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 الملخص
االطروحة دور محتوى اإلعالن في التأثير على االفراد الستخدام الخدمات الحكومية االلكترونية المقدمة تبحث هذه 

عبر الحكومة الذكية في دولة االمارات العربية المتحدة. حيث تقوم الحكومة الذكية باستخدام األجهزة المحمولة 

 أي مكان وذلك سعيا لزيادة رضا وسعادة االفراد. إليصال الخدمات الحكومية االلكترونية لألفراد في أي وقت وفي

حيث يعتبر إطالق الحكومة الذكية من األهداف االستراتيجية لدولة االمارات العربية المتحدة، كما تعد زيادة عدد 

المستخدمين للخدمات الحكومية االلكترونية من اهم معايير النجاح للحكومة الذكية. لقد قامت األبحاث السابقة في 

مجال تقنية المعلومات بالتركيز على العوامل المؤثرة لقبول االنظمة التقنية بشكل عام ومدى تأثير هذه العوامل على 

خدام بالتركيز على زيادة نية است حاليةنية االفراد الستخدام الخدمات االلكترونية الذاتية، بينما تقوم االطروحة ال

طريق إيصال رسائل إعالنية مؤثرة للمستخدم. حيث تقوم االطروحة  االفراد للخدمات الحكومية االلكترونية عن

نظرية اإلعالن والتسويق باإلضافة الى النظريات و باستعراض عدة نظريات في مجال قبول تقنية المعلومات،

تحديد والخاصة باإلقناع في مجال اإلعالن. تقوم هذه النظريات بتفسير نظرة ومشاعر االفراد نحو الرسائل االعالنية 

تائج هذه ستساهم نحيث العوامل المنطقية والعاطفية التي تساهم في تكوين رد فعل االفراد نحو محتويات اإلعالن. 

 والقاء الضوء على كيفية تطوير ،االطروحة في إعطاء نظرة شاملة وعامة لفهم الخدمات الحكومية االلكترونية

عن الخدمات الذكية وذلك سعيا لزيادة استخدامها من قبل  المؤسسات الحكومية لالستراتيجية الخاصة باإلعالن

كما ستقوم االطروحة بوضع القواعد األساسية لمزيد من البحث في مجال الحكومة الذكية مستقبال وذلك  االفراد.

 دور االقناع ومشاعر االفراد في التأثير على نيتهم الستخدام الخدمات الحكومية اإللكترونية. توضيحب

االقناع في االعالن والتسويق، العاطفة  الخدمات الحكومية االلكترونية،، الحكومة الذكية :بحث الرئيسيةكلمات ال

 ة.دور االستغراق في الخدمات الذاتي في االعالن عن الخدمات الحكومية االلكترونية، الخدمات االلكترونية الذاتية،


