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مختصر
الوقاية من الفساد اإلداري األبيض :دراسة ميدانية في سلطنة عمان

عرف الفساد اإلداري تقليديا ,باعتباره حاله سلبية ,بأنه السلوكيات المنحرفة عن الواجبات الرسمية و القانونية
المعتمدة في األجهزة اإلدارية ).(Nordin,et.al2013
أما من الزاوية القيمة فقد قسم الفساد اإلداري ألى " فساد أبيض " حيث يقبل به غالبية العاملين في الجهاز األداري
المعني و" فساد أسود " حيث ال يقبل به غالبية العاملين و"فساد رمادي" حيث ال تتوفر الغالبيه بصدده
)(Simcha 1983
انطالقا مما تقدم يهدف البحث الحالي إلى التحري عما إذا كانت هناك حاجه للتركيز على تغيير قيم العاملين إلى جانب
التركيز على الجوانب الرسمية والقانونية القائمة للوقاية من حاالت " الفساد األبيض " و
" الفساد الرمادي " .الفساد اإلداري .
أما البيئة المبحوثة فهي األجهزه األدارية في القطاعين الخاص والحكومي في محافظة ظفار التى زارها أو عمل بها
أفراد عينه البحث خالل العشرة سنوات األخيرة.
وكانت العينة قصديه بحجم (  )60من مجموع (  )209أجمالي طلبه ماجستير األدارة في جامعة ظفار في
2015/5/21م حيث روعي في اختيارها كون أعضائها ممن عمل أو زار وتعامل مع دوائر حكومية أو خاصه في
محافظة ظفار خالل الفترة المبحوثة لغرض جمع معلومات ميدانية عن مستويات وجود الفساد األداري األبيض و
األسود والرمادي.
أظهرت نتائج التحليالت وجود حاجه فعلية ألعتماد منهجا وقائيا قيميا ،إلى جانب المناهج الرسمية والقانونية القائمه ،
للتعامل مع حاالت الفساد األبيض والفساد الرمادي بمستويات متباينة .
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أ.د.عاصم األعرجي

الوقاية من الفساد اإلداري االبيض  :منظور قيمي
المــقدمــــــة:
هناك العديد من التعارف التي طرحت للفساد االداري سابقا وال حقا ,حيث ال زال محط االهتمام (منظمة الشفافية
الدولية  )2014وكما يلي:
عرف ) ) Caiden & Caiden 1977الفساد اإلداري بأنه الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة محفزات ماديه أو
غير مادية غير قانونيه للقيام بعمل لصالح مقدم المحفزات وبالتالي إلحاق الضرر بالصالح العام .كما عرف الفساد
وبنفس المصدر بأنه السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة العتبارات خاصة كاإلطماع المالية والمكاسب
االجتماعية أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين العتبارات شخصية.
عرف الفساد أيضا (  (Dobel 1978بأنه االنحراف عن قواعد العمل الملتزم بتا في جهاز إداري
كذلك عرف الفساد ) (Caiden 1979بأنه يتجسد في فقدان السلطة القيمة في الجهاز اإلداري وبالتالي إضعاف
فعاليه األداء اإلداري.
ومؤخرا عرف الفساد اإلداري (  (Hacek, et.al.2013بأنه مرض سلوكي اجتماعي يؤدي إلى إضرار ماديه
وخلقيه وبالتالي يعيق تقدم المجتمع.
عرف مؤخرا أيضا ) (Nordin , et.al.2013بأنه السلوكيات المنحرفة عن الواجبات الرسمية والقيم المعتمدة في
االجهزه الحكومية .وهكذا يظهر من إجمالي التعا ريف أعاله عالقات سلوكيات الفساد اإلداري بالقيم التي يحملها
اإلفراد في االجهزه االداريه.
إي إن ممارسات الفساد اإلداري عاده يمهد لها قيم وقناعات ذاتيه لدى اإلفراد .وبالتالي فالتعامل مع حاالت الفساد
اإلداري يفترض إن تتناول الجوانب القيمين أوال وليس فقط الجوانب السلوكية لإلفراد من ذوي العالقة كما هو تقليديا
 .إي إن القوانين واإلجراءات االداريه الرسمية التي تركز تشخيصيا وعالجيا على الجوانب السلوكية بالدرجة األولى
قد ال تكون كافيه للتعامل مع حاالت الفساد اإلداري لمحدودية تركيزها على الجوانب القيمين مما يتيح المجال إلى

إعادة تكرار ممارسات الفساد انطالقا من القيم الكامنة لدى اإلفراد من ذوي العالقة.كما واضحا في الكثير من
الحاالت العملية (منظمة الشفافية الدولية .) 2015
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معنى متقدم انه يمكن ان تكون هناك ممارسات فساد اداري مدانه قانونيا ولكنها مقبوله قيميا من قبل بعض االفراد
وبالتالي فاالجراءات القانونيه الرادعه قد اليكون لها دور فعال في التخلص من هذه الممارسات في الوقت الذي ال
يوجد فيه ضمانات أكيده عن إمكانات تغيير قيم اإلفراد من خالل تفعيل القوانين واالجراءات الرسمية  .وبالطبع
يتطلب مثل هذا الموقف التأمل والنظر في توظيف وسائل أخرى تركز على إحداث تغيرات مناسبة في تصنيف القيم
الداعمة والممهدة للفساد اإلداري أوال إلى جانب الرادع القانونية والرسمية المعتادة .وهكذا وتأسيسا على دور قيم
اإلفراد بصدد الفساد اإلداري تم تصنيف حاالت الفساد اإلداري إلى":فساد ابيض" حيث يقبل به غالبية العاملين في
الجهاز اإلداري انطالقا من قيمهم الذاتية ",وفساد اسود" حيث ال يقبل به غالبية العاملين" ,وفساد رمادي" حيث لم
تتوفر الغالبية بصدده ) . (Simcha 1983فالفساد االدار ي األسود ال يحتاج الى اجراءات وقائيه قيميه شامله الن
قيم غالبية العاملين مناقضة له على خالف الفساد األبيض والفساد الرمادي .وهكذا سيكون مجال تركيز تحليالت هذا
البحث على مستويات الحاجه الى المنهج القيمي في الوقايه من الفساد اإلداري األبيض والفساد اإلداري الرمادي في
حالة وجودها في االجهزه االداريه  .قبل إن يتحول هذان الصنفان من الفساد إلى ممارسات فساد فعليه.

مشكلة البحث:
تتجسد مشكله البحث في االسئله التاليه:
. 1هل توجد حاجه للتركيز على تغيير قيم العاملين للوقايه من الفساد األبيض والفساد الرمادي إلى ممارسات فعليه
وما هي مستويات تلك الحاجة في حالة وجودها؟
 .2هل هناك فوارق مهمه بين الحاجه للتركيز على تغيير قيم العاملين للوقايه من حاالت الفساد االداري في حالة
وجودها بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟

هدف البحث واهميته :
يهدف البحث الحالي الى التعرف على مستوايات الحاجه الى تغيير قيم العاملين للوقايه من الفساد االداري في
االجهزه االداريه في القطاع الحكومي والقطاع الخاص  .اما اهمية البحث فتبرز في انه يصبوا الى تجنب االضرار
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التي يمكن ان يسببها الفساد االداري في حالة وقوعه اضافه الى ان المنهج القيمي في التعامل مع احتماالت الفساد
اإلداري لم يحض باالهتمام المطلوب مسبقا رغم فوائده المحتمله .

فرضيات البحث :
ليس هناك فوارق مهمة إحصائيا بين مستويات القبول الذاتي ألصناف الفساد اإلداري (فساد ابيض ,فساد رمادي
,فساد اسود ) في القطاع الحكومي .
ليس هناك فوارق مهمه احصائيا بين مستويات القبول الذاتي ألصناف الفساد اإلداري ( الفساد االبيض  ,الفساد
الرمادي  ,الفساد السود ) في القطاع الخاص .
ليس هناك فوارق مهمه احصائيا بين مستويات القبول الذاتي للفساد اإلداري " فساد ابيض " بين القطاع الحكومي
والقطاع الخاص .
ليس هناك فوارق مهمه احصائيا بين مستويات القبول الذاتي للفساد اإلداري " فساد رمادي " بين القطاع الحكومي
والقطاع الخاص.
ليس هناك فوارق مهمه احصائيا بين مستويات القبول الذاتي للفساد اإلداري " فساد اسود " بين القطاع الحكومي
والقطاع الخاص.

المنهجيه والوسائل االحصائيه :
تم اعتماد ( مؤشر مدركات الفساد )) (corruption perceptions Indicators 2014المعتمد من قبل منظمة
الشفافية الدولية ) (Transparency International Organization 2015في تحديد مستويات قبول ممارسات
الفساد اإلداري من قبل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في محافظة ظفار  /سلطنة عمان حيث يتم
التعرف على تلك المستويات من خالل تسجيل وتحليل أدراكات القبول للفساد ممن هم في موقع يمكنهم من تقديم
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تقييمات موثوقه بهذا الصدد .إما التقنيات اإلحصائية التي استستخدم في تحليالت ,االدراكات فهي اختبارات T
والمتوسطات الحسابية أضافه إلى اختبار كرنباخ

مجتمع وعينه البحث:

الفاء.

تم اختيار عينه قصديه بحجم()60طالب وطالبه اي بنسبه  %23.16من اجمالي طلبه

ماجستير االداره في جامعه ظفار البالغ عددهم( ) 259لغايه . 2015/2/21هذا وقد روعي في اختيار عينه البحث
كون الطلبة في مرحله دراسه ماجستير االداره اضافه الى امتالك كل منهم خبرات ميدانيه عن العاملين في االجهزه
الحكوميه والخاصه في محافظه ظفار نتيجه عملهم فيها  .أو زياراتهم المكررة لها مما يجعلهم في موقع يمكنهم من
تقديم تقيييمات اداريه موثوقه نسبيا حول مستويات القبول الذاتي من قبل هؤالء العاملين للفساد اإلداري.
اداة البحث (:محلق رقم )1
لغرض اختيار فرضيات البحث تم صياغة قائمه مفتوحة من ممارسات الفساد اإلداري استخلصت من األدبيات ذات
العالقة المتاحة وطلب من خالل نموذج استبيان من عينه البحث تحديد مستويات القبول الذاتي لممارسات الفساد
اإلداري ألمبينه في ألقائمه المفتوحة في الدوائر الحكومية و في دوائر القطاع الخاص في محافظه ظفار على ثالث
مستويات (عالي,وسط,ضعيف) على افتراض إن مستوى القبول العالي يدل على "الفساد األبيض" ومستوى القبول
الوسط يدل على "الفساد الرمادي" و مستوى القبول الضعيف يدل على "الفساد األسود" )(Simcha 1983

صدق وثبات اداه البحث:
تم تحكيم استبانه البحث بعرضها على خمسه من أعضاء هيئه التدريس الجامعية في مجال التخصصات اإلدارية
واخذ بملحوظاتهم جميعا في الصياغة النهائيه لالستبانه.

الدراسات السابقه:
لغرض التعرف عى االساليب المعتمده في مجابهه الفساد االداري بقدر عالقات ذلك بموضوع البحث الحالي تم
استعراض عدد من تجارب الدول وكما يلي:
أظهرت دراسة

) )Pippidi,et.al.2011كيف استطاعت منظمه خاصة(االتحاد في سبيل جامعات نظيفة ) إن

تحفز( ) 42جامعه رومانيه كانت تعاني من حاالت الفساد من التخلص منها وذلك عن طريق النشر الدوري لتقييمات
تلك الجامعات في مجال مستويات اعتمادها معايير الحد من الفساد خالل اجهزه االعالم العام مما دفع تلك الجامعات
الى التنافس فيما بينها في مجال مستويات التخلص من السلوكيات الفاسده التي تعلن دوريا في أجهزه اإلعالم إمام
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الجمهور .يظهر من التجربة أعاله انها قائمه على اساس تغيير قناعات وقيم الجمهور بصدد الفساد وتحويل الفساد
المستشري في الجامعات الرومانيه من خانه الفساد االبيض الى خانه الفساد الرمادي ثم االسود وبالتالي جعله ظاهر
مدانه وسلبيه ينبغي التخلص منها.
إما دراسة ) )Lio,et.al.2011والتي شملت ( )70دوله خالل الفترة( ) 1998-2005فقد أظهرت إن مستويات
اعتماد الكمبيوتر في االجهزه الحكومية تتناسب طرديا مع مستويات الحد من ممارسات الفساد اإلداري هذا وبما إن
شبكات الكمبيوتر الحكومية تعتبر عمليا قنوات للتاثير الرسمي على سلوكيات االفراد لذ يمكن االستنتاج ان الدراسه
الحاليه تشير الى أهميه التركيز على تغير سلوكيات اإلفراد الفعلية في مواجهه الفساد االداري .
أما ) )Divit,2011فقد أشار في بحثه عن وسائل الحد من الفساد اإلداري في مدينه سسلي في ايطاليا إلى إن
زيادات الرواتب والمحفزات المادية األخرى بالنسبة لموظفي االجهزه الحكومية لم يكن لها اثر مهم في تحجيم
حاالت الفساد في حين إن توسيع نطاق مسؤولية الموظف وتحديد حقوق التملك كان لها بعض التأثير بنفس الصدد .اي
إن اإلجراءات الرسمية و القانونية كان لها أثار محدودة نسبيا في قيم اإلفراد لغرض تحجيم حاالت الفساد اإلداري
حيث يمكن إن يعني ذلك ضمنا  ,أن اإلجراءات الرسمية ليست بنفس مستوى الفاعلية في مجابهة الفساد  .كما يعني
ذلك أن حالة الفساد والمذكرة كانت من النوع األسود والذي يمكن معالجته عن طريق اإلجراءات الرسمية فقط .
من ناحية أخرى توصل () )Liu,et.al.2012في دراسته في الصين من خالل تحليالته لمعلومات محاسبيه تغطي
الفترة( )2000-1999بان زيادة حاالت عدم االنتظام في الرقابه الحكوميه في المقاطعات الصينيه كانت وراء ارتفاع
مستويات الفساد االدارئ في حين ان رفع مستويات الرقابه الالحقه كان له تاثير معاكس على مستويات الفساد
االداري .يعني ذلك في الحالتين ان االساليب الرسميه و القانونيه كان لها تاثيرات واضحه على تحجيم حاالت الفساد
و معنى ذلك ايضا ان الفساد المشار اليه في البحث يغلب عليه انه يكون من نوع الفساد االسود غير المقبول قيميا من
قبل االفراد في ذلك المجتمع مما يجعل االجراءات القانونيه و الرسميه اكثر فاعليه في مواجهته
إما دراسة ) )Lecua,2012فقد أكدت نتائجها التي غطت عينه بحجم( )100دوله بان مستويات فاعليه توظيف النظام
الديمقراطي تتناسب طرديا مع مستويات الحد من ممارسات الفساد االداري  .وبما ان تفعيل توظيف النظام
الديمقراطي يتطلب ارضيه رسميه مناسبه وهي قوانين الدوله ,وارضيه قيميه,اي قيم افراد المجتمع المعني ,فمعنئ
ماتقدم ان نتائج البحث المذكور تشير الى فاعليه كل من األسلوبين معا ,القانوني الرسمي و االسلوب القيمي للحد من
ممارسات الفساد االداري.
يؤكد الباحث

) (Michael 2012من خالل دراسته لمعالجات الفساد اإلداري في رومانيه إلى ان االصالح

القانوني الرسمي كان العامل األساسي في معالجه الفساد .كما أشار الباحث إلى إن االنحرافات القيمة لدى بعض
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اإلفراد في االجهزه االداريه ألمعينه ثم معالجتها عن طريقه اإلصالحات القانونية المذكورة ,معنى ذلك إن حاالت
الفساد اإلداري في رومانيا ,من نوع الفساد األسود حيث لم تكن هناك معوقات إمام اإلجراءات القانونية قي تحجيم
سلوكيات الفساد اإلداري .
إما ) (Hacek,et,al,2013فقد أشار إلى أن الفساد اإلداري في سلوفانيا حاله شائعة وفي تزايد رغم اإلجراءات
والتعليمات الرسمية المعتمدة ,اي إن اإلجراءات القانونية والرسمية كانت محدودة الفاعلية في الحد من حاالت الفساد
اإلداري في ذلك البلد  .و يمكن ان يعني ذلك ان الفساد واالداري المذكور هو من ا النوع إال بيض الذي قبوال ذاتيا
عالي من قبل اإلفراد في االجهزه االداريه المعينه مما يحد من فاعليه االجراءات القوانين الرسميه في مواجهته.
أثار ) (Haque 2013الى إن نتائج بحثه عن بنغالدش تشير إلى إن السبب الرئيسي للفساد اإلداري المستشري هناك
هو القيم التي يحملها الموظفون في األجهزة االدارية وبالتالي فهي التي ينبغي إن تكون محط االهتمام في معالجه
الفساد  .معنئ ذلك ان الفساد االداري في بنغالدش كان من نوع الفساد االبيض في الغالب .و بالتالي يحتاج إلى
معالجات قيمية في حين إن التأكيد في ذلك البلد كان على اإلجراءات القانونية والرسمية .
إما ) (Caudeub,2013فقد توصل إلى االستنتاج بان محدودية الشفافية في األجهزة اإلدارية هي السبب الرئيسي في
وجود ممارسات فساد اداري .معنئ ذلك ان اعتماد الثقافيه حسب راي الباحث وزياده مساهمه المراجعين والعاملين
في صياغه قرارات االجهزه االداريه من شانه ان يحد من حاالت الفساد .هذا ولما كان اعتماد الشفافيه يتطلب اصدار
تعليمات رسميه كما يتطلب ايجاد قناعات وقيم داعمه لدئ االفراد المعيين .فان معنى ذلك وجود حاجه العتماد
أساليب رسميه وقانونيه إلى جانب األسلوب ألقيمي لمعالجة حاله الفساد في األجهزة اإلدارية المعينة في
األرجنتين.ومعنى ذلك أيضا أن حاالت الفساد المذكور ,هي من أنواع الفساد األسود واألبيض والرمادي.
توصل (  (Cordis,et,al,2014نتيجة دراستهم عن تأثيرات ( قانون حرية المعلومات) في الواليات المتحده
االمريكيه بان زياده دقه ذلك القانون كان لها تاثيرات واضحه علئ اختزال حاالت الفساد في مختلف الواليات .كذلك
اشارت نتائج الدراسه إلى إن تأثيرات ذلك القانون كانت اكثر وضوحا في الواليات التي تعتمد و سائل اعالميه اكثر
فاعليه في التعريف بتفاصيل القانون المذكوره ونقاط التشديد فيه.هذا ويمكن تفسير ما تقدم بان الفساد اإلداري المشار
إليه كان من النوع األسود حيث كان دور القانون في الغالب هو توضيح معاني حرية المعلومات وبالتالي تغير مفاهيم
اإلفراد يصدده.
تظهر نتائج الدراسات السابقة محدودية التاكيد علئ تغير قيم اإلفراد أوال كمنهجية للوقاية من ممارسات الفساد
اإلداري كما يظهر إن التركيز كان على تغير السلوكيات اإلدارية الفاسدة من خالل القوانين والتعليمات الرسميه
تقليديا وكوسيله منفرده ربما كانت وراء استمراره واستشراءه في العديد من الحاالت.
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التحليالت:
لغرض اختيار فرضيات البحث تم تفريغ إجابات إفراد العينة بصدد مستويات القبول الذاتي للفساد اإلداري بالنسبة
لكل سلوكيه من السلوكيات األربعة والعشرون الواردة في استبانة البحث العلمي (ملحق رقم  )-1-كما تم تحويل تلك
اإلجابات وبالنسبة لكل سلوكيه على حده إلى نسب مئوية وحسبت بعد ذلك المتوسطات الحسابية للنسب المئوية لكل
مستوى على حده (ضعيف – متوسط -عالي) في القطاع الحكومي و في القطاع الخاص كما موضح في الجدول رقم
 1والجدول رقم  2في ما يلي:
جدول رقم( ) 1مستويات (إعداد/نسب) القبول الذاتي لسلوكيات الفساد االداري من قبل العاملين في القطاع الحكومي

سلوكيات الفساد اإلداري المحتملة
-1أنجاز معامالت غير قانونية لقاء مكافئات مادية أو اعتبارية
-2أنجاز معامالت غير قانونية تلبيسة لعالقات أجتماعية
-3أنجاز معامالت أستناد الى وثائق غير حقيقية أو غير كاملة
 -4التاخير في أنجاز المعامالت دونما أسباب منطقية
 -5أستقبال الزائري في الدائرة على حساب وقت العمل
 -6محدودية التعاون الوظيفي مع بقية العاملين خالفا للتعليمات
الرسمية
 -7محدودية األلتزام بتوجيهات القيادية االدارية الوظيفية ذات
العالقة
 -8الهدر في ممتلكات الدائرة
 -9توظيف اوقات الدوام ألغراض شخصية خارج الدائرة
 -10محدودية دقة األعمال المنجزة يوميا دونما أسباب منطقية
 -11محدودية األلتزام بأنجاز األعمال يوميا بالكم المطلوب دونما
أسباب منطقية
 -12التعامل غير الالئق مع المراجعين
 -13محدودية التقيد باوقات الدوام الرسمي ذهابا وأيابا
 -14األسراف في األجازات الوقتية وغيرها دونما أسباب منطقية

مستويات أحتمال القبول الذاتي مستويات القبول الذاتي في قطاع
الحكومي (نسب مئويه)
في قطاع الحكومي(اعداد)
ضعيف
وسط
عالي
ضعيف
وسط
عالي
%1.67 35.00 63.33
1
21
38
%
%
26.67
45.00 28.33
16
27
17
%
%
%
11.67
23.33 65.00
7
14
39
%
%
%
35.00
50.00 15.00
21
30
9
%
%
%
30.00
53.33 16.67
18
32
10
%
%
%
63.33
30.00 %6.67
38
18
4
%
%
28.33
48.33 23.33
17
29
14
%
%
%
36.67
36.67 26.67
22
22
16
%
%
%
38.33
40.00 21.67
23
24
13
%
%
%
20.00
55.00 25.00
12
33
15
%
%
%
18.33
63.33 18.33
11
38
11
%
%
%
15.00
40.00 45.00
9
24
27
%
%
%
31.67
45.00 23.33
19
27
14
%
%
%
31.67
43.33 25.00
19
26
15
%
%
%
9

 -15أعطاء معلومات وظيفية غير دقيقة أهماال الى العاملين داخل
الدائرة
 -16أستخدام ممتلكات وأجهزة الدائرة ألغراض غير رسمية

21

29

10

20

19

21

 -17أستغالل أسم الدائرة لتمشية معامالت خاصة خارج الدائرة

26

15

19

 -18أعطاء معلومات مضللة عن الدائرة الى المراجعين والى
خارج الدائرة
 -19أفشاء أسرار الدائرة الوظيفية

35

18

7

38

12

10

24

21

15

21

25

14

28

17

15

28

25

7

35.00
%
33.33
%
43.33
%
58.33
%
63.33
%
40.00
%
35.00
%
46.67
%
46.67
%

48.33
%
31.67
%
25.00
%
30.00
%
20.00
%
35.00
%
41.67
%
28.33
%
41.67
%

16.67
%
35.00
%
31.67
%
11.67
%
16.67
%
25.00
%
23.33
%
25.00
%
11.67
%

34

13

13

56.67
%

21.67
%

21.67
%

 -20أخفاء معلومات وظيفية مطلوبة عن جهات داخل أو خارج
الدائرة دون مبررات قانونية
 -21أساءة أستعمال السلطة في أستخدام الصالحيات
 -22ترويج معامالت تعيين أو نقل أو ترفيع أو ترشيح لدورات أو
مهام على أسس غير قانونية
 -23الطروحات والمناقشات غير المبررة بقصد أعاقة أتخاذ
القرارات المطلوبة
 -24أنجاز معامالت غير قانونية بأسم الدائرة عن طريق التعامل
بالمثل

يظهر في جدول رقم  1اعاله ان المتوسطات الحسابيه للنسب المئويه لمستويات القبول الذاتي للفساد اإلداري كانت
( )%35.90مستوى منخفض  /فساد اسود ( )39.81%مستوئ متوسط  /فساد رمادي ( )25.27%مستوئ عالي /
فساد ابيض وهكذا يظهر تفوق نسبة الفساد االسود ومن ثم الرمادي فاالبيض .كذلك يظهر في الجدول رقم  1ان
السلوكيه لرقم  3حصلت علئ اعال نسبة في عمود الفساد االسود ( )65.0%في حين حصلت السلوكيه رقم  6في نفس
العمود علي اقل نسبه ( .)6.67%يظهر بنفس الجدول ان السلوكيه رقم  11حصلت علئ اعال نسبه( )%63.33في
الفساد الرمادي والسلوكيه رقم 24حصلت علئ ادنئ نسبه ()21.67%بنفس العمود.كذلك يظهر في جدول رقم 1ان
السلوكيه رقم 6في العمود الفساد االبيض حصلت علئ اعال نسبه( )63.33%في حين حصلت السلوكيه رقم 1علئ
ادنئ نسبه ( )1.63%بنفس العمود.هكذا يظهر ان هناك فروق بين مستويات القبول الذاتي لسلوكيات الفساد االداري
المحتمله كما ان هناك فروق بين مستويات االصناف الثالث لهذه السلوكيات (فساد ابيض/فساد رمادي/فساد اسود)
وهذا مما يثبت عدم صحة فرضية البحث االولى.
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أما بالنسبة للقطاع الخاص فكانت االجابات كما في الجدول رقم ( )2التالي:

جدول رقم( )2مستويات (إعداد/نسب) القبول الذاتي لسلوكيات الفساد االداري من قبل العاملين في القطاع الخاص
سلوكيات الفساد اإلداري المحتملة
-1أنجاز معامالت غير قانونية لقاء مكافئات مادية أو اعتبارية

مستويات القبول الذاتي في قطاع
الخاص(اعداد)
ضعيف
وسط
عالي
9
15
36

مستويات القبول الذاتي في قطاع
الخاص(نسب مئويه)
ضعيف
وسط
عالي
15%
25%
60%

-2أنجاز معامالت غير قانونية تلبيسة لعالقات أجتماعية

19

21

20

32%

35%

33%

-3أنجاز معامالت أستناد الى وثائق غير حقيقية أو غير كاملة

34

21

5

57%

 -4التاخير في أنجاز المعامالت دونما أسباب منطقية

21

29

10

35%

35
%
48%

8%
%17

 -5أستقبال الزائري في الدائرة على حساب وقت العمل

17

27

16

28%

45%

27%

 -6محدودية التعاون الوظيفي مع بقية العاملين خالفا للتعليمات
الرسمية
 -7محدودية األلتزام بتوجيهات القيادية االدارية الوظيفية ذات
العالقة
 -8الهدر في ممتلكات الدائرة

23

20

17

38%

33%

28%

37

19

4

62%

32%

%7

30

27

3

%50

%45

%5

 -9توظيف اوقات الدوام ألغراض شخصية خارج الدائرة
 -10محدودية دقة األعمال المنجزة يوميا دونما أسباب منطقية

28
23

25
28

7
9

%47
%38

%42
%47

%12
%15

 -11محدودية األلتزام بأنجاز األعمال يوميا بالكم المطلوب دونما
أسباب منطقية
 -12التعامل غير الالئق مع المراجعين

34

17

9

%57

%28

%15

28

18

14

%47

%30

%23

 -13محدودية التقيد باوقات الدوام الرسمي ذهابا وأيابا

32

18

10

%53

%30

%17

 -14األسراف في األجازات الوقتية وغيرها دونما أسباب منطقية
 -15أعطاء معلومات وظيفية غير دقيقة أهماال الى العاملين داخل
الدائرة
 -16أستخدام ممتلكات وأجهزة الدائرة ألغراض غير رسمية
 -17أستغالل أسم الدائرة لتمشية معامالت خاصة خارج الدائرة

32
25

18
28

10
7

%53
%42

%30
%47

%17
%12

29
25

24
22

7
13

%48
%42

%40
%37

%12
%22

35

17

8

%58

%28

%13

35
25

15
21

10
14

%58
%42

%25
%35

%17
%23

 -18أعطاء معلومات مضللة عن الدائرة الى المراجعين والى
خارج الدائرة
 -19أفشاء أسرار الدائرة الوظيفية
 -20أخفاء معلومات وظيفية مطلوبة عن جهات داخل أو خارج
الدائرة دون مبررات قانونية
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 -21أساءة أستعمال السلطة في أستخدام الصالحيات

25

22

13

%42

%37

%22

 -22ترويج معامالت تعيين أو نقل أو ترفيع أو ترشيح لدورات أو
مهام على أسس غير قانونية
 -23الطروحات والمناقشات غير المبررة بقصد أعاقة أتخاذ
لقرارات المطلوبة القرارات المطلوبة

30

19

11

50%

%32

%18

27

30

3

%45

%50

%5

33

19

8

%55

32%

%13

 -24أنجاز معامالت غير قانونية بأسم الدائرة عن طريق التعامل
بالمثل

يظهر في الجدول رقم  2اعاله ان المتوسطات الحسابيه للنسب المئوية لمستويات القبول الذاتي لسلوكيات الفساد
االداري المحتمل هي ( )47.45%مستوى منخفظ  /فساد اسود و ( )36.16%مستوى متوسط  /فساد رمادي و
( )% 16.5فساد ابيض وهكذا يظهر تفوق مستوى الفساد االسود ومن ثم الفساد الرمادي وفاالبيض .يظهر في الجدول
رقم  2ان السلوكية رقم  7حصلت على اعلى نسبه ( )62.0%في عمود الفساد االسود في حين حصلت السلوكيه رقم
 5على اقل نسبه ( )28.0%بنفس العمود .يشير الجدول نفسه الى حصول السلوكيه رقم  23في عمود الفساد الرمادي
اعلى نسبه ( )50%في حين حصلت كل من السلوكية رقم  19والسلوكيه رقم  1على اقل نسبه ( )25%بنفس العمود
.اما في عمود الفساد االبيض فقد حصلت السلوكية رقم  2على اعلى نسبه( )33%وحصلت السلوكية رقم  7على اقل
نسبة ( ) 5%بنفس العمود .هنا ايضا ظهرت فوارق فيما بين المتوسطات الحسابية للنسب المئوية لمستويات قبول
الفساد االداري المحتمل باصنافها الثالث كما ظهرت فوارق فيما بين مستويات القبول الذاتي للسلوكيات الفاسدة في
كل من االصناف الثالث للفساد االداري (الفساد االبيض والفساد الرمادي والفساد االسود ) وكل هذا مما يثبت عدم
صحة فرضية البحث الثانية .اما بصدد المقارنات بين مستويات القبول الذاتي لسلوكيات الفساد االداري المحتمل في
القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص فبالرجوع الى الجدول رقم 1والجدول رقم  2يظهر ما يلي :يشير الجدول رقم 1
ان المتوسطات الحسابيه للنسب المئويه لمستويات قبول سلوكيات الفساد االداري االسود كان ( )35.90%في القطاع
الحكومي في حين انه ( )47.45%في القطاع الخاص كما جاء في الجدول رقم  .2يظهر في الجدول رقم  1بان
المتوسط الحسابي للنسب المئوية لمستويات قبول سلوكيات الفساد االداري الرمادي كان ( )32.81%في القطاع
الحكومي في حين انه ( )36.16%في القطاع الخاص كما اشار الجدول رقم  .2كذلك يظهر في الجدول رقم  1بان
المتوسط الحسابي للنسب المئوية لمستويات قبول سلوكيات الفساد االداري االبيض كان ( )25.27%في حين انه
( )%16.5في القطاع الخاص كما في الجدول رقم  .2وهكذا يظهر من المقارنات اعاله وجود فروق بين القطاعين
الحكومي والخاص في مجاالت المتوسطات الحسابية للنسب المئوية للقبول الذاتي لسلوكيات الفساد االداري االبيض
والرمادي واالسود حيث يظهر تفوق القطاع الحكومي في مجالي الفساد االسود واالبيض على القطاع الخاص بينما
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يتفوق القطاع الخاص على الحكومي في مجال الفساد الرمادي .وهكذا يثبت عدم صحة فرضيات البحث
الثالثه والرابعه والخامسه .
االستنتاجات:
يمكن االستنتاج مما تقدم ان وجود الفوارق بين مستويات القبول الذاتي لممارسات الفساد االداري .رغم ان البيئه
المبحوثه تنتمي لنفس الثقافه والقيم المجتمعه ,يحتمل ان يعزي إلى الفوارق بين طبيعه االجهزه االدارين في القطاع
الحكومي وطبيعه االجهزه االداريه في القطاع الخاص.

كذلك يمكن االستنتاج من التحليالت السابقه وجود حاجه فعليه العتماد منهجا .وقائيا قيميا للتعامل مع حاالت الفساد
االبيض والفساد الرمادي خاصة وبالمستويات التي تؤشرها النسب المئوية والمتوسطات الحسابيه بصدد مستويات
قبول ممارسات الفساد االداري وهذا مما ينبغي اخذه بنظراالعتيار في صياغه التوصيات ايضا.

التوصيات:
أثبتت نتائج التحليالت وجود حاجه فعليه لمعالجات قميه ميدانيه مع تباين مستويات تلك الحاجه في كل من صنفي
الفساد االبيض والرمادي في القطاعي الحكومي والخاص  .وبالطبع ال يعني هذا ان يحل المنهج العالجي القيميي
محل المناهج الرسميه والقانونيه القائمه بل ان يكملها ويدعمها .هذا ويمكن االستعانة بنموذج

(Kert

).Lewan1947لتفعيل المنهج القيمي وذلك من خالل ثالث مراحل ميدانيه .المرحلة إذابة القيم
ألقائمه.(Defreezing).
القيم التي تدفع الفرد للقبول بممارسات الفساد .االداري بعد تشخيصها ومعرفه عالقاتها السببيه في ظل الشفافيه .
واما المرحلة الثانية فهي مرحله غرس قيم وظيفية بديله ايجابيه لدى الفرد المعنى وبالتالي إحداث التغيرات المطلوبة
في دوافعه ) .(Changeوقد يكون ذلك عن طريق التدريب والتعليم مثال.إما المرحلة الثالثة فهي مرحله تجميد
وترسيخ القيم الجديدة االيجابية ) (Refreezingلدئ الفردالمعنئ حيث يمكن ان تكون من خالل تقديم المحفزات
للمستجيين وربما توظيف العقوبات للمخالفين وقد تكون أيضا من خالل الرقابة والمتابعه والتوجيه المتتابع مثال.
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ملحق رقم1
مستويات أحتمال القبول الذاتي للسلوكيات األدارية التالية من قبل االعاملين في للدوائر الحكومية و الخاصة خالل العشرة سنوات
األخيرة في محافظة ظفار حسب معايشتك و مشاهدتك في الدورات المذكوره.
مستويات أحتمال القبول الذاتي في
قطاع الحكومي
ضعيف
وسط
عالي

السلوكيات األدارية المحتملة
أنجاز معامالت غير قانونية لقاء مكافئات مادية أو اعتبارية
أنجاز معامالت غير قانونية تلبيسة لعالقات أجتماعية
أنجاز معامالت أستناد الى وثائق غير حقيقية أو غير كاملة
التاخير في أنجاز المعامالت دونما أسباب منطقية
أستقبال الزائري في الدائرة على حساب وقت العمل
محدودية التعاون الوظيفي مع بقية العاملين خالفا للتعليمات الرسمية
محدودية األلتزام بتوجيهات القيادية االدارية الوظيفية ذات العالقة
الهدر في ممتلكات الدائرة
توظيف اوقات الدوام ألغراض شخصية خارج الدائرة
محدودية دقة األعمال المنجزة يوميا دونما أسباب منطقية
محدودية األلتزام بأنجاز األعمال يوميا بالكم المطلوب دونما أسباب
منطقية
التعامل غير الالئق مع المراجعين
محدودية التقيد باوقات الدوام الرسمي ذهابا وأيابا
األسراف في األجازات الوقتية وغيرها دونما أسباب منطقية
أعطاء معلومات وظيفية غير دقيقة أهماال الى العاملين داخل الدائرة
أستخدام ممتلكات وأجهزة الدائرة ألغراض غير رسمية
أستغالل أسم الدائرة لتمشية معامالت خاصة خارج الدائرة
أعطاء معلومات مضللة عن الدائرة الى المراجعين والى خارج الدائرة
أفشاء أسرار الدائرة الوظيفية
أخفاء معلومات وظيفية مطلوبة عن جهات داخل أو خارج الدائرة دون
مبررات قانونية
أساءة أستعمال السلطة في أستخدام الصالحيات
ترويج معامالت تعيين أو نقل أو ترفيع أو ترشيح لدورات أو مهام على
أسس غير قانونية
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مستويات أحتمال القبول الذاتي في
قطاع الخاص
ضعيف
وسط
عالي

الطروحات والمناقشات غير المبررة بقصد أعاقة أتخاذ القرارات
المطلوبة
أنجاز معامالت غير قانونية بأسم الدائرة عن طريق التعامل بالمثل

Abstract
Immunity Regarding White Administrative Corruption Ethical Perspective
Administrative corruption has been defined as behavioral deviation from formal and
ethical standards adopted in an administrative system (Nordiu. Et.al. 2013).
This means that certain behavioral patterns could be legally and formaly condemned but
ethically accepted by some individuals.
Therefore, formal and legal standards, which are traditionally adopted in dealing with
corrupted behavior alone are probably not enough.
Administrative corruption in ethical perspective has been classified into “white
corruption’’ where it has the majority support “black corruption” where it is condemned
by the majority, and “gray corruption “ where it is neither supported nor condemned by
the majority.
The objective of this research is to find out whether there is actual need for ethical
immunity treatment regarding white and gray corruption.
Purposive sample of (60) out of total(259) master of management students who have
close and regular contect with private and public sectors personnel in Dhofar Provence
through the last ten years were selected for gathering field information about levels of
acceptance of white ,black, and gray corruption. Findings of the analysis state that there
is real need for immunitive ethical treatments regarding white and gray corruption as
much as finding state.

Professor Asim Alaraji
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