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



تمهيد:
يؤدي االتصال الحكومي عبر الوسائل الحديثة دو ار كبي ار في بناء صورة الدولة ومؤسسااتيا المتتمةاة
وواب اراز دورىااا محمي ااً وواعميمي ااً وعالمي ااً وتأكيااد ىويتيااام كمااا يساايم فااي تحقيااق تواصاال ف ااال ماال المعتماالم
فاالتصااال الحكااومي يس ايم فااي دعاام الثقااة ف ااي سياسااا الحكوم ااة وبي ااان دور مؤسساااتيا والت اادما الت ااي
تقاادميام وفااي ظاال التطااور المتسااارع فااي االتصااال ووسااائموم وماال ت اادد حاعااا
لزاما عمى الحكوما

تمبية تمك الحاعا

العميااور وتنوعيااام أصااب

عبر اتصال متةاعل ي كس رؤية الدولة واستراتيعيتيا.

مشكمة الدراسة:
أشااار تقرياار ااماام المتحاادة لمحكومااة الة الااة ل ااام 0202م إلااى أنااو يعااا عمااى الحكومااا

أن تحقااق

الةاعمية في تقديم التدما لممواطنينم وواتاحة القدرة لمعميل عمى الحصول عماى التدماة الحكومياةم والقادرة
عمااى الوصااول لمم مومااا م وذلااك عباار بنااء نظااام حااديص التصاااال الم مومااا م ويتحقااق ذلااك وفااق إطااار
عام من الةاعمية والثقة واالنةتاح والحوكمة والتمكين(.)1

وعميو تتحدد مشكمة الدراسة في اإلعاباة عان الساؤال اآتاي :ماا طبي اة الادور الاذي تقاوم باو البواباا
الحكومية لمدول ال ربية في الت بير عان ىوياة الدولاة والت رياا بياا إلاى عاناا ت زياز المشااركة اإللكترونياة
لممواطنينم وواتاحة اادوا

والمنصا

التاصة بتقديم الم موما

والتدما

واالستشا ار واتتاذ القرار؟.

أهداف الدراسة:
ت مل الدراسة عمى تحقيق معموعة من ااىداا تتحدد فيما يأتي:
 الت اارا عماااى دور البوابا ااا
الم موما

المتكاممة عنيا.

 رصد أدوا

تقديم الم موما

الحكومي ااة لما اادول ال ربي ااة ف ااي الت ريا ااا باليوي ااة الوطنيا ااة لمدولاااةم وتقا ااديم
الحكومية عبر البوابا

الحكومية اإللكترونية لمدول ال ربية.

 أستاذ مشاركم كمية االتصالم عام ة الشارعة.
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 الت را عمى أدوا

االستشا ار الحكومية عبر البوابا

الحكومية اإللكترونية لمدول ال ربية.

 الكشا عن أدوا

اتتاذ القرار التي تستتدميا البوابا

الحكومية اإللكترونية لمدول ال ربية.

تساؤالت الدراسة:
تيدا الدراسة إلى اإلعابة عن التساؤال
 .1ما الم موما

التي توفرىا البوابا

اآتية:
اإللكترونية لحكوما

الدولة وت را بنظاميا ووامكاناتيا وأتبارىا والتدما
 .0ما أدوا
 .0أي أدوا

التي تقدميا؟

االستشا ار اإللكترونية التي توفرىا البوابا
اتتاذ القرار توفرىا البوابا

 .4إلى أي مدى تمتزم البوابا

اإللكترونية لحكوما

اإللكترونية لحكوما

اإللكترونية لحكوما

 .5مااا طبي ااة الةااروق بااين البوابااا

الدول ال ربياة والتاي ت كاس فاي معممياا ىوياة
الدول ال ربية؟

الدول ال ربية؟

الدول ال ربية بم ايير المشاركة اإللكترونية؟

اإللكترونيااة لحكومااا

الاادول ال ربيااة ماان حيااص درعااة تااوفير المشاااركة

اإللكترونية؟
التصميم المنهجي لمدراسة:
تنتمي الدراسة إلى الماني الوصاةي الاذي ييادا إلاى تقاديم وصاا دعياق لموضاوع أو ظااىرة محاددة

لمت را عمى ظروفيا وأب ادىام ثام تحميال النتاائ التاي تام التوصال إليياا وتةسايرىام واعتماد
الوصا والتحميل من تالل استتدام كل من المس وال العا

المتبادلة؛ بيادا عمال البياناا

بطريقاة كمياة لتحميمياا والتاارون منياا بنتاائ والتوصال لمبااديء أو توصايا
الت اارا عمااى ال العااا
تحميل محتوى البوابا
عمى ىذه البوابا .

والم موماا

أو نماااذن مقترحاةم إلاى عانااا

االرتباطيااة بااين المت ي ا ار المحااددة فااي الد ارسااةم كمااا اعتمااد
اإللكترونية لحكوما

الد ارساة عماى

الد ارسااة عمااى أداة

الدول ال ربية؛ بيادا رصاد وتحميال طبي اة المشااركة المتاحاة

ويمتاز تحميل المواعل اإللكترونياة بطبي اة تاصاة تتتماا عان تحميال وساائل االتصاال التقميدياةم مان
حيص غنى الوسيمة وتميزىا بوعود أدوا

التةاعل مل العميور(.)0

واعتمااد الباحااص فااي التحمياال واسااتتالص النتااائ عمااى عاادد ماان النماااذن التاصااة بتحمياال المواعاال
اإللكترونية تتمثل فيما يأتي:
نمووج ديموون ومواكمين ” “Delon and Mc Leanلتقيويم الموعوا اإللكترونوي( :)3الاذي حادد
ثااالص فئااا

لمتقياايمم أوليااا :عااودة نظااام الموعاال التااي تتضاامن عااددا ماان ال ناصاارم مثاال ساايولة الوصااولم

وكةاءة وظائا اادوا
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وتااوفر إمكانااا

البحااصم وأمااان الموعاال ووعااود أدوا

لمتقياايم وم رفااة رد الة اال .ثانييااا :عااودة الم مومااا

المقدمااة عباار الموعاالم التااي تتضاامن توافااق محتااوى الموعاال ماال الياادا ماان بنائاوم ودعااة الم مومااا
فيميااام وساايولة الت اماال م يااا وتكامميااا م والتةاعاال م يااا .وثالثيااا :عااودة التاادما
المت امل في التدمة اإللكترونيةم وتوفر أدوا

وساايولة

المقدمااةم ومنيااا ثقااة

لتقديم التدمة ووامكانية التواصل مل الم نيين.

نموج "اإلطار المتعدد لتحميل المواعا اإللكترونية"(:)4
The Multimodal Framework for Analyzing Websites
الةئ ااا

وىااو نمااوذن أطمقااو لاايس ) (Luc, 2010م تمااداً عمااى تحمياال مت اادد لمموعاال اإللكترونااي يتضاامن
اآتيا ااة :الةئا ااة التاصا ااة بالشا ااكل ال ا ااام وتا ارتبط بيويا ااة الموعا االم الةئا ااة التاصا ااة با ااالمحتوى وطبي ا ااة

الم موما

التي يقدميام الةئة التاصة ببناء الموعل وتصميمو من حيص شكل التصاميم وتصاميم النصاوص

والوس ااائط المت ااددةم الةئ ااة التاص ااة بالوظ ااائا الت ااي يؤديي ااا الموع االم الةئااة التاصااة ب ااأدوا

يتضمنيا الموعلم وأتي اًر الةئة التاصة باليوية المعتم ية والثقافية لمموعل.

التةاع اال الت ااي

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

شكل ( )1نموج معايير بناء الموعا اإللكتروني لممن مة الحكومية

يوض الشكل السابق ال ناصر اآتية:
االسااتراتيعيا  :يقصااد باسااتراتيعيا

بناااء محتااوى الموعاالم ااساااليا التااي يااتم ماان تالليااا تحديااد أىااداا

الموعاال اإللكترونااي لممنظمااة الحكوميااة والقاايم ال امااة التااي تحكاام عمميااة إدارتااوم كااااللتزام بااالحوار
والتةاعل والشةافية والتكامل.
الم مومااا  :ي نااي بالم مومااا م كافااة أناواع المحتااوى التااي ت اارا بالمنظمااةم وتاادعم ساام تيا ومكانتيااا لاادى
فئا

العميور الم ني.
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التدما  :يقصد بالتدما م ااعمال التي تقدميا المنظمة لممت ااممين عبار موع ياا اإللكتروناي التاي تارتبط
ب مل المنظمة الحكوميةم ويمكن التقديم ليا ووانياؤىا إلكترونيا.

االتصال :يراد بو العيود االتصالية واإلعالمية التي تقوم بيا المنظمة عبر الموعل اإللكتروني لنشر أتباار
أنشطتيا وف الياتيا ووانعازاتيا.

االستتدام :يقصد باالستتدام اادوا

والتقنيا

التي يتضمنيا الموعلم وتساعد عماى سايولة اساتتدامو مان

حيص التنظيم العيد لمحتواه واستتدام تصميم واض وعناصر تصميم يسيل الت امل م يا.
مجتما الدراسة:
يتحدد معتمل الدراسة في البوابا

اإللكترونية الوطنية الحكومياة لمادول ال ربياة؛ وذلاك بيادا تحميال

طبي ااة المشاااركة اإللكترونيااة الت اي توفرىااا ىااذه البوابااا

والمواعاالم ويوض ا العاادول اآت اي ترتيااا الاادول

ال ربية عالميا وفق تقرير اامم المتحادة الاذي تصادره إدارة الشائون االعتصاادية واالعتماعياة ل اام 0216م
التاص بتقييم المشاركة اإللكترونية المتاحة عمى المواعل الحكومية الذي يصدر كل عامين.

جدول ( )1ترتيب الدول العربية وفقاً لمعدل المشاركة اإللكترونية وفقا إلحصاءات عام 0216م
انترتيب انعبنمي انترتيب انعربي في
انمؤشر(من * )1
انفئة*
انمشبركة
في انمشبركة
اندونة
EPART
اإلنكترونية
اإلنكترونية
.038.0
7
71
انًغشة
.01703
3
83
انبحشٍٚ
مؤشر مرتفع
.01703
3
83
اإليبساث
.01773
8
83
انسعٕدٚت
.09373
7
78
حَٕس
.09777
0
00
انكٕٚج
مؤشر متىسط أو فىق انمتىسط
.09777
9
00
لطش
.00038
1
19
عًبٌ
.07370
3
37
نبُبٌ
.07019
3
33
األسدٌ
.07019
7.
33
سٕسٚب
مؤشر أقم من متىسط
.07381
77
7.7
انعشاق
.07.93
73
7.1
يصش
.03073
78
783
انسٕداٌ
.07809
77
797
انًٍٛ
.07739
70
791
اندضائش
.07.71
79
71.
نٛبٛب
مؤشر منخفض
.0.0.3
71
737
يٕسٚخبَٛب
.0.883
73
739
انصٕيبل
.0.71.
73
733
خضس انمًش
.0...
3.
737
خٛبٕحٙ
ال يىجد مؤشر

* أعمى مؤشر عالمي كان لممممكة المتحدة ()1.22م وأعل مؤشر كان لكل من عيبوتي وأفريقياا الوساطىم
وتوفالو ()2.222
* المتوسط ال المي لممشاركة اإللكترونية ىو 4.605
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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:
حدد الباحص فئا
و

التحميل في:
انًمصٕد ببنفئت

انفئت


حرررٕمش يعهٕيررربث حعكرررس ْٕٚرررت انذٔنرررت يرررٍ 
عُبصرررررررررش انٕٓٚرررررررررت
حٛث عُبصشْب انًشئٛت ٔيكَٕبحٓب انثمبمٛت،
 7انٕطُٛررت ٔانًعهٕيرربث
ٔكرررررزنر حرررررٕمش يعهٕيررررربث ٔ خبررررربس عرررررٍ 
ٔاألخببس
انسٛبسبث ٔانخذيبث ٔاألَشطت انحكٕيٛت0



3

8

7

0

انخعشف عهٗ آساء انًٕاطُ ٍٛم ٙانسٛبسربث 
انعبيت ٔانخذيبث انًمذيتٔ ،انخمٛٛى انًسرخًش 
ايسخشبساث
نهسٛبسررربث ٔانخرررذيبث انحكٕيٛرررتٔ ،األخرررز 
بٓزِ اٜساء ٔانًمخشحبث0

حًكٍ انًٕاطُ ٍٛيرٍ انًشربسكت مر ٙحصرًٛى 
انمشاساث
انسٛبسبث ٔانخذيبث انًمذيت نٓى(0)9
حعذ انبٛبَبث انحكٕيٛت انًفخٕحت )(OGD
Open Government Data
بأَٓررررب انًعهٕيرررربث انخررررًٚ ٙكررررٍ نهدًٓررررٕس

انٕصررٕل ينٓٛررب بٓررذف انخعررشف عهررٗ انذٔنررت
انبٛبَبث انًفخٕحت
ٔحكررررٕ ٍٚصررررٕسة يخكبيهررررت عُٓررررب سٛبسررررٛب
ٔالخصبدٚب ٔاخخًبعٛربٚٔ ،رؤدٖ يحبحخٓرب ينرٗ 
يكسبة انسٛبسربث انحكٕيٛرت يصرذالٛت نرذٖ
اندًٕٓسٔ ،دمعّ ينٗ انخدبٔة يعٓب(0)1
حٕظرررررا ييكبَررررربث اإلَخشَرررررج يرررررٍ حٛرررررث

سرررررررررٕٓنت اسرررررررررخخذاو انخصررررًٛى ٔانًحخررررٕٖ نهخٕاصررررم ٔانخفبعررررم

انًسررررخًش يررررع اندًٓررررٕس بٓررررذف خعهٓررررب
انًٕلع

عُصشا معبي م ٙانعًهٛت ايحصبنٛت0

انعُبصش انخبصت ببنفئت
يعهٕيبث عبيت عٍ انذٔنرت ْٕٔٚخٓرب انٕطُٛرت،
كششذ يعُٗ شعبسْبٔ ،حفسرٛش نرٕاٌ عهًٓرب،
ٔكهًبث ساليٓب انٕطُٔ ٙنحُّ0
يعهٕيررربث عرررٍ ايسرررخشاحٛدٛبث ٔانسٛبسررربث
انحكٕيٛت0
يعهٕيرررررربث عررررررٍ انًشررررررشٔعبث ٔاألعًرررررربل
ٔاإلَدبصاث0
يعهٕيبث عٍ َظبو انحكى ٔيؤسسبحّ0
يعهٕيرربث عررٍ انُظرربو ايلخصرربد٘ ٔانمرربََٕٙ
ٔانخششٚعٔ ٙاإلعالي ٙنهذٔنت0
انبشٚذ اإلنكخشَٔ0ٙ
اسخطالعبث انش ٘ ٔايسخبٛبَبث0
يُخررررررررذٚبث انُمررررررررب ٔٔسرررررررربئم انخٕاصررررررررم
ايخخًبع0ٙ
انذسدشت ًَٔبرج انخعهٛك0
يُخررذٚبث انُمررب ٔانًررذَٔبث انحكٕيٛررت حررٕل
يششٔعبث انمٕأَ ٍٛانمشاساث0

انخمرررربسٚش ٔاإلحصرررربءاث انسرررركبَٛت ٔانبٛئٛررررت
ٔيعهٕيبث انبُٛت األسبسٛت0
انٕثبئك0

بُبء ٔحُظٛى انًٕلع انحكٕي ٙاإلنكخشَٔ0ٙ
يحخٕٖ انًٕلع انحكٕي ٙاإلنكخشَٔ0ٙ
اسخخذاو انًٕلع انحكٕي ٙاإلنكخشَٔ0ٙ

أداة التحميل:
وضل الباحص مقياسا مت ددا لتحميل البوابا

اإللكترونية لحكوما

الدول ال ربية لرصاد عادرتيا عماى

تقديم ىوية الدولة وتحقيق المشاركة اإللكترونية؛ حيص يشتمل عمى  58عنص ار كاآتي:
 -1مقياس الم موما

وااتبار وعناصر اليوية الوطنية :ويتضمن المقياس ال ناصر الم موماتية التاصاة

بالدولةم كما ىو موض في:
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جدول ( )0مقياس المعمومات واألخبار
 07حبسٚخ انذٔنت ٔعُبصش ْٕٚخٓرب
انًشئٛت (انشعبس ٔانعهى)
 03يٕلع انذٔنت ٔخغشامٛخٓب
 08ايسرررررخشاحٛدٛبث ٔانسٛبسررررربث
ٔاألْذاف
َ 07ظبو انحكى
 00انذسخٕس ٔانمبٌَٕ

 07.يببدساث ٔلضبٚب ٔيششٔعبث

 073اإلعالو م ٙانذٔنت

 077ايلخصبد ٔاألعًبل ٔايسخثًبس

 03.انخًُٛت انًسخذايت

 073انخعهٛى ٔانثمبمت ٔانعهٕو

 037انخمذٚش ٔاندٕائض

 078انشئٌٕ اإلَسبَٛت ٔايخخًبعٛت
 077انبُٛت انخحخٛت

 09انحكٕيت

 070انسٛبحت ٔانسفش

 01انبشنًبٌ ٔانٓٛئبث انخششٚعٛت

 079حمٕق اإلَسبٌ

 033يعهٕيبث عبيت يثم انطمس
 038خببس عٍ انذٔنت
 037انصٕس عٍ انفعبنٛبث ٔاألَشطت انحكٕيٛرت
ٔانًُبطك انخ ٙحًثم يعبنى نهذٔنت0
 030مرررررالو ٔيمررررربطع مٛرررررذ ٕٚعرررررٍ انفعبنٛررررربث
ٔاألَشطت انحكٕيٛت0

 03انمضبء
 03األخُذة ٔانفعبنٛبث

 071مئررربث َٕعٛرررت (انطفرررم– انًرررش ة–
ايحخٛبخبث انخبصت)
 073انعاللبث انذٔنٛت

 039سٔابظ نٕسبئم اإلعالو م ٙانذٔنت

 -0مقياااس التشاااور واتتاااذ الق ارار :ويضاام المقياااس ال ناصاار التاصااة بالتةاعاال ماال العميااورم كمااا ىااو
موض في:
 07انٕسى
 03اسخطالعبث انش ٘
 08ايسخبٛبَبث
ٔ 07سبئم انخٕاصم ايخخًبعٙ
 00شبكبث انٕسبئظ انًخعذدة
 09انذسدشت

جدول ( )3مقياس التشاور واتخاج القرار
 01الخشاحبث ٔيالحظبث ٔشكبٖٔ
 03يُخذٚبث انُمب
 03يذَٔبث يخخصصت
 07.يذَٔت عٍ األمكبس ٔايبخكبس
 077يذَٔت يحبسبت مسبد
 073انًذَٔت انحكٕيٛت

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

جدول ( )4مقياس سهولة االستخدام
 077حٕمش بشايح انخشغٛم
 07حمبسٚش ٔيحصبءاث حكٕيٛت
 073سئهت يخكشسة
َ 03صٕص لٕاٍَٛ
 078احصم بُب
 08يُبلصبث ٔمشص عًم
 077انهغبث
 07انبشٚذ اإلنكخشَٔٙ
 070انُششة اإلخببسٚت
 00بٛبَبث عٍ سٕٓنت ايسخخذاو
 079انبحث
 09انًسبعذة
 071انصٕث
 01انخسدٛم
 073يٛثبق انعًالء
 03انخشٚطت
 073عٍ انبٕابت
 03سٛبسبث انخصٕصٛت ٔاأليبٌ ٔايسخخذاو
 03.حمٛٛى انًٕلع
 07.انضبظ
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الصدق والثبات وفترة التحميل:
استيدا الباحص الت را عمى عدرة المقياس عمى رصد عناصر المشاركة؛ حيص تم عارض المقيااس
عمااى محكمااين بياادا التأكااد ماان صاادق المةيااومم وصاادق المحتااوى لمتأكااد ماان مالءمااة كاال عنصاار لمةئااة

التاصة بوم والصدق الظاىري لمتأكد من مالءمة المقياس لموضوع الدراسة(.)8
ولقياس ثبا

عناصر المقياس تم حساا م امال ألةاا كرونبااخ  Cronbach's alphaلرصاد الثباا

الداتمي لممقياس؛ حيص عاء الم امل بقيمة  2.866مما ي كس الثبا
تم ا

حكوميااةم ىااي بوابااا

إعااادة تحمياال ثااالص بوابااا

القوي بينيام ولحسااا ثباا

النتاائ

اإلمااا ار م ومصاارم والم اارا بواسااطة اثنااين ماان

الب اااحثين اآتا ارينم واس ااتتران م ام اال االرتب اااط ب ااين النت ااائ الت ااي توصا ال لي ااا الباح ااص ونت ااائ الب اااحثين
اآتارينم وكااان م ااامال االرتباااط بااين النتااائ ( 2.96و  )2.95وىمااا داالن إحصااائيا عناد 2.222م ممااا
ي كااس ثبااا

نتااائ المقياااس عنااد إعااادة تطبيقااو()9م وعااد تاام تطبيااق المقاااييس وواع اراء تحمياال البوابااا

تااالل

شيري أكتوبر /نوفمبر 0218م.
الدراسات السابقة:
ت اادد

الد ارسااا

المواعاال اإللكترونيااة لمحكومااا

التااي تناول ا

أتاارى عناصاار اليويااة الوطنيااة لمدولااةم إلااى عانااا د ارسااا

أو المنظمااا م كمااا تناول ا

د ارسااا

ركااز عمااى بناااء اليويااة الوطنيااة عب ار المواعاال

اإللكترونية الحكومية.
وحدد كل من كريشنامورثي وميالعروس وشيري (Krishnamurthy, Milagros, and Chery,
)2013

()12

أىم فئا

ىذه الدراسا

الحكومية أو المؤسسيةم ودراسا

فيما يأتي :د ارساا
تناول

تناولا

الوظاائا التاي تؤديياا المواعال اإللكترونياة

استتدام العميور ليذه المواعل م ودراسا

تناول

االتصال الحكومي أو المؤسساي اىمياة المواعال اإللكترونياة وكيةياة تاوظيةيم لياام ود ارساا

المواعل اإللكترونية ومحتواىام ودراسا

تناول

رؤياة ممارساي
تناولا

طبي اة

أسااليا تطاوير الموعال اإللكتروناي الحكاومي أو المؤسساي.

ويست رض الباحص فيما يأتي عددا من ىذه الدراسا

وفقا لممحاور اآتية:

 -1دراسات تناولت الهوية الوطنية لمدولة:
اىتم كثير مان الد ارساا

السياساية واالعتماعياة بيوياة الدولاة ومحاددا

وي ارض الباحاص عاددا مان الد ارسااا

التاي تناولا

بنائياا وكيةياة الت بيار عنياام

اليوياة بصاةة عامااة أو ىوياة الدولاة عماى وعاو التحدياادم

منياا د ارساة كاويس وعاون ) (Cees and John, 1997التاي أشاا ار فيياا إلاى أن بنااء ىوياة الدولاة يتطماا
التركي ااز عم ااى ثالث ااة مس ااتويا م ااول يا ارتبط بتاريتي ااام والث اااني باس ااتراتيعياتيا عم ااى المس ااتوى السياس ااي

واالعتصادي واالعتماعيم والثالص يرتبط بالمستوى التنةيذي المتمثل في أعماليا ووانعازاتيا(.)11
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وأضااا ساتيتس وبيتار ) (Stets and Peter, 2000أن اليوياة تمثال مةيوماا مت ادد ااب اادم فياي

ت كااس الثقافااة ال امااة لمدولااةم وكااذلك معماال الثقافااا
حتاى مال اتاتالا أحعامياا مقارناة بمعموعاا
أىمية ااتذ في االعتبار اليويا

التااي ت اايش داتاال الدولااة

الةرعيااة لعمياال المعموعااا

أتارى()10م وىاو ماا أكاده أيضاا بوناد ( )Bond, 2017مان

الةرعية داتل الدولة ومدى تأثيرىا في بناء اليوية ال امة ليا(.)10

وأشار كانتنر ) )Kantner, 2006إلى أىمية أن ت كاس اليوياة التازام الدولاة باالقيم ال المياة كقيمتاي
الديموعراطيااة والسااالمم وكااذلك أن ت كااس القاايم التاصااة بمي اراص الدولااة وسااماتيا الثقافيااةم ومت ي ا ار الحياااة
اليوميااة افرادىااا()14م وأضاااا كاال ماان أدامسااون ومااادلين ) (Adamson and Madeleine, 2007أن
الت بياار عاان اليويااة يعااا أن يكااون عمااى كاال ماان المس اتويين الااداتمي بااين أف اراد المعتماالم وكااذلك عمااى
المستوى التارعي لدعم صورة الدولة والت ريا بيا(.)15

وأوض فان ) )Fan, 2006أن ىناك عددا من ال ناصر التي تكاون ىوياة الدولاةم منياا تااريا الدولاةم
وسا ااماتيا الثقافيا ااةم ول تيا ااام ومؤسسا اااتيا االعتماعيا ااةم ونظاميا ااا السياسا ااي واالعتصا اااديم وشتصا اايا

الم روفة والمؤثرة (.)16
وأكاد

الدولا ااة

كال مان الكسااندروفام أولعاام ماريناام وأال (Alexandrova, Olga, Marina, Andrey

) and Alla, 2018أىمياة تطاوير ىوياة الدولاة فاي فتا ار الت ييارم مستشايدا

فاي ذلاك ب ادة نمااذن مان

دول أوروب ااا الوس ااطى والشا ارعية عن ااد التح ااول م اان فتا ا ار الحك اام االش ااتراكي إل ااى نظ اام حك اام تتبن ااى النظ ااام

الرأسمالي وانضماميا فيما ب د لالتحاد ااوروبي(.)17

وعمى المستوى التسويقي لمدولة وفرص االستثمار بياام أشاار كاورتيس ) (Curtis, 2001إلاى أىمياة
بناء صورة لمدولاة ت كاس عناصارىا إمكاناا

الدولاة وفارص االساتثمار بياا()18م وأكاد

ىيارواد (Hirwade,

) 2010الاادور المااؤثر لممواعاال اإللكترونيااة الحكوميااة بالينااد فااي ت ريااا الماواطنين بسياسااا

وواشراكيم في ال ممية الديموعراطية(.)19
وف ااي بولن اادا أسا ايم

المش اااركا

الدولااة وثقافتيااا

اإللكتروني ااة لمما اواطنين المقيم ااين ت ااارن الدول ااة ف ااي الت اارا عم ااى

إدراكيم ليوية بولندا وعالعة ذلك بانتمائيم ليا ).)02((Kania, Magdalena, Simon, 2017
 -0دراسات تناولت محتوى الموعا اإللكتروني الحكومي أو المؤسسي:
ت اادد

الد ارسااا

والبحااوص التااي تناولا

مضاامون الموعاال اإللكترونااي المؤسسااي أو الحكااوميم فقااد أكااد

مايناارد ويان ) (Maynard & Yan, 2004أن عاودة محتاوى الموعال تسايم فاي بنااء ال العاة الطيباة مال
العميااور وتحقيااق الساام ة الحساانةم وأن ىااذه العااودة تتحقااق ماان تااالل ساايولة االسااتتدام والقاادرة عمااى ت ماام
وتذكر إعراءا

وتطوا

الت امل مل الموعلم وأتي ار التةضيل المستقبمي لمت امل مل الموعل مره أتارى(.)01

وحمال كال مان الةونساو ورياز ) 102 (Alfonso,Ruiz, 2006موع اا إلكترونياا مؤسسايا فاي دول فرنساا
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المتحاادةم وتوصاال إلااى أن ىااذه المواعاال توظااا

وألمانيااا والنااروي وواساابانيا وساان افورة وبريطانيااا والواليااا
المركااز اإلعالمااي اإللكترونااي؛ بياادا تمبيااة احتياعااا اإلعالميااين وتااوفير ااتبااار والصااورم كمااا أشااار
الدراسة إلى أىمية التحديص المستمر لمضمون المركز اإلعالمي(.)00

وحدد عااتي ) (Gatti, 2011ال ناصار ااساساية التاي يعاا أن يتضامنيا محتاوى الموعال فاي تقاديم
عن تاريا المنظمة وتطورىام وتقديم م موما

م موما

وكاذلك تقاديم م موماا

) 2013احتياعااا

ت كس ىويتياا وتادعم سام تيا وتؤساس الثقاة فيياام

عان تميزىاا وعيادتياا وتطورىاا( .)00وحادد كال مان عياان وران (Jiang & Ran,

مسااتتدمي الموعاال المؤسسااي وفقااا اىااداا كاال فئااةم فااال مالء ييتمااون بااالت را عمااى

التدمااة أو الساام ة وطاارق الحصااول عمييااام وحممااة ااساايم ييتمااون بأعمااال المنظمااة ووانعازاتيااا وتقاريرىااام

كم ااا يي ااتم اإلعالمي ااون بأتب ااار المنظم ااة وردود أف الي ااا ح ااول القض ااايا المتتمة ااةم ف ااي ح ااين يي ااتم ال اااممون

بااتب ااار والم موم ااا

اإلداري ااة ومتاب ااة ف اارص التط ااورم ويح اارص المعتم اال عم ااى متاب ااة عي ااود المنظم ااة

وواسياماتيا االعتماعية واإلنسانية(.)04

وأشار كل من كيم وسيوين وعيمين ) (Kim, Seoyeon & Glen, 2014إلى أىمية تقديم محتوى
موثااوق في ااو عباار الموعاال اإللكترون ااي المؤسس ااي ماان تااالل تقااديم محتااوى موضااوعيم موثااقم تتح اادد في ااو
اإلع ارءا

والمباديءم والشتصيا

المسئولة(.)05

وحدد كاسان ) (Casan, 2015أىام الم موماا

التاي يعاا نشارىا فاي الموعال اإللكتروناي لممنظماةم

التي تقدم الشرح والتةسير لطبي ة المنظمة ورسالتيا ورؤيتيا وىيكميا وممكيتيام وكذلك م موما
من منتعا

أو تدما

بالموعل نةسو وسياسا

عماا تقدماو

وتطور أعماليا ووانعازاتيا ..كما أشاار كاساان إلاى ضارورة وعاود م موماا

تأمينو وتأمين م موما

المستتدمين وضمان تصوصيتيم(.)06

تاصاة

كماا أشاار د ارساة كال مان محماد وباسااك ومااركيوسم وروا (Mohammed, Basak, Markus
) & Rob, 2016إلااى أن الموعاال اإللكترونااي المؤسسااي يساايم فااي الت بياار عاان ىويااة المؤسسااة ماان تااالل
الت ريا بش ارىا وىيكميا اإلداري وأعماليا وتدماتيا واستراتيعيتيا وثقافتيا وسموكيا المؤسسي(.)07

 -3دراسات تناولت استخدام المتعاممين لمموعا اإللكتروني الحكومي أو المؤسسي والتفاعل معه:
أشار عيموري وشايام ) (Guillory & Shyam, 2008إلى أن تمكن المستتدم من التةاعل والحصول

عمى ما يريده من تدما مل الموعل يزيد من فرص تةضيمو لالستتدام والرعوع لمموعل عند الحاعة( .)08وأشاار
ونسون وعيسي ) (Wonsun & Jisu, 2009إلى أىمية عناصر التصميمم وطريقة بناء المحتاوىم وااشاكال

العرافيكية المستتدمةم واعتبر أن كال من نوع وطبي ة المنظمة وحعميام من ال وامل المؤثرة في التصميم(.)09

وعادم مااك أليساتير وشاييال ) (McAllister & Sheila, 2009معموعاة مان المبااديء التاصاة

بتة يا اال الحا اوار با ااين المنظما ااة والعميا ااور عبا اار اإلنترنا ا

تحا اادد

فا ااي تقا ااديم م موما ااا
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لعميورىااام وساايولة اسااتتدام الموعاال وواتاحااة الةرصااة أمااام المسااتتدم لمت بياار عاان ارئ او ومقترحاتااو وتوعيااو
استةساراتو لمسئولي الموعل(.)02

وأضاا بيتعرو وبرايان ) (Pettigrew & Bryan, 2011أن مستتدمي الموعل اإللكتروني المؤسسي
يبحثون عن م موما وتدما تحقق فائدة ليمم وأن وعود ىذه الةائادة يادف يم لالساتمرار فاي اساتتدام الموعالم
فاااإلعالميين يياادفون إلااى الحصااول عمااى أتبااار المنظمااة وتمةيااا عنيااا وعاان أعماليااا وأوضاااعيا الماليااة أو
المينيااة م وأن تحقااق تمااك ااىااداا يساااعد عماى بناااء عالعااة عويااة بااين المنظمااة واإلعالميااين( .)01وحاادد باوالش
) (Pollach, 2011عدداً من ال وامل التاي تسااعد عماى فاعمياة اساتتدام الموعال اإللكتروناي المؤسساي تمثما

فااي تقااديم الم مومااا التااي تاادعم مصااداعية الموعاال وتؤسااس لمثقااو فيااوم وتاادعم أيض ااً ساام ة المنظمااةم وتقااديم

ت اادما لممس ااتتدمين م اان ت ااالل الموع االم وتص ااميمو بأس ااموا يحق ااق س اايولة االس ااتتدام( .)00وح اادد س اايمونز
وميريادص ( (Simmons & Meredith, 2012معموعاة مان ال ناصار ااساساية التاي يعاا مراعاتياا عناد
بناااء الموعاال المؤسساايم تتمثاال فااي الت اارا عمااى احتياعااا المسااتتدمين وتوع اااتيم ماان الموعاالم إلااى عانااا

سماتيم وتصائصيمم وتحديد الميام والوظائا التي سيتم تقديميا عبر الموعلم ودعة المحتوى وتكامموم وسيولة

استتدام الموعلم وتحقيق التةاعمية مل المستتدمين(.)00

وأشار إيراي ) (Eray, 2013إلى أىمية التةاعل مل العميور من تاالل الموعال اإللكتروناي المؤسسايم
وذلك عبر الحوار والرد عماى االستةساا ار والت ميقاا وواتاحاة الةرصاة لمعمياور لالشاتراك فاي تادما النشا ار

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

وأشااار كاال ماان عم ااة وعنيااد ( )0215إلااى اىتمااام عميااور المنظمااة الحكوميااة التااارعي بااالمحتوى
الت اادمي المق اادم ما ان ت ااالل الموع اال اإللكترون اايم ث اام بأتب ااار المنظم ااةم فاإلرش ااادا
والت ميمية والتثقيةية(.)05

والمض ااامين التوعوي ااة

وأضااا كال مان ساواريز ومارياا وباترشايا و ناا وأكويميناو & (Suarez, Maria, Patricia, Ana
) Aquilino, 2016إلى ىذه ال ناصر كال مان الاروابط الة الاة والواضاحةم ووعاود تريطاة لمموعالم ووامكانياة

البحص داتل الموعل وظيور نتائ مةيدةم ووامكانية طباعة المحتوى(.)06

وي اارى الب اااحثون أنةس اايم أن س اايولة اس ااتتدام الموع اال اإللكترون ااي المؤسس ااي تمث اال ال ام اال ااساس ااي
لنعاحااوم وتحقااق ماان تااالل تقااديم محتااوى مةيااد وثااري لممسااتتدمين يقاباال توع اااتيمم وتقااديم محتااوى دعيااق
وواضا ا م وبنا اااء أسا اااليا سا اايمة السا ااتتدام الموعا اال والتةاعا اال ما اال مضا اامونوم والتحا ااديص المسا ااتمر لمموعا االم
وساارعتو( .)07وتوصاام
والت امل مل تدما
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د ارسااة السااويدي ( )0216إلااى أن الحصااول عمااى التاادما

اإللكترونيااة الحكوميااة

المت اممين كاناا فاي مقدماة أساباا اساتتدام المت ااممين لممواعال اإللكترونياة الحكومياةم
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كمااا أشااار إلااى أن ىناااك عالعااة بااين تحقااق أىااداا المت اماال عباار الموعاال اإللكترونااي الحكااومي وش ا وره

بالرضا والس ادة والثقة في المنظمة الحكومية(.)08

وكان إيراي ) )Eray, 2016عاد أشاار إلاى ت ادد أشاكال التةاعال مال مساتتدمي الموعال عبار الموعال
اإللكتروناايم ومنيااا إمكانياة إرسااال رسااائل إلااى محاارر الموعاال أو تدمااة ال مااالءم واإلعابااة عاان االسااتبيانا
اإللكترونيااةم والت بياار عاان ال ارأي والت ميااق عمااى أتبااار المنظمااةم وواع اراء ح اوا ار مباش ارةم واالشااتراك فااي
الم موماا

تادما

والتادما

اإلتبارياة لممنظماةم والحاوار المتباادل والت ذياة المرتادة؛ حياص يتحقاق الحاوار

المتبااادل ورعاال الصاادى الةااوري ماان تااالل وسااائل االتصااال الحديثااةم وتااتمكن المنظمااة ماان تااالل ذلااك ماان

الت را عمى حاعا

العميور ومشكالتو وأ ارئو واإلعابة عن استةساراتو(.)09

ويارى لوركاا وعاافيير و ناا ) (Lorca, Javier and Ana, 2018أن اإلنترنا
التواصل ونشر وتبادل الم موما

والمنظما

عبر أدوا

ووسائط متنوعة(.)42

وعد أشار دراسة منتصر ( )0216إلى ت ادد الد ارساا

فااي دول متتمةااةم وأشااار إلااى سا ي ىااذه الد ارسااا

التاي تناولا

سايم

عماى اافاراد

االساتتدام الحكاومي لإنترنا

لتقياايم المواعاال واسااتتداما

معموعااا

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

المصااال ليااام

 -4دراسات تناولت المشاركة اإللكترونية:
تناولا

معموعااة ماان الد ارسااا

المشاااركة اإللكترونيااة لمسااتتدمي البوابااا

والمواعاال الحكوميااة؛ حيااص

أشار أحمد ) (Ahmed, 2006إلى معموعة مان المؤشا ار التاي تادل عماى فاعمياة المشااركة اإللكترونياةم
ومنيااا عاادد رسااائل البريااد اإللكتروناايم وعاادد رسااائل الياااتام وعاادد الباااحثين عاان الم مومااا

وع اادد المش اااركين ف ااي الرس ااائل اإلتباري ااةم وع اادد االس ااتعابا
المشاركين في المنتديا م وعادد الم مقاين عماى الموضاوعا

الس ااتطالعا

اري واالس ااتبيانا م وعااادد
ال ا أ

أو ااتباار( .)40وتوصال وي وعونااس (Wu

) and Johannes, 2009إلاى حاعاة المواعال اإللكترونياة المحمياة فاي عادد مان المقاط اا
زيااادة فاارص المشاااركة والتةاعاال ماال الم اواطنينم والحاعااة لتااوفير بيانااا
ووعاد

الصاينية إلاى

أكثاار بصااورة شااةافة ومةتوحااة(.)40

د ارساة شاوين وروباين وبيتار ) (Shaun, Robin and Peter, 2009أن ارتةااع نساا المشااركة

اإللكترونيااة تزيااد ماان نسااا الثقااة فااي التاادما

الةئا

عباار الموعاالم

ااكثر ت ميما ودتال(.)44

الحكوميااة لاادى الم اواطنينم وأن ىااذه المشاااركة ترتةاال لاادى

وأكاد فمعااك وريشاارد وعياوفيري ) )Felczak, Richard and Geoffery, 2009أن المشااركة
اإللكتروني ااة يع ااا أن تك ااون متاح ااة ومالئم ااة لكاف ااة فئ ااا
والحصول عمى الم موما

ترتبط بحياتو(.)45

العمي ااورم وأني ااا ت ااد إح اادى حق ااوق االتص ااال

حتى ياتمكن كال ماواطن مان أن ي ارا وينااعش ويسايم فاي اتتااذ القا ار ار التاي
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البواب ااا

وتوصل كل من ساندوفال وعاريكا ) (Sandoval and Garica, 2012فاي د ارساة عماى عيناة مان
اإللكتروني ااة لا ا ا  00والي ااة مكس اايكيةم إل ااى االىتم ااام بنش اار الم موم ااا

بص ااورة أكب اار م اان االىتم ااام

بالتةاعاال أو المشاااركة ماال العميااورم وأشااار الد ارسااة إلااى أن وظااائا أي بوابااة حكوميااة تتحاادد فااي تقااديم
الم موما

والتدما

وتحقيق التةاعل والمشاركة مل العميور(.)46

وىااو مااا أكااده أيضااا ىوالنااد ) (Holland, 2015فااي د ارسااتو عمااى التواصاال اإللكترونااي ل اادد ماان
الحكوما

المحمية في أستراليام والتي أشار فييا إلى ضارورة االىتماام بالتواصال مال العمياور عبار وساائل

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

حمال

وأشااار أبااو شاانا ) (Abushnab, 2017فااي د ارسااة عمااى عينااة ماان الشااباا العااام ي فاي ااردنم
إلى أن توفر م ايير سيولة االستتدام لمت امل مل التدما
والتةاعل مل أدواتيا المتاحة عمى المواعل الحكومية(.)48

الحكومية ت د داف ا ميما لممشاركة اإللكترونية

اإلطار الن ري لمدراسة:
 -1االتصال الحكومي عبر اإل نترنت:
ي د االتصال الحكومي أحد المعاال
تقديم الم موما
الحكوما

التي تيتم بيا الحكومة اإللكترونية؛ حيص إن أحاد أىادافيا ىاو

الموثوعة والواضحةم وفي ظل نمو تطم ا

العميور ورغباتوم أصاب مان الضاروري عماى

تطوير اتصاالتيا من حيص المضمون واالعتماد عمى تكنولوعيا االتصال الحديثة.

وتتحاادد مباااديء االتصااال الحكااومي فااي االنةتاااح عمااى المعتماال والتواصاال م ااو بعديااةم والمباش ارة
اتتااذ القارار والت ارا

والوضوح في نقل الم موما م والتواصل المستمر مال العمياور وواشاراكو فاي عممياا
عم ااى ارئ ااوم والتق ااديم اإليع ااابي لسياس ااا الحكوم ااة ووانعازاتي ااا()49م وع ااد ت ازي ااد اىتم ااام ال اادول والحكوم ااا
باسااتتدام وسااائل االتصااال الحديثااة فااي التواصاال الس اريل والاادائم ماال المت اااممينم وتقااديم م مومااا

وصحيحة إلييم(.)52

كاممااة

وبالتالي فإن الحكومة اإللكترونية ت تمد عمى وسائل االتصال الحديثة في دعم التةاعل بين المنظماة

وعميورىا()51؛ ولذلك أصبح
بي ااا( .)50وتس اات ين الحكوم ااا

المواعل اإللكترونية من أفضل الوسائل لبناء ال العة مال العمياور واالحتةااظ

بتقني ااا

الم موم ااا

واالتص اااال

الحديث ااة الت ااي ت اادعم التح ااول ف ااي ت اممي ااا

وعالعتيا ااا ما اال الم ا اواطنين؛ مما ااا يمكنيا ااا ما اان زيا ااادة فا اارص الوصا ااول إلا ااى الم ا اواطنين لتحديا ااد احتياعا اااتيم

وأولوياتيم(.)50

وأوض تقرير اامم المتحدة لمحكومة اإللكترونية أسباا اىتمام الدول بيذا المعال فيما يأتي:
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 التحديا

التنموية التي تتطما الت اون والت امل بةاعمية مل اافراد والمؤسسا .

 مواكبة تطم ا

المواطنين لمحصول عمى تدما

 دعم مشاركة المواطنين في عمميا

ف الة ومتكافئة.

صنل القرار.

 التكيا مل التطور الم موماتي والتقني.
 الت اون بين الحكوما

في القضايا الدولية(.)54

وتحقق الحكومة اإللكترونياة الكثيار مان الم ازياام ومنياا تحقياق الشاةافيةم وتاوفير العياد والماواردم إلاى

عان ااا زي ااادة ع ااودة الت اادما

الحكومي ااة()55م ويحق ااق تنةي ااذ الت اادما

الحكومي ااة عب اار المواع اال والتطبيق ااا

اإللكتروني ااة الكثي اار م اان المميا ا از م ومني ااا رف اال مس ااتوى ااداء م اان ت ااالل انتق ااال الم موم ااا

ب ااين الا ادوائر

الحكوميااة بدعااة؛ ممااا يااؤدي إلااى تقماايص االزدواعيااة فااي إدتااال البيانااا م وزيااادة دعااة البيانااا م وتقماايص
اإلعراءا

اإلدارية واالستتدام اامثل لمموارد البشرية(.)56

 -0الهوية الوطنية ودور االتصال المستدام في التعريف بها:
التي تتتص بيا دولة م ينةم والتي تشكميا عوامل مت ددةم منيا تااريا

ت ني اليوية الوطنية السما

الدولااة وثقافتيااام ورموزىااا ول تيااام إلااى عانااا اعتبااا ار الاادين وال ااادا

والتقاليااد والقض اايا المشااتركة التااي

تتص مواطنييا.
ويقوم اإلعالم بادور ميام فاي تأكياد ىاذه اليوياة ووابرازىاا وتشاكيميا وت رياا المعتمال المحماي والادولي

بيااام ماان تااالل التركيااز عمااى سااما

ىااذه اليويااة ومكوناتيااا()57م وت نااي أيضااا الت ازم اا عماعي اا بم تقاادا

مشااتركة وثقافااة ممي ازة لم اواطنين ي يشااون فااي منطقااة ع رافيااة واحاادة( .)58وتتااأثر اليويااة الوطنيااة ب واماال

داتمية وتارعية وتت رض لمت يير أو التطوير(.)59

ويمكن أن يقوم اإلعالم واالتصال بدور محوري فاي التركياز عماى ماا يادعم ىاذه اليوياة ومواعياة ماا

يمكن أن تواعيو من تأثي ار سمبية()62م وىي في ذلك يمكن أن تساتتدم وساائل االتصاال الحديثاة فاي إدارة

ال ناصر التي ت را بيوية الدولة وتأكيدىا(.)61

وت ني االستدامة توفر ظروا بيئية تمتاز بالعودة والبناءم واالتصال المستدام ىو االتصاال الم تماد

عمااى تطااط سااميمة واسااتراتيعيا

مالئمااةم ت ارعااي طبي ااة المنظمااة وعميورىااا وأىاادافيا()60م ووفقااا لت ريااا

م يااد االتصااال المسااتدام بالواليااا

المتحاادة اامريكيااةم فااإن ىااذا االتصااال ي نااى فاعميااة الب ارام االتصااالية

وتكامميا ااا ما اال أعما ااال المنظما ااة ومترعاتيا ااام ويمتا اازم االتصا ااال المسا ااتدام لممنظما ااا
اسااتراتيعيا

با ااالقيم اآتيا ااةم وعا ااود

واضااحةم وتحديااد رسااالة ورؤيااة وعاايم وأىااداا المنظمااةم وااللت ازام بااالحوارم والتقياايم المسااتمر

لنت ااائ اانش ااطة االتص اااليةم واالس ااتتدام العي ااد لوس ااائل االتص ااالم وتق ااديم حم ااول اتص ااالية لممش ااكال
المشاركة وبناء الهوية الوطنية عبر البوابات الحكومية اإللكترونية
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ودعاام التنااوع البشااريم واالعتماااد عمااى االبتكااار واإلبااداع()60م وييااتم االتصااال

اازمااا م واحت ارام الثقافااا

المستدام بالت بير عن أدوار المنظمة المينية واالعتماعية والمالية والبيئيةم كماا يياتم باالت بير عان العواناا

المالية وغير المالية في أعماليا(.)64

وت ا ارتبط اسا ااتدامة المنظما ااة بسياسا اااتيا وأنشا ااطتيا التاصا ااة بالحوكما ااة والمسا اااءلةم وااداء االعتما اااعي

والمواطنة والمسئولية االعتماعيةم واالىتمام بالعماىير الم نية والمعتملم واتصاالتيا المؤسساية()65م وبتطبياق
المنظماة عبار موع ياا اإللكتروناي حادد فورفيريناو) (Vorvoreanu, 2008عاددا

ذلك الم نى عمى اتصاال

ماان ال ناصاار التااي تساااعد فااي ضاامان اسااتدامة تواصاال المنظمااة ماال عميورىااام وىااي بناااء الثقااةم وااللت ازامم

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

ويسيم تحقق ال ناصر السابقة في بناء عالعة عيادة مساتمرة مال مساتتدمي الموعالم بحياص ي تمادون
عمياو لمحصاول عماى تادما

المنظماة أو لمتواصال م ياا )(Hong & Hyejoon, 2010

ذلك يمكان االساتدالل عماى أن اساتدامة اتصااال

()67

وفاي إطاار

المنظماة عبار موع ياا اإللكتروناي تتحقاق فاي حاال تاوفر

تاصااية التةاعاال والحاوار ماال العميااور عباار الموعاالم إلااى عانااا تااوفر الم مومااا

والتاادما

التااي يتوع يااا

ذل ااك العمي ااور()68؛ وبالت ااالي تتح اادد عناص اار ع ااودة المحت ااوى ف ااي الموع اال اإللكترون ااي ف ااي ت ااوفر عناص اار

التصااميم العيااد وعااودة التنظاايمم والتةاعاالم والث اراءم والثقااة فااي الموعاال()69م ويسااتتبل ذلااك د ارسااة مسااتتدمي
المواعل والت را عمى سماتيم ومياراتيم وأسباا استتداميم لمموعل ومادى رضااىم عناو()72؛ ولاذلك يتطماا

تحقق استدامة االتصال توفر بنية عوية في معال االتصاال

واإلنترن

وتقنية الم موما (.)71

 -3المشاركة اإللكترونية:
ييدا االتصال الحكومي عبر اإلنترن

تتكامال فيماا بينياا لموصاول إلاى

إلى تحقيق ثالثاة متطمباا

م ااا يطم ااق عمي ااو المش اااركة اإللكتروني ااةم الت ااي عرفتي ااا اام اام المتح اادة بأني ااا عممي ااة إشا اراك الما اواطنين ف ااي
الم موم ااا

واالتص اااال

بش ااكل ي اادعم حوكم ااة البيان ااا

الحكومي ااة بم ااا يزي ااد م اان الت اااون ب ااين الحكوم ااة

والم اواطنينم وذلااك ماان تااالل تسااييل عمميااة الوصااول لمم مومااا

والت را عمى راء المواطنين وواشراكيم في عممية اتتاذ القرار(.)70
وتتمثل المتطمبا
الم مومااا

والتاادما

الحكوميااة والحصااول عمييااام

الثالثة وفقا لإطار الذي وض تو اامم المتحدة فيما يأتي:

اإللكترونيااة :وت نااى تااوفر م مومااا

عامااة عاان السياسااا

والتاادما

الحكوميااة بشااكل يساايل

الوصول إلييا دون أية عوائق.
االستشا ار

اإللكترونية :ويقصد بيا الت را عمى راء المواطنين في السياسا
والتقياايم المسااتمر لمسياسااا

لتطوير ااداء.
019

والتاادما

ال اماة والتادما

المقدماةم

الحكوميااةم وااتااذ بيااذه اآراء والمقترحااا
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اتتاااذ القارار اإللكترونااي :وي نااى تمكاان الماواطنين ماان المشاااركة فااي تصااميم السياسااا
ليم(.)70

وتمثال المتطمبااا

والتاادما

المقدمااة

السااابقة تطااو ار فااي معااال االتصااال الحكااومي ماان مرحمااة االتصااال فااي اتعاااه واحااد

من الحكومة إلى الماواطن G2Cم إلاى المرحماة الثانياة التاي ت تماد عماى إتاحاة الةرصاة لمعمياور لممشااركة
والت بيار عان أرياوم وىاي مان الماواطن إلاى الحكوماة C2Gم ثام المرحماة الثالثاة مان الماواطن إلاى الحكوماة

إلا ااى الم ا اواطن  C2G2Cوت تما ااد عما ااى إش ا اراك العميا ااور فا ااي عمميا ااة اتتا اااذ الق ا ارار( .)74وبالتا ااالي ت ا ارتبط

الم موما

اإللكترونياة الحكومياة بتقاديم الم موماا

التاصاة بسياساا

وترتبط االستشا ار بإتاحة الةرصة لممواطنين لمحوار ووابداء الرأي (.)75

الحكوماة وبرامعياام وعاوانين الدولاةم

ويارتبط اتتااذ القارار اإللكتروناي بإتاحااة الةرصاة لمعميااور فاي اإلسايام بشااكل مباشار فااي اتتااذ عارار
حااول تدمااة تقاادميا الحكومااة أو سياسااة م ينااة تااود طرحيااا وتطبيقيااا؛
أدوا

()76

ولااذلك تيااتم الحكومااا

باسااتتدام

عدياادة لمتواصاال ماال الم اواطنين بياادا التواصاال ماال الحكومااة()77م ويناات عاان المشاااركة اإللكترونيااة

ضاامان فياام الم اواطنين لمسياسااا

والب ارام الحكوميااةم وت اااونيم فااي تطبيقيااا والت ازاميم نحوىااا()78م وىااو مااا

فساره إسااالم ) )Islam, M. 2008ماان تااالل نمااوذن يوضا عمميااة المشاااركة اإللكترونيااة الموضا فااي
الشكل ()0؛ حيص تمكان الم موماا

اإللكترونياة العمياور مان الحصاول عماى التادما م وتاؤدي االستشاارة

اإللكترونية إلى تحةيزه عمى االرتباط بالسياسيا

تقوية عالعتو بالمعتمل وتع مو أكثر إيعابية(.)79

والقاوانينم فاي حاين تمكناو المشااركة فاي اتتااذ القارار مان

شكل ( )0عممية المشاركة اإللكترونية

وتسيم المشاركة اإللكترونية في تحقيق االستدامة مان تاالل وضال أطار ال مال القانونياة والمؤسساية
لتمكين حرية الم موما
واالتصاال

والتصوصية وحماية البيانا م وتمكين اافراد وت زيز اساتتدام تقنياا

ووسائل التواصل الرعمي (.)82
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نتائج الدراسة:
أوال :هوية الدولة كما تعكسها المعمومات واألخبار المتاحة عمى البوابة اإللكترونية لمحكومة:
تضاام ىااذه الةئااة الم مومااا

ااساسااية التاصااة بالدولااة فااي عمياال المعاااال

ىويتيااام مثاال تصائصاايا الثقافيااة وانتمائيااا الع ارفااي والتاااريتي ودالال
الرساامي والثقافااا

التااي تشااكل فااي معمميااا

شا ارىا وعمميااا الااوطني ونشاايدىا

الةرعيااة الموعااودة بيااام وكااذلك ااتبااار والت طيااا

اإلعالميااة التاصااة بااأداء الحكومااة

وأنشااطتيا؛ حيااص تاام رصاادىا فااي الد ارسااة ماان تااالل مقياااس الم مومااا

النتااائ كمااا ىااو

وااتبااارم وعاااء

موض في الشكل اآتي:
ليبيا
موريتانيا
فلسطين
الصومال
لبنان
جيبوتي
جزر القمر
اليمن
الجزائر
العراق
االردن
السودان
قطر
الكويت
عمان
سوريا
البحرين
تونس
المغرب
االمارات
السعودية
مصر
0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

شكل ( )3مقياس هوية الدولة ومعموماتهاوأخبارها

تيااتم الاادول بتااوفير الم مومااا

عاان مقومااا

الدولااة وىويتيااام ماان حيااص نظااام الحكاام بيااام وىيئاتيااا

التنةيذيا ااة والتش ا اري يةم ودسا ااتورىا وعوانينيا ااام ومنع ا ا از الدولا ااة وبنيتيا ااا ااساسا اايةم ومشا ااروعاتيا وتططيا ااا
المسا ااتقبميةم وكا ااذلك مقوماتيا ااا وتصائصا اايا الثقافيا ااة واالعتماعيا ااةم واىتماميا ااا بمعا اااال

المستدامةم والطةولة واامومةم ورعايتيا لذوي االحتياعا

001
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وعااد أظياار النتااائ كمااا ىااو موض ا فااي الشااكل السااابق أن ىناااك تةاوتااا بااين البوابااا

لحكوما

الدول ال ربية في االىتمام بتقديم ىذه الم موما م ما بين بوابا

واضحةم وبواباا

أتارى وفرتياا بكثافاة متوساطةم وبواباا

اإللكترونيااة

وفرتيا بكثافة عالية وتةصايال

وفار الحاد اادناى مان ىاذه الم موماا

التاي لام

تكن كافية لتوضي وضل الدولة أو الت ريا بيا.
ويوضا ا الع اادول اآت ااي بالتةص اايل المتوس ااطا
والم موما

الحس ااابية لك اال بواب ااة حكومي ااة عم ااى مقي اااس اليوي ااة

وااتبار.
جدول ( )5المتوسطات الحسابية لمقياس هوية الدولة ومعموماتها وأخبارها
انمعهىمبت واألخببر
اندونة
و
انمعهىمبت واألخببر
اندونة
..0.
األسدٌ
3
..37
يصش
.070
انعشاق
3
.03.
انسعٕدٚت
.077
اندضائش
7.
..3.
اإليبساث
.080
انًٍٛ
7.
.013
انًغشة
.080
خضس انمًش
7.
.01.
حَٕس
.080
خٛبٕحٙ
7.
..1.
انبحشٍٚ
.087
نبُبٌ
77
.090
سٕسٚب
.073
انصٕيبل
73
.09.
عًبٌ
.073
مهسطٍٛ
73
..9.
انكٕٚج
.070
يٕسٚخبَٛب
78
..03
لطش
.073
نٛبٛب
77
..0.
انسٕداٌ

و
7
3
8
7
7
0
9
9
9
1
3

توض ا نتااائ العاادول السااابق التاااص بمقياااس اليويااة والم مومااا

وااتبااارم أن مصاار تااأتي فااي

الترتيا ااول بمتوسط حسابي عدره 2.84م ثم الس ودية واإلما ار بمتوسط حساابي عادرة 2.82م فاالم را
بمتوسط حسابي 2.78م وىي متوسطا
اإللكترونية ليذه الدول بتقديم الم موما

ارتة

فاوق نسابة %75م وتشاير إلاى اىتماام البواباا

الكافية عن الدولة وىويتياام وعماى المقيااس نةساو عااء

الحكومياة
معموعاة

أتارى مان الادول ال ربياة بااين متوساطي  2.52وأعال مان 2.75م وىااي تاونسم والبحارينم وساوريام وعمااانم
والكوي م وعطرم والسودانم وااردن.
وتشااير تمااك النتااائ إلااى تقااديم بوابااا

ىااذه الاادول م مومااا

السياسااية واالعتصااادية واالعتماعيااة بيااام ثاام عاااء

متوسااطة عاان ىويااة كاال دولااة والعوانااا

معموعااة أتاارى ماان الاادول بمتوسااطا

 2.05إلى أعل من 2.52م وىي ال راقم والعزائرم واليمنم وعزر القمرم وعيبوتيم ولبنان.
كما تشير تمك النتائ أيضا إلى ض ا الم موما
في حين انتةضا

حيااص عاااء

المتوساطا

حسااابية ماان

المقدمة عن ىذه الدول عبار بوابتياا اإللكترونياةم

الحساابية عماى المقيااس لكال مان الصاومالم وفمساطينم وموريتانياام وليبياا؛

أعاال ماان 2.05؛ ممااا ياادل عمااى عاادم اىتمااام بوابااا

ىااذه الاادول بتقااديم الم مومااا

ااساسااية

التاصة بالدولة والت ريا بيا م موماتيا أو إعالميا.

المشاركة وبناء الهوية الوطنية عبر البوابات الحكومية اإللكترونية
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وع ااد الح ااظ الباح ااص أن البواب ااا

متوس ااطة ف ااي المقي اااس اىتما ا

اإللكتروني ااة الحكومي ااة الت ااي حص اام

مرتة ااة أو

عم ااى متوس ااطا

ف ااي الت ري ااا بيوي ااة الدول ااة ب اادد م اان ال ناص اار (م اال تة اااو ف ااي درع ااا

االىتمام) تشتمل عمى:
عناصاار مرئيااةم ومنيااا تةسااير م نااى ش ا ار الدولااةم وتةسااير م نااى أل اوان ال ماامم وصااور عاان م ااالم
الدولة التاريتية والحديثةم وصور ت كس ثقافة الدولة ك اادا
بالمناسبا

وتقالياد الشا ام واازيااءم ومظااىر االحتةاال

الوطنية.

عناصاار م رفي ااةم ومنيااا تاااريا الدول ااة وانتمائي ااا الع ارفااي أو اإلعميم اايم وطبي ااة نظااام الحك اام بي ااام

ودستورىا وعوانينيام واعتصادىام وسما

الحياة فييا.

ثانيا :التشاور ما المواطنين ومشاركتهم في عمميات اتخاج القرار:
والتطبيقا

تضم ىذه الةئة اادوا

التةاعمية عمى البوابة اإللكترونية الحكوميةم التي تتاي لممساتتدم

التواصل مل الحكومة ووابداء ارئاو ومقترحاتاوم والت بيار عان تقييماو اداء الحكوماة وع ارراتياام ومشااركتو فاي
صنل القرار الحكومي مثل مشروعا القوانين؛ حياص تام رصادىا مان تاالل مقيااس التشااور واتتااذ القارارم
وعاء

النتائ كما ىو موض في الشكل اآتي:
جيبوتي
الصومال
موريتانيا
ليبيا
اليمن
جزر القمر
الجزائر
السودان
العراق
سوريا
فلسطين
قطر
الكويت
عمان
االردن
مصر
لبنان
تونس
السعودية
المغرب
البحرين
االمارات

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

شكل ( )4مقياس التشاور واتخاج القرار

ي ااد التشاااور واتتاااذ الق ارار أحااد المكونااا

الميمااة لبوابااة إلكترونيااة حكوميااةم ت ماال ماان تاللااو عمااى

إشاراك الماواطنين فااي القارار الحكااومي والت اارا عمااى ارئااو ومقترحاتااوم وذلااك بواسااطة عاادة أدوا
001
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التواصل مان تاالل البرياد اإللكترونايم ووارساال المقترحاا م ووعاود حساابا

حكومياة عماى مواعال التواصال

االعتماااعيم ولي اا روابااط واضااحة عمااى البوابااة تمكاان العميااور ماان التةاعاال والتواصاال ماال الحكومااة بشااكل
مسااتمرم إلااى عانااا وعااود معموعااة منتااديا

لمنقاااش أو الماادونا

ال امااة أو المتتصصااة فااي موضااوعا

م ينة يتم طرحيا عمى العميور.
وعد أظير النتائ التي يوضحيا الشكل ( )4وعود تةاو كبير باين البواباا
الاادول ال ربيااة فااي االىتمااام بيااذا العانااام مااا بااين دول وصاام

لحكومااا

الحكومياة اإللكترونياة

إلااى تااوفير الكثياار ماان أدوا

التشاور واتتاذ القرار ودولة لم توفر أيا منيام ويوض العادول اآتاي بالتةصايل المتوساطا

الحساابية لكال

بوابة حكومية عمى مقياس التشاور واتتاذ القرار.
و
7
7
7
3
8
8
7
7
7
0
0

ع اااء

اندونة
اإليبساث
انبحشٍٚ
انًغشة
انسعٕدٚت
حَٕس
نبُبٌ
يصش
عًبٌ
األسدٌ
انكٕٚج
لطش

جدول ( )6المتوسطات الحسابية لمقياس التشاور واتخاج القرار
انتشبور واتخبذ انقرار
اندونة
و
انتشبور واتخبذ انقرار
.030
مهسطٍٛ
9
.010
.071
سٕسٚب
1
.010
.071
انعشاق
1
.010
.071
انسٕداٌ
1
.018
.071
اندضائش
1
.003
.071
خضس انمًش
1
.003
.0.3
انًٍٛ
3
.00.
.0.3
نٛبٛب
3
.00.
.0.3
يٕسٚخبَٛب
3
.00.
.0.3
انصٕيبل
3
.088
.0..
خٛبٕحٙ
.
.088

توض نتائ العدول السابق التاص بمقيااس التشااور واتتااذ القارار أن عميال بواباا

الادول ال ربياة

متوس ااطاتيا الحس ااابية عم ااى المقي اااس م اان  2.75فأع اال؛ حي ااص ع اااء المتوس ااط الحس ااابي لك اال م اان

اإلمااا ار والبح ارين والم اارا بم اادل 2.75م ثاام الس ا ودية 2.70م وىااو مااا يشااير إلااى أن بوابااا
الااثالص ىااي ااكثاار حرصااا عمااى الت اارا عمااى راء العميااور وواشاراكو فااي عمميااا

وتظير النتائ أن الدول ال ربية ااترى عاء

الاادول

اتتاااذ القارار الحكااومي.

متوسطاتيا الحسابية بةارق كبير عان الادول الساابقة؛ حياص

عاااء التشاااور واتتاااذ القارار فااي باوابتي الحكااومتين التونسااية والمبنانيااة بمتوسااط حسااابي  2.58لكاال منيمااام
والمتوسط الحسابي لكل من بوابا

حكوما

مصرم وعمانم وااردن بقيمة  2.52لكل دولة.

وتشير تمك النتائ إلى االىتمام المحدود ليذه البوابا
وواشراكو في الق ار ار الحكوميةم كما انتةض

المتوسطا

برصاد راء العمياور والت ارا عماى اتعاىاتاو
الحسابية لبااعي الادول إلاى أعال مان  2.52عماى

المقياس الذي وض و الباحص لمتشاور واتتاذ القرارم ويمكن أيضا مالحظة ما يأتي:
 تنوع

أشكال التشاور واتتاذ القرار المتاحة عمى بوابا

اإلما ار م والبحرينم والس وديةم التاي اشاتمم

الحكوما

ال ربية تاصاة لادى كال مان دولاة

عماى كال مان االساتبيانا

المشاركة وبناء الهوية الوطنية عبر البوابات الحكومية اإللكترونية
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والتواصاال ماال الحكومااةم والماادونا

الشااكاوى والمقترحااا

والمنت اديا

الحكوميااة ال امااة والمتتصصااةم

التي يمكن من تالليا إعراء حوار مل العميور والت ارا عماى مقترحاتاو أو تقييماو أو مالحظاتاو حاول
ااداء الحكومي.
 بالنساابة لبوابااا
فااي اسااتطالعا
كالمدونا

الاادول التااي انتةضا

متوسااطاتيا الحسااابية عمااى المقياااسم تحاادد التشاااور اإللكترونااي

اري أو تقااديم الشااكاوى والمقترحااا م فااي حااين عاال أو ناادر وعااود منصاا
الا أ

والمنتديا

المناعشااةم

الحكومية.

ثالثا :سهولة استخدام الموعا وشفافية المعمومات المتاحة من خالله:
وتض اام الةئ ااة البيان ااا

والم موم ااا

المةتوح ااة الت ااي ت اادعم ش ااةافية ال م اال الحك ااوميم وك ااذلك اادوا

التاصة بسايولة اساتتدام الموعال والتعاول داتماو والت امال م او والت ارا عماى محتوياتاو وتقييماو؛ حياص تام
رصدىا من تالل مقياس سيولة االستتدام والشةافيةم وعاء

النتائ كما ىو موض في الشكل اآتي:
جيبوتي
جزر القمر
الصومال
ليبيا
موريتنانيا
الجزائر
اليمن
سوريا
لبنان
االردن
العراق
فلسطين
المغرب
الكويت
قطر
تونس
عمان
السعودية
البحرين
السودان
االمارات
مصر

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

شكل ( )5سهولة االستخدام والشفافية

ت اد ساايولة االتصااال عبار البوابااة اإللكترونيااة الحكوميااة إحاادى مقومااا

فاعميتيااا فااي دفاال العميااور

لمت ام ال م يااا واسااتتداميام وذلااك ماان تااالل تسااييل عمميااة التعااول داتميااام وتااوفير الم مومااا
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الضروريةم سواء من الناحية الةنية أو القانونية أو الت ريا بالبوابة وىدفيا والم موما
ويوض ا الشااكل السااابق أن ىناااك عاادة بوابااا

حكوميااة عربيااة عااد حقق ا

ال ناصرم عمى الرغم أيضا من ض ا االىتمام بيذا العانا لدى بوابا
ويوضا ا الع اادول اآتا اي بالتةصاايل المتوس ااطا

م اادال

التاي تحتاوى عميياا.

عاليااة فااي تااوفير ىااذه

أترى.

الحس ااابية لك اال بواب ااة حكوميااة عمااى مقي اااس س اايولة

االستتدام والشةافية.
اندونة
يصش
اإليبساث
انسٕداٌ
انبحشٍٚ
انسعٕدٚت
عًبٌ
حَٕس
لطش
انكٕٚج
انًغشة
مهسطٍٛ

و
7
3
3
8
8
8
7
0
0
9
1

جدول ( )7المتوسطات الحسابية لمقياس
و
سهىنة االستخداو وانشفبفية
1
.03.
3
.01.
3
.01.
3
.090
7.
.090
77
.090
77
.09.
73
.000
73
.000
78
.00.
77
.070

سهولة االستخدام والشفافية
سهىنة االستخداو وانشفبفية
اندونة
.070
انعشاق
.07.
األسدٌ
.07.
نبُبٌ
.080
سٕسٚب
.030
انًٍٛ
.030
اندضائش
.03.
يٕسٚخبَٛب
.07.
نٛبٛب
.07.
انصٕيبل
.0.0
خضس انمًش
.0..
خٛبٕحٙ

تظي اار نت ااائ الع اادول الس ااابق أن البواب ااة اإللكتروني ااة لمحكوم ااة المصا ارية ت ااأتي ف ااي مقدم ااة البواب ااا
الحكوميااة ال ربيااة بمتوسااط حسااابي 2.82م ماان حيااص االىتمااام بساايولة اسااتتدام الموعاال وتااوفير البيانااا
التاصا ااة با ااو والت ريا ااا بمحتوياتا ااو وضا اابطوم ثا اام كا اال ما اان اإلما ااا ار

والسا ااودان بمتوسا ااط حسا ااابي 2.72م

فالس ا ودية والبح ارين وعمااان وتااونس بمتوسااط حسااابي  2.65لكاال منيااام فااي حااين عاااء

كاال ماان عطاارم

والكوي م والم رام وفمساطينم وال اراقم وااردنم ولبناانم وساوريا فاي ترتياا متوساط أو أعال مان المتوساط
عمااى المقياااس؛ حيااص عاااء المتوسااط الحسااابي ليااذه الاادول بقيمااة تراوحا
بوابا

بااين  2.55إلااى 2.05م وعاااء

كل مان الايمنم والع ازئارم وموريتانياا فاي ترتياا ضا يا؛ حياص عااء المتوساط الحساابي لياذه الادول

بقيمة تراوح
بمتوسااطا

بين  2.05إلى 2.02م وأتي ار بوابا
حسااابية ض ا يةة بم ا

متوسطيا صةر عمى المقياس.

دول ليبيام والصومالم وعزر القمر فاي نياياة الترتياا

عيمتيااا أعاال ماان 2.02م فااي حااين لاام تحقااق عيبااوتى أي م اادلم وعاااء

خامسا :مقياس االتصال الحكومي اإللكتروني المستدام (مقياس معمل)
وى ااو مقي اااس تعمي ااي لممق اااييس الةرعي ااة الس ااابقة بكاف ااة عناص اارىام ويوضا ا الش ااكل اآت ااي نت ااائ
المقياس:

المشاركة وبناء الهوية الوطنية عبر البوابات الحكومية اإللكترونية
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ليبيا
الصومال
موريتانيا
جزر القمر
اليمن
الجزائر
فلسطين
العراق
سوريا
لبنان
السودان
االردن
قطر
الكويت
عمان
تونس
المغرب
البحرين
مصر
السعودية
االمارات
0.70

0.80

0.60

0.50

0.40

0.30

0.10

0.20

0.00

شكل ( )6مقياس استدامة االتصال اإللكتروني الحكومي

أظياار نتااائ المقياااس التعمي ااي الموضااحة فااي الشااكل السااابق تميااز عاادد ماان البوابااا

الحكوميااة

اإللكترونيااة لماادول ال ربيااة وتحقيقيااا لقاايم مرتة ااة؛ ممااا ياادل عمااى اىتماميااا بتكاماال البوابااة اإللكترونيااة التااي
تتواصل من تالليا الحكومة مل المواطنين أو المت اممين عمى اتتالا فئاتيمم وذلك من حيص الم موماا
والبيانا ااا

المتاحا ااةم والتا اادما

اإللكترونيا ااة المقدما ااةم إلا ااى عانا ااا االىتما ااام بإش ا اراك العميا ااور فا ااي الق ا ارار

الحكومي والت را المستمر عمى تقييمو لألداء أو الت را عمى رأيو.
وفااي المقاباال أظياار النتااائ أن ىناااك بوابااا

حكوميااة عربيااة ما ازلا

فااي طااور التطااوير؛ حيااص لاام

تتااوفر بيااا كافااة ال ناصاار المطموبااة لتحقيااق اسااتدامة االتصااال ماال العميااورم وأن ب ااض ىااذه البوابااا
حقق ا

م اادال

متوسااطة فااي كافااة المقاااييس الةرعي اة أو تةاوت ا

المص ارية التااي حقق ا

م اادالتيا ماان مقياااس آتاار (مثاال البوابااة

م اادال مرتة اا فااي ساايولة االسااتتدامم فااي حااين حقق ا

م اادال

المتوسطة عمى المقاييس ااترى)م ويوض العدول اآتي المتوسط الحسابي لكل بوابة.
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و

اندونة

1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
11

اإليبساث
انسعٕدٚت
يصش
انبحشٍٚ
انًغشة
حَٕس
عًبٌ
انكٕٚج
لطش
األسدٌ
انسٕداٌ

جدول ( )8المتوسطات الحسابية لالتصال الحكومي اإللكتروني المستدام
االتصبل انحكىمي اإلنكتروني
اندونة
و
االتصبل انحكىمي اإلنكتروني انمستداو
انمستداو
.078
نبُبٌ
.010
11
.083
سٕسٚب
.013
11
.080
انعشاق
.017
11
.033
مهسطٍٛ
.01
11
.031
اندضائش
.091
11
.033
انًٍٛ
.093
11
.073
خضس انمًش
.003
11
.077
يٕسٚخبَٛب
.073
11
.073
انصٕيبل
.073
12
.07.
نٛبٛب
.079
11
.0.0
خٛبٕحٙ
.070
11

يتض من نتائ العدول السابق ما يأتي:
 عاء

دول اإلما ار والس ودية ومصر والبحرين في مقدمة بوابا

بوابا

حكوما

مقي ا اااس اس ا ااتدامة االتص ا ااال الحك ا ااومي اإللكترون ا ااي المس ا ااتدام؛ حي ا ااص زاد

الدول ال ربية عمى

عيم ا ااة المتوس ا ااط الحس ا ااابي

عن.%.2.72
 أعقبتيا البوابا

الحكومياة لكال مان الم ارام وتاونسم وعماانم وعمي ياا حققا

 2.52إلى أعل من 2.72م وعاء

بوابا

متوساطا

حساابية مان

دول عربية أترى في ترتيا أعل من المتوسطم وىي بوابا

الكويا م وعطاارم وااردنم والسااودانم ولبنااانم وال اراقم وفمسااطينم والع ازئاارم وعمي يااا حقااق متوساطا
حسا ااابية أعا اال ما اان  2.52إلا ااى 2.05م فا ااي حا ااين انتةض ا ا

المتوسا ااطا

الحسا ااابية لكا اال ما اان الا اايمنم

وموريتانيام وعزر القمرم والصومالم وليبياام وعيباوتي عان القيماة  2.05وىاي دول حققا
منتةضة في كافة مقاييس الدراسة.

بواباتياا عيماا

 وبصااةة عامااة عاااء المقياااس الةرعااي لمتشاااور واتتاااذ القارار أعاال فااي متوسااطو الحسااابي ماان المتوسااطا
التاصااة بالمقاااييس ااتاارىم وىااو مااا يمكاان أن ياادل عمااى انتةاااض اىتمااام البوابااا
ال ربية ب مميا

المشااركة واتتااذ القارارم تاصاة أن ىنااك دوال عربياة حصام

الحكوميااة لماادول

عماى عيماة "صاةر" عماى

ىذا المقيااسم فمام تتضامن بواباتياا الحكومياة أي شاكل مان أشاكال الت ارا عماى راء العمياور أو طارح
موضوعا

 ت د بوابا

لمناعشتيا عبر البوابة.

كل من موريتانيام وعزر القمرم وعيبوتيم والصومالم وليبيا ااض ا بين بوابا

حكوماا

الدول ال ربيةم ويمكن تةسير ذلك بالظروا اامنية والسياسية واالعتصادية التاي تمار بياا الادول الاثالص
ااولااىم والظااروا االعتصااادية التااي تماار بيااا الاادول الااثالص ااتاارىم إال أن ذلااك ي كااس أيضااا ضا ا
اىتمام ىذه الدول بتطوير اتصاليا اإللكتروناي باالعميورم كماا الحاظ الباحاص تاالل فتارة إعاداد الد ارساة
أن من يطمق عمييم "الحوثيون" الذين يسيطرون عمى ال اصمة اليمنية صن اء ىم الاذين ياديرون البواباة
المشاركة وبناء الهوية الوطنية عبر البوابات الحكومية اإللكترونية
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اليمنيةم وينشرون من تالليا ما يدعم توعياتيم وسياساتيمم كما تم ت ريا بوابة الحكوماة الميبياة ببواباة
"حكومة الوفاق الوطنى"؛ مما ي كس صراع القوى الموعود في الدولة الميبية بين أكثر من عية.

 عماى الاارغم ماان الظااروا التااي تمار بيااا سااوريام فااإن بواباتيااا الحكومياة اإللكترونيااة عاااء

عمااى مسااتوى

المقياس الرئيس أو المقاييس الةرعية في ترتياا فاوق المتوساط أو متوساطم وربماا يةسار ذلاك باالساتقرار
النسبي داتل ال اصمة دمشقم التي يتم من تالليا إدارة ال مميا

والتدما

الحكومية المتتمةة.

سادسا :العالعة بين مستوى مؤشرات استدامة اال تصال اإللكتروني الحكومي الثالثة:
التتبار وعود عالعة بين المقاييس الةرعياة اارب اة التاصاة بالم موماا

القرارم والتدما

وااتباارم والتشااور واتتااذ

الحكوميةم وسيولة االستتدامم عام الباحاص بتطبياق م امال ارتبااط بيرساون؛ حياص يتضا

م اان نت ااائ الع اادول ( )10وع ااود عالع ااة ارتب اااط عويا اة ب ااين المق اااييس اارب ااةم وذل ااك عن ااد مس ااتويا
تراوح

دالل ااة

من  2.222إلى 2.225

جدول ( )9العالعة بين مؤشرات استدامة االتصال اإللكتروني الحكومي الثالثة
مقيبس سهىنة
مقيبس انتشبور
مقيبس انمعهىمبت
انمقبييس
االستخداو
واتخبذ انقرار
واألخببر
.0019
.098.
7
يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ
مقيبس انهىية
.0..0
.0..3
انذينت
وانمعهىمبت واألخببر
33
33
33
انعذد
.0130
7
.098.
يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ
مقيبس انتشبور
.0...
.0..3
انذينت
واتخبذ انقرار
33
33
33
انعذد
7
.0130
.0019
يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ
مقيبس سهىنة
.0...
.0..0
)Sig. (2-tailed
االستخداو
33
33
33
انعذد

تشير نتائ العدول السابق إلى أنو:
توعد عالعاة ارتبااط باين كافاة المقااييس الثالثاة لالتصاال الحكاومي اإللكتروناي المساتدام؛ حياص عااء

مسااتوى الداللااة بقيمااة تت اراوح ماان  2.222إلااى  2.225كمااا ىااو موض ا فااي العاادول؛ فقااد عاااء
عوية بين مقيااس اليوياة والم موماا

ال العااة

وااتباار ومقيااس التشااور واتتااذ القارار بقيماة فاوق المتوساطة؛ حياص

بمغ م امل ارتباط بيرسون بقيمة 2.602م وكاذلك عااء

ال العاة باين مقيااس اليوياة والم موماا

ومقياس سيولة االستتدام متوسطة حيص بمغ م امل ارتباط بيرسون بقيمة 2.576م كما كان

وااتباار
ال العة باين

مقياااس التشاااور واتتاااذ الق ارار ومقياااس ساايولة االسااتتدام عويااة؛ حيااص عاااء م اماال ارتباااط بيرسااون بقيمااة

.2.705

وتشااير تمااك النتااائ إلااى ال العااة اإليعابيااة القائمااة بااين عناصاار االتصااال المسااتدام الثالثااة وتكامميااام
فتقديم الم موماا
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القا ار ار المت مقااة باوم ويارتبط أيضااا بقادرة البوابااة أو الموعال ماان حيااص الشاكل والمحتااوى عماى تيسااير عمميااة
التةاعل واالستتدام.

مناعشة النتائج والتوصيات:
ييتم الكثير من الحكوما

بتطوير عدراتيا اإللكترونية لمتواصل والتةاعل مل المت اممين وتأكياد ىوياة

الدول ااة والت ريا اا بي ااام إل ااى عان ااا ت ااوفير الكثي اار م اان الت اادما
الحكومية والتطبيقا
وعااد اسااتيدف

والمواع اال

اإللكتروني ااة لي اام عب اار البواب ااا

اإللكترونية.
الد ارسااة الت اارا عمااى ماادى تااوفر عناصاار االتصااال اإللكترونااي الة ااال عباار البوابااا

الحكوميااة ال ربيااة ماان تااالل تصااميم مقياااس يرصااد ماادى تااوفر ثالثااة عناصاار أساسااية فااي البوابااةم ىااي:
اليوي ااة والم موم ااا
رصد

وااتب ااارم التش اااور واتت اااذ القا ارارم وس اايولة الموع اال وت ااوفر م مومات ااو ااساس اايةم كم ااا

الدراسة عدرة البوابا

اليوياة

عمى الت ريا باليوية الوطنية لمدولاةم مان تاالل التركياز عماى ساما

وعناصاارىا ماان العوانااا المرئيااة والتاريتيااة والثقافيااة والحضااارية وي اارا بإمكاناتيااا االعتصااادية واإلنسااانيةم
وي بر عن تصائص ش بيا بةئاتو المتنوعةم وي را بالقيم التي تؤمن بيا.
وعااد اىتما ا

اام اام المتح اادة بتقياايم الق ااد ار اإللكتروني ااة لمحكوم ااا

وواصاادار التق ااارير الس اانوية ح ااول

تطورىااام إلااى عانااا رصااد ماادى تااوفر عناصاار المشاااركة اإللكترونيااة بالبوابااا

والمواعاال الحكوميااة المتتمةااة

التااي تاادعم عاادرة المت اااممين عمااى التةاعال والتواصاال ماال الحكومااة ومؤسساااتيا()81م ووفقااا إلحصاااءا

المتحدة عام 0216م عن تطور الحكومة اإللكترونية حقق

عشار دول عربياة م ادال

ااماام

أكبار مان المتوساط

ال ااالمي وى ااو  4.900وى ااي دول البحا ارينم واإلم ااا ار م والكويا ا م والسا ا وديةم وعط اارم وعم ااانم وت ااونسم

ولبنانم والم رام وااردن(.)80
وعد توصم

الدراسة إلاى عادد مان النتاائ الميماة التاي أكاد

اىتماام عادد مان الادول ال ربياة بتأكياد

ىويتيااا وتطااوير التةاعاال ماال المت اااممين عباار بواباتيااا اإللكترونيااة وتااوفير اادوا

الالزمااة ليااذا التةاعاالم

فضاالً عاان التنظاايم الاادعيق لممحتااوىم والحاارص عمااى تااوفير كافااة ال ناصاار التااي تتكاماال فيمااا بينيااا لتحقيااق
مةا اااىيم الحكوما ااة اإللكترونيا ااة والمشا اااركة اإللكترونيا ااةم وتا ااأتي فا ااي مقا اادمتيا بوابا ااا

والس وديةم ومصرم والبحرينم والم را.

حكوما ااا

ويتةق ذلك مل ما أكده فاان ) (Fang, 2002مان أن تطاوير التواعاد اإللكتروناي لمحكوماا
تكنولوعيا الم موما

اإلما ااا ار م
واساتتدام

واالتصال ىو أحد ال وامل التي تسيم في تطاوير عاودة تقاديم التدماة الحكومياةم وكاذلك

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

البواب ااة أو الموع اال الحك ااوميم م اان أىمي ااا فاعمي ااة البواب ااة وع اادرتيا عم ااى تمبيا اة احتياع ااا
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االستعابة الحتياعاتيم والتةاعل م يمم وتوفر الم موما
الم مومااا

الالزمة حاول التادما

الحكومياةم ووضاوح وشاةافية

واإلع اراءا م ووعااود تقياايم مسااتمر لم ناصاار التااي تضاامن عااودة عماال البوابااة أو الموعاالم وأتي ا ار

توفير المصادر والتقارير الحكومية()84م وىو ما يؤكاد ضارورة االىتماام بتاوفر ال ناصار المحققاة لياذه الم اايير
التي عمم

الدراسة عمى رصدىا.

ولااذلك ي ااد تااوفر ال ناصاار الم موماتيااة والتةاعميااة فااي البوابااة الحكوميااة عااامال ماان عواماال نعاحيااا
وعاادرتيا عمااى تااوفير احتياعااا

المت اااممينم وىااو أيضااا مااا أشااار إليااو لونااا و ارمااون ولااويس ورودريعااو وابياال

) (Luna, J.Ramon, Luis, Rodrigo and Abel, 2013مان ضارورة أن تكاون مترعاا
ماال أدوا

الت امال

الحكومااة اإللكترونيااة محققاة لم ااايير الكةاااءة والةاعميااة والعااودة والشااةافية والمشاااركةم فضااال عاان

إلزاميااا بتقااديم المحتااوى المتكاماال بالشااكل والتصااميم الة ااال()85م وفيمااا يت مااق باليويااة الوطنيااة تؤكااد النتااائ
ضرورة االىتمام بال ناصار التاي ت كاس ىاذه اليوياةم ساواء المرتبطاة بالعاناا ال ااطةي واالتعااىي المارتبط
بتاريا الدولة وثقافتيا وانتماءاتيام أو العانا الم رفي المرتبط بسياستيا واعتصادىا وعالعاتيا الدولية.
ووفقا لمنتائ ال امة لمدراسة يمكن تصنيا البوابا
وفقا لممتوسطا

الحسابية التي حصم

الحكومية لمدول ال ربية إلاى ثاالص فئاا

أساساية

عمييا كل بوابةم ويوضحيا الشكل اآتي:
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شكل ( )7الفئات الخاصة ببوابات حكومات الدول العربية

يوض الشكل السابق أن ىناك ثالص فئا
الةئة ااولاى :بواباا

حققا

لبوابا

حكوما

الدول ال ربيةم ىي:

بشاكل كبيار م اايير العاودة والكةااءة والتزما

وتط ااوير المش اااركة اإللكتروني ااة لمعمي ااورم وتتمث اال ف ااي بواب ااا

ك اال م اان :اإلم ااا ار م والسا ا وديةم ومص اارم

والبحرينم والم را.
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الةئ ااة الثاني ااة :بواب ااا

الم ااايير الس ااابقة بش ااكل متوس ااطم وتحت ااان إل ااى تط ااوير ف ااي أدواتياااا

حققا ا

وعناصاارىام وىااي عمااى الترتيااا بوابااا

كاال ماان :عمااانم وتااونسم وعطاارم والكوي ا م وسااوريام والسااودانم

ولبنانم وااردنم وال راقم وفمسطين.
الةئااة الثالثااة :بوابااا

تتساام بالضا ا وناادرة عناصاار المشاااركة اإللكترونيااةم وىااي بوابااا

إعااادة ىيكمااة وتطااويرم وتضاام عمااى الترتيااا بوابااا

تحتااان إلااى

كاال ماان :الاايمنم والع ازئاارم وموريتانيااام وعاازر القماارم

وعيبوتيم والصومالم وليبيا.
إال أن ب ااض البواب ااا
والم مومااا

الحكومي ااة ال ربي ااة حققا ا

وساايولة االسااتتدامم لكنيااا لاام تحقااق الم اادال

متوس ااطا

حس ااابية مرتة ااة ف ااي مقياس ااي اليوي ااة

نةساايا فااي مقياااس التشاااور واتتاااذ القارار؛ لااذلك

يرى الباحص أن توظياا وساائل االتصاال الحديثاة فاي االتصاال الحكاومي باالكثير مان الادول ال ربياة ماازال
في مرحمة تقديم الم موما م ولم يصل إلى مرحمة التةاعل والمشاركة بين الحكومة والمواطنين.
وبناء عماى ماا عاما

الد ارساة بتحميماو مماا توصام

الد ارسا ااةم يسا ااتنت الباحا ااص ضا اارورة اىتما ااام الحكوما ااا

إلياو الد ارساا

الساابقةم ومماا توصام

إلياو نتاائ

با ااالتطوير والتحا ااديص الا اادائمين لبواباتيا ااا ومواع يا ااا

اإللكترونية من حيص البناء والمحتوىم بحيص ت كس البوابة أو الموعل ىوية الدولاة مان تاالل التركياز عماى
مكوناتيااا المرئيااة والم رفيااةم وبحي اص تكااون ىناااك سياسااة واضااحة إلدارة اليويااة بمااا يس ايم فااي رساام صااورة
الدولة وبناء سم ة مؤسساتيام وتوصى الدراسة أيضاا باأن تكاون لمبواباة رؤياة وأىاداا واضاحةم ومترعاا
يمكن عياس مدى تحققيام تاصة في معال عدرة البوابة عمى توفير التدما

لمعميور.

كمااا تعااا م ارعاااة تكاماال ال ناص ار التاصااة بالمشاااركة اإللكترونيااة التااي تتضاامن تااوفر الم مومااا
وااتبااار الحكوميااةم والتشاااور المسااتمر ماال العميااورم والت اارا عمااى توع اتااو و ارئااوم وواش اراكو فااي عمميااة

اتتاذ القرار الحكوميم وىو ما يتطما أيضاا االعتمااد عماى أدوا
الري اإللكترونيةم وتوفير المدونا
أ

والمنتديا

تةاعمياة حديثاة ت تماد عماى اساتطالعا

الحكوميةم والتوظيا الة ال لوسائل التواصل االعتماعي.
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