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  الملخص باللغة العربية
الثقافة التنظيمية السائدة في مصلحة الضرائب    يرتأثعلى    للتعرف  الدراسة هذه    تهدف

العالالمصرية   بينفي  اإللكترونيةدااإل  قة  العمل  رة  جياة  جودة  قد    .و  تجميع و  تم 
بسيطة  البيانات   عشوائية  عينة  الضر من  بمصلحة  العاملين  المصرية  من  ائب 

عدد    سكندريةإلبا على  الحصول  تم  قد  صحيحة.    318و  توصلت    واستمارة  قد 
لثقافة دارة اإللكترونية و اقوية بين اإلباط موجبة و  وجد عالقة إرتتأنه    الدراسة إلى

وجود  ذلك  رجع  ي  و  .ةالتنظيمي بينإلى  من  عالقة طردية  اإلبداعية  كل  و    ،الثقافة 
بين   و قويةموجبة  عالقة إرتباط  وجد  ت  و  .يةدارة اإللكترونالثقافة الداعمة و أبعاد اإل

 ةمعنويالطردية و  ال  عالقة إلى ال  يرجع ذلك  و  .اإلدارة اإللكترونية و جودة حياة العمل
جو  أبعاد  العمبين  حياة  اإللكت  لدة  اإلدارة  أبعاد  توص  .رونيةو  الدراسكما  إلى  لت  ة 

توجد    و   .بين الثقافة التنظيمية و جودة حياة العمل  موجبة و قويةعالقة إرتباط    وجود
العال و و وجبسبب  قة  تلك  طردية  عالقة  التنظيميبين  معنوية  د  الثقافة   ة أبعاد 
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يوجد تأثير وسيط  كما    .ودة حياة العملعاد جو أب  (افة اإلبداعيةثقال  ،لداعمة  الثقافة ا)
ة التنظيمية علي العالقة بين اإلدارة اإللكترونية مباشر( للثقاف  ي )مباشر و غيرجزئ

الضر  مصلحة  في  العمل  حياة  جودة  المتغيرات    المصرية   ائبو  مستوي  علي 
األبعاد علي مستوي  للم  األساسية. و  فقدالمكونة  تأثير وسيط جزئي    تغيرات،  ظهر 

عالقة بين  تنظيمية علي العاد الثقافة الي معظم الحاالت ألب)مباشر و غير مباشر( ف
  أبعاد اإلدارة اإللكترونية و أبعاد جودة حياة العمل.

 

التنظيميةثقال  لكلمات المفتاحية:ا الثقافجودة حياة العمل،  اإلدارة اإللكترونية،  افة  ة  ، 
 رائب المصرية ة الضمصلح طية،قرايرو داعية، الثقافة البلثقافة اإلبة، االداعم

The impact of organizational culture as a mediator variable 

in the relation between e-management and quality of work 

life : An empirical study in the Egyptian tax department 

 

Abstract  
This study investigates the impact of organizational culture in the 

Egyptian tax department on the relationship between e-

management and the quality of work. Data were collected using a 

simple random sample from the employees in the Egyptian tax 

department in Alexandria. 318 valid questionnaires were received. 

Findings of the study revealed that there was a positive and strong 

correlation between e-management and organizational culture. This 

was due to the direct relation between innovative culture and 

supportive culture, on one hand, and the dimensions of e-

management, on the other hand. There was a positive and strong 

correlation between e-mnagement and the quality of work life. This 

was because of the direct and significant relationship between the 

dimensions of the quality of work life and the dimensions of e-

management. The study also revealed a positive and strong 

relationship between organizational culture and the quality of work 

life. This relationship was because of the direct and significant 

relationship between the dimensions of organizational culture 

(innovative culture and supportive culture) and the dimensions of 

the quality of work life. There was a partial mediation impact of 

organizational culture (direct and indirect) on the relationship 



 تأثير النمو االقتصادي على البطالة فى مصر                  سهي عبدالمنعم                   تاريخ قبول النشر13/ 1/ 2021

211                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   
 

 

 

 

 

 

 

 

between e-management and the quality of work life in the Egyptian 

tax department at the level of main variables. At the level of 

dimensions of variables, there was a partial mediation impact of the 

dimensions of organizational culture (direct and indirect), in most 

cases, on the relationship between the dimensions of e-

management and the dimensions of the quality of work life.   

 
Keywords: Organizational culture, e-management, quality of work 

life, bureaucratic culture, innovative culture, supportive culture, the 

Egyptian tax department 
 

 المقدمة  -1
اد و الجماعات داخل  ك األساسي في توجيه سلوك األفر تعتبر الثقافه التنظيمية المحر 

تماسك خلق ال  اعد على نحو يسالمنظمات المعاصره و تشكيل العالقات بينهم على  
في قمة الصناعه حيث أنها تزود  رة على البقاء  ح المنظمة القدالتنظيمي و الذي يمن

يمية القويه توفر البيئة مل التنظمي و الفعاليه. فالثقافة التنظالمنظمة بالمرونه و التكا
ظل  في  و الظروف المناسبة لجذب و االحتفاظ و تمكين المواهب و تحفيزها للعمل  

ية لثقافة التنظيم( إلى أن ا 2008كما أشار توفيق )  . )2009مخلص،    أل حديات )الت
تن و  المتميزة  بالهوية  الشعور  منها  متعددة  تعميق  لها وظائف  و  للمنظمة  الوالء  مية 

في المنظمة. و تعتبر المرجعية للعاملين و التي تحدد الهدف من أنشطة  اإلستقرار  
  .المنظمة

 
الثقافة تعتبر  منالتنظ  كما  الرئيسالمحدد  يمية  المنظمة  ات  لنجاح  من  ية  فشلها  أو 

علىخال تركيزها  اإل  ل  إلى  بالمنظمة  العاملين  تدفع  التي  المفاهيم  و  و  القيم  لتزام 
حافظة على الجودة و تحسين األداء من خالل استخدام  العمل الجاد و اإلبتكار و الم

ألطراف ذوي العالقة  و العمالء  ا  اجاتحتيالتكنولوجيا الحديثة و اإلستجابة السريعة إل
الع بيئة  بكرفي  )أبو  في   .(2002،  مل  تنظيمية  تغيرات  أي  حدوث  عند  أنه  كما 
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الثقافة    ،المنظمات يكو فإن  هالتنظيمية  قبول  في  كبير  أثر  لها  أو ن  التغيرات  ذه 
   .رفضها

اشتيوي  أشار  و 2013)  كما  المعلومات  مجال  في  المتسارعة  التطورات  أن  إلى   )
و من    .داري ديدة للعمل اإلور أساليب و معايير و مفاهيم جإلى ظه  الت أدتاإلتصا

اإللكترونية  أبرز اإلدارة  الحديثة  المفاهيم  و  النظم  محل    تلك  لتحل  جاءت  التي  و 
و لكن عند تطبيق مفهوم اإلدارة    .دية و تعالج المشكالت التي تنتج عنهااإلدارة التقلي
المنظمات    ،اإللكترونية إحد تحتاج  فإن  مجمو إلى  من  اث  و عة  التنظيمية  التغيرات 

يمتخلق واقعًا جدالتي   التي  المنظماتيدًا و  أوفشل  إلى نجاح  أن تؤدي  كما    .كنها 
ر نمط ارة اإللكترونية يكمن في تغيي( إلى أن جوهر فلسفة اإلد 2010)قدوري    أشارت

الحكومي المؤسسات  و  العمالء  و  العاملين  تفاعل  و  تعامل  أسلوب  الو  و  خاصة  ة 
اختالعل إلى  يؤدي  مما  اتجاهاتها  و  أنواعها  العمل  ف  تنظيم  إعادى  و  ة  اإلداري 

 .قراطيةهيكلته إلكترونيًا للتخلص من الروتين و البيرو 
  

يعتبر   الربو  أن2003)  جاد  ج  (  و مفهوم  التغيير  ليواكب  العمل ظهر  حياة  ودة 
  .عاملينبين ال  تي تسودقلق الالتطوير التنظيمي و ذلك ليخفف من حاالت التوتر و ال

ا عن  العمل  حياة  جودة  تعبر  تبذو  التي  للجهود  المنظمات  أفضل  لها  عن  لبحث 
ت و  العمل  بيئة  لتحسين  العامليناألساليب  لدي  الضغوط  و  القلق    ريؤثو    .خفيض 

نجاح  إ  و  العاملين  رضا  على  إيجابيًا  العمل  حياة  جودة  بتحسين  المنظمات  هتمام 
 . (Wilson, 2016؛ 2005 ،المنظمة )صديق

 
في مصلحة  ظيمية السائدة  ر الثقافة التنعلى ذلك يأتي هذا البحث للتعرف على تأثيو 

 .العمل عند تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالضرائب المصرية على جودة حياة 
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 مشكله البحث  -2
معها   يتعامل  التي  و  الدولة  مؤسسات  أهم  من  المصرية  الضرائب  مصلحة  تعتبر 

ا فئات  على  .لمجتمعجميع  ك  و  ال ذلك  من  التطو ان  مع  التكنولوجيضروري  ة  رات 
تقوم   أن  الضراالمتسارعة  اإللكترونية  ئب  مصلحة  اإلدارة  تقبتطبيق  يتم  ديم حيث 

عن طريق الشبكات التي    جميع التعامالت حالياً تتم  و    .رات عبر اإلنترنت حالياً اإلقرا
األخرى   الجهات  و  المالية  وزارة  مصالح  جميع  و    حالياً   يتم  كما  .معاً تربط  الدفع 

بطريقة تمكن من التعامل و تقديم الخدمات  تسهيل  ذلك ل  ونية  إلكترو بطريقة  الفواتير  
المتعاملين في    يواجة  و  .إرضاء  صلحة  مفي  كترونية  لاإلاإلدارة    تطبيقالتوسع 

ضعف و    ،لياآل  أجهزة الحاسب  أعدادقلة    عوبات مثلبعض الصضرائب المصرية  ال
و قلة خبرات بعض العاملين للتعامل   ،كل عامشصلحة و بداخل المنترنت  شبكة اإل

الجدمع   الربط  تؤ   .يدةشبكات  الو  هذه  جودة  ثر  علي  سلبي  بشكل  حياة  صعوبات 
الضر  مصلحة  في  المصريةالعمل  المثال،    .ائب  سبيل  نقصفعلي  جهزة أ  يؤدي 

اآلحال إلي  شبكة  ضعف  و  لي  اسب  بالماإلنترنت  العاملين  تقديم   صلحة معاناة  في 
للمتعاملين.خد مرضية  ت  مات  التكنولوجكما  تهدمثل  بعض يداً يا  عن  باإلستغناء   

     .بالمصلحة العاملين
 
اتتسم    و الضرائب  المؤسسات تنظيمية  بثقافة    لمصريةمصلحة  باقي  عن  تميزها 

بمستواهم اإلرتقاء  و  بها  العاملين  مع  التعامل  طريقة  في  و  اإلجت  الحكومية  ماعي 
عم مناخ  توفير  و  يالوظيفي  مناسب  تقديمل  من  بشكل    مكنهم  و مميزالخدمات   ،

و مما  .  ملاة العو تحسين جودة حي  رونيةالتغلب علي معوقات اإلدارة اإللكتبالتالي،  
 -سبق يمكن للباحثة صياغة مشكلة البحث في اآلتي:

 
ثقافة التنظيمية المتميزة التي تتسم بها ال  ذي يمكن أن تلعبةالتعرف علي الدور ال

الض التغلب  المصرية   رائبمصلحة  اعلي    في  تطبيق  اإللكترونيةمعوقات  و   إلدارة 
 .ياة العملجودة ح تقليل أثرها السلبي علي 
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 -ساؤل ما يلي: ا التهذن و يتفرع م
ي مصلحة  ية على الثقافة التنظيمية فدارة اإللكترونأثير تطبيق اإلما مدى ت .1

 ؟ الضرائب المصرية
العمل بمصلحة الضرائب لى جودة حياة  تأثير اإلدارة اإللكترونية عما مدى   .2

 ؟ المصرية
التقافة التنظيمية .3 صلحة الضرائب في م  على جودة حياة العمل  كيف تؤثر 

 ؟ يةالمصر 
اإللكترونية على جودة  مية و اإلدارة الثقافة التنظيما مدى تأثير التفاعل بين  .4

 ؟ عمل في مصلحة الضرائب المصريةحياة ال
 

 فروض البحث    -3
 -العدم كما يلي:فروض في صورة فرض  صياغة أربعة تم

األول: الثقا  الفرض  علي  اإللكترونية  لإلدارة  معنوي  تأثير  يوجد  التنظيمية ال  فة 
 . الضرائب المصرية بمصلحة

ال لثانيالفرض  معنوي  تأثير  يوجد  ال  جود:  علي  اإللكترونية  حيإلدارة  اة  لعمل  اة 
 . المصريةمصلحة الضرائب ب

الثالث يوجد    :الفرض  معتأثيال  ار  للثقافة  العمل  على    لتنظيميةنوي  حياة  جودة 
 . بمصلحة الضرائب المصرية

  كمتغير وسيط في العالقة بين   ةتنظيميافة الير معنوي للثق: ال يوجد تأثرابعالفرض ال
 .ب المصريةضرائبمصلحة ال اإلدارة اإللكترونية و جودة حياة العمل 

 
 -:ت في الفروضها بين المتغيراار تبو يوضح الشكل التالي العالقات التي سيتم إخ
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 (: العالقات بين متغيرات البحث التي سيتم إختبارها 1شكل رقم )
 

 
 

 احثة إعداد الب مصدر:لا

 هدف البحثأ -4
   -يهدف البحث إلي تحقيق ما يلي:

الدراسة   -1 على  اإللكترونية  اإلدارة  الضرائب تأثير  بمصلحة  التنظيمية  ثقافة 
 . لمصريةا

العمل بمصلحة على جودة حياة  تنظيمية و أثرها  الثقافة ال  عى أهم انوا التعرف عل -2
 .  لضرائب المصريةا

رونية و أثرها على جودة حياة العمل التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكت -3
 .  ئب المصريةة الضرابمصلح

قافة التنظيمية على جودة  اإلدارة اإللكترونية و الث  التعرف على أثر التفاعل بين -4
 .بمصلحة الضرائب المصرية لحياة العم

 البحث  أهمية -5
و    ة العلمية و العمليةتبرز أهمية هذا البحث في ضوء مساهمته المتوقعة من الناحي

 -:كما يلي لشخصيةا
 رثيتأفي دراسة    من خالل مساهمته  علميةال   أهمية البحث من الناحية  تظهر -1
في   حياة العملجودة  و نية  لكترو اإلدارة اإل  على العالقة التفاعلية بين  لثقافة التنظيميةا

 .  مصلحة الضرائب المصرية
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ال  -2 الناحية  البحث من  القائمين على مص  عمليةيساهم هذا  لحة  في مساعدة 
 -:ة عليو في المنظمات األخرى المشابه الضرائب المصرية 

و   - داعمة  تنظيمية  ثقافة  اتبني  التطبيق  على  تساعد  لإلدارة إبداعية  لناجح 
 . اإللكترونية

  . الناجح لإلدارة اإللكترونيةناسبة للتطبيق ة عمل مبيئر فيتو  -
المنتحسين   - المناخ  يهيء  و  العاملين  يحقق رضا  بما  العمل  اسب ظروف 

    .لإلبتكار و اإلبداع
ن  م  إثراء معرفة الباحثفي  الشخصية    يسهم هذا البحث من الناحية -3

التعرف    ىعل  ساعدهيعلى الدراسات المتعلقة بموضوع البحث و   خالل إطالعه 
 . يعلق بالبحث العلمالتي تتعلى أهم التطورات  

 
 البحث   تو أبعاد متغيرا  مفاهيم -6

لم البحث  أبعاد  هوم  فيتعرض  مو  الكل  التنظيميةن  اإللكترونيةو  ،  ثقافة  و  ،  اإلدارة 
 . لجودة حياة العم

 لتنظيمية مفهوم الثقافة ا  (6-1
الثقافهتلع أساسياً   ب  و  دورًا  األفراد  سلوك  توجيه  المنظمات   في  داخل  الجماعات 

وفقاً  يساعد  نحو  على  بينهم  العالقات  تشكيل  و  الثقافه  المعاصره  تلك  لطبيعة    
البيئة و الظروف المناسبة لجذب و االحتفاظ   الثقافة التنظيمية و توفر .و خصائصها

و قد   .(2009ص،  تحديات )أل مخل للعمل في ظل ال  تمكين المواهب و تحفيزها  و
العادات    George and Jones (2012)  عرف و  القيم  بأنها  التنظيميه  الثقافة 

و الجماعات في  يه و التي تراقب طريقه تفاعالت األفراد  الموضوعه بصفه غير رسم
 المنظمة. ع بعضهم البعض و أيضًا مع األفراد خارج المنظمة م
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توف أشار  إلى  2008)  قيكما  المنظ(  ثقافة  الوظائف أن  أداء  طريقة  تلخص  مة 
 مجموعة القيم و السلوكيات و القواعد التي تميز   يميةتمثل الثقافة التنظو    .ظمةبالمن

ة للعمل في المنظمة و التي يقوم المحددالمنظمة عن غيرها من المنظمات. فالطرق  
تع بالمنظمة  العاملين  البها  و  المنظمة  ثقافة  عن  تلبر  يمكن  شكل  تي  في  خيصها 

( أن الثقافه  2009و أوضح أل مخلص )  سائل و كتيبات صغيرة.صميم مكتبي و ر ت
المعتقدات القيم و  أنماط من  تمثل  بمثابه   التنظيميه  تكون  اللتي  الكامنه  المبادئ  و 

يات التي تجسد ممارسات اإلداريه و السلوكألسس إلداره المنظمه و كذلك مجموعه الا
الم تعزز  األسا بو  تري .  سيهادئ  )  كما  هي 2011خطاب  التنظيمية  الثقافة  أن   )

يف التي  للكيفية  الكلية  بالمنظمةالمحصلة  األفراد كأعضاء عاملين  بها  . كر و يعمل 
خاصة  التي تتعامل بها و العادات التنظيمية الفالثقافة التنظيمية هى نسيج من اللغة  

وسائل السلوك    ى ينظم قواعد و لقيم الذتعامالتها و نظام ا  ينظم  بها و القانون الذي 
  المقبول اجتماعيًا.

 

 أبعاد الثقافة التنظيمية  (6-2
منظمة يعتمد ثقافة ال  أن تكوين  (2000ممدوح )  و   Van dam (2001)فقد أشار

متم عوامل  عده  الملكعلى  و  المنظمة،  تاريخ  في  و ثلة  المنظمة،  هيكل  و  يه، 
الثقافات    أربع أنواع من  البيئه. و يوجدلمنظمة و  ا، و األحداث الهامه في االتكنولوجي

  و   ،ثقافه الوظيفه  و  ، ثقافة الدور  ، وذثقافه النفو   :يةأبعاد الثقافة التنظيم  و التي تعتبر
 :نظيميهاط للثقافه التيوجد أربعه أنمه  أن   Coomer (2007)كما أوضح.  ثقافة الفرد

العشير  أو  الجماعه  السو   و  ،هثقافه  عكس    و  ،يهالهيراركافه  الثقو    ،ق ثقافه  الثقافه 
 .البيروقراطيه

 
برجر  أشارت  التنظيمية   ( 2013)بدح    و  ،  (2015)اجة  كما  الثقافة  أبعاد  أن  إلى 

في    التنظيمية،  تتمثل  التنظيميةو  القيم  التنظوقعالتو  ،  المعتقدات  و يمية،  ات 
  ، ( 2015) مشارقة و مصلح  و    ،( 2009كما ذكر أل مخلص ) .التنظيميةاألعراف  



 تأثير النمو االقتصادي على البطالة فى مصر                  سهي عبدالمنعم                   تاريخ قبول النشر13/ 1/ 2021

218                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   
 

 

 

 

 

 

 

 

حتاملة  عبابنة  و   أنواع    أنه (    2013) و  ثالث  بين  التمييز  الثقافه  يمكن  من 
   -:و التي سوف تعتمد عليها الباحثة ،التنظيميه

سلطه  لوح خطوط او تتسم بوض :(Bureaucratic)  ثقافه البيروقراطيةال •
تت  و  العمل.  تقسيم  و  التنظيم  من  عاليه  درجه  و  المسئوليه  المنظمات و  هذه  سم 

 .يكيه و الهيكليهبالهيرار 
اإلبداعية • نتا :(Innovative)الثقافه  هى  او  التوجه ئالبيج  ذات  ت 

و   األبتكار  قيمه  تقدير  و  المخاطره  درجه  أرتفاع  و  التحدي  يكون  حيث  بالنتائج، 
حب ذلك شعور العاملين بدرجه عاليه من اإلجهاد ين. و يصاين المبدعتحفيز العامل

 .هاتحديات التي يتم التعرض لنتيجه لل
في ظل    ون ملو يتسم العا  :(Supportive)  المساندةأو  الثقافه الداعمه   •
ذه الثقافه بالتعاون و مسانده بعضهم البعض. و تشجع المنظمه القيم العائليه مثل ه

 و الثقه. و التعاون الوئام و الصداقه 
 
 مفهوم اإلدارة اإللكترونية   (6-3

ا اإلدارة  مفهوم  مفهوًما  يعد  ظهديثً حاللكترونية  نتيجةا  و   ر  التقني  ثو للتقدم  رة  تطور 
واالتصاالت وتبادل   و  .المعلومات  األعمال  أداء  في  االلكترونية  اإلدارة  تتمثل 

نية جميع مكونات  و ر ارة اإللكتتشمل اإلد  و  .يةالمعلومات من خالل الوسائل اإللكترون
و و  اإلدارة من تخطيط  و  تنفيذ  وت  متابعة  إالتقييم  تتميزحفيز،  أنها  على   رتهابقد   

ب المعرفة  اتخليق  تحقيق  أجل  من  وتوظيفها  مستمرة  على  صورة  معتمدة  ألهداف، 
الم البنية  أدتطوير  ثم  ومن  الرؤية  تكامل  تحقق  بصورة  المؤسسة  داخل  اء  علوماتية 

إلى أن   Cordella et al. (2015) كما أشار  .(3ص    ، 2004ان،  األعمال)رضو 
اإللكت ااإلدارة  من  التحول  هي  األعمرونية  إلال  األوراق  على  تعتمد  التي  ى  إلدارية 

اإل اإلدارية  يقلل    ،لكترونيةاألعمال  و  اإلتصاالت  و  اإلجراءات  يسهل  مما 
    .البيروقراطية و يحقق اهداف المنظمة
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االلكترونية هي منظومة الكترونية متكاملة تعتمد    ةاإلدار   ( أن2009)صادق  و يرى  
تكنولوجي وعلى  االتصاالت  أعمال  لتمات  المعلو   ا  إلى  اليدوي  اإلداري  العمل  حويل 

التقنيات   بواسطة  الحديثةتنفذ  الكسار.  الرقمية  عرفها  أنها  2007)   كما  على   )
ي إداري  ال  مثلمصطلح  العمليات  من  بالتي  تنظيمية  مجموعة  المتربط   و ستفيد  ين 

أهداف  م لتحقيق  إلكترونية  المعلومات بواسطة وسائل   المنشأة من تخطيط وصادر 
الحكومية، أو   المستفيد هو المراجع في الدوائر تطوير.  و  متابعة و  تشغيل و  واج  تن

 Ellatif etكما أوضح    .ات التجارية، أو الموظف في أي منظمةالعميل لدى الشرك
al. (2013)  البرمجيات و الشبكات  ترونية هي أستخاإلدارة اإللك  أن دام األجهزة و 
العمل الطلتحويل  ذات  اإلدارية  الكترونية الو   بيعةيات  طبيعة  ذات  عمليات  إلى  رقية 

   ت و مرونة و شفافية القرارات اإلدارية.االمما يحقق سرعة اإلتص
 
 أبعاد اإلدارة اإللكترونية  (6-4

و ،  بعد األعمالو  ،  بعد العميل ية إلىن درة اإللكترو ( أبعاد اإل2010)  قسمت قدوري 
رة اإللكترونية تتمثل في  داد اإلأبعا  ( إلى أن 2008)عريشي  كما أشار ال  .بعد الدولة 

اإل اإلدارة  تطيبق  أهمية  تطبيق  و  ،  لكترونيةدرجة  إمكانية  على  المساعدة  العوامل 
(  2009) عمار  ما أوضح ك  .ةمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكتروني  و،  اإلدارة اإللكترونية

   -: تتمثل في ا الباحثة،وف تستخدمهو التي س ،أن أبعاد اإلدارة اإللكترونية
 ا من خاللالتزام و دعم اإلدارة العلي  لمن خالو ذلك    :ةير متطلبات اإلدالا -1

التأسيس استراتيجيات و خطط  ا  ،وضع  التنظيميو  و  لهيكل  و  ،  التوعية  و  التعليم 
نموذج األعمال  التقليدية إلى  ال من نموذج األعمال  تهيئة المنظمة لالنتق  ، والتثقيف

  .تداتحديثها وفًقا للمستج وضع األطر التشريعية وو  ،االلكترونية
  .هو المنشأ لإلدارة االلكترونية  شري البصر  يعتبر العن:  المتطلبات البشرية -2

الذي   يصإفهو  التي  أهدافه  لتحقق  سخرها  و  طورها  ثم  من  و  إليهاكتشفها  و   .بوا 
التتم  اثل  التحتية  لألعمالبنية  ف  لبشرية  الملااللكترونية  مجموعة  وي  العلمية   كات 
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المر   وريةر ضال  الفنية الخدمات  المهارات    ترونية سواء تلكتبطة باألعمال االلكلتقديم 
و  تصليحات،  و  تشبيك،  و  توصيالت،    و  بطة بالبنية التحتية الصلبة )تأسيسات،المرت

 نماذج أعمالت،  ستشاراو إديم خدمات،  حتية المرنة )تق( أو البنية التتطويرات الحقة
 )ت تطبيق ....الخمجيار بو جديدة، 

التقنيةمتال -3 هذا:  طلبات  اإلدارة    البعد  يشكل  لموضوع  األساس  حجر 
األجهز ا يمثل  حيث  من  اللكترونية،  يتم  و  المشروع  إلنجاح  الالزمة  التقنيات  و  ة 

الكترونًيا نقلها  و  المعلومات  تمثيل  تنفيذ   خاللها  و  دقتها،  و  سريتها  ضمان  مع 
  . ونيةام الشبكات االلكتر باستخدعن بعد  مالت و الخدماتالمعا

التحديات و  :  المتطلبات األمنية -4 تنصب في    التييوجد مجموعة كبيرة من 
المعلومات سرية  على  تخزينها   ،أغلبها  و  المعلومات  بحفظ  يتعلق  ذلك  كان  سواء 

المحافظة على س  ،الكترونًيا المؤسساتأو  بين  المعلو   ،ريتها  التأكد من وجود  مة  أو 
على محاور  . و تتضمن سرية المعلومات  بشكل متساوي   تها للجميعاحإتالمطلوبة و  

الس منها  المتنوعة  و  وترية،  أي  تكامل،  دخول  تاريخ  معرفة  و  المعلومات،  وفير 
 .  شخص إلى المعلومات و أمن المعلومات

  
 ة العمل  امفهوم جودة حي  (6-5

العمل الت  لقد ظهر مفهوم جودة حياة  التطو ليواكب سياسات  التنظيمي و   يرغيير و 
ء عنهم ادت بين العاملين خوفًا من االستغنار و القلق التي سالت التوتخفف من حالي

و تخفيضًا للخدمات و المزايا اإلجتماعية المقدمة لهم أو تخفيضًا لمعدالت أجورهم 
تح على  المنظمات  تلك  حرص  إلتزام  بجانب  على  المؤثر  الوظيفي  الرضا  قيق 

  حالة التوافق ا "العمل بأنهجودة حياة    Jean & Gilles (2006)يعرف    و  .العاملين
ب يشعر  و التى  عمله  بين  ما  الفرد  الشخصيةها  على  أهدافه  باإليجاب  ينعكس  مما   ،
 بالتالى زيادة رفاهية المجتمع".   و ،األداء التنظيمى حياة الفرد و
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ات من العملي  أن جودة حياة العمل تتكون من مجموعة   ( 2008) اد الرب  كما يرى ج
وا وا المخ  لمتكاملة  تحسين مختللمستمر ططة  تستهدف  على  ة  تؤثر  التي  النواحي  ف 

ية للعاملين وتساهم فى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنظمة والعاملين  ظيفالو الحياة  
برسى   يرى  و  ا  2011)والعمالء.  حياة  جودة  أن  في  لعمل  (  مجموعة  "تتمثل 

النابعة    و  ،ليطو ال  القصير و  ة فى األجلينر مالمست  المتكاملة و  العمليات المخططة و
ن الشخصية  زن ما بين أهداف العامليالتي تستهدف تحقيق التوا  و  ،المنظمةمن ثقافة  

 واألهداف التنظيمية". 
 

طلبات العاملين تم  على أنها استجابة المنظمة لرغبات و  (2012)كما عرفتها راشد  
أنشطة  لديها و و  ذلك من خالل  فى  مخططة  و  األجلين  مستمرة  ل الطوي  القصير 

كة فى اتخاذ القرارات  المنظمة، وتتيح للعاملين المشار   رات يذها جميع إداارك فى تنفتش
و  و العمل  آليات  )المالية،  إتراعى    بناء  و  األسرية،  و  االجتماعية،  و  حتياجاتهم 

او  الصحية،   وزيادة  و  لذات،  تحقيق  العاملين  رضاء  عنه  ينتج  مما  الروحية(، 
 . للمنظمة" ق ميزة تنافسيةما يحقف، بكاليهم كما ونوعا وخفض التإنتاجيت 

 
 لعمل أبعاد جودة حياة ا (6-6

هى  Tung – Chung Hung et al. (2007)يرى   األبعاد  هذه  خصائص    أن 
نظم  و  ،  الشخصية   الوظيفية و   توازن الحياةو  دعم الرؤساء للمرؤوسين،  و  الوظيفة،  

بالمنظمة. والحوافز  يشبينم  المكافآت    إلى  Armeno and Miguel (2008) يرا 
النظري  هأن العملإلي    مكن  بحيث   ،و معنوى   ر تنظيميمن منظو   أبعاد جودة حياة 

سرعة و دقة االتصاالت ، و  الثقة في الرؤساء، و  روح المودة السائدة في العمل متض
و  التنظيمية المنظمةلا،  في  الترقي  و  التعلم  في  و  فرصة  التنظيمية،   ، العدالة 

   فية و الشخصية.التوازن بين الحياة الوظي و
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يرى  ا Juhani (2009) كما  حياة  أبعاد جودة  فيأن  تتتمثل  العمل،    لعمل  في  و  التحفيز 
النمو،   و  التعلم  الوظيفي،  و  فرص  العمل،  و  اإلرتياح   الصحة  و  مناخ 

القرار،  مشالو  و األمان،   فريق و  اركة في صنع  أهداف  الشخصية و    تحقيق كل األهداف 
 حياة العمل تتمثل في ابعاد جودة ( إلى أن2011)و يشير برسي  .نظام المكافأتو العمل، 

عدالة نظم االستقطاب و الحفز  و  صة في التدريب و تنمية مهارات و معارف العاملين،  فر ال
المنظمة و  داخل  مادية   ،  عمل  سليمة بيئة  نفسية   و 

مح يفي يستصميم وظو ملين بالمنظمة،  ممارسات إدارية تحترم و تقدر أراء العاو  و صحية،  
بإ ( أن  2005)صديق  و    (،2012)  كما أوضحت راشد  .و معارفهم تهم  مهارابراز  للعاملين 

العمل   حياة  لجودة  ميتشجان  لمقياس  طبقا  العمل  حياة  جودة   Michigan Qwl) أبعاد 
Questionnaire)،  و  .  فى قياس جودة حياة العمل  ةهو المقياس الذى تستخدمه الباحث   و

   -يلي:ما في  ا في هذا البحثتم تبنيهالتي سي  داألبعا تتمثل
ال -1 و  المادية  العمل  توافر    :معنويةظروف  التجتشمل  و  الالزمة  األدوات  هيزات 

ضا عن العمل، بيئة عمل ألداء العمل، األمان و اإلستقرار الوظيفي، اإلحترام و التقدير، الر 
المبذول، ع الجهد  مع  الدخل  تناسب  بدخو مناسبة،  بالمقارنة  الدخل  تناسب دالة  الزمالء،  ل 

  .نمهارات و مؤهالت الموظفي  الدخل مع
م  :فةي الوظ  خصائص -2 الإ دى  تشمل  الموظف،  شباع  أهداف  و  لطموحات  وظيفة 

حجم  و  الوظيفة،  و  لتي تتيحها  مدى توافر المهارات الالزمة ألداء الوظيفة، حرية التصرف ا
مدى  و  ية،  بات الوظيفوضوح الواجو  تحدي و متعة،  مدى ما تتيحه الوظيفة من  و  العمل،  

 .داخل مع الوظائف األخرى رض أو الت التعا
العمل -3 المتشتمل    :جماعة  الثقة  الزمالء،  على  مع   المناقشة و  تبادلة 
للمشكالت،    الجماعية  الحلول  العمل،  و  و  جماعة  الجماعة،  و  أهداف   تماسك 

و  ة العمل،  وحدة جماع و  ،  ات و الخبراتتكامل المهار و  المسئولية الجماعية عن العمل،  و  
 .ماعةإدارة شئون الج

المشاركة -4 و  فعلى    تشتمل:  اإلشراف  القرار المشاركة  اتخاذ  توافر و  ،  اتي   مدى 
األهداف،  و  المعلومات،   تحديد  في  األداء،  و  المشاركة  تقييم  في   العدالة 

األخطاء و  يح  تصحو  سياسة الباب المفتوح،  و  الحرص على دقة و تكامل المعلومات،  و  
 الرقابة الذاتية.  و ها، اإلستفادة من 
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 بقةالدراسات السا -7
 لمتعلقة بالثقافة التنظيمية ا ساتالدرا( 7-1

 (: الدراسات المتعلقة بالثقافة التنظيمية 1جدول رقم )
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 تعلقة بالثقافة التنظيمية (: الدراسات الم1جدول رقم )تابع 
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 إللكترونية لمتعلقة باإلدارة اا اتراسالد( 7-2
 كترونية ل(: الدراسات المتعلقة باإلدارة اإل 2م )جدول رق

 
 



 تأثير النمو االقتصادي على البطالة فى مصر                  سهي عبدالمنعم                   تاريخ قبول النشر13/ 1/ 2021

226                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 كترونية ل(: الدراسات المتعلقة باإلدارة اإل 2م )قجدول ر تابع 
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 ة العمل االدراسات المتعلقة بجودة حي( 7-3
 العمل  ت المتعلقة بجودة حياة(: الدراسا3جدول رقم )
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 (: الدراسات المتعلقة بجودة حياة العمل 3جدول رقم )تابع 

 



 تأثير النمو االقتصادي على البطالة فى مصر                  سهي عبدالمنعم                   تاريخ قبول النشر13/ 1/ 2021

229                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثة البالعالقات المتبادلة بين متغيرات البحث خاصة لدراسات ا( 7-4
 الثالثة العالقات المتبادلة بين متغيرات البحث  دراسات(: 4جدول رقم )
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 الثالثة تغيرات البحث ن مبي العالقات دراسات(: 4جدول رقم )تابع 
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 الثالثة بين متغيرات البحث  العالقات دراسات(: 4جدول رقم )تابع 
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 البحث  منهج  -8
 بحث و قياسهامتغيرات ال( 8-1
 -ثالثة متغيرات هي: ت البحث فيحصر متغيرانت
االثق  متغير -1 وس)متغ  لتنظيميةافة  أبعاد  :يط(ير  ثالث  الثقافة    هي  يتضمن 

اإلبدعيةثقالو  ،  عبارات(  5)  ةالبيروقراطي الدا الثقاو    ،عبارات(  8)  افة    5)  عمةفة 
 . عبارات(

)متغير مستقل(  متغير -2 اإللكترونية  أربع:  اإلدارة  أبعاد هييتضمن  متطلبات ال  ة 
البو  ،  عبارات(  10)   داريةاإل التقنيةكانااإلم  و،  عبارات(  7)  شريةاإلمكانات    7)   ت 

 عبارات(. 10) متطلبات األمنيةلاو ، عبارات(
تابع(  دةجو   متغير -3 )متغير  العمل  أبعاد هي   يتضمن:  حياة  الظروف    أربعة  بعد 

المعنوية و  الوظيبو  ،  عبارة(  11)  المادية  خصائص  بعد و  ،  عبارات(  6)  فةعد 
 (.عبارة 11) تقراراكة في اللمشار ف و ابعد اإلشراو  ، (عبارات 5) لعملاعات اجم

 

 سة ينة الدرامجتمع و ع(  8-2

مج الدر يتكون  متمع  جمياسة  العن  مصلع  مناطق  و  بمأموريات  الضرائب املين  حة 
 -لية: المعادلة التا دراسة باستخدامو تم تحديد حجم عينة ال المصرية باألسكندرية.

 

 
 Creative Research Systems (2016)المصدر: 

 -ث:حي
ss ة.= حجم العين 
Z تار.  ثقة المخلمستوي ال الوسط الحسابي وفقاً  = عدد االنحرافات المعيارية عن 
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P    نسبة الظ=  بين  وجود  )العالقات  العينة  في  التنظيميةاهرة  و  الثقافة  اإلدارة  ، 
 (. جودة حياة العمل، و اإللكترونية

C ود الظاهرة في العينةلمسموح بة في وج= نسبة الخطأ ا  . 
 
 -ة:الية عند تحديد حجم العينلتت ااضاتر فقد وضعت اال و
 (. %5)± د لمسموح به في حدو نسبة الخطأ ا   -1
النتائج    -2 الذي تعمم به  الثقة  أنحرف معياري عن    1.96، و يعني  %95مستوي 

 الوسط الحسابي. 
 .  %50في العينة نسبة وجود الظواهر  -3
 

      (%05 – 1× ) %50×     ²(1.96) م العينة =  جح
                                  (5%)² 
  مفردة. 384=   عينةال حجم

 

ت تم  بالتالي،  عدد  و  استقصاء  384  وزيع  من      قائمة  بسيطة  عينة عشوائية  على 
إستمارة   318ى  و تم الحصول عل  العاملين بمصلحة الضرائب المصرية باألسكندرية

 صحيحة.دة ستر م
 

 أساليب جمع البيانات( 8-3
غيرات  دادها لقياس متتم إع  ، التياستقصاء  د علي قائمةعتماباال  تيع البياناجمت  تم

   -البيانات التالية: منتتض البحث. و
األولى: ديمغرافية.    -المجموعة  بيانات  األسئلة  من  األولي  المجموعة  تتضمن   و 

المجمو  هذه  تهدف  بيانات  و  تجميع  إلى  الشخصعة  بالخصائص  لألفراد  ترتبط  ية 
الموات  بسنلق  تعت  الدراسة   في  كينار المش و  النوع،  و  التنظيمي، الخبرة،   ستوى 
   . الت الدراسيةهلمؤ و ا
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الثانية من األسئلة بيانات عن المتغيرات   -المجموعة الثانية: و تتضمن المجموعة 
 -لي:الرئيسية للبحث و التي تشتمل على ما ي

مقياس خالل    نمغير  )متغير وسيط(: و تم قياس هذا المت  يةالثقافة التنظيم •
 .  (2015، لحمصو رقة امش ؛2013 ،حتاملةو  عبابنة) عبارة 18 نممكون 

و    نيةاإللكترو اإلدارة   • مستقل(:  خالل  )متغير  من  المتغير  هذا  قياس  تم 
 . (2009)عمار،  عبارة 34مقياس مكون من 

مقياس   لاس هذا المتغير من خال متغير تابع(: و تم قي)  جودة حياة العمل •
 .  (2011، عبد الفتاح ؛ 2012شد، را ؛2005)صديق،  ارةبع 33نمكون م

 

 ث حدود البح( 8-4
 -إلى ما يلي: و تنقسم حدود البحث

  . تم إجراء الدراسة على مصلحة الضرائب المصرية باألسكندرية :حدود مكانية-1
تجميع  :  زمنية  حدود -2 التم  نهابيانات  في  عام  دراسة  عام    2019ية  بداية  و 

2020  . 
 . ستقصاءيع البيانات على قائمة اإلتجم أداة  قتصرتإ  :وعيةض و م ودحد-3
 

 التحليل االحصائى ليبأسا( 8-5
ت التي تم تجميعها من  ( في تحليل البياناSPSSتم اإلستعانة بالبرنامج اإلحصائي )

قائمة  اإلعتما  .اإلستقصاء  خالل  تم  اإلحصو  األساليب  علي  إلختبار ائيد  التالية  ة 
 -:الفروض البحثية

 . العينةفردات امة لمو البيانات الع  الشخصية اناتيبل النسب للليتح -1
 .Cronbach’s Alphaات المقاييس المستخدمة م إختبار صدق و ثبخداإست -2
بيرسون   -3 إرتباط  مدي   Pearson's correlation coefficientمعامل  لتحديد 

   (.بعلتارات البحث )المستقل، و الوسيط، و اغيمتإتجاة العالقة بين قوة و 
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ا -4 نوع  Simple Regression Techniqueالبسيط    رنحداإلأسلوب   لتحديد 
فرض محل االختبار(،   ر مستقل و كل متغير تابع )حسب كلن كل متغيالعالقة بي

   المتغيرات المستقلة. و نسبة التباين التي يمكن تفسيرها في المتغيرات التابعة بواسطة
5- ( المتعدد  اإلنحدار  تحليل  ( Multiple Regression Techniqueأسلوب 

بين   العالقة  اللتحديد نوع  المتغيرات  المتغمستقلة  أبعاد  أبعاد  التابعة  و  )حسب  يرات 
المتغيرات   أبعاد  في  تفسيرها  التي يمكن  التباين  اإلختبار(، و نسبة  كل فرض محل 

 .د المتغيرات المستقلةالتابعة بواسطة أبعا
6- ( المسار  تحليل  لتحلي Path Analysis Techniqueأسلوب  بين العال  ل(  قة 

 التابع.و المتغير ن المتغير المستقل المتغير الوسيط و كل م
 

 ائج الدراسة تن -9
 إختبار كرونباخ ألفا( 9-1

( هو مقياس لإلتساق  Cronbach’s Alphaيعتبر إختبار صدق و ثبات المقاييس )
ياس متغير  لق ا  يمهاإلعتماد علي العناصر التي تم تصمية  لي و يقييم مدي إمكان الدخ

المقاييس  ( نتائج إخت 5دول رقم )و يوضح جين.  عم لمتغيرات المبار ثبات  ستخدمة 
 لبحث. ا

 

 (: نتائج إختبار صدق و ثبات مقاييس المتغيرات 5جدول رقم )
 معامل كرونباخ ألفا  عدد العناصر المستخدمة  المتغير 

 الثقافة التنظيمية 

 الثقافة البيروقراطية 

 عية الثقافة اإلبدا

 ة ثقافة الداعمال

 دارة اإللكترونية اإل

 دارية المتطلبات اإل

 البشرية اإلمكانيات  

 لتقنية اإلمكانيات ا

 المتطلبات األمنية 

 جودة حياة العمل )معدل( 

 الظروف المادية و المعنوية 

 خصائص الوظيفة  

 جماعات العمل 

 ت في القرارا  المشاركة  اإلشراف و

18 

5 

8 

5 

34 

10 

7 

7 

10 

27 

11 

6 

5 

11 

0.913 

0.835 

0.925 

0.860 

0.960 

0.909 

0.873 

0.786 

0.942 

0.935 

0.722 

0.635 

0.862 

0.945 
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ألفا أعلي من    (5رقم )ضح من الجدول  يتو   لمعظم   0.7أن قيمة معامل كرونباخ 
بعد   بإستثناء  البحث،  في  المستخدمة  التي كالمتغيرات  الوظيفة  قيمة خصائص  انت 

العن0.635معاملة   حذف  تم  قد  و  ببع.  الخاصة  خصااصر  الوظيفد  من  ئص  ة 
ب الخاص  و  المتغير  العمل.  حياة  الملجودة  معظم  تتسم  و ذلك،  بالثبات  قاييس 

الكلي  اال الباحثة بإجراء معامل اإلرتباط  تساق الداخلي. و لمزيد من التحليل، قامت 
م عنصر  لكل  متغيالمصحح  كل  قياس  عناصر  ون  البحث  متغيرات  من  كذلك    ر 

كر  معامل  إذاقيمة  ألفا  ح  ونباخ  متم  عنصر  المتغيرذف  مقياس  من  قد  عين  و   .
النتائ إر أشارت  معامل  إلي وجود  المقياسج  عناصر  بباقي  لكل عنصر  عالي   تباط 

المستخدم لكل متغير. مما يعني أن حذف أي منها سوف يؤدي إلي عدم إتساق و 
المتغير. و هثبا نتيت مقياس  إلية  أشارت  قيمة معامل كرنباذا ما  تم جة  إذا  ألفا  خ 

يؤدي حذفها إلي    يث ال توجد أي عبارةمن مقياس كل متغير، حنصر معين  حذف ع
 ة لة لكل متغير. دة معامل كرونباخ ألفا عن القيمة األصليزيا
 

 تحليل النسب للجوانب الديمغرافية أو الشخصية (  9-2
ال رقيوضح  )جدول  ت6م  نتائج  النس(  الديمغرافحليل  أو  الشخصية  للجوانب  ة يب 

  الدراسة التطبيقية.  يلمشاركة فنة ايلمفردات الع
 

 عينة المشاركة في الدراسة لنسب لخصائص الليل ا(: تح6جدول رقم )
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سنوات   7أن خبرة المشاركين في الدراسة تتراوح من    (6رقم )جدول  من ال  ضحو يت
بة سنوات بنس  10بر في فئة أكثر من  نسبة األكو كانت السنوات،    10  من  إلي أكثر

تالي،  . و بال%5.6ات بنسبة  سنو   10ات إلي أقل من  سنو   7من    ا فئة ، يليه94.4%
الكافية للحكم عفأغلب المشاركي الظاهرة محل الدراسة. و بالنظر    لي ن لديهم الخبرة 

  األقل من   و النسبة  ( من اإلناث%62.3سبة األكبر )إلي نوع المشاركين، نجد أن الن
 ( للم%37.7الذكور  بالنسبة  و  الدراسية(.  نجد ؤهالت  إما  ،  عليا    أنها  مؤهالت 

(69.8%)  ( عليا  دراسات  المت%28.3أو  فوق  مؤهل  أو   )( هذا  %1.9وسط  و   .)
ت  مستوي  الظاهرة عليعكس  علي  للحكم  المطلوبة  المعرفة  درجة  يناسب  مرتفع  يمي 

النسبة األكبر في فئة اإلدارة فقد ظهرت  لتنظيمي،  ة للمستوي انسبالدراسة. و بالمحل  
)ا يلي(%34إلشرافية  اإلدار ،  )ها  الوسطي  ثم  %32.1ة   )( أخري  و  (  %22.6إدارات 

 (.  %11.3ليا )أخيرُا اإلدارة الع

منا(  9-3 و  األولقشتحليل  الفرض  اإللكترونية  ة  اإلدارة  عالقة   :
 بالثقافة التنظيمية 

تأثيل  الفرض األوينص   أنة ال يوجد  الثقافة ر معنوي لإلدارة اإللعلي    كترونية علي 
بمص االتنظيمية  اللحة  إلختبار صحةلضرائب  و  حساب   مصرية.  تم  الفرض،  هذا 

لمتعدد و تحليل اإلنحدار  ا  و إجراء كل من تحليل اإلنحدار  عامل اإلرتباط لبيرسون م
 التدريجي.

 ون تحليل معامل اإلرتباط لبيرس( 9-3-1
م ا علي  األستوي  اإلسيةسالمتغيرات  اإلدارة  بين  اإلرتباط  عالقة  كانت  و ،  لكترونية 

(. أما علي  0.000( و معنوية إحصائيًا )0.791ة موجبة و قوية )التنظيمي  ثقافةال
( معامالت االرتباط لبيرسون 7رقم )ل  األبعاد المكونة للمتغيرات، يوضح جدو مستوي  

 . قافة التنظيميةاد الثية و أبعبين أبعاد اإلدارة اإللكترون
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لكترونية و أبعاد  دارة اإل اد اإللعالقة بين أبع(: معامل إرتباط بيرسون ل7جدول رقم )
 قافة التنظيميةالث

 
 

 -ما يلي: ( 7رقم )رتباط، يتضح من الجدول ات معامالت االانبي خدامباست
  % 1( عند مستوي معنوية  0.000)نوية إحصائيًا  قة طردية و معتوجد عال .1
البيروقراطبي الثقافة  ان  اإلدارة  أبعاد  و  العية  هذه  في  إللكترونية.  حالة  القة ضعيفة 

)  المتطلبات اإلخر ( و م0.298األمنية  الحاالت  في  )توسطة  المتطلبات   0.470ي 
 (. كانيات التقنيةاإلم  0.414اإلمكانيات البشرية، و  0.429اإلدارية، و 

  % 1  ( عند مستوي معنوية0.000توجد عالقة طردية و معنوية إحصائيًا )  .2
اإلب الثقافة  اإلدابين  أبعاد  و  اإللكترونيةداعية  هذهرة  حالتي  العالقة    .  في  قوية 

( و متوسطة في حالتي  0.708ت األمنية )باالمتطل  ( و0.643بات اإلدارية )المتطل
 (.  0.563ت التقنية )( و اإلمكانيا0.494اإلمكانيات البشرية )

  % 1ند مستوي معنوية  ( ع0.000ة إحصائيًا )توجد عالقة طردية و معنوي .3
الداعمة  ب الثقافة  اإلدار ين  أبعاد  اإلو  في   لكترونية.ة  قوية  العالقة  حالتي    هذه 



 تأثير النمو االقتصادي على البطالة فى مصر                  سهي عبدالمنعم                   تاريخ قبول النشر13/ 1/ 2021

239                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   
 

 

 

 

 

 

 

 

( و متوسطة في حالتي  0.664( و المتطلبات األمنية )0.699رية )المتطلبات اإلدا
 (. 0.499التقنية ) ( و اإلمكانيات0.504البشرية )اإلمكانيات 

 
 ر التدريجيتعدد و تحليل اإلنحداج تحليل اإلنحدار المنتائ( 9-3-2

) يوضح جدو  رقم  نتائ8ل  تحل(  اإلنحدج  بيل  للعالقة  المتعدد  المستقل ار  المتغير  ين 
 و أبعادها( و المتغير التابع )الثقافة التنظيمية و أبعادها( يةدارة اإللكترون)اإل
 

 التنظيمية لكترونية و الثقافة ر المتعدد لعالقة اإلدارة اإل االنحدا (: تحليل8دول )ج

 
 

قافة التنظيمية، نجد ساسي للثير األلي مستوي المتغع أنه    ضح ( يت8من جدول رقم ) 
يو  معنوي أنة  تأثير  المتطلبات  0.000ائيًا )حصإ  جد  اإلدارية و  المتطلبات  لبعدي   )

لهذان   بالنسبة  البديل  الفرض  نقبل  بالتالي،  و  التنظيمية.  الثقافة  علي  أما  األمنية  البعدان. 
ية( فلم يكن لهما  يات التقن مكان ت البشرية و اإلمكانياإللكترونية )ااألخران لإلدارة اإل  البعدان
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علي التوالي(. و بالتالي،    0.352، و  0.496ظيمية )ثقافة التن ال ي  وي إحصائيُا علير معن تأث 
المكونة لل البعدين. و علي مستوي األبعاد  بالنسبة لهذين  العدم  التنظيمية، نقبل فرض  ثقافة 

إلدارة اإللكترونية  ل أبعاد اًا بكمعنوية إحصائي   عالقة  لييروقراطية عكان بعد الثقافة الب   فقد
اإلمكانيات التقنية،    0.023اإلمكانيات البشرية، و    0.023، و  يةار المتطلبات اإلد  0.000)

و بالنسبة  االت.  المتطلبات األمنية(. و بالتالي، نقبل الفرض البديل في هذه الح  0.021و  
اإلبداعية،للثق عال  افة  هناك  كانت  معنو قفقد  )ة  إحصائيًا  ال  (0.000ية  متطلبات  لبعدي 

البدي ا  بلات األمنية )نقلمتطلب اإلدارية و ا للبعدين األخرين  لفرض  تأثير  ل( و لم يكن هناك 
لعدم(.  اإلمكانيات التقنية، و بالتالي، نقبل فرض ا  0.510اإلمكانيات البشرية، و    0.840)

بات اد المتطلع أبع( م0.000ئيًا )ة إحصاوي ت عالقة معن ت الثقافة الداعمة ذا و أخيرُا، كان 
ة )نقبل الفرض البديل( و لم هناك لبعد  بات األمني طلمت التقنية، و ال   كانياتاإلدارية، و اإلم

 ، و بالتالي، نقبل فرض العدم(.    0.687اإلمكانيات البشرية تأثير عليها )
بإستخ او  اإلنحدار  تحليل  )دام  يوضح    (،Stepwise Regression Analysisلتدريجي 
)ر الجدول   ت   (9قم  اترتيب  اإلدارة  أبعاد  الثقافةإللكترو أثير  في  ألت ا  نية  و  في  نظيمية  بعادها 

 مصلحة الضرائب علي المبيعات.   
و أبعادها   مية(: ترتيب تأثير ابعاد اإلدارة اإللكترونية في الثقافة التنظي 9جدول رقم )

 ر التدريجي ام تحليل اإلنحدابإستخد
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بإستخدا التحديو  معامل  المم  يتضحد  ا  عدل،  )لجدول  من  المتطلبات أ  (9رقم  ن 
حالتي الثقافة  كذلك في  ظيمية بصفة عامة و  كثر تأثيرًا في الثقافة التناإلدارية هي األ

ًا في حالة  قد كانت األكثر تأثير البيروقراطية و الثقافة الداعمة. أما المتطلبات األمنية ف
 إلبداعية. الثقافة ا

 

ال  يلتحل(  9-4 مناقشة  او  عالفرض  الثاني:  اإللكتر قة  نية  و إلدارة 
 ة العمل بجودة حيا

الثانيفر الينص   اإللكت  ض  لإلدارة  تأثير معنوي  أنة ال يوجد  رونية علي جودة  علي 
لفرض، تم حساب  حياة العمل بمصلحة الضرائب المصرية. و إلختبار صحة هذا ا

دار  ليل اإلنحو تح  نحدار المتعدد اإلجراء كل من تحليل  اإلرتباط لبيرسون و إمعامل  
 التدريجي.

 

 سون ل اإلرتباط لبير تحليل معام(  9-4-1
اإل بين  اإلرتباط  عالقة  كانت  األساسية،  المتغيرات  مستوي  و علي  اإللكترونية  دارة 

. أما علي  (0.000وية إحصائيًا ) ( و معن0.634جودة حياة العمل موجبة و قوية )
األب للمتغير مستوي  المكونة  يو عاد  جدول  ات،  )ضح  معامال10رقم  االرتباط (  ت 

 مل. ية و أبعاد جودة حياة العأبعاد اإلدارة اإللكترون ينلبيرسون ب
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للعالقة بين أبعاد اإلدارة اإللكترونية و أبعاد جودة    (: معامل إرتباط بيرسون 10جدول رقم )
 مل حياة الع

 
 

 -ما يلي: ( 10)رقم االرتباط، يتضح من الجدول  نات معامالتباستخدام بيا
  % 1معنوية  عند مستوي  (  0.000)ة و معنوية إحصائيًا  القة طرديوجد عت .1

بين الظروف المادية و المعنوية و أبعاد اإلدارة اإللكترونية. هذه العالقة متوسطة في  
( الحاالت  اإلدارية،  المتط  0.516جميع  البشرية، اإلمكانيا  0.437و  لبات   ت 

 نية(. األم المتطلبات 0.498اإلمكانيات التقنية، و  0.502 و
  % 1مستوي معنوية  ( عند  0.000ائيًا )نوية إحصوجد عالقة طردية و معت  .2

حالتي   في  ضعيفة  العالقة  هذه  اإللكترونية.  اإلدارة  أبعاد  و  العمل  جماعات  بين 
ة في حالتي  ( و متوسط0.369انيات البشرية )( و األمك0.373)المتطلبات اإلدارية  
 (. 0.508)األمنية  طلبات( و المت0.520)اإلمكانيات التقنية 
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  % 1( عند مستوي معنوية  0.000صائيًا )معنوية إح  طردية و توجد عالقة   .3
العالقة   هذه  اإللكترونية.  اإلدارة  أبعاد  و  القرارات  في  المشاركة  و  اإلشراف  بين 

الحاالمتوسط جميع  في  )ة  اإلدارية،  0.446ت  اإلمكانيات    0.448و    المتطلبات 
 نية(.المتطلبات األم  0.583تقنية، و ات ال اإلمكاني 0.573البشرية، و 

 

 تحليل اإلنحدار المتعدد و تحليل اإلنحدار التدريجي ئجتان( 9-4-2
قل ( نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد للعالقة بين المتغير المست11يوضح جدول رقم )

 ل و أبعادها(التابع )جودة حياة العم ارة اإللكترونية و أبعادها( و المتغيرد)اإل
 
 

 لكترونية و جودة حياة العمل اإل لعالقة اإلدارة يل االنحدار المتعدد  (: تحل11) جدول
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 لكترونية و جودة حياة العمل (: تحليل االنحدار المتعدد لعالقة اإلدارة اإل 11جدول )تابع 

 
 

المتغ( ف11رقم )  دولو من خالل الج العمل،  علي مستوي  ير األساسي لجودة حياة 
أ تأثير  نجد  يوجد  ا  إحصائياً   معنوي نة  اإلمكانيات  )لبشر ألبعاد   (،  0.010ية 

( التقنية  اإلمكانيات  )0.000و  األمنية  المتطلبات  و  حياة 0.000(،  جودة  علي   )
البعد األخر لإلدارة    أما   ة لهذه األبعاد.العمل. و بالتالي، نقبل الفرض البديل بالنسب

لي جودة حياة حصائيُا عنوي إكن له تأثير مع كترونية )المتطلبات اإلدارية( فلم ياإلل
( البعد. و علي مستوي 0.195العمل  لهذا  بالنسبة  العدم  نقبل فرض  بالتالي،  (. و 

ا  و  المادية  الظروف  بعد  كان  فقد  العمل،  حياة  لجودة  المكونة  علي  األبعاد  لمعنوية 
معال اإلقة  بأبعاد  إحصائيًا  بالمتطلباتعنوية  الخاصة  اإللكترونية  اإلدارية   دارة 

اإلمكان(،  0.014) )و  التقنية  )او    (،0.035يات  األمنية   (.  0.013لمتطلبات 
البشرية أي  البديل في هذه الحاالت. و لم يكن لإلمكانيات  و بالتالي، نقبل الفرض 

، فقد  . و بالنسبة لجماعات العمل( 0.330و المعنوية )  تأثير علي الظروف المادية 
إحصائ معنوية  عالقة  هناك  المكانت  ألبعاد  اإلداريتطلبايًا  )ت   (،  0.020ة 

اإلمكان )ات  يو  )0.000التقنية  األمنية  المتطلبات  و  الفرض  0.000(،  )نقبل   )
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بالتالي، اإلمكانيات البشرية، و    0.259البديل( و لم يكن هناك تأثير للبعد األخر )
ف ا نقبل  اإلشرض  كان  أخيرُا،  و  عاللعدم(.  ذات  القرارات  في  المشاركة  و  قة  راف 

المتطلبات اإلدارية، و   0.005)  نيةو بعاد اإلدارة اإللكتر مع جميع أئيًا  معنوية إحصا
البشرية،    0.001 و    0.000اإلمكانيات  التقنية،  المتطلبات    0.000اإلمكانيات 

    لفرض البديل(.  األمنية، و بالتالي، نقبل ا
 

اإلنحدار   تحليل  بإستخدام  )و  (، Stepwise Regression Analysisالتدريجي 
اإللكترونية في جودة حياة العمل   دارةترتيب تأثير أبعاد اإل  (12رقم )  لجدوليوضح ا

 و أبعادها في مصلحة الضرائب علي المبيعات.   
 

و أبعادها    عملياة الة في جودة ح(: ترتيب تأثير ابعاد اإلدارة اإللكتروني12جدول رقم )
 يل اإلنحدار التدريجي بإستخدام تحل

 

 
 



 تأثير النمو االقتصادي على البطالة فى مصر                  سهي عبدالمنعم                   تاريخ قبول النشر13/ 1/ 2021

246                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   
 

 

 

 

 

 

 

 

يتضح  المع  التحديد  معامل  بإستخدامو  )دل،  رقم  الجدول  لمتطلبات ا  أن  (12من 
العمل بصفة عامة و في حالة اإلشراف  تأثيرًا في جودة حياة   األمنية كانت األكثر 

تأثيرًا في حالة    األكثر  المشاركة في القرارات. أما المتطلبات اإلدارية، فقد كانتو   
اإلمكاني كانت  و  المعنوية.  و  المادية  التالظروف  هي  ات  تأثيراً األكثقنية  في    ر 

 .  جماعات العمل
  
تحليل و مناقشة الفرض الثالث: عالقة الثقافة التنظيمية بجودة  (  9-5

 حياة العمل
ياة  جودة ح  علي أنة ال يوجد تأثير معنوي للثقافة التنظيمية على  الثث الفرض الينص  

معامل   تم حسابالعمل بمصلحة الضرائب المصرية. و إلختبار صحة هذا الفرض،  
لبيرساإلرت منباط  كل  إجراء  و  اإلنحدار  يل  تحل  ون  تحليل  و  المتعدد  اإلنحدار 

 التدريجي.
 تحليل معامل اإلرتباط لبيرسون ( 9-5-1

نظيمية و جودة  افة التتغيرات األساسية، كانت عالقة اإلرتباط بين الثقمعلي مستوي ال
لي مستوي ما ع أ(. 0.000ئيًا )( و معنوية إحصا0.585حياة العمل موجبة و قوية )

( معامالت االرتباط لبيرسون بين 13جدول رقم )   غيرات، يوضحلمت األبعاد المكونة ل
 لعمل. اأبعاد الثقافة التنظيمية و أبعاد جودة حياة 

ن أبعاد الثقافة التنظيمية و أبعاد جودة  لعالقة بي(: معامل إرتباط بيرسون ل13جدول رقم )
 حياة العمل 
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اد الثقافة التنظيمية و أبعاد  أبع  رسون للعالقة بينإرتباط بيعامل (: م13دول رقم )جتابع 
 جودة حياة العمل 

 
 

 -ما يلي: ( 13امالت االرتباط، يتضح من الجدول رقم )باستخدام بيانات مع
  % 1( عند مستوي معنوية  0.000)ة إحصائيًا  توجد عالقة طردية و معنوي .1

البي الثقافة  أبعابين  و  الروقراطية  حياة  العالعمل.  د جودة  في جميهذه  ع  قة ضعيفة 
)الح الم   0.347االت  و  االظروف  المعنوية،  و  و    0.301دية  العمل،  جماعات 

 اإلشراف و المشاركة في القرارات(.  0.386
  % 1د مستوي معنوية  ( عن0.000)  توجد عالقة طردية و معنوية إحصائياً   .2

أب و  اإلبداعية  الثقافة  ابين  حياة  جودة  العالعاد  هذه  م لعمل.  في  قة  جميع توسطة 
( المعن   0.398الحاالت  و  المادية  و  و الظروف  العمل،    0.513ية،   جماعات 

 اإلشراف و المشاركة في القرارات(.   0.528و 
3. ( إحصائيًا  معنوية  و  معنو   ( عند 0.000توجد عالقة طردية  بين    %1ية  مستوي 

مادية و  الظروف الحالة  قة متوسطة في  العمل. هذه العالالثقافة الداعمة و أبعاد جودة حياة  
( و اإلشراف و المشاركة  0.338ماعات العمل )ج( و ضعيفة في حالتي  0.400ية )المعنو 

 (. 0.360في القرارات )
 التدريجي  نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد و تحليل اإلنحدار( 9-5-2
ثقافة  ل )الالمتغير المستققة بين  ( نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد للعال14رقم )  وضح جدولي 

 . و أبعادها( لالمتغير التابع )جودة حياة العما( و نظيمية و أبعادهالت 
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 (: تحليل االنحدار المتعدد لعالقة الثقافة التنظيمية و جودة حياة العمل 14جدول )

 
 

ي مستوي المتغير األساسي لجودة حياة العمل و بعدي عل( ف14قم )و من الجدول ر 
العم و  جماعات  اإلشراف  و  الالمشال  في  أنركة  نجد  يوجدقرارات،  معنوي    ة  تأثير 

( عليهم. 0.000(، و الثقافة اإلبداعية )0.000بيروقراطية )إحصائيًا لبعدي الثقافة ال
ب البديل  الفرض  نقبل  بالتالي،  الاو  لهذين  أما  لنسبة  للثقافة  بعدين.  األخر  البعد 

ة حياة العمل   علي جودصائياُ تأثير معنوي إحالتنظيمية )الثقافة الداعمة( فلم يكن له  
و المشاركة في القرارات   ( و اإلشراف0.282و بعدي جماعات العمل )  (0.702)
علي  0.389) و  البعد.  لهذا  بالنسبة  العدم  فرض  نقبل  بالتالي،  و  بعد م(.  ستوي 
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والظرو  المادية  معنوية   ف  عالقة  هناك  كانت  فقد  العمل،  حياة  لجودة  المعنوية 
  0.016قافة البيروقراطية، و  الث  0.000التنظيمية )الثقافة    أبعادئيًا بين جميع  إحصا

الفرض   0.002بداعية، و  الثقافة اإل بالتالي، نقبل  البعد. و  الداعمة( و هذا  الثقافة 
 الت. االبديل في هذه الح

بإستخد اإلو  تحليل  )ام  التدريجي  (، Stepwise Regression Analysisنحدار 
الجدول  )  يوضح  تأثترتي   ( 15رقم  الثقافب  و  ير  التنظيمية  حياة بعادهأة  جودة  في  ا 

 ة الضرائب علي المبيعات.   ح لالعمل و أبعادها في مص

أبعادها   و  حيادة العمل (: ترتيب تأثير ابعاد الثقافة التنظيمية في جودة15جدول رقم )
 ستخدام تحليل اإلنحدار التدريجي بإ

 

 

عية  ا بدأن الثقافة اإل(  15ول رقم )الجد  دل، يتضح منلمعديد ابإستخدام معامل التحو 
كانت األكثر تأثيرًا في جودة حياة العمل بصفة عامة و في حالتي جماعات العمل و  

كاااإلشر  فقد  الداعمة،  الثقافة  أما  القرارات.  في  المشاركة  و  تف  األكثر  في نت  أثيرًا 
 حالة الظروف المادية و المعنوية. 
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  وسيط لتنظيمية كمتغير  الثقافة اابع:  الفرض الر   اقشةتحليل و من(  9-6
 في العالقة بين اإلدارة اإللكترونية و جودة حياة العمل 

التنظيمية كمتغير وسيط   جدعلي أنة ال يو   الفرض الرابعينص   للثقافة  تأثير معنوي 
العالق الضرائب    ة بين تطبيقفي  العمل  بمصلحة  اإلدارة اإللكترونية و جودة حياة 

تقو   رية.المص سوف  البو  بشرحم  ال  احثة  المتغير  مناقشة    وسيطمعني  ذلك  يلي  ثم 
 التحليالت اإلحصائية الخاصة بة. 

لمتغير الوسيط في العالقة بين المتغير المستقل و المتغير ا (: دور2شكل رقم )
 التابع 

 

 

Adapted from: Warner (2013: 647) 
 

للمتغير الوسيط  التأثير  )  و يوجد  المتغيرX1المستقل  )التا  ( علي    ن خالل ( مYبع 
   -(:Warner, 2013( إذا تحققت الشروط التالية )X2) طوسيالمتغير ال

( و المتغير التابع X1ئيًا بين المتغير المستقل )صاوجود عالقة معنوية إح •
(Y معامل اإلنحدار( )(c معنوي  ) .)إحصائيُا 
المتغ • بين  إحصائيُا  معنوية  عالقة  المستقل  وجود  المتغيرX1)ير  و   )  

 عنوي إحصائيُا(. م( aاإلنحدار ) )معامل( X2يط )الوس
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لمتغير التابع ا   ( وX2وجود عالقة معنوية إحصائيُا بين المتغير الوسيط ) •
(Y( معامل اإلنحدار( )b .)معنوي إحصائيُا ) 
 ( معنوي إحصائيُا. bو   aار )املي اإلنحدحاصل ضرب مع •
 

مسار  ي هل الجزئي عل  مل أوتأثير وسيط كا  ص مدي وجودو يعتمد القرار بخصو 
)c)شر  المبا المستقل  المتغير  بين  العالقة  يمثل  الذي   )X1( التابع  المتغير  ( Y( و 
إن ذلك  ( معنوي إحصائيُا، فcة إحصائيُا أم ال. فإذا لم يكن المسار المباشر )ويمعن

نوي إحصائيُا، ( معcاشر )علي أنة تأثير وسيط كامل. أما إذا كان المسار المب  يفسر
ذ  يعني  فإن  تألك  جوجود  وسيط  )  .زئيثير  المسار  تحليل  يستخدم   Pathو 

Analysis  برامج في   )AMOS SPSS    أساسية األثر  لقبصفة  وجود  مدي  ياس 
خالل إختبار مدي    ( منYتابع )( علي المتغير الX1غير المباشر للمتغير المستقل )

اإلنحدار   معاملي  ضرب  حاصل  أbو    a)معنوية  المبا(.  األثر  فما  تتحدد شر، 
ل تحليل اإلنحدار البسيط. و فيما يلي نتائج التحليالت الن خإلحصائية منويتة امع

 تأثيرات المباشرة و غير المباشرة لمتغيرات البحث.الاإلحصائية للتعرف 
اإلن(  9-6-1 البسيطنتائج  )  حدار  اإللكترونية  اإلدارة  بين  و جودة X1للعالقة   )

 (Yحياة العمل )
للعالقة بين المتغير المستقل   سيطلبحليل اإلنحدار انتائج ت  (16)  يوضح جدول رقم

 دة حياة العمل و أبعادها(.جو )اإلدارة اإللكترونية و أبعادها( و المتغير التابع )
 دارة اإللكترونية و جودة حياة العمل ط لعالقة اإل (: تحليل االنحدار البسي 16جدول )
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 دة حياة العمل و ونية و جدارة اإللكتر القة اإل يط لعاالنحدار البس (: تحليل16جدول )تابع 

 
 

اإللكترونية علي جودة حياة العمل  أنة تؤثر اإلدارة    ( 16و يتضح من الجدول رقم )
الض مصلحة  افي  جميع  كانت  فقد  المبيعات.  علي  بينرائب  اإلدارة   لعالقات  أبعاد 

جودة أبعاد  و  إح  اإللكترونية  معنوية  العمل  هياة  في  و  الحصائيا.  أظه ذا  ر  صدد، 
من التغيرات في جودة حياة    %39.9ن اإلدارة اإللكترونية تفسر  أديد إلي  معامل التح

الال تفسر  كما  المبيعات.  علي  الضرائب  بمصلحة  اإلدارية  عمل   ،  %24.6متطلبات 
و %13.7و   ال  19.7  ،  و  من  المعنوية،  و  المادية  الظروف  في  اعات جمتغيرات 

إلمكانيات البشرية ا. و تفسر  علي التواليلقرارات  في ا  راف و المشاركةالعمل، و اإلش
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و  18.9% و  13.4%،  الظر   23.6،  في  التغيرات  المعنوية، من  و  المادية   وف 
اإل و  العمل،  جماعات  الو  علي  القرارات  في  المشاركة  و  تفشراف  و  سر  توالي. 

ة  الظروف المادي  من التغيرات في  32.6  ، و%26.8، و  %25.0اإلمكانيات التقنية  
ا التوالي.  إلالعمل، و او جماعات    لمعنوية،و  القرارات علي  المشاركة في   شراف و 

الظروف   من التغيرات في  33.8، و  %25.6، و  %24.6إلمنية  و تفسر المتطلبات ا
جماع و  المعنوية،  و  و المادية  العمل،  علي    ات  القرارات  في  المشاركة  و  اإلشراف 

 لي. واالت
اإلنحدارنتائج  (  9-6-2 للعالالبس  تحليل  اإليط  بين  اإللكقة  )تدارة   ( X1رونية 

 ( X2و الثقافة التنظيمية )
إلنحدار البسيط للعالقة بين المتغير المستقل ( نتائج تحليل ا17يوضح جدول رقم )

 غير التابع )الثقافة التنظيمية و أبعادها(.دها( و المتاإلدارة اإللكترونية و أبعا)
 ثقافة التنظيمية لدارة اإللكترونية و ا القة اإل يط لعاالنحدار البس (: تحليل17)جدول 
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 (: تحليل االنحدار البسيط لعالقة اإلدارة اإللكترونية و الثقافة التنظيمية 17)جدول تابع 

 
 

الجدول   التنظيمية    ؤثر اإلدارة أنة ت  ( 17رقم )و يتضح من  الثقافة  اإللكترونية علي 
الم علي  الضرائب  مصلحة  كانفي  فقد  جميبيعات.  اإلدارةالعالق  عت  أبعاد  بين   ات 

أب و  أظهر  اإللكترونية  الصدد،  هذا  في  و  إحصائيا.  معنوية  التنظيمية  الثقافة  عاد 
اإلد أن  إلي  التحديد  تفسر  ار معامل  اإللكترونية  الثقافة    %62.5ة  التنظيمية من 

اإلدارية  ب المتطلبات  تفسر  كما  المبيعات.  علي  الضرائب   ،  % 21.9مصلحة 
و%41.1و   الت  48.7  ،  البيغمن  الثقافة  في  الثقار يرات  و  اإلبداعية،  وقراطية،   فة 

البشرية   اإلمكانيات  تفسر  و  التوالي.  علي  الداعمة  الثقافة  و  %18.1و   ،24.1% ،   
الثقافة اإلبداعية، و الثقافة الداعمة  وقراطية، و  من التغيرات في الثقافة البير   25.2و  

رات يمن التغ 24.7، و  %31.5و ، % 16.9ية مكانيات التقنعلي التوالي. و تفسر اإل
لبيروقراطية، و الثقافة اإلبداعية، و الثقافة الداعمة علي التوالي. و تفسر في الثقافة ا 

اإل و  %8.6نية  م المتطلبات  و  50.0%،  التغيرا  43.9،  الثقافمن  في  ة  ت 
 التوالي. البيروقراطية، و الثقافة اإلبداعية، و الثقافة الداعمة علي 
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تنت (  9-6-3 لل  لحليائج  البسيط  التنظيمعاإلنحدار  الثقافة  بين  )القة   ( X2ية 

 (Yو جودة حياة العمل )
ين المتغير المستقل ة ب( نتائج تحليل اإلنحدار البسيط للعالق18يوضح جدول رقم )

 أبعادها( و المتغير التابع )جودة حياة العمل و أبعادها(. التنظيمية و)الثقافة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظيمية و جودة حياة العمللط لعالقة الثقافة اسيحدار الب النا (: تحليل18ول )جد
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( رقم  الجدول  من  يتضح  الثقاف  (18و  تؤثر  في  أنة  العمل  حياة  جودة  علي  التنظيمية  ة 
الض كمصلحة  فقد  المبيعات.  علي  الرائب  جميع  التنظيمية انت  الثقافة  أبعاد  بين   عالقات 
يد إلي أن  دصدد، أظهر معامل التحي هذا الو ف  .معنوية إحصائياة العمل  حياو أبعاد جودة  

بمصلحة الضرائب علي من التغيرات في جودة حياة العمل    %34.0الثقافة التنظيمية تفسر  
الثقاف تفسر  كما  البيروقراطية  المبيعات.  و  %11.7ة  و  8.7%،  في    14.6،  التغيرات  من 

قرارات علي كة في المشار لو اإلشراف و ا  ت العمل،اعاالظروف المادية و المعنوية، و جم 
من التغيرات في الظروف    27.7، و  %26.0، و  %15.6تفسر الثقافة اإلبداعية    والتوالي.  

المعنوية، و جماعات العمل، و اإلشرافا القرارات    لمادية و  التواليو المشاركة في   .  علي 
الداعمة   الثقافة  تفسر  و  %15.7و  الم  التغيراتمن    12.7، و  11.2%،  الظروف   ادية  في 

 اإلشراف و المشاركة في القرارات علي التوالي.  وية، و جماعات العمل، و المعنو 
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للدور  (  9-6-4 المسار  تحليل  اإلدنتائج  بين  العالقة  في  التنظيمية  للثقافة  ارة  الوسيط 
 ( X1-X2-Yالعمل ) و جودة حياةاإللكترونية 

بين اإلدارة    العالقة   ية فيلثقافة التنظيميط لمدي وجود دور وس  (19رقم )و يصور الجدول  
 نية و جودة حياة العمل.  و اإللكتر 

 
 
 
 
 

 بعادها (: الدور الوسيط للثقافة التنظيمية و أ19جدول رقم )
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 بعادهاة و أ(: الدور الوسيط للثقافة التنظيمي19جدول رقم )تابع 

 
 

الجدول رقم )و مما سبق يتضح   تأثير وسيط ج(  19من  )مأنة يوجد  و اشر  بزئي 
مبغ للثير  ااشر(  علي  التنظيمية  حياة  لقافة  جودة  و  اإللكترونية  اإلدارة  بين  عالقة 

ا مستوي  علي  المبيعات  علي  الضرائب  مصلحة  في  و العمل  األساسية.  لمتغيرات 
د ظهر تأثير وسيط جزئي )مباشر و غير  متغيرات، فقنة للعلي مستوي األبعاد المكو 

أل الحاالت  معظم  في  عليالتنظفة  لثقاا بعاد  مباشر(  ا  يمية  أبعاد  بين  دارة  إلالعالقة 
نقبل بصفة عامة   بالتالي،  العمل. و  أبعاد جودة حياة  البديل اإللكترونية و  الفرض 

للثقا  الرابع()الفرض   إحصائيُا  معنوي  تأثير  يوجد  البأنة  )و  فة  أبعادها( تنظيمية 
)و  ة العمل  ة حياجود( و  اأبعادهكمتغير وسيط في العالقة بين اإلدارة اإللكترونية )و  

بعدم وجود تأثير وسيط ألبعاد الثقافة   رض العدم )الفرض الرابع(ف أبعادها(. و نقبل  
أبعا بين  العالقة  في  العمالتنظيمية  حياة  جودة  أبعاد  و  اإللكترونية  اإلدارة  في د  ل 

 -الية:الحاالت الت



 تأثير النمو االقتصادي على البطالة فى مصر                  سهي عبدالمنعم                   تاريخ قبول النشر13/ 1/ 2021

259                                                  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 من كال  ية ور اإلدا  الثقافة الداعمة كمتغير وسيط في العالقة بين المتطلبات -
 اإلشراف و المشاركة في القرارات.  لمادية و المعنوية، والظروف ا 

منية و كال من الثقافة الداعمة كمتغير وسيط في العالقة بين المتطلبات األ -
 ة في القرارات. ف و المشاركإلشراالظروف المادية و المعنوية، و ا

  و كال من قنية  التيات  ناإلمكاالثقافة الداعمة كمتغير وسيط في العالقة بين   -
 راف و المشاركة في القرارات.شجماعات العمل، و اإل

األمني - المتطلبات  بين  العالقة  في  وسيط  كمتغير  األبداعية   ة الثقافة 
 و الظروف المادية و المعنوية. 

البي - كمتغير  روقراالثقافة  التقنيةطية  اإلمكانيات  بين  العالقة  في   وسيط 
 و جماعات العمل.  
 

 ث بح ئج النتاقشة منا -10
 ات الديمغرافية البيان( 10-1

 

سنوات    10أكثر من  خبرة  النسبة األكثر من المشاركين في الدراسة يتمتعون ب  كانت
  ة في حين أن راسيهم الخبرة الكافية للحكم علي الظاهرة محل الدو بالتالي، فقد كان لد

اإلناث من  كانت  الدراسة  في  المشاركين  من  األكبر  با  .النسبة    ؤهالت للم  ةلنسبو 
النسبة األكبر لحماسية، فكاالدر  الحصلون على دراسات    تلتها  علياالمؤهالت  لة النت 
معرفة المطلوبة للحكم علي  و هذا يعكس مستوي تعليمي مرتفع يناسب درجة ال  .عليا

الدراسة بالنسبة    . الظاهرة محل  النسبة األكبر في  و  فقد ظهرت  التنظيمي،  للمستوي 
   .لياو أخيرُا اإلدارة العة الوسطي دار إلها ايلي يةشراففئة اإلدارة اإل

 
أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين (  2020و قد أوضجت دراسة األقراع )

ت حول  العينة  الوظيفأفراد  األداء  على  اإللكترونية  اإلدارة  الي  أثير  حيث   جنس، من 
العلمي،  و   مو  المؤهل  على  الوظيفي  المسمى  و  الخبرة  المتغيراتستو سنوات    ى 
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مرتفعة لفئة الدبلوم لبعد المتغيرات المالية في كن كان هناك استجابة  و ل  .ةاسيساأل
فأقل أكثر الستجابة ألهمية سنوات    5كما كان األفراد ذو الخبرة    .اإلدارة اإللكترونية

اإلدا اإللتأثير  الوظيفيكترو رة  األداء  )   .نية على  العاجز  أشارت دراسة    ( 2011كما 
 التنظمية في دور الثقافه    فراد العينه فيما يخصبات أإجا  نق بيال يوجد فرو نه  الى ا

 . لكترونية من حيث الجنس و المؤهل العلمي و سنوات الخبرهارة اإلداإلتفعيل تطبيق  
ف  فروق  يوجد  المستيكما  و  العمر  يخص  التنما  هناك .  ظيميوى  أن  يوضح  مما 

 . اليةالدراسة الحلى  ضرورة لمعرفة أثر المتغيرات الديمغرافية ع
 

 الثقافة التنظيمية  دارة اإللكترونية واإل( 10-2
كانت وجهة نظر العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أنه يوجد عالقة إرتباط موجبة 

بين قوية  التن  و  الثقافة  اإللكترونية و  ا  ،ظيميةاإلدارة  إلى وجود  لو  عالقة  تي ترجع 
 رونية. هذه رة اإللكتدا د اإلبعاو أة  قافة الداعمالثو   الثقافة اإلبداعية كل من  طردية بين

في  متوسطة  و  األمنية  المتطلبات  و  اإلدارية،  المتطلبات  بعدي  في  قوية  العالقة 
البشرية اإلمكانيات  اإلمك  بعدي  التقنيةانيو  يرجع  .ات  الن  و  لإلدارةالتطبيق   اجح 

  ة نظر مات( من وجهعلو اإللكترونية )من حيث توافر المتطلبات اإلدارية و األمنية للم
المصن  عامليال الضرائب  الفرصة    يةر بمصلحة  إتاحة  ثقافة  توافر  إلى  كبيرة  بدرجة 

 .  و توافر دعم من اإلدرة العليا بالمصلحة ،لألفكار اإلبداعية
 

لتي توصلت لوجودة عالقة  ا   ( و2014ش )قمريو    مع دراسة معيري   هذا يختلف   و
فة  اما عدا بعد الثق  ، يةنلكترو اإل  دارةنظيمية و اإلالتمعنوية و إيجابية بين أبعاد الثقافة  

( و التي توصلت لوجود عالقة طردية  2011و يتفق مع دراسة العاجز )  اإلبداعية.
اإلدارة    أن مع    كترونيةيمية و تفعيل تطبيق اإلدارة اإللومعنوية بين أبعاد الثقافة التنظ

كانتو    .اإللكترونية األ  قد  هي  اإلدارية  في  كثرالمتطلبات  مية يالتنظافة  الثق  تأثيرًا 
في حالتي الثقافة البيروقراطية و الثقافة الداعمة. أما المتطلبات   كبصفة عامة و كذل

 لثقافة اإلبداعية.األمنية فقد كانت األكثر تأثيرًا في حالة ا
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   جودة حياة العمل ة واإللكتروني  اإلدارة( 10-3
المصرية  و   الضرائب  بمصلحة  العاملين  بإرتب  عالقة يوجد    أنه يرى  اإلاط  ارة دين 

و   الجو اإللكترونية  حياة  قويةدة  و  ال  و  .عمل موجبة  إلى  ذلك   طردية  العالقة  يرجع 
)  ةمعنويالو   العمل   حياة  جودة  أبعاد  ابين  المعنويةالظروف  و  جماعات  ،  لمادية 
نت كاو التي    و أبعاد اإلدارة اإللكترونية  (لمشاركة في القراراتو ااإلشراف  ،  لالعم

علىك.  تالحاال  جميع  في  متوسطة أنه  ا   ما  حياة  لممستوي  لجودة  األساسي  تغير 
ألبعاد   إحصائيًا  معنوي  تأثير  يوجد  أنة  نجد  )العمل،  اإللكترونية  اإلمكانيات  اإلدارة 

 بشرية،  ال
و التقنية،  اإلمكانيات  العمل  (منيةاألالمتطلبات    و  حياة  جودة  يتوفر  و    .علي 

ية  شر المصرية من موارد بب  لضرائحة اي مصلاإللكترونية ف  متطلبات تطبيق اإلدارة
المعلومات و  مؤهلة،   حماية  و  أمن  برامج  و  الشبكات  و  البرامج  و  األجهزة   توافر 

العم الو التي تؤدي إلى تحسن ظروف  العاملين في كافة    مما  ،قراراتل و مشاركة 
 ق مناخ مناسب ألداء العمل. يحق

توصلت لوجود  تي  ال( و  2013) خيال  ة الحسيني، السو هذا يتفق مع ما جاء في درا
العمل اإلداري مما يحقق  إ  اثر لتطبيق اإلدارةاإللكترونية على تطوير  يجابي و قوي 

الما العمل  الموظفات و يحسن ظروف  فاعرفاهية  بما يحقق  المعنوية  في  دية و  لية 
المهإنجا تأثيرًا في جهي    المتطلبات األمنية  كما كانت  .امز  العمل و األكثر    دة حياة 

ركة في القرارات. أما المتطلبات اإلدارية،  شاة اإلشراف و المحالي  عامة و ف  بصفة
اإل كانت  و  المعنوية.  و  المادية  الظروف  حالة  في  تأثيرًا  األكثر  كانت  مكانيات فقد 

 العمل.    جماعاتتأثيرًا في التقنية هي األكثر 
 الثقافة التنظيمية و جودة حياة العمل ( 10-4
العاملينو   أنه يوجدالم  ئبصلحة الضرافي م  يرى  الثقافة  قة  عال  صرية  إرتباط بين 

قوية و  موجبة  العمل  حياة  جودة  و  بسبب    ، التنظيمية  كانت  التي  عالقة  و وجو  د 
و  التنظيمية  بين  معنوية  طردية  الثقافة  ال)أبعاد  اإلبداعيةا  ، داعمة  الثقافة     ( لثقافة 
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   لعمل ياة احأبعاد جودة  جميع  متوسطة في    نتاو التي كو أبعاد جودة حياة العمل  
الثقافة الداعمة في  ضعيو كانت   البيروقراطية و جميع األبعاد و بين  الثقافة  فة بين 

المشاركة في   العمل و اإلشراف و  ال. و القراراتحالتي جماعات  تغير  معلي مستوي 
حاألساس لجودة  العملي  معنوي   فإنه  ياة  تأثير  البيلب   يوجد  الثقافة   روقراطية، عدي 

علي  لبعد الثقافة الداعمة  تأثير معنوي  اك  هن  لم يكنو لكن    .ليهع اإلبداعية    ثقافة و ال
حياة توثر    .العمل  جودة  العليو  اإلدارة  دعم  من  المصلحة  في  السائدة   ا  الثقافة 

 ر على رفاهية العاملين و تطوير األداء. كبي بشكل بتكارو السماح باإلبداع و اإل
 
ما  و  يتفق  عبدجاهذا  دراسة  في  )الكر   ء  من2017يم  تأثيرو   (  ا  جود  افة  لثقبين 

العمل. قد كانت    التنظيمية و جودة حياة  تأثيرًا في جودة  الثقافة اإلبداعية  و  األكثر 
العمل بصفة عامة   اإلشحياة  العمل و  المشاو في حالتي جماعات  في    ركةراف و 

تأث األكثر  كانت  فقد  الداعمة،  الثقافة  أما  الظ ير القرارات.  حالة  في  ا ًا   ة  لمادي روف 
ال يتفق   وعنوية.  مو  )  ما  هذا  البطران  على 2016دراسة  نتائجها  أكدت  التي  و   )

ا  الحياة  التنظيمية على جودة  الثقافة  تأثير معنوي ألبعاد  لوظيفية، حيث كان وجودة 
 كار و اإلبداع على جودة الحياة الوظيفية.إلبتبر لثقافة االتأثير األك

 
اال  الدور(  10-5 للثقافة  في لتنظي وسيط  اإلدارة العالق  مية  بين  ة 
 رونية و جودة حياة العمل لكتاإل 

  تؤثرفإن اإلدارة اإللكترونية    ،و من وجهة نظر العاملين بمصلحة الضرائب المصرية
العملمن  كل  علي   حياة  مصل   التنظيمية  الثقافة و   جودة  علي في  الضرائب    حة 

كانت  المبيعات. بي  فقد  العالقات  أجميع  ان  اإلدارة  أإللكتبعاد  و  من    كل  بعادرونية 
  قد كانت اإلدارة اإللكترونيةمعنوية إحصائيا. و   و الثقافة التنظيمية  ملالع  جودة حياة

ا  %39.9  تفسر حياة  جودة  في  التغيرات  تفسر    ،لعملمن  الثقا  %62.5كما  فة  من 
دراسة  يه  . و هذا يتفق ما ما توصلت إلالضرائب علي المبيعات  ة بمصلحة التنظيمي
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ة يتأثر بشكل معنوي بكل أبعاد رونيإلدارة اإللكتق اتطبين أن دعم  ( م2017محجز )
 الثقافة التنظيمية.

 
مصلحةكما   في  العمل  حياة  جودة  علي  التنظيمية  الثقافة  علي  الضرا  تؤثر  ئب 

أن  المبيعات العالق، حيث  أبجميع  بين  أبعاد جودة حياة ات  التنظيمية و  الثقافة    عاد 
يرات في جودة التغمن    %34.0  يةنظيم التالثقافة    را تفس كم  ية إحصائيا.عنو العمل م

المبيعات. علي  الضرائب  بمصلحة  العمل  جزئي  و    حياة  وسيط  تأثير   يوجد 
ة ونية و جودارة اإللكتر ية علي العالقة بين اإلد)مباشر و غير مباشر( للثقافة التنظيم 

المبيعات عل  سية. األساتوي المتغيرات  ي مسحياة العمل في مصلحة الضرائب علي 
علي   امسو  المكتوي  جزئي  ونة  ألبعاد  وسيط  تأثير  ظهر  فقد   للمتغيرات، 

  )مباشر و غير مباشر( في معظم الحاالت ألبعاد الثقافة التنظيمية علي العالقة بين 
اإللكترو  اإلدارة  أبعاد أبعاد  و  حياة  نية  في العمل.    جودة  السائدة  التنظيمية  فالثقافة 

تسا الضرا  مصلحة المصرية  علئب  اعد  التطبيق  للنى  اإللاجح  مما كترو إلدارة  نية 
 يحسن مناخ العمل و يحقق رضا العاملين

 
)و  القاسم  أبو  دراسة  في  ماجاء  مع  يتفق  وسيط  2017هذا  دور  وجود  حيث  من   )

لكترونية و أداء الموارد البشرية من حيث  اإلدارة اإللعالقة بين  للثقافة التنظيمية في ا 
حيث (  2011جز )العامع دراسة    ختلفي  و   و اإلبتكار.بداع  الفاعلية و اإلفاءة و الك

تفعأنه و مع   التنظيمية و  الثقافة  أبعاد  بين  يل تطبيق وجود عالقة طردية ومعنوية 
يكن مسموح    للعاملين فلمحياة العمل  حسن جودة  يلم    أن ذلك  إال  اإلدارة اإللكترونية

القر للعاملين فرصة للمشاركة أو اتخا وف  و لم يحسن ظر   عملهمارات فيما يخص  ذ 
 ة.ل المعنويالعم
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   و فرص البحث المستقبلية التوصيات -11
 توصيات البحث ( 11-1

 -ث في اآلتي:تتمثل توصيات البح
لعمل ة اإلى بيئ  العمل على تحديث الهيكل التنظيمي بما يتالئم مع التحول -1

 .المناسبالوقت  القرارات فيو يمكن العاملين من إتخاذ  اإللكتروني
لشبكات أو علق بافني فيما يتم الفيما يتعلق بالدعجابة للطلبات  اإلستسرعة   -2

 . صيانة األجهزة
تحسين الشبكات المستخدمة للتالئم مع سرعة نقل البيانات و خصوصًا في   -3

 .  ضغط العمل أوقات
لو  -4 إرشادية توفير  لإلدار   حات  الناجح  التطبيق  لدعم  توضيحية  كتيبات  ة و 

 . هورلعاملين و الجمرونية لاإللكت
أجهزة   -5 تحديثتحديث  و  المستخدمةالب  الحاسبات  الطروف    لتحسين   رامج 

 .  المادية التي يعمل بها العاملين
في   -6 المبدعين  لمكافأة  المعنوية  و  المادية  الحوافز  من  مجموعة  ل  ظإقرار 

 .  ونيةلكتر اإلدارة اإلتطبيق 
ب -7 الخاصة  التعليمات  و  اللوائح  إصدار  ل  معامالتالسرعة  كل  اإللكترونية 
 .  لى سرعة إنجاز العملين عمما يساعد العاملارات المصلحة إد
ن -8 تثقيفية  عقد  إلرشادهم  دوات  المصلحة  مع  التعامل للمتعاملين  بكيفية 

 .  الناجح في ظل تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 المستقبلية  فرص البحث(  11-2  

 -تي:آلتتمثل الفرص المستقبلية للبحث في ا
اإلدار لتعرف  ا -1 أثر  اإلعلى  علىة  في  لوظيااإلغتراب    من كل    لكترونية 
 . اإلحتراق الوظيفيو 
 . اإلدارة اإللكترونيةل تطبيق دراسة التغير في مدركات العقد النفسي في ظ -2
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تطبيق الشمول   مصرية في ظلتطبيق الدراسة بنفس المتغيرات في البنوك ال -3
 .  المالي

في -4 التنظيمية  الثقافة  دور  ومنظال  دراسة  الريادية  إدارة أثره  مات  على  ا 
 .  لمعرفةا

أدر  -5 ااسة  المنظمات  ثر  في  العمل  حياة  جودة  على  اإلستراتيجي  لذكاء 
 .  الريادية
 المراجع  -12
 مراجع باللغة العربية لا( 12-1

  بين   العالقة  في  التنظيمية  للثقافة  يطالوس  الدور(.  2017)  ياسر  القاسم،  أبو .1
  . ن لسودابا   الخدمات  قطاع   حالة  اسةدر   –  البشرية  لمواردا  داءأ   و  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق

 .العليا دراساتال كلية – التكنولوجيا و ومللعل السودان جامعة  – منشورة غير دكتوراة  سالةر 
   ليالعم  واقعال  في  القيادية  األنماط  خصائص.  ( 2002)  مصطفى  ،بكر  أبو .2
  اإلدارة،  يف  الثالث   العربي تمرالمؤ .  المعاصرة  المنظمات في   ياإلستراتيج  التفكير  متطلبات  و

 .بيروت اإلدارية، ةتنميلل  العربية المنظمة
  من  اإلداري   تصالاإل  تفعيل  في  اإللكترونية  اإلدارة  دور(.  2013)  محمد  اشتيوي، .3

 سلسلة )  األقصى  جامعة  جلةم  .غزة  فرع   -المفتوحة  القدس  جامعة  في  العاملين  نظر   وجهة
 . يالثان  العدد ر،عش ابعالس المجلد ،(اإلنسانية العلوم

  لدى   الوظيفي  األداء  حسينت   في  نيةلكترو اإل  اإلدارة   دور(.  2020)  نور  قرع،األ .4
  اإلسالمية   الجامعة   جلة م.  قلقيلية  محافظة  في  العاملة  الحكومية  المؤسسات   في  العاملين

 .  الثاني العدد ،28 المجلد ،يةاإلدار  و  يةقتصاداإل للدراسات
:  العامة  المنظمات عليةاف لىع الثقافي عتنو ال  أثر.  (2009)  قحطان   مخلص،  آل .5

  دكتوراة   رسالة  .يةالسعود  العربية  المملكة  في  الدولي  خالد  الملك  مطار  على  يةيدانم  دراسة
 . لقاهرةا جامعة مة،العا اإلدارة قسم السياسية، العلوم و اإلقتصاد كلية ورة،منش غير

 مداء ع  لدى  التنظيمية  افةبالثق  القتهاع  و  يليةالتحو   القيادة.  (2013)  أحمد  بدح، .6
  العربية   اإلمارات  جامعة  –  اثلألبح  الدولية   المجلة.  دناألر   في  الخاصة  المجتمع  كليات
 . 34 العدد ،دةالمتح
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 حالة   دراسة  الوظيفي   االرض   على   التنظيمية   الثقافة  أثر  .(2015)  مريم  برجراجة، .7
 .بسكرة – ضير خ محمد جامعة – ماجستير رسالة .بسكرة لوالية التربية مديرية –
  على   الوظيفية  الحياة  جودة  ثرتأ  سلقيا  مقترح  نموذج(.  2011)  محمد  رسي،ب  .8

  تجارة ال  كلية  دكتوراة،  رسالة  .انيةميد  دراسة  -يرانللط  مصر  شركات  في  العاملين   أداء
 .سويسال قناة جامعة باإلسماعيلية،

 حياة ال  ودهج  على  التنظيمية  الثقافة  متغيرات  اثر(.  2016)  شيماء  ان،البطر  .9
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