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 إهـــــــــــــــــــــداء



 أطالهللافًعمرهماإلىوالدّيالعزٌزٌن

سروجوديأمًالحنونوأبًالؽالً

 إلىزوجًالعزٌزحفظههللا

الذيدعممسٌرتًالعلمٌة

 ًإلىأخوتًوأخواتًمنشاركون

ألموأملالحٌاة

 فًجامعةموالنامالكإلىأساتذتًاألفاضل

إبراهٌماإلسبلمٌةالحكومٌةماالنج

الذٌنكانوامعًفًهذهالمرحلةالتعلٌمٌة

خٌرمعلموخٌرناصح

 وناشدمعرفةالبعلمإلىكلط

 واألمةاإلسبلمٌةلٌبٌاالحبٌبةإلىكّل.



 أهـــــدي هذا البحث                              

 

 



 د  
 

 والتقديـــرر ــــالشك

فالبد لنا ونحن نخطوا خطوتنا األخيرة في الحياة الجامعية أو نكاد، من وقفة      
ىذه الجامعة العريقة مع نعود بيا إلى أشير مضت وأعوام انقضت في رحاب 

أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جيودًا صادقة ومضنيًة فميم 
 -جميعًا الشكر والتقدير ونخص منيم بالذكر :

مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  موجيا راهرجو،فضيمة األستاذ الدكتور : -
 اإلسالمية الحكومية بماالنج.

جامعة موالنا ب،عميد كمية الدراسات العميا  بحر الدينتور: فضيمة األستاذ الدك -
 .مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

اإلسالمية بكمية الدراسات  اإلدارةقسم  رئيس شمس الهادي فضيمة الدكتور -
 العميا بجامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج..

 دعم من لي ما قدمو عمى األول،المشرف  منير العابدين سماحة الدكتور: -
 .خطوة خطوة ىـذه الدراسة عمى إشرافو في متواصل وعون مستمر

من  ني وأرشدني،المشرف الثاني الذي أفاد نور أسناوي سماحة الدكتور: -
 .لتمامو ىذا البحثخالل مالحظاتو القيمة حتى وصل 

 

 ةالباحث                                            
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 جمهورٌة إندونٌسٌا
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 اإلسالمٌة اإلدارة قسم -كلٌة الدراسات العلٌا    

إقرار الطالبة                 

-أناالموقعةأدناه،وبٌاناتًكاآلتً:

 :علً سعد صالحٌن سعاداالسمبالكامل 

 :14710066رقمالتسجٌل

قسم فً الماجستٌر درجة شرط لتوفٌر التًحضرتها الرسالة هذه بؤن أقر

اإلسبلمٌة-اإلسبلمٌةاإلدارة إبراهٌم مالك موالنا بجامعة العلٌا الدراسات كلٌة

 ،تحتعنوان:  لدى الوظٌفً األداءو والرضا اإلداري الفساد بٌن العالقةالحكومٌة

.تحلٌلٌة وصفٌة دراسة -،لٌبٌا التعلٌمً الخمس مستشفى فً العاملٌن

منابداعؼٌريأوتؤلٌؾاآلخروإذا زّورتها بنفسًوما وكتبتها رتها قدحضَّ

أتحمل ،فؤنا بحثً من لٌست فعبلً أنها وتبٌن تؤلٌفه من أنها مستقببلً أحد أدعً

 المسإولٌة تكون ولن ذلك، على الدراساتالمسإولٌة كلٌة على أو المشرؾ على

العلٌابجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسبلمٌةالحكومٌة.

هذاوحررتهذااالقراربناًءعلىرؼبتًالخاصةوالٌجبرنًأحدعلىذلك.

 

 م88/82/2806ماالنج                                                     

 توقيع صاحبة االقرار                                                 
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  جمهورية إندونيسيا                   
 وزارة الشؤون الدينية                   

 ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية       

 اإلسالمية اإلدارةقسم  -كمية الدراسات العميا           

 تقرير المشرفين                   
والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء ، الحمد هلل رب العالمين، بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والمرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين.

 .ةو الطالبتر بعد االطالع عمى البحث التكميمي الذي حض  

 عمي سعد صالحين سعاد: ــماالســ

 14710066 :لــــــــم التسجيـــــرق

 في العاممين الوظيفي لدى األداءو  والرضا اإلداري الفساد بين العالقة: البحث عنوان
وافق المشرفان عمى ىذا  ،تحميمية وصفية دراسة -،ليبيا التعميمي الخمس مستشفى

 البحث لتقديمو إلى مجمس الجامعة.
 

 المشرف الثاني                                            األولالمشرف     
 نور أسناوي: الدكتور                                  منير العابدينالدكتور :   

  ..............................                             .................... 
 
 

 اإلسالمية اإلدارةاعتماد رئيس قسم 
 شمس الهاديالدكتور االستاذ 

.......................... 
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 إندونٌسٌا جمهورٌة

 الدٌنٌة الشؤون وزارة

 ماالنج الحكومٌة اإلسالمٌة إبراهٌم مالك موالنا جامعة       

 اإلسالمٌة اإلدارة قسم - العلٌا الدراسات كلٌة 

 اعتماد لجنة المناقشة               

عنوان البحث لدىالوظٌفًواألداءوالرضااإلداريالفسادبٌنالعبلقة:

بحت،تحلٌلٌةوصفٌةدراسة-،لٌبٌاالتعلٌمًالخمسمستشفىفًالعاملٌن

         .اإلسبلمٌةاإلدارةقسمتكمٌلًلنٌلدرجةالماجستٌرفً
       علً سعد صالحٌن سعاد :ةإعدادالطالب

 14710066: التسجٌلرقم

عنهذاالبحثأماملجنةالمناقشةوتقررقبولهشرطاًلنٌلةالطالبتقددافع   

الموافقاألثنٌنوذلكبتارٌخٌوم-اإلسبلمٌةاإلدارةدرجةالماجستٌرفًقسم

م.15/02/2016

 -وتتكونلجنةالمناقشةمنالسادةاألساتذة:

 ...................... المناقشـةجنة لرئٌس    أحمد جالل الدٌــنالدكتور: 
 ...................... ــاً ـــمناقشـــــاً أساسٌــ   الكريــم عبد مالكالدكتور: 
 ...................... ـاً ـــــــمشرفاً ومناقشـــ   العابدٌـــــــن منٌرالدكتور: 
 ...................... اً ـــــــــمشرفاً ومناقشــ   أسنـــــــــاوي نورالدكتور: 



 

 ٌعتمد عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا

 االستاذ الدكتور: بحر الدٌن

195612311983031032

...........................
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 مستخلص البحث
 

،عنوان البحث:  م2016 علً سعاد صالحٌن سعد الفساد بٌن اإلداريالعبلقة

و الوظٌفًلدىالعاملٌنفًمستشفىالخمسالتعلٌمًاألداءوالرضا دراسة-لٌبٌا،

-اإلسبلمٌةاإلدارةرسالةماجستٌرمقدمةلكلٌةالدراساتالعلٌاقسم،وصفٌةتحلٌلٌة

جامعةموالنامالكإبراهٌماإلسبلمٌةالحكومٌةماالنج.

 .أسناوي نورالمشرف الثانً الدكتور :  -: الدكتور منٌر العابدٌناألولالمشرف 

والرضاالوظٌفًاإلداريتحلٌلومعرفةالعبلقةبٌنالفسادهدفتالدراسةإلى

تحلٌلومعرفةالعبلقةبٌنالفسادوإلىلٌبٌا-نبمستشفىالخمسالتعلٌمًلدىالعاملٌ

 لٌبٌا.-الوظٌفًلدىالعاملٌنبمستشفىالخمسالتعلٌمًاألداءواإلداري

 هو البحث هذا ومنهج الوصفً الكمًالمنهج البٌانات جمع هًوطرٌقة

(.SPSS)برنامجالتحلٌلاالحصائًاستخدامولتحلٌلالبٌاناتتماالستبانة،

اإلداريالفساد،بٌنداللةإحصائٌةتوجدعبلقةذاتهأنإلىتشٌرنتائجالبحثو

الداللةمستوىأنحٌثلٌبٌا،–الخمسبمستشفىالعاملٌنلديالوظٌفًالرضاوبٌن

منقٌمةأقلوه0.000ًٌساوي(الوظٌفًالرضا)األولالتابعلمتؽٌرلالمعنوٌة

بالتالًواحصائٌةداللةذاتفروقوجودٌعنًمما٪0.5المعنوٌةالداللةمستوى

،ولكن الفرضٌة وهًعبلقةهًالعبلقةهذهقبولهذه وعبلقةطردٌة ، أنهسلبٌة

لديالوظٌفًاألداءوبٌناإلداريالفسادبٌنإحصائٌة،داللةذاتعبلقةتوجد

التابعلمتؽٌرلالمعنوٌةالداللةمستوىأنحٌثلٌبٌا،–الخمسبمستشفىالعاملٌن

المعنوٌةالداللةمستوىمنأقلقٌمةوه0.000ًٌساوي(الوظٌفًاألداء)الثانً

هذه،ولكنالفرضٌةهذهقبولبالتالًواحصائٌةداللةذاتفروقٌعنًمما0.5٪

ورةضرومنأهمتوصٌاتالدراسة:،سلبٌةعبلقةوهًطردٌةعبلقةهًالعبلقة

بمستشفىالخمسالتعلٌمًمنخبللالعملعلىتوضٌحمعالماإلداريمحاربةالفساد

الفسادوإبرازهاللعاملٌنبالمستشفىمنخبللاالجتماعاتوبرامجالتدرٌبوؼٌرها

 وسائل وضراإلدارياالتصالمن منومظاهرهالروتٌنمنالتخلصورة،

الموظؾوتجعلاإلداريالفسادمظاهرإلىالنظرتحجبوالتًالزائدةالبٌروقراطٌة

الجامدةواألوامرالتعلٌماتتطبٌقوبٌنالفسادمقاومتهبٌنأمرهمنةٌروح سب ل فً

الفسادمحاربةفًاألخبلقًالبعدعلىالتركٌزضرورة،وتطوٌردونوالحرفٌة

والعدالةوالشفافٌةالنزاهةعلىالقائمةبوسائله داخلالمهنةأخبلقٌاتمنوإلخ

الخدمٌةالمنظمات ثقافةضمنالقٌمهذهنشرعلىوالعملاللٌبٌةالدولةفًالطبٌة

.المنظمة
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ABSTRACT 

Suad Sholihin As'ad Ali. 2016. Relationship Between Administrative Corruption, 

Employee Satisfaction and Performance In Teaching Hospital AL-Khoms Libya 

(Study Analysis Descriptive). Thesis. Education Management Department, Graduate 

School of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Munirul Abidin, M.Ag. 

Supervisor II: Dr. Nur Asnawi.                                                                                               

Keywords: Administrative Corruption, Satisfaction, Performance, Employee Hospital                       

The purpose of this study was to analyze and determine the relationship between 

administrative corruption and job satisfaction of employees teaching hospital of al-

Khoms Libya, and to analyze and determine the relationship between administrative 

corruption with employee performance at the teaching hospital of al-Khoms Libya.            

            Researchers used quantitative descriptive research methods. In the data collection 

researchers used questionnaires. While the data analysis through SPSS program.                

           The results of this study are as follows: 1. There is a significant relationship 

between employee satisfaction administrative corruption at the hospital al-Khoms Libya, 

where the level of significance in the first secondary variable (satisfaction) is 0.000, and 

the value is lower than the level of significance ( 0.5%). This indicates statistical 

significance stock so that this hypothesis is accepted. But the relationship between these 

two variables is the opposite relationship, and it is a negative relationship. 2. There is a 

significant correlation between the performance of the administrative corruption hospital 

employee education al-Khoms Libya, where the level of significance at the second 

secondary variable (performance) was 0.000, and the value is lower than the significance 

level (0.5%). This indicates statistical significance stock so that this hypothesis is 

accepted. But the relationship between these two variables is the opposite relationship, 

and it is a negative relationship. From the results of this study researchers gave several 

recommendations, including: 1. The need to eradicate administrative corruption at the 

teaching hospital of al-Khoms Libya through the implementation of the explanation signs 

of corruption and inform the entire hospital staff in meetings and training programs 

through the means of communication etc. office. 2. The need to delete routines in all its 

forms relating to additional bureaucracy that covers the eyes of employees to other forms 

of administrative corruption that exists, and make employees undecided and confused 

between the fight against corruption or implementing information and rules are rigid and 

textually without development. 3. The need to focus on misbehavior in combating 

administrative corruption by using some form of recreation facilities, transparency, 

fairness and some work ethic in an organization of social services of health in the country 

of Libya. And spreading the values contained in the organization's culture.      
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ABSTRAK 

Suad Sholihin Saad Ali. 2016. Hubungan Antara Korupsi Administratif, Kepuasan 

dan Kinerja Pada Pegawai Rumah Sakit Pendidikan AL-Khoms Libya (Studi 

Analisis Deskripptifa). Tesis. Jurusan Manajemen Pendidikan, Sekolah Pascasarjana UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I : Dr. Munirul Abidin, M.Ag. 

Pembimbing II: Dr. Nur Asnawi.  

Kata Kunci: Korupsi Administratif, Kepuasan, Kinerja, Pegawai Rumah Sakit. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara korupsi 

administratif dengan kepuasan kerja pada pegawai rumah sakit pendidikan al-khoms 

Libya, dan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara korupsi administratif 

dengan kinerja pada pegawai rumah sakit pendidikan al-khoms Libya. Peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan kuisioner. Sedangkan analisis data melalui progam SPSS. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara korupsi administratif dengan kepuasaan pegawai rumah sakit al-khoms Libya, 

dimana tingkat signifikansi pada variable sekunder yang pertama (kepuasaan) adalah 

0.000, dan nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi (0.5%). Hal ini 

menunjukkan adanya perbendaan signifikansi statistic sehingga hipotesa ini diterima. 

Akan tetapi hubungan antara kedua variable ini adalah hubungan yang berlawanan, dan 

itu adalah hubungan negatif. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara korupsi 

administratif dengan kinerja para pegawai rumah sakit pendidikan al-khoms Libya, 

dimana tingkat signifikansi pada variabel sekunder yang kedua (kinerja) adalah 0.000, 

dan nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi (0.5%). Hal ini menunjukkan 

adanya perbendaan signifikansi statistic sehingga hipotesa ini diterima. Akan tetapi 

hubungan antara kedua variable ini adalah hubungan yang berlawanan, dan itu adalah 

hubungan negatif. Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi, 

diantaranya : 1. Perlunya memberantas korupsi administrative di rumah sakit pendidikan 

al-khoms Libya melalui pelaksanaan penjelasan tanda-tanda korupsi dan 

menginformasikannya kepada seluruh pegawai rumah sakit pada rapat-rapat dan progam 

pelatihan dll melalui sarana komunikasi kantor. 2. Perlunya menghapus rutinitas dengan 

segala bentuknya yang berkaitan dengan birokrasi tambahan yang menutupi mata 

pegawai terhadap bentuk-bentuk korupsi administratif yang ada, dan menjadikan pegawai 

bimbang dan bingung antara memerangi korupsi atau melaksanakan informasi dan 

aturan-aturan yang kaku dan tekstual tanpa adanya pengembangan. 3. Perlunya fokus 

terhadap perilaku yang menyimpang dalam memerangi korupsi administratif dengan 

menggunakan beberapa sarana berupa rekreasi, transparansi, keadilan dan beberapa etika 

pekerjaan didalam sebuah organisasi layanan sosial kesehatan di negara Libya. Dan 

menyebarluaskan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya organisasi. 
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 األول الباب

 ةــــالمقدم

 خلفٌة البحث - أ

الفساد مفردة إنتطرقأسماعنا ؤنبالمتعددةحتىٌتبادرللدهنبؤشكالهما

قدطرأفًبٌئةاًوقانونٌذلكوانحرافاًأخبلقٌاًاًفًسببكانخلبلًفًسلوكالبشر

معٌنةأربكالنظاموالتناسقبٌنجزئٌاتهكٌؾالوقدجاءأصدقكتابمنعند

لٌحددلناأنالفسادالظاهرفًاألرضبفعلسلوكٌات(القرانالكرٌملى)اتعهللا

،وممارساتالناسعلىمختلؾأدٌا وبٌئاتهم ومواطنهم وأجناسهم قالعزنهم

ه ر ﴿وجل اد ظ  ر ف ًاْلف س  ْحر اْلب  اْلب  او  ب تْب م  س  يك  د  ٌْ ٌق ه مْالنَّاس أ  ٌ ذ  ْعض ل  يب  الَّذ 

ل وا م  لَّه مْع  ون ل ع  ْرج ع   ٌ﴾ 2 التًاإلداريوالفساد استثناءعنألوانالفساد الٌعد

 البشرٌة ،ابؤلوانهتطلعلًسماء ألنالقاتمة اقتمها اللونمن هذا ٌعد وربما

عامةأوخاصة،صؽٌرةأمكبٌرة،خدمٌةأمتهدؾمإسسةأليوالتنظٌماإلدارة

 األمان صمام وهً النابض القلب هً للربح مجموع اإلداراتوبتضافر

وت واستقرارها الفساد مكافحة فً جمٌعاً الدولةذاكعاونها بانتشال كفٌل أمر

وحماٌتها بها والرسو ومستنقعه الفساد شبح من إلككل التقدم بر مانواألى

زدهاروالحضارة.اإلوسلوكهاسبٌل

ظاهرة اإلنسانٌةالمجتمعاتوجودمعوجدتقدٌمةظاهرةالفسادوتعد

المإسساتفظبلًعنالتارٌخ،عبرالمجتمعاتهذهتحكمالتًالسٌاسٌةواألنظمة

فًتلكالبٌئات، عناالقتصادٌة ولٌسبعٌداً هذهارتبطتالمجالالسٌاسًقد

الفساداالقتصاديوالفساداالجتماعًوالفسادفنجدأخرىبعدةمجاالتالظاهرة
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أودولةأوأحدوشعبعلىالفسادظاهرةتقتصروال،والفسادالبٌئًاإلداري

.بذلكوالحضارةالتارٌخكتبتخبرناكماخرىاألدونةحداوثقافة

 حظًموضوعالفساد كبٌرمناإلداريوقد باهتمام فًالسنواتاألخٌرة

مختلؾالمستوٌاتالحكومٌة،ومنقبلالمنظماتاإلقلٌمٌةوالدولٌة،والباحثٌن

أهمالعواملالتًأحدكاندائماًٌمثلاإلداريوالمهتمٌن،علىاعتبارأنالفساد

من أصبحأداة وٌذهبالبعضبالقولإلىأنالفساد واالستثمار، تعٌقالتنمٌة

منطقةالشرقاألوسطوباألخصفًدولالفًالعدٌدمناإلدارةأدواتالحكمو

وشمالأفرٌقٌا
3

.

ومعذلكفإنهناكمحاوالتحدٌثةتتسمبالجدٌةوتناقشالمشكلةبوضوح

و السٌاسً المستوى النامٌةاإلداريعلى الدول فً هذهوخاصة ألن وذلك

مسرحاً إلىحدما تعد لقدركبٌرمنالسلوكالذيٌتصؾبؤنهالدولالنامٌة

المكاتب وكذلك للدولة الرسمٌة واألهداؾ العامة المصلحة فكرة وأن فاسد،

من تستوعب ولم بعد تتبلور لم الجمهور بمصالح تهتم التً والمإسسات

لمالئلدارةمندوركبٌرفًالحدٌثة،ونظراًاإلدارةخصأمورالمسئولٌنفٌماٌ

 التنمٌة عملٌة فقد النامٌة عنجسامةهتمأبالدول ٌكشؾلنا الكثٌرونمما بها

البٌروقراطًاإلداريمظاهرالفساد فًالدولالنامٌةفظهرتدراساتالفساد

وؼٌر الفساد ونظرٌة السٌاسً والفساد السوداء السوق بٌروقراطٌة هاوظهور

الدراساتالتًتلقىمزٌداً الفسامن مشكلة علىأبعاد فًالدولمنالضوء د

النامٌة
4.


                                                           

المإتمرات(،-1 )أعمال اإلدارٌة، للتنمٌة العربٌة المنظمة الرشوة، أعمال مكافحة السن، عبدالعزٌز عادل
 .447م،ص2009القاهرة،

.ومنهادولةلٌبٌا
والتوزٌع-4 والنشر للطباعة المصرٌة ،المكتبة المستقبل ومجتمع اإلداري ،الفساد شنا علً السٌد

 .43–42م،ص2003،القاهرة،
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 أصبح المهملقد من الفساد منظومة إلى مكوناتهااإلداريالنظر بكل

عل تعمل تخرٌب وأداة هدم معول أنها ووسائلها إى جهود فًاإلدارةعاقة

إ الوصول ألى سلوك وٌعد المؤمولة رإٌتها وتحقٌق المرسومة األفرادهدافها

حتىٌرتدٌهالموظؾوهوالعاملٌنهوالسرفًذلكفالفسادرداءٌبقى مهمبلً

حتىٌتقمصها عنا بعٌداً أخبلقٌاتوتصرفاتوسلوكٌاتٌبقىشرها مجموعة

العاملون أنالفسادفًالمإسسةوٌإمنبها آلتهوأداةاإلداريوبذلكٌتبٌنلنا

للموظفٌن.السلوكالوظٌفًٌكمنفًتؤثٌرهووسٌلةظهوره

المجاالتمنبالعدٌدتمثلتفًالمنظماتوالمإسساتنظاهرةالفسادبٌدأ

االختبلسو،العامةبالوظٌفةاالتجارو،والمحسوبٌةالرشوةانتشارمثلوالصور

،السلطةاستعمالسوءو،الوظٌفًاالبتزازو،العامالمالمن التسٌبكذلك

عدمو،العامةبالمصلحةالتفرٌطو،العملفًوالبلمباالةالوظٌفً،واالهمال

عبلقاتو،الوظٌفًالنفاقشٌوعو،اهدارالوقتو،العامةالممتلكاتعلىالحفاظ

مامأالعملتصنعو،والمرإوسٌنالرإساءبٌنالثقةوعدموالشكالرٌبة

وسوء،القوةعلىالصراعو،الذاتًوااللتزامالمسإولٌةؼٌابو،الرإساء

العامةالوظٌفةمفهومممارسة
5
.

فً الوظٌفًمنالمواضٌعالتًشهدتنقاشاًمطوالً وٌعدموضوعالرضا

 وتناولتهاإلدارةأدبٌات الحدٌثة األبحاث من العدٌد ألهمٌةوالدراسات وذلك

هذ أتحقٌق فلٌس الموظؾ لدى المهم العنصر تحقٌقا على مقتصرة همٌته

ولكنتعدىفحسب،والموظؾلتحقٌقمعدالتأداءممتازةاإلدارةالتوافقبٌن

بوجود مرتبط الموظفٌن لدى معدالته وتحقٌق الرضا صار إذا وتخطاه ذلك

                                                           

أثر-5 اللطٌؾ، فخريعبد  الوظائؾ فً اإلداري الفساد فرص تقلٌل فً الوظٌفٌة األخبلقٌات أّسار
انسانٌة علوم مجلة ،نشر العراق المركزي البنك واالبحاث لبلحصاء العامة للمدٌرٌة بحث الحكومٌة،

.7م،ص2006:تموز)ٌولٌو(29،العدد4،السنة
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المإسساتتهدداستمرارالمنظمةفًعالمصارتالمنافسةبٌنالمنظمةأساساً

ٌمثل ،حٌث عاملٌها من رضا بها ٌتوفر ال الخدمةركٌزةالموظؾالتً

المٌزةتحقٌقمفاتٌحأحدوٌةاألساس الٌوم المإسسات بٌن وبتحقٌقالتنافسٌة

رضاهعنالعملفقدحققتالمنظماتأهمأدواتالوالءوالتًتسهمفًتحقٌق

المإسسة فً ومرجوة مناسبة أداء استمرارٌتهامعدالت لها تحقق وبالتً ،

.خرىونموهابٌنالمنظماتاأل

ٌنقلناالحدٌثعن  ولقد،والذيٌعدمطمحكلمنظمةالوظٌفًاألداءوهنا

 البحث فً وركزت الوظٌفً األداء مفهوم تحدٌد لىإتنظر المنظمات باتت

 تحدده التً العوامل ومعرفة األداء حقٌقة لىع التعرؾ علىمحاولة والتطبٌق

 تحقٌق بؽٌة وذلك تصحٌحه على الخللوالعمل لمعرفة سعٌاً وقٌاسهفٌه، وتإثر

الدراساتالسابقةفًعلىوحسبالطرحأعبلهوبناء،المطلوبة األداء مستوٌات

الوظٌفًأسبابالوظٌفًواألداءموضوع تدنٌهوالتًمنبٌنهاضعؾالرضا

نجدأنالسبباألساسًالٌقتصرعلىضعؾالرضاالوظٌفًفًحقٌقةاألمر

م المشكلةوهووجودعواملتحد جذورلهذه ٌرتبطبوجود نالرضابقدرما

علىوٌؤتًفًالمنظمةاألداءالوظٌفًوبالتالًتحدمنمستوٌاتمناسبةمن

 موضوع السلبٌة والعوامل المشاكل تلك فاإلداريالفسادرأس تلكأحدهو

عملهومإسستهوبالتالً الوظٌفًللموظؾاتجاه العواملالتًتحدمنالرضا

ٌإديذلكللحدمنأداءهالوظٌفً.

األداءوالرضاعلىوأثرهالمنظمةداخلاإلداريالفساددراسةإن

الحاجاتهذهأهمٌةمدىوتحدٌداألفرادحاجاتتحلٌلإلىٌحتاجٌنالوظٌفٌ

و لدٌهم الوظٌفً الرضا مستوى أسبابلؽرضمعرفة لهانخفاضه وجد إن

وانخفاض، تحدٌد األمر ٌتطلب اإلداريالفسادتؤثٌرمدىكما أحدباعتباره
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 الوظٌفً الرضا لتدنً بالضرورة الفسادهذامعالجةإمكانٌةومدىالمسببات

المناسبهذامنجهة،وٌحتاجالموضوعالوظٌفًللرضاالوصولٌمكنحتى

لتحلٌلمستوى نقاطالضعؾفًهٌكلاألداءأٌضا وتحدٌد الوظٌفًبالمنظمة

األداء وجد أن ،وتحدٌد قٌاسه ذلك،أسباببعد الفساد أثر اإلداريوتحلٌل

الوظٌفً.األداءالداخلفًجملةتلكالعواملوالمسبباتفًتدنً

الكشؾوهوهذاالبحثمحورتكونأنةالباحثتالتًأرادوهذههًالنقاط

لعاملٌنالدىالوظٌفًاألداءوالوظٌفًالرضاواإلداريالفسادعنالعبلقةبٌن

التعلٌمًالخمسمستشفىفً ، لةالباحثدفعوقد طرح ألهمٌةهذا الموضوع

نرأسهاالرضاالوظٌفًحٌثٌتبٌنأوعلىاإلدارةفًالسلوكالتنظٌمًمسائل

منظمات وظٌفًهً رضا بها ٌوجد المنظماتالتًال السقوطومآلهافاشلة

بعواملمنساساًالوظٌفًالمرتبطأاألداءوكذلكفإن،مأجبلًأعاجبلًواالندثار

المهم الهدؾالبارزوالوسٌلة الوظٌفًٌعد الرضا التًتعملالمنظماتبٌنها ة

فًمإثرفًعدةنواحًالذيهوعاملاإلداريوٌؤتًدراسةالفسادلتحقٌقها،

اإلدارة بٌنها ومن األداءوالرضا إالوظٌفً حٌث علىمن ٌعمل الفساد ن

مظاهرهمنتشرةفًالمنظمةفتقلضعاؾالروحالمعنوٌةللموظؾالذيٌرىإ

علىمإسستهوٌقل الؽٌرةوالرضا وظٌفتهلدٌهرضاهعنبعدٌومٌوماًعنده

ظاهرمنموالتذمرٌجدنفسهفًموضوعالشكوىوفبلٌعملعلىتطوٌرنفسه

بالتالًأداءهل،وٌقالتًٌشؽلهاومعاداتهالىنبذالمنظمةالفسادبلٌنتقلاألمرإ

العملهوربماأدىاألمرلترك،وخطٌرةلمستوٌاتمبلحظةضٌنخفالوظٌفًو

.أساساًبتلكالمنظمة

                                                           

ًمجاال لتوفٌره تؽٌرإلىمستشفىالخمسالتعلٌمًنظراً ثم المستشفىكانمستشفىالخمسالعام اسم
تدرٌبٌاًلطلبةكلٌةالطببمدٌنةالخمس.
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الموظؾ إن نفسه أمامٌجد وهو أخر خٌار مع أو الخٌار ٌجاريأهذا ن

ترجع لعوامل الموظفٌن من كثٌر ٌرضاه ال خٌار وهو فٌه وٌنؽمس الفساد

و االجتماعٌة للتربٌة الخلفٌة واألالدٌنٌة السائدةخبلقٌة المجتمعوالقوانٌن فً

فًدوامةالفسادالذيٌسهلالولوجبؤسبهانفسهاداخلةولكنتجدشرٌحةال،

لٌقوممنالموظؾلٌقومبهأوخطواتمعدودةوالٌحتاجمنهااألمرسوىفٌه

الفسادك ر مضاءورقةعلىمعاملةمالٌدخلفًش بإقٌامهوأبرفعسماعةهاتفه

أوٌكاإلداري حٌنها الفساد بصبؽةاعتٌادٌاًمراًون الوظٌفً أداءه وٌنصبػ له

نبٌئةالمنظمةقدوفرتللفسادعواملالصٌرورةواالستمرارألاإلداريالفساد

.وٌصبحلهرضاوظٌفًوهمًنتٌجةلذلك،

الدقٌقالمٌدانًالتحلٌلوأالتفصٌلًالبحثعنبمنؤىالظاهرةهذهبقاءإن

الفسادهذاتفشًلىإسٌإديواتساعهاظهورهافًالكامنةسباباألوتشخٌص

أضعاؾفًتساهمخطورةكثرأأخرىممارساتوتولدانتشارهرقعةوزٌادة

سٌقودمماأهدافهاتحقٌقعنوانحرافهاوالوظٌفةاألعمالبؤخبلقٌاتااللتزام

بمصداقٌتهاوالتشكٌكالمنظماتتلكمعالمتعاملٌنعندسلبٌةأفعالردودلىإ

الجانبومنجانبمنهذامعهاالمتعاملٌنذهنفًعنهاسلبٌةصورةوبناء

قراراتاتخاذعلىقادرةحكٌمةدارةإوجودالصعبمنسٌكوناآلخر

رشٌدة
6
.

األةالباحثتاختاروقد علىتطبٌقهذه األسسالنظرٌة فكاروقٌاسهذه

التعلٌمًسمستشفىالخمهوعبلهكماذكرأبحثومٌدانالدراسةوهومجتمعال

 المستشفٌاتالعرٌقةفًوسطالببلدفًمدٌنةالخمسالتًأحدوهو،فًلٌبٌا

وٌقدمهذهالمستشفىتقرٌباًاًتقعشرقالعاصمةطرابلسبمائةوعشرٌنكٌلومتر
                                                           

مكتب-6 اشراؾ المجتمع، ثقافة من أصبحتجزء هل االداري الفساد ،ظاهرة الصقال هاشم أحمد

 .2م،ص2010المفتشالعاموزارةالتجارةالعراقٌة،
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جداًلمنظفةالخدمات طرابلسأيفًواسعة ومدٌنة زلٌتن مدٌنة بٌن ما تقع

البحرٌنتقرٌباً.مثلدولةمساحةحدود

الباحثإ بحث ةن الفساد موضوع الخدمٌةاإلداريفً المإسسة هذه فً

 العامة الصحٌة اللٌبٌة الصحة وزارة تتبع أمرالتً معلوماتهو على مبنً

التً-اثالسٌاسٌةألحدوقبلافالمستشفىٌعانًمنذمدةطوٌلة،ولٌسمنفراغ

منعدة-وزادتاألمورتفاقماًفًالوقتالحالًم2800شهدتهاالببلدفًسنة

وٌرالمستشفىتراوحمكانهاحٌثالتزالعملٌةتطاإلداريمظاهرمنالفساد

كثروٌرالمستشفىمنحٌثالبناءمنذأبسطمثالعلىذلكٌوجدعقدلتطولعلأ

 عشرة خمسة كامبلًمن انجازه ٌتم ولم اآلسنة احتى عن ،ناهٌك لشكاوىن

تدنً بخصوص المواطنٌن من لهاالمتفاقمة والتً الطبٌة الخدمات مستوى

 واضحةعبلقة كاإلداريبالفساد علىتؽٌبالعناصرالطبٌة بشكلؼٌرخاٍؾ

عةأولعدمالسر،قسامبالمستشفىاألعملهمفًولعدمتواجدهمفًمقارأمتابع،

اإل اتمام فً و،المختلفةجراءات مظاهر هً والفساداإلداريلئلهمالمردها

ل العاملٌننظراً الوظٌفًمن ،ؽٌابالرضا هذا وقد وصل حٌثاألمر ذروته

اقفلالمستشفى االطباءبهخبللشهرإبسببأبوابه تواجد برٌلمنهذهعدم

م.2805السنة

منالظواهرالرئٌسٌة:السلوكالتنظٌمًفًكتابهأحمدماهر،كماٌقولو

تركالخدمة،فزٌادةمعدالتتركالخدمةمإشرلعدمهولعدمالرضاعنالعمل

آخرلعدمالرضافًحٌنهناكلعملكماأنالؽٌابٌعتبرمإشراًالرضاعنا

 لوظٌفته،أخرىمإشرات الفرد والء درجة مثل الرضا درجة عن تعبر
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،باع فٌها باالرتباطومشاركته علٌه ٌطلق ما وهو الوظٌفة من جزء تباره

الوظٌفً
7
.

وبتدخل المستشفى بها ٌقع التً بالمدٌنة الخٌرٌن من حثٌثة وبمحاوالت

 للعمل المستشفى عاد الصحة األوزارة ،وعادت لوظائفها الطبٌعة ولكنطقم

الباحث نظر وجهة من لدىةتظل والظاهرة البعض لدى الخفٌة المسببات

فًالنهاٌةتضلموجودة،رادالبحثعنهالمنأباتفاقاالخرٌنولكنهاموجودة

التًأدتسباباألهذهللتعجبكٌؾالٌتممعالجةمراألوبشكلمخٌؾوٌدعو

وهً،؟واالستمرارفٌه،الوظٌفًورضاالموظؾعنالعملاألداءلىتدنًإ

.بهذهالمإسسةالمستشريفعبلًاإلداريالفسادىلإعودتأسباب

إلىظهورهاونموها،يتإدأسبابوراءكلظاهرةأنبلشكفبشكلعامو

أسبابفهناككظاهرةعالمٌةلٌساستثناءعنبقٌةالظواهر،اإلداريوالفساد

بروز إلى أدت ،هاعدٌدة كانت الدولةأسباببعضها بسٌاسة تتعلق رئٌسٌة

وهوماتمالوقوؾ،لهذهالسٌاسةتراكمات،والبعضاآلخركاننتٌجةهاونظام

علٌهداخلالدولةاللٌبٌةفًالفترةالسابقة، السٌاسةالبٌئةفمنالمتعارؾعلٌهأنَّ

والرأيوالمصالحالعامةونظامالقضاءوالسلطةالتنفٌذٌةوالتشرٌعٌةوالصحافة

العناصرا من ذلك وؼٌر المكفولة والحرٌات المدنً المجتمع ومإسسات لعام

المجتمع ألفراد العامة الحٌاة فً مباشر وؼٌر مباشر بشكل تإثر قد،التً

وبالتالًانعدمتمهامهاالتًتساعدفًالبٌئةاللٌبٌةافتقرتإلىهذهالمكونات

                                                           

47م،ص2003أحمدماهر،السلوكالتنظٌمً،مدخلبناءالمهارات،اإلسكندرٌة،الدارالجامعٌة،-7

،48. 
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الذيأدىإلى األمر منه والحد الفساد إدارٌاًعلىمكافحة الفساد اتساعحجم

ا ًٌ واقتصاد
8
.

التًأدتإلىانتشارهذهسباباألمنضمنأنةرىالباحثتو الرئٌسٌة

 لٌبٌا فً والظاهرة الصحً القطاع وفً عام مشكلةبشكل جذور تعتبر التً

:ماٌلًبالتطبٌقعلىمستشفىالخمسالتعلٌمًالفساد

انتشار -0 البٌروقراطٌة الممارسات والروتٌن داخل كبٌر اإلدارةبشكل

طوٌبلًوفًظلتستوجبوقتاًماةاإلدارٌمنالمعامبلتفٌبلحظبالمستشفى

البٌروقراطًالمتخلؾٌكونالموظؾالكسول النظام بالتؤخٌرمتدرعاًهذا

مثلالرشوةأخرىشكالفًأكثرمنذلكفٌدخلالفسادأمروربماتمادىاأل

كنتٌجةللبٌروقراطٌةالمبالػفٌها.المتعددةوسائلهؼٌرذلكمنوواالبتزاز

لمناطقمعٌنةوالمسإولٌنٌناإلدارٌمنلكثٌرالوالءاتاالجتماعٌةالضٌقة- -2

علىمعٌنٌنخاصوألشأخرىفًتقدٌمخدماتمعٌنةعلىحسابمماٌسهم

اعٌةموروثاتبٌئةواجتمإلىمهئبحكمانتماخرٌن،وذلكمواطنٌنآحساب

والقبٌلة،معٌنة األسرة من العام الموظؾ ٌقدم االجتماعٌةالعبلقاتحٌث

،فٌنتجعلىؼٌرهامنعبلقاتالعملوأخبلقٌاتالوظٌفةوقواعدهاالسلوكٌة

.بمظاهرهالمختلفةبذلكالفساد

نتٌجة -3 اإلداريالفساد بنٌة اإلدارةفً للدولة العامة السابق النظام فقدمنذ

 المبررةاإلداريتعرضالجهاز وؼٌر المدروسة التقلباتؼٌر من للكثٌر

 الجهاز مصلحة تراعً موضوعٌة أسس وجوداإلداريعلى وعدم

                                                           

فتحًمحمدأمٌمه،الفسادالسٌاسًواإلداريكؤحدأسبابالثوراتالعربٌة،دراسةوصفٌةتحلٌلٌة،-8
الت ثقافة عشر السابع الدولً فٌبلدلفٌا مإتمر ضمن الفكرٌةورقة :األبعاد -ؽٌٌر التمثبلت،–العوامل

.16م،ص2012نوفمبر8-6بتارٌخ
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-07وشهدتلٌبٌاقبلثورةاإلدارةفًالذيٌنشدهالمواطناللٌبًاالستقرار

السابق2800-رفبراٌ أيفًظلالنظام منالتؽٌراتفًالهٌم كلالعدٌد

التنظٌمً للدولة العامة والمتمثلفًتؽٌٌرالبلدٌاتوالفروعالبلدٌةلئلدارة

املالتًأدتإلىوهذامنالعووالكومونات،والمإتمراتالشعبٌةاألساسٌة،

فًالقطاعالصحًواختبلطا الفساد االختصاصاتنطاقوتعارضنتشار

 المسإولٌات وضوح اوعدم فً المستمرة التؽٌرات المكونةبسبب لهٌاكل

انعكسبالتالًلئلدارةالحكومٌةوالوزاراتومنهاوزارةالصحة،وهوأمر

الخمس ذلكمستشفى ومن بالببلد الصحً القطاع المستشفىعلى والزال

)وهًمعقوداإلدارٌٌعانًمننتائجذلكسواءمننتائجالعقود المبرمة ة

أومننتائجعدمالصٌانةوالتطوٌراتالقائمةعلىمتعثرةالتنفٌذ(معالشرك

ومنوؼٌرذلك،،اثالسٌاسٌةاألخٌرةألحداالستقراراألمنًالذيأفرزتها

 الباحثتهنا ةحاول ابٌنالعبلقةدراسة الوظٌفًوااإلداريلفساد لرضا

دراسةوصفٌةبشكل،الوظٌفًلدىالعاملٌنبمستشفىالخمسبلٌبٌااألداءو

 .كمٌة

 البحثأسئلة  - ب

  هً بٌنما االعبلقة العاملٌنلدىالوظٌفًالرضاواإلداريلفساد

؟لٌبٌا-التعلٌمًالخمسبمستشفى

لدىالعاملٌنبمستشفىالوظٌفًاألداءواإلداريلفساداالعبلقةبٌنًهما 

 ؟الٌبٌ-التعلٌمًالخمس
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 أهداف البحث -ج

البحثفإنالسإالٌنالسابقٌنبالنظرإلى إلىاألهداؾلوصولٌهدؾلهذا

التالٌة:

و -0 بٌنمعرفةلتحلٌل لدىالوظٌفًالرضاواإلداريالفسادالعبلقة

 .لٌبٌا-التعلٌمًالخمسبمستشفىالعاملٌن

العاملٌنلدىالوظٌفًاألداءواإلداريالفسادالعبلقةبٌنلتحلٌلومعرفة -2

.لٌبٌا-التعلٌمًالخمسبمستشفى

 البحثأهمٌة  -د

 األهمٌة النظرٌة-أ

تتناولموضوعالفسادألنهاتعتبرهذهالدراسةمهمةمنالناحٌةالنظرٌة

الوظٌفً الرضا موضوع فً البحث وكذلك وتؤثٌراته مسبباته فً والبحث

اإلداريهمٌةنظرٌةللباحثٌنفًالمجالأالوظٌفًوهًمواضٌعذاتاألداءو

.دارٌةمتنوعةولهاتعلقبمجاالتإ

همٌةالبحثالنظرٌةكذلكفًهذهالدراسةفًربطهالهذهالعناوٌنأوتكون

 إلىأاإلدارٌوالقضاٌا االشارة مع والة المحوراالساسًفٌها نالموظؾهو

اؼ ٌمكن االاإلدارةفال جانباألالعلٌا فً والقوانٌن واللوائح فًشرافٌة همٌة

ذلك.

 التطبٌقٌةاألهمٌة  - ب

لىالعرضالنظرينهاالتقتصرعتكمناألهمٌةالعملٌةلهذهالدراسةفًأ

هووسائلأسبابواإلداريفكارالمهمةفًجوانبالفسادوعرضالنظرٌاتواأل
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و الرضا عن الحدٌث وكذلك األداءمكافحته بل تطبٌقٌةالوظٌفً دراسة هً

الوظٌفًفًاألداءرضاوالبموضوعاإلداريلفسادعبلقةانلمحاولةمعرفةأ

لٌبٌا.–مٌدانالدراسةوهومستشفىالخمس

 تفٌد أن الباحثة تتوقع وبالتالً الخمسنتائج مستشفى إدارة الدراسة هذه

تعد نظارالمسإولٌنبالقطاعألمرضظلمتواريعناًتشخٌصبلٌبٌافًأنها

دائمٌنبؽرؾالنزالءالحدأنكانوإ-لعقودطوٌلةالمستشفىوبإدارةالصحً

ومساوٌه.اإلداريبهذاالتعبٌرمرضالفسادوتقصدالباحثة-رةالمستشفىوأسّ

 البحث  فروض -هـ 

وبٌناإلداريالفسادبٌناحصائٌةداللةعبلقةذاتهناك: ىاألولالفرضٌة  -0

.لٌبٌا-الخمسبمستشفىالعاملٌنلديالوظٌفًالرضا

وبٌناإلداريلفسادابٌناحصائٌةداللةذاتعبلقةهناكالفرضٌة الثانٌة : -2

.لٌبٌا-الخمسبمستشفىالعاملٌنلديالوظٌفًاألداء

 حدود البحث -و

البحثأنموضوع:حدود الموضوعٌةال -0 الرضاواإلداريالفسادهًهذا

 .الوظٌفًاألداءوالوظٌفً

 .لٌبٌابدولةالتعلٌمًالخمسمستشفى:المكانٌة ودالحد -2

مإلىنهاٌةالفصل2805منبداٌةالفصلالدراسًالثالث:ةالزمانٌ ودالحد -3

 .م2806الرابعالدراسً

العاملٌن)مصنفٌنعلىدرجاتأوعقودعملدائمةأوالحدود البشرٌة  -4 :

 لٌبٌا.–التعلٌمًمإقتة(بمستشفىالخمس

 لٌبٌا.بدولةالتعلٌمً:إدارةمستشفىالخمسالحد المؤسسً  -5
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 الدراسات السابقة-ز

السابقٌنكثٌراًإنةرىالباحثت الباحثٌن بحثوامن الفسادفًموضوعقد

ٌبحثأحدوالبحثاًوةجدالباحثت،ولكنلمةاإلدارٌفًالمنظماتاإلداري فًاً

بٌن العبلقة أحدفًللعاملٌنالوظٌفًاألداءوالرضاواإلداريالفسادطبٌعة

 فً وبالتحدٌد اللٌبٌة الصحٌة التعلٌمًالخمسمستشفىالمرافق تلك، ومن

ستفٌدمنهاتفًالمنظماتوالتًاإلداريالبحوثالتًبحثتفًموضوعالفساد

:ماٌلًعبلقةبهذاالبحثولهاافًبحثهةالباحث

العام  المفتش دائرةإلى  مهدي الكاظم عبد ساهرالعلمً الذي قدمه البحث -0

 اإلداري الفساد، بعنوان )دون ذكر السنة، العراق ،اإلداري التفتٌش قسم

الفسادأسبابهدفتدراستهلمعرفةقدو،(المعالجة أسالٌب همأو وأثاره هأسباب

وأثارهوأهمأسالٌبمعالجته،واستخدمالباحثالمنهجالوصفًالمكتبًاإلداري

 عن :النواحًوركز  التالٌة إلىوأشكالهاإلداريالفساد المناهجأهم وأشار

،الوظٌفٌٌنمنهجالمعدلٌن،والقٌمًالمنهجهً:اإلداريالفكرٌةلدراسةالفساد

أشكال ارإلىوأش، عننتائجأسبابوإلىاإلداريالفساد أما هوكٌفٌةمكافحته،

-ٌلً:الدراسةفكانمنأهمهاما

0-  أدبٌاتتناولت الفساداإلداريالفكر مفهوم لتفسٌر فكرٌة مناهج ثبلث

اإلداري بالسلوك قوي ارتباط لها الظاهرة هذه كون والثقافةاإلنسانً،

فقط.أحدالتنظٌمٌةوالبٌئةوالٌمكنتفسٌرهامنجانبو

السلبٌةلآلثارظاهرةسلبٌةنتٌجةاإلداريالفسادأنأبرزتالمناهجالثبلث -2

 وهناكاتفاقكبٌرعلىذلك.المترتبةجراءهذهالممارسة

3-  دفعبها ما الفسادوخطورتهاوهذا إٌجادإلىلقدتنبهتدولالعالملظاهرة

 منها للوقاٌة علىأخرىوطرق وتركٌزها صبتاهتمامها وقد لمعالجتها،



 04 

 

أفرادوالتدرٌبوالتطوٌروتنمٌةالتحسسلدىوبناءاإلنسانبرامجالتثقٌؾ

الخاصةبهاودعماألحكاموإصداراإلداريدالمجتمعضدممارساتالفسا

 كلالمإسساتالتًتعنىبمكافحةالفساد.

المركزٌةوالبلمركزٌةةاإلدارٌاألنظمةظاهرةتنشؤعادةفًاإلداريالفساد -4

علىحدسواءوخٌردلٌلعلىذلكمامربهالعراقفًعهدالنظامالسابق

 .اآلنولحد

5-  عدة أسالٌبعلىالرؼممنوجود الفساد ،اإلداريواستراتٌجٌاتلمكافحة

لمتستندعلىمرتكزاتقوٌةوفاعلةإذاواالستراتٌجٌاتاألسالٌبهذهأنإال

 الصحٌح والتطبٌق العادل القضاء نظامإلىإضافةلئلجراءاتمثل وجود

الفساد ظاهرة مكافحة فً النجاح لها ٌكتب ال قد صحٌح، دٌمقراطً

 .اإلداري

ووجهو) الحالٌةاالختبلؾالتشابه والدراسة السابقة بٌنالدراسة أنالدراسة:

السابقةتبحثفًالفسادوهونفسموضوعهذهالدراسةولكنالدراسةالحالٌة

 بٌنتتناول العبلقة ووالفساد باألداءالرضا الصحٌةؤحدالوظٌفٌٌن المراكز

الخمس،اللٌبٌة مستشفى وهو السابقةأكما مختلؾفالدراسة الدراسة منهج ن

 بٌنما المكتبً الوصفً المنهج على الباحثتاعتمدت المنهجةعتزم استخدام

الوصفًالكمًلدراسةهذاالموضوع(.

خالد حمدي عبد ً والصدٌق أحمد الجزولالبحث العلمً الذي قدمه كال من  -3

،بالمملكة العربٌة  لمٌةبجامعة المدٌنة العا انالمشارك اناألستاذ، الكرٌم

إلى.السعودٌة ،بعنوان )محاربة الفساد ...رؤٌة تأصٌلٌة( الدراسة وهدفت

حال تقدٌم وكذلك وأشكاله مظاهره وبٌان المختلفة الفساد أنواع لوالًكشؾعن

كلذلكمنخبللالكتابوالسنة،وشملالبحث،هعملٌةلمحاربتهوالتصديل
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الدٌنً وأنواعهوذكرأنواعهوهًالفساد الفساد مفهوم : التالٌة تناولالقضاٌا

والفسادالسٌاسًوالفساداالجتماعًوأخٌراًاإلداريوالفساداألخبلقًوالفساد

جملةمنالضابطربةالفساد،كماوضحالضوابطالشرعٌةلمحاذكروالمالً،

المنهجواعتمدالبحثعلىمحاربةالفساد،مرفًورالعلماءووالةاألالمتعلقةبد

االستقرائًوالتحلٌلًفًالتناولواقتراحطرقووسائلالعبلج،وخلصالبحث

ىعددمنالنتائجأهمها:إل

من -0 واقتبلعه محاربته وضرورة المجتمع استقرار على الفساد خطورة

،والفسادأنواعهكثٌرةوأشكالهمتنوعةومظاهرةمختلفة.جذوره

حذرالقرآنالكرٌموالسنةالنبوٌةمنجمٌعأشكالالفسادوبٌنسوءعاقبة -2

 البدمنالتثبتمنالفسادقبلمحاربتهوالتدرجفًذلك.،والمفسدٌن

وبٌان -3 والتحذٌرمنه فًالنصٌحة ٌتمحور الفساد فًمحاربة العلماء دور

الفساد،معكماٌلزمولًاألمروضعالتشرٌعاتالبلزمةلمحاربةخطورته

 .ضمانتنفٌذها

 الدراسةواالختبلؾالتشابه)ووجه أن الحالٌة: والدراسة السابقة الدراسة بٌن

السابقةتبحثفًالفسادكمافًهذهالدراسةولكنبرإٌةشرعٌةتؤصٌلٌةولكن

 تتناول الحالٌة بٌنالدراسة العبلقة ووالفساد باألداءالرضا ؤحدالوظٌفٌٌن

ا مستشفى وهو اللٌبٌة الصحٌة أالمراكز كما إدارٌة برإٌة نلخمسالتعلٌمً

 المنهج على اعتمدت السابقة فالدراسة مختلؾ الدراسة االستقرائًمنهج

والتحلٌلً الباحثةبٌنما هذاتعتزم لدراسة الكمً الوصفً المنهج استخدام

الموضوع(.
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اف الدكتور عزمً الشعٌبً  أحمد ابو دٌة، إشر قدمه الذي العلمً البحث-6

م، فلسطٌن، ،6776أمان–النزاهة والمساءلة أجل المنسق العام لالئتالف من 

،مكافحته( وطرق هأسباب: بعنوان )الفساد إلىمعرفة أسبابوهدفتالدراسة

 رٌؾبماهٌةالفسادوتحدثعنعوتناولالباحثبالتفصٌلالت،الفسادومكافحته

واستخدمالباحثأشكالالفسادووكذلكتناولأنواعانتشاره،أسباببٌئةالفسادو

بماكانمحورها:نتائجلى،وخلصإمٌدانًبحثهوبحثهالمنهجالكٌفًإذإن

هأسبابلتعددونظراًالدولةأجهزةوفًالمجتمعجوانبكلفًالفسادأنوجود

ومستمرةشاملةخطة)متكاملةمنظومةتتطلبمكافحتهنفإ كلفٌهاٌشارك(

وتقلٌلالفسادتقلٌلعلىللعملوالخاصةواألهلٌةالعامةالمجتمعمإسسات

ووضعحدوثه،عنداكتشافهطرقوتعزٌزإٌجاده،علىتساعدالتًالمجاالت

هذهٌسلكمنعلىرادعةوعقوباتإجراءات محاربةوتتطلب،السلوكٌات

العقوباتهذهضمنومنبالفساد،ٌتصؾبمنرادعةعقوباتإنزالالفساد

الوظائؾفًالفسادفًٌشاركونالذٌنلؤلفرادالشعبًالتؤٌٌدمنالحرمان

وٌمكن كماالفسادلمكافحةوجماهٌرٌةوقانونٌةسٌاسٌةوسائلاتباعالعامة،

:ٌلً

الفرص -0 وتكافإ والمساواة العدالة ٌوفر دٌمقراطً نظام على،تبنً وٌقوم

الثبلث السلطات فصل وسٌادةمبدأ ،" والقضائٌة والتشرٌعٌة التنفٌذٌة "

واحترام وتنفٌذ أمامه والمساواة للقانون الجمٌع خضوع خبلل من القانون

أحكامه،وقٌامالنظامعلىالوضوحوالمحاسبةبشكلعلنًحتىٌردعذلك

.منٌفكربممارسةسلوكالفساد

                                                           

مإسسةآمانهًائتبلؾمناجلالنزاهةوالمساءلةوالشفافٌةمقرهامدٌنةرامهللابفلسطٌنالمحتلةولها
نشاطاتمتنوعةفًمجالمكافحةالفساد.
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ثراتالتًتإثربناءجهازقضائًمستقلقويونزٌه،وابعادهعنكلالمإ -2

علىعمله،معااللتزاممنقبلالسلطةالتنفٌذٌةالمتمثلةفًالحكومةعلى

.احتراموتنفٌذأحكامالقضاء

تنمٌةدورالجماهٌرفًمكافحةالفسادمنخبللبرامجتوعٌةٌساعدعلى -3

نشرهاوسائلاإلعبلمالمختلفةالمرئٌةمثلالتلفاز،والمسموعةمثلالمذٌاع،

المدنًوال ومإسساتالمجتمع مثلالصحؾوالمجبلتوالنشرات، مقروءة

على السلبٌة وآثاره الفساد مخاطر لتوضٌح التعلٌمٌة والمعاهد والجامعات

 .المجتمع

 و)ووجه الدراسةالتشابه أن الحالٌة: والدراسة السابقة الدراسة االختبلؾبٌن

هًآمانمإسسةشراؾبإكانتوالسابقةتبحثفًالفسادكمافًهذهالدراسة

منائتبلؾ بفلسطٌنهللاراممدٌنةمقرهاوالشفافٌةوالمساءلةالنزاهةأجل

علىمظاهرسٌاسٌةوإالمحتلة دارٌةواجتماعٌةفًنفسالوقتللفساد،مركزاً

ؤحدالوظٌفٌٌنباألداءالرضاووالفسادالعبلقةبٌنولكنالدراسةالحالٌةتتناول،

اللٌبٌة الصحٌة أالمراكز كما الخمسالتعلٌمً مستشفى الدراسةوهو منهج ن

 المنهج على اعتمدت السابقة فالدراسة الكٌفًمختلؾ الوصفً تعتزمبٌنما

استخدامالمنهجالوصفًالكمًلدراسةهذاالموضوع(.الباحثة

 فً  انأستاذوهما ،ناجً لٌتٌمو ،توهامً إبراهٌم قدمه الذي العلمً البحث-6

 قراءةم، بعنوان )6706بالجزائر ،فً سنة  سكٌكدة بجامعة العالً التعلٌم

 العمومٌة المؤسسات فً اإلداري الفساد ودالالت وأبعاد مضامٌن فً تحلٌلٌة

( الجزائرٌة جاءت دراسة :وهً حول الوطنً الملتقى فً مشاركة ضمن

المالًو منالفساد للحد الشركاتكآلٌة إلى،اإلداريحوكمة وهدفتالدراسة

 النامً العالم دول بقٌة ؼرار مإسساتالجزائروعلىهلىماتعانٌلفتاالنتباهإ
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 الحكومٌة اإلدارة ،وٌوضحالباحثانبؤناإلداري الفساد لظاهرة فادح انتشار من

 شكل فً المواطنٌن أموال وابتزاز تملق فً تتورع ال موظفٌها أصبحتبمختلؾ

 من شاوىور إكرامٌات علٌها معاملة تسرٌعأجل ركز مظاهر وهً الزبون

 الفساد مسببات عن بالبحث ركزا كما المختلفةاإلداريالباحثان والمالً

همها:نتائجمنألىوخلصاإ،

 مستوٌات إلى ووصلت استشرتالجزائر فً اإلداري الفساد ظاهرة إن -0

 وتنوعها حجمها فً مسبوقة ؼٌر ومعدالت  الحٌاة على المدمرة،وآثارها

 فقدانثقة إلى والروحً،وهذامنشؤنهأنٌإذي المادي رفاهه و واإلنسان

 العامة اإلدارة أجهزة تلعبه أن ٌجب الذي والحٌوي الفعال بالدور المواطنٌن

واالجتماعً. التطوٌراالقتصادي عملٌة فً الحكومٌة والمإسسات

ممارسةعلىوالسهروالعقابوالضبطوالمتابعةالرقابةآلٌاتتفعٌلٌجب -2

إشباعإلىالفائقةالعناٌةتوجٌهالدولةعلىٌجبتامةكماشفافٌةفًعملها

أدنىتوفٌرعلىبالسهرالعاملٌنلؤلفرادالمختلفةوالحاجاتالرؼبات حد

دائمبشكلأجورهمزٌادةطرٌقعن،وذلكاالجتماعٌةوالفضائلالقٌممن

منالمرتبات،الضرائبنسبالمعٌشةوتخفٌضوتكالٌؾٌتناسبنحوعلى

 .للموظفٌناالجتماعٌةوالحماٌةاالجتماعًالضماننطاقوتوسٌع

توعوٌةالقٌامٌتوجب -3 المختلفةاإلعبلموسائلطرٌقعنشاملةبحملة

للقٌادةالبدوهناالجمٌع،طرؾمنمحاربتهاوكٌفٌةالمساوئتلكإلبراز

ماكلبتطبٌقالجمٌعالتزامعلىوالسهرالشافًالعبلجتجسٌدمنالسٌاسٌة

 .الشؤنهذافًقراراتمنٌسن

 الدراسةواالختبلؾالتشابه)ووجه أن الحالٌة: والدراسة السابقة الدراسة بٌن

كمافًهذهالدراسةولكنالدراسةاإلداريالسابقةتبحثفًالفسادفًجانبه
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 هو مٌدانبحثها العمومٌةالمإسساتالسابقة الحالٌةالجزائرٌة الدراسة ،بٌنما

 بٌنتتناول ووالفسادالعبلقة باألداءالرضا الصحٌةؤحدالوظٌفٌٌن المراكز

أ،لٌبٌةوهومستشفىالخمسالتعلٌمًال نمنهجالدراسةمختلؾفالدراسةكما

المنهجاستخدامالباحثةتعتزمبٌنماالكٌفًالوصفًالسابقةاعتمدتعلىالمنهج

الوصفًالكمًلدراسةهذاالموضوع(.

 للبحث تحدٌد المصطلحات -ح

 كماٌلً:هًدٌدالمصطلحاتفًهذاالبحثحتإن

 :اإلداريالفساد  -0

 تعرٌف الفساد لغةً  -أ

ة،فسدالشًءٌفسدفسااداًوفساوداًأحدالفساد:"الفاءوالسٌنوالدالكلمةو

وهوفاسدوفساٌد"
9

ىقاومٌقاال:"و، ىسااق ط قاالواكمااف ْساد  اْقط  ساٌبوٌهقاال،وس 

ْلكاااىجماااعجمعاااوه اااد ...،المعناااىفاااًلتقاربهمااااه  ف اس  واالقاااوم وت  ر  وقطعاااواتاااداب 

ة ...،األ رحااام ااد  ْفس  ...،االستصاابلحخاابلؾواالستفساااد ...،المْصاال حةخاابلؾوالم 

ة األ مارهاذاوقاالوا اد  ْفس  اد .فساادفٌاه:أ يلكاذام  هإ ذاالشاًء وف سَّ اار  أ ب 
10"11

وقٌاال:

د " ر ف س  د ...،كن ص  ل ح ض  د فهوص  ىمنوف سٌد ،فاس  عْولمف ْسد  د :ٌ ْسم  "اْنف س 
12
.



                                                           

.748م،ص1998،دارالفكرللطباعةوالنشر،،بٌروت2ابنفارس،معجممقاٌٌساللؽة،ط-9
أبارالشًءإذاأهلكهأوأفسده.انظر:محمدبنمكرمبنمنظور،لسانالعرب،دارصادر،بٌروت-10

.86،ص4،دونتارٌخ،ج
.336-335،ص3لسانالعرب،محمدبنمكرمبنمنظور،مرجعسابق،مج-11
،335ص1،العربٌةللطباعةوالنشر،دونتارٌخنشر،مج،الفٌروزأبادي،القاموسالمحٌط،بٌروت-12

مرتضىالزبٌدي،تاجالعروسمنجواهرالقاموس،بٌروت،دارمكتبة محمد كتاب: أنظرأٌضا
.452،ص2الحٌاة،دونتارٌخنشر،مج



 28 

 

 اصطالحاً  اإلداريتعرٌف الفساد  -ب 

إال،محااددلااهأحاادإذالٌوجاادتعرٌااؾو،لقاادوردتتعااارٌؾعدٌاادةللفساااد

وهوإساءةاستعمالالسالطةالعاماةأوأحدمضمونوأنهاتمحورتجمٌعهاعلى

لقاادارتاابطمفهااومالفسااادفااًأذهااان،والوظٌفااةالعامااةلتحقٌااقمكاساابشخصااٌة

العدٌدمنالبشربالشر
13
.

بؤناه:إسااءةاساتعمالالوظٌفاةالعاماةاإلداريٌعرؾالبنكالادولًالفساادو

للكسبالخاص،فالفسادٌحادثعنادماٌقاومموظاؾبقباول،أوطلاب،أوإعطااء

رشااوة،لتسااهٌلعقاادأوإجااراءطاارحلمناقصااةعامااة،كماااٌااتمعناادماٌعاارض

وكبلءأووسطاءلشركاتأوأعمالخاصة،تقدٌمرشوةلبلساتفادةمانسٌاساات

علااىمنافسااٌن،وتحقٌااقأرباااحخااارجإطاااراللااوائحأوإجااراءاتعامااة،للتؽلااب

والقوانٌن،كماٌمكنللفسادأنٌحصلعانطرٌاقاساتؽبللالوظٌفاةالعاماةدون

اللجوءإلىالرشوة،وذلكبتعٌٌناألقاربأوسرقةأموالالدولةمباشرة
14
.

 :الوظٌفً الرضا -6

 تعرٌف الرضا لغة: -أ

 أحبه عنه، ورضً أهبل له رآه ٌعنً وارتضاه السخط، ضد هو :لؽة الرضا

علٌه وأقبل
15
.

 :اصطالحاً  الوظٌفًتعرٌف الرضا  -ب 

                                                           

1999(،2(،العدد)21ستاورت،جورجمودي،تكلفةالفساد،اإلصبلحاالقتصادي،المجلد)-13
 .16،ص
والتطبٌق،داروائلللنشر،عمان،األردن-14 القربوتً،اإلصبلحاإلداريبٌنالنظرٌة قاسم محمد

 .38م،ص2001،

.168،ص5ابنمنظوروآخرون،لسانالعرب،مرجعسابق،المجلد-15
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هعبارةعنمشاعرالعاملٌنتجاهأعمالهموأنهٌعرؾالرضاالوظٌفًبؤنّ

من علٌه ٌحصلوا أن ٌنبؽً ولما لهم الوظٌفة تقدمه لما إدراكهم عن ٌنتج

المتعلقة،وظائفهم مختلؾالعناصر نحو الخاصة لبلتجاهات محصلة أنه كما

 بسٌاسة والمتمثلة المنظمة،اإلدارةبالعمل فً العمل ومزاٌا العمل تنظٌم فً

والتقدٌرواالعتراؾاألمانبالعملومسإولٌاتالعملوانجازه
16
.

 :التعلٌمً الخمس مستشفى -3

 فً البحثكما مقدمة فإن المستشفى اسم الدراسة مٌدان مستشفى:كان

 إلى تؽٌر ثم الخمسالعام مجاالًاسم لتوفٌره نظراً الخمسالتعلٌمً مستشفى

الخمس بمدٌنة الطب كلٌة لطلبة قربتدرٌبٌاً الخمس مدٌنة فً ٌقع وهو ،

الطرٌقالساحلًالرابطبٌنمدٌنةطرابلسالعاصمةومدٌنةزلٌتن.

 :الوظٌفً األداء -6

 لغة: األداءتعرٌف  - أ

فًاللؽة:"أدىتؤدٌة،أوصالهوقضااه،وهاوآديلؤلماناةمانؼٌاره،األداء

وتؤدٌتلهمنحقه:أيقضٌته"
17
.

 :اصطالحاً  الوظٌفً األداءتعرٌف  -ب 

الموظؾ التزام إلى ٌشٌر ما منها عبارات عدة على األداء كلمة تطلق

وتحمله وظٌفته لمهام أدائه خبلل من إلٌه المسندة بالمهام وقٌامه وظٌفته بواجبات

                                                           

ًكلٌةالتربٌةاٌمانمحمدعلًالحنٌطً،دراسةتحلٌلٌةللرضاالوظٌفًلدىاعضاءهٌئةالتدرٌسف-16
الرٌاضٌةفًالجامعاتاألردنٌة،رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة،عمان،الجامعةاألردنٌة،كلٌةالدراسات

.15م،ص2000العلٌا،
17- م،2004محمدبنأبًبكربنعبدالقادرالرازي،مختارالصحاح،دارالكتابالعربً،بٌروت،
 .17ص
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المنظمة داخل الحمٌدة واآلداب باألخبلق وااللتزام الوظٌفٌة والمسئولٌات لؤلعباء

واالنصراؾ الحضور فً الرسمً العمل بمواعٌد وااللتزام فٌها التًٌعمل
18
.

:األداءوعرؾ تتضمنتحوٌلالمدخبلتإلىبؤنه بمهام جهدمنسقللقٌام

بمساعدةمخرجات العاملٌن وخبرات وقدرات مهارات مع تتفق جودة ذات

وقت أقصر بدقة، الجهد بهذا القٌام على المبلئمة العمل بٌئة الدافعة، العوامل

وخبرةالعاملٌن
19
.

 البحث  نموذج - ط

 -هذاالبحثفهوعلىالشكلاالتً:نموذجأماعن

 من إعداد الباحثة ( نموذج البحث0شكل رقم )

 

 
 

 

 
 





 

                                                           

الوظٌفةوأثرهافًأداءالعاملٌن:دراسةمسحٌةعلىعٌنةمنحسٌنجمعانالزهرانً،خصائص-18
،أكادٌمٌة ضباطالدفاعالمدنًبالمملكةالعربٌةالسعودٌة،رسالةماجستٌربالعلوماإلدارٌةؼٌرمنشورة

 .16م،ص1999ناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،الرٌاض،
رفعمستوىاألداء،دراسةمسحٌةعلىضباطكلٌةزٌادسعٌدالخلٌفة،الثقافةالتنظٌمٌةودورهافً-19

العلٌا، الدراسات كلٌة اإلدارٌة، العلوم فً ماجستٌر رسالة السعودٌة، المسلحة للقوات واألركان القٌادة
 .34م،ص2007جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌةالسعودٌة،

 الرضا الوظٌفً

Y1 

 األداء الوظٌفً

Y2 

الفساد 
 اإلداري

 X 
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وحسبالمخططأعبلهفإنمتؽٌراتالدراسةتكونعلىالنحوالتالً:

اإلداري:الفسادهو(independent variable)المتؽٌرالمستقل -0

الرضاالوظٌفًهو:(dependent variable 1)األولالمتؽٌرالتابع -2

الوظٌفًاألداء:هو(dependent variable 2)التابعالثانًالمتؽٌر -3
20
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تؽٌرالذيٌتؤثربالمتؽٌرالمستقل.ؼنًعنالبٌانولكنللتذكٌرفإنالمتؽٌرالتابعهوالم-20
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 الثانً الباب

 الجانب النظري

  اإلداري: مفهوم الفساد  األولالفصل 

وأسبابهاإلداري:تعرٌؾالفساداألولالمبحث

ومقاومتهاإلداريالمبحثالثانً:وسائلالفساد

اإلداريالفسادقٌاسالمبحثالثالث:

 الفصل الثانً : مفهوم الرضا الوظٌفً

:تعرٌؾالرضاالوظٌفًاألولالمبحث

الرضاالوظٌفًعواملالمبحثالثانً:

قٌاسالرضاالوظٌفًالمبحثالثالث:

 الوظٌفً األداءالفصل الثالث : مفهوم 

الوظٌفًاألداء:تعرٌؾاألولالمبحث

الوظٌفًاألداءعواملالمبحثالثانً:

الوظٌفًاألداءقٌاس:الثالثالمبحث
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 الثانً ابـالب

 الجانب النظري

 وأسبابه اإلداري: مفهوم الفساد  األول الفصل

ظاهرةعالمٌةواسعةاالنتشار،وذاتاإلداريتعدظاهرةالفسادالمالًو     

أبعاداً تؤخذ بٌنها،واسعةًجذور التمٌٌز ٌصعب مختلفة عوامل فٌها وتتداخل

،وتختلؾد آخر إلى مجتمع من شمولٌتها الحرثرجة ٌهلك خطٌر داء وهو

نامٌة كانتأم متقدمة فًالعالم أيدولة منه تسلم ولكنبدرجات،والنسللم

اإلداريوهذاماتإكدهالعدٌدمنالدراساتبانالفسادالمالًو،ونسبمتفاوتة

،بٌنماٌ القوي،والمستوىالمعٌشًالمرتفع ذاتاالقتصاد فًالدول كثٌرا قل

 بمعدالت المستوىثووٌرتفع ،وذات عامة بصفة النامٌة الدول فً كبٌرة ائر

المعٌشًالمنخفضعلىوجهالخصوص
21
.

و المالً للفساد العدٌدة األوجه خبلل من ذلك ،كانتشاراإلداريوٌتجلى

والتسٌببٌنالموظفٌنوضعؾاإلنتاجٌةوتفشًالمحسوبٌةوالوساطة،الرشوة

المعامبلت تنفٌذ اإلجراءاتفً وتعقٌد الروتٌن مصالحوزٌادة فً والمماطلة

،ةالباحثتتناولسوؾ،الناس الفساد مفهوم الفقرة ،وفًهذه هأسبابومظاهره

وآثارهوانعكاساته.

على تسلٌط هو الموضوع هذا من فالؽرض وأهمالتعرٌفات أهم الضوء

 وهًأفكاروتجاربونظرٌاتوكٌفٌةمواجهتهااإلداريووسائلالفسادأسباب

.اإلداريتقرٌبفهمموضوعالفسادبها ٌمكن

                                                           

فًالحدمنالفسادالمالًواإلداريفًالشركاتالمملوكة-21 عباسحمٌدالتمٌمً،الحوكمةودورها
.7للدولة،بدونباقًالمعلوماتعنالمإلؾ،ص
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 اإلداري: تعرٌف الفساد  األول المبحث

 اإلداريأوالً: تعرٌف الفساد 

 :تعرٌف الفساد لغةً   -0

والدالكلمةوأحدة،فسدالشًءٌفسدفسااداًوفساوداًالفساد:"الفاءوالسٌن

وهوفاسدوفسٌد"
22

ىقاومٌقال:"و، ىسااق ط قاالواكمااف ْساد  اْقط  ساٌبوٌهقاال،وس 

ْلكاااىجماااعجمعاااوه اااد ...،المعناااىفاااًلتقاربهمااااه  ف اس  واالقاااوم وت  ر  وقطعاااواتاااداب 

ة ...،األ رحااام ااد  ْفس  ...،االستصاابلحخاابلؾواالستفساااد ...،المْصاال حةخاابلؾوالم 

ة األ مارهاذاوقالوا اد  ْفس  اد .فساادفٌاه:أ يلكاذام  هإ ذاالشاًء وف سَّ اار  أ ب 
23
"

24
وقٌال:

د " ر ف س  د ...،كن ص  ل ح ض  د فهوص  ىمنوف سٌد ،فاس  عْولمف ْسد  د :ٌ ْسم  "اْنف س 
25
.

د و دفس  فس  د،ٌ  اًداوٌفس  دفهووف سوًدا،ف س  وأفسادالصابلحوفسٌد،ضادفاس 

د  استعماله،أساءأيالشًء اد"صال حالصوابعكساهجانب:الرجل فس  الفتاىفس 

اد -أخبلقاهفسادت-المارأة فسادت-التربٌاةساوءمن وفس  عاام حٌات اه، عطاب،:الطَّ

دت"صلحضدأْنت ن،تل ؾ؛ د-الفاكهة فس  د فس  وفس  ، ال،:العقاد العصٌر  اناتقضبط 

ااد" ااد الوضااوء،:االتفاااقفس  ااًء أواألماار أوالحااال وفس  ب،اضااطرب،:الشَّ خاار 

                                                           

22- والنشر، للطباعة الفكر ،بٌروت،دار الثانٌة ،الطبعة مقاٌٌساللؽة معجم فارس، ص1998ابن م،
748.

أبارالشًءإذاأهلكهأوأفسده.انظر:لسانالعرب،محمدبنمكرمبنمنظور،دارصادر،بٌروت-23
86،ص4،دونتارٌخ،ج

.336-335،ص3محمدبنمكرمبنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق،مج-24
،335ص1تارٌخنشر،مج،الفٌروزأبادي،القاموسالمحٌط،بٌروتالعربٌةللطباعةوالنشر،دون-25

مرتضىالزبٌدي،تاجالعروسمنجواهرالقاموس،بٌروت،دارمكتبة محمد كتاب: أنظرأٌضا
.452،ص2الحٌاة،دونتارٌخنشر،مج
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الخلاالأصااابه
26

ابوالعطاابالّتلااؾ:"هااووالفساااد، ر  ْضااط  اال  والجاادبوالخلاالو 

والقحط
27
.

 :اصطالحاً  اإلداريتعرٌف الفساد  - 6

إال،إذالٌوجاادتعرٌااؾوأحاادمحااددلااه،لقاادوردتتعااارٌؾعدٌاادةللفساااد

أنهاتمحورتجمٌعهاعلىمضمونوأحدوهوإساءةاستعمالالسالطةالعاماةأو

لقاادارتاابطمفهااومالفسااادفااًأذهااان،الوظٌفااةالعامااةلتحقٌااقمكاساابشخصااٌة

العدٌدمنالبشربالشر
28
.

بؤناه:إسااءةاساتعمالالوظٌفاةالعاماةاإلداريٌعرؾالبنكالادولًالفساادو

دٌحادثعنادماٌقاومموظاؾبقباول،أوطلاب،أوإعطااءللكسبالخاص،فالفسا

لتسااهٌلعقاادأوإجااراءطاارحلمناقصااةعامااة،كماااٌااتمعناادماٌعاارض،رشااوة

وكبلءأووسطاءلشركاتأوأعمالخاصة،تقدٌمرشوةلبلساتفادةمانسٌاساات

أوإجااراءاتعامااة،للتؽلاابعلااىمنافسااٌن،وتحقٌااقأرباااحخااارجإطاااراللااوائح

كماٌمكنللفسادأنٌحصلعانطرٌاقاساتؽبللالوظٌفاةالعاماةدونوالقوانٌن،

اللجوءإلىالرشوة،وذلكبتعٌٌناألقاربأوسرقةأموالالدولةمباشرة
29
.

كونااهالنشاااطاتالتااًتااتمداخاالجهااازإدارياإلداريكماااعاارؾالفساااد

حكومًوالتًتإديفعبلًإلىانحاراؾذلاكالجهاازعانهدفاهالرسامًلصاالح

                                                           

أحمدمختارعبدالحمٌدعمر،معجماللؽةالعربٌةالمعاصرة،القاهرة،عالمالكتب،الطبعة:األولى،-26
 2/1634مادة"فسد"م،2008-هـ1429

.2/688مجمعاللؽةالعربٌةبالقاهرة،المعجمالوسٌط،الناشر:دارالدعوة،مادة"فسد"-27
 (،2(،العدد)21ستاورت،جورجمودي،تكلفةالفساد،اإلصبلحاالقتصادي،المجلد)-28

 .16م،ص1999
.38تطبٌق،مرجعسابق،صمحمدقاسمالقربوتً،اإلصبلحاإلداريبٌنالنظرٌةوال-29
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ؤساالوبأهااداؾخاصااةسااواءكااانذلااكبصاافةمسااتمرةأمالوسااواءكااانذلااكب

فرديأوجماعًمنظم
30
.

  اإلداري الفساد أسباب - ثانٌاً 

المنصبواستؽبللالسلطةاستخدامإساءةهووالمالًاإلداريالفسادإن

األنشطةعلىالعامالقطاعهٌمنةبزٌادةٌزٌدوهوالحكومٌةالجهاتفًاإلداري

الرشوةخبللمنوٌظهرمباشرة،ؼٌروأمباشرةبطرٌقةسواء،االقتصادٌة

منالشخصٌةاالستفادةأجلمنمعٌنعملإلنجازةاإلدارٌاإلجراءاتوتعطٌل

،وانالعائلٌةالعبلقاتوأالقبلًالمبدأحسبالموظفٌنوتعٌٌن،النشاطذلك

مإسساتهاأروقةوبٌنالدولةجسدفًٌتؽلؽلعندماوالمالًاإلداريالفساد

الفسادلظاهرة،وٌمكنمشلولشبهاالقتصادياألداءٌجعلاإلداريوجهازها

شخصٌةعواملبفعلوتتزاٌدتنموأن
31
.

المجتمعاتفًوتفشٌهاالفسادظاهرةبروزوراءالكامنةسباباألتتعدد

تحركهإنسانًسلوكالظاهرةهذهكونعلىإجماعشبهوجودمنبالرؼم

تشكلالتًالظاهرةلهذهالعامةسباباألمنمجموعةفهناكالذاتٌة،المصلحة

سباباألهذهبانالمبلحظةٌنبؽًنهأإالالفساد،بمنظومةٌسمىمامجملهافً

فًوتختلؾتتدرجأنهاإالالمجتمعاتكلفًبآخرأوبشكلمتواجدةكانتوان

                                                           

للنشر-30 الفكر دار األردن، :عمان، اإلداري، التطور فً معاصرة دراسات األعرجً، عاصم
.38م،ص1995والطباعةوالتوزٌع،

الستفاطمةعبدجواد،الفساداالداريوالمالًوآثارهالسلبٌةعلىمإسساتالدولةالعراقٌةوسبل-31
فً منشور مقال معالجته، ،بتارٌخ العراق للضرائب، العامة الهٌئة بموقع االنترنت -09-03شبكة

م.2013
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انتشارفًىاألولاألهمٌةسباباألألحدٌكونفقدخر،وآمجتمعبٌناألهمٌة

ثانوٌاًسبباًآخرمجتمعفًٌكونبٌنماالفساد
32
.

الظواهرفٌهاتنتعشالتًللبٌئةالفسادمبلزمةمبلحظةٌمكنعاموبشكل

-:التالٌة

  :حضرٌة أسباب -0

 أوتعنً الفساد ظاهرة سبببروز بٌناإلدارين كبٌرة فجوة وجود هو

القٌمالحضرٌةالسائدةفًالمجتمعوبٌنقٌموقواعدالعملالرسمٌةالمطبقةفً

أجهزةالدولةلذلكستكونهناكحاالتمخالفةلقٌموقواعدالعملالرسمٌةتعد

 للنظام طبٌعٌة تحركاً،الحضريالقٌمًاستجابة تبدو أنها لتقلٌصطبٌعٌاًكما

مالمجتمعوقٌمقواعدالعملالرسمٌةالفجوةبٌنقٌ
33
.

 :سٌاسٌة أسباب-6

والمالًباإلرادةالسٌاسٌةالضعٌفةالتًتتعاٌشاإلداريالفسادأسبابتتمثل

إنهاحتىوانأعلنتعنإصبلحاتمعالفساد،والتمتلكالمبادراتلمكافحته،ف

تبقىمنقبٌل، المصلحٌنالعبث،فإنها وجود حتى،ببلمعنىوٌصبحمنثم

 اإلصبلح فً الصادقة والرؼبة الجدٌة لدٌهم توفرت اإلرادة،وان وبدون

، دورالسٌاسٌة ،وٌبقى إال لٌس الشكل على ستقتصر الفساد مواجهة فان

المصلحٌنمقتصراعلىالمناشداتوالنداءاتوالتمنٌاتالتًالتؽنًوالتسمن

 جوع إأو،من ٌإدي السٌاسٌة اإلرادة ؼٌاب المإسساتن دولة ؼٌاب لى

                                                           

الوظائؾ-32 فً اإلداري فرصالفساد تقلٌل فً الوظٌفٌة األخبلقٌات أثر اللطٌؾ، عبد فخري أّسار
.6-5الحكومٌة،مرجعسابق،ص

أسالٌب-33 واهم وأثاره اإلداريأسبابه مهدي،الفساد الكاظم عبد لدائرةساهر بحثمقدم المعالجة،
االنترنت على منشور اإلداري، التفتٌش ،قسم السنة، ذكر دون اإلداري، التفتٌش قسم العام المفتش

 .7م،ص2013،
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 والدستورٌة والقانونٌة ؼٌابالحافز،السٌاسٌة حالة المستوىتظهر هذا وعند

الذاتًلمحاربةالفسادتحتوطؤةالتهدٌدبالقتلواالختطاؾوالتهمٌشواإلقصاء

الوظٌفً
34
.

 هٌكلٌة أسباب-3

 نتٌجة إالّ هو ما اإلداري الفساد أسباب أنّ على الهٌكلً التفسٌر أنصار ٌإكد

 وطموحات قٌم تتوازنمع وال تتناسب ال والتً الدولة لجاهزة قدٌمة هٌاكل لوجود

 عدم من حالة ٌخلق أن شؤنه من وهذا واحتٌاجاتهم، لمطالبهم تستجٌب وال األفراد

وأولئك اإلداري الجهاز بٌن التوافق  إلى ٌلجئون ٌجعلهم مما األفراد المعنً

 الهٌاكل محدودٌة لتجاوز الفساد مفهوم تحت تنطوي أخري مسالك على االعتماد

ذاتٌة وتحقٌق القدٌمة  اإلداري الجهاز ومصالح أهداؾ حساب على مصالح

المعنً
35

.

 اقتصادٌة أسباب-6

ظاهرةالفسادتفشًفًالرئٌسٌةسباباألهمأمناالقتصادٌةالعواملتعد

 للمعٌشة كافٌة ؼٌر،متدنٌةمستوٌاتالىاالفرادمدخوالتفًفالنقص.اإلداري

بالتشرٌعات الجهاز اهتمام عدم جراء من  االجور بهٌكلٌة الخاصة الحكومً

 التوازن وتحقٌق االجمالً القومً الناتج توزٌع العدالةفً تحقٌق وعدم والرواتب

المعٌشة بٌن  بعض مٌول زٌادة فً مهم سبب االجور ومستوٌات مستلزمات

قدٌكونمشروعة،اذ ؼٌر طرق خبلل من اضافٌة مدخوالت تحقٌق االفرادالى

الفسادجوانباالنخراطفًخبللمنمدخوالتهلزٌادةالعمللهذامضطراالفرد
                                                           

فًالحدمنالفسادالمالًواإلداريفًالشركاتالمملوكة-34 عباسحمٌدالتمٌمً،الحوكمةودورها
.9للدولة،مرجعسابق،ص

صوفًاٌمان،قوراريمرٌم،أخبلقٌاتالعملكؤداةللحدمنظاهرةالفساداإلداريفًالدولالنامٌة،35-
الملتقىالوطنًحول:حوكمةالشكاتكؤلٌةللحدمنالفسادالمالًواالداري،جامعةمحمدخضٌربسكرة

.6م،ص2012-7-6الجزائر،"
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المعٌشةتكالٌؾلتؽطٌةاإلداري . أن التضخمكما سعاراألوارتفاعحاالت

للفردالمعاشٌةعباءاألمنوتزٌدمدخوالتاالفرادعلىتنعكسأخرىأسباب

36
.

 إدارٌة أسباب -5

بالنتٌجةتعوداإلداريالفسادأسبابأنّفٌروناإلداريالتفسٌرأنصارأما

والثقافةالوعًمنعالٌةبدرجةةاإلدارٌالبٌئةاتسمتفكلماة،اإلدارٌالبٌئةإلى

كلماوبالعكس،اإلداريالفسادمظاهرفًومنعهحصانةأكثركانتكلما

بروزإلىذلكأديكلماعدمهأوالثقافًالوعًبضعؾةاإلدارٌالبٌئةاتسمت

اختٌاروسوءنزاهتهاوعدمةاإلدارٌالقٌاداتبضعؾمتمثلةإداريفسادحاالت

وسوءالتعلٌماتوضوحوعدموالمسإولٌاتالسلطاتتوزٌعوسوءالعاملٌن

والمنظماتاألفرادأداءتقوٌم
37
.













                                                           

هلاصبحتجزءمنثقافةالمجتمع،مرجعسابقصأحمدهاشمالصقال،ظاهرةالفساداالداري-36
10.
الدول-37 فً اإلداري الفساد ظاهرة من للحد كؤداة العمل أخبلقٌات مرٌم، قوراري اٌمان، صوفً

 .7النامٌة،مرجعسابق،ص
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  ومقاومته اإلداريالمبحث الثانً : وسائل الفساد 

اإلداريوسائل الفساد  - أوالً 

 الفساد اإلداريإن أشكال عدة اٌجادهٌؤخذ فً تساهم وسائل من مكونة

-والتًأهمها:

 التمٌٌز بٌن الموظفٌن  -0

أو فٌه للعمل الحكومً للجهاز ٌتجهون الذٌن الموظفٌن بٌن التمٌٌز إن

نمواصفات،وأاإلداريلبلستفادةمنخدماتههوأولخطوةعلىطرٌقالفساد

التنافسأسلوبالكؾءتتمثلفًأسسالكفاءةوالتؤهٌلوٌعتمداإلداريالجهاز

نجاوزهذٌناألساسٌنفًعمل تم إذا أما المساواة المتقدمٌنعلىقاعدة بٌن

األجهزةالحكومٌةفإنهذاٌعتبرفسادإداري
38

.

 التسٌب فً العمل وتدنً اإلنتاجٌة -6

ؼٌرالسلٌموالفاسدمنحنىآخرٌتمثلبعدماحتراماإلداريقدٌؤخذالسلوك

عدمالتقٌدبؤوقاتالدواممنحٌثالحضورواالنصراؾقواعدالعملومنذلك

السلوكٌات وٌترتبعلىهذه المطلوبة بالمهام الحضورالشكلًدونالقٌام أو

العلٌاأنتصبحمحلتقلٌدوٌإدياإلدارةمنمستوٌاتوخاصةإذاكانتمتبعاً

تعرٌ األعمالوعدم ٌعنًتراكم مما االنضباطٌة إلىعدم ؾمثلذلكالوضع

شإونالموظفٌنوتؤخرمعامبلتهم.





                                                           

.40–38محمدقاسمالقربوتً،اإلصبلحاإلداريبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،مرجعسابق،ص-38
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 الرشوة -3

العامة الوظائؾ ٌصٌب الذي الفساد أنواع وشر،األدواء أخطر هً الرشوة

 فهًشإونهم وتدبٌر الناس مصالح بتٌسٌر القائمٌن وٌعٌق،الحكم جهازوٌنخر،

وللموظؾلئلدارة مفسدة
39
ؼٌرو بشكل الفساد بمظهر الرشوة سلوك ٌرتبط

الجهاز ٌضطرالمتعاملونمع قد والذٌنالٌرٌدونمخالفةاإلداريمباشرإذ

قانوناً المشروعة الحصولعلىحقوقهم إلىدفعرشوةالقوانٌنولكنمجرد ،

عنإنجاز إحجامهم بعضالموظفٌنأو السببفًذلكتلكإ للموظفٌنوٌعود

تألالمعامبل الٌعتبرونذلكواجباً أنلهمنهم إلىمنٌرون واالتجاه علٌهم

أٌضاً الرشوة تكون وقد القوانٌنمصالحمعهم تسمح ٌطلبونخدماتال ممن

 كوسٌلة للرشوة ٌلجئون ولكنهم لهم بتقدٌمها هذهإلنجازوالتعلٌمات مثل

المعامبلتؼٌرالقانونٌة
40

.

 نشر المعلومات أو التكتم علٌها -6

ٌنتقلالفسادإلًمرحلةالتكلمعلىالمعلوماتالتًمنؼٌرالجائزالتكتم

ومناألمثلةعلىذلكالسكوتعلىسرقاتأواختبلساتأوممارسات علٌها

بدونمقابلوكذلكقد كانذلكبمقابلماديأومعنويأو ؼٌرقانونٌةسواء

دي،ومناألمثلةٌفشًالموظؾمعلوماتسرٌةبهدؾالحصولعلىمكسبما

علىذلكأنٌفشًموظؾفًدائرةعطاءاتأموراًتتعلقبالمناقصاتالواردة

للدائرةالتًٌعملفٌهالصالحبعضالمنافسٌنللحصولعلىالعطاءمماٌإثر

علىقاعدةالتنافسالشرٌؾوعلىفرصةالمإسسةالمعنٌةبـالعطاءفــً سلباً

ة.الحصولعلىأحسنالعروضالمقدم

                                                           

أ-39 القاهرة،خفاجً، دارقباء، المصريوالقانونالمقارن، فًالتشرٌع الرشوة جرائم رفعت، حمد
 .9م،ص1999

 .42–40محمدقاسمالقربوتً،مرجعسبقذكره،ص-40
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 تزوٌر الوثائق والقٌود -5

التبلعببالقٌود ببعضالعاملٌنإلىدرجة الفساد ٌمكنأنتصلمرحلة

سلباً ٌإثر مما مادٌة مكاسب على الحصول مقابل الرسمٌة علىوالوثائق

الصالحالعامإذٌإديذلكأنهالتستطٌعالحكومةتحصٌلبعضمستحقاتهاأو

.وأمواالًلٌسلهمحقفٌهاحقوقاًٌعطىأشخاص

 واالختالس السرقة -1

 الفساد مظاهر أبرز االختبلس أو السرقة أصبحتاإلداريتعتبر فإذا

عاماًدونأيرادعومساءلةإدارٌة السرقةواالعتداءعلىالمالالعامسلوكاً

بدرجة فًالمجتمع الفساد علىاستفحال مإشراً فإنذلكٌعد حقٌقٌة وقانونٌة

حالة المجتمعوٌصبحالفساد ٌحدثذلكفًأخبلقٌاتالعملوقٌم ألنه كبٌرة،

 لدى الحوافزاألفرادذهنٌة نظم من نوعا وٌصبح وتكافئه تبرره والجماعات

فقدا إلً األمر نهاٌة فً ذلك كل وٌإدي ٌصبحالجدٌدة الذي القانون هٌبة ن

 معطبلً وجرٌمةفًأعمالالفساد.بفعلالتؤثٌرالبالػمنقبلأصحابالنفوذ

االختبلس فًالتًالمادٌةلؤلمانةالموظؾخٌانةتشبهالسرقة،وتعرؾبؤنها:

قبلمنالمشروعؼٌراالستحواذهًاألخٌرةحٌثالسرقةعنوٌختلؾعهدته

اآلخرٌنعهدةفًوأشٌاءأموالعلىالموظؾ
41
.

 فً المنظمات اإلداري مقاومة الفسادطرق  : ثانٌاً 

مواجهتهوسائلفؤن،ومتباٌنةكثٌرةاإلداريالفسادأسبابكانتلما

نواعأمعتتوافقنوأمنالبدألنها،ومتباٌنةٌرةكثخرىاألهً،وعبلجه

                                                           

41-، ،القاهرة اإلدارٌة للتنمٌة العربٌة المنظمة متؽٌر، فًعالم اإلدارة نجم، عبود ،ص2000نجم م
229.
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ومن،هأسبابوالفساد العملمنالبدوعبلجهاإلداريالفسادمواجهةأجل

:تًاآلٌحققالذيباالتجاه

 : المحاسبة -0

خبللها من ٌخدمون عامة، مناصب ٌتولون األشخاصالذٌن أن وتعنً

المواطنٌنٌتعرضونللفحصوالمساءلةمنقبلالمسإولٌنعنهمفًالمناصب

 العلٌا،مثلالوزراءومنهمفًمراتبهمفًثبلثةجوانبهً:

 المتابعة القانونٌة - أ تصرفات مطابقة أي فًاألفراد: القانون بنود مع

التًٌقومونبها،وإذاثبتوجودتجاوزللقانونتتممحاسبتهموفقاألعمال

ماٌنصعلٌهالقانونلدىالجهاتالقضائٌة.

العاملٌنفًمإسسةحكومٌةللفحصاألفراد:أيتعرض ةاإلدارٌالمتابعة  - ب

األعلىمنهمدرجةفًسلمالهرماألفرادوالمتابعةوالتقٌٌمالمستمرمنقبل

 سةأوالوزارة.الوظٌفًللمإس

القٌممتابعة األخالقٌة - ت الشخصمع بها األعمالالتًٌقوم وتعنًمقارنة :

ألخبلقٌةالتًٌجبااللتزامبهامثل:األمانةفًالعمل،والصدقفًالقول،ا

والعدالةفًالمعاملة،وؼٌرذلكمنالصفات.وعندثبوتتجاوزأحدهذه

تتممساءلتهومحاسبتهمنقبلالجهاتالصفاتاألخبلقٌةللشخصفًعمله

المسإولة
42
. 

 :المساءلة -6

أو منتخبٌن كانوا سواء العامة، الوظائؾ عن المسإولٌن واجب هً

معٌنٌن،تقدٌمتقارٌردورٌةعننتائجأعمالهمومدىنجاحهمفًتنفٌذها،وحق

                                                           

أحمدابودٌة،الفساد:أسبابهوطرقمكافحته،إشراؾالدكتورعزمًالشعٌبًالمنسقالعاملبلئتبلؾ-42
 .7م،ص2004فلسطٌن،•منأجلالنزاهةوالمساءلة،أمان
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 أعمال عن البلزمة المعلومات على الحصول فً العامةاإلداراتالمواطنٌن

عمل أن من التؤكد ٌتم حتى العمومٌٌن( والموظفٌن النوابوالوزراء )أعمال

هإالءٌتفقمعالقٌمالدٌمقراطٌةومعتعرٌؾالقانونلوظائفهمومهامهم،وهو

.كتسابهمللشرعٌةوالدعممنالشعبماٌشكلأساساًالستمرارا

 :الشفافٌة -3

ووض        المإسسة به تقوم ما وضوح الموظفٌنهً مع عبلقتها وح

)المنتفعٌنمنالخدمةأوممولٌها(وعلنٌةاإلجراءاتوالؽاٌاتواألهداؾ،وهو

ؼٌرخرىماٌنطبقعلىأعمالالحكومةكماٌنطبقعلىأعمالالمإسساتاأل

 .الحكومٌة

 :النزاهة -6

فً       والمهنٌة واإلخبلص واألمانة بالصدق المتعلقة القٌم منظومة هً

مل،وبالرؼممنالتقارببٌنمفهومًالشفافٌةوالنزاهةإالأنالثانًٌتصلالع

بنظموإجراءاتعملٌةاألولبقٌمأخبلقٌةمعنوٌةبٌنماٌتصل
43
.

 اإلداريالفساد  موقف الشرٌعة من – ثالثاً 

لقدكانموقؾالقرآنوالسنةمنالفسادواضحاًوفاصبلًإذأنهماحرماكل

 وذلكبذمه أنواعهوأشكاله، والتنفٌرمنإتباعطرٌقه السٌئة، وقدوبٌانآثاره

فًالقرآن الفساد تكررذم فًالقرآنفً،كثٌراًالكرٌم لفظ)الفساد( ورد فقد

عشرموضعاً فً،منثمانًسورأحد )المفسدٌن( أو لفظ)المفسدون( وورد

ووردلفظ)ٌفسدون(فًخمسةمواضع،مناثنتًعشرةسورةعشرٌنموضعاً

                                                           

م،ص2007مازنزاٌرالبلمً،الفسادبٌنالشفافٌةواالستبداد.مطبعةدانٌة،الطبعةاألولى،بؽداد،-43
11-12. 
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خمسسور من
44

 ْعد  ب  اأْل ْرض  ف ً وا د  ت ْفس  ال  )و  تعالى: قوله عنه نهٌه ،ومن

ا( ح ه  إ ْصبل 
45
تتضمنكلإفسادقل،قالابنعطٌةفًشرحاآلٌة:ألفاظعامة،

بالنهًهوعلىالعموم،بعدإصبلحقلأوكثر،كثرأو وتخصٌص،والقصد

تح فًهذا دونشًء المثالشًء إالأنٌقالعلىوجهة ّكم
46

فًذم،و جاء

(وتعالىسبحانهالفسادقوله اد  اْلف س  ٌ ح ب   هللاَّ ال  :)و 
47
عزوجلوقال، ال  ه  اللَـّ :)و 

) ٌن  د  ْفس  الم  ٌ ـح ب 
48
. 

 انتشاركما الكوارثالتًتحلعلىالناسسببها القرآنكذلكأن ذكر

(الفسادفًالبروالبحربظلمالناسبعضهمالبعضفقالتعالى: فً  اد  اْلف س  ه ر  ظ 

و ْرج ع   ٌ  لَّه ْم ل ع  ل وا م  يع  الَّذ  ْعض  ب  ٌق ه ْم ٌ ذ  ل  يالنَّاس  د  ٌْ
أ  ْت ب  س  ك  ا ب م  ْحر  اْلب  و  ر  )ن اْلب 

49
 اإلداري، علىوالفساد أمته األكرم النبً الذيحظ المنكر ألوان من لون

محاربته وسلم: فًذلكحدٌثالنبًصلىهللاعلٌه ْم)واألصل ْنك  أ ىم  ر  ْن م 

ْلب ه  ْعف ب ق  ْست ط   ٌ إ ْنل ْم ان ه ،ف  ْعف ب ل س  ط  ْست   ٌ إ ْنل ْم ه ،ف  د   ٌ ب  ْره   ٌ ٌ ؽ  ْل ًرا،ف  ْنك  م  ؾ  أ ْضع  ل ك  ذ  ،و 

ان  م  (اإلٌ 
50
.

وترىالباحثةبؤنالقرأنالكرٌمعندماٌحاربالفسادوالمفسدٌنفهوٌحاب

المبحثقدجاءت األسبابالتًتإديإلٌهوكلالمظاهرالسالفةالذكرفًهذا

الشرٌعة لروح مخالفة أفعاالً واعتبرتها منها أوالتنفٌر بحرمتها الشرٌعة

 وؼٌرها.واالختبلسوتزوٌرالوثائقهاكالرشوةوالسرقةوأصول

                                                           

القاهرة،محمدفإادعبدالباقً،المعجمالمفهرسأللفاظالقرآنالكرٌم،مطبعةدارالكتبالمصرٌة-44
 519-518ص،هـ1364

.56:سورةاألعراؾاألٌة-45
ابنعطٌةأبومحمدعبدالحقبنؼالب،المحررالوجٌزفًتفسٌرالكتابالعزٌز،المحقق:عبد-46

.2/410هـ1422-بٌروت،الطبعة:األولى–لناشر:دارالكتبالعلمٌةالسبلمعبدالشافًمحمد،ا
.205:سورةالبقرةاالٌة-47
.64:سورةالمائدةاالٌة-48
.41:االٌةالرومسورة-49
دار،1540حدٌثرقماألحكام،بؤحادٌث،اإللمامعلىبنمحمدالفتحأبوالدٌن،تقىالعٌددقٌقابن-50
 .2/793،م2002حزم،بٌروت،لبنان،ابن
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منالفسادولقد للوقاٌة علىإجراءاتفاعلة اإلسبلمٌة اعتمدتالشرٌعة

،تتمثلبالخصوصفًؼرسالعقٌدةاإلسبلمٌةوالقٌمالخلقٌة،وااللتزاماإلداري

و العمال نفوس فً الدٌنً الوازع ،وتقوٌة الشرعٌة الموظفٌنبالعبادات

للوظائؾ الشاؼلٌن لهإالء االختٌار حسن ضرورة تؽفل أن ،دون الحكومٌٌن

العامة.

ضوابط هً اإلسبلمٌة الشرٌعة وضعتها التً الوقائٌة المبادئ أهم ومن

الضوابطالتًهذهاقاًلوضعوسٌاساتاالختٌارللوظٌفة،ولقدكاناإلسبلمسبّ

منأهماألركانالتًٌركزعلٌهااإلسبلمفًتحدمنالفسادألنالموظؾالعام

لوبة،فقدٌكونطمنعالفساد،وإنلمٌكنهذاالموظؾمستوٍؾللمواصفاتالم

الراشدٌنخلفاءال،ومنهذاكانومصادرهأحدأهمأسبابالفسادفًالمإسسة

أهلالصبلحفًالوالٌةٌراعونذلكفٌستعملوناألصلحمنجاءبعدهممنو

ٌراقبونعملهومنتت منعاًمنسلوكهطرٌقالفسادوفرفٌهاألمانةوالقوةكما

والمفسدٌن
51
.

محاربةالفسادمسإولٌةمشتركةبٌنجمٌعأفرادومإسساتالمجتمعوإن

،وهًمنأعمالاالحتساب،التًٌثابعلٌهااالنسان،وٌؤتًدورالعلماءالمسلم

الن وتوجٌه إرشاد فً أولى باب فًمن المسإولٌة وتحمل المشاركة اسإلى

فً علىصاحبه عواقبالفساد من والتحذٌر المفسدٌن ونصح الفساد محاربة

الدنٌاواآلخرة،وٌمتددورالعلماءفًالتعرٌؾبالفسادوصورهووسائلالوقاٌة

منه،وطرقمحاربته
52
.


                                                           

–أكلًمحمدٌوسفً،ألٌاتمكافةالفسادفًالشرٌعةاإلسبلمٌة،جامعةبومرداس،الجزائر،د-51
.8-7ت،ص

،بحثمقدم(تؤصٌلٌةرإٌة...الفسادمحاربة)الكرٌم،عبدحمديخالدوالجزولًأحمدالصدٌق-52
 .12ت،ص-د،السعودٌةالعربٌة،المملكةالعالمٌةالمدٌنةجامعةب
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 اإلداري: قٌاس الفساد الثالث المبحث 

 الفساد إلىأن ٌجباالشارة مرتبطبكٌاناإلداريبداٌة العام فًالقطاع

بشكلعام،وانرأٌناأنهاموجودةفًأحدالقطاعاتالعامةأيبالدولةاإلدارة

ذلكاال فما منمجاالتظهورهامجاالًأوالمرافقأوالمإسساتالتًتتبعها

ومكانالممارسةتلكالظاهرة.

 هذا وعلى الفساد قٌاس محاولة بؤن الباحثة ترى فًاإلدارياألساس

منظمةخدمٌةأوربحٌةما،مرتبطبوضعومستوىالفسادفًكاملتلكالدولة

التًتتبعأوتقعبهاتلكالمنظمة،فلٌستالمنظماتخاصًةمنهاالحكومٌةجزر

فًاإلداراتمعزولةعنواقعالفسادومعدالتهفًالدولة،بلإنمستوىالفساد

منمجموعمستوٌاتوقٌاساتلمظاهرالفسادفًعدد الحكومٌةمكونأصبلً

المنظماتوالمإسساتالحكومٌةالتًتعملفًتلكالدولة.

وكٌؾالفساد،قٌاسإمكانٌةحولٌدورالكثٌرونٌطرحهالذيالسإالف

لتحقٌقالخفاءفًالعامةالوظٌفةاستؽبللعنٌنتجالذيالفسادالتقاطٌمكن

ٌمكنوكٌؾالمؽلقة،األبوابوخلؾالطاولةتحتاألمورتسٌروكٌؾمكاسب،

منٌتجزأالوجزءاً،منهجاًكانإذاوفٌماالفساد،هذاانتشارمدىعلىالتعرؾ

ذاكأوالبلدهذافًالمعتمدةالطرٌقة
53
.

                                                           

/دٌسمبر،4106،04العدد-منصورالجمري،هلٌمكنقٌاسالفساد؟،جرٌدةالوسطالبحرٌنٌة-53
 .2م،ص2013



 48 

 

والتًوضعتلمعرفةحجمالفسادالموجودالفساد قٌاس مإشراتوتوجد

، المماثلة بالكٌانات تلخصومقارنته التالٌة  المستعملة المإشرات أهم والنقاط

هً الفساد لقٌاس
54 
: -

مإشرالفساد مدركات -0 النظرٌعكسمركب: رجالخبراتووجهات

8بٌنٌنحصروهوالدولفًالفسادحالةعنالمخاطرومحللًاالعمال

.مطلقةنزاهة08وكلًفساد

 .الحكومٌٌنالموظفٌنبٌنالفسادانتشارمدى:الفساد ضبط -6

 .المجتمعفًالقانونٌةالتقٌدبالقواعدوالثقةمدىٌقٌس:القانون حكم -3

االقتصاديالنشاطفًالحكومةوتدخلدورمدى:األداة التنظٌمٌة نوعٌة -6

ومدىوالشركاتاالعمالتفرضهاالتًوالضوابطالتشرٌعاتوعبء

الحكومةفعالٌةوفعالٌتهاالقانونٌةالقواعدشمولٌة الخدماتكفاءة:

مختلؾالضؽوطعناستقبللٌةالمإسساتوواإلجراءاتالتٌوقراطٌة
55. 

الرقابةتدنًعلىدالةمجتمعأيفًالفسادمإشرارتفاعوٌعد

لؽٌابنتٌجةالفسادٌنشطالتشرٌعات،وقدوؼٌابالقانون،الحكومٌة،وضعؾ

ٌإديبماالفردٌةمبدأوسٌادةوتطبٌقها،والقانونٌةالتنظٌمٌةواألسسالمعاٌٌر

أوفردٌةمصالحتحقٌقأجلمنالدولةومواردالعامةالوظٌفةاستؽبللإلى

مبدأٌلؽًبماالحكومًللجهازاألساسًالدورحسابعلىمجموعاتٌة

العامةالوظائؾشؽلوالنزاهة،فًوالكفاءة،الفرص،والجدارة،العدالة،وتكافإ
56
.

                                                           

بنلحسنالهواري،أثرآلٌاتالعولمةعنالفساداإلداريوالمالًفًالدولالعربٌة)تحلٌلنظري-54
جامعة ، الجزائر بسكرة كمً( ملتقىحولو ،ضمن التجارٌة و االقتصادٌة العلو كلٌة خٌضر، محمد

 .8م،ص2012ماي07–06حوكمةالشركاتكآلٌةللحدمنالفسادالمالًواإلداري،ٌومً
بنلحسنالهواري،أثرآلٌاتالعولمةعنالفساداإلداريوالمالًفًالدولالعربٌة)تحلٌلنظري-55

 .8ائر،المرجعالسابقم،صوكمً(بسكرةالجز
 .6فتحًمحمدأمٌمه،الفسادالسٌاسًواإلداريكؤحدأسبابالثوراتالعربٌة،مرجعسابق،ص-56
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 الثانً : مفهوم الرضا الوظٌفً الفصل

فًإلٌهأشٌرحٌثاإلسبلمً،تراثنافًوبخاصةقدٌمالرضامفهومإن

بعدفٌماالمسلمٌنوكتاباتالشرٌفةالنبوٌةواألحادٌثالكرٌمالقرآن نذلكأ،

وقدمدحهللاأهلالرضاوأثنىعلٌهم الحٌاة، وؼاٌة الدنٌا فً الجهد ثمرة الرضا

اهللاَّ ق ال ):كمافًقولهتعالىوندبهمإلٌه ذ  ْوم ه َٰ نف ع ٌ  ق ٌن ٌ  اد  ْدق ه مْالصَّ ص  ل ه مْۚ 

ات  نَّ يج  ْجر  نت  ام  ْحت ه  ار ت  ٌن اأْل ْنه  ال د  اخ  ًداف ٌه  أ ب   ۚ ً ض  ْنه مْهللاَّ رَّ واع  ض  ر  و 

ْنه  ع  ل ك ۚ 
ٌم اْلف ْوز ذ َٰ ظ  اْلع  )

57
قالرسولهللا، )وقد وسلم ذاقصلىهللاعلٌه

ا،وباإلسبلمًٌنا، (وبمحمدرسوالًطعماإلٌمانمنرضًباهللرّبً
58
.

تركبؤنه:قولهمفمنذلكالكثٌر،قدقٌلالرضافًومنأقوالالعارفٌن

القضاء،بمرالقلبسروروأنهالقضاء،جرٌانتحتالقلبسكونوأنهاالختٌار

بؤنهللعبد،هللااختٌارقدٌمإلىالقلبنظروهوبالفرح،األحكاماستقبالوهو

الطمؤنٌنةاتصلتبالرضوان،الرضااتصلوإذااألفضل،لهاختار
59
.

،ذلكألنهؼموضاًاإلدارةٌعتبرالرضاالوظٌفًمنأكثرمواضٌععلمو

مماأّدىهذاإلىظهورالمئاتمنالبحوثوالدراساتحولهذا،انفعالٌةحالة

 سنة أجرٌت فقد م0976الموضوع، من الوالٌات3358أكثر فً دراسة

 من فمنهم الوظٌفً، الرضا لتناول األمرٌكٌة الوظٌفًاالمتحدة الرضا عتبر

،االتصاللو،التؽٌب،دورانالعماألداءكمتؽٌرمستقلٌإثرفًسلوكالعمالك

والمكافآتأخرىوأحٌاناً المنح ونظام والرواتب باألجر ٌتؤثر تابع كمتؽٌر

                                                           

.119:سورةالمائدةاآلٌة-57
 رواهأحمد،ومسلم،والترمذي،عنالعباسبنعبدالمطلب.-58
أنورفإادأبوخزام،معجمالمصطلحاتالصوفٌة،مستخرجمنأمهاتالكتبالٌنبوعٌة،دكتورفً-59

.9091الفلسفةومحاضرفًالجامعةاللبنانٌة،ص
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على الباحثٌن اتفاق عدم إلى إضافة القرارات، اتخاذ ونظام السلطة وهٌكل

تعرٌؾدقٌقللرضاالوظٌفًمماأّدىإلىتعددنواحًالدراسة
60
.

الموضوعهذامنالؽرضو التعرٌفاتأهمعلىالضوءتسلٌطهونظرٌاً

وعواملهنظرٌاتوأهم الوظٌفً بهاونظرٌاتوتجاربأفكاروهًالرضا

.بواستطهاالوظٌفًالرضاموضوعفهمتقرٌبٌمكن

  : تعرٌف الرضا الوظٌفً األول المبحث

 تعرٌف الرضاء الوظٌفً -أوالً 

 تعرٌف الرضا لغة: -0

 أحبه عنه، ورضً أهبل له رآه ٌعنً وارتضاه السخط، ضد هو :لؽة الرضا

 وأقبل علٌه
61
ضارضاٌرضىرضًوقد. ضواًناضواًنار وور  فهو-ور 

ضاةقوممنراض ومثلهرضى،وعلٌكعنك،ورضٌتر  الشًءرضٌت:

مرضًفهووارتضٌته،،
62
.

 :اصطالحاً  اإلداريتعرٌف الرضا  - 6

نالعواماالذاتلمجموعااةمااٌمثاالحصااٌلةٌعاارؾالرضاااالااوظٌفًبؤنااه:

ورضاانفاسوفاعلٌاةبارتٌااحبقباولالفاردذلاكالعمالساساًأالصلةوالتًتقاس

وأردمنالقٌامبعملـهدونملاـلنتٌجةللشعورالوجدانًالذيٌمكنللفــباإلنتاج

                                                           

أنموذج-60 للعاملٌن الوظٌفً الرضا تحقٌق فً ودوره التحفٌز أثر عوضهللا، ابراهٌم مٌرفتتوفٌق
بلدٌةؼزة،األكادٌمٌةالعربٌةبالدنمارك،كلٌةالدراساتالعلٌا،قسمالبحث،إدارةحساباتالمشتركٌنفً

.60م،ص2012اإلدارةواالقتصاد،برنامجالماجستٌرفًإدارةاألعمال،
.168،ص5ابنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق،المجلد-61

.323،ص14ابنمنظوراإلفرٌقً،لسانالعرب،مرجعسابق،مجلد-62
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ضٌق
63
عبارةعنمشاعرالعاملٌنتجااهأعماالهم:هعرؾالرضاالوظٌفًبؤنّو.

وأنهٌنتجعنإدراكهملمااتقدماهالوظٌفاةلهامولمااٌنبؽاًأنٌحصالواعلٌاهمان

كماااأنااهمحصاالةلبلتجاهاااتالخاصااةنحااومختلااؾالعناصاارالمتعلقااة،وظااائفهم

فااًتنظااٌمالعماالومزاٌاااالعماالفااًالمنظمااة،اإلدارةبالعماالوالمتمثلااةبسٌاسااة

والتقدٌرواالعتراؾانبالعملومسإولٌاتالعملوانجازهـــاألم
64
.

ذاته منخبللها الفرد التًٌحقق الحالة بؤنه: المعمر منصور وٌعرفه

وٌشبعرؼباتهمماٌجعلهمقببلعلىعملهبحماسورؼبةوٌحرصعلىزٌادة

كفاءتهاإلنتاجٌة
65
.

وظٌفتهمعالفردفٌهاٌتكاملالتًالحالةبؤنه:فٌعرفه(STONE)أماستون

طموحهخبللمنمعها،وٌتفاعلالوظٌفةتستؽرقهإنساناوٌصبحوعمله،

اخبللهمناالجتماعٌةأهدافهوتحقٌقوالتقدمالنموفًورؼبتهالوظٌفً
66
.

السعادةأوواالرتٌاحبالقناعةالشعوروعرؾالرضاالوظٌفًكذلكبؤنه:

وبٌئةالوظٌفةمحتوىنفسهالعملمنوالتوقعاتوالرؼباتالحاجاتإلشباع

الداخلٌةالبٌئةوالمإثراتالعواملومعللعملواالنتماءوالوالءالثقةمعالعمل

والخارجٌةذاتالعبلقة
67.


                                                           

،رسالة-63 االمنٌة االجهزة فً الوظٌفً بالرضا وعبلقتها التنظٌمٌة الثقافة الفالح، سلٌمان ناٌؾبن
.19م،ص2001ماجستٌرؼٌرمنشورةكلٌةالدراساتالعلٌا،الرٌاض،

اٌمانمحمدعلًالحنٌطً،دراسةتحلٌلٌةللرضاالوظٌفًلدىاعضاءهٌئةالتدرٌسفًكلٌةالتربٌة-64
ضٌةفًالجامعاتاألردنٌة،رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة،الجامعةاألردنٌة،كلٌةالدراساتالعلٌا،الرٌا

.15م،ص2000
وعبلقته-65 التربوٌات والموجهات التربوٌٌن الموجهٌن لدى الوظٌفً الرضا المعمر، محمد منصور

.71مص1993الرٌاض،جامعةالملكسعود،–بؤدائهمالوظٌفً،رسالةماجستٌر،كلٌةالتربٌة
66- اإلسكندرٌة، الجدٌدة، الجامعة دار المنظمات، فً اإلنسانً السلوك سلطان، سعٌد م2004محمد
 .195،ص

1995ناصرمحمد،السلوكاإلنسانًوالتنظٌمً،عماناألردن،دارمجداألولىللنشروالتوزٌع،-67

 .189م،ص
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 هرزبرج( العاملٌن لـ)فرٌدرٌك نظرٌة -ثانٌاً 

هرزبرجفرٌدرٌكقدم 0959سن التارٌخذلكومنذالعاملٌننظرٌةم،

 الرأيكاننظرٌتهظهوروقبلالباحثٌن،منالكثٌراهتمامموضعونظرٌته

المإدٌةالعواملأيفقط،واحدبعدذاباعتبارهالوظٌفًالرضاإلىالنظرالشائع

الوظٌفًالرضاعدمإلىتإديالتًالعواملنفسهاهًالوظٌفًالرضاإلى
68
.

 .69)العاملٌن(محتوى نظرٌة هرزبرج  (2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                           

الصباغ،إدارةالمواردالبشرٌةفًالقرنالواحدوالعشرٌن،دارعبدالباريإبراهٌمدرة،زهٌرنعٌم-68
.392م،ص2008وائلللنشر،عمان،

م،ص2007صالحمحمدمحسنالعامريوآخرون،اإلدارةواألعمال،داروائلللنشر،األردن،-69
464. 

 عدم الرضا الوظٌفً الرضا الوظٌفً

 ٌزٌد الدافعة العوامل تحسٌن

 الوظٌفً الرضا من

 من ٌقلل الوقائٌة العوامل تحسٌن

 الوظٌفً الرضا عدم

 بالعوامل تتأثر

 : الذافعة
 اإلنجاز -

 واإلشادة االعتراف -

 باإلنجاز

 المسؤولة -

 العمل محتوى -

 التقذم فرصة -

 والتطور

 الشخصي النمو -

 بالعوامل تتأثر
 :الوقائٌة

 العمل ظروف -

 زمالء مع العالقات -
 العمل

 وقواعد السٌاسات -
 العمل

 المشرفٌن نوعٌة -

 واألجور الراتب -
 األساسٌة

 هرزبرجمبادي نظرٌة 
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 288علىآجراهادراسةعلىبناءهذهنظرٌتههرزبرجصاغولقد

فٌهاعلٌهمٌسٌطركانالتًالفتراتتذكرمنهمطلبحٌثومهندس،محاسب

التًسباباألوماالرضا،بعدمفٌهاالشعوركانالتًوالفتراتبالرضاالشعور

أنٌمكنعواملهناكأنوجدالدراسةهذهخبللمنالشعور،هذاإلىأدت

الشعورإلىتإديالتًالدافعةالعواملسماهاىاألولمجموعتٌن،ضمنتصنؾ

الوقائٌةالعواملفهًالثانٌةأماالوظٌفة،بمحتوىوتتعلقالوظٌفً،بالرضا

الرضاعدمؼٌابهاحالةفًٌنتجالتً بالوظٌفةالمحٌطةبالظروؾمرتبطةوهً

الوظٌفً
70
 -كماٌلً:هرزبرجنظرٌة،وٌمكنتصنٌؾالعواملحسب

ىاألول المجموعة       علٌهاٌطلقماأوبالوظٌفةالمرتبطةالعواملوهً:

الرضاإلىوتإديبالدافعٌةاألفرادتزودالتًالعواملتلكأيالدافعةالعوامل

وترتبطماسلو،لهرمالعلٌاالمستوٌاتفًالحاجاتمعوتتشابهالوظٌفً،

.بالوظٌفةأوالعملبمحتوى

الثانٌة المجموعة       علٌهٌطلقماأوالعملبمحٌطالمرتبطةالعوامل:

الحماسونقصالرضا،عدملحالةمنعتوفرهاٌشكلوالتًالوقائٌة،العوامل

حالةحصولبالضرورةٌعنًالتوفرهاالوقتنفسفًولكنالعمل،فً

ماسلوهرمفًللحاجاتالدنٌاالمستوٌاتمعتتشابهوهًالرضا،
71
.






                                                           

جٌرالدجرنبرج،إدارةالسلوكفًالمنظمات،ترجمةرفاعًمحمدرفاعًوإسماعٌلعلًبسٌونً،-70
.208م،ص2004دارالمرٌخ،الرٌاض،

م،ص1981صادقمحمدعفٌفًوآخرون،اإلدارةفًمشروعاتاألعمال،الكوٌت،دارالكتاب،-71
294
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 الوظٌفًً : عوامل الرضا الثان مبحثال

عواملالتالٌة:الٌمكنالقولبؤنالرضاالوظٌفًٌتشكلمن

.للوظٌفةالمحققةالوظٌفًاإلثراءوفرصالوظٌفةعنالرضا-أ

.وملحقاتهاألجرعنالرضا-ب

الرإساء،عنالرضاالعمل،زمبلءعنالرضا)العملعبلقاتعنالرضا-ج

.(المرإوسٌنعنالرضا

.والقٌادةوالتوصٌةاإلشراؾأسالٌبعنالرضا-د

.المادٌةالعملبٌئةعنالرضا-ـه

نظامعنالرضا،األداءتقٌٌمعنالرضا)األفرادسٌاساتعنالرضا-و

.(ٌةالترق

.ومعاٌٌرهموأسسهمالتحفٌزطرقعنالرضا-ز

العاملٌنلؤلفرادتقدمالتًالخدماتعنالرضا-ح
72
.

والعواملأبعادتحدٌدحولواألبحاثالدراساتتعددتالمنطلقهذامنو

األساسٌةالجوانبأؼلبحولرتدوولكنهاالوظٌفً،الرضافًتإثرالتً

علىأوإجمالٌةكعواملمجموعاتإلىتقسٌمهاحٌثمنوتختلؾأنفاالمذكورة

ٌلًماالعواملهذهأهمومنالوظٌفًللرضافرعٌةكعواملعناصرشكل
73
:

                                                           

أثرالتح-72 الوظٌفًللعاملٌنأنموذجمٌرفتتوفٌقابراهٌمعوضهللا، فًتحقٌقالرضا فٌزودوره
 .72البحث،مرجعسابق،ص

 التوزٌع،عمان و للنشر وائل إستراتٌجً،دار ،مدخل البشرٌة الموارد عباس،إدارة محمد سهٌلة-73
.17 ص م، 2006
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 المادٌة الحاجات إلشباع مهمة وسٌلة األجر ٌعد :والرواتب األجور -0

 عبلقة وجود إلى الدراسات من الكثٌر أشارتوقد لؤلفراد واالجتماعٌة

 دخل مستوى زادفكلما العمل، عن الرضا و الدخل مستوى بٌن طردٌة

.صحٌح والعكس العمل عن رضاهم ارتفع األفراد

مسإولٌةمنٌضمنهوماالعملمحتوىٌمثل:المهام وتنوع العمل محتوى -6

بؤهمٌتهالفردٌشعرحٌثالفرد،أهمٌةالمهامفًالتنوعودرجةوصبلحٌة

عنرضاهمستوىٌرتفعولذلكعمله،إلنجازصبلحٌاتٌمنحعندما

علىالتؤثٌرٌمكنالوظائؾتصمٌموإعادةتصمٌمخبللومن،العمل

 .لدٌهمالرضامستوٌات

الرؼبةمتؽٌريعلىاألداءٌتوقؾ:بالعمل ومعرفته وقدراته الفرد إمكانٌة -3

القدرةمعتتناسبمهامأوأعمالإسنادإنوالمعرفة،والقدرةالعملفً

الذيالرضاعلىٌنعكسوهذاأدائهمتدعٌمإلىٌإديالعاملٌنومعرفة

لرفعوالتطوٌرٌةالتدرٌبٌةالبرامجتهٌئةفإن،ولذلكذلكجراءلهمٌتحقق

فًبؤهمٌتهمشعورهمفًٌساهمالعاملٌنومعرفةوإمكانٌاتقدرات

 .رضاهمفًارتفاعذلكعلىوٌترتبالمنظمة

للفرد المتاحة والترقٌة التطور فرص -6 لؤلفرادتتٌحالتًالمنظمةإن:

إشباعأنإذالوظٌفً،الرضاتحقٌقفًتساهمللكفاءة،وفقاالترقٌةفرصة

والنموالتطور)العلٌاالحاجات الحاجاتذوياألفرادلدىأهمٌةذو(

العلٌا
74
. 

القٌاديفالنمطالعاملٌن،ورضاالقٌادةنمطبٌنعبلقةتوجد:القٌادة نمط -5

لدىوالمنظمةالعملنحواإلٌجابٌةالمشاعرتنمٌةإلىٌإديالدٌمقراطً

فًٌكونوالعكسالقائد،اهتماممركزبؤنهمٌشعرونحٌثالعاملٌناألفراد

                                                           

 .177البشرٌة،مرجعسابق،ص الموارد عباس،إدارة محمد سهٌلة-74
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تبلورإلىٌإديالقٌادةفًاألسلوبهذاأنإذالبٌروقراطٌةالقٌادةظل

 .الرضاوعدماالستٌاءمشاعر

للعمل المادٌة الظروف -1 إضاءة،تهوٌةمنالمادٌةالعملظروؾتإثر:

فإنولذلكالعمل،لبٌئةالفردتقبلدرجةعلىوضوضاء،حرارةرطوبة،

العملبٌئةعنباألفرادرضاإلىتإديالجٌدةالبٌئٌةالظروؾ
75
.

السابقةالتعرٌفاتوالمفسرةللرضاالوظٌفًالعدٌدةالنظرٌاتخبللومن

المفهوممعنىتوضٌححاولتالتً أحدٌؤخذأنهنجدحدوثه،وكٌفٌةهذا

-:التالٌٌنالشكلٌٌن

 راضً هو فإما ككل عمله نحو للفرد العام االتجاه بؤنه وٌعرؾ : العام الرضا -0

 الجوانب بتحدٌد المإشر هذا ٌسمح وال مطلقة، بصفة هكذا راضً ؼٌر أو

 ذلك، مقدار وال ؼٌرها من أكثر العامل أو عنهاالموظؾ ٌرضى التً النوعٌة

 عامة نظرة إلقاء فً ٌفٌد أنه بٌدا ٌرضىأصبلً ال تًال الجوانب عن فضبلً

 .عامة بصفة عمله إزاء العامل موقؾ على

 الجوانب من جانب كل عن الفرد رضا إلى وٌشٌر :النوعً الجزئً الرضا -6

 اإلشراؾ،فرص المنظمة،األجور، الجوانب،سٌاسة تلك علىحدة،وتشمل

الصحٌة الترقٌة،  االتصال أسالٌب مل، الع ظروؾ واالجتماعٌة، الرعاٌة

 التعرؾ فً الجوانب هذه معرفة وتفٌد الزمبلء،مع والعبلقات المنظمة داخل

الوظٌفً الرضا تخفٌض أو زٌادةفً تساهم أن ٌمكن التً المصادر على
76.

 

                                                           

 .178البشرٌة،مرجعسابق،ص الموارد باس،إدارةع محمد سهٌلة-75
 .221م،ص2000فرجطرٌؾشوقً،السلوكالقٌاديوالفعالٌةاإلدارٌة،وائلللنشر،عمان76 -
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 : قٌاس الرضا الوظٌفًالثالثالمبحث 

فالكثٌرمن،نقٌاسالرضاالوظٌفًٌهمكبلمنعلماءالنفسوالمدراءإ

الوظٌفً،اإلدارٌالقرارات علىالرضا ةتفحصوتدرسحسبمدىتؤثٌرها

 كان فقد العلوموعلٌه لبحوث جوهرٌا هدفا الوظٌفً الرضا قٌاس تطوٌر

السلوكٌة،أماالمدراءفهمٌهتمونبقٌاسالرضاالوظٌفًحٌثٌعتبرونهمإشرا

التنظٌمٌة لقٌاس،للكفاءة بمسوحاتدورٌة وهناكبعضالمإسساتالتًتقوم

 قراراتها بناء فً المسوحات هذه نتائج وتستعمل المعنوٌة ةاإلدارٌالروح

، الوظٌفًالوتطوٌرها عرضمبنًمقٌاسالرضا أو قٌاسخططول ٌشبه

وال رأساالنسان داخل ٌوجد الرضا ،وذلكألن ،مثبل مباشرة قٌاسه ٌمكن

المبلحظة-لقٌاسالرضاالوظٌفًهً:وأكثرالطرائقؼٌرالمباشرةاستعماالً

تستلزمانبلةوالمبلحظةألنطرٌقتًالمقا،المقابلة،وقائمةاالستقصاء،ونظراً

لتقٌٌمالرضاالوظٌفًكثرالطرائقاستعماالًأهًاالستبٌاناتنإ،فكبٌراًوقتاً
77
.

فً الوظٌفً الرضا مستوى قٌاس فً الشائعة الطرق عرض وٌمكن

-المنظماتكماٌلً:

 : االستقصاءاتطرٌقة  -0

قوائمباستعمالالوظٌفًالرضالقٌاسالمستخدمةالطرقأكثرمنوهً

االستقصاء، آراء تقصً على وهذهاألفرادوتعتمد األسئلة من وبمجموعة

ٌثتصمٌمحاالسئلةتحتويعلىالعمل،األجر،اإلشراؾ،اتجاهاتاإلدارة،

 أاالستقصاءعناصر أكانوااالستبٌانو سواء الباحثٌن أهداؾ تخدم بطرٌقة

                                                           

الوظٌفًللعاملٌنأنموذج-77 فًتحقٌقالرضا أثرالتحفٌزودوره مٌرفتتوفٌقابراهٌمعوضهللا،
.62البحث،مرجعسابق،ص
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ن الوقت ،وفً خارجٌٌن أم داخلٌٌن تتبلءمفسه مستوٌات المزعماألفرادمع

استطبلعآرائهمعنالرضاالوظٌفًوالمحفزاتالوظٌفٌة.

 طرٌقة المقابالت :  -6

أنللفردٌمكنحٌثلوجه،وجهاشخصٌة،بصفةاألفرادمقابلةتتضمن

قوائممنعلٌهاالحصولٌمكنالالتًواالتجاهاتاألموربعضعنٌفصح

رضاعدمأورضاوراءتكونالتًسباباألعلىالتعرؾوبالتالًاالستقصاء،

التخطٌطتمإذاوخاصةالصؽٌرة،المنظماتفًفاعلٌةأكثروتكونالعاملٌن،

المنظماتفًفعالٌتهاوتقلالشخصٌة،المقاببلتفًمختصٌنقبلمنلها

تضرقدأمورعلىاإلفصاحٌخشونالؽالبفًاألفرادألنالكبٌرة،

 .78المنظمةومصالحتوجهاتمعاألمورتلكتعارضتذاإخاصةبمصالحهم،

 :طرٌقة تحلٌل البٌانات الثانوٌة  -3

والتًٌمكنمن المتاحة البٌاناتالثانوٌة علىتحلٌل الطرٌقة هذه وتعتمد

الوظٌفًفًالمإسسة الرضا استنتاجدرجة حوافزجٌدةخبللها لوجود نتٌجة

أمثلةهذهالبٌانات:معدالتالؽٌاب،حجمشكاويالعاملٌن،معدلومنوقٌمة،

 ...............الخ.االستقاالتدورانالعاملٌن،نسبةالتالؾ،عددالحوادث،

 طرٌقة المالحظة :  -6

والمبلحظةهًالمشاهدةوالمتابعةالمرئٌةالدقٌقةللسلوكأوالظاهرةأثناء

المبلح ظوفقنظامدقٌقالفعلًفًالمواقاألداء ٌراه ؾالطبٌعٌة،وتسجٌلما

 كمٌة فًصورة الظاهرة ٌ عبرعنالسلوكأو  وٌمكنمنخبللهذه،ومحدد

                                                           

.170م،ص2004راوٌةحسن،السلوكالتنظٌمًالمعاصر،الدارالجامعٌة،االسكندرٌة،-78
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وجمعالمعلوماتالتًلهاسلوكالعاملٌنعلىأرضالواقع،الطرٌقةمبلحظة

عبلقةبقٌاسدرجةالرضاالوظٌفً
79
. 





 

                                                           

عن-79 الؽوثبقطاعؼزة الؽوثالعاملٌنفًوكالة موظفًوكالة وجدياحمدمحٌسن،مديرضا
،ؼزة، االسبلمٌة الجامعة ، التجارة ،كلٌة منشورة ؼٌر ماجستٌر ،رسالة والحوافز التعوٌض انظمة

 .63م،ص2004
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 الوظٌفً األداءالثالث : مفهوم  الفصل

االهتماممنكبٌراًنصٌباًحظٌتالتًالمفاهٌممنٌعتبراألداءمفهوم

بشكلاإلدارٌالدراساتفًوالبحث مستوىعلىالمفهومألهمٌةوذلك،عامة

ولتداخلالفرد لذلكوتنوعهااألداءعلىتإثرالتًالمإثراتوالمإسسة

وأهمنظرٌاتالتعرٌفات أهم الضوءعلى تسلٌط هو الموضوع هذا من فالؽرض

ونظرٌات وتقٌٌمهاألداء وتجارب أفكار موضوع وهً فهم تقرٌب ٌمكن بها

.الوظٌفً األداء

 الوظٌفً األداء: تعرٌف  األول المبحث

 لغة: األداءتعرٌف  -أوالً 

فًاللؽة:"أدىتؤدٌة،أوصالهوقضااه،وهاوآديلؤلماناةمانؼٌاره،األداء

وتؤدٌتلهمنحقه:أيقضٌته".
80

أنجاز:األمر(تؤدى.)بهقام:الشًء(أدى).و

التؤدٌة(األداء)
81
.

 :اصطالحاً  الوظٌفً األداءتعرٌف  - ثانٌاً 

الموظؾ التزام إلى ٌشٌر ما منها عبارات عدة على األداء كلمة تطلق

وتحمله وظٌفته لمهام أدائه خبلل من إلٌه المسندة بالمهام وقٌامه وظٌفته بواجبات

 المنظمة داخل الحمٌدة واآلداب باألخبلق وااللتزام الوظٌفٌة والمسئولٌات لؤلعباء

واالنصراؾ الحضور فً الرسمً العمل بمواعٌد وااللتزام فٌها التًٌعمل
82
.

                                                           

م،2004ً،بٌروت،محمدبنأبًبكربنعبدالقادرالرازي،مختارالصحاح،دارالكتابالعرب-80
 .17ص

.10م،ص1994العربٌة،المعجمالوجٌز،وزارةالتربٌةوالتعلٌم،مصر، اللؽة مجمع-81
حسٌنجمعانالزهرانً،خصائصالوظٌفةوأثرهافًأداءالعاملٌن،دراسةمسحٌةعلىعٌنةمن-82

،أكادٌمٌةضباطالدفاعالمدنًبالمملكةالعربٌةالسعودٌة،رسالةماجستٌربال علوماإلدارٌةؼٌرمنشورة
 .16م،ص1999ناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،الرٌاض،
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:األداءوعرؾ بؤنه المدخبلتإلىجهد تحوٌل تتضمن بمهام للقٌام منسق

بمساعدة العاملٌن وخبرات وقدرات مهارات مع تتفق جودة ذات مخرجات

وقت أقصر بدقة، الجهد بهذا القٌام على المبلئمة العمل بٌئة الدافعة، العوامل

وخبرةالعاملٌن
83
.

الموظؾألعمالهومسإولٌاتبؤنهالوظٌفًاألداءعرؾو التًتكلفهتنفٌذ ه

هومحصلةالنتائجاألداءبهاالمنظمةأوالجهةالتًترتبطوظٌفتهبها.ايأن

والمخرجاتالتًحققهاالفردنتٌجةالجهدالمبذولمنخبللقٌامالفردبالمهام

والواجباتوالمسإولٌاتالموكلةإلٌه
84.

بالقدراتتبدأالتًالموظؾلجهودالصافًاألثربؤنهاألداءتعرٌؾوٌمكن

المهاموإتمامتحقٌقدرجةإلىٌشٌربالتالًوالذيالمهامأوالدوروإدراك

"الموظؾلوظٌفةلمكونةا
85

.

األداءكماعرؾ  عند الموظؾ ٌحققه الذي المستوى ذلكالوظٌفًبؤنه:

 و انجازها، المطلوب للمهام مختلفة مستوٌات بتحقٌق ٌرتبطفهو ما، بعمل قٌامه

 الدور وإدراك المبذول كالجهد عوامل عدةامتزاج نتٌجة ٌكون األداءف كل على

 نتٌجة إلى ٌإدي نشاط أيأنه كما الموظؾ، بها ٌتمتع التً القدرات ومستوى

األشكال من شكل بؤي المحٌط ٌؽٌر الذي السلوك وخاصة
86
.



                                                           

الخلٌفةزٌادسعٌد،الثقافةالتنظٌمٌةودورهافًرفعمستوىاألداء،دراسةمسحٌةعلىضباطكلٌة-83
ك اإلدارٌة، العلوم فً ماجستٌر رسالة السعودٌة، المسلحة للقوات واألركان العلٌا،القٌادة الدراسات لٌة

 .34م،ص2007جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌةالسعودٌة،
بهاءزكًمحمد،تقوٌمنظامالشكاوىفًمكتبالمفتشالعام،بهاءزكًمحمد،تقوٌمنظامالشكاوى--84

 .2م،ص2013فًمكتبالمفتشالعام،دراسةوصفٌةتحلٌلٌة،العراق،
 .219طان،مرجعسابق،صمحمدسعٌدأنورسل-85
 1982 الجزائر، للكتاب، الوطنٌة المإسسة التنظٌمً، الصناعً النفس علم أسس عشوي، مصطفى-86
 244 . ص م،
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 الوظٌفً األداء عواملالمبحث الثانً: 

بٌنالتفاعلمحصلةوهوالوظٌفً،لؤلداءالمحددهواإلنسانًالسلوكأن

أولقوىنتٌجةٌظهرالاألداءوفٌه،ٌوجدالذيوالموقؾونشؤتهالفردطبٌعة

بٌنوالتوافقالتفاعللعملٌةنتٌجةولكنفقط،نفسهالفردداخلمننابعةضؽوط

بهالمحٌطةالخارجٌةوالقوىللفردالداخلٌةالقوى
87
.

الوظٌفًعوامللؤلداءٌمٌزبعضالباحثٌنو ٌطلقعلٌه محدداتأوما

أنأداءالفردفًالعملهومحصلةثبلثعوملوأؼلبالدراساتتإكد،األداء

القدرةوبٌئةالعمل،هً:الرؼبة
88
.

فنٌاًالقدرة -0 الفرد تمكن مدى عن تعبر : مناألداءمن بدورها وتتؤلؾ

محصلة:

المعرفةأوالمعلوماتالفنٌةالبلزمةللعمل.-أ

أو-ب عمله، أداء المعلوماتفً أو المعرفة ترجمة من التمكن أي المهارة

مهارةاستخدامالمعرفة.

مدىوضوحالدور.-ج

:هًحاجةناقصةاإلشباعتدفعالفردلٌسلكباتجاهإشباعهافًبٌئةالرغبة-6

ٌةالفردوتتؤلؾمنمحصلة:العمل،أوهًتعبٌرعندافع

وحاجاتهالتًٌسعىإلشباعها.اتجاهاته-أ

                                                           

.56م،ص1996داءوالتنمٌة،القاهرة،، مركز تطوير األ”إدارة األداء هبللمحمدعبدالؽنً،مهارات-87
السلوكا-88 إدارة سٌد، مصرمصطفىأحمد ،اإلسكندرٌة، نشر بدوندار معاصرة، لتنظٌمً،رإٌة
 .147م،ص2000،

http://www.oujdacity.net/national-article-61706-ar/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a.html
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مواتٌةأومعاكسة-ب العملومدىكونها فًبٌئة المواقؾالتًٌتعاملمعها

التجاهاته.

تتمثلفًمبلمحمادٌةمثلبٌئة العمل -3 التهوٌة،ساعاتالعمل،اإلضاءة: ،

و المستخدمة، واألدوات بالرإساءأخرىالتجهٌزات، العبلقات مثل معنوٌة

.89والزمبلءوالمرإوسٌن

الوظٌفًماهوإالمحصلةتفاعلبٌنكلمندافعٌةالفرد،قدراتاألداءف

الفردوخبراتهالسابقة)التعلٌم،التدرٌب،الخبرة(وإدراكالفردلدورهالوظٌفً،

لوظٌفً.ااألداءفهذهالعواملالثبلثةتتفاعلفٌمابٌنهالتحدد

تحدٌدفًمعاًٌتفاعبلنالعملفًوالرؼبةالمقدرةأنالسلمًوضحوٌ

علىٌتوقؾاألداءمستوىعلىالعملعلىالمقدرةتؤثٌرأنأي،األداءمستوى

علىالعملفًالرؼبةتؤثٌرفإنوبالعكسالعمل،فًالشخصرؼبةدرجة

ذلكوٌلخصبالعمل،القٌامعلىالشخصمقدرةمدىعلىٌتوقؾاألداءمستوى

:التالٌةالمعادلةخبللمن

العملفًالرؼبةxالعملعلىالمقدرة=األداءمستوى
90
.

 

 

 

 

                                                           

 .148مصطفىأحمدسٌد،إدارةالسلوكالتنظٌمً،مرجعسابق،ص-89
.183م،ص1989علًالسلمً،إدارةاألفرادوالكفاءةاإلنتاجٌة،دارؼرٌب،القاهرة،-90
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 : قٌاس األداء الوظٌفًالثالثالمبحث 

جمعخبللهامنٌتمالتًوالفنٌةةاإلدارٌالعملٌة:األداءٌمكنتعرٌؾقٌاس

األداءمستوٌاتعلىتدلالتًوالكمٌةالوصفٌةالمعلوماتواستنباطالبٌانات

بؤدائهمللعاملٌنفعبلالمتحقق بالمعدالتأواقرأنهموبؤداءالسابقلمقارنته

ٌتحققأنٌنبؽًماتوضحالتًوالمعاٌٌر
91.


:ٌلً ما شٌوعا واألكثر الطرق هذه أهم ومن األداء تقٌٌمقٌاسو طرق تتعددو

 : التقٌٌم معاٌٌر قائمة-0

على وتعتمد ، استخداماً وابسطها ، انتشاراً الطرق أوسع الطرٌقة هذه وتعتبر      

 وبجمع ، الفرد أداء فً المعاٌٌر هذه توافر مدى وتحدٌد ، التقٌٌم معاٌر تحدٌد

 فً كما الفرد أداء تقٌٌم مستوى هو الجمع حاصل بالتقٌٌمٌكون الخاصة الدرجات

التالً الجدول
92
:

 الوظٌفً األداء التقٌٌم فً قٌاس معاٌٌر قائمة (6الجدول رقم )

االسم/.....................القسم/....................التارٌخ/....................

كحدددرجةتوافركلمنالمعاٌٌرالتالٌةوأداءمرإوسٌ

متوسطجٌدممتازالوزنالمعاٌٌر
قلمنأ

متوسط
الدرجة

ن353525055كمٌةالعمل

ن2525280508جودةالعمل

ن05250296المعرفةبالعمل

                                                           

المدنٌة،القاهرة،المنظمةالعربٌةللتنمٌة الخدمة ًف البشرٌة الموارد عامرخضٌرالكبٌسً،إدارة- 91
.86م،ص2000االدارٌة،القاهرةمصر

 .310،ص2009أحمدماهر،نظماالجوروالتعوٌضات،الدارالجامعٌةالمنصورة،مصر،-92
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ن05050296التعاونفًالعمل

ن0808740المبادرةفًالعمل

 

 :اإلجباري التوزٌع طرٌقة -6

 توزٌع وذلكاألفرادٌتم مسبقاً بنسبمحددة المختلفة علىدرجاتالتقٌٌم

المقٌّ فٌها ٌقع أن ٌمكن التً لبعضالتحٌزات أومتجنباً التشدد خطؤ خاصة

 جمٌع إعطاء الى ؼالباً ٌإدي الذي التمٌٌزالتساهل دون معٌن تقدٌر األفراد

بٌنهم مقارنة، المقٌاسالنسبًحٌثٌتم على الطرٌقة هذ وتعتمد األفرادأداء

ببعضهمالبعضوالجمٌعٌعلمأنعددقلٌلمنهمسوؾٌحصلعلىتقدٌرمتمٌز

مماٌدفعهملبذلأفضلماعندهمحتىٌحصلعلىرتبةمتقدمة
93
.

 :-منهااألداءلقٌاس مختلفة وسائل " عسكر" وٌحدد

 تسجٌلهاعن تم والتً الخاصة البٌانات على تحتوي التً وهً : األداء سجالت -0

،وأرقام والمخزون اإلنتاجٌة العملٌات سجبلت مثل الفعلً واإلنتاج األداء

ومقارنتها السجبلت هذه من البٌانات واستخراج الشراء أوامر، المبٌعات

 . بسهولة االنحراؾ اكتشاؾ من ذلك ٌ مكن حٌث الرقابٌة بالمعاٌٌر

أو المدٌر بواسطة واألفراد العمل مراقبة بها ٌقصد : الشخصٌة المالحظة  -6

  .الموضوعة المعاٌٌر ٌطابق األداء مستوى أن من للتؤكد المشرؾ

وذلكمناألداءٌعتبرمستوىالرضامنوسائلقٌاس: مستوى الرضا  - -3

خبللالمعلوماتالتًتؤتًمنتعلٌقاتالمستهلكٌنأوالعاملٌنالذيٌتؤثرون

بالنشاطموضعالقٌاسفمثبلًإذاكثرتشكوىالعمبلءحولالتصنٌعالرديء
                                                           

ورٌا،جامعةدمشقأحمدخضر،تقٌٌمأداءالعاملٌن،الجمهورٌةالعربٌةالسورٌة،وزارةالتعلٌمالعالً،س-93  
.8،كلٌةاالقتصاد:ماجستٌرإدارةأعمال،دونذكرالسنة،ص
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المعٌار أو المستوى من أقل المنتجات من جزًءا أن ذلك فٌعنً للمنتج

المطلوب
94
.

 

                                                           

م،ص1997سٌدأحمدعسكر،أصولاإلدارة،دبًاإلماراتالعربٌةالمتحدة,دارالقلموالتوزٌع،-94
35.
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 الثالث البــــاب

 البحث منهجٌة                            

 

 

 ــــــــثـــحـــــالبنوعمنهج-أ

ـهــــمجتمعالبحثوعٌنتــ-ب

اتــــــــــــــأداةجمعالبٌان-ج

ــــاتـالبٌانـــتحلٌلأسلوب-د
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 الثالث الباب

 البحث ٌةمنهج

تحدٌد،وكذلكةالباحثتتبعهالذيالبحثلمنهجاٌضاحاًالبابهذاٌتناول

بناءلكٌفٌةعرضاًثم،أوالعٌنةالبحثافرادخصائصووصؾالدراسةمجتمع

وما،االستبانةالبحثأداةوثباتصدقمنالتؤكدوطرٌقة(االستبانة)البحثأداة

الوصفٌةحصائٌةاالالمعالجةأسلوبوالتطبٌقجراءاتإبخصوصهذاسٌلحق

.تحلٌلالبٌاناتفًواالستدااللٌة

 :نوع منهج البحث -أ 

علىالمنهجالوصفًالكمًالذيٌناسبهذهالدراسةالتًةالباحثتعتمد

 لمعرفة تسعى بٌنوتحدٌد العبلقة وواإلداريالفساد الوظٌفًاألداءالرضا

الخمس بمستشفى استخدامالتعلٌمً الكمًمبنًعلى الوصفً ،والمنهج بلٌبٌا

الرقمٌة الوسائل من وؼٌرها االحصاء وأدوات وسائل باعتماد القٌاسالكمً

.البحثمجتمعمنجمعهاسٌتمالتًحصائٌةاالالبٌاناتإلىاستناداوالرٌاضٌة

 خبلل من البٌانات بجمع عنىٌ  الذي هوٌعرؾالمنهجالوصفًالكمًبؤنه:و

،والثبات الصدق فٌها ٌتوافر بحٌث تطوٌرها ٌجري كمٌة قٌاس أدوات استعمال

 معالجة ثم منو،األصلً المجتمع تمثل األفراد من عٌنة على تطبٌقها وٌجري

 على تعمٌمها ٌمكن نتائجإلى النهاٌة فً تقود احصائٌة بؤسالٌب الكمٌة البٌانات

الثقة من معٌن مدى ضمن األصلً المجتمع
95.



                                                           

ط-95 والتربوٌة، النفسٌة العلوم فً البحث ،مناهج عبلم القاهرة5رجاء للجامعات، النشر دار ،
 .12م،ص2010،
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 :مجتمع البحث وعٌنته -ب 

العاملٌن :مجتمع الدراسة  -1 فًجمٌع الدراسة الوطنٌٌنٌتمثلمجتمعهذه

، بلٌبٌا الخمس ،بمستشفى واالجانب مصنفٌن كانوا متعٌنون)سواء أو(أي

 دائمة شبه أو دائمة عمل شهرٌةوٌستننًبموجبعقود بعقود العاملون منهم

أةمإقت التابعٌن بالمستشفىألحدو الخدمٌة العاملٌنالتشاركٌات عدد وٌقدر

(عامل.400حوالً)بالمستشفى

الدراسةعٌنة  -2 ذلكثم: فً المعتمدة الوسائل البحثباستخدام عٌنة تحدٌد

وهًعٌنةعشوائٌةبحٌثسٌتمتطبٌقالدراسةوتوزٌعاستمارةاالستبٌانبشكل

.تحٌزوؼٌرهابلفًعٌوبالعٌناتالمنتظمةمنعشوائًلت

هًجزءمنالمجتمعٌختاربطرٌقةعلمٌةالعٌنةعموماًبؤنها:وتعرؾ

منأوجزءاًوهًنموذجٌشملجانباًةللحكمعلىالمجتمعمحلالدراسة،محدد

المشتركة المجتمعاألصلًالمعنًبالبحثتكونممثلةلهبحٌثتحملصفاته

النموذجٌؽنًالباحثعندرا كلوحداتومفرداتالمجتمعاألصلوهذا سة

خاصةفًحالةصعوبةأواستحالةدراسةكلتلكالوحدات
96
وتعرؾالعٌنة.

: بؤنها المفرداتجمٌعاختٌاراحتمالفٌهاٌكونالتًالعٌنةهًالعشوائٌة

حسابهوٌمكنومعروؾمتساوي
97
وسٌتمتحدٌدحجمالعٌنةبواسطةالمعادلة.

التالٌة:

   
 

      
 

                                                           

م،2012إٌمانحسٌنالطائً،كٌؾنحددحجمالعٌنة،مقررجامعةبؽداد،كلٌةالتربٌةالرٌاضٌة،-96
.2ص
م،ص2007(الجامعةاإلسبلمٌة،،spssنافذمحمدبركات،التحلٌلاإلحصائًباستخدامبرنامج)-97
5.
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 حٌث أن :

مجتمعالبحث= 

%5وقدرتبقٌمةنسبةالخطؤفًالعٌنة= 

عامل200تساوي(عاملفتكونعٌنةالبحث400ولماكانمجتمعالبحث)

-كماٌلً:وهًمحسوبة،تقرٌباً

     
   

     ( ،  )
   200   if use error 5% 

 :أداة جمع البٌانات -ج

وهًأداةجمعالبٌاناتالوحٌدةفًهذهالدراسةالوصفٌةهًاالستبانةإن

فً وضعها ٌتم معٌن،موضوع حول المرتبة األسئلة من مجموعةتعرؾبؤنها:

تمهٌداً بالٌد تسلٌمها ٌجرى أو بالبرٌد المعنٌٌن لؤلشخاص ترسل استمارة

فٌها الواردة األسئلة أجوبة على للحصول
98
.

بعدخبللمنالبٌاناتجمعوتم فٌما الموضحة تشملالتًواالستبانة

 الفساد وهً مجبلت واإلداريثبلث والرضا مستقل التنظٌمًاألداءكمتؽٌر

وسٌتم تابعٌن، على كتؽٌرٌن الخمس توزٌعها مستشفى فً التعلٌمًالعاملٌن

باستخداماالستبانة،وسٌتمتقسٌم  والجدولالخماسً لٌكرت مقٌاس وصٌاؼتها

ذلك: ٌوضحالتالً





                                                           

فوزيعبدهللاالعكش،البحثالعلمً،المناهجواإلجراءات،مطبعةالعٌنالحدٌثة،اإلماراتالعربٌة-98
.210م،ص1986المتحدة،
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 لٌكرت -حسب  ( مقٌاس االستبانة2جدول رقم )

 المستوى الدرجة التقدٌر

 عاٍلجداً 5 ممتاز

 عالٍ 4 جٌدجداً

 متوسط 3 جٌد

 منخفض 2 متوسط

 منخفضجداً 1 ضعٌؾ


)االستبانة(الموضحةفٌمابعدوإنمماتجدراالشارةإلٌهأنأداةالبحث

 من استخبلصها البابثم الثانً النظري( المتعلقة)الجانب النظرٌات من أي

-الوظٌفًوحسبماٌلًبٌانه:األداءوالوظٌفًوالرضااإلداريبالفساد

1-  الفساد فً الباحثٌن أفكار اإلداريمن فً الفسادوسائلوبالخصوص

دراسات مثل قاسمومحمدمرٌم،وقوراريإٌمان،)صوفًوأنواعه

 .(نجمعبودونجمرفعت،،وأحمدالقربوتً

مبادئ -2 مضمون من نظرٌة وآراء(هرزبرجفرٌدرٌك)لـالعاملٌن وأفكار

 الباحثٌن من عدد وكتابات أبحاث الرضااإلدارٌونتائج موضوع فً ٌن

( أمثال جرنبرجوعباس،محمدسهٌلةالوظٌفً محمدو،جٌرالد صالح

 (.شوقًطرٌؾوفرج،العامري

مبادئ -3 مضمون من نظرٌة وآراءوأفكار(فٌكتورفروملـ)اإلداريالتوقع

ٌناإلدارٌالباحثٌنمنعددوكتاباتأبحاثونتائج موضوع األداءفً

الؽنًو،السلمًعلً)مثلالوظٌفً عبد محمد هبلل أحمدو، مصطفى

 .(سٌد
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 بياناتالاستبيان مجع 

 مرحلة املاجستري –لغرض البحث العلمي 

 ...السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،

 :البٌانات األساسٌة -أوالً 

................................................................................االسم/

.............................................................................الوظٌفٌة/

)((مؽتربحلً)مــ)()(عقدمصنؾ

علىاألخ/ األخت : الفاضل/ الفاضلة اإلجابة قبولكم على أشكركم بداٌة ،،،،

وهو علىفقراته منكم واإلجابة بٌنٌدٌكم أنأضعه الذيأود االستبٌان هذا أسئلة

االسبلمٌةاإلدارةمصمملؽرضالبحثالعلمًإلتمامرسالةالماجستٌرفًتخصص

ٌسٌا،وعنواناندون–بجامعةموالنامالكابراهٌماالسبلمٌةالحكومٌةبمدٌنةماالنج

لعاملٌنفًمستشفىاالوظٌفًلدياالرضواإلداريالفسادالعبلقةبٌن الرسالةهو:

الفسادالعبلقةبٌن،حٌثأسعىإلىتشخٌصوقٌاسومعرفةلٌبٌا-الخمسالتعلٌمً

المستشفىالذياألداءمعتإنوجداإلداري الوظٌفًداخلهذا الوظٌفًوالرضا

تعملونفٌه.

البٌاناتجمٌعبؤن،علماوشفافٌةدقةبكلالبٌاناتبتعبئةالتكرممنكمراجٌةً

،ولنوسرٌة،وأنكتابةاسمكمالكرٌمؼٌرضرورياهتمامموضعتكونفًسوؾ

.فقطالعلمًالبحثلؽرضإالاستخدامهذهالبٌاناتٌكون

 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم

                      الباحثة                                                                                  
 علً سعد صالحٌن سعاد                                                                        
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:أسئلة االستبٌان - ثانٌاً 

التًتتفقاإلجابةخانةفً()ٌرجىوضععبلمةٌلًأسئلةاالستبٌانفٌما

معرأٌك:

 تالمؤشرا العناصر العوامل

  المعايير

 عال  
 جداً 

منخفض  منخفض متوسط عال  
 جداً 

5 4 3 2 1 

الفساد 

 اإلداري

X 

 

1 
 بٌن التمٌٌز

 الموظفٌن

ٌكونالتمٌٌزبٌن
الموظفٌنلٌسعلى

والتؤهٌلأساسالكفاءة  
     

2 
التسٌب فً 

 العمل

ٌتؤخرالموظؾعن
وٌخرجقبل،الحضور

 نهاٌةالدوامالرسمً
     

 تدنً اإلنتاجٌة 3
ناألعمالمتراكمةإ

والتؤخرفًاتمام
 المعامبلت

     

 الرشوة 4
ٌتمانجازمعامبلت

ؼٌرقانونٌةمقابل
 الحصولعلىرشوة

     

5 
نشر المعلومات 

التكتم علٌهاأو   

سرقاتأوالسكوتعن
اختبلساتأوممارسات

وكذلك،ؼٌرقانونٌة
 افشاءمعلوماتسرٌة

     

6 
 تزوٌر 

والقٌود الوثائق  

بالقٌودالتبلعب
والوثائقالرسمٌة

للحصولعلىمكاسب
 مادٌة

     

 

 

 

 

6 
 األجور

  والرواتب
ضعؾالرواتبوتؤخر
 صرفهاعنموعدها

     

 

 

 

 

 

7 
 العمل محتوى
المهام وتنوع  

منحالموظؾالعمل
المناسبلهواعطاءه
 صبلحٌاتمناسبةفً
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       وظٌفته   

 

 

 

 

الرضا 

 الوظيفي

Y1 

8 

 الفرد إمكانٌة
 وقدراته
بالعمل ومعرفته  

وجودتطوٌرالقدرة
والمعرفةعنطرٌق

 التدرٌبالوظٌفً
     

01 

 التطور فرص
 والترقٌة
للفرد المتاحة  

منحالموظؾالتطور
 والترقٌاتالتشجٌعٌة

     

 نمط القٌادة  00
نمطالقٌادةالسائدهً
قٌادةؼٌردٌمقراطٌة

 وؼٌرتشاورٌة.
     

01 
 المادٌة الظروف
 للعمل

عدماالهتمامبالتهوٌة
لعدموجودالمكٌفات
ةالجٌدةللهواءواإلضاء

 ؼٌرمناسبة

     

 األداء

 الوظيفي

Y2 

 كمٌة العمل 02
ٌتممنالموظؾلكامل
 المهامالتًكلؾبها

     

 جودة العمل 03
ٌتمبالجودةالمناسبة

 واتقانتام
     

 المعرفة بالعمل 04
ٌتمبناءعلىمعرفة
بإجراءاتوتفاصٌل

 العمل
     

 

05 
المهارة فً 

 العمل

ٌتمبمهارةعالٌة
وقدراتمتمٌزة
بموجبالخبرة

 الوظٌفٌة

     

06 
التعاون فً 

 العمل

التفاعلٌتمبالتعاونو
زمبلءمعوالتفاوض

 العمل
     

07 

المبادرة 
والدافعٌة فً 

 العمل

ٌتمبالمبادرةوالحماس
وسرعةاالنجازللمهام

 الوظٌفٌة
     

 

 ( االستبانة3جدول رقم )
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 تحلٌل البٌانات: أسلوب - د

 البٌانات تحلٌل تم من األسالٌب من عدد بواسطة االستبانةالمحصلة

، الكمًالبحث فً تستخدمالتً حصائٌةاال برنامجالتحلٌلوبالتحدٌد باستخدام

ب المعروؾ للبٌانات لوصؾSPSS)ـاالحصائً الدراسة عٌنة خصائص (

أدناه.المذكور النحو وهًعلى فرضٌاتها واختبار متؽٌراتها ووصؾ

 الوصفً:أسالٌب االحصاء  -1

النسبلؽرضاستخراجالدراسةعٌنةمفرداتخصائصلوصؾوذلك

الوزن،والتشتتالمركزٌةالنزعةومقاٌٌسوالتكراراتالمئوٌة واحتساب

لوصؾوذلككله،أٌضاًاستخراجالمتوسطالحسابًالمرجحوتطلبالنسبً،

متؽٌراتالعٌنةمفرداتاستجابة المتوسطاتاحتسابتمحٌثالدراسةنحو

.البٌانٌةاألشكالوواالنحرافاتالمعٌارٌةالحسابٌة

 :االستداللً االحصاء سالٌبأ -2

المستقلالمتؽٌرتؤثٌراختبارأيالدراسةفرضٌاتاختبارلؽرضوهً

تم فقد،الوظٌفًاألداءوهًالرضاوفًالمتؽٌراتالتابعةاإلداريوهوالفساد

)للبٌاناتتحلٌلاالنحدارالخطً أسلوب استخدام واحتسابT،الحتسابقٌم )

( Rقٌم
2

 و( تمعموماً ثبلث االاختبارتحدٌد من النوع هذا فً حصاءات

اختباراختباراالستبدالًوهً: ثم )الصدقوالثبات( الشروطمدىاالعتمادٌة

.اختبارفرضٌاتالدراسةوأخٌراً
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 :االعتمادٌة معامل احتساب -أوالً 

(باستخدام(Validityداةالدراسةاالستبانةمنحٌثالصدقألقٌاسوذلك

والقٌاسالداخلًاالتساقطرٌقة االستبانة معامبلتلفقرات باستخراج ٌتم

المعنوٌةاالرتباطبٌرسون، كانمستوىالداللة إذا للفقرةوالذيٌكونصالحاً

.0.05≥هو

لكلالعناصرالتًٌجبأنتدخلاالستمارةشمولنه:وٌعرؾالصدقبؤ

بحٌثتكوننناحٌةثانٌة،ومفردتهامووضوحفقراتها،فًالتحلٌلمنناحٌة،

مفهومةلكلمنٌستخدمها
99
.

 البحثتمكما الثباتألداة الثباتReliability)اختبار معامل باستخراج )

لهذاالمقبولاألدنىالحدوٌعتبر(cronbach'sالفا)كرونباخوالمعروؾبمعادلة

 ٌعد حٌث،%60هوالمعامل ذلك من درجة على مإشراًأقل ضعؾ

للبٌاناتالداخلٌة لمقٌاسل االعتمادٌة
100
.

  اختبار الشروط : -ثانٌاً 

الكبلسٌكٌة      الشروط مبلئمة مدى معرفة لؽرض منه البد اختبار وهو

نموذجالقٌاس)االنحدارالخطً مع البسٌطوتوافقها فًاختبارالشروطوتم(

 شكل الطبٌعًاالنتشار:اختبار التوزٌع واختبار للبٌانات المبعثر الصفري

(المتعلقRواختبار)(VIF)المعروؾبـبحٌثتكونعلىشكلقطريللبٌانات

.للمتؽٌرالتابعوكمتكونقدرةتفسٌرالمتؽٌرالمستقلبمدىمبلئمةالنموذج

-تكونبالصٌؽةالتالٌة:فهًللمعدلةالخطٌةلمتؽٌراتهذهالدراسةواستناداً

                                                           

.179م،ص1997ذوقانعبٌدات،وآخرون،حثالعلمً،الرٌاضداراسامهللنشروالتوزٌع.،-99
100 - Malhotra, N.K (2004), marketing Research, 4th Ed, upper suddle river 
, NJ: person prentice hall, p 268. 
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        + e.

        + e.

-حٌثأن:

 البسٌط الخطً االنحدار (  بٌان اختبار4جدول رقم )

 الرموز = البٌان

Y1 = الرضاالوظٌفً:1المتؽٌرالتابع

الوظٌفًاألداء:2التابعالمتؽٌر = Y2 

 X = داإلداريافسلا:المستقلالمتؽٌر

قٌمةثابتة = a

.اإلداريوهوالفساد X المستقلللمتؽٌرمعاملاالنحدار = b1

قٌمةالخطؤالمعٌاري. = e
 

 : اختبار الفرضٌات-لثاً ثا

تمصٌاؼةقرارقبولأورفضفرضٌاتوبعدالتحققمنالشروطالسابقةٌ

-:الدراسةحسبقاعدةالقرارالتالٌة

 ( مستوىالداللةH1قبول من أصؽر المحسوبة كانمستوىالداللة إذا :)

 (0.05المعتمدة)

 (رفضH1الداللة مستوى من أكبر المحسوبة الداللة مستوى كان إذا :)

 .(H0دٌلة)(ومنتماللجوءإلىالفرضٌةالب0.05المعتمدة)
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 الرابع البــــاب

 عرض وتحلٌل البٌانات

 

ًـــمستشفىالخمسالتعلٌمبتعرٌؾمختصر : األول الفصل

ةــــــاالستبانالدراسةبٌاناتالثانً:اختبارأداةجمعالفصل

ةــــلبٌاناتالدراسالوصفًًالتحلٌلاالحصاءالثالث:الفصل

التحلٌلًاالستداللًلبٌاناتالدراسة:االحصاءالرابعالفصل
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 عـالراب البــاب

 عرض وتحلٌل البٌانات

 بمستشفى الخمس التعلٌمًمختصر تعرٌف  :األول الفصل

 :مقدمة  -1

الصحٌةللسكانفً فًتقدٌمالرعاٌةوحٌوٌاًهاماًٌلعبالمستشفىدوراً

 وتمتد والوقائٌة، العبلجٌة الخدمات تقدٌم كلمجال لتشمل فًاألسر خدماته

المنزلٌةإضافةلك البحوث لتدرٌبالعاملٌنالصحٌٌنوإجراءونهمركزاًبٌئتها

الطبلب ومساعدة الحٌوٌة، فًفًتخصصالطبوالصٌدلة..ألخاالجتماعٌة

الدول تسعى المنطلق هذا ومن التعلٌمٌة النواحً من العدٌد واستٌعاب فهم

وفاعلٌةوجودةالخدماتالمقدمةمنالمستشفٌاتعلى المتقدمةإلىتعظٌمكفاءة

ذلك باعتبار أنواعها البشرٌةاًزباراًرمإش اختبلؾ التنمٌة مإشرات من

.ةاإلدارٌو

الذيافتتحوٌعتبرمستشفىالخمسالتعلٌمًأحدالقبلعالصحٌةالهامة

قسمالعناٌة1975سنة الذيافتتحبعدهذام،بكاملأقسامهالحالٌةتقرٌباًعدا

 الصحٌة خدماته ٌقدم ،والمستشفى سنوات بخمس منالتارٌخ كبٌرة لشرٌحة

فًشمال طرابلسدولةالسكان مدٌنة بٌن الواقعة فًالمنطقة وبالتحدٌد لٌبٌا

 لٌبٌاوزلٌتن بمناطق قورنت ما إذا نسبٌاً السكانٌة الكثافة شدٌدة منطق وهً

، لتطوٌراألخرى ٌسعى بذلك الجؽرافٌةوهو الرقعة حجم لٌناسب خدماته

أوجه كافة أو العبلج فً سواء الصحً الخدمً مجاله ٌؽطٌها التً الواسعة

للطبلبوبالتعاون الرعاٌةالصحٌةاألخرىأوالخدماتالتعلٌمٌةالتًٌوفرها
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الخمس بمدٌنة الواقعة المرقب جامعة سنةمع قبل المستشفى اسم كان وقد ،

 .ثمتؽٌرإلىمستشفىالخمسالتعلٌمًالعامالخمسمستشفىم2004

ملخص بٌانات مستشفى الخمس التعلٌمً -2
101
. 

 بٌانات مستشفى الخمس التعلٌمً( 5جدول رقم )

 الرقم البند البٌان

مٌبلٌة.1975سنة  1 تارٌختؤسٌسالمستشفى

 فً العاصمةٌقع شرق الخمسالواقعة مدٌنة

 طرابلس ،وبالتحدٌد120بحوالًاللٌبٌة كم

وهًأحدأشهر)موقعالمستشفىفًمحلةلبدة

الطرٌقبجوار(األماكناألثرٌةفًكامللٌبٌا

العاصمة طرابلس مدٌنة بٌن الرابط الساحلً

 .ومدٌنةزلٌتن

 2 موقعالمستشفى

عددالعاملٌن تقرٌباًعامل420حوالً 3

الخدمٌةعدداألقسام أقسام6 5

رةبالمستشفىعدداألسّ سرٌرتقرٌبا 385 6

واألمراض الدرن ،مركز الدم مصرؾ

،الصحةالمدرسٌة.الحجرالصحً،الصدرٌة

مرافقالمستشفى

األخرىالصحٌة

7

 

 

 أقسام مستشفى الخمس التعلٌمً-3

قسمالحوادثوالطواري-أ

                                                           

م.24/01/2016منموقعمستشفىالخمسالتعلٌمًعلىاالنترنتتارٌخاالقتباس-101
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قسمإسعاؾالنساءوالوالدة-ب

قسمالعملٌات-ج

الباطنةقسم-د

قسمالعناٌةالمركزة-ه

قسماألشعةوالتحالٌل-و
102
.

كوادر لها ووفرت المعدات، بؤحدث زودت سلًفا المذكورة األقسام إن

ٌ عدنقلةنوعٌةومتمٌزةبهذاالمستشفىخاصةإنهٌستقبلمابٌن) 50طبٌة،ما

أنقسمإسعاؾالنساءوالتولٌدٌحويبعد،إضافةإلى(حالةوالدةٌومٌا55ًإلى

 و3استحداثه للوالدة كشؾوحجرات3صاالت وحجرة للمبلحظة حجرات

األخصائٌٌن العلمًلؤلطباء ربطالقسم تم كما بالقسم، خاصة وصٌدلة للعناٌة

أما،بمنظومةإلكترونٌةبهاكلملفاتالمرضىبالمستشفىللمراجعةالشخصٌة

(سرٌر30-25فقدتمتصٌانتهبسعة)قسمالباطنةنساء
103
.

من سواء وطنٌة عناصر من سواء خبرة ذات طبٌة أطقم وللمستشفى

العامٌنأوالفنٌٌنالمهنٌٌنفًمجاالتاالشعة االخصائٌٌنوالدكاترة الدكاترة

الطبٌة العناصر عن فظبلً الصٌادلة وكذلك والمختبرات التحلٌل فنًٌ أو

تتكو مستقلة إدارة له كما والممرضٌن، األخرى عامالمساعدة مدٌر من ن

ومساعدٌهوإدارةشإونعاملٌنوإدارةمالٌةوإدارةخدماتوؼٌرها.





                                                           

م.24/01/2016منموقعمستشفىالخمسالتعلٌمًعلىاالنترنتتارٌخاالقتباس-102
.AM 8:29م،2014ٌونٌو27بوابةالوسطصوتلٌبٌاالدولً،الجمعة  -103
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 ( شعار مستشفى الخمس التعلٌم3ًشكل رقم )



الحاالتالتًقاممستشفىالخمسالتعلٌمًحصائٌةواال تبٌنعدد أدناه

م2014سنةمحصلةعنبٌاناتوهًالمختلفةبإٌوائهافًأقسامه
104

. 

 

                                                           

 م.24/01/2016منموقعمستشفىالخمسالتعلٌمًعلىاالنترنتتارٌخاالقتباس-104

 (4شكل رقم )
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 (العاملٌن بالمستشفى)ببمجتمع البحث  االتصالعملٌة  -3

مستشفى وهو الدراسة االستبٌانفًمكان استمارة بتوزٌع قامتالباحثة

التعلٌمً ،الخمس المرحلة لؽرضاألولوكانت عٌنة بتوزٌع قٌامها هً ى

والتحققمنتجرٌب فًالمرحلةلؽرضالتؤكد ثم وثباتها، التالٌةصدقاألداة

 النهائٌة االستمارات بٌنتوزٌع تصل التً المراحل ٌوضح التالً والجدول

189وهومجتمعالبحثوحتىمرحلةالبٌاناتاألخٌرةأوالعددالفعلًللبٌانات

(.6)رقمالتالًبالجدول،وهوموضحاستمارةصالحةللتحلٌلبهذهالدراسة

  والعٌنة البحث مجتمع بٌانات( 6رقم )جدول 

 التعلٌمً الخمس بمستشفى

 المرحلة
العدد 

 المستهدف

العدد 

 الفعلً

 ارقـــــــــــالف

 األسباب العدد

األولى

العٌنةجمع)

االختبارٌة(

بسبعدموضوحاالجابة25241

 المرحلة
العدد 

 المستهدف

العدد 

 الفعلً
 األسباب العدد

الثانٌة

)الجمع

النهائً

للبٌانات(

20018911

استرجاعهامنبسبعدم

الموظفٌنبالمستشفى

بسببعدموضوحاإلجابة

.أووجوداخطاءفٌها
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 االستبانةبٌانات الدراسة اختبار أداة جمع  : الثانً الفصل

ٌتمفًاختبارالبٌاناتالتؤكدمنفقراتأسئلةاالستبٌانمنجانبٌنصدق

 وثباتاالستبانة، بواسطةاالستبانة الصدق اختبار على الباحثة وسوؾتعتمد

ومنأجلذلككرنباخاستخراجمعاملبٌرسونواختبارالثباتباستخداممعامل

الدراس هذه فٌها تطبق التً الجهة مع التنسٌق الخمسوبعد مستشفى وهً ة

 التعلٌمً من مكونة تجرٌبٌة عٌنة على االستبانة بتوزٌع الباحثة خمسةقامت

وعشرون تكونموظفاً أن على االستبانة ارجاع منهم وطلبت بالمستشفى

اختبارالصدقوالثباتلهابإجراءمستوفٌةاالجابةوبعدمراجعتهاقامتالباحثة

االستبانةالمحتوٌةوكانتنتائجاختبارحصائً،(اإلSPSSباستخدامبرنامج)

 -علىالنحوالتالً:الثبلثمتؽٌراتالدراسةعلى

 Validityاختبار الصدق : األولالمبحث 

أيداةالبحثمهملكًتكونصالحةللقٌاسأوكماهومعروؾفإنصدق

ومنأجلذلكثمقٌاسه، ٌفترض ما بالفعل السإال أو العبارة أو ٌقٌسالبند أن

 بٌرسون اختبار نتٌجة على باالعتماد الداخلً الصدق معامل أياستخراج

عنصربحسابمعامبلتاالرتباطبٌنكل الكلٌة لهللعناصروالدرجة التابعة

ارتباط منمدىوجود وذلكللتؤكد سبقاالشارةبٌنها وكما واعتمدتالباحثة

على )إلٌه SPSSبرنامج االحصائً هذاوالذي( فً الصدق شروط من

أنتكونمستوٌاتالداللةلكلعنصرمنالعناصرأقلمنأو االختبارلؤلداة

)تساوي داللة (0.05مستوى
105

من، متؽٌر لكل القٌاس نتائج وكانت

وعناصرهاعلىالنحوالتالً:ةالمتؽٌراتالثبلث

                                                           

من-105 اسبعاده أنالعنصرسوؾٌتم )ؼٌرصادقة( البحثتعنًعبارة فًالحكمعلىصدقأداة
للتحلٌلبٌنماعبارة)صادقة(تفٌدأنالعنصرمعتمدوصالحللتحلٌل.التحلٌللعدمصدقهوعدمصبلحٌته
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(X -اإلداري)الفساد المتغٌر المستقل  لعناصر: الصدق الداخلً أوالً 

باستخدامبرنامجاإلداريعناصرالمتؽٌرالمستقلالفسادقٌاسمننتٌجة

(SPSS)ًاالحصائًكانتالنتائجعلىالنحوالتال:

 ( نتٌجة صدق عناصر المستقل باستخدام برنامج التحلٌل اإلحصائ7ًجدول رقم )

Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 TOTAL1 

X1 Pearson 

Correlation 

1 -.406* -.283 .071 .131 -.160 .035 

Sig. (2-tailed)  .049 .180 .743 .542 .455 .869 

N 24 24 24 24 24 24 24 

X2 Pearson 

Correlation 

-.406* 1 -.267 -.306 -.208 -.213 -.209 

Sig. (2-tailed) .049  .208 .145 .329 .317 .326 

N 24 24 24 24 24 24 24 

X3 Pearson 

Correlation 

-.283 -.267 1 .234 .397 .460* .649** 

Sig. (2-tailed) .180 .208  .270 .055 .024 .001 

N 24 24 24 24 24 24 24 

X4 Pearson 

Correlation 

.071 -.306 .234 1 .056 .106 .469* 

Sig. (2-tailed) .743 .145 .270  .794 .621 .021 

N 24 24 24 24 24 24 24 

X5 Pearson 

Correlation 

.131 -.208 .397 .056 1 .353 .671** 

Sig. (2-tailed) .542 .329 .055 .794  .091 .000 
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N 24 24 24 24 24 24 24 

X6 Pearson 

Correlation 

-.160 -.213 .460* .106 .353 1 .768** 

Sig. (2-tailed) .455 .317 .024 .621 .091  .000 

N 24 24 24 24 24 24 24 

TOTAL1 Pearson 

Correlation 

.035 -.209 .649** .469* .671** .768** 1 

Sig. (2-tailed) .869 .326 .001 .021 .000 .000  

N 24 24 24 24 24 24 24 

     

لفقرات(االحصائSPSSًبرنامج)ولتوضٌحالنتٌجةمنالتحلٌلبواسطة    

 الفساد المستقل X)اإلداريالمتؽٌر التالً( الجدول ٌقٌستجريالباحثة وهو

العنصرأقلأوتساوي كانتداللة فإذا المعنوٌة ٌقبل(0.05)مستوىالداللة

:العنصروإذاكانأكبرمنذلكالمستوىفالقرارهواستبعادالعنصر

 اإلداريالفساد المستقل  المتغٌر عناصر( احتساب صدق 8جدول رقم )

 الرقم
 تالمؤشرا العناصر

 معامل

 االرتباط

 مستوى

 الداللة
 الحكم

X1 بٌن التمٌٌز 
 الموظفٌن

ٌكونالتمٌٌزبٌنالموظفٌنلٌسعلى
 صادقةغير  038.9 030.0 أساسالكفاءةوالتؤهٌل

X2  ًالتسٌب ف
 العمل

الحضور،وٌخرجٌتؤخرالموظؾعن
 قبلنهاٌةالدوامالرسمً

 صادقةغير  .03.2 -03209

X3 تدنً اإلنتاجٌة 
متراكمةوالتؤخرفًاتمامناألعمالإ

 المعامبلت
 صادقة 0.000 49..0

X4 الرشوة 
ٌتمانجازمعامبلتؼٌرقانونٌة

 مقابلالحصولعلىرشوة
 صادقة 0.020 0.4.9

X5  نشر المعلومات
علٌها أو التكتم  

رقاتأواختبلساتأوسالسكوتعن
،وكذلكافشاءقانونٌةممارساتؼٌر

 صادقة 03000 70..0
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 الرقم
 تالمؤشرا العناصر

 معامل

 االرتباط

 مستوى

 الداللة
 الحكم

 معلوماتسرٌة

X6 الوثائق تزوٌر 
 والقٌود

بالقٌودوالوثائقالرسمٌةالتبلعب
 للحصولعلىمكاسبمادٌة

 صادقة 03000 0.7.8

    

(6-5-4-3للفقراتالمبٌنة)أنمعامبلتاالرتباطالجدولأعبلهٌوضح

قلحٌثأنمستوىالداللةلكلعنصرهوأ(،0.05دالةعندمستوىداللة)

 )0.05من الفقرتٌن )2-1،بٌنما داللة مستوى عند دالة ؼٌر فمن0.05( )

المعٌاري أكبرمنمستوىالداللة هو المعامللها القٌاستبٌنأنقٌمة نتٌجة

(صادقة6-5-4-3)وهًأرقاماألولالمحورعناصروبذلكتعتبر(،0.05)

ٌتماستبعادالعنصرٌنلماوضعتلقٌاسه منقبلالباحثة،بٌنما وٌتماعتمادها

 (منالقٌاس.1-2)

(Y1 –)الرضا الوظٌفً المتغٌر التابع  لعناصرالصدق الداخلً  ثانٌاً:

 التابع المتؽٌر قٌاسعناصر نتٌجة الوظٌفًمن برنامجالرضا باستخدام

(SPSS:ًاالحصائًكانتالنتائجعلىالنحوالتال) 

 (Y1 –)الرضا الوظٌفً  المتغٌر التابع( نتٌجة صدق عناصر 9جدول رقم )      

 باستخدام برنامج التحلٌل اإلحصائً

Correlations 

  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 TOTAL2 

Y1.1 Pearson 

Correlation 

1 -.295 -.155 -.322 -.243 -.070 -.064 

Sig. (2-tailed)  .162 .469 .125 .253 .746 .767 
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N 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.2 Pearson 

Correlation 

-.295 1 -.077 .054 .041 .379 .423* 

Sig. (2-tailed) .162  .721 .802 .850 .068 .039 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.3 Pearson 

Correlation 

-.155 -.077 1 -.009 .218 .159 .480* 

Sig. (2-tailed) .469 .721  .966 .306 .457 .018 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.4 Pearson 

Correlation 

-.322 .054 -.009 1 .116 .032 .284 

Sig. (2-tailed) .125 .802 .966  .591 .883 .178 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.5 Pearson 

Correlation 

-.243 .041 .218 .116 1 .264 .594** 

Sig. (2-tailed) .253 .850 .306 .591  .213 .002 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.6 Pearson 

Correlation 

-.070 .379 .159 .032 .264 1 .754** 

Sig. (2-tailed) .746 .068 .457 .883 .213  .000 

N 24 24 24 24 24 24 24 

TOTAL Y1 Pearson 

Correlation 

-.064 .423* .480* .284 .594** .754** 1 

Sig. (2-tailed) .767 .039 .018 .178 .002 .000  

N 24 24 24 24 24 24 24 
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برنامج) التحلٌلبواسطة من النتٌجة االحصائSPSSًولتوضٌح أعبله(

وهوتجريالباحثةالجدولالتالً(Y1)لرضاالوظٌفًاالمتؽٌرالتابعلفقرات

(0.05)ٌقٌسمستوىالداللةالمعنوٌةفإذاكانتداللةالعنصرأقلأوتساوي

 ٌقبلالعنصروإذاكانأكبرمنذلكالمستوىفالقرارهواستبعادالعنصر

 ( Y1 –)الرضا الوظٌفً  المتغٌر التابع عناصر ( احتساب صدق 10جدول رقم )

 تالمؤشرا العنصر الرقم
 معامل

 االرتباط

 مستوى

 الداللة
 الحكم

Y1.1 الرواتب األجور 
عنضعؾالرواتبوتؤخرصرفها

 موعدها
 صادقةغير  0.7.7 -0.0.4

Y1.2 العمل محتوى 
المهام وتنوع  

منحالموظؾالعملالمناسبلهواعطاءه
  صبلحٌاتمناسبةفًوظٌفته

 صادقة 0.0.9 .0.42

Y1.3 
 الفرد إمكانٌة
 ومعرفته وقدراته

 بالعمل

وجودتطوٌرالقدرةوالمعرفةعنطرٌق
 صادقة 0.008 0.480 التدرٌبالوظٌفً

Y1.4 
 التطور فرص
 المتاحة والترقٌة

 للفرد

منحالموظؾالتطوروالترقٌات
 صادقةغير  0.078 0.284 التشجٌعٌة

Y1.5 نمط القٌادة 
نمطالقٌادةالسائدهًقٌادةؼٌر

 دٌمقراطٌةوؼٌرتشاورٌة.
 صادقة 03002 0.094

Y1.6 المادٌة الظروف 
 للعمل

عدماالهتمامبالتهوٌةلعدموجود
ؼٌرةالمكٌفاتالجٌدةللهواءواإلضاء

 مناسبة

 صادقة 03000 0.704

     

( أنمعامبلتاالرتباطللفقراتالمبٌنة (6-5-3-2ٌوضحالجدولأعبله

حٌثأنمستوىالداللةلكلعنصرهوأقل0.05دالةعندمستوىداللة) ،)

 )0.05من الفقرتٌن )4-1،بٌنما داللة مستوى عند دالة ؼٌر فمن0.05( )

أكبرمنمستوىالدال هو المعامللها القٌاستبٌنأنقٌمة المعٌارينتٌجة لة

(صادقة6-5-3-2وهًأرقام)األول(،وبذلكتعتبرعناصرالمحور0.05)
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ٌتماستبعادالعنصرٌن منقبلالباحثة،بٌنما لماوضعتلقٌاسهوٌتماعتمادها

 (منالقٌاس.1-4)

(Y2 – الوظٌفً األداء التابعمتغٌر ال لعناصرق الداخلً الصد :ثالثاَ 

 متؽٌر عناصر قٌاس نتٌجة برنامجاألداءالتابعمن باستخدام الوظٌفً

(SPSS:ًاالحصائًكانتالنتائجعلىالنحوالتال)

( Y2 –الوظٌفً  األداء) التابعمتغٌر ال( نتٌجة صدق عناصر 11جدول رقم )      

 باستخدام برنامج التحلٌل اإلحصائً

Correlations 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 TOTAL3 

Y2.1 Pearson 

Correlation 

1 -.196 -.088 .010 .126 .146 .375 

Sig. (2-tailed)  .359 .682 .965 .559 .498 .071 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.2 Pearson 

Correlation 

-.196 1 .269 -.057 .282 .096 .405* 

Sig. (2-tailed) .359  .204 .792 .182 .657 .050 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.3 Pearson 

Correlation 

-.088 .269 1 .111 .250 .502* .692** 

Sig. (2-tailed) .682 .204  .607 .239 .013 .000 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.4 Pearson 

Correlation 

.010 -.057 .111 1 -.027 -.183 .230 

Sig. (2-tailed) .965 .792 .607  .900 .393 .279 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.5 Pearson 

Correlation 

.126 .282 .250 -.027 1 .224 .604** 

Sig. (2-tailed) .559 .182 .239 .900  .293 .002 

N 24 24 24 24 24 24 24 



 83 

 

Y2.6 Pearson 

Correlation 

.146 .096 .502* -.183 .224 1 .663** 

Sig. (2-tailed) .498 .657 .013 .393 .293  .000 

N 24 24 24 24 24 24 24 

TPTAL Y2 Pearson 

Correlation 

.375 .405* .692** .230 .604** .663** 1 

Sig. (2-tailed) .071 .050 .000 .279 .002 .000  

N 24 24 24 24 24 24 24 

 

لفقراتاالحصائً(SPSSولتوضٌحالنتٌجةمنالتحلٌلبواسطةبرنامج)    

 التابع (Y2)الوظٌفًاألداءالمتؽٌر التالً الجدول الباحثة ٌقٌستجري وهو

تساوي أو أقل العنصر كانتداللة فإذا المعوٌة ٌقبل(0.05)مستوىالداللة

 العنصروإذاكانأكبرمنذلكالمستوىفالقرارهواستبعادالعنصر

 (Y2 –الوظٌفً  األداء) التابعمتغٌر العناصر ( احتساب صدق 12جدول رقم )

 تالمؤشرا العنصر الرقم
 معامل

 االرتباط

 مستوى

 الداللة
 الحكم

Y2.1 كمٌة العمل 
ٌتممنالموظؾلكاملالمهامالتً

 كلؾبها
 صادقةغير  0.070 70..0

Y2.2 صادقة 0.000 0.400 ٌتمبالجودةالمناسبةواتقانتام جودة العمل 

Y2.3  بالعملالمعرفة  
ٌتمبناءعلىمعرفةبإجراءات

 وتفاصٌلالعمل
 صادقة 0.000 92..0

Y2.4 المهارة فً العمل 
ٌتمبمهارةعالٌةوقدراتمتمٌزة

 بموجبالخبرةالوظٌفٌة
 صادقةغير  0.279 0.2.0

Y2.5 التعاون فً العمل 
معالتفاعلوالتفاوضٌتمبالتعاونو
 زمبلءالعمل

 صادقة 03002 04..0

Y2.6  المبادرة والدافعٌة
 فً العمل

ٌتمبالمبادرةوالحماسوسرعة
 االنجازللمهامالوظٌفٌة

 صادقة 03000 ....0
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(6-5-3-2ٌوضحالجدولأعبلهأنمعامبلتاالرتباطللفقراتالمبٌنة)

حٌثأنمستوىالداللةلكلعنصرهوأقل0.05دالةعندمستوىداللة) ،)

 )0.05من الفقرتٌن )4-1،بٌنما داللة مستوى عند دالة ؼٌر فمن0.05( )

المعٌاري أكبرمنمستوىالداللة هو المعامللها القٌاستبٌنأنقٌمة نتٌجة

(صادقة6-5-3-2وهًأرقام)األول(،وبذلكتعتبرعناصرالمحور0.05)

ٌتم منقبلالباحثة،بٌنما استبعادالعنصرٌنلماوضعتلقٌاسهوٌتماعتمادها

 .(منالقٌاس1-4)

 Reliabilityاختبار الثبات المبحث الثانً : 

(منa)ٌعتبرمعاملألفالكرونباخالذيٌرمزإلٌهعادةبالحرؾالبلتٌنً

أهممقاٌٌساالتساقالداخلًلبلختبارات،وٌربطمعاملألفاثباتاالختباربثبات

البنودبالنسبةإلىالتباٌنالكلًٌإديإلىانخفاضبنوده،فازدٌادقٌمةتباٌنات

)تجانسها(ٌإديإلىارتفاعمعاملالثباتمعاملالثبات،وانخفاضها
106
.

لفقراتةالباحثقامتوقد الداخلً االتساق مدى اختبار االستبٌانبإجراء

 بمعامل ،المعروؾ ألفا االرتباطوكرنباخ قوة إلى تشٌر التً فقراتبٌن

ثابتةاالستبٌان أخرىفستكونالنتٌجة االختبارمرة اعادة تم لو وأنه وٌعتبر،

هو المعامل لهذا المقبول األدنى 0.60)الحد ا(، هذا نتائج ختبارالوكانت

:كماٌلًلعناصرالمتؽٌرات

 ( نتٌجة معامل كرنباخ لثبات االستبانة13جدول رقم )

 

 
                                                           

،الجزائر،-106 الخلدونٌة ،دار أدواته تصمٌم ،أساسٌاتالقٌاسالنفسًو بشٌر م،ص2012معمرٌة
84.
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 24 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 ( احتساب ثبات عناصر االستبانة 14جدول رقم ) 

 معامل كرنباخ ألفا

 Cronbach's Alpha 

 متغٌرات الدراسة عدد الفقرات

0.731 24
الرضاالوظٌفً،اإلداريالفساد

الوظٌفًاألداء،



( رقم الجدول خبلل 14من ألفا معامل قٌمة أن ٌتضح لجمٌعكرنباخ(

(،0.60وهًأعلىمنالقٌمةالمعٌارٌة)(0.731اوي)االستبانةٌسعناصر

درجةمناسبةومقبولةمنالثباتمماٌعكسثباتإجاباتعنالنتٌجةوتعبرهذه

االختبارٌةالمستجوبٌن البحث عٌنة فً ، وقوةذلكوٌشٌر االستبانة لثبات

الداخلً وبالتالًفهًصالحةللقٌاسوتحلٌلالنتائجواختبارالفروضتماسكها

والوصولإلىإجاباتألسئلةالدراسة.

اجراء للقٌاسمع صالحة أنها من البحثوالتؤكد قٌاسأداة اتمام وبعد

التعدٌلالمطلوبعلٌها،تقومالباحثةبإجراءالتحلٌلالوصفًللبٌاناتثمالتحلٌل

 فً ٌلً وكما الدراسة لهذه والفرضٌات الشروط الختبار الفصلاالستداللً

التالً.
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 الوصفً لبٌانات الدراسـة ًالثالث: االحصاء التحلٌل الفصل

     : مقدمة عن التحلٌل الوصفً فً الدراسة األولالمبحث 

استبعاد االستباناتللتحلٌلاإلحصائًوبعد منصبلحٌة التؤكد أنتم بعد

 تماستخدامالحاسباآللًلمعالجةالبٌاناتوتحلٌلها بواسطةؼٌرالصالحمنها

( اإلحصائً SPSSالبرنامج االحصائً.وٌمكن( التحلٌل تعرٌؾ

األسالٌب Descriptive statisticsالوصفً مجموعة من :عبارة بؤنه

وعرضهاحصائٌةاال وتلخٌصها وتصنٌفها البٌاناتوتنظٌمها التًتعنىبجمع

حصائٌةبطرٌقةواضحةفًصورةجداولأوأشكالبٌانٌةوحسابالمقاٌٌساال

متؽٌر(فًمجتمعماأوعٌنهمنهالمختلفةلوصؾمتؽٌرما)أوأكثرمن
107
.

اال األسالٌب استخدم تم الدراسةحصائٌةوقد أهداؾ مع تتناسب التً

عنالتًاستخدمتفًهذهالدراسةالوصفٌةحصائٌةوتساإالتها،واألسالٌباال

هً:(SPSSوبرنامجالتحلٌلاإلحصائً)طرٌقبرنامجاالكسل

 :التكرارات -1

 ةللبٌانات(.التراكمٌ)القٌمةهًنتٌجةمجموععددمراتتكرارالقٌمة      

 :المتوسط الحسابً -2

أعطٌتلكل         لو التً القٌمة هو القٌم من لمجموعة الحسابً المتوسط

قٌم لمجموع مساو  الجدٌدة المفردات قٌم مجموع لكان المجموعة فً مفردة

المتؽٌراتاألصلٌة
108
.

                                                           

م،ص2008،الجامعةاإلسبلمٌة،ؼزة،SPSSسمٌرخالدصافً،دورةفًالبرنامجاإلحصائً-107
4. 

.75فناوي،طرقالبحثالعلمًواالحصاء،جامعةامالقري،دونباقًالمعلومات،صمحمدالح-108
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 :المعٌارياالنحراف  -3

االنحراؾالمعٌاريلمجموعةمنالبٌاناتهوالجذرالتربٌعًالموجب       

البٌانات وحدات نفس هً المعٌاري االنحراؾ وحدات فإن وبذلك للتباٌن،

األصلٌة،وؼالباًٌفضلاستخداماالنحراؾالمعٌاريألنمقٌاسالتشتتالمطلق

األص القراءات وحدات نفس له ٌكون أن حالةٌجب فً متحقق وهو لٌة

االنحراؾالمعٌاري
109
. 

  :أو الوزن النسبً النسبة المئوٌة -4

م          االجابات مجموع )هو االعلى االجابة رقم على كانتإقسوماً ذا

(ثمنقسمالناتجعلىالمجموع5فتكوناالجابةاألعلىه5ً-1االجاباتمن

 .100العامونضربب

 :المدرجات التكرارٌة -5

التمثٌلالبٌانًللجدولالتكراريالبسٌطالخاصبالبٌانـاتالكمٌـة        وهو

التكراراتعلى حٌثتمثل متبلصقة، بٌانٌة أعمدة عن عبارة وهو المتصلة،

األفقً، المحور على الفئات( )حدود المتؽٌر قٌم تمثل بٌنما الرأسً، المحور

 تكرار هو ارتفاعه بعمود، فئة كل تمثٌل طولوٌتم هو قاعدته وطول الفئة،

الفئة
110
. 

:احتساب الوزن المرجح لمقٌاس لٌكارت -6

تسبق خطوة للبٌاناتعملٌةوهً الوصفً خبلٌا طول لتحدٌدالتحلٌل

-5) حسابالمدى وفٌهتم والعلٌا( الدنٌا )الحدود الخماسً لٌكرت مقٌاس
                                                           

109- اإلحصائً البرنامج فً دورة صافً، خالد سابق،SPSSسمٌر ،مرجع اإلسبلمٌة الجامعة ،
 .6ص

.20شرؾالدٌنخلٌل،االحصاءالوصفً،نشرشبكةاالبحاثوالدراساتاالقتصادٌة،ص-110
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 طول على للحصول المقٌاس فً قٌمة أكبر على تقسٌمه ثم ومن(4=1

وبعد  )بداٌة المقٌاس فً قٌمة أقل إلى القٌمة هذه إضافة تم ذلك الخلٌة

 وهكذا الخلٌة لهذه األعلى الحد لتحدٌد وذلك ) صحٌح واحد وهً المقٌاس

-ٌلً: كما الخبلٌا أصبحطول

 ( احتساب الوزن المرجح لمقٌاس لٌكارت15جدول رقم )

 حدود المجموعة

 الخلٌة طول
 الدرجة الوصف قٌمة القٌاس

 الخامسة منخفضجدا1ً 1.8إلىأقلمن1من

 الرابعة منخفض 2.62إلىأقلمن1.8من

 الثالثة متوسط 3 3.4إلىأقلمن1.8من

 الثانٌة عالٍ 4 4.2إلىأقلمن3.4من

 ىاألول عاٍلجداً 5 5إلى4.2من
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المتغٌثثر المسثثتقل الفسثثاد : التحلٌثثل الوصثثفً لعناصثثر الثثثانًالمبحثثث 

 اإلداري

 هذا المبحثفً وسٌتم عرض لعناصر بالنسبة البٌانات الفسادتحلٌل

اإلداري : العملوهً التكتم،التسٌبفً المعلوماتأو نشر اإلنتاجٌة، تدنً

علٌها،تزوٌرالوثائقوالقٌود.

 الجدول خبلل أدناهمن التحلٌل(16)رقم نتائج إلً ٌشٌر الذي

 الوصفً االحصائً عنصر جاء حٌث مإشره:تدنً اإلنتاجٌة: إن حسب

وبوزننسبً،ىاألولفًالمرتبةاألعمال متراكمة والتأخر فً اتمام المعامالت

.0.774وبانحراؾمعٌاريبلػ4.243بلػ%وبمتوسطحساب84.86ًبلػ

ٌتمانجازحسبمإشره:الرشوةعنصرجاءالثانٌةبٌنماكانفًالرتبة

رشوة على الحصول مقابل قانونٌة ؼٌر بلػمعامبلت نسبً وبوزن ،

.0.823وبانحراؾمعٌاريبلػ4.053%وبمتوسطحسابًبلػ81.06

فًالمرتبةالثالثةوحسبانشر المعلومات أو التكتم علٌهوجاءعنصر

،وكذلكأواختبلساتأوممارساتؼٌرقانونٌةسرقاتالسكوتعنمإشره:

 نسبًبلػ وبوزن معلوماتسرٌة، بلػ3.90%وبمتوسطحساب78ًافشاء

.0.931وبانحراؾمعٌاريبلػ

 كانعنصر الرابعة المرتبة فً وحسبتزوٌر الوثائق والقٌودوأخٌراً

للحصولعلىمكاسبمادٌة،وبوزنبالقٌودوالوثائقالرسمٌةالتبلعبمإشره:

 بلػ حساب77.34ًنسبً وبمتوسط % بلػ3.867بلػ معٌاري وبانحراؾ

1.071.
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ٌشٌرإلىتوفٌقالباحثةفًاختٌارالعناصراألهمأوالًبؤولوهذاالترتٌب

وترتٌبهاوهومااتفقمعنتائجالدراسة،والشكلأدناهاإلداريالفسادفًمتؽٌر

ٌلخصالمتوسطالحسابًفًشكلمدرجتكراريلوصؾالمتؽٌرالمستقل.

 

 (5شكل رقم )

 المتوسط الحسابً إلجابات المتغٌر المستقل

 (     X - اإلداري)الفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 



 

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

 تزوٌرالوثائقوالقٌود نشرالمعلومات الرشوة تدنًاإلنتاجٌة
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 اإلداري( االحصاء الوصفً لعناصر المتغٌر المستقل الفساد  16جدول رقم ) 

 (X - اإلداري نتيجة تحميل فقرات )الفساد

 

 المؤشرات العناصر الرقم

 المستوى التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الرتبة
منخفض  منخفض متوسط عال   جداً  عال   النسبة

 جداً 

X1تدنً اإلنتاجٌة 
متراكمةوالتؤخرفًناألعمالإ

 اتمامالمعامبلت

18980792721
4.2430.77484.86%1

100%24.341.814.31.10.5

X2الرشوة 
ٌتمانجازمعامبلتؼٌرقانونٌة

 مقابلالحصولعلىرشوة
18964754721

4.0530.82381.06%2
100%33.939.724.91.10.5

X3
نشر المعلومات 
 أو التكتم علٌها

رقاتأواختبلساتسالسكوتعن
،وكذلكقانونٌةممارساتؼٌرأو

 افشاءمعلوماتسرٌة

18956725083
3.900.93178%3

100%29.638.126.54.21.6

X4
 الوثائق تزوٌر

 والقٌود
بالقٌودوالوثائقالرسمٌةالتبلعب

 للحصولعلىمكاسبمادٌة
18933.933.321.77.93.2

3.8671.07177.34%4

100%646341156

 ــــ X 16.063 0.899 83.7% اإلداريالفساد  –المتغٌر المستقل المتوسط الكلً لمدى الموافقة على 

92 
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الرضثا  األولالمتغٌثر التثابع التحلٌل الوصفً لعناصر  : الثالثالمبحث 

 الوظٌفً

 هذا الثالثالمبحثفً سٌتم لعناصروعرض بالنسبة البٌانات تحلٌل

 الوظٌفً الرضا : المهاموهً وتنوع العمل وقدراته،محتوى الفرد إمكانٌة

.الظروؾالمادٌةللعمل،نمطالقٌادة،ومعرفتهبالعمل

)ف رقم التالً الجدول خبلل التحلٌل17من نتائج إلً ٌشٌر الذي )

 عنصر جاء حٌث : الوصفً حسبالعمل وتنوع المهاممحتوى االحصائً

منح الموظف العمل المناسب له واعطاءه صالحٌات مناسبة فً :مإشر

%وبمتوسطحسابًبلػ84.88وبوزننسبًبلػ،ىاألولفًالمرتبةوظٌفته 

.0.710وبانحراؾمعٌاريبلػ4.244

ومعرفته إمكانٌة الفرد وقدراته عنصرجاءرتبةالثانٌةمبٌنماكانفًال

،وبالعمل مإشره: التدرٌبحسب طرٌق عن والمعرفة القدرة تطوٌر وجود

الوظٌفً بلػ نسبً وبوزن ،83.06 بلػ حسابً وبمتوسط %4.153

.0.894وبانحراؾمعٌاريبلػ

نمطالقٌادةفًالمرتبةالثالثةوحسبمإشره:نمط القٌادة وجاءعنصر

%83.06،وبوزننسبًبلػوؼٌرتشاورٌةالسائدهًقٌادةؼٌردٌمقراطٌة

.0.839وبانحراؾمعٌاريبلػ4.153بلػوبمتوسطحسابً

 الرابعة المرتبة فً جاءوأخٌراً وحسبالظروف المادٌة للعملعنصر

 : واإلضاءةمإشره للهواء المكٌفاتالجٌدة وجود لعدم بالتهوٌة االهتمام عدم

 مناسبة ؼٌر بلػ نسبً حسابً%79.88،وبوزن وبمتوسط 3.994بلػ

.0.942وبانحراؾمعٌاريبلػ
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بؤول وهذاالترتٌبٌشٌرإلىتوفٌقالباحثةفًاختٌارالعناصراألهمأوالً

 متؽٌر فً الوظٌفً والشكلالرضا الدراسة، نتائج مع اتفق ما وهو وترتٌبها

ٌلخصالمتوسطالحسابًفًشكلمدرجتكراريلوصؾالمتؽٌر التابعأدناه

.األول

 

 (6شكل رقم )

 المتوسط الحسابً إلجابات المتغٌر التابع

 (Y1 –ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الوظٌفً ـــــــــــــــــــــــــــــــ)الرضـــ

 



3.85

3.9

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

محتوىالعملوتنوع
 المهام

القدرةعلىالعمل
 ومعرفته

 الظروؾالمادٌةللعمل نمطالقٌادة
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 ( االحصاء الوصفً لعناصر المتغٌر التابع الرضا الوظٌفً 17جدول رقم ) 

 (Y1–تحلٌلفقرات)الرضاالوظٌفًنتٌجة
 

 المؤشرات العناصر الرقم

 المستوى التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً

 الرتبة
 منخفض متوسط عال   جداً  عال   النسبة

منخفض 
 جداً 

Y1.2
 العمل محتوى
المهام وتنوع  

منحالموظؾالعملالمناسبله
واعطاءهصبلحٌاتمناسبةفً

  وظٌفته

18976833000

4.2440.71084.88%1
100%40.243.915.900

Y1.3

 الفرد إمكانٌة
 ومعرفته وقدراته
 بالعمل

وجودتطوٌرالقدرةوالمعرفة
 عنطرٌقالتدرٌبالوظٌفً

18975822183

4.1530.89483.06%2
100%39.743.411.14.21.6

Y1.5  نمط القٌادة 
نمطالقٌادةالسائدهًقٌادةؼٌر

 دٌمقراطٌةوؼٌرتشاورٌة.

18978673950
4.1530.83983.06%3

100%41.335.420.62.60

Y1.6
 المادٌة الظروف
 للعمل

عدماالهتمامبالتهوٌةلعدم
وجودالمكٌفاتالجٌدةللهواء

ؼٌرمناسبةةواإلضاء  

18934.438.620.64.81.6

3.9940.94279.88%4
100%65733993

 ــــ Y1 16.544 0.846 82.72%  الرضا الوظٌفً – التابعالمتغٌر المتوسط الكلً لمدى الموافقة على 

94 
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 األداءالثثانً : التحلٌل الوصفً لعناصر المتغٌثر التثابع  الرابعالمبحث 

 الوظٌفً

 هذا وسٌتمالمبحثفً عرض لعناصر بالنسبة البٌانات األداءتحلٌل

 : وهً المبادرةالوظٌفً العمل، فً التعاون بالعمل، ،المعرفة العمل كمٌة

 والدافعٌةفًالعمل

( رقم التالً الجدول خبلل 18فمن أن( االحصائًنجد التحلٌل نتائج

 الوصفً ٌلً ما إلى تشٌر عنصر جاء ن ٌتم محسبمإشره:كمٌة العمل :

 الموظف لكامل المهام التً كلف بها المرتبة بلػ،ىاألولفً نسبً وبوزن

.0.758وبانحراؾمعٌاريبلػ4.307وبمتوسطحسابًبلػ86.14%

 عنصر جاء الثانٌة المرتبة فً كان ،وحسبالتعاون فً العملبٌنما

وبوزننسبًبلػ، بالتعاون والتفاعل والتفاوض مع زمالء العملٌتممإشره:

.0.909وبانحراؾمعٌاريبلػ4.116وبمتوسطحسابًبلػ82.32%

ٌتم بناء فًالمرتبةالثالثةوحسبمإشره:المعرفة بالعمل وجاءعنصر

وبمتوسط%81.28،وبوزننسبًبلػعلى معرفة بإجراءات وتفاصٌل العمل

.0.948وبانحراؾمعٌاريبلػ4.064بلػحسابً

 عنصر جاء الرابعة المرتبة فً المبادرة والدافعٌة فً العمل وأخٌراً

 : مإشره ٌتم بالمبادرة والحماس وسرعة االنجاز للمهام الوظٌفٌةوحسب

وبانحراؾمعٌاريبلػ3.550بلػوبمتوسطحسابً%71،وبوزننسبًبلػ

1.088.

النتائجتشٌرإلىأن الترتٌبوهذه منالبحثلٌسمختلؾكثٌراًفًأداة

األهمٌةحٌث متؽٌر األداءفً ما وهو وترتٌبها نتائجتقاربالوظٌفً مع
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تكراري مدرج شكل فً الحسابً المتوسط ٌلخص أدناه والشكل الدراسة،

.الثانًلوصؾالمتؽٌرالتابع

 

 (7شكل رقم )

 المتوسط الحسابً إلجابات المتغٌر التابع

 (Y2–الوظٌفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً  األداء)        

  

0
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1
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5

 المبادرةوالدافعٌةفًالعمل التعاونفًالعمل المعرفةبالعمل كمٌةالعمل
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 الوظٌفً األداء االحصاء الوصفً لعناصر المتغٌر التابع(  18جدول رقم ) 

 (Y2 -الوظٌفًاألداءتحلٌلفقرات)نتٌجة
 

 رقم 
 المتغٌر

 المؤشرات العناصر

 المستوى التكرار
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة الوزن النسبً
 منخفض متوسط عال   جداً  عال   النسبة

منخفض 
 جداً 

Y2.2 كمٌة العمل 
ٌتممنالموظؾلكاملالمهام

 التًكلؾبها
18990692820

4.3070.75886.14%1
100%47.636.514.81.10

Y2.3
المعرفة 
 بالعمل

ٌتمبناءعلىمعرفةبإجراءات
 وتفاصٌلالعمل

18973703493
4.0640.94881.28%3

100%38.637184.81.6

Y2.5
التعاون فً 

 العمل
التفاعلٌتمبالتعاونو

زمبلءالعملمعوالتفاوض  
18976 71 3282

4.1160.90982.32%2
100%40.2 37.6 16.94.21.1

Y2.6

 المبادرة
فً  والدافعٌة
 العمل

ٌتمبالمبادرةوالحماسوسرعة
 االنجازللمهامالوظٌفٌة

189416253267

3.5501.08871%4
100%21.732.82813.83.7

 ــــ Y2 4.009 0.925 80.185% الوظٌفً األداء – المتغٌر التابعالمتوسط الكلً لمدى الموافقة على 

97 
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 ةٌلً االستداللً لبٌانات الدراسـالفصل الرابع : االحصاء التحل

ٌتضمنهذاالفصلعرضوتحلٌلالبٌاناتلئلجابةعلىتساإالتالدراساة،

كذلكاختبارالفروضالمحددةلهاذهالدراساةوذلاكباساتخدامعاددماناألساالٌب

(وسااٌكونANOVA-)انوفاااالبسااٌط،وعلااىرأسااهااالختبااارالخطااًحصااائٌةاال

التحلٌلعلىالنحوالتالً.

 اختبار الشروط : – األولالمبحث 

الختبثثار  البسثثٌط الخطثثً عثثرض وتحلٌثثل نتثثائج تحلٌثثل االنحثثدار             

 (SPSSالشروط بواسطة برنامج )

سااتقومالباحثااةبااإجراءعملٌااةالتحقااقماانماادىمطابقااةبٌاناااتالبحااث

ٌلخصتلكالشروطالمعروفة(19رقم)والجدولالتالًالمحصلةمناالستبٌان

التًتسبقعملٌةاختبارالفروض.ونتائجهاوبالشروطالكبلسٌكٌة

 ()اختبار الشروط للمتغٌرات( االختبار الكالسٌكً 19جدول رقم )

 ت اسم االختبار الشروط المعٌارٌة لالختبار نتائج االختبار

إنالبٌاناتموزعاةعلاى

شاااااكلواتجااااااهقطاااااري

 لجمٌعالمتؽٌرات

وذلاااكمااانخااابللالنظااارفاااً

الرسمالبٌاانًلنتاائجاالختباار

بااؤنتكااونالبٌاناااتفااًشااكل

 قطري

شااااااارطالتوزٌاااااااع

الطبٌعً

1 

هااااااذاالشااااااطالداعااااااً

لتطبٌقااااااهحٌااااااثٌوجااااااد

متؽٌاارمسااتقلواحاادفااً

 هذهالدراسة.

التتحقاااااقالعبلقاااااةالخطٌاااااة

(إالإذاكانااتVIF)للبٌانااات

5أو4≥:قٌمااااةاالرتباااااط

وهًتشٌرلعدموجودارتباط

)معامااااااااالالتبااااااااااٌن(باااااااااٌن

شاااااااارطاختبااااااااار

العبلقااااااةالخطٌااااااة

)االرتباااااااط(بااااااٌن

المتؽٌاااااااااااااااااااااارات

 المستقلة

2 
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المتؽٌااااااراتالمسااااااتقلةفٌمااااااا

 بٌنهما

البٌاناتلٌساتعلاىنماط

معاااااااٌنأوموحااااااادبااااااال

مبعثرةفًالرسامالبٌاانً

ودونوتنتشاااااااارفاااااااااوق

الصااااااااااااااافرلجمٌاااااااااااااااع

 المتؽٌرات.

ٌتحقااااقالشاااارطبااااؤنتكااااون

البٌاناااااتلٌسااااتعلااااىنمااااط

معااااٌنأوموحاااادفااااًالرساااام

البٌاانًبالتنتشاارنسابٌاًتحاات

وفوقالصفروبشكلمبعثر.

شاااااااااارطشااااااااااكل

االنتشاااارللبٌاناااات

 عشوائٌاًومبعثر.،

3 

(للمتؽٌاااراتDWقٌمااة)

متوافقااةمااعالشاارطوهااو

مااااٌعناااًوجاااودارتبااااط

ذاتااااااًتلقااااااائًلجمٌااااااع

 البٌاناتفٌمابٌنها.

ٌتحقااقهااذالشاارطبااؤنتكااون

البٌانااااتمرتبطاااةذاتٌااااًفٌماااا

(DWبٌنهاوهوٌعناًقٌماة)

وإلاى-2تقعبٌنقٌمتٌنهما)

2)+ 

شاااااارطاالرتباااااااط

الااااااذاتًالتلقااااااائً

 للبٌانات

4 

الشرطمتحققوذلاكباؤن

المتؽٌاااارالمسااااتقلقااااادر

علااااااىتفسااااااٌرالمتؽٌاااااار

التابع.

مربااااع(Rإنقٌمااااةمعاماااال)

لكلالمتؽٌراتالمستقلةقادرة

علىتفسٌرالمتؽٌاراتالتابعاة

والباقًتفسرهعواملأخرى،

ؼٌرهاذهالمتؽٌاراتالمساتقلة

محلالدراسة.

شاااااااارطمبلئمااااااااة

لتفساااااٌرالنماااااوذج

المتؽٌرالتابع

5



 التأكد من شرط التوزٌع الطبٌعً  -أوالً 

(نجادأنهاذاSPSSبناءعلىنتائجالتحلٌلاالحصاائًباساتخدامبرناامج)

نهااذاالشاارطالكبلسااٌكًالثااانًماانشااروطصااحةاألولالشاارطالكبلسااٌكً



 088 

 

متحققحٌثأنالبٌاناتموزعةعلىشكلقطريوهاًنموذجاالنحدارالخطً

وعلااىخااطواحاادمكوناةلعبلقااةارتباااطبااٌنالمتؽٌاراتمااناألساافلإلااىاألعلاى

ٌماثلاالستقامة.

(ٌشااٌرإلااىتحقااقوتطااابقهااذا9(وكااذلكرقاام)8والشااكلالتااالًرقاام)

وباٌنالمتؽٌارٌنالتاابعٌنوهماااإلداري(الفساادXالشرطبٌنالمتؽٌرالمساتقل)

.(Y2)الوظٌفًاألداءو(Y1)الرضا



 (Y2) (Y1للبٌانات )تحقق التوزٌع الطبٌعً ( 9ورقم ) (8شكل رقم)

 

 



 080 

 

 

 عشوائٌاً ومبعثر. –شكل االنتشار للبٌانات التأكد من شرط  -ثانٌاً 

(تبٌنأنهذاSPSSمنخبللنتائجالتحلٌلاالحصائًباستخدامبرنامج)

انتظام على ولٌست مبعثر شكل على النموذج بٌانات تكون أن وهو الشرط

المتؽٌرات،نجدأنهمتحققبالفعل.مقصودوتنتشرفوقودونالصفرلجمٌع

( رقم إلىالشكل التابع10حٌثبالنظر ببٌاناتالمتؽٌر المتعلق األول(

الوظٌفً وكذلكالشكلY1)وهوالرضا )( المتعلقببٌاناتالمتؽٌر(11رقم

 2Y)الثانًالتابع الشرطالكبلسٌكًالثانًمنشروطصحة( ٌتضحأنهذا

الخطًمتحققومطابقلمااشترطله،حٌثأنالبٌاناتتظهرنموذجاالنحدار

فًصورةمبعثرةوحولقٌمةالصفر.
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 (Y1( )Y2( تحقق من شكل انتشار البٌانات فً النموذج )11( ورقم )10شكل رقم )
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 االرتباط الذاتً التلقائً للبٌاناتالتأكد من شرط  -ثالثاً 

(تبٌنأنSPSSمنخبللنتائجالتحلٌلاالحصائًباستخدامبرنامج)

قٌمة ٌعنً وهو بٌنها فٌما ذاتٌاً مرتبطة البٌانات تكون أن وهو الشرط هذا

(DW(تقعبٌنقٌمتٌنهما)نجدأنهذاالشرطمتحققبالفعلف2ًوإلى-2)+

بٌاناتالمتؽٌراتبهذهالدراسة.

إلىحٌثب الخطًالنظر االنحدار التابعنتٌجة ببٌاناتالمتؽٌر المتعلق

)األول الوظٌفً الرضا Y1وهو وكذلك ) الثانًنتٌجة التابع ببٌاناتالمتؽٌر

(2Yًٌتضحأنهذاالشرطالكبلسٌك)منشروطصحةنموذجاالنحدارالثالث

اشترطله (وه1ًفالقٌمتٌنلكبلالمتؽٌرٌنتبلػ)الخطًمتحققومطابقلما

.المذكورتقعبٌنقٌمةالشرط

 التأكد من شرط مالئمة النموذج لتفسٌر المتغٌر التابع -رابعاً 

(تبٌنأنSPSSمنخبللنتائجالتحلٌلاالحصائًباستخدامبرنامج)

مربع(فًنتٌجةاالختبارالخطًقادرةكمٌاRًهذاالشرطوهوأنتكونقٌمة)

المتؽٌرالتابعوبقٌةمنتفسٌرجانبقادرعلىالمتؽٌرالمستقلفوبقٌمةمقبولة

رهعواملأخرى.سالقٌمةمنالنسبةالمئوٌةتف

المتؽٌر ببٌانات المتعلق الخطً االنحدار نتٌجة إلى النظر خبلل فمن

 )األولالتابع الوظٌفً الرضا )Y1وهو قٌمة أن نجد )Rبلؽت مربع(

(علىتفسٌرالجزءالمقبولمنY1%(وهذاٌعنًقدرةالمتؽٌرالتابع)17.2)

%(ٌتمتفسٌرهمنعواملأخرىتإثر82.8(وأنقٌمة)Xالمتؽٌرالمستقل)

ؼٌرالرضاالوظٌفً.اإلداريفًالفساد

 إلى كذلك النظر خبلل ببٌاناتومن المتعلق الخطً االنحدار نتٌجة

مربع(بلؽتR(نجدأنقٌمة)2Yالوظٌفً)األداءالمتؽٌرالتابعالثانًوهو

(11.3( الثانً التابع المتؽٌر قدرة ٌعنً وهذا )%Y2الجزء تفسٌر على )
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%(ٌتمتفسٌرهمنعوامل88.7(وأنقٌمة)Xالمقبولمنالمتؽٌرالمستقل)

الوظٌفً.األداءؼٌراإلداريالفسادأخرىتإثرفً

 الخطً االنحدار نموذج من الباحثة تحققت الشروطوبذلك خبلل من

وهًاألهمفًهذهالدراسةالتالًفًالمبحثوتؤتًالخطوةالتالٌةالكبلسٌكٌة

وعلٌهابنٌتالفروضوهًمعرفةهلالفروضالموضوعةفًالدراسةمقبولة

أمال.

 :اختبار الفروض :الثانًالمبحث 

الختبار صحة  البسٌطعرض نتائج تحلٌل االنحدار الخطً               

 (SPSSالفروض بواسطة برنامج )

-فًهذاالمبحثتختبرالباحثةفرضًالبحثوهما:

1-  األولالفرضٌة اتذعبلقةتوجدى: بٌنااحصائٌةداللة اإلداريلفساد

لٌبٌا.-العاملٌنبمستشفىالخمسالرضاالوظٌفًلديوبٌن

2-  : الثانٌة ذاتعبلقةتوجدالفرضٌة ااحصائٌةداللة بٌن اإلداريلفساد

لٌبٌا.-الوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمساألداءوبٌن

 -:وٌكوناختبارالفرضٌاتباالعتمادعلىقانوناالختبارالتالً

 ىاألولالفرضٌة اختبار صحة  -أوالً 

عندأي)احصائٌةداللةذاتعبلقةأنهناكعلىىاألولالفرضٌةتنص

الرضاالوظٌفً،والختبارصحةهذهواإلداريلفسادبٌنا(α≤0.05مستوى

استخدم ةالباحثتالفرضٌة الخطً االنحدار علىللبٌاناتتحلٌل باالعتماد

النحو على النتائج ،وكانت والوجود العدم الفرضٌة اختبار قانون تطبٌق

-الموضحأدناه:
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( H0فرضٌة العدم )   -1 ال ت: ذاتعبلقةوجد احصائٌةداللة الفسادبٌن

لٌبٌا.-وبٌنالرضاالوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمساإلداري

( H1فرضٌة الوجود )   -2 ت: عبلقةوجد احصائٌةداللة الفساد اإلداريبٌن

 لٌبٌا.-وبٌنالرضاالوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمس
 

 ( نتائج تحلٌل التباٌن األحادي للكشف عن رؤٌة أفراد 20جدول رقم )

الفرضٌة األولى -عٌنة الدراسة إزاء محاورها 

 العامل

 عنوان 

 العامل

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

 قٌمة

" F" 

مستوى 

 الداللة

المتؽٌر

التابع

Y1

الرضا

الوظٌفً

 7.018 1 7.018 بٌنالمجموعات

38.841 

 

0.000 

 

 0.181 187 33.787 داخلالمجموعات

  188 40.804 المجموع

(189عددأفرادالعٌنة)  

F tabel =3.90 ردف189تمالحصولعلٌهامناإلكسٌللحجمعٌنة  

sig F=0.000مستوىالمعنوٌة

 SPSSالمصدر : برنامج 

         ىاألولثانٌاً: إثبات صحة الفرضٌة 

 بالجدول التباٌن نتٌجة فً النظر خبلل )من أن(20السابقرقم ٌتبٌن

 Fقٌمة التابع للمتؽٌر األولالمحسوبة قٌمة من الوظٌفًهًأكبر Fالرضا

تساويFالجدولٌةحٌثإنقٌمة وهًبذلكأكبر38،841فًالنتائجأعبله

،كماأنمستوىالداللةالمعنوٌةلهذا3.90الجدولٌةوالتًتساويFمنقٌمة

٪مما0.5وهًوهًأقلمنمستوىالداللةالمعٌارٌة0.000المتؽٌرٌساوي
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 فروقذاتداللة احصائٌةٌعنًوجود إلىقٌمة النظر أنمنخبلل T،كما

 ٌتبنأنقٌمة الجدولٌة بقٌمتها ومقارنتها هًأكبرمنTالمحسوبة المحسوبة

فًنتائجاالختبارالخطًفًهذا والظاهرة المحسوبة فالقٌمة الجدولٌة قٌمتها

 التحلٌل 6.232هً  القٌمة هًبٌنما الشكل1.97الجدولٌة موضح وكما

وهذاٌقودالباحثةإلىقبولفرضٌةالوجودالتًتنصعلى:بالملحق،

(H1 ت(: ذاتعبلقةوجد احصائٌةداللة الفساد الرضااإلداريبٌن وبٌن

لٌبٌا.-الوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمس

ٌتضحمنخبللهمعاملالذيهونموذجالبحث(12)رقموالشكلالتالً

الخطً.االنحدار

 Y1 ( نتٌجة اختبار االنحدار الخط12ًشكل رقم )





 









)و رقم الجدول نتائج إلى 20استناداً الخطً االنحدار معادلة فإن للمتؽٌر(

-تكونعلىالنحوالتالً: (Y1والمتؽٌرالتابع)(X)المستقل

               

 الرضا الوظٌفً

Y1 

 األداء الوظٌفً

Y2 

الفساد 
 اإلداري

 X 
 

38.841 
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 اختبار صحة الفرضٌة الثانٌة -ثالثاً 

عندأي)احصائٌةداللةذاتعبلقةتنصالفرضٌةالثانٌةعلىأنهناك

الوظٌفً،والختبارصحةاألداءوبٌناإلداريلفسادبٌنا(α≤0.05مستوى

الفرضٌةاستخدمتالباحثةتحلٌلاالنحدارالخطً باالعتمادعلىللبٌاناتهذه

النحو على النتائج ،وكانت والوجود العدم الفرضٌة اختبار قانون تطبٌق

-الموضحأدناه:

( H0فرضٌة العدم )   -3 ال ت: ذاتعبلقةوجد الفساداحصائٌةداللة بٌن

لٌبٌا.-الوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمساألداءوبٌناإلداري

اإلداريبٌنالفساداحصائٌةداللةذاتعبلقةوجدت:( H1فرضٌة الوجود )   -4

 لٌبٌا.-الوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمساألداءوبٌن

 

 ( نتائج تحلٌل التباٌن األحادي للكشف عن رؤٌة أفراد 21جدول رقم )

 الثانٌة الفرضٌة -عٌنة الدراسة إزاء محاورها 

 العامل

 عنوان 

 العامل

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

 قٌمة

" F" 

مستوى 

 الداللة

المتؽٌر

التابع

Y2

األداء

 الوظٌفً

 4.806 1 4.806 بٌنالمجموعات

23.737 

 

0.000 

 

 0.202 187 37.865داخلالمجموعات

  188 42.671 المجموع

(189عددأفرادالعٌنة)  

F tabel =3.90 دفر189تمالحصولعلٌهامناإلكسٌللحجمعٌنة  

sig F=0.000مستوىالمعنوٌة

 spssالمصدر : برنامج
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 رابعاً: إثبات صحة الفرضٌة الثانٌة        

 بالجدول التباٌن نتٌجة فً النظر خبلل )من أن(21السابقرقم ٌتبٌن

 Fقٌمة التابع للمتؽٌر األولالمحسوبة قٌمة من الوظٌفًهًأكبر Fالرضا

تساويFالجدولٌةحٌثإنقٌمة وهًبذلكأكبر23.737فًالنتائجأعبله

لهذا3.9الجدولٌةوالتًتساويFمنقٌمة المعنوٌة أنمستوىالداللة كما ،

٪مما0.5وهًأقلمنمستوىالداللةالمعٌارٌةوه0.000ًالمتؽٌرٌساوي

 فروقذاتداللة إلىقٌمةاحصائٌةٌعنًوجود النظر أنمنخبلل  T،كما

 ٌتبنأنقٌمة الجدولٌة بقٌمتها ومقارنتها هًأكبرمنTالمحسوبة المحسوبة

فًنتائجاالختبارالخطًفًهذا والظاهرة المحسوبة فالقٌمة الجدولٌة قٌمتها

 التحلٌل 4.872هً هً الجدولٌة القٌمة الشكل1.97بٌنما موضح وكما

التًتنصعلى:وهذاٌقودالباحثةإلىقبولفرضٌةالوجودبالملحق،

(H1 ت(: ذاتعبلقةوجد احصائٌةداللة الفساد اإلداريبٌن األداءوبٌن

لٌبٌا.-الوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمس

الذيهونموذجالبحثٌتضحمنخبللهمعامل(13)رقموالشكلالتالً
الخطًاالنحدار

 Y2 ( نتٌجة اختبار االنحدار الخط13ًشكل رقم )





 





 الرضا الوظٌفً

Y1 

 األداء الوظٌفً

Y2 

الفساد 
 اإلداري

 X 
 

23.737 
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إلىنتائجالجدولرقم)و للمتؽٌر(فإنمعادلةاالنحدارالخط21ًاستناداً

تكونعلىالنحو (Y2)الوظٌفًاألداءوالمتؽٌرالتابعاإلداريالمستقلالفساد

-التالً:
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 الخامس البــاب

 اتـــة البٌانـــــمناقش



ى:مناقشةنتائجالتحلٌلالوصفًاألول الفصل

ىـاألولمناقشةبٌاناتالفرضٌةالفصلالثانً:

:مناقشةبٌاناتالفرضٌةالثانٌةالثالثالفصل
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 الخامس الباب

 اتـــالبٌانة ـــمناقش

 : مناقشة نتائج التحلٌل الوصفً األول الفصل

للبٌانات الوصفً التحلٌل نتائج خبلل المتؽٌرمن عناصر مع وبداٌة

 الفساد وهو الدراسة هذه فً عنصراإلداريالمستقل أن النتائج أظهرت

:تراكماألعمالمنقبلالقائمبهاأيمنالتالًوهواالنتاجٌةالمرتبطبالمإشر

 المعامبلت اتمام فً التؤخٌر ،وكذلك الموظؾ طرؾ المرتبةقد على حصل

بلػبوزننسبً،ىمناستجاباتعٌنةالبحثبمستشفىالخمسالتعلٌمًاألول

وهذا.0.774وبانحراؾمعٌاريبلػ4.243وبمتوسطحسابًبلػ84.86%

علىاألولتبرأنتراكماالعمالوتؤخٌرهاٌعتبرالمإشرٌشٌرإلىأنالعٌنةتع

بالمستشفىوهوٌتطابقمعترتٌبالباحثةفقدجعلتهأولاإلداريوجودالفساد

ءعنصرالرشوةفًالدرجةثمجا)االستبٌان(العناصرفًبناءهالؤلداةالبحث

وبانحراؾ4.053بلػحسابًوبمتوسط%81.06بلػنسبًوبوزنالثانٌة

وهذاٌعكسأنالرشوةٌنظرإلٌهاعلىأنهاأحدعناصر.0.823بلػمعٌاري

فًالمستشفىلكنهافًالمرتبةالثانٌةبعدتدنًاالنتاجٌةوربمااإلداريالفساد

نتٌجةللرشوةفٌإخرهوتدنًاالنتاجٌةوهواألولتفسرهالباحثةبؤنالعنصر

المعلوماتعلىالرشوة،وجاءعنصرنشرالموظؾالعمللسعٌهإلىالحصول

الثالثةاعلٌهالتكتمأو المرتبة فً وبمتوسط%78بلػنسبًبوزنلٌحصد

من.0.931بلػمعٌاريوبانحراؾ3.90بلػحسابً العنصر هذا وٌعتبر

هنًوؼٌرالتًترتبطبقٌامالموظؾباتباعسلوكؼٌرماإلداريعناصرالفساد

دالءارالعملللؽٌرلتحقٌقمصلحةماأوتكتمهعناإلسرمسإولوهوافشاءأ
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نحوزمبلئهوأاإلدارةالمصلحةبالمستشفىسواءألصحابأيالمعلوماتبها

وجهاتالرقابة.الموظفٌنأوالمرضىمنالمواطنٌنأ

 عنصر االخٌرة المرتبة فً وزنوالقٌودالوثائقتزوٌروجاء لٌحقق

بلػمعٌاريوبانحراؾ3.867بلػحسابًوبمتوسط%77.34بلػنسبً

وهوأضعؾالعناصرالتًنالتاهتمامالعٌنةبالمستشفىوربماكانت.1.071

كثرمبلمسةلواقعالموظفٌنهًاألاإلداريةمنعناصرالفسادالعناصرالسابق

.بالذاتولٌسهذاالعنصر

للبو الوصفً التحلٌل نتائج خبلل ٌخصٌاناتمن المتؽٌرفٌما عناصر

الرضااألولالتابع محتوىوهو عنصر أن النتائج أظهرت العملالوظٌفً

أعلىوتنوع على الوظٌفًحصل للرضاء المحددة العناصر أحد وهو المهام

بوزن كان فقد التعلٌمً الخمس بمستشفى البحث عٌنة من نسبًاستجابة

84.88 .0.710بلػمعٌاريوبانحراؾ4.244بلػحسابًوبمتوسط%

زٌادةعلىتنعكسوالتًالموظؾبهاٌتمتعالتًواالمكانٌةالقدرةعنصروكان

وبمتوسط%83.06بلػنسبًبوزنالثانٌةالمرتبةفًالعملعنرضاءه

جاءفهوالقٌادةنمطأما.0.894بلػمعٌاريوبانحراؾ4.153بلػحسابً

قٌادةهًالمستشفىإدارةفًالسائدةالقٌادةأنمإشرعلىاشتملوالذيثالثاً

وهًومرإوسٌهاإلداريالقائدبٌنوالحواربالتشاورتهتموالدٌمقراطٌةؼٌر

الترتٌبنالتوقدبالتالًأقربللقٌادةالتسلطٌةوالمرتبطةبالبٌروقراطٌةالسلبٌة

ذلكمنوٌبدوبالمستشفىالمستجوبٌناهتمامحٌثمنالثالث كللٌسأنه

لهذاالنسبًالوزنكانوقد،المطبقالقٌادةبؤسلوبباالهتمامنمعنٌٌالموظفٌن

معٌاريوبانحراؾ4.153هوالحسابًوالمتوسط%83.06هوالعنصر

مستوٌاتسلمفًخٌراألاالهتمامالمادٌةالعملظروؾوشكلت.0.839كان

الوزنبلػحٌثالتعلٌمًالخمسبمستشفىالبحثعٌنةلدىالوظٌفًالرضا



 003 

 

79.88النسبً بلػمعٌاريوبانحراؾ3.994بلػحسابًوبمتوسط%

ببٌئةالموظؾرضامدىهامإشروحسبالمادٌةبالظروؾوٌقصد.0.942

كالتهوٌةالعملعنرضاهدرجةبكاملارتباطلهاوالتًالمادٌةالعمل

 .ونحوهاواالضاءة

الثانًالتابعالمتؽٌرلعناصرللبٌاناتالوصفًالتحلٌلنتائجخبللومن

األولاالهتمامحتلإالعملكمٌةعنصرأنالنتائجأظهرتالوظٌفًاألداءوهو

التعلٌمًالخمسبمستشفىالبحثعٌنةلدىالوظٌفًاألداءمحدداتسلمفً

وبانحراؾ4.307بلػالحسابًوالمتوسط%86.14النسبًالوزنكانحٌث

الموظؾطرؾمنالمنجزةالعملكمٌةكانتكلماحٌث.0.758بلػمعٌاري

حتلإقدالعملفًالتعاونعنصروكان،أكبرللعملأداءهأنعلىذلكدلأكبر

وبمتوسط%82.32بلػنسبًبوزنالبحثٌةالعٌنةجاباتإمنالثانٌةالمرتبة

مإشرعلىٌركزوالذي.0.909بلػمعٌاريوبانحراؾ4.116بلػحسابً

فبدونالحدٌثةاإلدارةمبادئمنوهوالمطلوباألداءونجازاإلسبٌلالتعاونأن

حٌثالمطلوبةبصورتهاألداءٌتحققلنالمستوٌاتمختلؾفًالتعاون

فرٌقوٌشكلونٌمثلونموظفٌهابؤنتتمٌزالناجحةالحدٌثةالمنظماتأصبحت

 .والمشاركةالتعاونروحبٌنهمسودتوواحد

بلػنسبًبوزنالثالثةالمرتبةفًبالعملالمعرفةعنصرجاءبٌنما

.0.948بلػمعٌاريوبانحراؾ4.064بلػحسابًوبمتوسط81.28%

هوكمابالعملالمعرفةبمحددمرتبطالوظٌفًاألداءأنالترتٌبهذاوٌعكس

أداءهاٌنخفضالمإسساتمنوكثٌراًبه،والمهارةالقدرةبمحددمرتبط

والدافعٌةالمبادرةعنصركانوأخٌراًالمحدد،هذاوضوحعدمبسببالوظٌفً

بلػحسابًوبمتوسط%71بلػنسبًوبوزنالرابعةالمرتبةفًالعملفً

هذاعلىالعٌنةأفرادتركٌزوعدم1.088بلػمعٌاريوبانحراؾ3.550
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قدبالمستشفىالموظؾبهاٌكلؾالتًالضخمةالعملكمٌةأنعلىٌدلالعنصر

المإشروحسب،المبادراألداءنحوووالوظٌفةالعملاتجاهحماستهمنهأضعفت

 .الوظٌفٌةللمهاماالنجازوسرعةوالحماسبالمبادرةذلكٌتم

ىـاألول الفرضٌة بٌانات مناقشة: الثانً الفصل

الباحثة قامت والتً االحصائً التحلٌل نتائج أظهرته ما خبلل من

إلىاثباتالفرضٌة وحتىتوصلها وشروطها واختبارصدقها ىاألولبتطبٌقها

بٌنالفساداحصائٌةداللةفًهذهالدراسةالتًتنصعلىأنهتوجدعبلقةذات

أنحٌثلٌبٌا.-الخمسوبٌنالرضاالوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىاإلداري

0.000ٌساويالتابعوهوالرضاالوظٌفًمستوىالداللةالمعنوٌةلهذاالمتؽٌر

٪مماٌعنًوجودفروقذاتداللة0.5وهًأقلمنمستوىالداللةالمعٌارٌة

العبلقةهًعبلقة،احصائٌة بقٌمةطردٌةولكنهذه عبلقةتبلػوالمعبرعنها

38.841 على ٌدل أمما زاد كلما واحدةاإلداريالفسادنه زادبوحدة كلما

أوالوظٌفةبمستشفىالخمسالتعلٌمً،وترجعالباحثةرضاالعاملٌنعنالعمل

-ذلكإلىالتفسٌراتالتالٌة:

المرتبطـةالسـلطةاسـتؽبللإسـاءة:بؤنهاإلداريالفسادمنخبللتعرٌؾ -1

بهـدؾمعـٌنبمنصـب متحقٌـق المصـالححسـابعلـىشخصـٌةصـالح

والتربحمصـالحلتحقٌـققـراراتكإصـدارالعامـة ....ألخشخصـٌة،
111

،

نجدإنهذااألمرٌدفعالموظؾإلىسعٌهإلىذلكخصوصاًفًحالةعدم

ٌرٌده ما له العملٌوفر بؤن علىاعتقاده وهًمبنٌة قوانٌنرادعة وجود

 خبلله من ٌكسب ألنه رضاه له بإهمالهوٌحقق أنه أو المادٌة المصالح

ٌ لوظٌفته أخرى بؤعمال الوقت نفس فً للعملقوم راضٌاً ٌجعله مما

                                                           

بركاتالوائلً،الفسـاداإلداريمفهومـهومظـاهرهوأسـبابه،دارمصرالعربٌةللنشر،ٌاسرخالد-111
.18م،ص2007القاهرة،
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السلوكمناألطباءوالفنٌٌنبالمستشفىبالمستشفى كانهذا إذا ،خصوصاً

 فٌكونحجمالمشكلةأكبر.اإلداريمستشريفًأعلىالهرم

بحث وفً وأهمالفسادعندراستهفًأمٌمةمحمدفتحًالدكتور

لٌبٌا،مندراسة،وهًالعربٌةالثوراتأسبابكؤحداإلداريالفسادأشكاله

إلىسٌادةٌإديإنمسؤلةالفسادمسؤلةخطٌرةبالفعلفمننواتجهأنه:ٌقول

 ٌبررالعاملٌنحالةذهنٌةلدىاألفراد لهمنالذرائعما تبررالفسادوتجد

 فً مفعوله نطاق واتساع والعمولةحٌاتهماستمراره الرشوة أن نجد ،إذ

ال الذي الجدٌد الحوافز نظام مقومات تدرٌجٌاً تشكل أخدت والسمسرة

أصبحت المنتج(،وتدرٌجٌاً ب)الفساد ٌ سّمى  ما آخر،وهو نظام ٌجارٌه

الناجمةعنال التًتفوققٌمتهاالدخولالخفٌة -فسادهًالدخولاألساسٌة

وتصبحمخالفةالقانونهًاألصل ،الدخولالفعلٌةالناتجةعنالعمل-أحٌاناً

واحترامههواالستثناء
112 
. 

سٌنعكسللمنظمةالعلٌااإلدارةفًالقٌاداتمابٌنإذاكانمنتشراًالفسادإن -2

لثقافةاألساسٌةالسمةوسٌشكلالمنظمةكلعلى ثقافةمثلتنظٌمٌةمحددة

،وٌمكنهذه الذلكفًنخلصأنالمنظمة أوضح كما هاشمدكتور أحمد

أعلىفًمنتشرةكانتكلماتزداداإلداريالفسادخطورةأنإلى:الصقال

صحٌح)التنظٌمًالهرم المستوٌاتإلىوصلناكلما،وستقل(والعكس

العلٌابالمستوٌاتوالحكٌمةالرشٌدةاإلدارةقراراتستكونحٌثالتنفٌذٌة

تؽٌرخبللمنالعاملٌنسلوكوتعدٌلمساحاتالفسادتقوٌضعلىقادرة

واالستراتٌجٌاتالخطط
113
. 

                                                           

 .5فتحًمحمدأمٌمه،الفسادالسٌاسًواإلداريكؤحدأسبابالثوراتالعربٌة،مرجعسابق،ص-112
افةالمجتمـع،مرجعسابق،أحمدهاشمالصقال،ظاهرةالفساداالداريهلأصبحتجزءمنثق-113
.16ص
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وؼٌرهم -3 وأطباء إدارٌٌن العاملٌنمنموظفٌن بؤنرضا ترىالباحثة كما

 مظاهرللفساد بٌنتالنتائجاإلداريبالعملداخلالمستشفىمعوجود كما

البحث مجتمع معالمن وضوح إلىعدم ٌرجع أنه الفساد لدٌهماإلداريم

بؤواعتقادهم اعتٌادي،نه أمر ؼٌر القٌادة طبٌعة بسبب التشاورٌةوذلك

بالمستشفى والعاملٌن الموظفٌن لترشٌد اتصال قنوات فتح وعدم السائدة

الذيلٌسولٌداإلداريوتٌنوتؽٌبهمعنفهمأدوارهمالمطلوبةوانتشارالر

 فً طوٌلة سنوات منذ متجدر هو وإنما اللٌبٌةاإلدارةالٌوم الحكومٌة

المستشفى هذا مثل العامة الخدمٌة ال،ومصالحها العاملٌن ٌجعل ذلك كل

 الفساد بٌن ٌفرقون وال بعضالممارساتاإلداريٌدركون ةاإلدارٌوبٌن

 مظهراًمن لٌست أنها وٌعتقدون نفسواالجرائٌة فً وٌكونون مظاهره

،علىسبٌلالمثالتؤخٌرإدارةالمستشفىنعنهذاالتصرؾالوقتراضٌ

صرؾمرتباتبعضالعاملٌنلدٌهاأوحجبفرصالتدرٌبعنالبعضأو

ال أمرعدم أنه الكثرٌن لدى ٌعتقد ذلك كل المواطنٌن مع المناسبة معاملة

لثقافةاعتٌادي ولٌداً ذلك كان وربما ذلك فً والصبلحٌة الحق ولئلدارة

البعض من السلبٌة العملبٌنما فًبٌئة وهوٌعملاألخرونعلىتكرٌسه

 .منصلبالفسادوعمادهاألساسًبالمجمل

البلأخبلقٌةالممارساتأن الفساد منظماتالفًاإلداريومظاهر

 أخبلقٌةؼٌرفردٌةبممارساتجوانبهابعضفًتتمثلوالتًالمختلفة

ٌتوسعالذيالمعديالمرضمثلاآلخرٌناألفرادلتصٌبفشًءشٌئاًتتوسع

السمةٌمثلوروتٌنًمؤلوؾشًءصبحٌلذلكوكنتٌجةالمحٌطٌنلٌصٌب
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المنظمةفًالعاملٌنثقافةمنجزءذلكسٌكونعندهاالمنظمةفًالعامة

فٌهالمشاركٌندائرةوتتوسعخرىاألالمنظماتلٌصٌبوسٌتوسع
114
. 

4-  عبلقة وجود من النتٌجة هذه الباحثة طردٌةوتعزي الفساد اإلداريبٌن

الوظٌفًإلىأن ٌعودوالرضا عامللهربما مبنًعلىحسنأخروهوهنا

المستشفىولٌسلجهلهمبالفسادأوعدمتمٌٌزهملهأو الظنبالعاملٌنبهذا

والتمسك التشبث إلى تدفعهم الفساد مظاهر أن وهو ،أال فٌه انؽماسهم

 الفساد وجود مع بالتالًعنها والرضا مناإلداريبوظائفهم ٌعد هذا ألن

وحس فًالمإسسات، الفساد مقوماتنجاحمحاربة أنهرزبرجبنظرٌة

االنجاز منها الوظٌفًوسمى الرضا نحو العامل الفرد تدفع هناكعوامل

أياإلداريوالمسإولٌةوفرصالتقدموكلتلكالعناصرتمثلمقاومةللفساد

فً لدٌه والمسإولٌة لتؽلبروحاالنجاز وٌرضىعنعمله ٌتمسكالفرد

 سبٌلمقاومتهلمظاهرالفسادفًمنظمته.

وؼٌرهاومظاهرهمنرشوةومحسوبٌةوترىالباحثةبؤنمبلمحالفساد

أمامهاوقفةالراضًعنوجودهبهذهالمإسسةالملتزمبعملهوٌقؾالموظؾ

 فٌها وجدارته ذاته خبلله من لٌثبت التحدي من لٌقومنوعاً فرصة وأنها

الدٌنًدورمحفزوربماكانللعاملصبلحمافسدمنأجلإبواجبأخبلقً

 الحالة هذه ،فً الذاتوٌعتبر الرضاوهتحقٌق درجات من درجة أعلى

ظٌفًكمافًنظرٌةماسلوللحاجات.الو

قدراتهاستخدامفًالفردرؼبةتمثلالذاتتحقٌقإلىالحاجةف

وظٌفةفًتكونقدالمنظمةمستوىوعلىعالً،انجازتحقٌقفًومهاراته

انجازه،الفردلقدراتالتحديتمثل على بالرضا ٌشعر وعلٌهوبالتالً

القدرأوبالمدىٌتحددالوظٌفًالرضافإنةاإلدارٌالنظرٌةهذهوحسب
                                                           

أحمدهاشمالصقال،ظاهرةالفساداالداريهلأصبحتجزءمنثقافةالمجتمـع،مرجعسابق،-114
.26ص
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اًأساسوٌتوقؾٌإدٌهالذيالعملخبللمنالفردحاجاتبهتتحققالذي

أعلىإلىالفردانتقلكلماأيفًسلمماسلوالخمسةالحاجاتإشباععلى

صحٌحوالعكسلوظٌفًرضاهزادكلماالحاجاتمستوٌات
115 
.

 الثانٌة الفرضٌة بٌانات مناقشة: الثالث الفصل

منخبللماأظهرتهنتائجالتحلٌلاالحصائًوالتًقامتالباحثةبتطبٌقها

 اثباتالفرضٌة إلى وحتىتوصلها وشروطها فًهذهالثانٌةواختبارصدقها

اإلداريبٌنالفساداحصائٌةداللةالدراسةالتًتنصعلىأنهتوجدعبلقةذات

لٌبٌا.-الوظٌفًلديالعاملٌنبمستشفىالخمساألداءوبٌن

المتؽٌرحٌث لهذا المعنوٌة األداءوهوالثانًالتابعأنمستوىالداللة

الوظٌفً 0.000ٌساوي المعٌارٌة الداللة مستوى من أقل مما0.5وهً ٪

،ولكنهذهالتابعوالمستقلبٌنالمتؽٌرٌناحصائٌةٌعنًوجودفروقذاتداللة

مماٌدل23.737والمعبرعنهابقٌمةعبلقةتساويطردٌةالعبلقةهًعبلقة

العملفًالعاملٌنأداءبوحدةواحدةكلمازاداإلداريعلىأنهكلمازادالفساد

أوالوظٌفةبمستشفىالخمسالتعلٌمً،وترجعالباحثةذلكإلىالتفسٌراتالتالٌة

:-

مساعدةإنالموظفٌنبمستشفىالخمسالتعلٌمً -1 منأطباءوعناصرطبٌة

اإلداريوإدارٌٌنوؼٌرهمخصوصاًالمستوٌاتالوسطىوالدنٌافًالهٌكل

الوظٌفًكلماكانخطرالفساداألداءعدالتمزٌادةألتمسواوسٌلةتحقٌققد

اإلداري وبكل بهم ساأقمحدق ذم فً وهم إالمستشفى ٌدركون هذهلك ن

موقؾالمتفرجناجعةوسٌلة ٌقفوا فلم حاالتاستشراءهذاعلىلمقاومته،

المرضدونمعالجتهومنذلكماٌثبتهذاالتحلٌلأنأطباءالمستشفىلما

                                                           

 .169م،ص2004راوٌةحسن،السلوكالتنظٌمًالمعاصر،الدارالجامعٌة،االسكندرٌة،-115
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 ما سرعان أبوابه المستشفى األخبلقٌةاستشعرواأؼلق المسإولٌة حجم

 تقهموعادواللعملبالمستشفى.واالجتماعٌةالملقاةعلىعا

ةاإلدارٌكماترىالباحثةإنهذهالنتٌجةقدتعزىلسببأخروهوأنالقٌادة -2

بقراراتها تإثر بالبٌروقراطٌة تتصؾ والتً التعلٌمً الخمس بمستشفى

المستشفىهذاالنوعمنالقٌادةمنطقًومتوقعفطرتهاعلىالموظفٌنووسٌ

فًطرٌقةوه دور وشخصٌته للفرد ٌكون حٌثال للدولة، تابعة مإسسة

واللوائح الموقؾ به ٌسمح وبما ضٌقة حدود فً إال القرارات إصدار

 األوالقوانٌن اتباع فً التمادي الموظولكن مع البٌروقراطً فٌنسلوب

دارةالمستشفىعلىعبلقةبهمٌساهمفًوالمواطنٌنوؼٌرهمممنتكونإ

ٌزٌدمنالفسادوالٌعطًالمجالللمشاورةوهوشكلٌاًالوظٌفًاألداءزٌادة

الصحٌح هو األعلى المدٌر ٌراه فما اجتثاثجذوره فً حسبوالنصٌحة

،وجهةنظره المإسسة كاملالمشهدفًبٌئة ٌؽٌبعنه منوولكنقد هذا

عٌوبالمإسساتالتًتركزعلىاستخدامالسلطةوالسٌطرةعلىالموظفٌن

 معدالت زٌادة األداءبؽٌة وهً الوقت نفس فً أخرى مواطن فًتؽفل

 .واستشرىأطنابهقدٌكونالفسادظربفٌهاالمإسسة

فتحًمحمدأمٌمةفًدراستهعنالفساد:إنشبهوكماأشارالدكتور

 إن علٌه تإدالمتفق البٌروقراطٌة اإلجراءات وتعقد الروتٌن إلىيجمود

الحلقات من بالعدٌد ومرورها اإلجراءات تفاصٌل فً الموظؾ استؽراق

،وهذهاإلجراءاتتعدفرصةمناسبةأمامللحصولعلىالموافقاتالمطلوبة

لتحق العام تسهٌلالموظؾ مقابل الرشاوى كقبول شخصٌة مكاسب ٌق

ةاإلدارٌاإلجراءات
116
تصور. اإلجراءاتربما تلك بؤن وتضٌؾالباحثة

وفعالٌةوتصور بكلكفاءة المشهدوكؤنالموظفٌنٌعملونوٌإدونعملهم
                                                           

مرجعسابق،ص-116 أسبابالثوراتالعربٌة، السٌاسًواإلداريكؤحد الفساد  أمٌمه، فتحًمحمد
18. 
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اإلداريحجمالعملبشكلكبٌروهمفًالحقٌقةمنؽمسونفًتطبٌقالفساد

.وأشكاله

وحسباألداءمعدالتوسائلقٌاسباحثةتفسٌرهذهالنتائجبؤنكماتعزيال -3

الحقٌقًوذلكآلنكثٌراًمنالمإسساتاألداءماٌراهاالمبحوثٌنالتعكس

 النامٌة والدول الثالث العالم فً الحكومٌة المإسسات فً ومنهاخصوصاً

 قٌاسلٌبٌا فٌها لٌستموضوعٌاألداءٌتم بطرٌقة النتائج فتكون مخالفةة

للواقع قٌاس فً المتبعة الوسائل من المثال سبٌل األداءعلى اإلدارةفً

 هو السنوياستخداماللٌبٌة التقٌٌم بطرٌقة ٌعرؾ )فٌما الكفاءةـ تقرٌر

السنوٌة(
117
 والذيٌعد المدٌر المرإوسٌمن أداء الذٌنهمنلؽرضتقٌٌم

منللموظؾتوضعالدرجافٌهشرافهعلىشكلنموذجٌتمتحتنطاقإ

 الرئٌسقبل ثم خاضعةاألالرئٌسالمباشر تكون قد الطرٌقة وتلك على

 وعدم الباحثةةالمصداقٌللمحاباة علم حسب رقابٌة جهات توجد ال حٌث

األقامتٌوماً التمن نتٌجة من التحقق بعملٌة  تلكٌام علةقٌٌم العمل أو

 .تطوٌرها

4-  بؤن الباحثة التقلٌدياألداءقٌاسترى القٌاسعلىٌركز والعدديالكمً

القٌاسالكٌفً القٌاسالكمًورؼمولٌسعلى التًاألداءفمقاٌٌسأهمٌة

الخدمٌةمثلمستشفىالخمسالتعلٌمًلٌسبعددحاالتتحتاجهاالمنظمات

رةس أوبعدداإلاالٌواءأوعددالمرضىالمترددٌنعلىالعٌاداتالخارجٌة

اآلالتوالمعداتالطبٌةالمتوفرةوالبحجماالنفاقالحكومًالسنويعددو

 .ومدىرضاالمواطنعنهاالمقدمةوإنمابجودةالخدمةفحسب

علىٌجباألٌام،هذهالمنظماتإدارةٌواجهالذيالتعقٌدظلوفى

ككل،المنظمةأداءإلىالنظرعلىالقدرةلهمٌكونأنالمنظماتمدٌري

                                                           

 هوتقرٌرسنويٌصدرفًنهاٌةكلسنةوٌحفظفًملؾالموظؾالشخصًباإلدارة.-117
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ٌعتمدالمنظمةونجاحمتؽٌرةبٌئةالمنظماتفٌهاتعملالتًالبٌئةألنوخاصة

الوالمنظمةالمصلحة،ألصحابالمتؽٌرةالحاجاتمقابلةعلىقدرتهاعلى

األداءتقٌٌمإلىحاجةفًفهًهذاوعلى،األداءلقٌاسذاتًنظامبناءتستطٌع

المصلحةوأصحابوالموردٌنللعمبلءاالستماعمثلخارجً،منظورمن

التًالنتائجتطوٌرإلىتإدىبطرٌقةتستخدمألنحاجةفًوالمقاٌٌساآلخرٌن،

للتعلمالمستمرالدورخبللمنذلكوٌؤتًالمستقبل،فًقٌمةأوتؤثٌرلهاٌكون

الجٌداألداءقٌاسلنظاموالحقٌقًالجوهريالهدؾهووهذاواالبتكار،
118
.







 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

بروحالقطاع-118 والحكومًوقٌاساألداء اقتصادٌةللقطاعالعام نحوإدارة المحمدىماضى، محمد
-15الخاص،مإتمراألسالٌبالحدٌثةفىقٌاساألداءالحكومً،المنظمةالعربٌةللتنمٌةاإلدارٌة،القاهرة

.2م،ص2004مارس17
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 السادس البـاب

 نتائج وتوصٌات البحث



ـــةــأوالً:النتائجمنالدراسـ

ثانٌاً:التوصٌاتمنالدراسة
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 السادسالباب 

 البحث وتوصٌات نتائج

الدراسة الباحثةوهًالوصفٌةالكمٌةفًختامهذه التًأجرتها العبلقة:

الخمسمستشفىفًالعاملٌنلدىالوظٌفًاألداءووالرضااإلداريالفسادبٌن

،–التعلٌمً النتائجوالتوصٌاتلٌبٌا الباباألخٌرلعرضأهم تخلصفًهذا

لهذهالدراسةعلىالنحوالتالً:

 ةالدراسـ من النتائجوالً : أ

توجدأظهرتالنتائجمنالتحلٌلاإلحصائًالمستخدمفًهذهالدراسةبؤنه -1

لديالوظٌفًالرضاوبٌناإلداريالفسادبٌن،احصائٌةداللةذاتعبلقة

لهذاالمعنوٌةالداللةمستوىأنحٌثلٌبٌا،–الخمسبمستشفىالعاملٌن

أقلقٌمةوه0.000ًٌساويالوظٌفًالرضاوهواألولالتابعالمتؽٌر

0.5المعنوٌةالداللةمستوىمن داللةذاتفروقوجودٌعنًمما٪

عبلقةطردٌةهًالعبلقةهذه،ولكنالفرضٌةهذهقبولوبالتالًاحصائٌة

 .تعتبرسالبةمنحٌثتفسٌرهاوهًعبلقة

توجدأنهالدراسةهذهفًالمستخدماإلحصائًالتحلٌلمنالنتائجأظهرت -2

لديالوظٌفًاألداءوبٌناإلداريالفسادبٌن،احصائٌةداللةذاتعبلقة

لهذاالمعنوٌةالداللةمستوىأنحٌثلٌبٌا،–الخمسبمستشفىالعاملٌن

أقلقٌمةوه0.000ًٌساويالوظٌفًاألداءوهوالثانًالتابعالمتؽٌر

0.5المعنوٌةالداللةمستوىمن داللةذاتفروقوجودٌعنًمما٪

طردٌةعبلقةهًالعبلقةهذه،ولكنالفرضٌةهذهقبولوبالتالًاحصائٌة

 تفسٌرها.تعتبرسالبةمنحٌثعبلقةوهً
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 :الدراسة من التوصٌات: ثانٌاً 

1-  الفساد محاربة اإلداريضرورة التعلٌمً الخمس خبللبمستشفى من

للعاملٌنبالمستشفىمنخبلل العملعلىتوضٌحمعالمالفسادوإبرازها

وؼٌرها التدرٌب وبرامج القضاءاالجتماعات أن كما الفسادعلى،

الوقاٌةوسائلمنٌبدأفقطبلالعبلجوسائلعلىالٌعتمدكثقافةاإلداري

تضٌقوبهاالظاهرةهذهعلىالقضاءفًاألكبرالثقلالجانبهذاوٌشكل

 .مساحاته

والتً -2 الزائدة منالبٌروقراطٌة التخلصمنالروتٌنومظاهره ضرورة

ةٌروح وتجعلالموظؾفًل ب ساإلداريلفسادتحجبالنظرإلىمظاهرا

 بٌن أمره الجامدةمقاومتهمن واألوامر التعلٌمات تطبٌق وبٌن الفساد

تطوٌر دون توضٌحوالحرفٌة على واضحبشكلالعملمساروالعمل

 .المعنٌةالمصالحمعللمتعاملٌن

قٌامالرقابة -3 فًمراقبةنشإالفساداإلدارٌضرورة المناطةبها ةبمهامها

العاملٌن أداء مراقبة فً مهامها وتفعٌل انتشاره قبل واٌقافه منه والحد

 بالمإسساتالحكومٌة وؼٌرها الصحٌة اللٌبٌةوالخدمٌة والعملبالدولة ،

تشرٌع كلحسباإلداريالفسادعلىللقضاءالبلزمةالقوانٌنعلى

 .وبخططمحددةمرحلة

المجتمع،ومإسساتأفرادجمٌعبٌنمشتركةمسإولٌةالفسادمحاربةنإ -4

عبلمالمجتمعالمدنًاللٌبًووسائلاإلمإسساتكافةلذلكتوصًالباحثة

 والعلماء والوعاظ والخطباء والفنوالمفكرٌن القلم وأهل والمثقفٌن

كامل فً الظاهرة هذه بمحاربة باالهتمام المجتمعمكوناتوؼٌرهم

 اللٌبً.



 025 

 

5-  القائمةالفسادمحاربةفًاألخبلقًالبعدعلىالتركٌزضرورة بوسائله

منذلكوؼٌرالفرصوتكافإوالمساواةوالعدالةوالشفافٌةالنزاهةعلى

لعملفًالدولةاللٌبٌةواالطبٌةداخلالمنظماتالخدمٌةالمهنةأخبلقٌات

.علىنشرهذهالقٌمضمنثقافةالمنظمة

6-  منبدالًللعملكؤساسالرسمًالتنظٌمًالهٌكلعلىاالعتمادضرورة

ثقافةالرسمٌةؼٌراالتصالنظمةأعلىاالعتماد ونشر كبٌر، بشكل

منثقافةالقبلٌةوالجهوٌةفًالمجتمعاللٌبًالتًهًمن المواطنةبدالً

 الفساد ازداداإلداريتؽذي وربما عمله على راضٌاً الموظؾ وتجعل

 دونأنٌشعربفداحةاألمروخطورته.الوظٌفًهءأدا
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 المصادر والمراجع

 .الصحٌحةحادٌثالنبوٌةاأل–القرانالكرٌمالمصادر : -0

 المراجع:-2

 المراجع العربٌة:-أ

دارابناألحكام،بؤحادٌث،اإللمامعلىبنمحمدالفتحأبوالدٌن،تقىالعٌددقٌقابن

.م2002،لبنان،بٌروتحزم،

العزٌز،الكتابتفسٌرفًالوجٌزالمحررؼالب،بنالحقعبدمحمدأبوعطٌةابن

بٌروت،،العلمٌةالكتبدار:الناشرمحمد،الشافًعبدالسبلمعبد:المحقق

.هـ1422-األولى:الطبعة

والنشربٌروت،دارالفكرللطباعة،فارس،معجممقاٌٌساللؽة،الطبعةالثانٌةابن

م.1998،

ًــــــهوطرقمكافحته،إشراؾالدكتورعزمًالشعٌبأسباببودٌة،الفساد:أأحمد

م.2004فلسطٌن،-النزاهةوالمساءلة،أمانأجلالعاملبلئتبلؾمنالمنسق

أحمدخضر،تقٌٌمأداءالعاملٌن،الجمهورٌةالعربٌةالسورٌة،وزارةالتعلٌمالعالً

،سورٌا،جامعةدمشق،كلٌةاالقتصاد:ماجستٌرإدارةأعمال،دونذكرالسنة

ارن،دارــــأحمدرفعتخفاجً،جرائمالرشوةفًالتشرٌعالمصريوالقانونالمق

م.1999،قباء،القاهرة

ةـــــالدارالجامعٌ،اإلسكندرٌة،مدخلبناءالمهارات،أحمدماهر،السلوكالتنظٌمً

 م.2003

 م.2009،والتعوٌضات،الدارالجامعٌةالمنصورة،مصر االجور نظمأحمدماهر،

معجماللؽةالعربٌةالمعاصرة،القاهرة:عالمالكتب،،أحمدمختارعبدالحمٌدعمر

 م.2008-هـ1429ى،األولالطبعة:
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ع،ـهلأصبحتجزءمنثقافةالمجتماإلداريأحمدهاشمالصقال،ظاهرةالفساد

 م.2010اشراؾمكتبالمفتشالعاموزارةالتجارةالعراقٌة،

فً اإلداري الفساد فرص تقلٌل فً الوظٌفٌة األخبلقٌات أّسارفخريعبداللطٌؾ،أثر

الحكومٌة،بحثللمدٌرٌةالعامةلئلحصاءواالبحاثالبنك الوظائؾ 

)ٌولٌو(:تموز29،العدد4السنة،المركزيالعراق،نشرمجلةعلومانسانٌة

م.2006

والتخطٌطالتربوي،جامعةامالقرى،المملكةالعربٌةاإلدارةأؼادٌرسالمالعٌدروس،

ت.-السعودٌة،د

،بومرداسجامعةاإلسبلمٌة،الشرٌعةفًالفسادمكافةألٌات،ٌوسفًمحمدأكلً

.ت–دالجزائر،

،دراسةمسحٌةاألداءالخلٌفةزٌادسعٌد،الثقافةالتنظٌمٌةودورهافًرفعمستوى

علىضباطكلٌةالقٌادةواألركانللقواتالمسلحةالسعودٌة،رسالةماجستٌر

ة،كلٌةالدراساتالعلٌا،جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌةاإلدارٌفًالعلوم

م.2007السعودٌة،

والمالًوآثارهالسلبٌةعلىمإسساتالدولةاإلداريالستفاطمةعبدجواد،الفساد

العراقٌةوسبلمعالجته،مقالمنشورفًشبكةاالنترنتبموقعالهٌئةالعامة

م.2013-09-03بتارٌخ،للضرائب،العراق

ومجتمعالمستقبل،المكتبةالمصرٌةللطباعةوالنشراإلداريالسٌدعلًشنا،الفساد

م.2003القاهرة،،والتوزٌع

،(تؤصٌلٌةرإٌة...الفسادمحاربة)الكرٌم،عبدحمديخالدوالجزولًأحمدالصدٌق

 .ت-،دالسعودٌةالعربٌة،المملكةالعالمٌةالمدٌنةبجامعةمقدمبحث

.بٌروتالعربٌةللطباعةوالنشر،دونتارٌخنشر،الفٌروزأبادي،القاموسالمحٌط

دراسةمٌدانٌة-فًجامعةالجزائراإلداريمقرانً،واخرون،التنظٌم الهاشمً

م.2009ألقسامكلٌةالعلوماالنسانٌة،رسالةماجستٌر،الجزائر،

أنورفإادأبوخزام،معجمالمصطلحاتالصوفٌة،مستخرجمنأمهاتالكتب
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الٌنبوعٌة،دكتورفًالفلسفةومحاضرفًالجامعةاللبنانٌة.

ٌمانمحمدعلًالحنٌطً،دراسةتحلٌلٌةللرضاالوظٌفًلدىاعضاءهٌئةإ

التدرٌسفًكلٌةالتربٌةالرٌاضٌةفًالجامعاتاألردنٌة،رسالةماجستٌر

م.2000كلٌةالدراساتالعلٌا،،الجامعةاألردنٌة،ؼٌرمنشورة

والمالًفًالدولالعربٌةاإلداريبنلحسنالهواري،أثرآلٌاتالعولمةعنالفساد

)تحلٌلنظريوكمً(بسكرةالجزائر،جامعةمحمدخٌضر،كلٌةالعلو

االقتصادٌةوالتجارٌة،ضمنملتقىحولحوكمةالشركاتكآلٌةللحدمن

.م2012ماي07–06،ٌومًاإلداريالفسادالمالًو

،بهاءزكًمحمد،تقوٌمنظامالشكاوىفًمكتبالمفتشالعام،بهاءزكًمحمد

ةتحلٌلٌة،العراقدراسةوصفٌ،فًمكتبالمفتشالعامتقوٌمنظامالشكاوى

م.2013

جٌرالدجرنبرج،إدارةالسلوكفًالمنظمات،ترجمةرفاعًمحمدرفاعً

 م.2004وإسماعٌلعلًبسٌونً،دارالمرٌخ،الرٌاض،

حسٌنجمعانالزهرانً،خصائصالوظٌفةوأثرهافًأداءالعاملٌن:دراسةمسحٌة

رسالة،علىعٌنةمنضباطالدفاعالمدنًبالمملكةالعربٌةالسعودٌة

أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،ةؼٌرمنشورةاإلدارٌماجستٌربالعلوم

 م.1999الرٌاض،،

حمدياالماممحمد،نظرٌةالعدالةوالمساواةونظــرٌةالهدؾودافـعاإلنجاز،

ت.-د،جامعةالسودانللعلوموالتكنلوجٌا،السودان،رسالةماجستٌر

الرٌاضداراسامهللنشروالتوزٌع.،،،حثالعلمًذوقانعبٌدات،وآخرون

م.1997

.م2004االسكندرٌة،الجامعٌة،الدارالمعاصر،التنظٌمًالسلوكحسن،راوٌة

،دارالنشرللجامعات،5رجاءعبلم،مناهجالبحثفًالعلومالنفسٌةوالتربوٌة،ط

 م.2010،القاهرة

هوأثارهواهمأسالٌبالمعالجة،بحثأسباباإلداريالفساد،ساهرعبدالكاظممهدي
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،دونذكرالسنة،،قسمالتفتٌشاإلداريمقدملدائرةالمفتشالعامقسمالتفتٌش

 م.2013،منشورعلىاالنترنت،اإلداري

،(21المجلد)،اإلصبلحاالقتصادي،تكلفةالفساد،ستاورت،جورجمودي

 م.1999،(2العدد)

األداءقٌاساألداءسعٌدٌسعامر،وخالدٌوسؾالخلؾ،اإلنتاجٌةالقٌاسٌة،معاٌٌر

ه.1403،دارالمرٌخ،الفعلً،الرٌاض

اإلسبلمٌةالجامعة،SPSSاإلحصائًالبرنامجفًدورةصافً،خالدسمٌر

.م2008،ؼزة،،

داروائلللنشرو،مدخلإستراتٌجً،سهٌلةمحمدعباس،إدارةالمواردالبشرٌة

م.2006عمان،التوزٌع

والتوزٌع،القلمدار،المتحدةالعربٌةاإلمارات،دبًاإلدارةأصولعسكرأحمدسٌد

.م1997

.االقتصادٌةوالدراساتاالبحاثشبكة،نشرالوصفً،االحصاءخلٌلالدٌنشرؾ

فًمشروعاتاألعمال،الكوٌت،دارالكتاب،اإلدارةصادقمحمدعفٌفًوآخرون،

م.1981

م.2007األردن،واألعمال،داروائلللنشر،اإلدارةآخرون،العامريوصالحمحمد

اإلداريصوفًاٌمان،قوراريمرٌم،أخبلقٌاتالعملكؤداةللحدمنظاهرةالفساد

فًالدولالنامٌة،الملتقىالوطنًحول:حوكمةالشكاتكؤلٌةللحدمنالفساد

م.2012-7-6مدخضٌربسكرةالجزائر،"جامعةمح،اإلداريالمالًو

ة،اإلدارٌعادلعبدالعزٌزالسن،مكافحةأعمالالرشوة،المنظمةالعربٌةللتنمٌة

 م.2009)أعمالالمإتمرات(،القاهرة،

،:عمان،األردن،دارالفكراإلداريعاصماألعرجً،دراساتمعاصرةفًالتطور

م.1995،للنشروالطباعةوالتوزٌع

المنظمةالقاهرة،المدنٌة،الخدمةفًالبشرٌةالموارد،إدارةالكبٌسًخضٌرعامر

.م2000مصر،القاهرةةاإلدارٌللتنمٌةالعربٌة
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فًاإلداريالحوكمةودورهافًالحدمنالفسادالمالًوعباسحمٌدالتمٌمً،

،بدونباقًالمعلوماتعنالمإلؾ.الشركاتالمملوكةللدولة

عبدالباريإبراهٌمدرة،زهٌرنعٌمالصباغ،إدارةالمواردالبشرٌةفًالقرنالواحد

م.2008والعشرٌن،داروائلللنشر،عمان،

أثرالعبلقاتالوظٌفٌةؼٌرالرسمٌةوالوالء،عبدالرحمنؼرامةمحمدالشهري

الوظٌفًلدىالعاملٌنفًحرسالحدود،رسالةماجستٌراألداءالتنظٌمًفً

م.1998الرٌاض:أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،،ؼٌرمنشورة

م.1989علًالسلمً،إدارةاألفرادوالكفاءةاإلنتاجٌة،دارؼرٌب،القاهرة،

دارالمستقبلللنشر،الحدٌثةاإلدارةفاٌزالزؼبً،محمدإبراهٌمعبٌدات:أساسٌات

م.1997،والتوزٌع،األردن

ةــالثوراتالعربٌة،دراسأسبابكؤحداإلداريالفسادالسٌاسًوفتحًمحمدأمٌمه،

عشرثقافةالتؽٌٌروصفٌةتحلٌلٌة،ورقةضمنمإتمرفٌبلدلفٌاالدولًالسابع

م.2012،رـــــــنوفمب،8-6التمثبلت،بتارٌخ–العوامل-:األبعادالفكرٌة

 م.2000ة،وائلللنشر،عماناإلدارٌرجطرٌؾشوقً،السلوكالقٌاديوالفعالٌةف

فوزيعبدهللاالعكش:البحثالعلمً،المناهجواإلجراءات،مطبعةالعٌنالحدٌثة،

م.1986اإلماراتالعربٌةالمتحدة،

،ىــــاألولالطبعة،مازنزاٌرالبلمً،الفسادبٌنالشفافٌةواالستبداد.مطبعةدانٌة

 م.2007بؽداد:

م.1994العربٌة،المعجمالوجٌز،وزارةالتربٌةوالتعلٌم،مصر، اللؽة مجمع

معلوماتدونالقري،أمجامعةواالحصاء،العلمًالبحثطرقالحفناوي،محمد

.نشر

األداءوقٌاسوالحكومًالعامللقطاعاقتصادٌةإدارةنحوماضى،المحمدىمحمد

الحكومً،األداءقٌاسفىالحدٌثةاألسالٌبمإتمرالخاص،القطاعبروح

.م2004مارس17-15،القاهرةةاإلدارٌللتنمٌةالعربٌةالمنظمة
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دارالكتابالعربً،،محمدبنأبًبكربنعبدالقادرالرازي،مختارالصحاح

 م.2004بٌروت،

.4بٌروت،دونتارٌخ،ج،دارصادر،لسانالعرب،محمدبنمكرمبنمنظور

محمدسعٌدأنورسلطان،إدارةالمواردالبشرٌة.اإلسكندرٌة:الدارالجامعٌة

 م.2003،

مصرمحمدسعٌدسلطان،السلوكاإلنسانًفًالمنظمات،دارالجامعةالجدٌدة،

 م.2004اإلسكندرٌة،

م.1997محمدعلًمحمد،علماجتماعالتنظٌم،دارالمعرفةالجامعٌة،اإلسكندرٌة،

الكتبدارمطبعةالكرٌم،القرآنأللفاظالمفهرسالمعجمالباقً،عبدفإادمحمد

.هـ1364القاهرةالمصرٌة،

،داروائلللنشر،بٌنالنظرٌةوالتطبٌقاإلدارياإلصبلح،محمدقاسمالقربوتً

 م.2001،األردن،عمان

دارمكتبة،بٌروت،تاجالعروسمنجواهرالقاموس،محمدمرتضىالزبٌدي

.2،مجدونتارٌخنشر،الحٌاة

رإٌةمعاصرة،بدوندارنشر،،مصطفىأحمدسٌد،إدارةالسلوكالتنظٌمً

م.2000،اإلسكندرٌة،مصر

للكتاب، الوطنٌة المإسسة التنظٌمً، الصناعً النفس علم أسس عشوي، مصطفى

.م 1982 الجزائر، 

الجزائر،الخلدونٌةمعمرٌةبشٌر،أساسٌاتالقٌاسالنفسًوتصمٌمأدواته،دار

.م2012

.8:29AMم،2014ٌونٌو27،الجمعةالدولًلٌبٌاصوتالوسطبوابةموقع

.م24/01/2016االقتباستارٌخاالنترنتعلىالتعلٌمًالخمسمستشفىموقع

العدد-البحرٌنٌةالوسطجرٌدة،الفساد؟قٌاسٌمكنهلالجمري،منصور

.م2013،دٌسمبر/04،هـ4106
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،أثرالتحفٌزودورهفًتحقٌقالرضاالوظٌفًمٌرفتتوفٌقابراهٌمعوضهللا

األكادٌمٌةللعاملٌنأنموذجالبحث،إدارةحساباتالمشتركٌنفًبلدٌةؼزة،

واالقتصاد،برنامجاإلدارةالعربٌةبالدنمارك،كلٌةالدراساتالعلٌا،قسم

م.2012عمال،الماجستٌرفًإدارةاأل

نادرأحمدأبوشٌخة،الدوافعوفقاًلنظرٌةسلمالحاجاتإلبراهاممازلوكماٌراها

،13العاملونفًشركاتاألدوٌةاألردنٌة،نشرمجلةالمنارة،المجلد

م.2،2007العدد

ىللنشراألولالسلوكاإلنسانًوالتنظٌمً،عماناألردن،دارمجدناصرمحمد،

 م.1995،والتوزٌع

(الجامعةاإلسبلمٌة،spssنافذمحمدبركات،التحلٌلاإلحصائًباستخدامبرنامج)
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 بياناتالاستبيان مجع 

 مرحلة املاجستري –لغرض البحث العلمي 

 ...السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،

 :البٌانات األساسٌة -أوالً 

................................................................................االسم/

.............................................................................الوظٌفٌة/

)((مؽتربحلً)مــ)()(عقدمصنؾ

علىاألخ/ األخت : الفاضل/ الفاضلة اإلجابة قبولكم على أشكركم بداٌة ،،،،

وهو علىفقراته منكم واإلجابة بٌنٌدٌكم أنأضعه الذيأود االستبٌان هذا أسئلة

االسبلمٌةاإلدارةمصمملؽرضالبحثالعلمًإلتمامرسالةالماجستٌرفًتخصص

اندونٌسٌا،وعنوان–والنامالكابراهٌماالسبلمٌةالحكومٌةبمدٌنةماالنجبجامعةم

لعاملٌنفًمستشفىاالوظٌفًلدياالرضواإلداريالفسادالعبلقةبٌن الرسالةهو:

التعلٌمً لٌبٌا-الخمس تشخٌصوقٌاسومعرفة إلى أسعى حٌث الفسادالعبلقة،

المستشفىالذياألداءمعتإنوجداإلداري الوظٌفًداخلهذا الوظٌفًوالرضا

تعملونفٌه.

البٌاناتجمٌعبؤن،علماوشفافٌةدقةبكلالبٌاناتبتعبئةالتكرممنكمراجٌةً

،ولنوسرٌة،وأنكتابةاسمكمالكرٌمؼٌرضرورياهتمامموضعتكونفًسوؾ

.فقطالعلمًالبحثلؽرضإالاستخدامهذهالبٌاناتٌكون

 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم

                      الباحثة                                                                                 
 علً سعد صالحٌن سعاد                                                                        
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:االستبٌانأسئلة  -ثانٌاً 

التًتتفقاإلجابةخانةفً()ٌرجىوضععبلمةفٌماٌلًأسئلةاالستبٌان

معرأٌك

 تالمؤشرا العناصر العوامل

 المعايير

 عال  
 جداً 

منخفض  منخفض متوسط عال  
 جداً 

5 4 3 2 1 

الفساد 

 اإلداري

X 

 

 تدنً اإلنتاجٌة 0
ناألعمالمتراكمةإ

اتماموالتؤخرفً
 المعامبلت

     

 الرشوة 1

ٌتمانجازمعامبلت
ؼٌرقانونٌةمقابل

الحصولعلى
 رشوة

     

2 
نشر المعلومات 
 أو التكتم علٌها

سرقاتالسكوتعن
أواختبلساتأو
ممارساتؼٌر

وكذلك،قانونٌة
افشاءمعلومات

 سرٌة

     

3 
 تزوٌر 

والقٌود الوثائق  

بالقٌودالتبلعب
والوثائقالرسمٌة
للحصولعلى
 مكاسبمادٌة

     

 

الرضا 

 الوظيفي

Y1 

4 
 العمل محتوى
المهام وتنوع  

منحالموظؾالعمل
المناسبله

واعطاءهصبلحٌات
  مناسبةفًوظٌفته

     

5 

 الفرد إمكانٌة
 وقدراته
بالعمل ومعرفته  

وجودتطوٌرالقدرة
والمعرفةعنطرٌق

 التدرٌبالوظٌفً
     

 نمط القٌادة  6

نمطالقٌادةالسائد
هًقٌادةؼٌر

دٌمقراطٌةوؼٌر
 تشاورٌة.
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 8 
 المادٌة الظروف
 للعمل

عدماالهتمام
بالتهوٌةلعدموجود

المكٌفاتالجٌدة
ةللهواءواإلضاء
 ؼٌرمناسبة

     

 األداء

 الوظيفي

Y2 

 جودة العمل 8
ٌتمبالجودةالمناسبة

 واتقانتام
     

 المعرفة بالعمل 01
ٌتمبناءعلىمعرفة
بإجراءاتوتفاصٌل

 العمل
     

00 
التعاون فً 

 العمل

ٌتمبالتعاونو
التفاعلوالتفاوض

زمبلءالعملمع  
    

 
 

01 

المبادرة 
والدافعٌة فً 

 العمل

ٌتمبالمبادرة
والحماسوسرعة
االنجازللمهام

 الوظٌفٌة
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 بمستشفى الخمس التعميمي النساء والوالدةقسم جانب من 
 

 

 بمستشفى الخمس التعميميجانب من حجرات العمميات الجراحية 
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 بمستشفى الخمس التعميمي قسم االسعافجانب من 

 

 
 جانب من قسم الباطنية بمستشفى الخمس التعميمي
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 العيادات الخارجية تقرير احصائي بعدد المرضى المترددين عمى 

 م10/2012شهر  عن مستشفى الخمس التعميميب
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 مستشفى الخمسب اليومية الحاالتتقرير بعدد 

 م22/10/2012ليوم خالل  التعميمي 
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 بمستشفى الخمس التعميميالغسيل الكموي جهاز 
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 العمميات بمستشفى الخمس التعميمي غرفأحد ن داخل م
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)ألفا كرونباخ(لثبات ا نتائج اختبار  

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 24 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.731 24 

 

 

 

Item-Total Statistics 

N 

 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 92.5000 69.130 -.242 .748 

VAR00002 92.4583 69.303 -.238 .750 

VAR00003 92.7500 60.196 .591 .704 

VAR00004 93.0000 62.696 .262 .723 

VAR00005 92.9583 60.303 .493 .708 

VAR00006 93.5417 58.172 .375 .713 

VAR00007 72.8333 34.406 .795 .650 

VAR00008 92.7083 69.346 -.228 .751 

VAR00009 92.7917 63.476 .262 .723 

VAR00010 92.8750 63.071 .243 .724 
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VAR00011 92.7917 63.824 .261 .724 

VAR00012 92.7917 60.085 .446 .709 

VAR00013 93.0833 60.254 .374 .714 

VAR00014 92.8333 65.188 .063 .739 

VAR00015 92.7917 62.259 .369 .717 

VAR00016 93.0000 58.348 .558 .700 

VAR00017 93.0000 65.652 .069 .735 

VAR00018 92.6250 59.549 .516 .705 

VAR00019 93.1667 56.493 .587 .693 
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 نتائج اختبار الصدق )بٌرسون(

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y2.1Y Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y2.6 

X1 Pearson Correlation 1 -.406
*
 -.283 .071 .131 -.160 .095 -.427

*
 .137 .082 .062 .123 -.217 -.025 -.013 -.208 -.253 -.174 

Sig. (2-tailed)  .049 .180 .743 .542 .455 .660 .037 .522 .703 .773 .566 .309 .907 .951 .329 .233 .417 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

X2 Pearson Correlation -.406
*
 1 -.267 -.306 -.208 -.213 .431

*
 -.123 -.189 .061 -.321 -.405

*
 .006 .056 -.077 -.007 -.170 .046 

Sig. (2-tailed) .049  .208 .145 .329 .317 .035 .568 .376 .778 .126 .050 .979 .796 .720 .974 .427 .830 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

X3 Pearson Correlation -.283 -.267 1 .234 .397 .460
*
 -.243 .376 .060 .137 .516

**
 .287 -.021 .376 .489

*
 .186 .132 .404 

Sig. (2-tailed) .180 .208  .270 .055 .024 .252 .070 .780 .524 .010 .174 .922 .070 .015 .383 .538 .050 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

X4 Pearson Correlation .071 -.306 .234 1 .056 .106 .097 .283 .120 .018 .069 .229 -.093 .350 .097 .244 .379 -.161 

Sig. (2-tailed) .743 .145 .270  .794 .621 .652 .180 .577 .933 .750 .282 .666 .094 .650 .250 .068 .452 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

X5 Pearson Correlation .131 -.208 .397 .056 1 .353 -.209 -.064 .317 .169 .487
*
 .312 -.161 .227 .576

**
 -.214 .332 .389 

Sig. (2-tailed) .542 .329 .055 .794  .091 .328 .768 .132 .431 .016 .137 .451 .285 .003 .315 .113 .060 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

X6 Pearson Correlation -.160 -.213 .460
*
 .106 .353 1 -.088 .224 -.094 .344 .637

**
 .388 -.305 .270 .210 .077 .173 .261 

Sig. (2-tailed) .455 .317 .024 .621 .091  .681 .293 .662 .100 .001 .061 .147 .203 .324 .722 .418 .218 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

TOTALX Pearson Correlation .035 -.209 .649
**
 .469

*
 .671

**
 .768

**
 -.012 .184 .105 .341 .640

**
 .421

*
 -.325 .494

*
 .486

*
 .064 .289 .316 
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Sig. (2-tailed) .869 .326 .001 .021 .000 .000 .955 .390 .626 .103 .001 .041 .121 .014 .016 .768 .172 .132 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.1 Pearson Correlation .095 .431
*
 -.243 .097 -.209 -.088 1 -.295 -.155 -.322 -.243 -.070 -.088 .031 -.103 .032 -.313 -.098 

Sig. (2-tailed) .660 .035 .252 .652 .328 .681  .162 .469 .125 .253 .746 .684 .887 .633 .881 .136 .648 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.2 Pearson Correlation -.427
*
 -.123 .376 .283 -.064 .224 -.295 1 -.077 .054 .041 .379 .226 -.109 -.111 .246 .419

*
 .150 

Sig. (2-tailed) .037 .568 .070 .180 .768 .293 .162  .721 .802 .850 .068 .289 .612 .607 .247 .042 .483 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.3 Pearson Correlation .137 -.189 .060 .120 .317 -.094 -.155 -.077 1 -.009 .218 .159 .256 .128 .005 -.125 .278 .248 

Sig. (2-tailed) .522 .376 .780 .577 .132 .662 .469 .721  .966 .306 .457 .228 .551 .983 .560 .189 .243 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.4 Pearson Correlation .082 .061 .137 .018 .169 .344 -.322 .054 -.009 1 .116 .032 -.279 .399 .155 -.062 .158 .402 

Sig. (2-tailed) .703 .778 .524 .933 .431 .100 .125 .802 .966  .591 .883 .187 .053 .470 .774 .460 .051 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.5 Pearson Correlation .062 -.321 .516
**
 .069 .487

*
 .637

**
 -.243 .041 .218 .116 1 .264 -.062 .236 .377 -.171 .120 .349 

Sig. (2-tailed) .773 .126 .010 .750 .016 .001 .253 .850 .306 .591  .213 .774 .266 .069 .423 .578 .095 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y1.6 Pearson Correlation .123 -.405
*
 .287 .229 .312 .388 -.070 .379 .159 .032 .264 1 .103 -.204 .031 .037 .360 .322 

Sig. (2-tailed) .566 .050 .174 .282 .137 .061 .746 .068 .457 .883 .213  .631 .339 .886 .863 .084 .125 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

TOTALY1 Pearson Correlation .049 -.276 .462
*
 .317 .434

*
 .563

**
 -.064 .423

*
 .480

*
 .284 .594

**
 .754

**
 .084 .152 .149 -.028 .416

*
 .538

**
 

Sig. (2-tailed) .821 .192 .023 .131 .034 .004 .767 .039 .018 .178 .002 .000 .696 .477 .486 .897 .043 .007 
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N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.1Y Pearson Correlation -.217 .006 -.021 -.093 -.161 -.305 -.088 .226 .256 -.279 -.062 .103 1 -.196 -.088 .010 .126 .146 

Sig. (2-tailed) .309 .979 .922 .666 .451 .147 .684 .289 .228 .187 .774 .631  .359 .682 .965 .559 .498 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.2 Pearson Correlation -.025 .056 .376 .350 .227 .270 .031 -.109 .128 .399 .236 -.204 -.196 1 .269 -.057 .282 .096 

Sig. (2-tailed) .907 .796 .070 .094 .285 .203 .887 .612 .551 .053 .266 .339 .359  .204 .792 .182 .657 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.3 Pearson Correlation -.013 -.077 .489
*
 .097 .576

**
 .210 -.103 -.111 .005 .155 .377 .031 -.088 .269 1 .111 .250 .502

*
 

Sig. (2-tailed) .951 .720 .015 .650 .003 .324 .633 .607 .983 .470 .069 .886 .682 .204  .607 .239 .013 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.4 Pearson Correlation -.208 -.007 .186 .244 -.214 .077 .032 .246 -.125 -.062 -.171 .037 .010 -.057 .111 1 -.027 -.183 

Sig. (2-tailed) .329 .974 .383 .250 .315 .722 .881 .247 .560 .774 .423 .863 .965 .792 .607  .900 .393 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.5 Pearson Correlation -.253 -.170 .132 .379 .332 .173 -.313 .419
*
 .278 .158 .120 .360 .126 .282 .250 -.027 1 .224 

Sig. (2-tailed) .233 .427 .538 .068 .113 .418 .136 .042 .189 .460 .578 .084 .559 .182 .239 .900  .293 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Y2.6 Pearson Correlation -.174 .046 .404 -.161 .389 .261 -.098 .150 .248 .402 .349 .322 .146 .096 .502
*
 -.183 .224 1 

Sig. (2-tailed) .417 .830 .050 .452 .060 .218 .648 .483 .243 .051 .095 .125 .498 .657 .013 .393 .293  

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

TOTALY3 Pearson Correlation -.297 -.047 .517
**
 .221 .398 .216 -.187 .275 .278 .253 .298 .244 .375 .405

*
 .692

**
 .230 .604

**
 .663

**
 

Sig. (2-tailed) .159 .829 .010 .299 .054 .311 .382 .193 .188 .233 .158 .251 .071 .050 .000 .279 .002 .000 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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عٌنة الدراسةبٌانات   

متوسطال Y 1.2 Y1.3 Y 1.5 Y 1.6 المتوسط X 3 X 4 X 5 X 6 االشخاص  Y 2.2 Y 2.3 Y 2.5 Y2.6 متوسطال  

1 5 3 3 4 3.75 5 3 4 3 3.75 4 4 5 2 3.75 

2 5 5 4 3 4.25 4 4 3 4 3.75 5 5 4 5 4.75 

3 3 4 4 2 3.25 5 5 4 3 4.25 5 4 3 3 3.75 

4 4 5 5 4 4.5 3 4 3 4 3.5 5 5 2 4 4 

5 4 5 4 4 4.25 4 4 4 5 4.25 4 5 4 3 4 

6 5 4 3 3 3.75 4 5 4 1 3.5 4 3 2 5 3.5 

7 4 4 3 5 4 5 5 3 4 4.25 5 3 3 4 3.75 

8 4 3 5 3 3.75 5 4 4 4 4.25 5 4 5 3 4.25 

9 5 4 3 5 4.25 4 5 4 4 4.25 3 4 5 4 4 

10 4 3 4 3 3.5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3.5 

11 5 4 5 4 4.5 5 4 4 3 4 2 5 3 4 3.5 

12 4 5 5 3 4.25 4 5 5 4 4.5 4 5 4 2 3.75 

13 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4.5 4 5 4 3 4 

14 5 4 5 3 4.25 4 5 3 2 3.5 5 4 4 5 4.5 

15 5 5 4 3 4.25 5 5 5 4 4.75 5 5 5 4 4.75 

16 4 5 3 5 4.25 5 4 5 4 4.5 4 5 1 4 3.5 

17 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3.75 4 5 4 3 4 

18 3 5 4 3 3.75 5 4 4 4 4.25 5 4 2 4 3.75 

19 5 5 2 4 4 5 4 3 5 4.25 4 5 3 5 4.25 

20 4 5 5 3 4.25 4 5 4 4 4.25 4 3 4 3 3.5 

21 4 5 4 4 4.25 4 4 5 4 4.25 4 4 5 5 4.5 
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22 3 5 4 5 4.25 4 4 3 4 3.75 4 5 4 4 4.25 

23 5 4 4 5 4.5 5 4 5 5 4.75 4 5 5 5 4.75 

24 4 5 5 3 4.25 5 4 5 4 4.5 5 4 4 3 4 

25 4 5 3 3 3.75 5 5 3 4 4.25 3 4 5 2 3.5 

26 2 5 4 2 3.25 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4.75 

27 4 5 4 5 4.5 4 5 5 5 4.75 5 4 5 1 3.75 

28 1 4 3 3 2.75 5 4 4 4 4.25 3 4 5 4 4 

29 5 4 4 5 4.5 4 5 5 5 4.75 5 5 5 4 4.75 

30 4 3 4 4 3.75 3 4 4 4 3.75 2 4 4 3 3.25 

31 4 5 3 5 4.25 5 4 3 4 4 4 5 3 2 3.5 

32 3 4 5 4 4 4 3 3 5 3.75 5 4 5 2 4 

33 5 3 4 5 4.25 5 4 5 5 4.75 3 5 4 4 4 

34 5 4 5 5 4.75 4 4 5 4 4.25 4 5 3 3 3.75 

35 5 5 5 4 4.75 5 5 4 4 4.5 5 5 4 2 4 

36 4 4 3 3 3.5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 

37 5 3 4 5 4.25 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 

38 5 3 5 5 4.5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4.5 

39 5 4 5 4 4.5 4 5 3 3 3.75 5 5 5 5 5 

40 4 3 3 5 3.75 4 5 3 5 4.25 4 3 5 2 3.5 

41 3 5 5 5 4.5 4 4 5 5 4.5 4 3 4 5 4 

42 4 3 5 5 4.25 5 1 4 3 3.25 5 4 3 3 3.75 

43 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4.25 

44 4 4 3 3 3.5 5 5 4 5 4.75 5 5 4 3 4.25 
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45 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4.5 5 4 5 4 4.5 

46 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4.5 4 3 4 3 3.5 

47 3 5 4 5 4.25 3 5 4 5 4.25 5 4 3 2 3.5 

48 4 4 3 3 3.5 5 4 4 4 4.25 5 5 4 5 4.75 

49 5 4 4 2 3.75 5 5 5 3 4.5 4 2 5 4 3.75 

50 3 4 3 5 3.75 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4.25 

51 5 5 3 5 4.5 5 4 5 5 4.75 4 4 3 4 3.75 

52 5 5 4 3 4.25 3 5 5 3 4 5 5 4 2 4 

53 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 1 5 4 3.75 

54 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3.75 5 5 3 3 4 

55 4 5 2 4 3.75 5 3 3 3 3.5 5 5 5 5 5 

56 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 5 3 3.5 

57 4 3 4 4 3.75 5 5 4 3 4.25 5 5 3 2 3.75 

58 5 5 4 4 4.5 4 5 4 4 4.25 5 3 5 4 4.25 

59 5 4 3 3 3.75 4 4 5 5 4.5 4 5 3 2 3.5 

60 5 3 3 5 4 3 2 5 5 3.75 5 3 5 4 4.25 

61 4 4 4 2 3.5 5 4 5 5 4.75 3 4 5 1 3.25 

62 4 3 2 4 3.25 4 5 3 4 4 4 3 5 3 3.75 

63 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4.5 3 5 4 4 4 

64 3 3 4 4 3.5 5 5 4 3 4.25 4 3 5 4 4 

65 4 4 5 5 4.5 5 4 3 4 4 4 5 3 5 4.25 

66 5 4 3 3 3.75 4 4 5 4 4.25 5 5 4 4 4.5 

67 5 4 4 3 4 3 4 5 3 3.75 3 5 5 3 4 
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68 4 3 3 5 3.75 4 2 3 5 3.5 5 4 3 3 3.75 

69 4 4 4 3 3.75 4 5 5 5 4.75 4 4 5 4 4.25 

70 3 4 5 5 4.25 4 5 4 3 4 5 2 5 4 4 

71 5 3 3 5 4 5 5 3 5 4.5 4 4 5 2 3.75 

72 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4.5 4 4 5 5 4.5 

73 5 4 4 5 4.5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4.5 

74 4 5 4 5 4.5 3 4 5 5 4.25 4 5 4 3 4 

75 4 5 5 4 4.5 4 5 5 4 4.5 5 4 3 5 4.25 

76 5 5 4 4 4.5 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4.25 

77 4 4 4 5 4.25 5 5 5 4 4.75 5 5 4 5 4.75 

78 5 5 5 4 4.75 3 3 4 5 3.75 3 4 5 5 4.25 

79 4 4 3 4 3.75 5 5 4 3 4.25 5 4 4 4 4.25 

80 3 5 5 5 4.5 4 3 5 5 4.25 4 4 5 3 4 

81 5 5 4 4 4.5 4 5 4 5 4.5 5 5 4 4 4.5 

82 4 3 3 4 3.5 5 3 5 4 4.25 5 5 4 2 4 

83 5 4 5 5 4.75 4 4 4 5 4.25 4 3 5 5 4.25 

84 4 5 4 4 4.25 5 3 5 4 4.25 5 4 4 3 4 

85 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4.25 3 5 2 5 3.75 

86 4 4 5 5 4.5 3 4 5 5 4.25 4 4 5 5 4.5 

87 4 5 5 4 4.5 3 4 4 4 3.75 4 5 4 5 4.5 

88 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4.75 3 4 4 4 3.75 

89 4 4 5 5 4.5 3 4 4 5 4 5 3 5 3 4 

90 5 4 5 4 4.5 5 4 5 4 4.5 5 4 5 4 4.5 
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91 4 5 4 5 4.5 4 5 4 4 4.25 5 4 4 3 4 

92 5 4 5 5 4.75 4 5 5 3 4.25 5 4 5 4 4.5 

93 4 4 5 5 4.5 5 4 3 5 4.25 4 5 4 5 4.5 

94 5 3 5 4 4.25 5 4 5 5 4.75 5 4 5 5 4.75 

95 4 4 3 4 3.75 4 5 5 4 4.5 5 5 4 3 4.25 

96 4 5 5 5 4.75 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4.5 

97 5 4 4 5 4.5 5 4 4 4 4.25 4 3 5 3 3.75 

98 5 4 5 4 4.5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4.25 

99 5 3 5 5 4.5 3 4 5 5 4.25 5 4 4 5 4.5 

100 4 5 5 4 4.5 5 4 4 3 4 4 5 5 2 4 

101 4 5 4 4 4.25 5 5 5 4 4.75 4 3 4 4 3.75 

102 5 4 4 4 4.25 3 5 4 5 4.25 4 5 5 3 4.25 

103 5 4 3 3 3.75 4 5 4 4 4.25 5 4 4 5 4.5 

104 4 5 5 5 4.75 4 4 5 4 4.25 3 4 5 4 4 

105 5 4 4 4 4.25 4 5 5 5 4.75 4 4 5 4 4.25 

106 5 5 4 4 4.5 5 4 5 5 4.75 3 2 4 5 3.5 

107 4 4 5 4 4.25 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4.25 

108 4 3 5 5 4.25 4 5 5 3 4.25 4 4 5 3 4 

109 5 5 4 5 4.75 4 4 3 4 3.75 5 4 4 5 4.5 

110 5 4 4 5 4.5 5 5 5 4 4.75 3 5 4 2 3.5 

111 4 5 5 4 4.5 5 3 5 5 4.5 3 5 5 4 4.25 

112 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4.75 

113 5 4 4 5 4.5 4 4 5 5 4.5 5 4 4 3 4 
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114 5 4 5 4 4.5 5 4 4 5 4.5 4 5 5 4 4.5 

115 4 5 4 4 4.25 5 5 4 4 4.5 5 4 5 4 4.5 

116 4 4 5 5 4.5 4 4 5 4 4.25 5 5 4 5 4.75 

117 5 5 4 4 4.5 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4.25 

118 4 3 4 4 3.75 4 5 4 5 4.5 4 3 4 5 4 

119 4 4 5 4 4.25 5 4 5 5 4.75 3 4 5 4 4 

120 5 5 5 4 4.75 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4.25 

121 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4.75 

122 5 5 4 4 4.5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 

123 4 3 5 4 4 3 5 5 3 4 5 5 4 5 4.75 

124 5 4 5 5 4.75 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 

125 5 4 4 5 4.5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 

126 4 5 4 4 4.25 4 5 5 5 4.75 5 4 5 4 4.5 

127 5 4 5 4 4.5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4.5 

128 5 4 4 5 4.5 4 4 5 4 4.25 5 4 4 5 4.5 

129 5 5 4 3 4.25 5 4 5 5 4.75 3 5 4 5 4.25 

130 4 3 3 1 2.75 5 3 3 4 3.75 4 3 5 4 4 

131 4 3 5 2 3.5 3 4 3 5 3.75 3 4 3 4 3.5 

132 3 3 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2.75 

133 4 2 4 2 3 3 5 5 2 3.75 4 4 4 4 4 

134 4 5 3 4 4 4 3 3 4 3.5 5 3 5 2 3.75 

135 3 4 4 3 3.5 3 3 4 3 3.25 4 5 5 3 4.25 

136 4 3 3 5 3.75 4 2 5 4 3.75 3 4 3 4 3.5 
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137 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4.25 3 4 5 4 4 

138 3 4 3 1 2.75 4 5 2 4 3.75 3 4 5 4 4 

139 5 4 4 2 3.75 4 4 4 3 3.75 5 5 4 3 4.25 

140 4 3 2 3 3 5 3 3 2 3.25 4 3 2 3 3 

141 3 5 3 1 3 4 4 3 2 3.25 4 2 3 1 2.5 

142 3 3 3 2 2.75 4 4 4 3 3.75 5 4 4 3 4 

143 5 3 2 4 3.5 3 5 2 4 3.5 4 4 3 4 3.75 

144 3 4 1 2 2.5 5 3 4 1 3.25 5 4 2 1 3 

145 3 1 3 3 2.5 4 5 3 2 3.5 4 5 4 4 4.25 

146 4 3 3 1 2.75 4 4 5 4 4.25 5 4 2 3 3.5 

147 4 3 4 2 3.25 4 2 4 3 3.25 5 3 4 2 3.5 

148 4 5 3 2 3.5 3 5 3 2 3.25 4 2 3 3 3 

149 5 4 5 4 4.5 3 5 4 5 4.25 3 3 4 2 3 

150 4 3 2 1 2.5 4 3 2 1 2.5 4 2 5 3 3.5 

151 5 3 3 2 3.25 5 2 5 2 3.5 4 4 4 1 3.25 

152 3 4 1 4 3 3 4 5 3 3.75 5 5 4 3 4.25 

153 4 3 4 3 3.5 4 5 2 2 3.25 5 4 2 3 3.5 

153 3 5 3 3 3.5 4 2 3 4 3.25 3 2 3 4 3 

155 3 2 4 4 3.25 4 2 4 4 3.5 4 4 4 3 3.75 

156 4 3 2 3 3 5 1 2 2 2.5 5 3 3 5 4 

157 3 3 1 5 3 3 4 4 3 3.5 3 4 4 1 3 

158 5 4 3 3 3.75 4 3 5 3 3.75 5 1 1 3 2.5 

159 2 3 5 1 2.75 4 3 3 4 3.5 4 3 3 4 3.5 
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160 4 5 3 5 4.25 5 4 3 4 4 4 5 3 2 3.5 

161 3 4 5 4 4 4 3 3 5 3.75 5 4 5 1 3.75 

162 5 3 4 5 4.25 5 4 5 5 4.75 3 5 4 4 4 

163 5 4 5 5 4.75 4 4 5 4 4.25 4 5 3 3 3.75 

164 5 5 5 4 4.75 5 5 4 4 4.5 5 5 4 2 4 

165 4 4 3 3 3.5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 

166 5 3 4 5 4.25 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 

167 5 3 5 5 4.5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4.5 

168 5 4 5 4 4.5 4 5 3 3 3.75 5 5 5 5 5 

169 4 3 3 5 3.75 4 5 3 5 4.25 4 3 5 2 3.5 

170 3 5 5 5 4.5 4 4 5 5 4.5 4 3 4 5 4 

171 4 3 5 5 4.25 5 1 4 3 3.25 5 4 3 3 3.75 

172 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4.25 

173 4 4 3 3 3.5 5 5 4 5 4.75 5 5 4 3 4.25 

174 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4.5 5 4 5 4 4.5 

175 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4.5 4 3 4 3 3.5 

176 3 5 4 5 4.25 3 5 4 5 4.25 5 4 3 2 3.5 

177 4 4 3 3 3.5 5 4 4 4 4.25 5 5 4 5 4.75 

178 5 4 4 2 3.75 5 5 5 3 4.5 4 2 5 4 3.75 

179 3 4 3 5 3.75 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4.25 

180 5 5 3 5 4.5 5 4 5 5 4.75 4 4 3 4 3.75 

181 5 5 4 3 4.25 3 5 5 3 4 5 5 4 2 4 

182 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 1 5 4 3.75 
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183 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3.75 5 5 3 3 4 

184 4 5 2 4 3.75 5 3 3 3 3.5 5 5 5 5 5 

185 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 5 3 3.5 

186 4 3 4 4 3.75 5 5 4 3 4.25 5 5 3 2 3.75 

187 5 5 4 4 4.5 4 5 4 4 4.25 5 3 5 4 4.25 

188 5 4 3 3 3.75 4 4 5 5 4.5 4 5 3 2 3.5 

189 5 3 3 5 4 3 2 5 5 3.75 5 3 5 4 4.25 
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 (Y1) الخطً للدراسةاالنحدار تحلٌل نتائج 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .415a .172 .168 .425061 

a. Predictors: (Constant)، X 

b. Dependent Variable: Y1 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.018 1 7.018 38.841 .000a 

Residual 33.787 187 .181   

Total 40.804 188    

a. Predictors: (Constant)، X 

b. Dependent Variable: Y1 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.720 .229  11.864 .000   

X .353 .057 .415 6.232 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y1 


 

Casewise Diagnosticsa 

Case 

Number 
Std. Residual Y1 

Predicted 

Value 
Residual 

156 -3.007 2.500 3.77807 -1.278071 

a. Dependent Variable: Y1 
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 (Y2الخطً للدراسة )االنحدار تحلٌل نتائج 


Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .336a .113 .108 .449984 

a. Predictors: (Constant)، X 

b. Dependent Variable: Y2 


 

ANOVAb
 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.806 1 4.806 23.737 .000a 

Residual 37.865 187 .202   

Total 42.671 188    

a. Predictors: (Constant)، X 

b. Dependent Variable: Y2 

 

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e 
VIF 

1 (Constant) 2.837 .243  11.690 .000   

X .292 .060 .336 4.872 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y2 

 

Casewise Diagnosticsa 

Case Number 
Std. 

Residual 
Y2 

Predicted 

Value 
Residual 

158 -3.182 2.500 3.93168 -1.431680 

a. Dependent Variable: Y2 




