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)قدم لنرش يف  1433/8/1هـ ؛    وقبل للنرش يف  1434/2/19هـ(

 
الكلامت املفتاحية. للبحث نظم املعلومات اإلدارية، جودة اخلدمات اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية، رضا املستخدمني.

يف  احلكومية  املنظامت  تقدمها  التي  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  جودة  دور  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  امللخص. 
نظر  وجهة  من  السعودية  العربية  باململكة  ومقيمون(  )مواطنون  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق 
املستخدمني. وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها يف هذه الدراسة تبني أن مجيع حمددات جودة اخلدمات اإللكرتونية املتمثلة 
يف ) االعتامدية، واألمان، واملصداقية، واالستجابة، واجلدارة، وامللموسية، واالتصال( هلا دور يف حتقيق الرضا من وجهة 
النتائج أن حمددات  املقدمة هلم. كام أوضحت  نظر مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية جتاه اخلدمات اإللكرتونية 
جودة اخلدمات اإللكرتونية غري متوفرة بالشكل الالزم لدى املنظامت احلكومية التي متت الدراسة عليها. نتائج الدراسة 
التوفر  نتيجة لعدم  املقدمة هلم،  الدراسة راضني بدرجة متوسطة عن اخلدمات اإللكرتونية  أفراد عينة  أظهرت أيضا أن 
الكامل ملحددات جودة اخلدمات اإللكرتونية لدى القطاعات احلكومية. بناء عليه فقد توصل الباحث إىل جمموعة من 
التوصيات املتعلقة بتحسني مستوى جودة خدمات احلكومة اإللكرتونية التي تقدمها املنظامت احلكومية يف اململكة العربية 
املقدمة  اخلدمات  اإللكرتونية عن  الرضا لدى مستخدمي خدمات احلكومة  السعودية، وذلك من أجل رفع مستويات 
خدماهتا  مستخدمي  لدى  مرتفعة  بدرجة  رضا  حتقيق  تنشد  التي  املنظامت  عىل  أن  الدراسة  توصيات  أبرز  من  كان  هلم. 
اإللكرتونية من خالل تقديم خدمات إلكرتونية ذات جودة عالية وضع خطة مدروسة مكونة من املحددات السبعة جلودة 

اخلدمات اإللكرتونية واملوضحة بالتفصيل يف توصيات هذه الدراسة.
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املقدمة
املنظامت  تقدمها  التي  اخلدمات  جودة  أصبحت  لقد 
رضورة حتمية تزداد أمهيتها بازدياد حاجات ورغبات 
ازدياد  وبالتايل  اخلدمة،  عن  املستخدمني  وتوقعات 
والرغبات  االحتياجات  تلك  حتقيق  عىل  املنظمة  قدرة 
والتوقعات. من هذا املنطلق مل تعد جودة اخلدمات جمرد 
املحددة  القياسية  الفنية  للمواصفات  اخلدمات  مطابقة 
مسبقًا، و إنام تعدت ذلك لتصبح تشمل رغبات العمالء 

ومتطلباهتم من اخلدمات. 
باقي  احلكومية، شأهنا شأن  املنظامت  تعد  وعليه 
العرص  يف  احلاصلة  التطورات  بكل  متأثرة  املنظامت، 
أمام جمموعة  نفسها  املنظامت  فقد وجدت هذه  احلايل؛ 
خدماهتا،  من  املستهدفة  الرشائح  يف  التحديات  من 
اخلدمات  مستخدمي  رضا  التحديات  هذه  أبرز  ومن 
من  واملستقبلية.  احلالية  وتطلعاهتم  الحتياجاهتم  وفقًا 
هنا فإن عمل هذه املنظامت أصبح يركز عىل مستويات 
املقدمة لعمالئها من أجل معرفة  الرضا جتاه اخلدمات 
آراء مستخدمي اخلدمات ورضاهم نحو هذه اخلدمات 
هو  ما  تقديم  عىل  العمل  أجل  من  وذلك  هلم،  املقدمة 
أفضل للوصول إىل ثقة مستخدمي اخلدمات ورضاهم.

املبحث األول: املنهجية العلمية للدراسة 
أوالً: مشكلة الدراسة:

بالتغيري  تتسم  ظروفًا  احلكومية  املنظامت  تعيش 
املستمر مما يوجب عليها متكني قدرهتا عىل مواكبة هذا 
التغيري واالستجابة ملقتضياته والتفاعل مع معطياته. وملا 
تصاغ  ورغباهتم  اخلدمات  مستخدمي  حاجات  كانت 
واالجتامعي  االقتصادي  واقعهم  ضوء  يف  وتشكل 
واحلضاري؛ فإن العالقة تصبح وثيقة بني قدرة املنظمة 

املتطورة  االحتياجات  مع  تتالئم  خدمات  تقديم  عىل 
املنظامت  فإن  هنا  من  اخلدمات.  ملستخدمي  واملتغرية 
احلكومية جيب أن تعمل وتقدم خدماهتا يف ظل االعتقاد 
جودة  ذات  خدمات  تقديم  عىل  القدرة   ( بأن  السائد 
عالية تؤدي إىل زيادة رضا مستخدمي هذه اخلدمات(، 
لذا فإن مقومات رضا مستخدمي اخلدمات مرهون بأن 
تكون اخلدمات املقدمة هلم قادرة عىل تلبية احتياجات 

مستخدمي اخلدمات.
إن اجلودة أصبحت يف عاملنا املعارص أحد الركائز 
وذلك  األمثل،  الوجه  عىل  اخلدمة  لتقديم  األساسية 
واملستفيدين  املستخدمني  رغبات  وتعكس  متثل  ألهنا 
هناك  إن  إذ  اخلدمات.  تلك  عن  نظرهم  ووجهات 
آراء  نستطلع  مل  ما  اخلدمات  جودة  قياس  يف  صعوبة 
اخلدمة  من  يتوقعونه  ما  نحو  للخدمة  املستخدمني 
حيث  هلم؛  املقدمة  الفعلية  اخلدمة  من  مدرك  هو  وما 
قياسه  يمكن  ال  ملموس  غري  يشء  اخلدمة  جودة  إن 
بسهولة. بالتايل فإن هناك صعوبة يف إرضاء املستخدمني 
عن اخلدمة املقدمة هلم، والذين ختتلف وتتغري رغباهتم 

واحتياجاهتم من شخص إىل آخر ومن حني إىل آخر.
حمددات  والباحثني  العلامء  من  العديد  حدد  لقد 
جودة اخلدمات يف عدة نامذج ونظريات، وتنسب أول 
وآخرين  مان  بارسوا  إىل  اخلدمة  جودة  لقياس  حماولة 
)Parasuraman et al. , 1985( حيث متكنوا من تصميم 

نموذج ذي عرشة حمددات جلودة اخلدمات هي:
2- االستجابة1- اإلعتامدية

4- الوصول إىل اخلدمة3- اجلدارة
6- االتصال5- اللباقة والكياسة 

8- األمان7- املصداقية
9- درجة فهم مقدم 

اخلدمة للمستفيد
10- امللموسية.
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وزمالؤه   Parasuraman قام  )1988م(  عام  ويف 
بتطوير النموذج املذكور بحيث يكون مناسبًا لقياس أي 
 )Service Quality Model( نوع من أنواع اخلدمات باسم
هذا  وتكون   )Servqual( باسم  اختصارًا  ُيعرف  والذي 

املقياس من مخسة  حمددات هي:
2- االستجابة1- االعتامدية

4- التعاطف3-  األمان

5- امللموسية.

 Malhotra and Zeithaml( قام )ويف عام )2005م
Parasuraman,( بتطوير هذا النموذج ليواكب التطورات 

بتطوير  فقاموا  اخلدمات،  تقديم  عامل  يف  املستجدات  و 
بنموذج  وعرف  حمددات  سبع  إىل  السابق  النموذج 
اخلدمات  طبيعة  مع  حتديدًا  ليتناسب   )E-S-QUAL(

اإللكرتونية كالتايل: 

2- األمان1- االعتامدية

4- االستجابة3- املصداقية

6- امللموسية5- اجلدارة

7- االتصال.

ما هو دور جودة خدمات احلكومة اإللكرتونية 
املصداقية،  األمان،   ، االعتامدية   (  : بـ  ممثلة  املقدمة 
حتقيق  يف  اإلتصال(  امللموسية،  اجلدارة،  االستجابة، 
رضا مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية، وذلك 
العربية  اململكة  يف  املستخدمني  نظر  وجهة  خالل  من 

السعودية.
ثانيًا: نموذج الدراسة:

تم تصميم نموذج افرتايض للدراسة بناًء عىل املحددات 
السبعة السابقة الذكر، كام هو موضح يف الشكل رقم )1( 

:

الشكل رقم )1(. نموذج الدراسة االفرتايض.

خدمات الحكومة اإللكترونية

6 

  :نموذج الدراسة: ثانياً
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  :أهداف الدراسة: اًثالث
  : يليما الرئيسية للدراسة تتمثل فياألهداف إن

التعرف على دور جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة من المنظمات الحكومية في تحقيق رضا مستخدمي 

  : وذلك من خالل التعرف على المقدمة لهممات عن الخد الحكومة االلكترونيةخدمات
 الحكومة خدماتدور توفر االعتمادية في خدمات الحكومة اإللكترونية في تحقيق رضا مستخدمي •

  . عن الخدمات المقدمة لهمااللكترونية
 الحكومة خدماتدور توفر األمان في خدمات الحكومة اإللكترونية في تحقيق رضا مستخدمي •

  . الخدمات المقدمة لهمعن االلكترونية
 الحكومة خدماتفي خدمات الحكومة اإللكترونية في تحقيق رضا مستخدمي  دور توفر المصداقية•

  . الخدمات المقدمة لهمعن االلكترونية
 الحكومة خدماتمستخدمي دور توفر االستجابة في خدمات الحكومة اإللكترونية في تحقيق رضا •

  . الخدمات المقدمة لهمعن االلكترونية
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ثالثًا: أهداف الدراسة
إن األهداف الرئيسية للدراسة تتمثل فيام ييل:

اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  دور  عىل  التعرف 
املقدمة من املنظامت احلكومية يف حتقيق رضا مستخدمي 
خدمات احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم 

وذلك من خالل التعرف عىل:
• احلكومة 	 خدمات  يف  االعتامدية  توفر  دور 

خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق  يف  اإللكرتونية 
احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.

• دور توفر األمان يف خدمات احلكومة اإللكرتونية 	
احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق  يف 

اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• احلكومة 	 خدمات  يف  املصداقية  توفر  دور 

خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق  يف  اإللكرتونية 
احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.

• احلكـومة 	 خـدمـات  يف  االستـجابة  تـوفـر  دور 
خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق  يف  اإللكرتونية 

احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• دور توفر اجلدارة يف خدمات احلكومة اإللكرتونية 	

احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق  يف 
اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.

• احلكومة 	 خدمات  يف  امللموسية  توفر  دور 
خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق  يف  اإللكرتونية 

احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• احلكومة 	 خدمات  يف  االتصال  توفر  دور 

خدمات  مستخدمي  رضا  حتقيق  يف  اإللكرتونية 
احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.

رابعًا: أمهية الدراسة
يمكن حتديد أمهية الدراسة من خالل العنارص اآلتية:

خدمات  جودة  مفهوم  تطبيق  ودور  أمهية  توضيح   -1
بام  احلكومية؛  للمنظامت  اإللكرتونية  احلكومة 
يضمن حتقيق أعىل مستويات الرضا لدى مستخدمي 

خدمات احلكومة اإللكرتونية.
عن  اإللكرتونية  اخلدمات  جمال  يف  التميز  حتقيق   -2
مما  اإللكرتونية  اخلدمات  بجودة  االهتامم  طريق 
يرتتب عليه الوصول إىل أعىل مستويات الرضا لدى 

املستخدمني للخدمات اإللكرتونية.
3- التعرف عىل مدى مسامهة حمددات جودة اخلدمات 
مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق  يف  اإللكرتونية 
اخلدمات اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم؛ بام 
يمكن هذه املنظامت من العمل عىل حتسني خدماهتا 
واحتياجات  رغبات  عىل  بناء  وتطويرها  املقدمة 

مستخدمي خدماهتا اإللكرتونية.
الرئييس  ودورها  احلكومية  املنظامت  ألمهية  نظرًا   -4
هذه  فإن  والدولة؛  املجتمع  وتنمية  تقدم  حتقيق  يف 
التي  األهداف  خالل  من  أمهيتها  تظهر  الدراسة 
يسعى الباحث إىل حتقيقها؛ األمر الذي يؤدي يف هناية 
املطاف إىل زيادة قدرة املنظامت احلكومية عىل حتقيق 
بام  اإللكرتونية  خدماهتا  تطوير  خالل  من  أهدافها 
يتوافق مع رغبات واحتياجات مستخدمي خدمات 
زيادة  عىل  إجيابا  ينعكس  بام  اإللكرتونية؛  احلكومة 
احلكومية  للمنظامت  الداخلية  والفعالية  الكفاءة 
والتنسيق  احلكومية  اإلجراءات  تبسيط  خالل  من 
هبدف  وذلك  احلكومية،  املنظامت  بني  والتكامل 
تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية تؤدي إىل 

اختصار الوقت واجلهد والكلفة عىل الدولة. 
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خامسًا: فرضيات الدراسة
متت  فقد  الدراسة،  مشكلة  يف  جاء  ما  عىل  بناًء 

صياغة فرضيات الدراسة عىل النحو التايل:

الفرضية الرئيسية
هناك عالقة ذات داللة إحصائية ما بني حمددات 
)االعتامدية،  بـ:  ممثلة  اإللكرتونية  اخلدمات  جودة 
امللموسية،  اجلدارة،  االستجابة،  املصداقية،  األمان، 
خدمات  مستخدمي  رضا  مستويات  وبني  واالتصال( 

احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
الفرضيات  الرئيسة  الفرضية  هذه  من  ويتفرع 

الفرعية التالية:
• توفر 	 بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

وبني  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  االعتامدية 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق 

اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• توفر 	 بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

وبني  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  األمان 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق 

اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• توفر 	 بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

وبني  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  املصداقية 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق 

اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• توفر 	 بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

االستجابة يف خدمات احلكومة اإللكرتونية وبني 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق 

اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• توفر 	 بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

وبني  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  اجلدارة 

احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق 
اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.

• توفر 	 بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
وبني  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  امللموسية 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق 

اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
• توفر 	 بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

وبني  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  االتصال 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق 

اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
سادسًا: إجراءات الدراسة:

جمتمع  وصف  عىل  الدراسة  إجراءات  تشتمل 
وعينة الدراسة، وحدودها، وبيان أساليب مجع البيانات 
حتليل  يف  املعتمدة  اإلحصائية  األدوات  عرض  مع 

البيانات واستخراج النتائج.
 حدود الدراسة:- أ

• احلدود الزمانية: 	
الربع الثالث من عام 1433هـ - 2012 م .

• احلدود املكانية: 	
خمتلف املناطق باململكة العربية السعودية.

 جمتمع وعينة الدراسة- ب
واملقيمني  باملواطنني  الدراسة  جمتمع  يتحدد 
باململكة  احلكومية  اإللكرتونية  للخدمات  املستخدمني 
العربية السعودية، فقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية 
بسيطة من املنظامت احلكومية من خمتلف مناطق اململكة  
اسرتجاعها  تم  وقد  إستبانة   )5000( توزيع  تم  حيث 
ومراجعة مدى مالءمتها للتحليل اإلحصائي ووجد أن 

)4480( إستبانة فقط  صاحلة للتحليل اإلحصائي.
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أدوات مجع البيانات- ت
عىل  و  مجعها  يراد  التي  البيانات  طبيعة  عىل  بناء 
املنهج املتبع يف الدراسة وجد الباحث أن األداة األكثر 
مالءمة لتحقيق أهداف الدراسة هي )اإلستبانة( وذلك 
باملوضوع  املرتبطة  األساسية  املعلومات  توفر  لعدم 

كبيانات منشورة .
املتدرج  اخلاميس   Likert(( مقياس  استخدام  تم 
 )4( حمايد   )3( موافق  غري   )2( بشدة  موافق  غري   )1(
موافق )5( موافق بشدة، بحيث تأخذ كل إجابة أمهية 
موزعة عىل  فقرة  من )41(  اإلستبانة  وتكونت  نسبية، 
حمددات جودة اخلدمات اإللكرتونية السبعة عىل النحو 

التايل:
اإلستبيان  يف  عبارات  سته  عن  عبارة  االعتامدية   -

مقسمة من األرقام )6-1(.
اإلستبيان  يف  عبارات  سته  عن  عبارة  األمان   -

مقسمة من األرقام )12-7(.
اإلستبيان  يف  عبارات  سته  عن  عبارة  املصداقية   -

مقسمة من األرقام )18-13(.
- االستجابة عبارة عن مخسه عبارات يف اإلستبيان 

مقسمة من األرقام )23-19(.
اإلستبيان  يف  عبارات  سته  عن  عبارة  اجلدارة   -

مقسمة من األرقام )29-24(.
اإلستبيان  يف  عبارات  سته  عن  عبارة  امللموسية   -

مقسمة من األرقام )35-30(.
اإلستبيان  يف  عبارات  سته  عن  عبارة  االتصال   -

مقسمة من األرقام )36- 41(.

وما  الدراسة  عينة  استجابات  تدرج  يوضح   )1( رقم  اجلدول 
يوازهيا من مستويات رضاهم عن اخلدمات اإللكرتونية 

احلكومية املقدمة هلم:

درجة الرضادرجة املوافقةاملتوسط احلسايب
عدم رضاموافقة ضعيفةمن 1 إىل أقل من 2.8

رضا متوسطموافقة متوسطةمن 2.8 إىل أقل من 3.6
رضا تامموافقة عاليةمن 3.6 إىل 5

وما  الدراسة  عينة  استجابات  تدرج   )1( رقم  اجلدول 
احلكومة  خدمات  عن  رضاهم  مستويات  من  يوازهيا 

اإللكرتونية املقدمة هلم
يف  املستخدمة  اإلحصائية  واملؤرشات  األساليب  د- 

الدراسة :
من  بمجموعة  باالستعانة  البيانات  حتليل  تم 
اإلحصائي                 الربنامج  وبمساعدة  اإلحصائية  املؤرشات 

.)SPSS V.17(
ملحددات  املعياري  واالنحراف  احلسايب  املتوسط   -1
بمستويات  وعالقتها  اإللكرتونية  اخلدمات  جودة 
الرضا لدى مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية.
ملعرفة   )Person( بريسون  ارتباط  معامل  اختبار   -2
اخلدمات  جودة  حمددات  من  حمدد  كل  بني  العالقة 
مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق  يف  اإللكرتونية 

خدمات احلكومة اإللكرتونية.
سابعًا: الدراسات السابقة

العربية  الدراسات  بمراجعة  الباحث  قام  لقد 
والحظ  الدراسة  هذه  بموضوع  تتعلق  التي  واألجنبية 
الباحث ندرة الدراسات العربية املنشورة التي تناولت 
موضوع جودة اخلدمات اإللكرتونية احلكومية ودورها 
نـموذج باستـخدام  املستـخدمني  رضا  حتقيق   يف 
من  بعدد  الباحث  استعان  لذلك   ،  )E-S-QUAL(
موضوع  لنفس  تطرقت  التي  األجنبية  الدراسات 
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درست  التي  العربية  الدراسات  من  وعدد  الدراسة 
جودة اخلدمات اإللكرتونية احلكومية ولكن باستخدام 

نموذج اجلودة الشاملة.
 Parasuraman, Zeithaml & Malhotra,  ( دراسة   -  1

2005( بعنوان: 

 E-S-QUAL A Multiple-Item Scale for Assessing «
« Electronic Service Quality

مقياس متعدد ملساعدة جودة اخلدمات اإللكرتونية
  “E-S-QUAL“ 

قامت هذه الدراسة بتطوير النموذج السابق للعامل 
يف  واملستجدات  التطورات  ليواكب   )Parasuraman(
عامل تقديم اخلدمات، وبناء عىل األبحاث التي أجريت 
بتطوير   )Parasuraman( قام  املوضوع  هذا  عن  بالفعل 
 Zeithaml( بالتعاون مع العاملني )SERVQUAL( نموذج
وجود  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت   )& Malhotra

سبع حمددات يمكن من خالهلا قياس جودة اخلدمات 
 )E-S-QUAL( بنموذج  بعد  فيام  وعرفت  اإللكرتونية 
اخلدمات  طبيعة  مع  حتديدًا  ليتناسب  صمم  والذي 

اإللكرتونية، وعنارص النموذج حددت كالتايل: 
2- األمان1- اإلعتامدية

4- االستجابة3- املصداقية

6- امللموسية5- اجلدارة

7- االتصال.

 Zhuo Jun, Zhejiang Univ., Hangzhou,( دراسة   –  2
China Chen Liangliang &Li Fubin, 2009( بعنوان: 

« E-S-QUAL: Its Applicability in Evaluating E-gov-
ernment Web Sites Service Quality «

 “ قابلية تطبيقه يف تقييم جودة خدمات املواقع
“ E-S-QUAL: العنكبوتية للحكومة اإللكرتونية

هذه الدراسة تقوم عىل فكرة حتديد اجلودة املدركة من 
منهجية  بني  للجمع  حماولة  يف  اإللكرتونية،  اخلدمات 
والثقة  التكنولوجيا  قبول  ونظريات  اخلدمات  جودة 
املقرتح  الدراسة  هذه  نموذج  فإن  عليه  بناء  الرقمية. 
واملتمثل بـ )اجلودة والقبول والثقة الرقمية( يدمج هذه 
األبعاد املختلفة. وبالتايل قامت هذه الدراسة باستنباط 
املعايري األكثر مالءمة لقياس اجلودة املدركة والتي هي 
اإللكرتونية.  واخلدمات  املواطن  مابني  التفاعل  نتاج 
املدركة  اجلودة  معايري  أن  إىل  الدراسة  توصلت  حيث 

تتمثل بـ )اخلدمة والواجهة البينية واملستخدم(.
 )Connolly, Regina & Ingle, Sarah, 2009( – دراسة   3

بعنوان: 
« E-S-QUAL AND WEBSITE SERVICE QUALITY 
IN IRELAND STUDY «

وجودة خدمات املواقع العنكبوتية يف إيرلندا
“ E-S-QUAL “

عىل الرغم من أن جودة اخلدمة هي أحد املحددات 
اهلامة لنجاح املوقع العنكبويت، اال أن الدراسات تشري 
إىل أن العمالء يف كثري من األحيان يصفوا نوعية اخلدمة 
هذه  مرضية.  غري  بأهنا  املواقع  خالل  من  هلم  املقدمة 
تقديمها  يتم  التي  املتميزة  اخلدمة  أبعاد  حتدد  الدراسة 
القياس  أداة  تطبيق  تم  العنكبوتية.  املواقع  خالل  من 
يف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  لعمالء   E-S-QUAL

إيرلندا؛ الذين يقومون برشاء منتجاهتم وخدماهتم عرب 
حتديد  أجل  من  وذلك  منتظم،  أساس  عىل  اإلنرتنت 
أنامط الرشاء وأبعاد جودة اخلدمات اإللكرتونية. نتائج 
هذه الدراسة أشارت إىل فعالية يف حتديد الفجوات يف 
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جودة اخلدمات اإللكرتونية. كام سامهت هذه الدراسة 
يف تطوير فهم العوامل التي تسهم يف إنشاء وإبقاء رضا 

العميل يف املعامالت اإللكرتونية.
4 – دراسة )حممد خري سليم أبو زيد ، هيثم عىل 

حجازي، 2007( بعنوان: 
»  أثر تطبيق احلكومة اإللكرتونية وأبعاد اجلودة 
دراسة   – اخلدمة  جودة  مستوى  حتسني  يف  الشاملة 

تطبيقية عىل املؤسسات احلكومية األردنية  »
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر العالقة 
إدارة  وبني  اإللكرتونية  احلكومة  تطبيق  بني  التكاملية 
إىل  املقدمة  اخلدمة  جودة  حتسني  يف  الشاملة  اجلودة 
األردنية  اململكة  احلكومي يف  القطاع  اخلدمة يف  متلقي 
اهلاشمية، من خالل دراسة حتليلية خلمس من مؤسسات 
القطاع العام. وتوصلت هذه الدراسة إىل أن املؤسسات 
تعمل  وأهنا  الشاملة  اجلودة  إدارة  أبعاد  تطبق  املبحوثة 
عىل تطبيق بعض مراحل احلكومة اإللكرتونية كام بينت 
وجود عالقة إجيابية ما بني تطبيق أبعاد اجلودة الشاملة 
جودة  مستوى  حتسني  يف  اإللكرتونية  احلكومة  وبني 
تطبيق  يعزز  اإللكرتونية  احلكومة  تطبيق  وأن  اخلدمة، 
الدراسة  بينت  وأخريًا  الشاملة.  اجلودة  إدارة  مبادئ 
وجود أثر للتكامل بني تطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة 
مستوى  حتسني  يف  اإللكرتونية  احلكومة  تطبيق  وبني 

جودة اخلدمة.
5 – دراسة (Al-Tameem, A. A., 2008( بعنوان: 

« An Empirical Study of E-Government Formulation in 
Kingdom of Saudi Arabia & United Arab Emirates «  

“دراسة جتريبية عىل صيغة احلكومة اإللكرتونية 
 يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة”
هذه الدراسة ختترب ما إذا كانت اململكة العربية السعودية 

تكنولوجيا  ونفذا  بدءا  قد  املتحدة  العربية  واإلمارات 
احلكومة اإللكرتونية. السؤال الرئيس هلذه الدراسة: ما 
هي الدوافع الرئيسة يف تشكيل مبادرات تطبيق مفهوم 
مؤسساتية،  نظر  وجهات  اإللكرتونية. هناك  احلكومة 
هذه  إطار  يف  بينها  اجلمع  تم  وإسرتاتيجية  عملياتية 
إىل  اإلشارة  تضمنت  الدراسة  هذه  الدراسة. نتائج 
مفهوم  تطبيق  نحو  متعددة  الدوافع  من  مزيج  وجود 
الدراسة  نتائج  أوضحت  أيضًا  اإللكرتونية.  احلكومة 
تطبيق  نحو  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دوافع  أن 
يف  عملياتية،  دوافع  هي  اإللكرتونية  احلكومة  مبادرة 
حني أن دوافع دولة اململكة العربية السعودية هي دوافع 
إسرتاتيجية، أما الدوافع املؤسساتية فهي متوفرة يف كال 

البلدين.
 Alanezi, Mohammed Ateeq, Mahmood,( – دراسة   6

Ahmad Kamil & Basri, Shuib, 2012( بعنوان: 
« E-Government Service Quality: A Qualitative Evalu-

ation in The Case of Saudi Arabia«  

يف نوعي  تقييم  اإللكرتونية:  احلكومة  خدمة  جودة   “ 
حالة اململكة العربية السعودية “

توعوية  برامج  تشمل  احلكومية  املواقع  خدمات 
املعلومات، وربام  توزيع  ملواطنيها وغريهم، كام تشمل 
مجع البيانات واالستفسارات عرب اإلنرتنت، وخدمات 
هو  اخلدمة  جودة  متويلية.  أو  تنظيمية  ألغراض  سداد 
احلكومة  مواقع  والستخدام  العامة  لقبول  أسايس  أمر 
اإللكرتونية، عىل الرغم من أن كثريا ما يغفل هذا اجلانب 
العامة  للخدمات  والتنفيذ  التصميم  مراحل  خالل 
التصفح  وسهولة  الشفافية  جانب  إىل  اإلنرتنت.  عىل 
موارد  تتطلب  املواقع  هذه  فان  الشاملة،  واملعلومات 
املسامهة يف  الدراسة هو  اهلدف من هذه  للرقابة.  كافية 
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الوعي  وزيادة  اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات  تطوير 
احلكومية  اإللكرتونية  املواقع  يف  املستخدم  سلوك  من 
ومقدمي  احلكوميني  واملديرين  الباحثني  بني  فيام 
اخلدمات من املنظور اخلاص باململكة العربية السعودية. 
جودة  يف  تسهم  فئات  أربع  عن  كشفت  الدراسة  هذه 
عمليات  فئة  وهي:  اإللكرتونية  احلكومية  اخلدمات 
النظام؛  وتوافر  االستخدام  سهولة  وتتضمن:  النظام 
والطابع  واملعلومات  التنسيق  املحتوى وتتضمن:  وفئة 
اخلصوصية  وتتضمن:  اإلجرائية  وفئة  الشخيص؛ 
وفئة  املعاجلة؛  ووقت  التفاعل،  واملصداقية،  واألمن، 
وقد  واإلتصال.  االستجابة  وتتضمن:  املواطنني  دعم 
بالعالقات  الدراسة إىل تطوير نموذج خاص  توصلت 
بني أبعاد جودة اخلدمة احلكومية اإللكرتونية وبني مدى 

رضا وثقة املستخدمني.

املبحث الثاين: اإلطار النظري للدراسة
مفهوم احلكومة اإللكرتونية:

من  واحدًا  اإللكرتونية  احلكومة  مفهوم  يعترب 
تكنولوجيا  بثورة  ارتبطت  التي  اجلديدة  املفاهيم 
املعلومات واالتصاالت وتأثريها عىل القطاع احلكومي، 
ويشري مفهوم احلكومة اإللكرتونية إىل تقديم اخلدمات 
خالل  من  األعامل  وجمتمعات  املواطنني  إىل  احلكومية 
استخدام التقنيات وشبكات االتصاالت احلديثة هادفة 
من ذلك رفع كفاءة أداء تلك األجهزة احلكومية وحتقيق 

الفعالية يف التعامل. 
وتوجد العديد من التعريفات هلذا املفهوم منها ما 
هو مبسط ومنها ما هو مركب وأكثر عمقًا ولعل من أهم 
بأن   )Norris & Moon, 2005( تعريف  التعريفات  هذه 

احلكومة اإللكرتونية هي تقديم اخلدمات واملعلومات 
وبواقع  دائمة،  بصورة  املواطن  إىل  إلكرتونيًا  احلكومية 
 Wong &( عرفها  كام  األسبوع.  مدار  عىل  ساعة   24
عىل  املبنية  التكنولوجيا  تطبيق   « بأهنا   )Welch, 2004

احلكومية،  اخلدمات  وتوفري  لنرش  اإللكرتونية  املواقع 
وعرف   .« العام  للقطاع  العاملي  التوجه  يمثل  وهو 
أهنا  )أبو مغايض، 2004م( احلكومة اإللكرتونية عىل 
من  للجمهور  تقدم  أن  جيب  التي  احلكومية  اخلدمات 
الوسيلة  خالل  ومن  حاجاهتم،  وحسب  منظورهم 
يف  يتوسع  املنظور  وهذا  نظرهم؛  وجهة  من  األفضل 
األسهل  الوسيلة  بتوفري  ليس  املواطن  رغبات  تلبية 
وعدم االتصال املكاين فحسب ، بل بتقديم اخلدمة وفق 
رغبات وتطلعات املواطن ومن خالل السبل والوسائل 

التي يفضلها. 
أبعاد  أربعة  إىل  اإللكرتونية  احلكومة  وتنقسم 
اإللكرتونية،  اإلدارة  اإللكرتونية،  اخلدمات  تتمثل يف: 
اإللكرتونية  والديموقراطية  اإللكرتونية  التجارة 

)بدران، 2004(.
كيف نحقق مفهوم احلكومة اإللكرتونية ؟ 

تغريت املفاهيم وتطور العامل إذا أصبح اإلنرتنت 
يتيحه من إمكانيات يف  ملا  من أساسيات عرصنا احلايل 
اجلغرايف  الطابع  عن  النظر  بغض  احلياة  جماالت  شتى 
دعامة  متثل  التي  التطبيقية  املفاهيم  أحد  والوقتي. 
احلكومة  مفهوم  هو  اإلنرتنت  عرب  للتعامالت  هامة 
جمرد  من  أكثر  اإللكرتونية  فاحلكومة  اإللكرتونية؛ 
هذا  ليتسع  عليه،  موقع  إنشاء  أو  باإلنرتنت  االرتباط 
تعريف  وإعادة  احلكومية  التعامالت  بتغيري  املفهوم 

العالقة بني احلكومة واملواطنني »املستفيدين«.
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مبدأين  عىل  اإللكرتونية  احلكومة  مفهوم  ويقوم 
بني  املعلومات  لتبادل  العام  اإلطار  حيددان  أساسيني 

احلكومة واملواطنني ومها: 
شبكة  عرب  وتناقلها  املعلومات  متثيل  األول: 
أمن  من  ذلك  يتبع  وما  اإللكرتونية  بصفتها  اإلنرتنت 

ورسية للمعلومات. 
الثاين: إجراء املعامالت احلكومية عن بعد وذلك 
حسب اإلجراءات التي تضمن املوثوقية واملصادقة عىل 

املعلومات إلكرتونيًا )الرفاعي، 2009م(. 
اإللكرتونية  احلكومة  تطبيق  يف  البدء  ويمكن 
توصلنا  أن  شأهنا  من  خطوات  عدة  تبني  خالل  من 
املوظفني  مجيع  بإلزام  وذلك  املفهوم،  هلذا  النهاية  يف 
باستخدام الربيد اإللكرتوين واعتامده كوسيلة للتواصل 
مع املستفيدين مع التخيل بقدر اإلمكان عن املعامالت 
اإللكرتونية  باملعامالت  إستبداهلا  طريق  عن  الورقية 
كخطوة أساسية أوىل، ومن ثم وضع سياسات واضحة 
دقيقة الستخدام التقنية الرقمية يف املعامالت احلكومية 
بني  التنسيق  درجة  رفع  ومع  للورق،  بدياًل  لتصبح 
للمعامالت  موحدة  نظم  إلجياد  احلكومية  اجلهات 
وإجياد  مشرتكة  رقمية  معلومات  واستخدام  الرقمية 

السبل التقنية لتبني التبادل اإللكرتوين يف معامالهتم. 
متطلبات بناء احلكومة اإللكرتونية:

ثمة متطلبات عديدة لبناء احلكومة اإللكرتونية، 
سوف  لكننا  وبرشية،  وقانونية  وإدارية  وتنظيمية  تقنية 
نركز تاليا عىل أهم ثالث متطلبات أشار إليها الكثري من 

اخلرباء يف هذا احلقل، ويمكن تلخيصها فيام ييل: 
احلقيقي  الواقع  يف  القائمة  املشكالت  حل   –  1
عىل  وللتمثيل  اإللكرتونية،  البيئة  إىل  االنتقال  قبل 

أمهية هذا املتطلب نرضب املثال بشان حمتوى احلكومة 
بتوفري  تقوم  أن  احلكومات  عىل  جيب  إذ  اإللكرتونية، 
اإلنرتنت. حيث  مواطنيها عرب  الالزمة عن  املعلومات 
مجيع  حتديد  بموجبها  يتم  سياسية  تتواجد  أن  جيب 
عرب  مبارشة  احلكومية  والنامذج  واملعلومات  الوثائق 
حكومية  وثيقة  ظهرت  كلام  وباختصار  اإلنرتنت. 
جديدة أو معلومات جديدة جيب وضعها مبارشة عىل 
تواجهنا  مشكلة  أكرب  فإن  اإلطار  هذا  ويف  اإلنرتنت. 
القائمة يف احلياة الواقعية، إذ ليس  التوثيق  هي مشاكل 
ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل احلكومي 
كان  ما  فإذا  املطلوب،  بالوقت  الصحيح  موضعها  يف 
هذا واقع العمل احلقيقي فإن من اخلطورة االجتاه لبناء 
احلكومة اإللكرتونية قبل إهناء املشكلة القائمة يف الواقع 

غري اإللكرتوين.  
التجارية  التبادالت  قانونية  مشكالت  – حل   2
مجيع  أن  ذلك  والتنظيمية،  التقنية  وسائلها  وتوفري 
عىل  وضعها  جيب  بالنقود  تتعامل  التي  املبادالت 
اإلنرتنت مثل إمكانية دفع الفواتري والرسوم احلكومية 
املختلفة مبارشة عرب اإلنرتنت، وجعل هذه العملية بينية 
بمعنى أهنا تشمل كل من يقوم بأداء التعامالت التجارية 

مع املؤسسات احلكومية. 
3 – توفري البنى التحتية واالسرتاتيجيات املناسبة 
الكفيلة ببناء املجتمعات، فبناء املجتمعات يتطلب إنشاء 
التواصل  بتفعيل  يقوم  اإلنرتنت  عىل  تفاعيل  وسيط 
بني  وكذلك  املواطنني  وبني  احلكومية  املؤسسات  بني 
مزودهيا؛ بحيث يتم توفري املعلومات بشكل مبارش عن 
حالة أية عملية جتارية تم تأديتها يف وقت سابق إضافة 
بني  االتصال  لتسهيل  الفيديو  مؤمترات  استخدام  إىل 

املواطن واملوظف احلكومي.
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سعي  يعكس  اإللكرتونية  احلكومة  مفهوم  إن 
مهاما  تؤدي  لكي  نفسها  ابتكار  إعادة  إىل  احلكومات 
بشكل فعال يف االقتصاد العاملي املتصل ببعضه البعض 
سوى  ليست  اإللكرتونية  واحلكومات  الشبكة.  عرب 
حتول جذري يف الطرق التي تتبعها احلكومات ملبارشة 
العرص  بداية  منذ  نشهده  مل  نطاق  عىل  وذلك  أعامهلا. 

 .)Laudon, 2004( الصناعي
مراحل تطبيق احلكومة اإللكرتونية:

من  احلكومة  نظام  انتقال  مراحل  تقسيم  يمكن 
النظام التقليدي إىل النظام اإللكرتوين يف ثالث مراحل 

هي: 
املرحلة األول: مرحلة امليالد )عرص احلاسب اآليل(: 

تعود هذه املرحلة إىل بداية النصف الثاين من القرن 
التطبيقات  جمال  يف  احلاسبات  دخلت  حينام  العرشين، 
اإلدارية املختلفة )غيطاس، 2002م(، ويف هذه املرحلة 
من  املختلفة  اإلدارات  داخل  العمل  أنظمة  تطوير  تم 
خالل الربامج التي سهلت كثريًا عمل املوظف العادي 

وساعدته يف رسعة إنجاز أعامله املختلفة. 
املرحلة الثانية: مرحلة التصعيد )عرص أنظمة املعلومات(: 
السبعينيات  حقبة  إىل  املرحلة  هذه  وتعود 
بعض  وضع  فيها  تم  التي  املرحلة  وهي  والثامنينيات، 
األجهزة  عىل  املعلومات  أنظمة  خالل  من  اخلدمات 
اخلدمات،  أمتتة بعض  باسم  ما عرفت  املختلفة، وهي 
ويف هذه املرحلة حيصل املواطن عىل اخلدمة من خالل 
أو  التليفونات  فواتري  تسديد  مثل  املعلومات؛  أنظمة 

الكهرباء من خالل التلفونات البنكية أو املاكينات. 
املرحلة الثالثة: مرحلة الذروة )عرص اإلنرتنت(: 

منتصف  )يف  اإلنرتنت  عرص  مرحلة  وهي 
باالتصال  أداء احلكومة  تفعيل  يتم  وفيها  التسعينات(، 

ألداء  بالنسبة  سواء  اإللكرتوين،  الفضاء  خالل  من 
أو  املختلفة،  املوظفني ألعامهلم داخل األقسام اإلدارية 
بالنسبة التصال املواطن هبذه اإلدارات، حيث يتم كل 
ذلك من خالل اإلنرتنت. ويف هذه املرحلة يتم تفعيل 
رشكات  مثل  أيضًا؛  املختلفة  اإلدارات  بني  االتصال 
الكهرباء والبنوك وغري ذلك، بحيث تتم مجيع اخلدمات 

بشكل متكامل )عيشاوي، 2009م(. 
أهداف احلكومة اإللكرتونية

إن احلكومات املتعددة تتنافس اقتصاديًا وترغب 
ضغط  حتت  فهي  العاملي؛  التجاري  العمل  جذب  يف 
التكاليف جتد من الصعوبة بمكان أن تكبح مرصوفاهتا 
باملرصوفات  تتعلق  أولويات  تواجه  وهي  الذاتية، 
ملستوى  املواطنون،  وكذلك  التجارية،  األعامل  وحتتاج 
التقنية  استخدام  انترش  وكلام  اخلدمات؛  من  أفضل 
احلكومات  عىل  بأن  واآلمال  التوقعات  ازدادت 
أفضل وبطريقة  لتقديم خدمات  التقنية  تلك  استخدام 

مرحية أكثر )العبود، 2003م(.
باحلكومة  ترتبط  اإللكرتونية  فلسفة احلكومة  إن 
كام  واخلدمات،  للمعلومات  كمصدر  الطبيعية  الفعلية 
املختلفة  واملنظامت  األعامل  ومؤسسات  املواطنني  أن 
املتواجدة يف املجتمع تعامل كعمالء أو منتفعني يرغبون 
يف  االستفادة من هذه املعلومات واخلدمات احلكومية 

)إيفانز، 2005م(.
تنفيذ  ثقافة  يف  جوهرًيا  تغيرًيا  ذلك  ويمثل 
املواطنني  ونظرة  احلكومية  واملعامالت  اخلدمات 
اإلسرتاتيجي  واهلدف  جتاهها.  األعامل  ومؤسسات 
للحكومة اإللكرتونية يتمثل يف دعم وتبسيط اخلدمات 
املواطنني،  احلكومة،  املعنية:  األطراف  لكل  احلكومية 
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تكنولوجيا  استخدام  إن  األعامل.  ومؤسسات 
األطراف  كل  ربط  يف  يساعد  واالتصاالت  املعلومات 
أن  أي  والعمليات.  األنشطة  تدعيم  ويف  معا  الثالثة 
اإللكرتونية  الوسائل  تساند  اإللكرتونية  احلكومة 
وتسهم يف تدعيم جودة األعامل التي تقدمها لألطراف 
الثالثة املعنية. وفيام يتعلق بأهداف احلكومة اإللكرتونية 
املؤداة  العمليات  من  كل  أهداف  بني  التمييز  يمكن 
اخلارجية  األعامل  عىل  املرتكزة  واألهداف  داخليا، 
املقدمة جلمهور املتعاملني. ويمكن حرص بعض أهداف 
ومكلني،  )توربان  اآليت:  وفق  اإللكرتونية  احلكومة 

2005م(.
أعامل  عىل  اإللكرتونية  احلكومة  انعكاس  أ- 
املؤسسات احلكومية الداخلية غري الظاهرة للمتعاملني، 
تتمثل يف حتقيق الرسعة، والشفافية، وإمكانية املحاسبة، 
أنشطة  أداء  وإجراءات  عمليات  وفعالية  والكفاءة 
اإلدارة احلكومية. ويساهم هذا التوجه يف توفري تكلفة 

األعامل وتقديم اخلدمات بطريقة جوهرية.
حاجات  حتقيق  نحو  التوجه  عىل  تعمل  ب- 
تبسيط  طريق  عن  مرضية  بطريقة  وتوقعاته  املجتمع 
عىل  املتاحة  العديدة  اخلدمات  مع  والتعامل  التفاعل 
إقامة  االستثامر يف  يوفر  أن  أي جيب  االتصال.  وسائل 
كانت  سواًء  ملموسة،  عائدات  اإللكرتونية  احلكومة 
الكفاءة  رفع  أو  التكلفة  يف  حقيقي  خفض  شكل  يف 
للمجتمع  املقدمة  اخلدمات  حتسني  أو  واإلنتاجية 

بمواطنيه وأعامله.
باستثامر  املجتمع  يف  الرقمية  الفجوة  سد   - ج 
لتوصيل  املتقدمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
األعامل  ومؤسسات  للمواطنني  احلكومية  اخلدمات 

أو  تواجدهم  أماكن  عن  النظر  بغض  إليها  املحتاجة 
أوقات التقديم هلا.

واإلصالح  التنمية  فرص  وتدعيم  تعزيز  د- 
احلكومة  باستطاعة  إنه  إذ  واالقتصادي؛  اإلداري 
وخاصة  األعامل،  مؤسسات  مساعدة  اإللكرتونية 
الشبكة  عىل  االنتقال  احلجم،  والصغرية  املتوسطة 
احلكومة  أن  أي  واملتطلبات.  اخلدمات  عىل  للحصول 
وقدرات  إمكانيات  لتطوير  فرصا  تقدم  اإللكرتونية 
املتعاملني  واملواطنني  بل  األعامل  مؤسسات  ومهارات 
معها بام يمكنهم من حتقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية 

ومساندة األداء األحسن.
لزيادة  احلياة  والتدريب مدى  التعلم  هـ- حتقيق 
التنافس  من  يمكنه  لكي  للمجتمع  واإلبداع  االبتكار 
اإللكرتونية  فاحلكومة  التغري.  رسيع  عامل  يف  والتواجد 
واخلدمات  املعلومات  تقديم  عن  مسؤولة  عامة  إدارة 
ومؤسسات  للمواطنني  رقمية  بطريقة  اإللكرتونية 

األعامل القادرة عىل االتصال إلكرتونًيا عن بعد.
عىل  اإللكرتونية  احلكومة  عمل  يقترص  ال  و- 
املعامالت  تقديم  أساليب  يف  شكلية  تغيريات  إحداث 
يف  بل  للمواطنني  العامة  واملنافع  احلكومية  واخلدمات 
إعادة آلية وإعادة هندسة وهيكلية األنشطة والعمليات 
للتنمية واإلصالح  واإلجراءات احلكومية ذاهتا تدعيام 
اإلداري واالقتصادي الذي تسعى لتحقيقه احلكومات 

املختلفة )توربان ومكلني، 2005م(.
تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اململكة العربية السعودية: 
يعني  إلكرتونية«  »حكومة  إىل  احلكومة  حتول 
أفضل  توفري  عىل  قادرة  احلكومية  الدوائر  تكون  أن 
لألفراد  سواء  وكفاءة  فاعلية  وأكثرها  العامة  اخلدمات 
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أو األعامل، ويشمل ذلك استخدام اإلنرتنت واحللول 
خمتلفة  صياغة  إعادة  هبدف  األخرى،  اإللكرتونية 
مع  احلكومة  تعامالت  يف  واخلدمات  املعامالت 
خمتلف  ودفع  القيادة  رخص  إجراءات  مثل  اجلمهور 
عرب  املختلفة  والتصاريح  الدخول  وتأشريات  الرسوم 
اإلنرتنت كام يمكن االستفسار ودفع الغرامات املرورية 

عرب اهلواتف النقالة املرتبطة باإلنرتنت. 
األعامل  قطاع  مع  احلكومة  تعامالت  وهنالك 
الرخص  إصدار  طلبات  تقديم  ذلك  أمثلة  ومن 
بدالً  اإلنرتنت  طريق  عن  العمل  وتصاريح  التجارية 
احلكومية،  الدوائر  إىل  الرشكات  مندوب  إرسال  من 
يمكن  إذ  احلكومية  الدوائر  بني  التعامالت  وأيضًا 
الدوائر  بني  إلكرتونيا  والبيانات  املعلومات  انتقال 
عن  االستغناء  يعني  وهذا  امللفات  وحفظ  احلكومية 
نظام األرشيف التقليدي وتقليص التعامالت الورقية. 
التنفيذية  املراحل  تسبق  أن  الرضوري  من 
من  جمموعة  اإللكرتونية  احلكومة  ملفهوم  والتطبيقية 
اإلجراءات املمهدة والتحضريية؛ من أبرزها رسم خطة 
أو سياسة واضحة حول حتديث ادارت الدولة ومرافقها 
وأنشطتها  أعامهلا  عىل  الشاملة  امليكنة  وإدخال  مجيعًا، 
والقوانني  املراسيم  جمموعة  إعداد  ثم  ومن  املختلفة 
أن  املفرتض  من  التي  التطبيقية  والقرارات  والتعاميم 
حتضري  ثم  اإللكرتونية  احلكومة  بتطبيقات  البدء  تسبق 
تلك التي سوف تنظم هذه التطبيقات يف مرحلة الحقة.
حينام  إلكرتونية  اإللكرتونية  احلكومة  وتصبح 
صبغة  ذات  ومعامالته  العام  القطاع  عمليات  تكون 
سوف  لذلك  اجلمهور  أو  األعامل  خيص  فيام  رقمية، 
اخلدمات  إدارة  عىل  اإللكرتونية  احلكومة  تشتمل 

والشؤون  والصحة  بالتعليم  اهتاممها  إىل  إضافة  العامة 
اململكة  تنطلق  ومدروسة  واثقة  بخطوات  االجتامعية. 
وتطبيقات  لتقنيات  التحتية  البني  وتطوير  تشييد  نحو 
احلكومة اإللكرتونية مستفيدة من جتارب الدول الغربية 
األوىل  التنفيذية  )اخلطة  الشأن  هذا  يف  سبقتها  التي 

للتعامالت احلكومية اإللكرتونية، 2006(. 
احلكومة  تفعيل  يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود 

اإللكرتونية:
تعترب اململكة العربية السعودية من أوائل الدول 
معظم  يف  اإللكرتوين  للعمل  حتولت  التي  العربية 
التي  األسباب  أهم  أحد  من  هذا  فكان  قطاعاهتا، 
واملواطن  للخدمات،  احلكومة  لتفعيل  الدولة  دفعت 
والرشكات كزبائن أو عمالء يرغبون يف االستفادة من 
هذه اخلدمات. وقد استطاعت اململكة العربية السعودية 
انطلقت  التي  التقنية  التحوالت  معظم  عىل  حتتوي  أن 
وقتنا  حتى  مستمرة  زالت  ال  متتالية  ثورات  هيئة  عىل 
واالتصاالت  املعلومات  تقنية  جمال  يف  خاصة  احلايل 
خدمة  استخدام  اململكة  عممت  أن  فبعد  الرقمية؛ 
يرست  التي  اإلمكانات  كل  ووفرت  اإلنرتنت 
استخدامه عىل مستوى املؤسسات واألفراد، فقد ظهر 
احلكومة  مفهوم  والعرشين  احلادي  القرن  بداية  مع 
األداء  وتطوير  حتسني  عىل  تقوم  التي  اإللكرتونية 
احلكومي التقليدي والوصول بتعامالته إىل درجة عالية 
من الكفاءة من أجل الوصول إىل رضا املتلقي للخدمة؛ 
يف  الدقة  مثل  املعامالت،  إلنجاز  جديدة  مميزات  مع 
األداء واختصار الوقت وانخفاض التكلفة دون احلاجة 
مكان  يف  جسديًا  املصلحة  صاحب  الشخص  لتواجد 

تقديم اخلدمة.
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هذا  يف  وتطوره  املعريف  العامل  منظومة  وضمن   
هنج  يف  الرسب  ضمن  اململكة  كانت  التقني  املجال 
أفراد  خدمة  يف  وتسخريها  العلمية  التطورات  مواكبة 
حميط  ضمن  اجلغرافية  مواقعهم  خمتلف  عىل  املجتمع 
يف  جادًا  اجتاهًا  السعودية  احلكومة  واجتهت  الدولة. 
تفعيل احلكومة اإللكرتونية وسخرت كل السبل التي 
مجيع  وهيئت  الربنامج،  هذا  وانجازات  باألداء  ترقى 
الرئيسة  املتطلبات  ملواجهة  التحتية  البنية  متطلبات 
األوىل  التنفيذية  )اخلطة  اإللكرتونية  احلكومة  لتطبيق 

للتعامالت احلكومية اإللكرتونية، 2006(.  
يرس »برنامج املعامالت احلكومية اإللكرتونية«:

لتجاوز  السعودية  العربية  اململكة  سعت 
تبني  اإللكرتونية عن طريق  احلكومة  تطبيق  صعوبات 
صدور  بعد  »يرس«  اإللكرتونية  التعامالت  برنامج 
وتاريخ  7/ب/33181  رقم  الكريم  السامي  األمر 
لتقديم  خطة  وضع  واملتضمن  1424/7/10هـ 
وزارة  قبل  من  اإللكرتونية  واملعامالت  اخلدمات 
اإلنجاز  هذا  وكان  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت 
ضمن املبادرات واملشاريع التنموية التي تتبناها حكومة 
مجيع  يف  والتطوير  املستدامة  التنمية  لتحقيق  اململكة 
اإللكرتونية  التعامالت  برنامج  وجيسد  احلياة.  جوانب 
مفهوم  لتطبيق  السعودية  العربية  اململكة  اهتامم  »يرس« 
أهداف  وحتددت  احلكومية.  اإللكرتونية  التعامالت 

الربنامج يف التايل:
• رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.	
• تقديم خدمات أفضل لألفراد وقطاع األعامل 	

وبشكل أيرس.
• زيادة عائدات االستثامر.	

• ويف 	 عالية  بدقة  املطلوبة  املعلومات  توفري 
الوقت املناسب )وثيقة اخلطة التنفيذية، 2006(.

املبحث الثالث: اإلطار التطبيقي للدراسة:
حتديد حجم العينة:

املجتمع  من  سحبها  الواجب  العينة  حجم  لتحديد 
الرابطة  مدخل  الباحث  يستخدم  سوف  املستهدف 

األمريكية باستخدام املعادلة التالية:

حيث:
n= متثل احلد األدنى حلجم العينة الواجب سحبه.

N= حجم املجتمع املستهدف.

املجتمع،  يف  الدراسة  حمل  الظاهرة  حدوث  نسبة   =K

لذلك  معلومة؛  غري   )K( قيمة  تكون  أن  البدهيي  ومن 
فإننا إما أن نقوم بتقدير هذه النسبة من عينة استطالعية 
أو نستعيض عنها بالقيمة )0.5( والتي تعطي أكرب حد 
أدنى ممكن حلجم العينة، ويف هذه الدراسة قام الباحث 

.0.5 =K بتقدير هذه النسبة بـ )0.5( أي أن
عند  به  يسمح  للتقدير  خطأ  أكرب  متثل   =  
وتساوي  املجتمع،  يف  الظاهرة  حدوث  نسبة  تقدير 

.)0.05(
من  هبا  نأيت  جدولية  قيمة    =  
ومستوى  واحد،  حرية  درجة  عند  تربيع  كاي  اجلدول 
قيمة  تكون  وبالتايل   )%95( ويساوي  املرغوب  الثقة 
مساويًا  يكون  أن  أو   ،)3.841( اجلدولية  تربيع  كاي 
اجلدولية  تربيع  كاي  قيمة  فإن  وبالتايل  لـ)%99( 

.)6.635(
عند  السابقة  املعادلة  بتطبيق  الباحث  قام  لقد 
املناسب  مستوى ثقة )95%( فحصل عىل احلد األدنى 
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من  ورغبة  فردًا،  لـ)4132(  مساويًا  العينة  حلجم 
الباحث يف متثيل جمتمع الدراسة بشكل أكرب تم توزيع 
وإعدادها  اإلستبيانات  فرز  وبعد  إستبانة   )5000(
للتحليل تبني أن عدد اإلستبيانات الصاحلة للتحليل هي 
)4480( إستبانة؛ حيث جتاوزت اإلستبيانات الصاحلة 

للتحليل احلد األدنى املناسب ملوضوع الدراسة.
ثبات أداة الدراسة 

لعبارات  والثبات  الداخيل  االتساق  من  للتحقق 
حماور اإلستبانة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ كام هو 

موضح باجلدول رقم )2(:
اجلدول رقم )2( ثبات أداة الدراسة وحماورها

معامل الثباتعدد الفقراتاملحاور

60.912املحور األول: االعتامدية

60.89املحور الثاين: األمان

60.933املحور الثالث: املصداقية 

50.924املحور الرابع: االستجابة 

60.941املحور اخلامس: اجلدارة

60.882املحور السادس: امللموسية

60.871املحور السابع: االتصال

410.907الثبات الكيل ألداة الدراسة

من اجلدول رقم )2( يتضح أن قيمة معامل ألفا 
كرونباخ لثبات أداة الدراسة بلغت )0.907( مما يعني 
أن أداة القياس صادقة يف قياس ما وضعت لقياسه، كام 
قياس  أداة  لتكون  يؤهلها  مما  مرتفعة،  بدرجة  ثابتة  أهنا 

مناسبة وفاعلة هلذه الدراسة.

البيانات األولية
املتغريات  من  عدد  عىل  الدراسة  هذه  تقوم 
يف  متمثلة  الدراسة  عينة  بأفراد  املتعلقة  الديمغرافية 
الوظيفة،  التعليمي،  املستوى  العمرية،  الفئة  )اجلنس، 
حتديد  يمكن  املتغريات  هذه  ضوء  ويف  اجلنسية( 

خصائص أفراد عينة الدراسة عىل النحو التايل:
 1- اجلنس:

اجلدول رقم )3( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري اجلنس

النسبةالتكراراجلنس

63%2822ذكر

37%1658أنثى

100%4480املجموع

يتضح من اجلدول رقم )3( أن )63%( من إمجايل 
أفراد عينة الدراسة كانوا من الذكور، يف حني أن اإلناث 

كانوا يمثلون )37%( من أفراد عينة الدراسة.
 2- الفئة العمرية:

الفئة  متغري  وفق  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع   )4( رقم  اجلدول 
العمرية

النسبةالتكرارالفئة العمرية

28%1254من 20 -29 سنة

46%2061من 30 – 39 سنة

19%851من 40 – 49 سنة

7%314أكثر من 50 سنة

100%4480املجموع

يتضح من اجلدول رقم )4( أن غالبية أفراد عينة 
الدراسة تقع أعامرهم يف الفئة )من 30 إىل 39 سنة( إذ 
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الدراسة،  عينة  أفراد  إمجايل  من   )%46( نسبته  ما  مثلوا 
ما  مثلوا  إذ  سنة(   29-  20 )من  العمرية  الفئة  يليها 
نسبته )28%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة، يليها الفئة 
العمرية )من 40 – 49 سنة( إذ مثلوا ما نسبته )%19( 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة، وأخريًا تأيت فئة )أكثر من 
50 سنة( إذ مثلوا ما نسبته )7%( من إمجايل أفراد عينة 

الدراسة.
 3- املستوى التعليمي:

اجلدول رقم )5(. توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى 
التعليمي

النسبةالتكراراملستوى التعليمي

7%314أقل من الثانوي

37%1658ثانوية عامة

47%2106جامعي

9%403دراسات عليا

100%4480املجموع

يتضح من اجلدول رقم )5( أن غالبية أفراد عينة 
أفراد  مثل  إذ  البكالوريوس؛  مؤهل  حيملون  الدراسة 
 )%47( نسبته  ما  املؤهل  هذا  أصحاب  الدراسة  عينة 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة، يف حني أن هناك ما نسبته 
مؤهل  حيملون  الدراسة  عينة  أفراد  إمجايل  من   )%37(
عينة  أفراد  إمجايل  من   )%9( نسبته  وما  العامة،  الثانوية 
نسبته  وما  العليا،  الدراسات  مؤهل  حيملون  الدراسة 
)7%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة حيملون مؤهل أقل 

من الثانوي.

4- الوظيفة:
اجلدول رقم )6( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري الوظيفة

النسبةالتكرارالوظيفة

12%538طالب

33%1478موظف حكومي

25%1120موظف خاص

17%762صاحب عمل

13%582ال أعمل

100%4480املجموع

أفراد عينة  أن غالبية  يتضح من اجلدول رقم )6( 
الدراسة هم موظفون حكوميون إذ مثلوا ما نسبته )%33( 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة، يليهم موظفي القطاع اخلاص 
بنسبة )25%(، يليهم أصحاب األعامل بنسبة )17%(، ثم 
الذين ال يعملون بنسبة )13%(، وأخريًا الطالب إذ مثلوا 

ما نسبته )12%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
5- اجلنسية:

اجلدول رقم )7( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري اجلنسية

النسبةالتكراراجلنسية

83%3718مواطن سعودي

17%762مقيم 

100%4480املجموع

يتضح من اجلدول رقم )7( أن غالبية أفراد عينة 
الدراسة هم من املواطنني السعوديني إذ مثلوا ما نسبته 
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)83%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة، وباقي أفراد عينة 
إذ  السعودية  العربية  باململكة  املقيمني  الدراسة هم من 

مثلوا ما نسبته )17%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
البيانات األساسية:

اجتاهات  عىل  التعرف  يتم  سوف  اجلزء  هذا  يف 
أفراد عينة الدراسة حول كل حمدد من حمددات الدراسة 

عىل النحو التايل:
احلكومة  خدمات  يف  االعتامدية  توفر  األول:  املحدد 

اإللكرتونية:
موافقة  توجد  أنه   )8( رقم  اجلدول  من  يتضح 
املتوسط  بلغ  االعتامدية حيث  لعوامل  بدرجة متوسطة 

العبارة )يقدم  العام )3.19(، كذلك تبني أن  احلسايب 
اختيار  يف  إرشادات  و  نصائح  احلكومي  القطاع  لك 
أعىل  نالت  لطبيعة طلبك(  املالئمة  اإللكرتونية  اخلدمة 
درجة موافقة عالية إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا )3.90( 
العبارة  نصيب  من  حسايب  متوسط  أقل  كان  حني  يف 
للخدمات  الالزم  الدعم  احلكومي  القطاع  لك  )يقدم 

اإللكرتونية بكفاءة عالية(  )2.64(.
عينة  أفراد  استجابات  يوضح   )8( رقم  اجلدول 
الدراسة نحو توفر حمدد االعتامدية يف خدمات احلكومة 

اإللكرتونية:

اجلدول رقم )8( استجابات أفراد عينة الدراسة نحو حمدد االعتامدية يف خدمات احلكومة اإللكرتونية

رقم 
العبارة

العبارة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

1
يوفر لك القطاع احلكومي مجيع اخلدمات اإللكرتونية التارخيية أو احلالية أو املستقبلية التي 

حتتاج إليها.
متوسطة3.550.77

2
الوقت  يف  و  واألخطاء  املشاكل  من  خالية  إلكرتونية  خدمات  احلكومي  القطاع  لك  يقدم 

املحدد دون تعطيل أو تأخري وبجودة عالية.
متوسطة2.840.84

3
حيرص القطاع احلكومي عىل حل املشاكل التي تواجهك حول اخلدمات اإللكرتونية املقدمة 

لك بيرس وسهولة.
ضعيفة2.670.87

ضعيفة2.640.91يقدم لك القطاع احلكومي الدعم الالزم للخدمات اإللكرتونية بكفاءة عالية.4

5
يقدم لك القطاع احلكومي نصائح وإرشادات يف اختيار اخلدمة اإللكرتونية املالئمة لطبيعة 

طلبك.
عالية3.900.91

متوسطة3.560.88يقدم لك القطاع احلكومي معلومات شاملة عن اخلدمات اإللكرتونية التي يقدمها.6

متوسطة3.19املتوسط العام

** )1-أقل من 2.8( موافقة ضعيفة، )2.8 – أقل من 3.6( موافقة متوسطة، )3.6 – 5( موافقة عالية.
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احلكومة  خدمات  يف  األمان  توفر  الثاين:  املحدد 
اإللكرتونية:

موافقة  توجد  أنه   )9( رقم  اجلدول  من  يتضح 
بدرجة عالية لعوامل األمان حيث بلغ املتوسط احلسايب 
الطرق  )تتعدد  العبارة  أن  تبني  العام )3.68(، كذلك 
احلكومي  القطاع  لسدادك رسوم خدمات  اإللكرتونية 
وذلك باستخدام قنوات اخلدمات املرصفية البديلة لدى 
الرصاف  وأجهزة  واإلنرتنت  املرصيف  كاهلاتف  البنك 

املتوسط  بلغ  إذ  عالية  موافقة  درجة  أعىل  نالت  اآليل( 
احلسايب هلا )3.83( يف حني كان أقل متوسط حسايب 
من نصيب العبارة )تشعر بحرص القطاع احلكومي عىل 
أن تكون قنوات االتصاالت اخلاصة بك مؤمنة ورسية( 

حيث بلغ )3.41(.
عينة  أفراد  استجابات  يوضح   )9( رقم  اجلدول 
احلكومة  خدمات  يف  األمان  حمدد  توفر  نحو  الدراسة 

اإللكرتونية:

اجلدول رقم )9( استجابات أفراد عينة الدراسة نحو حمدد األمان يف خدمات احلكومة اإللكرتونية

رقم 
العبارة

العبارة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

متوسطة3.540.75تشعر باالطمئنان يف التعامل مع القطاع احلكومي إلكرتونيًا.7

8
اخلدمة  تقديم  يف  عالية  أمنية  قدرات  معه  تتعامل  الذي  احلكومي  القطاع  يمتلك 

إلكرتونيًا دون خماطر أو اخرتاقات.
عالية3.680.84

9
تعامل املعلومات اخلاصة بك من قبل القطاع احلكومي برسية تامة وذلك باستخدام 

آليات أمنية إلكرتونية متطورة حلامية بيانات املستخدمني.
عالية3.800.90

10
تشعر بحرص القطاع احلكومي عىل أن تكون قنوات االتصاالت اخلاصة بك مؤمنة 

ورسية.
متوسطة3.410.87

11
تتعدد الطرق اإللكرتونية لسدادك رسوم خدمات القطاع احلكومي وذلك باستخدام 
وأجهزة  واإلنرتنت  املرصيف  كاهلاتف  البنك  لدى  البديلة  املرصفية  اخلدمات  قنوات 

الرصاف اآليل.
عالية3.830.93

عالية3.820.88تتسم طرق سدادك اإللكرتونية لرسوم خدمات القطاع احلكومي باملوثوقية واألمان.12

عالية3.68املتوسط العام

** )1-أقل من 2.8( ضعيفة، )2.8 – أقل من 3.6( متوسطة، )3.6 – 5( عالية.

احلكومة  خدمات  يف  املصداقية  توفر  الثالث:  املحدد 
اإللكرتونية:

موافقة  توجد  أنه  رقم )10(  اجلدول  يتضح من 
املتوسط  بلغ  حيث  املصداقية  لعوامل  متوسطة  بدرجة 

احلسايب العام )3.54(، كذلك تبني أن العبارة )يراعي 
القطاع احلكومي اللوائح و القوانني املتعلقة بإجراءات 
العمل من خالل خدماته اإللكرتونية املقدمة لك( نالت 
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هلا  احلسايب  املتوسط  بلغ  إذ  عالية  موافقة  درجة  أعىل 
)3.79( يف حني كان أقل متوسط حسايب من نصيب 
القطاع  من  لك  املقدمة  اإللكرتونية  )اخلدمات  العبارة 

احلكومي دقيقة وصادقة( حيث بلغ )3.41(.

اجلدول رقم )10( يوضح استجابات أفراد عينة 
الدراسة نحو توفر حمدد املصداقية يف خدمات احلكومة 

اإللكرتونية:

اجلدول رقم )10( استجابات أفراد عينة الدراسة نحو حمدد املصداقية يف خدمات احلكومة اإللكرتونية

رقم 
العبارة

العبارة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة املوافقة

متوسطة3.550.80تشعر باملصداقية من قبل القطاع احلكومي يف تنفيذ خدماته إلكرتونيًا.13

عالية3.610.86اخلدمات اإللكرتونية للقطاع احلكومي موضع ثقة بالنسبة لك.14

متوسطة3.471.00يلتزم القطاع احلكومي بوعوده جتاهك إلكرتونيًا.15

متوسطة3.411.06اخلدمات اإللكرتونية املقدمة لك من القطاع احلكومي دقيقة وصادقة.16

17
الحتياجاتك  مطابقة  احلكومي  القطاع  لك  يقدمها  التي  اإللكرتونية  اخلدمات 

الفعلية.
متوسطة3.440.93

18
يراعي القطاع احلكومي اللوائح والقوانني املتعلقة بإجراءات العمل من خالل 

خدماته اإللكرتونية املقدمة لك.
عالية3.790.92

متوسطة3.54املتوسط العام

** )1-أقل من 2.8( ضعيفة، )2.8 – أقل من 3.6( متوسطة، )3.6 – 5( عالية.

احلكومة  خدمات  يف  االستجابة  توفر  الرابع:  املحدد 
اإللكرتونية:

موافقة  توجد  أنه  رقم )11(  اجلدول  يتضح من 
بدرجة متوسطة لعوامل االستجابة حيث بلغ املتوسط 
احلسايب العام )3.57(، كذلك تبني أن العبارة )يسعى 
املشاكل  باستمرار ملساعدتك يف حل  القطاع احلكومي 
نالت  اإللكرتونية(  اخلدمة  تقديم  أثناء  تواجهك  التي 
هلا  احلسايب  املتوسط  بلغ  إذ  عالية  موافقة  درجة  أعىل 

)3.82(، يف حني كان أقل متوسط حسايب من نصيب 
العبارة )يوفر لك القطاع احلكومي دليل إرشادي عند 
اخلدمة(  ترسيع  هبدف  اإللكرتونية  اخلدمات  تقديم 

حيث بلغ )3.32(.
اجلدول رقم )11( يوضح استجابات أفراد عينة 
الدراسة نحو توفر حمدد االستجابة يف خدمات احلكومة 

اإللكرتونية:
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عالية إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا )3.69( يف حني كان 
أقل متوسط حسايب من نصيب العبارة )حيرص القطاع 
بالشكل  احلكومي عىل تقديم خدماته اإللكرتونية لك 

األمثل( حيث بلغ )3.07(.
اجلدول رقم )12( يوضح استجابات أفراد عينة 
احلكومة  خدمات  يف  اجلدارة  حمدد  توفر  نحو  الدراسة 

اإللكرتونية:

اجلدول رقم )11( استجابات أفراد عينة الدراسة نحو حمدد االستجابة يف خدمات احلكومة اإللكرتونية

رقم 
العبارة

العبارة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

19
يسعى القطاع احلكومي باستمرار ملساعدتك يف حل املشاكل التي تواجهك أثناء 

تقديم اخلدمة اإللكرتونية.
عالية3.820.88

20
يستجيب القطاع احلكومي الحتياجاتك يف أي وقت وبدون انقطاع أثناء الدوام 

الرسمي.
عالية3.730.87

21
ومقرتحاتك  واستفساراتك  شكاويك  عىل  بالرد  احلكومي  القطاع  إدارة  هتتم 

املقدمة إلكرتونيًا.
متوسطة3.550.94

22
التي  للخدمة  االستجابة  للقطاع احلكومي برسعة  اإللكرتونية  اخلدمات  تتسم 

تطلبها.
متوسطة3.450.97

23
يوفر لك القطاع احلكومي دلياًل إرشاديًا عند تقديم اخلدمات اإللكرتونية هبدف 

ترسيع اخلدمة.
متوسطة3.320.93

متوسطة3.57املتوسط العام

** )1-أقل من 2.8( ضعيفة، )2.8 – أقل من 3.6( متوسطة، )3.6 – 5( عالية.

احلكومة  خدمات  يف  اجلدارة  توفر  اخلامس:  املحدد 
اإللكرتونية:

موافقة  توجد  أنه  رقم )12(  اجلدول  يتضح من 
املتوسط  بلغ  حيث  اجلدارة  لعوامل  متوسطة  بدرجة 
العبارة )لدى  أن  تبني  العام )3.45(، كذلك  احلسايب 
تتعامل  الذي  احلكومي  للقطاع  اإللكرتونية  اخلدمات 
اخلاصة  اإلجراءات  إهناء  عىل  الكاملة  القدرة  معه 
موافقة  درجة  أعىل  نالت  قبلك(  من  املطلوبة  باخلدمة 
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اجلدول رقم )12( استجابات أفراد عينة الدراسة نحو حمدد اجلدارة يف خدمات احلكومة اإللكرتونية

رقم 
العبارة

العبارة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

24
يمتلك القطاع احلكومي الذي تتعامل معه الكفاءة والفعالية العالية يف تقديم 

اخلدمة الكرتونيًا.
متوسطة3.270.74

متوسطة3.460.91يقدم لك القطاع احلكومي اخلدمات اإللكرتونية بمهارات عالية ومتخصصة.25

متوسطة3.070.85حيرص القطاع احلكومي عىل تقديم خدماته اإللكرتونية لك بالشكل األمثل.26

27
لدى القطاع احلكومي القدرة عىل االستنتاج و االستنباط لبعض احتياجاتك 

من اخلدمات اإللكرتونية دون تكرار طلب اخلدمة.
متوسطة3.570.81

28
لدى اخلدمات اإللكرتونية للقطاع احلكومي الذي تتعامل معه القدرة الكاملة 

عىل إهناء اإلجراءات اخلاصة باخلدمة املطلوبة من قبلك.
عالية3.690.85

29
يقدم لك القطاع احلكومي خدماته اإللكرتونية عرب قنوات متعددة تتالءم مع 

طبيعة اخلدمة ومع طبيعتك كمستخدم.
عالية3.660.94

متوسطة3.45املتوسط العام

** )1-أقل من 2.8( ضعيفة، )2.8 – أقل من 3.6( متوسطة، )3.6 – 5( عالية.

احلكومة  خدمات  يف  امللموسية  توفر  السادس:  املحدد 
اإللكرتونية:

يتضح من اجلدول رقم )13( أنه توجد موافقة بدرجة 
متوسطة لعوامل امللموسية حيث بلغ املتوسط احلسايب 
)تصميم  العبارة  أن  تبني  كذلك   ،)3.57( العام 
مناسب  احلكومي  للقطاع  اإللكرتونية  اخلدمات 
بلغ  إذ  عالية  موافقة  درجة  أعىل  نالت  الحتياجاتك( 

املتوسط احلسايب هلا )3.70( يف حني كان أقل متوسط 
احلكومي  القطاع  )يوفر  العبارة  نصيب  من  حسايب 
كيفية  لك  تصور  التي  واملسموعة  املرئية  املقاطع 
استخدام اخلدمات اإللكرتونية بشكل تفصييل( حيث 

بلغ )3.39(.
اجلدول رقم )13( يوضح استجابات أفراد عينة 
الدراسة نحو توفر حمدد امللموسية يف خدمات احلكومة 

اإللكرتونية:
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اجلدول رقم )13( استجابات أفراد عينة الدراسة نحو حمدد امللموسية يف خدمات احلكومة اإللكرتونية

رقم 
العبارة

العبارة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية3.700.89تصميم اخلدمات اإللكرتونية للقطاع احلكومي مناسب الحتياجاتك.30

31
يستخدم القطاع احلكومي الذي تتعامل معه معدات وأجهزة تكنولوجية حديثة 

و مناسبة.
عالية3.610.85

متوسطة3.560.97التصميم الداخيل للخدمات اإللكرتونية يوفر لك استخدامًا سهاًل و مرحيًا.32

33
اخلدمات اإللكرتونية للقطاع احلكومي الذي تتعامل معه مناسبة لك ويمكنك 

الوصول إليها بسهولة.
عالية3.690.92

34
للخدمات  املستمر  بالتجديد  معه  تتعامل  الذي  احلكومي  القطاع  هيتم 

اإللكرتونية.
متوسطة3.481.03

35
يوفر القطاع احلكومي املقاطع املرئية واملسموعة التي تصور لك كيفية استخدام 

اخلدمات اإللكرتونية بشكل تفصييل.
متوسطة3.390.96

متوسطة3.57املتوسط العام

** )1-أقل من 2.8( ضعيفة، )2.8 – أقل من 3.6( متوسطة، )3.6 – 5( عالية.

احلكومة  خدمات  يف  االتصال  توفر  السابع:  املحدد 
اإللكرتونية:

موافقة  توجد  أنه  رقم )14(  اجلدول  يتضح من 
املتوسط  بلغ  حيث  االتصال  لعوامل  متوسطة  بدرجة 
العبارة )يقدم  العام )3.22(، كذلك تبني أن  احلسايب 
رسائل  خدمات  معه  تتعامل  الذي  احلكومي  القطاع 
واملعلوماتية  اإللكرتوين  والربيد  التذكريية  اجلوال 
التفاعلية الالزمة( نالت أعىل درجة موافقة عالية إذ بلغ 

املتوسط احلسايب هلا )4.05( يف حني كان أقل متوسط 
احلكومي  القطاع  )لدى  العبارة  نصيب  من  حسايب 
إلكرتونيًا( حيث  التحاوري معك  التفاعل  القدرة عىل 

بلغ )2.09( .
اجلدول رقم )14( يوضح استجابات أفراد عينة 
الدراسة نحو توفر حمدد االتصال يف خدمات احلكومة 

اإللكرتونية:
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اجلدول رقم )14(. استجابات أفراد عينة الدراسة نحو حمدد االتصال يف خدمات احلكومة اإللكرتونية.

العبارةرقم العبارة
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة املوافقة

ضعيفة2.090.85لدى القطاع احلكومي القدرة عىل التفاعل التحاوري معك إلكرتونيًا.36

37
تلقي  عند  عمله  جيب  عنام  كامل  بشكل  بإبالغك  احلكومي  القطاع  يقوم 

اخلدمة إلكرتونيًا.
ضعيفة2.540.89

38
قد  أنك  من  التأكد  اإللكرتونية عىل  احلكومي عرب خدماته  القطاع  حيرص 

تفهمت ما هو مطلوب منك.
متوسطة3.450.98

39
يقوم القطاع احلكومي باالتصال بك إلكرتونيًا عند تقديم خدمات 

إلكرتونية جديدة.
متوسطة3.380.80

40
القطاع  يقدمها  التي  اإللكرتونية  اخلدمات  عن  واإلعالنات  املنشورات 

احلكومي الذي تتعامل معه كافية.
عالية3.840.88

41
يقدم القطاع احلكومي الذي تتعامل معه خدمات رسائل اجلوال التذكريية 

والربيد اإللكرتوين واملعلوماتية التفاعلية الالزمة.
عالية4.050.82

متوسطة3.22املتوسط العام

** )1-أقل من 2.8( ضعيفة، )2.8 – أقل من 3.6( متوسطة، )3.6 – 5( عالية.

اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة:

هناك عالقة ذات داللة إحصائية ما بني حمددات 
)االعتامدية،  بـ:  ممثلة  اإللكرتونية  اخلدمات  جودة 
امللموسية،  اجلدارة،  االستجابة،  املصداقية،  األمان، 
خدمات  مستخدمي  رضا  مستويات  وبني  واالتصال( 

احلكومة االلكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم.
الفرضية الفرعية األوىل:

توفر  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
االعتامدية يف خدمات احلكومة اإللكرتونية وبني حتقيق 
اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا 

عن اخلدمات املقدمة هلم.

اجلدول رقم )15(. معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  االعتامدية  بني  ما 

اإللكرتونية

املتغري
معامل ارتباط 
)R( بريسون

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

قبول0.5410.001االعتامدية

عالقة  هناك  أن   )15( رقم  اجلدول  من  يظهر 
رضا  و  االعتامدية  بني  ما  متوسطة  بدرجة  إجيابية 
مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية، إذ بلغ معامل 
الداللة  ومستوى   ،)R0.541=( لالعتامدية  االرتباط 
)a=0.001(، وهذا يدل عىل وجود عالقة ذات داللة 
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إحصائية ما بني االعتامدية و رضا مستخدمي خدمات 
احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم، وبذلك 

تقبل الفرضية.
الفرضية الفرعية الثانية:

توفر  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
األمان يف خدمات احلكومة اإللكرتونية و حتقيق الرضا 
عن  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى 

اخلدمات املقدمة هلم.
اجلدول رقم )16(. معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  و  األمان  بني  ما 

اإللكرتونية

املتغري
معامل ارتباط 
)R( بريسون

مستوى 
الداللة

نتيجة الفرضية

قبول0.8470.000األمان

عالقة  هناك  أن   )16( رقم  اجلدول  من  يظهر 
مستخدمي  رضا  و  األمان  بني  ما  عالية  بدرجة  إجيابية 
معامل  بلغ  إذ  اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات 
الداللة  ومستوى   ،)R0.847=( لألمان  االرتباط 
)a=0.000(، وهذا يدل عىل وجود عالقة ذات داللة 
إحصائية ما بني األمان وبني رضا مستخدمي خدمات 
احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم، وبذلك 

تقبل الفرضية.
الفرضية الفرعية الثالثة

توفر  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
حتقيق  و  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  املصداقية 
اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا 

عن اخلدمات املقدمة هلم.

اجلدول رقم )17(. معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  و  املصداقية  بني  ما 

اإللكرتونية.

املتغري
معامل ارتباط 
)R( بريسون

مستوى 
الداللة

نتيجة الفرضية

قبول0.6850.001املصداقية

عالقة  هناك  أن   )17( رقم  اجلدول  من  يظهر 
رضا  و  املصداقية  بني  ما  متوسطة  بدرجة  إجيابية 
بلغ  إذ  اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات  مستخدمي 
ومستوى   ،)R0.685=( لألمان  االرتباط  معامل 
عالقة  وجود  عىل  يدل  وهذا   ،)0.001=a( الداللة 
ذات داللة إحصائية ما بني املصداقية و رضا مستخدمي 
املقدمة  اخلدمات  عن  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات 

هلم، وبذلك تقبل الفرضية.
الفرضية الفرعية الرابعة

توفر  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
حتقيق  و  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  االستجابة 
اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا 

عن اخلدمات املقدمة هلم.
اجلدول رقم )18(: معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة 
ما بني االستجابة و رضا مستخدمي خدمات احلكومة 

اإللكرتونية

املتغري
معامل ارتباط 
)R( بريسون

مستوى 
الداللة

نتيجة الفرضية

قبول0.6220.005االستجابة

عالقة  هناك  أن   )18( رقم  اجلدول  من  يظهر 
رضا  و  االستجابة  بني  ما  متوسطة  بدرجة  إجيابية 
مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية، إذ بلغ معامل 
الداللة  ومستوى   ،)R0.622=( لألمان  االرتباط 
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)a=0.005(، وهذا يدل عىل وجود عالقة ذات داللة 
إحصائية ما بني االستجابة و رضا مستخدمي خدمات 
احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم، وبذلك 

تقبل الفرضية.
الفرضية الفرعية اخلامسة

اجلدارة  توفر  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
لدى  الرضا  و حتقيق  اإللكرتونية  احلكومة  يف خدمات 
مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات 

املقدمة هلم.
اجلدول رقم )19(. معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة 
ما بني اجلدارة وبني رضا مستخدمي خدمات احلكومة 

اإللكرتونية.

املتغري
معامل ارتباط 
)R( بريسون

مستوى 
الداللة

نتيجة الفرضية

قبول0.4270.000اجلدارة

عالقة  هناك  أن   )19( رقم  اجلدول  من  يظهر 
إجيابية بدرجة متوسطة ما بني اجلدارة و رضا مستخدمي 
معامل  بلغ  إذ  اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات 
الداللة  ومستوى   ،)R0.427=( لألمان  االرتباط 
)a=0.000(، وهذا يدل عىل وجود عالقة ذات داللة 
إحصائية ما بني اجلدارة وبني رضا مستخدمي خدمات 
احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات املقدمة هلم، وبذلك 

تقبل الفرضية.
الفرضية الفرعية السادسة

توفر  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
حتقيق  و  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  امللموسية 
اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا 

عن اخلدمات املقدمة هلم.

اجلدول رقم )20(. معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة 
خدمات  مستخدمي  رضا  وبني  امللموسية  بني  ما 

احلكومة اإللكرتونية.

املتغري
معامل ارتباط 
)R( بريسون

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

قبول0.6250.002امللموسية

عالقة  هناك  أن   )20( رقم  اجلدول  من  يظهر 
رضا  وبني  امللموسية  بني  ما  متوسطة  بدرجة  إجيابية 
بلغ  إذ  اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات  مستخدمي 
ومستوى   ،)R0.625=( لألمان  االرتباط  معامل 
عالقة  وجود  عىل  يدل  وهذا   ،)0.002=a( الداللة 
رضا  وبني  امللموسية  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات 
مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات 

املقدمة هلم، وبذلك تقبل الفرضية.
الفرضية الفرعية السابعة

توفر  بني  ما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
حتقيق  و  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  يف  االتصال 
اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى  الرضا 

عن اخلدمات املقدمة هلم.
اجلدول رقم )21(. معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة 
احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  و  االتصال  بني  ما 

اإللكرتونية

املتغري
معامل ارتباط 
)R( بريسون

مستوى 
الداللة

نتيجة 
الفرضية

قبول0.5440.002االتصال

عالقة  هناك  أن   )21( رقم  اجلدول  من  يظهر 
رضا  و  االتصال  بني  ما  متوسطة  بدرجة  إجيابية 
بلغ  إذ  اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات  مستخدمي 
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ومستوى   ،)R0.544=( لألمان  االرتباط  معامل 
عالقة  وجود  عىل  يدل  وهذا   ،)0.002=a( الداللة 
ذات داللة إحصائية ما بني االتصال و رضا مستخدمي 
املقدمة  اخلدمات  عن  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات 

هلم، وبذلك تقبل الفرضية.
من اجلداول السابقة يتضح لنا أن حمددات جودة 
الالزم  بالشكل  متوفرة  غري  اإللكرتونية  اخلدمات 
احلكومة  خدمات  عن  مرتفعة  بدرجة  رضا  لتحقيق 
الرضا بدرجة متوسطة ألفراد  نتيجة  اإللكرتونية، وأن 
يف  املوجود  للنقص  الطبيعة  النتيجة  هي  الدراسة  عينة 
لدى  اإللكرتونية  اخلدمات  ملحددات  الكامل  التوفر 

املنظامت احلكومية.

النتائج والتوصيات
أوالً: النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوتًا يف إجابات 
)كمستخدمني  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  ودرجة 
جودة  حمددات  حول  اإللكرتونية(  احلكومة  خلدمات 
املنظامت  قبل  من  املقدمة  اإللكرتونية  اخلدمات 

احلكومية، فجاءت كام ييل:
خدمات  يف  االعتامدية  بتوفر  يتعلق  فيام   -1
بدرجة  موافقة  حققت  فقد  اإللكرتونية  احلكومة 
االعتامدية  لفقرات  العام  املتوسط  بلغ  إذ  متوسطة، 
الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  تكون  )3.19(، وبذلك 
ويعزو  االعتامدية،  حمدد  نحو  متوسطة  بدرجة  اجيابية 
الباحث ذلك إىل أنه وبالرغم من تقديم القطاع احلكومي 
اإللكرتونية  اخلدمة  اختيار  يف  وإرشادات  لنصائح 
املالئمة لطبيعة املستخدم؛ إال أن هناك قصورًا يف توفري 

التي  املعلومات  قلة  املثال:  االعتامدية، عىل سبيل  حمدد 
اإللكرتونية،  خدماته  عن  احلكومي  القطاع  يقدمها 
حول  املستخدم  تواجه  التي  املشاكل  حل  وصعوبة 
وجود  إىل  باإلضافة  له،  املقدمة  اإللكرتونية  اخلدمات 
اإللكرتونية  اخلدمات  يف  واملشاكل  األخطاء  بعض 
املقدمة للمستخدم وتعطيل أو تأخري بعض اخلدمات؛ 
اإللكرتونية  اخلدمات  وكفاءة  جودة  من  خيفض  مما 

للقطاع احلكومي.
2- فيام يتعلق بتوفر األمان يف خدمات احلكومة 
بلغ  إذ  عالية،  بدرجة  موافقة  حققت  فقد  اإللكرتونية 
وبذلك   ،)3.68( األمان  لفقرات  العام  املتوسط 
بدرجة  إجيابية  الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  تكون 
إىل  ذلك  الباحث  ويعزو  األمان،  حمدد  نحو  عالية 
مع  بالتعامل  باالطمئنان  الدراسة  عينة  أفراد  شعور 
امتالك  إىل  إضافة  اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات 
القطاع احلكومي لقدرات أمنية عالية يف تقديم اخلدمة 
يعامل  حيث  إخرتاقات؛  أو  خماطر  دون  إلكرتونيًا 
برسية  باملستخدم  اخلاصة  املعلومات  احلكومي  القطاع 
متطورة،  إلكرتونية  أمنية  آليات  باستخدام  وذلك  تامة 
اإللكرتونية  السداد  طرق  احلكومي  القطاع  يوفر  كام 
القطاع احلكومي وذلك  الدفع رسوم خدمات  متعددة 
باستخدام قنوات اخلدمات املرصفية البديلة لدى البنك 
كاهلاتف املرصيف واإلنرتنت وأجهزة الرصاف اآليل، مما 

عزز شعور أفراد عينة الدراسة باألمان.
3- فيام يتعلق بتوفر املصداقية يف خدمات احلكومة 
اإللكرتونية فقد حققت موافقة بدرجة متوسطة، إذ بلغ 
وبذلك   ،)3.54( املصداقية  لفقرات  العام  املتوسط 
بدرجة  إجيابية  الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  تكون 
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ذلك  الباحث  ويعزو  املصداقية،  حمدد  نحو  متوسطة 
للوائح  احلكومي  القطاع  مراعاة  من  وبالرغم  أنه  إىل 
والقوانني املتعلقة بإجراءات العمل من خالل خدماته 
اإللكرتونية املقدمة للمستخدم ومتكنه من اكتساب ثقة 
املستخدم؛ إال أن هناك قصورًا يف توفري حمدد املصداقية، 
للمستخدم  املقدمة  اإللكرتونية  اخلدمات  بعض  مثال 
مطابقة  وغري  بالدقة  تتسم  ال  احلكومي  القطاع  من 
القطاع  التزام  عدم  إىل  باإلضافة  الفعلية،  الحتياجاته 
يفقده  مما  إلكرتونيًا  املستخدم  جتاه  بوعوده  احلكومي 
تنفيذ  يف  احلكومي  القطاع  قبل  من  باملصداقية  الشعور 

خدماته إلكرتونيًا.
خدمات  يف  االستجابة  بتوفر  يتعلق  فيام   -4
بدرجة  موافقة  حققت  فقد  اإللكرتونية  احلكومة 
االستجابة  لفقرات  العام  املتوسط  بلغ  إذ  متوسطة، 
الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  تكون  )3.57(، وبذلك 
ويعزو  االستجابة،  حمدد  نحو  متوسطة  بدرجة  اجيابية 
القطاع  سعي  من  وبالرغم  أنه  إىل  ذلك  الباحث 
احلكومي باستمرار ملساعدة املستخدم يف حل املشاكل 
التي تواجهه أثناء تقديم اخلدمة اإللكرتونية واستجابته 
الحتياجات املستخدم يف أي وقت وبدون انقطاع أثناء 
حمدد  توفري  يف  قصورًا  هناك  أن  إال  الرسمي؛  الدوام 
القطاع  من  قصور  هناك  املثال:  سبيل  عىل  االستجابة، 
احلكومي بالرد عىل شكاوي واستفسارات ومقرتحات 
للخدمة  االستجابة  إلكرتونيًا، وبطء  املقدمة  املستخدم 
عدم  إىل  باإلضافة  املستخدم،  يطلبها  التي  اإللكرتونية 
اإللكرتونية  اخلدمات  تقديم  عند  إرشادي  دليل  توفر 
باالستجابة  الشعور  خيفض  مما  اخلدمة،  ترسيع  هبدف 

لدى املستخدم.

5- فيام يتعلق بتوفر اجلدارة يف خدمات احلكومة 
اإللكرتونية فقد حققت موافقة بدرجة متوسطة، إذ بلغ 
املتوسط العام لفقرات اجلدارة )3.45(، وبذلك تكون 
إجابات أفراد عينة الدراسة إجيابية بدرجة متوسطة نحو 
حمدد اجلدارة، ويعزو الباحث ذلك إىل أنه وبالرغم من 
اخلاصة  اإلجراءات  إهناء  عىل  احلكومي  القطاع  قدرة 
خدماته  وتقديم  املستخدم  قبل  من  املطلوبة  باخلدمة 
طبيعة  مع  تتالءم  متعددة  قنوات  عرب  اإللكرتونية 
قصورًا  هناك  أن  إال  املستخدم؛  طبيعة  ومع  اخلدمة 
يف  القصور  بعض  يوجد  مثال  اجلدارة،  حمدد  توفري  يف 
بعض  واستنباط  استنتاج  عىل  احلكومي  القطاع  قدرة 
احتياجات املستخدمني من اخلدمات اإللكرتونية دون 
للتخصصية  باإلضافة الفتقارها  تكرار طلب اخلدمة،  
من  التقليل  إىل  بدوره  يؤدي  والذي  العالية،  واملهارة 

جدارة تقديم اخلدمة إلكرتونيًا.
خدمات  يف  امللموسية  بتوفر  يتعلق  فيام   -6
بدرجة  موافقة  حققت  فقد  اإللكرتونية  احلكومة 
امللموسية  لفقرات  العام  املتوسط  بلغ  إذ  متوسطة، 
الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  تكون  وبذلك   ،)3.57(
ويعزو  امللموسية،  حمدد  نحو  متوسطة  بدرجة  إجيابية 
تصميم  تناسب  من  وبالرغم  أنه  إىل  ذلك  الباحث 
اخلدمات اإللكرتونية للقطاع احلكومي مع احتياجات 
واألجهزة  للمعدات  واستخدامهم  املستخدمني، 
إىل  الوصول  وسهولة  واملناسبة،  احلديثة  التكنولوجية 
توفري  يف  قصورًا  هناك  أن  إال  اإللكرتونية؛  اخلدمات 
حمدد امللموسية، عىل سبيل املثال: هناك ضعف يف عملية 
اإللكرتونية،  للخدمات  املستمر  والتجديد  التطوير 
اإللكرتونية  للخدمات  الداخيل  التصميم  وتعقيد 
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التي  واملسموعة  املرئية  املقاطع  حمدودية  إىل  باإلضافة 
تصور للمستخدم كيفية استخدام اخلدمات اإللكرتونية 
إحساس  وتعقد  صعوبة  اىل  يؤدي  مما  تفصييل،  بشكل 
للقطاع  اإللكرتونية  اخلدمات  يف  بامللموسية  املستخدم 

احلكومي.
7- فيام يتعلق بتوفر االتصال يف خدمات احلكومة 
اإللكرتونية فقد حققت موافقة بدرجة متوسطة، إذ بلغ 
وبذلك   ،)3.22( االتصال  لفقرات  العام  املتوسط 
بدرجة  اجيابية  الدراسة  عينة  أفراد  اجتاهات  تكون 
ذلك  الباحث  ويعزو  االتصال،  حمدد  نحو  متوسطة 
عن  واإلعالنات  املنشورات  توفر  من  وبالرغم  أنه  إىل 
احلكومي،  القطاع  يقدمها  التي  اإللكرتونية  اخلدمات 
التذكريية  اجلوال  رسائل  خدمات  تقديمه  إىل  إضافة 
إال  الالزمة؛  التفاعلية  واملعلوماتية  اإللكرتوين  والربيد 
هناك  مثال  االتصال،  حمدد  توفري  يف  قصورًا  هناك  أن 
عىل  القدرة  يف  احلكومية  املنظامت  بعض  لدى  ضعف 
التفاعل التحاوري مع املستخدم إلكرتونيًا وعدم إبالغ 
املستخدم بشكل كامل عنام جيب عمله عند تلقي اخلدمة 
إلكرتونيا،ً باإلضافة إىل افتقار بعض املنظامت احلكومية 
املستخدم  تفهم  من  للتأكد  اإللكرتوين  التواصل  إىل 
من  حيد  مما  جديدة،  خدمات  وتقديم  منه  للمطلوب 
والقطاع  املستخدم  بني  ما  والتواصل  االتصال  فعالية 

احلكومي.
للدراسة  الرئيسة  الفرضية  نتائج  أظهرت   -8
أن هناك عالقة إجيابية ما بني حمددات جودة اخلدمات 
خدمات  مستخدمي  رضا  وبني  السبعة  اإللكرتونية 
احلكومة اإللكرتونية، مما يعني أن عملية التأثري والتأثر 
اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  حمددات  بني  ما  متبادلة 

اإللكرتونية،  احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  وبني 
اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  حمددات  توفر  وأن 
التام لدى  الرضا  السبعة بدرجة عالية يؤدي إىل حتقيق 
مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات 

املقدمة هلم من قبل املنظامت احلكومية.
للدراسة  الفرعية  الفرضيات  نتائج  أظهرت   -9
اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  رضا  أن 
من  هلم  املقدمة  احلكومية  اإللكرتونية  اخلدمات  عن 
هو  اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  حمددات  توفر  منطلق 
رضا بدرجة متوسطة، وهذا يتوافق مع نتائج الفرضية 
إجيابية  عالقة  هناك  أن  أثبتت  التي  للدراسة  الرئيسية 
رضا  و  اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  حمددات  بني  ما 
مستخدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية عن اخلدمات 

املقدمة هلم.
للدراسة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  من   -10
غري  اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  حمددات  أن  اتضح 
عالية  بدرجة  الرضا  لتحقيق  الالزم  بالشكل  متوفرة 
عن  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى 
متوسطة هو  بدرجة  الرضا  وأن  املقدمة هلم،  اخلدمات 
حمددات  توفري  يف  احلاصل  للقصور  الطبيعة  النتيجة 
جودة اخلدمات اإللكرتونية من قبل املنظامت احلكومية 

ملستخدمي خدماهتا.
ثانيًا: التوصيات

هو  الدراسة  هذه  من  الرئيس  اهلدف  إن   -1
املقدمة  اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  دور  عىل  التعرف 
مستخدمي  رضا  حتقيق  يف  احلكومية  املنظامت  من 
املقدمة  اخلدمات  عن  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات 
الرضا  حتقيق  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  وقد  هلم. 
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يكون  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  مستخدمي  لدى 
من خالل تقديم خدمات إلكرتونية ذات جودة عالية. 
بناء عليه فإن املنظامت احلكومية التي تنشد حتقيق الرضا 
لدى مستخدمي خدماهتا اإللكرتونية عليها وضع خطة 
أوردناها  التي  السبعة  املحددات  من  مكونة  مدروسة 
اإللكرتونية  اخلدمات  جودة  إىل  للوصول  الدراسة  يف 

احلكومية وذلك باتباع اخلطوات التالية:
اإللكرتونية  اخلدمات  يف  االعتامدية  توفري  أ( 

وذلك من خالل:
• أو 	 التارخيية  اإللكرتونية  اخلدمات  مجيع  توفري 

احلالية أو املستقبلية التي حيتاج إليها املستخدم.
• املشاكل 	 من  خالية  إلكرتونية  خدمات  تقديم 

أو  تعطيل  دون  املحدد  الوقت  ويف  واألخطاء 
تأخري وبجودة عالية.

• حول 	 املستخدم  تواجه  التي  املشاكل  حل 
اخلدمات اإللكرتونية املقدمة له بيرس وسهولة.

• اإللكرتونية 	 للخدمات  الالزم  الدعم  تقديم 
بكفاءة عالية.

• تقديم النصائح و اإلرشادات يف اختيار اخلدمة 	
اإللكرتونية املالئمة لطبيعة طلب املستخدم.

• تقديم معلومات شاملة عن اخلدمات اإللكرتونية 	
التي يقدمها القطاع احلكومي للمستخدم.

ب( توفري األمان يف اخلدمات اإللكرتونية وذلك 
من خالل:
• مع 	 التعامل  يف  باالطمئنان  املستخدم  اشعار 

القطاع احلكومي إلكرتونيًا.
• إلكرتونيًا 	 اخلدمة  لتقديم  عالية  أمنية  بيئة  توفري 

دون خماطر أو اخرتاقات.

• التعامل مع املعلومات اخلاصة باملستخدم برسية 	
إلكرتونية  أمنية  آليات  باستخدام  وذلك  تامة 

متطورة حلامية بيانات املستخدم.
• اخلاصة 	 االتصاالت  قنوات  ورسية  تأمني 

باملستخدم.
• رسوم 	 لسداد  اإللكرتونية  الطرق  تنويع 

اخلدمات  قنوات  باستخدام  وذلك  اخلدمات، 
املرصيف  كاهلاتف  البنك  لدى  البديلة  املرصفية 

واإلنرتنت وأجهزة الرصاف اآليل.
• السداد 	 طرق  أمان  لضامن  آمنة  بيئة  توفري 

اإللكرتونية لرسوم خدمات القطاع احلكومي.
اإللكرتونية  اخلدمات  يف  املصداقية  توفري  ج( 

وذلك من خالل:
• تنفيذ اخلدمات اإللكرتونية احلكومية بمصداقية 	

تامة.
• اخلدمات 	 خالل  من  املستخدم  ثقة  تعزيز 

اإللكرتونية املقدمة.
• االلتزام بالوفاء بالوعود جتاه املستخدم إلكرتونيًا.	
• اإللكرتونية 	 اخلدمات  وصدق  دقة  من  التأكد 

املقدمة للمستخدم من قبل القطاع احلكومي.
• مطابقة احتياجات املستخدم الفعلية مع اخلدمات 	

اإللكرتونية التي يقدمها القطاع احلكومي.
• مطابقة اخلدمات اإللكرتونية املقدمة للمستخدم 	

مع اللوائح والقوانني املتعلقة بإجراءات العمل.
د( توفري اجلدارة يف اخلدمات اإللكرتونية وذلك 

من خالل:
• تقديم اخلدمات اإللكرتونية بالكفاءة والفعالية 	

العالية.
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• عالية 	 بمهارات  اإللكرتونية  اخلدمات  تقديم 
ومتخصصة.

• تقديم اخلدمات اإللكرتونية بالشكل األمثل.	
• استنتاج واستنباط القطاع احلكومي الحتياجات 	

املستخدم من اخلدمات اإللكرتونية دون تكرار 
املستخدم لطلب اخلدمة.

• من 	 املطلوبة  باخلدمة  اخلاصة  اإلجراءات  إهناء 
قبل املستخدم باقتدار.

• تقديم اخلدمات اإللكرتونية عرب قنوات متعددة 	
تتالءم مع طبيعة اخلدمة ومع طبيعة املستخدم.

اإللكرتونية  اخلدمات  يف  االستجابة  توفري  هـ( 
وذلك من خالل:

• مساعدة املستخدم يف حل املشاكل التي تواجهه 	
أثناء تقديم اخلدمة اإللكرتونية.

• وقت 	 أي  يف  املستخدم  الحتياجات  االستجابة 
وبدون انقطاع أثناء الدوام الرسمي.

• االهتـامم بـالـرد عىل شكـاوي و استـفسارات 	
ومقرتحات املستخدم املقدمة إلكرتونيًا.

• رسعة االستجابة للخدمة اإللكرتونية احلكومية 	
التي يطلبها املستخدم.

• اخلدمات 	 تقديم  عند  إرشادي  دليل  توفري 
اإللكرتونية هبدف ترسيع اخلدمة.

• توفري امللموسية يف اخلدمات اإللكرتونية وذلك 	
من خالل:

• تصميم خدمات إلكرتونية مناسبة الحتياجات 	
املستخدم.

• ومريح 	 سهل  استخدام  يوفر  داخيل  تصميم 
للخدمات اإللكرتونية.

• حديثة 	 تكنولوجية  وأجهزة  معدات  استخدام 
ومناسبة.

• تيسري وصول املستخدم للخدمات اإللكرتونية 	
للقطاع احلكومي.

• التجديد والتطوير املستمر للخدمات اإللكرتونية.	
• تصور 	 التي  واملسموعة  املرئية  املقاطع  توفري 

اخلدمات  استخدام  كيفية  للمستخدم 
اإللكرتونية بشكل تفصييل.

اإللكرتونية  اخلدمات  يف  االتصال  توفري  و( 
وذلك من خالل:

• التفاعل التحاوري مع املستخدم إلكرتونيًا.	
• إبالغ املستخدم بشكل كامل عاماَّ جيب عمله عند 	

تلقي اخلدمة إلكرتونيًا.
• التأكد من أن املستخدم قد تفهم ما هو مطلوب 	

منه عند تقديمه للخدمة اإللكرتونية.
• تقديم 	 عند  إلكرتونيًا  املستخدم  مع  التواصل 

خدمات إلكرتونية جديدة.
• اخلدمات 	 عن  واإلعالنات  املنشورات  تقديم 

اإللكرتونية التي يقدمها القطاع احلكومي.
• تقديم خدمات رسائل اجلوال التذكريية والربيد 	

اإللـكتـروين واملعـلومـاتية التـفاعـلية الالزمة 
للمستخدم.

جودة  حمددات  بني  ما  التفاوت  خيتلف   -2
عىل  وأن  أخرى،  إىل  منظمة  من  اإللكرتونية  اخلدمات 
مستخدمي  لدى  الرضا  حتقيق  إىل  تتطلع  التي  املنظامت 
خدماهتا اإللكرتونية مراعاة هذا التفاوت ضمن حمددات 
املتطلبات  كافة  توفري  وحماولة  اإللكرتونية  اخلدمات 
الالزمة إلزالة هذا التفاوت و ذلك من أجل حتقيق الرضا 

التام لدى مستخدمي اخلدمات اإللكرتونية.
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التطبيقي  باجلانب  اهتمت  الدراسة  هذه   -3
التطرق  دون  اإللكرتونية  اخلدمات  جلودة  التقني  غري 
فمن  اخلدمات؛  جلودة  الالزمة  التقنية  اجلوانب  اىل 
من  التقنية  املتطلبات  كافة  توفري  للمنظامت  الرضوري 
خطط وإجراءات وأجهزة وبرامج وأدوات وبنى حتتية 
السبعة  املحددات  توفري  يف  البدء  قبل  ومتخصصني 
هذه  يف  وردت  التي  اإللكرتونية  اخلدمات  جلودة 
الدراسة، وذلك من أجل توفري كافة املتطلبات الالزمة 
إلكرتونية ذات جودة عالية ومتكاملة  لتقديم خدمات 

من الناحية التقنية وغري التقنية. 
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Abstract. The aim of this study was to investigate the role of the quality of E-Government services offered by government organiza-
 tions in order to achieve the satisfaction of their users )citizens and residents( in Saudi Arabia regarding the e-services they provide,
 from the users point of view. The results reached in this study show that all determinants of the quality of electronic services of
 )Reliability, Security, Credibility, Responsiveness, Assurance, Tangibility, and Communication( have a role in achieving satisfaction
 from the perspective of users of E-Government services regarding the electronic services provided to them. The results also showed
 that the determinants of the quality of electronic services are not available as necessary in government organizations that have been
 under study. The results of the study also confirmed that the study samples were moderately satisfied with the services provided by
the government organizations to them online, due to lack of full availability of the determinants of service quality in government or-
 ganizations. Accordingly, the researcher has reached a set of recommendations for improving the quality of E-Government services
 .offered by government organizations in the Kingdom of Saudi Arabia


