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   غزة- اإلسالميةجامعة ال
  2/6/2011  خ القبولتاري  30/3/2011  تاريخ االستالم

تتناول الدراسة موضوع الفساد اإلداري المسببات والعالج كدراسـة تطبيقيـة علـى              :الملخص
مـن  % 6المستشفيات الكبرى في قطاع غزة اعتمدت الدراسة على عينة بحث عـشوائية بنـسبة            

ـ     ) 3596(مجتمع الدراسة والمتمثل بالعاملين داخل المستشفيات وعددهم         ع موظف حيث تـم توزي
 لتحليـل البيانـات،     SPSSاستبيان لهذا الغرض واستخدم الباحث برنامج التحليـل اإلحـصائي           

  :وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
إن الوضع االقتصادي والسياسي والتنشئة االجتماعية السيئة تلعب دوراً أساسياً في وجود الفـساد              

 .اإلداري

 .ساعد على وجود الفساد اإلداريإن القوانين واألنظمة غير واضحة مما ي

 .تبين أن أساليب العالج المستخدمة للقضاء على الفساد اإلداري غير فعالة

إن الجميع ينظرون إلى الفساد اإلداري بمنظور واحد وليس لالختالف في الجـنس أو المؤهـل،                
 .الخبرة العملية، السن، المستوى الوظيفي أي تأثير على هذه النظرة

  :لك النتائج أوصى الباحث بما يليوبناء على ت
 تحسين المناخ السياسي واألمني واالقتصادي داخل المجتمع

  .أن ال يكون التوظيف على خلفية سياسية
 .االهتمام بالتنشئة االجتماعية والسلوكية وفقاً لتعاليم الدين اإلسالمي

 .إن يتم استخدام أساليب أكثر فاعلية لعالج مشكلة الفساد اإلداري

Abstract: This applied study addresses the issue of administrative 

corruption, etiology and treatment in the major hospitals in the Gaza Strip. 

The study used a random sample of 6% of the population that consists of 

(3,596) staff members in the hospitals. Using SPSS for analysis, a 
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questionnaire was prepared and distributed for the sample participants.  

The study found the following results:  
The political and economic situation and social rising play a key role in the 

presence of administrative corruption.  

The laws and regulations are not clear which, in turn, contribute to the 

existence of the administrative corruption.  
The methods of combating the administrative corruption are not effective.   

Everyone is looking at corruption from one perspective and not according to 

the individual differences of gender, academic qualifications, practical 

experiences, age, and the level of position. 

Based on those results, the researcher recommended the following:  

The political, economic, and security situation should be improved inside the 

Palestinian community. 

Appointment should not be based on political affiliation. 

Emphasis should be given for the social and behavioral rising according to 

the Islamic Religion. 

More effective treatment methods should be used to combat the 

administrative corruption. 

  مقدمة

ال شك أن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة للفساد اإلداري بعضها ناتج عن البيئة االجتماعية 
والظروف المعيشية وبعضها ناتج عن بيئة العمل الداخلية كإنعدام الرقابة اإلدارية وقصور 
القوانين وعدم وضوحها وفشل اإلدارة في وضع األنظمة التي تساعد على الحد من الفساد 

ي ومعالجته ولعل المتتبع ألوضاع المستشفيات فى قطاع غزة يلمس هذه المشكلة اإلدار
من خالل تفشي الرشاوى والمحسوبية في التعامل مع المرضى وعدم بشكل واضح وجلي 

تلقي العناية واالهتمام بشكل متساوي باإلضافة إلى االنتظار لوقت طويل في بعض 
 أسبابا كثيرة وراء هذا الفساد اإلداري الذي ويشعر أن هناكاألحيان لحين وصول الدور، 

أدى بدوره إلى انخفاض اإلنتاجية وسوء فى األداء وقد يكون هناك أطراف متعددة وراء 
هذا األمر مما دفع الباحث إلى التركيز على هذا الموضوع ليضع يده على األسباب 

  .الحقيقية وراء الفساد اإلداري وكيفية عالجها 

  : مشكلة البحث
 أحد من الموظفين يستطيع أن يستغني عن مراجعته للمستشفيات الحكومية فـي قطـاع           ال
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غزة، ومن تعامل مع هذه المستشفيات يلمس كثير من المعاناة التي يعانيها المواطنين داخل    
قطاع غزة بسبب اإلهمال والالمباالة وسوء المعاملة من العاملين داخل تلك المستـشفيات             

 أن هناك فساداً إدارياً داخل المستشفيات ومن هنا يمكن لنا أن نتلمس             وغالباً ما نسمع كلمة   
ما هي األسباب الحقيقية وراء الفـساد اإلداري         :السؤال التالي  مشكلة البحث من خالل     

  داخل المستشفيات الكبرى في قطاع غزة؟ وسبل عالجها؟

  : فروض البحث
فساد اإلداري بين ال"05 ,  " هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   .1

 .و الوضع االقتصادي ، والسياسي ، والقوانين واألنظمة داخل الدولة 

 بين الفـساد اإلداري  "05 , "هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .2
 . والتنشئة التربية والسلوكية 

اد اإلداري بين الفس"05 , " هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   .3
 . واألساليب المتبعة لعالجه

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى             .4
 ..)السن، الجنس، المؤهل، المستوى الوظيفي (  العوامل الشخصية مثل إلى 

  : متغيرات الدراسة 

  الفساد اإلداري : المتغير التابع  -

 . المتغير المستقل  -

  . االقتصاديالوضع  �
  . الوضع السياسي �
  . التنشئة االجتماعية والتربوية السلوكية �
  . القوانين واألنظمة المتبعة �
 . األساليب المتبعة للعالج �

  :أهداف الدراسة
التعرف على مدى مـساهمة العوامـل اإلقتـصادية والـسياسية           تهدف الدراسة إلى     -
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  .مستشفيات فى قطاع غزة والقانونية والتربوية فى وجود الفساد اإلداري داخل ال
 .التركيز على أساليب العالج الفعالة للقضاء على الفساد اإلداري -

  :أهمية الدراسة
  :تظهر أهمية الدراسة من خالل الفائدة التي ستعود على كل من

وزارة الصحة الفلسطينية والمتمثلة بالمستشفيات التي تمت عليها الدراسة حيث أنهـا             -
 .نحرافات التي يمارسونها وقد ال يهتمون بهاستوضح لهم المشكالت واال

 .كل من يهتم بهذا المجال من الدراسات -

المجتمع حيث أنه إذا تم تخفيف حدة األسباب التي كانت وراء وجود الفـساد اإلداري    -
سيعود ذلك بالفائدة على المجتمع من خالل االبتعاد عن االستغالل الـسيئ لمـوارد              

 .المجتمع

 :الدراسات السابقة

سبل اإلرتقاء بأداء األجهزة العليا للرقابـة لمواجهـة   :  بعنوان)2011(دراسة الفتلي    -1
دراسة ميدانية في بعـض المؤسـسات        - الفساد اإلداري والمالي في األجهزة الحكومية     

  .الحكومية
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بمشكلة الفـساد اإلداري والمـالي ومـسبباته ونتائجـه               

باب التي أدت إلى ضعف أداء األجهزة العليا للرقابة للحد من الفـساد             وتشخيص أهم األس  
  .اإلداري والمالي واإلرتقاء بأداء األجهزة العليا للرقابة لمواجهة الفساد اإلداري والمالي

  :وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
ء أظهرت الدراسة أن هناك عالقة ارتباط عكسية ذات داللـة معنويـة بـين أدا           .1

 .األجهزة العليا للرقابة والفساد اإلداري والمالي

انخفاض كفاءة أداء المؤسسات الحكومية وغياب المساءلة والشفافية فـي األداء            .2
 .الحكومي

  :وقدمت الدارسة عدداً من التوصيات أهمها ما يلي
مداومة اإلصالح التشريعي والتنظيمي من أجل تشريعات تتسم وتتميز بالوضوح           .1

 .مالئمة لخلق بيئة طاردة للفساد اإلداري والماليوالتطور وال
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استحداث لجان تدقيق في األجهزة الحكومية تساهم فـي تعزيـز دور التـدقيق               .2
 .الداخلي والخارجي

  "الفساد اإلداري في بعض األجهزة الحكومية : "بعنوان) 2010(دراسة البرادعي  -2

 دراسة تطبيقية على بعض األجهزة الحكومية في جدة

 الدراسة على الفساد اإلداري في بعض األجهزة الحكومية، بمعرفة مفهومه الـشائع             تركز
لدى الموظفين والخصائص التي ترافقه، وأكثر أنماطـه شـيوعاً، وآثـاره علـى األداء               

المنظور "والكفاءة، واألسباب المساعدة في انتشاره، ودور تفعيل القوانين، والرقابة الذاتية           
  .نه، وبلورة التوصيات للحد من انتشارهوالتي تحد م" اإلسالمي

وجاءت الدراسة بنتائج حسبت بأسلوب مقياس ليكـرت الخماسـي، بحـساب المتوسـط              
  :المرجح، من أهمها ما يلي

أهم مسببات الفساد اإلداري في األجهزة الحكومية غياب عنصر الرقابة الذاتيـة             •
 .)4.3(، وقصور أساليب الجزاء التحفيزية بقيمة )4.5(بقيمة 

أكثر أنماط الفساد اإلداري انتشاراً داخل األجهزة الحكومية الواسطة والمحابـاة            •
 ).4.4(والرشوة بقيمة 

أهم حل للتصدي للفساد اإلداري الحرص على بث أخالقيات العمـل وتعزيـز              •
الرقابة الذاتية، والتركيز على الراتب المناسب مع إعطاء العالوات والترقيـات           

 ).4.5(يمة والتحفيزات الالزمة بق

  :وعلى ضوء النتائج كانت هناك عدة توصيات من أهمها
االهتمام بتقوية الوازع الديني وتعزيز الرقابة التذاتية والتركيز على الربط بـين             •

 .الواجب الديني والوظيفي

دارسة المحددات األساسية لسياسة األجور والمرتبات ألجهزة الخدمـة المدنيـة            •
 . الماليلمعالجة تراجع دخل الموظفين

إصالح األوضاع اإلدارية لألجهزة الحكومية من منظور شـامل فـي ضـوء              •
 .األهداف والمهام

 .تفعيل مجموعة األنظمة والقوانين المتصلة بالوظيفة والموظف •
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إيجاد جهاز موحد للرقابة في شتى األمور اإلدارية والمالية لكافة أنشطة عمـوم              •
ال للفـساد اإلداري    (ألجهزة الحكومية   أجهزة القطاع العام يعتمد شهادة تشجيعه ل      

 ).نعم لمكافحته

النظريـة  :    بعنوان مراجعة الفساد في القطاع الـصحي vian, T.(2007)دراسة  -3
  والطرق والمعالجة

ناقشت الدارسة كيفية تأثير عوامل الفساد على الوصول للرعاية الـصحية الفعالـة ومـا               
وركزت الدراسة على معرفة العالقـة بـين        يتوجب عمله لمواجهة الفساد في هذا القطاع        

الفساد والعوامل المؤثرة ومن بينها اإلدارة والمال ونظام الحوكمة ولقد خلصت الدراسـة             
بأن مشكلة الفساد معقدة وتهدد سالمة الرعاية الصحية والوصول إليهـا وتخـالف مبـدأ               

فهم أسباب الفـساد    المساواة بين األفراد وأوصت الدراسة بأنه توجد حاجة ملحة لتحديد و          
  .في القطاع الصحي وذلك من أجل القدرة على مواجهته

دراسـة  ) الـدوافع واألسـباب   (الفساد اإلداري   ): 2004(عبد الحليم    دراسة   -4

هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى        ميدانية لوجهات نظر األجهزة الرقابية األردنية،     
ي يمارس في المؤسـسات وخلـصت       الدوافع واألسباب الحقيقية وراء الفساد اإلداري الذ      

  :الدراسة إلى أهم النتائج التالية
بينت الدراسة أن العوامل االجتماعية احتلت المرتبة األولى في شرح ظاهرة ممارسة             -1

الفساد اإلداري من وجهة نظر اإلدارة الوسطى ثم العوامـل الماليـة واالقتـصادية              
  .والقانونية

األكثر أهمية وتأثيراً فـي ممارسـة الفـساد     أظهرت الدراسة أن العوامل التالية هي        -2
 :اإلداري وهي مرتبة تنازلياً كما يلي

  .عدم وجود عقوبات رادعة في حالة اإلدانة في الفساد اإلداري -
 .بروز عالقات اجتماعية قائمة على أساس المنافع الخاصة المتبادلة -

 .ةشعور البعض بضعف المرتبات في القطاع العام مقارنة بمتطلبات الحيا -

 .قدم التشريعات والقوانين الخاصة بممارسات الفساد اإلداري -

أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات أفـراد العينـة      -3
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المستوى الوظيفي، العمر، (نحو مجاالت الدراسة األربعة تعزى إلى العوامل المستقلة 
 :تاليةوبناء على ذلك تم وضع التوصيات ال، ...)الخبرة

ضرورة تركيز األجهزة الرقابية الحكومية األردنية على العوامل القيمية واالجتماعية           .1
معالجتها حيث أن الدراسة أثبت أنه يشكل العامل األكبر في ممارسة ظاهرة الفـساد              
اإلداري وذلك من خالل عقد ندوات تنظيفية توضح مدى أهمية الخدمة العامة بالنسبة             

  .للمواطن
وضع عقوبات رادعة وحاسمة تمنع كل من تسول له نفسه الوقوع فـي             العمل على    .2

 .ممارسة الفساد اإلداري

 .أن تعمل الحكومة على زيادة الرواتب وتحفيزهم حتى تتناسب مع مستويات المعيشة .3

العمل على تحديث التشريعات والقوانين من قبل الجهاز التشريعي لمواجهـة النمـو              .4
 .والممارسات للفساد اإلداري

هدفت هـذه الدراسـة إلـى        األزمات والفساد اإلداري،  ) 2003( دراسة حسين    -5
التعرف على أثر الفساد اإلداري على األزمات وكيفية تأثير عملية اتخاذ القرارات علـى              

  :تلك األزمات وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
زمـات  إن عملية اتخاذ القرارات تصلح كأرضية متينة لفهم وتحليل حـاالت األ            -1

الناتجة عن عمليات الفساد اإلداري مما يبرر التوصية باعتماد تلك األرضية في عمليـات          
  .التشخيص وفي تحديد إجراءات الوقاية أو العالج الخاصة بمثل هذه الحاالت

أظهرت التحليالت بأن الفساد األبيض والنظمي أكبر من حاالت الفساد األسود أو  -2
 التوصية ببذل الجهود للحيلولة دون انتقال الفساد من حالة          الرمادي أو الالنظمي مما يبرر    

األسود إلى الرمادي ومن ثم إلى األبيض والحيلولة دون انتقاله من الحالة الالنظمية إلـى               
 .الحالية النظمية عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية بصدد األسباب الفاعلية

فساد عالجياً قبل التفكير بالتعامل     كما يوصي في حالة أزمات الفساد التعامل مع أسباب ال         
  .مع الحالة األزموية مباشرة

المـشكلة  (الفساد اإلداري في المؤسسات العامـة       ): 2003( دراسة الشلفان    -6

ركزت هذه الدراسة على قضية الفساد اإلداري كمشكلة تواجه كافة المؤسـسات      ،)والحل



  يوسف عطية بحر

  2د لعدا، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر            ) 8(
 

ء على تلك المشكلة، وتوصلت وخصوصاً المؤسسات العامة وما هي الحلول الممكنة للقضا
  :الدراسة إلى عدة نتائج هي

أن الفساد اإلداري يمنع أو يحد من النمو االقتصادي ويضعف من مكانة السلطة              -
  .السياسية ويحول دون تحقيق المؤسسة ألهدافها

على الرغم من اختالف الفساد اإلداري من دولة إلى أخرى ومن مؤسسة إلـى               -
 .يقة وراءها هي اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية وشخصيةأخرى إال أن األسباب الحق

  :ووضع الباحث عدة توصيات منها
  .البد من معرفة األسباب الحقيقية وراء مشكلة الفساد اإلداري -

  .غرس القيم واألخالق الفاضلة في عقل الموظف وضميره

الـوظيفي  الممارسات اإلدارية والتسيب    :)2001(أبو إدريس   و   العزازي دراسة   -7

  :توصلت تلك الدراسة إلى النتائج التالية،  دراسة تطبيقية–في األجهزة المحلية 
 :إن أهم أسباب التسيب الوظيفي المرتبطة بالممارسات اإلدارية هي -1

  .ضعف الوازع الديني لدى المديرين وتهاونهم في القيام بواجباتهم اإلشرافية -
 .عدم تقدير المديرين للموظفين األكفاء -

 .التزام المدراء أنفسهم بأوقات الدوام الرسميعدم  -

 .تهاون المدراء في متابعة موظفيهم بااللتزام بالدوام الرسمي -

تعامل المدراء مع الموظفين بأساليب غير سليمة قبل االعتماد على الشائعات وعـدم              -
 .إلخ... الثقة بالموظفين وسلب الصالحيات، وعدم مشاركة الموظفين 

 :لتسيب الوظيفي في األجهزة المحلية هيإن من أهم مظاهر ا -2

  .مجاملة المعارف من المراجعين وإنجاز معامالتهم قبل غيرهم -
 .عدم التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمي -

 .قيام الموظفين باستخدام الهاتف في مكالمات شخصية مطولة -

 .تقديم المصلحة الشخصية للموظف على مصلحة العمل -

 .الت الرسميةالبطء في إنجاز المعام -

 .خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي -
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 .تراكم معامالت المراجعين دون إنجاز -

 .عدم بذل الجهد المطلوب إلنجاز العمل -

 .استغالل الوظيفة في تحقيق مصالح شخصية -

 .ترك الموظفين لمكاتبهم والتنقل بين مكاتب الموظفين اآلخرين -

  :وبناء على ذلك أوصت بما يلي
مل والشمول في عملية تخطيط وتنفيذ برامج تنمية اإلدارة المحلية فـي            مراعاة التكا  -1

مصر بحيث يتضمن ذلك إصالح الخلل وكافة صور التـسيب الـوظيفي والفـساد              
  .اإلداري وعدم التركيز فيها على الجوانب المادية والتكنولوجية فقط

 .ربط ترقية المدراء في األجهزة المحلية بقدرتهم على ضبط إدارتهم -2

 .ام اإلدارة العليا بالزيارات الميدانية وبما يضمن انضباط سير العمل داخل األجهزةقي -3

 .تفعيل سياسة الثواب والعقاب مع الموظفين -4

تحديد السياسة تقديم الخدمات العامة بحيث نستبعد متابعة الـشخص بنفـسه إلتمـام               -5
 .المعاملة

 .م التسيب الوظيفيتفعيل دور األجهزة الرقابية في ضمان انتظام الموظفين وعد -6

 .تقوية الوازع الديني في نفوس المدراء والموظفين على حد سواء -7

 .توجيه المواطنين في أهمية دورهم في معالجة الفساد اإلداري -8

االهتمام بالتنشئة االجتماعية واألسرية والقيمة الدينية التي تحـث علـى االنـضباط              -9
 .الوظيفي

  اإلطار النظري

  :مقدمة
مع من المجتمعات وقديمها وحديثها من مظاهر الفساد اإلداري، بما ال يكاد يخلو مجت

  .فيها مجتمع اإلسالم
) صلي اهللا عليه وسلم(علي الرغم من الطهر واألخالق والنقاء والعفة، ولكن الرسول

والخلفاء الراشدين من بعدة استطاعوا معالجة هذا األمر من خالل استخدام أسلوب 
 سنتحدث عنه الحقاً، أما التاريخ الحديث فهو ملئ باألحداث الترغيب والترهيب، وهذا ما
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التي تكشف تورط كبار السياسيين في قضايا الفساد اإلداري، علي الرغم من عدم حاجتهم 
الخ، وقبل أن نخوض في التفاصيل، البد لن من التعريج ...إلي المال أو المنصب أو الجاه

  ،،يعلي مفهوم الفساد اإلدار

  فساد اإلداري؟ماذا يقصد بال
مقابل أداء ) رشوة( العام فاسداً إذا قبل ماالً أو هدية ذات قيمة مالية فيعتبر الموظ

عمل هو ملزم بأدائه رسمياً بالمجان، أو إذا مارس سلطاته بطريقة غير مشروعة، بمعني 
  .استغالل المنتصب اإلداري وترجيح المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة

فساد اإلداري يحتوي علي قدر من االنحراف المتعمد في تنفيذ العمل ويعني ذلك أن ال
اإلداري المناط بالشخص، غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون 
وسلطانه الممنوحة دون قصد سيئ بسبب اإلهمال والالمباالة، وهذا االنحراف ال يرقي 

عاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا إلي مستوي الفساد اإلداري، ولكنه انحراف ي
  .لم يعالج إلي فساد أداري

  )1996أبو سن ،:(يمكننا التمييز بين نوعين: أنواع الفساد اإلداري
وهو األكثر هو ذلك الفساد الناتج عن سوء نية وقصد ومع سبق اإلصرار عليه، : األول

  : التاليةخطورة واألصعب عالجاً وتبدو صورة في شكل من األشكال
قبول الرشوة أو طلبها مقابل أداء عمل معين أو االمتناع عن أداء عمل معين، وذلك  .1

 .لمصلحة شخصية

 .استغالل المنصب وسوء استعمال السلطة، وذلك خدمة لمصلحة شخصية .2

االختالسات المالية بأنواعها المختلفة، واالستفادة الشخصية من األموال العامة دون  .3
 .وجه حق

 ي األوراق الرسمية لتخفيف الضرائب مثالً عن األقارب أو عنه شخصياًالتزوير ف .4

وتعد الرشوة أسوأ أنواع الفساد اإلداري التي يدفعها المواطن للموظف مقابل خدمة 
يقدمها له، وتكون هذه الخدمة مشروعة، وهو من المستحقين لها ولكنه ال يحصل عليها 

  إال إذا دفع مبلغاً مالياً للموظف
 المسئول أو من عدم الكفاءة أو ف هو الفساد الناتج عن إهمال من جانب الموظ:الثاني
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  .عدم المباالة ومن باب التسيب اإلداري وسوء اإلدارة
 ويجب معاقبته علي ذلك ولكنه أقل فوذلك بال شك يعتبر إخالال من جانب الموظ

نحراف اإلداري خطورة من النوع األول، وقابل للعالج،  ونستطيع أن نعبر علي ذلك اال
  ).2001أبو إدريس، : (من خالل الصور التالية

 التغيب عن العمل بدعوة األجازات المرضية .1

عد، أي عدم االلتزام بأوقات الدوام والتأخير في الحضور للعمل والخروج قبل الم .2
 .الرسمي

 االستهانة بالملكية العامة واستباحتها .3

 .القانونعدم االنصياع ألوامر الرؤساء، وعدم احترام  .4

 .عدم احترام الزوار بالمكتب والتحدث لمدة طويلة بالهاتف .5

وهناك أشكال كثيرة أخري والخطورة تكمن هنا بعدم معالجتها، فقد تقود إلي فساد 
  .إداري أكبر إذا لم تعالج بالحسم والعقاب المناسب

  :أسباب الفساد اإلداري
الفساد اإلداري ، ولكن أوضحنا مفهوم الفساد اإلداري، وما هو أنواع وأشكال 

هل هذا الفساد يكون السبب وراءه الموظف فقط؟؟ أم ماذا، : السؤال الذي يطرح نفسه
طبعاً اإلجابة بالنفي حيث أن هناك أسباب كثيرة ومتعددة وراء الفساد اإلداري سنحاول 

  )2004عبد الحليم، . (من خالل السطور التالية توضيحها

وتنقسم هذه األسباب إلي عدة أقسام منها :  خارجيةأسباب بيئية اجتماعية :أوالً

  :يعود إلي
فهناك كثير من العاملين نشأوا في بيئة اجتماعية ال تهتم : أسباب تربوية وسلوكية .1

كثيراً بغرس القيم واألخالق الدينية في نفوس الصغار، حتى أن المدارس والمعاهد 
ل فكراً علمانياً،  ألنها أصبحت تحمالتعليمية أصبحت ال تهتم كثيراً بالمعايير الدينية

الفرد يتخرج وهو ال يحترم القيم الدينية، وهذا يؤدي بدوره إلي ومن ثم نجد أن 
 ,stever) .سلوكيات غير حميدة بقبول الرشوة، وعدم المسئولية وعدم احترام القانون

James,A, 1986) 
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امية من نقص كبير يعاني أكثر الموظفين وخصوصاً في الدول الن: أسباب اقتصادية .2
في الرواتب واالمتيازات مما يعني عدم القدرة علي الوفاء بمتطلبات المعيشة، ومن 

، من المواطنين ليسد بها )الرشوة(هنا قد يجد الموظف نفسه مضطراُ لتقبل الهدية 
النقص المادي الناتج عن ضعف الرواتب، وفي ظروف الفقر والحاجة االقتصادية 

 .مقبوالً وال ينكره أحدتكون الرشوة أمراً 

تواجه بعض الدول وخصوصاً النامية تغييرات في الحكومات النظم : أسباب سياسية .3
الحاكمة فتنقلب من ديمقراطية إلي دكتاتورية والعكس ، األمر الذي يخلق جواً من 
عدم االستقرار السياسي وكثيراً ما يتبع التغيير السياسي تغيير في صفوف القادة، 

يبدأ البحث عن القادة الذين لديهم والءات سياسية وليس كفاءة إدارية، بمعني أنه 
ومما ال شك فيه أن هذا اإلجراء يفتح الباب علي مصراعيه للفساد اإلداري والحزبية 
السياسية والعرقية، وهذا كله بدوره يصيب الموظف باإلحباط واليأس ويدفعهم إلي 

 .الالمباالة والتسيب اإلداري

قد يرجع االنحراف اإلداري إلي سوء صياغة  ):قانونية(اب بيئية داخلية أسب: ثانياً
القوانين واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة لغموض مواد القوانين أو تضاربها في بعض 
األحيان األمر الذي يعطي الموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو تفسيره بطريقته 

 من خالل (Begovic, B, 2005). المواطنينالخاصة التي قد تتعارض مع مصالح 
استعراضنا األسباب التي تكمن وراء االنحراف أو الفساد اإلداري تتضح لنا أن سبل 

  .اإلصالح والعالج تستلزم النظر في كل األسباب مجتمعة لتعالج كل فساد وفقاً للموقف

  :أساليب العالج
  :أسلوب الترغيب: أوالً

من خالل ما يسمي اليوم بالحوافز اإليجابية ونتقسم هذه الحوافز يتبين أنه ال بد من تطبيقه 
  :إلي نوعين أيضاًُ

 :الحافز المعنوي .1

لقد ذكرنا أن الترغيب يتطلب تطبيق الحافز المعنوي الذي يتم من خالل الكلمة 
والتقدير السليم للعامل المجد ويتضمن االعتراف بجهده واإلشادة بفضله إذا أحسن صنعاُ 
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عاُ له علي مزيد من اإلنتاج وإبعاداُ له عن الفساد، ولقد أوصي األمام علي كرم وذلك تشجي
ال يكون المحسن والمسيء عندك بمنزله سواء فإن في ذلك "اهللا وجهه أحد الوالة فقـال،، 

عبد الهادي " (تزهيداً ألهل اإلحسان في اإلحسان وتدريباُ ألهل اإلساءة علي اإلساءة
ولقد : ( اإلسالم أن اإلنسان في نظره يحترم ويقدر فقال تعاليويوضح لنا) 1985حمدي، 

إن "  ويقول الرسول الكريم 70اإلسراء آية ..) كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
من ال يرحم الناس " ويقول" الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شأنه

  : من الرؤساء والمشرفين أن يقوموا بالتاليويتطلب الحافز المعنوي" ال يرحمه اهللا 
  .أن يأخذوا بيد الموظف الجديد فيدربوه ليحسن من معرفته وأدائه للعمل  - أ 
 .أن يعترفوا بجهوده ويشيدوا بفعله وأن ينموا مواهبه وإبداعاته  -ب 

أن يجد العامل معامله حسنة وعادلة ال تمييز فيها ألحد علي حساب اآلخر إال علي   -ج 
  حسن األداءأساس الكفاءة و

  الحافز المادي .2
لعل أول حق من حقوق الموظف أن يتوفر له األجر المجزي مقابل العمل الذي يؤديه، 
ولعل سر استقرار وصالح العمالة النسبي في الدول المتقدمة أن مؤسساتها حكومية أم 
. قطاع خاص تعطي العاملين المرتب المجزي الذي يغطي ضرورات الحياة له وألسرته

ان رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يراعون في تقدير األجر ولقد ك
األعباء العائلية للفرد العامل وصعوبة العمل ومستوي غالء المعيشة في المناطق المختلفة 
من الدولة اإلسالمية، فاألجور في مصر كانت أقل من األجور في إقليم الحجاز نسبة 

مصر، وكان الرسول صلي اهللا عليه وسلم يعطي المتزوج من للرخاء الذي كان سائداُ في 
الجند حظين واألعزب حظاً واحداً من ألفي وكان يقول صلي اهللا عليه وسلم من ولي لنا 

  "أو ليس له زوجه فليتزوج أو ليس له دابة فليتخذ دابة. عمالً وليس له منزالً فليتخذ منزالً
حو توفير ضرورات الحياة للموظف مما من هذه األحاديث تتضح لنا واجب الدولة ن

يجعله مطمئناً مستقراً في عمله قادراً علي الوفاء بمتطلبات أسرته األمر الذي يجعله ال 
  )م1989أبو سن، . (يفكر في اللجوء إلي استغالل الوظيفة أو المال العام استغالالً فاسداً

  :أساليب الترهيب: ثانياً
فساد اإلداري في مفهوم الرقابة علي أداء تتلخص أساليب الترهيب لمكافحة ال
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 ةالعاملين بهدف كشف األخطاء وتصحيح االنحرافات قبل أن تستفحل ،والرقابة هي الوظيف
الرابعة من وظائف المدير أو القائد وتنتهي إلي االطمئنان علي سير العمل اإلداري وأنه 

 للفرد المسلم بالرقابة الذاتية يسير وفقاً للخطة الموضوعة تماماً دون إخالل وتبدأ الرقابة
التي يمارسها الموظف المسلم علي نفسه بدافع من ضميره الحي غير أن اإلنسان بشر 
معرض للخطأ وقليل من الناس من تردعه نفسه عن الزلل ولذلك فإن المرء يحتاج إلي 

بها الدولة رقابة عليه ولقد جعل اهللا سبحانه وتعالي مسؤولية الرقابة مسؤولية جماعية تقوم 
أرأيتم أن استعملت عليكم :" والمجتمع المسلم بأكمله ونستدل بذلك قول عمر رضي اهللا عنه
ال حتى أنظر في : قال.نعم: خير ما أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم أكنت قضيت ما علي؟ قالوا

ة لدي وهذا يؤكد قيمة اإلدراك اإلداري ألهمية الرقابة اإلداري" عمله أعمل بما أمرته أم ال 
  .عمر رضي اهللا عنه

   (Hood, C. 1991) :وتتركز الرقابة اإلدارية السليمة في أمرين أساسيين
وضع القوانين واللوائح واألساليب التي توضح األخطاء اإلدارية وتحدد العقوبات  -1

  .المناسبة لها
 .تطبيق هذه القوانين بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط -2

أن أغلب األخطاء واالنحرافات اإلدارية السيما في ولقد أظهرت الدراسات الحديثة 
  .البنوك والمؤسسات الحكومية ناتج عن عدم إحكام الرقابة

كما أن الرقابة في الدول النامية خاصة تعاني من روح التسامح والمجاملة مع 
من يقع في خطأ فال يجد العقوبة الحاسمة والصارمة األمر الذي جعل العاملين يستهينون 

   .انين المعاقبة وقد أصبحت حبراً على ورقبالقو
هذا ما يتعلق بالرقابة اإلدارية التنفيذية، هناك أيضاً الرقابة التشريعية التي يقوم بها 
الجهاز التشريعي في الدولة والمتمثلة في لجان الرقابة اإلدارية أو ما يسمي بالرقيب 

اري باألجهزة التنفيذية من اإلداري الذي من اختصاصه تقبل الشكاوى ضد الفساد اإلد
المواطنين والتحري فيها وإحالتها إلي ديوان النائب العام وهو أسلوب من أساليب الترهيب 

  .لمكافحة الفساد اإلداري ولكنه يعتمد علي مدي جدية رؤساء هذه اللجان البرلمانية الرقابية
زة الخدمة وهناك نوع آخر من الرقابة يتمثل برقابة المجتمع الخارجي علي أجه

المدنية وتتلخص هذه الرقابة في رقابة الصحف اليومية وأجهزة اإلعالم المختلفة علي أداء 
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 .)2007بحر وآخرون، . (أجهزة الدولة وكشف مظاهر االنحراف والفساد فيها

  :إجراءات الدراسة

  :مقدمة
وكذلك أداة  يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ،             

الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هذا الفـصل وصـفا     
لإلجراءات التي قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجـات               

  .اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة 

  : منهجية الدراسة
لمـنهج الوصـفي التحليلـي    ا  الدراسة قام الباحث باسـتخدام  من اجل تحقيق أهداف   

الجانـب  باإلضافة للبيانات الثانوية إعتمدت الدراسة على البيانات األولية المتمثلـة فـي             
 لدراسة بعض مفردات البحث وحـصر وتجميـع المعلومـات           تالميداني بتوزيع استبيانا  

   SPSSسـتخدام برنـامج   ومن ثـم تفريغهـا وتحليلهـا با   ، الالزمة في موضوع البحث
(Statistical Package for Social Science)    اإلحـصائي واسـتخدام االختبـارات 

  .اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة

 : مجتمع الدراسة

 يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المستشفيات الحكومية في قطـاع غـزة وعـددهم              
  . موظف وموظفة3569

  :عينة الدراسة
، وتـم  توزيـع      %) 6 (214تم اختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة حجمهـا           

، وبعـد تفحـص     ) من حجم العينـة   % 70( استبانة   150االستبانات عليهم، وتم استرداد     
االستبانات تم استبعاد استبانتان نظرا لعدم تحقيـق الـشروط المطلوبـة لإلجابـة علـى           

) 1( استبانة وجدول رقـم    148االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة        
  .عدد العاملين في المستشفيات الكبرى في قطاع غزةيبين 
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 عدد العاملين في المستشفيات الكبرى في قطاع غزة: )1(جدول رقم 

  الفنيين  الممرضين  األطباء  المستشفى  م
اإلداريين 
  والخدمات

  اإلجمالي
  لعينة ا

نسبة 
6%  

تم 
استرجاع 

70%  

الرعاية " الشفاء   1
  60  86  1441  373  169  438  461  "األولية 

مستشفى كمال   2
  13  19  314  123  30  70  91  عدوان

مستشفى شهداء   3
  15  22  358  125  38  100  95  األقصى

  32  45  755  251  89  223  192  مستشفى ناصر  4
المستشفى   5

  30  42  701  283  56  233  129  األوربي

  150  اإلجمالي            

  . م 2008وزارة الصحة ، إدارة المستشفيات ،  : المصدر
  :الجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كالتالي

  :متغير اسم المستشفى
من عينة الدراسـة مـن المستـشفى االوروبـي،          % 17.6أن  ) 2(يبين جدول رقم    

مـن عينـة الدراسـة مـن        % 10.8ر، و   من عينة الدراسة من مستشفى ناص     % 21.6و
من عينة الدراسة مـن مستـشفى كمـال عـدوان، و            % 8.1مستشفى شهداء األقصى، و   

من عينة الدراسة من مستشفى الرعاية األولية ويعتقد الباحث أن هـذا التوزيـع              % 41.9
  .طبيعياً حيث أنه ينسجم مع حجم المستشفيات

  ر اسم المستشفىتوزيع عينة الدراسة حسب متغي: )2(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اسم المستشفى
  17.6  26  األوروبي
  21.6  32  ناصر

  10.8  16  شهداء األقصى
  8.1  12  كمال عدوان 
  41.9  62  الرعاية الصحية

  100.0  148  المجموع
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  :متغير الجنس
من عينة  % 26.4من عينة الدراسة من الذكور، و% 73.6أن ) 3(يبين جدول رقم 

 الذكور راسة من اإلناث، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني حيث أن نسبةالد
العاملين أكبر من اإلناث باإلضافة إلى أن اإلناث عليهن أعباء أخرى تمنعهن من اإللحاق 

  .باألعمال 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: )3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  73.6  109  ذكر
  26.4  39  أنثى

  100.0  148  المجموع

  :متغير السن
 25-18من عينة الدراسة تراوحت أعمـارهم مـن          % 7.4أن) 4(يبين جدول رقم    

% 30.4 سنة، و 30 سنة إلى 26 أعمارهم من   حمن عينة الدراسة تتراو   % 26.4سنة، و   
عينـة  مـن    % 35.8 سـنة، و   40 سنة إلى    31 أعمارهم من    حمن عينة الدراسة تتراو   
 سنة فأكثر، وهذا يوضح لنا أن العـاملين مـن ذوي الخبـرة    41الدراسة بلغت أعمارهم  

  .العالية وعنصر الشباب أيضاً

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر: )4(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  7.4  11   سنة18-25
  26.4  39  30 سنة -26 من

  30.4  45   سنة40- 31من 
  35.8  53   فأكثر سنة سنة41

  100.0  148  المجموع
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  :متغير المؤهل العلمي
من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ثانوية عامة فاقل، و         % 5.4أن  ) 5(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسـة     % 60.6من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط ، و        % 19.6
دراسة مؤهلهم العلمي ماجـستير، و      من عينة ال  % 12.8مؤهلهم العلمي بكالوريوس ، و      

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه، ونالحظ الباحث أن النسبة األكبر مـن             % 1.4
من هم أقل من بكـالوريوس ألن الباحـث تعمـد أن         % 24حملة البكالوريوس وأن نسبة     

ع حتى يتعرف على أدائهم ويرى نظرة جمي      ) طبقة الفنيين واإلداريين  (يخضع من هم أقل     
  .الموظفين حول أسباب الفساد اإلدارى وهل النظرة تختلف بإختالف المؤهل؟

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي )5(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  5.4  8  ثانوية عامة فاقل
  19.6  29  دبلوم متوسط
  60.8  90  بكالوريوس

  12.8  19  ماجستير
  1.4  2  دكتوراه

  100.0  148  المجموع

  :المستوى الوظيفي
منة عينة الدراسـة مـن مـستوى اإلدارة العليـا،           % 12.2أن  ) 6(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسـة مـن      % 20.9من عينة الدراسة من مستويات الوسطى، و      % 66.9و
المستويات الدنيا، وهذا ما قصده الباحث أي خضوع كافة المستويات اإلداريـة للدراسـة            

  .للتعرف على وجهات النظر

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى الوظيفي )6(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى الوظيفي

  12.2  18  إدارة عليا
  66.9  99  إدارة وسطى
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  20.9  31  إدارة دنيا
  100.0  148  المجموع

  : الخبرة العملية
 سـنوات،   5-3دراسة تراوحت خبرتهم من     من عينة ال  % 28.4أن  ) 7(يبين جدول رقم    

مـن عينـة    % 26.4 سنة، و    15-11من عينة الدراسة تراوحت خبرتهم من       % 33.1و
 سـنة، ويالحـظ الباحـث أن معظـم         16الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم أكثر مـن         

المبحوثين من ذوي الخبرة العالية والذي ينعكس على أدائهم باإلضافة إلى قدرتهم علـى              
  .ة على االستبانة بشكل جيداإلجاب

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العملية )7(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الخبرة العملية

  28.4  42   سنوات3-5
  33.1  49   سنوات6-10

  12.2  18   سنة11-15
  26.4  39   سنة فأكثر16

  100.0  148  المجموع

  :أداة الدراسة
  :نة على النحو التاليوقد تم إعداد االستبا

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح             -2

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .ات وثباتهاإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديلها حسب صدق الفقر -3

وقد كانت إجابات  ، توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة
  :كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتالي

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  النقاط
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  .من صدق فقرات االستبيان بطريقتينقام الباحث بالتأكد  :صدق فقرات االستبيان

  :صدق المحكمين )1

أعـضاء مـن    ) 4(عرض الباحث االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من          
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصـصين فـي واإلدارة    

 يلزم مـن حـذف      واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما         
وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستبيان في              

  .صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان )2

 البالغة  وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة          
  .  مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له29

تبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال والدرجـة     )  13-8(جداول رقم 
، )0.05(الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة              

 0.05عند مستوى داللة    ( الجدولية   r المحسوبة لكل فقرة اكبر من قيمة        )r(ث إن قيمة    حي
، وكذلك قيمة مستوى الداللة لكل فقرة اقل مـن          )0.367 والتي تساوي    27ودرجة حرية   

  . ،  وبذلك تعتبر فقرات كل مجال  صادقة لما وضعت لقياسه 0.05

) الفساد اإلداري(ن فقرات المجال األولمعامالت االرتباط بين كل فقرة م: )8(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.656  .إن اإلهمال في العمل أصبح سمة الكثير من الموظفين 1

2 
يتغاضى المدراء عن ممارسات الفـساد اإلداري فـي         

  .الدائرة
0.595 0.001 

3 
ال الدولة أمـر مقبـول مـن        قيام البعض باختالس أمو   

  .الزمالء
0.791 0.000 
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4 
استغالل المنصب من بعض المـوظفين أصـبح سـمة          

  .أساسية في العمل
0.495 0.006 

5 
من ) منصبه(كثير من الوقت قد يستغل الموظف موقعه        

  .أجل مصلحة شخصية
0.673 0.000 

6 
ممكن أن يتم التالعب باألوراق الرسـمية مـن أجـل           

  .مالي عن بعض األقارب أو األصدقاءتخفيف العبء ال
0.767 0.000 

 0.000 0.637  .زيادة طلب الموظفين لإلجازات المرضية أمر شائع 7

 0.007 0.496  .التغيب عن العمل بحجج واهية 8

9 
التأخر عن العمل والخروج قبل الموعد أمـر طبيعـي          

  .داخل الوزارة
0.607 0.000  

 0.010 0.468  .ر عادي لدى الموظفاالستهانة بالملكية العامة أم 10

 0.000 0.673  .عدم انصياع الموظف ألوامر الرؤساء داخل المنظمة  11

 0.001 0.579  .عدم االلتزام واحترام القانون أمر شائع بين الموظفين  12

 0.000 0.756  .ال يوجد احترام للوقت لدى العاملين داخل الوزارة  13

14  
امر في أوقات العمل حتى     يمكن للموظف أن يستقبل األو    

  .ولو كان على حساب مصلحة العمل
0.735 0.000 

 0.000 0.678  .التحدث في الهاتف لفترات طويلة من بعض الموظفين  15

16  
إن الوازع الديني وااللتزام بالتعاليم الدينية تمنع اإلنسان        

  .من ارتكاب الخطأ واالنحراف
0.803 0.000 

 27 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة )r(مة  المحسوبة اكبر من قيrقيمة 
  تساوي 
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 (المستلزمات :معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني : )9(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته )الوضع االقتصادي

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

 0.001 0.568  .عض التصرفات غير السليمةعدم كفاية الراتب تجعلني أقوم بب 17

18 
الوضع االقتصادي السيئ داخل الدولة يدفعني إلى تلك 

  .التصرفات
0.620 0.000 

 0.000 0.721  .عدم القدرة على إشباع الحاجات والرغبات ألفراد العائلة 19

 0.000 0.712  .هناك تطلعات مالية يحتاج اإلنسان لتحقيقها 20

21 
 االجتماعية بين األفراد تساعد على القيام وجود الفوارق

  .بتصرفات غير سليمة
0.652 0.000 

 0.000 0.772  .عدم فعالية نظام الترقيات داخل المؤسسة 22

 0.003 0.539  .تدني األجور المقدمة لموظفي الدولة تساعد في االنحراف 23

 0.000 0.669  .االحتياجات أكبر من الراتب الذي أتقاضاه 24

  0.000 0.618  .هناك ارتفاع في نفقات الفرد داخل المؤسسة 25

 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
0.369  

الوضع (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث : )10(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته) السياسي

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.829  .وجود الفلتان األمني يساعد على زيادة الفساد اإلداري 26

 0.000 0.745  .تعقد الوضع السياسي يساهم في زيادة ارتكاب األخطاء 27

28 
عدم وجود رؤية سياسية واضحة تفاقم الوضع داخل 

  .المؤسسات
0.746 0.000 

 0.000 0.649  . لدى البعض يساهم في ارتكاب األخطاءسوء الفهم السياسي 29

 0.000 0.836 السياسية يؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد توجود الو الءا  30
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 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

  .اإلداري
  0.000 0.765  .هناك تعيينات قائمة على أساس الوالء السياسي  31

 0.000 0.829  .ال يتم التعيين داخل الوزارة حسب الكفاءة  32

 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rوبة اكبر من قيمة  المحسr قيمة 
  0.369تساوي 

الوضع (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع : )11(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) القانوني

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

 0.000 0.694  . المنظمةعدم وضوح القوانين واألنظمة داخل 33

 0.000 0.858  .استغالل القوانين واألنظمة للمصالح الشخصية 34

 0.000 0.782  .عدم عدالة القوانين في التعامل مع األفراد 35

36  
تشعر أن هناك غموض متعمد في القوانين 

  .واألنظمة
0.451 0.014 

37 
هناك فرصة للتهرب من القوانين واألنظمة بسبب 

  .هاعدم وضوح
0.494 0.006 

 0.001 0.564  .تشعر أن هناك عدم احترام للقوانين واألنظمة 38

39 
قد يتم التحايل على القوانين واألنظمة لمصلحة 

  .شخصية
0.833 0.000  

 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  0.369تساوي 
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التنشئة (ت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس معامال: )12(جدول رقم 
  والدرجة الكلية لفقراته) االجتماعية

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

40 
أصبحت ثقافة المجتمع معتادة على تلـك التـصرفات         

  .السلبيه 
0.807 0.000 

 0.000 0.771  .تنشئة الفرد تلعب دوراً هاماً 41

42 
ئة المحيطة بالفرد تساعده علـى القيـام بتلـك          إن البي 

  .التصرفات 
0.760 0.000 

43  
عدم توعية الفرد من قبل األسرة تجعله يعتبـر ذلـك           

  .مقبوالً
0.685 0.000 

  0.000 0.699  .الزمالء واألصدقاء لهم تأثير على الفرد 44

 23جة حرية  ودر0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  0.369تساوي 

أساليب (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس : )13(جدول رقم 

  والدرجة الكلية لفقراته) العالج

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

45 
تمنح اإلدارة العاملين بعض الحوافز لحثهم على األداء 

  .الجيد
0.755 0.000 

 0.000 0.735  .رة أجوراً تكفي لسد حاجات الموظفتدفع اإلدا 46

 0.000 0.741  .تكافئ اإلدارة المحسن على إحسانه 47

 0.000 0.737  .تعاقب اإلدارة المسيء على إساءته  48

 0.000 0.658  .تراقب اإلدارة كافة األعمال التي يقوم بهاالموظف 49

50 
نحرافات تستخدم اإلدارة عملية الرقابة من أجل تصحيح اال

  .إن أمكن
0.403 0.030 

  0.003 0.538  .تنبيه الموظف عندما يخطئ حتى ال يتكرر ذلك 51

 0.000 0.891عقد دورات للعاملين توضح لهم األفعال التي قد توقعهم  52
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  .في المحظور

 0.001 0.605  .تعامل اإلدارة العاملين بعدالة وإنصاف 53

 0.000 0.716  . على أساس الكفاءةال تفرق اإلدارة بين العاملين إال 54

 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  0.369تساوي 

  الصدق البنائي لمجاالت االستبانة
يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات           ) 12(جدول رقم   

 محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهـدف            االستبانة، والذي يبين أن   
  ).0.05(الدراسة عند مستوى داللة 

  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة: )14(جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  محتوى المجال المجال

 0.000 0.635  الفساد اإلداري األول

 0.000 0.624 الوضع االقتصادي الثاني

 0.000 0.787 الوضع السياسي الثالث

 0.000 0.689 الوضع القانوني الرابع

 0.000 0.912 التنشئة االجتماعية  الخامس

 0.000 0.817 أساليب العالج  السادس

 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
   .0.369تساوي 

  :Reliabilityثبات االستبانة 
وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفـسها بطـريقتين همـا              

  .طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية              
كل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصحيح معامالت االرتبـاط  باسـتخدام               الرتبة ل 
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حـسب  ) Spearman-Brown Coefficient(معامل ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح 
  : المعادلة  التالية

= معامل الثبات   
1

2

ر+

يبين أن هناك معامل    ) 13(  حيث ر معامل االرتباط وجدول رقم         ر

   كبير نسبيا لفقرات االستبيانثبات
كذلك استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس 

  .أن معامالت الثبات مرتفعة لفقرات االستبانة) 13(الثبات وقد يبين جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية، طريقة ألفا كرونباخ( معامل الثبات : )15(جدول رقم 

  طريقة التجزئة النصفية
معامل   محتوى المجال  مجالال

 االرتباط
معامل 
 الثبات

مستوى 
 المعنوية

طريقة 
ألفا 

  كرونباخ

  0.8220  0.000 0.854656  0.7462  الفساد اإلداري األول

  0.8310  0.000 0.900495  0.8190 الوضع االقتصادي الثاني

  0.8014  0.000 0.90507  0.8266 الوضع السياسي الثالث

  0.8202  0.000 0.791468  0.6549 الوضع القانوني الرابع

  0.7797  0.000 0.787732  0.6498 التنشئة االجتماعية  الخامس

  0.9021  0.000 0.800672  0.6676 أساليب العالج  السادس

  0.8821  0.000 0.81978  0.6946  جميع الفقرات  

  :المعالجات اإلحصائية
 اإلحصائي وتم استخدام    SPSS االستبانة من خالل برنامج      لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل    
  :االختبارات اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات -1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

طبيعـي  سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع ال       -اختبار كولومجروف  -4
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   )Sample K-S -1(أم ال 
 One sample t testاختبار  -5

 Independent samples t testاختبار  -6

 One Way ANOVAاختبار  -7

  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي 
 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال           -سنعرض اختبار كولمجروف  

اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط            وهو  
نتائج االختبار حيث أن قيمة     ) 14(ويوضح الجدول رقم    . أن يكون توزيع البيانات طبيعيا    

.05.0( 0.05مستوى الداللة  لكل قسم اكبر من  >sig ( وهذا يدل على أن البيانات
  .بيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميةتتبع التوزيع الط

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي: )16(جدول رقم 

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة   محتوى المجال  المجال

 0.401 0.894  الفساد اإلداري األول

  0.204 1.068 الوضع االقتصادي الثاني

 0.256 1.014 الوضع السياسي الثالث

 0.074 1.284 الوضع القانوني الرابع

 0.248 1.021 التنشئة االجتماعية  الخامس

  0.481 0.840 أساليب العالج  السادس

 0.567 0.786  جميع الفقرات  

  :تحليل فقرات الدراسة
) One Sample t test(  للعينـة الواحـدة   tفي اختبار الفرضيات تم استخدام اختبـار  

 ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواهـا             لتحليل فقرات االستبانة  
أو مستوى المعنوية    (1.97 الجدولية والتي تساوي     t المحسوبة اكبر من قيمة      tإذا كانت قيمة    

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال         ) %60زن النسبي اكبر من      والو 0.05اقل من   
 الجدولية والتـي تـساوي      t المحسوبة أصغر من قيمة      tإذا كانت قيمة    يوافقون على محتواها    
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، وتكـون آراء    ) %60 والوزن النسبي اقل مـن       0.05 آو مستوى المعنوية اقل من    (-1.97
  0.05العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية اكبر من 

   :الفساد اإلداري: تحليل فقرات المجال األول
والذي يبـين أن  ) 15( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم t تم استخدام اختبار  
) 14،  11،  2(سلبي وآراء أفراد العينة في الفقـرات        ) 3( الفقرة رقم    آراء أفراد العينة في   

    محايدة، أما آراء أفراد العينة في بقية فقرات المجال ايجابية
  ، و    3.38المجـال األول      وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات          

 tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد      % 67.57الوزن النسبي  تساوي   
 ، و مستوى    1.97 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      6.236المحسوبة تساوي     
وجـود فـساد إداري داخـل        مما يدل على     0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي       

) 2001العزازي وأبو ادريس (، دراسة )2003الشلفان (دراسة فيات وهذا متفق مع المستش
حيث أن معظم هذه الدراسات ركزت على وجود فساد إداري          ) 2004عبد الحليم   (ودراسة  

داخل المؤسسات بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ويـرى الباحـث هـذا       
  .ى حد ما في أغلب الدول العربيةاالتفاق بسبب أن هذه الظروف متشابهة إل

  )الفساد اإلداري(تحليل فقرات المجال األول: )17(جدول رقم 

  الفقرة  رقم

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

  

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

  

مة
قي

t
ى  
ستو

م
اللة

الد
  

 0.000 6.471 71.89 3.59  .إن اإلهمال في العمل أصبح سمة الكثير من الموظفين  1

 0.298 1.045 61.76 3.09  .د اإلداري في الدائرةيتغاضى المدراء عن ممارسات الفسا  2

 0.000 5.945- 48.65 2.43  .قيام البعض باختالس أموال الدولة أمر مقبول من الزمالء  3

استغالل المنصب من بعض الموظفين أصبح سمة أساسية   4
  .في العمل

3.54 70.81 5.930 0.000 

من أجل ) منصبه(كثير من الوقت قد يستغل الموظف موقعه   5
  .مصلحة شخصية

3.54 70.76 6.432 0.000 

ممكن أن يتم التالعب باألوراق الرسمية من أجل تخفيف   6
  .العبء المالي عن بعض األقارب أو األصدقاء

3.41 68.24 4.063 0.000 

 0.000 7.945 73.78 3.69  .زيادة طلب الموظفين لإلجازات المرضية أمر شائع  7
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 0.000 6.270 71.89 3.59  .واهيةالتغيب عن العمل بحجج   8

التأخر عن العمل والخروج قبل الموعد أمر طبيعي داخل   9
  .الوزارة

3.49 69.86 5.320 0.000 

 0.002 3.083 65.54 3.28  .االستهانة بالملكية العامة أمر عادي لدى الموظف  10

 0.559 0.585 61.08 3.05  .عدم انصياع الموظف ألوامر الرؤساء داخل المنظمة  11

 0.011 2.580 64.73 3.24  .عدم االلتزام واحترام القانون أمر شائع بين الموظفين  12

 0.000 5.006 68.65 3.43  .ال يوجد احترام للوقت لدى العاملين داخل الوزارة  13

يمكن للموظف أن يستقبل األوامر في أوقات العمل حتى ولو   14
  .كان على حساب مصلحة العمل

3.13 62.66 1.476 0.142 

 0.000 4.037 68.22 3.41  .التحدث في الهاتف لفترات طويلة من بعض الموظفين  15

 0.000 6.236 67.57 3.38  جميع فقرات المجال  

  1.97تساوي " 147" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  الوضع االقتصادي: تحليل فقرات المجال الثاني

والذي يبين أن   ) 16( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    
، 17(سلبي وآراء أفراد العينة فـي الفقـرات         ) 23،  19( الفقرة رقم    آراء أفراد العينة في   

    محايدة ، أما آراء أفراد العينة في بقية فقرات المجال ايجابية) 21، 18
 ، والـوزن    3.14  الثانيقرات المجال   وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع ف       

 المحـسوبة  tوقيمـة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد     % 62.71النسبي تساوي 
 ، و مستوى الداللة تساوي      1.97 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      2.324تساوي  
سباب التي تساهم   أن الوضع االقتصادي سبب من األ      مما يدل على     0.05 وهي اقل من     0.022

) 2004عبـد الحلـيم     (في وجود الفساد اإلداري داخل المستشفيات، وهذا يتفق مـع دراسـة             
) 2010البرادعي  (ودراسة  ) 1996أبو سن   (ودراسة  ) 2001العزازي وأبو ادريس    (ودراسة  

ويرى الباحث هذا االتفاق مع هذه الدراسات السابقة بأن الوضـع االقتـصادي عنـصر هـام       
جود الفساد حيث أن اإلنسان إذا لم يكفيه راتبه ليعتاش سيفكر بطرق متعددة إلشباع              وأساسي لو 

  .حاجاته وخصوصاً في غياب الوازع الديني
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  )الوضع االقتصادي( تحليل فقرات المجال الثاني: )18(جدول رقم 

وس  الفقرة  رقم
لمت

ا
ط  ساب

لح
ا

ن   ي
وز

ال
بي

نس
ال

  

مة
قي

t
ى  

ستو
م

اللة
الد

  

17  
 تجعلني أقوم ببعض التـصرفات      عدم كفاية الراتب  

  .غير السليمة
2.01 40.14 -13.210 0.000 

18  
الوضع االقتصادي السيئ داخل الدولة يدفعني إلـى        

  .تلك التصرفات
2.08 41.62 -11.932 0.000 

19  
عدم القدرة على إشباع الحاجات والرغبات ألفـراد        

  .العائلة
2.92 58.38 -0.752 0.453 

 0.000 11.986 78.91 3.95  . يحتاج اإلنسان لتحقيقهاهناك تطلعات مالية  20

21  
وجود الفوارق االجتماعية بين األفراد تساعد علـى        

  .القيام بتصرفات غير سليمة
2.66 53.15 -3.569 0.000 

 0.000 7.675 74.29 3.71  .عدم فعالية نظام الترقيات داخل المؤسسة  22

 0.736 0.338- 59.32 2.97  .رافتدني أجور موظفي الدولة تساعد في االنح  23

 0.000 15.067 80.81 4.04  .االحتياجات أكبر من الراتب الذي أتقاضاه  24

 0.000 12.196 78.64 3.93  .هناك ارتفاع في نفقات الفرد داخل المؤسسة  25

 0.022 2.324 62.71 3.14  جميع فقرات المجال  

  1.97تساوي " 121"ة  ودرجة حري0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  

  الوضع السياسي: تحليل فقرات المجال الثالث
والذي يبين أن   ) 17( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

  .جميع فقرات المجال ايجابيةآراء أفراد العينة 
و ، 4.08  الثالـث وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال       

 tوقيمـة   " %60"وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        % 81.70 الوزن النسبي  تساوي   
 ، و   1.97 الجدوليـة والتـي تـساوي        t وهي اكبر من قيمة      16.674المحسوبة تساوي     

أن الوضـع الـسياسي      مما يدل على     0.05 وهي اقل من     0.000مستوى الداللة تساوي      
ى وجود الفساد اإلداري، وهذا متفق مع دراسـة         ما ساعد عل  واألمني داخل الدولة سيء م    

التي أوضحت أن الفساد اإلداري يضعف من مكانة الـسلطة الـسياسية            ) 2003الشلفان  (
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  .للدولة وفي المقابل فإن ذلك يزيد من وجود الفساد اإلداري

  )الوضع السياسي(تحليل فقرات المجال الثالث: )19(جدول رقم 
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 0.000 14.851 83.38 4.17  .وجود الفلتان األمني يساعد على زيادة الفساد اإلداري  26

 0.000 11.980 80.54 4.03  .تعقد الوضع السياسي يساهم في زيادة ارتكاب األخطاء  27

28  
عدم وجود رؤية سياسية واضحة تفـاقم الوضـع داخـل           

 0.000 13.755 82.03 4.10  .المؤسسات

29  
سوء الفهم السياسي لدى الـبعض يـساهم فـي ارتكـاب            

 0.000 12.097 77.84 3.89  .األخطاء

30  
 السياسية يؤدي إلى تفشي ظاهرة الفـساد        توجود الو الءا  

 0.000 13.699 81.22 4.06  .اإلداري

 0.000 17.244 87.30 4.36  .هناك تعيينات قائمة على أساس الوالء السياسي  31

 0.000 12.826 79.59 3.98  .ال يتم التعيين داخل الوزارة حسب الكفاءة  32

 0.000 16.674 81.70 4.08  جميع فقرات المجال  

  1.97تساوي " 147" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  الوضع القانوني: تحليل فقرات المجال الرابع

والذي يبين أن   ) 18( والنتائج مبينة في جدول رقم        للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار    
    جميع فقرات المجال ايجابيةآراء أفراد العينة 

، و 3.53  الرابـع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال       
 tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        % 70.65 الوزن النسبي  تساوي   

 ، و مستوى    1.97 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      8.047 المحسوبة تساوي   
الوضـع القـانوني فـي        أن  مما يدل علـى    0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي       

المستشفيات غير واضح يلبسه الغموض، ومن ثم بإمكان الموظف التحايـل علـى هـذه               
الفساد اإلداري، وهذا يتفق مع  القوانين واستغاللها لمصالح شخصية مما يساعد على وجود         

 التـي أظهـرت قـدم التـشريعات       ) 2011الفتلـي   (ودراسة  ) 2004عبد الحليم   (دراسة  
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واألنظمة، وأوصت بمداومة اإلصالح التشريعي والتنظيمي من أجـل تـشريعات تتـسم             
  .بالوضوح والتطور والمالئمة لخلق بيئة طاردة للفساد اإلداري والمالي

  )الوضع القانوني( فقرات المجال الرابعتحليل: )20(جدول رقم 
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 0.000 4.762 68.11 3.41  .عدم وضوح القوانين واألنظمة داخل المنظمة  33

 0.000 5.368 69.46 3.47  .استغالل القوانين واألنظمة للمصالح الشخصية  34

 0.000 6.655 71.89 3.59  .ن في التعامل مع األفرادعدم عدالة القواني  35

 0.000 4.297 68.11 3.41  .تشعر أن هناك غموض متعمد في القوانين واألنظمة  36

37  
هناك فرصة للتهرب من القوانين واألنظمة بـسبب عـدم          

 0.000 6.493 70.00 3.50  .وضوحها

 0.000 10.837 75.34 3.77  .تشعر أن هناك عدم احترام للقوانين واألنظمة  38

 0.000 7.013 71.78 3.59  .قد يتم التحايل على القوانين واألنظمة لمصلحة شخصية  39

 0.000 8.047 70.65 3.53  جميع فقرات المجال  

  1.97تساوي " 147" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  التنشئة االجتماعية: تحليل فقرات المجال الخامس

والذي يبين أن   ) 19( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتخدام اختبار   تم اس 
    جميع فقرات المجال ايجابيةآراء أفراد العينة 

، و  3.53  الخـامس وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال           
 tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        % 70.65 الوزن النسبي  تساوي   

 ، و مستوى    1.97 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      8.047المحسوبة تساوي     
التنشئة االجتماعية داخـل      أن  مما يدل على   0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي       

 كما هو واضح من خالل إجابات المبحـوثين         األسر والبيئة المحيطة في المستشفيات سيئة     
المجتمع التي تساعد على قبول تصرفات سلبية وعدم توعية الفرد مـن قبـل              حول ثقافة   

 على وجود فساد إداري داخل المستشفيات، وتتفق األسرة لهذه التصرفات السلبية مما ساعد
 أبو سـن  (دراسة   و ) 2001 إدريس( ودراسة   ) 2004 عبد الحليم (تلك النتيجة مع دراسة     
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1996(.  
  )التنشئة االجتماعية(المجال الخامستحليل فقرات : )21(جدول رقم 
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40  
أصبحت ثقافة المجتمع معتادة على تلك التصرفات السلبيه        

.  3.70 74.05 8.794 0.000 

 0.000 32.869 90.14 4.51  .تنشئة الفرد تلعب دوراً هاماً  41

42  
ـ     الفرد تـساعده علـى القيـام بتلـك         إن البيئة المحيطة ب

 0.000 21.761 83.38 4.17  .التصرفات 

 0.000 17.646 82.47 4.12  .عدم توعية الفرد من قبل األسرة تجعله يعتبر ذلك مقبوالً  43

 0.000 21.387 82.57 4.13  .الزمالء واألصدقاء لهم تأثير على الفرد  44

 0.000 25.463 82.55 4.13  جميع فقرات المجال  

  1.97تساوي " 147" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  أساليب العالج: تحليل فقرات المجال السادس
والذي يبين أن   ) 20( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

آراء أفراد العينة   محايدة ، أما    ) 52 ،   47،48،  46،  45( الفقرة رقم    آراء أفراد العينة في   
    في بقية فقرات المجال ايجابية

  ، و    3.26  الـسادس وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال          
 tوقيمـة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد    % 65.16الوزن النسبي  تساوي   

 ، و مستوى    1.97اوي   الجدولية والتي تس   t وهي اكبر من قيمة      2.705المحسوبة تساوي     
ان اساليب العالج المـستخدمة      مما يدل على     0.05 وهي اقل من     0.008الداللة تساوي       

في معالجة الفساد اإلداري مقبولة ولكنها تحتاج إلى تفعيل أكبر حتى يتم القـضاء علـى                
 وذلك من خالل منح الحـوافز للعـاملين بـشكل جيـد             الفساد اإلداري داخل المستشفيات   

زيادة رواتب الموظفين ومكافأة المحسن ومعاقبة المـسيئ ومعاملـة العـاملين         ومرضي و 
، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليـه         معاملة عادلة واستخدام عملية الرقابة بشكل فعال      

 (Vian, T. 2007)ودراسة ) 2010البرادعي (ودراسة ) 2004عبد الحليم (دراسة 
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  )أساليب العالج(سادستحليل فقرات المجال ال: )22(جدول رقم 
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45  
تمنح اإلدارة العاملين بعض الحوافز لحـثهم علـى األداء          

 0.387 0.867 62.03 3.10  .الجيد

 0.392 0.858 61.89 3.09  .تدفع اإلدارة أجوراً تكفي لسد حاجات الموظف  46

 0.663 0.437 60.95 3.05  .حسن على إحسانهتكافئ اإلدارة الم  47

 0.680 0.413 60.96 3.05  .تعاقب اإلدارة المسيء على إساءته  48

 0.000 3.838 67.70 3.39  .تراقب اإلدارة كافة األعمال التي يقوم بهاالموظف  49

50  
تستخدم اإلدارة عملية الرقابة من أجل تصحيح االنحرافات        

 0.000 4.432 69.59 3.48  .إن أمكن

 0.000 8.574 74.90 3.74  .تنبيه الموظف عندما يخطئ حتى ال يتكرر ذلك  51

52  
عقد دورات للعاملين توضح لهم األفعال التي قد توقعهم في          

 0.088 1.715 63.65 3.18  .المحظور

 0.019 2.371 65.27 3.26  .تعامل اإلدارة العاملين بعدالة وإنصاف  53

 0.011 2.587 65.81 3.29  .لعاملين إال على أساس الكفاءةال تفرق اإلدارة بين ا  54

إن الوازع الديني وااللتزام بالتعاليم الدينية تمنع اإلنسان   55
 0.000 13.436 82.70 4.14  .من ارتكاب الخطأ واالنحراف

 0.008 2.705 65.16 3.26  جميع فقرات المجال  

  1.97تساوي " 147"ة  ودرجة حري0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  : فرضيات الدراسة
 بين الفساد اإلداري " 0.05 “هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    .1

 . و الوضع االقتصادي

تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين الفساد اإلداري و 
لذي يبين أن قيمة معامل ارتباط وا) 21(الوضع االقتصادي والنتائج مبينة في جدول رقم 

  عند مستوى 0.159 الجدولية والتي تساويr  وهو اكبر من قيمة 0.372بيرسون يساوي 
 مما يؤكد 0.05 وهو اقل من 0.000 ، كما  وجد أن مستوى الداللة يساوي 0.05داللة 

 بين 0.05قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
التي أكدت ) 2010الشلقان ( وهذا يتفق مع دراسة  الفساد اإلداري والوضع االقتصادي

  .على أن الفساد اإلداري يمنع أو يحد من النمو االقتصادي
  بـين الفـساد   " 0.05 "هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة    .2
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 . اإلداري والتنشئة التربية والسلوكية 

بار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين الفساد اإلداري و تم استخدام اخت
والذي يبين أن قيمة معامل ) 21(والتنشئة التربية والسلوكية والنتائج مبينة في جدول رقم 

 عند 0.159 الجدولية والتي تساوي r  وهو اكبر من قيمة 0.529ارتباط بيرسون يساوي 
 مما 0.05 وهو اقل من 0.000وى الداللة يساوي  ، كما  وجد أن مست0.05مستوى داللة 

 0.05يؤكد قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
العزازي وأبو ( وهذا يتفق مع دراسة  والسلوكيةاالجتماعيةبين الفساد اإلداري والتنشئة 

جتماعية واألسرية والقيم التي حثت على ضرورة االهتمام بالتنشئة اال) 2001ادريس 
 .الدينية التي تحث على االنضباط الوظيفي

 بـين الفـساد اإلداري   " 0.05"هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
 . والوضع السياسي

تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين الفساد اإلداري والوضع 
والذي يبين أن قيمة معامل ارتباط بيرسون ) 21(في جدول رقم السياسي والنتائج مبينة 

 عند مستوى داللة 0.159 الجدولية والتي تساوي  r  وهو اكبر من قيمة 0.721يساوي 
 مما يؤكد قبول 0.05 وهو اقل من 0.000 ، كما  وجد أن مستوى الداللة يساوي 0.05

 بين الفساد 0.05عند مستوى داللة الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية 
التي أكدت على أن ) 2003الشلفان ( وهذا يتفق مع دراسة اإلداري والوضع السياسي

الفساد اإلداري يضعف من مكانة السلطة السياسية ويحول دون تحقيق المؤسسات إلى 
  .أهدافها

داري  بـين الفـساد اإل  " 0.05"هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

 .  والقوانين واألنظمة داخل الدولة

تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين الفساد اإلداري 
والذي يبين أن قيمة ) 21(والقوانين واألنظمة داخل الدولة والنتائج مبينة في جدول رقم 

التي تساوي  الجدولية وr وهو اكبر من قيمة 0.610معامل ارتباط بيرسون يساوي  
 وهو اقل 0.000 ، كما  وجد أن مستوى الداللة يساوي 0.05 عند مستوى داللة 0.159

 مما يؤكد قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند 0.05من 
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 وهذا يتفق مع  بين الفساد اإلداري والقوانين واألنظمة داخل الدولة0.05مستوى داللة 
التي أوصت بضرورة تفعيل القوانين واألنظمة المتصلة ) 2010 البرادعي(دراسة 

التي أوصت بضرورة تحديث التشريعات ) 2004عبد الحليم (بالوظيفة والموظف ودراسة 
  .والقوانين من قبل الجهاز التشريعي

 

 بين الفـساد اإلداري  " 0.05 "هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5

 .  لعالجهواألساليب المتبعة

تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون الختبـار العالقـة بـين الفـساد اإلداري               
والذي يبين أن قيمة معامـل  ) 21(واألساليب المتبعة لعالجه والنتائج مبينة في جدول رقم    

 -0.159 الجدولية والتي تـساوي      r  وهو اقل من قيمة       0.224-ارتباط بيرسون يساوي    
 وهـو اقـل مـن    0.006 ، كما  وجد أن مستوى الداللة يساوي 0.05عند مستوى داللة    

 مما يؤكد قبول الفرضية أي هناك عالقة ارتباطيه سلبية ذات داللة إحصائية عنـد               0.05
 وهذا يـدلل علـى أن        بين الفساد اإلداري واألساليب المتبعة لعالجه      0.05مستوى داللة   

يتطلب مـن اإلدارة إعـادة النظـر فـى          األساليب المتبعة للعالج غير كافية وفعالة مما        
األساليب المستخدمة لعالج الفساد اإلداري والحد منه ما أمكن ذلك، وهذا يتفق مع دراسة              

ودراسـة  ) 1996ابـو سـن     (ودراسـة   ) 2003الشلفان  (ودراسة  ) 2004عبد الحليم   (
ن والتي اهتمت بشكل واضح بأساليب العالج التي يمكن م        ) 2001العزازي وأبو ادريس    (

  .خاللها الحد من ظاهرة الفساد اإلداري
  معامالت االرتباط لبيرسون بين كل مجال من المجاالت والفساد اإلداري: )23(جدول رقم 

  اإلحصاءات  المجال
الوضع 

 االقتصادي
الوضع 
  السياسي

القوانين واألنظمة 
  داخل الدولة

التنشئة التربية 
  والسلوكية

األساليب 
  المتبعة لعالجه

معامل ارتباط  
  بيرسون

0.372  0.721  0.610  0.529  -0.224  

مستوى 
  الداللة

0.000  0.000  0.000  0.000  0.006  
ــساد  الف

  دارياإل

  148  148  148  148  148  حجم العينة

  0.159 تساوي 146 الجدولية عند درجة حرية rقيمة 
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 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى .6
السن، الجنس، المؤهل، المستوى الوظيفي، ( اختالف في العوامل الشخصية مثل 

  )الخبرة العملية

  :ويتفرع من تلك الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى             -6.1

 α=05.0س عند مستوى داللة اختالف في العوامل الشخصية مثل الجن

 للفروق بين متوسطي عينتـين مـستقلتين         tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       
والذي يبين أنه توجد فروق فـي آراء أفـراد العينـة       ) 22(والنتائج مبينة في جدول رقم      

  ،   0.05ا اقل مـن      والقانوني، حيث أن مستوى الداللة لكل منهم       يلمجالي الوضع السياس  
 وهي  اكبـر مـن       0.210أما بالنسبة لجميع المجاالت مجتمعة فقد بلغت مستوى الداللة          

 مما يعني رفض الفرضية أي ال يوجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين إجابـات                 0.05
الجـنس عنـد مـستوى داللـة        إلى اإلختالف فى    المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى      

05.0=α               وهذا يدل أن عامل الجنس لم يجعل النظرة مختلفة حـول الفـساد اإلدارى 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن طبقة الموظفين فى المستشفيات من الطبقة المتعلمـة والتـى               

 .تالحظ أن هناك فساد إداري واضحا يعود لألسباب المذكورة 

  زى للجنسللفروق بين العينات المستقلة يع" t"اختبار : )24(جدول رقم 

  العدد  الجنس  البعد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "t"قيمة 
مستوى 

  الداللة

  0.06951  3.3539  109  ذكر
  الفساد اإلداري

  0.64885  3.4478  39  أنثى
-0.680 0.498 

  0.77310  3.1293  109  ذكر
  الوضع االقتصادي

  0.50342  3.1535  39  أنثى
-0.182 0.856 

  0.85448  4.0052  109  ذكر
  يالوضع السياس

  0.52901  4.3077  39  أنثى
-2.070 0.040 

  0.84942  3.4452  109  ذكر
  الوضع القانوني

  0.61120  3.7766  39  أنثى
-2.236 0.027 
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  0.56323  4.1197  109  ذكر
  التنشئة االجتماعية

  0.46974  4.1500  39  أنثى
-0.300 0.764 

  1.17678  3.2604  109  ذكر
  أساليب العالج

  1.12855  3.2513  39  أنثى
0.042 0.966 

  جميع الفقرات  0.51273  3.4685  109  ذكر
  0.38124  3.5817  39  أنثى

-1.259 0.210 

  1.97تساوي " 147" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  

د اإلداري تعزى  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول الفسا-6.2
  α=05.0إلي السن عند مستوى داللة 

 الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في 
  الجدولية  F  المحسوبة لكل مجال اقل من قيمة  Fوالذي يبين أن قيمة ) 23(جدول رقم 

  ، كما يتبين أن 0.05ومستوى داللة ) 144، 3( عند درجتي حرية 2.66والتي تساوي 
  F وهي  اقل من قيمة 0.269  المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي  Fقيمة 

 0.848 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت 2.66الجدولية  والتي تساوي 
لة إحصائية   مما  يعني رفض الفرضية أي ال توجد فروق ذات دال0.05وهي اكبر من 

بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى إلي السن عند مستوى داللة 
05.0=αوهذا يدل علي ان متغير السن ليس له عالقه بالنظره الي الفساد االداري   

  .اختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب متغير العمر : )25(جدول رقم 

 التباينمصدر  المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 F" قيمة
"  

مستوى 
 الداللة

  0.627  3  1.880 بين المجموعات
  الفساد اإلداري  0.544  144  78.323  داخل المجموعات

    147  80.203  المجموع

1.152  0.330  

الوضع   0.111  3  0.334  بين المجموعات
  0.513  144  73.863  خل المجموعاتدا  االقتصادي

0.217  0.884  



   الفســـاد اإلداري المسببات والعالج

  )39(    2العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية -مجلة جامعة األزهر
  

    147  74.197  المجموع
  0.160  3  0.481  بين المجموعات

  0.636  144  91.635  داخل المجموعات
الوضع 
  السياسي

    147  92.116  المجموع

0.252  0.860  

  0.064  3  0.191  بين المجموعات
  0.660  144  95.083  داخل المجموعات

الوضع 
  القانوني

    147  95.273  المجموع

0.096  0.962  

  0.306  3  0.917  بين المجموعات
  0.290  144  41.755  داخل المجموعات

التنشئة 
  االجتماعية

    147  42.671  المجموع

1.054  0.371  

  0.043  3  0.129  بين المجموعات
  أساليب العالج  1.374  144  197.830  داخل المجموعات

    147  197.958  المجموع

0.031  0.993  

  0.064  3  0.191  بين المجموعات
  جميع الفقرات  0.237  144  34.092  داخل المجموعات

    147  34.283  المجموع

0.269  0.848  

  2.66 تساوي 0.05ومستوى داللة " 144، 3" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات-6.3

   α=05.0إلي المستوى الوظيفي عند مستوى داللة 
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في 

  الجدولية  F  المحسوبة لكل مجال اقل من قيمة  Fوالذي يبين أن قيمة ) 24(جدول رقم 
  ، كما يتبين أن 0.05ومستوى داللة ) 145، 2( عند درجتي حرية 2.66التي تساوي و

  F وهي  اقل من قيمة 0.436  المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي  Fقيمة 
 0.647 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت 3.06الجدولية  والتي تساوي 

ض الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   مما  يعني رف0.05وهي اكبر من 
بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى إلي المستوى الوظيفي عند مستوى 

 وهذا يدل على أن النظرة موحدة بالنسبة إلى الفساد اإلدارى ولم يؤثر α=05.0داللة 
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  .المستوى الوظيفى على هذه النظرة 

  .:8/95 ا15672ى ا012/.- اختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب : )26(جدول رقم 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 F" قيمة
"  

مستوى 
 الداللة

  0.425  2  0.850  بين المجموعات

  الفساد اإلداري  0.547  145  79.353  داخل المجموعات

    147  80.203  المجموع

0.777  
  

0.462  
  

  0.043  2  0.085  بين المجموعات

  0.511  145  74.111  داخل المجموعات
الوضع 

  االقتصادي
    147  74.197  المجموع

0.084  
  

0.920  
  

  0.592  2  1.185  بين المجموعات

  الوضع السياسي  0.627  145  90.931  داخل المجموعات

    147  92.116  المجموع

0.945  
  

0.391  
  

  0.230  2  0.461  بين المجموعات

  الوضع القانوني  0.654  145  94.813  داخل المجموعات

    147  95.273  المجموع

0.352  
  

0.704  
  

  0.027  2  0.055  بين المجموعات

  0.294  145  42.616  داخل المجموعات
التنشئة 

  االجتماعية
    147  42.671  المجموع

0.093  
  

0.911  
  

  0.049  2  0.097  بين المجموعات

  أساليب العالج  1.365  145  197.861  داخل المجموعات

    147  197.958  المجموع

0.036  
  

0.965  
  

  0.103  2  0.205  بين المجموعات

  جميع الفقرات  0.235  145  34.078  داخل المجموعات

    147  34.283  المجموع

0.436  0.647  

  3.06 تساوي 0.05ومستوى داللة " 145، 2"عند درجتي حرية  الجدولية Fقيمة 

  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى -6.4

  α=05.0إلي الخبرة العملية عند مستوى داللة 
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ائج مبينة في جدول الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنت
  الجدولية  والتي F  المحسوبة لكل مجال اقل من قيمة  Fوالذي يبين أن قيمة ) 25(رقم 

   F  ، كما يتبين أن قيمة 0.05ومستوى داللة ) 144، 3( عند درجتي حرية 2.66تساوي 
  الجدولية  F وهي  اقل من قيمة 0.931المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي 

 وهي 0.428 ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت 2.66تساوي والتي 
  مما  يعني رفض الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05اكبر من 

إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى إلي الخبرة العملية عند مستوى داللة 
05.0=α  

  .الخبرة العمليةاختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب متغير  :)27(جدول رقم 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 F" قيمة
"  

مستوى 
 الداللة

  0.482  3  1.446  بين المجموعات
  الفساد اإلداري  0.547  144  78.757  داخل المجموعات

    147  80.203  عالمجمو

0.881  
  

0.453  
  

  0.216  3  0.648  بين المجموعات
  0.511  144  73.549  داخل المجموعات

الوضع 
  االقتصادي

    147  74.197  المجموع

0.423  
  

0.737  
  

  0.294  3  0.883  بين المجموعات
  الوضع السياسي  0.634  144  91.233  داخل المجموعات

    147  92.116  المجموع

0.464  
  

0.708  
  

  1.413  3  4.239  بين المجموعات
  الوضع القانوني  0.632  144  91.034  داخل المجموعات

    147  95.273  المجموع

2.235  
  

0.087  
  

  0.058  3  0.175  بين المجموعات
  0.295  144  42.497  داخل المجموعات

التنشئة 
  االجتماعية

    147  42.671  المجموع

0.198  
  

0.898  
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  0.810  3  2.429  بين المجموعات
   العالجأساليب  1.358  144  195.529  داخل المجموعات

    147  197.958  المجموع

0.596  
  

0.618  
  

  0.217  3  0.652  بين المجموعات
  جميع الفقرات  0.234  144  33.631  داخل المجموعات

    147  34.283  المجموع

0.931  0.428  

  2.66 تساوي 0.05ومستوى داللة " 144، 3"تي حرية  الجدولية عند درجFقيمة 

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى : 6.5

  α=05.0إلي المؤهل العلمي عند مستوى داللة 
ة في الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبين

  الجدولية  F  المحسوبة لكل مجال اقل من قيمة  Fوالذي يبين أن قيمة ) 26(جدول رقم 
  ، كما يتبين أن 0.05ومستوى داللة ) 143، 4( عند درجتي حرية 2.66والتي تساوي 

  F وهي  اقل من قيمة 0.368  المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي  Fقيمة 
 0.831، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت 2.43الجدولية  والتي تساوي 

  مما  يعني رفض الفرضية أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 0.05وهي اكبر من 
بين إجابات المبحوثين حول الفساد اإلداري تعزى إلي المؤهل العلمي عند مستوى داللة 

05.0=αمن حيث النظرة  فليس للمؤهل العلمى عالقة .  

  .اختبار تحليل التباين األحادي للفروق حسب متغير المؤهل العلمي : )28(جدول رقم 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 F" قيمة
"  

مستوى 
 الداللة

  0.458  4  1.832  بين المجموعات
  الفساد اإلداري  0.548  143  78.371  اتداخل المجموع

    147  80.203  المجموع

0.836  
  

0.504  
  

  0.061  4  0.245  بين المجموعات
  0.517  143  73.952  داخل المجموعات

الوضع 
  االقتصادي

    147  74.197  المجموع

0.119  
  

0.976  
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  0.175  4  0.700  بين المجموعات
  0.639  143  91.415  داخل المجموعات

الوضع 
  السياسي

    147  92.116  المجموع

0.274  
  

0.894  
  

  1.094  4  4.375  بين المجموعات
  0.636  143  90.898  داخل المجموعات

الوضع 
  القانوني

    147  95.273  المجموع

1.721  
  

0.149  
  

  0.100  4  0.399  بين المجموعات
  0.296  143  42.272  داخل المجموعات

التنشئة 
  االجتماعية

    147  42.671  المجموع

0.338  
  

0.852  
  

  0.553  4  2.211  بين المجموعات
  أساليب العالج  1.369  143  195.747  داخل المجموعات

    147  197.958  المجموع

0.404  
  

0.806  
  

  0.087  4  0.350.  بين المجموعات
  جميع الفقرات  0.237  143  33.934  داخل المجموعات

    147  34.283  المجموع

0.368  0.831  

  2.43 تساوي 0.05ومستوى داللة " 143، 4" الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  :النتائج والتوصيات
  :النتائج: أوالً

اخل المستـشفيات   ن هناك فساداً إدارياً د    أتبين من خالل تحليل فقرات المجال األول         -1
  .يعود لألسباب المذكورة الحقا وهذا % 67.57بوزن نسبي 

الفـساد  أظهرت الدراسة أن الوضع االقتصادي السيئ داخل الدولة سبب من أسباب             -2
حيث أن األجور والرواتب منخفضة فـي حـين أن          % 62.71اإلداري بوزن نسبي    

األسعار مرتفعة جدا مما يجعل كثير من العاملين يلجأون لتغطية العجز بطرق غيـر              
 .مشروعة 

 خالل تحليل الفقرات المجال الثالث أن الوضع السياسي واألمني سيئ وهـو   تبين من  -3
اخـل المستـشفيات بـوزن نـسبي     أحد األسباب الرئيسية لوجود الفـساد اإلداري د     
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وهذه النسبة العالية تدل على أن ، الوضع السياسي واألمني داخل الدولـة             % 81.70
مختلفة ومتعددة لتأمين وضـعه     غير سليم مما يجعل الفرد العامل أن يلجأ إلى طرق           

 .األمني ليؤمن حياته 

أظهرت النتائج أن القوانين واألنظمة غير واضحة مما يساعد على وجـود الفـساد               -4
 وهذا دليل على أن األنظمة يمكن التالعـب عليهـا           %70.65اإلداري بوزن نسبي    

 .والنفاذ منها لمصلحة شخصية 

الفـساد  البيئة سلبية مما يساعد على وجود تبين أن التنشئة االجتماعية داخل األسرة و       -5
وهذا أمر طبيعي بعد النتائج السابقة وعامل يـساعد         % 70.05اإلداري بوزن نسبي    

على الفساد اإلداري ألن هناك بعض المفاهيم واألخالقيـات داخـل األسـرة غيـر               
 .صحيحة 

إلداري تبين أن أساليب العالج المستخدمة داخل المستشفيات لعالج مشكلة الفـساد ا            -6
مقبولة ولكنها غير فعالة من أجل القضاء أو التخفيف من حدة الفساد اإلداري بـوزن   

 %.65.16نسبي 

الوضع االقتـصادي،   (وهذه النتائج تدلل على وجود عالقة بين الفساد اإلداري وبين           
  ).السياسي، القانوني، التنشئة االجتماعية، أساليب العالج

لفساد اإلداري تعزى  بين إجابات المبحوثين حول ا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      -7
 .لمتغير الجنس ، السن ، المستوى الوظيفى ، الخبرة العملية ، المؤهل العلمي 

وهذا يظهر لنا أن الجميع ينظرون إلى الفساد اإلداري بمنظور واحد وليس لالختالف في              
 أي تأثير علـى النظـرة       الجنس أو السن أو المؤهل، الخبرة العلمية أو المستوى الوظيفي         

  .للفساد اإلداري

  التوصيات: ثانياً
  :بناء على النتائج التي تم التوصل إليها خالل البحث يوصي الباحث بما يلي

تحسين المناخ السياسي واألمني داخل المجتمع وال يكون التوظيـف علـى خلفيـة               -1
  .سياسية

يـاة كريمـة    تحسين الوضع االقتصادي داخل الدولة بحيث تضمن مـن خاللـه ح            -2
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 .للمواطنين

التي تنشئ جيل قوي    قائمة على األخالق الحميدة     التنشئة االجتماعية والسلوكية الجيدة      -3
 .ولديه القدرة على حمل الرسالة

وضع القوانين واألنظمة داخل الدولة والمنظمات بشكل واضح ال تحتاج إلى أكثر من        -4
 .تأويل أو تفسير

استخدام أساليب الترغيب   وذلك من خالل    للعالج  أن يتم استخدام أساليب أكثر فعالية        -5
 .والترهيب بشكل متوازي حتى نصل إلى عالج ألزمة الفساد اإلداري
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