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 "على المستفيدين من خدمات نظام أبشر الخدمات االلكترونية وأثرها في تحسين حياة المجتمع"
 
 
 

 الباحث اعداد
 عبدالخالق بن سعد الزهراني

 (١٩٠٠٦٧٠الرقم الجامعي )
 

 المملكة العربية السعودية /  قسم إدارة االعمال / كلية االعمال  / عمادة الدراسات العليا / جامعة جدة      
 

 إشراف
 تركي بن عبدهللا الثقفي د.

 
 االعمال إدارةمشروع تخرج للحصول على درجة الماجستير في 
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 :البحثملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف تأثير الخدمات الحكومية على تحسين حياة المجتمع وهذا من خالل اكتشاف تأثير 

ة العربية السعودية علي ثالث محاور هي التكاليف الماليتطبيق ابشر كخدمه إلكترونية حكومية مطبقة في المملكة 
و تكاليف الجهود وتكاليف الوقت بالنسبة للمواطنين مستخدمي التطبيق، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 ( من مجتمع الدراسة المكون من كافة١٥٣كما استخدم الباحث قائمة استبانة وزعت الكترونيًا على عينة مقدراها )
مستخدمي تطبيق ابشر، كانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وجود أثر ذا داللة إحصائية الستخدام تطبيق 

 ابشر على تحسين حياة المجتمع بالمملكة العربية السعودية.
 الخدمات اإللكترونية، نظام أبشر. المفتاحية:الكلمات 

 
 مقدمة:ال

ئة االلكترونية بيفي بيئة تركز على المستخدم، حيث تساهم ال والحكومةإن الحكومة اإللكترونية هو إشراك المواطنين 
في تطوير جودة الخدمات الحكومية وأنظمة التسليم التي تتسم بالكفاءة والفعالية. تقترح الحكومة اإللكترونية التي تركز 
على المستخدم أن الحكومات ستوفر خدمات وموارد مصممة خصيًصا لتلبية احتياجات الخدمة والموارد الفعلية 

ين والمقيمين والموظفين الحكوميين وغيرهم. تعمل رح الحكومة اإللكترونية الفعالة للمستخدمين، بما في ذلك المواطن
 ,Bertotوتوفر خدمات المستخدم المجهزة بالتكنولوجيا. ) التكاليف،وتخفض  الحجم،أن الحكومات ستكسب وفورات 

Jaeger, & McClure ,2008) 
 كاآلتي: لمواطن بالنسبة الحكومية الخدمات تجويد في الحكومية اإللكترونية التطبيقات دور (2014)حمادة،  ويلخص

 الخدمة. ووضوح المحاسبة سهولة الدقة، المواعيد، واحترام االستجابة سرعة الخدمة، تكاليف تقليص
 و ، 2005 عام 72 المرتبة في السعودية اإللكترونية الحكومة براون، لجامعة العالمي اإللكترونية الحكومة تقرير صنف

 لمتحدةا لألمم العالمي التصنيف في السعودية اإللكترونية الحكومة قفزت بينما ، 2007 عام 89 و ، 2006 عام 98

 من بالسعودية االلكترونية الحكومة كانت  بينما (Al-Nuaim, 2011) 2010 في 58 إلى 2008 عاًما 70 من

 للحكومة المتحدة االمم ستطالعا  في (5.-75). بين ما تترواح بنسه High EGDI علي حصلت التي التطبيقات

و  Very High OSI درجة علي حصولها الي باإلضافة (UNITED NATIONS, 2018) 2018 لعام االلكترونية
 .2018في عام   52الي المرتبة  2016في عام  44انخفضت من المرتبة 

ة مثل " التي تقدم خدمات إلكترونيقامت الحكومة السعودية بالعديد من المحاوالت إلطالق أنظمة إلكترونية قبل "أبشر
 محتملة،على أمل تحقيق فوائد اقتصادية  2005وقد تم إنشاء مشروع يسر من قبل الحكومة السعودية عام  "،"يسر
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 تصاالت،واالووزارة المالية  المعلومات،وكان المشروع تحت السيطرة من ثالث وزارات: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 (Alotaibi, Houghton, & Sandhu ,2016كنولوجيا المعلومات. )وهيئة االتصاالت وت

وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية لمواكبة التطور التكنولوجي المتزايد حول العالم، أطلقت وزارة الداخلية 
حكومية . يعمل أبشر على تقديم مجموعة من الخدمات لتسهيل المعامالت ال2011السعودية تطبيق "أبشر" في عام 

 Absherيوفر  ذلك،للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني كامل. باإلضافة إلى 
Business  موظف أو أقل، على مدار الساعة وطوال العام  100خدمات إلكترونية ألصحاب العمل الذين لديهم

 (Absher saمع موثوقية عالية. )
 مشكلة البحث: - 1

مات التي تستطيع الحكومة تقديمها من خالل المنصات الحكومية مثل النقل اإللكتروني والتعليم تتنوع الخد
اإللكتروني والشرطة اإللكترونية والمحكمة اإللكترونية والضرائب اإللكترونية وما إلى ذلك، حيث تسعي المزيد 

نية كوسيلة لخفض التكاليف ، والمزيد من الحكومات في جميع أنحاء العالم الي  تقدم الحكومة اإللكترو 
وتحسين الخدمات ، وتوفير الوقت وزيادة الفعالية والكفاءة في القطاع العام لذلك تم تحديد الحكومة اإللكترونية 
كواحدة من أهم األولويات للحكومة السعودية و جميع وكاالتها، و بناء على المناقشة السابقة يطرح الباحث 

 التساؤل التالي:
 تطبيق ابشر كخدمة الكترونية حكومية علي تحسين جودة الخدمات في المجتمع السعودي؟ أثرما هو  2

 منه مجموعة من االسئلة الفرعية: ويتفرع 3

 التكاليف المالية للحصول على الخدمات الحكومية في المجتمع السعودي؟ تقليل علىتطبيق ابشر  أثرما هو  4

 للحصول على الخدمات الحكومية في المجتمع السعودي؟تطبيق ابشر على تقليل تكاليف الجهود  أثرما هو  5

 تقليل تكاليف الوقت للحصول على الخدمات الحكومية في المجتمع السعودي؟  علىتطبيق ابشر  أثرما هو  6

  أهمية البحث: - 3
 تتمثل أهمية البحث في جانبين، هما:

وع وء على الحكومة االلكترونية كموضاالهمية العلمية: تنبع االهمية العلمية لهذه الدراسة من تسليط الض ●
 واعد في مجال االدارة الحكومية.
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ومة الفهم العميق ألثار تبني تطبيقات الحك علىالمختصة  والجهوداالهمية النظرية: تساعد الدراسة الحكومة  ●
 الحكومية.االلكترونية علي جودة الخدمات 

 أهداف البحث: - 4
 تطبيق ابشر.ى وء علالض وإلقاءلكترونية تعريف الحكومة اإل .1
 .لكترونية بالنسبة للمواطنتخفيض التكاليف المالية للخدمات اإل ىثر تطبيق ابشر على أمعرفة مد .2
 تخفيض تكاليف الجهود للخدمات االلكترونية بالنسبة للمواطن. علىتطبيق ابشر  أثر ىمعرفة مد .3
 رونية بالنسبة للمواطن.لكتتخفيض تكاليف الوقت للخدمات اإل ىتطبيق ابشر عل أثرمعرفة مدي  .4

 الفروض: -٥
 الفرض الرئيسي:

 ال يوجد تأثير ذات داللة احصائية الستخدام تطبيق ابشر علي تحسين حياة المجتمع.
 الفروض الفرعية:

تقليل التكلفة النقدية للخدمات  علىالستخدام تطبيق ابشر  %5ال يوجد تأثير ذا داللة احصائية عند مستوى معنوية 
 الحكومية.

تقليل تكلفة الجهود للخدمات  علىالستخدام تطبيق ابشر  %5ال يوجد تأثير ذا داللة احصائية عند مستوي معنوية 
 الحكومية.

تقليل تكلفة الوقت للخدمات  علىالستخدام تطبيق ابشر  %5ال يوجد تأثير ذا داللة احصائية عند مستوي معنوية 
 الحكومية.    

  البحث: منهج -٦
 تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة في بناء فقدلدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، اعتمدت هذه ا

اإلطار النظري للدراسة المتغيرات، كما تم بناء قائمة استبيان أعدت لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وذلك 

لتأكد ة الحكومية علي تحسين حياة المجتمع ولبغرض التعرف على تأثير تطبيق ابشر كنموذج للخدمات االلكتروني
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من ثبات وصحة قائمة االستبيان سيتم اختبارها بمجموعة من االساليب االحصائية التي تتناسب مع فرضيات البحث 

 للوصول الي النتائج التي يهدف لها البحث.

 البحث:أداة  -7
اث تم االعتماد على االستبيان كأداة للدراسة من أجل إضافة إلى استخدام أداة المعلومات الثانوية كالدراسات واألبح

 جمع المعلومات من مفردات الدراسة وتطبيقها على الجانب الميداني من الدراسة.
  البحث:عينة  -8

 مجتمع البحث: يشمل كل مستخدمي تطبيق ابشر

 ستخدمي تطبيق ابشر.( مستجيب لقائمة االستبيان الموزعة الكترونيًا من م١٥٣عينة البحث: تبلغ العينة )

 فقرات االستبانة ومقياسها:

 :فقرتيناشتملت فقرات االستبانة 

النوع، )                                              تشمل البيانات الديموغرافية بخصوص عينة الدراسة مثل  الفقرة األولى:

 العمر، سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي(.

 ئلة أهمية تطبيق ابشر وتأثيره على تحسين حياة المجتمع لدى أفراد العينة.الفقرة الثانية: تحدد أس

  النظري  اإلطارو السابقة  الدراسات: الثاني الفصل

 الدراسات السابقةأوال:  -٩

 الدراسات العربية:
ترونية في ( بعنوان "أثر ابعاد جودة الخدمات االلك2011، نعيم عبد الكريم )الطراونةدراسة )الدراسة األولى:  

رسالة ماجيستير مقدمة في قسم  ":تحقيق الرضا لدى ممثلي المنشآت الخاضعة للضمان االجتماعي )االردني(
 األوسط(جامعة الشرق  –كلية ادارة االعمال  –االعمال االلكترونية 
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المنشآت  ممثلي جودة الخدمات االلكترونية علي رضا العمالء )ضباط االرتباط( أثر علىهدفت الدراسة الي التعرف 
 الخاضعة للضمان االجتماعي الذين يتعاملون الكترونيًا مع الموقع االلكتروني لهيئة الضمان االجتماعي االردني.

منشآه تتعامل الكترونياً مع مؤسسة التضامن االجتماعي  248( ضباط ارتباط يمثلون 223تكون مجتمع الدراسة من )
باستخدام مجموعة  وحللت(، جمعت االستبانة 168تبانة استرد الباحث منها )( قائمة اس223االردني حيث تم توزيع )

 .SPSSمن االساليب االحصائية باستخدام برنامج 
ذا داللة احصائية لجودو الخدمات االلكترونية الحكومية علي رضا العمالء مستخدمي  أثرمن اهم نتائج الدارسة وجود 

 الخدمة.

 

 وانعكاساتها( بعنوان "تطبيقات االدارة االلكترونية 2011اني، سعيد بن محمد سعيد )دراسة القحط) الثانية:الدراسة 
 –المستفيدين من خدمات المديرية العامة للجوازات بمدينة جدة" رسالة ماجيستير مقدمة في العلوم االدارية  على

 األمنية(جامعة نايف العربية للعلوم 
بمدينة  المستفيدين من خدمات الجوازات على وانعكاساتهارة االلكترونية هدفت الدراسة الي اكتشاف واقع تطبيق االدا

 جدة.
استبانة حللها باستخدام ( ٦٧٥)شمل مجتمع الدراسة كل المترددين على مديرية الجوازات بمدينة جدة، حصل الباحث 

 االدوات االحصائية.
 لتطبيقات االدارة االلكترونية. االنعكاسات السلبية على والموافقةتنوعت عينة الدراسة بين الحياد  ●
 االنعكاسات االيجابية لتطبيقات االدارة االلكترونية. على والموافقةتنوعت عينة الدراسة بين الحياد  ●
وجود فروق ذات دالة احصائية في اتجاهات افراد العينة حول انعكاسات تطبيقات االدارة اإللكترونية بالمدرية  ●

 العامة للجوازات.

( بعنوان "دور المعامالت االلكترونية في تطوير االداء 2014دراسة حمادة، إسماعيل جمال ))لثة: الدراسة الثا
 الحكمو رسالة ماجيستير في إدارة الدولة  ":قطاع غزة –المعلومات  وتكنولوجيااالداري: دراسة حالة وزارة االتصاالت 

 األقصى(جامعة  –الرشيد 
ت جودة الخدما وزيادةااللكترونية الحكومية في تطوير االداء الحكومي  هدفت الدراسة الي معرفة دور المعامالت

 تكنولوجياو الحكومية، باإلضافة الي معرفة مدي توفر متطلبات تطبيق المعامالت االلكترونية في وزارة االتصاالت 
 المعلومات.
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صول الي ل نظرًا لسهولة الو الحصر الشام وسيلةاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة الي استخدام 
 .(١١١)كل افراد المجتمع البالغ عددهم  علىالفئة المستهدفة حيث تم توزيع قائمة استبانة 

م المتطلبات البشرية من اه والكوادرالفنية  والبنيةمن اهم النتائج التي توصلت اليها الدارسة ان المتطلبات االدارية 
 لتطبيق المعامالت االلكترونية.

 وأثرها( بعنوان " جودة الخدمات المصرفية االلكترونية 2016، أبي )ومحموددراسة محمد، عالء ): الرابعةاسة الدر 
 (بمجلة جامعة البعثفي مدينة حماة: منشورة  والخاصةفي رضا العميل: دراسة مقارنة بين فروع العامة 

ية في رضا العميل في كل من المصارف جودة الخدمات االلكترونية المصرف أثر علىهدفت الدراسة الي التعرف 
 .والخاصةالعامة 

 .SPSS.20باستخدام برنامج التحليل االحصائي  واختبارهاوضع الفروض  وتمصممت قائمة استبيان 
جودة الخدمات االلكترونية متوسطة في  واناظهرت النتائج ان جودة الخدمات االلكترونية تؤثر في رضا العملية، 

اتضح ان مستوى  وكذلكاعلى في المصارف الخاصة عنها عن العامة،  ولكنها والخاصةمة كل من المصارف العا
 رضا العميل كان متوسط في كال القطاعين مع ارتفاع نسبة الرضا في المصارف الخاصة.

 
( بعنوان " أثر جودة الخدمات المصرفية 2016دراسة الباهي، صالح الدين مفتاح سعد ): )الخامسةالدراسة 

االردن: رسالة ماجيستير مقدمة  –رونية على رضا الزبائن: دراسة ميدانية علي البنك االسالمي في عمان االلكت
 األوسط(جامعة الشرق  –في قسم ادارة االعمال 

 هدفت الدراسة الي اكتشاف تأثير جودة الخدمات االلكترونية الحكومية علي رضا الزبائن.
 إلسالمي األردني في مدينة عمان، وبلغ عدد االستبانات الصالحة ويتكون مجتمع الدارسة من زبائن البنك ا

 استبانة حللت باستخدام االساليب االحصائية المناسبة. (٣٠٣)

وجود أثر ذي داللة إحصائية لجودة الخدمات المصرفية اإللكترونية على رضا الزبائن في البنك اإلسالمي  ●
 األردني.

ة الخدمات المصرفية اإللكترونية كل على حده على رضا الزبائن في البنك وجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد جود
 اإلسالمي األردني.
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 وأثرها( بعنوان "جودة الخدمات االلكترونية 2017دراسة الحلبي، مؤمن عبد السميع حسن )الدراسة السادسة: )
 –مة في قسم ادارة االعمال عزة" رسالة ماجيستير مقد –علي رضا المستخدمين: دراسة حالة علي برنامج بلس 

 (الجامعة االسالمية بغزة
نجاح نظم ل ومأكلينجودة الخدمات االلكترونية على رضا المستخدمين استخدم الباحث نموذج ديلون  أثراستكشاف 

 المعلومات ومن ثم بناء
 الدراسة. ومتغيراتنموذج 

استبانة حللت باستخدام ( ٣٣٠)وتم استرداد  من مستخدمين موقع برق بلس (٤٠٠)وتم توزيع استبانة الدارسة على 
 .SPSSاالساليب االحصائية ببرنامج 

الخدمة من أهم العوامل التي تحقق الكفاءة في النظام، وأن آخر العوامل تحققها في النظام هو الدعم الفني، وأظهرت 
لموقع، ومن المنافع المتحققة من اأهمية المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع وهو رضا المستخدمين على الترتيب: 

 ثم االستخدام، ومن ثم جودة الخدمة، ومن ثم جودة النظام، ومن ثم جودة المعلومات.
 

 :األجنبيةثانيًا: الدراسات 
 ,Good governance( بعنوان " 2005) Ciborra, C & Navarra, Dدراسة )الدراسة األولى:

development theory, and aid policy: Risks and challenges of e-government in 
Jordan منشورة في "Information Technology for Development) 

تركز هذه الدراسة على تحليل حلول الحكومة اإللكترونية وتصميمها المبكر في بلد أقل نموًا: األردن. وهو يبين أن 
عم الحكم الرشيد يثبت أنه مهمة صعبة وأن هناك تنفيذ حافظة موحدة عامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لد

عددا من المخاطر الناشئة عن سياسات المعونة اإلنمائية الرامية إلى الحكم الرشيد. وتقدم الورقة أدلة موحية على أن 
يوفر و  الحكومة ووجهة نظر الحد األدنى للدولة التي طرحتها وكاالت التنمية الدولية قد ال تفضي إلى التنمية السريعة.

 االقتصاد المؤسسي الجديد إطارا مضيئا لهذا الغرض.
 Impact and Sustainability of( بعنوان " 2006) Kumar, R &. Best, Mدراسة ) الثانية:الدراسة 

E-Government Services in Developing Countries: Lessons Learned from Tamil 
Nadu, India منشورة في "The Information Society) 

وجدت الدارسة أن وجود مرافق اإلنترنت في القرى، التي تقدم خدمات حكومية للمواطنين، يرتبط ارتباًطا إيجابًيا بمعدل 
حصول القرويين على بعض هذه الخدمات. في الهند، حدد الباحثين ارتباًطا إيجابًيا لخدمتين من خدمات اإلنترنت: 
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ل وتطبيقات معاشات الشيخوخة. كل من هذه الخدمات الحكومية ذات قيمة الحصول على شهادات الميالد لألطفا
اجتماعية واقتصادية كبيرة للمواطنين. أفاد القرويون أن الخدمات القائمة على اإلنترنت وفرت لهم الوقت والمال والجهد 

ل خدمات يمكن أن تقلمقارنة بالحصول على الخدمات مباشرة من المكتب الحكومي. وجدت الدراسة أيًضا أن هذه ال
من الفساد في تقديم هذه الخدمات. بعد أكثر من عام من التشغيل الناجح، ومع ذلك، لم يتمكن برنامج الحكومة 
اإللكترونية من الحفاظ على المستوى الضروري من الدعم السياسي واإلداري المحلي للبقاء على قيد الحياة من الناحية 

لحكومة تعثرت خدمات ا تهديًدا،الحكوميين من المنطقة، أو نموهم ليجدوا البرنامج المؤسسية. مع تحّول المسؤولين 
االستدامة  وننتهي بنموذج فشل الحرجة،اإللكترونية. يرجع الباحثين هذا الفشل الي مجموعة متنوعة من عوامل الفشل 

بسبب العوامل  ا سياسًيا ومؤسسًيانقترح أن برنامج الحكومة اإللكترونية فشل في أن يكون مستدامً  باختصار،البسيط. 
 البشرية واإلدارية والثقافية والهيكلية.

 
-Citizen-centered e( بعنوان " 2008) Bertot, Jaeger, & McClureدراسة )الدراسة الثالثة: 

government services: Benefits, costs, and research needs لمؤتمر "Proceedings of 
the 9th Annual International Conference on Digital Government Research) 

البحث الذي يركز على العالقة بين خدمات الحكومة اإللكترونية التي تركز على المواطن وتحقيق وفورات في 
التكاليف. إحدى القضايا الرئيسية هي أن الحكومة اإللكترونية التي تركز على المواطن تعني ضمنًا أن الحكومات 

وتريد تلبية توقعات واحتياجات المواطنين ، وتسعى بنشاط  اإللكترونية،رف ما يريده المواطنون من الحكومة تع
الكتشاف ما يريده المواطنون من الحكومة اإللكترونية. تقدم هذه الورقة مجموعة من القضايا المرتبطة بتطوير وتنفيذ 

 الحكومة اإللكترونية التي تركز على المواطن.
 

 & ,Andersen, Henriksen, Medaglia, Danziger, Sannarnesدراسة سة الرابعة: )الدرا
Enemærke  (2010 " بعنوان )Fads and Facts of E-Government: A Review of Impacts 

of E-government (2003–2009  منشورة في ")International Journal of Public 
Administration) 

منشوًرا من مجالت المجالت التجريبية التي  55ثار الحكومة اإللكترونية كما تم التقرير عنها في تحلل هذه الورقة آ
باستخدام إطار مفاهيمي لتحديد آثار تكنولوجيا المعلومات  ،2009-2003تمت مراجعتها من قبل األقران خالل الفترة 

توزيع القدرات والتفاعالت وال العام:داخل القطاع واالتصاالت )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( على أربعة مجاالت 
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وتوزيع القيمة. يظهر التحليل أن نتائج البحث تشير في الغالب إلى التأثيرات اإليجابية في جميع األبعاد األربعة. في 
و أيًضا وه رات،القديتم اإلبالغ عن معظم التأثيرات من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال  التجريبي،البحث 

المجال الذي يتميز بمزيج أكثر توازنًا من النتائج اإليجابية والسلبية. تشير النتائج إلى أنه على الرغم من أن الحكومة 
 لعامة،ااإللكترونية لديها عناصر تجعلها مختلفة عن االستخدام السابق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدارة 

لكترونية لم يثبت بعد تحواًل كبيًرا في طبيعة واتجاهات التأثيرات مقارنة بالدراسات إال أن البحث في الحكومة اإل
 السابقة.

 
-E-Government and Cost( بعنوان " 2010) Decman, Stare, & Klunدراسة )الدراسة الخامسة: 

Effectiveness: E-Taxation in Slovenia منشورة في "Transylvanian Review of 
Administrative Sciences) 

( في اإلجراءات الحكومية وأثرها على فعالية التكلفة من ICTتقدم الدراسة استخدام تكنولوجيا االتصاالت المعلوماتية )
قبل الحكومة. يركز البحث على االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتبسيط اإلجراءات الضريبية في 

قات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أعلى من وفورات في التكاليف إلدارة الضرائب سلوفينيا. تظهر النتائج أن نف
 فإن العديد من الفوائد غير المالية مهمة أيًضا ويجب وضعها في االعتبار. ذلك،ودافعي الضرائب. ومع 

( بعنوان " Ingrams, Manoharan, Schmidthuber, & Holzer 2018دراسة)الدراسة السادسة: 
Stages and determinants of e-government development: a twelve-year 

longitudinal study of global cities منشورة في "International Public Management 
Journal) 

كبر أتناولت الدراسة عوامل النجاح المتميزة للمراحل المختلفة للحكومة االلكترونية مع بيانات من أكبر المدن في 
. يتناول تحليل الكتلة ما إذا كانت هناك أي اتجاهات 2016إلى عام  2003دولة "سلكية" في العالم من عام  100
ويكتشف أن هناك أربع مجموعات لتطوير الحكومة اإللكترونية. يختبر تحليل االنحدار ما إذا كانت  متسقة،نمو 

أن مراحل الحكومة اإللكترونية لها في الغالب محركات  المراحل قد تكون مدفوعة بعوامل محددة، وتكشف النتائج
 لك،ذوالمنافسة اإلقليمية لها ارتباط إيجابي عبر جميع المراحل. ومع  اإلجمالي،الناتج المحلي  السكان،موحدة. حجم 

لكن له و يبدو أن مستوى الديمقراطية له وضع أكثر غموًضا ألنه يؤثر على بعض المراحل األعلى في البلدان الكبيرة 
 ارتباط سلبي في البلدان الصغيرة.
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 electronic service( بعنوان " 2018) Budding, Faber, & Gradusدراسة :) السابعةالدراسة 
delivery in municipalities: determinants and financial consequences of e-

government implementation منشورة في "Local Government Studies) 
تهدف الدراسة الي استكشاف العوامل التي قد تفسر االختالفات بين البلديات في تقديم الخدمات االلكترونية في 
هولندا، توصلت الدراسة الي بعض النتائج. وأبرزها العالقة القوية بين تبني الحكومة اإللكترونية والخصائص 

يًرا ت العمرية األكبر سنا واألصغر سنا. وايضًا لم تجد الدراسة تأثمثل السكان والكثافة السكانية والفئا الديموغرافية،
لم تالحظ الدراسة وجود عالقة بين التكاليف المخصصة للبلديات ومستوى النضج  وأخيًرا،على التعليم والدخل. 

 اإللكتروني.
 : اإلطار النظري ثانياً 

 ةالحكومة االلكترونيالمبحث األول: 
 االلكترونية مةالحكو  اواًل: مفهوم

الحكومة اإللكترونية هي تعزيز و تنظيم االنشطة الحكومية عن طريق االبتكارات الرئيسية في طريقة استخدام 
( إعادة هيكلة الوظائف 1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة، األهداف الرئيسية للحكومة اإللكترونية هي )

( 4( مراقبة أداء الحكومة ؛ و )3) العامةحواجز التنسيق والتعاون داخل اإلدارة ( التغلب على 2) اإلدارية؛والعمليات 
 (Ciborra & Navarra ,2005)                                   تحسين العالقة بين الحكومة والمواطنين. 

 (Pathak & Kaur ,2014ثانيًا: انواع الحكومة االلكترونية )
 (:G2Cمن الحكومة للمواطنين )خدمات الحكومة اإللكترونية  .1

يتعلق هذا النموذج بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين. هذا النموذج يجعل التفاعل القوي بين الحكومة 
والمواطنين. يستخدم المواطنون الخدمات المطلوبة التي تقدمها الحكومة. يمكن للمواطنين التفاعل مع الحكومة في 

أيام في األسبوع( ، وفي أي مكان )مركز الخدمة ، المنزل / مكان العمل( ومع  7م ، ساعة في اليو  24أي وقت )
وسيط مناسب )اإلنترنت والفاكس والهاتف والبريد اإللكتروني وما إلى ذلك(. الهدف الرئيسي هو تمكين المواطنين من 

 مة والمواطنين ودية. االستفادة من تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات العامة بكفاءة وجعل عالقة الحكو 
 (:G2Gخدمات الحكومة اإللكترونية من الحكومة إلى الحكومة ) .2

أيضا باسم اإلدارة اإللكترونية. في هذا النموذج ، يتم تقاسم الخدمات بين العديد من الحكومات. يتم تبادل  والمعروف
: األمانة G2Gثلة علي خدمات نموذج المعلومات بين مختلف الوكاالت والمنظمات واإلدارات الحكومية. فيما يلي ام
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اإللكترونية: توفر السكرتارية اإللكترونية معلومات ضخمة وقيمة وعملية للدولة. السكرتارية اإللكترونية ، يتم ربط 
أقسام متعددة مًعا على اإلنترنت وتبادل معلومات المكونات المختلفة. كما يربط جميع الدوائر الحكومية بمقارها 

يات. الشرطة اإللكترونية: الشرطة اإللكترونية تساعد الجميع على الشعور باألمان واألمان. لهذا الغرض وعواصم الوال
، تحتفظ الشرطة اإللكترونية بقواعد بيانات. قاعدة البيانات األولى هي ألفراد الشرطة التي توفر سجالت )النشر 

تساعد قاعدة البيانات هذه األشخاص في العثور على  الحالي والسابق وما إلى ذلك( لألشخاص العاملين في الشرطة.
تخصص رجال الشرطة وفًقا للمناطق والمهارات الجغرافية. قاعدة البيانات الثانية هي السجالت الجنائية. توفر قاعدة 

ابقة سالبيانات هذه تفاصيل كاملة عن أي مجرم بمجرد كتابة اسم المجرم. توفر قاعدة البيانات هذه أيًضا األنشطة ال
 ومنطقة عمل أي مجرم. 

 (:G2Eخدمات الحكومة اإللكترونية من الحكومة للموظفين ) .3

يزيد نموذج الحكومة إلى الموظف من العالقة الشفافة بين الحكومة وموظفيها. يمكن للموظفين مراقبة عمل الحكومة 
يمكن للموظفين إدراك فوائدهم ويمكن للحكومة أيًضا التحقق من عمل وكفاءة موظفيها. بمساعدة هذا النموذج ، 

ومسؤولياتهم. يعزز هذا النموذج نقاط القوة والقدرة على الوصول للموظفين في المؤسسة الحكومية. يشارك هذا النموذج 
المعلومات المهمة مثل سجل الحضور، سجل الموظف، الشكاوى، راتب الموظف، سجل العمل وجميع أنواع القواعد 

 اللوائح وما إلى ذلك. -
 (:G2Bخدمات الحكومة اإللكترونية من الحكومة إلى األعمال ) .4

نموذج الحكومة لألعمال يجعل االتصال بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. تتبادل المنظمات الحكومية والتجارية 
التي  ةمعلومات مهمة مثل تحصيل الضرائب ودفع الفواتير والعقوبات ومشاركة القواعد والبيانات. فيما يلي الخدم

، تحقق منظمات األعمال العديد من الخدمات من G2B: الضرائب اإللكترونية: في نموذج G2Bيقدمها نموذج 
الحكومة مثل الحصول على التراخيص، ودفع الفواتير والضرائب، والشكاوى / عدم الرضا، ورفض الموافقة على 

الدفع اآلمنة لتمكين المدفوعات عبر الوسط اإللكتروني البراءة وما إلى ذلك. المعايير للمعامالت اإللكترونية وآلية 
 G2Bمطلوبة في نجاح نموذج 

 ثالثًا: تحديات تطبيق الحكومة االلكترونية )واعر، ال يوجد(
التحديات تواجه الحكومة االلكترونية، فيجب ان  واهم أصعب: تعد التحديات االمنية من التحديات االمنية ●

 حرصوالعليها  والبقاء وسالمتهاالمعلومات  وفقدان والسريةلخصوصية حل مشاكل ا علىتعمل الحكومة 
 على عدم تدميرها.
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اجهزة  اسعارو ، ارتفاع التكاليف والمعلومات: ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت التحديات التقنية ●
 وساتوالفير  زويروالتالالزمة المستخدمة في تطبيق الحكومة االلكترونية، مخاطر التالعب بالمعلومات 

 .والمعلوماتالمقصود للتطبيق، صعوبة كواكبة تقنيات تكنولوجيا االتصاالت  والتخريب
 نى يجهلون مع والموظفين: غموض مفهوم الحكومةةةة االلكترونيةةةة فكثير من المواطنين التحددديددات االداريددة

 ياتوالصةةالحالمسةةئوليات  المصةةطلح، مقاومة التغير نتيجة لعدم اعداد الحكومة لخطة واضةةحة إلعادة توزيع
بةالنظم الجةديةدة، نقص الكفةاءة في الموارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةة لتطبيق الحكومةة االلكترونيةة، الجهةل االلكتروني لةدي 

 .المواطنين

 دور تطبيق الخدمات االلكترونية في تحسين حياة المجتمع
 النقدية التكاليف تقليل في االلكترونية الحكومية التطبيقات دور اوال:
 متقدي وتكاليف اإللكتروني النضج بين العالقة بتحليل (Budding, Faber, & Gradus, 2018) اسةدر  قامت

 ذات للمنتجات ةالمنفصل الدرجات باستخدام اإللكتروني للنضج إضافية درجات ثالث بتجميع الباحثين قام حيث الخدمة.

 الخدمات تكاليف هي ابتقييمه الباحثون  قام التي الثالث التكلفة وظائف المحددة. البلدية التكلفة بوظائف المباشرة العالقة

 (.OMT) األخرى  البلدية الضرائب تحصيل وتكاليف (HT) اإلسكان ضرائب تحصيل وتكاليف (،GCS) العامة المدنية

 أخيًرا،و  المقابلة. يةاإللكترون النضج مستويات على تؤثر قد التي العوامل تنوع الستكشاف الثالث الوظائف هذه اختيار تم

 االلكتروني النضج بين ةعالق الي تتوصل لم الدراسة هذه ولكن فرد، لكل التكاليف لتعكس بلدية لكل التكلفة بنود تحويل تم

 الحكومة تنفقه ما ان تري  الذي (Decman, Stare, & Klun, 2010) نتائج مع هذا ويتفق الخدمة، تقديم وتكاليف

 ماديا قياسها عبيص والتي المالية غير الفوائد من العديد وجود رغم المشروع لهذا ليةالما االستفادات من أكبر االلكترونية

 ذلك. إلى وما للبيانات أسهل ومعالجة وتحكم أفضل، وشفافية المستخدمين، رضا زيادة مثل
 والجهد الوقت توفير على عملت االلكترونية الحكومة ان (Kumar & Best, 2006) دراسة توصلت العكس على

 لحكومةا بين العالقة حللت التي للدراسات النتائج في تضارب نرى  سبق ومما االلكترونية، الحكومة مستخدميل

ة تأثير موجب ذي داللة احصائية عند مستوى معنوي وجود إلى الدراسة تلك وتوصلت المادية، والتكاليف االلكترونية
 ات الحكومية.تقليل التكلفة النقدية للخدم علىالستخدام تطبيق ابشر  5%
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  الجهود تكاليف تقليل في االلكترونية الحكومية التطبيقات دورثانيًا: 
 استخدام وتسهيل المستخدم على لتركيز االساليب من مجموعة (Bertot, Jaeger, & McClure, 2008) اقترح

 الحكومية: التطبيقات
 نم األدنى الحد تتضمن :المستخدم ىعل تركز التي اإللكترونية الحكومة خدمات لتصميم الشاملة الخطة ●

 اإلداري  الهيكل األخرى؛ الحكومة / الوكالة أهداف الخدمة بها تدعم التي الطرق  الخدمة؛ تلك أهداف تحديد

 لخدمة؛ا تتناولها التي المعلومات من المستخدمين احتياجات الخدمة؛ من المستهدف الجمهور الخدمة؛ لتطوير

 تلك وتقييم يذوتنف لتطوير الرئيسية والمسؤوليات المهام يصف زمني وخط الخدمة؛ تلك لتطوير المتاحة الموارد

 الخدمة.
 اجتحت اإللكترونية، الحكومة خدمة وتطوير تصميم قبل :المستخدم معلومات احتياجات تقييمات إجراء ●

 الحصول ؛()استراتيجية معينة قضية أو موضوع حول للمعلومات المستخدمين طلب كيفية فهم إلى الحكومات

 المعلومات تلك واستخدام )المصدر(؛ الخبرة طلب )اكتساب(؛ القضية أو الموضوع حول معلومات على

 وكذلك دامها،واستخ المعلومات على المستخدمين عثور كيفية معرفة للحكومات المعرفة هذه تتيح )التطبيق(.

 المشاكل نم معينة وأنواع المعلومات داماستخ كيفية فهم األهمية من القدر وبنفس يستخدمونها. التي المصادر

 ن،المستخدمي معلومات لسلوك شامل فهم على فقط يساعد ال هذا المعلومات، مع معالجتها المستخدم ينوي 

 راتيجياتواست اإللكترونية الحكومة خدمات تقديم في للمساعدة المحتملين المجتمع شركاء أيًضا يحدد ولكنه

 االعتماد.
 كوميةح خدمة تطوير ان :وتفضيله وخبرته للمستخدم واالتصاالت المعلومات لوجياتكنو  توفر مدى فهم ●

 يمكن متقدمة قنيةت وكفاءات متقدًما كمبيوتر وجهاز النطاق واسع اتصاالً  تتطلب اإلنترنت شبكة على إلكترونية

 المقصودة. الخدمات مجموعة من متعددة قطاعات أو شريحة الفور على يستبعد أن
 لىإ لألنظمة والموجهة األسفل إلى األعلى من اإللكترونية الحكومة خدمات تؤدي أن يمكن :دمينالمستخ جذب ●

 ما غالًبا .المقصودين المستخدمين احتياجات تماًما تلبي تقنًيا ومتطورة بأناقة مصممة إلكترونية حكومة أنظمة

 مستخدمال إلى المستندة الحتياجاتا تقييمات من مجموعة إجراء من تكلفة أقل أسفل إلى أعلى من النهج يكون 

  األخرى. واالستراتيجيات
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: تحتاج الحكومات إلى دمج ممارسات التقييم المستمرة تقييم خدمات الحكومة اإللكترونية للتحسين المستمر ●
فيما يتعلق بخدمات الحكومة اإللكترونية لديها لتحسين خدماتها باستمرار. ُيعرف هذا النوع من التقييم باسم 

 . التقييم المستمر الذي يراقب أنشطة البرنامج بهدف تعديل البرنامج وتحسينه بشكل منتظم -التقييم التكويني 
: يمكن أن يستفيد تطوير وإطالق خدمات الحكومة اإللكترونية من إدراج المنظمات ل شراكات مجتمعيةتشك ●

المجتمعية مثل المكتبات العامة وتكنولوجيا المجتمع والمراكز األخرى. على الرغم من أن الحكومات ال ترى 
ع كز مجتمعية موثوق بها مولكن بصفتها مرا اإللكترونية.بالضرورة المكتبات العامة كوكالء للحكومة 

جد المستخدمون ي اإلنترنت،متخصصي المعلومات والتكنولوجيا وموفري الوصول إلى الكمبيوتر والوصول إلى 
طريقهم إلى المكتبات العامة للمساعدة في الوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية وفهمها. ويظهر بالدراسة 

تقليل تكلفة  علىالستخدام تطبيق ابشر  %5ستوي معنوية وجود تأثير موجب ذي داللة احصائية عند م
 الجهود للخدمات الحكومية.

 الوقت تكاليف تقليل في االلكترونية الحكومية التطبيقات دورثالثًا: 
 المزايا التي تقدمها الخدمات االلكترونية الحكومية للموان تتلخص في اآلتي:  نيوجد( اتري دراسة )واعر، ال 

 .وأسرع أفضلتحقيق اتصال  المساهمة في ●
 المبسط للخدمة مما يزيد من والء المواطن. والتسليماالستجابة السريعة  ●
 الوصول اآلني للخدمة دون الحاجة الي الرجوع الي الدوائر الحكومية. ●

( Andersen, Henriksen, Medaglia, Danziger, Sannarnes, & Enemærke ,2010كما ترى دراسة )
الطريقة التي تتعامل بها الوحدة مع البيئة الداخلية حيث تعمل على  على والمعلوماتاالتصاالت تؤثر تكنولوجيا 

 تحسين:
 الوصول إلى البيانات. .1
 جودة البيانات. .2
 تحسين التحكم. .3
 تدابير توفير الوقت. .4
 تحسين عمليات اتخاذ القرار. .5
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 تحسين المنتجات والخدمات. .6
 تحسين التخطيط.  .7

الستخدام تطبيق ابشر  %5تأثير موجب ذي داللة احصائية عند مستوي معنوية  وجود إلى الدراسة تلك وتوصلت
 تقليل تكلفة الوقت للخدمات الحكومية.  على

 
 الميدانية الدراسة الثالث: الفصل

 تحليل بيانات االستبيان. 
 اختبار صحة فرضيات الدراسة:

رضيات ليل البيانات الوصفية لعينة الدراسة واختبار فيركز هذا الجزء على تحليل اختبار ثبات البيانات وتح
 الدراسة:

 اختبار ثبات البيانات: ●

 .خكرو نبا( نتائج اختبار ثبات البيانات لمحاور الدراسة باستخدام معامل ألفا 1يوضح الجدول رقم )
 خكرو نبا(: نتائج اختبار ثبات البيانات باستخدام معامل ألفا 1جدول رقم )

 خكرو نباألفا معامل  المحور
والخصائص األساسية  الديموغرافيةالسمات 

 0.974 للعينة

 0.976 أهمية تطبيق ابشر
رو كيتضح من الجدول السابق مدى ارتفاع مصداقية البيانات لجميع محاور الدراسة، حيث تراوح معامل ألفا 

ستخدام األساليب اإلحصائية المختلفة ( األمر الذي يدل على إمكانية ا0.978 –0.974لجميع المحاور ما بين ) خنبا
 لتحليل محاور الدراسة.

 تحليل البيانات الوصفية ونتائج الدراسة: ●

يهتم هذا الجزء بتحليل البيانات الوصفية ونتائج الدراسة لجميع محاور الدراسة باستخدام الجداول واألشكال 
 البيانية على النحو التالي:

http://www.ajsp.net/


 
 العدد العشرون

 م 2020 – ُحزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

 ISSN: 2663-5798                                                                                                         www.ajsp.net 

   

595 

Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                      ISSN: 2663-5798  

 والخصائص األساسية للعينة: الديموغرافيةالمحور األول: السمات 

( نتائج اختبار النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للسمات 2يبين الجدول رقم )
 والخصائص األساسية للعينة الديموغرافية

 وغرافيةالديم(: نتائج اختبار النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للسمات 2جدول رقم )
 والخصائص األساسية للعينة

 النسب المئوية بنود المحور المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 النوع
 %83 ذكر

1.53 0.50 
 %17 أنثي

 المؤهل الدراسي

 %49.7 بكالوريوس

3.3 1.51 
 %39.2 ثانوي 
 %0.7 دكتوراه 

 %10.4 ماجستير
 

 ا يلي من رسوم بيانية أن:يتضح من الجدول السابق وم

من اإلناث، أي أن عينة الدراسة محل الدراسة تتركز في  %17من أفراد العينة ذكور و 83% ●
 (1الذكور. شكل رقم )

، يليهم المسّجلين في المرحلة %49.7غالبية أفراد العينة من الحاصلين على مؤهالت عليا بنسبة  ●
على  %0.7و %10.4جستير والدكتوراه بنسب ، ثم الحاصلين على الما%39.2الثانوية بنسبة 

 (2التوالي. شكل رقم )
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 (: نوع أفراد العينة1شكل رقم )

 
 (: المؤهل الدراسي ألفراد العينة2شكل رقم )
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 المحور الثاني: أهمية تطبيق ابشر وتأثيره على تحسين حياة المجتمع

يق الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية تطب( نتائج اختبار النسب المئوية والمتوسطات 3يبين الجدول رقم )
 ابشر وتأثيره على تحسين حياة المجتمع.

 

(: النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألهمية تطبيق ابشر وتأثيره على تحسين حياة 3جدول رقم )
 المجتمع

 

 ياري االنحراف المع المتوسط الحسابي النسب المئوية بنود المحور المحور

يوفر تطبيق ابشر 
 الخدمات بشكل مستمر

 %64.7 موافق بشدة
 %34 موافق 1.13 2.18

 %1.3 محايد

يتيح التطبيق للمواطن 
معرفة كل خدمات 

 الحكومة

 %49.6 موافق بشدة

2.25 1.18 
 %43.8 موافق
 %4.6 محايد

 %2 غير موافق
تشجع المنفعة المدركة 
 من تطبيق ابشر علي

طلب الخدمة الحكومية 
 الكترونياً 

 %58.8 موافق بشدة

 %39.9 موافق 1.12 2.13

 %1.3 محايد

يوفر تطبيق ابشر العديد 
من الخدمات االلكترونية 

 الحكومية

 %60.7 موافق بشدة

2.21 1.14 
 %35.3 موافق
 %3.3 محايد

 %0.7 غير موافق
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تعد الخدمة التي يقدمها 
ات جودة التطبيق ذ

 مناسبة للمواطن

 %60.1 موافق بشدة
 %37.9 موافق 1.14 2.23

 %2 محايد

يتوفر للتطبيق صفحة 
 االنترنت على دائمة

 %57.5 موافق بشدة

2.16 1.14 
 %35.3 موافق
 %6.5 محايد

غير موافق 
 بشدة

0.7% 

يوفر تطبيق ابشر 
المعلومات الكافية 
 لمؤسسات األعمال

 %34.6 بشدة موافق

2.19 1.12 
 %39.2 موافق
 %25.5 محايد

 %0.7 غير موافق

استخدام تطبيق ابشر 
 يقلل الرسوم الحكومية

 %40.5 موافق بشدة

2.25 1.14 

 %24.2 موافق
 %20.9 محايد

 %11.1 غير موافق
غير موافق 

 بشدة
3.3% 

تطبيق ابشر يسهل 
 المعامالت المالية

 %36.6 قمواف

2.16 1.19 

 %36.6 موافق
 %11.8 محايد

 %3.9 غير موافق
غير موافق 

 بشدة
0.7% 

يشجع تطبيق ابشر 
 االقتصاد الذكي

 %45.1 موافق بشدة
2.15 1.16 

 %40.5 موافق
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 %12.4 محايد
 %2 غير موافق

يوفر تطبيق ابشر 
تكاليف الذهاب للوحدات 

 الحكومية

 %73.2 شدةموافق ب

2.17 1.10 

 %22.2 موافق
 %2.6 محايد

 %1.3 غير موافق
غير موافق 

 بشدة
0.7% 

يقلل تطبيق ابشر من 
عدم تماثل المعلومات 
المؤثر علي قرارات 

 األعمال

 %39.8 موافق بشدة

2.15 1.05 
 %41.2 موافق
 %18.3 محايد
 %0.7 محايد

يعتبر استخدام تطبيق 
 بشر سهلا

 %54.2 موافق بشدة

2.12 1.04 
 %37.9 موافق
 %5.2 محايد

 %2.7 غير موافق

يساعدني استخدام 
از انج علىتطبيق ابشر 

 كافة المهام

 %42.5 موافق بشدة

2.25 1.10 
 %44.4 موافق
 %9.8 محايد

 %3.3 غير موافق

يقدم تطبيق ابشر 
المساعدة الفورية لتسهيل 

 مليات للمواطنينالع

 %45.8 موافق بشدة

2.26 1.08 
 %45.1 موافق
 %7.8 محايد

 %1.3 غير موافق
 %48.4 موافق بشدة

2.25 1.11 
 %44.4 موافق
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استطيع الوصول الي 
معلومات مفيدة من 
 استخدام تطبيق أبشر

 %6.5 محايد

 %1.3 غير موافق

من السهل التسجيل 
طبيق علي ت والدخول

 أبشر

 %58.8 موافق بشدة

2.21 1.12 
 %34 موافق
 %5.9 محايد

 %1.3 غير موافق

يقدم تطبيق ابشر 
مساعدة سريعة لحل 

 المشكالت

 %34.6 موافق بشدة

2.23 1.17 
 %41.8 موافق
 %19.6 محايد

 %3.3 غير موافق
 %0.7 موافق

تتميز اللغة االلكترونية 
في تطبيق المستخدمة 

 ابشر بالوضوح

 %49 موافق بشدة

2.25 1.16 
 %45.8 موافق
 %4.6 محايد

 %0.6 غير موافق

استخدام تطبيق ابشر 
في انجاز المعامالت 

 يوفر الوقت

 %64.7 موافق بشدة

2.21 1.14 
 %33.3 موافق
 %1.3 محايد

 %0.7 غير موافق

يقدم تطبيق ابشر 
 رالخدمة دون تأخي

 %55.6 موافق بشدة

2.24 1.19 
 %41.2 موافق
 %1.2 محايد

 %2 غير موافق
 %29.4 موافق بشدة

2.15 1.17 
 %37.9 موافق
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يتم الرد على 
 الشكاوى االستفسارات و 

 دون تأخير

 %26.8 محايد
 %5.2 غير موافق
غير موافق 

 بشدة
0.7% 

يستطيع مستخدم تطبيق 
 علىصل ابشر ان يح

 الخدمة من اول مرة

 %38.6 موافق بشدة

2.20 1.16 
 %47.7 موافق
 %9.2 محايد

 %4.5 غير موافق

هناك استجابة فورية 
التطبيق لطلبات  على

 المواطنين

 %38.6 موافق بشدة

2.22 1.15 
 %43.8 موافق
 %13.7 محايد

 %3.9 غير موافق

تحميل صفحة التطبيق 
لى مواقع سريعة ع

 التحميل

 %41.8 موافق بشدة

2.15 1.11 

 %51 موافق
 %5.2 محايد

 %1.3 غير موافق
غير موافق 

 بشدة
0.7% 

 

يتضح من الجدول السابق موافقة جميع أفراد العينة على أهمية تطبيق ابشر وتأثيره على تحسين حياة المجتمع 
 قة:وهي على النحو التالي باختالف نسب المواف

  .يوفر تطبيق ابشر الخدمات بشكل مستمر
  .يتيح التطبيق للمواطن معرفة كل خدمات الحكومة

  .طلب الخدمة الحكومية الكترونياً  علىتشجع المنفعة المدركة من تطبيق ابشر 
  .يوفر تطبيق ابشر العديد من الخدمات االلكترونية الحكومية

  .مناسبة للمواطنتعد الخدمة التي يقدمها التطبيق ذات جودة 
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  .االنترنت على دائمةيتوفر للتطبيق صفحة 
  .يوفر تطبيق ابشر المعلومات الكافية لمؤسسات األعمال

  .استخدام تطبيق ابشر يقلل الرسوم الحكومية
  .تطبيق ابشر يسهل المعامالت المالية
   .يشجع تطبيق ابشر االقتصاد الذكي

  .ات الحكوميةيوفر تطبيق ابشر تكاليف الذهاب للوحد
 .قرارات األعمال علىيقلل تطبيق ابشر من عدم تماثل المعلومات المؤثر 

  .يعتبر استخدام تطبيق ابشر سهل

  .انجاز كافة المهام علىيساعدني استخدام تطبيق ابشر 

  .يقدم تطبيق ابشر المساعدة الفورية لتسهيل العمليات للمواطنين

  .ن استخدام تطبيق أبشرالوصول الي معلومات مفيدة م أستطيع

  .تطبيق أبشر على والدخولمن السهل التسجيل 

  .يقدم تطبيق ابشر مساعدة سريعة لحل المشكالت

  .تتميز اللغة االلكترونية المستخدمة في تطبيق ابشر بالوضوح

  .استخدام تطبيق ابشر في انجاز المعامالت يوفر الوقت

  .يقدم تطبيق ابشر الخدمة دون تأخير

  .دون تأخير والشكاوى الرد على االستفسارات  يتم

  .الخدمة من اول مرة علىيستطيع مستخدم تطبيق ابشر ان يحصل 

 .التطبيق لطلبات المواطنين علىهناك استجابة فورية 

  .تحميل صفحة التطبيق سريعة على مواقع التحميل
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  تحليل فرضيات الدراسة:

 تطبيق ابشر وتحسين حياة المجتمع. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أهمية

 ( نتائج معامل ارتباط بيرسون بين أهمية تطبيق ابشر وتحسين حياة المجتمع.4يبين الجدول رقم )

 (: نتائج معامل ارتباط بيرسون بين أهمية تطبيق ابشر وتحسين حياة المجتمع4الجدول رقم )

 تحسين حياة المجتمع خدمات ابشر
 0.902 رابش خدمات تطبيق أهمية

 
 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين أهمية تطبيق ابشر وتحسين حياة المجتمع.

 ( نتائج معامل ارتباط سبيرمان بين أهمية تطبيق ابشر وتحسين حياة المجتمع.5يوضح الجدول رقم )

 يق ابشر وتحسين حياة المجتمع(: نتائج معامل ارتباط سبيرمان بين أهمية تطب5الجدول رقم )

 تحسين حياة المجتمع خدمات ابشر
 0.855 ابشر خدمات تطبيقأهمية 

 
 يتضح من الجدول السابق وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين أهمية تطبيق ابشر وتحسين حياة المجتمع.

 :النتائج
تقليل التكاليف المادية  على ابشر ماتخد لتطبيق %5توجد تأثير ذات داللة احصائية عند مستوي معنوية  ●

 من وجهة نظر العينة محل الدراسة.
تقليل تكاليف الجهود  ىابشر عل خدمات لتطبيق %5يوجد تأثير ذا داللة احصائية عند مستوي معنوية  ●

 وجهة نظر العينة محل الدراسة.
تقليل تكاليف الوقت  علىابشر  خدمات لتطبيق %5يوجد تأثير ذا داللة احصائية عند مستوي معنوية  ●

 وجهة نظر العينة محل الدراسة.
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تحسين حياة المجتمع  ىعل ابشرخدمات  لتطبيق %5يوجد تأثير ذا داللة احصائية عند مستوي معنوية  ●
 وجهة نظر العينة محل الدراسة.بصفه عامة 

ي االعمال، تتنوع الخدمات الحكومية من خدمات حكومية موجهه الي المواطن، خدمات حكومية موجهه ال ●
 خدمات حكومية موجهه الي الوحدات الحكومية.

 .امنيةو  واداريةالتحديات االساسية التي تواجهه الحكومة االلكترونية تتنوع ما بين تحديات تفنيه  ●
 .والوقتتقليل التكاليف المادية، تكاليف المجهود،  علىتعمل الخدمات الحكومية  ●
 الداخلية السعودية لتحسين الخدمات الحكومية. وزارة أطلقتهتطبيق ابشر هو تطبيق حكومي  ●
احصائي ذا داللة معنوية لتطبيق ابشر علي تحسين حياة المجتمع  أثر وجوداثبتت الدارسة االحصائية  ●

 بالمملكة العربية السعودية.

 :التوصيات

 العمل علي تحسين البنية التحتية االلكترونية للخدمات الحكومية. ●
 .االداريةو  والتقنيةات االلكترونية الحكومية لمواجهه كافة المخاطر االمنية التعزيز المستمر للتطبيق ●
 بالمملكة العربية السعودية. والوافدينزيادة الوعي االلكتروني للمواطنين  ●
 استخدام التطبيقات الحكومية علىتدريب الموظفين الحكوميين  ●
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

( بعنوان "أثر ابعاد جودة الخدمات االلكترونية في تحقيق الرضا لدى 2011، نعيم عبد الكريم )الطراونةدراسة  
 –رسالة ماجيستير مقدمة في قسم االعمال االلكترونية  ":ممثلي المنشآت الخاضعة للضمان االجتماعي )االردني(

 جامعة الشرق االوسط. – كلية ادارة االعمال
يدين المستف على وانعكاساتها( بعنوان "تطبيقات االدارة االلكترونية 2011دراسة القحطاني، سعيد بن محمد سعيد ) 

بية جامعة نايف العر  –العلوم االدارية  من خدمات المديرية العامة للجوازات بمدينة جدة" رسالة ماجيستير مقدمة في
 للعلوم االمنية.

( بعنوان "دور المعامالت االلكترونية في تطوير االداء االداري: دراسة حالة 2014دراسة حمادة، إسماعيل جمال ) 
جامعة  –الرشيد  والحكمرة الدولة رسالة ماجيستير في إدا ":قطاع غزة –المعلومات  وتكنولوجياوزارة االتصاالت 

 االقصى.
في رضا العميل:  وأثرها( بعنوان " جودة الخدمات المصرفية االلكترونية 2016، أبي )ومحموددراسة محمد، عالء  

 في مدينة حماة: منشورة بمجلة جامعة البعث والخاصةدراسة مقارنة بين فروع العامة 
نوان " أثر جودة الخدمات المصرفية االلكترونية على رضا ( بع2016دراسة الباهي، صالح الدين مفتاح سعد ) 

 –االردن: رسالة ماجيستير مقدمة في قسم ادارة االعمال  –الزبائن: دراسة ميدانية علي البنك االسالمي في عمان 
 جامعة الشرق االوسط.

( بعنوان "جودة الخدمات االلكترونية و اثرها علي رضا 2017دراسة الحلبي، مؤمن عبد السميع حسن ) 
الجامعة  –ة" رسالة ماجيستير مقدمة في قسم ادارة االعمال عز  –المستخدمين: دراسة حالة علي برنامج بلس 

 االسالمية بغزة
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