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 السمخص:

تدعى الباحثة لتحقيق ىجؼ رئيدي لمبحث ىػ تحجيج االستخاتيجيات الفاعمة 
  .لسكافحة الفداد االدارؼ والسالي وتحجيج دورىا في اداء السشطسة

 الحجيثة والصخؽ  ستخاتيجياتاال دور في تحجيج مذكمة البحث تحجيج ويسكغ
أىسية البحث الحالية مغ أىسية  وتأتيفي االداء  االدارؼ والسالي الفداد لسكافحة

والتي تخكد عمى متغيخيغ ىسا  ،الستغيخات والسػاضيع التي إىتست بسعالجتيا
 .(الداري والسالي واالداء التشعيسي)استخاتيجيات وطخق مكافحة الفداد ا

 بيانات مغ سيػفخه ما خالؿ مغ البحث ىحا مثل مغ االستفادة كسا يسكغ
وإستشج البحث  ،األكاديسية الجارسات في اإلدارؼ  الفداد مكافحة أساليب عغ ومعمػمات

وجػد عالقة ارتباط ذات داللة معشػية بيغ  تشص عمى عجمفخضية رئيدة  عمى
استخاتيجيات وشخؽ مكافحة الفداد االدارؼ والسالي وأداء السشطسة وتػصل البحث الى 

العسل عمى تصػيخ استخاتيجيات مشاسبة يسكغ اف تحج عجد مغ االستشتاجات اىسيا 
وبالتالي تعديد االداء وعمى ضػء ذلظ تع مى اشكاؿ الفداد االدارؼ والسالي، وتقزي ع

صياغة عجد مغ التػصيات مشيا زيادة الػعي لجػ السػضفيغ عغ الجػانب الخصيخة ليحه 
 لمحج مغ ىحه الطاىخة.الطاىخة  والعسل عمى تفعيل الجور الخقابي  بكافة اشكالة  
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Abstract: 

 Researcher seek to achieve a major goal of the research is to 

identify effective strategies to combat financial and administrative 

corruption and to determine its role in the performance of the 

organization. It can identify the research problem in defining the role 

of modern strategies to combat financial and administrative corruption 

in the performance.  

The importance of current research of the importance of 

variables and themes that meant addressing them, which focuses on 

two variables are (anti-corruption strategies of financial and 

administrative performance and Organizational and can take 

advantage of such research through would be provided from data and 

information on methods of combating corruption in Studies Academy, 

and was based on the research on the hypotheses head of states on the 

lack of correlation significant differences between strategies to combat 

financial and administrative corruption and the performance of the 

organization and research reached a number of conclusions, the most 

important work on the development of appropriate strategies can 

defiance and eliminate forms of financial and administrative 

corruption and thereby enhancing performance and light that has been 

formulated a number of recommendations, including increasing 

awareness among employees about the serious aspects of this 

phenomenon and work on activating the controlling role of all Type to 

reduce this phenomenon. 
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  :سقجمةال

 أف حاليافالػاقع  عابخة ضاىخة ليذ الفداد بسدائل الجولي السجتسع اىتساـ إف
 لحقػؽ  انتياكات يدفخعغ ما وكثيخا السدتجامة والتشسية االقترادؼ الشسػ يعخقل الفداد

 والقصاع الحكػمات فييا الفاعمة بسا ؼكل األشخا تمتـد أفجب ي ولحا  .اإلنداف
وذلظ وتشفيحىا  اآلفة ليحه حمػؿ بػضع راسخا التداما - السجني والسجتسع الخاص

 ممسػسة وقائية اجخاءات الحمػؿ ىحه تذسل أف ويجب والذفافية السداءلة قزايا تعالجل
 السجتسع يقـػ الرجد ىحا وفي واالقترادية االجتساعية الشطع مدتػيات شتى عمى

 يصبع الحؼ الذجيج فالتعقيج  .واحج آف في اإلصالح لجيػد الجاعع الحافد بجور الجولي
 استخاتيجيات تشفيح لشجاح أساسييغ أمخيغ الجولييغ والتشديق التعاوف  يجعل الفداد
 .الحكع إدارة في الشداىة تحديغ

، الخصيخ الجاء بيحا تأثيخا اكثخ بمجاف العالع مغ الشامية البمجاف وتعج مجتسعات
 ما بل، الجحور مغ ستئرالياتكسغ في كػنيا ال يسكغ إ اإلدارؼ  الفداد خصػرة ولعل
 .ومخاشخه آثاره تقميل أجل مغ العسل ىػ القػؿ يسكششا

كسا يتزح ، االجتساعي والدياسيالدياؽ مشع الفداد مدألة ميسة في أف  كسا
ولكغ أيزا عغ شخيق زيادة الػعي بيحه ، ليذ فقط مغ الحاالت األخيخة مغ الفداد

يدبب الفداد أضخار اقترادية خصيخة تتعارض مع السشافدة العادلة  إذ السذكمة.
جل محاربة الفداد عمى الثقة في سالمة وسيخ عسل اإلدارة العامة. مغ أ ويزعف

مع ، السترمة بالفداد اتفسغ السيع تعديد اليقطة تجاه الشذاش، كافة مدتػيات اإلدارة
رقابة وضع بسا في ذلظ آليات ، التجابيخ الػقائيةبالتخكيد عمى مشع مثل ىحا الشذاط 

 .فعالة والتي تكػف ضخورية لسػاجية العجيج مغ العػامل التي تداىع في الفداد

مسا يػجب دراسة  .أنساط الفداد مغ مجتسع آلخخ وعمى مخ الدمغ وتختمف
دور كل مغ "أصحاب السرمحة الجاخمية في السجتسعات الشامية )مثل الدياسييغ 
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( وكحلظ الجيات الخارجية )بسا  صغار مػضفي الخجمة السجنيةاألعساؿ و  شخكات و 
باإلضافة إلى ذلظ  .الجولية(متعجدة الجشديات والسؤسدات السالية الذخكات في ذلظ 

تأخح في االعتبار الدياقات االقترادية اف عمى ستخاتيجيات اإلصالح جب ترسيع إي
ستخاتيجيات مكافحة إفعالية وتحتاج  .والقانػنية وسياسية مختمفة عمى نصاؽ واسع

 .الفداديحجث فييا مع البيئة االجتساعية التي  ةكػف متالئستالفداد إلى أف 
ضاىخة معقجة تشصػؼ عمى األبعاد االقترادية واالجتساعية والثقافية  اَف الفداد

عبء القػانيغ و  مالئسةأسباب متعجدة، مثل عجـ فقج تكػف ذات  والدياسية وبالتالي، 
الحياة االجتساعية وعجـ وجػد مخاقبة فعالة. وبالتالي فإف معطع حاالت الفداد لو 

التشسية، وبالتالي تحػيل أىجافيا، وتبجيج السػارد تجاعيات أىسيا ىػ تأثيخه الدمبي عمى 
وتقػيس فعالية وكفاءة عسميات التشسية وبالتالي  خمق حالة ، واإلمكانيات وتعيق التقجـ
 مغ القمق وعجـ الخضا.

ومغ اجل الحفاظ عمى الشداىة ومكافحة الفداد يتصمب بخامج إصالح شاممة بجعع 
بيغ  . ىحا يتصمب تعاوف سبابيالسذكمة وعالج اسياسي قػؼ واستخاتيجية خاصة لتحجيج ا

تعديد و وغخس ، مذاركة السجتسع ومؤسداتوكحلظ و ، مغ جية الجيات الحكػمية كل مغ
 واالستفادة مغ التجارب الجولية.والسجتسع  السبادغ والكيع األخالقية في اإلدارة 

  :مشيا وىشاؾ األشخ البجيمة التي ليسشت عمى البحث في الفداد
ويختبط ىحا السشطػر بتأثيخ السرمحة الحاتية العقالنية  االقترادي اإلطار :أواًل 

والكفاءة واليياكل التشطيسية الخسسية في شخح تصػر الفداد. ويحىبػف إلى 
القػؿ بأف ىحا الشيج يػفخ نتائج محجودة في مكافحة الفداد ألنيا ال تذسل 

 السعيارية والسعخفية.  اليياكل
 عمى الثقافة واليياكل واإلدراؾ. واسععمى نصاؽ   :الثانيو 

كسا  البحث مغ اربعة مباحث خرز السبحث االوؿ لمسشيجية , ىحاألف توي
, في حيغ تشاوؿ السبحث الثالث الجانب العسمي  تشاوؿ السبحث الثاني االشار الشطخؼ 

 .اجات والتػصياتتستشوكاف السبحث الخابع لالالتصبيقي 
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 السبحث األول
 Research Methodology  مشيجية البحث

 تسييج:
مشيجيتو عخض  عغ شخيقَييجؼ ىحا السبحث إلى تحجيج مدار البحث وذلظ 

فزاًل عغ حجوده ، والتي تتزسغ تػضيح لسذكمة وأىجاؼ وأىسية وفخضيات البحث
 :ومرادر جسع البيانات وكسا يأتي

 Research Problem  : مذكمة البحثواًل أ

 مغ مجتسع أؼ في الذائكة القزايا إحجػ والساؿاالدارؼ  الفداد يعج   
 األنطسة وضعتو  السذكمة ىحه خصػرة إلى السجتسعات تشبيت ولقج السجتسعات

 لسكافحة الستشػعة االستخاتيجيات الجوؿ استخجمت فقج، مكافحتيا أجل مغ والقػانيغ
 لمييئات الخقابي الجور وتفعيل والمػائح والقػانيغ األنطسة سغ ناحية مغ الفداد

 العقػبات وتفعيل الفداد مػاجية في التكشػلػجيا ستعساؿإو  الخقابية والييئات، التذخيعية
  .الفداد لسكافحة اليامة الػسائل كأحج الفداد بعسميات الخاصة

 األجيدة في الفداد مكافحة عمى فييا الجولة تعسل التي االستخاتيجيات لتشػع ونطخاً 
 مكافحة في الحجيثة االستخاتيجيات فاعمية مجػ عغ دراسة عسل الباحثة رأت فقج الحكػمية

بعس  نطخ وجية مغ ودورىا في تعديد االداء السشطسي االدارؼ والسالي الفداد
 بحكع عسميع. جثاكثخ اشالعا عمى قزايا الفداد التي تح بإعتبارىع االكاديسييغ 

 :ة التالي تالتداؤال في مذكمة البحث تحجيج ويسكؼ

 في االداء  االداري والسالي الفداد لسكافحة الحجيثة ستخاتيجياتاال ىؽ دور ما 
 : التالية الفخعية التداؤالت التداؤل ىحا مؼ ويتفخع

 افخاد عيشة البحث؟ نطخوجية  مغ شيػعاً  األكثخ االدارؼ والسالي الفداد أنساط ىي ما -1
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في االدارؼ والسالي  الفداد مكافحة في الخقابية االستخاتيجيات ىػ دور ما -2
 افخاد عيشة البحث؟ نطخ وجية االداء مغ

الفداد في  مكافحة في والتكشػلػجيا الحجيثة األجيدة استخجاـ فاعمية مجػ ما -3
 افخاد عيشة البحث؟ نطخ وجية االداء مغ

 الحجيثة االستخاتيجيات استخجاـ فاعمية مغ تحج التي السعػقات ىي ما -4
 ؟ فخاد العيشةا نطخ وجية مغ االدارؼ والسالي الفداد لسكافحة

 وفقاً  الجارسة محاور حػؿ افخاد العيشة إحرائية داللة ذات فخوؽ  ىشاؾ ىل -5
 .والػضيفية الذخرية لستغيخاتيع

 Research Importance    أىسيــــة البحث :اثانيً 

د عمى متغيخيغ ىسا يتخكال خالؿأىسية البحث الحالية مغ  تبخز 
 مغ االستفادة ويسكغ والسالي واالداء السشعسي()استخاتيجيات مكافحة الفداد االداري 

 اإلدارؼ  الفداد مكافحة أساليب عغ ومعمػمات بيانات مغ سيػفخه سافي البحث ىحا مثل
 بتػصيات الخخوج يسكغكسا  مساثمة أخخػ  أبحاث وفي األكاديسية ساتالجرا في

 البحثىحا  مغ كحلظ يدتفيجو  مشيا والحج اإلدارؼ  الفداد مذكمة لحل ومقتخحات
 كسا والسالي اإلدارؼ  الفداد أبعاد عمى لمػقػؼ وذلظ السجتسع مغ قصاعات مختمفة

 مكافحة فاعمية مغ تحج التي السعػقات عمى لمػقػؼ الحكػمية الييئات أيزا تدتفيج
 .ليا السشاسبة الحمػؿ وٕايجاد لجارستيا وذلظ والسالي اإلدارؼ  الفداد

 Objectives Researchأىجاف البحث  ا:ثالثً 

االستخاتيجيات أىع لتحقيق ىجؼ رئيدي لمبحث ىػ تحجيج تدعى الباحثة 
لة لسكافحة الفداد االدارؼ والسالي وتحجيج دورىا في اداء السشطسة ومغ خالؿ عاالف

 :االىجاؼ الفخعية االتية
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 .شيػعاً  األكثخ االدارؼ والسالي الفداد أنساط ػضيح ت .1
 .االدارؼ والسالي في االداء الفداد مكافحة في  الخقابية االستخاتيجيات دورتحجيج  .2
 الفداد في االداء. مكافحة في والتكشػلػجيا الحجيثة األجيدة ستخجاـالتعخؼ عمى كيفية إ .3
 الحجيثة االستخاتيجيات استخجاـ فاعمية مغ تحج التي السعػقات التػصل إلى .4

 االدارؼ والسالي. الفداد لسكافحة
  Hypotheses Research   ا: فخضيات البحث رابعً 

عمى مجسػعة مغ  ةحثاالب تمغ اجل تحقيق اىجاؼ البحث فقج اعتسج
 :الفخضيات الخئيدة والفخعية وتست صياغتيا عمى الشحػ االتي

ال تػجج عالقة ارتباط  ذات داللة معشػية بيغ االستخاتيجية االدارية  :الفخضية االولى
 التشطيسي.والخقابية والتشطيسية واألداء السالية 

عتساد إستخاتيجية اإلرتباط  ذات داللة معشػية بيغ ال تػجج عالقة إ :الفخضية الثانية
 عمى االجيدة التكشػلػجية والسعمػماتية الحجيثة واألداء السشطسي.

 Research sample       ا: عيشة الجراسةخامدً 

وعجد مغ السختمفة الجامعات  فيسييغ يتتألف عيشة الجراسة مغ عجد مغ األكاد
نحػ  عالػضائف العميا بالجولة بيجؼ التعخؼ عمى آراءىع واتجاىاتيالسدؤوليغ في 

 .مع واقع العسل اليػمي إتراالً  ع األكثخبعس الجػانب السيشية في عسميع ولكػني
لو فتخاضىمرطمحات البحث والسخطط اإل -ا سادسً  : 

 :مفيؽم الفداد -1

 وىػ، الخاص لمكدب العامة الػضيفة أو العامة الدمصة استعساؿ إساءة" ىػ
 لتدييل رشػة ازد ابتاو  شمب أو بقبػؿ مػضف يقـػ عشجما السثاؿ سبيل عمى يحجث

 استغالؿ شخيق عغ يحجث أف يسكغ كسا، عامة مشاقرة تدخيب معمػمات عغ أو عقج
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 مشصق ضسغ األقارب بتعييغ وذلظ الخشػة إلى المجػء دوف  مغ العامة الػضيفة
 .مباشخة الجولة أمػاؿ سخقة أو ػساشة وال السحدػبية

 :اجخائي  إمفيؽم الفداد  -0

لمعخؼ واالنطسة  مشافية أعساؿ ارتكاب ىػ افالباحث نطخ وجية مغ الفداد
 .وسخقة واختالس ومحاباة ورشػة تديب مغ والقػانيغ

 :مفيؽم الفداد االداري والسالي -1

مرالح  تحقيق بيجؼ معيغ بسشرب السختبصة الدمصة استغالؿ إساءة ىػ
 .شخرية مرالح لتحقيق رات قخا كإصجار العامة السرالح حداب عمى شخرية

 :مفيؽم الفداد االداري والسالي اجخائيا -2

 قانػنًا. ليا السقخرة األىجاؼ عغ لمسػضفيغ السسشػحة العامة بالدمصة اؼخ انح كل ىػ

  :االستخاتيجية -3

والخسالة واالىجاؼ العامة والتي ىي الخصة الصػيمة االجل السبشية عمى اساس الخؤية 
 تتبعيا لسػاجية تحجيات الفداد االدارؼ والسالي والقزاء عمى مطاىخه.

 االداء السشعسي:  -4

 .السػارد الستاحة باستخجاـىػ قجرة السشطسة عمى تحقيق األىجاؼ 
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  The Planned Virtual for Research    السخطط الفخضي لمبحث ا:سابعً 
 (1شكل )

 لمجراسة فتخاضىاإلالسخطط 

 
 Research Tools: أدوات البحث  اثامشً 

 -:في عسمية جسع البيانات والسعمػمات عمى األدوات اآلتية  تع االعتساد
الجانب الشطخؼ تع االعتساد عمى إسيامات  إثخاءفي سبيل  :أدوات اإلطار الشعخي  .1

الكتاب والباحثيغ التي تع جسعيا مغ السرادر الستسثمة بالسخاجع العمسية مغ الكتب 
وبالمغتيغ العخبية  الخسائل العمسية  والبحػث والجراسات الستخررةوالسجالت و 

ات فزال عغ االستعانة بخجم ، وىي ذات صمة بسػضػع البحث، الحجيثةشبية واألج
 .عالسية لمسعمػمات )االنتخنت(الذبكة ال

تع االعتساد في تغصية الجانب السيجاني لمبحث عمى عجد  :أدوات اإلطار السيجاني .0
 -:مغ الػسائل الزخورية في جسع البيانات والسعمػمات الخاصة بيحا الجانب وىي

مع أفخاد عيشة  الذخرية  تع اجخاء عجد مغ السقابالت -:السقابمة الذخرية .أ 
ضساف ألجل  لتػضيح فقخات االستبياف، قيج الجراسة البحث في السشطسات

 .وتعديد تمظ االجابات والشتائج الحرػؿ عمى إجابات دقيقة وصحيحة
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لمحرػؿ عمى  ىالسرػجر الخئيد يافستبإستسارة اإلتعػج  -:ب.استسارة االستبيان
، البيانات والسعمػمات السصمػبة وقػج صسست لتغصي جسيع متغيخات البحث

إذ تع عخض ، البداشة والػضػح وقج روعي في صياغة ىحه االستسارة
 شسػذج األولي عمى عجد مغ الخبخاء الستخرريغ.ال

 Test Questionnaire  ختبار استسارة االستبيانإ :اتاسعً 

وثباتيا تع اخزاعيا  لعجد مغ االختبارات  يافستبإستسارة اإلمغ اجل قياس صجؽ 
  :تسثمت باالتي

   ياناالختبارات قبل تؽزيع استسارة االستب -1

   Trustees Validity الرجق العاىخي     

وىػ صجؽ يدتيجؼ التحقق مغ  Trustees Validityويعخؼ برجؽ السحكسيغ 
عمى مجسػعة مغ الخبخاء  يافعخض اإلستبتع وقج ، مجػ  انتساء الفقخة إلى مجاليا

لكياس  والسالية متخرريغ في العمـػ اإلدارية محكسيغ  ستةوالسحكسيغ والبالغ عجدىع 
تعجيالت عمى فقخات عسل طات و وتع االخح بسا أبجوُه مغ مالح، الرجؽ الطاىخؼ لمسكياس

إستسارة  مغ ححؼ وإضافة  وإعادة صياغة بعس الفقخات وبحلظ حرمت  االستبياف
 . اغمب الخبخاء إستحدافعمى  اإلستبياف

  :ياناالختبارات بعج تؽزيع استسارة االستب   -0

إستسارة لغخض اختبػػار محتػيػػػػػات  :والتشاغع الجاخمي التدمدلقياس 
فقج تع استخخاج معامل االتدػػػاؽ الجاخػػػػمي لمفقخات السعبخة عغ كل متغيخ  ، افياالستب

ستخجاـ مرفػفة االرتباط التي أضيخت وجػد عجد كبيخ مغ بإمغ الستغيخات 
 مقيػػػػػػاسجاـ ػػأذ تع استخ  1% عالقة اإلحرائية عشج مدتػػ معيغاالرتباشات ذات ال
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%  وىػ  0.83وبعج تصبيق ىحه الصخيقة كاف معامل االرتباط    (كخونباخ –)الفا 
 معامل مصسئغ يؤكج ثبات السكياس وصالحيتو  لمتصبيق.

 The  Analysis  Tools  Statisticalأدوات التحميل اإلحرائي   : اعاشخً 

 :اعتساد أدوات التحميل اإلحرائية االتيةتع       

 :األساليب اإلحرائية الؽصفية .1

 :تدتخجـ لمتحقق مغ تسخكد إجابات عيشة الجراسة وتذتتيا كاآلتي
 .العيشة لستغيخات الجراسةة أفخاد لتحجيج مدتػػ استجاب :الػسط الحدابي السػزوف  - أ
 .ع االستجابة عغ أوساشيا الحدابيةلسعخفة مدتػػ التذتت لكي :االنحخاؼ السعيارؼ  - ب

 السبحث الثاني
 Theoretical framework for search  :االطار الشعخي لمبحث

مغ اجل بمػرة السفاليع والستغيخات وأبعاد البحث وتصبيقاتيا في مشطسات 
 -:إلى السػضػع مغ خالؿ  الفقخات االتيةاالعساؿ سيتع التصخؽ 

 The concept of financial and :اوال: مفيؽم الفداد االداري والسالي
administrative corruption 

الفداد وكاف  لفع تحكخ التي اآليات وتعجدت، الفداد جانب الكخيع القخآف تشاوؿ لقد
 في جاعل أنو وأخبخىع  آدـ هللا خمق حيشسا السالئكة عشج تبادر الحؼ األوؿ االنصباع
 قالؽا:{عػػػػػػػبقػلي وذلظ جػػالججي السخمػؽ  ىحا إنذاء عغ استغخابيا استفياما كاف خميفة األرض
 كانت األرض بأف ذلظ ومعشى( 33 :)البقخة، {الجماء ويدفغ فييا يفدج مؼ فييا أتجعل
 حتى تعج وال تجاوز وال خخاب وال فييا فداد ال واليجوء والدالـ االشسئشاف يدػده مكانا
 عمى الخباني الخد وكاف الجماء وسفظ الفداد الحػ بجأىػ  هللا عشج السكَخـ السخمػؽ  ىحا كاف
ــتعمس ال ما مػـــأع إني قال  :{السالئكي االستغخاب ىحا ــ  سخ إلى إشارة :30 ) البقخة} (ؽن ــ
 ولعل ، فييا وتكاممو ومديختو وشبيعتو األرض عمى وجػده في وحكسو السخمػؽ  ىحا في
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 وسفظ الفداد وكأف اإلندانية الطاىخة في الجانب بيحا لمسالئكة إقخارا اإلليي الجػاب في
 إنا :{ والتجاوز واإلرادة االختيار عمى قجرة مغ يسمكو بسا اإلنداف لصبيعة مالزماف الجماء
 .(3:االنداف)} كفؽرا وإما شاكخا إما الدبيل ىجيشاه

 فخدا اإلنداف قػانيغ تحكسيا إندانية ضاىخة الفداد أف بحكيقة نخخج سبق ومسا
 السػجػدة التزاد حخكة وأف واإلصالح الرالح ىػ الطاىخة ىحه يقابل ما وأف ومجتسعا

 تحكع ثع ومغ األرض عمى األمع مديخة تحكع التي العػامل مغ ىي الطاىختيغ ىاتيغ بيغ
 يخثيا األرض أن الحكخ بعج مؼ الدبؽر في كتبشا ولقج{  األرض ونياية اإلنداف مديخة

 .:105 )   األنبياء } (الرالحؽن  عبادي

 :والسالي  اإلداري  الفداد .تعخيف1

 وإتباع والشدياف الخصأ نتيجة األداء في خمل وجػد اإلدارؼ  بالفداد يقرج
 فعل مغ ىػ المغة معاجع في الفدادو .السدتكيع الصخيق عغ واالنحخاؼ والدلل الذيػات

 ويأتي، واضسحل بُصل أؼ الذيء فدج فيقاؿ، البصالف لغة (والفداد) صُمح  ضج  (فدج(
 الفداد بسػضػع االىتساـ زاد إصصالحا أما، مػقعو بحدب معاف عجة عمى التعبيخ
 مفيـػ حػؿ متشػعة تػجيات وىشاؾ، آخخ إلى بمج مغ يختمف ولكغ عالسية ضاىخة باعتباره
 عمساء قبل مغ وباألخز ، العمسي بالبعج تتأثخ الباحثيغ قبل مغ تعخيفو ومحاولة الفداد

 شامل واحج تعخيف يػجج ال لحلظ ، االجتساع وعمع الدياسية والعمـػ والقانػف  االقتراد
 التعاريف أكثخ أف إال .الفداد بسػضػع السيتسيغ كافة بسػافقة ويحطى ، عميو متفق

 تعخيف ىػ الذاممة اإلقترادية التشسية بسػاضيع السيتسيغ االقترادييغ لجػ استخجاما
 لدشة تقخيخه في بو السختبصة والسفاليع الفداد مفيـػ مغ كل تشاوؿ الحؼ الجولي البشظ

 بعس يمي ما وفي الفداد مػضػع تحت تشجرج التي لألنذصة تعخيفا ووضع 1997
 تأسدت التي الجولية الذفافية مشطسة عخفتو فقج .الجولية السؤسدات نطخة حدب التعاريف

 .خاصة مكاسب لتحقيق الدمصة استخجاـ إساءة ىػ " أنو عمى 1993 عاـ
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 العاـ الشفػذ استخجاـ سػء ىػ الفداد بأف االجتساعية العمـػ مػسػعة تعخيف 
 · .خاصة مرالح لتحقيق

 الخاص لمكدب العامة الػضيفة استعساؿ إساءة " أنو عمى الجولي البشظ عخفو ، 
 أو عقج لتدييل رشػة ابتداز أو شمب أو بقبػؿ مػضف يقـػ عشجما يحجث فالفداد

 وسصاء أو وكالء يقـػ عشجما يتع كسا، عامة لسشاقرة البػح عغ مبالغ وكسيات
 إجخاءات أو سياسات مغ االستفادة رشاوػ  بتقجيع خاصة أعساؿ أو لذخكات
 أف لمفداد كسا يسكغ، القػانيغ إشار خارج أرباح وتحقيق، مشافديغ عمى لمتغمب
 بتعييغ وذلظ الخشػة إلى المجػء دوف  العامة الػضيفة استعساؿ شخيق عغ يحجث

  .مباشخة الجولة أمػاؿ سخقة أو األقارب

 والسغالصة والالمباالة واإلىساؿ التديب نتيجة يأتي اإلدارة في فالفداد وىكحا
العسمية وغياب ، الجيشي الػازع وغياب اإلنداني الدمػؾ في واالنحجار السفاليع في

 ضػابط دوف ، ىجػ غيخ عمى التػجو إلى تقػد فػضػية عسمية فتحجث ، الخقابية أيزاً 
 لطيػر مشاسبة بيئة نذػء ذلظ عغ فيشجع ، تدتيجؼ وخصط بيا ُيعسل وأسذ تحكع
 الفداد. ىػ الحؼ السخضىحا 

  Anti-Corruption  الفداد مكافحة -0

 كانت واف، الفداد مغ  معيغ قجر عمى تحتػؼ  كافة السجتسعات أف شظ وال
 السجتسع فإف، الجنيػية مرالحيا لتحقيق ومطاىخه الفداد تحارب األخخػ  السجتسعات

 هللا ألوامخ شاعة الفداد يحارب لكػنو السجتسعات مغ غيخه عغ متسيدا يبقى السدمع
 ومزاعفاتو الفداد آثار حيث أف، والجنيػية الجيشية السرالح تتحقق وبحلظ، ورسػلو

 أثخه يستج بل، الجػانب ىحه عمىتقترخ  وال وقيسيع  خاداألف وسمػكيات السجتسع في تؤثخ
 .السجتسع مقػمات مغ وغيخىا واألمغ والدياسة االقتراد إلى
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 نؽاع الفدادأا: ثانيً 

 :الحجػ حيث مؼ الفداد أنؽاع-1

 وىػ الجنيا( الػضيفية الجرجات )فداد :(Minor Corruption)الرغيخ الفداد -أ
 بيغ يشتذخ فانو لحا اآلخخيغ مع تشديق دوف  واحج فخد مغ يسارس الحؼ الفداد
  اآلخخيغ مغ رشاوػ  استالـ شخيق عغ السػضفيغ صغار

  مغ االعمي الػضيفية الجرجات فداد(Gross Corruption) :( الكبيخ الفداد -ب
 مادية مرالح لتحقيق والسػضفيغ السدؤوليغ كبار بو يقـػ والحؼ ) ػضفيغػػالس
 .ضخسة مبالغ الجولة لتكميفو واخصخ واشسل أىع وىػ كبيخة اجتساعية أو

 االنتذار ناحية مؼ الفداد أنؽاع -0

 حجود يعبخ عالسيا واسعاً  مجػ يأخح الفداد مغ الشػع وىحا :- دولي فداد -أ
 والسعابخ الحجود بفتح  )بالعػلسة( عمييا  يصمق ما ضسغ اتر القا وحتى الجوؿ
 السؤسدات تختبطالحخ حيث  االقتراد ونطاـ مطمة وتحت البالد بيغ

 مشافع لتسخيخ قيادتو أو الدياسي بالكياف البمج وخارج داخل لمجولة االقترادية
 يمف أخصبػشياً  الفداد ىحا يكػف  ليحا بيشيسا الفرل يرعب نفعية اقترادية

 .نػعاً  األخصخ ويعتبخ واسع مجػ عمى اتيواقتراد كيانات
 تومشذآ في الػاحج البمج داخل يشتذخ الحؼ وىػ:-محمي فداد -ب

 ليع ارتباط ال الحيغ ومغ الرغيخة السشاصب وضسغ الستعجدة االقترادية
 .) عالسية أو كبخػ  كيانات أو شخكات مع (الحجود خارج

 :ومعاىخه اإلداري  الفداد أنؽاع -1

 ي:وى مجسػعات  أربع إلى اإلدارؼ  الفداد يقدع
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 في السػضف عغ ترجر التي السخالفات تمظ بيا ويقرج :التشعيسية االنحخافات - أ
  :أىسيا ومغ، بالعسل أساسية برفة تتعمق والتي وضيفتو لسيسات تأديتو أثشاء
 الخخوج – صباحا الحزػر في التأخخ (ذلظ صػر ومغ، العسل احتخاـ عجـ 

 .)الخسسي الجواـ وقت عغ مبكخ وقت في
 رفس  ذلظ صػر ومغ ، مشو السصمػب العسل أداء عغ السػضف امتشاع 

، الرحيح الػجو عمى بالعسل الكياـ عجـ، بو السكمف العسل أداء السػضف
  .....العسل أداء في التأخيخ

 جخأ أكبخ عمى الحرػؿ في الخغبة، الكدل)  ذلظ صػر ومغ، التخاخي 
 .....)العسل مغ األدنى الحج تشفيح ، جيج أقل مقابل

 عجـ، الخئيذ نحػ العجوانية  ذلظ صػر ومغ  الخؤساء، وتعميسات بأوامخ االلتدـا عجـ 
 (...أوامخ الخئيذ تشفيح لعجـ واألعحار سباباأل عغ البحث، ذالخئي أوامخ إشاعة

 .عجـ تحسل السدػؤلية 
 .افذاء االسخار وعجـ الخغبة في التعاوف 

 السػضف يختكبيا التي اإلدارية السخالفات تمظ بيا ويقرج :الدمؽكية االنحخافات -ب 
  :أىسيا ومغ، وترخفو الذخري بسدمكو وتتعمق

 لفعل السػضف ارتكاب ذلظ صػر ومغ، الػضيفة كخامة عمى السحافطة عجـ 
 أخالقية. جخائع في  التػرط أو السخجرات مثل تشاوؿ  العسل في بالحياء مخل

 الذخرية الخجمات الحرػؿ عمى ذلظ صػر ومغ، الدمصة استعساؿ سػء 
 السػضػعية العجالة عتباراتإ  وتجاوز األمػر تدييلمدتغال وضيفتو وكحلظ 

 .وليذ ليع الحق فيو  مشيع يصمب ما معارؼ السدؤوليغ أو أقارب مشح في
 العامة الػضائف شغل السحدػبية ضاىخة انتذار عمى ويتختب، السحدػبية  

أػ الحػ يشتدب إلى  -شاسب ) أػ وضع الخجل السِ  مؤىميغ غيخ بأشخاص
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 اإلدارة كفاءة انخفاض عمى يؤثخ مسافى السكاف السشاسب (   -مدئػؿ كبيخ 
 .اإلنتاج الخجمات وزيادة تقجيع في

 ،السرالح تبادؿ أشكاؿ مغ شكال الػساشة السػضفيغ بعس يدتعسلذ إ الػساشة.  
 بديخ تترل التي واإلدارية السالية السخالفات بيا ويقرج :السالية االنحخافات -ج

  :يمي فيسا السخالفات ىحه وتتسثل  بالسػضف، الخاصالعسل 
 السشطسة داخل عمييا السشرػص السالية واألحكام القؽاعج مخالفة. · 
 مغ لالنتفاع وضيفتو سمصة بتدخيخ السػضف قياـ وتعشي، السغارم فخض 

 استخجاـ أو األشخاص بعس عمى اإلتاوة فخض في إليو السػكمة األعساؿ
 غيخ في الذخرية األمػر في والسػضفيغ العساؿ مغ البذخية الحكػمية القػة

 .ليع الخسسية السخررة األعساؿ
 اإلنفاؽ في العامة األمػاؿ تبجيج صػره ومغ، العام السال استخجام في اإلسخاف 

األمػر  في العامة السقتشيات استخجاـ في السبالغةأػ  –  واألثاث األبشية عمى
في  والشذخ واإلعالف الجعاية عمى ببحخ رخؼوال الحفالت إقامةو  – الذخرية
 .والتػديع والتأييج والتعازؼ  التياني مشاسبات في والسجالت الرحف

 :يمي ما أكثخىا ومغ، الجشائية االنحخافات د.
  ةالخشػ.· 
 الساؿ العاـ. ختالسإ 
 التدويخ. 
 الجولة قبل مغ معاقبتيع وعجـ عمييع والتدتخ والجائخيغ الطالسيغ معاونة. 
 أو العذائخيةأو  الذخرية لألغخاض والقجرة الشفػذ لحوؼ  والسشاصب السػاقع استغالؿ 

 .أو يترجػ لو السػضف ىحا أماـ يقف أف العادؼ السػاشغ يدتصيع وال الحدبية
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 والسالي  خرائص الفداد اإلداري  :اثالثً 

 :د اإلدارؼ بعجد مغ الخرائز اآلتيةيتسيد الفدا    

بدبب ما يتزسشو مغ  ، إذ تعج الدخية مغ أىع خرائز الفداد اإلدارؼ  :الدخية-1
مسارسات غيخ مذخوعة مغ وجية الشطخ القانػنية أو السجتسعية أو ربسا االثشيغ 

وىي سسة مخافقة لمفداد اإلدارؼ في أغمب األحياف إال أنو مغ السسكغ أف ، معاً 
اىخ الفداد اإلدارؼ في بعس مط إنتذارتربح مسارسة الفداد مألػفة في حالة 

ويربح شيئا فذيئا  السجتسع وتعايذو معيا حتى تربح شيئًا عاديًا غيخ مدتيجغ
 وىحه السخحمة تعج مغ أخصخ السخاحل عمى السجتسع. ، مقبػال مغ السجتسع والشاس

إف الفداد اإلدارؼ في الغالب يتزسغ أكثخ مغ  :يتزسؼ أكثخ مؼ شخص واحج-0
 كسا تكػف ىشاؾ عالقة تبادلية لمسشافع وااللتدامات بيغ أشخاؼ العسمية. ، شخز واحج

فيػ كالدخشاف يشخخ اإلنتذار خاصية ب يتسيد الفداد اإلدارؼ  :سخيع االنتذار-1
حيث يدداد ، والسذجعة لو أعزاء الجياز اإلدارؼ تجريجيًا إذا وجج البيئة السالئسة

كسا ، لمزغط عمى سائخ الجياز اإلدارؼ نفػذ الفاسجيغ وسمصتيع مسا يعصييع القػة 
أف ىحه الخاصية ال تقترخ عمى حجود الجياز اإلدارؼ بل ليا سسة عالسية أؼ 

 انو قابل لالنتقاؿ مغ دولة إلى أخخػ خرػصًا في ضل العػلسة.

حياف ببعس مطاىخ يتخافق وجػده  فى أغمب األ :مختبط بسعاىخ التخمف اإلداري -2
وسػء استغالؿ الػقت وغيخىا مغ السذاكل ، خ السعامالتالتخمف اإلدارؼ مثل تأخي

مسا يؤدؼ إلى ضيػر شعػر عاـ لجػ  ، التي تذكل أرضية خربة لمفداد اإلدارؼ 
العشاصخ الرالحة في الجياز اإلدارؼ بعجـ الخاحة وفقجاف الحافد لمعسل الجاد 

 ارفي ما إذا كانػا مغ أصحاب القخ  وخػفيع مغ أذػ العشاصخ الفاسجة خاصة 
وىحا ما يؤدؼ إلى حساية السشحخفيغ وعجـ كذف انحخافاتيع أو التقميل مغ ، والشفػذ
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التي ، خصػرتيا واآلثار الخصيخة التي يسكغ أف تتختب مغ جخاء مسارساتيع الفاسجة
 .ز اإلدارؼ لتػثخ عمى السجتسع ككليسكغ أف تستج إلى خارج الجيا

 والسالي  اإلداري  الفداد أسباب ا:رابعً 

 تداعج فإنيا مؤسدة أو ما مجتسع في وججت إف األمػر مغ مجسػعة ىشاؾ
 -:يمي ما األسباب ىحه ومغ اإلدارؼ  الفداد ضاىخة لتفذي خربة بيئة إيجاد عمى

 (0)شكل

 :ثةالباح بؽاسطة قج جسعت اإلداري  الفداد وراء الكامشة األسباب

 
 :شخرية أسباب-1

وغالبًا ما يكػف ، وتشبع مغ ذاتووىي عبارة عغ عػامل كامشة في الفخد    
وعميو فإف الدبب الخاص  .دمع بيا الفخد ويمـد بيا نفدومحخكيا قيع ومعتقجات ومبادغ ي

نييار الشطاـ الكيسي لمفخد أو األفخاد الفداد اإلدارؼ يسكغ اف يشتج عغ إيذيخ بأف  الكيع
قجاف ىحا فزال عغ ضعف أو ف، الدمػكيات ويػجييا يحجد بجيل حكيقي بجوف و 

بإشار خاص بالكيع لفخد أو األفخاد واستبجاليا التى يتستع بيا الدابقة  اإلشارالخاص بالكيع
ىحه و  .مغ شأنو أيزًا أف يداعج عمى ضيػر حاالت الفداد اإلدارؼ وىحا  يكػف ىذاً 

 ومدتػػ الجيشية   تجاىاتيعوإ وميػليع السػضفيغ بأخالؽ مختبصة تكػف األسباب أيزا 
   .الدمصة استغالؿ مذخوعية عجـ أو لسذخوعية ونطختيع وتعميسيع ثقافتيع

 أسباب الفداد اإلدارى 

أسباب 
 اقترادية 

أسباب 
 سياسية

 أسباب
 تشطيسية

أسباب 
 إدارية 

أسباب 
 ثقافية

أسباب 
 جتساعيةإ

أسباب 
 شخرية
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 :وثقافية اجتساعية أسباب -0

وتحجيجىا بذكل دقيق الفداد البج مغ اإلشارة ىشا إلى صعػبة حرخ أسباب 
نطخًا لسا يسثمو مغ ضاىخة اجتساعية في غاية التذابظ وما يخافقيا مغ تبايغ واختالؼ 

السحيصة بيا لحا فقج تخاوحت اآلراء حػؿ الفداد اإلدارؼ  والبيئاتفي الشفذ البذخية 
اب الفداد في ػػػػػػفبعزيع يقػؿ أف أسب ، بيغ الزيق واالتداع وبيغ االتفاؽ والتشاقس

تداع حخية لستقجمة إذ تداعج قمة السداءلة وإالجوؿ الشامية تختمف عشو في الجوؿ ا
عمى نسػ الفداد إلى حج كبيخ كسا الترخؼ لمسدؤوليغ الحكػمييغ في الجوؿ الشامية 

فزال عغ شجة العالقات الذخرية ، أف انتذار الفقخ والسذاكل االجتساعية كالبصالة
زاد مغ حجة السيل نحػ مسارسة الفداد في ىحه الجوؿ بخالؼ الجوؿ الستقجمة التي 
تتستع بخمػىا ندبيًا مغ ىحه األمخاض إضافة إلى ارتفاع سقف الحخيات وصخامة 

. في تخفيس السسارسات الفاسجة ءلة األمخ الحؼ ساىع السدا

 مجتسع تييئ والتي السجتسع في الدائجة واألعخؼ والتقاليج العادات أؼ افَ 
 وغيخىاوالػساشة  والسحدػبية والخشػة كالسحاباة ونسػىا اإلدارؼ  الفداد لبحرة مشاسب

لمكيع  وتعميسو صغيخ وىػ االبغ تشذئة عشج والسجرسة األسخة دور غياب إلى باإلضافة
 .الجيشية واإلجتساعية الدميسة

  :وتشعيسية إدارية أسباب   -1

 والتقميل بالدمصة االحتفاظ بيا والسقرػد الفخدؼ الحكع أؼ :الدمطة مخكدية -أ
 العميا اإلدارة يج في يكػف  القخار اتخاذ أف أؼ السخؤوسيغ إلى تفػيزيا مغ

  .متابعة أو رقيب دوف  والرالحيات الدمصات احتكار بسعشى
  تؤتي وال ضعيفة لكشيا رقابة أنطسة ىشاؾ أف أؼ :فعال رقابة نعام غياب -ب

 عميو يقع مغ مع والسجاممة التدامح لخوح األنطسة ىحه وتخزع، نتائجيا السخجػة
 بجور االستيانة عميو يتختب الحؼ األمخ، وصارمة حاسسة عقػبة يػجج وال الخصأ

 إلى يحتاج فعاال الخقابة نطاـ يكػف  وحتىأيزًا الخقابة  لجورالسعاقبة و  القػانيغ
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 عسمية أثشاء مػضػعية إلى باإلضافة، لمتصبيق وقابمة واقعية رقابية معاييخ وجػد
 .ومعالجتيا بدخعة االنحخافات عغ لمتبميغ نطاـ ووضع الخقابة

 السخؤوس مداءلة أنيا عمى السداءلة تعخؼ   :ومحاسبة مداءلة وجؽد عجم -ج
 استخجامو مجػيدو يقػـ بسداءلتو دائسًا  ومخاجعة رئ أف حيث رئيدو أماـ

 إذا األمخ ىحا لػاجباتو  ولكغ انجازه ومجػ لوسشػحة الس لمرالحيات السالئع
 قسة أؼ العميا الكيادة لجػ مػجػد غيخ فانو والجنيا الػسصى اإلدارة في شبق
 .التى مغ السفخوض تكػف أكثخ حخصا وتسدكًا بيا اإلدارؼ  اليـخ

 أؼ، أىل الثقة وليذ أىل الخبخة تػضيف أػ :لمتؽظيف معيار ليدت الكفاءة -د
 الفداد مطاىخ عغ بعيجا مػضػعية أسذ عمى يتع ال التػضيف أف

 .الحدبية أو الذخرية والعالقات كالسحدػبية
 :قانؽنية أسباب -2

 ونفػذىع صالحياتيع باستخجاـ ما دولة في والقانػف  القزاء رجاؿ يقـػ أف أؼ - أ
 شخرية. مشافع لتحقيق بالقانػف  ومعخفتيع القانػنية وخبختيع

 أو القػانيغ مػاد لغسػض نتيجة وذلظ لمعسل السشطسة والمػائح القػانيغ صياغة سػء - ب
 تشفيح مغ لمتيخب فخصة السػضف يعصي الحؼ األمخ األحياف، بعس في تزاربيا
 .السػاششيغ مرالح مع تتعارض قج التي الخاصة بصخيقتو تفديخه إلى الحىاب أو القانػف 

 إيجاد إلي السؤدية األسبابأىع   مغوبصىء التقاضى   :القزائي الشطاـ غياب - ت
 سدتقلالو  فعاؿال قزائيال شطاـال غيابكسا أف  ونسػه اإلدارؼ  لمفداد خربة بيئة
  .مغ أوضح األسباب التشفيحية الدمصات وخاصة الجولة مؤسدات عغ

 : اقترادية أسباب  -3

 في خاصة وضيفية ومدايا حػافد وجػد عجـ إلى باإلضافة سختباتوال األجػر تجنى -أ
 حتى سمصاتو استغالؿ سػء إلى السػضف دفع عميو يتختب مسا الشامية الجوؿ
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 مرصمح ضيخ وىشا الستجني معيذتو مدتػػ  مغ ويخفع السادية حاجاتو يكفي
 الػضيفة مدايا ستثسارإ فغ يتقشػف  السػضفيغ مغ فئة وىع  )الخشػقخاشيػ )ب يدسى
 عغ يتحجثػف  دائسا وىع ألنفديع الدخيعة الػجاىة أو الثخاء لتحقيق يذغمػنيا التي

 يذكمػف  وىؤالء بيع السحيصيغ يعجب مسا الفداد ومحاربة اإلدارؼ  اإلصالح
 السشرب ستغالؿوإ لمذخاىة اً حج يعخفػف  ال ألنيع السجتسع عمى فادح خصخ

 وتجني السعيذي مدتػاىع متصمبات ارتفاع عغ الشاتجة الفجػة سج ويحاولػف 
 اإلدارؼ  الفداد أساليب خالؿ مغ عمييا ف يحرمػػػػ  التي وحػافدىع أجػرىع معجالت
 .عأىجافي ويحققػف  بالخفالية مميئة بحياة يتستعػا حتى والسالي

 :سياسية أسباب-4
 والسالي ف األسباب الدياسية ىي أىع أسباب الفداد اإلدارؼ أ)الكبيديى(  يخػ 

الفداد إلى تدخب أكبخ ذلظ بأف فداد الشخبة الدياسية مجعاه  اً واخصخىا مبخر 
لسا يسمكو الدياسيػف مغ نفػذ قػؼ وصالحيات ، هلمسدتػيات الجنيا وإنتذار 

استغالليا بذكل في حاؿ واسعة تزع بيغ أيجييع ثخوات كبيخة مغ الساؿ العاـ 
ومغ ، لسحاسبةوا يتػفخ ليع مغ حساية وحرانة مغ السداءلة مافاسج. و 

 :ضسغ ذاؾ
 الدياسي االنتساء عمى بشاء السيسة السػاقع في اإلدارييغ الكيادييغ تعييغ أؼ - أ

 في السشاسب اإلنداف وضع مبجأ تصبيق أو اإلدارية الكفاءة وليذ والتشطيسي
 في خاصة والخشػة والسحاباة الػاسصة أماـ األبػاب يفتح وىحا السشاسب السكاف

 .الرحافة حخية بيا وتكبت ،ةالسدتقم الخقابة مؤسدات فييا تغيب التي السجتسعات
 إلى ديكتاتػرؼ  مغ الحاكسة والشطع األنطسة وتغييخ الدياسي االستقخار عجـ - ب

 .الفداد انتذار عميو يتختب متدارع وبذكل، ذوالعك ديسقخاشي
 ثار الفدادا: آخامدً 

 Kibwana ) )كيبػانا فقج رأػ   حجد كثيخ مغ العمساء والباحثيغ عجة آثار لمفداد
زيادة وليذ فقط زيادة الفجػة بيغ األغشياء والفقخاء ولكغ ، أف الفداد يسيل الى تخكيد الثخوة
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مسػاقف والسرالح لحسايتيع  كسا يسكغ أف تداىع ل وتػجيوػسائل غيخ مذخوعة باء الثخ 
وعجـ االستقخار االجتساعي ، الطخوؼ االجتساعية في تعديد أشكاؿ أخخػ مغ الجخيسة

الحياة وقج  نػاحىكسا أف الفداد يسكغ العثػر عميو في جسيع ، والدياسي وحتى اإلرىاب
ستثسارات في البشية التحتية والسؤسدات والخجمات يعيق التشسية اإلقترادية ويحػؿ اإل

  .سحجدةالالجيػد السبحولة لتحقيق األىجاؼ  ييجـوكحلظ  ، االجتساعية

 لتؤثخ، سذاكل في القصاع الخاصبعس الوفي كثيخ مغ األحياف قج يحجث 
كسا   ، ذ لسحاربة مختكبي الفدادتػضع األس عمى السجتسع بذكل عاـ وليحا يجب أف

مغ قتراد وبالتالي فإَف الفداد يزخ السجتسع واإل ، أَف ىشاؾ تكاليف يتحسميا السجتسع
عتبارات السػارد دوف إ  ويسكغ تخريز، خالؿ تحػيل السػارد نحػ أقل الشاس استحقاقا

 -:مغ خالؿ ما يمي ويسكغ تػضيح ذلظولػية  لأل
 :أثخ الفداد عمى الشؽاحي االقترادية.1

 يؤثخ عمى  آثار اقترادية وخيسة فإلى جانب أنو والسالي إف لمفداد اإلدارؼ 
 والجولية  فإنو يتدبب فى خدائخ لمجوؿ سسعة البمج في معامالتو االقترادية اإلقميسية

   :يؤدؼ أيزػًا وفي الػقػت نفدػو إلػى ترل إلػى بالييغ الجوالرات كػحلظ ةالشػامي
 ستثسارات السباشخة.والحج مغ اإل ، تقميز معجالت التشسية 
 ستخجاميا.انكساش مػارد الجولة وإساءة إ 
 قترادية ومغ عجالة تػزيع الثخوة والجخل القػمي.يشتقز مغ الفاعمية اإل 
  كفاءة االستثسار العاـ وإضعاؼ مدتػػ الجػدة في البشية  إنتقاصيداىع في

 التحتية العامة.
  زيادة حجع السجيػنية الخارجية وعجـ إمكانية سجاد الجيغ وذلظ يعسل عمى

 لتػجيو السػارد إلى غيخ وضائفيا األساسية.



 صفاء دمحم صالح الجيؼالتشعيسي    د. ودورىا في تطؽيخ األداء فى السشعسات لعالج الفداد اإلداري والسالي  دراسة مقتخحة  

- 121 - 

 الكياف رتفاع تكاليف يجة التكاليف اإلضافية وإ% نت13رتفاع كمفة الخجمات بحجود إ 
 %.53%إلى 23خأسسالي نتيجة العسػالت التي تتخاوح في العالع الثالث بيغ ال

 كل مغ مجاؿيعسل عمى تخاجع مؤشخات التشسية البذخية وخاصة فيسا يتعمق ب 
نو يقمل السػارد السػجية ألىجاؼ مجاؿ التعميع إذ بيشت الجراسات عمى إالرحة و 

 التشسية البذخية كسا يزعف كفاءة السػارد السخررة ليا. 
  :أثخ الفداد عمى الشؽاحي االجتساعية والقيسية.0

االجتساعي ببعجيو اإلنداني والكيسي إذ  لذكليديع الفداد اإلدارؼ بإعادة تذكيل ا
واتداع نصاؽ مجاؿ العشاصخ  نتذارهفي السجتسع وا والسالي أف ضيػر الفداد اإلدارؼ 

الفاسجة وكدبيا لمسشافع مغ جخاء السسارسات السشحخفة يعسل عمى تذجيع العشاصخ الغيخ 
الستػرشة بالفداد إلى السيل أزاء ىحه الطاىخة في ضػء ما يخونو مغ السكاسب والسغانع 

يخ األخالقية مسا يؤدؼ إلى انتذار الكيع غ، التي تتحقق لمسفدجيغ دوف رقيب أو حديب
وىحه ىي نقصة الخصخ ، وتقجيع السشفعة الذخرية عمى شخعية الػسيمة، واالنحالؿ الخمقي

في الفداد وىي الشقصة التي يراب عشجىا الجياز الكيسي لسجتسع ما بالخمل نتيجة الفداد 
مسا يؤدؼ إلى شيػع حالة ذىشية لجػ األفخاد  ، ويريب عشجىا أخالقيات العسل وقيسو

في الحياة  تأثيخه  ويداعج في نصاؽ ، فداد وتجج لو مغ الحرائع ما يبخر استسخارهتبخر ال
  :كسا يخاه كل مغ نو يؤدؼ إلى اآلثار اآلتيةوبالتالي فإاليػمية 
 إذ يتفق عمساء االجتساع عمى أنو كمسا ، إشاعة روح اليأس بيغ أبشاء السجتسع

السبادرة يقل الجيج وعشجما يقل وعشجما تشخفس ، ضعف األمل انخفزت السبادرة
 الجيج يقل اإلنجاز وبجوف إنجاز يتػارث الشاس اإلحباط واليأس جياًل بعج جيل.

  تخاجع السيشية وفقجاف قيسة العسل والتقبل الشفدي لفكخة التفخيط في معاييخ أداء
 .كسا تقل روح اإلنتساء تجريجياً  الػاجب الػضيفي وتخاجع االىتساـ بالحق العاـ

  ر األغمبية بالطمع وعجـ العجالة مسا يؤدؼ إلى االحتقاف االجتساعي شعػ
 وانتذار الحقج بيغ شخائح السجتسع.
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  يشتيظ حقػؽ اإلنداف فعشجما يدػد الفداد تربح حقػؽ وحخيات اإلنداف
 ويربح مغ غيخ السسكغ التشبؤ بالعقػد االجتساعية. ، األساسية ميجدة

 ا يفقج القانػف ىيبتو ويفمت الفاسجوف مغ يذػه صػر الشداىة العامة وذلظ عشجم
العقاب وىحا ما يخمق الذظ وعجـ القجرة عمى التشبؤ بالتصػرات السدتقبمية 

ال سيسا الفقخاء ، بالشدبة ألولئظ الحيغ يمتسدػف الػصػؿ إلى العجالة
 .وبحلظ يفقجوف الثقة بالقزاء العادؿ، والسحخوميغ

 العمسية بدبب آليات السحاباة نتذار الفداد مغ ىجخة الكفاءات يعطع إ
القجرات واإلمكانيات مسا يجع السجاؿ فديحًا لتيسير  ،اوالسحدػبية وغيخى

 في بشاء البمج. ذات التأىيل العمسي مغ السذاركة 

 أثخ الفداد عمى الشؽاحي الدياسية.1

الفداد بذكل خصيخ عمى الجانب الدياسي إذ تؤدؼ أثاره إلى تذػيو دور يؤثخ 
وىحا يؤدؼ  ، الحكػمة في العجالة والسداواة في تػزيع الحقػؽ والسكتدبات بيغ السػاششيغ

بجوره إلى خمق شعػر لجػ الفئات السطمػمة مغ السجتسع باإلحباط وضعف الػالء لمػشغ 
  :عالوة عمى ذلظ فأنو يؤدؼ إلى اآلثار اآلتيةلمجولة مذخعية العامة تجميخ لمسا قج يدبب 

 .إضعاؼ شخعية نطاـ الحكع 
 وىػ ما يسيد الجوؿ التي يشتذخ فييا الفداد ، ضعف االستقخار الدياسي وتخديو

 أكثخ مغ غيخىا.
 .األثخ الخصيخ في افتقاد عقالنية وفاعمية القخارات الدياسية 
 أماـ القػػ الخارجية.  ووضػح الحقائق  االنكذاؼ 

 2. أثخ الفداد عمى الشؽاحي اإلدارية والتشعيسية

عمى اعتبار أنو مدخح  يعج الجياز اإلدارؼ أوؿ الستأثخيغ مغ الفداد اإلدارؼ  
إذ تقػـ مطاىخ الفداد بالزغط عمى الجياز اإلدارؼ لمخخوج بقخارات غيخ  ، الجخيسة
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رشيجة وليدت في مرمحة اليجؼ العاـ لمجياز اإلدارؼ وبالتالي إضعاؼ كفاءة 
 .وفعالية السشطسة

كسا يؤدؼ الفداد اإلدارؼ إلى أضعاؼ قػاعج العسل الخسسية ونطسو السعتسجة 
الجياز اإلدارؼ السعشي والحيمػلة دوف تحكيقو ألىجافو الخسسية كميًا أو جدئيًا في 

ف إمكاناتو السادية وشاقاتو البذخية عغ ىحه األىجاؼ وخمق التذػير بجؿ يحخ تو 
االنتطاـ في عسميات اتخاذ القخارات فيو. كحلظ مغ شأف الفداد اإلدارؼ أف يزعف 

  .اإلدارية دور الكيادات وفاعميتيا داخل األجيدة

وفي ضػء ذلظ يتع التجاوز عمى اليياكل التشطيسية فميذ ىشاؾ تحجيجًا 
التيخب مغ السدؤولية والتجاوز  دػدوي ، لمسدؤولية إذ يدتياف في تقييع العسل

الختراصات كسا يفقج القخار اإلدارؼ استقالليتو ويربح عخضو لمتأثيخ غيخ ل
األمخ الحؼ يؤدؼ إلى ضعف كفاءة   اتوتعع االرتجالية في اتخاذ القخار ، الخسسي

ل ذلظ يػجج ػػػػػػػك ، السشطسة نطخًا لرخؼ الصاقات نحػ السرالح واألغخاض الحاتية
 ، نتذار روح السمل وعجـ االنتساء لمسشطسةفقجاف الحساس والجافعية لمعسل وإ نػعًا مغ

 فزال عغ انتذار األنانية وعالقة عجـ الثقة بيغ السػضفيغ.
 Anticorruptionاستخاتيجيات مكافحة الفداد االداري والسالي   ا:سادسً 

Strategies Administrative And Financial 
ستخاتيجيات متكاممة وشاممة السشطسات والخبخاء األكاديسييغ إالى إتباع إلقج دعت 

وىحا يذسل إدخاؿ تذخيعات ججيجة أو تعجيميا ، لسحاربة الفداد في جسيع أنحاء العالع
وبشاء تحالفات  ، والتي تيجؼ إلى الحج مغ فخص السدؤوليغ مغ الحرػؿ عمى االمػاؿ

؛  مع الحكػمات األخخػ في مػاجية  الفداد وتػقيع االتفاقيات الجولية لسكافحة الفداد
ججوؿ أولػية إجخاءات مكافحة الفداد عمى  ترعيج  وبالتالي، وتشفيح بخامج لسكافحة الفداد

عالسية لسكافحة الفداد مغ قبل السجتسع الجولي أدت إلى إنذاء األعساؿ والجيػد ال
تفاقية األمع الستحجة لسكافحة يسية لسحاربة الفداد. ومغ بيشيا إالسبادرات العالسية واإلقم
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الفداد. والتي وضعت اآلليات الالزمة لسشع وكذف ومعاقبة مختكبييا والقزاء عمى الفداد 
تعديد وتدييل وتشطيع  كحلظو  العاـ والقصاع الخاص.والجخائع ذات الرمة في القصاعيغ 

التعاوف فيسا بيغ الجوؿ األشخاؼ لزساف فعالية التجابيخ واإلجخاءات لسشع وكذف ومعاقبة 
تشديق الدياسات والتذخيعات كحلظ  و مختكبييا والقزاء عمى الفداد والجخائع ذات الرمة

وتعديد ، القزاء عمى الفدادو  ألغخاض الػقاية والكذف والعقاببيغ الجوؿ األشخاؼ 
التشسية االجتساعية واالقترادية عغ شخيق إزالة العكبات التي تحػؿ دوف التستع بالحقػؽ 

وتييئة الطخوؼ ، االقترادية واالجتساعية والثقافية فزال عغ الحقػؽ السجنية والدياسية
 -:خالؿ السداءلة في إدارة الذؤوف العامة وذؿ مغ الالزمة لتعديد الذفافية و 

أَف صياغة وتصبيق استخاتيجية فعالة لسعالجة الفداد مغ خالؿ الحػكسة  في 
 مة الى السقاـ األوؿ مغ االىتساـ السؤسدات التي تعصي مبخرات وجػدىا تخفع السذك

الحؼ يحج مغ  يجب أف تعالج عشاصخ االختيار العقالنيحيث عمى السدتػػ الفخدؼ 
استخاتيجية فعالة لسكافحة  تػضع يجب أف ، وعمى نصاؽ أوسعالسسارسات الفاسجة 

بػلة ػػعمى مدتػػ الجولة ولكغ أيزا عمى أساس القػاعج والسعاييخ السقليذ فقط الفداد 
تزع عشاصخ مغ الػقاية والكذف والتحقيق واإلنفاذ والػعي ، جدة الجػانبػمتعو دوليا 

 العاـ وبشاء السؤسدات. 

ة والكيادة لجعع سيادة القانػف وعجـ سدانجة اإلرادة الدياسيبتقػـ  ويجب أف
وتشصػؼ عمى إجخاء إصالح  الشطع القانػنية والقزائية والشيابة ، اإلفالت مغ العقاب

  .إضفاء الصابع السيشي عمى السػضفيغ الحكػمييغ عغ عسميع زيادة و    العامة

عتخؼ ة الػاقعية لسكافحة الفداد أيزا أف يستخاتيجيواضع ومرسع اإلويجب عمى 
داخل سياؽ التحجيات واألولػيات السجتسعية تبجأ بالشطخ أف  أف محاربة الفداد يجب 

والسدتػػ األمثل ، مغ خالؿ الحج مغ الفداد الحؼ ىػ عشرخ في مكافحة الفداد، األوسع
مغ الفداد قج ال يكػف صفخا. وىشاؾ اعتبار رئيدي في ترسيع و تشفيح حسالت واقعية 
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أف تكػف جيػد مكافحة لمحج مشو إلى السدتػػ السقبػؿ ويسكغ  وششية لسكافحة الفداد
ولكغ أيزا في ، ليذ فقط مغ حيث األمػاؿ التي أنفقت لمديصخة عمييا، الفداد مكمفة
االىتساـ والكفاءة التشطيسية بعيجا عغ أولػيات أخخػ وحتى إذا كاف مغ  عغاالنحخاؼ 

كػف فػائج جيػد تخفيزو يجب أف ت، السسكغ خفس الفداد أكبخ مغ أؼ وقت مزى
أف الشجاح في Vito  فيتػ متػازنة مع التكمفة اليامذية التي تكبجتيا في ىحه العسمية. ويخػ 

فإنو يتصمب استخاتيجية  السجػ القريخ عمىمػاجية  الفداد ليدت سيال وال يسكغ تحكيقو 
لة عالفف االستخاتيجية اإ، مغ مشطػر شػيل األجلسقة ومتساسكة واسعة الشصاؽ و شامت

 -:لسكافحة الفداد يجب تتزسغ العشاصخ االتية

Political will Leadershipاإلرادة الدياسية لمقيادة.1  :  

وجسيع الجيػد األخخػ ، ليذ ىشاؾ بجيل لمكيادة في القسة ، في مكافحة الفداد
الكيادات  واف، ال يسكغ أف تشجح بجونيا عمى الخغع مغ انيا ليذ كافيا في حج ذاتو

تزع اإلجخاءات التذخيعية وإنفاذ القػانيغ والقػاعج ومجونات ليتسكشػا خفيعة السدتػػ ال
وتأكيج الجعع مغ الجيات العميا  ، مغ أداء واجباتيع بكل ثقة دوف خػؼ أو محاباة

  .معو لقانػف والفداد لغ يتع التدامحذلظ يذيخ أيزا إلى أف ال أحج فػؽ ا

ىي و دوف تسييد والعقػبات الرارمة  لقػانيغف اإلرادة الدياسية لإلدارؼ وسغ اإ
وبشاء الخجمة السجنية السيشية والخاضعة ، السفخوضة لمػقاية مغ الفداد بذكل عاـ

وإنذاء نطع اإلدارة السالية الدميسة والذفافية  ووضع الدياسات الخادعة ضج  ، لمسداءلة
والحج  ، االقترادوقج وججت العجيج مغ البمجاف الى تبديط التجخل الحكػمي في  الفداد
ورفع القيػد وإزالة الخقابة عمى األسعار والحج مغ التخخيز  ، تقجيخية اتاتخاذ قخار مغ 

، السداءلة والذفافية تتجشب مادية خاشئةومتصمبات التراريح يقمز الفداد ومسارسات 
، ليةآليات إعجاد التقاريخ السامخاجعة دقيقة و بصخيقة  ةتتبع نفقات السيداني وإتخاذ خصػات

 ، وتصبيق أحكاـ التجقيق، بسا في ذلظ قصاع الجفاع / األمغ، وضساف جسيع الشفقات
 إلى حج كبيخ في الحج مغ الفداد. وتحديغ وصػؿ الجسيػر إلى السعمػمات تديع
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 : Reforming the Public Sectorصالح القطاع العامإ.1
نخفاض مدتػػ الفداد مغ خالؿ إصالح السؤسدات إف الجوؿ التي تتسيد بإ

التي تخمق بجورىا ، والدمصة القزائية، والبخلسافالسجنية  العامة مثل الخجمة
ستكساؿ الجيػد ألوسع إصالح ابكة. ونتيجة إلأنطسة الخقابة والسداءلة الستذ

 :مؤسدي وإصالح في الػضائف العامة التالية
اإلدارة السالية الجيجة فقج أثبتت األنطسة لتكػف رادعا فعاال ضج  :اإلدارة السالية ●

وتتبع ، اإلدارة الدميسة لمسػاردبأنيا تدسح  حيث الفداد وتدييل الكذف واالضصياد
 الشفقات غيخ الذخعية وتدييل مياـ السخاجعة بػاسصة خمق مدارات التجقيق. 

دوافع جيجة وىي مفتاح الخجمة السجنية والسيشية  :إصالح الخجمة السجنية ●
لسػاجية الفداد وتبيغ التجخبة أنو شالسا تبقى أجػر القصاع غيخ كافية إلى 

اف الخجمة السجنية  حيث وابقاء البيخوقخاشية مسا تخسخ  الفداد، حج بعيج
الفعالة وبالتكامل مع سياسة اإلصالح الرادقة ىي التي تعدز بعزيا 

وتعديد شخوط الخعاية والتػضيف  تجخبة أف أساس الججارةبعزا. وتبيغ ال
يزسغ حػافد مشاسبة  ويخمق االحتخاؼ ويقمل فخص الفداد ، والعقػبات

  .والتساس األرباح
إدارات الزخائب والجسارؾ غالبا ما تكػف مػضع  :وظيفة الزخائب واإليخادات ●

احتياؿ كبخػ و يجب أف يكػف التخكيد الخئيدي لمسػاشغ عمى استخاتيجية 
التي يتع  ، إحجػ االستخاتيجيات الخئيدية في ىحا السجاؿ ىى مكافحة الفداد

تشفيحىا ىػ إعصاء وكاالت اإليخادات حخية إدارية أكبخ في تعييغ السػضفيغ 
جاوؿ األجػر. وإعادة الييكمة عغ شخيق فرل مياـ تقييع الزخائب وتحجيج ج

 .وتشاوب السػضفيغ، مغ مياـ جسعيا
تأتي ضغػط و  لمفداد فعيلتىى إدارة السذتخيات والعقػد الزعيفة   :السذتخيات العامة ●

وزيادات حػافد الخشػة واتباع السبادغ األساسية ، السيدانية وتأخيخ السجفػعات
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والتحجؼ ىػ كيفية تخكيد السػارد والجيػد عمى ، السذتخيات بذكل سميعومسارسات 
 وبشاء القجرات لتذغيميا عمى الشحػ السشذػد.  الستابعة نحػ أفزل وإنذاء أنطسة 

الػكاالت السدتقمة وىيئات الخقابة ىي مكػنات كبيخة مغ  :وكاالت مكافحة الفداد ●
ىحه الػكاالت الستخررة لسكافحة وتذسل ، استخاتيجية الػششية لسكافحة الفداد

السخاجع العاـ وأميغ ، ( مكتب السفتر العاـICPC)اتحاد الغخؼ التجارية، ، الفداد
ويجب أف  .وىيئة الشداىة وديػاف الخقابة السالية السطالع والييئات االنتخابية السدتقمة

ظ ويجب عمييع الحفا، ة ىحه الييئات مدتقمة عغ التالعب الدياسييمعاتكػف ف
 عمى معاييخ عالية مغ الدمػؾ وتسمظ مػارد مالية كافية والسيشية ألداء واجباتيع. 

0Legal & Judicial Reform  اإلصالح القانؽني والقزائي: .

التجابيخ القانػنية البحتة وحجىا ال يسكغ أف تكػف فعالة تساما في مػاجية 
الفداد. بل يجب أف تذكل جدءا أساسيا مغ استخاتيجية يتزسغ انطسة قانػنية تعسل 

 ؤسدات التي يتع مغ خالليا تشفيحالساإلدارية و لمػائح وكحلظ العسمية وا، بذكل جيج
باإلضافة إلى وجػد ، مدتقل ويعسلأف  يكػف الشطاـ القانػني مغ التجخبة وىحا يتصمب 

 مغ التجخل الدياسي.  فى حساية حكيكية و   ومداءلة، قزاء فعاؿ

  Legislators :السجتسع السجني.1

السجتسع السجني بسا في ذلظ وسائل اإلعالـ السدتقمة والقصاع الخاص ىع 
والسيشييغ ومجسػعات ، الالعبيغ الخئيدييغ ويسكغ القػؿ اف جساعات السرالح

السدتيمكيغ والدعساء الجيشييغ يسكشيع بشاء تحالفات ضج الفداد وخجمات الخقابة ميسة 
التجخبة تطيخ أف تعديد مختمف القصاعات داخل وخارج و مصالبة بقجر أكبخ مغ السداءلة 

الحكػمة تسيل في الػقت نفدو إلى تعديد ديشاميكية نطاـ مغ الزػابط والتػازنات 
عمى نحػ يؤثخ يات الخئيدية ومغ السالحع في معطع الجوؿ أف تعبئة رأؼ الجسيػر والتحج

شخيكا أساسيا في يعتبخ كسا اف القصاع الخاص ، فعاؿ في سياؽ وإجخاءات مكافحة الفداد
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وبالسثل وسائل اإلعالـ السدتقمة تمعب دورا حيػيا في تػعية  .جيػد وقف دفع الخشاوػ 
 لسكافحة الفداد.السصمػب وبشاء الجعع بأوؿ  أوالً الجسيػر، وفزح الفداد 

Regionalالجوليةاإلقميسيةالتجابيخ2 .   /: International Measures/   

و يتحخؾ نحػ استجابة مشدقة متعجدة ، الفداد لو بعج إقميسي ودولي قػؼ  
ة مؤخخا متخددة في االعتخاؼ بأف شخكاتيع السدتػيات. حتى كانت الجوؿ الرشاعي

الػششية / متعجدة الجشديات غحت الفداد واتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد 
( ىي عجد قميل مغ TIوالذفافية الجولية )، (EITIمبادرات الذفافية الرشاعة )و 

رع يجَخـ الخشػة األجشبية والقزاء عمى الخوالقػانيغ التى بسقتزاىا التجابيخ 
كسا يػفخ إنذاء آليات قانػنية لسعالجة مطاىخ الفداد العابخة لمحجود ، الزخيبي

ال تداؿ ، ل األمػاؿ و تيخيب األسمحة الرغيخة والسخجرات ومع ذلظيالػششية مثل غد
الحكػمة تػاجو األنطسة السرخفية الجولية التي تجعل السعمػمات مغ الرعب 

 .فى ىحه العسميات يغويرعب مالحقة الستػاشئ، الحرػؿ عمييا

:  - اسابعً  Organizational performance  السشعسيداءاأل

 Concept. السفيؽم 1

بايغ اراء الباحثيغ في التعبيخ عغ مفيـػ االداء السشطسي بيغ االىتساـ الزيق تت
السشطسة وبيغ االشار االوسع الحؼ حاوؿ بتحقيق اىجاؼ محجدة لجانب معيغ في 

استيعاب مفيـػ السشطسة بػصفيا مجسػعة مغ االىجاؼ بيشسا اتفق اخخوف عمى اف االداء 
 .قتراد والتكيفالكمفة والفاعمية واإل :وابخز ابعاده ىي، السشطسي ىػ بشاء متعجد االبعاد

  Organizational performance types.انؽاع االداء التشعيسي: 0

 تحجد  انػاع االداء لسشطسي بثالث مجسػعات:
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 :جاء الساليال -أ

  :وذلظ اف ىحا السؤشخ يذيخ الى استخجاـ السؤشخات السالية لكياس االداء النو   

  لمقصاع العامميغ فيويسكغ مقارنتيا مع السشافديغ والسعجؿ العاـ. 

 امكانية تحجيج معجالت السخاشخة السحتسمة 

  غيخ الستحققة وفخص الشسػ السحتسمةمعخفة كذػؼ االرباح. 
 :داء العسمياتياآل -ب

ة السشتجات ويتزسغ استخجاـ مقاييذ عسمياتية مثل الحرة الدػقية وجػد
 .وتقجيع مشتجات ججيجة

 :الفاعمية التشعيسية -ج

حيث يتأثخ مدتػػ االداء بتفاعل السػارد والسيارات والتكشػلػجيا والتأثيخات البيئية 
وبالتالي فاف مدتػػ االداء ىػ حريمة التفاعل الذامل لمسشطسة في مخحمة السختمفة. 

 زمشية معيشة اذ يربح مكياس الفاعمية ىػ السكياس السشاسب لالداء التشطيسي الذامل.
 Objectives of Organizationalلسشعسي . أىجاف األداء ا1

performance     

إف عسمية تقييع أداء السشطسات ضخورية ججا إلدارتيا عمى وجو الخرػص 
 تحقيق عجة أىجاؼ مغ أىسيا اآلتي:حيث يسكغ مغ خالليا 

  تداعج في معخفة درجة تحقيق استغالؿ السػارد الستاحة لمسشطسة مقارنة
 .باألىجاؼ السصمػب تحكيقيا

 معخفة الفخص  تحجيج الػضع الجاخمي مغ حيث نقاط القػة والزعف وكحلظ
 والتيجيجات التي تحيط بالسشطسة في بيئتيا الخارجية.

 .وضع الخصط السدتقبمية لمسشطسة 



 0202 سبتسبخ( الثانيوالخسدؽن )الجدء الدابع  لعجدا                                  مجمة بحؽث الذخق األوسط

- 132 - 

  .تداعج في تخشيج قخارات اإلدارة فيسا يتعمق بالسجاالت السختمفة لمسشطسة 

 . أىسية األداء ألسشعسي2

باف أىسية معخفة األداء ألسشطسي  Tapinos, Dyso& Medow  رأػ 
  :تدتعسل مغ اجل يسكغ أف
 .تػجيو تخررات السػارد 
  .تقييع األداء اإلدارؼ 
 مداعجة السجراء في تذخيز األداء الجيج.  
 .يػضح حكيقة السبادالت بيغ الخبح واالستثسار 
  .ضساف أف إدارة السشطسة تعخؼ الػقت السشاسب لمتجخل في األعساؿ الستجىػرة 
 والدياسات. التأكيج عمى مدتػػ التشديق بيغ أجدء األعساؿ 
 مشاقذة اندجاـ تقديسات الييكل في التشفيح.  
  اإلشالع عمى معخفة حاؿ السذاركيغ في التشفيح لسالحطة الجوافع واالتجاىات

 لجػ األفخاد. 

 :Performance measures األداء    . مقاييذ3

تعجدت السقاييذ السدتخجمة في عسمية تقييع  أداء السشطسة وفقا لتعجد 
واألغخاض السصمػب تحكيقيا في عسمية التقييع ومغ ثّع أدػ ذلظ إلى إيجاد األىجاؼ 

 -ومغ ىحه السقاييذ:  ة ومتشػعة بعزيا كسي واآلخخ نػعيمقاييذ متعجد

    Financial Measures ( Profitability)  )الخبحية(السقاييذ السالية  -1
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في إدارة  عسػما ىي محرمة لسختمف الدياسات الستخحة –ربحية السشطسة 
لحا فإف التحميل بالشدب األخخػ )عجا ندب الخبحية ( يػفخ   مختمف شؤونو

أما ندب الخبحية ، الػحجات االقتراديةمعمػمات معبخة عغ الصخيقة التي تجار بيا 
، فتعبخ عغ مجػ الكفاءة التي يتخح بيا السرخؼ قخاراتو االستثسارية والسالية

األداء مع السشطسات األخخػ وعمٰى الخغع مغ تعجد وكحلظ يدسح لمسجراء بسقارنة 
مقاييذ الخبحية سػؼ تقترخ الجراسة عمى أىع السقاييذ في قياس ندب الخبحية 

 :لتقييع األداء السرخفي وتتسثل باآلتي

  العائج عمى االستثسار(Return on Investmet): 

احية التقميجية في مجاؿ يعج ىحا السكياس مغ السقاييذ الذائعة االستخجاـ مغ الش
حيث يذيخ إلى مجػ قجرة إدارة السشطسة عمى تحػيل مػجػدات السؤسدة إلى الخبحية 

إال أنو يجب  مكاسب صافية ويدتخجـ لمحكع عمى كفاءة اإلدارة في استغالؿ السػجػدات
تػخي الححر عشج استخجاـ ىحا السعجؿ مغ أف تكػف السػجػدات مقػمة بأكثخ أو بأقل مغ 

 .لى إعصاء معمػمات خاشئة ومزممةيا الحكيقة مسا يؤدؼ إقيست

   :ُيقاس معجؿ العائج عمى االستثسار عمى وفق الريغ اآلتية

 = صافي الخبح / إجسالي السؽجؽداتالعائج عمى االستثسار     

 معجل العائج عمى حقؽق السمكية  Return on Equity (ROE): 

( ما يحرل عميو السداىسػف ROEيكيذ معجؿ العائج عمى حقػؽ السمكية )
مغ وراء استثساراتيع ألمػاليع في نذاط السرخؼ وتتسثل تمظ األمػاؿ في رأس الساؿ 

 واالحتياشات واألرباح السحتجدة. 
 -يحدب معجؿ العائج عمى حقػؽ السمكية عمٰى وفق الريغة اآلتية: 

 



 0202 سبتسبخ( الثانيوالخسدؽن )الجدء الدابع  لعجدا                                  مجمة بحؽث الذخق األوسط

- 130 - 

 سمكية = صافي الخبح / حق السمكيةالعائج عمى حق ال

العائج عمى حقػؽ السمكية ىػ دليل عمى كفاءة اإلدارة في أدائيا إف ارتفاع 
ويسكغ أف يكػف ارتفاعيا دليال عمى السخاشخة العالية الشاجسة عغ زيادة الخافعة السالية 

 .في حيغ يذيخ انخفاضو إلى تسػيل مشخفس بالقخوض

 Stakeholders Measures   مقاييذ أصحاب السرالح -2

أشخاص ميتسػف بشذاط السشطسة ألنيع يتأثخوف ف أصحاب السرالح ىع إ
بذكل كبيخ بتحقيق أىجافيا واصصحاب السرالح ىع )أصحاب األسيع السيتسيغ 

، والسجيدوف السيتسػف باإلبقاء عمى السشطسة كدبػف ، بتثسيغ قيسة الديع واإليخادات
األجػر، الشقابات السيتسة بشدب ، والجائشػف السيتسػف بقجرة السشطسة عمى دفع ديػنيا

 الحكػمات ىي تخاقب أعساليا(. 

   Personnel Measures األفخاد مقاييذ -3

ترف قياسات األداء ومجػ جػدة أداء الفخد لمسيسة حيث يسكغ استخجاميا لتقييع 
وتعج مقاييذ األفخاد أحج بجائل السقاييذ السالية لألداء ولكغ   ومكافأة األفخاد داخل السشطع

س تكسغ في االختالؼ في تحجيج معاييخ الشجاح  فيي  تسثل ياالسآخح عمى ىحا السك
والخضا الػضيفي لمعامميغ وىي حالة مغ العاشفة ، مقاييذ األفخاد مثل إنتاجية العامل

و مغ اإلشباع الحؼ يحرل عميو الفخد مغ لتي تشتج مغ تقػيع الفخد لػضيفة أااليجابية ا
التجريب عغ كل عامل في السشطسة سػاء عسمو فزال عغ نفقات البحث والتصػيخ ونفقات 

 كانت ناجسة عغ التجريب الجاخمي في السشطسة أـ عغ التجريب الخارجي.
  



 صفاء دمحم صالح الجيؼالتشعيسي    د. ودورىا في تطؽيخ األداء فى السشعسات لعالج الفداد اإلداري والسالي  دراسة مقتخحة  

- 131 - 

 Added Value Measureمقاييذ القيسة السزافة  -4

ويعج  ، كد االستثسار ىػ الكيسة السزافةألداء مخ  ةتعتبخ مغ السقاييذ السعاصخ 
السشطسة مغ عػائج مقارنة مع الكمفة السباشخة مغ السؤشخات السفزمة في قياس ما تحققو 

أما العائج عمى الكيسة السزافة فيسثل صافي الجخل قبل الزخيبة إلى ، لتحقيق تمظ العػائج
وقج يقارف الشاتج مع العائج عمى االستثسار لبياف فاعمية الرشاعة ، إجسالي الكيسة السزافة

كيسة السزافة مؤشخات االبتكار والتعمع ف وتجخل في إشار الاليفي إضافة الكيسة بأقل الك
وتصػيخ الخجمات الججيجة وقيادة التكشػلػجيا ومعجالت التحديغ واإلبجاع وجسيعيا تيجؼ 
إلى خمق السبادلة األندب بيغ الدعخ والكيسة السزافة كسا يعج العائج عمى الكيسة 

 لسشطسي. غ أفزل السقاييذ في قياس األداء االسزافة م

 
 لتطبيقيالجانب ا :ثلثالالسبحث ا

يتع في ىحا السبحث التحميل الػصفي االحرائي لستغيخات البحث مغ خالؿ 
االدوات االحرائية كالستػسط واالنحخاؼ السعيارؼ واالنحجار وعالقات االرتباط والتأثيخ 

  -لستغيخات البحث السدتقمة والسعتسجة  واختبار الفخضيات. ومغ خالؿ الفقخات االتية:
 :خرائص العيشة وصف -واًل أ

فى بعس أجيدة ساتحة الجامعات والسدؤوليغ أ مغ عجدا الجراسة عيشة شسمت
 .افيمغ تحميل فقخات اإلستب الجراسة عيشة خرائز يػضح (1)والججوؿ  الجولة العميا 
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 (1ججول )

 وصف خرائص العيشة

 
 :الجشذ .1

 الحؼ يػضح خرائز عيشة البحث اف عجد الحكػر (1يتزح مغ الججوؿ )  
%.وىحا 19( وبشدبة االناث 6% في حيغ كاف عجد االناث )81( وبشدبة 27بمغ )

 يعشي زيادة عجد الحكػر في العيشة.

 :الحالة االجتساعية .0

الخاصية الثانية لمعيشة والتي تذيخ الى الحالة  (1يتزح مغ الججوؿ )
 3 بيشسا كاف عجد االناث ,%93وبشدبة  33بمغ عجد الستدوجيغ االجتساعية إذ 

 % وىحا يذيخ الى ارتفاع ندبة الستدوجيغ في العيشة.13وبشدبة 
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 الفئة العسخية:.3

ثالثة وىي الفئة العسخية والتي تػزعت عمى لالخاصية ا ( اف1يتزح مغ الججوؿ )
( سشة وكاف عجد 33-21( سشة والفئة الثانية  )23يمي الفئة االولى  اقل مغ ) فئات وكسا

( سشة وكاف عجد افخاد العيشة 43-31%( الفئة الثالثة  )3وبشدبة )( 1افخاد العيشة فييا)
( 8( سشة وكاف عجد افخاد العيشة فييا)53-41الفئة الخابعة ) %(48( وبشدبة )16يا)في

( وبشدبة  8( سشة وكاف عجد افخاد العيشة فييا)63-51%( الفئة الخامدة  )24وبشدبة )
 .%(48اكثخ ندبة والتي بمغت  )( سشة ىي 43-31وتعجالفئة الثالثة ) %(24)

 : لعمسياالسؤىل -2

الخاصية الخابعة وىي السؤىل العمسي والحؼ تػزع  ( اف1يتزح مغ الججوؿ )
( كاف عجد افخاد العيشة فييا) ( وبشدبة  1عمى فئات كسايمي الفئة االولى  )الجبمـػ

%( الفئة 24وبشدبة )( 8%( الفئة الثانية  )البكمػريػس( كاف عجد افخاد العيشة فييا)3)
( 14الثالثة  )الجبمػـ العالي( الفئة الخابعة  )الساجدتيخ( كاف عجد افخاد العيشة فييا)

وتعجالفئة  %(33( وبشدبة )13%( الفئة الخامدة  )الجكتػراه( وبعجد )42وبشدبة )
 .%(42الخابعة )الساجدتيخ( ىي اكثخ ندبة والتي بمغت  )

      :العشؽان الؽظيفي -3

( الخاصية الخابعة وىي العشػاف الػضيفي والحؼ تػزع 1ح مغ الججوؿ )يتز
، %(51( وبشدبة )17) الفئة االولى  )تجريدي( كاف عجد افخاد العيشة فييا فئتيغ عمى

 .%(49( وبشدبة )16الفئة الثانية  )رقابي( كاف عجد افخاد العيشة فييا)
   :مجة الخجمة -4

الخجمة والتي تػزعت  وىي مجة الخامدة( الخاصية 1يتزح مغ الججوؿ )
( وبشدبة 8( سشة وكاف عجد افخاد العيشة فييا)5-1عمى فئات وكسايمي الفئة االولى  )

%( 39( وبشدبة )13( سشة وكاف عجد افخاد العيشة فييا)13-6%( الفئة الثانية  )24)
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%( الفئة 15( وبشدبة ) 5( سشة وكاف عجد افخاد العيشة فييا)15 -11الفئة الثالثة  )
%( الفئة الخامدة  13( وبشدبة )3( سشة وكاف عجد افخاد العيشة فييا)23 -16الخابعة )

%( وتعج الفئة الثانية 12( وبشدبة ) 4وكاف عجد افخاد العيشة فييا) فأكثخ( سشة -21)
 .%(39( سشة ىي اكثخ ندبة والتي بمغت  )6-13)

 نذاط الؽزارة:-5

فئتيغ وقج كانت افخاد العيشة كميا مغ الفئة وكاف تقديع ىحه الخاصية الى 
 %.133دبة شالخجمية وب

 تحميل آراء العيشة: -اثانيً 

  .تحميل آراء العيشة عؼ انؽاع الفداد االداري:1

انػاع الفداد  عغ الجراسة عيشة آراء وتفديخ وتحميل عخض إلى تيجؼ ىحه الفقخة 
 (ليكخت( مكياس باستخجاـ الجراسة إستبياف أسئمة عمى اإلجابات قياس تع االدارؼ وقج

، متأكج غيخ، أتفق، تساما أتفق ( مغ يتػزع إذ ، رتب خسدة مغ يتألف والحؼ الخساسي
، ستجاباتيعوإ الجراسة عيشة أفخاد آراء عمى بيجؼ التعخؼ وذلظ تساما( ال أتفق، الأتفق

 اإلستبياف بيانات تبػيب تع الشتائج بتحميل الذخوع اجل ومغ .ومتغيخاتيا الجراسة أبعاد عغو 
 عسمية التحميل في الججاوؿ مغ الشػع ىحا تػضيف لغخض ، تكخارية ججاوؿ بذكل

 (si) السعيارؼ  االنحخاؼ و (xw) السػزونة الحدابية األوساط عمى لمحرػؿ اإلحرائي
 درجة وتقييع قياس بيجؼ الكياس أداة  كستػسط (3 ) البالغ الفخضي الػسط اعتساد وتع

 .الجراسة شةيع أفخاد باستجابات والستعمقة عميا السدتحرل االستجابة
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 (0الججول)

 آراء العيشة عؼ انؽاع الفداد االداري 

 
النػاع الفداد  السػزوف  الحدابي الػسط إف (2) الججوؿ نتائج مغ يتزح

 الػسط إف تبيغ وقج (0.893) قجرهوبانحخاؼ معيارؼ  (4.257) بمغاالدارؼ والسالي 
إف  عمى يجؿ ذاھو، (3)  والبالغ الفخضي الحدابي الػسط مغ اكبخ السػزوف  الحدابي

مغ قبل افخاد عيشة الجراسة لكػنو مغ االمػر  بتحجيج نػع الفدادىشاؾ اىتساـ واضح 
وقج بمغت اعمى قيسة لمستػسط في الفقخة  ، السيسة في تحجيج استخاتيجيات السػاجية

X6 ( وىحا يجؿ عمى 4.515بسقجار ) السرالح  استغالؿ السخكد االدارؼ النجاحاف
يسة لمستػسط الذخرية مغ اكثخ انػاع الفداد االدارؼ شيػعا. في حيغ بمغت اقل ق

 ( وبانحخاؼ قيستو4.061بسقجار ) X10 الفقخةصة بيحا البعج في الراء العيشة  السختب
وىحا يعشي اف قل انػاع الفداد االدارؼ شيػعا ىػ قبػؿ السػضفيغ لميجايا  (3.899)

 واالكخاميات  , وقج تخاوحت بكية الفقخات بيغ ىحيغ السدتػييغ اعاله.
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 .تحميل اراء العيشة عؼ اسباب الفداد االداري:0

( آراء افخاد العيشة عغ اسباب الفداد االدارؼ والسالي إذ 3يبيغ الججوؿ )
الفداد االدارؼ  السباب السػزوف  الحدابي الػسط إف (3) الججوؿ نتائج غم يتزح

 الػسط إف تبيغ وقج (0.790) قجرهيارؼ ػػػػػوبانحخاؼ مع (3.936) بمغوالسالي 
إف  عمى يجؿ ذاھو، (3 ) والبالغ الفخضي الحدابي الػسط مغ اكبخ السػزوف  الحدابي

مغ قبل افخاد عيشة الجراسة لكػنو مغ  اسباب الفداد بتحجيج ىشاؾ اىتساـ واضح 
وقج بمغت اعمى قيسة لمستػسط في ، االمػر السيسة في تحجيج استخاتيجيات السػاجية

( وىحا يجؿ عمى اف التداىل مع السفدجيغ  مغ اىع 4.545بسقجار ) X17الفقخة  
 (3944.وبستػسط ) 1X1وقج جاءت بالسختبة الثانية  .اسباب الفداد االدارؼ 

والخاصة بعجـ تصبيق مبادغ السداءلة يذكل صحيح في حيغ بمغت اقل قيسة 
( 3.091بسقجار ) X15 الفقخةلمستػسط الراء العيشة  السختيصة بيحا السحػر في 

وىحا يعشي اف أقل أسباب الفداد االدارؼ اىسية ىػ تجني  (3.793) وبانحخاؼ قيستو
 ت بيغ ىحيغ السدتػييغ اعاله.اجػر ومختبات السػضفيغ وقج تخاوحت بكية الفقخا
 (1الججول )

 تحميل راء العيشة عؼ اسباب الفداد االداري 
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 :ت مكافحة الفداد االداري والساليتحميل آراء العيشة عؼ استخاتيجيا .0

( آراء افخاد العيشة عغ استخاتيجيات مكافحة الفداد االدارؼ والسالي 4يبيغ الججوؿ )  
 -:استخاتيجياتوالتي تزسشت ثالث 

 إف (4) الججوؿ نتائج مغ يتزح: إذ والخقابية والسالية استخاتيجية االنعسة االدارية-أ
 بمغالفداد االدارؼ والسالي   لفقخات ىحه االستخاتيجية لسكافحة السػزوف  الحدابي الػسط

 السػزوف  الحدابي الػسط إف تبيغ وقج (0.667) قجرهوبانحخاؼ معيارؼ  (4.384)
إف ىشاؾ اىتساـ واضح  عمى يجؿ ذاھو، (3 ) والبالغ الفخضي الحدابي الػسط مغ اكبخ

مغ قبل افخاد عيشة الجراسة لكػنيا مغ االستخاتيجيات اليامة في  بيحه االستخاتيجية
( وبانحخاؼ 4.758بسقجار ) X35السػاجية, وقج بمغت اعمى قيسة لمستػسط في الفقخة  

 والكفاءة الشداىةاختيار العامميغ عمى اساس وىحا يجؿ عمى اف  ( 4353.معيارؼ قجره )
 مغ اىع فقخات ىحه االستخاتيجية لسكافحة  الفداد االدارؼ.
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 (2ججول)

 تحميل اراء العيشة عؼ استخاتيجيات مكافحة الفداد االداري والسالي

 
 بعجـ والخاصة (4.576وبستػسط )  X21ج جاءت بالسختبة الثانية وق  

, في حيغ بمغت اقل قيسة والخقابية  التجخل الدياسي في القخارات االدارية والسالية
( 0004.بسقجار ) X24 الفقخةلمستػسط الراء العيشة  السختيصة بيحا السحػر في 

وقج   ذية لمعامميغتحديغ االوضاع السعيوالخاصة ب(13.93) وبانحخاؼ قيستو  
 .تخاوحت بكية الفقخات بيغ ىحيغ السدتػييغ اعاله

 االستخاتيجية القزائية والقانؽنية: ب.

لفقخات ىحه  السػزوف  الحدابي الػسط إف (4) الججوؿ نتائج مغ يتزحكسا 
   قجرهوبانحخاؼ معيارؼ  (4.520) بمغالفداد االدارؼ والسالي   االستخاتيجية لسكافحة

 الفخضي الحدابي الػسط مغ اكبخ السػزوف  الحدابي الػسط إف تبيغ وقج  (0.568)
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مغ قبل افخاد عيشة  بيحه االستخاتيجيةإف ىشاؾ اىتساـ واضح  عمى يجؿ ذاھو، (3 ) والبالغ
الجراسة لكػنيا مغ االستخاتيجيات اليامة في السػاجية, وقج بمغت اعمى قيسة لمستػسط في 

(وىحا يجؿ عمى اف  0.555( وبانحخاؼ معيارؼ قجره )4.606بسقجار ) X37الفقخة  
مغ اىع فقخات ىحه االستخاتيجية لسكافحة  الفداد  اصجار احكاـ صارمة ضج الفداد

دخعة والخاصة (4.576وبستػسط )  X36االدارؼ. وقج جاءت بالسختبة الثانية  ب 
السحػر في حيغ بمغت اقل قيسة لمستػسط الراء العيشة  السختيصة بيحا  ،اجخاءات التحقيق

 تػعية االفخاد والخاصة ( 3.639( وبانحخاؼ قيستو)4.394بسقجار ) X40الفقخة  في 
 فقخات بيغ ىحيغ السدتػييغ اعاله., وقج تخاوحت بكية البزخورة االبالغ عغ السذبػىيغ

 :سعمؽماتية الحجيثةج.االستخاتيجية التكشؽلؽجية وال

لفقخات ىحه االستخاتيجية  السػزوف  الحدابي الػسط إف (4) الججوؿ نتائج مغ يتزحكسا 
 إف تبيغ وقج (0.887)   قجرهوبانحخاؼ معيارؼ  (3.879) بمغالفداد االدارؼ والسالي   لسكافحة
إف  عمى يجؿ ذاھو، (3 ) والبالغ الفخضي الحدابي الػسط مغ اكبخ السػزوف  الحدابي الػسط

مغ قبل افخاد عيشة الجراسة لكػنيا مغ االستخاتيجيات اليامة  بيحه االستخاتيجيةىشاؾ اىتسـا واضح 
( وبانحخاؼ 4.152بسقجار ) X43وقج بمغت اعمى قيسة لمستػسط في الفقخة    في السػاجية

فقخات ىحه مغ اىع ، استخجـا البرسة االلكتخونيةوىحا يجؿ عمى اف  ( 7123.معيارؼ قجره )
 (3.909وبستػسط )  X42وقج جاءت بالسختبة الثانية  خاتيجية لسكافحة  الفداد االدارؼ االست

في حيغ بمغت اقل قيسة لمستػسط الراء العيشة   استخجـا الكاميخات التمفديػنية في الخقابة والخاصة  
 والخاصة ( 1.331) ( وبانحخاؼ قيستو3.576بسقجار ) X44الفقخة  تيصة بيحا السحػر في السخ 

 السدتػييغ اعاله. وقج تخاوحت بكية الفقخات بيغ ىحيغ ستخجـا االقسار الرشاعيةإب

 :.تحميل آراء العيشة عؼ االداء التشعيسي2

 مؤشخات الفاعمية( آراء افخاد العيشة عغ االداء التشطيسي مغ خالؿ 5يبيغ الججوؿ )
 -:والكفاءة والتي تزسشت فقختيغ
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لفقخات الفاعمية كسؤشخ  السػزوف  الحدابي الػسط إف (5) الججوؿ نتائج مغ يتزح :الفاعمية-أ
 الػسط إف تبيغ وقج (0.933)   قجرهوبانحخاؼ معيارؼ  (3.794) لالداء السشطسي  بمغ

إف ىشاؾ  عمى يجؿ ذاھو، (3 ) والبالغ الفخضي الحدابي الػسط مغ اكبخ السػزوف  الحدابي
مغ قبل افخاد عيشة الجراسة لكػنيا مغ السؤشخات  باالداء التشطيسي ىتسـا واضح إ 

, وقج بمغت اعمى قيسة لمستػسط في  االستخاتيجية  عمى قجرة السشطسة عمى تحقيق االىجاؼ
تكيف وىحا يجؿ عمى  (7883.( وبانحخاؼ معيارؼ قجره )3.94بسقجار ) Y4الفقخة  

لزساف ، وبزسشيا تغيخات البيئة وشمبات السجتسع، السشطسة مع الطخوؼ السحيصة بو
 ىع فقخات الفاعمية. مغ أ  في الدػؽ وتقجيع افزل خجمة لمجسيػر هستسخارية بقاءديسػمتو وإ

 (3ججول)                                      
 تحميل آراء العيشة  االداء التشعيسي

 
بعجـ اخح  والخاصة (3.727وبستػسط ) Y2  وقج جاءت بالسختبة الثانية 

، الدياسية، االجتساعية، السشطسة في االعتبار استيعاب جسيع العػامل )االقترادية
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اقل قيسة  في حيغ بمغت ستؤثخ في امكانية تشفيح االىجاؼ العالسية( التي، الثقافية
( وبانحخاؼ 3.576بسقجار ) Y3الفقخة صة بيحا السحػر في لمستػسط الراء العيشة السختب

باف العالقة بيغ السشطسة والسجتسع السدتفيج ايجابية وبشاءة  والخاصة (93643.قيستو)
 .فقخات بيغ ىحيغ السدتػييغ اعالهوقج تخاوحت بكية ال وتدػدىا حاالت الثقة والتعاوف 

 ب. الكفاءة:

لفقخات الكفاءة كسؤشخ  السػزوف  الحدابي الػسط إف (5) الججوؿ نتائج مغ يتزح
 الػسط إف تبيغ وقج(0.894) قجره وبانحخاؼ معيارؼ  (3.812) لالداء السشطسي  بمغ

إف  عمى يجؿ ذاھو، (3 ) والبالغ الفخضي الحدابي الػسط مغ اكبخ السػزوف  الحدابي
السؤشخات  مغ قبل افخاد عيشة الجراسة لكػنيا مغ باالداء التشطيسي ىشاؾ اىتساـ واضح 

, وقج بمغت اعمى قيسة لمستػسط  االستخاتيجية  عمى قجرة السشطسة عمى تحقيق االىجاؼ
 وىحا يجؿ عمى اف   (9173.( وبانحخاؼ معيارؼ قجره )4.182بسقجار ) Y7في الفقخة  

  وقج جاءت بالسختبة الثانية لسرخػ السجتسع اسسعة السشطسة ومدتقبميا ودوره السسيد في 
Y8   ( 4.031وبستػسط) بالخضا عغ العسل في قدسي او فخعي قياسا مع   والخاصة
في حيغ بمغت اقل قيسة لمستػسط الراء  اـ االخخػ يرل الى مدتػػ عاؿ ججا االقد

 (1.062) ( وبانحخاؼ قيستو3.424بسقجار ) Y6الفقخة العيشة  السختيصة بيحا السحػر في 
بعجـ مصالبة االدارة العميا االقداـ والفخوع بسقتخحات تخفيس كمف انتاج الخجمة   اصةوالخ

 فقخات بيغ ىحيغ السدتػييغ اعاله.وقج تخاوحت بكية ال في السشطسة واداء االعساؿ لمدبائغ

 تحميل عالقات االرتباط بيؼ متغيخات البحث واختبار الفخضيات::ثالثا

االرتباط بيغ الستغيخات السدتقمة والسعتسجة لسفخدات ( عالقات 6يبيغ الججوؿ)
 العيشة خالؿ فتخة الجراسة وعمى الذكل االتي:

 
 



 0202 سبتسبخ( الثانيوالخسدؽن )الجدء الدابع  لعجدا                                  مجمة بحؽث الذخق األوسط

- 142 - 

 (4ججول)

 تحميل عالقات االرتباط بيؼ متغيخات البحث واختبار الفخضيات

 
والستغيخ الثاني  ,(A1)االرتباط بيغ متغيخ انػاع الفداد( عالقة 5يبيغ الججوؿ)-1

( -3*322.إذ بمغ معامل االرتباط )سبيخماف لمختب( ) (A2)اسباب الفداد
 .(3.35معشػية ) وبسدتػػ 

( A2كسا يبيغ الججوؿ عالقة ارتباط بيغ اسباب الفداد االدارؼ والسالي)-2
واستخاتيجيات مكافحة الفداد االدارؼ إذ كاف معامل االرتباط لكل مغ استخاتيجية 

(, كسا اف 3.31وبسدتػػ معشػية ) )B1 ( ).586**3االنطسة االدارية والخقابية)
 وبسدتػػ  )3*358.( بمغ )B2معسل االرتباط لمدتخاتيجية القزائية والقانػنية)

عامل االرتباط لمدتخاتدجية التكشػلػجية والسعمػماتية ػبيشسا كاف م , (3.35معشػية )
(B3بمغ ).(3.35وبسدتػػ معشػية )  )3(*375. 

بيغ استخاتيجية االنطسة االدارية والخقابية  وكل كحلظ يبيغ الججوؿ عالقة ارتباط -3
وبسدتػػ  )3(**495.مغ االستخاتيجية القزائية والقانػنية وبسعامل ارتباط بمغ

(, كسا تػجج عالقة ارتباط مع االستخاتيجية التكشػلػجية والسعمػماتية 3.31معشػية )
ة ارتباط مع ( كسا تػجج عالق3.31( وبسدتػػ معشػية )3 **541.وبارتباط قجره)

مؤشخات االداء التشطيسي باعتبارة متغيخا تابعا اذ بمغ معامل االرتباط 
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( وكحلظ بمغ معامل االرتباط 3.35وبسدتػػ معشػية ) )3(*389.لمفاعمية
 .)3(*320.لمكفاءة

( عالقة ارتباط بيغ االستخاتيجية القزائية والقانػنية وبيغ 5وقج بيغ الججوؿ )-4
 (.3.35وبسدتػػ معشػية ) )3(*329.رهالفاعمية وبارتباط قج

كسا يتبيغ مغ الججوؿ عالقة ارتباط بيغ االستخاتيجية التكشػلػجية والسعمػماتية  وبيغ -5
(. 3.35وبسدتػػ معشػية ) )3 *304.كل مغ الفاعمية إذ بمغ معامل االرتباط )

 (.3.35وبسدتػػ معشػية ) )3(*365.كحلظ بمغ معامل االرتباط لمكفاءة
ال تػجج عالقة ارتباط  :(HOالفخضية الخئيدة )وعمى اساس ذلظ تخفس 

ذات داللة معشػية بيغ استخاتيجيات مكافحة الفداد االدارؼ والسالي وأداء السشطسة  
 وقبل الفخضية البجيمة عشيا بػجػد العالقة.

 :كحلظ تخفس الفخضيات الفخعية ليا وىي
 ال تػجج عالقة ارتباط  ذات داللة معشػية بيغ االستخاتيجية االدارية :الفخضية االولى

 .والخقابية والتشطيسية واألداء التشطيسي والسالية
القزائية  ال تػجج عالقة ارتباط  ذات داللة معشػية بيغ االستخاتيجية :الفخضية الثانية

 والقانػنية واالداء السشطسي.
رتباط  ذات داللة معشػية بيغ استخاتيجية االعتساد ال تػجج عالقة ا :الفخضية الثالثة

وتقبل الفخضيات  .عمى االجيدة التكشػلػجية والسعمػماتية الحجيثة واألداء السشطسي
 البجيمة عشيا بػجػد العالقة.
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 االستشتاجات والتؽصيات  :السبحث الخابع

يتع في ىحا السبحث تشاوؿ االستشتاجات السدتشبصة مغ اإلشار الشطخؼ 
والعسمي لمجراسة والتي في ضػئيا سيتع تقجيع مجسػعة مغ التػصيات لالستفادة مغ 

 -ضسغ فقختيغ:ذلظ و  فتو نتائج الجراسةاالتجاه الحؼ كذ
 -:االستشتاجات -واًل أ
واألداء وجػد عالقة وتخابط وثيق بيغ استخاتيجيات مكافحة الفداد االدارؼ والسالي  -1

 فاعمية وكفاءة  السشطسة في تحقيق اىجافيا. مغ خالؿ زيادة ، التشطيسي
ستخاتيجية مغ خالؿ التخكيد عمى الجػانب اإل، إمكانية تصػيخ االداء التشطيسي-2

العيشة التى والتي حققت السختبة االولي  مغ وجية نطخ   السقتخح السحكػرة في كل
 وفقا لطخوؼ وإستخاتيجية السشطسة.أجابت عمى اإلستبياف 

لفداد نتائج التحميل اف مغ الجػانب السيسة في االستختيجيات لسكافحة اتبيغ مغ -3
فخاد مغ خالؿ الججارة والكفاءة وكحلظ االرادة الدياسية ىػ التخكيد عمى اختيار اال

 لسكافحة الفداد.
تبيغ مغ الشتائج اف الكدب غيخ السذخوع مغ خالؿ الػضيفة العامة واستغالؿ السخكد -4

 رالح الذخرية ىي مغ اىع اشكاؿ الفداد االدارؼ والسالي.االدارؼ النجاز الس
والتداىل مع السفدجيغ  عجـ تصبيق نطاـ السداءلة بذكل دقيق بيشت الشتائج اف-5

 .ىع اسباب الفداد االدارؼ والساليىي مغ ا 
كسا تبيغ مغ ضسغ االستخاتيجية القزائية والقانػنية اف سخعة اجخاءات التحقيق -6

 صارمة ضج الفداد مغ االمػر السيسة لسكافحة الفداد.واصجار احكاـ 
مغ خالؿ االستخاتيجية التكشػلػجية والسعمػماتية التخكيد عمى استخجاـ  وكسا ان-7

الكاميخات التمفديػنية في الخقابة واستخجاـ البرسة الخقابة بكافة أنػاعيا وخاصة 
 االلكتخونية مغ االمػر  التي يجب اخحىا في االعتبار.
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كسا اف ضاىخة الفداد مغ الطػاىخ الخصيخة وذات الشتائج الدمبية عمى الجولة ولحلظ يتصمب -8
 اليجاد االليات واالستخاتيجيات لسػاجيتيا والحج مغ اثارىا.  وذلظاالىتساـ والجراسة 

 -:التؽصيات -اثانيً 
ية شاممة لمسػضفيغ تبيغ االثار الدمبية والسجمخة لطاىخة ػ ضخورة عقج دورات ونجوات تػع -1

الفداد االدرؼ والسالي والػاجب الػششي يتصمب الػقػؼ بػجيا واالخبار عغ السفدجيغ 
فزال عغ الخصػات والسخاحل التي  ، ليعرادعا العقاب الذجيج وتقجيسيع الى العجالة ليكػف 

 تتزسشيا  سعيا لمػصػؿ إلى إقشاع العامميغ بجورىا في تحديغ األداء.
الجعػة الى البشاء الدميع أُلسذ تقػيع األداء التشطيسي في  السشطسات باالعتساد عمى -2

بالذكل الحؼ  ُيطيخ مجػ تػافق  واندجاـ  األىجاؼ ، تصبيق التقشيات الحجيثة
والفخعية السخسػمة مع اإلستخاتيجية التي تتبشاىا في ضل التصػرات والتغيخات   ةيالخئيد

 .واالقتراديةوالخقابية مغ الشػاحي السالية  سرخيةفي البيئة ال  الدخيعة
 واألجيدة الخقابية ( ىيئة الخقابة اإلدارية)تذجيع مكاتب السفتذيغ العسػمييغ  -3

ومقارنتيا  مرخاألخخػ عمى السذاركة في تبادؿ بيانات ونتائج السخاجعة  داخل 
 .الستصػرة في السجاؿ الخقابيو السختمفة  العخبيةفى الجوؿ مع األجيدة الخقابية 

يشبغي العسل عمى تحجيج الحمقات الزعيفة في األداء أو العسميات التي تحتاج إلى -4
 السػضف مغ خالؿ الجورات التصػيخية.التحديغ ورفع مدتػػ الػعي لجػ 

تػلى عسمية تقػيع ة تمتخرر)ىيئة الخقابة اإلدارية والسالية ( كجية  تفعيل دور-5
وتحجيج ، والبجء بتحجيج نقاط الزعف أواللالنذصة والقصاعات الحكػمية األداء 

 .الفجػات والسسارسات واألساليب الججيجة لمتحديشات
ستمكو ابي نطخا لسا تفي السجاؿ الخق( والسالية )ىيئة الخقابة اإلدارية ضخورة التشديق مع -6

مغ خبخة وبخامج  في ىحا السجاؿ السيسا بخنامج التجقيق الستقاشع الحؼ أثبت  الييئة
ب في آف واحج فاعميتو في كذف العجيج مغ السخالفات الستسثمة بتقاضي أكثخ مغ رات
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سذاركة في تبادؿ السعمػمات مع األجيدة فزال عغ ال، شسػذجواعتساد البخنامج ك
 .الستخررة الخقابية العخبية واألجشبية والسشطسات السيشية الجولية

ضخورة التشديق مع أقداـ ووحجات الخقابة والتجقيق الجاخمي والستابعة الججية -7
لمتقاريخ الذيخية التي تدودىع بيا تمظ األقداـ والػحجات شيخيا بسػجب التعميسات 

 الشافحة لالستفادة مغ الخبخة والسعخفة التي يستمكػنيا.
 ا ػػػة الذيادات العميػػػػػت العمسية مغ حسمجاالمكاتب السفتذيغ العسػمييغ بالس تصػيخ-8

الكفػءة مغ أصحاب الخبخة والتجريب  تخرراتفزال عغ ال، )محاسبيغ قانػنييغ(
 داء السكاتب.العالي في السجاالت السحاسبية والقانػنية لمشيػض بأ
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