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 الملخص
تتصل عملياً و ، كماتؤثر مواقع التواصل االجتماعي في عالم اليوم على ممارسة االعمال، وترتبط ارتباطاً مباشراً بعلم التسويق 

حدثت ااالستراتيجيات واإلعالنات والترويج والمبيعات، وقد  التسويقية وصياغةباألنشطة التسويقية كافة، بما في ذلك البحوث 
 ل ظهورقبلعقود مواقع التواصل االجتماعي طفرة غير مسبوقة تطورت معها الكثير من المفاهيم واألدوات التسويقية السائدة 

الغرض من هذا البحث هو دراسة طبيعة العالقة بين  مستخدمي مواقع التواصل  والمؤسسات الحكومية  .هذه التقنية المذهلة
توقع  اآلثار المترتبة على هذا العالقة التبادلية في العالم الحقيقي، وبالتالي؛ فهذه هذه األطروحة داخل العالم االفتراضي، وفهم و

تهدف إلى استكشاف العوامل التي تؤدي إلى تقوية العالقة االفتراضية ضمن مواقع التواصل بين األفراد والمؤسسات الحكومية، 
ية لقد حققت هذه الدراسة البحث ،ذات أثر ملموس في الواقعو ناضجة لتصبحوتنظر إلى مدى إمكانية تحول هذه العالقة وتطورها 

سمته "تجسيد العمالء" وتقصد به تحويل متابعي حسابات المؤسسات الحكومية على  تسويقياً مبتكراً مفهوماً  سبقاً جديداً بتقديمها
لبحث فعالية استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية كأداة قيم هذا افي السياق نفسه، ي   .مواقع التواصل االجتماعي إلى عمالء حقيقيين

تسويقية في القطاع العام ويحاول سد الثغرة المعرفية عن طريق فحص سلوك األفراد وتصرفاتهم في مواقع التواصل االجتماعي 
لحكومية ها المؤسسات امن خالل أشباع احتياجاتهم النفسية والشخصية واالجتماعية، ومنحمهم الثقة بصحة المعلومات التي تنشر

إن النموذج البحثي المستخدم  .على حساباتها، باستخدام تقنيات التواصل االجتماعي التي تتصف بسهولة االستخدام والبساطة
 ما على مواقع التواصل االجتماعي ةحكومي حساب مؤسسةتنبني المستخدم ل :يركز اهتماما كبيراً على ثالث مراحل رئيسية هي

وطبيعة االرتباط االفتراضي بين المستخدم وحساب المؤسسة الحكومية، ثم النتائج السلوكية المترتبة  رغباته،ر يشبع بإعتباره خيا
ينظر بعين االهتمام في جوانب مختلفة من  متكامالً  اً مايميز هذه االطروحة البحثية هو تقديمها إطار .على االرتباط االفتراضي

التكنولوجيا، والتسويق، ولتحقيق هذه الغرض تكون النموذج البحثي المختبر من نظريات تنتمي العلوم االجتماعية مثل اإلعالم، و
يعد ، وكنموذج إلجراء الدراسة استهدفت الدراسة صندوق الزكاةوقد  .ع معرفية تتصل باالعالم وتقنية المعلومات والتسويقولفر

متابعي  فية المتحدة، وألغراض البحث تم تصميم استبانة تستهدمؤسسة حكومية اتحادية في دولة االمارات العرب صندوق الزكاة
صندوق الزكاة على تويتر وانستغرام والفيسبوك، وقد تم نشر االستبيان على حسابات صندوق الزكاة في مواقع التواصل 

وأخيراً، يسهم هذا البحث بتقديم قيمة مضافة إلى علم التسويق  .مشارك قاموا بتعبئة االستبانة 733االجتماعي، وتمكن من جمع 
  .لحكوميامن خالل طرحه لمجموعة من الحلول العملية الهامة التي تسهم بشكل مباشر في رفع فعالية التسويق وكفائته في القطاع 
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