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ملخص البحث
ــى الــدور الوســيط للشــفافية املاليــة يف العالقــة بــن اجلينــات التنظيميــة وإدارة مخاطــر  يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف عل
الفســاد مــن وجهــة نظــر العاملــن يف دوائــر الرقابــة والتفتيــش يف الــوزرات الفلســطينية، وقــد اســتخدم  الباحثــان املنهــج الوصفي 
ــاً. ونظــرا  ــة مــن )161( موظف ــة مكون ــى عين ــا عل ــث مت توزيعه ــات، حي ــي، ومت اســتخدام االســتبانة كأداة جلمــع املعلوم التحليل
لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة، فقــد مت اســتخدام أســلوب احلصــر الشــامل ومت اســترداد عــدد )123( اســتبانة مــن العاملــن يف 
دوائــر الرقابــة والتفتيــش يف الــوزارات الفلســطينية، أي مــا نســبته )76.4%( مــن مجتمــع الدراســة، وقــد توصــل البحــث إلــى 
عــدة نتائــج، مــن أهمهــا: أن املتوســط احلســابي النســبي جلميــع فقــرات اجلينــات التنظيميــة )62.181(، وأن املتوســط احلســابي 
النســبي جلميــع فقــرات مســتوى ممارســة الشــفافية املاليــة )60.720(، وأن املتوســط احلســابي النســبي جلميــع فقــرات إدارة 
مخاطــر الفســاد )61.382(، كمــا وأظهــرت النتائــج أيضــاً وجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اجلينــات التنظيميــة 
ــة ومســتوى تطبيــق  ــة بــن اجلينــات التنظيمي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة، ووجــود عالقــة طردي و ودرجــة ممارســة الشــفافية املالي
إدارة مخاطــر الفســاد، ووجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة ومســتوى تطبيــق إدارة 
مخاطــر الفســاد وبنــاًء علــى نتائــج البحــث كان مــن أهــم توصياتــه: أن تقــوم الــوزارة بتوفيــر منــاخ مالئــم يف الــوزارة يشــجع علــي 
تنميــة مهــارة املــدراء التخــاذ القــرارات، االهتمــام بتطبيــق اللوائــح والقوانــن، و ضــرورة االفصــاح عــن املعلومــات التــي تخــص 

األنشــطة املاليــة، والقيــام بعمليــة تقييــم ومراجعــة خلطــوات إدارة مخاطــر الفســاد بشــكل دوري ومســتمر.

Abstract 

The study aimed to identify the role of the Financial Transparency as intermediary role be�
tween Organizational Genesis and a Corruption Risk Management. Based on the descriptive 
analytical approach , the study focused on the all employees in  the Control Departments of 
the Palestinian Ministries , and  it was applied to 161 as full sample , Where the means of data 
collection tool is Questionnaires , And calling back 123 valid Questionnaires for analysis pur�
poses which represents by 76,4% of the study population. 

The key results of the study showed as follow :

First, the level of Organizational Genesis  was )62.18 %( , The level of Financial Transparency 
practice was )60.72 %(, and the level of Corruption Risk Management was )61.38%(.

Second,  A statistically significant positive relationship was found between the Organizational 
Genesis and Financial Transparency practice. In addition, There is statistically significant pos�
itive relationship between Organizational Genesis and Corruption Risk Management . There is 
also a statistically significant positive relationship was found between Financial Transparency 
and  Corruption Risk Management.

The most important recommendations of the study are:

First : Ministries should to provide an appropriate Environment in the work-field  to encour�
age managers’ skills development  for  decision- making  , Second , The laws and regulations 
governing the work must be followed, Third , Enhancing  the accurate disclosure of financial 
information / Financial reporting and evaluating  Risk management periodically .
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مقدمة البحث:
تواجــه منظمــات األعمــال اليــوم يف ظــل التغيــرات املتالحقــة وتكنولوجيــا املعلومــات والعوملــة مهمــة صعبــة تكمــن يف القــدرة علــى 
التكيــف مــع التغيــرات البيئيــة احمليطــة، والثقافــات املختلفــة وزيــادة التنــوع يف متطلبــات املــوارد البشــرية، كل ذلــك يجبــر قــادة 
التفكيــر التنظيمــي علــى إيجــاد طــرق جديــدة ومختلفــة لالســتدامة مــن خــالل متييــز نفســها عــن باقــي املنظمــات املنافســة، وذلــك 
بتحديــد هويتهــا املميــزة لهــا التــي ميكــن مــن خاللهــا االســتدالل علــى مكانتهــا ؛ لــذا فــإن اختيــار البصمــة الوراثيــة)DNA( هــو 

التحــدي األســاس لتمايــز أي منظمــة عــن املنظمــات األخــرى ، خاصــة بالنســبة للمنظمــات .

ويعتبــر غــرس قيــم العمــل املناســبة يف األفــراد والشــفافية وتوفيــر املعلومــات اجليــدة والســليمة وتقــدمي احلوافــز املاديــة واملعنويــة 
ــال،  ــه مــن االحتي ــر املرغــوب في ــب الســلوك غي ــة لنجــاح أي منظمــة، لتجن ــوة احملرك ــة عمــل مناســبة هــي الق ــر بيئ ــم، وتوفي له
واالســتغالل للصالحيــات، والســلطة املمنوحــة لتحقيــق منافــع تغلــب عليهــا الذاتيــة، علــى حســاب املصلحــة العامــة، بحيــث يتوافــق 

هــذا النجــاح مــع شــخصية كل فــرد يف املنظمــة. 

إن الشــفافية املاليــة تتيــح االنفتــاح حــول السياســات املاليــة ، واملشــاريع، وســهولة الوصــول الــى معلومــات موثوقــة وشــاملة 
ومفهومــة يف الوقــت املناســب، وتكــون هنــاك امكانيــة للمقارنــة ســواء داخليــا أو خارجيــاً.

جــاء هــذا البحــث لتســليط الضــوء علــى الــدور الوســيط للشــفافية املاليــة يف العالقــة بــن اجلينــات التنظيميــة وإدارة مخاطــر 
ــق الدراســة  ــك مــن خــالل تطبي ــة يف فلســطن، وذل ــرة يف التنمي ــة واملؤث ــا احليوي ــوزارات الفلســطينية وبقطاعاته الفســاد يف ال
عليهــا، حيــث لــم يجــد الباحثــان أي محاولــة ســابقة لتنــاول هــذه املتغيــرات ضمــن أمنــوذج واحــد رغــم أهميتهــا، وحيويتهــا، لذلــك 
فــإن هــذا البحــث محاولــة إلدراك جوهــر هــذه املتغيــرات، ومعرفــة العالقــة فيمــا بينهــا، وهــذا مــا جتســده مشــكلة البحــث مــن 

الناحيــة املعرفيــة والتطبيقيــة.

اواًل: مشكلة البحث
إن انتشــار بعــض ظواهــر الفســاد يف املؤسســات احلكوميــة كان البــد مــن مكافحتهــا وإدارة هــذه املخاطــر، واحلــد منهــا حملاربــة 
ــى 3  ــد عل ــم بقيمــه  تزي ــر صناعــة يف العال ــث أكب ــت إحــدى الدراســات أن الفســاد يشــكل ثال ــث بين ــر، حي هــذا املــرض اخلطي
ــة األعمــال بنســبة )%10(، ومــن  ــي اإلجمالــي العاملــي، و يزيــد الفســاد مــن تكلفــة مزاول ــاجت احملل ــون دوالر )%5(مــن الن تريلي
تكلفــة املشــتريات العامــة بنســبة تصــل إلــي )%25(، ومــا ينفــق علــى الرشــوة يف كل عــام )1( تريليــون دوالر، وأن نســبة )74%( 
مــن املخالفــات يف مؤسســات األعمــال ال يتــم االفصــاح عنهــا، وتوضــح إحــدى الدراســات التــي أجرتهــا أرنســت آنــد يونــغ، أن 
واحــدة مــن بــن كل خمــس شــركات ليــس لديهــا أي سياســات ملكافحــة الرشــوة والفســاد ، وقــد بلغــت نســبة الشــكاوي والبالغــات 
لعــام 2016 يف القطــاع العــام )69.9%(، لذلــك؛ كان البــد مــن مضاعفــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة ظاهــرة مخاطــر الفســاد يف 
املجتمــع الفلســطيني مــن خــالل رفــع وعيهــم حــول مخاطــر ونتائــج وأســباب هــذه الظاهــرة املعقــدة، وإيجــاد أفــكار مبدعــة قابلــة 

للتنفيــذ للتعامــل مــع مثــل هــذه الظاهــرة ومواجهــة الضعــف والقصــور يف اخلدمــات املقدمــة.

وإذ مازالــت طبيعــة العالقــة التــي تربــط بــن متغيــرات البحــث الثالثــة جتتــذب حولهــا الكثيــر مــن التســاؤالت وعالمات االســتفهام 
ــي  ــري والتطبيق ــة الفك ــك؛ فهــي جوهــر مشــكلة البحــث ومنطلق ــا لذل ــات، ونوعه ــوة هــذه العالق ــة واجتــاه وق ــد طبيع يف حتدي

وتأسيســاً علــي مــا ســبق ميكــن صياغــة مشــكلة البحــث بشــكل أكثــر وضوحــاً مــن خــالل التســاؤل الرئيــس التالــي:

 مــا الــدور الوســيط للشــفافية املاليــة يف العالقــة بــن اجلينــات التنظيميــة وإدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية مــن 
وجهــة نظــر العاملــن يف دوائــر الرقابــة والتفتيــش يف الــوزرات الفلســطينية؟ 

ويتفرع من التساؤل الرئيس السابق مجموعة من التساؤالت اآلتية:- 

ما واقع اجلينات التنظيمية يف الوزارات الفلسطينية محل الدراسة؟. 1
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ما درجة ممارسة الشفافية املالية يف الوزارات الفلسطينية محل الدراسة ؟. 2

ما مستوى تطبيق إدارة مخاطر الفساد يف الوزارات الفلسطينية محل الدراسة ؟. 3

إلــى أي مــدى يوجــد عالقــة بــن اجلينــات التنظيميــة بأبعادهــا و درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة يف الــوزارات الفلســطينية . 4
محــل الدراســة؟

ما العالقة بن اجلينات التنظيمية بأبعادها وإدارة مخاطر الفساد يف الوزارات محل الدراسة؟. 5

ما طبيعة العالقة بن ممارسة الشفافية املالية وإدارة مخاطر الفساد يف الوزارات محل الدراسة؟. 6

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات التنظيميــة، وحــول درجــة . 7
ممارســة الشــفافية املاليــة، وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى للمتغيــرات: 

)اجلنــس، العمــر، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي، عــدد ســنوات اخلدمــة، عــدد املرؤوســن(؟

ثانيًا: أهداف البحث
يسعى البحث إلى حتقيق األهداف التالية:

تقــدمي إطــار نظــري معــريف يســتعرض مفاهيــم، ومحتويــات، وأبعــاد متغيــرات البحــث مــن خــالل مــا يتوصــل اليــه ووفقــا . 1
ــه حلــدوده ومحددات

ــكل التنظيمــي( يف . 2 ــزات، املعلومــات، واالتصــاالت، الهي ــرارات، احملف ــة وأبعادها)الق ــات التنظيمي ــع اجلين ــى واق ــرف عل التع
الــوزرات محــل الدراســة

توضيح مستوى قدرة الوزرات محل الدراسة استخدام أساليب تعزز من إدارة مخاطر الفساد.. 3

إظهار درجة ممارسة الشفافية املالية يف الوزرات محل الدراسة.. 4

اختبار طبيعة وقوة العالقة بن متغيرات البحث وأبعادها وتشخيص مستوى وجودها. . 5

 الكشف عن الفروق بن استجابات أفراد العينة اجتاه متغيرات البحث.6. 

وأخيــراً تقــدمي عــدد مــن التوصيــات واملقترحــات التــي مــن شــأنها أن تســهم يف تطويــر الواقــع الفعلــي ملتغيــرات البحــث يف . 7
الــوزارات محــل الدراســة.

ثالثا: فروض البحث
يف إطــار نتائــج الدراســات الســابقة وللوصــول إلــى ســبل حتقيــق األهــداف املرجــوة مــن البحــث والتزامــاً باملنهــج العلمــي انطلــق 

البحــث مــن الفرضيــات االتيــة:

الفرض األول:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن واقــع اجلينــات التنظيميــة، ودرجــة ممارســة الشــفافية 
املاليــة يف الوزارات الفلســطينية.

الفرض الثاني:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن واقــع اجلينــات التنظيميــة، ومســتوى تطبيــق إدارة 
مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية.
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الفرض الثالث: 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة، ومســتوى تطبيــق 
إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية.

الفرض الرابع:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥05.0( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات 
ــوزارات الفلســطينية  ــق إدارة مخاطــر الفســاد يف ال ــة، وحــول مســتوى تطبي ــة، وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املالي التنظيمي

تعــزى للمتغيــرات: )اجلنــس، العمــر، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي، عــدد ســنوات اخلدمــة، عــدد املرؤوســن(.

رابعا: األنموذج الفرضي لمتغيرات البحث

شكل رقم)1( األمنوذج الفرضي ملتغيرات البحث

املصدر: من إعداد الباحثن باالعتماد على الدراسات السابقة

يتضــح مــن الشــكل الســابق، ومــن خــالل مــا تقــدم اســتطاع الباحثــان أن يصممــا منوذجــاً لينتــج مــن خاللــه العالقــات بــن 
املتغيــرات، وميكــن توضيــح املتغيــرات املســتقلة والتابعــة والوســيطة ومؤشــرات قياســها وفــق اجلــدول التالــي

الةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

الصراراتالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

المتفجاتالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

المسطعطات واقتخاقتالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

العغضض الاظزغمغالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

الماشغر المساصضالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

الحفاشغئ المالغئ

اقذار اقصاظعظغ
 لطحفاشغئ

اتاتئ المسطعطات
لطةمععر

الاثصغص والمعاصش
 المالغئ

العضعح شغ طمارجئ 
المسآولغات

الماشغر المساصضالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

ادارة طثاذر الفسادالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ

طرتطئ تحثغص
وتصغغط طثاذر الفساد

طرتطئ اتثاذ الصرار
والمعاجعئ

طرتطئ الاصغغطالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ
والمراجعئ

الماشغر المساصضالةغظات الاظزغمغئالةغظات الاظزغمغئ



9

بحث فائز بجائزة النزاهة للعام ٢٠١٧

مؤشرات القياس املتغير التابعمؤشرات القياس املتغير الوسيطمؤشرات القياس املتغير املستقل
إدارة مخاطر الفسادممارسة الشفافية املاليةاجلينات التنظيمية

الظروف- اللوائح والقوانن- القرارات
األهداف االستراتيجية- 

التشجيع علي اتخاذ القرار- 
اإلعالن، عدد األفراد الذين 

لهم احلق اتخاذ القرار،  
حدود السلطة .

التوزيع والنشر– اإلطار القانوني
تعزيز الوعي 

القانوني – تعزيز 
الثقة

مرحلة تشخيص 
وتقييم مخاطر 

الفساد

التنبؤ- التركيز علي 
املخاطر الفعلية- تقييم 

االحتمالية – حتديد 
النسبة- حتديد االجراءات 

والدراسات- التوقع- 
التقارير.

احلوافز والدوافع املمنوحة-احملفزات
اجلهود- حتقيق التميز واألثبات- 
الترقي والتطوير-  تطبيق اللوائح 

والقوانن – الطرق.

اإلتاحة- التعامل –– إتاحة املعلومات
املعرفة بها- حتديد 
النوعية- االفصاح- 
حتديد األساليب- 
الوقت- السهولة.

مرحلة اتخاذ القرار 
واملواجهة

سياسة مكافحة الفساد- 
البدائل-التخصيص املوارد 

واللجان- الضوابط 

– طرق اإلبالغ  والتعاون. 

املعلومات 
واالتصاالت

طرق التواصل- وسائل حديثة- 
التواصل بن العاملن- املتابعة- 

استخدام التكنولوجيا- من يحتاج 
لهذه املعلومات.

وضوح ممارسة 
املسؤولية

تفويض السلطات- 
دعم العاملن– املواكبة 

والتحديث- الرقابة- 
املسائلة- 

مرحلة التقييم 
واملراجعة

االجراءات- عمليات شاملة 
لتقييم مخاطر الفساد- هيكل 

لتحديد املراحل -  تعلم- جدول 
زمني. 

شكل الهيكل - التعقيد- الرسمية-الهيكل التنظيمي
املركزية- املستويات االدارية.

املصدر: من إعداد الباحثن 

خامسًا: أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة من خالل:

يف حــدود علــم الباحثــن تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات القليلــة التــي تتنــاول هــذه العالقــة بــن متغيــرات البحــث الثالثــة، . 1
وبالتالــي فهــي تســاهم إلــى حــد مــا برفــد املكتبــة بنــوع جديــد مــن الدراســات، ومتثــل إضافــة أمنــوذج معــريف جديــد يجمــع 

بــن متغيــرات مهمــة قــد تفيــد الدراســن والباحثــن املهتمــن بالبحــث العلمــي، وتفتــح أفاقــاً جديــدة يف هــذه املجــاالت.

تزايــد أهميــة مكافحــة الفســاد والشــفافية املاليــة مــن حيــث خطــورة هــذه اآلفــة بالعمــل احلكومــي وضــرورة تطويــر األســاليب . 2
إلدارتها.

ظهور احلاجة  لغرس مبادئ و قيم عمل مناسبة  لدى العاملن بالوظيفة احلكومية لتحقيق التنمية املستدامة.. 3

أهمية دور إدارة مخاطر الفساد بالوظيفة العامة ملكافحة الفساد بالطرق املثلى للحد من الفجوة بن املواطن والدولة.. 4

السعي لتحقيق التميز املؤسسي بالوظيفة احلكومية عبر قيم مشتركة للموظفن تدعم احلكم الرشيد والشفاف.. 5

تسليط الدور على أهمية  دوائر الرقابة والتفتيش يف الوزرات الفلسطينية .. 6
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سادسًا: حدود البحث:
مت إجراء البحث يف إطار مجموعة من احلدود على النحو التالي :

احلدود املكانية: اقتصرت الدراسة على الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة.	 

احلدود الزمانية: جرى تنفيذ هذه الدراسة خالل عام 2017م.	 

 احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــي دراســة ثــالث متغيــرات أساســية: املتغيــر املســتقل وهــو اجلينــات 	 
التنظيميــة ويشــمل مجموعــة مــن األبعــاد وهــي: )القــرارات، احملفــزات، املعلومــات، الهيــكل التنظيمــي(، أمــا املتغيــر الوســيط 
فهــو: الشــفافية املاليــة، بينمــا املتغيــر التابــع هــو إدارة مخاطــر الفســاد ويشــمل مجموعــة مــن املراحــل وهــي )مرحلــة 

ــم واملراجعــة( ــة التقيي ــة اتخــاذ القــرار واملواجهــة، مرحل ــم مخاطــر الفســاد، مرحل تشــخيص وتقيي

احلدود البشرية:جميع العاملن يف دوائر الرقابة والتفتيش يف الوزرات الفلسطينية.	 

سابعًا: الدراسات السابقة
دراســة )رشــيد، وعبــد الرضــا، 2007(، هدفــت الدراســة الــى اختبــار منــوذج DNA املنظمــي واألداء اإلبداعــي يف عينــة مــن 
املنظمــات الصناعيــة العراقيــة وتوصلــت الدراســة الــى أن منــوذج DNA املنظمــي لــه عالقــة بتحقيــق األداء االبداعــي باملنظمــات 

محــل الدراســة.

دراســة) أحمــد، 2013(، هدفــت إلــى التعــرف علــى أثــر اجلينــات التنظيميــة مبكوناتهــا األربعــة (حقــوق اتخــاذ القــرارات، املعلومات، 
احملفــزات، والهيــكل التنظيمــي) علــى دوافــع العاملــن مبكوناتهــا الثالثــة (اإلجنــاز، االنتمــاء، الســيطرة والقــوة) بالتطبيــق علــى 
العاملــن مبؤسســات التعليــم ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة كانــت: (أن هنالــك عالقــة ذات داللــة احصائيــة بــن 

اجلينــات التنظيميــة بجميــع أبعادهــا، ودوافــع العاملــن مبؤسســات التعليــم العالــي الســودانية .

دراســة )ســوادي،2013(، هدفــت إلــى إبــراز دور اجلامعــة يف نشــر مفاهيــم مهمــة حتمــي منتســبي اجلامعــة و أســاتذتها مــن تفشــي  
املمارســات املختلفــة للفســاد اإلداري، وقــد مت اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومثلــت االســتبانة أداة الدراســة، كمــا توصلــت 
للعديــد مــن النتائــج، مــن أهمهــا: تبــن أن 22% مــن  احملاضريــن  غيــر متخصصــن باملســاقات التــي يدرســونها، كمــا اتضــح أن 

نســبة كبيــرة تصــل إلــى 85% مــن واضعــي املناهــج ال يوجــد لديهــم اخلبــرات الكافيــة.

دراســة )علــي،2014(، هدفــت إلــى التعــرف علــى دور رقابــة األداء يف اجلامعــات يف معاجلــة  ظاهــرة الفســاد اإلداري واملالــي، وقــد 
اتبعــت املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة، توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج، أبرزهــا أنــه يوجــد 
دور مهــم لألســتاذ اجلامعــي يف نشــر ثقافــة مكافحــة الفســاد وميثــل غيــاب الشــفافية واملســاءلة ســبب رئيســي لظهــور ظاهــرة 

الفســاد، والرقابــة خارجيــة  أســلوب مهــم للحــد مــن الظاهــرة وتعميــم النزاهــة والشــفافية.

دراســة )الســاعدي، زعــان، 2015(، هدفــت إلــى حتديــد إســهام عمليــات إدارة املعرفــة مــن خــالل أبعادهــا الفرعيــة يف البصمــة 
الوراثيــة التنظيميــة)DNA( بأبعادهــا (الهيــكل التنظيمــي, حقــوق اتخــاذ القــرار، احملفــزات، املعلومــات( وتوصلــت النتائــج إلــى 
اســتنتاج مفــاده دعــم عمليــات املعرفــة علــى البصمــة الوراثيــة التنظيميــة وتقــدم بُعــد احملفــزات وتراجــع بُعــد الهيــكل التنظيمــي 

علــى مســتوى البصمــة الوراثيــة التنظيميــة.

التنظيمــي يف  النــووي  التعــرف علــى االختالفــات يف احلمــض  إلــى  دراســة)Bahrami & Khorasgani, 2015(، هدفــت 
الشــركات اخلاصــة يف مدينــة أصفهــان مــن حيــث التهــرب الضريبــي وأظهــرت نتائــج الدراســة أن احلمــض النــووي التنظيمــي يف 
الشــركات غيــر املوثوقــة بشــكل كبيــر يف جميــع أبعــاده كان أعلــى مــن املتوســط   يف الشــركات ذات اجلــدارة االئتمانيــة، وهنــاك 
عالقــة مباشــرة بــن تاريــخ الشــركات اخلاصــة والتهــرب الضريبــي، وال توجــد عالقــة مباشــرة بــن نــوع النشــاط وحجــم املنظمــات 

والتهــرب الضريبــي. 

دراســة )شــريف وعبــد، 2016(، هدفــت الــى اختبــار عالقــة وتأثيــر الثقافــة التنظيميــة كمتغيــر مؤثــر يف الفاعليــة التنظيميــة كمتغيــر 
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مســتجيب وبوجــود الشــفافية املاليــة كمتغيــر وســيط يف الشــركة العامــة لتجــارة الســيارات ببغــداد ، وقــد توصــل البحــث الــى عــدة 
نتائــج؛ كان مــن أهمهــا ارتفــاع مســتوي متغيــرات البحــث (الثقافــة التنظيميــة، الشــفافية املاليــة، الفاعليــة التنظيميــة )إضافــة إلــى 

وجــود عالقــات ارتبــاط وتأثيــر عاليــة املعنويــة بــن متغيــرات البحــث وأبعادهــا.

دراســة  )Lidiia, 2016(، تناولــت املســاءلة والشــفافية يف التمويــل احلكومــي يف أوكرانيــا، وتوصلــت إلــى أن تأثيــر املســاءلة 
والشــفافية يف التمويــل احلكومــي يف أوكرانيــا تأثيــراً حاســماً علــى أداء النظــام السياســي وعلــى نوعيــة اإلدارة العامــة، و تظهــر 
أوكرانيــا تطــوراً كافيــاً للمســاءلة األفقيــة. بينمــا املســاءلة الرأســية ضعيفــة وحتتــاج إلــى حتســن كبيــر. وبينــت أنــه ميكــن التغلــب 

علــى الفجــوة بــن املســاءلة األفقيــة والعموديــة باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. 

التأطير الفكري والفلسفي لمتغيرات الدراسة
أوال :الجينات التنظيمية

تطــورت املفاهيــم النظريــة والفلســفية للجينــات الوراثيــة التنظيميــة )DNA( لتســهم يف حتديــد هويــة مميــزة للمنظمــات، 
واجلينــات التنظيميــة أو مــا يعــرف بالبصمــة الوراثيــة التنظيميــة)DNA( هــي “اإلطــار الــذي يتنــاول جميــع جوانــب الهندســة 

ــة عــن مــا هــو مقبــول . ــة للمنظمــة واملــوارد والعالقــات التــي تســمح لــإدارة للحصــول علــى نظــرة ثاقب املعماري

مفهوم وأهمية الجينات التنظيمية
 اجلينــات التنظيميــة هــي مصطلــح مجــاز يوضــح العوامــل األساســية التــي تكــون شــخصية املنظمــة ومتيزهــا عــن غيرهــا مــن 
املنظمــات املماثلــة والتــي تتكــون مــن اخلصائــص الداخليــة التــي يتوقــف جنــاح املنظمــة عليهــا وحتريكهــا نحــو أداء افضــل لتحقيــق 

أهدافهــا واجلــدول التالــي يوضــح مفهــوم اجلينــات التنظيميــة كتالــي:

جدول رقم)1( مفهوم اجلينات التنظيمية

املفهومالباحث والسنة
1) Neilson & et al., 

2003: 10(
وهــو يســاعد الشــركات علــى حتديــد نقــاط القــوة اخلفيــة وكشــف نقــاط الضعــف بحيــث ميكــن للمديريــن 

تركيــز اجلهــود علــى تعزيــز مــا يعمــل يف املؤسســة وتعديــل مــا ال يعمــل.
2 Chris, trimble,(

)2005: 48
وأن اجلينــات التنظيميــة هــي تكمــن يف االبتــكار القائــم علــى خلــق قيمــة مــن خــالل املوظفــن املبدعــن، 

وأســاس وجــود البصمــة الوراثيــة هــم املوظفــن الذيــن شــاركوا يف اكتشــاف وتوليــد افــكار جديــدة.
3 Rakesh, et al.,(

 ): 2 0 0 6 : 4
بأنهــا اســهام املنظمــة بتمييــز نفســها عــن غيرهــا مــن املنظمــات القائمــة مــن خــالل هويــة األعمــال والنمــاذج 

التنظيمية.
فهــي النهــج التنظيمــي الــذي مييزهــا عــن غيرهــا مــن خــالل العناصــر األساســية التــي تتضمــن (حقــوق )الطائي، 2007، 41(4

اتخــاذ القــرار, املعلومــات, احلوافــز, الهيــكل التنظيمــي (
5)Ivanov, 2013( ،أن احلمــض النــووي  للمنظمــة يعكــس الهيــكل الداخلــي والديناميكــي للمنظمــة، فهــو يتكــون مــن األدوار

والعالقــات، التــي تشــكل ديناميكيــة املنظمــة ســواء داخــل أو خــارج املنظمــة.
احلمــض النــووي التنظيمــي عبــارة عــن البصمــة اخلاصــة باملنظمــة والتــي جتعلهــا منفــردة عــن بقيــة )عبداملجيد، 2016، 49(6

املنظمــات بخصائــص مميــزة، متكنهــا مــن التكيــف والتنافــس يف بيئــة االعمــال.
املصدر: اجلدول من إعداد الباحثن ، باالستعانة باملراجع املوثقة.

 وتبــرز أهميــة اجلينــات التنظيميــة للمنظمــة مــن خــالل عــدة اعتبــارات كمــا هــو موضــح يف اجلــدول التالــي مــن وجــه نظــر الكتــاب 
والباحثــن كالتالي:
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جدول رقم )2(أهمية اجلينات التنظيمية

أهمية اجلينات التنظيميةالباحث والسنة
)Gharmy, 2006( يعمــل علــى حتديــد نقــاط القــوة والضعــف يف املنظمــة وكيــف ميكــن عالجهــا، ويســاعد علــى توقــع ســلوك

وأداء االفــراد داخــل املنظمــة.
 Govindarajan &(

)Trimble, 2005
تعتبــر خطــوة ملعاجلــة األخطــاء الوظيفيــة داخــل املنظمــة، وتعمــل علــى نشــر املعرفــة واملهــارات بــن األفــراد 

املنظمــة وتتــوارث اخلبــرات املكتســبة ونقلهــا مــن جيــل الــى جيــل مــن العاملــن.
)). Nafei, 2015.حتسن اداء املنظمة عن طريق التأثير يف أبعاد اجلينات التنظيمية املختلفة

املصدر: اجلدول من إعداد الباحثن ، باالستعانة باملراجع املوثقة.

أبعاد الجينات التنظيمية
قامــت شــركة Booz Allen Hamilton ســنة )2003(  باســتقصاء  شــمل )100( دولــة، حــول )24( قطــاع و)10( ادارات 
 Augirr, Howell, ( :ــاد هــي ــع أبع ــن أرب ــون م ــة وتتك ــات التنظيمي ــن أن اجلين ــة ول)8( أقســام داخــل كل شــركة، تب مختلف

)Klatter & Neilson, 2005 ; Hovivyan, 2006

حقوق اتخاذ القرار 
يّتخــذ كل فــرد يف أي منظمــة القــرارات  بصــورة مســتمرة ويحــاول التوصــل إلــى حلــول وســطى, ســواًء كان ذلــك متعلًقــا باخلدمــات 
املقدمــة, أو اختيــار مشــاريع وطــرق متويــل جديــدة أو متويلهــا مــن امليزانيــة احملــددة أو حتديــد الســلع واخلدمــات التــي يجــب 
تقدميهــا قبــل غيرهــا،  وحتــّدد الفعاليــة يف اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات  إلــى حــد بعيــد جنــاح املنظمــة، وحتــدد حقــوق اتخــاذ 
ــة عمــل املنظمــات وســرعة طــرح اخلدمــات  ــاً مــدى فعالي ــة اتخــاذ القــرارات فعلي ــات األساســية اخلاصــة بكيفي القــرار والتقني
اجلديــدة للمســتفيدين واملــدة الزمنيــة الالزمــة للمنظمــة للحصــول علــى النتائــج. لذلــك؛ تعــد حقــوق اتخــاذ القــرار الوحــدة املكونــة 

األولــى التــي يجــب أن تتطــرق إليهــا املنظمــات التــي تعانــي خلــال وظيفيــاً, فهــي ركيــزة التجديــد الفعــال للمنظمــات.

المعلومات
إن قلــة املعلومــات بالنســبة للمنظمــة يقودهــا الــى حــاالت عــدم التأكــد عنــد صناعــة القــرار املبنــي علــى املعلومــات األساســية 

ــاً يعيــق انتقــال املعلومــات بحريــة. وتســبب خلــال يف شــريان االتصــاالت ممــا يتســبب لهــا تصلب

المحفزات
إن موضــوع حتفيــز العاملــن لتقــدمي أفضــل مــا لديهــم ملنظماتهــم هــو موضــوع غايــة يف التعقيــد وتعــد احلوافــز مبثابــة املقابــل 
لــألداء املتميــز، وتلعــب دوراً مهمــاً يف حتفيــز األفــراد لبــذل اجلهــود املؤيــدة إلــى رفــع مســتويات األداء األمــر الــذي ينعكــس إيجابيــاً 
علــى أهــداف الفــرد وأهــداف املنظمــة علــى حــد ســواء. وال تقتصــر احملفــزات علــى املــال بــل تتضمــن األهــداف واحلوافــز وفــرص 
التوظيــف التــي تدفــع املوظفــن إلــى إعطائهــا االهتمــام الــالزم والوصــول إليهــا. وميكــن أن تشــجع مثــل هــذه املكافــآت املاديــة 
وغيــر املاديــة املوظفــن علــى مواءمــة أهدافهــم الشــخصية مــع أهــداف املنظمــة، ليســعي كل منهــم فيمــا بعــد إلــى حتقيــق تلــك 
االهــداف جديــاً، أو متكنهــم مــن أن يثيــروا مــن دون قصــد ســلوكيات معيقــة لعمليــة حتقيــق األهــداف مــن خــالل الفصــل بــن 

املصلحــة الشــخصية واملصلحــة املنظماتيــة.

الهيكل التنظيمي
يعــد الهيــكل أحــد أهــم املكونــات املنظمــة والتــي البــد أن يتــالءم مــع البيئــة اخلارجيــة والداخليــة إلجــراء التغيــرات املالئمــة وهــذا 
يتعلــق باملرونــة التــي يتمتــع بهــا، وهــي أكثــر الوحــدات األربعــة وضوحــاً ولكــن يجــب أال يكــون الهيــكل التنظيميــة نقطــة البدايــة 

بــل النــاجت.



13

بحث فائز بجائزة النزاهة للعام ٢٠١٧

الشكل رقم )1(  أبعاد اجلينات التنظيمية

Source : Bordia, Rakesh & Kronenberg , Eric & Neely , David , “ Innovation’s Org. DNA “,Booz 
, Allon Hamilton , USA , 2005,

ثانيا :الشفافية المالية
تعنــي الشــفافية مبــدأ خلــق بيئــة تكــون فيهــا املعلومــات املتعلقــة بالظــروف والقــرارات واألعمــال احلاليــة متاحــة ومنظــورة 
ومفهومــة لكافــة املســتخدمن وتتضمــن تدفــق حــر للمعلومــات يف حــن أن الشــفافية املاليــة ميكــن توضيحهــا مــن خــالل التالــي:

مفهوم الشفافية المالية
عــرف البنــك الدولــي الشــفافية املاليــة بانهــا الوضــوح واملوثوقيــة، واالســتمرار يف نشــر املعلومــات يف الوقــت املناســب، وتقــدمي 
ــي هــي عنصــر حاســم يف  ــة للحكومــة، والت ــع السياســات املالي ــة صن ــى اجلمهــور يف عملي ــاح عل ــة العامــة واالنفت ــر املالي التقاري
اإلدارة املاليــة الفعالــة. )Cottarelli,2012:4(. بينمــا عرفهــا )Bushman and Smith,2003:79( بأنهــا توافــر نطــاق 
واســع مــن املعلومــات ذات الصلــة املوثــوق بهــا حــول األداء واملركــز املالــي ألي منظمــة )شــركة، حكومــة، مؤسســة حكومــة محليــة( 

وفــرص االســتثمار، واحلوكمــة، والقيمــة.

ــي،  ــة ذات إطــار قانون ــا أهــداف السياســة املالي ــي تكــون فيه ــم توفيرهــا والت ــي يت ــة الت ــا البيئ ــا األمم املتحــدة أنه بينمــا عرفته
ــة  ــات واملعلومــات املتعلقــة بالسياســة النقدي ومؤسســي واقتصــادي، وكذلــك القــرارات املتعلقــة بالسياســات ومســوغاتها والبيان
 United(واملاليــة وشــروط املســاءلة والــوكاالت للجمهــور التــي تكــون علــى أســاس مفهوم وميكــن الوصول اليها يف الوقت املناســب

)Nations,2005:2

خصائص الشفافية
تتضمن مجموعة من اخلصائص وهي: )وناس، 2008، 76(

الدقــة والصــدق يف تقــدمي املعلومــات املاليــة فهــي تقــدم املعلومــات والبيانــات وذات املصداقيــة ألن؛ املعلومــات ســوف تتعــرض 	 
لالختبــار والتأكيد.

تكامل املعلومات أي توفير املعلومات التامة وغير املجزأة أو عدم إضافة ليس لها مسوغ.	 

توقيت املعلومات أي أن املعلومات تصل يف الوقت املناسب للجهة وقت احلاجة اليها.	 
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التطوعية يف تقدمي املعلومات أي استعداد املنظمة الذاتي لتقدمي املعلومة وعدها جزءاً من الثقافة التنظيمية.	 

منع املمارسات اخلاطئة يف العمل.	 

متطلبات تنفيذ الشفافية المالية
 ))International Monetary Fund, 2012:4( :من أشهر هذه املتطلبات تلك الذي وضعها صندوق النقد الدولي وهي

تطوير بينة عاملية من قواعد ومعايير الشفافية املالية.	 

تعزيز الرقابة حول االلتزام بتلك القواعد واملعايير.	 

حتسن الشفافة املالية على املستوي الوطني.	 

حتديد مستخدمي املعلومات املالية.	 

توقيت االفصاح عن املعلومات املالية.	 

محددات تطبيق الشفافية المالية
هنــاك مجموعــة مــن املشــاكل التــي تعيــق تنفيــذ الشــفافية املاليــة والســيما يف منظمــات القطــاع العــام كالفســاد املالــي واإلداري 

))Ma & Wu,2011:9 :وضعــف القوانــن ومنهــا

الظروف احلاكمة يف جميع أنحاء العالم.	 

شحة املوارد وجد العلماء ان لهذا الشحة أثر علي الشفافية.	 

أثبــت الدراســات إن الديــون املاليــة واالســتقطاب السياســي والبطالــة والنفقــات املاليــة والعجــز يرتبــط ســلبا مــع الشــفافية 	 
املاليــة.

الفساد بأنواعه مثل انتشار الشائعات والرشوة وعدم احترام القوانن.	 

غياب الدور الفعال ملؤسسات املجتمع املدني.	 

اجلهل وعدم املعرفة بالشفافية املالية وتطبيقاتها أو عدم االملام الكايف بها.	 

ضعــف اإلطــار القانونــي الــالزم حلمايــة املنظمــات عنــد غيــاب الشــفافية املاليــة أو ضعــف آليــة تطبيــق القانــون يف تلــك 	 
احلالــة.

ثالثا : إدارة مخاطر الفساد 
تعــد ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر املتفشــية يف املنظمــات ولهــا مخاطــر عديــدة ، لذلــك يســعى الباحثــان مــن خــالل هــذه الدراســة 

إلــى طــرح أســلوب إداري متكامــل يعمــل علــى التقليــل مــن مخاطــر هــذه الظاهــرة . 
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مفهوم الفساد:
تعــرف منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد بأنــه » اســتغالل الســلطة مــن أجــل املنفعــة اخلاصــة«، أمــا البنــك الدولــي فيعرفــه بأنــه 

» إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامــة للكســب اخلاص«.)القريوتــي،2001: 33(.

 مفهوم إدارة مخاطر الفساد:
باإلمكان استعراض املفاهيم التي مت تناولها إلدارة املخاطر بشكل عام ومن ضمنها مخاطر الفساد من خالل التالي:

جدول رقم) 3 (

تعريفات إدارة املخاطر

التعريفاملصدر
2002 )IRM( ــي تتبعهــا املؤسســات معهد إدارة اخلطر هــي جــزء أساســي  يف اإلدارة االســتراتيجية ألي مؤسســة. وهــي اإلجــراءات الت

بشــكل منظــم ملواجهــة األخطــار املصاحبــة ألنشــطتها، بهــدف حتقيــق املزايــا املســتدامة مــن كل  نشــاط 
  )IRM,2002:2( .ومــن محفظــة كل األنشــطة

Cooper ad other,2005 جــزء مــن ثقافــة املؤسســة ، فهــي هيــكل مــن اإلجــراءات والعمليــات التــي تــدار مــن أجــل مواجهــة الفــرص
))Cooper ad other,2005:13 .والتهديــدات ودراســة اآلثــار املترتبة عليهــا

Williams and Heinz تقليــل اآلثــار الســلبية للمخاطــر إلــى احلــد األدنــى بأقــل تكلفــة ممكنــة مــن خــالل التعــرف عليهــا
)146: )حمــاد،2007  عليهــا.  والســيطرة  وقياســها 

Coso*,2004  حتديــد وحتليــل والســيطرة االقتصاديــة علــى املخاطــر التــي تهــدد األصــول أو القــدرة اإليرادية للمشــروع
. )الراوي،2011 :10(

املصدر: اجلدول من إعداد الباحثن ، باالستعانة باملراجع املوثقة.

توضيــح :  )The Committee Of Sponsoring Organization Coso ) . هــي جلنــة راعيــة للمنظمــات بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة تكونــت مــن أجــل حتســن إعــداد التقاريــر املاليــة الصحيحــة.

  Enterprise Risk Management )ERM( و جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مت تطويــر مصطلــح إدارة مخاطــر املؤسســات
يف منتصــف التســعينات ويُعــد مفهومــاً منهجيــاً منظمــاً ومدخــاًل متكامــاًل إلدارة كافــة املخاطــر التــي تواجــه املنظمة)جــاد 

 )29 الــرب،2011: 

مراحل إدارة مخاطر الفساد:

وتتمثل عمليات ومراحل إدارة املخاطر يف الشكل التالي:
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شكل رقم) 2(عملية إدارة املخاطر

                                                                                   

املصــدر: ســيد محمــد جــاد الــرب، »االجتاهــات احلديثــة يف إدارة املخاطــر واألزمــات التنظيميــة«، القاهــرة ، دار الفكــر العربــي 
، 2011، ص6.

 ))IIA ,2009:13 :أما مهام إدارة املخاطر فيمكن إبرازها مبا يلي

The Institute Of Internal Auditors= )IIA (  : توضيح*

وضع استراتيجية وسياسة إلدارة املخاطر مع إعداد سياسة وهيكل للمخاطر لوحدات العمل. 	1

التعاون على املستوى االستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة املخاطر . 	2

ــاء الوعــي الثقــايف داخــل املؤسســة، ويشــمل التعليــم املالئــم مــع التنســيق مــع مختلــف الوظائــف فيمــا يخــص إدارة  	3 بن
ــر عمليــات مواجهتهــا. املخاطــر مــع تطوي

إعداد التقارير عن املخاطر وتقدميها ملجلس اإلدارة وأصحاب املصالح . 	4

اكتشاف املخاطر اخلاصة بكل نشاط . 	5

حتليل كل خطر من األخطار التي مت اكتشافها ومعرفة طبيعته ومسبباته وعالقته باألخطار األخرى. 	6

شتص الثطر

افعثاف اقجاراتغةغئلطمآجسئ

اسثاد تصارغر الثطر
الاعثغثات والفرص

شتص الثطر
شتص الثطر
تسرغش الثطر
وخش الثطر
تصثغر الثطر

تصغغط الثطر

الصرارات
طعاجعئ الثطر

تصارغر خطر اقظتراشات المائصغئ
الماابسئ

تسثغقتطراجسئ
رئغسغئ
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قياس درجة اخلطورة واحتمال حدوثها وتقدير حجم اخلسارة. 	7

اختيار أنسب وسيلة إلدارة كل من األخطار املوجودة لدى الفرد أو املؤسسة حسب درجات األمان والتكلفة الالزمة. 	8

ــا ضمــن ثــالث مراحــل  ــه باإلمــكان صياغته ــان بعــد هــذا العــرض للطروحــات املختلفــة ملراحــل إدارة املخاطــر أن ــرى الباحث وي
ــي: كاآلت

شكل رقم )3(

منوذج إدارة مخاطر الفساد

Risk Identification  and Assessment املرحلة األولى: تشخيص وتقييم املخاطر
وتشمل هذه املرحلة محاولة التنبؤ باملخاطر احملتملة ووصفها مع توضيح آثارها لالستعداد لها وذلك عبر تقارير توضح ذلك.

Facing up to Risk املرحلة الثانية: مواجهة املخاطر
حيث يتم اتخاذ أحد هذه القرارات:

Risk Tolerance 1- حتمل املخاطر
Risk diversification 2- تنويع  املخاطر

Risk avoidance and Impact Mitigation 3-جتنب املخاطر وتقليل آثارها
Risk Transfer 4-حتويل املخاطر

Risk Assessment and Review املرحلة الثالثة: تقييم ومراجعة املخاطر
وتشمل هذه املرحلة التحقق مما يلي:

اإلجراءات املتبعة قد أعطت النتائج املخطط لها.( 1
اإلجراءات املتبعة واملعلومات التي مت جمعها بغرض فحص األخطار كانت مالئمة.( 2
التحقــق مــن أن التطويــر املعــريف قــد ســاعد علــى الوصــول إلــى قــرارات أفضــل وحتديــد الــدروس املســتفادة ( 3

لفحــص وإدارة األخطــار مســتقبال.
املصدر: إعداد الباحثن بالرجوع واالستناد إلى مناذج السابقة.

منهجية البحث 
اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يفيــد يف فهــم أفضــل وأدق جلوانــب وأبعــاد الظاهــرة موضــوع الدراســة، 
حيــث يصفهــا وصفــاً دقيقــاً، ويعبــر عنهــا كيفيــاً وكميــاً ويســتعرض الباحثــان منهجيــة الدراســة مــن خــالل العناصــر واألبعــاد 

التاليــة :

مصادر البيانات 
البيانــات الثانويــة: اجتــه الباحثــان ملعاجلــة اإلطــار النظــري للدراســة إلــى مصــادر البيانــات الثانويــة، والتــي تتمثــل يف 	 

املراجــع العربيــة، واألجنبيــة املتمثلــة بالكتــب والدوريــات واألطروحــات إضافــًة إلــى مطالعــة  مواقــع اإلنترنــت.

البيانــات األوليــة: حيــث مت االعتمــاد علــى أســلوبي املقابلــة واالســتبانة كأداة رئيســة جلمــع البيانــات بهــدف اختبــار فرضيــات 	 
البحــث والوصــول إلــي النتائج.

مجتمع وعينة البحث:
  يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع العاملــن يف دوائــر الرقابــة والتفتيــش يف الــوزارات الفلســطينية، حيــث يبلــغ عددهــم )161( 
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موظفــاً. ونظــراً لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة، فقــد مت اســتخدام أســلوب احلصــر الشــامل، حيــث مت توزيــع االســتبانات علــى 
جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة، ومت اســترداد عــدد )123( اســتبانة مــن العاملــن يف دوائــر الرقابــة والتفتيــش يف الــوزارات 

الفلســطينية، أي مــا نســبته )76.4%( مــن مجتمــع الدراســة.

ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب اجلدول التالي:  

جدول رقم )4(

توزيع أفراد عينة الدراسة

النسبة املئوية %العددالفئةالبيانات الشخصية

اجلنس1
8770.7ذكر
3629.3أنثى

العمر2
2520.3أقل من 35 عام

4032.5من 35-أقل من 45
405847.2 عام فأكثر

املؤهل العلمي3
97.3دبلوم

8569.1بكالوريوس
2923.6دراسات عليا

املسمى الوظيفي4

32.4مدير عام
2923.6مدير دائرة
3730.1رئيس قسم
5443.9رئيس شعبة

عدد سنوات اخلدمة5
3125.2أقل من 5 سنوات
3629.3من 5-أقل من 10
105645.5 سنوات فأكثر

عدد املرؤوسن6
2621.1أقل من 10 أفراد

4435.8من 10-أقل من 20
205343.1 فرد فأكثر

100%123املجموع

أداة البحث:
ــى أدق النتائــج,    مت اســتخدام االســتبانة كأداة للدراســة، وتتكــون االســتبانة مــن مجموعــة مــن احملــاور والفقــرات للوصــول إل
وتتبايــن درجــة املوافقــة إلــى )كبيــرة جــدا, كبيــرة، متوســطة, قليلــة، قليلــة جــدا(, ومت حتديــد القيــم )5، 4, 3, 2, 1( لتقابــل 

ــكل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة. ــرات الســابقة ل التقدي

وقد مت حساب درجات املوافقة بحسب مقياس خماسي التدريج, كما هو مبن يف اجلدول التالي:
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جدول رقم )5(

مقياس خماسي التدريج

درجة

املوافقة

الوزن النسبياملتوسط احلسابي
إلىمنإلىمن

أقل من 20.0036.00أقل من 1.001.80قليلة جدا
أقل من 36.0052.00أقل من 1.802.60قليلة

أقل من 52.0068.00أقل من 2.603.40متوسطة
أقل من 68.0084.00أقل من 3.404.20كبيرة

4.205.0084.00100.00كبيرة جدا

 صدق أداة البحث:
ــد مــن صــدق االســتبانة مــن خــالل الطــرق  ــد مت التأك ــت لقياســه، وق ــا وضع ــس م ــي بصــدق أداة الدراســة، أن األداة تقي ونعن

ــة: التالي

الصدق من وجهة احملكمني:. 1

مت عــرض االســتبانة علــى عــدد )3( مــن احملكمــن مــن ذوى االختصــاص, مــن أجــل التأكــد مــن ســالمة الصياغــة اللغويــة 
ــاس األهــداف  ــة هــذه األداة لقي ــدى صالحي ــاد االســتبانة، وم ــرات ألبع ــاء الفق ــات االســتبانة، وانتم لالســتبانة، ووضــوح تعليم

املرتبطــة بهــذه الدراســة، وبذلــك مت التأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن وجهــة نظــر احملكمــن.

صدق االتساق الداخلي:. 2

مت حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط حملاور االستبانة, كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )6(

صدق االتساق الداخلي حملاور االستبانة

الداللةقيمة »Sig.“معامل االرتباطاحملورم
محاور اجلينات التنظيمية

دالة عند 0.5970.0000.01حقوق اتخاذ القرارات1
دالة عند 0.8270.0000.01احملفزات2
دالة عند 0.6970.0000.01املعلومات واالتصاالت3
دالة عند 0.9800.0000.01الهيكل التنظيمي4

دالة عند 0.8430.0000.01محور الشفافية املالية
محاور إدارة مخاطر الفساد

دالة عند 0.7560.0000.01مرحلة تشخيص وتقييم مخاطر الفساد1
دالة عند 0.8950.0000.01مرحلة اتخاذ القرار واملواجهة2
دالة عند 0.8070.0000.01مرحلة التقييم واملراجعة3

يتبــن مــن اجلــدول الســابق أن محــاور االســتبانة تتمتــع مبعامــالت ارتبــاط دالــة إحصائيــا، وهــذا يــدل علــى أن محــاور االســتبانة 
تتمتــع مبعامــالت صــدق عاليــة.

ثبات أداة البحث:
ونعنــي بثبــات أداة الدراســة، أن األداة تعطــي نفــس النتائــج تقريبــاً لــو طبقــت مــرة أخــرى علــى نفــس املجموعــة مــن األفــراد، أي 
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أن النتائــج ال تتغيــر، وقــد مت التأكــد مــن ثبــات االســتبانة مــن خــالل الطــرق التاليــة:

الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: 
مت التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل حســاب معامــالت االرتبــاط حملــاور االســتبانة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ, 

كمــا هــو مبــن يف اجلــدول التالــي:

جدول رقم )7(

معامالت االرتباط حملاور االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

معامل االرتباطاحملورم
0.865حقوق اتخاذ القرارات1
0.667احملفزات2
0.629املعلومات واالتصاالت3
0.872الهيكل التنظيمي4

0.822محاور اجلينات التنظيمية
0.907محور الشفافية املالية

0.860مرحلة تشخيص وتقييم مخاطر الفساد1
0.723مرحلة اتخاذ القرار واملواجهة2
0.684مرحلة التقييم واملراجعة3

0.951محاور إدارة مخاطر الفساد
يتبــن مــن اجلــدول الســابق أن معامــالت االرتبــاط حملــاور االســتبانة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ هــي معامــالت ثبــات دالــة 

ــي بأغــراض الدراســة. ــا, وتف إحصائي

الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
مت التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل حســاب معامــالت االرتبــاط حملــاور االســتبانة بطريقــة التجزئــة النصفيــة, كمــا هــو 

مبــن يف اجلــدول التالــي:

جدول رقم )8(

معامالت االرتباط حملاور االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

معامل االرتباطاحملور
بعد التعديلقبل التعديل

0.5070.673حقوق اتخاذ القرارات1
0.5140.679احملفزات2
0.5120.677املعلومات واالتصاالت3
0.8310.908الهيكل التنظيمي4

0.8710.931محاور اجلينات التنظيمية
0.8160.899محور الشفافية املالية

0.6990.823مرحلة تشخيص وتقييم مخاطر الفساد1
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معامل االرتباطاحملور
بعد التعديلقبل التعديل

0.7890.882مرحلة اتخاذ القرار واملواجهة2
0.6870.814مرحلة التقييم واملراجعة3

0.7960.886محاور إدارة مخاطر الفساد

يتبــن مــن اجلــدول الســابق أن معامــالت االرتبــاط حملــاور االســتبانة بطريقــة التجزئــة النصفيــة هــي معامــالت ثبــات دالــة 
الدراســة. بأغــراض  وتفــي  إحصائيــاً, 

أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة:
ولإجابــة علــى أســئلة الدراســة مت اســتخدام الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS(: )معامــل ارتبــاط بيروســون، 
One-Way ANO� اختبــار ،T-Test للعينــة الواحــدة, اختبــار »T »معادلــة ألفــا كرونبــاخ، طريقــة التجزئــة النصفيــة، اختبــار 

VA( يف إجــراء التحليــالت اإلحصائيــة الالزمــة للدراســة.

وقــد مت اســتخدام درجــة ثقــة )%95( يف اختبــار كل الفــروض اإلحصائيــة للدراســة, مبــا يعنــي أن احتمــال اخلطــأ يســاوي 
)%5(, وهــي النســبة املناســبة لطبيعــة الدراســة.

نتائج الدراسة الميدانية 
نتائج السؤال األول:
ينص السؤال على ما يلي:

ما واقع اجلينات التنظيمية يف الوزارات الفلسطينية محل الدراسة؟

مت اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار »T« للعينة الواحدة, كما هو مبن يف اجلداول التالية:

جدول رقم )9(

حتليل محاور اجلينات التنظيمية

احملورم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة
متوسطة3.0490.6930.7810.43760.9763حقوق اتخاذ القرارات1
متوسطة3.3250.6245.7790.00066.5041احملفزات2
متوسطة0.4350.66459.4894-2.9740.651املعلومات واالتصاالت3
متوسطة3.0960.8051.3280.18761.9282الهيكل التنظيمي4

متوسطة3.1090.5042.4010.01862.181اجلينات التنظيمية
وقد تبن من اجلدول السابق أن:
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· واقع اجلينات التنظيمية يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )62.181(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· واقع حقوق اتخاذ القرارات يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )60.976(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· واقع احملفزات يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )66.504(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· واقع املعلومات واالتصاالت يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )59.489(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· واقع الهيكل التنظيمي يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )61.928(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

جدول رقم )10(

حتليل فقرات محور حقوق اتخاذ القرارات

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

الظــروف 1 كافــة  باالعتبــار  آخــذ 
القــرار. اتخــاذ  قبــل  كبيرة3.6421.1246.3350.00072.8461احملتملــة 

مــع 2 القــرار  تعــارض  بعــدم  اهتــم 
واألنظمــة. كبيرة3.5931.2005.4850.00071.8702اللوائــح 

3
بأنهــا  املتخــذة  القــرارات  تتميــز 
املســتقبلية  الرؤيــة  مــع  تتناســب 

للــوزارة.
متوسطة3.0161.3730.1310.89660.3254

أســتخدم وســائل االتصــال احلديثــة 4
ــرار. متوسطة2.1350.03554.9597-2.7481.309لإعــالن عــن الق

 تراعــي القــرارات قــدرات العاملــن 5
متوسطة1.4110.16157.0735-2.8541.150الالزمــة لتنفيــذ القــرارات.

يوجــد منــاخ عــام يف الــوزارة يشــجع 6
متوسطة2.6050.01054.3098-2.7151.211العاملــن علــى اتخــاذ القــرارات.

7
تسترشــد اإلدارة بالتجــارب الســابقة 
ومقترحــات املديريــن املشــاركن عنــد 

اتخــاذ القــرار.
متوسطة3.0571.2230.5160.60761.1383

ــات 8 ــن جه ــد عــن أي تدخــالت م تبتع
متوسطة1.9210.05755.2856-2.7641.362خارجيــة للتأثيــر علــى القــرارات.

متوسطة3.0490.6930.7810.43760.976احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· واقع حقوق اتخاذ القرارات يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )60.976(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· أعلــى فقــرة رقــم )1(، وهــي )آخــذ باالعتبــار كافــة الظــروف احملتملــة قبــل اتخــاذ القرار(، وقــد جاءت بوزن نســبي )72.846(، 	
وهــي بدرجة موافقــة )كبيرة(.

· أدنــى فقــرة رقــم )6(، وهــي )يوجــد منــاخ عــام يف الــوزارة يشــجع العاملــن علــى اتخــاذ القــرارات(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي 	
)54.309(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.
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جدول رقم )11(

حتليل فقرات محور احملفزات

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

مســتوي األجــور الســائدة تتناســب مــع 1
متوسطة3.3581.3382.9660.00467.1543االوضــاع االقتصاديــة احلاليــة.

مــع 2 يتناســب  تتقاضــاه  الــذي  األجــر 
كبيرة3.5281.1335.1720.00070.5691حجــم اجلهــود التــي تبذلهــا يف العمــل.

3
العمــل وســط جماعــة يدفعــك لبــذل 
التميــز  لتحقيــق  اجلهــد  مــن  املزيــد 

الــذات. واثبــات 
متوسطة3.2521.1982.3330.02165.0416

4
التحفيــز  أســاليب  تســتخدم  الــوزارة 
ــدالت  ــع مع ــن لرف ــع العامل ــة م املختلف

أدائهــم.
متوسطة3.2761.0432.9410.00465.5285

احلصــول علــي احلوافــز يتــم حســب 5
العادلــة. والضوابــط  متوسطة3.3091.1462.9890.00366.1794اللوائــح 

6
حقيقيــة  فرصــاً  تطــرح  الــوزارة 
للعاملــن للترقــي والتطويــر ولتحقيــق 

ت. حــا لطمو ا
كبيرة3.5121.0745.2890.00070.2442

7
معــدالت أداء العاملــن ترتفــع كلمــا زاد 
حــرص الــوزارة علــي تطبيــق اللوائــح 

والقوانــن ألنهــا حتكــم ســلوكهم.
متوسطة3.0411.2640.3570.72260.8137

متوسطة3.3250.6245.7790.00066.504احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· واقع احملفزات يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )66.504(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· أعلــى فقــرة رقــم )2(، وهــي )األجــر الــذي تتقاضــاه يتناســب مــع حجــم اجلهــود التــي تبذلهــا يف العمــل(، وقــد جــاءت بــوزن 	
نســبي )70.569(، وهــي بدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

· أدنــى فقــرة رقــم )7(، وهــي )معــدالت أداء العاملــن ترتفــع كلمــا زاد حــرص الــوزارة علــي تطبيــق اللوائــح والقوانــن ألنهــا 	
حتكــم ســلوكهم(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي )60.813(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

جدول رقم )12(

حتليل فقرات محور املعلومات واالتصاالت

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

بــن متخــذي 1 للتواصــل  توجــد طــرق 
متوسطة3.4480.00151.0577-2.5531.438القــرارات للحصــول علــى املعلومــات.
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الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

2
حديثــة  اتصــال  وســائل  إيجــاد  يتــم 
التخــاذ  األقســام  بــن  وســريعة 
مشــكالت  وحــل  املناســبة  القــرارات 

. لعمــل ا
متوسطة3.1381.3081.1720.24362.7643

3
املديريــن  جميــع  بــن  التواصــل  يتــم 
عنــد  باملشــكلة  يتأثــرون  الذيــن 

 . هــا يد حتد
متوسطة3.0411.3390.3370.73760.8135

عليهــا 4 احلصــول  يتــم  املعلومــات 
املطلوبــة. بالصــورة  ويســر  متوسطة1.2760.20556.9116-2.8461.343بســهولة 

5
تتناســب  اليــك  تــرد  التــي  املعلومــات 
مــع طبيعيــة وظيفتــك ومتطلباتهــا ممــا 

يدفعــك لبــذل املزيــد مــن اجلهــد.
متوسطة3.1301.3431.0750.28562.6024

6
مــن  الكترونيــاً  العاملــن  متابعــة  يتــم 
قبــل املــدراء لتحســن جــودة اخلدمــات 

املقدمــة.
متوسطة2.9431.357-0.4650.64358.8625

7
يف  املســتخدمة  التكنولوجيــا  تســاعد 
خلفــض  والتدقيــق  الرقابــة  عمليــات 

البشــرية. األخطــاء  نســبة 
متوسطة3.1711.4131.3410.18363.4151

متوسطة0.4350.66459.489-2.9740.651احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· واقع املعلومات واالتصاالت يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )59.489(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· أعلــى فقــرة رقــم )7(، وهــي )تســاعد التكنولوجيــا املســتخدمة يف عمليــات الرقابــة والتدقيــق خلفــض نســبة األخطــاء 	
البشــرية(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي )63.415(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

· أدنــى فقــرة رقــم )1(، وهــي )توجــد طــرق للتواصــل بــن متخــذي القــرارات للحصــول علــى املعلومــات(، وقــد جــاءت بــوزن 	
نســبي )51.057(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(. 

جدول رقم )13(

حتليل فقرات محور الهيكل التنظيمي

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

يســاعد تصميــم الهيــكل التنظيمــي 1
متوسطة1.9380.05555.2857-2.7641.349علــي حتقيــق األهــداف يف الــوزارة.

2
الهيــكل التنظيمــي للــوزارة يحــدد 
بصــورة  واملســؤوليات  الســلطات 

واضحــه.
متوسطة3.0001.4430.0001.00060.0004

3
التنظيمــي  الهيــكل  يســمح 
املوظفــن  علــي  بالرقابــة  احلالــي 

 . ئلتهم مســا و
متوسطة2.8861.110-1.1370.25857.7245
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الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

4
ــاً  ــل عمــل يتضمــن وصف يوجــد دلي
املهــام  يحــدد  واضحــاً  وظيفيــاً 
والواجبــات واإلجــراءات املتبعــة يف 

الــوزارة.
متوسطة2.8371.263-1.4270.15656.7486

5
يتــم تعديــل الهيــكل التنظيمــي عنــد 
التغييــر يف ظــروف العمــل لزيــادة 

الســرعة يف األداء.
كبيرة3.6101.1216.0330.00072.1951

6
يتــم تقســيم العمــل مبــا يعمــل علــي 
جتنــب تركيــز املهــام والصالحيــات 

لــدي أشــخاص محدوديــن.
متوسطة3.3981.2203.6230.00067.9672

7
التنظيمــي  الهيــكل  يتميــز 
للــوزارة  باملرونــة جتــاه التغيــرات 

املتطــورة. التكنولوجيــة 
متوسطة3.1791.1531.7210.08863.5773

متوسطة3.0960.8051.3280.18761.928احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· واقع الهيكل التنظيمي يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )61.928(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· أعلــى فقــرة رقــم )5(، وهــي )يتــم تعديــل الهيــكل التنظيمــي عنــد التغييــر يف ظــروف العمــل لزيــادة الســرعة يف األداء(، وقــد 	
جــاءت بــوزن نســبي )72.195(، وهــي بدرجــة موافقــة )كبيــرة(.

· أدنــى فقــرة رقــم )1(، وهــي )يســاعد تصميــم الهيــكل التنظيمــي علــي حتقيــق األهــداف يف الــوزارة(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي 	
)55.285(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

نتائج السؤال الثاني:
ينص السؤال على ما يلي:

ما درجة ممارسات الشفافية املالية يف الوزارات الفلسطينية محل الدراسة ؟

مت اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار »T« للعينة الواحدة, كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )14(

حتليل فقرات محور ممارسة الشفافية املالية

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

1
قانونيــة  ومحــددات  صيــغ  يوجــد 
املاليــة  الشــفافية  حتكــم ممارســة 
لإيفــاء بالعمــل يف اجلانــب املالــي 

الظــروف.  كافــة  يف 
متوسطة3.2281.1932.1160.03664.5531
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الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

2
يوجــد اطــار قانونــي للشــفافية يقلــل 
االحتيــال  حــدوث  احتماليــة  مــن 

والفســاد.
متوسطة3.1711.5351.2340.22063.4153

املاليــة 3 بالشــفافية  معرفــة  يوجــد 
بهــا. الــكايف  واالملــام  متوسطة3.2201.3221.8420.06864.3902وتطبيقاتهــا 

يتــم حتديــد نوعيــة املعلومــات املاليــة 4
متوسطة3.0981.1550.9370.35161.9514التــي يجــب االفصــاح عنهــا.

يتــم حتديــد أســاليب االفصــاح عــن 5
متوسطة0.3930.69559.1875-2.9591.148املعلومــات املاليــة وطرقهــا.

6
تراعــي السياســة املاليــة املطبقــة يف 
الــوزارة اخلضــوع للتدقيــق واملتابعــة 

والرقابــة وللمســاءلة.
متوسطة2.7321.072-2.7760.00654.6347

7
للجمهــور  املعلومــات  الــوزارة  تتيــح 
املاليــة  أنشــطتها  تخــص  التــي 
ويف  وموثقيــه  بســهولة  املختلفــة 

املناســب. الوقــت 
متوسطة2.8461.008-1.6990.09256.9116

متوسطة3.0360.6830.5850.56060.720احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· درجة ممارسة الشفافية املالية يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )60.720(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· أعلــى فقــرة رقــم )1(، وهــي )يوجــد صيــغ ومحــددات قانونيــة حتكــم ممارســة الشــفافية املاليــة لإيفــاء بالعمــل يف اجلانــب 	
املالــي يف كافــة الظــروف(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي )64.553(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

· أدنــى فقــرة رقــم )6(، وهــي )تراعــي السياســة املاليــة املطبقــة يف الــوزارة اخلضــوع للتدقيــق واملتابعــة والرقابــة وللمســاءلة(، 	
وقــد جــاءت بــوزن نســبي )54.634(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

نتائج السؤال الثالث:
ينص السؤال على ما يلي:

ما مستوى تطبيق إدارة مخاطر الفساد يف الوزارات الفلسطينية؟

مت اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار »T« للعينة الواحدة, كما هو مبن يف اجلداول التالية:

جدول رقم )15(

حتليل محاور إدارة مخاطر الفساد

احملورم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

وتقييــم 1 تشــخيص  مرحلــة 
الفســاد متوسطة0.3310.74159.5123-2.9760.818مخاطــر 

القــرار 2 اتخــاذ  مرحلــة 
جهــة ا ملو ا متوسطة3.0840.7141.3040.19561.6802و

متوسطة3.1480.7732.1180.03662.9541مرحلة التقييم واملراجعة3
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احملورم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة
متوسطة3.0690.4711.6280.10661.382إدارة مخاطر الفساد

وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· مستوى تطبيق إدارة مخاطر الفساد يف الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي )61.382(, وهو بدرجة موافقة )متوسطة(.	

· مســتوى تطبيــق مرحلــة تشــخيص وتقييــم مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية جــاء بــوزن نســبي )59.512(, وهــو 	
بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

· مســتوى تطبيــق مرحلــة اتخــاذ القــرار واملواجهــة يف الــوزارات الفلســطينية جــاء بــوزن نســبي )61.680(, وهــو بدرجــة موافقــة 	
)متوسطة(.

· ــة 	 ــوزن نســبي )62.954(, وهــو بدرجــة موافق ــوزارات الفلســطينية جــاء ب ــة يف ال ــم واملراجع ــة التقيي ــق مرحل مســتوى تطبي
)متوســطة(.

جدول رقم )16(

حتليل فقرات محور مرحلة تشخيص وتقييم مخاطر الفساد

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

يتــم اتبــاع االســاليب العلميــة للتنبــؤ 1
متوسطة3.0081.3700.0660.94860.1633مبخاطــر الفســاد.

2
عمــل  ورش  بتنظيــم  نقــوم 
الفســاد  مخاطــر  الستكشــاف 

. حملتملــة ا
متوسطة3.1061.2920.9070.36662.1141

يتــم حتديــد نســبة احتماليــة حدوث 3
متوسطة0.5500.58358.8625-2.9431.147املخاطــر ودرجــة اخلطورة.

4
نقــوم  بدراســات وإجــراءات متكننــا 
الفســاد  مخاطــر  تشــخيص  مــن 

احملتملــة. 
متوسطة2.7561.210-2.2350.02755.1226

نــواجت مخاطــر 5 توقــع  نعمــل علــى 
حدثــت. إن  متوسطة3.0891.0940.9070.36661.7892الفســاد 

مخاطــر 6 عــن  تقاريــر  إعــداد  يتــم 
متوسطة0.5370.59259.0244-2.9511.007الفســاد وتقدميهــا للجهــات املعنيــة.

متوسطة0.3310.74159.512-2.9760.818احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· مســتوى تطبيــق مرحلــة تشــخيص وتقييــم مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية جــاء بــوزن نســبي )59.512(, وهــو 	
بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

· ــوزن نســبي 	 ــة(، وقــد جــاءت ب ــى فقــرة رقــم )2(، وهــي )نقــوم بتنظيــم ورش عمــل الستكشــاف مخاطــر الفســاد احملتمل أعل
ــة )متوســطة(. )62.114(، وهــي بدرجــة موافق

· أدنــى فقــرة رقــم )4(، وهــي )نقــوم  بدراســات وإجــراءات متكننــا مــن تشــخيص مخاطــر الفســاد احملتملــة(، وقــد جــاءت بــوزن 	
نســبي )55.122(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.



28

الدور الوسيط للشفافية المالية في العالقة بين الجينات التنظيمية وإدارة مخاطر الفساد

جدول رقم )17(

حتليل فقرات محور مرحلة اتخاذ القرار واملواجهة

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

وتوصيــف 1 حتليــل  علــى  العمــل  يتــم 
الفســاد. ملخاطــر  متوسطة3.2031.2281.8360.06964.0652دقيــق 

مخاطــر 2 تأثيــر  باستكشــاف  نقــوم 
واألنشــطة. الوظائــف  علــى  متوسطة3.2281.3661.8480.06764.5531الفســاد 

نعمــل علــى وضــع اســتراتيجية وسياســة 3
متوسطة0.2630.79359.3505-2.9671.373إلدارة املخاطر.

4
مواجهــة مخاطــر  بدائــل  دراســة  يتــم 
الفســاد)حتملها – تنويعهــا – جتنبهــا 

حتويلهــا(  –
متوسطة3.1461.3101.2390.21862.9273

يتــم  اتخــاذ القــرار املناســب يف مواجهــة 5
متوسطة3.0001.4260.0001.00060.0004مخاطر الفســاد.

يحــدث تعــاون بــن كافــة املســتويات يف 6
متوسطة0.3320.74059.1876-2.9591.357الــوزارة يف مواجهــة مخاطــر الفســاد.

متوسطة3.0840.7141.3040.19561.680احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· مســتوى تطبيــق مرحلــة اتخــاذ القــرار واملواجهــة يف الــوزارات الفلســطينية جــاء بــوزن نســبي )61.680(, وهــو بدرجــة موافقــة 	
)متوسطة(.

· أعلــى فقــرة رقــم )2(، وهــي )نقــوم باستكشــاف تأثيــر مخاطــر الفســاد علــى الوظائــف واألنشــطة(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي 	
)64.553(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

· أدنــى فقــرة رقــم )6(، وهــي )يحــدث تعــاون بــن كافــة املســتويات يف املؤسســة يف مواجهــة مخاطــر الفســاد(، وقــد جــاءت بــوزن 	
نســبي )59.187(، وهــي بدرجــة موافقة )متوســطة(.

جدول رقم )18(

حتليل فقرات محور مرحلة التقييم واملراجعة

الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

1
نقــوم بالتأكــد مــن أن اإلجــراءات 
النتائــج  أعطــت  قــد  املتبعــة 

لهــا. املخطــط 
متوسطة3.1631.2441.4500.15063.2523
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الفقرةم
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

“.Sig«

الوزن

النسبي
الترتيب

درجة

املوافقة

ــر توضــح خطــر 2 ــم صياغــة تقاري يت
متوسطة3.0981.3020.8310.40861.9515االنحرافــات املتبقيــة.

ومراجعــة 3 تقييــم  بعمليــة  نقــوم 
الفســاد. إدارة مخاطــر  متوسطة3.0331.3490.2670.79060.6506خلطــوات 

4
املســتفادة  الــدروس  يتــم حتديــد   
الفســاد  مخاطــر  إدارة  لفحــص 

. مســتقبال
متوسطة3.1951.2651.7100.09063.9022

5
املعــريف  التطويــر  علــى  نعمــل 
أفضــل  قــرارات  علــى  للمســاعدة 

املخاطــر. ملواجهــة 
متوسطة3.1461.3711.1840.23962.9274

ذات 6 األطــراف  باطــالع  نقــوم 
النهائيــة. التقاريــر  علــى  متوسطة3.2521.1572.4170.01765.0411العالقــة 

متوسطة3.1480.7732.1180.03662.954احملور ككل
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· ــة 	 ــوزن نســبي )62.954(, وهــو بدرجــة موافق ــوزارات الفلســطينية جــاء ب ــة يف ال ــم واملراجع ــة التقيي ــق مرحل مســتوى تطبي
)متوســطة(.

· أعلــى فقــرة رقــم )6(، وهــي )نقــوم باطــالع األطــراف ذات العالقــة علــى التقاريــر النهائيــة(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي 	
)65.041(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

· أدنــى فقــرة رقــم )3(، وهــي )نقــوم بعمليــة تقييــم ومراجعــة خلطــوات إدارة مخاطــر الفســاد(، وقــد جــاءت بــوزن نســبي 	
)60.650(، وهــي بدرجــة موافقــة )متوســطة(.

نتائج السؤال الرابع:
ينص السؤال على ما يلي:

إلــي أي مــدي يوجــد عالقــة بــني اجلينــات التنظيميــة بأبعادهــا و درجــة ممارســات الشــفافية املاليــة يف الــوزارات 
الفلســطينية محــل الدراســة؟

ولإجابة على هذا السؤال مت صياغة الفرضية التالية:

· ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن واقــع اجلينــات التنظيميــة و درجــة ممارســة 	
الشــفافية املاليــة يف الــوزارات الفلســطينية.

مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق إيجاد معامالت االرتباط، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )19(

معامالت ارتباط بيرسون بن واقع اجلينات التنظيمية و درجة ممارسة الشفافية املالية

الشفافية املاليةاحملورم
0.633حقوق اتخاذ القرارات1
0.751احملفزات2
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0.813املعلومات واالتصاالت3
0.763الهيكل التنظيمي4

0.890اجلينات التنظيمية
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

· معامــالت االرتبــاط بــن واقــع اجلينــات التنظيميــة ودرجــة ممارســة الشــفافية املاليــة دالــة إحصائيــاً, وهــذا يــدل علــى وجــود 	
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≥0.05( بــن واقــع اجلينــات التنظيميــة ودرجــة ممارســة الشــفافية املاليــة يف 

الــوزارات الفلســطينية.

نتائج السؤال الخامس:
ينص السؤال على ما يلي:

ما العالقة بني اجلينات التنظيمية بأبعادها وإدارة مخاطر الفساد يف الوزارات محل الدراسة؟

ولإجابة على هذا السؤال مت صياغة الفرضية التالية:

· ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن واقــع اجلينــات التنظيميــة ومســتوى تطبيــق إدارة 	
مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية..

مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق إيجاد معامالت االرتباط، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )20(

معامالت ارتباط بيرسون بن واقع اجلينات التنظيمية ومستوى تطبيق إدارة مخاطر الفساد

احملورم
تشــخيص  مرحلــة 
مخاطــر  وتقييــم 

الفســاد
اتخــاذ  مرحلــة 
ــة ــرار واملواجه الق

مرحلــة التقييــم 
واملراجعــة

إدارة مخاطــر 
ــاد الفس

0.9070.7990.7800.857حقوق اتخاذ القرارات1
0.8160.6000.8720.881احملفزات2
0.6910.6890.8310.868املعلومات واالتصاالت3
0.6080.7200.6860.634الهيكل التنظيمي4

0.8390.8040.7720.847اجلينات التنظيمية
وقد تبن من اجلدول السابق أن:

ــى  ــدل عل ــاً, وهــذا ي ــة إحصائي ــق إدارة مخاطــر الفســاد دال ــة ومســتوى تطبي ــات التنظيمي ــع اجلين ــن واق ــاط ب معامــالت االرتب
ــق إدارة مخاطــر  ــة ومســتوى تطبي ــات التنظيمي ــع اجلين ــن واق ــد مســتوى )α≥0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل وجــود عالق

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية.

نتائج السؤال السادس:
ينص السؤال على ما يلي:
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هــل يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة ومســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 
الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية؟

ولإجابة على هذا السؤال مت صياغة الفرضية التالية:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة ومســتوى تطبيــق إدارة 
مخاطر الفســاد يف الوزارات الفلســطينية.

مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق إيجاد معامل االرتباط، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )21(

معامل ارتباط بيرسون بن درجة ممارسة الشفافية املالية ومستوى تطبيق إدارة مخاطر

وتقييــم احملور تشــخيص  مرحلــة 
الفســاد مخاطــر 

القــرار  اتخــاذ  مرحلــة 
واملواجهــة

التقييــم  مرحلــة 
واملراجعــة

مخاطــر  إدارة 
د لفســا ا

فية  لشــفا ا
ليــة ملا 0.8430.9020.7610.784ا

وقد تبن من اجلدول السابق أن:

معامــل االرتبــاط بــن درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة ومســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد دال إحصائيــاً, وهــذا يــدل علــى 
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≥0.05( بــن درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة ومســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية.

نتائج السؤال السابع:
ينص السؤال على ما يلي:

ــة وحــول درجــة  ــات التنظيمي ــع اجلين ــة الدراســة حــول واق ــراد عين ــن اســتجابات أف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل هــل توجــد ف
ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى للمتغيــرات: )اجلنــس، 

العمــر، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي، عــدد ســنوات اخلدمــة، عــدد املرؤوســن(؟

 )0.05≤α( ولإجابــة علــى هــذا الســؤال مت صياغــة الفرضيــة التاليــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات التنظيميــة وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى 
تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى للمتغيــرات: )اجلنــس، العمــر، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي، 

عــدد ســنوات اخلدمــة، عــدد املرؤوســن(.

ويتفرع من الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات 
التنظيميــة وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى 

ملتغيــر اجلنــس.

ومت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار T-Test, كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )22(
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الفروقات بالنسبة ملتغير اجلنس

العدداجلنساحملور
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“T«

قيمة

““.Sig
الداللة

غير دالة1.3500.180-873.0700.489ذكراجلينات التنظيمية 363.2040.533أنثى

غير دالة0.8670.388-873.0020.671ذكرالشفافية املالية 363.1190.713أنثى

غير دالة0.4010.689-873.0580.479ذكرإدارة مخاطر الفساد 363.0960.456أنثى
* قيمة »T« اجلدولية عند درجة حرية )121( وعند مستوى داللة )0.05( = )1.984(

وقد تبن من اجلدول السابق أن: 

· قيمــة »T« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »T« اجلدوليــة يف محــور اجلينــات التنظيميــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات التنظيميــة يف 

الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر اجلنــس.

· قيمــة »T« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »T« اجلدوليــة يف محــور الشــفافية املاليــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 	
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة 

يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر اجلنــس.

· قيمــة »T« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »T« اجلدوليــة يف محــور إدارة مخاطــر الفســاد، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر اجلنــس.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع . 1
اجلينــات التنظيميــة وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات 

ــر. ــر العم ــزى ملتغي الفلســطينية تع

ومت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار One-Way ANOVA، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )23(

الفروقات بالنسبة ملتغير العمر

العددالعمراحملور
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“F«

قيمة

““.Sig

مستوى

الداللة

اجلينات التنظيمية
253.2730.515أقل من 35 عام

غير دالة1.6830.190 403.0690.496من 35-أقل من 45
40583.0660.499 عام فأكثر

الشفافية املالية
252.9200.626أقل من 35 عام

غير دالة0.9570.387 402.9820.762من 35-أقل من 45
40583.1230.648 عام فأكثر
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إدارة مخاطر الفساد
253.2020.460أقل من 35 عام

غير دالة2.1410.122 403.1100.445من 35-أقل من 45
40582.9840.483 عام فأكثر

قيمة »F« اجلدولية عند درجة حرية )2, 120( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.090(

وقد تبن من اجلدول السابق أن: 

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور اجلينــات التنظيميــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات التنظيميــة يف 

الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر العمــر.

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور الشــفافية املاليــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 	
ــع درجــة ممارســة الشــفافية  ــة الدراســة حــول واق ــراد عين ــن اســتجابات أف ــة )α≥0.05( ب ــد مســتوى دالل ــة عن إحصائي

املاليــة يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر العمــر.

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور إدارة مخاطــر الفســاد، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر العمــر.

· ــع 	 ــة الدراســة حــول واق ــراد عين ــن اســتجابات أف ــة )α≥0.05( ب ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف
اجلينــات التنظيميــة وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات 

ــر املؤهــل العلمــي. ــزى ملتغي الفلســطينية تع

ومت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار One-Way ANOVA، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )24(

الفروقات بالنسبة ملتغير املؤهل العلمي

العدداملؤهل العلمياحملور
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“F«

قيمة

““.Sig

مستوى

الداللة

اجلينات التنظيمية
93.0380.538دبلوم

غير دالة0.4150.662 853.0920.474بكالوريوس
293.1800.583دراسات عليا

الشفافية املالية
93.2540.724دبلوم

غير دالة0.4910.613 853.0200.639بكالوريوس
293.0150.800دراسات عليا

مخاطــر  إدارة 
د لفســا ا

92.9810.426دبلوم
غير دالة0.5430.582 853.0540.496بكالوريوس

293.1420.409دراسات عليا
* قيمة »F« اجلدولية عند درجة حرية )2, 120( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.090(

وقد تبن من اجلدول السابق أن: 

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور اجلينــات التنظيميــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
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داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات التنظيميــة يف 
الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر املؤهــل العلمــي.

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور الشــفافية املاليــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 	
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة 

يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر املؤهــل العلمــي.

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور إدارة مخاطــر الفســاد، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر املؤهــل العلمــي.

· ــع 	 ــة الدراســة حــول واق ــراد عين ــن اســتجابات أف ــة )α≥0.05( ب ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف
اجلينــات التنظيميــة وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات 

ــي. ــر املســمى الوظيف ــزى ملتغي الفلســطينية تع

ومت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار One-Way ANOVA، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )25(

الفروقات بالنسبة ملتغير املسمى الوظيفي

العدداملسمى الوظيفياحملور
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“F«

قيمة

““.Sig

مستوى

الداللة

اجلينات التنظيمية

33.5170.724مدير عام

غير دالة1.2810.284 293.0520.480مدير دائرة
373.1910.567رئيس قسم
543.0610.454رئيس شعبة

الشفافية املالية

33.8570.655مدير عام

غير دالة2.0750.107 293.0100.568مدير دائرة
372.9070.737رئيس قسم
543.0930.682رئيس شعبة

إدارة مخاطر الفساد

33.0370.390مدير عام

غير دالة1.2990.278 293.0920.428مدير دائرة
373.1790.432رئيس قسم
542.9840.515رئيس شعبة

* قيمة »F« اجلدولية عند درجة حرية )3, 129( وعند مستوى داللة )0.05( = )2.700(

وقد تبن من اجلدول السابق أن: 

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور اجلينــات التنظيميــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات التنظيميــة يف 

الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر املســمى الوظيفــي.

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور الشــفافية املاليــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 	
ــع درجــة ممارســة الشــفافية  ــة الدراســة حــول واق ــراد عين ــن اســتجابات أف ــة )α≥0.05( ب ــد مســتوى دالل ــة عن إحصائي

املاليــة يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر املســمى الوظيفــي.
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· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور إدارة مخاطــر الفســاد، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر املســمى الوظيفــي.

· ــع 	 ــة الدراســة حــول واق ــراد عين ــن اســتجابات أف ــة )α≥0.05( ب ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف
اجلينــات التنظيميــة وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات 

ــر عــدد ســنوات اخلدمــة. ــزى ملتغي الفلســطينية تع

ومت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار One-Way ANOVA، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )26(

الفروقات بالنسبة ملتغير عدد سنوات اخلدمة

العددعدد سنوات اخلدمةاحملور
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“F«

قيمة

““.Sig

مستوى

الداللة

ت  جلينــا ا
لتنظيميــة ا

313.0930.512أقل من 5 سنوات
غير دالة0.0320.969 363.1250.517من 5-أقل من 10

10563.1080.499 سنوات فأكثر

الشفافية املالية
313.0460.677أقل من 5 سنوات

غير دالة0.0800.923 363.0670.734من 5-أقل من 10
10563.0100.664 سنوات فأكثر

مخاطــر  إدارة 
د لفســا ا

313.1880.476أقل من 5 سنوات
غير دالة1.8280.165 362.9690.521من 5-أقل من 10

10563.0670.426 سنوات فأكثر
* قيمة »F« اجلدولية عند درجة حرية )2, 120( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.090(

وقد تبن من اجلدول السابق أن: 

قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور اجلينــات التنظيميــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	·
ــة يف  ــات التنظيمي ــة الدراســة حــول واقــع اجلين ــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عين ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي دالل

الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر عــدد ســنوات اخلدمــة.

قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور الشــفافية املاليــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 	·
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة 

يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر عــدد ســنوات اخلدمــة.

قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور إدارة مخاطــر الفســاد، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	·
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر عــدد ســنوات اخلدمــة.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول . 2
واقــع اجلينــات التنظيميــة وحــول درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة وحــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد يف الــوزارات 

ــر عــدد املرؤوســن. ــزى ملتغي الفلســطينية تع
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ومت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار One-Way ANOVA، كما هو مبن يف اجلدول التالي:

جدول رقم )27(

الفروقات بالنسبة ملتغير عدد املرؤوسن

العددعدد املرؤوسنياحملور
املتوسط

احلسابي

االنحراف

املعياري

قيمة

“F«

قيمة

““.Sig

مستوى

الداللة

اجلينات التنظيمية
263.1340.504أقل من 10 أفراد

غير دالة0.0880.916 443.1200.524من 10-أقل من 20
20533.0880.495 فرد فأكثر

الشفافية املالية
262.8460.636أقل من 10 أفراد

دالة3.6310.029 443.2470.669من 10-أقل من 20
20532.9540.683 فرد فأكثر

إدارة مخاطر الفساد
262.9620.365أقل من 10 أفراد

غير دالة0.9580.387 443.1210.442من 10-أقل من 20
20533.0790.535 فرد فأكثر

* قيمة »F« اجلدولية عند درجة حرية )2, 120( وعند مستوى داللة )0.05( = )3.090(

وقد تبن من اجلدول السابق أن: 

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور اجلينــات التنظيميــة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع اجلينــات التنظيميــة يف 

الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر عــدد املرؤوســن.

· قيمــة »F« احملســوبة أكبــر مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور الشــفافية املاليــة، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة 	
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع درجــة ممارســة الشــفافية املاليــة 

يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر عــدد املرؤوســن، ولصالــح الذيــن عــدد مرؤوســيهم )مــن 10-أقــل مــن 20(.

· قيمــة »F« احملســوبة أقــل مــن قيمــة »F« اجلدوليــة يف محــور إدارة مخاطــر الفســاد، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات 	
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α	0.05( بــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى تطبيــق إدارة مخاطــر 

الفســاد يف الــوزارات الفلســطينية تعــزى ملتغيــر عــدد املرؤوســن
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النتائج والتوصيات

        يف إطــار الدراســة النظريــة ويف ضــوء نتائــج الدراســة امليدانيــة يف الــوزارات الفلســطينية، ميكــن للباحثــن حتديــد النتائــج 
والتوصيــات املقترحــة علــى النحــو التالــي :

أوال :النتائج
جدول رقم )28(

نتائج البحث

النتائجفرضيات البحثأهداف البحثتساؤالت البحث

نتائج تحليل البيانات
التنظيميــة  الجينــات  واقــع  مــا 
محــل  الفلســطينية  الــوزارات  فــي 

الدراســة؟

الجينــات  واقــع  علــى  التعــرف 
وأبعادها)القــرارات،  التنظيميــة 
المعلومــات  المحفــزات، 
ــي(  ــكل التنظيم واالتصــاالت، الهي
الدراســة. محــل  الــوزرات  فــي 

ال توجــد فرضيــة؛ ألنهــا تقيــس 
المتغيــر المســتقل فقــط مــن خــال 

ــددة. ــاالت المح المج

التنظيميــة  الجينــات  أبعــاد  تتوافــر 
بنســبة  الفلســطينية  الــوزارات  فــي 
حســابي  ومتوســط    )62.181%(

)9( رقــم  جــدول   .)3.109(

الشــفافية  ممارســات  درجــة  مــا 
ــطينية  ــوزارات الفلس ــي ال ــة ف المالي

؟ الدراســة  محــل 
ــفافية  ــة الش ــة ممارس ــار درج إظه
محــل  الــوزرات  فــي  الماليــة 

الدراســة.

ال توجــد فرضيــة؛ ألنهــا تقيــس 
المتغيــر الوســيط فقــط.

لممارســة  المؤذيــة  األســباب  تتوافــر 
الــوزارات  فــي  الماليــة  الشــفافية 
 ,)60.720%( نســبيه  الفلســطينية 
ومتوســط حســابي )3.036(. جــدول رقــم 

)15 (

مــا مســتوي تطبيــق إدارة مخاطــر 
الفســاد فــي الــوزارات الفلســطينية 

محــل الدراســة ؟

ــوزرات  ــدرة ال ــح مســتوي ق توضي
ــاليب  ــتخدام أس ــة اس ــل الدراس مح
ــاد  ــر الفس ــن إدارة مخاط ــزز م تع

ــة. ــل الدراس ــوزرات مح ــي ال ف

ال توجــد فرضيــة؛ ألنهــا تقيــس 
المتغيــر التابــع فقــط مــن خــال 

المحــددة. المجــاالت 

الفســاد  مخاطــر  إدارة  أبعــاد  تتوافــر 
بنســبة  الفلســطينية  الــوزارات  فــي 
حســابي  ومتوســط    )61.382%(

)16( رقــم  جــدول   .)3.069(

نتائج العالقة بين متغيرات البحث المستقل والوسيط والتابع
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إلــي أي مــدي يوجــد عاقــة بيــن 
و  بأبعادهــا،  التنظيميــة  الجينــات 
ــة  ــفافية المالي ــات الش ــة ممارس درج
محــل  الفلســطينية  الــوزارات  فــي 

الدراســة؟

متغيــرات  بيــن  العاقــة  اختبــار 
مســتوي  وتشــخيص  البحــث 

. وجودهــا

داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  ال 
داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
)α≥0.05( بيــن واقــع الجينــات 
ممارســة  ودرجــة  التنظيميــة، 
الشــفافية الماليــة فــي الــوزارات 

. لفلســطينية ا

وقبــول  الفــرض  صحــة  عــدم  ثبــت 
البديــل. الفــرض 

مــا العاقــة بيــن الجينــات التنظيميــة 
الفســاد  مخاطــر  وإدارة  بأبعادهــا، 

ــة؟ ــل الدراس ــوزارات مح ــي ال ف

داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  ال 
داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
)α≥0.05( بيــن واقــع الجينــات 
تطبيــق  مســتوى  و  التنظيميــة، 
فــي  الفســاد  مخاطــر  إدارة 

الفلســطينية. الــوزارات 

وقبــول  الفــرض  صحــة  عــدم  ثبــت 
البديــل. الفــرض 

مــا طبيعــة العاقــة بيــن ممارســة 
مخاطــر  وإدارة  الماليــة،  الشــفافية 
محــل  الــوزارات  فــي  الفســاد 

الدراســة؟

داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  ال 
داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
)α≥0.05( بيــن درجــة ممارســة 
مســتوى  و  الماليــة،  الشــفافية 
تطبيــق إدارة مخاطــر الفســاد فــي 

الفلســطينية. الــوزارات 

وقبــول  الفــرض  صحــة  عــدم  ثبــت 
البديــل. الفــرض 

نتائج الفروق في استجابات أفراد العينة

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
أفــراد  اســتجابات  بيــن  إحصائيــة 
واقــع  حــول  الدراســة  عينــة 
ــة، وحــول درجــة  ــات التنظيمي الجين
ــول  ــة، وح ــفافية المالي ــة الش ممارس
مخاطــر  إدارة  تطبيــق  مســتوى 
الفســاد فــي الــوزارات الفلســطينية 
)الجنــس،  للمتغيــرات:  تعــزى 
ــمى  ــي، المس ــل العلم ــر، المؤه العم
الوظيفــي، عــدد ســنوات الخدمــة، 

المرؤوســين(؟ عــدد 

بيــن  الفــروق  عــن  الكشــف 
اتجــاه  العينــة  أفــراد  اســتجابات 

البحــث. متغيــرات 

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
اســتجابات  بيــن   )0.05≤α(
أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع 
الجينــات التنظيميــة، وحــول درجة 
ممارســة الشــفافية الماليــة وحــول 
مخاطــر  إدارة  تطبيــق  مســتوى 
الفســاد فــي الــوزارات الفلســطينية 
)الجنــس،  للمتغيــرات:  تعــزى 
العمــر، المؤهــل العلمــي، المســمى 
الوظيفــي، عــدد ســنوات الخدمــة، 

المرؤوســين(. عــدد 

باســتثناء  الفــرض  صحــة  ثبــت 
)عــدد  لمتغيــر  تعــزى  فــروق  وجــود 
عــدد  الذيــن  ولصالــح  المرؤوســين(، 
مــن 20(. 10-أقــل  )مــن  مرؤوســيهم 

لصالح ممارسة الشفافية المالية.

نتائج تحقق األهداف
النتيجةكيفية تحقيق الهدفالهدف

تقديــم إطــار نظــري معرفــي يســتعرض مفاهيــم ومحتويــات وأبعــاد 
متغيــرات البحــث مــن خــال أخــر مــا توصــل اليــة ووفقــاً لحــدود البحــث 

ــه. ومحددات

والفكــري  الفلســفي  اإلطــار 
الســابقة. تم تحقيقيهوالدراســات 

التعــرف علــى واقــع الجينــات التنظيميــة وابعادها)القــرارات، المحفــزات، 
محــل  الــوزرات  فــي  التنظيمــي(  الهيــكل  واالتصــاالت،  المعلومــات 

ــة. الدراس

ــك  ــة؛ وذل ــة الميداني ــج الدراس نتائ
ــاؤل األول. ــال التس ــن خ تم تحقيقيهم

ــك إظهار درجة ممارسة الشفافية المالية في الوزرات محل الدراسة. ــة؛ وذل ــة الميداني ــج الدراس نتائ
ــي. ــاؤل الثان ــال التس ــن خ تم تحقيقيهم

توضيــح مســتوي قــدرة الــوزرات محــل الدراســة اســتخدام أســاليب تعــزز 
مــن إدارة مخاطــر الفســاد فــي الــوزرات محــل الدراســة.

ــك  ــة؛ وذل ــة الميداني ــج الدراس نتائ
ــث. ــاؤل الثال ــال التس ــن خ تم تحقيقيهم

اختبــار طبيعــة وقــوة العاقــة بيــن متغيــرات البحــث وأبعادهــا وتشــخيص 
مســتوي وجودهــا. 

الميدانيــة؛  الدراســة  نتائــج 
ــار  ــج اختب ــال نتائ ــن خ ــك م وذل

لفــروض. ا
تم تحقيقيه



39

بحث فائز بجائزة النزاهة للعام ٢٠١٧

الكشــف عــن الفــروق بيــن اســتجابات أفــراد العينــة اتجــاه متغيــرات 
البحــث.

ــك  ــة؛ وذل ــة الميداني ــج الدراس نتائ
مــن خــال التســاؤل الســابع ومــن 
خــال نتائــج اختبــار الفــروض 

ــي. ــرض الثان الف

تم تحقيقيه

تقديــم عــدد مــن التوصيــات والمقترحــات التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي 
تطويــر الواقــع الفعلــي لمتغيــرات البحــث فــي الــوزارات محــل الدراســة.

والتوصيــات  النتائــج  مجموعــة 
البحــث  نهايــة  فــي  المقدمــة 
إلصحــاب القــرار فــي الــوزارات 

. لفلســطينية ا

تم تحقيقيه

ثانيا: التوصيات 
  بنــاًء علــى الدراســة النظريــة والنتائــج التــي وردت فيمــا ســبق؛ فإنــه ميكــن إيجــاز أهــم التوصيــات التــي مــن شــأنها تكــون مناســبة 

لدعــم إدارة مخاطــر الفســاد وذلــك وفــق اجلــدول رقــم اآلتــي:

جدول رقم )29( 

التوصيات اخلاصة بالبحث وفقاً ملتغيرات البحث

أوالً: محاور اجلينات التنظيمية
حقوق اتخاذ القرارات		 

ضرورة االهتمام  بتوفير مناخ مالئم يف الوزارة يشجع على تنمية مهارة املدراء التخاذ القرارات واإلعالن عنة.
احملفزات		 

ضرورة العمل على االهتمام بتطبيق اللوائح والقوانن؛ ألنها حتكم سلوك العاملن وتزيد من ادائهم.
ج- املعلومات واالتصاالت

ضرورة البحث عن طرق للتواصل بن متخذي القرارات للحصول على املعلومات.
د- الهيكل التنظيمي 

ضرورة التشجيع على تصميم الهيكل التنظيمي يساعد على حتقيق أهداف الوزارة.

ثانياً: محاور ممارسة الشفافية املالية
ضرورة زيادة دور املتابعة والرقابة واملساءلة على السياسة املالية املطبقة.

ضرورة االفصاح عن املعلومات التي تخص األنشطة املالية املختلفة للوزارة بسهولة وموثقيه ويف الوقت املناسب.
ثالثاً: محور إدارة مخاطر الفساد

مرحلة تشخيص وتقييم مخاطر الفساد		 
ــن تشــخيص مخاطــر الفســاد  ــا م ــي متكنن ــن الدراســات وإجــراءات الت ــز م ــرات املتســارعة يجــب التعزي نظــراً للتغي

احملتملــة.
ب- مرحلة اتخاذ القرار واملواجهة

مضاعفة اجلهود والعمل على التعاون بن كافة املستويات يف الوزارة يف مواجهة مخاطر الفساد.
ج- مرحلة التقييم واملراجعة

ضرورة  القيام بعملية تقييم ومراجعة خلطوات إدارة مخاطر الفساد بشكل دوري ومستمر.
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