
 

 

 في إقميع الجشػب األردف اإلداري  ك  السالي  اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ الفداد 
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2017 
الفداد  أنساطتذار كمجى ان ،ىجفت الجراسة إلى معخفة اتجاىات العامميغ في البمجيات في إقميع الجشػب السمخص

في البمجيات، كالتعخؼ عمى أسباب الفداد كأشكالو، كمجى تشفيح البمجيات إلجخاءات مكافحة  اإلداري  ك  السالي  
 ((522غبأداة االستبياف، حيث تكػنت عيشة الجراسة م االجتساعي  الفداد، اعتسجت الجراسة عمى مشيج السدح 

كذلظ لقياس اتجاىاتيع نحػ أبعاد الجراسة، ػب )الكخؾ، الصفيمة، معاف(، الجش مبحػثًا مغ العامميغ في بمجيات إقميع
، مثل اختبار تحميل التبايغ األحادي، اإلحرائي ةكلإلجابة عمى أسئمة الجراسة استخجمت الجراسة االختبارات 

في البمجيات  ي  السالك  اإلداري  أضيخت الشتائج أف مغ أىع األسباب التي أدت إلى الفداد بيخسػف.  كمعامل ارتباط
بحق مختكبي  القزائي ةفي إقميع الجشػب كاف بدبب قمة الخقابة الجاخمية، كعجـ السحاسبة، كضعف التذخيعات 

كأضيخت الجراسة أف البمجيات ال تقـػ بالذكل السصمػب  ثقافة الفداد بيغ مػضفي البمجيات.الفداد، كانتذار 
ألكلػيات التي يجب تشفيحىا لسكافحة الفداد، ىػ قياـ البمجيات لسحاربة الفداد، حيث تبيغ أف مغ أىع األمػر كا

ة كاستخجاـ امتيازات الػضيفة أف الػاسصة كالسحدػبيبتصبيق مبجأ الذفافية كالسحاسبة، كسا أضيخت الشتائج 
فة لألنطسة، كتعييغ األقارب،  لخاض الذخرية، كابتداز السخاجعيغ ألخح السػافقات عمى التخاخيز السخالألغ

، كاليبات لمتغاضي عغ السعامالت السخالفة لألنطسة، كإفذاء األسخار، بقرج التخبح مشيا مغ أكثخ ح الخشاكى أخك 
 السالي  كأضيخت نتائج الجراسة أف أىع اآلثار الستختبة عمى الفداد  .في البمجيات اإلداري  ك  السالي  أشكاؿ الفداد 

السػاششيغ مغ نقز الخجمات، كعجـ العجالة في تػزيع في البمجيات في إقميع الجشػب ىػ معاناة  اإلداري  ك 
 إلىالخجمات عمى األحياء، كالسشاشق الدكشية، كانتذار الخالفات كالسذاحشات بيغ السػاششيغ. كتػصمت الجراسة 

  مجسػعة مغ التػصيات.
The Attitudes Of Municipalities Of Municipalities Employee Towards Financial 

Administrative Corruption in the South Region of Jordan 

   Abstract  This study has several objects including: Understanding the attitude of 

the municipalities' employee in the south region of Jordan concerning with the 

financial and the scope of patterns of the financial and administrative corruption in 

municipalities, elucidating the reasons, form and the degree of the municipalities 

procedures of the anti-corruption, and social repercussion of corruption. The 

methodology employed in gathering data for this study has used social survey 

approach using the personal interview by questionnaire. The sample consisted 

of(502)interviewees representing municipalities staff from the south region-

karak,Tafila and muan to measure the interviewees attitudes regarding to the study 

dimensions, the study goals, answering the study questions and using the statistical 

test to test the study hypothesis such as tests and analyses the variance and Pearson 

correlation coefficient . The study showed that the most important reasons that leads 
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to the financial and the administrative corruption in the south region municipalities 

was because the lack of the internal censorship, the absence of the accountancy, the 

weakness of judicial legislation against perpetrators of corruption and the spread of 

the corruption culture among employees.The study showed that the municipalities 

accused of doing nothing to fight corruption, where it found that the most important 

priorities should be implemented to fight the corruption perfectly is applying the 

principal of transparency and accountancy. The study also showed that nepotism and 

favoritism and using the job privileges for personal purpose, blackmail the auditors to 

get agreements for licenses that contrary of regulations , assigning relatives taking 

bribes gifts to overlook transactions that infringing the laws and reveal secrets for 

profiteering from it, these are most popular forms of financial and administrative 

corruption in municipalities.Final results showed that citizens suffering from lack of 

services and lack in justice in the distribution of services to neighborhoods and 

residential areas, and the spread of conflicts and disagreement among citizens are   the 

most important effects of the financial and administrative corruption.   The study 

found a set of recommendations. 

        

 مقدمة:
قػانيغ حسػرابي في القخف الثاني عذخ  ارب الفداد بذتى أشكالو، فمع تخل  مشح قخكف كالسجتسعات البذخية تح   

قبل السيالد، كقػانيغ الفخاعشة كاآلشػرييغ مغ القػانيغ التي حخمت الفداد، كأكقعت العقػبة عمى الفاسجيغ، إال أف 
 ،فقج استذخى الفداد فو كالحج مغ انتذاره، بل عمى العكذ تساماً السجتسعات البذخية اليـػ تقف عاجدة عغ إيقا

، فال يسخ  أعجاد الفاسجيغ يػماً  تكزاد ،كشخقو ،كزادت أساليبو حتى نصمع عمى صفحات الرحف يـػ بعج يـػ
ا ما اليػمية الػرقية كاإللكتخكنية إال خبخ يبيغ قزية فداد، أكشبية فداد، أك تػرط مدؤكليغ كبار في الفداد، كىح

 تؤكجه التقاريخ الرادرة عغ ىيئة مكافحة الفداد في األردف، كالتقاريخ الجكلية الرادرة عغ البشظ الجكلي.
ليحه الطاىخة كاالقترادية ة االجتساعي  الججيج في األمخ ىػ تدايج اآلثار  كال خالؼ عمى قجـ الفداد، إال أف    

كالتي يمسديا السػاشغ العادي في السجتسع، ككحلظ فإف الخصيخة التي أصبحت تتػغل في كافة قصاعات الجكلة، 
 ،ةاالجتساعي  ك  ،جسيع األنذصة االقترادية ليذسل متج تأثيخه، كاالفداد في اآلكنة األخيخة أصبح ضاىخة معقجة

 .(2007)ألبذخي،كالتشطيسية ،ةاإلداري  ك  ،كالدياسية
ي ضيخت آثاره الخصيخة د السختمفة، الحشكاؿ الفداكاألردف كجكلة مغ دكؿ العالع الشامي يعاني بذكل كبيخ مغ أ  

عمى كافة القصاعات التشسػية في السسمكة، كمشح بجاية ىحا العقج تدايجت أصػات السشاديغ بسكافحة الفداد في شتى 
القصاعات، فقج أشار االستصالع الحي أجخاه مخكد الجراسات اإلستخاتجية في الجامعة األردنية إلى أف قزايا 

بخز القزايا التي يجب عمى الحكػمات األردنية أف تترجى لسعالجتيا لتخفيف مغ أ اإلداري  ك  السالي  الفداد 
 .(2009)البجايشو، كتحديغ السدتػى السعيذي لمسػاشغ ،كالبصالة ،مذاكل الفقخ

يختبط  في قصاع البمجيات بذكل خاص مػضػعًا حيػيًا كأساسيًا كػنو اإلداري  ك  السالي  كتذكل قزايا الفداد    
 ،كالخجمات العامة السقجمة ليع، كتختبط أيزًا بالسطيخ العاـ لمسجيشة األردنية ،بذكل كبيخ بسرالح السػاششيغ

مخآة السجيشة  مغ مػاششييا، كتعج البمجيات بسثابةكشابعيا كأ ،كشكميا ،كتشطيسيا ،كنطافتيا ،كمدتػى رقييا ،كشكميا
كالفاعل في خجمة أفخاد السجتسع، كاليـػ فإف قصاع  ،كرىا الحقيقيكىحا يمدميا عمى القياـ بجقمبيا الشابس، ك 
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البمجيات في إقميع الجشػب في األردف يعاني مغ مطاىخ الفداد التي ضيخت مغ خالؿ ما تذيجه السجف كالتجسعات 
، كالشطافة العامة،  كالتخصيط الديءالخجمة العامة كأىسيا الصخؽ،  يالدكانية في محافطات الجشػب مغ تخد

كالتي أدت بجكرىا إلى زيادة ، كإصجار القخارات غيخ السشاسبة، كغيخ السجركسة بالشدبة لشطاـ البشاء، كنطاـ اإلفخاز
كاألداء  ،كعجد السػازنة ،كل التشطيسية، بجانب ما تذيجه ىحه البمجيات نفديا مغ تخىل كضيفي كمجيػنيةاالسذ

 الػضيفي.
كل السألػفة التي تشاكلتيا اخ الحجيث عغ شبيات الفداد فييا، فسغ السذكالبمجيات مغ السؤسدات العامة التي كث 

معيع البمجيات كيجمدػف  تتعاقجمغ العقػد، فيشاؾ  كالتي يمسديا السػاششػف مػضػع التعييشات كتحجيجاً  ،الرحافة
لفداد في ذكمة ضعف الخقابة عمى البمجيات،  بجانب كركد عجد مغ قزايا افي بيػتيع كال أحج يدسع بيع، كم

البمجيات التي كججت شخيقيا إلى مجمذ الشػاب، كسا الحاؿ مع شبيات في بمجيات كثيخة في السسمكة كالتي أثارىا 
 .كتكخاراً  الشػاب مخاراً 

 مذكمة الدراسة وأسئمتها:
الفداد، كتحقيق أعمى مدتػى مغ كالخسسية في األردف بزخكرة مكافحة  ،مغ التػجييات الذعبية انصالقاً    

، كبشاء دكلة السؤسدات، كإيسانًا بأف تحقيق دف في إشار بشاء السجيشة العرخيةنجاز كالتسيد لمبمجيات في األر إلا
كتقجمو، تأتي  ،كرفعتو ،أبشاء الػشغ كالغيػريغ عمى مرمحتوىحا التػجو ال يتع إال مغ خالؿ تزافخ جسيع جيػد 

جامعات األردنية في السداعجة بتذخيز كتحجيج أسباب ىحه الجراسة لمقياـ بجدء بديط تديع بو الجراسات في ال
في السجتسع كىػ قصاع البمجيات، كالتي ستديع في اقتخاح أفزل  في قصاع ىاـ ججاً  اإلداري  ك  السالي  جخائع الفداد 

 الدبل في مكافحة الفداد فييا، كتتمخز مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ األسئمة التالية:
في بمجيات إقميع  اإلداري  ك  السالي  البمجيات نحػ األسباب السؤدية النتذار الفداد  ما اتجاىات العامميغ في .1

 ؟الجشػب 
 في بمجيات إقميع الجشػب؟ اإلداري  ك  السالي  ما اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ أشكاؿ الفداد  .2
 إقميع الجشػب؟في بمجيات  اإلداري  ك  السالي  ما اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ مطاىخ الفداد  .3
في بمجيات إقميع  اإلداري  ك  السالي  ما اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ أساليب كشخؽ مكافحة الفداد  .4

 ؟الجشػب
( في اتجاىات العامميغ في α ≥ 0.05ىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة)  .5

خ )السدتػى التعميسي، كالتي تعدى لستغي   ،ؿ كمطاىخ كأساليب مكافحة الفدادالبمجيات نحػ أسباب كأشكا
 سشػات الخبخة، الجرجة الػضيفية(؟ة، عجد االجتساعي  كالعسخ، الحالة ، االجتساعي  الشػع 

 
 
 
 

 أهسية الدراسة:
 ،في البمجيات مػضػعًا حيػيًا كأساسياً  اإلداري  ك  السالي  تبع أىسية الجراسة مغ مػضػعيا ، إذ تذكل قزايا الفداد 

، كإضيار السجيشة األردنية بسدتػى حزاري يعكذ تصػرىا، كىحا ط بتػفيخ الخجمات األساسية لمسػاششيغكػنو يختب
 يتصمب مشيا القياـ بجكرىا الحقيقي كالفاعل في خجمة السػاشغ، كتحقيق مدتػيات مقبػلة مغ الخجمات األساسية.
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في  اإلداري  ك  السالي  إذ إف دراسة الفداد  ستكػف ىحه الجراسة مغ الجانب الشطخي إضافة عمسية لمسكتبة العخبية،
 أف ىحه الجراسة ىي األكلى مغ نػعيا في األردف. ، عمساً ف لع يكغ نادراً البمجيات محجكد إ قصاع

لسطاىخ كأشكاؿ كأسباب الفداد في البمجيات، كبالتالي  عمسياً  كمغ الجانب العسمي: ستقجـ ىحه الجراسة تقييساً 
ؼ عمى الكيفية التي يسكغ بيا الحج كالػقاية جيدة الخقابة كمكافحة الفداد مغ التعخ  غ السدؤكليغ في أسػؼ تسك  

 في قصاع البمجيات مدتقباًل. اإلداري  ك  السالي  مغ انتذار الفداد 
 أهداف الدراسة:

في  اإلداري  ك  السالي  التعخؼ عمى اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ األسباب السؤدية النتذار الفداد  .1
 ات إقميع الجشػب.بمجي

في بمجيات إقميع  اإلداري  ك  السالي  التعخؼ عمى اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ أشكاؿ الفداد  .2
 الجشػب.

في بمجيات إقميع  اإلداري  ك  السالي  التعخؼ عمى اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ مطاىخ الفداد  .3
 الجشػب.

في  اإلداري  ك  السالي  حػ أساليب كشخؽ مكافحة الفداد التعخؼ عمى اتجاىات العامميغ في البمجيات ن .4
 بمجيات إقميع الجشػب.

في اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ أسباب كأشكاؿ كمطاىخ  اإلحرائي ةالكذف عغ الفخكؽ  .5
كالعسخ، الحالة ، االجتساعي  كالتي تعدى لستغيخ )السدتػى التعميسي، الشػع  ،كأساليب مكافحة الفداد

 سشػات الخبخة، الجرجة الػضيفية(؟ة، عجد االجتساعي  
 

 مرطمحات الدراسة:
 (.1986يعشي التمف كالعصب كالخمل)ابغ مشطػر، الفداد لغة:

 ،مى باألخالؽال يتحإلحاؽ الزخر بسرالح األفخاد كالسجتسع، كالذخز الفاسج ىػ الحي والفداد اصطالحا:
 (.2002كتعاممو مع اآلخخيغ)اليػسف، ،كاألمانة في عسمو

 :اإلداري  الفداد 
 (.2005بأنو سػء استخجاـ الشفػذ العاـ لتحقيق أرباح أك مشافع خاصة )الحىبي،  اإلداري  داد كيعخؼ الف

مة لمكدب الخاص فالفداد يحجث عشجما اكتع تعخيف الفداد مغ قبل البشظ الجكلي بأنو إساءة استعساؿ الػضيفة الع
أك تعييغ األقارب كاألصجقاء  ،غيخ مذخكع أك القياـ باالبتدازيقـػ مػضف بقبػؿ أك شمب رشػة مقابل عسل ما 

 (.2001كاختالس أمػاؿ الجكلة أك سخقتيا مباشخة) القخيػتي، ،كالسعارؼ في الػضائف العامة
 ،ككضائفيا ،كتعيغ حجكد مشصقتيا ،تحجث كتمغي ،البمجية مؤسدة أىمية ذات استقالؿ مالي كإداري  البمديات:

 ،كاـ قانػف البمجيات، كباستثشاء أمانة عساف الكبخى كسمصة مشصقة العقبة االقتراديةكسمصاتيا بسقتزى أح
عزائو بقخار مغ كزيخ األعمى لعجد أ كسمصة إقميع البتخاء الدياحي، يتػلى إدارة البمجية مجمذ بمجي يحجد الحج 

  .(2011)قانػف البمجيات،  كف البمجيةالذؤ 
 
 اإلطار الشعري: 

 :(2005)نجع،السالي  ك  ري  اإلدامجاخل الفداد  .1
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كالسشتج في الييئات الحكػمية  ،السجخل التقميجي: الفداد القائع عمى انحخاؼ األفخاد عغ الشطاـ الدائج .2
 األمخ الحي يجفع أفخاد السجتسع إلى مسارسة الدمػؾ السشحخؼ.

 لسعتسجة.السجخل الػضيفي : الفداد القائع عمى أساس انحخاؼ األفخاد عغ قػاعج العسل الخسسية ا .3
كأف الفداد ضاىخة ليا  ،السجخل بعج الػضيفي: ككفق ىحا السجخل يسكغ أف يأخح الفداد شابعًا تشطيسياً  .4

 .جػانب متعجدة األسباب
 أنػاع كاآلتي: ةإلى ثالث اإلداري  كيسكغ ترشيف أنػاع الفداد  .5
نجاز أعساليع التي صيئة إلكالب ،الفداد الخكتيشي: كىػ يتعمق بالديادة السبالغ فييا باإلجخاءات السصػلة .1

 ىي حق مكفػؿ بالقانػف.
كسا ىػ كىػ ما يطيخ في أشكاؿ عجيجة  :الفداد الشاتج عغ السسارسات التقجيخية السسشػحة لمسػضفيغ .2

 ،كمدايا لبعس السػضفيغ تة متحيدة أك مشح تدييالالحاؿ في القخارات القائسة عمى اعتبارات شخري  
، كىحا الشػع يختبط بتجاكز مصات التقجيخية لمسجيخ أك السػضفلمد داً كحخماف البعس اآلخخ مشيا استشا

 لدمصات كضيفتو. كالشديو كالسػضػعي   ،السػضف لحجكد الترخؼ األميغ
كىػ ما يطيخ في مخالفة السػضف  :الفداد الحي يتزسغ مخالفة القانػف أك إساءة سمصاتو العامة .3

أك جساعية كسا ىػ الحاؿ في إرساء عقج الػاضحة لشرػص القانػف ليحرل عمى مكاسب شخرية 
 ألسمػب العصاء الحي فخضو القانػف أك تػزيع األراضي بصخيقة غيخ قانػنية. عمى شخكة خالفاً 

كتقجيع السرالح الذخرية كالفئػية الزيقة عمى  ،كيسكغ اعتبار الفداد بأنو أي سمػؾ بذخي يتدع باألنانية
 ،كالشفػذ ،مط فئة معيشة عمى مػارد السجتسع كامتالكيا لسفاتيح الثخكةبتد وكسا يسكغ التعبيخ عش ،الرالح العاـ

 (. 2005كحخماف باقي الفئات مشيا )نجع،
 :السالي  و  اإلداري  أشكال الفداد 

ة اإلداري  ججيجة في الزغػط عمى الييئات الحكػمية كأجيدتيا  أضافت السدتججات السعاصخة بسذكالتيا أنساشاً 
: كالخشػة الدائجة ، أخخجتو مغ حجكده الرغخى ، كضيخت أشكاؿ ججيج لمفداد عالعالعامة في شتى أنحاء ال

 :(2002)الشاصخ،كالخشػة الصارئة إلى حجكد كبخى مغ بيشيا
التجارة السحطػرة: كالسخجرات كاألسمحة، كالشفايات الشػكية......... كما يشتج عشيا مغ أمػاؿ ضخسة  .1

كاتخاذ  ،ادية ىائمة ليا دكر كبيخ في تػجيو الدياساتتتخكد في أيجي فئات قميمة تذكل قػة اقتر
كتقجيع  ،كتخكيج العسالت السديفة كغديل األمػاؿ غيخ الذخعية ،القخارات التي تديل عقج الرفقات

 .الحساية لذخكات كأشخاص معيشيغ
كمشعكدات سياسات التثبيت كالتكيف االقترادي: التي دفعت إلى شمب مداعجات السشطسات الجيػف  .2

 جكلية الستخررة كما يشتج عشيا مغ:ال
 إثخاء غيخ مذخكع كمفاجئ لبعس الفئات الصفيمية نتيجة تفكيظ أكصاؿ القصاع العاـ. . أ

 شخكات كتزامشات بعس كبار السدؤكليغ في الجكلة مع شخكات خاصة. . ب
 ة الججيجة في مشح ضعيفة الججكى.السالي  السػارد  ج. استخجاـ

 نداىتيا. كعجـ ،د. ضعف اإلجخاءات الخقابية
كانتذار  ،كضعف القػة الذخائية ،كاألجػر ،كتجني مدتػى الخكاتب ،ق. انخفاض قيسة العسمة السحمية

 البصالة.
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إساءة استعساؿ الدمصة الحكػمية: أك استغالؿ نفػذ الػضيفة العامة مغ قبل اإلدارات السخكدية التي  .3
، كما يراحب اإلداري  لقمة في رأس اليـخ بيج ا كتبقى سمصة اتخاذ القخار ،تحتكخ جسيع الدمصات بيجىا

أكاستغالؿ الدمصات في اتخاذ قخارات ذات نفعية خاصة ذلظ مغ سػء مسارسة ىحه الرالحيات، 
 ،تتيح ليع التقخب مغ مالكي الدمصات حاجات إلى البحث عغ كسائل كأدكاتكاضصخار أصحاب ال

 ،داد لتترل مغ خالؿ استغالؿ الشفػذكتػجيو سياساتيع لتتفق مع السرالح الخاصة فتعػد حمقة الف
 .العالقة الذخرية ، ككاالبتداز ،كالخشػة

 ،كاىتداز العجالة في سمظ العجالة ،كضعف الشداىة ،اختخاؽ القػانيغ كاألنطسة: في ضل قرػر الخقابة .4
 .كالخزػع لقػة الدمصة كالساؿ ،كالقانػف  ،كفي سمظ القزاء

كالحياد كالسػضػعية ،كالتقجيخ الدميع لألكضاع  ،مى الحقالجفع مقابل الخجمة السذخكعة: لمحرػؿ ع .5
 في أداء الخجمة.

الجفع مقابل الخجمة غيخ السذخكعة: أي غيخ السدتػفية لمذخكط السشرػص عشيا لالستفادة مغ بشػد  .6
 معيشة.

 ابتداز الخشاكى مقابل االمتشاع عغ إلحاؽ الزخار.  .7
لخسسية تغييخ مػاعيج الدجاد السرخفية كالتيخب : كاإليراالت ااالختالس عغ شخيق تدييف الدجالت .8

 الػضيفي.
 اإلفخاط في إصجار شػابع رسسية أك أختاـ أك كصػالت لجفعات كىسية دكف اإلبالغ عغ ذلظ رسسيًا. .9

 انتذار لقب الدياسييغ الحيغ يحسمػف لقب رجاؿ أعساؿ. .10
 .تعاشي األحداب الدياسية لمعسػالت في الدػؽ مشتيدة فخصة الفداد الخحب .11
 تحػيل صغار السػضفيغ إلى عسالء ألصحاب الشفػذ . .12

 :اإلداري  صهر الفداد 
مسا أدى إلى تعصل حقػؽ  في الجكؿ الشامية، كتتعجد بذكل مباشخ كغيخ مباشخ اإلداري  تشتذخ صػر لمفداد 

 ،ليدت ليع بحكع التالعبإلى حرػؿ آخخيغ عمى حقػؽ ، كعجـ القجرة عمى الحرػؿ عمييا إضافة الكثيخيغ
 (:2003) حمػاني،اإلداري  كالتياكف حيث يسكغ إجساؿ أىع صػر الفداد 

كتذسل كل السشافع التي تحفد السػضف لالتجار  ،الخشػة: ىي كسيمة استخجاـ الػضيفة لمحرػؿ عمى مكاسب .1
بدمصتو حيث تجفعو لمحرػؿ عمى حقػؽ أك مدايا باشمة أك إلبصاؿ كاجبات مدتحقة أك لجفع ضخر كاقع أك 

 .متػقع
: كىي ندبة مئػية مغ قيسة عقج أك صفقة يحرل عمييا السػضف مقابل الطفخ بالعقج أك الرفقة لعسػلةا .2

 حيث تعتبخ ثسغ إعصاء اآلخخيغ ما ال يدتحقػنو مغ الساؿ العاـ
أك لجى غيخىع عغ شخيق التدكيخ أك التحخيف أك  األفخادخح مباشخة لمشقػد السػدعة لجى أاالختالس: كىػ إما  .3

 البعس بإمكانية االنتفاع مغ الساؿ العاـ شخريًا.ػمات كاذبة خاصة في ضل اعتقاد إضافة معم
أك  االلتداماتنجاز السعامالت أك التشرل مغ إالغر كالتجليذ: كييجؼ إلى تحقيق األغخاض الخاصة أك  .4

السيشي،  ، كيشقدع إلى أنػاع مختمفة كالغر التجاري، كالغر العمسي، كالغرزيادة األرباح عمى حداب الغيخ
 .في التعامالت السختمفة  داخل اإلدارة العامة كالغر الفشي حيث يشتذخ
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لمتعخض لإليحاء  مشعاً  كالتدييالت أك ،كىػ استغالؿ السخاجعيغ بالحرػؿ عمى الخجمة السصمػبة :االبتداز .5
اءة أك مسا يزصخ الشاس لمجفع مقابل التخمز مغ اإلس ،الجدجي أك التعحيب الشفدي أك اإلساءة لمدسعة

 مقابل أخح الحق.
د كالسحاباة: كيشصمق ىحا الدمػؾ مغ دكافع قبمية أك عشرخية أك إقميسية تسيد بيغ السػاششيغ كتؤدي إلى التحي   .6

إلى خجمة الجسيع بالجرجة نفديا عمى حج  حخؼ عغ األىجاؼ العامة التي تجعػغخس الحقج في الشفػس كتش
 سػاء.

اعة السستمكات العامة تعبيخًا عغ الحقج كالدخط كالتكاسل الستعسج التقريخ كاإلىجار: كذلظ عغ شخيق إض .7
أك عجـ االلتداـ بأكقات العسل كاستغاللو في أمػر أخخى أك إفذاء األسخار كزرع الفخقة بيغ العامميغ كاإلساءة 

 لمسخاجعيغ.
كالسػضفيغ عمى  ،خاجعيغأك بيغ الس ،كرؤسائيع ،لغمػؿ: كىي اليجايا التي يتع تبادليا بيغ السخؤكسيغااليجايا  .8

كإرساؿ اليجايا إلى  ،كليغدؤ الساعتبار أنيا ىجايا عادية مع أنيا تقجـ لتحقيق مرالح شخرية كسجاممة 
 .في أشياء أخخى يتع استيعابيا ضسشياً  أبشائيع أك أسخىع شسعاً 

ي الت ،باألداء الػضيفي في البمجيات كالسختبصة اإلداري  كبخ عمى مطاىخ الفداد أف ىحه الجراسة تخكد بذكل حيث إ
 :2010)،ة)الصخاكنكالتي يسكغ إجساليا بسا كاآلتي ،تعاني مشيا مشطسة اإلدارات العامة

 ب كعجـ االنزباط.انتذار ضاىخة التدي .1
 تكجس السػضفيغ في السكاتب دكف كجػد عسل. .2
 كتعصيل مرالح السػاششيغ. ،نجاز األعساؿسػء تشطيع كبطء إ .3
 كحخفية نرػص القػانيغ كالمػائح. ،جخاءاتالتسدظ بالخكتيغ كنسصية اإل .4
 كىبػط مدتػى أدائيع. ،قمة كفاءة السػضفيغ .5
 كتفزيل السرمحة الخاصة عمى السرمحة العامة ،انتذار السحاباة .6
 كانعجاـ الثقة في مجى تشفيح مبجأي الثػاب كالعقاب. ،كليةالالمباالة كعجـ الذعػر بالسدؤ  .7

ىجار الساؿ العاـ، كاالستيانة بالسمكية العامة، كالغر كخيانة األمانة، كعجـ كإ  ،إضافة إلى إساءة استخجاـ الدمصة
 .في الحرػؿ عمى خجمات متبادلة  ليغ لبعزيع البعس شسعاً ك ، كمجاممة السدؤ الػقت احتخاـ الشطاـ، كإضاعة

  السؤسدات السدتقمة التي تكافح الفداد:
 ىيئة مكافحة الفداد. .1
 اإلعالـ كالخأي العاـ. .2
 لذفافية العالسية.مشطسة ا .3
 الذكاكي الفخدية. .4

، كليا عشاكيغ كششية في خسديغ دكلة ،ف مشطسة الذفافية العالسية ال تتػخى الخبح، كتخكد عمى تخفيف الفدادإ
كنطافة  ،مانةاألكتسارس ىحه السشطسات السحمية سمدمة مغ الشذاشات بسا فييسا السداىسة في كرشات عسل حػؿ 

 (.2003جة مغ ضسشيا األردف)ركزا كخماف، لسشاقذة مػضع الفداد في دكؿ عجي ت عجيجةاليج، كقج تع إقامة كرشا
 

 بالخرائص الفردية والتشعيسية لسهظفي الحكهمة ومشعساته: اإلداري  عالقة الفداد 
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لقج عاد ركاد ىحه السجرسة تأكيج السبادئ األخالقية كالقيسية لمػضيفة العامة أك الخاصة كعارضػا االفتخاضات   
ي الػقت كمذجديغ ف ،كالجكلة مغ التأثيخات لمسشيج الػضيفي ،كالسجتسع ،الشطخية لمػضيفييغ مححريغ األكاديسييغ

، لقج صاغ قامػس اإلداري  ستخاتجيات متشػعة األبعاد لسحاربة الفداد ذاتو عمى ضخكرة تصػيخ إ
أك إفداد لالستقامة كالفزيمة أك  كفق السجرسة القيسية ىسا أضعاؼ اإلداري  تعخيفيغ لمفداد  Webster)كبدتخ)

األخخى)حجاج، أك الػسائل غيخ القانػنية  ،أك الحث عمى العسل الخاشئ بػاسصة الخشػة،السبادئ الخمقية
1994.) 

كعخؼ الفداد في االتجاه نفدو بأنو" القرػر القيسي عشج األفخاد الحي يجعميع غيخ قادريغ عمى تقجيع االلتدامات  
 تي تخجـ السرمحة العامة .الحاتية السجخدة ال

كصعػبة  ،كعجـ ثباتو ،كندبيتو ،ف أىع االنتقادات التي يسكغ تػجييا لمتعخيفات القيسية تتعمق بسفيـػ القيع الحاتيةإ
 التحقق مشو.

معيارًا لمحكع عمى الدمػؾ كالسرمحة العامة  ،ة السرمحة الفخديةي ججلي  حاكؿ بعس مشيع مغ جانب آخخ تبش  
، كالتي تؤدي فعاًل إلى التي تتع داخل جياز إداري حكػمي عبارة عغ  الشذاشات اإلداري  فالفداد ، لحلظ الفاسج

العامة لرالح أىجافو الخاصة،   صخؼ ذلظ عغ ىجفو الخسسي، الحي يفتخض أف يكػف مجدسًا لصمبات الجسيػر
كيف تحجد؟ ثع ماذا عغ ، كمغ الحي يحجدىا ك رػص ماىية مفيـػ السرمحة العامةر ىشا عجة تداؤالت بخكتثا

نو ال يشتيظ ك أأك غيخ األخالقي الحي يحقق مكاسب عامة كحلظ أالجساعي غيخ القيسي،  أكالدمػؾ الفخدي 
 مرمحة عامة عمى األقل.

( يعج الفداد مدألة ندبية تخزع العتبارات قيسية فزاًل عغ Patrick Dobellكمغ ىشا نجج أف باتخيظ دكبيل)
لػالء ، كيفتخض أيزًا أف الفداد أكثخ قبػاًل افيػ يفتخض مدتػيات مغ السرمحة ك  ،مةاعتبارات السرمحة العا

لحلظ عشجما تقجـ  ،كأقل قبػاًل عشجما يحقق مرالح شخرية أك جساعية محجكدة ،عشجما يتعمق بتحقيق مشافع عامة
عػد بالسشفعة عمى الرالح لكػنو ي ،استيخاد مشتجاتيا ال يعج ىحا فداداً  ىشخكة مرجرة رشػة لعسالئيا لحثيع عم

 فيػ فداد نبيل أك كششي. ،العاـ
كػنو يفزي بالزخكرة إلى  اً تبخيخ الفداد بالسرمحة العامة أمخًا خصيخ  ( يعج  A.C.Schwartz) غيخ أف شػارتد

كاف عمي أف أغر  اكتحقيقًا لسشافع فخدية قائاًل لشفدو" إذ ،تبخيخًا لدخقتوتحرع السػضف بتحقيق مرمحة العسل 
 حقق مرمحة لي؟.سا السانع أف خصػة إلى األماـ ألف ،حقيقًا لمرالح العاـت

لحلظ  ،اإلداري  الفداد كالذخعية معيارًا كحيجًا لمحكع عمى تيع القانػف كأنرارىع فقج كضعػا كعاد ف أما القانػنيػ 
 ،كشخرية ،ة عائميةفالفداد مغ كجية نطخىع ىػ الدمػؾ السخالف لمػاجبات الخسسية لمجكر العاـ العتبارات خاص

ة الستعمقة بالشفػذ، أك ىػ انتياؾ لمقػانيغ لتحقيق أنػاع معيشة مغ السكاسب الذخري   ،اجتساعية أك لتحقيق مكاسب
كعمى الخغع مغ أف ىحا السجخل يػفخ معيارًا كاضحًا كعسميًا لمتعخؼ إلى الفداد فإف االنتقادات التي يسكغ أف 

كمشيا  ،اإلداري  ىي ذاتيا التي كجيت كثيخًا لمسجخل القانػني في اإلصالح  تػجو إلى ىحا الرشف مغ التعخيفات
أك الحي يعخؼ كيف  ككيفية تحجيج شخعيتو، ثع ماذا عغ الدمػؾ السشحخؼ الحي ال يشتيظ قانػنًا  ،جسػد القانػف 

 ككيف يتخمز مغ الػقػع تحت شائمتو. ،يخاكغ
لمفداد في محاكلة كسا يبجك لمتخمز  ندبياً  ( معياراً j.G.Peter&S.Welchأخيخًا فقج تبشى بيتخ ككيمر )     

مغ االنتقادات التي كجيت لمتعخيفات الدابقة ىػ معيار الخأي العاـ، قدع الباحثاف الفداد إلى ثالثة أنػاع كفق ىحا 
 ،بيسأك أ ،( لمكذف عغ الفداد فإما أف يكػف الفداد أسػدHeidenheimerالسعيار متبشييغ مفيـػ ىايجنيايسخ)

204



 

 

دانتو يعشي أف ىحا إكيشبغي  ما سيء،  فعالً  ف عمى أف  ـ كالسػضفػ عمى ما يخاه الجسيػر العا كاعتساداً  ،أك رمادياً 
أما الفداد الحي ال يجاف مغ العامة كيجخي التغاضي عشو فيػ فداد أبيس، كىشاؾ مشصقة رمادية  ،الفداد أسػد

  شخاؼ السعشية عمى إدانة ترخؼ ما.يجخي االتفاؽ بيغ األ عشجما ال االثشيغتقع بيغ 
لمفداد  اً كتبايشًا في األسباب التي ساقيا سائخ الباحثيغ تبخيخ  ىشا أيزًا تشػعاً  اإلداري  ف بالفداد السيتسػ  يجج 

  كالسجارس الفكخية التي يشتسػف إلييا كالسجاالت السيشية السيتسيغ بيا.كفق تبايغ رؤاىع  ،اإلداري  
لقج  ،كالعقاب مغ مشطػر نفعي عقالني تساماً  -كمغ ضسشيا جخائع الفداد -بًا إلى الجخيسةكيشطخ االقتراديػف غال

( الحاصل عمى جائدة نػبل في االقتراد أف القخار الحي يتخح النتياؾ Cary Backerذكخ االقتراد كاري بيكخ)
أك  ،ستشتج إمكانية مشع الجخائعكا ،القانػف يشجع عغ حدابات عقالنية رشيجة لمسشافع الستأتية كالتكاليف الستػقعة

 ة الرافية مقدػمة عمى احتساؿ مشع الجخيسة.االجتساعي  ردعيا بدغ جداء مداك لمتكمفة 
ب جخيسة الفداد عمى التكميف السحتسمة ليحه لستػقعة مغ كجية نطخ مغ يشػي ارتكالحلظ فإف زيادة السشافع ا

مى ىحا األساس فإف تعديد إجخاءات الحساية لألمػاؿ الجخيسة تعدز قخاره بارتكاب الجخيسة كالعكذ صحيح، ع
كسغ عقػبات قاسية يكفي مغ كجية الشطخ ىحه لمحج مغ ضاىخة الجخيسة عسػمًا كالفداد  ،كالخاصة ،العامة

 بخاصة.
( امتشاع السجيخيغ عغ ارتكاب األفعاؿ غيخ القانػنية بعجـ تداكي السكاسب J.R.Masyخ ماسي )كمغ ىشا فد   

ف عمييا مع السدؤكلية الكبيخة التي يتحسمػنيا عغ ىحه األفعاؿ غيخ أف باحثيغ آخخيغ رأكا في التي يحرمػ 
 كاليياكل التي تتصمبيا كالدمػكيات التي تفخضيا ما يداعج  عمى الجخيسة أك يحث عمييا. ،البيخكقخاشية

كقخاشية بسدتػيات ( البيخ Czajkosi&Launin Wollan Eugeneلحلظ أعج يػجيغ تذاجػسكي كلػنيغ ككالف )
 كضائفيا السختمفة تشتج آثارًا إجخامية كاضحة رغع أنيا نادرًا ما تكػف مقرػدة في الترسيع كنادرًا ما يعتخؼ بيا.

 ،ةفالفداد يشجع عغ الفجػة الحزاري   ،اإلداري  شخحًا أكثخ شسػلية ألسباب الفداد عخجي يقجـ عاصع األ   
ة السعتسجة في أجيدة كقػاعجه الخسسي   ،كقيع العسل ،ة لمسجتسع الشامي مغ جيةة الكائشة بيغ القيع الحزخياإلداري  ك 

مسا يجفع  ،كشيػع الػالءات الجدائية ،ىحه األجيدة بالجسيػرمية مغ جية أخخى بجانب ضعف عالقة الجكلة الحكػ 
 لتجديع قشػات تأثيخ استثشائية في قخارات أجيدة الجكلة . اإلداري  إلى بخكز حاالت الفداد 
ي كالتبايغ الصبقالثخكة في السجتسع كعجـ عجالة تػزيع  ،كالجساعة ،لقيسي لمفخديار الشطاـ امغ جانب آخخ فإف اني

آخخ يذيخ إلى أف  كسا أف ىشاؾ رأياً  ،ةاإلداري  الكبيخ فيو تعج أسبابًا قػية لدمػكيات مشحخفة كفاسجة في األجيدة 
قيع األفخاد كشسػحاتيع مغ  اكل القجيسة ألجيدة الجكلة رغع تغييخاتفاستسخار اليي ،الفداد يخجع إلى أسباب ىيكمية

 مسا يجعل بعزاً  ،ف يخمق فجػة بيغ الجانبيغ تتجدج في قرػر األجيدة مغ االستجابة لصمبات األفخادشانو أ
 (.2009ق،لمشيع يمتجئ إلى سمػكيات تشصػي تحت مفيـػ الفداد لتجاكز محجكديات اليياكل القجيسة)عبجالخا

  :اإلداري  ثار الفداد آ
كالسجرسة ما بعج الػضيفية الصبيعية الدمبية اليجامة لمفداد  ،في الػقت الحي أكج فيو أنرار السجرسة القيسية

كسا يعتقجكف كبعج تجاعي الشدق القيسي الدمػكي في  اإلداري  يجابية لمفداد ػضيفيػف عمى اآلثار اإلشجد ال اإلداري  
عمى ، كالحي يعكذ الدمبية التي ركد عمييا القيسيػف بخز اآلثار سع عسػمًا مغ أكمغ ثع في السجت ،السشطسات
 ة كالدياسية كاالقترادية كالثقافية كافة. االجتساعي  آثاره اإلنداف 

كفي االتجاه نفدو أثبتت الجراسات الكثيخة التي أجخيت في مختمف دكؿ العالع صحة افتخاضات السجرسة ما بعج  
كاألخالقية في  ،ففزاًل عغ إضعافو لمدمصة السعشػية ،اإلداري  عة الدمبية آلثار الفداد الػضيفية حػؿ الصبي
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آخخ  كيزيف عبئاً  ،كزيادة فخص الجخيسة السشطسة ،نو يؤدي إلى إضعاؼ كفاءة العسميات الحكػميةالسجتسع فإ
فء لمسػارد الستاحة، كيثيب كيقػد إلى استخجاـ غيخ ك ،كيقمل مغ فاعمية القخارات الدياسية ،عمى دافعي الزخائب

كىػ زيادة التفاكت  ،لمفداد بخاصة في الجكؿ الشامية جـخ عمى حداب الشديو، كىشاؾ آثخ سمبي مزاؼالس
كالعسػمييغ مغ أف يربحػا مغ  ،كالسػضفيغ ،ال يؤدي فقط إلى تسكيغ البيخكقخاشييغ اإلداري  أف الفداد  ،الصبقي

كيبجياف دىذتيسا مغ تدايج  ،لى تجىػر مالييغ السػاششيغ العادييغأصحاب السالييغ فحدب بل يقػد أيزًا إ
كمدتسخ في دكلة تعج مغ أفقخ دكؿ العالع كاألردف عمى سبيل السثل ال  ،أصحاب السالييغ بذكل كبيخ

 (.2001رخ)داغخ، الح
نطخىع يػسع يجابية لمفداد فيػ مغ كجية كالػضائف اإل ،يقف الػضيفيػف عمى الصخؼ السقابل مذيجيغ باآلثار

 ،كيحقق التكامل كالتالحع بيغ األفخاد كيداعج عمى البشاء السؤسدي ،الخيارات الستاحة في الدػؽ االقترادي
فزاًل عغ محافطتو عمى  ،كيقػي اإلدارة مغ خالؿ إعصائيا السخكنة، كيخفف مغ قدػتيا، كيديج مغ إندانيتيا

ف الستأمل في الفػائج التي ساقيا الػضيفيػف لتبخيخ الفداد إ ،عغ االضصخاب ي لمشطاـ كػنو بجيالً االستقخار الدياس
ما قج يشجع عشو مغ آثار سمبية مجمخة لمشديج السجتسعي  يججىا ال تػازي ابجاً  -فػائج إذا كاف ىشاؾ حقاً  -اإلداري  

  .(2003)الذابي،كالدياسي في أي دكلة ،كاالقترادي
  
 
   
 
 
 

 الشعريات السفدرة لسهضهع الدراسة:
 (General Strain Theoryرية الزغهط العامة )نع

( في الجخيسة Durkheim,1984( تعػد نطخية الزغػط إلى نطخية دكركايع )Merton,1968ميختػف)
 نػمي .خاصة األ Strain Theory)نػمي، أك نطخية الزغػط )كاأل

تباع األفخاد لألعخاؼ ا، اىتساـ دكركايع انرب عمى تفديخ جشػا السعخكفة باسع نطخية الزغػطأما نطخية إ
كاالنتحار كاالنحخاؼ عغ القػاعج كالجخيسة، كىي أجداء  االجتساعي  )االمتثاؿ(، كركد عمى مجاالت التغييخ 

نيا تداعج ، فصالسا بقيت فإف الجخيسة حقيقة اجتساعية، ال يخمػ مشيا مجتسع ماالسجتسع كأ مغ شبيعة شبيعية 
جشػ ، كقجـ إ االجتساعي  ، كما الجخيسة إال فعل نكخاف لمتالحع ػع عمى االستجامة  كالتصػر كالشسالسجتس

,(Agenwنطخيتو ) ( 1996-2001-2002-2004)في الزغػط العامة، حيث تع مخاجعتيا عجة مخات ،
 ف الجخيسة ناتجة عغ الذعػر بالعجكاف كاإلحباط الشاجسيغ عغ خبخة الزغػط.كىي أة كتشصمق مغ فكخة رئيد

أنػاع مغ  ةمجسػعة مغ الحػادث أك الطخكؼ التي ال يخغبيا الفخد، كقج حجد اجشػ ثالث عخؼ اجشػ الزغط بأنو
 : (2002)الػريكات، الزغػط التي يتعخض ليا األفخاد ىي

في تحقيق  الفذل في تحقيق أىجاؼ ذات قيسة إيجابية: كيشتج ىحا الشػع مغ الزغػط عغ فذل األفخاد .1
السسكغ أف يػاجو الفخد معػقات، حيث تتحػؿ ىحه األىجاؼ يجابية، حيث مغ األىجاؼ ذات القيسة اإل

 كيتكػف ىحا الزغط مغ ثالثة عػامل ىي:  ،ذات القيسة اإليجابية إلى ضغػشات
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ف ىشاؾ أىجافًا كقيسًا مقبػلة مغ السجتسع كلكشيا غيخ ات كالتػقعات، حيث إاالنفراؿ بيغ الصسػح . أ
 متاحة لمجسيع.

، حيث تدداد الزغػشات عشجما ال تتالقى التػقعات مع ت الفعميةاالنفراؿ بيغ التػقعات كاإلنجازا . ب
 نجازات الفعمية مغ الجخل الحي يحرل عميو الفخد مقارنة مع أقخانو.اإل

ج. االنفراؿ بيغ الشتائج العادلة كالسشصقة كالشتائج الفعمية حيث يحجث ىحا الشػع مغ الزغػط عشجما ال 
كقج اقتخح اجشػ أف األثخ الجسعي ليحه  السرادر  ،نو عادؿلفخد أائج الفعمية مع ما يعتقجه اتمتقي الشت

 الثالثة لمزغػط أف يكػف مقياسًا لمزغػط.
 

 مثيخ ذي قيسة إيجابية لقج عخؼ اجشػ السثيخ ذا القيسة اإليجابية بأنو" تعديد إيجابي قجـ سابقاً  إزالة .2
األفخاد  كعشجما يكػف  ،ج ضغػشات ججيجةلمفخد" كفقجاف عديد ، االنتقاؿ لسجتسع ججيج، الغخبة، كىحه تػل

السثيخ ذي القيسة االيجابية أك االنتقاـ مغ األفخاد  إزالةإلى العشف لسشع  تحت ىحه الزغػط فقج يمجؤكف 
 يجابي)الطخكؼ(.ىحه اإلزالة لمسثيخ اإل السدؤكليغ عغ

لخبخات السجرسية تقجيع مثيخ سمبي كيشتج ىحا الشػع مغ الزغػط عغ تقجيع السثيخ الدمبي كتقجيع ا .3
الدمبية، سػء معاممة الصفل، كمذكالت الجيخة، كضحايا الجخيسة، كتحجث الجخيسة عشجما يحاكؿ الفخد 

 الخالص أك محاكلة تجشب السثيخ الدمبي. 
 (: Negative Emotionالسذاعخ الدمبية)

ف يخبخ األفخاد حالة مغ ة أاحتسالي ف خبخة الزغػط تديجنطخيتو السذاعخ الدمبية، إذ يخى ألقج ضسغ اجشػ     
نيا ، كسا أالسذاعخ الدمبية التي تقػد إلى العشف كالجخيسة مثل: الغزب كاإلحباط كاالكتئاب كالحدج كالخػؼ

تقػد إلى خمق ضغط عمى األفخاد لالنخخاط في فعل ترحيحي كخفس القجرة عمى التأقمع بصخيقة قانػنية كخفس 
 تقجيخ الكمفة في تقجيخ الجخيسة.   

مع الزغػط كالسذاعخ الدمبية كاقتخح اجشػ  (Coping) تكيفيواستجابات يخى اجشػ أف الجخيسة كالجشػح ك 
 :(2002)الػريكات،  ما يأتي لمزغػط 

( كىي الحػادث أك الطخكؼ غيخ السخغػب فييا مغ شخيحة Objective strainsالزغػط السػضػعية) .1
 كاسعة مغ األفخاد عمى جساعة معيشة.

كىي الحػادث أك الطخكؼ غيخ السخغػب فييا مغ الفخد الحي خبخىا  Subjective)ية)الزغػط الحات .2
 بشفدو مباشخة.

( كىي الزغػط أك الطخكؼ غيخ السخغػب فييا مغ الفخد التي Vicarious strainsالزغػط باإلنابة) .3
 يخبخىا الفخد مغ أكلئظ السحيصيغ بو.

إلى الدمػؾ اإلجخامي، كيخى اجشػ الستػقع أف تؤدي  نو مغفإكإذا ما أدت ىحه الزغػط إلى مذاعخ سمبية 
 تتػلج عغ ىحه الزغػط عشجما تكػف ىحه الزغػط: أفف الجخيسة يسكغ أ

 غيخ عادلة. .1
 مكثفة أك شجيجة. .2
 ناتجة أك مقتخنة بسدتػى ضبط ذات مشخفس. .3
 (.اإلجخاميلمتأقمع السشحخؼ) حافد .4
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ف خصػرة الدمػؾ اإلجخامي سيديج، الدمبية فإ ر السذاعخكعشجما تؤدي مرادر الزغػط الثالثة إلى ضيػ 
كيعج الدمػؾ اإلجخامي استجابة تأقمع لمزغػط كالسذاعخ الدمبية، أما استخاتجيات التكيف 

 :2009))الدسخي،فيي
( كىي محاكلة خفس أك إزالة أك الدعي لالنتقاـ مغ Behavioral Strategyاإلستخاتجية الدمػكية ) .1

جابية بالشدبة ليع أك حساية ضخؼ ف يدعػا لتحقيق أىجاؼ ذات قيسة إيمرجر الزغط فاألفخاد يسكغ أ
 يجابي عشجىع أك إثارة مثيخ ذي قيسة ليع أك إلغاء مثيخ سمبي أك التخمز مشو.إ

ستخاتجيات عاشفية لمتخفيف مغ : يصبق األفخاد إ(Emotional Strategyستخاتجيات العاشفية )اإل .2
سمػكيات  إلىي كالتي بجكرىا تؤد   ،اتجية إلى سمػؾ مشحخؼ، كتؤدي ىحه اإلستخ ةالسذاعخ الدمبي  

   االستخخاء. 
 (.Cognitive Strategyاإلستخاتجية السعخفية) .3

أف الفداد، كالخشػة، كالػاسصة، كالسحدػبية، كميا صػر في ىحا السزسػف ليحه الشطخية  كىشا يخى الباحث
الدائجة ، فيع بحلظ يبحثػف عغ بجيل لتعػيس ىحا يدعى الفخد لسسارستيا تبعًا لمطخكؼ االقترادية الرعبة 

 الخمل السادي لجييع فيع يخكف بحلظ مبخرًا ليع، مسا يجعميع أقل مقاكمة لمطخكؼ الرعبة  التي يسخكف بيا.
 الدراسات الدابقة:
 الدراسات العربية:

" : اإلداري  خائع الفداد لكتخكنية في الحج مغ جدكر أعساؿ الحكػمة اإل( بعشػاف" 2012دراسة )العتيبي،      
( مػضفًا، 350دراسة ميجانية عمى مػضفي القصاع العاـ في السسمكة العخبية الدعػدية، عمى عيشة بمغ قػاميا )

السؤسدات في  اإلداري  كتػصمت إلى الشتائج التالية: كاف مدتػى الترػرات نحػ كل مغ : درجة كجػد الفداد 
لكتخكنية في القصاع اإلالحج مشو مختفعًا، كتبيغ أف مدتػى كجػد الحكػمة لكتخكنية في العامة كدكر الحكػمة اإل

ة في السؤسدة الػاحجة ( خجمة إداري  25حيث تقجـ بالستػسط ) ،في معطع السؤسدات العاـ الدعػدي مختفعًا كقجيساً 
يتجاكز ندبة ( مغ العامميغ كاف مختفعًا، كلع 41%مدتػى كفاءة استخجاـ الحاسب اآللي عشج أكثخ مغ ) ف  كأ

ككانت ترػرات %(، 6.3في السؤسدات التي يعسمػف فييا ) لكتخكنيةاإلالسػضفيغ الحيغ ال يفزمػف الحكػمة 
لكتخكنية في الحج مغ يجابي كالفعاؿ لمحكػمة اإلة نحػ الجكر اإلحة الدعػديالعامميغ في السؤسدات الحكػمي  

 ،لكتخكنية  تددادبػؿ السػضفيغ ألعساؿ الحكػمة اإلكاف متػسصًا، كتبيغ أف درجة ق اإلداري  مطاىخ الفداد 
لكتخكنية كالخبخة الدمشية في تصبيقيا تقل كمسا زاد عجد الخجمات التي تقجميا الحكػمة اإل اإلداري  كمدتػيات الفداد 

 كارتفع مدتػى كفاءة العامميغ في مجاؿ استخجاـ الحاسػب. 
" مجركات العامميغ في القصاع العاـ كالخاص في السجتسع الدعػدي نحػ الفداد  2010)دراسة )الذسخي، 

( مبحػثًا، كأضيخت الجراسة أف أىع أسباب انتذار الفداد ىػ عجـ 404نت عيشة الجراسة مغ )" كتكػ  اإلداري  
اسة أف أىع الججية في مكافحة الفداد، كتجخل أصحاب الشفػذ لرالح السفدجيغ، كغياب الخقابة، كأشارت الجر 

ق في الفداد كتجعيع أجيدة الفداد الحكػمية، كأف مغ أكثخ كالتحق  مت في السحاسبة الػسائل لسحاربة الفداد تسث  
أشكاؿ الفداد انتذارًا فيي القخارات الستخحة لخجمة الػاسصة كالسحدػبية كالسحاباة كالتخبح مغ الػضيفة، كفيسا 

بيشت الجراسة أف السؤسدات الجيشية كاألجيدة األمشية كاف أكثخ ثقة مغ  فقج ،يتعمق بسجى ثقة العامميغ بالسؤسدات
ة الشػع اإلداري  يعدى لقصاع السختبة  ،لجى السذاركيغ في مجركاتيع نحػ الفداد نو يػجج إجساع كإ ،الشاس

 ة كالسدتػى التعميسي  كمكاف العسل.االجتساعي  كالحالة  االجتساعي  
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" كىجفت الجراسة إلى معخفة اإلداري  ك  السالي  ات الشخب األردنية نحػ الفداد (" اتجاى2010 دراسة )الرخايخة،
مغ حيث أشكالو كآثاره كأساليب الحج مشو في مؤسدات  السالي  ك  اإلداري  اتجاىات الشخب األردنية نحػ الفداد 

ي استغالؿ الػضيفة كىفت أيزًا إلى معخفة درجة اتجاىات الشخب األردنية نحػ عشاصخ الفداد الستسثمة فالجكلة، 
 ،كعجـ االلتداـ باألنطسة كالقػانيغ كالسحدػبية كالػاسصة كالخشػة ككجػد جخائع غديل كتيخيب األمػاؿ ،العامة

 كالتيخب الزخيبي كالجسخكي في األردف.
ي ف اإلداري  ك  السالي  ة كانت مختفعة نحػ درجة الفداد العاـ اتجاىات الشخب األردني   كتػصمت الجراسة إلى أف  

ككانت أعمى درجة اتجاه نحػ استغالؿ الػضيفة العامة لتمبية السرالح الذخرية ثع السحدػبية  أجيدة الجكلة،
التجاىات الشخب كانت مختفعة نحػ جخائع التيخيب الجسخكي كالػاسصة كالخشػة، كأضيخت الجراسة أف االتجاه العاـ 

حيث فدخت ىحه العػامل  ،عميسات كأخالقيات العسلكعجـ االلتداـ باألنطسة كالت ،كغديل األمػاؿ ،كالزخيبي
 %(مغ االتجاه العاـ.67,3مجتسعة ما ندبتو)

في الػضائف  اإلداري  ثخ األخالقيات الػضيفية في تقميل فخص الفداد (، بعشػاف "أ2008كفي دراسة )عبجالمصيف، 
في الػضائف  اإلداري  فخص الفداد  ؼ عمى األخالقيات الػضيفية كدكرىا في تقميلالحكػمية"التي ىجفت إلى التعخ  

مخاكد الػزارات في ( مػضفًا مغ العامميغ في 769كشسمت عيشة الجراسة) ،ة في الجسيػرية العخاقيةالحكػمي  
تتسثل في ضعف الخقابة، كالستابعة، كعجـ كضع  اإلداري  الفداد  لجراسة إلى أف أسباب، كتػصمت امحافطة بغجاد

، كانخفاض جبات كالسدؤكليات لمسػضف الحكػميكعجـ كضػح الػاشاسب، الذخز السشاسب في السكاف الس
كعجـ كفايتيا لتمبية كإشباع حاجتو كسج متصمبات عائمتو، كارتفاع  ،األجػر، كالسختبات التي يحرل عمييا السػضف

التػزيع  كذلظ نتيجة ضيػر الدػؽ الدػداء، كاختفاء الدمع في قشػات ،، كالخجمات التي يحتاجيا السػضفاألسعار
لخكاتب، كضعف تصبيق القػانيغ كاألنطسة كالقخارات التي تشطع كاالخسسية، كبالتالي انخفاض القػة الذخائية لألجػر 

 الػضيفة كالعسل، كتشطيع سمػؾ العامميغ في السشطسات.
ي في :أنساشو كأسبابو كسبل مكافحتو نحػ بشاء نسػذج تشطيساإلداري  ( بعشػاف" الفداد 2007دراسة )الذيخ،

نتاج لسجسػعة مغ العػامل االقترادية  اإلداري  السسمكة العخبية الدعػدية" ككانت مغ أىع نتائج الجراسة أف الفداد 
في الدعػدية يتسثل  اإلداري   أىع معػقات جيػد مكافحة الفداد ة كالدياسية كالتشطيسية. كأف  اإلداري  ة ك االجتساعي  ك 

 ة.السالي  ة ك اإلداري  كضعف أجيدة الخقابة في ضعف الجيػد اإلعالمية في التػعية، 
مشيا  اإلداري  كسا خمرت الجراسة إلى أف ىشاؾ العجيج مغ الدبل الػقائية التي يشبغي تصبيقيا لسكافحة الفداد 

   ة ىي أحج أىع سبل الػقاية كالعالج.لكتخكنية الخقابي  الػقائية كمشيا العالجية، كتفعيل تصبيقات كبخامج الحكػمة اإل
 
 ة:دراسات األجشبي  ال

قج  ،بعشػاف الفداد كتكاليف إعادة التػزيع (Benjamin A. Olken,2005)كلكيغ بشجاميغ أكتذيخ دراسة 
درجة الفداد في البمجاف الشامية التي قج تشاؿ مغ قجرة الحكػمات عمى إعادة تػزيع الثخكة بيغ السػاششيغ،  تشاكلت

نجكنيديا الحي يتػلى تػزيع األرز السجعـػ عمى فقخ في إفحة العمى كجو التحجيج، مغ خالؿ فحز بخنامج  مكا
 ،ة عمى كسية مغ األرزاإلداري  األسخ الفقيخة. كفي تقجيخ مجى الفداد في البخنامج مغ خالؿ مقارنة البيانات 

إلى أف السخكدي في  التقجيخات تذيخك مغ قبل األسخ.  كزعت مع بيانات السدح عمى السبمغ الحي تدمسو فعالً 
، كالسشاشق السأىػلة ف الفئات غيخ الستجاندة عخقياً كأ، مغ األرز قج تالشت تساماً  (%18ما ال يقل عغ) متػسط

بالدكاف ىع أكثخ عخضة ليكػف في عجاد فاقجي األرز، كباستخجاـ افتخاضات متحفطة ليامذي تكمفة األمػاؿ 
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كبيخة ما يكفي لمتعػيس عغ مكاسب الخفاه ة مغ ىحا الفداد قج تكػف االجتساعي  العامة، يقجر أف الخدائخ 
كبيخة عمى  السحتسمة الشاتجة عغ نية إلعادة التػزيع مغ البخنامج. ىحه الشتائج تذيخ الى أف الفداد قج يفخض قيػداً 

البمجاف الشامية، كسا يتصمب جيػدًا إلعادة التػزيع، كربسا يداعج في تفديخ انخفاض مدتػى بخامج الشقل في 
 امية.البمجاف الش

إلى الججيج في الػاليات الستحجة األمخيكية فقج أشارت  السالي  ك  اإلداري  ( تحجيات الفداد Baff,2002دراسة باؼ )
العسالقة ة األمخيكية السالي  األمخيكية كبخكز الذخكات  أف التصػر الحي ضيخ في العقجيغ الساضييغ في الخأسسالية

ضسة أدى إلى بخكز نػع ججيج مغ الفداد في اإلدارة األمخيكية ناتج كما تتستع بو مغ سمصات كمقجرات مالية متعا
لسرالحيا  ة الحكػمية تخكيجاً اإلداري  عغ ندعة تمظ الذخكات الػاسعة إلى الشفػذ كإلى التأثيخ في القخارات 

 ،قائيكقانػنية سخيعة في البيئة األمخيكية كإجخاء عالجي كك  كاقتخح الباحث إجخاء إصالحات تشطيسية ،الخاصة
 إزاء حالة الفداد الستشامية السحكػرة.

 
 
 
 

 ة الدراسة:مشهجي  
 السالي  اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي في دراسة اتجاىات العامميغ في البمجيات نحػ الفداد   
ات التي تع ، لمخخكج بالحقائق التي تخجـ أبعاد الجراسة مغ خالؿ البياناالجتساعي  ، كاستخجـ السدح اإلداري  ك 

 .جسعيا باستخجاـ أداة الجراسة، إضافة إلى البيانات التي تع استخالصيا مغ السرادر الثانػية
 مجتسع الدراسة:

تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع العامميغ في البمجيات مغ محافطات)الكخؾ، كالصفيمة، كمعاف( مغ مختمف   
 .فة( مػضف كمػض3668السدتػيات  الػضيفية كالبالغ عجدىع)

 عيشة الدراسة:
، كبعج استخجاع ة كالتشطيسية كالفشيةاإلداري  ( مبحػثًا مغ العامميغ في األقداـ 600عيشة عذػائية بمغت )تع سحب 

 .ستبانةا 522))تبيغ أف االستبيانات الرالحة لمتحميل  ،االستبيانات كتجقيقيا
 أداة الدراسة:

(، 2011في الجراسات الدابقة مثل دراسة )الرخايخة،شالع كالبحث تع ترسيع استبانة لمجراسة بعج اال  
حيث حجدت (، فقج تع ترسيع أداة الجراسة بعشاية لتحقيق أىجاؼ الجراسة كاإلجابة عمى أسئمتيا، 2010ك)الذسخي،

اإلجابات السحتسمة عغ كل فقخة مغ فقخات محاكر االستبياف كفقًا لسقياس ليكخت الخساسي، كإعصاء كل إجابة 
كيشجرج تحت كل محػر عجة أسئمة أك  ،محاكر ةستبانة أربع( . كقج شسمت اال1-5تتخاكح مغ ) درجة محجدة

 ىسا: غفقخات، كبذكل عاـ تحتػي االستبانة عمى قدسيغ رئيدي
، كالعسخ، كالػضيفة، االجتساعي  القدع األكؿ: كيذسل عمى البيانات الشػعية كالػضيفية ألفخاد عيشة الجراسة )الشػع   

 ة، كالجخل الذيخي، كعجد سشػات الخبخة، كالسدتػى التعميسي(.االجتساعي  ييغ الػضيفي، كالحالة كصفة التع
 تػزعت عمى مقاييذ لالتجاىات كفق السحاكر التالية: ،( فقخة62لجدء)االقدع الثاني: كقج شسل ىحا 
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ر الفداد السحػر األكؿ يتعمق بقياس اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ األسباب السؤدية النتذا .1
 ( فقخة.20كقج شسل عمى) :في البمجيات اإلداري  ك  السالي  

السحػر الثاني يتعمق بقياس اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ مدتػى تشفيح البمجيات إلجخاءات  .2
 ( فقخة.14كقج شسل عمى) :في البمجيات اإلداري  ك  السالي  مكافحة الفداد 

 السالي  اآلثار الستختبة عمى الفداد ك عيشة الجراسة  السحػر الثالث يتعمق بقياس اتجاىات أفخاد  .3
 ( فقخة.13كقج شسل عمى) ،في البمجيات اإلداري  ك 

 اإلداري  ك  السالي  ػ انتذار أشكاؿ الفداد الخابع يتعمق بقياس اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحالسحػر  .4
 ( فقخة.15في البمجيات:  كقج شسل عمى)

 صدق أداة الدراسة:
في السػضػع، عمى ثالثة مغ السختريغ  اضيخ اسبة تصبيق أداة الجراسة ، قاـ الباحث بعلمتأكج مغ مش

كفي ضػء ذلظ تع األخح بآراء السحكسيغ كإجخاء التعجيالت الزخكرية، كالتي تسثمت في إعادة الرياغة 
 المغػية لبعس الفقخات.

 
 ثبات أداة الدراسة:

 Cronbachل ثباتيا باستخجاـ معادلة كخكنباخ ألفا)تع التأكج مغ ثبات أداة الجراسة باستخخاج معام
Alfa االجتساعي  الخاص بالعمـػ  اإلحرائي ة( باستخجاـ بخنامج الحـد( ةSpss حيث بمغ قيسة معامل ،)

(، كبشاًء عمى ما تقجـ مغ نتائج الرجؽ كالثبات كصجؽ السحكسيغ يتزح 0.867الثبات كخكنباخ ألفا)
 اد عمييا في تصبيق الجراسة.إمكانية تصبيق األداة كاالعتس

 السدتخدمة: اإلحرائي ةاألساليب 
( كبسػا Spssة)االجتساعي ػلمعمـػ  اإلحرائي ةلغخض اإلجابة عمى أسئمة الجراسة، فقج اعتسجت الجراسة عمى الحدمة 

 التالية: اإلحرائي ةاستخجاـ األساليب  ؿيتشاسب مع متغيخات الجراسة، مغ خال
( كذلػػظ لػصػػف خرػػائز عيشػػة Descriptive Statistic Measuresمقيػاس اإلحرػػاء الػصػػفي ) .1

ة الجراسة، اعتسادًا عمى التكخارات كالشدب السئػية، كمغ أجل اإلجابة عغ أسئمة الجراسة، كمعخفة األىسي  
 الشدبية لمسحاكر باستخجاـ الستػسصات الحدابية، كاالنحخافات السعيارية. 

 القات االرتباشية بيغ متغيخات الجراسة.معامل االرتباط بيخسػف إلجخاء فحز الع  .2
 (.One way ANOVAاستخجاـ تحميل التبايغ األحادي ) .3

 
 خرائص عيشة الدراسة:

 61.6( الستعمقة بخرائز عيشة الجراسة أف حػالي )1يتبيغ مغ خالؿ الشتائج الػاردة في الججكؿ رقع )      
-39، كأف الحيغ تقل أعسارىع عغ )( مغ اإلناث% (38.4( مغ أفخاد عيشة الجراسة مغ الحكػر مقابل حػالي%
حيث بمغت  ( سشة،40-49(، ثع يميو الحيغ تقع أعسارىع بيغ )32.6%حيث بمغت ) ،( سشة أعمى ندبة30

(، ككانت أقل 22.5%كبمغت ندبتيع) سشة، 50)) أكثخ مغ (، ثع جاء بعج ذلظ الحيغ أعسارىع30.2%ندبتيع )
، كأف أفخاد العيشة الحيغ مدتػى دخميع 14.7%)أقل ندبة بمغت ) ( سشة20-29) بيغ أعسارىع تقع  ندبة لمحيغ
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بمغت  (ديشار400)أكثخ مغ%(، يميو الحيغ كاف مدتػى دخميع 65.9بمغت الشدبة) (301-400)مغ الذيخي 
ف إ(، % 9.68فقج بمغت ندبتيع )( 200-300مابيغ )مغ كاف مدتػى دخميع الذيخي ثع يميو ، %(9.2)الشدبة
مغ ىع بختبة رئيذ قدع ، يميو )%83.6) ت ندبتيعكان ػى الػضيفي ألفخاد عيشة الجراسة في مختبة مػضف السدت

راسة أفخاد مدتػى  عيشة الجأف  ،(%6.1شدبة )مغ ىع بختبة مجيخ دائخة كبمغت ال(، ثع بعج ذلظ %10.3بشدبة )
(،  كمغ مدتػى %25.9) وـ ما  ندبتكمغ حسمة الجبمػ ، )%41.8شدبة )قج بمغت المغ مدتػى التعميع الثانػي 

أفخاد عيشة الجراسة مغ ذكي الخبخة القمية مغ ضسغ الفئة )أقل مغ  فإ، (، %32.3) ما ندبتوالجامعي  التعميع 
(، بيشسا فئة الخبخة الصػيمة مغ  27.6%ما ندبة ) سشة 11-15)، كمغ فئة )12.9%)سشػات( بمغت الشدبة )5

 .26.1%)ما ندبة )، ( سشة15ضسغ الفئة )أكثخ مغ 

 

 

 

 (1جدول )

 تهزيع عيشة الدراسة حدب الستغيرات الديسهغرافية 

 الشدبة )%( العدد فئات الستغير الستغير

 جشذال    

 61.6% 322 ذكخ 

 38.4% 200 إناث

 100% 522 السجسهع

 العسخ     
29-20 77 %14.7 
39-30 170 %32.6 

 

49-40 158 %30.2 
 22.5% 117 أكثخ ف 50

 
 100% 522 السجسهع

 
300-200 48 %9.2   

 65.9% 344 400-301                  الذيخي  الجخل 

 
 24.9% 130 رديشا400 أكثخ مغ 
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 100% 522 السجسهع

 
 6.1% 32 مجيخ دائخة

 10.3% 54 رئيذ قدع سدتػى الػضيفي ال   

 
 83.6% 436 مػضف

 
 100% 522 السجسهع

 
 41.8% 218 ثانػية عامة

 25.9% 135 دبمـػ كمية مجتسع السدتػى التعميسي 

 
 32.3% 169 جامعي

 
 100% 522 السجسهع

 
 12.9% 67 5أقل مغ 

 
10-5 174 %33.4 

 
15-11 144 %27.6 

 26.1% 136 15أكثخ مغ  الخبخة  العسمية              

 
 100% 522 السجسػع 

 
 27.5% 144 أعدب

 63.9% 334 متدكج ةعي  االجتساحالة ال       

 
 4.6% 24 أرمل

 
 4.2% 21 مصمق

 
 100% 522 السجسهع

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 :عرض الشتائج

في البمديات من وجهة نعر أفراد عيشة  اإلداري  و  السالي  الدؤال األول: ما األسباب السؤدية النتذار الفداد 
 ؟الدراسة
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لحدابية كاالنحخافات السعيارية التجاىات أفخاد عيشة كمغ أجل اإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تع حداب الستػسصات ا
، مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسةفي البمجيات  اإلداري  ك  السالي  الجراسة نحػ األسباب السؤدية النتذار الفداد 

 (2كتختيبيا تشازليًا حدب السدتػى، ججكؿ رقع )

 

 

 

 

 

 (2الجدول رقم )

في البمديات من وجهة  اإلداري  و  السالي  اب السؤدية النتذار الفداد لؤلسبالستهسطات واالنحرافات السعيارية 
 نعر أفراد عيشة الدراسة

 التختيب االنحخاؼ السعياري  الستػسط  

 1 0.72 4.28  قبػؿ الػاسصة كانتذار السحدػبية

 2  0.80 4.24  ضعف الخقابة الجاخمية كقمة السحاسبة

كجػد أعجاد كبيخة مغ السػضفيغ متػرشيغ 
 في الفداد.

 4.10 0.86 
3 

كليغ لمفداد كعجـ معاقبة ؤ تأييج السد
 0.89 4.07  الفاسجيغ

4 

غياب الػازع الجيشي كالتخمي عغ أخالقيات 
 الػضيفة العامة.

 4.05 0.91 
5 

 6 0.97 3.95  انتذار ثقافة الفداد بيغ مػضفي البمجيات

كعجـ الججية في تشفيح  اإلداري  التخىل 
 القخارات.

 3.88 0.99 
7 
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تقجيع السرمحة الذخرية عمى السرمحة 
 العامة

 3.83 0.82 
8 

عجـ فاعمية البخامج الحاسػبية السدتخجمة 
 ة.السالي  في ضبط األمػر السحاسبية ك 

 3.73 0.86 
9 

عجـ االلتداـ بتصبيق السعاييخ الرحيحة في 
 0.85 3.71  التعييغ كالتخقية.

10 

ة السقجمة السالي  كثخة الخشاكى كالتدييالت 
  مغ قبل السخاجعيغ.

 3.65 0.85 
11 

قمة اإللساـ بالسياـ كالػاجبات الػضيفية لجى 
 البمجيات مػضفي

 3.65 8.89 
12 

كعجـ  اإلداري  االنغالؽ كالجسػد في العسل 
 قبػؿ التغييخ

 3.64 0.86 
13 

الخكتيغ كتعجد اإلجخاءات السصمػبة مغ 
 السخاجعيغ.

 3.63 0.91 
14 

ألجػر كالخكاتب الذيخية انخفاض ا
 لمسػضفيغ كعجـ كفايتيا.

 3.53 0.93 
15 

فقجاف الحخاؾ السجتسعي لمسصالبة بػقف 
 الفداد.

 3.43 0.93 
16 

عجـ تشاسب الييكل التشطيسي مع شبيعة 
 األعساؿ السػكمة لمسػضفيغ

 3.41 0.95 17 

عجـ كضػح الرالحيات كالدمصات السقجمة 
 لبعس السػضفيغ.

 3.41 1.02 18 

ة اإلداري  ة ك السالي  كجػد نقز في التذخيعات 
 الزابصة لإليخادات كالشفقات.

 3.36 0.93 19 

ضعف التشديق مع السؤسدات ذات العالقة 
 لدالمة تصبيق القػانيغ كاألنطسة.

 3.19 0.97 20 
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 --- 0.83 3.72  الستػسط الحدابي العاـ

 
 

في  اإلداري  و  السالي  األسباب السؤدية النتذار الفداد أكثر أن  (2تذيخ البيانات الػاردة في الججكؿ رقع )
، حيث بمغ ذار السحدػبية في السختبة األكلىقبػؿ الػاسصة كانت البمديات من وجهة نعر أفراد عيشة الدراسة

(، ثع يميو في السختبة الثانية ضعف الخقابة الجاخمية كقمة 0.72( كانحخاؼ معياري )4.28) الستػسط الحدابي
عجاد ، يميو في السختبة الثالثة كجػد أ 0.80)( كانحخاؼ معياري )4.24حيث بمغ الستػسط الحدابي) ،سحاسبةال

 (. 0.86(، كانحخاؼ معياري )4.10كبيخة مغ السػضفيغ الستػرشيغ في قزايا فداد، حيث بمغ الستػسط الحدابي)
 اإلداري  ك  السالي  السؤدية النتذار أسباب الفداد  أف االتجاه العاـ إلجابات أفخاد عيشة الجراسة نحػ األسباب إال   

 (.0.83( كاالنحخاؼ السعياري)3.72حيث بمغ الستػسط الحدابي العاـ) ،في البمجيات مختفعة ججاً 
مغ كجية نطخ أفخاد عيشة  اإلداري  ك  السالي  ما مدتػى تشفيح البمجيات إلجخاءات مكافحة الفداد الدؤال الثاني: 

 الجراسة؟
إلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية التجاىات أفخاد عيشة كمغ أجل ا

،  مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة اإلداري  ك  السالي  مدتػى تشفيح البمجيات إلجخاءات مكافحة الفداد الجراسة نحػ 
 (3كتختيبيا تشازليًا حدب السدتػى، ججكؿ رقع )

 (3الجدول رقم )

من وجهة  اإلداري  و  السالي  لسدتهى تشفيذ البمديات إلجراءات مكافحة الفداد الستهسطات واالنحرافات السعيارية 
 نعر أفراد عيشة الدراسة

 التختيب االنحخاؼ السعياري  الستػسط  

تقـػ البمجيات بالتحقق كتحػيل قزايا شبية 
 فداد لمجيات السعشية.

 2.91 1.06 
1 

تذجيج العقػبات عمى تعسل البمجية عمى 
 1.04 2.83  الستػرشيغ في قزايا فداد.

 2 

تعسل البمجيات عمى مشح صالحيات كاسعة 
 ألجيدة الخقابة الجاخمية.

 2.75 1.04 3 
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تقـػ البمجية عمى زيادة الػعي بأخصار الفداد 
في  مغ خالؿ قدع العالقات العامة اإلداري  
 البمجية

 2.61 1.00 
4 

الذفافية عمى األعساؿ  تصبق البمجية مبجأ
 كالسذاريع السشفحة في البمجية.

 2.55 1.02 5 

تعسل البمجية عمى االستفادة مغ خبخات 
البمجيات األخخى في السسمكة في مكافحة 

 الفداد.
 2.54 1.00 

6 

تعسل البمجية عمى تصبيق البخامج السحػسبة 
 ةالسالي  لزبط أعساليا 

 2.94 1.04 
7 

ة السػضفيغ الستسيديغ تقـػ البمجية بسكافأ
 بالشداىة كاإلخالص في العسل.

 2.48 1.03 
8 

تقـػ البمجية بجػالت تفتيذية دكرية عمى 
 السشاشق التابعة ليا.

 2.44 0.97 
9 

تعسل البمجية عمى تصبيق مبجأ السداكاة 
 0.98 2.39  كالعجالة بيغ السػضفيغ في التخقية.

10 

جخاءات تقـػ البمجية بتصبيق السقتخحات كاإل
 السداعجة  بسكافحة الفداد.

 2.38 0.94 11 

تقـػ البمجية بتحديغ أكضاع السػضفيغ في 
 .بذكل دكري  البمجيات

 2.37 0.98 
12 

تعسل البمجيات عمى متابعة الذكاكى السقجمة 
 مغ السػاششيغ.

 2.36 0.95 
13 

تعسل البمجية عمى تصػر الشطع كالتعميسات 
 .اإلداري  التي تحج مغ الفداد 

 2.33 0.93 
14 

 --- 0.78 2.53  الستػسط الحدابي العاـ
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في  اإلداري  ك  السالي  مدتػى تشفيح البمجيات إلجخاءات مكافحة الفداد أن  (3تذيخ البيانات الػاردة في الججكؿ رقع )

ت السعشية تقـػ البمجيات بالتحقق كتحػيل قزايا شبية فداد لمجيا ،البمديات من وجهة نعر أفراد عيشة الدراسة
(، ثع يميو في السختبة الثانية 1.06( كانحخاؼ معياري )2.91، حيث بمغ الستػسط الحدابي)في السختبة األكلى

( 2.83حيث بمغ الستػسط الحدابي) تعسل البمجية عمى تذجيج العقػبات عمى الستػرشيغ في قزايا فداد،
جية عمى مشح صالحيات كاسعة ألجيدة الخقابة تعسل البم، يميو في السختبة الثالثة 1.04)كانحخاؼ معياري )

 (.1.04)(، كانحخاؼ معياري 2.75، حيث بمغ الستػسط الحدابي)الجاخمية
 السالي  مدتػى تشفيح البمجيات إلجخاءات مكافحة الفداد أف االتجاه العاـ إلجابات أفخاد عيشة الجراسة نحػ  إال   

 (.0.78( كاالنحخاؼ السعياري)2.53بي العاـ)حيث بمغ الستػسط الحداي البمجيات، ف اإلداري  ك 
 في البمجيات مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة؟ اإلداري  ك  السالي  الفداد ما اآلثار الستختبة عمى الدؤال الثالث: 

التجاىات أفخاد عيشة  كمغ أجل اإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية
، كتختيبيا في البمجيات مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة اإلداري  ك  السالي  آلثار الستختبة عمى الفداد ا نحػالجراسة 

 .(4تشازليًا حدب السدتػى، ججكؿ رقع )

 (4الجدول رقم )

راد في البمديات من وجهة نعر أف اإلداري  و  السالي  لآلثار السترتبة عمى الفداد الستهسطات واالنحرافات السعيارية 
 عيشة الدراسة

 التختيب االنحخاؼ السعياري  الستػسط  

 1 0.86 4.26  معاناة السػاششيغ مغ نقز الخجمات

 2  0.86 4.25  فقجاف الثقة بيغ السػاشغ كالبمجية.

انتذار أسمػب الػاسصة كالسحدػبية كصخيقة 
 لتشفيح األعساؿ في البمجيات.

 4.23 0.80 
3 

ات البمجية عمى عجـ العجالة في تػزيع الخجم
 األحياء كالسشاشق الدكشية.

 4.22 0.97 
4 

 5 0.852 4.20  انتذار الخالفات كالعشف بيغ السػاششيغ

 6 0.86 4.19  ضياع كتأخيخ السعامالت الخسسية لمسػاششيغ.
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 7 1.11 4.17  تجني مدتػى الخجمات السقجمة لمسػاششيغ.

انتذار الخشػة بكل صػرىا في أعساؿ 
 البمجيات.

 4.16 0.89 
8 

زيادة حاالت التيخب مغ دفع الزخائب 
 كالخسـػ البمجية.

 4.16 0.89 
9 

الالمبالة بسذاكل السػاششيغ كعجـ االىتساـ 
 0.85 4.15  بػضع حمػؿ ليا.

10 

تجني مدتػى الصخؽ كزيادة الحػادث 
 كالسذاكل السخكرية.

 4.14 0.85 11 

 ةالسالي  انتذار حاالت االختالس كالدخقات 
 في البمجيات.

 4.13 0.86 
12 

زيادة السذاكل الستعمقة بتشطيع أعساؿ البشاء 
 كاألراضي بيغ السػاششيغ.

 4.09 0.86 
13 

 --- 0.73 4.18  الستػسط الحدابي العاـ

 
مغ في البمجيات  اإلداري  ك  السالي  الفداد اآلثار الستختبة عمى مدتػى أف  (4تذيخ البيانات الػاردة في الججكؿ رقع )

، حيث بمغ الستػسط في السختبة األكلىمعاناة السػاششيغ مغ نقز الخجمات  كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة
، حيث فقجاف الثقة بيغ السػاشغ كالبمجية(، ثع يميو في السختبة الثانية 0.80( كانحخاؼ معياري )4.26الحدابي)

انتذار أسمػب الػساشة السختبة الثالثة  ، يميو في0.86)( كانحخاؼ معياري )4.25بمغ الستػسط الحدابي)
(، كانحخاؼ معياري 4.23، حيث بمغ الستػسط الحدابي)كالسحدػبية كصخيقة لتشفيح األعساؿ في البمجيات

(0.80.) 
ي ف اإلداري  ك  السالي  الفداد اآلثار الستختبة عمى سدتػى لأف االتجاه العاـ إلجابات أفخاد عيشة الجراسة  إال   

 ( كاالنحخاؼ السعياري 4.18، حيث بمغ الستػسط الحدابي العاـ)كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسةمغ  البمجيات
(0.73.) 

 ؟في البمجيات مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة اإلداري  ك  السالي  الفداد ما مجى انتذار أشكاؿ الدؤال الرابع: 
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النحخافات السعيارية التجاىات أفخاد عيشة كمغ أجل اإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تع حداب الستػسصات الحدابية كا
مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة، كتختيبيا في البمجيات  اإلداري  ك  السالي  مجى انتذار أشكاؿ الفداد الجراسة نحػ 

 .(5تشازليًا حدب السدتػى، ججكؿ رقع )

 

 

 

 

 (5الجدول رقم )

 السالي  د عيشة الجراسة نحػ مجى انتذار أشكاؿ الفداد الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية التجاىات أفخا
 في البمجيات مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة اإلداري  ك 

 التختيب االنحخاؼ السعياري  الستػسط  

ابتداز السخاجعيغ ألخح السػافقات عمى 
 التخاخيز السخالفة لألنطسة.

 4.07 0.84 
1 

 2  0.87 4.06  كليغ الكبار.ؤ تعييغ األقارب كمعارؼ السد

اإلىساؿ في أداء األعساؿ كالستصمبات 
 الػضيفية.

 4.01 0.88 
3 

أخح الخشاكى كاليبات كاإلكخاميات لمتغاضي 
 عغ السعامالت السخالفة لألنطسة.

 3.90 0.94 
4 

التحايل عمى القػانيغ كاألنطسة لتمبية 
 أغخاض شخرية.

 3.80 0.99 
5 

 6 0.99 3.76  تدكيخ الػثائق كالسدتشجات.

إفذاء األسخار كالسعمػمات بقرج التخبح 
 مشيا.

 3.72 1.01 
7 
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استغالؿ امتيازات الػضيفة لألغخاض 
 .الذخرية.

 3.68 1.03 
8 

عجـ العجالة في تصبيق القػانيغ كاألنطسة 
 كالتعميسات عمى السخاجعيغ

 3.61 1.09 
9 

 10 1.08 3.59  استغالؿ مػارد كإمكانيات البمجية.

تداـ بسػاعيج العسل الخسسي كتأخيخ عجـ االل
 1.07 3.57  السعامالت.

11 

السداعجة عمى التيخب مغ دفع الخسـػ عمى 
 السعامالت الخسسية.

 3.48 1.08 12 

إخفاء السدتشجات كالػثائق كإتالفيا لتمبية 
 أغخاض شخرية.

 3.47 1.10 
13 

 14 0.10 3.46  االستيالء كالتعجي عمى أمػاؿ البمجية.

 15 1.10 3.39  ة.السالي  قات كاالختالسات الدخ 

 --- 0.91 3.71  الستػسط الحدابي العاـ

 
 

في البمجيات مغ كجية نطخ  اإلداري  ك  السالي  أشكاؿ الفداد أن أكثر  (5تذيخ البيانات الػاردة في الججكؿ رقع )
في السختبة األكلى ، حيث  لألنطسة ابتداز السخاجعيغ ألخح السػافقات عمى التخاخيز السخالفة أفخاد عيشة الجراسة

تعييغ األقارب كمعارؼ (، ثع يميو في السختبة الثانية 0.84( كانحخاؼ معياري )4.07بمغ الستػسط الحدابي)
، يميو في السختبة الثالثة 0.87)( كانحخاؼ معياري )4.06حيث بمغ الستػسط الحدابي) ،كليغ الكبارالسدؤ 

 (. 0.88(، كانحخاؼ معياري )4.01، حيث بمغ الستػسط الحدابي)بات الػضيفيةاإلىساؿ في أداء األعساؿ كالستصم
في البمجيات  اإلداري  ك  السالي  مجى انتذار أشكاؿ الفداد أف االتجاه العاـ إلجابات أفخاد عيشة الجراسة نحػ  إال   

كاالنحخاؼ  (3.71مختفعة ججًا حيث بمغ الستػسط الحدابي العاـ) مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة
 (.0.91السعياري)
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ىل ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية في اتجاىات العامميغ فػي البمػجيات  نحػػ أسػباب كأشػكاؿ  الدؤال الخامس :
كمطػػاىخ كأسػػاليب مكافحػػة الفدػػاد كالتػػي تعػػدى  إلػػى)الجشذ، السدػػتػى التعميسػػي، كالعسػػخ، كالػػجخل، كعػػجد سػػشػات 

 الخبخة( ؟
( تحميػػل التبػػايغ لفحػػز الفػػخكؽ فػػي اتجاىػػات العػػامميغ فػػي البمػػجيات  نحػػػ أسػػباب 6يطيػػخ الجػػجكؿ رقػػع)       

كأشػػكاؿ كمطػػاىخ كأسػػاليب مكافحػػة الفدػػاد كالتػػي تعػػدى  إلػػى)الجشذ، السدػػتػى التعميسػػي، كالعسػػخ، كالػػجخل، كعػػجد 
كالػجخل التعميسي، ، كالسدتػى االجتساعي  لستغيخ الشػع سشػات الخبخة( ، كقج تبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية 

ة، ككجػػػد االجتساعي ػػكالحالػة العسػػخ حرػائية لستغيػػخ ة، كعػػجـ كجػػػد فػخكؽ ذات داللػػة إاالجتساعي ػالذػيخي، كالحالػػة 
 .، كالسدتػى الػضيفي، كالجخل الذيخي، كالخبخة االجتساعي  فخكؽ ذات داللة لستغيخ الشػع 

 
 (6الججكؿ رقع )

تجاىات العامميغ في البمجيات  نحػ أسباب كأشكاؿ كمطاىخ كأساليب لفحز الفخكؽ في ا األحاديتحميل التبايغ 
 مكافحة الفداد

 Df مجسػع السخبعات السرجر الستغيخ
متػسط 
 السخبعات

F Sig 

 االجتساعي  الشػع 

 بيغ السجسػعات
13.93 3 980.309 3.67 

 
0.01
3  

   693.378 518 655.27 داخل السجسػعات
    521 669.20 اإلجسالي

 سدتػى الػضيفيال

 بيغ السجسػعات
7.0 3 2.333 1.19 

0.31
4 

   1.961 518 1015.8 داخل السجسػعات

    521 81015.8 اإلجسالي

 السدتػى التعميسي

 000. 11.1 13.204 3 39.6 بيغ السجسػعات

   1.191 518 616.9 داخل السجسػعات

    521 656.6 اإلجسالي

 362. 1.07 792.609 3 4.4 بيغ السجسػعات العسخ
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 مشاقذة الشتائج:
ي البمديات من وجهة نعر أفراد ف اإلداري  و  السالي  األسباب السؤدية النتذار الفداد أهم أن كذفت نتائج الجراسة 

( كانحخاؼ 4.28، حيث بمغ الستػسط الحدابي)ذار السحدػبية في السختبة األكلىقبػؿ الػاسصة كانت عيشة الدراسة
حيث بمغ الستػسط  ،(، ثع يميو في السختبة الثانية ضعف الخقابة الجاخمية كقمة السحاسبة0.72معياري )
عجاد كبيخة مغ السػضفيغ الستػرشيغ ثة كجػد أ ، يميو في السختبة الثال0.80)( كانحخاؼ معياري )4.24الحدابي)

(، كتمتقي ىحه الشتيجة مع دراسة 0.86(، كانحخاؼ معياري )4.10في قزايا فداد، حيث بمغ الستػسط الحدابي)
 (2012)الرخايخة،

    

   529.853 275 640.8 داخل السجسػعات

    521 644.7 اإلجسالي

    3 17.7 بيغ السجسػعات الجخل الذيخي 

 داخل السجسػعات 
803.4 518 5.908 3.81 

0.01
0 

   1.551 521 821.1 اإلجسالي 

 الخبخة

 بيغ السجسػعات
18.4 2 9.195 .7.29 

0.00
1 

   1.26 519 653.9 داخل السجسػعات

    521 672.3 اإلجسالي

 
 بيغ السجسػعات

3.4 2 
1.593 1.01 0.36

8 

   1.588 519 630.6 داخل السجسػعات ةاالجتساعي  الحالة 

    521 634.0 اإلجسالي 
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قزايا شبية فداد لمجيات  بالتحقق كتحػيل بجرجة متػسصةتقـػ  البمجاتن بيشسا أظهرت نتائج  الدراسة  أ
(، ثع يميو في السختبة 1.06( كانحخاؼ معياري )2.91السعشية في السختبة األكلى ، حيث بمغ الستػسط الحدابي)

( 2.83تعسل البمجية عمى تذجيج العقػبات عمى الستػرشيغ في قزايا فداد، حيث بمغ الستػسط الحدابي)  :الثانية
السختبة الثالثة تعسل البمجية عمى مشح صالحيات كاسعة ألجيدة الخقابة ، يميو في 1.04)كانحخاؼ معياري )

(، كالتقت ىحه الشتيجة مع دراسة 1.04(، كانحخاؼ معياري )2.75الجاخمية، حيث بمغ الستػسط الحدابي)
 (.2010(، كدراسة )الذسخي، 2008( كدراسة )عبجالمصيف، 2010)الرخايخة،

في البمجيات مغ كجية نطخ أفخاد  اإلداري  ك  السالي  ثار الستختبة عمى الفداد اآلمغ أىع أف أضيخت نتائج الجراسة 
( 4.26معاناة السػاششيغ مغ نقز الخجمات في السختبة األكلى ، حيث بمغ الستػسط الحدابي) عيشة الجراسة

مغ الستػسط (، ثع يميو في السختبة الثانية فقجاف الثقة بيغ السػاشغ كالبمجية، حيث ب0.80كانحخاؼ معياري )
، يميو في السختبة الثالثة انتذار أسمػب الػساشة كالسحدػبية كصخيقة 0.86)( كانحخاؼ معياري )4.25الحدابي)

(، كىحه الشتيجة التقت 0.80(، كانحخاؼ معياري )4.23لتشفيح األعساؿ في البمجيات، حيث بمغ الستػسط الحدابي)
 2003)كدراسة )الجيشي،  (،2009( ، كدراسة )احسج، 2010مع دراسة )الغدي،
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( كاالنحخاؼ السعياري 4.18البمجيات مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة، حيث بمغ الستػسط الحدابي العاـ)

(0.73.) 
 في البمجيات مغ كجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة اإلداري  ك  السالي  أشكاؿ الفداد مغ أىع أضيخت نتائج الجراسة أف 

في السختبة األكلى ، حيث بمغ الستػسط  ابتداز السخاجعيغ ألخح السػافقات عمى التخاخيز السخالفة لألنطسة
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ة، ككجػػػد االجتساعي ػػة، كعػػجـ كجػػػد فػخكؽ ذات داللػػة إحرػائية لستغيػػخ العسػػخ كالحالػة االجتساعي ػالذػيخي، كالحالػػة 
 ، كالسدتػى الػضيفي، كالجخل الذيخي، كالخبخة. االجتساعي  الشػع  فخكؽ ذات داللة لستغيخ

 التهصيات:
 في البمجيات كتصػيخه. السالي  ك  اإلداري  ىيكمة الشطاـ  .1
 السػػػالي  اسػػػتحجاث أجيػػػدة لمخقابػػػة كالتفتػػػير فشيػػػة كإداريػػػة لرػػػيانة كمخاقبػػػة أمػػػالؾ البمجيػػػة كمخاقبػػػة الجيػػػاز  .2

 .اإلداري  ك 
 ماليًا كإداريًا.العسل عمى حػسبة البمجيات  .3
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