الرابع:  -ث
حصل املنشور اخلاص جبهود شرطة عجمان يف هتيئة بيئة العمل الصحية للموظفني على أعلى معدل إعجاب وتفاعل من    •
 إعجاب(.    7763تعليق، و  36عليقات، حيث حصل على )خالل الت 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://www.instagram.com/explore/tags/moi_services/
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 ( مدي تفاعل املستخدمني مع املنشورات 5جدول )

معدل تفاعل  
 المستخدمين 

 الشهر الرابع  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر األول 

-كوفيد عام 
-كوفيد عام  19

-كوفيد عام  19-كوفيد عام  19
19 

 77 77 260 73 112 112 141 98 أقل معدل إعجاب 

 7703 7703 8455 9973 7480 7480 5131 6912 أكبر معدل إعجاب 

 0 0 0 0 0 0 0 0 أقل معدل تعليق 

 36 36 75 89 98 98 8 70 أكبر معدل تعليق

 42 36 92 39 إجمالي المنشورات 
 

 
 ( يوضح مدي تفاعل املستخدمني مع املنشورات عرب التعليقات8شكل )

املنشورات دعوات حتفيزية تستهدف مشاركة وتفاعل اجلمهور عرب التطبيق الذكي، مثل: منشور يشرح كيفية  تضمنت بعض   •
مشاركة اجلمهور للصور والفيديوهات وذلك عرب فيديو توضيحي حيدد للمستخدمني خطوات االستخدام ابلتفصيل، وقد مت نشره ابللغتني  

 املتعاملني. العربية واإلجنليزية لضمان وصوله ملختلف فئات 
حرصت "شرطة عجمان" أيضاً على دعم سبل التواصل والتفاعل مع اجلمهور عرب االتصاالت خالل اجلائحة، حيث أوضحت   •

بعض املنشورات أرقام االتصال وانشدت املواطنني واملقيمني على التواصل على األرقام املخصصة لالستفسارات العادية وتلك املخصصة  
 عن احلاالت الطارئة هبدف دعم االستجابة الفورية. لالستفسارات والبالغات 
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 مناقشة أهم نتائج الدراسة: 
 يف ضوء النتائج السابقة ميكن مناقشة بعض النقاط اهلامة: 

أوضحت النتائج االهتمام ابالتصال احلكومي الرقمي مع خمتلف فئات أصحاب املصاحل عرب النشر الدوري املنتظم للتواصل   •
وتوظيف حساابت التواصل االجتماعي ضمن منظومة االتصال الرمسي لتأثريها الكبري على اجلمهور؛ خاصة مع إقباهلم  مع اجلمهور،  

على استخدامها. وقد ركزت املنشورات على األهداف اإلعالمية واإلخبارية عرب نشر املعلومات اليت هتم اجلمهور للحفاظ على سالمته  
وي والتحذيري لتوعية اجلمهور مبخاطر الفريوس وكيفية الوقاية منه للحد من تداعيات اجلائحة.  وممتلكاته، كما اهتمت ابهلدف التوع

، حيث أوضحوا أمهية  (Hornmoen & McInnes, 2018)(، و Hofmann 2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة: ) 
وظيفة اإلعالمية واإلخبارية ويف النشر املؤسسي عرب  وأتثري هذه الوسائل وتفضيل اجلمهور هلا مما دفع املؤسسات إىل توظيفها يف ممارسة ال

مضامني خربية وصور وفيديوهات وروابط و"هاشتاجات"، وكذلك دورها يف املشاركة والتفاعل بني اجلمهور واجلهات احلكومية، وتعزيز  
  روح االنتماء واملواطنة، والرتويج لألنشطة والفعاليات املؤسسية.

، )حافظ،  (Elkalliny 2021)ر خالل فرتة ذروة انتشار اجلائحة، وهو ما يتفق مع دراسات  تبني من النتائج كثافة النش •
2020  ،)(Avery, 2017)  ،( ،  2016، )سامل(Getchell & Sellnow 2016)    حيث أوضحت نتائج هذه الدراسات ،

ل التواصل االجتماعي على املركز األول من حيث التأثري يف إدارة اتصاالت األزمة، وتزايد أمهية دورها الفعال أثناء األزمات  حصول وسائ 
ئة،  والكوارث، لتوظيفها يف تبادل املعلومات بني األطراف املعنية ويف جهود التوعية والتثقيف والتوجيه أبساليب التعامل مع املواقف الطار 

دورها يف تنسيق األدوار بني األفراد واجلهات احلكومية املعنية، ويف الرد على الشائعات اليت تزيد من تفاقم تداعيات األزمات  عالوة على  
 وزايدة خماوف اجلمهور وتوتره.  

ومات  أظهرت النتائج تطبيق شرطة عجمان السرتاتيجية الوضوح والشفافية والدميوقراطية اإللكرتونية عرب النشر الدوري للمعل •
والقرارات وتغطية االجتماعات، وإعالم اجلمهور ابملستجدات املؤثرة على حياهتم وعلى اجملتمع ككل وخباصة خالل تداعيات اجلائحة،  
جبانب توضيح اإلجراءات احلكومية اليت مت اختاذها. وقد مت توظيف اسرتاتيجية الرد على الشائعات إلزالة التوتر والغموض لدي اجلمهور،  

االهتمام بطمأنة اجلمهور جباهزية الشرطة واستعدادها للتصدي للطوارئ بشكل حمرتف لتحقيق األمن واألمان اجملتمعي. وتتفق  جبانب  
اليت ركزت على أمهية مدخل اإلدارة ابلعالقات يف ممارسات العالقات احلكومية عرب تبين    (Yang, 2018)هذه النتيجة مع دراسة  

إزالة الغموض   ( أمهية توظيف اسرتاتيجية 2020يف االتصال مع اجلمهور، كما أوضحت دراسة )عجوة،  اسرتاتيجية احلوار واالنفتاح  
 قبل مرحلة ما  يف  الشائعات  الطمأنة وتصحيح  واسرتاتيجية  السلوكيات الفعالة، ترويج  احلكومية، واسرتاتيجية  اإلجراءات  عرب توضيح

أتثري وسائل التواصل االجتماعي على    (Mossberger et al., 2013)األزمة. وأوضحت دراسة   مرحلة  من  أكرب بنسبة األزمة 
  طريقة تواصل املؤسسات احلكومية مع اجلمهور، وتوظيفها لدعم قيم االنفتاح والشفافية والتفاعلية يف نشر القرارات والفعاليات واألحداث

أن اسرتاتيجيات االستجابة لألزمات عرب    (DiStaso et al., 2015)دراسة  واألخبار املهمة وتبادهلا مع أصحاب املصاحل. وتوضح  
هذه الوسائل جيب أن تعتمد على السرعة، واملصداقية، والشفافية، واملتابعة والتحديث، فهي عوامل حامسة يف التأثري على مسعة املنظمة  

مة االسرتاتيجيات االتصالية األكثر أتثرياً على مسعة املنظمة،  واحلكم على استجابتها وقت األزمة، وأتتى اسرتاتيجية املعلومات يف مقد

https://www.arabmediasociety.com/author/suzan-elkalliny/
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استخدام   فإن  لذا  املرجوة،  االستجابة  املوقف وحتديد  فهم  على  لتساعده  للمعلومات  ماسة  يكون حباجة  األزمات  أوقات  فاجلمهور 
 الشائعات.  املنظمات هلا بكفاءة عرب وسائل التواصل االجتماعي سيسهم يف طمأنة اجلمهور ومنع انتشار

ركزت املنشورات على اسرتاتيجية اخلطاب التضامين االقناعى والتوعوي، وتعميق مشاعر احلس الوطين املسؤول لكل فرد يف   •
اجملتمع يف ظل هذه الظروف العصيبة، كما سامهت خاصية "اهلاشتاج" يف حتفيز اجلمهور على التضامن مع املبادرات اليت مت إطالقها  

، خلك يف البيت" كإجراءات احرتازية للحد من انتشار اجلائحة، كما مت االستعانة ابلوسائط املتعددة يف تقدمي  وخباصة "أنت مسؤول 
 Hu, Rodgers)املعلومات ابلصوت والصورة والرسوم املعلوماتية مما ساهم يف فعالية رسائلها االتصالية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

& Lovrich, 2020)    املواطنني كانوا أكثر مياًل إلبداء اإلعجاب والتعليق على منشورات الشرطة اليت حتتوي  اليت أوضحت أن
اهتماماهتم، كما أوضحت دراسة )عمران،   اخلطاب  2020على قصص وصور وهشتاجات ملوضوعات متس  تنوع مضامني  أمهية   )

ذا الوابء، والتوعية ابملسؤولية اجملتمعية أبن اجلائحة  االقناعى وإشراك اجلمهور وتضامنهم مع املضمون عرب الرتكيز على آلية مواجهة ه
 قضية جمتمع وليست قضية دولة، واستخدام اخلطاب التضامين الستدعاء احلس الوطين لديهم.  

النتيجة مع   • الشائعات، وتتفق  العامة واملمتلكات واحلد من خماطر  الصحة  للحفاظ على  املنشورات ابلتحذيرات  اهتمت 
واليت أوضحت    (Van De Velde, Meijer & Homburg, 2015)  (Hollywood et al., 2017)دراسات  

أمهية وسائل التواصل االجتماعي كقنوات اتصالية فعالة جلهاز الشرطة يف التفاعل مع اجلمهور وإظهار إنفاذ القانون عرب نشر املعلومات  
الدفاع عن النفس ومحاية املمتلكات، جبانب أهداف الشرطة    والرد على الشائعات، واالهتمام مبوضوعات السالمة العامة، ونشر نصائح

أمهية االعتماد على    (Chung & Yun, 2013)اجملتمعية املتمثلة يف زايدة الوعي العام وبناء الثقة داخل اجملتمع. وتوضح دراسة 
رب اسرتاتيجييت املعلومات واحلوار، وإشراك  هذه الوسائل لتهيئة الرأي العام حلاالت الطوارئ والتعامل مع تداعيات األزمة أواًل أبول ع

اجلمهور وإعالمه بتطورات املوقف، واطالعه على احلقائق واملعلومات خاصة املتعلقة ابلتدابري الوقائية، مما يساهم يف جتنب الشائعات  
 وتفاقم األزمة.  

نة لدي اجلمهور وإشعارهم أبن الشرطة  ركزت بعض املنشورات على احلاالت اإلنسانية والنماذج اإلجيابية لبث روح الطمأني •
 Meijer)ذرع احلماية واألمن واألمان، ولوحظ ارتفاع نسب متابعة وإعجاب وتفاعل اجلمهور مع املنشورات، وهو ما أوضحته دراسة  

& Thaens, 2013)    والتواصل( عرب وسائل والسحب  )الدفع  املتحدة السرتاتيجيات  الشرطة ابلوالايت  أجهزة  توظيف  بشأن 
مت بث معلومات وقصص إخبارية لدعم املشاركة اجملتمعية اإلجيابية مع الشرطة، كما    "التواصل االجتماعي، فمن خالل اسرتاتيجية "الدفع

استخدمت اسرتاتيجية "اجلذب" حلث املستخدمني على تقدمي املعلومات للشرطة، أما عن اسرتاتيجية "التواصل" فسعت إىل دعم التفاعل  
 وسائل  عرب " 19-بفريوس "كوفيد للمعلومات املتعلقة الكبري  االنتشار  (Park, 2020)مهور. كما أكدت دراسة  بني الشرطة واجل

 Dai et)اإلنساين يف املضامني املنشورة، جبانب املعلومات الطبية التوعوية. كما أوضحت دراسة   اإلطار وظهور  االجتماعي،  التواصل
al., 2017)    نوع املنشورات، حيث كان اجلمهور أكثر تفاعل مع احملتوى الذي يعرب عن احتياجاهتم  أن تفاعل اجلمهور يعتمد على

دراسة   توصلت  أيضاً  اإلطار  هذا  ويف  املوثوقة.  املعلومات  عرب  احمليط  وجمتمعهم  أمهية    (Guo et al., 2018)الشخصية  إىل 
 عل ومشاركة اجلمهور يف هذه الوسائل. اسرتاتيجيات الدعم املعلومايت والنفسي واالجتماعي وأتثريهم على معدل تفا
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 مقرتحات الدراسة: 
 بناء على نتائج الدراسة التحليلية، تقرتح الباحثتان ما يلي: 

ضرورة اهتمام املؤسسات احلكومية ببناء سياسات اتصالية قائمة على معايري علمية وأهداف مؤسسية واضحة ملمارسات   .1
خمتلف وسائلها الرمسية، واالهتمام بتحديد خطة لضمان دورية النشر املنتظم واملتنوع والتفاعلي،  االتصال اإللكرتوين الفعال من خالل  

مع أمهية التنسيق املستمر ابجلهات احلكومية األخرى فيما يتعلق ابلنشر الرمسي يف املوضوعات ذات االهتمام املشرتك وخباصة خالل  
 الشائعات.  أوقات األزمات والكوارث والطوارئ للحد من انتشار 

لالستفادة من نتائجها يف إدارة    - وخباصة أجهزة الشرطة    - تفعيل دور إدارات البحوث داخل كل املؤسسات احلكومية   .2
حمتوي وسائل التواصل االجتماعي الرمسية، ويف هذا السياق جيب االهتمام مبتابعة تداعيات املنشورات وحجم التفاعل وإعداد تقرير دوري  

 هور مع احملتوي واستفساراهتم وحتليل هذه البياانت إلعداد مقرتحات للتحسني املستمر. عن نسب تفاعل اجلم
تشكيل فريق إلدارة احملتوي الرقمي ابلوسائل اإللكرتونية احلكومية الرمسية وخباصة عرب وسائل التواصل االجتماعي وتفعيل   .3

ضمن الفريق مصممني جرافيك لضمان جاذبية التصاميم  دورهم يف التواصل الفعال مع خمتلف فئات أصحاب املصاحل، وجيب أن يت
 املنشورة جلذب انتباه اجلمهور وسهولة فهم احملتوي املقدم.  

أمهية إعداد خطة تدريبية شاملة لضمان التدريب املستمر واملتقدم للكوادر االتصالية املتخصصة لتأهيلهم االحرتايف على   .4
 التعامل سواء يف التصميم أو التواصل أو النشر أو إدارة اتصاالت األزمات والطوارئ والكوارث بشكل حمرتف.  

وسائل التواصل االجتماعي لتحقيق األهداف املؤسسية، واالهتمام ابلنشر  التكامل بني خمتلف احلساابت الرمسية احلكومية ل .5
اإللكرتوين التفاعلي على هذه الوسائل عرب املنشورات التفاعلية اليت تعتمد على اسرتاتيجية إشراك اجلمهور وحتفيزه على التفاعل مع  

لى أيقونة اإلعجاب، أو من خالل الرتويج للتطبيقات الذكية  احملتوي سواء عرب االستفسارات أو املشاركة بتعليقات الرأي أو ابلضغط ع
 والتحفيز على استخدامها. 

ابلنشر اإللكرتوين املتعدد اللغات على املواقع    - وخباصة يف الدول متعددة اجلنسيات    –اهتمام املؤسسات احلكومية واخلاصة   .6
صة بلغات اجلاليات الكبرية من املقيمني والزوار، حيث أن  املؤسسية الرمسية وكذلك على حساابت وسائل التواصل االجتماعي، وخبا 

األقل  بعض اجلاليات قد ال تتقن اللغة العربية أو اإلجنليزية. ويف هذا اإلطار جيب أن يكون كل منشور متاح ابللغة العربية واإلجنليزية على  
 خمتلف الفئات.   لتسهيل تصفح حمتواه، خاصة يف حالة اجلهات اخلدمية اهلامة اليت تتعامل معها

االستعانة ابلوسائل اجلاذبة للجمهور يف عرض احملتوي ومنها: االستعانة ابملشاهري يف تنفيذ رسائل اتصالية ذات مضامني   .7
توعوية لضمان جاذبيتها للجمهور املستهدف وإلقناعهم ابحملتوى، واالهتمام بتصميمات الرسوم املعلوماتية "االنفوجراف" لتسهيل وصول  

ت للفئات املستهدفة؛ حيث تسهم هذه التصميمات يف سهولة تذكر اجلمهور للمحتوي املقدم وتفاعلهم معه، ويف هذا السياق  املعلوما 
 أيضاً من الضروري االهتمام بتفعيل خاصية "اهلاشتاج" يف كل املبادرات والقضااي اهلامة. 

من .8 يف  املؤسسية  اهلوية  عناصر  بتوحيد  احلكومية  املؤسسات  هتتم  أن  التواصل  جيب  وسائل  على حساابت  الرمسية  شوراهتا 
االجتماعي، مع أمهية توحيد بعض العناصر اهلامة شكالً ومضموانً مثل: إبراز اهلوية املؤسسية اللونية وشعار اجلهة ابملنشور، وحتديد  

 تظهر بتصميماهتا، كما جيب  مصدر املنشور، وإضافة "اهلاشتاج" املناسب، وميكن توحيد شخصية لتكون الشخصية الرمسية للجهة واليت
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أن حتافظ املؤسسات على منط التصميم من حيث نوع اخلط والعناصر الشكلية اليت تستخدمها ملزيد من الربط يف ذهن اجلمهور بني  
 التصميم واجلهة. 

بارها اجلهة  مراجعة احملتوى املقدم عرب وسائل التواصل االجتماعي للمؤسسات احلكومية عامة وللقطاع األمين خاصة؛ ابعت  .9
املسؤولة عن أمن وأمان اجلمهور واجملتمع، لذا جيب االهتمام مبمارسي االتصال هبذه األجهزة وحسن اختيارهم والتأكد من مستوي  
أتهيلهم وكفاءهتم يف التعامل مع األزمات والكوارث، فالنشر غري املدقق يؤدي لنتائج وخيمة، فمثالً من غري احملبب االعتماد على صيغة  

 تهديد يف الكتابة وإمنا صياغتها يف إطار يعكس املواطنة املسؤولة.  ال

 
 ( منوذج سداسي مقرتح ألسس املمارسة الفعالة لالتصال احلكومي عرب وسائل التواصل االجتماعي )من إعداد الباحثتني( 9) شكل

 اخلالصة: 
اعتماد   تزايد  املستمر،  التطور والتغري  أدوات رئيسية   احلكومات على وسائليف ظل عامل يسوده  التواصل االجتماعي ابعتبارها 

 سياساهتا وممارساهتا وخدماهتا،  حول املصاحل خمتلف أصحاب واملستمر مع ملنظومة االتصال احلكومي الذي يستهدف التواصل الفعال
بل ضرورة حتمية فرضها التطور التكنولوجي وتفضيل  اختيارية،   الوسائل مسألة وانطباعاهتم. لذا مل يعد استخدام هذه آرائهم على وللتعرف

اجلمهور هلا كمصدر أساسي للمعلومات، كما تعاظمت أمهية استخدام هذه الوسائل يف املؤسسات احلكومية أوقات األزمات وخباصة  
 يف األزمات الصحية لكوهنا متس حياة املواطنني بشكل مباشر. 

.المؤسسيةللهويةالشكليةالعناصرمراعاة•

.الرسميةإلضفاءالمنشوراتبكلالمؤسسىالشعارإدراج•

.المؤسسيةالمعلوماتمصدرتحديد•

الهوية المؤسسية

.اإللكترونيةالكتابةومهاراتالتكنولوجية،للمهاراتالعملفريقإجادة•

.مستمرةمتابعةتحتاجالتيالوظيفةهذهألداءالتفرغ•

.والتكنولوجيةاالتصاليةللمهاراتالمستمروالتطويرالتدريب•

فريق العمل

.رالجمهواحتياجاتمعيتالءمبماللمنظماتالرسميةالصفحاتعلىالمضامينتنويع•

.بكفاءةلحديثةاوالتطبيقاتالمتعددةوالوسائطالمعلوماتيةوالرسومالبصريةالمعلوماتاستخدام•
إدارة المحتوى

.المستخدمينجمهورواستفساراتتعليقاتمعوالتفاعلالردسرعة•

.العالقاتإدارةاستراتيجيةواعتمادالتفاعلعلىالجمهورتحفيز•

.الجمهورثقةلكسبالفعلردوليساالستباقيةاسترتيجيةتبني•

التفاعلية

االجتماعيلالتواصوسائلعلىالمختلفةالمؤسسةحساباتعبرالمقدمةالمضامينبينالتكامل•
.للمؤسسةالذكيةوالتطبيقاتاإللكترونيوموقعها

.بفعاليهومضمونهاالرسميةالحساباتإلدارةالعملفرقبيناألدوارتكامل•

التكامل

.المحتويوتقييمالرقمي،المحتويإدارةعلىللعاملينالدورياألداءتقييم•

.دوريبشكلالتقاريروإعدادالدراساتإجراء•

.والتفاعلالتواصل-المضامينعرض:ووسائلأساليبتطوير•

التطوير المستمر
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ولة اإلمارات بتبين مفهوم االتصال احلكومي الرقمي، وابتت املؤسسات األمنية تعتمد  ويف هذا اإلطار هتتم املؤسسات احلكومية بد
على وسائل التواصل االجتماعي كأدوات اتصالية أساسية نظراً لفعاليتها يف نشر املعلومات بسرعة وسهولة، وللتفاعل وإدارة احلوار مع  

األمنية، وبث روح املواطنة   املخاطر، وللرد على الشائعات، ونشر الثقافة   اجلمهور املستهدف، وللتوعية وتنشيط استجابة اجلمهور أوقات 
واالنتماء، وغري ذلك من أهداف االتصال احلكومي؛ وهو ما كان من بواعث اهتمام الباحثتان مبوضوع البحث الذي استهدف حتليل  

 ". 19-م" خالل جائحة فريوس "كوفيدممارسات االتصال احلكومي على احلساب الرمسي لشرطة عجمان على منصة "االنستجرا

وقد أظهرت النتائج فعالية املمارسة اإللكرتونية عرب تنوع أهداف ومضامني النشر، وقد توافقت طبيعة املنشورات مع طبيعة الظروف  
يات اجلائحة،  اليت يشهدها اجملتمع، حيث مت ممارسة اهلدف اإلعالمي واإلخباري عرب نشر املعلومات اليت هتم اجلمهور يف ظل تداع

املنشورات   وكذلك  واجملتمع ككل،  األفراد  حلماية  والوقائية  االحرتازية  اإلجراءات  لتوضيح  والتوعوية  والتحذيرية  اإلرشادية  واملنشورات 
وحظ  التحفيزية لتوجيه اجلمهور الستخدام اخلدمات اإللكرتونية عرب التطبيق الذكي وشرح كيفية استخدامها ابلصور والفيديوهات، كما ل

 االهتمام بطمآنه اجلمهور عرب إبراز اجلاهزية الشرطية واالستعداد الكامل للتعامل مع اجلائحة.  

وقد توصلت الدراسة للعديد من املقرتحات لدعم فعالية ممارسات االتصال احلكومي وخاصة يف القطاع األمين، منها: )االهتمام  
اجلمهور مع احملتوي الختاذ القرارات االتصالية املناسبة واالسرتاتيجيات الفعالة يف إدارة  ابلدراسات وإعداد التقارير الدورية عن تفاعل  

الرقمي،   إدارة احملتوي  فريق  للنشر، والرتكيز على رفع مستوي أتهيل  الطوارئ، ورسم سياسة وخطة حمددة  االتصاالت خاصة أوقات 
وخباصة األطفال والشباب(، كما اقرتحت الباحثتان منوذج لألسس الست  وضرورة اهتمام القطاع األمين ابلتوعية اإلعالمية للجمهور  

للممارسة الفعالة لالتصال احلكومي عرب وسائل التواصل االجتماعي وهى: )اهلوية املؤسسية، وفريق العمل، وإدارة احملتوي، والتفاعلية،  
 والتكامل، والتطوير املستمر(. 
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