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ملخص الدراسة
تعد ظاهرة الفساد اإلداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى األخص منهاا
الدول النامية ،حيث أخذت تتغلغل في جسم مجتمعاتها وماا تساببه مان الل فاي عملياة البناا
والتنميااة اصاتيااادية الت ااي تنطااوي علااى ت اادمير اصاتياااد والقاادرة المالي ااة واإلداريااة ،وبالت ااالي
عجز الدولة علاى مواجهاة التحادي ات الخاياة باإلعماار وبناا البنياة التحتياة الةزماة لنموهاا
لذا فظاهرة الفساد اإلداري أيبحت أ به بالوبا الخطير الذي يهدد جميا المسسساات العاماة
و الخاية وفي جمي دول العالم ،لذلك يحاول الباحث ت خيص هاذ الظااهرة والتعارل علاى
أساابابها والحااد ماان انت ااارها وذلااك ماان خااةل تحديااد ماادم العةاااة بااين تاادني مسااتوم المعي ااة
للموظل وانت ار ظاهرة الفساد اإلداري ،وكاذلك تحدياد مادم العةااة باين عادم تفعيال القاوانين
والعقوبات الرادعة وانت ار ظاهرة الفساد اإلداري
فقااد تناولاات الد ارسااة جااانبين نظااري وميااداني تناولنااا فااي الجان ا

النظااري أهاام الد ارسااات

السابقة عن الفساد اإلداري وكذلك وض إطار فكري وفلسفي للفساد اإلداري
لقد ااتيرت هذ الدراسة على تناول مفهوم الفساد اإلداري وأسابابه وآ اار السالبية علاى
الفرد والمجتم ومسسسات الدولة في محافظة ديالى للمدة مان عاام  1122حتاى عاام 1122
في جانبها الميداني ،حيث ااتيرت العينة موضوع البحاث علاى ة اة اطاعاات تعاد مان أهام
القطاعااات التااي تكااون علااى تمااا
الكهربا – المجال

مبا اار فااي حياااة الم اواطنين فااي الع ا ار وهااي التربيااة –

المحلية ،إلج ار الدراسة الميدانية وذلك نظ ار الاى حادود الواات والتكلفاة،

واد تمت الدراسة في حدود البيانات التي أتيحت للباحث في الجهات محل التطبي
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واد تويلت الدراسة إلى نتائج مهمة كان من أهمها
 -2عدم تفعيل القوانين الرادعة والتي تطب على الموظل سوا كان كبي ار أو يغي ار على
حد سوا
 -1عدم وجود نظام محدد وموحد صختيار وتعيين وتراية العاملين في المسسسات وحس
الكفا ة العلمية والعملية المطلوبة
 -2التساهل م بعض الفاسدين والتستر عليهم والتغاضي عن انحرافاتهم وممارساتهم
الفاسدة ،وضعل اإلج ار ات المتخذة بح الذين ت بت أدانتهم بتهم الفساد ساعد على زيادة
عدد الذين يمارسون الفساد
 -4عدم إدراك مستوم وخطورة الفساد وأبعاد  ،وهذا يتوضح من انخفاض مستوم الوعاي
ال قا ا ااافي واصجتماعي التي توضح هذ المخاطر
وبعد إبراز نتائج الدراسة أوردنا توييات نذكر من أهمها ما يأتي
 -2ضرورة تجريم الفساد وبكافة يور وأ كاله المختلفة في المسسسات من خةل وض
عقوبات رادعة تحد من هذ الظاهرة الخطيرة
 -1العمل على استرداد األموال التي حيل عليها الفاسدون من خةل ممارساتهم الفاسدة
وبكل الطر الممكنة
 -2الحد من البيرواراطية المعقدة والروتين ،والحد من العراايل وتبسيط اصج ار ات وعلى
كافة المستويات التي تخص عمل مسسسات الدولة
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المقدمـــــة
إن الحديث عن الفساد ص يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها؛ وانما هو ظاهرة عالمية ت كو
منها جمي الدول  ،لما له من خطر على األمن اصجتماعي والنمو اصاتيادي واألدا
اإلداري ومن هنا حازت هذ الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول وتعالت
()2

الندا ات التي أدانتها والحد من انت ارها ووض الييغ المةئمة لذلك

وظاهرة الفساد اإلداري ص تقتير في تداعياتها على ما تفرز من سلبيات على اطاع معين
من المجتم  ،وانما تمتد أ ارها الى أفراد المجتم واطاعاته كافة  ،ذلك لما لها من تأ ير
مبا ر على ااتياد الدولة باعتبارها تعرال عجلة التنمية اصاتيادية ،فضة عن كونها
تسدي إلى اختةل التركيبة اصجتماعية للمجتم  ،كما أنها تعمل على اعتياد األفراد لسلوكيات
يلفظها كل مجتم ين د المحافظة على ما بني عليه من ايم ومبادي  ،كذلك فالفساد يس ر
على الحياة السياسية  ،اذ تختل اواعد اللعبة السياسية وتبرز أنظمة وهيئات معتمدة على
سيطرة أر

المال والر وة ،هذا وعلى إ ر اصنفتاح العالمي وتة ي الحدود بين الدول ظهر

ما يعرل بظاهرة (عولمة الفساد) لينطب
لي

منظمة ترتك

بذلك الفساد عاب ار حدود الدول من خةل جرائم

بواسطة فرد واحد ،بل من خةل مجموعة منظمة من األفراد تدعمهم
()1

مسسسات تتعدد جنسياتها ويستحيل بذلك تحديد هوية أو جنسية محددة لهذ الظاهرة

ومن م يمكن القول إن ظاهرة الفساد اإلداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى
األخص الدول النامية اذ أخذت تتغلغل في جسم مجتمعاتها بد ا باألمن وما تبعه من لل
في عملية البنا والتنمية اصاتيادية والتي تنطوي على تدمير اصاتياد والقدرة المالية
واإلدارية وبالتالى عجز الدولة على مواجهة التحدي ات الخاية باإلعمار وبنا البنية التحتية
()2

الةزمة لنموها
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فآجة وييبح بم ابة أسةك
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والدمار اصجتماعي واصاتيادي والسياسي إن لم يكن عاجة
ائكة تعي
()4

المعامةت واإلنجازات وبكل القطاعات

المواطن أينما كان وييبح ظاهرة للعيان في
انطةاا مما سب

فإن ظاهرة الفساد اإلداري أيبحت أ به بالوبا الخطير الذم يهدد جمي المسسسات عامة
أو خاية وفى جمي دول العالم ،ولذلك يحاول الباحث ت خيص هذ الظاهرة والتعرل على
أسبابها والحد من انت ارها وذلك من خةل تحديد مدم العةاة بين تدني مستوم المعي ة
للموظل وانت ار ظاهرة ا لفساد اإلداري ،وكذلك تحديد مدم العةاة بين عدم تفعيل القوانين
والعقوبات الرادعة وانت ار ظاهرة الفساد اإلداري
ان هذ الدراسة تتناول موضوع الفساد اإلداري في خمسة مباحث تضمن المبحث األول
اإلطار العام للبحث  ،أما المبحث ال انى فقد استعرض أهم الدراسات السابقة في الفساد
اإلداري ،والمبحث ال الث بحث اإلطار الفكري
والفلسفي للفساد اإلداري وأما المبحث الراب فقد تم تخيييه للدراسة الميدانية ،والتحليل
اإلحيائي لفروض البحث ،والمبحث الخام

فقد استعرض نتائج الدراسة وتويياتها
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المبحث األول
اإلطار العام للدراسة
( )1مشكلة الدراسة:
إن تف ى ظاهرة الفساد اإلداري يسدي إلى حالة من اصرتباك المجتمعي وعدم ال قة في جمي
القطاعات المختلفة  ،ومن م خل

آ ار ااتيادية واجتماعية سلبية تساعد على تدني

مستوم المعي ة للمواطنين
وبذلك تتم ل م كلة الدراسة في إ كالية مفادها إلى أي مدم يس ر تدني مستوم المعي ة
الذم يعي ه الموظل العامل في المسسسات موض الدراسة على انت ار ظاهرة الفساد
اإلداري وما إذا كان للقوانين دور في مكافحة الفساد أم أن عدم تفعيلها له دور في انت ار
الفساد اإلداري؟ من جان

الموظل في المسسسة التي يعمل فيها؟

ويمكن الواول على م كلة الدراسة باصستناد إلى مجموعة من التساسصت يمكن تبيانها
كاآلتي
 -2ما الفساد اإلداري ؟
 -1ما األسبا

الحقيقية التي تساعد الموظل على أن يرتك

التي يعمل بها في المجتم ؟
 -2ما اآل ار السلبية للفساد ؟
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 -4ما عةاة مستوم تدني المعي ة بالنسبة للموظل الذم يعمل في المسسسات موض
البحث وانت ار ظاهرة الفساد اإلداري ؟
 -5ما عةاة عدم تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية بانت ار ظاهرة الفساد اإلداري في
المسسسات موض البحث ؟
 -6ما طبيعة واتجا العةاة بين مستوم تدني المعي ة وعدم تفعيل القوانين والعقوبات
بانت ار ظاهرة الفساد اإلداري في المسسسات موض البحث ؟
 -7كيل يمكن الحد من م كلة تف ي ظاهرة الفساد اإلداري في المسسسات موضوع
البحث؟

( )2أهمية الدراسة:
 -1تتم ل أهمية الدراسة على المستوم العلمي بويفه سينااش ظاهرة الفساد اإلداري ،وهى
ظاهرة عالمية

ديدة اصنت ار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل

مختلفة ،ص يكاد يخلو مجتم أو نظام سياسي منها اذ إن خطورتها و موليتها تختلل من
مجتم إلى آخر حس
 -1تكتس

األوضاع واألنظمة المسيطرة في المجتم

هذ الدراسة أيضا أهمية كبيرة من خةل تقديمها لظاهرة الفساد اإلداري في

اطاعات معينة من أهم القطاعات في الع ار

وهي اطاعات التربية والكهربا والمجال

المحلية لما لهذا الموضوع من أهمية وضرورة ص يمكن لمسسساتنا اليوم أن تتجاهل هذ
الظاهرة ،وانعكاساتها السلبية الخطيرة على اصستقرار السياسي واصاتيادي الذم تفتقر إليه
غالبية مجتمعات الدول النامية وباألخص الع ار  ،وكذلك تأ يرها الخطير والكبير على أدا
العاملين في جمي أجهزة الدولة من جهة وعلى رضا المواطنين من جهة أخرم
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 -2حاجة المسسسات الخدمية إلى ااتناع القيادات بضرورة تبني برامج إدارية وتنموية للحد
من ظاهرة الفساد اإلداري لديها وكذلك إلى تغيير ال قافة التنظيمية المسيطرة على المسسسة
للحد من ظاهرة الفساد اإلداري فيها
 -4تقديم عدد من المقترحات والتوييات التي تسهم في وص وانتما الموظفين للمسسسة
التي يعملون بها  ،وكذلك للحد من انت ار الفساد اإلداري ومكافحته من خةل وض رسية
مستقبلية لمكافحته

( )3أهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث إلى :
 -2تقديم اإلطار الفكري والفلسفي لظاهرة الفساد اإلداري
 -1إلقا الضو على اآل ار السلبية له
 -2توضيح عةاة اصرتباط بين ظاهرة انت ار الفساد اإلداري وتدني مستوم المعي ة
للموظفين ،وعدم تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية بالمسسسة
 -4تقديم عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود مكافحة ظاهرة الفساد
اإلداري من خةل وض رسية مستقبلية لمكافحته وتبني إستراتيجية جديدة
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( )4فروض الد ارسة:
من أجل تحقي أهدال البحث تمت يياغة الفروض التالية
 -2توجد عةاة معنوية ذات دصلة إحيائية بين تدني المستوم المعي ي للموظفين
وانت ار ظاهرة الفساد اإلداري في المسسسات موضوع البحث
 -1توجد عةاة معنوية ذات دصلة إحيائية بين عدم تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية
للموظفين وانت ار ظاهرة الفساد اإلداري في المسسسات موضوع الدراسة

متغير تاب

متغير مستقل

تدني المستوم المعي ي
ظاهرة انت ار الفساد
اإلداري

عدم فاعلية القوانين
والعقوبات التأديبية
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( )5حدود البحث:
تم تناول هذا البحث في إطار الحدود اآلتية
أ ) تقتير هذ الدراسة على تناول مفهوم الفساد اإلداري وأسبابه وآ ار السلبية على الفرد
في المسسسات الحكومية في اطاعات التربية والكهربا والمجال

المحلية خةل المدة من

عام 1122م حتى عام 1122م
) تقتير العينة موضوع البحث والدراسة الميدانية على ة ة اطاعات من أهم القطاعات
في الع ار وهي التربية والكهربا

والمجال

المحلية في محافظة ديالى إلج ار البحث وذلك

نظ ار الى حدود الوات والتكلفة ،واد تمت الدراسة في حدود البيانات التي أتيحت للباحث في
الجهات محل التطبي

( )6منهجية الدراسة:
يمكن تناول منهجية الدراسة من خةل العناير التالية
أ -نوع وميادر البيانات
 -أسالي

جم البيانات

ج -مجتم الدراسة وعينتها
د -أسالي

التحليل اإلحيائي للدراسة
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أ) نوع ومصادر البيانات:
استخدم الباحث نوعين من البيانات في هذ الدراسة وهما البيانات ال انوية ،والبيانات األولية،
؛ إذ تم الحيول على البيانات ال انوية من خةل الدراسة والتحليل المكتبي مستندا إلى
الميادر العلمية المتم لة في المراج العربية واألجنبية المتخيية في الفساد اإلداري
وعةاته بمستوم تدني المعي ة ،وكذلك البحوث العلمية والمستمرات والندوات م العناية
التامة بكل ما كت

أو ن ر ويفيد موضوع الدراسة سوا من اري

أو بعيد

والبيانات األولية تم الحيول عليها من خةل ايام الباحث بإعداد اوائم اصستقيا واج ار
المقابةت ال خيية م المستقيى منه
ب) أساليب جمع البيانات:
اعتمد الباحث في جم البيانات على اوائم اصستقيا وذلك لجم البيانات األولية من
مفردات عينة البحث بالمنظمات موضوع الدراسة ،اذ اام الباحث باستخدام اوائم اصستقيا
كطريقة لجم البيانات وتوزي اائمة اصستقيا على مفردات عينة البحث عن طري
المقابةت ال خيية م جمي المفردات ،واد وجد الباحث استجابة عالية من مفردات العينة
في اإلدص باإلجابات واستيفا القائمة
ج) مجتمع وعينة الدراسة:
 -2مجتمع الدراسة:
ي تمل مجتم الدراسة على جمي العاملين بقطاعات التربية ،والكهربا والمجال
بمحافظة ديالي
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 -1عينة الدراسة:
واد تم اختيار عينة الدراسة من العاملين بمديرية التربية ومديرية الكهربا والمجال

المحلية

بمحافظة ديالي ،واد تم الحيول على عدد المفردات هذ من القسم القانوني بمديرية التربية
والكهربا والطااة والمجال
التحقي

المحلية وهم من أهم المفردات التي بت عليهم فساد إداري وتم

معهم وادراجهم في سجةت المديرية ،حيث كانت نتيجة التحقيقات هي حيول

الموظل الذم ارتك

فسادا إداريا إما على لفت نظر ،وآخر تم نقله من مكان عمله إلى

مكان آخر داخل المديرية أو الحيول على ة ة أو أربعة أيام اط رات
ولم تكن هناك أسالي

وأسانيد اانونية رادعة للموظل الذم ارتك

إلى غير ذلك
الفساد اإلداري تم

تنفيذها بل جميعها كانت أحكام ه ة ينقيها الحسم والحزم لمن ذلك مستقبة
وبالتالي عينة الدراسة هي عينة ايدية نمطية توافرت فيهم خيائص الدراسة وهى األك ر
مة مة للقيام بهذ الدراسة
()5

عينة الدراسة من مديرية التربية بمحافظة ديالى
عينة الدراسة من مديرية الكهربا
عينة البحث من المجال

 221مفردة

()6

 45مفردة

()7

 41مفردة

بمحافظة ديالى

المحلية بمحافظة ديالى

د) أساليب التحليل اإلحصائي للدراسة:
حللت البيانات التي تم الحيول عليها من مفردات العينة باستخدام مجموعة من األسالي
والمس رات اإلحيائية التي تتف م أهدال الدراسة وفروضها وتخدم أغراض
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التحليل المتعدد التي تتطلبها طبيعة البحث وذلك من خةل استخدام برنامج التحليل
اإلحيائي ) (SPSS 19واد تم ل هذ األسالي

في اآلتي

 -1األدوات اإلحصائية الوصفية:
الوسط الحسابى واصنحرال المعياري ،ومعامل اصختةل ،كأسالي

إحيائية ويفية تساعد

على عرض البيانات في يورة أك ر وضوحا وأسرع فهما واستيعابا  ،وذلك لتحديد العةاة
بين انت ار ظاهرة الفساد اإلداري ومستوم تدني الحياة المعي ية في المنظمات التعليمية
موضوع الدراسة ،وكذلك عدم تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية للموظل الذم يرتك

فسادا

إداريا
 -2معامل الثبات (ألفا كرونباخ) والصدق:
وذلك لتحديد درجة بات اائمة اصستقيا ومدم اصعتماد عليها
 -3اختبار معامل االرتباط سبيرمان:
وذلك لتحديد اوة اصرتباط بين انت ار ظاهرة الفساد اإلداري وتدني مستوم الحياة المعي ية
للموظفين وكذلك عدم تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية
 -4معامل االنحدار البسيط:
لدراسة أ ر العةاة بين الفساد اإلداري وتدني مستوم المعي ة للموظل وعدم تفعيل القوانين
والعقوبات التأديبية
 -5معامل التحديد:
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لتفسير التغيرات التي تحدث في ظاهرة الفساد اإلداري وأ ر على تدني مستوم المعي ة وعدم
تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية

المبحث الثانى
الدراسات السابقة في مجال الفساد اإلداري
مقدمة
تعرض الدراسة أهم آ ار الباح ين والكتا

في مجال الفساد اإلداري وعةاته بمستوم تدني

المعي ة كذلك عةاته بعدم تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية
أوالا :الدراسات العربية:
( )1دراسة (محمد على سعد:)8()2113 ،
هدفت الدراسة إلى ت خيص ظاهرة الفساد اإلداري والتعرل على مفهومها وأسبابها وأ ارها
وتحليل الدور الحيوي الذم تلعبه مبادم وآليات الحوكمة في مكافحة الفساد وريد الم اكل
والمعواات الناجمة عن عدم تطبي مبادم وآليات الحوكمة
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها الدراسة
 -غيا

آليات ومعايير ال فافية والمسا لة العامة

 ضعل الوعى العام بأهمية ال فافية والمسا لة العامة وانت ار اصعتقاد السائد بينالمواطنين بعدم حقهم في الحيول على المعلومات والبيانات
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 -عدم وجود إطار اانوني وت ريعي يضمن اصلتزام بتطبي

معايير ال فافية والمسا لة

العامة
( )2دراسة (صفوت مصطفى محمد :)9()2113 ،
هدفت الدراسة إلى وض مفهوم محدد للفساد في الوحدات اإلدارية الحكومية ودراسة وتحليل
األنواع المختلفة للفساد في هذ الوحدات م بيان وتفسير األسبا

والدواف التي تسدم إلى

الفساد في الوحدات الحكومية واآل ار المترتبة عليه وأك ر المناط

يوعا والتي ينت ر فيها

الفساد أك ر من غيرها في هذ الوحدات م تطوير نظم الراابة الداخلية في الوحدات
اإلدارية الحكومية بهدل رف كفا تها وفعاليتها وتدعيمها للحد من الفساد في هذ الوحدات
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها هذ الدراسة
 يتواجد الفساد في وحدات القطاع الحكومي بيورة أكبر منها مقارنة م الوحدات األخرمفي بااى اطاعات اصاتياد القومي نظ ار للطبيعة الخاية التي يتميز بها هذا القطاع
 -إن السب

لحدوث الفساد في الوحدات اإلدارية الحكومية يتم ل في ايور نظم

الرئي

الراابة الداخلية في هذ الوحدات وعدم فعاليتها
( )3دراسة (عبداهلل الحسيني السعيد السنباطي :)11()2113 ،
هدفت الدراسة إلى توضيح دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد م عرض تحليلي
لبعض مظاهر الفساد المالي واإلداري وم كةته م تركيز الضو على الوض الحالى
للفساد بمير وترتي

مير والدول العربية بهذ المس رات م

يياغة ابتكارات

واستراتيجيات تطوير المنظمات وآليات متنوعة يمكن من خةلها الويول لتطبي
ال ركات ،والتغل

على الفساد المالي واإلداري
811
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ومن أهم النتائج التي تويلت إليها هذ الدراسة
 -يسدي الفساد اإلداري إلى إسا ة توزي الدخل وال روة من خةل استغةل أيحا

السلطة

والنفوذ لموااعهم ومنايبهم المميزة في مختلل المنظمات والهيئات العامة بالدولة مما يسدي
إلى التقليل من كفا ة اصاتياد ونمو
 -إن من أهم األسبا

التي تسدم للفساد بمير هو غيا

الضمير األخةاي وكذلك

ضعل األدا الراابي
( )4دراسة (عقوب بن راشد العديم:)11()2111 ،
هدفت الدراسة إلى التعرل على دواف الموظفين إلتباع مسالك الفساد أ نا تأدية أعمالهم،
والتعرل على العةاة بين الخيائص ال خيية للموظفين في األجهزة الحكومية ومفهوم
الفساد من جهة وبين العوامل التي تدف للفساد من جهة أخرم
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها هذ الدراسة
 إ ن القيم ال خيية التي يكون منبعها ايم ال خيية للموظل لها دور في ظهور الفساداإلداري والتي من أهمها الحرص على المعامةت ال خيية والنظر للميالح ال خيية
ومساعدة اآلخرين ولو على حسا

العمل

 تسهم العةاات العامة م الموظفين والعةاات القبلية في ظهور الفساد اإلداري تسهم الدواف المادية واإلدارية والتنظيمية والدينية على ظهور الفساد اإلداري( )5دراسة (صالح بن رحيل بن رشود العنزى:)12()2112 ،

811

مجلة ديالى 2014/

العدد الرابع والستون

هدفت الدراسة إلى التعرل على دور أخةايات الموظل العام وسلوكه في العمل اإلداري
للحد من انت ار الفساد اإلداري ،واإلحاطة بظاهرة الفساد اإلداري ومكافحته ،ومزيد من
التأييل لمفهوم ال فافية ،والتحديات التي يج

على المسسسات مواجهتها والواول على

جهود المملكة العربية السعودية في سعيها لتعزيز ال فافية ومكافحة الفساد اإلداري
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها هذ الدراسة
 من أسباخيية ،وغيا
النفوذ ،مما ترت

الفساد اإلداري في السعودية هو استغةل المني

العام لتحقي

ميالح

الراابة المستمرة ،وعدم تقديم إا اررات الذمة المالية والمحاباة واستغةل
عليها أسرار خطيرة ومدمرة أهمها زعزعة ال قة في نزاهة الحكم ،ضعل

ايم اصنتما للوطن ،انت ار الجريمة واصنحرال والرغبة في ال ار السري و يوع قافة
الخطر مما أدم إلى ايام السعودية باستخدام مسألة تعزيز ال فافية لمكافحة الفساد اإلداري
وكذلك تفعيل العةاات م منظمات المجتم المدني
( )6دراسة (محمود محمد عطيه معابره:)13()2111 ،
هدفت الدراسة إلى بيان حقيقة ظاهرة الفساد اإلداري وأسبا

ظهورها ،واظهار نظرة القيم

الدينية واصجتماعية للفساد اإلداري وعالميته ،وعرض موال الت ري األردني من الفساد
اإلداري وادرته على عةجه وذلك من خةل التجربة األردنية في ذلك ،واصسهام في معالجة
الفساد اإلداري بعرض الوسائل العةجية في ال ريعة اإلسةمية ،واصسهام في تطوير العمل
اإلداري وتحقي العدل والنظام فيه
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها هذ الدراسة
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(هو كل المعايي والمخالفات ألحكام ال ريعة

اإلسةمية ومقايدها ،والعمل بها)
 تقسم أنواع اصنحرافات في الفساد اإلداري إلى ةث مجموعات هي اصنحرافات التنظيمية،والسلوكية ،والجنائية ،وعقوبة هذ اصنحرافات بجمي يورها في ال ريعة اإلسةمية عقوبة
تعزيرية ،ما لم يترت

عليه أفعال تستوج

حدا أو ايايا

 إن اإلسةم عمل على عةج الفساد اإلداري من خةل اصعتماد على أربعة مرتكزات هيالسلطة الحاكمة ،والقائد اإلداري ،والراابة والتنظيم اإلداري
 -ويعد ضعل الوازع الديني لدم الموظل من أهم أسبا

حدوث الفساد اإلداري

( )7دراسة (عبدالقادر جبريل فرج جبريل:)14()2117 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة ظاهرة الفساد اإلداري وبحث أسبابها ووسائل وطر عةجها والحد
منها باعتبار أن الفساد من أخطر الظواهر على المجتمعات وبيان مدم أ ر الفساد على
التقدم وعجلة التنمية واإلدارة
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها هذ الدراسة
 عرالة مسيرة التنمية وخل أزمة ااتيادية ،وفساد المجتم وتحوله إلى مجتم هش يفتقدالمبادئ ،واضرار المال العام
 زيادة الفقر والجريمة والتفاوت الطبقي واصجتماعي ت ويه سمعة الدولة ،وزعزعة قة المواطن بالنظام عدم وجود إدارة وتنمية وديمقراطية وحرية في النظام الذم يوجد فيه الفساد811
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الكفا ات والعقول والعلما خارج البةد بسب

يسدي إلى ضعل إحسا

اإلحباط وال عور بالغبن مما

المواطن بالمواطنة واصنتما إلى البلد

ثاني ا :الدراسات األجنبية:
( )1دراسة ( :)15() Abbink Klaus Slaff, 2004
هدفت الدراسة إلى التعرل على أ ر العمليات والسياسات التنظيمية واإلدارية التي تسهم في
تقليص الفساد من خةل عمليات نقل أو تدوير الموظفين حيث يتم نقل الموظفين من موا
آلخر ب كل منتظم كإج ار احترازم ضد الفساد
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها الدراسة
 تدني اابلية المسسسات الخدمية على دف الر اوي تدني نزعة موظفين اإلدارة العامة إلى اصنقياد لداف الر وة( )2دراسة ( :)16() Wilson John k. & Richard Damania, 2005
هدفت الدراسة إلى البحث عن العةاة بين الفساد والمنافسة السياسية واد اام الباح ان
بتحليل العةاة بين المنافسة السياسية واإلف ارزات السياسية إلى جان
اإليجابية والسلبية للتناف

تحديد الجوان

السياسي

ومن أهم النتائج التي تويلت إليها الدراسة
 -أن التناف

السياسي اد يسدي إلى تحقي

تحسين في األدا السياسي ولكنه ص يمكنه

القضا على الفساد في كافة المستويات الحكومية
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 استعداد بعض يانعي السياسة للمتاجرة بالميالح اصجتماعية ورفاهية المواطنين منخةل التةع

في السياسات ريطة الحيول على مكافآت مجزية

( )3دراسة ( :)17() Gillian Dell, 2005
هدفت الدراسة إلى التعرل على الفساد ومخاطر اصجتماعية واصاتيادية ،والواول على
اتفااية محاربة الفساد المتواعة بين الدول األمريكية والتأكيد على م اركة المجتم المدني
في تفعيل تلك اصتفاايات فضة عن الواول على التحديات التي تواجه تفعيل تلك اصتفاايات
بد ا من التواي والمياداة عليها حتى تضمينها في القوانين الوطنية وتطبيقاتها
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها الدراسة
 السرية التامة وعدم ال فافية ي كةن التحدي المستمر لمكافحة الفساد ن ر الوعى بين المجتم المدني بأخطا الفساد السياسية واصاتيادية واصجتماعية بينالمواطنين
( )4دراسة ( :)18() Clark George & XU Linxin, 2004
هدفت الدراسة إلى التعرل على خواص القطاعات الخدمية التي تتلقى الر اوي م
المسسسات التي تقوم بدفعها وطريقة تأ يرها على تف ي الفساد في ذلك القطاع  ،واد تم
إج ار الدراسة على 1111

ركة في إحدم وع رين دولة من دول

الوسطى
ومن أهم النتائج التي تويلت إليها الدراسة
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 نقل الر اوي والفساد في الدول التي تتمت بقدرات عالية ومنافسة في القطاع الخدمي عنتلك التي يقل فيها مستوم التناف
 بوس الدول التقليل من الفساد من خةل العمل على رف مستوم الراابةالتعقي

على الدراسات السابقة

بالنظر الى الدراسات العربية واألجنبية نلحظ أن جميعها تناولت موضوع الفساد اإلداري
وأ ار اصاتيادية ولكن
-2لم تتطر الدراسات السابقة لتقديم إطار امل لمعالجة الفساد اإلداري
-1لم توضح عةاة الفساد اإلداري بتدني مستوم المعي ة للموظفين العاملين بالمسسسات،
وكذلك عةاة الفساد اإلداري بعدم تفعيل القوانين والعقوبات التأديبية التي يج
كل من يرتك

تطبيقها على

أخطا في عمله ويعتبر فسادا إداريا

وهذا ما ستتناوله الدراسة في تحديد مدم تأ ير تدني مستوم المعي ة  ،وكذلك عدم تفعيل
القوانين والعقوبات التأديبية على الموظل في انت ار الفساد اإلداري في المنظمة التي يعمل
بها
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المبحث الثالث
اإلطار الفكري والفلسفي للفساد اإلداري
يتناول هذا المبحث ما يلي
أوص تعريل الفساد اإلداري
انيا أسبا

الفساد اإلداري

ال ا أنواع الفساد اإلداري
رابعا اآل ار اصاتيادية والسياسية للفساد اإلداري
خامسا األ ار واصاتيادية والسياسية للفساد اإلداري
سادسا الفساد اإلداري في الع ار ابل 2991
أوالا :تعريف الفساد اإلداري:
إن الفساد ميطلح يتضمن معاني عديدة في طياته ،وبالتالي لي
تعريل

امل وداي

في السهل يياغة

لمفهوم الفساد اإلداري ،فهو ظاهرة ااتيادية واجتماعية واانونية

وسياسية ،فالفساد موجود في كافة القطاعات الحكومية منها والخاية  ،فهو موجود في أم
تنظيم يكون فيه لل خص اوة مسيطرة أو اوة احتكار على سلعة أو خدمة أو ياح

ارار

وتكون هناك حرية األفراد الذين يستلمون الخدمة أو السلعة  ،أو تمرير القرار لفئة دون
األخرم ،لذلك تعددت وجهات النظر حول تحديد مفهوم الفساد اإلداري
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وهذا اصختةل طبيعي كنتيجة صختةل المدار الفلسفية التي ينتمى إليها هسص الباح ون
وبالرجوع إلى هذ الدراسات التي جا ت لتعريل الفساد نذكر منها ما يلي
-2تعريل (أحمد ها م اليقال) الفساد اإلداري من الناحية األخةاية هو سلوك منحرل
عن القيم األخةاية والدينية يستهدل تحقي
ح

مناف ذاتية بطريقة غير رعية وبدون وجه

()29

ممارسة غير أمينة لليةحيات الممنوحة

والفساد اإلداري من الناحية الوظيفية هو
للموظل في الجهاز اإلداري

-1تعريل ( )Arnold & Michalالفساد اإلداري هو سلوك الموظل العام عندما ينحرل
()11

عن المعايير المتف عليها لتحقي أهدال وغايات خاية

-2تعريل (المنظمة الدولية لل فافية) عرفت الفساد اإلداري بأنه إسا ة السلطة التي أوتمن
عليها ال خص لتحقي ميالح خيية وهو التعريل نفسه الذم أوردته هيئة األمم المتحدة
"أن الفساد هو سو استعمال السلطة للحيول على مكاس

خيية م

اإلضرار

()12

بالميلحة العامة"

-4واد عرل (البنك الدولي) الفساد

بإنه سو استغةل السلطة العامة لتحقي

مكاس

()11

خاية

-5واد عرفه (عيام الدين موسى)

الفساد اإلداري هو السلوك الذم يمارسه المسسولون

في القطاع العام أو الخاص سوا كانوا سياسيين أو موظفين مدنيين بهدل إ ار أنفسهم أو
()12

أاربائهم بيورة غير اانونية ومن خةل إسا ة استخدام السلطة الممنوحة لهم
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-6واد عرفه (عبداهلل الحسيني)
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الفساد هو إحداث تغيير في ال كل والمحتوم بالمسسسات

العامة أو الخاية يسدي إلى إفسادها إداريا أو ماليا أو يغير في أخةايات أحكام أو تقارير
()14

تضر باآلخرين

-7واد عرفه (محسن عبد الكتبي)

الفساد اإلداري هو سلوك معي

يتضمن مجموعة من

المخالفات من أهمها المخ الفات التنظيمية التي تتم ل في اإلمتناع عن أدا واجبات الوظيفة
أو إف ا أسرار العمل ،كذلك فهو ينطوي على مخالفات سلوكية تتبلور في عدم المحافظة
على كرامة الوظيفة ،كما أنه يتضمن مخالفات مالية م ل مخالفة القواعد واللوائح المالية أو
اإلهمال والتقيير الذم يترت

عليه ضياع ح

الجنائية م ل الر وة والتزوير واصختة
ويترت

مالي للمنظمة ،وهناك أيضا المخالفات

واإلهمال المسدي الى ضرر جسيم وما إلى ذلك،

على كل المخالفات السابقة عدم تحقي

الجهاز اإلداري للدولة ألهدافه بالدرجة

()15

المرجوة

نجد أن جمي التعريفات السابقة اتفقت في الهدل من الفساد ولكن الوسيلة لتحقي الفساد
اختلفت وفقا صختةل وجهات النظر لموضوع الفساد ،كون الفساد اإلداري يسب

الفساد

المالي وهو نتيجة حتمية له
إذا بنا ا على ما سب تعرل الدراسة الفساد اإلداري على أنه
سلوك الموظل السلبي وغير األخةاي والخارج عن القانون واللوائح والتعليمات الخاية
بالمسسسة والمتعلقة بأدائه عمله ،وذلك لتحقي مآر
وذلك من خةل استخدام أسالي

خيية على حسا

الميلحة العامة

سرية تتسم بالغش والخداع القانوني واصجتماعي ،والذي

يضر في النهاية بالميالح اصاتيادية واصجتماعية والسياسية للمجتم وأفراد
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ثانيا :أسباب الفساد اإلداري:
يمكن تحديد أسبا

الفساد اإلداري كما يرم( ،)21(،)19)،)12(،)17(،)16وذلك كما يلي

-2الرغبة في الحيول على مناف غير م روعة
-1محاولة التهر من الواجبات المفروضة
-2أسبا

سياسية

ويقيد بها غيا

الحريات والنظام الديمقراطي ،ضمن مسسسات

المجتم المدني ،وضعل اإلعةم والراابة
 -4أسبا

ااتيادية

األوضاع اصاتيادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع

تكاليل المعي ة
-5أسالي

إدارية وتنظيمية

وتتم ل في اإلج ار ات المعقدة (البيرواراطية) وغموض

الت ريعات وتعددها أو عدم العمل بها ،وضمن المسسسة لعدم اعتمادها على الكفا ات
الجيدة في كافة الجوان
 -6أسبا

اجتماعية

اإلدارية
متم لة في الحرو

وأ ارها ونتائجها في المجتم

والتدخةت

الخارجية ،والطائفية والع ائرية والمحسوبيات والقل الناجم من عدم اصستقرار من األوضاع
والتخول من المجهول القادم

مما يجعل القيام بجم المال بأية وسيلة لمواجهة هذا

المستقبل المجهول والغامض
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ثالثا :أنواع الفساد اإلداري:
يرم( ،)27(،)26(،)25(،)24(،)22(،)21(،)22أن الفساد اإلداري يمكن تينيفه إلى األنواع التالية
أ -ينقسم الفساد من حيث طبيعة القطاع الذم يحدث فيها الفساد إلى
( ) 2الفساد السياسي وتتم ل في اصنحرال عن النهج المحدد ألدبيات التكتل أو الحز أو
المنظمة السياسية نتيجة ال عور باألزلية أو لكونه األوحد أو األعظم أو المنظر ،أو بي
المبادئ الموضوعة في أدبيات المنظمة للكتل الدولية أو اصاتيادية القومية لسب

أو أك ر

كالخيانة والتواطس والتغلغل واإلذعان والجهل والضغط ،وغيرها
( )1الفساد اإلداري

ويتعل

بمظاهر الفساد واصنحرال اإلداري أو الوظيفي من خةل

المسسسة والتي تيدر من الموظل العام أ نا تأدية العمل بمخالفة الت ري

القانونى

وضوابط القيم الفردية ،أي استغةل موظفى الدولة لموااعهم ويةحيتهم للحيول على
مكاس

ومناف بطر غير م روعة

( )2الفساد المالي ومظاهرة

ويتم ل في اصنحرافات المالية ومخالفة األحكام والقواعد

المعتمدة حاليا في تنظيمات الدولة (إداريا) ومسسساتها م مخالفة ضوابط وتعليمات الراابة
المالية
( ) 4الفساد األخةاى ويتم ل باصنحرافات األخةاية وسلوك الفرد وتيرفاته غير المنضبطة
بدين أو تقاليد أو عرل اجتماعي مقبول
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 ينقسم الفساد من حيث حجم الفساد إلى( )2الفساد اليغير

هو الفساد المتعل بأدا الوظائل والخدمات الروتينية ويمار

من

ابل فرد واحد دون التنسي م اآلخرين ،واد يكون الهدل منه التعجيل في إنها اإلج ار ات
المعقدة ،فقد يعهد الموظل إلى وض العراايل أمام المواطنين عن طري

خل

عقبات

روتينية للحث على تقديم الر اوي
( )1الفساد الكبير

هو الفساد الذم يقوم به كبار المسسولين كرسسا الدول والحكومات

والوز ار ومن في حكمهم ،هدفه تحقي

الميالح المادية واصجتماعية الكبيرة ولي

مجرد

ر وة يغيرة  ،ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواع الفساد اإلداري والمالي ؛ ألنه يكلل الدولة
مبالغ ضخمة حيث يرتبط باليفات الكبرم في المقاوصت وتجارة األسلحة ويمكن أن يحدث
الفساد الكبير على المستويين السياسي والبيرواراطي
ج -ينقسم الفساد من حيث نطا الفساد إلى
( )2الفساد المحلي
المناي

هو الذم ينت ر داخل البلد الواحد في من آته اصاتيادية وضمن

اليغيرة والمتوسطة م

( )1الفساد الدولي

ركات عالمية

هذا النوع من الفساد ويأخذ مدم واسعا عالميا حيث إنه يعبر حدود

الدول وحتى القارات ضمن ما يطل

عليه (بالعولمة) بفتح الحدود والمعايير ببند البةد

وتحت مظلة ونظام اصاتياد الحر
د -ينقسم الفساد من حيث تنظيم الفساد إلى
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في ظل الفساد المنظم يكون أطرال الفساد محددا ،وكذلك والمبالغ

دفعها والنتيجة المرجوة من الفساد مسكدة ،حيث يعرل أيحا

الم روعات

بوضوح من الذين يلزم ر وتهم ،والمبالغ التي يتعين عليهم دفعها محددة ،والطريقة التي يتم
بها إتمام
العملية ،واأل هم من ذلك أن النتيجة التي يسعى إلى تحقيقها من و ار عملية الفساد
مضمونة
( ) 1الفساد غير المنظم

هو على النقيض من النوع الساب  ،حيث اد يحتاج منظمو

الم روعات إلى ر وة العديد من المسسولين دون أن يتوفر لهم ضمان أكيد على أنهم لن
يواجهوا بطلبات أخرم للر وة ،أو أنهم سيحيلون فعليا على الغاية التي يسعون إليها سوا
كانت تحقي منفعة أو تفادي نفقة
رابعا :اآلثار االقتصادية والسياسية للفساد اإلداري :
( أ ) من أهم اآل ار اصاتيادية من خةل مجموعة من الدراسات( ،)42(،)41(،)29(،)22ما
يلي
 -2تدني كفا ة اصست مار العام واضعال مستوم الجودة في البنية التحتية العامة
 -1تراج مس رات التنمية الب رية خاية فيما يتعل بمس رات التعليم واليحة
 -2تردي حالة الدخل وال روة
 -4هرو األموال خارج البلد وما يتبعة من الة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر
 -5ضياع أموال الدولة والتي كان من األجدر است مارها في م اري تخدم المواطنين
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()41

( ) أما تأ ير الفساد على النواحي السياسية ما يلي

 -1يسدي الفساد إلى إحةل الميالح الخاية بدل الميالح العامة ،وزيادة اليراعات
والخة فات في جهاز الدولة بين األح از

المختلفة في سبيل تحقي الميلحة الخاية على

الميلحة العامة
 -1وكذلك تأ ير الفساد على وسائل اإلعةم المختلفة وتكيفها وضمن المتطلبات الخاية
للمستفيدين وجعل أجهزة اإلعةم بعيدة عن دورها في التوعية ومحاربة الفساد
خامس ا :الفساد اإلداري في العراق قبل :1991
()44( )42

يرم

،

أن مظاهر الفساد اإلداري في الع ار للمدة من  ،2991كما يلي

لقد تحول الفساد في الع ار خةل فترة النظام الساب من مجرد انحرافات خيية إلى نظام
متداخل في البنا المسسسي للدولة له سياساته وآلياته بمعنى بنية مسسسية متكاملة أي إيجاد
غطا للفساد من نص اانون أو صئحة أو ارار جمهوري من خةل مجموعة من السياسات
تعك

تلك السياسات الممنهجة ،ومن أهمها ما يلي

السياسة األولى وجود سياسات ممنهجة إلفساد المسسسات األساسية في المجتم وأفرادها
م ل مجل

النوا  ،والمسسسات اليحفية واإلعةمية وأجهزة األمن والمسسسات القضائية

وايادات الجيش والنقابات العمالية والمهنية ،وفيما يلي هذ المسسسات
مجل

النوا

حيث تم خر النص الدستوري الخاص بةئحة اانون أعضا المجل

والتي كانت تنص على حظر ممارسة أعضا المجل

ألية نوع من التجارة أو المقايضة م

الحكومة وأجهزتها أ نا فترة العضوية ،حيث عدلت إلى النص التالي ص يجوز للعضو فور

811

مجلة ديالى 2014/

العدد الرابع والستون

إعةن انتخابه أن ي تري أو يستأجر يئا من أموال الدولة أو يسجرها أو يبيعها يئا من
أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم م الدولة عقدا بويفه ملتزما أو موردا أو تعادص
المسسسات القضائية

حيث سمح ألول مرة في تاريخ القضا بالتحا ضباط ال رطة دون

رتبة المقدم بسلك التحقي القضائي وهو أولى مراحل السلك القضائى واد أدت هذ السياسة
المستمرة طول أك ر من رب ارن إلى انضمام اآلصل من ضباط ال رطة إلى سلك القضا
بما أيبح عددهم يعادل رب العاملين في هذ المسسسة العريقة
*إغ ار

المسسسات القضائية وتورط بعض أعضائها في ممارسات غير اانونية وغير

أخةاية من نوع الوساطة والمحس وبية والتمييز بين المتقدمين في المسابقات لتعيين أبنائهم
وأاربائهم في سلك القضا وبالمقابل إهدار حقو بعض المتقدمين المتفواين الذين هم أك ر
جدارة وكفا ة وكذلك سياسات اإلعارة واصنتدا

للقضاة كمست ارين إلى الو ازرات والهيئات

والميالح الحكومية م إغدا مكافآت كبيرة هريا على القضا المنتدبين مما جعل من
اليع

تخليهم عن هذ الوظائل ال انوية مما أدم ببعض منهم التنازل والقبول بعةاة ما

م الحكومة وايادتها مما كان بم ابة تدمير كامل لهيئة القضا ونزاهته
المسسسة اليحفية

لقد تحولت مهنة اليحافة في الع ار من مهنة مقدسة كل أيحابها

لعقود طويلة ضمير هذا الوطن إلى مجرد مهنة أليحا

المغانم ولي

أدل على ذلك من

إحيائية ادرت عدد المليونيرات الجدد من اليحفيين العاملين في المسسسات اليحفية
الحكومية والقومية وبعض اليحل المستقلة هذا على الرغم من ضآلة وضعل المرتبات في
هذ المسسسات
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*نظام التغطية اليحفية الراهنة أو ما يسمى المندوبين الدائمين والذي يقوم على تخييص
زميل محدد لتغطية إخبار عدد محدد من الو ازرات أو الهيئات أو الميالح أو البنوك أو
السينما أو اصتياصت

إلى غير ذلك مما سهل على ك ير من المسسولين أو رجال

األعمال والبنوك مهمة إفساد بعض اليحفيين أو ر وتهم
*السماح بالمزج بين العمل التحريري لليحفي والعمل اإلعةني مما يسدي لتحول اليحفي
إلى مجرد مندو إعةنات يهتم بإرضا ياح
في و ازرة أو ركة أو بنك أو
تحج

اإلعةن والذي عادة ما يكون مسسوص كبي ار

إلى غير ذلك حتى يحيل على العموصت اإلعةنية حيث

اإلعةنات أو تمنح طبقا لمواال الجريدة وسياسات الن ر فيها ،ومن م يفقد العمل

اليحفي ال فافية والنزاهة والتحقي اليحفي سوا لك ل أخطائهم أو إلبراز إنجازاتهم
اطا ع األمن والعدالة

هناك إحيائية تقدر عدد المحاضر المقيدة في أاسام ال رطة

ومديريات األمن وتبليغات القضا طوال عقد التسعينات من 21مةيين إلى 25مليون
محضر سنويا ويتدرج بين التينيفات القانونية المختلفة (إداري ،جنح ،جنايات،

 ،إلخ)

وتنظر المحاكم العرااية سنويا في حوالى  2مةيين وفقا لبيانات عام  2992ومجمل
القضايا المعروضة أمام القضا بكل فروعه تقار
أيحا

 21مليون اضية ويقدر ما ينفقه

هذ البةغات والنزاعات ما بين  51دينا ار عراايا إلى 211دينار من أجل تسهيل

األمور وتحريك المنازعة أو تجميدها بحس

األحوال وبذلك يكون لدينا حوالى من 511

مليون إلى مليار دينار عرااي سنويا تتف م يور ور اوي واكراميات على العنير الساب
اإل ارة إليها
السياسة ال انية استمرار سياسات اصفتقار للطبقات المحدودة الدخل خاية الموظفين
والعمال وغيرهم بما يدف الجمي لقبول اإلكراميات وهى النظير القانونى لمفهوم الر وة،
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واألجور وعدم تحديد حد أايى لألجر ،وعدم وجود ضوابط للمكافآت

والبدصت والعموصت والحوافز واألرباح
السياسة ال ال ة

إفساد أجهزة الراابة عبر توريط ايادتها وكوادرها الوسيطة في ممارسات

فساد أو على األال عبر يةت القرابة ونظم اختيار اياداتها أو أعضائها العاملين من
خةل الوساطة والمحسوبية
السياسة الرابعة سياسية التحايل القانونى عبر ما يسمى الينادي الخاية والوحدات ذات
الطاب الخاص خارج نطا الميزانية الحكومية الرسمية  ،ص يراا

عليها الجهاز المركزي

لإلحيا أو ديوان الراابة المالية ،تفرض رسوما على الموظفين وتوزي مكافآت على كبار
المسسولين
السياسة الخامسة

سياسة فتح غرات واسعة للفساد المحمي من الدولة خاية في القوانين

اصاتيادية والضريبية وفي ظل غيا

اانون تداول المعلومات حيث إن العقبات الت ريعية

في الع ار تعرال توافر المعلومات وتجعل حج
السياسة السادسة

المعلومات القاعدة ومن توفيرها اصست نا

ص يس القائمون على عمليات غسل األموال للحيول على عائد مرتف

ألموالهم التي يريدون غسلها ،ولكن يسعون فقط إلى توظيفها لغرض إضفا يفة ال رعية
حتى يتمكنوا من المجاهرة علنا بميدرها لذلك يقومون بتبييضها في البلدان النامية التي بها
معدصت فائدة اليلة وأسعار اليرل غير مستقرة ،وما زالت وسائل الراابة فيها ضعيفة
والقوانين والت ريعات المتعلقة باألموال يمكن اخترااها بسهولة بما يسدي إلى مس رات
ااتيادية مضللة وينعك

سلبا على استقرار األوضاع اصاتيادية بهذ البلدان

هذا واد أ ار تقرير النزاهة الى أن هناك ة ة أسبا
وهي
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 -1اختيار القيادات من أهل ال قة والمعارل واألاار

واأليهار ولي

من أهل الخبرة

والكفا ة ونظافة اليد
 -1تولى المسسول الواحد اإل رال على أك ر من جهة حكومية
-2إسناد األعمال والمقاوصت والتوريدات باألمر المبا ر أو الممارسة المحددة ولي
بالمزايدات والمناايات
وحيث إن في عام  1117أعلن تقرير النزاهة التاب لمجل

الوز ار في الع ار عن نتائج

دراسة أجراها ك ل عن انت ار الفساد بكل يورة في كافة المواا وفى كل المحافظات في
الع ار  ،كما أ ارت الدراسة إلى انت ار ال عور لدم المواطنين بعدم ال قة في جدية الحكومة
في محاربة الفساد ،واال المواطنون الذين سئلوا أنهم يرون أن تقديم الر وة والهدايا
واإلكراميات لم تعد من األمور الغريبة والموظل اليغير والمسسول الكبير يتيرفان في
المال العام لميلحة كل منهما والمجامةت واصعتماد على الوساطة والمعارل أيبحت من
األمور ال ائعة جدا لتخليص اإلج ار ات والحيول على الحقو  ،حيث اال  %75من
المسسولين إنهم ادموا بأنفسهم ر اوم وهدايا واكراميات للحيول على حقواهم ،كما اال
 %74منهم أنهم لجسوا أك ر من مرة إلى المعارل والوسطا لتسهيل اإلج ار ات وبدون ذلك
كان الحيول على الح مستحية واال  %65منهم أنهم يعرفون موظفين ومسسولين حققوا
روات من المال الحرام ،كما اال  %41منهم أنهم يعرفون موظفين يحتالون بطر مختلفة
لسراة المال العام
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وهنا وفي وض الفساد في الع ار صبد لنا من اص ارة إلى تقرير منظمة ال فافية الدولية
الذم ييدر سنويا ويريد معدصت الفساد في دول العالم ،في هذا التقرير عن عام 1122
مركز متقدما عالميا من  222دولة ،متراجعة  24مرك از عن ترتيبها عام
ا
احتل الع ار
 1121بما ي ير إلى أن الفساد ما زال يست رم في الع ار
رؤية مستقبلية للحد من ظاهرة الفساد اإلداري ومكافحته
الفساد اإلداري

عملية مكافحة الفساد اإلداري

وحدة أساس تحقيق الرقابة

التوعية بمخاطر الفساد اإلداري
داخل المؤسسة

داخل المؤسسة

كيفية سد الفجوة

فجوة الفساد اإلداري

 -تحسننين وتط ننيل الم لوم ننان للك ننف عننن التج نناو ان

 -كم حجم الفساد اإلداري في المؤسسة؟

 -أيننن القسننم أو اإلدارة ال ن ف حنندف فيننه الفسنناد اإلداري

والمخالفان وتوعية ال املين بالمؤسسة والمواططين.

 -متى حدف الفساد اإلداري في المؤسسة؟

التدريبية للت ريف بمخاطر الفساد ومكافحته.

 -تحسين الممارسنان منن خنعق عقند الطندوان والندوران

في المؤسسة؟

 -تحسن ن ننين ال ملين ن ننان من ن ننن خن ن ننعق ا هتمن ن ننا ب ن ن ننكاوف

 -كيف يمكن مقاومة الفساد اإلداري ومحاربته؟

المواططين والت اون مع وسائل اإلعع لمكافح الفساد

عملية مكافحة الفساد اإلداري

تأييد اإلدارة لمكافحة الفساد اإلداري
ا تصا ن بين كافة اإلداران داخل المؤسسة
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م اركة ال املين والمواططين والت اون فيما بيطهم من خعق ن ر الوعى بيطهم بمخاطر
الفساد ومكافحته وحماية الماق ال ا
اإلداء المتميز لل املين وللمواططين المت املين مع المؤسسة في محاربة الفساد
اإلداري
المصدر :من إعداد الباحث استرشاداً بكثير من المراجع التي وردن في متن البحث.

المبحث الرابع
الدراسة الميدانية
(التحليل اإلحصائى لفروض البحث)
مقدمة:
اام الباحث باختبار فروض البحث إحيائيا باستخدام برنامج  SPSS19و باستخدام
األسالي

اإلحيائية الويفية ،كذلك واستخدام معامةت اصرتباط بين المتغيرات المستقلة

والتابعة لكل فرض من فروض الدراسة ،وذلك من أجل معامةت اصرتباط بين هذ
المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة لتحديد اوة العةاة بين هذ المتغيرات
أوالا :اختبار ثبات المقاييس المستخدمة في البحث:
اام الباحث بإج ار اختبارات معاملي يد و بات المقايي

على عينة البحث  ،وتم حسا

معامل ال بات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ ) (Cropnbach's Alphaوذلك لبحث مدم
اصعتماد على نتائج الدراسة الميدانية في تعميم النتائج ،وكذلك تم حسا
وفقا لما تضمنته البيانات األولية وهي البيانات الخاية بالجان
تجميعها صختبار فروض البحث ،وتم حسا

معامل اليد

الميداني للبحث والتي تم

معامل ال بات النهائي آل ار عينة البحث
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معامل ال بات لةستبيان ،وفى هذا المقيا
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نجد أن الحد األدنى المقبول هو ( ،)1.7ويمكن
بعدد مفردات

أن ينخفض إلى ( )1.6في األبحاث اصستك افية ،وترتبط ايمة هذا المقيا

العينة ب كل إيجابي ،حيث إنه كلما زاد عدد المفردات زادت ايمة ال بات ،ويعتمد حسا
كرونباخ على مستوم معامةت اصرتباط بين عبارات ومقايي

ألفا

الفساد اإلداري

والجدول اآلتي يوضح ايمة معامل ال بات لمس رات الفساد اإلداري وتأ ير على مستوم تدني
المعي ة وعدم تفعيل القوانين والقواعد والعقوبات الرادعة

الجدول ( )2ايمة معامل ال بات لمس رات ومقايي
مس رات ومقايي

الفساد اإلداري

الفساد اإلداري

معامل ال بات

Cronbuch's

Alpha
الفساد اإلداري

1.72

تدني مستوم المعي ة

1.75

عدم تفعيل القواعد والقوانين والعقوبات 1.72
الرادعة
الميدر

تم الحيول على بيانات الجدول من مخرجات الحاس

SPSS19
من الجدول الساب تستخلص الدراسة ما يلي
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إ ن ايمة معامل ألفا كرونباخ لمقايي
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الفساد اإلداري في البحث جميعها أكبر من ()1.7

وبالتالى فإن ايم معامل ال بات مقبولة لجمي األسئلة ،فقد تراوحت ايمة معامل ال بات للفساد
اإلداري ( )1.72بالنسبة لقائمة اصستقيا وكذلك ايمة معامل ال بات لتدني مستوم المعي ة
في اائمة اصستقيا ( ،)1.75وكذلك ايمة معامل ال بات لعدم تفعيل القواعد والقوانين
والعقوبات التأديبية في اائمة اصستقيا ( ،)1.72فضة عن تمت هذ األج از أيضا
باليد
(إذ إن ايمة معامل اليد تساوم الجذر التربيعى لمعامل ال بات) ،وبالتالي يمكن القول
إنها معامةت ذات دصلة جيدة ألغراض البحث ويمكن اصعتماد عليها في تعميم النتائج
ثانيا :إختبار الفرض األول:
ينص الفرض األول على ما يلي
توجد عةاة معنوية ذات دصلة إحيائية بين تدني المستوم المعي ة للموظفين وانت ار
ظاهرة الفساد اإلداري في المسسسات موضوع البحث إل بات هذا الفرض اام الباحث بتحديد
المتغير المستقل وهو الفساد اإلداري الذم يس ر في التاب  ،وهو تدني مستوم المعي ة
والذي يتكون من عدة متغيرات فرعية
واد كانت نتائج التحليل اإلحيائي باستخدام األسالي
المنظمات عينة البحث كما هو موضح بالجدول اآلتي
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الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمفهوم الفساد اإلداري للموظفين الذين يعملون
في المسسسات موض البحث
المتوسل

الفساد اإلداري هو

الحسابى
93.4

 1جميع المحرمان والمكروهان شرعاً
 2ظ نناهرة أين ننر أخعقي ننة وهن ننى الخ ننرو عن ننن الم ن ننايير .3.9

الترتيب

ا نحراف
الم يارف

.

73540

9

73615

والتقاليد األخعقية والسلوكية للمجتمع
 .انحراف سلوك الموظف عنن الم نايير المتفنق عليهنا 9305

2

73612

لتحقيق أهداف وأايان خاصة
 9س ننوء اس ننت ماق الس ننل ة ال ام ننة الت نني أوتم ننن عليه ننا 93.2

5

73694

الموظن ننف للحصن ننوق علن ننى مكاسن ننب شخصن ننية من ننع
اإلضرار بالمصلحة ال امة
 5سن ن ننلوك أين ن ننر سن ن ننوف للموظن ن ننف مخن ن ننالف للقن ن ننانون 93..

1

73229

واللوائح والت ليمان واألخعق
الميدر تم الحيول على بيانات الجدول من مخرجات الحاس

اآللي لبرنامج SPSS19

من الجدول الساب تستخلص الدراسة ما يلي
إن الفساد اإلداري هو جمي المحرمات والمكروهات رعا بمتوسط حسابي ()4.29
وبإنحرال معياري  ،1.597كذلك فإن الفساد اإلداري يعني ظاهرة غير أخةاية وهى
الخروج عن المعايير والتقاليد األخةاية والسلوكية للمجتم بمتوسط حسابي ()4.24
وانحرال معياري ( ،)1.625كذلك فالفساد اإلداري هو إنحرال سلوك الموظل عن المعايير
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المتف

عليها لتحقي
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أهدال وغايات خاية بمتوسط حسابي ( )4.75وانحرال معياري

( ،)1.621كذلك الفساد اإلداري هو سو استعمال السلطة العامة التي أستمن عليها
الموظل للحيول على مكاس

خيية م اإلضرار بالميلحة العامة بمتوسط حسابي

( )4.21وانحرال معياري ( )1.649كذلك فالفساد اإلداري هو سلوك غير سوي للموظل
مخالل للقانون واللوائح والتعليمات واألخة
()1.114
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الجدوق ().
المتوس ان الحسابية وا نحرافان الم يارية وم امل ا رتباط ألسباب تف ي انت ار ظاهرة الفساد
اإلداري في المؤسسان
موضوع البحث

1
2

متغيران أسباب تف ى وإنت ار الفساد اإلداري في

المتوسل

المطظمان موضع البحث

الحسابى
93.2

فساد الطظا اإلداري كامعً
عن ن نند وضن ن ننع ال ن ن ننخ المطاسن ن ننب فن ن نني المكن ن ننان 9301

الترتيب

ا نحراف
الم يارف

1

73..0

2

7395.

المطاسب
.

عد وضوح الواجبان والمسؤوليان للموظف

9320

0

736..

9

عنند وجننود هيكننل تطظيمننى جينند يتتننمن إرشننادان 9360

.

73900

وتوجيهان إدارية لسلوك الموظفين وال املين
5

التكليف الخاطئ لألشخاص المسؤولين

9379

.

73406

6

عد وجود رادع أو عقاب

93.6

6

7309.

0

وجننود بي ننة صننالحة لتف ننى أمننرات المجتم ننان مننن 935.

9

73621

وساطة ومحسوبية وسرقة واختعس وأمرات أخرف
.

إهم ن نناق التق ن ننارير الس ن ننطوية وتق ن ننويم األداء وم ن ننايير 9390

5

73575

الترقية
4

عنند احت نرا أوقننان ومواعينند ال مننل فنني الحتننور .346

4

73.52

وا نحراف
 17التراخي والتكاسل وعد تحمل المسؤولية

.34.

17

734.6

المصدر :تم الحصوق على بيانان الجدوق من مخرجان الحاسب اآللى لبرنامج SPSS19
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من الجدول الساب تستخلص الدراسة ما يلي
وجود عدد كبير من الموظفين يرون أن الفساد اإلداري يحدث نتيجة فساد النظام اإلداري
كامة بمتوسط حسابي ( )4.21وانحرال معياري ( ،)1.227وكذلك عدم وض ال خص
المناس

في المكان المناس

بمتوسطة حسابي ( )4.72وانحرال معياري (،)1.452

وكذلك عدم وجود هيكل تنظيمى جيد يتضمن إر ادات وتوجيهات إدارية لسلوك الموظفين
والعاملين بمتوسط حسابي ( ،)4.67وبانحرال معياري ( ،)1.477وكذلك إهمال التقارير
السنوية وتقويم األدا

ومعايير التراية بمتوسط حسابي ( ،)4.47وانحرال معياري

( ،)1.515وعدم وجود رادع أو عقا

بمتوسط حسابي ( ،)4.26وانحرال معياري

( )1.742وعدم وضوح الواجبات والمسسوليات للموظل بانحرال معياري ( )4.17ومتوسط
حسابي ( ،)1.622وكذلك التكليل الخاطئ لأل خاص المسسولين بمتوسط حسابي ()4.14
وانحرال معياري ( ،)1.976و كان هناك الة من الموظفين يرون أن الفساد اإلداري يحدث
نتيجة عدم احترام أواات ومواعيد العمل في الحضور واصنيرال بمتوسط حسابي ()2.96
وبانحرال معياري ( ،)1.251فضة عن التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسسولية
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جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط للمتغيرات الخاصة بمستوى تدني المعيشة
للموظف والتي تساعد على ارتكاب الفساد اإلداري في المؤسسات التي يعمل بها موضع البحث
المتغيران الخاصة بتدنى مستوف الم ي ة

للموظف والتي لها دور كبير في إنت ار الفساد
اإلداري في المؤسسة التي ي مل بها

المتوسل
الحسابى

الترتيب

ا نحراف
الم يارف

1

سننوء األوضنناع الم ي ننية للموظننف مثننل عنند تو يننع 9355

2

7302.

2

قلة األجور والمرتبنان التني يحصنل عليهنا الموظنف 9369

1

735.2

الدخوق بالتساوي

م امل

ا رتباط

مستوف
الد لة

د لة

الفروق

**

7371

م طوف

**

7371

م طوف

7301.
73560

وعنند كفايتهننا لتلبيننة إشننباع حاجاتننه وسنند مت لباتننه

ال ائلية
.

األسن ن ار والخن نندمان الت نني يحتن ننا إليهنننا الموظن ننف 939.

نتيجن ننة لظهن ننور السن ننوق السن ننوداء وانخفن ننات القن ننوة

9

73706

**

73.9.

7371

م طوف

ال رائية لألجر والراتب

9374

6

737..

**

7371

م طوف

73701

**

7371

م طوف

736.7

**

7371

م طوف

9

قلة الحوافز المادية التي يحصل عليها الموظف

5

ضن ن ف الح ننوافز الم طوي ننة التطظيمي ننة الت نني يحص ننل 9371.

0

6

عد تحقيق ال دالة والمساواة بين جميع المواططين 9352

.

عليها الموظف

دون تميين ننز وعن نند ال من ننل علن ننى تحسن ننين دخن ننولهم

73001
736.2
735.7

وعد تحسين المستوف الم ي ة الخاص بهم

0

رأبننة الموظننف فنني حينناة أعلننى مننن مسننتوف حياتننه 9316
ال اديننة بترتكنناب ب ننا الممارسننان الفاسنندة لتننوفير

5

73.91

**

73651

7371

م طوف

األمننواق الم لوبننة لتحقيننق أسننلوب الحينناة المرتفننع

عن دخله الحقيقى

*توضح درجة المعنوية بمعدل قة ** %95توضيح درجة المعنوية بمعدل قة %99

الميدر تم الحيول على بيانات الجدول من مخرجات الحاس
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من الجدول الساب تستخلص الدراسة ما يلي
اتفا

جمي أفراد عينة البحث على أن (مستوم تدني المعي ة له دور كبير في انت ار

الفساد بين الموظفين) كقلة األجور والمرتبات التي يحيل عليها الموظل وعدم كفايتها
لتلبية إ باع حاجاته وسد متطلباته العالية لها دور كبير في انت ار الفساد اإلداري في
المسسسة بمتوسط حسابي ( )4.64وبانحرال معياري ( )1.521وكذلك سو األوضاع
المعي ية م ل عدم توزي الدخول بالتساوي بمتوسط حسابي ( )4.55وبانحرال معياري
( )1.712وعدم تحقي العدالة والمساواة بين جمي الموظفين دون تمييز وعدم العمل على
تحسين دخولهم وعدم تحسين المستوم المعي ى الخاص بهم بمتوسط حسابي ()4.51
وبانحرال معياري ( )1.621وكذلك األسعار والخدمات التي يحتاج إليها الموظل نتيجة
لظهور السو السودا وانخفاض القوة ال رائية لألجر والرات

بمتوسط حسابي ()4.42

وبانحرال معياري ( ،)1.176والة الحوافز المادية التي يحيل عليها الموظل بمتوسط
حسابي ( )4.19وبانحرال معياري ( ،)1.122وضعل الحوافز المعنوية التنظيمية التي
يحيل عليها الموظل بمتوسط حسابي ( )4.12وانحرال معياري ( ،)1.172ورغبة
الموظل في حياة أعلى من مستوم حياته العادية بارتكا
األموال المطلوبة لتحقي

أسلو

الحياة المرتف

بعض الممارسات الفاسدة لتوفير

عن دخلهم الحقيقي بانحرال معياري

( )4.26ومتوسط حسابي ()1.542
بالنسبة لعةاة اصرتباط
وأسبا

توجد عةاة ارتباط اوية بين متغيرات مستوم تدني المعي ة

انت ار الفساد اإلداري وهذ العةاة اوية ومرتفعة وهى معنوية عند مستوم معنوية

( )1.12حيث وجدت الدراسة بأن الة األجور والحوافز المادية والمعنوية وعدم تحقي العدالة
من المتغيرات التي تساعد على انت ار الفساد اإلداري
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الجدول ()5
نتائج تحليل معامل اصنحدار ومعامل التحديد صختبار أ ر تغييرات تدني مستوم المعي ية
على انت ار الفساد اإلداري
في المنظمات عينة البحث

المتغير

معامل

مستوى

المتغير التابع

االنحدار β

المعنوية

2

معامل التحديد R

المستقل
الفساد اإلداري

18111

1889

الميدر تم الحيول على بيانات الجدول من مخرجات الحاس

%9282
اآللى لبرنامج SPSS19

من الجدول الساب تستخلص الدراسة ما يلي
 -2ت ير النتائج إلى أن معامل اصنحدار ( βبيتا  )1.29وهذا يعنى أن العةاة بين الفساد
اإلداري ومستوم تدني المعي ة هي عةاة طردية موجبة وأن اوة هذ العةاة هي عند
مستوم معنوية ()1.12
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 -1يبلغ معامل التحديد ( )%91.1 = R2وهذا يعنى أن الفساد اإلداري لديه القدرة على
تفسير ( )%91.1من التغير في مستوم تدني المعي ة بالنسبة للموظفين في المنظمات
موضوع البحث
وبذلك يمكن القول إن جمي النتائج والتحليةت اإلحيائية ت ير إلى بوت يحة الفرض
األول
ثالث ا :اختبار الفرض الثاني:
ينص الفرض ال اني على ما يلي
توجد عةاة معنوية ذات دصلة إحيائية بين عدم تفعيل القواعد القانونية والعقوبات الرادعة
للموظفين وانت ار ظاهرة الفساد اإلداري في المسسسات موضوع البحث

إل بات هذا

الفرض اام الباحث بتحديد المتغير المستقل وهو الفساد
اإلداري الذي يس ر في المتغير التاب وهو عدم تفعيل القواعد القانونية والعقوبات الرادعة
والذي يتكون من عدة متغيرات فرعية واد كانت نتائج التحليل اإلحيائي باستخدام
األسالي

اإلحيائية الويفية على مستوم المنظمات عينة البحث كما هو موضح في

الجدول اآلتي
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الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واصنحرافات المعيارية ومعامل اصرتباط للمتغيرات الخاية بالقواعد
القانونية والعقوبات التأديبية للموظل والتي تساعد على ارتكا

الفساد اإلداري في

المنظمات التي يعمل بها موضوع البحث
المتغيران الخاصة ب د تف يل القواعد القانونية

وال قوبان التأديبية والتي لها دور كبير في انت ار

المتوسل

الفساد اإلداري في المطظمة التي ي مل بها

الحسابى

الموظف

الترتيب

ا نحراف

م امل

مستوف

د لة

الم يارف

ا رتباط

الد لة

الفروق

**

7371

م طوف

7371

م طوف

7371

م طوف

7371

م طوف

1

أموت القوانين التي تطظم ال مل وإمكانية تفسيرها 93.7

5

73579

2

ص وبة الك ف عن حا ن الفساد حاق وقوعها

9342

1

73...

**

.

ص وبة مراقبة سلوك الموظفين داخل المؤسسة

9399

6

73.64

**

73560

9

حرية تصرف الموظفين داخل المؤسسنة فني إصندار 9397

0

73962

73001

ب رق مختلفة وض ف ت بيقها

ب ا القراران
5

انخفات ال قوبان المقررة على جرائم الفسناد لمنن 9347

9

73946

ثبت إدانته والتغاضى عن ممارستهم الفاسدة

73614
7361.

**

**

735.7

7371

م طوف

6

أياب الجهان الرقابية وأياب سيادة القانون

9341

.

73967

*

7375

م طوف

0

إفتقننار القواعنند والقننوانين وال مليننان إلننى ال ننفافية 9345

2

73.00

*

7375

م طوف

.

القيم وال ادان والتقاليد التي تربى عليها الموظف

.3.7

17

73.6.

**

7371

4

أي نناب الثق ننة ف نني ت بي ننق المث ننل اإلنس ننانية وان نندا

9315

.

73975

**

7371

م طوف

 17سنلوك القنادة والرؤسناء فني ال منل بالمؤسسنة حيننث .3.5

4

73.1.

**

7371

م طوف

داخل المؤسسة

التمير وض ف التوابل األخعقية

أنهننم يمثلننون القنندوة الحسننطة والتنني إ ا مننا صننلحت

صلح الرعية وإ ا ما فسدن فسدن بقية الرعية
 11قص ن ننور دور وس ن ننائل اإلع ن ننع ف ن نني ك ن ننف وفت ن ننح .357

11

73.75

73996
73910
7305.
73.7.
73056

**

73656

7371

م طوف

م طوف

الممارسان الفاسدة التي تحدف في المؤسسة

*توضح درجة المعنوية بمعدل قة ** %95توضيح درجة المعنوية بمعدل قة %99
الميدر تم الحيول على بيانات الجدول من مخرجات الحاس
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من الجدول الساب يستخلص الباحث ما يلي
يوج ااد اتف ااا ع ااام ب ااين جميا ا الم ااوظفين عين ااة البح ااث عل ااى أن ع اادم تفعي اال القواع ااد
القانونيا ااة والعقوبا ااات الرادعا ااة لها ااا دور كبيا اار جا اادا فا ااي ظها ااور وانت ا ااار الفسا اااد اإلداري فا ااي
المسسسا ااات عينا ااة البحا ااث فيا ااعوبة الك ا اال عا اان حا اااصت الفسا اااد واا اات واوعها ااا ما اان أولا ااى
المتغيا ارات صنت ااار الفس اااد اإلداري بمتوس ااط حس ااابي ( )4.91وانحا ارال معي اااري (،)1.222
وك ااذلك افتق ااار القواع ااد والقا اوانين والعملي ااات إل ااى ال اافافية داخ اال المسسس ااة بمتوس ااط حس ااابي
( )4.95وانح ارال معياااري ( ،)1.277وكااذلك غيااا

الجهااات الراابيااة وغيااا

ساايادة القااانون

بمتوسط حسابي ( )4.92وانحرال معياري ( ،)1.461كذلك انخفاض العقوبات المقاررة علاى
ج ارائم الفساااد لماان بت ات إدانتااه والتغاضااي عاان ممارسااتهم الفاساادة بمتوسااط حسااابي ()4.91
وانح ارال معياااري ( )1.496و غمااوض الق اوانين التااي تاانظم العماال وامكانيااة تفساايرها بطاار
مختلفاة بمتوسااط حسااابي ( )4.21وانحارال معياااري ( ،)1.514وكااذلك ياعوبة مراابااة ساالوك
الموظل داخل المسسسة بمتوسط حسابي ( )4.24وانحرال معياري ( ،)1.269وكذلك حرياة
تي اارل الم ااوظفين داخ اال المسسس ااة ف ااي إي اادار بع ااض القا ا اررات بمتوس ااط حس ااابي ()4.41
وانحرال معياري ( )1.461وغيا

ال قة في تطبي الم ل اإلنسانية وانعدام الضامير وضاعل

الض ا اوابط األخةايا ااة بمتوسا ااط حسا ااابي ( )4.25وانح ا ارال معيا اااري ( ،)1.455كا ااذلك سا االوك
القادة والرسسا في العمال بالمنظماة بمتوساط حساابي ( )2.25وباانحرال معيااري (،)1.222
كاذلك القاايم والعااادات والتقالياد الااذم تربااى عليهااا الموظال بمتوسااط حسااابي ( )2.21وانحارال
معيااري ( ،)1.269كاذلك ايااور دور وساائل األعااةم فاي ك ال وفضااح الممارساات الفاساادة
الت ااي تح اادث ف ااي المسسس ااة بمتوس ااط حس ااابي ( )2.51وانحا ارال معي اااري ( )1.215وبالنس اابة
لعةاة اصرتباط ،توجد عةاة ارتباط اوية وموجبة بين متغيرات عدم تفعيل
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القواعد القانونية والعقوبات التأديبية وأسابا

ظهاور انت اار الفسااد اإلداري وهاذ العةااة اوياة

ومرتفعة وهى معنوية عند مستوم معنوية تتراوح ما بين ( 1.15إلى )1.12
الجدول ()7
نتائج تحليل معامل اصنحدار ومعامل التحديد صختبار أ ر متغيرات عدم تفعيل القواعد
القانونية والعقوبات التأديبية على انت ار الفساد اإلداري في المسسسات عينة البحث
المتغير

معامل اصنحدار
β

المتغير التاب

المستقل

1.75

الفساد اإلداري

الميدر تم الحيول على بيانات الجدول من مخرجات الحاس

مستوم

المعنوية
1.12

معامل التحديد R2
%22.2

اآللي لبرنامج SPSS19

من الجدول الساب يستخلص الباحث ما يلي
-2ت ااير النتااائج إلااى أن معاماال اصنحاادار ( βبيتااا  )1.75وهااذا يعناي أن العةاااة بااين الفساااد
اإلداري وعاادم تفعياال القواعااد القانونيااة والعقوبااات الرادعااة عةاااة طرديااة موجبااة وأن اااوة هااذ
العةاة هي عند مستوم معنوية ()1.12
 -1يبلااغ معاماال التحديااد ( )%22.2 = R2وهااذا يعنااى أن الفساااد اإلداري لديااة القاادرة علااى
تفسااير ( )%22.2ماان التغي اار فااي ع اادم تفعياال القواع ااد القانونيااة والعقوب ااات الرادعااة بالنس اابة
للموظفين في المسسسات موضوع البحث
وبااذلك يمكاان القااول إن جميا النتااائج والتحلاايةت اإلحيااائية ت ااير إلااى بااوت يااحة الفاارض
ال اني
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نتائج وتوصيات للبحث
أوالا :نتائج البحث:
 -2عدم وجود تفعيل رادع اوم للفساد يق على الموظل الكبير واليغير
 -1عدم وجود وسائل اتيال فعالة بين مكت في الفساد والقادرين على مكافحته وانزال
العقا

بمرتكبيه

 -2انخفاض األجور والمرتبات وسو توزيعها وعدم ربطها بالكفا ة  ،وعدم تحقي
بين مستلزمات المعي ة ومستويات األجور وهذا من أهم األسبا
ارتكا

توازن

لت جي الموظل على

الفساد ؛ إذ سيكون مضط ار الى هذا العمل واصنخراط في جوان

الفساد اإلداري

لتغطية تكاليل المعي ة
 -4عدم وض نظام صختيار وتعيين وتراية العاملين حس

الكفا ة والمسهةت العلمية

والعملية المطلوبة
 -5ايور دور وسائل اإلعةم في ك ل وفضح الممارسات الفاسدة التي تحدث في هذ
المسسسات
 -6التساهل م

بعض الفاسدين والتستر عليهم والتغاضي عن انحرافاتهم وممارستهم

الفاسدة وضعل اإلج ار ات المتخذة بح الذين بتت إدانتهم بتهم الفساد ساعد على زيادة
عدد الذين يمارسون الفساد وفي اتساع مساحته
 -7عدم وضوح القواعد والنظم والتعليمات واصختةفات في تفسيرها وتغلي
ال خيية على روح القانون أسهم في إعطا الفرية لتغلي
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الميلحة العامة في عمليات اتخاذ الق ار ارت في إنجاز المعامةت من خةل تكييل
النيوص القانونية بحس

طبيعة المعاملة ولي

بحس

القواعد والنظم والتعليمات

 -2إن مستوم الوعي ال قافي التعليمي واصجتماعي ودرجة التحضير فضة عن مستوم
إدراك وخطورة الفساد وأبعاد يقلص من فرص انت ار الفساد اإلداري في هذ المسسسات،
والعك

يحيح في ذلك وسيجعل فرص تأيل وتجذر الفساد أكبر في المسسسات وسييبح

جز من قافة هذ المسسسات وبالتالي يمتد لييبح جز ا من قافة المجتم
 -9عدم وض نظام لل وا

والعقا

للموظل في المسسسات ب كل متوازن ومتعادل وفعال،

وعدم المسا لة
ثاني ا :توصيات البحث:
 -2ضرورة حيول العاملين في هذ القطاعات على مرتبات كافية وضمان حوافز إضافية
أخرم لهم حتى ص يحتاج الموظل ويذه

ألخذ الر وة

 -1العمل على زيادة المراابة والمحاسبة وزيادة الوعي باآل ار القانونية لمخالفات الفساد،
وازالة كافة اإلغ ار ات أمام السلوك غير األخةاي  ،ووض نظام مناس

لةنضباط في هذ

المسسسات
 -2ضرورة تجريم الفساد بكافة يورة وأ كاله المختلفة في المسسسات م وض العقوبات
الرادعة ،والعمل على استرداد األموال التي حيل عليها الفاسدون من ممارستهم الفاسدة
 -4عرض القواعد والتعليمات والنظم الخاية بالعمل ب كل واضح ص يقبل التغيرات
المتعددة واإلجتهادات ال خيية للمتعاملين والعاملين في المسسسات  ،والرجوع إلى ميادر
هذ التعليمات عند وجود لب

أو حاجة إلى توضيح ي معين
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 -5تقوية العةاة بين أجهزة اإلعةم وأجهزة مكافحة الفساد اإلداري حياث تعمال األولاى علاى
ن اار حاااصت الفساااد التااي يااتم مكافحتهااا ماان اباال األخاارم بهاادل نقاال اليااورة واضااحة عمااا
تحققااه هااذ األجه ازة ماان إنجااازات ،ون اار الااوعي بااين الم اواطنين ماان حيااث تبااادل المعلومااات
حااول واااائ الفساااد والمتااورطين فيهااا ،م ا الضاامان األمن اي والااوظيفي لماان يبلااغ عاان حاااصت
الفساد
 -6الحد من البيرواراطية المعقدة والروتين والحد من وضا العراايال أماام مياالح الماواطنين
وتبسا اايط اإلج ا ا ار ات وسا اارعة إنجا اااز المعا ااامةت إلا ااى الحا ااد الا ااذم ص يتا اايح للموظا اال سا ااهولة
التةع ا ا

ولكا ااية يلجا ااأ الم ا اواطن إلا ااى طا اار ملتويا ااة إلنها ااا معاملتا ااه وتيسا ااير أما اار بالر ا ااوة

والمحسوبية والمحاباة إلى غير ذلك
 -7العماال علااى عقااد دورات تدريبيااة وعماال ناادوات للعاااملين باال وللم اواطنين أيضااا لتوضاايح
خطورة الفساد اإلداري والتعرل عليه وطر محاربته
 -2تمك ااين الما اواطنين ما اان اإلط ااةع علا ااى القا اوانين واألنظما ااة بس ااهولة ويسا اار واع ااةن تلا ااك
مقرت اإلدارات العامة واصستماع إلاى آ ار المختياين
األنظمة والق اررات في أماكن بارزة من ا
أو المعنيين بها
 -9تفعيل مبدأ المسا لة ،والتوس في إستخدام أسالي
محااددة ونتااائج ومعااايير ايااا

ال وا

والعقا

وفا

اروط وضاوابط

كفااا ة األدا  ،والعماال علااى عمليااة جعاال تقااويم أدا المااوظفين

والمسسسااات عمليااة مسااتمرة للك اال عاان اصنح ارفااات وتيااحيحها بيااورة مسااتمرة  ،والحيلولااة
دون استمرار هذ اصنحرافات لتيبح جز ا من ال قافة السائدة في المنظمة
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 -21إل ازام المسسسااات بضاارورة إعااادة هيكلااة إدارتهااا واسااتخدام آليااات الك اال عاان حاااصت
الفساد اإلداري واعتماد التكنولوجيا المتطورة التي يمكن أن تسهم في التخلص مان الك يار مان
حاصت الفساد اإلداري
 -22ن اار كتااا

يتناااول الحااديث عاان الفساااد اإلداري ،تعريفااه ،أساابابه ،كيفيااة محاربتااه داخاال

كل وحدة إدارية
 -21ضاارورة تفعياال دور الراابااة اإلداريااة والماليااة واسااتخدام الوسااائل العمليااة فااي ممارسااات
أعم ااال ه ااذ األجها ازة واعطائه ااا الي ااةحيات الةزم ااة لممارس ااة عمله ااا ،والعم اال عل ااى تفعي اال
القوانين ووسائل الردع
 -22تفعياال وسااائل الواايااة ماان الفساااد باادص ماان التركيااز علااى وسااائل العااةج فقااط وذلااك ماان
خااةل مراجعااة الت اريعات والق اوانين واألنظمااة وأسااالي
مسا

العماال ،وعلااى األخااص تلااك التااي لهااا

مبا ر بالمواطنين

 -24تحديااد مهااام كاال موظاال عاماال بالمسسسااة ب ااكل واضااح ومنح اه اليااةحيات الةزمااة
إلنجاااز عملااه وتحفيااز علااى القيااام بالواج ا

 ،وعاادم ارتكااا

والترهي
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هوامش البحث
 -1هنا يماني الفساد اإلداري وعةجه من منظور إسةمى ،من الموا
http://www.scc-online.net/thaqafa/th1.htm
 -1نقماااري ساافيان اإلطااار الفلساافي والتنظيمااي للفساااد اإلداري والمااالي  ،المتلقااى الااوطني
ح ااول حوكم ااة ال ااركات كآلي ااة للح ااد م اان الفس اااد الم ااالي واإلداري  ،كلي ااة العل ااوم اصاتي ااادية
والتجاريااة وعلااوم التبسااير ،جامعااة محمااد خيياار ،بسااكرة  ،الج ازئاار )1121( ،يااومى  6و7
مايو
 -2ظاهرة الفساد اإلداري والمالي  ،النزاهة  ،ن رة دورية  ،العدد 2سنة 1117م
 -4عبدالقادر جبريل فرج جبريل الفساد اإلداري عائ اإلدارة والتنمياة والديمقراطياة  ،بحاث
ماجستير في إدارة األعمال  ،األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالى 1121 ،
 -5مديرية التربية بمحافظة ديالى  ،القسم القانوني بيانات غير من ورة1122 ،
 -6مديرية الكهربا
 -7المجااال

بمحافظة ديالى  ،القسم القانوني بيانات غير من ورة1122 ،

المحليااة بمحافظااة ديااالى  ،ماان اساام التحقيقااات بااالمجل

المحلااى بيانااات غياار

من ورة1122 ،
 -2عل ااى محم ااد س ااعد دور الحوكم ااة ف ااي مكافح ااة الفس اااد وتعزي ااز الرااب ااة عل ااى األما اوال،
المااستمر العلمااى عاان دور األجه ازة الراابيااة فااي مكافحااة الفساااد المااالي واإلداري فااي مياار،
القاااهرة  ،دار الضاايافة ،جامعااة عااين اام

 ،المجلااد األول  ،1122 ،يااوم  11أبرياال  ،ص

ص 221 247
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 -9ياافوت ميااطفى محمااد إب اراهيم ماادخل مقتاارح لتطااوير نظاام الراابااة الداخليااة للحااد ماان
الفس اااد ف ااي الوح اادات اإلداري ااة الحكومي ااة  ،الم ااستمر العلم ااى ع اان دور األجها ازة الراابي ااة ف ااي
مكافحااة الفساااد المااالي واإلداري فااي مياار ،القاااهرة  ،دار الضاايافة  ،جامعااة عااين اام

،

المجلد األول  ،1122 ،يوم  11أبريل  ،ص ص 221 72
 -21عبااداهلل الحساايني السااعيد الساانباطي ماادخل اصبتكااارات واإلبااداعات اإلداريااة والمالي ااة
لتط ااوير المنظم ااات العام ااة وحوكم ااة ال ااركات ومكافح ااة الفس اااد  ،الم ااستمر العلم ااى ع اان دور
األجها ازة الراابي ااة ف ااي مكافح ااة الفس اااد الم ااالي واإلداري ف ااي مي اار ،الق اااهرة  ،دار الض اايافة ،
جامعة عين م

 ،المجلد ال اني  ،1122،يوم  11أبريل  ،ص ص 512 467

 -22عقو بن ر ااد القاديم الفسااد اإلداري د ارساة ميدانياة لألجهازة الحكومياة فاي محافظاة
حفر الباطن  ،المجلة العلمية لةاتياد والتجارة  ،جامعة عين ام

 ،المجلاد ال اانى ،العادد

ال انى  ،1122،ص ص 292 262
 -21يااالح باان رحياال باان ر ااود العناازي أ اار تقرياار ال اافافية فااي مكافحااة الفساااد اإلداري
بالمنظما ااات العاما ااة م ا ا التطبي ا ا علا ااى المملكا ااة العربيا ااة السا ااعودية  ،رسا ااالة دكتا ااو ار  ،كليا ااة
اصاتياد والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة  ، 1121 ،ص ص 251 2
 -22محم ااود محم ااد عطي ااة مع ااابرة الفس اااد اإلداري وعةج ااه ف ااي الفق ااه اإلس ااةمي  ،د ارسا اة
مقارنة بالقانون اإلداري األردني  ،رسالة دكتو ار  ،كلية الدراسات العلياا  ،الجامعاة األردنياة ،
، 1121كانون ال انى  ،ص ص 211 2
 -24عب اادالقادر جبري اال ف اارج جبري اال الفس اااد اإلداري ع ااائ اإلدارة والتنمي ااة والديمقراطي ااة ،
رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي 1121
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 -25أحمد ها م اليقال ظااهرة الفسااد اإلداري ا هال أيابحت جاز ا مان قافاة المجتما ،
مكت

المفتش العام  ،و ازرة التجارة  ،1121،ص7

 -26عيااام الاادين موسااى اريل أب اوالعة تهريا

رسو

األم اوال الناتجااة عاان الفساااد ماان

مياار خااةل ( )1122-2992ورسيااة مسااتقبلية للعااةج  ،المااستمر العلماي عاان دور األجهازة
الراابية في مكافحة الفساد الماالي واإلداري فاي ميار ،القااهرة  ،دار الضايافة  ،جامعاة عاين
م

 ،المجلد األول  ،يوم  11أبريل  ،ص179

 -27منى العطار الفساد الماالي واإلداري  ،الماستمر العلماي عان دور األجهازة الراابياة فاي
مكافحااة الفساااد المااالي واإلداري فااي مياار  ،القاااهرة  ،دار الضاايافة  ،جامعااة عااين اام

،

المجلد ال انى  ،يوم  11أبريل  ،ص ص 412 417
 -22س اااهر عب ااد الك اااظم الفس اااد اإلداري  ،أس اابابه وآ ااار وأه اام أس ااالي

المعالج ااة  ،دائا ارة

المفتش العام  ،اسم التفتيش العام  ،مير  ،1122،ص ص 2 4
 -29فاااتن ساايد خمااي

عطيااة الفساااد المااالي واإلداري  ،دارسااة نظريااة تحليليااة لألساابا

والظواهر  ،المستمر العلمي عن دور األجهزة الراابية في مكافحاة الفسااد الماالي واإلداري فاي
مياار  ،دار الضاايافة  ،جامعااة عااين اام

 ،المجلااد ال اااني  ،1122،يااوم  11أبرياال  ،ص

414
 -11ماج ا ا ااد إلي ا ا ااا الفس ا ا اااد اإلداري  ،أس ا ا اابابه وط ا ا اار عةج ا ا ااه ، 1122،م ا ا اان المواا ا ا ا
www.trnasparoncy.rog
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 -12ااس اام ن ااايل علا اوان ت ااأ ير العدال ااة التنظيمي ااة عل ااى انت ااار الفس اااد اإلداري  ،د ارس ااة
ميدانيا ااة  ،مجلا ااة العلا ااوم اصاتيا ااادية وعلا ااوم التسا اايير ،كليا ااة اصاتيا اااد  ،جامعا ااة التحا اادي ،
ليبيا ، 1117،العدد  ، 7ص ص 62 61
 -11ااحاته أبوزي ااد ااحاته س اارطان الفس اااد الم ااالي واإلداري  ،الم ااستمر العلم ااي ع اان دور
األجهزة الراابية في مكافحة الفسااد الماالي واإلداري فاي ميار  ،دار الضايافة  ،جامعاة عاين
م

 ،المجلد األول ، 1122،ص 215 222

 -12هي م محمد عبدالقادر الفساد المالي واإلداري وأ ر علاى التنمياة فاي ميار  ،الماستمر
العلما ااى عا اان دور األجه ا ازة الراابيا ااة فا ااي مكافحا ااة الفسا اااد الما ااالي واإلداري فا ااي ميا اار ،دار
الضيافة ،جامعة عين م

 ،المجلد األول1122،

 -11محساان علااى الكتبااى الساالوك التنظيمااى بااين النظريااة والتطبي ا  ،مكتبااة عبدالباادايم،
اإلسماعيلية  ،الطبعة األولى ، 1115،ص 446 445
 -12فوزياة علااى ساالطان اساتخدام دوائاار الجااودة لتحساين األدا وامكانيااة تطبيقهااا باااألجهزة
الحكومية  ،دراسة تطبيقية علاى محافظاة ال اراية وماديرياتها  ،رساالة ماجساتير ،كلياة التجاارة
 ،جامعة المنوفية ، 1111،ص 222 227
 -14عبااداهلل الحساايني السااعيد الساانباطي ماادخل اصبتكااارات واإلبااداعات اإلداريااة والمالي ااة
لتطوير المنظمات العامة وحوكمة ال ركات ومكافحة الفساد ،ميدر سب ذكر 1122،
 -15محسن على الكتبي السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبي  ،ميدر سب ذكر
 -16ظاهرة الفساد اإلداري والمالي  ،النزاهة ،ميدر سب ذكر
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 -17منى العطار الفساد الماالي واإلداري  ،الماستمر العلماي عان دور األجهازة الراابياة فاي
مكافحة الفساد المالي واإلداري في مير ،ميدر سب ذكر
Bernard Ball (2004): Keeping and eye on the keeper: prison 28corruption and it control, journal of management, vol. 42, N.9, pp.
13: 15.
29- Ernest Jordan & David Musson (2004): "Corporate Governance
and IT Governace: Exploring the Board's perspective", December 2.
http://ssrn.com.
 -21ااسم نايل علوان تأ ير العدالة التنظيمية على انت ار الفساد اإلداري  ،ميادر ساب
ذكر
 -22نقم اااري س اافيان اإلط ااار الفلس اافي والتنظيم ااي للفس اااد اإلداري والم ااالي  ،مي اادر س ااب
ذكر
 -21علي لطفي  ،ميدر سب ذكر
 -22ساااهر عبااد الكاااظم الفساااد اإلداري  ،أساابابه وآ ااار وأهاام أسااالي

المعالجااة ،مياادر

سب ذكر
 -24عبااداهلل الحسااينى السااعيد الساانباطى ماادخل اصبتكااارات واإلبااداعات اإلداريااة والمالي ااة
لتطوير المنظمات العامة وحوكمة ال ركات ومكافحة الفساد ،ميدر سب ذكر
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35- Lal Balkaran (2003): The Role of Accountatns and auditors in
website,

journal,

Guyana

corruption,

Fighting

http://www.guyana.journal.com, corrupt hthml.
36- Fred M. Siame, pp.12-13.
37- Transparency International (2009): (Policy and Research
Department) working paper, No. 5/2002, (Berlin: Transparency
international, pp 2: 3).
 -38فاااتن ساايد خمااي

عطيااة الفساااد المااالي واإلداري  ،دارسااة نظريااة تحليليااة لألساابا

والظواهر  ،ميدر سب ذكر
 -29ظاهرة الفساد اإلداري والمالي  ،النزاهة ،ميدر سب ذكر
40- Klitgard Robert (2004): International cooperation against
corruption, finance and development: Marcy, p0 18.
 -42أحماد ها ام الياقال ظااهرة الفسااد اإلداري ا هال أيابحت جاز ا مان قافاة المجتما ؟
،ميدر سب ذكر
 -41ماجد إليا الفساد اإلداري  ،أسبابه وطر عةجه  ،ميدر سب ذكر
 -42هالة سمير الغاوي  ،ص  ،229 217ميدر سب ذكر
 -44علي لطفي  ،ميدر سب ذكر
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Abstract
The administrative corruption is one of the most dangerous outlines
facing the countries especially in the developing countries , as it has
penetrated deeply into the body of their communities and caused
paralysis in the process of construction and economic development,
including the economy, the financial and the administrative capability
destruction. Accordingly, the state's inability to cope with the updates
of the reconstruction and the infrastructure building which is
necessary for their growth . In this way administrative corruption has
become more like a serious epidemic threatening all institutions,
whether public or private in all countries of the world. Wherefore, the
researcher tries to diagnose this phenomenon, to identify its causes
and to put an end to its spread by determining the extent of the
relationship between the decline of the living standard of an
employee and the spread of the corruption phenomenon, and
identifying the extent of the relationship between the non- activation
of the laws and deterrent penalties (sentence execution), and the
spread of such phenomenon.
This study dealt with both the theoretical and the field aspects.
In the theoretical one, we addressed the most important of the
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previous studies on the administrative corruption and put an
intellectual and philosophical framework for the administrative
corruption.
This study is limited to address the concept of corruption, its
causes and its negative effects on the individual , society and on the
State - Institutions of the province of Diyala for the period from
2011 until 2013 on its field's part, where the sample, the research
subject matter, is consist in three sectors , which are of the most
important sectors being in direct contact with the life of Iraqi citizens,
namely: Education - electricity - and local councils, due to the limits
of time and cost. The study has been done in accordance with the
data available to the researcher at the application location.
The study came up with these significant results as follows:
1 - Do not activate deterrent laws applied to the senior or junior
ranking employee.
2 - The lack of a specified and unified system for the selection, the
appointment or the promotion of the staff in institutions depending on
the necessary scientific and practical efficiency.
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3 - leniency policy with some corrupts and misprision them, shut
eyes to their perversions and corrupt practices, and feebleness of
actions taken against those found guilty helped to increase the
number of people who engage in such corruption.
4 - Non- awareness of realizing serious level of the corruption and
its dimensions which is obvious taking in consideration the decline in
the cultural and Social awareness.
After highlighting the results of the study , we will mention the
most important recommendations as follows:
1 - The necessity for criminalize all forms corruption of different
institutions by inflicting deterrent penalties upon such dangerous
phenomenon.
2 - Working to recover all the money obtained by means of corrupt
practices by all means.
3 - Putting an end to the complex bureaucracy and routine,
hindering difficulties and facilitating procedures at all levels
concerning the work of state- institutions .

811

مجلة ديالى 2014/

العدد الرابع والستون

مصادر البحث
أوالا :المصادر العربية:
 أحمد ها م اليقال ظاهرة الفساد اإلداري ا هال أيابحت جاز مان قافاة المجتما ،مكت

المفتش العام  ،و ازرة التجارة  ،1121،ص7

 -ساااهر عبااد الكاااظم الفساااد اإلداري  ،أساابابه وآ ااار وأهاام أسااالي

المعالجااة  ،دائ ارة

المفتش العام  ،اسم التفتيش العام  ،مير ، 1122،ص 2 4
-

ااحاته أبوزيااد ااحاته ساارطان الفساااد المااالي واإلداري  ،المااستمر العلمااي عاان دور
األجها ازة الراابي ااة ف ااي مكافح ااة الفسا اااد الم ااالي واإلداري ف ااي مي اار  ،دار الضا اايافة ،
جامعة عين م

 ،المجلد األول ، 1122،ص 215 222

 يااالح باان رحياال باان ر ااود العناازي أ اار تقرياار ال اافافية فااي مكافحااة الفساااد اإلداريبالمنظمات العامة ما التطبيا علاى المملكاة العربياة الساعودية  ،رساالة دكتاو ار  ،كلياة
اصاتياد والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة  ، 1121 ،ص 251 2
 يفوت ميطفى محمد إبراهيم مدخل مقترح لتطوير نظام الرااباة الداخلياة للحاد مانالفساد في الوحدات اإلدارية الحكومية  ،المستمر العلمي عن دور األجهزة الراابية فاي
مكافح ااة الفس اااد الم ااالي واإلداري ف ااي مي اار ،الق اااهرة  ،دار الض اايافة  ،جامع ااة ع ااين
م

 ،المجلد األول ، 1122،يوم  11أبريل  ،ص 221 72

 ظاهرة الفساد اإلداري والمالي  ،النزاهة  ،ن رة دورية  ،العدد 2سنة 1117م عباادالقادر جبرياال فاارج جبرياال الفساااد اإلداري عااائ اإلدارة والتنميااة والديمقراطيااة ،رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالى1121،
 عباادالقادر جبرياال فاارج جبرياال الفساااد اإلداري عااائ اإلدارة والتنميااة والديمقراطيااة ،بح ااث ماجس ااتير ف ااي إدارة األعم ااال  ،األكاديمي ااة العربي ااة البريطاني ااة للتعل اايم الع ااالى ،
1121
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 عبااداهلل الحسااينى السااعيد الساانباطى ماادخل اصبتكااارات واإلبااداعات اإلداريااة والماليااةلتطااوير المنظمااات العامااة وحوكمااة ال ااركات ومكافحااة الفساااد  ،المااستمر العلمااى عاان
دور األجه ازة الراابيااة فااي مكافحااة الفساااد المااالي واإلداري فااي مياار ،القاااهرة  ،دار
الضاايافة  ،جامعااة عااين اام

 ،المجلااد ال ااانى ، 1122،يااوم  11أبرياال  ،ص ص

512 467
 -عياام الادين موساى اريل أباوالعة تهريا

رسو

األماوال الناتجااة عان الفسااد ماان

مياار خااةل ( )1122-2992ورسيااة مسااتقبلية للعااةج  ،المااستمر العلمااى عاان دور
األجهزة الراابية في مكافحة الفساد المالي واإلداري في ميار ،القااهرة  ،دار الضايافة
 ،جامعة عين م

 ،المجلد األول  ،يوم  11أبريل  ،ص179

 عقو بن ر اد القديم الفساد اإلداري دراسة ميدانية لألجهازة الحكومياة فاي محافظاةحف اار الب اااطن  ،المجل ااة العلمي ااة لةاتي اااد والتج ااارة  ،جامع ااة ع ااين اام

 ،المجل ااد

ال انى ،العدد ال انى ، 1122،ص 292 262
 علااى محمااد سااعد دور الحوكمااة فااي مكافحااة الفساااد وتعزيااز الراابااة علااى األم اوال،المااستمر العلم ااى ع اان دور األجه ازة الراابي ااة ف ااي مكافحااة الفس اااد الم ااالي واإلداري ف ااي
مير ،القاهرة  ،دار الضيافة ،جامعاة عاين ام

 ،المجلاد األول ، 1122،ياوم 11

أبريل  ،ص ص 221 247
 -فاااتن ساايد خمااي

عطيااة الفساااد المااالي واإلداري  ،دارسااة نظريااة تحليليااة لألساابا

والظا اواهر  ،الم ااستمر العلم ااى ع اان دور األجها ازة الراابي ااة ف ااي مكافح ااة الفس اااد الم ااالي
واإلداري فااي مياار  ،دار الضاايافة  ،جامعااة عااين اام

 ،المجلااد ال ااانى، 1122،

يوم  11أبريل  ،ص 414
 فوزية على سلطان استخدام دوائر الجودة لتحسين األدا وامكانية تطبيقها باألجهزةالحكومية  ،دراسة تطبيقية على محافظة ال راية ومديرياتها1111،
 ااس اام ن ااايل علا اوان ت ااأ ير العدال ااة التنظيمي ااة عل ااى انت ااار الفس اااد اإلداري  ،د ارس ااةميدانية  ،مجلة العلوم اصاتياادية وعلاوم التسايير ،كلياة اصاتيااد  ،جامعاة التحادي ،
ليبيا ، 1117،العدد  ، 7ص 62 61
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 ماج ا ا ااد إلي ا ا ااا الفس ا ا اااد اإلداري  ،أس ا ا اابابه وط ا ا اار عةج ا ا ااه ، 1122،م ا ا اان المواا ا ا اwww.trnasparoncy.rog
 -المجااال

المحليااة بمحافظااة ديااالي  ،ماان اساام التحقيقااات بااالمجل

المحلااى بيانااات

غير من ورة1122 ،
 محساان علااى الكتبااي الساالوك التنظيمااي بااين النظريااة والتطبيا  ،مكتبااة عبااد الباادايم،اإلسماعيلية  ،الطبعة األولى ، 1115،ص 446 445
 محمااود محمااد عطيااة معااابرة الفساااد اإلداري وعةجااه فااي الفقااه اإلسااةمي  ،د ارسااةمقارنااة بالق ااانون اإلداري األردن ااي  ،رس ااالة دكتااو ار  ،كلي ااة الد ارس ااات العلي ااا  ،الجامع ااة
األردنية  ،1121،كانون ال اني  ،ص 211 2
 مديرية التربية بمحافظة ديالى  ،القسم القانوني بيانات غير من ورة1122 ، -مديرية الكهربا

بمحافظة ديالى  ،القسم القانوني بيانات غير من ورة1122 ،

 منى العطار الفساد المالي واإلداري  ،المستمر العلمي عن دور األجهزة الراابياة فايمكافحااة الفس اااد الم ااالي واإلداري فااي مي اار  ،الق اااهرة  ،دار الضاايافة  ،جامع ااة ع ااين
م

 ،المجلد ال اني  ،يوم  11أبريل  ،ص 412 417

 نقمارم سفيان اإلطار الفلسفي والتنظيماي للفسااد اإلداري والماالي  ،المتلقاى الاوطنيح ا ااول حوكم ا ااة ال ا ااركات كآلي ا ااة للح ا ااد م ا اان الفس ا اااد الم ا ااالي واإلداري  ،كلي ا ااة العل ا ااوم
اصاتيادية والتجارية وعلوم التيسير ،جامعة محمد خيير ،بساكرة  ،الج ازئار،1121،
يومى  6و 7مايو
 هنا يماني الفساد اإلداري وعةجه من منظور إسةمي ،من المواhttp://www.scc-online.net/thaqafa/th1.htm
 هي ا ا م محما ااد عبا اادالقادر الفسا اااد الما ااالي واإلداري وأ ا اار علا ااى التنميا ااة فا ااي ميا اار ،المااستمر العلم ااى ع اان دور األجه ازة الراابي ااة ف ااي مكافحااة الفس اااد الم ااالي واإلداري ف ااي
مياار ،دار الضاايافة ،جامعااة عااين اام

 ،المجلااد األول  ،رسااالة ماجسااتير ،كليااة

التجارة  ،جامعة المنوفية ، 1122،ص ص 222 227
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