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 :امللخص

الحكوم  راسةت الدهدف  أثر مبادرة  المارات على سعادة املستخدمين بوجود  ة الذكية  ملعرفة  ، تكون مجتمع جودة الخدمة مت في دولة 
ً
 وسيطا

ً
غيرا

املواطنينالبحث من جم وال  هور  تستفيد  ركات  شواملؤسسات  تقدمهالتي  المارات  حكومة    مما  واظهر .  مفردة (  400)  من  العينة  وتألفت،  الذكيةدولة 

الخدماتكية  بادرة الحكومة الذ مل  وجود أثر  البحث    لإلمارات على سعادة مستخدمي هذه 
ً
 وسيطا

ً
 كما تبين أن استجابات .  بوجود جودة الخدمة متغيرا

الذكية،  )أبعاد    علىمرتفعة    ة وبدرجة موافقةإيجابيكانت    العينة املـستـخـدمـيـنســعالحكومة  الخدمة(.  ،  ـادة  البحثجودة  ستمرار ال ضرورة  ب  وأوص ى 

منها املستفيدين    إلى  الخدمات  تقديمالقادرة على تسهيل عملية  للدولة  ـة  يومــة الــذككلحلكامل لاالنتقال إلى التطبيق    بتعزيز التوجهات نحو

 . ووفقا للخطة الزمنية املعدة لذلكعلى مدار 

 .جودة الخدمة ؛سعادة املستخدمين  ؛مبادرة الحكومة الذكية :يةفتاحالكلمات امل

 : قدمةامل

 العالم    شهدي
ً
   حاليا

ً
   استخداما

ً
التطبيقاتالحكومات    باتتتوجهات  و   الذكيةات  للتطبيق  كبيرا بتبني هذه   تأثير علىلها  الذكية  الحكومة  ف،  معنية 

 مع    الحكوماتتؤديها  التي  الذي يستفيد من خدماتها  والجمهور    املواطنين
ً
 دو   دي تؤ الذكية  الحكومة  ف  ، ثورة التصالتتعاظم  خصوصا

ً
   را

ً
  الحياة   في  كبيرا

النترنت  ين من خالل شبكةمواطنلباتجاه تقديم خدمات لمن الزمن عقدين  منذفي مختلف دول العالم حكومات السعت  ذإ ،  املجتمع أفرادالتي يعيشها 

 (.  Al-Khamayseh et al., 2017)للمواطنين  املطلوب منها من خدماتفي أداء لتحقـيـق النجاح 

 بين  و لها  ملتلقين  هي الفرق بين توقعات ا   جودة الخدمةن  ا( ب(Parasuraman, 1988ذكر وقد  
ً
بمفهومة على نظرية    الخدمة الفعلية املقدمة مرتكزا

(SERVQUAL ) (. التعاطف، األمان، الستجابة، العتمادية، البعد املادي امللموس)املعروفة وهي  الجودة ألبعاد 

 
 
وسعادة عد  ت إذ  الحكومات  أهدافمن    حياتهوجودة  املواطن    رفاهية  خاللهاأ ،  من  الخاصةحاج  معرفة  يتم   نه  واملؤشرات  املواطنين  ، بها  ات 

تحاول  بها  فالحكومات  املرتبطة  التكنولوجيا  مستويات    يأتي   امتالك  وتحسين  زيادة  باب  بكلفة    األداءمن  خدمات  من  تقدمه  ملا    على قليلة  والجودة 

   .(Chourabi et al. 2012)  املواطنينالجمهور و 
ً
   من ذلك  وانطالقا

ً
 22في  مبادرة الحكومة الذكية  المارات    دولةطلقت  أ   ،لتطبيقات الذكيةتبني ا ل  وسعيا

أيار   الساعة وأينما تواجدو 2013من شهر  األوقات وعلى مدار  للمواطنين في جميع  الخدمات  أي بقعة من   ا ، وذلك بغية توفير  أو في  الدولة  على ارض 

املستمر  ها اساتيسضمن  رة  بادامل، وتأتي  العالم  لا حياة  الجودة في  للخدمات وتحقيق    للتحسين  المارات  تملواطنين واملقيمين وصول  ، 2021حقيق رؤية 

-www.goverment.ae.digital)على مؤشر السعادة    على مستوى العالم   21  وترتيب  عربيااألول    الترتيبوالجدير بالذكر أن شعب دولة المارات تحتل  

uae-mgoverment-initiative.cited.21Augest2019.) 
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  :البحث مشكلة 

الذكية    منظور يرتكز   الستراتيجية  للخدمات  الناحية  أساسمن  األعمالتسهيل    على  وأداء  الخدمات  تقديم  آم  طريقة   أفراد لكافة  نة  بطريقة 

بما  النترنت والتعامل الرقمي و ثقافة  ونشر    تهم حيا  مناحي  كافةفي    لتعامل مع التطبيقات الذكيةلوعيهم  و   كما يستند أيضا على إدراك املواطنينتمع،  املج

 .إنشاء مجتمعات قائمة على املعلوماتيكفل 

فان   ذلك  على  تتمحور  يطرح  البحث  وبناًء  أساس ي  مشكلة  تطبشكل  مبحول  الــذكــيـــةا ادرة  بيق  وسيلة   لحــكــومــة  الهداف لتحقي  باعتبارها  ق 

التحادية   الحكومة  قبل  من  املحليةبالتعاون  للدولة  املوضوعة  الحكومات  بوجود  ،  مع  الخصوصا  الخدمة  جودة  قناعة  متغيرات  زيادة  على  قادرة 

التحاد من خدماتاملواطنين   الباف،  بما تقدمة حكومة  الرئيسة    توصلوا ن  حثيالعديد من  املظاهر  أن  الخإلى  بأبعادها  الخدمة  يبني   مسة هي مالجودة 

حاول الجابة البحث الحالي يلذا فإن    .عالية أو العكسذات جودة  ة و إيجابيهم وإدراكاتهم ومن ثم الحكم على تلك الخدمات بأنها  عليها املواطنون توقعات

 جـودة الخبوجود  دمـيـنعــلـــى ســعـــادة املـستـخـ للدولةـة ـيـكذلـة اــومكمبادرة الح ما أثر تطبيقي: تعن السؤال اآل
ً
 وسيطا

ً
 ؟ دمة متغيرا

 :البحث أهمية 

 لذلك تمثل الدراسة  ين،  على حسب علم الباحث  الدولةمن قبل في    الم يتم دراستهالتي    ة جديدأحد املنعطفات التكمن بأخذها    النظرية:  هميةاأل 
ً
 إسهاما

لرفع ذلك  امل  متواضعا  العلمية  ألحد  عرفة  املمكن ،  لجديدة وا   املهمة  املواضيعلتناولها  تشكل    املكتبات  إلىتضيف    أن  فمن  نظرية   مساهمة 
ً
  أساسا

 .أخرى لدراسات مستقبلية 

العملية: البحث  القرار    تعريففي    إسهامهايتوقع     أهمية  اتخاذ  علىصانعي  الذكيةالحكومخدمات    تحسين  بخصوصالقرارات    طريقة   نحو   ة 

 املستخدمين  
ً
نافذة واحدة تمثل الحكومة الذكية ومالها من دور فاعل في تلبية احتياج املستخدمين   من خاللمي  الحكو   الربطأهمية    أنها تبين، إذ  حاليا

لدولة  ة  ـيـذكلـومــة ا كالح  بادرة أثر تطبيق م  تركز علىدراستها  ل  املعتمدة املتغيرات    كما أنالدول املتقدمة،  مجاراة    جلأ من    ةالرقمي  التحولتوتوعيته في  

   بوجود   املـستـخـدمـيـن ـادة  ـععــلـــى سية املتحدة  المارات العرب
ً
 وسيطا

ً
تكنولوجيا استخدام  ن أسهم التطور املتسارع في  أ ، وذلك بعد  جـودة الخــدمة متغيرا

 .هم رضالكسب الذكية  األجهزة 

ــ  عــلــــــى ســعــــــادة املـستـخـدمـيــــنة لدولـــة المـــارات العربيـــة املتحـــدالــذكــيــــــة ومـــــة أثـــر تطبيـــق مبـــادرة الحــكــ معرفـــة: البحـــث  هـــد   دة الخو جـــ د و بوجـ
ً
دمـــة متغيـــرا

 
ً
 .وسيطا

جـــودة بوجــود  ـيـــنـستـخـدمتطبيق مبادرة الحــكــومــة الــذكــيـــة لدولة المارات العربية املتحــدة عــلـــــى ســعـــــادة املعدم وجود أثر ل"  :تنص على: البحث   فرضية

 
ً
 وسيطا

ً
 ." الخــدمة متغيرا

 :البحث  نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 
 البحث نموذج : (1شكل )

 ،Amelia et al, (2017) دراســةو ، )الحكومــة الذكيــة( لمســتقلبالنســبة ل Iklas (2014) دراســةو  ،(El-Kiki & Lawrence, 2016)راســة د علــى دالعتمــابنــاء النمــوذج بتــم  املصــدر:

 .)سعادة املستخدمين(  لتابعبالنسبة ل  AL Shamsi, et al (2018) ، ودراسة)جودة الخدمة( لوسيطبالنسبة ل

 : مجتمع البحث والعينة

، شركات( أو مؤسسات،أو )مواطنين، سواء كانوا  في الدولةومة الذكية خدمات الحكاملستفيدة من ع الجماهير  الدراسة من مجمو تم اختيار عينة 

 ( استبانة للمعالجة الحصائية. 400عتماد )( بالطريقة امليسرة وتم ا 450وقد تم توزيع ما يقارب )
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 : والصدق والثبات أداة البحث 

تخص    ن و الباحثطور   العالقة    تتضمن  م ثهبحاستبانة  ذات  والبنود  العبارات  من  اعتمادبمتغيراتها  مجموعة   وذلك 
ً
في   ا املذكورة  الدراسات  على 

 ( وهي نسبة ممتازة. %90.7بلغ ) وقد، (Cronpach’s Alpha)اختبار كذلك  .نموذج البحث

 :املعالجة اإلحصائية

الحصائي   تمت البرنامج  النتائج  SPSS))  استخدام  األ ومنه،  لستخراج  مستوى  ا  حول  العينة  تصورات  لبيان  الحسابية  الحكومة وساط  تطبيق 

تطبيق املبادرة على سعادة باشر لاملباشر أو غير  املثر  األللتأكد من    Path Analysisتحليل املسار    واختبارالذكية وجودة الخدمة وسعادة املستخدمين  

 .املستخدمين بوجود الجودة 

 :مصادر جمع البيانات

العتماد والنشرات  منها  ثانوية    مراجععلى    تم  الدارة  املنشورة والدوريات  ية  العلمكتب  البيانات  من  كذلك  وغيرها  العتماد،  الستبانة  على    تم 

 . مصدر أوليك

 :دراسات السابقةلا

حول    (Mumi, 2014   Iklas&)  دراسة  تناولت  • املستخدم  و و   نوعيةتصورات  الخلوي اجهة  جودة  ولثال   الهاتف  الذكية  منتقاة للحكومة  وزارات  ث 

خالل .  بالسعودية الذكية  ال  لىعتجربة    إجراء  من  الحكومةخدمات  من  على    السعودية  املقدمة  الرضا  الومستوى  املقدمة.تلك   ت أشار و  خدمات 

  إيجابيتأثير  أن جودة خدمات واجهة الجوال لها  و واملحتوى والتخصيص مع رضاء املستخدم.    الهاتفبين عوامل سياق    أن هناك عالقةنتائج إلى  ال

 . على رضا املستخدمين

الذكية  األردنييناملواطنين    دراكإ مدى  كتشاف  ل  (Abu-Shanab & Haider, 2015)أجرى  و  • الحكومة  أثر    إلىتوصلت  و ،  تجاه استخدامات  وجود 

ا   لألبعادمهم   الستخدام  ،لفائدة )إدراك  الجتماعي  ،إدراك سهولة  الستجابة  ، التأثير  التصور(  ،إدراك  حين  إدراك  انه  في  أثر    تبين  يوجد  لبعد  ل 

 مة(. إدراك كلفة الخد

بين األداء الفعلي علومات، وبينت النتائج وجود  ملا   نظم   ملستخدمي  الجودة إلى قياس     Amelia, Hidayanto, & Hapsari, 2017))  دراسةوهدفت   •

 قلها في مؤشر الضمان.أ و  العتماديةر في مؤش األداء الفعلي واألداء املتوقع، حيث ظهرت أعلى فجوة بين واألداء املتوقع

ا   (Taeshik, 2018)دراسة  وركزت   • نموذجعلى  تطبيق  قابلية  مدى  من  الدول    الجودة   لتحقق  الصين يوهالخمس    األسيويةعبر  وكوريا    :  واليابان 

جودة الخدمة ن أ ، و تهم وسعاد هم لى ولء، وهذا يؤدي إرضا العمالء علىلجودة الخدمة  موجبأثر  يوجدنه أ وتبين . انوهونغ كونغ، واليابوسنغافورة 

 . هم ولءو  هم رضاالى و  اه أو السعادة رفال إلى تؤدي 

تأثير  إلى (Al Shamsi, Ameen , AL- Shibami, & Khalifa, 2018) دراسة  هدفت • السعادة    التحقق من  الذكية على  الهدف الحكومة  باعتبارها 

العالم.   للحكومة على مستوى  رفع ملسا   أن  إلىخلصت  والرئيس ي  أجل  الحكومة من  توجه  هي فلسفة  الوطنية  املواطنين  عادة  لدى  الرضا  ستوى 

 . التحديات في مجال تقديمهامات، بل تطبيق لنماذج ومبادرات ملعالجة  واملقيمين كذلك. فالحكومة الذكية تذهب إلى أبعد من تقديم الخد 

 مميزات البحث 

من  توظيفها    تم وكيف الولء    وأ   الرضا  مثلحد املتغيرات التابعة  أ مع  الحكومة الذكية  علقة بالجوانب املت  عرضو  ةناقشاألبحاث السابقة قامت بم

الحفاظ علىأ  الحا  ، في حين حاول الرضا  هذا   جل  الذكية  أثر    التعرف على  ليالبحث  الحكومة  املستخدمين بوجود  لإلماراتتطبيق مبادرة   على سعادة 

، كما  
ً
 وسيطا

ً
ات، شركات( ومستخدمي التطبيقات القائمة  مواطنين، مؤسس)  البحثمجتمع  على مدى مواكبة  ث الضوء  لقي البحيجودة الخدمة متغيرا

ـادة ســع  ىلـــعوأثرها  في المارات  بادرة  املدالة وهامة على ضرورة تطبيق  كمؤشرات    الثالث  املتغيرات  تعاطيهم معوعلى وجه التحديد  الذكية  ألنظمة  على ا 

 بوجود  قاتتلك التطبي مـستـخـدمـي
ً
 وسيطا

ً
 .جـودة الخــدمة متغيرا

 :لنظري اإلطار ا

 :
ً
 :الحكومة الذكيةأوال

عد موضوع   الذكية  ي  املستخدم  الحكومة   وسعادة 
ً
ف  موضوعا  

ً
األخيرة   حض يوقد    الدراساتي  نادرا باآلونة  األجنبية  الدول  الهتمام  في   باملزيد من 

الحكومات تستثمر وبشكل كبير فيأصبحو   ذلك املوضوع املهم و   ت 
ً
   لكترونيةالبالحكومة    تحديدا

ً
الذكية    جهو تلل  التي كانت منطلقا الحكومة   ىتؤدلإلى 

 (.Atkinson & Castro, 2018) فرادفي متناول األ  هاخدمات جعل خاللة من ثم تحولت هذه الحكومات إلى ذكي بشكل إلكتروني
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فقد    وقد الذكية  الحكومة  بمفهوم  الهواتف  تكنولوجيا  أك  أصبحتأتـت   الحكومة 
ً
تفاعال جماهيرها   ثر  إ ،  مع  التجارة إذ  أعمال  ن  ن  طاقها  توسع 

وزيادة   الخدمة  تقديم  الحكومةاملواطنين    إسهاملقياس  تؤديها  التي  نجد  حياتهم على    اإيجابيثر  أ تصنع  ل  األعمال  لذلك  املفهوم.   أكثر    هذا 
ً
من   توسعا

هدف  تقنية  فوائدوله    لكترونيةالالحكومة  مفهوم   نجد  كما  لجعل    هامواطنيمع    ةالحكوم  تعاون   زيادة .  الحكهو  وهو  الخدمة     ومةمقدم 
ً
تعاونا   أكثر 

 . Gartner, 2013)امة )مقبولة وقابلة للقياس والستد بأسعار وسرعه في تقديم الخدمة

التجارية    عمالواأل وفرص جديدة للمواطنين،    آفاقبواسطة الحكومات لذلك تفتح    األعمال  وإجراءإن الهواتف وقنواتها تمنح طرق جديد للخدمة  

 والحكومات  
ً
الخدمات  أيضا م،  العامة  لالستفادة من  والتمكين  البيانات،  الذكية لدخال  للحكومة  الحاجة  تستوجب  حين  الوصول  في  النترنت،   إلىن 

الحكومات باتجاه تطوير    واملساعدات الرقمية الشخصية تدفع  بالنترنت الذكية املتصلة    األجهزة . لذلك فان استخدام  األدواتوالتطبيقات، وغيرها من  

 (. Sharma, 2014) واتفحكومة اله

وقت ومكان من    أي والتصال في    لكترونيةالشاركة من خدماتها  متطورة تقدم الخدمة للمستخدمين لالستفادة واملهي حكومة  الحكومة الذكية  ف

 و .  لكترونيةالالذكية والخدمات    التقنياتالهاتف املتنقل من خالل تكامل  
ً
ة الذكية الحكومن  فإ  ( El-Kiki & f Lawrence, 2016)  على دراسة  استنادا

 تم اعتمادها لغايات إتمام البحث الحالي هي: بعاد أ لها 

إيجادكي:  التواصل الذ .1 الــذكــيـــة  خدمات  الستفادة من    علىاملستخدمين    تساعدمعلومات    وتعني  لومات وبيانات  معإلى  للوصول  دولة  للالحــكــومــة 

 .جودة حياة الناسلكل ما له صلة وعالقة بتحسين قدرتهم على املتابعة  تعزز من

الذكية:   .2 إيجادالخدمات  مستخدمي  وتعني  بين  التصالية  الــذكــيـــة    تطبيقات  القنوات  خالل نفسها  التحاد  حكومة  بين  و   للدولةالحــكــومــة    من 

 . سالنامعامالت  متابعةمن ن تمكالالرسائل القصيرة و  استخدام

 .للدولة الحــكــومــة الــذكــيـــة  ي تقوم بأدائهاتال ةالداخلي األعمال ومنها كافةتوفير فرصا لتحسين  وتعنياإلدارة الذكية:  .3

بالالذكية  تطبيقات  ال  أن   الباحثون   ويستخلص ب  البداعفي  وغاياتها    أهدافها  لتقوم بصياغةحكومات  تدفع  الخدمة  كفاءة عالية جودة و لتوصيل 

وديمقتتس بشفافية  استخدام  م  في  أكثر  للتمكين  كترونيةلالالحكومة  راطية  مبادرات لتطبيق    ، ومن خالل كأداة  ال  لكترونيةالالحكومة  تبني  تجاه  في 

لية والتحسين  تحقيق الكفاءة العا فيالمارات لحكومة   الذكيةتطبيقات اللذلك يكمن جوهر  ،املحمولة والتابلت لتقديم خدماتها األجهزة لذكي بواسطة ا 

 . على أراضيها واملقيمينالتكاليف على مواطنيها بأقل 

 لدولة اإلماراتمبادرة الحكومة الذكية 

الذكية   الجهزة والهواتف النقالةوحدثت ثورة في عالم    2013  –  2000ة بين عامي  ر التكنولوجيا بطريقة متصاعدلوحظ في السنوات األخيرة تطو 

تطور  واستغالل انتشار األجهزة الذكية، فالحكومة الذكية هي طنيها من خدمات ملوا الحكومات  تقدمهما  لى التفكير بتطويرمما دفع الخبراء إ ، بشكل عام

 والتي نقلت    لكترونيةالالحكومة  لنموذج  
ً
   جزءا

ً
الذكي  كبيرا الهاتف  إلى  الحكومة  املواطنواأل   من خدمات  التي يحملها  الذكية  أن    ،جهزة  بإمكانه  فأصبح 

لذا بات على الحكومات الذكية واملؤسسات العمل على تأمين   ،الجهاز الذكي الخاص بهوهو يحمل    امالته الحكوميةيتابع ويستعلم عن حالة معينفذ و 

قيمين على تقديم الخدمة ملواطني الدولة وامل  بغيةي عالم باتت فيه كل األشياء متصلة، تطبيقات الذكية التي تستغل كل هذه األجهزة الذكية املتصلة فال

 . (Al-Khamayseh et al., 2017) بطريقة أفضل وبكلفة أقل أراض ي المارات

استخدام التطبيقات الذكية  العلمية والتقنية ومنها التوسع في  نتيجة للثورة  املقدمة  ها  في خدمات  من التغيراتمارات العديد  ل ا   حكومةشهدت   وقد

املحليةحكومات  التحاد وعلى    على حكومةفرض  مما    ،بكثافة ا ومن خالل قطاع    المارات  التحتية معلومات والحكومة  البنية  يتولى دعم  الذي  لذكية 

 للحاق بركب العاملية مناسبة  ظروف    وإيجاد  لكترونيةالتماش ى مع التحولت  وبما ي  ما تصبو لتحقيقه   فيذوتنوالستراتيجيات القادرة على التحول الذكي  

 (. www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21Augest2019) .طنينللموا ذكية خدمات بمجال تقديم أفضل 

ا   تهدف الــذكــكلحمبادرة  املعلوماتسخير    إلى  الماراتلدولة    ــةيـومــة  الحياة وإدارتها، و   هاوتطوير ت  تكنولوجيا  صنع واقع لتحسين وتسهيل طريقة 

له هذا  و .  التابعة للحكومةرافق  بامل   يحتاجها املواطن يم خدمات ذكية يتم من خاللها تقد  إذ.  بمجالت التنمية القتصادية املختلفةجديد ونموذج جديد  

الدولة لتقوم  و املجالت  مختلف  على    انعكاسات الرسمية للدولة    لكترونيةلا بوابة  ال   إذ أن،  التكامل التقني لذكاء الخدمات  زيز تع  على أساسقطاعات 

 تمثل  
ً
   مرتكزا

ً
الساعة، وهي متاحة   الحكومية على مدار  الخدماتجل التعرف على  أ من    اتلى أراض ي المار وكافة من يقيم عملواطنين  لزائرين من ا ل  واحدا

  أنل سيما    ،حكومة التحاد والحكومات املحلية  مناملقدمة  الخدمات    ملعرفة  فرصةبزوارها  البوابة    تزود، كما  باللغتين: العربية والنجليزيةلالستخدام  

الذكية  ا  املستقبلي تلخدمات  لبمنظورها  الطريق  العمليات  رسم معالم  للمجتمع    وتسريعهاتسهيل  آمنة   ه أفرادة  في جميع جوانب حياالماراتي  بطريقة 

 (. www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21Augest2019) .ونشر الثقافة الرقمية

   التي يناط بهاالتصالت  العامة لتنظيم قطاع    الهيئةمن قبل    إعداده فهي ما تم    الماراتفي  أما أدلة التحول للحكومة الذكية  
ً
 في    دورا

ً
تطبيق  كبيرا

 : هادولة ومنالادرة في بامل

http://www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21augest2019/
http://www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21augest2019/


 أبو جليل وآخرون                                                                   دمينة الحكومة الذكية لدولة اإلمارات العربية املتحدة على سعادة املستخأثر تطبيق مبادر  

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 112-121 
 116 

 

الذكي .1 للحكومة  الرشادي  الدليل  إلى    ةإصدار  يهدف  الدولة  اتشادر ال تقديم  والذي  في  الحكومية  الجهات  للتحول   لجميع  مستعدة   من   لجعلها 

 .(2015-2013تدة من عام )وقد تم ذلك خالل الفترة املم ،ذكيةومة حكإلى  إلكترونيةحكومة 

متوافقة مع بيئة  دها  إيجامن خالل  ذكية  حكومة  إلى    إلكترونيةحكومة  والتي أوجدت خطة النتقال من  لدولة  ادرة في ا لمبلإعداد خارطة الطريق   .2

 .(2017-2015) يعامما بين ذلك تحقيق  تم وإسعاد املواطنين و  هاازدهار 

الوطنية   .3 الذكية و القادرة على  البدء بتحديد الستراتيجية  الى حكومة  التحول  أهداف  الذكي وقد بدأت ما بعد عام   هاتحولتلبية متطلبات  انجاز 

وان تكون المارات األولى عامليا الرفاهية واملعرفة السعادة و بمتحدون  هداف أل  الوصول وخاصة  2021رؤية المارات عام يتفق مع ( وبشكل 2017)

 عبر ذكية الكتربتقديم خدمات حكومة 
ً
   الهواتف الذكية.ونيا

(www.goverment.ae.digital-uae-mgoverment-initiative.cited.21Augest2019 .) 

: ثا
ً
 :جودة الخدمةنيا

 بتقديمها علىالحكومات    تقوم  التي  الخدمةمدى ارتكاز  بما يخص    املستفيدصادر عن  الحكم  العلى أنها "    جودة الخدمة  (Merunka, 2011)  عرفي

 . تحقيق ذلكفي تهم مساهممدى و  قدمةمن الخدمة امل املجتمع أفرادالتي يعيشها حياة ال جودة 

الحكومات تحتاج  إلذلك ف ولكي لكترونيةال  بواباتهاعبر  مة  للخداملستخدمين  املستفيدين و املجتمع    أفراداستيعاب وفهم كامل لتوقعات    إلىن   ،

الحاجا تلك  للوصول  تلبي  واملتطلبات  في    أعلى  إلىت  الستمرارية  خالل  من  والرفاهية  الرضا  من  الذكية اعماأل ة  ديتأمستوى  الخدمات  وتطوير  ل 

والنوعية  .والبداعية رضا    فالجودة  زيادة  من  تمكن  على  و   الخدمات  يمستخدماملمتازة  تقو والت  م إسعادهتعمل  ال  إلىدنا  ي  نحو توجهتعزيز  رضا   ات 

ملا يقدم ودة الخدمة هي تقييم املستخدمين جو  (.Nadiri & Hussain, 2015) والتحديث بهدف التطوير ة نحو خدمتهم على التوصي لتشجيعاملستخدمين وا 

  (SERVQUAL)جودة الخدمةأبعاد و  ،من حيث جودتها وتفاعليتها اكلي ةتفوقمو  ة تميز ملهم من خدمات 
ً
 : هي ((Parasuraman,1988على دراسة  استنادا

املادي  البع .1 والتص:  امللموس د  والتسهيالت  واملوظفين  كاألدوات  املادية  الخدمات  مظهر  فهذه  وتشمل  عن    الجوانبالت،  صورة  هي  امللموسة 

ال قبل  خدمة  تقديم  الـكالحمن  املتحدة   ــة يـذكومــة  العربية  المارات  ا   لدولة  مهمة  تخدملسإلى  وهي  املادي  أ   إذ   ة،خاص  بصورة مين  الوجود  ن 

 . عند تعامله مع خدمات الحكومة الذكية لمستخدم ضروري ل

ــ  الحــكــومــةمدى قدرة    وهي:  االعتمادية .2 املتحدة ة  الــذكــيـ العربية  المارات  الخدم  لدولة  أداء  وبدقة  اتعلى  يعتمد عليه  بشكل  تقديمها  هذا و   ،أو 

 ن الحكومة الذكية. خدمين الذين يستخدمو البعد مهم للمست

الــذكــيـــة  لدى  رغبة  ال  إلىتشير    االستجابة: .3 املتحدة الحــكــومــة  العربية  المارات  امل  لدولة  مساعدة  سريعةستخدمين  في  خدمات  بعد   وإيجاد  إلى 

 وشكاوى ومشكلة تحيط بالخدمة الذكية.  استجابة مزود الخدمة. هذا البعد الخاص مهم عندما يكون لدى املستخدمين طلبات وأسئلة

املوظفين واملجاملة وقدرة  يشياآلمان:   .4 إلى معرفة  الــذكــيـــة  ر  املتحد الحــكــومــة  العربية  المارات  املستخدمين    ة لدولة  الثقة في  إلهام  على وجه و على 

 . وغيرهاالتعليم والصحة  خدماتالسائد للمستخدمين من  اآلمانالتحديد، هو 

منها أن تولي  ويتطلب  ،  إلى املستخدمين  لدولة المارات العربية املتحدة الحــكــومــة الــذكــيـــة    ة منقدم امليشير لالهتمام الفردي والرعاية  اطف:  لتعا .5

 ها 
ً
  تماما

ً
 . كبيرة  وأ خدمات صغيرة  مؤسساتأو  أفراداملستخدمين لكافة  شخصيا

الباحثون   الخدمة  أن ويرى  تطابق ممقياس ملد  هي  جودة  الفعلي  ى  األداء  الــذكـلستوى  املتحدة ـيـــة  لحــكــومــة  العربية  المارات  توقعـات   لدولة  مع 

الخـدمة  مستخدمي بين    بأنها   أو  ،واملستفيدين منها  هذه  ا   املستفيدين  توقعاتالفـرق  التي تقدمها  لخدممن  لهاات  يعكـس تقييم   مفهـوموهي    وادراكاتهم 

 . لحــكــومــة الــذكــيـــةا املقدمة من  الخـدمة أداء فــيالتفـوق الكـلي  أومتيـاز لدرجـة ال  املستفيدين

 :
ً
 يـن ادة املـستـخـدمعسثالثا

سعيها الدؤوب ليجاد وسائل تفي بحاجاتهم ورغباتهم،   ، وذلك فيحكوماتهم بشكل خاص  توليها  يجب أنت التي  عد إرضاء املواطنين أحد األولوياي  

التلبية  ف منالو حاجات  تلك  رضاهم  وتحقيق  األساس  رغبات  ضمن  الثوابت  املدرجة  املستقبلية خططية  إلى    ها  تقودها  كونها  الحكومات  تتبناها  التي 

إنها    ونينظر   ن يذال  ن املستفيديالنجاح، وتحقيق سعادة   الــذكــيـــة  للتقييمهم  درجة  إليها على  الحــكــومــة  التي تؤديها  الشاملة  خدمات  الجودة  حياة للعلى 

 . (Derek, 2014, p: 81) إيجابيبشكل 

برفع مستوى    لذلك  
ً
متزايدا  

ً
إهتماما الحكومات  قادرة    ةقدماملبالخدمة  جودة  التبدي  تكون  حتى  بالتزامللمواطنين  الوفاء  تجاه مواطنيها على  اتها 

إلى تحقيق سعادتهم   الخدماتت مكنت  ن ثورة التصال أ اهم ورفع مستوى رفاهيتهم، خاصة و رض  لكسببشكل يرتقي  التمييز    مستخدمي  وإجراء من 

   .(Oliver & DeSarbo, 2008, p: 495) لخدمات املقدمة إليهم ل ضالتمفا

 ( Kotler & Keller, 2016)هي: فلمتغير التابع لكمؤشرات عتمدة املأبعاد سعادة املستخدمين  أما
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 تهــاملــدى فاعلي هــم إدراكو  ات العربيــة املتحــدة لدولــة المــار الحــكــومــــة الــذكــيـــــة دمها خــدمات التــي تقــ  مندرجة التقييم التي يضعها املستفيدون   الرضا: .1

 .األداء املدركبين  و  عن مستوى الخدمة املقدمة له  توقعاته نبيمقارنة    م ورغباته  م التي تلبي حاجاته  الخدماتفي تقديم  

بالرفاهيــة والســعادة  شــعورهم و ن عــن مســتويات شــعورهم الخاصــة بالرضــا عــن الحيــاة هي تقارير ذاتية املقاييس التــي يســجلها املســتخدمي  :الرفاهية .2

 .رات العربية املتحدة لدولة الماالحــكــومــة الــذكــيـــة ملا تقدمه مبادرة   يجابيال   والثر

لرفاهية  الدولة لتوفير ا و   الحكومة التحادية  زيادة حرص  انبثقت من  لدولة المارات العربية املتحدةالحــكــومــة الــذكــيـــة  مبادرة    أنويرى الباحثون  

لسعادة   وتحقيقا  وزير    أفرادوالرخاء  بتعين  قيامها  وما  أراضيها،  على  واملقيمين  الماراتي  للسعادة  الشعب  بالسعادة دولة  يهتم  وطني  برنامج  واعتماد 

 سعادة املجتمع الماراتي. تحقيق شأنه من ة يجابيوالحياة ال 

 تائج واختبار فرضية البحثتحليل الن

 
ً
 الحكومة لدولة اإلمارات العربية املتحدةمبادرة ب قةاملتعل نتائج ال :أوال

 للدولة   ـةـيــذك كــومــة الة الحمبادر ملتغير   الوسط واالنحرا  املعياري : (1جدول )

درجة   الترتيب

افقة   املو

االنحرا   

 املعياري 

وسط  ال

 الحسابي

 ت  املتغير 

  اصل الذكي التو     

 1 التي احتاجها دولة املعلومات للكومة الذكية مبادرة الحتوفر  3.88 0.851 مرتفع 1

 2 الحكومة الماراتية تقدمهاتي خدمات المن ال من الستفادةاملبادرة  يتمكن 3.79 0.765 مرتفع 3

 3 مني ةقريبجعلها تو ملعلومات اعلى متابعة  يتاقدر  مناملبادرة تعزز  3.87 0.685 مرتفع 2

 4 كفاءة عاليةجودة و بلي  لتوصيل الخدمة    البداعب هاأهدافاملبادرة تضع  3.75 0.821 مرتفع 4

  الخدمات الذكية     

 5 إلى الجمهور املستفيد من خدماتهادولة لالحــكــومــة الــذكــيـــة ل خاللملعامالت من ايتم تقديم  3.74 0.841 مرتفع 4

 6 نفسهاالتحاد ة حكومبين قنوات اتصال بين املستخدمين و املبادرة توفر  3.86 0.783 مرتفع 1

 7 قدمهاالتي ت خدمات الفي كل ما يتعلق ب الرسائل القصيرةاملبادرة  تستخدم 3.83 0.702 مرتفع 3

 8 املحمولة والتابلت لتقديم خدماتها األجهزةاملبادرة تستخدم  3.85 0.761 مرتفع 2

  اإلدارة الذكية     

 9 املؤادة ةالداخلي هاأنشطتفرصا لتحسين املبادرة توفر  3.78 0.721 تفعمر  2

 10 في الدولة األعمال التجاريةنطاق تعمل املبادرة على توسيع  3.72 0.763 مرتفع 4

 11 حياة الناس   في إيجابيثر أاملبادرة تصنع  3.74 0.821 مرتفع 3

 12 نواطنياملمع  أكثر تفاعالاملبادرة  أعتقد أن 3.83 0.736 مرتفع 1

 يالحظ من الجدول ما يلي:

مبادرة توفر    رة التي تنص على أن "وأن العبا  التواصل الذكيمتغير  نحو فقرات  وبدرجة موافقة مرتفعة  ة  إيجابيكانت  الدراسة    عينة  استجاباتن  أ  .1

الذكية   املعلوماتللالحكومة  احتاجها    دولة  بينالتي  األعلى  "   الجابات، في  متوسطات   " هي  التي تنص على  العبارة  أن  في   هدافهاأ   املبادرة تضع    حين 

 ." هي األقل بين متوسطات الجابات كفاءة عاليةجودة و بلي لتوصيل الخدمة  البداع

املبادرة فر  و   وأن العبارة التي تنص على أن "  الخدمات الذكيةمتغير  نحو فقرات  ة وبدرجة موافقة مرتفعة  إيجابيكانت  الدراسة    عينة  تاستجاباأن   .2

و  املستخدمين  بين  اتصال  نفسهاكومة  حبين  قنوات  "التحاد  تنص على  التي  العبارة  أن  حين  في  الجابات،  بين متوسطات  األعلى  هي  تقديم    "  يتم 

 . " هي األقل بين متوسطات الجابات إلى الجمهور املستفيد من خدماتهادولة لالحــكــومــة الــذكــيـــة ل  خاللمالت من املعا

وبإيجابيكانت  الدراسة    عينة  استجاباتأن   .3 الذكيةمتغير  نحو فقرات  درجة موافقة مرتفعة  ة  "  الدارة  أن  تنص على  التي  العبارة  أن   وأن   أعتقد 

األعمال نطاق  يع  تعمل املبادرة على توس  " هي األعلى بين متوسطات الجابات، في حين أن العبارة التي تنص على "  نواطنياملمع    تفاعالأكثر  املبادرة  

  إجابات بتقارب وتشابه    أن هناك  مما يدل على  النحرافيالحظ انخفاض قيم  بشكل عام  و   .بين متوسطات الجابات  " هي األقلفي الدولة    التجارية

 ينة. الع
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ً
 مـيـندادة املـستـخعسبمتغير  النتائج املتعلقة: ثانيا

 ســعـــادة املـستـخـدمـيـن  ملتغير   الوسط واالنحرا  املعياري : (2جدول )
االنحرا    افقة درجة املو  الترتيب 

 املعياري 

وسط  ال

 الحسابي 

 ت املتغير

  الرضا     

8650. مرتفع 1  .893  13 للدولةالحــكــومــة الــذكــيـــة   ل إلىاشعر بالسرور والرتياح للتحو  

8420. مرتفع 6  .773  14 تفوق توقعاتيدولة  للــذكــيـــة لالحــكــومــة اإن القيمة املضافة ملبادرة   

8650. مرتفع 3  .873  15   مقارنة مع توقعاتي حولها  إشباعا لحاجاتي ورغباتي  للدولةالحــكــومــة الــذكــيـــة  تحقق مبادرة   

9570. مرتفع 7  .763 ـــدمات   ــ ــ ــ ـــرار طلـــب الخـ ـــدمها لـــدي الرغبـــة فـــي تكـ ـــة لدولـــةالتـــي تقـ ــ ـــة الــذكــيـ ـــارات العربيـــة املتحـــدة الحــكــومــ ـــرعة  المـ نظـــرا لسـ

 ليتقديمها  

16 

  الرفاهية    

8710. مرتفع 4  .823  17 دولةلالحــكــومــة الــذكــيـــة لبما تقدمه مبادرة  إنني أتفاخر   

8  .8300  .743  18 حدةالحــكــومــة الــذكــيـــة لدولة المارات العربية املتالتعامل مبادرة  اشعر بالطمئنان عند  

8130. مرتفع 5  .813  19 ملا تقدمه من خدمات راقية  إيجابيتأثير    للدولةــومــة الــذكــيـــة  الحــكمبادرة    أحدثت 

8090. مرتفع 2  .883  20 شعورا لدي بالحياة والسعادة  للدولةالحــكــومــة الــذكــيـــة   مبادرةحققت   

 اشعر بالسرور والرتياح للتحول إلى   على أن "وأن العبارة التي تنص  سعادة املستخدمين  متغير    ة نحو فقراتإيجابيكانت    العينة  استجابات  كانت

ـومــة ـكالحالتعامل مبادرة  اشعر بالطمئنان عند  "    أن  الجابات، في حين أن العبارة التي تنص على  " هي األعلى بين متوسطات  للدولةالحــكــومــة الــذكــيـــة  

املتحدة الــذكــيـــة   العربية  المارات  بين  لدولة  األقل  هي  ال   "  قيم    .جاباتمتوسطات  انخفاض  تقارب وتشابه   أن هناك  مما يدل على  النحرافويالحظ 

 .جاباتال ب

 
ً
 جـودة الخــدمةالوسيط:  ئج املتعلقة باملتغير  النتا: ثالثا

 ــدمة جـودة الخ ملتغير   الوسط الحسابي واالنحرا  املعياري : (3جدول )
افقة  الترتيب   تسلسل الفقرات أبعاد جودة الخدمة  الوسط الحسابي  االنحرا  املعياري  درجة املو

 4-1 يةامللموس 3.74 0.860 مرتفع 4

 9-5 ديةالعتما 3.85 0.763 مرتفع 2

 13-10 الستجابة 3.70 0.821 مرتفع 5

 17-14 اآلمان 3.87 0.842 مرتفع 1

 22-18 التعاطف  3.85 0.872 مرتفع 3

( الجدول  أن  3يشير  إلى  الوسيط  الحسابي  األوساط (  للمتغير  الخدمة  ة  بين )جودة  املرتفع، ووقعت ما  باملستوى  (    3.87-3.75قد جاءت جميعها 

اآل   " عد  ب  "  3.87)  ووسطه مان"  وقد جاء  عد  ب  بينما جاء  النحراف 3.70)  بوسط"    الستجابة(  انخفاض قيم   أن هناك  علىاملعياري مما يدل    (. ويالحظ 

 العينة. في إجاباتتقارب وتشابه 

 را
ً
 :ار فرضية البحث: اختببعا

املباشر   وغير  املباشر  األثر  وجود  من  علىللتحقق  للدولة  الذكية  الحكومة  مبادرة     لتطبيق 
ً
متغيرا الخدمة  جودة  بوجود  املستخدمين  سعادة 

 
ً
 على النحو اآلتي: جوكانت النتائ Path Analysisستعانة بتحليل املسار  تم ال ، وسيطا

ود جودة الخدمة  لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية للدولة على سعادة املستخدمين بوج ق من األثر املباشر وغير املباشر يل املسار للتحقختبار تحلانتائج : (4)جدول 

 
ً
 وسيطا

ً
 متغيرا

 2Chi البيان

 املحسوبة 
GFI CFI Sig* 

 مستوى الدللة 
Direct Effect 

 التأثير املباشر قيم معامالت 
Indirect Effect   

لتأثير غير  قيمة معامل ا

 املباشر 

 T املسار 

 املحسوبة 
Sig* 

مستوى  

 الدللة

ــــة  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــادرة الحــكــومــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ مبـ

ـــــ ــ ــ ـــى ســعـ ـــ ــ ــ ـــة عــلـ ـــ ــ ــ ـادة الــذكــيـ

ـــــن ــ ــ ـ ــ ــــود  املـستـخـدمـيـ ــ ــ ـ ــ بوجـ

 جودة الخدمة

مبادرة الحــكــومــة  0.002 0.987 0.975 6.479

ــة  دة  جو على الــذكــيـ

 الخدمة 

0.776 0.667*  SGI QS 11.476 0.000 

على   جودة الخدمة

 ســعـــادة املـستـخـدمـيـن 

0.860  QS UH 15.718 0.000 

ــةمبادرة الحــكــومــة الــذكــ  SGI: Smart Government Initiative DLS يـ

 QS: Quality Service  ET جـودة الخــدمة 

 UH: Users Happiness MD دمـيـن ســعـــادة املـستـخـ

 باشر عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير املباشر بين املتغيرات التأثير غير امل •
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الجدول  ملوجود  (  4)رقم    يوضح  الحـأثر  عــلـــىبادرة  الــذكــيـــة  املـستـخـدمـيـن  ـكــومــة  الخــدمةبوجود    ســعـــادة  تحلي   متغير وسيط  جـودة  ل من خالل 

وهو مؤشر  Goodness of Fit Index  (GFI  )  وبلغت قيمة(.    0.05)  وهي ذات دللة عند مستوى ،  (8.456)  املحسوبة  Chi2  ، إذا بلغت قيمةاملسار

 Comparative Fit  وبنفس السياق بلغ مؤشر املواءمة املقارن (.  املالءمة التامة)  وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح (  0.975)  همالءمة الجودة ما قيمت

Index   (CFI(  )0.987  )وهو ما ،  (0.776)  جـودة الخــدمةعلى    بادرة الحــكــومــة الــذكــيـــةملى قيمة الواحد صحيح. فيما بلغ التأثير املباشر  وهو مقارب إل

أن   إلى  الــذكــيـــة  تطبيق  يشير  الحــكــومــة  الخــدمةيؤثر على    للدولةمبادرة  ال ، وبالتالي فجـودة  الــذب  هتمامإن زيادة  الحــكــومــة  من شأنه توليد  كــيـــة  مبادرة 

الخــدمةتأثير على   املباشر    .جـودة  التأثير  بلغ  السياق  الخــدمةل وبذات  املـستـخـدمـيـن عــلـــى    جـودة  الخــدمة أن    إلىوهو ما يشير  (،  0.860)  ســعـــادة   جـودة 

املـستـخـؤثر  ت ســعـــادة  الهتمام  دمـيـنعــلـــى  زيادة  فإن  وبالتالي  الب،  تأثير    خــدمةجـودة  توليد  شأنه  املـستـخـدمـيـنمن  ســعـــادة  غير عــلـــى  التأثير  بلغ  وقد   .

الحــكـملاملباشر   املـستـخـدمـيـن  بادرة  الــذكــيـــة عــلـــى ســعـــادة  الخــدمةبوجود  ـومــة  الدور (،  0.667)  جـودة  الخــدمةلعبه  تالذي    وهو ما يؤكد  متغير ك  جـودة 

ســعـــادة   مبادرة الحــكــومــة الــذكــيـــة  ول )املحسوبة للمسار األ   T. كما بلغت قيمة  مبادرة الحــكــومــة الــذكــيـــة عــلـــى ســعـــادة املـستـخـدمـيـن  وسيط في أثر

مستوى (  11.467)(  املـستـخـدمـيـن عند  دللة  ذات  قيمة  (،    0.05)  وهي  بلغت  ا   Tفيما  للمسار  )املحسوبة  الخــدمةلثاني  ســعـــادة      جـودة 

دللة عند مستوى (  15.718)(  املـستـخـدمـيـن ذات  النتي  (،   0.05)  وهي  تأثير  وهذه  أن هناك  إلى  تشير  لدولة لجة  الــذكــيـــة  الحــكــومــة  مبادرة  تطبيق 

 جـودة البوجود    ــى ســعـــادة املـستـخـدمـيـن المارات العربية املتحدة عــلـ
ً
 وسيطا

ً
في ظل وجود    مبادرة الحــكــومــة الــذكــيـــةب. إذ إن زيادة الهتمام  خــدمة متغيرا

الخــدمة   تأثير على  مجـودة  توليد  املـستـخـدمـيـنن شأنه  أهداف  ســعـــادة  بتحقيق جزء من  تساهم  نتيجة عملية  وهي  وعليالبحث،  الفرضية .  ترفض  ه 

  "  :التي تنص علىوتقبل الفرضية البديلة    العدمية
ً
وجود أثر لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية على سعادة املستخدمين بوجود جودة الخدمة متغيرا

 
ً
 . وسيطا

 :البحث نتائج

لأثر  وجود   الذكية  الحكومة  مبادرة   للتطبيق 
ً
متغيرا الخدمة  بوجود جودة  املستخدمين  على سعادة     دولة 

ً
الهتمام    ،وسيطا زيادة  إن  مبادرة بإذ 

املـستـخـدمـيـنالحــكـ تأثير على ســعـــادة  الخــدمة من شأنه توليد  الــذكــيـــة في ظل وجود جـودة  الحسابيةاأل أن  و   ،ـومــة  الثالث كانت على   للمتغيرات  وساط 

 النحو اآلتي: 

   لإلماراتمبادرة الحــكــومــة الــذكــيـــة  .1

الذكيعة نحو فقرات متغير  ة وبدرجة موافقة مرتفإيجابيكانت    ستجاباتال أن  تبين   امل  ،التواصل  التي    تقدمبادرة  وان  املعلومات  يحتاجها كافة 

 . هم وجعلها قريبة منملعلومات ا على متابعة  م هتا قدر  تعزز منو  املستفيدين

بين   وجدت قنوات اتصالأ   املبادرة ، وتبين أن  الخدمات الذكيةرات متغير  ة وبدرجة موافقة مرتفعة نحو فقإيجابيكانت    كما تبين أن الستجابات

 . املحمولة والتابلت لتقديم خدماتها نفسها باستخدام األجهزة الحكومة بين املستخدمين و 

الستجابات ت  كذلك أن  متغير  إيجابيكانت    بين  نحو فقرات  وبدرجة موافقة مرتفعة  الذكيةة  تفاعل مع  أكثهي    املبادرة   أنو ،  الدارة  املواطنين ر 

 .تقوم بأدائهاالتي  ةلداخليوعملياتها ا   اأنشطتهتوفر فرصا لتحسين و 

 دمـيـنـخدة املـساســع .2

أن   تخص  فقرات  لل  ةإيجابي  بدرجة  كانت  ستجاباتال تبين  إلى التي  للتحول  والرتياح  بالسرور   
ً
شعورا هناك  وأن  املستخدمين  سعادة    متغير 

 بوالتي   الدولةفي كــيـــة الحــكــومــة الــذ
ً
لكونها حققت إشباعا لحاجاتهم ورغباتهم مقارنة مع التوقعات   لدى املستفيدين من خدماتها السعادة حققت شعورا

 . للدولة املبادرة بما تقدمه التفاخر من  ستفيد من خدماتهاور الذي يالجمهحولها وهذا ما دفع 

 جـودة الخــدمة .3

عد " اآلمان"  قد جاءت جميعها باملستوى املجودة الخدمة  ملتغير  الحسابية    األوساط  شارتأ  عد "  أول، ثم  رتفع، وقد جاء ب   "  العتماديةب 
ً
، ثم ثانيا

عد "   " التعاطفب 
ً
عد " ، ثم ثالثا  رابع" وسيةامللمب 

ً
 ، ا

ً
عد "  وأخيرا  ". الستجابةجاء ب 

ال  ن و يفسر الباحثو  الدولة  املواطنين واملقيمينمع  الذكي  للتواصل  املطروحة  املبادرات  من أهم    هيبادرة  املبأن    نتائجهذه  ، حيث يلجأ على أراض ي 

الــذكــيـــةإلى  املستفيدين   من خالل    الكمبيوترأجهزة  مع    التعاملل  سواًء من خالسهلة    تطبيقاتها  أنبسبب    الحــكــومــة  و أو  النقالو الهاألجهزة  ،  ة اتف 

في   جمهور املستفيدين من خدماتهاتساعد  من املمكن لتطبيقات  ا هذه    أنوخصوصا  الحــكــومــة الــذكــيـــة  ت  تطبيقالستخدام  املستمر  إضافة إلى الدعم  

 . الدولةمن قبل والرعاية واملساندة التي تجد الدعم  اته التطبيقهذ التعامل مع بأخر  أو، وهذا يدعم بشكل إليهاوصول ال
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 :البحث  توصيات

الستفادة   ن و الباحث  يوص ي امل  بضرورة  تحقيقبادرة  من  في  املـ  ألهميتها  وال ستـخـدمـيـنســعـــادة  نحوستمرار  ،  التوجهات  الكلي النتقال    بتعزيز 

لا التطبيق  و  الــذكــيـــة  لكامل  تسهيل  رات  المافي  لحــكــومــة  على     إلى  الخدمات  تقديم   طريقةالقادرة 
ً
ووفقا املعدة   املستفيدين على مدار  الزمنية  للخطة 

   .لذلك

الباحثون على ضرورة   يؤكد  التجارية  للبادرة  امل  شمول كذلك  حياة    إيجابي ثر  أ تصنع  لكونها  عمليات  الماراتيعلى  والتركيز على  املجتمع    تحسين ، 

 على اعتبار أنها تجلب السعادة للمواطنين.  اتهود لرتقاء بجالخدمات وا 

التصالت    علىالباحثون    حويقتر  لتنظيم قطاع  العامة  التوعوية  يم تنظالهيئة  تشكيل    الحمالت  تحقيق  إسترا وصياغة  وإعادة  قادرة على  تيجية 

يتناسب وحاجات  الذكية  لدولة  ا حكومة  أهداف   وبم  املستفيدينبما  أهدا ورغباتهم  الجهود نحو كسب ثقتكثيفهم، و ا يحقق  الدارة من خالل    تهم ف 

الحكومة    املقدمة منمن الخدمة    ناملواطنيتعزز ثقة  التي  جوانب  كافة الوالعناية ب  2021نحو تحقيق رؤية المارات  لسيما ما يتعلق بسياساتها    الذكية

وتوقعاتهم    املستفيدينللوقوف على تفضيالت    استراتيجياتهوا   ا وخططه  اتهاع سياسوض  على  الهيئة  ت ميدانية لتساعدإجراء دراساالذكية، إضافة إلى  

 التي تلبي بشكل أدق حاجاتهم ورغباتهم. 

 يوص 
ً
رعاياها والتركيز على تطوير وتحسين الخدمات املقدمة لهم ملا له أثر كبير على سير الهتمام برضا ضرورة حكومات الدول ب الباحثون ي وأخيرا

 حياتهم وسعادتهم.
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Abstract: The research aimed to identify the effect of Implementing Smart Government Initiative in United Arab 
Emirates on the Users Happiness with the Quality Service as Intermediate Variable. The study population included 
the public benefiting from the services provided by the smart government of the UAE (citizens, institutions and 
companies). The sample consisted of (400) respondents. The study concluded that the application of the UAE 
Smart Government initiative has an effect on the happiness of users with the quality of service as an intermediate 
variable. 
It was found that the responses of the sample were positive and with high degree of approval towards the 
paragraphs covered by the three variables Smart Government, happiness of users, quality of service. The research 
recommended the need to continue to promote trends towards the transition to the full implementation of the 
smart government in the United Arab Emirates, which is able to facilitate the process of providing services to the 
beneficiaries over the course of the timetable. 

Keywords: Smart Government Initiative; Users Happiness; Quality Service. 
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