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 تأثير العدالة التنظيمية صلى انتشار الفساد اإلداري

 دراسة ميدانية
 

 قاسم نايف علوان د.
 كلية االقتصاد جامعة التحدي، ليبيا

 :ملخـص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تؤثٌر 
غٌاب العدالة التنظٌمٌة على انتشار ظاهرة 
الفساد اإلداري بٌن أوساط العاملٌن فً المجمع 

 لمدٌنة سرت اللٌبٌة.اإلداري 
وقد أجرٌت الدراسة عن طرٌق استخدام 
ٌّنة عشوابٌة بسٌطة  استبانة تّم توزٌعها على ع

وأظهرت نتابج الدراسة . ( فردا  8:بلغت )
وجود تؤثٌر للعدالة التنظٌمٌـة وبؤبعـادها الثـالثة 

التعاملٌة( على انتشار ، )التوزٌعٌة، اإلجرابٌة
ٌّنة الدراسة، حٌث ظاهرة الفساد اإلداري فً ع

%( والذي 97بلغ مستوى معامل التفسٌر )
%( من انتشار الفساد 97ٌعنً إرجاع )

اإلداري بٌن العاملٌـن فً مجتمع الدراسة إلى 
%(  :7)  وإلى، غٌـاب العـدالة التنظٌمٌـة

ٌّنة  ٌرجع إلى عوامل أخرى وفق استجابة ع
قد ٌرجع إلى نظام االختٌار والتعٌٌن، ، الدراسة

نظام تقٌٌم األداء وإلى نظام الحوافز  أو
 . المستخدم فً المنظمات العامة محل الدراسة

وأوصت الدراسة بضرورة تطبٌق العدالة 
التنظٌمٌة فً االختٌار والتعٌٌن، وإلى غرس 

 داخل المنظمات العام. ةالقٌم األخالقٌة اإلٌجابٌ

Abstract: 
The purpose of this study is to understand the 

effect of absence of organizational justice on the 

spread of administrative corruption among working 

staff of the administrative complex in Sirt city. To 

perform this study, a questionnaire was made and 

distributed to a random sample of 80 persons.  

The study of the sample showed that the 

administrative justice with its three aspects (the 

distributive, the procedural and the interactive) has 

an effect on the spread of administrative corruption 

phenomenon. In this respect the level of the rate of 

interpretation was 72%. This indicates that 72% of 

the total sample agree that the spread of the 

administrative corruption is due to the absence of 

organizational justice, while the rest of 28% of the 

sample attributed that to other factors such as 

selection and recruitment system, or performance 

appraisal system, or incentive and other systems. 

 

The study recommended and stressed on the 

importance of applying organizational justice in 

respect to section and recruitment, and to cultivate 

positive ethical values in the public organizations.     

 
 مقدمـة :

)  سمع بٌن الحٌن واآلخر حدٌثا  عن فساد إداري مزعوم أو حقٌقً بكل أشكاله     
  والتحاٌل وغٌرها(.، سوء استخدام السلطة، اإلهمال، الرشوة، التزوٌر، االختالس

إذ أّن ، منهوٌجري الحدٌث عن إجراءات رقابٌة ولجان تفتٌش إداري ودور قضابً للحد 
االفتراض هو أّن الموّظف ٌجب أن ٌراقب حتى ال ٌقوم بؤي عمل من األعمال التً 

وتنعكس ، وتهدر المال العام، تإّثر على المصلحة العامة فً سبٌل المصلحة الخاصة
على ثقة المواطن فً الدولة ومنظماتها العامة، وإلى انعدام الثقة بٌن العاملٌن فً هذه 

 ٌإّثر على كفاءة وفاعلٌة أدابها.المنظمات مّما 
من إدراك علماء العلوم االجتماعٌة واإلدارٌة منذ زمن، لمدى أهمٌة مبادئ  مبالرغو

 .Ball, et)وقٌم العدالة التنظٌمٌة كؤساس لألداء الممٌز للمنظمات ورضا العاملٌن فٌها )

al, 1994  (Greenberg, 1990) Fryxel and Gordon, 1989), حظ ندرة ( فإننا نال
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الدراسات التً تهتم بدراسة تؤثٌر العـدالة التنظٌمٌة على الفسـاد اإلداري وأشكاله 
 . المختلفة

حٌث تّمت دراسة أثر العدالة التنظٌمٌة ، ولقد جاءت هذه الدراسة لتستكمل هذا الجانب
 . على الفساد اإلداري

 

 أهمٌة الدراسة : 
 : ًتبرز أهمٌة الدراسة فٌما ٌل

الدراسة من الجانب النظري بمثابة إضافة علمٌة للمكتبة العربٌة، إذ أّن  ستكون هذه .1
محدودة إن لم ، دراسات العدالة التنظٌمٌة وتؤثٌرها على الفساد اإلداري فً العالم العربً

 تكن نادرة .
ٌّا  عن تؤثٌر العدالة التنظٌمٌة ، من الجانب العملً .7 ستعطً هذه الدراسة تقٌٌما  عمل

تمّكن المسإولٌن فً ، وبالتالً. الثة على انتشار ظاهر الفساد اإلداريبؤبعادها الث
المنظمات العامة من التعّرف على الكٌفٌة التً ٌمكن بها الحد من انتشار الفساد اإلداري 

 . فً هذه المنظمات والقضاء علٌها مستقبال  
 

 أهداف الدراسة : 
 تسعى هذه الدراسة لتحقٌق األهداف اآلتٌة :  
ٌّنة الدراسة .التعرّ  .1  ف على مستوى العدالة التنظٌمٌة بؤبعادها الثالثة فً ع
 . التعّرف على أشكال الفساد اإلداري فً المنظمات العامة محل الدراسة .7

، التعّرف على العالقة التؤثٌرٌة بٌن العدالة التنظٌمٌة بؤبعادها الثالثة ) التوزٌعٌة .3
 نوبما ٌساهم فً إعادة ثقة المواطنٌ، اإلداري واإلجرابٌة والتعاملٌة ( على انتشار الفساد

  . المتعاملٌن مع هذه المنظمات العامة محل الدراسة

 

 مشكلة الدراسة : 
 ٌمكن تحدٌد مشكلة الدراسة من خالل التساإالت اآلتٌة :         

ما مستوى درجة إحساس العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة فً المنظمات العامة محل  .1
 الدراسة ؟ 

ٌّنة الدراسة ؟  ما .7  هً أكثر أشكال الفساد اإلداري انتشارا  فً ع

هل ٌإّثر غٌاب العدالة التنظٌمٌة على انتشار ظاهرة الفساد اإلداري فً المنظمات  .3
 العامة محل الدراسة ؟ 

 
 فرضٌة الدراسة : 

فً ضوء ما تقّدم ٌمكن صٌاغة فرضٌة ربٌسٌة للدراسة تنص على أّنه : " ٌإثر غٌاب 
اإلجرابٌة والتعاملٌة( على انتشار ظاهرة ، ة التنظٌمٌة بؤبعادها الثالثة )التوزٌعٌةالعدال

 الفساد اإلداري فً المنظمات العامة محل الدراسة " .
 اإلطار النظري والدراسات السابقة :  
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ٌمكن القول بؤّن موضوع العدالة التنظٌمٌة وعالقتها بالفساد اإلداري ٌعتبر من القضاٌا   
إال أّن الرصٌد ، ٌة الحدٌثة التً بدأت تتغلغل بصورة مكّثفة فً أدبٌات اإلدارةاإلدار

والروافد البحثٌة واالستكشافات التجرٌبٌة لم تصل بعد إلى ، الفكري المتراكم إلى الساعة
 . اإلدارٌة ةلٌتم التعوٌل علٌها كمرشد فّعال للممارس، مرحلة النضج والشمولٌة

رغم اتجاه عدد ، شات عن مفهوم اإلطار النظري المفاهٌمًولم تخرج كثٌر من المناق 
  Konobsky, 1994) (Scholl, 1987)من الباحثٌن فً ثناٌا هذا الموضوع ومنهم 

Niehoff and Moorman, 1991)) .سوف ٌتم استعراض اإلطار ، وبناء  على ذلك

مكن تناولها والتً ٌ، النظري والتجرٌبً لهذا الموضوع من خالل ثالثة محاور ربٌسٌة
 كما ٌؤتً :   

 
نستعرض فً هذا المحور مفهوم العدالة  : اإلطار المفاهٌمً للعدالة التنظٌمٌة : أوال

وٌمكن تناولها كما ٌؤتً ، وأهمٌتها فً تحقٌق كفاءة وفاعلٌة المنظمة، التنظٌمٌة وأبعادها
 : 

 

 مفهوم العدالة التنظٌمٌة وأبعادها :  -1
إلى نظرٌة اإلنصاف أو المساواة  (Organizational Justice)ٌمٌة تعود فكرة العدالة التنظ

(Equity  theory)  التً قّدمها( Adam , 1963) ، والتً تنص على أّن شعور الفرد

مع معّدل ، هباإلنصاف من عدمه ٌتحّدد وذلك بمقارنة معّدل مخرجاته إلى مدخالت
 ,Fisher)ثالث حاالت هً  مخرجات اآلخرٌن إلى مدخالتهم، وٌنتج عن تلك العملٌة

1999 , 554)   : 
 شعور الفرد باإلنصاف وعدم الظلم عندما تكون نتٌجة المقارنة فً شكل: -
 

 مخرجات الفرد
= 

ففً هذه الحالة ٌولد لدى الفرد شعور بالرضا  مخرجات زمٌله  
 مدخــالته مدخــالته لمنظمته.    والوالء

 تكون نتٌجة المقارنة فً صورة: شعور الفرد بعدم اإلنصاف عندما - 

 مخرجات الفرد

 

ففً هذه الحالة ٌولد لدى الفرد شعور بالتوتر  مخرجات زمٌله  
وعدم االرتٌاح مّما ٌدفعه لعمل شًء ما 
للتخلّص من التوتر قد ٌؤثر ذلك على إتقانه 

 للعمل ووالئه لمنظمته .

 مدخــالته مدخــالته

 اباة عندما تكون نتٌجة المقارنة فً هٌبة :شعور الفرد بالمح  -          
  مخرجات الفرد

 

ففً هذه الحالة تغٌب العدالة التنظٌمٌة  مخرجات زمٌله
فً ظل ظهور المحاباة مع البعض 
والتعّسف وعدم اإلنصاف مع أفراد 

 آخرٌن فً المنظمة .

 مدخــالته مدخــالته

إعطاء كل فرد ما ٌستحقه من عوابد  هو -بشكل عام  -( Justiceإّن مفهوم العدالة )  
 األول ٌسّمى بعدالة التوزٌع )، ألدابه أّما مفهوم العدالة التنظٌمٌة فٌنقسم إلى ثالثة أبعاد

Distribution  Justice) ، والتً تعنً العدالة المدركة لمقدار المخرجات التً ٌحصل
أما الثانً فٌسّمى بعدالة  (.(Schminke , et. al ., 1997 , 1190 علٌها الفرد العامل،  
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ٌّن مدى إحساس الفرد العامل بعدالة ، )  (Procedural Justiceاإلجراءات  وهً تب
 . ( Greenberg , 1990  402 )اإلجراءات التً استخدمت فً تحدٌد المخرجات  

 
وهو مدى إحساس  (Interactional  Justice ) أّما البعد الثالث ٌسمى عدالة التعامالت

العامل بعدالة المعاملة التً ٌحصل علٌها عندما تطّبق علٌه اإلجراءات        الفرد 
1989 830)   (Tyler ,  

ٌإّدي إلى ، إّن فقدان أي بعد من األبعاد الثالث السابقة والتً تفّسر العدالة التنظٌمٌة  
مالت حٌث أّن عدالة التعا. شعور الفرد العامل بعدم اإلنصاف والظلم والتوتر فً سلوكه

تمّثل األسلوب الذي ٌتم استخدامه فً التعامل مع الفرد العامل عند تطبٌق اإلجراءات 
والتً تإثر بشكل كبٌر من الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وأّن عدالة اإلجراءات ، الرسمٌة

تمّثل عدالة السٌاسات واإلجراءات المستخدمة فً تحدٌد مقدار المخرجات )العوابد التً 
، وغٌرها (، المزاٌا اإلضافٌة، الترقٌة، لفرد فً المنظمة مثل األجورٌحصل علٌها ا

مقارنة بمدخالته )األداء الفعلً للفرد من حٌث الكمٌة والجودة وهو ٌمّثل حصٌلة لعّدة 
أي أّن شعور الفرد العامل . وغٌرها (، التدرٌب، الخبرة، التعلم، عوامل مثل الجهد

 James and Joseph )عدالة اإلجراءات وعدالة التوزٌع بعدالة التعامالت ال بّد أن ٌشعر ب

, 1998 , 470 ). 

وعلى الرغم من أّن المإشر الربٌسً الذي ٌستخدمه كثٌر من العاملٌن للحكم على ما إذا 
كانت هناك عدالة تنظٌمٌة أم ال، هو حجم المخرجات ) العوابد ( التً ٌحصلون علٌها 

أي أّن عدم عدالة المخرجات التً حصل . ة التوزٌعأي عدال، مقابل مدخالتهم )أدابهم (
علٌها مقابل مدخالته هً نتٌـجة لعدم عدالة اإلجراءات التً تّم استخدامها فً تحدٌد تلك 

 . ( 73 ـ 71، 8;;1، ) محّمد، المخرجات
بمعنى، أّن اإلجراء التنظٌمً الذي ٌنظر إلٌه . ٌبقى مفهوم العدالة التنظٌمٌة مفهوما نسبٌا

ٌّز وغٌر موضوعً فً نظر فرد آخر   فرد  ما على أّنه إجراء عادل، قد ٌكون إجراء متح
فإّن العدالة التنظٌمٌة تتحدد فً ضوء ما ٌدركه الفرد العامل ، لذا. ( 99، :;;1، ) راشد

 . من نزاهة وموضوعٌة اإلجراءات و التعامالت
 
ٌة من المفاهٌم اإلدارٌة الحدٌثة ٌعتبر مفهوم العدالة التنظٌمأهمٌة العدالة التنظٌمٌة :  -7

ولٌس هناك أدنى شك من حاجة قطاع األعمال ، فً أدبٌات اإلدارة العربٌة بشكل عام
 ،(Organ ,1999)، العربً الماسة إلى دراسة مثل هذه المفاهٌم نظرا  ألهمٌتها المتزاٌدة

(Nieehoof and Noorman) ،ٌمٌة تنبع من فقد أثبتت الدراسات بؤّن أهمٌة العدالة التنظ
 تؤثٌرها على العدٌد من المتغٌرات التنظٌمٌة والتً من أهمها : 

 
ٌّنت الدراسات الحدٌثة فً مجال العدالة التنظٌمٌة أّن إدراك الوالء التنظٌمً :  -أ لقد ب

ٌإثر على مستوى الوالء التنظٌمً ، الفرد العامل بالعدالة من خالل أبعادها الثالث
(Organizational Loyaltyt ) ، االرتباط النفسً الذي ٌربط الفرد بالمنظمة مّما ٌدفعه(

فلو أن شعور . (Oreily , 1980 , 597) ، لالندماج فً العمل وإلى تبنً قٌم المنظمة (

الفرد العامل باالرتباط النفسً أو الوالء للمنظمة قابم على أساس حصوله على شا مهم 
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فإنه ، الة التوزٌع أو اإلجراءات أو التعامالتهذا الشًء المهم قد ٌكون عد، بالنسبة له
وإحدى صور هذا التعوٌض هو قٌامه بؤداء ، ٌسعى  لمقابلة أو تعوٌض هذا األمر المهم

ٌّن مرغوب فٌه لدى منظمته خارج حدود الدور المطـلوب منـه فً ، عمل أو سلوك مع
 . (:9، :;;1، عقـد العمل ) راشد

 
إّن ثقة الفرد العامل فً عدالة ودقة نظام التقٌٌم  داء : ثقة الفرد فً نظام تقٌٌم األ -ب

المطّبق بالمنظمة تزداد كلما شعر بؤّن هذا النظام ٌّتصف بالعدالة التنظٌمٌة )اإلجرابٌة 
وٌتحقق ذلك عندما ٌدرك الفرد أّن تقدٌرات التقٌٌم تتم على أسـاس الجهد ، والتعامالت (

كذلك إتاحة الفرصة للعامل لكً ٌتكلّم وبصوت و، واستقرار معاٌٌر التقٌٌم، واألداء
 . ( 177، 1;;1، مسموع إلبداء رأٌه فً نتابج التقٌٌم ) رفعت

، تإثر العدالة التنظٌمٌة على روح فرٌق العمل والجماعةزٌادة دافعٌة الجماعة :   -ج
 وهذا من شؤنه أن ٌإّثر على دوافع الفرد العامل لزٌادة مكافآت وعوابد الجماعة ولٌس

ألّن ، إّن عدالة اإلجراءات والتعامالت تعتبر من وسابل إشاعة روح الجماعة، الفرد 
اإلجراءات العادلة والمعاملة العادلة توجهان رسالة للفرد العامل على أّن الجماعة تقّدر 

 . (797ـ  798، 7;;1، كل عضو فٌها ) عادل
 
حٌث أّن ، ة ونوعٌة األداءٌمكن أن تإثر العدالة التنظٌمٌة على كمٌ أداء العمل :-د

وذلك بالتؤثٌر على ، شعور الفرد بعدم اإلنصاف ٌولّد لدٌه شعورا بالتوتر ٌحاول إزالته
ٌّب عن العمل ، من التؤخٌر عن العمل رأو ٌكث، أدابه بالعمل من حٌث الكم والـنوع أو ٌتغ

 .(  22 ـ 78 ،8;;1، محّمد )ٌإّثر ذلك على حٌاتهم الخاصة خارج نطاق العمل ، أحٌانا  
 ثانٌا : االطار المفاهٌمً للفساد االداري :

واآلثار الناجمة عن ، ٌتكون هذا المحور من مفهوم الفساد اإلداري فً الفكر اإلداري
 وٌمكن تناول ذلك وفق اآلتً :، انتشاره فً المنظمات العامة

الفساد تناولت العدٌد من الدراسات واألبحاث موضوع مفهوم الفساد اإلداري :  -1 
ألهم دوافعه وأسبابه واآلثار المترتبة على درجة ، اإلداري تعرٌفا  وتحلٌال  وشرحا  

حٌـث ، وجوده .هذا بدوره أّدى إلى تعدد التعارٌف المستخدمة لوصف الفساد اإلداري
"استغالل السلطة للحصول على ربح أو منفعة أو بؤّنه  منقذ وأنـعامٌعّرفه الباحثان 

بطرٌقة تشّكل انتهاكاً للقانون أو لمعاٌٌر السلوك ، أو جماعةفائدة لصالح شخص 
 . ( 118، 7888، ، ) منقذ وأنعاماألخالقً الراقً"

( بؤّنه عبارة عن )استعمال للوظٌفة :3، 3;;1بٌنما ٌعّرفه كال من مهدي وموسى ) 
وسلطة لتحقٌق منافع شخصٌة وبشكل  ذالعامة بجمٌع ما ٌترتب علٌها من هٌبة ونفو

 . لف للقوانٌن المعمول بها (مخا
( بؤّنه "سلوك بٌروقراطً ٌستهدف تحقٌق منافع ::، 7888فً حٌن ٌصفه عامر )

أو هو نتٌجة لفساد القٌم االجتماعٌة التً مصدرها الجّل . شخصٌة بطرٌقة غٌر شرعٌة "
 . (8;، 8;;1، ) محمد، األعظم من المجتمع ولٌس العاملٌن فقط

اإلداري هو سلوك إداري غٌر رسمً بدٌل عن السلوك الرسمً  وٌمكن القول بؤّن الفساد
وأسباب خارجٌة قد تكون فردٌة أو ، تحّتمه أسباب داخلٌة فً المنظمات العامة نفسها
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كما قد تكون اقتصادٌة  أو اجتماعٌة  أو ثقافٌة أو إدارٌة أو ، جماعٌة فً حاالت أخرى
أو القٌام بؤعمال محّرمة ، ت وظٌفتهغٌرها ؛ وٌنطوي على إخالل الفرد الموّظف بواجبا
ٌّب أو بقصد  ، علٌه عن قصد رغم علمه بتعلٌمات عمله بالمنظمة إّما نتٌجة اإلهمال والتس

تعطٌل العمل أو بهدف تحقٌق مكسب خاص ٌتحقق حٌنما ٌقبل الفرد الرسمً رشوة أو 
 ٌطلبها أوٌبتّزها من اآلخرٌن الذٌن ٌمّثلون عمالء للمنظمة. 

 
تتنّوع أشكال وصور الفساد اإلداري بتنّوع األجهزة العامة  الفساد اإلداري :  أشكال -7

وكذلك طبٌعة السلوك البشري الذي ٌرتكب الفساد اإلداري .وٌمكن تصنٌف ، وأنشطتها
) سٌتم الحقا  اعتباره مقٌاسا  ، أشكال الفساد اإلداري فً أشكال ربٌسٌة وأخرى فرعٌة

ٌّرا  تابعا  للدراسة الحالٌة ( كما ٌلً : لدراسة الفسـاد اإلداري باعت  باره متغ
وهً مجموعة من الظواهر السلبٌـة التً تمّثل إخالال  بواجبات الفساد التنظٌمً : -أ

 وتمّثل أهم هذه األشكال ما ٌلً : . الوظٌفة العامة من قبل موظف الخدمة العامة
 . ـ االمتناع عن أداء العمل وبشكل مستمر

 . رد العامل عمله بدّقة وإخالصـ عدم أداء الف
 . ـ عدم تنفٌذ األوامر والتعلٌمات الصادرة من رإساء العمل

 ـ إفشاء أسرار العمل التً تإّثر على تحقٌق أهداف المصلحة العامة.
 . فٌما ٌتعلّق بتحقٌق أهداف المنظمة، ـ عدم التعاون مع زمالء العمل

 
السلبٌة للسلوك الوظٌفً للفرد أو وهً مجموعة من الظواهر الفساد السلوكً : -ب

هذا السلوك السلبً ٌتمّثل فً عّدة صور وأشكال ) ، األفراد العاملٌن فً األجهزة العامة
وقد ٌؤخذ ما ٌعرف باالنحراف الوظٌفً الذي قد تكون أسبابه عدم ، ( :17، 3:;1، زكً

، الهتمام بالفردأو عدم ا، أو عدم وضوح سٌاسات العمل، العامل نتابج عمله دتقدٌر الفر
 تتمّثل صوره فً : ، وكل ذلك ٌإّدي إلى فساد فً سلوك العامل

من خالل ممارسة الفرد أعمال تعٌبه ، ـ عدم المحافظة على كرامة الوظٌفة العامة
 . وتعٌب الجهاز اإلداري الذي ٌنتمً إلٌه

  .ـ أداء أعمال غٌر رسمٌة وغٌر مسموح بها أثناء العمل الرسمً للفرد العامل
 . ـ استغالل الموارد المتاحة للفرد العامل فً تحقٌق منافع شخصٌة

ـ التحاٌل على تعلٌمات العمل لتحقٌق مكسب شخصً من خالل تموٌه الحقابق بالخداع 
 . والكذب

وٌتمّثل بمجموعة من المخالفات السلبٌة التً ٌرتكبها الفرد الموّظف الفساد المالً :-ج
سواء ما ٌرتبط منها بالمصلحة العامة أم بمصلحة ، عند إنجاز المعامالت المالٌة

 وتتمّثل باألشكال اآلتٌة : . المواطنٌن الذٌن ٌتعاملون مع المنظمات العامة
ـ مخالفة القواعد واألحكام المالٌة المنصوص علٌها من قبل اإلدارات المركزٌة فً 

 . الموازنات العامة أو التعلٌمات المالٌة المعمول بها
والتقصٌر الذي ٌترتب علٌه ضٌاع حق مالً أثناء تؤدٌة الموّظف العام  ـ اإلهمال

 . لواجبات وظٌفته
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ـ مخالفة تعلٌمات األجهزة المركزٌة للرقابة والتفتٌش والمكلّفة قانونا  بمتابعة تنفٌذ 
 . األعمال المالٌة للمنظمة العامة

ثٌر على الموّظف العام وتتمّثل بمجموعة الصور التً ٌتم فٌها التؤالفساد الجنائً :-د
القصد منها اتخاذ قرار فً صالح من ، بهداٌا مادٌة أو غٌر مادٌة بطرق غٌر قانونٌة

وٌنتج عن ذلك اإلضرار بالمصلحة العامة وبشكل مناف للقوانٌن ، قّدموا تلك الهداٌا
 وٌؤخذ أشكال وصور متعددة هً : ، (:3، 3;;1، والتعلٌمات الرسمٌة،  )مهدي وموسى

وتعتبر من السلوكٌات المحّرمة ، : وٌقصد بها أخذ األموال العامة خفٌة رقةـ الس
وتقع السرقة عادة على األموال النقدٌة أو األشٌاء العٌنٌة العابدة ، والمدانة شرعا  وقانونا  

 . والمخازن، والضرابب، وغالبا  ما ٌقوم بها موظفو الحسابات والجباٌة، للمصلحة العامة
د بها كل ما ٌعطٌه المواطن ) الراشً ( لموظف عام أو صاحب سلطة  وٌقص ـ الرشوة :

وتنتشر الرشوة لدى الموظفٌن الذٌن ٌرفضون أداء ، )مرتشً( لتنفٌذ ما ٌرٌده األول
 . مهامهم بدون مقابل مادي أو عٌنً

حتى تستعمل فٌما زّورت ، : وهً تغٌٌر لطبٌعة المستندات والوثابق الرسمٌة التزوٌر ـ
 ،  وٌترتب علٌه اإلضرار بالغٌر .من أجله

وهو الفعل الذي ٌنتج عنه ضرر كبٌر مثل اإلهمال فً تحصٌل األموال  ـ اإلهمال :
أو عدم االلتزام بمواعٌد العمل أو اإلهمال فً مراجـعة الطلبٌات ، المستحّقة للدولة

  . وغٌرها
ٌتحّمله من أعباء أو بتقلٌل ما ، : وهً التّوسل فً إنجاز األعمال بسرعة الوساطة ـ

 . مالٌة أو غٌرها من جرابم السلوك الشخصً فً العمل
 
إّن انتشار ظاهرة الفساد اإلداري عن القطاعات المختلفة آثار الفساد اإلداري : -3

ٌإدي إلى آثار كبٌرة تعم  جمٌع مجاالت المجتمع ،األمر الذي ترتب ، لالقتصاد الوطنً
 (.   :8، 9;;1، داد له مسبقا ، ) قٌس وآخرونعلٌه خسابر جّمة إذا لم ٌتم االستع

 وٌمكن أن نستشف اآلثار الناتجة عن انتشار الفساد اإلداري فً بٌبات العمل مّما ٌلً : 
 
إّن انتشار الفساد اإلداري بالمنظمة ٌإدي فقدان الثقة بالعاملٌن وزٌادة البٌروقراطٌة : -أ

وهذا ، دارات الوسطى والدنٌا فً المنظمةإلى فقدان ثقة اإلدارة العلٌا بالعاملٌن فً اإل
ٌإدي إلى تركٌز الصالحٌات وعدم تفوٌضها مّما ٌإدي إلى كثرة التعقٌدات واإلجراءات 

، والغموض فً بعض اللوابح، وجهل المواطنٌن باإلجراءات المطلوبة، الروتٌنٌة البطٌبة
                     . ( 71، :;;1، ) ماجد، مّما ٌتٌح للعاملٌن حرٌة التفسٌر والتالعب بها

االمر الذي ٌفسح المجال للبعض من وضع عراقٌل إدارٌة بهدف الحصول على منافع  
 ( . 71، :;;1، ) ماجد، شخصٌة إضافٌة من المواطنٌن المتعاملٌن مع المنّظمة

  
ٌصعب ، اإلداري وبؤشكاله المختلفة دفً ظل انتشار الفسا سوء توزٌع العاملٌن: -ب

رفٌن تحقٌق توزٌع عادل لألٌدي العاملة فً المنّظمة كل حسب مإهالته على المش
وشروط ووصف الوظٌفة المطلوبة ؛ حٌث ٌتم الضغط على المشرفٌن بكل األسالٌب 
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من أجل توزٌعهم على الوظابف واألعمال التً لها  -وغٌر المشروعة  -المشروعة 
 . ةاتصال مباشر مع المواطنٌن بهدف الحصول على مكاسب خاص

 
ٌإّدي انتشار مظاهر الفساد اإلداري إلى فقدان العدالة فقدان العدالة التنظٌمٌة :   -ج

منها فقدان الترقٌة أو ، التنظٌمٌة بٌن األفراد العاملٌن فً كثٌر من مجاالت الحقوق
 . ( Bernard ,1984 )التدرٌب أو المكافآت المالٌة أو غٌرها داخل المنّظمة 

فإّن معظم القرارات اإلدارٌة ، وأصبح متعارفاً علٌه فً المجتمع إذا انتشر الفساد -د
إضافة إلى سوء استخدام الموارد المتوفرة وعدم القدرة ، تصبح قرارات غٌر رشٌدة

ٌّات العمل فً المنّظمة ) موسى   . ( 188، 7887على تحدٌد أولو
إلى طبقات المجتمع  فقد ٌنتقل، إذا عّم الفساد اإلداري معظم أجهزة اإلدارة العامة -هـ

األخرى مما ٌإدي إلى االنحالل األخالقً وظهور الالمباالة وزٌادة المشاكل االجتماعٌة 
 . واالستهتار بالمصالح العامة وبرموز الدولة

 ثالثا:الدراسات السابقة : 
ٌتضّمن هذا المحور من الدراسة نوعٌن من الدراسات و األبحاث إحداها تتعلّق   

 و ٌمكن تناولها كما ٌلً :. ٌمٌة والثانٌة تتعلّق بالفساد اإلداريبالعدالة التنظ
تناول موضوع العدالة التنظٌمٌة مجموعة الدراسات المتعّلقة بالعدالة التنظٌمٌة :  -1

من الباحثٌن فً البٌبة األجنبٌة والعربٌة،  حٌث حاول الباحثون التعرف على العالقة بٌن 
والرضا عن العمل وتقٌٌم ، ددة ومنها الوالء التنظٌمًالعدالة التنظٌمٌة ومتغٌرات متع

وسوف ٌتم استعراض موجز لبعض هذه الدراسات وبٌان أهم النتابج ، األداء وغٌرها
 التً توّصلت إلٌها : 

والتً تناولت فحص التؤثٌرات   المحتملة  Konovsky, 1989 ( Folger andدراسة ) - 

فقد ، ة واإلجرابٌة على عدد من متغٌرات القراراتلشعور العاملٌن بعدم العدالة التوزٌعٌ
توّصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوٌة بٌن عدالة التوزٌع ومستوى رضا العاملٌن حول 

بٌنما وجد الباحثان أّن عدالة اإلجراءات لها عالقة بشعور الفرد العامل ، زٌادة األجر
 . بالوالء التنظٌمً والثقة بالرإساء

والتً كانت تهدف إلى اختبار العالقة بٌن   (Mcfarlin and Sweeney , 1990 )دراسة  -

وقد ، عدالة التوزٌع وعدالة اإلجراءات وكل من المخرجات الشخصٌة والتنظٌمٌة
أظهرت النتابج بؤّن عدالة التوزٌع وعدالة اإلجراءات تإّثران على المخرجات الشخصٌة 

وكذلك على المخرجات التنظٌمٌة ، لًللفرد العامل والمتمّثلة بالرضا الوظٌفً والما
 . والمتمّثلة بالوالء التنظٌمً ونظام تقٌٌم األداء

والتً كان ٌبحث فٌها اختبار العالقة بٌن أبعاد العدالة  (Moorman , 1991 )دراسة  - 

وعدالة التعامالت( وسلوكٌات المواطنة ، وعدالة اإلجراءات، التنظٌمٌة ) عدالة التوزٌع
وقد ، الفضٌلة واإلٌثار (، أداء العمل بقناعة، المرح، اعدة اآلخرٌنالتنظٌمٌة )مس

توّصلت الدراسة إلى أّن بعد عدالة التعامالت هو البعد الوحٌد الذي له تؤثٌر نوعً على 
 . سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة
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( وكانت حول محددات و نتابـج ثقة العاملٌـن فً عدالة ودقة  1;;1) ، دراسة  رفعت - 
والتً أشارت نتابجها إلى وجود عالقة بٌن مإشرات العدالة ، م و تقٌٌم األداءنظ

 . اإلجرابٌة وثقة العاملٌن فً نظم تقٌٌم األداء والرضا عن الربٌس واالنتماء للمنّظمة
عن معرفة العالقة بٌن الطرق الرقابٌة  (Niehoff and  Noorman , 1993 )دراسة  - 

ٌّة ، ٌن للعدالة التنظٌمٌةعلى العاملٌن وإدراك العامل حٌث أّكدت النتابج بوجود عالقة خط
وأّن الرقابة على العاملٌن لها تؤثٌر ، بٌن عدالة اإلجراءات وسلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة

 . سلبً على سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة
 ( حٌث تناول فٌها العالقة بٌن أسالٌب مراقبة األداء الوظٌف7ً;;1دراسة عادل )- 

وأّكدت نتابج الدراسة بؤّن أسالٌب المراقبة التً ، وإحساس العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة
ٌّتبعها المدراء لمراقبة مرإوسٌهم تإّثر على العدالة التنظٌمٌة و بؤبعادها الثالثة              

 . والتعاملٌة ( واإلجزائيت)التوزٌعٌة 
الوالء التنظٌمً وإحساس العاملٌن  ( تناول فٌها العالقة بٌن:;;1دراسة راشد )- 

وتوّصلت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب قوي بٌن الوالء التنظٌمً ، بالعدالة التنظٌمٌة
وإحساس العاملٌن بعدالة التعامالت وعدالة اإلجراءات فً حٌن أّن االرتباط بٌن الوالء 

 . التنظٌمً وبٌن اإلحساس بعدالة التوزٌع كان موجبا  ولكنه خفٌف
، فٌما ٌخص الدراسات المتعلّقة بالفساد اإلداريالدراسات المتعلّقة بالفساد اإلداري: -7

ومن هذه ، منذ فترة لٌست بالقصٌرة، فقد حظً هذا الموضوع باهتمام الباحثٌن
 الدراسات : 

تناول فٌها مشكلة فساد األفراد العاملٌن فً السجون من   (Bernad , 1984)دراسة  -

وتوّصلت الدراسة إلى أّن أشكال . إلداري والعوامل المإّثرة فً حدوثهأشكال الفساد ا
وكذلك االبتزاز ، الفساد تتمثل فً استعمال الموارد فً غٌـر الغرض المحدد لها

واالستغالل والسرقة واالختالس وغٌرها ؛ وأّن من أهم أسبـاب حـدوث الفسـاد ضعف 
 . فً السجون نظام الرقابة وضعف الحوافز الممنوحة للعاملٌن

( حٌث قاما بالكشف عن مظاهر سوء استخدام  7;;1دراسة عٌدروس وابتسام )  -
ومعرفة األسباب واآلثار المترتبة عن ، السلطة من قبل الفرد العامل فً المنظمات العامة

ومن النتابج التً توّصلت إلٌها الدراسة أّن مظاهر سوء استخدام ، سوء استخدامها
وعدم العدالة ، وسوء استخدام الوقت الرسمً، األقرباء واألصدقاءالسلطة هً محاباة 

أّما أهم أسباب الفساد هو غٌاب ، والتستر على األخطاء المرتكبة والخروج عن القانون
وأّن من اآلثار المترتبة عن ، واستخدام البٌروقراطٌة بمفهومها السٌا، الرقابة اإلدارٌة

 ف اإلداري وضعف الثقة بالخدمات العامة. سوء استخدام السلطة هو ظهور االنحرا
( تناول فٌها وصف ظاهرة الرشوة من وجهة نظر المواطنٌن 6;;1دراسة عبد المحسن )

وتوّصلت الدراسة إلى أّن من أهم األسباب . والموظفٌن فً الوحدات العامة المصرٌة
إضافة ، ٌبةالتً ساهمت فً انتشار الرشوة هً التعقٌدات واإلجراءات الروتٌنٌة والبط

وغموض بعض اللوابح مّما ٌتٌح للموظف ، إلى جهل المواطنٌن باإلجراءات المطلوبة
 . حرٌة التفسٌر والتالعب حسب أغراضه و مقاصده الشخصٌة

( حٌث تناول فٌها الرإٌه المنهجٌة لتشخٌص وتحلٌل ظاهرة انتشار 7888دراسة عامر )
وتوّصلت . ة التً تحد من انتشارهالفساد اإلداري ومن ثّم وضع المعالجات الالزم
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وتختلف أنماطه وأدواته ، الدراسة إلى أّن أهم خصابص الفساد أّنه ظاهرة مرضٌة
وأّن الفساد ظاهرة دولٌة . باختالف الجهات التً تتعامل به والمجاالت التً ٌمارس فٌها

وأّن ، متقّدمةوأّنها أكثر شٌوعا  فً المجتمعات المتخلّفة عّما هو علٌها فً المجتمعات ال
وضخامة األعباء التً تكلّف بها ، األسباب االقتصادٌة دمن أهم أسباب انتشار الفسا

 المنظمات العامة.
( والتً تناولت العوامل المإّثرة فً الفساد اإلداري وهً 7888دراسة منقذ وأنعام )

ي هم وكانت من أهم نتابج الدراسة أّن من ٌقومون بالفساد اإلدار، شخصٌة وتنظٌمٌة
وٌعملون فً ، غالبا  من الموظفٌن الشباب المتزوجٌن الذٌن لدٌهم تحصٌل دراسً متوسط

وٌمتازون بعالقات وطٌدة مع رإسابهم فً ، بٌبة تنظٌمٌة تشّجع على الفساد اإلداري
 . وعالقات ضعٌفة مع زمالبهم الموظفٌن، العمل

 
 رابعا: منهجٌة الدراسة :

نة الدراسة :  -1 ٌّ ( فردا ٌشّكلون جمٌع 198ّون مجتمع الدراسة من )ٌتكمجتمع وع
وٌتكّون هذا المجّمع من أمانة الثقافة . العاملٌن فً المجّمع اإلداري لمدٌنة سرت

ومصلحة الضرابب والسجل العقاري وأمانة الصناعة والطاقة وأمانة الثروة ، واإلعالم
مة تتشابه فً طبٌعة وٌالحظ أّن هذه الجهات العا. ومصلحة القوى العاملة، البحرٌة

عملها وجمٌعها تخضع لقانون الخدمة المدنٌة اللٌبً الذي ٌنّظم قوانٌن العمل من نظم 
 الحوافز والمكافآت واألسالٌب اإلدارٌة وإجراءات العمل وغٌرها .

تبقى االختالفات الموجودة فً كٌفٌة تطبٌق هده القوانٌن وهو أمر  ، وبالرغم من ذلك
خر، و من مصلحة عامة إلى أخرى حسب أسلوب المدٌر فً ٌختلف من مدٌر إلى آ

 . العمل
ٌّنة على اختٌار ثالثة أقسام من كل جهة عامة واختٌرت بطرٌقة ، وقد اشتملت الع

( استمارة لكل جهة 17وقد تّم توزٌع استمارات لكل قسم أي بواقع )، عشوابٌة بسٌطة
فقد بلغ إجمالً عدد ، ذال. ( جهات عامة6عامة من المجّمـع اإلداري والبالغة )

( 8:وبلغت االستمارات المسترجعة )، ( استمارة استبانة8;االستمارات الموّزعة نحو )
 ( من إجمالً االستمارات الموّزعة على عٌنة الدراسة. %;:استمارة أي بنسبة )

 
وعلى أسلوب ، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلًمنهج الدراسة : -7

ومن ، والدراسات السابقة، المٌدانٌة التً استخدمت بٌاناتها من المصادر المكتبٌة الدراسة
ٌّنة  المصادر األولٌة المتمّثلة بالبٌانات التً تّم جمعها بواسطة استبانة تّم توزٌعها على ع

 . الدراسة
 تّم فً هذه الدراسة المٌدانٌة توزٌع استبانة تتكّون من جزبٌن  طبقا  أداة القٌاس : -3

وهوعبارة عن أداة لقٌاس إحساس العاملٌن فً العدالة ، الجزء االوللمتطلبات الدراسة : 
الذي أعّده ، التنظٌمٌة بؤبعادها الثالثة )التوزٌعٌة واإلجرابٌة والتعامالتٌة(

وٌتكّون هذا المقٌاس من  . (Niehoff and Noorman , 1993 , 537 -5 41)الباحثان

وقد طلب من المستقصى منه تحدٌد مدى موافقته ، التنظٌمٌة عشرٌن عبارة لقٌاس العدالة
الخماسً بحٌث  ( Likert )على كل عبارة من هذه العبارات باستخدام مقٌاس لٌكرت 
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وقد تّم تقسٌم هذا المقٌاس إلى ثالثة ، ( أوافق بشّدة5( ال أوافق بشّدة ورقم )1ٌكون رقم )
 أجزاء هً : 

 ( .7، 6، 3، 7، 1الل العبارات )قٌاس عدالة التوزٌع ٌتم من خ -أ
 . (11، 18، ;، :، 9، 8قٌاس عدالة اإلجراءات ٌتم من خالل العبارات ) -ب
، ;1، :1 ،19، 18، 17، 16، 13، 17قٌاس عدالة التعامالت ٌتم من خالل العبارات ) -ج

 : فقد خّصص لقٌاس درجة انتشار الفساد اإلداري بؤشكاله المختلفة والجزء الثانً. (78
والتً تّمت صٌاغتها من خالل مراجعة الدراسـات المتـعلّقة ، ( عبارة19ومن خالل )

وقد طلب من المستقصى منه تحدٌد مدى الموافقة أو عدم الموافقة على ، بالفساد اإلداري
( 1بحٌث ٌكون رقم )، الخمـاسً ( Likert )وذلك باستخدام مقٌاس لٌكرت ، كل عبارة

 أجزاء هً : ةوقد تّم تقسٌم هذا المقٌاس إلى أربع، ٌحدث دابما  ( 7ورقم )، ال ٌحدث أبدا  
 . ( 7، 6، 3، 7، 1قٌاس الفساد التنظٌمً ٌتم من خالل العبارات )  -أ 
 (.  ;، :، 9، 8) قٌاس الفساد السلوكً ٌتم من خالل العبارات  -ب
 (. 17، 11، 18قٌاس الفساد المالً ٌتم من خالل العبارات )  -ج
 ( . 19، 18، 17، 16، 13فساد الجنابً ٌتم من خالل العبارات ) قٌاس ال -د
 
فقد تّم بناء نموذج ، فً ضوء مشكلة وفرضٌة الدراسة وأهدافها نموذج الدراسة : -4

ٌحّدد أبرز المتغٌرات الربٌسٌة والفرعٌة للدراسة مع عالقاتها الربٌسٌة إضافة إلى 
ت مع ترابطاتها المتداخلة والمتبادلة وكما العالقات الفرعٌة التً تنبثق من هذه العالقا

 (.           1هو موّضح فً الشكل)

ٌّن نموذج الدراسة الظاهرة المدروسة بشكل واضح    وعند تصمٌم النموذج تم . وٌب
 افتراض ما ٌلً: 

ٌّرات وآثارها مجتمعة فٌما بٌنها ٌّر من المتغ  . أ. إمكانٌة عزل وقٌاس أثر كل متغ
ٌّرات أخرى وحذف بعضها ب.إمكانٌة قٌام  باحثٌن آخرٌن بالتعدٌل فً مجال إضافة متغ

  . فً ضوء حدود الدراسة ومجاالت تطبٌقها فً مجتمع الدراسة
  

 (نموذج الدراسة المقترح1شكل )
 المتغٌر التابع                                                  المستقل المتغٌر

 الفساد اإلداري                                        العدالة التنظٌمٌة           
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 تتمّثل متغٌرات الدراسة فٌما ٌلً :  متغٌرات الدراسة : -5

ٌّر المستقل        : العدالة التنظٌمٌة وتشتمل على :  أ.المتغ
 . .عدالة التوزٌع1
 . .عدالة اإلجراءات7
 . مالت.عدالة التعا3

ٌّر التابع      : الفساد اإلداري وٌتمّثل فً األشكال اآلتٌة :  ب.المتغ
 الفساد التنظٌمً وٌتمّثل فً األشكال اآلتٌة :  -1         

 . ـ االمتناع عن أداء العمل
 . ـ عدم أداء العمل بدّقة وإخالص

 . ـ عدم تنفٌذ أوامر المشرفٌن
 . إفشاء أسرار العمل -

 . مع زمالء العملـ عدم التعاون 
 الفساد السلوكً وٌتمّثل باألشكال اآلتٌة :  -7        

 . ـ عدم المحافظة على كرامة الوظٌفة

 فساد سلوكي

. ػذم 

 الوحافظتػلىالوظيفت.

. أداء أػوال غيز 

 رسويت .

. استغالل هوارد 

 الؼول .

. التحايل ػلى 

 التؼليواث .

ػذالت 
 التوسيغ

 فساد تنظيمي

 . اهتناع ػي الؼول.

 . ػذم اإلخالص.

 .ػذم تنفيذ األواهز.

 ػذم التؼاوى .

 

 

 

 

 فساد مالي

. هخالفت القواػذ 

 الزسويت .

 . إهوال وتقصيز . 

.هخالفت للتؼليواث 

 . الوزكشيت

ػذالت 

 اإلجزاءاث

ػذالت 

 التؼاهالث

+ 

- 

 

 

.

   

- 

- 

+ 

+ 

تأث

يز 

ايجا

 بي

 أو

سل

 بي

+ 

-

+ 

-

+ 

 فساد جنائي

 . سزقت . 

 . رشوة . 

 . تشويز . 

 . إهوال كبيز . 

 . جزائن سلوكيت .

(1

) 

(7

) 

(

3

) 
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 . ـ أداء أعمال غٌر رسمٌة أثناء العمل
 . ـ استغالل إمكانات العمل للمصلحة الشخصٌة

 . ـ التحاٌل على تعلٌمات العمل لتحقٌق مكسب شخصً
 الفساد المالً وٌتمّثل فً األشكال اآلتٌة :  - 3        

 . ـ مخالفة القواعد واألحكام المالٌة المنصوص علٌها
 . ـ اإلهمال والتقصٌر الذي ٌترتب علٌهما ضٌاع حق مالً

 . ـ مخالفة تعلٌمات جهاز الرقابة والتفتٌش
 الفساد الجنائً وٌتمّثل فً األشكال اآلتٌة : -4       
 . ةـ السرق
 . ـ الرشوة
 . ـ التزوٌر

 . ـ اإلهمال المإّدي إلى ضرر كبٌر فً المال العام
 . ـ جرابم السلوك الشخصً فً العمل

 
ألغراض تحلٌل البٌانات ومناقشة األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة : -6

 وهً :  فقد تّم اعتماد مجموعة من األسالٌب اإلحصابٌة، النتابج وإثبات فرضٌة الدراسة
للتعّرف على درجة ثبات مقٌاسً  ( Cronbach Alph )معامل الثبات كرونباخ إلفا  -أ

 الدراسة الخاصٌن بالعدالة التنظٌمٌة والفساد اإلداري .
للتعّرف على واقع ، التكرارت والوسط الحسابً المرّجح واالنحراف المعٌاري -ب

ٌّرات الدراسة ومدى ترّكز إجابات مفردات العٌّ  ومعرفة ، نة على عبارات الدراسةمتغ
 . مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابً المرّجح

ٌّر المستقل ) العدالة ، أسلوب تحلٌل االنحدار البسٌط و المتعّدد-ج لتحدٌد مدى تؤثٌر المتغ
ٌّر التابع ) الفساد اإلداري (  . التنظٌمٌة ( فً المتغ

 ثبات وصدق مقٌاس الدراسة :  -7
تّم استخدام معامل إلفا ، عرفة مدى إمكانٌة االعتماد على مقٌاس الدراسةلغرض م       

للحصول على بٌانات تّتسم بالثبات لكل من أبعاد العدالة   (Cronbach Alph)كرونباخ

كما تّم احتساب معامل الصدق لمعرفة مدى صدق المقٌاس . التنظٌمٌة والفساد اإلداري
وهو ما ٌإّكد حصول . (1وّضح بالجدول )وكما هو م. فً قٌاس ما صّمم من أجله

 . الدراسة على مصداقٌة عالٌة ومقبولة إحصابٌا  فً دراسات كهذه
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 معامل الثبات والصدق لمقٌاس الدراسة ( 1جدول ) 
 معامل الصدق معامل الثبات المقٌاس

 0.90 0.81 عدالة التوزٌع

 0.95 0.90 عدالة اإلجراءات

 0.94 0.88 عدالة المعامالت

 0.87 0.75 الفساد التنظٌمً

 0.89 0.80 الفساد السلوكً

 0.94 0.88 الفساد المالً

 0.82 0.67 الفساد الجنابً

 خامسا: تحلٌل نتائج الدراسة :
ٌتناول هذا الجزء من الدراسة تحلٌل ومناقشة النتابج التً أسفرت عنها الدراسة       

اإلجرابٌة والتعاملٌة ( ، الث ) التوزٌعٌةحول أثر غٌاب العدالة التنظٌمٌة بؤبعادها الث
وسٌتم تناول ذلك . على انتشار ظاهرة الفساد اإلداري فً المنظمات العامة محل الدراسة

 وكما ٌلً : ، وفق ما جاء بؤسبلة الدراسة
ما مستوى درجة إحساس العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة فً المنظمات العامة محل  -1

 الدراسة ؟ 
هذا السإال فقد تّم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة  لإلجابة على    

وإلى كل بعد ، والنسب المبوٌة التجاهات أفراد العٌنة نحو العدالة التنظٌمٌة بشكل عام
( وبشكل تنازلً والتً 2والموضحة فً الجدول رقم )، من أبعادها الثالث بشكل خاص

 ٌمكن تناولها كما ٌلً :  
 ائج المتعلّقة باإلجابة عن عدالة التعامالت ما ٌلً :أظهرت النت . أ

ٌّنة الدراسـة نحو عدالة التعامالت كانت متوسطة          ، إّن استجابة العاملٌن فً ع
وبانحراف معٌاري ، (%83( و بنسبة مبوٌة )3.19حٌث بلغ المتوسط الحسابً لها )

مٌة كاد أن ٌقترب إلى درجة مّما ٌدل على أّن هذا البعد من العدالة التنظٌ، (8.36)
ٌّن ، موافق حٌث حظٌت جمٌع فقرات هذا النوع من العدالة بالموافقة المتباٌنة وكما هو مب

( وكان من أهمها : كون المدٌر ٌشرح أسباب القرارات التً اتخذت 7فً الجدول رقم )
عندما وكذلك اتخاذ المدٌر االهتمام الكافً بمصلحة الموظف ، بالنسبة لوظٌفة الموظف

الموظف عند  بوكذلك ٌؤخذ بنظر االعتبار مطال، ٌتخذ قرار متعلّق بوظٌفة الموظف
 اتخاذ قرار ٌتعلّق بوظٌفته. 

 أظهرت النتائج المتعلّقة ببعد عدالة التوزٌع ما ٌلً :  . ب
حٌث بلغ ، إّن إحساس العاملٌن بوجود عدالة التوزٌع كان بدرجة متوسطة نسبٌا     

مّما ، (0085وانحراف معٌـاري )، (%62و بنسبة مبوٌة )، (3009)المتوسط الحسابً لها 
 ٌدل على أّن أفراد العٌنة ٌشعرون بوجود عدالة التوزٌع وبدرجة متوسطة نسبٌا .

وكان من أهم فقرات هذا البعد إحساسا  من قبل أفراد العٌنة هً  اعتقاد الموظف بؤّن 
بٌنما ، ظٌفة مناسبة للموظفوكذلك واجبات الو، عبء العمل الخاص به مناسب له

الفقرات التً ساهمت بانخفاض هذا البعد هً أّن الراتب الشهري الذي ٌحصل علٌه 
وهما فً ، وكذلك قلّة الحوافز المالٌة التً ٌحصل علٌها الموظف، الموظف غٌر كاٍف له

حقٌقة األمر أساس تكوٌن المخرجات التً ٌحصل علٌها أفراد العٌنة من جّراء وظٌفتهم 
. 
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 فقد أظهرت النتائج ما ٌلً : ، ج. أّما بالنسبة لبعد عدالة اإلجراءات
حٌث ، إّن إحساس العاملٌن فً عٌنة الدراسة نحو عدالة االجراءات كانت ضعٌفة     

وانحراف معٌـاري  ) ، ( %66وبنسبة مبـوٌة ) ، (  ;7.1بلغ المتوسط الحسابً لها ) 
نة ال ٌشعرون بوجود عدالة إجراءات فً بٌبة مّما ٌدل على أّن أفراد العٌ، ( 8.86
وكان من أكثر العبارات التً ساهمت بانخفاض هذا البعد هً  انه ال ٌقوم المدٌر ، عملهم

وكذلك ال ٌشرح المدٌر القرارات ، بجمع المعلومات الكافٌة و الدقٌقة قبل اتخاذ القرارات
أو معارضة القرارات التً وال ٌسمح لهم برفض ، للموظفٌن فً حالة االستفسار عنها

 ٌصدرها لهم .
 العدالة التنظٌمٌة وأبعادها الثالث مرتبة ترتٌباً تنازلٌاً :  (7دول رقم )ج

 وفقاً التجاهات أفراد العٌنة 
 درجة اإلحساس النسبة المئوٌة المتوسط الحسابً البعد و رقم العبارة رقم الترتٌب

 بالعدالة التنظٌمٌة

 متوسطة %63 3.77 عدالة التعامالت أوالً 

 متوسطة 69% 3.47 18 1

 متوسطة 69% 3.46 20 2

 متوسطة 69% 3.45 16 3

 متوسطة 68% 3.41 17 4

 متوسطة 67% 3.39 19 5

 متوسطة 61% 3.04 12 6

 متوسطة 60% 3.02 13 7

 متوسطة 56% 2.81 14 8

 ضعٌفة 49% 2.47 15 9

 متوسطة %66 3.99 عدالة التوزٌع ثانٌاً 

 عالٌة 81% 4.06 3 1

 عالٌة 80% 4.02 5 2

 متوسطة 61% 3.06 1 3

 ضعٌفة 47% 2.35 4 4

 ضعٌفة 40% 1.98 2 5

 ضعٌفة %44 6.79 اإلجراءات عدالة ثالثاً 

 متوسطة 68% 3.41 7 1

 ضعٌفة 49% 2.43 10 2

 ضعٌفة 44% 2.21 6 3

 ضعٌفة 39% 1.93 11 4

 ضعٌفة 35% 1.73 9 5

 ةضعٌف 28% 1.42 8 6

 متوسطة %56 6.86  المتوسط العام

 
 
 أظهرت النتائج المتعلّقة باإلجابة عن اإلحساس بالعدالة التنظٌمٌة ما ٌلً :  -د

ما هو اإلحساس الكلً بوجود ، بعد تحلٌل ومناقشة كل بعد من أبعاد العدالة التنظٌمٌة   
 العدالة التنظٌمٌة ؟ 

حٌث بلغ ، رتبة وفق الترتٌب التنازلً( ٌوّضح نتابج هذه الدراسة م3الجدول )    
ٌّنة الدراسة درجة  المتوسط العام لشعور الموظفٌن بوجود العدالة التنظٌمٌة فً ع
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(  %78( وبنسبة مبوٌة )  7:.7حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام ) ، متوسطة نسبٌا  
 ( وهذه الدرجة تقترب من أحساس أو عدم إحساس العاملٌن0.78وبانحراف معٌاري )

( أّن مفردات العٌنة 3وٌتّضح من نتابج الجدول ). بوجود العدالة التنظٌمٌة فً بٌبة عملهم
( وأّنهم كانوا أقل ;3.8( من عدالة التوزٌع  ) 3.19كانت أكثر إحساسا  بعدالة التعامالت )

 ( .;7.1إحساسا  بعدالة اإلجراءات )
 

 والنسب المئوٌة التجاهات المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة: ( 3جدول )
 العٌنة نحو أبعاد العدالة التنظٌمٌة مرتبة تنازلٌاً:

المتوسط  بعاد العدالة التنظٌمٌةأ ر.م
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة  النسبة المئوٌة
 اإلحساس

 متوسطة %63 0034 3017 عدالة التعامالت 7

 متوسطة %62 0085 3009 عدالة التوزٌع 6

 ضعٌفة %44 0064 2019 جراءاتعدالة اإل 3

 متوسطة %56 0026 2082 المتوسط العام

 
 ما درجة انتشار ظاهرة الفساد اإلداري فً المنظمات العامة محل الدراسة ؟  -6

لإلجابة على هذا السإال فقد تّم احتساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة 
وإلى ، و ظاهرة الفساد اإلداري بشكل عاموالنسب المبوٌة التجاهات أفراد العٌنة نح
والتً ٌمكن تناولها ، ( ومرتبة ترتٌبا  تنازلٌا  4أشكالها بشكل خاص والموّضحة بالجدول )

 كما ٌلً : 
 
 أظهرت النتائج المتعلّقة باإلجابة عن الفساد المالً ما ٌلً :  . أ

حٌث بلغ ، ت عالٌةأّن استجابات أفراد العٌنة حول درجة انتشار الفساد المالً كان    
( وٌوضح 8.78وبانحراف معٌاري )  %(3:( بنسبة مبوٌة )4014المتوسط الحسابً لها)

( مظاهر الفساد التً ساهمت فً انتشار الفساد المالً والتً كان من أكثرها 4الجدول )
وعدم االلتزام بالتعلٌمات المركزٌة ، انتشارا  هً عدم التزام الموظف بمواعٌد أداء العمل

وتقدٌر األصول المالٌة بؤقل من قٌمتها الحقٌقٌة ، صادرة من جهاز الرقابة والتفتٌشال
   . بهدف تخفٌض مبلغ الضرٌبة علٌها

 
 ب. أظهرت النتائج المتعلّقة باإلجابة عن الفساد الجنائً ما ٌلً : 

أّن استجابات أفراد العٌنة حول درجة انتشار الفساد الجنابً كانت بدرجة         
( 3.61حٌث بلغ المتوسط الحسابً لها )، وأّنها تحدث بؤغلب األحٌان، سطة نسبٌا  متو

وأّن أكثر مظاهر الفساد الجنابً ، (8:.8وبانحراف معٌاري )( % :8وبنسبة مبوٌة )
وكذلك التسوٌف ، انتشارا  هً استفادة الموظف من عمله لخدمة األقارب واألصدقاء

م الموظف بتحصٌل المبالغ من المواطنٌن دون قٌا، والمماطلة فً إنجاز المعامالت
وهذا ٌدل على انتشار أشكال ، استخراج قسٌمة سداد بالمبلغ، إثبات بٌانات مخالفة للحقٌقة

التزوٌر( وكانت أقل أشكال الفساد الجنابً ، االختالس، ) الستغالل السٌا للوظٌفة
( وبنسبة مبوٌة )  7:.1حٌث بلغ المتوسط الحسابً لها ) ، انتشارا  هً ظاهرة الرشوة

 . ( وهً ضعٌفة االنتشار بٌن أوساط العاملٌن وفقا  ألراء عٌنة الدراسة 39%
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 ج. أظهرت النتائج المتعلقة بدرجة انتشار الفساد السلوكً ما ٌلً : 

ٌّنة الدراسة حول انتشار ظاهرة الفساد السلوكً متوسطة        ، كانت استجابات أفراد ع
وبانحـراف معٌـاري  %(88)( وبنسبة مبوٌة 3.31لحسابً لها )حٌث بلغ المتوسط ا

 (، وكانت من أكثر صور الفساد السلوكً انتشارا  من وجهة نظر أفراد العٌنة هً:  :;.8)
استغالل الموظف إمكانات العمل ، أداء الموظف أعماال  خاصة أثناء العمل الرسمً   

السلوكً انتشارا  هً فقرة تعّمد بٌنما كانت أقل صور الفساد ، ألغراضه الشخصٌة
 . الموظف تؤخٌر إنجاز العمل،  وقٌام الموظف ببعض التصرفات المعٌبة لعمله الوظٌفً

 
 د. أظهرت نتائج الدراسة المتعلّقة بدرجة انتشار الفساد التنظٌمً ما ٌلً : 

، ا  كانت استجابات أفراد العٌنة حول انتشار ظاهرة الفساد التنظٌمً متوسطة نسبٌ   
وبانحراف معٌاري  %(77( وبنسبة مبوٌة )7.97حٌث بلغ المتوسط الحسابً لها )

وكانت من أكثر صور الفساد التنظٌمً انتشارا  هً عدم إنجاز الموظف لعمله ، (3:.8)
وعدم تنفٌذه ألوامر المشرف بكل أمانة، فً حٌن كانت أقل ، الرسمً بكل دقة وإخالص

وإفشاإه ، هً امتناع الموظف عن تنفٌذ العمل المكلّف بهصور الفساد التنظٌمً انتشارا  
 ألسرار العمل.
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نة.:  (4جدول ) ٌّ  ظاهرة الفساد اإلداري وأشكالها المختلفة مرتبة ترتٌباً تنازلٌاً وفقاً التجاهات أفراد الع
 رقم

 الترتٌب
 شكل الفساد
 ورقم العبارة

المتوسط 
 الحسابً

 درجة انتشار النسبة المئوٌة
 ياإلدارالفساد 

 عالٌة %83 4.14 الفساد المالً أوال  

 عالٌة 89% 4.44 11 1

 عالٌة 82% 4.12 12 2

 عالٌة 76% 3.81 10 3

 متوسطة %68 3.41 الفساد الجنائً ثانٌا  

 عالٌة 87% 4.35 16 1

 عالٌة 78% 3990 15 2

 عالٌة 74% 3.71 17 3

 متوسطة 65% 3.26 13 4

 ضعٌفة 37% 1.85 14 5

 متوسطة %66 3.31 الفساد السلوكً ثا  ثال

 عالٌة 85% 4.24 7 1

 عالٌة 84% 4.20 8 2

 متوسطة 58% 2.90 6 3

 ضعٌفة 39% 1.89 9 4

 متوسطة %55 2.75 الفساد التنظٌمً رابعا  

 عالٌة 81% 4.05 2 1

 متوسطة 68% 3.39 3 2

 ضعٌفة 46% 2.31 5 3

 ضعٌفة 43% 2.13 4 4

 ضعٌفة 37% 1.86 1 5

 متوسطة %68 3.40 المتوسط العام

 
 أظهرت النتائج المتعلّقة بدرجة انتشار الفساد اإلداري ما ٌلً : -هـ

بعد تحلٌل ومناقشة أشكال ظاهرة الفساد اإلداري  من وجهة نظر أفراد العٌنة، ما        
، لٌا  ( نتابج هذه الدراسة مرتبة تناز5هً درجة انتشار ظاهرة الفساد ؟ ٌوّضح الجدول )

حٌث بلغ المتوسط العام لشعور الموظف بدرجة انتشار ظاهرة الفساد بٌن العاملٌن فً 
حٌث بلغ ، محل الدراسة، درجة متوسطة نسبٌا  ،حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام

( وهذه 8.78( و بانحراف معٌاري )%:8( وبنسبه مبوٌة )3.68المتوسط الحسابً العام )
ٌّنة الدراسة. الدرجة تقترب من درجة اال نتشار لظاهرة الفساد اإلداري من وجهة نظر ع
( أّن أكثر أشكال الفساد اإلداري انتشارا  هو الفساد المالً  5وٌتّضح من نتابج الجدول ) 

( وأقل %88والفساد السلوكً بنسبة )، (%:8والفساد الجنابً بنسبة )، (%3:بنسبة )
 ( فً مقٌاس الدراسة . %77بة ) أشكال الفساد انتشارا  الفساد التنظٌمً بنس

 
 
نة حول  ( 5جدول )   ٌّ المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والنسب المئوٌة التجاهات الع

 :انتشار الفساد اإلداري مرتبة تنازلٌاً 
 المتوسط أشكال الفساد اإلداري ر.م

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

 النسب
 المئوٌة

 درجة
 االنتشار

 عالٌة %83 0.26 4.14 المالًالفساد  1
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 متوسطة %68 0.86 3.41 الفساد الجنابً 2

 متوسطة %66 0.98 3.31 الفساد السلوكً 3

 متوسطة %55 0.83 2.75 الفساد التنظٌمً 4

 متوسطة %68 9.59 3.49 امــتوسط العــالم

 
ما هً درجة تأثٌر غٌاب العدالة التنظٌمٌة على انتشار الفساد اإلداري فً  .6

 المنظمات العامة محل الدراسة ؟ 
تّم ، لمعرفة تؤثٌر غٌاب العدالة التنظٌمٌة على انتشار ظاهرة الفساد اإلداري       

مدى تؤثٌر العدالة  لبياىCoefficient of determination) استخدام معامل التحدٌد )
 Correlation) (طالتنظٌمٌة على انتشار الفساد اإلداري، وكذلك تّم استخدام معامل االرتبا

Coefficient وكما هوموضح . لقٌاس مدى وجود عالقة ارتبـاط بٌن متغٌرات الدراسة
 (.8فً الجدول رقم )

( إلى وجود ارتباط موجب وقوي بٌن إحساس العاملٌن 6حٌث تشٌر نتابج الجدول )   
اب العدالة (. وأّن غٌـ7:.8بالعدالة التنظٌمٌة وانتشار ظاهرة الفساد اإلداري ومقدارها )

وهناك ، ( من مستوى انتشار ظاهرة الفساد اإلداري%97التنظٌمٌـة مسـبول عن تفسٌـر )
التعامالت( ، اإلجراءات، عالقة قوٌة وموجبة بٌن أبعاد العدالة التنظٌمٌة ) التوزٌع

 ( على التوالً .8.77، 8.68، 0.37والفساد اإلداري بلغت )
ٌّر عدالة التوزٌع مسب      ( من مستوى انتشار الفساد %17ول عما نسبته )وأّن متغ

ٌّر عدالة اإلجراءات مسإول عن تفسٌر )، اإلداري بٌنما ، ( من مستواه%18بٌنما متغ
ٌّر عدالة التعامالت بنسبة )  ٌؤخذ أعلى نسبة تؤثٌر على انتشار الفساد اإلداري هو متغ

 ( من انتشار الفساد اإلداري . 27%
 

دٌد واالرتباط للعدالة التنظٌمٌة وأبعادها مع الفساد اإلداري مرتب ترتٌباً معامالت التح ( 6جدول ) 
 تنازلٌاً 

ٌّر  معامل االرتباط معامل التحدٌد المتغ

 0.85 0.72 العدالة التنظٌمٌة

 0.52 0.27 عدالة التعامالت

 0.40 0.16 عدالة اإلجراءات

 0.35 0.12 عدالة التوزٌع

  
 ات :سادسا: االستنتاجات والتوصٌ

. ٌتضّمن هذا المحور من الدراسة أهم االستنتاجات والتوصٌات التً تّم التوصل إلٌها   
 وٌمكن تناولها كما ٌؤتً : 

 إّن أهم االستنتاجات التً تّم التوصل إلٌها هً : االستنتاجات : -7
( كان أعلى من إحساسهم 3.19دلّت النتابج على أّن إحساس العاملٌن بعدالة التعامالت )

  . ( على الترتٌب;7.1( وعدالة اإلجراءات );3.8بكل من عـدالة التوزٌع ) 
، (Moorman ,1991)وتتفق هذه النتابج مع نتابج الدراسـة التً أجـراها كل من          
ٌّنة كانت أكثر إحساسا  بعدالة :;;1)راشد ، ( واللتان أشارتا إلى أّن مفردات الع
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لجٌدة التً تسود بٌن المدٌر ومرإوسٌه عند مناقشة التعامالت إلى طبٌعة العالقات ا
 القرارات المرتبطة بالعمل خاصة المإثرة على المستقبل الوظٌفً للموظف .

أوضحت نتابج الدراسة أّن السبب وراء انخفاض إحساس العاملٌن بعدالة التوزٌع ب.  
لٌة مع الجهود ٌرجع إلى إحساس العاملٌن بعدم تناسب مستوٌات المرتبات والحوافز الما

 وذلك بالرغم من إحساسهم بموضوعٌة عبء العمل المحدد لهم .، المبذولة فً العمل
. أظهرت الدراسة أّن أسباب انخفاض إحساس العاملٌن بعدالة اإلجراءات ٌرجع إلى ج

إضافة إلى أّنه ، بجمع المعلومات الكافٌة و الدقٌقة قبل اتخاذ القرارات مأّن المدٌر ال ٌقو
ح للعاملٌن بقدر كاٍف من حرٌة المعارضة للقرارات التً ٌصدرها بالرغم من ال ٌسم

ٌّن نتابج الدراسة التً  حاجتهم إلى إبداء الرأي فٌما ٌتّعلق بالقرارات المتعلّقة بالعمل، و تب
( أّن إحساس   Nieoff and Moorman, 1993) ،Greenberg 1990 ) أجراها  ) 

ّقف إلى حد كبٌر على قدرة المدٌر على تحقٌق نوع من العاملٌن بعدالة اإلجراءات ٌتو
 االتصال الفّعال بٌنه وبٌن العاملٌن بما ٌسمح لهم بنقل أفكارهم ومشاكلهم إلى المدٌر .

. ٌعكس الترتٌب السابق إلحساس العاملٌن بؤبعاد العدالة التنظٌمٌة إلى أّن المستوى د
ٌّنة الدراسة والذي بلغ )  ( هو مزٌج للتفاعل بٌن األبعاد الثالث  7:.7الكلً للعدالة فً ع

والذي ٌعكس نتٌجة هامة مفادها أّن تحقٌق عدالة التوزٌع فقط دون ، للعدالة التنظٌمٌة
وتتفق هذه النتٌجة مع نتابج الدراسة التً ، تحقٌق عدالة اإلجراءات هو أمر غٌر واقعً

 . ( 7;;1، ،) عادل(Moorman , 1991)أجراها 
الدراسة على أّن أكثر أشكال الفساد اإلداري انتشارا  هو الفساد المالً           دلّت نتابج -هـ
والفساد التنظٌمً ، (3.31والفساد السلوكً )، (3.61ومن ثّم الفساد الجنابً )، (6.16)
 ( على الترتٌب .7.97)

ٌّنة الدراسة ٌعود إلى عدم الت    زام أّما أسباب ارتفاع الفساد المالً من وجهة نظر ع
وكذلك عدم االلتزام بتعلٌمات الجهاز المركزي للرقابة ، العاملٌن بمواعٌد أداء العمل
 . والتفتٌش عند إنجاز أعمالهم

ٌّنة الدراسة هو  -و أّن أكثر صور الفساد الجنابً انتشارا  من وجهة نظر العاملٌن فً ع
، ررات شرعٌةاستفادة العاملٌن من عملهم خدمة لمصلحة األقارب واألصدقاء دون مب

ومن ثّم التسوٌف والمماطلة فً تنفٌذ مصالح ، إضافة إلى القٌام ببعض أعمال التزوٌر
 . مالمواطنٌن بما ٌلحق الضرر به

وقد كانت ، ومن الجدٌر بالذكر أّن أقل صور الفساد الجنابً انتشارا  هً الرشوة   
لمجتمع البدوي الذي قد ٌعود السبب فً ذلك إلى طبٌعة ا، ضعٌفة بٌن أوساط العاملٌن

 . ٌسٌطر على تقالٌده العامل القبلً واالجتماعً الرافض للرشوة
ٌرجع إلى عدم امتناع  ًالتنظٌم د. إّن من أهم األسباب التً ساهمت بعدم انتشار الفساز

إضافة إلى عدم إفشاء العاملٌن ، العاملٌن عن أداء األعمال الرسمٌة المكلّفٌن بتنفٌذها
ٌرجع ذلك أّن بٌانات العمل لٌس لها طابع السرٌة بالشكل الذي ٌجعل  أسرار عملهم وقد

  . اإلطالع علٌها ٌعد إفشاء  ألسرار العمل
تشٌر نتابج الدراسة إلى وجود ارتباط موجب وقوي بٌن إحساس العاملٌن بالعدالة  ح.

و  ،(8.97(،وبمعامل تفسٌر )7:.8التنظٌمٌة وظاهرة انتشار الفساد اإلداري حٌث بلغ )
       ، (Bernard , 1984) تتفق هذه النتابج مع النتابج التً توّصلت إلٌها دراسة
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(Mcfarland and Sweeney,19901;;1، ( ،) رفعت) ، والتً أشارت إلى أّن فقدان
، العدالة التنظٌمٌة بٌن األفراد العاملٌن سواء ما ٌتعلّق بفقدان الترقٌة أو التدرٌب

وهذا ما ٌإّكد صحة فرضٌة ، على انتشار ظاهرة الفساد اإلداري أوالمكافآت المالٌة ٌإّثر
الدراسة والتـً تنص على أّنه : ) ٌإّثر غٌاب العدالة التنظٌمٌة بؤبعادها الثالث 

و اإلجرابٌة والتعاملٌة ( على انتشار ظاهرة الفساد اإلداري فً المنظمات ، )التوزٌعٌة
 . العامة محل الدراسة (

 
 التوصٌات: .3

ء االستنتاجات المستخلصة من الدراسة ٌمكن تثبٌت أهم التوصٌات والتً فً ضو 
تمّثل مقترحات الدراسة والتً من شؤنها أن تحد من انتشار ظاهرة الفساد اإلداري تمهٌدا  

 للقضاء علٌها مستقبال  والتً من أهمها :  
ألّن ، لدراسةإعادة النظر فً سٌاسات االختٌار والتعٌٌن فً المنظمات العامة محل ا.أ 

العدالة التنظٌمٌة تتضّمن العدالة فً االختٌار كخطوة أولى والقضاء على المحسوبٌة 
، والوساطة فً االختٌار والتعٌٌن لضمان اختٌار الشخص األكثر صالحٌة لشغل الوظٌفة

وهذا ٌتطلّب وضع أسس سلٌمة لالختٌار والتعٌٌن تقوم على التحلٌل الوظٌفً لتحدٌد 
مع الشفافٌة والصدق فً عرض ، وتحدٌد دقٌق لمواصفات شاغلها، ٌفةمتطلبات الوظ

    . األسس التً بنٌت علٌها القرارات وتفسٌرها وحق التظلّم منها
. لزٌادة ثقة العاملٌن فً عدالة ودّقة نظام تقٌٌم األداء المطّبق بالمنظمات العامة محل ب

وٌتطلّب ذلك أن ٌعتمد ما ، ٌةٌجب أن ٌّتصف هذا النظام بالعدالة التوزٌع، الدراسة
ٌحصل علٌه العاملون من تقدٌرات فً تقٌٌم األداء على ما بذلوه من جهد وما حققوه من 

 . أداء خالل الفترة التً ٌغطٌها التقٌٌم ولٌس على أي اعتبار آخر
من خالل توفٌر المناخ ، غرس القٌم األخالقٌة اإلٌجابٌة داخل المنظمات العامة ج.

فالموظف ٌعمل فً منظمة لها قٌمتها وأخالقٌاتها ، ذي ٌدعم السلوك األخالقًالتنظٌمً ال
ٌّدة  كوما لم تكن تلك القٌم واألخالقٌات ومعاٌٌر السلو، ومعاٌٌر سلوكها مشّجعة ومإ
ٌّة جهود لتنمٌة أخالقٌات العاملٌن ستكون قلٌلة الفابدة، للسلوك األخالقً  . فإّن أ

مته ٌعتبر من أهم األسباب التً تإّدي إلى الفساد إّن غٌاب والء الموظف لمنظد. 
فإّن تقلٌل الفساد ٌتطلّب ضرورة االهتمام بتنمٌة العالقات اإلنسانٌة للعاملٌن فً ، اإلداري

 . المنظمات العامة
ألّن هدف هذه األجهزة هو التثّبت من تنفٌذ ، تقوٌة وتدعٌم األجهزة الرقابٌة العامة هـ.

وكشف مواطن الخلل والضعف وما ٌقع من ، سة العامة للدولةالخطط األساسٌة والسٌا
وبذلك فهً تلعب دورا  هاما  فً ، مخـالفات فً التنفٌذ، واقتراح ضروري لإلصالح

ونظرا  ألهمٌة هذا الدور ٌنبغً االهتمام بتقوٌة وتدعٌم هذه األجهزة ، الكشف عن الفساد
. 
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  استمـارة استبـانةاستمـارة استبـانة

 (  أمام درجة موافقتك إزاء كل عبارة xضع إشارة ) -أوال 

 ر.م

                                                  
 درجة القٌاس

 العبارات
 

اف
أو

ال 
ق

  
 

دة
ش

ب
 

(
1)

 

ال
اف
أو

 
) ق

7)
 

در
 أ
ال

ي
  (

3)
 

ق
اف
أو

 (
4)

 

ده
ش

 ب
ق

اف
أو

 

(
5)

 

      تتناسب ساعات العمل مع ظروفً الخاصة 1

2 
أعتقد أن راتبً الشهري الذي أحصل علٌه 

 مناسبا

     

      أعتبر عبؤ العمل الخاص بً مناسبا 3

4 
أعتقد أن الحوافز المالٌة التً أحصل علٌها 

 مناسبة

     

      بات وظٌفتً مناسبةأعتقد أن واج 5

6 
ٌتخذ المدٌر القرارات الوظٌفٌة بؤسلوب 

 غٌر متحٌز

     

7 
ٌحرص المدٌر على استشارة الموظفٌن قبل 

 اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

     

8 
ٌجمع المدٌر المعلومات الدقٌقة والشاملة 

 قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

     

9 
للموظفٌن فً حالة ٌشرح المدٌر القرارات 

 استفسارهم عن تلك القرارات

     

10 
ٌطبق المدٌر جمٌع القرارات على كل 

 الموظفٌن بدون استثناء

     

11 
ٌسمح المدٌر للموظفٌن عدم قبول أو 

 القرارات التً ٌصدرها ةمعارض

     

12 
عندما ٌتخذ المدٌر قرار متعلقا بوظٌفتً فإنه 

 رٌتعامل معً بكل اهتمام وتقدٌ

     

13 
عندما ٌتخذ المدٌر قرارا  متعلقا بوظٌفتً 

 فإنة ٌتعامل معً بكل احترام

     

14 
عندما ٌتخذ المدٌر قرار متعلقا بوظٌفتً فؤنة 

 ٌناقشنً بكل صراحة

     

15 
عندما ٌتخذ المدٌر قرارا  متعلقا بوظٌفتً 

 فإنة ٌؤخذ باالعتبار مطالبً الشخصٌة

     

16 
ٌر قرارا متعلقا بوظٌفتً عندما ٌتخذ المد

 فإنة ٌبدي اهتماما بمصلحتً كموظف

     

17 
ٌناقش المدٌر معً النتابج المترتبة على تلك 
 القرارات التً ٌمكن أن تإثر على وظٌفتً

     

18 
ٌشرح لً المدٌر أسباب القرارات التً 

 اتخذت بالنسبة لوظٌفتً

     

19 
تً عندما ٌتخذ المدٌر قرارا متعلقا بوظٌف

 فإنة ٌشرح األسباب التً دعته لذلك

     

20 
ٌشرح لً المدٌر بشكل واضح أي قرار 

 ٌتعلق بوظٌفتً

     

  
 ( أمام األشكال السلوكٌة التً تعتقد انتشارها بٌن سلوك الموظفٌن فً دائرتك  xضع إشارة )-ثانٌا
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 ر.م

 درجة االنتشار                                 

 ٌ العبارات
ال

ا)
بد
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ث

حد
1)

 

 ً را
اد

 ن
ث

حد
ٌ

 (
7)

 

 ً نا
ٌا
ح
 أ
ث

حد
ٌ

 (
3)

 

 ً با
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غ
ث 

حد
ٌ

 (
4)

 

 ً ما
ائ
 د

ث
حد

ٌ
 (

5)
 

1 
امتناع الموظف عن أداء العمل الرسمً المكلف 

 بتنفٌذه

     

2 
عدم إنجاز الموظف لعمله الرسمً بكل دقة 

 وإخالص

     

3 
عدم تنفٌذ الموظف أوامر وتعلٌمات المشرف بكل  

 أمانة

     

4 
لموظف أسرار العمل من خالل معلومات أو إفشاء ا
 لصالح جهة أخرى تمستندا

     

5 
عدم إبداء الموظف بالتعاون مع زمالبه فً إنجاز 

 أعمالهم المشتركة

     

6 
قٌام الموظف ببعض السلوك المعٌب لوظٌفته 

 ولسمعة جهازه اإلداري

     

7 
أعمال  ءقٌام الموظف أثناء وقت العمل الرسمً بؤدا

 ةخاص

     

8 
استغالل الموظف إمكانات العمل ألغراضه 

 الشخصٌة

     

9 
تعمد الموظف على تؤخٌر إنجاز األعمال المكلف 

 بؤدابها

     

10 
تقدٌر األصول بؤقل من قٌمتها لتخفٌض قٌمة 

 الضرٌبة المفروضة علٌها

     

      عدم التزام الموظف بمواعٌد أداء العمل 11

12 
علٌمات جهاز الرقابة والتفتٌش بشكل بت معدم االلتزا

 كامل وجٌد عند إنجاز العمل

     

13 
قٌام الموظف بتحصٌل مبالغ من المواطنٌن دون 

 استخراج قسٌمة سداد بالمبلغ

     

14 
تقاضً الموظف الهداٌا مقابل تسهٌل الخدمات 

 للغٌر

     

15 
إثبات بٌانات مخالفة للحقٌقة كالتصحٌح فً قسٌمة 

 والتالعب بها الطلبات

     

16 
استفادة الموظف من عمله الوظٌفً لخدمة األقارب 

 واألصدقاء دون مبررات شرعٌة

     

17 
التسوٌف والمماطلة فً إنجاز مصالح المواطنٌن 

 بما ٌلحق الضرر بهم

     

 


