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 الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعممين

 منى حسن نصيرات
 *د منيرة محمود الشرمانأ.

 ممخص:
في مدارس منطقة المثمث التعميمية  الفساد اإلداريدرجة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 

الباحثتاف  تـ استخداـ المنيج الوصفي، وقامت .داخؿ الخط األخضر مف وجية نظر المعمميف
، اتومعمم يف( معمم608بمغت عينة الدراسة) فقدباختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية النسبية، 

( 4) ( فقرة موزعة عمى30تكونت مف)ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطوير أداة الدراسة استبانة 
عف أف  مجاالت، تـ التأكد مف صدقيا وثباتيا، وبعد تطبيقيا عمى عينة الدراسة، أظيرت النتائج

الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضر مف وجية نظر درجة 
ة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروؽ ذات داللعدـ  جاءت بدرجة متوسطة، وتبيف المعمميف

(≤0.05)  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المجاالت، وعدـ في جميع  الجنستعزى ألثر
وجود فروؽ المجاالت، وعدـ ( تعزى ألثر المؤىؿ العممي في جميع ≤0.05مستوى الداللة )

في جميع ( تعزى ألثر سنوات الخبرة ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( تعزى ألثر ≤0.05جود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و وتبيف المجاالت، 

، وجاءت الفروؽ لصالح مرافؽ المدرسة وأجيزتياجميع المجاالت، باستثناء مجاؿ  في المنطقة
ساد وخرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات، أبرزىا: إعداد خطط استراتيجية لمكافحة الفمدينة، ال

 ؛تعزيز اسس العدالة والنزاىة مف خالؿ االىتماـ بمنظومة القيـو في المؤسسات التعميمية، 
وتعزيز المبادي  ،نشر مفيـو المسؤولية االجتماعيةو واالخالص في العمؿ،  ،واالمانة ،كالصدؽ

 االخالقية لتكوف بمثابة رقابة ذاتيو اصيمة لدى كؿ فرد.
س، الفساد االداري، النزاىة والشفافية، مدارس منطقة المثمث مديرو المدار : الكممات المفتاحية

 التعميمية.
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Administrative Corruption in the Schools of the Educational Triangle 

District within the Green Line from Teachers’ Point of View 
Mona Hassan Nusairat  

Prof. Munira Mahmoud Al-Shurman
* 

 
Abstract: 

The study aimed to uncover the degree of administrative corruption in 

the schools of the Triangle Educational district within the Green Line from 

teachers’ point of view. The descriptive methodology was applied to 

determine the nature of this study and its objectives. The researchers 

selected the sample of the study in the random method, the study sample 

reached (608) teachers males and females. In order to achieve the 

objectives of the study, the study tool was developed with a questionnaire 

tool consisting of (30) items distributed over (4) fields, which were 

verified and validated, After the application was applied to the sample of 

the study, the results showed no statistically significant differences at 

Statistical significance (≤0.05), For the effect of sex in all fields, and the 

absence of statistically significant differences at the level of significance 

(≤0.05), Due to the effect of scientific qualification in all fields, and the 

absence of statistically significant differences at the significance level 

(≤0.05) due to the effect of years of experience in all fields, and the 

presence of significant differences at the level of significance (≤0.05) due 

to the impact of the region in all areas, except for the field of school 

facilities and equipment. The differences came in favor of the city, The 

study came out with a set of recommendations, most notably: the 

preparation of strategic plans to fight corruption in educational institutions, 

In addition to what mentioned above is to promote the ethical principles 

and integrity through the interest of the value system such as honesty and 

sincerity in the work, spreading the concept of social responsibility and 

strengthening ethical principles to serve as a genuine self-control for each 

individual. 

Keywords: School Managers, Administrative Corruption, Integrity and 

Transparency, Schools of Triangle Educational District. 
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 :المقدمة
 توجيو بيدؼ اإلدارية، األساليب استخداـ في كيفية ةممموس تطورات األخيرة السنوات شيدت

 صناعة السياسات، ورسـ التخطيط انطالقا مف بالشكؿ المناسب، يـتاماإلدارييف لقياميـ بمي
 العممية باألسس اإلدارييف إلماـ ضرورة تطمب الذي األداء؛ األمر وحتى تقييـ والرقابة، القرارات،

المشكالت  لمعالجة التطورات، مف ىذه االستفادة ليـ يتسنى لكي اإلداري، الحديثة في العمؿ
عممية الحديثة، فظاىرة الفساد اإلداري ظاىرة قديمة قدـ ال اإلدارية التي تواجييـ بالطرؽ والمناىج

المجتمعات اإلنسانية، وقد عانت منيا المجتمعات عمى مر التاريخ، ولـ يسمـ منيا فرد وال جماعة، 
كوف استمرارىا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرغبات اإلنسانية ومحاولة الحصوؿ عمى مكاسب ماديو أو 

مرموقة مف العيش الرغيد والرفاىية العالية ولو بطريقو غير مشروعو، معنوية لموصوؿ إلى مكانو 
 اً مفسد لمماؿ، و اً مفسد لمعقؿ، و اً مفسد بوصفووقد ذكر ا عز وجؿ آيات كثيرة تنيى عف الفساد 

ا ِبمَ  َواْلَبْحرِ  اْلَبر  ِفي  اْلَفَساد  لمقاصد الشريعة اإلسالمية، ومف ىذه اآليات قولو تعالى: ﴿َظَيَر 
ـْ َيْرِجع وَف﴾ ) َعِمم واالَِّذي  َبْعَض  ِلي ِذيَقي ـْ  النَّاسِ َأْيِدي  َكَسَبتْ  ، وقولو تعالى: 41َلَعمَّي  ( سورة الرـو

 الَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد المَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر المَُّه ِبِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي﴿
 ( سورة البقرة.27﴾)ُأولََِٰئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ  ۚ  اأْلَْرضِ 

تعريؼ  تقديـف عمى و كاؿ متنوعة وليذا لـ يتفؽ المفكر كثيرة واش والفساد اإلداري لو معاف  
كامؿ وشامؿ لو؛ لتعدد صوره، واختالؼ أنماطو مف مجتمع إلى آخر، وشيوع الفساد يعد مف أىـ 

لمؤسسات، فيو في جوىره حالو مف التفكؾ التي تعتري أسباب الضعؼ الداخمي والخارجي لمدوؿ وا
المجتمع نتيجة فقداف القيـ الجوىرية، وليذا يستحيؿ عمى المجتمع الفاسد أف يكوف قويًا، وبالتالي 
فسيادة الدولة أو المؤسسة التي يخترقيا الفساد اإلداري تصبح ضعيفة، وتفقد قوتيا، وتكاد تنيار، 

 (. Khalidi, 2011العدؿ والمساواة بيف أفرادىا)لفقدانيا القيـ الجوىرية ك
وقد تعددت تعريفات الفساد االداري، ويعزى سبب ذلؾ إلى اختالؼ المدارس الفمسفية التي 
تناولتو، وىذا االختالؼ قد يعود سببو إلى اختالؼ أفكار، وثقافات، وتوجيات رواد ىذه المدارس 

فساد اإلداري بصورة عامة عمى انو "التأثير غير عرؼ ال فقدمف الكتاب، والمنظريف، والعمماء؛ 
 . (Caiden,1977,37)المشروع في القرارات العامة"  

ويعرؼ لغويا بأنو الخراب، والتمؼ، واالنحالؿ، والتعفف، ويعرؼ الفساد اإلداري بأنو تدني، 
ى وانحطاط مستوى اإلدارة؛ مف خالؿ استغالؿ موقع معيف ألغراض شخصية، ومنفعة شخصية عم
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حساب المنفعة العامة، أو ىو إساءة استعماؿ الوظيفة، والتسيب فييا، واإلىماؿ في تأديتيا لمكسب 
الخاص، وتقديـ المنفعة الخاصة عمى العامة؛ وىو سوء استخداـ الفرد لمسمطة الموكمة إليو 

  (Jibril, 2010)ألغراض الربح الخاص، والمنفعة غير المشروعة
أمراض المجتمعات، فيو المحطـ لكيانيا السياسي، واالقتصادي، فالفساد اإلداري مف أخطر 

يتدنى مستوى تقديـ الخدمات وتتعقد  إذواالجتماعي، ويعود أثره سمبا عمى حياة المواطف، 
، واإلبداعات، ويتسبب باإلحباط، والوىف، المقدراتاالجراءات، وتنعدـ العدالة، والشفافية، وتيمؿ 

اإلداري سرطانا قاتال مف أخطر األنواع التي تفتؾ بالمجتمع، فيجعمو في الفساد  ع د  والفشؿ؛ وليذا 
دوامة مف الفوضى اإلدارية ومف عدـ الثبات، واالستقرار، ويمنعو مف التقدـ والرقي واالزدىار، بؿ 

 (.Mutawa, 2015قد يقوده إلى الياوية والدمار)
مف خالؿ انتياجو لمسموؾ لو أسباب مختمفة يرجع بعضيا إلى الموظؼ  ياإلدار  والفساد

يثارىما وتقديميما عمى المصمحة  السمبي السيئ الذي تحركو المصمحة الشخصية وحب الذات وا 
قناع  العامة ومف خالؿ غياب الوعي واالدراؾ بالمسؤولية واألمانة والعجز في إشباع الحاجات وا 

الجراءات التي تراكمت الذات وبعضيا اآلخر إلى القصور في التشريعات والقوانيف والموائح وا
ريف والى وضع المجتمع الثقافي يوتعقدت يوما بعد يـو والى سوء تصرؼ بعض القيادات والمد

عامة الذي طغت فيو ثقافة الماؿ وجمع أكبر قدر منو، وكذلؾ الفيـ الخاطئ، والفكرة الخاطئة عف 
إلى أىميا والخوض  الماؿ العاـ وعف حؽ الناس فيو، والى ظروؼ ومسببات أخرى نحاوؿ التطرؽ

عامة يتطرؽ  اً أسبابفردية وجزء أخر  اً أسباب ي عدفييا فنقسميا إلى جزئييف رئيسيف متالزميف جزء 
أوليما لإلنساف كونو فردًا وموظفا والثاني لمدولة ومؤسساتيا ممثمة في افرادىا وجماعاتيا والدوائر 

 (.Salim, 2012الرسمية المشرعة لمقوانيف والموائح وصاحبة القرار)
في المجتمعات، ليذا فقد ىناؾ مجموعة مف األسباب التي أدت إلى ظيور الفساد، وانتشاره و 

عمـ اإلدارة والسموؾ التنظيمي، وتكوف مف خالؿ المتطمبات الضرورية لتحسيف  ووباحث وأكد منظر 
اع مستوى الوضع المعيشي كالراتب؛ ومف ىنا فإف تدني األجور) الراتب( في القطاع العاـ، وارتف

المعيشة مف األسباب الرئيسة، والجوىرية لمفساد، فضعؼ الراتب، وعدـ كفايتو لتمبية احتياجات 
الموظفيف شكؿ بيئة مالئمة لقياميـ بالبحث عف مصادر مالية أخرى بديمو، حتى لو كاف ذلؾ مف 

الجياشة، خالؿ نيج سموؾ سيئ، إذ يؤدي ىذا الوضع إلى نتيجة سمبية ولدت مف خالليا النزعة 
 (Dulaimi, 1999والرغبة في تقبؿ الرشوة، واالختالس، والغش، والتحايؿ عمى الماؿ العاـ)
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أف الوساطة، والمحسوبية، وغياب العدالة، وعدـ (  (Alkassabeb, 2014الكساسبو وبيف
توفر النزاىة مف االسباب الفردية في الفساد االداري؛ فتفشي ظاىرة الوساطة والمحسوبية في 

جيزة اإلدارية بالمؤسسات يعود سمبا عمى اإلدارة، وينتج عنيا الفساد والالمباالة، وينعدـ الحاجز األ
مف قبؿ اشخاص يرفعوف شعار )األقربوف أولى  ت دار سمطوي في اإلدارة، وتصبح المؤسسةال

رة يكوف ىـ ىذه االدارة جمع الماؿ، والبقاء أطوؿ فت إذبالمعروؼ( وىو قوؿ حؽ أريد بو باطؿ؛ 
توىـ بالعطاء  إذممكنة في المؤسسة، وتكوف متقوقعة داخؿ دائرة مغمقة تمنع اآلخريف مف دخوليا، 

حاجزا تمنع مف خاللو ذوي  ذاتياواإلنتاج مف خالؿ رفع شعارات اعالمية مزيفة، وتتخذ مف 
 بالمؤسسة. مقدراتيـالكفاءة، واإلبداع، واالبتكار مف تطوير ىذه المؤسسات عف طريؽ شؿ 

جمؿ ىذه األسباب مع فقداف العدالة، والنزاىة، يولد اإلحساس بالظمـ والحقد لدى الموظؼ م
المخمص، فإحقاؽ الحؽ جانب ميـ في تكويف الموظؼ الصالح المعطاء، والعدالة في توزيع 
الحقوؽ والواجبات توفر روح المحبة، واأللفة وتنزع االفكار السمبية الخطيرة والسيئة التي تقود 

اف إلى التفكير في االنتقاـ والغدر، أو التحوؿ إلى إنساف سمبي غير مباؿ بالمصمحة العامة، اإلنس
إلحساسو بأنيا أىممتو وظممتو، وأنيا لـ تمنحو حقو، وىذا مصدر مف مصادر التسيب الذي يقود 

  .(Jibril, 2010)بدوره إلى الفساد، وبالتالي فقداف، وغياب القدوة وتداعييا
ناؾ أناس أو فسادىما، في األنموذجاإلدارة المعاصرة غياب القدوة أو  تمشكالومف أبرز 

أعمى، بحكـ المؤىؿ أو المنصب، او المينة، او السف، فيذه القدوة إذا  ينظر ليـ عمى انيـ مثؿ
فسدت وتبدلت المفاىيـ لدييا، ستؤثر في محيطيا وخصوصًا عند مف يتخذىا قدوة، ويقتدي بيا، 

ألمناء، وأصحاب المناصب، الذيف نالوا الثقة إلى مثاؿ سيء في الدولة، وستحوؿ القيادييف ا
إلى ثورييف رغبة في السمطة،  فيتحولو و فينحرفوف عف المسار الصحيح، وينجروف نحو رغباتيـ، 

والثراء فيستحموا ماؿ العامة، وينتيكوا ما حـر ا، ويستغموا الثقة الغالية التي أوليت ليـ، ويمنحوا 
ؽ األخذ باليميف والشماؿ، وحؽ العطاء لمقريب والغريب، وسيعدلوف في النصوص أنفسيـ ح

مف القوانيف والقرارات، وسيعينوف مف ال ثقة فييـ، ومف ال ديف لو،  اً كثير  فوالتشريعات، وسيمغو 
الماؿ  فيبو نيطاف أخوة لو والعياذ با، يتالعبوف بالميزانيات، والتسميات ليكونوا في حضف الشيوس
 عاـ غير عابئيف بقيادة، وال وطف، وال مواطف فيقدموا جممة مف المفاسد وىذا أسوأ األمثمةال
(Eid,2011.) 

رعت فييا ز  إف بعض المجتمعات  إذتظير األسباب العامة مف خمؿ القيـ االجتماعية؛ و 
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 مغالطات، ومفاىيـ خاطئة أو نقمت إلييا مف مجتمعات أخرى تأثرت بيا تأثيرات سمبية، فقمبت
روه الماؿ شغميا الشاغؿ حتى انيـ أث موازينيا، وغيرت مبادئيا، وأىدافيا الطموحة فأصبح امتالؾ

عمى واجباتيـ تجاه مجتمعيـ ووطنيـ، متناسيف أف تقدـ الدوؿ والشعوب يأتي مف الثقافة الجيدة، 
يـ والتحصيؿ العممي، والوعي التاـ بأف صالحيـ مف صالح الوطف، وبأنيـ جسد واحد وكؿ من

 (.Khalidi,2011)البناء يعد لبنة في بنائو إذ يرتكز عمييا باقي 
ومف االسباب العامة لمفساد االختيار والتكميؼ الخاطئ لمقيادات؛ فوجود شخص غير جدير 

وظيفتو، وبالتالي بديو الوطنية والتأىيؿ، والخبرة، بالقيادة وغير ممـ بأساسيات اإلدارة؛ فال يكوف ل
عمى  المقدرةالقيادة، وعدـ  ميماتغير مدروسة نتيجة سوء التكميؼ ب كوف ىناؾ قراراتتس

مادية  ـموارد المؤسسة سواء كانت بشرية أالتخطيط االستراتيجي، وعندىا سيتـ استغالؿ كافة 
لمصمحة ىذا القائد الخاصة؛ وستبدأ الظواىر السمبية بالتفشي في المؤسسة، وتصدر القرارات 

قدرتو عمى االختيار، والتوظيؼ أو خوفو مف ذوي الكفاءات مف متو، و الخاطئة نتيجًة لعدـ معرف
ادة المؤسسات؛ التأثير في اآلخريف؛ لذا يجب مراعاة الشروط الخاصة بالقيادة عند اختيار ق

الوظيفي، والميني، والبحث عف أصحاب المقدرة عمى اإلبداع، والذكاء، واألمانة كالخبرة والتاريخ 
ى تأىيميـ لزيادة مياراتيـ لرفع مستوى أداءىـ، وتمبية احتياجاتيـ الخاصة واالنتماء، والعمؿ عم

 & Khmshiواشباعيا، ثـ أتباع أساليب الرقابة والمحاسبة التي تضمف تحقيؽ االىداؼ)
Shalhoub, 2016.) 

تطبيؽ النظريات العممية في اإلدارة او ما يعرؼ بالفجوة ما بيف النظرية والتطبيؽ؛  أف عدـ
يرتفع األداء اإلداري، والمالي مف خالؿ أتباع أساليب  إذاالسباب العامة لمفساد االداري، يعد مف 

اإلدارة العممية، ويرتقي مستوى المراجعة، والتدقيؽ، واالنضباط ليمنع التزوير والغش والخداع فكؿ 
مية تعرض مفاىيـ سمبية تقود إلى فساد عاـ في المؤسسة، وعند تطبيؽ مبدأ اإلدارة العم تعدىذه 

الحقائؽ، والوقائع التي ينفر منيا االشخاص السمبيوف فيحؿ محميـ مف ىو جدير بالمكاف فتوضع 
األمور في نصابيا، وتتضح الحقائؽ فتختفي أمراض اإلدارة تدريجيا، وتطبيؽ اإلدارة العممية 
يفرض عمى المؤسسات ثوابت منيجية منظمة تعمؿ بيا كوضع نظاـ إداري محدد، والتدرج 
بالواجبات والمسؤوليات )التدرج الوظيفي(، وفتح سجالت منظمة، وأتباع نظاـ محدد عند منح 
الحوافز أو فرض العقوبات عمى العامميف، والتقيد بالموائح والقوانيف التي تضبط سير العمؿ، ووجود 
 أسموب عممي إلدارة الوقت، وتنظيـ الخدمات، واالتصاؿ، والتواصؿ داخؿ المؤسسة وخارجيا
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Poisson,2010)). 
لفساد اإلداري كثيرة، ومتعددة ومنيا اإلى أف مظاىر ( (Alfatfata, 2007الفطافطو اشار و 
 اآلتي:

الرشوة: أي تنفيذ عمؿ ما أو االمتناع عف تنفيذه مقابؿ الحصوؿ عمى مبمغ مف الماؿ أو  .1
 منافع أخرى مف اجؿ ذؾ. 

ليا الشخص مثؿ حزب أو عائمة أو  المحسوبية: أي تنفيذ أعماؿ لصالح فرد أو جية ينتمي .2
 دوف أف يكونوا مستحقيف ليا. منطقة،

 معينة.المحاباة: أي تفضيؿ جية عمى أخرى في الخدمة بغير حؽ لمحصوؿ عمى مصمحة  .3
الواسطة: أي التدخؿ لصالح فرد ما، أو جماعة دوف االلتزاـ بأصوؿ العمؿ والكفاءة الالزمة  .4

رغـ عمى التتعمؽ بالقرابة أو االنتماء الحزبي  مثؿ تعييف شخص في منصب معيف ألسباب
 .أنو غير كفؤ أو غير مستحؽمف 

نيب الماؿ العاـ: أي الحصوؿ عمى أمواؿ الدولة، والتصرؼ بيا مف غير وجو حؽ تحت  .5
 .مسميات مختمفة

االبتزاز: أي الحصوؿ عمى أمواؿ مف طرؼ معيف في المجتمع مقابؿ تنفيذ مصالح مرتبطة  .6
 لمتصؼ بالفساد.بوظيفة الشخص ا

يظير الفساد في المؤسسات التعميمية مف خالؿ عدـ توزيع المؤسسات التربوية توزيعا و 
والقرى واألرياؼ حسب التوزيع السكاني، وعدـ  عادال ومنطقيا عمى المناطؽ، واألحياء في المدف
ريس، غير قدير وال يحمؿ مؤىؿ لمتعميـ والتد وجود معمميف لبعض التخصصات او توفير معمـ

وتيالؾ المباني وعدـ صيانتيا او أنشاء مرافؽ تعميمية غير مناسبة، وغياب التنسيؽ بيف األسرة 
واإلدارة المدرسية، وتفشي ظاىرة الوساطة والمحسوبية في اإليفاد لمتعميـ بالخارج، وعدـ، وجود 

شكاؿ ستقود استراتيجية واضحة في المناىج )مناىج غير مستقرة وموحده وغير عصرية ( فيذه اال
لى التسرب مف التعميـ  إلى جيؿ متعمـ ورقيا } صاحب شيادة { منعدـ التعميـ، ومنعدـ الثقافة، وا 

 (.Qutait, 2016بشكؿ كبير)
ي أتية موضوع الفساد االداري وفيما يناولت مجموعة من الدراسات العربية واألجنبوقد ت

  :عرض لبعضها
ستكشاؼ مالمح الفساد في قطاع التعميـ ( إلى ا(Poisson,2010ىدفت دراسة بواسوف 
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في فرنسا، وبياف كمفتو البشرية، والمادية، والمعنوية عمى قطاع التعميـ، وخمصت  آثاره وبياف
الدراسة بثالثة محاور تمثؿ ما يمكف اف يطمؽ عميو مثمث مكافحو الفساد وىما الشفافية في 

 ركة العامة، وتطوير العمميات المالية.البشرية، والمشا المقدراتالمعايير واإلجراءات وبناء 
( بدراسة ىدفت تحديد صور الفساد Apaydin & Balci,2011وقامت اباديف وبالسي )

 إذوأسباب واستراتيجيات مواجيتو مف وجيو نظر المعمميف في المدارس الثانوية في تركيا. 
وذوي أعمار،  اعتمدت عمى أسموب المجموعة البؤرية مجموعو مف المعمميف مف عده مناطؽ

إلييا اف أكثر صور الفساد شيوعا تمؾ  وخمفيات متعددة، وكاف مف اىمـ النتائج التي توصمت
 المرتبطة بقبوؿ اليدايا، والتوظيؼ، والترقيات القائمة عمى الواسطة والمحسوبية.

( بدراسة ىدفت إلى كشؼ العالقة بيف الفساد التنظيمي، Ozdrmir,2013) وقامت اوزديمير
 اً ( معمم193مو ذلؾ الفساد، واإلبالغ عنو بالمدارس في تركيا. تكونت عينو الدراسة مف )ومقاو 

مف معممي المدارس الثانوية، وطبؽ مقياس الفساد التنظيمي، وكشفت الدراسة عف اف استخداـ 
االستراتيجيات المستخدمة لمكافحو الفساد في قطاع  ىأسموب اإلبالغ عف حاالت الفساد كأحد

 التعميـ.
الكشؼ عف االتجاىات الحديثة إلى ( بدراسة ىدفت (Mutawa,2015 مطاوع وقامت

التعميمية في مواجية الفساد اإلداري بمؤسسات رياض األطفاؿ في السعودية، وتفعيؿ  لممساءلة
أدوار تمؾ االتجاىات في تحقيؽ المواجية الحاسمة لمفساد اإلداري بيا، وتناولت الدراسة عرضا 

الحديثة في المساءلة التعميمية مف وجية نظر قانونية وفنية، كما تناولت عرضا  ألىـ االتجاىات
 لمفساد اإلداري وأسبابو وتأثيراتو عمى مؤسسات رياض األطفاؿ في مصر.

أشكاؿ الفساد اإلداري وأسبابو  إلىدراسة ىدفت التعرؼ  (Qutait, 2016)أجرى قطيط و 
اعتمدت الدراسة عمى لتنمية المجتمعية في مصر. بالتعميـ قبؿ الجامعي وأضراره عمى جوانب ا

، مع االستعانة بأسموب التحميؿ االستراتيجي، بما يتضمنو مف بعدي المنيج الوصفي التحميمي
التشخيص، والتقويـ الستخالص عناصر القوة وجوانب الضعؼ، فضاًل عف الفرص المتاحة 

ستراتيجية ترتكز عمييا صياغة البدائؿ والتيديدات المحتممة، في إطار تفاعميا وصوال لخيارات ا
الممكنة، ومف خالؿ رصد وتحميؿ الواقع مقارنة بمعايير، ومؤشرات الفكر اإلداري، والتربوي 
المعاصر، يمكف طرح ثالثة بدائؿ استراتيجية )وقائية، وعالجية، ومكافحة شاممة( بما تتضمنو مف 

 .عميـ قبؿ الجامعي في مصرآليات وتدابير لمحد مف الفساد اإلداري بمؤسسات الت
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إلى تحديد مظاىر  (Khmshi & Shalhoub, 2016)وشميوب وىدفت دراسة الخمشي 
الفساد األكاديمي في الجامعات بالمممكة العربية السعودية، وذلؾ بالتعرؼ إلى أىـ مظاىر الجانب 

تخذة لمحد منو. اإلجراءات الم إلىالمجتمع والتعرؼ  ةي واإلداري، والبحث العممي، وخدمالتعميم
مف أعضاء ىيئو  ةلعين اً موجي اً ، واستخدمت الدراسة استبياناعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي

( عضو ىيئة تدريس، وتوصمت الدراسة إلى اف مظاىر الفساد اإلداري 545التدريس بمغ عددىا )
تمثمت في دفع  والتياألكاديمي في الجامعات كاف مف أبرزىا الفساد في جانب البحث العممي 

 .مبالغ ماليو لمنشر العممي دوف تحكيـ
عف الدراسات  استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تطوير االداة، وتميزت

الفساد اإلداري في مدارس التي تناولت  -فيحسب عمـ الباحثت -لدراسة األولى السابقة في كونيا ا
، وكذلؾ في عينتيا إذ ر مف وجية نظر المعمميفمنطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخض

 في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضر. تناولت استجابات المعمميف
 مشكمة الدراسة:

وانطالقًا مف المشػكالت التي تعاني منيا المؤسسػات التربوية داخؿ الخط االخضر، نتيجة 
ت تحد مف مستوى الرضا الوظيفي لدى المعمميف، تفشي ظاىرة الفساد اإلداري فييا، والتي بات

 الباحثتاف في إجراء توكوف ىذه الظاىرة تشكؿ قمقًا لدى الجميع، وتسبب صراعًا بينيـ، فقد رغب
الفساد اإلداري في مدارس منطقة تبمورت مشكمة الدراسة في الكشؼ عف درجة ، وقد ىذه الدراسة

جابة عف أسئمة ، مف خالؿ اإلة نظر المعمميفالمثمث التعميمية داخؿ الخط األخضر مف وجي
 الدراسة اآلتية:

مف وجية  الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضرما درجة  .1
 نظر المعمميف؟ 

بيف متوسطات  (≤0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية  درجةاستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ 

مف وجية نظر المعمميف تعزى إلى متغيرات )الجنس، والخبرة، والمؤىؿ  داخؿ الخط األخضر
 العممي، والمنطقة(؟ 

 أهداف الدراسة: 
  الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضرمستوى  إلىالتعرؼ 
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 مى تقديـ مقترحات لمحد مف ظاىرة الفساد اإلداري.وتـ العمؿ ع
 الفساد اإلداري في درجة ىناؾ استجابات ألفراد عينة الدراسة حوؿ  تالكشؼ عما إذا كان

تعزى إلى  مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضر مف وجية نظر المعمميف
 حد منيا.متغيرات )الجنس، والخبرة، والمؤىؿ العممي، والمنطقة( لم

 أهمية الدراسة: 
أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ تركيزىا عمى موضوع ميـ مف موضوعات اإلدارة  اتضحت

الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضر مف وجية نظر وىو 
بي في المدارس، ودوره السمالفساد اإلداري وكذلؾ إثراء أدبيات الدراسة النظرية حوؿ  ،المعمميف

 توقع الباحثتاف أف تسيـ الدراسة الحالية في إفادة الجيات اآلتية:تو 
  وزارة التربية والتعميـ واإلدارات والمؤسسات التابعة ليا، والقائميف عمى وضع السياسات

التعميمية أف يستفيدوا مف نتائج الدراسة لتطوير معايير تساعد في الحد مف الفساد اإلداري 
 لرضا الوظيفي لدى المعمميف.لتحقيؽ ا

  الباحثوف في مجاؿ التدريب واإلدارة واإلشراؼ لفتح آفاؽ جديدة ليـ في الدراسات العميا في
 تخصص اإلدارة التربوية والتعميمية والتدريبية واإلدارة بشكؿ عاـ.

 مصطمحات الدراسة
 اشتممت الدراسة عمى المصطمحات والمفاىيـ اآلتية:

رؼ بأنو "استغالؿ الوظيفة العامة، والمصادر العامة لتحقيؽ منافع : يعالفساد اإلداري
شخصيو أو جماعية بشكؿ منافي لمشرع، واألنظمة الرسمية سواء كاف ىذا االستغالؿ بدافع 

كاف ىذا السموؾ أشخصي مف الموظؼ ذاتو أـ نتيجة ضغوط يمارسيا عمية أفراد مف الخارج سواء 
نو االستخداـ المنتظـ لممنصب الحكومي في تحقيؽ مكاسب بأرؼ ، ويمكف أف يعاً أـ جماعي اً فردي

 (Qutait, 2016, 35)شخصيو ينتج عنيا تقميؿ جوده الخدمات العامة
والموارد التعميمية العامة مف  ،: انو سوء استعماؿ السمطة اإلداريةوتعرفه الباحثتان إجرائيا

خضر، لتحقيؽ منافع شخصيو بطريقو مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األ إداراتقبؿ 
والتي اظيرتيا تشكؿ خرقا وانتياكًا لمقانوف، ولمعايير السموؾ التربوي األخالقي، والوظيفي السميـ، 

بتطويرىا ليذا  تافى أداة الدراسة التي قامت الباحثالدرجة الكمية الستجابات أفراد عينو الدراسة عم
 الغرض.
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 الدراسة الحدود اآلتية: تضمنت حدود الدراسة ومحدداتها:
الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط  الحدود الموضوعية:

 األخضر مف وجية نظر المعمميف.
مدارس منطقة المثمث التعميمية اقتصرت الدراسة عمى عينة مف معممي  الحدود البشرية:
 داخؿ الخط األخضر.
مدارس منطقة المثمث ى عينة طبقية عشوائية مف معممي طبقت الدراسة عم الحدود المكانية:

 التعميمية داخؿ الخط األخضر 
 (.2018/2019طبقت الدراسة خالؿ العاـ الدراسي ) الحدود الزمنية:
 محددات الدراسة: 

تعميـ نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية لألداة )الصدؽ والثبات(  يتحدد
  نة الدراسةوموضوعية استجابة أفراد عي

 الّطريقة واإلجراءات
 الّدراسة:  منهج

 لمناسبتو ألىداؼ ىذه الدراسة. مسحيتـ استخداـ المنيج الوصفي ال
 مجتمع الدراسة: 

مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي 
 .األخضر

 : عينة الدراسة
العشوائية النسبية، حيث تمت مراعاة نسبة بيقية الطتـ  اختيار عينة الدراسة بالطريقة 

أي ما  اتومعمم يف( معمم608المعمميف والمعممات إلى نسبتيـ في مجتمع الدراسة، وتكونت مف )
( يوضح 1( والجدوؿ )2019/2018مف مجتمع الدراسة، في العاـ الدراسي ) %(10نسبتو )

 تغيراتيا.محسب  الدراسة التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة
 متغيراتها حسب  الدراسةالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة  (1الجدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير الثانوي
 %39.5 240 ذكر الجنس
 %60.5 368 انثى 
 %100 608 المجموع 

 46.4% 282 بكالوريوس فما دوف المؤهل العممي
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 النسبة التكرار الفئات المتغير الثانوي
 %53.6 326 دراسات عميا 
 %100 608 المجموع 

 %57.9 352 سنوات 10أقؿ مف  سنوات الخبرة
 %42.1 256 سنوات فأكثر 10 
 %100 608 المجموع 

 المنطقة
 

 34.0% 207 مدينة
 66.0% 401 قرية

 %100 608 المجموع 
 : الدراسة ةأدا

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطوير استبانة اعتمادا عمى األدبيات النظرية والدراسات 
 ابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، وكانت كاآلتي:الس
 تـ تحديد مجاالت االستبانة في الخطػوة االولػى، ومػف ثػـ كتابػة فقػرات االسػتبانة اعتمػادا : األداة

عمى آراء المختصيف واألدب النظري، مف خػالؿ تبنػي بعػض مضػاميف الفقػرات الػواردة فػي أداة 
ذات الصػػمة بموضػػوع الدراسػػة بعػػد الرجػػوع إلييػػا،  الدراسػػة األوليػػة مػػف بعػػض الدراسػػات السػػابقة

وتكونػػت االسػػتبانة فػػي صػػورتيا ، (Ozdrmir,2013اوزديميػػر) ،(Salim,2012)منيػػا دراسػػة 
تكػوف حيػث : المااديالمجاال األول تضمف  إذت ( مجاال4فقرة موزعة عمى ) (38األولية مف )

: العااااممينلمجاااال الثااااني: ا، و(8( وحتػػػى )1فقػػػرات ذوات األرقػػػاـ مػػػف ) (8)ىػػػذا المجػػػاؿ مػػػف 
: ضابط المعاام تالمجال الثالاث: و ، (17( وحتػى )9( فقرات ذوات األرقاـ مف )9تكوف مف )و 

المجاااال الراباااع: ، و(27( وحتػػػى )18( فقػػػرات ذوات األرقػػػاـ مػػػف )10تكػػػوف ىػػػذا المجػػػاؿ مػػػف )
( وحتػى 28( فقػرات ذوات األرقػاـ مػف )11: تكػوف ىػذا المجػاؿ مػف )مرافق المدرساة وأجهزتهاا

(38.) 
 دالالت صدق أداة الدراسة وثباتها:

ألداة، بعرضيا عمى مجموعة ل: تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري صدق المحتوى ألداة الدراسة .أ 
مف المحكميف مؤلفة مف خمسة عشر عضو ىيئة تدريس مف ذوي الخبرة واالختصاص والرتب 

وذلؾ التربوية بالجامعات االردنية،  العمـواألكاديمية )أستاذ، أستاذ مشارؾ، أستاذ مساعد( في 
مف حيث: وضوح الفقرات، والصياغة  تياوصح محتوى األداةبيدؼ إبداء آرائيـ حوؿ دقة 

ضافة أو  المغوية، ومناسبتيا لقياس ما وضعت مف أجمو، وانتمائيا لممجاؿ الذي تتبع لو، وا 
فة مالحظات المحكميف تـ األخذ بكا ، ومف ثـتعديؿ أو حذؼ ما يرونو مناسبا عمى الفقرات
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تكوف ىذا و : الماديالمجال األول: تضمف  وقد، لتصبح الفقرات موزعو عمى مجاالت االستبانة
تكوف : العاممينالمجال الثاني: ، و(7( وحتى )1فقرات ذوات األرقاـ مف ) (7)المجاؿ مف 

بط ضالمجال الثالث: ، و(14( وحتى )8( فقرات ذوات األرقاـ مف )7ىذا المجاؿ مف )
المجال ، و(24( وحتى )15( فقرات ذوات األرقاـ مف )10: تكوف ىذا المجاؿ مف )المعام ت

( 24( فقرات ذوات األرقاـ مف )6: تكوف ىذا المجاؿ مف )الرابع: مرافق المدرسة وأجهزتها
 (.30وحتى )

( 4( فقرة موزعو عمى )30وبيذا أصبح عدد فقرات األداة بصورتيا النيائية بعد التحكيـ )
مجاالت، وتـ إجراء جميع التعديالت التي طمبت مف قبؿ المحكميف عمى فقراتيا لتظير األداة 

 .بصورتيا النيائية
الستخراج دالالت صدؽ البناء تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة  صدق البناء ألداة الدراسة: .ب 

ية داخؿ منطقة المثمث التعميمومعممة مف معممي مدارس  اً ( معمم30استطالعية مؤلفة مف )
مف خارج عينة الدراسة المستيدفة، وذلؾ مف أجؿ حساب معامؿ االرتباط  الخط االخضر

المصحح لعالقة الفقرات بأداة الدراسة وبالمجاؿ الذي تنتمي اليو، وذلؾ كما ىو مبيف في 
 (. 2الجدوؿ)
 لكمية والدرجة ا درجة الفساد االداريقيم معام ت االرتباط بين فقرات استبانة  (2جدول)ال
رقم  المجال

 معامل االرتباط مع فقراتالمضمون  الفقرة
 األداة المجال

 المجال
 األول:
 المادي

 **0.69 **0.77 يتـ إنفاؽ مبالغ مالية دوف سند قانوني. 1
 **0.63 **0.73 يتـ اختالس أمواؿ صندوؽ المدرسة. 2
 **0.61 **690. يتـ قبوؿ اليدايا مف أصحاب المصالح مع المدرسة. 3
 **0.64 **620. يتـ التالعب باألوراؽ الرسمية لتخفيؼ العبء المالي. 4
 **0.70 **0.78 التياوف بالممكية العامة لممدرسة.يتـ  5
 **0.72 **0.68 يتـ قبوؿ المعامالت مقابؿ الصفقات الشخصية. 6
 *460. **590. يتـ ابتزاز المراجعيف مقابؿ انجاز أعماليـ. 7

 الالمج
 الثاني:
 العاممين

 **510. **0.64 يتـ قبوؿ الرشوة مف بعض العامميف في المدرسة. 8
 **520. **0.58 يتـ التحيز ألشخاص أو جماعات معينة دوف غيرىا. 9
 **570. **0.67 يوجد جماعات في المدرسة تؤثر سمبا في اتخاذ بعض القرارات. 10
عدـ  عمى الرغـ مفاالحتفاظ بمجموعة مف الموظفيف يتـ  11

 **720. **0.73 الحاجة ليـ.

تشغيؿ العامميف في المدرسة بأمور ليس ليا عالقة بعمؿ يتـ  12
 **710. **710. المدرسة.

 **680. **660. التستر عمى الفاسديف في اإلدارة العميا. 13
 **720. **0.75 التساىؿ مع األشخاص الفاسديف. 14
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رقم  المجال
 معامل االرتباط مع فقراتالمضمون  الفقرة

 األداة المجال

 المجال
 الثالث:
 ضبط

 ام تالمع

 **740. **0.73 التحايؿ عمى تطبيؽ التشريعات القانونية الناظمة لعمؿ المدرسة. 15
 **0.68 **0.74 تسريب المعمومات السرية لجيات خارج المدرسة. 16
 لتعميمات المدرسةالتواطؤ في بعض المعامالت المخالفة  17

 **490. **580. وأنظمتيا.
 **0.77 **720. .لمتعمقة بالمدرسةاالتزوير في بعض المستندات  18
 *0.41 **0.48 اعتماد الوساطات في تسير أعماؿ المدرسة. 19
 **0.47 *450. ضعؼ وحدة الرقابة اإلدارية الداخمية في المدرسة. 20
 **680. **750. ضعؼ الرقابة اإلدارية الخارجية عمى عمؿ المدرسة. 21
 **610. **0.67 إسناد األعماؿ إلى أشخاص غير مؤىميف لمقياـ بيا. 22
 **780. **0.78 ضعؼ تطبيؽ نظاـ المساءلة بشكؿ دقيؽ. 23
 **730. **790. ضعؼ مبدأ الشفافية في القرارات اإلدارية. 24

 المجال
 الرابع:
 مرافق

المدرسة 
 واجهزتها

 *440. **620. مصالح شخصية. استغالؿ الموقع اإلداري في المدرسة إلنجاز 25
 **0.65 **760. استخداـ أجيزة المدرسة إلنجاز مصالح شخصية. 26
 *0.46 **690. إساءة استخداـ ممتمكات المدرسة. 27
 **680. **690. استغالؿ مرافؽ المدرسة ألغراض شخصية. 28
 *420. *430. ضبابية التشريعات الناظمة عند استخداـ ممتمكات المدرسة. 29
 **0.65 **670. التياوف في الرقابة اإلدارية عمى ممتمكات المدرسة. 30

 (.0.01(.          **دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 والمجاؿ( أف قيـ معامالت االرتباط بيف فقرات األداة والدرجة الكمية 3يالحظ مف الجدوؿ )
-0.72( مع مجاليا، وبيف)0.78-0.59قد تراوحت بيف) المادينتمي إليو في مجاؿ الذي ت
-0.75قد تراوحت بيف) العاممين( مع الكمي لألداة، وأف قيـ معامالت ارتباط فقرات مجاؿ 0.46
( مع الكمي لألداة، وأف قيـ معامالت ارتباط فقرات 0.51-0.72( مع مجاليا، وبيف )0.58
( مع 0.65-0.82( مع مجاليا، وبيف )0.45-0.79د تراوحت بيف )ضبط المعامالت ق:مجاؿ

قد تراوحت بيف  مرافق المدرسة واجهزتها :الكمي لألداة، وأف قيـ معامالت ارتباط فقرات مجاؿ
( مع الكمي لألداة، وقد تراوحت معامالت ارتباط 0.42-0.68( مع مجاليا، وبيف )0.76-0.43)

 (.0.82-0.42(، ومع األداة ككؿ ما بيف )0.79-0.43الفقرات مع المجاؿ )ككؿ( ما بيف)
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فقرات  فقرة مفيالحظ مف القيـ سالفة الذكر الخاصة بصدؽ البناء، أف معامؿ ارتباط كؿ 
أداة بناء فقرات  أف( مما يشير إلى 0.40أداة الدراسة مع الكمي ألداة الدراسة لـ يقؿ عف معيار)

عامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة ، وتجدر اإلشارة أف جميع ممقبولة الدراسة
 إحصائيا، ولذلؾ لـ يتـ حذؼ أي مف ىذه الفقرات.

ما تقدـ تـ حساب معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية ألداة  فضاًل عف
مؿ حساب معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة، وذلؾ باستخداـ معاكما تـ الدراسة 

 (.3ارتباط بيرسوف وذلؾ كما في الجدوؿ )
 عضها والدرجة الكميةبب استبانة درجة الفساد االداري مجاالتمعام ت االرتباط بين  (3) جدولال

ضبط  العاممين المادي 
 المعام ت

مرافق المدرسة 
 وأجهزتها

الفساد 
 اإلداري

     1 المادي
    1 **0.80 العامميف

   1 **860. **0.87 ضبط المعامالت
  1 **650. **740. **610. مرافؽ المدرسة وأجيزتيا

 1 **800. **0.95 **0.94 **920. الفساد اإلداري
 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )*

( أف قيـ معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية ليا 3يالحظ مف الجدوؿ )
أف قيـ معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة قد تراوحت (، و 0.80-1قد تراوحت بيف ) 

 (.0.61-1بيف )
  ثبات أداة الدراسة ل ستبانة:

التحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة، ومجاالتيا فقد تـ حسابو باستخداـ  ألغراض
وألغراض التحقؽ مف ثبات معادلة كرونباخ ألفا عمى بيانات التطبيؽ األوؿ لمعينة االستطالعية 

عادة االختبار ) ( بتطبيؽ test-retestاإلعادة ألداة الدراسة فقد تـ التحقؽ بطريقة االختبار وا 
نة مف ) عادة تطبيقو بعد أسبوعيف عمى مجموعة مف خارج عينة الدراسة مكو  ( 30المقياس، وا 

في المرتيف، وذلؾ كما في  ـومعممة، ومف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف تقديراتي اً معمم
 (.4) الجدوؿ
استبانة درجة الفساد قيم معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت  (4جدول )ال

 والدرجة الكميةاالداري 
 عدد الفقرات االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
 7 0.81 0.89 المادي
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 عدد الفقرات االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
 7 0.82 0.86 العاممين

 10 0.87 0.90 .تضبط المعام 
 6 0.71 0.92 مرافق المدرسة وأجهزتها

 33 0.94 0.91 الفساد اإلداري 
كرونباخ ألفا بمغ باستخداـ معادلة قيـ معامؿ االتساؽ الداخمي ( أف 4مف الجدوؿ ) يالحظ

والدرجة الكمية بمغ استبانة درجة الفساد االداري (، وأف قيـ ثبات اإلعادة لمجاالت 0.94)
(0.91.) 

 :متغيرات الدراسة
 :ىما وسيطةومتغيرات  مستقمةاشتممت الدراسة عمى متغيرات 

 المتغيرات المستقمة:
 .الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضردرجة 
 : الوسيطةالمتغيرات 

 ذكر وأنثى(.) النوع االجتماعي: ولو فئتاف 
  ودراسات عميا(.  دوف،يوس فما المؤىؿ العممي: ولو مستوياف )بكالور 
  فأكثر(عشرة سنوات  سنوات،الخبرة: وليا مستوياف )أقؿ مف عشرة . 
  قرية( )مدينة،المنطقة وليا فئتاف. 

 الدراسة ومناقشتها: ّنتائج عرض
الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية درجة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 

، وذلؾ عف طريؽ اإلجابة عف كؿ مف أسئمة المعمميف نظر داخؿ الخط األخضر مف وجية
 الدراسة اآلتية:

النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول: ما درجة الفساد اإلداري في مدارس 
 منطقة المثمث التعميمية داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعممين؟

درجة المعيارية لسابية واالنحرافات لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الح
 مف وجية نظر المعمميف، الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضر

 والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ.
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 مرتبة تنازليًا الفساد اإلداري درجة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8جدول )ال
رقم  الترتيب

المتوسط  مجالال المجال
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 0.84 3.14 ضبط المعام ت 3 1
 متوسطة 0.84 3.06 مرافق المدرسة وأجهزتها 4 2
 متوسطة 0.94 3.03 المادي 1 3
 متوسطة 0.87 3.02 العاممين 2 4
 متوسطة 0.78 3.07 الفساد اإلداري )ككل(  
المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما أف و  اري ككؿ جاء بدرجة متوسطة،الفساد االد ( يبيف8) الجدوؿ

متوسط حسابي بمغ بأعمى ضبط المعامالت في الرتبة األولى مجاؿ  جاء إذ، (3.14-3.02بيف )
األخيرة  الرتبةفي  العامميف( وبدرجة متوسطة، بينما جاء مجاؿ 0.84(، وبانحراؼ معياري بمغ )3.14)

 ( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي0.87وبانحراؼ معياري بمغ ) (،3.02وبمتوسط حسابي بمغ )
وقد تـ حساب المتوسطات ( وبدرجة متوسطة، 0.78وبانحراؼ معياري بمغ ) (،3.07) ككؿ مفساد اإلداريل

، حيث كانت كؿ مجاؿ عمى حدةالحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 
 :النحو اآلتيعمى 

 المجال األول: المادي
 لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ المادي تـ استخراج المتوسطات الحسابية

 ( يبيف ذلؾ.9واالنحرافات المعيارية والجدوؿ)
 مرتبة تنازليًا  المادي لمجال والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (9جدول )ال

رقم  الرتبة
المتوسط  فقراتالمضمون  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.31 3.25 يتـ ابتزاز المراجعيف مقابؿ إنجاز أعماليـ. 7 1
 متوسطة 1.28 3.23 يتـ قبوؿ اليدايا مف أصحاب المصالح مع المدرسة. 3 2
 متوسطة 1.34 3.11 التياوف بالممكية العامة لممدرسة.يتـ  5 3
 متوسطة 1.44 3.03 يتـ إنفاؽ مبالغ مالية دوف سند قانوني. 1 4
 متوسطة 1.35 2.99 يتـ التالعب باألوراؽ الرسمية لتخفيؼ العبء المالي. 4 5
 متوسطة 1.34 2.91 يتـ قبوؿ المعامالت مقابؿ الصفقات الشخصية. 6 6
 طةمتوس 1.38 2.69 يتـ اختالس أمواؿ صندوؽ المدرسة. 2 7
 متوسطة 0.94 3.03 )ككل(المجال  

المتوسطات الحسابية قد  المجاؿ المادي جاء بدرجة متوسطة، وأف اف( 9يبيف الجدوؿ )
 إذ(، 1.44-1.28، واالنحرافات المعيارية تراوحت ما بيف )(3.25-2.69تراوحت ما بيف )

األولى،  الرتبةفي " أعماليـيتـ ابتزاز المراجعيف مقابؿ إنجاز " والتي تنص عمى( 7) ةجاءت الفقر 
بينما جاءت ( وبدرجة متوسطة 1.31وبانحراؼ معياري بمغ ) ،(3.25وبمتوسط حسابي بمغ )
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األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ  الرتبةفي " يتـ اختالس أمواؿ صندوؽ المدرسة"ونصيا ( 2) ةالفقر 
 الماديسابي لممجاؿ وبمغ المتوسط الح ( وبدرجة متوسطة1.38وبانحراؼ معياري بمغ )، (2.69)

 .(0.94(، وبانحراؼ معياري بمغ )3.03ككؿ )
 ، وأنػو الأعمػاليـ إنجػاز مقابػؿ المػراجعيف ابتػزاز وتعزو الباحثتاف ىذه النتيجػة إلػى أنػو ال يػتـ

 ، واللممدرسػة العامػة بالممكيػة التيػاوف يػتـ ، والالمدرسػة مػع المصػالح أصػحاب مػف اليدايا قبوؿ يتـ
، المػالي  العػبء لتخفيػؼ الرسػمية باألوراؽ التالعب يتـ ، والقانوني سند دوف اليةم مبالغ إنفاؽ يتـ

نما يتـ  ، وىذه النتيجة اتفقػت المدرسة صندوؽ أمواؿفي  اختالس، أو مقابؿدوف  المعامالت قبوؿوا 
إلػى استكشػاؼ مالمػح الفسػاد فػي قطػاع  التػي ىػدفت ((Poisson,2010بواسوف  مع نتيجة دراسة

فػػػي فرنسػػػا، وبيػػػاف كمفتػػػو البشػػػرية، والماديػػػة، والمعنويػػػة عمػػػى قطػػػاع التعمػػػيـ،  آثػػػارهيػػػاف وب ،التعمػػػيـ
وخمصت الدراسة بثالثة محاور تمثػؿ مػا يمكػف اف يطمػؽ عميػو مثمػث مكافحػو الفسػاد وىمػا الشػفافية 

، البشػػػرية، والمشػػػاركة العامػػػة، وتطػػػوير العمميػػػات الماليػػػة المقػػػدراتفػػػي المعػػػايير واإلجػػػراءات وبنػػػاء 
 .جاءت بدرجة متوسطةو 

ىدفت تحديد صور  التي( Apaydin & Balci, 2011وبالسي ) دراسة اباديفواختمفت مع 
، إذ الفساد وأسباب واستراتيجيات مواجيتو مف وجيو نظر المعمميف في المدارس الثانوية في تركيا

والترقيات القائمة اف أكثر صور الفساد شيوعا تمؾ المرتبطة بقبوؿ اليدايا، والتوظيؼ،  ىإل توصمت
 عمى الواسطة والمحسوبية.
 المجال الثاني: العاممين

لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ العامميف تـ استخراج المتوسطات الحسابية 
 ( يبيف ذلؾ10والجدوؿ)والرتبة والدرجة واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياً  العاممين لمجال والرتبة والدرجة يةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  (13جدول )ال
رقم  الرتبة

المتوسط  فقراتالمضمون  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.47 3.32 التستر عمى الفاسديف في اإلدارة العميا. 13 1
 متوسطة 1.27 3.09 التساىؿ مع األشخاص الفاسديف. 14 2
 متوسطة 1.38 3.07 مف بعض العامميف في المدرسة. يتـ قبوؿ الرشوة 8 3
 متوسطة 1.30 3.00 يتـ التحيز ألشخاص أو جماعات معينة دوف غيرىا. 9 4
يوجد جماعات في المدرسة تؤثر سمبا في اتخاذ بعض  10 5

 متوسطة 1.36 2.96 القرارات.

 عمى الرغـ مفاالحتفاظ بمجموعة مف الموظفيف يتـ  11 6
 متوسطة 1.34 2.89 يـ.عدـ الحاجة ل
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رقم  الرتبة
المتوسط  فقراتالمضمون  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

تشغيؿ العامميف في المدرسة بأمور ليس ليا عالقة يتـ  12 7
 متوسطة 1.47 2.77 بعمؿ المدرسة.

 متوسطة 0.87 3.02 )ككل(المجال  
المتوسطات الحسابية قد  مجاؿ العامميف جاء بدرجة متوسطة، وأف أف( 10يبيف الجدوؿ ) 

جاءت  إذ(، 1.47-1.27ات المعيارية تراوحت ما بيف)، واالنحراف(3.32-2.77تراوحت ما بيف )
األولى وبمتوسط  الرتبةفي " التستر عمى الفاسديف في اإلدارة العميا" والتي تنص عمى( 13) ةالفقر 

( 12) ةبينما جاءت الفقر ( وبدرجة متوسطة، 1.47وبانحراؼ معياري بمغ ) ،(3.32حسابي بمغ )
األخيرة  الرتبةفي " ة بأمور ليس ليا عالقة بعمؿ المدرسةتشغيؿ العامميف في المدرسيتـ "ونصيا 

وبمغ المتوسط  ( وبدرجة متوسطة1.47وبانحراؼ معياري بمغ ) ،(2.77وبمتوسط حسابي بمغ )
 .(0.87(، وبانحراؼ معياري بمغ )3.02ككؿ ) العامميفالحسابي لمجاؿ 

 ، وكذلؾ عدـاإلدارة العمياالتستر عمى الفاسديف في وتعزو الباحثتاف ىذه النتيجة إلى عدـ 
وأف االدارة  ،قبوؿ الرشوة مف بعض العامميف في المدرسة وعدـ ،التساىؿ مع األشخاص الفاسديف

يوجد جماعات في المدرسة تؤثر  ، والتحيز ألشخاص أو جماعات معينة دوف غيرىات المدرسية ال
عدـ  عمى الرغـ مفظفيف يتـ االحتفاظ بمجموعة مف المو وال  ،بعض القرارات صناعةسمبا في 
نما  ،الحاجة ليـ مباشرة، وىذه  عالقة بعمؿ المدرسة ذاتيتـ تشغيؿ العامميف في المدرسة بأمور وا 

التي ىدفت  (Khmshi & Shalhoub, 2016)وشميوب الخمشي  النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة
والتي جاءت بدرجة  عودية،إلى تحديد مظاىر الفساد األكاديمي في الجامعات بالمممكة العربية الس

 متوسطة.
 المجال الثالث: ضبط المعام ت

لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ ضبط المعامالت تـ استخراج المتوسطات 
 ( يبيف ذلؾ11والجدوؿ)والرتبة والدرجة الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليًا  ضبط المعام تلمجال  والرتبة والدرجة يةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  (11جدول )ال
رقم  الرتبة

المتوسط  ضبط المعام تمجال  مضمون فقرات الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.22 3.45 إسناد األعماؿ إلى أشخاص غير مؤىميف لمقياـ بيا. 22 1
 متوسطة 1.34 3.36 في المدرسة.ضعؼ وحدة الرقابة اإلدارية الداخمية  20 2
 متوسطة 1.26 3.31 ضعؼ مبدأ الشفافية في القرارات اإلدارية. 24 3
 متوسطة 1.40 3.28 اعتماد الوساطات في تسير أعماؿ المدرسة. 19 4
 متوسطة 1.38 3.14 ضعؼ الرقابة اإلدارية الخارجية عمى عمؿ المدرسة. 21 5
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رقم  الرتبة
المتوسط  ضبط المعام تمجال  مضمون فقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.28 3.09 كؿ دقيؽ.ضعؼ تطبيؽ نظاـ المساءلة بش 23 6
 متوسطة 1.37 3.03 تسريب المعمومات السرية لجيات خارج المدرسة. 16 7
 لتعميمات المدرسةالتواطؤ في بعض المعامالت المخالفة  17 8

 متوسطة 1.29 2.97 وأنظمتيا.
 متوسطة 1.41 2.89 .المتعمقة بالمدرسةالتزوير في بعض المستندات  18 9
ؿ عمى تطبيؽ التشريعات القانونية الناظمة لعمؿ التحاي 15 10

 متوسطة 1.43 2.80 المدرسة.
 متوسطة 843. 3.14 )ككل(المجال  

المتوسطات الحسابية قد  جاء بدرجة متوسطة، وأفمجاؿ المعامالت  اف( 11يبيف الجدوؿ )
 ةءت الفقر جا إذ(، 1.43-1.22، واالنحرافات المعيارية ما بيف)(3.45-2.80تراوحت ما بيف )

األولى  الرتبةفي " إسناد األعماؿ إلى أشخاص غير مؤىميف لمقياـ بيا" والتي تنص عمى( 22)
بينما جاءت (، وبدرجة متوسطة، 1.22، وبانحراؼ معياري بمغ )(3.45وبمتوسط حسابي بمغ )

 الرتبةفي " التحايؿ عمى تطبيؽ التشريعات القانونية الناظمة لعمؿ المدرسة"ونصيا ( 15) ةالفقر 
وبمغ  (، وبدرجة متوسطة،1.43، وبانحراؼ معياري بمغ )(2.80األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )

 .(0.84وبانحراؼ معياري بمغ ) (،3.14ككؿ ).ضبط المعامالتالمتوسط الحسابي لمجاؿ 
لى إسناد األعماؿ إلى أشخاص غير مؤىميفوتعزو الباحثتاف ىذه النتيجة إلى أنو ال يتـ  ، وا 

وعدـ  ،مبدأ الشفافية في القرارات اإلدارية وقوة ،ة الرقابة اإلدارية الداخمية في المدرسةوحد قوة
تسريب  ، وعدـتطبيؽ نظاـ المساءلة بشكؿ دقيؽ وقوة ،اعتماد الوساطات في تسير أعماؿ المدرسة
تزوير في ، وعدـ وجود المعامالت انجازفي  والسرعة ،المعمومات السرية لجيات خارج المدرسة

التحايؿ عمى تطبيؽ التشريعات القانونية الناظمة لعمؿ  ، ولـ يتـالمستندات المتعمقة بالمدرسة
 التي( Apaydin & Balci, 2011اباديف وبالسي )مفت مع دراسة إخت، وىذه النتيجة المدرسة
تحديد صور الفساد وأسباب واستراتيجيات مواجيتو مف وجيو نظر المعمميف في  إلى ىدفت

 .، إذ جاءت بدرجة منخفضةلثانوية في تركياالمدارس ا
 المجال الرابع: مرافق المدرسة وأجهزتها

لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ مرافؽ المدرسة واجيزتيا تـ استخراج المتوسطات 
 ( يبيف ذلؾ12والجدوؿ) والرتبة والدرجة الحسابية واالنحرافات المعيارية
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مرافق المدرسة لمجال  والرتبة والدرجة لحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ا (12جدول )ال
 مرتبة تنازلياً  وأجهزتها

رقم  الرتبة
المتوسط  فقراتالمضمون  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

ضبابية التشريعات الناظمة عند استخداـ ممتمكات  29 1
 متوسطة 1.31 3.32 المدرسة.

 متوسطة 1.35 3.23 الرقابة اإلدارية عمى ممتمكات المدرسة. التياوف في 30 2
 متوسطة 1.38 3.08 إساءة استخداـ ممتمكات المدرسة. 27 3
 متوسطة 1.40 3.05 استخداـ أجيزة المدرسة إلنجاز مصالح شخصية. 26 4
استغالؿ الموقع اإلداري في المدرسة إلنجاز مصالح  25 5

 متوسطة 1.34 2.91 شخصية.
 متوسطة 1.39 2.74 استغالؿ مرافؽ المدرسة ألغراض شخصية. 28 6
 متوسطة 0.84 3.06 )ككل(المجال   

المتوسطات  مجاؿ مرافؽ المدرسة واجيزتيا جاء بدرجة متوسطة، وأف اف( 12يبيف الجدوؿ )
 إذ(، 1.40-1.31، وانحرافػػػات معياريػػػة مػػػا بػػػيف )(3.32-2.74الحسػػػابية قػػػد تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )

" ضبابية التشريعات الناظمػة عنػد اسػتخداـ ممتمكػات المدرسػة" والتي تنص عمى( 29) ةفقر جاءت ال
(، وبدرجػػػػة 1.31، وبػػػػانحراؼ معيػػػػاري بمػػػػغ )(3.32األولػػػػى وبمتوسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػغ ) الرتبػػػػةفػػػػي 

 الرتبػػةب" اسػػتغالؿ مرافػػؽ المدرسػػة ألغػػراض شخصػػية"ونصػػيا ( 28) ةبينمػػا جػػاءت الفقػػر  متوسػػطة،
وبمػػغ  (، وبدرجػػة متوسػػطة1.139، وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػغ )(2.74سػػابي بمػػغ )األخيػرة وبمتوسػػط ح

  .(0.84وبانحراؼ معياري بمغ ) (،3.06ككؿ ) مرافؽ المدرسة وأجيزتياالمتوسط الحسابي لمجاؿ 
، التشريعات الناظمة عند استخداـ ممتمكات المدرسة وتعزو الباحثتاف ىذه النتيجة إلى وضوح

لػػى عػػدـ  ،إسػػاءة اسػػتخداـ ممتمكػػات المدرسػػة، وعػػدـ ممتمكػػاتاللرقابػػة اإلداريػػة عمػػى التيػػاوف فػػي ا وا 
اسػػتغالؿ الموقػػع اإلداري فػػي وعػػدـ  اعمػػاؿ المدرسػػة ونشػػاطاتيا،اسػػتخداـ أجيػػزة المدرسػػة إلنجػػاز و 

، واتفقػت مػع اسػتغالؿ مرافػؽ المدرسػة ألغػراض شخصػيةوعػدـ  ،المدرسة إلنجػاز مصػالح شخصػية
أشػػكاؿ الفسػػاد اإلداري وأسػػبابو بػػالتعميـ  إلػػىىػػدفت التعػػرؼ  التػػي (Qutait, 2016)قطػػيط دراسػػة 

  .قبؿ الجامعي وأضراره عمى جوانب التنمية المجتمعية في مصر
النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

الدراسة حول درجة الفساد عينة بين متوسطات استجابات أفراد  (≤0.05)عند مستوى داللة 
اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعممين تعزى 

 إلى متغيرات )الجنس، والخبرة، والمؤهل العممي، والمنطقة(؟
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الستجابات  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخؿ الخط األخضردرجة راسة حوؿ أفراد الد

، والجدوؿ الجنس، والخبرة، والمؤىؿ العممي، والمنطقةحسب متغيرات مف وجية نظر المعمميف 
 أدناه يوضح ذلؾ.

الفساد درجة ل الستجابات أفراد الدراسة حو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (13جدول )ال
حسب متغيرات  من وجهة نظر المعممين اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخل الخط األخضر

 الجنس، والخبرة، والمؤهل العممي، والمنطقة
ضبط  العاممين المادي   

 المعام ت
مرافق المدرسة 

 وأجهزتها
الفساد 
 اإلداري

 3.02 3.00 3.11 2.95 2.96 س ذكر الجنس
 750. 840. 810. 0.84 0.90 ع 
 3.10 3.09 3.16 3.06 3.08 س انثى 
 790. 0.84 860. 0.88 0.96 ع 

المؤهل 
 العممي

بكالوريوس فما 
 دوف

 3.00 2.96 3.08 2.93 3.01 س
 0.76 0.83 840. 0.85 0.91 ع

 3.12 3.14 3.18 3.09 3.05 س دراسات عميا
 0.79 0.84 0.83 0.88 0.96 ع 
وات سن

 الخبرة
 3.02 2.98 3.10 2.94 3.00 س سنوات 10أقؿ مف 

 770. 840. 840. 860. 0.94 ع
 3.14 3.16 3.19 3.12 3.07 س سنوات فأكثر 10

 0.79 0.83 840. 0.87 0.94 ع 
 3.20 3.17 3.26 3.16 3.19 س مدينة المنطقة

 0.79 860. 820. 900. 950. ع 
 3.00 3.00 3.07 2.94 2.95 س قرية 
 0.76 830. 840. 0.84 0.93 ع 

 س= المتوسط الحسابي    ع=االنحراؼ المعياري

في المتوسطات الحسابية، واالنحرافات ( وجود فروؽ ظاىرية 13يالحظ مف الجدوؿ )
الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية درجة الستجابات أفراد الدراسة حوؿ  المعيارية

)الجنس، والخبرة، بسبب اختالؼ فئات متغيرات  مف وجية نظر المعمميف خضرداخؿ الخط األ
ولمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المتوسطات فقد تـ إجراء اختبار  والمؤىؿ العممي، والمنطقة(،

(، ANOVA(، وتحميؿ التبايف الرباعي )MANOVAتحميؿ التبايف الرباعي المتعدد لممجاالت )
 : (14وؿ )افي الجد كما يظيرلمدرجة الكمية، 



 .2021، الرابع األردنية، المجمد السادس، العددمجمة التربوية ال، ة لمعموـ التربويةاألردني الجمعية

75 

الجنس، والمؤهل العممي، ألثر  (MANOVA)المتعدد الرباعي  التبايننتائج تحميل  (14)الجدول 
 وسنوات الخبرة، والمنطقة 

 اإلحصائية الداللة درجات الحرية االفتراضية قيمة ف القيمة االختبار المتعدد األثر
 Hotelling's Trace 0.00 .640 4.00 600.00 0.63 الجنس

 Hotelling's Trace .010 1.51 4.00 600.00 0.20 المؤهل العممي
 Hotelling's Trace .010 1.02 4.00 600.00 0.40 سنوات الخبرة
 Hotelling's Trace .010 2.07 4.00 600.00 .080 المنطقة

 ىوتمنجبمغت قيمة  إذداؿ إحصائيا لمتغير الجنس  فرؽوجود ( عدـ 14)يتبيف مف الجدوؿ 
(Hotelling's Trace) (0.00) ،داؿ  فرؽوعدـ وجود (، 0.63) وبداللة إحصائية بمغت

وبداللة ، (0.01) (Hotelling's Trace) ىوتمنج بمغت قيمة  إذ المؤىؿ العمميإحصائيا لمتغير 
بمغت قيمة  إذ سنوات الخبرةداؿ إحصائيا لمتغير  فرؽوجود (، وعدـ 0.20) إحصائية بمغت

 فرؽوعدـ وجود (، 0.40) وبداللة إحصائية بمغت، (0.01) (Hotelling's Trace) ىوتمنج 
وبداللة ، (0.01) (Hotelling's Trace) ىوتمنج بمغت قيمة  إذ المنطقةداؿ إحصائيا لمتغير 

تـ حساب نتائج تحميػؿ التبايػف  ةكؿ مجاؿ عمى حدولفحص أثر (، 0.08) إحصائية بمغت
 .النتائج ىذه ( يبيف15والجدوؿ )، (way ANOVA 4)الرباعي لممجاالت 

عمى مجاالت  الجنس، والخبرة، والمؤهل العممي، والمنطقة ألثرالرباعي  تحميل التباين (15جدول )
 من وجهة نظر المعممين الفساد اإلداري في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخل الخط األخضر

مجموع  مجاالت الفساد االداري مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 الجنس
 0.27 1.23 1.07 1 1.07 المادي
 430. 0.63 0.47 1 0.47 العامميف

 0.82 0.05 0.04 1 0.04 ضبط المعامالت
 610. 0.26 0.19 1 0.19 مرافؽ المدرسة وأجيزتيا

 المؤهل العممي
 400. 0.69 0.60 1 0.60 المادي

 560. 0.34 250. 1 0.25 عامميفال
 790. 0.07 0.05 1 0.05 ضبط المعامالت

 0.41 0.69 480. 1 0.48 مرافؽ المدرسة وأجيزتيا

 سنوات الخبرة
 0.78 0.08 0.07 1 0.07 المادي
 0.23 1.46 1.08 1 1.08 العامميف

 0.69 0.16 0.11 1 0.11 ضبط المعامالت
 140. 2.14 1.50 1 1.50 مرافؽ المدرسة وأجيزتيا

 المنطقة
 0.01 7.93 6.91 1 6.91 المادي
 0.05 3.96 2.93 1 2.93 العامميف

 0.03 4.80 3.35 1 3.35 ضبط المعامالت
 0.17 1.92 1.34 1 1.34 مرافؽ المدرسة وأجيزتيا

   870. 603 525.10 المادي الخطأ
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مجموع  مجاالت الفساد االداري مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
   0.74 603 446.19 العامميف

   0.70 603 419.92 ضبط المعامالت
   0.70 603 421.29 مرافؽ المدرسة وأجيزتيا

 الكمي
    607 534.14 المادي
    607 455.72 العامميف

    607 425.28 ضبط المعامالت
    607 429.39 مرافؽ المدرسة وأجيزتيا

تعزى  (≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )عدـ ( يبيف 15)مف الجدوؿ يالحظ 
( تعزى ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )عدـ و المجاالت، في جميع  الجنسمتغير  ألثر

( ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )عدـ و المجاالت، ألثر المؤىؿ العممي في جميع 
( ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )و المجاالت، تعزى ألثر سنوات الخبرة في جميع 

، وجاءت الفروؽ مرافؽ المدرسة وأجيزتياجميع المجاالت، باستثناء مجاؿ  في تعزى ألثر المنطقة
 .مدينةاللصالح 

الفساد درجة عمى  الجنس، والخبرة، والمؤهل العممي، والمنطقة ألثرالرباعي  تحميل التباين (16جدول )ال
 معممينمن وجهة نظر ال اإلداري الكمية في مدارس منطقة المثمث التعميمية داخل الخط األخضر

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 480. 0.50 0.30 1 0.30 الجنس

 0.85 0.04 0.02 1 0.02 المؤهل العممي
 390. 0.74 0.44 1 0.44 سنوات الخبرة
 z 5.77 .020 1 3.44 المنطقة
   0.60 603 359.73 الخطأ
    607 366.58 الكمي

، الجنس( تعزى ألثر ≤0.05جود فروؽ ذات داللة إحصائية )عدـ و ( يبيف 16الجدوؿ )
جود فروؽ ذات داللة عدـ و (، و 0.48( وبداللة إحصائية بمغت )0.50بمغت قيمة ؼ ) فقد

( وبداللة إحصائية 0.04بمغت قيمة ؼ ) إذ، ( تعزى ألثر المؤىؿ العممي≤0.05إحصائية )
 إذ، ( تعزى ألثر سنوات الخبرة≤0.05جود فروؽ ذات داللة إحصائية )دـ و ع(، و 0.85بمغت )

جود فروؽ ذات داللة إحصائية و (، وتبيف 0.39( وبداللة إحصائية بمغت )0.74بمغت قيمة ؼ )
(≤0.05تعزى ألثر المنطقة ) ،(، 0.02وبداللة إحصائية بمغت ) (5.77)بمغت قيمة ؼ  إذ

 وجاءت الفروؽ لصالح المدينة.
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يشعروف باالنتماء إلى المدرسة التي  والمعممات المعمميف أف ذلؾ إلى وتعزو الباحثتاف
ويحرصوف عمى االلتزاـ باألنظمة والتعميمات المعموؿ بيا، ويشاركوف  ،فييا، ويتمتعوفيعمموف 

عميو،  ضغوط العمؿ عمى الرغـ مف ويقوموف بعمميـباىتماـ في صناعة القرارات المتعمقة بعمميـ، 
 Khmshi)وشميوب الخمشي ، ودراسة (Qutait,2016)قطيط مع دراسة د اتفقت ىذه النتيجة وق

& Shalhoub,2016.)  
  :التوصيات

 .إعداد خطط استراتيجية لمكافحة الفساد في المؤسسات التعميمية -
مف خالؿ االىتماـ بمنظومة القيـ  في المؤسسات التعميمية تعزيز اسس العدالة والنزاىة  -

 .االمانة واالخالص في العمؿكالصدؽ و 
 بيف المعمميف وجميع العامميف في المؤسسات التربوية نشر مفيـو المسؤولية االجتماعية  -
 االخالقية لتكوف بمثابة رقابة ذاتيو اصيمة لدى كؿ فرد. المبادئتعزيز   -
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