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علـ ى الصعيـ د العالمـ تعمـ ل الجهـ ات الحكوميـ ة علـ ى تسهيـ ل خدمـ ات المعامالت األجرائيـ ة – الخدمـ ات
االلكترونيـة – عب ـر اإلنترن ـت وضم ـان جودته ـا .وف ـ الش ـرق األوس ـط تحت ـل دولـة اإلم ـارات العربيـة المتحـدة
مك ــان الص ــدارة .وف ــ ه ــذا السي ــاق ف ــأن هيئ ــة تنظي ــم االتص ــاالت ف ــ دولـة اإلم ـارات العربيـة المتحـدة
لديه ــا معايي ـر ج ـودة الخدم ـة اإللكتروني ـة وه ـذه مصمم ـة فق ـط للمط ـوري ـن (المبرمجي ـن للخدم ـة) ولي ـس لقي ـاس
مستويـات رضـا المستخـدم النهائـ  .وفـ ضـوء ذلـك تـم تطويـر إطـار مفاهيمـ لقيـاس شامـل لمشاعـر هـؤالء
المتعاملي ـن .النتائ ــج الرئيسي ــة من أداة المس ــح (االستبيان لعدد  2197عينة) فيم ــا يتعل ــق بالخدم ـة االلكتروني ـة
االجرائيـة فــ وزارة الداخليــة أظهــرت أن معظــم عوامــل المحتــوى (مـا عـدا االعتماديـة) وجميــع عوامــل
التوصيـ ـ ل جنبـ ـ ا إلـ ى جنـ ب مـ ع "الثقـ ة فـ الحكومـ ة" يؤثـ ر بشكـ ل إيجابـ ـ علـ ـ ى تصـ ورات ومشاعـ ـ ر
المتعام ـل م ـن حي ـث نواي ــا إع ــادة االستخ ــدام ومستوي ــات الرض ــا الع ــام ولك ــن االلم ــام بالتقني ــة ل ـم يظه ـ ـر
تأثيــر ايجابــ  .تتســم "االستجابــة" بأكبــر تأثيــر علــى تصــورات المتعـامليــن .ومــن المثيــر لالهتمــام أنـه
ل ــم تالح ــظ أي اختالف ــات بي ــن الجنسي ــن إال أن العم ــر والتعلي ــم والجوان ــب كله ــا أدت إل ــى اختالف ــات ذات
داللـ ـ ة إحصائيـ ـ ة .يضيـ ـ ف هـ ـ ذا البحـ ـ ث دراسـ ة مع ّمقـ ـ ة للدراسـ ـ ات السابقـ ـ ة حـ ـ ول توفيـ ـ ر الخدمـ ـ ات
اإللكتروني ــة ذات جـودة للقط ــاع الع ــام ف ــ الخلي ــج العربــ وأيض ــا إل ـى دراس ــة تقيي ـــم لج ــودة الخدم ـ ـات
االلكتروني ــة مــن منظــور المتعامليــن .ه ــذا وتق ــدم هــذة الدراس ــة اقتراح ــات فيم ــا يتعل ــق بالنش ــر األوس ــع
واألكثــر انتظامــا لإلطــار التحليلــ لهــذه الدراســــة.
كلمات البحث الرئيسية :اإلم ـ ـارات العربي ـ ـة المتح ـ ـدة الخدم ـ ـات اإللكتروني ـ ـة الحكوم ـ ـة اإللكتروني ـ ـة ج ـ ـودة
الخدمــات االلكترونيــة الحكوميــة.

