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 الوطنية عبر البوابات الحكومية اإللكترونية لمدول العربية "المشاركة وبناء الهوية
 دراسة مقارنة"

 أحمد فاروق رضوان

 تمهيد:

في بناء صورة الدولة ومؤسسااتيا المتتمةاة  لحكومي عبر الوسائل الحديثة دورا كبيرايؤدي االتصال ا
عميمياااًا وعالمياااًا و  باااراز دورىاااا محمياااًا واو مااال المعتمااالم تحقياااق تواصااال ف اااال ىويتياااام كماااا يسااايم فاااي  تأكيااادواو

ر مؤسسااااتيا والتااادما  التاااي يم فاااي دعااام الثقاااة فاااي سياساااا  الحكوماااة وبياااان دو فاالتصاااال الحكاااومي يسااا
صااب  أم وتنوعيااا حاعااا  العميااور وماال ت اادد التصااال ووسااائموموفااي ظاال التطااور المتسااارع فااي ا متقاادميا
 عمى الحكوما  تمبية تمك الحاعا  عبر اتصال متةاعل ي كس رؤية الدولة واستراتيعيتيا.  لزاما

 مشكمة الدراسة:

حقااق م إلااى أنااو يعااا عمااى الحكومااا  أن ت0202أشااار تقرياار ااماام المتحاادة لمحكومااة الة الااة ل ااام 
تاحة القدرة لمعميل عمى الحصول عماى التدماة الحكومياالةاعمية في تقدي ةم والقادرة م التدما  لممواطنينم واو

ويتحقااق ذلااك وفااق إطااار  ماء نظااام حااديص التصاااال  الم مومااا وذلااك عباار بناا معمااى الوصااول لمم مومااا 
 .(1)ثقة واالنةتاح والحوكمة والتمكينعام من الةاعمية وال

ي: ماا طبي اة الادور الاذي تقاوم باو البواباا  تااإلعاباة عان الساؤال اآدراسة في وعميو تتحدد مشكمة ال
الحكومية لمدول ال ربية في الت بير عان ىوياة الدولاة والت رياا بياا إلاى عاناا ت زياز المشااركة اإللكترونياة 

تاحة اادوا  والمنصا  التاصة بتقديم الم موما  والت  .؟دما  واالستشارا  واتتاذ القرارلممواطنينم واو

 أهداف الدراسة:

 ي:أتت مل الدراسة عمى تحقيق معموعة من ااىداا تتحدد فيما ي

  الت اااارا عمااااى دور البوابااااا  الحكوميااااة لماااادول ال ربيااااة فااااي الت ريااااا باليويااااة الوطنيااااة لمدولااااةم وتقااااديم
 الم موما  المتكاممة عنيا.

 لمدول ال ربية. رصد أدوا  تقديم الم موما  الحكومية عبر البوابا  الحكومية اإللكترونية 
                                                            

  عام ة الشارعة مكمية االتصال مشاركمأستاذ. 
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  أدوا  االستشارا  الحكومية عبر البوابا  الحكومية اإللكترونية لمدول ال ربية.الت را عمى 

 أدوا  اتتاذ القرار التي تستتدميا البوابا  الحكومية اإللكترونية لمدول ال ربية. الكشا عن 

 تساؤالت الدراسة: 

 ية:تة إلى اإلعابة عن التساؤال  اآتيدا الدراس

الم موما  التي توفرىا البوابا  اإللكترونية لحكوما  الدول ال ربياة والتاي ت كاس فاي معممياا ىوياة ما  .1
مكاناتيا وأتبارىا والتدما  التي تقدميا؟  الدولة وت را بنظاميا واو

 ما أدوا  االستشارا  اإللكترونية التي توفرىا البوابا  اإللكترونية لحكوما  الدول ال ربية؟ .0

 توفرىا البوابا  اإللكترونية لحكوما  الدول ال ربية؟القرار  أدوا  اتتاذ أي .0

 م البوابا  اإللكترونية لحكوما  الدول ال ربية بم ايير المشاركة اإللكترونية؟تز تممدى  إلى أي .4

درعااة تااوفير المشاااركة ماان حيااص ترونيااة لحكومااا  الاادول ال ربيااة مااا طبي ااة الةااروق بااين البوابااا  اإللك .5
 اإللكترونية؟

 التصميم المنهجي لمدراسة:

 ةلموضاوع أو ظااىرة محادد الاذي ييادا إلاى تقاديم وصاا دعياق الماني  الوصاةيتنتمي الدراسة إلى 
ثام تحميال النتاائ  التاي تام التوصال إليياا وتةسايرىام واعتماد  الدراساة عماى  ملمت را عمى ظروفيا وأب ادىا

بيادا عمال البياناا  والم موماا   ؛المتبادلة المس  وال العا الوصا والتحميل من تالل استتدام كل من 
م إلاى عانااا أو توصايا  أو نماااذن مقترحاة يءل لمباادياا والتاارون منياا بنتاائ  والتوصاامبطريقاة كمياة لتحمي

أداة اعتمااد  الدراسااة عمااى كمااا الدراسااةم فااي رتباطيااة بااين المت ياارا  المحااددة الت اارا عمااى ال العااا  اال
بيادا رصاد وتحميال طبي اة المشااركة المتاحاة  ؛لحكوما  الدول ال ربية نيةتحميل محتوى البوابا  اإللكترو 

 عمى ىذه البوابا . 

ويمتاز تحميل المواعل اإللكترونياة بطبي اة تاصاة تتتماا عان تحميال وساائل االتصاال التقميدياةم مان 
 .(0)بوعود أدوا  التةاعل مل العميورحيص غنى الوسيمة وتميزىا 

لمواعااال واساااتتالص النتاااائ  عماااى عااادد مااان النمااااذن التاصاااة بتحميااال ا واعتماااد الباحاااص فاااي التحميااال
 ي: أتاإللكترونية تتمثل فيما ي

الاذي حادد  :(3)لتقيويم الموعوا اإللكترونوي ”Delon and Mc Lean“ نمووج  ديموون ومواكمين
مثاال ساايولة الوصااولم  مماان ال ناصاار دة نظااام الموعاال التااي تتضاامن عاادداأوليااا: عااو  مفئااا  لمتقياايم ثااالص

اساتعابة ال ناصار التةاعمياة باالموعلم و سايولة االساتتدامم و م ائا اادوا  المستتدمة في الموعلكةاءة وظو 
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عاااودة الم موماااا   أماااان الموعااال ووعاااود أدوا  لمتقيااايم وم رفاااة رد الة ااال. ثانيياااا:و وتاااوفر إمكاناااا  البحاااصم 
دعااة الم مومااا  وساايولة و وم ئاافااق محتااوى الموعاال ماال الياادا ماان بناالتااي تتضاامن توا مالموعاال المقدمااة عباار

ومنياااا ثقاااة  مفيمياااام وسااايولة الت امااال م ياااا وتكاممياااا م والتةاعااال م ياااا. وثالثياااا: عاااودة التااادما  المقدماااة
مكانية التواصل مل الم نيين.    المت امل في التدمة اإللكترونيةم وتوفر أدوا  لتقديم التدمة واو

 :(4)ية"دد  لتحميل المواعا اإللكترون"اإلطار المتع نموج 

The Multimodal Framework for Analyzing Websites 
اإللكتروناااي يتضااامن م تمااادًا عمااى تحميااال مت ااادد لمموعاال  (Luc, 2010) وىااو نماااوذن أطمقااو لااايس

وى وطبي ااااة التاصااااة بااااالمحتالشااااكل ال ااااام وتاااارتبط بيويااااة الموعاااالم الةئااااة : الةئااااة التاصااااة بيااااةتالةئااااا  اآ
ميمو من حيص شكل التصاميم وتصاميم النصاوص التاصة ببناء الموعل وتصم الةئة الم موما  التي يقدميا

وا  التةاعااال التاااي م الةئاااة التاصاااة باااأداصاااة بالوظاااائا التاااي يؤديياااا الموعااالم الةئاااة التوالوساااائط المت اااددة
 م وأتيرًا الةئة التاصة باليوية المعتم ية والثقافية لمموعل.يتضمنيا الموعل

الااذي يحاادد تمسااة م ااايير يعااا  :(5)لكترونووي لممن مووة الحكوميووة"نموووج  "معووايير بنوواء الموعووا اإل 
 ي:ترونيم كما ىو موض  في الشكل اآعمى المنظمة مراعاتيا عند بناء موع يا اإللكت

 
 الحكومية ( نموج  معايير بناء الموعا اإللكتروني لممن مة1شكل )

 :اآتية ض  الشكل السابق ال ناصريو 

ااساااليا التااي يااتم ماان تالليااا تحديااد أىااداا  مباسااتراتيعيا  بناااء محتااوى الموعاالاالسااتراتيعيا : يقصااد 
كااااللتزام بااالحوار  مالموعاال اإللكترونااي لممنظمااة الحكوميااة والقاايم ال امااة التااي تحكاام عمميااة إدارتااو

 والتةاعل والشةافية والتكامل.

كانتيااا لاادى بالم مومااا م كافااة أنااواع المحتااوى التااي ت اارا بالمنظمااةم وتاادعم ساام تيا وم ي ناايالم مومااا : 
 فئا  العميور الم ني.
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التدما : يقصد بالتدما م ااعمال التي تقدميا المنظمة لممت ااممين عبار موع ياا اإللكتروناي التاي تارتبط 
نيا ةمب مل المنظمة الحكومي  ىا إلكترونيا.ؤ ويمكن التقديم ليا واو

بو العيود االتصالية واإلعالمية التي تقوم بيا المنظمة عبر الموعل اإللكتروني لنشر أتباار  يراداالتصال: 
نعازاتيا.  أنشطتيا وف الياتيا واو

وتساعد عماى سايولة اساتتدامو مان  مالتي يتضمنيا الموعل االستتدام: يقصد باالستتدام اادوا  والتقنيا 
 وعناصر تصميم يسيل الت امل م يا.تدام تصميم واض  حيص التنظيم العيد لمحتواه واست

 الدراسة:مجتما 
وذلاك بيادا تحميال  ؛يتحدد معتمل الدراسة في البوابا  اإللكترونية الوطنية الحكومياة لمادول ال ربياة

ي ترتياااا الااادول تاااي  توفرىاااا ىاااذه البواباااا  والمواعااالم ويوضااا  العااادول اآطبي اااة المشااااركة اإللكترونياااة التااا
 م0216وفق تقرير اامم المتحادة الاذي تصادره إدارة الشائون االعتصاادية واالعتماعياة  ل اام  عالميا ال ربية

 ين.واعل الحكومية الذي يصدر كل عامالتاص بتقييم المشاركة اإللكترونية المتاحة عمى الم
 م0216ترتيب الدول العربية وفقًا لمعدل المشاركة اإللكترونية وفقا إلحصاءات عام  (1جدول )

 اندونة

انترتيب انعبنمي 

في انمشبركة 

 اإلنكترونية

انترتيب انعربي في 

انمشبركة 

 اإلنكترونية

 ( *1انمؤشر)من 

EPART 
 انفئة*

 038.0. 7 71 انًغشة

 مؤشر مرتفع
 01703. 3 83 انبحشٍٚ

 01703. 3 83 اإليبساث

 01773. 8 83 انسعٕدٚت

 09373. 7 78 حَٕس

 انمتىسطمؤشر متىسط أو  فىق 
 09777. 0 00 انكٕٚج

 09777. 9 00 لطش

 00038. 1 19 عًبٌ

 07370. 3 37 نبُبٌ

 مؤشر أقم من متىسط

 07019. 3 33 األسدٌ

 07019. .7 33 سٕسٚب

 07381. 77 7.7 انعشاق

 07.93. 73 7.1 يصش

 03073. 78 783 انسٕداٌ

 مؤشر منخفض

 07809. 77 797 انًٍٛ

 07739. 70 791 اندضائش

 07.71. 79 .71 نٛبٛب

 0.0.3. 71 737 يٕسٚخبَٛب

 0.883. 73 739 انصٕيبل

 .0.71. 73 733 خضس انمًش

 ال يىجد مؤشر ...0. .3 737 خٛبٕحٙ

م فريقياا الوساطىوأ عل مؤشر كان لكل من عيبوتيأ(م و 1.22ممكة المتحدة )مي كان لم* أعمى مؤشر عالم
 (2.222وتوفالو )

 4.605 المتوسط ال المي لممشاركة اإللكترونية ىو* 
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United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)  

E-Participation Index, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/ 

Compare-Countries 
 فئات التحميل:

 :فيحدد الباحص فئا  التحميل 
 انعُبصش انخبصت ببنفئت انًمصٕد ببنفئت انفئت و

7 

انٕٓٚرررررررررت عُبصرررررررررش 

انٕطُٛررت ٔانًعهٕيرربث 

 ٔاألخببس

حرررٕمش يعهٕيررربث حعكرررس ْٕٚرررت انذٔنرررت يرررٍ 

حٛث عُبصشْب انًشئٛت ٔيكَٕبحٓب انثمبمٛت، 

ٔكرررررزنر حرررررٕمش يعهٕيررررربث ٔ خبررررربس عرررررٍ 

 انسٛبسبث ٔانخذيبث ٔاألَشطت انحكٕيٛت0

  ،يعهٕيبث عبيت عٍ انذٔنرت ْٕٔٚخٓرب انٕطُٛرت

كششذ يعُٗ شعبسْب، ٔحفسرٛش  نرٕاٌ عهًٓرب، 

 ٔكهًبث ساليٓب انٕطُٙ ٔنح0ُّ

  يعهٕيررربث عرررٍ ايسرررخشاحٛدٛبث ٔانسٛبسررربث

 انحكٕيٛت0

  يعهٕيرررررربث عررررررٍ انًشررررررشٔعبث ٔاألعًرررررربل

 ٔاإلَدبصاث0

 0ّيعهٕيبث عٍ َظبو انحكى ٔيؤسسبح 

  ََٕٙيعهٕيرربث عررٍ انُظرربو ايلخصرربد٘ ٔانمررب

 ٔانخششٚعٙ ٔاإلعاليٙ  نهذٔنت0

 ايسخشبساث 3

انسٛبسربث  انخعشف عهٗ آساء انًٕاطٍُٛ مٙ

انعبيت ٔانخذيبث انًمذيت، ٔانخمٛٛى انًسرخًش 

نهسٛبسررربث ٔانخرررذيبث انحكٕيٛرررت، ٔاألخرررز 

 بٓزِ اٜساء ٔانًمخشحبث0

 

 0َٙٔانبشٚذ اإلنكخش 

 0اسخطالعبث انش ٘ ٔايسخبٛبَبث 

  يُخررررررررذٚبث انُمررررررررب  ٔٔسرررررررربئم انخٕاصررررررررم

 ايخخًبع0ٙ

 0انذسدشت  ًَٔبرج انخعهٛك 

 انمشاساث 8
انًشربسكت مرٙ حصرًٛى  حًكٍ انًٕاطٍُٛ يرٍ

انسٛبسبث ٔانخذيبث انًمذيت نٓى
(9)
0 

  يُخررذٚبث انُمررب  ٔانًررذَٔبث انحكٕيٛررت حررٕل

 يششٔعبث انمٕاٍَٛ ٔانمشاساث0

 انبٛبَبث انًفخٕحت 7

 (OGD) حعذ انبٛبَبث انحكٕيٛت  انًفخٕحت

Open Government Data 

بأَٓررررب انًعهٕيرررربث انخررررٙ ًٚكررررٍ نهدًٓررررٕس 

انخعررشف عهررٗ انذٔنررت انٕصررٕل ينٛٓررب بٓررذف 

ٔحكررررٍٕٚ صررررٕسة يخكبيهررررت عُٓررررب سٛبسررررٛب 

ٔالخصبدٚب ٔاخخًبعٛرب، ٔٚرؤدٖ يحبحخٓرب ينرٗ 

يكسبة انسٛبسربث انحكٕيٛرت يصرذالٛت نرذٖ 

اندًٕٓس، ٔدمعّ ينٗ انخدبٔة يعٓب
(1)
0 

  انخمرررربسٚش ٔاإلحصرررربءاث انسرررركبَٛت ٔانبٛئٛررررت

 ٔيعهٕيبث انبُٛت األسبسٛت0

 0انٕثبئك 

0 
سرررررررررٕٓنت اسرررررررررخخذاو 

 انًٕلع

حٕظرررررا ييكبَررررربث اإلَخشَرررررج يرررررٍ حٛرررررث 

انخصررررًٛى ٔانًحخررررٕٖ نهخٕاصررررم ٔانخفبعررررم 

انًسررررخًش يررررع اندًٓررررٕس  بٓررررذف خعهٓررررب 

 عُصشا معبي مٙ انعًهٛت ايحصبنٛت0

 0َٙٔبُبء ٔحُظٛى انًٕلع انحكٕيٙ اإلنكخش 

 0َٙٔيحخٕٖ انًٕلع انحكٕيٙ اإلنكخش 

 0َٙٔاسخخذاو انًٕلع انحكٕيٙ اإلنكخش 

 أداة التحميل:
لتحميل البوابا  اإللكترونية لحكوما  الدول ال ربية لرصاد عادرتيا عماى  وضل الباحص مقياسا مت ددا

 ي:تعنصرا كاآ 58يص يشتمل عمى ح؛ لة وتحقيق المشاركة اإللكترونيةتقديم ىوية الدو 
التاصاة يتضمن المقياس ال ناصر الم موماتية و  :مقياس الم موما  وااتبار وعناصر اليوية الوطنية -1

 :فيكما ىو موض   مبالدولة
  

https://www.un.org/development/desa/en/
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries
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 مقياس المعمومات واألخبار (0جدول )
 يببدساث ٔلضبٚب ٔيششٔعبث0 .7 اإلعالو مٙ انذٔنت0 73

حبسٚخ انذٔنت ٔعُبصش ْٕٚخٓرب 0 7

 انًشئٛت )انشعبس ٔانعهى( 

 يٕلع انذٔنت ٔخغشامٛخٓب0 3 ايلخصبد ٔاألعًبل ٔايسخثًبس0 77 انخًُٛت انًسخذايت0 .3

 انخعهٛى ٔانثمبمت ٔانعهٕو0 73 انخمذٚش ٔاندٕائض0 37
ايسرررررخشاحٛدٛبث ٔانسٛبسررررربث 0 8

 ٔاألْذاف

 َظبو انحكى 0 7 انشئٌٕ اإلَسبَٛت ٔايخخًبعٛت0 78 يعهٕيبث عبيت يثم انطمس0 33

 انذسخٕس ٔانمب0ٌَٕ 0 انبُٛت انخحخٛت0 77  خببس عٍ انذٔنت 0 38

انحكٕيٛرت انصٕس عٍ انفعبنٛبث ٔاألَشطت 0 37

 ٔانًُبطك انخٙ حًثم يعبنى نهذٔنت0
 انحكٕيت0 9 انسٛبحت ٔانسفش0 70

 مرررررالو ٔيمررررربطع مٛرررررذٕٚ عرررررٍ انفعبنٛررررربث 0 30

 ٔاألَشطت انحكٕيٛت0
 انبشنًبٌ ٔانٓٛئبث انخششٚعٛت0 1 حمٕق اإلَسب0ٌ 79

 سٔابظ نٕسبئم اإلعالو مٙ انذٔنت0 39
 –ًرررش ةان –مئررربث َٕعٛرررت )انطفرررم0 71

 انخبصت(ايحخٛبخبث 
 انمضبء0 3

 األخُذة ٔانفعبنٛبث0 3 انعاللبث انذٔنٛت0 73 

ماااا ىاااو م كناصااار التاصاااة بالتةاعااال مااال العمياااورويضااام المقيااااس ال  :مقيااااس التشااااور واتتااااذ القااارار -0
 :موض  في

 مقياس التشاور واتخاج القرار (3) جدول
 انٕسى0 7 الخشاحبث ٔيالحظبث ٔشكب0ٖٔ 1

 اسخطالعبث انش 0٘ 3 يُخذٚبث انُمب 0 3

 ايسخبٛبَبث0 8  يذَٔبث يخخصصت0 3

 ٔسبئم انخٕاصم ايخخًبع0ٙ 7  يذَٔت عٍ األمكبس ٔايبخكبس0 .7

 شبكبث انٕسبئظ انًخعذدة0 0 يذَٔت يحبسبت مسبد0 77

 انذسدشت0 9 انًذَٔت انحكٕيٛت0 73

دام كماا ىاو موضا  التاصة باالستتالمقياس ال ناصر ىذا ويضم  مقياس سيولة االستتدام وشةافيتو: -0
 :  في

 مقياس سهولة االستخدام (4) جدول
 حمبسٚش ٔيحصبءاث حكٕيٛت0 7 حٕمش بشايح انخشغٛم0 77

 َصٕص لٕا0ٍَٛ 3  سئهت يخكشسة0 73

 يُبلصبث ٔمشص عًم0 8 احصم بُب0 78

 انبشٚذ اإلنكخش0َٙٔ 7 انهغبث0 77

 بٛبَبث عٍ سٕٓنت ايسخخذاو 0 0 انُششة اإلخببسٚت0 70

 انًسبعذة0 9 انبحث0 79

 انخسدٛم0 1 انصٕث0 71

 انخشٚطت0 3 يٛثبق انعًالء0 73

 سٛبسبث انخصٕصٛت ٔاأليبٌ ٔايسخخذاو0 3 عٍ انبٕابت0 73

 انضبظ0 .7 حمٛٛى انًٕلع 0 .3
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 الصدق والثبات وفترة التحميل:

حيص تم عارض المقيااس  ؛المقياس عمى رصد عناصر المشاركة استيدا الباحص الت را عمى عدرة
مااة كاال عنصاار لمةئااة ءلمتأكااد ماان مال ىأكااد ماان صاادق المةيااومم وصاادق المحتااو عمااى محكمااين بياادا الت

 .(8)مة المقياس لموضوع الدراسةءن مالالتاصة بوم والصدق الظاىري لمتأكد م

لرصاد الثباا   Cronbach's alphaخ ولقياس ثبا  عناصر المقياس تم حساا م امال ألةاا كرونباا
مما ي كس الثبا  القوي بينيام ولحسااا ثباا  النتاائ   2.866حيص عاء الم امل بقيمة  ؛الداتمي لممقياس

 ااارا بواساااطة اثناااين مااان المو مصااارم و ىاااي بواباااا  اإلماااارا م  مبواباااا  حكومياااة إعاااادة تحميااال ثاااالص  تمااا
ل ليااااا الباحااااص ونتااااائ  الباااااحثين واسااااتتران م اماااال االرتباااااط بااااين النتااااائ  التااااي توصاااا متاااارينالباااااحثين اآ

م ممااا 2.222 دعناا ن إحصااائيا(  وىمااا داال2.95و  2.96النتااائ  )االرتباااط بااين  تاارينم وكااان م ااامالاآ
عااراء تحمياال البوابااا  تااالم (9)يقااوي كااس ثبااا  نتااائ  المقياااس عنااد إعااادة تطب ل وعااد تاام تطبيااق المقاااييس واو

 .م0218شيري أكتوبر/ نوفمبر 

 الدراسات السابقة:

ت اادد  الدراسااا  التااي تناولاا  المواعاال اإللكترونيااة لمحكومااا  أو المنظمااا م كمااا تناولاا  دراسااا  
ر المواعاال م إلااى عانااا دراسااا  ركااز  عمااى بناااء اليويااة الوطنيااة عبااتاارى عناصاار اليويااة الوطنيااة لمدولااةأ

 اإللكترونية الحكومية.

) ,Krishnamurthy, Milagros, and Chery كريشنامورثي وميالعروس وشيري منوحدد كل 

2013)
: دراساا  تناولا  الوظاائا التاي تؤديياا المواعال اإللكترونياة أتيأىم فئا  ىذه الدراسا  فيما ي (12) 

ممارساي دراسا  تناول  رؤياة و دراسا  تناول  استتدام العميور ليذه المواعل م و الحكومية أو المؤسسيةم 
ي اة دراساا  تناولا  طبو م اإللكترونياة وكيةياة تاوظيةيم لياا االتصال الحكومي أو المؤسساي اىمياة المواعال

دراسا  تناول  أسااليا تطاوير الموعال اإللكتروناي الحكاومي أو المؤسساي. و م ىااالمواعل اإللكترونية ومحتو 
 ية:آتا ىذه الدراسا  وفقا لممحاورمن  ي عدداأتص فيما يويست رض الباح

 :ات تناولت الهوية الوطنية لمدولةدراس -1

ياا وكيةياة الت بيار عنياام ئتماعياة بيوياة الدولاة ومحاددا  بنامان الدراساا  السياساية واالع كثيرىتم ا
 ممان الدراسااا  التاي تناولا  اليوياة بصاةة عامااة أو ىوياة الدولاة عماى وعاو التحديااد اوي ارض الباحاص عادد

يتطماا التاي أشاارا فيياا إلاى أن بنااء ىوياة الدولاة  (Cees and John, 1997)كاويس وعاون  منياا دراساة
ى السياسااااي م ااول ياااارتبط بتاريتيااااام والثاااااني باسااااتراتيعياتيا عمااااى المسااااتو التركيااااز عمااااى ثالثااااة مسااااتويا 

نعازاتياواالعتصادي واالعتماعي  .(11)م والثالص يرتبط بالمستوى التنةيذي المتمثل في أعماليا واو
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فياي  مأن اليوياة تمثال مةيوماا مت ادد ااب ااد  (Stets and Peter, 2000)تيتس وبيتاروأضااا سا
م وكااذلك معماال الثقافااا  الةرعيااة لعمياال المعموعااا  التااي ت اايش داتاال الدولااة ت كااس الثقافااة ال امااة لمدولااة

مان  (Bond, 2017) كاده أيضاا بونادأوىاو ماا  م(10)حتاى مال اتاتالا أحعامياا مقارناة بمعموعاا  أتارى
 .(10)أىمية ااتذ في االعتبار اليويا  الةرعية داتل الدولة ومدى تأثيرىا في بناء اليوية ال امة ليا

 تايالمياة كقيمإلى أىمية أن ت كاس اليوياة التازام الدولاة باالقيم ال  ((Kantner, 2006 وأشار كانتنر
م ومت ياارا  الحياااة وسااماتيا الثقافيااة كااس القاايم التاصااة بميااراص الدولااة م وكااذلك أن تالديموعراطيااة والسااالم

أن  (Adamson and Madeleine, 2007) دامسااون ومااادلينأوأضاااا كاال ماان  م(14)اليوميااة افرادىااا
م وكاااذلك عماااى تويين الاااداتمي باااين أفاااراد المعتمااالعااان اليوياااة يعاااا أن يكاااون عماااى كااال مااان المسااا الت بيااار

 .(15)المستوى التارعي لدعم صورة الدولة والت ريا بيا

منياا تااريا الدولاةم  من ىوياة الدولاةمن ال ناصر التي تكاو   اأن ىناك عدد ((Fan, 2006 وأوض  فان
نظاميااااا السياسااااي واالعتصاااااديم وشتصاااايا  الدولااااة  و مؤسساااااتيا االعتماعيااااةم و ل تيااااام و الثقافيااااةم  سااااماتياو 

 .(16) الم روفة والمؤثرة

 Alexandrova, Olga, Marina, Andrey)وأكاد  كال مان الكسااندروفام أولعاام ماريناام وأال 

and Alla, 2018)  أىمياة تطاوير ىوياة الدولاة فاي فتارا  الت ييارم مستشايدا  فاي ذلاك ب ادة نمااذن مان
دول أوروباااا الوساااطى والشااارعية عناااد التحاااول مااان فتااارا  الحكااام االشاااتراكي إلاااى نظااام حكااام تتبناااى النظاااام 

 .(17)الرأسمالي وانضماميا فيما ب د لالتحاد ااوروبي

إلاى أىمياة  (Curtis, 2001)أشاار  كاورتيس  موعمى المستوى التسويقي لمدولة وفرص االستثمار بياا
 ,Hirwade)وأكاد  ىيارواد  م(18)بناء صورة لمدولاة ت كاس عناصارىا إمكاناا  الدولاة وفارص االساتثمار بياا

المااواطنين بسياسااا  الدولااة وثقافتيااا  الاادور المااؤثر لممواعاال اإللكترونيااة الحكوميااة بالينااد فااي ت ريااا  (2010
شراكيم في ال ممية الديموعراطية  .(19)واو

يم  المشااااركا  اإللكترونياااة لمماااواطنين المقيماااين تاااارن الدولاااة فاااي الت ااارا عماااى ساااأوفاااي بولنااادا 
(Kania, Magdalena, Simon, 2017) إدراكيم ليوية بولندا وعالعة ذلك بانتمائيم ليا

(02). 

 دراسات تناولت محتوى الموعا اإللكتروني الحكومي أو المؤسسي:  -0

أكااد ت اادد  الدراسااا  والبحااوص  التااي تناولاا  مضاامون الموعاال اإللكترونااي المؤسسااي أو الحكااوميم فقااد 
أن عاودة محتاوى الموعال تسايم فاي بنااء ال العاة الطيباة مال  ,Maynard & Yan) (2004 ويان دمايناار 

وأن ىااذه العااودة تتحقااق ماان تااالل ساايولة االسااتتدام والقاادرة عمااى ت ماام  مالحساانةالعميااور وتحقيااق الساام ة 
 .(01)وتذكر إعراءا  وتطوا  الت امل مل الموعلم وأتيرا التةضيل المستقبمي لمت امل مل الموعل مره أتارى

 موع اا إلكترونياا مؤسسايا فاي دول فرنساا 102 (Alfonso,Ruiz, 2006) الةونساو ورياز  حمال كال مانو 
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سااابانيا وسااان افورة وبريطانياااا والوالياااا  المتحااادةم وتوصااال إلاااى أن ىاااذه المواعااال توظاااا او لمانياااا والناااروي  و وأ
بياادا تمبيااة احتياعااا  اإلعالميااين وتااوفير ااتبااار والصااورم كمااا أشااار   ؛المركااز اإلعالمااي اإللكترونااي

 .(00)أىمية التحديص المستمر لمضمون المركز اإلعالميإلى الدراسة 

 ااساساية التاي يعاا أن يتضامنيا محتاوى الموعال فاي تقاديمال ناصار  (Gatti, 2011)ي وحدد عاات
 متقديم م موما  ت كس ىويتياا وتادعم سام تيا وتؤساس الثقاة فييااو م وتطورىا م موما  عن تاريا المنظمة

) ,Jiang & Ranران كال مان عياان  و   وحادد .(00)ماا  عان تميزىاا وعيادتياا وتطورىااوكاذلك تقاديم م مو 

م فااال مالء ييتمااون بااالت را عمااى ؤسسااي وفقااا اىااداا كاال فئااةمسااتتدمي الموعاال الماحتياعااا   2013(
نعازاتيااا وتقاريرىااام دمااة أو الساام ة وطاارق الحصااول عميياااالت م وحممااة ااساايم ييتمااون بأعمااال المنظمااة واو

فاااي حاااين يياااتم ال ااااممون  مود أف الياااا حاااول القضاااايا المتتمةاااةكماااا يياااتم اإلعالمياااون بأتباااار المنظماااة ورد
ويحااارص المعتمااال عماااى متاب اااة عياااود المنظماااة  مربااتباااار والم موماااا  اإلدارياااة ومتاب اااة فااارص التطاااو 

سياماتيا االعتماعية واإلنسانية  .(04)واو

إلى أىمية تقديم محتوى  ,Glen,  &Seoyeon  (Kim(2014 وأشار كل من كيم وسيوين وعيمين
م تتحااادد فياااو موضاااوعيم موثاااق اإللكتروناااي المؤسساااي مااان تاااالل تقاااديم محتاااوىموثاااوق فياااو عبااار الموعااال 

 .(05)م والشتصيا  المسئولةيءءا  والمباداإلعرا

لممنظماةم  موعال اإللكترونايالأىام الم موماا  التاي يعاا نشارىا فاي  (Casan, 2015)وحدد كاسان 
م وكذلك م موما  عماا تقدماو وممكيتيا سالتيا ورؤيتيا وىيكمياالشرح والتةسير لطبي ة المنظمة ور  التي تقدم

نعازاتيا.. كما أشاار كاساان إلاى ضارورة وعاود م موماا  تاصاة  من منتعا  أو تدما  وتطور أعماليا واو
 .(06)بالموعل نةسو وسياسا  تأمينو وتأمين م موما  المستتدمين وضمان تصوصيتيم

 Mohammed, Basak, Markus)باسااك ومااركيوسم وروا كال مان محماد و كماا أشاار  دراساة 

& Rob, 2016)   إلااى أن الموعاال اإللكترونااي المؤسسااي يساايم فااي الت بياار عاان ىويااة المؤسسااة ماان تااالل
 .(07)الت ريا بش ارىا وىيكميا اإلداري وأعماليا وتدماتيا واستراتيعيتيا وثقافتيا وسموكيا المؤسسي

 وني الحكومي أو المؤسسي والتفاعل معه: دراسات تناولت استخدام المتعاممين لمموعا اإللكتر  -3

إلى أن تمكن المستتدم من التةاعل والحصول  )(Guillory & Shyam, 2008 أشار عيموري وشايام
وأشاار  .(08)عمى ما يريده من تدما  مل الموعل يزيد من فرص تةضيمو لالستتدام والرعوع لمموعل عند الحاعة

إلى أىمية عناصر التصميمم وطريقة بناء المحتاوىم وااشاكال  ),Wonsun & Jisu (2009 ونسون وعيسي
 .(09)من نوع وطبي ة المنظمة وحعميام من ال وامل المؤثرة في التصميم عتبر أن كالاالعرافيكية المستتدمةم و 

التاصاة  يءمعموعاة مان المبااد (McAllister & Sheila, 2009)شاييال مااك أليساتير و  وعادم
 ةتحاااادد  فااااي تقااااديم م مومااااا  مةياااادة ذا  عيماااانترناااا  اإل المنظمااااة والعميااااور عبااااروار بااااين بتة ياااال الحاااا
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تاحااة الةر  ملعميورىااا و ومقترحاتااو وتوعيااو ئااصااة أمااام المسااتتدم لمت بياار عاان  راوساايولة اسااتتدام الموعاال واو
 .(02)استةساراتو لمسئولي الموعل

الموعل اإللكتروني المؤسسي أن مستتدمي  ,Pettigrew & Bryan) (2011 بيتعرو وبرايان وأضاا
م  يم لالساتمرار فاي اساتتدام الموعاليبحثون عن م موما  وتدما  تحقق فائدة ليمم وأن وعود ىذه الةائادة يادف

فاااإلعالميين يياادفون إلااى الحصااول عمااى أتبااار المنظمااة وتمةيااا  عنيااا وعاان أعماليااا وأوضاااعيا الماليااة أو 
بااوالش وحاادد . (01)ى بناااء عالعااة عويااة بااين المنظمااة واإلعالميااينالمينيااة م وأن تحقااق تمااك ااىااداا يساااعد عماا

(Pollach, 2011)   عددًا من ال وامل التاي تسااعد عماى فاعمياة اساتتدام الموعال اإللكتروناي المؤسساي تمثما
فااي تقااديم الم مومااا  التااي تاادعم مصااداعية الموعاال وتؤسااس لمثقااو فيااوم وتاادعم أيضااًا ساام ة المنظمااةم وتقااديم 

وحاااادد ساااايمونز . (00)لممسااااتتدمين ماااان تاااالل الموعاااالم وتصااااميمو بأساااموا يحقااااق ساااايولة االساااتتدامتااادما  
مان ال ناصار ااساساية التاي يعاا مراعاتياا عناد  معموعاة Meredith, 2012 (Simmons &)وميريادص 

بنااااء الموعااال المؤسسااايم تتمثااال فاااي الت ااارا عماااى احتياعاااا  المساااتتدمين وتوع ااااتيم مااان الموعااالم إلاااى عاناااا 
سيولة و دعة المحتوى وتكامموم و تحديد الميام والوظائا التي سيتم تقديميا عبر الموعلم و سماتيم وتصائصيمم 

 .(00)التةاعمية مل المستتدميناستتدام الموعلم وتحقيق 

 مإلى أىمية التةاعل مل العميور من تاالل الموعال اإللكتروناي المؤسساي Eray, 2013)( إيرايوأشار 
تاحاة الةرصاة لمعمياور لالشاتراك فاي تادما  النشارا   وذلك عبر الحوار والرد عماى االستةساارا  والت ميقاا  واو

 .(04)اإلتبارية اإللكترونية والتةاعل م و عبر البريد اإللكتروني

( إلااى اىتمااام عميااور المنظمااة الحكوميااة التااارعي بااالمحتوى 0215) وأشااار كاال ماان عم ااة وعنيااد
اإلرشاااادا  والمضاااامين التوعوياااة ف ن تاااالل الموعااال اإللكترونااايم ثااام بأتباااار المنظماااةمالتااادمي المقااادم مااا
 .(05)والت ميمية والتثقيةية

 Suarez, Maria, Patricia, Ana)& كال مان ساواريز ومارياا وباترشايا و ناا وأكويميناو  وأضااا

Aquilino, 2016) مكانياة و وعاود تريطاة لمموعالم و مان الاروابط الة الاة والواضاحةم  إلى ىذه ال ناصر كال او
مكانية طباعة المحتوى  .(06)البحص داتل الموعل وظيور نتائ  مةيدةم واو

أن سااايولة اساااتتدام الموعااال اإللكتروناااي المؤسساااي تمثااال ال امااال ااساساااي أنةسااايم البااااحثون  ويااارى
تقااديم محتااوى دعيااق و لنعاحااوم وتحقااق ماان تااالل تقااديم محتااوى مةيااد وثااري لممسااتتدمين يقاباال توع اااتيمم 

التحااااديص المسااااتمر لمموعاااالم و السااااتتدام الموعاااال والتةاعاااال ماااال مضاااامونوم  بناااااء أساااااليا ساااايمةو وواضاااا م 
( إلااى أن الحصااول عمااى التاادما  اإللكترونيااة الحكوميااة 0216) السااويديدراسااة وتوصاام  . (07)وساارعتو

ن لممواعال اإللكترونياة الحكومياةم والت امل مل تدما  المت اممين كاناا فاي مقدماة أساباا اساتتدام المت ااممي
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كمااا أشااار  إلااى أن ىناااك عالعااة بااين تحقااق أىااداا المت اماال عباار الموعاال اإللكترونااي الحكااومي وشاا وره 
 .(08)بالرضا والس ادة والثقة في المنظمة الحكومية

إلاى ت ادد أشاكال التةاعال مال مساتتدمي الموعال عبار الموعال  عاد أشاار (,Eray (2016 يرايإ وكان
اإلعابااة عاان االسااتبيانا  و إرسااال رسااائل إلااى محاارر الموعاال أو تدمااة ال مااالءم  ةومنيااا إمكانياا ماإللكترونااي

عاااراء حاااوارا  مباشااارةم واالشاااتراك فاااي و الت بيااار عااان الااارأي والت مياااق عماااى أتباااار المنظماااةم و اإللكترونياااةم  او
حياص يتحقاق الحاوار  ؛والت ذياة المرتادةالحاوار المتباادل و  متادما  الم موماا  والتادما  اإلتبارياة لممنظماة

المتبااادل ورعاال الصاادى الةااوري ماان تااالل وسااائل االتصااال الحديثااةم وتااتمكن المنظمااة ماان تااالل ذلااك ماان 
 .(09)و واإلعابة عن استةساراتوئالت را عمى حاعا  العميور ومشكالتو وأرا

  سايم  عماى اافاراد أن اإلنترنا (Lorca, Javier and Ana, 2018)عاافيير و ناا ويارى لوركاا و 
 .(42)وتبادل الم موما  عبر أدوا  ووسائط متنوعة والمنظما  التواصل ونشر

نترنا  ( إلى ت ادد الدراساا  التاي تناولا  االساتتدام الحكاومي لإ0216منتصر )دراسة وعد أشار  
ل  ليااام فااي دول متتمةااةم وأشااار  إلااى ساا ي ىااذه الدراسااا  لتقياايم المواعاال واسااتتداما  معموعااا  المصااا

 .(41)ودورىا في بناء ال العة مل العميور وتكوين صورة ذىنية عيدة عن المنظمة الحكومية

 دراسات تناولت المشاركة اإللكترونية: -4

حيااص  ؛ماان الدراسااا  المشاااركة اإللكترونيااة لمسااتتدمي البوابااا  والمواعاال الحكوميااة معموعااةتناولاا  
 مإلى معموعة مان المؤشارا  التاي تادل عماى فاعمياة المشااركة اإللكترونياة (Ahmed, 2006)أشار أحمد 

عاادد الباااحثين عاان الم مومااا  عباار الموعاالم و عاادد رسااائل الياااتام و ومنيااا عاادد رسااائل البريااد اإللكتروناايم 
عاااادد و ي واالسااااتبيانا م أعاااادد االسااااتعابا  السااااتطالعا  الاااار و عاااادد المشاااااركين فااااي الرسااااائل اإلتباريااااةم و 

 Wu)وعونااس  . وتوصال وي(40)عادد الم مقاين عماى الموضاوعا  أو ااتباارو ن في المنتديا م المشاركي

and Johannes, 2009)  إلاى حاعاة المواعال اإللكترونياة المحمياة فاي عادد مان المقاط اا  الصاينية إلاى
. (40)زيااادة فاارص المشاااركة والتةاعاال ماال المااواطنينم والحاعااة لتااوفير بيانااا  أكثاار بصااورة شااةافة ومةتوحااة

أن ارتةااع نساا المشااركة   ,Shaun, Robin and Peter) (2009 شاوين وروباين وبيتار ووعاد  دراساة
وأن ىااذه المشاااركة ترتةاال لاادى  ماإللكترونيااة تزيااد ماان نسااا الثقااة فااي التاادما  الحكوميااة لاادى المااواطنين

  .(44)الةئا  ااكثر ت ميما ودتال

أن المشااركة  ((Felczak, Richard and Geoffery, 2009وريشاارد وعياوفيري  وأكاد فمعااك
حقااااوق االتصااااال  ىحاااادإاإللكترونيااااة يعااااا أن تكااااون متاحااااة ومالئمااااة لكافااااة فئااااا  العميااااورم وأنيااااا ت ااااد 

والحصول عمى الم موما  حتى ياتمكن كال ماواطن مان أن ي ارا وينااعش ويسايم فاي اتتااذ القارارا  التاي 
   .(45)ترتبط بحياتو

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gauld%2C+Robin
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فاي دراساة عماى عيناة مان  (Sandoval and Garica, 2012)وعاريكا ساندوفال من  وتوصل كل
إلاااى االىتماااام بنشااار الم موماااا  بصاااورة أكبااار مااان االىتماااام  موالياااة مكسااايكية 00 اااااالبواباااا  اإللكترونياااة ل

بالتةاعاال أو المشاااركة ماال العميااورم وأشااار  الدراسااة إلااى أن وظااائا أي بوابااة حكوميااة تتحاادد فااي تقااديم 
 .  (46)تدما  وتحقيق التةاعل والمشاركة مل العميورالم موما  وال

فااي دراسااتو عمااى التواصاال اإللكترونااي ل اادد ماان   (Holland, 2015)أيضااا ىوالنااد هكاادأوىااو مااا 
والتي أشار فييا إلى ضارورة االىتماام بالتواصال مال العمياور عبار وساائل  مالحكوما  المحمية في أستراليا

وتحقيق التكامل مل وسائل االتصال ااترىم تاصة عند القيام بتنةياذ التواصل االعتماعي لدعم المشاركة 
 .  (47)حمال  اتصالية محمية

 مااردني فااي دراسااة عمااى عينااة ماان الشااباا العااام ي فاا (Abushnab, 2017)وأشااار أبااو شاانا 
لكترونية يما لممشاركة اإلمأن توفر م ايير سيولة االستتدام لمت امل مل التدما  الحكومية ت د داف ا إلى 

  .(48)والتةاعل مل أدواتيا المتاحة عمى المواعل الحكومية

 :اإلطار الن ري لمدراسة

 :نترنتاالتصال الحكومي عبر اإل  -1

ن أحاد أىادافيا ىاو إحيص  ؛ي د االتصال الحكومي أحد المعاال  التي تيتم بيا الحكومة اإللكترونية
صاب  مان الضاروري عماى أم ورغباتو العميور تطم ا  تقديم الم موما  الموثوعة والواضحةم وفي ظل نمو

 عمى تكنولوعيا االتصال الحديثة. الحكوما  تطوير اتصاالتيا من حيص المضمون واالعتماد

المباشااارة و االتصاااال الحكاااومي فاااي االنةتااااح عماااى المعتمااال والتواصااال م اااو بعدياااةم  يءوتتحااادد مبااااد
شاراكو فاي عممياا  اتتااذ القارار والت ارا و والوضوح في نقل الم موما م  التواصل المستمر مال العمياور واو

نعازاتياااااو عمااااى  رائااااوم  م وعااااد تزايااااد اىتمااااام الاااادول والحكومااااا  (49)التقااااديم اإليعااااابي لسياسااااا  الحكومااااة واو
باسااتتدام وساااائل االتصاااال الحديثااة فاااي التواصااال السااريل والااادائم مااال المت اااممينم وتقاااديم م موماااا  كامماااة 

 .(52)إلييم يحةوصح

وبالتالي فإن الحكومة اإللكترونية ت تمد عمى وسائل االتصال الحديثة في دعم التةاعل بين المنظماة 
أصبح  المواعل اإللكترونية من أفضل الوسائل لبناء ال العة مال العمياور واالحتةااظ  ولذلك ؛(51)وعميورىا

واالتصااااال  الحديثاااة التاااي تااادعم التحاااول فاااي ت اممياااا وتسااات ين الحكوماااا  بتقنياااا  الم موماااا  . (50)بياااا
ممااااا يمكنيااااا ماااان زيااااادة فاااارص الوصااااول إلااااى المااااواطنين لتحديااااد احتياعاااااتيم  ؛وعالعتيااااا ماااال المااااواطنين

 .(50)وأولوياتيم

 ي:أتوأوض  تقرير اامم المتحدة لمحكومة اإللكترونية أسباا اىتمام الدول بيذا المعال فيما ي
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  التي تتطما الت اون والت امل بةاعمية مل اافراد والمؤسسا .التحديا  التنموية 

  .مواكبة تطم ا  المواطنين لمحصول عمى تدما  ف الة ومتكافئة 

 .دعم مشاركة المواطنين في عمميا  صنل القرار 

  .التكيا مل التطور الم موماتي والتقني 

 (54)الت اون بين الحكوما  في القضايا الدولية. 

إلاى  متاوفير العياد والماواردو ومنياا تحقياق الشاةافيةم  ممان المزاياا كثياراإللكترونياة الوتحقق الحكومة 
ويحقاااق تنةياااذ التااادما  الحكومياااة عبااار المواعااال والتطبيقاااا   م(55)عاناااا زياااادة عاااودة التااادما  الحكومياااة

دوائر ومنياااا رفااال مساااتوى ااداء مااان تاااالل انتقاااال الم موماااا  باااين الااا ممااان المميااازا  كثياااراإللكترونياااة ال
مماااا ياااؤدي إلاااى تقمااايص االزدواعياااة فاااي إدتاااال البياناااا م وزياااادة دعاااة البياناااا م وتقمااايص  ؛الحكومياااة بدعاااة

 .(56)اإلعراءا  اإلدارية واالستتدام اامثل لمموارد البشرية

 االتصال المستدام في التعريف بها:  رالهوية الوطنية ودو  -0

منيا تااريا  مدولة م ينةم والتي تشكميا عوامل مت ددةت ني اليوية الوطنية السما  التي تتتص بيا 
ايا المشااتركة التااي الدولااة وثقافتيااام ورموزىااا ول تيااام إلااى عانااا اعتبااارا  الاادين وال ااادا  والتقاليااد والقضاا

 تتص مواطنييا.

برازىاا وتشاكيميا وت رياا المعتمال المحماي والادولي  يام فاي تأكيادمويقوم اإلعالم بادور  ىاذه اليوياة واو
بم تقاادا   اعماعياا اوت نااي أيضااا التزاماا م(57)بيااام ماان تااالل التركيااز عمااى سااما  ىااذه  اليويااة ومكوناتيااا

. وتتاااأثر اليوياااة الوطنياااة ب وامااال (58)مشاااتركة وثقافاااة مميااازة لماااواطنين ي يشاااون فاااي منطقاااة ع رافياااة واحااادة
 .(59)داتمية وتارعية وتت رض لمت يير أو التطوير

واالتصال بدور محوري فاي التركياز عماى ماا يادعم ىاذه اليوياة ومواعياة ماا ويمكن أن يقوم اإلعالم 
وىي في ذلك يمكن أن تساتتدم وساائل االتصاال الحديثاة فاي إدارة  م(62)يمكن أن تواعيو من تأثيرا  سمبية
 .(61)تأكيدىاو ال ناصر التي ت را بيوية الدولة 

واالتصال المستدام ىو االتصاال الم تماد م ءوت ني االستدامة توفر ظروا بيئية تمتاز بالعودة والبنا
ووفقااا لت ريااا  م(60)راعااي طبي ااة المنظمااة وعميورىااا وأىاادافياتواسااتراتيعيا  مالئمااةم  ةعمااى تطااط سااميم

فااإن ىااذا االتصااال ي نااى فاعميااة الباارام  االتصااالية  مم يااد االتصااال المسااتدام بالواليااا  المتحاادة اامريكيااة
وعااااود  ميااااةتويمتاااازم االتصااااال المسااااتدام لممنظمااااا  بااااالقيم اآ موتكامميااااا ماااال أعمااااال المنظمااااة ومترعاتيااااا

التقيااايم المساااتمر و االلتااازام باااالحوارم و رساااالة ورؤياااة وعااايم وأىاااداا المنظماااةم  تحديااادو اساااتراتيعيا  واضاااحةم 
تقاااديم حماااول اتصاااالية لممشاااكال  أو و االساااتتدام العياااد لوساااائل االتصاااالم و م لنتاااائ  اانشاااطة االتصاااالية
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ويياااتم االتصاااال  م(60)احتااارام الثقافاااا  ودعااام التناااوع البشاااريم واالعتمااااد عماااى االبتكاااار واإلباااداعو م اازماااا 
المستدام بالت بير عن أدوار المنظمة المينية واالعتماعية والمالية والبيئيةم كماا يياتم باالت بير عان العواناا 

 .(64)المالية وغير المالية في أعماليا

ااداء االعتماااااعي و وأنشااااطتيا التاصااااة بالحوكمااااة والمساااااءلةم  المنظمااااة بسياساااااتيا وتاااارتبط اسااااتدامة
وبتطبياق  م(65)االىتمام بالعماىير الم نية والمعتملم واتصاالتيا المؤسسايةو سئولية االعتماعيةم والمواطنة والم

عاددا  )(Vorvoreanu, 2008فورفيريناو ذلك الم نى عمى اتصاال  المنظماة عبار موع ياا اإللكتروناي حادد
االلتاازامم و ماان ال ناصاار التااي تساااعد فااي ضاامان اسااتدامة تواصاال المنظمااة ماال عميورىااام وىااي  بناااء الثقااةم 

 .(66) في التوعو نحو المعتمل ومشاركتو عضاياهم والحوار مل العميور والتةاعل م و االنةتاحو 

بحياص ي تمادون  مويسيم تحقق ال ناصر السابقة في بناء عالعة عيادة مساتمرة مال مساتتدمي الموعال
Hyejoon, 2010) (Hong & عمياو لمحصاول عماى تادما  المنظماة أو لمتواصال م ياا

وفاي إطاار  (67)
ذلك يمكان االساتدالل عماى أن اساتدامة اتصااال  المنظماة عبار موع ياا اإللكتروناي تتحقاق فاي حاال تاوفر 
تاصااية التةاعاال والحااوار ماال العميااور عباار الموعاالم إلااى عانااا تااوفر الم مومااا  والتاادما  التااي يتوع يااا 

كتروناااي فاااي تاااوفر عناصااار تتحااادد عناصااار عاااودة المحتاااوى فاااي الموعااال اإللوبالتاااالي  ؛(68)ذلاااك العمياااور
ويسااتتبل ذلااك دراسااة مسااتتدمي  م(69)الثااراءم والثقااة فااي الموعاالو التةاعاالم و التصااميم العيااد وعااودة التنظاايمم 

ولاذلك يتطماا  ؛(72)المواعل والت را عمى سماتيم ومياراتيم وأسباا استتداميم لمموعل ومادى رضااىم عناو
 .(71)نترن  وتقنية الم موما تصاال  واإلتحقق استدامة االتصال توفر بنية عوية في معال اال

 المشاركة اإللكترونية: -3

ييدا االتصال الحكومي عبر اإلنترن  إلى تحقيق ثالثاة متطمباا  تتكامال فيماا بينياا لموصاول إلاى 
التاااي عرفتياااا اامااام المتحااادة بأنياااا عممياااة إشاااراك الماااواطنين فاااي م المشااااركة اإللكترونياااة ماااا يطماااق عمياااو

الم مومااااا  واالتصاااااال  بشااااكل ياااادعم حوكمااااة البيانااااا  الحكوميااااة بمااااا يزيااااد ماااان الت اااااون بااااين الحكومااااة 
والمااواطنينم وذلااك ماان تااالل تسااييل عمميااة الوصااول لمم مومااا  والتاادما  الحكوميااة والحصااول عمييااام 

شراكيم في عممية اتتاذ القرارراء المواطني والت را عمى   .(70)ن واو

 ي:أتوتتمثل المتطمبا  الثالثة وفقا لإطار الذي وض تو اامم المتحدة فيما ي

الم موماااا  اإللكترونياااة: وت ناااى تاااوفر م موماااا  عاماااة عااان السياساااا  والتااادما  الحكومياااة بشاااكل يسااايل 
 عوائق.  ةدون أي االوصول إليي

الت را عمى  راء المواطنين في السياسا  ال اماة والتادما  المقدماةم  بيا يقصداالستشارا  اإللكترونية: و 
تااذ بيااذه اآراء والمقترحااا  والتقياايم المسااتمر لمسياسااا  والتاادما  الحكوميااةم واا

 لتطوير ااداء. 
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اتتاااذ القاارار اإللكترونااي: وي نااى تمكاان المااواطنين ماان المشاااركة فااي تصااميم السياسااا  والتاادما  المقدمااة 
 .(70)ليم

وتمثال المتطمبااا  السااابقة تطااورا فااي معااال االتصااال الحكااومي ماان مرحمااة االتصااال فااي اتعاااه واحااد 
م إلاى المرحماة الثانياة التاي ت تماد عماى إتاحاة الةرصاة لمعمياور لممشااركة  G2Cمن الحكومة إلى الماواطن

لماواطن إلاى الحكوماة م ثام المرحماة الثالثاة مان ا C2Gوالت بيار عان رأياوم وىاي مان الماواطن إلاى الحكوماة
تاااارتبط وبالتااااالي . (74)وت تمااااد عمااااى إشااااراك العميااااور فااااي عمميااااة اتتاااااذ القاااارار C2G2Cإلااااى المااااواطن 

م وعاوانين الدولاةم وبرامعياا الحكوماة الم موماا  التاصاة بسياساا  بتقاديم الم موما  اإللكترونياة الحكومياة
 .(75) الرأي بداءاو وترتبط االستشارا  بإتاحة الةرصة لممواطنين لمحوار و 

م بشااكل مباشار فااي اتتااذ عاارار اساياإلفاي ويارتبط اتتااذ القاارار اإللكتروناي بإتاحااة الةرصاة لمعميااور 
ولااذلك تيااتم الحكومااا  باسااتتدام  (76)؛حااول تدمااة تقاادميا الحكومااة أو سياسااة م ينااة تااود طرحيااا وتطبيقيااا
ويناات  عاان المشاااركة اإللكترونيااة  م(77)أدوا  عدياادة لمتواصاال ماال المااواطنين بياادا التواصاال ماال الحكومااة

وىااو مااا م (78)ضاامان فياام المااواطنين لمسياسااا  والباارام  الحكوميااةم وت اااونيم فااي تطبيقيااا والتاازاميم نحوىااا
ماان تااالل نمااوذن يوضاا  عمميااة المشاااركة اإللكترونيااة الموضاا  فااي  ((Islam, M. 2008 فسااره إسااالم

العمياور مان الحصاول عماى التادما م وتاؤدي االستشاارة حيص تمكان الم موماا  اإللكترونياة  ؛(0)الشكل 
اإللكترونية إلى تحةيزه عمى االرتباط بالسياسيا  والقاوانينم فاي حاين تمكناو المشااركة فاي اتتااذ القارار مان 

 .(79)تقوية عالعتو بالمعتمل وتع مو أكثر إيعابية

 
 ( عممية المشاركة اإللكترونية0) شكل

والمؤسساية يم المشاركة اإللكترونية في تحقيق االستدامة مان تاالل وضال أطار ال مال القانونياة وتس
والتصوصية وحماية البيانا م وتمكين اافراد وت زيز اساتتدام تقنياا  الم موماا   لتمكين حرية الم موما 

 .(82) واالتصاال  ووسائل التواصل الرعمي
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 :نتائج الدراسة

 تعكسها المعمومات واألخبار المتاحة عمى البوابة اإللكترونية لمحكومة: : هوية الدولة كماأوال

التااي تشااكل فااي معمميااا   دولااة فااي عمياال المعاااالتضاام ىااذه الةئااة الم مومااا  ااساسااية التاصااة بال
مثاال تصائصاايا الثقافيااة وانتمائيااا الع رافااي والتاااريتي ودالال  شاا ارىا وعمميااا الااوطني ونشاايدىا  مىويتيااا

التاصااة بااأداء الحكومااة  الرساامي والثقافااا  الةرعيااة الموعااودة بيااام وكااذلك ااتبااار والت طيااا  اإلعالميااة
تااائ  كمااا ىااو النحيااص تاام رصاادىا فااي الدراسااة ماان تااالل مقياااس الم مومااا  وااتبااارم وعاااء  ؛ وأنشااطتيا

 :تيموض  في الشكل اآ

 
 مقياس هوية الدولة ومعموماتهاوأخبارها (3شكل )

ىيئاتيااا و بتااوفير الم مومااا  عاان مقومااا  الدولااة وىويتيااام ماان حيااص نظااام الحكاام بيااام  تيااتم الاادول
تططيااااا مشااااروعاتيا و و منعاااازا  الدولااااة وبنيتيااااا ااساساااايةم و دسااااتورىا وعوانينيااااام و التنةيذيااااة والتشااااري يةم 

معااااااال  البيئاااااة والتنمياااااة بالمساااااتقبميةم وكاااااذلك مقوماتياااااا وتصائصااااايا الثقافياااااة واالعتماعياااااةم واىتمامياااااا 
 ورعايتيا لذوي االحتياعا  التاصة وحقوق اإلنسان.  مالمستدامةم والطةولة واامومة
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بااين البوابااا  اإللكترونيااة  أن ىناااك تةاوتاااالسااابق  الشااكلفااي وعااد أظياار  النتااائ  كمااا ىااو موضاا  
لحكوما  الدول ال ربية في االىتمام بتقديم ىذه الم موما م ما بين بوابا  وفرتيا بكثافة عالية وتةصايال  

  الحاد اادناى مان ىاذه الم موماا  التاي لام واضحةم وبواباا  أتارى وفرتياا بكثافاة متوساطةم وبواباا  وفار 
 بيا. لتوضي  وضل الدولة أو الت ريا  ةتكن كافي

بالتةصااايل المتوساااطا  الحساااابية لكااال بواباااة حكومياااة عماااى مقيااااس اليوياااة  تااايول اآويوضااا  العاااد
 والم موما  وااتبار.

 المتوسطات الحسابية لمقياس هوية الدولة ومعموماتها وأخبارها (5) جدول
 انمعهىمبت واألخببر اندونة و انمعهىمبت واألخببر اندونة و

 .0.. األسدٌ 3 37.. يصش 7

 070. انعشاق 3 .03. انسعٕدٚت 3

 077. اندضائش .7 .3.. اإليبساث 8

 080. انًٍٛ .7 013. انًغشة 7

 080. خضس انمًش .7 .01. حَٕس 7

 080. خٛبٕحٙ .7 .1.. انبحشٍٚ 0

 087. نبُبٌ 77 090. سٕسٚب 9

 073. انصٕيبل 73 .09. عًبٌ 9

 073. مهسطٍٛ 73 .9.. انكٕٚج 9

 070. يٕسٚخبَٛب 78 03.. لطش 1

 073. نٛبٛب 77 .0.. انسٕداٌ 3

أن مصااار تاااأتي فاااي  مالتااااص بمقيااااس اليوياااة والم موماااا  وااتباااارالساااابق توضااا  نتاااائ  العااادول 
الم را فا م2.82ارا  بمتوسط حساابي عادرة الس ودية واإلم ثمم 2.84ول بمتوسط حسابي عدره الترتيا اا

الحكومياة  إلاى اىتماام البواباا  وتشايرم %75  فاوق نسابة وىي متوسطا  ارتة  م2.78بمتوسط حسابي 
عااء  معموعاة نةساو المقيااس وعماى  مفية عن الدولة وىويتياااإللكترونية ليذه الدول بتقديم الم موما  الكا

عمااانم و ساوريام و البحارينم و تاونسم  م وىااي2.75وأعال مان  2.52وساطي أتارى مان الادول ال ربياة بااين مت
 السودانم وااردن. و عطرم و كوي م الو 

العوانااا و م مومااا  متوسااطة عاان ىويااة كاال دولااة وتشااير تمااك النتااائ  إلااى تقااديم بوابااا  ىااذه الاادول 
ول بمتوساااطا  حساااابية مااان ثااام عااااء  معموعاااة أتااارى مااان الاااد مساااية واالعتصاااادية واالعتماعياااة بيااااالسيا

 عيبوتيم ولبنان. و عزر القمرم و اليمنم و العزائرم و ال راقم  وىي م2.52عل من أإلى  2.05

 مه الدول عبار بوابتياا اإللكترونياةإلى ض ا الم موما  المقدمة عن ىذأيضا تشير تمك النتائ  كما 
 ؛ليبيااو موريتانياام و فمساطينم و في حين انتةضا  المتوساطا  الحساابية عماى المقيااس لكال مان الصاومالم 

ممااا ياادل عمااى عاادم اىتمااام بوابااا  ىااذه الاادول بتقااديم الم مومااا  ااساسااية  ؛2.05حيااص عاااء  أعاال ماان 
 .  بالدولة والت ريا بيا م موماتيا أو إعالميا التاصة
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مرتة اااة أو الحاااظ الباحاااص أن البواباااا  اإللكترونياااة الحكومياااة التاااي حصااام  عماااى متوساااطا  عاااد و 
ل ناصااار )مااال تةااااو  فاااي درعاااا  بيوياااة الدولاااة ب ااادد مااان ا ىتمااا  فاااي الت ريااااا متوساااطة فاااي المقيااااس

 :تشتمل عمى (االىتمام

صااور عاان م ااالم و تةسااير م نااى ألااوان ال ماامم و تةسااير م نااى شاا ار الدولااةم  عناصاار مرئيااةم ومنيااا
اازيااءم ومظااىر االحتةاال و صور ت كس ثقافة الدولة ك اادا  وتقالياد الشا ام و الدولة التاريتية والحديثةم 

 بالمناسبا  الوطنية.

طبي اااة نظاااام الحكااام بياااام و تااااريا الدولاااة وانتمائياااا الع رافاااي أو اإلعميمااايم  م رفياااةم ومنيااااعناصااار 
 اعتصادىام وسما  الحياة فييا. و دستورىا وعوانينيام و 

 التشاور ما المواطنين ومشاركتهم في عمميات اتخاج القرار: ثانيا: 

التي تتاي  لممساتتدم م ترونية الحكوميةى البوابة اإللكتضم ىذه الةئة اادوا  والتطبيقا  التةاعمية عم
بداء  راالتواصل مل ا و ومقترحاتاوم والت بيار عان تقييماو اداء الحكوماة وعراراتياام ومشااركتو فاي ئالحكومة واو

م الل مقيااس التشااور واتتااذ القارارحياص تام رصادىا مان تا ؛ار الحكومي مثل مشروعا  القوانينصنل القر 
 ي:تلشكل اآنتائ  كما ىو موض  في اوعاء  ال

 
 مقياس التشاور واتخاج القرار (4شكل )

م ت ماال ماان تاللااو عمااى يمااة لبوابااة إلكترونيااة حكوميااةممكونااا  الحااد الأي ااد التشاااور واتتاااذ القاارار 
عاادة أدوا  تتضاامن  بواسااطةمااى  رائااو ومقترحاتااوم وذلااك إشااراك المااواطنين فااي القاارار الحكااومي والت اارا ع
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رساال المقترحاا م ووعاود حساابا  حكومياة عماى مواعال التواصال التواصل مان تاالل البرياد  اإللكترونايم واو
 عمااى البوابااة تمكاان العميااور ماان التةاعاال والتواصاال ماال الحكومااة بشااكل ةا روابااط واضااحولياا ماالعتماااعي

منقاااش أو الماادونا  ال امااة أو المتتصصااة فااي موضااوعا  لمنتااديا  مسااتمرم إلااى عانااا وعااود معموعااة 
 ا عمى العميور.  م ينة يتم طرحي

ن البواباا  الحكومياة اإللكترونياة باي( وعود تةاو  كبير 4)   النتائ  التي يوضحيا الشكلوعد أظير 
مااان أدوا   لكثيااارماااا باااين دول وصااام  إلاااى تاااوفير ا ملحكوماااا  الااادول ال ربياااة فاااي االىتماااام بياااذا العاناااا

ي بالتةصايل المتوساطا  الحساابية لكال تاويوض  العادول اآ ممنيا ادولة لم توفر أيو القرار التشاور واتتاذ 
 بوابة حكومية عمى مقياس التشاور واتتاذ القرار.

 المتوسطات الحسابية لمقياس التشاور واتخاج القرار (6جدول )
 انتشبور واتخبذ انقرار اندونة و انتشبور واتخبذ انقرار اندونة و

 030. مهسطٍٛ 9 010. اإليبساث 7

 071. سٕسٚب 1 010. انبحشٍٚ 7

 071. انعشاق 1 010. انًغشة 7

 071. انسٕداٌ 1 018. انسعٕدٚت 3

 071. اندضائش 1 003. حَٕس 8

 071. خضس انمًش 1 003. نبُبٌ 8

 0.3. انًٍٛ 3 .00. يصش 7

 0.3. نٛبٛب 3 .00. عًبٌ 7

 0.3. يٕسٚخبَٛب 3 .00. األسدٌ 7

 0.3. انصٕيبل 3 088. انكٕٚج 0

 ..0. خٛبٕحٙ . 088. لطش 0

التاص بمقيااس التشااور واتتااذ القارار أن عميال بواباا  الادول ال ربياة السابق  توض  نتائ  العدول
حياااص عااااء المتوساااط الحساااابي لكااال مااان  ؛فأعااال 2.75ساااابية عماااى المقيااااس مااان عااااء  متوساااطاتيا الح

باااا  الااادول م وىاااو ماااا يشاااير إلاااى أن بوا2.70م ثااام السااا ودية 2.75اإلماااارا  والبحااارين والم ااارا بم ااادل  
شااراكو فااي عمميااا  اتتاااذ القاارار الحكااومي.  الااثالص ىااي ااكثاار حرصااا عمااى الت اارا عمااى  راء العميااور واو

حياص  ؛بية بةارق كبير عان الادول الساابقةوسطاتيا الحساعاء  مت تائ  أن الدول ال ربية ااترىوتظير الن
لكاال منيمااام  2.58بمتوسااط حسااابي تاااذ القاارار فااي بااوابتي الحكااومتين التونسااية والمبنانيااة عاااء التشاااور وات

 لكل دولة.  2.52عمانم وااردن بقيمة و م بوابا  حكوما  مصر والمتوسط الحسابي لكل من

تاو راء العمياور والت ارا عماى اتعاىا مام المحدود ليذه البوابا  برصاد وتشير تمك النتائ  إلى االىت
شراكو في القرارا  الحكومية عماى  2.52كما انتةض  المتوسطا  الحسابية لبااعي الادول إلاى أعال مان  مواو

 ي:أتويمكن أيضا مالحظة ما ي مو الباحص لمتشاور واتتاذ القرارالمقياس الذي وض 

 ةبية تاصاة لادى كال مان دولااذ القرار المتاحة عمى بوابا  الحكوما  ال ر تنوع  أشكال التشاور واتت 
رساال البحرينم والس وديةم و م اإلمارا  التاي اشاتمم  عماى كال مان االساتبيانا  واساتطالعا  الارأيم واو
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م ديا  الحكوميااة ال امااة والمتتصصااةالشااكاوى والمقترحااا  والتواصاال ماال الحكومااةم والماادونا  والمنتاا
تالليا إعراء حوار مل العميور والت ارا عماى مقترحاتاو أو تقييماو أو مالحظاتاو حاول  التي يمكن من

 ااداء الحكومي.

  اإللكترونااي بالنساابة لبوابااا  الاادول التااي انتةضاا  متوسااطاتيا الحسااابية عمااى المقياااسم تحاادد التشاااور
 ما  المناعشااةفااي حااين عاال أو ناادر وعااود منصاا مي أو تقااديم الشااكاوى والمقترحااا أفااي اسااتطالعا  الاار 

 كالمدونا  والمنتديا  الحكومية.

 : سهولة استخدام الموعا وشفافية المعمومات المتاحة من خالله: ثالثا

وتضااام الةئاااة البياناااا  المةتوحاااة التاااي تااادعم شاااةافية ال مااال الحكاااوميم وكاااذلك اادوا  والم موماااا  
حياص تام  ؛والت ارا عماى محتوياتاو وتقييماو او داتماو والت امال مبسايولة اساتتدام الموعال والتعاول  التاصة

 ي: تنتائ  كما ىو موض  في الشكل اآمقياس سيولة االستتدام والشةافيةم وعاء  الرصدىا من تالل 

 
 ( سهولة االستخدام والشفافية5شكل )

مقومااا  فاعميتيااا فااي دفاال العميااور  ىحاادإر البوابااة اإللكترونيااة الحكوميااة ساايولة االتصااال عباا دت اا
داتميااام وتااوفير الم مومااا  والبيانااا  ذلااك ماان تااالل تسااييل عمميااة التعااول ل م يااا واسااتتداميام و لمت اماا
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تاي تحتاوى عميياا. سواء من الناحية الةنية أو القانونية أو الت ريا بالبوابة وىدفيا والم موما  ال مةيالضرور 
فير ىاااذه عالياااة فاااي تاااو أن ىنااااك عااادة بواباااا  حكومياااة عربياااة عاااد حققااا  م ااادال  الساااابق  ويوضااا  الشاااكل

 من ض ا االىتمام بيذا العانا لدى بوابا  أترى.  ال ناصرم عمى الرغم أيضا

ي بالتةصااايل المتوساااطا  الحساااابية لكااال بواباااة حكومياااة عماااى مقيااااس سااايولة تاااويوضااا  العااادول اآ
 االستتدام والشةافية.

 المتوسطات الحسابية لمقياس سهولة االستخدام والشفافية (7) جدول
 سهىنة االستخداو وانشفبفية اندونة و سهىنة االستخداو وانشفبفية اندونة و

 070. انعشاق 1 .03. يصش 7

 .07. األسدٌ 3 .01. اإليبساث 3

 .07. نبُبٌ 3 .01. انسٕداٌ 3

 080. سٕسٚب 3 090. انبحشٍٚ 8

 030. انًٍٛ .7 090. انسعٕدٚت 8

 030. اندضائش 77 090. عًبٌ 8

 .03. يٕسٚخبَٛب 77 .09. حَٕس 7

 .07. نٛبٛب 73 000. لطش 0

 .07. انصٕيبل 73 000. انكٕٚج 0

 0.0. خضس انمًش 78 .00. انًغشة 9

 ..0. خٛبٕحٙ 77 070. مهسطٍٛ 1

أن البواباااة اإللكترونياااة لمحكوماااة المصااارية تاااأتي فاااي مقدماااة البواباااا  الساااابق تظيااار نتاااائ  العااادول 
ماان حيااص االىتمااام بساايولة اسااتتدام الموعاال وتااوفير البيانااا  م 2.82الحكوميااة ال ربيااة بمتوسااط حسااابي 

م 2.72والسااااودان بمتوسااااط حسااااابي  كاااال ماااان اإلمااااارا  م ثااااماصااااة بااااو والت ريااااا بمحتوياتااااو وضاااابطوالت
لكاال منيااام فااي حااين عاااء  كاال ماان عطاارم  2.65الساا ودية والبحاارين وعمااان وتااونس بمتوسااط حسااابي ف
ط أو أعال مان المتوساط ساوريا فاي ترتياا متوساو لبناانم و ااردنم و اقم ال ار و فمساطينم و الم رام و الكوي م و 

 م وعاااء 2.05إلااى  2.55حيااص عاااء المتوسااط الحسااابي ليااذه الاادول بقيمااة تراوحاا  بااين  ؛عمااى المقياااس
حياص عااء المتوساط الحساابي لياذه الادول  ؛موريتانياا فاي ترتياا ضا ياو العزائارم و بوابا  كل مان الايمنم 

عزر القمر فاي نياياة الترتياا و الصومالم و م وأتيرا بوابا  دول ليبيام 2.02إلى  2.05بقيمة تراوح  بين 
وعاااء  ملاام تحقااق عيبااوتى أي م اادلم فااي حااين 2.02عاال ماان أوسااطا  حسااابية ضاا يةة بم اا  عيمتيااا بمت

 متوسطيا صةر عمى المقياس.

 )مقياس معمل(: مقياس االتصال الحكومي اإللكتروني المستدام خامسا

نتااااائ   تاااايافااااة عناصاااارىام ويوضاااا  الشااااكل اآتعمي ااااي لممقاااااييس الةرعيااااة السااااابقة بك وىااااو مقياااااس
 :المقياس
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 ( مقياس استدامة االتصال اإللكتروني الحكومي6شكل )

تميااز عاادد ماان البوابااا  الحكوميااة  السااابقأظياار  نتااائ  المقياااس التعمي ااي الموضااحة فااي الشااكل 
ممااا ياادل عمااى اىتماميااا بتكاماال البوابااة اإللكترونيااة التااي  ؛رتة ااةول ال ربيااة وتحقيقيااا لقاايم ماإللكترونيااة لمااد

ماا  تتواصل من تالليا الحكومة مل المواطنين أو المت اممين عمى اتتالا فئاتيمم وذلك من حيص الم مو 
شااااراك العميااااور فااااي القاااارار إب انااااا االىتماااااماإللكترونيااااة المقدمااااةم إلااااى ع والبيانااااا  المتاحااااةم والتاااادما 

 ت را المستمر عمى تقييمو لألداء أو الت را عمى رأيو. الحكومي وال

حيااص لاام  ؛ىناااك بوابااا  حكوميااة عربيااة مازالاا  فااي طااور التطااوير نوفااي المقاباال أظياار  النتااائ  أ
تتااوفر بيااا كافااة ال ناصاار المطموبااة لتحقيااق اسااتدامة االتصااال ماال العميااورم وأن ب ااض ىااذه البوابااا  عااد 

تاار )مثاال البوابااة ة أو تةاوتاا  م اادالتيا ماان مقياااس آحققاا  م اادال  متوسااطة فااي كافااة المقاااييس الةرعياا
ق   متوساااطة أو فاااو فاااي حاااين حققااا  م ااادال مفاااي سااايولة االساااتتدام امرتة ااا المصااارية التاااي حققااا  م ااادال

 ي المتوسط الحسابي لكل بوابة.تويوض  العدول اآ مالمتوسطة عمى المقاييس ااترى(
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 المتوسطات الحسابية لالتصال الحكومي اإللكتروني المستدام (8) جدول
 اندونة و االتصبل انحكىمي اإلنكتروني انمستداو اندونة و

االتصبل انحكىمي اإلنكتروني 

 انمستداو

 078. نبُبٌ 11 010. اإليبساث 1

 083. سٕسٚب 11 013. انسعٕدٚت 1

 080. انعشاق 11 017. يصش 1

 033. مهسطٍٛ 11 01. انبحشٍٚ 1

 031. اندضائش 11 091. انًغشة 1

 033. انًٍٛ 11 093. حَٕس 1

 073. خضس انمًش 11 003. عًبٌ 1

 077. يٕسٚخبَٛب 11 073. انكٕٚج 1

 073. انصٕيبل 12 073. لطش 1

 .07. نٛبٛب 11 079. األسدٌ 12

 0.0. خٛبٕحٙ 11 070. انسٕداٌ 11

 ي:أتما ي السابقنتائ  العدول  يتض  من

 والبحرين في مقدمة بوابا  حكوما  الدول ال ربية عمى  ا  دول اإلمارا  والس ودية ومصرعاء  بواب
عيماااااة المتوساااااط الحساااااابي  زاد حياااااص  ؛مقيااااااس اساااااتدامة االتصاااااال الحكاااااومي اإللكتروناااااي المساااااتدام

 .%.2.72عن

  حساابية مان  تاونسم وعماانم وعمي ياا حققا  متوساطا و البوابا  الحكومياة لكال مان الم ارام أعقبتيا
وىي بوابا   مفي ترتيا أعل من المتوسط ىوعاء  بوابا  دول عربية أتر  م2.72إلى أعل من  2.52

طا  متوساا وفمسااطينم والعزائاارم وعمي يااا حقااق وال ااراقموااردنم والسااودانم ولبنااانم  الكوياا م وعطاارم
فااااي حااااين انتةضاااا  المتوسااااطا  الحسااااابية لكاااال ماااان الاااايمنم  م2.05إلااااى  2.52حسااااابية أعاااال ماااان 

 اوىاي دول حققا  بواباتياا عيما 2.05ليبياام وعيباوتي عان القيماة و الصومالم و عزر القمرم و موريتانيام و 
 منتةضة في كافة مقاييس الدراسة.

   وبصااةة عامااة عاااء المقياااس الةرعااي لمتشاااور واتتاااذ القاارار أعاال فااي متوسااطو الحسااابي ماان المتوسااطا
التاصااة بالمقااااييس ااتااارىم وىاااو مااا يمكااان أن يااادل عماااى انتةاااض اىتماااام البواباااا  الحكومياااة لمااادول 

عماى  عربياة حصام  عماى عيماة "صاةر" م تاصاة أن ىنااك دوالب مميا  المشااركة واتتااذ القارار ال ربية
راء العمياور أو طارح  مياة أي شاكل مان أشاكال الت ارا عماى فمام تتضامن بواباتياا الحكو  مىذا المقيااس

 موضوعا  لمناعشتيا عبر البوابة.

  ليبيا ااض ا بين بوابا  حكوماا  و الصومالم و عيبوتيم و عزر القمرم و ت د بوابا  كل من موريتانيام
السياسية واالعتصادية التاي تمار بياا الادول الاثالص منية و مكن تةسير ذلك بالظروا ااوي مالدول ال ربية

ص ااتاارىم إال أن ذلااك ي كااس أيضااا ضاا ا ااولااىم والظااروا االعتصااادية التااي تماار بيااا الاادول الااثال
تاالل فتارة إعاداد الدراساة كماا الحاظ الباحاص  موير اتصاليا اإللكتروناي باالعميورىذه الدول بتطاىتمام 
ن" الذين يسيطرون عمى ال اصمة اليمنية صن اء ىم الاذين ياديرون البواباة و ييطمق عمييم "الحوث نأن م
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بوابة الحكوماة الميبياة ببواباة  كما تم ت ريا مليا ما يدعم توعياتيم وسياساتيموينشرون من تال ماليمنية
 مما ي كس صراع القوى الموعود في الدولة الميبية بين أكثر من عية. ؛"ى"حكومة الوفاق الوطن

  ن بواباتيااا الحكومياة اإللكترونيااة عاااء  عمااى مسااتوى فااإالظااروا التااي تمار بيااا سااوريام الاارغم ماان عماى
تقرار م وربماا يةسار ذلاك باالساة في ترتياا فاوق المتوساط أو متوساطالمقياس الرئيس أو المقاييس الةرعي

 التي يتم من تالليا إدارة ال مميا  والتدما  الحكومية المتتمةة. م النسبي داتل ال اصمة دمشق

 :ةتصال اإللكتروني الحكومي الثالث: العالعة بين مستوى مؤشرات استدامة اال سادسا

التشااور واتتااذ م و ة بين المقاييس الةرعياة اارب اة التاصاة بالم موماا  وااتبااروعود عالع تتبارال
حياص يتضا   ؛م امال ارتبااط بيرساونبتطبياق عام الباحاص  مسيولة االستتدامو التدما  الحكوميةم و القرارم 

وذلاااك عناااد مساااتويا  داللاااة  مباااين المقااااييس اارب اااة ة( وعاااود عالعاااة ارتبااااط عويااا10مااان نتاااائ  العااادول )
 2.225إلى  2.222تراوح  من 

 حكومي الثالثةالعالعة بين مؤشرات استدامة االتصال اإللكتروني ال (9جدول )
 انمقبييس

مقيبس انمعهىمبت 

 واألخببر

مقيبس انتشبور 

 واتخبذ انقرار

مقيبس سهىنة 

 االستخداو

مقيبس انهىية 

 وانمعهىمبت واألخببر

 0019. .098. 7 يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ

 0..0. 3..0.  انذينت

 33 33 33 انعذد

مقيبس انتشبور 

 واتخبذ انقرار

 0130. 7 .098. يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ

 ...0.  3..0. انذينت

 33 33 33 انعذد

مقيبس سهىنة 

 االستخداو

 7 0130. 0019. يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ

Sig. (2-tailed) .0..0 .0...  

 33 33 33 انعذد

 :أنو إلىالسابق تائ  العدول تشير ن

حياص عااء  ؛اإللكتروناي المساتدامتوعد عالعاة ارتبااط باين كافاة المقااييس الثالثاة لالتصاال الحكاومي 
عاااء  ال العااة  فقااد ؛العاادولفااي كمااا ىااو موضاا   2.225إلااى  2.222مسااتوى الداللااة بقيمااة تتااراوح ماان 

حياص  ؛فاوق المتوساطةبقيماة التشااور واتتااذ القارار وياة والم موماا  وااتباار ومقيااس عوية بين مقيااس الي
باار ال العاة باين مقيااس اليوياة والم موماا  واات  عااءوكاذلك  م2.602م امل ارتباط بيرسون بقيمة بمغ 

  ال العة باين كانكما  م2.576م امل ارتباط بيرسون بقيمة متوسطة حيص بمغ ومقياس سيولة االستتدام 
حيااص عاااء م اماال ارتباااط بيرسااون بقيمااة  ؛مقياااس التشاااور واتتاااذ القاارار ومقياااس ساايولة االسااتتدام عويااة

2.705. 

 ملااى ال العااة اإليعابيااة القائمااة بااين عناصاار االتصااال المسااتدام الثالثااة وتكاممياااوتشااير تمااك النتااائ  إ
سايامو فاي اتتااذ ألمعمياور بالمشااركة والت بيار عان ر فتقديم الم موماا  الالزماة يارتبط بإتاحاة الةرصاة  ياو واو
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عمميااة  يساايرماان حيااص الشاكل والمحتااوى عماى تبقادرة البوابااة أو الموعال  قارارا  المت مقااة باوم وياارتبط أيضاااال
 .التةاعل واالستتدام

 مناعشة النتائج والتوصيات:

ىوياة تواصل والتةاعل مل المت اممين وتأكياد من الحكوما  بتطوير عدراتيا اإللكترونية لم كثيريتم الي
مااان التااادما  اإللكترونياااة ليااام عبااار البواباااا  والمواعااال  كثيااارا بياااام إلاااى عاناااا تاااوفير الالدولاااة والت ريااا

 الحكومية والتطبيقا  اإللكترونية. 

وعااد اسااتيدف  الدراسااة الت اارا عمااى ماادى تااوفر عناصاار االتصااال اإللكترونااي الة ااال عباار البوابااا  
ىااي: م صاار أساسااية فااي البوابااةالحكوميااة ال ربيااة ماان تااالل تصااميم مقياااس يرصااد ماادى تااوفر ثالثااة عنا

كماااا  مالموعااال وتاااوفر م موماتاااو ااساساااية وسااايولةاتباااارم التشااااور واتتااااذ القااارارم ليوياااة والم موماااا  واا
اليوياة مان تاالل التركياز عماى ساما   مرصد  الدراسة عدرة البوابا  عمى الت ريا باليوية الوطنية لمدولاة

كاناتيااا االعتصااادية واإلنسااانيةم ماان العوانااا المرئيااة والتاريتيااة والثقافيااة والحضااارية وي اارا بإموعناصاارىا 
 وي بر عن تصائص ش بيا بةئاتو المتنوعةم وي را بالقيم التي تؤمن بيا.

صااادار التقاااارير السااانوية حاااول اوعاااد  ىتمااا  اامااام المتحااادة بتقيااايم القااادرا  اإللكترونياااة لمحكوماااا  واو
واعاال الحكوميااة المتتمةااة بااا  والمتطورىااام إلااى عانااا رصااد ماادى تااوفر عناصاار المشاااركة اإللكترونيااة بالبوا

إلحصاااءا  ااماام  ووفقااا م(81)ل والتواصاال ماال الحكومااة ومؤسساااتياالتااي تاادعم عاادرة المت اااممين عمااى التةاعاا
عن تطور الحكومة اإللكترونية حقق  عشار دول عربياة م ادال  أكبار مان المتوساط  م0216المتحدة عام 

 متااااونسو م عماااانو عطااارم و السااا وديةم و الكويااا م و اإلماااارا م و وىاااي دول البحااارينم  4.900ال اااالمي وىاااو 
  .(80)ااردنو الم رام و لبنانم و 

 تأكيادبيماة التاي أكاد  اىتماام عادد مان الادول ال ربياة مالدراسة إلاى عادد مان النتاائ  ال وعد توصم 
 تطااوير التةاعااال ماال المت اااممين عبااار بواباتيااا اإللكترونيااة وتاااوفير اادوا  الالزمااة ليااذا التةاعااالمىويتيااا و 

والحاارص عمااى تااوفير كافااة ال ناصاار التااي تتكاماال فيمااا بينيااا لتحقيااق  مفضاااًل عاان التنظاايم الاادعيق لممحتااوى
وابااااا  حكومااااا  اإلمااااارا م م وتااااأتي فااااي مقاااادمتيا بلكترونيااااة والمشاااااركة اإللكترونيااااةمةاااااىيم الحكومااااة اإل

 الم را.و م البحرينو مصرم و م الس وديةو 

مان أن تطاوير التواعاد اإللكتروناي لمحكوماا  واساتتدام  (Fang, 2002) فاان  ويتةق ذلك مل ما أكده
وكاذلك  مأحد ال وامل التي تسيم في تطاوير عاودة تقاديم التدماة الحكومياةىو تكنولوعيا الم موما  واالتصال 

كماا أشاار كال مان ميرشاانداني وعاون وياونيس   م(80)ت زيز المشاركة السياسية والمعتم ية لدى أفاراد العمياور
إلى أىمية توفر عادد مان الم اايير فاي  (Mirchandani, Jhon, Yunus and Sudhir, 2018)وسدىير 

احتياعاااا  المت ااااممينم وسااارعة  ةمااان أىمياااا فاعمياااة البواباااة وعااادرتيا عماااى تمبيااا مالبواباااة أو الموعااال الحكاااومي
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ووضاوح وشاةافية  االستعابة الحتياعاتيم والتةاعل م يمم وتوفر الم موما  الالزمة حاول التادما  الحكومياةم
الم مومااا  واإلعااراءا م ووعااود تقياايم مسااتمر لم ناصاار التااي تضاامن عااودة عماال البوابااة أو الموعاالم وأتيااارا 

ير ضارورة االىتماام بتاوفر ال ناصار المحققاة لياذه الم ااي وىو ما يؤكاد م(84)توفير المصادر والتقارير الحكومية
 التي عمم  الدراسة عمى رصدىا.

ماان عواماال نعاحيااا  البوابااة الحكوميااة عااامالفااي ال ناصاار الم موماتيااة والتةاعميااة ولااذلك ي ااد تااوفر 
وىااو أيضااا مااا أشااار إليااو لونااا ورامااون ولااويس ورودريعااو وابياال  موعاادرتيا عمااى تااوفير احتياعااا  المت اااممين

(Luna, J.Ramon, Luis, Rodrigo and Abel, 2013)  مان ضارورة أن تكاون مترعاا  الت امال
عاان  ميااة والعااودة والشااةافية والمشاااركةم فضاااللم ااايير الكةاااءة والةاع ةحكومااة اإللكترونيااة محققااأدوا  ال ماال

 اليويااة الوطنيااة تؤكااد النتااائ وفيمااا يت مااق بم (85)المتكاماال بالشااكل والتصااميم الة ااالإلزاميااا بتقااديم المحتااوى 
ساواء المرتبطاة بالعاناا ال ااطةي واالتعااىي المارتبط  مضرورة االىتمام بال ناصار التاي ت كاس ىاذه اليوياة

 أو العانا الم رفي المرتبط بسياستيا واعتصادىا وعالعاتيا الدولية. مبتاريا الدولة وثقافتيا وانتماءاتيا

الحكومية لمدول ال ربية إلاى ثاالص فئاا  أساساية لمنتائ  ال امة لمدراسة يمكن تصنيا البوابا   ووفقا
 ي:تويوضحيا الشكل اآ مالحسابية التي حصم  عمييا كل بوابة لممتوسطا  وفقا

 
 الفئات الخاصة ببوابات حكومات الدول العربية (7شكل )

 ىي:م   لبوابا  حكوما  الدول ال ربيةثالص فئاأن ىناك السابق يوض  الشكل 

عان ىوياة الدولاة  باالت بير الةئة ااولاى: بواباا  حققا  بشاكل كبيار م اايير العاودة والكةااءة والتزما 
 ممصااارو م السااا وديةو بواباااا  كااال مااان: اإلماااارا م تتمثااال فاااي و  متطاااوير المشااااركة اإللكترونياااة لمعمياااورو 
 والم را. مالبحرينو 
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وتحتااااان إلااااى تطااااوير فااااي أدواتيااااا  مالةئااااة الثانيااااة: بوابااااا  حققاااا  الم ااااايير السااااابقة بشااااكل متوسااااط
الساااودانم و ساااوريام و الكوياا م و عطااارم و سم تااونو وىاااي عمااى الترتياااا بوابااا  كااال ماان: عماااانم  موعناصاارىا

 ال راقم وفمسطين.و ااردنم و لبنانم و 

عناصاار المشاااركة اإللكترونيااةم وىااي بوابااا  تحتااان إلااى : بوابااا  تتساام بالضاا ا وناادرة الةئااة الثالثااة
عاازر القماارم و موريتانيااام و العزائاارم و وتضاام عمااى الترتيااا بوابااا  كاال ماان: الاايمنم  مإعااادة ىيكمااة وتطااوير

 الصومالم وليبيا.و عيبوتيم و 

متوسااااطا  حسااااابية مرتة ااااة فااااي مقياسااااي اليويااااة حققاااا  ب ااااض البوابااااا  الحكوميااااة ال ربيااااة  إال أن
لااذلك  ؛فااي مقياااس التشاااور واتتاااذ القاارارنةساايا الم اادال  لة االسااتتدامم لكنيااا لاام تحقااق والم مومااا  وساايو 

 مان الادول ال ربياة ماازال كثيرلحكاومي باالايرى الباحص أن توظياا وساائل االتصاال الحديثاة فاي االتصاال 
 لم يصل إلى مرحمة التةاعل والمشاركة بين الحكومة والمواطنين.و في مرحمة تقديم الم موما م 

م ومماا توصام  إلياو نتاائ  وبناء عماى ماا عاما  الدراساة بتحميماو مماا توصام  إلياو الدراساا  الساابقة
  بااااالتطوير والتحااااديص الاااادائمين لبواباتيااااا ومواع يااااا يسااااتنت  الباحااااص ضاااارورة اىتمااااام الحكومااااام الدراسااااة

ل التركياز عماى اإللكترونية من حيص البناء والمحتوىم بحيص ت كس البوابة أو الموعل ىوية الدولاة مان تاال
يم فااي رساام صااورة ياسااة واضااحة إلدارة اليويااة بمااا يسااكااون ىناااك ستص يااوبح موالم رفيااةمكوناتيااا المرئيااة 
م ومترعاا  ةكاون لمبواباة رؤياة وأىاداا واضاحتوتوصى الدراسة أيضاا باأن  مساتيامؤس الدولة وبناء سم ة

 تاصة في معال عدرة البوابة عمى توفير التدما  لمعميور.  ميمكن عياس مدى تحققيا

التااي تتضاامن تااوفر الم مومااا  ر التاصااة بالمشاااركة اإللكترونيااة عااا مراعاااة تكاماال ال ناصااتكمااا 
شااراكو فااي عمميااة  مالتشاااور المسااتمر ماال العميااورو وااتبااار الحكوميااةم  والت اارا عمااى توع اتااو و رائااوم واو

ة حديثاة ت تماد عماى اساتطالعا  االعتمااد عماى أدوا  تةاعميا قرار الحكوميم وىو ما يتطما أيضاااتتاذ ال
 عتماعي.لة ال لوسائل التواصل االي اإللكترونيةم وتوفير المدونا  والمنتديا  الحكوميةم والتوظيا اأالر 
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