


احملتــــوى

مقدمة

املالحق

القسم األول
 خلفية عامة عن اإلعالم اإلجتماعي و تأثيره 

على اخلدمات احلكومية 

نتائج استبيان 
أثر االعالم االجتماعي على اخلدمات احلكومية في 
احلكومة اإلحتادية لدولة االمارات العربية املتحدة 

اإن الآراء الواردة يف هذا التقرير هي اآراء املوؤلفني، ول تعك�س بال�سرورة وجهات نظر الأمناء وامل�سوؤولني وغريهم من موظفي كلية دبي للإدارة احلكومية، اأو مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء يف الإمارات العربية املتحدة.
�سدر هذا التقرير عن برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية، وهو من تاأليف فادي �سامل و�سارة ال�ساعر:

فادي �سامل مدير برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية.
�سارة ال�ساعر باحثة م�ساركة يف برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية.

تنفيذي ملخص 
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تقدمي



املوؤ�س�سات  على  لزامًا  اأ�سبح  والعاملية،  املحلية  والتحديات  املتغريات  �سوء  يف 
احلكومية مواكبة هذا التغيري واإيجاد اأ�ساليب مبتكرة لتلبية احتياجات املواطنني 
وتي�سري املعاملت ب�سكل مر�سي. وتعترب تلك اخلطوة الإيجابية التي انطلقت يف 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  "القمة احلكومية الأوىل" مببادرة من �ساحب  دبي لتنظيم 
اإجنازًا  الوزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  بن 
ول  والأ�ساليب  النظم  اأحدث  رائدة  العربية  الإمارات  ودولة  دبي  لتبقى  م�سرقًا، 

�سيما يف جمال تطوير الأداء احلكومي. 

كلية دبي للإدارة  �ساملة، بني  �سراكة معرفية  التقرير خطوة هامة يف  ميثل هذا 
احلكومية ومكتب رئا�سة جمل�س الوزراء، وهي �سراكة نعتز بها ونتطلع من خللها 
الإيجابي  املثال  العربية املتحدة ونتمنى لهذا  الإمارات  للم�ساهمة يف خدمة دولة 
دولة  على  بالفائدة  يعود  فيما  ال�ستمرارية  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  للتعاون 

الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.

والبتكار  احلوكمة  برنامج  اأجراها  التي  الدرا�سة  نتائج  التقرير  هذا  يعر�س 
ا�ستخدام  حول  اجلمهور  واآراء  الحتادية  احلكومية  الدوائر  جاهزية  ل�ستطلع 
اأمر  وهو  احلكومية،  اخلدمات  وتقدمي  ت�سميم  يف  الجتماعي  الإعلم  و�سائل 
على  قائمة  عامة  �سيا�سات  �سياغة  يف  العلمي  البحث  م�ساهمة  اأهمية  يعك�س 
من  العمل  على   2005 عام  تاأ�سي�سها  ومنذ  الكلية  حر�ست  لقد  ثابتة.  اأ�س�س�س 
اأجل تطوير ورفع م�ستوى الأداء املوؤ�س�سي وتطبيق ال�سيا�سات العامة يف الإمارات 
العربية املتحدة واملنطقة العربية، وذلك من خلل ربط اجلانب العلمي بالتطبيق 

العملي ملجتمع يت�سم بالديناميكية و�سرعة التغري. 

وختاما، ي�سرين اأن اأتوجه بخال�س ال�سكر والتقدير لكل من �ساهم يف اإجناز هذا 
ت�سافر  ثمرة  تكون  م�ستقبلية  اأعمال  يف  والتقدم  النجاح  للجميع  متمنيًا  التقرير 
لهذا  التقدم  من  واملزيد  النه�سة  حتقيق  اأجل  من  الدولة  موؤ�س�سات  بني  اجلهود 

الوطن الكرمي واأبنائه.

الوطني الحتادي  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وكيل وزارة 
دبي  لكلية  التنفيذي  والرئي�س  اأمناء  جمل�س  ع�سو 

للإدارة احلكومية

سعادة طارق هالل لوتاه

فبراير 2013
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تطرح التحدياُت التي يواجهها العامُل اليوم جملَة اأولويات من بينها �سرورُة توفري 
تغري  لقد  املواطنني.  احتياجات  تلبي  التي  احلكومّية  اخلدمات  من  عاٍل  م�ستوى 
م�سهد توفري اخلدمات احلكومّية ب�سكل كبري، وحتتاج احلكومات اإىل اإيجاد طرق 
وبالرتكيز  وبالعدالة،  التكلفة،  حيث  من  بالفعالية  تت�سم  خدمات  لتوفري  مبتكرة 
على املواطن. وا�ستجابة للتحديات املتزايدة، ظهر يف ال�سنوات الأخرية اجتاهان 
والت�����س��الت،  املعلومات  لتقنيات  مبتكر  دم��ج  اخل��دم��ات:  توفري  يف  رئي�سيان 
اإ���س��راك  على  احلكومات  وانفتاح  احلكومّية؛  اخل��دم��ات  يف  دوم���ًا،  احلا�سرة 
املواطنني يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها. ويتقاطع الجتاهان عند اإ�سراك مواقع 
ا�ستخدام  ي�سهده  ما  اأن  اإذ  وتوفريها.  ت�سميم اخلدمات  الجتماعي يف  الإعلم 
املتعاملني،  مع  التفاعل  بتح�سني  يِعد  ومنو،  تنوع  من  عامليًا  الجتماعي  الإع��لم 
وفعالية.  �سموًل  اأك��ر  نحو  على  اخلدمات،  توفري  يف  املواطنني  اإ�سراك  وبدعم 
اإىل جانب ا�ستخدامها  ميكن للطبيعة ال�سمولية والتفاعلية للإعلم الجتماعية، 
الكبري يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأن تخلق، على نحو فّعال، من�سة مثالية 
لدى موظفي احلكومة  ت�ساوؤلت عديدة  التغيريات  تثري هذه  والتعاون.  للم�ساركة 
ووا�سعي ال�سيا�سات ب�ساأن تكييف الأطر احلكومّية التقليدية مع التغريات ال�سريعة 

يف اجتاهات ا�ستخدام الإعلم الجتماعي من قبل املواطنني.

بادر  الإم��ارات،  لدولة  الحتادية  احلكومة  �سمن  الجتاهات  هذه  اأثر  ل�ستطلع 
مكتب  مع  بال�سراكة  احلكومّية،  للإدارة  دبي  كلية  يف  والبتكار  احلوكمة  برنامج 
وطنية  ا�ستق�سائية  درا�سة  اإجراء  اإىل  الإمارات،  دولة  يف  الوزراء  جمل�س  رئا�سة 
اأدوات الإعلم الجتماعي من جانب احلكومة الحتادية لدولة  تدر�س ا�ستخدام 
هذا  يهدف  وتوفريها.  اخلدمات  ت�سميم  يف  املتعاملني،  جانب  ومن  الإم��ارات 
الإعلم  مواقع  ا�ستخدام  حيال  العامة  املواقف  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  التقرير 
واجتاهات  اأمن��اط  تقييم  اإىل  وكذلك  اخل��دم��ات،  توفري  لأغ��را���س  الجتماعي 

ا�ستخدام الإعلم الجتماعي يف اجلهات احلكومّية الحتادية.
بغية  البحث،  على  قائمة  بتحليلت  القرار  �سانعي  ي��زّود  اأن  يف  التقرير  وياأمل 
م�ساعدتهم على ا�ستيعاب حالة ا�ستخدام مواقع الإعلم الجتماعي يف اجلهات 

احلكومّية، وما ينطوي عليه من خماطر حمتملة.

مواقع اإلعالم االجتماعي واخلدمات احلكومّية: النتائج الرئيسية 
تسود مواطني دولة اإلمارات واملقيمني فيها اجتاهات إيجابية حيال 

استخدام مواقع اإلعالم االجتماعي:

ا�ستخدام  مزايا  حول  املتعاملون  يعقدها  كبرية  اآم��ال  اإىل  البحث  نتائج  ت�سري   
على  املجيبني  معظم  اتفق  فقد  اخلدمات.  توفري  يف  الجتماعي  الإع��لم  مواقع 
تعزيز  مثل  م��زاي��ا  حققت  الجتماعي  الإع���لم  م��واق��ع  خ��لل  م��ن  امل�ساركة  اأن 
الو�سول اإىل اخلدمات، وزيادة اخلدمات وحت�سني جودتها، وال�سمولية، وتخفي�س 
الإمارات جهود احلكومة يف  متعاملي  تقبل  م�ستوى  ارتفاع  يتجّلى  كما  التكاليف. 
اإ�سراك املواطنني ما ميثل اأر�سًا خ�سبة للمبادرات احلكومّية الرامية اإىل اإ�سراك 

املواطنني يف عملية ت�سميم وتقدمي اخلدمات.

تنفيذي ملخص 
إمكانيات إشراك املواطنني:

من  املتعاملني  توقعات  بني  فجوة  وج��ود  اإىل  املتعاملني  ا�ستخدام  اأمن��اط  ت�سري   
مواقع الإعلم الجتماعي وما بني احلقائق. وتدل نتائج البحث اإىل اأن �سفحات 
با�ستمرار عدد كبري  يزورها  الجتماعي  الإعلم  مواقع  الحتادية على  احلكومة 
ال�ستفادة  ميكن  لذا  املعلومات؛  على  للح�سول  الإم��ارات  دولة  يف  املتعاملني  من 
لتقدمي  رئي�سة  قناة  املواقع  هذه  ت�سبح  بحيث  احلكومية  املواقع  زوار  عدد  من 

اخلدمات احلكومية. 

فهم اخملاطر:

ينطوي  التي  باملخاطر  وعيًا  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  املتعاملون  يبدي   
عليها ا�ستخدام مواقع الإعلم الجتماعي لتوفري اخلدمات بح�سب نتائج البحث 
وذلك على الرغم من اآمالهم الكبرية يف ذلك. وتنبثق ق�سايا مثل اأمن ال�سبكات، 
وامل�ساركة ال�سلبية، وعدم كفاءة اجلهات احلكومّية، واملعلومات غري ال�سحيحة، 

كمخاطر حمتملة.

حالة اإلعالم االجتماعي في احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات:

 ت�ستخدم اجلهات احلكومّية الحتادية يف دولة الإمارات مواقع الإعلم الجتماعي 
من  وال��ع��دي��د  ال����وزارات  معظم  ومتتلك  وت��وف��ريه��ا.  اخل��دم��ات  ت�سميم  ل��دع��م 
املوؤ�س�سات والهيئات احلكومّية الحتادية ح�سورًا على مواقع الإعلم الجتماعي. 
الحتادية،  احلكومة  موظفي  من  ال�ستبيان،  على  اأجابوا  ممن  من  العديد  اأ�سار 
تن�سر  وتوفريها.  ت�سميم اخلدمات  الجتماعي يف  الإعلم  مواقع  ا�ستخدام  اإىل 
معظم اجلهات احلكومّية معلومات على �سفحاتها يف مواقع الإعلم الجتماعي 
مرة على الأقل اأ�سبوعيًا، فيما تن�سر العديد منها معلومات عدة مرات يف اليوم. 
وت�ستخدم �سفحات مواقع الإعلم الجتماعي حاليًا لن�سر املعلومات عن الأحداث 
والإجنازات الحتادية واأخبار احلكومة يف املقام الأول. ويبقى توجيه امللحظات 
ولي�س مت�سّمنًا  املتعاملون،  يبذله  الجتماعي جهدًا  الإعلم  مواقع  عرب �سفحات 

اآليات اأو ا�سرتاتيجيات ت�سميم اخلدمات وتوفريها.

تخصيص املوارد:

 مت تخ�سي�س موارد ل�ستخدام مواقع الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات 
وتوفريها، ولكنها كانت موارد حمدودة يف بع�س احلالت. متتلك معظم اجلهات 
اإدارة �سفحات  لغر�س  ال�ستبيان موظفني معينني  لهذا  ا�ستجابت  التي  احلكومة 
وح�سابات مواقع الإعلم الجتماعي. لكن هوؤلء املوظفني يتحملون يف كثري من 
احلالت م�سوؤولية مواقع الإعلم الجتماعي وم�سوؤوليات اأخرى داخل موؤ�س�ستهم. 
فيما خ�س�ست جهات قليلة، من التي ا�ستجابت لل�ستبيان، موارد جلمع املعلومات 

امل�ستقاة من �سفحات مواقع الإعلم الجتماعي وح�ساباتها، ومن ثم حتليلها.

إطار اإلشراك:

الإمارات مبادئ  لدولة  الإلكرتونية يف احلكومة الحتادية  لقد و�سعت احلكومة   
قامت  وقد  احلكومة  نطاق  على  الجتماعي  الإع��لم  مواقع  بخ�سو�س  توجيهية 
بالفعل معظم اجلهات احلكومية التي ا�ستجابت لل�ستبيان بتطبيق هذه املبادئ.

يعتمد  توفري اخلدمات  املواطنني يف  اإ�سراك  فاإن  املرجوة،  النتائج  اإىل  للو�سول   
معارف  تعزيز  اإىل  الرامية  احلكومة  جهود  يف  امل�ستمر  املتعاملني  م�ساركة  على 
املتعاملني وخرباتهم. وتعّد مواقف اجلمهور الإيجابية يف دولة الإمارات العربية 
الجتماعي،  الإع��لم  مواقع  خلل  من  للم�ساركة  املتعاملني  وا�ستعداد  املتحدة، 
على  فاإن  بذا،  املبادرات.  هذه  ملثل  املتاحة  الفر�س  ل�ستك�ساف  رئي�سية  مفاتيح 
التقني  التقدم  هذا  يوفرها  التي  الإمكانات  من  ت�ستفيد  اأن  احلكومّية  اجلهات 
باأن تكّيف ال�سرتاتيجيات واملنهجيات والعمليات القائمة ا�ستجابة اإىل متطلبات 

املتعاملني نحو تقدمي خدمات حكومية اأف�سل. 
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�سهد العامل يف ال�سنوات الأخرية حتولت تاريخية وحتديات مل ي�سبق لها مثيل. فقد 
خلق الف�سل املايل، والتقدم التقني، واحتياجات املواطن املتغرية، وتزايد الفوارق، 
حتديات وفر�سًا جديدة اأمام احلكومات، ما يب�سر بعهد جديد يف جمال اخلدمات 
تقع  رئي�سية  وم�سوؤوليات  مهمات  وتوفريها  اخلدمات  ت�سميم  ويبقى  احلكومية. 
املواطنني  احتياجات  احلكومية  اخلدمات  تلبي  فعندما  احلكومة.  عاتق  على 
حياة  حت�ّسُن  عامة  منفعٍة  تقدمي  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  فاإنها  املحلية،  واملجتمعات 
 WEF، 2011،( "وحا�سنة عادلة  مزدهرة  "جمتمعات  اإىل  وتف�سي  النا�س 
OECD، 2011(. ل بّد يف هذه احلقبة اجلديدة، واأكر من اأي وقت م�سى، 
تلبي احتياجات املجتمعات. فقد طراأ  التي  من تعزيز جودة اخلدمات احلكومية 
تغري كبري على م�سهد توفري اخلدمات احلكومية، وتتطلب التحديات اجلديدة من 
احلكومات اإيجاد طرق مبتكرة لتقدمي خدمات غري مكلفة وفعالة وعادلة مركزها 

املواطن.

تقدمي  يف  رئي�سيان  توجهان  ال�سعبة،  العاملية  البيئة  لهذه  ا�ستجابًة  ظهر،  وقد 
اخلدمات  يف   ICT والت�سالت  املعلومات  لتقنية  املبتكر  التكامل  اخلدمات: 
كّل  يِعد  اخلدمات.  وتقدمي  ت�سميم  عملية  يف  املواطنني  واإ�سراك  احلكومية، 
و�سهولة  جودتها،  وزيادة  اخلدمات،  توفري  تكاليف  بخف�س  التوجهني  هذين  من 
الو�سول اإليها، وكفاءتها، وتف�سي يف النهاية اإىل معدلت منو وتنمية اأف�سل. حتول 
"مركزها  خدمات  متكني  خلل  من  الداخلية  العمل  اأنظمة  وت�سلح  املنهجيات 
املتعاملون"، والتكامل التقني، واحلكومة الإلكرتونية، ما يوؤدي اإىل تعدد م�ستويات 
حت�سني جودة اخلدمات )OECD، 2005(. وباملثل، فاإن اإ�سراك املواطنني 
يتلقونها من  التي  باخلدمات  املتعلقة  القرارات  التاأثري على  للعموم  يتيح  املمنهج 
احلكومة، وتقدمي خرباتهم اجلماعية ومعارفهم املرتاكمة مل�ساعدة احلكومة على 

جمابهة حتديات توفري اخلدمات.

مواقع  لإدماج  املبذولة  اجلهود  يف  الجتاهني  هذين  يف  امل�سرتك  العامل  يتمّثل 
الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها. لقد اأّدى منو ا�ستخدام مواقع 
اأوجدتها من  التي  الإعلم الجتماعي عامليًا اإىل حماولت دولية لدمج ال�سبكات 
اأجل ت�سخري ما مل يتم ا�ستغلله بعد من معارف ومعلومات واأفكار بغر�س حت�سني 
يف  الجتماعية  ال�سبكات  تقنيات  ا�ستخدام  يعّد  وتوفريها.  اخلدمات  ت�سميم 
تقدمي اخلدمات تقدمًا اجتماعيًا تقنيًا، لكْن ل ميكن حاليًا اأن يحّل حمل قنوات 
اأنها  بيد  واملعلومات.  املعاملت  توفري خدمات  التقليدية يف  والتقنيات  اخلدمات 
وفعالية  �سموًل  اأكر  عملية  وت�سهيل  املتعاملني  مع  التفاعل  حت�سني  بتمكني  تِعد 
على �سعيد اإ�سراك املواطنني يف توفري اخلدمات )امل�سار اإليه فيما بعد باإ�سراك 
املواطنني(. ميكن القول اإن انت�سار مواقع الإعلم الجتماعي وطبيعتها التفاعلية، 
والتعاون.  للم�ساركة  مثالية  من�سة  يجعلها  الكبري،  ا�ستخدامها  حجم  جانب  اإىل 
ووا�سعي  احلكوميني  املوظفني  على  عديدة  اأ�سئلة  الواقع  يف  يطرح  املو�سوع  لكن 
ال�سيا�سات ب�ساأن تكييف هياكل حكومية جامدة تقليدية و�سيا�سات واآليات حكومية 
متجّذرة مع اآمال اجلمهور العري�سة، وتوقعاته، ومع التغيري ال�سريع يف اجتاهات 

ا�ستخدام و�سائط الإعلم الجتماعي.

مقدمة
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اأطرًا  العامل  يف  رائدة  حكومية  وموؤ�س�سات  دولية  منظمات  عدة  و�سعت  لقد 
اخلدمات.  وتنفيذ  ت�سميم  عملية  يف  املواطنني  لإ�سراك  متعددة  ومنهجيات 
املواطنني  لإ�سراك  منوذجًا  والتنمية  التعاون  منظمة  و�سعت  املثال،  �سبيل  فعلى 
يحدد ثلث مراحل للإ�سراك: املرحلة الأوىل: توفري املعلومات، املرحلة الثانية: 
من  الأوىل  الإ�سراك  مرحلة  تت�سمن  الفعالة.  امل�ساركة  الثالثة:  املرحلة  الت�ساور، 
وتتيح  املعلومات  احلكومة  فيها  تن�سر  واحد،  اجتاه  ذات  علقًة  النموذج  هذا 
تقدمي  اإىل  املواطنون  فيها  ُيدعى  التي  املرحلة  هي  والثانية  اإليها؛  الو�سول 
ملحظات ب�ساأن ق�سايا معينة قدمت احلكومة معلومات ب�ساأنها، واملرحلة الثالثة 
فيها  وتدعو  املواطنني  م�ساهمات  باأهمية  احلكومة  فيها  تقر  التي  هي  والأخرية 
 .)OECD، 2001( وتوفريها  اخلدمات  ت�سميم  يف  للم�ساركة  املواطنني 
تخلق  واأن  و�سامًل،  املواطنني مفتوحًا  اإ�سراك  يكون  اأن  النجاح،  لتحقيق  ويتعنّي، 
احلكومة بيئة تزيل العقبات التي حتول دون امل�ساهمة، واأن توفر معلومات دقيقة 
ت�ستخدم  واأن  وا�سحة،  م�ساركة  وحدود  اأهدافًا  حتدد  واأن  بها،  وموثوق  وكاملة 
التحديات  لكن  وتوفريها.  ت�سميم اخلدمات  امل�ساركة يف  من  املجّمعة  املعلومات 
ا�ستنباط  كيفية  يف  قريب  وقت  حتى  متّثلت  احلكومات  تواجه  التي  الرئي�سية 
املعارف املفيدة من بني الكميات الهائلة من املعلومات التي تتلقاها، حتى عندما 
كان املعنّيون املّطلعون قادرين على تقدمي م�ساهمات قّيمة تفيد مبادرات اإ�سراك 
اأو امل�ساهمني عائقًا  حكومية كهذه. وكان عدم وجود كتلة كبرية من امل�ستخدمني 
اأ�سا�سيًا اآخر اأمام احلكومات حتى عندما ا�ستعانت بالبتكارات التقنية للت�سدي 
لهذا التحدي. لقد ت�سببت هذه التحديات تقليديًا مب�ستويات خمتلفة من الف�سل، 
كهذه  حكومية  اإ�سراك  مبادرات  طرح  جدوى  عن  الت�ساوؤلت  من  العديد  واأثارت 

على امل�ستوى العاملي.

املعلومات  تقنية  ابتكارات  وانبثاق  الجتماعي  الإعلم  مواقع  نهو�س  عزز 
يف  املواطنني  اإ�سراك  عملية  ت�سهيل  يف  الأخرية  ال�سنوات  يف  الآمال  والت�سالت 
التقنيات  هذه  تقّدم  ل  حني  ويف  احلكومية.  اخلدمات  وتقدمي  ت�سميم  جمال 
تلقائيًا فر�س اإ�سراك املواطنني يف جمال اخلدمات، فاإنها ميكن اأن جتعل عملية 
اإ�سراك املواطنني اأ�سهل، واأكر �سموًل، واأقل تكلفة عندما يتم اتخاذ قرار اإ�سراك 
 OECD، 2009،( املواطنني يف جمال ت�سميم وتقدمي اخلدمات احلكومية
Kingsley et al.، 2012، Deloitte، 2011(. وميكن للحكومة، من 
خلل ال�ستفادة من جمموعة متنوعة من التقنيات الرامية اإىل ا�ستيعاب مهارات 
الجتماعية  التقنيات  متتلك  منفتحة.  حكومة  ت�سبح  اأن  املتنوعة،  املواطنني 
لتحويل  اللزمة  املقومات  اخل�سو�س،  وجه  على  الإنرتنت،  �سبكة  وت�ساركية 
وتعاونية  كفاءة  اأكر  وجعلها  امل�سرتك  الإنتاج  يف  وم�ساركتهم  املواطنني  اإ�سراك 
املعلومات  من  كبرية  كميات  اإتاحة  خلل  من   )OECD، 2011( وابتكارًا 
وفر�س التداول املعّمق وامل�ساركة الهادفة لت�سبح يف متناول �سرائح اأعر�س، واأكر 

.)Damadoran and Olphert، 2006( تنوعًا من املواطنني

إشراك املواطنني في تصميم 
وتقدمي اخلدمات 

املوؤ�س�سية  الرتتيبات  اأو  و/  التدابري  "جملة  اإىل  املواطنني  اإ�سراك  عبارة  ت�سري 
U N(  " احلكوم قرار  �سنع  عملية  يف  املبا�سرة  املواطنني  �سلة  توّطد  ةللتي 
ESDA، 2007(. وميّكن هذا، يف �سياق اخلدمات احلكومية، كًل من اأفراد 
اخلدمات  وتقدمي  ت�سميم  قرارات  يف  التاأثري  من  وجمموعاته  و�سركاته  املجتمع 
على نحو ينعك�س اإيجابًا على حياتهم، ما يوؤدي اإىل خدمات حكومية اأكر تركيزًا 
 OECD، 2009، OECD، 200، Damadoran( املواطن  على 
يف  اجلمهور  لإ�سراك  ميكن  النحو،  هذا  على   .)and Olphert، 2006
عمليات الت�سميم واإعادة الت�سميم اأن يح�ّسن اخلدمات احلكومية عرب م�ساعدة 
املواطنني،  خمتلف  على  تطراأ  التي  الحتياجات  وتقييم  فهم  على  احلكومات 
واحلد من التكاليف والأعباء الإدارية، وال�ستفادة من معلومات وخربات خمتلف 
املواطنني  اإ�سراك  باأهمية  العامل  دول  من  متزايد  عدد  اأقّر  املعنّية.  اجلهات 
"اإنتاج" اخلدمات احلكومية، وطرح العديد منها مبادرات  والتعاون امل�سرتك يف 
الر�سمية  الإ�سلح  ا�سرتاتيجية  ت�سري  املواطنني.  باإ�سراك  بالفعل  بداأت  رائدة 
اأف�سل  مناذج  تطوير  اإىل  احلاجة  "اإىل  املثال،  �سبيل  على  الأ�سرتالية،  للحكومة 
اإىل حتقيق  الرامية  اليابانية اجلهود  املجتمع"، كما تدعم احلكومة  لل�سراكة مع 
التعاون بني خمتلف اجلهات الجتماعية الفاعلة لتقدمي اخلدمات احلكومية، فيما 
تبتكر حكومة اململكة املتحدة و�سائل تعزيز دور املواطنني واملجتمعات املحلية يف 
توفري اخلدمات )OECD، 2011(. واأطلقت مدن مثل مدريد على امل�ستوى 
القرتاع  مواقع  با�ستخدام  الإلكرتوين،  الت�ساور  مبادرات  اإ�سبانيا،  يف  املحلي، 
املواطنني يف  لتقييم احتياجات  الهاتف املحمول،  الإلكرتونية، والإنرتنت، وتقنية 
الكندية  �سرعت احلكومة  كما  املعي�سة.  وم�ستوى  العامة  التحتية  بالبنية  يتعلق  ما 
ال�سحية،  الرعاية  احتياجات  لتقييم  املواطنني،  مع  الت�ساور  مبادرات  بطرح 
الرعاية ال�سحية، ودعم عملية �سنع  وجتميع طرق مبتكرة وخلقة حلل م�ساكل 
 .)Damadoran and Olphert، 2006( قرارات الرعاية ال�سحية
اأخرى  خطوة  املتحدة  واململكة  واأ�سرتاليا  املتحدة  الوليات  مثل  دول  خطت  فيما 
هو  وا�سح  هدف  مع  حمددة،  [خدمة[  جمالت  يف  م�سرتكة  نتاجات  و"قّدمت 
ر�سمية  حكومية  من�سات  وقدمت   .)OECD، 2011( التكاليف"  خف�س 
لإ�سراك املواطنني مثل: Challenge.gov يف الوليات املتحدة اأمثلة رائعة 
احلكومية  اخلدمات  م�ساكل  حل  ي�سّرع  اأن  ميكن  اجلمهور  مع  التعامل  اأّن  عن 

ويخف�س الإنفاق احلكومي يف اآن معًا.

متّيز اخلدمات احلكومية في 
احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات

بناء  اإىل  يرمي  البلد،  مل�ستقبل  وا�سحًا  هدفًا  الر�سمّية  الإمارات  روؤية  حّددت 
 .)MoCA، 2011( والرخاء  واملعرفة  وامل�سري  امل�سوؤولية  يف  متحد  وطن 
فاإنها  طموحة،  م�ستقبلّية  اأهداف  من  حتقيقه  على  الإمارات  دولة  تعمل  ما  ومع 
و�سمولية.  وكفاءة  فّعالية  اأكر  حكومية  خدمات  توفري  من  ال�ستفادة  اإىل  ت�سعى 
اأن ي�سهم يف حتقيق هذه الأهداف.  ميكن لإ�سراك املواطنني يف توفري اخلدمات 
فعلى �سبيل املثال، ميكن لإ�سراك املواطنني اأن ي�سهم يف بناء "اأمة طموح واثقة" 
)MoCA، 2011( من خلل ت�سجيع امل�سوؤولية الجتماعية وبناء جمتمعات 
اأن  اأن ت�سّجعهم على  اإ�سراك املواطنني  الناجتة عن  اإن من �ساأن املداولت  قوية. 
اإىل  ي�سبحوا معنّيني واأكر اهتمامًا وم�ساركًة يف حت�سني جمتمعاتهم، واأن توؤدي 
حتقيق  ميكن  وباملثل،  املجتمعي.  والتما�سك  للمجتمع  بالنتماء  الإح�سا�س  زيادة 
"الحتاد القوي الذي ت�سمنه وحدة امل�سري" )MoCA، 2011( عرب اإ�سراك 
واإن�سافًا  توازنًا  اأكر  تنمية  حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود  يف  املجتمع  اأفراد  جميع 
بالإ�سافة  واإقليمّية.  عاملية  كقدوة  الإمارات  دولة  على  ال�سوء  ت�سليط  ومن خلل 
اإىل ذلك، فاإن ا�ستغلل راأ�س املال الب�سري من خلل ا�ست�سارة املواطن وتعاونه 
واملعرفة"  بالإبداع  يتميزون  اإماراتيون  يقوده  تناف�سي  "اقت�ساد  بناء  يف  ي�ساعد 
)MoCA، 2011(. ميّكن التعامل مع املواطنني احلكومَة من ال�ستفادة من 
بتبادل  فيها  واملقيمني  الإمارات  دولة  ملواطني  وي�سمح  واخلربة،  املعرفة  م�سادر 
انخراط  �سي�ساعد  احلكومية.  اخلدمات  حت�سني  اأجل  من  وبالتعاون  املعلومات 
املتعاملني من خلل امل�ساركة على حت�سني جودة اخلدمات و�سهولة الو�سول اإليها، 

و�سيحقق م�ستويات معي�سة عالية جلميع مواطني دولة الإمارات واملقيمني فيها.
لقد �سددت احلكومة الحتادية لدولة الإمارات منذ فرتة طويلة على اأهمية توفري 
�سبيل  على  احلالية،  احلكومة  ا�سرتاتيجية  وتنظر  احلكومي.  والتميز  اخلدمات 
التي تتمحور حول املواطن باعتبارها واحدة  اإىل اخلدمات عالية اجلودة  املثال، 
خ�س�ست  وقد   .)MoCA، 2008( ال�سرتاتيجية  يف  ال�سبعة  املبادئ  من 
احلكومة، منذ و�سع ا�سرتاتيجية احلكومة الحتادية لدولة الإمارات عام 2007، 
مكانًا بارزًا لتوفري اخلدمات �سمن خطتها، وذلك متا�سيًا مع الجتاهات واملعايري 

.)MoCA، 2008( العاملية والدولية

رمت ا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات 2010N2008، من بني اأمور اأخرى، اإىل 
�سمان الرقابة وامل�ساءلة، وبناء القدرات احلكومية وحت�سني اخلدمات احلكومية. 
وقد مّت الرتكيز على احتياجات املتعاملني ور�ساهم باعتبارها غاية جميع اجلهود 
اجلهات  �سهدت  وقد   .)MoCA، 2008( الأهداف  تلك  لتحقيق  الرامية 
احلكومية الإماراتية على مدى ال�سنوات ال�ستة املا�سية حتوًل نحو حكومة تتمحور 
حول املواطن ترّكز على توفري اخلدمات التي تلبي احتياجات املتعاملني وتوّقعاتهم. 
فقد حددت م�ساريع حكومية، كمبادرة تطوير خدمات احلكومة مثًل، التي طرحت 
تعمل  اخلدمات.  وحت�سني  املتعاملني  ر�سا  زيادة  يف  يتمثل  لها  هدفًا   ،2007 يف 
العمليات  تب�سيط  وعلى  احلكومية  املوؤ�س�سات  داخل  القدرات  بناء  على  املبادرة 

كما   .)MoCA، 2010( والأداء  الكفاءة  م�ستويات  اأعلى  لتحقيق  الداخلية 
و�ساغت  املتعاملني،  خلدمة  ات�سال  مراكز  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  املبادرة  اأن�ساأت 
هويات وعلمات جديدة، وفتحت فروعًا جديدة جلهات حكومية، و�سمنت توفري 

اخلدمات احلكومية عرب الإنرتنت.

اخلدمات  توفري  لدفع  الإماراتية  القيادة  قّدمته  الذي  ال�سيا�سي  للدعم  ونظرًا 
التمّيز يف خدمات احلكومة الإلكرتونية معيارًا مهمًا  احلكومية الإلكرتونية؛ بات 
لتقييم اأداء املوؤ�س�سات احلكومية. وتلّقت حكومة الإمارات الإلكرتونية عدة اأو�سمة 
اإقليمية ودولية عن توفري خدماتها الإلكرتونية. فقد احتلت الإمارات، على �سبيل 
املثال، املرتبة 30 يف تقرير تقنية املعلومات العاملي ال�سادر عن املنتدى القت�سادي 
م�سح  �سمن  الإلكرتونية،  احلكومة  �ساعد" يف  "رائد  لقب  على  وحازت  العاملي، 
�سعيد  على  الإمارات،  دولة  وا�ستطاعت  الإلكرتونية.  للحكومات  املتحدة  الأمم 
تكامل اخلدمات الإلكرتونية احلكومية، اأن تتبّواأ مكانها �سمن 9 دول عاملية فقط 
 UNESDA،( "تقرتب من حتقيق حمطة حكومة اإلكرتونية واحدة متكاملة"
اخلدمات  م�ستوى  حتقيق  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  وتتعادل   .)2012
الإلكرتونية مع الرنويج، اإحدى الدول الرائدة عامليًا يف احلكومة الإلكرتونية، مع 
يبلغ  الإجمايل  املحلي  وناجتها  الرنويج،  �سكان  يعادل �سعفي  الإمارات  �سكان  اأن 
ثلثي نظريه يف تلك الدولة. وي�سري تقرير الأمم املتحدة اإىل اأن التقدم ال�سريع يف 
وي�سّلط  العاملية.  املمار�سات  لأف�سل  مثاًل  منها  يجعل  املتحدة  العربية  الإمارات 
دعم  يف  الإلكرتونية  احلكومة  فعالّية  مدى  على  ال�سوء  الإمارات  دولة  منوذج 
 Salem and Jarrar، 2007، Geray( التنمية على م�ستويات متعددة
and Salem، 2012(. وباملثل، فقد و�سع املنتدى القت�سادي العاملي دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف م�ساّف الدول الع�سرة الأوائل يف العامل يف "الإلتزام 
ابتكار منتجات  اأعلى 15 دولة يف  والت�سالت"، و�سمن  املعلومات  تقنية  بتطوير 
املعلومات  بتقنية  املتعلقة  التحتية  البنية  يف  دولة   25 واأف�سل  جديدة،  وخدمات 
والت�سالت. وعلوة على ذلك، فقد �سّنف املنتدى القت�سادي العاملي الإمارات 
احلكومة"،  روؤية  يف  املعلومات  تقنية  "اأهمّية  حيث  من  عامليًا  ال�سابعة  املرتبة  يف 
.)WEF، 2012b( "والرابعة يف "ا�ستخدام تقنية املعلومات وكفاءة احلكومة

تتمتع  الدولة  اأن  على  والت�سالت  املعلومات  تقنية  تبّني  يف  الإمارات  جناح  يدّل 
والواقع  والت�سالت؛  املعلومات  لتقنية  الجتماعي  القبول  من  �سليم  مب�ستوى 
املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  احلكومية  ال�سيا�سات  فاإن 
النجاح. وقد �سمح تعزيز  والت�سالت يف املجتمع كانت م�ساهمًا رئي�سيًا يف هذا 
اإقليمي  كرائد  ظهورها  يف  الإمارات  حكومة  داخل  والت�سالت  املعلومات  تقنية 
يف احلكومة الإلكرتونية، ويف مواكبة التوجه العاملي نحو دمج التقنية يف ت�سميم 

اخلدمات احلكومية وتوفريها.
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و�سيلة  باعتبارها  مقبولة  املا�سيني  العقدين  يف  الإلكرتونية  احلكومة  اأ�سحت 
لتح�سني الإدارة احلكومية، وكان لها تاأثري كبري على طريقة احلكومات يف تقدمي 
حكومات  عّدة  و�سعت  الت�سعينيات،  ومنذ  املواطنني.  مع  والتفاعل  اخلدمات 
كمتعاملني  املواطنني  حول  خدماتها  ورّكزت  اإلكرتونية،  حكومة  ا�سرتاتيجيات 
 Heeks، 2006، MayerNSchönberger and Lazer،(
Dunleavy et al.، 2006، Salem، 2007 ،2007(. وتخّلفت يف 
املا�سي دول عربية عّدة عن اإدماج تقنيات الإنرتنت يف عمليات حكومتها، جّراء 
 .)Salem and Jarrar، 2008( العوائق الهيكلية والتنظيمية والثقافية
فيما ت�سارع هذه الدول اليوم لّلحاق بركب اعتماد تقنيات الويب، بوترية اأ�سرع من 

.)WEF،2012a( "نظرائها يف "العامل املتقدم
حكومة  برنامج  خلل  من  الإمارات  يف  الإلكرتونية  احلكومة  جهود  توجت  وقد 
العامة  الهيئة  �سمن  الإلكرتونية  احلكومة  وحدة  حتت�سنه  احتادي،  اإلكرتونية 
احلكومة  لتنمية  املتحدة  الأمم  موؤ�سر  منح  وقد  الت�سالت.  قطاع  لتنظيم 
 )UNESDA، 2012، Salem and Jarrar، 2010( الإلكرتونية
الت�سنيف الأول عربيًا لهذا الربنامج الذي ي�سم بع�سًا من اأكر التدابري تطورًا،  
املنطقة  يف  الجتماعي  الإعلم  با�ستخدام  تتعلق  توجيهية  مبادئ  اأول  ن�سر  مثل 
 ElBadawi، 2012، Mourtada and Salem، 2012،(

.)TRA، 2011

املنظمات  �سهدت  الإلكرتونية،  احلكومة  وجود  مزايا  اإنكار  ممكنًا  يعد  مل  وفيما 
بطبيعة  تتعلق  نقا�سات  املا�سي  العقد  مدى  على  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  الدولية 
التحول للحكومة الإلكرتونية وقدرتها على حتقيق حكومة منفتحة وتعاونية حقًا. 
وانتقل النقا�س اليوم نحو ا�ستك�ساف الإمكانيات التي يتيحها منّو مواقع الإعلم 
واملنفتحة  الهرمية  غري  الأفقية  الجتماعي  الإعلم  مواقع  فطبيعة  الجتماعي. 
وهذا  اللحظي.  والتعاون  الفوري  احلوار  من  ملزيٍد  فر�ٍس  عن  تتبّدى  والتفاعلية 
بال�سبط هو ما يجعل مواقع الإعلم الجتماعي و�سيلة واعدة لإ�سراك املواطنني 

ل�سمان �سهولة الو�سول اإىل اخلدمات ورفع م�ستوى جودتها.

واحلكومة آفاق جديدة: مواقع اإلعالم التقنية 
االجتماعي وتوفير اخلدمات

1N  Facebook.com N http://newsroom.fb.com/
KeyNFacts

2N  http://blog.twitter.com/2011/09/oneN
hundredNmillionNvoices.html

3N http://www.ArabSocialMediaReport.com

مدى  على  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  با�سطراد  الجتماعي  الإعلم  مواقع  منت 
ل�ستخدامها  مبتكرة  اجتاهات  الفرتة  هذه  خلل  و�سهدت  املا�سيني.  العامني 
الإلكرتونية...  للحكومة  الأ�سيلة  "التطبيقات  فبخلف  العرب.  مليني  قبل  من 
واخلدمات  املعلومات  اإىل  للو�سول  للمواطن...  واحدة  موثوقة  حمطة  باعتبارها 
احلكومية"، فاإن مواقع الإعلم الجتماعي تفاعلية وت�ساركية ترّكز على التوا�سل 
�سّيق  "ن�سرًا  الجتماعي  الإعلم  مواقع  يف  املعلومات  تعّد  الأحاديث.  وتبادل 
وبالتايل  النطاق"،  وا�سع  اإعلميًا  بثًا  منها  اأكر  ال�سبكات،  خلل  من  النطاق 
اإن خ�سائ�س   .)Kingsley et al.، 2012( وتاأثريًا ا�ستهدافًا  اأكر  فهي 
من  الجتماعي  الإعلم  مواقع  متّكن  هذه،  الأ�سيلة  الجتماعي  الإعلم  تقنيات 
الفاعلة  تنوعًا من اجلهات  واأكر  ات�ساعًا  اأعر�س  فئات  النطاق مع  وا�سع  توا�سٍل 
واإقامة  احلرية،  من  اأكرب  بقدر  املعلومات  من  مزيد  بن�سر  ت�سمح  كما  اجتماعيًا. 
�سبكات ات�سالت متعددة تتيح للجهات املعنّية باحلكومة جماًل اأو�سع للحوار. اإنها 
متتلك مقومات اإ�سراك املواطنني ب�سكل كبري، نحو خدمات اأف�سل درايًة وابتكارًا 
 Kingsley et al، Lee and( واأقل تكلفة، من حيث الت�سميم والتوفري
Kwak، 2012، Linders، 2012، OECD، 2011، DeN

.)loitte، 2011

يف  الجتماعي  الإعلم  مواقع  ا�ستخدام  اإمكانيات  لفهم  احلكومات،  على  يتعني 
الإعلم  مواقع  تتميز  وخ�سائ�سها.  وظائفها  اأوًل  تفهم  اأن  اخلدمات،  توفري 
املعلومات  توليد  يف  املتاأ�سلة  وطبيعتها  التفاعلية،  اأ�سا�سيني:  باأمرين  الجتماعي 
الجتماعي  الإعلم  مواقع  تعريف  ميكن  اأخرى،  بعبارة  متعددة.  م�سادر  من 
اأن ين�سئ  اأخرى على �سبكة الإنرتنت متتلك خ�سائ�س تتيح للفرد  اأي تقنية  مثل 
ب�سهولة حمتوى اجتماعيًا، واأن يبني �سبكات اجتماعية، واأن يتعاون ويت�سارك يف 
اإن�ساء من�سات لتبادل البيانات )David and Mintz، 2009(. وتبعًا 
مواقع  ويكي،  املدونات،  ت�سم  اأن  الجتماعي  الإعلم  ملن�سات  ميكن  ل�سياقها، 
ال�سبكات الجتماعية، املنتديات والدرد�سات على الإنرتنت، م�ساركة ال�سور، بث 
 Chun and( الفرتا�سية  والعوامل  ال�سغرى،  املدونات  وم�ساركته،  الفيديو 
Reyes، 2012(. وميكن ت�سنيفها يف فئتني، ا�ستنادًا اإىل وظيفتها والغر�س 
ي�سّمى  ما  اأو  اأنف�سهم  التعبري عن  للنا�س  تتيح  التي  ات  املن�سّ الأوىل  ت�سمل  منها: 
"مواقع الإعلم الجتماعي التعبريية" مثل في�سبوك وتويرت؛ فيما تتيح املن�سات 
الأخرى التعاون يف ما ي�سّمى "مواقع الإعلم الجتماعي التعاونية" مثل ويكيبيديا 
 Kotler، Kartajya and Setiawan، 2010( وم�ستندات جوجل
cited in Lee and Kwak، 2012(. اإن ما تتحّلى به مواقع الإعلم 
وا�سع،  نطاق  على  التفاعلت  حتويل  مقّومات  مينحها  ميزات  من  الجتماعي 
للإنتاج  وكذلك  بل  اجلماهريي،  للن�سر  فقط  لي�س  قنوات  الأوىل  للمرة  و"يوفر 

.)Linders، 2012( "الكثيف والتعاون

م�ستخدمي  بني  مكان  كل  يف  وموجودة  �ساملة  الجتماعي  الإعلم  مواقع  باتت 
مليار  بواقع  ال�سدارة  مركز  في�سبوك  ويتبّواأ  العامل،  اأنحاء  �ستى  يف  الإنرتنت 
م�ستخدم ن�سط ، ليكون املن�سة الأكر ا�ستخدامًا يف العامل. ووفق بيانات اأكتوبر 
ن�سط  م�ستخدم  مليون   100 بنحو  الأخرى،  ال�سعبية  املن�سة  تويرت،  يزهو   ،2012
حمليون  حكوميون  وم�سوؤولون  وروحيون  دينيون  وزعماء  دول  روؤ�ساء  بات  وقد   .
وخرباء واأكادمييون وفنانون ي�ستخدمون الآن مواقع الإعلم الجتماعي كمن�سات 

تفاعل مع ناخبيهم وقّرائهم وجمهورهم وحمّبيهم. 

الإعلم  ومكّثفًا يف عدد م�ستخدمي مواقع  العربي منوًا مماثًل  العامل  �سهد  وقد 
املنطقة  يف  م�ستخدم  مليون   50 من  اأكر  اليوم  في�سبوك  ي�سم  اإذ  الجتماعي، 
ن�سط.  م�ستخدم  مليوين  بنحو  تويرت  م�ستخدمي  عدد  يقّدر  حني  يف  العربية، 
ويجري برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية بحثًا يتناول منو 
الإعلم  تقارير  �سل�سلة  النتائج يف  وين�سر  املنطقة،  الإعلم الجتماعي يف  مواقع 
انطلقة  منذ  الإمارات،  في�سبوك يف  انت�سار  معدلت  وكانت  العربي.  الجتماعي 
هذا البحث، هي الأعلى من بني الدول العربية، مع حوايل 40 باملئة من �سكانها 
 Arab Social Media Report I، 2011،( . ي�ستخدمون في�سبوك
 Arab Social Media Report II، 2011، Arab Social
 Media Report III، 2011، Arab Social Media
 Report IV، 2011، Arab Social Media Report V،
2012(. تقدم هذه التوجهات واملواقف فر�سًا ثمينة للحكومات لل�ستفادة من 

الإعلم الجتماعي لتح�سني خدماتها. 

�سل�سلة بحوث القمة احلكومية   13    12  �سل�سلة بحوث القمة احلكومية 



مواقع اإلعالم االجتماعي إلشراك 
املواطن واإلنتاج املشترك للخدمات 

احلكومية
يتيح ا�ستخدام قنوات الإعلم الجتماعي يف عدد متزايد من البلدان فعاليًة اأكرب 
يف م�ساركة املواطنني يف جميع مراحل دورة حياة اخلدمة )ت�سميمها، توفريها، 
درجات  دعم  نظريًا،  الجتماعي،  الإعلم  ملواقع  وميكن  تقييمها(.  مراقبتها، 
ب�سكل  باعتبارها حتّد  ن�سبية،  ب�سهولة  واملواطنني  متفاوتة من م�ساركة احلكومة 
حاجة  باأقل  القرارات  واتخاذ  الإ�سراف  وتتيح  وامل�ساحة  الوقت  قيود  من  فعال 
م�ساركة  منظور  من  الجتماعي،  الإعلم  ملواقع  ميكن  بينما  الهرمي  للت�سل�سل 
والتي  التالية  الثلثة  املراحل  يف  اأف�سل  مل�ساركة  ال�سروط  تهّيئ  اأن  املواطنني، 
يت�سّمنها منوذج منظمة التعاون القت�سادي والتنمية مل�ساركة املواطنني )توفري 

املعلومات، الت�ساور، امل�ساركة الن�سطة(.

توفير املعلومات:

 ميكن للحكومات توفري معلومات �سخ�سية ت�ساعد املواطن على الختيار الواعي 
ال�سخ�سي  التفاعلي  للطابع  نظرًا  وذلك  احلكومية،  واخلدمات  املنتجات  ب�ساأن 
ال�سبل  كمثال،  احلكومات،  بع�س  توفر  اإذ  الجتماعي.  الإعلم  ملواقع  املت�سابك 
احلكومات  بع�س  اإن  بل  ومقارنتها.  ومناق�ستها  اخلدمات  لتقييم  للمواطنني 
كتلك  الجتماعية،  امل�سوؤولية  من  مبزيد  تت�سم  خيارات  اإىل  "دفعت" املواطنني 

.)2012 ،Linders( املتعلقة با�ستهلك الكهرباء اأو املاء

التشاور واملشاركة الفعالة في تصميم اخلدمات وتوفيرها 
وتقييمها: 

عن  حلظّية  معلومات  تقدمي  من  املواطنني  الجتماعي  الإعلم  مواقع  متّكن 
كما  امللحظات.  واإبداء  تعليقات  و�سع  لهم  وتي�ّسر  واأف�سلياتهم،  احتياجاتهم 
اأنها تتيح للمواطنني "م�ساهدة تعليقات الآخرين، ودعمها، وتطويرها، والتعاون 
معها، ما يخلق اآلية اأكر تفاعلية تعّمق احلوار مع اجلهات املعنية، وتغنيه ب�سكل 
 Carlitz and Gunn، 2002 cited in Linders،( كبري" 
خربات  من  ال�ستفادة  للحكومة  يتيح  مبا  التفكري  اآليات  يدعم  هذا   .)2012
املواطن وجتاربه، لقرتاح حلول تعالج حتديات ت�سميم اخلدمات وتوفريها. يف 
اأكر عمقًا وتواترًا يتيح  الواقع، فاإن من�سات الإعلم الجتماعي ت�سمح بت�ساور 
مكتب  اأن�ساأ  واملتوا�سلة.  املنتظمة  املواطنني  م�ساركة  على  العتماد  للحكومات 
القطاع  خلرباء  ت�سمح  من�سة  املثال،  �سبيل  على  الأمريكي،  الخرتاع  براءات 
التحقق  على  ت�ساعدهم  مفيدة  مبعلومات  الرباءات  فاح�سي  بتزويد  احلكومي 

من �سحة طلبات الرباءات. وباملثل، ت�ستخدم الإدارة الأمريكية ابتكار املواطنني 
اخلدمات  توفري  عملية  تواجهها  التي  التحديات  ن�سر  طريق  عن  وخرباتهم 
احلل  يقدم  الذي  للمواطن  اجلوائز  وتقدمي  الإنرتنت،  �سبكة  على  و�سرحها 
ت�سميم  م�ساألة  يتجاوز  املواطنني  مع  الت�ساور  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  الأف�سل. 
ذاتها  الآليات  اتباع  ميكن  حيث  اخلدمات،  تلك  تقييم  اإىل  وتوفريها  اخلدمات 
امل�ساكل  عن  بالإبلغ  لهم  لل�سماح  للتحديات،  حلول  توفري  للمواطنني  تتيح  التي 
العملية  هذه  يجعل  املحمولة  الهواتف  ا�ستخدام  اأن  كما  الق�سور.  اأوجه  وعن 
اأ�سهل بكثري، ويتيح للمواطنني الإبلغ الفوري واللحظي عن امل�ساكل. هذا بدوره 
املحرز  التقدم  وتتبع  وفعاليتها،  احلكومية  اخلدمات  جودة  تقييم  لهم  يتيح 
اأخرى،  والتح�سينات اجلارية بخ�سو�سها. فيما اتخذت بع�س احلكومات خطوة 
لهم  اأتاح  ما  احلكومي،  الأداء  بيانات  على  احل�سول  فر�سة  املواطنني  ومنحت 
مراقبة اخلدمات وتقييمها. اإذ وّفرت مدينة نيويورك، على �سبيل املثال، اإمكانية 
الوكالة"  اأداء  عن  الإبلغ  "نظام  خلل  من  الأداء  بيانات  اإىل  الكامل  الو�سول 

.)Linders، 2012(

مازالت جتارب ا�ستخدام مواقع الإعلم الجتماعي يف اإ�سراك املواطنني جتارب 
بالن�سبة للحكومات واملواطنني على حد �سواء، بغ�ّس النظر عن احلما�سة  يافعة 
التي �ساحبت التجارب ال�ست�سرافية. بيد اأن ثمة جتارب نا�سجة، تتزايد وتتطور 
وتقدمي  ت�سميم  عملية  يف  املواطن  اإ�سراك  جهود  وتقّيم  ت�ستك�سف  با�سطراد، 
تنفيذ  يف  احلكومية  الوكالة  ن�سج  اأن  اإىل  النماذج  هذه  اأحد  ي�سري  اخلدمات. 

مواقع الإعلم الجتماعي لإ�سراك املواطنني، ميكن تقييمه عرب مراحل خم�س.

•   امل�ستوى الأول )احلالة الأولية(، حيث ترّكز الوكالة احلكومية على ن�سر        املعلومات باجتاه واحد، 
ونادرًا ما ت�ستخدم مواقع الإعلم الجتماعي. هنا،  طاقات الإنرتنت �ساكنة، وغري مراقبة اإىل حد كبري.

•    امل�ستوى الثاين )�سفافية البيانات( حيث ل تزال مواقع الإعلم الجتماعي       
 حمدودة ال�ستخدام ولكن موجودة. هنا، حتّدد الوكالت احلكومية املعلومات  عالية القيمة والأثر 

بالن�سبة للجمهور، وت�سمن دقتها وحتر�س على ن�سرها على الإنرتنت.

ويف امل�ستوى الثالث )امل�ساركة املفتوحة(، تلتفت اجلهات احلكومية �سوب اأدوات مواقع الإعلم   •
الجتماعي، لت�سع اأفكار اجلمهور ومناق�ساته وتعليقاته اأمام اجلميع. مازالت الوكالت، يف هذا امل�ستوى، 

تفتقر اإىل مقايي�س نتائج، وتعتمد على مقايي�س اآليات. واأكر الأدوات امل�ستخدمة يف هذه املرحلة هي 
في�سبوك وتويرت ويوتيوب وفليكر.

امل�ستويان املتقّدمان من الن�سج هما الرابع )التعاون املفتوح( واخلام�س )امل�ساركة ال�ساملة(.   •
ت�ستفيد الوكالت احلكومية، يف امل�ستوى الرابع، من اإ�سراك اجلمهور يف الإنتاج/ اخللق امل�سرتك، 

والتعاون يف املهام املعقدة. يعتمد هذا على اأدوات مواقع الإعلم الجتماعي التعاونية مثل ويكي، والوثائق 
التعاونية على الإنرتنت، مثل م�ستندات غوغل اأو مايكرو�سوفت اأوفي�س على الإنرتنت. ت�سّمن هذه الوكالت 
احلكومية اآليات التعاون املفتوح يف اأدواتها وعملياتها مبا يتيح ا�ستمرار التعاون والت�ساق. مازالت وكالت 

امل�ستوى الرابع ت�ستخدم يف الغالب مقايي�س اآليات، ولكنها تبداأ با�ستخدام مقايي�س نتائج.

وكالت امل�ستوى اخلام�س هي تلك التي جنحت يف ت�سخري معظم اإمكانات الإعلم الجتماعي،   •
وجعل امل�ساركة اجلماهريية �سهلة ميكن الو�سول اإليها عامليًا من خلل اأي جهاز ذكي )الهواتف الذكية، 
احلوا�سب الدفرتية، احلوا�سب املحمولة، وغريها(. جند هنا "اأن البيانات احلكومية، وطرائق م�ساركة 
اجلمهور، واأدوات الإعلم الجتماعي، واخلدمات احلكومية، تتكامل ب�سل�سة داخل الوكالت احلكومية 
وعربها، بحيث ميكن للجمهور التنقل ب�سهولة وامل�ساركة يف الأن�سطة احلكومية املختلفة من دون احلاجة 
اإىل القفز بني تطبيقات خمتلفة" )Lee and Kwak، 2012(. تتميز احلكومات يف هذه املرحلة 

بوجود هيكل حوكمة فعال واآليات، وباأنها متتلك مقايي�س نتائج، تقي�س فيها النتائج امللمو�سة وغري 
امللمو�سة للمبادرات.
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عصر »البيانات الكبيرة«
غدت من�سات الإعلم الجتماعي مبثابة م�سادر ما بات يعرف با�سم "البيانات 
بايت  كوينتيليون   2.5 نحو  اإىل  الكبرية"  "البيانات  عبارة  وت�سري  الكبرية". 
املتحرك  والهاتف  الإنرتنت  م�ستخدمو  يخلقها  التي  البيانات  اأ�سناف  �سّتى  من 
اإن�سائها  و�سرعة  و�سحتها،  وحجمها،  تنوعها،  يف  البيانات  هذه  تتباين  يوم.  كل 
)ت�سارعها( . تنتج مواقع الإعلم الجتماعي، مثل تويرت، وفي�سبوك، ويوتيوب، و 
اأدوات  توفرت  فاإذا  املعلومات.  هذه  من  هائلة  كميات  وغريها،   ،Google+
يف  تنظر  قّيمة  معلومات  توفر  اأن  الكبرية  للبيانات  ميكن  ال�سحيحة،  التحليل 

املزاج اجلماعي، ويف احتياجات امل�ستخدمني واآرائهم.

وفهمها  ال�سائدة  وال�سلوكيات  الجتاهات  اكت�ساف  فر�سة  الكربى  البيانات  تتيح 
اإىل  احلاجة  تقييم  تتيح  وكذلك  والعاملية،  والوطنية  املحلية  امل�ستويات  على 
اخلدمات ب�سكل اأكر دقة )WEF، 2012(. وحني يتزايد اعتماد املتعاملني 
فر�سًا  القرار  �سناع  يدي  بني  ي�سعون  فاإنهم  الجتماعي  الإعلم  مواقع  على 
دراية  اأكر  قرارات  لتخاذ  فيها،  ينتجونها  التي  املعلومات  من  لل�ستفادة 
متناول  يف  املعلومات  هذه  من  الكثري  يوجد  وتوفريها.  اخلدمات  ت�سميم  ب�ساأن 
ميكن  دقيق.  وحتليل  �سخمة  فلرتة  دون  من  لي�س  لكن  فيها،  للتنقيب  احلكومات 
العام، ومب�سائل  الهتمام  بالق�سايا ذات  املت�سلة  والأمناط  واملوا�سيع  للتوجهات 
ال�سلمة العامة اأو الأحداث الكربى، اأن تقّدم روؤى مل تكن متاحة من قبل. ميكن 
ا�ستخل�س معلومات، مثل مزاج املواطنني، ووجهات نظرهم، واآرائهم بخ�سو�س 
خدمة اأو حدث معينة، ف�سًل عن احتياجات املواطنني الأكر اإحلاحًا، اإذا ما متت 
 Kavanaugh et( فلرتة البيانات الكبرية وحتليلها على نحو يجعلها مفيدة

.)al.، 2012

توليد  على  وواظبت  موجودة،  امل�ستخدمني  من  احلرجة  الكتلة  ظّلت  لو  حتى 
البيانات  ا�ستخراج  فاإن  الجتماعي،  الإعلم  من�سات  با�ستخدام  املعلومات 
وحتليلها لي�ست عمًل من دون تكاليف. اإن حتديد البيانات املهمة، وا�ستخراجها 
اإىل  بالإ�سافة  املدّربة.  الكوادر  ويف  الوقت  يف  كبرية  ا�ستثمارات  يتطلب  حلظيًا، 
اإذ ي�سبح  نوعها.  املعلومات وطبيعتها، هي حتديات فريدة من  فاإن حجم  ذلك، 
من ال�سعب، مع تنوع بيانات مواقع الإعلم الجتماعي، حتديد املعلومات املهّمة، 
ومعناها، و�سياقها. كما اأن حجم هذه البيانات يجعل التحليل ال�سريع �سعبًا، كما 
واحد  باآن  و�سعب  اأ�سا�سي  اأمر  ب�سيطة  بطرق  البيانات  هذه  وت�سور  اإي�سال  اأن 

)Kavanaugh et al.، 2012(.

للحكومات،  بالن�سبة  املخاطر  العديد من  الجتماعي على  الإعلم  مواقع  تنطوي 
�سبيل  على  ومنها  احلكومة.  اإىل  للنفاذ  جديد  و�سط  اأي  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها 
املثال: املخاطر على ال�سمعة، �سحة املعلومات والبيانات ودّقتها، املخاطر الأمنية 
امللزمة  املخاطر  ف�سًل عن  الإدارية،  القيود  الناجمة عن  املخاطر  الإلكرتونية، 
لطبيعة مواقع الإعلم الجتماعي نف�سها. تتعلق بع�س هذه املخاطر باخل�سو�سية، 
وباأمن املعلومات املنقولة عرب الإنرتنت، وبالربجميات اخلبيثة والقر�سنة، وبدقة 

املعلومات، وبالفتقار اإىل اآليات وكفاءات حكومية.

ال�سفحات  على  امل�ستجدات  ن�سر  بطبيعتها  الجتماعي  الإعلم  مواقع  تتطلب 
وهادفة  فعالًة  اإدارًة  تتطلب  كما  مت�سق،  نحو  وعلى  املنا�سب  الوقت  يف  احلكومية 
الإعلم  ملواقع  ا�سرتاتيجياٍت  ت�سع  اأن  اأنه على احلكومات  يعني  للمعلومات. هذا 
ن�سره،  و�سبل  للمواطنني،  �سين�سر  الذي  املحتوى  ماهية  فيها  حتدد  الجتماعي 
وت�سمن اعتناء موظفي احلكومة بقنوات الت�سال هذه على نحو كاف ومتنا�سق 
 Landsbern، 2010 cited in PicazoNVela et al.،(
فاإن  ذلك،  عن  ف�سًل   .)2012، Bryer and Zavattaro، 2011
طابع مواقع الإعلم الجتماعي يتيح للم�ستخدمني و�سع املعلومات، ما قد يجعل 
جمع املعلومات عملّية عدمية الفائدة اأو �سارة اإذا ما و�سعها م�ساركون عن �سوء 

.)PicazoNVela et al.، 2012( فهم اأو �سوء نية

اإىل  والفتقار  تنظيمية،  اأطر  اإىل  داخليًا  كالفتقار  الإدارية،  القيود  توؤدي  قد 
ا�سرتاتيجيات  كفاية،  عدم  اأو  اإىل،  والفتقار  املعلومات،  ن�سر  تنظم  �سيا�سات 
تعامل مع مواقع الإعلم الجتماعي، اإىل جعل امل�ساركة �سعبة من خلل املواقع 
واملوظفني  احلكومة  دور  ب�ساأن  والغمو�س  الرتباك  ي�سوبها  التي  الجتماعية 
مع  والت�ساور  الت�سال  فتح  على  احلكومة  ثقافة  ت�ساعد  ل  وحني  احلكوميني. 
 Salem( العملية  هذه  فعالية  اأمام  كبرية  عوائق  اأي�سًا  ت�سع  فاإنها  املواطنني، 
بنية حتتية  اإىل  فاإن الفتقار  اإىل ذلك،  بالإ�سافة   .)and Jarrar، 2010
غري  بيانات  اإىل  �سيف�سي  وحتليلها،  الكبرية  البيانات  يف  البحث  تدعم  تقنّية 
القرارات  اتخاذ  لأغرا�س  ب�سهولة  ا�ستخدامها  وغري مرتابطة، ل ميكن  مفهومة 

.)PicazoNVela et al.، 2012(

خلطر  احلكومية  الوكالت  يعّر�س  الإنرتنت  عرب  البيانات  تبادل  فاإّن  واأخريًا، 
الأخطاء الب�سرية، والخرتاقات الفيزيائية للو�سول اإىل ال�سبكة، والعبث الكيدي 
التج�س�س  وبرامج  اخلبيثة  الربجميات  وهجمات  الأمنية،  والهجمات  بالبيانات، 

.)WEF، 2011( وغريها من املخاطر

التوجيهية،  املبادئ  اتباع  �سمان  خلل  من  كهذه  خماطر  من  التخفيف  ميكن 
ور�سد املعلومات على مواقع الإعلم الجتماعي، واإدراك موظفي احلكومة لل�سياق 
الذي تظهر فيه املعلومات عند جمعها. وينبغي اأن يتم هذا مع مراعاة دورة حياة 
املعلومات املنا�سبة لحتياجات املوؤ�س�سة. كما توجد طرق اأخرى لتخفيف املخاطر، 
مبادئ  وتنفيذ  الجتماعي،  الإعلم  مواقع  لإدماج  اللزمة  القدرات  بناء  ت�سمل 
وا�سرتاتيجيات  خطط  �سياغة  عن  ف�سًل  الآمن،  ل�ستخدامها  عملية  توجيهية 
الإعلم  مواقع  عرب  امل�ساركة  اأهداف  حتدد  الجتماعي،  الإعلم  ملواقع  وا�سحة 
الجتماعي، والأهداف ال�سرتاتيجية التي يجب اأن يحققها اإدماج مواقع الإعلم 

.)PicazoNVela et al.، 2012، TRA، 2011( الجتماعي
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احلكومة  يف  الراهنة  امل�ساركة  عمليات  يف  الجتماعي  الإعلم  دمج  يتطلب 
ال�ستف�سار  وتوفريها،  اخلدمات  ت�سميم  دورة  ويف  الإمارات،  لدولة  الحتادية 
)اأي�سًا  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  الحتادية  احلكومية  اجلهات  جاهزية  عن 
ي�سار اإليها يف هذه الوثيقة باجلهات احلكومية اأو احلكومة(. ويجب درا�سة قدرة 
لها.  اجلمهور  تقبل  مدى  واختبار  العملية،  بهذه  البدء  على  الحتادية  احلكومة 
الراهنة  احلالة  اإدراك  بهدف  الرائدة،  ال�ستك�سافية  الدرا�سة  هذه  واأجريت 
مل�ساركة املواطنني عرب الإعلم الجتماعي من اأجل توفري اخلدمات يف الإمارات 

العربية املتحدة، ولدرا�سة الأ�سئلة التالية: 

1. ما هي الطرق التي تستخدمها احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات حالياً إلشراك 
املتعاملني في تصميم اخلدمات وتوفيرها؟

2. ما هو الوضع الراهن لتبني اإلعالم االجتماعي من أجل تصميم اخلدمات 
وتوفيرها في اجلهات احلكومية االحتادية؟

3. ما هي النماذج التي تتبعها احلكومة االحتادية في استخدام صفحات 
وحسابات اإلعالم االجتماعي؟

4. هل تستفيد اجلهات احلكومية االحتادية من املعلومات التي جتمعها من اإلعالم 
االجتماعي؟ كيف تُستخدم هذه املعلومات لتحسني تصميم اخلدمات وتوفيرها؟

5. ماذا يتوقع املتعاملون من تبني اإلعالم االجتماعي في احلكومة االحتادية من 
أجل توفير اخلدمات؟

6. ما هي مناذج استخدام اجلمهور لصفحات اإلعالم االجتماعي التابعة للحكومة 
االحتادية؟

7. ما هو تأثير تبني اإلعالم االجتماعي في احلكومة االحتادية على تصورات 
اجلمهور عن إمكانية النفاذ إلى اخلدمات احلكومية، واملعلومات املرتبطة باخلدمات، 

ومشاركة املعلومات، والتعاون بني احلكومة واملواطنني؟

8. ما هي الفوائد واخملاطر التي يتصورها اجلمهور عن تبني اإلعالم االجتماعي 
لتوفير اخلدمات احلكومية؟

واحلكومة  املتعاملني  ا�ستبياين  نتائج  التقرير  هذا  من  الثاين  الق�سم  ي�ستعر�س 
ويختتم  العاملية،  واملن�سورات  الجتاهات  �سوء  يف  النتائج  ويناق�س  الحتادية، 

مبجموعة تو�سيات خا�سة بال�سيا�سات، موجهة اإىل اجلهات احلكومية.

دراسة تأثير اإلعالم االجتماعي على 
اخلدمات احلكومية في احلكومة 

االحتادية لدولة اإلمارات
عينة االستبيان ومنهجيته

الأطراف  الدرا�سة جمموعتني من  اأجريا يف هذه  اللذين  ال�ستبيانان  ا�ستهدف   
املعنية ذات ال�سلة بتطبيق الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها، 
اجلهات  الثاين  ال�ستبيان  وا�ستهدف  "اجلمهور"،  الأول  ال�ستبيان  وا�ستهدف 

احلكومية الحتادية لدولة الإمارات.

بلغ عدد املجيبني عن ال�ستبيان يف عينة اجلمهور 2605 من مواطنني ومقيمني يف 
الإمارات العربية املتحدة. وكانت العينة باأكرها تتاألف من م�ستخدمني للإعلم 
الجتماعي )92%(، حيث اأفاد 8% فقط من املجيبني اأنهم ل ي�ستخدمونه. وتكونت 
املجموعة  تكونت  حيث  عامًا،   40 عن  اأعمارهم  تقل  اأفراد  من  باأكرها  العينة 
�سنة   )39N30( بني  اأعمارهم  ترتواح  ممن  ال�ستبيان  عن  املجيبني  من  الأكرب 
)40%(. وكان نحو 64% من العينة من الذكور، ما يعك�س "فجوة النوع الجتماعي 
الرقمية" بني م�ستخدمي الإعلم الجتماعي يف املنطقة العربية. وكان 14% من 
اأجانب  امل�ساركني  باقي  كان  بينما  اإماراتيني،  مواطنني  الدرا�سة  يف  امل�ساركني 
يعي�سون يف الإمارات العربية املتحدة. وكان 47% من امل�ساركني يقيمون يف اإمارة 
دبي، و30% يقيمون يف اإمارة اأبوظبي، 15% يقيمون يف ال�سارقة، و8% يقيمون يف 
عجمان والفجرية وراأ�س اخليمة واأم القيوين. وكان جميع املجيبني عن ال�ستبيان 

يقيمون يف الإمارات العربية املتحدة اأثناء اإجراء ال�ستبيان.

�ساركت 29 جهة حكومية يف ا�ستبيان منف�سل ي�سعى ل�ستطلع الردود الر�سمية 
للجهات احلكومية الحتادية لدولة الإمارات. وتتاألف هذه اجلهات من 11 وزارة، 
و18 جمل�سًا، وهيئة، وجامعة حكومية، وغريها من الهيئات احلكومية الحتادية . 

نتائج االستبيان على مستوى 
دولة اإلمارات

N5  ميكن الطلع على القائمة الكاملة باجلهات امل�ساركة يف امللحق 
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نتائج استبيان 

أثر االعالم االجتماعي على اخلدمات 
احلكومية في احلكومة اإلحتادية لدولة 

االمارات العربية املتحدة 
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ا�ستخدام  وت�سوراته عن  الدرا�سة مبواقف اجلمهور  الأول من هذه  الق�سم  يهتم 
العربية  الإمارات  يف  وتوفريها  اخلدمات  ت�سميم  عملية  يف  الجتماعي  الإعلم 
فوائد وخماطر  املتعاملني عن  وت�سورات  ال�ستخدام  املتحدة. وحتظى اجتاهات 
وت�سمل  هنا.  الرئي�سية  بالأهمية  احلكومة  يف  الجتماعي  الإعلم  ا�ستخدام 
التي  اجلهود  جتاه  املتعاملني  م�ساعر  درا�ستها  جرت  التي  الأخرى  املوا�سيع 
اجلمهور  وت�سورات  الجتماعي،  الإعلم  لتبني  حاليًا  احلكومية  الهيئات  تبذلها 
الإعلم  تطبيق  بهدف  اتخاذها  يجب  التي  ال�سرورية  واخلطوات  التغيريات  عن 

الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها.

الجتماعي  الإعلم  تطبيق  ال�ستبيان  عن  املجيبني  من   %71 نحو  دعم  اإجماًل، 
فوائده.  عن  اإيجابية  ت�سورات  عن  عمومًا  اأكرهم  واأعرب  اخلدمات،  توفري  يف 
اأفق  اخلدمات  توفري  يف  الجتماعي  الإعلم  جتاه  الإيجابية  امل�ساعر  ت�سمل  ومل 
املجيبون  ووافق  اأي�سًا.  حاليًا  املبذولة  اجلهود  بل  فح�سب،  امل�ستقبلية  املبادرات 
وامل�سوؤولني  احلكومية  اجلهات  اإىل  النفاذ  جعل  الجتماعي  الإعلم  اأن  على 
وبرهن  اأكرب.  ب�سورة  للتطبيق  قابًل  التعاون  جعل  كما  �سهولة،  اأكر  الر�سميني 
ت�سمل  التي  الجتماعي  الإعلم  ا�ستخدام  مبخاطر  وعيهم  عن  اأي�سًا  املجيبون 
تكن  ومل  املوارد.  وحمدودية  الإدارية،  وبالقيود  الفرتا�سية،  الأمنية  التهديدات 

الت�سورات عن املخاطر والفوائد متفاوتة بني املجموعات ال�سكانية.

ا�ستخدام  فوائد  عن  تتحدث  التي  العامة  العبارات  على  املجيبون  وافق  اإجماًل، 
الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها. وب�سورة حمددة، وافق %85 
من املجيبني على اأن تطبيق الإعلم الجتماعي يخف�س تكاليف توفري اخلدمات، 
ووافق 80% على اأنه يح�ّسن نوعية اخلدمات، ووافق 76% على اأنه يوؤدي اإىل توفري 
خدمات اأكر �سموًل، و71% على اأنه يح�سن النفاذ اإىل املعلومات، وقال 61% اإنه 
يوؤدي  ذلك  اأن  على   %71 وافق  م�سابهة،  ب�سورة  اخلدمات.  اإىل  النفاذ  يح�سن 
م�ساركة  يح�سن  اأنه  على  و%58  املتعامل،  يتكبدها  التي  التكاليف  تخفي�س  اإىل 
املعلومات، وقال 60% اإنه يح�سن تقدمي امللحظات )ارجع اإىل ال�سكل 1(. ونالت 
على  النت�سار  وا�سعة  موافقة  املبا�سرة  غري  الفوائد  عن  تتحدث  التي  العبارات 
الإبداع،  ميّكن  الجتماعي  الإعلم  اأن  امل�ساركني  من   %79 واعتقد  م�سابه.  نحو 
ووافق 76% على اأنه ي�ساعد على تر�سيخ اإح�سا�س بالنتماء اإىل املجتمع و76% على 
كانت  اإجماًل،   .)2 ال�سكل  اإىل  )ارجع  واملواطن  احلكومة  بني  التعاون  يتيح  اأنه 
الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات  ا�ستخدام  العامة عن قيمة  الت�سورات 

وتوفريها منت�سرة على نطاق وا�سع ن�سبيًا.

جاهزية املتعاملني لتطبيق اإلعالم 
االجتماعي في تصميم وتقدمي اخلدمات 

فوائد اإلعالم االجتماعي في توفير 
اخلدمات احلكومية

الشكل التوضيحي رقم 1

إن استخدام احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات أدوات اإلعالم االجتماعي لتصميم 
اخلدمات وتوفيرها ميكن أن يحقق الفوائد املباشرة وغير املباشرة التالية:

%85

%80

%78

%76

%71

%63

%61

%60

%58

خف�س تكاليف احلكومة

حت�سني جودة اخلدمات

 خدمات ملئمة 
لحتياجات املتعاملني

تخفي�س تكاليف املتعاملني

النفاذ اإىل املعلومات

النفاذ اإىل اخلدمات

تقدمي املقرتحات وامللحظات

تبادل الأفكار

ال�سمولية

الفوائد املباشرة الستخدام اإلعالم االجتماعي في تصميم اخلدمات وتوفيرها )النسبة املئوية للمجيبني املوافقني(.
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الأكر  الجتماعي  الإعلم  يف  احلكومية  �سفحات  زّوار  مييل  اأن  مفاجئًا  يكن  مل 
املوافقة على  اإىل  الأقل(  على  الأ�سبوع  واحدة يف  مرة  يزورونها  )الذين  انتظامًا 
الذين  اأولئك  من  اأكر  الجتماعي  الإعلم  فوائد  عن  تتحدث  التي  العبارات 
الإعلم  ا�ستخدام  رف�سوا  الذين  يوافق  مل  م�سابه،  نحو  على  نادرًا.  يزورونها 
الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها على العبارات التي تتحدث عن الفوائد 
بن�سبة اأكرب. ويعني هذا اأن املجيبني الأكر تاآلفًا مع ا�ستخدام اجلهات احلكومية 
اإمكانيات  عن  اإيجابية  اأكر  ت�سورات  ميلكون  الجتماعي  للإعلم  احلقيقي 
دعمهم  عن  عربوا  الذين  وقال  املواطنني.  اإ�سراك  يف  التقنيات  هذه  ا�ستخدام 
ل�ستخدام الإعلم الجتماعي يف توفري اخلدمات – اأكرب جمموعة يف العينة – 
اإن ا�ستخدام الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها كان قّيمًا. وكان 
ال�ستعداد ل�ستخدام الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها مرتفعًا 

لدى اأفراد هذه املجموعة ولدى م�ستخدمي الإعلم الجتماعي عمومًا. 

الإعلم  م�ستخدمو  فيها  ميلك  التي  الإقليمية  الجتاهات  مع  هذا  يتما�سى 
اأحيانًا( ب�ساأن فوائد ا�ستخدام الإعلم  اإيجابية )مبالغ فيها  الجتماعي توقعات 
الجتماعي قيا�سًا بالتقنيات الأخرى )من قيل تقنيات الإنرتنت التقليدية(.  وقد 
ت�سري هذه التوقعات الكبرية اإىل الرغبة يف امل�ساركة من خلل الإعلم الجتماعي 

يف عملية ت�سميم اخلدمات وتوفريها.

الشكل التوضيحي رقم 2

إن استخدام احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات أدوات اإلعالم االجتماعي لتصميم 
اخلدمات وتوفيرها ميكن أن يحقق الفوائد املباشرة وغير املباشرة التالية:

الفوائد غري املبارشة الستخدام اإلعالم االجتامعي يف تصميم الخدمات وتوفريها )النسبة املئوية للمجيبني املوافقني(.

%79

%76

%76

متكني البتكار

تر�سيخ الإح�سا�س 
بالنتماء للمجتمع

تعاون احلكومةNاملواطن

وعيًا  اأبدوا  فقد  ل،  اأم  الجتماعي  الإعلم  م�ستخدمي  من  املجيبون  كان  �سواء 
على  املجيبني  اأكر  ووافق  الجتماعي.  الإعلم  لتطبيق  املرافقة  للمخاطر  عامًا 
الجتماعي،  الإعلم  �سفحات  على  �سحيحة  غري  معلومات  ت�سمل  املخاطر  اأن 
وبرجميات �سارة، واإ�ساءة اإىل ال�سمعة، ونق�س عدد املوظفني احلكوميني الأكفياء 
عدد  واعترب  املتعاملني.  جانب  من  ال�سلبية  وامل�ساركة  ملئم،  نحو  على  املدربني 
كبري من املجيبني، رغم اأنه ميثل اأقلية، اأن زيادة حمل املعلومات وخف�س اإنتاجية 
احلكومة متثل خماطر حمتملة )36% و43% على الرتتيب( )ارجع اإىل ال�سكل 3(.

التصورات عن اخملاطر

الشكل التوضيحي رقم 3

عندما تستخدم احلكومة االحتادية مواقع اإلعالم االجتماعي لتصميم اخلدمات 
وتوفيرها، قد تنبثق برأيي اخملاطر التالية:

%66

%65

%62

%56

%55

%43

%36

معلومات غري �سحيحة

اإ�ساءة اإىل ال�سمعة

موظفون حكوميون غري اأكفياء

م�ساركة �سلبية من جانب املتعاملني

زيادة حمل املعلومات

خف�س اإنتاجية احلكومة

حمتويات/ خدمات �سارة

املخاطر التي يجلبها استخدام اإلعالم االجتامعي يف تصميم الخدمات وتوفريها )نسبة مئوية من املجيبني املوافقني(.

 N6 تقرتح نتائج �سل�سلة تقارير الإعلم الجتماعي العربي اأن لدى الغالبية العظمى من
 م�ستخدمي الإعلم الجتماعي يف املنطقة العربية ت�سورات اإيجابية عن ا�ستخدام الإعلم

.الجتماعي مبنهجيات متعددة يف حياتهم
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مييل الأكر تاآلفًا مع ا�ستخدام �سفحات الإعلم الجتماعي للتفاعل مع احلكومة 
اأكرب  بتواتر  الأقل(  على  الأ�سبوع  يف  واحدة  مرة  ال�سفحات  هذه  زاروا  )الذين 
اإىل املوافقة على املخاطر املطروحة يف ال�ستبيان. بالإ�سافة اإىل ذلك، كان لدى 
الذين رف�سوا ا�ستخدام الإعلم الجتماعي من اأجل ت�سميم اخلدمات وتوفريها 

وجهات نظر م�سخمة عن املخاطر املرافقة قيا�سًا بالذين دعموا ا�ستخدامه.

مع  تاآلفًا  الأكر  املجيبني  لدى  كان  الفوائد،  عن  للت�سورات  م�سابه  نحو  على 
باملخاطر  اأكرب  وعي  الجتماعي  الإعلم  مواقع  على  احلكومية  ال�سفحات 
على  احلكومة  بقدرة  املتعلقة  املخاطر  و�سجلت  الجتماعي.  للإعلم  املرافقة 
الأخرى.  املخاطر  من  اأقل  نقاطًا  باإنتاجيتها  التفريط  دون  املعلومات  معاجلة 
التي  الإلكرتونية  املواقع  يف  املتاأ�سلة  املخاطر  اأدركوا  املجيبني  اإىل  هذا  وي�سري 
يزالون  ما  ولكنهم  احلكومي.  النطاق  يف  املوجودة  حمتواها،  امل�ستخدمون  يولد 
ميلكون توقعات اإيجابية عن قدرة احلكومة على تكييف هذه التقنيات مع خماطر 

منخف�سة ن�سبيًا مبا يتلءم مع عملياتها واإنتاجيتها.

هذه  تبذلها  التي  احلالية  اجلهود  عن  جدًا  اإيجابية  ت�سورات  املجيبني  لدى  كان 
وجمع  املعلومات  لن�سر  الجتماعي  الإعلم  ا�ستخدمت  التي  احلكومية  اجلهات 
للجهود  اإيجابي  تقييم  اأكر من 50% من املجيبني  امللحظات. عمومًا، كان لدى 
مع  املتعاملني  وربط  امللحظات  وجمع  املعلومات  ن�سر  يف  احلكومة  تبذلها  التي 
حلول  توفري  ويف  معًا  احلكومية  اجلهات  وربط  احلكومة  يف  الر�سميني  امل�سوؤولني 
جماهريية امل�سدر )ا�ست�سارة العموم( من خلل الإعلم الجتماعي )ارجع اإىل 

ال�سكل 4(.

إمكانية النفاذ إلى احلكومة

الشكل التوضيحي رقم 4

برأيي، فإن اجلهات احلكومية االحتادية لدولة اإلمارات، ممّن تستخدم حالياً    
مواقع اإلعالم االجتماعي في إشراك املتعاملني في توفير خدماتها، تقوم بعمل 

جيد على املستويات التالية:

%61

%68

%69

%53

%53

 طلب امللحظات والقرتاحات 
من اجلمهور

ن�سر املعلومات

ربط اجلهات احلكومية

ربط املتعاملني بالقادة احلكوميني

توفري حلول جماهريية امل�سدر 
)ا�ست�سارة العموم(

نسبة املجيبني الذين وافقوا عىل أن الجهات الحكومية االتحادية تستخدم اإلعالم االجتامعي بنجاح إلرشاك املتعاملني.

الجتماعي  للإعلم  احلكومية  اجلهات  تبني  اإن  قائلني  املجيبني  بع�س  علق 
اأفكارهم  تبادل  على  قدرة  واأكر  احلكومة،  من  قربًا  اأكر  باأنهم  اأ�سعرهم 
تبني  اأن  اآخرون  واقرتاح  الر�سميني.  امل�سوؤولني  مع  واقرتاحاتهم  وملحظاتهم 
و�سكاوى  احتياجات  واإدراك  لل�ستماع  ا�ستعدادًا  اأكر  احلكومة  جعل  الإعلم 

املتعاملني املتعلقة اخلدمات. 
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راأى اأكر املجيبني اأن بناء القدرات �سمن احلكومة يف جمال اخلدمات ميثل اأول 
تغيري مطلوب لنجاح تطبيق الإعلم الجتماعي يف ت�سميم اخلدمات وتوفريها. 
الإعلم  با�ستخدام  خا�سة  داخلية  ولوائح  �سيا�سات  و�سع  �سرورة  ذلك  ويلي 
وعي اجلمهور  لبناء  وا�سحة  املجيبني حاجة  50% من  نحو  راأى  كما  الجتماعي. 
با�ستخدام الإعلم الجتماعي يف تقدمي اخلدمات. ويف النهاية، اأ�سارت الإجابات 
باخلدمات  اخلا�سة  اليومية  الت�سغيلية  العمليات  يف  تغيري  اإجراء  �سرورة  اإىل 

احلكومية.  )ارجع اإىل ال�سكل 5(.

التصورات عن اخلطوات والتغييرات 
الضرورية

الشكل التوضيحي رقم 5

ما هي التغييرات التي يتعني على احلكومة االحتادية إجراؤها على اجلانب احلكومي، 
لزيادة فعالية مواقع اإلعالم االجتماعي في إشراك املواطنني ونشر اخلدمات؟

تدريب املوظفني احلكوميني وبناء قدراتهم

%54

%69

�سيا�سات ولوائح داخلية متعلقة با�ستخدام 
مواقع الإعلم الجتماعي يف احلكومة

التغري الثقايف والتوعية%49

%31
تغيريات يف عمليات احلكومة 

الت�سغيلية اليومية

ل�ست متاأكدا%9

ل تغيريات مطلوبة%3

التغيريات التي اعتربت رضورية للتطبيق الناجح لإلعالم االجتامعي يف تصميم الخدمات الحكومية وتوفريها.

اإطلق  �سرورة  اإىل  املجيبني  من   %70 اأ�سار  ال�سرورية،  للخطوات  بالن�سبة 
اإىل  اأف�سل  نفاذ  تاأمني  �سرورة  اإىل   %56 اأ�سار  بينما  اجتماعية،  توعية  حملت 
القانونية  التغيريات  تعزيز  �سرورة  اإىل   %38 واأ�سار  الجتماعي،  الإعلم  قنوات 

والتنظيمية املتعلقة بالإعلم الجتماعي )ارجع اإىل ال�سكل 6(.

الشكل التوضيحي رقم 6

ما اخلطوات التي يتعني على احلكومة اتخاذها لتشجيع استخدام مواقع 
اإلعالم االجتماعي لنشر خدمات أفضل؟

%70
ينبغي لها اأن تقيم حملت توعية للجمهور مبواقع 

الإعلم الجتماعي

%56
ينبغي للحكومة اأن توفر للجمهور با�ستمرار نفاذًا 

اإىل املزيد من قنوات مواقع الإعلم الجتماعي

%38
ينبغي لها اأن تفر�س تغيريات قانونية اأو تنظيمية 

متعلقة مبواقع الإعلم الجتماعي

ل�ست متاأكدا%7

ل تغيريات مطلوبة%4

الخطوات التي تعترب رضورية للتطبيق الناجح لإلعالم االجتامعي يف تصميم الخدمات الحكومية وتوفريها.

الجتماعي  التغيري  اأن  يعتربون  املجيبني  من  كثريًا  اأن  اإىل  النتائج  هذه  وت�سري 
للتطبيق  اللزم  الأويل  التحول  هو  احلكومية  اجلهات  وخارج  داخل  والثقايف 
احلاجة  وت�سري  وتوفريها.  اخلدمات  ت�سميم  يف  الجتماعي  للإعلم  الناجح 
امللمو�سة لبناء القدرات وحت�سني ال�سيا�سات التنظيمية الداخلية، وتعزيز اللوائح، 
يحيط  ملا  م�سرتكني  وتقدير  وعي  تكوين  �سرورة  اإىل  توعية،  حملت  واإجراء 

با�ستخدام الإعلم الجتماعي من اأعراف وخماطر وفوائد.
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تشير البحوث إلى أن حوالي 40 باملئة من مواطني اإلمارات 
واملقيمني فيها يستخدمون مواقع اإلعالم االجتماعي بشكل 
عام. هل تؤيد استخدام مواقع اإلعالم االجتماعي في تصميم 

اخلدمات وتوفيرها؟

نعم، اأوؤيد ب�سدة

ل، ولكن اأ�ستطيع اأن اأرى 
بع�س الفوائد

لي�س لدي راأي يف هذا نعم، ولكن لدي خماوف
ال�ساأن

ل، اأرف�س ب�سدة

 مقارنة بني مستويات الدعم الستخدام اإلعالم االجتماعي في تصميم اخلدمات احلكومية وتوفيرها 
)املواطنون اإلماراتيون مقابل األجانب(.

الإعلم الجتماعي يف ت�سميم  ا�ستخدام  الت�سورات عن فوائد وخماطر  مل تختلف 
يف  املجيبون  يرغب  التي  التالية  اخلطوات  اإىل  بالإ�سافة  وتوفريها،  اخلدمات 
اتخاذها، ب�سورة كبرية بني املجموعات الدميوغرافية )ارجع اإىل ال�سكلني 7 و9 على 

�سبيل املثال(.

مقارنات دميوغرافية

الشكل التوضيحي رقم 7

غري الإماراتينيالإماراتيون

%55

%20

%8
%3

%13

%53

%17

%11

%4

%16
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عندما تستخدم احلكومة االحتادية مواقع اإلعالم االجتماعي لتصميم اخلدمات 
وتوفيرها، قد تنبثق برأيي اخملاطر التالية:

%35
%37

%42
%45

%55

%54
%58

%60

%64

%65

%66

%67

%65

%58

خف�س اإنتاجية احلكومة

 الفتقار اإىل مهارات من جانب
موظفي احلكومة

م�ساركة �سلبية من جانب املتعاملني

اإ�ساءة اإىل ال�سمعة

اأمن املعلومات

معلومات غري �سحيحة

زيادة حمل املعلومات

مقارنة النسبة املئوية للمجيبني الذين يوافقون عىل أن استخدام اإلعالم االجتامعي يف تصميم الخدمات وتوفريها ميثل مخاطر 

محتملة )ذكور مقابل إناث(.

اإناث
ذكور
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املواطنني  ا�ستخدام  من  ومناذج  اجتاهات  الدرا�سة  من  اجلزء  هذه  ا�ستك�سف 
واملقيمني يف الإمارات العربية املتحدة ل�سفحات الإعلم الجتماعي احلكومية. 
عمومًا، اأفاد اأقل من ن�سف املجيبني اأنهم يزورون �سفحات احلكومة يف الإعلم 
الجتماعي مرة واحدة اأ�سبوعيًا على الأقل. ولكن اأغلبية املجيبني قلما زاروها اأو 
مل يزوروها مطلقًا. وقد يعود هذا لأن اخلدمات التي يحتاجونها اأو ي�ستخدمونها 
غري "متاحة على الإعلم الجتماعي" من قبل جهات حكومية، اأو لأنهم بب�ساطة 
بوجود  يعلموا  مل  املجيبني  من  كثريًا  اأن  ال�ستبيان  اأكد  وقد  بوجودها.  يعلمون  ل 
هذا  خلل  من  اإل  بوجودها  يعلموا  مل  اأنهم  اأو  موؤخرًا،  اإل  ال�سفحات  هذه  مثل 

ال�ستبيان.

الإعلم  �سفحات  بزيارة  قاموا  اإنهم  قالوا  الذين  للمجيبني  الكبري  العدد  رغم 
اإىل  املجيبني  10% من  اأقل من  اأ�سار عدد  ن�سبيًا،  بانتظام  الجتماعي احلكومية 
اخلدمات  عن  الأويل  معلوماتهم  م�سدر  كانت  الجتماعي  الإعلم  �سفحات  اأن 

حمركات  نتائج  اأو  الر�سمية  احلكومية  الإلكرتونية  باملواقع  قيا�سًا  احلكومية 
اأنها   )%5( م�سابه  نحو  على  �سئيلة  ن�سبة  ذكرت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  البحث. 
اخلدمات  على  والقرتاحات  الردود  تقدمي  يف  الجتماعي  الإعلم  ت�ستخدم 

احلكومية.

الجتماعي  الإعلم  ا�ستخدام  يف  الوا�سحة  والرغبة  الإيجابية  املواقف  اأّن  بيد 
للتفاعل مع احلكومة ب�ساأن اخلدمات املقدمة تتباين تتعار�س ب�سكل كبري حقيقة 
عرب  اخلدمات  حول  احلكومية  اجلهات  مع  النا�س  م�ساركة  م�ستوى  انخفا�س 
الحتادية  احلكومة  �سفحات  زيارات  كثافة  ت�سري  الجتماعي.  الإعلم  �سفحات 
مينحها  ما  م�ستمر   حتديث  اإىل  تخ�سع  ال�سفحات  هذه  اأن  اإىل  في�سبوك  على 
اخلدمات  وتقدمي  ت�سميم  يف  املتعاملني  لإ�سراك  كبرية  اإمكانيات  م�ستقبًل 

احلكومية. 

أمناط استخدام اجلمهور لصفحات 
اإلعالم االجتماعي الرسمية اخلاصة 

باحلكومة االحتادية

مقارنة أساليب جمع املعلومات عن الخدمات الحكومية بني املجيبني عىل االستبيان باللغة اإلنجليزية واملجيبني عليه باللغة العربية.
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عند التماس معلومات عن اخلدمات احلكومية، خياري األول هو عادة:

5
10
15

20
25
30
35
40

كانت اأكرب جمموعة من املجيبني تتاألف من الذين قلما زاروا ال�سفحات احلكومية 
اأبدًا  يزوروا  مل  اأنهم  اإىل   %17 واأ�سار   .)%32( الجتماعي  الإعلم  مواقع  على 
زاروها عدة  اإنهم   %16 وقال  الجتماعي،  الإعلم  مواقع  على  �سفحات حكومية 
اأ�سبوعيًا، وزارها  مرات يوميًا. وزارها 15% من املجيبني مرة واحدة على الأقل 
11% مرة يوميًا )ارجع اإىل ال�سكل 10(. ب�سورة اإجمالية، قام 42% من املجيبني 
بزيارة �سفحات الإعلم الجتماعي مرة واحدة اأ�سبوعيًا على الأقل، وقلما زارها 

اأو مل يزرها اأبدًا %54.

تواتر الزيارات إلى الصفحات احلكومية 
في مواقع اإلعالم االجتماعي

كم مرة تزور الصفحات الرسمية للحكومة االحتادية لدولة اإلمارات على مواقع 
اإلعالم االجتماعي، في حال توفرها؟

بتاتًا%17

نادرًا%32

مرة واحدة على الأقل اأ�سبوعيًا%15

مرة واحدة يف اليوم%11

عدة مرات يف اليوم%16

 تواتر نفاذ اجمليبني إلى صفحات احلكومة االحتادية الرسمية في اإلعالم االجتماعي

املجيبون باللغة العربية

املجيبون باللغة 
العربيةالإجنليزية
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انت�سارًا  املعلومات عن اخلدمات احلكومية  و�سائل جمع  اأكر  اأن  يكن مفاجئًا  مل 
كانت ا�ستخدام حمرك بحث مثل جوجل اأو ياهو )قال 34% من املجيبني اإن هذه 
الو�سيلة هي م�سدر املعلومات الأويل بالن�سبة لهم(. وكان م�سدر املعلومات الذي 
يحتل املرتبة الثانية من حيث النت�سار هو املواقع الإلكرتونية احلكومية الر�سمية، 
باعتبارها  الر�سمية  الإلكرتونية  املواقع  يزورون  اإنهم  املجيبني  من   31 قال  حيث 
اإنهم  املجيبني  من   %2 وقال  اخلدمات.  عن  معلومات  عن  للبحث  الأول  خيارهم 
الإعلم  ح�سابات  ي�ستخدمون  اأو  الر�سمية  الجتماعي  الإعلم  �سفحات  يزورون 
اإىل  )ارجع  اخلدمات  عن  معلومات  لإيجاد  بهم  اخلا�سة  ال�سخ�سية  الجتماعي 

ال�سكل 11(.

جمع املعلومات عن اخلدمات

اأظهر ال�ستبيان اأن املجيبني ل يتمتعون بالقدر الكايف من املعلومات اللزمة حول 
وجود  اإىل  ي�سري  ما  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  يف  احلكومية  اجلهات  ن�ساط 
اإمكانيات كبرية لت�سويق تواجد اجلهات احلكومية على مواقع التوا�سل الجتماعي 

�سواًء بالعموم اأو لكل جهة على حدة. 
ويف�سل اأكر من 30% من الذين يزورون �سفحات الإعلم الجتماعي احلكومية 
عدة مرات يوميًا ا�ستخدام حمرك البحث يف اإيجاد املعلومات، ويف�سل اأكر من 
اأقل من 3% من الذين  20% منهم املواقع الإلكرتونية احلكومية الر�سمية. واأ�سار 
لإيجاد  الأول  خيارهم  اأنها  اإىل  احلكومية  الجتماعي  الإعلم  �سفحات  يزورون 

معلومات عن اخلدمات.
موقع  على  البحث  وعمليات  الر�سمية  الإلكرتونية  املواقع  اأن  النتائج  وتقرتح هذه 

جوجل ل زالت تعترب م�سادر معلومات اأكر دقة وموثوقية.

الطرق املفضلة للنفاذ إىل املعلومات أو الخدمات الحكومية.
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عند التماس معلومات عن اخلدمات احلكومية، خياري األول هو عادة:

%1 %1
%5

%9

%18

%31
%34

نسبة املجيبني الذين قدموا مالحظات عن الخدمات الحكومية يف أي وقت

الشكل التوضيحي رقم 12

هل سبق لك أن قدمت مالحظات للحكومة االحتادية لدولة اإلمارات بشأن توفير 
اخلدمات؟

قدموا يف  اأنهم  اإىل  ال�ستبيان  هذا  املجيبني )41%( يف  من  كبرية  اأقلية  اأ�سارت 
مرحلة ما ملحظات عن اخلدمات احلكومية، بينما مل يقدم 59% من املجيبني 
اأية ملحظات على الإطلق اإىل احلكومة عن اخلدمات )ارجع اإىل ال�سكل 12(.

االستفادة منها في إبداء املالحظات 
على اخلدمات

قدموا ملحظاتهم يف 
وقت ما

مل يقّدموا اأية 
ملحظات

%41

%59

الذين قدموا ملحظات عن اخلدمات احلكومية قد قاموا بذلك عرب  اأكر  كان 
ا�ستمارات اإلكرتونية )19% من جميع املجيبني(. وقدم 11% ملحظات من خلل 
الإلكرتوين. وذكر  بالربيد  اأر�سل 5% ر�سائل  مراكز الت�سال احلكومية، يف حني 
5% اآخرين من املجيبني اأنهم قدموا ن�سخة ورقية من تقارير امللحظات. ومل يعلق 
�سوى  يغرد  ومل  في�سبوك،  على  املجيبني على �سفحة حكومية  3% فقط من  �سوى 
)ارجع  حكومية  جلهة  ر�سمي  حكومي  موقع  اإىل  مبا�سرة  ملحظاتهم  فقط   %2

اإىل ال�سكل 13(.

�سل�سلة بحوث القمة احلكومية   35    34  �سل�سلة بحوث القمة احلكومية 



الإعلم  �سفحات  بزيارة  قاموا  اإنهم  قالوا  املجيبني  من  تقريبًا   %50 اأن  رغم 
اإىل  فقط   %5 �سوى  ي�سر  مل  الأقل،  على  يوميًا  واحدة  مرة  احلكومية  الجتماعي 
من   %40 من  اأكر  يقدم  ومل  امللحظات.  لتوجيه  الجتماعي  الإعلم  ا�ستخدام 
الذين يرتددون على �سفحات الإعلم الجتماعي مرة واحدة يوميًا على الأقل اأية 

ملحظات عن اخلدمات احلكومية.
قدمها  التي  واملواقف  الت�سورات  مع  �سارخًا  تناق�سًا  هذا  يتناق�س  جديد،  من 
الإعلم  خلل  من  امل�ساركة  يف  رغبتهم  اإىل  املجيبني  اأكر  واأ�سار  املجيبون. 
قليًل  ولكن  امللحظات؛  اإبداء  ي�سهل  الجتماعي  الإعلم  اأن  وراأوا  الجتماعي، 

منهم فعليًا ا�ستخدم الإعلم الجتماعي لفعل ذلك.

الطرق التي استخدمها املجيبون لتوجيه مالحظات عن الخدمات الحكومية.
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هل سبق لك أن قدمت مالحظات للحكومة االحتادية لدولة اإلمارات بشأن توفير 
اخلدمات؟
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 منصات اإلعالم املستخدمة ملناقشة الخدمات الحكومية.
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هل تستخدم حسابك على مواقع اإلعالم االجتماعي ملناقشة اخلدمات 
احلكومية؟

%3
%5

%6 %6
%8

%17

ح�ساباتهم  ي�ستخدمون  اأنهم  اإىل  ال�ستبيان  على  املجيبني  من   %37 نحو  اأ�سار 
ال�سخ�سية على الإعلم الجتماعي ملناق�سة اخلدمات احلكومية. وكان في�سبوك 
تويرت  يليه  املجيبني(  جميع  من   %17( للمناق�سة  ا�ستخدامًا  الأكر  املن�سة  هو 
بن�سبة 8% من املجيبني. واأ�سار 6% من املجيبني اإىل اأنهم ي�ستخدمون مواقع اإعلم 
اجتماعي مهنية، بينما ا�ستخدم 6% جوجل بل�س )+Google(، وا�ستخدم %5 

املدونات، و3% منهم ال�سوت اأو الفيديو )ارجع اإىل ال�سكل 14(.

الجتماعي  الإعلم  �سفحات  على  يرتددون  الذين  من   %60 من  اأكر  ي�ستخدم 
احلكومية عدة مرات يوميًا ح�ساباتهم ال�سخ�سية يف الإعلم الجتماعي ملناق�سة 
يرتددون  الذين  بني   %50 نحو  اإىل  الن�سبة  هذه  وتنخف�س  احلكومية.  اخلدمات 

عليها مرة يف اليوم والذين يزورونها مرة واحدة اأ�سبوعيًا على الأقل.

اأكر مناق�سات اخلدمة كانت تتخذ �سكل م�ساركة  اأن  تدّل تعليقات املجيبني على 
اأو اإعادة ن�سر )تغريد( معلومات �سبق اأن ن�سرتها جهات حكومية على �سفحاتها 
احلكومية  ال�سفحات  يزورون  الذين  اأن  اإىل  هذا  وي�سري  الر�سمية.  ح�ساباتها  اأو 

بانتظام مهتمون مب�ساركة املعلومات والتفاعل مع املوؤ�س�سات احلكومية.

مناقشة اخلدمات 
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موجز عن االجتاهات

كانت أقلية كبيرة من اجمليبني )%46( تقوم بزيارة صفحات اإلعالم  	•
االجتماعي احلكومية مرة واحدة أسبوعياً على األقل.

يستخدم %5 فقط أو أقل من اجمليبني صفحات اإلعالم االجتماعي احلكومية  	•
إليجاد معلومات عن اخلدمات أو إلبداء مالحظات عنها.

يتمتع املتعاملون برغبة واستعداد واضحني الستخدام اإلعالم االجتماعي في  	•
تصميم اخلدمات وتوفيرها.

لم يثمر تبني اإلعالم االجتماعي كوسيلة للنفاذ إلى اجلهات احلكومية عن  	•
تبنيه ملشاركة احلكومة في تصميم اخلدمات أو توفيرها. ويقوم اجمليبون بزيارة هذه 

الصفحات، ولكنهم ال يستخدمونها بهدف إيجاد معلومات عن اخلدمات أو إلبداء 

مالحظات.

يشعر اجمليبون الذين يزورون صفحات اإلعالم االجتماعي احلكومية بانتظام  	•
براحة أكبر في مشاركة املعلومات ومناقشة توفير اخلدمات باستخدام 

صفحاتهم الشخصية في اإلعالم االجتماعي.

بني  ا�ستخدامه  ومناذج  الجتماعي  الإعلم  تبني  معدلت  الق�سم  هذا  يناق�س 
اجلهات احلكومية الحتادية. ومن بني 19 وزارة، ت�سمل عينتنا 11 وزارة )%57 
 18 عينتنا  ت�سمل  احتادية،  وهيئة  موؤ�س�سة   61 بني  ومن  الوزارات(،  جميع  من 
منها )30%(. وب�سورة م�سبقة، ت�ستخدم اجلهات احلكومية التي �ساركت يف هذا 
ال�ستبيان الإعلم الجتماعي على نطاق وا�سع بطرق متعددة. وتتواجد 14 وزارة 
على  )اأو  الأقل  على  واحد  على  م�سبقًا   61 اأ�سل  من  وهيئة  موؤ�س�سة  و28   17 من 
وتويرت  في�سبوك  باأخرى:  اأو  ب�سيغة  التالية  الجتماعي  الإعلم  من�سات  جميع( 

وفليكر .

املتعاملني.  مع  للتوا�سل  اأخرى  و�سائل  ت�ستخدم  اأنها  عن  اجلهات  جميع  ذكرت 
وكانت املواقع الإلكرتونية احلكومية والربيد الإلكرتوين وو�سائل الإعلم التقليدية 
كال�سحف والتلفزيون )ال�سكل 16( اأكر الو�سائل انت�سارًا للقيام بذلك. وت�ستخدم 
اأكرية اجلهات التي �ساركت يف ال�ستبيان الإعلم الجتماعي لتقدمي املعلومات 
وتلقي امللحظات والتجاوب معها. ولكنها تبقى اأقل انت�سارًا من الأ�سكال الأخرى.

ر�سميًا  الجتماعي  الإعلم  ا�ستخدمت  التي  احلكومية  اجلهات  اأكرية  ذكرت 
الجتماعي على  الإعلم  وح�سابات  لإدارة �سفحات  ب�سرية  موارد  اأنها تخ�س�س 
الإنرتنت. ومل يكن لدى بع�س اجلهات التي متلك �سحفات اإعلم اجتماعي ر�سمية 
وعاملني خم�س�سني توجيهات ر�سمية خا�سة با�ستخدام الإعلم الجتماعي. كما 
الناجتة من  املعلومات  بتحليل  اأي�سًا وجود �سخ�س مكلف  اأكرية اجلهات  ذكرت 

من�سات الإعلم الجتماعي، رغم اأنها قلما قامت بتحليل من هذا القبيل.

جاهزية احلكومة: االستفادة من 
اإلعالم االجتماعي في تصميم 

وتقدمي اخلدمات

ال�ستبيان  هذا  على  اأجابت  التي  احلكومية  اجلهات  اأكرية  ت�ستخدم  عمومًا، 
الإعلم الجتماعي للتوا�سل مع املتعاملني )ارجع اإىل ال�سكل 15(. ومن الوزارات 
التي اأجابت، ا�ستخدمت �سبع وزارات الإعلم الجتماعي للتفاعل مع املتعاملني، 

بينما قامت بذلك 11 جهة من اجلهات ال� 19.

معدل التبني بني 
اجلهات اجمليبة

 النسبة املئوية للجهات االتحادية الحكومية التي تستخدم رسمياً اإلعالم االجتامعي للتفاعل مع املتعاملني

الشكل التوضيحي رقم 15

هل تستخدم مؤسستك احلكومية رسمياً مواقع اإلعالم االجتماعي للتفاعل 
مع املتعاملني بشأن توفير اخلدمات أو تصميمها؟

ل ت�ستخدم ر�سميًا 
مواقع الإعلم 

الجتماعي
  

ت�ستخدم ر�سميًا مواقع 
الإعلم الجتماعي

%62

%38

http://www.government.ae/web/guest/eparticipation N 7  
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من بني الذين ا�ستخدموا الإعلم الجتماعي، كان تويرت املن�سة الأكر ا�ستخدامًا 
تليها في�سبوك ثم يوتيوب )ارجع اإىل ال�سكل 16(. وتعود حقيقة تبني تويرت اأكر 
من من�سات الإعلم الجتماعي الأخرى اإىل �سهولة ا�ستخدامه وقربه من طرق 
الإعلم  من�سات  من  النقي�س  على  الجتاه،  وحيدة  التقليدية  املعلومات  ن�سر 
الجتماعي  الإعلم  اأ�سكال  من  املدونات  وكانت  التفاعلية.  واملن�سات  ال�سخم 
امل�ستخدمة الأخرى. وذكرت 48% من اجلهات التي ت�ستخدم الإعلم الجتماعي 
منها   %48 وا�ستخدمته  وامللحظات،  ال�ستف�سارات  مع  للتجاوب  ت�ستخدمه  اأنها 
للمتعاملني  لل�سماح  ت�ستخدمه  اأنها  املعلومات، وذكرت 31% من اجلهات  لإي�سال 
بالتفاعل مبا�سرة مع م�سوؤولني كبار. وذكرت 28% من اجلهات عن اأنها ت�ستخدم 
وتوفريها،  اخلدمات  ت�سميم  دورة  اأثناء  املواطنني  لإ�سراك  الجتماعي  الإعلم 
اإعادة ت�سميم اخلدمات )ارجع اإىل  اأو  اأنها تقوم بذلك عند تغيري  وذكرت %24 

ال�سكل 17(.

منصات اإلعالم االجتماعي املستخدمة رسمياً من قبل اجلهات احلكومية االحتادية في اإلمارات العربية املتحدة
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كيف تستخدم مؤسستك أدوات مواقع اإلعالم االجتماعي في توفير اخلدمات؟

%3

%24
%28

%31

%48 %48

ال� 11 التي مل تكن قد ا�ستخدمت الإعلم الجتماعي بعد للتوا�سل  من اجلهات 
مع املواطنني، كان لدى 7 منها )64%( خطط ل�ستخدام الإعلم الجتماعي يف 
يف  بذلك  للقيام  خطط   )%18( منها   2 لدى  وكان  توفريها  اأو  اخلدمة  ت�سميم 

العامني القادمني.
الوسائل التي تستخدمها الجهات الحكومية االتحادية للتفاعل مع املتعاملني.
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الشكل التوضيحي رقم 17
كيف تتفاعل مؤسستك مع اجلمهور بشأن اخلدمات التي توفرها؟

تقدمي املعلومات

ذكرت كافة اجلهات احلكومية التي جرى اختيارها يف عينتنا اأنها ت�ستخدم و�سائل 
التوا�سل  اأ�سلوب  وكان  املتعاملني.  مع  للتوا�سل  الجتماعي  الإعلم  غري  اأخرى 
عن  اجلهات  من   27 اإبلغ  مع  الر�سمية  الإلكرتونية  املواقع  هو  انت�سارًا  الأكر 
وذكرت  املتعاملني.  مع  للتفاعل  الر�سمية  احلكومية  الإلكرتونية  املواقع  ا�ستخدام 
23 جهة اأنها ت�ستخدم الربيد الإلكرتوين، وذكرت 18 منها اأنها ت�ستخدم الر�سائل 
و13  التقليدية،  الو�سائط  ت�ستخدم  اأنها  منها   23 وذكرت  الق�سرية.  الن�سّية 
والتفاعل  الهاتفية  املكاملات  وكانت  التقليدي.  الورقي  الربيد  ا�ستخدام  منها عن 
اأو تطبيقات احلوا�سب اللوحية من و�سائل التوا�سل  وجهًا لوجه والهواتف الذكية 
الأخرى التي جرى الإبلغ عنها. ومن هذه العينة، ذكرت 20 جهة حكومية اأجابت 
ون�سر  املتعاملني  مع  للتوا�سل  الجتماعي  الإعلم  ت�ستخدم  اأنها  ال�ستبيان  عن 

معلومات عن اخلدمات )ال�سكل 17(.

استخدامات صفحات اإلعالم 
االجتماعي بني اجلهات 

احلكومية التي تبنته
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استالم االستفسارات واملالحظات واالقتراحات
 واالستجابة لها )االنتشار(

ذكرت �سبع ع�سرة جهة من اجلهات امل�ساركة يف ال�ستبيان اأنها ت�ستخدم الإعلم 
اجلمهور.  من  وال�ستف�سارات  والقرتاحات  امللحظات  ا�ستلم  يف  الجتماعي 
الجتماعي  الإعلم  ح�سابات  ت�ستخدم  اأنها  فقط  جهات   3 �سوى  تذكر  ومل 
اإلكرتونية  ر�سائل  تتلقى  اأنها  حكومية  جهة   26 وذكرت  بذلك.  للقيام  ال�سخ�سية 
من متعاملني، بينما ذكرت 24 منها اأنها تتلقى ملحظات واقرتاحات من خلل 
موقعها الإلكرتوين. وذكرت 18 منها اأنها تتلقى ملحظات ومقرتحات من خلل 
ا�ستبيانات و�سناديق القرتاحات/ امللحظات، بينما ذكرت 24 منها اأنها تتلقى 
اإىل  )ارجع  املتعاملني  خلدمة  املخ�س�سة  الهاتف  خطوط  خلل  من  ملحظات 

ال�سكل 18(.

األساليب التي تستخدمها الجهات الحكومية االتحادية يف استالم االستفسارات واملالحظات واملقرتحات.
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كيف تتلقى مؤسستك االستفسارات والشكاوى واملالحظات؟
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الطرق التي تستخدمها الجهات الحكومية االتحادية للتجاوب مع االستفسارات واملالحظات.
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كيف تتجاوب مؤسستك مع االستفسارات والشكاوى واملالحظات؟
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كانت  واملقرتحات،  وامللحظات  والتعليقات  ال�ستف�سارات  مع  للتجاوب  بالن�سبة 
24 جهة حكومية جتيب على امللحظات واملقرتحات من خلل الربيد الإلكرتوين، 
منها  و15  املتعاملني،  خلدمة  املخ�س�سة  الهاتف  خطوط  خلل  من  منها  و21 
من خلل �سفحات الإعلم الجتماعي، و13 منها من خلل موقعها الإلكرتوين 
الر�سمي. وذكرت جهات كثرية اأنها ت�ستخدم طرق تقليدية من قبيل الربيد الورقي 

التقليدي )8 جهات( والإعلم التقليدي )13 جهة( )ارجع اإىل ال�سكل 19(.

وزارات  

جهات حكومية اأخرى

جمايل
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تواتر حتديث املعلومات

�سفحات  بتحديث  تقوم  اأنها  ال�ستبيان  على  اأجابت  حكومية  جهة   19 ذكرت 
الإعلم الجتماعي اأكر من مرة يوميًا، بينما كانت 3 منها تقوم بتحديثها مرة 
بذلك )4N2( مرات  تقوم  اأنها  منها  5 جهات  وذكرت  الأقل،  على  يوميًا  واحدة 
اإىل  )ارجع  اأ�سبوعيًا  مرة  �سفحاتهما  بتحديث  تقومان  جهتان  وكانت  يوميًا. 

ال�سكل 20(.

تواتر تحديث الجهات الحكومية االتحادية لصفحاتها وحساباتها عىل مواقع اإلعالم االجتامعي

الشكل التوضيحي رقم 20

ماهو تواتر حتديث صفحات مؤسستكم الرسمية على مواقع اإلعالم 
االجتماعي؟

مرة واحدة يف اليوم

مرة واحدة يف الأ�سبوع

اأكر من مرة يف اليوم

مرتني اإىل 4 مرات يف 
الأ�سبوع

%11

%17

%6

%67

أطر العمل واللوائح

الإعلم  ا�ستخدمت  التي   18 ال�  اجلهات  بني  من  حكومية  جهات  ثمان  قامت 
م�ستوى  على  ر�سمية  توجيهات  با�ستخدام  اخلدمات  لتوفري  ر�سميًا  الجتماعي 
احلكومة. ومل يكن لدى 4 جهات احتادية اأية توجيهات اأو �سيا�سات ر�سمية )ارجع 

اإىل ال�سكل 21(.

الشكل التوضيحي رقم 21

هل توجد توجيهات أو سياسات حتكم استخدام مواقع اإلعالم االجتماعي من قبل 
موظفي مؤسستك؟

%22

%17

%22

%17

%9

%9

%9
%6

%6

%6

%11

%11

%36
%44

توجيهات ر�سمية على نطاق احلكومة

ل توجد يف موؤ�س�ستنا اأية توجيهات اأو �سيا�سات

حجبنا اأدوات مواقع الإعلم الجتماعي

ل�ست متاأكدا

مبادئ توجيهية غري ر�سمية

وجود توجيهات رسمية تنظم االستخدام الرسمي لإلعالم االجتامعي من قبل املؤسسات الحكومية االتحادية

وزارات  
جهات حكومية اأخرى

جمايل
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ذكرت 14 جهة حكومية اأن لديها موظفون داخليون يديرون ح�سابات ر�سمية على 
خ�سي�سًا  موظفني  احلالت  بع�س  يف  اجلهات  توظف  ومل  الجتماعي.  الإعلم 
لإدارة �سفحات الإعلم الجتماعي، ولكن هذا املهمة كانت م�سرتكة �سمن دائرة 
الت�سالت اأو كانت من م�سوؤولية موظف يتوىل من�سبًا م�سابهًا يف املوؤ�س�سة )مدير 
ال�ستبيان  امل�ساركة يف  وذكرت جهتان من اجلهات احلكومية  مثًل(.  الت�سالت 
اأنها ت�ستعني مبوؤ�س�سات خارجية لإدارة الإعلم الجتماعي )ارجع اإىل ال�سكل 23(.

املوارد

النسبة املئوية للجهات الحكومية التي خصصت موارد برشية إلدارة صفحات وحسابات اإلعالم االجتامعي.

الشكل التوضيحي رقم 22

هل عّينت مؤسستك موظفني إلدارة حسابات مواقع اإلعالم االجتماعي الرسمية؟

 نعم، لدينا موظفون
عاملون ملثل هذه املهام

 ل، نحن ن�ستعني مبوؤ�س�سات
خارجية لهذه املهمة

ل اأعرف

%78

%11 %11

قامت 4 جهات فقط بتخ�سي�س موظفني م�سوؤولني عن حتليل املعلومات التي جُتمع 
من �سفحات الإعلم الجتماعي، بينما ا�ستعانت 6 منها مبوؤ�س�سات خارجية. اأما 
يف معظم احلالت، فلم يكن هناك موظفون خم�س�سون للقيام بهذا العمل بجمع 
غالبًا  مت  واإمنا  الجتماعي،  الإعلم  �سفحات  من  املاأخوذة  املعلومات  وحتليل 
احل�سول على هذه املعلومات من دائرة داخلية م�سوؤولة عن الإح�ساء )ارجع اإىل 

ال�سكل 24(.

النسبة املئوية للجهات الحكومية االتحادية التي خصصت موارد لجمع وتحليل املعلومات املأخوذة من صفحات 

وحسابات اإلعالم االجتامعي.

الشكل التوضيحي رقم 23

هل متتلك مؤسستك قسماً للتحليالت أو إدارة لإلحصاء أو خبراء يركّزون على 
جمع وحتليل املعلومات املستقاة من مواقع اإلعالم االجتماعي أو رصد االجتاهات 

بشأن اخلدمات احلكومية؟

 نعم، لدينا موظفون
عاملون ملثل هذه املهام

 ل، نحن ن�ستعني مبوؤ�س�سات
خارجية لهذه املهمة

ل اأعرف

%22

%33

%44
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حالة استخدام اإلعالم االجتماعي 
من أجل توفير اخلدمة بني اجلهات 

اجمليبة عن االستبيان

الشكل التوضيحي رقم 24

في أّي مستوى تصنّف مؤسستك فيما يتعلق باستخدام املعلومات التي مت 
جمعها عبر مواقع اإلعالم االجتماعي بشأن اخلدمات احلكومية؟

ل�ست متاأكدًا%6

%11
 م�ستوى متقدم: نحلل توجهات مواقع الإعلم الجتماعي

 لتقييم ر�سا العملء واحتياجاتهم، والأفكار اجلديدة
والبتكارات املحتملة

%22
 م�ستوى متو�سط: نحلل اقرتاحات املتعاملني التي تردنا

عرب مواقع الإعلم الجتماعي لتح�سني خدماتنا

%44
 م�ستوى حمدود: فقط نرفع بع�س التعليقات

وامللحظات اإىل امل�سوؤولني املعنيني

 م�ستوى متهيدي: جنمع هذه املعلومات لكننا ل%6
ن�ستخدمها لأي غر�س معني حتى الآن

 نحن ل جنمع معلومات من مواقع %11
الإعلم الجتماعي

 حالة ونضوج استخدام اإلعالم االجتماعي لدى اجلهات احلكومية االحتادية.

ترفع  اأنها  ال�ستبيان  يف  امل�ساركة  احلكومية  اجلهات  من  جهات  ثمان  ذكرت 
التعليقات التي يتم جمعها من خلل الإعلم الجتماعي اإىل امل�سوؤولني املنا�سبني 
املتعاملني  اقرتاحات  بتحليل  تقوم  اأنها  جهات  اأربع  ذكرت  بينما  املوؤ�س�سة،  يف 
الجتاهات  بتحليل  تقومات  اأنهما  جهتني  �سوى  تذكر  ومل  اخلدمات.  لتح�سني 
تقم  ومل  حمتملة.  واإبداعات  جديدة  اأفكار  واإنتاج  املتعاملني،  احتياجات  لتقييم 
الإعلم  من  املعلومات  بجمع  ال�ستبيان  يف  امل�ساركة  اجلهات  من  جهات  ثلث 

الجتماعي، اأو اأنها جمعته ولكنها مل ت�ستخدمه لأي غاية حمددة.

موجز االجتاهات

ذكرت 18 جهة من اجلهات احلكومية الـ 29 التي شاركت في االستبيان  	•
أنها تتمتع بتواجد على اإلعالم االجتماعي على اإلنترنت. ورغم أن هذا الرقم 

يعتبر رقماً كبيراً، ولكنه يشير إلى عجز، نظراً ألن الرغبة في املشاركة من خالل 

اإلعالم االجتماعي منتشرة على نطاق واسع. ونوقشت هذه القضية مع 11 جهة 

من اجلهات التي لم تستخدم اإلعالم االجتماعي رسمياً، فأشارت إلى وجود لديها 

خطط للقيام بذلك.

	تقوم اجلهات احلكومية في توفير اخلدمات من خالل اإلعالم االجتماعي لنشر  	•
األخبار واألحداث املتعلقة باملؤسسة. إال أن هناك إمكانيات مستقبلية كبيرة 

للجهات احلكومية الستخدام شبكات اإلعالم االجتماعي في تقدمي معلومات 

ضرورية متعلقة باخلدمات. 

رغم أن %48 من اجلهات احلكومية املشاركة في هذا االستبيان استخدمت  	•
اإلعالم االجتماعي من أجل نشر املعلومات، أشارت %67 منه إلى أنها حتّدث 

صفحاتها على اإلعالم االجتماعي أكثر من مرة يومياً، وأشارت %59 منها إلى 

أنها تستلم مالحظات عبر قنوات اإلعالم االجتماعي.

خصصت اجلهات احلكومية االحتادية اإلماراتية موارد محدودة إلدارة صفحات  	•
اإلعالم االجتماعي وجلمع وحتليل البيانات الضخمة الناجتة.

بلغت نسبة اجلهات التي قامت بتحليل املعلومات لتقييم االجتاهات  	•
واحتياجات املتعاملني )%12(. ولكن نسبة اجلهات احلكومية التي قامت بتحليل 

مالحظات املتعاملني كانت أعلى نوعاً ما وبلغت )24%(.

مناقشة نتائج االستبيان على 
مستوى الدولة

التقنية،  على  الإطلع  جيد  جمتمع  املتحدة  العربية  الإمارات  جمتمع  لأن  نظرًا 
توفري  يف  التقنية  التحديث  اأ�ساليب  متابعة  على  حري�سة  الإمارات  حكومة  ولأن 
الإيجابية  الت�سورات  تكن  مل  بفعالية،  احلكومي  القطاع  وتطوير  اخلدمات 
املقدمة يف نتائج هذه الدرا�سة مفاجئة. ولي�ست املواقف الإيجابية جتاه الإعلم 
عملية  الدولة  ت�سدرت  فقد  املتحدة  العربية  الإمارات  على  بجديدة  الجتماعي 
اأ�سارت درا�سة قام بها برنامج احلوكمة والبتكار يف  تبني تقنية املعلومات. وقد 
كلية دبي للإدارة احلكومية يف 2009 عن الثقة والتعاون يف القطاع احلكومي يف 
الإمارات، اإىل تاأثري اأدوات �سبكة Web 2.0( 2.0( )وهو م�سطلح ا�ستخدم 
�سابقًا للإ�سارة اإىل ما يدعى حاليًا "بالإعلم الجتماعي" اأو من�سات "الإعلم 
يف  مدراء  وجميعهم  الدرا�سة،  تلك  يف  امل�ساركني  اأكر  واعترب  الجتماعي"(. 
ال�سبكات الجتماعية من  اأدوات  ا�ستخدام  اأن  العربية املتحدة،  الإمارات  حكومة 
والثقة يف اجلهات احلكومية  التعاون  لرعاية  رئي�سية  اأداة  القطاع احلكومي  قبل 

.)Salem and Jarrar، 2010( وفيما بينها

ا�ستخدام  كيفية  عن  ومثمرة  متوا�سلة  مناق�سة  تعترب  احلقائق،  هذه  �سوء  يف 
الإعلم الجتماعي بالطريقة الأف�سل يف اجلهات احلكومية �سرورية، كما يجب 
اإ�سراك املواطنني نقطة النطلق ملناق�سة من هذا القبيل. ومتثل تقنية  اأن ميثل 
اأكرب من  اإىل جمموعة  النفاذ  لتو�سيع  اأداة  الوا�سع،  باملعنى  الجتماعي،  الإعلم 
املتعاملني وزيادة �سبل احلوار والتعاون بهدف حت�سني اخلدمات. ويف ع�سر تزداد 
فيه التحديات، وتتناق�س فيه املوارد احلكومية، يق�سد بتح�سني اخلدمات توفري 
خدمات فعالة عالية اجلودة متتاز بالكفاءة وميكن النفاذ اإليها. وحاول كثري من 
اإىل هذا  للو�سول  اإ�سراك املواطنني ميثل و�سيلة  اأن  اإثبات  الأكادمييني واملزاولني 
جتربتهم،  وزيادة  املتعاملني  خربة  رفع  خلل  من  احلكومات  وت�ستطيع  الهدف. 
تخفي�س املوارد املخ�س�سة لتوفري اخلدمات، واإدراك احتياجات جمموعة مو�سعة 

من املتعاملني.
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يعتمد اإ�سراك املواطنني من خلل الإعلم الجتماعي على عوامل جت�ّسد جاهزية 
املتعاملني واجلهات احلكومية )من قبيل مواقف اإيجابية جتاه امل�ساركة يف توفري 
اخلدمات، والثقافة املفتوحة ال�ساملة، والثقة يف التقنية، وما اإىل ذلك(. بهدف 
اإدراك احلالة الراهنة مل�ساركة من هذا القبيل، واإمكانيات طرح مبادرات متقدمة 
اجلهود  ا�ستطلع  بغية  الأ�سئلة  من  عددًا  الدرا�سة  هذه  طرحت  امل�ستقبل،  يف 
احلالية التي تبذلها احلكومة ومواقف اجلمهور ب�ساأنها، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
احلكومة واجلمهور لقنوات الإعلم الجتماعي. ب�سورة اأولية، كان الهدف هذه 
الدرا�سة فهم النماذج احلالية ل�ستفادة احلكومة الحتادية يف الإمارات العربية 
املتحدة من �سفحات الإعلم الجتماعي لدعم عملية توفري اخلدمات، واإدراك 
خلل  من  امل�ساركة  حقل  يف  احلكومة  جهود  عن  وت�سوراتهم  اجلمهور  مواقف 
الإعلم الجتماعي. وتهدف هذه الدرا�سات لتقييم جاهزية اجلمهور واحلكومة 
ول  اخلدمة.  توفري  اأجل  من  الجتماعي  للإعلم  تقدمًا  اأكر  لتطبيق  الحتادية 
الطريق  تعبيد  منها  والق�سد  اأ�سئلة متهيدية  هنا  التي طرحت  الأ�سئلة  باأن  �سك 
نحو اإجراء مزيد من الأبحاث. ولعل نتائج هذا التقرير مفيدة لدرا�سات الأبحاث 
عن اخلدمات املحددة التي ميكن تعزيزها ودعمها من خلل اإ�سراك املواطنني 
احلكومة  تواجهها  التي  املحددة  واملخاطر  وللتحديات  الجتماعي،  الإعلم  عرب 
الحتادية يف الإمارات العربية املتحدة يف تبني الإعلم الجتماعي من اأجل توفري 
اخلدمات، اأو ل�سياق الإمارات العربية املتحدة وكيف يقدم فوائد فريدة وعقبات 

وفر�سًا لدمج الإعلم الجتماعي يف توفري اخلدمات.

إشراك املتعاملني في تقدمي اخلدمات 
– هل القطاع احلكومي جاهز؟

املتنا�سقة  م�ساركتهم  على  اخلدمات  تقدمي  يف  املتعاملني  اإ�سراك  جناح  يعتمد 
وامل�ستدامة يف اجلهود التي تقودها احلكومة لرفع معرفتهم وخربتهم. اإن مواقف 
املتعاملني وا�ستعدادهم للم�ساركة مع احلكومة من خلل الإعلم الجتماعي اأمر 
التي يجب  القبيل، وللخطوات  املتوفرة ملبادرات من هذا  الفر�س  رئي�سي لإدراك 
ب�سورة   املتنامية  التقنيات  هذه  اإمكانيات  ا�ستغلل  بهدف  احلكومة  تتخذها  اأن 

دائمة.

ينظر  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  اجلمهور  اأن  اإىل  ال�ستبيان  هذا  نتائج  ت�سري 
اإىل امل�ساركة عرب الإعلم الجتماعي نظرة اإيجابية. وميتاز الإعلم الجتماعي 
بطبيعة تفاعلية، مما يجعله �سريع التاأثر بالنظرة التي ت�ّسهل النفاذ اإىل اجلهات 
اأكر جتاوبًا. ولكن امل�ستويات املتدنية لإبداء امللحظات من  احلكومية، وجتعلها 
عندما  اإل  �سحيحًا  يكون  ل  هذا  باأن  تقرتح  القنوات،  هذه  املتعاملني عرب  جانب 
تبذل اجلهات احلكومية جهودًا م�ستدامة للتجاوب مع م�ساغل املتعاملني املتعلقة 
باخلدمة على هذه املن�سات، وعندما ت�سع خططًا ت�ستفيد من اإمكانيات الإعلم 
الإعلم  �سفحات  لزوار  املئوية  الن�سبة  اأن  ورغم  املواطنني.  لإ�سراك  الجتماعي 

الذين  ن�سبة  تنخف�س  ال�ستبيان،  هذا  يف  ن�سبيًا  مرتفعة  احلكومية  الجتماعي 
قدموا ملحظات ومقرتحات اأو ناق�سوا اخلدمات هناك اإىل اأقل من 10%. ونظرًا 
لأن العقد املا�سي قد �سهد منوًا يف "الثقة التقنية" لدى جمهور الإمارات العربية 
من  ال�سرتاتيجية  امل�ساركة  يف  نق�س  اإىل  املفارقة  هذه  ت�سري  اأن  ميكن  املتحدة، 
توا�سل موجه،  واإجراء  بفعالية  ال�ستجابة  واإىل �سرورة  قبل اجلهات احلكومية، 

كي ي�سمن املتعاملون اأن ملحظاتهم ومقرتحاتهم �ستف�سي اإىل نواجت اإيجابية.

في�سبوك  قبيل  من  اخلارجية  املن�سات  اأمن  ب�ساأن  م�ساغل  نتائجنا  يف  ظهرت 
املراقبة،  غري  اجلمهور  وم�ساركة  الفرتا�سي،  الأمن  املتعاملون  واعترب  وتويرت. 
حني  ويف  وا�سحة.  خماطر  ال�سمعة،  اإىل  والإ�ساءة  احلكومي،  الحرتاف  ونق�س 
ملناق�سة  اآمنة  حكومية  اجتماعي  اإعلم  من�سات  اإىل  احلاجة  يقرتح  قد  هذا  اأن 
اجلمهور  تقبل  ل�سمان  بحذر  القبيل  هذا  من  مبادرات  تناول  يجب  اخلدمات، 
قد  حاليًا،  القائمة  اخلارجية  املن�سات  من  النقي�س  وعلى  ملئم.  نحو  على  لها 
من  كبرية  بكتلة  احلكومة  تديرها  التي  الجتماعي  الإعلم  من�سات  حتظى  ل 

امل�ستخدمني على الفور.

تكييف االستراتيجيات احلكومية إلشراك املواطنني من خالل اإلعالم 
االجتماعي

الجتماعي  الإعلم  ا�ستخدام  يلعب  اأن  يجب  احلكومة،  يف  العمليات  جميع  مثل 
دورًا يف حتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية وا�سحة. وبهدف �سمان فعالية دمج الإعلم 
اأن  يجب  كما  وا�سحة،  ا�سرتاتيجية  خطط  و�سع  يجب  احلكومة،  يف  الجتماعي 
يطلع العاملون يف احلكومة على هذه اخلطط، واأن ي�سعروا بالراحة يف ا�ستخدام 

الإعلم الجتماعي.

اأن  لئل يجري اخللط بينها وبني ا�سرتاتيجيات تقنية املعلومات والت�سويق، يجب 
الدعم  �سمان  بهدف  باأكملها  املوؤ�س�سة  الجتماعي  الإعلم  ا�سرتاتيجيات  ت�سمل 
والت�ساق والتكامل مع العمليات املعتمدة حاليًا. وحتى حتقق النجاح، يجب اأن حتدد 
ا�سرتاتيجيات الإعلم الجتماعي اأهدافًا قابلة للقيا�س ت�ساعد يف حتقيق اأهداف 
ت�ساعد  التي  ال�سلة  ذات  والأدوات  املن�سات  اختيار  يجب  كما  للموؤ�س�سة.  اأكرب 
بالعمليات  خا�سة  توجيهات  تو�سع  اأن  ويجب  ا�سرتاتيجية.  اأهداف  حتقيق  على 
ويجب  واخل�سو�سية.  واملراجعة  والن�سر  والأمن  الن�سر  وحقوق  للتكرار  القابلة 
اأن ت�سمن املوؤ�س�سات ن�سر ال�سرتاتيجيات وفهمها من جانب العاملني على نطاق 
لتحقيق  الأدوات مفيدة  اأن هذه  امل�ستويات  كافة  العاملون على  يدرك  واأن  وا�سع، 

اأهداف املوؤ�س�سة والأق�سام �سمنها. كما يجب اأن يدرك العاملون التوجيهات التي 
 Stern and Ibarra،( يجب اأن يلتزموا بها عند ا�ستخدام هذه التقنيات
معاجلة  اأي�سًا  يجب  لوحده؛  كافيًا  ولوائح  توجيهات  و�سع  يكون  ولن   .)2011
تقرتح  النقطة،  هذه  وعند  والتعاون.  النفتاح  نحو  وتوجيهها  املوؤ�س�سات  ثقافة 
طرق العمل الرائدة اأن اجلهات احلكومية يجب اأن تطلق م�سروعًا رائدًا ي�ستخدم 
ثم  ومن  اخلدمات،  وتطوير  لتح�سني  املواطنني  اإ�سراك  يف  الجتماعي  الإعلم 

.)Deloitte، 2011( اإحلاق هذا امل�سروع بتقييم دقيق وقيا�س للتاأثري

على  التقييم  يحدث  اأن  ميكن  احلكومية،  اجلهات  اأعمال  طبيعة  على  اعتمادًا 
تقييم ت�سميم من�سات  اأوًل، ميكن  والناجت.  والعملية  الت�سميم  ثلثة م�ستويات: 
واإن  املوؤ�س�ساتية،  الهياكل  ان�سجامها مع  زاوية  الجتماعي احلكومية من  الإعلم 
وا�سحة  اإجراءاتها  كانت  واإن  بفعالية،  وتعاونهم  املواطنني  م�ساركة  تتيح  كانت 
وفعالة. كما يجب تقييم فعالية ال�سيا�سات التي تتحكم با�ستخدام هذه التقنيات 
كجزء من ت�سميم من�سات الإعلم الجتماعي. وميكن بعد ذلك تقييم العمليات 
ت�سميم  خلله  من  ميكن  الذي  التوا�سل  بعد  هو  الأول  البعد  بعدين.  خلل  من 
للمعلومات  املنا�سب  والتوقيت  ودقتها  وو�سوحها  �سفافيتها  حيث  من  العمليات 
تقييمها  ميكن  التي  امل�ساركة،  بعمليات  الثاين  البعد  ويتعلق  للمواطنني.  املقدمة 
من حيث انفتاحها و�سمولها وتنوعها ومتثيلها للمواطنني وعمق وفائدة املداولت 
املنتجات  فعالية  اإىل  ا�ستنادًا  النواجت  تقييم  ميكن  النهاية،  ويف  واملناق�سات. 
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اخلدمة،  توفري  لتحديات  )حلول  وا�ست�سارتهم  املواطنني  م�ساركة  عن  الناجتة 
م�ساركة  تاأثري  واإىل  ذلك(،  اإىل  وما  وامللحظات  والإبداعات  وللقرتاحات 
 ،Nam( احلكومة  يف  القرار  اتخاذ  اآليات  وعلى  العمليات  على  املواطنني 

.)2012

تقرتح الدرو�س امل�ستفادة من تطبيق م�ساريع اجتماعية تقنية م�سابهة �سرورة اأن 
مع  الجتماعي  الإعلم  دمج  عند  مرحلية  منهجية  احلكومية  اجلهات  ت�ستخدم 
بالإ�سافة   .)2012  ،Lee and Kwak( املبذولة  املواطنني  اإ�سراك  جهود 
مقدمًا؛  القيادة  جانب  من  ال�سيا�سي  واللتزام  الدعم  تاأمني  يجب  ذلك،  اإىل 

بالإ�سافة اإىل املوارد الب�سرية واملالية ل�سمان جناح هذه اجلهود.

تبني اإلعالم االجتماعي من أجل 
إشراك املواطنني: املضي قدماً

احلايل،  الوقت  يف  احلكومية  اجلهات  من  كبريًا  عددًا  اأن  اإىل  اأبحاثنا  ت�سري 
من�سات  على  الجتماعي"  الإعلم  يف  "تواجدًا  متلك  جميعها،  يكن  مل  اإن 
تلقت  اإنها  املجيبة  اجلهات  اأكرية  وقالت  ويوتيوب.  وتويرت  في�سبوك  قبيل  من 
رغم  الجتماعي،  الإعلم  اأدوات  خلل  من  اخلدمات  عن  وتعليقات  ملحظات 
ي�سمن دمج  نحو منهجي  على  املعلومات  دائمة من هذه  ب�سورة  ال�ستفادة  عدم 
مبادرات من هذا القبيل يف عملية ت�سميم اخلدمات وتوفريها؛ اأو ن�سر املعلومات 
ب�سورة موجهة. عو�سًا عن ذلك، ما زالت �سفحات وح�سابات الإعلم الجتماعي 
ُت�ستخدم لن�سر املعلومات باجتاه واحد. وذكرت جهات حكومية �سئيلة  احلكومية 
العدد اأنها تقوم بجمع املعلومات من �سفحات الإعلم الجتماعي وحتليلها؛ رغم 
اأن امللحظات ذات ال�سلة كانت ُترفع يف حالت كثرية اإىل �سانعي القرار، تبقى 
قبل  من  مقادة  تكون  اأن  من  بدًل  املتعاملني  من  ومقادة  اعتباطية  العملية  هذه 
اجلهة احلكومية نف�سها. بهذا املعنى، تبقى احلكومة الحتادية الإماراتية اإىل حد 
بعيد يف امل�ستوى الأويل من منوذج ن�سوج الإعلم الجتماعي الذي ناق�سناه اآنفًا 
التوا�سل  ويبقى  الإلكرتونية،  الأن�سطة  اأكر  تتم مراقبة  التقرير. هنا، ل  يف هذا 
ثنائي الجتاه اإما غائبًا اأو ارجتاليًا اأو يتخذ �سكل رد الفعل، ول يتم جمع املعلومات 

من الإعلم الجتماعي وحتليلها وال�ستفادة منها ب�سورة كبرية.

منظمة  و�سعته  الذي  املواطنني  اإ�سراك  منوذج  طبقنا  اإذا  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( ب�سرامة على الإ�سراك الإلكرتوين يف 
ت�سميم اخلدمات وتوفريها، �ستبقى اجلهات احلكومية التي �ساركت يف ال�ستبيان 
يف املرحلة الأولية. ول حتدث ال�ست�سارة الفعالة املقادة من قبل احلكومة، رغم 
توفر �سبل طوعية لإبداء امللحظات والتعليقات على املواقع الإلكرتونية الر�سمية 
)على �سكل منتديات اإلكرتونية على ال�سبكة( وعلى �سفحات الإعلم الجتماعي.
مل يتم ب�سورة �سريحة تخ�سي�س موارد ب�سرية وتقنية لإدارة �سفحات الإعلم 
الجتماعي واملعلومات الناجتة عنها. وعو�سًا عن ذلك، يبدو اأن عددًا من اجلهات 
املهام.  هذه  مب�سوؤولية  املوؤ�س�سة  يف  اأخرى  باأدوار  يقومون  لديها  موظفني  تكلف 
الإعلم  �سعيد  على  احلكومية  اجلهات  ل�سرتاتيجيات  ال�سريحة  الطبيعة  وتقع 

اجلهات  جميع  اأن  اإىل  ت�سري  النتائج  ولكن  البحث؛  هذا  نطاق  خارج  الجتماعي 
اإدارة  عملية  اأ�سكال  من  ما  �سكًل  متلك  تقربيًا  ال�ستبيان  هذا  عن  اأجابت  التي 
الإعلم الجتماعي، �سواء كانت داخلية اأو من خلل ال�ستعانة مب�سادر خارجية. 
الإعلم  جمال  يف  العاملني  وتاأهيل  تدريب  م�ستوى  يقع  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
اجلهات  ُخم�س  اأن  تو�سح  النتائج  ولكن  البحث،  هذا  نطاق  خارج  الجتماعي 
– هذا  اأنها ل متلك توجيهات خا�سة بالإعلم الجتماعي لديها  )22%( ذكرت 
التي  الرائدة  الوطنية  بالرغم من وجود توجيهات الإعلم الجتماعي احلكومية 

و�سعتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت.

اإن قابلية ا�ستخدام وقيمة املعلومات التي جتمع من �سفحات الإعلم الجتماعي 
باأن تكون طبيعة امل�ساركة والتعاون  بهدف دعم عملية توفري اخلدمات م�سروطة 
وخرباتهم  وتعليقاتهم  املواطنني  ملحظات  تكون  وحتى  التاأثري.  وعالية  موجهة 
وتعاونهم مفيدة، يجب اأن حتدد املوؤ�س�سات احلكومية الق�سايا الهامة امللحة من 
ال�سبل  املواطنني وحتديد  اإ�سراك  عملية  وقيادة  املطروحة،  الكثرية  الق�سايا  بني 
امللئمة التي ميكن بوا�سطتها معاجلة هذه التحديات. كما يجب اأن تكّيف اجلهات 
حتدد  واأن  الجتماعي،  الإعلم  يف  جمهورها  لبناء  ا�سرتاتيجيات  احلكومية 
ا�سرتاتيجيات من هذا  ت�سمل  اأن  ويجب  اإليها.  تلجاأ  اأن  املجتمع يجب  �سبكات يف 
القبيل مبادرات واأهداف قابلة للقيا�س مقادة من قبل متعاملي كل جهة حكومية 

بهدف احل�سول على اأف�سل م�ساركة ممكنة على �سعيد الفعالية والفائدة. 

وبالتطلع اإىل الأمام، فاإن على اجلهات الحتادية يف دولة الإمارات موا�سلة البناء 
بالإعلم الجتماعي  ا�سرتاتيجية وا�سحة خا�سة  اإىل و�سع  الرامية  على اجلهود 
بحث تهدف اإىل تعزيز قنوات اإ�سراك املتعاملني يف ت�سميم وتقدمي اخلدمات. ما 
ي�ستدعي كمرحلة اأوىل الرتكيز على بناء القدرات والإجراءات وتخ�سي�س املوارد 
التي متّكن من الرتقاء اإىل اأعلى امل�ستويات الدولية يف التميز وذلك لتحقيق الروؤية 

والأهداف ال�سرتاتيجية للحكومة الحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
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امللحق 1
النتائج الرئيسية لإلصدار الرابع لتقرير اإلعالم االجتماعي العربي

 
لتاأثري الإعلم  اأف�سل  اإىل �سياغة فهم  العربي  يهدف تقرير الإعلم الجتماعي 

الجتماعي على التطوير والتنمية يف املنطقة العربية ببحث الت�ساوؤلت التالية:

ما هي توجهات انت�سار خدمات التوا�سل الجتماعي يف املنطقة العربية؟  •

ما هو معدل منو ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي، وما هو التوزيع   •
ال�سكاين والنوع الجتماعي للم�ستخدمني يف املنطقة العربية؟

ما هي العوامل التي توؤثر على ا�ستخدام هذه املن�سات يف الدول العربية   •
املختلفة )على �سبيل املثال، الدخل، ون�سبة ال�سباب من ال�سكان، واإمكانية 

الو�سول اإىل التقنيات الرقمية، ومعدلت حرية ا�ستخدام الإنرتنت، وغريها(؟

ما هو تاأثري هذه الظواهر على م�ساركة املواطنني والندماج الجتماعي؟  •

ما هو تاأثري الآليات الجتماعية اجلديدة التي تاأثرت بالإعلم الجتماعي   •
على البتكار وريادة الأعمال يف املجتمعات العربية؟

انتشار مستخدمي اإلعالم االجتامعي يف دول عربية مختارة )يونيو 2012(
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 المارات الكويت الأردن لبنان قطر تون�س البحرين عمان م�سر املغرب اجلزائر ال�سعودية

العربي العالم  في  الفيسبوك  نبذة: 
 

وصل إجمالي عدد مستخدمي فيسبوك في العالم العربي إلى 45,194,542  	•
مستخدم )في نهاية يونيو 2012(، بعد أن كان 37,390,837 مستخدم في بداية 

العام )3 يناير 2012(، ما يعني أنه قد ارتفع بنحو 50% مقارنة بالوقت نفسه في 

العام املاضي )29,845,871 في نهاية يونيو 2011(.

كان متوسط انتشار مستخدمي فيسبوك لكل دولة في املنطقة العربية  	•
في نهاية يونيو 2012 يزيد قليالً عن 12%، بعد أن كان 10% في بداية العام، و%8 

في يونيو 2011.

تضاعف عدد مستخدمي فيسبوك في العالم العربي ثالثة مرات تقريباً  	•
خالل العامني املاضيني )يونيو 2010 – يونيو 2012(، بزيادة من 16 مليون 

مستخدم إلى 45 مليون مستخدم. 

وبقيت نسبة مستخدمي فيسبوك من النساء ثابتة تقريباً، بعد أن تراوحت  	•
قليالً بني 33.5% و34% خالل العام املاضي )33.7% في حزيران 2012(. وما يزال 

هذا أخفض بكثير من التوجه العاملي، حيث تشكل النساء نصف مستخدمي 

فيسبوك تقريباً.

ما يزال الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و29 عاماً( يشكلون نحو %70  	•
من مستخدمي فيسبوك في املنطقة العربية، وهو العدد الذي حافظ على ثباته 

منذ أبريل 2011.

حتتل دول مجلس التعاون اخلليجي املراكز اخلمسة األولى من حيث  	•
مستخدمي فيسبوك كنسبة من عدد السكان. وتبقى اإلمارات العربية املتحدة 

في املركز األول في املنطقة العربية، تليها الكويت، في حني استعادت قطر 

موقعها في املراتب اخلمس األولى. ويحتل لبنان واألردن املركزين الباقيني.

ما زالت مصر تضم ربع إجمالي عدد مستخدمي فيسبوك في املنطقة  	•
العربية، وأضافت املزيد من املستخدمني في العام املاضي أكثر من أي دولة عربية 

أخرى، ليتجاوز عدد املستخدمني اجلدد 1.6 مليون مستخدم جديد في الفترة ما بني 

يناير ويونيو 2012.

ما زالت اللغات اإلجنليزية والعربية والفرنسية أكثر اللغات استخداماً على  	•
فيسبوك، كما تعتبر اللغة العربية حالياً أسرع لغة منواً على فيسبوك في 

املنطقة، بزيادة في عدد املستخدمني الذين يستخدمون واجهة املوقع العربية في 

أكثر األحيان.

العربي العالم  في  تويتر  نبذة: 

قُدر عدد مستخدمي تويتر النشطني في املنطقة العربية في نهاية يونيو بـ  	•
2012 بـ 2,099,706 مستخدم.

قُدر عدد التغريدات التي أنتجها “املستخدمون النشطون” في املنطقة  	•
العربية في مارس 2012 بـ 172,511,590 تغريدة. وقُدر عدد التغريدات يومياً بـ 

5,750,380، أو 3993 تغريدة كل دقيقة، أو 67 تغريدة كل ثانية تقريباً.

كانت أكثر الواصفات )hashtags( استخداماً للموضوعات الشائعة في  	•
املنطقة العربية في مارس bahrain( 2012#( )التي وردت 2.8 مليون مرة في 

التغريدات التي أرسلت خالل تلك الفترة(، تليها )سوريا( بنحو 1.5 مليون مرة، 

 )#egypt(و )بنحو 1.3 مليون مرة( )syria#(بنحو 1.48 مرة، و )ومن ثم )بحرين

)900,000 مرة(، و)kuwait#( )860,000 مرة(.

تعتبر اللغتان العربية واإلجنليزية األكثر شيوعاً لدى مستخدمي تويتر في  	•
املنطقة العربية، حيث يبلغ عدد التغريدات باللغة العربية نحو ضعف التغريدات 

باللغة اإلجنليزية حتى مارس 2012 )62.1% و32.6% على الترتيب(.

العربي العالم  في  إن  لينكد   : نبذة 

وصل إجمالي عدد مستخدمي لينكد إن في العالم العربي  إلى 4,294,484  	•
مستخدم )في نهاية يونيو 2012(، بعد أن كان 3,588,215 مستخدم في بداية 

فبراير. 

كان متوسط انتشار مستخدمي لينكد إن لكل دولة في املنطقة العربية في  	•
نهاية يونيو 2012 نحو %2 تقريباً.

ارتفع عدد مستخدمي لينكد إن في العالم العربي في الفترة ما بني فبراير  	•
ويونيو 2012 بنسبة 20%.

كما هو احلال مع فيسبوك، كانت نسبة مستخدمي لينكد إن من النساء  	•
أخفض من نسبة املستخدمني من الرجال بـ %28. وهذه النسبة أخفض بكثير 

أيضاً من التوجه العاملي، حيث متثل النساء نحو %43 من مستخدمي لينكد إن.

يشكل الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و34 عاماً( نحو %70 من  	•
مستخدمي لينكد إن، ويبدو أنهم، بصورة مشابهة لوضع فيسبوك، ميثلون القوة 

القائدة لزيادة استخدام لينكد إن. ومن الالفت للنظر، لدى هذه الفئة، أن نسبة 

طالب اجلامعة واخلريجني اجلدد أصغر بكثير من نسبة الشباب الذين قطعوا شوطاً 

أطول في مسيرتهم املهنية.

 N 8 تقرير الإعلم الجتماعي العربي من اإعداد برنامج احلوكمة والبتكار بكلية دبي للإدارة  
احلكومية، ومت ن�سر الإ�سدار الرابع يف يوليو 2012

 N 9 اجلزائر والبحرين وم�سر والأردن والكويت ولبنان واملغرب وعمان وقطر وال�سعودية وتون�س
.والإمارات
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 الشكل  26: انتشار لينكدإن يف دول عربية مختارة – يونيو 2012 )نسبة مئوية من عدد السكان(

الشكل التوضيحي رقم 26

 المارات الكويت الأردن لبنان قطر تون�س البحرين عمان م�سر املغرب اجلزائر ال�سعودية
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امللحق 2
منهجية االستبيان

 
اأجري ا�ستبيانان ي�ستهدفان جمموعتني فرديتني كجزء من هذه الدرا�سة. 

وا�ستهدف ال�ستبيان الأول متعاملني اإماراتيني )"اجلمهور"(، واأجري بني 
دي�سمرب 2012 ويناير 2013 على عينة مكونة من 2،605 را�سدين يعي�سون 

يف الإمارات العربية املتحدة. واأكمل ال�ستبيان اإلكرتونيًا على الإنرتنت، واتخذ 
�سكل ا�ستمارة ا�ستعلم. وجرى اختيار العينة با�ستخدام تقنيات "العينات 

الع�سوائية" و"عينة اخلرباء". وجرى توزيع ا�ستبيان "اجلمهور" با�ستخدام 
قاعدة بيانات لأفراد جمعت و�سنفت من قبل كلية دبي للإدارة احلكومية ومن 
خلل �سبكات الإعلم الجتماعي. ومت بعد ذلك تر�سيح الإجابات الناجتة عن 

هذا ال�ستبيان كي ت�سمل الإجابات الآتية من داخل الإمارات العربية املتحدة 
فقط. وجرى تربير هذه التقنية ا�ستنادًا اإىل حاجة ال�ستبيان لقيا�س عادات 

واآراء م�سوؤويل وموظفي حكومة الإمارات العربية املتحدة.

تتاألف عينة ال�ستبيان من %14 من املواطنني الإماراتيني، و%86 من 
الأجانب، و%36 من الإناث، وترتاوح اأعمار %76 منهم بني 15 و49 عامًا. 
وكان %47 من املجيبني يقطنون يف اإمارة دبي، و%30 منهم يقطنون يف اأبو 

ظبي، و%15 منهم يقطنون يف ال�سارقة، و%4 يف راأ�س اخليمة، و%2 يف 
عجمان، و%1 يف الفجرية، و%1 يف اأم القيوين. وكان %83 من املجيبني 
يعي�سون يف مناطق ح�سرية، و%14 منهم يعي�سون يف مناطق �سبه ح�سرية، 

و%3 منهم يف مناطق ريفية.

لدرا�سة الجتاهات ومناذج ال�ستخدام لدى اجلهات احلكومية الحتادية يف 
الإمارات العربية املتحدة، جرى توزيع ا�ستبيان ثاٍن بني جهات حكومية احتادية 
اإماراتية. وقام ممثلون ر�سميون حكومني يعك�سون املواقف واملمار�سات الر�سمية 
لهذه اجلهات باإكمال هذا ال�ستبيان. واأتيح للمجيبني على هذا ال�ستبيان خيار 
اإكماله على الإنرتنت اأو يدويًا. وجرى بعد ذلك اإر�سال الن�سخ الورقية بالفاك�س 

اإىل مكتب رئي�س الوزراء اأو مكاتب كلية دبي للإدارة احلكومية. واأجريت عمليات 
متابعة مع جميع اجلهات امل�ستهدفة على �سكل مكاملات هاتفية ور�سائل بريد 

اإلكرتوين وفاك�سات. و�ساركت 29 جهة حكومية احتادية. وكان من بينها 11 
وزارة و18 جمل�سًا وهيئة وجامعة عامة وجهات حكومية اأخرى. لتقييم فائدة 
ونوعية حمتوى �سفحات واأدوات الإعلم الجتماعي احلكومية الحتادية، قام 

الباحثون اأي�سًا بتقييم منتديات حكومية متنوعة، و�سفحات في�سبوك وتغريدات 
على تويرت.

تعك�س جميع النتائج املو�سوفة يف هذا التقرير معلومات جرى جمعها من 
ال�ستبيانني. واأعطي املجيبون خيار اإكمال ال�ستبيانني باللغتني العربية 

والإجنليزية. ومل يتم تثقيل النتائج الإح�سائية.

امللحق  3 - مواقع اإلعالم 
االجتماعي الرسمية للوزارات في 

دولة اإلمارات

اجلوانب السكانية للعينة

قناة يوتيوبتويترصفحة فيسبوكاملوقع اإللكترونيالوزارة

العمر

وزارة األشغال العامة

وزارة االقتصاد

وزارة البيئة واملياه

وزارة التجارة اخلارجية

وزارة التربية والتعليم

وزارة الداخلية

وزارة الشؤون االجتماعية

وزارة الصحة

وزارة العدل

14 عامًا اأو اأقل                        %0
%36                                 29N15
%40                                39N30
%18                                49N40
50 عامًا اأو اأكر                    %6

االجتماعي  النوع 
اإناث                                      %36
ذكو                                       %64

املوقع
مدينة/ منطقة ح�سرية             %83
بلدة/ منطقة �سبه ح�سرية        %14

جلنسية ا
مواطنون اإماراتيون                    %14
جن�سيات اأخرى                           %86
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قناة يوتيوبتويترصفحة فيسبوكاملوقع اإللكترونيالوزارة

وزارة العمل

وزارة املالية

وزارة اخلارجية

وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية اجملتمع

وزارة الدولة لشؤون اجمللس 
الوطني االحتادي

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

وزارة شؤون الرئاسة

وزارة الطاقة
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املؤلّفون

شكر وتقدير

أصدر هذا التقرير برنامج احلوكمة واالبتكار في كلية دبي لإلدارة 
احلكومية، وهو من تأليف فادي سالم وسارة الشاعر:

 
فادي �سامل :  مدير برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية.

�سارة ال�ساعر :  باحثة م�ساركة يف برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي للإدارة 
احلكومية.

مع
والبتكار  برنامج احلوكمة  مقيمة يف  م�ساركة غري  باحثة    : كرماين  ربيعة حقي 

)�ساهمت يف البحث لهذا التقرير(.

للت�سال باملوؤلفني يرجى الرتا�سل الإلكرتوين مبا�سرة مع:

Fadi.Salem@dsg.ac.ae 

الآراء الواردة يف هذا التقرير هي اآراء املوؤلفني، ول تعك�س بال�سرورة وجهات نظر 
مكتب  اأو  احلكومية،  ل��لإدارة  دبي  كلية  موظفي  من  وغريهم  وامل�سوؤولني  الأمناء 

رئا�سة جمل�س الوزراء يف الإمارات العربية املتحدة.

يطيب للموؤلفني، بالنيابة عن كلية دبي للإدارة احلكومية، اأن يعربا عن تقديرهما 
لدعمهم  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  الوزراء يف  رئا�سة جمل�س  لفريق مكتب 
ل��لإدارة  دب��ي  كلية  فريق  ي�سكروا  اأن  املوؤلفان  ي��وّد  كما  التعاوين.  اجلهد  ه��ذا 

احلكومية جلهودهم املبذولة يف اإنتاج هذا البحث.
يف  �سواء  اأ�سماوؤهم،  التالية  الزملء  بذلها  التي  القيمة  باجلهود  املوؤلفان  وينّوه 
مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء اأو يف كلية دبي للإدارة احلكومية، تقديرًا مل�ساهماتهم 
اجلوهرية، ومدخلتهم، وم�ساعدتهم يف اإجناز هذا التقرير ومواده ذات ال�سلة:

ن�سرين حليمه
عمر العلماء
هبة �سعبان

حورية حممد
دانيا ب�سري

مرمي منحا�س

برنامج احلوكمة واالبتكار

كلية دبي لإلدارة احلكومية

يقوم برنامج احلوكمة والبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية باإجراء الدرا�سات 
البحثية والأن�سطة املربجمة التي تركز على ال�سيا�سات لت�سجيع البتكار احلكومي 
وتن�سجم  العربية.  ال��دول  يف  املعلومات  تكنولوجيا  خلل  من  وذل��ك  والتطوير، 
يف  البتكار  ثقافة  تعزيز  جم��ال  يف  الإقليمية  الأه���داف  مع  الربنامج  اأه���داف 
ال�سفافية  على  يعتمد  احلكم  اإدارة  يف  ت�ساركي  من��وذج  نحو  وال�سعي  املجتمع، 
ال�ستجابة  �سريعة  حوكمة  حتقيق  على  ت�ساعد  كما  املجتمع.  واإ�سراك  املعلوماتية 

وفعالة ب�سورة اأكرب من خلل التبني الفعال لتكنولوجيا املعلومات.
ويعمل الربنامج على ثلثة حماور:

بحوث السياسات والبحوث األكادميية: تركز البحوث على السياسيات   .1
احلكومية والتغيرات اجملتمعية الناجتة عن االبتكارات التكنولوجية في املنطقة 

العربية.

تقدمي املشورات حول السياسات: أحد األهداف الرئيسية للبرنامج هو   .2
تقدمي النصح واملشورة لصناع القرار العرب احلاليني واملستقبليني في تقييم أثر 

التغيرات اجلارية على مجتمعاتهم وحكوماتهم، واملساعدة في تطوير سياسات 

مالئمة للبيئة احمللية ملبادرات احلوكمة املستقبلية.

األنشطة التنموية اإلقليمية: يجمع البرنامج شبكة من اخلبراء املمارسني   .3
واألكادمييني العاملني في القطاعات املتعلقة مبجال عمل البرنامج، وذلك من خالل 

نشاطات عملية وتعليمية تهدف إلى تشجيع التبادل الفعال للمعرفة، وجسر 

الهوة بني البحوث والسياسات التطبيقية.

ال�سيا�سات  على  تركز  وتعليمية  بحثية  موؤ�س�سة  هي  احلكومية  ل��لإدارة  دبي  كلية 
�ساحب  من  كرمية  برعاية   2005 عام  الكلية  تاأ�س�ست  العربي.  العامل  يف  العامة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اإمكانات  لتعزيز  وتهدف  كينيدي،  هارفارد  كلية  مع  بالتعاون  وذلك  دبي،  حاكم 
عامة  �سيا�سات  اعتماد  على  املنطقة  قدرات  زيادة  طريق  عن  احلكومية  الإدارة 

فعالة.

موؤ�س�سات  مع  الهدف  هذا  حتقيق  اأجل  من  احلكومية  للإدارة  دبي  كلية  وتتعاون 
منتديات  الكلية  تنظم  كما  والتدريب.  البحث  برامج  لتنفيذ  وعاملية  اإقليمية 
يف  العامة  ال�سيا�سات  حول  والنقا�س  الأفكار  تبادل  لت�سجيع  دولية  وم��وؤمت��رات 
وتدريب  املمار�سات  اأف�سل  ون�سر  املعرفة  باإنتاج  الكلية  وتلتزم  العربي.  العامل 

�سناع ال�سيا�سات يف العامل العربي. ومن اأجل حتقيق هذه الر�سالة، تكر�س الكلية 
جهودها لدعم برامج البحوث والتعليم مبا فيها:    

 
العامة والإدارة  العامة  ال�سيا�سات  يف  التطبيقية  البحوث  	•

العامة والإدارة  العامة  ال�سيا�سات  يف  املاج�ستري  برامج  	•
واملديرين امل�سوؤولني  لكبار  تنفيذي  تعليم  برامج  	•
ال�سيا�سات. و�سناع  للباحثني  للمعرفة  منتديات  	•
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