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 داري الحد من الفساد اإل في الوظيفيالتمكين دور 
 *مصلحة الضرائب المصريةعلى  بالتطبيق

 السيد الباري أشرف السيد عبد  .د
  مدرس إدارة األعمال

 للعلوم اإلدارية العاليالمعهد 
 جمهورية مصر العربية

 :ملخص
أخطاا  أو أخطاار، د اد مان وجاود  ةأيا عان اد  تحقيق الصالح العاام، ععيا امستهدف   الكي يكون قرار الموظف العام سليم  

 الإمكانااعاان و  ادسااتل لععياادة عاان  ، وتجعلهااانحاارا ععااا الااامانال والقواعااد التااي تجعااا  اانأ األعمااال عمناا   عاان اد
أصااعح اليااوم وسايلة ااارورية للااتخلز ماان تركيااز الساالطة  الااني الااوظي يوماان  اانأ الااامانال التمكاين  .داري حادو  فساااد إ
فهااو يااإدي إلاة ساارعة إصاادار اارورة ماان ااارورال حسان تنظاايم العماا اإلداري، أصااعح ير العمااا اإلداري و الاني يعرقااا سا

علاة  ا؛ وكا  نا يعما تلقائي  األعلة تركيز السلطة في يد الرئيس اإلداري  نتيجة ،والقاا  علة العط  في اإلجرا ال ،القرار
 .داري الحد من ال ساد اإل

فهاا يمكان  ...داري مساتو  اإلدارة العلياا مان أ ام مسا عال ال سااد اإل فاي ركيز السلطةأن ت في وتتمثا المشكلة العحثية
ليتمكناوا مان إدارة أعماالهم وتحماا المسائولية  ؛يعما علاة مانح السالطة والمسائولية للعااملين الني الوظي يأن يسا م التمكين 
 ؟داري الحد من ال ساد اإل في والرقاعة علة النتائج

مان ثثاار سال ية تمتاد  خل ا ؛ ونلا  لماا توتقدمها لة نمو الدولع المإثرة د اإلداري من أخطر الجرائموتعت ر جرائم ال سا
وعلااة نلااا  فاامن اد تماااام  تحديااد أساااعام ال سااااد  .لساايطرة عليهااااإلااة جميااان جواناام المجتمااان والتااي قاااد يصااعم تجن هاااا أو ا

مان أجاا مواكعاة عجلاة التنمياة؛ لانا فامن الهاد   احتمي ا اأمار   والسايطرة عليهاا ،وماا يناتج عنهاا ،واألنواع المنتشارة منا  ،ادداري 
 .داري الحد من ال ساد اإل في الوظي يالرئيس للعح   و التعر  علة دور التمكين 

 مقدمة:
لآلفاا  المساتق لية، ود تكمان خطورتهاا فاي ا ثاار  اتعد ظا رة ال ساد ظاا رة خطيارة فاي العاالم المعاصار، وتمثاا تهدياد  

وت كاا  الاادول،  ،وتمااز  المجتمعااال ،وغيااام ساايادة القااانون  ،القايم والمعاااد  انهيااارجاارائم ت اااي إلااة   ااي ااا  يهاااالمترتعاة عل
غيار ساوية وجارائم يعاقام عليهاا القاانون، وتتمثاا  انأ األفعاال أو الجارائم فاي العدياد  مسال  نأ الظا رة  ي ناتج ل حي  إن

القاااوانين و ونلااا   واااان التشاااريعال  ،اساااتعاقيةخطاااوال  اتخاااانة إلااا ةعدياااددول لااانل  لجااا ل  ؛مااان التصااارفال غيااار الساااوية
قامة المإسسال والهيئال الك يلة عمحاربة ال ساد ،يال والخطط ال زمةستراتيجادو   .وتجنم ثثارأ ،والحد من  ،وا 

                                        
 .2611 مايو، وقُبل للنشر في 6112مارس تم تسلم البحث في  *
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 ند يمكاا نولكااامااا المساا عة لل ساااد اإلداري، أ اارز العو   ااي ية والسياسااية والقانونيااةقتصاااديااة وادجتماعالعوامااا ادإن 
ال مركزياة دون إخاااع للرقاعاة  وانتشاارتتمثا في عدم قيام األجهزة الرقا ية ع دوار ا المطلوعاة،  التيإغ ال العواما اإلدارية 

مماا يااطر م  ،حيرة لاد  األفارادخلق .. كا نل  يور ا دون وجود دليا يسها تط يقهاالمتععة، وعدم واوح التعليمال وصد
لط يعااة  مااةئم ، عاإلاااافة إلااة وجااود  ياكااا تنظيميااة قديمااة أو غياار نحاارا اد احتمااالوماان ثاام  ،الشخصااي ادجتهااادإلااة 
للمنظماال عالعااملين،  داري ليال والصا حيال عصاورة عاماة، وتااخم الجهااز اإلمسائو وعدم توزين ادختصاصاال وال ،العما

 .(6113 وأنظمت  )حسن،عن قواعد العما سلو  ععيد تعاع او الجهاز اإلداري  انحرا كا  نأ العواما قد تإدي إلة و 

علااة  دارةتساااعد اإل التاايوماان األساااليم  ،داري ال كاار اإل فااي ا يم الحديثااةماان الم اا الااوظي ي ويعت اار م هااوم التمكااين
وحرياة التع يار عان  ،يتسم عالمشاركة والت اا م اتنظيمي   ا  إط   القوة الكامنة لد  العاملين من علم وخ رة ومجهود وتوفر مناخ

تاحة ال رصة ل ،األفراد واحترام ،الرأي يارتعط م هاوم التمكاين عاالمنهج لانا مان خ ارال ومجهاودال؛  مما لاديهلتقديم أفاا  هموا 
ام األمثاا ساتخدعماا يمكانهم مان اد ،سينر و الديمقراطي لإلدارة عن طريق توزين السلطة من زيادة الك ا ة الناتية والدافعية للم

 .داري من ال ساد اإل -در اإلمكان ق -الحد  التاليللسلطة؛ وع

 ،داري الحاد مان ال سااد اإل فاي دور الاوظي يلتمكين أن يكون لمد  إمكانية  في للعح محاولة  و بحث ال اهذلذا فإن 
وسو  نتناول نل  في ث ثة محاور، ويتامن األول المشكلة العحثية واأل ادا   .علة مصلحة الارائم المصرية عالتط يق

وا، عاإلااااافة إلاااة منهجياااة العحااا  وادواتااا . ويتنااااول المحاااور الثااااني اإلطاااار النظاااري وال اااا يمي للعحااا ، واأل مياااة وال ااار 
ويتامن م هوم ال ساد اإلداري وأسعاع  وثثارأ، وما ية التمكين الوظي ي وأععادأ، وع قت  عال ساد اإلداري. أما المحور الثال  

لطية اإلجرا ال المنهجية للدراساة الميدانياة، وتحلياا نتاائج الدراساة واختعاار األخير فيلطي الدراسة الميدانية، وتشما  نأ الت
 فروا العح ، ثم أخير ا تقديم التوصيال ال زمة.

 :اإلطار العام للبحث -المحور األول
 :البحثيةمشكلة ال -لا أو 

تطااور  عاااخت  ل ساااد حياا  تختلااف درجااال  اانا ا ،ظااا رة ال ساااد اإلداري ظااا رة ط يعيااة فااي المجتمعااال الرأساامالية
إلاة أقصاة  نصا يياة جتماعأماا فاي  لادان العاالم الثالا  فامن فسااد مإسساال الدولاة وتادني المساتويال اد ،مإسسال الدولة

فال سااد قاد ينتشار فاي ال ناة التحتياة فاي الدولاة والمجتمان،  ،معددل العطالة وازديادا، و نا ناتج عن درجة التخلف ممد  له
ويقيااد  ،ماان حركااة تطااور المجتماان فيعطاا  ،ساان وينتشاار فااي الجهاااز الااوظي ي ونمااط الع قااال المجتمعيااةوفااي  اانأ الحالااة يت

 (.6111 )يوسف، حوافز التقدم ادقتصادي

عمثاعااااة تحاااانير ماااان أن إسااااا ة اسااااتخدام الساااالطة،  الصااااادر عاااان الشاااا افية الدوليااااة 6116مإشاااار ماااادركال ال ساااااد  وكااااان
، ويساتند مإشار مادركال ال سااد ل مستمرة في تخريم المجتمعال في شتة أنحا  العالموالتعام ل السرية، والرشوة،  ي مشك 

فر قواعاد حاكماة لسالو  شااغلي اوتاو  ،آليال إتاحاة الحصاول علاة المعلوماال القوياةفإلة ثرا  الخ را  عمجال فساد القطاع العام 
ععاادم  المقترنااةالمسااا لة فااي القطاااع العااام ز فااي تحسااين درجااال الاادول، فااي حااين أن نقاا ، يمكاان أن تساااعدالمناصاام العامااة

تواجا  د تازال  أن جميان الادول 6116وُيظهار مإشار مادركال ال سااد  علة مادركال ال سااد. اإثر سلع  تفعالية المإسسال العامة 
 .القوانين واللوائحن اد تهديد ال ساد علة جمين المستويال الحكومية؛ من إصدار التراخيز المحلية وحتة إ
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رتاام دول العااالم حساام ي (CPI) ال ساااد  ااو إصاادار ساانوي لمإشاار دولااي لم حظااة ال ساااد يرمااز لاا  اختصااار  "مإشاار ا
مان أجاا  المإتمناةالسالطة  اساتل لن  إساا ة  ل ساد في الموظ ين والسياسيين، وتعر  المنظمة ال ساد عم حظة وجوددرجة 

وقااااااااد أظهاااااااار . (http://ejabat.google.com/ejabat/thread2tid=3ef7d140b875c413) المصاااااااالحة الشخصااااااااية"
)وجااود  صاا رنقطااة، علااة مقياااس ماان  01أحاارزل أقااا ماان  6116دولااة مشاامولة عمإشاار  111أكثاار ماان ثلثااي  المإشاار أن

ماان  112وقااد احتلاال مصاار المركااز  ،)وجااود تصااور عاا ن الدولااة نظي ااة لللايااة( 111تصااور  درجااة عاليااة ماان ال ساااد( إلااة 
 .66عمعدل نقاط  6116ل ساد عام مإشر مدركال ا في دولة 110امن 

http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_world_2013_arabic 
 :التاليالتساؤل الرئيس  في وعلى ذلك فإنه يمكن صياغة المشكلة البحثية

التمكاين ساا م ها يمكان أن ي؛ في دار ال ساد اإل مس عالمستو  اإلدارة العليا من أ م  في إنا كان تركيز السلطة 
ليتمكناوا مان إدارة أعماالهم وتحماا المسائولية والرقاعاة علاة  للعاملينالسلطة والمسئولية منح يعما علة  الني الوظي ي
 ،عما يقتااي  الصاالح العاام دون تحقياق مكاسام شخصاية أو التاربح مان الوظي اة ،داري من ال ساد اإل الحد في النتائج

 ااا علااة  ،فقااط واإلقليماايلاايس علااة المسااتو  العربااي  مإشاار ال ساااد، فااي أفاااا اترتيع اا  مصاار قيمااةععمااا يااامن لدولااة 
 ؟دوليالمستو  ال

 :أهمية البحث -اثانيا 
؛ ونلا  لماا تمثلا  مان ثثاار سال ية تمتاد إلاة جميان جوانام وتقادمهاتعت ر جرائم ال ساد اإلداري من أخطار الجارائم علاة نماو الادول 

ن اد تمااام الجاادي  تحديااد أسااعام ال ساااد ادداري ومااا ينااتج عنهااا موعلااة نلاا  فاا؛ م تجن هااا أو الساايطرة عليهاااقااد يصااعوالتااي  ،المجتماان
مكانياة إعان ماد   امتواااع   اجهاد    انا العحا  يمثاا العاحا  ي ماا أن؛ لنا فمن والسيطرة عليها أمر حتمي من أجا مواكعة عجلة التنمية

 (.حدود علم العاح  فياول  من ق ا )تم تنو و مالم ي ،داري ال ساد اإل الحد من في الوظي يالتمكين  من ادست ادة

 :البحثأهداف  -اا ثالث
 نظااري الت صاايا الو  داري الحااد ماان ال ساااد اإل فااي الااوظي ين التمكااي التعاار  علااة دور فااي الهااد  الاارئيس للعحاا تمثااا ي -1

 :و ي  رعية،، عاإلاافة إلة ععا األ دا  الداري ال ساد اإلو  الوظي يالتمكين  وعيلموا
 .داري الحد من ال ساد اإلع ك حد أععاد التمكين ادختيارع قة حرية التعر  علة  -
 .داري الحد من ال ساد اإلع ك حد أععاد التمكينالتعر  علة ع قة ال اعلية الناتية  -
 .داري الحد من ال ساد اإلع ك حد أععاد التمكينالتعر  علة ع قة معنة العما  -
 .الحد من ال سادع ك حد أععاد التمكينالقرارال  اتخان في ت ثيرالتعر  علة ع قة ال -

تجااأ موااوع العحا  مان خا ل الدراساة الميدانياة؛ عمصالحة الاارائم المصارية وثرا  العاملين  اتجا ال دراسة وتحليا -6
 فااي المسااا مة ماان شاا نها التاايالتوصاايال  ععااا اقتااراح يمكاان ماان خ لهااا التااي لنقاااط القااوة والاااعف ونلاا  للوصااول

 .داري الحد من ال ساد اإل في الوظي يالتمكياااااان من  ادست ادة
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 :البحثفروض  -ارابعا 
 .داريالحد من الفساد اإل وبين الوظيفيلتمكين بين اداللة معنوية توجد عالقة ذات  الفرض الرئيس:

 :و ي وقد تم تقسيم  نا ال را إلة مجموعة من ال روا ال رعية،
 .داري الحد من ال ساد اإل وبين ادختيارحرية  ين معنوية ددلة توجد ع قة نال  -1
 .داري الحد من ال ساد اإل وبينل اعلية الناتية  ين اددلة معنوية توجد ع قة نال  -6
 .داري الحد من ال ساد اإل وبينمعنة العما  ين ددلة معنوية توجد ع قة نال  -6
 .داري الحد من ال ساد اإل وبينرارال الق اتخان في لت ثير ين اددلة معنوية توجد ع قة نال  -2

 :البحثمنهج وأدوات  -اخامسا 
 علة النحو التالي: امركع   االعاح  في إجرا  العح  أسلوع   اتعن

: حياا  يااتم تحديااد وت صاايا الم ااا يم النظريااة األساسااية المرتعطااة عمواااوع العحاا ، ونلاا  المنننهج المسننحي الوصننفي -1
 اساتمارةعاإلااافة إلاة والمصادر العلمية المختل ة، واساتخ ز األفكاار منهاا،  عادستعانة عمختلف المراجن، والدوريال،

 علة ععا المحاور التي تعكس متليرال الدراسة. احتولاست يان 
و و نل  المنهج الني يعتمد علة جمان ال ياناال الخاصاة عاالظوا ر  ،عح فروا ال ختعار: ونل  دالمنهج الستدللي -6

، ونلا  مان خا ل دراساة ميدانياة الخاصاة عاالظوا ر ادتجا االا يساها معرفاة عما ،رقمياة وتحليلها، وعرااها فاي صاورة
 .المستويال الوظي ية عمصلحة الارائم المصريةمختلف ع العاملينأجريل علة عينة من 

 :البحثحدود  -اسادسا 
 الحدود الموضوعية: -

 اتخااان فااي عليااة الناتيااة، ومعنااة العماااي والتاا ثيرالمرونااة التنظيميااة، وال ا) الااوظي يأععاااد التمكااين  العاحاا  علااة اعتمااد
 .ادست يان استمارةتصميم  في ونل  ،(Hayes, 1999)  قدم الني مقياسعلة ال ااعتماد   القرارال(

 الحدود المكانية: -

حاول  واتجا ااتهم هامئثراونلا  لمعرفاة  ،عمصالحة الاارائم المصاريةأجريل الدراسة الميدانية علاة عيناة مان العااملين 
مان حيا  الوقال  اصاعع   امنااطق الجمهورياة يعت ار شايئ   جميانلطية جميان م مورياال الاارائم  ألن ت ا، ونظر  اوع العح مو 

 عمركاازي  عالمنطقااة المركزيااة عالقااا رة عااالمراكز الاااري ية المدمجااة عشااوائية عساايطة ماان العاااملينلاانل  تاام أخاان عينااة  والتكل ااة،
 .صرمتوسطي الممولين عمدينة نو كعار الممولين، 

 الحدود الزمنية: -

 . ن س وحتة نهاية الشهر 6112 ينايرالحدود الزمنية للقيام عالدراسة الميدانية  ي ال ترة من  داية شهر 
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 :للبحث مفاهيميوالاإلطار النظري  -ثانيالمحور ال

 :ه وآثارهنواعوأ داري مفهوم الفساد اإل -لا أو 
القوانين واألنظمة واألساعام  عاخت   نأ الم ا يم  واختل لمنة، تعددل م ا يم ال ساد اإلداري علة مر العصور واألز 

 ،وا ثاار الناتجااة عنا  فااي المجتمعاال المختل ااة وفتاارال الازمن المتلياارة، إن نجاد ععااا ال قهااا  قاد قصاارأ علاة أسااعام محااددة
وجاود م هاوم  ااة إلاة عادممماا أف ، ينما أرجع  ثخرون إلة أسعام غير محددة، كنل  الحال عالنساعة لمظاا ر ال سااد وثثاارأ

يلجاا  إلياا  الموظااف  ئا  سااي افمننااا لاان نخاارك عاان فكاارة كااون ال ساااد اإلداري ساالوك   ،وعلااة الاارغم ماان نلاا  .موحااد لل ساااد اإلداري 
كالرشااااوة،  ،  العديااااد ماااان التصاااارفال غياااار السااااويةن  اااانا الساااالو متاااااأ اااادا  ومصااااالح فرديااااة وجماعيااااة، وي العااااام لتحقيااااق
سا ة استعمال السلطةوادستل ل ال ،وادخت س  ، وادستي   علة المال العام.والمحسوبية والوساطة، والتزوير ،وظي ي وا 

 :داري مفهوم الفساد اإل -أ

 :ويقاال ،و او فاساد وفسايد ،اوفساود   اال ساد في الللة العربية من "فا  وسين ودال" كلمة واحدة، فسد الشي  ي ساد فسااد  
وت اساد القاوم: تادا روا وقطعاوا  .ساي وي : جمعاوأ جمان  لكاي لتقاربهماا فاي المعناةقاال  .وساقطيساقط  :قوم فسدي. كما قالوا

وفسااد  ،فيا  فسااد :أي ، انا األمار م سادة لكانا :وقاالوا .وادست سااد خا   ادستصا ح ،والم سادة خا   المصالحة .األرحاام
 .(6111السوس، ، )اللوح الشي  إنا أعارأ

ساوا  مان الناحياة السياساية أو اإلدارياة  ،في مختلف فاروع المجتمان اإلنسااني أنواع  ومظا رأ تتعدد اصط ح  اال ساد و 
ا لتعريف تعري ات  التي قد يخصصها العع اية أو األخ قية والثقافية وحتة النواحي الدينية، ومن ثم تتعدد أيا  قتصادأو اد

 اانا العحاا  علااة  فااي يااتم التركيااز ولكاان أو اقتصااادي؛ ،أو فساااد سياسااي ،د، فيقااال فساااد إداري اسااأحااد أنااواع أو مظااا ر ال 
 .داري ال ساد اإل

كااا عمااا و ااو  .(1991تقرياار ال ناا  الاادولي، )لوظي ااة العامااة لتحقيااق مكاساام خاصااة إسااا ة اسااتعمال ا ااو ال ساااد و 
 .(6113)منظماة الشا افية الدولياة،  الجماعةام المناصم العامة لتحقيق مصلحة خاصة ناتية للن س أو استخديتامن سو  

ال ساااد اإلداري سااو  اسااتعمال الساالطة العامااة لتحقيااق مكساام خاااز، حياا  يتاادرك ماان الرشااوة إلااة عمليااال غساايا  يعنااوي
 (.1991 األمم المتحدة،) األموال وأنشطة الجريمة المنظمة وأنشطة المافيا

 :(6110 )ع د الس م،التالية  ادعتعارال راعييوأي تعريف لل ساد يجم أن 
وقااد يااتم فااي  ،وتسااهيا األعمااال ،عدياادة، مثااا: دفاان الرشااوة لتسااهيا عقااد الصاا قال تم عصااورال ساااد قااد تاا إن ثليااال -

وقاد ياتم  توجيا   ،شكا وان اليد علاة الماال العاام أو الحصاول علاة مواقان متقدماة ليقاارم فاي الجهااز الاوظي ي
 لصالح العام.علة خ   ادستخدام األمثا وما تقتاي  اعتعارال ا ،اإلن ا  العام لتحقيق رغعال خاصة

 في معظم أشكال ال ساد. ما إن ال ساد ليس فقط خطيئة حكومية،  ا إن القطاع الخاز متورط إلة حد -

وا خار يمكنا  التا ثير  ،أحاد ما يحتااك إلاة قارارال محاددة ،إن الع قة ال اسدة عادة ما يشتر  فيها أكثر من طر  -
 في  نأ القرارال.

 للواجعال وادلتزامال العامة. انتها عما فاسد ينطوي عالارورة علة أي  إن -
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 :(6112 )فايزة محمد، مفاهيم للفساد اإلداري  ةويمكن التمييز بين ثالث
ف ععمااا ماان واجعاا  يتحقااق عقيااام الموظااو  ،عاان أصااولها نحاارا عممارسااة الوظي ااة اإلداريااة وادعط ال ساااد ت: ياار المفهننوم األول -

 م مسئوليات  الوظي ية، إنا كان نل  من أجا تحقيق من عة شخصية.عن القيام ععما  و من صمي ادمتناعالقيام ع  أو 
، ونتيجااة زيااادة فااراد إلنجاااز معااام تهم اإلداريااةا األه اار ال ساااد مإسسااة غياار رساامية يسااتخدمعتي :المفهننوم الثنناني -

عحركاة  ا، ويصاعح الموظاف ال اساد مرتعط اصعح الوظي ة العامة جز  من الساو  ال ساد اإلداري ون ون  إد  األفراد ت
 من أصحام المصلحة. ادست ادةوعقدرت  علة  ،العرا والطلم

لحت  إنا قااادم مصااا ا، فيعاااد الموظاااف فاساااد  ماااة المصااالحة العاماااة أو التنكااار لهااااعط ال سااااد  خدت: يااار المفهنننوم الثالنننث -
دياة ، أو حاجتا  الماطمعا  فاي ادنت ااع مان وظي تا الادافن لانل   او  ساوا  أكاان، الشخصية علاة المصالحة العاماة
 لقاا  متطلعات  لعدم ك اية دخل .

اا ،أن ال ساااد ساالو  غياار سااو  يسااتلا الشااخز فياا  مركاازأ وساالطت  الممنوحااة لاا  أي  اانل  التشااريعال والقااوانين  امخال  
و نااا  ث ثااة عناصاار رئيسااة ، واللااوائح والتعليمااال  هااد  تحقيااق من عااة شخصااية أو جماعيااة علااة حسااام المصاالحة العامااة

 :(6111 )الكت ة، يلي وتتمثا  نأ العناصر فيما ،ال ساد ترتكز عليها ظا رة
مار موظاف عاام عالقطااع الحكاومي أو الهيئاال والمإسساال واإلدارال الحكومياة أو نال  او فاي غالام األ :الفاعل -

 .لما نصل علي  ات اقية األمم المتحدة لمكافحة ال ساد وفقا   ، ونل والموظف المحلي والموظف الدولي ،الن ن العام
غير السوي الني يلج  إلي  الموظف العمومي والني يخالف ع  التشريعال والقوانين واللاوائح والانظم والقايم  :السلوك -

 .واألخ  
 .سياسية( علة حسام المصلحة العامة ،اقتصادية ،يةيند ،جماعية )عرقيةأو   و تحقيق مصلحة شخصية :الهدف -
 .والثقافية وادقتصادية والسياسية للمجتمن الني يهدد المصالح والتنمية ادجتماعية :الخطر -

اااعدياادة تتحاادد تلاا  األشااكال  أشااكاد   تتخاانو  ،ظااا رة ساال ية تت شااة داخااا األجهاازة اإلداريااة ال سااادوظااا رة  لثقافااة ل تعع 
وتنشا   ،ع قاال القراعاة والوسااطة والصاداقةوتقترن عمظا ر متنوعاة كالرشاوة و  ،القيميالمجتمن والمنظمة والنظام  في السائدة

لتحقياق أ ادا   ،داري المساار الصاحيح للجهااز اإل في انحرا ة إحدا  رئيسوغايتها ال ساسيع عا مس عال مختل ة  دفها األ
 .(6111 )مطر، غير مشروعة فردية أو جماعية

 أن :علة  داري اإل تعريف الفسادللباحث يمكن و

ماان قل ااا منصاام ثقااة يتطلاام العمااا عمااا يقتاااي  أل اادا  غياار مشااروعة  إسااا ة اسااتخدام الساالطة العامااة )الحكوميااة("
 ."الوظي ة العامةتربح من الو  ون سرية لتحقيق مكاسم شخصية، وعادة ما تكالصالح العام

 :داري أنواع الفساد اإل -ب

 ومن أ رز أشكال  ما يلي:تتعدد أنواع ال ساد 
 الرشوة: -1

الثالا ، ونلا  لت شايها فاي  انأ الادول عشاكا ك يار فاي دول العاالم دسايما و  ،تعد جريمة الرشوة أخطر الجرائم في العالم
نتيجة لمعاناة شعوبها من جور حكوماتها وتدني المستو  المعيشي لها واياع حقوقها، مماا يادفن عاالموظ ين فاي تلا  الادول 
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ال مقا ا إنجاز أو تسرين معام ل أو تقديم خدم ،تحل مسمة الهدية ،في الرشوةإلة العح  عن مصدر ثخر للمال يتمثا 
 .(6119)زين الدين،  أو امتيازال عامة

 :الختالس -2

علااة مصااالحة  عتاادا ادو  ،لاا  المخصااز وتوجيهاا  إلااة غياار اللاارا ،ولساايطرة المخااتلس علااة منقاا ااو  ادخاات س
ة موظاف عاام أو مكلاف  خدماة د د من أن يرتكام الجريما ادخت سولقيام جريمة  .(1991 )صالح، المشرع قانونية حما ا
، أن تكاااون  اانأ الحياااازة عصاا ة قانونياااةأي  قااد وجاااد فااي حيازتاا  عسااا م وظي تاا ، ادخااات سن الماااال مواااوع عامااة وأن يكااو 

 :(6111 )الكت ة، ي تيلما  اوالمواقف وفق   الطرائقأشكال مختل ة عاخت   المال العام  ودخت س
 تحصيا أموال غير مستحقة من ا خرين  دعو  رسوم أو غرامال أو ارائم. -

 زينة اإلدارة من ق ا الموظف المسئول عنها.نهم وسرقة خ -

 تحويا جز  من الممتلكال الحكومية إلة الملكية الخاصة للموظف العام. -

 اإلدارية الخاصة  مقامة وتنق ل الموظ ين. مصروفالالمعاللة في تحديد ال -

 أثا ( ألغراا شخصية. –معدال  –استل ل الموارد الحكومية )سيارال  -

 ل العام:على الما الستيالء -3

ويحاد  فاي إحاد  صاور ثا   ، لة ملكية المال العام ع ياة وسايلةكا اعتدا  ععلة المال العام ع ن   ادستي  يعر  
 :(6119)زين الدين،  كا تي
عاان  ،لن ساا  حيااازة جدياادة  الجاااني  منهااا   اانأ الحيااازة وينشاا فيقااوم ،أن يكااون المااال العااام فااي حيااازة شااخز ثخاار -

 عاستعمال العنف أو التهديد. أو ،طريق غ لة الحائز

 تو م الحائز أن  يستحق  نا المال. احتياليةفيتج  الجاني إلة القيام عطر   ،أن يكون المال في حيازة شخز -

 أن يكون المال في حيازة الجاني دون أن يكون نل  عس م وظي ت  العامة. -

 اللير علة المال العام. استي  ا تمتد إلة تسهيا   ،علة المال العام ادستي  وعلة نل  فهنأ الجريمة د تقتصر علة 
 :داري آثار الفساد اإل -ج
 اآلثار الجتماعية للفساد اإلداري: -1

يإد  ال ساد إلة زيادة كل ة الخادمال ادجتماعياة الاارورية كاالتعليم والعا ك والساكن وغير اا مان الخادمال األساساية 
 .(6111 )الكت ة، وجودتهادمال التي يحتاجها أفراد المجتمن فيقلا من حجم  نأ الخ

 ية للفساد اإلداري:تقتصاداآلثار ال -2

 .(6119)عربية،  فعال في الدولة أو القائمة عليهات ثير  لهافي مإسسال  اإن كان مت شي   ،المجتمن اقتصادقد يمس ال ساد 
 :اآلثار السياسية للفساد اإلداري  -3

لثقاااة فاااي محاولتهاااا ، في قاااد افاااي الحكوماااة وبرامجهاااا السياسااايةماااا إلاااة فقااادان الثقاااة  ال سااااد فاااي دولاااة انتشاااارإن ي ااااي 
 .(6111 ،متولي) علة خطط التنمية ادقتصادية امما ينعكس سلع   ؛إلص ح األوااع
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 :اآلثار القانونية للفساد اإلداري  -4

فااي الدولااة ل القانونيااة الن ااون ي اااي إلااة تاادمير  يعااة التشااريعا واسااتل لتل ااة ماان رشااوة ال ساااد عمظااا رأ المخ انتشااار
 .(6111 )الكت ة، واحترامها

 :وأبعاده الوظيفيماهية التمكين  -اثانيا 
، ويتمياز  انا النصاف األخيار مان عقاد التساعينيال خ ل اك ير   اودقة رواج   ،في أواخر الثمانينيال رز م هوم التمكين 

نما علة العاملين في المقام األول. ،قوامها أد يكون تركيز المدير علة التنظيمال المنافسة ،المدخا ع لس ة جديدة  وا 

تساااعد  التاايماان األساااليم  ااو و  ،داري ال كاار اد فااي ماان الم ااا يم الحديثااة Empowermentويعت اار م هااوم التمكااين 
يتسام عالمشااركة والت اا م وحرياة  اتنظيمي ا ا  وفر مناخاياو  اإلدارة علة إط   القوة الكامنة لد  العاملين من علم وخ رة ومجهاود

سياساة  اعتعاارأ؛ لانا يمكان لتقديم أفاا ما عناد م مان خ ارال وجهاودال رصة ليفراد  ويتيحواحترام األفراد  الرأي ير عن التع
عطاااا  العااااملين الصااا حيال إ تعماااا علاااة و  ،أو ثقافاااة تنظيمياااة تاااإمن  هاااا جميااان مساااتويال التنظااايم ،مااان سياساااال التح ياااز

وكاانل  تااوفير  ،المااوارد جمياانماان تااوفير  ،دارةتهم دون تاادخا معاشاار ماان اإلماانحهم الحريااة ألدا  العمااا عطااريقتوالمساائوليال و 
 .(Bennis, 1995) ألدا  العما والثقة المطلقة فيهم اوسلوكي   اوت  يلهم فني   ، يئة العما المناسعة

 :الوظيفي ماهية التمكين -أ

كانل  فاي  التمكاين القوة، وعار  ع ن  إعطا  السلطة الرسمية أو Powerمكن من خ ل ال عا يُ  "التمكين"عرفل كلمة 
أو تخوياا السالطة إلاة شاخز ماا  ،Invest with Legal Powerعلاة أنا  عملياة مانح السالطة القانونياة  "وعساتر"قاموس 

uthorizeA،  لل رد للقيام ععما ما ال رصة تاح تأو أنEnable ، (6116 )عار. 

لية حاا المشاك ل اليومياة مسائو ون في المنظماة سالطة و العاملعطة يُ ويعر  التمكين علة أن  اإلجرا  الني عمقتااأ 
فيااار  أنااا  يتاااامن مشااااركة العااااملين فاااي المنظماااة لتحدياااد  ااادائا  ،التاااي تظهااار أثناااا  العماااا،  ينماااا يوسااان الاااععا الم هاااوم

خطو لية تحقيق األ دا ، ويمسئو من تحما كاما ل ،وتحديد أساليم العما المناسعة ،السياسال المحققة لي دا  المواوعة
وأطار عملهاا وأسااليم  ،لية تحدياد أ ادا  المنظماةمسائو فير  ارورة إعطا  العااملين سالطة أو  ،الععا ا خر خطوة أوسن

اا تمكاين العااملين يعناي إعطاا  الثقاة والحر  كماا إن .(6116 )أفناد ، األ دا تحقيق  نأ  ياة والماوارد للعااملين ليتصارفوا طعق 
 .(Blanchand, 1996) الشخصية همئثراألحكامهم و 

 ياكاا  ةتت نا أن التمكين يقترن عالمنظمال المرنة السريعة ادساتجاعة والتكياف مان المتليارال التاي (6116 ،السيد)يعتقد و 
 ،التمكاين ومادركال ال ارد وسالوكيات  ين  (6111،يونااس)ويربط  .تنظيمية غير تقليدية تميا إلة األفقية أكثر من الهرمية الرأسية

صر  ن حي  إن ثقت  وا  ارأ وبنيت  ال كرية مجتمعة تعد نقطة انط   لت ناي سالو  إ اداعي قاادر علاة التكياف ألدا  مهاام جديادة، وا 
 التمكين يقوم علة فلس ة مراقعة اإلدارة ك ديا استراتيجي ليسلوم التقليدي الني يقوم علة مراقعة سلو  وتصرفال األفراد.

السالطة مانح العااملين : "علنى أننه داري الفسناد اإلضوء مفهوم  في أمكن للباحث تعريف التمكين ما سبقومن خالل 
ام المعلومااال والت اعااا ماان ا خاارين  هااد  إعطااائهم ال رصااة اسااتخدو  عملهاام ليتمكنااوا ماان إدارة أعمااالهموالمساائولية المتعلقااة ع
دارت    ."عما يقتاي  الصالح العام، دون التربح من الوظي ةإلتقان عملهم وا 
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 :يفيالوظتمكين الأهمية  -ب

من أ مية المورد العشري، فهو أكثر الموجودال قيماة فاي القارن الحاالي، وخاصاة فاي ظاا  ا تدا أ مية التمكين تنطلق 
اقتصاد يطلق علي  ادقتصاد المعرفي ألن  يمثا قوة علمية قادرة علة إدخال التعدي ل الجو رية علة كا شاي  فاي أعماال 

 لهاااا والتمكاااين وسااايلة تح يزياااة معنوياااة يشاااار  مااان خ .(Finnign, 1996) ةعااان ا تكااااراتهم المت حقااا    فاااا ،منظمااااتهم
إلااة رفاان الااروح المعنويااة وتحسااين ادتجا ااال والع قااال عمااا  -عااادة  - اانأ المشاااركة  وتااإدي ،العاااملون فااي اتخااان القاارار

واإلدارة تاإدي إلاة تحقياق الرااا ينعكس علة اإلنتاجية، وقد دلل األد ياال اإلدارياة علاة أن المشااركة مان األفاراد العااملين 
 .(Simans, 1995) ومن ثم زيادة مستو  ادنتما  والود  ،الوظي ي

المنظماال،  دساتمرارو نا من أ ام الاامانال الحيوياة  ،منظمالوالتمكين  و منعن الصف الثاني المإ ا للقيادة في ال
أ مهاا انخ ااا مساتو  الرااا  ،سايإدي لعادة نتاائج سايئةإن ما ينجم عن حلول مديرين لم يحظوا عالقدر الكافي من الت  ياا 

 .(6112 )مصط ة، انخ اا جودة القرارال وك ا ة األدا كنل  و  ،عن العما من ق ا أولئ  النين حج ل عنهم ال رز
 :الوظيفيتمكين الأبعاد  -ج
 :الختيارحرية  -1

و اي تاإدي  ،  للمهام التي توكا إلي ئأدا لتنظيم في اختيار وتحديد طر   ي درجة الحرية التي يتمتن  ها ال رد داخا ا
 .(Deci, et al., 2001) كة ال عالة ليفراد داخا التنظيمإلة زيادة المشار 

 الفعالية الذاتية: -2

نجااز المهاام الموكولاة إليا  عك اا ة واقتادار نتيجاة تمتعا  عاالخ رال والمهاارال والمعرفاة عان  و ي قادرة ال ارد علاة أدا  وا 
معلومااال التااي تااإدي إلااة  نااا  الثقااة  ااين اإلدارة واألفااراد وتجعلهاام علااة معرفااة عاألحاادا  والتلياارال طريااق المشاااركة فااي ال

الوقااال فاااي  متاااوافرةود اااد مااان أن تكاااون المعلوماااال ساااليمة وصاااحيحة و  ،المحيطاااة  هااام والواااان الاااني توجاااد عليااا  المنظماااة
 .(11-11: 6116 الم يا وعواد،) المناسم

 معني العمل: -3

ويعتمااد ، أو لآلخاارين أو للتنظاايم اسااوا  عالنسااعة لاا  ناتي اا ،لتااي يإديهاااال اارد للمعاااني والقاايم للمهااام ا  ااي عمليااال إدرا 
 ،إدرا  معنااة العمااا علااة األ ميااة التااي تتمتاان  هااا الوظي ااة فااي التنظاايم ومااد  ت ثير ااا علااة الوظااائف األخاار  فااي التنظاايم

 .(Simans, 1995) ظمةنوكنل  أ ميتها في مد  مسا متها في تحقيق الهد  الكلي للم
 :التأثير في اتخاذ القرارات -4

درا  ال رد   اا والسياساال التاي يااعها التنظايم وخاصاة اتخانعلاة القارارال التاي ياتم  اعا ن لا  تا ثير   واعتقاادأ و تيقن وا 
ومد  مسا متها  مد  مسا مة الوظي ة عالمعلومال المتعلقة  منجاز أعمال ا خرينفي  لتي تتعلق ععمل ، وي رز الت ثيرتل  ا

 .(6116المتعال وثخرون، ع د ) المنظمةفي تحقيق أ دا  
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 :داري بالفساد اإل الوظيفيالتمكيننننننن عالتقة  -اثالثا 
 (:6111الخطيم، )منها ، عمجموعة من الخصائز تتميز عملية التمكين

 ن التمكين حالة عقلية ون سية عطيئة التكوين.إ -1

ععاادة وسااائا أ مهااا ت ااويا الساالطال وتح يااز وتصااميم الوظااائف عطريقااة تمكاان  ن التمكااين ي خاان عاادة أشااكال ويتحقااقإ -6
العاملين من توظيف إ داعهم وتوفير مناخ تساودأ الثقاة وتاوفير الماوارد ال زماة وأ مهاا المعلوماال، وكانل  التركياز علاة 

 الع قال األفقية.

موعاااال العماااا المساااتقلة( التاااي تعطاااة يقاااوم التمكاااين عصااا ة أساساااية علاااة تكاااوين فااار  عماااا فعالاااة يطلاااق عليهاااا )مج -6
 ص حيال ك يرة دتخان القرارال.

 .الداخلي لتزامعلة فكرة اد الوظي ي يرتكز مامون التمكين -2
 .لمتعادلة  ين الرإسا  والمر وسينععنصر الثقة ا الوظي ي التمكين ارتعاط -0

 (:1991 عامر وع د الو ام،: ر  تص)كالتالي ، و ي الوظي يتمكين ال نا  عدة متطلعال لنجاح تط يق م هوم و
فالمعلومااااال  ااااي المااااادة الخااااام للقاااارار اإلداري، ود يااااتمكن العاااااملون ماااان اتخااااان القاااارارال  :مشنننناركة المعلومننننات -أ

؛ من حي  الكم والكيف والتوقيال مةئم فر المعلومال، حي  يجم أن تكون صحيحة و اتتو  عندماوالتصرفال، إد 
 .داري علة الحد من ال ساد اإلتعما مشاركة المعلومال  التاليوع

حادود التصارفال، مكان العااملين مان التحار  الاناتي، وأن ياتم تواايح د د من تحدياد اإلطاار الاني يُ إطار اإلدارة:  -م
 اتعت ار عنصار   التايساين و ر و يسود مناخ من الثقة المتعادلاة  اين الرإساا  والم التالي؛ وعونطا  المسئوليال واألدوار

 .داري الحد من ال ساد اإل في يسيكون ل  ت ثير فعل الني لعمافي صحة مناخ ا ا ام  
 واتخاان القارارال، وتوزيان األدوار وتحدياد،  تحدياد األ ادا فار  العماا ناتياة اإلدارة  تقاوم :فرق العمل ذاتية اإلدارة -ك

تحااد ماان  ليااةاألماار الااني يكساام العمااا فعا ؛اتحاار  ناتي ااوت اة نساا ي  مسااتقل فاار   فهااي المساائوليال، وتقياايم األعمااال،
 .داري ال ساد اإل

؛ حي  يكتسم ال ارد ادنط   في نظام فعال للتمكين السليم للموارد العشرية نقطة ادختياريعت ر  :السليم الختيار -د
طر عليهااا إحاد  صااور ال ساااد فقاد يشااجن نلاا  يساتفاامنا كانال الثقافااة السااائدة  ،العماا فااي ماان الثقافاة السااائدةقيماة 

 .نل  للتربح من الوظي ة استثمار علةأصحام الن وس الاعي ة 
إلاة المنظمال التاي تساعة  كما إن، ا علة حوافز ماليةحي  يكون من حق كا عاو أن يحصع :التحفيز الفعال -ه

تقليااا فاارز  ي يمكاانلا؛ وعالتاا، يجاام أن تااان نظااام حااوافز يعتمااد علااة مشاااركة األرباااحالااوظي ي تط يااق التمكااين
 .داري وال ساد اإل نحرا اد

 تمكين  و توفير مناخ يعما علاة تحقياقاللعا أ م عنصر في عناصر عملية : مناخ العمل لإلنجاز العاليتوفير  -و
المناخ الني يسمح  محدا  تلييارال جو رياة، إن د اد مان التلييار فاي أنمااط الرإساا ، أي  ،اإلنجازال فو  العادية

للا  ععا المناصم أو المستويال اإلدارية  .، وقد ُيحد من داري اإل؛ عما يقلا من ال ساد وا 
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 :داري الحد من الفساد اإل في الوظيفيالتمكين لتأثير  الدراسة الميدانية -المحور الثالث
 :لدراسة الميدانيةاإلجراءات المنهجية ل -لا أو 
 :الميدانية الدراسةمجتمع  -أ

ق القاوانين الااري ية تحقيق ادلتزام الطاوعي مان مجتمان المماولين عان طرياق تط يا في مهمة مصلحة الضرائبتتمثل 
 من تخ يا الن قال من خ ل إدارة اري ية تسا م في تحسين الموارد المالية للدولة. ،ععدالة

تساعي  .إنشاا  إدارة ااري ية تحقاق العدالاة والشا افية عناد تط ياق القاوانين فهني رؤينة مصنلحة الضنرائب المصنريةأما 
اكسام واحتارام وتقادير المجإلاة مصلحة الارائم المصرية  ، يتسام عاالوعي اتمان مان خا ل تقاديم نظاام متكاماا يخلاق مجتمع 

 تحقيق ادستقرار والنمو ادقتصادي.ويلتزم  
 :عينة البحث -ب

 هاامئثراونلاا  لمعرفاة  ،عينااة مان العااملين عمصاالحة الاارائم المصاريةعيناة عشاوائية عساايطة مان  عاختيااارقاام العاحا  
 اصاعع   امنااطق الجمهورياة يعت ار شايئ    جميانجميان م مورياال الاارائم ألن تلطياة  اونظار   .حول مواوع العح  واتجا اتهم

عاالمراكز الااري ية  عمختلاف المساتويال الوظي ياة لنل  تم أخان عيناة عشاوائية عسايطة مان العااملين والتكل ة،من حي  الوقل 
ام اساتخدعمديناة نصار؛ ونلا  عمركز كعار الممولين، ومركز متوساطي المماولين من  كاالمدمجة عالمنطقة المركزية عالقا رة ع

 :(33: 1991)شكرى، المعادلة التالية

  ×  الخطأ المسموح به = الدرجة المعيارية

 

 حي :
 = حجم العينة. ن
 (.%01) محا العح  في العينة، وقد اعت ر ا العاح  = نسعة وجود الظوا ر  

 (.%11ي حدود )ف نسعة الخط  المسموح ع = قدر ا العاح 
 .6تكون الدرجة المعيارية  (، وبنل %91 ي المقا لة لمعاما الثقة الني تعمم ع  النتائج ) =الدرجة المعيارية 

 مفردة. 111ن =  وبتط يق  نأ المعادلة في او  ادفترااال الساعقة يكون حجم العينة الممثلة لمجتمن العح 
 :الستبيانتصميم تقائمة  -ج

أفاااراد العيناااة تجااااأ متليااارال الدراساااة،  اتجا اااالتاااامنل مجموعاااة مااان الععاااارال تقااايس  ت ياناساااتااام تصاااميم قائماااة 
إلاة  وانتهاة، ااوع الدراساةمجاال مو  في علة عديد من الدراسال الساعقة ط ععاد فقد قام العاح  ةالقائم نأولتصميم  

تمثااا أععاااد التمكااين األربعااة علااة  لتااياالمتلياارال المسااتقلة  حياا  إن ،تكوناال ماان عاادة مقاااييس اساات يان اسااتمارةإعااداد 
 : ي" HAYES "مقياس

  (1- )  
 )ن(حجم العينة  
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 .ععارال( خمس) الناتية ال اعلية -   .ععارال( )خمس ادختيارحرية  -
 .(ععارال القرارال )خمس في الت ثير -  ععارال(. خمسالعما )معنة  -

 .ععارة( 10ال ساد )حة ثليال مكاف في المتلير التاعن والمتمثا اافة إلةعاإل

 : يلي ونل  كما ،ادتجاأ خماسيليكرل علة مقياس  ادستمارة ملصموقد 

أوافق  درجة  درجة الموافقة
أوافق  درجة  أوافق  درجة ك يرة اك يرة جد  

 اأوافق  درجة قليلة جد   أوافق  درجة قليلة متوسطة

 1 6 6 2 0 الوزن المرجح

 :أساليب المعالجة اإلحصائية -د

 :ساليم التاليةألام ااستخد، عSPSS Ver.20م ال رامج اإلحصائية علة حز  ا ليتم استخدام الحاسم 
 " لقياس الثعال.خ أل اكرونعامعاما " -
 .التمييزي " ل " ومستو  معنويت  لقياس الصد   اختعار -
 .عينة الدراسة اتجا اللقياس  النسمو المتوسط و  التكرارال -
 .يرال ين المتل رتعاطاد واتجاأقوة "كنادال" لقياس  ارتعاطمعاما  -
 . ين المتليرال يةنحدار ادل يان الع قال  ”ANOVA Test“تحليا التعاين  -
 .العسيط ل يان ت ثير المتليرال المستقلة علة المتلير التاعن يالخط ادنحدار -

 :"ألفا باستخدام "معامل كرونباخ الستقصاء استمارةثبات  اختبار -ه

 ( 1جدول رتقم )
 "ألفا نباخمعامالت الثبات باستخدام "معامل كرو 

 αمعامل  عدد العبارات المتغير
 %13.6 0  ادختيارحرية 

 %36.1 0 ال اعلية الناتية 
 %36.1 0  معنة العما

 %12.1 0 القرارال في الت ثير
 %16.1 10 ثليال مكافحة ال ساد

 .ادست يانالعح  تجاأ قائمة  تجا ال عينةثرا  وا استقرارويطمئن إلة  ،ألداة القياس اجيد   ا  ثعات السا قي ين الجدول  
 :الستبيان لقائمة التمييزي الصدق  -و

فئااة دنيااا، وحتااة تكااون ، و فئااة وسااطة، و : فئااة علياااوتميااز  ااين ثاا   فئااال ،الط يعاايزياان ظااا رة كونيااة للتو  ةأياا تخااان
 ا.ف  د أن تختلف ثرا  واستجاعال ال ئة العليا لعينة الدراسة عن ال ئة الدني ،ععارال المقياس صادقة
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 ( 2جدول رتقم )
 الستبيانلعبارات تقائمة  التمييزي الصدق 

 الفئة العليا الفئة الدنيا الختالفاتمتوسط  المعنوية تقيمة ت العبارات
X11 60.850 .000 3.75000 3.6288 3.8712 
X12 71.408 .000 3.80000 3.6953 3.9047 
X13 88.179 .000 4.25000 4.1552 4.3448 
X14 41.865 .000 2.70000 2.5731 2.8269 
X15 35.608 .000 2.40000 2.2674 2.5326 
X21 42.445 .000 3.25000 3.0994 3.4006 
X22 50.522 .000 3.20000 3.0754 3.3246 
X23 48.051 .000 3.70000 3.5485 3.8515 
X24 49.712 .000 3.65000 3.5056 3.7944 
X25 31.318 .000 2.55000 2.3898 2.7102 
X31 50.168 .000 3.50000 3.3628 3.6372 
X32 50.636 .000 3.70000 3.5563 3.8437 
X33 46.676 .000 3.05000 2.9215 3.1785 
X34 35.044 .000 2.75000 2.5956 2.9044 
X35 37.122 .000 2.65000 2.5096 2.7904 
X41 46.464 .000 3.30000 3.1603 3.4397 
X42 56.248 .000 3.65000 3.5224 3.7776 
X43 33.440 .000 2.70000 2.5412 2.8588 
X44 61.843 .000 4.10000 3.9696 4.2304 
X45 54.327 .000 3.55000 3.4215 3.6785 
 Y1 44.411 .000 3.20000 3.0583 3.3417 
Y2 54.868 .000 3.05000 2.9407 3.1593 
Y3 48.052 .000 3.45000 3.3088 3.5912 
Y4 52.167 .000 3.40000 3.2718 3.5282 
Y5 40.186 .000 2.75000 2.6154 2.8846 
Y6 43.318 .000 3.35000 3.1979 3.5021 
Y7 48.445 .000 3.00000 2.8782 3.1218 
Y8 44.945 .000 3.40000 3.2512 3.5488 
Y9 54.721 .000 3.45000 2.3260 4.5740 
Y10 35.919 .000 2.80000 2.6467 2.9533 
Y11 38.321 .000 3.05000 2.8934 3.2066 
Y12 42.902 .000 3.15000 2.0056 4.2944 
Y13 35.291 .000 2.60000 2.4551 2.7449 
Y14 52.678 .000 3.65000 3.5137 3.7863 
Y15 61.843 .000 4.10000 3.9696 4.2304 

ال ئاة العلياا  اتجا اال اختل ال حيا  ،المختل ة من العيناة ال ئال رو   ين ال تاح جو ريةتالجدول السا ق  في عالنظر
 .1.11مستو  معنوية ع عن ال ئة الدنيا

 ثا تة وصادقة. ادست يان ةأصعحل قائم التمييزي الثعال، والصد   الوبنا  علة نتائج قياس ،مما س ق
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 :تحليل نتائج الدراسة الميدانية -انيا ثا
 :الختيارنتائج الدراسة الميدانية لمتغير حرية  -1

 (3جدول رتقم )
 الختيارنتائج الدراسة الميدانية لمتغير حرية 

 المتوسط العبارات
 المرجح

 اترتيب العبارات تبعا 
 األعلى للمتوسط

 6 6.1011 .أقوم ع  النيإجرا  يامن تحقيق جودة عالية للعما أي  اتخانع لييسمح  
 6 6.1111 .رئيسون الرجوع إلة حرية اتخان القرار فيما يخز ت اصيا عملي دع يسمح لي 
 1 2.6011 عملي.  متمامالخاصة  الزمنيةوان الجداول  يلح ييت 

 2 6.1111 حرية تعديا وتطوير طر  أدا  األعمال عندما أستشعر الحاجة لنل . يعطيني
 0 6.2111 .يعمل ميجاد حلول م تكرة لمشك ل  لييسمح 

اا ،ال المعياريااةنحرافاا تحليااا الجاادول السااا ق الااني ي ااين المتوسااطال واد للمتوسااط  انجااد أناا  قااد تاام ترتياام الععااارال تعع 
 6.2111وعدم الموافقة، حي  تراوحل المتوساطال ماا  اين ) تمام ااألعلة، وأن اتجا ال عينة العح  ت رجحل  ين الموافقة 

، حيا  اتمكيانهم وظي ي ا فاي ع  ميتهاا وعاي، وعلاة ادختيار في عامة حرية نل  أن لد  العاملين عص ة يويعن .(2.6011-
 التاااي  نااا  ععاااا الععااارال لكاااندرجااال(.  6أغلاام الععاااارال أعلااة مااان المتوسااط العاااام ) فاااي كاناال المتوساااطال المرجحااة

 :و ي ،عينة الدراسة ات ا عكسل عدم 
 دا  األعمال.للعاملين لتعديا وتطوير طر  أ الحرية الممنوحةتواان مستو   -
 إيجاد حلول م تكرة لمشك ل العما. في عادجتهادد يسمح للعاملين  -

اإل اداع فاي  وانتهااكالمدركة عنصر مح از ليفاراد ياإدي إلاة زياادة المروناة التنظيمياة  ادختيارحرية  أن ويرى الباحث
فامدرا  ال ارد للقياود التاي  ؛عر اإليجا ياةفر المشاااروح المعادرة ومقاومة الوط العما واعط الن س وتاو  كنل  وفريو ، العما

حتراماا  لناتاا  وزيااادة التااوتر ا وانخ اااا  ئااعلااة أدا اوتااإثر ساالع   ،اختيااارأتحاايط عاا  تااإدي إلااة حالااة عاط ااة ساال ية تقيااد ماان 
ال ارد  والاني يانعكس علاة سالو  ،تان ال رد أماام دوافان ناتياة مان خا ل الثقاة وال عالياة الناتياة التيو  الثقة الناتية وانخ اا

 المهام واألدوار والممارسال الوظي ية.ك ا ة أدا  عن  ع امع ر  
 نتائج الدراسة الميدانية لمتغير الفاعلية الذاتية: -2

 ( 4جدول رتقم )
 نتائج الدراسة الميدانية لمتغير الفاعلية الذاتية

 المتوسط العبارات
 المرجح

 اترتيب العبارات تبعا 
 األعلى للمتوسط

 6 6.6011 .يام قدراتستخدد أك ر قدر من الص حيال تتيح لي أفاا الوظي ة التي
 2 6.6111 .أشعر أن مهاراتي وقدراتي تتوافق من المهام الموكلة إلي

 1 6.1111 .أدائي تلنية مرتدة معاشرة عن مستو   وظي تي تمدني
 6 6.3011 .سريعة د  يمكنني التعاما من مشك ل العما التي تتطلم حلو 

 0 6.0011 .تحقيق المزيد من ال عالية في األدا لعلة تقديم ادقتراحال  ييسرئ نةيشجع
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اال المعياريااةنحرافاالمتوسااطال واد تحلياا الجاادول الساا ق الااني ي اين   للمتوسااط  ا، نجاد أناا  قاد تاام ترتيام الععااارال تعع 
نلا  أن  يويعنا (.6.1111-6.0011)قة، حي  تراوحل المتوسطال ماا  ايناألعلة، وأن اتجا ال عينة العح  كانل المواف

، حيااا  كانااال اتمكيااانهم وظي ي ااا فاااي ع  ميتهاااا وعااايأدا  أعماااالهم، وعلاااة  فاااي فاعلياااة ناتياااة -عصااا ة عاماااة  - لاااد  العااااملين
عيناة  ات اا عكسال عادم  ععاارة ناا   لكان درجاال(. 6أغلام الععاارال أعلاة مان المتوساط العاام ) فاي المتوساطال المرجحاة
 : يو  الدراسة علة محتوا ا،

 األدا . تحقيق المزيد من فعاليةعلة تقديم ادقتراحال لاعف تشجين الرإسا  

ا مسئو فتزويد ال رد ع ،أن ععد ال اعلية الناتية من أ م دعائم م هوم التمكين ويرى الباحث ليال أك ر ووظائف أكثر تعقيد 
ااا ماان قدرتاا  علااة النجاااح فااي تحماا ليال والقيااام  تلاا  الوظااائف وتحويااا مساائو ا تلاا  اللاان يعت اارأ ال اارد تمكين ااا إد إنا كااان واثق 

للقواعاد والسياساال التنظيمياة التاي تعتماد علاة المادير الاني يعطاي األوامار  اطعق ا ،األفراد من مجرد أدوال يحركهاا الماديرون 
عااد أماار ا حتمي ااا وكاانل  فاامن تطااوير سياسااال التح يااز التقليديااة التااي تعتمااد علااة الثااوام والعقااام ي ،سااين الاانين ين اانو ار و والم

ن عالمهاااارال فاااي الخ ااارال والمعرفاااة ال زماااة يثاااف لتزوياااد العاااملين وكااانل  المااادير ويحتاااك إلاااة فتااارة طويلاااة مااان التااادريم المك
قود ال رد لتجنام المواقاف التاي ين انخ اا الك ا ة الناتية كما إلامان نجاح تط يق الم ا يم اإلدارية الحديثة ق ا التمكين. 

وعلة العكس فمن الك ا ة الناتية المرت عة تإدي  .عار  معينة، و نا السلو  يمنن ال رد من تحسين ك ا ت تتطلم مهارال وم
 إلة  نل المزيد من الجهد وممارسة السلوكيال اد تكارية  جانم القدرة المرت عة علة مواجهة المصاعم.

 نتائج الدراسة الميدانية لمتغير معنى العمل: -3

 ( 5جدول رتقم )
 لدراسة الميدانية لمتغير معنى العملنتائج ا

 المتوسط العبارات
 المرجح

 اترتيب العبارات تبعا 
 األعلى للمتوسط

ا  اأر  أن عملي يعت ر مهم    6 6.0111 .عالنسعة ليقيمة  وناجد 
 1 6.1111 الروتينية ألدا  واجعال الوظي ة. جرا الالقيام عالعديد من اإل إلة د أاطر

 6 6.1011 .أخر  كثيرة ف وظائ مقارنة   اتحدي  ر إثارة وتخلق لي أشعر أن وظي تي أكث
 2 6.1011 تعاعها إلنجاااز العما.ايجم  التييوجد العديد من الخطوال 

 0 6.3011 .العما في تواجهنة التياإلدارة لحا المشك ل  إلة يجم الرجوع

اياةال المعيار نحرافاالمتوساطال وادالاني ي اين  تحليا الجدول السا ق   للمتوساط األعلاة، ا، نجاد أنا  قاد تام ترتيام الععاارال تعع 
ويعناة نلا   .(0.0222 – 0.5622تراوحال المتوساطال  اين )و وأن اتجا ال عينة العح  ت رجحال  اين الموافقاة وعادم الموافقاة، 

لععااارال أعلااة ماان أغلاام ا فااي ، حياا  كاناال المتوسااطال المرجحااةيقومااون  هااا التاايمعنااة ليعمااال أن لااد  العاااملين عصاا ة عامااة 
 :و ي ،عينة الدراسة ات ا  نا  ععا الععارال عكسل عدم  لكندرجال(.  0المتوسط العام )

 تعاعها.ايجم  التييتطلم إنجاااز العما العديد من الخطوال  -
 العما. في يتواجهن التياإلدارة لحا المشك ل  إلة يجم الرجوع -

، فاامن ارت اااع ور عالعزلااة وادغتاارام الااوظي ي وال معااادة، وعلااة العكااسمعنااة العمااا يصاااحع  الشااع انخ ااااأن  ويننرى الباحننث
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إدي إلااة ادنتمااا  التنظيمااي والتركيااز علااة  اانل الجهااد فااي العمااا؛ وعلااة نلاا  فمعنااة العمااا  ااو أحااد مخرجااال درجااة معنااة العمااا ياا
   عالدور الني يقوم ع  ورغ ت  في اإلنجاز.  ميت  وزادل ثقتشعر عل ، فكلما أدر  ال رد  نا المعنة  امكون   االتمكين وليس عنصر  

 القرارات: اتخاذ في نتائج الدراسة الميدانية لمتغير التأثير -4

 ( 6جدول رتقم )
 القرارات اتخاذ في نتائج الدراسة الميدانية لمتغير التأثير

 المتوسط العبارات
 المرجح

 اترتيب العبارات تبعا 
 األعلى للمتوسط

 2 6.6111 .تإثر في وظائف زم ئي في العما وظي تيخ ل  من المعلومال التي أقدمها 
 6 6.3011 .الشركة يكعنصر فعال ف يتشعرني اإلدارة ع  ميت

 0 6.1111 .لي ص حية إ دا  الرأي في القرارال التي تخز العما ق ا صدور ا
 1 2.1111 .في العما تحد  التيخطا  األتصحيح لقرار أي  لي سلطة اتخان 

 6 6.0011 ادلتزام  مجرا ال وقواعد العما عصورة دقيقاااة. د د من 

اا ،ال المعياريااةنحرافااالااني ي ااين المتوسااطال واد تحليااا الجاادول السااا ق  للمتوسااط  انجااد أناا  قااد تاام ترتياام الععااارال تعع 
 0.0222ال ما  ين )وعدم الموافقة، حي  تراوحل المتوسط تمام اوأن اتجا ال عينة العح  ت رجحل  ين الموافقة  األعلة،

 في تهاع  مي وعييتم اتخان ا، وعلة  التيالقرارال  اتخان في اويعنة نل  أن لد  العاملين عص ة عامة ت ثير   .(0.0222 –
أغلم الععارال أعلة من  في حي  كانل المتوسطال المرجحةتمكينهم وظي يا مما يساعد علة تحسين أدا  الموارد العشرية، 

 :و ي ،عينة الدراسة ات ا عكسل عدم  ععارة نا   لكندرجال(.  0المتوسط العام )
 .إ دا  الرأي في القرارال التي تخز العما ق ا صدور ا في اعف الص حيال الممنوحة للعاملين -

ياة )أي تعتماد عليهاا وظاائف أخار ( ساو  اعتمادعندما تكون األ مياة النسا ية للوظي اة عالياة ونال أن   ويرى الباحث
فاامن ال اارد يشااعر ععاادم أ ميتاا   ،عاادم وجااود تاا ثير للوظي ااة فعناادويملاا  الدافعيااة نحااو اإلنجاااز، وعلااة عكااس نلاا   يشااعر ال اارد

مان خا ل  ا دام   اوأ مية وظي ت  فتحد  األمراا التنظيمية )ادغترام، الصراعال، الشعور عاإلحعاط( ويصعح ال رد عنصر  
 توجي  مهام  ألمور خارك نطا  تحقيق أ دا  المنظمة.

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية لمدى توافر آليات مكافحة الفساد بمصلحة الضرائب: -3

 ( 7جدول رتقم )
 نتائج الدراسة الميدانية لمدى توافر آليات مكافحة الفساد بمصلحة الضرائب

 المتوسط العبارات
 المرجح

 اترتيب العبارات تبعا 
 األعلى للمتوسط

تحقياق التاوازن  اين مساتو  األجاور ومساتو  تم مراجعة ظرو  وأوااع الماوظ ين لت -1
 2 6.1611 المعيشة  هد  تقليا حاجتهم لق ول الرشاو .

 16 6.0111 ال التعيين.اختعار يتم التركيز علة أخ قيال الوظي ة العامة والنزا ة وتحما المسئولية أثنا   -6
ت دي يااااة عااااادة تقياااايم اإلجاااارا ال الا  يااااتم تاااادعيم مواثيااااق وأخ قيااااال الوظي ااااة العامااااة و  -6

 0 6.3129 المعمول  ها عص ة دورية.
المعاشااار عاااالجمهور  ادتصاااالعاألمااااكن نال  الاااوظي يسياساااة التااادوير  اعتماااادماااد   -2

 10 6.1932 أعمالهم ل ترال طويلة. في الموظ ين استمرارلتجنم ق ول الرشاو  نتيجة 
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 حة الفساد بمصلحة الضرائبنتائج الدراسة الميدانية لمدى توافر آليات مكاف -(7جدول رتقم )تابع 

 المتوسط العبارات
 المرجح

 األعلى للمتوسطترتيب العبارات تبعاا 
المعاشار عالقيااادال المسائولة واإلعاا    واتصااالهاالداخلياة  ماد  ت عيااا ثلياال المسااا لة -0

 1 2.1602 .نحرا عن صور اد
كشاف  فاي الخارجياة وتعزياز مشااركة جمهاور المتعااملين مد  ت عيا ثلياال المساا لة -3

 6 6.1101 ال ساد والرشوة.
ماااد  توقيااان العقوعاااال الصاااارمة علاااة المخاااال ين ومساااا لتهم عااان مصاااادر دخاااولهم  -1

 3 6.0669 وممتلكاتهم عص ة مستمرة.
 1 6.1911 مد  ك ا ة األجهزة الرقا ية المنوط  ها مكافحة ال ساد. -1
 يفااا رة التاااورطماااد  ك اياااة الجهاااود الم نولاااة مااان المسااائولين مااان أجاااا التوعياااة  خطاااو  -9

 12 6.0111 قاايا ال ساد والرشوة.
مااد  ال صاااا  ااين مقااادم الخدمااة وطال هاااا لساااد الثلاارال ومصاااادر ال ساااد مااان خااا ل  -11

 11 6.1101 التعاما المعاشر من الجمهور.
مان قااايا  اساتنعاطهايتم  يالتمد  قيام المسئولين  تحليا الظرو  المس عة لل ساد و  -11

 6 6.9122 .عمليالواقن ال يف حدثل التيال ساد والرشوة 
 16 6.3616 عمعايير النزا ة وأخ قيال العما العام. والترقي الوظي ينظم تقييم األدا   ارتعاطمد   -16
ياااتم عقاااد  ااارامج تدري ياااة ونااادوال للتوعياااة والتثقياااف ااااد ال سااااد اإلداري ونشااار ثقافاااة  -16

 9 6.1316 الود  والت اني في العما لتحقيق المصلحة العامة.
المخال ااال عاان  ارتكااامام أساااليم التح يااز )الماديااة والمعنويااة( لتجناام اسااتخد  مااد -12

 11 6.3331 طريق الترغيم والتر يم.
 1 6.1926 المنصم والسلطة الوظي ية. واستل لالمال العام  استعاحةمد  صرامة القوانين تجاأ  -10

ل عيناااة العحااا  تعاينااال  اااين الموافقاااة وعااادم الاااني ي اااين المتوساااطال الوزنياااة، نجاااد أن اتجا اااا تحلياااا الجااادول الساااا ق 
عيناة  ات اا (، ويتااح أن  ناا  ععاا الععاارال عكسال عادم 6.1932-2.1602الموافقة، حي  تراوحل المتوسطال  اين )

حيا  كانال قيماة المتوساط أقاا  ،ماد  تاوافر ثلياال مكافحاة ال سااد عالشاركال فاي وتمثا نقاط اعف ،الدراسة علة محتوا ا
 :و ي درجال(، 6ام )من المتوسط الع

 المنصم والسلطة الوظي ية غير رادعة. واستل لالمال العام  استعاحةصرامة القوانين تجاأ  -
 تواان ك ا ة األجهزة الرقا ية المنوط  ها مكافحة ال ساد. -
اني فاي ونشار ثقافاة الاود  والت ا ،ععقد  ارامج تدري ياة ونادوال للتوعياة والتثقياف ااد ال سااد اإلداري  اد تماماعف  -

 العما لتحقيق المصلحة العامة.
 عدم ال صا  ين مقدم الخدمة وطال ها لسد الثلرال ومصادر ال ساد من خ ل التعاما المعاشر من الجمهور. -
 المخال ال عن طريق الترغيم والتر يم. ارتكامام أساليم التح يز )المادية والمعنوية( لتجنم استخداعف  -
 عمعايير النزا ة وأخ قيال العما العام. والترقي الوظي ينظم تقييم األدا   ارتعاطعدم  -
 ال التعيين.اختعار د يتم التركيز علة أخ قيال الوظي ة العامة والنزا ة وتحما المسئولية أثنا   -
 قاايا ال ساد والرشوة. في عدم ك اية الجهود الم نولة من المسئولين من أجا التوعية  خطورة التورط -
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المعاشاار عااالجمهور لتجناام ق ااول الرشاااو   ادتصااالعاألماااكن الخدميااة نال  الااوظي يسااة التاادوير تعاااع سيااد يااتم  -
 أعمالهم ل ترال طويلة. في الموظ ين استمرارنتيجة 

أخطااا  أو  ةأياا عاان اتحقيااق الصااالح العااام، ععيااد   امسااتهدف   اأناا  لكااي يكااون قاارار الموظااف العااام سااليم   ويننرى الباحننث
 ادسااتل لععياادة عاان  نحاارا ا الااامانال والقواعااد التااي تجعااا  اانأ األعمااال عمناا   عاان ادأخطااار، د ااد ماان وجااود ععاا
مكانية حدو  ال ساد اإل أصعح اليوم وسيلة ارورية للتخلز من تركيز  الني الوظي ي، ومن  نأ الامانال التمكين داري وا 

اإلداري، فهاو ياإدي إلاة سارعة إصادار  وارورة من ارورال حسن تنظايم العماا ،السلطة الني يعرقا سير العما اإلداري 
اإلداريااة التااي تواجاا  العمااا اإلداري ق ااا أن تتعقااد ويصااعم  مشااك لوحااا ال ،القاارارال والقاااا  علااة الااعط  فااي اإلجاارا ال

ال رصة للرئيس اإلداري ألن يت ر  للمهام األساسية المسندة إلي  ععد أن يكون قد تخلز من  الوظي يويعطي التمكين  ،حلها
لاااة خ اااا ر و ععاااا  والمهاااام الثانوياااة  نقلهاااا إلاااة ماأل ساااي ، وياااإدي  ااانا إلاااة حسااان ساااير العماااا اإلداري وتحقيقااا  أل دافااا  وا 

التكااااليف المالياااة للقااارارال اإلدارياااة؛ ألن إصااادار القااارارال عسااارعة ومااان المساااتو  اإلداري القريااام مااان المشاااكلة التاااي ياااراد 
علاة  افي حالاة تركياز السالطة فاي ياد الارئيس اإلداري؛ وكاا  انا يعماا تلقائي ايوفر الوقل والمجهود والمال المن ق  ،معالجتها

 مستويال إدارية ععينها. في الناتج عن تركيز السلطال داري الحد من ال ساد اإل

 :فروضال اختبار -اثالثا 
 :األول الفرعيالفرض  اختبار -1

 ".داري اد اإلوبين الحد من الفس الختيار"توجد عالتقة ذات دللة معنوية بين حرية 
 :األول الفرعي للفرض رتبا معامالت ال  -1-1

 ( 8جدول رتقم )
 األول  الفرعيللفرض  رتبا مصفوفة ال 

 (Y)المتغير التابع  المعنوية كندال ارتبا معامل   X1 الختيارحرية  عناصر متغير

X11 1.611(**) 1.111 

 داري الحد من الفساد اإل

X12 1.211(**) 1.111 

X13 1.191(**) 1.111 

X14 1.606(**) 1.111 

X15 1.116(**) 1.111 

 2.20عند مستو  معنوية  ادال إحصائي   **

 1.211 اين  رتعااطحيا  تراوحال قايم اد ، ين المتليارين طردي معنوي  ارتعاطالجدول السا ق يتاح وجود  في عالنظر
زياادة إمكانياة   ن سا ادتجااأ فاي هاتصااح  ،ختياارادحرياة درجاة  ارت عالأن  كلما أي  ،1.11عند مستو  معنوية  1.116 –

 عمصلحة الارائم المصرية. داري الحد من ال ساد اإل
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 األول: الفرعي للفرض ”ANOVA Test“ تحليل التباين -1-2
 ( 9جدول رتقم )
 األول الفرعيتحليل التباين للفرض 

 " ف "  اختبار متوسط المربعات  مجموع المربعات  البيان

 المعنوية القيمة 39.006 22.111 ادنحدار
 1.111 (**)13.666 1.266 130.266 الخط 

 008.2 =( )معاما التحديد 2Rمإشرال أخر :  2.20عند مستو  معنوية  ادال إحصائي   **

وباين الحاد مان  ادختياارحرياة فر اقوياة  اين تاو  انحداريا جادول تحلياا التعااين الساا ق يتااح وجاود ع قاة  فاي عاالنظر
وتاادل علااة  1.11عنااد مسااتو  معنويااة  اقيمااة دالااة إحصااائي   و ااي ،13.666 " " اختعااار، حياا  كاناال قيمااة ي دار ال ساااد اإل

 داري الحاد مان ال سااد اإلي سر  ادختيارلحرية وأن معاما التحديد  .ية وجو رية الع قة  ين المتليريننحدار ادصحة الع قة 
عاإلاافة إلة األخطا  العشاوائية  ،يةنحدار الع قة اد في   لم تدخاأما النسعة العاقية فت سر ا متليرال أخر  ،%12.1 نسعة 

 .الناتجة عن أسلوم سحم العينة ودقة القياس وغير ا
 األول: ال رعي مما س ق يتاح صحة ال را

 ."داري الحد من الفساد اإل وبين الختيارحرية "توجد عالتقة ذات دللة معنوية بين 

  للمهاام التاي توكاا ئاي يتمتان  هاا ال ارد داخاا التنظايم فاي اختياار وتحدياد طار  أدادرجاة الحرياة التاعلة نل  نجد أن 
 .داري الحد من ال ساد اإل عما وعشكا مإثر علةمما ي ؛إلي  تإدي إلة زيادة المشاركة ال عالة ليفراد داخا التنظيم

 األول. األول من الهد  الرئيس ال رعيوبنل  يتحقق الهد  
 :ثانيال الفرعيالفرض  اختبار -2

 ".داري "توجد عالتقة ذات دللة معنوية بين الفاعلية الذاتية وبين الحد من الفساد اإل
 :ثانيال الفرعي للفرض رتبا ال  معامالت -2-1

 (11جدول رتقم )
  ثانيال الفرعيللفرض  رتبا مصفوفة ال 

 (Y)المتغير التابع  المعنوية كندال ارتبا معامل   X2 عناصر متغير الفاعلية الذاتية

X21 1.219(**) 1.111 

 داري الحد من الفساد اإل
X22 1.066(**) 1.111 
X23 1.611(**) 1.111 
X24 1.603(**) 1.111 
X25 1.629(**) 1.111 

 2.20عند مستو  معنوية  ادال إحصائي   **

 1.066 اين  رتعااطحيا  تراوحال قايم اد ، ين المتليارين طردي معنوي  ارتعاطالجدول السا ق يتاح وجود  في عالنظر
زياادة إمكانياة   ن سا ادتجااأ فاي هاتصااح  ،درجة ال اعلياة الناتياة ارت علأن  كلما أي  ،1.11عند مستو  معنوية  1.611 –

 عمصلحة الارائم المصرية. داري الحد من ال ساد اإل
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 :ثانيال الفرعي للفرض ”ANOVA Test“ تحليل التباين -2-2

 ( 11جدول رتقم )
 ثانيال الفرعيض تحليل التباين للفر 

 " ف " اختبار متوسط المربعات مجموع المربعات البيان

 المعنوية القيمة 16.111 31.166 نحداراد

 1.111 (**)19.320 1.166 911.616 الخط 
 500.2 =( )معاما التحديد 2Rمإشرال أخر :  2.20عند مستو  معنوية  ادال إحصائي   **

وباين الحاد مان فر ال اعلياة الناتياة اياة قوياة  اين تاو انحدار  ق يتااح وجاود ع قاة جادول تحلياا التعااين الساا في عالنظر
وتاادل علااة  ،1.11عنااد مسااتو  معنويااة  اقيمااة دالااة إحصااائي   و ااي ،19.320 " " اختعااار، حياا  كاناال قيمااة داري ال ساااد اإل

 داري الحاد مان ال سااد اإلي سار ة الناتية وأن معاما التحديد لل اعلي .ية وجو رية الع قة  ين المتليريننحدار صحة الع قة اد
ية عاإلااافة إلاة األخطاا  العشاوائية نحدار الع قة اد في أما النسعة العاقية فت سر ا متليرال أخر  لم تدخا ،%31.6 نسعة 

 .الناتجة عن أسلوم سحم العينة ودقة القياس وغير ا

 :ثانيال ال رعي مما س ق يتاح صحة ال را

 ."داري الحد من الفساد اإل وبينلفاعلية الذاتية بين الة معنوية دل توجد عالتقة ذات "

نجاز المهام الموكولة إلي  عك ا ة واقتدار وعلة نل  نجد أن  نتيجة تمتعا  عاالخ رال والمهاارال تكون قدرة ال رد علة أدا  وا 
وتجعلهااام علاااة معرفاااة عاألحااادا   ،ادوتاااإدي إلاااة  ناااا  الثقاااة  اااين اإلدارة واألفااار  ،والمعرفاااة عااان طرياااق المشااااركة فاااي المعلوماااال

 .داري الحد من ال ساد اإل علة -وعشكا مإثر  - مما يعما ؛والتليرال المحيطة  هم والوان الني توجد علي  المنظمة

 من الهد  الرئيس األول. ثانيال ال رعيوبنل  يتحقق الهد  
 :الثالث الفرعيالفرض  اختبار -3

 ". داري العمل وبين الحد من الفساد اإل توجد عالتقة ذات دللة معنوية بين معنى"
 :ثالثال الفرعي للفرض رتبا معامالت ال  -3-1

 (12جدول رتقم )
 الثالث  الفرعيللفرض  رتبا مصفوفة ال 

 (Y)المتغير التابع  المعنوية كندال ارتبا معامل   X3 عناصر متغير معنى العمل

X31 1.311(**) 1.111 

 داري الحد من ال ساد اإل

X32 1.620(**) 1.111 

X33 1.216(**) 1.111 

X34 1.001(**) 1.111 

X35 1.261(**) 1.111 

 2.20عند مستو  معنوية  ادال إحصائي   **
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 2.500 اين  رتعااطحي  تراوحل قايم اد ، ين المتليرين طردي معنوي  ارتعاطالجدول السا ق يتاح وجود  في عالنظر
 ادتجاااأ فااي هاتصاااح  ،قيمااة ومعنااة العمااا عالنسااعة للعاااملين ارت عااللمااا أناا  كأي  ،2.20عنااد مسااتو  معنويااة  2.006 –
 عمصلحة الارائم المصرية. داري زيادة إمكانية الحد من ال ساد اإل  ن س

 الثالث: الفرعي للفرض ”ANOVA Test“ تحليل التباين -3-2
 (13جدول رتقم )
 الثالث الفرعيتحليل التباين للفرض 

 " ف "  اختبار المربعات متوسط  مجموع المربعات  البيان

 المعنوية القيمة 13.619 00.619 نحداراد
 1.111 (**)20.616 1.116 331.111 الخط 

 2.820 =( )معاما التحديد 2Rمإشرال أخر :  2.20عند مستو  معنوية  ادال إحصائي   **

قيمااة ومعنااة العمااا عالنسااعة  فرايااة قويااة  ااين تااو انحدار جاادول تحليااا التعاااين السااا ق يتاااح وجااود ع قااة  فااي عااالنظر
عنااد مسااتو   اقيمااة دالااة إحصااائي   و ااي ،20.616 " " اختعااار، حياا  كاناال قيمااة داري للعاااملين وبااين الحااد ماان ال ساااد اإل

وأن معاماا التحدياد لمعناة العماا ي سار  .ية وجو رية الع قة  اين المتلياريننحدار وتدل علة صحة الع قة اد 1.11معنوية 
 ،ياااةنحدار الع قاااة اد فاااي أماااا النساااعة العاقياااة فت سااار ا متليااارال أخااار  لااام تااادخا ،%11.1 نساااعة  داري إلالحاااد مااان ال سااااد ا

 عاإلاافة إلة األخطا  العشوائية الناتجة عن أسلوم سحم العينة ودقة القياس وغير ا.

 الثال : ال رعي تاح صحة ال راتمما س ق 

 ." داري الحد من الفساد اإل وبينمعنى العمل بين دللة معنوية توجد عالتقة ذات "

إدرا  معنااة العمااا يعتمااد علااة األ ميااة التااي تتمتاان  هااا الوظي ااة فااي التنظاايم ومااد  ت ثير ااا علااة وعلااة نلاا  نجااد أن 
عشااكا  -ممااا يعمااا  ،وكاانل  أ ميتهااا فااي مااد  مسااا متها فااي تحقيااق الهااد  الكلااي للمنظمااة ،الوظااائف األخاار  فااي التنظاايم

 .داري د اإلالحد من ال سا علة -مإثر 

 الثال  من الهد  الرئيس األول. ال رعيوبنل  يتحقق الهد  
 :الرابع الفرعيالفرض  اختبار -4

 ".داري القرارات وبين الحد من الفساد اإل اتخاذ في "توجد عالتقة ذات دللة معنوية بين التأثير
 :الرابع الفرعي للفرض رتبا معامالت ال  -4-1

 (14جدول رتقم )
 الرابع الفرعي للفرض رتبا مصفوفة ال 

 (Y)المتغير التابع  المعنوية كندال ارتبا معامل   X4 عناصر متغير التأثير

X41 1.221(**) 1.111 

 داري الحد من ال ساد اإل
X42 1.116(**) 1.111 
X43 1.011(**) 1.111 
X44 1.666(**) 1.111 
X45 1.663(**) 1.111 

 2.20عند مستو  معنوية  ادال إحصائي   **
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 1.116 اين  رتعااط اين المتليارين حيا  تراوحال قايم اد طاردي معناوي  ارتعااطالجدول السا ق يتاح وجود  في عالنظر
 ادتجاااأ فااي ع تصاااح ،القاارار اتخااان فااي إحساااس العاااملين عالتاا ثير ارت اانأناا  كلمااا أي  1.11عنااد مسااتو  معنويااة  1.666 –
 الارائم المصرية. عمصلحة داري زيادة إمكانية الحد من ال ساد اإل  ن س

 الرابع: الفرعي للفرض ”ANOVA Test“ تحليل التباين -4-2

 ( 15جدول رتقم )
 الرابع الفرعيتحليل التباين للفرض 

 " ف "  اختبار متوسط المربعات  مجموع المربعات  البيان

 المعنوية القيمة 11.311 12.619 نحداراد

 1.111 (**)31.913 1.266 109.611 الخط 
 2.006)معاما التحديد(=  2Rمإشرال أخر :  2.20عند مستو  معنوية  اصائي  دال إح **

 اتخااان فااي يااة قويااة  ااين إحساااس العاااملين عالتاا ثيرانحدار جاادول تحليااا التعاااين السااا ق يتاااح وجااود ع قااة  فااي عااالنظر
عنااد مساااتو   اإحصاااائي  قيماااة دالااة  و ااي ،31.913 " " اختعاااار، حياا  كانااال قيمااة داري القاارارال وبااين الحاااد ماان ال سااااد اإل

 اتخاان فاي ياة وجو رياة الع قاة  اين المتليارين. وأن معاماا التحدياد للتا ثيرنحدار وتادل علاة صاحة الع قاة اد ،1.11معنوية 
الع قااة  فااي أمااا النسااعة العاقيااة فت ساار ا متلياارال أخاار  لاام تاادخا ،%11.0 نسااعة  داري القاارارال ي ساار الحااد ماان ال ساااد اإل

 فة إلة األخطا  العشوائية الناتجة عن أسلوم سحم العينة ودقة القياس وغير ا.ية عاإلاانحدار اد

 :الراعن ال رعي تاح صحة ال راتمما س ق 

 ."داري الحد من الفساد اإل وبينالقرارات  اتخاذ في لتأثيربين ادللة معنوية توجد عالتقة ذات "

درا  ال اارد وعلاة نلاا  نجاد أن   ااا والسياساال التااي ياااعها اتخانعلااة القاارارال التاي يااتم  اعاا ن لاا  تا ثير   واعتقاادأتاايقن وا 
 ،الت ثير عمد  مسا مة الوظي اة عالمعلوماال المتعلقاة  منجااز أعماال ا خارين وبروزوخاصة تل  التي تتعلق ععمل ،  ،التنظيم

 .داري الحد من ال ساد اإل يعما وعشكا مإثر علةكا  نا  – ومد  مسا متها في تحقيق أ دا  المنظمة

 الراعن من الهد  الرئيس األول. ال رعيوبنل  يتحقق الهد  

 :أي وبإثبات صحة الفروض الفرعية يكون تقد تم إثبات صحة الفرض الرئيس،

 بمصلحة الضرائب المصرية". داري الحد من الفساد اإل وبين الوظيفيلتمكين بين ادللة معنوية توجد عالتقة ذات "

 :التوصيات -ارابعا 
التمكاااين مااان شااا نها ت عياااا دور  التااايأمكااان للعاحااا  واااان ععاااا التوصااايال  ،الميدانياااةو النظرياااة  مااان خااا ل الدراساااة

 :يلي كماونل  ، عمصلحة الارائم المصرية داري الحد من ال ساد اإل في الوظي ي
اتخااان  فااي ، ومعنااة العمااا، وال اعليااة الناتيااة، والتاا ثيرادختيااارعماانهج التمكااين ع ععااادأ األربعااة )حريااة  اد تمااامااارورة  -1

 .داري ية للحد من ال ساد اإلاستراتيجالقرارال( ك
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 ا ليال التالية: من خ لويمكن تط يق تل  التوصية 
وأ ميت ، وخطاوال تن يانأ، مان شارح وعارا للنماانك والتجاارم الناجحاة فاي تط ياق  التمكين توعية العاملين عم هوم -

 . نا المنهج
ملين عمصالحة الااارائم المصاارية ونماط ت كياار م إلكسااا هم القاادرة تطاوير معلومااال ومهااارال وقادرال ومعااار  العااا -

 علة التعاما من متطلعال تط يق نل  المنهج.
تاااوفير مناااخ تساااودأ الثقاااة وتاااوفير الماااوارد لهم اتتصاااميم الوظاااائف عطريقاااة تمكااان العاااملين مااان توظياااف إ اااداعإعااادة  -

 وأ مها المعلومال. ،لنل  ال زمة

 داري عماا يعماا علاة الحاد مان ال سااد اإل ،رياة الانين تتاوافر لاديهم سامال القياادة التشااركيةالقياادال اإلدا اختياار ارورة -6
 المستويال اإلدارية العليا. في الناتج عن تركيز السلطال

 ا ليال التالية: من خ لويمكن تط يق تل  التوصية 
ساااوا  األ ااادا  العاماااة أو  ،فاااي واااان األ ااادا  تهمشااااركمو  للعااااملينلاااة ت اااويا السااالطال ع القياااادال عمااااتأن  -

 األ دا  الخاصة ع عمالهم.
 .إ دا  الرأي في القرارال التي تخز العما ق ا صدور ا في الص حيال الممنوحة للعاملين زيادة -
 تشجين الرإسا  علة تقديم ادقتراحال لتحقيق المزيد من فعالية األدا . -

 .تط يق منهج التمكين في منها ل ست ادةم المصرية عمصلحة الارائ العح  والتعر  علة دوافن ورغعال العاملين -6

 ا ليال التالية: من خ لويمكن تط يق تل  التوصية 
المخال اال  ارتكاام)السال ية واإليجا ياة( للقياام عالواجعاال عا علة دقاة وعادم  ت عيا أساليم التح يز المادية والمعنوياة -

 .الترغيم والتر يمع
 .معياري  تدريجيسلم ل ا  ة ودقيقة ع جور وحوافز العاملين وفقالعما علة إرسا  نظم إدارية وااح -
 عمعايير النزا ة وأخ قيال العما. والترقي الوظي يربط نظم تقييم األدا   -

قوانين  في وردلأسوا   ،المنصم والسلطة الوظي ية واستل لالمال العام  استعاحةارورة تشديد العقوعال المقررة تجاأ  -2
 .مجا هة ظا رة ال ساد وتحقيق الردع العام والخاز للم سدين في الخاصة لتحقيق أ دافها القوانينالعقوعال أو 

 ا ليال التالية: من خ لويمكن تط يق تل  التوصية 
 .سس علمية ومنهجيةأل ا  حة ال ساد وفقالعما علة زيادة ك ا ة األجهزة الرقا ية المنوط  ها مكاف -
 وتدري هم وت  يلهم علة مكافحة  نا النوع من الجرائم. يةالرقا  األجهزةع العاملين اختيارحسن  -

المعاشر عالجمهور لتجنم ق اول الرشااو  نتيجاة  ادتصالعاألماكن الخدمية نال  الوظي يسياسة التدوير  اعتمادارورة  -0
 .أعمالهم ل ترال طويلة في الموظ ين استمرار
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 ا ليال التالية: من خ لويمكن تط يق تل  التوصية 
  ين مقدم الخدمة وطال ها لسد الثلرال ومصادر ال ساد من خ ل التعاما المعاشر من الجمهور. ال صا -
 توقين العقوعال الصارمة علة المخال ين ومسا لتهم عن مصادر دخولهم وممتلكاتهم عص ة مستمرة. -

وااان الشااخز أي  ،تميياازم اادأ الك ااا ة والجاادارة فااي تااولي المناصاام والمراكااز الوظي يااة المختل ااة دون  اعتمااادااارورة  -3
 .المناسم في المكان المناسم

 ا ليال التالية: من خ لويمكن تط يق تل  التوصية 
، و نا من ش ن  أن يحد من وصول األشخاز غير العلياالعدالة في إتاحة ال رز أمام المتقدمين لشلا الوظائف  -

 .ةقيادياألك ا  إلة الوظائف ال
وبانل  لان يصاا  ،الوسااطة والمحاعااة تقلياا فاي يساا م مماا ؛رة في تولي المناصمم دأ الك ا ة والجدا ت عيا تط يق -

فر فيهم الحد األدنة مان المواصا ال والخصاائز الواجام توافر اا فاي الموظاف العاام اإلة تل  الوظائف من د يتو 
 .داري لشلا تل  الوظائف؛ عما يعما علة الحد من ال ساد اإل
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ABSTRACT 

Empowerment has become today a necessary means to get rid of the concentration of 

power, which impedes the progress of the administrative work and the need of the necessities 

of good organization of administrative work, it leads to speed the issuance of decisions and 

the elimination of the slow procedures and resolving administrative problems before they get 

complicated and difficult to resolve; Because make decisions quickly and administrative level 

near of the problem to be addressed, which saves time and effort and money spent in the case 

of the concentration of power in the hands of the administrative head; all this works 

automatically on the reduction of administrative corruption. 

The research problem in that the concentration of power at the senior management level 

of the most important causes of administrative corruption; Can contribute to empowerment 

career, which works to grant the authority and responsibility for workers to be able to manage 

their business and take responsibility and control over the results in the reduction of 

administrative corruption. 

The crimes of administrative corruption of the most serious crimes on the growth and 

security of States political, economic and social; That is because it represents a negative 

impact extends to all aspects of society, which may be difficult to avoid or control them often; 

Thus, the attention required reasons and administrative corruption species scattered from him 

and produce and control is imperative in order to keep up with the wheel of development; 

therefore, the main objective of the research is to identify the role of empowerment career in 

the reduction of administrative corruption. 

 


