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 ملخص الدراسة

تطوووير حتينوودن توودماتها  بغرضالرقمي كمفهوم جديد للعديد من المنظمات مع ظهور التحول  
حفي هذا األطار سعت اليكومه المصريه الي البدء في تنفدذ برنامج اليكومه األلكترحندووه المصوورق حل وود 

 العوامل لفهم ( كنموذج(UTAUT2ستخدام التكنولوجداحا ل بول الموحدة لدراسة النظريةااستخدمت هذه 
في اسووتخدام توودمات مصوولية العوورا   علووي دن ولمملل النلوكدة الندة على ثرتؤ التنبؤ أح في تنهم التي

الممووولدن السووتخدام  ندووة علووى تووؤثر التي العوامل البوابة االلكترحندة بشأن استخدام هذه الخدمات حمعرفة
-12-31الي التعرف علي عدد منتخدمي االنترنت في مصوور حتووي عووام ايعا    هدفتكما    .هذه الخدمات

باالضافة الي التعرف علي ترتد  مصر علي منتوق قاره افري دا طب ا التر ت رير لالمم المتيده   2019
حتوصلت الدراسة الي ان العامل االحل حالمتعلق بأهمدة )التأثدر االجتموواعي( حعباراتووه يم وول   2020عام

الي د ووه يعتموود باالسووا  علووي فهووو فووي  ر لوودق الممووولدن امووا العاموول ال وواني)الظرحف المهدووأة (اهمدة اكب
االمكاندات الفنده للمول حاالجهوو ه االهمووه لليصووول علووي الخوودمات االلكترحندووة امووا العاموول ال الوو  فووي 

النوولوكدة من مجموووا العواموول المووؤثرة فووي تيديوود الندووة   %16الترتد  هو دحافع المتعة حهو يفنر ننبة  
ت ريبا حياتي في الترتد  بعد ذلك العاموول الخووام   %12حياتي بعد ذلك عامل ال دمة النعرية حيفنر ننبة 

ححتي النابع حهي  )الجهد المتوقع ( حالعادة  حاألداء المتوقع حيفنوور ال الثووة العواموول االتدووره مووا ننووبته 
 .قريبا% ت 24

 :  الكلمات المفتاحية  

القوامةةل المةة فر  لةةة الةيةةا  –الةظريةةا الموهةةقب ل بةةول التكتولو يةةا  – الحكومةةا اكلكتروةيةةا
 الهلوكيا 

Abstract 

With the emergence of digital transformation as a new concept for many 
organizations with the purpose of developing and improving their services, and 
in this context, the Egyptian government sought to start implementing the 
Egyptian e-government program. This study used UTAUT2 as a model to 
understand the factors that contribute to prediction or affect behavioral intent of 
tax payers to use the tax authority services on the online portal regarding the 
use of these services. It also aimed to know the number of internet users in 
Egypt until 12-31-2019 in addition to identifying Egypt's ranking at the level of 
the continent of Africa according to the latest report of the United Nations in 
2020, and the study concluded that the first factor related to the importance of 
(social impact) and its phrases is of greater importance, while the second factor, 
which is (facilitating conditions), represents less importance than the first 
factor, and this factor in fact depends mainly on the technical capabilities or the 
necessary devices to obtain electronic services. The third factor In the 
arrangement is the hedonic motivation, and it explains 16% of the total factors 
affecting the determination of the behavioral intention, and then comes the price 
value factor and explains about 12% then the fifth factor, which is (effort 
expectancy), habit and performance expectancy, and explains the last three 
factors Approximately 24%. 

key words   : E-government - the expanded theory of acceptance of 
technology - factors affecting behavioral intent 
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 مقدمه  ال

 المقلومةةات  وتكةولو يةةا اكتصاكت م ال لة هذه اكيام تطورا تكةولو يا كبيرا  القالم يشهد
حمووع الت وودم الها وول فووي عووالم األتصوواالت  المختلفووة  اليدوواة مجوواالت علووى كبيةةر  تةةيفيرات مةة  لةةب ومةةا

 في اإلنترنت منتخدمي دعد حد  بلغحتكنولوجدا المعلومات حانتشار استخدام اإلنترنت الذق نشهده حالدا 
سوونويا موون  %7سوونويا حهووذا العوودد فووي ت ايوود منووتمر بننووبة  %7ملدار حب يادة تبلغ  4 حوالي 2018 عام

تطووور صووناعه الياسوو  ايلووي ادق ان  فعال عن  (   185  صفية  2019اجمالي سكان العالم )مبارك.   
يم الخوودمات للمووواطندن بمووا يتوافووق ليكومات في العووالم لت وودا الي تيوالت حكنتدجه لذلك اتجهت ك در من

الجديد  حتطوير ايلدات حالوسا ل الت ندة المنتخدمة بما يكفل تي دق أعلى كفاءة ممكنة  حمتطلبات العصر
ألداء العموول اليكووومي لووديها حبوودء التيووول التوودريجي موون األنشووطة العاديووة نلووى األنشووطة اإللكترحندووة 

شووبكة المعلومووات الدحلدووة )اإلنترنووت( حشوومل ذلووك التطوووير حتصوصا مع تعاظم االستفادة من نمكانووات  
 على الخدمات المختلفا وهو ما أصبح يقرف باهم "الحكوما اإللكتروةيةةا"   أسلوب ت ديم حكدفدة اليصول

 الت ليديا.  للحكوما لكبدي

واإل ةةراتات والمقةةاملت الحكوميةةا  والحكوما اإلليكتروةيب ت وم علة تطوير كالةةا الةشةةاطات
 ا وتبهيطها وة لها ةوعيا م  األطر اليدويا الةمطيا الحاليا إلى األطر الت ةيا اإللكتروةيا المت دما الحالي

واكرت ةةات بكفةةات  القمةةل  باكهتخدام األمفل واكهتغلل ال يد ألحدث عةاصر التكةولو يا تح ي ةةا للتميةة 
 .ت المقامل اإلداري وارتفاع مهتوى  ود  األدات الحكومة ع  طريق إة ا 

للقديةةد مةة   والتغييةةر اإلصةةل  عةةةاوي  م  أصبح    ديد كمفهوم الرقمة التحولومع ظهور 
  وصةةولها وتهةةهيل خةةدماتها وتحهي  تطوير إلى تهقى التةو المةظمات هوات الحكوميا مةها او الخاصا
مصوورق الووي البوودء فووي تنفدووذ برنووامج اليكومووه األلكترحندووه الولة هذا األطار هقت الحكومب المصةةريب  

من تالل انشاء اليكومه المصريه لموقع  2004حتم تفعدل هذا البرنامج في يناير  2001رسمدا في يولدو  
بهوودف ت ووديم الخوودمات اليكومدووه  ) البوابووة االلكترحندووة( الدكترحنووي توواا بهووا علووي شووبكه األنترنووت

  صووفية 2018وسوو   )يحالمرحنة  للمواطندن في مكان تواجدهم بالشكل حاألسلوب المناسبدن حبالنرعه
 .( حالكفاءه المطلوبه حتوفدر مناخ مشجع للمنت مرين حتذلدل الع بات التي يواجهونها86

 ندبوو  المووواطن  وولتني لوونحموون تووالل ) البوابووة االلكترحندووة (   اإللكترحندووة اليكومووة ظوول ففي
 ةدوو رحقراطدبربمووا يواجووه ب ةدرسووم  ووةدحث علووى اليصول أح اإلجراءات بعض نهاء إل اليكومة المصالح

  صووفية 2019)أحموود. ا.   متفرقووة أموواكن حفي المختلفة المكات  ندب تن ليظل ياإلجراءات ح في حبطء
 موقووع علووى الدتول تالل من تمكن المواطندف الصورهذه  كل على ست عي ةداإللكترحن فاليكومة   (2

لهووذه الجهووة  المتاحووة خدماتال د مندنتفدل المختلفة يها حهدئاتهامصال بدن التجول اإلنترنت على اليكومة
 ديةة ت د وا الضرائب المهتح ا او ت ديم اكقةةرار الضةةريبة  ع  حاالستعالم ر دالفوات دفع : م لاح الهدئة 
 .ايالحكوم والمصالح الو ارات مع المختلفا التقاملت عيو م اله ل المدةة ووفائق الرخص 

 اهمية الدراسة  

حاسووتخدام  ل بووول الموحوودة النظريووة تطبدووق فووي الباح (األحلى) علي حد علم تقد هذه الدراها 
 الندووة علووى التووأثدر التنبووؤ أح فووي تنووهم التووي العواموول لفهم أسا  (  كنموذج  (  UTAUT2التكنولوجدا

لممووولي مصوولية العوورا   المصوورية فووي اسووتخدام توودمات مصوولية العوورا   علووي البوابووة  النلوكدة
مةةا تةةم  ال ةةرار  وأصحاب التوصل اليها هوف تضع امام المه ولي  هيتم االلكترحندة كما ان النتا ج التي

التوصل اليب مما يهاعد علة اتخاذ ال رارات المةاهبب ةحو تحهةةي  هةةذه الخةةدمات والتقةةرف علةةة الةيةةا 
الممةةولي   ةيةةا علةةى تةة فر التةةة القوامةةل الهلوكيا لم تمع الدراها بشي  اهتخدام هذه الخدمات ومقرلةةا

  .ماتكهتخدام هذه الخد

 :التاليا الة اط م  أهميتب هذا البحث كما يهتمد
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 لةةة الهائةةل للتطةةور مهةةاير  الرقميا  المةظمات بةات ةحو القالميا التو هات مع متواكبا   ييتة أةب 1-

 .واكتصاكت المقلومات تكةولو يا م ال

 قلومةةاتالم تكةولو يةةا ةظةةم تطةةوير ةحةةو المبذولةةا والمشةةروعات لل هةةود مهةةايرا   يةةيتة أةةةب 2-

 تلةة  وتو يةةب ترشةةيد لةةة يهةةهم ل د فم وم وت ديم الخدمات الحكوميا اكلكتروةيا  واكتصاكت

لخةةدمات مصةةلحا الضةةرائب المصةةريا علةةة بوابةةا  الرقمةةة التحةةول تح يةةق أ ةةل مةة  ال هود
الحيةةا  بالةهةةبا   قيةةد  علةةى  والب ةةات  الةمةةو  الحكوما اكلكتروةيا حيث اصةةبح هةةذا التحةةول مفتةةا 

كما ا  هذا الموضوع يهتمد اهميتب مةة  م موعةةا الفوائةةد (Gupta, 2019, p. 2) للمةظمات 
المتحصةةلا مةة  التحةةول مةة  الطري ةةا الت ليديةةب لةةة ت ةةديم الخةةدمات الحكوميةةا الةةة الطري ةةا 

)أحمةةد. ع.   التقةةاملت الورقيةةا مةة  والت ليةةل البيروقراطيةةا ال يةةود تخفيةةف اكلكتروةيةةا مفةةل
المقةةاملت لضةةل عةة   هةةذه إة ةةا  لةةة والتكاليف والوقت ال هد وتخفيض (3  صفحا 2019
 أعمةةال علةةى المصةةداقيا خاصةةيا يضةةفة ممةةا الشةةفاليا اإلداريةةا وتةةدعيم اإل ةةراتات تبهةةيط

وذلةة  باهةةتخدام الحاهةةب اكلةةة او  .(344  صةةفحا 2019)توليةةق.   الحكوميةةا الم ههةةات
 .(664  صفحا Ulas  2019الذكيا) الهواتف

 اهداف الدراسة  

تح يةةق الهةةدف  ع  طري هةةا وهيلا يمك  هة بل ذاتها  حد لة هدلا   ليهت اإللكتروةيا وماالحك
 التةةة الخةةدمات ومهامها ت اه المةةواطةي  لتحهةةي  الخدمات الحكوميا  إة ا  هرعا وهو األهاهة مةها

ي ت دمها بشكل عام وع  مدي تح يق هذه األهداف ليري الباحث ا  المقيار الح ي ة لة الحكم علةةة مةةد
ما تح ق م  هذه األهداف هو التطبيق الفقلة وت ييم المواطةي  اةفههم علة مدي  ةةوده الخدمةةب الم دمةةب 

مفةةل ) ت ةةديم الخدمةةب بشةةكل اهةةرع  و ةةود ادوات ل يةةاه هةةذه األهةةداف  لهم األمر الذي يتطلب ضرور
ظف وما قةةد يكةةو  وتولير ةظام للمقلومات ألغراض اتخاذ ال رارات و  ت ليل األتصال المباشر مع المو

 المترتب الفهاد مكالحا إلكتروةيا  يههم لة األعمال لب م  افار هلبيب مفل الفهاد األداري حيث أ  ت ديم
هةةهولب  بهةةبب وذلةة  بالقامةةل اإلةهةةاةة  المرتبطا األخطات م  والغش والمحابا  كما ي لل على الرشو  

دق الدراسه علي مصليه العرا   المصريه تجاه اليكومة ( حفي مجال تطب طالب الخدما  م  المهاتلا
في ت ديم تدمات اليكومة االلكترحندة م ل األقرار العريبي األلكترحني حالذق تم العمل به بدءا من الننه 

 :تم لت اهداف الدراسه في ما يلي حل د   حصدحر التشريعات الالهمه حالمؤيده لذلك 2005العريبده 

باالضافة الووي التعوورف علووي  2019في مصر حتي عام    التعرف علي عدد منتخدمي االنترنت -1

 .ايضا 2020قاره الري يا طب ا كخر ت رير للمم المتحده عام ترتد  مصر علي منتوق

هةةتخدام البوابةةب ألولة مصةةلحب الضةةرائب المصةةريب مةة التقةةرف علةةى مهةةتوى ال ابليةةب لةةدى م -2
تح ةةق اللةةروض الدراهةةب و  ختباروأل  utaut2اكلكتروةيب لة تقاملتهم الضريبيب ولق ةموذج  

 .م  مصداقيتها 

ولة مصةةلحب الضةةرائب ملة قابليب م  utaut2  لةموذج  بالكشف ع  دكلب تافير القوامل المتباية -3
ختبةةار لةةروض الدراهةةب ا ألريبيب هقيضهتخدام البوابب اكلكتروةيب لة تقاملتهم الألالمصريب  

 .والتح ق م  مصداقيتها

 االطار النظري  

 ول الرقمي تعريفات التح  

عمليا ت ديم  لة ا   كبير تطورا   الرقميا التكةولو يا م ال لة والهريقا الهائلا الفور  أحدفت ل د
 تكةولو يا لة الهائل والتةوع لتطورل ةتي االقديد م  الدول هوات المت دمب او الةاميب مةها ك  لةالخدمات 
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 جمدووع لةةة الرقميةةا التكةولو يةةا مةة   فادودخلت هةةذه الةةدول لةةة هةةبا  للهةةت واكتصاكت  المقلومات
  Digital Transformationه حالخدمات فدما يطلق علدة التيول الرقمينشطاال كافة حفي المنتويات

ات فووي العديوود موون الموونظم حالتغددوور اإلصالحيشدر الي  جديد كمفهومان ظهور التيول الرقمي 
للمهةةتخدمي  وياخةةذ  وصةةولها هيلوتهةة  خةةدماتها وتحهةةي  تطةةويربغةةرض  هوات الحكوميةةا او الخاصةةا

تقريف التحول الرقمة او ب عديده بحهب الم ال الذي يتم م  خللب تطبيق التحول الرقمة لفة م ةةال 
يتم تعريفه علي انه عملدووة تيويوول المووواد المطبوعووه اح المخ نووه المكتبات والمقلومات علة هبيل المفال 

العو ي بيد  فووي النهايووة يكووون فووي شووكل ينووتطدع  علي المدكرحفدلم اح المدكرحفدش عن طريق الماسح
 (30  صفية 2015الياس  االلي التعامل معه )أحمد.  

 مبنط بشكل  الخاا أحال طاا اليكومدة حالهدئات المؤسناتفي   الرقمي عملدة التيولحي صد ب
 لةةة مةةالكفةةات  األع وتحهةةي  لةةدعم األعمةةال واهةةتراتي يات ت ندووة المعلومووات بوودن مووة الموا عملدة أنها

  2018)بهةةمب محةةرم الحةةداد  اكبتكةةار  عمليا إضالة وتهريع دخل مصدر وإضالا والدول المةظمات
 الم دمةةا وتحهةةي  الخةةدمات التشةةغيليا الكفةةات  تحهةةي  علةةى يهاعد حيث ا  هذا التحول    .(2صفحا 
كالةةا  لةةة  ههةةاالم داخةةل القمةةل هةةير يخدم بما توظيف التكةولو يا على ي وم كما   وال مهور للقملت
 .واحد آ  لة وال هد الوقت تولير بما يضم  عليها الحصول وتههيل الخدمات لتحهي  أقهامها

 الوجووود نلووي الووواقعي الفد يووا ي الفعاء م ومات من االنت ال " بأنه الرقمة التحول يقرف كما
 التووي حاألهمنووة المنافات مفاهدم ينودها ال االتصال عملدة تصبح بيد  Virtual Reality االفتراضي

 األرضةةيا  ال غراليةةا للمواقع كبديل الرقميا اكلكتروةيا المواقع حتصبح الت لددق  الفد يا ي العالم تنود
 .الفي يائة الواقع يحاكة وهطا  صبحت وأ

 الت ليةةدي البشةةري القمةةلبةةدك مةة    اآلليةةا الةةةظم إحةةلل " بيةةةب الرقمةةة التحول يقرف أيضا  
 بهةةا  البشةةريا المةةوارد وتكوي  المةظمات هياكل علة يةقكه بما ؛ لخدماتا إةتاج م اكت لة وخاصا
 اهةةتفمارات تكوي  لة الملموها الماديا األصول ع  الملموها غير الفكريا األصول أهميا يدات ت حيث

 وتطويةةع اهتيقاب " عمليتة يتضم  أ  يمك  الرقمة التحول أ  يري م  وهةا  .المقاصر  المةظمات
 للمفاهيم الدقي ا التفاصيل بكل للتكةولو يا الشامل اكحتوات التكةولو يا اهتيقاب يقةة حيث التكةولو يا 

 التقةةرف إلة باإلضالا المتاحا  والمقلومات والمقرلا الخبر  ةواحة وبكالا–والقمليا الةظرياو القلميا
 التقامل علة بال در  يهمح ابم مةها؛ المختلفا لألةواع واكقتصاديا الفةيا لل واةب ألمورا بدقائق الكامل
 التكةولو يةةا بواهةةطا المطلةةوب التغييةةر إحةةداث علةةة ال ةةدر  التكةولو يةةا تطويةةع يمفةةل حي  لة مقها 

 .(526  صفحا 2013)عبدالهلم.   الذاتيا وال درات واإلمكاةات الظروف مع تتةاهب بحيث المة ولا 

ميقا تشتر  لة طري ا ت ديم الخدمات وم  خلل اهتقراض التقريفات الهاب ا ليةةا ة د اةها  
والتةةة تحولةةت مةة  الطري ةةا القاديةةا الةةة الطةةر  اكليكتروةيةةا وذلةة  باهةةتخدام تكةولو يةةا المقلومةةات 
واكةترةت وهذا ات اه عالمة تتهابق الحكومات ةحو التحول الرقمة ويظهر ذل   ليةةا لةةة ت ريةةر اكمةةم 

عامي  وهذا التةاله بهةةبب القديةةد مةة  الم ايةةا والفوائةةد المتحده للحكوما اكليكتروةيا والذي يصدر كل  
 توليرهوات للحكومات او المواطةي  ةتي ا التحول الرقمة واهتخدام خدمات الحكوما اكليكتروةيا مفل 

 علةةى تحهةةي  والقمةةل   وتةظيمهةةا التشةةغيليلا الكفةةات  تحهةةي  باكضالا الةةة كبير بشكل وال هد التكلفا
 الرضةةى مةة  حالةةا تولير لة تهاهم   الطر  الت ليديا ع  بقيدا وابداعيا بتكر م خدمات ت ديمو  ودتها
 لضل ع  ا  حه  اهتخدام والتقامل ال يد مةةع الكةةم  .حكوماتال خدمات ت اهلدي المواطةي   وال بول
 هذه لتحليل  الخدمات باإلضالا  ود  وتحهي  األدات مراقبا على هاعدي  والمقلومات البياةات م  الهائل 
كمةةا يمكةة   .األهةةداف واكهةةتراتي يات وتحديد ال رار اتخاذ اكمر الذي ي دي الة تحهي  عمليا البياةات
 ال مهةةور علةةى إي ابةةا اكمر الةةذي يةةةقكه بةةدوره  البقض بقضها الم ههات بي  الربط تههيل ايضا 

المةةواطةي   مع اكشار  الة اهميا قيةةاه مةةدي رضةةات. (2  صفحا 2018)بهمب محرم الحداد  المهتفيد
 .ع   ود  هذه الخدمات م  خلل الدراهات البحفيا بغرض التحهي  المهتمر لهذه
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 االليكترونية في مصر الحكومة مشروع

 بداية حمنذ   2004 عام االلدكترحندة حالبوابة م 2002 عام اإللكترحندة الحكوما مشروع أطلق
للتنمدووة االداريووة فووي البدايووة  الدحلووة حهارة لووىن االلدكترحندووة اليكومة بوابة بناءاحكلت مهمة  2001 عام

 االلدكترحندووة لليكومووة االستراتدجدة الخطة حضع شملت حد  م 2007 عام حتى المرحلة هذه حاستمرت
 الممتد ال اني الطور هذا االلدكترحندة في لليكومة تطة حاعتماد بوضعاالدارية لتنمدة ا حهارة حل د قامت

 اإلدارة حتنمدووة هوودف تطووويرب الخطووة نطاق بتوسدع الوهارة قامت حد  م  2012 نلى م 2007 من عام
تدووة معلومايع حمشووار اليكومدووة البوابة ندارة م ال العملدات بعض اسنادمنهج  الوهارة حل د اتبعت. العامة

 ( NIPA ) العامووة لووادارة دووة الوطنيووة الكور المؤسنووة مووع التعاحن بصدد الخاا الوهارة ال طاا نلى
 يع المشووار موون عوودد اليكومووة أطل ووتدووة ال ان المرحلووة بدايووة لليكومووة االلدكترحندووة حمنووذ تطووة لوضع

 تكةةاد التةةة خةةدماتها م  محدود وبقدد  يبيا ت ر اإلةترةت بصور  على البوابة الرسمدة على حالخدمات
  2019الصةةمات )أحمةةد. ع.   اتبالخةةدم رفيقةة مةةا  أو المقلومةةات علةةى والتقرف التصفح على ت تصر
 (15حا صف

 :االليكترونية المصرية الحكومة بوابة الخدمات على   

 البوابووات علووى تدووة حمعلوما تفاعلدووة تدمووة ( 900 ) مةة  أكفةةر المصةةريا الحكوما بوابا ت دم
 تدمووة 200 حووواليدووة التفاعل الخوودمات عوودد بلووغ حدوو  اإلنترنت  على اليكومدة ه ه االلدكترحندة لألج

 نجووراء تووم م 2002 عووام حمنووذ البوابووة دن عليمتاح حاستمارة نموذج 700 من أك ر حجود نلى باإلضافة
 م وول العووالي الوقووع ذات الخوودماتدل لتفع أحده لتيتندة االبدن لتين سواء البوابة علىي ات التيد منيد العد

 توودمات نلووى  باإلضووافة باالنتخابووات الخاصة االستعالم حتدمات حالمخالفات  ردالفوات دفع النفر  حج 
 ال بةةول قيتةهةة  مكتةةب وخدمةةا ال ةةومة  الةةرقم لبطاقووة فاقوود بوودل حاسووتخراج كن دمم الددم ددق راجاستخ

  (ايبيالضةةر اإقةةرارات ميت د ذل  لة بما ) والضرائب المركبات  رخص ديوت د ا يالمصر بال امقات
 ل مار ا وخدمات  ايال ضائ والخدمات المحاكم وخدمات ا يمياإلقل وال طارات هاتياألتوب تذاكر وح  

  (20  صفحا 2019)أحمد. ع.   للشركات

ولة م ال تطبيق هذه الدراها لإ  الخدمات التة ت دمها مصةةلحا الضةةرائب هةةة علةةة الةحةةو 
 على و اتت مصر  لة والمةشآت األشخاص على الم رر  الضرائب ع  للهتقلم م دما خدماالتالة 
 طالةةب هةةتقلمي ثحيةة  قاتيالمب بايوضر ةبع الم م  الخصم وضرائب القاما  الضرائبهة  أةواع فلفا

 للطالةةبيظهةةر  هابقةةد ل يالتهةة  بةةرقم أو الملةةف  برقم أو المةشي   برقم اةاتيب شاشا خلل م  الخدما
 :التالة  الرابط علىوالبوابا خدماتها متاحا  المةاهبا الهداد  ايوطرةب م مطلوبهو  ما م دار

https://www.egypt.gov.eg/arabic/documents/default.aspx 

لل بووول  الموسووعة الموحوودة حهووي النظريووة  :النظرية التي سوف يتم استخدامها في هذه الدراسووة
اح مووا يطلووق علدهووا  UTAUT لنموووذج حهووي فووي الي د ووه امتووداد (UTAUT2) التكنولوجدووا حاسووتخدام

عمرها  ي يد قلدالً عن ع د من ال مان حالتي  (UTAUT) ية الموحدة لل بول حاستخدام التكنولوجداالنظر
من تالل تمنة ميددات حالمجاالت األترى  (IS)   حقد استخدمت على نطاق حاسع في نظم المعلومات

  (Venkatesh V. T., 2016, p. 359)ف ط 

 بشكل  تؤثر  حالتي(  المتغدرات  بناء)  اشرةمب  ميددات  سبعة  ت دم  UTAUT2حالنظرية الموسعه  
 توقع   الظرحف تنهدل     الجهد  توقع:  التكنولوجدة  االبتكارات  لتبني  النلوكدة  المواطندن  نوايا  على  مباشر
مع مالحظة ان ال الث عوامل االتدوورة   .حالعادات  االجتماعي  التأثدر     المتعة  الدافع     النعر  قدمة     األداء

حاالربعة عوامل االحلي هي ما رك ت علدووة  UTAUT2في النظرية الموسعه   هي عوامل تمت اضافتها
   UTAUTالنظرية الموحده 

https://www.egypt.gov.eg/arabic/documents/default.aspx
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اسووتخدام   العوامل على  حتأثدر  أهمدة  مدى  لت ددم  الدراسة  هذه  في   UTAUT2  نموذج  اختيار  تم
 بنوويلت  النوولوكدة  المووواطندن  نوايووا  حووول(  )علووي بوابووة اليكومووة المصوورية  تدمات العرا   اإللكترحندة

 ,Munyoka) شوومولدة األك وور هووو UTAUT2 فوو ن   ذلووك على عالحة. العرا   اإللكترحندة تدمات
2017, p. 116)ال ات الضوت علة المتغيرات المهتخدمب لة هذه الدراها وهة كتالة :  حسدتم   

 :المتوقع األداء-4.4.1

 يهاعدهم علة تحهي  هوف مقيةا تكةولو يا اهتخدام األلراد أ  يقت د التة وي صد بب الدر ا
 اعمالهم  أدات

 :المتوقع الجهد   -4.4.2

  صةةفحا 2019مقيةةةا )مبةةار .   تكةولو يةةا أو ةظةةام باهةةتخدام المرتبطةةا الهةةهولا در ا هو
195)  

 :االجتماعي التأثير-4.4.3

عليةةب  ي ةةب يقت ةةدو  أةةةب لةةب بالةهةةبا المهمةةي   الةةةاه أ  عةدها  الفرد يدر  التة الدر ا هو
 الةظام اهتخدام

 :التيسيرية الشروط -4.4.4

 الةظام اهتخدام مو ود  لدعم والت ةيا التةظيميا التحتيا البةيا أ  الفرد يقت د التة الدر ا هو 

 العادة  - 4.4.5

لها تيفير مباشر على اهتخدام التكةولو يةةا و وي صد بها اكعتياد علة اهتخدام ادا  مقيةا حيث  
 القاد   حيث ا  هذهالقلقا بي  ال صد الهلوكة واهتخدام التكةولو يا.  أو عاد  تضقف أو تحد م  قو     /

 (Venkatesh V. T., 2012, p. 158) .التكنولوجدا اهتخدام على مباشر  تيفير لها

 القيمة السعرية-4.4.6

تشوودر الووي المبووالغ التووي  حي صد بها التكلفة اح النعر الذق يتم دفعه لليصول حفي هذه الدراسة 
 في م ابل اليصول علي تدمات مصلية العرا   علي بوابة اليكومة االلدكترحندة يتم دفعها

 دوافع المتعه  -4.4.7

 دحًرا تلعوو  أنهووا ثبووت حقوود   التكنولوجدووا اسووتخدام المشت ة موون المتعة أح المتعة حي صد بها أنها
   (Venkatesh V. T., 2012, p. 161)التكنولوجدا   قبول تيديد في  مهًما

 مستخدمي االنترنت في  مصر   عدد  4.5

حالتووي ت ووع مصوور فووي فووي نطاقهووا شمال افري دا تللووك بالنظر الي اعداد منتخدمي االنترنت في  
فووي اهيوواد منووتمر حهووو مووا يوضوويه   2019-12-31الجغرافي فنجوود ان عوودد منووتخدمي االنترنووت فووي  

دون منووتخدم حبننووبة مل 49,231,493الجدحل التالي حد  حصل عدد منتخدمي االنترنت في مصر الي 
 وهة ةهبا تقتبر كبيره اذا ما اخذةا لة اكعتبةةار عةةدد الهةةكا  كمةةا   من عدد النكان في مصر  48.10%

واقةةل ةهةةبا   %50وتةةوةه    %75ا  اعلة ةهبا لمهتخدمة اإلةترةت مو وده لة كل م  المغرب بةهةةبا  
ودا  وهةةذا يقكةةه بصةةور  لةةة الهةة  26ل ةةط  او  %5لقدد مهتخدمة اإلةترةت  لة الصةةحرات الغربيةةا  

مةط يا اكمكاةيةةات الماديةةا الضةةقيفا لهةةذه الةةدول اكمةةر الةةذي يةة فر بةةدوره علةةة البةيةةا التحتيةةا ومةةدي 
ال اه يا كهةةتخدام تكةولو يةةا المقلومةةات واإلةترةةةت  ب ةةار  الري يةةا ممةةا يفهةةر هةةبب اةخفةةاض اعةةداد 

  .وال دول التالة يوضح الةهب مهتخدمة اإلةترةت لهذه الدول
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 )1 ( دول رقم
 2019 ديهمبر  31الري يا حتة   لة قار دول  لبقض الاعداد مهتخدمة اإلةترةت 

عدد السكان   الترتيب

  المتوقع 

(2020 Est.) 

عدد السكان  

  المتوقع 

(2020 Est.) 

مستخدمي  

 في  اإلنترنت 

31-DEC-

2000 

مستخدمي  

 في  اإلنترنت 

31-DEC-

2019 

نسبة 

مستخدمي  

اإلنترنت   

 كان لعدد الس 

1 Kenya 53,771,296 200,000 46,870,422 87.20% 

2 Libya 6,871,292 10,000 5,100,000 74.20% 

3 Seychelles 98,347 6,000 71,300 72.50% 

4 Mauritius 1,271,768 87,000 852,000 67.00% 

5 Tunisia 11,818,619 100,000 7,898,534 66.80% 

6 Morocco 36,910,560 100,000 23,739,581 64.30% 

7 Cabo Verde 555,987 8,000 352,120 63.30% 

8 Reunion 

(FR) 

895,312 130,000 553,000 61.80% 

9 Mali 20,250,833 18,800 12,480,176 61.60% 

10 Nigeria 206,139,589 200,000 126,078,999 61.20% 

11 Gabon 2,225,734 15,000 1,307,641 58.80% 

12 Senegal 16,743,927 40,000 9,749,527 58.20% 

13 Algeria 43,851,044 50,000 25,428,159 58.00% 

14 Eswatini 1,160,164 10,000 665,245 57.30% 

15 Zimbabwe 14,862,924 50,000 8,400,000 56.50% 

16 Djibouti 988,000 1,400 548,832 55.50% 

17 South 

Africa 

59,308,690 2,400,000 32,615,165 55.00% 

18 Zambia 18,383,955 20,000 9,870,427 53.70% 

19 Namibia 2,540,905 30,000 1,347,418 53.00% 

20 Egypt 102,334,404 450,000 49,231,493 48.10% 

21 Botswana 2,351,627 15,000 1,116,079 47.50% 

Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm reterived on 26-09-2020   

 2020ده عن الحكومة االليكترونية لعام ترتيب مصر طبقا لتقرير االمم المتح   4.6

مراتةةب عةة  ت ريةةر عةةام   3( ا  ترتيةةب مصةةر ت ةةدم  2يتضح م  ال دول التالة  ةةدول رقةةم )
م شةةر والهةةبب هةةو ت ةةدم مصةةر لةةة  2020لةةة عةةام  111الةةة المرتبةةا   114م  المرتبا ال     2018

البةيةةا   م شةةرعلةةة الةةررغم مةة  تيخرهةةا لةةة    ا الحكومب اكلكتروةيةةبم شر تةميو    الخدمات اكلكتروةيا
وتهبق مصر عموما كل مةة    2018م ارةب بقام    2020لة عام    التحتيا للتصاكت الهلكيا واللهلكيا

كما ة د ا  غاةا  2018 ةوب الري يا وتوةه علة الرغم م  تاخرهما لة الم شر القام  م ارةب بت رير 
بيةما ت دمت كل م  ةاميبيا والمغرب لة الترتيب القام عةة  مصةةر وايضةةا م ارةةةب   حالظت علة ترتيبها

 .بترتيبهما ع  الت رير الهابق 

https://www.internetworldstats.com/africa.htm#ke
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#ly
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#sc
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#mu
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#tn
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#ma
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#cv
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#re
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#re
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#ml
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#ng
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#ga
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#sn
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#sz
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#zw
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#dj
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#za
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#za
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#zm
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#na
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#eg
https://www.internetworldstats.com/africa.htm#bw


  اللكترونيه لمصلحة الضرائب المصريةام الخدمات االعوامل المؤثره علي استخد                                       حسنم  إبراهيأحمد د / 
 

 

(134) 
 م 2021 رياني الجزء األول   . ( 11)العدد   -( 7)المجلد                                                   ة المعاصرةمجلة الدراسات التجاري 

 2020يوليب   يوضح ترتيب مصر م ارةا مع بقض الدول اكلري يب الصادر لة  ) 2  ( دول رقم 
 2020وبب ترتيب الدول طب ا لت رير اكمم المتحده ع  الحكوما اكليكتروةيا لقام 

 الدوله 
 الترتيب عالميا 

مؤشر تنمية  

الحكومه  

 االلكترونيه 

مؤشر الخدمات  

 االلكترونية 

مؤشر رأس المال  

 البشري

مؤشر البنية التحتية 

لالتصاالت السلكية 

 والالسلكية 

 2020 2018عام 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018

جنوب  

 أفريقيا

68 78 0.6618 0.6891 0.8333 0.7471 0.7291 0.7371 0.5832 0.4231 

 0.4066 0.6369 0.6974 0.6640 0.6235 0.8056 0.6526 0.6254 91 80 تونس

 0.3558 0.5596 0.5930 0.5669 0.6353 0.6944 0.5960 0.5390 101 101 غانا 

 0.3299 0.5447 0.6558 0.5850 0.5235 0.4514 0.5747 0.4554 104 121 ناميبيا

 0.3697 0.5800 0.6152 0.5278 0.5235 0.6667 0.5729 0.5214 106 110 المغرب 

 0.3222 0.4683 0.6192 0.6072 0.5706 0.5347 0.5527 0.4880 111 114 مصر 

 0.4250 0.6250 0.6719 0.6398 0.3235 0.2292 0.5401 0.4313 113 125 الغابون 

 0.3982 0.5591 0.6911 0.6694 0.3647 0.2083 0.5383 0.4253 115 127 بوتسوانا 

 0.1901 0.3402 0.5812 0.5472 0.6765 0.6250 0.5326 0.4541 116 122 كينيا 

 0.3889 0.5787 0.6966 0.6640 0.2765 0.2153 0.5173 0.4227 120 130 الجزائر 

 0.1733 0.2931 0.5261 0.4815 0.6176 0.7222 0.4789 0.4590 130 120 روندا 

 2018وعام   2020مم المتحده عام  بةاتا علة ت رير اك ثالمصدر : م  اعداد الباح

فووي   منووتخدمي اإلنترنووتحننووبة  عووداد  با( والخةةاص  1واذا ما اخذةا لة اكعتبار ال دول رقم )
% فأننا ننتطدع ان ن ول ان مصر بذلت جهودا عديده نيو التيول الرقمي فدما 48مصر حالتي تصل الي  

و ما يشدر الدة ت رير االمم المتيدة كون مصر ت دمت فووي مؤشوور هحيتعلق بخدمات اليكومة االلدكترحندة  
حهووو مووا يعكوو   2020فووي ت ريوور عووام  %57الووي   2018ت ريبووا عووام  %48اليكومووه االلكترحندووة موون 

المجهودات اليكومدة في هذا الصدد حيرق الباح  اننا نيتاج الي اجراء الم يد حالم يد من االبياث التي 
المووواطندن فووي مصوور لهووذه الخوودمات حاالقبووال علووي اسووتخدامها حتووي تكووون  لتتعلووق ب دووا  موودق قبووو

االجراءات المتخذه سواء بتجمدد اح بالتوسع نيو تدمات معدنه م ل تدمات العوورا   اح توودمات حهارة 
الدتلدة م ارنه بخدمات جهة اترق اح تدمات تتعلق باحد الموضوووعات م وول التوسووع فووي توودمات الوودفع 

داتوول نفوو  الجهووة حهووو مووا  أق  م ارنه بخدمات اترق لمصوولية العوورا   نفنووها  اااللكترحني للعر
سدنعي الباح  من تالل هذه الدراسة للتعرف علووي موودق قبووول الممووولدن لخوودمات مصوولية العوورا   

بووالتطبدق علووي   Utaut2المصووريه باسووتخدام النظريووة الموسووعه ل بووول التكتولوجدووا اح مووا يطلووق علدهووا 
    ارتدمات مصلية الع

 مشكلة الدراسة  

المصةةريا  مصلحب الضرائب ممولةددت المشكلب لة الكشف ع  القوامل الم فره لة قبول تح
ةمةةوذج  ولةةقاهةةتخدامهم لهةةذه الخةةدمات ( وخةةدمات مصةةلحب الضةةرائب المصةةريباكلكتروةيا) للبوابةةا

utaut2 ا :تيكا الباحث األهئلا صاغولى المصلحب ولتح يق ذل  مم علي 

  ولةةق ةمةةوذج اكلكتروةيةةا البوابةةب كهتخداممصلحب الضرائب  ممولة ابليب لدى لاما مهتوى  .1
utaut2 
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 الظةةروف المهيةةي و التةةيفير اك تمةةاعة -) للقوامةةل   utaut2لةموذج المتبايةاالقوامل  تيفيرما  .2
خةةدمات  كهةةتخداملة قابليب الممولي  (  القاد   وال هد المتوقع  وال يما الهقريب  ودوالع المتقا  و
 .لحب الضرائب على البوابب اكلكتروةيبصم

 الدراسات السابقة  

فووي  الرقمدووة الناشووئة الشووركات موون الثنوودن تم اجووراء دراسووة (Gupta, 2019) البي  هذا لة
بهوودف .  الرقمدة  المشاريع  في  التيول  هذا  م ل  ت ود  التي  األساسدة  النمات  حتيديد  الجماعي  التمويل  مجال

 المعلومات مووع  تبادل  تالل  من  المشاريع  تنظدم  شركات  في  DBT  نجراء  ةكدفد  يدر   التوصل الي نطار
 األعمووال  حتطوووير نموواذج  تصمدم  على  الشركات  هذه  حمديرق  األعمال  حذلك بغرض مناعدة رحاد.  البدئة

 .التفاعلدة

(حالتي استعرضووت تعريفووات التيووول الرقمووي حكونهووا يووتم موون تاللهووا Ulas  2019) دراسة 
 حالتي تتعلووق  الرقمدة  حانها ايعا تشمل العديد من الت ندات  .تجارية  حممارسات  يدةدج  أعمال  نماذج  تشكدل

 حننترنووت الرحبوتات حأنظمة االصطناعي  حالذكاء  العخمة  حالبدانات  النيابدة  حاليوسبة  الذكدة  بالهوات 
 لوودمج يجرتووا دعووم نلووى مع االشارة الووي االحتدوواج حغدرها  حاألتمتة  المت دمة  الرحبوتات  حأنظمة  األشداء

  . الشاملة االستراتدجدة في الرقمدة  التيوالت

 نلووى مت ايد بشكل تتطلع المصنعة حالتي اشارت الي ان الشركات (Tronvoll, 2020)دراسة 
. الرقمدووة الخوودمات توودعم التووي االسووتراتدجدة التيوالت في الدراسة حبي ت هذه.  الخدمة  نمو  لدفع  الرقمنة

 المووديرين كبووار  المتعم ه مع  عنه الم ابالت  حهذا ما كشفت     حاألكاديمي  قاإلدار  االهتمام  من  الرغم  على
 حالالهمووة  االستراتدجي  التغددر  مبادرات  من  شاملة  حاحصت الدراسة باتباا مجموعة  حالمديرين  التنفدذيدن

 .الرقمدة الخدمات نجاح لعمان

قمووي ححووددت رلفووي مجووال التيووول ا الموجودة األدبدات  (Verhoef, 2019)حتناحلت دراسة 
 ح ال وودرات األصووول حكووذلك الرقمدووة للشووركات النمووو الرقمي حايعا اسووتراتدجدات للتيول  مراحل  ثالث

 المنووتخدمة  الم ووايد   علووى  المترتبووة  حالنتووا ج  التنظدمدووة  حالهداكل.بنجاح  رقمدا  تيويلها  أجل  من  المطلوبة
 التيووول حووول المنووت بلدة البيوووث  دهجوحت  لتيفد   بي   حأتدرا  قدمت هذه الدراسة أجندة.  األداء  لمعايرة
 .الرقمي

 اليالدووة اليكومدووة الخوودمات ت ديم علي مناقشة ن طتدن حول (Scholta, 2019)رك ت دراسة 
 تووالل  موون  اسووتباقي  بشووكل  اليكومووات  تتصوورف  أن  المواطن  حال انده توقع  النماذج  تصمدم  االحلي تيندن

 موون الخوودمات علووى اليصووول  طلبووات  على  االعتماد  من  بدالً      بنفنها  المناسبة  اليكومدة  الخدمات  نطالق
نظووام حكومووة الشووباك الوحوود الووي   من  الدراسة االنت ال  هذه  اقترحت  المنألتدن  هاتدن  المواطندن حلمعالجة

 الخوودمات لتل ووي نموواذج أق تعبئووة  أح  نجووراء  بووأق  ال دووام  المووواطن  علووى  يتعوودن  ال  حدوو      توق   بال  متجر
شي مع التطورات اليالدووة حالمنووت بلده فووي مجووال تكنولوجدووا المعلومووات امحهو نموذج ملهم يت.  اليكومدة

   البدانووات تخوو ين حتكاموول    البدانووات  جمووع  تكاموول:  أساسووها  علووى  الت وودم  يتم  أبعاد  ححددت الدراسة ثالثة
 في اإللكترحندة  اليكومة  ممارسات  دراسة حاالت كال من    تالل  البدانات حذلك من  استخدام  من  حالغرض

 .استرالدة  حالية ح حكومة  حنستوندا النمنا

المعلومووات  الفوورا العديووده التووي ت وودمها تكنولوجدووا (Mutimukwe, 2020)ناقشت دراسووة 
 الخصوصوودة  ضوومانات  كمووا بي ووت هووذه الدراسووة تووأثدر  حمعالجتها  الشخصدة  البدانات  لتخ ين  للمؤسنات
 عوون  الكشوو   عوودم  ح سوولوك  ة وو حال   الخصوصوودة  حمراقبووة     الفرديووة  الخصوصدة  مخاحف  على  التنظدمدة

 اإللكترحندووة اليكومووة - اإللكترحندووة للخوودمات منووتخدًما 547 لو است صا دة دراسة  على  باالعتماد.  الذات
 يختلف الف ا على الخصوصيا ضماةات تيفير الة أ   وتوصلت الدراها رواةدا في اإللكترحندة  حالتجارة
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 تكةةو   قةةد  اإللكتروةيةةا  الحكوما  لة  الف ا  أ   إلى  رتشي  التة  األخرى  الخدمات  ع   الحكوميا  الخدمات  لة
 .غيرها ع   طبيقتها لة وتختلف  تق يد ا أكفر

 أجوول موون اإللكترحندووة لليكومووة العامووة ال دمووة(Twizeyimana, 2019) استعرضووت دراسووة
( 1) اإللكترحندة موون تووالل النووؤاالن اليكومة تي  ها أن يفترض التي حال دمة  اليالي  الوضع  في  التي دق

 موون التووي ال دمووة هووي مووا( 2) ح اإللكترحندووة  لليكومووة العامووة  ال دمووة  فووي  للبيوو   اليووالي  الوضووع  هو  ام
قوود تتووداتل   متداتلووة  قوودم  حذلك من تووالل االعتموواد علووي سووتة  اإللكترحندة   اليكومة  تي  ها  أن  المفترض

 ؛(  OG)  فتوحووةملا  اليكومووة  قوودرات  ؛  اإلداريووة  الكفوواءة  تينوودن  ؛  العامووة  الخدمات  تيندن:  احدانا حهي  
 .االجتماعدة ال دمة حتيندن ؛ اليكومة في حال  ة ال  ة تيندن ؛  المهندة حالكفاءة األتالقي النلوك تيندن

 اليكومووة مواقووع ألموون حم ارنووة شوواملة مراجعووة  (Thompson, 2020) قوودمت دراسووة
 الدراسووة الووي حجووود   تلحتوصوو .  نامدووة  كدحلووة مت دمووة حتايالنوود كدحلووة  بلدين هما أسترالدا  في  اإللكترحندة

 ال  قوود  كبدوور  بشووكل  اإللكترحندووة  اليكومووة  تبنووت  التي  الجهات  أن  نلى  تشدر  التي  األمندة  ال غرات  من  العديد
النداسات االمندووة   ميتوى  منهجدة هذه الدراسة تيلدل  تعمنت.  لبدانات مواطندهم  أفعل  حماية  دا ًما  توفر

 األمندووة الجوانوو  علووى أك وور حالتركدوو  األمندووة الووةيلا للممارسة حول  توصدات  حقدمت  للمواقع حالتشفدر
 .اإللكترحندة لليكومة  المعلومات ألمن

 حكونهووا اتجوواه اإللكترحندووة الفوا وود العديووده لليكومووة (Glyptis, 2020)استعرضووت دراسووة 
. نامدووة أح فووي دحل مت دمووة  كانووت  نذا  عمووا  النظوور  بغووض  الم لووى  بالطري ووة  تنفدذها  ما تم  تاصة نذا  عالمي

 عواموول علووى البيوو  هووذا حيركوو    ال مووان من ع د من ألك ر كبدًرا جذبت اهتماًما اإللكترحندة  يكومةلاف
كمووا .  حالووة  كدراسووة  قبوورا  جمهوريووة  باسووتخدام  حذلووك     اإللكترحندووة  اليكومة  تبني  في  الياسمة  النجاح

 ال ذلووك  علووى ةحعووال. اإللكترحندووة اليكومووة تبنووي منووتوى على تؤثر التي  الر دندة  رك ت علي العوامل
 هووذه  ألن     حال  افدووة  االجتماعدووة  الخصا ص  عن  فعالً      حالمؤسندة  التنظدمدة  بالجوان   االستهانة  ينبغي

 .اإللكترحندة اليكومة  تبني أمام حاسمة حواج  تشكل العوامل

(  نلى است صاء العوامل المؤثرة على ندووة طووالب جامعووة الملووك 2019هدفت دراسة )مبارك.   
تخدام تطبدق الوات  آب  كأحد تلك الوسا ل  في دعم العملدووة التعلدمدووة فووي المملكووة العربدووة ساتالد تجاه  

النعودية. حرك ت على دراسة تأثدر العوامل ايتدة: األداء المتوقع  حالجهد المتوقع  حالتأثدر االجتموواعي 
نظريووة الموحوودة لت بوول لاعلى الندة النلوكدة الستخدام الوووات  آب لطووالب جامعووة الملووك تالوود باسووتخدام  

( طالبوواً حطالبووة بجامعووة الملووك تالوود. 721بلغووت عدنووة الدراسووة ) (UTAUT) التكنولوجدا حاسووتخدامها
حأشووارت نتووا ج الدراسووة نلووى أن األداء المتوقووع  حالجهوود المتوقووع  حالتووأثدر االجتموواعي كانووت جمدعهووا 

ام تطبدووق الوووات  آب فووي العملدووة دخمؤشوورات ذات داللووة نحصووا دة علووى الندووة النوولوكدة للطووالب السووت
التعلدمدة. كما أشارت النتا ج أيعا نلى أن أكبر عامل مؤثر على الندة النلوكدة الستخدام الوووات  آب هووو 

 .الجهد المتوقع يلده األداء المتوقع ثم التأثدر االجتماعي

ء هدئووة اعوو نلى الكش  عن العواموول المووؤثرة فووي قابلدووة أع      (2019)أحمد. م.   هدفت دراسة  
التدري  بجامعة األقصى للبوابة اإللكترحندة حاستخدامهم لها فووي تبووادل المعرفووة حالتعلوودم الجووامعي حف وواً 

حقد استخدم الباح ان الموونهج الوصووفي التيلدلووي. حلتي دووق أهووداف الدراسووة صوومم  .(UTAUT) لنموذج
تطبدووق أداة الدراسووة علووى  دعوو ( مؤشووراً. حب26الباح ان أداة الدراسة مكونة من تمنة مجوواالت تتعوومن )

عدنة من أععاء هدئة التدري  الذين جربوا حاستخدموا البوابووة اإللكترحندووة بجامعووة األقصووى فووي تبووادل 
( ععو هدئة تدري   توصلت الدراسووة نلووى جملووة موون النتووا ج 30المعرفة حالتعلدم الجامعي بلغ عددهم )

 ابلدووة السووتخدام البوابووة اإللكترحندووة فووي تبووادل لاأهمها: يتمتع أععاء هدئة التدري  بدرجووة م بولووة موون  
المعرفووة حالتعلوودم الجووامعي. كمووا يووؤثر األداء المتوقووع لوودى أععوواء هدئووة التوودري  فووي ندووتهم النوولوكدة 

إي ابيةةا .  تووأثدراً  UTAUT الستخدام البوابة اإللكترحندة في تبادل المعرفة حالتعلدم الجامعي حف وواً لنموووذج
لدى أعضات هيئا التدريه لةةة ةيةةتهم الهةةلوكيا كهةةتخدام البوابةةا اإللكتروةيةةا لةةة   عوي فر ال هد المتوق
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تووأثدراً نيجابدوواً. حيووؤثر الوودافع االسووتمتاعي لوودى  UTAUT حف اً لنموووذجتبادل المقرلا والتقليم ال امقة 
علدم الجووامعي تلأععاء هدئة التدري  في ندتهم النلوكدة الستخدام البوابة اإللكترحندة في تبادل المعرفة حا

تأثدراً نيجابدوواً. حتووؤثر ظوورحف التنووهدل لوودى أععوواء هدئووة التوودري  فووي ندووتهم  UTAUT حف اً لنموذج
تووأثدراً  UTAUT النلوكدة الستخدام البوابة اإللكترحندة في تبادل المعرفة حالتعلدم الجامعي حف اً لنموووذج

ري  فووي ندووتهم النوولوكدة السووتخدام البوابووة دتوو نيجابداً. كما يؤثر التأثدر االجتموواعي لوودى أععوواء هدئووة ال
تأثدراً نيجابداً. قدمت الدراسة فووي  UTAUT اإللكترحندة في تبادل المعرفة حالتعلدم الجامعي حف اً لنموذج

ضوء تلك النتا ج العديد من التوصدات كان أهمها: ضرحرة تع ي  قابلدة أععاء هدئة التدري  السووتخدام 
تعلدم الجامعي حتبادل المعرفة موون تووالل الوودمج الفعلووي لتلووك البوابووة فووي العموول لاالبوابة اإللكترحندة في  

 .األكاديمي حتنفدذ العديد من المهام األكاديمدة حاإلدارية 

 ت وودمها التي اإللكترحندة اليكومة تدمات جودة على التعرف ( نلى2019هدفت دراسة )جلدد.   
 للت دوودم أظهوورت  المنووتخدمة  ح المعووايدر  االبعوواد  عوون   الكشوو   طريق  عن  العمالء  رضا  حمدى  بلدية تدباهة

 .رضاهم  منتوى  تعك  التي اإللكترحندة اليكومة الخدمات لت ددم المنتخدمة األبعاد الدراسة  نتا ج

(  أحوود أهووم أدحات تطبدووق اليكومووة اإللكترحندووة فووي مصوور  2019تناحلت دراسة )أحمد. ا.   
الخدمات عبر بوابة اليكومة المصرية  حما سدناعد بووال شووك  حهي الوثا ق حالنماذج المنتخدمة في ت ديم

على التغل  على الك در من المشاكل التي قد تعدق التطبدووق  حموون ثووم ت وودم أفعوول الخوودمات اإللكترحندووة 
منتفددين كما هدفت الدراسة نلووى الكشوو  عوون الوثووا ق حالنموواذج المنووتخدمة  حأنواعهووا  حتصا صووا  لل

حسبل اليصول علدها  حمشووكالتها  حالمعلومووات المتاحووة  حاإلجووراءات المطلوبووة لتنفدووذ الخوودمات التووي 
لدل هذه الوثا ق ل بوابتها على اإلنترنت  حذلك من تالل تيت دمها اليكومة اإللكترحندة المصرية من تال

حالنماذج حما يرتبط بها من نجووراءات عبوور البوابووة  حموودى صووالحدتها لتي دووق الرليووة العامووة لليكومووة 
 .اإللكترحندة المصرية  حأهدافها المعلنة للمواطندن

حلما على تي دق جودة المعلومات حاثره تأمدن البدانات  ( 2019)عوض.   الدراسةتناحلت هذه 
اليكومة اإللكترحندة كما هدفت نلى تي دق أهووداف فرعدووة ظل تطبدق  اتخاذ ال رار فى    لذلك من اهمدة في

 -سووهولة االسووتخدام للمعلومووات  -االعتماديووة فووى المعلومووات  -تم لووت فووى دراسووة ) سووالمة المعلومووات 
نووة االستفادة من المعلومات ( على جودة اتخاذ ال رار فى اليكم الميلى بميافظة كفر الشوودو ح تكونووت عد

فرد ح توصلت الدراسووة  80ميافظة ح بلغ حجم العدنة الالدراسة من كافة االدارات التابعة لليكم الميلى ب
 .دن للمعلوماتمالى ان جودة المعلومات مفهوم ننبى يتم العمل به حف ا لياجات المنتخد

 البلدان نم العديد جان   من  اإللكترحندة  اليكومة  مفهوم  اعتماد  (2019تناحلت دراسة )توفدق.   
 موون العديد حأداء المعلومات ت ديم تالل من   الميلدة اليكومة أح المرك ية اليكومة منتوى على  سواء   

 موون األداء ل دا   المتيدة  األمم  مؤشر  حاستعرضت هذه الدراسة استخدام  اإلنترنت  عبر  اإلدارية  العملدات
 حاإلقلدمووي العووالمي الصووعددين علووى مت دمووةال البلوودان بعووض مع  بالج ا ر حم ارنتها  اإللكترحندة  اليكومة

 اإللكترحندووة  الخوودمات  منووتوى  انخفوواض  بنووب   الج ا رية  الوطندة  للمؤسنات  كبدر  تأتدر  حالتي أظهرت
 .لالتصاالت التيتدة البندة في حالتخل 

 في  الجديدة المفاهدم أحد باعتباره اإللكترحندة اليكومة مفهوم (  2019)شطارة.   دراسةتناحلت  
 اليكومووة نرسوواء مجووال فووي الرا دة الدحلدة التجارب أهم على التعرف حبالتيديد اليدي   اإلدارق الفكر

 غدوور حأتوورى ناجيووة تطبد ووات نلووى حكفاءتهووا فعالدتهووا ننووبة حنوو  تصوون  أن يمكن حالتي اإللكترحندة
 عانووت لكوون حتكنولوجدووا ت ندووا مت دمووة دحل فهنوواك ف ط  الت ني بالجان  مرهون غدر هنا فالنجاح ناجية 

 األحلى الدحل عانت ف د اليكومدة الجهات مع اإللكترحنيل التعام مبدأ تبني على مواطندها نقناا في ك درا
 إلغةةات إلةةى كفيةةر  أحيةةا  لةةة اضةةطرها مما والمقوقات ال ضايا بقض من اإللكترحندة لليكومة المطب ة
 واضةةحا ور يا فابتا بخطوات قوقاتالم هذه تيفيرل ت ليل أ  م  المشاريع م  الكفير تحهي ل ووتقدي
 .اإللكتروةيا الحكوما بمصطلح المحيطا ال ضايا لمقظم
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 نوايووا علووى تووؤثر التووي الر دنوودة الي البيوو  عوون العواموول (Alalwan, 2018) دراسةهدلت 
 التكنولوجدووا ل بووول الموسووعة الموحوودة اإلنترنت باستخدام النظرية عبر المصرفدة الخدمات  حتبني  العمالء

 تووم. تووارجي كعامل المتصورة المخاطر نضافة  طريق  عن  ذلك  تمديد  تم  حقد(.  UTAUT2)  تخدامهاحاس
 يووتم التووي المدووداني  المنووح  موون  جمعهووا  تووم  التووي  البدانووات  لتيلدوول(  SEM)  الهدكلدة  المعادلة  نمذجة  نجراء
 بتوقةةع كبيةةر بشةةكل تتيفر الهلوكيا الةيا أ  األردةيا وتوصلت الة البةو  عمالء من مال مة  لعدنة  ت ديمها
 لةةيه   ذلةة  ومةةع ؛ المتوققةةا والمخاطر   الهقر وقيما     المتواصل  والتحفي      المتوقع  وال هد     األدات
 .الهلوكيا الةيا على  كبير  تيفير اك تماعة للتيفير

 

 فروض الدراسة 

   توقعمال وال هد المتوقع األدات م  كل أ  إلى تشير التة المرا قات األدبيا إ رات بقد        
 اك تماعة وهقر الخدما والظروف المهيي  ودوالع المتقب والقةةاد  حيةةث ا  كةةل هةةذه القوامةةل والتيفير
الهةةلوكيا كهةةتخدام خةةدمات مصةةلحا الضةةرائب علةةة البوابةةا  بالةيةةا التةبةة  لةةة دورا رئيهةةيا   تةة دي

 :اآلتيا الباحث الفرضيات اكلكتروةيا ولة هبيل ذل  ل د وضع

المتوقع لدق ممولي مصلية العرا   المصرية في ندتهم النلوكدة  فر اكدات يالفرض اكول : 
   UTAUT2الستخدام تدمات مصلية العرا   االلكترحندة  حف ا لنموذج 

لوودق ممووولي مصوولية العوورا   المصوورية فووي ندووتهم  الفوورض ال وواني  : يووؤثر الجهوود المتوقووع
   UTAUT2ة  حف ا لنموذج  دالنلوكدة الستخدام تدمات مصلية العرا   االلكترحن

لدق ممووولي مصوولية العوورا   المصوورية فووي ندووتهم   التأثدر االجتماعيالفرض ال ال   : يؤثر  
   UTAUT2النلوكدة الستخدام تدمات مصلية العرا   االلكترحندة  حف ا لنموذج  

ة يلدق ممولي مصوولاح ما يطلق علدها الظرحف المهدأه  التنهدلظرحف  ؤثرت:   الرابعالفرض 
العرا   المصرية في ندتهم النوولوكدة السووتخدام توودمات مصوولية العوورا   االلكترحندووة حف ووا لنموووذج 

UTAUT2   

لوودق ممووولي مصوولية العوورا   المصوورية فووي ندووتهم دحافووع المتعووه  ؤثر  توو :     الخووام الفرض  
   UTAUT2النلوكدة الستخدام تدمات مصلية العرا   االلكترحندة حف ا لنموذج  

لوودق ممووولي مصوولية العوورا   المصوورية فووي ندووتهم ال دمة النعريه   ؤثر  ت:      النادالفرض  
   UTAUT2النلوكدة الستخدام تدمات مصلية العرا   االلكترحندة  حف ا لنموذج  

لوودق ممووولي مصوولية العوورا   المصوورية فووي ندووتهم النوولوكدة   العووادةؤثر  توو :     النابعالفرض  
   UTAUT2ة  حف ا لنموذج الستخدام تدمات مصلية العرا   االلكترحند
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 يوضح ةموذج الدراها الم تر   ) 1 (شكل رقم

 منهجية الدراسة  

الدراهات المهحيا بخطواتب وإ راتاتب األهاهيا لما   باهتخدامهتخدم الباحث المةهج الوصفة  ا
مةةا هةةو كةةائ  فهةةير عةة  وصةةف وت عبار ملئمتب لطبيقا الدراها م  أةب   تكم  لة  لب م  أهميا كبري  

ويهتم بالظروف والقلقات ال ائما والمقت دات وو هات الةظر وال يم   كمةةا أ  البحةةوث الوصةةفيا تحةةدد 
  1997الطري ا التة تو د بها األشيات وتقتبر الدراهةةات المهةةحيا أمفلةةا للبحةةوث الوصةةفيا. )عةةويه   

البياةةةات والمقلومةةات  مةةع  ( والدراهات المهحيا هة م  أحدث طر  البحث ويتم مةة  خللهةةا56ص:
وتحديد الوضع الحالة لها والتقرف علة  واةةةب ال ةةو    الظاهر بهدف التقرف علة هذه    ع  ظاهر  ما

الوضع أح مدق الياجة نلي ال دووام والضقف لة الظاهر  موضوع الدراها م  أ ل مقرلا صلحيا هذا  
 (87  ا:1990 . )نوفل ح آترحن  الظاهرةبتغددرات أساسدة أح ج  دة في هذه 

حنموووذج المكونووات األساسوودة لووو  االستكشووافي  التيلدل العاملي باستخدام أسلوبحل د قام الباح   
 اسوولوب عوون عبووارة حهووو العوواملي  التيلدوول  اسلوب  حتم ذلك باستخدام  عامل قبل التدحير حبعد التدحير  23

 حهووو معدنووة بظوواهرة  ةلمتعلا  data reduction البدانات أح المتغدرات عدد اتت ال نلى يهدف نحصا ي
 التبوواين مصووفوفة أح  االرتبوواط مصووفوفة تيلدوول فووي تنووتخدم حالتووي المتغدوورات متعوودد تيلدل أسالد  أحد

 حذلووك  أقوول  عوودد  نلووى  الك درة  البدانات  اتت ال  ح  دقدق  تفندر  على  لليصول  المشترك  التباين  نلى  باإلضافة
 هووذه حراء الكامنووة  common factors ركةالمشووت العواموول بواسووطة المتغدرات بدن العالقات تالل من

 اسووتخدامات موون الك دوور أن حيالحوو  المتغدوورات  موون  اقوول  بعوودد  حلكوون  أيعا  متغدرات  هي  حالتي  العالقات
 مجووال كووان نذا حتاصووة  العوواملي  للتيلدوول  االستكشووافي  الجانوو   هذا  على  ترك   العاملي  التيلدل  حتطبد ات

 يتوودح ألنووه حاقعدووة مواقوو  فووي المع دة الظواهر مع  لتعاملا  كنهيم  حد   مع دة  عالقات  على  يشتمل  البي 
  للتبوووواين المختلفووووة المصووووادر بوووودن حالفصوووول المتغدوووورات بوووودن العالقووووات تيلدوووول للباحوووو 
 .(243  صفية 2014)كاظم.   

ألبعوواد الظوواهرة ميوول الدراسووة تووم  متغدر 23حل د تم ذلك من تالل استمارة استبدان مكونه من 
علةةة قاعةةد  بياةةةات الممةةولي    ممووول منووجله بدانوواتهم  500حتم ارسووالها الووي    فورم  انشالها علي جوجل

المه لي  لدي مصلحا الضرائب المصريا باكدار  المرك يا للحاهب اكلة وتم ارهال بريد اليكتروةةةة 
اهةةتماره    54يحتوي علة رابط اكهتبيا  وتم ارهال اول مره لة شةةهر يوليةةب وكةةا  عةةدد اكهةةت ابات  

وتةةم اعةةاد     37اكرهال مع اهتبقاد م  اهةةت اب لةةة المةةره اكول وكةةا  عةةدد اكهةةت ابات عاد   وتم ا

 األداء المتوقع 

 الجهد المتوقع 

التأثير 

 القيمة السعريه  االجتماعي 

 

 الظروف المهيأة 

 

 النية السلوكية 

 دوافع المتعة 

 العادة 
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حتووم نجووراء   26استجاب في المرتدن الناب تدن حكان عدد االسووتجابات  اكرهال مره فالفب مع اهتبقاد م   
 SPSSالدراسة العملدة باستخدام برنامج االحصاء 

اسئلة ديموجرافدة عن العمر حالميافظه التووي   3ي  وت علمع مالحظة ان استمارة االستبدان احت
 95وعةد  مع البياةات وبقد اهتقراضها تبي  للباحث ا  اكفر م     ينكن بها الممول حالمنتوق التعلدمي

عةةام والمهةةتوي التقليمةةة  ةةامقة   35% م  اكهت ابات كاةت م  ال اهره الكبري واكعمار اكبر مةة   
اكعتبار لة الفروض ويو د لدي الباحث تفهير لذل  هوف يتةاولةةب   ها لةمما دلع الباحث الة عدم اخذ

 .لة مةاقشا الةتائج لة ةهايا هذا البحث 

 الدراسة االحصائية  

ممول تم ادتال هذه البدانووات علووي   117اليصول علي االستمارات من الممولدن  حعددهم  بقد  
انت البدانات حالجداحل المنتخرجه موون في حكحباستخدام اسلوب التيلدل العاملي االستكشا SPSSبرنامج 

 البرنامج علي النيو التالي:

  Exploratory factor Analysisالصدق العاملي : تم استخدام التيلدل العاملي االستكشافي 
مووع توودحير الميوواحر بطري ووة  Principal Components Methodبطري ووة المكونووات األساسوودة 

 حكانت النتا ج كما يلي :  SPSSبالبرنامج اإلحصا ي ارات للعب  Varimx Methodالفاريماك 

 23للقبةةارات ال  القاملى اكهتكشالة : أهفرت ةتائج التحليل القاملة اكهتكشالة    )أ( التيلدل 
 ع  تشبقها  ميقا  على فلفا عوامل و اتت الةتائج على الةحو التالة :  

   KMO and Bartlett's Testنتائج اختبارات   

 
 KMO and Bartlett's Test ةتائج اختبار( 3) دول 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.583  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 832.326 

 211 درجات الحرية 

 000. الداللة 

 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of(النووابق أن قدمووة3جوودحل رقووم)يتضةةح مةة  ةتةةائج 
Sampling Adequacy. ( كمووا ان 0.8ح0.5حهي حفق ميك كاي ر جددة )تتراحح بدن  0.583تناحق

 نحصا دا مما يدل علي ان حجم العدنة مناس  للتيلدل العاملي هنتا ج اتتبار بارتلدت دال

حل د تم استخدام طري ة التيلدل العوواملي االستكشووافي بطري ووة المكونووات االساسوودة علووي النيووو 
 التالي
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 Total Variance Explained تفهير التباي    (4)  دول رقم 

 SPSSمهتخرج م  برةامج 

Component 

Initial Eigenvalues 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 9.312 35.815 35.815 6.880 26.463 26.463 

2 4.769 18.342 54.157 4.962 19.083 45.546 

3 3.786 14.563 68.720 4.237 16.298 61.844 

4 2.905 11.173 79.893 3.233 12.436 74.280 

5 1.971 7.582 87.475 2.817 10.834 85.113 

6 1.486 5.716 93.191 1.791 6.888 92.002 

7 1.228 4.721 97.913 1.537 5.911 97.913 

8 .526 2.024 99.936       

9 .006 .024 99.960       

10 .006 .022 99.983       

11 .005 .017 100.000       

12 .000 .000 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis.       

تة لها قيمةةب والعوامل  7وتم التوصل الة   1بم دار  Eigenتم ا رات التحليل القاملة بمقامل  
 وتفهر هذه القوامل التباي  الكلة للقبارات بقد التدوير وم  ال دول الهابق يتضح لةا اكتة  1اعلة م  

 وهذه ةهبا كبيره والقوامل علة التوالة هة :97.91 ا  م موع هذه القوامل الهبقا يفهر •

 97.91تراكميا ال م  الةهبب   26.463القامل اكول )التيفير اك تماعة(  يفهر ةهبا    •

 97.91م  الةهبب التراكميا    19.083القامل الفاةة)الظروف المهيي  (  يفهر ةهبا    •

 97.91م  الةهبب التراكميا   16.298القامل الفالث )دوالع المتقا (  يفهر ةهبا    •

 97.91م  الةهبب التراكميا   12.436القامل الرابع )ال يما الهقريب ( يفهر ةهبا    •

 97.91م  الةهبب التراكميا  10.834لخامه )ال هد المتوقع ( يفهر ةهبا   ل االقام •

 97.91م  الةهبب التراكميا  6.888القامل الهاده ) القاد   (  يفهر ةهبا    •

 97.91م  الةهبب التراكميا   5.911القامل الهابع )األدات المتوقع (  يفهر ةهبا    •

ولك  هةا  تغير طفيةةف لةةة ال ةةذور   97.91غير وهة  تت  الةهبب التراكميا قبل وبقد التدوير لم •
الكامةا قبل وبقد التدوير وأيضا كميةةا التبةةاي  التةةة تفهةةرها ولكةة  بةةدو  التةةيفير علةةة الةهةةبا 

 التراكميا كما هو موضح بال دول اعله 

  Varimaxالحل القاملة الضل الحلول باهتخدام التحليل المتقامد  •

والفروض    UTAUT2ظريا الموهقب ل بول التكولو يا الةيتضح مما هبق ا   ميع عوامل 
الهاب ب ا  القوامل الهبقب لها تافير ولك  هةا  تفاوت لة الةهبا والتةةافير لقلةةة هةةبيل المفةةال ا  عامةةل 
التيفير اك تماعة للشخاص المحيطي  بالممولي  لة م تمع الدراها ي فرو  بشكل كبير لة هةةلوكيات 

شةةخاص المهمةةو  بالةهةةبا لةةة يقت ةةدو  إةةةةة ي ةةب أ  اهةةتخدم الخةةدمات األ الممةةولي  لفةةة عبةةار  " 
يقتبةةر كبيةةر  ةةدا ممةةا يةةدل علةةة قةةو  التةةيفير لهةة كت  910."  وتشبقها  اإللكتروةيا لمصلحا الضرائب

 .اكشخاص
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 Rotated Component Matrix مصفولا المكوةات بقد التدوير  (  5رقم )    دول
 SPSSمهتخرج م  برةامج 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

األشخاص الذين أعتز بهم يعتقدون أنه يجب  -10

أن استخدم الخدمات اإللكترونية لمصلحة  

 الضرائب 

.902             

أرى انه من السهل استخدام الخدمات -4

    اإللكترونية لمصلحة الضرائب
        .346 

 
  

من السهل لي تعلم كيفية استخدام الخدمات  -6

لكترونية لمصلحة الضرائب المتاحة على بوابة  اإل

 الحكومة اإللكترونية 

        .316   

 
استخدام الخدمات اإللكترونية لمصلحة   -16

   .الضرائب مسلي
  .833         

لدي المعرفة الضرورية الستخدام الخدمات   -12

  . اإللكترونية لمصلحة الضرائب
.831           

خدمات اإللكترونية لمصلحة  ال  عند استخدام -14

  الضرائب أشعر بالمتعة 
  .776         

استخدام الخدمات اإللكترونية لمصلحة   --15

  الضرائب مريح ويجعلني أشعر بالمرح 
  .733         

األشخاص الذين يؤثرون في سلوكي يعتقدون -9

أنه يجب أن استخدام الخدمات اإللكترونية 

  لمصلحة الضرائب

.605             

بإمكاني الحصول على المساعدة عند التعرض  -13

لصعوبات في استخدام الخدمات اإللكترونية 

 .لمصلحة الضرائب

  .310           

لدى الموارد الضرورية الالزمة الستخدام -11

الخدمات اإللكترونية لمصلحة الضرائب مثل 

 .أجهزة الكمبيوتر او موبايل وانترنت متصل

  .904           

استخدام خدمات مصلحة الضرائب المصرية  -21

  .اإللكترونية اصبح من عاداتي
  

 
      .730   

استخدام الخدمات اإللكترونية لمصلحة  -2

 الضرائب يزيد من إنتاجيتي 
  

 
        .690 

      .المقابل الذي ادفعه يوفر خدمة جيدة-19
 

.958       

لي يعتقدون أن    سبةاألشخاص المهمون بالن--8

إنني يجب أن استخدم الخدمات اإللكترونية 

  لمصلحة الضرائب

.910   

 

        

الخدمات الحكومة اإللكترونية   استخدام-18

لمصلحة الضرائب يوفر علي نفقة اكثر اقوم  

بدفعها عند الحصول على الخدمة بالطريقة 

  .التقليدية

    .437       

عه لبعض خدمات  م بدفالمقابل الذي اقو-17

  الحكومة اإللكترونية لمصلحة الضرائب مناسب
    

 
.575       

من السهل بالنسبة لي أن اكون ماهر في -7

 استخدام الخدمات اإللكترونية لمصلحة الضرائب 
      

 
.891     
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  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

أرى أن استخدام الخدمات اإللكترونية لمصلحة  - 1

  الضرائب مفيد لي
      

 
    .758 

أن اقوم بمتابعة االمور الضريبية   يجب-23

 . الخاصة بى من خالل الخدمات اإللكترونية يوميا
    

 
    .320   

أنا مدمن على استخدام خدمات مصلحة  -22

  .الضرائب اإللكترونية
        

 
.954   

تعاملي مع الخدمات اإللكترونية لمصلحة  -5

 الضرائب واضح ومفيد ومفهوم 
        .770     

استخدام الخدمات اإللكترونية لمصلحة  -3

 الضرائب يساعد على إنجاز األشياء بسرعة 
        

 
  .600 

أسعار الخدمات التي احصل عليها بمقابل  -20

 اسعارها معقولة 
      .683     

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

ويتضح لةا م  ال دول الهابق) دول مصفولا المكوةات بقد التدوير( ا  هةةةا  هةةبقا عوامةةل 
 م  مصفولا القوامل بقد التدوير وتظهر لةا كل متغير ومدي تشبقب مع اي عامل وعليب ةلحظ اكتة:

ع لهمةةا ال هد المتوقمتغيرات ما عدا عامل الهقر و  3ا   ميع القوامل لديها علقات قويب مع   •
 متغير  23لهما علقات قويا مع اربع متغيرات م  اصل 

   varimaxتم تحديد طري ا التدوير المتقامد بطري ا   •

 واكهتخلصات تمت بطري ا تحليل المكوةات اكهاهيا •

    30.ة بل تشبع المفرده اكفر م   •

 تم اخذ التشبع األعلى لكل مفرده لة حالب و ود اكفر م  تشبع •

 

 النتائج  

 خلل التحليل اإلحصائة لمتغيرات الدراها اتضح ما يلة : م 

ا  طري ا تحليل القوامل تقطة القامل األول أهميا قصوى اما القامل الفاةة ليكو  اقل أهميب  .1
 م  القامل األول وهكذا

كةةا  القامةةل اكول والمتقلةةق بيهميةةا )التةةيفير اك تمةةاعة( وعباراتةةب يمفةةل اهميةةا اكبةةر لةةدي  .2
يقود ذل  الة التخوف مةة  التقامةةل مةةع اكمةةور التةةة يةةتم ليهةةا تهةة يل البياةةةات   الممولي  وقد

الماليب للمولي  والتة عةةاد  تقتبةةر حهاهةةب وايضةةا يتخةةوف الممةةول مةة  كتابةةا بياةةةات قةةد يةةتم 
محاهبتب عليها ويترتب عليها افار ماليا تهتحق علة الممةةول ويةةر ح الباحةةث ا  اكهةةت ابات 

اتةةب محاهةةبا وهةةذا مةةا يفهةةر تشةةابا القوامةةل الديمو راليةةا لةةة ا تكةةو  مةة  مكاغلبهةةا ربمةة 
اكهت ابات التة وردت للباحث م  خلل  و ل لورم ولذل  يفضل لة الدراهةةات المهةةت بليا 
ا  يتم اكعتماد مكاتب المحاهبا وهو ما تقذر للباحةةث ال يةةام بةةب بهةةبب وبةةات كوروةةةا كمةةا ا  

ك يةةا للحاهةةب اكلةةة ك يو ةةد خاةةةب توضةةح هةةل هةةذه اكدار  المرقاعد  بياةات الممولي  لدي  
بياةةةات الممةةول ةفهةةب ام مكتةةب يةةةوب عةةةب وربمةةا ا  اكهةةت ابات متشةةابهب بهةةبب اةهةةا مةة  

 .ماموريا كبار الممولي  وبمقرلا مكاتب المحاهبا 
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القامةةل لةةة اما القامل الفاةة وهو )الظروف المهيي  ( ليمفل اهميا اقل م  القامل اكول وهةةذا  .3
ح ي ب يقتمد باكهاه علة اكمكاةيات الفةيب للمول واك ه ه اك مب للحصول علة الخةةدمات ال

اكلكتروةيا وكا  تحميل القبارتي  لهذي  القاملي  كبير اك ا  تحميل القباره الفالفب لهذا القامل 
لحا بةةذل وهة ا  الممول يهتطيع الحصول علة المهاعده كا  ضقيف مما يتطلب مةة  المصةة 

ا حتةةى القامةةل الهةةابع وهةةو)األدات .د اكبةةر لةةة مهةةاعده الممةةولي  عةةةد طلةةب المهةةاعدهم هةةو
 .( لهو اكقل لة اكهميا م  و ها ةظر الممولي المتوقع

مةة  م مةةوع القةةوال   %16اما القامل الفالث لة الترتيب هةةو دوالةةع المتقةةا وهةةو يفهةةر ةهةةبا   .4
خدمات مصةةلحا الضةةرائب اكلكتروةيةةا    ةحو اهتخدامالم فر  لة تحديد الةيا الهلوكيا للمولي

ت ريبا وهذا القامل احتوي علة عبةةار    %12وياتة بقد ذل  عامل ال يما الهقريا ويفهر ةهبا  
" الم ابل الذي اقوم بدلقب لبقض خدمات الحكومةةا اإللكتروةيةةا لمصةةلحا الضةةرائب مةاهةةب " 

ةةةب الممةةولي  عةة  اهةةقار م الرضا مةة   امما يقكه عد  57وكا  التحميل لهذه القباره بةهبا  
الخدمات الضريبيا مفل م ابل ت ديم اكقةةرار والةةذي يتقةةدي الفلفمائةةا  ةيةةب مصةةري وهةةو مةةا 
يهتل م اعاد  الةظر لة م ابل هذه الخدمات حيث يقتبرها الممولي  خدمات يدلع تكاليفها دالقة 

 .الضرائب اةفههم

وهةةة  )ال هةةد المتوقةةع ( والقةةاد   وحتةةة الهةةابع    وياتة لة الترتيب بقد ذلةة  القامةةل الخةةامه .5
 %  97% ت ريبا م  م  م موع  24واألدات المتوقع وتفهر الفلفا القوامل اكخيره ما ةهبتب  
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 الخاتمه والتوصيات

والم ايةةا علةةة  الفوائةةد مةة  بالقديةةد وهةةتقود عديةةده    اي ابيةةات لهةةا الرقمة التحول ا  عمليا
 يتقةةي  اآلفةةار ال اةبيةةا وبقةةض والتحةةديات الق بةةات م  هةا  م موعا م ابلال ولة المواطةي  والدولا 

 لةةى لطفر  وبالةهبا لحالا مصر لة د اةها م هلا. لذل  والخطط الل ما اكهتراتي يات وإعداد تخفيفها
باألهةةوا    طرحهةةا الحكومةةا علةةى تقمةةل التى والخدمات التكةولو ى  التطور ظل الرقمى  لى التحول
وهةةو مةةا  2020هره ترتيب مصر لة الحكوما المصريا لة ضوت ت رير اكمم المتحده لقةةام اظوهو ما  

% حتةةة   48تم تةاولب لة  هذه الدراها لضل ع  ةهبا مهخدمة اكةترةت لة مصر والتةةة وصةةلت ل
 الةةدول ويتم ذل  م  خلل الم يد م  الدراهات واكبحاث الح ليا لة ظل تهابق حكومات  2020عام 

 م  تولير القديد خلل م  او الةاميا المت دما البلدا  لة هوات اكلكتروةيا  الحكوما اقاما م لةاللة الق
 وتح يةةق للمةةواط   متميةة   خدمةةا ت ديم بهدف والمتطلبات والماليا والت ةيا والبشريا الماديا اإلمكاةيات
ج التة توصةةلت اليهةةا هةةذه ائالوقت وم  خلل الةت ةفه لة اإلدار  القاما لمةظمات مةاهب أدات مهتوى

الدراها لةها  بقض التوصيات التة ربما تهاهم لة التحول الرقمة لخدمات الحكوما اكليكتروةيةةا لةةة 
 ) لةةة شةةكل خطةةا عمةةل موضةةحا بهةةا مهةة ليا التةفيةةذ واليةةا التةفيةةذ( مصةةلحا الضةةرائب المصةةريا 

 :علة الةحو التالة 

 ذ فيآلية )خطوات( التن مسئولية التنفيذ التوصية 

ضرورة وجود استراتيجيه  

واضحه تكون معلنة لجميع  

الجهات الحكومية بشكل عام  

ومصلحة الضرائب مجال تطبيق 

 .هذه الدراسة

 وزارة التنمية اإلدارية. 

 . االتصاالت والمعلومات وزارة 

 مكتب رئيس المصلحة.

 

يتم وضع استراتيجية للتحول  

الرقمي بمشاركة مجيع الجهات ذات  

شكل خطة  ي الصلة تكون ف 

استراتيجية للدولة نحو التحول  

 الرقمي  

وظيفة مدير التحول  استحداث

 نجاح على تأثير من الرقمي له

 االستراتيجية تنفيذ

الجهاز المركزي للتنظيم  

 . واالدارة 

 .المصلحةشئون العاملين ب

التنسيق بين الجهتين المذكورتين 

الستحداث الوظيفة في الهيكل  

 التنظيمي 

لتوعية بالغرف  ل  عقد ندوات

التجارية عن خدمات مصلحة  

 الضرائب االلكترونية 

 مركز التدريب الضريبي.

 قطاع المعلومات. 

 النقابات والغرف التجارية. 

تحديد اعداد الممولين لكل نشاط او  

لكل محافظه وهي معلومات متاحة 

 بالمصلحه. 

 اعداد مادة علمية. 

عداد خطة توعية موجهة جغرافياً  ا

او لنشاط معين  يةاو لفئة عمر

بالتعاون مع النقابات المختلفة  

والغرف التجارية بمختلف الُشعب  

 الموجودة بها. 

عقد ندوات توعية لمكاتب  

المحاسبة والمراجعه حيث ان 

اغلب الممولين خاصة الكبار  

والمتوسطين منهم تابعين 

يفوضون هذه المكاتب في  

 التعامل مع المصلحة 

ت هاعمل المزيد من الفيديو

التوعويه لشرح هذه الخدمات  

لجميع الممولين لجذبهم واظهار  

ان التعامل مع هذه الخدمات  

ليس صعبا وربما ال يحتاج الي  

مكاتب المحاسبة والمراجعة  

بغرض تيسير الوصول لهذه  

 الخدمات لجميع الممولين 
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