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 المستخلص
وزارة النفط العمل ونجاح اجراءات الحد من الفساد االداري في  أخالقيات العالقة بين االلتزام ب تحديديهدف البحث الى 

رة وزاالعمل في نجاح اجراءات الحد من الفساد االداري في  أخالقيات بكيف يؤثر االلتزام  و، انطالقا من مشكلة البحث "هالعراقية

العمل في نجاح االجراءات  أخالقيات بوتبرز اهمية البحث الحالي في تسليط الضوء وتركيز االهتمام بااللتزام  "،النفط العراقية

 أخالقيات المتغير المستقل االلتزام باألول وتناول البحث متغيرين ،أعاله الوزارةالساعية الى تقليل وحصر الفساد االداري في 

المتغير التابع إجراءات الحد اما الثاني الرقابة الذاتية(، و األمانة واإلخالص، النزاهة والشفافية، اللتزام الوظيفي،)ا بأبعادهاالعمل 

فردا من مدراء  (60) )تنفيذ القوانين والتشريعات، اعتماد اإلدارة االلكترونية(، وتم اخذ عينة مقدارها بأبعادهامن الفساد اإلداري 

( لقياس وتحليل واختبار SPSS) م برنامجوقد استخداالستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات  اعتماد وتم الوزارةاألقسام والشعب بمقر 

الفرضيات وتفسير النتائج التي سيتوصل اليها البحث، وافترض البحث وجود عالقة ارتباط وعالقة تاثير معنوية ذات داللة 

تم التوصل من خالل البحث الى مجموعة من جراءات الحد من الفساد االداري، والعمل ونجاح ا أخالقيات باحصائية بين االلتزام 

 د منها الباحثين والمنظمة المبحوثة.ياالستنتاجات والتوصيات التي يستف

 اإلداريالعمل، إجراءات الحد من الفساد أخالقيات : االلتزام بالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract:  The research aims at identifying the relationship between the commitment to work ethics 

and the success of measures to reduce administrative corruption in the Iraqi Ministry of Oil, based 

on the research problem, "How does the commitment to work ethics affect the success of measures 

to reduce administrative corruption in the investigated organization?".  Attention to the commit-

ment to work ethics in the success of procedures to reduce and limit administrative corruption in 

the organization. A sample of (60) department and division directors was taken at the ministry's 

headquarters. The questionnaire was adopted as a main tool for data collection) then (SPSS) pro-

gram is used to measure, analyze and test hypotheses and interpret the results of the research. The 

research assumed the existence of a statistically significant correlation and influence relationship 

between commitment to work ethics and the success of steps to reduce administrative corruption. A 
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set of conclusions and recommendations have been reached that benefit researchers and the rele-

vant organization.  

Keywords: Commitment to the ethics of work, Procedures to reduce administrative corrup-

tion 

 المقدمة
تشهد بيئة االعمال التنظيمية في الوقت المعاصر الكثير من الخروقات االخالقية نتيجة ضعف االهتمام باالسس والمعايير 

ها المنظمات خالل انشطتها دون التفكير بالمحددات والقيود االخالقية وتراجع النظم االخالقية في الكثير من الممارسات التي تقوم ب

تعد من الرقابية التي تشجع الرقابة الذاتية، لذا فإن تنمية االلتزام بالمثل والقيم االخالقية والتشريعات القانونية والسلوكيات االيجابية 

ول لمعالجة انتشار واستفحال مظاهر الفساد االداري في المنظمة ونجاح الفلسفات الرئيسة التي ينبغي وضعها في المقام اال

اجراءاتها في الحد منه كون ان ظاهرة الفساد االداري من الظواهر التي تمثل خطراً كبيراً في المنظمة وعلى المجتمع ايضاً والتي 

التنظيمي فيؤدي الى سوء استغالل للموارد المتاحة تؤدي الى هدر الطاقات واالمكانيات التنظيمية واضعاف حلقة النمو والتطوير 

العمل في نجاح اجراءات الحد من الفساد  أخالقيات للمنظمة، اذ يعد هذا البحث اضافة متواضعة في بيان الدور الذي يلعبه االلتزام ب

،والمبحث هجية البحث ملت ، المبحث االول مناالداري، ولتحقيق الغرض واهداف البحث فقد قسم البحث الى اربع مباحث ش

الثاني:الجانب النظري للبحث، والمبحث الثالث:الجانب العملي للبحث، والمبحث الرابع:االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها 

 في ضوء الجانب النظري والعملي للبحث.

 

 المبحث االول: منهجية البحث

 اوال: مشكلة البحث
الفساد االداري، تكاد تكون ظاهرة مألوفة ولكن من خالل التتبع للدراسات العمل، وظاهرة  أخالقيات إن الحديث عن 

من  العمل ونجاح اجراءات الحد أخالقيات والبحوث السابقة العربية واالجنبية تكاد تكون شحيحة لتقييم العالقة بين مدى االلتزام ب

منظمات هذه الات المعاصرة من تفشي الفساد االداري في ، انطالقا مما تعاني منه المنظمالبحث الفساد االداري، ومن هنا جاء هذا

بضعف االهتمام باالسس والمعايير والمنظومة االخالقية التي تشجع على اداء العمل بافضل صورة وبكل " وقد تمثلت مشكلة البحث

ها دون التفكير بالمحددات امانة واخالص ونزاهة وبرقابة ذاتية في الكثير من الممارسات التي تقوم بها المنظمات خالل انشطت

ويمكن اظهار مشكلة البحث من خالل التساؤالت  ،والقيود االخالقية يؤدي الى استفحال آفة ومظاهر الفساد االداري في المنظمة"

 االتية:

 العاملين على اللتزام بها؟ نظمة المبحوثة تشجعالعمل في الم بأخالقيات هل توجد لوائح خاصة  .1

 العمل في نجاح اجراءات الحد من الفساد االداري في المنظمة المبحوثة؟ خالقيات أكيف يؤثر االلتزام ب .2

 العمل؟ أخالقيات ما مدى اهتمام المنظمة المبحوثة بتشجيع وترسيخ االلتزام ب .3

ات العمل" والمتغير التابع "نجاح اجراء أخالقيات هل توجد عالقة ارتباط وعالقة تاثير بين المتغير المستقل "االلتزام ب .4

 الحد من الفساد االداري" ؟

 ثانياً: أهمية البحث
 تبرز اهمية البحث الحالي باالتي:

العمل في تقليل  أخالقيات دور االلتزام ب لمعرفةالمنظمات  همتناوله  موضوع ييكتسب البحث الحالي اهميته من خالل  .1

 الفساد االداري ونجاح اجراءاتها الرامية الى الحد منه.

تي يتوصل اليها البحث في تعويض النقص ومعالجة المشاكل التي تعاني منها بعض المنظمات وامكانية تسهم النتائج ال .2

متخذي القرار في المنظمة المبحوثة االستفادة من نتائج وتوصيات البحث في تطوير سياسات وبرامج مكافحة الفساد 

 االداري.

ً للر .3 ً وعمليا العمل ونجاح  أخالقيات بط المنطقي للعالقة بين االلتزام بيستمد البحث الحالي اهميته كونه يؤسس نظريا

 اجراءات الحد من الفساد االداري.

 ثالثاً: اهداف البحث
 :يهدف البحث الى

 العمل ونجاح اجراءات الحد من الفساد االداري. أخالقيات التعرف على مضامين مدى االلتزام ب .1

العمل ونجاح  أخالقيات وية ذات الداللة االحصائية بين االلتزام بتحديد مستوى عالقة االرتباط وعالقة التاثير المعن .2

 اجراءات الحد من الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

العمل التي تساعد في  أخالقيات اقتراح مجموعة من التوصيات التي تسهم في تشجيع المنظمات على ترسيخ قيم االلتزام ب .3

 المبحوثة.المنظمة  الحد من الفساد االداري في

 

 



 2020/  47العدد   مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

   ISSN (1681- 6870) 

 

137 
 

 رابعاً: فرضيات البحث 

 العمل ونجاح اجراءات  أخالقيات الفرضية الرئيسة االولى: توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين االلتزام ب

 الحد من الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 :اجراءات الحد من و االلتزام الوظيفيبين توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية  الفرضية الفرعية االولى

 الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 :واجراءات الحد من النزاهة والشفافية توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين  الفرضية الفرعية الثانية

 الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 :واجراءات الحد من  االمانة واالخالصباط معنوية ذات داللة احصائية بين توجد عالقة ارت الفرضية الفرعية الثالثة

 الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 :واجراءات الحد من  الرقابة الذاتيةتوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين  الفرضية الفرعية الرابعة

 الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 العمل ونجاح اجراءات  أخالقيات يسة الثانية: توجد عالقة تاثير معنوية ذات داللة احصائية بين االلتزام بالفرضية الرئ

 الحد من الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 :معنوية ذات داللة احصائية بين االلتزام الوظيفي واجراءات الحد من  تاثيرتوجد عالقة  الفرضية الفرعية االولى

 داري في المنظمة المبحوثة.الفساد اال

 :معنوية ذات داللة احصائية بين النزاهة والشفافية واجراءات الحد من  تاثيرتوجد عالقة  الفرضية الفرعية الثانية

 الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 :واجراءات الحد من  معنوية ذات داللة احصائية بين االمانة واالخالص تاثيرتوجد عالقة  الفرضية الفرعية الثالثة

 الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.

 :معنوية ذات داللة احصائية بين الرقابة الذاتية واجراءات الحد من  تاثيرتوجد عالقة  الفرضية الفرعية الرابعة

 الفساد االداري في المنظمة المبحوثة.
 

 خامسا: مخطط البحث االفتراضي

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  االرتباط

   ثيرالتأ

 

 يوضح مخطط البحث االفتراضي :(1شكل )

 المصدر: اعداد الباحث

 لبحثا سادساً: منهج
رئيسة  كأداةاعتمد البحث الحالي اسلوب البحث الوصفي التحليلي لوصف مشكلة البحث ومكوناتها، واعتماد االستبانة 

 لجمع البيانات لتحقيق اهداف البحث. 

 : مجتمع وعينة البحثسابعا
بالمدراء العاملين في مركز وزارة النفط العراقية حيث تم اخذ عينة قصدية متمثلة برؤوساء األقسام  البحثتمع مثل مجيت

وتم توزيع االستبانات على افراد العينة ( فردا 60والشعب العاملين في مجموعة من الدوائر في مركز الوزارة حيث بلغت العينة )

 % (.100ات )وجمعها وقد بلغت نسبة استرجاع االستبان

 ثامنا: حدود البحث
 وتشمل : 

االلتزام 

باخالقيات 

 العمل

 االلتزام الوظيفي

 النزاهة والشفافية

 االمانة واالخالص

 الرقابة الذاتية

اجراءات 

الحد من 

الفساد 

 االداري

تطبيق  

التشريعات 

 القانونية

اعتماد اإلدارة 

 االلكترونية
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  وزارة النفط العراقية  مقر للبحث على الميدانيالحدود المكانية: اقتصر تطبيق الجانب  .1

ومدة توزيع االستبانة على االفراد المبحوثين  للبحث مدة اعداد الجانب النظريمدة البحث  شملتالحدود الزمانية:  .2

للحصول على بعض المعلومات التي تعزز البحث في الجانب التطبيقي اذ استمرت المدة واستالمها ومقابلة بعض المدراء 

 1/5/2019 -  1/1/2019من 

الدوائر العاملة في مقر وزارة الحدود البشرية: كانت العينة مقتصرة على عدد من المدراء )رؤساء األقسام والشعب( في  .3

 النفط العراقية

بعاده : االلتزام الوظيفي، النزاهة أالعمل ب أخالقيات ب)االلتزام  :رين متغير مستقلالحدود المعرفية: تضمن البحث متغي .4

)إجراءات الحد من الفساد اإلداري : تطبيق التشريعات  :ومتغير تابع ، الرقابة الذاتية(، األمانة واإلخالصوالشفافية

 القانونية، اعتماد اإلدارة االلكترونية(

 علوماتتاسعا: طرق جمع البيانات والم
 :اعتمد الباحث عدة وسائل لجمع البيانات المعلومات الخاصة بالبحث

: استعان الباحث بمجموعة من المصادر العربية واألجنبية من كتب والرسائل الجامعية المتعلقة بالجانب النظري المعلومات .1

 طاريح والمجالت  فضال عن الدوريات  والبحوث التي لها عالقة بالبحث الحاليواأل

تم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسة لجمع والحصول على البيانات األولية عينة :  لمعلومات المتعلقة بالجانب الميدانيا .2

( فقرة وخصص الجزء  12) ـالعمل بأخالقيات البحث اذ تم تقسيم االستبانة الى جزئين خصص جزء لقياس ابعاد االلتزام ب

 ( فقرة 12) ـالفساد االداري ب الثاني لقياس أبعاد إجراءات الحد من

 :وقد تم استخدام مدرج ليكرت الخماسي في تصميم االستبانة كما في الجدول االتي

 الأتفق تماما الاتفق محايد اتفق اتفق تماما

5 4 3 2 1 

  

وع اعيد توزيع فردا وبعد أسب (30اختبار ثبات أداة البحث فقد تم توزيع االستبانة على عينة استطالعية قوامها ) ولغرض

هي  Cronbach-Alphaاالستبانة على نفس العينة وقد بلغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل وفق معامل " كرونباخ الفا " 

( وهي قيمة مقبولة وداله احصائيا في نفس الوقت وهذا يعني ان االستبانة بمقاييسها المختلفة ذات ثبات عال ِ ويمكن %82)

 فراد انفسهم وتعطي نفس النتيجة .ختلفة لالاعتمادها في أوقات م

 يسية والفرعية والمقاييس المعتمدمتغيرات البحث الرئيوضح  :(1)جدول 

 المقاييس الفقرات االبعاد الفرعية نوع المتغير المتغيرات الرئيسة ت

 

1 

 

 

 أخالقيات االلتزام ب

 العمل

المتغير المستقل 

 )التفسيري(

 مقياسالاعتماد تم  1,2,3 االلتزام الوظيفي

(  2012)السكارنة، 

 ،)الصفو ومقياس 

 (2016باسي، عال

 4,5,6 النزاهة والشفافية

 7,8,9 األمانة واإلخالص

 10,11,12 الرقابة الذاتية

 

2 

 

إجراءات الحد من 

 الفساد االداري

المتغير التابع 

 )االستجابي(

د المقياس  تم اعتما 13,14,15,16,17,18 تنفيذ القوانين والتشريعات

المعتمد في دراسة )عبد 

 (2014، النبي
 19,20,21,22,23,24 اعتماد اإلدارة االلكترونية

 المصدر: اعداد الباحث

 عاشرا: األدوات اإلحصائية المستخدمة
بهدف استخدمت عدد من األدوات اإلحصائية لوصف عينة البحث وعالقات االرتباط والتاثير بين متغيرات البحث 

معامل االرتباط البسيط، معامل  والوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري، النسب المئوية،الوصول الى النتائج )

، واختبار الفا كرون بارخ، التجزئة النصفية( اذ تمت معالجة البيانات باستخدام  F(، االنحدار الخطي البسيط، اختبار 𝑅2التحديد)

 .للوصول الى النتائج SPSS V.20 التحليل االحصائي مج الحاسوب من خالل برنا

 
 التأطير النظري :المبحث الثاني

 العمل  أخالقيات : االلتزام بالمحور االول

 :العملأخالقيات مفهوم  أوال 

ين فهي تعد االخالق مجموعة من القيم و المبادئ و المعايير التي توجه السلوك االنساني و توضح طبيعة عالقة الفرد باالخر

االنساني تقوم على اساس تنظيم وضبط  السلوك االنساني في كافة   تقود فعلنا وتكون رؤيتنا لالخر، فهي شكل من اشكال الوعي

المجاالت االجتماعية ابتداءاً من االسرة وفي العمل والتعامل مع الناس واالماكن العامة ، فاالخالق ظاهرة سلوكية معقدة الختالف 

( ، ففي الفكر االداري  المعاصر ظهرت  22 :2005ها فهي ظاهرة مهمة ويظهر تاثيرها في تطور االعمال )ياسين ،اوجه التعامل ب

(  من الرواد الذين كتبوا عن القيادة االخالقية فهو Jester Barnardالعمل في وقت متأخر كحقل أكاديمي  كما يعد ) أخالقيات 
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انب وضرورة تمتع القادة بالسلوك االخالقي من خالل توليد مبادئ  اخالقية لبعظهم يؤكد على االحترام الكبير لكل انسان من ج

بالقيم الداخلية التي هي جزء من    خالقيات ارتباط األ Daft بين حيث( ، Beterson ,etal , 2010:575البعض من جانب اخر )

(، وقد Daft, 2003:139اه المنظمة والبيئة الخارجية)الثقافة التنظيمية والتي تتعلق باشكال  القرارات الخاصة بالمسؤولية تج

 العمل باالتي: أخالقيات عرف الباحثون 

 يوضح بعض التعاريف لمفهوم االلتزام باخالقيات العمل وفق اراء الباحثين :(2جدول )

 التعريف الباحث ت

1 (Goetsch&David,2006:116)  ار السلوك النمطيالعمل هي دراسة التصرفات البشرية في اط أخالقيات 

2 (Hellriegel,etal,2008:77) 

العمل بانه منظومة  متكاملة  من القيم االساسية التي يتم تبادلها كما في التعامالت بين  أخالقيات 

المدير و العاملين مثل االحترام والثقة والعدالة واالمانة اضافة الى الممارسات المتبعة والسياسات 

 رتبة من اتخاد القرار االخالقي داخل المنظمةوصوال الى النتائج المت

 97: 2013احمد،  3
االعمال بانها معايير سلوكية تعبرعن توجه المنظمة وتصرفاتها تجاه موظفيها  أخالقيات 

 وزبائنها والمساهمين  والمجتمع عامة وقوانين الدولة ذات العالقة بتنظيم عمل المنظمات

 5:  2016الصفو ، العباسي ، 4

االعمال بانها مجموعة من القواعد االخالقية والقيم المبدئية التي تحكم سلوك الفرد  قيات أخال

والجماعة بشأن الصحيح و الخاطئ  من التصرفات ، كما انها تسهم في تحديد المعايير الالزمة 

 لما هو جيد و سئ من التصرفات و االفعال التي يقوم بها العاملين

 284:  2017عبدالدائم ،يوسف ،  5

العمل ترتبط بالقواعد واالسس التي يجب ان يتمسك بها الموظف والتي تجسد التزام  أخالقيات 

بنصوص القوانين و التعليمات الوظيفية لذا هناك من يرى ان االدارة العليا هي من تضع المعايير 

 ظمة اداريةاالخالقية التي يسترشد بها المديرون في المستويات المتوسطة و الدنيا في اي من

 المصدر: اعداد الباحث اعتمادا على المصادر أعاله.
أخالقيات  العمل هي مجموعة من الممارسات التي يتم ممارستها اعتماداً على قواعد ومعايير وقيم  ويمكن تعريف  

     لف الظروف و المواقف.أخالقية تحدد السلوك االنساني االمثل الذي  ينبغي ان يكون عليه الفرد و المجتمع و المنظمة في مخت

هو االلتزام بمجموعة من الممارسات التي يتم ممارستها اعتماداً على قواعد ومعايير وقيم  بينما يعرف االلتزام باخالقيات العمل 

 فأخالقية تحدد السلوك االنساني االمثل الذي  ينبغي ان يكون عليه الفرد و المجتمع و المنظمة في مختلف الظروف و المواق

  ًالعملأخالقيات اهمية االلتزام ب: ثانيا 

العمل في المنظمة في تحسين بيئة العمل الداخلية للمنظمة من خالل االنظمة االخالقية وتحسن  أخالقيات يساهم االلتزام ب

 (27: 2009)الشريفي، -العمل باالتي: أخالقيات من عالقات المنظمات مع االفراد لذا تكمن اهمية 

 متغيرات االخالقية تعد اداة رقابية تراقب السلوك وترسخ الحاالت النهائية المرغوب بها في المنظمة.ان القواعد وال .1

المنافسة الحرة العادلة بين المنظمات تكون ممكنة فقط عندما تعمل القيم واالعراف على تقييد انشطة الفرد وبعض  .2

 .ية اخالقيةسعار هي منافسة قانونالمواقف فالمنافسة غلى اساس الجودة واال

 .لمنظمة عند اتخاذ القرار المناسبتساعد القيم االخالقية على تقليل التكاليف التي تتكبدها ا .3

 .بها ان المنظمات التي تراعي القيم االخالقية المقبولة سوف تحصل على سمعة ايجابية من خالل ثقة االفراد .4

 .ا التي تسعى الى تحقيقهاق اهدافهالعمل المنظمات على تحقي أخالقيات يساعد االلتزام ب .5

مما العمل ثقافة الرقابة الذاتية للعاملين النجاز االعمال دون رقابة وتشديد من السلطة العليا  أخالقيات ينمي االلتزام ب .6

 تحسين االداء .يساعد في 

  ً  مل في المنظماتالع أخالقيات وسائل تنمية االلتزام ب: ثالثا

العمل وبيان دورها ومكانتها العظيمة واثرها الكبير على  أخالقيات االهمية التي تحققها  البد من التركيز على الدور الكبير و

اتقان العمل وتحسين االنتاج والجودة والثقة  والمصداقيه لذا البد من  تكثيف الجهد العملي و العلمي لترسيخ ثقافة التطبيق 

  ( 350:  2007للسلوكيات المرغوبة )مارتن،

 :(Paine, 2003:12العمل في المنظمات وهي كاالتي) أخالقيات خ من الوسائل التي ترسذا هناك مجموعة ل

العمل الذي في  ارقىأخالقيات ثل عليا وان القائد يجب ان يتحلى بشخصية ذات  م  : النخب القيادية خالقيات االهتمام باأل .1

ت وتضارب المصالح فال بد من الزام يقوم به حتى تمكنه من حل االزمات التي تواجه بيئة العمل نتيجة الصراعا

 العمل . أخالقيات ومحاسبة المسؤولين على تطبيق 

الصفات و المتطلبات التي يجب ادائهاد يتحد فيمعرفة والدراسة المهنية ال تساعدكل مهنة:  أخالقيات وضع لوائح خاصة ب .2

 خالقية محددة وحاضرة في المنظمة.البد من ان تكون الدراية اال، إذ االخالقية المطلوبة من الموظف والمدير 

 تحدد االولويات االخالقية لكل عمل ومهنة وترتيبها حسب االهمية في المنظمة. .3

 طرح التعليمات االخالقية بشكل مختصر يسهل فهمها وادراكها. .4

 .ومختصرة ذات معان كبيرة العمل بعبارات قصيرة أخالقيات يجب ان تكون الشعارات التي تشجع على  .5

 المطلب االخالقي المطلوب االلتزام به وتجزأته الى عناصر غير معقدة وال مبهمة.تبسيط  .6

 العمل بطريقة قريبة من ذهن العاملين بشكل يسهل فهمها . أخالقيات صياغة  .7
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 العمل بشكل يقنع  المتلقي لها وتجعلها محل ثقة وقبول  أخالقيات بناء لوئح و نظم  .8

 لفطرية لالنسان كحب الخير والتعاون وحب الذات .ربط اخالق العمل بالقيم االنسانية ا .9

 العمل من خالل التحفيز المعنوي و المادي كالتقدير المعنوي و المكافأت . أخالقيات تعزيز  .10

العمل الشريف ، و  ددتعزيز مبدأ العمل الشريف)شرف العمل( من خالل تحديد لوائح ومبادئ اخالقية  في المنظمة تح .11

 العمل غير الشريف.

 .خالقيات ضوابط صارمة اللتزام العاملين باخالق العمل ومحاسبة من يخل بهذه األ وضع .12

تقوية الرقابة الذاتية: وهي تكون من خالل فترة طويلة من التربية والتوجيه والقدوة الطيبة والحث و التشجيع و التقدير - .13

 حتى تصبح الرقابة الذاتية لها حضور اجتماعي فاعل و مؤثر في المجتمع .

العمل: عن طريق وسائل االعالم والمجالت، ووضع مادة  أخالقيات استخدام الوسائل التثقيفية واالعالمية لترسيخ  .14

المنظمات العمل في الجامعات وأخالقيات العمل ضمن مناهج التعليمية، اقامة تدوان تثقيفية لنشر الوعي باهمية  أخالقيات 

وتوجية االعالم لخدمة القضية االخالقية وترسيخها في  ،أخالقياتاص بو الشركات، دعم المنظمات التي لها اهتمام خ

 المجتمع.

  ً  العمل أخالقيات أبعاد االلتزام ب :رابعا

: يعد االلتزام التنظيمي من السلوكيات و المفاهيم االخالقية التي اخذت ابعاد واتجاهات كبيرة لتشير الى االلتزام الوظيفي .1

ويشير  .(  70: 2009فاع عن المنظمة ويشعر بالفخر باالنتماء لها )العنزي ، صالح ،الفرد الملتزم الذي يحرص  للد

االلتزام التنظيمي الى االحساس االضافي و تحديد خصوصية المنظمة وهو شعور بالوالء للمنظمة و سعادة لطبيعة العمل 

مل المستمر  باالضافة الى شعور فهو يعكس  شعور و الزام الع    .( Kretner&janicki,188:2007الذي يقوم به  )

االلتزام تجاه العاملين ويحتم عليه الوفاء للمنظمة ، لذا  فأن زيادة الشعور لدى العاملين لتحقيق االلتزام البد من تقوية 

 العالقات االجتماعية داخل المنظمة فان شعور الفرد العامل بانه جزء من المنظمة ويعطى اهميته للمشاركة في القرار فان

 .(Mcshane&Glinow,78:2007ذلك يحقق االلتزام االخالقي في المنظمة )

العمل التي تعكس مدى افصاح المنظمة ونشرها للمعلومات  أخالقيات : تعد الشفافية و النزاهة من اهم الشفافية والنزاهة .2

ات حتى يطلع العاملين على واحاطة العاملين بالقرارات المتخذة و توضح االسباب والمعطيات التي بينت عليها القرار

اتباع القرارات  المستخدمة في حياتهم الوظيفية وانعكاسها على واقعهم المعيشي فأن نشر المعلومات من قبل المنظمة 

الخاصة  خالقيات للمعلومات الخاصة بتقييم العامليين ومستوى المنظمة مقارنة بالمنظمات االخرى هو الشفافية واأل

كما تمثل النزاهة وظيفة معرفية تعكس بصيرة االنسان للتمييز بين الحق و الباطل  تبعاً   .(2014:16بالوظيفة )الغامدي،

لمعايير اخالقياً ولها تأثير  بارز توجه معظم االفعال و القرارات فهي شاملة و متكاملة  من حيث القيم  وسلوكيات في بيئة 

جراءات والممارسات التي يمارسها القائد في المنظمة في البيئة وتعزز النزاهة الثقة باال . (Dunn, 2009:220العمل  )

كما ان  النزاهة السلوكية لقيادة المنظمة ال تؤثر فقط على دافعية  .(Sosik&comeron, 2010:256الديناميكية )

لذات  لتعزيز العاملين وحسب بل تؤثر  في سلوكيات الفرد العامل فأن هذه السلوكيات لديها القدرة على التواصل مع ا

( بأن النزاهة السلوكية تمنح العاملين في المنظمة مساحة Sharmaواضاف ) .( David, 2011:671السلوك االيجابي  )

 ,Sharmeمن الشفافية  في التعامل و النقاش لتقبل النقد و القدرة على التكيف و المرونة  في التعامل مع االخرين   )

2013:650). 

التي يجب ان يتحلى بها الفرد في اداء عمله فاالمانة تشير الى اخالص العامل  خالقيات ة من اهم األ: تعد االماناالمانة .3

بعمله  واحترامه للوقت واستثماره بطريقة صحيحة النجاز الواجب المكلف وان يقوم بإتقان واخالص والتزام تجاه 

ن تتحرى بالدقة و تحمل المسؤولية تجاه الواجب الملقى المنظمة التي يعمل بها فان اي وظيفة يؤديها الفرد العامل البد ا

 (. 40: 2007على عاتقه دون االستهانة و القيام باعمال اضافية تحقق المعايير المحددة من قبل ادارة المنظمة )الرواشدة ،

شخص وتعامله مع : تعد الرقابة الذاتية سلوك عقلي وشعور داخلي وجداني يبرز في تصرفات وسلوكيات الالرقابة الذاتية .4

االخرين ويقصد بها هي الرقابة التي تمارسها كل منظمة  بنفسها على كل او بعض العمليات واالنشطة التي تقوم بها 

والغرض منها ضبط االعمال وتحديد مسارها باالتجاه الصحيح حتى تستطيع المنظمة تحقيق اهدافها المرسومة لها )حسن 

الفردي فأن الرقابة الذاتية بانه احساس العاملين بانه مكلف الداء العمل بكل امانة  اما على المستوى.( 24:2016علي ، 

واخالص دون الحاجة الى رقابة مسؤول عليه فأن تنمية المعيار االخالقي المتعلق بالرقابة الذاتية يؤدي الى زيادة حماس 

قلل من الرقابة االدارية على االفراد و تنامي دور وتفاعل العامليين واندفاعهم  نحو تحسين ادائهم وتطويره االمر الذي ي

الرقابة الذاتية وهو نتيجة الحساس العامل باالنتماء للمنظمة وتوافق مصالح الفرد مع المصالح   العامة للمنظمة      

(http\\kenanahline.com\users\Ahmedkordy\pots\124\22.) 

 

 ري: اجراءات الحد من الفساد االداالمحور الثاني

لذا يتناول هذا  يعد الفساد االداري من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها المنظمات في معظم البلدان وباألخص الدول النامية،  

المبحث مفهوم الفساد االداري، واشكال وخصائص،واسباب واثار الفساد االداري ، واالجراءات واالستراتيجات لمكافحة الفساد 

 لدول لمكافحة الفساد االداري والمالي.االداري و تجارب بعض ا
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  ًمفهوم الفساد االداري  :اوال 

بشكل واضح لذا يستعرض الباحث بعض ما اوردته مناهج الفكر االداري واالقتصادي الباحثين في تحديد مفهوم الفساد اختلف 

 والرقابي من تعاريف للفساد االداري وكاالتي:

 بالفساد االداري من وجهة نظر الباحثينيوضح بعض المفاهيم الخاصة  :(3) جدول

 التعريف الباحث ت

 (18: 2006)توق ،  1

الفساد هو اساءة استعمال المنصب لتحقيق منفعة لفرد او جماعة يدين المرء لها بالوالء او التبعية لذا 

ن وان االشارة الى المنصب لم يقصد به المنصب العام فقط ولكن يشمل ايضاً المنصب الخاص لذا فا

 التعريف يعد  شامالً ويقصد بالقطاع العام ، القطاع الحكومي التنفيذي والقطاع التشريعي والقضائي

2 (David: 2006: 823) "الفساد بأنه "إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة 

 (www.worldbank.org()فقد عرف الفساد بانه اساءة في استعمال الوظيفة العامة لمكاسب خاصة البنك الدولي 3

 (11: 2009)الراشدي،  4

الفساد على انه الخروج عن القانون والنظام او استغالل المال العام من اجل تحقيق مصالح سياسيـة 

اواقتصاديـة او اجتماعيـة للفرد او لجماعة معينة وبهذا المعنـى عمـل ال اخالقي ومنحاز في استـعمال 

 بحيث يعطـي للبعض افضليـة على االخريـنالسلطة او الموقـع الوظيفي 

5 
(Freckleton etal: 

2012: 4) 

بأنه إساءة استخدام السلطة العامة من أجل المنفعة الخاصة، واعترف به على الصعيد العالمي كمتغير 

ً في جميع جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والسيما في البلدان النامية  سياسي يؤثر تقريبا

 ة.الصغير

 أعالهالمصدر: اعداد الباحث استنادا الى المصادر 

ويعرف الفساد إذن مفهوم واسع يشير الى إنعدام القيم األخالقية، وغياب األسس والضوابط التي تحكم السلوك سوى 

ات ضابط واحد هو تحقيق الربح بطرق غير مشروعة والمصلحة من خالل مخالفة التعليمات والقوانين، فهو يعني الممارس

مجموعة من  والسلوكيات الخاطئة التي تتنافى وأبسط قيم وقواعد السلوك اإلنساني.  اما إجراءات الحد من الفساد اإلداري بانها

التدابير واألساليب التي تتخذها المنظمة لمكافحة افة الفساد اإلداري والمالي الذي يهدد كيان المنظمة ويبدد مواردها ويؤدي الى 

 توى أدائها.فشلها وتراجع مس

  ًأشكال الفساد االداري :ثانيا 

 (،4-3: 2005أن الفساد يشمل أشكال مختلفة من أنماط السلوك الشاذة أهمها:  )العكيلي :

 .الرشوة .1

 االختالس . .2

 استغالل النفوذ. .3

ؤول عن إستالم االبتزاز. وهو إجبار األشخاص على دفع مبالغ مالية معينة بالتهديد او العنف والترهيب كإجبار الموظف المس .4

مواد متعاقد على توريدها الى دائرته المقاول المورد على دفع مبلغ يفرضه وإال عدها غير مطابقة للمواصفات، وإجبار 

ألجماعات الخارجة عن القانون المقاولين العاملين في مناطق نفوذها على دفع مبالغ او فرض العمال عليه واال منعوه من تنفيذ 

 المقاولة. 

 ال العام.         هدر الم .5

 توظيف االموال العامة لغير ما خصصت له ،أما للمصلحة الخاصة او لمصلحة فرد او مؤسسة او حزب او جماعة . .6

 التهرب و المساعدة على التهرب من الضريبة. .7

 الوساطة. .8

 تسريب المعلومات. .9

  تفضيل ذوي الصالت والقربى في التعيينات في الوظائف. .10

 ربى في العقود .      تفضيل ذوي الصالت والق .11

 المزاجية في اصدار القرارات االدارية دون التقيد بالقوانين واالنظمة. .12

 الحصول على نسب مقابل احالة العقود او المناقصات.   .13

 االهمال الجسيم بما يلحق ضررا جسيما باالموال العامة . .14

ً مستمراً يعتبر الفساد االداري واحداً من أهم أنواع الفساد ومن أخطر ظواهر ا لسلوك االنساني التي ماتزال تشكل قلقا

للمجتمعات البشرية والدارة المؤسسات المختلفة، ومن المشاكل الرئيسية التي أَجمعت تقارير الخبراء الدوليين على ضرورة 

ويقصد به ، (239:  2001معالجتها في جميع الدول السيما دول العالم الثالث، اذا ما أَرادت للتنمية ان تتحقق.) الذهبي،

ً للقوانين أو التعليمات  "اإلنحرافات أو التجاوزات التي تصدر من الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته والتي تشكل خرقا

  (Schmalleger:2003:173اإلدارية". ) 

  ً  العوامل المسببة للفساد االداري :ثالثا

ً في الدول النامية ، والتي تشهد تغيرات في العوامل السياسية: تعد العوامل السياسية من االسباب ال .أ  رئيسية للفساد وخصوصا

الحكومات واالنظمة الحاكمة. االمر الذي يخلق بيئة من عدم االستقرار السياسي مما يؤدي الى هيمنة السياسة وبعض 

  .(77:  2008السياسيين الفاسدين على مختلف نواحي الحياة مما يهيئ البيئة المناسبة للفساد االداري )عبود، 
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، ي فضالً الى قلة الرواتب واالجورتردي االوضاع االقتصادية وضعف المستوى المعاش : يؤدياالقتصادية العوامل .ب 

قلة نتيجة ، وحالة الفقر لنسبة كبيرة من السكان وزيادة نسبة البطالة ومحدودية فرص التوظيف للموارد سوء التخطيطو

دفع بالفاسدين على زيـــــــادة دخولهم المكتسبة من الفســـــاد والعمل على تكريسه  االستثمارات في المشاريع الجديدة مما

 (.(Begovic , 2002 : 89للبقـــــــــاء علـــــــــــى نمط حيــــــــاتهم 

بالحصانة التي يتمتع كما ان للتركيبة االجتماعية واالسرية واالخالق والقيم الفطرية والدينية عالقة وثيقة  : العوامل االجتماعية .ج 

 .بها البعض ضد الفساد وممارسته

تكون ناشئة من داخل النظام ذاته سواء كان جهازاً ادارياً او على مستوى االدارة العامة ككل. :  العوامل االدارية والتنظيمية  .د 

بية وكبر حجم الدولة ادارياً وعدم التناسب بين السلطة والتعقيد البيروقراطي وضعف االجهزة الرقابية مع غياب الرقابة الشع

 .( 11: 2001)باش،

  ً  اجراءات مكافحة الفساد االداري :رابعا

 (14: 2005، االتي:)هيئة النزاهة العامةكالفساد االداري  والعالج  من ظاهرة اجراءات عدة للوقاية هناك

  .وضع معايير دقيقة للمحاسبة الحكومية .أ 

 اطر الفسادتفعيل دور االعالم في مجال التوعية من مخ .ب 

 تقوية دور منظمات المجتمع المدني في كشف حاالت الفساد .ج 

 انشاء هيئات رقابية مستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته .د 

 اصالح القضاء ودعم استقالله .ه 

  ً  بعاد نجاح اجراءات الحد من الفساد االداريأ :خامسا

فضالً عن انشاء  ووضعها موضع التنفيذ ة ادارية متطورةالتشريعات القانونية:  يعد سن قوانين واضحة وتعليمات تنظيميتنفيذ  .1

الى استئصال  الهادفةاداه فعالة لنجاح اإلجراءات مؤسسات واجهزة تنفيذية ورقابية عالية الكفاءة تساندها ارادة سياسية حازمة 

عند كشفهم ومقاضاتهم في اطار لزيادة احتماالت كشف الفساد ومعاقبة الفاسدين والمفسدين  افة الفساد من المنظمة فتعد وسيلة

لذا فان أركان جريمة الفساد اإلداري والمالي تتمحور حول ثالثة أركان شأن أي جريمة  .(2014:40حكم القانون)العيساوي ،

 .(2003:5جنائية أو تأديبية هي الركن المادي والركن المعنوي والرابطة السببية بين اإلثنين كما يلي: )الشيخلي،

 اء. فالفعل هو خرق للقانون والنتيجة أن المخدوم نال مأربه أو حصل على بغيته دون وجه حق.هذا االستثن 
 لومالعمجال  في تماما المستحدثة ميةلالع حاتلالمصط نم نيةواإللكتر اإلدارة حلمصط يعتبراعتماد اإلدارة االلكترونية:  .2

م بالوظائف قيالل االتصاالتو رةوالمتط امجرالب مكنظ ماتلوكالمع المعرفة ماستخدا ىلع وم يق جديدمدخل  يوه العصرية

 باإلضافة نيةوإلكتر رةوبص علالسو الخدمات متقدي في ىاألخر الشبكاتو األنترنيت كاعتماد التنفيذيةاالعمال  انجازو اإلدارية،

 األداء كفاءة رفعو ترا قراال اتخاذ ىلع يساعد بما الخارجية رافاألط وبين  المنظمة في نيلالعام نبي ماتلوالمعتبادل  إلى

ون الشؤ ملتنظي تيةوالعنكب الشبكة نم االستفادة نيمك حيث المجتمع، لخدمة نيةواإللكتر زةهلألج لةوالد استخدام يه، فهفعاليتو

 رنيتاألنت بالخصوص ميةلالع األساليبو جياولوتكنلل الفعال ماإلستخدا إال يهما نيةواإللكتر اإلدارة نبأ،  لةوالد مع العامة

ن والتعامل اطوبالم الخاصة ماتلوالمع بنقل االدارات لجميع يسمح بحيث ديةومرد نبأحس اإلدارة ممعال مترسو تحدد ةلسيوك

 إنف اإلداري الفساد مكافحة في االلكترونية اإلدارة آليات. اما ( 5: 2018معه الكترونيا دون التعامل مع الموظفين) مسعودة، 

ً لإلجراءات وتقييما مضمونها في ملتش اإللكترونية؛ اإلدارة  ان حيث الرئيسية، كأحد وظائفها اآلنية، والرقابة لألداء تبسيطا

 ما والمسائلة الشفافية دور وتفعيل تعزيز على ما عملت بقدر اإلداري الفساد لمحاربة جديدة بآليات تأتي لم االلكترونية االدارة

 .(85 -84: 2011) العالول،   :التالي النحو على اد اإلداريالفس لمواجهة شاملة استراتيجية منها يجعل قد

 

 المبحث الثالث: الجانب العملي للبحث

 :وصف عينة البحث  أوال 
 يبين وصف خصائص عينة البحث :(4) جدول

 %100من  النسبة العدد الفئة الخصائص ت

 النوع االجتماعي 1

 63% 38 ذكر

 37% 22 انثى 100%

 %100 60 المجموع

 العمر 2

20 – 30 2 %3.3 

100% 

31- 40 14 %23.3 

41 - 50 28 %46.7 

 26.7% 16 51اكثر من 

 %100 60 المجموع
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3 
 التحصيل الدراسي

 

 0% 0 اعدادية

100% 

 8.3% 5 دبلوم

 78.3% 47 بكالوريوس

 0% 0 دبلوم عالي

 10% 6 ماجستير

 3.3% 2 دكتوراه

 %100 60 المجموع

 سنوات الخدمة 4

 0 0 سنوات 5اقل من

100% 

 3.3% 2 10 -  5من 

10 - 15 28 %46.7 

 50% 30 15اكثر من 

 %100 60 المجموع

 Spss v.20باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي   : اعداد الباحثالمصدر

 

 تفسير فقرات خصائص العينة:

ان افراد العينة المستجيبة توزعت بين الذكور واالناث اذ بلغ عدد الذكور من  (4)نالحظ من الجدول  النوع االجتماعي: .1

( فردا من 22(، بينما بلغ عدد االناث من افراد العينة )63نسبته )% ( فردا أي ما60( فردا من اصل )38افراد العينة )

 (.37فردا أي ما نسبته)% (60اصل)

فردا أي ما  (28( اذ بلغ عددهم )50 -41ان اغلب افراد العينة تقع أعمارهم ما بين) (4)العمر: نالحظ من الجدول  .2

 ( من عينة البحث، وهذا يدل على ان اغلب افراد العينة يتمتعون بالنضح والخبرة.47نسبتهم)%

( من افراد العينة هم من حملة شهادة البكالوريوس وهم النسبة 78.3الى ان )% (4)التحصيل الدراسي: يشير الجدول  .3

(، وهذا 0األكبر من افراد العينة، بينما مثلت النسبة األقل من افراد العينة هم )حملة شهادة اإلعدادية والدبلوم العالي )%

 عدهم على انجاز العمل بإتقان وبمهارة عالية.يدل على امتالك افراد العينة المستوى المعرفي والتحصيل العلمي الذي يسا

بينما  سنة(، 15من افراد العينة المبحوثة هم من الذين خدمتهم )اكثر من %( 50) ان (4)سنوات الخدمة: يبين الجدول  .4

ية ( سنة، وهذا يدل على معظم افراد العينة يتمتعون بالخبرة العمل15- 10%( من افراد العينة تتراوح خدمتهم بين )47)

 المتعلقة بطبيعة عملهم مما يعطي قوة للوزارة الداء االعمال بكل مهنية.

 ثانيا: وصف متغيرات البحث 
 متغيرات البحث األهمية النسية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري :(5جدول )

  ت
األهمية 

 النسبية

 المقياس
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
اتفق 

 تماما
 محايد اتفق

 ال

 اتفق

الاتفق 

 تماما

ي
ظيف

و
اللتزام ال

ا
 

Q1 
الوظيفة العامة في أخالقيات يلتزم العاملين ب

 الوزارة

 0 0 8 24 28 التكرار
4.33 0.71 

 0 0 13.3 40 46.7 النسبة%

Q2 
 أخالقيات تنشر اإلدارة العليا للعاملين لوائح 

 الوظيفة العامة لحثهم على االلتزام بها في الوزارة

 0 0 4 29 27 كرارالت
4.38 0.61 

 0 0 7 48 45 النسبة%

Q3 
يسعى العاملون في الوزارة الى تنفيذ العمل وفق 

 القواعد المرسومة

 0 2 8 35 15 التكرار
4.05 0.72 

 0 3.3 13.3 58.3 25 النسبة%

 0.68 4.25  مجموع العام لوسط الحسابي واالنحراف  

شفافية
وال

هة 
النزا

 

Q4 مل الموظفين في الوازرة بكل نزاهة وشفافيةيع 
 0 7 10 30 13 التكرار

3.82 0.91 
 0 11.7 16.7 50 21.7 النسبة%

Q5 
يتيح القرب من المعلومات القدرة على تقديم افكار 

 مؤثرة ومتجددة في عمل المنظمة

 0 2 6 33 19 التكرار
4.15 0.73 

 0 3.3 10 55 31.7 النسبة%

Q6 
ى الوزارة الى نشر ثقافة النزاهة بين االفراد تسع

 العاملين لتحقيق التفوق التنظيمي

 0 1 4 36 19 التكرار
4.21 0.64 

 0 1.7 6.7 60 31.7 النسبة%

 0.76 4.06  مجموع العام لوسط الحسابي واالنحراف  

ص
ال

خ
ال
ألمانة وا

ا
 

Q7 
يلتزم العاملون في الوزارة بالوقت المحدد لتقديم 

 لخدمة لألخرين وبحرص شديدا

 2 2 12 17 27 التكرار
4.08 1.05 

 3.3 3.3 20 28.3 45 النسبة%

Q8 

تقوم االدارة العليا بتقديم التحفيز المادي والمعنوي 

للموظف الكفؤ المثالي  لدفع االخرين على االقتداء 

 به في أداء االعمال داخل الوزارة

 0 2 24 18 14 التكرار
3.70 0.91 

 0 3.3 40 30 23.3 النسبة%

Q9 
يحرص العاملون في الوزارة على انجاز االعمال 

 بدقة وتقديم الخدمة بإتقان وبكل مهارة

 0 2 12 32 14 التكرار
3.97 0.76 

 0 3.3 20 53.3 23.3 النسبة%

 0.91 3.92  مجموع العام لوسط الحسابي واالنحراف  
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الرقابة الذاتية
 

Q10 
أسلوب الرقابة الدقيقة على العاملين لدفعهم  يستخدم

 على انجاز االعمال المتعلقة بوظيفتهم في الوزارة

 0 2 10 26 22 التكرار
4.13 0.81 

 0 3.3 16.7 43.3 36.7 النسبة%

Q11 

تحاول اإلدارة العليا في الوزارة الى تنمية ثقافة 

اتهم الرقابة الذاتية لدى العاملين لزيادة الثقة بقدر

 وتطوير أدائهم

 0 4 16 26 14 التكرار
3.83 0.87 

 0 6.7 26.7 43.3 23.3 النسبة%

Q12 

تعمل اإلدارة العليا على اتاحة الحرية للعامل الداء 

العمل المكلف به بالطريقة التي يراها مناسبة دون 

 رقابة المسؤول علية

 6 15 12 16 11 التكرار
3.18 1.28 

 10 25 20 26.7 18.3 النسبة%

 0.99 3.71  مجموع العام لوسط الحسابي واالنحراف  

ن
ت والقواني

شريعا
تنفيذ الت

 

Q13 

ال توجد متابعة صارمة من قبل الجهة الرقابية 

بحق الموظفين لحيلوله دون تفشي ظاهرة الرشوة 

 واالستغالل الوظيفي

 7 20 14 12 7 التكرار
2.87 1.21 

 11.7 33.3 23.3 20 11.7 النسبة%

Q14 

يعد شعورك بعدالة تطبيق التعليمات أثر إيجابي 

على التزامك باألنظمة والتعليمات التي تصدر من 

 الجهة الرقابية

 0 2 6 36 16 التكرار
4.10 0.71 

 0 3.3 10 60 26.7 النسبة%

Q15 
ال توجد اجراءات رادعة في الوزارة  لمواجهة 

 والمحسوبيةظاهرة الوساطة والمحاباة 

 4 14 13 14 15 التكرار
3.37 1.27 

 6.7 23.3 21.7 23.3 25 النسبة%

Q16 

تستخدم اإلدارة العليا صالحياتها ومسؤولياتها 

لجعل القوانين والتشريعات الرادعة للفساد موضع 

 التنفيذ لتحقيق المنافع العامة

 0 2 10 29 19 التكرار
4.83 0.79 

 0 3.3 16.7 48.3 31.7 النسبة%

Q17 

توجد أساليب وإجراءات صارمة لمحاسبة ضعاف 

النفوس من الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في 

 الوزارة

 0 7 10 26 17 التكرار
3.88 0.96 

 0 11.7 16.7 43.3 28.3 النسبة%

Q18 

تتابع اإلدارة العليا في الوزارة مدى التزام 

ت التي تحد من الموظفين بالقوانين والتشريعا

 ممارسة أساليب الفساد المالي واإلداري فيها

 0 0 16 25 19 التكرار
4.05 0.77 

 0 0 26.7 41.7 31.7 النسبة%

 0.95 3.85  مجموع العام لوسط الحسابي واالنحراف  

اللكترونية
إلدارة ا

عتماد ا
ا

 

Q19 
لوزارة الى التحول لنظام الحوكمة تسعى ا

 ط اإلجراءات االداريةااللكترونية لتبسي

 0 0 2 28 30 التكرار
4.47 0.57 

 0 0 3.3 46.7 50 النسبة%

Q20 
تعمل اإلدارة العليا في الوزارة على وضع ضوابط 

 وتعليمات تشجع تنفيذ الرقابة االلكترونية

 0 0 2 30 28 التكرار
4.43 0.56 

 0 0 3.3 50 46.7 النسبة%

Q21 

ا في الوزارة الى توفير البنى تسعى اإلدارة العلي

التحتية لإلدارة االلكترونية العتمادها كاستراتيجية 

 لمكافحة الفساد اإلداري والمالي

 0 2 6 22 30 التكرار
4.33 0.80 

 0 3.3 10 36.7 50 النسبة%

Q22 

تحاول القيادة العليا من خالل  اإلدارة االلكترونية 

المواطنين لمنع الى تقليل تعامل الموظفين مع  

 ممارسة أساليب الفساد

 0 3 12 32 13 التكرار
3.92 0.79 

 0 5 20 53.3 21.7 النسبة%

Q23 

تمتلك الوزارة موارد بشرية ذات خبرات وكفاءات 

في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطبيق اإلدارة 

 االلكترونية

 0 0 10 35 15 التكرار
4.08 0.65 

 0 0 16.7 58.3 25 النسبة%

Q24 

تستعين الوزارة بالخبراء والمستشارين 

المتخصصين في مجال اإلدارة االلكترونية للحد 

 من الفساد اإلداري والمالي

 2 4 17 24 13 التكرار
3.70 0.99 

 3.3 6.7 28.3 40 21.7 النسبة%

 0.73 4.16  مجموع العام لوسط الحسابي واالنحراف  

 SPSS v.20باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي   المصدر: اعداد الباحث
 

 يبين الوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام ألبعاد البحث: (6) جدول
 المتغير التابع المتغير المستقل

X العمل أخالقيات االلتزام ب 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
Y 

إجراءات الحد من الفساد 

 االداري

الوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

X1 0.68 4.25 االلتزام الوظيفي Y1 0.95 3.85 تنفيذ التشريعات والقوانين 

X2 0.76 4.06 النزاهة والشفافية Y2 0.73 4.16 اعتماد اإلدارة االلكترونية 

X3 0.91 3.92 األمانة واالخالص     

X4 0.99 3.71 الرقابة الذاتية     
 1.68 8.01 مجمل إجراءات الحد من الفساد االداري 3.34 15.94 العمل يات أخالقمجمل االلتزام ب

 SPSS v.20المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي  
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 العمل أخالقيات عرض وتحليل نتائج البحث لمتغير االلتزام ب .أ 

فقرات وفي ضوء إجابات افراد  3ظيفي تم قياسه من خالل ان بعد االلتزام الو (5) الحظ من خالل الجدوليااللتزام الوظيفي:  .1

( وهو اعلى من الوسط المعياري 4.25) العينة المبحوثة في وزارة النفظ اذ يظهر مجمل المتوسط الحسابي العام  لهذا البعد

النحراف المعياري ( وهي قيمة جيدة و عالية  اذ تكون اعلى من قيمة ا0.68( وبمجمل انحراف معياري عام  بلغ ) 3البالغ)

(، اما على مستوى الفقرات فقد سجلت اعلى قيمة للوسط الحسابي حققتها الفقرة )تنشر اإلدارة العليا للعاملين 0.60البالغ )

( ،وكان االنحراف  مقبول للفقرة  اذ بلغ 4.38الوظيفة العامة لحثهم على االلتزام بها في الوزارة( بلغت ) أخالقيات لوائح 

ينما سجلت اقل قيمة للوسط الحسابي للفقرة )يسعى العاملون في الوزارة الى تنفيذ العمل وفق القواعد المرسومة( ( ، ب0.61)

 ( وهي فوق الوسط المعياري ، وهذ يدل على ان الوزارة تسعى لنشر القيم األخالقية بين العاملين لتحسين أدائهم.4.05بلغت )

( وهو اعلى من الوسط المعياري، وبتشتت للقيم عن وسطها 4.06حسابيا عاما بلغ )النزاهة والشفافية: حقق هذا البعد وسطا  .2

تسعى الوزارة الى نشر ثقافة النزاهة بين ( ، اما على مستوى الفقرات فقد حققت اعلى قيمة للوسط الحسابي الفقرة )0.76بلغ )

ة الوسط المعياري، وكان االنحراف للفقرة بلغ ( وهي اعلى من قيم4.21( بلغت )االفراد العاملين لتحقيق التفوق التنظيمي

( اذ يعمل الموظفين في الوازرة بكل نزاهة وشفافية( وهي قيمة مقبولة ، بينما سجلت اقل قيمة للوسط الحسابي الفقرة)0.64)

لعمل والنزاهة الشفافية في ا ترسيخ(، وهذ يدل على ان قيادة الوزارة تسعى الى 0.91( ، وانحراف للفقرة مقداره )3.82بلغ )

 في األداء. 

( وهو اعلى من الوسط المعياري، 3.92وسطا حسابيا عاما بلغ ) سجل البعد ان هذا(5)األمانة واالخالص: يظهر الجدول  .3

( ، اما على مستوى الفقرات فقد حققت اعلى قيمة للوسط الحسابي الفقرة )يلتزم العاملون 0.91وبتشتت للقيم عن وسطها بلغ )

( وهي اعلى من قيمة الوسط المعياري ، وكان 4.08بالوقت المحدد لتقديم الخدمة لألخرين وبحرص شديد( بلغت )في الوزارة 

( وهي قيمة عالية ، بينما سجلت اقل قيمة للوسط الحسابي الفقرة)تقوم االدارة العليا بتقديم التحفيز 1.05االنحراف للفقرة بلغ )

(، 3.70لدفع االخرين على االقتداء به في أداء االعمال داخل الوزارة( اذ بلغ ) المادي والمعنوي للموظف الكفؤ المثالي 

وهذا يدل على ان الكوادر العاملة في الوزارة تعمل بحرص شديد على تقديم الخدمة  (،0.91وانحراف للفقرة مقداره )

 واإلخالص بالعمل لتحقيق اهداف الوزارة. 

( وهو وسط حسابي مقبول، وبتشتت للقيم عن وسطها بلغ 3.71سابيا عاما بلغ )الرقابة الذاتية: حقق هذا البعد وسطا ح .4

يستخدم أسلوب الرقابة الدقيقة على العاملين (، اما على مستوى الفقرات فقد حققت اعلى قيمة للوسط الحسابي الفقرة )0.99)

ى من قيمة الوسط المعياري، وكان ( وهي اعل4.13( بلغت )لدفعهم على انجاز االعمال المتعلقة بوظيفتهم في الوزارة

تعمل اإلدارة العليا على اتاحة ( وهي قيمة جيدة ، بينما سجلت اقل قيمة للوسط الحسابي الفقرة)0.81االنحراف للفقرة بلغ )

لفقرة (، وانحراف ل3.18( اذ بلغ )الحرية للعامل الداء العمل المكلف به بالطريقة التي يراها مناسبة دون رقابة المسؤول علية

(، وهذ يدل على ان قيادة الوزارة تعتمد مبدأ المتابعة والرقابة الدقيقة  على أداء العاملين النجاز االعمال المحددة 1.28مقداره )

 وفق ما تحدده لهم مسبقا ومراقبة المسؤول على تنفيذ األداء .

 إجراءات الحد من الفساد االداريعرض وتحليل نتائج البحث لمتغير  .ب 

فقرات وفي   6( ان بعد تنفيذ القوانين والتشريعات  تم قياسه من خالل 5الحظ من خالل الجدول)يقوانين والتشريعات: تنفيذ ال .1

( وهو اعلى قليال من 3.85ضوء إجابات افراد العينة المبحوثة في وزارة النفط اذ يظهر المتوسط الحسابي العام  لهذ البعد) 

( وهي قيمة جيدة و عالية  اذ تكون اعلى من قيمة االنحراف 0.95عياري عام  بلغ ) ( وبانحراف م3الوسط المعياري البالغ)

( ، اما على مستوى الفقرات فقد سجلت اعلى قيمة للوسط الحسابي حققتها الفقرة )تستخدم اإلدارة العليا 0.60المعياري البالغ ) 

( ،وكان 4.83موضع التنفيذ لتحقيق المنافع العامة( بلغت )صالحياتها ومسؤولياتها لجعل القوانين والتشريعات الرادعة للفساد 

( ، بينما سجلت اقل قيمة للوسط الحسابي للفقرة )التوجد متابعة صارمة من قبل الجهة 0.79االنحراف جيد للفقرة  اذ بلغ )

ل من الوسط المعياري ( وهي اق2.87الرقابية بحق الموظفين لحيلوله دون تفشي ظاهرة الرشوة واالستغالل الوظيفي( بلغت )

، وهذا يدل على ان الوزارة تستخدم صالحياتها ومسؤولياتها لتطبيق القوانين لردع الفساد في الوزارة من خالل إجراءات 

 صارمة ورقابة شديدة للحيلولة دون تفشي الفساد.  

فقرات اذ يظهر الوسط  6قياسه من خالل تم  (5)اعتماد اإلدارة االلكترونية: ان بعد اعتماد اإلدارة االلكترونية في الجدول  .2

( وهي اعلى 0.73(  وهو اعلى من الوسط المعياري للمقياس، وبانحراف عام لهذ البعد بلغ )4.16الحسابي العام لهذ البعد )

لنظام تسعى الوزارة الى التحول ( ، اما على مستوى الفقرات حققت الفقرة )0.60قليال من قيمة االنحراف المعياري المقبولة )

، بينما سجلت اقل قيمة (4.47( اعلى وسطا حسابيا بين فقرات البعد اذ بلغ )الحوكمة االلكترونية لتبسيط اإلجراءات االدارية

تستعين الوزارة بالخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال اإلدارة االلكترونية للحد من الفساد للوسط الحسابي الفقرة )

، وهذا يدل على ان الوزارة تسعى الى تطبيق الحكومة االلكترونية في إدارة مفاصل الوزارة (3.70) ( فقد بلغاإلداري والمالي

لتبسيط اإلجراءات وتقليل الفساد اإلداري وهذا يتطلب منها ان تستعين بذوي االختصاص من الخبراء والمستشارين في هذا 

 المجال.

  ثالثاً: اختبار فرضيات  البحث 

رفض فرضيات عالقات االرتباط بين المتغير المستقل )القوة التنظيمية ( بابعادها الثالثة التي شملت ية بيان قبول او غب

اع( )قوة الخبرة، القوة الهيكلية، قوة المنزلة(، وبين المتغير التابع ريادة منظمات االعمال بابعاده )المبادرة ، استثمار الفرص ، االبد

( فاذا كانت قيمته مرفق باشارة )* او ** (في نتائج التحليل االحصائي والتي تعني Person) ، تم استخدام معامل االرتباط البسيط
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 (**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed) نوية بين المتغيرين، اما الختبار فرضيات التاثير للمتغير (، دل ذلك على وجود عالقة ارتباط ذات دال له إحصائية مع

 (  F- Testاختبار ) االنحدار الخطي البسيط والثبات المعنوية نستخدم  المستقل والمتغير التابع سوف يستخدم 

 

 

  العمل وإجراءات الحد من الفساد االداري أخالقيات االلتزام بأوال: عالقة االرتباط بين 

 

 العمل بابعادها وإجراءات الحد من الفساد االداري أخالقيات ن عالقة االرتباط بين االلتزام بيبي :(7جدول )

اللتزام ب
ا

ت 
القيا

خ
أ

 
العمل

 المتغير التابع    

 

 المتغير المستقل

 العالقات المعنوية الحد من الفساد االداري إجراءات

تنفيذ القوانين 

 R والتشريعات

 اإلدارةاعتماد 

 R  االلكترونية

الحد من  مجمل إجراءات

 الفساد االداري
 العدد

األهمية 

 النسبية

 100% 3 *0.614 **0.387 **0.566 االلتزام الوظيفي

 100% 3 **0.333 *0.280 *0.291 النزاهة والشفافية

 100% 3 **0.493 **0.580 *0.362 واالخالصاألمانة

 %100 1 0.188 *0.315 0.222 الرقابة الذاتية

االلتزام ل مجم

 العمل أخالقيات ب
0.314* 0518** 0.437** 3 %100 

العالقات 

 المعنوية

 3 5 4 العدد
14 %100 

 100% 100% 100% االهمية النسبية

 Spss v.20المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي  

 عالقة االلتزام الوظيفي بإجراءات الحد من الفساد االداري  .1
( وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين االلتزام الوظيفي وإجراءات الحد من الفساد االداري 7يوضح الجدول )

( مما يدل على وجود ارتباط طردي قوي إحصائية بين االلتزام الوظيفي وإجراءات *0.614اذ بلغ قيمة معامل االرتباط بينهما )

بذلك عدد عالقات االرتباط المعنوية إحصائية بين االلتزام الوظيفي وإجراءات الحد من الفساد الحد من الفساد اإلداري، ليصل 

( وبالتالي قبول الفرضية ) توجد عالقة ارتباط معنوية 0.05( و )0.01( عالقات عند مستوى  معنوية )3االداري بابعادها الى )

ن الفساد االداري( ، بينما سجلت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين ذات داللة إحصائية بين االلتزام الوظيفي وإجراءات الحد م

 ( بما يشير الى وجود ارتباط قوي وطردي بينهما.**0.566االلتزام الوظيفي و تنفيذ القوانين والتشريعات بمقدار)
 بإجراءات الحد من الفساد االداريعالقة النزاهة والشفافية  .2

اذ بلغ  إجراءات الحد من الفساد االداريوالنزاهة والشفافية ذات داللة إحصائية بين وجود عالقة ارتباط  ( 7)يوضح الجدول 

بين النزاهة والشفافية وإجراءات الحد من ( مما يدل على وجود ارتباط طردية منخفضة **0.333 قيمة معامل االرتباط بينهما )

بابعادها الى  اهة والشفافية وإجراءات الحد من الفساد االداريبين النزاإلداري، ليصل بذلك عدد عالقات االرتباط المعنوية الفساد 

( وبالتالي قبول الفرضية ) توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين 0.05( و )0.01( عالقات عند مستوى  معنوية )3)

االرتباط بين النزاهة والشفافية وتنفيذ النزاهة والشفافية وإجراءات الحد من الفساد االداري( ، بينما سجلت اعلى قيمة لمعامل 

 ( بما يشير الى وجود ارتباط ضعيفة وطردي بينهما.*0.291القوانين والتشريعات بمقدار)
 االمانة واإلخالص بإجراءات الحد من الفساد االداريعالقة  .3

اذ بلغ  لحد من الفساد االداريإجراءات اواإلخالص واالمانة ( وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 7يوضح الجدول )

اإلداري، إجراءات الحد من الفساد واإلخالص واالمانة ( مما يدل على وجود ارتباط طردية **0.493قيمة معامل االرتباط بينهما )

ت عند ( عالقا3بابعادها الى ) إجراءات الحد من الفساد االداريواإلخالص واالمانة ليصل بذلك عدد عالقات االرتباط المعنوية 

( وبالتالي قبول الفرضية )توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين االمانة واإلخالص 0.05( و )0.01مستوى  معنوية )

وإجراءات الحد من الفساد االداري(، بينما سجلت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين االمانة واإلخالص واعتماد اإلدارة االلكترونية 

 ( بما يشير الى وجود ارتباط قوي وطردي بينهما.**0.580بمقدار)
 الرقابة الذاتية بإجراءات الحد من الفساد االداريعالقة  .4

اذ بلغ  إجراءات الحد من الفساد االداري( عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الرقابة الذاتية و7يوضح الجدول )

( 0.05( و )0.01دل على عدم وجود ارتباط طردية بينهما عند مستوى  معنوية )( مما ي0.188 قيمة معامل االرتباط بينهما )

وبالتالي رفض الفرضية القائلة ) توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين الرقابة الذاتية وإجراءات الحد من الفساد 

( بما يشير الى  *0.315واعتماد اإلدارة االلكترونية بمقدار)االداري( ، بينما سجلت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين الرقابة الذاتية 

وهذا يدل على ان الوزارة التعتمد مبدأ الرقابة الذاتية في متابعة تنفيذاالعمال وانما تضع  وجود ارتباط ضعيفة وطردي بينهما.

 الفساد ضوابط وتعليمات رقابية مشددة لمنع
 عمل  وإجراءات الحد من الفساد االداريال أخالقيات عالقة االرتباط بين االلتزام ب .5

العمل  وإجراءات الحد من الفساد  أخالقيات بين االلتزام ب( وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية 7يوضح الجدول )

 العمل  أخالقيات بين االلتزام ب( مما يدل على وجود ارتباط طردية **0.437اذ بلغ قيمة معامل االرتباط بينهما ) االداري

العمل  وإجراءات الحد من  أخالقيات بين االلتزام بليصل بذلك عدد عالقات االرتباط المعنوية  وإجراءات الحد من الفساد االداري
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( وبالتالي قبول الفرضية ) توجد عالقة ارتباط 0.05( و )0.01( عالقات عند مستوى  معنوية )3بابعادها الى ) الفساد االداري

( ، بينما سجلت اعلى قيمة لمعامل العمل  وإجراءات الحد من الفساد االداري أخالقيات بين االلتزام بئية معنوية ذات داللة إحصا

( بما يشير الى وجود ارتباط قوي وطردي **0.518العمل واعتماد اإلدارة االلكترونية بمقدار) أخالقيات االرتباط بين االلتزام ب

 بينهما.

 

  وإجراءات الحد من الفساد االداري العمل أخالقيات زام بااللتثانيا: عالقات التاثير بين 

 

 بين االلتزام بأخالقيات  العمل بابعادها وإجراءات الحد من الفساد االداري التاثير( يبين عالقة 8جدول )
𝐘

𝐗
 الحد من الفساد االداري إجراءات 

 األهمية المعنوية
 األهمية % العدد

االلتزام 

بأخالقيات  

 العمل

   إجراءات الحد من الفساد االداري االلكترونية اإلدارةاعتماد  تنفيذ القوانين والتشريعات 
 F DF R

2 
β F DF R

2 
β F DF R

2 
β   

االلتزام 

 الوظيفي
4.24 59 0.14 0.12 10.23 59 0.15 0.39 6.34 59 0.99 0.31 3 %100 

النزاهة 

 والشفافية
3.36 59 0.09 0.29 4.94 59 0.08 0.28 7.25 59 0.11 0.33 3 %100 

 األمانة

 واالخالص
2.99 59 0.05 0.22 29.41 59 0.34 0.58 18.65 59 0.24 0.49 3 %100 

الرقابة 

 الذاتية
0.68 59 0.01 0.34 6.388 59 0.99 0.32 2.12 59 0.4 0.19 3 %100 

االلتزام بأخالقيات  

 العمل
       الحد من الفساد االداري إجراءات

13.669 59 0.191  0.437   %100 

  قيمةF  (  2.25تساوي )  0.05الجدولية عند مستوى معنوية 

  قيمةF  3.12تساوي ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة معنوية 

في المحتسبة لبعد االلتزام الوظي F ( ان قيمة 8) الجدول الحد من الفساد اإلداري: يبين بإجراءات االلتزام الوظيفي تأثيرعالقة  .1

(  وهذا يدل على ان هناك 0.01( و)0.05( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )F( وهي اكبر من قيمة )6.34بلغت قيمتها )

فروق ذات داللة إحصائية بين االلتزام الوظيفي وإجراءات الحد من الفساد اإلداري وبالتالي نقبل الفرضية القائلة ))توجد 

 . صائية بين االلتزام الوظيفي وإجراءات الحد من الفساد االداري(عالقة تأثير معنوية ذات داللة اح

النزاهة المحتسبة لبعد  F ( ان قيمة 8) الجدول يبينالحد من الفساد اإلداري:  بإجراءاتالنزاهة والشفافية  تأثيرعالقة  .2

(  وهذا يدل على 0.01( و)0.05)( الجدولية عند مستوى داللة معنوية F( وهي اكبر من قيمة )7.25بلغت قيمتها ) والشفافية

وإجراءات الحد من الفساد اإلداري وبالتالي نقبل الفرضية القائلة  النزاهة والشفافيةان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .وإجراءات الحد من الفساد االداري( النزاهة والشفافية))توجد عالقة تأثير معنوية ذات داللة احصائية بين 

المحتسبة لبعد األمانة  F ( ان قيمة 8) الجدول يبيناألمانة واإلخالص باجراءات الحد من الفساد اإلداري: عالقة تاثير  .3

(  وهذا يدل 0.01( و)0.05( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )F( وهي اكبر من قيمة )18.65بلغت قيمتها )واالخالص 

خالص وإجراءات الحد من الفساد اإلداري وبالتالي نقبل الفرضية على ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين األمانة واال

 .القائلة ))توجد عالقة تأثير معنوية ذات داللة احصائية بين األمانة واالخالص وإجراءات الحد من الفساد االداري(

لمحتسبة لبعد األمانة واالخالص ا F ( ان قيمة 8)الجدول يبينعالقة تاثير الرقابة الذاتية باجراءات الحد من الفساد اإلداري :  .4

(  وهذا يدل على ان التوجد 0.01( و)0.05( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )F( وهي اقل من قيمة )2.12بلغت قيمتها )

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الرقابة الذاتية وإجراءات الحد من الفساد اإلداري وبالتالي نرفض الفرضية القائلة ))توجد

 .عالقة تأثير معنوية ذات داللة احصائية بين الرقابة الذاتية وإجراءات الحد من الفساد االداري(

المحتسبة للمتغير المستقل  F ( ان قيمة 8)الجدولالعمل باجراءات الحد من الفساد اإلداري: أخالقيات عالقة تاثير االلتزام ب .5

( 0.05( الجدولية عند مستوى داللة معنوية )Fهي اكبر من قيمة )( و13.669بلغت قيمتها )العمل  أخالقيات االلتزام ب

العمل وإجراءات الحد من الفساد  أخالقيات (  وهذا يدل على ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االلتزام ب0.01و)

العمل  أخالقيات بين االلتزام باإلداري وبالتالي نقبل الفرضية الرئيسة القائلة ))توجد عالقة تأثير معنوية ذات داللة احصائية 

  .وإجراءات الحد من الفساد االداري(

 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 أوال: االستنتاجات
العمل  أخالقيات تحديد اللوائح الخاصة بالسلوكيات المرغوبة داخل الوزارة وتعزيز منظومة ترسيخ القيم األخالقية من خالل  .1

 داخل الوزارة.مستوى األداء وتقليل السلوكيات غير المرغوبة  له تاثير كبير على رفع

االلتزام الوظيفي وعمليات الرقابة الشديدة والدقيقة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي تتبعها اإلدارة العليا في الوزارة له  .2

 .داخل الوزارةتاثير كبير على تقليل حاالت الفساد اإلداري ونجاح اإلجراءات الساعية الى تضييقه 
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)االلتزام الوظيفي ، النزاهة والشفافية، األمانة واإلخالص( العمل  أخالقيات هناك عالقة ارتباط وتاثير بين االلتزام ب .3

)تنفيذ القوانين والتشريعات، اعتماد اإلدارة االلكترونية( بينما اظهر بعد الرقابة الذاتية عدم وإجراءات الحد من الفساد اإلداري 

 قة ارتباط وتاثير على إجراءات الحد من الفساد اإلداريوجود عال

سعي الوزارة الى التحول نحو اعتماد اإلدارة االلكترونية وتطبيق نظام الحوكمة االلكتروني من خالل توفير البنى التحتية  .4

ن الفساد اإلداري  ورفع الالزمة ومستلزمات نجاحها له دور كبير في مساعدة اإلدارة العليا على نجاح إجراءاتها في الحد م

 مستوى األداء وتحقيق أهدافها االستراتيجية. 

 ثانيا: التوصيات 
توفير البنى التحتية الالزمة للتحول الى العمل بنظام اإلدارة االلكترونية وفق برنامج الحوكمة االلكتروني لتبسيط  الحاجة الى .1

 ي ووضع ضوابط وتعليمات مشددة تشجع على الرقابة االلكترونية اإلجراءات اإلدارية ولتقليل حاالت الفساد اإلداري والمال

العمل وااللتزام بها والعمل على  أخالقيات وضع خطة متكاملة لثقافة المنظمة حول تطبيق ونشر قيم ومبادئ ابعاد  يتطلب .2

ملون بها والتي من شانها ان ممارستها وحث االفراد العاملين على مزيد من السلوكيات المرغوبة تجاه عملهم ودوائرهم التي يع

 تساعد في نجاء اإلجراءات الساعية الى الحد من الفساد اإلداري والمالي في الوزارة.

العمل وتاكيد اإلدارة العليا على السلوكيات والمبادرات األخالقية التي تشجع على تنفيذ  أخالقيات تفعيل وتشجيع االلتزام ب .3

 حد من ممارسة حاالت الفساد المالي واإلداري داخل الوزارة.واحترام القوانين والتشريعات التي ت

 .حاالت الفساد اإلداري في الوزارةاإلدارة العليا في الوزارة بوضع إجراءات صارمة ورقابة شديدة لتضييق قيام  .4

ها في الحد من الفساد العمل وااللتزام بها كثقافة منظمية كمنهاج أساسي لنجاح إجراءات أخالقيات تبني اإلدارة العليا لفلسفة  .5

 اإلداري داخل الوزارة من خالل اعتبار االفراد العاملين هم نواه التطور والنهوض وتحقيق األهداف االستراتيجية.
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