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 :المفتاحية الكلمات

 الكلمات أهم هنا تذكر
الحكومة ـ ) المفتاحية

اإللكترونية ـ الفساد ـ 

 (اإلداري

 الملخص 

  

تهدد ا ال راسددة ملددل محاولددة التعددرا حلددل دور الحكومددة اإللكترونيددة ددد  الحدد  مدد  الفسدداد 

د  المصنع قي  ال راسة م  خالل دراسة حينة حشوائية تمثل العاملي  بالمصنع م  اإلداري 

مفدردة ييد   30م راء مدارات ورؤساء أقسدا  ومد راء مكاتدب وبعدم المدووفي  وحد د   

استمارة استبيان قابلدة للتحليدل  24استخ ا  أسلوب المسح الشامل لكامل العينة وت  استرجاع 

اسة حلل المنهج الوصف  التحليل  مستخ ما ديه اسدتمارة االسدتبيان وت  االحتماد د   ذه ال ر

الت  أح ت م  أجل جمع البيانات األولية لل راسة وتد  تحليدل  دذه البياندات واختبدار در دية 

هددا ي( ومن مدد  أ دد  النتددائج التدد  توصددل  ملSPSSال راسددة باسددتخ ا  البرنددامج اإليصددائ   

ل العداملي  بالمصدنع ووجدود حالقدة ارتبداا ميجابيدة ال راسة أن  ناك ياالت اختالس م  قبد

 بي  الحكومة اإللكترونية والح  م  الفساد اإلداري د  المصنع قي  ال راسة .

 

 أوال: المقدمة .

من  ب اية التسعينات أثر انتشار وتق   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حلل ح د كبير وحلل جوانب مختلفة م  الحياة بما د  ذلد  

الحياة اليومية للناس والعالقة بي  المواني  والحكومات د  بل انه  وأدت   ه التغيرات ملل وهور نوع ج يد  مد  الحكومدة و دو مدا 

يسمل بالحكومة اإللكترونية يي  منها جلب  معها تغييرات جذرية د  المجتمعات د  جميع أنحاء العال  ونتيجدة لدذل  اليد ال  نداك 

حتماد مبادئ الحكومة اإللكترونية ده  مي ى الوسائل الهامة للح  م  الفساد اإلداري يي  تع   ذه الظدا رة الكثير م  الج ل يول ا

مد  الظددوا ر الخةيدرة التدد  تواجده البلدد ان وحلدل األخددن الناميدة ومنهددا المجتمدع الليبدد  ييد  من الفسدداد يحد   حددادة حند ما يقددو  

التد  يقدو  بهدا داخدل وويفتده باإل دادة ملدل اسدتغالله لوويفتده العامدة دد  تحقيد   المووف بقبول الرشوة أو البها  لتسهيل األحمدال

مصالحه الشخصية يي  من  ناك نوحان م  الفساد صغير وكبير، دهو يح   حلل جميع المستويات اإلدارية والمالية واالقتصدادية 

يع  م  أ   القضدايا والمشدكالت التد  تواجده الد ول  والسياسية وأجمع  التقارير الخبراء حلل  رورة معالجة الفساد اإلداري الذي

 النامية مدا كان  تري  تحقي  التنمية.

 : ثانيا  مشكلة الدراسة

وبعدم المقدابالت الشخصدية مدع مد راء اإلدارات بمصدنع البدرت ل سدمن   -الت  قا  بها الباي   -م  خالل ال راسة االستةالحية 

 المؤشرات الت  ت ل حلل وجود دساد مداري بالمجتمع  قي  ال راسة  وم   ذه المؤشرات ما يل  :زليت   اتضح أنه  ناك الع ي  م  

 . ال راسة قي  المصنع داخل المووفي  بي  الوا ح التمي  -1

 . األداء مستوى وت ن  العمل د  التسيب -2

 .مادي مكسب حلل الحصول به ا السرية المعلومات مدشاء -3

 .حليها التكت  الجائ  غير م  الت  المعلومات حلل التكت  -4

 . ال راسة قي  المصنع داخل وسرقه اختالس ياالت وهور -5
 وحليه دان مشكلة ال راسة تتمثل د  اإلجابة حلل التساؤل اآلت :.

 ؟ هي عالقة الحكومة اإللكترونية  بالفساد اإلداري في المصنع قيد الدراسة ما

 أهمية الدراسة: ثالثا  

أ ميتها م  خالل العمل حلل معردة دور الحكومة اإللكترونية د  الح  م  الفساد اإلداري. ويمك  تقسي  األ مية تستم   ذه ال راسة 

 ملل:

: تتجلل أ مية ال راسة العلمية د  مسا متها د  اإلثراء المعرد  لتو يح دور الحكومة اإللكترونية د  الحد  مد  األهمية العلمية -1

 األخرى د  الواقع العمل .  الفساد اإلداري مع ثبات العوامل

حلل الرغ  م  تع د ال راسات حلل الحكومة اإللكترونية "حلل وجده العمدو " مال أنده  نداك الع يد  مد  القضدايا  األهمية العملية: -2

العملية الت  تحتات ملل م ي  م  البح  وال راسة العملية وذل  للوصول ملل نتائج ومقتريات حملية تسا   د  تح يد  دور الحكومدة 

 د  المصنع قي  ال راسة .اإللكترونية د  الح  م  الفساد اإلداري 
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 : أهداف الدراسةرابعا 

 ري د  المصنع قي  ال راسة.امحاولة معردة دور الحكومة اإللكترونية د  الح  م  الفساد اإلد  -1

 ري م  خالل التعرا حلل مفهو  كل منهما .اتق ي  ماار مفا يم  للحكومة اإللكترونية وكذل  الفساد اإلد  -2

تق ي  بعم التوصيات الت  يمك  أن يستفي  منها المسؤولون د  المصنع قيد  ال راسدة ديمدا يخدن الدتخلن مد  الفسداد اإلداري   -3

 الذي يعان  منه المصنع .

 خامسا  حدود الدراسة :

 تنحصر الح ود المكانية لل راسة د  مصنع البرت ل سمن  زليت  .   الحدود المكانية : -1

 .تتمثل الح ود المو وحية د  دراسة الحكومة اإللكترونية ودور ا د  الح  م  الفساد اإلداريعية :  الحدود الموضو -2

 : سادسا فرضيات الدراسة

 تعتم  ال راسة حلل الفر يات اآلتية :

 ة .توج  حالقة ذات داللة ميصائية بي  استخ ا  الحكومة اإللكترونية والفساد اإلداري د  المصنع قي  ال راس       

 . سابعاً الدراسات السابقة

 تجربة دولة اإلمارات العربية . –بعنوان : تطبيقات الحكومة اإللكترونية  2018بوزينة نسيمة  –دراسة بن حمودة فطيمة  -1

و دد د  ال راسددة ملددل حددرة التجربددة العربيددة الرائدد ة ددد  مجددال تةبيدد  الحكومددة اإللكترونيددة وحددرة أ دد  اإلنجددازات المحققددة 

 ملل أن تةبي  الحكومة اإللكترونية د  أي دولة يتةلب تضادر الجهود م  كل شرائح المجتمع .وتوصل  

بعنوان : دور الحوكمةة الرشةيدة فةي الحةد مةن الفسةاد اإلداري والمةالي فةي الجامعةات  2020دراسة خالد عبد القادر العريبي  -2

 الليبية .
لليبية د  الوق  الدرا   والتعدرا حلدل واقدع الفسداد اإلداري والمدال  دد  و  د  ملل التعرا حلل التح يات الت  تواجه الجامعات ا

القةاع العا  وبشكل خاص د  مؤسسات التعلي  العال . وتوصل  ملل أن الجامعدات تعدان  مد  الفسداد اإلداري والمدال  و دذا يرجدع 

 دية والمساءلة د  الجامعات الليبية . ملل الع ي  م  المشاكل م  بينها :  عف تةبي  الحوكمة الرشي ة وغياب أنظمة الشفا

  بعنةوان : دور اسةتراتيجيات الحكومةة اإللكترونيةة فةي تطةوير أداز األجرةاة الرقابيةة 2021دراسة دجلة عبد الحسةين عبةد   -3

 للحد من الفساد اإلداري والمالي
الحكدوم  وميضدام مفهدو  الفسداد اإلدري   د  ملل التعرا حلل مفهو  الحكومة اإللكترونية واستراتيجياتها د  تةدوير األداء   

ومسبباته واالستفادة م  تجارب حالمية ناجحة د  مكادحة الفساد وتوصل  ملل أن معظ  يكومات دول العال  حملد  حلدل اسدتخ ا  

وكدذل   تةبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت د  بعم أود  جميع األج اء المرتبةة باألحمال والخد مات التد  تقد مها للمدوااني 

 أن الحكومة اإللكترونية تعالج الفساد اإلداري والمال  ح  اري  القضاء حلل الروتي  الذي تعان  منه المؤسسات الحكومية .

بعنةةوان : دور متطلبةةات الحكومةةة اإللكترونيةةة فةةي جةةودة القةةرارات اإلسةةتراتيجية  2022دراسةةة علةةي هبةةراهيو ولةةي و خةةرون  -4

مة اإللكترونية والمتمثلة دد   القد رات والمدوارد البشدرية والبنيدة التحتيدة( دد  جدودة القدرارات و  د  ملل التعرا حلل دور الحكو

 اإلستراتيجية . وتوصل  ملل أن  ناك تأثير للحكومة اإللكترونية د  جودة القرارات اإلستراتيجية حلل المستوى الكل  .

 في الحد من الفساد اإلداري .بعنوان : الحوكمة و لياترا  2022دراسة عائدة عبدالكريو صالح  -5

  د  ملل الكشف ح  م ى العالقة بي  الحوكمة والفساد اإلداري للشركة المبحوثة مذ أن الحوكمة رد دعل واستجابة لند اء   

 ودحوة المسا مي  وأصحاب المصلحة م  خالل مجموحة م  اآلليات لمعالجة الفساد .

بب  دعف األجهد ة الرقابيدة و دعف دور دا أيياندا ممدا يسدا   دد  وهدور المندادع وتوصل  ملل أن الفساد اإلداري يكون غالبا بسد

 الخاصة .  

 بعنوان : اآلليات والوسائل لمكافحة الفساد اإلداري والمالي في العراق .  2022دراسة حماة عيدان شياع  -6
ات والوسدائل التد  يمكد  مد  خاللهدا يداآلل  د  ملل التعرا حلل وقائع الفساد د  العراق والتعرا حلل مظدا ر الفسداد ديده وحلدل 

معالجة  ذه الظا رة وتوصل  ملل ح   كفاءة القيادات اإلدارية يي  يت  اختيار   حلل أساس القرابة والمحسوبية دون مراحاة مبد أ 

 الكفاءة والخبرة والن ا ة .

 ثامناً  مصادر جمع المعلومات : 

 كأداة االستبانة خالل م  األولية البيانات جمع ملل الباي  لجأ ال راسة لمو وع ةالتحليلي الجوانب لمعالجةالمصادر األولية :  -1

 .  الغرة لهذا خصيصا   صمم  دق  والجه  الوق  تودير د  أ مية م  لها لما لل راسة رئيسية

استخ ا  البايد  دد  معالجدة اإلادار النظدري لل راسدة مصدادر البياندات المتخصصدة والمتعلقدة بمو دوع  المصادر الثانوية: -2

 البح  م  كتب ودوريات ورسائل حلمية.

 : تاسعا منرجية الدراسة

أدضدل   احتم ت ال راسة حلل المنهج الوصف  التحليل  للوصول ملل المعردة ال قيقة والتفصديلية يدول مشدكلة ال راسدة ولتحقيد  دهد 

وأدق للظوا ر المتعلقة بها وباحتباره انسب المنا ج د  دراسة الظا رة قي  ال راسة ألنة يعتم  حلدل دراسدة واقدع الظدا رة كمدا  د  

حلل أرة الواقع ويصفها بشكل دقي  ويعبر حنها كما وكيفا دالتعبير الكيف  يصدف لندا الظدا رة ويو دح سدماتها وخصائصدها أمدا 
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وصفا رقميا ويو ح مق ار  ذه الظا رة أو يجمهدا باإل دادة ملدل تدودير البياندات والحقدائ  حد  المشدكلة قيد   التعبير الكم  ديعة 

 ال راسة لتفسير ا والوقوا حلل دالالتها .

 . عاشراً مجتمع وعينة الدراسة

ويد ات دد  مصدنع البدرت : تسته ا  ذه ال راسة العاملي  اإلداريي  م  م راء مدارات ورؤساء أقسا  ورؤساء  مجتمع الدراسة - أ

 ل سمن  وذل  لكونه ي رس بيئة العمل ولسهولة الحصول حلل المعلومات والبيانات المةلوبة .

( 30: ت  اختيار حينة المسح الشامل  المتمثلة د  العاملي  اإلداريي  بالمصنع قي  ال راسة و   حيندة مكوندة مد    عينة الدراسة - ب

 استمارة قابلة للتحليل . 24بيان واسترجع منها استمارة است 30مفردة يي  ت  توزيع 

 

 اإلطار النظري للدراسة

 أوال مفروم الحكومة اإللكترونية :

يدة اسدتخ ا  المؤسسدات الحكوميددة لتكنولوجيدا المعلومدات مثدل : شدبكات المعلومددات العريضدة وشدبكة االنترند  وأسدداليب ل" د  حم

الق رة حلل تغيير وتحويل العالقات مع الموااني  ورجال األحمال ومختلدف المؤسسدات االتصال حبر الهاتف المحمول والت  ل يها 

الحكومية و ذه التكنولوجيا يمكنها من تستخ   ح دا كبيرا م  األ  اا مثل تق ي  خ مات أدضل للموااني  وتحسي  التعامل والتفاحل 

ومددات ممددا يددودر م يدد ا مدد  الشددفادية ومدارة أكثددر كفدداءة مددع رجددال األحمددال ومجتمددع الصددناحة وتمكددي  المددوااني  الوصددول للمعل

للمؤسسات الحكومية كما أن نتائج  ذه التةبيقات يمك  أن تؤدي ملدل تحجدي  الفسداد وزيدادة الشدفادية وتعظدي  العائد  ككدل وتخفديم 

 (2018،910النفقات وزيادة قناحة المواا  ب ور المؤسسة الحكومية د  يياته "   دةيمة، نسيمة،

 :يا أهمية الحكومة اإللكترونية ثان

من للحكومة اإللكترونية أ مية خاصة سواء حلل مستوى المواا  أو حلل مستوى الحكومة نفسها التد  يكمد  أن نوج  دا 

 د  اآلت  : 

 الق رة حلل تحسي  أداء المنظمات الحكومية . -1

 تق ي  نماذت جي ة م  الخ مات اإللكترونية . -2

 اابع دول  يي  يت  تق يمها م  خالل االنترن  الت  ال تعرا الح ود المكانية وال الجغرادية. تق ي  خ مات الكترونية ذات -3

 غياب المستن ات الورقية للخ مات اإللكترونية يي  يت  ملء نماذت الخ مة واستال  الموادقات دون تبادل للمستن ات الورقية . -4

دد  بعدم الخد مات التد  ال تقتضد  التعدرا حلدل صدايب الخ مدة أو التعامل دون الكشف ح   وية المتعاملي  أو التديق  مدنه   -5

 (34-2006،33االبها .   الهوش،

 :ثالثا أهداف الحكومة اإللكترونية 

 تسعل الحكومة اإللكترونية ملل تحقي  مجموحة م  األ  اا م  أ مها ما يل  :

 .القوي بنشر وت اول  ذه المعلوماتة م  الموثوقية وااللت ا  يتسا   د  تع ي  الشفادية م  خالل تق ي  معلومات ذات درجة حال -1

 تحسي  استجابة الحكومة اليتياجات المستفي ي  م  الموااني  وغير   م  خالل تجهي    بالمعلومات الوادية . -2

 ال والمستثمري .تودير الوق  والمال والموارد المستخ مة م  قبل مدارة الحكومة د  ماار حالقتها بالموااني  وأصحاب األحم -3

 تسعل مشروحات الحكومة اإللكترونية ملل تحسي  جودة الخ مات العامة الحكومية المق مة للمستفي ي  . -4

تخلدد  تددأثيرا ميجابيددا ددد  المجتمددع مدد  خددالل تددرويج وتنميددة معددارا ومهددارات تكنولوجيددا المعلومددات بددي  أدددراد المجتمددع .  -5

 (2010،246 ياسي ،

 :ة اإللكترونية رابعا ماايا تطبيق الحكوم

 يل :ما من تةبي  الحكومة اإللكترونية د  المراد  ال رية له الع ي  م  الم ايا منها 

 فيتخفيم التكال -3زيادة اإلتقان                 -2سرحة اإلنجاز             -1

 .تساح  د  التحول م  نظا  اإلدارة المرك ية ملل النظا  الالمرك ي -6الشفادية اإلدارية            -5تبسيط اإلجراءات      -4 

 ( 739-2018،738زيادة داحلية وكفاءة الحكومة  ب ر ال ي  ،  -6
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 رابعا معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية :

موحدة مد  المعوقدات التد  تقدف أمدا  التحدول نحدو الحكومدة اإللكترونيدة ومد   دذه يواجه تةبي  الحكومة اإللكترونيدة مج

 المعوقات ما يل  :

التحق  مد  الهويدة حبدر الشدبكات: ييد  يمثدل غيداب اإلادار القدانون  للتحقد  مد  الهويدة حد  بعد  حقبدة تقدف دد  اريد  متمدا   -1

 المعامالت حبر الشبكات .

نظ  العمل : يي   ناك الع ي  م  التحد يات التد  تواجده حمليدة ميكندة نظد  العمدل ومنهدا اسدتخ ا  المعدايير والمواصدفات  ميكنة -2

 (2012،102ة د  العمل بشكل رسم   شكش ،يالخاصة بعملية ميكنة نظ  العمل ومقاومة استخ ا  النظ  اإلل

 ةبي  الحكومة اإللكترونية .  غير مناسب لتالمن اإلاار القانون  والتشريع  للعمل الح -3

 ة الالزمة  لتنفيذ برامج الحكومة اإللكترونية .اليالم  ح   توادر االحتمادات -4

 (2009،76معوقات مدارية بسب البيروقرااية وتعق  اإلجراءات التنظيمية والنمط السائ  للقيادة اإلدرية . زك ، -5

 الفساد اإلداري:

 أوال مفروم الفساد اإلداري :

حة م  المفا ي  الت  أحة  تعريفا مح دا للفساد يي  حرده البن  ال ول  بأنه : "مساءة استعمال الوويفدة العامدة للكسدب  ناك مجمو

الخاص دالفساد يح   حادة حن ما يقو  مووف بقبول الب أو ابت از أو رشوة لتسهيل حقد  أو مجدراء أو ادرم لمناقصدة حامدة كمدا 

ات أو أحمال خاصة تقد ي  رشدوة لالسدتفادة مد  سياسدات أو مجدراءات حامدة للتغلدب حلدل يت  حن ما يعرة وكالء أو وسةاء لشرك

منادسي  لتحقي  أربام خارت ماار القواني  الفرحية كما يمك  للفساد أن يحصل ح  اري  استغالل الوويفة العامة دون اللجوء ملل 

 (2003،78الرشوة وذل  بتعيي  األقارب أو سرقة أموال ال ولة مباشرة "  حارا،

 ثانيا : مظاهر الفساد اإلداري .

 ويمك  أن نوج  أ   مظا ره ما يل  :  لماللفساد اإلداري مظا ر ح ي ة منها ما  و مداري ومنها ما  و 

 المحسوبية -3المحاباة                          -2الرشوة                      -1

 اإلسراا ونهب المال العا  -6االبت از و الت وير .          -5الوسااة                  -4 

 (2020،45ة .   العريب ،اليمخالفة القواح  واأليكا  الم -9تبييم األموال               -8تهريب األموال           -7 

 ثالثا : أسباب الفساد اإلداري .

 تح  أسباب الفساد اإلداري وم   ذه األسباب ما يل :لق  تع دت األسباب الت  

. يي  تمل  مجموحة م  الوسائل الت  تمثدل لليدات الضدغط االجتمداح  مد  ييد  العقيد ة والد ي  ولده التدأثير  البيئة االجتماعية -1

ظمده ويضديف الدبعم أن ق  تكون سببا لالنحراا حد  قواحد  العمدل ون لالكبير حلل الفرد كما أن الوالءات الضيقة وحالقات القرب

 الفساد اإلداري يكم  د   عف االتجا ات الثقادية للمجتمع .

: يي  من الدبعم يدرى أن الفسداد السياسد  يعد  مد  أسدباب الفسداد اإلداري مذ يعمدل العداملون حدادة  دم  بيئدة البيئة السياسية -2

ار ال ولة لمعايير الحساب كلها تسهل االنحراا دد  سياسية وود  ماار رسم  و   مقي ون برقابة قضائية وتشريعية دغيابهما وادتق

 سلوك العاملي  وت ي  م  خرق القواني  .

من تراخ  الجهاز اإلداري د  معالجدة االنحدراا و دعف الرقابدة اإلداريدة يؤديدان ملدل انتشدار الفسداد اإلداري البيئة اإلدارية :  -3

ةبيقهدا يخلد  الحيدرة لد ى العداملي   م دادة ملدل وجدود  ياكدل كما أن  ح   و دوم التعليمدات وصد ور ا دون وجدود دليدل يسدهل ت

غير مالئمة لةبيعة العمل وح   توزيع االختصاصات والمسؤوليات والصالييات بصورة حملية يؤدي ملل حجد   تنظيمية ق يمة أو

اليب الرقابددة أو الجهدداز اإلداري حدد  مواكبددة ياجددات الجمهددور وكددذل  حدد   وجددود أ دد اا للوويفددة ومعددايير ل نجدداز يضددعف أسدد

 المحاسبة وح   وجود حالقات منسانية د  العمل .

دتردي الو ع االقتصادي لبعضه  ي دع البعم مدنه  ملدل ، يعيش م  خالله  : من الفرد يعمل لكسب نفع مادي البيئة االقتصادية -4

دي  لبدذل العةداء والتمسد  بمتةلبدات االنحراا دفق ان بعم النظ  الخاصة بالحواد  التد  تسداح  العداملي  المجتهد ي  غيدر المنحدر

العمل وح   تقيي  األحمال وتح ي  الرواتب حلل أساس سلي  مبن  حلل تحليل وتوصيف األحمال ودق ان الع الة د  سياسات الترقيدة 

 يؤدي ملل الفساد اإلداري .
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داري م  أسباب متع دة منها  حد   تحمدل : يي  تبرز االجتهادات الشخصية للعاملي  د  الجهاز اإل االجترادات الذاتية للعاملين -5

المسؤولية م  قبل العاملي  بغيداب الدنن القدانون  أو غمو ده ديمتندع حد  التةبيد  وتلعدب الوسدااة دورا دد  االجتهداد الشخصد  

ل للقواح  والقواني  ويمثل كدذل  حد   وجدود أدلدة للمعدامالت دد  دوائدر ال ولدة ممدا يجعدل لالجتهداد الشخصد  دد  متبداع ادرق حمد

 (44-1993،39مقترية دورا د  منجاز العمل .  زويلف،

 اإلطار العملي للدراسة

بع  جمع بيانات ال راسة، قا  الباي  بمراجعتها تمهيد ا  إلدخالهدا للحاسدوب، وقد  تد  مدخالهدا للحاسدوب ب حةائهدا أرقامدا  معيندة، أي 

 لالزمة للبيانات باستخ ا  األساليب اإليصائية المناسبة. بتحويل اإلجابات اللفظية ملل رقمية، وق  تم  المعالجة اإليصائية ا

 أوالً: قياس صدق أداة القياس )االستبانة(

(، 26،  1996يعدرا الصد ق حلدل أنده "مد ى اسدتةاحة أداة ال راسددة أو مجدراءات القيداس، قيداس مدا  دو مةلدوب لقياسدده" حةية ،

 الغرة الذي صمم  م  أجله، د نها بذل  تكون صادقة.ويعن  ذل  أنه مذا تمكن  أداة جمع البيانات م  قياس 

كما يُقص  بالص ق "شمول االستمارة لكل العناصر الت  يجب أن ت خل د  التحليل م  نايية، وو وم دقراتها ومفرداتها م  نايية 

صدد ق االسددتبانة (. وقددا  البايدد  بالتأكدد  مدد  179، 1997ثانيددة، بحيدد  تكددون مفهومددة لكددل مدد  يسددتخ مها"  حبيدد ات ولخددرون ،

 بةريقتي :

 صدق المحتوى )الصدق الظاهري(:  -1

ه وتفحدن مد ى مالءمدة بندوده لقيداس يديُعرا ص ق المحتوى حلل انه ق رة المقياس حلل "قياس ما ينبغ  قياسه م  خالل النظر مل

 (.212-210، 2002أبعاد المتغير المختلفة"  القحاان  ، 

ال راسة، قا  الباي  بمراجعة أ   ال راسات والبحو  ذات العالقة والت  م  خاللهدا تد   لضمان ص ق محتوى أداة جمع بيانات  ذه

التوصل ملل تصمي  المسودة األولل ألداة جمع البيانات  االستبانة(، وتّ  التأّك  م  ص ق المحتدوى بعدرة االسدتبانة بعد  تصدميمها 

 َّ ت د َّ تحكيمهدا حلميدا  مد  قدبله ، وكدذل  خبيدر ومتخصدن دد  حلل مجموحة م  المتخصصي  والخبراء د  مجال ال راسة، ومد  ث د

مجال اإليصاء التةبيق ، وق  تفضلوا مشكوري  ب ب اء ماليظاته  ومقترياته  يول محتويات االستبانة، وم  ث  َّ ت  َّ مخرات استبانه 

  ادة أو يذا أو تع يل.ال راسة د  صورتها النهائية بع  مجراء التع يالت الت  استل   األمر مجراء ا م  م

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2

ه  دذه الفقدرة، وقد  تد  يسداب يديقص  بص ق االتساق ال اخل  م ى اتسداق كدل دقدرة مد  دقدرات االسدتبانة مدع المجدال الدذي تنتمد  مل

( بي  كل Pearson Correlationون وذل  م  خالل يساب معامالت االرتباا  معامل ارتباا بيرس ، االتساق ال اخل  لالستبانة

 دقرة م  دقرات مجاالت االستبانة وال رجة الكلية للمجال نفسه. 

 المحور األول: الحكومة اإللكترونية

الدذي يبدي  أن معدامالت وال رجدة الكليدة للمحدور،  المحةور األولمعامل االرتباا بي  كدل دقدرة مد  دقدرات  (1) يو ح الج ول رق 

 ، وبذل  يعتبر المحور صادق لما و ع لقياسه.0.05الج ول دالة ميصائيا  حن  مستوى المعنوية االرتباا المبينة ب

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور1جدول رقو )

 الفقرة ت
 ارتباط معامل

 بيرسون

 اإلحصائية الداللة

P-Value 

 * 0.000 0.663 الموااني .ب التعامل مع يتحس  م  أسال 1

 * 0.000 0.725 يت  استخ ا  التقنيات الح يثة داخل المصنع. 2

 * 0.000 0.704 تعالج المشاكل الت  تعان  منها اإلدارة. 3

 * 0.000 0.829 نجاز التعامالت الحكومية.م سرحة 4

 * 0.000 0.729 يت  التركي  حلل النتائج واأل  اا. 5

 * 0.000 0.751 البن  التحتية للحكومة اإللكترونية.تحليل حناصر  6

 * 0.000 0.859 ت ي  م  ثقة المستخ مي  . 7

 * 0.000 0.826 توج  شبكات الكترونية قوية. 8

 * 0.000 0.774 حلل الخ مات اإللكترونية.ل الع الة والمساواة د  الحصو 9

 * 0.000 0.579 تساح  حلل االبتكار والتج ي . 10

 0.05االرتباا دال ميصائيا  حن  مستوى المعنوية * 
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 المحور الثاني: الفساد اإلداري

وال رجة الكلية له، والدذي يبدي  أن معدامالت االرتبداا المحور  معامل االرتباا بي  كل دقرة م  دقرات  ذا (2) يو ح الج ول رق 

 يعتبر المحور صادق لما و ع لقياسه.، وبذل  0.05المبينة بالج ول دالة ميصائيا  حن  مستوى المعنوية 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور2جدول رقو )

 الفقرة ت
 ارتباط معامل

 بيرسون

 اإلحصائية الداللة

P-Value 

 * 0.000 0.540  ناك مستراتيجية وا حة للح  م  الفساد اإلداري. 1

 * 0.000 0.579 يت  التمي  الوا ح بي  العاملي .  2

 * 0.000 0.763 يوج  تسيب د  العمل داخل المصنع . 3

 * 0.000 0.714 توج  معايير وا حة إلوهار الفساد . 4

 * 0.000 0.647 كل حا .شت ن  مستوي األداء ب 5

 * 0.000 0.655 يت  ت اول المعلومات السرية الخاصة بالعمل . 6

 * 0.000 0.804 وهور ياالت اختالس داخل المصنع. 7

 * 0.000 0.669 يت  التعيي  بةرق شخصية . 8

 0.05* االرتباا دال ميصائيا  حن  مستوى المعنوية 

 ثانياً: قياس ثبات أداة القياس )االستبانة(

 نفسدددها الظددروا  لدددو تدد  محددادة توزيعهدددا أكثددر مددد  مددرة تحددد  نفسددها يقصدد  بثبددات االسدددتبانة أن تعةدد   دددذه االسددتبانة النتدددائج

( أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعن  االستقرار د  نتائج االستبانة وح   تغيير ا بشكل كبير 1995،430والشروا، العساا ، 

 ديما لو ت  محادة توزيعها ح ة مرات خالل دترة زمنية معينة.

صددائ  لمعردددة ثبددات أداة القيدداس  االسددتبانة(، وذلدد  مدد  خددالل اددريقتي   مددا: معامددل ألفددا كرونبددا  وقدد  اتّب ددع  البايدد  القيدداس اإلي

 والتج ئة النصفية، وذل  كما يل :

(Cronbach's alpha Coefficient)معامل كرونباخ ألفا  -1
 

(Sekaran,2006,311:) 

 Cronbach's alpha)يصددائ  بةريقددة كرونبددا  ألفددا للتحقدد  مدد  ثبددات أداة القيدداس  االسددتبانة(، اتّب ددع  البايدد  القيدداس اإل

Coefficient)  ومقبوال  مذا كان   ذه القيمة 60، وتكون االستبانة ذات ثبات  عيف مذا كان  قيمة معامل ألفا كرونبا  أقل م ،%

%(، 80و أقدل مد  % أ70%(، وجي  مذا كان  قيمة معامل ألفا كرونبدا   دم  الفتدرة  مد  70% أو أقل م  60 م  الفترة  م  

يشير ملل أن االستبانة تكون ذات ثبات ممتاز، وكلما اقترب المقياس م   د ن ذل   %80أما مذا كان   ذه القيمة أكبر م  أو يساوي 

 % تعتبر النتائج الخاصة باالختبار أدضل.100

  الألفدا لمتغيدرات ال راسدة، ويو دح الجد ول التدأما ديما يتعل  بثبات أداة  ذه ال راسة  االستبانة(، دق  ت  ايتساب معامل كرونبدا  

 قي  معامالت ألفا كرونبا  لكل محور م  محاور ال راسة.

 (: قيو معامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة 3جدول )

 الفقرات عدد الرما المتغير ت
 معامل

 % الثبات

 X01 10 90.6 الحكومة اإللكترونية 1

 X02 8 80.8 الفساد اإلداري 2

 90.5 18 الكل 

يتضح م  خالل النتائج المو حة د  الج ول الساب  أن قيمة معامل ألفا كرونبا  كان  مرتفعة لجميع محور مد  محداور ال راسدة. 

، وت ل حلل أن االستبانة تتمتع ب رجة ة ج ا  ومقبولة ميصائيا  الي%، و   قيمة ثبات ح90.5وكذل  قيمة معامل الثبات الكل  تساوي 

 م  الثبات.ة اليح

 :(Sekaran,2006,320) (Split- Half Coefficient)التجائة النصفية  -2

 Pearsonحلدل تج ئدة دقدرات االختبدار ملدل مجمدوحتي ، ومد  ثد  ميجداد معامدل ارتبداا بيرسدون  طريقةة التجائةة النصةفيةتعتم  

Correlation coefficient   21بي  المجموحتيr  نقو  بتصحيح معامل االرتباا بأي  الةريقتي :، وبع  ذل 
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  coefficient Spearman Brownمعامل ثبات سبيرمان براون  -أ 

لتصحيح معامل االرتباا أن يكون التباي  ديها متساوي للمجموحتي   معامل ثبات سبيرمان براونيتةلب استخ ا   2

2

2

1    وكما

يتةلب أن يكون معامل ثبات الفا كرونبا  متساوي للمجموحتي   2211 RR تال، والذي يعة  بالعالقة ال:  

21

21

r1

r2




 Spearman Brown Formula 

 Guttman Split-Half Coefficientمعامل ثبات جثمان للتجائة النصفية  -ب 

يشبه  ذا المعامل معامل ثبات سدبيرمان بدراون، لكنده يتةلدب أن يكدون التبداي  ديهدا غيدر متسداوي للمجمدوحتي   2

2

2

1    أو أن

للمجموحتي    يكون معامل ثبات الفا كرونبا  غير متساو 2211 RR  ويت  يساب معامل ثبات جثمان لتصحيح معامدل االرتبداا .

 بالصيغة:













 


2

2

2

2
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 Guttman Formula 

( أن قيمدة التبداي  5البياندات الدواردة بالجد ول رقد    خدالل يتضدح مد دأما ديما يتعل  بةريقة ثبات التج ئة النصدفية لهدذه ال راسدة، 

والتبداي   33.40للمجموحة األولل ال تساوي قيمة التباي  للمجموحة الثانية، يي  سجل  قيمة المتوسط الحساب  للمجموحدة األولدل 

 .39.908وقيمة التباي  المناورة له  29.70والمتوسط الحساب  للمجموحة الثانية  43.631المناور له 
 (: يبين المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري لكل مجموعة4جدول رقو )

 
Mean 

 المتوسط

Variance 

 التباين

Std. Deviation 

 المعياري االنحراف

N of Items 

 العدد

Part 1 33.40 43.631 6.605 9 

Part 2 29.70 39.908 6.317 9 

Both Parts 63.10 151.169 12.295 18 

وان قيمدددة معامدددل  0.810( أن معامدددل ارتبددداا بيرسدددون بدددي  المجمدددوحتي  5كمدددا يتضدددح مددد  البياندددات الدددواردة بالجددد ول رقددد   

 دقرات. 9لع د  0.798دقرات ومعامل الفا كرونبا  للمجموحة الثانية  9لع د  0.857الفا كرونبا  للمجموحة األولل 
 (: يبين معامل ثبات التجائة النصفية5جدول رقو )

Cronbach's Alpha 

 معامل الفا كرونبا 

Part 1 
Value 0.857 

N of Items 9 

Part 2 
Value 0.798 

N of Items 9 

Total N of Items 18 

Correlation Between Forms 

 معامل ارتباا بيرسون بي  المجموحتي 
0.810 

Spearman-Brown Coefficient 

 معامل سبيرمان براون

Equal Length 0.895 

Unequal Length 0.895 

Guttman Split-Half Coefficient 

 معامل ثبات جثمان
0.895 

وبما أن قيمة التباي  للمجموحة األولل ال تساوي قيمة التباي  للمجموحة الثانية وكذل  قيمة الفا كرونبا  للمجموحتي  غيدر متسداوية 

 لتصحيح معامل ارتباا بيرسون. جثمان  نستخ   معامل ثبات البالت

وتعتبر  ذه القيمة  0.895( نستنتج أن قيمة معامل ثبات جثمان للتج ئة النصفية يساوي 5م  خالل البيانات الواردة بالج ول رق   و

 ة ج ا  ومقبولة د  العرا اإليصائ .اليح

تمثدل مؤشدرات جيد ة ومةمئندة ألغدراة ال راسدة، بالنظر ملدل المعدامالت السدابقة، ياليد  أن جميدع قدي  االختبدار مرتفعدة و د  و

 ويمك  الوثوق بها وت ل حلل ثبات أداة القياس بشكل جي .
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وبذل  يكون الباي  ق  تأك  م  ص ق وثبات استبانة ال راسة مما يجعله حلل ثقة تامة بصحة االسدتبانة وصدالييتها لتحليدل النتدائج 

 واإلجابة حلل أسئلة ال راسة واختبار در ياتها.

 ثالثاً: مناقشة النتائج وتحليلرا

هدددا ال راسدددة دددد   دددوء الفر ددديات التددد  تددد  يخدددالل  دددذا القسددد  سددديتولل البايددد  مناقشدددة النتدددائج التددد  توصدددل  ملتمريةةةد: 

صدددياغتها بقصددد  الوصدددول ملدددل نتدددائج مبدددررة وذات توجددده منةقددد  يسددداح  حلدددل اختبدددار در ددديات ال راسدددة، وبعددد  ا سددديت  

 رتبااية واألثر بي  متغيراتها د  دقرة اليقة.العالقات اال حرة اختبار الفر يات وميجاد

 وصف خصائص المشاركين في الدراسة:  -1

تم  اإلشارة سابقا  ملل أن القس  األول م  قائمة االستبيان خصن لألسئلة العامة، والت  ته ا ملل جمدع بياندات يمكد  مد  خاللهدا 

  :ال ذه الخصائن وبيانها كالتالتعرا حلل خصائن حينة ال راسة، ولق  ت  تح ي  

 المؤهل العلمي -أ

 ثالثدةلدل ح، وقد  تد  تقسدي  مسدتويات المؤ دل العلمد  المؤهةل العلمةي( توزيع المشاركي  د  ال راسدة يسدب 6يعكس الج ول رق   

مد  البياندات الدواردة بالجد ول المدذكور، أن نسدبة الدذي  يحملدون مؤ دل  دبلدو   ياليد و ، جامع (، المستويات  متوسط، دبلو  ح

 % و   أحلل نسبة.45 ( وصل  ملل الح

 (: تصنيف المشاركين في الدراسة حسب المؤهل العلمي6جدول رقو )

 النسبة  %( الع د 

 41.67 10 متوسط

 45.83 11  الدبلو  ح

 12.5 3 جامع 

 100.0 24  اإلجمال

% تقريبدا متحصدلي  حلدل 12.5، دد  يدي  ا  متوسدة % م  المشاركي  دد  ال راسدة يحملدون مدؤ ال  41.67يالي  أن ما نسبته  كما

 %.45.83  بنسبة العال بلو  المؤ ل جامع  بينما كان  النسبة األكبر للذي  يحملون مؤ ل 

 سنوات الخبرة -ب

أربعدة دئدات  حلدل سنوات الخبرة، وقد  تد  تقسدي  دئدات سدنوات الخبدرة( توزيع المشاركي  د  ال راسة يسب 7يعكس الج ول رق   

سدنة(، ياليد  مد   15سدنة، أكثدر مد   15سدنوات ملدل أقدل مد   10سنوات، م   10سنوات ملل أقل م   5سنوات، م   5قل م  أ 

 10 دم  الفتدرة  مدد     يهسدنوات الخبدرة لددكاندد  % مد  المشدداركي  دد  ال راسدة 58.33البياندات الدواردة بالجدد ول المدذكور، أن 

 سنة(، و   أحلل نسبة. 15سنوات ملل أقل م  

 (: تصنيف المشاركي  د  ال راسة يسب سنوات الخبرة 7ج ول رق   

 النسبة  %( الع د 

 8.34 2 سنوات 5أقل م  

 12.5 3 سنوات 10سنوات ملل أقل م   5م  

 58.33 14 سنة 15سنوات ملل أقل م   10م  

 20.83 5 سنة 15أكثر م  

 100.0 24  الاإلجم

% مدنه  خبدرته  12.5سدنة ددأكثر(، دد  يدي  سدجل  نسدبة  15% م  المشاركي  د  ال راسة خبرته   م  20.83يالي  أن نسبة 

 %.8.34سنوات(    أقل الفئات بنسبة  5(وكان  الفئة األولل اقل م  سنوات 10سنوات ملل أقل م   5م   م  الفئة  

 المسمى الوظيفي  -ج

سد  دئدات  حلدل( توزيع المشاركي  د  ال راسدة يسدب سدنوات الخبدرة، وقد  تد  تقسدي  دئدات سدنوات الخبدرة 8يعكس الج ول رق   

% مدد  المشدداركي  ددد  ال راسددة 45.83 رئدديس قسدد ، رئدديس ويدد ة، مووددف(، ياليدد  مدد  البيانددات الددواردة بالجدد ول المددذكور أن 

 %.8.34كان  أقل نسبة    رئيس قس  بنسبة وويفته  "رئيس وي ة، مووف"، و   أحلل نسبة و
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 (: تصنيف المشاركين في الدراسة حسب المسمى الوظيفي8جدول رقو )

 النسبة  %( الع د 

 8.34 2 رئيس قس 

 45.83 11 رئيس وي ة

 45.83 11 مووف

 100 24  الاإلجم

 التحليل اإلحصائي لفقرات الدراسة  -2

قا  الباي  بمراجعتها تمهي ا  إلدخالها للحاسوب، وق  ت  مدخالها للحاسوب ب حةائها أرقاما  معينة، بع  جمع بيانات ال راسة،  مقدمة:

" غيةةر موافةةق" درجددة وايدد ة، "غيةةر موافةةق تمامةةاً أي بتحويددل اإلجابددات اللفظيددة ملددل رقميددة، وددد   ددذا الجدد ء أحةيدد  اإلجابددة "

درجات، بحي   5" موافق تماما"، ديما أحة  اإلجابة "موافقبة "درجات ل جا 4درجات،  3" محايددرجتي ، وأحةي  اإلجابة "

كلما زادت درجة اإلجابة زادت درجة الموادقة حليها والعكس صدحيح. و دذه الد رجات تمثدل مجابدات المشداركي  دد  ال راسدة حلدل 

اإليصددائ ، والددذي يهدد ا ملددل  األسددئلة الددواردة بقائمددة االسددتبانة مخرجددات ال راسددة المي انيددة، و دد  ذاتهددا تعدد  مدد خالت التحليددل

استخالص النتائج م  خالل تحليل  ذه الم خالت، وق  ت  ميصائيا  ايتساب المتوسةات، واالنحراددات المعياريدة، ونسدبة اإلجابدات 

، وذلدد  الختبددار دقددرات كددل مجددال مدد  مجدداالت One Sample T-Testللعينددة الوايدد ة  Tلكددل دقددرة. واسددتخ   البايدد  اختبددار 

  يبدي  المتوسدط الحسداب  ال، ومعرددة معنويدة  داللدة( لراء المشداركي  دد  ال راسدة حلدل محتدوى كدل دقدرة، والجد ول التداالستبانة

 قيمة االختبار وال اللدة اإليصدائية(، وتكدون  Tالمرجح لكل دقرة م  دقرات المحور واالنحراا المعياري له، وكذل  نتائج اختبار 

ة ال راسدة مدوادقي  حلدل محتوا دا مذا كاند  قيمدة ال اللدة اإليصدائية للفقدرة أصدغر مد  مسدتوى الفقدرة ميجابيدة بمعندل أن أددراد حيند

، وتكون الفقرة سلبية بمعنل أن أدراد حينة ال راسة غير مدوادقي  حلدل 3والمتوسط الحساب  المرجح للفقرة أكبر م   0.05المعنوية 

والمتوسط الحسداب  المدرجح للفقدرة أصدغر مد   ،0.05مستوى المعنوية  محتوا ا مذا كان  قيمة ال اللة اإليصائية للفقرة أصغر م 

، و دذا ينةبد  حلدل 0.05، وتكون أراء أدراد حينة ال راسة محاي ة مذا كان  قيمدة ال اللدة اإليصدائية أكبدر مد  مسدتوى المعنويدة 3

 جميع الفقرات د  استبانة ال راسة.

 المحور األول: الحكومة اإللكترونية.

كال  حلل ي ة، يي  يتبي  م  خالل البياندات الدواردة بالجد ول رقد  المحور األول  الحكومة اإللكترونية( ب راسة دقرات قا  الباي  

 .دقرات  ذا المحور  ( التحليل اإليصائ  إلجابات المشاركي  د  ال راسة يول نفس9 

 لفقرات المحور األول T(: المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 9جدول رقو )

X01 الفقرة 
المتوسط 

 المرجح

االنحراا 

 المعياري

 ئيةميصا

 االختبار

ال اللة 

 اإليصائية

االتجاه 

 السائ 

 مواد  * 0.000 8.797 0.899 4.25 ب التعامل مع الموااني .اليتحس  م  أس 1

 مواد  * 0.000 6.025 0.971 3.93 يت  استخ ا  التقنيات الح يثة داخل المصنع. 2

 مواد  * 0.011 2.683 1.061 3.45 تعالج المشاكل الت  تعان  منها اإلدارة. 3

 مواد  * 0.000 4.511 0.841 3.60 نجاز التعامالت الحكومية.مسرحة  4

 مواد  * 0.000 4.782 1.025 3.78 يت  التركي  حلل النتائج واأل  اا. 5

6 
التحتية للحكومة  لتحليل حناصر البن

 اإللكترونية.
 محاي  0.124 1.571 1.006 3.25

 مواد  * 0.000 5.047 1.128 3.90 ت ي  م  ثقة المستخ مي  . 7

 محاي  0.438 0.784 1.210 3.15 توج  شبكات الكترونية قوية. 8

9 
حلل الخ مات  ولالع الة والمساواة د  الحص

 اإللكترونية.
 مواد  * 0.006 2.933 1.132 3.53

 محاي  0.905 0.121 1.310 3.03 تساح  حلل االبتكار والتج ي . 10

      0.05* دال ميصائيا حن  مستوى المعنوية 
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دقدرات دقدط مد  الفقدرات المتعلقدة بدالمحور  الحكومدة  7م  خالل البيانات الواردة بالج ول السداب  يتضدح انده تمد  الموادقدة حلدل 

% م  دقرات المحور تم  الموادقدة حليهدا، ييد  سدجل  قدي  ال اللدة اإليصدائية لهدا 70دقرات أي نسبة  10اإللكترونية( م  أصل 

 ".3، وقيمة المتوسةات الحسابية المناورة لها أكبر م  متوسط أداة القياس "0.05أصغر م  مستوى المعنوية 

 ب التعامل مع المةواطنين"اليتحسن من أس "( والت  تنن حلل 1الفقرات الت  تم  الموادقة حليها    الفقرة رق    أكثر -أ 

 0.899بانحراا معياري  4.25يي  سجل  قيمة المتوسط الحساب  المناور لها 

  تعةالج المشةاكل التةي تعةاني منرةا اإلدارة." "( والت  تنن حلدل 3الفقرات الت  تم  الموادقة حليها    الفقرة رق    أقل -ب 

 .1.061وانحراا معياري  3.45يي  سجل  قيمة المتوسط الحساب  لها 

 الفساد اإلداري. المحور الثاني:

( 10قا  الباي  ب راسة دقرات المحور الثان   الفساد اإلداري( كال  حلل ي ة، يي  يتبي  م  خالل البيانات الدواردة بالجد ول رقد   

 التحليل اإليصائ  إلجابات المشاركي  د  ال راسة يول نفس دقرات  ذا المحور.

 

 لفقرات المحور الثاني T(: المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 10جدول رقو )

X02 الفقرة 
المتوسط 

 المرجح

االنحراا 

 المعياري

ة ئيميصا

 االختبار

ال اللة 

 اإليصائية

االتجاه 

 السائ 

1 
 ناك مستراتيجية وا حة للح  م  الفساد 

 اإلداري.
 محاي  0.166 1.412- 1.344 2.70

 محاي  0.628 0.488- 0.971 2.93 يت  التمي  الوا ح بي  العاملي . 2

 مواد  * 0.000 7.154 0.862 3.98 يوج  تسيب د  العمل داخل المصنع . 3

 مواد  * 0.000 4.223 1.086 3.73 توج  معايير وا حة إلوهار الفساد . 4

 مواد  * 0.000 5.731 0.883 3.80 كل حا .شت ن  مستوي األداء ب 5

 محاي  0.772 0.292 1.623 3.08 يت  ت اول المعلومات السرية الخاصة بالعمل . 6

 مواد  * 0.000 5.272 1.230 4.03 وهور ياالت اختالس داخل المصنع. 7

 محاي  0.875 0.158 1.000 3.03 يت  التعيي  بةرق شخصية . 8

      0.05* دال ميصائيا حن  مستوى المعنوية 

دقددرات دقددط مد  الفقددرات المتعلقددة بددالمحور  الفسدداد  4ندده تمدد  الموادقدة حلددل أمد  خددالل البيانددات الددواردة بالجد ول السدداب  يتضددح 

% م  دقرات المحور تم  الموادقة حليها، يي  سجل  قي  ال اللة اإليصدائية لهدا أصدغر 50دقرات أي نسبة  8اإلداري( م  أصل 

 ".3المتوسةات الحسابية المناورة لها أكبر م  متوسط أداة القياس "، وقيمة 0.05م  مستوى المعنوية 

 ظرةور حةاالت اخةتالس داخةل المصةنع" "التد  تدنن حلدل  ،(7الفقرات الت  تم  الموادقة حليهدا  د  الفقدرة رقد    أكثر -أ 

 1.230بانحراا معياري  4.03يي  سجل  قيمة المتوسط الحساب  المناور لها 

  توجةد معةايير واضةحة إلظرةار الفسةاد." "( والتد  تدنن حلدل 4الفقرات الت  تم  الموادقة حليهدا  د  الفقدرة رقد    أقل -ب 

 .1.086وانحراا معياري  3.73يي  سجل  قيمة المتوسط الحساب  لها 

 اختبار فرضيات الدراسة

 أوالً : دراسة الحكومة اإللكترونية ودورها في الحد من الفساد اإلداري:

ذلد  باختبدار الفر دية الرئيسدية لل راسدة والتد  و ،ترك   ذه الج ء حلدل دراسدة الحكومدة اإللكترونيدة ودور دا دد  الفسداد اإلداري

 تنن حلل:  يوج  حالقة ذات داللة ميصائية للحكومة اإللكترونية د  الح  م  الفساد اإلداري

لمعردددة معنويددة  داللدة( العالقددة بددي  المتغيددرات   Pearson Correlationوقد  اسددتخ   البايدد  أسدلوب معامددل ارتبدداا بيرسددون 

 Simpleولمعردة نسبة تفسير التباي  د  المتغيدر التدابع مد  قبدل المتغيدر المسدتقل قدا  البايد  باسدتخ ا  أسدلوب االنحد ار البسديط 

Regression. 

   Pearson Correlationباط بيرسون دراسة الحكومة اإللكترونية وعالقته بـ الفساد اإلداري باستخدام معامل ارت  -1

باسدتخ ا  معامدل ارتبداا  بةـ الفسةاد اإلداريوحالقتده الحكومة اإللكترونية )بأبعادهةا المختلفةة( ياول الباي  د   ذه الفقرة دراسة 

لكددل ( يو ددح قيمددة معامددل ارتبدداا بيرسددون وال اللددة اإليصددائية المندداورة 11، الجدد ول رقدد   Pearson Correlationبيرسددون 

 معامل.
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 (: العالقة بين الحكومة اإللكترونية والحد من الفساد اإلداري باستخدام معامل ارتباط بيرسون11جدول رقو )

 المتغير ت
رما 

 المتغير
 العدد

معامل ارتباط 

 بيرسون

الداللة 

 اإلحصائية

 X1 24 0.566 0.000 الحكومة اإللكترونية 1

    0.05يصائيا  حن  مستوى المعنوية ال م* د

لددددة اإليصددددائية وقيمددددة ال ال 0.566( أن قيمددددة معامددددل االرتبدددداا تسدددداوي 11يتضددددح مدددد  البيانددددات الددددواردة بالجدددد ول رقدددد   

% ممدددا يددد ل حلدددل وجدددود حالقدددة 5وييددد  من قيمدددة ال اللدددة اإليصدددائية أصدددغر مددد  مسدددتوى المعنويدددة ، 0.000المنددداورة لددده 

شددددير ملددددل أن العالقددددة تييدددد  من قيمددددة معامددددل االرتبدددداا موجبددددة الحكومةةةةة اإللكترونيةةةةة والحةةةةد مةةةةن الفسةةةةاد اإلداري  بددددي  

 اردية، أي تةبي  الحكومة اإللكترونية يؤدي ملل الح  م  الفساد.

 Simpleيط دراسةةة الحكومةةة اإللكترونيةةة ودورهةةا فةةي الحةةد مةةن الفسةةاد اإلداري باسةةتخدام أسةةلوب تحليةةل االنحةةدار البسةة  -2

regression analysis 

باسدتخ ا  أسدلوب تحليدل االنحد ار الحةد مةن الفسةاد اإلداري ودور دا دد  الحكومةة اإللكترونيةة ياول الباي  د   ذا الج ء دراسدة 

 كمتغيددر الفسةةاد اإلداري  كمتغيدر مسددتقل( حلدل الحكومةة اإللكترونيةةة   دور ال، وبالتددSimple regression analysisالبسديط 

 تابع(، وكذل  معردة نسبة تفسير التباي  د  المتغير التابع م  قبل المتغير المستقل.

 كمتغيدر الحكومةة اإللكترونيةة لمعرددة معرددة دور  Simple linear regressionاستخ   الباي  أسلوب تحليل االنح ار البسديط 

ار المتغيدر التدابع حلدل المتغيدر المسدتقل، وقد  قدا  البايد   كمتغير تدابع(،  وذلد  بتوديد  نمدوذت انحد الفساد اإلداري مستقل( حلل 

، م  خالل البياندات ANOVAبتودي   ذا النموذت، والختبار معنوية  داللة( النموذت المود  استخ   الباي  أسلوب تحليل التباي  

ممدا يشدير ملدل أن النمدوذت  ،0.000يصدائية م Yداللدة  بمستوى F 17.902سجل  قيمة ميصاءه اختبار  12الواردة بالج ول رق  

 المود  معنوي  دال ميصائيا (.

 لنموذج انحدار المتغير التابع على المتغير المستقل (ANOVA)(: جدول تحليل التباين 12جدول )

 
Sum of Squares 

 مجموع المربعات

D. f. 

 درجات الحرية

Mean Square 

 متوسط المربعات

F-Test 

 االختبار ئيةميصا

P-value 

 ال اللة اإليصائية

Regression 

 االنح ار
7.053 1 7.053 17.902 0.000  * 

Residual 

 البواق 
14.971 38 0.394   

Total 

  الاإلجم
22.023 39    

 0.05*   دال ميصائيا  حن  مستوى المعنوية  

 Mean(، أن قيمة متوسط مربعات البواق  أو ما يسمل بتباي  البواق  12كما يتبي  م  ج ول البيانات الواردة بالج ول رق   

Square of Residual  وبأخذ الجذر التربيع  لهذا المق ار نحصل حلل الخةأ المعياري للتق ير 0.394تساوي ،Standard 

Error of the Estimateو و مق ار  0.628" خةأ التق ير"،  و مقياس ل رجة دقة القي  المتنبأ بها ويساوي  ، أو ما يسمل بـ

 صغير نسبيا ، مما ي ل حلل جودة النموذت المستخ   د  التنبؤ.

 

 (: بعض اإلحصازات المتعلقة بنموذج انحدار المتغير التابع على المتغير المستقل13جدول )

 معامل

 Rارتباا بيرسون 

R Square 

 التح ي معامل 

Std. Error of the Estimate 

 الخةأ المعياري للتق ير

0.566 0.320 0.628 

ملل قيمة معامل ارتباا بيرسون ومعامل التح ي ، يي  سجل  قيمة معامل ارتباا بيرسون  13رقو تشير النتائج الواردة بالج ول 

(، يُفسر ا الحد من الفساد اإلداريم  التباينات د  المتغير التابع   %32.0و ذا يعن   ،0.320وكذل  معامل التح ي   0.566

 (. الحكومة اإللكترونيةالتباي  د  المتغير المستقل  

الحكومة ( حلل المتغير المستقل  الحد من الفساد اإلداريوالختبار معنوية معامل انح ار النموذت المود  النح ار المتغير التابع  

 الباي  باختبار الفر ية اإليصائية المناورة لذل ، و  :(، قا  اإللكترونية
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، ييد  سدجل  قيمدة 14، الختبار الفر ية اإليصائية السابقة، وتحصل حلل النتائج الم ونة بالجد ول رقد  tاستخ   الباي  اختبار 

مما يشير ملل ح   قبول الفر ية الصفرية  درة الع  (،  ،0.000وقيمة ال اللة اإليصائية المناورة لها  8.991ميصاءه االختبار 

 (.الحد من الفساد اإلداري( له تأثير معنوي حلل المتغير التابع  الحكومة اإللكترونيةويعن  ذل  أن المتغير المستقل  
: نتائج تقدير معامالت انحدار المتغير المستقل على المتغير التابع 14جدول  10

ˆ,ˆ  

 
 معامالت

 Bاالنح ار 

 الخةأ المعياري

Std. Error 

 معامالت

  Betaاالنح ار المعياري 

 ةئيقيمة ميصا

 Tاالختبار 

 ال اللة اإليصائية

P- Value 

(Constant) 1.464 0.470  3.118 0.003 * 

 * 0.000 4.231 0.566 0.128 0.542 الحكومة اإللكترونية

 0.05المعنوية *   دال ميصائيا  حن  مستوى    

، ( 0.542(، أن مشارة معامل االنح ار د  النموذت المود  موجبة   +( 14يتضح م  النتائج اإليصائية الم ونة بالج ول رق   

يجاب ، أي كلما ارتفع  ميشير ذل  ملل أن تأثير الحكومة اإللكترونية  كمتغير مستقل( حلل الح  م  الفساد اإلداري  كمتغير تابع( و

 الحكومة اإللكترونية " ارتفع  قي  "الح  م  الفساد اإلداري"، وبذل  يكون النموذت المود  حلل الصورة: قي  "

)000.0()003.0(

X542.0464.1Y 1
 

الت  تنن حلل: وجود تأثير ميجاب  ذات داللة ميصائية لـ  ،قبول الفر ية الرئيسية ثانياً : نتائج تحليل الفرضية الرئيسية:

 الحكومة اإللكترونية حلل الح  م  الفساد اإلداري 
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 النتائج والتوصيات
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 التعامل مع الموااني  . اليبتبي  م  خالل نتائج التحايل اإليصائ  أن الحكومة اإللكترونية تحس  م  أس -1

 التقنيات الح يثة د  العمل .يت  استخ ا   -2

 يوج  ح الة ومساواة د  الحصول حلل الخ مات اإللكترونية . -3

 يت  منجاز التعامالت الحكومية بشكل سريع ود  لنتائج التحليل اإليصائ  . -4

 تبي  م  خالل نتائج التحليل أن  ناك ياالت اختالس د  المصنع قي  ال راسة . -5
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 ة .اليتودير شبكات الكترونية بجودة وسرحة ح -2
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