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أثر غياب العدالة التنظيمية يف انتشار ظاهرة الفساد اإلداري
(( اسرتاتيجيات مقرتحة للمعاجلة ))


املدرس املساعد مصطفى طه ياسين
املدرس عبدهللا كاظم محمد
قسم إدارة ألاعمال  /كلية شط العرب الجامعة



املستخلص :

الفس اااد يداره ظ ااا رة عام ااة عس ااراعة عابر ااار عع اااسرة للم ااارا ع س ااب م ااا سل ااد ,اال ااه ا ا
الظاا رة ا ممااام عميااي السياساايين عيدار ااين ,تناعلهااا البااا ان سااالن يل مااا الدراسااا عر فااا عتحلااي
مح اادديا هس ااباا ا عصاار ااا عقمصا ااادية عععمماعي ااة .عإزاء ذل ااه تلبا ااه الع ااالم هعم ااي دع ع كاما ااا ,
عمؤسس ااا عهد اراد إا ااء ا ا الاا اااء ال ا ه ي م اااة الع ااالم ع ف اارز صدات ااه املعرقل ااة لك ا مح اااع المط ااار
عيص ا ة .ل ا ا س ااده تلر ااط ات ا ااا مماعم ااة لظ ااا رة الفساااد يداره .مل ااا له اا م ااا ت اارايل مباش اار ع ااء
اقمصاد الدعلة ساعمبار ا عرق عجلة المنمياة عقمصاادية ,دضا عاا إن اا تاؤده إااء اتام ل الرلييباة
ععمماعية للم ممي.
يممصر الفساد يداره ع اء سلاد دعن صتار هع منظماة دعن هتار  ,دهاا ماعااد اغ ا لان املنظماا
غ ا العالم  ,ع مارس ما بعض املدير ا عاملسؤعلين ,عيم سمعنا عا ا دسااد عقاي ممارساا ا
تحه طائلة المااان .عقاد اسامفح ا ا الفسااد اغ الساناا ألاتيالة ع عاد اغ ادعد الادعل النامياة
ليدت الدعل املممدمة عالراا د ع ء ذله عدة .
إمااا لااا عااداا للاادعل الناميااة د ا مااا ت الال مساار ا عتراااة تصاابة عاااااف ممملفااة مااا الفساااد عات ا
يمرصا دا ااا ع رتا إشااكا عصااارا ممملفااة تااداتله دا ااا عااما ممملفااة يصااعن ه يااااا ع ااء املاارء إن
يميز سي ا هع ي د تفسيلا منطميا ملمارست ا ما بعض املسؤعلين .
عممااا شااه ديااه هن ناااً هسااباسا عاادة لرااياف ظااا رة الفساااد يداره ااغ منظمااا المطاااف العااام
عقااد تكااان للسياسااة عالظلاام ع ياااب العدالااة المنظيميااة سكا هاااعهااا (المازاعيااة ,عيعرائيااة ,ععدالااة
الظا رة.
المعام ) اصين غ تفش
الكلمات الدالة :

العدالة المنظيمية ,الفساد يداره ,العدالة المازاعية ,العدالة يعرائية ,العدالة المعاملية.

 E- mail : abdoulla_2200@yahoo.com
Email : mustafataha89@yahoo.com
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املبحث األول

منهجية البحث والدراسات السابقة

ً
أوال  :منهجية الدراسة

عاناااء ع ااء مااا تماادم دااان مرااكلة البحاال تمحاادد سالسااؤال الاارئي آ ا  " :إاااء هه مااد يااؤار ياااب
العدالااة المنظيميااة سدبعاد ااا ال اااة (المازاعيااة ,عيعرائيااة ,ععدالااة المعااام ) ااغ ظهااار ااا مااا
الفساد يداره ؟ " ,إذ هن ير البا ان هن ا املاضاف اغ منظماا المطااف العاام ماازال سحاعاة إااء
الدراس ااة عالبح اال س ااالر م م ااا عع اااد دراس ااا س اااسمة ااغ ا ا ا امل ااال .ع مف اارف م ااا الس ااؤال ال اارئي
ألاسئلة الفرعية آتية -:
يؤار ياب العدالة غ تازاي العاائد ع ء العاملين غ اابرار ظا رة الفساد يداره؟

 ما هيثل هشكال الفساد يداره اابرارا غ املنظما العامة؟
 ما هدض إسرلاتي ية يمنا ا ا محاراة الفساد هع اعم ااه عالمضاء عليه؟

ً
ثانيا  :أهداف البحث

ي دف

ا البحل يعاسة عا ألاسئلة آتية -:

 ا ا ن اااً اا اار ااغ اابر ااار ظ ااا رة الفس اااد يداره بسا ا ن ي اااب العدال ااة ااغ تازا ااي العاائ ااد
عإعراءات ا ع ء املاظفين ألامر ال ه يلمج عنه ما دمر ععاز؟
 ما هيثل صار الفساد يداره اابرارا غ املنظما العامة ؟
 ا ساممكاان المضاااء ع اء ظااا رة الفسااد يداره ااغ منظماا المطاااف العاام عااا طر ا قيااام
البا ل ساسمحداث اسرلاتي يا عديدة ملحاراة الفساد مسمعينا سم ارب الدعل ألاتر .

ً
ثالثا  :أهمية البحث

يمنا إسراز ه مية البحل سالنماط آتية - :
 المعرف ع ء ااف العدالة الت لها هار يبيل غ ظهار ا

الفساد.

 المعرف ع ء هاار العااما عقمصاادية عاملمم لاة ب يااب العدالاة اغ تازااي العاائاد عألاعاار ساين
العاملين غ ظهار ا الفساد.
 إذا اا ااه البحاال هن ياااب عدالااة المازاااي ااغ العاائااد سااين مممل ا ش ارائ املاااظفين عي ا له
ياااب عدالااة إع اراءا تازاااي ا العاائااد ع ياااب العدالااة ااغ المعااام ع ااء اابرااار ظااا رة
الفس اااد يداره ااغ منظم ااا المط اااف الع ااام ,د ارن ا ا س اااف يمه ااد الطر ا للبا اال لاض ااي
إسرلاتي ية عين غ الحد ما اابرار الفساد يداره عالمضاء عليه.

ً
رابعا  :الدراسات السابقة

هعر ه دراسا عدة تمعل سالفساد يداره ما البا ين عيدار ين ,من مدة ليسه سالمصيلة ,عما
الدراسا :
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أ  -الدراسات العربية

 - 1دراسة عبد روس وابتسام (.)1991
ياال تمننااا ااغ دراساات ما مااا النرا عااا ظااا رة ساااء اسااممدام الساالطة مااا بعااض يداراد ممااا
ر ا لان املناصاان يدار ااة ااغ املؤسسااا الحكاميااة ,يمااا ااددا آاااار الساالبية الت ا ترلتاان عااا ذلااه.
عما املظا ر املدااة الت يرفاا ع ا هغ محاساة ألاقارب عألاصدقاء ععدم املحادظة ع اء عقاه الادعام
الرس ا  .ع اادد ا الدراسااة ه اام ألاسااباب الت ا هد إاااء اابرااار ا الظااا رة ع ااا ياااب الرقاسااة
يدار ة عالبسلط عالبيلعقراطية املميمة( .علان ,قاسم ااي  : 9002ص .) 31
 -1دراسة عبد املحسن ( . )1991
تاصااله ا الدراسااة إاااء تحديااد ألاسااباب الت ا تااؤده إاااء اابرااار الرشاااة عالمعمياادا عيع اراءا
الرعتيلي ااة ,ااغ اا اااز ألاعم ااال ,دضا ا ع ااا عه ا امل ااااطنين س ااامعراءا املطلاا ااة ,ع م ااات المعليم ااا
عضع الرقاسة مما يادر للماظ طاء لحر ة الم عن سالمعليما عتفسايل ا سماا يبناسان عه راضاه
الشخصية عتحمي منادي تاصة( .علاان ,قاسم ااي  : 9002ص .)31
 -3دراسة قاسم نايف ( .)1009
اادده ا الدراس ااة إا ااء معرد ااة م ااد ت اارايل ي اااب العدال ااة المنظيمي ااة ااغ اابر ااار ظ ااا رة الفس اااد
يداره سااين هعساااط العاااملين ااغ امل مااي يداره ملدينااة ساار سلي يااا .عقااد هعر ااه الدراسااة عااا طر ا
اسااممدام اسااببااه تاام تازاعهااا ع ااء عينااة عراااائية بساايطة سل ااه (  ) 00دااردا .هظهاار امااائج الدراسااة
ععاد ترايل للعدالة المنظيمية سربعاد ا ال ااة (المازاعياة ,عيعرائياة ,عالمعاملياة) ع اء اابراار ظاا رة
الفساد يداره .عهعصاه الدراساة سضارعرة تطبيا العدالاة المنظيمياة اغ عتمياار عالمعياين ,عاااء ارس
الميم ألات قية عي اسية دات املنظما .
 -1دراسة عامر ( . ) 1000
تناعل ااه ا ا الدراس ااة ظ ااا رة الفس اااد يداره ,عت اام شخيص ااها عم ااا ا اام عض ااي الحل ااال املناس اابة
للمملي ا م ااا اابر ااار ا .تاص االه ا الدراس ااة ع اادد تص ااائظ الفس اااد سرن ااا ظ ااا رة مرض ااية عإن ااا
عامليااة عتنبراار ااغ امل ممعااا الفمياالة هيثاال ممااا ااا علياه ااغ امل ممعااا املمطااارة ,يمااا اادد هسااباب
الفساد يداره عكان ه م هسباسه عقمصادية( .املصدر افسه)
 -5دراسة منقذ وأنعام ( . ) 1000
ا الدراسااة تناعلااه ظااا رة الفساااد يظااا رة درديااة عتنظيميااة اادد العااما املااؤارة ااغ الفساااد
الفرده عالجماعغ .عكان ه م النمائج الت تاصله إلا اا ا الدراساة اا هن ماا يماام سالفسااد يداره
اام البااا مااا املاااظفين الرااباب عاملراازععين سالا ا عممااا لاادي م تحصااي درا ا مماسااط ,عاعملااان
ا ااغ سيئا ااة تنظيميا ااة شا ااجي ع ا ااء الفسا اااد يداره ,ع مما ااازعن بع قا ااا عيا اادة ما ااي ر سا ااا م ا ااغ العم ا ا
عع قا ضعيفة مي زم م ما املاظفين.
 -6دراسة عباس واحمد  ,جامعة كربالء ( .) 1003
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بعناااان الفساااد يداره عاملااااغ عهاااار عقمصااادية عععمماعيااة ,اادده ا الدراسااة إاااء المعاارف
ع ء آاار عقمصادية عععمماعية للفسااد يداره عاملاااغ اغ املؤسساا الحكامياة اغ العارا  .عيا له
سيان عاقي الفسااد يداره عاملاااغ اغ ا املؤسساا تاصاله ا الدراساة إااء عادد ماا عساملماعا
عاملمرل ا .
 -7دراسة خالد محمود فهمي ( .) 1001
اادده ا الدراس ااة إا ااء اتمب ااار إا ااء هه م ااد يااؤار ي اااب العدال ااة المنظيمي ااة ع ااء اابر ااار ظ ااا رة
الفساااد يداره ااغ قطاااف الض ارائن ااغ محادظااة الدقهليااة ,عمااا هااغ هيثاال صااار الفساااد يداره اابرااارا
ااغ ا ا المطاااف .قااام البا اال ساارعراء دراساامه ع ااء العاااملين سااامدارة العليااا عالاسااطى ااغ كا مااا دائاارة
الضارائن العمار ااة عدائاارة الضارائن ع ااء املبيعااا ساسااممدام الحصاار الرااام  .عتاصااله الدراسااة إاااء
عددا ما النمائج عقدمه عدد ما املمرل ا .
ب – الدراسات األجنبية

 -1دراسة ) Mcfarlin and Sweeney ( 1990
ا اادده ا ا الدراسا ااة إاا ااء اتمبا ااار الع قا ااة سا ااين عدالا ااة المازاعا ااا ععدالا ااة يع ا اراءا عك ا ا ما ااا
املمرعا الشخصية عالمنظيمية .عقد ظهر النمائج سان عدالاة المازاعاا ععدالاة يعاراءا تاؤاران
ع ااء املمرع ااا الشخص ااية للف اارد العام ا عاملمم ل ااة سالرض ااا ال اااظيف عامل ااااغ ,عي ا له ع ااء املمرع ااا
المنظيمية عاملمم لة سالا ء المنظي  (.قاسم : 9002 .ص )6
 -1دراسة ( ) Moorman 1991
اادده ا الدراس ااة إا ااء اتمب ااار الع ق ااة س ااين إبع اااد العدال ااة المنظيمي ااة ( يعدال ااة المازاع ااا ) (
ععدالة يعراءا ) (ععدالة المعام ) عسلاييا املااطنة المنظيمية (مسااعدة آتار ا ,هداء العما
اا البعاد الا ياد الا ه
الدراسة إاء هن عدالة المعاام
سمناعة ,عمهار عالفضيلة) عقد تاصله
له ترايل ااعغ ع ء سلاييا املااطنة المنظيمية  ( .قاسم  : 9002 ,ص .)33
 -3دراسة ((Green dreg 1990
اادده ا الدراس ااة إا ااء اتمب ااار ت اارايل العدال ااة المنظيمي ااة ع ااء ش ااك عا ااد م ااا يش ااكال الفس اااد
يداره ع ااا (الس اارقة)  .عق ااد تاص االه ا ا الدراس ااة إا ااء إاب ااا هن ل ي اااب العدال ااة المنظيمي ااة هاا ارا
يبي الا ااغ تفش ا ظ ااا رة الس اارقا ااغ املنظم ااا الت ا تمص ا ب ي اااب العدال ااة المنظيمي ااة دا ااا  ( .تال ااد
محماد ) 9002 ,
 -1دراسة ( ) Barnard
تناااعل دا ااا مرااكلة دساااد العاااملين ااغ ال ااجان ع اادد ااغ ا الدراسااة صااارا للفساااد املنبراار ااغ
ال ا ااجان عالعاام ا ا الت ا ا ت ا ااؤده إا ا ااء دعا ا ااه ,م ا ا اس ا اامعمال امل ا اااارد ا ااغ ي ا اال ال ا اارت املح ا اادد له ا ااا,
ععسم ل ععسرزاز املااده عالسارقة عالرزع ار ععتام س ع يل اا .عماا ه ام هساباب ادعث الفسااد اا
ضع اظام الرقاسة عانعدام الحاادل املمنا ة للعاملين ,دض عاا تادن مساما الرعاتان عألاعاار .
( قاسم : 9002 ,ص .) 31
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ً
خامسا  :فرضيات البحث
الفرضية الرئيسة

تاع ااد ع ق ااة عت اارايل ذع د ل ااة إ ص ااائية معنا ااة س ااين العدال ااة المنظيمي ااة عص ااار الفس اااد يداره .
ع الفرضية تمفرف إاء الفرضية الفرعية آتية :
الفرضااية الفرعيااة  :تاعااد ع قااة عتاارايل ذع د لااة إ صااائية معنا ااة سااين عدالااة يع اراءا عالمازاعااا
عالمعام عصار الفساد يداره ( الرشاة  ,عتم س ,اسم ل املاقي الاظيف  ,البسين )
منوذج البحث

اعممااادا ع ااء مرااكلة البحاال عدرضااياته عمااا هع ا الاصااال لا ااداف الت ا مااا هعلهااا تمااه يماسااة
ا ا البحاال  .دمااد قااام البا اان سصاايا ة اماااذد اادد ديااه ه ام املم يالا املساامملة عالمابعااة عالرااك
آ ياضح اماذد البحل.
الشكل رقم ()1
نموذج البحث
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املبحث الثاني

ً
أوال  :العدالة التنظيمية

اإلطار النظري للبحث

 -3مفهوم العدالة التنظيمية :

إن العدالة ما ه م املبااد التا تحما ساعادة الفارد عالجماعاة ,عألاماة يسا مية معنياة سمحميا
العدالااة ااغ ألارت عان تب ا يات ااا كلهااا ع ااء العاادل ت ا عااي ينسااان عيرااة ير مااة ,ع نااال مااه
ع اراء سااعيه ,ع حص ا ع ااء عاائااد عملااة ععهااد  ( .عااامي ألاصااال د  : 31ص  .) 370عقااد عرد مفهااام
العدال ااة س ااالمران الن اار م سمااق ااي ع اادة م ااا قال ااة ع ااااء (( هن هللا ي اارمر سالع اادل عي س ااان عإيم اااء ذه
المربى ع ن عا الفحراء عاملننر عالبغغ عضنم لعلنم ت يرعن )) سارة النح آية .20
عالعدال ااة م ااا املف ااا يم يدار ااة العظيم ااة الت ا يلبغ ااغ هن ا اادرً معنا ااا عه ميت ااا ااغ ا اااة العم ا
يداره س ااااء هك ااان ذل ااه ااغ م ااال إدارا ألاعم ااال هم يدارة العام ااة عيدارة الرلسا ااة عيا ا له إدارة
ألاساارة  ,دامنسااان يحماااد إاااء العاادل ااغ شاات عااااان ياتااه ,د ا سصاافة عامااة (إعطاااء ك ا ذه ا
مه) هه هعطاء ك درد ما سمح  ( .املعياف ,ص ة : 9009 ,ص .) 31
عالعدالة المنظيمية ما املفا يم يدار ة المديمة عالجديدة غ الاقه افسه عالت عتصااب ساالهرم
دالعدالااة قضااية ععااد من ا الماادم .عاااد دنرت ااا إاااء اظر ااة املساااعاة الت ا ااااده ا ااا ( ) Adam 1963
عتمض ااما ا ا النظر ااة (ع ااء هن الف اارد يم ااارن مع اادل ممرعات ااه إا ااء مدت ت ااه م ااي مع اادل ممرعا اا
آتاار ا إاااء ماادت ت م ,دااان ساااعه املعااد ن دلااي ناااً شااعار سااالظلم هع عاادم املساااعاة) علنااا ا ا
الر ااعار بع اادم املس اااعاة يح اادث ااغ ال ااة ع اادم س اااعه املع اادلين ,ألام اار ال ا ه ي ااؤده إا ااء ظه ااار ش ااعار
سالماتر ععدم عرتياة مما يددي الفرد لعم ش ء ما للمملظ ما ا الماتر ( .ااي  ,9002 :ص. )1
عالعدالة المنظيمية تناعلها بعضهم ساعمبار اا تمضاما يبعااد آتياة ( عدالاة المازاعاا  ,ععدالاة
يعاراءا  ,ععدالااة المعااام ) علكا بعااد مااا ا يبعاااد معاااييل الخاصااة للمعبياال عنااه علااه ه ميمااه
ااغ العم ا يداره علك ا بعااد ع قمااه عترايلاتااه ااغ يبعاااد ألاتاار  ( .املاارزع  ,سااالم  ,9001 :ص .) 22
عم ااا هعا ا س االيط الض اااء ع ااء ا ا يبع اااد ,د ااان الب ااا ين س اايبناع ن ا ا يبع اااد املمملف ااة م ااا
العدالة سالررة عالماضي عالراط سي ما.
 -9عدالة التوزيع

ع مصااد ا ااا عدالااة املمرعااا التا يحصا علا ااا املاظا  ,سينمااا يمنااا إن نعاارف عدالااة يعاراءا
( )procedural justiceسرن ااا "مااد إ ساااس املاظا هع العام ا بعدالااة يعاراءا التا اسااممدمه ااغ
تحدياد املمرعااا " .هماا عدالااة المعااام سرن اا " مااد ه سااس العاااملين بعدالااة املعاملاة التا يحصا
علا ا ااا الف ا اارد عنا اادما تطبي ا ا علي ا ااة يع ا اراءا "  ,دف ا ا ي ي ا اال ما ااا الح ا ااا د ا ااان ألاسا االاب ال ا ا ه ي ا اامم
اسااممدامه ااغ المعام ا مااي املاااظفين عنااد تطب ا يع اراءا الرساامية يااؤار عبرااك يبياال ع ااء الرااعار
سالعدالااة المنظيميااة لااد ااؤ ء املاااظفين ,لا ا دااان عدالااة يعاراءا الرساامية هع عدالااة المعااام هع
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كلا مااا يااؤاران ااغ الحناام ع ااء مااد عدالااة المازاعااا ( .املعياااف ,صا ة معاااذ  : 9009 :ص  . )32علع ا
سااد
مااا الااضااح هن ناااً ارتباطااا عايمااا سااين عدالااة المازاعااا ععدالااة يعاراءا ععدالااة المعااام
هن رعر ا ا العمال عاملاظفان غ املنظمة ( املعياف .) 9009 :
التكامل بين عدالة التوزيعات وعدالة إلاجراءات
ناااً دراسااا عاادة ااغ العدالااة المنظيميااة هعضااحه (إن إدراً الفاارد للعدالااة المازاعيااة يااؤده إاااء
إدرايه للعدالة يعرائية) يل هن ي م ا يؤار غ ألاتار ,دماا املمناا هن ساممدم ألاداراد املمرعاا
(اااتج للعدالاة المازاعياة) يماؤار للعدالاة يعرائيااة ,يماا هن إدراً الفارد لعدالاة يعاراءا ماا املمنااا
هن يحس ااا م ااا إدراي ااه لعدال ااة المازا ااي ال ا ه ص ا علي ااه ( .الطح ااي  ,س ااالم م اارزع – محم ااد ,ع ااغ
سااين : 9002 :ص  . )31عان كلا مااا يااؤاران ع ااء النمااائج املحممااة عع ااء ساالاييا عردعد هدعااال الفاارد
دات املنظمة .
العالقات بين أنواع العدالات التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية
عاارف ( )Organ 1999ساالاييا املااطنااة المنظيميااة سرن ااا (ساالاييا اتميار ااة يمااام ا ااا الفاارد
يظهر ا برك مباشر هع صر النظام الرس للمكادرة ,ع ساهم اغ تحساين هداء العااملين اغ املنظماة)
عان هدراً الفاارد لكا مااا عدالااة المازاااي ععدالااة يعاراءا يااؤار ع ااء ساالاييا املااطنااة المنظيميااة,
دلااا هدرً العاااملان هن النااااتج عادلااة عان يع اراءا الت ا تاام ع ااء هساسااها تمصاايظ النااااتج عادلااة
دان ذله ساف يل د ما سلاييا املااطنة المنظيمية(.اللعب  ,تالد.) 9000 ,
معايير الحكم على العدالة التنظيمية في املنظمة
يمنا تمسيم املعاييل الت احنم سااسطت ا ع ء ععاد عدالة تنظيمية غ املنظماة إااء ا ااة م ااميي
هغ
املجموعة ألاولى  :معايير الحكم على العدالة التوزيعية -:
يمنااا اسااممدام عاادة معاااييل لمحديااد مااا إذا كااااه اااااتج المازاعااا الت ا تمم ا يدارة ق ارارا ا ااا
املعاييل سا :
عادلة هم  ,عتمم
 مع اااييل ياص اااف  :عدم ااا له ا ا املعي ااار ,د ااان ألاد اراد يملم ااان عاائ ااد مس اااع ة م ااي يمي ااة عع ااادة
ا املعيار سا ( معيار الجدارة ).
النمائج الت مما ا ,عاس
 معيااار البساااعه  :عدمااا له ا ا املعيااار يملمااى ألاد اراد عاائااد مبساااع ة سصاارف النظاار عااا ألاداء هع
الجهاد.
 معي ااار مكاا ااة الف اارد ااغ املنظم ااة  :عدم ااا لها ا ا املعي ااار ي اان هن تح اادد الن ااااتج سالطر م ااة التا ا
تبناسن مي مكااة الفرد غ املنصن الاظيف غ املنظمة .
املجموعة الثانية  :معايير الحكم على عدالة إلاجراءات -:
يمناا اساممدام عادة معااييل ل حناام ع اء ماا هذا كاااه إعاراءا عملياة تازااي العاائاد عادلااة هم
ع املعاييل طار ا ك ما (  Nieoff and Moormanعاملها إاء العراية قاسام  :3221ص  ) 6عكاااه
املعاييل كاآل :
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 هن يحرص املدير ع ء هن يبده ك ماظ راية غ المرارا املمم ة الخاصة سالعم .
 هن يمام املدير س مي املعلاما الدقيمة عالكاملة قب اتماذ المرارا الخاصة سالعم .
 هن راارة املاادير تلااه المارارا ع االعد العاااملين سمفاصااي إضااادية عنااد اسمفسااار م عااا تلااه
المرارا .
املجموعة الثالثة  :معايير الحكم على عدالة التعامالت -:
لمد طار ك ما ( ) Nieoff and Moorman 1993م ماعة ما املعاييل يامم ع اء هساساها الحنام
املعاييل:
ع ء ما إذا كااه يدارة عادلة غ عام ت ا مي العاملين عهداا
 عناادما يمما املاادير قارارا ممعلمااا بعما هه ماظا  ,دااان املاادير يمعاما مااي ا ا املاظا سكا
ا رلام ععد يبيليا .
 عن اادما يمما ا امل اادير قا ارارا ممعلم ااا بعما ا هه ماظا ا  ,د ااان امل اادير يرتا ا ااغ ععمب ااار مطالب ااه
الشخصية.
 عندما يمم املدير قرارا ممعلما بعم ماظ  ,دااه يناق

معه المرار سمنم الصرا ة .

 ررة املدير للماظ املبلرا الت دعه إاء اتماذ المرار ( .قاسم  ,9002 :ص .) 39
أهمية وآثار العدالة التنظيمية
هي ااد ام ااائج الن ي اال م ااا الدراس ااا ع ااء هن ارتف اااف نس اابة ال ي اااب ع ااا العما ا عاامف ااات درع ااا
الرضااا الاااظيف عاابرااار ظااا رة الفساااد يداره سراااعااه املمملفااة س ا به اامفااات مسااما ا العدالااة
المنظيمية اغ سيئاة العما  .يماا هعضاحه اماائج دراساة ل ا ( سا ع  ,ساال  ) 3207ه مياة العدالاة المنظيمياة
ساعمبار ا ه د ه م العااما املهماة التا يمناا ععممااد علا اا يمؤشار للملباؤ سمساما ا دعران العما
ع اااادث العما ا ع ي اان الع اااملين عظه ااار ااا م ااا الفس اااد يداره( .ده ا ا  : 9002 ,ص  .)30يم ااا
هعض ااحه ام ااائج دراس ااة مل ماع ااة م ااا الب ااا ين هن ارتف اااف مس ااما العدال ااة المنظيمي ااة ااغ املنظم ااا
الياسااية ا الس ن الرئي لمفاقها ع ء يل ا ما املنظما .
هم ااا (م اااايا عزاد )) دم ااد ت اااعزا ه مي ااة العدالا ااة المنظيمي ااة اادعد الاظيفي ااة العام ااة لمص اان ا ااغ
مصا حة امل ممااي يك ا ياال ياار البا ااان (هن اامفااات معاادل دعران العم ا عارتفاااف عااادة ياماااد
عاامف ااات مع ااد الفس اااد كله ااا ام ااائج للعدال ااة المنظيمي ااة الت ا س اااد بع ااض املنظم ااا ع ااغ ال اي ااة
تصن اغ مصا حة امل مماي ) ( .اااي  .) 9002 :يماا هعضاحه دراساة هتار ((هن العااملين ذعه الراعار
الع ااااغ ااغ إدرايه اام ساع اااد عدال ااة تنظيمي ااة ااغ املنظم ااة الت ا عمل ااان ا ااا يمممع ااان سدرع ااة عالي ااة م ااا
عرتباط العاطف ت ا املنظمة الت ينبسبان إلا ا )) ( .اللعب  ,تالد ياس محمد  ,9000 :ص.) 39
ً
ثانيا  :الفساد يف منظور تارخيي

ا ر ال اارئي الم زان ا (( عالي اااس اي االه ره )) ااغ تطاس ااه ال ا ه هلم ااا ااغ ععمم اااف ألاعل للم ل ا
ال اااط الم زان ا ع ااام (  ) 3266ي ا م ااا هعض اااء البلمل ااان املنمم اان الج اادد عالع اااملين ااغ دعائ اار الخدم ااة
املدينااة مااا إ اراء عساام اسة لطلبااا بعااض ألاقااارب عألاصاادقاء ساساام ل النفاااذ ال ا ه يبااي امل ااال
ن يرت ا ا ااد م درص ااة ألات اار ااغ الاظيف ااة هع الحص ااال ع ااء د اارص م ااا دعن عع ااه ا  .علع ا ا ا
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المح ا ير عن ا المل ا ال ا ه س اااعر الن ي االيا ااغ الاادعل النامي ااة م ااا سياس اايين عإدار ااين ع ي اال م م ااا
اابرار ظا رة الفساد يداره .
دفا عااام  3062اسامدعء إمبلاطااار الصاين ( شااا تانا ) إااء س طااه ( عانا ان شاايه ) ععهاد إليااه رساام
سياسااة يص ا ة يداره لجميااي مؤسسااا الدعلااة ,ملعالجااة المضااايا العاعلااة عألاساسااية الت ا تااعااه
يدار ااين  .عمااا ه اام ا المضااايا قضااية الفساااد يداره الت ا ل لااه ااغ مممل ا مسااما ا إدارة
الخدمة املداية غ الصين غ تله املدة.
يمااا هن ت راااة الع مااة يس ا م اسااا تلاادعن ( 3206 – 3119م ) تماادم م ا صتاار م ي الا ل ممااام,
اسااا تلاادعن إاااء عاااان عضااعه العل ا املمميااز ,كااان يخصااية سااارزة ,عااين قاضاايا ,عم ا س ااد عنراااط
ملكادحااة الفساااد عالاقاااف ضااد الرشاااة ,لننااة اتفا ااغ تحميا ذلااه  .عكااااه النبي ااة (( هن هبعااد مااا
منصاابه )) لااي عاااه اتفا  ,سا مل اارد اااه اااعل ااغ محاراااة الفساااد  .إذ هن ا الم راااة تنبااي ساملصاايل
ال ه يلمظر ك ما يحاعل المصده للفساد غ هيامنا .
دالفساااد ظااا رة منبراارة منا العصااار المديمااة ععباال كا المااارا ماارعرا سفضاايحة (عتاار ييااه) إاااء
يامنااا ا ا دالراااا د ي ياالة ع ااء ععاااد الفساااد يداره س ميااي إشااكاله عااااه عا ااد مااا هيثاال تصااائظ
الممرد غ الحياة العامة عالخاصة ,عاعممد البعض اااه ممرصا اغ الطبيعاة ينساااية (ع اا كالمطاار
يمنا مااعهمه علنا يمنا المفل منه) . ) Cunha and Rego 2008 ( .
مفاهيم الفساد اإلداري

ن اااً م اانيع ق ااديم ع اارف الفس اااد يداره سرا ااه (( دم اادان الس االطة الميمي ااة )) عم ااا ا اام إض ااعاف
دعاليااة ألاعهاالة الحكاميااة عساالطت ا .عله ا ا الس ا ن تباالز ااحرادااا ااغ قاايم يد اراد عااا النظااام هلمي ا
السائد املعممد دات ألاعهلة يدار ة ما شااه إن يددي ؤ ء يداراد إااء ممارساة سالاييا تنحارف
عاا ه ااداف هعهالة الدعلااة عااا ماا ااا ممارر لهااا  .إه تنحاارف عاا ألا ااداف الحميماة ععهاالة الدعلااة ( ...
عماد تالد  /9002 :ص.)10
يم ااا ت اام عر ا الفس اااد يداره سرا اه (( الحال ااة الت ا ت ااددي املاظ ا ابي ااة محف الا مادي ااة هع ي اال
مادي ااة ي اال قااااي ااة بعما ا لص ااالح مم اادم املحفا الا عاالم ااااغ إلح ااا ض اارر ساملص ااالحة العام ااة ))  .يم ااا
ياصا الفساااد يداره سراااه (( الساالاً املنحاارف عااا الااعبااا الرساامية عمبااارا تاصااة ل حصااال
ع ااء املكاساان املاليااة عاملكاساان ععمماعيااة هع ارتكاااب ممالفااا ضااد الماااااين عمبااارا يخصااية( .
مازن زاير ) 3222 :
ععاارف الفساااد هيضااا سرااه مؤسسااة دااا المااااان سااممدم مااا بعااض يداراد عالجماعااا ملمارسااة
ترايل ع ء عمليا الجهاز يداره .
عا ااالر م م ااا ا عتم د ااا س ااين المعر ف اا الت ا اادد مع ا الفس اااد يداره ,ه هن البا اال
يضااي عر فااا شااام لااه ااا (ااااه م ماعااة مااا اللراااطا ياال املراارععة التا تاامم داتا الجهاااز يداره
الحكا ااام عالت ا ا تا ااؤده إاا ااء ا اارف ذلا ااه الجها اااز عا ااا ددا ااه الرس ا ا عال ا ا ه يفرا االت هن يكا ااان ملبيا ااا
لطما ا الرهه العام عتطلعات م)
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أبشع صور الفساد اإلداري

اظارا عن صااار الفساااد يداره تبناااف سبناااف المطاعااا الحكاميااة ععقمصااادية التا تنبراار دا ااا ,
دمد تبين للبا ل ما عاقي اط عه ع ء هدسيا الفساد يداره عع ء املمالفا عالنمائج التا تاصاله
لها ااا بعا ااض الدراسا ااا  ,هن ه ا اام صا ااار الفسا اااد التا ا يمنا ااا هن تكا ااان ماعا ااادة ا ااغ ا لا اان المطاعا ااا
الحكامي ااة عتمم ا ا ااغ آ ا ا  :الرش اااة ,عالرزع اار ,عالس اارقة ,عالمحايا ا ع ااء ألااظم ااة لمحميا ا منفع ااة
يخصااية ,عاساام ل املااقااي الاظيفيااة للمصااالح الشخصااية ,عي مااال ااغ الااعبااا  ,ععممناااف عااا
هداء العم  ,عالاساطة ,عإدراء إسرار العم  ,ععدم املحادظة ع ء يرامة الاظيفة.
يم ااا ينبر اار الفس اااد ااغ مممل ا املؤسس ااا ععمماعي ااة اسم ااداء م ااا النظ ااام السيا ا إا ااء الجه اااز
يداره الحكااام إاااء المطاااف الخاااص دالفساااد يداره ااا م ماعااة مااا يعمااال الت ا يمارسااها إد اراد
م ااا ت ااارد الجه اااز يداره ع اااد سالفائ اادة ع ااء املاظ ا ااغ دات ا الجه اااز يداره ع ااا طر ا ي اراء
للسماة لهم سما ير -:
 الت رب ما الماااين عالسياسا املعمال ا ا.
 إعراء ييل غ الماااين عالسياسا  ,سااء ساسمحداث قااااين عديادة هم إل ااء قااااين قائماة
لممني م ما تحمي مكاسن مباشرة ( .محماد  , 9007 :ص )60
خصائص الفساد اإلداري

إ
للفساد تصائظ ينفرد ا ا عا يل ما يعمال عهغ كاآل :
 عادة ما ررلً غ السلاً الفاسد يخظ عا د هع هيثل ما يخظ
 تمص هعمال الفساد سالسر ة برك تام .
 يمام مرتنبا الفساد سالمما ه عا هنرطت م الت يمامان ا ا .
 ينطاه الفساد ع ء الخد عة عالمحاي عادة لجهة معينة .
عان إه عم يمص سالخصائظ امل كارة هع ي ن اعمبار عم ما هعمال الفساد يداره.

أسباب الفساد اإلداري

 ااغ ممدم ااة ألاس ااباب عمب اال السياس ااة ه ااغ الس ا ن ال اارئي للفس اااد ,علنض اارب ع ااء ذل ااه م ا
(الط يااان ععسااببداد) ,إذ هن عسااببداد ااغ ذاتااه ااااف مااا الفساااد ,دااااه ساايالد دسااادا صتاار
م لا اه .عميض اااة ييفي ااة ا اادعث ذل ااه يمن ااا الما ااال اا ااه لكا ا يم لا اان الف اارد ع ااء عسا ااببداد
(ط يااان الجماعااة املسااببدة ) دااان الفاارد ساااف سااممدم عسااائ داساادة مااا اف ا الناااف ...
( .)jon S.T. Quah :2007
 يمااا هن البسااا ال ا ه تبدي اه يدارة املسااببدة احااا الفساااد يضااف علي اه ااعااا مااا الصااب ة
الماااايااة عالراارعية املصااطنعة ,يمااا إن ااا هه يدارة الفاساادة ليسااه ع ااء اساامعداد ملعاقبااة
املفسديا ,ذله دان دساد م ساف ينبرر .) Balkin 2006 (.
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 يما هن ناً عام صتر عمبل س با مباشرا للفساد يداره اغ املنظماا الحكامياة اا يااب
العدال ااة المنظيمي ااة سربعاد ااا ال ا ااة (المازاعي ااة عيعرائي ااة ععدال ااة المع ااام ) ,إذ هظه اار
امائج ( دراسة قاسم  9002عدراساا هتار ) ععااد تارايل للعدالاة المنظيمياة سربعاد اا ال ااة
ع ء اابرار ظا رة الفساد يداره ,دض عا عام صتر يم ما يل ألا مياة عاا يااب
العدالة المنظيمية ع ا (الاضي عقمصاده) ,يل ساد الفمار ساين عادد يبيال ماا العااملين,
إذ يمماضا ا املاظف ااان ااغ عه اااز يدارة العام ااة هع ااارا عمرتب ااا ممداي ااة ممارا ااة م ااي املرتب ااا
الخيالي ااة العالي ااة التا ا يمماض ااا ا م ااا ااغ املس ااما ا يدار ااة العلي ااا عالحكامي ااة ااغ الس االطة
عهعض اااء البلمل ااان  .هن م ا ا ا ا ا الاض ااي عالف ااار ااغ املرتب ااا ر ااعر الع اااملين ب ي اااب عدال ااة
المازاعا مما ساعد غ ية امليال احا الفساد  ( .تالد محماد  :9002 ,ص .) 13
 يمااا هن الاانمظ ال ا ه يحص ا ااغ الحاعااا ألاساسااية للمااااطا ععاادم الماادرة ع ااء إشااباعها
ععجاال يدارة عااا تنظاايم عتاااديل ا الحاعااا ألاساسااية الحياتيااة لس ا ن مااا ,دساااف ي ااد
الفس اااد ترا ااة تص اابة ل ابر ااار عالنم ااا .هن ا ا الح ااا ع يل ااا هد إا ااء ازدي اااد الفس اااد ااغ
املنظما العامة.

ً
ثالثا  :جتارب بعض الدول يف حماربة الفساد من أجل القضاء عليه

هن السااؤال ال ا ه يباالز نااا ااغ ا ا املاضاااف مااا ال ا ه يمنااا اتماااذ ساسااممدام الاسااائ يدار ااة
لم ن اان الفس اااد هع الس اايطرة عليا اه م ااا هعا ا اعم اا ااه ؟ تاض ااح ال اادرعس املسممص ااا م ااا كا ا ما ااا
سن ادارة ع ان كانا عالفلباين عدعل هتار سرااه ساممكاان اسبئصاال العمااد الفماره للفسااد Koh ( .
.) Teck Hin: 2007
هن هشكال عهسباب الفساد تممل ساتم ف امادة امل ممعاا  ,عماي ذلاه درينماا ععاد الفسااد ع اغ
كا الظاارعف ,دااااه يلراا ابي ااة لم اضا النمبااة السياساية هع الساالطة عااا إعماال الفساااد .لا ا يمعااين
ع ء ال يا يحاراان الفساد هن يحصلاا ع ء دعم عترييد ما السلطة السياسية .
هن الفس اااد يمن ااا المض اااء علي ااه ,عن اادما ر ااعر كا ا د اارد م ااا السياس اايين عالجمه ااار اا ااه ل اام ع ااد
ساممكااان ا ممااال صاااار الفساااد ع اان هن تبا ل عهاااد مراارلية ملماعممااه .عهداااا بعااض الم ااارب التا تاام
اسمما ا ما ت ارب بعض الدعل غ محاراة الفساد.
ً
أوال  :جتربة الفلبني

دم ا ااغ الفلبااين ااغ عهااد الاارئي (ماااركاس) تاام تكلي ا يااخظ ياادعء (س اااا) للميااام سمهمااة تطهياال
إدارة الض ارائن مااا هشااكال الفساااد الت ا كااااه منبراارة دا ااا ,ع(س اااا) كااان قاضاايا يمممااي بساامعة طيبااة
ع مممااي بع قااا عايمااة مااي رعااال الساالطة  .عقااد عضااي ا ا الرعا إساارلاتي ية مريل ااة ملحاراااة الفساااد
تمم غ آ -:
 اسمحدث اظام عديد لممييم ألاداء.
 عمي معلاما دقيمة عا الفساد عاملفسديا.
 معاقبة يبار املسؤعلين ال يا يمعاملان سالفساد.
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عقد هضاف له يسرلاتي ية العناصر آتية :
 .3تحديد هسماء دادعغ الضرائن ال يا يمعاملان سالفساد.
 .9رديد هاظمة الرقاسة ع ء منظما المطاف العام.
 .1ييل قاااين الضرائن.
 .2إشراً مدقمين تارعيين ملراقبة دادعغ الضرائن عماظف الضر بة .
عقااد اهااح ا ا الرع ا ااغ تملي ا مااا ظااا رة الفساااد علننااة سم اارد هن تاارً إدارة الض ارائن هت ا
الفساد سالنما مرة هتر عاه لم ييهي تلفا ميمال مهممه .

ً
ثانيا  :جتربة سنغافورة

هم ااا س اان ادارة دم ااد ظل ااه ت ا ع ااام  3212ر ااك م ممع ااا يمص ا سالفس اااد سحي اال اادا طر م ااة
السنة تملصه سن ادارة ما عسمعمار عقرر الحكامة هن تباده
ل حياة ( ) Away of Liveدف
غ محاراة الفسااد ,ماا هعا تحميا ذلاه قاماه ساضاي إسارلاتي ية اعمماد ع اء عنصار ا هساسايين
ما -:
 .3عضي قااان عديد ملحاراة الفساد.
 .9إنراء منمن للمحمي غ ممارسة الفساد.
صااا ن ذلااه إي اااد سياسااة ت اادف إاااء ز ااادة رعاتاان املاااظفين عتحسااين ظاارعف عملهاام ,عاااه كااان
ععمماد السائد صا اً ( هن تدن مسما الرعاتن عألاعار – ععدم املساعاة غ تازااي الثالعة ران ن
ع اااملين ااغ ام ااا عز ااادة الفس اااد ااغ امل مم ااي الس اان اداره عق ااد دس اار ( ا ااغ ك اااان ي ااا )) رئ ااي ال ااازراء
السن اداره ا اة كاممه غ را ا ضد الفساد لاسباب آتية :
هع  :المااان الخاص ال ه هعد ملكادحة الفساد.
ااايا  :ععغ الجمهار غ يس غ عا عميي هشكال الفساد .
اال ا  :اعمماد ع ء منمن المحمي غ ممارسا الفساد الا ه ي اره تحميماتاه عتحر اتاه براك اازم
عما دعن تاف.
يسرلاتي ية غ تحمي مهامها كان سبب ا الرئي ا الدعم الكام لهاا عمسااادت ا
عان ا اة
مااا رئااي الااازراء ,عدااا ذلااه كلااه ااا ماق ا الارهه العااام مااا الفساااد الا ه ات ا يراقاان ألايااخاص
املفسد ت علاا تماه معاقبماه
الفاسديا ع ردض هعمالهم ,عاسميج ا سحيل يظ عار الفساد ي
ع ظ عصمة عار سلها ت دتال ال جا
هن ت راااة ساان ادارة ت راااة رائاادة عشاااملة تطااط لهااا بعنايااة عافا بعنايااة ع ظيااه ساادعم كام ا
ما الميادة السياسية ) 2007 :Jon S.T. Quah (.
ً
ثالثا  :جتربة هونغ كونغ

ع غ ان كان  ,غ عام  3271ترلفه ا ث لجان ملحاراة الفساد عهغ :
 لجنة المعليم العام .
 دائرة مكادحة الفساد .
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 دائرة المحمي غ الفساد.
ال جان الت تم ترليفها اتبعه ا ث اسرلاتي يا ملحاراة الفساد هغ :
عان
هع  :ا ال جااان ايبرافه هن الطاار عألاساالين املمبعااة ااغ مؤسساا الدعلااة ما ااز ألاعمااال عيا له
السياسااا املعمااال ا ااا لاام تنااا عاضااحة ع ياال محااددة برااك دقي ا ع ااديل ,علاام تنااا معرعدااة
لإلدار ااين ع الجمهااار ,درن ااا ساااعد املاظ ا الفاسااد يمعااان ااغ ممارسااة الفساااد  .ل ا له هيااد
ا ال جااان براادة ع ااء مؤسسااا الدعلااة هن تصاادر قاااي ااا ع عليمات ااا برااك عاضااح عان يكااان
ك ا ش ا ء منمااااا سص ارا ة عهساالاب يفهمااه الجميااي ع ااغ ممناااعل عميااي الناااس ,عقااد تحم ا ذلااه
سالفع .
ااايااا  :اتبعااه ا ال جااان سياسااة يش اراف الاادقي ع ااء مؤسسااا الدعلااة ملمابعااة إع اراءا العم ا
للمريد ما اا از املاظفين لااعبات م ما دعن تمصيل هع ت عن .
اال ااا  :اتبعااه ا ال جااان سياسااة الرقاسااة ع ااء العم ا عتنظيمااه ,دم ا هن ا ال جااان مااا هع ا هن
تمض ا ع ااء ظ ااا رة الفس اااد اتبع ااه إع اراءا ت اادقي عمراعع ااة مس ااممرة مع اراءا عم ا ألاعه االة
يدار ة ,ععمله ع ء تدر ن املدير ا تدر با عيدا عاعدت م تماذ المرارا الساليمة .يماا عماد
ال جان إاء إعادة تنظيم الهيكا المنظي ا لجمياي املؤسساا التا تفشا الفسااد دا اا ,دضا
ع ااا ذل ااه تمن ااين هدا اراد امل مم ااي م ااا الحص ااال ع ااء م اااقهم بس ااهالة عععله اام يفرط ااان ااغ
ماقهم ع صرعن ع ء هت ا.
يمااا دعمااه ا ال جااان اظااام املسااائلة مااا تا ل عضاي اظااام اتصااال دعااال داتا املنظمااة  ,يمااا
عملااه ع ااء عع ا املسااؤعليا عالص ا يا عاضااحة عمحااددة  .هن كامااة ان ا كان ا عناادما هنر ائه
ال جنة املسمملة ملحاراة الفساد ,ن الفساد كان منبررا اابرارا يبيلا غ عميي مؤسسا الدعلاة سماا
دا ا عهاز الررطة ,ن ا الجهاز يما قلنا عناه اااه عهااز داساد ساسامقناء قلاة ماا الضاباط الا يا تام
ت نيااد م يمااا تاام عساامعااة ساابعض العناصاار ااغ اململنااة املمحاادة يمااا تاام عيااين بعااض الرااباب ممااا
يمص اافان سدت ص ااهم عا الا ت م ,عق ااد ت اام تض اااعهم لم اادر ن من ا  ,عهعط اااا رعات اان م ل ااة يم ااا ت اام
ال جنة تمام س ث عظائ هغ:
إتضاعهم لرقاسة من فة  .عكااه
 المحمي ما ألادراد الفاسديا عاعممالهم عمحايمت م .
 تمييم هداء املنظما ملعردة اماط الضاع لادي ا عتحدياد ألاماايا التا يمناا هن يحادث دا اا
الفس اااد هيث اال م ااا يل ااا لم يي اال إع اراءا العم ا دا ااا ا اادف المملي ا م ااا ا مم ااا ممارس ااة
الفساد.
 را ااد المرييا ااد لها ااا عالمعا اااعن ما ااي الجمها ااار ل حصا ااال ع ا ااء املعلاما ااا عزد الجمها ااار سات ا ااا
محاراة الفساد عالاقاف ضد .
عان عميااي ا الرلتيبااا التا اتم ا ملحاراااة الفساااد قااد سااا مه سن اااة ااغ المملي ا مااا مظااا ر
الفساد عالمضاء عليه .
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عهتي الا ياااد البا اال هن يمااال هن إي اااد لجنااة مممصصااة ملحاراااة الفساااد ااغ هه سلااد يم ا يع اراء
ألاتي اال الا ا ه يمن ااا اتم اااذ بع ااد هن تمفا ا عمي ااي يعا اراءا املمبع ااة م ااا يدارا عالس االطة ملحارا ااة
يال يمطلان إنرااء عهااز إداره مسامم عدياد يالعد
ال جنة سا ظة المكالي
الفساد ,ن إنراء
سماظفين ذعه الا ة عالية ع مماضان رعاتن عالية .

املبحث الثالث
طريقة البحث

ااا مناقر ااة طر م ااة البح اال الت ا م ااا ت له ااا ي اامم يعاس ااة ع ااا هس اائلة

ا ل اارت م ااا ا ا الفص ا
البحل آتية :
 .3ا ياعااد مااا هااار للعدالااة المنظيميااة ااغ اابرااار ظااا رة الفساااد يداره ااغ دائاارة الضاار بة ااغ
محادظة البصرة؟
 .9ما هيثل ا الفساد يداره اابرارا غ قطاف الضرائن ماضاف البحل ؟
 .1اغ ضاااء إعاسااة البحال عااا ألاساائلة هعا ا يمنااا للبا ال هن يمراالة اساارلاتي يا ملعالجااة
الفساد يداره عالمضاء عليه هع اعم ااه مسمعينا سم ارب بعض الادعل التا سابممنا اغ ا ا
امل ال.
عسيمم غ ا الفص هيضا تحديد مم يلا البحل عاالرك آ :
ً
أوال  :متغريات البحث

أ ـ املتغري املستقل  :وهو العدالة التنظيمية

ع رم العدالة المنظيمية ا اة هاااف ما العدع هغ :
 .3عدالة المازاعا Distributive justice
 .9عدالة يعراءا Procedures justice
 .1عدالة المعام Interactional justice
ب ـ املتغري التابع  :وهو الفساد اإلداري

عاملمم

غ الرشاة ععتم س عاسم ل ماقي الاظيفة عالبسين ع يل ا .

ً
ثانيا  :قياس متغريات البحث:
أ ـ العدالة التنظيمية

تام قيااس العدالاة المنظيمياة سراااعهاا ال ااة اعمماادا ع اء املميااس الا ه هعاد يا ماا Niehoff
)  ) and Moorman , 1993عالا ه يمضااما (  ) 32عبااارة التا تمااه صاايا ت ا مااا تا ل دراسااا
منم ية عالت سمطلي رهه العاملين غ عدالة ما يحصلان علية ما املنظمة مماراة سما عممدعن هن ام
يمدمااااه للمنظمااة؛ عذلااه ساملماراااة سريااخاص صتاار ا عملااان ااغ ظاارعف عم ا مماالااة لهاام سااااء ااغ
املنظما ااة افسا ااها هم ا ااغ منظما ااا هتا اار ع ا ااا ما ااا تريا اال عليا ااه عدالا ااة المازاا ااي  .عقا ااد تا اام الطلا اان ما ااا
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املسممص ا م ا م سيااان مااد م اااادمت م ع ااء ك ا عبااارة مااا ا العبااارا ساسااممدام ممياااس لين اار
الخما سحيل يكان رقم (  ) 3اتف إط قا عرقم (  ) 1اتف بردة
ب ـ الفساد اإلداري

تم قياس درعة اابرار ظا رة الفسااد يداره ماا تا ل (  ) 37عباارة عالتا صاا ها Niehoff and
)  ) Moorman , 1993عقاد طلان البا ال ماا املسممصا ما م سياان ماد مااادمت م ع اء كا عباارة
مااا ا العبااارا ساسااممدام ممياااس ليناار الخماااس سحياال يكااان رقاام (  ) 3يحاادث ع ااء يط ا
عرقم (  ) 9يحدث دائما .
املنهج املستخدم في البحث ومجتمع وعينة البحث
 -1املنهج املستخدم في البحث
اعممااد ا ا البحاال ع ااء املاانيع الاصااف المحلي ااغ عع ااء هساالاب الدراسااة امليداايااة الت ا هااغ عبااارة
عا اسببااه مكااة ما ( ) 13سؤال تم تازاعها ع ء عينة البحل.
 -1مجتمع البحث
يمم م ممي البحل غ عميي العاملين غ مدير ة الضر بة العمار ة غ محادظة البصرة.
 -3عينية البحث
قااام البا اال ساادعراء م ااح ع ااء عميااي العاااملين ااغ دائاارة الضاار بة العمار ااة عقااد تاام اتميااار عيليااة
سطر مااة عراااائية تمكااان مااا ( )10ماظفااا مااا عملااان ااغ هقسااام ممملفااة  .لمااد تاام تازاااي اسااممارا
اساامط ف الارهه علااا م عميعااا  ,عال ااه عاادد عسااممارا املساارلععة ( )21اسااممارة عامعاادل  % 21مااا
إعمااغ عسممارا املازعة ع ء عينة البحل .
 -1أداة القياس
تمضما عسببااه التا تام تازاعهاا ع اء عيناة البحال ماا عالهيا ي اددان إااء الاصاال ع اداف ا ا
البحل.
دف ا الج االء ألاعل  :ع ااا عب ااارة ع ااا م ماع ااة م ااا العب ااارا تم ااه ص اايا ت ا سطر م ااة س اؤال لمي اااس
إ سا اااس الع ا اااملين ا ااغ دائ ا اارة الض ا اار بة ا ااغ العدال ا ااة المنظيمي ا ااة سربعاد ا ااا ال ا ا ااة عه ا ااغ ( المازاعي ا ااة,
عيعرائية ,عالعدالة المعاملية ) ع مكان ا املمياس ما (  ) 32عباارة لميااس العدالاة المنظيمياة عقاد
طل اان م ااا املسممص ا م ا م تحدي ااد م ااد م اااادمت م ع ااء ك ا عب ااارة م ااا العب ااارا ساس ااممدام ممي اااس
لينر (  . ) Likertعقد تم تمسيمه إاء ا اة هعلاء عيما ير :
 32يمم ما ت لها قياس الفساد يداره املمم سالرشاة ع اا مم يال
 .3العبارة ما 31
تابي.
 91يامم مااا ت لهااا قيااس الفساااد يداره عاملمم ا سااا تم س ع ااا
 .9العباارا مااا 90
مم يل تابي.
 97يا اامم ما ااا ت لها ااا قيا اااس الفسا اااد يداره عاملمم ا ا ساسا اام ل
 .1العبا ااارا ما ااا 92
املاقي الاظيف ع ا مم يل تابي.
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 .2العب ااارا م ااا 90
البسين ع ا مم يل تابي.

 13ي اامم م ااا ت له ااا قي اااس ال ااة الفس اااد يداره عاملمم ا ا سحال ااة

املبحث الرابع

العرض والتحليل ومناقشة النتائج

ً
أوال  :العدالة التنظيمية .

ل اارت المريااد مااا معردااة ععاااد هااار ل ياااب العدالااة المنظيميااة ع ااء اابرااار ظااا رة الفساااد يداره
ااغ دائاارة الض ارائن العمار ااة عاراااعهااا ال اااة (عدالااة يع اراءا عالمازاعااا ععدالااة المعااام ) دمااد
اسممدم البا ل المحلي ي صائ ع ء الحاسن آاغ ساسممدام سراامج  SPSSعع ء النحا آ :

أ -بالنسبة لعدالة اإلجراءات

دم ااد ت اام قي اااس م ااد إ س اااس الع اااملين ااغ دائ اارة الض اار بة العمار ااة بعدال ااة إعا اراءا تحدي ااد
الرعات اان عألاع ااار عاملكاد اارة املالي ااة ,دم ااد ك ااان إ ساس ااهم سدرع ااة ض ااعيفة نس ا يا ي اال ك ااان املماس ااط
الحسااب لهاا (  ) 3.11عالسابة مئا ااة  % 97عااحاراف معيااره (  ) 0.11عالتا تباين عادم ععااد إ ساااس
هع ش ااعار ل ااد الع اااملين ساع اااد عدال ااة ااغ يعا اراءا الت ا تح اادد مم اادار المازا ااي ال ا ه يح اادد مم اادار
الرعاتاان عألاعااار عاملكاداارة املاليااة للعاااملين ااغ دائاارة الضاار بة عكااان مااا هيثاال العبااارا التا سااا مه ااغ
اامفااات ا ا البعااد هااغ (الممااايل ااغ العاائااد املاليااة (املكاداارة) ياال هن ااا تبناساان مااي الجهااد املبا عل
ما هدراد عينة البحل .
ب  -قياس مدى إحساس العاملني بعدالة التوزيعات يف دائرة الضرائب العقارية

دما ااد كا ااان إ سا اااس عينا ااة البحا اال بعدالا ااة المازاعا ااا كااا ااه ضا ااعفين هيضا ااا يا اال سلا ا املماسا ااط
الحساااب لهااا (  ) 3.10عالساابة مئا ااة لهااا كااااه (  ) % 96عاااااحراف معياااره مماادار (  ) 0.97ممااا ياادل
ع ااء هن هد اراد عيليااة البحاال رااعرعن ساعاااد عدالااة ااغ إع اراءا تازاااي ألاعااار عاملكاداارة املاليااة ااغ
دائرة الضرائن .

ج  -قياس مدى إحساس العاملني بعدالة التعامالت من متخذي القرار يف دائرة
الضرائب العقارية

عن اادما تمم ا يدارة قرارات ااا عالت ا ي اامم سماعب ااا تازا ااي املكاد اارة املالي ااة ع ااء الع اااملين دم ااد كاا ااه
اس اام اسات م ض ااعيفة ,ي اال سل ا املماس ااط الحس اااب له ااا (  ) 3.19عاللس اابة املئا ااة (  ) % 96عا ااااحراف
معياره (  ) 0.91مما يدل ع ء هن هدراد عينة البحل رعرعن ساعاد عدالاة اغ المعاما معهام بعاد
هن يمم اتماذ المرارا الت سهم غ تحديد تازاي املكادرة ع يل ا ماا العاائاد املالياة التا عااد علاا م
س ااالنفي  .عك ااان م ااا ه اام دم ارا ا ا البع ااد إ ساس ااا م ااا هد اراد العين ااة ه ااغ ( هن يمعام ا امل اادير ا م ااي
الع اااملين سص ارا ة عش اافادية عي ا له إش ااعار م س ااان م ااديري م اام هص اادقاء له اام عاس ااعان ملصا ا حت م.
عالجدعل رقم ( )3ياضح املماسطا الحساسية ععاحرادا املعيار ة عاللسن املئا ة ت ا اا عيناة
البحل احا هبعاد العدالة المنظيمية.
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الجدول رقم ()1
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية والنسب املئوية التجاهات العينة نحو أبعاد
العدالة التنظيمية

3
9
1

هبعاد العدالة
المنظيمية
عدالة يعراءا
عدالة المازاعا
عدالة املعام
املماسط العام

عاحراف
املعياره
0.27
0.30
0.23
0.28

املماسط
الحساب
1.30
1.33
1.32
1.32

اللسبة املئا ة
% 26
% 27
% 26
% 26

درعة
ي ساس
ضعي
ضعي
ضعي
ضعي

ثانيا  :قياس مدى انتشار ظاهرة الفساد اإلداري واملايل يف دائرة الضرائب العقارية:
أ -الرشوة

ا ظ ما الجادعل رقام ( ) 9هن اسام اسة هداراد عيلياة البحال اال درعاة اابراار الرشااة اغ دائارة
الض ارائن العمار ااة كااااه ضااعيفة ياال سل ا املماسااط الحساااب لهااا (  ) 3.20عالساابة مئا ااة ( ) % 90
عاااااحراف معياااره (  ) 0.13ع ا ا مااا تؤيااد ملفااا دائاارة الض ارائن سمصاااص قلااة جاام املمالفااا ,
يمااا هن ي ساااس الضااعي سالعدالااة المنظيميااة سراااعهااا ال اااة سااا م ااغ إ ااداث ااا دساااد
إداره غ دائرة الضرائن العمار ة ا ما هععدته اسم اسا عينة البحل .
ع غ ضاء ما سب يمنا ت خيظ النمائج يما ير :
اامفااات إ ساااس العاااملين ااغ دائاارة الض ارائن بعدالااة يع اراءا ااغ الاقااه ال ا ه تاانمفض ديااه
ظااا رة الفساااد يداره ااغ ا ا المطاااف  .ع ا ا مااا يؤيااد ردااض الفرضااية الفرعيااة ألاعاااء عالت ا تاانظ
(ع ااء ععاااد ع قااة عتاارايل ذا د لااة إ صااائية معنا ااة سااين يعاراءا عصااار الفساااد يداره عاالا ا
الرشاة)
ب  -االختالس

هن اساام اسا هداراد عينااة البحاال ااال اابرااار ظااا رة عتاام س عتحديااد درعمااه دمااد كااااه درعااة
ضااعيفة سحياال سل ا املماسااط الحساااب لهااا (  ) 9.31عاللساابة املئا ااة (  ) % 21عاااااحراف معياااره لهااا (
 ) 0.27ياال ياار البا اال هن ا النمااائج عباال دع ا عااا الااقااي العم ااغ ااغ دائاارة الض ارائن العمار ااة
سالر م ما قلة الحاادل عاملكادئا املالية الت يحص علا ا العاملان غ ا المطاف.

جـ  -استغالل املوقع الوظيفي

عاع ااد اس اام ل إمكاا ااا العما ا عاملاق ااي ال اااظيف ص ااارة م ااا ص ااار الفس اااد يداره ,دم ااد كاا ااه
ظا رة البسين مماسطة سحيل سل املماسط الحساب لهاا (  ) 1.09عالسابة مئا اة (  ) % 60عااااحراف
معياره ( )0.17عا ا عمبل اسم ل املاقي الاظيف اغ دائارة الضارائن العمار اة ع اا صاارة ماا صاار
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الفساد يداره ألايثل اابرارا اظرا لاعاد بعض يمكاايا غ سيئة العم الت سمطيي العااملان ماا
ت لهااا تحمي ا املنااادي الشخصااية ععساامفادة مااا مااقااي العم ا الت ا ر ا لان ا عا ااخرعن ا لمحمي ا
مصالح تاصة ا م.
الجدول رقم ()1
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية والنسب املئوية التجاهات العينة نحو انتشار
الفساد إلاداري واملالي
هشكال الفساد يداره
3
9
1
2

الرشاة
عتم س
اسم ل املاقي
الاظيف
البسين
املماسط العام

املماسط
الحساب
1.40
2.13

عاحراف
املعياره
0.31
0.47

اللسبة
املئا ة
%28
%43

درعة
ي ساس
ضعي
ضعي

3.09

0.94

%62

مماسط

3.02
2.41

0.57
0.57

%60
%48

مماسط
ضعي

اخلالصة

ميكن تلخيص أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث وكما يلي :

.3
.9
.1
.2

.1

عدم ععاد ترايل معناه للعدالة المنظيمياة سراااعهاا ال ااة ع اء الفسااد يداره عاملاااغ علناا
ترايل عدالة المازاي هيثل ما ترايل عدالة يعراءا .
تاعد عاام هتر سا م ما قر ن هع بعيد غ تفسيل بعض مظا ر الفساد يداره .
الع قاة سااين العدالاة المنظيميااة سراااعهاا ال اااة (عدالاة المازاااي ,ععدالاة يعاراءا  ,ععدالااة
المعام ) عالفساد يداره ع قة يل عاضحة غ دائرة الضرائن العمار ة .
ه س اااس الع اااملين سالعدال ااة المنظيمي ااة سناعا ااا ( يعرائي ااة عالمازاعي ااة ) ااغ دائ اارة الض ارائن
م اانمفض ألام اار ال ا ه ت اانمفض دي ااه ااا الفس اااد يداره ااغ دائ اارة الض ارائن العمار ااة ااغ
البصرة.
اامفات ه ساس العاملين بعدالة يعراءا غ دائرة الضرائن العمار ة لاسباب آتية :
 عنا اادما يمم ا ا املا اادير هه ق ا ارار يمعل ا ا ساظيف ا اة الف ا اارد داا ا اه يرت ا ا ا ااغ ععمب ا ااار املطال ا اان
الشخصية له ا الفرد.

 يناق املدير مي ألادراد النمائج املرلتبة ع ء المرارا الت يمنا هن تؤار ع ء عظائفهم.
 عدم السماة للعاملين سمعارضة المرارا الت يصدر ا املدير.
 .6اامفات إ ساس العاملين بعدالة يعراءا غ دائرة الضرائن لاسباب آتية :
 املدير ا ي معان املعلاما الصحيحة عالكادية قب اتماذ المرار الخاص سالعم .
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 ررة املدير ا المرارا املمم ة للعاملين عند اسمفسار م عا تله المرارا .
 عندما يمم املدير ا قرارا ممعلما ساظيفة الفرد دااه يمعام معه سك الاد عع ممام


يحرص املدير ا دائما ع ء اسبرارة املاظفين قب اتماذ قرار تاص سالعم .

 عندما يمم املدير ا قرارا ممعلما ساظيفة الفرد دااه يناق ذله سك صرا ة معه.
 .7هن هيث ا اال ص ا ااار الفس ا اااد يداره اابر ا ااارا ا ااغ دائ ا اارة الض ا اار بة ه ا ااغ اس ا اامم ل إمكاا ا ااا العم ا ا
للمصالح الشخصية .
ع ااغ الج االء آ ا ا سلس اامعرت الماص اايا امل ئم ااة للممليا ا م ااا اابر ااار ظ ااا رة الفس اااد يداره .
سااالر م م ااا هن البح اال ل اام يماص ا إا ااء عع اااد ااا عاض ااحة ابرااار الفس اااد يداره امل ااااغ ااغ دائ اارة
الضرائن .
التوصيات

اغ ضااء النمااائج التا تاصا إلا ااا البحال عإعاساتاه عااا هسائلة البحال دااان البا ال يار هن يعاسااة
عا سا البحل هغ سم اسة تاصيا ادرد غ هداا بعضا م ا .
 .3للمضاااء ع ااء املحسااااية عاساامم ل إمكااااا العم ا لمحمي ا مصااالح يخصااية يلبغااغ عضااي
هس سليمة تميار ألادراد لر املناصن يدار ة املسؤعلة عا اتماذ المرار .
 .9علمحمي ا ا ما ااا عرد سا ااالفمرة رقا اام (  ) 3هع ا ا يلبغا ااغ ع ا ااء إدارة الض ا ارائن هن تما ااام سالمحلي ا ا
الاظيف الدقي ملمطلبا املناصن يدار ة املهمة املطلااب شا لها ماي إتبااف ألاسا العلمياة
املمعارف علا ا غ م ال عضي الشخظ املناسن غ املكان املناسن .
 .1المحديد الدقي ملااصفا شا الاظيفة هع الخصائظ عاملمطلباا املمناسابة ماي الاظيفاة
عالت ي ن هن يمم ع ء هساسها املفاضلة سين ألايخاص املمنادسين عش ال الاظائ املهمة
 .2اعمماد الرفادية عالصد غ عرت يعراءا الت اتم سماعب ا المرارا عتفسيل ا .
 .1المريي ااد ع ااء س اااعه ألاع ااار عالح اااادل للاظ ااائ افس ااها املبر اااا ة ع ااغ ا ا املاض اااف اا ا
سضاارعرة هن يبساااع املاظ ا ال ا ه عم ا ااغ دائاارة الض ارائن مااي زميلااه ال ا ه عم ا ااغ دعائاار
العلمية .
هتر بررط إن يبساع الطردان سنف املؤ
 .6تحدي ااد ألا مي ااة اللسا ا ية لكا ا عظيف ااة م ااا تا ا ل إعا اراء تمي اايم الاظ ااائ عذل ااه ع ااا طر ا ا
مماراة مهام ك عظيفة ساعتر ما يل الجهد عاملهارة املطلااة .
 .7يمض ااما ا ا ا ال اادلي تحدي ااد ا ااااظغ السا االاً املحظ ااارة ع ااء املاظا ا م ا ا قب ااال الها اادايا
عاس ا ااممدام املري ا اال ال ا اااظيف لمحميا ا ا بع ا ااض املص ا ااالح الشخص ا ااية عإدر ا اااء هسا ا ارار العما ا ا
عاسممدام عقه العم هع هعهلته لمحمي بعض املنادي الشخصية
 .0ع مم ااام سالم اادر ن عالم ميا ا ألات ع ااغ للماظا ا عذل ااه ع ااا طر ا ا إع ااداد عتنظ اايم سا ارامج
تدر به الت تؤيد ع ء م ماعة ما الميم ال زمة الت تحادظ ع ء يرامة املاظ عالاظيفة.
 .2تاديل املناخ المنظي ال ه سهم غ دعم عت يه السلاً ألات عغ .
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قائمة املصادر

 .3تالااد ,عماااد ( ,)9002اااار ياااب العدالااة المنظيميااة ع ااء اابرااار ظااا رة الفساااد يداره (عامعااة
املنصارة).
 .9عبااد الكاااظم مهااده ,سااا ر ( )9001الفساااد يداره ,هسااباسه عهاااار عه اام هسااالين املعالجااة ,دائاارة
املفب العام ,قسم المفمي يداره .
 .1ال ما ا  ,م ااازن زاي اار ,الفس اااد يداره عبع ااض هش ااكاله م ااا عه ااة اظ اار عيلي ااة م ااا امل اادير ا ,رس ااالة
ماعسميل ,كلية يدارة ععقمصاد ,عامعة ب داد ( .)3222
 .2لطي ا ا  ,سا اامار قا االه ,هاا اار ألات قيا ااا الاظيفيا ااة ا ااغ تملي ا ا دا اارص الفسا اااد يداره ا ااغ الاظا ااائ
الحكامية ,م لة العلام ينسااية السنة الرابعة ,العدد  92تماز ( ياليا ) .3222
 .1س االمان ,داض ا م ااد ,هس ااباب الفس اااد يداره  ,عزارة املالي ااة ( مري اال الم اادر ن امل ااااغ عاملحاس ااب )
ب داد  ,هيار (.)9001
 .6اماار  ,صاااسر ا م اراد ,هااار هدراً العاااملين للعدالااة المنظيميااة ع ااء هبعاااد يدارة السااياقية ,دراسااة
تطبيمي ااة ع ااء م اااظف عزارا الس االطة الاطني ااة الفلس ااطيلية ,ق اادمه ا ا الدراس ااة اس اامنما
ملمطلبا الحصال ع ء درعة املاعسميل غ إدارة ألاعمال .
 .7العبي ااده ,ام اااء ع ااااد  ,ها اار العدال ااة المنظيمي ااة عع قت ااا س ااا لرزام المنظي ا  :دراس ااة ميدااي ااة ااغ
عزارة المعليم العااغ ,م لة تنر ه للعلام يدار ة ععقمصادية ,العدد .) 9039 ( 92
 .0سا ,مالة ساا تضايل ,الفسااد يداره اغ الاظيفاة العاماة ,رساالة ماعساميل ملراارة ,كلياة
المااان السياسية غ ألاكاديمية العراية املفما ة.) 9030( ,
 .2علاااان ,قاساام ااااي  ,تاارايل العدالااة المنظيميااة ع ااء اابرااار الفساااد يداره ,دراساة ميداايااة ,كليااة
يدارة ععقمصاد ,عامعة سر  ,لي يا.
 .30د ن ,عبدهللا صاد  ,قراءة غ يماب الفساد يداره.) 9002( ,

ً
ثانيا  :املصادر األجنبية
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Abstract :

In the light of the outcome of the results of the exploratory study, the problem of this
research is the impact of the organizational justice on the spread of the phenomenon of
corruption at the tax Department in the province of Basra.
The objective of this research is to answer the following questions:
1. Is there a consequence for the absence of organizational justice on the spread of
the phenomenon of corruption at the tax Department, such as embezzlement,
bribery and exploitation of the post.
2. What are the most prevalent instances of administrative corruption in the tax
Department in question ?
3. In the light of the answer to the previous question, can the researcher develop a
strategy that might fight corruption and root it out or eliminate it.
It has also been given in this paper a theoretical background about the concept of the
organizational justice as of its three types and the influencing factors on the staff's
awareness workers to the organizational justice.
It also introduces a theoretical background about the concept of a administrative
corruption and its characteristics, its causes and effects .
Some of other countries experiences in the ways of tackling corruption have been viewed
in order to eliminate it and eradicate it.
At the end of the research , the findings of the research were presented the findings , out of
which the researcher presented a set of recommendations that may fit with the nature of
the results that have been reached out.
Key words :

Organizational justice, administrative corruption, distributive justice, procedural justice,
and procedural justice.
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