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  التدویر التنظیمي في ظل كل من تراكم االداء وقوة التطلع 
 واثره في الفساد

 
 

  *ـيرفاء فرج سموع .د.م.أ
 
 

  المستخلص 
 

على  المن اكبر المشكالت المعاصرة  واحدة في المنظمات الحكومیة تشكل حالة  الفساد
بل على مستوى العالم اجمع ولكن ما وصلت الیھ  مستوى بلدنا وما اصابھ من ویالت 

، یضعنا امام )ن دولة یخامس اكثر دولة تعاني من فساد ضمن مائة وثمان(منظماتنا 
،كما ان التدویر التنظیمي ھو احد  كافة مسؤؤلیة دراسة ھذه الظاھرة من جوانبھا

جا الیھا المنظمات  لتحقیق حالة الفاعلیة لمواردھا البشریة المرتكزات التنظیمیة التي تل
ان ھذا  .النجاح والتالق  القلیلةوغیابھا عن منظماتنا یضعنا في حقل المظمات البائسة 

ن في منظماتنا ونحن في القرن الواحد والعشرین یمصیر ال یرتضیھ أي من القادة المعنی
الحجم، عمق (تبنى الباحث ھذین المتغیرین الفساد  ولھذا،  كلھابكل متطلباتھ الراقیة

 ).قوة التطلع، التراكم االدائي للعمل(والتدویر التنظیمي) االستفحال
جملة اھداف منھا قیاس اثر التدویر التنظیمي في الفساد لكل من الحجم لیھدف البحث 

ترتیب  وعمق االستفحال، توضیح مستوى التدویر والفساد في المنظمة قید التطبیق،
االھمیة لمكونات الفساد والتدویر ضمن عینة االعضاء وموظفي اللجان العاملة في مجلس 
محافظة بغداد ،وبغیة التحقق من تلك االھداف وضع الباحث ستة فرضیات رئیسة وثمانیة 
وعشرون فرضیة فرعیة، واعتمد الباحث منھجین ھما البحث القائم والتحلیل البعدي الى 

وقد القى الباحث صعوبات في جمع وتوزیع استبانة البحث، .الحالة جانب نھج دراسة
تاثیر للتدویر التنظیمي بالفساد بمجموعھ مع وجود تاثیر الخبرة  غیابوتوصل البحث الى 

والتغذیة العكسیة بالفساد بمجموعھا لالعضاءوتاثیر المكافاة بالفساد للموظفین ، 
على وفق اجابات الفئتین باستثناء الحاجة الى واختالف ترتیب االھمیة للمكونات الفرعیة 

  .وجود ادراك التعاون الثنائي  والرغبة باداء مھام غیر المھام الحالیة  واالحترام 
      

 

 

 

كلیة األدارة واألقتصاد /الجامعة المستنصریة*  
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  المنھجیة البحثیة ونبدة مختصرة عن مجلس محافظة بغداد :المبجث االول
 -:البحثیة ، وتضم كل مما یاتي  المنھجیة: اوال 

تعاني   منظماتنا في الجھاز الحكومي من عدة مشاكل منھا ضعف : مشكلة البحث - 1
مستوى تدویر المنتسبین على مھام متنوعة ضمن مھامھم التخصصیة في المنظمة فضال 
عن حال الفساد المتفاقم في بلدنا ،ویمكن تحدید مشكلة البحث بطرح عدد من االسئلة 

   -:كما یاتي و
  .لفئتي البحث )التدویر التنظیمي ؟، تطلع العاملین؟، التراكمات االدائیة؟(ما مستوى  -
  ؟لفئتي البحث)الفساد االداري ؟ حجم الفساد؟ عمق االستفحال؟(ما مستوى -
  ؟ھل یوجد عالقة ارتباط  بین التدویر التنظیمي والفساد االداري لفئتي البحث-
  ؟یر التنظیمي في الفساد االداري لفئتي البحثھل یوجد تاثیر للتدو-
  ھل یوجد اختالف في ترتیب اھمیة مكونات الفساد والتدویر لفئتي البحث؟-
حجم (شمل البحث متغیرین اولھما الفساد وعبر متغیرین فرعیین : غیرات البحث تم - 2

القوة في  تطلع العاملین لمواقع(وثانیھما التدویر التنظیمي عبرمتغیرین) وعمق الفساد
 Goodman etal, 2007,278  )(Quinn(المنظمة وھو ما اشار الیھ الباحثین

E..etal,302-303)(Bartlett  etal.2008, 482)(Mcshan & 
VanGlinow. 2007. 176( اما المتغیر الثاني یتمثل بقدرة التراكمات االدائیة بھیئة ،

 Quinn E. etal,2007. 168)(قدرة الفردالعامل في االیفاءالبعادالعمل وسماتھ
)Goodman etal. 2007, 160( ان جمیع المتغیرات قید الدراسة لم تبحث فیما

سبق بالطریقة كما في البحث قید االنجازفالمتغیرات حدیثة التطرق الیھا وحسب اطالع 
  .الباحث 

كشف واقع التدویر التنظیمي في منظمات الجھاز الحكومي (تتلخص في : ھدف البحث  - 3
قتھ واثره في  احداث حاالت الفساد ، التحقق من المخطط االفتراضي للبحث ، وعال

التطبیق،تحدید ترتیب االھمیة  توضیح حجم وعمق استفحال الفساد في المنظمة قید
لمكونات الفساد والتدویربشكل عام دون المتغیرات الفرعیة ، الوصول الى نتائج تسھم في 

  .ث وتقدیم المقترحات الالزمة حولھا اعطاء صورة واضحة عن متغیري البح
  -: تدور االھمیة الى كل مما یاتي : اھمیة البحث  - 4

اـ لفت انتباه المعنیین في المنظمات الحكومیة الھمیة التدویر التنظیمي وما یترك من اثار 
  .سلوكیة على المنتسبین لو طبقت بموضوعیة

یدرس بالبحث والتحلیل ولم یلقى  ب ـ التدویر ھو اجراء تنظیمي عرف منذ سنین لكن لم
االھتمام الذي یستحقھ ، والبحث فیھ یشكل نوع من الحداثة خاصة وان الباحث ربط بینھ 

  .وبین الفساد الذي یعتبر من المواضیع الشائكة والحدیثة 
في ) خدمیة/سلعیة (یغطي متغیري البحث جانب من مطالب المنظمات الحكومیة  - حـ

ق االستفحال للفساد من جھة واھمیة التدویر التنظیمي بمتغیریھ معرفةوتحدید حجم وعم
قوة التطلع والتراكمات االدائیة وبذلك یكون البحث مساھمة متواضعة ترفد المكتبة 

العراقیة والعربیة بما یسھم في تحفیف حالة االحتقان واالمباالة والتي تمثل ظواھر سلبیة 
. یتمنى الباحث ابعادھا عن منظماتنا   
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د ـ یاتي البحث انسجاما مع تعالي االصوات الداعیة لتحقیق حالة االنصاف التنظیمي في 
المنظمات وارساء حالة من الثقة بین الموظفین واالدارة اساسھا الكفاءة والخبرة بعیدا 

 .عن المحسوبیة والمحاباة والتي قد تشكل نواة تدفعھم الى الفساد 
الفرعیة مدخل یثلج قلوب المنتسبین كافة ممن ھـ یشكل البحث بمتغیراتھ الرئیسة و

عة منظماتھم وادائھا لما یتضمنھ من مناقشة جھود علمیة ومعرفیة ــى سمــلـون عـیحرص
  .میدانیة 

في وقت ) التدویر (واالخر تنظیمي)الفساد(و ـ یركز البحث على متغیرین احدھما سلوكي 
العاملین، الجمھورالمستفید، (عالقة تظھر  حاالت عدم الرضا في ادناھا من كافة ذوي ال

  ...........   ادارة المنظمة ،الجھة الرقابیة ، مؤسسات ادارةالجودة ، منظمات مجتمع مدني 
  تظھر االھمیة المكانیة في اختیار منظمة مجلس محافظة بغداد حیث المعنیون فیھا - ز

فترة اعداد (نة االن لم یمضي على استالمھم مناصبھم االبضعةاشھر ال تتعدى الس
، فحداثة مواقعھم التنظیمیة الحالیة تكشف ما تم اخفاءه من سلوكیات واجراءات )البحث

  . تدخل ضمن متغیر الفسادوقدال تعكس الصورة
اعتمد الباحث منھجین وھما منھج البحث القائم والتحلیل البعدي الذي : منھج البحث  - 5

المنھج المسحي حیث یوفر بیانات یتصف بالشمول الستناده الى مناھج اخرى مثل 
ومعلومات حول اراء االشخاص وتوجھاتھم سواء كانت شفویة ، مكتوبة كما استخدم 

مقابالت شخصیة وزیارات للمراقبة  منھج دراسة الحالة حیث قیام  الباحث باجراء
  .والمالحظة واستخدام بیانات االرشفة والتقاریر 

  :اتي حددھا الباحث بما ی: فرضیات البحث - 6
توجدعالق  ة ارتب  اط  بمس  توى معنوی ة ب  ین الت  دویر التنظیم  ي والفسادالعض  اء   )(1(رئیس ة      

  -:وتتفرع منھا ما یاتي)مجلس محافظة  بغداد
وةالتطلع بمجموعھ     ا ـ     ـین قـ    ـ ة بـ     ـعنویــمستومــاط بـةارتب     ــدعالقــتوج)1-1(فرعی    ة 

  والفسادبمجموعھا لالعضاء 
معنوی    ة ب    ین ق    وة التطل    ع ال    ى المرك    ز والفس    اد       توج    د عالق    ة بمس    توى   )1-1-1(

  .بمجموعھالالعضاء
ابع   اد ق   وة التطل   ع ال   ى المركزوالفس   اد    توجدعالقةبمس   توى معنوی   ة ب   ین )1-1-1-1(

  .بمجموعھا لالعضاء
توجد عالقة بمستوى معنویة بین قوة التطلع الى الشخصیة والفساد بمجموعھ ا  )1-1-2(

  .لالعضاء
معنویةبین ابع     ادقوة التطل     ع ال     ى الشخصیةوالفس     اد    توجدعالقةبمس     توى)1-1-2-1(

  .بمجموعھا لالعضاء
  .توجد عالقة بمستوى معنویة بین تراكم االداء والفساد بمجموعھا لالعضاء)2-1(فرعیة

توج   د عالق   ة بمس   توى معنوی   ة ب   ین ابع   اد ت   راكم االداءوالفس   اد بمجموعھ   ا        )1-2-1(
  .لالعضاء

ویة ب ین الت دویر التنظیم ي بمجموعھ ا والفس اد      توجد عالقةارتباط بمستوى معن)2(رئیسة
  -:بمجموعھا للموظفین وتتفرع منھا ما یاتي 
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توجد عالقة بمستوى معنویة بین قوة التطلع بمجموعھا والفساد بمجموعھا )1-2(فرعیة 
  .للموظفین 

توج  د عالق  ة بمس  توى معنوی  ة ب  ین ق  وة تطل  ع ال  ى المرك  ز والفس  اد بمجموعھ  ا   )2-1-1(
  .للموظفین

توجدعالقةبمس   توى معنوی    ة ب   ین ابع    اد ق    وة التطل   ع ال    ى المركزوالفس    اد    )2-1-1-1(
  .بمجموعھا للموظفین

توجد عالقة بمستوى معنویة بین قوة تطل ع ال ى الشخص یة والفس اد بمجموعھ ا      )2-1-2(
  .للموظفین

طلع ال           ى  ــ           ـوةالتــق عادـ           ـ اب ینـــ           ـبةعنویــمىتوـةبمســدعالقـتوج)2-1-2-1(
  .الشخصیةوالفساد بمجموعھا للموظفین

توجد عالقة بمستوى معنویة بین تراكم االداء والفساد بمجموعھا للموظفین )2-2(فرعیة 
عنویة بین ابعاد ت راكم االداء والفس اد بمجموعھ ا    ـــمستوى مــة بــالقـــد عــتوج)2-2-1(

  .للموظفین
بالفس         اد بمجموعھ          ا    يـنظیم          ــــرالتـــةللتدویـــویــمعنیوجدتاثیربمستوى)3(رئیسة

  -:لالعضاء،وتتفرع منھاما یاتي
  .یوجد تاثیر لقوة التطلع بمجموعھا بالفساد بمجموعھا لالعضاء )1-3(فرعیة 

  .یوجد تاثیر لقوة التطلع الى المركز بالفساد بمجموعھا لالعضاء )3-1-1(
  یوجد تاثیر البعاد قوة التطلع الى المركز بالفساد بمجموعھا )3-1-1-1(
  .یوجد تاثیر لقوة التطلع الى الشخصیة بالفساد بمجموعھا لالعضاء )3-1-2(
  یوجد تاثیر البعاد قوة التطلع الى الشخصیة بالفساد بمجموعھا)3-1-2-1(

  .بمجموعھا لالعضاءیوجد تاثیر لتراكم االداء بمجموعھا بالفساد )2-3(فرعیة 
  .یوجد تاثیر البعاد تراكم االداءبالفساد بمجموعھا)3-2-1(

بالفـــــ                                 ـساد  ظیميـــدویرالتنــویةللتــمعن وىــبمست رـیـــــتاث دـــیوج)4(رئیسة
  -:منھامایاتي  وتتفرع بمجموعھاللموظفین

  وظفین یوجد تاثیر لقوة التطلع بمجموعھا بالفساد بمجموعھا للم) 1-4(فرعیة
  .یوجد تاثیرقوة التطلع الى المركز بالفساد بمجموعھا للموظفین )4-1-1(
  .عاد قوة تطلع الى المركز بالفساد بمجموعھا  للموظفینــر البـــیــاثــد تــیوج)4-1-1-1(
  .یوجد تاثیر لقوة التطلع الى الشخصیة بالفساد بمجموعھا للموظفین ) 4-1-2(
  .قوة التطلع الى الشخصیة بالفساد بمجموعھا للموظفین  یوجد تاثیرالبعاد)4-1-2-1(

  .یوجد تاثیر لتراكم االداء بالفساد بمجموعھا للموظفین )2-4(فرعیة
  .یوجد تاثیر البعاد تراكم االداء بالفساد بمجموعھا للموظفین )4-2-1(

یوج دفروق ف ي ترتی  ب اھمی ةمكونات الفس ادعامة عل  ى وف ق اجاب ات االعض  اء       )5(رئیس ة 
  .موظفینوال

یوجد فروق ف ي ترتی ب اھمی ةمكونات التدویرعام ةعلى وف ق اجاب ات االعض اء        )6(رئیسة
  .والموظفین
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تشمل الوسائل التي اعتمدھا الباحث للوصول الى تغطیة سواء  :اسلوب البحث  -
بالجانب النظري او العملي وقد اعتمد الباحث نوعین من االدوات ، ادوات جمع البیانات 

 العلمــیة ذات الـرصانــة والمعلومات وتتضمن المصادرالمكتبیةالمھـمـةوالضـروریـــة
مقابلةالتي اجراھا الباحث مع عدد من  )17(دوالــحدیثة ذات الـــعالقة،المقابالت وبعد

شخصیات عینة البحث ودار الحدیث عن ارائھم الشخصیةضمن واقع الحال المیداني 
الخاصةبمواضع الخلل في العمل مما یتیح احداث حالة الفساد مع التنویھ الى اسباب 

لیل المیداني حیث كانت خیر سند عند التح تشبت الموظفین بمواقع المھام التي یودونھا ،
، االطالع على السجالت والوثائق الرسمیة ذات الصلة بموضوع الفساد والتدویرالى 
جانب االستعانة بالشبكة العالمیة للمعلومات واخیرا نظم الباحث استبانة تعد المصدر 
الرئیسي واالساسي لبیانات البحث وقد شملت محورین شخصي یضم معلومات عن عینة 

ة بمتغیري البحث وعرضت على مجموعة من المحكمین ضمن البحث والثاني خاص
التخصصات ذات العالقةبالبحث ،اما االداة الثانیة فھي ادوات المعالجة االحصائیة ،وقد 

الستخراج نتائج البحث المیدانیة وتضم الوسط   SPSSاستعان الباحث ببرنامج 
لتاثیر، ترتیب االھمیة الحسابي ،االنحراف المعیاري، معامل االختالف، االرتباط، ،ا

  ).2،3، 1(، الحظ ملحق )التحلیل العاملي(
شكلت اعداد وتھیئة الجانب النظري صعوبة بالغة  بالنسبة للباحث : صعوبات البحث - 8

لقلة المصادر التي تناولت ھذین المتغیرین بشكل مباشراال ما ندرلبعض الباحثین وبشكل 
سةعن التدویرفي االنترنیت،استغرق محدود جدا،لم یلمس االباحث أي بحث اودرا

الكثیرمن وقت وجھد الباحث الستحصال الموافقة من قبل المعنین في مجلس محافظة 
  .بغداد ، تاخیر استرجاع االستبانة من بعض المستجیبین وفقدان البعض االخر 

خصص البحث لمجلس محافظة بغداد ضمن مجتمع شمل كل :مجتمع وعینة البحث  - 9
الى جانب عدد من الموظفین االقدم )48(وبعینة )58(جلس والبالغ عددھم من اعضاء الم

  .)122( من اصل)35(انتسابا وبعینة بلغت 
دراسات سابقة ، حرص الباحث على مراجعة الدوریات بغیة الوصول الى الجھود  - 10

غیة المعرفیة السابقة والبحوث التي تناولت أي من المتغیرات الرئیسة للبحث قید االنجاز ب
عرضھا واالستفادة منھا ولمعرفة مدى التطابق او االختالف عنھاوما توصلت الیھ وما 
اوصت بھ ،اال انھ  لم یعثر على أي بحث ضمن متابعتھ المیدانیة تتناول التدویر التنظیمي 
وحسب اطالع الباحث مما حدا بھ لتناولھ على وفق المتغیرات التي سیتم عرضھا ضمن 

یجدر االشارة الى انھ سیعرض بعض الجھود والدراسات السابقة  مخطط البحث ، كما 
) 4(التي تناولت موضوع الفساد مستبعدا عرضھا بشكل تفصیلي لكنھ ثبتھا  في الملحق

لكونھا بعیدة عن ما تناولھ الباحث من متغیرات وبغیة اتاحة الفرصة للباحثین الى 
از استمد منھ جزء كبیر في الجانب االستفادة منھا مستقبال، رغم انھا كانت موضع ارتك

 . النظري 
  

یوضح المتغیرات الرئیسة والفرعیة والثانویة التي خضعت للبحث  - :مخطط البحث - 11
  .والدراسة للتحقق من الفرضیات الخاصة بالعالقةوالتاثیر
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  االجراءات   شخص مستقل
  فھم احكام المال العام  ثنائي متعاون

  الدوافع    جماعة 
  الالمباالة   منسقةشبكة 

  عمق االستفحال   حجم الفساد
  الفساد

 
  التدویر التنظیمي 

  تراكم االداء  قوة تطلع العاملین الى
    الشرعیة

  
  قوة المركز

  
  المكافاة  التغذیة العكسیة

  االستقاللیة  االكراه
  المعنویة  قوة الشخصیة     الخبرة
  التعریف  التالق

  التنوع  المرجعیة
  عالقات ارتباط      ↔             
 عالقة تاثیر       ←             

نبذة مختصرة عن مجلس محافظة بغداد،تاسس حدیثا بامر من الحاكم المدني  -: ثانیا  
عضو تم  37وضم  2003بول برایمر بعد احتالل العراق وذلك في الشھر السابع من عام 

تقسیمھم حسب المناطق السكنیة لمجالس البلدیة ، حیث تم انتخابھم من مجالس البلدیة 
نیسان،  9اظمیة، الرشید، الرصافة، الكرخ، المنصور ، الصدر، االعظمیة، الك(التسعة

وكانت تسمیتھ انذاك مجلس مدینة بغداد، واستمروا بالعمل لغایة تاسیس مجلس )الكرادة 
، واعضاؤه انتخبوا من 2004محافظة بغداد المؤقت في مطلع شھر نیسان من عام 

غایة االنتخابات التشریعیة المحلیة ومجلس مدینة بغداد، استمروا بالعمل لمجالس البلدیة 
عضو 51، وبلغ عدد اعضاؤه 2005/ 1/ 31لمجلس المحافظة ومجلس البرلمان في 

، وقد بلغ 2009/ 1/ 31عملو لمدة اربع سنوات لحین اجراء االنتخابات التشریعیة في 
/ 31عضو یعملون لمدة اربع سنوات قادمة ولغایة  58عدداعضاء المجلس الحالي 

لجنة 24یر باالشارة ان عمل المجلس اغلبھ ینجز ضمن لجان وبعدد ،ومن الجد1/2013
،ویعملون جمیع )5ملحق (تخصصیة بنشاط معین كما موضح في الھیكل التنظیمي 

االعضاء اما بصفة رئیس لجنة ما وبنفس الوقت ھو عضو في لجنة اخرى ولذلك نجدھم 
  .ھنا وھناك في اغلب االعمال 
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  المنطلقات الفكریة للفساد والتدویر التنظیمي    :المبحث الثاني           
   -:مفھوم الفساد وتصنیف الفساد،ویشمل كل مما یاتي: اوال 

مفھوم الفساد، تتقارب اراء الباحثین ضمن االطار العام لمفھوم الفساد ومعناه، رغم  - 1
والعطب، ان اغلبیتھم یشیرون بكلمات الى نفس المعنى ، فھو اخذ المال ظلما ، التلف 

مھدي، )(907، 1973المعجم العربي الحدیث، (الجذب والقحط، القتل واغتصاب المال 
 Dictionary of American(ویشار لھ المضاد للنزاھة، أالذى، السؤ) 27، 2004

English, 1983, 155 ( ویقال عنھ فساد العقل او فساد االموال)Oxford, 1991, 
 )،  2000ي،ـالكبیس( ا االفساد فیتحقق بفعل خارجيیاتي الفساد من ذات الشى ام). 267
قد تاتي بمعنى الخروج عن القیم  االجتماعیة  المقبولة بما یتضمنھا من  شعائر دینیة 78

وینوه عن فسد الشىء بمعنى تلـف واصــبح ) . 821، 2004النجفي، ( وقواعد اخالقیة 
، ویشـار لـوقوعـھ )773، 2004سعید ومرعي ،  ( شیــئا اردىء مــما كـان علیھ 

بــسبب غیاب الشفافیة والمساءلة في كونھا احد دواعي ارتفاع مستوى الفساد  في 
وھنـاك مـن عـبر عنھ بـشكل من اشكال السلوك )18، 2005سولیفان، (المنظمات 

 Un)المنحرف البعید عن االخالقیات واداب السلوك والثقافة والقانون والفضیلة 
Office on drugs and crime , 2005  9)  ویشاركھ االتجاه السلوكي ویصفھ

حمید، ( بانھ سلوك مشین غیرسلیم ناتج  عن تفسخ منظومة القیم االجتماعیة 
الى عدم االلتزام باخالق العمل ) 49، 2008سالم وعزت ،( ، ویشیر )2006،35

لقطاعات الحكومیة الواجبة من قبل الكثیر سواء متمثلة بالقیادات االداریة والعاملین في ا
ناتجة من وقائع متتالیة من االنحراف بالسلطة او التربح من الوظیفة واستغالل النفوذ 

معجم ( وقد یشار لھ بحالة  التلف ، العطب، الخلل، اضطراب االمور وادراكھا الخلل 
  ).  471الوجیز، غیر مورخ، 

دمة ، النامیة ، المتخلفة ان الفساد اصبح من الحاالت العامة في المجتمعات كافة المتق
ولكن بدرجات مختلفة اال ان ما یھمنا ھو مدى تمكن السلوك غیر السوي من عقل وفعل 
االنسان العراقي یمارسھ ویصبح سلوك مالوف مقبول لدیھ، فقبل العدوان واالحتالل لم 
یكن لتلك الممارسات ایة صدى وان كانت تنفذ بشكل محدود جدا ھنا وھناك اال ان 

بیھ یالقون العقاب الشدید ازائھ ، ویعتقد الباحث ان الفساد ظاھرة معاصرة سلبیة مرتك
حیث المیالین لھ من فئة الالمبالین یتفننون بصیغ االلتواء وااللتفاف على القانون 
واالجراءات مندفعین لتحقیق دوافعھم الشخصیة واعدارھم تدور في سلبیات تنظیمیة 

نصاف او غیابھماكلیا وسلب حقوق مشروعة الى دوافع احیانا من حیث ضعف العدالةواال
یراد بھا نخر ركائز البیئة الثقافیة ضمن اطار انحراف في ..... شخصیة احیانا اخرى

النھج السلوكي الفراد ایة منظمة ما،حیث المفسدین المنفذین لفعل الفساد والمشجعین لھ 
 بشكل افرادااوتوافق ثنائي ورواده یقدمون للسلوك المشین بمغریات شتى متعددة اما

اوجماعي عبرمنسقین لھم بصیغة شبكات وبذلك یصبح الجمیع سواسیة االغلبیة ینھج 
الطریق السھل في العیش دون مباالة بمصلحة االفراد والمجتمع والبلد تدفعھم للسیر 

  . بطریق قبول الرشاوي وسؤ استخدام المال العام او نھبھ 
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رض مفھوم الفساد ، ال بد من اعطاء صورة واضحة عن تصنیف الفساد ، بعد ع - 2
تصنیفات الفساد من قبل الباحثین رغم وجود اختالفات كل على وفق وجھتھ البحثیة ، 

 (Theabald, 1990, 83)ومنھا التصنیف على وفق الحجم صغیر ، كبیر
(Stapenhurst & Langseth , 1997, 313)  وكذلك)Lambsdorff  , 

( تبعا لراي   شامل  –،و جزئي   )3, 2006ئة النزاھة  العامة ، ھی) (  15 ,2005
وقد یصنف على اساس مجاالتھ سیاسي ، اداري ، ) 359، 2005الغالبي والعامري ، 

داؤد ( او سیاسي ،اداري ، اجتماعي ، اقتصادي) 44، 1994فھمي، (اجتماعي  اخالقي 
( داري، اقتصادي او سیاسي،ا)138، 2004عبد الفضیل،)( 106 -47، 2003، 

عرضي ، نظامي، ( اما على صعید مداه فقد صنف الى 78)،  2005كبیسي، 
ر ـم وغیــاو منظ) Thtomas and Meaghes) (104، 1998كبوندیھ، (شامل

في حین ) 357، 2005الغالبي والعامري ، ) ( 18-16، 1999سرور ، ( م ــنظـــم
الشخص القائم بدفع الرشوة /يى ایجابــة الــمارســـق المــلى وفــف عــصن

االمم المتحدة ، )( Yves, 1996, 311(موظف الحكومة المتلقي الرشوة/وسلبي
 Paatii( عيــوقــت تم تصنیفھ الى تواطىء،ابتزازي، یعةـعید الطبــوعلى ص)76، 2004

etal, 1999, 85-86( والى مباشروغیرمباشر    ) ، وقد ) 41، 2004االمم المتحدة
) . 4، 2006ھیئة النزاھة العامة ، (اس االنتشار الى محلي ، ودولي  صنف على اس

وانطالقا من كون ما یصح على الجزء یصح على الكل فان كل تصنیفات الفساد المعروضة 
اعاله ھو موضوع بحثنا حیث قد یكون الفساد متضمن الكثر من نوعین في ان واحد كان 

وقد تبنى الباحث حجم الفساد ضمن ) .غیر منظم (ومنظم  -صغیر –یكون فساد محلي 
رغبة منھ في ) اتجاه شخص مستقل ، ثنائي مستقل متعاون ، جماعة ،شبكة منسقة

  .معرفة خبایا ھذا الجانب من ظاھرة الفساد 
  

وتض م ك ل مم ا    -:مفھوم التدویر واالنواع ،مش اكل وقی اس، اس باب واھمی ة الت دویر     : ثانیا
  -:یاتي 

مفھوم التدویر، یشار لھ بانھ مقیاس لفاعلیة المنظمة واالفراد حیث تترابط  - 1
داخل المنظمة واالستغراق باداء العمل نفسیا بعیدا عن التواجد ) جسدیا(وجود الفرد مادیا 

، ویمثل وسیلة لتدریب   (Katz & Kahnl, 1966, 338)الجسدي والغیاب النفسي  
لى اخر على اساس تخطیط منسق الغراض تعلیمیة العاملین عن طریق نقلھم من عمل ا

 ,Bedrosion(مع افتراض حصول زیادة في الواجبات والمسؤؤلیات مع كل نقلة عمل 
 ,Gibson etal(ویوكد باحثین اخرین بانھ مقیاس لفاعلیة المنظمة ) 44-47 ,1971

ھو واخرین یشیرون الى التحرك المستمر داخل حدود المنظمة وبذلك ف) 485 ,1982
والبعض  ،  (Seashore etal, 1983, 41)یختلف عن النقل والترقیة والتسریح

االخر یشیر بالنقل من عمل الى اخر بسبب تغیرات تقنیة وھیكلیة داخل المنظمة وال 
تتضمن تغیر في المنزلة او الدفع وفي مجال اخر یمثل جدولة عمل لتطویر عام النشطة 

 & Sikula(تم استرجاعھم عند الحاجة الى التغیرالمنظمة تحتفظ بھا عبر افرادھا وی
Mckenna , 1984, 73 ( ویــنوه اخـرون الـى تحـریك االفـراد من عمل الى اخر ،

یستخدم باتساع لتاكید فوز العاملین بمزیج مناسب من الخبرات لتھیئتھم لمسؤلیات 
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ویمكن التعبیر عنھ بتحریك  (Wheelen& Hanger, 1998, 211)مستقبلیة 
لعاملین على العمل یمثل تقنیة نوعیة حیث الوظائف التخصصیة تمنح مجال لنقل ا

الموظفین المطلوبین النجاز مھام متنوعة تبعا لمتطلبات العمل لغـرض مساعـدتھم بـشكل 
مؤقت والمـغادرة عـند االنـتھاء او البــقاء جانـبا للمـساعدة عــند الــطلب  

(Drummond , 2000,106) خرین الى تحریـك  العاملـین من موقع عمل ،ویوكد ا
الى موقع عمل اخر یمثل ھیئة تدریبیة اضافة الى تقلیل وابعاد حالة الملل والضجر والسام 
وتشكل ستراتیجیة یمارسھا المدراء وغیر المدراء بنقلھم  من عمل الى اخر وبذلك فھم 

تلفة وزیادة في جدول یتوقعون انجاز المزید من انشطة االعمال التي تتضمن مھام مخ
العمل او محتواه ، تنوع المھام الى جانب زیادة رضا العاملین  بتقلیل عبء العمل الفكري 
، تقلیل عدد االخطاء ، تقلیل االضرار ، الحرص اثناء العمل ، واجبات مجھدة ، اثبات 

ة السلعة، واحیانا یشار لھ بمؤشر جوھري لقیاس فاعلیة المنظمة خاص/كفاءة الخدمة 
تلك المنظمات التي ھجرھا افراد ذوي االداء الضعیف،ووسیلة تدریب الموظف لیكون 

 ,Ivancevich& Mettesson, 2002,676(ولیعمل ولینفذ كما یعمل وینفذالمدیر
244, 205. (  

وزیادة في جدول العمل او محتواه ، تنوع المھام الى جانب زیادة رضا العاملین  بتقلیل 
تقلیل عدد االخطاء ، تقلیل االضرار ، الحرص اثناء العمل ، واجبات عبء العمل الفكري ، 

السلعة، واحیانا یشار لھ بمؤشر جوھري لقیاس فاعلیة /مجھدة ، اثبات كفاءة الخدمة 
المنظمة خاصة تلك المنظمات التي ھجرھا افراد ذوي االداء الضعیف،ووسیلة تدریب 

 ,Ivancevich& Mettesson(لمدیرالموظف لیكون ولیعمل ولینفذ كما یعمل وینفذا
2002,676, 244, 205. (  

یرى الباحث ان التدویر التنظیمي عملیة مقصودة مخطط لھا یراد بھا تمكین 
لف مستویاتھم من ممارسة جمیع المھام واالنشطة الخاصة ــختـن بمــرادالعاملیـاالف

م یؤھلھم الي موقع بوظائفھم بما یحقق حالة اتمام المعرفة والمھارة لیكونو ذي تراك
وظیفي مستقبال ، وان لم یكن كذلك فال بد من مطالب لحالة التدویر من قبل العاملین 
المجتھدین انفسھم رغم ما یرافق تحقیق ذلك صعوبة التطبیق االانھا ضرورة اداریة 

  .تنظیمیة تدریبیة تطویریة للفرد والمنظمة  على حد سواء
الطوعي حیث العاملین یبادرون ویطلبون التدویر  - دي انواع التدویر، ھي نوعین االرا - 2

االلزامي حیث ادارة المنظمة تتولى تحریك  العاملین على وفق ما  –والتحرك ، الالرادي 
ویعتقد الباحث ان النوع االول ) Seashare etal, 1983, 41(ترتایھ لمصلحة العمل 

اءة والممارسة العمیقة حیث یمثل حالة مقارنة وتحدي لمن یجد في نفسھ الحنكة والكف
  .الثقة في تقیم عملھ قیاسا باالخرین  ازاء اعمالھم المنفذة 

مـشاكل التـدویر،تكـمن في صعوبةتطبیقھ حیث تتضح ضرورة القیام بفحوصات سابقة  - 3
ومنھا فحص االحساس العام لقیاس مدى التناسب وفحص االذى لقیاس الضرر الملحق 

رد نفسھ لقیاس مدى التناسب الشخصي والفحص العلني بالفرد، فحص االفضلیة للف
لقیاس ردة الفعل حول كیف سیطبق وما یجول بخاطره ، فحص قبول الموظف للفرد 
االكبر لقیاس االتفاق حیث یمثل رایھ موضع تقدیر واالكثر درایة حول ماذا یجب فعلھ كما 

قب لقیاس الحكمة في ھو حال المدرس مع طلبتھ والطبیب مع مرضاه واخیرا قیاس العوا
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الى جانب )   Lippitt,1982,373- 374(معرفة النتائج الخاصة بالسلوك المرغوب
احتمالیة ظھور حالة نفور زمالء عمل الموظف الجدید المدور واستمرار ھذا الشعور 

مع ضرورة )   Sikula, 1984, 317(یجـعل مـساھمتھ مـحدودة وادائھ منخفض 
مراعاة تشخیص سلیم ودقیق للمشاكل الشخصیة للفرد المدور ومعرفة تفاصیل عملھ 
وذلك عن طریق المقابالت حیث ان فھم سلوك االنسان اصعب بكثیر من تحدید مشاكل 

واحیانا یترك اثار سلبیة  (Ivancevich & Mattesson, 2002, 638)منظمة ما 
استبدال االفراد القدامى بافراد جدد وما یتطلبھ ھوالء من ب بسب) خدمة/ سلعة(على االداء 

ونادرا ) Steven, 2005, 52(وقت وجھد للنھوض بالعمل بالسرعة  والدقة المطلوبة 
ما یطلب كبار السن من الموظفین التدویر وذلك لتقادمھم بنفس العمل 

)Kreitner&Kinick, 2007,218 (.  
بقسمة مجموع حاالت التدویر ) سنویة(یقاس التدویر بنسبة شھریة  - 4

مضروبا في ) السنوي(على متوسط حجم قوة العمل الشھري ) السنوي(الشھري
  ).Seashore etal , 1983,174(مائة

اسباب التدویر،تتضح االسباب الى وجود قبول اجتماعي عام لضعیفي المھارة غیر - 5
ضعیفي القدرة الذین یبدون  المالكین التقدم الكبیر خاصة عند التقدم بالعمر، وجود افراد

بطاقة اقل من االخرین وھذا ال یعوض بالمثابرة الى جانب وجود توصیة تشیر الى وجود 
تقیم اخر للعاملین ضعیفي  القدرة حیث كلفتھم زھیدة في المنظمة وال تشكل شىء بالنسبة 

  ) .Gomes etal, 1998, 126(لمیزانیة المنظمة لذلك یسمح لھم بالعمل بھا 
 :اھمیة التدویر، تتجلى  على مستوى االفراد العاملین الى كل مما یاتي - 6
تمثل سبب ومدعاة للموظف لالنتقال الى تشكیالت تنظیمیة اخرى قادرة على استیعاب  - ا

ادائھ المتمیز وابداعاتھ من جھة وتعكس تمسك الموظف بالبقاء بمنظمتھ المنفذة للتدویر 
 ,Katz&Kahnl(ضویتھ بجماعات تلزمھ البقاءمھما كان عبء العمل كثیف وذلك لع

1966, 362,379.(  
انسیابیة االتمتة والتقنیات الحدیثة فرضت على العاملین مسؤلیة اتقانھا وبشكل متقدم  -ب

ففئة العاملین الجیدین قادرین على موافاة متطلبات العمل اینما كانو عكس فئة محدودي 
واكتساب مھارة التقنیة واالتمتة،  یشكل التدویر االمكانیة والقدرة حیث یحتاجون التدریب 

  ).Evans,1977, 92(منفذ مناسب ال یكلف المنظمة كثیر 
تشكل معیار جید الكتشاف االفراد العاملین الكفوئین ذوي السلوكیات االدائیة المتمیزة  -ج

 ,Griffin&Denisi,2001(حیث یتم التدویر السریع لھم قیاسا بمن ھم دونھم كفاءة 
359.(  

تعمل على تھمیش وغیاب السلوكیات غیر المرغوبة من قبل العاملین بجعلھم  -د
منغمسین باالعمال الجدیدة بشكل مستمر ال وقت للعبث او التكاسل مما یبعدھم عن تلك 
السلوكیات وتشكل مجال خصب الكتساب الفرد معلومات یفوز بھا مع كل عمل جدید یودیھ 

یة تلك المعلومات الى االخرین ویمثل مرجع لالداء وبذلك یصبح مسیطر على انسیاب
)(Mcshane&VanGlinow, 2007, 56,178.  
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منفذ یبرز فیھ االفراد المتالقین الساعین نحو التنسیق والتكامل والتوافق من حیث  -ـ ھ 
وقت االنجاز والغایات المستھدفة بالتوحید والتنسیق بین اھداف االفراد من جھة واھداف 

  ).  Quinn etal, 2007, 218(من جھة اخرىالمظمة 
الى .........مدخل یلبي الفرد حاجتھ باختالف مستویاتھا من الحاجة الفسیولوجیة  - و

تحقیق الذات ، نشؤ عالقات عمل قویة بین العاملین حیث یسودھا الرضا عن العمل ، 
فرصتھ في  زمالء العمل ، المسؤؤل، الدفع ، وتشكل احد الطرق الرسمیة لنیل الفرد

الترقیة عبر السلم الوظیفي ، الى جانب عكسھا لقدرة الفرد ادائیا في التعامل مع العمل 
الجدید ومعرفة مساراتھ التنفیذیة االفضل التباعھا من جھة وتحقیق حالة التوافق مع 
زمالء جدد وكیفیة ارساء فرصة االستمتاع بھذا العمل الجدید من جھة اخرى ، الى جانب 

عمل على طمانة النفوس والعقول كل فرد الى مجموع الزمالء االخرین بابعاد حالة كونھا ت
) ان رغب بھ(القلق ، التوتر ، الحقد، التھمیش، لكون الجمیع سیخضعون لھذا التدویر 

  .   Goodman etal ,2007, 288,305) (على اساس من االنصاف والمساواة
  :مة الى كل مما یاتي تتضح اھمیة التدویر على مستوى ادارة المنظ

تحقق تخفیض كلفة العمل بتقلیل الحاالت السلبیة في االداء المنجز ، فرصة الحالل  -)ا(
وتغیر االداء الضعیف الى اداء جید ، زیادة االبداع بتحریك المبدعین داخل المنظمة ، 
اعادة توزیع موظفي المنظمة بما یحقق التنوع الذي یؤمن فرص تقدمیة 

  ).  Gomes etal, 1998,183(للمنظمة
ارساء قاعدة واساس واضح للمدراء یستھدف منھ التدریب والتطویر الى جانب - )ب(

التعلم وااللفة والمودة لمظاھرالعالقات المختلفة الناشئة فیما بین العاملین 
 ). Griffin&Denisi,2001,270(ككل

ن بمستویات مختلفة ضمن تحقق فاعلیة المنظمة من خالل ادارة التدویر الفراد یعملو-)ج(
الھرم التنظیمي حیث لكل مستوى ظواھره العامة ومشاكلھ وذلك باتباع اجراءات تدویر 
مختلفة تتناغم مع مشكالت كل مستوى من المستویات ، كما تعمل لحل النزاعات بین 

 ).  Gareth,2007,426(الموظفین ومعالجة مشاكلھم 
والدائم لمواجھة حاالت الالتاكد لمواقع العمل غیر ضمان التعبئة واالستعداد التام  -)د(

المرغوبة حیث تظھر خبرة ومھارة ومرجعیة  العاملین ازاء تلك الحاالت حیث یعرفون 
اشیاء ال یعرفھا غیرھم ویعرفون افراد ال یعرفھم غیرھم 

)Mcshane&VanGlinow,2007,219  .( 
كبوتة وكامنة غیر معروفة الوجود تحقیق افضل استثمار للطاقات خاصة اذا كانت م - )ـھ(

في كوادرھا الفتیة والمتقدمة من موظفي المنظمة حیث االكتشاف واالستثمار 
 ). Goodman etal,2007,302(واالمتصاص لھا 

تحقیق ادارة المنظمة حالة الرضا الفرادھا العاملین حیث م ن یتص در المقدم ة یك ون      -)و(
الت وازن ب ین الش دة والمرون ة م ن جھ ة والعم ل         من االفراد ذوي القدرة على تحقیق حالة

والعاملین من جھة اخرى ومم ن یس ود ف یھم انطباع ات ت وحي بالثق ة واالق دام والعقالنی ة         
 ). Quinn etal, 2007, 302(واالعتدال واالحترام 
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توفر تھیئة نحو االستجابة المتنوعة حیث االفراد ال یملكون وثیقة تثبت استعدادھم  -)ز(
( لكن ھم على درجة عالیة من التھیئة واالستعداد لمھمة واحدة قیاسا باالخرین التام 

ویمكن تحقیق التھیئة من ) االدارة یمكنھا معرفة مستوى التھیئة للفرد في وقت محدد
الى غیر قادر لكنھ راغب ومتاكد بتحفیزه )قادر ، راغب، متاكد(خالل تغیر االفراد من غیر 

الحالة الى قادر وراغب وغیر متاكد باالسناد والمشاركة وتوجیھھ والتحول من ھذه 
واخیرا تحویلھ من حالتھ االخیرة الى راغب وقادرومتاكد بتوجیھ سلوكھ نحواالستعداد 

 .)Hersey etal ,2008, 187,137(العالي لالداء حیث یتم تكلفھ بانجازالمھام 
  -:كل مما یاتيعرض وتحلیل بیانات البحث المیدانیة وتضم : المبحث الثالث 

   -:عرض وتحلیل بیانات عینة البحث : اوال 
الخاصة باالعضاء والموظفین الى غلبة الذكورالى االناث )  2)( 1( تتسم بینات الجدولین 

لكل منھم على التوالي وقد بلغت حصیلة مجموع )20:80)(31.25:68.75(وبنسبة 
 الجنسین لكل من لكال)الماجستیر –الدكتوراه (نسبة حملة الشھادات العلیا

على التوالي في حین تقارب النسبة لما ) 5 72. 31.25)(( االعضاءوالموظفین والبالغة 
 )یتعلق بالحالة االجتماعیة من المتزوجین قیاسا بغیر المتزوجین لكال فئتي البحث والبالغة

 على التوالي ، واختلفت النسبة بدرجة كبیرة لفئة )(91.67 : 8.33)(82.56 : 17.44
النسبة االكبر  50واقل  40االعمار حیث شكلت فئة االعضاء التي تتراوح اعمارھم بین 

مما یعني اشغال منصب عضو مجلس  (.25)نسبة  60اقل  50و ) (52.08والبالغة 
كانو من بین تلك الفئة بعكس فئة  2009محافظة والذین تسلمو مھامھم في مطلع نیسان 

الى جانب  (48.57)شغلت النسبة االكبر والبالغة 40اقل  30الموظفین الذین اعمارھم 
    ).8522. ( والبالغة 50اقل  40فئة 

یالحظ تفاوت عدد سنوات الخدمة الكلیة لفئة االعضاء رغم تركیز النسبة االعظم 
مما یوضح امتالك  30 من واقل 20ممن لھم خدمة كلیة تتراوح بین (37.50)والبالغة

ممن ال  (31.26)ھوالء الخلفیة المھنیة وحسب التخصص مع وجود ما مجموع نسبتھ 
في والمھارة االدائیة محدودي الخبرة  تتجاوز خدمتھم السنة والى خمس سنوات وھوالء

لدى فئة الموظفین ،   (57.14)حین شغلت تلك المجمـوعة العـمریة مـا مجموع نسبتھ 
الف لما یتعلق بعدد سنوات الخدمة في مجلس محافظة بغداد حیث تشیر وامتد االخت

 (%100)البیانات الى حداثة كاملة لجمیع االعضاء للعمل في مجلس المحافظة وبنسبة
وھو یمثل عمر العمل قیاسا بحداثة انتساب الموظفین بحد اعلى ال یتجاوز ثمان سنوات 

  .من لدیةخدمة اقل من اربع سنوات ل(62.86)بنسبةمئویةوبنظام مجالس المحافظات 
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  - :عرض وتحلیل البیانات الخاصة بمستوى متغیرات البحث : ثانیا 
الحظ (تـشیر الــنتائج الـعامـة للوسـط الحسابي واالنحـراف المـعیاري ومـعامل االختـالف 

الى عدم وجود اختالفات واسعة مما یوضح تقارب شدید لوجھات )4،5،6،3  الجداول
فقد حقق التدویر قیمة وسط حسابي لكل من . احیانا ونوعا ما احیانا اخرى نظرھم 

 : 0.345)على التوالي وبانحراف معیاري ) (3.96 : 3.89االعضاء والموظفین 
في حین بیانات الوسط الحسابي واالنحراف .  (8.33 : 8.86)ومعامل اختالف  (0.330

لكل من االعضاء والموظفین والبالغة  المعیاري للفساد اظھرت بعض االختالفات الطفیفة
على التوالي مع تقارب شدید لنسبة معامل االختالف (0.710 : 0.611)(2.76 : 2.52)

-4.78)ویالحظ ان اقیام الوسط الحسابي تراوحت بین .  (25.65 : 24.16)والبالغة 
ا یتعلق والخاصة بممارسة التھدید ، اداء مھام بالدقة المطلوبة على التوالي لم (2.09

والتي تتعلق بقبول اوامر  (2.92-4.72)بالتدویر لالعضاء اما الموظفین فقد امتدت بین 
رئیس العمل ، اداء مھام بالدقة المطلوبة، اما الفساد فقد امتد ت قیم الوسط الحسابي بین 

لكـل مــن بــیانات االعــضاء والــموظفین على التوالي  (3.95-1.57)(4.08-1.80)
الم ـــوة ، تــرشـــر الـــظاھــول مــقب(،)افــعدم االكتراث، غیاب حالة االنص(والخاصة 

ان قیم االنحراف المعیاري .على التوالي) قوق تتجاوزاالستحقاقــمنح حــل
كل  ( 1.30-0.463)(0.560 - 1.43) ،(0.926 -1.55)(0.833 -1.33)الممتدةبین

نسب مـعامل . وعلى التوالي  من التدویر لفئتي االعضاء والموظفین وكذلك الفساد
-43.19)االختالف المثـبتة في الجـدول والتي انحـصرت بـین ادنى قـیمةواعلى قیــمة 

لكل من التدویر   ( 23.98-10.10)(25.35-12.60)(44.62-30.88)(24.80
ین وكذلك الفساد وعلى التوالي مما یوضح تفاوت تشتت االجابات لفئتي االعضاء والموظف

  .عن الوسط بمدیات مختلفة ولجمیع تاشیرات عینة البحث 
تعك  س نت  ائج المعالج  ة االحص  ائیة لق  یم    :ع  رض وتحلی  ل بیان  ات عالق  ة االرتب  اط    : ثالث  ا 

عكس  یة العالق ات ال  عالق ات االرتب اط ب ین متغی  رى البح ث وعل ى مس توى االعض  اء  س یادة       
غی    ر المعنوی    ة وخاص    ة تل    ك الت    ي ت    ربط الت    دویرككل ب    المتغیرات الفرعی    ة  للفس    اد    

وك  ذلك تل  ك   )1(مم  ا ی  دعم ع  دم ص  حة الفرض  یة الرئیس  ة        (-0.149)ولجمیعھاوالبالغ  ة
وم  ع متغیراتھ  ا   (-0.109)الت  ي ت  ربط ق  وة التطل  ع كك  ل م  ع الفس  اد والبالغ  ة      العالق  ات

،واظھ  رت البیان  ات لم  ا یتعل  ق  )1-1(ة الفرعی  ة الفرعی  ة ،مم  ا یثب  ت ع  دم ص  حة الفرض  ی  
 (-0.167)العالقات العـكسیـة غیـر المـعنویـة والبـالغة) المركز،الشخصیة(بقوةالتطلع الى

، )2-1-1)(1-1-1(على الت والي م ـما ی ـثبت ع ـدم ص ـحة ال ـفرضیة الفرعی ة        (-0.013)
ب رة والفس اد بمجموعھ ا    ومن الجدیر باالشارة الى تحقی ق عالق ة عكس یة معنوی ة ب ین الخ     

م ع االج راءات ،    0.05م ع تحقی ق عالق ات عكس یةمعنویة بمس توى       (-0.320)والبالغة 
 ةــالقـــعلى التوالي،كمــا تـبین ضــعف الــع(-0.322 -0.288)عمق االستفحال والبالغة 

م     ن  الفس     ادلكل ویةباكملھامعـ     ـانــالثـ  لعـ     ـطـــوةالتــادقــــعــاب یـ     ـنـــب
  امـ                           ـ یــــــدةاقـــــتــمــمــةوالــیـــعــرجــمـق،الـتالــراه،الــاة،االكـافـمكـة،الـرعیـالش

مما یثبت عدم صحة الفرضیتین الفرعیتین  (-0.008 ---   -0.206)العالقةاالرتباطیةبین
، وقد عكست نتائج التحلیل الى وجود عالقة عكسیة غیر معنویة )1-1-2-1)(1-1-1-1(

مم  ا یثب  ت ع  دم ص  حة   (-0.145)داء كك  ل م  ع الفس  اد بمجموعھ  ا والبالغ  ة  ب  ین ت  راكم اال
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وكذلك الح ال م ع المتغی رات الثانوی ة للت راكم م ع الفس اد الممت دة         )2-1(الفرضیة الفرعیة 
، )1-2-1(مما یدعم عدم صحة الفرضیة الفرعی ة   (-0.036----   -0.283)اقیامھا بین

  ). 7(الحظ الجدول 
، حیث ظھرت ثمان )8الحظ جدول (ان البیانات المتعلقة بالموظفین لمجلس محافظة بغداد 

 ةــالغـردوالبـفـمنـص الـخـتربط الشرعیة بالش 0.05عالقات طردیة ذات معنویة بمستوى 
 فساد،ــال مــجــ،ح ةـنسقــةمــالجماعة، شبك( نــل مــع كــراه مـواالك (0.380)

على (0.337,0.304,0.394,0.354,0.444) والبـالغـــــة )االستفحال الالمباالة،عمق
لقوة تطلع الى المركز ككل مع فھم  0.05التوالي،الى جانب عالقة طردیة معنویة بمستوى

نویة ـــمعــةالــطردیــة الـالقــة العــفرادیــظ انــویالح (0.433)احكام المال العام والبالغة
الجدول 6یاناتـــــن بــ، م(0.409)غةـــا والبـــالــوعھـــمجمـــفساد بـــراه والـــین االكــب
عالقة من اصل 106یستشف سیادة العالقات الطردیة غیر المعنویة وبعدد ) 8(

عالقة ارتباط وتبین ظھور عالقة طردیة غیر معنویة تربط قوة التطلع الى المركز 176
-1- 2(یثبت عدم صحة الفرضیة الفرعیة مما  (0.324)مع الفساد بمجموعھا   والبالغة 

والتي تنص بوجود عالقة ارتباطیة بمستوى معنویة بین قوة التطلع الى المركز ككل )1
،اختلفت )(0.235والفساد بمجموعھا وكذلك ھي العالقة بین الشرعیة والفساد والبالغة

ھا حیث ظھرت قیم العالقة االرتباطیة البعاد قوة التطلع الى المركز مع الفساد بمجموع
عالقة،طردیة غیر معنویة للشرعیة، عكسیة غیر معنویة للمكافاة ، طردیة معنویة لالكراه 

-1-2(على التوالي مما یثبت عدم صحة الفرضیة) 0.235,-0.011 ,0.409(، والبالغة
ة ــالقــرت عــھــث ظـیــعالقة ح 61،وقد بلغ عدد العالقات العكسیة غیر المعنویة )1- 1
 عــطلـــرجعیة،قــوةتــق،الــمــالـخبــرة،الـــتــكــل مــن ال ربــطــعیــفة تــــة ضكـسیـــع
 (-119,-0.108,-0.071 , -0.142)ع الفسادوالبالغةـــــةمــــصیــــشخــــال  ىــــــــال

،كما یالحظ ان ) 1-2- 1-2)(2- 1-2(على التوالي  مما یدعم عدم صحة الفرضیتین 
مما  (0.085)عالقة قوة التطلع ككل مع الفساد عالقة طردیة ضعیفة غیر معنویة والبالغة

،تبین ظھور خمسة عالقات طردیة ضعیفةغیر )1- 2(یثبت عدم صحة الفرضیة الفرعیة 
مع )التنوع ، المعنویة، االستقاللیة، التغذیة العكسیةتراكم االداء ككل ، ( معنویة تربط

الى جانب عالقة عكسیة غیر معنویة (0.029  -0.138)الفساد والممتدة اقیامھا بین 
مما یثبت عدم صحة كل من الفرضیتین (-0.020)بین التعریف والفسادوالبالغة

كل ــالفساد كـــكل بــكیمي ـــنظــرالتـدویـواخیراتظھرعالقة الت)  1- 2-2)(2- 2(الفرعیتین
مما یدعم عدم صحةالفرضیةالرئیسة (0.096)یر معنویة والبالغةـــردیة غـة طـــالقـــع
  ).  8(، الحظ الجدول )2(
    

الخاص     ة )   9( ع     رض وتحلی     ل اتجاھ     ات الت    اثیر ،تش     یر بیان     ات الج     دول   : رابع    ا 
معام     ل بمعام    ل االختب    ار العض    اء مجل    س محافظ    ة بغ     داد ال    ى ن    درة وج    ود ق    یم          

عام   ة ، مم   ا یعك   س الض   عف ، حی   ث تش   یر قیم   ة         0.05االختب   ار بمس   توى معنوی   ة    
ال   ى ت   اثیر الت   دویر بالفس   اد غی   ر معن   وي مم   ا یثب   ت   (1.02)معام   ل االختب   ار والبالغ   ة 

وك   ذلك ت   اثیر ق   وة التطل   ع كك   ل بالفس   اد بمجموعھ   ا  )3(ع   دم ص   حة الفرض   یة الرئیس   ة 
حی     ث قیم     ة معام     ل االختبارغیرمعنوی    ة مم     ا ی     دعم ع     دم ص     حة   (0.542)والبالغ    ة 
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وك  ذلك ھ  ي ق  یم معام  ل اختب  ار متغیراتھ  ا الفرعی  ة م  ن ق   وة         ) 1-3(الفرض  یة الفرعی  ة   
عل   ى الت   والي م   ا   (1.28, 0.008)تطل   ع ال   ى المرك   ز ، وال   ى الشخص   یة والبالغ   ة      

  لـــــ   ـ امـــــعـــــم مـــــ   ـ یــــ، كم   ا ان ق )2-1-3)(1-1-3(یثب   ت ع   دم صحةالفرض   یة   
یة ــ                                      ـشرعــــرات الــ                                      ـغــــتـمـــار للــ                                      ـبـــــتـــــاالخ

جـــــمیعھاغـــیرمــ           ـعنویة والبالغ           ة    )المكافاة،االكــــــراه،التــــــالق،المــــ           ـرجعیة
مم         ا یثب         ت ع         دم ص         حة الفرض         یتین   (1.15,1.99,0.017,0.003,0.213)

وج       ود ت       اثیر  ) 9(الج       دول،تعك       س بیان       ات  )1-2-1-3) (1-1-1-3(الف       رعیتین
 (5.12) معن    وي ك    ل م    ن الخبرةوالتغذی    ة العكس    یة بالفس    اد بمجموعھ    ا والبالغ    ة    

م        ع وج        ود معام        ل اختب        ارمعنوى للتغذی        ة العكس        یةمع الجماع        ة         (3.93)
،  ام  ا م  ا یتعل  ق بت  راكم االداء كك  ل فق  د تب  ین ظھ  ور قیم  ة معام  ل           (4.20)ةـ  ـوالبالغ

) 2-3(مم    ا ی    دعم ع    دم ص    حة الفرض    یة     ) (0.964اختب    ار غی    ر معنوی    ة والبالغ    ة  
) التن    وع ، التعری    ف ، المعنوی    ة، االس    تقاللیة (وك    ذلك الح    ال م    ع متغیرات    ھ الفرعی    ة  

مم   ا ی   دعم ع   دم ص   حة  (2.86-----0.058)والممت   دة اقی   ام معام   ل االختب   ار لھ   ا ب   ین  
  ).  1-2-3(الفرضیة 

م معامل االختبار غیر المعنویة اما نتائج التحلیل الخاصة بالموظفین ، فقد اظھرت غلبة قی
بالفساد بمجموعھا والبالغة   0.05، حیث انفرادیة التاثیر المعنوي لالكراه ككل  بمستوى 

 , 6.06)مع وجود تاثیرمعنوي لكل من الحجم ،عمق االستفحال ، والبالغة (6.62)
لى وجود ، اما بالنسبة لقوة التطلع الى المركز ، الشخصیة فقد عكست البیانات ا(4.23

مما یثبت عدم صحة الفرضیتین  (3.88 , 0.470)قیم معامل اختبار غیرمعنویـة والبالغة
الشرعیة، المكافاة ، الخبرة ، (وكذلك الحال مع متغیراتھا الفرعیة )4-1-2)(4-1-1(

، تلك  (1.923 ----  0.004)والممتدة اقیام معامل االختبار بین ) التالق ، المرجعیة 
، وتعكس قیمة معامل )1-2-1- 4) (1- 1-1-4(عدم  صحة الفرضیة النتائج تدعم 

الى غیاب التاثیر  (0.241)االختبار لقوة التطلع بمجموعھا بالفساد بمجموعھا والبالغة
  ).1-4(المعنوي مما یدعم عدم صحة الفرضیة الفرعیة 

ار غیر تشیرالبیانات الخاصة بتراكم االداء وتاثیره ككل بالفساد الى قیمة معامل اختب
وكذلك الحال مع ) 2-4(مما یثبت عدم صحة الفرضیة الفرعیة  (0.125)معنویة والبالغة 

 (غةـبالـوال)ةـة العكسیـالتنوع، التعریف،المعنویة،االستقاللیة، التغذی(متغیراتھا الفرعیة 
  مما 0.112,0.640,0.056 , 0.029,0.013)

دویر بمجموعھا بالفساد ، یتضح ان تاثیر الت) 1-2-4(یثبت عدم صحة الفرضیة
مما یدعم عدم  (0.278)بمجموعھا غیر معنوي حیث قیمة معامل االختبار لھا بلغت 

  ).10(، الحظ الجدول ) 4(صحة الفرضیة الرئیسة 
عرض وتحلیل  بیانات ترتیب االھمیة للمتغیرین، اعتمد الباحث التحلیل العاملي : خامسا

العضاء والموظفین الخاصة بالتدویر واستشف اختالف تسلسل االھمیة الجابات ا
لكلیھماوكذلك )23(التنظیمي  باستثناء التسلسل الرابع حیث تماثل احتالل السؤال 

التسلسل الثالث والعشرین حیث السؤال االول ،وتراوح الترتیب لبقیة مكونات المتغیر ما 
لكل من ما بین التسلسل السادس والسابع ) 18( بین تقارب االھمیة كما في السؤال

ما بین )6،26(االعضاء والموظفین على التوالي وتبادل التناظر المتقارب للسؤالین 
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لكل من )20,26(ما بین الترتیب )3(وتقارب نوعا ما كما في السؤال ) 15،21(التسلسل 
حیث التسلسل )9،10(ین ــؤالــع الســـال مـــك الحـ،وكذل ینــفـــاالعضاء والموظ

، )2،27(حیث التسلسل ) 4(اعد الترتیب كما في السؤال ، وتب)25،28)(18،12(
حیث )8)(24)(17(واختلف اھمیة الترتیب لكل من اجابات فئتي البحث الى االسئلة 

لكل من االعضاء والموظفین على التوالي ، )22، 28)(9،  12)(17، 1(تسلسل االھمیة 
  ).11(،الحظ الجدول )5(مما یدعم صحة الفرضیة الرئیسة 

  
الخاص بترتیب االھمیة السئلة متغیرالفسادعلى وفق االجابات الى ) 12(الجدول یوضح 

عا ـــن مــضمن الترتیب السادس لكل من االعضاء والموظفی) 4(تماثل اھمیة السؤال 
لكل من  (12,13)(9,10)في  المرتبة) 3، 5(ئلة ــن االســل مــیة كـــمــاوب اھــنــوت

مابین ) 1,16(لى ، كما تقاربت اھمیة السؤالین االعضاء والموظفین على التوا
ة ـــلـــئـــــة االســـیـــــــمـــاھ بــــــراتـــــــمــوتباعد كبیر ل) (2,4)(23,20االھمیة

مما یدل على تباین شدید في  (3,23)(1,17)(24,3)(5,22)ما بین  (20,19,18,13)
  .)  6(اجابات االعضاء والموظفین ویثبت صحة الفرضیة  الرئیسة 

ان حصیلة نتائج عالقة االرتباط ، معامل التاثیر النافیة اللفرضیات الرئیسة والفرعیة 
للبحث غیر المتوقعة وبشكل اجمالي ،وتباین اراء االعضاء والموظفین المؤكدة لصحة 

عنیتین على اختالف ترتیب االھمیة  یجعلنا امام ضرورة تفسیر على وفق الفرضیتین الم
  -:تصورات الباحث وكما یاتي

غیاب اتباع الموظف للوظیفة وسیادة التعامل مع الوظیفة على وفق فكر الموظف ،  - 1
حیث غالبا ما یكیف الموظف وظیفتھ في ظل ما یراه كانسان لھ اھداف وعلیھ واجبات 

عض او الكثیر من الغایات او النوایا یراد بھا تحقیق مقاصد شخصیة وفي ویتخلل ذلك الب
خضم تلك المعاناة یجتھد وتظھر براعتھ في ایجاد السبل وتحویر االجراءات وسیاقات 
العمل المنصوص علیھا قانونا الى منافذ الشباع غایاتھ الشخصیة في قبول الرشوة ، 

فعال الفساد من قبل عینة البحث في ظل ا)ممارسة(مكسب خاص ،مما جعل ادراك وجود 
نشاط مجلس محافظة بغداد حاالت نادرة النھا ال تكشف بسھولة او مباشرة بعد وقوعھا 

  .والنجازھا ببراعة 
ان عینة البحث من اعضاء مجلس محافظة بغداد لحداثة عملھم في مقرھم الحالي  - 2

لھم الفرصة لمعرفة خبایا قد لم یتسنى  1999كاعضاء واعتبارا من مطلع شھر نیسان 
نشاطاتھم ومواقع الخلل التي یمكن ان ینفذ منھا ذي الغایات غیر السلیمة في تحقیق 

  .مقاصدھم من الكسب غیر المشروع
ھناك احتمالیة ان معرفة عینة البحث شغلھم مناصبھم الحالیة ھي مؤقتة لمدة اربع  - 3

ودھم في تفاصیل عمل ولھذا قد ال یكرسون جھ 2013سنوات تنتھي في نیسان 
نشاطاتھم الدقیقة وبذلك فھم یھتمون باالموراالساسیةدون التفصیلیةالتي تكون 

  .مثاراجتھادومباراةللبعض من الموظفین للنفوذ في احداث حالة فساد
تتسع سلطتھم والموازیة لصالحیة مدیر عام ) الموظفین(عینة البحث من االعضاء - 4

درجة فقدان االھتمام بممارستھا فعال ضمن  ضمن لجان اعمالھم التخصصیة الى
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نشاطاتھم الیومیة المتعددة ، رغم ما اظھره بعض االعضاء رغبة حقیقیة في احداث 
      .تغیرات اجرائیة وادائیة ،وبما یحقق  نوع من التقدم لما یبعد موظفیھم عن حالة الفساد 

اھا كونھ رئیس لجنة ان تواجد اعضاء مجلس محافظة بغداد ككل ضمن اتجاھین احد - 5
ما وفي نفس الوقت یمارس مھام عضویة لجنة اخرى مما یجعل اھتماماتھم مشوشة غیر 

المساعي الحثیثة المطلوب توافرھا  راسخة في اتجاه واحد مما یبعثر الجھود ویقلل شان
  .في مواقع  عمل محددة ذات اولویة كما في المھجرین ،الرعایة االجتماعیة 

المجلس یمثلون تكتالت واحزاب سیاسیة في الغالب )وموظفي ( اءاستشف ان اعض - 6
فقد یعملون ضمن تصورات ترفع من شان تكتالتھم التي ینتمون الیھا ولیس بقصد احداث 
التقدم لصالح العمل والمواطن المستفید ، لذا  اتت النتائج بالمستوى غیر المتوقع فقد 

  .لتوجھاتعكست اجاباتھم ما في داخل انفسھم ضمن ھذه ا
غیاب االحتكام الى القانون واالستناد الیھ في كل مرفق من مرافق عمل اللجان  - 7

الى جانب اخفاق شمولیة التغطیة الكلیة ) المنظمة قید البحث(الخدمیة العاملة في المجلس 
لكل تلك المرافق مما یتیح للفرد الفرصة السانحة الغتنامھا نحو ایجاد مداخل الحداث 

  .ادحاالت الفس
غیاب الشفافیة بحیاة العراقین والعینة عامة وباي مستوى وظیفي كان حیث الجمیع  - 8

یعمل على وفق ما متعارف علیھ ولیس بھیئة علنیة معروفة تاخذ صیغة اجراءات محددة 
  .تتابعیة او تزامنیة

ثقافة المجتمع قد تشكل سبب من اسباب تلك النتائج فمن المعروف ان االغلبیة من  - 9
بشر یعانون من ازدواجیة الشخصیة فالقول یختلف عن الفعل ویختلف كلیھما عن ما ال

یفكر بھ أي فرد وھنا تكمن المشكلة حیث خبایا النفس البشریة وما یراوده من افكار وما 
  .یقوم بھ من تصرفات یجب ان تتوافقا في واقع الحال 

عكست وجود نسبة تقل  حداثة تشكیل المجلس واعضائھ وموظفیھ رغم كون العینة - 10
عن ثلث العینة ممن لھم خدمة طویلة نوعاما  حیث ممارسة العمل بذات الطبیعة التكوینیة 
لھ غائبة ھنا لكونھم یمارسون واجبات رقابیة ،واشرافیة باالساس ومتابعة وتنسیق لمھام 

حكومة  اللجان مع التخطیط  العام للعاصمة بغداد والتي لھا اھمیة خاصة كونھا ترتبط مع
  .      المركز وما یعكر اجواء عملھا التدخل الدائم والمستمر 

  االستنتاجات والتوصیات :المبحث الرابع
  -:االستنتاجات ،وتشمل كل مما یاتي :اوال 

  -:االستنتاجات الخاصة بمستوى متغیرات البحث- 1
دلیل ممارستھم تمتع عینة البحث من االعضاء بتراكم االداء بمستوى متقدم جدا وھذا  - ا

اعمال متنوعة فیما سبق مما یزید رساخة امكاناتھم وخبراتھم الواسعة وقدرتھم على 
التمتع باستقاللیة االعمال فضال عن امتالكھم درجة من المعنویة باستثناء ما یتعلق 
بمعرفة اراء المستفیدین حیث كانت بمستوى جید نوعا ما نحو الخدمة المقدمة وكذلك 

  .الموظفین ولكن باختالف طفیف جدا  الحال مع فئة
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اظھرت عینة البحث من الموظفین تمتعھا المحدود من االستقاللیة من حیث حریة  -ب
اختیار طریقة االنجاز ویمكن ارجاع ذلك الى طبیعة اعمالھم الخدمیة ازاء المستفید 

باتجاه التنفیذ وانحصارھم باولویات شكلیةاساسھا تطبیق اجراءات نظامیة لتاخذ مجراھا 
  .وال ننسى انھم اداة تنفیذ ولیس موضع اتخاذ قرار 

حقق التنوع ، التعریف، المعنویة مستوى جید لعینة الموظفین مما یبعث الطمانینة  -ج
الستخدام تلك المعارف لخدمة المستفید عند طرقھم بابھ وان توفر ھذا التراكم لھم یشكل 

  .سي لالداء الناجحاھمیة كبیرةالنھم یعتبرونھ مدخل اسا
  .تبین شعور فوق المتوسط لكل من االعضاء وجید للموظفین حول الشرعیة  -د
اوضحت عینة االعضاء ان اوامر الرئیس االعلى في المجلس ال تلقى القبول المطلق  -ه

على )رؤساءاللجان ، نائب امین المجلس ، رئیس المجلس(متوقع سواء على عكس ما
لمستجیبین وكذلك الحال مع عینة الموظفین ولكن بمستوى تاشیرات ا ضوءما اظھرتھ

  .طفیف مما یوضح اعتمادھم ارائھم الذاتیة فیما یؤدونھ 
افصحت عینة االعضاء الى التمسك بالواجبات المحددة لھم ضمن اعمال لجانھم  - و

التخصصیة وبدرجة فوق المتوسط رغم ما یعترض اعمال بعض اللجان الصعوبات 
  .رجةعن ارادتھم تتحكم بھا اجراءات الوزارات ذات العالقة بالنشاطوالعراقیل الخا

كشفت افراد عینة االعضاء لقوة التطلع الى المركز بمستوى فوق المتوسط رغم ان  - ز
واقع وصولھم الى تلك المراكز اتت نظیر تطلعھم لمركز عضو مجلس محافظة تحملوا 

  .والوفاء لناخبیھم من جھة اخرى  مشقة االنتخابات وعبء االلتزام الحزابھم من جھة
افادت عینة االعضاء والموظفین الى محدودیة متوسطة الى قوة تطلعھم بشكل عام ،  -ح

والى المركز بشكل خاص لفئة االعضاء ویرجع ذلك الى طبیعة ومستوى ومزایا موقع 
حیث قد یطمحون لموقع عمل اخر ) مجلس محافظة بغداد(العمل الذي یعملون بھ االن 

یتطلعون الیھ كما في مجلس البرلمان فھم یعملون بموقع عمل اقل من طموحھم  قیاسا 
  .باقرانھم من اعضاء البرلمان 

عكست عینة االعضاء قوة تطلعھم الى الشخصیة وبمستوى جید ووضوح المالمح  -ط
فیھم وتمكنھا منھم في ضؤ ما یمتلكونھ من خبرة وتالق وما یتمتعون بھ من حكمة 

كر وتعكس تناسب تلك الخبرات مع اعمارھم التي تتمركز ما بین االربعین ورجاحة ف
  .والستین ولم تختلف فئة الموظفین اال بدرجة طفیفة جدا ال تكاد تدرك 

احتل التدویر عامة ادراك الباس بھا یمكن القول انھا تقارب مستوى الجید لفئة  -ك
معرفة وتكامل التنوع الى جانب االعضاء والموظفین وبفارق ال یذكر حیث الشمولیة لل

  .امتالك الخبرة والمرجعیة
اثبتت عینة االعضاء ضعف االحساس اتجاه حجم الفساد بكل اشكالھ على مستوى  - ل

الثنائي ، الجماعة ، شخص مستقل ، وخاصة على مستوى الشبكة المنسقة مما یعني عدم 
مع الموظفین وباختالف  وجود مالمح واضحة لصور المفسدین في المجلس وامتداد الحال

بسیط مما یعكس غیابھا وبالتالي غیاب شدید من حیث االدراك ، المالحظة ، غیاب التیقظ 
، اوغیاب الممارسة لحاالت الفسادوبكافة صورھا فعال، وھذا مخالف للواقع المعلن دولیا، 

طموح  مما یفسر سریة وكتمان شدیدین لالعمال المخالفة، حیث  النتائج كانت ال  تلبى
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 حیث جمیع االعمال المدانة قضائیا تمر عبر لجان مجلس(الباحث في اظھار الفساد 
ولكنھا تعبر عن رضا فئةاالعضاء في عدم اكتشاف حاالت فساد خالل فترة )المحافظة  

.             تولیھم مناصبھم للدورة الحالیة ،وھي تشكل حالة نطمح الیھا فعلیا   

ینة االعضاء بدرجة من االھتمام واالبتعاد عن الالمباالة وبشكل اظھرت النتائج تمتع ع -م
ملحوظ وبمظاھره العكسیة المختلفة من التزام الصمت ،عدم االكتراث،تھمیش الحالة ، 
وھذا یبرر تعرضھم المستمر الى التھدید ،اوالخطف ،اوالقتل احیاناكثیرةفیما لو افصحوا 

المفعم بالوطنیة ولم تختلف عنھم حرصا فئة  عن ما یدور للمعنیین حیث ادراكھم الواجب
  .الموظفین اال بشيء ضئیل جدا 

تطابق تام الراء العینة بفئتیھا لما یتعلق بالدوافع فقد اظھرت حالة من الوسط الحیادي  -ن
وبدرج  ة تلم  س توقع  ات الباح  ث لجمل  ة ام  ور وم  ن اھمھ  ا روات  ب الم  وظفین عام  ة حی  ث    

ج  از ، الت  الم لم  نح حق  وق لم  ن ال یس  تحقھا حی  ث      ض  عف االتف  اق م  ع ك  ل م  ن ی  ؤخر االن    
  .االستثناء المقصود اعتید علیھ 

) فضح(اوضحت عینة االعضاء فھم احكام المال العام خاصة ما یتعلق،بالتستر  -س
التعامالت المالیة غیر القانونیة ، االستخدام االقتصادي للمال العام ، ترسیخ قواعد التعامل 

اتجاه الوسط المحاید بقلیل مع مضمون فقراتھ الثالثة ، مما یشیر بالمال العام ، میلھا ب
الى وجود شعور مھیب بالمسؤلیة للتعامل بالمال العام وبمستوى اقل بقلیل لفئة الموظفین 

  .فھم یمارسون دور حماة مصالح واموال المحافظة 
صور كشفت فئتي البحث االعضاء والموظفین اھمیة االجراءات وما یعانوه من ق -ش

یعتلي مضامینھا وتفسیراتھا وتقادمھا مما یعكس فھم واضح المالمح لالجراءات الواجب 
تنفیذھا ازاء االجراءات المنفذة  فعال رغم ما استعرضوه اثناء المقابالت من ضعف 
تنسیق االجراءات  النجاز معامالت المواطنین ما بین الدوائر ذات العالقة ولجان المجلس 

  .صصي وحسب النشاط التخ
تبین ادراك متوسط لعینة البحث بفئتیھا لعمق استفحال الفساد مما یشعرنا ببوادر  -ع

تبشر بخیر من سطحیة وھامشیة استفحال الفساد في موقع البحث وھذا یعكس مالمح 
الحرص ، النوایا والمقاصد السلیمة ، معرفة مواقع القصور الواضح في االجراءات ، فھم 

ث المسارات والمداخل ال تزال وردیة یسودھا االمل نحو الخالص من احكام المال العام حی
  .مالمح الشر والسؤ

احس      اس االعض      اء بالفس      اد ل      م یتج      اوز المتوس      ط الض      عیف عام      ة ض      من      -غ
متغیرات     ھ المبحوث     ة فھ     ي تتع     دى الوس     ط بقلی     ل مم     ا یعط     ي یق     ین ان المجل     س       

ویات بعی      د ع      ن اط      ر الفس      اد والمفس       دین ومم      ا یفس      ر وج      ود اف      راد بمس       ت        
ثقافی     ة الئق     ة ض     من مواق     ع مھم     ة ولھ     ا درج     ة م     ن الحساس     یة وان ل     م تك     ن          
ك     ذلك فع     ال ، حی     ث  ال تمث     ل ھ     ذه  الص     ورة المالم     ح الش     املة للك     ل اال انھ     ا ال        

  .شك تمثل موضع افتخار 
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   -:االستنتاجات الخاصة بعالقة االرتباط  - 2
ربالفسادبمجموعھما فھي غیرمعنویة ــتدویــةالـــالقــف عـــعـن ضــــیـبـت - ا

  .        لالعضاءوطردیة للموظفینـعكسیة
مع )الشرعیة، االكراه، التنوع(وجودعالقةارتباط طردیةضعیفةغیرمعنویة بین كل من -ب

  .الفساد بمجموعھا لالعضاء
ة غیر معنویة بین تراكم االداء  وقوة التطلع بمجموعھما ــعیفــةضـظھور عالقة طردی -ج
  .فساد بمجموعھا  للموظفینوال
تفید بیانات البحث الى وجودعالقةضعیفةعكسیةغیرمعنویة بین التطلع  -د

بمجموعھما لكل منھما والفساد بمجموعھا  لفئة االعضاء وكذلك ) المركز،الشخصیة(الى
  .الموظفین باستثناء عالقة طردیة متوسطةلقوة تطلع المركز والفساد بمجموعھا 

  .القة العكسیةالتي تربط الخبرة مع الفساد بمجموعھا لالعضاء  لوحظ معنویةالع -ه
  .نلمس وجود عالقة طردیة بمستوى معنویة بین االكراه والفساد بمجموعھا للموظفین - و
التنوع، المعنویة، (عكست العالقة بین كل من تراكم االداء ومتغیراتھ الفرعیة  - ز

موعھا عالقة طر دیة غیر معنویة باستثناء مع الفساد بمج) االستقاللیة، التغذیة العكسیة
التعریف حیث اظھرت عالقة عكسیة غیر معنویة  ،وجمیعھا ضعیفة جدا لموظفي المجلس 

.  
بالفساد بمجموعھا )والى المركز،بمجموعھا (وجودعالقةطردیةغیرمعنویة لقوة التطلع-ح

  .الموظفین
الشخصیة والفساد تبین وجودعالقة عكسیة غیرمعنویة بین قوة التطلع الى  -ط

  بمجموعھا للموظفین 
  بالفساد)الشرعیة،المكافاة(رمعنویةتربطــغی)سیةـــة،عكـطردی(ةــورعالقظھـ -ك

  .للموظفین على التوالي  بمجموعھا 
ن ـــل مــة بین كــعنویــیرمـسیةغـةعكـودعالقــین وجــموظفـــتائج الـــد نـتفی - ل

  .بمجموعھا  للموظفینالخبرة،التالق،المرجعیة،مع الفساد 
  تبین وجود عالقة عكسیة معنویة بین الخبرة والفساد بمجموعھا لال عضاء  -م
  -:االستنتاجات الخاصة بالتاثیر ،حددھا الباحث وكما یاتي  - 3
  . وجود تاثیرالخبرة بالفساد بمجموعھا لالعضاء- ا

  .نلمس تاثیر التغذیة العكسیة بالفساد بمجموعھا لالعضاء   -ب
بمجموعھما بالفساد ) یةــشخصــــركز ،الـــالم(ىــــطلع الـــوةالتـــیرقــاب تاثغی-ج

  .بمجموعھالالعضاء والموظفین 
الشرعیة ، المكافاة ، االكراه ، التالق ، ( اضمحالل تاثیر كل من المتغیرات الفرعیة  -د

  . بالفساد بمجموعھا  لالعضاء) المرجعیة 
بالفساد بمجموعھا ) ، التعریف، المعنویة ، االستقاللیة  التنوع(فقدان تاثیر كل من  -ه

  .   لالعضاء 
  .نلمس تاثیر االكراه بالفساد بمجموعھا  للموظفین - و
  . ال یوجد تاثیر للتدویر التنظیمي بمجموعھا بالفساد بمجموعھا لالعضاء والموظفین   - ز
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طل                 ع مجموعھا،قوة التــ                 ـراكم االداءبــ                 ـت(یرــ                 ـاثـــاب تـــ                 ـغی-ح
  .بالفساد بمجموعھالالعضاءوالموظفین  )بمجموعھا

الش        رعیة ، المكاف        اة ، الخب        رة ، الت        الق،   ( اض        محالل ت        اثیر ك        ل م        ن    -ط
المرجعی       ة ، التن       وع ، التعری       ف ، المعنوی       ة ، االس       تقاللیة ، التغذی       ة العكس       یة    

  .بالفساد بمجموعھا للموظقین) 
توصل الباحث الى كل مما )العاملي  التحلیل(االستنتاجات الحاصة بترتیب االھمیة - 4

  -:یاتي
توافق ترتیب االھمیة للسؤال الرابع للفساد باحتاللھ االھمیة السادسة لالعضاء  - ا

  .والموظفین معا والخاص بادراك وجود التعاون الثنائي 
الحاجة الى (تطابق ترتیب االھمیة لالعضاءوالموظفین بالنسبة للسؤالین  -ب

( باحتاللھا االھمیة بالتسلسل)اداء مھام اخري غیرالمھام الحالیةالرغبة في )(التقدیر
  .على التوالي ) الثالث والعشرین ، الرابع 

اختالف ترتیب االھمیة لالعضاء والموظفین الغلب مكونات التدویر والفساد  -ج
  .   للبقیةالمتبقیةعامة

  - :وتضم كل مما یاتي :التوصیات :ثانیا 
تعزیز التغذیة العكسیة وسماع ومعرفة اراء المستفیدین من الخدمات التي تقدمھا - ا

مجلس محافظة بغداد الى المواطنین عامة بمدیات اوسع مما ھي علیھ االن النھا تمثل 
  . مفتاح معرفة الخلل او القصور في سبیل تجنبھ الحقا 

عمل المجلس باتجاه االبداع ، تعمیق ممارسة استقاللیة العمل ضمن ما یحقق الفائدة ل-ب
حیث تشجع تحمل المسؤلیة بمستوى من الجدیة والمثابرة العالیة لتحقیق العمل كما ھو 

 .مطلوب 
تمكین الموظفین من االستقاللیة في حریة اختیار طریقة االداء للعمل بما یظھر -ج

ن السیاقات امكاناتھم وحسن المعرفة التفصیلیة للطریقة االمثل لالداء دون الخروج ع
 .القانونیة للعمل 

ایالء اھتمام اكبر للتنوع ، التعریف ، المعنویة ، في المھام التي یؤدیھا اعضاء مجلس -د
محافظة بغداد لیس على مستوى اللجان التخصصیة ،وانما في تبني مھام اخرى اضافیة ال 

من قبل  تخرج عن اطار مھامھم الوظیفیة تعزز دورھم وترفد المجلس بایجابیة اكبر
المواطنین كما في القیام بزیارة میدانیة لدور االیتام ، مقرات السجون ، تقدیم دعم علمي 
الساتذة الجامعات، اجراء لقاءات عامة مع  الموظفین على مستوى الوزارات ، لقاءات 
مع كبار المسؤلین في المحافظة خاصة وھي العاصمة لترسیخ دورھم االیجابي والفعال 

المحافظة  وكذلك للسماع منھم عن مشاكلھم ، وللتباحث معھم بشان جدوى   لخدمة سكان 
المشاریع المستقبلیة المراد اقامتھا ، انجاز اتفاقیات تعاونیة مع النخبة من المبدعین 
والمتمیزین من اساتذة الجامعات النجاز المشاریع الكبرى كل حسب تخصصھ بالتوافق مع 

 ..........   طبیعة المشروع  ، 
جعل محاور النقاش المفتوح لحالة ما ،ھي االساس لكل مھام المجلس من مھام  -ـھ

فقد یرى عضو ما ال یراه عضو اخر كل حسب مدى .....  تخطیط ، تنظیم ، متابعة،
الة ایجابیة یراد بھا ــل حــمثــمارسة تـــك المـــواتساع افكاره ووجھة نظره ، وان تل
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خدم اكبر فئة ، ان احتماعات ـما یـضل ولــوصول الى االفــالي الــنضج االفكار وبالت
االعضاء المستغرقة ساعات طویلة ال تخدم العمل وبالتالي تجعل االمور تتخبط في 
مسارات غیر مجدیة ، لذا ال بد من جعل النقاش لالعضاء المعنیین باجتماعات مصغرة 

الحضور بصیغة مستمع  للخروج بنتائج افضل ، كما یمكن لالعضاء غیر ذي العالقة
لالستفادة من ما یطرح من اراء وتكوین صورة عامة ،حیث تمثل تلك االجتماعات مجال 

  .   خصب لالستشارةوتدقیق وتعمیق المعرفة التي یفترض التمكن منھا ابتداءا 
مسالة مھمة  ،بجعل )نصف سنوي(تثمین انجازات االعضاء كل حسب جھده سنویا - و

خرین وسبیل یعتمده االخرون رغبة منھم في االشادة بجھودھم ایظا البعض منھم قدوة لال
، ان تلك المبادرة یمارسھا كل من رئیس واعضاء المجلس ازاء بعضھم البعض ، تمثل 
مجال جید لضمان االرتقاء باالداء باتجاه المستوى المطلوب على ان تكون تلك الجھود 

  .سقف الزمني المحدد لالنجازمستوفیة شروط التكامل واالداء المتفوق ضمن ال
تعمیق احتواء ودعم االعضاء بما یعززفیھم الفھم العمیق نحو مستوى اكثر تقدما مم ا   -ز

وكذلك الموظفین من افراد عین ة  (ھو علیھ االن في مضمون وابعادالتطلع نحو مركز القوة
قیق ة  حیث مستوى مناصبھم بدرجة مدیرعام ھي لیست بالمس توى الع ادي اال ان ح  )البحث

شعورھم المحدود ھذا ینطلق من ك ونھم ف ي حقیق ة ام رھم ال یمارس ون ق وة المرك ز الت ي         
یتمتع  ون ھ  م بھ  ا لش  عورھم بغی  اب بع  ض مف  ردات الق  وة الت  ي تعتب  ر االس  اس كم  ا ف  ي            

، محب  ة واحت  رام  ) المھ  ارة ، تكام  ل المعلوم  ة ، ت  وازن الشخص  یة ، كف  اءة االداء  (قص  ور
ف   ي التعام   ل یش   وبھ ض   غوط ، او لك   ونھم ال یرغب   ون   المرؤس   ین المح   دودة ، االنص   اف

بممارسة القوة على ضوء مواقعھم الحالیة لعدة اسباب منھا معرفتھم ان م وقعھم الح الي   
مؤقت لذلك یتجنب الضغط على مرؤس یھ باتج اه العم ل مس تخدما سیاس ة الل ین بعی دا ع ن         

  . الشدة 
ا تمارس باستمرار لتمكین االعضاء التیقظ نحو جعل التدویر التنظیمي سمة لھا اھمیتھ-ح

من التناوب في مواقعھم االدائیة فجمیعھم اعضاء لھم نفس الحقوق والواجبات وبذلك 
یتصرف كل عضو وكانھ تارك موقع مھامھ الحالیة غدا مما یجعلھم بحالة تحدي مع نفسھ 

یھ مھام في ضرورة التمكین الى جانب الحرص الظھار الكفاءة في اسابیعھ االولى من تول
  . ما 
یفضل اعادة وتجدید التوزیع لالفراد العاملین البعادم عن السام والضجر من ممارسة  -ط

نفس المھام لمدة طویلة مما یحدث فیھم حالة النشوة یشوبھا التمتع والرغبة في اثبات 
  . الذات في الموقع الجدید 

ھا اعضاء وموظفي توضیح حاالت االستشھاد ، التھدید، المساومة التي یتعرض ل -ك
  .المجلس نتیجة لمقاومتھم الفساد ومرتكبیھ 

اص دار مطبوع ات  نص ف س نویة مص  غرة توض ح ح االت الفس اد ومرتكبیھ ا ،وھیئتھ  ا          -ل
،وحجمھا  توزع للزوار ومواطني المحافظة تبین مدى المواكبة والمالحقة للمفسدین بغیة 

  .   ادانتھم قضائیا 
تبني حملة وطنیة شاملة ثقافیة ،اجتماعیة، دینیة ، ، انسانیة ، قانونیة ، تشمل كافة  -م

وسائل االعالم والصحافة المسوعة والمرئیة ضد الفساد ضمن ایة صورة كانت بغیة 
توضیح ابعادھا السلبیة على المجتمع العراقي ودور المواطن ومساھمتھ في مجابھة 
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كل ضمن موقعھ ابتدءا من ادنى المستویات الوظیفیة الى وتحجیم ھذه الظاھرة الخطرة 
  .اعالھا 

تفعیل دور القضاء والمحاكم والجھات االدعائیة بشان ادانة مرتكبى جرائم الفساد  -ن
خاصة وان القضاء العراقي مستقل ونزیھ ال یرحم المجرمین والملحقین الضرر باموال 

  .ومصالح المحافظة 
سن التشریع القانوني ، النظامي ، االجرائي ، المتعلقة بجرائم التاید الشدید بضرورة  -س

الفساد بمختلف انواعھ ومستویاتھ بحیث تكون  شاملة لكل مالمح جرائم الفساد وسد 
الثغرات المحتملة وجمیع القصور والخلل الذي یعاني منھ موظفي الجھاز القضاء العراقي 

  .  في ھذا الصدد 
ة المالیة وضرورة تنفیذھا فعال زولیس االعالن عنھا فقط التاكید على سالمة الذم -ش

لجمیع القیادین في المجتمع العراقي ابتداءا بكل من یحتل منصب او درجة مدیرعام ، 
فصغار الموظفین جرائمھم تختلف عن جرائم كبار الموظفین في محافظة بغداجد بحسب 

  .مواقعھم وحدود سلطاتھم والدعم الذي یمتلكونھ كل منھم 
یفضل اتباع حالة االرشاد عن مرتكبي جرائم الفساد بمختلف انواعھا واحجامھا  -ع

تعبر عن مدى اھتما م القیادات العلیا بھذه االفة ) او معنویة(بجوائز مادیة مغریة 
  . االجتماعیة 

تش     جیع المعنی     ین ف     ي مجل     س محافظ     ة بغ     داد باختی     ار مق     اییس اداء اعم     الھم   -غ
دة ارب      ع س      نوات ض      من م      ا یس      مى بخ      رائط االداء     وانج      ازاتھم الس      نویة ولم        

التوض   یحیة توض   ع ف   ي قاع   ة اس   قبال المجل   س تب   ین انج   ازات اعض   اء ھ   ذه ال   دورة         
   .   بقة ا وانجازات الدورات الالحقة وكذلك الس
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 ) 3(  جدول 
 الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االختالف لعینة لبحث 

   لمتغیر التدویر التظیمي/من اعضاء مجلس محافظة بغداد
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 )4(  جدول 
الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االختالف لعینة البحث من موظفي مجلس 

التنظیميلمتغیر التدویر /محافظة بغداد  
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 )  5(   جدول 

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االختالف لعینة البحث من موظفي مجلس 
دلمتغیر الفسا/ محافظة بغداد  

 

 
 
 

  

للمتغیر/ معامل االختالف للمتغیر/ وسط حسابي  انحراف معیاري   

 
 سؤال

 متغیر
 ثانوي

متغیر 
 عام فرعي

 ثانوي فرعي

 عا م

 فرعي

 عام ثانوي

 فرعي

 سؤال ثانوي

24.16 

31.65 

34.79 

.611 

.801 
.987 

2.52 

2.26 

2.30 

 شخص 1 2.71
 مستقل

 حجم الفساد
 

.964 1.80 2 
1.24 2.40 3 

37.83 .936 
1.20 2.47 

 ثنلئي 4 2.11
 5 2.60 1.00 مستقل

1.10 2.71 6 

 8 2.20 1.05 جماعة 7 2.05 2.12 872. 807. 37.94

33.73 .719 
.964 2.13 

شبكة  9 2.20
 10 2.20 833. منسقة

.939 2.20 11 

23.10 

43.19 .933 
1.13 

2.79 

2.16 

1.94 12 
 الالمباالة

 عمق   االستفحاال
 

1.20 2.31 13 
1.13 2.22 14 

26.81 .750 
.943 2.80 

2.14 15 
 16 4.08 1.22 الدوافع

1.12 2.17 17 

26.42 .722 

.950 

2.73 

1.91 18 
فھم  احكام 

المال العام   
1.25 3.11 19 

1.33 3.17 20 

24.80 ,868 

1.15 3.50 

3.02 21 
 

 22 3.31 1.13 اإلجراءات
1.21 3.65 23 
1.02 4.00 24 
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  )   6(  جدول 
البحث من االعضاءلمتغیر الفسادالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االختالف لعینة   

 
للمتغیر/معامل االختالف  للمتغیر            / االوسط الحسابي  االنحراف المعیاري  رقم  

 السؤال
 متغیر
 ثانوي

متغیر 
 فرعي

 سؤال  ثانوي فرعي عام ثانوي فرعي عام ثانوي فرعي عام

25.65 
 

 
 
 
 
 
30.45 

37.06 

.710 

.820 

.996 1.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
76 

 
 
 
 
 
2.69 

 شخص 1 3.06 2.68
 مستقل

 حجم
 الفساد

1.23 2.44 2 
1.15 2.55 3 

 ثنائي 4 2.55 2.80 1.15 867. 30.88
 5 2.91 1.11 مستقل

1.04 2.95 6 
 جماعة 7 2.85 2.82 1.25 1.13 40.24

1.26 2.80 8 
 شبكة  9 2.78 2.82 1.26 888. 36.21

 10 2.29 1.14 منسقة
1.09 2.27 11 

 
 
 
 
 
 
27.49 

44.62 .781 

.902 .926  
 
 
 
 
 
2.84 

 الالمباالة 12 1.57 2.02

 عمق
 االستفحال

1.30 1.85 13 
1.18 2.63 14 

 الدوافع 15 2.72 2.80 1.09 886. 31.64
1.50 3.85 16 
1.00 1.82 17 

 فھم 18 2.29 2.94 1.42 925. 31.45
احكام  

المال 
 العام

1.28 3.29 19 
1.35 3.23 20 

 االجراءات 21 3.17 3.60 1.38 1.27 35.39
1.55 3.40 22 
1.37 3.87 23 
1.47 3.95 24 
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  ) 7(   جدول 
 ة اعضاء مجلس محافظة بغدادئالعالقة االرتباطیة لمتغیرات رئیسة وفرعیة وثانویة لف

  

ابعاد 
شبكة  جماعة ثنائي  شخص التدویر

 منسقة
حجم 
 الدوافع الالمباالة الفساد

احكام 
المال 
 العام

عمق  االجراءات
  الفساد االستفحال

قوة تطلع 
 013.- 040.- 013.  016.- 062.- 080.- 016. 088. 032.- 021.- 029. للمركز

 158. 083. 010.- 245. 056. 005.- 194. 181. 156. 116. 199. الشرعیة
 206.- 215.- 216.- 235.- 139.- 064.- 152.- 063.- 171.- 171.- 099.- مكافاة
 019. 074. 252. 047.- 047.- 097.- 012.- 063. 054. 010. 042.- االكراه

قوة تطلع 
 167.- 154.- 118.- 027.- 085.- 256.- 142.- 115.- 100.- 117.- 149.- شخصیة

- *288.- *322.- 092.- 251.- 201.- 279.- 281.- 230.- 146.- 278.- الخبرة
.320* 

 008.- 032. 084. 106. 101. 214.- 045.- 080.- 016.- 034.- 030.- التالق

- 120.- 038.- 088.- 050.- 221.- 005.- 112.  019. 110.- 042.- المرجعیة
.069 

قوة تطلع 
 109.- 117.- 065.- 026.- 086.- 201.- 078.- 022.- 079.- 083.- 075.- اجمالیة

 110. 066. 070. 128. 061.- 061. 128. 041. 177. 117. 081. التنوع

 245.- 238.- 239.- 103.- 072.- *309.- 197.- 135.- 147.- 239.- 152.- التعریف

 091.- 032.- 069.- 140. 122.- 039.- 126.- 140.- 159.- 026.- 132.- المعنویة

 036.- 015. 064. 125. 001. 168.- 076.- 054. 071. 211.- 198.- االستقاللیة

تغذیة 
- 205.- 237.- عكسیة

.292* -.260 -
*.298 -.088 -.278 -.048 -.206 -.202 -.283 

تراكم 
 145.- 099.- 094.- 103. 165.- 156.- 056.- 121.- 078.- 143.- 192.- االداء

التدویر 
 149.- 130.- 093.- 037. 145.- 217.- 134- 078.- 094.- 131.- 151.- التنظیمي
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  ) 8( ول جد

 ة موظفي مجلس محافظة بغدادئالعالقة االرتباطیة لمتغیرات رئیسة وفرعیة وثانویة لف
  

  
  

ابعاد 
شبكة  جماعة ثنائي شخص التدویر

 منسقة
حجم 
 الدوافع الالمباالة الفساد

احكام 
المال 
 العام

عمق  االجراءات
 الفساد االستفحال

قوة تطلع 
 324. 318. 045. *433. 270. 287. 267. 183. 185. 240. 321. للمركز

 235. 114. 132.- 301. 123. 106. 298. 247. 203. 220. *380. الشرعیة
 011.- 183. 079. 296. 174. 065. 184.- 256.- 289.- 077.- 043. مكافاة
 *409. *337. 163. 244. 237. *304. *394. *354. *444. 320. 267. االكراه

قوة تطلع 
 119.- 044. 021.- 096. 051. 026. 242.- 303.- 294.- 123.- 154.- للشخصیة

 142.- 013. 870.- 075. 034. 033. 255.- 312.- 289.- 211.- 094.- الخبرة
 071.- 079. 104. 054. 075. 019. 192.- 219.- 277.- 074.- 125.- التالق
 108.- 025. 082.- 138. 028. 017. 207.- 293.- 225.- 034.- 210.- المرجعیة

قوة تطلع 
 085. 191. 009. 284. 171. 163. 027.- 110.- 103.- 040. 060. اجمالیة

 029. 106. 231. 173. 083.- 011. 146.- 074.- 225.- 079.- 135.- التنوع
 020.- 021. 001. 057. 002. 013. 053.- 198.- 028.- 004.- 021. التعریف
 058. 190. 204. 116. 175. 106. 072.- 242.- 126.- 025. 057. المعنویة
 138. 112. 030. 190. 103. 052. 135. 024. 098. 188. 142. االستقاللیة

تغذیة 
 041. 102. 148. 258. 015.- 044.- 022.- 225.- 26.- 112. 020. عكسیة

 061. 173. 196. 239. 072. 053. 051.- 225.- 101.- 072. 037. تراكم االداء

التدویر 
 096. 223. 111. 323. 156. 140. 046.- 196.- 124.- 066. 061. التنظیمي
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 )  9(  جدول 
 التاثیر البسیط للمتغیرات الرئیسة والفرعیة للتدویر التنظیمي بالفساد لعینة االعضاء

  

 

 

 

 

 

ابعاد 
عمق  شبكة جماعة ثنائي فرد  حجم التدویر

 الدوافع الالمباالة االستفحال
احكام 
المال 
 العام

 الفساد االجراءات

قوة تطلع 
 008. 008. 012. 176. 291. 073. 350. 047. 020. 037. 011. للمركز

 1.15 2.19 2.86 142. 001. 432. 1.52 1.11 614. 1.85 3.22 الشرعیة

 1.99 2.19 2.62 890. 187. 1.14 181. 1.35 1.35 450. 1.15 مكافاة

 017. 3.04 099. 101. 430. 4.23 177. 130. 005. 079. 6.06 االكراه

قوة تطلع 
 1.28 641. 034. 325. 3.16 1.09 6.4. 453. 627. 1.01 924. شخصیة

 *5.12 5.22 388. 3.02 1.89 006. *3.86 2.51 981. *3.78 2.30 الخبرة

 003. 318. 515. 459. 2.16 206. 288. 012. 053. 040. 1.26 التالق

 213. 066. 354. 112. 2.31 021. 574. 016. 551. 081. 1.47 المرجعیة

قوةتطلع 
 542. 191. 030. 337. 1.89 1.15 021. 281. 313. 254. 3.01 اجمالیة

 556. 220. 746. 170. 167. 2.68 075. 1.46 622. 294. 715. التنوع

 2.86 2.73 486. 234. 4.76 015. 830. 994. 2.72 1.06 093. التعریف

 374. 213. 898. 679. 067. 1.23 898. 1.17 030. 803. 173. المعنویة

 058. 188. 711. 001. 1.30 416. 134. 226. 211. 1.82 611. االستقاللة

تغذیة 
4.20 1.97 2.66 015. عكسیة

* 3.26 .345 .350 3.75 .105 1.99 3.93* 

تراكم 
 964. 397. 481. 1.26 1.11 345. 669. 277. 941. 1.72 368. االداء

التدویر 
  1.02 391. 061. 962. 2.21 779. 277. 401. 786. 1.05 086. التنظیمي
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  ) 10( جدول 

  الموظفینالتاثیر البسیط للمتغیرات الرئیسة والفرعیة للتدویر التنظیمي بالفساد لعینة 
  ابعاد 
عمق  شبكة جماعة ثنائي فرد حجم التدویر

 الدوافع الالمباالة االستفحال
احكام 
المال 
 العام

االجراءا
سادالف ت  

قوة تطلع 
 3.88 076. 7.61 2.60 2.96 3.71 1.14 1.17 2.02 3.78 2.52 للمركز

 1.92 582. 3.27 511. 372. 432. 2.15 1.41 1.68 5.58 3.22 الشرعیة
 004. 207. 3.16 1.03 139. 1.14 2.32 3.01 198. 062. 1.15 مكافاة
 *6.62 090. 2.09 1.96 6.40 *4.23 4.73 8.08 3.77 2.54 *6.06 االكراه

قوة تطلع 
 470. 014. 306. 087. 022. 064. 3.33 3.12 503. 799. 2.05 شخصیة

 683. 253. 188. 038. 035. 006. 3.56 3.01 1.54 294. 2.30 الخبرة

 167. 360. 097. 185. 013. 206. 1.66 2.74 182. 522. 1.26 التالق

 387. 222. 645. 026. 009. 021. 3.08 1.75 038. 1.52 1.47 المرجعیة
قوةتطلع 
 241. 003. 2.88 998. 898. 1.24 401. 352. 053. 118. 024. اجمالیة

 029. 1.86 1.01 230. 004. 372. 183. 1.75 206. 612. 715. التنوع
 013. 001. 109. 001. 005. 015. 1.34 025. 001. 015. 093. التعریف
 112. 1.43 449. 1.03 378. 1.23 2.04 533. 021. 1.6. 173. المعنویة
 640. 029. 1.23 352. 091. 416. 01. 318. 1.20 678. 611. ةیاالستقالل
تغذیة 
 056. 740. 2.35 007. 063. 345. 1.75 022. 418. 013. 015. عكسیة

 125. 1.31 1.99 172. 094. 1.01 1.76 337. 173. 046. 086. تراكم االداء
  

التدویر 
 التنظیمي

.069 .123 .144 .518 1.31 1.73 .663 .825 3.83 .411 .278 
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)11(جدول   
 ترتیب  االھمیة لمكونات التدویر لالعضاء والموظفین 
 التسلسل االعضاء  الموظفین

 السؤال قیمة التباین السؤال  قیمة التباین
.9193 22 .8560 17 1 
.8886 4 .8132 28 2 
.8859 27 .7995 15 3 
.8501 23 .7956 23 4 
. 8326 20 .7682 13 5 
.8243 7 .7667 18 6 
.8227 18 .7526 19 7 
.8170 2 .7499 22 8 
.8164 24 .7412 27 9 
.8049 28 .7399 5 10 
.7988 14 .7347 2 11 
.7887 9 .7281 24 12 
.7860 11 .7244 25 13 
.7831 21 .7219 12 14 
.7779 6 .7114 26 15 
.7735 15 .7090 16 16 
.7693 17 .6950 11 17 
.7637 5 .6853 9 18 
.7547 13 .6840 20 19 
.7385 3 .6701 21 20 
.7272 26 .6664 6 21 
.7256 8 .6656 14 22 
.7127 1 .6590 1 23 
.7115 19 .6538 7 24 
.7075 16 .6209 10 25 
.7009 25 .6149 3 26 
.6683 12 .5982 4 27 
.6373 10 .5765 8 28 
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)12( جدول   
 ترتیب االھمیة  لمكونات الفساد لالعضاء والموظفین

 التسلسل االعضاء  الموظفین
 السؤال  قیمة التباین السؤال  قیمة التباین

.8568 18 .8842 8 1 

.8506 1 .8787 21 2 

.8458 13 .8768 19 3 

.8258 9 .8762 1 4 

.8222 20 .8720 22 5 

.8135 4 .8654 4 6 

.8063 17 .8368 2 7 

.7966 8 . 8308 24 8 

.7814 3 .8274 23 9 

.7687 7 .8171 3 10 

.7685 12 .7989 11 11 

.7664 5 .7595 14 12 

.7590 21 .7578 5 13 

.7441 15 .7489 7 14 

.7402 10 .7389 17 15 

.7242 22 .7374 12 16 

.6999 24 .7282 18 17 

.6984 11 .7089 15 18 

.6990 6 .7037 9 19 

.6848 14 .6970 16 20 

.6675 2 .6948 10 21 

.6541 23 .6768 20 22 

.6497 16 .6409 13 23 

.6198 19 .6119 6 24 
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  االستبانة) 1ملحق (

 
                                                .........تحیة طیبة ....... السید الفاضل 

بغیة التعرف على مستوى حالة التدویر التنظیمي في ظل كل من توافر تطلع الشخص 
الى مراكز القوة والشخصیةمن جھة وبالتوافق مع تراكم االداء من جھة اخرى واثر 

طا  فیما بینھما ذلك بالفساد ، ومن اجل معرفة أي المتغیرات الفرعیة االكثر ارتبا
واي  المتغیرات الفرعیة من التدویر االكثر تاثیرا في الفساد، نظم الباحث استبانة 
یامل ان تتعاونوا معھ في تخصیص جزء من وقتكم الثمین لقرْاتھا والتاشیر بعالمة 

في احد الحقول المتاحة بما یتفق مع وجھة نظركم علما ان اجاباتكم تكون ) 0(
  . یة حصرا وفي سریة تامة مخصصة الغراض بحث

  المعلومات الشخصیة :اوال 
  )انثى           )(ذكر       (الجنس 

  )اخرى       )(غیر متزوج     )(متزوج      (الحالة االجتماعیة 
  )اعدادیة )(دبلوم )( بكالریوس)(  ماجستیر)(  دكتوراه(التحصیل الدراسي

          ) 60من اقل50)(50مناقل 40)(40اقل من 30)(30اقل من(العمر
  )فاكثر 20(   ) 20اقل من 10)(10اقل من 5)(5اقل من 1(عددسنوات الخدمةالكلیة

  (                         )عدد سنوات الخدمة في مجلس محافظة بغداد 
  المتغیرات البحثیة : ثانیا

  اتفق  التراكمات االدائیة:التدویر التنظیمي 
  جدا

)5(  

  
  اتفق

)4(  

  اتفق
نوعا 

  )3(ما

  ال
  اتفق

)2(  

  ال
  اتفق

  )1(جدا
  التنوع

ترغب باداء مھام غیر مھامك  - 1
  الحالیة والسابقة؟ 

          

تھتم بتوسیع قاعدة قدراتك االدائیة  - 2
  مھما كانت طبیعة عملك ؟

          

  التعریف
تالحظ ارتباط عملك مع اعمال  - 3

  زمالء العمل االخرین في المجلس ؟
          

اداء المھام بالدقة یسعدني  - 4
  المطلوبة كما خطط لھا ؟

          

  المعنویة 
تحتھد لممارسة مھام اكثر تقدما  - 5

  في السلم الوظیفي ؟
          

تتلھف الیة فرصة البراز قدراتك  - 6
  الداء مھام ذات قیمة الى المجلس ؟
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تشعر باالھمیة النسبیة قیاسا  - 7

 لزمالئك بالعمل عند اتمامك المسؤلیات
  الجسیمة ؟

          

  االستقاللیة
حریةاختیاراالجراءات ـــتع بــــتتم- 8

  مل المكلف بھ ؟ــةالداءالعــالمناسب
          

تعمل بحرص الظھار نتائج العمل  - 9
  المناط بك عن طریق االنغماس بھ ؟

          

  التغذیة العكسیة 
تسعى للحصول على معلومات  -10

عن العمل المراد النجازه قبل المباشرة 
  بھ بغیة اتمامھ بالشكل المطلوب؟ 

          

تتلقى االرشادات االساسیة  - 11
والتوضیحات المناسبة لكیفیة انجاز 

  المھام المطلوبة؟

          

تتوفر جھة معینة تعنى بمھام  - 12
تنظیم معلومات التغذیة العكسیة 

عن جمیع االعمال  بسجالت خاصة
نوع ، كم، حداثة (بحیث تكون متكاملة 

  ؟.......)، توقیت،

          

  قوة تطلع الى : التدویر التنظیمي 
  الشرعیة : المركز

تتقبل اوامررئیسك المباشر مھما - 13
  ؟)حق او دونھ(كانت

          

تلمس قوة التمسك بالواجبات  - 14
المحددة لكل الموظفین الدراكھم 

ازائھا متجنبین عواقب من مسؤلیتھم 
  یخالفھا؟

          

  المكافاة 
یفرحني منح فرصة تولي  - 15

مسؤلیة انجاز مھام غیر المھام 
  السابقة للموظفین وانا منھم ؟

          

اشعر بارتیاح عند تخصیص  - 16
  غرفة جلوس واسعة ومكتب الئق ؟
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تشجع تصعیدمنح التكریم - 17

  للمتقدمین في اداء اعمالھم فقط ؟ 
          

  االكراه
تالحظ ممارسة التھدید عند  - 18

  االداء المنخفض لالنجازات المتحققة ؟
          

حجب (یسود التھمیش واالقصاء  - 19
لمن یرتكب ) المزایا باختالف انواعھا 

  حماقة اداء حتلى لو كانت بسیطة؟

          

  الخبرة
تطمح نحو المزید من التعلم متى  - 20

  ما اتیحت لك فرصة بذلك ؟ 
          

یلجْا زمالء العمل لالستئناس  - 21
  الخبراءعند وجود مشاكل عمل ؟  براي

          

یتصدر ذوي الخبرة المواقع  - 22
  المتقدمة في المجلس ؟

          

  التالق
تتلمس الحاجة الى التقدیر  - 23

العمل عندما واالحترام من قبل زمالء 
  تتحلى بفھم وجھة نظر االخرین ؟

          

تتحدى الصعاب مھما كانت  - 24
لوماتك وتوجھھا عبتجمیع قدراتك وم

  نحو الھدف المقصود ؟

          

تعتزم اتخاذالقرارات النافعة لفئة - 25
  االفراد االكثرعددا؟ 

          

  المرجعیة
 مالمحـالك درـــت- 26

 عیة ـــمرجـــرادالـــــالفـــةلـــالستثنائیا
  ؟لالقتداءبھم

  

          

یستھویك االجتھاد الدؤب لتكون  - 27
  ؟احد افراد المرجعیة بالمجلس

          

تومن باالخالص لزمالء العمل - 28
عند طلب النصح واالرشاد  ؟              

          

  الفساد 
  شخص مستقل/ الحجــم 
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سیادة ضعف تشبت الموظف  - 1
وفق االجراءات النجاز المھام على 

  المحددة ؟

          

من  تالحظ قبول الموظف الیمظھر- 2
   ؟مظاھرالرشوةلقاءتسھیل مھمةما 

          

تسود حالة التدخل من قبل موظف  - 3
  ما لصالح مراجع ما بغیر حق ؟

          

  )متعاون(ثنائي مستقل 
تدرك وجود تعاون ثنائي بین  - 4

موظفین اثنین معا في نفس القسم 
  مھمةما نظیر منافع محددة ؟زازاءانجا

          

تلمح حالة التوافق الثنین من  - 5
الموظفین نحو القیام باعمال محددة 

  بالذات دون غیرھا من مھام ؟

          

مع  الواقع(تؤیدوجودالتناقضات- 6
في المجلس مما یتیح )المحتوى

انتشارالتعاون الثنائي لموظفین في 
  قسمین مختلفین ؟ 

          

  )مستقلة (جماعة 
تلمس انتشار جماعات عمل من  - 7

الموظفین یتالعبون بذكاء لتقبل اداء 
  مھام رسمیة ازاء اموال محددة ؟

          

تجتھد جماعات عمل من الموظفین  - 8
سعیا لتوسیع نطاق اعمالھم المخالفة 

  الصول العمل ؟

          

  شبكة منسقة 
یطرْا لسمعك وجود شبكة لھا ایدي  - 9

بعیدا عن  منفذة في المجلس تعمل
  رسمیات  العمل ؟

          

تلقیت عرضا للمشاركة باعمال  - 10
ال تشكل اال جزء صغیر من اعمال 
یرغبون منسقي الشبكة تنفیذھا بمعزل 

  عن اصول العمل النافذة ؟

          

تلمس قبول مبدئي لبعض  - 11
الموظفین نحو ممارسة االعمال غیر 
االصولیة حین المعرفة باسماء االفراد 

  المنخرطین بھا ؟
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            الالمباالة / عمق االستفحال 
االكتراث عندما تحس لعدم تمیل - 12

  الفساد؟   حت مظلةـت بوجودعملیةتنفذ
          

تحاول التزام الصمت عند التحري - 13
المشبوھة  ن االعمالع)االستفسار(

  الجاریة ؟

          

تستشف وجود مكیالین النجاز  - 14
المنضدة واخرى المھام رسمیة فوق 

  تحت المنضدة ؟

          

  الدوافع 
تالحظ تاخر انجاز الموظف في  - 15

االستجابة الى نداء المراجع عند تنفیذ 
  الخدمة لغایة في نفسھ ؟ 

          

نح من ھم دون  ــم ندــم عـــالـــتت- 16
وق ما   ــفــوق تــقــاق  حـــقــحـــاالست

  یستحقونھ ؟ 

          

للموظف عند قیامھ تلتمس العذر  - 17
بما یحقق غایات خاصة لھ وھو 

  یمارس عملھ؟

          

  فھم احكام المال العام 
سیادة التستر على اغلب  - 18

التعامالت المالیة المخالفة الى اللوائح 
  االصولیة في المجلس ؟

          

تستشف ضعف الفھم لكیفیة  - 19
التعامل االقتصادي في انفاق المال 

  العام المخصص للمجلس ؟ 

          

تسعى المعنیون في المجلس الى - 20
ترسیخ قواعد  فھم اساسیة الحكام 
انفاق المال العام بلقاءات عامة مع 
  المنتسبین كافة بمختلف المستویات ؟ 

          

  االجراءات 
المتابعة من قبل تالحظ غیاب دور - 21

المسؤل االعلى على مكاتب العمل 
  التابعة لھ ؟

          

تلمس ھشاشة اداء موظفي  - 22
التفتیش الداخلي بانواعھ مما یسمح 

  للمفسدین یتمادي اكثر اتساعا ؟  
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تقادم االجراءات القانونیة  - 23

وقصورھا ادى الى تملص المفسدین 
  من العقاب ؟

          

باغلب االنصاف  غیاب یغیضك- 24
  مع الموظفین ؟ المجلس تعامل وجھا

          

 
  العلمي وموقع العمل بسماء واللقالا)  2(  ملحق 

  مقر العمل   العلمي  باللق  االسماء 
  جامعة النھرین  دكتوراه/استاذ   لبنان ھاتف الشامي 

مقر وزارة التعلیم العالي   دكتوراه / استاذ   عیمي نصالح عبد القادر ال
  والبحث العلمي 

كلیة االدارة /جامعة بغداد   دكتوراه /استاذ   ایثار ھادي 
  واالقتصاد

كلیة /الجامعة المستنصریة   دكتوراه /مدرس   سلمى ثابت ذاكر
  احصاء/ االدارة واالقتصاد 

كلیة /الجامعة المستنصریة   دكتوراه / مدرس   زھرة عبد محمد 
ادارة / االدارة واالقتصاد 

  اعمال 
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  )  3( ملحق 
  قائمة االعضاء التي تم مقابلتھم واللجان العاملة فیھا وتوقیت المقابلة

  توقیت المقابلة  اللجنة / العملموقع   اسماء  االعضاء
  2010/ 1/ 31  اللجنة االقتصادیة  على حسون زھرون
  2010/ 31/1  لجدنة الرعایة االجتماعیة  باسمة عبد االمیر

  2010/   1/  31  مكتب شكوى المواطنین  سالم طارش ساجت جبر
  2010/  1/  31  ھیئة حقوق االنسان  عبد الكریم جاسم كریم 

  2010/   2/   1  لجنــة الطاقة  اركان فخــري
  2010/    2/    1  لجنة تخطیط ستراتیجي  عادل فاضل كواد
  2010/   2/  2  االعالم والعالقات  حسن فلحي حسن
  2010/   2/  2  لجنة النزاھة  عباس حسن علي

  2010/   2/     7  لجنة الزراعــة  عباس مھدي صالح
  2010/   2/     7  االعمار والتطویر  علي داود  العطاف

صالح عبد الرزاق عبد 
  الجلیل

  2010/   2/    7  اللجنة االمنیة

  2010/   2/    9  خدمات اطراف بغدادھیئة   طھ ھاتف محـــي
  2010/    2/    9  ھبئة خدمات بغداد  غالب عباس موسى

  2010/  2/    11  لجنة المراة والطفولــة  ایمان جواد ھادي امین
  2010/    2/      11  لجنة السیاحة واالثـار  امل محمد علي

  2010/  2/    14  لجنة الشؤن القانونیة  صبار علي  محمد
  2010/     2/  15  نائب االمین العام  محمد یوسف قاسم
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)   4(   ملحق  
 دراسات سابقة حول الفساد

البحث/ الدراسة الھدف النتائج السنة / الباحث    
تم تمیز 
التصرف 
السلوكي 
للموظف 

عیرمعاییر 
قیمي ، وظیفي (

، ما بعد 
الوظیفي ، 
القانوني ، 
) المصلحي 

وجود خلل في 
مقایس النزعة 
) للخیر، النزاھة

   

معرفي في تاطیر 
مفھوم الفساد 

،المدارس 
وتطبیقي .....الفلسفیة

في تكوین مؤشر 
لقیاس طبیعة العوامل 

 المسببة للفساد 

القیمي في  اثر النظام
الفساد االداري 

وزارات التعلیم   (
العالي،االسكان،البلدیات 

( 

سعید ، ھدیل ، 
2007 

تتشعب وتترابط 
اسباب الفساد 
وال یتصدى لھا 
االبجھود شاملة 
متكاملة ،تغلیب 

المعاییر 
السیاسیة على 

حساب الكفاءة  
في اختیار 

القیادات االداریة 
، ضعف الشعور 

بالمنظمة 
والمواطنة 
الصالحة ، 

محدودیة دور 
منظمات 

المجتمع المدني 
في الكشف عن 
 جرائم الفساد  

التعرف لمشكلة 
اد واثره على الفس

 مجمل مفردات الحیاة 

الفساد االداري في 
العراق االسباب 

اساتذة (ووسائل العالج 
جامعات ، مفوضیة 

النزاھةالعامة، دیوان 
)الرقابة المالیة  

بدراوي ، عبد 
2006الرضا ،  
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تدني المستوى 
المعیشي یلعب 

دور بارز 
ورئیسي في 

انتشار مظاھر 
 الفساد االداري 

تحلیل االسباب 
االقتصادیة للفساد 
االداري والتوصل 

الى بعض 
المقترحات لمعالجة 

 ھذه الظاھرة 

العالقة بین تدني 
المستوى المعیشي 
للموظفین والفساد 
االداري من وجھة 

نظر 
محافظة (الموظفین

) االردن/ جرش   

ابراھیم ، صفاء 
الدین و الصرایرة ، 

2001اكثم   
 
 
 

الذكور اكثر 
ارتكابا للفساد 
من االناث ، 

صغار السن اكثر 
الموظفین ارتكابا 
لجرائم الفساد ، 
المھنیین اقل 
ارتكابا لجرائم 
الفساد من غیر 

 المھنیین 

بیان العالقة بین 
الغساد االداري 
ةالخصائص 

الفردیة والتنظیمیة 
 لموظفي الحكومة 

عالقة الفساد االداري 
بالخصائص الفردیة 

تنظیمیة لموظفي وال
 الحكومة ومنظماتھا 

موظفین ادینو ( 
قضائیا باحد جرائم 

) الفساداالداري  

داغر ، منقذ محمد ، 
2001  

معظم مرتكبي 
الفساد من 
الموظفین 

الشباب ، زیادة 
مدة الخدمة 

وتدني المستوى 
التعلیمي یوثر 
سلبا في سلوك 

الفساد االداري ، 
یمارس الفساد 
في المنظمان 

الكثر  الخدمیة
من االنتاجیة ، 

الثقافة التنظیمیة 
احتلت المرتبة 

االولى من 
االھمیة في 

 التاثیر بالفساد 

االسباب الكامنة 
وراء ارتكاب 
جرائم الفساد 

االداري واتجاھات 
مرتكبیھا وعالقتھا 

باالسباب التي 
 دفعتھم للفساد

العوامل المؤثرة في 
الفساد االداري  

موظفین ادینو (
من قبل  بجرائم فساد

المحاكم المختصة في 
)العراق   

الشھابي ، انعام ، 
وداغر منقذ محمد ، 

2000 
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التحذیر من ان 
الفساد یمثل 
مدخل للتنمیة 

وطریق مشروع 
لتحقیق االھداف 

الفردیةوالجماعیة 
حسب مفھوم 

الفلسفة 
 المیكافیلیة 

تاطیر فكري لظاھرة 
الفساد االداري 

یشمل المضمون ، 
االھمیة ، تحلیل 
الظروف البیئیة 

والمجتمعیة بمختلف 
متغراتھا االجتماعیة 

،االقتصادیة ، 
السیاسیة، 

والقضائیة للكشف 
عن تاثیرھا 

ومنافذھا التي 
تساھم في تنشیط 

 الفساد  

الفساد االداري رؤیا 
منھجیة للتشخیص 

لجة والتحلیل والمعا
)بحث نظري (  

الكبیسي ،عامر 
،2000  

بروز عالقات 
 قائنةاجتماعیة 

على المنافع ، 
غیاب المنھج 
العلمي في 

الرقابة والتفتیش 
، الصالحیات 
الواسعة ، قلة 
الرواتب ، عدم 

وجود اثار 
لیجابیة للفساد 

 االداري 

التعریف لمفھوم 
الفساد ،اشكالھ 

ومظاھره واسبابھ 
واثاره وسبل 

والقضاء  مواحھنھ
 علیھ

الفساد االداري وبعض 
اشكالھ من وجھة نظر 

عینة من المدیرین 
)21بعدد(  

الدلیمي ، باسم فیصل 
 ،1999  

وجود عالقة فیما 
بینھا ، وجد اثر 
للمتغیرین على 

االداء االقتصادي 
 للمنظمة

اختبار العالقة بین 
مؤشرات الفساد 

واالصالح الھیكلي ، 
تقدیر اثر كل من 

صالح الفساد واال
في االداء 

االقتصادي منفردین 
 ومجتمعین  

Corruption , 
structural 
Reforms & 
Economic   

Performance 
In The 

Transition 
Economies 

Abed G. & 
Davood H. 

,2000 
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یصاحب مرحلة 
االنتقال تغیر في 
ھیكل الفساد من 
مركزي و مقترن 

باالحتكار الى ھیكل 
 الفساد الالمركزي 

تشخیص اسباب 
استشراء الفساد 
االداري في الدول 
التي تمر بمرحلة 
انتقالیة ، ھل ھناك 

اسباب اقتصادیة وراء 
 ارتفاع مستوى الفساد 

Corruption 
Theory 

&Evidence  
Through 

Economic In 
Transition 

دول االتحاد السوفیاتي 
) سابقا )  

Gaortha, 
P.2000 

ضرورة التعاون 
الدولي في مكافحة 
الفساد ، استعراض 

مبادرات یمكن 
للتعاون الدولي ان 
یلعب   من خاللھا 

دوربارز في 
 محاربة الفساد  

التنبیھ الى وجود 
 الفساد الدولي 

International 
Cooperation 

Against 
Corruption   

Klitgard , 
R.1998 

المنافسة بین 
الشركا ت متعددة 
الجنسیات على 
االسواق الدولیة 
یعطي الحافز 

لعرض الرشاوي 
مقابل كسب میزات 
او فرص معینة 

على حساب 
المنافسین االخرین 

.......... ،
ستراتیجیة التنمیة 
التي تطبقھا الدولة 

،ھذه ........،
العالقات تؤثر على 
فرص وامكانیة 

ممارسة الفساد ، 
طبیعة عمل 

المنظمات قد تكون 
مھیاة اكثر من 
غیرھا لممارسة 

 الفساد 

استقصاء اسباب 
الفساد على وفق 
تصنیف البیئة الى 
دولیة ، محلیة ، 
 مؤسسة داخلیة 

Corruption The  
Issuee 

Goudie ,A. & 
Stange ,D. 1997 
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الفساد یزید من 

 كلفة السلع
والخدمات ،  

توجیھ النظر الى 
االشتثمارات غیر 

االنتاجیة ، 
تخفیض جودة 

السلع والخدمات 
  

ایجاد ستراتیجیة 
شاملةلمكافحةالفساد 

من خالل دعم 
وتحفیز النزاھة 

 واالستقامة 

The Role Of 
The 

Administration 
In Fighting 
Corruption  

Stapenhurst 
,F. &  

 
Langseth , P. 

1997 

كلما زادت 
البیروقراطیة 

انخفضت حاالت 
الفساد وارتفع 

حجم مبلغ 
الرشوة ، كلما 

انخفضت 
البیروقراطیة 
زادت حاالت 

الفساد وقل مبلغ 
 الرشوة 

اظھار العالقة بین 
الفساد وتعزیز 

االخالق والسلوك 
المعیاري 

البیروقراطي 
للمنظمات العامة في 

 بنغالدش 

Accountability 
& Promotion 
Of Ethics & 

Standards  Of 
Behavior Of 

Public 
Bureancracy  

In Bangladesh  

Aminuzzaman 
,S. 1996 
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The Organizational Recycling  in The Accumulative 
Performance And The Power Of Ambition And  Its  

Influence   On Corruption.                                                                                         
Asst.Proof.Dr. Rafaa Faraj Smooe ∗     

Abstract 
The organizational  recycling  is one of the pillars which 
organizations  depend on to achieve  activation of their human 
resources .However lacking this in our organizations means that 
these organizations are in desperate conditions  and that thy can 
not attain success  and prosperity . The level of corruption in our 
organizations (fifth out of one hundred eighty states suffering 
from corruption)also presents us with the responsibility of 
studying every aspect of this overwhelming phenomenon. This 
cannot be satisfy the leading officials in our organizations 
considering the fact that we live in the twenty first century . 
Thus, the researcher has adopted the two variables of corruption 
(size and scope ) and organizational recycling (power of 
ambition and the accumulative performance of work).                                                                                   
The paper aims at a number of goals, one of which is measuring 
the effect of organizational recycling effect on corruption in 
terms of size and scope. Others are clarifying the level of 
corruption and recycling in the organization under study 
,arranging the importance of corruption and the recycling within 
a sample of member and officials  in the committees of Baghdad 
city Council . To verify these goals, the researcher has 
introduced six major hypotheses and sixty minor ones , by 
following two main approaches standing research and 
dimensional analysis in addition to case study approach . The 
researcher has met with difficulties concerning collecting and  
distributing the paper’s Questionnaire and has concluded that 
organizational recycling has no effect on corruption. With the 
existence of the experience and feedback factors which has 
effects on corruption among members, the effect of reward on 
corruption among officials , the various importance arrangement 
for minor components according to the answers of the two 
section except the need for respect and the readiness to do more 
task than the current ones, and the awareness of the other party 
cooperation. 
                                                
∗ Al- Mustansiriya University 


